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ആമുഖം

സമകാലികചരിത്രം വായിച്ചും അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േകട്ടും പരിചിതരായ കൗ�
രവ–പാണ്ഡവ കഥാപാത്രങ്ങെള േനരിൽ കാണാൻ െതാഴിൽസാഹചര്യ മുണ്ടാവു�
േമ്പാൾ, േകട്ടറിവിലൂന്നിയ സംശയങ്ങൾ േനെരെചാേവ്വ േചാദിക്കുെന്നാരു ജിജ്ഞാ�
സാഭരിതയായ മഹാഭാരത സമകാലികയാണ് െകാട്ടാരം േലഖിക. ‘ഹസ്തിനപു�
രി പത്രിക’െയെന്നാരു ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിലൂെട ശാക്തിക േചരികളുമായി െചയ്ത
അഭിമുഖങ്ങൾ, പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യരും അന്തഃപുരവാസികളും സാക്ഷരതയുെട ഏറ്റക്കുറ�
ച്ചിൽ അനുസരിച്ചു വായിച്ചറിഞ്ഞു. ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നിന്നും െകാണ്ടുവന്ന പന�
േയാലകളിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതിയ അഭിമുഖങ്ങൾ പിന്നീട് ‘പത്രിക’ കാര്യാ�
ലയത്തിൽ കാലാതീതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നു ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു.
മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങിെക്കാടുക്കാത്ത ഈ വിചിത്ര പ്രപഞ്ചത്തിൽ, വിസ്മയജന�
കമായ എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എെന്നാെക്ക ചിന്താക്കുഴപ്പേത്താെട അറിയുന്ന
നാം, പെക്ഷ, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട യുക്തിവഴിയിലുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ അമർഷ�
േത്താെടയും കെണ്ടന്നുവരും. യുക്തിക്കതീതമായി വ്യാസദർശനത്താൽ കാണുന്ന�
െതാെക്ക േകവലം െതരുേവാരമായാജാലപ്രകടനമായി മുദ്ര കുത്തുന്ന െകാട്ടാരം
േലഖികയുെട നിർദ്ദയ േചാദ്യങ്ങളിൽ പ്രേകാപിതരാവാത്ത കൗരവ–പാണ്ഡവഃ
കഥാപാത്രങ്ങളില്ല. വ്യാസഭാഷ്യത്തിലൂന്നിയ രചനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും
സൗജന്യങ്ങളും െകാട്ടാരം േലഖിക നിരാകരിക്കുന്നു. ഉപചാരപൂർണ്ണമാെയാരു ഇട�
െപടലിലൂെട, ശന്തനു മുതൽ പരീക്ഷിത്ത് വെരയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുമായി െചയ്ത
അഭിമുഖങ്ങൾ കാലഗണ നാപ്രകാരമല്ല പനേയാലകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്ന�
ത്. എേപ്പാെഴല്ലാം അഭിമുഖസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി െകാട്ടാരം േലഖികയ്ക്കു്
വന്നുേചർന്നുേവാ, മിന്നൽപിണർ േപാെല േതാന്നിയ ഒരു േചാദ്യം—അതിനുള്ള
ഉത്തരം അങ്ങെനയാണ് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഐറണിയിലൂന്നിയ ഈ രചന.
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ഭാഗം ഒന്നു്

“ഇതാേണാ െകൗരവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങെള െകാച്ചാക്കാൻ െകാട്ടിേഘാഷി�
ക്കുന്ന അക്ഷയപാത്രം, ഇതിൽ കാണുന്നതു് െവറും സസ്യാഹാരമേല്ല, മൃഗമാംസ�
പ്രിയരായ പാണ്ഡവർക്കു് ഇെതാെക്ക മതിേയാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഊട്ടുപുരയി�
േലക്കു േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“പുഴയരിെക ഒരു കൂട്ടം സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഇേങ്ങാട്ടു് വരുേമ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ കണ്ടേല്ലാ. രാത്രിയായാൽ എെന്റ അഭിവന്ദ്യഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും
തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു അവിെട ഒളിച്ചു കയറും, മാനും മുയലും ഒെക്ക ആയി അർദ്ധരാ�
ത്രിേയാെട തിരിച്ചു വരും, ആശ്രമമൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തറത്തു്, െതാലിയുരിച്ചു കനലിൽ
ചുട്ടു ആർത്തി കാണിക്കുന്ന ആണുങ്ങെള മാറി മാറി തീറ്റുന്ന പണി എനിക്കും”, പാ�
ഞ്ചാലി വിദൂരമായി പറഞ്ഞു.

2015/02/21

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നായി ജീവത്യാഗം െചയ്ത
െകൗരവർെക്കാരു രക്തസാക്ഷി പ്രേമയം, ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ ഒരു അനുേശാചന പ്ര�
േമയം, ഇല്ല, െചേങ്കാൽ കയ്യിൽ തടഞ്ഞ തിമിർപ്പിലാണു് പാണ്ഡവർ.”

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതിെയാരു ദുരധികാരപർവം” എന്ന വിഷയത്തിൽ വാ�
ണിജ്യവീഥിയിെല സദസ്സിെന അഭിമുഖീകരിക്കയായിരുന്ന ചാർവാകെന്റ വാക്കു�
കൾ െപാടുന്നെന നിലച്ചു. അയാൾ മുഖമടച്ചു വീണു. ചാര വകുപ്പു് േമധാവി നകുല�
െന്റ കിങ്കരൻ ആ വിമത യുക്തിവാദിെയ കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ടു പ്രഭാഷണേവദിയിൽ
നിന്നു് വലിച്ചു നീക്കി.

2015/02/22

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇേപ്പാൾ കണ്ട വാർത്ത നാട്ടിൽ ക്ഷുദ്രശക്തികൾ�
ക്കു വിളനിലം അനുവദിച്ചു് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രെര ഉടനടി വടക്കു് പടി�
ഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയ ചുരം പ്രതിേരാധേസനയുെട േമധാവിയായി നിയമിച്ചു എന്നു്,
പുതിയ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ.

2015/03/21



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 2

“അന്ധെനങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയുെട അദ്ധ്യക്ഷനേല്ല, അനുജ�
െന്റ മക്കളുെട ഭാര്യെയ െകൗരവർ തുണിയുരിഞ്ഞു പിച്ചിച്ചീന്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ സിം�
ഹാസനത്തിൽ രസിച്ചിരുന്നു അശ്ലീലം കണ്ടു എന്നാണു നഗരം മുഴുവൻ പരാതി”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ക്ഷുഭിതയായിരുന്നു.

ഞാൻ അൽപവസ്ത്ര എന്നു് സ്വയം േമനി പറഞ്ഞു െകാണ്ടേല്ല അവൾ ഇവിെട
നിന്നതു്. െകൗരവർ അവെള എത്ര ലാളനേയാെടയാണു് മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ക്ഷ�
ണിച്ചതു്. അവൾ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ചു. ഇവിെട നിലത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന
പാണ്ഡവർക്കില്ലാത്ത പരാതി നഗരവാസികൾെക്കന്തിനു്?” ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്നും പ്ര�
ശാന്തനായിരുന്നു.

“ഇവെരാെക്ക ആരാ” വിരുന്നിനു വന്ന കുട്ടികെള ചൂണ്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലി�
ക്കു് േനെര േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“എെന്റ മക്കൾ. അല്ലാതാരാ. പാഞ്ചാലത്താണു് അവർ ഇക്കാലവും വളർ�
ന്നതു്.”

“അതല്ല, ഇവരുെട ഓേരാരുത്തരുെടയും അച്ഛൻ ആെരന്നാണു് അറിയാൻ േവ�
ണ്ടി േചാദിച്ചതു്”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒച്ച കനത്തു.

“ഈ കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ ഇരുട്ടിൽ ഒെന്നാന്നായി എേന്നാെടാ�
പ്പം നിത്യവും മത്സരിച്ചു ശയിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നാളും പിതൃത്വവും ഒെക്ക
അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ?” പാഞ്ചാലി മക്കെള വാത്സല്യേത്താെട ഊട്ടുപുരയിേലക്കു
നയിച്ചു.

2015/03/23

“വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യുേമ്പാൾ മൂകസാക്ഷികൾ ആയിരുന്നവെര ഉടൻ വിചാ�
രണ െചയ്യുെമന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്തായി”, െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“അന്നു് രാജസഭയിൽ കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതു് എെന്റ
ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം.”

2015/06/25

“യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ വിധമാെണങ്കിൽ ഭീമൻ എങ്ങെന എേന്നാ?”
ഇന്നെത്ത അഭിമുഖം പാഞ്ചാലിയുെട നിന്ദ നിറഞ്ഞ േചാദ്യത്തിൽ അവ�

സാനിച്ചു.

2015/06/27

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇന്നു് കണ്ട പരസ്യം.
മഹായുദ്ധത്തിൽ ൈസനികർ എല്ലാം നാടിനു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്തതു്

െകാണ്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ അടുത്ത ഇരുപതു െകാല്ലം െകാെണ്ടങ്കിലും ഒരു യുദ്ധസ�
ന്നദ്ധ യുവേസനയുെട ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താൻ മഹത്തായ ഒരു കർമ പദ്ധതിക്കു്
യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടം തയ്യാെറടുക്കുന്നു. നിർേദശങ്ങൾ േനരിട്ടു് രാജസഭയിൽ ചക്ര�
വർത്തിയുെട കാര്യാലയ േമധാവി നകുലെന എല്പിക്കുക.



3 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ഒന്നു്

“ഇെതന്താ, പതിവുേപാെല നായാട്ടിനു നാലുവഴിക്കു് േപാേകണ്ട അഞ്ചുേപ�
രും പായ വിരിച്ചു പകൽ സമയത്തു് ഇങ്ങെന കിടക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“മഴക്കാലമാണു്, യുദ്ധം േവണ്ടിവരികയാെണങ്കിൽ സുഖചികിത്സക്കു് പറ്റിയ
സമയമേല്ല എന്നു് അടുത്ത ആശ്രമത്തിെല ആചാര്യൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധ�
നെന ഞാൻ ആെള വിട്ടു് അനുമതി വാങ്ങി. ഇേപ്പാഴും ഞങ്ങൾ അടിമകൾ ആണ�
േല്ലാ. പാണ്ഡവർക്കു് വാതത്തിെന്റ അസുഖമുെണ്ടന്നു െവച്ചു് കാച്ചി. മൂന്നു േനരവും
േവവിച്ചു െകാടുക്കൂ എന്നു് പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്കു് മുതിര ആ മഹാശയൻ കഴുതപ്പുറത്തു്
ഉടൻ അയച്ചു തന്നു. രാവിെല കഴിച്ച മുതിരയുെട ബലത്തിൽ എത്ര േവഗം ഇവർ
മയങ്ങിേപ്പായി എന്നു് േനാക്കൂ”, പാഞ്ചാലി അടിെയാഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ
സംസാരിച്ചു.

“പരമാത്മാവു് പാണ്ഡവർക്കു് നന്മ െചയ്യുെമന്നുറപ്പായി”, ഇരുൈകകളും ഉയർ�
ത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ നാടകീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“എലിയും കുറുക്കനും ഓടുന്ന വനാശ്രമത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷം ശിക്ഷ പര�
മാത്മാവാേണാ പാണ്ഡവർക്കു് എർപ്പാടാക്കി തന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക നി�
ന്ദ മറച്ചു.

“സഹനത്തിെന്റ നീണ്ട പാത എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ േയാദ്ധാക്കൾ പറയും.
അടിമയാെണങ്കിലും ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ അധികാരിയാവും. അതാണു് ൈദവം തരു�
ന്ന വാക്കു്. കുെറ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും. എല്ലാം ഒരു ത്യാഗം എന്നു് േപാലും കരുതും.
ഒന്നും ഫലിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആയുധം കയ്യിെലടുക്കും. ചില തലകൾ സ്വാഭാവികമാ�
യും ഉരുളും.”

“രാത്രി ഉറക്കം വരാെത ഇങ്ങെന കിടക്കുേമ്പാൾ, വീണ്ടും വീണ്ടും േകൾക്കാൻ
െകാതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം?”

“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ അധികാരപരിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, അയാൾ�
ക്കു് കീഴടങ്ങുന്ന അടിമയല്ല, പൂർണ സ്വതന്ത്ര എന്നാേരാ എന്നിൽ ഉന്മാദം പടർ�
ത്തും, അേതാെട പുറത്തുചാടി കാട്ടരുവിയിൽ സ്വർണ്ണമത്സ്യമായി ഇവിെട നിന്നു്
ഒഴുകി രക്ഷെപ്പട്ടു േപാവും.”

“അേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ജാലകത്തിനു് െവളിയിൽ ആയു�
ധം മൂർച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നവെര േനാക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കൗരവഅടിമകളായി ജീവിച്ചു ഒരുനാൾ മരിക്കും”, ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ച പാ�
ഞ്ചാലി േചേതാഹരമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

2015/06/30

“മൂന്നു േനരം ഊണു് കഴിച്ചു, െവടി പറഞ്ഞു, ശിക്ഷകാലാവധി കഴിക്കുകയാണു്
പാണ്ഡവർ എന്നു് പരെക്ക അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട വസ്തുത മറച്ചുവച്ചു് നിങ്ങൾ എന്തി�
നു്, അവർ അഞ്ചു േപരും നിരന്തരം തലയിൽ തുണിയിട്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ രഹസ്യ
വിവരേശഖരണത്തിൽ ആെണന്നു് വ്യാജ വാർത്ത വിട്ടു െകൗരവെര പ്രേകാപിച്ചു”,
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ നീരസേത്താെട േചാദിച്ചു.



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 4

“കണ്ടേല്ലാ ഉടനടി െകൗരവരുെട പ്രതികരണം. നൂറിൽ പാതി കൗരവരും
ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള േദശീയപാതകളിൽ
കാണുന്ന കുതിരപ്പന്തിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ചാരപ്പണി നടത്തുകയാണു്. പാണ്ഡവ�
രും അേപ്പാൾ െകൗരവർ അറിയാെത ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ േതടി ഒളിവിൽ േപാവുന്നു. തി�
ന്ന േചാറിനു രണ്ടു ശത്രുനിരകളും ഇേപ്പാൾ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. രാജവാഴ്ചക്കാലെത്ത
പരിമിത മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭരണകൂടജാഗ്രത ഒരു െപൺ
പത്രപ്രവർത്തക എങ്ങെന ഉറപ്പു വരുത്തും. പറേഞ്ഞക്കാം, ഈ ആണ്ടു പിറപ്പു മു�
തൽ എനിക്കു് മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട േവതനേസവനപരിഷ്കരണം േവണം.”

2015/07/01

“എേപ്പാഴാണു് പാഞ്ചാലി നിങ്ങേളാെടാെക്ക ഒന്നു് കയർത്തു് സംസാരിക്കുക?”
െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിലിെന്റ ൈധര്യത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“ആശ്രമങ്ങളിൽ കയറി ഖരമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കുഴി കുത്തി മൂടി വരു�
േമ്പാൾ െവയിൽ െപാങ്ങി അവൾ ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്തിരിക്കും. ദുേര്യാധനൻ കല്പി�
ച്ചു െകാടുത്ത ആ േജാലി അടിമ എന്ന നിലയിൽ കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്യും.
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു് ഈ തറയിൽ ഇരുന്നു ചൂതു് കളിക്കുകയാവും.
ഒന്നും െചയ്യാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ േപായി ദിവ്യാസ്ത്രം വല്ലതും സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന�
വൾ വിരൽ ചൂണ്ടി ആജ്ഞാപിക്കും.”

2015/07/02

“ഇെതന്താ, അന്തഃപുരം മട്ടുപ്പാവിൽ ൈജവകൃഷിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. ഔേദ്യാഗിക രാജധാനിയിൽ നിന്നകന്നു വന്മരങ്ങളുെട മറവിൽ, െകൗര�
വരാജവധുക്കളുെട സ്വകാര്യത അവിെട രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

“നിലാവുള്ള ഇത്തരം രാത്രികളിൽ, ജനിച്ച നാടിെന്റ ദിശയിേലക്കു േനാക്കി,
വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന ഞങ്ങളുെട ഹൃദയവാതിൽ തുറന്നിടാൻ ഉള്ള ഈ കുരുവംശ െകാ�
ട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിൽ വളരുേമാ, കായ്ഫലമുള്ള െചടികൾ?” ഒരു െകൗരവരാജവധു
സംശയിച്ചു.

“കൃപാചാര്യൻ ഇത്ര േനരെത്ത?” യുധിഷ്ഠിരൻ നീരസം കാണിച്ചു.
“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നു് വായിച്ചു.”
“കാലെന്റ മകൻ ആെണങ്കിലും സമാധാനപ്രിയനാണു് ഞാൻ, നിങ്ങൾക്കറി�

യിേല്ല?” യുധിഷ്ഠിരൻ െനഞ്ചു് വിരിച്ചു.
“കുരുവംശേസനയിൽ രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു ൈസനികൻ ഞാനാണു്. ൈസന്യാ�

ധിപ പദവി തന്നു മന്ത്രാലയം സജീവമാക്കാൻ അനുമതി തരണം.”
“ജീവനും െകാണ്ടു് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു ധീരൻ കൂടിയിേല്ല. അവ�

സാന സർവ ൈസന്യാധിപൻ ആശ്വത്താമാവു്? നിങ്ങളുെട സേഹാദരീപുത്രൻ,
േദ്രാണെന്റ മകൻ. ഞങ്ങളുെട മക്കളുെട അന്തകൻ. അയാൾക്കുണ്ടായ അന്ത്യവി�
ധി നിങ്ങൾക്കു് േവേണാ അേതാ, അടുത്ത കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന ഹരി�
ശ്രീ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകേജാലി േവേണാ? എത്ര കാലം നിങ്ങെള ‘പഴയ ഗു�
രു’ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എഴുെന്നള്ളിക്കും. നാെള വന്നു വിവരം പറയൂ.”



5 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ഒന്നു്

2015/07/03

രാജധാനി സമുച്ചയത്തിെല ആഡംബരവസതിയിൽ നിന്നു് െകാട്ടാരം േലഖി�
കെയ കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്ന ഔേദ്യാഗികേരഖയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് െവളുപ്പിനു്
ഒപ്പിട്ടു. വർഷങ്ങളായി അന്തഃപുരത്തിലും ആയുധപ്പുരയിലും രാജസഭയിലും സേങ്കാ�
ചമില്ലാെത കയറിയിറങ്ങി ചിക്കിച്ചികഞ്ഞു് കണ്ടതും േകട്ടതും െപാലിപ്പിെച്ചഴുതി ഭര�
ണകൂടത്തിെന്നതിെര ജനവികാരം ഇളക്കി വന്ന കാശിരാജ്യക്കാരിയായ ഈ യുവ�
ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീെയ ശിക്ഷിക്കാൻ ജാതിയിൽ താണ ക്ഷത്രിയർക്കു അധികാരം ഇല്ലാ�
ത്തതുെകാണ്ടു്, കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇന്നെല ൈവകി ഉന്നതതല കൂടിയാ�
േലാചന കഴിഞ്ഞു ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ ചക്രവർത്തിക്കു് ശുപാർശ െച�
യ്യുകയായിരുന്നു. പുറത്താക്കൽ മണത്തു െകാട്ടാരം േലഖിക സൗജന്യവസതിക്കു�
ള്ളിൽ ആത്മാഹൂതി െചയ്യുെമന്ന സൂചനയുമുണ്ടു്. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ
സജീവ ൈസനികർ ആരും ഇേപ്പാൾ ഇല്ലാത്തതു് െകാണ്ടു് പഞ്ചപാണ്ഡവർ തെന്ന
േവണം ഇടയ്ക്കിെട ഔേദ്യാഗിക േവഷം മാറി സുരക്ഷ ഒരുക്കാനും ഇറക്കി വിടാനും
പരപരപ്പു മാറ്റാനും.

2015/07/04

“സങ്കീർണമാണു് ഹസ്തിനപുരിയിെല വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയം എന്നു് അറിവു�
ള്ളവർ പറയുന്നു. തൽപരകക്ഷിയേല്ല താങ്കൾ?”

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ േലാകം ലളിതം, നന്മതിന്മകളാൽ േനർവരയിട്ടു േവർ�
തിരിച്ച കൂട്ടുകുടുംബം. ഞങ്ങെള ഉത്മൂലനം െചയ്യാൻ േപാലും തിന്മ തയ്യാർ എന്നു് േക�
ട്ടു. ദൂെര ദൂെര വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യയിൽ പാണ്ഡവർ തിന്മയുമായി കൂട്ടുകൂടി ആയു�
ധങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്തത്തിനും ഹസ്തിനപുരിക്കും ഇടയിൽ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ പാരസ്പര്യം കാത്തിരിക്കയാണു്. അവർക്കു് അവി�
െട വന്നു ആയുധം വച്ചു് കീഴടങ്ങാം. രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ, ഒരച്ഛനു
ഒരമ്മയിൽ പിറന്ന െകൗരവർ, ൈവവിധ്യപിതൃത്വത്തിൽ പിറന്ന പാണ്ഡവരുെട മു�
മ്പിൽ മുട്ടു മടക്കില്ല.”

“അേപ്പാൾ ഇെതാരു നയപ്രഖ്യാപനം തെന്ന”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇരുൈക�
കൾ വിടർത്തി.

“ഇടിച്ചു കയറി വന്ന അർദ്ധസേഹാദരേരാടു് േസ്നഹപരിചരണത്തിൽ നിന്നാ�
ണു് സമാഗമം തുടങ്ങിയതു്, ഞങ്ങളുെട കുടൽ െപാളിച്ചു േചാര ൈകകുമ്പിളിൽ
ആക്കി പാഞ്ചാലിയുെട മുടിയിൽ േതക്കുന്ന െസൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം വെര േപാവും
എന്നാണു േകൾവി”, ദുേര്യാധനൻ ആസന്നയുദ്ധത്തിലും ഉല്ലാസവാനായിരുന്നു.

2015/07/05

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർ�
ശകർ അല്ല. നകുലൻ ചിലേപ്പാൾ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധന�
െന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, ചങ്ങാത്തം നിർത്തി
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വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ ദു�
േര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യേശഖരണം
തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിെവട്ടി സംഗതി കുഴിച്ചു മൂേട�
ണ്ട പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങ�
െള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ
മേതതരരാജ്യമായി ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയം കളി�
ക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസഹായവും സുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്തും.”

അടിമപാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വനേമഖലയിെല സന്യാസാശ്രമങ്ങ�
ളുെട സംഘടന കാര്യദർശി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േലഖികേയാടു്:

2015/07/06

ഞങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
െയ െവറും നിലത്തിരുത്തി എന്ന െകാട്ടാരം േലഖികയുെട വാർത്ത വസ്തുതാപര�
മായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. കളിയിൽ േതാറ്റതു് ‘എല്ലാം’ പണയം വച്ചായിരുന്നതു്
െകാണ്ടു് അവർ നിയമപരമായി ‘അടിമ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപട്ടിരുന്നു. അർദ്ധ�
നഗ്നനായി എെന്റ അർദ്ധ സേഹാദരൻ ഓച്ചാനിച്ചു് ഞങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ നിൽേക്ക�
ണ്ടി വന്നേപ്പാൾ, “ഇവർ ഇരുന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം?” എന്നു് യുധിഷ്ഠിരനു് അനു�
കൂലമായി ഞാൻ പരസ്യനിലപാെടടുത്തതു് രാജസഭ ഉടൻ അംഗീകരിച്ചു. അടിമ
നിയമാവലിയനുസരിച്ചുള്ള വ്യവഹാര െപരുമാറ്റ മുറയിൽ ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള
യുധിഷ്ഠിരൻ നിലത്തു കുന്തിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവരും അന്ധമായി അനുകരി�
ച്ചു എേന്നയുള്ളു.”

ഗംഗയിെല െപൗരാണിക സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ ശ്രാദ്ധെസൗഹൃദമാക്കുന്ന വമ്പി�
െച്ചാരു കർമ പദ്ധതി ഉൽഘാടനം െചയ്തു ഹസ്തിനപുരം െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് മടങ്ങു�
യായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“പുതിയ ചക്രവർത്തിയുെട പ്രഭാഷണങ്ങളും ഏറ്റുപറച്ചി ലുകളും നിത്യവും െച�
വികൂർപ്പിച്ചു േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എന്താണു് െമാത്തം വിലയിരുത്തൽ?” യുദ്ധാ�
നന്തരം െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു കൂട്ടുകാരിയുെട െചലവിൽ നാൾനീക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യ�
േലഖകൻ കരിമ്പിൻ തുണ്ടു് ചവച്ചു േചാദിച്ചു. മഴകൾക്കിടയിൽ പ്രസന്നമായ ഒരു
പ്രഭാതം.

“യുദ്ധം ജയിച്ചതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ കൗരവൈസന്യമാെണന്നു
േതാന്നും ആത്മ പ്രശംസ േകട്ടാൽ. കാലെന്റ മകൻ ഇേപ്പാൾ കൗരവകുലത്തിെന്റ
അഭിമാന പ്രതീകമായി. ഇടിച്ചു കയറി രാജ്യം കലക്കാൻ വന്ന “ആ പാണ്ഡവ”െര
െചറുത്തു േതാൽപ്പിച്ചു് കുരുവംശപരമാധികാരം നിലനിർത്തിയ വീരപുരുഷെന്റ ധ്വ�
നി നിറഞ്ഞ ആ െകാഴുത്ത പദാവലി ഇങ്ങെന െതാഴിൽരഹിത യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകേരാടു് അപനിർമാണം െചയ് താൽ മതിയാവില്ല”, ചാടിെയഴുേന്നറ്റു െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാര്യാലയത്തിേലക്കു് വാർത്ത േതടി കുതിച്ചു.

“കുരുവംശെപ്പരുമയിൽ നിങ്ങെള ദുേര്യാധനൻ എക്കാലേത്തക്കുമായി രാജ�
സഭയിൽ അടയാളെപ്പടുത്തിയതു് അടിമകൾ എന്നേല്ല. അെതാെക്ക ഓർക്കു�
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േമ്പാൾ േവദന േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” മുറിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി മാത്രം െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“വനവാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാഞ്ഞതിനു പ്രകൃതിേയാടു നന്ദി�
യുണ്ടു്. അെല്ലങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ദുേര്യാധനെന്റ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വരും കാലം
അടിമവംശം എന്നറിയെപ്പടുമായിരുന്നു” പാഞ്ചാലി അപ്രസന്നമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/07/07

“ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ ൈജവമാലിന്യസാന്നിധ്യം കെണ്ടത്തിയ വിവരം
ജനനായകൻ ദുേര്യാധനെന ആെള വിട്ടു് അറിയിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് വി�
ദഗ്ധ സംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു് വരുെമന്നാണു് േകട്ടതു്” മുനിയുെട പദവി�
യിേലക്കു് നീങ്ങുന്ന മുതിർന്ന അേന്തവാസി പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക തെന്ന ഹൃദ്യമായി സംസ്കരിച്ചുകൂെട നിങ്ങളുെട തെന്ന ഈ
ആത്മീയ വിസർജ്യം. ഇതിെനാെക്ക ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ആൾ വര�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു.

“അടിമ പാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി ഞങ്ങൾ സന്യസ്ഥാശ്രമ അേന്തവാസി�
കൾ െചയ് താൽ പിെന്ന കുരുവംശത്തിൽ െതാഴിൽ വിഭജനത്തിെന്റ െപാരുൾ
എന്തു്? ൈജവമാലിന്യം രാഷ്ട്രത്തിെന്റ സ്വത്താണു്. അതു് നിത്യവും സുരക്ഷിതമാ�
യി നീേക്കണ്ടതു് ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമയാണു്. കൂടുതൽ
വാദത്തിനു വന്നാൽ നിങ്ങളും അടിമയാവും.”

“എെന്റ മകെന വലിച്ചുകീറി, െകാന്നു േചാരയൂറ്റി, അവെന്റ ശരീരം നീ േവർെപ�
ടുത്തി അെല്ല ഭീമാ?” കൺെകട്ടു് ഒന്നഴിച്ചു് മകെന്റ ചിന്നിച്ചിതറിയ ജഡം േനാക്കി
ഗാന്ധാരി വിതുമ്പി.

“ഭാര്യ ശപഥം െചയ് താൽ േവെറ തരമുേണ്ടാ. പൂചൂടാൻ കല്യാണസൗഗന്ധിക�
മായാലും മുടിയിൽ േതക്കാൻ െകൗരവകരളിെല ചുടു േചാരയായാലും െകാണ്ടുവന്നു
െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ.”

2015/07/08

“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ ആശ്രമത്തിൽ, അഞ്ചുേപർ രാവു പകൽ
ഇവിെട ചടഞ്ഞു കൂടുേമ്പാൾ, മടുപ്പു് േതാന്നാറിേല്ല. എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും?”

“ഇതാ ഇന്നു് ഭീമനു ഒരു പണി െകാടുത്തു. െപെട്ടന്നു് േതാന്നിയ ഒരു പൂവിെന്റ
േപർ പറഞ്ഞു് അതുംെകാണ്ടു് ഇനി തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്നു് പറഞ്ഞു. ഇനി
മന്ദബുദ്ധി കാടിളക്കി േവേരാെട െചടി പറിച്ചു െകാണ്ടു് വരുേമ്പാേഴക്കും ദിവസ�
ങ്ങൾ കഴിയും”, പാണ്ഡവർ അവെള പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഓേരാ വഴിക്കു് രാവിെല
തെന്ന േപായിരുെന്നങ്കിലും പാഞ്ചാലി തിരക്കിലായിരുന്നു മനസ്സിനകത്തും വീട്ടിനു
പുറത്തും.

2015/07/09
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“പാണ്ഡവരുെട അരമനകൾക്കു് മുന്നിൽ എന്താ കൗരവരാജവിധവകളുെട പു�
തിെയാരു യാചനാസമരം?”

“നിലവിൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭാഗമല്ലാത്ത െകൗരവരുെട നൂറ് അരമനകളിൽ
നിന്നു് രാജവിധവകെള കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ
വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതിെനതിെര, ആരുെടെയാെക്കേയാ ദുേഷ്പ്രരണയിൽ ഈ
വൃദ്ധവിധവകൾ നടത്തിവന്ന നാമജപസമരത്തിനു് കാര്യമായ പ്രതികരണം ഒന്നും
ഇല്ലാെത വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക വസതികൾക്കു് മുമ്പിൽ ഒരു യാ�
ചന നാടകം നടത്താൻ യുക്തിവാദി ചാർവാകെന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പുണ്ടു്. നൂറു േപർ�
ക്കും കാശിയിെല വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സൗജന്യ താമസം ഞാൻ എന്നിട്ടും ഉറപ്പു
െകാടുത്തു.”

“ഈ നൂറു െകാട്ടാരങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു് െചയ്യും?”
“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കും. യുഗസംക്രമണമേല്ല? ഭാവിേയാടു നമുക്കു് പലതും

പറയാനിേല്ല? എല്ലാം വ്യാസനു പറയാൻ ആവുേമാ?” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ
അക്ഷമ കലർന്നു.

2015/07/10

“പതിവു് േപാെല ഭർത്താക്കന്മാെര പ്രതിസ്ഥാനത്തു് നിർത്തി പാഞ്ചാലി െപാ�
രിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണു ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയതു്. പെക്ഷ ആ സ്വരം പഴി പറയു�
ന്ന േപാെല ആയിരുന്നില്ല. പാണ്ഡവസഹവാസം തുടർച്ചയായുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം വർഷങ്ങളിൽ ജനിച്ച അഞ്ചു ആൺകുട്ടികൾ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തുന്നു.
എവിെട എന്നു് പറഞ്ഞില്ല. ആരുെട കൂെട എന്നും”, െകാട്ടാരം േലഖിക, നദിയിൽ
േതാണിയാത്രയിെല കൂട്ടുകാരേനാടു് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. േതാണി തുഴഞ്ഞ,
സത്യവതിെയ േപാെല േപാെല, ഒരു സുന്ദരി കൂട്ടുകാരെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതു്
അവെള അസ്വസ്ഥയാക്കി.

“ഇങ്ങെന സംഗതി പാഞ്ചാലി പരമരഹസ്യമാേക്കണ്ട കാര്യം?”
“ഇനിയാണു് പാഞ്ചാലിയുെട മനഃപൂർവ്വം എന്നു് േപാലും നാം സംശയിേക്ക�

ണ്ട ദ്വയാർത്ഥ ദുസ്സൂചന. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണി ആയിരിെക്ക ജനിച്ച എേന്ന
പാഞ്ചാലി പറയുന്നുള്ളൂ. പിതൃത്വം പൂർണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ പഞ്ചപാണ്ഡവ�
രിൽ ആേരാപിക്കുന്നു എേന്നാ, വിവാഹബാഹ്യമാെണേന്നാ, കൃത്യമായി ബീജദാ�
താക്കൾ ആെരേന്നാ പറയുന്നില്ല.”

“എല്ലാം വ്യാസൻ പൂരിപ്പിക്കെട്ട. അയാളുെട മകെന്റ ഭാര്യ ഗാന്ധാരി നൂറു െപറ്റ
കഥ, അവിവാഹിതനായ അയാൾ തെന്ന െപാലിപ്പിച്ച േപാെല”, േതാണി തുഴയു�
ന്ന സത്യവതിയിൽ ഒരു പരാശാരെന േപാെല ഭ്രമിച്ച കൂട്ടുകാരൻ ൈക ഉയർത്തി.

2015/07/11

“ഗാർഹസ്ഥ്യെഭൗതികതയിൽ നിന്നിത്രമാത്രം കുെത്താഴുക്കു് വനാന്തരത്തിെല
സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായതിെന കുറിച്ചു് എന്താ�
ണു് കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ വിഭാഗം ചുമതല വഹിക്കുന്ന താ�
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ങ്കളുെട വിലയിരുത്തൽ?” തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് ഇന്നു് രാവിെല എത്തിയ വിദ്യാർ�
ത്ഥിസംഘം ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിക്കുന്നതു് ഞാൻ മാറി നിന്നു് കണ്ടു.

“വ്യക്തമേല്ല? ഇവിെട താമസിക്കുേമ്പാൾ ഗാർഹിക മാലിന്യം നിങ്ങൾ നിത്യ�
വും സ്വയം ചുമന്നു ഗംഗയിൽ തള്ളണം. വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമ അേന്തവാസി
ആയാൽ, ഭർത്താക്കൻമാർ ചൂത് കളിക്കാൻ പണയം വച്ച ഒരു കൗരവ അടിമെപ്പ�
ൺ നിത്യവും വന്നു സംഗതി കാര്യക്ഷമമായി െപാക്കി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴിച്ചു
മൂടും”, ദുേര്യാധനൻ വിരൽ ൈദ്വതവനത്തിേലക്കു് പുഞ്ചിരിച്ചു് നീട്ടി.

2015/07/12

യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്:
“യുദ്ധം ജയിച്ചു രാജ്യം േനടി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര േഗാപുരത്തിൽ എത്തിയ

പാണ്ഡവർക്കു് സ്വാഗതം െചയ്യാൻ ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കളുമായി നിന്നതു് എന്തു�
െകാണ്ടു് എന്നു് േചാദിക്കാൻ മാത്രം നാം പത്ര പ്രവർത്തകർ നിഷ്കളങ്കരല്ല, പെക്ഷ
പൂ വാങ്ങി പുഞ്ചിരിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ െചവിയിൽ അവൾ എേന്താ മന്ത്രിച്ചതു്, അെത�
ന്തായിരുന്നു?”

“നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും കഷ്ടിച്ചു് രക്ഷെപ്പടാൻ മക്കൾ അഞ്ചു േപെരയും അശ്വ�
ത്താമാവിനു ബലി െകാടുത്തു അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പൂരിപ്പിച്ചു.

2015/07/13

ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ അധികാരേമെറ്റടുത്ത ഇന്നു് എെന്റ
ആദ്യെത്ത ഔേദ്യാഗിക ഉത്തരവു് “ചൂതുകളി നിയമവിരുദ്ധം” എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുക
ആയിരുന്നു, രാത്രി കിടപ്പറയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരഭിനന്ദനം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

“കളിേക്കണ്ട വിധത്തിൽ ചൂതും ദൂതും യുദ്ധവും കൃഷ്ണൻ കളിച്ചു കാണിച്ചിേല്ല”,
അരിെക കിടന്ന പാഞ്ചാലി യുെട മുഖഭാവം ഇരുട്ടിൽ എനിക്കു് കാണാൻ ആയില്ല,
പെക്ഷ ആ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച വിധം, അതു് ഞാൻ ഇനി മറക്കുകയില്ല.

2015/07/15

“െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യവണക്കമന്ദിരത്തിൽ കൗരവരാജവിധവ�
കൾ സുരക്ഷിത സൂക്ഷിപ്പിനു് മുഖ്യ പുേരാഹിതെന എല്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തി�
രുേശഷിപ്പുകൾ കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു ഹസ്തിനപുരി പൂക്കാര െതരുവിൽ
പകലത്രയും സ്ത്രീകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു്. പിെന്ന സംസാരിക്കി�
േല്ല. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ േപായിരുന്ന ഗാന്ധാരി, േതാഴി വഴി െപറുക്കിെയ�
ടുത്ത ഭർത്താവിെന്റ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു രഹസ്യമായി േദവാലയ
പുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ആദ്യ ഓർമെപ്പരുനാളിനു പ്രദർശനത്തിനു�
വക്കാൻ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ. ജാലകത്തിലൂെട നിർജീവമായ
കച്ചവടെതരുവു്.
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“കണ്ടേല്ലാ യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയിലും ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലെന്റ
രാത്രി നുഴഞ്ഞു കയറ്റങ്ങൾ എത്ര വെര േപാകുെമന്നു്. ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്നു്
ഞങ്ങൾ പത്ര പ്രവർത്തകർ പറയും, ഇതു് ചത്തിട്ടും ചാവാത്ത ധീര േയാദ്ധാവി�
െന്റ ശവഭാഗേമാഷണം”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കൂട്ടുകാരിേയാടു് പരാതിസ്വരത്തിൽ
പുഞ്ചിരിച്ചു.

“നിങ്ങൾ പത്ര പ്രവർത്തകർ എെന്ന പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ േപാലും മുഖഭാവം വി�
നീതമായിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു് പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു്, ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, ആദ്യദിനം എെന്ന ഒന്നു് കുടഞ്ഞു. അന്നു് താങ്കൾ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നിലയിൽ, വിരുന്നിനു വന്ന ദുേര്യാധനൻ വഴു�
ക്കി വീണതു കണ്ടു ഒച്ചവച്ചു് ചിരിച്ചതിനു്, ആരാധകരുെട അഭിനന്ദനം ക്ഷമേയാെട
സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ആശ്രമ വാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരിച്ചു തളർന്നു വരുന്ന ഈ കൗ�
രവ അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ നാണമില്ലാെത മുട്ടുകുത്തി, ൈക മുത്തുന്ന പത്രപ്രവർ�
ത്തകെയ എന്തു് പാണ്ഡവദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തി േവണം ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നീണ്ട യാത്രയുെട വാർത്താ മൂല്യം ഞാൻ ഉറപ്പു വരുത്താൻ”,
പാഞ്ചാലി കുളിക്കാൻ അരുവിയിേലക്കു് നീങ്ങുേമ്പാൾ അലസമായി േചാദിച്ചു.

പത്തു ദിവസമായിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവതലേപാലും ഉരുളാത്ത കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധ�
ത്തിൽ വിരസത മറച്ചു വക്കാെത സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു്:

“യുദ്ധത്തിെന്റ േനരനുഭവം തത്സമയം എെന്റ വചനദീപ്തിയിൽ നിന്നു് താങ്കൾ�
ക്കു കിട്ടുന്നുണ്ടേല്ലാ, അേതാ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ എത്തി െചത്തവും ചൂരും പ്രവർ�
ത്തനക്ഷമമായ ഒന്നു് രണ്ടു സ്വന്തം ഇന്ദ്രീയങ്ങളിലൂെട തെന്ന േനരിട്ടറിയണെമ�
ന്നുേണ്ടാ.”

2015/07/16

“രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവത്തിലൂെട അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയതിെന്റ ആദ്യവാർ�
ഷികത്തിനു് എന്തുണ്ടു് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കു് തരാൻ സമ്മാനം?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യ വക്താവിെന സമീപിച്ചു.

“ആേക്ഷപം േപാെല േതാന്നിയ“അർദ്ധസേഹാദരർ” എന്ന ആ സംജ്ഞ
ഇനി ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിൽ െകൗരവെരക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കാണില്ല. നാടിനു േവ�
ണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ധീരേയാദ്ധാക്കെള ധന്യസ്മൃതികളിലൂെട ആദരിക്കാൻ ആദ്യ�
വാർഷികം ഒരു ഓർമെപ്പരുനാൾ ആയി ആചരിക്കാൻ അത്യുന്നത പാണ്ഡവനയ�
രൂപീകരണ സമിതിയിൽ ഇന്നെല ൈവകിയ രാത്രിയിൽ തീരുമാനമായി. രക്ത�
സാക്ഷികളായ ആ മഹാരഥന്മാരുെട ഛായാചിത്രങ്ങൾ രാജസഭയുെട ചുവരുക�
ളിൽ പുതിയ നിറച്ചാർത്തു് നൽകുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ തെന്ന, ആർക്കറിയാം, ഹസ്തി�
നപുരി പത്രികയിൽ ഒരു പെക്ഷ എഴുതും. െകൗരവെര കുറിച്ചു് അഹിതകരമായ
പരാമർശങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാൻ യുദ്ധചരിത്രെമഴുതുന്ന വ്യാസേനാടു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ആവശ്യെപ്പടും. അൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു്. അടുത്ത ഒരു ദിവസം ചിത്രകാ�
രന്മാരുെട കൂെട. സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാലാതിവർത്തിയായ എേന്താ
ഒന്നു് ഞങ്ങളുെട ഈ ഹ്രസ്വകാലെഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടു്, ഇേല്ല?” തിരക്കി�
ലും നകുലൻ അർത്ഥഗർഭമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.
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“യുദ്ധം ജയിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു നിത്യവും കുഞ്ഞാടിൻ ചുടുേചാര െമാ�
ത്തിക്കുടിക്കുേമ്പാഴും എന്താ മുഖെത്താരു ജാള ്യത, വാട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഊട്ടുപുരയിൽ ഭീമെന േനരിട്ടു.

“കുറ്റ വിചാരണ െചയ്യാൻ പഴയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ േനതാക്കൾ ആരുമില്ല പ്ര�
തിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾെക്കാന്നു െപാരിക്കാൻ. ആെക മടങ്ങി വന്നതു് കൃപാ�
ചാര്യൻ, അതും ഞങ്ങെള ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നിട്ടും
യുധിഷ്ഠിരൻ അയാളിൽ നിന്നു് െമാഴിെയടുത്തു. േപാെരന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ
േചാദ്യം െചയ്തു േനാക്കി. പരിപൂർണസ്മൃതിനാശം”, ഭീമൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിെന കൂെട
ചാടിക്കയറിപ്പിടിച്ചു് കഴുത്തിൽ കടിച്ചു േചാര േനെര വായിേലെക്കാഴിച്ചു.

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം നിങ്ങളും വിദുരരും അടുത്തടുത്തു്.
എന്താ കൃത്യമായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം?” എെന്റ ആദ്യ േജാലിദിവസം
അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചത്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ക്ഷുദ്രഭൂതകാലം
ചികഞ്ഞു.

“കാരണവർ എന്തു് പറഞ്ഞു എന്നു് േചാദിക്കുന്നില്ല. എങ്ങെന പറഞ്ഞു എന്നു്
മാത്രം പറയൂ”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ അലസനായിരുന്നു.

“വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും േവഗം േവഗം ചൂണ്ടിയും, കണ്ണു് െവട്ടിച്ചും പി�
താമഹൻ ആ തിരെക്കാഴിയാത്ത രാജസഭയിൽ നിവർന്നു നിന്നുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു,
എെന്റ അച്ഛൻ ശന്തനുവിെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ സത്യവതിയുെട രണ്ടു യുവ പുത്രവിധവ�
കളിൽ ജന്മം നൽകാൻ, സത്യവതിയുെട വിവാഹപൂർവ രതിബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച
വ്യാസനു ശരീരബന്ധമുണ്ടായത്തിനുേശഷം, തുടർന്നും ഒരു ശൂദ്ര േതാഴിയിൽ സാ�
ന്ദർഭികമായും ആകസ്മികമായും ആനന്ദകരമായും സംഭവിച്ച സന്താനം. ആ ‘തുടർ�
ന്നും’ എന്നു് ഭീഷ്മർ വിസ്തരിച്ച മുഖഭാവങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉച്ചരിച്ച വിധം അതായിരുന്നു
അഭിമുഖത്തിെല സ്മരണീയമായ ദൃശ്യവിസ്മയം.”

2015/07/17

“വിെത്തറിഞ്ഞതു് ആകാശചാരികൾ ആെണങ്കിലും, സംശയം തളിരിട്ടതു് ഭൂമി�
യിലേല്ല കിടപ്പറയിെല സ്വകാര്യതയിൽ പാണ്ഡവർക്കിടയിെല ആൺേകായ്മ കിട�
മത്സരം പ്രകടമാവുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന സംഗതി ൈകകാര്യം െചയ്തു?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കാട്ടിലും കുസൃതി വിട്ടില്ല.

“നിങ്ങെള പറ്റി മറ്റ് നാലു േപേരാടു് ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ലാത്തതുേപാെല,
അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാടും ഞാൻ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിടയിൽ
െചവിയിൽ ഓേരാരുത്തേരാടും താക്കീതു് േപാെല മന്ത്രിച്ചു. അവർ അന്നു് െവട്ടി
ജിജ്ഞാസയുെട ആ നാവുമരം.” കാര്യക്ഷമതയുള്ള േസവനദാതാവിെന േപാെല
പാഞ്ചാലി കിടപ്പറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്നിടയിൽ അലസമായി പറഞ്ഞു.

“മനഃസാക്ഷി ഇന്നെല എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിർത്തി വിസ്തരിച്ചു.
വിശദീകരണത്തിനു് െചവി തന്ന േശഷം മാത്രം എഴുതി വിധി”, ദുേര്യാധനൻ ഒഴി�
ഞ്ഞു മാറാെത െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് പിടി െകാടുത്തു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ഹസ്തിനപുരി ആകാശം. ശീതകാലം.

“കുറ്റവാളിക്കു് എന്തു് കിട്ടി ശിക്ഷ?”
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“പാണ്ഡവരുെട അന്യായമായ സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ െവറുെമാരു ഇര”
എന്നാണു കുറ്റവിമുക്തനാക്കും മുമ്പു് ന്യായാധിപൻ നിരീക്ഷിച്ചതു്. ധൃതിയുണ്ടു്. സർ�
വൈസന്യാധിപെന കെണ്ടത്തണം, ഭീഷ്മരും കർണനും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർ�
ക്കണം.”

“ആ പിണക്കം തീർക്കണം എന്ന വാക്കുകളിൽ പിടിച്ചു നാം ഇന്നു് മുഖ്യവാർത്ത
നിരത്താം അെല്ല”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പത്രാധിപെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/07/18

“അടിയുറച്ച വിശ്വാസരാഹിത്യം, അങ്ങെനയാേണാ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവദാമ്പ�
ത്യെത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ വിേശഷിപ്പിക്കുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹായിച്ചു.

“‘മുൻ വിധിക്കു് വഴങ്ങാറില്ല വിശ്വാസം അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന സംശയം നില�
നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ദിനചര്യയിൽ അവർക്കു് വീതിച്ചു നൽേകണ്ട ഗാർഹിക,
അന്തിമയുദ്ധബന്ധിത ചുമതലകൾ അവർ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വന്നു േചരാവുന്ന
ആ കാര്യക്ഷമത, അതിെന ഞാൻ ന്യൂേനാക്തിയിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. എെന്തങ്കിലും
ഒഴികഴിവുകൾ കാട്ടി ഒറ്റേക്കാ കൂട്ടാേയാ എെന്ന എതിർത്താൽ, ഊട്ടുപുര പുറത്തു
നിന്നും കിടപ്പറ അകത്തു നിന്നും താഴിട്ടു പൂട്ടി”, മൃദുവായി പാഞ്ചാലി ഓേരാ വാക്കും
മുത്തു് മണി േപാെല നിലത്തു ഉരുളാൻ വിട്ടു.

2015/07/19

“അവമതിയുെദ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പിതാമഹെന്റ െചവിയിൽ അലക്ഷ്യ�
മായി നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല കണ്ടു, എന്താ സംഗതി?” േചാദ്യഭാവത്തിൽ
െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലെന േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രം ഉടനടി യുദ്ധസ്മാരകമാക്കാൻ ഉേദശിക്കുന്നതു് െകാണ്ടു് ജീവൻ
െവടിയുന്ന പ്രക്രിയ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടാെത ജന്മം ഇന്നു് തെന്ന ഭീഷ്മർ അവ�
സാനിപ്പിക്കണം എന്ന ഭരണകൂടതീരുമാനം ഔേദ്യാഗികമായി അറിയിച്ചു എന്നു്
മാത്രം.” നകുലൻ ശവസംസ്കാരത്തിെന്റ ക്രമീകരണത്തിനു് ഓടി നടക്കുന്നതിന്നിട�
യിൽ പറഞ്ഞു.

“മൃദുലപദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കു് േചാദിക്കെട്ട, കൃഷ്ണൻ അകത്തു പ്രേവശിക്കു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപർ പാഞ്ചാലിയുെട മുറിയിൽ നിന്നു് ആചാരപൂർവ്വം പുറ�
ത്തു കടക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വഴി വിട്ടു് ഇടെപട്ടു.

“ജാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നവൻ രക്ഷകനായതു് വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിെല മാ�
യിക ദർശനം വഴി ആയിരുന്നതു് െകാണ്ടു്, ചൂതുകളിയും പണയവസ്തുവും ഉടുതുണി�
യും ഒെക്ക പ്രഹസനം ആവാെമന്നു് സംശയിച്ച ആ നാളുകളിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ,
അനാഥപാണ്ഡവർ, താെഴ വീണു. മനുഷ്യസംേവദനശക്തിക്കാനുപാതികമാ�
യി പ്രപഞ്ചനാഥൻ ഞങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന എളിമ ഞങ്ങെള തുണച്ച�
േപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയുെട കൂട്ടിനു കൃഷ്ണൻ എന്ന ആശയം താത്ത്വികമായി അംഗീകരി�
ക്കെപ്പട്ടു. ഇതിൽ കൂടുതൽ പച്ചയായി ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങെന ദാമ്പത്യ രഹസ്യം
ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാടു് െവളിെപ്പടുത്തും”, വക്താവു് പതിവു് േപാെല നകുലൻ
ആയിരുന്നു എങ്കിലും ബാക്കി നാലു് േപർ സമ്മതത്തിൽ അരിെക തലയാട്ടി നിന്നു.
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2015/07/20

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിെന്നതിെര പൂക്കാര െതരുവു് േയാഗങ്ങളിൽ
നിത്യവും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയിേലക്കു് പ്ര�
േത്യകക്ഷണിതാവായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാേലാചനസമിതി നാമ�
നിർേദശം െചെയ്തന്നു ഇന്നു് രാവിെല മുതൽ ഊട്ടുപുരയിൽ ശ്രുതിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ
കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ െചറിെയാരു തിരുത്തുണ്ടു്. ദുേര്യാധനവിധവ എന്ന വ്യ�
ക്തിഗത നിലക്കല്ല, െമാത്തം കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട േദശീയ സംഘടന േന�
താവു് എന്ന നിലയിലാണു് പരിഗണന. േനതൃസ്ഥാനം ഇന്നു് അവർ മാറിയാൽ,
അെല്ലങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ, ആ ‘പ്രേത്യക ക്ഷണിതാവ്’ എന്ന പദവിക്കും ഉടൻ വരും
സ്ഥാനചലനം”, ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ പറഞ്ഞു. രാജസഭയുെട സേമ്മ�
ളനത്തിൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിേക്കണ്ട തന്ത്രം െമനയുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയുെട
അടിയന്തര േയാഗത്തിേലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മാദ്രിപുത്രൻ.

“വിവാഹപൂർവ സന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് അല�
ങ്കാരമായി എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിെല ധനിക വാണിജ്യസമൂഹം കാണുന്നുണ്ടു്.
എന്നിരുന്നാലും, അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, േദവരൂപികളായ അഞ്ചു
രസികൻ ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത കാമുകൻ.
ഒന്നും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?”

“പ്രീണിപ്പിക്കാനും കീഴ്  െപ്പടുത്താനും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും മുെന്നാരുക്കം രാവുപ�
കൽ െചയ്യുന്ന ഈ െകൗേന്തയർ എവിെട, അവർ എെന്ന ആപത്തിൽ െപടുത്തു�
േമ്പാൾ, വിദൂരതയിൽ, അങ്ങകെല പടിഞ്ഞാറു് കടേലാര വസതിയിൽ ഇരുന്നു്
എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ േപാലും അറിയാെത, മറി�
ച്ചിടുന്ന ആ ദ്വാരകനാഥൻ എവിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീതകാല�
സന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം െപെട്ടന്നു് മുഖമടച്ചു വീണു. എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലിയു�
െട കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ആ ഇരുളിൽ കാണാമായിരുന്നു.

2015/07/21

“ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചതു് നീ േകട്ടിരുേന്നാ?” ഊഴമനുസരിച്ചു് തനി�
ക്കു കിടപ്പറയിൽ കിേട്ടണ്ട ഇടം നകുലനു് െകാടുത്ത പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവം മറ�
ക്കാെത ഭീമൻ േചാദിച്ചു.

“എേന്താ നിലവിളി േകട്ടു് ഞാൻ ഉണർന്നേപ്പാൾ നകുലൻ ബലമായി എെന്ന
പിടിച്ചു കിടത്തി. കാട്ടുപന്നിയുെട ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്കു് ആർത്തനാദം, േവ�
െറാരാൾക്ക് െപൺശയനത്തിൽ ആർമാദം”, നിന്ദേയാെട പാഞ്ചാലി, മാലിന്യനീ�
ക്കത്തിനു് സമീപ ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് മൺത്രവുമായി പടി കടന്നു േപായി.

ധീരനിവൻ ദുേര്യാധനപാൻ, പടക്കളത്തിലും സമൂഹ പരിഷ്കരണത്തിലും /
യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ.

ഹസ്തിനപുരി സമൂഹത്തിെന്റ അധിേക്ഷപവും ആേക്ഷപവും േനരിട്ടിരുന്ന ഭി�
ന്നലിംഗത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക മനഃസാക്ഷിയിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തി�
ക്കാൻ, പാണ്ഡവരുെട കുത്തിത്തിരുപ്പിൽ മനം മറിഞ്ഞു തെന്ന ആക്രമിക്കാൻ
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എത്തിയ ശിഖണ്ടിക്കു് മുമ്പിൽ സ്വന്തം നിരായുധീകരണത്തിലൂെട പിതാമഹനു് സാ�
ധിച്ചു എന്നു് ശരശയ്യയിൽ വീണ ഭീഷ്മർക്കു് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് ദുേര്യാധ�
നൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഞങ്ങൾ വിജയ�
െക്കാടിയുമായി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ േചരുന്ന ആദ്യേയാഗത്തിൽ തെന്ന
ഭിന്നലിംഗക്കാരുെട വിദ്യാഭ്യാസം, െതാഴിൽ, സുരക്ഷ, അംഗീകാരം എന്നിവ വിഭാ�
വന െചയ്യുന്ന സമഗ്രലിംഗനയത്തിനു ഭീഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടുക്കും.

2015/07/22

“െചേങ്കാൽ ഉപചാരപൂർവ്വം അനുഗ്രഹേത്താെട താങ്കൾ െകാടുത്തിെല്ലങ്കിലും,
അധികാരം അർപ്പണബുദ്ധിേയാെട യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയേല്ലാ. കൗ�
രവ രാജവിധവകെള െകൗശലപൂർവം കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ പാർപ്പി�
ച്ചു. ഇനിെയന്താണു് പരിപാടി? കുടിെയാഴിക്കൽ ഭീഷണി വരും മുമ്പു് ഭാര്യയുെമാ�
ത്തു് വനവാസത്തിനു േപാകുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അന്ധധൃതരാഷ്ട്രെര അനു�
ഭാവപൂർവം േതാളിൽ തട്ടി.

“ൈദവവിളിേയാ, കുടിയിറക്കു് െവല്ലുവിളിേയാ എന്തും ഈ വാർധക്യത്തിൽ
ഉണ്ടായാൽ, മാറിയ െഭൗതിക സാഹചര്യത്തിനു് അനുസരിച്ചു് പിെന്ന ഞങ്ങൾ സാ�
മ്രാജ്യപതികൾ േനരിെടേണ്ട? തിരക്കുണ്ടു്, അതിനു മുമ്പു് കാട്ടിേലക്കു് വരുേന്നാ
കുന്തീ, എന്നു് േചാദിച്ചു സേഹാദരവിധവെയ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കാൻ ഒരവസാനവട്ട ശ്രമം ബാക്കി”. കണ്ണീരു നനഞ്ഞ പട്ടുതുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു്
മാത്രമല്ല മുഖമത്രയും അധികാരം നഷ്ടെപ്പട്ട നാമമാത്ര ചക്രവർത്തി മൂടിയിരുന്നു.

2015/07/24

“എങ്ങെന െപാറുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും പാഞ്ചാലിയുെട പരുക്കൻ വ്യ�
വഹാരഭാഷ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവെര ആശ്രമത്തിനു പിന്നിെല അരുവി�
ക്കരയിൽ അലസരായി കണ്ടേപ്പാൾ സംശയം പങ്കു വച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ പറയുന്നതു്? എത്ര തീവ്രമായ പ്രതിേഷധവും േരാ�
ഷവും ആഹ്ലാദവും ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിക്കാെത വികാരരഹിതമായി ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്ന പാഞ്ചാലി എവിെട, െകാട്ടാരങ്ങളുെട മട്ടുപ്പാവിൽ ചന്ദ്രികാർച്ചിത രാത്രികളിൽ
വസ്ത്രരഹിത ശരീരങ്ങൾ നിർല്ലജ്ജം ഇളക്കിയും ആടിയും, അങ്ങകെല വടക്കൻ ഹി�
മാലയനിരകെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിതമായി വാവിട്ടു നി�
ലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ എവിെട?” നകുലൻ കൃഷ്ണമൃഗത്തിനു്
ഒരു പിടി ഇളം പുല്ലു നീട്ടിെക്കാണ്ടു പുഞ്ചിരിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന്റ വിധവ നിങ്ങളേല്ല?” വൃദ്ധസദന�
ത്തിൽ കണ്ട പരിചിതവനിതേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക അലക്ഷ്യമായി കുശലം
േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രവിധവ. ഇരു ഭാഗങ്ങളായി േപാരടിച്ചു ജീവത്യാഗം െചയ്ത നാൽപ്പ�
തു ലക്ഷം ൈസനികരുെട വിധവകളിൽ ഒരാൾ.”

2015/07/25
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“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുപുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിച്ചു് പടിയിറങ്ങി നി�
ങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും വാനപ്രസ്ഥത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ, ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാ�
ന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ
പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒരു രഹസ്യം പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ആകാശചാരികളുെട വിവാേഹതരരഹസ്യസന്തതികളായി ജനിച്ച ഞങ്ങൾ
പാണ്ഡവർ, ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഇന്നും െവളുത്ത സുന്ദരരൂ�
പികൾ ആയി നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല? അേപ്പാൾ എന്തായിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട
തീ പിടിച്ച യുവത്വം? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ, ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കൾ എന്നും കൂെട
െപാറുക്കാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്നലും കലർന്ന, ഒരു കറു�
ത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും കൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു ജീ�
വിച്ചു എന്നതു്, സ്ത്രീയുെട ബഹുഭർത്രുത്വേത്താടുള്ള സാധാരണപുരുഷെന്റ അസഹി�
ഷ്ണുതെയക്കാൾ, ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റ അടയാളമേല്ല”, പാഞ്ചാലി�
െയ കൂെട നിർത്തി നകുലൻ നാട്ടുകാേരാടു് ൈക വീശി എെന്നേന്നക്കുമായി യാത്ര
േചാദിച്ചു.

2015/07/26

ഇനിെയാരു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അനുവദിക്കിെല്ലന്നു് പാണ്ഡവ കരേസനാേമ�
ധാവി ഭീമൻ. കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ ആദ്യ വാർഷിക ആേഘാഷേത്താടു് അനു�
ബന്ധിച്ചു്, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ കൗരവസേഹാദരർക്കു് ആദ�
രാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ഏതു് സാഹചര്യവും
േനരിടാൻ ഹസ്തിനപുരി േസന സുസജ്ജമാെണന്നും കരേസനാ േമധാവി.

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾ പുനരധിവാസനീതി േതടി, പ്രേക്ഷാഭം പതിവിടമായ
പൂക്കാര െതരുവിൽ നിന്നു് രാജകീയ അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിേലക്കു് ഇന്നു് മാറ്റിയ�
തിെന കുറിച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “വിധവകളുെട പുനരധിവാസം
അല്ല, വിധവകെള നിർമ്മിക്കലാണു് ൈസന്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷ�
ശിലയിൽ പഠിച്ചെതാെക്ക ഇത്ര േവഗം മറേന്നാ?”എന്നു് ഭീമൻ തിരിച്ചടിച്ചു.

2015/07/27

“കാര്യമറിയാെതയാണു് ഭീമൻ എേന്നാടു് െമക്കട്ടു് കയറുന്നതു്. പാണ്ഡവർ മുഴു�
വൻ ഭിന്നേശഷിക്കാരാെണന്നല്ല ഞാൻ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതിയതു്. വി�
ഭിന്നപിതൃത്വമായിട്ടും അഞ്ചുേപരിൽ ഒരാൾ മാത്രേമ ഭിന്നേശഷി പരിഗണന അർ�
ഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിരിെക്ക, മറ്റു നാലു േപരിൽ നിന്നതു് ഉടൻ പരിഗണന പിൻവലി�
ക്കണം എന്നാണു്.”

“തീെപ്പട്ടതു് നിങ്ങൾ ആെണന്നു് െകൗരവെര െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, അന്നം േതടി
അരക്കില്ലത്തിൽ വന്ന ആദിവാസികെള തീയിട്ടു െകാല്ലുക, മനഃസാക്ഷി ആറു േപ�
െരയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േഖദിച്ചു.

“ഞാൻ െവറുക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണു് മനഃസാക്ഷി. ഏെറ കാലം മുഖം മൂടിയായി
അതു് ധരിച്ചു. പെക്ഷ വലിയ വില െകാടുത്തു. ഞങ്ങളുെട ജീവ ചരിത്രം എഴുതുന്ന
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വ്യാസൻ ഒെക്ക ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് ”, വിറയ്ക്കുന്ന േപാ�
െല േതാന്നി യുധിഷ്ഠിരൻ.

2015/07/28

“ഇെതന്താ ചന്ദനസുഗന്ധവുമായി രാവിെല തെന്ന വിസ്തരിെച്ചാരു ൈതലാഭി�
േഷകം”, വിടർന്ന കണ്ണും പുരികവുമായി അത്യുക്തി കലർന്ന പരിഷ്കൃതശരീരഭാഷ�
യിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്കന്മാരുെട പിതാക്കൾ
അശ്വിനി േദവതകൾ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു് ഒരു സന്യസ്ഥൻ വഴി െകാടുത്ത�
യച്ച ചന്ദനാദി എണ്ണ. പെക്ഷ അവൾ ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസങ്ങേളാളം മാറ്റി
വച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഒന്നു് േതച്ചു േനാക്കി”, നീരാടാൻ അർജ്ജുനൻ ഒരു ജലജീവിയു�
െട െമേയ്യാതുക്കേത്താെട അരുവിയിെലക്കിറങ്ങി.

“അെതന്താ, േദവചികിൽസകരായ അശ്വിനിേദവതകളുെട ദിവ്യൗഷധം പാ�
ഞ്ചാലിക്കു േവേണ്ട?”

“െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടി കഴുകിയുണക്കാെത അവളുെട മുടിയിൽ ഒെരണ്ണക്കും പ്ര�
േവശനമില്ല”, കടുപ്പിച്ച സ്വരത്തിൽ ഭീമൻ അരുവിയുെട അപ്പുറത്തു് നിന്നു് മുരണ്ടു.

“കൗരവെചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, ഈ വിദൂരവനാന്തരത്തിൽ വ്യാ�
ഴവട്ടക്കാല ശിക്ഷയനുഭാവിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ എന്താ, ശത്രുദുേര്യാധനെന ‘ഉട�
േയാൻ’ എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാത്ത െവറുേപ്പാെട
ആ േപരു വിളിച്ചുകൂെട?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ േവവുന്നതു് ശുദ്ധ
ആത്മീയത ആെണന്നു് കരുതിേയാ? ഓേരാരുത്തരും ചാരചുമതല ഉള്ള വ്യക്തിത്വ�
ങ്ങളേല്ല, ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് കഴുതപ്പുറത്തു് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും
പൂജാസാമാഗ്രികളും െകാണ്ടു് വരും, ഈ പാണ്ഡവ മന്ദിരത്തിെല അന്തർ നാടക�
ങ്ങൾ എെന്തന്നു് വിശദമായി അറിയാൻ.”

നകുലൻ ചൂണ്ടുവിരൽ െകാണ്ടു് വായുവിൽ എഴുതി ആശയവിനിമയം െചയ്യുന്ന�
തു് നാലു് പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും അപമാനേബാധേതാെട േനാക്കി നിന്നു.

2015/07/29

“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ അർദ്ധസേഹാദരർ നകുലനും സഹേദവനുമായി ഉള്ളു
െകാണ്ടു് അകന്നതു്?”

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അർദ്ധരും പൂർണ�
രും ആവും? അതു് േപാെട്ട. വീട്ടിനകത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ ഞങ്ങൾ
ബന്ധെപ്പട്ടു എന്നതേല്ല ശരി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിടപ്പറയിൽ കയറിയേപ്പാൾ
അവളും ഇവരും ഒരുമിച്ചു ആർമാദിക്കുന്നതു കണ്ടു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു്
ഞാൻ െവപ്രാളം മറച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ രണ്ടു മാദ്രി കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃ�
തികൾ” എന്നു് പറഞ്ഞു തുണി വാരിയുടുത്തു ധൃതിയിൽ പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി.
അേപ്പാൾ തകർന്നുടഞ്ഞതു് എെന്റ അഭിമാനമായിരുന്നു” യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.
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കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന അവമതി സംജ്ഞയിൽ ഞങ്ങൾ നൂറു വനിത�
കെള ഒതുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവർ ഉടനടി നിർത്തണെമന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കാര
െതരുവുപ്രകടനത്തിൽ അര മണിക്കൂർ മുമ്പു് ആഞ്ഞടിച്ചു. കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർ�
ന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവളേയാഴിെക കാട്ടിൽ മാത്രം ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും
കൂട്ടർക്കും ഹസ്തിനപുരിയുെട നവസംേവദനഭൂമികയുമായി ഇഴയടുപ്പം ഇെല്ലന്നു, കു�
െറെയാെക്ക സൗജന്യമായി കണ്ടാൽ േപാലും, ഞങ്ങെള ‘കുരുേക്ഷത്ര ഇരകൾ’
എന്ന വിേശഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാര്യമല്ല.
അധികാര ദുർേമാഹത്തിൽ നൂറു െകൗരവെര കൂട്ടെക്കാലക്കു് വിേധയമാക്കിയ യു�
ദ്ധ കുറ്റത്തിനു് പാണ്ഡവർക്കു് വിധിേക്കണ്ടതു് വധശിക്ഷയേല്ല?”, പ്രതിേഷധത്തിൽ
തുടങ്ങിയ പ്രഭാഷണം വിതുമ്പലിൽ അവസാനിച്ചു.

2015/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും ഓേരാ അരമനക്കു് പിന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ
െകൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെള േനാക്കൂ. ഈ സംരക്ഷിതവനപ്രകൃതിെയ പരിപാലിച്ചും
പരിലാളിച്ചുമായിരുന്നു, നൂറു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് വന്ന രാജ�
വധുക്കൾ ഓേരാ വസന്തകാലത്തും ഹൃദ്യപ്രകൃതിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ െപാ�
ട്ടിത്തരിച്ചതും കുട്ടികൾെക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാണ്ഡവഭരണ�
കൂടം കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടിയിൽ രാജവിധവകെള കുടിേയാഴിച്ചു
ഓേരാ വസതിയും ആയുധപ്പുരയാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സംഭവിച്ചു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വായനക്കാേരാടു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

ഉണങ്ങിയ ഒരു െപരുമരത്തിെന്റ മറവിൽ പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി,
കണ്ടാലറിയുന്ന ചില വായനക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു.

2015/07/31

“നിങ്ങൾ നൂറു േപെര െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ അവർ അഞ്ചു േപർ, എന്തു്
കണക്കാണിതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി വിസ്തരിച്ചു് അഭിനയിച്ചു
േചാദിച്ചു. അന്ത്യ യുദ്ധദിനം കുരുേക്ഷത്രം.

“പാണ്ഡവെര വഴിയാധാരമാക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും
ഞാനും കൂട്ടാളികളും എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാെട നിത്യവും ശ്രമിച്ചുേവാ അത്രയും കുടി�
ലതേയാെട പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര കളം വരച്ചിരുന്നു
എന്നു് കെണ്ടത്താൻ ഞങ്ങളുെട ചാരസംവിധാനത്തിനു ഒത്തിെല്ലന്നതാെണെന്റ
ഒേര ഒരു പാളിച്ച”, തുടയിൽ മാരകമായ ഭീമഗദ പ്രഹരേമറ്റ് ചളിയിൽ കിടന്നു നില�
വിളിക്കയായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു നിമിഷം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന േപാ�
െല നടിച്ചു.

“ഒരഞ്ചാറു കാട്ടുമയിലുകൾ കൂട്ടം േചർന്നിവിെട ഇങ്ങെന ചുറ്റി നടേക്കണ്ട കാ�
ര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ആേരാെടന്നില്ലാെത ആരാഞ്ഞു.

“ചാടി വന്നു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ െകാത്തിയ ആദ്യ േചാരയനുഭവത്തിനു് േശ�
ഷം സംശയേത്താെടയാണു് മയിലുകളുെട സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടതു്. എന്നാൽ
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കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രത്യാശേയാെടയും. അന്തിയുറങ്ങുന്ന െപാന്തക്കാടു് ഭീമൻ
കരുതേലാെട പിന്തുടർന്നു്, ൈവകി മടങ്ങിെയത്തിയതു് ഒരു കൂട നിറെയ മയിൽ
മുട്ടകളുമായി. അക്ഷയപാത്രത്തിെല വിശിഷ്ഠ സസ്യേഭാജ്യങ്ങെളക്കാൾ ഇേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം െപാരിച്ച മയിൽ മുട്ടയാണ് , പാഞ്ചാലി ഒട്ടും സഹകരിക്കിെല്ലങ്കി�
ലും”, നകുലൻ ഉള്ള കാര്യം ഉറി േപാെല ചിരിച്ചു പിന്നിേലക്കു് മറിഞ്ഞു.

2015/08/02

“രാജമന്ദിരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനു ഒഴിഞ്ഞു െകാടുത്തു നിങ്ങൾ വൃദ്ധസദനങ്ങ�
ളിേലക്കു് മാറിതാമസിേക്കണ്ടി വന്നു എന്നതു് പ്രതിേഷധേത്താെട കാണുേമ്പാഴും,
നിങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്ത ഈ സമരമുഖം: പ്രകടനങ്ങളും െപാതുേയാഗങ്ങളും എവിടം
വെര ഇെതാെക്ക നിങ്ങെള െകാണ്ടുെചെന്നത്തിക്കും”, ൈവകിയ സന്ധ്യ, ഇരുട്ടു് മൂ�
ടിയ ഉൾപ്രേദശം പഴുത്ത അന്തരീക്ഷം.

“നൂേറാളം രാജവിധവകളും അവരുെട അവിവാഹിത പുത്രിമാരും താമസിക്കു�
ന്ന ഈ വൃദ്ധ സദനത്തിൽ ഒരു ശുചിമുറി േപാലും ഇല്ല. ഓേരാ രാത്രിയും വിസർജ�
നത്തിനു ഞങ്ങൾ േപാേവണ്ടി വരുന്നതു്, യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട െകൗരവരുെട
െഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കിയ ഈ െപാതു ശ്മശാനത്തിൽ.” ദുേര്യാധനവിധവ
മുഖം താഴ്ത്തി വിതുമ്പി.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർക്കു് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ആ
അഞ്ചു ആൺമക്കൾ എവിെട? െപറ്റതള്ളെയ െകൗരവർ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തു
അവമതിച്ചതു് േപാരാെത, ദുേര്യാധനെന്റ അടിമയാക്കി ഈ െകാടും കാട്ടിൽ താമ�
സിപ്പിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല വിസർജ്യങ്ങൾ േകാരി ചുമന്നു ദൂെര
െകാണ്ടുേപായി സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രാകൃത ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നു. ഇെതാന്നും േകട്ടി�
ട്ടും അനങ്ങുന്നില്ലെല്ലാ െപാന്നുമക്കൾ, അേതാ, ഹസ്തിനപുരി ഊട്ടുപുരയിൽ ഇന്ന�
െല ഞങ്ങൾ േകട്ടതു് ശരിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് മക്കൾ എന്നു് പറയാൻ മാത്രം
ഒന്നും ഇേല്ല?”

“വരാനിരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിെന്റ അവസാന ദിവസം, ചതിയിൽ അവെര
ചവിട്ടിെക്കാല്ലാൻ േദ്രാണപുത്രൻ അശ്വത്ഥാത്മാവു് തിന്നു െകാഴുത്തു കാലുകൾക്കു്
ബലം പിടിക്കുന്നതു് അേത ഹസ്തിനപുരി ഊട്ടുപുരയിൽ നിങ്ങൾ കാണാറിേല്ല?”
ആശ്രമ മാലിന്യം നീക്കി കുളിക്കാൻ അരുവിയിെലക്കിറങ്ങിയ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

2015/08/03

“സീതയ്ക്കു് സുരക്ഷയായി ലക്ഷ്മണെന നിർത്തി രാമൻ ഒറ്റക്കേല്ല േവട്ടയാടി മാനി�
റച്ചി െകാണ്ടുവന്നു മൂന്നു േപരും രാത്രി ൈവകി ചുട്ടു തിന്നു വിശപ്പടക്കിയതു്. അവർ�
ക്കു് േവെണ്ടങ്കിൽ പിെന്ന ധീേരാദാത്തന്മാരായ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർെക്കന്തിെനാര�
ക്ഷയപാത്രം? േമലനങ്ങിക്കൂെട ഊഴം വച്ചു്, പല്ലു് മുറിെയ മൂന്നു േനരം തിന്നാൻ?”
ഉപചാര സന്ദർശനത്തിനു സമീപ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു് വന്ന പുതുസന്യസ്ഥൻ യു�
ധിഷ്ഠിരേനാടു്.

2015/08/04
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“ദീർഘകാല ദാമ്പത്യഅവഗണനെക്കതിെര പരസ്യമായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ, യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഭാര്യ ഇതാ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി ൈക േകാർക്കുന്നു. ഇന്നു
മുതൽ േവദി പങ്കിട്ടു്, െചലവിനു തരാത്ത ഭർത്താവിെന േപാതുവ്യവഹാര മണ്ഡല�
ത്തിൽ അവമതിച്ചു മുട്ടു കുത്തിക്കും എന്നാണു ജ്വാലാമുഖീ േക്ഷത്രത്തിൽ െചയ്ത പ്ര�
തിജ്ഞ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േസ്താഭാജനകമായി ൈകകൾ ചലിപ്പിച്ചു.

“ഇളമുറ നകുലേനാടുള്ള പക്ഷപാതപൂർണമായ ദാമ്പത്യ പരിഗണനയിൽ
മനംെനാന്ത വേയാധിക ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ, ദുേര്യാധന വിധവയുെട മക�
െന്റ മകെള പരിണയിച്ചു് ഏക ഔേദ്യാഗിക വധു ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നിന്നു് മാറ്റി പാഞ്ചാലിയുെട ഗർെവ്വാെന്നാതുക്കിെയ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ അടങ്ങൂ. അേതാെട കൗരവരാജവിധവകൾ അവരുെട പഴയ രാജമന്ദിര�
ങ്ങളിൽ മടങ്ങി എത്തും. വിരുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഒരു ക്ഷണം”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ
കാര്യാലയ വക്താവു് ഒരു വിജ്ഞാപനം വായിക്കുന്നേപാെല ഔേദ്യാഗികസ്വര�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2015/08/05

“മഹാറാണി പദവിയിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലിെയ ഇറക്കാൻ, മരണാനന്തര േലാ�
കത്തു് നിന്നുള്ള കൗരവ സഹായേത്താെടാപ്പം ഒരു സംഘടിത പരസ്യനീക്കമു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ ഗംഗയിൽ െകൗ�
രവർക്കു ഓേരാരുത്തർക്കും ബലിയിട്ടു എഴുേന്നൽക്കുകയായിരുന്നു. െവയിലിൽ ഭൂ�
പ്രകൃതി പ്രസന്നമായിരുന്നു.

“ദുരർത്ഥ സൂചനേയാെട നിരക്ഷരമാതാവിേനാടു് പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരം അവ�
തരിപ്പിച്ചു്, അനുജെന്റ ഭാര്യെയ അന്യായമായി തട്ടിെയടുത്ത കുടിലവേയാധികൻ
എന്നും മറ്റും പാണ്ഡവർക്കു് മുമ്പിലും െകൗരവർക്കു് മുമ്പിലും അവമതിച്ചാണു് അരനൂ�
റ്റാണ്ടായി പാഞ്ചാലി എെന്ന ശിക്ഷിച്ചതു്. അറിയാേമാ, ഇേപ്പാൾ അവൾ ഇളമുറ
പാണ്ഡവൻ നകുലെന്റ ജാര? േവദനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഓർമയിൽ നിെന്നെന്ന േമാചി�
പ്പിക്കാനാണു് ദുേര്യാധനെന്റ വിവാഹപ്രായെമത്തിയ െകാച്ചു മകെള മംഗലം കഴി�
ച്ചു ഹസ്തിനപുരി പട്ടമഹിഷിയാക്കാൻ മനഃസാക്ഷി അനുമതി തന്നതു്. ബലിയിടു�
േമ്പാൾ, ഈശ്വരാ, എനിക്കു് ദുേര്യാധനെന്റ അനുകൂല പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടായി. മകനു�
ണ്ടായാൽ, തീർച്ച അവൻ ഇനി പുതു കുരുവംശനാഥൻ. അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീ�
ക്ഷിത്തു് പാമ്പു് കടിേയറ്റു മരിക്കും എന്നു് നാട്ടിൽ പാട്ടേല്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിച്ച
ആ രീതി കണ്ടേപ്പാൾ, കുപ്രസിദ്ധ ബീജദാതാവു കാലെന്റ മകൻ തെന്ന.

2015/08/09

മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത യുധിഷ്ഠിരൻ ആ ൈവകിയ രാത്രിയിൽ ഊട്ടുപുരയിൽ കയ�
റിെച്ചന്നേപ്പാൾ, നാലു സേഹാദരന്മാരും ചാണകം െമഴുകിയ നിലത്തു ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി നീക്കിയ തുടെയല്ലിനായി പരസ്പരം മല്ലടി�
ക്കുന്നു. ചുണ്ടും പല്ലും െപാട്ടി േചാരേയാഴുകുന്നു. നിർത്തൂ എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഗർ�
ജ്ജിച്ചേപ്പാൾ, ഭീമൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കാലിൽ വീണു. എൺപതു് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധഭീമ�
നായിരുന്നില്ല അേപ്പാൾ, വിശപ്പു് സഹിക്കാെത വിലപിക്കുന്ന കുട്ടിഭീമനായിരുന്നു.
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അവർ െകാന്നു െതാലിയുരിച്ച കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി വരട്ടിയതു് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പു്
വയർ നിറെയ കഴിച്ച യുധിഷ്ഠിരനറിയാമായിരുന്നുേവാ, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി�
യുെട പട്ടിണി, ഒെരല്ലിൻ കഷണത്തിനായി സേഹാദരരുെട വയറ്റുപ്പിഴപ്പു്.

“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിനു നാം ൈകമാറുക, ആരും
കാണാെത വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥ തീരാൻ ഇന്നു് തെന്ന പടിയിറങ്ങുക നാം
മുഴുനീള പരാജിത പാണ്ഡവർ”, പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ േപാലും വയ്യാെത അവശനായിരു�
ന്ന അർജ്ജുനൻ എന്നിട്ടും വിരൽ ചൂണ്ടി നാലു് േപേരാടും ആജ്ഞാപിച്ചു.

2015/08/10

“ചാരപ്പണിക്കു് േവഷം മാറിേപ്പായ ഭീമെന കുരുക്കിട്ടു പിടിച്ചു ഇതാ െകൗരവർ
ബന്ദിയാക്കി നേമ്മാടു വിലേപശുന്നു. നീ ഉടൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് െകൗരവ�
രുെട െവപ്പാട്ടിയായിെല്ലങ്കിൽ ഭീമെന ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനത്തിനു് വിട്ടു െകാടുക്കുെമ�
ന്നു് ഭീഷണി” യുധിഷ്ഠിരൻ അവശസ്വരത്തിൽ പാഞ്ചാലിേയാടു് പറഞ്ഞു.

“ഒന്നു് മിണ്ടാതിരിക്കൂ. അയാൾ േപായാലും നിങ്ങൾ നാലുേപരിേല്ല. രണ്ടു േപ�
രിൽ കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾ കിടപ്പറയിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ ‘ആൾക്കൂട്ട’മായി േതാന്നുന്ന
എനിക്കു് നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരിൽ ഒരാൾ േപായാൽ അത്രയും കുറച്ചു നിത്യവും സഹി�
ച്ചാൽ േപാെര.”

2015/08/11

“വനാന്തരത്തിെല ഈ ആശ്രമത്തിൽ െതാഴിൽരഹിതരായ അഞ്ചു ആണു�
ങ്ങൾെക്കാപ്പം ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, വിരസത മാറ്റാൻ ദൂെര ദൂെര ഒരു െപാ�
ന്മാൻ പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാെല സങ്കൽപ്പിക്കാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“വാളും കുന്തവുമായി അഞ്ചു ആജാനബാഹുക്കൾ മാറിമാറി എെന്റ വഴിയിൽ
ലക്ഷ്മണേരഖ വരക്കുേമ്പാേഴാ?”

“കൗരവ അടിമകൾ എന്ന നിലയിൽ പരിമിതികൾ നിങ്ങൾക്കു് േവണ്ടത്ര
ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, െമാത്തം വനജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമായിരുേന്നാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക അഞ്ചു േപേരാടും ഒരുമിച്ചു േചാദിച്ചു. ഭാഗ്യം, അവസാനദിന മാലിന്യ�
നീക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് േപായ േനരമായിരുന്നു.

“കഴിഞ്ഞു േപായ വ്യാഴവട്ടക്കാലം, ഞങ്ങൾ വിശെപ്പെന്തന്നറിയാെത വനാന്ത�
രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എേപ്പാൾ െചന്നു് കയ്യിട്ടു വാരിയാലും കിട്ടുമായിരുന്നു, അക്ഷ�
യപാത്രത്തിൽ സ്വാദും ചൂടുമുള്ള അപ്പം. ഞങ്ങൾ അഞ്ചു സേഹാദരരും ആസ്വദി�
ച്ചു തിന്നു. ഒേന്ന ഞങ്ങളുെട ആർമാദെത്ത ആേലാസരെപ്പടുത്തിയുള്ളു. അതിഥി�
ബന്ധിത ഭക്ഷ്യലഭ്യതെയ കുറിച്ചുള്ള നിബന്ധനയനുസരിച്ചു് അത്താഴപ്പട്ടിണിയുമാ�
യി ഉറക്കമില്ലാെത, അതിഥിെയ കാത്തു ജാലകത്തിന്നരിെക തല ചായ്ച്ചിരിക്കുന്ന
പാഞ്ചാലി.”

“ഗാന്ധാരിെയ േപാെല അന്ധത അഭിനയിക്കുകയല്ല, അനുഭവിക്കയാണു് ധൃത�
രാഷ്ട്രർ. മക്കൾ നൂറും െകാല്ലെപ്പട്ട ഹൃദയേവദന േവെറ. ഒറ്റയ്ക്കു് ഇങ്ങെന നിത്യവും
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അലയാൻ വിടേണാ ഈ വൃദ്ധെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക കപടമായ ആശങ്കേയാ�
െട വിസ്തരിച്ചു േചാദിച്ചു.

“പുത്രവിധവകൾ ഇേപ്പാൾ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിേലക്കാണു് കാരണ�
വർ നിത്യവും യാത്ര. അവിെട നൂറു േപേരാടും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര പറ്റി ദുഷിച്ചു
സംസാരിേച്ച മടങ്ങു. അംഗരക്ഷകനായി നിത്യവും േവഷം മാറി േപാവുന്നതു് ഞങ്ങ�
ളിൽ ഒരാൾ ആണു്. വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചാൽ ഭരണകൂടത്തിെന ആ നി�
ലയിലും പ്രതിേരാധത്തിലാക്കാം എന്നു് വിധവകളും വിചാരിക്കുന്നു.” നകുലൻ ഇന്ന�
െത്ത ‘അകമ്പടിേവഷം’ മാറുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

2015/08/12

“ഇെതന്താ കണങ്കാലിൽ ഒരു തങ്കവള, മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണിെയ രാ�
ജസഭയിൽ പിടികൂടി ‘ഇനി നീ കൗരവ അടിമ’ എന്ന ബഹുമതി തന്നു തുണിയഴി�
ക്കുേമ്പാൾ െകൗരവർ ഇതു് മാത്രം എന്താ വിട്ടുകളഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിയുെട നഗ്നമായ കാലിേലക്കു് തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ല, വിളക്കി േചർത്തതാണു്. വസ്ത്രാേക്ഷപം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, സം�
ഘം േചർന്നു് െകൗരവർ ഇതു് ഉപചാരപൂർവ്വം അണിയിച്ചു. ഞാനിേപ്പാൾ അവരു�
െട“നിരീക്ഷണവലയ”ത്തിലാണു്. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും,
ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഇരുന്നു എെന്ന ചില
െകൗരവർ ആസ്വദിക്കുന്നു”, പാഞ്ചാലിയുെട പുഞ്ചിരി ഒരു വിലാപം േപാെല ആശ്ര�
മത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

“ഭക്ഷണപ്രിയരായ പാണ്ഡവെര മധുരത്തിൽ വിഷം കലർത്തി ഇടയ്ക്കിെട തീ�
റ്റിക്കാൻ േപാലും അന്ധപിതാവിെന്റ പണെപ്പട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരണം എന്ന സ്ഥി�
തി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ, അരേങ്ങറ്റ ദിവസം
പാണ്ഡവർ അവമതിച്ച ഒരു സൂതപുത്രെന ഉടനടി “അംഗരാജാവായി” പ്രഖ്യാപിച്ച
നിങ്ങളുെട ആ കുപ്രസിദ്ധ അനധികൃത നടപടിക്കു്, ചക്രവർത്തി പിന്നീടു്, രാജസ�
ഭയുെട അംഗീകാരത്തിനു േശഷം, മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമ�
തി തന്നുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ േചാദ്യ�
ത്താൽ േനരിട്ടു. ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പിടയുന്ന െപരുമീനുമായി ശുദ്ധജലതടാക�
ത്തിൽ മലർന്നു കിടന്നു നീന്തി തുടിക്കയായിരുന്നു ആ ധീരെകൗരവൻ.

“സാഹചര്യത്തിെനാത്തുയർന്നു സാഹസികമായി ഇടെപട്ടു് പാണ്ഡവ വിരുദ്ധ�
നായ ഒരു അധഃകൃത േയാദ്ധാവിെന ആജീവനാന്ത അടിമയായി േനടിെയടുക്കാൻ
ഒരു സാങ്കല്പിക േദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ചരിച്ചു എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു
മുൻകാല പ്രാബല്യവും ചക്രവർത്തി അനുമതിയും?” കടിച്ചു പിടിച്ച മീനിെന കര�
യിൽ നിന്ന സഹായിക്കു േനെര പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു്,
ഒന്നു് കൂപ്പു കുത്തി െവയിലിേലക്കു് വീണ്ടും ഉയർന്നു്, ദുേര്യാധനൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് ഇഷ്ടം കൂ�
ടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ‘െപാള്ളുന്ന ഇടത്തിൽ’ ഒന്നു് വിരലമർത്തി േനാക്കി.

“മറ്റു നാലു േപെര കുറിച്ചു് ഓേരാന്നു് വിസ്തരിച്ചു േചാദിക്കും. അവർക്കു് പ്രണയസ�
ല്ലാപത്തിൽ മികവു കുറവാണു് എന്നു് െതളിയിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആവർ�
ത്തിച്ചു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തണം.”
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‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യിൽ ജനശബ്ദം േലഖകെന്റ കുറിപ്പു്.
“പരിപൂർണബ്രഹ്മചര്യത്തിെന്റ കുരുവംശപ്രാേയാജകൻ കുറച്ചു നാളായി ഊട്ടു�

പുരയിൽ െചന്നു് േവഗം അത്താഴം കഴിച്ചു അകമ്പടി ഒഴിവാക്കി കൃഷിക്കാരെന്റ
ലളിതേവഷത്തിൽ ഇരുട്ടിേലക്കു് നിത്യവും രാത്രി ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നതു് ഹസ്തിനപുരി പൂ�
ക്കാര െതരുവിൽ ഇേപ്പാൾ പാട്ടാണു്. െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങളുെട കലവറ സൂക്ഷിപ്പു�
കാരനായ അഭിവന്ദ്യ ഭീഷ്മെര രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികൾ ബന്ദിയാക്കി പിടിച്ചാൽ?”

“സംശയാസ്പദമായ രാത്രിയാത്രകളിൽ നിന്നു്, പ്രേബാധനം വഴി ഭീഷ്മെര പി�
ന്തിരിപ്പിക്കാൻ വിദുരർ േമധാവിയായി ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുതാര്യഭ�
രണം വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്ന കൗരവ ഭരണകൂടത്തിനു മുമ്പിൽ, ഭീഷ്മയാത്രകളുെട ധാർ�
മിക ഭീഷണി െകാണ്ടുവന്ന ജനശബ്ദം േലഖകനു് െപൗരസ്വീകരണം ഇന്നു് ൈവകു�
േന്നരം അരേങ്ങറ്റം ൈമതാനത്തിൽ.”

2015/08/14

“പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അഞ്ചു യുവേപാരാളികെളയും
നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി െകാന്നു എേന്നാ? ഒരാെള ചവിട്ടുേമ്പാൾ അടുത്തു്
കിടന്ന മറ്റു നാലു േപർ ബഹളം േകട്ടു് ഉണർന്നിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക അശ്വത്ഥാ�
ത്മാവിെന േനരിട്ടു.

“എന്താ, േദ്രാണപുത്രനായ എനിക്കു് അഞ്ചു േപെര െകാലെചയ്യാൻ േവെറ
ആൾ സഹായം േവേണാ? പാണ്ഡവെര േപാെല തെന്ന ഭീരുക്കൾ ആയിരുന്നു ആ
അഞ്ചു പാഞ്ചാലീപുത്രന്മാരും എന്നതു് എെന്റ രാത്രി േജാലി എളുപ്പമാക്കി. ആദ്യം
കണ്ടവെന കഴുത്തിൽ ചവിട്ടിയേപ്പാൾ (ആയുധം െകാണ്ടു് കഴുത്തറത്തു് െകാന്നാൽ
അവനു സ്വർഗ്ഗരാജ്യ പ്രേവശനം എളുപ്പമാവും) മറ്റു് നാലുേപരും ഉണർന്നു കാര്യം
മനസ്സിലാക്കി ചുരുണ്ടു് കിടന്നു ഉറക്കം നടിച്ചു. ഒരാെള െകാന്ന ക്ഷീണത്തിൽ
ഞാൻ സ്ഥലം വിടുെമെന്നാ മേറ്റാ കരുതിയ അവരുെട േമാഹം പൂവണിയാെത
അഞ്ചു േപെരയും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു െകാന്നു.”

അവസാനെത്ത കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപതി എന്ന പദവിയുണ്ടായിരുന്ന
ആ ബ്രാഹ്മണേയാദ്ധാവു് ഇേപ്പാൾ കൃഷ്ണശാപത്തിൽ മഹാേരാഗിയായി കാൽ ഉറ�
ക്കാെത ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ രാവുപകൽ അലയുകയാണു്. സൂക്ഷിക്കുമേല്ലാ.

“അമ്മാ, ഈ സുന്ദരേയാദ്ധാവു് എെന്റ അച്ഛൻ ആവാെത, ആ വൃദ്ധേരാഗി
എന്തിനു എെന്റ അച്ഛനായി”, അമ്മെയക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭീഷ്മേരയും അമ്മ�
യുെട അച്ഛെനക്കാൾ പ്രായമുള്ള ശന്തനുവിെനയും മാറി മാറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജകു�
മാരൻ വിചിത്രവീര്യൻ സത്യവതിേയാടു േചാദിച്ചു.

“വ്യക്തമായിേല്ല മകെന, എത്രമാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണു് ഞങ്ങളുെട ഭാഗേധയം
നിർണയിക്കുന്ന അതീതശക്തികൾ എന്നു്”, കുരുവംശ ചക്രവർത്തിനിയുെട മഹാ�
റാണി ക്ഷയേരാഗിയായ മകെന ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“എന്തിനാണു് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്കു് നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇല തി�
ന്നാൻ െകാടുക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക നഗരാതിർത്തിയിെല ഗ്രാമെത്തരു�
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വിൽ, കർഷകക്കുടിലിനു മുമ്പിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന സ്ത്രീകേളാടു് നീരസം മറയ്ക്കാെത
േചാദിച്ചു.

“തിന്നു െകാഴുത്ത ഈ അഞ്ചു ആട്ടിൻകുട്ടികെള െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ അതി�
രാവിെല ഞങ്ങൾ േനരിട്ടു് എത്തിക്കണം. നാടു് വാഴുന്ന അഞ്ചു േപാക്കിരികൾ
എണീറ്റ് വന്ന ഉടൻ ഞങ്ങൾ തെന്ന േവണം ഈ പ്രിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുെട കഴു�
ത്തറത്തു് െകാടുക്കാൻ. തീ പാറുന്ന േനാട്ടേത്താെട അക്ഷമയിൽ അവർ കാത്തു
നില്ക്കും ആട്ടിൻകുട്ടികളുെട ചുടുേചാര േമാന്താൻ.”

2015/08/15

“സംഗതി കഷ്ടമാണേല്ലാ. മുമ്പിൽ വരിയായി നില്ക്കുന്ന ഈ പാണ്ഡവെര േനാ�
ക്കി നിങ്ങൾ അഞ്ചു പാഞ്ചാലീപുത്രന്മാർക്കു കൃത്യമായി പറയാൻ ആവിേല്ല, ആരാ�
രുെട മകൻ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പ്രേകാപനപരമായ േചാദ്യം കുരുേക്ഷത്ര
പാളയത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിെന്റ തേലന്നു് രാത്രി.

“പാണ്ഡവർ ബീജദാതാക്കൾ ആെണന്നതു് അമ്മ വഴി സാക്ഷി െമാഴി അഥവാ
േകട്ടുേകൾവി മാത്രം. മുഖം േനാക്കി ആരുെട ബീജം എന്നു് േചാദിക്കാൻ മാത്രം സാ�
മുദ്രികം വശമില്ലാത്തതു് െകാണ്ടു്, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വാവുബലിക്കു് കൂട്ടായ തീരുമാ�
നം എടുത്തു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ െകാല്ലെപ്പട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു
മക്കളും ദക്ഷിണാപഥത്തിെല തിരുവില്വാമല നിളാതീരെത്ത ബലിത്തറയിൽ അർ�
പ്പിക്കുക ഒെരാറ്റ പിണ്ഡം ആയിരിക്കും”, ആയുധങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുന്ന തിരക്കിലും
മക്കൾ ഉപചാരേതാെട പറഞ്ഞു.

“കൗരവ രാജവിധവകൾ എന്ന സംജ്ഞ ഔേദ്യാഗിക ഉപേയാഗത്തിൽ നിന്നു്
പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ രാജകീയ മുദ്രയുള്ള അറിയി�
പ്പിൽ കണ്ടിേല്ല? നാൽപ്പതു് ലക്ഷം ൈസനികർ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ച യുദ്ധ�
ത്തിൽ അവർ അനർഹെസൗജന്യം തട്ടിെയടുക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതിെന തു�
ടർന്നാണു് ഈ നടപടി. നമ്മുെട സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിലും ഈ സംജ്ഞ ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.”

“അറിയാെതെയങ്കിലും ഉപേയാഗിച്ചാൽ?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ േചാദിച്ചു.
“ഒരു വിധവ കൂടി ഉടൻ ഉണ്ടാവും”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരനു് േനെര ചൂണ്ടു

വിരൽ എറിഞ്ഞു.
“പാഞ്ചാലി ഇവിെട നിശബ്ദ സഹനത്തിെന്റ രക്തസാക്ഷിയല്ല; അവൾ പാ�

ണ്ഡവേരാടുള്ള അനാദരവും, വിഭക്തിയും തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മുറിേവറ്റു നീറു�
കയാണു് വില്ലാളി വീരന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ. അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക പാ�
ണ്ഡവരുെട അേയാഗ്യത അവൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. അന്യപുരുഷരിൽ നിന്നു് ലഭിച്ച
നിർേല്ലാഭമായ ആരാധന പരസ്യമായി.ആസ്വദിച്ചു.”

2015/08/16

“െചേങ്കാൽ താെഴയിട്ടു്, പടിയിറങ്ങി വനവാസത്തിനു േപാവാൻ പ്രേത്യകിച്ചു്
വല്ല പ്രേകാപനവും?” അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് മരവുരി ധരിച്ചു
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നഗ്നപാദരായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് യാത്രയായ പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകേത്താെട േചാദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് രാജ്യം രക്ഷ േനടിയ സ്വാതന്ത്ര്യദി�
നത്തിെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷികം ഇന്നെല ആയിരുന്നു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാന�
ത്തിൽ നടന്ന ആേഘാഷത്തിൽ പെക്ഷ പെങ്കടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപർ മാത്രം. നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല. െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ അെതാരു മൃദു
ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ േപാെല േതാന്നി.” നകുലൻ വിജനമായ െതരുവിൽ യാന്ത്രിക�
മായി യാത്ര െചാല്ലി.

2015/08/17

കുടുംബ സ്വത്തിെന്റ ഓഹരി വിതരണതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ കുരുവംശം
സംഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധെത്തക്കുറിച്ചു് നിങ്ങൾക്കു് ഒരാകാശക്കാഴ്ചയുേണ്ടാ? അത്യുന്നത�
ത്തിൽ നിെന്നാരു പക്ഷിേനാട്ടം? പതിെനട്ടു ദിവസം ആെരല്ലാം എവിെട െപാരുതി
വീണു മരിച്ചു എെന്നാരു മനഃകണക്കു്?” കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചു ജീവേനാ�
െട ഹസ്തിനപുരിയിൽ തിരിെച്ചത്തിയ ഏക കൗരവേസനാനി കൃപേരാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക ഉല്ലാസഭാവേത്താെട േചാദിച്ചു.

“വ്യാസൻ എഴുതുന്നു എന്നു് േകട്ടു. മരിക്കും മുമ്പു് വായിക്കാൻ ഒെത്തങ്കിൽ.
വരുംയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ േനരിട്ടു് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു് േപാരാ�
ട്ടം, ദൂെര ദൂെര േപ്രക്ഷകർക്കു് കാണിച്ചു െകാടുക്കാൻ തക്ക ശാസ്ത്ര വളർച്ച േനടുെമന്നു്
തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന പണ്ഡിതർ ഇന്നെല പറയുന്നതു് േകട്ടു് െഞട്ടിേപ്പായി.
ഞങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യുേമ്പാൾ ഹിമാലയത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വ്യാസൻ ജ്ഞാനക്ക�
ണ്ണു് െകാെണ്ടഴുതിയ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം െകാണ്ടുേവണം നമ്മുെട ഈ തലമുറ ജി�
ജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാൻ”, പരീക്ഷിത്തിെന ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അഭിവ�
ന്ദ്യ ഗുരു.

“നിർണായക േപാരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചതു് െകാണ്ടല്ല. ശരീരഭാഗം നഷ്ട�
െപ്പട്ടതു് െകാണ്ടാണു് നിങ്ങൾ വരും യുഗത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുക എന്നു് ഇങ്ങ�
െനയുള്ള കാര്യങ്ങളുെട അവസാന വാക്കായ തക്ഷശില പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവചിക്കു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ.”

“ഒരു അരേങ്ങറ്റം നടത്തി അഭ്യാസം പരീക്ഷിക്കാെത ധൃതിയിൽ ഗുരുദക്ഷിണ
േചാദിച്ച ആ ബ്രാഹ്മണനു് സ്തുതി. നഷ്ടെപ്പടാൻ എനിക്കു് ഒരു വിരൽ മാത്രം, േനടി�
യേതാ കുടില ഗുരുവിെന്റ സാധു ഇര എന്ന അതീത ബഹുമതിയും”, വിരൽ ഇല്ലാ�
ത്ത ൈക നീട്ടി ഏകലവ്യൻ ആഹ്ലാദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികെയ നൃത്തം െച�
യ്യാൻ വിളിച്ചു.

2015/08/18

“ചങ്കിൽ അമ്പു തറച്ച േപടമാനിെന വലിച്ചു ഭീമൻ, കൂസലില്ലാെത പൂക്കാരെത�
രുവിൽ നടക്കുന്നതു് ജനം കണ്ടു വാതുറന്നതു് ഇന്നെലയാണു്. ഇന്നിതാ തത്തെയ
പിടിച്ചു കാട്ടിെലക്കയക്കുെമന്നു ഭീഷണി. എന്താ സംഭവം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േരാഷാകുലയായിരുന്നു.
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“സാമൂഹ്യേസവനത്തിനായി നഗരത്തിൽ പകൽ മുഴുവൻ പാണ്ഡവരുമായി
വഴിനടക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പഴി പറയുന്ന പക്ഷിെയ പിെന്ന കൂട്ടിൽ അടച്ചാൽ തീ�
രുേമാ പ്രശ്നം? കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു തർക്കത്തിെന്റ േപരിൽ കൗരവവംശഹത്യ േപ്രരി�
പ്പിച്ചു എന്നാണു അതു് ആവർത്തനവിരസത ഇല്ലാെത നാെടാട്ടുക്കു് വിളിച്ചു അറിയി�
ക്കുന്നതു്”, ചാരവകുപ്പു് േമധാവി തത്തക്കൂടു് കുതിരപ്പുറത്തു വച്ചു് ചാടിക്കയറി.

2015/08/19

“ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ കണ്ട ആദ്യ ഹസ്തിനപുരിപ്രഭാതം ഒന്നു് ഓർെത്തടുക്കാ�
േമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാം“, പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു” നീണ്ട യാ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശഷം ഉണർന്നു കിടപ്പറവാതിലിനപ്പുറം ഞാെനാ�
െന്നത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ, പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവരാജകുമാരന്മാർ പാഞ്ചാ�
ലീ, പാഞ്ചാലീ എന്നു് ആശംസിച്ചുെകാണ്ടു് കാത്തു നിൽക്കയാണു്, പ്രത്യാശേയാ�
െട. ആ പുരുഷപരിലാളനയിൽ നിെന്നെന്റ ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു് എതിർദിശ�
യിൽ, ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരുക്കൻ പദാവലിയാണു്. എന്താണു് കാ�
ര്യം എന്നേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക മുൻഭാര്യമാർ നീണ്ടകാല
ദാമ്പത്യ അവഗണനയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു പ്രകടനം നടത്തുന്നതു് യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്കു�
കൾ െകാണ്ടു് ‘തല്ലിേതാൽപ്പിക്കുക’യാണു്.” സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരു�
െമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നവവധുവായി എത്തിയ ആ നാളുകൾ പാഞ്ചാലി ഓർ�
െത്തടുത്തു.

2015/08/20

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഇന്നു് നിത്യജാള ്യതയിൽ അജ്ഞാതവാസം പൂർത്തിയാ�
ക്കാൻ െമനെക്കടുന്നതിേനക്കാൾ, അഭിശപ്തപാണ്ഡവർ എത്രയും േവഗം ഭൂമുഖത്തു്
നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയാണു് മാനവരാശിക്കു് നല്ലെതന്നു് പാർശ്വവൽക്കരിക്ക�
െപ്പട്ടവരുെട പ്രിയങ്കരനായ കർണൻ. വിദൂര അംഗരാജ്യത്തിൽ പിേന്നാക്കക്കാ�
രുെട ഉന്നമനത്തിനു വികസനപദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാനശീല�
നായ സൂതപുത്രൻ.

രാവിെല െതളിഞ്ഞ െവയിലിൽ കർണെന്റ അഭ്യാസപ്രകടനം വിസ്മയകരമാ�
യിരുന്നു.

“വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന കാലത്തു് അരേങ്ങറ്റത്തിൽ ചില പാണ്ഡവ അനുകൂല
ബ്രാഹ്മണഗുരുക്കൾ അഭ്യാസത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത പരസ്യമായി
അപമാനിച്ചേപ്പാൾ, ഈ നില്ക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി രാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനൻ ഉടൻ
എെന്ന സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അംഗരാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു ആജീ�
വനാന്ത സൗഹൃദം വാഗ്ദാനം െചയ്തതിെന്റ വാർഷികദിനം കൂടിയാണിതു്.”

തുടർന്നു് കർണനും ദുേര്യാധനനും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തുന്നതും േദശഗീതം പാടുന്ന�
തും ആലിംഗനം െചയ്യുന്നതും ൈക േകാർത്തു് നടക്കുന്നതും സ്വവർഗകാമനയുെട
ആരാധകരായ അംഗരാജ്യ നിവാസികെള േകാരിത്തരിപ്പിച്ചു.
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ദ്വാരകയിൽ സത്യഭാമ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതു് േകട്ടാണു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അന്തഃപുരത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറിയതു:

“കീറത്തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ അവിലുമായി സാന്ദീപനി ഗുരുകുലത്തിെല ആ
പഴയ സഹപാഠികൾ നിങ്ങെള ആേശ്ലഷിക്കാൻ വിയർത്ത ശരീരങ്ങളുമായി പുറ�
ത്തു് പുലർച്ച മുതൽ വരി നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഓേരാരുത്തെര അകേത്തക്കു് പറഞ്ഞു
വിടെട്ട? തിരിെച്ചത്തിയാൽ ഒരു ഐശ്വര്യകുേചലാനുഭവം അവർ നിന്നനിൽപ്പിൽ
സ്വപ്നം കാണുന്നു.”

2015/08/22

“മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന േപരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുടിലപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പാ�
ണ്ഡവെരയും പാഞ്ചാലിേയയും അധികാരത്തിെന്റ സുഖവഴിയിൽ നിന്നു്, ജീവിതാ�
ന്ത്യത്തിൽ വഴിയമ്പലമില്ലാത്ത െപരുവഴിയിേലക്കു് തള്ളിവിടുന്നു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.”
െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു േചാദിച്ചു.

“എെന്റ അച്ഛൻ അഭിമന്യു െകൗമാരപ്രായത്തിൽ എങ്ങെന മരിച്ചു എന്നു്
ഇെന്നല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ പങ്കും. അെതാന്നും ഇനി
എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കരുെത. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഓടിെയത്തിയ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ, അന്ധചക്രവർത്തി െചേങ്കാൽ തരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എെന്തല്ലാം
േകാലാഹലം ഇവിെട നടത്തി? മുപ്പത്തിയാറു െകാല്ലം െപരുമാറ്റ കാപട്യത്തിെന്റ
െപരുന്തച്ചനായ യുധിഷ്ഠിരൻ നാടു് ഭരിച്ചു എന്നിട്ടും അത്രതെന്ന പ്രായമുള്ള ഞാൻ
യുവരാജ എന്ന പദവിയിൽ ഹിമാലയ ചുരത്തിനു െകാടും തണുപ്പിൽ ശത്രുനീക്കം
പ്രതിേരാധിക്കാൻ കാവൽ. വാനപ്രസ്ഥമായാലും മഹാപ്രസ്ഥാനമായാലും പാ�
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും അന്തിമപദയാത്ര നാെള രാവിെല തുടങ്ങും, യാത്ര അയ�
പ്പിനു കാണണം.

2015/08/23

“ഇെതന്താണു് പാണ്ഡവപാളയത്തിനു പിന്നിൽ പുഴേയാരം േചർെന്നാരു
കത്തുന്ന തീക്കുണ്ഡം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം ദുേര്യാധനനുമായി യുദ്ധമാണു്. മരിക്കുന്നതു്
പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ ആെണങ്കിൽ, ഞാൻ നവവധു േവഷത്തിൽ ഉടൻ ഇതിൽ ചാ�
ടി മരിക്കണം എന്നാണു ഈ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്നതു്. അതു് േവേണാ എന്നു്
ഞാൻ സംശയിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനെന്റ െവപ്പാട്ടിയായി ഞാൻ കഴിയുന്നതിൽ നീ�
തിനിേഷധം ഉെണ്ടന്നവർ ആണയിടുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് പൂർണ വളർച്ച
എത്തിയ സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന ഞാൻ ഈ തീകുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കു�
ന്നതിൽ കാവ്യനീതിയുെണ്ടന്നു പാണ്ഡവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ ആരും വീണു േപാ�
വിേല്ല?” പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. േദഹമാസകലം മുറിപ്പാടുകളുമായി പാണ്ഡവർ
േപ്രക്ഷകർ ആയിരുന്നു.
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2015/08/24

“പാഞ്ചാലിയുെട മരണെമാഴി േനരിട്ടു് േകട്ട ഏക വ്യക്തി അേല്ല നിങ്ങൾ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുസ്സംശയം മറച്ചു വക്കാെത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീെയ നിർ�
ദ്ദയം േചാദ്യം െചയ്തു.

“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴി എന്നു് മിക്കവാറും സമ്മതിച്ചാണു്
പാണ്ഡവർക്കു് പിന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാലി എെന്ന കൂെടക്കൂട്ടിയ�
തു്. കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാെട, ഭീതിേയാെട േനാ�
ക്കിത്തുടങ്ങി. ഒന്നും ഞാൻ ഉടെന േചാദിച്ചില്ല. പുൽത്തകിടിയുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമ�
ങ്ങൾ അകെല കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഭീതിയിൽ പാഞ്ചാലി മുട്ടുകുത്തി േമല്  േപ്പാട്ടു്
േനാക്കി ൈകകൾ കൂപ്പി. ഞാൻ അവരുെട േതാളിൽ ൈകവച്ചു് എന്നാൽ ആവുന്ന
സുരക്ഷ നൽകി. ഇല്ല ഞാൻ ഇനിെയാരടി മുന്നിൽ, വയ്യ എനിക്കീ സന്യാസികളു�
െട ൈജവമാലിന്യം വീണ്ടും ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ എന്നു് വിതുമ്പി നിലവി�
ളിച്ചു പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാണ്ഡവർ സന്യാസികേളാടു്
ഉപചാരം പറയുന്നതിനിടക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടുേപായി. പാഞ്ചാലിയുെട
അനാഥ െഭൗതിക ശരീരം ഒരു ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു ഞാൻ തിരിച്ചു േപാന്നു.”
േതാഴി ഇനിയും എേന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്ന സംശയം ഉണർത്തി തിരക്കഭി�
നയിച്ചു പുതിയ മഹാറാണിയുെട അരികിേലക്കു് േപായി.

2015/08/26

“വരിയായി വഴിനടന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് നീങ്ങിയ പാണ്ഡവർക്കു് പി�
ന്നിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ പാഞ്ചാലിെയ ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരനു് മനഃ�
സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിെല്ലേന്നാ?”നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മരണേദവതയുെട മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറിയാത്ത വിധം മറവി േരാഗം
ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ ചക്രവർത്തി’ക്കു് എങ്ങെന ഒരനുജെന്റ ഭാര്യക്കു് പ്രഥമശു�
ശ്രൂഷ െചയ്യാൻ ഓർമ േതാന്നും?”യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി.

ഹസ്തിനപുരിയിെല പുതിയ മഹാറാണി.
“േസ്നഹരഹിത സാഹചര്യത്തിലാണു് വളർന്നതു്. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളുെട

വായനക്കാർക്കറിയാം, കൂടുത്തൽ ഒന്നും ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േചാദിക്കരുതു്. ഇനി
ഒന്നും പറയാത്തതു് ഭൂതകാലസ്മരണയുെട ഇരയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതു് െകാ�
ണ്ടാണു്. ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ ഇല്ലാെത കാട്ടുവഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരി�
ക്കും എന്നാണു മനഃസാക്ഷി താക്കീതു് െചയ്യുന്നതു്. ഇതാേണാ, കഷ്ടം, ഒരു ഇതി�
ഹാസ കഥാപാത്രത്തിെന്റ ഭൂതവും ഭാവിയും?”

2015/08/30

“ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ എെന്റ ഭൂതകാലം ചുഴിഞ്ഞു േചാദിക്കുന്നതു് കാണു�
േമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കനുകൂലമായി വിചാരിക്കുകയാണു്, എെന്റ ഔേദ്യാഗിക
ജീവചരിത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഉടനടി വായിച്ചുകൂടാ?” കുന്തീേദവി േനരിയ േരാ�
ഷേത്താെട േചാദിച്ചു.
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“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയണം? കർണൻ എന്നു്
ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു് പരാമർശിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, നിങ്ങളുെട മുഖം ഇനി�
യും എഴുതെപ്പടാത്ത ഒരു വലിയ ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച�
തു്?” ഔപചാരികമായി മുട്ടുകുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജമാതാവിെന്റ
ൈക മുത്തി.

2015/08/31

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞാണു് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലി�
യും പടിയിറങ്ങിയതു്. ഇതാ പാഞ്ചാലി മാത്രം മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. േചാദ്യങ്ങൾ�
ക്കു് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുെട തിേരാധാനത്തിനു താൻ ഉത്തരവാദിത്വം
ഏെറ്റടുക്കുന്നില്ല എന്നു് മാത്രം വ്യക്തമായി േകട്ടു”, ദുരൂഹതയാൽ െനറ്റി ചുളിഞ്ഞ
െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“തിേരാധാനം അത്ര ലഘുവായി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക കാണുെമന്നു പാഞ്ചാലി
ഒരു നിമിഷം േപാലും ചിന്തിച്ചു േപാകരുതു്. പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളി�
െല ഖരമാലിന്യം സ്വയം ചുമന്നു ദൂെര കുഴി കുത്തി സംസ്കരിച്ചു പരിചയം വന്ന കരു�
ത്തയായ പാഞ്ചാലിക്കുേണ്ടാ, അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യത്തിെല അഞ്ചു വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ
ആരും കാണാെത മണ്ണിട്ടു് മൂടാൻ വിമ്മിട്ടം?”

“ഇതാ െചേങ്കാൽ, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് വ്യക്തമേല്ല ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങി
േപായതു് വാനപ്രസ്ഥത്തിനല്ല, ലഘു വ്യായാമത്തിനാണു് എന്നു്. നിങ്ങൾ ഉടൻ തി�
രുത്തണം ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിെല ദുസ്സൂചന നിറഞ്ഞ തിേരാധന വാർത്ത. രാജ�
ദൂഷണം നടത്തുന്ന വനിതാപത്രപ്രവർത്തകെര വാനപ്രസ്ഥത്തിനു വിടേണാ, േവ�
ണ്ടിവന്നാൽ അതിനും പാണ്ഡവർ തയ്യാർ”, ധൃതിയിൽ േഗാപുരവാതിലിലൂെട അക�
ത്തു പാഞ്ഞു കയറിയ അഞ്ചുേപരും ൈകകൾ ഉയർത്തി െനഞ്ചു് വിരിച്ചു കാണിച്ചു,
ജീവനുണ്ടു്, ആരും ഞങ്ങെള െകാന്നു കുഴിച്ചിട്ടില്ല.

“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ േനടിയ േപാെലയാണേല്ലാ നി�
ങ്ങൾ െഞളിയുന്നതു്? യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായും എന്തു് േനടി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക അവശ അശ്വത്ഥാമാവിെന കാട്ടുപാതയിൽ െപാടുന്നെന കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രു പാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കെളയും ഉറക്ക�
ത്തിൽ ചവിട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനെന്റ വീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും
എന്നു് പറഞ്ഞവർ, അവസാന സർവൈസന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ എെന്റ
ൈസനികതന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയിേല്ല. ഉത്തരയുെട ഗർഭശിശുവിെന
േനെര ഞാൻ ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു് കൃഷ്ണെന ഒന്നു് വിറപ്പിച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയ േപാരാ�
ളികേളാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് ആവും എന്നു് നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു കണ്ടിേല്ല.
ഭാരതയുദ്ധരത്ന പുരസ്കാരത്തിനു് വ്യാസൻ എെന്ന നിർേദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു
ൈക തരൂ. അതിനിടയിൽ കുെറ കാലം വനവാസത്തിനു കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനുഷ്യ�
ജന്മം കിട്ടിയാൽ ഒെക്ക പതിവെല്ല, അങ്ങു് ദൂെര ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും
േവടൻ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”, അഭിശപ്ത േദ്രാണപുത്രൻ ആേഘാഷിക്കുകയാ�
യിരുന്നു െകാടുംശിക്ഷ.

2015/09/01
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“അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത
കാൽ മുേമ്പാട്ടു് വച്ചു എേന്നാ? ആജീവനാന്ത ചൂഷകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. അപ�
മാനകരമായ വസ്ത്രാേക്ഷപതിനുേമൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മഹായുദ്ധം പ്രതികാരേബാധ�
ത്തിൽ വിഭാവന െചയ്യുേമ്പാൾ, അവൾ എന്താണു് െചയ്തതു്? രഹസ്യമായി ആർമാ�
ദിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവൾക്കു മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം, സംഘടിതമായി ഇഴഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൾ നിന്ദേയാെട ഞങ്ങെള രണ്ടു തലമുറകളിലായി േവർതിരിച്ചു.” ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയും, പിെന്ന ഹസ്തിനപുരി നാടുവാഴിയും ആയിരുന്ന യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ കൂെട വാനപ്രസ്ഥത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ കണ്ടതു് മരണേദവതയുെട പ്രതിനിധി
എന്നവകാശെപ്പട്ട ഒരു െചാക്ലിപ്പട്ടി മാത്രം.

2015/09/02

“എെന്റ ദാമ്പത്യവഞ്ചന കുറച്ചു ൈവകിെയങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് െകാണ്ടാ�
േണാ, സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിേലക്കുള്ള പാതി വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ ഭാര്യക്കു്, സാമാ�
ന്യ പരിഗണനയിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ േപാലും െകാടുക്കാെത അവർ മുേന്നാട്ടു കാൽ
വച്ചതു്?” വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പാണ്ഡവരാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട പാഞ്ചാലി
െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്.

2015/09/03

“പാഞ്ചാലി പരിഭവക്കാരിയാെണന്നു് ആേരാപണ സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയു�
ന്നു. കൃത്യമായി ചുരുക്കി പറയൂ, പ്രശ്നം എന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വ�
രം കടുത്തു.

“വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു െപണ്ണി�
നും, ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ അനുമതി തന്നതു് ഈ ഒറ്റ മുറിയാണു്. ചമ്രം പടിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നതും ചാരി ഇരിക്കുന്നതും നിവർന്നു കിടക്കുന്നതും ഒെക്ക ഇവിെട. നിസ്സാ�
രകാര്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ആേരാെടങ്കിലും നീരസം േതാന്നിയാൽ പാഞ്ചാലി വിരൽ
ചൂണ്ടി ഇവിെട നിന്നു് പുറത്താക്കുന്നതു് ആ കാണുന്ന ഊട്ടുപുരയിേലക്കു്. ആറു േപർ
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ ഇടെപേടണ്ട ഈ െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, ഒരാൾ മാ�
ത്രം “എെന്റ സ്വകാര്യത മാനിക്കൂ” എന്നു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്തു് െചയ്യും?
ഞങ്ങൾ ചൂതുകളിയിൽ േതാറ്റ കൗരവഅടിമകേളാ അേതാ അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യ�
ത്തിെല ആൺ ഇരകേളാ”, മാലിന്യനീക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി പുറത്തു േപായ തക്ക�
ത്തിനു് യുധിഷ്ഠിരൻ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു.

2015/09/04

“പുതിയ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ കുറച്ചു േനരമായി ഒരു അധികാരലഹരി�
യിലാണേല്ലാ, ആശംസപ്രസംഗം നടത്തി േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന നാലു
സേഹാദരന്മാെര ഒന്നു് േനാക്കുന്നതു് േപാലുമില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധകാര്യ
േലഖകേനാടു് പറഞ്ഞു.
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“ആ െപാങ്ങച്ചം നിറഞ്ഞ മുഖം ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. ആശംസാപ്രസംഗം സത്യപ്ര�
സ്താവന ആെണന്നു് ഒരു പെക്ഷ അയാൾക്കു് േതാന്നിേയാ?”

2015/09/05

“വ്യാസെന കണ്ടിട്ടു് കാലെമത്രയായി”, ഭീമൻ വിഷാദസ്വരത്തിൽ ഓർത്തു.
“പത്തു േകാവർ കഴുതകളും അത്രതെന്ന സഹായികളുമായി പനേയാലെക്ക�

ട്ടുകൾ െകാണ്ടുവരാൻ ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ േപായിരിക്കയാെണന്നു് േകട്ടു. യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ശന്തനു മുതലുള്ള കുരുവംശചരിത്രം എഴുതും. േജതാവിനു് അനു�
കൂലമായി വ്യാസൻ െകട്ടിെപ്പാക്കും ഒരു മഹാഭാരത കഥ”, ചാരവകുപ്പു േമധാവി
നകുലൻ ചാരസേന്ദശങ്ങൾ വായിെക്ക ഉത്സാഹമില്ലാെത പ്രതികരിച്ചു.

2015/09/06

“കൗരവരാജവധുക്കൾ പാഞ്ചാലിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് വരി നില്ക്കേയാ? കൗരവരും
പാണ്ഡവരും േനരിൽ കണ്ടാൽ ‘െകാത്തിക്കീറുന്ന’ ഹസ്തിനപുരിയിൽ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക െകാളുത്തിട്ടു.

“അഞ്ചു േപാരാളികെള ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന അടിമകളാക്കിയ ഈ ‘കറുത്ത
യക്ഷി’യിൽ നിന്നു് രഹസ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു േവണം, ഞങ്ങെള ഉന്മാദിനികളാ�
ക്കിയ ഭർത്താക്കന്മാെര ദാമ്പത്യപരിചരണത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ.”

“രാജസൂയം െചയ്തു. ചക്രവർത്തിയായി. വർഷങ്ങളായി പണി തന്നിരുന്ന
െകൗരവർ േപാലും നമുക്കിനി സാമന്തർ. എന്നിട്ടും ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ നിന്നിൽ�
നിന്നുണ്ടായില്ലേല്ലാ പാഞ്ചാലീ”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വരത്തിൽ േഖദം കലർന്ന പരിഭവം
നിറഞ്ഞു.

“വാക്കു് എനിക്കു് പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഉള്ളതാണു്. പുകഴ്ത്താനുള്ളതല്ല.”

2015/09/08

“െപാന്നിെന്റ നിറമുള്ള വധുക്കൾക്കു് മാത്രം മുന്നിടം കിട്ടുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ,
കരിക്കട്ടയുെട നിറമുള്ള നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കൗരവഹൃദയങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടാനാ�
യി?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ച േചാദ്യം പത്രാധിപർ ഒന്നു് ഓർ�
െത്തടുത്തു.

“പാഞ്ചാലി അന്നു് എന്തു് മറുപടി പറഞ്ഞാണു് ജാള ്യത ഒഴിവാക്കിയതു്?” േല�
ഖിക സഹകരിച്ചു.

“സമാനതയില്ലാത്ത വ്യക്തിഗതേസവനമികവിെന െകൗരവർ രാത്രിയിൽ വി�
ഭാവന െചയ്യുന്നുണ്ടാവും.”

2015/09/09

“ശന്തനുമുഖത്തു് കാവ്യാത്മക വിഷാദഭാവം?” ദൂരക്കാഴ്ച സഹപ്രവർത്തകനുമാ�
യി െകാട്ടാരം േലഖിക പങ്കിട്ടു.
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“ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടേല്ല ശന്തനു കിടപ്പറയിൽ കയറിയതു്? ഗംഗ എന്തനിഷ്ടം
കാട്ടിയാലും എതിർക്കരുതു് എന്ന കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാെത ‘ശുദ്ധൻ’, നീട്ടി�
വലിച്ചു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. നവജാതശിശുക്കെള നദിയിൽ മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതാണു് ഭാ�
ര്യയുെട പ്രഭാതവിേനാദം എന്നയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അരുേത ശിശുഹത്യ ഇനി�
യും” എന്നയാൾ അതിഭാവുകത്തിെന്റ അതിപ്രസരേത്താെട പറഞ്ഞേതാെട ഉടമ്പ�
ടി തരിപ്പണമായി.

ഗുണപാഠം: “ശിശുഹത്യ ആയാലും െതാഴിലിടേവതനമായാലും, കരാർ വാ�
യിച്ചു തിരുത്തൽ വരുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ ശന്തനുരൂപങ്ങൾ നിലവിളിക്കും!”

“ഇന്നെല രാവിെല െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ ആനകളും ആഡംബരങ്ങളുമായി ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തുനിന്നു് െകൗരവെര കാണാൻ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുെന്ന�
ള്ളിയ യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തിയും പരിവാരങ്ങളുമേല്ല, നഗ്നപാദരായി കാട്ടിേലക്കു്
ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ േപാവുന്നതു്?” െപരുവഴിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആറുേപ�
െര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിഷാദേത്താെട കൂട്ടുകാരേനാടു് പറഞ്ഞു.

“മാളികമുകളിേലറിയ മന്നെന്റ േതാളിൽ മാറാപ്പു എെന്നാെക്ക വരും യുഗങ്ങ�
ളിൽ ദരിദ്രബ്രാഹ്മണർക്കു് നിന്ദിക്കാൻ മാത്രം, ചൂതുകളിച്ചു് എല്ലാം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ
ചില നികൃഷ്ട ജന്മങ്ങൾ”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കരിമ്പിൻ ചണ്ടി അവർക്കു് േനെര
എറിഞ്ഞതു് വിശന്നു െപാരിഞ്ഞ ഭീമൻ ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിനു ൈകക്കലാക്കി വായിലിട്ടു
ചവക്കാൻ തുടങ്ങി.

2015/09/10

“കീഴടങ്ങൽകരാർ പാലിച്ചു നഗ്നപാദരായി വനവാസത്തിനു വിനീതരായി നട�
ന്നു നീങ്ങുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഇരുഭാഗത്തും, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചാട്ടവാറുമായി നി�
ങ്ങെളന്തിനാ ഇങ്ങെന കാര്യമില്ലാെത അട്ടഹസിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േക്ഷാഭിച്ചു.

“ഇന്നെല ഇേതസമയത്തു് ഞങ്ങൾ തെന്നയാണു് യുധിഷ്ഠിരെനയും മഹാറാ�
ണിെയയും െവഞ്ചാമരം വീശി നഗരവാതിൽ മുതൽ െകാട്ടാരം വെര ഉപചാരപൂർ�
വ്വം ആചാരെവടിയുമായി ആനയിച്ചതു്. സൂര്യെനാന്നസ്തമിച്ചു് രാജകീയവിേനാദ�
മായ ചൂതുകളിക്കു് േശഷം േനരം പുലർന്നേപ്പാേഴക്കും, നിയതിയുെട തട്ടു് ഉയർന്നതും
താണതും ഇവരാറുേപർ ഞങ്ങളുെട അടിമകൾ ആയതും പിെന്ന നിങ്ങൾ െകാട്ടാ�
രം േലഖികയും ആേഘാഷിെക്കേണ്ട?”

“ഭീഷ്മെര െകാല്ലാൻ ഉപായം േതടി നിങ്ങൾ െചന്നു് കയറിയതു് ഭീഷ്മരുെട അടു�
ത്താെണന്നു് പാളയത്തിെല കാവൽക്കാർ രസിച്ചു കൂവുന്നുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരെന സ്നാനഘട്ടത്തിൽ േനരിട്ടു.

“അതിെനന്താ? പാഞ്ചാലിയുെട ഹൃദയം കവരാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ എത്ര പ്രാവശ്യം അവളുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈകകൾ നിവർത്തി ഇഴഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു.” േമലാസകലം ൈതലം പുരട്ടിയ പാണ്ഡവ മുഖ്യൻ നിന്ന നിൽപ്പിൽ പുഴയി�
േലക്കു് കൂപ്പുകുത്തി.

2015/09/11
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“പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞുവീണു എന്നു് ഭീമൻ വിലപിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ അർജ്ജു�
നനുമായി അധികം അഭിരമിച്ചതു് െകാണ്ടാെണന്നു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു്
ഞങ്ങൾ എന്താണു് വായിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിെല മഹാപ്രസ്ഥാനത്തി�
ലും കുഴഞ്ഞു മറിയുന്നതു് മദമാത്സര്യത്തിൽ തെന്ന എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ആ വന്യഭൂപ്രകൃതിയിലും വാക്കു് െതറ്റാെത േചാദിച്ചു.

“ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവെളെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ഞാൻ ൈക നീട്ടി�
യേപ്പാൾ വാക്കു് െകാണ്ടും േനാക്കു് െകാണ്ടും തിരസ്കരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ ഇതാ, യാത്ര
പറയാെത െലൗകികജീവിതം ഒരു കുഴഞ്ഞുവീഴലിൽ െപാടുന്നെന അവസാനിക്കു�
േമ്പാൾ, എനിെക്കാരു പിടിവള്ളി, അർജ്ജുനനുമായി അവളുെട അവിഹിതബന്ധം
പരസ്യമാക്കുക.”

“ഒന്നുമെല്ലങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ജീവചരിത്രം എഴുേതണ്ട മുനി�
യേല്ല, വ്യാസൻ വന്നു മുമ്പിൽ നിന്നേപ്പാേഴക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ൈകകൾ േരാഷ�
ത്തിൽ പിഴിയുന്നതു്?” യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയി ചുമതല ഏറ്റ�
െത ഉള്ളു. രാജസൂയയാഗത്തിെന്റ ആേഘാഷമാണു് ചുറ്റും.

“എന്താണയാൾ എന്നിട്ടു് പറഞ്ഞെതന്നു് നിങ്ങൾ േകട്ടിേല്ല. എേന്താ ദുരനുഭവം
ഞങ്ങൾക്കു് ഉടൻ ഉണ്ടാകാൻ േപാവുന്നു, കരുതൽ േവണം എന്നു്. ഈ ഭീഷണി
പറയാനാേണാ ഇേപ്പാൾ മുനി ഇവിെട ഇടിച്ചു കയറിയതു്?” വ്യാസതാക്കീതിൽ ഭീ�
മൻ ആെക ഉടഞ്ഞേപാെല േതാന്നി.

2015/09/12

“കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ മകൻ അശ്വത്ഥാമാവിെന്റ മരണവാർത്ത സ്ഥിരീ�
കരിക്കാൻ കൗരവസർവൈസന്യാധിപൻ േദ്രാണാചാര്യൻ ചുമതലെപ്പടുത്തിയതു്
എെന്നയാണു് എന്നതിൽ നിന്നുതെന്ന നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു് മനസ്സിലാ�
യിേല്ല, െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നും വിവരവിനിമയത്തിെല അവസാന�
വാക്കു് ഞാനാെണന്നു്? എന്നാൽ, ഞാൻ കൗരവപ്രതിേയാഗി പാണ്ഡവമുഖ്യനാ�
യതുെകാണ്ടു് പൂർണസത്യത്തിനു പകരം ഉടൻ േദ്രാണർക്കു ൈകമാറുക, അർദ്ധസ�
ത്യമാവും. പറഞ്ഞുവന്നാൽ പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ രണ്ടിനും ഇടയിൽ കാണുക
വിള്ളലിനു് സാധ്യത ഉള്ള േനരിെയാരു അതിർവരമ്പേല്ല”, േദ്രാണരുെട േചാര ദാ�
ഹിക്കുന്ന പാണ്ഡവ സംഘത്തിെല തലവരിൽ ഒരാളായ യുധിഷ്ഠിരൻ ‘അതിർവര�
മ്പു്’ െപാട്ടിക്കാൻ നാവുയർത്തി.

2015/09/13

“നീ കർണെന കയറി അഭിമുഖം െചെയ്തേന്നാ”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് അസ്വസ്ഥതേയാെട േചാദിച്ചു.

“കാലിേന്മൽ കാൽ കയറ്റിവച്ചു് കർണെന്റ ആദ്യെത്ത േചാദ്യം, “നീ ഏതു സൂത�
െന്റ മകൾ” എന്നായിരുന്നു. സൂതകുടുംബമെല്ലന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “ഏതു കൗരവ�
സേഹാദരെന്റ മകൾ?” എന്നായി. െകൗരവകുടുംബാംഗമെല്ലന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
“പിെന്ന നീ?” എന്നു് കാൽ ഇറക്കി വച്ചു് അക്ഷമയിൽ. ഹസ്തിനപുരി ജ്വാലാമു�
ഖീ േക്ഷത്രത്തിെല മഹാപുേരാഹിതനു് േദവനർത്തകി ഗംഗയിൽ അനധികൃതമാ�
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യി ജനിച്ചവൾ ആയിരുന്നു എെന്റ പൂർവികർ എന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ചാടി
എഴുേന്നറ്റു കർണൻ എെന്ന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തമിട്ടു. “എങ്കിൽ നാം ഇരുവരും ഒേര
ജാതി” എന്നയാൾ പുലമ്പി.

“ദിവ്യ കവചങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടും സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ അടിവസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റാ�
ത്ത, സഭാപതി”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കൂടുതൽ അഭിമുഖ വാർത്ത േകൾക്കാെത
എഴുേന്നറ്റു നടന്നു.

2015/09/14

“ആ െകാട്ടാരം േലഖിക ഇവിെട തിണ്ണ നിരങ്ങി കുത്തിക്കുത്തി നിേന്നാടു് േചാ�
ദിക്കുന്ന ഓേരാ േചാദ്യത്തിനും നീ വസ്തുതക്കു് േചരാത്ത മറുപടി പറയുന്നു എന്നു്
ഞങ്ങൾക്കു് പരാതിയുണ്ടു്. കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് വായിച്ചു രസിക്കാൻ ഞങ്ങളു�
െട െചലവിൽ നീ ഇങ്ങെന തരം താഴേണാ?” യുധിഷ്ഠിരൻ േരാഷംെകാണ്ടു് പരവ�
ശനായിരുന്നു. പിന്നിൽ നാലു് സേഹാദരന്മാരും ശരീരഭാഷെകാണ്ടു് അയാൾക്കു്
പിന്തുണ െകാടുത്തു.

“സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യമാണിവിെട ജീവിക്കുന്നെതന്നു് വസ്തുതകൾക്കു് േയാജിച്ചവി�
ധം ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു് തിരിച്ചു കിട്ടുേമാ ചൂതുകളിയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും െചേങ്കാലും?”

“അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു മുഖമടച്ചു കിടക്കുന്ന മുടി െകട്ടിവക്കണെമങ്കിൽ െകൗരവ�
േച്ചാര പുരട്ടണെമന്നതു് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരാവശ്യമാേണാ, അേതാ ആലങ്കാ�
രികമാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചിന്താ ക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“തപസ്സു െചയ്തു േനടിയ ദിവ്യയുധങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് യുദ്ധം െചയ്യുകെയന്നു് േമ�
നി പറയുെമങ്കിലും, യുദ്ധകാഹളമുയർത്തി അവെര കുരുേക്ഷത്രയിെലത്തിക്കാൻ
ഈ േചാരെപ്പരുമ ഇടയ്ക്കിെട മുടി െകാെണ്ടെന്റ മുഖം മൂടി അവർക്കു് മുമ്പിൽ ഞാൻ
അതിഭാവുകത്വത്തിൽ വർണിക്കണം”, െകട്ടിവച്ചിെല്ലങ്കിലും നിത്യവും കഴുകിയുണ�
ക്കിയ മുടിയവൾ ആകർഷക ൈകനീക്കത്തിൽ മുഖത്തു് നിന്നു പിന്നിേലെക്കറിഞ്ഞു
നിലാവു് േപാെല പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/09/15

“നവവധുയായി െകാട്ടാരത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യദിനങ്ങൾ ഒന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?’ കൗരവകുറുനരികൾ രാവുപകൽ പാ�
ണ്ഡവർെക്കതിെര അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഇടമേല്ല.”

“ഊഷ്മളമായ ആരാധനയിൽ കുറെഞ്ഞാന്നും കണ്ടില്ല. ഗാന്ധാരം മുതൽ
കലിംഗം വെര നൂേറാളം രാജ്യവംശങ്ങളിൽ നിന്നുവന്ന മേനാഹരികളായ കൗരവ�
രാജവധുക്കൾ എെന്റ ആഭരണങ്ങളിലും ഉടയാടകളിലും മുടിയിലും ഉപചാരപൂർവ്വം
െകൗതുകം കാണിെച്ചങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ‘നൂറു കുറുനരികൾ’ കമ്പം കാണി�
ച്ചതു് എെന്റ അഴകളവുകൾ ആയിരുന്നു. ഇരുനൂറു െകാതിപ്പിക്കുന്ന കുരുവംശ കണ്ണു�
കൾ നീന്തൽ കുളത്തിലും ഊഞ്ഞാലിലും ഗംഗയാറിൻ തീരത്തും ആരാധനേയാെട
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പിന്തുടരുക, അെതാരു േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യകാല സ്മരണകളുെട െപാന്നിൻ�
െചപ്പു തെന്ന. പെക്ഷ ആ ഉൽസവാന്തരീക്ഷതിനു േയാജിക്കാത്ത പന്ത്രണ്ടു കഴു�
കൻ കണ്ണുകൾ എെന്നയേപ്പാൾ േവട്ടയാടി. പാണ്ഡവരും കുന്തിയും.”

’ഇെതന്താണു് ഈ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഊട്ടുപുരയിൽ െവറും നിലത്തു ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണീർ വാർക്കുന്നതു്. േവണ്ടെപ്പട്ടവർ ആെരങ്കിലും മരിച്ചുേവാ?” കാ�
ഴ്ച കണ്ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടിേപ്പായി.

“എേന്താ സാേങ്കതിക പ്രശ്നം, ഇടയ്ക്കിെട ഉണ്ടാവും, ഹസ്തിനപുരിയിെല േവെറ
ഏെതങ്കിലും കളപ്പുരയിെല ധാന്യേശഖരം േസ്രാതസ്സായി കെണ്ടത്തുംവെര അക്ഷ�
യപാത്രം ഇന്നെത്ത േപാെല ശൂന്യമായിരിക്കും അതു് കഴിഞ്ഞാൽ പതിവുേപാ�
െല പരിമിതിയില്ലാെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചും പരസ്പരം ഉന്തിത്തള്ളിയും പാത്രത്തിൽ രണ്ടു
കയ്യുമിട്ടു വാരിത്തിന്നും”, കിടപ്പറയിൽ പാഞ്ചാലി മുടി കർശനമായി പരിലാളന�
ത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിവാക്കി അഴകളവുകളുെട ശരീരത്തിൽ ൈതലം േതച്ചു നിസ്സംഗ�
മായി പറഞ്ഞു.

2015/09/16

“സന്തുലിത ആവാസവ്യവസ്ഥ ആയിരുന്ന പുഴേയാര ഖാണ്ഡവ വനെത്ത, കരു�
തിക്കൂട്ടി കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയ കുടിേയറ്റ കൗെന്തയർക്കു കൂട്ടു് കൃഷ്ണനായിരുന്നു
എന്നു് െകൗരവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ, മഹാറാണി പാഞ്ചാലിെയ ഇരുൈകകൾ ഉയർത്തി
അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“നീച മനുഷ്യരുെട കൂെട കണ്ണടച്ചു് കൂട്ടു് കൂടിയാൽ ൈദവമനസ്സും മലിനെപ്പടും
എന്ന പരമാർത്ഥമെല്ല അതു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്”, സ്വയം നട്ടുവളർത്തുന്ന ഔഷ�
ധെച്ചടികൾക്കു് നനക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി, പാണ്ഡവരുെട െചവിവട്ടത്തിലും
പരിഭ്രമിക്കാെത, പറഞ്ഞു.

2015/09/17

“നായാട്ടുമൃഗങ്ങെളാന്നും പുറത്തുവരാെത ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മരവിച്ച മഴക്കാ�
ലദിനങ്ങളിൽ, േനരം േപാവാൻ നിങ്ങൾ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ എന്തുെചയ്യും?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക, പാഞ്ചാലി െകാടുത്ത മധുരക്കിഴങ്ങു് പച്ചക്കു് കടിച്ചു ചവച്ചു, സമൃദ്ധ
ശരീരഭാഷയുെട അകമ്പടിയിൽ േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ കൗരവേവഷം െകട്ടി പാഞ്ചാലിെയ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യാൻ
ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. ഇരയുെട ‘ആട്ടും തുപ്പും’ െകാണ്ടു് അവശനായി നിലത്തു വീഴു�
േമ്പാൾ, എടുത്തു മാറ്റി ഭീമൻ ആ കൗരവ േവഷം ഊരിയണിഞ്ഞു വസ്ത്രാേക്ഷപത്തി�
നു് ഒരു ൈകേനാക്കും. ഊഴം വച്ചു് കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റു മൂന്നു േപർകൂടി അങ്ങെന
നിലത്തു വീഴുേമ്പാൾ കാണാം, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ രാത്രിഭക്ഷണം േവവുന്നത്  ”,
നകുലൻ കാലവർഷത്തിെല ആ പ്രിയ പാണ്ഡവകിടമത്സരം വിശദീകരിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പത്തുെകാല്ലം എന്നാണു
ഒരു െകാട്ടാരം േരഖ. അതംഗീകരിച്ചു െകാണ്ടു് േചാദിക്കെട്ട, എന്തായിരുന്നു ആ
കാലെത്ത സ്മരണീയമായ േനട്ടം?”
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“നവജാതശിശുക്കെള പുലർകാലഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാല്ലുന്ന “യക്ഷി”കളായിരുന്നു
ശന്തനുവിെന്റ കാലത്തു് ചക്രവർത്തിനി എങ്കിൽ, അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ഊഴം
വച്ചു് സ്വീകരിച്ചു് ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു ശിശുേക്ഷമെസൗകര്യത്തിനു
എെന്റ പിതാവിെന്റ പാഞ്ചാല രാജവസതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചു. ഇതാ
ഇേപ്പാൾ ചൂത്കളി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ദുേര്യാധനെന്റ അടിമ എന്ന നിലയിൽ
കാട്ടിൽ’, മാലിന്യ സംസ്കരണം കഴിഞ്ഞു പാഞ്ചാലി മലിനവസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കി നീർ�
േചാലയിൽ മുങ്ങിെപ്പാന്തുന്നതിന്നിടയിൽ സംസാരിച്ചു.

2015/09/18

“സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല അേന്തവാസികളുെട ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറ�
പ്പു വരുത്താൻ െകൗരവർ നിേയാഗിച്ച പാണ്ഡവർ അവരുെട വനവാസക്കാല ചുമ�
തല ശരിക്കും െചയ്യുന്നിേല്ല, അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇത്തവണ സന്യാസിസ�
മൂഹെത്ത േനരിട്ടു.

“ഞങ്ങളുെട ജീവെന കുറിച്ചു് ഇേപ്പാൾ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
മുയലും മാനും രാത്രി കൂട്ടിൽ കയറ്റുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയതും രാവിെല കൂടു് തുറ�
ന്നു വിടുേമ്പാൾ കാണുന്നതും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല. എങ്ങെന െപാരുത്തെപ്പടും,
തലയിൽ തുണിയിട്ടു് മറച്ചു േപാവുന്ന ആ പാണ്ഡവ ഭീമെന േനാക്കുക, ഇളമാംസ
പ്രിയൻ സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ ഇരേതടി ഇറങ്ങുകയായി.”

2015/09/19

“കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി കിട്ടാൻ േചാര ഒത്തിരി കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ചീ�
ന്തി എന്നു് ഇേപ്പാേഴ േതാന്നിത്തുടങ്ങിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക, ധർമപുത്രർ
എന്നു് എതിരാളികൾ നിന്ദേയാെട വിളിക്കുന്ന, പുതിയ ചക്രവർത്തിെയ െകാട്ടാര
വളപ്പിൽ സ്വകാര്യമായി കണ്ടുമുട്ടി.

“കാര്യമറിയാെത അെല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതു്. െകൗരവർക്കു ജീവഹാ�
നി സംഭവിച്ചു എന്നു് നിങ്ങൾ േവവലാതിെപ്പടുന്നു. വാസ്തവമതാേണാ, മൂലഘടക�
ങ്ങളുെട ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള സംേയാജനം തകരുന്നതിെനയേല്ല നിങ്ങൾ
മരണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ േചാരചീന്തൽ എന്ന കടുത്ത വാക്കുപേയാഗിച്ചതു്?
െകൗരവരുെട മൂലഘടകങ്ങൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക പിൻഗാമി പരീക്ഷി�
ത്തിലൂെട മെറ്റാരു േതാതിൽ സംേയാജിച്ചിേല്ല?, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ മുറിേവറ്റ
അഭിമാനം പ്രകടമായി.

2015/09/20

“പാണ്ഡവമാതാവു് നിങ്ങൾക്കു് പ്രിയങ്കരിയാേണാ, അേതാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“അകലം പാലിച്ചു ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് ആവുന്നത്ര മാറി നില്ക്കാൻ വിേവകം കാ�
ണിച്ച വനിത. പെക്ഷ ഇന്നു് അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ എെന്റ നൃത്ത-സംഗീത-
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നാടകം അവെര പറ്റിയല്ല. ഗാന്ധാരീ വിലാപമാണ് , വരിേല്ല?” പാഞ്ചാലി തിരക്കി�
ലായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അഭിമുഖം മുറിഞ്ഞു.

2015/09/21

“ഇതാേണാ പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനിക്കു് നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയ
ഔേദ്യാഗികവസതി?” േരാഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുെപട്ട പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം
സർവാധികാരിക്കു് േനെര ആേരാപണസ്വരത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ഈ വസതിെക്കന്താ കുഴപ്പം? സൂക്ഷിക്കുക, എെന്റ േനെര കുതിരകയറണ്ട.
ഞാൻ അംഗപരിമിതൻ. ഇവിെടയാണു് എെന്റ അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ കൗരവ രാജകു�
മാരൻ ദുേര്യാധനൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു െകാല്ലം ഭാര്യയുെമാത്തു് അന്തിയുറങ്ങിയതു്.
ദുേര്യാധനനു് ഒരു ഭാര്യമാത്രം. ഭാര്യക്കു് ഒേര ഒരു ഭർത്താവും. െകൗതുകം േതാ�
ന്നുന്നുണ്ടേല്ല? ശത്രുനാശത്തിനു നിത്യവും ഇവിെട കാളിപ്രീതിക്കായി മൃഗബലി െച�
യ്തിരുെന്നങ്കിലും, െകാട്ടാരം ശുചീകരണ െതാഴിലാളികൾക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർ�
ബന്ധിത ൈസനിക േസവനം ആയതുെകാണ്ടു്, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി േവണ്ട�
ത്ര വൃത്തിയാക്കൽ ഉണ്ടായില്ല, അതുെകാെണ്ടന്താ, പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാ�
ശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം നിത്യവും നീക്കി നിങ്ങൾ പരിചയ സമ്പന്നയെല്ല,
ഒന്നു് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ വാസേയാഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദു�
േര്യാധന വസതി. ഇതു് അറിയെപ്പെടണ്ടതും ആ േപരിൽ തെന്ന”, െകാട്ടാരരഹ�
സ്യങ്ങളുെട താേക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പുേരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാെല സം�
സാരിച്ചു.

2015/09/22

“ഇന്നും ഹസ്തിനപുരി െകൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് നിങ്ങൾ ആരാധ്യേദവത,
പെക്ഷ, ഇവിെട കാട്ടിൽ ദുേര്യാധനെന്റ അടിമയായി, മാലിന്യനീക്കം എന്ന ദിവ�
സപ്പണിയുമായി, പരാതിയില്ലാെത നാൾ നീക്കുന്നു. ൈവരുധ്യം േതാന്നുന്നിേല്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിന്നായി ഇര േതടി േപാേവണ്ടതില്ലാത്ത അഞ്ചു മടി�
യൻമാർെക്കാപ്പം, സമനില െതറ്റാെത ഈ കഠിനതടവു് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കു്
കഴിയുന്നു എന്നതേല്ല കൂടുതൽ കൗതുകകരമായി നിങ്ങൾ കാേണണ്ടതു്?” പാഞ്ചാ�
ലി അന്നെത്ത പുറംേജാലി കഴിഞ്ഞു നീെരാഴുക്കിൽ നീന്തുകയായിരുന്നു.

2015/09/23

“സുഭദ്രെയ അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച വാർത്ത നിങ്ങെള ക്ഷുഭിതയാേക്ക�
ണ്ട കാര്യം? നിങ്ങൾക്കുമിേല്ല ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാർ.”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സുഭദ്രയല്ല പ്രതിനായിക എന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എെന്റ അഞ്ചു് മക്കൾ ദൂെര
പാഞ്ചാലത്തിൽ പ്രത്യാശേയാെട െചേങ്കാൽ കാത്തു വളരുേമ്പാൾ, സുഭദ്രയുെട വി�
വാഹത്തിൽ കൃഷ്ണെന്റ ആശംസ, നിങ്ങളും േകട്ടതേല്ല, സുഭദ്രയുെട പിൻഗാമികൾ
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കുരുവംശം ഭരിക്കും എന്നു് കൃഷ്ണൻ പ്രവചിച്ചു, അർജ്ജുനൻ കയ്യടിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ
ജനിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണു് ദുേര്യാധനൻ പിറന്നെതന്ന ഈറ്റില്ലന്യായം രാ�
ജസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞേല്ല െകൗരവെര പാണ്ഡവർ െവള്ളം കുടിപ്പിച്ച�
ത്  ?” വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട രാജകീയമാതൃത്വം പാഞ്ചാലിയുെട അടക്കിപ്പിടിച്ച േക്രാധത്തി�
ലും ചുറ്റും നിന്നവർക്കു് െപാള്ളി.

“ഒരിറ്റു േചാര വീഴാെത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിെയ അധികാരത്തിൽ നിന്നു്
നീക്കി, േകാഴി കൂവും മുമ്പു് കഠിനതടവിൽ വനവാസത്തിന്നയച്ച െകൗരവർക്കു, ഒരു
മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന േവണ്ടി വരുന്നേല്ലാ െനറ്റിയിൽ അടിമക്കുറിമായാത്ത പാ�
ണ്ഡവരുെട തല എെന്നേന്നക്കുമായി െവട്ടാൻ?” കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധസജ്ജീകരണ�
ങ്ങൾ േനാക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരുെമാത്തു് വന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ, ഏെറ കാ�
ലത്തിനു േശഷം െതാഴിൽ സാധ്യത ൈകവന്ന ഉല്ലാസേത്താെട, െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വരും യുഗത്തിൽ തിരിച്ചു പറയുെമങ്കിലും, ചരിത്രം ആദ്യം പ്രഹസനമായും പി�
െന്ന ദുരന്തമായും വരുെമന്നു് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല.”

2015/09/25

“അകമ്പടി അനുവദിക്കാെത അഭിമന്യുവിെന െകൗരവക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് എറി�
ഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലി ആയിരുന്നു എന്നു് കർണ്ണകുറ്റസമ്മതം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ പിൻഗാമി കുരുവംശ ചക്രവർത്തി ആവും എന്ന കൃഷ്ണപ്രവച�
നത്തിനു് തടയിടാൻ, ചക്രവർത്തി ആവാൻ െകാതിക്കുന്ന അഞ്ചു ആൺമക്കൾ
ഉള്ള ഒരമ്മയുെട മുൻ കൂർ നീക്കം എന്നു് കാണൂ. എെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നു് കുറ്റ�
േബാധം ഒളിച്ചു േപായ സുഖം മറച്ചു വക്കുന്നില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ പുഞ്ചിരിേയാെട പറ�
ഞ്ഞു. ൈവകിയ രാത്രിയിൽ യുദ്ധഭൂമിേയാടു് േചർന്ന യമുനയുെട ജലത്തിൽ നിലാ�
വു് ഇളകിയാടി.

2015/09/27

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് മടങ്ങുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളു�
െട അച്ഛേനാടു് പണം കടം േചാദിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്നു് േകൾക്കുന്നേല്ലാ, എന്തായി�
രുന്നു ആ കാര്യം?”

“അങ്ങെന ഒന്നുമില്ല. െകൗരവേരാടു് കടം േചാദിക്കുന്നതു് ഒഴിവാക്കാൻ, ആഭ�
രണങ്ങളിൽ ചിലതു് വിൽക്കെട്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു് േചാദിച്ചു. അച്ഛനാ�
രാ േമാൻ. “അതു് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്തെതാന്നുമല്ല, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു്
ഉയർന്നു വന്നേപ്പാൾ അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്,” എന്നു് അച്ഛൻ നിസ്സാരമായി
ൈകകാര്യം െചയ്തു. ആെക വിരണ്ടു േപായ യുധിഷ്ഠിരൻ പിെന്ന െതാട്ടിട്ടില്ല എെന്റ
െപാന്നിൽ”, പാഞ്ചാലി ഓർേത്താർത്തു ചിരിച്ചു.

2015/09/28
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“ഇന്നെല രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ കൗരവ അടിമയാെണന്നു് േകട്ടു, പെക്ഷ നി�
ങ്ങൾ അറവുശാലയിൽ?” കിതേച്ചാടി വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ചുറ്റുപാടും േനാ�
ക്കി വിങ്ങി.

“കാട്ടിൽ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ നായാട്ടു എേന്നാ പരിചയെപ്പട്ടവർ,
യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ജനിച്ച ഞാൻ ഇത്ര നാളും സസ്യാഹാരി. ഇനി കഠിനശി�
ക്ഷയിൽ വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ മൃഗ-മാംസ സംസ്കരണം ഞാൻ അറിേയ�
േണ്ട. ചങ്കിൽ തറച്ച അമ്പുമായി വരുന്ന േപടമാനിെന െകാന്നു െതാലിയുരിച്ചു ഈ
മാംസദാഹികൾക്കു് മൂന്നു േനരം െപാരിച്ചു െകാടുക്കാൻ േവണ്ട പരിചരണം ഞാ�
നും ഒന്നു് പഠിേക്കേണ്ട”, ഒരു മാടിെന്റ കുടൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്ന
പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/09/29

“അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കലവറയില്ലാെത ആവിഷ്കാരസാ�
ധ്യത േതടുേമ്പാൾ, പറയാെത വയ്യ, കൗരവരാജവധുക്കൾ കുടുംബജീവിതെത്ത
കുറിച്ചു് ൈകപ്പുള്ള ഒേരാർമയും ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നില്ല”, വ്യാജനീരസേത്താെട
െകാട്ടാരം േലഖിക സംസാരിച്ചു. കാട്ടുേചാലയിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചു നനഞ്ഞ തുണിയു�
മായി അവർ വിജനവഴിയിലൂെട ആശ്രമത്തിേലക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു.

“എന്തിനു പങ്കിടണം? േമഘങ്ങളില്ലാത്ത െപൗർണമി രാത്രികളിൽ, അന്തഃ�
പുരത്തിനു് േമെലയുള്ള മട്ടുപ്പാവിൽ, പൂർണനഗ്നകളായി െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും പിെന്ന
വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന അവെരന്തിനു എെന്ന േപാെല ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനു്
അക്ഷരങ്ങൾ േതടണം?” അന്നദാതാവിെന േതടിയിറങ്ങിയ േപടമാനിെന പരിലാ�
ളിച്ചുെകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജസൂയം ദിവസം താങ്കൾ നാലു പ്രാവശ്യം വസ്ത്രം മാറി രാജ�
സഭയിൽ ഒരു വിചിത്ര പ്രദർശനവസ്തു ആയി എന്നാണേല്ലാ ശിശുപാലൻ പറയുന്ന�
തു്?’, ‘ഒരു േഗാപികയുെട ആകർഷകസ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“ശത്രു മാത്രേമ നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി നിരീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു വിടൂ. സു�
ഹൃത്തു നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട പാട്ടിനു വിടും. ശിശുപാലൻ െചേയ്യണ്ടതു് അയാൾ കാ�
ര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്തു”, കൃഷ്ണൻ യമുനയിൽ നീരാടാൻവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

2015/09/30

“സ്ത്രീത്വത്തിനു േനെര െകൗരവർ രാജസഭയിൽ പരസ്യമായി െചയ്ത കടന്നാ�
ക്രമണം െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിൽ ചൂടായി ഇേപ്പാഴും ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുേമ്പാ�
ഴും, നിങ്ങൾ െകൗരവർക്കു ധാർമിക പിന്തുണ നൽകി എന്ന സംശയം ബലെപ്പട്ടു
വരുന്നു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട േപാവാെത ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ അല്ലൽ ഇല്ലാെത കഴിയാനുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്ത�
യാേണാ ഈ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഴ്ചക്കു് പിന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സ്വരം
പരുഷമായി.
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“രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ േകൾേക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ കാള െപറ്റു എന്നു് േകട്ട�
േപ്പാേഴക്കും കുന്തി കയെറടുത്തു എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ തെന്ന പരിഹസിക്കിേല്ല.
ഇനി എെന്റ െപാതുജീവിതം, മനുഷ്യാവകാശപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാെനടുക്കുന്ന സമീപ�
നം കാലാകാലമായി ജനം അംഗീകരിച്ചതാണു്. അതിൽ കയറി നിങ്ങൾ കൂന്തു
മറിേയണ്ട.”

2015/10/01

“വിരാടരാജാവിെന്റ ഭാര്യാസേഹാദരെന ചതിയിൽ രാത്രി നൃത്തമണ്ഡപത്തി�
േലക്കു് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇരുട്ടിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്ന െകാട്ടാരം പാചകക്കാരൻ
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ തെന്ന? ചത്തതു് കീചകൻ എങ്കിൽ െകാന്നതു് ഭീമൻ തെന്ന
എന്നു് രാജസഭയിൽ കാരണവന്മാർ പാടുന്നതു െവറുെതയല്ല.”

“ഭീഷ്മർ എേന്താ വാക്കാൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാേണാ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഒരു വി�
ധി പകർപ്പു് എന്ന മട്ടിൽ ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്”, അപ്പം ചുടാൻ
മാവു് കുഴക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്ന െകാലയാളിക്കു് േവണ്ടി അനുജൻ നകുലൻ നി�
സ്സാരമായി സംസാരിച്ചു.

2015/10/02

’ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യിലും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത
െകാട്ടാരകഥകൾ.

പ്രതിേയാഗികെള വിരട്ടാനും പ്രതിച്ഛായ വളർത്താനും െകട്ടിെപ്പാക്കിയ
ഐതിഹ്യം മാത്രമായിരുന്നു കർണെന്റ കവചെമന്നു അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞതു് വി�
വാദമായി. ഗംഗയിൽ നീരാടാൻ േപായ കർണൻ ആ വഴി വന്ന ഒരു രാജവിധ�
വയുെട കയ്യിൽ നിന്നു് എേന്താ ഔഷധം വാങ്ങി മാറിൽ പുരട്ടിയേപ്പാൾ കവചം
കീറത്തുണി േപാെല എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ സാധിച്ചതിനു ദൃക്ഃസാക്ഷിയാെണ�
ന്നു അവകാശെപ്പടുന്ന വൃദ്ധ പൂജാരി, വിധവ എന്നു് പരാമർശിക്കുന്നതു് ആെരന്നു
പെക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ദൃക്ഃസാക്ഷിയുെട സംശയമുന നീളുന്നതു് പാ�
ണ്ഡവമാതാവിെന്റ േനെരയാെണന്നു ദുേര്യാധനൻ ഇടെപട്ടു പറഞ്ഞേതാെട അർ�
ജ്ജുന പ്രചരണം ഉടൻ നിലച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് അന്ധരാജാവിൽ നി�
ന്നു് െചേങ്കാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, മുപ്പത്തി�
യാറു് വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രമീ�
മാംസയിലും തേദ്ദശീയ വികസനത്തിലും വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ള നാലു് സേഹാദ�
രന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും അധികാരേമാഹികളായ അവർ ഇക്കാലത്തു് ഒളിഞ്ഞും െതളി�
ഞ്ഞും വിമതശല്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ, അേതാ ഉടനടി അമർച്ച െചയ്തു എേന്നാ
ഞങ്ങൾ ഇനി കാേണണ്ടതു്?”

“ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗതരഹസ്യങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി സമ്പാദി�
ച്ചു സൂക്ഷിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ നിത്യവും മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച ഞങ്ങൾ, പെക്ഷ
രഹസ്യമായി, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവണതെക്കതിെര െചറുത്തുനിൽപ്പിനു്
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അഞ്ചു േപരും ഉൾെപ്പടുന്ന കുറുമുന്നണി തെന്ന ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു”, ചാരവ�
കുപ്പു േമധാവി നകുലൻ പതിവു് േപാെല മുഖം ചലിപ്പിക്കാെത ചുറ്റും േനാക്കി.

“പാഞ്ചാലി ആെരന്നു ഒരു നിമിഷം േപാലും മറക്കാെത തെന്ന േചാദിക്കെട്ട,
അവർ നിങ്ങൾക്കായി കരുതേലാെട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപെട്ടെന്നാർക്കാെമാ?”

“വനവാസത്തിനു േനരമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിെലെക്കെന്ന നയിക്കാൻ
സഹായിച്ച ഒരു കാര്യം മിനിഞ്ഞാന്നുണ്ടായി. വേയാജനദിവസ െപാതുസ്വീകര�
ണത്തിൽ പെങ്കടുത്തു ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വസതിയിേലക്കു് കയറുേമ്പാൾ ഒരുവ�
ശത്തു് പുതുതായി പണിത പുരയിൽ ഉണക്ക വിറകുെകട്ടുകൾ നിറച്ചു കണ്ടു. ഇെത�
ന്താ എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മഴക്കാലമേല്ല വരുന്നതു്, െപെട്ട�
ന്നു് നിങ്ങൾ കാലം െചയ്താലും പുക ഉയരാെത ശവം ദഹിപ്പിെക്കേണ്ട? “എന്നു്
േചാദിച്ചു പാഞ്ചാലി അകേത്തക്കു് അലക്ഷ്യമായി കയറി. െചേങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തി�
നു ൈകമാറി പടിയിറങ്ങാൻ അന്നു് തീരുമാനിച്ചു”, ഇേപ്പാൾ നഗ്നപാദനായ മുൻ
ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു.

2015/10/03

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന ദശാബ്ദത്തിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുൻ�
ഗാമിക്കു െകാടുത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ ഞാൻ തപ്പി വായിച്ചു. പാണ്ഡവെര സമഭാവന�
േയാെട, എന്നാൽ ഔപചാരിക രാജകീയ ബഹുമാന പരാമർശങ്ങൾ പൂർണമായി
ഒഴിവാക്കി പാഞ്ചാലി ഇടെക്കാെക്ക ഓർക്കും. ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന
ധ്വനിയുണ്ടു്. എന്നാൽ കളിയിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ ഈ ഒറ്റമുറിവസതിയിൽ നിങ്ങ�
െളല്ലാം പാർത്തു തുടങ്ങിയ േശഷം എനിക്കനുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്
പതഞ്ഞു െപാങ്ങുന്ന നിന്ദ, അെതന്താ?” അർദ്ധനഗ്ന യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രം മുറ്റത്തു്
കളപറിച്ചു കുന്തിച്ചിരുന്ന തണുത്ത പ്രഭാതം.

“അന്നു് ഞാൻ അവൾക്കു ഉദയസൂര്യൻ, ഇന്നു് ധൂമേകതു” അയാൾക്കരികിേല�
ക്കു ഓടി വന്ന മുയലിെന്റ െനറുകയിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവി�
ളിക്കുന്ന േപാെല അട്ടഹസിച്ചു.

2015/10/04

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വിരുന്നിനു വന്ന നിങ്ങൾ ആതിേഥയേയാടു അതിരുവിട്ടു
െപരുമാറി എന്നാണു ഊട്ടുപുരയിൽ ഞങ്ങൾ േകൾക്കുന്ന പരാതി”, െകൗരവസം�
ഘം ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് മടങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക വിരലുയർത്തി ശ്രദ്ധ�
യാകർഷിച്ചു.

“ആതിേഥയ എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ ശ്രമിച്ച�
േപ്പാൾ അതു് െപാളിച്ചു കയ്യിൽ െകാടുത്തതിെന്റ ആ കഥ ഞാൻ നാട്ടിൽ എത്തി�
യേശഷം വിശദമായി രാജസഭയിൽ പറയാം”, ഉല്ലാസവാനായിരുന്നു സ്ഥലജല�
ഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കിവീണു എന്നു് പാണ്ഡവർ വിടാെത പ്രചരിപ്പിച്ച കഥയിെല ഇര ദു�
േര്യാധനൻ.

2015/10/05
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“ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് വിരാടത്തിേലക്കു് ഭീഷ്മരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഇത്രദൂ�
രം െകൗരവൈസന്യം നയിച്ചു് അവരുെട നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന േഗാസമ്പത്ത്
െകാള്ളയടിക്കാൻ മാത്രം ഇവിെട പാൽക്ഷാമം രൂക്ഷമാേണാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് കിട്ടിയ മധുരം േചർത്ത പാൽകുടിച്ചുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യം വിഭജിച്ചും ഭാഗം തരണം എന്നു് വാശി പിടിച്ചു െകാമ്പു്കുലുക്കി വരുന്ന
പാണ്ഡവഭീകരർക്കു് േനെര കൃത്യമായി കുന്തെമറിയാൻ പകൽ മുഴുവൻ െവയിലിൽ
പരിശീലനം േനടുന്ന െകൗരവൈസനികർ പിെന്ന മൂന്നുേനരം കുടിേക്കണ്ടതു് പാ�
ലാേണാ, അേതാ െപാരിച്ച മാട്ടിറച്ചിേയാ?” േവവിച്ച പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന ദുേര്യാധനൻ വിശദീകരിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയ പാണ്ഡവർ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഗു�
രുതരകുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാണു് എന്നു് നിങ്ങൾ പരസ്യമായി ആേരാപിച്ചു
എന്നു് േകട്ടു. എന്താണു് പ്രേകാപനം?”.

“ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പാണ്ഡവരാജകുമാരൻ പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഗുരു എന്ന പദവി
വഹിച്ചാലും, ഭൂതകാലം എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു് ഒച്ചവച്ചു് ഞാൻ പറേയേണ്ട?
അതിനു ‘ആേരാപിച്ചു’ എന്നാേണാ നിങ്ങൾ വിേശഷിപ്പിക്കുക? അങ്ങെന ഞാൻ
തുറന്നു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയസാക്ഷരത േനടി, വരും യുഗത്തിെല സാമൂഹ്യ�
നിരീക്ഷകർ എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിെപ്പാരിക്കിെല്ല?” േമലാസകലം ചൂരൽ�
പ്പാടുകൾ വീണ പരീക്ഷിത്തിെന കണ്ണുരുട്ടി നിശബ്ദനാക്കി മുതിർന്ന െകാട്ടാരഗുരു
കൃപാചാര്യൻ പറഞ്ഞു.

2015/10/06

“തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട സംഘടിത അനാസ്ഥ െകാെണ്ട�
െന്തങ്കിലും ദുരനുഭവം, അതിെന്റ ഇേപ്പാഴും െപാള്ളുന്ന ഓർമ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. കാട്ടിെല ആശ്രമം. േവവുന്ന േവനൽ.

“ഒരു രാത്രി, ഭക്ഷണത്തിനു രുചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞു അവർ അക്ഷയപാത്രം
വലിെച്ചറിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു, ആെകയുള്ള െവളിച്ചവും എടുത്തു എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന
േപാെല പുറേത്തക്കു ചാടി. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്നു. രാ�
വിെല മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ അവർ േദഹമിളക്കി അട്ടഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സന്യ�
സ്ഥാശ്രമത്തിെല പശുവിെന കവർന്നു ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കഴുത്തറത്തു് െതാലി�
യുരിച്ചവർ തീയിൽ ചുട്ടു തിന്നതിെന്റ ബാക്കി, കുടലും തലയും, പശുേത്താലിൽ െപാ�
തിഞ്ഞു െകാണ്ടുവന്നെതെന്റ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു, “ഒന്നു് തിന്നു െകാഴുക്കു്, ആണുങ്ങ�
ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണർത്തുന്ന വിധം െകാഴുക്കെട്ട ഇനിെയങ്കിലും നിെന്റ ഈ കരി�
ഞ്ഞ വിറകുെകാള്ളി േപാലുള്ള േമനി.”

2015/10/07

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ച പശുവിെന ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി
െകാന്നു ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നു എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട ആേരാപണം ശ്രദ്ധയിൽെപ്പ�
ട്ടു. വസ്തുതക്കു് നിരക്കുന്നതല്ല ഊഹാേപാഹെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ
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ആേരാപണവും. മുൻപരിചയമുള്ള ചില കാട്ടാളർ വളർത്തുന്ന േപാത്തിെനയാ�
ണു് ഞങ്ങൾ സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചു ചുട്ടുതിന്നു് ഇന്നെല രാത്രി വിശപ്പടക്കിയതു്.
അക്ഷയപാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് അനുവദിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യലഭ്യത അത്ര അക്ഷയെമാന്നുമ�
െല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കു് ഇതിൽ നിന്നു് തെന്ന വായിെച്ചടുക്കാമെല്ലാ.” പാണ്ഡവ വക്താ�
വു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് നൽകിയ ഈ വിശദീകരണേത്താെട മാംസവിവാദം
അവസാനിച്ചതായി നകുലൻ അറിയിച്ചു.

2015/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ വനാശ്രമത്തിൽ േപായി പാഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തു
വരുന്നതായിഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തു�
ന്നു അവരുെട അടിമജീവിതം?” ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ ചക്രവർത്തി�
യുെട കാര്യാലയത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു.

“നരകയാതന. നിത്യവും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് തലച്ചുമടായി ൈജവ�
വിസർജ്യങ്ങൾ ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴിെവട്ടി സംസ്കരിച്ചു, പാഞ്ചാലപുത്രി ഇന്നു്
കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു മലിനവസ്തു ആയി“, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി യാചനാ�
ഭാവതിൽ ൈക കൂപ്പി, “അവൾക്കു േമാചനം െകാടുക്കൂ”.

“വ്യവസ്ഥാപിത അടിമവ്യവഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധിേക്ഷ�
പിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ അരുതു്. ഉണ്ടായാൽ, ഇനിെയാരു താക്കീതിനു സാധ്യത
ഇല്ലാെത ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരങ്ങളിൽ നിന്നു് മാലിന്യം നീക്കു�
ന്ന പണി നിെന്ന എല്പിക്കും.”

2015/10/09

“ഗുരുനിന്ദ അരുെതന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്കെട്ട, അഭിവന്ദ്യ േദ്രാണാചാര്യ�
നുമായി എങ്ങെന ആയിരുന്നു നിങ്ങളുെട ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യം”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ഭൂതകാലം ചികഞ്ഞു ഭീമെന സമീപിച്ചു.

“കാട്ടിൽ നിന്നു് െകൗമാരത്തിൽ രാജവിധവ കുന്തിയുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ അഭയാർഥികളായി ഞങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ നൂറു കൗരവരും കൂടി ആധിപത്യം
സ്ഥാപിക്കാത്ത ഇടമില്ലായിരുന്നു. േദ്രാണർ െപെട്ടന്നു് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കൗര�
വപക്ഷം േചർന്നു് െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ അരമന േപാെലാരു വസതി തട്ടിെയ�
ടുത്തു. ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട േചാര കുടിക്കുെമെന്നാെക്ക െകൗര�
വർ െപാലിപ്പിച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവിലെക്കടുത്തു് ഏകലവ്യേനാെടന്ന േപാെല�
െയാെക്ക ഞങ്ങളുെട തള്ളവിരലും നാെള മുറിച്ചു േമടിക്കുെമന്നായേപ്പാൾ, രണ്ടും
കല്പിച്ചു ഒരുനാൾ േദ്രാണെന്റ െചവിയിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ ജനനരഹസ്യം ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞു. കാലെന്റ സന്തതിയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കാണണമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാറി. കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിയും ആലിംഗനവും പാരസ്പര്യ�
വുമായി.”

2015/10/10
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“ഇക്കണ്ട ദൂരെമാെക്ക പിതാമഹൻ ൈസന്യം നയിച്ചു് വിരാടത്തിൽ േപായി
േഗാസമ്പത്തു് തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം പാൽക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉേണ്ടാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“മഹായുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? ശത്രുക്കൾക്കു് േനെര ഉന്നം െതറ്റാെത കുന്തം എറി�
േയണ്ട കൗരവേപാരാളികൾ കഴിേക്കണ്ടതു് െവള്ളം േചർത്ത പാേലാ അേതാ,
െപാരിച്ച മാട്ടിറച്ചിേയാ?” കന്നുകാലിക്കു േവണ്ടിയുള്ള ധർമയുദ്ധത്തിൽ േതാൽവി
അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ ആക്രമണത്തിെന്റ േപാഷകാഹാര പ്രശ്നം സജീവമായി നില�
നിർത്തി.

2015/10/11

“സർപ്പയജ്ഞം കഴിഞ്ഞു്, മഹാഭാരതകഥയാെക, ശന്തനു മുതൽ വാനപ്ര�
സ്ഥം വെര ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു് േകട്ടു്, ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിേലക്കു് കുതി�
ക്കുന്ന താങ്കൾക്കിേപ്പാൾ, ഭരണനിർവഹണത്തിനു് ഒരുത്തമ മാതൃകയായി പഞ്ച�
പാണ്ഡവരിൽ ആെരയാണു് െപെട്ടേന്നാർമ്മിക്കാനാവുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“പ്രകൃതിദത്തമായ ആ േകാമള മുഖംമൂടി, ഗാന്ധാരിയുെട കൃത്രിമ കൺെകട്ടു്
േപാെല, ജീവിതം മുഴുവൻ അഴിക്കാെത, പരസ്യജീവിതം നയിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ
തെന്നയാെണെന്റ മാതൃകാ പുരുഷൻ”, െകാട്ടാര ഉപചാപങ്ങൾെക്കാരു കൗരവ
ശത്രുനിരയില്ലാെതയും െവറുെത പരിഭ്രമേത്താെട കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു് ജനേമജയൻ
േലഖികയുെട മുഖത്തു് േനാക്കാെത പറഞ്ഞു.

2015/10/12

“രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന െകൗരവേരാടു് നിങ്ങൾെക്കേന്താ നീരസമുെണ്ടന്നു േതാന്നും
കുരുവംശം ഭാഗം വക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന
ഐതിഹ്യങ്ങൾ േകട്ടാൽ”, പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിൽ വച്ചു് ഒരഭിമുഖത്തിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു് ദുേര്യാധനൻ.

“സൂചി കുത്താൻ ഇടം എന്ന ആ കുപ്രസിദ്ധ പദപ്രേയാഗം നടത്തിയതു് ഞാ�
നല്ല, വിലേപശലിനു വന്ന പാണ്ഡവ പ്രതിനിധിയാണു്. ഒത്തുതീർപ്പിനു് നിർേദശ�
ങ്ങൾ ഇരുഭാഗങ്ങളും വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, ഒരിളമുറ െകൗരവൻ ശിശുസഹജമായ നി�
ഷ്കളങ്കതേയാെട േചാദിച്ചു, തർക്കവ്യക്തി പാഞ്ചാലിെക്കന്തുെകാണ്ടു് പ്രശ്നപരിഹാര�
ത്തിനായി ജലസമാധി സ്വീകരിച്ചു കൂടാ? െകൗരവർക്കു േചരാത്ത വിധം സ്ത്രീവിരുദ്ധ�
മാണു് ഈ കാഴ്ചപ്പാടു് എന്നു് ഞാൻ അവെന േസ്നഹപൂർവ്വം ശാസിക്കും മുമ്പു് തെന്ന
ചാടിെയണീറ്റു പാണ്ഡവപ്രതിനിധി വിരൽ ഞങ്ങൾക്കു് േനെര ചൂണ്ടി േരാഷത്തിൽ
പാഞ്ചാലിെയ കൗരവരാജസഭയിൽ നിർല്ലജ്ജം പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു് അതിരുവിട്ട�
േപ്പാൾ ഞാൻ തടഞ്ഞു. തടഞ്ഞതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു പ്രേകാപനപരമായി മായിക
പ്രദർശനത്തിനു മുതിർന്നു. വിശ്വരൂപെമാെക്ക േഗാകുലത്തിൽ മതി, ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ േവണ്ട സുഹൃേത്ത എന്നു് പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ, നയതന്ത്രവിദഗ്ദനു്
േചരാത്ത പരുക്കൻ ഭാഷയിൽ “സൂചി കുത്താൻ ഇടം” എന്ന കുത്സിത പദപ്രെയാ�
ഗവുമായി യാത്ര പറയാെത പടിയിറങ്ങി.
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“എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു്, ആക്രമണത്തിനു് വരുന്ന പാണ്ഡവെര േനരിടാൻ
കുരുേക്ഷത്രം യുദ്ധസജ്ജമാക്കണം, അവിെട കുേത്തണ്ടതു് സൂചി മാത്രമല്ല കുന്തവും
കൂടിയാണു്. കൂെട േപാരുേന്നാ?”

യുദ്ധേമഘങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തിൽ ചുവന്നു തുടുക്കുന്നു. േവണ്ടി
വന്നാൽ ദുേര്യാധനൻ ദ്വാരകയിലും േപാവും ൈസനിക സഹായം േതടി.

2015/10/13

“ഇന്നെലവെര ചാർവാകൻ കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും നല്ലപിള്ളയായിരു�
ന്നു. ഹസ്തിനപുരിക്കും േവണം ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്നു് കരുതി െപാതുസ�
േമ്മളനങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാൻ െകാള്ളാത്ത�
വനായി. ജനാധിപത്യത്തിൽ കളി േവെറയായിരിക്കും, ഇനി തങ്ങളുെട താളത്തി�
െനാത്തു് തുള്ളാൻ ചാർവാകെന കിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, എെന്ന കള്ളനും െകാ�
ലപാതകിയുമാക്കാനായി നവഭരണകൂടശ്രമം. രാജവാഴ്ച േചാര വീഴാെത ഞാൻ
ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള അവസാനിപ്പിക്കും, യുക്തിേബാധം ജനങ്ങളിൽ നിത്യവും
വളർത്തും, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന െവള്ളം േകാരികളും വിറകു െവട്ടികളും നാെള രാജ�
സഭയിൽ െചേങ്കാൽ പിടിക്കും”, വിശന്നു വലഞ്ഞു ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട ചാർവാ�
കൻ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു് നകുലെന്റ കയർകുരുക്കു് അയാളുെട അര�
െക്കട്ടിൽ കൃത്യമായി കുടുക്കി വീണു, െപാടി െപാങ്ങുന്ന ചൂടിൽ െപാതു നിരത്തിലൂെട
ദരിദ്ര-ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദിേയയും വലിച്ചു ആ ഇളമുറ പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു േമധാ�
വി ധിക്കാരേത്താെട നീങ്ങുന്നതു് ഞാൻ നിസ്സഹാഹയമായി േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

2015/10/14

“ഇെതന്താണു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശിരസ്സിൽ?” വനാശ്രമവസതിയിൽ എത്തിയ
ഉടൻ പാഞ്ചാലിെയ ആശങ്കേയാെട െകാട്ടാരം േലഖിക േനരിട്ടു.

“ഇേപ്പാൾ അടിമ എന്ന നിലയിൽ ആെണങ്കിലും, പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിയുെട രാജശിരസ്സു് കാട്ടിൽ അങ്ങെന നഗ്നമായിക്കൂട എന്നു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധ�
നൻ ഇന്നെല സേന്ദശവാഹകൻ വഴി അറിയിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉടൻ ഒരുക്കിയ
മുൾക്കിരീടം”, പാഞ്ചാലിയും മറ്റു നാലു് ഭർത്താക്കന്മാരും െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
കണ്ണുകളിേലക്കു് േനാക്കി.

“പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര നടപടിക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു തയ്യാെറ�
ടുക്കയായിരുന്ന െകൗരവർക്കു േനെര രാജസഭയിൽ അലറുകയും കേയ്യാങ്ങുകയും
ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കയും െചയ്ത ഭീമെന അവസാനം കർണൻ നിശബ്ദമായി
തളച്ചു. നാഗവിഷത്തിൽ മുക്കിയ സൂചി ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ കുത്തിയാണു് സൂത�
പുത്രൻ ഭീമെന േമാഹാലസ്യെപ്പടുത്തിയെതന്ന നകുലെന്റ ആേരാപണം അർഹി�
ക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട തള്ളുന്നു എന്നു് ചക്രവർത്തി ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞേതാെട
പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരുെടയും വായിൽ ൈസനികർ പഴംതുണി തിരുകി, ൈക�
കൾ പിന്നിൽ വലിച്ചു െകട്ടി, നിലത്തു കുന്തിച്ചിരിക്കാൻ ശിരസ്സിൽ ൈക അമർത്തി
ആജ്ഞാപിച്ചു. വസ്ത്രാേക്ഷപം സുഗമമായി തുടർന്നു.”
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“ഇതാേണാ ഇന്നെത്ത വാർത്ത? ഇതിൽ പ്രതിേരാധത്തിെന്റ ഭാഷ എവിെട?
ഇതിൽ കാണുന്നതു് േപ്രാൽസാഹനമേല്ല? ‘ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േമധാവി പ്രതി�
േഷധേത്താെട േചാദിച്ചു.

“സാഹചര്യം മാറിയാൽ പിെന്ന തൂലികയുെട മേനാഭാവം മാറേണ്ട?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

“ഇെതന്തു പറ്റി, ഓേരാ അഭിമുഖത്തിലും പാഞ്ചാലി നിങ്ങളഞ്ചു േപരുെട തലയി�
ലും ഒഴിക്കുന്നതു് കരിമഷിയാണ േല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക അനുതപിച്ചു.

“ഇടെക്കാന്നു രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു െകാമ്പു േകാർത്തു. ഉടനവൾ തന്തക്കു പറഞ്ഞു,
അല്ല, തള്ളക്കു പറഞ്ഞു. കുന്തിയും മാദ്രിയും ആസ്വദിച്ചേപാെല ഭർത്താവിെന സാ�
ക്ഷിയാക്കി അവിഹിതരതി ആവർത്തിക്കുന്ന രീതിയല്ല യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് പിറ�
ന്ന തനിക്കു എന്നവൾ. എെന്റ നാവു െപാള്ളി.”, വിതുമ്പുന്ന േപാെല ഇളമുറ പാ�
ണ്ഡവൻ നകുലൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

“അഭിമുഖത്തിനു ഇവിെട വരുേമ്പാെഴാെക്ക വിചാരിക്കും നിങ്ങേളാെടെന്തങ്കി�
ലും ഒെക്ക മിണ്ടിപ്പറയണെമന്നു. പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വെമാെക്ക
എങ്ങെന? സമരസത്തിലേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക െകട്ടിെപ്പാക്കിയ സൗഹൃദം
ആേഘാഷിക്കുന്ന േപാെല ഉച്ചത്തിൽ സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മം അവൾ പാഴാക്കി”, നാലു് വാക്കുകളിൽ അയാൾ എല്ലാം ഒതുക്കി.

2015/10/15

“ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ ഇല്ലാെത, വിജനവഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ
മരണമാേണാ ഒരിതിഹാസകഥാപാത്രമാവാൻ നിേയാഗമുള്ള നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതി
തന്നതു്?” അവശയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പിടിച്ചിരുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക വാ�
യിൽ ഒരിറ്റു െവള്ളം ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു.

“ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത അവർ അഞ്ചു േപരും
കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചതാെണെന്റ െകാച്ചു വിജയം. ആദ്യരാത്രിയിൽ എന്ന േപാെല,
ഈ അന്ത്യനിമിഷത്തിലും ആ പത്തു തുറിച്ച കണ്ണുകൾ എെന്റ മുഖത്തു് വീഴുെമന്ന
േപടിസ്വപ്നം ഒഴിഞ്ഞു േപായിേല്ല”, ഒരിക്കൽ കൂടി പാഞ്ചാലി േജതാവിെന േപാെല
പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/10/16

“െപൗരസ്വീകരണത്തിനു അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തു് വന്ന നിയുക്ത ചക്രവർത്തി
യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷ മുതിർന്ന ഒരു കൗരവരാജവിധവെയെക്കാ�
ണ്ടു് പാണ്ഡവർ െചയ്യിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞു കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ രാജധാനിക്കു മു�
മ്പിൽ നടത്തിയ പ്രതിേഷധേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി പെങ്കടുത്തതു് വിവാദ മായ�
െല്ലാ, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക നവരാത്രി ആേഘാഷത്തി�
െന്റ തയ്യാെറടുപ്പിൽ തിരക്കിലായിരുന്ന ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗികവക്താവിെന എങ്ങ�
െനേയാ േനരിട്ടു.
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“ജനാധിപത്യം കുരുവംശത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര േവഗം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നു്
ഇനിെയങ്കിലും ഹസ്തിനപുരി പത്രിക അംഗീകരിക്കിേല്ല? ചക്രവർത്തി േവെറ ചക്ര�
വർത്തിനി േവെറ”, വക്താവു് നകുലൻ ഇരു ൈകപ്പത്തികളും വിസ്തരിച്ചുയർത്തി നാ�
ടകീയമായി പ്രതികരിച്ചു.

“വനവാസത്തിനു നിങ്ങെളല്ലാരും വന്നിട്ടിേപ്പാൾ െകാല്ലം പത്തുപതിെനാന്നാ�
യിേല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ�
ക്കു് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന ആ അഞ്ചു ആൺ കുട്ടികൾ, പാഞ്ചാ�
ലത്തു് നിന്നവരിനിയും നിങ്ങെള കാണാൻ ഒന്നു് വന്നിേല്ല?”

“വിരുന്നിനു അവെര ഞാൻ ക്ഷണിച്ചാലും, വിളമ്പാനും കഴുകാനും ഞാൻ
തെന്ന േവേണ്ട”, പുറത്തു തണലിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു യുദ്ധകഥകൾ പറഞ്ഞു
രസിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി നിരുത്സാഹം നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പാഞ്ചാലി
പറഞ്ഞു.

2015/10/17

“അയൽപ്പക്കെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല സമർപ്പിതജീവിതങ്ങെള നിങ്ങൾ
െചന്നു് മഹത്വെപ്പടുത്താറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്രദ്ധയാകർഷി�
ച്ചു യുധിഷ്ഠിരേനാടു് വിരക്തിേയാെട േചാദിച്ചു.

“പരിണയകാലെത്ത ആ പഴയ കഥ ചികെഞ്ഞടുത്തു പാഞ്ചാലി എെന്ന ഒരു
ദിവസം കുടഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ പതിവുേപാെല കാര്യക്ഷമമായി തലതാഴ്ത്തി െമൗനം
പാലിച്ചു. ഇടിെവട്ടു് നീങ്ങിയേപ്പാൾ പരുങ്ങിയും പതുങ്ങിയും പുറേത്തക്കിറങ്ങി. േവ�
ലിേയാടു് േചർന്ന മരത്തിനു പിന്നിൽ അതാ േകാമളരൂപനായ സന്യാസി കണ്ണട�
ച്ചു് െചവിേയാർക്കുന്നു.എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ,“അേപ്പാൾ പൂർവാശ്രമം അങ്ങെനയാ�
ണെല്ല” എന്നു് പിറുപിറുത്തു കടന്നു േപായതാണു്, പിെന്ന മിണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായില്ല”,
യുധിഷ്ഠിരൻ മുഷിഞ്ഞ ഉടുതുണി അഴിച്ചു ആഞ്ഞു കുടഞ്ഞു.

2015/10/18

“ആശ്രമമൃഗെത്ത നിങ്ങൾ കട്ടു്, െകാന്നു ചുട്ടു തിന്നു എന്നാണു െകൗരവർ
ആേരാപിക്കുന്നതു്. ചാരസേന്ദശമാണു് ആധാരം, േനർ സാക്ഷി െമാഴിയല്ല, എങ്കി�
ലും നിങ്ങളുെട വിശദീകരണം തൃപ്തികരമെല്ലങ്കിൽ ശിക്ഷാകാലാവധി ഇരട്ടിക്കും”,
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് േചാദിേക്കണ്ടി വന്നില്ല.

“െകാഴുത്ത നാൽക്കാലികൾ െതാഴുത്തിൽ ‘എെന്ന െകാല്ലൂ, മാംസം മുളകു് പുര�
ട്ടി ചുട്ടു തിന്നൂ’ എന്നു് െവല്ലുവിളിക്കുന്നതായി ഒരു സന്യസ്ഥൻ സങ്കടം പറഞ്ഞു. ഒരു
ദശാബ്ദം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയി നാടു് വാണ എനിക്കു് അയൽക്കാരൻ
സന്യാസിയുെട ഭീതി മാറ്റാൻ ഉൾവിളി ഉണ്ടായി”, യുധിഷ്ഠിരൻ േതാലിൽ െപാതി�
ഞ്ഞ മൃഗാവഷിഷ്ടങ്ങൾ പാഞ്ചാലിക്കു തലച്ചുമടാക്കി വച്ചു് െകാടുത്തു ൈകകൾ േചാ�
ലയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കഴുകി.

2015/10/19
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“പാണ്ഡവർ ബലപ്രേയാഗത്തിലൂെട അധികാരം തട്ടിെയടുത്തു എന്ന രീതി�
യിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വരുന്ന വാർത്ത നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണ മാത്ര�
മാെണന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ. പിെന്ന സ്വർണതളികയിൽ െചേങ്കാൽ സമ്മാനിക്കയാ�
യിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക െചാടിച്ചു.

“ഹിമാലയത്തിനു പുറത്തു, കിഴക്കൻ പുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു് ചുരം കട�
ന്നു ഗംഗാതടത്തിൽ വന്ന ഒരു സംഘം മഞ്ഞയാത്രികർക്കു് നൽകിയ െപൗരസ്വീക�
രണത്തിൽ വന്ന ചക്രവർത്തിയുെട പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ പതിവുേപാെല സന്ദർഭം
പറയാെത കുഴച്ചു മറിച്ചു അെല്ല? സന്ദർശകർ ഞങ്ങേളാടു് േയാഗത്തിൽ േചാദി�
ച്ചു, ഹസ്തിനപുരിയിൽ മഹായുദ്ധത്തിെന്റ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേല്ലാ.
യുദ്ധം ദൂെര ദൂെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആക്കിയതിെന്റ പ്രേയാജനം അെല്ല എന്നു് തി�
രിച്ചു േചാദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി ആക്രമിക്കാഞ്ഞതു് ദൗർബല്യമല്ല, തീരുമാന�
മായിരുന്നു.”

“പുറത്തു ചാടാനാവാെത ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കുടുങ്ങിയ അഭിമന്യുവിെന വട്ടംചുറ്റി
പീഡിപ്പിച്ചു സന്ധ്യക്കു് പിരിയും മുമ്പു് മാത്രം ചവിട്ടി െകാല്ലാെമന്നു കരുതിയ െകൗ�
രവരുെട ഹീന നീക്കെത്ത കടപുഴക്കിയാണു് എത്രയും േവഗം താൻ വാൾ ആ കൗ�
മാര േപാരാളിയുെട ഇടെനഞ്ഞിൽ ഇറക്കി അതിേവഗം പ്രാണെനടുത്തതു് എന്നു്
കർണൻ മരിക്കും മുമ്പു് അർജ്ജുനനേനാടു് എറ്റു പറഞ്ഞു എന്നു് പാളയത്തിൽ േക�
ട്ടേല്ലാ. എന്തു് േതാന്നി ആ വിശ്വസ്തസുഹൃത്തിെന്റ അന്ത്യെമാഴി േകട്ടേപ്പാൾ?” ഭീമ
പ്രഹരത്തിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധ�
കാര്യേലഖകൻ കപടമായ കാരുണ്യേത്താെട േചാദിച്ചു.

“ജീവൻ േപാവുേമ്പാെഴങ്കിലും താൻ സൂതപുത്രനല്ല, മഹാറാണി കുന്തിയുെട
മകനാണു്, ആ വിധം അർജ്ജുനെന്റ േജ്യഷ്ടനാണു് എന്നു് കർണൻ മനസ്സിലാ�
ക്കി. േചാരക്കു െസൗഹൃദെത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു െതളിയിച്ചു. ഇതിഹാസത്തിൽ
ഉത്തമപുരുഷെനന്ന ഇടം േനടാൻ അവെനങ്കിലും അങ്ങെന സാധിക്കെട്ട”, േമലാ�
സകലം േചാരയിൽ കുതിർന്ന െകൗരവൻ ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിന് നാവു പുറത്തിട്ടു െക�
ഞ്ചിയേപ്പാൾ തിരക്കു് നടിച്ചു േലഖകൻ സ്ഥലം വിട്ടു.

“എന്താണു് വായനക്കാർക്കു് സത്യെത്തക്കുറിച്ചു് നിങ്ങളുെട അവസാന സേന്ദ�
ശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു്.

“ചൂതുകളിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ എനിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഷ്ടെപ്പട്ടു, കുരു�
േക്ഷത്രത്തിൽ അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഇതാ ഇേപ്പാൾ പാ�
ഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ ഞാൻ അസത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തി�
േലെക്കെന്ന െകാണ്ടുേപാവാൻ ആകാശചാരികൾ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. ബാക്കിെയാ�
െക്ക വരും യുഗങ്ങളിൽ വ്യാസഭാരത കഥയുെട അപനിർമാണം വഴി നിങ്ങൾ വാ�
യിച്ചറിയും.”

2015/10/20

“ഇന്നെല ഈ സമയത്തു് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി, ഇന്നു് നിങ്ങൾ
കഠിനതടവിനു ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ട കൗരവഅടിമ, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന വഴി തടഞ്ഞു.
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“മാളികമുകളും േതാളിൽ മാറാപ്പും കാലാതിവർത്തി എന്നു് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാെഴ�
ങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിെല്ല?” നഗ്നപാദൻ കാലിന്നടിയിൽ നിന്നു് കാരമുള്ളു് നീക്കി
അനുജന്മാെരയും ഭാര്യേയയും കൂട്ടി കാട്ടിേലക്കു് വലിഞ്ഞു നടന്നു.

“ദാമ്പത്യത്തിൽ വിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതു ആശയം കൗരവരാജവധുക്കൾ
ഈയിെടയായി മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക
സമൂഹത്തിൽ െകൗരവരുെട സജീവ േപ്രാൽസാഹനതിലൂെട അതു് പാണ്ഡവെര
ആക്രമിക്കാനും വിലകുറച്ചു് കാണാനും സംവാദങ്ങളിൽ വിഷയമാക്കുന്നു. ഇത്ത�
രം സമസ്യകെള ഒരു പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ
എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“ഞാൻ കൃത്യം ഒരാെള പരിണയിച്ചേപ്പാൾ, നാലു േപെര കൂെട െവറുെത കിട്ടി.
അവരഞ്ചു േപർക്കും വ്യക്തിഗതവിശ്വസ്തത ഞാൻ ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല. അവരു�
െട വിവാേഹതര ആനന്ദേശ്രാതസ്സുകൾ മലിനെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തതു്
േപാെല, അവരും എെന്റ അന്തർമണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യ�
െപ്പടുകയില്ല എന്നതു് മാത്രമാണു് ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിെല വിശ്വസ്തത”, ദൂെര ദൂ�
െര ദ്വാരകയിെല സുഹൃത്തിനു സേന്ദശം എഴുതി പാഞ്ചാലി പ്രാവിെന്റ കാലിൽ െക�
ട്ടി േസ്നഹപൂർവ്വം യാത്രയാക്കി.

2015/10/21

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞു െചേങ്കാൽ സ്വീകരിച്ച പുതിയ ചക്രവർത്തിയുെട വാ�
യിൽ ഭീമൻ മധുരം വച്ചു് െകാടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ, ചക്രവർത്തിനി ചൂണ്ടുവിരൽ
െകാണ്ടു് അരുെതന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചതു് കണ്ട പലരുെടയും െനറ്റി ചുളിഞ്ഞേല്ലാ“,
െകാട്ടാരം േലഖിക നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.”,
ഇനി ചുളിവു നീക്കിയാലും, അസന്തുഷ്ടനായി ഭീമൻ േവദിയിൽ നിന്നു് ധൃതിയിൽ ഇറ�
ങ്ങിേപ്പായതും ഊഹാ േപാഹങ്ങൾക്കു് മരുന്നിട്ടു.”

“അതു് െവടിെക്കേട്ടാ, അധികാരവടംവലിേയാ, ദാമ്പത്യ അസന്തുലനേമാ, മധു�
രപ്രതികാരേമാ ആെണന്നു് ഭരണ കൂടം കരുതുന്നില്ല. ഭീമൻ ശരീരശുചിത്വത്തിൽ
അശ്രദ്ധ നാെണന്നു് ആെരക്കാളും കൂടുതൽ അറിയുക പാഞ്ചാലി യേല്ല. അനുസര�
ണയുള്ള ഭർത്താവു് എന്ന നിലയിൽ ഭീമൻ ഇറങ്ങി േപായതു് ഇടഞ്ഞിട്ടല്ല, േതച്ചുകു�
ളിക്കാനായിരുന്നിേല്ല?”

“െപാന്നും പട്ടുമല്ല ജന്മദിനത്തിൽ സമ്മാനമായി േവണ്ടതു്, ഭർത്താവിനു പ്ര�
േവശനം പരിമിതെപ്പടുത്തുന്ന കിടപ്പറ സ്വന്തമായി േവണം എന്ന ആവശ്യവുമായി
െകൗരവരാജവധുക്കൾ സമരമുഖത്തു്. പാഞ്ചാലിയാണവെര പിരിേകറ്റിയതു് എന്നു്
നിങ്ങൾ കരുതുന്നുേണ്ടാ? െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിരുന്നു വരുന്നവെര വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രമ്യഹർമ്യങ്ങൾ
പണിത പാഞ്ചാലിയുെട വഴിയമ്പലം േപാെല വലിപ്പമുള്ള കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചി�
ലധികം ആണുങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും പരിമിതിയില്ലാെത കയറിയിറ�
ങ്ങുന്നിേല്ല, അതിലും േമാശമാേണാ ഞങ്ങളുെട ഭാര്യമാരുെട സ്വകാര്യത?” ദുേര്യാ�
ധനൻ ൈകവീശി േപാകാൻ വഴി െതളിയിച്ചു.



49 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ഒന്നു്

2015/10/22

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു് ൈസന്യം നയിക്കും
മുമ്പു് നിങ്ങൾ അച്ഛെന കണ്ടു അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിേല്ല?” ഭീമഗദയുെട മാരക പ്ര�
ഹരേശഷിയിൽ തുടെയാടിഞ്ഞു ചളിയിൽ വീണു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു്
പത്രിക േലഖകൻ അനുഭാവപൂർവം േചാദിച്ചു.

“രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ അന്ധൻ എനിക്കു് െചേങ്കാൽ പ്രേലാഭനേത്താെട നീട്ടി,
രണ്ടു പ്രാവശ്യവും കൃത്യസമയത്തു് െചേങ്കാൽ പിൻവലിക്കുന്നതു് ഗാന്ധാരി കണ്ടു
ചിരിച്ചു. ആയുഷ്കാലം അന്ധത നടിച്ചു നൂറു മക്കെള നിരന്തരം അവർ കബളിപ്പിച്ചു
എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട ഞാൻ പടിയിറങ്ങി.”, ദുേര്യാധനൻ െഞരിെപാരി െകാണ്ടു്
േവദന സഹിക്കാനാവാെത വാവിട്ടു ആ വിജന ഭൂമിയിൽ വിലപിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

2015/10/23

“ദുേര്യാധനൻ കച്ചവടസമൂഹെത്ത ‘പാഠം’ പഠിപ്പിച്ചു” എന്നു് കുതിരപ്പന്തിക�
ളിൽ പരാതിയുണ്ടേല്ലാ,’ െകാട്ടാരം േലഖിക വാണിജ്യമന്ത്രാലയ ചുമതല വഹിക്കു�
ന്ന ഇളമുറ െകൗരവെന േചാദ്യംെചയ്തു.

“ഇടനിലക്കാരായി കർഷകരിൽ നിന്നു് ധാന്യങ്ങൾ ചുളുവിലക്കു് കടം പറഞ്ഞു
വാങ്ങി, ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു് കൃത്രിമക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി, അടിക്കടി വില വർധിപ്പിക്കുന്നവ�
െര പുലർച്ചയ്ക്കു് പിടികൂടി, അരേങ്ങറ്റഭൂമിയിൽ സിംഹങ്ങൾക്കു് വിട്ടു െകാടുത്തു. കുെറ
മാംസം ഇളകി േപ്പായേപ്പാൾ, ഒളിപ്പിച്ചധാന്യം മിതവിലക്കു് വിപണിയിൽ ഇറക്കി.
ധാന്യവില കുറഞ്ഞു. ഇെതാെക്ക ദുേര്യാധനൻ െകാല്ലങ്ങളായി നിശബ്ദം െചയ്യുന്ന
സാമൂഹ്യേസവനമാണു്.”

2015/10/24

“തലയിൽ തുണിയിട്ടു് മുഖം മറച്ചു രാത്രിയിൽ സമീപെത്ത സന്യാസി മഠത്തിൽ
നിന്നു് മറ്റാരുമറിയാെത കടത്തി ഈ ശുദ്ധജല േചാലക്കരികിൽ െകട്ടി, കഴുത്തു�
െവട്ടി േതാലുരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയാക്കിയ ഈ കാളക്കുട്ടെന എന്തു് സ്വാഗതഗീതം
പാടിയാണു് പ്രിയപത്നി പാഞ്ചാലിയുെട അടുേത്തക്കു് അേത രാത്രിയിൽ തലച്ചുമ�
ടായി െകാണ്ടുേപായതു്”?, കാഴ്ച കണ്ടു െകാട്ടാരം േലഖിക ആെക വിസ്മയത്തിലാ�
യിരുന്നു.

“േഗാമാംസെത്ത നാം ആറുേപരും അത്യുത്തമെമന്നു മഹത്വെപ്പടുത്തുക, േഗാ�
മാംസത്താൽ നാം ആറുേപർ എെന്നന്നും ഐക്യെപ്പടുക”, യുധിഷ്ഠിരൻ മുട്ടുകുത്തി
ആചാരപദങ്ങൾ അവധാനതേയാെട ഉച്ചരിച്ചു.

2015/10/26

“മിനിഞ്ഞാന്നു രാവിെല പതിവുേപാെല മാലിന്യസംഭരണത്തിനു് ഞാൻ വന്ന�
േപ്പാൾ, െതാഴുത്തിൽ മൂന്നു പശുക്കളും ഒരു കാളക്കുട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു് ചാ�
ണകം നീക്കാൻ അതിനകത്തു് കയറിയേപ്പാൾ, കാളക്കുട്ടെന കാണാനില്ല”, നിത്യ�
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പരിചയത്തിെന്റ അയഞ്ഞ െസൗഹൃദഭാവത്തിൽ പാഞ്ചാലി വല്ലായ്മേയാെട സന്യ�
സ്ഥാശ്രമ അേന്തവാസിേയാടു കാര്യം പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലം.
കഠിനതടവിെന്റ വ്യാഴവട്ടക്കാലം. പാഞ്ചാലിയുെട പീഡനകാലം.

“ഓർക്കുന്നു, അക്ഷയപാത്രത്തിെല സ്ഥിരം ഭക്ഷണലഭ്യതയിൽ േപാഷകാ�
ഹാരക്കുറവു പ്രകടമായി കെണ്ടത്തിയതുെകാണ്ടു് നിങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാർ മിനി�
ഞ്ഞാന്നു രാത്രി ഇവിെട വന്നു വിലപിച്ചു് അനുമതി വാങ്ങി കാളക്കുട്ടെന കയറഴി�
ച്ചു െകാണ്ടുേപായി. േതാലും െകാമ്പും കുെറ എല്ലും അതാ ആ മൂലയിൽ കൂട്ടിയിട്ടു�
ണ്ടു്. ൈജവമാലിന്യം െകാണ്ടുേപ്പാവുേമ്പാൾ അതും നീ കുഴിച്ചു മൂടൂ, കൗരവചാരന്മാർ
ഇന്നു് വരുേമ്പാൾ അതു് കാണണ്ട.” അേന്തവാസി പ്രഭാതപൂജക്കു് തയ്യാറാവുകയാ�
യിരുന്നു.

“പാടുെപട്ടു സംഭരിച്ച മാരകായുധങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു പരിശീലന കളരിയിൽ തിര�
യ്ക്കായിരിേക്കണ്ട പാണ്ഡവർ പരസ്പരം പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ യുദ്ധേമഘങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ഈ ദിവസം?” െകാട്ടാരം േലഖിക താടിക്കു് ൈകവച്ചു് േചാദിച്ചു.

“അവരിെലാരാൾ നാെള പുലർച്ചേയാെട കൗരവ പക്ഷേത്തക്കു് കൂറുമാറുെമന്നു
കുതിരപ്പന്തിയിൽ വാർത്തേകട്ട മുതൽ, അഞ്ചുേപരും പരസ്പരം കണ്ണടച്ചു് സംശയി�
ക്കയാണു്”, അക്ഷയപാത്രം ഇല്ലാത്ത ആ ഉപപ്ലവ്യകാലെത്ത പാഞ്ചാലി ഊട്ടുപുര�
യിൽ പണിെയടുത്തു തളർന്നിരുന്നു.

2015/10/27

“ഇെതന്താ രാജമുദ്രയുള്ള സമ്മാനെപ്പട്ടികൾ വാരിക്കൂട്ടി തീയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന�
തു്?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിെന്റ ജന്മദിനത്തിനു െകൗരവര് െകാടുത്തയച്ച സമ്മാനെപ്പട്ടികൾ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ‘അെതാന്നും തുറക്കരുതു്, അതിനകത്തു് വിഷജീവികെള
െകൗരവർ വച്ചിട്ടുണ്ടു്’ എന്നു് ഞാൻ ചക്രവർത്തിക്കു് താക്കീതു് െകാടുത്തേപ്പാൾ,
‘എന്നാൽ നീയതു പാഞ്ചാലി കാണും മുമ്പു് വാരിക്കൂട്ടി തീയിടൂ’ എന്നു് അയാൾ
കല്പിച്ചു.”

2015/10/28

“ഇെതന്താ ഭീമൻ, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നു് കയ്യിട്ടു വാരുേമ്പാൾ കി�
ട്ടുന്നതു് പതിവു് ധാന്യാഹാരത്തിനു് പകരം െപാരിച്ച മൃഗമാംസം?” അഭിനന്ദന സൂ�
ചകമായി െകാട്ടാരം േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി.

“ഹസ്തിനപുരി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ധാന്യേശഖരം കുറയുേമ്പാൾ അക്ഷയപാത്രഭക്ഷ�
ണലഭ്യതയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു മായികപ്ര�
ദർശനം ഭീമൻ നടത്തി എന്നു് നിങ്ങൾ േപായി പ്രചരിപ്പിക്കരുതു്. വിത്തു് തിന്നി�
ട്ടും പട്ടിണി മാറാെത കർഷകർ െതാഴുത്തിൽ കയറി പാൽ ചുരക്കുന്ന മൃഗങ്ങെള
െവട്ടി േവവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ഭാഗം സ്വാഭാവികമായി അക്ഷപാത്രത്തിൽ വന്നു േച�
രും”, ഇറച്ചി ആർത്തിേയാെട വായിലിട്ടു കണ്ണടച്ചു് ചവക്കുന്ന ഭീമനു് േവണ്ടി നകുലൻ
അക്ഷയപാത്ര മാംസദർശനം ക്ഷമേയാെട വിശദീകരിച്ചു.
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2015/10/29

’അക്ഷയപാത്രം തുറന്നു കയ്യിട്ടു വാരിയേപ്പാൾ ഇന്നും തടഞ്ഞുേവാ െപാരിച്ച
മാനിറച്ചി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഹാർദ്ദമായി പാണ്ഡവെര അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“എേന്താ ഒരു പന്തിേകടു്. ആേവശത്തിൽ ഇന്നു് കയ്യിട്ടേപ്പാൾ കിട്ടിയതു് േചാ�
രെയാലിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രൂണം”, നകുലൻ കാളിമ കലർന്ന കണ്ണുകേളാെട അക്ഷയപാ�
ത്രം േനാക്കി പിറുപിറുത്തു.

“വിവാഹപൂർവകാലത്തു് പതിവായി സുഖചികിത്സക്കു് െകാട്ടാരത്തിൽ വന്നി�
രുന്ന വൃദ്ധമുനികൾക്കു് അവസേരാചിതമായ വ്യക്തിഗതേസവനം ഉപചാരപൂർവ്വം
നൽകി, അത്തരം േകാപിഷ്ഠ മഹർഷിമാെര ഉത്തമ രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ പിണ�
ക്കാെത പടിയിറക്കി വിട്ടിരുന്നു എന്നെതാഴിച്ചാൽ, അന്യഗ്രഹജീവികളുമായി രഹ�
സ്യരതിയിൽ അെന്നാരിക്കൽ അമ്മയായി എന്ന ആേരാപണം ശുദ്ധ െകട്ടുകഥ മാ�
ത്രം എന്ന േരാഷേത്താെടയുള്ള നിങ്ങളുെട െവളിെപ്പടുത്തലിനു പിന്നിെല േചേതാ�
വികാരം?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ശബ്ദം കടുത്തു, ൈകകൾ കുതറി.

“അതിരഥപുത്രൻ കർണനുമായി എെന്ന ൈജവികമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പലതവണ കണ്ട ദുസ്സൂചനകൾ കണ്ടിെല്ലന്നു നടി�
ക്കേണാ പിെന്ന ഞാൻ?” ഹിമാലയൻ വാരണാവതത്തിെല വനേമഖലയിൽ
ഔേദ്യാഗികവധുക്കൾ കൂെട ഇല്ലാത്ത അഞ്ചു ആൺമക്കളുെമാത്തു് വിശ്രമത്തിനു്
വന്ന പാണ്ഡവമാതാവു് സംസാരിേക്ക കിതച്ചു.

2015/10/31

“എന്തു് പറ്റി മകെന, കാരണമില്ലാെത ഗുരുനാഥൻ ശിക്ഷിച്ചുേവാ”, മകൻ പരീ�
ക്ഷിത്തിെന േചർത്തുപിടിച്ചു് അഭിമന്യുവിെന്റ വിധവ ഉത്തര േചാദിച്ചു.

“നിെന്റ അമ്മ സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് കാളക്കുട്ടെന െകാന്നു മാംസം വരട്ടി വാ�
ഴയിലയിൽ െപാതിഞ്ഞു നിത്യവും നീ എനിക്കു് െകാണ്ടുവന്നിെല്ലങ്കിൽ പാമ്പുകടിച്ചു്
നീ മരിക്കെട്ട എന്നു് കൃപാചാര്യൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി അമ്മാ.”

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പത്തു് വർഷം രാജപദവിയിൽ, അടിമകളായി കാട്ടിൽ
പന്ത്രണ്ടു വർഷം, ഒളിവിൽ ഒന്നു്, അങ്ങെന ഇരുപത്തിമൂന്നു് െകാല്ലം പാണ്ഡവർ
ജീവിച്ചതു്, കൂെട നിങ്ങൾ ഇല്ലാെത എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖകൾ. എവിെടയായിരു�
ന്നു നിങ്ങൾ അത്രയും നാൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മയമില്ലാെത േചാദ്യം െചയ്തു.

“ഹസ്തിനപുരം അന്തപുരങ്ങളിൽ തിണ്ണ നിരങ്ങി, എട്ടും െപാട്ടും തിരിയാത്ത
കൗരവരാജവിധവൾക്കു് പാണ്ഡവജന്മരഹസ്യങ്ങൾ എരിവും പുളിയുമായി ഇടയ്ക്കി�
െട വന്നു വിതരണം െചയ്യുേമ്പാൾ, എവിെടയായിരുന്നു ഒരു വൃദ്ധവിധവ, പുറത്തു
പറയാനാവാത്ത ഭൂതകാല രഹസ്യങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞെതന്നു് എങ്ങെന നിങ്ങളും
നിങ്ങളുെട പൂർവികരും അറിയാനാണു്?” ഗാന്ധാരിയുെട ഒരു െകട്ടു് വിഴുപ്പുമായി കു�
ളത്തിേലക്കു് നടക്കുേമ്പാൾ കുന്തി പറഞ്ഞു.

2015/11/01
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“കാട്ടിെല കുട്ടിക്കാലെത്തങ്ങെനയായിരുന്നു അച്ഛൻ? കഥ പറഞ്ഞും കവിത
െചാല്ലിയും, അേതാ ശാപം ഫലിക്കുെമന്ന ഭീതിയിൽ ആേരാടും മിണ്ടാെത ഒഴിഞ്ഞു
മാറി കഴിഞ്ഞുേവാ പാണ്ടു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഓേരാന്നു് േചാദിച്ചു് ഞങ്ങെള ഇങ്ങെന പരിഹസിക്കും, കാലെന്റ മകനാെണ�
ങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെനെന്താരു കാപട്യം, വായുവിെന്റ മകെനന്താ ഇത്ര ഭാരിച്ച ശരീ�
രം, ഇന്ദ്രെന്റ മകനായിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിെന്നാരു സമ്മാനെപ്പാതിയും ഇതു്
വെര േദവദൂതന്മാർ െകാണ്ടു് വന്നില്ലേല്ലാ, മാദ്രിയാണു് മിടുക്കി ഒെരാറ്റ വരം െകാ�
ണ്ടവൾ ഇരട്ട െപറ്റു. െവറും നിലത്തു ചുവേരാരം േചർന്നു് പായിൽ ചുരുണ്ടു് കിട�
ന്നയാൾ ഒരു കാളക്കുട്ടെന കട്ടു് ഇറച്ചി വരട്ടി െകാണ്ടു് വാ എന്നു് നിലവിളിക്കുന്ന
േപാെല ആജ്ഞാപിക്കും, ഞങ്ങൾ ആ േരാഗിയുെട േഗാമാംസദാഹം കണ്ടു് െപാ�
ട്ടിച്ചിരിക്കും, അന്നു് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഒരിക്കൽ കുരുവംശചക്രവർത്തി�
യായിരുന്നു ഈ ശാപഗ്രസ്തൻ എന്നു്.”

2015/11/02

“ജീവെനടുക്കുന്ന മുനിശാപത്തിൽ നിന്നു് ഭർത്താവിെന രക്ഷിക്കാൻ ഉപായ�
െമാന്നും തടഞ്ഞിേല്ല? നവജാതശിശുവിെന പുലർച്ച ആേരാരുമറിയാെത പുഴ�
യിൽ ഒഴുക്കിയ സാഹസിക വിവാഹപൂർവ ഭൂതകാലം നിങ്ങൾക്കുള്ളതു് കുതിരപ്പ�
ന്തികളിൽ ഇന്നും ഒരു ആേവശമാണു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക രാജമാതാവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ സ്ത്രീസംസർഗം ഉേപക്ഷിച്ചു് െപാതുതാൽപ്പര്യത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കു,
ഞാനും മാദ്രിയും ഞങ്ങളുെട നാട്ടിൽ െചന്നു് ആവുന്ന വിധം പുനർവിവാഹം െച�
േയ്താളാം എന്ന നിർേദശം േകട്ട ഉടൻ അയാൾ തള്ളി. ഞാൻ ശാപത്താൽ ചത്താ�
ലും നിങ്ങൾ േവെറ വിവാഹം കഴിക്കാെത സതി െചയ്യണം എന്നു് ആ പുരുഷാധി�
പത്യ ചിന്ത അേന്ന അയാളിൽ കണ്ടു”, രാജമാതാവു് കുന്തി കുൽസിതമല്ലാെത ഒരു
രാജകീയ െപാട്ടിച്ചിരിേയാെട ദാമ്പത്യത്തിെല ആ വിദൂര ഓർമ പങ്കിട്ടു.

2015/11/03

“കുളിച്ചു, മുടി ഉണങ്ങിയാൽ പരസഹായം കൂടാെത കിരീടം വയ്ക്കുന്ന അന്ധധൃത�
രാഷ്ട്രെര േപാെല അഴിച്ചും വച്ചും കളിക്കയാേണാ കണ്ണു് മൂടുന്ന ഈ തുണിെക്കട്ടു്?”
മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക അനുവദനീയ പരിധിക്കപ്പുറത്തു് െകാള്ളി�
വാക്കു് പറഞ്ഞു.

“കാേണണ്ടാത്തതു് കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കാനാണു് എനിക്കു് കൺെകട്ടു്. ഒന്നു്
പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കുേന്നാ“” കൗരവതലകൾ ഉരുളുന്ന വാർത്ത േകട്ടിട്ടും ഉല്ലാസവ�
തിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരപുത്രി.

“തുടയിൽ അടിച്ചു് തെന്ന അർദ്ധസേഹാദരെന െകാല്ലേണാ, കുടുംബസ്വ�
ത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?” ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധന�
െന േനാക്കി പാണ്ഡവ മാതാവു് മകേനാടു് പരിതപിച്ചു.
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“അങ്ങെന എനിക്കു് നിർബന്ധെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധാരി അനുഗ്ര�
ഹിച്ച ദിവ്യബലം ഉള്ളതുെകാണ്ടു് ഭീമഗദാപ്രഹരം മാരകമാവിെല്ലന്നവൻ പരസ്യമാ�
യി െവല്ലുവിളിച്ചാൽ പിെന്ന ഞാെനന്തു െചയ്യും”, െകാലയാളി ഭീമൻ െകാച്ചുകുട്ടിെയ
േപാെല െകാഞ്ചി.

2015/11/04

“നിങ്ങൾ അെല്ല മാദ്രിക്കു് പകരം ചിതയിൽ ചാടാൻ േയാഗ്യ?, ആ പ്രേത്യകവ�
കാശം പിെന്ന അവർ എങ്ങെന ശ്മശാനത്തിൽ തട്ടിെയടുത്തു?”

“ചിത ഒഴിവാക്കാൻ െഭൗതികശരീരം കുഴിച്ചിടാം എന്ന രഹസ്യനീക്കത്തിൽ
ഞങ്ങൾ രണ്ടു േപരും അതിനു ഇടം േനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയറി
സന്യസ്തർ, ഹസ്തിനപുരിയിൽ െകാണ്ടുേപായി കുരുവംശ അന്ത്യവിശ്രമഘാട്ടിൽ േവ�
ണം ശവത്തിനു തീ െകാളുത്താൻ, ഒപ്പം ചിതയിൽ ചാടാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടു േപ�
രും തയ്യാറാവണം എന്നു് വിധിച്ചു. ചിത കത്തിപ്പിടിച്ചേപ്പാൾ, എനിക്കു് മരിക്കണ്ട,
എനിക്കു് ജീവിക്കണം,െകാല്ലരുേത എന്നു് നിലവിളിച്ചാണു് മാദ്രി ചിതയിൽ കത്തി�
യതു്. കുട്ടികൾ അഞ്ചു േപരും എെന്ന ഭീതിയിൽ വളഞ്ഞു, അമ്മാ ഞങ്ങെള ഈ
അപരിചിത നഗരത്തിൽ അനാഥരാക്കരുെത എന്നവർ യാചിക്കുന്നതു കണ്ട വി�
ദുരർ, ഞങ്ങെള ഉടൻ ഒരു രഥത്തിൽ കയറ്റി അയാളുെട വസതിയിൽ എത്തിച്ചു”,
കുന്തി ഇടയ്ക്കിെട വിതുമ്പി.

2015/11/05

“വിരാടരാജ്യത്തിെല ൈസനികപാളയത്തിൽ നിങ്ങൾ, രഹസ്യ അറയിൽ
വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധം ചർച്ച െചയ്യുേമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയറിയും ഇടെപട്ടും പഴയേപാ�
െല കലിതുള്ളുേമാ പ്രിയപത്നി പാഞ്ചാലി?” െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയിച്ചു.

“ൈസനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ അംഗീകൃതപദാവലിയിൽ ഞങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം മറ�
ക്കുേമ്പാൾ, ഒരുന്മാദിയിനിെയ േപാെല ബഹളം വച്ചു് അതിക്രമിച്ചു കയറി ആ നീ�
ണ്ട മുടിയാെകെയാന്നു ഞങ്ങളുെട അഞ്ചുേപരുെട മുഖമടച്ചു പ്രതീകാൽമകമായി വീ�
ശും. അേതാെട പത്തു പാണ്ഡവ ൈകകൾ െകൗരവരക്തത്തിനായി പരസ്പരം കീ�
റും, ഇന്നു് കൂെട കിടക്കാൻ ഊഴം ഇവനാണു് എന്നു് പറഞ്ഞവൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നു്
ഒരാെള കൂട്ടി അേപ്പാൾ ശാന്തയായി കിടപ്പറയിേലക്കു് േപാവും.”

“ഏതു തിരക്കു് പിടിച്ച കൂട്ടുകുടുംബ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും കാണാം ഒരു സ്വ�
തന്ത്ര വനിതക്കു്, ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യം വരാത്ത ഏകാന്തനിമി�
ഷങ്ങൾ, ഇടം. അത്തരം ഏകാന്തനിമിഷങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി പാടുേമാ, വായിക്കു�
േമാ, എഴുതുേമാ, അേതാ സ്വയം സംസാരിക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ രാ�
ജകുമാരൻ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണകാലം, അന്തരീക്ഷ�
ത്തിൽ തണുപ്പു് കലർന്ന ശരത്കാലത്തിെന്റ അവസാനം.

“ഒരിക്കൽ രണ്ടും കല്പിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചാരെന േപാെല പതുങ്ങി പാഞ്ചാലിക്കു
പിന്നിൽ െചന്നു് അവൾ എന്താണു് ഇത്തവണ പതുെക്ക പാടുന്നതു് എന്നു് െചകി�
േടാർത്തു. േകട്ടേപ്പാൾ, െഞട്ടി പിന്തിരിഞ്ഞു. പിെന്ന ഞാൻ ആ ഏകാന്തതയിൽ
കയറി െചന്നിട്ടില്ല.”
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“അല്ല, എന്തായിരുന്നു ആ കുഴപ്പം പിടിച്ച പാടൽ?”
“സ്വാഗതം കൃഷ്ണാ ശരണാഗതം കൃഷ്ണാ” അവൾ ദൂെര പടിഞ്ഞാറ് കടേലാര ദ്വാ�

രകയിേലക്കു് േനാക്കി പരിസരം മറന്നു പാടുകയാണു്.

2015/11/06

“ഇരുവശേത്തക്കും ൈകകൾ വിസ്തരിച്ചു നീട്ടി സിംഹാസനത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ
ഇരിക്കുന്നതു് കണ്ടു. എന്നാൽ ചാടി എഴുേന്നറ്റു ചുറ്റും േനാക്കുന്നതു് കാണാറില്ല. ഭര�
ണയന്ത്രം തിരിെക്കേണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കുറ്റാേരാപണം നീണ്ടു.

“വമ്പിെച്ചാരു കർമ പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാവും. കൗരവരാജവധുക്കൾ നൂറു
േപരും അവരുെട വിവാഹിത മക്കളും ദശാബ്ദങ്ങളായി കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നൂ�
റു കണക്കിനു് രമ്യഹർമ്യങ്ങൾ ഒഴിപ്പിെച്ചടുക്കും. കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിനു് പത്രികയു�
െട ധാർമിക പിന്തുണ േതടുന്നു. കൗരവവിധവകെള ഞങ്ങൾ പുനരധിവാസം െച�
യ്യുകേയാ? ആ ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങെന പുതിയ ഭരണകൂടം ഏെറ്റടുക്കും? കുരു�
േക്ഷത്ര വിധവകൾ എന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി സമരമുഖം തുറക്കാനാണു് ശ്രമ�
െമങ്കിൽ, യമുനയിലും ഗംഗയിലും അനാഥ ശവങ്ങൾ െപാന്തും”. അധികാരത്തിൽ
എത്തിയിട്ടു് വാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാണ്ഡവർ രാജസഭയിലാണിേപ്പാഴും അന്തിയു�
റക്കം. രാത്രിയിൽ എേന്താ അട്ടിമറിക്കു് സാധ്യത ഉെണ്ടന്നു, ഉറക്കമില്ലാെത രാവു�
പകൽ മുഖം മൂടി ധരിച്ചു േകാട്ട ചുറ്റുന്ന ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ സംശയിക്കുന്നു.

“ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നു് നീ എേങ്ങാട്ടു് ഒളിേച്ചാടി?” യു�
ദ്ധവിജയവാർഷികം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ, ചക്രവർത്തി പരുഷമായി ഭീമെന �
േനാക്കി.

“കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അന്തിയുറങ്ങുേമ്പാൾ, െഞട്ടിയുണരും. െതാട്ടടുത്തു് വന്നു
ആേരാ െവള്ളം തരൂ എന്നു് യാചിക്കുന്ന േപാെല. പിെന്ന മനസ്സിലായി, ഭീമഗദയു�
െട മാരക പ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയാടിഞ്ഞുവീണു ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു ജീവൻ േപാ�
വും മുമ്പു് പഴയ ശത്രുെവള്ളം േചാദിക്കുേമ്പാൾ, ഇടം കാലുെകാണ്ടവെന്റ ചിറിയിൽ
ചവിട്ടി ഞാൻ േജതാവിെന േപാെല െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

കാശിയിൽ മണികർണികഘാട്ടിൽ എള്ളും പൂവും ചന്ദനവും േചർത്താപപരി�
ഹാരമായി തർപ്പണം െചയ്തു.

2015/11/07

“യുദ്ധം ജയിച്ചു ഒരു വർഷം പിന്നിടുേമ്പാൾ ഒരു േചാദ്യം, െകൗരവർക്കുള്ളതി�
േനക്കാൾ ജനസമ്മിതി പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിനുേണ്ടാ?”

“ആേരാടാണു് ഞങ്ങൾ േചാദിക്കുക? നിത്യവും െകാട്ടാരവാതിൽ തുറന്നു
എെന്റ രഥം നിരത്തിലിറങ്ങുേമ്പാൾ കാണാം, വഴി തടഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു മുദ്രാ�
വാക്യം വിളിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ. അവെര ആട്ടി ഓടിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്ഷീണി�
ക്കുേമ്പാൾ, േനരം ഉച്ചയാവും.”, കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ.

2015/11/08
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“പാണ്ഡവർക്കും െകൗരവർക്കുമിടയിെലാരു സംഘർഷഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനര�
നുഭവത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെതേപ്പാഴായിരുന്നു? ഓർെത്തടുക്കാേമാ?”

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒരു െകാട്ടാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ
തല്ക്കാലം ഒരു കുടിലിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ നിത്യവും സന്ധ്യക്കു് വന്നു
ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കാൻ േപാവുന്ന രാജകീയവസതിയിൽ പുതുതായി േവണ്ടുന്ന
െസൗകര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് സരസമായി േചാദിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും
അറിേവാ അനുഭവേമാ ഇല്ലാത്ത പാണ്ഡവർ അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു് ഞങ്ങെള
നിരീക്ഷിക്കും. പുതു െസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ
മതിേപ്പാെട ദുേര്യാധനൻ േകട്ടു് സമ്മതഭാവത്തിൽ തലയാട്ടും. ആഹ്ലാദവും അഭി�
മാനവും േതാന്നുന്ന െപരുമാറ്റമായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റതു് എന്നതിൽ എനിക്കു്
േതാന്നിയ ഊഷ്മളത യാത്ര പറയുന്ന സമയം വളെര നീളും. യാത്രയാക്കി മടങ്ങി�
വന്നാൽ പത്തു കണ്ണുകൾ എെന്ന തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി എെന്റ രാത്രി ഭീതിതമാ�
ക്കും”, പാഞ്ചാലി സംസാരിക്കുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർ ഭാഗ്യം വനാശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല.

2015/11/09

“പ്രണയം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യ അവിശ്വ�
സ്തത അസാധാരണമെല്ലങ്കിലും”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
വനാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് താേഴക്കു േപാവുന്ന വഴിക്കപ്പുറത്തു ജലാശയത്തിൽ പാ�
ണ്ഡവർ മലർന്നു നീന്തുന്നതു് കാണാമായിരുന്നു.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു എെന്നാർ�
മ്മിക്കുന്നു. ഒേര പായ പങ്കിടുന്നവളുമായുള്ള നിത്യ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ പ്രണയ�
ത്തിെനന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ തണുത്ത ശബ്ദത്തിൽ േചാദിച്ചു. മറ്റു നാ�
ലു േപരും അതു് മുഖഭാവത്താൽ ശരിവച്ചു. അേതാെട പ്രണയം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി”,.

“പറയാെത വയ്യ, വീട്ടുേജാലി വീതം വയ്ക്കുന്നതിൽ േപാലും പാണ്ഡവർെക്കന്താ
ഇത്ര പിടിപ്പുേകടു്?” അടിക്കലും തുടക്കലും പാഞ്ചാലി സ്വയം െചയ്യുന്നതു് കണ്ട െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ക്ഷുഭിതയായി.

“കണ്ടാൽ ആരും പറയും അഞ്ചു ഹൃദയമാെണങ്കിലും പാണ്ഡവർക്കു് ഒരു നാ�
വു്. പറഞ്ഞു തിരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടുെപട്ടതു് ബാക്കി. വീട്ടുേജാലി െചയ്യാ�
െത അക്ഷയപാത്രം െതാടാൻ സമ്മതിക്കിെല്ലന്നു് ഉടേയാൻ െകൗരവർ നാെള പറ�
ഞ്ഞാൽ േപാലും, ആ ൈകകാലുകൾ ഒന്നു് ഇളകില്ല”, വീടിനു പുറെത്ത പുൽത്തകി�
ടിയിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതുകളി പരിശീലനം െചയ്യുന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി
േപാതുഭാര്യ പ്രതികൂലമുൻവിധിേയാെട പറഞ്ഞു.

2015/11/10

“എന്താ നിങ്ങൾക്കു് മാത്രം പാണ്ഡവേരാടിത്ര കണ്ണുകടി? ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ
അവരിേപ്പാൾ സ്വത്തു തർക്കത്തിൽ കൗരവഭീഷണി േനരിടുകയേല്ല. എേപ്പാൾ
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തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും കാണാം നിങ്ങളുെട വക െചാറിയുന്ന പ്രസ്താവന”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കപട മന്ദഹാസേത്താെട േചാദിച്ചു.

“പത്തായത്തിൽ ധാന്യം തികയാെത വിശന്നു െപാരിഞ്ഞാൽ പിെന്ന െതാ�
ഴുത്തിെല കാളക്കുട്ടെന െവട്ടി കുട്ടികൾക്കു് തിന്നാൻ ഊട്ടുപുരയിൽ വേക്കേണ്ട
എേന്ന ഞാൻ അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനെത്ത െപാതുേവദിയിൽ സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു്
േചാദിച്ചുള്ളൂ, ഉടൻ പാണ്ഡവരും കൂലിെക്കടുത്തവരും കൂട്ടം കൂടി എെന്ന അറവു കർ�
ണൻ എന്നു് കൂക്കിവിളിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല?” അതിരഥപുത്രൻ അപ�
മാനം സഹിക്കാനാവാെത വിങ്ങി.

2015/11/11

“നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിേയാടുേപാലും അനുവാദം േചാദിക്കാെത സ്വയം എടുത്ത
തീരുമാനമാേണാ മഹായുദ്ധം?” െകാട്ടാരം േലഖിക അന്ധാളിേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“എന്താ കുഴപ്പം? ഉത്തമ രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ ഉടനടി തീരുമാനെമടുക്കാന�
േല്ല ഞാൻ മാത്രം സ്ഥിരാംഗമായ, ഉന്നതാധികാര സമിതി േനരെത്ത എെന്ന ചുമ�
തലെപ്പടുത്തിയതു്? കൃഷ്ണൻ പടിയിറങ്ങിയേതാെട അതു് ഞാൻ െചയ്തു”, കുരുേക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ ഭൂപടത്തിൽ കണ്ണുനട്ടു്, കവിളിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ഊന്നി, ദുേര്യാധനൻ ഇട�
െക്കാന്നു കണ്ണു് െവട്ടിച്ചു േലഖികെയ േനാക്കി.

“മൂന്നു േനരം അമുക്കാനവർ വിലപിച്ചും യാചിച്ചും അക്ഷയപാത്രം സംഘടിപ്പി�
ച്ചു, നിങ്ങൾെക്കാന്നും കിട്ടിയിേല്ല കാട്ടിൽ ഇത്തിരി കനിവു് േനടാൻ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പരിതപിച്ചു.

“വായിട്ടടിക്കലവർ വ്യക്തിൈവരാഗ്യം തീർക്കാൻ ആവർത്തിച്ചു എെന്റ മുമ്പിൽ
െചയ്യുേമ്പാൾ, എനിക്കു് കിട്ടിയ രഹസ്യമന്ത്രം മുഖം തിരിെച്ചാന്നുച്ചരിക്കും. അേതാ�
െട, ഒച്ചവക്കുന്ന പാണ്ഡവനു നാവിറങ്ങും. സൗജന്യമായി മൂന്നു േനരം കിട്ടുന്ന
സസ്യഭക്ഷണെത്തക്കാൾ വിലയുണ്ടു്, അവരുെട ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിനു് തടയി�
ടാൻ കിട്ടിയ ഈ ദിവ്യായുധത്തിനു്”, വീട്ടിനു പുറത്തു സന്യാസികേളാടു് ശത്രുസംഹാ�
രെത്ത കുറിച്ചു് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി പാഞ്ചാലി മന്ത്രിച്ചു.

2015/11/12

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന കാലത്തു്, പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് ക്രമ�
മനുസരിച്ചു് ജന്മം നൽകിയ അഞ്ചു ആൺകുട്ടികെള വളർത്താൻ പാഞ്ചാലത്തിേല�
ക്കു് ഓേരാ പ്രസവത്തിനു േശഷവും സ്വയം െകാണ്ടുേപായ നിങ്ങൾ, പെക്ഷ ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്ന കുന്തിെയ യാത്രക്കിെട െചന്നു് കണ്ടില്ല
എന്നാണു േരഖകൾ പറയുന്നതു്. എന്താ പിതൃമാതാവിനു കുട്ടികെള ഒന്നു് കാണ�
േണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െപട്ടിയിലിട്ടു നദിയിൽ ഒഴുക്കിയും ഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാന്നും നവജാതശിശു�
ക്കെള പരിചരണം െചയ്യുന്ന േസ്നഹനിധികളായ അമ്മമാർ വസിച്ച ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതേല്ല എെന്റ കുട്ടികൾക്കു് നല്ലതു്?” പാഞ്ചാലി
ഉല്ലാസവതിയായിരുന്നു െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ഇടിച്ചു കയറുന്ന േചാദ്യത്തിലും.
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2015/11/13

“നിനക്കു് സുഖമില്ല എന്നു് പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും രാത്രി
ഊട്ടുപുരയിലാണു് ഉറങ്ങിയതു്. പെക്ഷ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എേന്താ ഒരു
േവണുഗാനവും കളിയും ചിരിയും., ഉറക്കത്തിൽ അങ്ങെനെയാെക്ക ഉണ്ടു് അേല്ല?”,
നിഴലിൽ ഒതുങ്ങിയ ഭീമൻ െവളിച്ചത്തു് നിന്ന പാഞ്ചാലിെയ രാവിെല കെണ്ണറിഞ്ഞു
േചാദ്യം െചയ്തു.

“ദുേര്യാധനാ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നു് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി എെന്റ തുടയിലടിച്ചു ഉറക്ക�
ത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർമാദിക്കുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന െവയിലത്തു് നിർത്തി ഞാൻ േചാദ്യം
െചയ്യാറുേണ്ടാ?”

2015/11/14

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക: ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നയിക്കുന്ന െപാതു ചർച്ചയിേലക്കു് സ്വാഗതം.

ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു് സാമൂഹ്യനീതിയും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പു വരു�
ത്താൻ ഔേദ്യാഗിക ലിംഗനീതിനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ തെന്ന
േവണമായിരുേന്നാ, ശിഖണ്ടി ആക്രമിക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നാൽ താൻ ആയുധം താ�
െഴയിടും എന്ന കൗരവ സർവൈസന്യാധിപൻ ഭീഷ്മരുെട പ്രഖ്യാപനം എന്നു് പാ�
ണ്ഡവ സർവൈസന്യാധിപൻ ധൃഷ്ടധ്യുംനൻ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ വച്ചു് േചാദിച്ചതു് വി�
വാദമാേയാ.

ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് ഹസ്തിനപുരിയിെല ഇടക്കാലത്തു്
െകൗരവർ നൂറു േപരുെടയും േപ്രമാഭ്യർത്ഥന നിരന്തരം തിരസ്കരിച്ചിട്ടും, “അവർ
കൂട്ടം േചർേന്നാ ഒറ്റേക്കാ എെന്ന വക വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഓർമ യിെല്ല”ന്നു് പാ�
ഞ്ചാലി.

“അതു് കുരുവംശ ആഭിജാത്യമാെല്ലങ്കിൽ ഗാന്ധാര കുലീനത തെന്നയേല്ല? പ്ര�
േലാഭനമുണ്ടായിരുന്നു, പരാക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രണയ സേന്ദശങ്ങളിൽ രാജ�
മുദ്ര കാണാമായിരുന്നു. േനരിട്ടു് അവർ അതു് കയ്യിൽ തന്നു, എല്ലാറ്റിലും കാണാമാ�
യിരുന്നു ആധികാരികത.”

െതളിെവടിപ്പു് തുടരും. കൗരവ സേഹാദരിയും ജയദ്രഥ ഭാര്യയുമായ ദുശളയാ�
ണു് ഭീഷ്മർ നിേയാഗിച്ച ഏകാംഗ അേന്വഷണസംഘ േമധാവി.

“കണ്ണു െകട്ടൽ ഒരു രാപ്പകൽ ദൃശ്യവിരുന്നാക്കിയ നിങ്ങെള നൂറു മക്കൾ, ലാ�
ളന േവണ്ടത്ര തന്നിെല്ലന്നു കുന്നായ്മ പറയാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാ�
രിയുെട അരിെക ഇരുന്നു സ്പർശ പരിലാളനേയാെട േചാദിച്ചു.

“എൺപത്തിഎഴാമനാേണാ നാൽപ്പത്തിഎട്ടാമെനാ മേറ്റാ ആെണന്നു് േതാ�
ന്നുന്നു, പിറന്നാൾ ദിവസം പട്ടുടുപ്പിച്ചതു് േപാെരന്ന പരിഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചിലതു് പരുഷമായി ഉച്ചരിച്ചു. നൂറു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി�
ട്ടും, ഒന്നിെനങ്കിലും കേണ്ണാ കാേലാ കൂടുതലും കുറവും ഇല്ലാെത നിങ്ങെളെയാെക്ക
മനുഷ്യകുലത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതാെണെന്റ സാധന എന്നു് പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, എെന്റ മുമ്പിൽ നൂറു ശിരസ്സുകൾ നമസ്കരിച്ചു എന്നു് രംഗം കണ്ട േതാഴി പി�
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ന്നീടു് എെന്ന അറിയിച്ചു.”, ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടു് പതുെക്കെയാന്നു താഴ്ത്തി െകാട്ടാരം
േലഖികെയ ചുഴിഞ്ഞു േനാക്കി.

2015/11/15

േകഴുന്നുേവാ െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ.
“പാണ്ഡവ വംശഹത്യക്കു് കൗരവെക്കാലയാളികളുെട കൂെട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി

കുരുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടുനാൾ ഞാൻ േപാരാടി എേന്നാ? സ്വത്തുതർക്ക പരി�
ഹാരത്തിനു് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചർച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ േനരിയ േതാതിൽ ഒരു
ബലപരീക്ഷണം നടത്തിെയന്നേല്ല ഉള്ളൂ? ജീവഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല യുദ്ധം െച�
യ്താലും തപസ്സിരുന്നാലും, എല്ലാം വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ േവേണ്ട വിലയിരുത്താൻ.
എെന്റ യുദ്ധപരിചരണത്തിനു് ദുരർത്ഥം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാടുക്കുേമ്പാൾ,
നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ. ഭാവി കു�
രുവംശചക്രവർത്തിയാവാനുള്ള പരീക്ഷിത്തു്, അഭിമന്യുവിെന്റ ഏകമകൻ”, നാമ�
ജപമുഖരിതമായിരുന്നു യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിെല മാേന്താപ്പുകൾക്കുള്ളിെല
ഗുരുകുലം.

“മറ്റു പാണ്ഡവർ ഉച്ച ഊണു് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അവനവെന്റ മന്ത്രാലയങ്ങളിേല�
ക്കു് േജാലി െചയ്യാൻ േപാവുേമ്പാൾ എന്താ ഭീമനും നകുലനും മാത്രം ആട്ടുകട്ടിലിൽ
ഒരു ൈസ്വരസല്ലാപം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേവശനാനുമതിയില്ലാത്ത രാജകീയ
മുറിയിേലക്കു് ഇടതു വിരൽ നിസ്സാരമായി ചൂണ്ടി.

“നിത്യവും ഉച്ചയുറക്കത്തിനുമുമ്പു് ഭീമനു് ദുേര്യാധനവധം േനർസാക്ഷിെമാഴി നകു�
ലനിൽ നിന്നു് വർണിച്ചു േകൾക്കണം. പത്ര പ്രവർത്തകേര നിങ്ങൾ മറക്കരുേത,
ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ ഭാവി േദശസുരക്ഷെയ�
ക്കാൾ േകൾക്കാനിഷ്ടം ഭൂതകാലത്തിെല വർേണാജ്വലമായ കുരുേക്ഷത്രമാണു്”,
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനു് നഗരമധ്യേവദിയിേലക്കു് പാഞ്ചാലി ഭർത്താക്കൻമാ�
േരാടു് യാത്ര പറയാൻ െമനെക്കടാെത പുറേത്തക്കിറങ്ങി.

2015/11/16

“ദാർശനിക ഉൾവിളി േകട്ടു് െചേങ്കാൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞു നഗ്നപാദരായി വാനപ്ര�
സ്ഥത്തിേലക്കു് പടിയിറങ്ങിേപ്പായ ആറുേപരിൽ യുധിഷ്ഠിരെനാഴിെക ബാക്കി ആറു
േപരും ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞു വീണു നിര്യാതരായതിനു േനർ സാക്ഷി നിങ്ങൾ മാ�
ത്രമേല്ല? അവരുെട െഭൗതികശരീരം എവിെട സംസ്കരിച്ചു എന്നാണു ഇേപ്പാൾ
കിട്ടിയ വിവരാവകാശ േചാദ്യം”, പുതുഭരണകൂടത്തിെല രാജകീയവകുപ്പിെന്റ ചുമ�
തല വഹിക്കുന്ന യുവൈസനികൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ ഔേദ്യാഗികമായി േചാ�
ദ്യം െചയ്തു.

“ഇതിഹാസകഥാപാത്രമായാലും ഉറ്റവർ ഇല്ലാെത നിങ്ങൾ കാലം െചന്നാൽ,
ജഡത്തിൽ അവകാശം കഴുകനും കുറുനരിക്കും മാത്രമായിരിക്കും എന്നയാേളാടു് വി�
വരം പറയൂ.”

“അജ്ഞാതവാസവും യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞാൽ, പിെന്ന സമയം കിട്ടിയിെല്ലന്നു്
വരും. ഒന്നു് സഹകരിച്ചു കൂെട?, ചുവർ ചാരിയിരുന്നു ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് ഊളിയി�
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ട്ടാൽ മതി, േകെട്ടഴുതി വരും യുഗത്തിേലക്കു് നിങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം ഞാൻ ൈക�
മാറാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേലാഭനഭാഷയിൽ േചാദിച്ചു.

“ഇതുവെര നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടിയതു് നാഴികക്കല്ലുകൾ മാത്രം, ഇനി അവക്കടിയി�
െല വട്ടക്കൂറകെളയും െവള്ളിെക്കട്ടന്മാെരയും പുറെത്തടുക്കേണാ?” നിർജ്ജലമായ
മുടി െകട്ടാെത മാറിൽ വിടർത്തിയിട്ട പാഞ്ചാലിയുെട േനാട്ടം ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപു�
രിയിെല പീഢകരിേലക്കു് നീങ്ങി.

2015/11/17

“കാണുേമ്പാെഴാെക്ക േചാദിക്കണം എന്നു് കരുതും, തിരക്കിൽ വിടും, പാഞ്ചാ�
ലിയുെട നിത്യജീവിതത്തിെല െപരുമാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാണുന്ന പാ�
ളിച്ചകൾ, ഒന്നു് രെണ്ടണ്ണം ചുരുക്കി പറയാേമാ? െകൗരവരാജ വധുക്കൾക്കറിയാൻ
െകൗതുകമുണ്ട്”, െകാട്ടാരം േലഖിക അഞ്ചു േപെരയും ഒരുമിച്ചു മരച്ചുവട്ടിൽ ചൂതു്
കളിച്ചു പരിശീലിക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ േചാദിച്ചു.

“കൗരവ അടിമയാണു് താൻ എന്നു് നാഴികക്കു് നാൽപ്പതു വട്ടം െകാട്ടിേഘാഷി�
ക്കുന്ന പാഞ്ചാലി, ഞാെനാന്നു് ‘അതു് െകാണ്ടു് വരൂ ഇതു് െകാണ്ടു് േപാകൂ’ എന്നു്
സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞാൽ, ‘ഞാൻ നിങ്ങളുെട അടിമെയന്നു കരുതിേയാ’ എന്നു്
ഉറഞ്ഞു തുളളുന്നതിെന്റ സാരസ്വതരഹസ്യം പിടി കിട്ടുന്നില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ താടി
െചാറിഞ്ഞു.

2015/11/18

“െകൗരവർ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനു് തയാറാണു് പാഞ്ചാലീ. സമ്മതിച്ചാൽ അട്ടയും
െപരുച്ചാഴിയും നിറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിെല പന്ത്രണ്ടു വർഷ കഠിനതടവിൽ നിന്നു് നമു�
ക്കു് രക്ഷെപ്പടാം. സന്യസ്ഥരുെട വിസർജ്യം നീക്കുന്ന ദുരിതത്തിൽ നിന്നു് നിനക്കും.
ഇേപ്പാൾ ഒരു കൗരവ സേഹാദരെന്റ ഭരണത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുെട പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ തെന്ന അതിഥി മന്ദിരം അവർ വാടകയ്ക്കു് തരും.” യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കു�
േമ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ മുട്ടുകുത്തി േയാജിച്ചു.

“എന്താണു് നിബന്ധന” സംശയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അഞ്ചു േപരിലും പാഞ്ചാ�
ലി എറിഞ്ഞു.

“േവെറ ഒന്നുമല്ല. വന്ദ്യ ദുേര്യാധനൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വര്യം എന്നു് വസതിക്കു
മുമ്പിൽ നാം ആറു േപരും േവെറ േവെറ ചുവരുകളിൽ ഓേരാ മാസവും പുതുതായി
എഴുതി വക്കണം.”

2015/11/20

“ജലക്രീഡയിലാസക്തിയുണ്ടേല്ല”, കുന്നിൻമുകളിെല വനാശ്രമത്തിനു പിന്നി�
െല ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, ഉച്ചെവയിലിൽ പാഞ്ചാലി ഒറ്റയ്ക്കു്
അർദ്ധനഗ്നയായി നീന്തിക്കുളിക്കുന്ന ശുദ്ധജലതടാകം.

“അതീതശക്തികൾ രാതിയിൽ ആറാടുന്ന ഈ നീർെക്കട്ടിെല ഭീഷണിസാധ്യ�
തേയക്കാൾ ഞങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതു്, തടാകത്തിനു മറുപുറത്തു് മരങ്ങൾക്കു്
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പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു്, നഗ്നേമനി ജലത്തിൽ െപാങ്ങിയും താണും ഒരു സ്വർണ
മത്സ്യെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി െവയിലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാസ്വദിക്കുന്ന
സന്യസ്ഥരുെട മേനാേരാഗമാണ്  ”, അശ്വിനി േദവതകളുെട മകൻ എന്നു് സംശയി�
ക്കെപ്പടുന്ന നകുലൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നിട്ടവരുെട ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ പിേറ്റന്നു് രാവിെല സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാ�
ണ്ടു് േപായി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന നിത്യേജാലിയും അവൾ തെന്ന െചയ്യണം”, മെറ്റാരു
അശ്വിനി പുത്രൻ സഹേദവൻ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

2015/11/21

“ദുേര്യാധനൻ താമസിച്ചിരുന്ന രാജകീയമന്ദിരം നിങ്ങൾ േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു?
എന്താ അവിെട പ്രശ്നം, സൗകര്യം കുറവാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന
േനരിട്ടു.

“ഇന്നെല രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കവിെട കിടന്നു. “ അധാർമിക ഗദാപ്രഹരത്തിൽ
ഭീമൻ എെന്റ തുടെയേല്ലാടിച്ചു അമ്മാ” എന്ന നിലവിളി എങ്ങെന നിത്യവും േകൾ�
ക്കും. അതുെകാണ്ടു് യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗരഹിതമായ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷി�
ക്കുന്ന പ്രദർശനശാലയായി അതു് വികസിപ്പിക്കും. വരും യുഗത്തിൽ ജനം അറിയ�
െട്ട, േജതാക്കൾ വിജയം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാഴും, െകാല്ലെപ്പടുന്നവെന്റയും െകാല്ലു�
ന്നവെന്റയും ഹൃദയേവദന.”

“ദക്ഷിണാപഥത്തിെല കരിമ്പനെയക്കാൾ ഉയരത്തിൽ എന്താെണാരു പൂർ�
ണകായ െവങ്കല പ്രതിമ? ആരുെടതാണിതു്? കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആർക്കുേവണ്ടി�
െയന്നറിയാെത ജീവത്യാഗം െചയ്ത അജ്ഞാതൈസനികെന്റ പാവനസ്മരണെക്കാ�
ന്നുമല്ലേല്ലാ”, നീണ്ട ഭാരതയാത്ര കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വിസ്മയിച്ചു.

“പിടിപ്പുേകടിെന്റ പര്യായമായ കൂട്ടുഭർത്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ എേന്നാ
തല്ലിപ്പിരിേയണ്ട പഞ്ചപാണ്ഡവെര ഒരു ചൂതുകളിയിൽ ഇരകളാക്കി ജീവകാലം
മുഴുവൻ മുട്ടുകുത്തിച്ച ധീരസ്വാതന്ത്ര്യേസനാനി ദുേര്യാധനനു് ആരാധകരുെട ഉപകാ�
രസ്മരണ എന്നു് കരുതൂ”, യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

2015/11/22

“നിങ്ങൾക്കു് േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല. പാഞ്ചാലിക്കു വഴി െതറ്റിയ ബന്ധം കൃ�
ഷ്ണേനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ എന്തിനു തല പുണ്ണാക്കണം, പാഞ്ചാലിക്കു ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപേരാടു് േനർവഴി ബന്ധം ഉേണ്ടാ എന്നു് കൃഷ്ണൻ േചാദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” വന്മര�
ങ്ങൾ കട പുഴകുന്ന േപാെല െകാട്ടാരം െലഖികക്കു് േനെര ഭീമൻ പരുഷവാക്കുകൾ
എറിഞ്ഞു.

2015/11/23

“േവഷം മാറി യാത്ര െചയ്യാറുേണ്ടാ ചക്രവർത്തി? ഉൾനാടൻ ഹസ്തിനപുരിഗ്രാ�
മങ്ങളിെല പരുക്കൻ ജനജീവിതമറിയാൻ?”.
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“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ എന്തിനു മാറണം േവഷം? രാവുപകലുള്ള ഈ േവ�
ഷംെകട്ടു് ഒന്നു് േവെണ്ടന്നു വച്ചാൽ േപാെര?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചതു് യു�
ധിഷ്ഠിരേനാടായിരുെന്നങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞതു് ചാര വകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ
ആയിരുന്നു.

“ആൾമാറാട്ടത്തിനു് പറ്റിയ ആദിവാസിസ്ത്രീെയയും അഞ്ചു ആൺമക്കെളയും
തരത്തിനു് കിട്ടിയതു് െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ വാരണാവതം അരക്കില്ലം തീ െകാളുത്തി,
പുനർജനി ഗുഹ നുഴഞ്ഞു രക്ഷെപ്പട്ടു അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക മുനവച്ചു് പാണ്ഡ�
വമാതാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്ര പ്രവർത്തകർക്കു് അടി െതറ്റിയാലും വാക്കു് െതറ്റരുതു്, അതു് ഞങ്ങളുെട
ആൾമാറാട്ടം ആയിരുന്നില്ല, അവരുെട ആത്മത്യാഗം ആയിരുന്നു.”, ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ�
യായി േവഷം െകട്ടിയ കുന്തി മക്കൾക്കു് ഇച്ചിൽ ഇരന്നു എകച്ചക്രഗ്രാമത്തിൽ ജീവി�
ക്കാനുള്ള പാഠം ക്ഷമേയാെട പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
െചാടിച്ചു സംസാരിച്ചു.

2015/11/25

“െകൗരവർ നിങ്ങൾക്കു് ൈസ്വരം തരുന്നിെല്ലന്നാേണാ പരാതി“? െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ വിസ്മയത്തിൽ േനാക്കി.” അവർ കടുത്ത ആരാധകർ എന്ന�
േല്ല േനരെത്ത നിങ്ങൾ േമനി പറഞ്ഞതു്?”

“രാജവധുക്കൾക്കു് െശൗചാലയമില്ലാത്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ, സ്ത്രീകൾ പുലർച്ച�
യും സന്ധ്യയും േനാക്കി െവളിക്കിറങ്ങാൻ െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിനു പിന്നിെല െപാ�
ന്തക്കാടുകളിൽ പതുങ്ങി പതുങ്ങി േപാവുേമ്പാൾ കാണാം, കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച നൂ�
േറാളം കൗരവ തലകൾ ചുറ്റും. ഇെതാെക്ക സ്വാർഥതയില്ലാത്ത ശുദ്ധ സൗന്ദര്യാ�
രാധകർ ആെണന്നു് എത്രനാൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കാവും?” പാഞ്ചാലിയുെട
സ്വരത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞു.

2015/11/26

“കാളുന്ന വയറുമായി ഞങ്ങൾ അതിരാവിെല കാട്ടിേലക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാവും വി�
ശപ്പു് മാറ്റി കയ്യിൽ േപരക്കേയാ കഴുത്തു് മുറിച്ച കലമാൻ കുേഞ്ഞാ ആയി കുടിലിൽ
തിരിെച്ചത്താൻ. പ്രകൃതിയുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ എന്നു്
െചറിയമ്മ മാദ്രി ഞങ്ങെള ആശീർവദിക്കുേമ്പാൾ, അമ്മ കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാ�
െട മാനിെന്റ െതാലി െപാളിച്ചു ഇറച്ചി കനലിൽ ചുെട്ടടുക്കാൻ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
എന്നാൽ ഇന്നു് ഈ വനാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലി? വിശപ്പിൽ, പാരവശ്യേത്താെട
ഞങ്ങൾ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ അഞ്ചു േപരും ഒരുമിച്ചു കയ്യിട്ടു വാരി തിന്നുേമ്പാൾ,
പങ്കു േചരാെത ഊട്ടുപുരക്കപ്പുറെത്ത കിടപ്പറയിൽ ഞങ്ങളുെട അപരിഷ്കൃത ഭക്ഷണ
രീതിെയ നിന്ദേയാെട കണ്ടു അവൾ മുഖം തിരിക്കും” കുട്ടിക്കാലെത്ത കാടും മധ്യവ�
യസ്സിെല കാടും ഒന്നു് ഓർെത്തടുക്കാൻ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭീമൻ.

2015/11/27
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“ഇെതന്താ ഇങ്ങെന തകർത്തു് മഴ െപയ്തു പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവാെത മുറിയിൽ
ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ ആറു േപരും ഒന്നും പരസ്പരം മിണ്ടിപ്പറയുന്നില്ല�
േല്ലാ.” ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള കാട്ടുവഴിയിലൂെട കിഴക്കൻമഴ കുതിച്ചു ചാടിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന തണുത്ത സായാഹ്നം.

“അേന്യാന്യം അറിയാത്ത ആ കാലത്തു് എേപ്പാഴും വാേതാരാെത അവർ
അഞ്ചു േപരും മാറി മാറി എേന്നാടു് സംസാരിക്കും. ആെള മനസ്സിലായേപ്പാൾ
ആശയവിനിമയവും അങ്ങെന അവസാനിച്ചു. ആത്മകഥ എഴുതാൻ നിങ്ങളുെട
ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചതു് എന്തു െകാണ്ടാണു് എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായിേല്ല”,
മുറിയുെട മുക്കും മൂലയും ചൂലു െകാണ്ടടിച്ചു െപാടിയും പ്രാണിയും നീക്കി െകാട്ടാരം
േലഖികക്കു് കിടക്കാൻ പായ വിരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി അർത്ഥഗർഭമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/11/28

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ദിനക്കുറിപ്പു് ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ.
കാെറാഴിഞ്ഞ മാനം, കുളിരുള്ള പ്രഭാതം. ഇതു് കുപ്രസിദ്ധ കുരുവംശആസ്ഥാ�

നം. ഇവിെട പകൽെവളിച്ചത്തിൽ, െപാതുേവദിയിൽ ഇരുന്നുള്ള സമാേലാചനയ�
ല്ല പതിവ്, പടുതിരി കത്തുന്ന ഭൂഗർഭഅറയിൽ രണ്ടു മൂന്നു്േപർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ
അടക്കിപ്പിടിച്ച ആേലാചനയാണു്. േതച്ചു മുന കൂട്ടിയ ആയുധങ്ങളുെടയും അവസ�
േരാചിതമായ തന്ത്രങ്ങളുെടയും പരീക്ഷണശാലയാണു് ഓേരാ കൗരവഹൃദയവും.
ഇവിെട ഇന്നു് പാണ്ഡവ പ്രതിനിധി, നയതന്ത്രത്തിെല അവസാനഇനമായ വിശ്വ�
രൂപ പ്രദർശനഭീഷണിയുമായി എത്തും എന്നു് ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അതി�
േവഗം മിടിക്കുന്ന ഹൃദയതാളത്തിൽ ആശങ്കെപ്പടുന്നു.

“മുൻ ഭരണകൂടത്തിെല മുഖ്യദുർമന്ത്രവാദി ദുേര്യാധനെന ഇതുവെര പുതിയ ചക്ര�
വർത്തി േപെരടുത്തു വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു കുതിരപന്തികളിൽ സംസാരവിഷ�
യം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അദ്ധ്വാനിക്കണം ഭരണം അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു കിട്ടാൻ എന്ന രാഷ്ട്രമീമാംസയി�
െല നയതന്ത്രബാലപാഠം ആവുന്നത്ര പയറ്റുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ഇേപ്പാൾ ഹിമാലയ
താഴ്വരയിൽ കൗരവ രാജവിധവകൾക്കു സുഖവാസ മന്ദിരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന നി�
േയാഗത്തിലാണു്. അെത, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല ആ വിസ്മയമായൻ തെന്നയാണു്
ഇവിെടയും ശില്പി. ഇല്ല, ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ വഴുക്കി വീഴാൻ അവിെട സ്ഥജലഭ്ര�
മം ഉണ്ടാവില്ല”, േജ്യഷ്ഠെന പിന്തുടരാൻ രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന ചാരവകുപ്പു
േമധാവി നകുലൻ എേന്താ ഓർത്തു പുഞ്ചിരിച്ചു.

2015/11/29

പാഞ്ചാലിയുെട വ്യക്തിഗത േസവനമികവിെനക്കുറിച്ചു് മാസം േതാറും ദുേര്യാ�
ധനനു് ഔേദ്യാഗിക വിലയിരുത്തൽ നൽകാൻ ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്ന സന്യസ്ഥൻ
ഇന്നെല െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് :

പന്ത്രണ്ടു വർഷം വനേമഖലയിെല ഞങ്ങളുെട സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ െശൗ�
ചാലയശുചിത്വം കാര്യക്ഷമമായും പരാതിരഹിതവുമായും നിർവഹിച്ചുവന്ന വനിത�
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യാണിനി കുരുവംശത്തിെല യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനി എന്നു് േകട്ടു.
ഞങ്ങളാരും അവിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

കൗരവ അടിമയായിരുന്നു നിയമപരമായി അക്കാലത്തവൾ എങ്കിലും, കുലീ�
നമായ ശരീരഭാഷയും വല്ലേപ്പാഴും മാത്രം േകട്ട സംസ്കൃത വാെമാഴിയും ഞങ്ങളിൽ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു് വിസ്മയമായിരുന്നു: എന്തു് പാപം എേപ്പാൾ െചയ്തതു് െകാണ്ടാ�
വാം ഒരു േദവസ്ത്രീെയ േപാെല സുന്ദരിയായ ഈ വ്യക്തിക്കിങ്ങെന ഒരു ശിക്ഷ രാ�
ജ്യം ഭരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ കല്പിച്ചതു്?

2015/12/01

“പരാതി േകൾക്കാൻ പാണ്ഡവർ െചവി തരുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വാ തുറന്നാൽ േകാട്ടുവായിടും. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ െചവിയിൽ വിരലി�
ടും. െചവിക്കാട്ടം നഖത്തിൽ പടർന്നതു് ഉടുതുണിയിൽ േതക്കും. വിടാെത പരാതി
പറഞ്ഞാൽ മുറ്റത്തു ഓടിക്കളിക്കുന്ന െവള്ള മുയൽ ഒന്നിെന ചാടിപ്പിടിച്ചു കഴുത്തിൽ
കടിച്ചു േചാര വായിേലെക്കാഴിച്ചു ലഹരിയിൽ കണ്ണുരുട്ടും. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ
െതാലി െപാളിച്ചു കനലിൽ ചുട്ടു തരാൻ പറയും.”

െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു െകാണ്ടാണു് പാഞ്ചാലി സംസാരിച്ചെതങ്കിലും കരിങ്കൽ ചീളു�
കൾ േപാെല ഓേരാ വാക്കും മുറിയിൽ ചുവർ ചാരി അലസരായി ഇരുന്ന പാണ്ഡ�
വരുെട മുഖത്തു് െതറിച്ചു േചാര െപാടിഞ്ഞു.

2015/12/01

“വിേവകവചനങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ ഇന്നു് പാർശ്വവല്കൃത പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി
സംസാരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരു േപരക്കയിൽ ഒതുക്കി
രാജസഭയിൽ ഓടി കയറി െചന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലായി.

“എന്നിട്ടു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ തലെക്കട്ടായി ഉപേയാഗിക്കാൻ ഒരു വിദു�
രവാക്യേമാ മേറ്റാ തടഞ്ഞുേവാ?” പത്രാധിപർ ൈക െകാണ്ടു് മുഖമുയർത്തി.

“രാജസഭയിൽ േശ്രാതാവും സാന്നിധ്യവുമായി ഞാൻ മാത്രം. െകൗരവർ നൂറു
േപരും വിേനാദയാത്രയിൽ, ഭീഷ്മർ സുഖചികിത്സയിൽ, ധൃതരാഷ്ട്രർ.”, തലതാഴ്ത്തിയ
പത്രാധിപെര കണ്ടു േലഖിക വായടച്ചു.

2015/12/02

“നിങ്ങൾ സന്യാസികൾ ഇവിെട രാജമന്ദിരത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറുന്നെതന്തിനു്?”
േകാപെത്തക്കാൾ വിസ്മയേത്താെട ൈസനികൻ െകാട്ടാരവാതിലിൽ ആഗതെര
വഴി തടഞ്ഞു.

“ഇതുവെര േകട്ടുേകൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യസംഭവം ഇവിെട ഉണ്ടാ�
െയന്നു ഗുരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലങ്ങളായി ഞങ്ങ�
ളുെട വനാന്തര സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നിത്യവും രാവിെല മനുഷ്യവിസർ�
ജ്യം കാര്യക്ഷമതേയാെട സംഭരിച്ചു ദൂെര പരാശ്രയമില്ലാെത കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു
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കറുത്ത സ്ത്രീ ഹസ്തിനപുരം ചക്രവർത്തിനി ആെയന്നു േകട്ടു്, ഒന്നു് കണ്ടു അനുഗ്രഹി�
ക്കാൻ വന്നതാണു്. ഒപ്പം അവരുെട മടിയൻ ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപെര ഒന്നു്
കുടയുകയും േവണം.”

2015/12/03

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.
“തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് ഒരു സംഘം രാഷ്ട്രമീമാംസാവിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നെല

എെന്ന കാണാൻ വന്നേപ്പാൾ േചാദിച്ചു, നിങ്ങൾ നൂറു െകൗരവർ തിന്നും കുടിച്ചും
ആർമാദിക്കുക എന്ന നീണ്ടകാല കുരുവംശ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യത്തിെന്റ തടവി�
ലാേണാ എന്നു്. അത്യുന്നത ആേഗാള സർവകലാശാലയിെല കുട്ടികൾക്കു് ഇതാ�
ണു് ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ധാരണെയങ്കിൽ, കാട്ടിൽ ജനിച്ചു കായ്കനികൾ തിന്നു വളർ�
ന്ന െകൗെന്തയർെക്കന്തറിയാം െകൗരവർ നൂറു േപരും സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നൂറു പ്ര�
വിശ്യകളിൽ വികസനത്തിെന്റ േപാർമുഖം തുറന്നിരിക്കയാണു് എന്നു്. ഹസ്തിനപുരി
മഹാനഗരപ്രവിശ്യ എെന്റ േനരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണയിലാണു്. ഒേന്ന എനിക്കു് േനാ�
േക്കണ്ടതുള്ളൂ, െകൗരവെര സ്ഥാനഭ്രുഷ്ടരാക്കി െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടുക്കാൻ ഒരുങ്ങു�
ന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവർ ക്കു് ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസവും പണി െകാടുക്കുക.”

“അഭയാർഥി കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ േശഷം അച്ഛെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ
ധൃതരാഷ്ട്രർ നിങ്ങേളാെടാെക്ക വാത്സല്യേത്താെട ഇടപഴകിയിരുന്ന ഓർമ വല്ല�
തും?” ഉേപക്ഷേയാെട െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. നായാടിെക്കാണ്ടുവ�
ന്ന കലമാനിെന െവട്ടിെപ്പാളിക്കയായിരുന്നു വനാശ്രമത്തിന്നടുത്ത ഊട്ടുപുരയിൽ
ആ വൃേകാദരൻ.

“നൂറു മക്കെളയും അവരുെട മണം െകാണ്ടു് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ എന്നു് പരസ്യമാ�
യി േമനി പറഞ്ഞിരുന്ന ആ അന്ധൻ വലിെഞ്ഞാന്നു ആലിംഗനം െചയ്തു ൈകവിരലു�
കൾ മണത്തു, െപെട്ടന്നു് എെന്ന ഉന്തി മാറ്റി, എന്താടാ വൃത്തിെകട്ടവെന നിെന്റ വി�
രൽനഖങ്ങൾക്കിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട േചാരമണം എന്നയാൾ െഞട്ടേലാെട ഒച്ച�
വച്ചു. അേതാെട വാത്സല്യത്തിെന്റ ആ സുദിനം എെന്നേന്നക്കുമായി അവസാനി�
ച്ചു.”, െതാലി െപാളിച്ച മാനിറച്ചി ഭീമൻ കനലിൽ വച്ചു് േചാര പടർന്ന ൈകകൾ
മാംസദാഹത്തിൽ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി.

2015/12/04

“മാംസപാചകം ഒെക്ക പാണ്ഡവർ സ്വയം െചയ്യണം അെല്ല, നിങ്ങൾ മൃഗമാം�
സം തിന്നില്ല എന്നറിയാം, എന്നാൽ ഊട്ടുപുരയിൽ ഒന്നു് സഹായിക്കാറുമില്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഭീമെനയും മറ്റു നാലു് േപെരയും േനാക്കി, പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് മാംസളമായ കാലുഷ്യേത്താെട േചാദിച്ചു.

“അവരിെലാരാൾ പെണ്ടാെക്ക പതിവായി നായാടിെക്കാണ്ടുവന്ന മൃഗെത്ത
കഴുത്തറത്തു് െതാലി െപാളിച്ചു കുടൽ നീക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കനലിൽ ചു�
ട്ടു െപാരിച്ചു ഇലയിൽ െപാതിഞ്ഞു ഞാൻ ചുമന്നു െകാണ്ടു് േപാകണം, താെഴ
ജലാശയത്തിൽ നീരാടുന്ന അവരുെട വായിൽ കഷണം കഷണമായി ഇട്ടു െകാ�
ടുക്കാൻ. ജലജീവികെള േപാെല അവർ ഒെന്നാന്നായി വന്നു വാ തുറന്നു ഇറച്ചി
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തിന്നു കുറച്ചു എല്ലു് മാത്രം എെന്റ കയ്യിൽ തുപ്പും, പിെന്ന വീണ്ടും െവള്ളത്തിേലക്കു്
കുതിക്കും. എനിക്കു് കുളിക്കാൻ േനരമാവുംേപാേഴക്കും അവർ െവള്ളം കലക്കും,
എെന്റ കയ്യിൽ കുെറ ഇച്ചിൽ ഇലകൾ മാത്രമാവും”, നർത്തകിയുെട അത്യാകർഷ�
കമായ ൈകമുദ്രകേളാെട പാഞ്ചാലി അവളുെട പരാജയെപ്പട്ട മാംസപരീക്ഷണം
അവതരിപ്പിച്ചു.

“വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടേല്ല നിങ്ങൾ െകൗരവെര തുരത്തി അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത�
തു്? പിെന്ന എന്താ ഇങ്ങെന െപെട്ടന്നു് ഒരു വാനപ്രസ്ഥ പരിപാടി? കുടുംബ കല�
ഹം വല്ലതും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ൈക ഉയർത്തി അർദ്ധനഗ്ന െപൗരൻ യുധിഷ്ഠി�
രെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

“പത്തു െകാല്ലം എെന്ന രാജസൂയ ചക്രവർത്തി ആക്കിയ ചില അസാധാരണ
സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതു് നിങ്ങൾ ജനിക്കും മുമ്പായിരുന്നതു്
െകാണ്ടു് േകട്ടറിേവ കാണൂ. മായൻ നിർമിത െകാട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പെക്ഷ നാ�
ട്ടിൽ നികുതി തരാൻ വരുമാനമുള്ള ജനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വരുമാനം കൂട്ടാൻ ചൂ�
താട്ടമാണു് എളുപ്പ വഴി എന്നറിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് കളിച്ചു. ഒരു രാത്രി
െകാണ്ടു് എല്ലാം േപായി കൗരവ അടിമകളായി.”

“െമാത്തം മഹാഭാരത കഥ േകൾക്കാൻ ഇേപ്പാൾ സമയമില്ല സുഹൃേത്ത. െച�
േങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തിനു എറിഞ്ഞു നാടു് വിടാൻ നിങ്ങളും ഭാര്യയും തീരുമാനിച്ചതു് ജന�
പിന്തുണയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണു് എന്നു് േകട്ടതു് ശരിയല്ല അെല്ല? െചേങ്കാൽ
തന്നിെല്ലങ്കിൽ പാമ്പിെന വിട്ടു കടിപ്പിക്കും എന്നു് പരീക്ഷിത്തു് േപടിപ്പിച്ചു അെല്ല”,
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു െകാണ്ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിേലക്കു്
തിരിച്ചു ‘.

“അമ്മെയ എന്തു് െകാണ്ടു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് ഞങ്ങൾ കൂെട െകാണ്ടു് േപാ�
യിെല്ലെന്നാ? െകാള്ളാം, എങ്ങെന വരും അമ്മ ഞങ്ങളുെട കൂെട? കല്യാണം കഴി�
ഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന ഇടേവളയിൽ, െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ േപായി മൂന്നു േനരം ഊണും കഴിഞ്ഞു, പുൽത്തകിടിയിൽ വർ�
ത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു് ഞങ്ങൾ. െപെട്ടന്നു് പാഞ്ചാലി ഭീമെന്റ േനെര
േനാക്കി, ആരാ നിങ്ങളുെട അച്ഛൻ? എന്നു് വിരൽ ചൂണ്ടി കുന്തിേയാടു് മുന െവച്ചു്
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ ഓേരാ േചാദ്യവും അമ്മെയ അവേഹളിക്കുന്ന
േപാെല േതാന്നി. പെക്ഷ നവദാമ്പത്യത്തിെന്റ മാസ്മരികതയിൽ ഒന്നും മിണ്ടിയി�
ല്ല. കാലൻ, വായു, ഇന്ദ്രൻ, അശ്വനി േദവതകൾ ഇങ്ങെന ഓേരാ േചാദ്യത്തിനു
കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിലും പാഞ്ചാലി െമയ് കുലുക്കി, ൈകകൾ വിടർത്തി, ആർത്തുല്ല�
സിച്ചു. കുന്തി അന്നു് പാഞ്ചാലിക്കു മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തിയതാണു്. പിെന്ന ഉയർന്നി�
ല്ല”, നകുലൻ െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നു്.

2015/12/05

“പാണ്ഡവരുെട ഭിന്നപിതൃത്വെത്ത നിങ്ങൾ പരസ്യമായി നിന്ദിച്ചു എന്നാണു
ആകുലനകുലൻ പരാതി പറയുന്നതു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിെയ ഉപചാരേതാെട പിടികൂടി.
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“ഇളമുറപാണ്ഡവൻ എന്ന നിലയിൽ എെന്റ സവിേശഷ പരിലാളന ആസ്വദി�
ച്ചു ഇക്കാലവും സന്തുഷ്ട പാഞ്ചാലീ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഏക ഗുണേഭാക്താവു് എന്നു്
എെന്റ മറ്റു നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിർല്ലജ്ജം േമനി പറഞ്ഞിരുന്ന നകുലൻ
തെന്ന േവണം ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡവരുെട ൈവവിധ്യ പിതൃത്വത്തിെന്റ ധാർമിക സം�
രക്ഷണം ഏെറ്റടുക്കാൻ. കിടപ്പറ സാഹസങ്ങെളക്കുറിച്ചു് അവനു തുടി െകാട്ടി പാ�
ടണം, എന്തിനു ഞാൻ അതിനിേപ്പാൾ തടയിടണം”, പാഞ്ചാലിയുെട ശരീരഭാഷ
വൽസലഭാവങ്ങൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

’രാജസൂയ യാഗം െചയ്തു അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ നിങ്ങൾ അയൽരാ�
ജ്യങ്ങെള പ്രതിസ്ഥാനത്തു് നിർത്തി, യമുന ഹസ്തിനപുരിയുെട മാത്രം ജലേസ്രാതസ്സു
എന്നു് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടിെവള്ളത്തിനു സാമന്തരാജ്യങ്ങൾ പാടു�
െപടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ യമുനാതീരമാെക ൈസനികപ്രതിേരാധം തീർത്തു. ജലേദ�
വത പ്രതികാരത്തിൽ നിങ്ങെള ശിക്ഷിച്ചതാേണാ ചൂതുകളിയും ചക്രവർത്തി പദവി
നഷ്ടവും?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന വിചാരണ െചയ്തു.

“അതീത ശക്തികളുെട ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം യമുനയിൽ മുങ്ങിത്താ�
ണു എന്നു് പറയാഞ്ഞതിനു ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട.”

2015/12/06

“പാണ്ഡവർ ഭാണ്ഡം തൂക്കി കാട്ടിൽ േപായേതാെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഇനി എന്തു്
െചയ്യാനാണു് െകൗരവർ ഉേദശിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന പ്രകൃതിെസൗഹൃദ ആവാസവ്യവസ്ഥയിെല െകാടും�
കാടു് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദുരന്ത കുടിേയറ്റഭൂമിക എന്ന നിലയിൽ അതിെന പരിസ്ഥി�
തി വിനാശത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കായി ഹസ്തിനപുരിയുെട ഒരു പ്രവിശ്യയായി നില നിർ�
ത്തും. മായൻ നിർമിത അസ്വാഭാവിക മന്ദിരങ്ങളിൽ െകാടുംകുറ്റവാളികെള തടവി�
ലിടും.”, െകാട്ടാരം വക്താവു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പ്രവിശ്യയുെട ഭൂപടം ചുവരിൽ നിവർത്തി.

“കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ കൂട്ട ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നു എന്നാണു യമുനയിെല മു�
ക്കുവർ നിത്യവും േനരിട്ടു് വന്നു ഞങ്ങെള അറിയിക്കുന്നതു്. തിരിച്ചടി ഭയന്നു് അവർ
െകാട്ടാര േഗാപുര വാതിലിൽ വന്നു വ്യവസ്ഥാപിത വഴിയിൽ കാര്യം പറയാൻ കൂ�
ട്ടാക്കുന്നില്ല. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം?” രാജസഭയിെല ശൂ�
ന്യേവളയിൽ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവു് എന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക.

ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇത്തരം േചാദ്യം തീർച്ചയായും േനരെത്ത എഴു�
തി തരണം എന്നു് ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ. സാധ്യമെല്ലന്നു് േലഖികയും.
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട വായടപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നകുലനുേവണ്ടി ഒരു
ചുട്ട മറുപടി എഴുതിെക്കാടുക്കാൻ ഉത്തമരാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ വായനക്കാെര ക്ഷ�
ണിക്കുന്നു.

2015/12/07

“കൗരവപക്ഷത്തു് േപാരാടി, െകാട്ടാരത്തിൽ ജീവേനാെട തിരിെച്ചത്തി, തുറു�
ങ്കിൽ േപാവാെത പഴയ ആചാര്യപദവി േനടിെയടുത്ത ആളേല്ല നിങ്ങൾ, പുതിയ
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ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ ആെളങ്ങെന?” കൃപാചാര്യെന െകാട്ടാരം േലഖിക, മുട്ടു് കു�
ത്തി ൈക മുത്താെത നിന്ദേയാെട ചിറി േകാട്ടി അശ്രദ്ധമായി അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“സിംഹാസനത്തിൽ നിവർന്നിരുന്നാൽ തെന്ന വലതുവശെത്ത ചുവരിെല
രഹസ്യജാലകം വഴി േഗാപുരവാതിൽ വെരയുള്ള വിസ്തൃത െകാട്ടാരഭൂമിക അയാൾ�
ക്കു് നിഷ്പ്രയാസം കാണാവുന്നേതയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒളിക്കാഴ്ച തെന്ന േവണം. അതി�
നു ഇടതു ചുവരിൽ നകുലൻ ഒഴിെക േവെറ ആരും അറിയാെത മായൻ നിർമ്മിത
രഹസ്യേനാട്ടവഴിയുണ്ടാക്കി. രാജസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ദുരിതജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ അവ�
തരിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ഒളിേനാട്ടത്തിലൂെട നമ്മുെട നഗ്നേനത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് കാ�
ണാനാവാത്ത സൂക്ഷ്മേലാക കാഴ്ചകളുമായി രസിച്ചു ജീവിച്ചു മുേന്നറുന്നു”, െപെട്ടന്നു്
ചുറ്റും േനാക്കി നകുലചാരന്മാെര ഭയന്നു്, േമലാെക അമ്പു് െകാണ്ടു് വിണ്ടു കീറിയ
ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണവൃദ്ധൻ ൈകകൾ മാറിൽ പിണച്ചു െകട്ടി ഉച്ചത്തിൽ നാമജപം
തുടങ്ങി.

2015/12/08

“സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നില്ല, ഉടൻ തുടങ്ങിേയാ ദുേര്യാധനവിധവെയ ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്താൻ?” യുധിഷ്ഠിരെന െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് നടന്നു ഇവിെടെയത്തിയ ഞങ്ങൾ ഇന്നെല അന്തി�
യുറങ്ങിയതു് കുന്തിയുെട കുടിലിൽ ആെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു് അറിയാേമാ? ദുേര്യാധന�
െന്റ ഔേദ്യാഗിക വസതി ഒന്നു് ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ, നകുലൻ ഭീമേനാെടാപ്പം രാത്രി
െചന്നേപ്പാളാണു് അറിയുന്നതു്, യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര സമു�
ച്ചയം വ്യാജേരഖയുണ്ടാക്കി ധൃതരാഷ്ട്രർ ദുേര്യാദനഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തിരി�
ക്കുന്നു. യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരം പിടിച്ച ഞങ്ങൾ എവിെട താമസിക്കണം, ഇനി
എന്തു് െചയ്യണം?” െപാള്ളുന്ന െചേങ്കാൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നു് മെറ്റാന്നിേലക്കു മാറ്റി
യുധിഷ്ഠിരൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ നിസ്സഹായതയിൽ തുറിച്ചു േനാക്കി.

2015/12/09

“ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദുേര്യാധനഭാര്യക്കു് ധൃതരാഷ്ട്രർ കുരുേക്ഷത്ര�
യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തേപ്പാൾ മറ്റു െകൗരവവധുക്കൾ ഒന്നും ആ
അന്യായതിെന്നതിെര എതിർപ്പു് പറഞ്ഞിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗുരു കൃപാചാ�
ര്യേനാടു് തട്ടിക്കയറി.

“ആണുങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും വിധവകൾ നൂറുേപരും അനാഥരാവാതി�
രിക്കാൻ േവെറ നിയമവഴിയിെല്ലന്നു ഒെരാറ്റ കൗരവ കൂട്ടുകുടുംബ രഹസ്യ േയാഗ�
ത്തിൽ േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാധനനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു് ആശയവിനിമയമി�
കവിൽ ശ്രേദ്ധയം, ഞാൻ മനസ്സിരുത്തി ദുേര്യാധനെന െകാച്ചുനാൾ മുതൽ പഠിപ്പി�
ച്ചതിെന്റ സദ്ഫലം”, കൃപാചാര്യൻ കുടിലിനു മുമ്പിെല കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു യുദ്ധ മുറിവു�
കളിൽ ൈതലം പുരട്ടി. ഇനി യമുനയിൽ െചന്നു് പാപങ്ങൾ കുെറ േതച്ചു കളയണം.

2015/12/11
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“ഭക്ഷണം ഒന്നും ആയിേല്ല”, പുകയും ചൂരുമില്ലാത്ത, ഒഴിഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയിെല
േകാണിൽ, േശാഷിച്ച ശരീരവും നിർജീവചലനങ്ങളുമായി, ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നു്
ധാന്യം നിലത്തിട്ടു കല്ല് െപറുക്കുന്ന രണ്ടു വൃദ്ധപാചകരുെട അരിെക െചന്നു്,ഭീമൻ
ഒച്ച വച്ചു് േചാദിച്ചു.

“ഇതു് ഇന്നെല രാത്രി ഒരു കർഷകെന്റ ധാന്യപ്പുരയിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ചു് െകാ�
ണ്ടു് വന്നതാണു്. കെല്ലാെക്ക ഒന്നു് െപറുക്കി, തിളപ്പിക്കെട്ട, ആദ്യം ചക്രവർത്തി�
ക്കു് വിളമ്പും, ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു്”, വിരക്തി നിറഞ്ഞ േനാട്ടേത്താെട
വൃദ്ധൻ വൃേകാദരേനാടു് പറഞ്ഞു.

“േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടുവാരാൻ വനാശ്രമത്തിെല ഊട്ടുപുര�
യിൽ അക്ഷയപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുവർണ്ണകാലം ഓർമ വരുന്നു അെല്ല?”
സംഭാഷണം േകട്ടു് മുേന്നാട്ടു വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഒരു കരിമ്പിൻ തണ്ടു് ചവ�
ക്കാൻ ഭീമനു് നൽകി.

2015/12/14

“െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യനുമായി ആേലാചിക്കാെത എന്തു് ആഭിചാരക്രിയ�
ക്കാണു് നീ പരിഷ്കൃതനഗരമായ ഹസ്തിനപുരിയിൽ പരസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുന്ന�
തു്?, ചക്രവർത്തി ദീനസ്വരത്തിൽ പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കാശിയിൽ േപായി ശ്രാദ്ധം െചയ്തതു് െകാെണ്ടാന്നും കൗരവ േപ്രതങ്ങൾ വി�
െട്ടാഴിയുന്നിെല്ലന്നതിനു െതളിവേല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും അർദ്ധരാത്രിയിൽ നില�
വിളിച്ചു െഞട്ടിയുണർന്നു പുലരും വെര ഇരുന്നു കിതക്കുന്നതു്? േവെറ മുറിയിൽ േപാ�
യി കിടന്നിട്ടും ഇെതാെക്ക അറിഞ്ഞു ഞാനും ഉറങ്ങിയിട്ടു് നാെളത്രയായി. അങ്ങെന�
യിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ നിെന്നാരു ബ്രാഹ്മണമാന്ത്രികൻ വന്നു
എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു്, കൗരവേപ്രതങ്ങൾ നൂറു േപെരയും ആവാഹിച്ചു തിരിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് േപായി മലനട എന്നയിടത്തു് കുടങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്താം, പിെന്ന അവരുെട
ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത േക്ഷത്രം എന്ന നിലയിൽ നാം ആ
സമുച്ചയം അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനനു് സമർപ്പിക്കും. അതിെന്റ െചലവു ഈ നമ്പൂതിരി
(അങ്ങെനയാണു് ഈ പ്രശസ്ത മാന്ത്രികൻ ആ നാട്ടിൽ അറിയെപ്പടുന്നത്) േചാദി�
ക്കുന്നതു് െകാടുത്താൽ അവസാനിക്കും ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂതബാധ”,
പാഞ്ചാലി പതുെക്ക ഓേരാ വാക്കും ൈക ചലനങ്ങേളാെട അർത്ഥപൂർണമാക്കി
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, അർദ്ധനഗ്നബ്രാഹ്മണൻ െവറ്റില മുറുക്കിയ ചുണ്ടുകൾ തുറന്നും
അടച്ചും തുടയിൽ താളം പിടിച്ചു.

2015/12/16

“യുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും െകാല്ലെപ്പടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
നിങ്ങളുെട ൈവധവ്യെത്ത എങ്ങെന ബാധിക്കുെമന്നാണു് സങ്കല്പിക്കുന്നതു്? “െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു,” പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിേലക്കു് മടങ്ങുേമാ?”

“പാണ്ഡവമരണങ്ങൾ എെന്റ ഭാവിജീവിതസാധ്യതകെള പ്രതികൂലമായി ബാ�
ധിക്കാത്തിടേത്താളം സജീവ ആന്തരികജീവിതം ഇക്കാലവും ഞാെനന്നിൽ വളർ�
ത്തിയതു് തുണയാകുെമന്നാണു് ഊഹിക്കുന്നതു്. ഇത്രയധികം ആരാധകെര നിരാ�
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ശെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ, േവണ്ടിവന്നാൽ പുനർവിവാഹവും പരിഗണിക്കും, വിവാ�
ഹസൽക്കാരം ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിലൂെട േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ മുൻവരി�
യിൽ കണ്ണും തുറന്നു കൂട്ടുകാരെനാപ്പം ഉണ്ടാവിേല്ല നീയും?” െപാരിഞ്ഞ േപാരാട്ടം
നടക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിക്കു് പിന്നിൽ, ഉച്ചെവയിലിൽ, പാഞ്ചാലി വിജനയ�
മുനയിൽ മലർന്നു കിടന്നു നീന്തി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് േനെര ൈക വീശി.

2015/12/18

“അഭയാർഥികളായി കാട്ടിൽ നിന്നു് വന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള അന്ധചക്രവർ�
ത്തി പരിചയെപ്പട്ട രീതി നീ േനാക്കിേയാ? വിദുരെര അടുത്തു് നിർത്തി ഓേരാ കു�
ട്ടിേയാടും മുഖം തേലാടി േപരു േചാദിക്കും, എന്നിട്ടു് ‘ഈ കുട്ടിയുെട അച്ഛൻ ആരാ’
എന്നു് മൃദുവായി ആേരാെടന്നില്ലാെത പിറുപിറുക്കും”യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പറഞ്ഞു.

“ഏറി വന്നാൽ ഏകപത്നീവൃതക്കാരനായ േജ്യഷ്ഠൻ പാണ്ഡവപിതൃത്വെത്ത കു�
റിച്ചു് അന്തഃപുരത്തിൽ േകട്ടറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ വച്ചു് വസ്തുതാപരമായി സേഹാദര�
വിധവേയാടു വിശദീകരണം വാക്കാൽ േതടി എന്നേല്ല നമുക്കു് പറയാനാവൂ. “,
െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയിച്ചു,” അേതാ, പാണ്ഡവബാലന്മാരുെട പിതൃത്വം കുന്തി�
യുെട പരമ രഹസ്യം അതിൽ നിങ്ങൾ ൈകവേക്കണ്ട എന്നു് ചക്രവർത്തിേയാടു് പറ�
യേണാ.”

2015/12/19

ഇന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ കണ്ടതു്.
“കൗരവ ഭരണകാലത്തു് ഈ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര ഓടി വന്നു ഭക്ഷണം വാരി�

േക്കാരി വായിലിടാൻ െവറുെമാരു തീൻശാല മാത്രമായിരുന്നുേവാ, അേതാ, പ്രകൃ�
തി െസൗഹൃദ ജീവനത്തിെന്റ രുചിഭക്ഷണ പ്രദർശനേമാ? കരിമ്പിൻ നീരും േപര�
ക്കയും കഴിച്ചു െകൗരവർ പുരാതന കുരുവംശെത്ത എങ്ങെന നവ പാണ്ഡവ അധി�
നിേവശത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കാൻ സംഘടിത സമസ്ത ഭാരത പ്രതിേരാധമുറ ഒരുക്ക�
ണെമന്നു് ആേലാചിച്ചിരുന്ന, േദശേസ്നഹത്തിെന്റ ജ്വാല െതളിഞ്ഞ ആ സുവർണ
നാളുകൾ എവിെട, കഴുത്തറത്തു് േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ചുട്ടു തിന്നാൻ തീകാത്തു് ചത്ത
മുയലും മാനും കൂട്ടിയിട്ട ഈ പാണ്ഡവ അറവുശാല എവിെട.”

2015/12/20

“മനുഷ്യാവസ്ഥയേല്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് കാലം െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ പിന്തുടർ�
ച്ച ആർക്കാണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ എെന്റ പദവി ചക്രവർത്തിനി എന്നായിരുന്നു എേന്നാർക്കു�
മേല്ലാ, അല്ലാെത ഗാന്ധാരിെയ േപാെല മഹാറാണി എന്നല്ല. രാജസൂയയാഗ�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു ചക്രവർത്തിനി പദവി കിട്ടിയതു് ഭർത്താവിെന്റ ചിതയിൽ ജീവി�
തം േഹാമിക്കാനല്ല. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന ഞാൻ ഹസ്തിനപുരിയുെട പൂർണ
ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കാനും സജ്ജ”, ഗംഗയിൽ പണിെപ്പട്ടു നീന്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന യു�
ധിഷ്ഠിരനു് പാഞ്ചാലി കാര്യക്ഷമമായ നീക്കത്തിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ ഒരു കയർ കൃ�
ത്യമായി എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു.
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മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവരുെട രഹസ്യ തീരുമാനം ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ.
’ദുരൂഹപിതൃത്വത്തിെന്റയും ശരീരവലിപ്പെച്ചറുപ്പത്തിെന്റയും െപരുമാറ്റകാപട്യ�

ത്തിെന്റയും ദാമ്പത്യഅവിശ്വസ്തതയുെടയും ദുസ്സൂചനയിൽ ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന മൂന്നു്
പാണ്ഡവെര അകറ്റി ഇളമുറ നകുല സഹേദവൻ മാർക്കു് മാത്രം ദാമ്പത്യത്തിൽ
സവിേശഷ രതിപരിഗണന െകാടുത്തു സഹജീവിതം ദുരിതമാക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയു�
െട കുത്സിത ശ്രമം ശ്രദ്ധയിൽ െപടാഞ്ഞിട്ടല്ല. കിടപ്പറരഹസ്യം േചാർത്തി കൗര�
വരാജ വധുക്കൾക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ പറഞ്ഞു രസിക്കാൻ പാണ്ഡവദൂഷണം എഴു�
താൻ പണിെപ്പട്ടു വനാശ്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിെട തല നീട്ടുന്ന െകാട്ടാരം േലഖികെയ
ഇനിെയങ്കിലും പാഞ്ചാലി പടിക്കു് പുറത്തു നിർത്തിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽ പാണ്ഡവർ സ്ത്രീവി�
രുദ്ധർ എന്ന അപഖ്യാതിഭീഷണി തള്ളി ഞങ്ങൾ ഇടെപടും.”

2015/12/29

“കുരുവംശത്തിെന്റ ആയിരം വർഷങ്ങൾ എന്ന ആര്യാവർത്ത ആേഘാഷത്തി�
െന്റ തേലന്നു് തെന്ന േവണമായിരുേന്നാ ശന്തനുഭാര്യ സത്യവതിെയ കുറിച്ചു് നി�
ങ്ങൾ ഇല്ലാക്കഥകൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതാൻ? വിവാഹപൂർവ ഗർ�
ഭവും, ശന്തനുവുമായി കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാെത വിലേപശി രാജാവകാശി േദവദ�
ത്തെന നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാക്കലും ക്ഷയേരാഗിയായ മകൻ വിചിത്രവീര്യൻ മരിച്ച�
േപ്പാൾ വിധവെയെക്കാണ്ടു് വിരൂപ മുനി വ്യാസെന വിളിച്ചു കൂെട കിടത്തി സന്ത�
തികെള ഉണ്ടാക്കലും, പനി പിടിച്ച ഭാവനയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക എഴുതിയുണ്ടാ�
ക്കിയ ഓേരാ െകട്ടു കഥയും ഞങ്ങൾ “ഭാവനാസൃഷ്ടി” എന്നു് ഉടൻ െതളിയിക്കും”,
ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പരുക്കൻ വാക്കുകൾ പരസ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചു.

“എന്തിെനാഴുക്കണം മനുഷ്യേച്ചാര കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ,
വരൂ ഭീമാ നമുെക്കാരു ആലിംഗന സമരത്തിേലർെപ്പടാം എന്ന നിർേദശവുമായി
ധൃതരാഷ്ട്രർ അതാ രാജസഭയിൽ.” െകാട്ടാരം േലഖിക എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് ൈകമാടി
യുദ്ധകാര്യേലഖകെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

“എെന്റ അന്നം മുടക്കുേമാ ഈ അന്ധൻ”, ഇതു് വെര യുദ്ധം കാണാത്ത യുദ്ധ�
കാര്യേലഖകൻ െതാഴിൽ സാധ്യത ചുരുങ്ങുന്നതിൽ പരിഭ്രമിച്ചു.

2015/12/30

“ഇെതന്താ നിയുക്തചക്രവർത്തിയും നാലനുജന്മാരും ഊട്ടുപുരയിെലാരു പാ�
തിരാസേമ്മളനം?” യുദ്ധം ജയിച്ചു വന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടു�
കുത്തി ഉപചാരപൂർവ്വം ൈക മുത്തി.

“അരമനയിൽ െപെട്ടാെന്നാരു മാംസക്ഷാമം, കഥാവേശഷനായ പ്രിയ അർ�
ദ്ധസേഹാദരൻ അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനെന്റ പ്രശസ്ത േഗാസമ്പത്തിൽ യുദ്ധത്തിനു േശ�
ഷം ആെക ബാക്കി വന്നതു് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു വിത്തുകാള. ഈ െകാ�
ടും തണുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പെക്ഷ അെതാരു വരദാനമായി കണ്ടു. ഭീമൻ ഒന്നാഞ്ഞു
അദ്ധ്വാനിേക്കണ്ടി വന്നു, െകാഴുത്ത മൃഗത്തിെന അറുത്തു െതാലി െപാളിക്കാൻ.
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നകുലൻ കരവിരുേതാെട കുടലും പണ്ടവും നീക്കി കനലിൽ വച്ചു. പാകമാകാൻ കാ�
ത്തിരിക്കയാണു്. ഒരു പങ്കിനു നീയും നീട്ടുേന്നാ ഒരില?” യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക അവൾ�
ക്കു േനെര സ്വാഗതം െചാല്ലി നീട്ടി.

2015/12/31

“മാരകായുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വക്കാൻ പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരുക്കൻ
നിലത്തു അർദ്ധനഗ്നനായി ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതുകരു വിരലുകൾക്കിടയിൽ തി�
രുപ്പിടിപ്പിച്ചു, വിരുന്നുവന്ന രാജസൂയചക്രവർത്തിെയ ഒെരാറ്റ സന്ധ്യ െകാണ്ടു് കു�
ടുംബമടക്കം അടിമകളാക്കി കാട്ടിേലക്കു് വ്യാഴവട്ടക്കാല അടിമ ജീവിതത്തിനയച്ച
തന്ത്രശാലിയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ എന്നു് ഇളമുറ അർദ്ധസേഹാദരൻ.

നൂേറാളം കൗരവ രാജവിധവകളുെട ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ സാനിധ്യത്തിൽ, െപൗ�
രാണിക സ്നാന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്തു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം െചയ്യുകയാ�
യിരുന്നു മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ.

“അടുത്ത വർഷം ശ്രാദ്ധം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ൈപതൃക ഉത്സവമായി ആേഘാ�
ഷിക്കും. ദുേര്യാധനനു് ഗംഗാതീരത്തു് വീരസ്ഥലി എന്ന സ്മാരകഘട്ടം നിർമ്മിക്കും.
മണ്മറഞ്ഞ ആ ധീരകൗരവ േപാരാളിയുെട ദീപ്ത സ്മരണ പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരി�
ക്കു് ദിശാേബാധം പകരും.”

“ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് നമ്മുെട ഈ മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ. ഇരു ൈകകളിലും സുന്ദരമുഖം
ഒളിപ്പിച്ചു േകാട്ടു വായിടുന്നതു് അരിെക നിന്ന എെന്റ ഈ ‘ദീപ്തേനത്രങ്ങൾ’ കെണ്ട�
ത്തി”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു്.



ഭാഗം രണ്ടു്

“വനാശ്രമത്തിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം, ചൂടൻ ഉദ്ധരണികളുമായി അഭിമുഖങ്ങൾ തൂലിക
നിറെയ നിങ്ങളിൽ നിന്നു് കിട്ടുമായിരുന്നു, യുദ്ധം ജയിച്ചു ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തി�
നിയായേപ്പാൾ എന്താ ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങെള ഒെക്ക മടുത്തുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക നീണ്ട വരിയിൽ ക്ഷമേയാെട നിന്നു് കിട്ടിയ അഞ്ചു നിമിഷത്തിൽ മുട്ടു് കുത്തി
ൈകമുത്തി േവദനേയാെട േചാദിച്ചു.

“സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം നിത്യവും രാവിെല കലത്തിൽ ചുമ�
ന്നു സംസ്കരിക്കുന്ന ആ അടിമ ജീവിതം ഇന്നെത്ത ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം േനാക്കു�
േമ്പാൾ എത്ര ലഘു. ഗംഗയാർ ഒഴുകുന്ന നാെടങ്കിലും, എെന്തല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം,
ജലേസ്രാതസ്സുകളുെട പുനരുദ്ധാരണം, പുതിയ േസ്രാതസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കൽ, സസ്യ�
ൈവവിധ്യ വികസനം, മഴക്കുഴി നിർമാണം, ചാലുകളുെട അരികുസംരക്ഷണം, പാ�
ഴ്ഭൂമി പുനരുദ്ധാരണം, കാർഷിക വനവത്കരണം, ഇതിനിടയിെലവിെട പ്രിയ സു�
ഹൃേത്ത എനിക്കു് സമയം ഓടി നടന്നു നാടു് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര അടക്കി�
പ്പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാടു് പഴി പറയാൻ”, പാഞ്ചാലി അടുത്ത
സന്ദർശകയുെട അഭിവാദ്യം സ്വീകരിേക്ക പുഞ്ചിരിേയാെട േചാദിച്ചു.

“െകൗരവെര ചതിയിൽ െകാന്നു് െചേങ്കാൽ ൈകവശെപ്പടുത്തിയ പാണ്ഡ�
വർ ഇതാ ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ മദ്യവും നിേഷധിക്കുന്നു, ഗാന്ധാരം മുതൽ
മഗധ വെര നൂേറാളം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു് വധുക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തിയ ഞങ്ങളുെട ബഹുസ്വര സ്വത്വം അംഗീകരിച്ച വിദുരർ, ഞങ്ങൾക്കു് തീൻശാ�
ലയിൽ കഴിക്കാൻ േഗാമാംസവും കുടിക്കാൻ മദ്യവും പുകക്കാൻ ലഹരിയും അനുവ�
ദിച്ചതു് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രവസ്തുത തള്ളി, ധാർമികതയുെട
െമാത്തക്കച്ചവടം ഏെറ്റടുത്ത യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒത്താശേയാെട ഇന്നു് മുതൽ നിേരാധ�
നം ഏർെപ്പടുത്തി. നൂറു േപരും സമ്മതം എഴുതി രാജസഭയിൽ പരസ്യമായി െകാ�
ടുക്കാത്ത പക്ഷം കുടിെയാഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയും. ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഞങ്ങെള
തുണക്കിേല്ല.”

2016/01/02

ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്;
“ഞാനും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിൽ, നിങ്ങൾ പലരും െതറ്റിദ്ധരിക്കും േപാെല,

അങ്ങെന ശത്രുതെയാന്നും ഇല്ല, ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ അൽപ്പം വ്യത്യാസം മാ�
ത്രേമ ഉള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ ഉച്ചയായിേല്ല ഞാൻ െകാട്ടാരം തീൻശാലയിൽ െചല്ലുന്നു
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എന്നു് വക്കൂ. ഭക്ഷണം എല്ലാം വിശപ്പുള്ളവർ േനരേത്ത വന്നു ചൂേടാെട അകത്താ�
ക്കി എന്നു് കണ്ടാൽ ഞാൻ, ചൂടാവാെത െകാട്ടാരത്തിനു് പിന്നിെല സംരക്ഷിത
വനത്തിൽ കയറി ഒരു കാട്ടുപന്നിെയ ശൂലം എറിഞ്ഞു ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നു കയ്യും മുഖ�
വും കഴുകി രാജസഭയിൽ േപാവും. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ? വാരനാവതത്തിനു തീ
െകാളുത്തി രാത്രി കണ്ടനിടവഴികളിലൂെട തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു കുടുംബേത്താെടാപ്പം
ഒളിേച്ചാടി, ഏകചക്ര ഗ്രാമത്തിൽ േപായി എന്താണു് അന്നം േനടാൻ െചയ്തതു്?
തല െമാട്ടയടിച്ചു ബ്രാഹ്മണേവഷം െകട്ടി ഇരന്നു. ഇതാണു് െകൗരവരും പാണ്ഡ�
വരും ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം. തിരക്കുണ്ടു് , െകാട്ടാരത്തിെല ഉദ്യാ�
നത്തിൽ ചാലു് കീറി നീർെക്കട്ടു് നീക്കണം, ഇന്നും െപയ്യും െപരുമഴ എന്നു് മാനം
പറയുന്നു.”

“ലയനമാണു് ഞാൻ നിർേദശിക്കുക, യുദ്ധമല്ല. അേതാ രാജ്യവിഭജനമാേണാ
േവണ്ടെതന്നു എന്നു് േപാരടിക്കാൻ കേയ്യാങ്ങുന്നവേരാടു് എങ്ങെന ഞാൻ പറയും
എേന്നാ? പക്ഷം പിടിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ െചവിേയാർക്കുന്നുേവാ? ഓങ്ങിയ വാൾ
പാണ്ഡവർ ഉറയിൽ ഇടണം, വാൽ ചുരുട്ടണം, നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാെത െകൗര�
വരിൽ പൂർണമായി ലയിക്കണം. നൂറ്റുവർ നൂറ്റഞ്ചു േപരായാലും ഉണ്ടാവിേല്ല േപാ�
രും കുറുമ്പും എേന്നാ? ലയനം പൂർത്തിയായ അന്നു് തെന്ന പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപ�
രും െപാതുഭാര്യയുെമാത്തു് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയ ചുരങ്ങളുെട സ്ഥിരം ദ്വാ�
രപാലകരാവും. അവിെട അവർ തട്ടകം സ്ഥാപിക്കും മായൻ നിർമിത െകാട്ടാര�
ത്തിൽ സ്ഥലജലഭ്രമം ഇല്ലാെത െപറ്റു െപരുകും, വരും യുഗത്തിൽ യുദ്ധെക്കാതി�
യന്മാർ സ്വത്തു് തർക്കത്തിനു് കായികബലം െകാണ്ടു് പരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ കൗ�
രവ-പാണ്ഡവലയനം അവർക്കു് രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ അതിജീവന മന്ത്രമാവും.”

പുലിയിറങ്ങുന്ന ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ, കുരുവംശ അതിർത്തിയിൽ, മര�
െക്കണി െകട്ടി ഇരയായി ആട്ടിൻകുട്ടിെയ വിട്ടു് രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചു കർഷകർക്കു് കൂ�
ട്ടായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിലാഷങ്ങൾ രാേവെറ െച�
ല്ലും വെര െകാട്ടാരം േലഖികയുമായി പങ്കിട്ടു. മൂടൽമഞ്ഞും വിളറിയ നിലാവും ആ
വനേമഖലെയ പെക്ഷ വിചിത്ര ദൃശ്യമാക്കി.

2016/01/03

“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾക്കു് പാഞ്ചാലിേയാടു്, ഇനി നമുക്കു് േവണെമങ്കിൽ പി�
രിയാം എന്നു് ഉള്ളിെന്റ ഉള്ളിൽ േതാന്നിത്തുടങ്ങിയതു് എേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഷയവുമായി, അങ്ങെന അടുക്കാൻ
സമ്മതിക്കാത്ത അർജ്ജുനെന സമീപിച്ചു.

“സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു് നീണ്ടകാല സുഖജീവിതത്തിനുേശഷം ഭൂമിയിൽ
ഞാൻ മടങ്ങി എത്തി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, അവൾ എേന്നാടു് ആ സ്വർഗീ�
യജീവിതാനുഭവങ്ങെള കുറിച്ചു് ഒരക്ഷരം േചാദിച്ചില്ല എന്നതു് എെന്ന വല്ലാെത സ്പർ�
ശിച്ചു. മറ്റു നാലു സേഹാദരർ താടി െചാറിഞ്ഞു ഓേരാന്നു് മാറി മാറി േചാദിക്കും,
അതിനു ഞാൻ േനെര െചാേവ്വ പറയുന്ന മറുപടികൾ േകട്ടു് അവർ “ശരിക്കും?”
എന്നു് പുരികം ഉയർത്തി സംശയേത്താെട പ്രതികരിക്കും, അേപ്പാൾ ഞാൻ കൂ�
ടുതൽ വിശ്വാസ്യതക്കു് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവിവരം നല്കും, പെക്ഷ പാഞ്ചാലി…” ആ
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തണുത്തു് വിറയ്ക്കുന്ന ശിശിരത്തിലും ധീരേപാരാളി ൈവകാരികവിേക്ഷാഭത്തിൽ വി�
യർത്തു.

“പ്രശംസിച്ചാലും നിങ്ങളുെട മുഖം പ്രസന്നമാവുന്നില്ല എന്നാണു പാണ്ഡവരു�
െട പരിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു് മനസ്സിലാവുന്നതു്”, ജലക്രീഡക്കാ�
യി കുന്നിൻചുവട്ടിെല നീർെക്കട്ടിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂെട
ആകാശം െതളിഞ്ഞിരുന്നു.

“സദ്യ നന്നായിരുന്നു എന്നവർ വിസ്തരിച്ചു പ്രശംസിക്കും, അതു് േകട്ടു് സേന്താഷി�
ക്കാൻ അക്ഷയപാത്രത്തിെല വിഭവങ്ങൾ പാചകം െചയ്തതു് ഞാനാേണാ? ഊണു്
കഴിഞ്ഞു ൈക കഴുകിയാലും അവരുെട േനാട്ടം പാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കും, ആക�
സ്മിക സന്ദർശനത്തിനു എഴുെന്നള്ളുന്ന േകാപിഷ്ഠ മുനികെള കരുതി ഞാൻ എന്നും
രാത്രി പട്ടിണി കിടക്കണം. െവറും വയറ്റിൽ തലചായ്ക്കാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഞാൻ
േനാക്കുേമ്പാൾ കാണാം അവരവരുെട പായയുമായി അഞ്ചു േപരും എെന്റ മുമ്പിൽ
വരി നിൽക്കുന്നതു്”, മലർന്നു കിടന്നാണു് പാഞ്ചാലി െതളിനീരിൽ നീന്തിയെതങ്കി�
ലും ആ മുഖഭാവം െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് വ്യക്തമായില്ല.

“യുധിഷ്ഠിരൻ വാളും കുന്തവും നിലത്തിട്ടു എതിർേചരിയിേലക്കു് നടന്നുെചന്നു് ഭീ�
ഷ്മെര ഇതാ സാഷ്ടാംഗം വീണു വന്ദിക്കുന്നു, അയാൾ മടങ്ങുേമ്പാൾ ചാടിപ്പിടിച്ചു
ബന്ദിയാക്കിയാൽ, പാണ്ഡവരുമായി മുഷിഞ്ഞു വിലേപശി വലിയ ആൾനാശ ഭീ�
ഷണിയുള്ള ഈ േപാരാട്ടം ഒഴിവാക്കാം എന്ന രഹസ്യ നിർേദശം ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചതു് നിങ്ങൾ ആേലാചനയില്ലാെത
തള്ളിക്കളഞ്ഞതിെന്റ ഫലം”, ഭീമഗദയുെട മാരകപ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയെല്ലാ�
ടിഞ്ഞു, ചളിയിൽ പുളഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പറഞ്ഞു, “ഇനിെയങ്കിലും ഉത്തമ പത്രപ്രവർത്തകെര രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ നി�
ന്നു് ആട്ടിേയാടിക്കരുതു് കുരുവംശ നവഭരണാധികാരികൾ.”

2016/01/04

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ അച്ഛെന ഒന്നു് ഓർെത്തടുക്കാേമാ? േകട്ടറിവുമായി േയാജിക്കു�
ന്നുേണ്ടാ എന്നറിയാനാണു്”, അന്തഃപുരത്തിൽ സ്വകാര്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാൾ കു�
ന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാട്ടിെല ഒറ്റമുറിയിൽ ഞാനും ഭർത്താവും മാദ്രിയും. നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കാ�
െനാന്നും സൗകര്യം ആയിട്ടില്ല. െചേങ്കാൽ ഉേപക്ഷിച്ചു കാട്ടിൽ കുടിേയറിയ കാലം.
ഒന്നു് കണ്ണടച്ചു് തുറന്നേപ്പാൾ, ജാലകത്തിലൂെട ഒരു കയർ നീണ്ടു് അരിെക വന്നു.
ഉടൻ അകേത്തക്കു് ക്ഷണിച്ചിെല്ലങ്കിൽ കയറിൽ കുടുക്കി യമപുരിയിേലക്കു് ൈലം�
ഗിക അടിമയായി െകാണ്ടു േപാകുെമന്നു് ആഗതൻ മൃദുവായി ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയ�
േപ്പാൾ, ജീവിതേമാഹം െകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ യുവതയിൽ ഞാൻ സന്ദർശകെന ൈക
നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. എെന്റ ആദ്യ വിവാഹപൂർവ രതിയിൽ സൂര്യൻ െചയ്തെതാെക്ക വി�
വാഹബാഹ്യരതിയിൽ കാലനും െചയ്തു. ഭർത്താവും മാദ്രിയും അെതാെക്ക കണ്ണു്
മിഴിച്ചു കണ്ടുേവാ, അേതാ േപാത്തിൻപുറത്തു് വന്ന ഭീകരെന കണ്ടു വിറച്ചു ഉറക്കം
നടിച്ചു കിടന്നുേവാ എന്നറിയാനാവാത്ത വിധം അവർ പിേറ്റന്നു് െപരുമാറി. കയ�
റുമായുള്ള കാലെന്റ വരവു് യുധിഷ്ഠിരെന ഗർഭം ധരിക്കും വെര തുടർന്നു. പിെന്ന
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ആെള കാണാതായി. ഗർഭത്തിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവു് സേന്താഷേത്താ�
െട ഏെറ്റടുത്തു.”

“േകട്ടതു് കൃത്യം. മരണേദവതക്കു സ്തുതിയാരിക്കെട്ട.”
“ഹസ്തിനപുരി പ്രതിേരാധവകുപ്പു് പ്രതിേരാധത്തിൽ ആവുന്ന ഒരു വൻപ്രതിസ�

ന്ധിയുെട കാലം”, അങ്ങെനയാേണാ അതിർത്തി കടന്നു നുഴഞ്ഞു കയറിയ പാ�
ണ്ഡവചാരന്മാർ പുലർച്ച ആയുധപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചതിെന ഞങ്ങൾ വിേശഷിപ്പി�
േക്കണ്ടതു്?, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആയുധങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്കു് െകാള്ളയടിക്കാൻ പാക�
ത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം െകണിയായി ഒരുക്കിയതു്, കൃത്യം നകുലനും സംഘ�
വും പാടുെപട്ടു വന്നു െകട്ടിെപ്പാക്കി ചുമലിൽ വച്ചു് െകാണ്ടുേപായതാേണാ നിങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരി ആയുധപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞു വക്കുന്നതു്?”, ദുേര്യാധന�
െന്റ െകാച്ചുമകൻ സർവാധികാരി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

2016/01/05

“േചാദിക്കണം എന്നു് വിചാരിക്കും, മാദ്രരാജാവു് ശല്യൻ, പറഞ്ഞു വന്നാൽ
നകുലമാതാവു് മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠനേല്ല?, പിെന്ന എങ്ങെന യുദ്ധത്തിൽ െകൗരവസ�
ഖ്യമായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക എേന്താ ആേലാചിച്ചു വിഷമിക്കുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നി. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രാേദശിക ഭരണകൂടം യുദ്ധത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന െസൗ�
കര്യങ്ങളുെട മുെന്നാരുക്കങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്യുന്നതു് അവൾ െകൗതുക�
േത്താെട ശ്രദ്ധിച്ചു. നീണ്ട നിഴലുകൾ വീഴുന്ന ശിശിരകാലത്തിെന്റ തുടക്കമായിരു�
ന്നു. െപാരിച്ച മാട്ടിറച്ചി കിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ എന്നവൾ െകാതിച്ചു.

“പിൻവാതിൽനയതന്ത്രത്തിെന്റ ബലം എെന്നാെക്ക കൗരവ ൈസനിക മന്ത്രാ�
ലയവക്താവു് പറയും, പെക്ഷ ഭർത്താവു് കുഴഞ്ഞു വീണു നിര്യാതനായേപ്പാൾ ചിത�
യിൽ മാദ്രി സതി അനുഷ്ടിച്ചതു് കുന്തിയുെട നിരന്തര നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയായി�
രുന്നു എന്നു് കൃത്യമായി േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാധനനു കഴിഞ്ഞു എന്നതു് വസ്തുത�
യേല്ല. മുതിർന്ന റാണി എന്ന നിലയിൽ കുന്തി അനുഷ്ടിേക്കണ്ട സതി ഇളമുറ മാദ്രി�
െയ െകാണ്ടു് െചയ്യിച്ചതിെന്റ ആ പ്രതികാരഭാവം സ്വതേവ മുൻേകാപിയായ ശല്യ�
നിൽ ഒന്നു് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി.” തക്ഷശിലയിൽ പഠിച്ച ൈസനികശാസ്ത്രം കുരുേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ എെന്ന തുണക്കുേമാ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ തണുപ്പിൽ
ഇരു ൈകകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി.

“എെന്റ ഒരു ദിവസെത്ത അസാന്നിധ്യത്തിൽ തെന്ന േവണമായിരുേന്നാ അഭി�
മന്യുവിെന ചക്രവ്യൂഹത്തിെല െചന്നായകൾക്കു് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു െകാടുക്കാൻ?”,
ജീവഹാനി ഭയന്നു് ഓടി ഒളിക്കും മുമ്പു് അനുജെന്റ മകെന െകൗരവർക്കു പീഢിപ്പിച്ചു
െകാല്ലാൻ ഇരയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരെന, ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നു് മുടിയിൽ വലിച്ചു
പുറത്തിട്ട അർജ്ജുനൻ കഴുത്തു് െവട്ടാൻ കേയ്യാങ്ങിയേപ്പാൾ.

“അംഗീകൃത ആലകളിൽ എല്ലാം തീ അണഞ്ഞുേവാ, ഭരണാധികാരി ദുേര്യാധ�
നൻ തെന്ന േവേണാ കത്തിക്കു് മൂർച്ച കൂട്ടുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇരുൈകക�
ളും ഉത്സവാേഘാഷം േപാെല ഉയർത്തി. ഭൂഗർഭഅറയിൽ േവഷം മാറി എത്തിയ�
തായിരുന്നു നേന്ന രാവിെല അതിരഹസ്യഅഭിമുഖത്തിനു.
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“കുറച്ചു കാലമായി അവൾ മുനവച്ചു് വനാശ്രമത്തിൽ െചല്ലുന്ന സന്യസ്ഥേരാടു്
പറയുന്നു, മുടിയിൽ േതച്ചു പ്രതിജ്ഞ നിറേവറ്റാൻ കൗരവ ചുടുേചാര േവണം എന്നു്.
ഇനിയരുതു് ആ രക്തഭീഷണി ഞങ്ങൾക്കു് േനെര. ഇന്നു് രാത്രി തെന്ന അജ്ഞാത
സേന്ദശവാഹകൻ അവിെട നുഴഞ്ഞു കയറി മയക്കുമരുന്നു് നല്കി മുടി നീക്കി െമാട്ട�
യടിക്കും. ആ നടപടി പൂർത്തിയാവും വെര നീ ഇവിെട ബന്ദിയാവും”, ദുേര്യാധനൻ
കഴുത്തറക്കുന്ന േപാെല പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഇെതന്താണിതു് ഈ പരിപാവന ആശ്രമമുറ്റത്തു് ഇത്രയധികം കുേഞ്ഞാമന
ആട്ടിൻകുട്ടികൾ? ഇതിെനെയാെക്ക പരിപാലിക്കാനുേണ്ടാ േവണ്ടത്ര സമയം
അപാരതെയ കുറിച്ചു് എേപ്പാഴും ചിന്തിക്കുന്ന സന്യസ്ഥർക്കു്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വനാന്തരത്തിെല പാണ്ഡവവസതിക്കടുത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമം സന്ദർശിക്കയാ�
യിരുന്നു.

“നൂറാടിനും േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു് ഭീമൻ. െകൗരവരുെട േപരുകൾ. വിളിച്ചാൽ അവ
ഉടൻ വിളിേകൾക്കും. ഇവെന ദുശാസനൻ എന്നു് വിളിച്ചു േനാക്കൂ”, സന്യസ്ഥൻ
വിചിത്രസ്വരത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു. െകാട്ടാരം േലഖിക ആ േപർ െചാല്ലി ഒന്നു് വിളിച്ച�
േപ്പാൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു് ഒരാടു് അവൾക്കരികിൽ വന്നു നിന്നു.

“എന്നാൽ ഇന്നു് വറുത്തരച്ചു കറി വക്കാൻ ഇവൻ തെന്നയാകെട്ട നമ്മുെട തീൻ�
ശാലയിെല മുഖ്യതാരം” സന്യസ്ഥൻ പുറം കുപ്പായക്കീശയിൽ നിന്നു് െപെട്ടന്നു് തി�
ളങ്ങുന്ന കത്തിയൂരി, കഴുത്തറക്കുേമ്പാൾ െതറിക്കുന്ന േചാര ൈകക്കുമ്പിളിൽ പിടി�
ക്കൂ, സുന്ദരിക്കുട്ടിപാഞ്ചാലിയുെട െകാഴുത്ത മുടിയിൽ േതക്കാൻ െകാടുക്കാം അേല്ല,
എന്തിനു കുരുേക്ഷത്രം വെര അക്ഷമേയാെട കാത്തു് നില്ക്കണം?

2016/01/06

“ദൃക്സാക്ഷിയേല്ല? ദുേര്യാധനവധം എങ്ങെന? വല്ലാെത്താരു ദൃശ്യാനുഭൂതി
തേന്നാ?”, നകുലെനയാണു് െകാട്ടാരം േലഖിക വിടാെത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു്
പിന്തുടർന്നതു്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട ആേറഴു േപരുള്ള പാണ്ഡവ
സംഘത്തിൽ ഒരാൾ.

“വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന ബകെന മരം പിഴുതു അടിച്ചു െകാന്നു എന്നതും, പ്രണ�
യിനിെയ പ്രതീക്ഷിച്ചു പരിമളം പുരട്ടി രാത്രിയിൽ വന്ന കീചകെന ആൾമാറാട്ടം
വഴി മലർത്തിക്കിടത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നു എന്നതും ഐതിഹ്യെപ്പരുമയിൽ
പറഞ്ഞുശീലിച്ച ഞാൻ, ദുേര്യാധനെന ഭീമൻ ആക്രമിക്കുന്നതു് കണ്ടു പലേപ്പാഴും
െഞട്ടിേപ്പായി. ഒരു സാമ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ അർദ്ധസേഹാദരരുെട േപാരാ�
ട്ടമികവിനു. ഓേരാ ഭീമഗദാപ്രഹരവും ഉന്നം െതറ്റി മരക്കുറ്റികളിലും ചളിക്കുഴിയിലും
പതിച്ചു. ചിലേപ്പാൾ ദുേര്യാധനഗദയുെട നിഷ്ഠൂര പ്രഹരേവദന സഹിക്കാനാവാെത
ഭീമൻ വീണുരുണ്ടു. അതിനിടയിെലാരു രഹസ്യസേന്ദശം ആകാശചാരികളിൽ നി�
ന്നു് ആംഗ്യഭാഷയിൽ ഭീമൻ സ്വീകരിക്കുന്ന േപാെല ഇേപ്പാെളാരു േനരിയ ഓർമ,
ഉടെനാരു ഗദാപ്രഹരം ദുേര്യാധനെന്റ അരക്കു താെഴ െപാട്ടുന്നതും. കണ്ണു് തിരു�
മ്മി ഞാൻ മിഴിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ തുടെയല്ലു് െപാട്ടിവീണു വാവിട്ടു
അമ്മാ, അമ്മാ എന്നു് നിലവിളിക്കുന്നു. ആ രംഗം കാണാനാവാെത ഞങ്ങൾ ഭീ�
മെന വാരിെപ്പറുക്കി കിതച്ചു പാഞ്ഞു. പണ്ടു് വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ കണ്ട േപാെല
എേന്താ ഒരു പ്രത്യക്ഷം”, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നകുലൻ പരവശനായി.
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2016/01/07

“കരിമ്പുപാടത്തു് ചവച്ചു തുപ്പിയ ചണ്ടിക്കൂട്ടത്തിന്നിടയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ െപാ�
ക്കി അഞ്ചു ഭീകരെര. മതിെകട്ടുറങ്ങിയ അഞ്ചിെലാരുത്തെന്റ ശരീരഭാരം സഹിക്കാ�
നാവാെത വടം െകട്ടി ഞങ്ങൾ സംഘം േചർന്നു് വലിേക്കണ്ടി വന്നു. ഇേപ്പാൾ തീറ്റ
െകാടുത്തു് അഞ്ചു േപെരയും ഒരു വിധം തളച്ചിരിക്കയാണു്”, ഗ്രാമത്തലവൻ ഹസ്തിന�
പുരി െകാട്ടാരേഗാപുരവാതിലിൽ നിന്ന യുവസർവാധികാരിെയ വിവരം അറിയിച്ചു.

“തുറന്നു വിടൂ. വ്യാസൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േപാെല േപാകെട്ട അവരു�
െട ഇനിയുള്ള ജീവിതം. വമ്പിച്ച സഖ്യകക്ഷിൈസന്യവുമായി പടേയാട്ടത്തിലൂെട
ഞങ്ങൾ െകൗരവെര യുദ്ധം െചയ്തു േതാല്പ്പിക്കും എന്നു് ന്യായമായും കരുതിയ ഈ
നീണ്ടകാല കുടുംബശത്രുക്കൾ അഞ്ചു േപരും, ഒരു േനരെത്ത അന്നം േതടിയാേണാ
ഇക്കണ്ട ദൂരെമാെക്ക വിരാടത്തിൽ നിന്നു് വലിഞ്ഞു നടന്നു ഹസ്തിനപുരി അതിർത്തി
ഗ്രാമത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതു്”, ദുേരാധനെന്റ െകാച്ചു മകൻ സർവാധികാരി മൂ�
ക്കത്തു് വിരൽ വച്ചു.

“അേപ്പാൾ തങ്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രണയമൂല്യവും നിങ്ങൾ ഭീമനിൽ ഇതുവെര കെണ്ട�
ത്തിയിട്ടില്ല?”, താെഴ തടാകത്തിേലെക്കാഴുകുന്ന നീർച്ചാലിൽ കാൽ വച്ചു് കിന്നരി�
ക്കുകയായിരുന്നു െകാട്ടാരം േലഖിക.

“പരിപൂർണ ആശ്രിതത്വം, അെതാന്നു േപാെര പ്രണയാഭിലാഷങ്ങളിനിയും പൂ�
വണിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന പരിേദവനത്തിലും എെന്റ മുമ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടു് കുത്തി
ൈകമുത്തി വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ മാത്രം പരമാനന്ദം യാചിക്കുന്ന ഭീമെന മഹത്വ�
െപ്പടുത്താൻ”, പാഞ്ചാലിയുെട സ്വരത്തിൽ വാത്സല്യം കലർന്നു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ പട്ടാഭിേഷകം തടയാൻ െകൗരവരാജവിധവകളുെട കുട്ടികൾ
തെന്ന പുറത്തിറങ്ങി േഗാപുരവാതിലിൽ പ്രേക്ഷാഭം തുടങ്ങിയേല്ലാ. എന്താ സംഭ�
വം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആകാംക്ഷേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആവാസവ്യവസ്ഥയായിരുന്ന ഖാണ്ഡവവനം കത്തിച്ചു് ജീവജാലങ്ങെള നശി�
പ്പിച്ചു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിതു. ചൂതു് കളിച്ചു നഗരം നഷ്ടെപ്പടുത്തി സ്വത്തുതർക്കം തീർ�
ക്കാൻ ഹിംസയുെട േപപിടിച്ച വഴി പിന്തുടർന്നു. ദുഷ്  പ്രവർത്തികളുെട പട്ടിക നീ�
ണ്ടതാണു്. െചേങ്കാൽ എടുക്കുന്നില്ല ഭരണം മാത്രേമ െചയ്യൂ എന്നു് അർജ്ജുനൻ
ഇടെപട്ടു വിലേപശി േനാക്കി, കുട്ടികൾ ഒരു പണത്തൂക്കം േപാലും പ്രേക്ഷാഭത്തി�
െന്റ തീവ്രത കുറക്കുന്നില്ല, േവെറ തിരെക്കാന്നും ഇല്ലേല്ലാ, കരിമ്പിൻ തണ്ടു് ചവച്ചും
ശിശിരെവയിൽ െകാണ്ടും നാടകം കാത്തിരുന്നു കാണാം”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
ൈകകൾ വീശി ആടിയുലഞ്ഞു സംസാരിച്ചു.

2016/01/08

“അഭിവന്ദ്യ ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിനു സേഹാദരപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ എഴു�
തിയ ഒരു അേപക്ഷ കയ്യിൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്, നമ്മുെട പത്രികയിൽ െപാട്ടിക്ക�
േണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു”, സംഗതി ഇത്രമാത്രം, െപാതു താൽപ്പര്യ�
ത്തിൽ രാജ്യം വിഭജിച്ചു പകുതി പാണ്ഡവർക്കു് ഉടനടി െകാടുക്കണം.”
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“ഒപ്പു് വ്യാജമാേണാ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അേപക്ഷ അയച്ചിട്ടുേണ്ടാ, സംഗതി
െകാട്ടാരത്തിൽ ആരാണു് ൈകപ്പറ്റിയതു്, േരഖ േചാർന്നതു് ആരു വഴി, ഒത്തിരി മു�
ള്ളുള്ള േചാദ്യങ്ങൾക്കു് നീ െപാതു മണ്ഡലത്തിൽ ഉത്തരം പറേയണ്ടി വരുെമങ്കിലും
ഇന്നു് േവെറ േസ്താഭജനക വാർത്ത േവെറ ഇെല്ലങ്കിൽ, ആ ഉടനടി എന്ന വാക്കിെന
യുദ്ധ ഭീഷണിയാക്കി മുൻനിരയിൽ ഇരുത്തൂ”, പത്രാധിപർ ഒഴിവുദിവസ ആേഘാഷ�
ത്തിൽ അമ്പും വില്ലുെമടുത്തു് െകാട്ടാരം െലഖികക്കു് േനെര ചാൺ വലിച്ചു.

“നൂറു കൗരവരും വിദുരർെക്കാപ്പം പിതൃക്കൾക്കു് ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ കാശിയി�
േലക്കു് േപായ ദിവസം, ൈവകിയ രാത്രിയിൽ കൗരവരാജവധുക്കളുെട അന്തഃപുര�
ത്തിൽ െകൗരവരുെട പതിവു് ൈസനിക േവഷത്തിൽ അഞ്ചു അപരിചിതെര കണ്ടു
എന്നു് അവിെടയുള്ള മൂന്നാംലിംഗ സുരക്ഷാഭടന്മാർ ഭീഷ്മരുെട ശ്രദ്ധയിൽ െകാണ്ടു�
വന്നിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പിതാമഹെന രാവിെല തെന്ന പരുക്കൻ രീതി�
യിൽ േചാദ്യം െചയ്തു.

“െകൗരവരുെട പതിവു് ൈസനിക േവഷത്തിൽ അന്തഃപുരത്തിൽ എത്തിയവ�
െര പിടികൂടി രഹസ്യമായി വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തു അവർ ആേരാ അവരല്ല എന്നു്
സംശയാതീതമായി ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതു് രാജവധുക്കൾ തെന്ന അേല്ല? ഞാൻ
രാജ്യത്തിെന്റ ൈസന്യാധിപനാണു്, ഔേദ്യാഗിക വസ്ത്രാേക്ഷപകനല്ല”, ആദ്യമായി
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട െകാട്ടാരം െലഖികക്കു് കിേട്ടണ്ടതു് അന്നു് കിട്ടി എന്നു്
ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒെക്ക കമ്പം കാണിക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പത്രികയുെട
ഊട്ടുപുരയിൽ.

2016/01/09

“അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടൻ കയ്യിൽ തടഞ്ഞതു് ദുേര്യാധനെന്റ നീണ്ട
കത്താണേല്ലാ, ഇനി നിങ്ങൾ േവദനേയാെട പറയും, അതു് പ്രിയദുേര്യാധനൻ യുദ്ധ�
ത്തിനു മുമ്പു് യുധിഷ്ഠിരൻേജ്യഷ്ഠനു അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും എഴുതിയ അന്ത്യ�
ലിഖിതമാെണന്നു. ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ നെമ്മ കുടിലതേയാെട േദ്രാഹിച്ച െകൗര�
വൻ അന്ത്യമടുത്തു് എന്നു് േതാന്നിയേപ്പാൾ എഴുതിവച്ച ആ കത്തു് കത്തിച്ചു കളയ�
ണം”, ഭീമൻ വികാരവിേക്ഷാഭേത്താെട പറഞ്ഞു. മറ്റു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും
വിദുരരും അരിെക െചവിേയാർപ്പിച്ചു നിന്നു.

“ഇതു് ആശംസകളല്ല, ഇതു് സഖ്യകക്ഷിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് കുരുവംശം യുദ്ധാ�
വശ്യത്തിനു വാങ്ങിയ കടങ്ങളുെട നീണ്ട പട്ടികയാണു്. ആരു യുദ്ധം ജയിച്ചു അധി�
കാരത്തിൽ വന്നാലും, ഒരു െകാല്ലത്തിന്നകം മുതലും പലിശയും െകാടുത്തു് ബാ�
ധ്യത തീർത്തിെല്ലങ്കിൽ, കടക്കാർ മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി ‘െവട്ടിെപ്പാളി�
ച്ചു’ െകാണ്ടു് േപാവും”, അർദ്ധ സാക്ഷരനായ യുധിഷ്ഠിരൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു്, െകൗരവൻ
സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ കത്തു് തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിെച്ചടുത്തു.

2016/01/10

“നീ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു് പരസ്യമായി ഇരയായി എന്നതു് ഒരു വസ്തുത എന്ന നി�
ലയിൽ െപാതുസമൂഹം തർക്കമില്ലാെത അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, അഴിച്ചിട്ട മു�
ടിയിനി െകട്ടണെമങ്കിൽ ൈകക്കുമ്പിളിൽ ഞങ്ങൾ െകൗരവേച്ചാര െകാണ്ടുവരണം
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എന്നു് ഒരാചാരം േപാെല ഒരിക്കൽ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞതിൽ കവിെഞ്ഞാരു
പ്രതികാരതീവ്രത, നീ െകൗരവെര കുറിച്ചു് ഞങ്ങൾ നിത്യവും നിെന്റ അടുത്തിരുന്നു
അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാെഴാന്നും, സന്ദർഭത്തിെന്റ െഗൗരവമനുസരിച്ചു് കാണി�
ക്കുന്നില്ലേല്ലാ”, അർജ്ജുനൻ ആശ്ചര്യെപ്പട്ടു.

“എന്തിനു ഞാൻ നിത്യവും നിങ്ങൾെക്കാപ്പം സംഘം േചർന്നു് എെന്റ ആരാ�
ധകെര പഴി പറയണം?”, പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികെയ േനാക്കി അർത്ഥ�
ഗർഭമായി പുഞ്ചിരിച്ചു”, പ്രേത്യകിച്ചും, െസൗന്ദര്യവർദ്ധകമരുന്നുകളും അടിവസ്ത്രങ്ങ�
ളും ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടതു് ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ െസൗമനസ്യേത്താെട
പരിഗണിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ.”

2016/01/11

“നിലവിൽ ജനഹിതത്തിനു അനുകൂലമായി ദശാബ്ദങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന,
ധൃതരാഷ്ട്രരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള കുരുവംശത്തിെനതിെര െപാതു അഭിപ്രായരൂപീ�
കരണത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുെട ഹീനശ്രമത്തിൽ, ജനംഹൃദയം െകാണ്ടു് പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഐക്യെപ്പട്ടു്, േവണ്ടിവന്നാൽ ബലപരീക്ഷണത്തിലും യുധിഷ്ഠിരെന്റ കൂ�
െടയാെണന്ന ഒരു കുടിലമുൻവിധി നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി ജനതയിൽ അടി�
േച്ചൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നാണു ഭരണത്തിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ദുേര്യാ�
ധനെന്റ നിരീക്ഷണം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”

“അധികാരം ൈകവശം വച്ചിരിക്കുന്നവെന്റ അന്തസ്സില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ�
ക്കു് മറുപടി വാ െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു് അവനു മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിൽ, ഇനി
ഭീമഗദ െകാണ്ടു് കുരുേക്ഷത്രം മാരകമായി പറയെട്ട”, പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാ�
വി നകുലൻ.

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

“അേപ്പാൾ അതാണു് പാഞ്ചാലി ദുേര്യാധനെന ഈയിെടയായി പഴി പറയാ�
തിരിക്കുന്നതു്, അെല്ല? കുെറ നാൾ മുമ്പു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് െകാട്ടാരം പ്ര�
തിനിധി സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിേലക്കു് ധാന്യവുമായി വന്നേപ്പാൾ ഒരു െകട്ടു് പനേയാ�
ലയും നാരായവും പാഞ്ചാലിക്കു െകാടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എഴുതാൻ നമുക്ക�
റിയാത്തതു െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലിയും നിരക്ഷര എന്നു് ഞാൻ െതറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇനിെയ�
ന്താണു് വഴി െകാട്ടാരം േലഖിക അറിയും മുമ്പു് പാഞ്ചാലി നെമ്മ കുറിച്ചു്എഴുതിയെത�
ല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വക്കാൻ? ൈകവിട്ടു േപായാൽ അതു് വ്യാസൻ െപാക്കും. രാജവം�
ശങ്ങളുെട ഹരിശ്രീ അറിയാത്ത ആ സന്യസ്ഥ ജീവിക്കു മഹാഭാരതെമഴുതി ഇതി�
ഹാസകാരനുമാവാം”, ചാരവകുപ്പു േമധാവി എന്നു് സ്വയം വിളിച്ചു ശീലിച്ച നകുലൻ
പുറത്തു് െകാട്ടാരം േലഖിക െചവിേയാർക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാെത കത്തിക്കയറി.

2016/01/12
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“എെന്റ ൈജവികപിതാവു് സ്വർഗരാജ്യത്തിേലക്കു് വിശിഷ്ടാഥിതി ആയി
എെന്ന െകാണ്ടു് േപായതും അവിെട സൽക്കാരത്തിൽ േദവ നർത്തകി ഉർവശി�
യുമായി ഞാൻ വഴിവിട്ടു തീവ്രപ്രണയത്തിൽ ആയതും എത്ര തന്മയത്വേത്താെട
ഭൂമിയിൽ വന്നു പറഞ്ഞിട്ടും പാണ്ഡവസേഹാദരങ്ങൾ ആ കഥ വിശ്വസിച്ചില്ല. വി�
രാടത്തിൽ അജ്ഞാതവാസം തുടങ്ങുേമ്പാൾ മൂന്നാംലിംഗക്കാരനായി അന്തഃപുര�
ത്തിൽ കഴിയാൻ തിരസ്കൃത പ്രണയിനി ഉർവശിയുെട ശാപം എനിക്കിതാ അനുഗ്ര�
ഹമാവുന്നു എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാഴാണു് സ്വർഗരാജ്യ സന്ദർശനം അസത്യമല്ല എന്ന�
വർ പല്ലു് കടിച്ചു സമ്മതിച്ചതു്”

അർജ്ജുനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഇന്നിറങ്ങിയ
പതിപ്പിൽ.

“നിെന്റ ഭാര്യ നിത്യവും വന്നു ഈ സന്യസ്ഥ മഠത്തിലുള്ള അേന്തവാസികളുെട
ൈജവവിസർജ്യം കലത്തിൽ സംഭരിച്ചു തലച്ചുമടായി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി സംസ്ക�
രിച്ചു കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വസതിയിേലക്കു് നിശബ്ദം േപാവുന്നു. അവൾ ഒരിക്കൽ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്നു എന്നും, ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കു�
രുവംശ മഹാറാണിയാവുെമന്നും എനിക്കറിയാം. അഴിച്ചിട്ട മുടിക്കും െകട്ടിവക്കാ�
നുള്ള മുടിക്കുമിടയിെല ഇടേവളയിെല വ്യാഴവട്ടക്കാല സഹനെത്ത കുറിച്ചു് ഒരിക്ക�
െലങ്കിലും ആത്മീയപരിചരണത്തിനു് ഞങ്ങളിൽ ആെരയും അവൾ സമീപിച്ചിട്ടി�
ല്ല. എന്നാൽ നീയാകെട്ട, ഈ പന്ത്രണ്ടു വർഷ വനജീവിതം അവസാനിക്കാൻ
ഇരിെക്ക നാലു് പ്രാവശ്യവും എേന്നാടു് േചാദിച്ചതു്, ഒേര േചാദ്യങ്ങളാണു്, എന്താ�
ണു് ഈ പാരാവാരത്തിെന്റ കാതൽ, എന്താണു് എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ അർത്ഥം.
ഒരിക്കെലങ്കിലും, ഒരിക്കെലങ്കിലും നീ വിമ്മിട്ടെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ, യാഗാഗ്നിയിൽ നി�
ന്നുയർന്നു പാഞ്ചാലപുത്രിയായി നിെന്ന പ്രണയതീവ്രതേയാെട സ്വയംവരം െചയ്ത
ആ സ്ത്രീെയ പീഢനത്തിെന്റ മുൾ വഴിയിൽ നടത്തിച്ച പാപത്തിൽ നിന്നു് എങ്ങെന
കരകയറും.”

“ഒരാൾ മാത്രം ധർമ്മിഷ്ഠൻ എന്നു് പരെക്ക പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ, മറ്റു നാ�
ലു് േപരുെട മേനാവീര്യം കുറയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രീണന സ്വരത്തിൽ
േചാദിച്ചു.

“അവർക്കും അനുകരിച്ചു കൂെട? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിേല്ല നിങ്ങൾ, യുധിഷ്ഠിരൻ ഒന്നും
അങ്ങെന പറയുക പതിവില്ല, “എന്തും സത്യവാങ്ങ്മൂലം” എന്ന വിേശഷണേത്താ�
െട, ഇടെനഞ്ഞിൽ ൈക വച്ചു് ഉച്ചരിച്ചു ശീലിച്ചു. അതിെന്റ ഗുണം കാലെന്റ മക�
നായ ഈ “തല മുതിർന്ന” ഭർത്താവിനു കിട്ടി.”

പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവളുെട േമാഹനശരീരവും ഒപ്പം പങ്കു േചർന്നു.

2016/01/13

“പതിെനട്ടു ദിവസം െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഇരുപതു ലക്ഷം കൗരവ/കൗരവസഖ്യ
ൈസനികെര െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു എന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട മുഖ പ്രസം�
ഗം അവർ കുരുവംശ കുലീനതെയ കുടുംബവഴക്കായി കരിവാരി േതക്കുന്ന ദുഷിച്ച
പത്രപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിെന്റ തുടർച്ച മാത്രമാണു്. എത്ര ശത്രുക്കൾ െകാ�
ല്ലെപ്പട്ടു എന്നു് ഞങ്ങൾ തലെയണ്ണിയിട്ടില്ല. കണക്കു ശരിയായിരിക്കാം, പെക്ഷ
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ഓേരാ മരണവും േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ ഓേരാ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുകയായി�
രുന്നു. ഓേരാ മരണവും മറുപക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിേരാധത്തിലൂന്നിയ തിരിച്ചടിയുെട
ഫലമായിരുന്നു. അതു് െവറുെമാരു െകാലപാതകമായിരുന്നില്ല, അതു് യുദ്ധഭൂമിയി�
െല ജീവഹാനിയായിരുന്നു”

ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ രാജസഭയിൽ ൈവകാരി�
കതേയാെട വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ േകൾക്കാൻ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു് മുഖപ്ര�
സംഗം എഴുതിയ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ മാത്രം.

2016/01/14

“ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല ഈ ഒറ്റമുറി മരക്കുടിലിൽ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ�
െക്കാപ്പം കഴിയുന്ന പാഞ്ചാലിയിൽ, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിെല ഭൂഗർഭ അറ�
യിെല കാര്യാലയത്തിൽ ഇരുന്നു നിങ്ങളുെട പ്രതിേയാഗി ദുേര്യാധനനു് ഇത്രയ�
ധികം ദുഷിച്ച അധികാരം പ്രേയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് നിങ്ങെള
ഇേപ്പാൾ േവദനിപ്പിക്കാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രേകാപനപരമായ വിരൽ
ചൂണ്ടേലാെട േചാദിച്ചു. േവനലിൽ അന്തരീക്ഷം നിറം വച്ചു് സന്ധ്യ കനത്തിരുന്നു.
വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിെന്റ അന്ത്യം.

“അടിമക്കുേമൽ ഉടേയാനു പരമാധികാരം ഉെണ്ടന്നതു് സമകാലിക പരിഷ്കൃത
സമൂഹത്തിൽ പരെക്ക സ്വീകാര്യത േനടിയ അവകാശമേല്ല, അതിൽ എന്താണു്
നിങ്ങൾ ആേരാപിക്കും േപാെല ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും നിത്യവും െനാമ്പരെപ്പ�
ടാനുള്ളതു്?” ദുസ്സംശയേത്താെട ഭീമൻ ശരീരം കുലുക്കി കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു ചുണ്ടിൽ
േചാരക്കറ െപാങ്ങി. മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ അയാെള ബലമായി പിടിച്ചു വലിച്ചു പു�
റത്തു് േതാട്ടത്തിൽ െകാണ്ടു് േപായി മണ്ണിൽ കിടത്തി തലയിൽ തണുത്ത െവള്ളം
കലത്തിൽ നിന്നു് ധാര ധാരയായി ഒഴിച്ചു.

2016/01/15

“വിരാടെകാട്ടാരത്തിൽ പാചകക്കാരനായും കന്നുേമക്കുന്നവനായും നൃത്താ�
ധ്യാപകനായും ഒെക്ക ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പാണ്ഡവെര, അജ്ഞാതവാസ ഒളിത്താ�
വളത്തിൽ നിന്നു പുകച്ചു പുറത്തു് െകാണ്ടുവരാൻ െകൗരവർ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി
ഉടൻ നടപ്പിലാക്കും എന്നറിയുന്നു. പാണ്ഡവരുെട നല്ല നടപ്പിനു ജാമ്യത്തടവുകാ�
രിയായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ കൗരവ ചാരനിരീക്ഷണത്തിൽ, ദശാബ്ദങ്ങളായി പാർ�
പ്പിച്ചിരുന്ന കുന്തിെയ തലെമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളി കുത്തി, കഴുതപ്പുറത്തു് നഗരികാണി�
ക്കാൻ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കയാണു് ദുേര്യാധനൻ. ഈ മാതൃപീഡനം തടയാൻ
ഒരു ധീരപാണ്ഡവൻ കുതിച്ചു ചാടി മുേന്നാട്ടിറങ്ങിയാൽ അേതാെട തീരും ഒളിജീവി�
തത്തിെല അജ്ഞാത എന്ന നിബന്ധന. പിെന്ന വീണ്ടും തുടങ്ങണം അടിമപദവി�
യിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം. പാഞ്ചാലിയുെട വസ്ത്രാേക്ഷപ സമയത്തുണ്ടായ
മായിക പ്രകടനം േപാെല കൗരവകുടിലതെയ പ്രകൃതി തെന്ന ൈകകാര്യം െച�
യ്യെട്ട എന്നാണു സാത്വികനായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ നിലപാടു്. നിലവിൽ ഈ മുതിർന്ന
പാണ്ഡവൻ കുങ്കൻ എന്ന നിർമിതബ്രാഹ്മണസ്വത്വത്തിൽ വിരാടെന്റ ചൂതു് കളിേസ�
വകനായി സ്വസ്ഥ ഒളിജീവിതം നയിക്കുന്നു. വിരാട ഭാര്യാസേഹാദരനായിരുന്ന
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യുവൈസന്യാധിപൻ കീചകെന്റ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു പിന്നിൽ ഭീമനാെണ�
ന്നു് സംശയിക്കുന്ന െകൗരവർക്കു ഈ നഗരികാണിക്കൽ നടപടി ൈദവേകാപം
വരുത്തുേമാ എന്നാണു വിേവകവചനത്തിെന്റ മൃദു ഭാഷി വിദുരർ ഭയക്കുന്നതു്. അതി�
േവഗം വികസിക്കാവുന്ന ഈ െകാട്ടാര വാർത്തയുെട വിശദാംശങ്ങൾക്കു് കാത്തി�
രിക്കുക ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.”

“പുതുമഹാറാണിെയ ഇതുവെര െപാതുപരിപാടിയിെലാന്നും കണ്ടില്ലേല്ലാ”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജസഭ പ്രതിനിധിേയാടു പരസ്യമായി പരിഭവിച്ചു.

“മക്കൾ ജീവത്യാഗം െചയ്ത േശഷം ശയ്യാവലംബിയായ ഗാന്ധാരിയിൽ നിന്നു്
രാജകീയാഭാരണങ്ങൾ ഒന്നു് അഴിച്ചു കിട്ടേണ്ട. ദശാബ്ദങ്ങളായി അടിഞ്ഞ അഴു�
ക്കും െമഴുക്കും നീക്കി മിനുക്കാൻ സമയെമടുത്തു. ഇനി ൈവകില്ല. നാെള പൂർണി�
മയിൽ മഹാറാണി െപാതുജനങ്ങളുെട ആരാധനയ്ക്കു് സർവാഭരണവിഭൂഷിതയായി
നിന്നു് െകാടുക്കുന്നു, െകാട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിൽ. വനാന്തരത്തിെല സന്യസ്ഥ സമൂഹം
അനുമതി േതടിയിട്ടുണ്ടു് ആശീർവദിക്കാൻ. നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആദ്യ ദർശന രാ�
ത്രിയിൽ തെന്ന വരി നിൽക്കാൻ?”

2016/01/16

“സത്യസന്ധെനന്നു പുരപ്പുറത്തു് നിന്നു് വിളിച്ചുകൂവുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ പരസ്യ നുണ�
പരിേശാധനക്കു് തയ്യാറുേണ്ടാ? നിങ്ങൾ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു നിങ്ങൾ തെന്ന വി�
ധി പറഞ്ഞാൽ മതി, അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ പാതി പതിരായാൽ േപാലും ഞങ്ങൾ
രാജ്യം പകുത്തു് െകാടുക്കാം.” ഹസ്തിനപുരി അരേങ്ങറ്റ ഭൂമിയിെല യുദ്ധവിരുദ്ധസം�
ഗമത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കൗരവ രാജകുമാരൻ.

“െപാന്നാടയും പൂർണകുംഭവുമായി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക കാത്തിരിക്കയാ�
ണു് സ്വീകരിക്കാൻ, പാണ്ഡവധീരേപാരാളികൾ അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതും
േനാക്കി.”

“ഇെതന്താ, ഭരണകൂടമാറ്റത്തിൽ പത്രമുടമയുെട അടവുനയ അറിയിേപ്പാ,
അേതാ പണിെയടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകേരാടുള്ള പരസ്യ
അധിേക്ഷപേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി പത്രമുടമെയ ആശം�
സിച്ചു.

“വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക േകന്ദ്രത്തിൽ, പാണ്ഡവർ തിരക്കു് പിടിച്ചു
സഖ്യകക്ഷികെള സംഘടിപ്പിച്ചു യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുന്നു എന്നാണു േകൾവി. യുദ്ധഭീ�
ഷണിേയാടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, വിത്തും ൈകേക്കാട്ടുമായി ഗംഗയാറിെന്റ
തീരെത്ത കർഷകർെക്കാപ്പം െവയിലിൽ വിയർത്തു് പണിെയടുക്കുന്ന ദുേര്യാധന�
െന െകാട്ടാരം േലഖിക ഒടുവിൽ കെണ്ടത്തി.

“ആരുേടയും സാമ്രാജ്യവികാരങ്ങൾ വൃണെപ്പടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കു�
ന്നില്ല”, െനറ്റിയിൽ നിന്നു് വിയർപ്പു തുടച്ചു നീക്കി, ഒരു കർഷകബാലൻ െകാടുത്ത
ശുദ്ധജലം െകാണ്ടു് കയ്യും മുഖവും കഴുകി കൗരവരാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു, “ആക്രമി�
ക്കാൻ വരുന്നവർക്കു് േവണ്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ യമുനാതീരത്തു് അടിസ്ഥാന െസൗ�
കര്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു െകാടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ െകൗരവർ.”
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“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു”, അതിരാവിെല മാലിന്യനീക്കത്തിനു് അവൾ േപായ തക്കം
േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു േചാദിച്ചു.

“ശന്തനുവിെന്റ െവപ്പാട്ടി ഗംഗയിൽ കവിെഞ്ഞാന്നുമായിരുന്നില്ല പാഞ്ചാലി
എന്നു് നവജാതശിശുക്കെള അവൾ ൈകകാര്യം െചയ്ത രീതിയിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾ�
ക്കു് വ്യക്തമേല്ല? ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവരും ഭക്ത്യാദരപൂർവം ബീജദാനം െചയ്തു
ഗർഭിണി ആയ േശഷം പാഞ്ചാലി, ഓേരാ കുഞ്ഞിേനയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷയാക്കി. വിതുമ്പിയും േകാപിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളു�
െട േക്ഷമം അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, അവർ പിതൃഗൃഹത്തിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന
യാന്ത്രിക മറുപടി തന്നു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട സാമന്തനായ പാഞ്ചാ�
ലൻ തന്നുേവാ വല്ല വിവരവും? ഇല്ല. ആ കുട്ടികൾ അേപ്പാൾ എവിെട? പറഞ്ഞു
വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു് മണികർണികയിൽ ശ്രാദ്ധം െചേയ്യണ്ട ആ കുട്ടികൾ ഗംഗ�
യിൽ ഒഴുകിേപ്പാേയാ?”, േതാട്ടത്തിൽ എേന്താ ഉന്നം വച്ചു് ചുറ്റും േനാക്കിയ അർജ്ജു�
നൻ െപെട്ടന്നു് ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രയിൽ ജനിച്ച മകൻ അഭിമന്യുവിേനാടു്
സംസാരിക്കുന്ന േപാെല അവൾക്കു േതാന്നി. അവൾ ആ അച്ഛൻ മകൻ വിനിമയ�
ത്തിനു് തടസ്സമാകാെത തിരിഞ്ഞു നടന്നു.

2016/01/17

“ആലയിലും പാടത്തും പണി െചയ്യാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആളില്ലാത്തതു്, സ്വ�
ത്തുേമാഹം സഹിക്കവയ്യാെത നിർബന്ധിത ൈസനിക േസവനത്തിനു് െകൗരവ�
രു് നാെടാട്ടുക്കു് ഓടി നടന്നു ആെള കൂട്ടി യുദ്ധം െചയ്തതു് െകാണ്ടാെണന്നു് പുതിയ ഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ വക്താവു് നകുലൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതു് നിങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക.

“പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും േദവസന്തതികൾ ആയതു െകാണ്ടു് ചാവാെത കു�
രുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് തിരിച്ചു വന്നു എന്നും, സാധുമനുഷ്യർക്കു് പിറന്നവർ എല്ലാം
ശത്രുവിെന്റ െവട്ടും കുത്തും ഏറ്റു ചത്തു് േപായി എന്നും പറഞ്ഞു കുരുവംശം േദവനു്
തീെറഴുതി കയ്യും െകട്ടി അവർ ഇനി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കും വെര അങ്ങെന സുഖ�
മായി ഇരിക്കെട്ട”, കൃപാചാര്യൻ, യുദ്ധത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്യാെത മടങ്ങിയ ആ
വൃദ്ധബ്രാഹ്മണ കൗരവ ഗുരു, ധാന്യം െപാടിക്കുന്നതിനിടയിൽ.

2016/01/19

“സ്വത്തുവിഭജനത്തിെല തർക്ക പരിഹാരത്തിനു് നടത്തിയ അത്യുന്നതതല
നയതന്ത്രനീക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ച കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധ�
ത്തിൽ പെക്ഷ, െകൗരവർ എല്ലാ അർദ്ധസേഹാദര പാരസ്പര്യസ്പർശങ്ങളും കാ�
റ്റിൽ പറത്തി നരനായാട്ടിനിറങ്ങിയതു് ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത
അധ്യായമായി വരുംയുഗത്തിലും രാഷ്ട്രമീമാംസാവിദ്യാർത്ഥികൾ തക്ഷശിലയിൽ
പഠിക്കുെമന്നു് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ വക്താവു് നകുലൻ നമ്മുെട സ്വന്തം മാ�
ധ്യമഭാഷയിൽ തെന്ന പറഞ്ഞുവച്ചേല്ലാ”, പ്രഭാഷണം േകെട്ടഴുതി അരേങ്ങറ്റ ൈമ�
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താനത്തിൽ നിന്നു് ൈവകിയ സന്ധ്യയിൽ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങേവ കൂട്ടുകാരേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്ത േപാരാളിയുെട േനർസാക്ഷിെമാഴിയെല്ല, അവിശ്വസി�
ക്കേണാ? േപാരാട്ടത്തിനു മണിയടിച്ചിട്ടും കുലുങ്ങാെത, യുധിഷ്ഠിരൻ നഗ്നപാദനാ�
യി െചന്നു് കൗരവ സർവ ൈസന്യാധിപെന ഉപചാരപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചു ആശീർ�
വാദം േതടുന്നെതാെക്ക കണ്ടേപ്പാൾ നകുലനു വ്യക്തമായിക്കാണും, പാണ്ഡവനി�
ലപാടിെന്റ അഹിംസാൽമകത”, യുദ്ധവിരാമേത്താെട െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട ആ യു�
വയുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഇരുണ്ട ഭാവിെയ ഓർത്തു് ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണിെല്ലന്ന
ഉറപ്പിൽ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

2016/01/21

“രാജസഭയിൽ, പാണ്ഡവർ ചൂതു് കളിയിൽ നിരന്തരം േതാൽക്കുന്ന വിവരം
അപ്പേപ്പാൾ അറിഞ്ഞു വിറളിപിടിച്ച ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, കൗരവരാജവ�
ധുക്കെള െസൗന്ദര്യ പരിപാലനത്തിനു് എന്നു് പറഞ്ഞു കബളിപ്പിച്ചു അരിെക േചർ�
ത്തുനിർത്തി കൂർത്ത വിരൽനഖങ്ങൾ െകാണ്ടു് പലയിടത്തും കുത്തി മുറിേവൽപ്പിക്കു�
ന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടേമ്പാൾ, മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണു്
െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ വിവസ്ത്രയാക്കിയെതന്നു ദുേര്യാധനെന്റ വിശദീകരണം വന്ന�
േല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നഗ്നപാദരായി
പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു പടിയിറങ്ങുന്ന േനരം.

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

2016/01/25

“െഞട്ടിേപ്പായി, രാജകീയ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു േവദി വിട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ കുഴഞ്ഞ കാലുമായി അവശനായി നിലത്തിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവിെന തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കാെത പാഞ്ചാലി രഥത്തിൽ കയറുന്നു” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യ�
നുമായി അേപ്പാൾ കണ്ട കാഴ്ചയുെട െഞട്ടൽ പങ്കിട്ടു.

“യുധിഷ്ഠിരനു് വയസ്സായി. അച്ഛെന്റ പ്രായമുള്ള ആൾ കുഴഞ്ഞ വഴിയിലൂെട
തെന്ന ആയുഷ്കാല െവപ്പാട്ടിയാക്കിയതിൽ പാഞ്ചാലിക്കിന്നുമുണ്ടു് തീരാത്ത പക”,
ചുറ്റും ഭീതിേയാെട േനാക്കി ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ ഉടൻ നാ�
വു കടിച്ചു.

“പാഞ്ചാലി െപരുവഴിയിൽ തളർന്നു വീണു മരിച്ചു എന്നാണു് േകട്ടതു്”, ഓടി�
ക്കിതച്ചു വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക അതിഭാവുകത്വത്തിെന്റ അതിപ്രസരേത്താെട
അറിയിച്ചു.

“കഴിവുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു”, പരീക്ഷിത്തിെന്റ മകൻ ജനേമജയനു ഹരിശ്രീ
പഠിപ്പിക്കയായിരുന്ന െകാട്ടാരം ഗുരു കൃപാചാര്യൻ ക്ഷീണിച്ച മുഖഭാവേത്താെട
േകാട്ടുവായിട്ടു.

2016/01/26
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“കരൾ പറിക്കും മുമ്പു് നിങ്ങൾ കൗരവെച്ചവി കടിക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി.
എന്തായിരുന്നു കാര്യം?”

“തക്ഷശിലയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പരിഷ്കൃതസമൂഹ നടപടിക്രമം ഞങ്ങളും ഇട�
െക്കാെക്ക പാലിക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക അതിൽ പിടിച്ചു ഞങ്ങ�
െള കുടയിേല്ല? പ്രതിെയ കുറ്റവാളി എന്നു് മുദ്ര കുത്തി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും മുമ്പു് എെന്ത�
ങ്കിലും പറയാനുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ അർദ്ധസേഹാദരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലി�
യുെട ഉടുതുണി വലിച്ചൂരി എന്ന പാണ്ഡവആേരാപണം നിേഷധിക്കുന്നില്ല എന്നു്
അയാൾ അേപ്പാഴും ആവർത്തിച്ചു. രാജസഭയിൽ ആണുങ്ങൾ ചൂതു് കളിക്കുേമ്പാൾ,
അന്തഃപുരത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായ കൗരവരാജവധുക്കെള െസൗന്ദര്യ ശിക്ഷണം െച�
യ്യുന്നതിെന്റ മറവിൽ െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങൾ പാഞ്ചാലി അവരിൽനിന്നു് െകൗശ�
ലേത്താെട േചാർത്തി എന്ന ഗുരുതര ആേരാപണം ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടേപ്പാൾ, രഹസ്യമുറിയിൽ അടച്ചിട്ടല്ല, ആേണാ? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി�
െയ േദഹപരിേശാധന െചയ്തതു്?, പരസ്യമായി രാജസഭയിൽ വച്ചായിരുന്നു എന്ന�
തു് നടപടിയുെട സുതാര്യതക്കു് െതളിവേല്ല? എന്നയാൾ എേന്നാടു് െവല്ലുവിളിക്കുന്ന
േപാെല േചാദിച്ചു.”, ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചുടുകൗരവേചാരയുമായി, പാഞ്ചാലിെയ േത�
ടി പാളയത്തിേലക്കു് ആ സ്ഥൂല ശരീരി കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി ഓടി െചല്ലുന്നതു് െകാട്ടാരം
േലഖിക െകൗതുകേത്താെട േനാക്കി.

2016/01/27

“അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്താൻ േവണ്ടിയാണു് പാഞ്ചാലി നിങ്ങളുമായി കൂ�
ട്ടം കൂടുന്നതു് എന്നു് െകൗരവർ പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ”, കൗരവരാജവധുക്കളുെട അന്തഃപു�
രത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക അതിരു വിട്ടു.

“പാഞ്ചാലി ഇവിെട കയറി വന്നു് വാെളടുത്തു് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളുെട കഴുത്തു് െവ�
ട്ടെട്ട. ഈ െദ്രൗപദിയുെട ഒരു കാര്യം എന്നു് പറഞ്ഞു ബാക്കി െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു്
േപരും ചുറ്റും നിന്നു് അവേളാടു് കിന്നരിക്കും”, ദുേര്യാധനെന്റ ഭാര്യ പുഞ്ചിരിച്ചു.

പാഞ്ചാലിയുെട കിടപ്പറക്കു് പുറെത്ത പൂേന്താട്ടത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ചു െകാണ്ടി�
രുന്ന െവള്ളമുയലിെന ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ ൈകപ്പിടിയിെലാതുക്കി, കഴുത്തിൽ കടിച്ചു
േചാരയൂറ്റി, െതാലി കളഞ്ഞു കനലിൽ ചുടുകയായിരുന്ന നകുലെന്റ അരിെക ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു ചുട്ടേചാളം ഒരു പിടി വാരി വായിലിടാൻ ൈക െപാക്കിയ യുധിഷ്ഠിര�
െന മുടിയിൽ കുത്തി വലിച്ചുയർത്തി പാഞ്ചാലി ക്ഷുഭിതസ്വരത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി”,
എത്ര തവണ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് താക്കീതു് നൽകിയിട്ടുണ്ടു് ഇളമുറപാണ്ഡവർ ഇഷ്ട
മാംസേഭാജ്യം കഴിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വലിഞ്ഞു കയറി സസ്യഭക്ഷണം കഴിക്കരു�
തു് എന്ന്.”

“എന്നിട്ടു്?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െപാടുന്നെന അസ്വസ്ഥനായി.
“യുധിഷ്ഠിരൻ തല താഴ്ത്തി പുറേത്തക്കു േപായി”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരെന്റ

ൈക പിടിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേലക്കും.
“സ്വർഗീയ വ്യക്തിഗതേസവനത്തിനു തക്ക പ്രതിഫലമായി ഭർത്താക്കന്മാർ�

ക്കു്, അവരാവശ്യെപ്പടുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഗംഗയാെറാഴുകുന്നയിടങ്ങൾ മുറിച്ചു
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െകാടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട ഇന്നെത്ത െവളിെപ്പ�
ടുത്തൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആരു വിശ്വസിക്കും? ഏകപത്നീവൃതത്തിെന്റ കർമസാ�
ക്ഷികളായ െകൗരവർ എവിെട, ബഹുഭർതൃത്വത്തിെന്റ പ്രാേയാജകയായ പാഞ്ചാ�
ലി എവിെട?”, അേക്ഷാഭ്യനായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട േചാ�
ദ്യം െചയ്യലിനു മുമ്പിൽ.

2016/01/28

“എന്താ, ഇന്നു് പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരും ഇടിെവേട്ടറ്റ േപാെല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പരിഷ്കൃതമായ ഉപചാരങ്ങേളാെട പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“അക്ഷയപാത്രത്തിെല എെന്റ മാത്രം ഭക്ഷണലഭ്യതയ്ക്കു് പാണ്ഡവർ വച്ച സ്വാർ�
ത്ഥ നിബന്ധന കാരണം എനിക്കു് എന്നും അത്താഴം നിേഷധിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പാട്ടാക്കിയതേല്ല. ഒരു േനരം മാത്രം അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്ന
പാതി െവന്ത ധാന്യം കഴിക്കാൻ ഉച്ചേയാെട കുളിയും തുണി കഴുകലും കഴിഞ്ഞു കു�
ന്നിൻ മുകളിെല ഈ കുടിലിൽ ഞാൻ കിതച്ചു വരുേമ്പാൾ, ഊട്ടുപുരയിൽ കാണുന്ന
പതിവു് കാഴ്ച എന്താണു്? അഞ്ചു േപരും പാത്രത്തിനു ചുറ്റും ഇരുന്നു, വരുന്ന യുദ്ധ�
ത്തിൽ ഏതു െകൗരവെന ആെരങ്ങെന െകാന്നു നിലവിളിക്കണം എന്നു് സംഘം
േചർന്നു് ഒച്ചവക്കുന്നു. ഇന്നു് ഞാനും സഹിക്കവയ്യാെത ഒരു ഭർത്താവിെന െകാന്നു
നിലവിളിച്ചു. വീണതു് യുധിഷ്ഠിരൻ, ബാക്കി നാലു് േപരും അർദ്ധേബാധത്തിലാണു്.
അത്താഴത്തിനു േനരമായാൽ അവർ ചാടി ഉണരും.”

“കുരുവംശ ചക്രവർത്തി ശന്തനുവുമായി നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇന്നു് പരസ്യ�
തർക്കത്തിൽ?”, ഓടി വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക േദവനർത്തകി ഗംഗെയ വിചാ�
രണ െചയ്തു.

“ൈവകാരികമായി ആൾ ദുർബലൻ എന്നറിയാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത്ര
ചപലമാണു് ആ ഹൃദയവികാരം എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അയാൾ ബീജദാനം നല്കിയ
ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങെളയും എന്ന േപാെല എട്ടാമെത്ത ഈ നവജാതശിശുവിെനയും
െതാഴിലുടമയുമായുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു് പുഴെവള്ളത്തിൽ മുക്കി െകാ�
ല്ലാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അതാ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു െകാണ്ടു് ശന്തനു എെന്ന
വന്നു തടയുന്നു. രാവിെല കുളിക്കാൻ ജനം വരും മുമ്പു് തെന്ന കൃത്യം കാര്യക്ഷമമാ�
യി നടേത്തണ്ട ഞാൻ ക്ഷുഭിതയായി വിവാഹേമാചനം വെര ഉടനടി ആവശ്യെപ്പട്ടു
എന്നതു് വസ്തുതയാണു്. ആ കുട്ടി രക്ഷെപ്പട്ടു. അതിനു ജീവൻ േപാകണെമങ്കിൽ
സ്വയം ഇനി തീയതി തീരുമാനിക്കണം എന്നാണു് േകട്ടതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക
കാൽ െവള്ളത്തിലിട്ടു കളിക്കുേമ്പാൾ ഗംഗയാെറാഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അേപ്പാഴും
നിശബ്ദമായി.

“നുണ പറഞ്ഞു േദ്രാണെര നിരായുധനാക്കി ചതിച്ചു െകാല്ലാൻ ഇടെയാരു�
ക്കിയ നിങ്ങളുെട അധാർമികതെക്കതിെര അലയടിക്കുകയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ
പ്രേക്ഷാഭം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിലിനു േയാജി�
ക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്ഷുഭിതയായിരുന്നു.

“നിങ്ങളുെട ധാർമികതെയക്കാൾ കാലാതിവർത്തിയാവും എെന്റ മനഃസ്സാ�
ക്ഷി” യുധിഷ്ഠിരൻ ഒച്ചവയ്ക്കുന്ന പ്രേക്ഷാഭകർക്കു് േനെര തിരിഞ്ഞു.



87 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

2016/01/29

“ഒരു കാര്യം ഈ പതിെനട്ടു ദിവസെത്ത േപാരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു് മനസ്സി�
ലായി. ഞങ്ങൾ ഇരയുെട ഭാഗത്താണു്. സഹനത്തിെന്റയും സഹവർത്തിത്വത്തി�
െന്റയും സമന്വയത്തിൽ കുരുവംശ ഭരണനിർവഹണം ഏെറ്റടുക്കുക എന്ന ഉത്തര�
വാദിത്വത്തിൽ നിന്നു് ഒളിേച്ചാടില്ല”, േമലാസകലം ചതവും പരിക്കുമുെണ്ടങ്കിലും കു�
രുേക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് കാൽനടയായി എത്തി, ചക്രവർത്തി ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു്
െചേങ്കാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു പുറത്തു് െവയിലിൽ കാത്തുനിൽക്കയായിരുന്ന പാണ്ഡവ
സംഘത്തിെന്റ േനതാവു് െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് മനസ്സു് തുറന്നേപ്പാൾ.

2016/01/30

“െകൗരവരുെട വംശഹത്യ നടത്തും പാണ്ഡവർ എന്ന കുപ്രചരണം വഴി നിർ�
ബന്ധിത സംഭാവന കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും കണ്ണുരുട്ടി പിരിെച്ചടുത്തവർ നീചമായ
ഗൂഢാേലാചന ഞങ്ങൾെക്കതിെര അഴിച്ചു വിട്ടതു് വിധാതാവു് തള്ളി എന്നതിനു് െത�
ളിവേല്ല കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ മുേന്നറ്റം? ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും കു�
െറ കൂലിെക്കടുത്ത കൂട്ടാളികളും േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ തീ എറിഞ്ഞേപ്പാൾ പകച്ചു േപാ�
യിേല്ല പതിതെകൗരവർ”, പട്ടാഭിേഷക ചുമതല ഭീമനായിരുെന്നങ്കിലും ഓടി നടന്നു
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യിക്കുന്നതും മാധ്യമങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കുന്നതും ഇളമുറ തമ്പുരാൻ
നകുലൻ തെന്ന.

“യുദ്ധെത്ത കുറിച്ചു് അഭിമന്യുപുത്രൻ പരീക്ഷിത്തു് ഞങ്ങെള നിരന്തരം മുനവച്ചു്
േചാദ്യം േചാദിച്ചു വശം െകടുത്തിയതു് െകാണ്ടാണു് ഞങ്ങൾ അധികാരെമാഴിഞ്ഞു
വാനപ്രസ്ഥം തിരെഞ്ഞടുത്തതു് എന്ന ചാർവാക കുപ്രചരണം തള്ളുന്നു. പുതിയ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ െകാട്ടാരഗുരുവായി തുടരുന്ന കൃപാചാര്യെന്റ കൗരവവിശ്വസ്തത�
യാണു് പരീക്ഷിത്തിെന പാണ്ഡവ വിേരാധി ആക്കിയതു് എന്ന ആേരാപണം അവ�
ഗണിക്കുന്നില്ല. ഭീരുത്വം െകാണ്ടു് േപാരാട്ടത്തിനു േനതൃത്വം െകാടുക്കാെത യുധിഷ്ഠി�
രൻ അർജ്ജുനപുത്രെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് നിർ�
ഭാഗ്യകരം”, നഗ്നപാദരായ പാണ്ഡവർ െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുേമ്പാൾ കഴുതകളും െത�
രുവു് പട്ടികളും മാത്രം അവിെട വിശപ്പിൽ ചിതറി നടന്നു.

2016/01/31

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

“അേപ്പാൾ ഗദ താെഴ വച്ചു് വലതു് ൈക ഉയർത്തി ഇടെനഞ്ചിൽ വക്കും, മു�
ഖത്തു് േചർത്തു് െനറ്റി പതുെക്ക തടവും, എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്ന, കയ്യിനകെത്ത
അസ്ഥിെയ വീണ്ടും നമിക്കും. വീണ്ടും ഗദെയടുക്കും, അതിെന്റ മാരക പ്രഹരേശഷി�
ക്കു് പറ്റിയ ഇരെയ അതു് തെന്ന കെണ്ടത്തും”, ഇേപ്പാൾ യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ ആേയാധന വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പരിശീലക�
നായി വന്ന ഭീമൻ ഗദെയ സംശയത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് േനാക്കി വിതുമ്പി.
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“വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ േദ്രാണെര െകാല്ലാൻ തുണച്ചതു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നുണയാ�
യിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ഭരണാധികാരിെയ ആചാര�
പൂർവ്വം േനരിട്ടു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ ൈവകല്യമാണു്. നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന പച്ചനു�
ണയും ഞാൻ ഉച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യവും തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടു്. നുണക്കു ബന്ധം
സമൂഹ ധാർമികതേയാടാണു്, അർദ്ധസത്യത്തിനു ബന്ധം വ്യക്തിയുെട മനഃസ്സാ�
ക്ഷിേയാടും. ധാർമികത പ്രശ്നം െപാതുേവദിയിൽ ചർച്ചക്കു് വരും, അർദ്ധസത്യം
എെന്റ ഹൃദയത്തിലും. എെന്റ ഇടെനഞ്ഞിൽ ൈക വക്കൂ, അെത ഇങ്ങെന. അശാ�
ന്തമാേണാ എെന്റ ഹൃദയം? അല്ല? അതാണു് പറഞ്ഞതു് യുദ്ധം ജയിക്കാൻ േവണ്ട
അത്യാവശ്യം അസാധുവായ ഉള്ളടക്കം മാത്രേമ എെന്റ അർദ്ധസത്യത്തിൽ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ. തിരക്കുണ്ടു് . േദ്രാണാചാര്യെന്റ പൂർണകായ കളിമൺ പ്രതിമയുെട ഉൽ�
ഘാടനം ഇന്നു് േസനാപതി മാർഗിൽ.”

2016/02/01

“അഗതികളായും അടിമകളായും പാണ്ഡവർ അലയുന്ന കാലത്തു് നിങ്ങൾ
െകൗരവർക്കു േവണ്ടി പാദേസവ െചയ്തു. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജീവൻ േപാകാെത
െപാരുതി. സേഹാദരീഭർത്താവു് േദ്രാണർ ചതിയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടേപ്പാൾ മിണ്ടാ�
തിരുന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതുഭരണകൂടത്തിെന്റ െകാട്ടാര ഗുരുവായി. അഭിമന്യു
പുത്രൻ പരീക്ഷിത്തിനു ഇേപ്പാൾ ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചിരഞ്ജീവി കൃപാചാര്യ�
നു ശന്തനുവിെന്റ കാലം മുതൽ എന്നും സുഖജീവിതം, അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ആകർഷകമായി കൃപാചാര്യെന ആശംസിച്ചു.

“നിങ്ങൾക്കു് ഞാൻ നാണമില്ലാത്ത അവസരവാദി, എെന്റ എളിമവാക്കുക�
ളിൽ പറഞ്ഞാൽ കുരുവംശത്തിനു സമർപ്പിതജീവിതം, തിരക്കിലാണു് ഞാൻ, അടു�
ത്ത ചക്രവർത്തി പരീക്ഷിത്തു് പ്രേത്യക ശ്രദ്ധ ആവശ്യെപ്പടുന്ന ‘പരിമിത’ പ്രജ്ഞ�
നാണു്”

2016/02/02

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല സ്ഥലജലഭ്രമത്തിനും ഹസ്തിനപുരിയിെല വസ്ത്രാേക്ഷപ�
ത്തിനും ഇടക്കുള്ള കാലയളവിൽ െകൗരവർ െചയ്ത കുടിലനീക്കങ്ങൾ െപാതുേവദി�
യിൽ വിളിച്ചു പറയുെമന്നു് പാഞ്ചാലി. പ്രതികാരബുദ്ധിേയാെട അടിമശിക്ഷാവിധി
ആയുഷ്കാലം നീട്ടിയാലും തളരില്ല േനരിട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം ഈ െപൺമനം, എങ്ങ�
െന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന ഭൂഗർഭനിലയിെല രഹ�
സ്യകാര്യാലയത്തിൽ കെണ്ടത്തി.

“െസൗന്ദര്യവർദ്ധക ഔഷധക്കൂട്ടുകളും ഹിമാലയൻ പഴവർഗങ്ങളും പുത്തൻ
അടിവസ്ത്രങ്ങളും പ്രേത്യകം ൈസനികൻ വശം ഞാൻ രഹസ്യമായി െകാടുത്തയച്ച�
തു് കിട്ടി നന്ദി എന്നുള്ള പാഞ്ചാലിയുെട മറുപടി ഇതാ”, ദുേര്യാധനൻ മുറിയുെട മൂല�
യിൽ പന്തത്തിെന്റ പുക പരത്തുന്ന മഞ്ഞ െവളിച്ചത്തിേലയ്ക്കു നീങ്ങി.

2016/02/03
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“ലിംഗസമത്വമില്ലാെത അടിമകെള ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിലും െപാതുപ്രഭാഷ�
ണങ്ങളിലും െകൗരവർ പരാമർശിക്കുന്നതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്ന നിങ്ങളുെട പ്ര�
സ്താവന ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനമായി ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യാലയം േനരിടു�
െമന്നു േകട്ടു. ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരുദ്ധരണി തരാേമാ, തിരുത്താെത ഞങ്ങൾ െകാടു�
ക്കാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഹായിച്ചു. ആശ്രമത്തിൽ അവർ രണ്ടു് േപരും മാത്ര�
മായിരുന്നു.

“വനവാസത്തിനു േപായ പാണ്ഡവർ എന്ന ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവനയിെല ലിം�
ഗനീതിനിേഷധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഞാൻ, ഇനിയുള്ള എല്ലാ അറിയിപ്പുകളിലും േരഖ�
കളിലും, വനവാസത്തിനു് േപായ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡവരും എന്നു് കൃത്യമായി േവ�
ണം അടയാളെപ്പടുത്താൻ എന്ന ആവശ്യം ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വച്ചാൽ എന്താണിത്ര
ഗുരുതരം?” കുളി കഴിഞ്ഞു, ദുേര്യാധനൻ ഇേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക വഴി െകാടു�
ത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം ശരീരത്തിൽ അലസമായി േതച്ചുെകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി മധു�
രമായി െവല്ലു വിളിച്ചു.

2016/02/04

“നിങ്ങൾ പാണ്ഡവേരാടു് കാണിക്കുന്ന അനിഷ്ടത്തിനു കാരണം അവർ സ്വവർ�
ഗരതിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങളുെട തിരിച്ചറിവാെണന്നു് െകൗരവരാജവ�
ധുക്കൾ വായിെച്ചടുക്കുന്നു. സ്വവർഗരതിേയാടു കൗരവഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന ഉദാര�
മായ സമീപനത്തിനു് എതിരാണു് പാഞ്ചാലിയുെട അസഹിഷ്ണുത എന്നാണു അവർ
ആേരാപിക്കുന്നതു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”

“പാണ്ഡവർ ഇെന്നെന്ന െകൗതുകെപ്പടുത്തുന്നില്ല എന്നു് െകൗരവരാജവധു�
ക്കൾ വിദൂര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇരുന്നു് കഷ്ടെപ്പട്ടു് കെണ്ടത്തിയതു് ആർക്കും അറി�
യാവുന്ന വസ്തുത മാത്രം. കിഴിക്കാേനാ കൂട്ടാേനാ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. പാ�
ണ്ഡവർ ഊഴം വേച്ചാ സംഘം േചർേന്നാ സ്വവർഗആനന്ദരതിയിൽ മുഴുകുന്നതു്
എനിക്കു് അേലാസരമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ, അവർ ദാമ്പേത്യതര പര�
സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളിൽ െപട്ടു് എെന്റ ഭാവി ചക്രവർത്തിനി േമാഹെത്ത തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന
എെന്തങ്കിലും അവിഹിത വഴിയിൽ െപട്ടാൽ, പാഞ്ചാലി കയ്യും െകട്ടി നില്ക്കില്ല. തി�
രിച്ചു െചന്നു് പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവ ർക്കു് സ്വവർഗരതി പുരസ്കാരം െകാടുത്തു് േപ്രാ�
ത്സാഹിപ്പിച്ചു എെന്നാന്നും ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ നീ എഴുതിപ്പിടിക്കരുതു്. കൗ�
രവ രാജ വധുക്കൾ അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാെര വച്ചു് െപാറുപ്പിക്കില്ല”, പാഞ്ചാലി
പെക്ഷ ഇടയ്ക്കിെട േവട്ടമൃഗെത്ത േപാെല ചുറ്റും കേണ്ണാടിച്ചു.

“കുടിേയറ്റക്കാരിയായി ഖാണ്ഡവവനത്തിൽ േപായ നിങ്ങൾക്കു് രാജസൂയയാ�
ഗത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവാൻ േയാഗമുണ്ടായി. അഞ്ചു
ഭർത്താക്കന്മാരുേടയും മക്കൾക്കു് ജന്മം നൽകി, ഇേപ്പാൾ കൗരവഅടിമയായി
അടുത്തുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യം നീക്കം െചയ്യുന്ന െതാഴിലാളി�
യായിരിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങെള പാണ്ഡവർ മാനിക്കുന്നു. എന്താണു് ആ രഹസ്യം”,
നിലാവു് വീണ ജലാശയത്തിന്നരിെക െകാട്ടാരം േലഖികയും പാഞ്ചാലിയും നിഴലി�
ലും െവളിച്ചത്തിലുമായി പരസ്പരം േനാക്കി.

“രഹസ്യം െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതു് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ല, നിങ്ങൾ പറയൂ.”
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“ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീത്വത്തിനു നിങ്ങൾ സമ്പൂർണത വരുത്തി എെന്നാ�
രു തിരിച്ചറിവു് അഞ്ചു േപരിലും എേപ്പാേഴാ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടു്.”

2016/02/05

“അധികാരെമാഴിഞ്ഞു അഞ്ചുേപരും െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി നഗ്നപാദരായി മലമു�
കളിേലക്കു് യാത്ര തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അനുഗമിച്ച പാഞ്ചാലി, ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ
കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാ�
ട്ടു വച്ചു എന്നാണു ദൂെര മരങ്ങൾക്കിടയിൽ രംഗം കണ്ടു നിന്ന ആദിവാസികൾ അറി�
യിച്ചതു്.” ചുരം കയറുകയായിരുന്ന പാണ്ഡവർെക്കാപ്പെമത്താൻ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാടുെപട്ടു.

“ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ െകാലയാളികളുെട ൈകകളിൽ പ്രാണൻ േപായ
എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള, എന്നു് വിലപിച്ചു െകാണ്ടു് നടവഴിയിൽ നിന്നു് നീെരാഴുക്കി�
െലക്കു ആേരാ െതറിപ്പിെച്ചന്ന േപാെല വീണ പാഞ്ചാലിെയ കണ്ടു ഞങ്ങൾ തരിച്ചു
നിന്നേതാർമ്മയുണ്ടു് . ഓടി അടുത്തു് െചന്നു് െവള്ളത്തിൽ നിന്നവെള േകാരി എടുത്തു�
യർത്തുേമ്പാൾ, എെന്ന വിടൂ, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ േപരിൽ നിങ്ങൾ വഴിേപ്പാക്കേരാടു്
ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ശാന്തമായി എെന്റ ജന്മം അവസാനിക്കാൻ വിടൂ, എന്നവൾ
ഇതിനു മുെമ്പാരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദീനദീനമായ ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പി�
െന്ന ഞങ്ങൾ അതു് േകൾക്കേണാ, തള്ളേണാ”, ക്ഷീണിതെനങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരൻ
പിതൃഗൃഹത്തിേലക്കു് വിരുന്നു േപാവുന്ന കുട്ടിെയ േപാെല ഉണർേവാെട കാലുകൾ
ചലിപ്പിച്ചു.

2016/02/06

“ഇടയ്ക്കു നിങ്ങൾ ദ്വാരകയിൽ ഭാര്യ സുഭദ്രയുെട അരികിൽ നിന്നു് തിരിച്ചു പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് ധൃതിയിൽ മടങ്ങുന്നതു് കാണാം. ചിലേപ്പാൾ, പ്ര�
േത്യകിച്ചു് കാരണം ഒന്നും പറയാെത, ദ്വാരകയിേലക്കും. ൈവകാരികമായ ഇത്ത�
രം അതിവിദൂരയാത്രക്കു് എന്താ ഒരു പ്രേചാദനം, അഥവാ പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക അർജ്ജുനെന ഔപചാരികമായി ആശംസ അർപ്പിച്ചു.

“അംഗീകൃത രാജകീയഭാര്യമാരുെട ജാഗ്രതയുള്ള ഒളിേനാട്ടത്തിൽ ഉടനടി പിടി�
ക്കെപ്പടാെത ഒരിക്കലും എനിെക്കാരു പരസ്ത്രീ മുഖം േനാക്കാൻ ആവിെല്ലന്നു് അമർ�
ഷേത്താെട തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ, ദിവ്യയുധങ്ങൾ വലിെച്ചറിഞ്ഞു പടിയിറങ്ങിേപ്പാ�
വാൻ േതാന്നും. രണ്ടിടത്തും അനുഭവം ഒരു േപാെല അസഹനീയം ആവുേമ്പാൾ
യാത്ര തിരിച്ചും മറിച്ചും ആവർത്തിച്ചു േവണ്ടി വരിേല്ല”, ആകർഷകവും ആയാസര�
ഹിതവുമായിരുന്നു േപാരാട്ടവീര്യെന്റ പ്രതികരണം.

2016/02/07

“അമ്മ അമ്മമ്മ ഇവെരാെക്ക തലമുറകളായി െകാട്ടാരം േലഖിക പദവി വഹി�
ച്ചിരുന്ന കാലെത്ത അനുഭവകഥകൾ േകട്ടതു്, ഒന്നു് പറയാേമാ?”
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“അമ്മ തിരക്കിലാവും, കഥ പറഞ്ഞതു് അമ്മമ്മ. താരാട്ടിൽ െകാട്ടാരം കഥ.
വനാശ്രമത്തിൽ െചന്നു് കുന്തിെയയും മാദ്രിെയയും കണ്ടു അവരുെട ഒറ്റമുറി വസ�
തിയിെല ജീവിതം ഹസ്ഥിനപുരിെയ ആദ്യം അറിയിച്ചതു് ആ ധീരയായിരുന്നു.
ആകാശചാരികെള മന്ത്രം ജപിച്ചു പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു വരുത്തി ആനന്ദരതിയിൽ അഭിര�
മിക്കയും അതിനിടയിൽ മൂന്നു സന്തതികൾക്കു് ജന്മം െകാടുക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ,
അേത മുറിയിൽ മൂകസാക്ഷിയായി കിടന്ന ആ ശാപഗ്രസ്തൻ പാണ്ഡു തെന്നയായി�
രുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചേങ്കാൽ പിടിച്ച കുരുവംശാധിപൻ
എന്നു് വിശ്വസിക്കാൻ പാടുെപട്ടു എന്നു് അമ്മമ്മ വിലപിച്ചതു് എെന്റ ഇരുപത്തി മൂ�
ന്നാമെത്ത ഈ ജന്മദിനത്തിലും ഞാൻ എളിമേയാെട ഓർക്കുന്നു. ഓർമ കഴിഞ്ഞു,
ഇനി വാർത്ത േവട്ട”, െകാട്ടാരം േലഖിക െപെട്ടന്നു് ചാടിെയഴുേന്നറ്റു കർമനിര�
തയായി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല കാലാവസ്ഥ ഭാര്യ ഗംഗക്കു് ഇഷ്ടമല്ല എന്നു് പറഞ്ഞു
ഉത്തമ മരങ്ങളുെട തടി െകാണ്ടു് ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ ശന്തനു കരുതേലാെട
പണിത ആഡംബര േവനല്ക്കാല വസതി െമഴുകും അരക്കും േചർത്തു് ചുട്ടുകരിച്ചു രഹ�
സ്യമായി േനരെത്ത പണിത ഭൂഗർഭ പാതയിലൂെട ഒളിേച്ചാടുക: രാഷ്ട്രത്തിെന്നതി�
െര പാണ്ഡവർ നടത്തിയ ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തി ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിത
കുരുവംശ നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടു് വരേണ്ട? ആദിവാസി സ്ത്രീയും അഞ്ചു
മക്കളും അന്നം േതടി വന്നേപ്പാൾ അവർക്കു് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം േചർത്തു െകാടു�
ത്തു് മയക്കി കിടത്തി, തീയിൽ കത്തിച്ചതു് ഗൂഢാേലാചന ആയിരുന്നിേല്ല. മരിച്ചതു
പാണ്ഡവർ എന്നതിനു് വ്യാജ െതളിവു് സൃഷ്ടിക്കുക, കുന്തിെക്കതിെര കുറ്റപത്രം െച�
റുതാവില്ല.”

2016/02/11

“ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടി െവടിപ്പാക്കിയാണു് നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിതതു്
എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. നഗരത്തിെല ഗുരുകുലത്തിേലാ കൃഷിയിടങ്ങളിേലാ പുലിയിറങ്ങി
പന്നിെയ കണ്ടു കുറുക്കൻ ഓലിയിട്ടു എെന്നാന്നും നഗരവാസികൾ പരാതി പറയു�
ന്നതായി ഞങ്ങൾക്കു് ഇതുവെര വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഒരുത്ത�
രത്തിനായി അർജ്ജുനെന േചാദ്യഭാവത്തിൽ േനാക്കി.

“അത്തരം പരാതി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു നൂതന സാേങ്കതികവിദ്യ
അേന്ന പ്രേയാഗിച്ചു, കാടു് വളഞ്ഞു തീയിട്ടു.”, ഒരു േജതാവിെന േപാെല ആ പ്രസി�
ദ്ധ ൈസനികൻ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

2016/02/13

“പൂവണിയാത്ത േമാഹം വല്ലതുമുേണ്ടാ ഈ കരളിൽ?”, തളർന്നു വീണ പാഞ്ചാ�
ലിെയ ൈകകളിൽ താങ്ങി െകാട്ടാരം േലഖിക നഷ്ടേബാധേത്താെട േചാദിച്ചു.

“എന്തിലും ഏതിലും മുൻഗണനയുെട ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു് മാദ്രിയുെട മക്കേളാടു�
ള്ള എെന്റ പ്രണയെത്ത തടഞ്ഞു നിർത്തിയ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മരണമായിരുന്നു ആദ്യം
േവണ്ടിയിരുന്നതു്. കുന്തിയുെട മൂന്നു മക്കളാൽ എെന്റ ബഹുഭർതൃത്വ ദാമ്പത്യത്തിൽ
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എന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട നകുലനും സഹേദവനും അവരർഹിക്കുന്ന വാ�
ത്സല്യം വാരി േകാരി െകാടുക്കാൻ ഇനിയും ഞാൻ ജനിക്കുേമാ വരും യുഗത്തിൽ?”

2016/02/15

“സത്യസന്ധൻ വിേവകശാലി മിതഭാഷി എന്നിങ്ങെന സദ്ഗുണങ്ങൾ പട്ടിക
നിരത്തി പുതിയ മഹാരാജാവിെന പ്രകീർത്തിച്ച െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ, വാ
െപാത്താൻ േപാലും െമനെക്കടാെത േകാട്ടുവായിട്ടു േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവു�
ന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു് സംശയം പങ്കിട്ടു.
പട്ടാഭിേഷകത്തിനു് േശഷം, നഗരത്തിെല അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ െപൗര സ്വീ�
കരണം യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിെല തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന സന്ധ്യ.

“ഒരു നിസ്സാര സ്വാഗത പ്രഭാഷകനുമാവും യുധിഷ്ഠിരെന േപാെല നാവിൽ കാ�
പട്യം പുരട്ടി േവണ്ടതു് േവണ്ടേപാെല പറയാൻ എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായേല്ലാ?”,
കൂട്ടുകാരിയിൽ നിെന്നാരു കരിമ്പിൻ തണ്ടു് വാങ്ങി ആഞ്ഞു കടിച്ചു നീരിറക്കിയ യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ, ഇനിയുള്ള യുദ്ധമില്ലാത്ത േലാകത്തു് എെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു്
പ്രയാസെപ്പട്ടു.

2016/02/16

“നവ പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെല കുലീന ബ്രാഹ്മണ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട വസതി�
കളിൽ, അടുപ്പു് കത്തിക്കാനും െവള്ളം േകാരാനും അകവും പുറവും ൈജവമാലിന്യം
നീക്കി വൃത്തിയാക്കാനും ഉള്ള ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ പണിക്കു് കൗരവരാജവി�
ധവകെള പുനരധിവാസപദ്ധതിയനുസരിച്ചു് പരിഗണിക്കും എന്ന മഹാറാണിയുെട
ഉത്തരവു് ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, പരിപൂർണ ആേരാഗ്യ പരി�
േശാധനക്കു് അേപക്ഷകർ വിേധയമായിരിക്കണം എന്ന അയവില്ലാത്ത ഭരണകൂട
നിബന്ധന ആ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ ഒന്നടങ്കം അപലപിച്ചിരിക്കയാണു്. എങ്ങ�
െന പ്രതികരിക്കുന്നു?” നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിവരം മുഴുവൻ പുറത്തു് വന്നാൽ അപലപിക്കുക പാണ്ഡവെര അല്ല. നാണ�
മില്ലാത്ത അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഒരു പിഴച്ച െപണ്ണിെന അന്യായമായി വച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു എന്നു് േലാകെമങ്ങും പരിഹസിച്ച െകൗരവരുെട െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന ൈലംഗിക
അരാജകത്വം ഞങ്ങൾ ഒരു ധവള പത്രത്തിലൂെട നാെള ആരംഭിക്കുന്ന രാജസഭ�
യിൽ േലാകരാജ്യങ്ങെള അറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണു്. ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഔേദ്യാഗിക
അംഗീകാരമുള്ള അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ മാത്രം എന്ന പാണ്ഡവലിംഗരീതിക്കു് പകരം,
ഓേരാ കൗരവരാജവധുവിനും നിർബന്ധമായും േനരിേടണ്ടി വന്നതു് ഒരു ഔേദ്യാ�
ഗിക ഭർത്താവും, െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവരതിപങ്കാളികളും. ഞാൻ ഈ പറയു�
ന്നതു് കൽപ്പിതചരിത്രമല്ല, സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ഇരകളുെട െമാഴി, െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു
പീഢന കഥ ഏറ്റു പറയുന്ന കൗരവരാജവിധവകളുെട സത്യസാക്ഷ്യം”, മഹാറാണി
പാഞ്ചാലി രാജസഭയുെട േജാലിയിൽ തിരക്കിലായിരുന്നു.

2016/02/18
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“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െപട്ട അഭിമന്യു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കൗരവ പക്ഷേത്തക്കു്
കൂറുമാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, എേന്നാടവൻ ഉള്ളു തുറന്നു. െപെട്ടന്നു് തീരുമാനെമ�
ടുക്കാൻ പെക്ഷ എനിക്കായില്ല. ൈവകിേപ്പായി, കർണൻ കത്തി അവെന്റ വയ�
റിൽ ആഞ്ഞു കുത്തി ഇറക്കിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങെന കൗരവ
േതാൽ വിയിൽ അവസാനിക്കുേമാ”, അഭിമന്യു വധം േനരിൽ കണ്ട ദുേര്യാധനൻ
ഭീമ ഗദയുെട മാരക പ്രഹരത്തിൽ ചളിയിൽ വീണു മരിക്കും മുമ്പു് അർജ്ജുനനേനാ�
ടു് ഏറ്റു പറഞ്ഞു.” െകാല്ലണെമന്നു് ഞാനും കരുതിയില്ല, കർണൻ കുന്തിയുെട മകൻ
എന്ന ആ സത്യം ഇേപ്പാൾ എനിക്കു് വ്യക്തമായി. കൗരവ പക്ഷത്തു് വന്നാൽ അഭി�
മന്യു പിൽക്കാലത്തു് പ്രതിേയാഗിയാവും എന്നു് കർണൻ ഭയന്നുേവാ.”

“ക്ഷയേരാഗബാധിതനായി മരിച്ച കുരുവംശരാജാവു് വിചിത്രവീര്യെനാപ്പം രഹ�
സ്യമായി അയാളുെട കിടപ്പറയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ അംബികെയയും അംബാലിക�
െയയും വിഷം െകാടുത്തു് െകാല്ലാൻ ശ്രമിച്ച രാജമാതാവു് സത്യവതിയുെട കുൽ�
സിതനീക്കം േനരെത്ത അറിഞ്ഞ രാജവിധവകൾ അതീവരഹസ്യമായി മുൻകരു�
തൽ നടപടിെയടുത്തതിനു പ്രതികാരമായാണു് സുന്ദരികളായ യുവവിധവകെള കു�
ള്ളനും േകാപിയും വിരൂപനുമായ വൃദ്ധ മുനിെയെക്കാണ്ടു് നിർബന്ധിച്ചു സംേഭാഗ�
ത്തിൽ ഏർെപ്പടുത്തി ഒരന്ധെനയും ഒരു ഷണ്ഡെനയും പുത്രന്മാരാക്കി അവരുെട
ൈവവാഹിക ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതു് എന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രിക െവളിെപ്പടുത്തലി�
േനാടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർത്തവ്യേബാധേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“സത്യവതിയും പുത്രവധുക്കളും െകാട്ടാരജീവിതം ഉേപക്ഷിച്ചു വനവാസത്തിനു
പടിയിറങ്ങിേപ്പായ േനരം േനാക്കി പുറത്തുവിട്ട ഈ വിഴുപ്പുവാർത്ത, നിത്യവും തിന്നു�
ന്ന ഉപ്പിനു നന്ദിയില്ലാത്ത നിങ്ങളുെട സ്ഥിരം പത്രധർമം തെന്നയേല്ല കാണിക്കുന്ന�
തു്?”, ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് െകാഞ്ചുന്ന േപാെല സംസാരിച്ചു കുഴ�
ഞ്ഞു മറിഞ്ഞു.

2016/02/19

ഹസ്തിനപുരി പത്രിക: െകാട്ടാരം േലഖിക
െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർക്കു് കളിക്കൂട്ടു് ആദിവാസിക്കുട്ടി�

കൾ ആയിരുന്നു. േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വാരിത്തിന്നാൻ അന്നവർ�
ക്കു് അക്ഷയപാത്രെമാന്നുമില്ല ഒരു േനരെത്ത അന്നത്തിനു ഊട്ടുപുരയിൽ കുന്തിയും
മാദ്രിയും പാടുെപടുേമ്പാൾ ആദിവാസിക്കുട്ടികൾ മരം കയറിയും മുയലിെന പിടിച്ചും
തീൻ ശാല സമൃദ്ധമാക്കി. കുരുവംശാധിപരുെട വാരണാവാതം സുഖവാസമന്ദി�
രം അരക്കും െമഴുകും േചർത്തു് കുന്തി കത്തിക്കുേമ്പാൾ, മരിച്ചതു് പാണ്ഡവർ എന്നു്
വ്യാജ കഥയുണ്ടാക്കാൻ, അവർ െസൗകര്യപൂർവ്വം കെണ്ടത്തിയതു് ആദിവാസി കു�
ടുംബെത്തയാണു്. വിഷം കലർത്തി അവസാനെത്ത അത്താഴം അവർക്കു് വിളമ്പി,
മന്ദിരം തീയിട്ടു്, തല മൂടി കുന്തിയും മക്കളും ഒളിച്ചു കടന്നു.

ഭൂരഹിത ആദിവാസികൾക്കു് ഇനിയരുതു് അത്താഴപ്പട്ടിണി എന്ന സൗജന്യ
ഭക്ഷണവിതരണപരിപാടി തുടങ്ങിവക്കുന്ന വാരണാവതം െപാതുേയാഗത്തിൽ
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.
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“യുധിഷ്ഠിരേനാടും നകുലേനാടും നിങ്ങൾക്കുള്ള മേനാഭാവം ഞാനുമായുള്ള
അഭിമുഖങ്ങളിൽ അടയാളെപ്പടുത്തി. പെക്ഷ സഹേദവൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പുതിയ ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി സമൃദ്ധ�
മായ ഉപചാരങ്ങേളാെട. നിലാവു് വീണ ശരത്കാല രാത്രി. എകാന്തമായിരുന്നു
പരിസരം.

“സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തിയ ആ ദിവസം. ഭർത്താക്കന്മാെര ഓേരാരുത്തെരയും പകൽ കഷ്ടിച്ചു് മു�
ഖപരിചയം ആയിത്തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളു. പ്രിയ, പ്രിയെപ്പട്ട, പ്രിയങ്കരൻ, അഭിവന്ദ്യ
എന്നിങ്ങെന നൂേറാളം െകൗരവെര ഓേരാരുത്തെരയും എനിക്കു് പരിചയെപ്പടു�
ത്തുന്നതിനു പുറേമ, അവരുെട മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാൻ വഞ്ചനാപരമായ െസൗ�
ഹൃദേത്താെട യുധിഷ്ഠിരൻ എേന്നാടാവശ്യെപ്പടുേമ്പാൾ, പിന്നിൽ എേപ്പാഴും ഒരു
സുരക്ഷാഭടെനേപ്പാെല നിന്ന സഹേദവൻ എത്ര െപെട്ടന്നാണു് ആ അവേഹളന�
പരമായ സ്വീകരണവിരുന്നിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ എെന്ന തുണച്ചതു്. പിെന്ന, പി�
െന്നയാണു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു് അശ്വിനിേദവതയുെട ആ ആേരാമൽ സന്ത�
തിക്കു പ്രവചന ശക്തിയുെണ്ടന്നു്. ഞാെനന്നും െകാതിച്ചു അവെനെന്ന അദൃശ്യ�
നായി എേപ്പാഴും ഓമനിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ”, പാഞ്ചാലി പരിഷ്കൃതവും പാഞ്ചാലവുമായ
ഉച്ചാരണത്തിൽ ആ ദിനം ഓർമ്മിെച്ചടുത്തു.

2016/02/21

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

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

“നിങ്ങൾക്കു് അനുജന്മാരുേണ്ടാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക അവിശ്വാസത്തിൽ കണ്ണു്
മിഴിച്ചു.

“അച്ഛൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുേമ്പാൾ വയസ്സു് പതിനാറു്. അേപ്പാൾ
അമ്മ ഉത്തരക്കു് അതിലും കുറവാവിേല്ല. ൈവധവ്യവും ചുമന്നു ജീവകാലം മുഴുവൻ
അമ്മ നടക്കേണാ? െകാള്ളാവുന്ന ബീജദാതാക്കെള കിട്ടി, നൂേറാളം െകൗരവർ
െപരുമാറിയ െകാട്ടാരത്തിൽ അങ്ങെന ആളും അനക്കവും ആയി.” മന്ദബുദ്ധി
എന്നു് െകാട്ടാരം ൈസനികർ വിളിച്ച പരീക്ഷിത്തു് ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന തിരക്കിലാ�
യിരുന്നു പതിനാറു വയസ്സിലും.

2016/02/22

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

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു് ഓർമയിൽ നിന്നു് േപാകാത്ത കുളിരനുഭവം തരുന്ന
മേനാഹരെസൗധം”, പല്ലു് െഞരിച്ചു ആ മുതിർന്ന െകൗരവൻ േഗാപുര വാതിലിെല
ൈസനികരുെട അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു അതിേവഗം അകേത്തക്കു് കടന്നു.

2016/02/23

“നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ നയപ്രഖ്യാപനം കൃപാചാര്യൻ തെന്ന രാജ�
സഭയിൽ െചയ്യുെമന്നു നകുലൻ. അർജ്ജുനൻ എഴുതി െകാടുത്തെതല്ലാം ആചാ�
ര്യൻ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിേയാെട വായിക്കും”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു്
പറഞ്ഞു.

“ഒരിക്കൽ െകൗരവരുെട കിടിലൻ യുദ്ധേമാഹങ്ങൾക്കു് ചിറകു വിരിയിച്ച ആ
ചിരഞ്ജീവിക്കു് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പണി കിട്ടി അെല്ല” യുദ്ധകാര്യ േലഖകന തല�
യ്ക്കു പിന്നിൽ ൈകകൾ പിണച്ചു.

2016/02/24

സുഖചികിത്സസന്യാസിെയ കേയ്യാെട പിടികൂടി പാണ്ഡവർ നിർദ്ദയം വില�
േപശുന്നു.

നിത്യവും രാവിെല പാണ്ഡവർ പ്രിയ മാംസാഹാരം േതടി നായാട്ടിനു േപാ�
വുന്ന തക്കം േനാക്കി, ഭരണിയിൽ ൈതലവുമായി, എത്തി പാഞ്ചാലിെയ നാക്കി�
ലയിൽ കിടത്തി, ൈതലം പുരട്ടി അന്തിയാേവാളം സുഖ ചികിത്സ െചയ്തു വന്നിരു�
ന്ന ആ സുന്ദര സന്യാസി േവെറ ആരുമായിരുന്നില്ല. രാജസഭയിെല കുപ്രസിദ്ധ
വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്ന, മുതിർന്ന െകൗരവപാപി ദുേര്യാധ�
നൻ. ആശ്രേമാദ്യാനത്തിെല േചരുമരെക്കാമ്പിൽ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ പാ�
കത്തിനു് അയാെള വരിഞ്ഞു െകട്ടിയിട്ടിരിക്കയാണു്. ധൃതരാഷ്ട്രർ േനരിട്ടു് കാട്ടിൽ
വന്നു ആവശ്യെപ്പടാെത പ്രതിെയ വിട്ടു െകാടുക്കിെല്ലന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ െകാട്ടാരം േല�
ഖികേയാടു്.

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ വന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവന.
എെന്റ പിതാവിെന്റ അവകാശമായിരുന്ന ഹസ്തിനപുരി, നയതന്ത്രത്തിെന്റ

അനുബന്ധമായ ബലപ്രേയാഗത്തിലൂെട പിടിച്ചടക്കി ഔേദ്യാഗികമായി െച�
േങ്കാൽ ൈകവശമായ ഇന്നു് മുതൽ, പിന്തുടർച്ചാവകാശമായ കുരുവംശ ചക്രവർ�
ത്തി എന്ന പദവിയിൽ ഞാൻ ജനങ്ങെള ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുേമ്പാഴും വിരുന്നുൽ�
സവങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുെട േസ്നഹാദരവുകൾ സ്വീകരിക്കുേമ്പാഴും ‘ഞാൻ’ ‘നാം’
‘ഞങ്ങൾ’ എന്നീ ആത്മനിഷ്ഠമായ ദുരധികാര പദങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല. കു�
രുവംശം എന്നു് മാത്രേമ എളിമേയാെട പറയൂ. ഭരണകൂടം, അധികാരികൾ, വകുപ്പു്
േമധാവികൾ, ചക്രവർത്തി മഹാരാജാവു് തുടങ്ങിയ അപൂർണ സംജ്ഞകൾ പൂർ�
ണമായും അസാധുവാകും.

“രാഷ്ട്രവും ഭരണകൂടവും ഒെന്നന്നു ഈ ധാർമികൻ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞുവച്ചതു്
വരും യുഗത്തിൽ പലർക്കും പ്രേയാജനെപ്പടും അെല്ല”, പണിെയാന്നുമില്ലാത്ത യു�
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ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ നഗര വാണിജ്യ െതരുവിെല ചുവെരഴുത്തു് പത്രമായ ഹസ്തിനപു�
രി പത്രിക നിന്ന നിൽപ്പിൽ വായിേക്ക െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് പിറുപിറുത്തു.

2016/02/25

“കുരുേക്ഷത്രം ഒരു സ്ഥലമല്ല, സ്വപ്നമാണു്. അതു് പൂവണിയുക എന്ന പാണ്ഡവ�
ലക്ഷ്യം പരസ്യമാക്കാൻ നാം ആെരയും ഭയെപ്പടരുതു്. ശത്രുസംഹാരം എന്നാൽ
അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ െചയ്യുക എന്നതല്ല അർത്ഥം, പി�
െന്നേയാ? നമ്മുെട ഉത്തമ താൽപര്യങ്ങൾക്കു് തടസ്സം െചയ്യുന്ന കൗരവ പ്രതി�
േയാഗികെള ഭൂമുഖത്തു് നിന്നു് തുടച്ചു നീക്കി ഇല്ലായ്മ െചയ്യാൻ, ൈദവത്താൽ നിയ�
ന്ത്രിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാം െചേയ്യണ്ട സാധാരണകാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയ�
േത്താെടയും ആത്മവിശ്വാസേത്താെടയും െചയ്യുക എന്നതാണു്.” ഇതാണു് ഇന്നു്
ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പാളയത്തിെല സഖ്യകക്ഷിേയാഗത്തിൽ ധർമപുത്രൻ എന്നു്
ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമായി വിളിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഉദ്േബാധനം”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വായിച്ചു.

“യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ, ഈ പുണ്യപുരുഷൻ നവകുരുവംശ ചക്രവർത്തിയായി നമ്മ�
െളാെക്ക മരിക്കും വെര തീർച്ചയായും തുടരിേല്ല രാജ്യഭാരം?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
െനടുവീർപ്പിട്ടു.

2016/02/26

“എന്താണിതു് േകൾക്കുന്നതു്, നിങ്ങളുെട കിടപ്പറയിൽ അനധികൃതമായി നുഴ�
ഞ്ഞു കയറി യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വകാര്യത തടസ്സെപ്പടുത്തിയ അർജ്ജുനെന നിങ്ങൾ
ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നാടകീയ മുഖചലനങ്ങേളാെട പുരികമു�
യർത്തി.

“വാർത്ത േകട്ടതു് ചക്രവർത്തികാര്യാലയത്തിെല ആ കുപ്രസിദ്ധ അർജ്ജുന�
വിേരാധിയിൽ നിന്നേല്ല? അതിരാവിെല േവട്ടക്കു േപാേവണ്ടിയിരുന്ന പ്രിയഅർ�
ജ്ജുനെന്റ ദിവ്യാസ്ത്രം എെന്റ കട്ടിലിന്നടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു് എേന്നാെടാപ്പം നീ�
ണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നു മതി മറന്നു രസിച്ച ആ മുതിർന്ന ഭർത്താവു് യുധിഷ്ഠിരൻ
തെന്ന ചരിത്രേത്താടു് പറയെട്ട, സ്വയംവരപാണ്ഡവെന എന്തിനിത്ര കുടില രീതി�
യിൽ എന്നിൽ നിന്നകറ്റി എന്നു്”, ജാലകത്തിലൂെട വിദൂരതയിേലക്കു് പാഞ്ചാലി
േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.”

2016/02/27

“അഭിമുഖങ്ങളിൽ മറയില്ലാെത പാഞ്ചാലി െവളിെപ്പടുന്നത്ര കാറും േകാളും നിറ�
ഞ്ഞതാണേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട ദാമ്പത്യം?”, അരക്കു െവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി മീൻ പിടി�
ക്കയായിരുന്ന ഭീമേനാടു് മൃദുവായി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതുന്നതു് വരികൾക്കിടയിൽ വായിെച്ച�
ടുക്കാൻ കാട്ടുമുക്കിൽ കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾ അർദ്ധസാക്ഷരർക്കാവുേമാ? കഴിയുന്ന�
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തു് ഇതാണു്: ആവുന്നത്ര അവൾക്കു് ഞങ്ങൾ അടിമെപ്പടുക, അവൾ െകൗരവർക്കു
അടിമെപ്പടുന്ന േപാെല.”

െപെട്ടന്നു് ഉയരത്തിൽ അത്യാകർഷകമായി ചാടിയ ഒരു സ്വർണ മത്സ്യെത്ത
ഇരു ൈകകളും ഒരു കൂടു് േപാെലയാക്കി ഭീമൻ െകൗശലേത്താെട പിടി കൂടി.” ഇത�
വൾക്കു് ഉടൻ സമ്മാനിച്ചാൽ ഇന്നവൾ വഴിെപ്പടുേമാ”, ശിശുസഹജമായ പ്രത്യാശ
ആ ഭീമരൂപിയുെട ഓമന മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു.

2016/02/28

“വനവാസത്തിനു നഗ്നപാദയായി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പടി�
യിറങ്ങുേമ്പാൾ, നൂറു െകൗരവേരയും ഒെന്നാന്നായി കണ്ടു നിങ്ങൾ യാത്ര േചാദി�
ച്ചു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാേണാ” െകാട്ടാരം േലഖിക കിതേപ്പാെട
േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം, അവെരല്ലാം എക്കാലവും എെന്റ ആരാധ�
കരേല്ല”, പാഞ്ചാലി വനാശ്രമത്തിെല കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട വിദൂരതയിേലക്കു്
േനാക്കി.

“യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ എന്ന പദവിയിൽ ഈ സമാധാനകാലത്തു് ഒന്നും െച�
യ്യാനില്ലാെത ഇരിക്കുന്ന ആളേല്ല. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുെട കരൾ അലി�
യിച്ച ഒരു രംഗം ഓർമെച്ചപ്പിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വായനക്കാരുമായി
പങ്കിടാേമാ?”, െകാല്ലുന്ന ശബ്ദവ്യതിയാനേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രീണിപ്പിച്ചു.

നരനായാട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന സന്ധ്യ. യമുനയിൽ ഒന്നു് ചാടി നീന്താൻ ഞാൻ
വസ്ത്രം അഴിക്കുേമ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്ന ഭീമൻ പാഞ്ചാലിയുെട പാളയകവാട�
ത്തിൽ വഴി തടഞ്ഞു നിന്ന മൂന്നാംലിംഗ പാറാവുകാരെന അക്ഷമയിൽ തട്ടിമാറ്റുന്ന�
തിന്നിടയിൽ മുഖമടച്ചു വീണു, പ്രണയിനിയുെട മുടിയിൽ പുരട്ടാൻ, െകാല നടന്ന
ഉടൻ ൈകകുമ്പിളിൽ കരുതിയ കൗരവചുടുേചാര ൈക െതറ്റി െതറിച്ചു മാറിൽ പുര�
ണ്ടു ഭീമൻ െപാട്ടിക്കരയുന്നു. ‘പതിമൂന്നു വർഷമായി ഞാൻ െകാതിച്ചു കാത്തിരുന്ന
ഈ മുഹൂർത്തം നഷ്ടെപ്പട്ടുേവാ?’ അയാൾ വിങ്ങുന്നു.

“വൃത്തിെകട്ടവൻ കണ്ടവെന്റ കുരുതിേച്ചാര െകാണ്ടു് വന്നു എെന്റ കിടപ്പറയുെട
സ്വകാര്യത മലിനെപ്പടുത്തി”, േകാപാകുലയായ പാഞ്ചാലി അയാൾക്കു് േനെര വി�
രൽ ചൂണ്ടുന്നു;

2016/02/29

“പത്തുവർഷം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരനു് യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിെന്റ ചുമതല ഏെറ്റടുക്കാൻ മുൻഭരണപരിചയം തുണച്ചു
അെല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന വാണിജ്യവീഥിയിെല
ദരിദ്ര ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടേപ്പാൾ ൈക മുത്തി.

“വിഷിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്തി കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാക്കിയ മായൻനിർ�
മിത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എവിെട, പൂർവസൂരികളുെട അസ്വസ്ഥ േപ്രതങ്ങൾ കഴുത്തിൽ
നഖം ആഴ്ത്തുന്ന ഹസ്തിനപുരി പുരാതനരാജമന്ദിരങ്ങൾ എവിെട. ഇന്നെല രാത്രി പാ�
ഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു ആർമാദിക്കുകയായിരുന്നു, തേലന്നു് രാത്രി അവെള വിവ�
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സ്ത്രയാക്കുന്ന ദുേര്യാധനനു് േനെര ഉറക്കത്തിൽ പായിൽ കിടന്നു ൈകകാലിട്ടടിച്ചു
പേരതെകൗരവരുെട െകാടിയ പീഡനം െചറുക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ നിലവിളി”, മുന
വച്ചു് സംസാരിക്കുേമ്പാഴും നകുലെന്റ കണ്ണുകൾ ചാരെദൗത്യം നിർവഹിച്ചു.

2016/03/01

“കുന്തി െകാടുത്ത അത്താഴം ആദിവാസി കുടുംബം കഴിക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടി�
രുന്നു?”, ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിളമ്പാൻ ഞാനും കൂടി. മാനിറച്ചി െപാരിച്ചതു് േനരെത്ത കുെറ ആരുമറിയാ�
െത അകത്താക്കിയതു് െകാണ്ടു്, ഭാഗ്യം, ഇതു് രുചിക്കാൻ അേപ്പാൾ േതാന്നിയില്ല,
അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു് കാണാൻ െകൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരു�
ന്നു ഓേരാെന്നടുത്തു് തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി രുചിച്ചും, ഓേരാരുത്തരുെടയും രുചി�
യനുഭവം മറ്റുള്ളവരുമായി നിഷ്കളങ്കമായി പങ്കിട്ടും, ഇടയ്ക്കു തല കുലുക്കി അത്താഴം
ആസ്വദിച്ചും അവർ ആറു േപരും വിളമ്പിയെതല്ലാം വൃത്തിയായി കഴിച്ചു ൈക കഴു�
കും മുമ്പുതെന്ന കുഴഞ്ഞു വീണു. ഞങ്ങൾക്കു് സമയമില്ലായിരുന്നു. അർജ്ജുനൻ കാ�
ര്യക്ഷമമായി ചുറ്റും പതുങ്ങി നടന്നു. പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് അരക്കില്ലം ഞാൻ തീയിട്ടു.
ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിലൂെട ജീവനും െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ഒളിേച്ചാടിയെതല്ലാം, തിരിഞ്ഞു
േനാക്കുേമ്പാൾ, ഇെന്നാരു മായക്കാഴ്ച”, നവഭരണകൂടത്തിെല പ്രതിേരാധ വകുപ്പു്
േമധാവി ഭീമൻ വാതുറന്നു വച്ചു് ആ കാലത്തിൽ ബന്ദിയായി അകെപ്പട്ട േപാെല
ഒെന്നാന്നായി ഓർെത്തടുത്തു.

“പുത്രവിധവകൾെക്കാപ്പം സത്യവതി പടിയിറങ്ങുന്ന ഈ സമയം”, യുക്തിവാ�
ദി ചാർവാകൻ ആശ്രമത്തിെല സദസ്സിേനാടു് ഭൂതാതുരനായി, “ശന്തനുവിെന്റ ൈപ�
തൃകം എന്നു് പറയാൻ സന്താനഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഭീഷ്മെരാഴിെക ആരുണ്ടു് ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ? സത്യവതിയിൽ ശന്തനുവിനുണ്ടായ രണ്ടു ആൺമക്കളും കുട്ടികൾ ഇല്ലാ�
െത േനരെത്ത മരിച്ചു, ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇരയായി, മെറ്റയാൾ േഭാഗത്തിെന്റ ഇര�
യായി. വിവാഹപൂർവ, അവിഹിതരതിയിൽ ഏേതാ ഒരു പരാശരമുനിക്കു് സത്യ�
വതിയിൽ പിറന്ന രഹസ്യ സന്തതി, ആ കുള്ളൻ വിരൂപിവ്യാസൻ, ഭീഷണിെപ്പടു�
ത്തി വിചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ ബീജദാനം െചയ്തുണ്ടായ രണ്ടു കീടജന്മങ്ങൾ ആയി�
രുന്നു അന്ധധൃതരാഷ്ട്രരും േരാഗി അനുജനും. അവരുെടെതന്നു പറയെപ്പടുന്ന നൂറ്റി
അഞ്ചു മക്കളാണിേപ്പാൾ സ്വത്തു് വീതം െവക്കാനറിയാെത പരസ്പരം ചങ്കു െവട്ടുന്ന�
തു്. ഒരു കളങ്കിതകുരുവംശെത്ത, തമ്മിൽ െകാല്ലാൻ വിട്ടു െകാണ്ടു് ആ മൽസ്യഗ�
ന്ധി അതാ പടിയിറങ്ങുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു വരരുേത, ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഈ നാ�
ട്ടിൽ ഇനി കാലു കുത്തരുേത.”

“ഇനി നീ ൈദവദത്തമായ രാജവംശങ്ങെള വിചാരണ െചയ്യരുതു്”, െപെട്ടന്നു്
ദുേര്യാധനൻ പിന്നിൽ നിന്നു് വലതു കാൽ െകാണ്ടു് ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ ചാർവാ�
കെന്റ മുതുകിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി, ഞങ്ങൾ കുലീനർ എന്നു് വ്യാസൻ പറയുേമ്പാൾ,
ഇടെപടരുതു് നീ ഈ ജന്മം.

2016/03/02
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“കാട്ടിൽ ഒറ്റമുറികുടിലിൽ കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്കാലം ഒേന്നാർക്കാേമാ? മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ കാലം”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന ക്ഷണിച്ചു.
എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിയ പാണ്ഡവരുെട മുമ്പിൽ അയാൾ ഉത്സാഹം നടി�
ച്ചു കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചതു് പെക്ഷ േവച്ചു േവച്ചായിരുന്നു.

“ഇര േതടി, ഉടുെത്താരുങ്ങി പുറത്തു് േപായിരിക്കയാണു് നിെന്റ അമ്മമാർ. നി�
െന്റ ബീജദാതാവു ആെരന്നു അറിയിേല്ല, മുടിയും താടിയും നരച്ചു വളർന്ന ആ മുഖമ�
േപ്പാൾ ഭീതിതമാവും. എന്നിട്ടയാൾ എെന്റ േനെര ചിറി േകാട്ടും, നാവു പുറത്തിടും
കണ്ണുരുട്ടും ഇരു ൈകകളും വളച്ചു എെന്ന ബന്ദിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കാലൻ, കാല�
െന്റ മകനാണു് നീ. ഒന്നിനും ആവാെത പായിൽ ചുരുണ്ടു് കിടന്നു േപസ്വപ്നം കാണു�
ന്നവെന കയറിൽ കുരുക്കി പരേലാകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാവുന്ന ചാവു് േദവതയുെട
മകനാണു് നീ. േപാ േപായി മുയലിെനെയാ മാനിെനേയാ പിടിച്ചു് കഴുത്തറത്തു് ആ
ചുടുേചാര എെന്റ വായിൽ ഒഴിക്കു്, ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരത്തിെന്റ മഹാരാജാവായി�
രുന്ന എെന്ന േനാക്കി ഇേത മുറിയിൽ കുന്തിയുെമാപ്പം കിടക്കുന്ന ആ മരണേദവത,
ചുണ്ടിനു കുറുെക ചൂണ്ടുവിരൽ വെച്ചാരിക്കൽ എെന്നയും േപടിപ്പിച്ചു, നിെന്ന െകാണ്ടു്
േപാവാൻ ഞാൻ വരും എെന്റ േപാത്തുമായി. കുരച്ചും കരഞ്ഞും കഫം തുപ്പി നിറച്ചും
ആ േപപിടിച്ച മനുഷ്യൻ എെന്റ ബാല്യെത്ത മലിനെപ്പടുത്തി” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഭയം
കലർന്ന മുഖത്തു് ഭൂതകാലം നിറഞ്ഞു.

2016/03/04

“വൃദ്ധശന്തനുവിെന പ്രേലാഭിപ്പിച്ച യുവസത്യവതിേയാ, അേതാ സുന്ദരിയായ
മകെള വച്ചു് മഹാരാജാവുമായി മുഖം േനാക്കാെത വിലേപശിയ അവളുെട മീൻകാ�
രൻ അച്ഛേനാ നിെന്റ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റിയതു്?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാ�
രം െലഖികയുമായി ഒളിയുദ്ധം തുടങ്ങി.

“സത്യവതിയുെട അരിെക നില്ക്കുന്ന ശന്തനുവിെന്റ ശരീരഭാഷയാണു് നിങ്ങളുെട
സംസാരഭാഷെയക്കാൾ എെന്ന െകൗതുകെപ്പടുത്തുന്നതു്.”, െകാട്ടാരം േലഖിക തി�
രിച്ചടിച്ചു. കുറച്ചു േനരമായി ദുർബലശന്തനു മുട്ടിൽ ഇഴയുന്നു.” കുരുവംശത്തിൽ ഇനി�
യുമുണ്ടാവും ഇതു് േപാെല െപൺേകാന്തന്മാർ. അവെരെയാെക്ക എഴുെന്നള്ളിച്ചു
നടത്താൻ ആനക്കുട്ടികളായി കുനിഞ്ഞു കാൽ മടക്കി നെമ്മ േപാലുള്ള പത്ര പ്ര�
വർത്തകരും.”

2016/03/05

“സംശയകരമായ രീതിയിൽ ഖാണ്ഡവവനം കത്തി, ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ച
ഇടത്തു് മായൻ പണിത േമാഹനെസൗധത്തിൽ ഒരു ദശാബ്ദം ചക്രവർത്തിനി പദ�
വിയിൽ സുരക്ഷേയാെട ജീവിച്ച േശഷം കാട്ടിനുള്ളിെല ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ രാത്രി
കഴിയുന്നതിൽ േപടി േതാന്നാറിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആശങ്കേയാെട േചാദി�
ച്ചു. ഉച്ചെവയിലിൽ ആ നിശബ്ദ വനേമഖല ഭീതിതമായി േതാന്നി.

“മറ്റു നാലു േപർ ഇല്ലാത്തേപ്പാൾ, ഓേരാ പാണ്ഡവനും എേന്നാടു് മന്ത്രിക്കും, രാ�
ത്രി േപടി േതാന്നിയാൽ വിളിക്കൂ, കൂെട ഞാൻ കിടന്നാൽ നിനക്കു് ൈസ്വരമായുറ�
ങ്ങാം. എന്നും രാത്രിയിൽ എെന്ന ആക്രമിക്കാൻ മാസേഭാജികൾ അെഞ്ചണ്ണമാ�
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ണു് ഈ കുടിലിൽ. അവെര അകറ്റി നിർത്തുന്ന െപടാപ്പാടിൽ പുറെത്ത ഹിംസ്ര
ജന്തുക്കൾെക്കന്തു സ്ഥാനം”, അർദ്ധനഗ്നയായ പാഞ്ചാലി ആ ഒറ്റമുറിയിലും ഒരു
േദവതെയേപ്പാെല അകലം പാലിച്ചു.

“മിന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ വയസ്സൻെകൗരവെര അഭിമന്യു ഇന്നു് െവള്ളം കുടി�
പ്പിക്കുെമന്ന നകുലെന്റ പ്രസ്താവന െപെട്ടന്നു് വിവാദമായെല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇടെപട്ടു.

“വിവാദമാവിെല്ല? െകൗരവർ നൂറു ഭരണികളിൽ നിന്നു് ഒെന്നാന്നായി ഉയരും
മുമ്പു് തെന്ന, കാലെന്റ മകനായി കാട്ടിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ജനിച്ചു എന്ന കുന്തിയുെട
അവകാശവാദത്തിൽ അെല്ല കുരുവംശത്തിൽ മൂപ്പിളമ തർക്കമായതു്? ഇനി ആയി�
രം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട കൗരവവയസ്സന്മാെര െവള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ചക്രവ്യൂഹ�
ത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറെട്ട പതിനാെറത്താത്ത ഇളമുറ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ യമുന�
യുെട െവള്ളച്ചാലിൽ തട്ടി കളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

2016/03/06

“കൗരവഭരണകാലത്തു് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പാ�
ണ്ഡവർ െചേങ്കാൽ പിടിച്ചേപ്പാൾ വിമർശിക്കാൻ ആെക ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർവാക�
െന അരയിൽ കയറിട്ടു നകുലൻ വലിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി. ഞാൻ സാക്ഷി”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരനു് മുമ്പിൽ സങ്കടെപ്പട്ടു.

“കൗരവരാജവിധവകെള െകാണ്ടു് ഭീമൻ അടിയുടുപ്പുകൾ കഴുകിക്കുന്നു എന്നു്
നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ എഴുതിയതിനു തക്ക പുരസ്കാരം തരാൻ നകു�
ലൻ പുതിയ ഒരു കയർ േതടുന്നുണ്ടു്. അതുവെര നിങ്ങൾ സമാധാനമായിരിക്കൂ.”

2016/03/07

“മറ കൂടാെത നിങ്ങൾ ഭീമെന ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പിന്നിെലാ�
രു പിടി നന്ദിയും. എന്തായിരുന്നു ആ സന്മനസ്സിെന്റ േസ്രാതസ്സു്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“അതിരാവിെല കാണാം, ഭീമൻ എെന്റ വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമന്നു് ജലാശയത്തി�
േലക്കു് കുന്നിറങ്ങി േപാവുന്നതു്. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല മാലിന്യനീക്കം കഴിഞ്ഞു
ഞാൻ കുളിക്കാൻ േപാവുേമ്പാൾ കാണാം വിഴുപ്പു പാറയിൽ അടിച്ചു തിരുമ്മി ഉണ�
ക്കി മടക്കി ഒരു െകട്ടായി തിരിച്ചു ഭീമൻ കുന്നു കയറുന്നതു്. ഇഷ്ടമാേയാ എെന്നാ�
രു േനാട്ടമുണ്ടു് അേപ്പാൾ ഭീമമുഖത്തു്. ഞാെനാന്നും പറയിെല്ലങ്കിലും രാത്രി “സ്വർ�
ഗരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം” എന്നു് ആനന്ദത്തിൽ അയാൾ പായിൽ മലർന്നു കിടന്നു
ആേക്രാശിക്കുന്നതു വെര എെന്റ അതിസൂക്ഷ്മ വ്യക്തിഗത േസവനത്തിനു ഭീമെന
ഞാൻ പ്രേത്യക ഗുണേഭാക്താക്കും.” ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകൾെക്കാപ്പം ശിശുപരിലാള�
നം പാഞ്ചാലിയുെട മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു.

2016/03/08
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“അല്ല, ഈ തള്ളവിരലേല്ല നിങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണയായി മുറിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു്
നാടാെക പാട്ടായതു്? കണ്ടാൽ മുറിച്ചു നീക്കിയ േപാെലയും തിരിച്ചു വച്ച േപാെല�
യും േതാന്നില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രസിദ്ധ േപാരാളിയുെട തള്ളവിരലുകൾ െതാട്ടു
സംശയത്തിൽ േനാക്കി.

“സസ്യേഭാജിയായ ഗുരുവിനു േവണ്ടതു് പേരാക്ഷ വിദ്യാർത്ഥിയുെട വിരലായി�
രുന്നില്ല, സ്വർണ നാണയമായിരുന്നു, അതു് ഞാൻ രാജമന്ദിരത്തിെല രത്നേശഖ�
രത്തിൽ നിന്നു് െപാക്കി ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് നീട്ടി. തൃപ്തിയായി. ഇനി മുറിച്ചു
നീക്കിയതു് തിരിച്ചു വച്ചു് വിരൽ പഴയേപാെല പ്രവർത്തന ക്ഷമമായി എന്നു് നാെള
നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ വാർത്ത കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിക്കരുതു്. മനുഷ്യാ�
വയവങ്ങളിൽ െകാള്ള െകാടുക്ക ഒരു പുത്തൻ കായികപരീക്ഷണമായി വരുംയു�
ഗത്തിൽ മാറും”, േപാരാളി ഒരു പ്രവാചകെന േപാെല ചൂണ്ടുവിരൽ ആകാശേത്ത�
ക്കുയർത്തി.

2016/03/09

“െപാതുേവദിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുന്ന ആ ഭീകരെകൗരവ�
െന നിങ്ങൾ നിറമിഴികേളാെട നിസ്സഹായതയിൽ േനാക്കി വിറച്ചു നിന്നു? ഭീമാകാ�
രന്മാരായ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര െവറും വിരൽചലനത്തിലൂെട െചാൽപ്പടിയിൽ
നിർത്താൻ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, ൈക െപാ�
ക്കി ആ പരസ്യപീഢകെന്റ െചകിട്ടത്തു് ഒന്നാഞ്ഞടിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് ആ രംഗ�
ത്തിനു സാക്ഷിയായ ഞാൻ അന്നു് െകാതിച്ചു” െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തിന�
പുരി മഹാറാണി പാഞ്ചാലിെയ ഭൂതാതുരയാക്കി.

“അതു് പീഢകനായിരുന്നുേവാ? അതു് കൗരവരാജസഭയായിരുന്നുേവാ?
അന്തഃപുരത്തിൽ പുതുതലമുറ കൗരവ രാജകുമാരികൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിപാലന�
ത്തിൽ വ്യക്തിഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരുന്നു ഞാൻ എേന്നാർമ്മിക്കുന്നു. പ്ര�
ണയത്താൽ പരവശനായ ഒരു െകൗരവൻ ഇടിച്ചു കയറി എെന്ന പുണർന്നു േകാ�
രിെയടുത്തു് പുറേത്തക്കു പാഞ്ഞേതാർമ്മിക്കുന്നു. േവനൽപുഴുക്കത്തിൽ നനഞ്ഞി�
രുന്ന േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി എെന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നു് അവൻ േവർെപടു�
ത്തിയതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാം കണ്ടു് ആസൂയയിൽ മുഖം കരുവാളിച്ച പാണ്ഡവർ
പരിഭ്രമിച്ചു പതറുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു.”, മഹാറാണിയുെട മിഴികൾ പതുെക്ക ഓർമ�
െക്കാപ്പം വിദൂരതയിേലക്കു് പാഞ്ഞു.

“പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരിയിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിനും ഇടക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട നൂറു െകൗരവേരയും
നിങ്ങൾ േപർ പറഞ്ഞു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു എേന്നാ? െകാള്ളാം, ഗാന്ധാരിക്കു്
േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള െതറ്റാെത േപർ വിളിക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പരിഹസിച്ചു.

“കണ്ണു് െകട്ടി മക്കെള കാണണ്ട എന്നു വച്ച ഗാന്ധാരിെയ േപാെലയാേണാ
പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പ്രണയിനി?”

2016/03/10



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 102

“യമുനയുെട തീരത്തുള്ള കുരുേക്ഷത്രം തെന്ന േവേണാ, കുരുവംശ കൂട്ടുകുടുംബ�
ത്തിെല സ്വത്തു് തർക്കം തീർക്കാൻ എന്നാണു പ്രാേദശിക ഭരണകൂടത്തിനു േവ�
ണ്ടി ചാർവാകൻ േചാദിക്കുന്നതു്. അടിക്കാടുകളും കുറ്റിക്കാടുകളും നൂറുകണക്കിനു്
ജലേസ്രാതസ്സുകളും നശിപ്പിച്ചു പത്തു് നാൽപ്പതു ലക്ഷം േപരുെട ൈജവമാലിന്യ നി�
േക്ഷപം, ആഴ്ചകേളാളം നീണ്ടു നിേന്നക്കാവുന്ന ഒരു േപാരാട്ടത്തിൽ ഒഴുക്കു് കുറഞ്ഞ
ഈ പുഴെയ കുപ്പെത്താട്ടി ആക്കിേല്ല?”

െകാട്ടാരം സമുച്ചയത്തിൽ നൂേറാളം കൗരവ വസതികൾക്കു മുന്നിൽ സ്വപ്രയ�
ത്നത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങൾ കണ്ടവർ ആരും ഞങ്ങളുെട പരിസ്ഥിതി
നിലപാടു് സംശയിക്കില്ല. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ, വീരമൃത്യു പ്രാപിക്കുന്ന ഓേരാ പാ�
ണ്ഡവ സേഹാദരെന്റയും സ്മരണക്കു ൈജവ ൈവവിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര
യുദ്ധഭൂമിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കുരുവംശ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ പ്രതിേരാധ കാ�
ര്യാലയത്തിെന്റ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾ പാലിക്കും. ദുേര്യാധനൻ ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ നിന്നു് സ്ഥിതിഗതികൾ േനരിൽ കാണാൻ ഇന്നു് കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു്.

ഭാര്യേയയും നാലു ഇളയ സേഹാദരന്മാെരയും വിഷം െകാടുത്തു െകാന്നു് മധ്യ�
വയസ്കൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നു് വ്യാജവാർത്ത ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ െകാടു�
ത്താൽ, െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ വസതി അനുവദിക്കാം എന്നു് ഒരു ഇളമുറ െകൗ�
രവൻ. േപായി പണി േനാക്കാൻ പറഞ്ഞു.

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

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയേശഷം വല്ലേപ്പാഴും ഹസ്തിനപുരിയിൽ താ�
മസിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ഈ െകാച്ചുവീട്ടിൽ പാഞ്ചാലി വിരുന്നിനു വന്നിട്ടുേണ്ടാ,
അേതാ, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േപായി അവെര കണ്ടിരുേന്നാ? പാണ്ഡവർ�
ക്കു് അവളിൽ ഉണ്ടായ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ജനിച്ചതു് അവിെടയേല്ല?”

“ഒരിക്കൽ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ വളർത്താൻ െകാണ്ടു േപാവുേമ്പാൾ മു�
ന്നറിവു തരാെത അവൾ ഇവിെട ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തി.
ഉണ്ണാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ ഭക്ഷണവും വിളമ്പിക്കഴിക്കാൻ െവള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും കുടി�
ക്കാൻ െവള്ളവും െകാണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം മാത്രം അവൾ േചാദി�
ച്ചു”, കുന്തി കണ്ണടച്ചു് തല താഴ്ത്തി.

2016/03/11

“പതിെനട്ടു ദിവസം നീണ്ട രക്തരൂഷിത വിപ്ലവത്തിലൂെട ഹസ്ഥിനപുരിയുെട
അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയ നിങ്ങൾ കുരുവംശ മഹാരാജാവായി ആദ്യ വാർഷികം
ആേഘാഷിക്കുന്നു. പത്തു് വർഷം നിങ്ങൾ രാജസൂയ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം നഗരി ഒന്നു േപായി കണ്ടു, എന്തുണ്ടവിെട വിേശഷം, എന്നു് ഇതു് വെര തി�
രക്കിയിേല്ല?”, േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന
െകാട്ടാരം േലഖിക െകാല്ലുന്ന ശരീരചലനേത്താെട തടഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? രാജസൂയ ചക്രവർത്തി? നിങ്ങൾ അെതാന്നും ഇനിയും മറന്നി�
േല്ല. കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള ഒരു മായൻ നിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല, വിരു�
ന്നു വന്നവെരല്ലാം വഴുക്കി വീഴുന്ന ആ െകാട്ടാര സമുച്ചയം? ചക്രവർത്തി എന്നതു്
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െവറുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവിയും. യമുനതീരെത്ത നഗരിയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനാ�
ലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി നിരപ്പാക്കാനും ൈജവൈവ�
വിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇനി ഞങ്ങൾ ആെരയും സമ്മതിക്കില്ല.”

“പതിമൂന്നു വർഷം യുധിഷ്ഠിരൻ രാജഭരണത്തിൽ നിന്നു് വിട്ടു നിന്നിട്ടും, അേശ�
ഷം ൈകേമാശം വരാെത നിലനിർത്തിയ ഒേര ഒരു സ്വഭാവഗുണം രാഷ്ട്രീയകാപ�
ട്യമാെണന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ വാണിജ്യെത്തരുവിെല െപാതുേയാഗത്തിൽ ഇന്നു്
തുറന്നടിച്ചേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടവക്താ�
വിെന േനരിട്ടു.

“ക്ഷണിതാവു് പദവിയിൽ രാജസഭയിൽ ഇടെക്കാരു സാന്നിധ്യം അനുവദി�
ച്ചാൽ എരിഞ്ഞടങ്ങും ഈ കുരുേക്ഷത്ര വിധവയുെട േകാപം.”

2016/03/12

“പാചകവും പരദൂഷണവുമായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഈ കൗരവരാജവധു�
ക്കൾ എേപ്പാഴാണു് പരസ്യേവദിയിൽ ഇങ്ങെന തീെപ്പാരിയായതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. പാണ്ഡവെര െനഞ്ഞ�
ത്തടിച്ചു െവല്ലു വിളിച്ചു നൂേറാളം കൗരവവിധവകൾ െകാട്ടാരമുറ്റത്തു് പ്രതിേഷധം
നടത്തുന്നതു് ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട അവൾക്കു കാണാമായിരുന്നു.

“േജതാക്കൾ സ്ത്രീകെള ബലാൽസംഗം െചയ്യും എന്നു് െകൗരവർ പറഞ്ഞു പര�
ത്തിയിരുന്നു. ജീവേനാെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയതു് പെക്ഷ അഞ്ചു േപർ മാ�
ത്രം. ഒടിവും ചതവും പരിക്കും പട്ടിണിയും െകാണ്ടു് നടക്കാൻ വയ്യാെത ആടിയുല�
ഞ്ഞു വന്ന പാണ്ഡവർ എങ്ങെന യുദ്ധകാലകൗരവ ഭീഷണി നടപ്പിലാക്കും?”, ഊട്ടു�
പുരയിൽ ധാന്യെപ്പട്ടി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു് കുന്തി ദുഖേത്താെട േനാക്കി.

“പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത അഭിമന്യുവിെന പരുക്കൻ യുദ്ധഭൂമിയിേലെക്കറി�
ഞ്ഞു സാരഥിയുെമാത്തു േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ നിെന്നാളിേച്ചാടിയ അർജ്ജുനൻ, കുരു�
േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു് ഉയിരും െകാണ്ടു് രക്ഷെപ്പടുകയാെനങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവെന
വല വീശി കുടുക്കി യുദ്ധതടവുകാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാല േവല േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച
കുറ്റത്തിനു് െപാതുനിരത്തിൽ പരസ്യവിചാരണക്കു് േശഷം തലെവട്ടുെമന്നു് ദുേര്യാ�
ധനൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു് താങ്കളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, ആദാരാ�
ഞ്ജലിക്കു് െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കൃഷ്ണേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“േവണ്ടി വന്നാൽ ഗദായുധ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െതറ്റിച്ചു ശത്രുവിെന്റ തുടകൾക്കി�
ടയിൽ മാരകഗദാപ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുന്ന അറ്റൈക േപാർക്കള പ്രേയാഗം െകാ�
ണ്ടു് പ്രിയഭീമൻ േനരിടെട്ട ഈ ദുേര്യാധനെവല്ലുവിളി”, സേഹാദരീ പുത്രെന്റ മരണ�
ത്തിൽ െമൗനമാചരിക്കുകയായിരുന്നു സാരഥി കൃഷ്ണൻ.

“ഊറ്റിക്കുടിക്കാൻ, അപ്പേപ്പാൾ കഴുത്തു് മുറിച്ച കുഞ്ഞാടിൻ ചുടുേചാര, വായിലി�
ട്ടമുക്കാൻ െപാരിച്ച മുയലിറച്ചി, ഇെതാെക്ക െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ ബ്രാഹ്മണപാ�
ചകർ അറിഞ്ഞു വിളമ്പുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നതു് ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ശു�
ദ്ധജലവും. ഇെതന്താ ഇങ്ങെന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.
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“ഈ ഉടൽ സമ്മാനമായി തരുേമ്പാൾ പ്രകൃതി എനിക്കു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി”,
ത്യാഗവും സഹനവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും നിെന്റ തീൻശാല.”

2016/03/14

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജകാര്യാലയത്തിൽ ആളും തിരക്കും കുറവാണേല്ലാ. യുദ്ധാന�
ന്തര മാനസിക പ്രശ്നം വല്ലതും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യെന നിലാവു് വീണ
യമുനയുെട തീരത്തു് എേന്താ ആേലാചനയിൽ കെണ്ടത്തി.

“എക്കാലവും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു് െകൗരവർ തഴഞ്ഞ നകുലെന പുതിയ ഭര�
ണകൂടം ചാരവകുപ്പു േമധാവി ആക്കിയേതാെട രഹസ്യ വിവരങ്ങളും െകാണ്ടു് ചാ�
രന്മാർ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതു് ഈ മാദ്രിപുത്രെന്റ സ്വകാര്യകാര്യാലയ�
ത്തിൽ ആെണന്നു് ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പത്ര പ്രവർത്തകർ കാേണണ്ടതേല്ല?
രഹസ്യ വിവരങ്ങളുെട ഖനിയാണിന്നു നകുലൻ. െവറുെതയാേണാ, അഭിജാത കൗ�
രവരാജവിധവകൾ അവെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടു മടക്കും, നിങ്ങളും നകുലെന്റ മുമ്പിൽ ഇഴ�
ഞ്ഞും കുഴഞ്ഞും വിരൽ മുത്തിയും പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ സന്യസ്ഥർക്കും വ്യ�
ക്തമായി കാണാമേല്ലാ.”

“ഉദ്യാനത്തിൽ കാറ്റു് െകാള്ളുകയായിരുന്ന ഗാന്ധാരിയുെട മുമ്പിൽ വന്നു മൂത്ര�
െമാഴിച്ച ഭീമെന വിദുരർ, ദുേര്യാധനെന്റ നിർബന്ധപ്രകാരം, രാജസഭയിൽ വിചാ�
രണ െചയ്തു മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിച്ചു എന്നു് ഇേപ്പാൾ വാർത്ത േകട്ടേല്ലാ”, അര�
േങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തു് കായികപരിശീലനം േനടുകയായിരുന്ന അർജ്ജുനെന െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദ്യം െചയ്തു.

“വ്യാജമാണു് ഗാന്ധാരിയുെട ആ കുപ്രസിദ്ധ കൺെകട്ടു് എന്നു് സംശയമില്ലാ�
െത േലാകത്തിനു മുമ്പിൽ െതളിയിക്കാൻ ഒെരളുപ്പവഴി ഭീമൻ നിഷ്കളങ്കമായി സ്വയം
കെണ്ടത്തിയതാണു്. പരസ്യനഗ്നതാ പ്രദർശനം അവെന്റ പ്രിയ െപാതുവ്യവഹാര�
വിേനാദെമാന്നുമല്ല”, അർജ്ജുനൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ൈക വീശി കുതിരസവാരി തുടങ്ങി.

2016/03/17

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

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം എന്നുച്ചരിച്ചു െകാണ്ടു് ദുേര്യാധനൻ, കീഴാളവിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന എെന്ന, ഇല്ലാത്ത അംഗരാജ്യത്തിെല കിരീടമില്ലാത്ത നാടുവാഴിയായി
അഭിേഷകം െചയ്തേപ്പാൾ അതിരഥപുത്രനായ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി ആ ൈക മുത്തി.
പരിപൂർണവിേധയത്വമായിരുന്നു എന്നിൽ നിന്നു സംരക്ഷകനു് േവണ്ടിയിരുന്നതു്.
എനിെക്കാരു േദ്രാഹവും െചയ്യാത്ത, അതാ ആ ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്ന ആ കൗമാ�
രക്കാരെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ബന്ദിയാക്കി കുന്തം െകാണ്ടു് െനഞ്ചിൽ കുത്തി ശവം
പാണ്ഡവർക്കു് വലിെച്ചറിയണം എന്നു് അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ ആജീവനാ�
ന്തവിേധയത്വം െകാണ്ടു് കാര്യക്ഷമമായി ആ കൃത്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു. െനഞ്ചിൽ
കുത്തുേമ്പാൾ പെക്ഷ എെന്റ മുഖത്തു് കനിവു് കണ്ടു എന്നു് പരിഹസിച്ചു ദുേര്യാധനൻ
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അവിശ്വസ്തൻ എന്നു് പരസ്യമായി വിധിെയഴുതി ൈസനികർക്കു മുമ്പിൽ എെന്ന ശി�
ക്ഷിച്ചു”, നിന്നിടത്തു് െപെട്ടന്നു് ചളിയിൽ കാലുകൾ പുതഞ്ഞു കർണൻ കനിവിനു
േവണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു േനെര ൈക നീട്ടി.

2016/03/18

“ശത്രുപാളയത്തിെല കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിപാലനത്തിൽ
പാഠം െചാല്ലിെക്കാടുക്കുന്ന പാഞ്ചാലി എന്താ നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപർക്കും ആ െസൗ�
ജന്യം അനുവദിക്കാത്തതു്. പാണ്ഡവരുെട സ്വകാര്യശുചിത്വം പാഞ്ചാലിെക്കാരു
മുൻഗണനാവിഷയമേല്ല?”, അഞ്ചു േപെരയും ഒരുമിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചു”, ആകാശചാരികളുെട മക്കൾ ആയിരിക്കാം, പെക്ഷ
നിങ്ങൾ വനജീവിതത്തിൽ ആകർഷകരൂപികൾ അല്ലാതായി. നരച്ചു തുടങ്ങിയ
താടിയും കറ വീണ പല്ലും ചുണങ്ങു വ്യാപിച്ച െതാലിയും താരൻ െപാഴിയുന്ന മുടി�
യും അടുത്തു വരുേമ്പാൾ മുഖത്തടിക്കുന്ന മണവും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും”, അവൾ
െഞട്ടേലാെട അവെര േനാക്കി.

“ഞങ്ങളുെട ശരീരശുചിത്വത്തിൽ അശ്രദ്ധ തുടർന്നു് ആ വിധം പായിൽ കൂെട
കിടത്താൻ സമ്മതിക്കാെത എെന്നേന്നക്കുമായി അകറ്റാനാണവൾ ശ്രമിക്കുന്ന�
തു്”, ഭീമൻ വിങ്ങി. മറ്റു നാലു േപർ പാഞ്ചാലിയുെട നീതിരാഹിത്യത്തിൽ അമർഷ�
േത്താെട ൈകകൾ െഞരിച്ചു.

“പ്രിയ അർദ്ധസേഹാദരാ, നിെന്റ നടു ഒടിഞ്ഞതു് എെന്റ കുറ്റമല്ല, നിെന്റ സഭ്യ�
താേബാധമാണു് കാരണം. നിലവിളിച്ചു ഒച്ച വച്ചു് ആെള കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, വായ
തുന്നിെക്കട്ടി തല െമാട്ടയടിച്ചു വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തു മരക്കൂടിൽ ഇരുത്തി ഹസ്തിന�
പുരി നഗരി കാണിക്കും, അേതാ, േമാങ്ങാെത ഇവിെട കാലെന കാത്തു് കണ്ണട�
ക്കേണാ എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ അവൻ ഒതുങ്ങി ചളിയിൽ െചരിഞ്ഞു
കിടന്നു കണ്ണടച്ചതാണു് പിെന്ന തുറന്നില്ല. ഇനിയിതു് കുറുനരികൾക്കു െകാടുക്കാം,
േപായി െചയ്തു തീർക്കാൻ ഒത്തിരി പണിയുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ അന്ധനിൽ നിന്നു് തട്ടി�
പ്പറിക്കും മുമ്പു് അയാൾക്കു് മുമ്പിൽ വക്കാൻ ഒരു ഇരുമ്പു പ്രതിമ സംഘടിപ്പിക്കാേമാ
കൃഷ്ണാ?”, ഭീമൻ െപെട്ടന്നു് േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു് എേന്നാ, െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടു�
കാരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യുദ്ധം. അശ്വത്താമാവു് വരുേന്നയുള്ളൂ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ദൂ�
െര ദൂെര പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട േദ്രാണ പുത്രനു് േനെര െചറുവിരൽ അനക്കി.

2016/03/19

“ഇെതന്താ, കണങ്കാൽ മുറുകുന്ന തങ്കവള, അടിമെയന്നു മുദ്ര കുത്തി തുണിയഴി�
ക്കുേമ്പാൾ െകൗരവർ അഴിെച്ചടുത്തിേല്ല ഇതും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിയു�
െട മറ്റു വിധത്തിൽ നഗ്നമായ കാലിേലക്കു് തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വസ്ത്രാേക്ഷപം കഴിഞ്ഞ േശഷം െകൗരവർ സംഘം േചർന്നു് കാലിൽ ഇത�
ണിയിച്ചു. ഞാനിേപ്പാൾ അവരുെട വിദൂരനിരീക്ഷണവലയത്തിലാണു്. എന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ, ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂ�
ഗർഭഅറയിൽ ഇരുന്നു െകൗരവർ ഞാൻ എന്ന ദൃശ്യവിരുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു”, പാ�
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ഞ്ചാലിയുെട പുഞ്ചിരി കണ്ടേപ്പാൾ ഒരു പാണ്ഡവവിലാപം ആ വനാശ്രമത്തിൽ
നിറഞ്ഞു.

2016/03/21

“ഇവെരാെക്ക ആരാ” വിരുന്നിനു വന്ന അഞ്ചു ആൺ കുട്ടികെള ചൂണ്ടി യുധിഷ്ഠി�
രൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“എെന്റ മക്കൾ. അല്ലാതാരാ. പാഞ്ചാലത്താണു് അവർ ഇക്കാലവും വളർ�
ന്നതു്.”

“അതല്ല, ഇവരുെട ഓേരാരുത്തരുെടയും അച്ഛൻ ആെരന്നാണു് േചാദിച്ചതു്” യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ഒച്ച കനത്തു.

“ഈ കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ എത്രേയാ കാലമായി ഇരുട്ടിൽ ഒെന്നാ�
ന്നായി എേന്നാെടാപ്പം മത്സരിച്ചു ശയിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട നാളും പിതൃ�
ത്വവും ഒെക്ക നിങ്ങേളാടു് അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ” പാഞ്ചാലി മക്കെള ഊട്ടുപുരയിേല�
ക്കു നയിച്ചു.

2016/03/22

“കുടിേയറ്റക്കാരായി ഖാണ്ഡവവനം കത്തിക്കാൻ പാണ്ഡവർ പന്തം പിടിച്ചു
േപാവുേമ്പാൾ കുന്തിെയ കൂെട െകാണ്ടു േപാവാതിരുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാം, പെക്ഷ
രാജസൂയയാഗം കഴിഞ്ഞു ചക്രവർത്തിനി ആയേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു് ആ വൃദ്ധ�
വിധവെയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാമായിരുന്നിെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക�
യുെട സ്വരത്തിൽ നീരസം കലർന്നു.

“വൃദ്ധജനപരിപാലനം എന്ന ഒരു പുതു ജ്ഞാനനിർമിതിയിൽ നീ ഉടൻ തക്ഷ�
ശിലയിൽ േപായി അത്യാധുനിക ശിക്ഷണം േനടൂ എന്നു് ഒരു മുതിർന്ന ഭർത്താവു്
െകൗശലേത്താെട നിർേദശിച്ചേപ്പാൾ മനസ്സിലായി അയാളുെട ഉള്ളിലിരിപ്പു്. ഒരു
കൗരവ സുഹൃത്തുമായി ഞാൻ രഹസ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടു. കുന്തി ഇേപ്പാൾ ഗാന്ധാ�
രിയുെട ഇണ പിരിയാനാവാത്ത കൂട്ടുകാരിയാെണന്നു ആ സാമന്തെകൗരവർ പാ�
ണ്ഡവെര േവണ്ടേപാെല അറിയിച്ചേപ്പാൾ, “എന്നാൽ ആ വൃദ്ധവിധവ ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ തെന്ന തുടരെട്ട” എന്നു് പാണ്ഡവ ധാരണയായി”, അലക്കി െവളുപ്പിച്ച വിഴു�
പ്പു തുണികൾ പാഞ്ചാലി സ്വയം മടക്കി വക്കുേമ്പാൾ പറഞ്ഞു.

2016/03/23

“രാജസഭയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ മൂകസാക്ഷികൾ ആയിരുന്ന
പ്രമുഖെര, യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ എത്തിയാലുടൻ പരസ്യവിചാരണ െച�
യ്യുെമന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? എന്തായി”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്നു് രാജസഭയിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതു്
എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം”, ചുവർ ചാരിയിരുന്നു ആേലാചനയിൽ പാഞ്ചാലി
പറഞ്ഞു.
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2016/03/24

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത ജീവിതം നിങ്ങൾക്കു് വനാന്തരത്തിെല ഈ ഒറ്റമുറി കുടി�
ലിൽ സഹനം തെന്ന ആയിരുന്നു അെല്ല. അജ്ഞാതവാസത്തിനു തിരിക്കുേമ്പാൾ
എന്തു െചയ്യും ഈ വ്യാഴവട്ടക്കാല ഓർമകുടീരം? അധികാരം കിട്ടി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ മഹാറാണിയായാൽ, കുരുവംശ ൈപതൃക മന്ദിരമായി ഇതിെന നിങ്ങൾ പരി�
പാലിക്കുേമാ?”, ചുറ്റും േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വികാര ഭരിതയായി.

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

2016/03/27

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അര�
േങ്ങറ്റൈമതാന െപാതുേയാഗത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേനറ്റു നിന്നു്
കയ്യടിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പെക്ഷ േവദിയിൽ ഇരുന്ന പാഞ്ചാലി മുഖം താഴ്ത്തി.
എന്താ സംഗതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക രാജസഭയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാചാ�
ര്യെര കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി എഴുതിെക്കാടുത്തതു് അർ�
ദ്ധസാക്ഷരതയുെട ആൾരൂപമായ യുധിഷ്ഠിരൻ വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.”
കൃപാചാര്യൻ വീണ്ടും ഇരുൈകകപ്പത്തികൾ ഒരു വശത്തു് േചർത്തു് താടി താങ്ങി
ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഒന്നു് കൂടി ഒതുങ്ങി.

2016/03/28

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

“തെന്റ വിവാഹപൂർവരതിസാഹസെത്ത കുറിച്ചു് ചില വിഴുപ്പു തുണികൾ അയാ�
ളുെട കയ്യിലുെണ്ടന്നു് കുന്തിക്കറിയാം. അനുജെന്റ നിയമാനുസൃത ഭാര്യെയ ൈക�
വശെപ്പടുത്താൻ യുധിഷ്ഠിരനു അെതാന്നു പുറെത്തടുത്താൽ മതി”, അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ നിന്നു് വയർ നിറെയ ഉണ്ടു് മുറ്റെത്ത തണലിൽ െചരിഞ്ഞും കമഴ്ന്നും കിടന്ന
പാണ്ഡവെര പാഞ്ചാലി നിർജീവമായി േനാക്കി.

2016/03/29

“വിരാടെന്റ കാലികെള േമാഷ്ടിക്കാൻ, ഭീഷ്മർ മുതൽ കർണൻ വെര, കയ്യിൽ
വാളും കുന്തവും ഉള്ള എല്ലാവരുമായി നിങ്ങൾ സംഘം േചർന്നു് േപാവുേമ്പാൾ വിദു�
രർ ഉപേദശിച്ചിേല്ല, പാണ്ഡവർ അേത സമയം ഒരു മിന്നലാക്രമണത്തിൽ ഹസ്തി�
നപുരി േകാട്ട തകർത്തു് അന്ധരാജാവിെന ബന്ദിയാക്കി മുഷിഞ്ഞു വിലേപശുെമ�
ന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ കൂടിേച്ചരുന്ന
പ്രഭാതം.
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“കാലഹരണെപ്പട്ട ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ ഞങ്ങൾ എന്തു വില
െകാടുത്തും നില നിർത്തേണാ അേതാ വരാനിരിക്കുന്ന മഹായുദ്ധത്തിൽ ൈസനി�
കർക്കു് തടസ്സമില്ലാെത മൃഗമാംസ ഭക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തേണാ?”, സ്വന്തം ആല�
യിെല കറവ വറ്റിയ മാടിെന തലയിൽ ഇരുമ്പു കൂടം െകാണ്ടു് അടിച്ചു പരിശീലിക്ക�
യായിരുന്ന െകൗരവൻ മുഖത്തു് േനാക്കാെത പറഞ്ഞു.

2016/03/31

“നല്ല ദിവസം േനാക്കി െചേങ്കാൽ ൈകമാറാം എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രരുെട നിർേദശം
തള്ളി നിങ്ങൾ സ്ഥാനചിഹ്നം തട്ടിപ്പറിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു ആദ്യെമടു�
ത്ത തീരുമാനമനുസരിച്ചു് കൗരവരാജസ്ത്രീകെള കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു വാണിജ്യരതിവീഥി�
യിൽ പുനരധിവാസം െചയ്യിച്ചു. െഞട്ടേലാടുകൂടിയാണു് നവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഈ
ഹൃദയശൂന്യത െപാതുസമൂഹം കാണുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക വക്താവു് നകുല�
െന േനരിട്ടു.

“ഇതിെലന്താണു് നിങ്ങളുെട പാവംമാനവഹൃദയത്തിനു ഇത്രമാത്രം ശൂന്യതയും
െഞട്ടലും അനുഭവെപ്പടാനുള്ളതു്? കൗരവഅടിമ എന്ന നിലയിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാലം
പാഞ്ചാലി നിത്യവും െചയ്ത ആ കുപ്രസിദ്ധ ശിക്ഷ ഉണ്ടേല്ലാ, സന്യസ്ഥരുെട ൈജ�
വമാലിന്യനീക്കം പരിപാടി, അതു് നിങ്ങൾക്കു് േവേണാ, അേതാ വിേനാദ രതിേസ�
വനത്തിലൂെട ആവുന്ന കാലം െഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിക്കേണാ എന്ന േചാദ്യ�
ത്തിനു് രണ്ടാമേത്തതു് മതി എന്നു് ഇടെനഞ്ഞിൽ ൈക വച്ചു് നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ പര�
സ്യമായി പറഞ്ഞതു് കൗരവരാജസ്ത്രീകളേല്ല”, വാണിജ്യരതിയിൽ വ്യക്തിഗത ശുചി�
ത്വത്തിെന്റ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിനു് േപാവുകയായിരുന്നു
ആ തിരക്കു പിടിച്ച ചാരവകുപ്പു് േമധാവി.

2016/04/01

“പാഞ്ചാലീസ്വയംവര ആയുധമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആ യു�
വബ്രാഹ്മണ േവഷങ്ങെള േനാക്കൂ. നമ്മുെട പരിചയക്കാരായ പഞ്ചപാണ്ഡവെര
േപാെല േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?” കർണൻ അഭിവന്ദ്യ സുഹൃത്തു് ദുേര്യാധനെന്റ െചവി�
യിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മന്ത്രിച്ചു.

“എന്തിനു േതാന്നണം? വാരണാവതം േവനല്ക്കാല സുഖവാസമന്ദിരത്തിൽ
അർദ്ധരാത്രി ഉണ്ടായ െദൗർഭാഗ്യകരമായ അഗ്നിബാധയിൽ അവരും, ഞങ്ങളുെട
പിതൃസേഹാദരെന്റ ഭാര്യ കുന്തിയും, െവന്തു, െഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാശിയിെല
മണികർനികാ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു പുണ്യനദിയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്തിട്ടു് അധികകാ�
ലെമാന്നും ആയില്ലേല്ലാ, പ്രിയ സുഹൃേത്ത. െഞട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു അേത രൂപ�
ത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരായി പുനർജനിക്കുെമാ ഇത്ര േവഗം ആ പാപികൾ?”, വിശ്വസ്ത
അനുയായിയുെട ചുമലിൽ മൃദുവായി ൈകവച്ചു കുടിലെകൗരവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/04/05
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“അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിെന രാജാവാക്കും മുമ്പു് എന്താ കിരീടവും
െചേങ്കാലും നിങ്ങൾ പരിത്യാഗിെയ േപാെല താെഴ വക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. രാജസഭ കൂടി ഔേദ്യാഗിക നടപടികൾ പകുതിയായേപ്പാഴായിരു�
ന്നു ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിെന്റ വിചിത്ര െപരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതു്.

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

2016/04/06

“പാഞ്ചാലി ഇര, നിങ്ങൾ അഞ്ചു പുരുഷപീഢകർ: അങ്ങെനയാേണാ കുടുംബ�
ജീവിതം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ െചവിേയാർക്കാറിെല്ലങ്കിലും, അവൾ നിങ്ങേളാടു് പറയുന്നതു് മിക്ക�
തും ആലങ്കാരികമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല വിസർജ്യ�
നീക്കം അവൾ ആവർത്തിച്ചു െപാലിപ്പിക്കും, പെക്ഷ വാസ്തവം എന്താണു്? നി�
ങ്ങൾ ഒന്നു് കൂെട േപായി കാര്യം അേന്വഷിച്ചുേവാ? െപാട്ടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ സത്യം
അറിഞ്ഞാൽ. ഒരു പണിയുമില്ല പാഞ്ചാലിക്കു ഈ വീട്ടിൽ. അക്ഷയ പാത്രം കാ�
രണം പാഞ്ചാലിക്കു അത്താഴപ്പട്ടിണി എന്നതും വസ്തുതകെള എങ്ങെന വളെച്ചടു�
ക്കാം എന്നതിനു് ഉദാഹരണം. അഴകളവുകൾ നില നിർത്താൻ രാത്രി അവൾ
കഴിക്കുന്നതു് ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്തയക്കുന്ന ഹിമാലയൻ പഴങ്ങൾ മാത്രം, പിെന്ന
എന്തിനു തിന്നാൽ ദഹനം തടസ്സെപ്പടുന്ന അക്ഷയപാത്രം. പാഞ്ചാലി പറയുന്ന�
െതാെക്ക ഹസ്തിനപുരിയിെല കൗരവ രാജകുമാരികൾക്കു് രസകരമായ വായനയാ�
വാം, പെക്ഷ ഞങ്ങളുെട ഇടെനഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയാണവൾ നൃത്തം െചയ്യുന്നതു്”, നകു�
ലൻ ഇടയ്ക്കിെട ചുണ്ടു് കടിച്ചു സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു.

2016/04/07

“ഉണക്കപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിറച്ചു പതുങ്ങിയ െവള്ള മുയലിെന െകാത്തിപ്പറ�
ക്കാൻ, ലക്ഷ്യം െതറ്റാെത നിശബ്ദം ആകാശത്തിൽ നിന്നു് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ ആ
ചാരനിറ കഴുകെന കൃത്യം കഴുത്തിൽ ചാടി കടിച്ചു മന്ദം മന്ദം നീങ്ങിയ േവട്ടപ്പട്ടി
തെന്ന ആയിരുന്നു ഇന്നു താരം”, അർജ്ജുനൻ അന്നെത്ത നായാട്ടിൽ കണ്ട കാഴ്ച
പാഞ്ചാലിേയാടു് െകൗതുകേത്താെട വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു പതുങ്ങി പതു�
ങ്ങി െവള്ള മുയലിെനയും പിന്നിൽ നിന്നു് കടിച്ചു െതാലിയുരിക്കുന്നവർ ഈ വനാശ്ര�
മത്തിൽ തെന്ന ഇേല്ല”, വനാശ്രമത്തിെല ഒറ്റമുറി കിടപ്പറയുെട മൂലയിൽ െവളിച്ചം
വീഴാത്ത ഇടത്തു് ചുരുണ്ടു കിടന്ന പാഞ്ചാലി മിക്കവാറും അശരീരിയായി പറഞ്ഞു.

2016/04/08

“അേപ്പാൾ സ്ഥലജല ഭ്രമത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥി വഴുക്കി വീണേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
അട്ടഹസിച്ചില്ല എന്നാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിെയ േനാക്കി.
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“നീണ്ടകാല ആരാധകൻ വിരുന്നിനു വരുേമ്പാൾ ആതിേഥയയുെട പണി ആർ�
ത്തു് ചിരിക്കലാേണാ? അെതാെക്ക ആ മന്ദബുദ്ധിയുെട പണിയായിരുന്നിേല്ല.
ദുേര്യാധനൻ എേന്നാടു് പിണങ്ങിയാണു് േപായെതന്നു് നകുലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ േവണ്ടത്ര െകാട്ടു ഞാൻ ഭീമനു് െകാടുത്തു. പിെന്ന അയാൾ എെന്റ കിടപ്പറ
വാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ടില്ല”, ഭീമെന്റ അടി വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതീകാൽമകമായി വലിച്ചു പുറ�
േത്തെക്കറിഞ്ഞു പാഞ്ചാലി നിശബ്ദയായി.

2016/04/09

“പല തവണ അഭിമുഖം െചെയ്തങ്കിലും െപറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അെഞ്ചണ്ണത്തിൽ
ഒന്നിെനെയങ്കിലും നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടുന്ന രംഗം ഓർമയില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിെയ കരുതേലാെട സമീപിച്ചു.

“പാണ്ഡവർ എെന്ന മാറി മാറി കാഴ്ച വച്ചു് പീഢിപ്പിച്ചതിൽ പിറന്ന ആ പാപസ�
ന്തതികെള പരസ്യമായി താേലാലിക്കുന്നതു് പാപിപീഢകെര ഞാൻ മഹത്വെപ്പടു�
ത്തുന്നതിനു തുല്യമേല്ല.

2016/04/09

“മാംസപ്രിയനാെണങ്കിലും, േവട്ടയാടുേമ്പാൾ വീണു കിട്ടുന്ന മാസാഹാരിമൃഗ�
ങ്ങെള വിശപ്പുെണ്ടങ്കിലും െവട്ടിത്തിന്നാറില്ല”, അക്ഷയപാത്രത്തിെല ധാന്യഭക്ഷ�
ണം വാരി വായിലിട്ടു, കണ്ണു് തുറിച്ചു ഭീമൻ ഭാര്യേയാടു േമനി പറഞ്ഞു.

“പുറത്തിറങ്ങി േവട്ടയാടാൻ വയ്യാത്ത നില വന്നാൽ, വീട്ടിനകത്തുള്ള സസ്യാ�
ഹാരി സ്ത്രീകെള നിങ്ങൾ വിശപ്പുള്ളേപ്പാൾ ഒറ്റയ്ക്കു് െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു ചുട്ടു തിന്നുേമാ?”,
െവറും നിലത്തിരുന്നു ഇലയിൽ സ്വയം വിളമ്പിയ കായ്ഫലങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പാ�
ഞ്ചാലി മുഖമുയർത്താെത േചാദിച്ചു.

2016/04/10

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

“നിസ്സാര േജാലി െചയ്താൽ േപാലും അന്നെത്ത ദിവസം ൈവകാരിക പരിഗ�
ണന പ്രതീക്ഷിക്കും. കാറ്റത്തു് േമൽക്കൂരയിൽ മരെക്കാമ്പു വീണതു് ഒന്നു നീക്കം െച�
യ്യാൻ, ഉറക്കറയിൽ ചുരുണ്ടു് കിടക്കുന്ന വട്ടക്കൂറെയ ഒന്നു േതാടു് കടത്തി വിടാൻ,
ഭക്ഷണം കഴിച്ച അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ചീരയില ഇല്ലാെത േതച്ചു െവളുപ്പിക്കാൻ
സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കത്തിൽ ഒരു ൈക സഹായിക്കാൻ ഉടുതുണി
കഴുകിയുണക്കി മടക്കി വക്കാൻ നിഷ്ക്രിയനാവാെത ആസ്വാദനരതിയിൽ പാരസ്പര്യ�
േത്താെട പങ്കാളിയാവാൻ, ഓേരാന്നിലും വ്യക്തിഗത കൃതജ്ഞത ആവശ്യെപ്പടും”,
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ പിന്നിൽ േകട്ട പാണ്ഡവ പാദചലനത്തിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പി�
ച്ചു പാഞ്ചാലി മൃദു സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2016/04/11



111 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

“ഭർത്താവിെന്റ ഘാതകൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന രാജകീയചടങ്ങു് ബഹി�
ഷ്കരിക്കാെത മുൻപന്തിയിൽ തെന്ന നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ എനിക്കു് എേന്താ േപാ�
െല േതാന്നി”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവെയ നിഷ്കരുണം േനരിട്ടു.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താവന നടത്തുെമന്നു് ഭീ�
മൻ മുൻ കൂർ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥി�
നപുരിയുെട ഭാവി പ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന” ദുേര്യാധന സ്മാരക
ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല” ക്കു് തറക്കല്ലിടുന്നതിലാണു് എെന്റ വ്യക്തി�
ഗതസാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായി പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി വന്നതു്”, കലിംഗരാജാ�
വു് ചിത്രാംഗധെന്റ മകൾ ഭാനുമതി ഒരു മഹാറാണിെയ േപാെല ഉപചാരപൂർവ്വം
പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/04/12

“ഇെതന്താ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവി പ്രാതലിനു വരുേമ്പാൾ െവറും ധാന്യം
വിളമ്പുന്നതു്? ചവക്കാൻ കാളത്തുട ഒന്നുമിേല്ല?”, ഭീമൻ െകാട്ടാരം പാചകക്കാര�
േനാടു് തട്ടിക്കയറി.

“ചാരവകുപ്പു് േമധാവിക്കു് വിളമ്പാൻ േപാലും േപാത്തിൻ തുട കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നി�
ട്ടാേണാ ൈസനികർ ഇല്ലാത്ത പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിനു പ്രേത്യക മാംസഭ�
ക്ഷണ പരിഗണന? ഉപേയാഗരഹിതമായ ഉഴവു മൃഗെത്ത കട്ടു് െകാണ്ടു് വരൂ അര�
ച്ച മുളകു് േതച്ചു എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു വയർ നിറെയ തിന്നാൻ തരാം”, യുദ്ധാനന്തര
ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ഊട്ടുപുര മുഖ്യപാചകക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

2016/04/13

“നിങ്ങൾ മാത്രം വാനപ്രസ്ഥത്തിനു േപായാൽ േപാെര. എന്തിനു ഇളമുറ ഭാര്യ�
േയയും അനുജന്മാെരയും കൂെട കൂട്ടുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഈർഷ മറച്ചു വച്ചില്ല.

“ഞാൻ കുറുനരികൾക്കു ഇരയാവുേമ്പാൾ അവർ രാജകീയ സമൃദ്ധിയിൽ ആർ�
മാദിക്കണം?’ യുധിഷ്ഠിരൻ പതിവിനു വിരുദ്ധമായി വാക്കിൽ പിശുക്കു് കാണിച്ചു.

“മുനിശാപത്തിനു് പ്രായശ്ചിത്തമായി രണ്ടു ഭാര്യമാെരയും കൂട്ടി കാട്ടിൽ േപാ�
യതിെന്റ യുക്തി നമുക്കിേപ്പാൾ വ്യക്തമല്ലായിരിക്കാം, പെക്ഷ അധികാരചിഹ്ന�
മായ െചേങ്കാൽ അന്ധേജ്യഷ്ടനു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു് രാജപ്രതിനിധിയായി ഭരി�
ച്ചു തക്കസമയത്തു് അവകാശികൾക്കു് തിരിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നു് യുധി�
ഷ്ഠിരൻ”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാരാജാവിെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ കയറി പാണ്ഡ�
വർക്കു് േവണ്ടി വാദിച്ചു.

“എവിെട യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ? അഞ്ചു േപർ കുന്തിയുെടയും മാദ്രിയു�
െടയും വിവാഹ ബാഹ്യസന്തതികൾ ആെണന്നു് അവർ തെന്ന പരസ്യമായി പറ�
ഞ്ഞതേല്ല? ഈ മൂത്തയാൾ സ്വയം വിേശപ്പിക്കുന്നതു് മരണേദവതയുെട മകൻ
എന്നേല്ല.”

2016/04/14
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“ദൂെര ദൂെര ഗംഗാ സമതലത്തിെല ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾ, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക, ഹിമാലയത്തിെല ഈ വനാശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങെള ഇടയ്ക്കിെട വന്നു
കണ്ടു തിരിച്ചു േപാവുന്നതിെന്റ രഹസ്യെമന്തു്?” സംസാരിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ നകു�
ലൻ തലയിൽ ൈകവച്ചു വിസ്മയം നടിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കു് നാലു ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നു് കൗ�
രവരാജസ്ത്രീകളുെട നൂേറാളം വസതികളിെല അേന്തവാസികെള വായനക്കാരായി
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അവർക്കു് ഗംഗേയാ ഹിമാലയേമാ വാർത്തയല്ല, അവർക്കു് പാ�
ഞ്ചാലിയുെട പരിേദവനങ്ങൾ മതി. സംഗതി ആ വിധം േനരിട്ടറിയാൻ നൂറു െകൗ�
രവർ രഹസ്യ പ്രാേയാജകർ ആയ ആവർത്തന യാത്രയാണു് ഞാൻ ഇതിഹാസ�
ത്തിനു് േവണ്ടി ഏെറ്റടുത്തതു്.”

2016/04/15

“നിങ്ങളുെട അയൽപ്പക്കം മുഴുവൻ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ, എന്നാൽ അവിെട
ആെക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു് ൈജവമാലിന്യം. അങ്ങെന മതിേയാ? ജ്ഞാനനിർ�
മിതി ഒന്നും േവേണ്ട?” മാലിന്യനീക്കം എന്ന പണിക്കു പാഞ്ചാലി അതിരാവിെല
േപായ തക്കം േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും ഈ പാണ്ഡവ കുടുംബത്തിൽ എന്തു് നടക്കുന്നു
എന്നു ചാരെച്ചവികളുമായി െകൗരവർക്കു അടിമപ്പണി െചയ്യുന്ന സന്യസ്തർെക്കവി�
െട ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു താളിേയാലയിൽ എഴുത്താണി പ്രേയാഗിക്കാൻ സാവകാ�
ശം? ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കൗരവൈസനികൻ കഴുതപ്പു�
റത്തു് െകാണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യവരവു് നിലച്ചാൽ അേതാെട തീരിേല്ല അവരുെട
ആത്മീയത”, നകുലൻ ജാലകത്തിലൂെട കണ്ട യുവ സന്യാസികൾക്കു് ഊഷ്മളമായി
അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു ൈക വീശി.

2016/04/16

“മക്കെള ഉറക്കത്തിൽ കഴുത്തു െഞരിച്ചു െകാന്ന അശ്വത്താമാവിെന്റ ശിേരാര�
ത്നം തട്ടിെയടുത്തു് നിങ്ങൾ ആ േദ്രാണപുത്രെന െകാല്ലാെത െവറുെത വിട്ടു. ക്ഷീണി�
ച്ചുറങ്ങുന്ന മക്കൾക്കു് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ട പാണ്ഡവെര നിങ്ങൾ അമ്മ എന്ന
നിലയിൽ എന്തുെകാണ്ടു് വിചാരണ െചയ്തില്ല?”, ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“വിചാരണ െചയ്താൽ െതറിക്കുക ശിേരാരത്നമല്ല, പാണ്ഡവരുെട തലയേല്ല.”
“ക്ഷമേയാെട ഊഴം കാത്തു് അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ

പങ്കിടാൻ ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ വരുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ നിങ്ങളിരുവരുെട
രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു് േപാവും എന്നതേല്ല നിലവിലുള്ള
െപാതു ദാമ്പത്യധാരണ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സമവായസ്വരത്തിൽ സഹായിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചയ്താൽ മുറിക്കകെത്ത ആൺെപൺശാരീരിക പാരസ്പര്യ�
െത്ത മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും
െചയ്യും. അപമാനേബാധേതാെട ഞങ്ങൾ മുറിയുെട രണ്ടു മൂലയിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും.
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അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്നു് നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡ�
വരിൽ ഒരാൾ മുറിയിൽ ഇടിച്ചു കയറിയതും ഞാൻ ഇതുവെര മറന്നിട്ടില്ല.”

“പ്രണയം എന്ന വാക്കു് പാണ്ഡവരുെട പ്രേയാഗത്തിലുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക െകൗതുകെപ്പട്ടു. െവയിൽ കനത്തേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കൂട്ടം കൂടി കുന്നിനു കീെഴ
തടാകത്തിൽ നീരാടാൻ േപായ േനരം. പായ െനയ്യുകയായിരുന്നു ജാലേകാരത്തി�
രുന്നു പാഞ്ചാലി.

“ജീവകാലം മുഴുവൻ ഒേര പായ പങ്കിടുന്നവെള എങ്ങെന പ്രണയിനി എന്നു് വി�
ളിക്കും എന്നു് അർജ്ജുനൻ ഒരിക്കൽ നിന്ദേയാെട േചാദിച്ച ഓർമയുണ്ടു്. സുഭദ്രെയ
വിവാഹം കഴിച്ച കാലമായിരുന്നു അേതാെട എെന്റ ഹൃദയം അയാൾക്കു് േവണ്ടി
പിടക്കുന്നതു് എെന്നേന്നക്കുമായി നിന്നു.”

2016/04/17

“രാജ്യം ഭരിച്ചു മതിയായി, ഇതാ വാനപ്രസ്ഥം ഞങ്ങെള ൈകമാടി വിളിക്കു�
ന്നു എന്നു് യുധിഷ്ഠിരെനെക്കാണ്ടു് നാടകീയമായി പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം െപെട്ടന്നു്
എന്തുണ്ടായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ യുദ്ധം അതിജീവിച്ചതു് ഭാഗ്യം െകാണ്ടായിരുന്നു
എന്നാൽ എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾ കുരുേക്ഷത്രയിൽ മരിച്ചതു് പാണ്ഡവരുെട അശ്ര�
ദ്ധ െകാണ്ടും എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട പ്രസ്താവന നിങ്ങളുെട അഭിമുഖത്തിൽ വന്നതു്
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു എന്നു് േവണം സംശയിക്കാൻ”, െചേങ്കാൽ അഭിമ�
ന്യു പുത്രൻ പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിക്കാൻ െനേട്ടാട്ടം ഓടുകയായിരുന്നു െകാട്ടാര
ഭരണത്തിെന്റ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന നകുലൻ.

2016/04/19

“ഒരൗേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രകാരൻ നിങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് േമാ�
ഹിക്കുന്നുേണ്ടാ”, വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട പടിയിറങ്ങിയ പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത പ്രശംസകളും അവാസ്തവമായ ആേക്ഷപങ്ങളും ഇല്ലാ�
ത്ത എന്തു് ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രമാണു് ഭാവിതലമുറകൾ എെന്ന കുറിച്ചു് വായി�
ക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുക.”

2016/04/20

“കുടിേയറ്റ േമഖലയായ ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് പാണ്ഡവെര പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു
യാത്രയാക്കുേമ്പാൾ, അവരുെട നല്ല നടപ്പിനു ജാമ്യത്തടവുകാരിയായി കുന്തിെയ
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ധൃതരാഷ്ട്രർ അവർെക്കന്തു പണി�
യാണു് നിത്യവും െകാടുത്തതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാരിേയാടു േചാദിച്ചു.

“മഹാരാജാവിെന്റ വ്യക്തിഗതേസവനദാതാവായി നിയമിച്ചു. എതിർത്ത�
േപ്പാൾ, ഒരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത കുെറ ആണുങ്ങെള പ്രേലാഭിച്ചു കൂെട കിടത്തി
ഗർഭം ധരിക്കാൻ മടി കാണിക്കാത്ത നീയാേണാ കുരുവംശ മഹാരാജാവിേനാടു്
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ഇങ്ങെന അനിഷ്ടം കാണിക്കുന്നതു് എന്നു് അന്ധൻ, ഞാൻ േനരെത്ത വാക്കുകൾ
പറഞ്ഞു െകാടുത്ത േപാെല കുന്തിക്കു് േനെര രഹസ്യമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇേപ്പാൾ
എന്തിനും ഒരു പണത്തൂക്കം മുന്നിൽ കാണാം ഈ സേഹാദരവിധവെയ”, കണ്ണു്
െകട്ടിയ വിഴുപ്പു തുണി അഴിച്ചു കഴുകാൻ കുന്തിയുെട േനെര എറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി
താൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു് േനടിെയടുത്ത വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യം െകാട്ടാരം േലഖികയുെട തുട�
യിൽ അടിച്ചു ആർമാദിച്ചു.

2016/04/21

“പതുെക്കയാണേല്ലാ ഭീമൻ ഇേപ്പാൾ ഊണു് കഴിക്കുന്നത് ? അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ ഭക്ഷണലഭ്യത ക്ഷയിച്ചുേവാ, അേതാ പ്രിയവൃേകാദരനു അന്നനാളത്തിൽ
പ്രശ്നം വല്ലതും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പത്ര പ്രവർത്തകരുെട െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ആശ�
ങ്കേയാെട നിരീക്ഷിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം ഉരുള ഉരുട്ടി വായിലിട്ടാൽ ഇറങ്ങും മുമ്പു് രണ്ടാമെതാരു
ഉരുള വായിേലെക്കറിയുന്ന പതിവു് രീതി നിർത്തണം എന്നു് ഞാൻ കയർത്തു. വാ�
രിവലിച്ചു സൗജന്യഭക്ഷണം അകത്താക്കി വയറിനു സുഖമില്ല എന്നു് പരാതി പറ�
ഞ്ഞു സേഹാദരന്മാെര പച്ചില മരുന്നു് േതടി സന്യസ്ഥാശ്രമാങ്ങളിേലക്കു് ഓടിക്കു�
ന്ന പരിപാടി അേതാെട നിന്നു”, പാഞ്ചാലി ഭീമെന തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത േനാട്ടം
ജാലകത്തിനു് പുറേത്തക്കു പായിച്ചു.

2016/04/22

“ഇെതന്താ മുൻപ് കാണാെത്താരു െകാച്ചു കൂട്ടിൽ ഇണയില്ലാെത്താരു അല�
ങ്കാരപ്പക്ഷി?” െകാട്ടാരം േലഖിക വനാശ്രമത്തിെല ഒറ്റ മുറി കിടപ്പറയിൽ കടന്ന
ഉടൻ ഇരു ൈകകളും നാടകീയമായി വാക്കുകൾെക്കാപ്പം ഉയർത്തി.

“ആവർത്തനസ്വഭാവമുള്ള പാണ്ഡവേചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഈ തത്ത പരിശീലന�
ത്തിലൂെട േനടിയ െപരുമാറ്റ െസൗമനസ്യേത്താെട എത്ര പ്രാവശ്യം േവണെമങ്കി�
ലും െചാടിക്കാെത ഉത്തരം നല്കും.” തത്തയ്ക്കു് കുടിക്കാൻ ശുദ്ധ ജലം ഒരു െകാച്ചു
മൺപാത്രത്തിൽ െകാണ്ടു വരുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിവാദ്യം സ്വീക�
രിെക്ക പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞു.

“ഈ വിരസവനവാസക്കാലത്തു് െപരുമഴ െപയ്യുേമ്പാൾ വീട്ടിനകത്തിരുന്നു
എന്തുണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് ആറു േപർക്കും പുറത്തു പറയാവുെന്നാരു, പണെച്ചലവില്ലാ�
ത്ത െപാതു വിേനാദം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െകാച്ചു കുട്ടിെയ േപാെല െകൗ�
തുകെപ്പട്ടു.

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

2016/04/23

“അയൽക്കാർ സന്യസ്ഥരേല്ല? പാണ്ഡവരുെട ദാർശനികവ്യഥകർ ഒന്നും
അവർ േചാദിച്ചറിയാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പച്ച നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ മുകളിെല
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അഞ്ചാറു് ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് വിരൽ ചൂണ്ടി.
“കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ചു രാജകീയെസൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം നഷ്ടെപ്പടുത്തി അെല്ല

എന്നവർ േചാദിച്ച ആദ്യ േചാദ്യം തെന്ന കൂട്ടച്ചിരിേയാെട ആയിരുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യം
മരുന്നു് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒെക്ക പതിവായി െകൗരവർ കഴുതപ്പുറത്തു് എത്തിക്കും. പകരം
കൗരവഭാവിസുരക്ഷെയ ബാധിക്കുന്ന പാണ്ഡവരഹസ്യങ്ങൾ അവർ താളിേയാല�
യിൽ എഴുതി ഹസ്ഥിനപുരിക്കു് തിരിച്ചും അയക്കും.”, ആശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലി�
ന്യം ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി സംസ്കരിച്ചു കുന്നിനു താെഴ ജലാശയത്തിൽ തുണി തിരു�
മ്മി നീന്തിക്കുളിച്ചു വരുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിഴൽ വീണേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ ആയുധ�
ങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പതിവു് പണിയിൽ തിരക്കു് കാണിച്ചു.

“െകെട്ടാന്നഴിച്ചു േനാക്കെട്ട ഞാൻ, നിങ്ങളുെട വിശ്വവിഖ്യാത വലതു തള്ളവി�
രൽ. പേരാക്ഷസായുധ പരിശീലനത്തിനു് ദക്ഷിണയായി ഈ വിരൽ തെന്നയ�
േല്ല ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണഗുരു നിങ്ങളിൽ നിന്നു് ദക്ഷിണയായി മുറിച്ചു വാങ്ങിച്ചതു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക നിഷാദകുമാരെന െകൗതുകേത്താെട േനാക്കി.

“ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ വിരൽ മുറിച്ച ഇടം എെന്റ മുഖേത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എെന്റ വിരൽ നഷ്ടം ജനം ൈവകാരികമായി ഏെറ്റടുത്തു. പ്രേത്യക
പരിഗണന ഇതിഹാസത്തിൽ തരാെമന്നു കീഴാള കവി വ്യാസനും സമ്മതിച്ചു. വി�
രൽ ഇല്ലാെത അെമ്പയ്യാനും പിെന്ന പഠിച്ചു. വിരൽ നഷ്ടം ഞാൻ മറന്നു. ഒരു
നാൾ രാവിെല ഉറക്കമുണർന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ മുറിെച്ചടുത്തു് ഗുരുവിെന സമർപ്പി�
ച്ച ആ തള്ളവിരലുണ്ടു് പഴയ ഇടത്തിൽ കുടിെകാള്ളുന്നു. വല്ലാത്ത പരിചയേക്കടു്
േതാന്നിയേപ്പാൾ ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടി വലിെച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പഴം തുണിെയടുത്തു്
ഞാൻ എെന്റ ഈ വലതു ൈക മൂടിെക്കട്ടി”, ജാള ്യതേയാെട ഏകലവ്യൻ വലതു
ൈക തുണിെക്കട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു് നിസ്സഹായമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/04/24

“പിതാമഹൻ നിങ്ങൾക്കു് സൗമനസ്യക്കാരനായ വഴികാട്ടിേയാ, പരുക്കൻ
െപരുമാറ്റമുള്ള തിരുത്തൽ ശക്തിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മുതിർന്ന െകൗരവ�
െന ഹാർദമായി േചാദ്യം െചയ്തു.

“അഭയാർഥികളായി കുന്തിയും മക്കളും വരും വെര ഭീഷ്മർ െപാങ്ങച്ചക്കഥകൾ
െകാണ്ടു് ഞങ്ങെള പുഴയിൽ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ രസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ക്ഷ�
യേരാഗിെയന്നു േലാകം അംഗീകരിച്ച വിചിത്രവീര്യനു പായവിരിക്കാൻ എന്തിനാ�
ണു് നിങ്ങൾ മൂന്നു കാശിരാജ കുമാരികെള ബലാൽക്കാരമായി തട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന�
തു്, അയാെള വാരണാവതം മലെഞ്ചരുവിെല േവനൽക്കാല വസതിയിൽ വിശ്രമ�
ത്തിനായി താമസിപ്പിക്കുകയേല്ല േവണ്ടിയിരുന്നതു് എന്നു് അത്രെയാന്നും ആേലാ�
ചിക്കാെത േചാദിച്ചതിൽ പിെന്ന ഞാൻ ആ കാരണവരുെട േനാട്ടപ്പുള്ളിയാണു്”,
ദുേര്യാധനൻ രാജസഭയിേലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കിലും ഉപചാരപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/04/26

“എല്ലാവെരയും ആട്ടിെതളിച്ചു വീണ്ടും കാട്ടിേലക്കു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ േപാക്കു്,
അതു് നിങ്ങേളാടു് ആേലാചിെച്ചടുത്ത തീരുമാനം തെന്ന ആയിരുേന്നാ?” െകാട്ടാ�
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രം േലഖിക േചാദിച്ചു. രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയം അഴിച്ചു വല്ക്കലം ധരിക്കുകയായി�
രുന്നു കുരുവംശ മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

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

“പ്രണയമിഴികളിലൂെട നിങ്ങൾ ഈ നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ അഞ്ചു ഭർത്താക്ക�
ന്മാേരാടും ഒരു വാക്കും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാേണാ നിന്ദയുെട െവഞ്ചാമരങ്ങൾ
മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ വായിച്ചു വായനക്കാർ നിഗമനത്തിൽ
എേത്തണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സാന്ദർഭികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അതു് പ്രസ്താവന േപാെല സ്വതന്ത്രമ�
ല്ലേല്ലാ. സന്ദർഭം മാറുേമ്പാൾ പ്രണയമിഴിയുെട സാധുതയും തീരും”, പുതിയ ഹസ്തി�
നപുരി മഹാറാണി എന്ന പദവി വഹിക്കുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർ അന്തഃപുരത്തിൽ
വരും മുമ്പു് തെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നു് േരഖാമൂലം അനുമതി േനടിയിരിക്കണം
എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

2016/04/27

“അേപ്പാൾ അസ്തിത്വവ്യഥ സഹിക്കാനാവാെതെയാന്നുമല്ല നിങ്ങളുെട പൂർവി�
കർ പാണ്ഡവർ ഹിമാലയ മലമടക്കുകളിേലക്കു് ഇനി തിരിച്ചിെല്ലന്ന വ്യക്ത സൂച�
നയുമായി വൽക്കലം ധരിച്ചു പദയാത്ര െചയ്തതു് എന്നാേണാ നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തി�
യതു്?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പുരികം വളഞ്ഞു. ഭരണചക്രം തിരിക്കാൻ പ്രയാ�
സെപ്പടുന്ന പരീക്ഷിത്തു്, അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ, കളങ്കിത സിംഹാസനത്തിൽ ഇരി�
ക്കാനാവാെത എഴുേനറ്റു നിന്നു സന്ദർശകെര േനരിട്ടു.

“േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ കായികബലം െകാണ്ടു് ശത്രുക്കെള േനരിടുന്നതിനു പകരം,
െകൗരവെര ചതിച്ചു െകാന്ന പാണ്ഡവെര അേത ഇടത്തു് വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടു് വന്നു
കണ്ണു െകട്ടി മുട്ടു് കുത്തിച്ചു ജനപങ്കാളിത്തേത്താെട തല െവട്ടുെമന്നു് ആലങ്കാരികമാ�
യി പുതുതലമുറ കൗരവ ബാലന്മാർ െപാതുേവദിയിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു് ദുേര്യാധ�
നെന്റ ഓർമെപ്പരുനാൾ ദിവസം ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയതു് പാണ്ഡവർ അക്ഷരാർത്ഥ�
ത്തിൽ എടുത്തു.”

2016/04/29

“നൂറു കൗരവരും ആരാധകർ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട ഈ കാട്ടുജീവിത�
ത്തിെല കഷ്ടപ്പാടു് േനരിൽ കാണാൻ ഒരാെളങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലം ഈ
വഴി വന്ന ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കിടപ്പറയുെട ജാലക�
ത്തിലൂെട ഹിമാലയ െവയിലിെന്റ അലകൾ വനേമഖലയിെല ആ കുന്നിൻ പുറത്തു്
ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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“ഓേരാ ആഴ്ചയും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള ധാന്യവും വസ്ത്രവും മരുന്നുമായി
കഴുതപ്പുറത്തു് മുഖം മറച്ചു ൈസനികേവഷത്തിൽ വന്നിരുന്നവർ പിെന്ന ആരായിരു�
ന്നു”, കുളി കഴിഞ്ഞു കുടിലിൽ ഈറൻ ഉടുെത്തത്തിയ പാഞ്ചാലി, െകൗരവർ തേല�
ന്നു് െകാടുത്തയച്ച വിശിഷ്ട സുഗന്ധൈതലം നഗ്നേമനിയിൽ സാവകാശം പുരട്ടി.

2016/05/01

“ഒന്നുമെല്ലങ്കിൽ ഒേര ഒരു അർദ്ധസേഹാദരിയുെട ഏകഭർത്താവേല്ല ൈസ�
ന്ധവരാജൻ ജയദ്രഥൻ? ഈ വഴിെയ ഒറ്റയ്ക്കു് േപാവുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട വനാശ്രമ�
ത്തിൽ ഒന്നു് കയറി സുഖേമാ േദവീ എന്നു് പാഞ്ചാലിേയാടു് വാത്സല്യേത്താെട േചാ�
ദിച്ചതിനാേണാ, തല െമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളി കുത്തി കഴുതപ്പുറത്തു് െകട്ടിയിട്ടു കുന്നിറക്കി
തള്ളി വിട്ടതു്? അതിരു വിട്ടു പാണ്ഡവ ദുരഭിമാന പ്രതികരണം എന്നു് നിങ്ങൾക്കി�
േപ്പാൾ എങ്കിലും േഖദം േതാന്നിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ബലാൽക്കാരം െചയ്തു എന്നു് േകട്ടാൽ േതാേന്നണ്ട വന്യമായ േക്രാധേത്താ�
െട ഭീമനാണു്, അെത ഭീമൻ മാത്രമാണു് ജയദ്രഥെനതിെര അക്രമാസക്തമായി
ആഞ്ഞടിച്ചതു്. തുപ്പൽ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടും ഒട്ടിവിയർക്കുന്ന മുഖവുമായി ജയദ്രഥൻ
പാഞ്ചാലിെയ കടന്നു പിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചു എന്ന െകട്ടിച്ചമച്ച വാർത്ത സ്വയമുണ്ടാക്കി
ഞങ്ങെള കയ്യിെലടുത്തു് ഭീമൻ സ്വയം നടപ്പാക്കിയ ഈ കടുത്ത ശിക്ഷയിൽ നിന്നു്
ഞങ്ങൾ നാലുേപരും, ഇര പാഞ്ചാലിയും, അകലം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു”, തിരിച്ചടി�
യിൽ കൗരവ യുദ്ധഭീഷണി േനരിടുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ൈകകൾ മാറിൽ പിണച്ചു െകട്ടി.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നിന്നു് ഒരു രാത്രി ചൂതാട്ടത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ കൗരവഅടിമ എന്ന പന്ത്രണ്ടു െകാല്ല കഠിനശിക്ഷയിേലക്കു്. ഹതാശയാ�
യി നിങ്ങൾ ഇക്കാലം വല്ലേപ്പാഴും ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. അജ്ഞാത വാസത്തിനു രഹസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു
പാണ്ഡവർ.

“ആശ നഷ്ടെപ്പട്ടു െചയ്യുന്ന ആത്മഹത്യക്കു് മുമ്പു് പ്രത്യാശേയാെട െചേയ്യണ്ട
ചില നരഹത്യകൾ ബാക്കിയുണ്ടു്.”

2016/05/02

“ഖാണ്ഡവവന അഗ്നിബാധ േദശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നു് വിദു�
രർ പറയുന്നേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“ദുരന്ത നിവാരണനിധിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനെന്റ ശ്രമത്തിൽ നിർേലാഭസ�
ഹായം കിട്ടിയാൽ പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട ഞങ്ങൾ ആറു അഭയാർഥികൾ അന്തി�
യുറങ്ങാൻ ഒരു കൂര മാത്രമല്ല ഇവിെട പണിയുക, കത്തിെയരിഞ്ഞ ഈ െകാടും�
കാടിൽ യമുനെയ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു ഒരു പുതുനഗരം പണിയാൻ ഞങ്ങൾക്കു് കഴി�
യും. ഇത്ര വലിയ േതാതിൽ സഹകരണ മേനാഭാവേത്താെട വനം കത്തുെമന്നും
അെതാരു േദശീയ ദുരന്ത വാർത്ത ആക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റുെമന്നും അറിയാൻ ഞങ്ങൾ,
കഷ്ടം, വിട്ടുേപായി”, നശിക്കെപ്പട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇനി ഒരു പക്ഷിയും മൃ�
ഗവും ബാക്കിയിെല്ലന്നു ഉറപ്പു വരുത്തി, മറ്റു പാണ്ഡവരുമായി ഇനിെയന്തു് േവണം
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നാം കുടിേയറ്റക്കാർ എന്ന അവേലാകന േയാഗം കഴിഞ്ഞു പുറത്തു് വരികയായിരു�
ന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

“പാണ്ഡവരിൽ ആരാണു് നിങ്ങൾക്കു് നിർണായക മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ കലവറ�
യില്ലാത്ത പിന്തുണ തരിക? അവർ മുറുമുറുക്കുന്നതു് പതിവു് കാഴ്ചയേല്ല”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പ്രേലാഭനസ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചു.

“േരഖാമൂലം അനുവാദമില്ലാെത എെന്റ അന്തഃപുരത്തിൽ കയറരുതു് എന്നു് മൂ�
ന്നാം ലിംഗ സുരക്ഷാഭടെനെക്കാണ്ടു് ഇടെക്കാന്നു േപടിപ്പിച്ചാൽ താഴുന്ന പത്തിേയ
പാണ്ഡവർക്കുള്ളു”, പാഞ്ചാലി അടുത്ത അത്യുന്നതതല േയാഗത്തിേലക്കു് നിർേദശ�
ങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഔേദ്യാഗിക രഹസ്യേരഖ തയ്യാറാക്കുകയിരുന്നു.

2016/05/05

“ഇടെപടലുകൾ സഹിക്കവയ്യാെത, എേപ്പാെഴങ്കിലും പാണ്ഡവർ നിെന്ന തൂ�
ക്കി എറിഞ്ഞ ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
ഹസ്തിനപുരി പത്രിക കാര്യാലയത്തിൽ സല്ലപിച്ചു.

“െനറ്റിയിെല വിയർപ്പിറ്റു വീഴാത്ത ഭക്ഷണമാണു് പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം അക്ഷയ�
പാത്രം നിങ്ങൾക്കു് സൗജന്യമായി തന്നതു് എന്ന ചരിത്രവസ്തുത ലജ്ജാകരമായി
േതാന്നാറുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ അവരുെട കുന്നിൻ മുകളിെല കാട്ടുകുടിലിൽ, ഊട്ടുപു�
രയിൽ ഉള്ളിെല നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത ഭീമേനാടു േചാദിച്ച ഓർമയുണ്ടു്. കണ്ണു തുറ�
ന്നേപ്പാൾ, നീർച്ചാലിൽ തുണി കഴുകുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി നീർതടത്തിൽ നിന്നു്
എെന്ന കഷ്ടെപ്പട്ടു് െപാക്കുകയാണു്”

2016/05/06

“പാണ്ഡവർ ഉൾെപ്പെട ആരും ചക്രവർത്തിനിയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരി�
ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിങ്ങളുെട ഉത്തരവു് വിവാദമായേല്ലാ.”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“ഉത്തരവല്ല, െപണ്ണവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാണു്. പാണ്ഡവർക്കു് ഇളവു
നൽകിയാൽ പിെന്ന ഉയരുക സ്വജന പക്ഷപാതം എന്ന െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
നിലവിളിയാവിേല്ല?

2016/05/08

“ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ചു മൃദുവായുച്ചരിക്കുന്ന െകാച്ചു െകാച്ചു വാക്കുകൾ ആണേല്ലാ
പുതിയ ഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരെന്റ കന്നിപ്രസംഗത്തിൽ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ചാരവകുപ്പു് േമധാവിേയാടു െകൗതുകെപ്പട്ടു.

“ഓേരാ വാക്കുച്ചരിച്ച േശഷവും ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു്, അടുത്ത വാക്കിന്നിടം
െകാടുക്കാൻ മാത്രം അൽപ്പം തുറക്കുന്ന ഈ സംസാരൈശലി വിരാടരാജ്യെത്ത
അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു് പരീക്ഷിച്ചു പ്രേയാഗത്തിൽ വരുത്തിയതാണു്. ഫലം
കണ്ടാൽ പതിവാക്കും.”
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2016/05/09

“കുരുവംശെപ്പരുമക്കായി കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത ധീരേദശാഭി�
മാനി ദുേര്യാധനെന്റ േപർ തങ്ക ലിപികളിൽ എഴുതുന്നതിനു പകരം ഹസ്തിനപുരി ഗു�
രുകുലങ്ങളിെല അംഗീകൃത േബാധനപദ്ധതിയിൽ നിന്നു് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം
െകാണ്ടു് പാേട തുടച്ചു നീക്കിെയന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്തയു�
ണ്ടേല്ലാ. സത്യവതി വിചിത്രവീര്യൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇവെരാെക്ക ആദ്യവർഷം തെന്ന
അപ്രത്യക്ഷരായി. പരെക്ക സംശയിക്കെപ്പടുന്ന േപാെല, യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്നയാ�
േണാ ഇതിനും പിന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പൂർണ തമസ്കരണമരുതു്, തിന്മയുെട ഇതിഹാസനായകനായി ദുേര്യാധന�
െന പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരി പഠിക്കെട്ട എെന്നാെക്ക ഭരണകൂടം വാദിച്ചതു് ഫലം
കണ്ടില്ല അെല്ല. വരും യുഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരും േനരിടുേമാ ഈ തമസ്ക�
രണ ഭീഷണി എന്നാണു ഭയം.”

2016/05/10

“യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ കയ്യും കാലും ഉെണ്ടന്നു ഉറപ്പാക്കി േജതാക്കൾ അവ�
രുെട രഥം ഉരുട്ടി ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു് േപാവുന്നതു് കണ്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ േവ�
ണം ഈ േപാരാട്ടഭൂമി അടിച്ചു വാരി മാലിന്യമുക്തമാക്കി കിളച്ചു മറിച്ചു കൃഷി െച�
യ്തു ധാന്യം വിളയിച്ചു ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല പാണ്ഡവഅക്ഷയപാത്രങ്ങൾ
നിറക്കാൻ.” കുരുേക്ഷത്ര പ്രാേദശിക ഭരണകൂടം െകാണ്ടുവന്ന അന്യരാജ്യകരാർ
െതാഴിലാളികൾ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവി പത്തു െകാല്ലം വഹിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാേണാ ഇതു്?”, പത്രാധിപർ പരവശമായി െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു്.

“ഓേരാ തവണയും തപ്പിത്തടഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഹിമാലയത്തിെല
ഈ ഒറ്റ മുറി ആശ്രമത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക കാലു കുത്തുന്നതു് കാണുേമ്പാഴും
ഞങ്ങളുെട െനഞ്ഞിൽ കാട്ടുതീ പടരും. ഇെന്നന്താണു് പാഞ്ചാലി ഞങ്ങെള കുറിച്ചു്
കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് വായിച്ചു രസിക്കാനായി കുറ്റെപ്പടുത്തി പറയുക. ഞങ്ങെള
അവഗണിക്കാം, പെക്ഷ ഈ വിധം നീ അവമതിക്കരുെത.”

2016/05/11

“പതിെനട്ടു ദിവസം േപാരാടിയിട്ടും േപാറൽ എൽക്കാെത േജതാക്കളായി
ഹസ്ഥിനപുരിയുെട ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുത്തു് പുേരാഗമന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ�
ക്കു് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാരാജാ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മാനസികാേരാഗ്യം സംശയാസ്പദം
എേന്നാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പുരികം വളച്ചു.

“നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിേല്ല എന്നു് വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചതിെല െപാരുത്ത�
േക്കടു് ആരും െപരുപ്പിച്ചില്ല, കുന്തിെയ കണ്ടേപ്പാൾ എന്താ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
കണ്ണു് െകട്ടാറിെല്ല എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാഴും േകട്ടുനിന്ന ഗാന്ധാരിക്കു് പന്തിേകടു് േതാ�
ന്നി. കൗരവരാജവിധവകൾ പുനരധിവാസം ആവശ്യെപ്പട്ടു നിേവദനവുമായി വന്ന�
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േപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ ഒപ്പത്തിെനാപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇനി സാ�
നിധ്യമുറപ്പിക്കാം എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ദുേര്യാധനവിധവ േരഖാമൂലം പരാതി െകാ�
ടുത്തു. കാലെന്റ മകെന്റ മാനസികാേരാഗ്യം അങ്ങെന േചാദ്യചിഹ്നമായി.” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക തിരക്കിലായിരുന്നു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞേതാെട യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഇനി
പാചകവിഭാഗം േമധാവിയായി വീട്ടിൽ േസവനം തുടരും.

2016/05/13

“െവറുെത ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരിൽ മാനസിക
സമ്മർദം െചലുത്തുന്നു എന്നാണവരുെട പരാതി” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
െയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു. മഴ െപയ്തു െവയിൽ വീണ ഉച്ച. ആണുങ്ങൾ അേപ്പാൾ
ഊട്ടുപുരയിൽ ആയിരുന്നു.

“പ്രതിഫലം പണമായി േചാദിക്കുന്ന ഇടത്താവളം ഇണകെളയാണവർക്കു്
പ്രിയം, കടപ്പാടില്ലാെത ഇടപാടു് േവഗം തീരും. പ്രതിഫലം േമാഹിക്കാെത രാവും
പകലും വ്യക്തിഗത േസവനം െകാടുക്കുന്ന ഭാര്യെയ ആണവർക്കു് േപടി, ഇടയ്ക്കിെട
അവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുേമാ.”

2016/05/18

“ദുേര്യാധനൻ മരിച്ചു എന്ന വിവരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ദിവ്യ�
ദൃഷ്ടിയുള്ള ഭൃത്യൻ സഞ്ജയൻ വഴിയായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗാന്ധാരി�
േയാടു േചാദിച്ചു.

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

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

2016/05/19

“ബാല്യം മുഴുവൻ നിഷ്കളങ്കഅമ്മമാരും അഭിശപ്ത അച്ഛനുെമാത്തു് നിങ്ങൾ
അഞ്ചുേപരും െകാടും കാട്ടിലായിരുന്നു അെല്ല. ഇേപ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ
എങ്ങെന ഓർമ്മിക്കുന്നു ആ കാലം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദി�
ച്ചു. വാനപ്രസ്ഥം.

“െകൗമാരം വെര ഞാൻ അവിെട വളർന്നു. കുന്തിയും മാദ്രിയും വാൽസല്യ�
നിധികളായ അമ്മമാരായി ഒന്നും അക്കാലത്തു് േതാന്നിയിരുന്നില്ല, കുട്ടികെളയും
ഭർത്താവിെനയും കബളിപ്പിച്ചു പട്ടാപ്പകൽ പരപുരുഷബന്ധം തുടരുന്ന രണ്ടു സുന്ദ�
രി േകമികളായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ. പരുക്കൻ നിലത്തു് വിരിച്ച പായിൽ
കിടന്നു കൺമുമ്പിൽ ഈ രതിസാഹസങ്ങൾ െമൗനമായി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
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അച്ഛനും ആ കാലത്തു് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കുട്ടികളുെട ബാല്യം എന്ന അവസ്ഥ വിഷമ�
യമാക്കി.”

2016/05/20

“െകൗരവർ നൂറു േപരും നിങ്ങളുെട ആരാധകർ എന്ന േപാെല, കൗരവരാജ�
വധുക്കൾ ഒരു പെക്ഷ പാണ്ഡവരുെട പ്രണയിനികൾ എന്നു് സംശയം േതാന്നിയ
സാഹചര്യം എങ്ങെന നിങ്ങൾ േനരിട്ടു?’ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മുളയിേല ഞാൻ നുള്ളിനീക്കി ആ പാണ്ഡവ പ്രവണത”, സന്യസ്ഥർ വഴി രഹ�
സ്യമായി ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്തയച്ച പരിമളൈതലങ്ങൾ േമനിയിൽ േതക്കുകയാ�
യിരുന്ന പാഞ്ചാലി ൈക െപെട്ടന്നു് ഒരായുധം േപാെല ഉയർത്തി.

2016/05/21

“െകൗരവർ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ, ഇേപ്പാൾ സർവൈസന്യാധിപ പദവി വഹിക്കു�
ന്ന പിതാമഹെന്റ െകാട്ടാര ഭാവിെയന്താണു്?” കുരുേക്ഷത്രം ഒമ്പതാം ദിവസം രാ�
ത്രി യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീഷ്മെര പാളയത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി േചാദ്യം െചയ്തു.

“െകൗരവർ ഒരുക്കുന്ന വിമുക്തൈസനികരുെട വൃദ്ധസദനത്തിൽ പട്ടുെമത്ത
കിട്ടുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതേല്ല പാണ്ഡവർ തരാവുന്ന ശരശയ്യ.”

2016/05/22

“യുധിഷ്ഠിരെന കാണാൻ പൂെച്ചണ്ടുമായി ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയിൽ എത്തിയ
ഈ ഗുരുവിെന്റ മുഖം കണ്ടു നല്ല പരിചയമുണ്ടേല്ലാ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പതിവു
േപാെല തലയ്ക്കു പിന്നിൽ ൈകകൾ പിണച്ചു െകട്ടി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് അല�
സമായി പറഞ്ഞു.

“യുദ്ധത്തിൽ ഉയിർ േപാവാെത രക്ഷെപ്പട്ട ഏക കൗരവ ൈസനികൻ എന്ന
േദശീയ ബഹുമതിയുമായി നമ്മുെട അഭിവന്ദ്യ കൃപാചാര്യൻ അെല്ല അതു്. രാജ്യം
പിടിച്ചടക്കിയ പുതിയ പാണ്ഡവ ഭരണാധികാരിക്കു് ആശംസയുമായി വന്നതാണു്.
രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരെനക്കാൾ ഒരു പണത്തൂക്കം മുമ്പിൽ ആണു് ഈ
കാരണവർ എന്നു് വ്യക്തം.”

“സർവൈസന്യാധിപ പദവി ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു് എടുത്താൽ െപാ�
ങ്ങാത്ത ഭാരമാവിേല്ല. എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത മഹാ യുദ്ധമേല്ല” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േഖദിച്ചു. ദുേര്യാധനൻ പടച്ചട്ടയും അധികാരപത്രവും െകാണ്ടു വരുന്നതു് അക്ഷ�
മേയാെട കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു പിതാമഹൻ.

“ദുേര്യാധനെന്റ അച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അമ്മ അംബികയുെട ഭർത്താവു് വിചി�
ത്രവീര്യൻ എെന്റ സമപ്രായക്കാരി സത്യവതിയുെട ആദ്യ മകനാണു്, എന്ന േനരിയ
പ്രായവിത്യാസം നിങ്ങൾ മാറ്റി വച്ചാൽ, എെന്ന പിതാമഹൻ എന്നു് വിളിച്ചു അപ�
മാനിച്ചു് ൈസനിക തന്ത്ര ഉപേദശകെന്റ നിർജീവ പദവി തന്നു േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ
നിന്നു് അകറ്റാൻ കർണൻ നടത്തുന്ന ഈ കുത്സിത ശ്രമം ഫലം കാണില്ല”, ഭീഷ്മർ
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കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധവും കണ്ണിൽ ആളുന്ന തീയുമായി ഇരകെള േതടി പാളയ�
ത്തിൽ അശാന്തമായി ചുറ്റി.

2016/05/23

“നാൽപ്പതു ലക്ഷം കൗരവ പാണ്ഡവ സഖ്യ കക്ഷി ൈസനികരുെട മൃതശരീര�
ങ്ങൾ മറവു െചയ്യാൻ ഇടമില്ലാെത കാറ്റും െവയിലും െകാണ്ടു് ജീർണിച്ചു കിടക്കുന്ന
കുരുേക്ഷത്രയുെട പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിനു് സമഗ്ര പദ്ധതി ഉടൻ പാണ്ഡവ
ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചിെല്ലങ്കിൽ… എന്ന ഭീഷണിയുമായി പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാ�
രി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര േഗാപുര നടയിൽ ഇന്നെല രാവിെല മുതൽ മുദ്രാവാക്യം
വിളിച്ചു ഒച്ച വക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, േകട്ടിേല്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലെന കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ േനരിട്ടു.

“നിലവിലുള്ള പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭരണകാലാവധി അവസാനിക്കുക�
യാണു്, ഒന്നു നീട്ടിെക്കാടുത്താൽ തീരും പേരതൈസനികരുെട െഭൗതികാവശിഷ്ട
പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള അവരുെട പരിസ്ഥിതി േപ്രമം”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഭീ�
ഷ്മസന്ദർശനത്തിനു േവണ്ടി ശരശയ്യക്കു് ചുറ്റും പ്രതിേരാധവലയം തീർക്കുകയായിരു�
ന്ന ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു.

2016/05/24

“സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരൻ സദസ്സിേനാടു പുഞ്ചിരിക്കാെത എേന്താ നി�
േന്നാടു പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല എന്താ സംഗതി?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന ഇളകുന്ന സ്വെത്തല്ലാം െപാന്നാക്കി നൂറു കൗരവരാജ�
വധുക്കളുെടയും നാട്ടിേലക്കു് രഹസ്യമായി കടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നു് രാവിെല ഭണ്ഡാ�
രം തുറക്കാൻ ഭീമേനാടു് പറഞ്ഞു. സഹേദവൻ മാത്രം മതിയായിരുന്നു തുറക്കാൻ.
ഞങ്ങൾ കരുതിയ േപാെല െപട്ടി കാലി. നാെള ഊട്ടുപുരയിേലക്കു േവണ്ട മൃഗ�
മാംസത്തിനു േവണ്ടി േഗാശാലയിൽ പരതിയേപ്പാൾ കണ്ടതു് എല്ലും േതാലുമായ
വൃദ്ധമൂരികൾ. എങ്ങെന ഞാൻ കുരുവംശം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇനി െകാണ്ടു് നട�
ക്കും. ഈ പരിേദവനവുമായി സിംഹാസനത്തിൽ അമരുന്ന ചക്രവർത്തിക്കു് (െച�
േങ്കാൽ ഇനിയും മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രർ ൈകമാറിയിട്ടില്ല) നീറുന്ന േനാട്ടം തീൻ
ശാലയിൽ രാവിെല എന്തു് കിട്ടും അകത്താക്കാൻ എന്നാണു്.”

2016/05/25

“മാരകായുധങ്ങൾ േതടി നീണ്ട െദൗത്യത്തിേലാ മേറ്റാ ആേണാ അഭിവന്ദ്യയുധി�
ഷ്ഠിരൻ, ഇങ്ങെന വികാര നിർഭരമായ യാത്രയയപ്പിനു് കാരണമാവാൻ?” പാഞ്ചാ�
ലിേയാടും മറ്റു നാലു പാണ്ഡവേരാടുമായി െകാട്ടാരം േലഖിക തലയിൽ ൈക വച്ചു്
േചാദിച്ചു.

“അക്ഷയപാത്രത്തിെല സസ്യാഹാരം കഴിച്ചു മടുത്ത ഭീമൻ െവല്ലുവിളിച്ചു, ഒരു
കാളെയ കട്ടു െകാണ്ടു് വന്നു എത്തിക്കാേമാ? അറക്കലും െതാലിയുരിക്കലും ഇറച്ചി



123 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

െവട്ടി െപാരിക്കലും അവൻ സ്വയം െചയ്യാെമന്നു് വാക്കും. ഇന്നു് രാവിെല ‘കാര�
ണവ’െര പിരി േകറ്റി. നിസ്സാഹായതയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു നായാട്ടിനിറങ്ങിയ�
താണു്. അടിമജീവിതതിലും മഹാരാജാ എന്ന അഭിസംേബാധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന�
തു് െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ആചാരപൂർവ്വം െചയ്തു യാത്രയയപ്പ്”, നിന്ദ മറച്ചു
വക്കാെത പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു. കാട്ടിടവഴിയിൽ നിന്നു് താേഴാട്ടുള്ള ഇറക്കത്തിൽ
യുധിഷ്ഠിരൻ കാലിടറി വീഴും മുമ്പു് ഒരു മരത്തിൽ പിടിച്ചു കിതക്കുന്നതു് അവർക്കു് കാ�
ണാമായിരുന്നു.

2016/05/26

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

“േപാരാട്ടത്തിൽ മുറിേവറ്റു കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ശത്രു�
ൈസന്യനായകനു അടിയന്തിര ൈവദ്യ ചികിത്സക്കു് പണം അനുവദിച്ചു. പാണ്ഡ�
വർക്കു് യാത്ര െചയ്യാൻ പുതിയ രഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. താമസിക്കാൻ െകൗരവരു�
െട അരമനകൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കില്ല. ഓേരാ ഹസ്തിനപുരി കുടുംബത്തിനും ഓേരാ
അക്ഷയപാത്രം എന്ന പദ്ധതിക്കു് േവണ്ടി ആകാശചാരികളുമായി ആശയവിനിമ�
ത്തിൽ ഏർെപ്പടും. ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ കണ്ടിേല്ല. മുഖ്യവാർത്ത
പെക്ഷ തള്ളവിരൽ മുറിഞ്ഞ ഏകലവ്യെന്റ പരാതിയാണു്”

“വിരൽ ഗുരുദക്ഷിണയായി സ്വയം മുറിച്ചു ഗുരുവിനു െകാടുത്തു് എേന്നാ,
അയാൾ നിങ്ങളിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കടിച്ചു മുറിെച്ചടുത്തു എേന്നാ? ൈസനിക
വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യെമന്നു കരുതിേയാ, അേതാ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചുളുവിൽ പഠി�
ച്ചാൽ ഗുരു കണ്ടു പിടിക്കിെല്ലന്നു് കരുതിേയാ? സത്യം എേന്നാടു പറഞ്ഞതിനു്
ഈ െവള്ളി നാണയം പ്രതിഫലമായി ഇരിക്കെട്ട, ശിഷ്യെന്റ തള്ളവിരൽ െവട്ടി�
െയടുത്തു് ചവച്ചു തിന്നു വിശപ്പടക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ൈസനിക പരിശീലകർ കുരുവം�
ശത്തിൽ എന്ന ഒരു േലഖനത്തിനു് വഴിയുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ പത്രാധിപരുമായി
ആേലാചിച്ചു േനാക്കാം, അത്തരം വിചിത്ര സംഭാവമായാേല വ്യാസൻ മഹാഭാരത
ഇതിഹാസത്തിൽ തുന്നിേച്ചർക്കാൻ തുനിയൂ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ നിഷാദയുവാ�
വിേനാടു് വില േപശുന്ന േപാെല സംസാരിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക അലസമാ�
യി േനാക്കി.

“അഞ്ചു പാണ്ഡവർ ഇടെക്കാന്നു തള്ളിയാൽ നീക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങേള യുദ്ധാ�
നന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉള്ളൂ. മന്ത്രി പദവി ഉേപക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന േപാ�
െല ഉപേദശി എന്ന പദവിയിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയാൽ നിലവിൽ കിട്ടുന്ന രാജകീയ
െസൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് തുടർന്നും കിട്ടും. അെല്ലങ്കിൽ ഉടൻ വനവാസത്തിനു
േപാവുന്നവരുെട പട്ടികയിൽ ഒന്നാമൻ നിങ്ങളാവും അങ്ങെനയായിരുന്നു ചാരവകു�
പ്പു് േമധാവി നകുലൻ അഭിവന്ദ്യ വിദുരെര പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു്. സുരക്ഷയും വസതിയും
സൗജന്യ ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഈ വറുതിയിൽ േവണെമങ്കിൽ, കാരണവർ അതിൽ
വീണു എന്നു് േവണം ഇേപ്പാൾ കരുതാൻ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരത്തിൽ
നിന്നു് അൽപ്പം ശുദ്ധവായു കിട്ടാൻ ഗംഗാ തീരേത്തക്കു് കൂട്ടുകാരിയുമായി നടക്കുക�
യായിരുന്നു.
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2016/05/27

ഇന്നെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിെല മുഖപ്രസംഗത്തിൽ നിന്നു്.
“ഒരു സംഘം യുദ്ധം േതാറ്റു കഥാവേശഷരായേപ്പാൾ പതിമൂന്നു െകാല്ലങ്ങൾ

അക്ഷമേയാെട കാത്തു് നിന്നിരുന്ന േവെറാരു സംഘം അധികാരത്തിൽ കയറി
എന്നെതാഴിച്ചാൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ കണ്ടതു് പിടിപ്പുേകടിെന്റ ഭരണതുടർച്ച.”

2016/05/28

“പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരിയിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിനും ഇടക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട നൂറു െകൗരവേരയും
നിങ്ങൾ േപർ പറഞ്ഞു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു എേന്നാ? െകാള്ളാം, ഗാന്ധാരിക്കു
േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള മക്കെള െതറ്റാെത േപർ വിളിക്കാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പരിഹസിച്ചു.
“കണ്ണു് െകട്ടി മക്കെള കാണണ്ട എന്നു വച്ച ഗാന്ധാരിെയ േപാെലയാേണാ

പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പ്രണയിനി?”
“േചാര െതറിപ്പിക്കാെത പീഢിപ്പിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയ വഴിെയാന്നും ആരും പറ�

ഞ്ഞു തന്നിേല്ല?” വസ്ത്രാേക്ഷപം നടത്തിയ അർദ്ധസേഹാദരെര രക്തരൂഷിത
ഏറ്റുമുട്ടലിൽ െകാന്നു െകാലവിളിേക്കണ്ടി വന്ന ഭീമെന െകാട്ടാരം േലഖിക പാള�
യത്തിൽ സമീപിച്ചു. െവട്ടും കുത്തുേമറ്റു് വശം െകട്ട ഭീമേമനിയിൽ ഒരു മൂന്നാം ലിംഗ
പാറാവുകാരൻ ൈതലം പുരട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. െകടാറായ പന്തം പുകഞ്ഞു കത്തി.

“ഞാൻ അേന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് പറഞ്ഞതാണു്, നിെന്റ മുമ്പിൽ തുണിയുരിച്ചു്
കിടത്തി, വരിയുടച്ചു് ഒെന്നാന്നായി അവെര മധുര പ്രതികാരം െചയ്യാെമന്നു്. പെക്ഷ
അവൾ കുപിതയായി താക്കീതു് െചയ്തു: ഒരിക്കൽ ആരാധകരായിരുന്നവെര ധർമ�
യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുെന്നങ്കിൽ െകാല്ലൂ, പെക്ഷ അവരുെട പുരുഷത്വം മാനിക്കൂ.”, വാ�
ക്കു് കിട്ടാെത കിതച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു കരൾ നീറിയ ആ ദുർബല പാണ്ഡവൻ.

2016/05/29

“ൈസനിക മന്ത്രാലയത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന ഹർഷാര�
വങ്ങേളാെട ഹസ്തിനപുരി െപൗര സമൂഹം സ്വാഗതം െചയ്തേല്ലാ. അടുത്ത യുദ്ധം
ആേരാടാണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആേരാഗ്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ എല്ലാം കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്തതു
െകാണ്ടു് നിലവിൽ സജീവ ൈസനികനായി ഞാൻ മാത്രേമ കാണൂ. ൈസനിക�
േക്ഷമ മന്ത്രാലയം എന്നു് പുനർ നാമകരണം െചയ്തു കൗരവരാജ വിധവകെള നൂ�
റു േപെരയും കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു വൃദ്ധസദനത്തിേലക്കു മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തര�
വാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളും തരിേല്ല ഒരു ൈക? ഇതാ പുതിയ ഒരിനം
കണ്ണാടി. ദൂെര ദൂെര ദക്ഷിണാപഥത്തിെല ആറന്മുള നാടുവാഴി െകാടുത്തയച്ചതാ�
ണു്.” “യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാം” ഭീമൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിയുെട നിറേവാെട പറഞ്ഞു.

2016/05/30
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“അവസാനമായി, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾക്കു് ആരായിരുന്നു?” കുഴഞ്ഞുവീണു
മണ്ണിൽ ചുരുണ്ട പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക നിർദ്ദയം േചാദിച്ചു. ഒരു
നിലവിളി േപാെല ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ ഇളംകാറ്റു േപാലുമില്ലാെത നിശ�
ബ്ദത കനത്തു് നിറഞ്ഞിരുന്നു. പാണ്ഡവർ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത മുേന്നാട്ടു കാൽ
വച്ചു. സന്ധ്യ.

“അവർക്കു് േവണ്ട എെന്റ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അവർ എക്കാലവും പരസ്പരം മത്സ�
രിച്ചു ഓമനിച്ചു. അവർക്കു് േവണ്ടാതിരുന്ന എെന്റ മനസ്സു് ഇവിെട എെന്നേന്നക്കുമാ�
യി ഇങ്ങെന അവസാനിക്കെട്ട”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക പിടിച്ചു പാഞ്ചാലി
കണ്ണടച്ചു.

2016/05/31

“നിങ്ങൾ മൂന്നു പാണ്ഡവർ കണ്ടു നിൽക്കുേമ്പാഴെല്ല െകൗരവർ അഭിമന്യുവിെന
ചവിട്ടിയും കുത്തിയും പച്ചക്കു് െകാന്നതു്? നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ നിരായുധെരാന്നും
ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ. ഒന്നു് ഇടിച്ചുകയറി ചക്രവ്യൂഹം േഭദിച്ചു് ആ കുട്ടിെയ െപാക്കി
പുറത്തുചാടാൻ നിങ്ങൾെക്കാന്നും ആയിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അർ�
ജ്ജുന പുത്രെന്റ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു നാലു പാണ്ഡവർ യമുനയിൽ മുങ്ങി നിവരു�
ന്ന സമയം.

“നൂറു പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ ന്യായമായി യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും ഒരു െകൗരവക്കു�
ട്ടിയും അന്യായവധത്തിനു ഇരയാവരുതു് എന്ന േദ്രാണവചനം ഗുരുകുലത്തിൽ പഠി�
ച്ചതു് അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു.”

2016/06/01

“ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ ചരമവാർഷികത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ അനുസ്മരണ പ്രഭാ�
ഷണം േകൾക്കാൻ നീ ഇന്നെല സന്ധ്യക്കു് േപായിരുന്നു അെല്ല” യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ കൂട്ടുകാരിേയാടു് േചാദിച്ചു, “എെന്താെക്ക അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നതിേനക്കാൾ
എെന്താെക്ക പറയാെത വിട്ടു?”

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

2016/06/02

“ഒമ്പതു് ദിവസം നിങ്ങൾ വിടാെത അെമ്പയ്തിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും വീ�
ണില്ല എന്ന ആേരാപണവുമായി ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങെള ആളും തരവും േനാക്കാെത
ശല്യം െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീഷ്മേരാടു് കുശലം പറഞ്ഞു.

“ദരിദ്ര ബന്ധുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രേമ െകൗരവർ ഇതുവെര പാണ്ഡവ�
െര കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ കുരുേക്ഷത്രയിൽ കാണുന്നതു് ക്രൂരബന്ധുക്കൾ എന്ന
പുതു പാണ്ഡവ പ്രതിച്ഛായയാണു്” പിതാമഹൻ ആയുധങ്ങൾ എറിഞ്ഞു ഒന്നു മുങ്ങി
നിവരാൻ യമുനയിേലക്കു് ചാടി.
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2016/06/03

“പാഞ്ചാലിയുെട വിവാഹവാർഷികത്തിനു് അനുേമാദിക്കാൻ േപാവുകയാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു വിസ്മയേത്താെട േചാദിച്ചു.

“പാരാവാരങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയ പ്രശസ്ത ദാമ്പത്യമേല്ല. അംഗീകൃത ഭർത്താക്കന്മാർ
പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരാെണങ്കിലും കമിതാക്കൾ നൂറു േപരും െകൗരവർ ആയിരു�
ന്നിേല്ല.” വൃദ്ധസദനത്തിെല മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു് കൗരവ വിധവകളും അനുകൂലഭാ�
വത്തിൽ തല െചരിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കതിെര കൗരവർെക്കാപ്പം െകാമ്പു േകാർത്ത കൃപാചാ�
ര്യൻ ഇതാ രാജസഭയിൽ നിങ്ങൾക്കു് വാ നിറെയ ആശംസ പറയുന്നു. ഇെതന്താ
കാരണവർെക്കാരു മനം മാറ്റം?” സഭ പിരിഞ്ഞു അംഗങ്ങൾ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ധൃ�
തിയിൽ നീങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു േചാദിച്ചു.

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

2016/06/04

“ഒരു െകൗരവെന്റ ജഡം കിട്ടിയില്ലേല്ലാ. കിട്ടിയ െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും സംസ്കരി�
ച്ചു” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് പറഞ്ഞു.

“നമുക്കും െതറ്റാം എണ്ണം. ഭീമൻ ചതച്ചു െകാന്ന െകൗരവരുെട ഭീകരരൂപങ്ങൾ
േനാക്കിയാൽ പഠിച്ച കണക്കു മറക്കിേല്ല. േപാരാട്ട ഭൂമിയേല്ല, ജീവനിൽ െകാതി�
യുള്ള ഒരു അവിശ്വസ്തെകൗരവൻ ഒളിേച്ചാടിയതുമാവാം.”

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രേത്യകിച്ചു്? യുദ്ധമാ�
ലിന്യനീക്കം കാര്യക്ഷമമാെണന്നു് നീ തെന്നയേല്ല േനരിട്ടു േപായി കണ്ടു വാർത്ത
‘പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതു്; യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ വിമർശകെന്റ േനാട്ടേത്താെട
െകാട്ടാരം േലഖികെയ േനാക്കി.

“പത്തു് നാല്പതു് ലക്ഷം വവ്വാലുകൾ പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരികളുെട ഔേദ്യാ�
ഗിക വസതികളിൽ, ജാലകത്തിലും ഊട്ടുപുരയിലും കിടപ്പു മുറിയിലും കൂട്ടം കൂട്ടമാ�
യി കടന്നുകൂടിയാൽ പിെന്ന അവസ്ഥ അടിയന്തരമാവിേല്ല. േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവൻ
െവടിഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്നു് കൃപാചാര്യൻ പറഞ്ഞേതാെട യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഖ്യാ�
പനം ൈവകിപ്പിച്ചില്ല.”

“എന്താ വ്യാസനുമായി പട്ടാപ്പകൽ ഒരു തർക്കം? ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട�
െയാെക്ക ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രകാരനെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അതു് തെന്നയാണു് തർക്കം. ഞങ്ങളുെട ജീവിതം സാംസ്കാരിക പഠനം എന്ന
നിലയിൽ േവണം വ്യാസൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നു ഞങ്ങൾ നിലപാടു് കനപ്പി�
ച്ചു. െവറുെത ഒെരാഴുക്കൻ ജീവിതാനുഭവം എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യാസരചനാരീതി
അസ്വീകാര്യെമന്നും. േവെറ കുടുംബ പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല”, പുതിയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
ചുമതലകളുമായി ഓടി നടക്കുകയാണു് യുദ്ധത്തിെന്റ പരിക്കുകൾ ഇനിയും േതഞ്ഞു
മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശരീരവുമായി നകുലൻ.
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“കളരിഗുരുവിെന ചതിച്ചു െകാല്ലാൻ നിങ്ങൾ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ വഴിവിട്ടു നുണ
പറഞ്ഞു എന്നു് െകൗരവർ ഒച്ചവച്ചു പാടുന്നുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ യുധിഷ്ഠി�
രെന പാളയത്തിൽ പിടികൂടി.

“സത്യേമ പറയൂ എന്ന പ്രശസ്തി നിങ്ങൾെക്കാരിക്കലും ഭാരമായി േതാന്നിയിട്ടി�
ല്ല അെല്ല?” േദ്രാണ വധത്തിെന്റ ആനന്ദലഹരിയിലായിരുന്നു അേപ്പാഴും ആ മു�
തിർന്ന പാണ്ഡവൻ”, ആ ഭാരം ഇടെക്കാന്നു ഒന്നിറക്കി െവക്കാൻ ചില അർദ്ധസ�
ത്യങ്ങൾ പറയും.”

യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം താഴ്ത്തി േതങ്ങി:.
“ഹസ്തിനപുരിയുെട ഉൾനാടുകളിൽ വറ്റി വരണ്ടു കിടന്ന കുളങ്ങളും കിണറുകളും

േമലനങ്ങി വൃത്തിയാക്കി മഴെവള്ളം സംഭരിച്ചു ശുദ്ധജലസംഭരണികൾ ആക്കുന്ന�
തായിരുന്നു എെന്റ അർദ്ധസേഹാദരെന്റ രാജകീയവിേനാദം. കിളക്കാനും കന്നു
പൂട്ടാനും അറിയാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െചേങ്കാൽ െകാടുക്കരുതു് എന്നു് അവൻ ഹൃദ്യ�
മായി താക്കീതു െചയ്യുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിെന്റ തേലന്നു് േപാലും സ്വന്തം കൃഷിയി�
ടത്തിൽ ജലേസചനം െചയ്തു പ്രകൃതിേയാടു കരുണ യാചിച്ചാണവൻ രാജ്യത്തിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യം പരിരക്ഷിക്കാൻ രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു്. ജീവത്യാഗം െചയ്യു�
േമ്പാഴും അവൻ തടാകതീരത്തായിരുന്നു എന്നു് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എെന്റ െഭൗതി�
കാവശിഷ്ടം തടാകജലെത്ത മലിനെപ്പടുത്തരുതു്, അതുെകാണ്ടു് എെന്ന മുടിയിൽ
ആഞ്ഞു വലിച്ചു കരകയറ്റി തുടയിൽ അടിച്ചു െകാല െചയ്യൂ എന്നു് പറഞ്ഞു അവൻ
ഞങ്ങേളാടു് കർത്തവ്യം െചയ്യാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു.”

“ദുേര്യാധനവിധവ മുഖ്യ അതിഥിയായ നാളെത്ത അനുസ്മരണേയാഗത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ ഇതു് മികേവാെട തെന്ന ആവർത്തിക്കണം, മുഖം താഴ്ത്തി കണ്ണു തുടക്കണം.
അതു് കഴിഞ്ഞാൽ കൗരവരാജവിധവകളുെട കുടിെയാഴിപ്പിക്കൽ.” ചൂണ്ടുവിരൽ
ഉയർത്തി നകുലൻ യുധിഷ്ഠിരെന പ്രഭാഷണം പഠിപ്പിച്ചു തിരക്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടു.

2016/06/07

“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യയേല്ല കുരുേക്ഷത്രം? പിെന്ന എന്താ
നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽരാജ്യെത്ത േപാെല ആക്രമണഭാഷയിൽ സംസാരിക്കു�
ന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രാേദശിക പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയുെട േനെര വി�
രൽ ചൂണ്ടി.

“കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീരത്തു് പത്തു് പതിെനട്ടു ദിവസം അഴി�
ഞ്ഞാടിയ അർദ്ധസേഹാദരർ വരുതിക്കൂട്ടിയ പരിസ്ഥിതിനാശം, ശവം എണ്ണുന്ന
തിരക്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു് ഞങ്ങളുെട തകരാറാേണാ? പുതിയ ഭരണ�
കൂടം നീണ്ടകാല നഷ്ട പരിഹാരം തരണെമന്ന തേദ്ദശീയ വികാരം തുറന്നു പറഞ്ഞ�
തിനാേണാ രാജ്യേദ്രാഹ കുറ്റം ചുമത്തി വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം?” പ്രവിശ്യാ േമധാവി
നിന്ന നിൽപ്പിൽ കിതച്ചു.

2016/06/11
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“ഒരു മല്ലയുദ്ധം മതിയായിരുന്നിേല്ല, ഇത്രയധികം പരിസ്ഥിതിനാശം ഒഴിവാ�
ക്കി വീട്ടു മുറ്റത്തു് തെന്ന സ്വത്തു് തർക്കം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യയിൽ േമെല ആകാശം േനാക്കി മരണം കാത്തു കിടന്ന
കാരണവേരാടു േചാദിച്ചു.

“ശത്രുവിെന്റ ൈകകാലുകൾ വലിച്ചു േവർെപടുത്തി പുതിെയാരു ജരാസന്ധവ�
ധം കളി ദുേര്യാധനൻ അവതരിപ്പിക്കുെമന്നു് ഭീമൻ ഭയന്നു.”

“െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവരാജവിധവകൾക്കും സമാധാനപരമായി ഔേദ്യാഗി�
കരാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിയാെമങ്കിൽ പിെന്ന നിങ്ങൾക്കു് മാത്രെമന്താ
പടിയിറങ്ങാൻ ഇത്ര പ്രയാസം?”, യുധിഷ്ഠിരൻ അന്തഃപുരത്തിെന്റ അകേത്തക്കു
േനാക്കി ഉച്ചത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾെക്കന്താ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുേവാ? ആ സ്ത്രീ കൗരവരാജവിധവയാേണാ?
അേതാ നിങ്ങളുെട െപറ്റതള്ളേയാ?” പാഞ്ചാലി പിറുപിറുത്തു.

2016/06/12

“വിധവകൾക്കും വേയാജനങ്ങൾക്കും മൂന്നു േനരം വയർ നിറെയ സൗജന്യഭ�
ക്ഷണം, അതേല്ല ആദ്യ പരിഗണന?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിന്ദ ഒളിക്കാെത യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു േചാദിച്ചു.

“അടിമത്ത നിർമാർജ്ജനം. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം അെതെന്തന്നു
ഞങ്ങെള രാവുപകൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയതു ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടെപ്പട്ട കൗരവ�
രാജസ്ത്രീകൾക്കു് ഉണ്ടാവരുതു്. അവർക്കു് ഭൂതാതുരതയുമായി അഭിരമിക്കാൻ ഗംഗ�
യാെറാഴുകുന്ന ഉൾനാട്ടിൽ വൃദ്ധസദനം പണിയും. ആടിയും പാടിയും അവരവിെട
നാൾ കഴിക്കും”, ഔേദ്യാഗിക രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകെള
ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്ന കർമപരിപാടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു നേന്ന
രാവിെല പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ഭരണാധികാരി.

“വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥാവേശഷയായ പാഞ്ചാലിെയ മറവു െചയ്ത േശ�
ഷമാണു് ഓടിപിടെഞ്ഞത്തി നിങ്ങെള ഇേപ്പാൾ കണ്ടു മുട്ടിയതു്. എങ്ങെന ഓർ�
ക്കുന്നു ആ വിചിത്ര സ്ത്രീെയ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് കിതച്ചു െകാണ്ടു്
േചാദിച്ചു.

“ആകസ്മികമായി ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ വന്നു നീണ്ടകാല ദുരനുഭവങ്ങളി�
ലൂെട കടന്നു േപായി എന്ന അടിസ്ഥാന വസ്തുത മാറ്റി വച്ചാൽ, ആ സ്ത്രീയുെട ജന്മാ�
ന്തരങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാഴും അശ്ശക്തൻ. തിരക്കുണ്ടു് .
ഇനിയും വടേക്കാട്ടുള്ള വഴിയിൽ ആരും േനാക്കാനാളില്ലാെത െകാഴിഞ്ഞു േപാേവ�
ണ്ടവർ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ. വിട”, അക്ഷമേയാെട മുേന്നാട്ടു വച്ച കാലുമായി യുധി�
ഷ്ഠിരൻ യാത്ര പറഞ്ഞു.

2016/06/13

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

“അഭിമന്യു പിടഞ്ഞു നിലത്തു് വീണേപ്പാൾ കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി കർണൻ വിരല�
ടയാളം കാണിച്ചു് ശത്രു മരിച്ചു എന്നു് ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ച വിവരം തത്സമയം
ഹസ്തിനപുരിയിൽ കണ്ട ഞാൻ രാജാവിെന അറിയിച്ചേപ്പാൾ, സഹിക്കവയ്യാത്ത
ആഹ്ലാദം െകാണ്ടു് ധൃതരാഷ്ട്രർ അടുത്തു നിന്ന ഗാന്ധാരിെയ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു തിരുവാ�
യിൽ തിരുവാ േചർക്കുന്ന ആ ജുഹുപ്സാവഹമായ കാഴ്ച, അതാേണാ നിങ്ങൾ പരാ�
മർശിക്കുന്നതു്?”

ഇതിഹാസരചനക്കു് ഒരു പനേയാലെക്കട്ടുമായി െകാട്ടാരത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരു�
ന്ന വ്യാസനു മഹാഭാരത കഥ കണ്ടതും േകട്ടതും പറഞ്ഞു െകാടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിെട
ഇരുെചന്നികളിലും മുഷ്ടി െകാണ്ടു് ഇടിച്ചു ഓർമേപ്പടകം തുറക്കുകയായിരുന്നു വൃദ്ധ�
സഞ്ജയൻ.

“എല്ലാവരും മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ മാത്രം ദുേര്യാധനൻ തുടേയാടി�
ഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കു് െചന്നു് എേന്താ േചാദിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നിന്നു
േതാന്നി” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പാഞ്ചാലിേയാടു പിറു പിറുത്തു.

“നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തെന്നയേല്ല ജീവകാലം മുഴുവൻ എെന്ന തുണിയുടിപ്പിച്ചും
അഴിച്ചും േവട്ടയാടിയ െകൗരവപ്രമാണി എന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചു. ഒരിറ്റു െവള്ളത്തി�
നു് യാചിച്ചേപ്പാൾ മുലപ്പാൽ ഇറ്റിറ്റായി വായിൽ ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു. അതു് നുണച്ചു
കുടിച്ചയാൾ ശാന്തമായി.”

2016/06/14

“വനവാസക്കാല അഭിമുഖങ്ങളിൽ പതിവാണു്”, “ഞാൻ കൗരവഅടിമ” എന്ന
നിങ്ങളുെട അഭിമാനേബാധം. സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുള്ള ആധുനികവനിതെയന്ന െപാ�
തുസങ്കൽപ്പമുള്ള നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിയുന്നു, ഒരു പെക്ഷ ഭയം െകാണ്ടാെണ�
ങ്കിൽ േപാലും, സ്വയം ഇങ്ങെന ചുരുങ്ങാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വസ്ത്രാേക്ഷപം മാത്രേമ െകൗരവർ െചയ്തുള്ളൂ. നഗ്നേമനിയുെട ദൃശ്യചാരുത
ആസ്വദിക്കെട്ട എന്നാണവർ പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞതു്. തുണിയൂരും മുമ്പു്, തുടയിൽ
ഇരിക്കൂ എന്നായിരുന്നിേല്ല ദുേര്യാധനൻ ക്ഷണിച്ചതു്? ഇനി യുധിഷ്ഠിരേനാടു് രഹ�
സ്യമായി േചാദിക്കൂ, അയാളും നാലു സേഹാദരന്മാരും ഇക്കാലവും എെന്ന എവിെട
ഇരുത്തിയാണു് നഗ്നേമനി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുക എന്നു്.”

2016/06/15

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

“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു്
തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിനപുരിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ.
ഞങ്ങളുെട കൂെട വരൂ അമ്മാ എന്നു് ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നീ എേപ്പാഴാണു് എെന്റ മക�
നായതു്, എനിെക്കാരു മകേനയുള്ളൂ അവൻ േതജസ്വിയായ സൂര്യപുത്രൻ” എന്നാ�
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ണവർ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരുെട സാനിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതു്. വേയാജനനങ്ങൾ�
ക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ വിശ്രമം എന്ന ഗുരുകുല സംവാദത്തിേലക്കു് േപാ�
വാൻ േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട മാദ്രിപുത്രൻ.

2016/06/16

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

“ദുരഭിമാനി യുധിഷ്ഠിരെന്റ പിടിപ്പുേകടിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുകയാണു് കാലാതിവർ�
ത്തിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതിഹാസം എന്നതാണു് എെന്ന ചിന്താകുഴപ്പ�
ത്തിലാക്കുന്നതു്.”

“നിങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്പർദ്ധ വളർത്തി മാനസിക�
മായി തളർത്താൻ െകൗരവർ നിേയാഗിച്ച ചാരവനിതയാണു് പാഞ്ചാലി എന്ന
ആേരാപണം ഹസ്തിനപുരിയിൽ വ്യാപകമാണേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനൻ അവൾക്കു രഹസ്യമായി അയച്ചു െകാടുക്കുന്ന സുഗന്ധൈതലം
അവൾ കുളികഴിഞ്ഞു നഗ്നേമനിയിൽ പുരട്ടുേമ്പാൾ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ കാണുന്ന
തിടുക്കം, മത്സരം, ഊഴം െതറ്റിച്ചു അവെള ൈകവശെപ്പടുത്താനുള്ള ആേവശം
എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു് പാഞ്ചാലി െകൗരവരുെട ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം എന്നു
തെന്ന. െതളിവു് കൂടുതൽ കിട്ടെട്ട ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുമായി പങ്കു വക്കാം” ചാര�
വകുപ്പിെന്റ സ്വതന്ത്ര ചുമതല പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നകുലൻ നയപരമായി പറഞ്ഞു.

“പാഞ്ചാലി കുട്ടികെള േനാക്കാത്തതു കണ്ടു മനസ്സു തപിച്ചാണു് നിങ്ങൾ അവ�
െര പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു േപായി വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതു് എേന്നാ?” അവിശ്വാ�
സം നിഴലിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചുകുഞ്ഞിനു് ഭക്ഷണം െകാടുക്കാെത എന്തിനാണു് നീ കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതു്
എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചാൽ, അതു നിങ്ങളുെട കുട്ടിയല്ലേല്ലാ പിെന്നന്താ എന്നവൾ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപേരാടും ഊഴം വച്ചു തിരിച്ചടിക്കും. കുട്ടികൾ ആരുെട ആയാലും
അവർ വിശന്നു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതു് കാണാൻ ആവാെത ഞങ്ങൾ അവെര
അവൾ അറിയാെത െകാണ്ടു േപായി സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തു് ഏൽപ്പിച്ചു”, പറഞ്ഞു
തീരുേമ്പാൾ നകുലെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശബ്ദം ഇടറി.

2016/06/17

“അച്ഛെന കുറിെച്ചാരു ഓർമ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?” പുതിയ ഭരണാ�
ധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാട്ടുകുടിലിൽ, പരുക്കൻതറയിൽ പായിൽ ചുരുണ്ടു കിടന്ന അച്ഛെന ഞാൻ
എെന്റ പതിനാറാം പിറന്നാളിനു്, കുളിച്ചു കുറിയിട്ടു് വന്ദിക്കാൻ അറച്ചറച്ചു കാൽവച്ചു
െചന്നതായിരുന്നു. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖം ഇരുണ്ടു. ഇെന്നെന്റ ജന്മദിനെമ�
ന്നു ഞാൻ ൈകകൂപ്പി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ആരാടാ നിെന്റ ബീജദാതാവു് എന്നു അശ്ലീ�
ലമായ ൈക ചലനേത്താെട അപശബ്ദമുണ്ടാക്കി അയാൾ െവല്ലുവിളിച്ചു. യമൻ
എന്നു ഞാൻ മൃദുവായി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ ആഭാസകരമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
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അൽപ്പവസ്ത്രയായ ചിറ്റമ്മ മാദ്രി ആ സമയത്തു് മുറിക്കകത്തു് കടന്നേപ്പാൾ, പുറത്തു
േപാവാൻ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചേപ്പാൾ, അതാ മുറ്റത്തു് േപാത്തിൻപുറത്തിരുന്ന കാ�
ലൻ അച്ഛെന്റ േനെര എറിയാനായി കയ്യിെല നീണ്ട കയർ കുരുക്കിടുന്നു. പിേറ്റ�
ന്നു കുടിലിന്നരിെക ഉണക്കവിറകു കൂട്ടി ചിത കത്തിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഏഴു േപർ�
െക്കാപ്പം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതു് ദിവ്യേതജസ്സുള്ള ഒരു െതണ്ടിപ്പട്ടി മാത്രം.”, മൺമറ�
ഞ്ഞ പിതാവിനു് സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്ന തീരുമാനം രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഊട്ടു�
പുരയിേലക്കു േപാവുകയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

2016/06/20

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െചേങ്കാൽ പിടിെച്ചടുത്ത പാണ്ഡവർ യാഗം െചയ്തു ഐശ്വര്യ�
ത്തിൽ കഴിയുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ നിങ്ങെള േതടി വരുന്നതു്.
ഇങ്ങെന ജീവിതസായാഹ്നം ദുരിതത്തിൽ കഴിേയണ്ടവരാേണാ നിങ്ങൾ ഇതിഹാ�
സകഥാപാത്രങ്ങൾ?”, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി, വിദുരർ എന്നിവർ എല്ലും േതാ�
ലുമായി ആ വനാശ്രമത്തിൽ.

“ഞങ്ങെള െകാന്നു തിന്നാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മാംസേഭാജികൾ ഈ േശാഷിച്ച
ശരീരം കണ്ടു മടുേപ്പാെട മടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി േനരിടുകയാണു്.
പരസ്പരം െകാന്നു ജീവെനാടുക്കാൻ േപാലും ഞങ്ങൾക്കിന്നു േപശികളിൽ കരുത്തി�
ല്ല”, വിദുരർ വിവശ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.

2016/06/22

“തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു വൃദ്ധസദനം േതടി ദുേര്യാധനഭാര്യയുെട േനതൃത്വത്തിൽ,
പാഞ്ചാലിയുെട േവനൽക്കാലവസതിക്കു മുമ്പിൽ കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജ�
വിധവകൾ െവറും നിലത്തു് കിടന്നു മരണം വെര ഉപവസിക്കുെമന്നു ഭീഷണി മുഴക്കി�
യേല്ലാ, പ്രതികരിക്കാെമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക െവല്ലുവിളിച്ചു.

“പുതിയ ഭരണകൂടത്തിൽ, മഹാറാണിയുെട രാവു പകൽ സുരക്ഷക്കു് കൂട്ടു് പഴയ
ഗാന്ധാരകരിമ്പൂച്ചകൾ അല്ല, പാണ്ഡവേവട്ടപ്പട്ടികൾ ആണു്. ഇെതാരു ഭീഷണിയ�
ല്ല, കുറച്ചു വാക്കുകളിൽ ഔേദ്യാഗിക അറിയിപ്പു് മാത്രം” പുതിയ മഹാരാജാവു് യുധി�
ഷ്ഠിരൻ കുതിരപ്പുറേത്തക്കു പരസഹായമില്ലാെത കയറി.

2016/06/23

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

“ഘാതകർ എന്നു നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക വിേശഷിപ്പിച്ചതും േപാരാെത�
യാേണാ, ഇനി ഞങ്ങെള മാംസേഭാജികൾ എന്നു കൂടി വിളിക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന�
തു്?”, ആടിയുലഞ്ഞു െകാണ്ടു ഭീമൻ ഇരു ൈകകൾ വായുവിൽ ആഞ്ഞു വീശി അദൃ�
ശ്യ ശത്രുവിെന്റ ആക്രമണം പ്രതിേരാധിച്ചു.
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2016/06/25

“കാട്ടിൽ േവട്ടയാടി കൗമാരം വെര നിങ്ങൾെക്കാപ്പം കൂട്ടായി കഴിഞ്ഞ യുധി�
ഷ്ഠിരെന്റ പ്രകൃതത്തിൽ എങ്ങെന കാപട്യം മായാത്ത മുഖമുദ്രയായി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാപട്യെത്ത കാരണവർ കണ്ടതു് ജനിതക ൈവകല്യമായല്ല, ജന്മസൗഭാ�
ഗ്യമായാണു്. േവട്ടമൃഗമാംസം ആേരാരുമറിയാെത െപാരിച്ചു തിന്നു ചിറി കഴുകി,
‘ഞാൻ തീർത്തും സസ്യാഹാരി’ എന്നു േമനി പറയുന്ന ഒരു കൗമാരകാലയുധിഷ്ഠിര�
െന ഞാൻ ഇതാ ഓർെത്തടുക്കുന്നു.”, നകുലെന്റ േനാട്ടം ഭൂതകാലേത്തക്കു പാഞ്ഞു.

2016/06/26

“വികസിത ഹസ്തിനപുരിക്കായി ഭരണകൂടെത്ത അടിമുടി നവീകരിക്കുെമന്നു താ�
ങ്കൾ ആദ്യദിനം അവകാശെപ്പട്ടേല്ലാ. എന്തായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭരണകൂടം എന്നു പറയാൻ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പാണ്ഡവർ മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ
ഉള്ളു. ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടിട്ടും ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു ഇവിെട
വന്നു കൂടുതൽ രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ ഇല്ലാെത െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ�
താെണെന്റ ആദ്യേനട്ടം”, താൻ പുറെപ്പടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ തള്ളിക്കളയുന്ന തിര�
ക്കിൽ ആയിരുന്ന അനുജന്മാെര േനാക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ജാള ്യതേയാെട പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/06/29

s“നായാട്ടിനു നാലുവഴിക്കു് േപാേകണ്ട അഞ്ചുേപരും പായ വിരിച്ചു പകൽ സമ�
യത്തു് ഇങ്ങെന കിടക്കുകയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് പുഞ്ചി�
രിേയാെട േചാദിച്ചു.

“മഴക്കാലമാണു്, യുദ്ധം േവണ്ടി വരികയാെണങ്കിൽ സുഖചികിത്സക്കു് പറ്റിയ
സമയമേല്ല എന്നു് അടുത്ത ആശ്രമത്തിെല ആചാര്യൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, രഹസ്യ�
മായി ആശ്രമവാസിെയ വിട്ടു് ദുേര്യാധനെന്റ അനുമതി വാങ്ങി. ഇേപ്പാഴും ഞങ്ങൾ
അടിമകൾ. പാണ്ഡവർക്കു് വാതത്തിെന്റ അസുഖമുെണ്ടന്നു ഞാൻ െവച്ചു് കാച്ചി. മൂ�
ന്നു േനരവും േവവിച്ചു െകാടുക്കൂ എന്നു് പറഞ്ഞു ഒരു ചാക്കു് മുതിര ആ മഹാശയൻ
കഴുതപ്പുറത്തു് ഉടൻ അയച്ചു തന്നു. രാവിെല േവവിച്ചു കഴിച്ച ആ മുതിരയുെട ബല�
ത്തിൽ എത്ര േവഗം ഇവർ മയങ്ങിേപ്പായി എന്നു േനാക്കൂ” അടിെയാഴുക്കുകൾ നിറ�
ഞ്ഞ ശരീരഭാഷയിൽ പാഞ്ചാലി സംസാരിച്ചു.

2016/07/01

“എേപ്പാഴാണു് പാഞ്ചാലി നിങ്ങേളാെടാെക്ക ഒന്നു് കയർത്തു് സംസാരി�
ക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക, െതാഴിലിെന്റ ൈധര്യത്തിൽ, േചാദിച്ചു

“അടുത്തുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ കൗരവ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചു കയറിെച്ചന്നു ൈജ�
വമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കുഴി കുത്തി മൂടി വരുേമ്പാൾ, െവയിൽ െപാങ്ങി അവൾ
േമലാെക മലിനമായി ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്തിരിക്കും. ദുേര്യാധനൻ േനരിട്ടു കൽപ്പിച്ചു
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െകാടുത്ത ആ നിത്യ േജാലി അടിമ എന്ന നിലയിൽ അവൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട
െചയ്യും. അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു് ഈ തറയിൽ ഇരുന്നു, െവയിൽ വീഴാ�
ത്ത തണലിൽ, ഇടക്കിെട അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി ചൂതു് കളിക്കുകയാവും.
ഒന്നും െചയ്യാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ േപായി ദിവ്യാസ്ത്രം വല്ലതും സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന�
വൾ വിരൽ ചൂണ്ടി കയർത്തു് ആജ്ഞാപിക്കും പിെന്ന െപാട്ടിക്കരയും. ഞങ്ങൾ
അെതാന്നും കണ്ടു, േകട്ടു എന്നു നടിക്കാെത തീറ്റയും കളിയും തുടരും” അർജ്ജുനൻ
നീരസേത്താെട പറഞ്ഞു.

2016/07/02

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

“അെതാരു അടിമയാണു് േമാേന. നമ്മുെട യുവരാജാവു് ദുേര്യാധനൻ അവൾ�
ക്കു പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത കഠിന ശിക്ഷ െകാടുത്തിരിക്കയാണു്”, അമ്മ ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചു.

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

“ഭർത്താക്കന്മാർ ലഹരിയിൽ അവെള കൗരവരുമായി രാജസഭയിൽ പരസ്യ�
രതിക്കു് നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ അവൾ എതിർക്കാെത നിന്നു് െകാടുത്തതിനു നീതിമാ�
നായ ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ.”

2016/07/03

“കൃപാചാര്യൻ ഇത്ര േനരെത്ത?”, ഉറക്കമുണർന്നു വന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ കണ്ണു തി�
രുമ്പി നീരസം കാണിച്ചു.

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

“നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ, കാലെന്റ മകൻ ആെണങ്കിലും സമാധാനപ്രിയനാ�
ണു് ഞാൻ.” യുധിഷ്ഠിരൻ െനഞ്ചു് വിരിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട ഒേര ഒരു കൗരവപക്ഷ ൈസ�
നികൻ ഞാനാണു്. സർവൈസന്യാധിപ പദവി തന്നു പുതിയ ൈസനിക മന്ത്രാല�
യം സജീവമാക്കാൻ അനുമതി തരണം.”

“ജീവനും െകാണ്ടു് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പട്ട ഒരു ധീരൻ കൂടിയിേല്ല, അവ�
സാന സർവ ൈസന്യാധിപൻ അശ്വത്താമാവു്? നിങ്ങളുെട സേഹാദരീപുത്രൻ,
േദ്രാണെന്റ മകൻ. ഞങ്ങളുെട മക്കളുെട അന്തകൻ. അയാൾക്കുണ്ടായ അന്ത്യവി�
ധി നിങ്ങൾക്കു് േവേണാ അേതാ, അടുത്ത കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന ഹരി�
ശ്രീ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകേജാലി േവേണാ? എത്ര കാലം നിങ്ങെള പഴയ ഗു�
രു എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എഴുെന്നള്ളിക്കും. നാെള രാജസഭയിൽ വന്നു വിവ�
രം പറയൂ.”

യുധിഷ്ഠിരൻ പുറം തിരിഞ്ഞു.
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2016/07/04

“ഇന്നു് പാണ്ഡവർ ഊട്ടുപുരയിൽ വല്ലാെത്താരു തിമിർപ്പിലാണു്. ഏേതാ
ധനിക ഹസ്തിനപുരി കർഷകെന്റ ധാന്യപ്പുര െകാള്ളയടിച്ചവർ അക്ഷയപാത്രം നി�
റച്ചിരിക്കുന്നു. പത്തു ൈകകളും മത്സരക്ഷമതേയാെട ഭക്ഷണം വാരി അഞ്ചു വായ�
കളിൽ നിറക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഇവിെട ഒറ്റക്കു അത്താഴപട്ടിണി, ഇെതന്താ ഈ
അസമത്വം നിങ്ങൾ പ്രതിേഷധിക്കാെത?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

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

2016/07/05

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും പാണ്ഡവർ സഹായിക്കാ�
റില്ല. നകുലൻ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധനെന്റ ചാരൻ എന്നു
നകുലനു അറിയാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, ചങ്ങാത്തം നിർത്തി വിവരം അറിയി�
േക്കണ്ടവെര അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അട�
ങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട
ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിെവട്ടി സംഗതി കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു നൽ�
കി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ
പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതരരാജ്യമായി
ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾ�
ക്കു് ധനസഹായവും സുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള ഭീഷണിെപ്പടുത്തും.”

അടിമപാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വനേമഖലയിെല സന്യാസാശ്രമങ്ങ�
ളുെട സംഘടന കാര്യദർശി ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േലഖികേയാടു്:

2016/07/06

“നിങ്ങൾ?”, നഗരാതിർത്തിയിെല വഴിേയാര തീൻശാലയിൽ കണ്ട മുഖംമൂടി�
െയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ െകാട്ടാരം േലഖിക തലയിൽ ൈക വച്ചു”, ഇവിെട?”

“കുറച്ചുകാലമായി ചാരവകുപ്പിെന്റ സ്വതന്ത്രചുമതല വഹിക്കുന്ന നകുലൻ സമാ�
ന്തര അധികാരേകന്ദ്രമാവുന്നു എന്ന ഉൾവിളിയിൽ ഞാൻ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടു് രണ്ടും
കൽപ്പിച്ചു ഒന്നു ഇറങ്ങിയതാണു്. െപാതുജനമനമറിയുന്നതിൽ കുതിരപ്പന്തികൾ�
ക്കും വഴിയമ്പലങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രസക്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. ഹസ്തിനപുരി പത്രി�
കയുെട പ്രഖ്യാപിത രാജ്യേസ്നഹെത്ത മാനിച്ചു എെന്റ ഈ േവഷംെകട്ടു് നിങ്ങൾ വി�
വാദമാക്കരുതു്.”, െപായ്മുഖം നീക്കാെത, ചുറ്റും കേണ്ണാടിേക്ക യുധിഷ്ഠിരൻ തല താ�
ഴ്ത്തി മന്ത്രിച്ചു.

“കുരുവംശെപ്പരുമയിൽ ദുേര്യാധനൻ എക്കാലേത്തക്കുമായി രാജസഭയിൽ നി�
ങ്ങെള അടയാളെപ്പടുത്തിയതു് അടിമകൾ എന്നേല്ല. അെതാെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ
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േവദന േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?”, മുറിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി മാത്രം െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“വനവാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാഞ്ഞതിനു പ്രകൃതിേയാടു നന്ദി�
യുണ്ടു്. അെല്ലങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ ദുേര്യാധനെന്റ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ‘അടിമവംശം’
എന്നറിയെപ്പടുമായിരുന്നു” പാഞ്ചാലി അപ്രസന്നമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/07/07

“ഞാൻ പാഞ്ചാലി, കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു ശരീരശുചിത്വത്തിൽ പ്രാേയാ�
ഗിക ദിനചര്യ ഉപേദശിക്കുന്ന പാണ്ഡവഭാര്യ.”

“നവജാതശിശുക്കെള ഓേരാ െകാല്ലവും പാഞ്ചാലയിേലക്കു െകാണ്ടുേപാവു�
േമ്പാൾ പാണ്ഡവ മാതാവിെന കാണാൻ എന്ന േപരിൽ ഹസ്തിനപുരം അന്തഃപു�
രത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി നിഷ്കളങ്കകളായ കൗരവവധുക്കളിൽ നിന്നു ദാമ്പത്യരഹ�
സ്യം േചാർത്തി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ൈകമാറ്റം െചയ്തു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന െകാ�
ച്ചു കറുമ്പി? േനാക്കെട്ട, ഒരുനാൾ നിെന്ന കൗരവ അടിമയാക്കി ചിലെതാെക്ക െച�
യ്യിക്കാൻ എനിക്കു പറ്റുേമാ എന്നു്”, കുലീന സന്ദർശകെയ യാത്രയാക്കാൻ ഉപചാ�
രം പൂർവം കൂെട നടക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ പിറുപിറുത്തു.

“എെന്റ മകെന െകാന്നു േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ശരീരം നീ വലിച്ചു കീറി േവർെപടു�
ത്തി അെല്ല ഭീമാ?” ചിന്നിച്ചിതറിയ കൗരവ ജഡം േനാക്കി കൺെകട്ടില്ലാത്ത ഗാ�
ന്ധാരി വിതുമ്പി.

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

2016/07/08

“ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ ൈജവമാലിന്യസാന്നിധ്യം കെണ്ടത്തിയ വിവരം
ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ചു. വിദഗ്ധ സംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു വരുെമന്നാ�
ണു് േകട്ടതു്” മുതിർന്ന ആശ്രമ അേന്തവാസി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’േയാടു് പറഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക തെന്ന ‘വിദഗ്ദമായി’ സംസ്കരിച്ചുകൂെട നിങ്ങളുെട തെന്ന
ഈ ൈജവവിസർജ്യം. ഇതിെനാെക്ക ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധ�
നൻ വരേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷം നിയന്ത്രിച്ചു.

“അടിമപാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി ഞങ്ങൾ സന്യസ്ഥാശ്രമ അേന്തവാ�
സികൾ െചയ്താൽ പിെന്ന കുരുവംശത്തിൽ െതാഴിൽവിഭജനത്തിെന്റ െപാരുൾ
എന്തു്? ഞങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യം രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ആത്മീയ സ്വത്താണു് എന്ന തി�
രിച്ചറിവിലേല്ല അതു് നിത്യവും സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിേക്കണ്ടതു്, വനവാസശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്ന കൗരവഅടിമയാണു് എന്ന രാജകൽപ്പന? കൂടുതൽ വാദത്തിനു
വന്നാൽ, ആർക്കറിയാം നിങ്ങളും അടിമയാവും” അേന്തവാസി താക്കീതു് െചയ്തു.
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“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ വനാശ്രമത്തിൽ, ഇവരഞ്ചുേപർ രാവുപ�
കൽ ഇവിെട ചടഞ്ഞു കൂടുേമ്പാൾ, മടുപ്പു് േതാന്നാറിേല്ല. എങ്ങെന ൈകകാര്യം െച�
യ്യും ഗാർഹിക വിരസത?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇതാ ഇന്നു് ഭീമനു പണി കിട്ടി. െപെട്ടന്നു് േതാന്നിയ ഒരു പൂവിെന്റ േപർ പറ�
ഞ്ഞു് അതും െകാണ്ടു് ഇനി തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടു വിരൽ ചുണ്ടിൽ
വച്ചു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇനി ആ മന്ദബുദ്ധി കാടിളക്കി േവേരാെട െചടി പറിച്ചു െകാണ്ടു്
വരുേമ്പാേഴക്കും ദിവസങ്ങൾ കുെറ കഴിയും”, അവെള പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഓേരാ
വഴിക്കു് രാവിെല തെന്ന പാണ്ഡവർ പടിയിറങ്ങി േപായിരുെന്നങ്കിലും, പാഞ്ചാലി
നേന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മനസ്സിനകത്തും വീട്ടിനു പുറത്തും.

2016/07/09

“വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു േപാവുന്ന മലമ്പാതകളിലൂെട, എത്തും പിടിയുമില്ലാെത, കൂ�
ട്ടിനു ആരുമില്ലാെത, രാവിെല മുതൽ വലിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും വഴി െതറ്റാെത നിെന്ന
കെണ്ടത്താനായതു െകാണ്ടു് ശവസംസ് കാരം െചയ്യാൻ നമുെക്കാത്തു”, മനുഷ്യ�
സ്പർശേമൽക്കാെത ഒഴുകിയ നീർച്ചാലിൽ കുളിച്ചു കരകയറുേമ്പാൾ യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ പറഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണിയുെട െപണ്ണുടൽ തീയിൽ കത്തി തീരുന്നതിനു നാം
അങ്ങെന സാക്ഷിയായി എന്നതു് വസ്തുത തെന്ന, എന്നാൽ അസ്വസ്ഥമായ ആ
െപൺമനം എവിെട േപായി?”, കത്തിത്തീർന്നിരുന്ന ചിതക്കരിെക ഇത്രേനരവും
ൈകെകട്ടി നിന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക മന്ത്രിച്ചു. അന്തിെവയിൽ അൽപ്പസമയം
കഥാവേശഷയായ പാഞ്ചാലിയുെട അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലത്തു് മിന്നി മറഞ്ഞു പിെന്ന
അന്ധകാരം ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ പടർന്നു.

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

“നിലവിൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഭാഗമല്ലാതായി മാറിയ െകൗരവരുെട അരമന�
കളിൽ നിന്നു് നൂേറാളം രാജവിധവകെള കുടിെയാഴിപ്പിക്കാൻ പുതിയ ചക്രവർത്തി
എന്ന നിലയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതു നിങ്ങൾ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ െകാടുത്ത വിധമാണു് പ്രശ്നമായതു്. ആരുെടെയാെക്കേയാ ദുേഷ്പ്ര�
രണയിൽ ഈ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ നടത്തിവന്ന നാമജപസമരത്തിനു് കാര്യ�
മായ പ്രതികരണം ഒന്നും ഇല്ലാെത വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക വസതി�
ക്കു മുമ്പിൽ ഒരു യാചനനാടകം നടത്താൻ ചാർവാകെന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പു്. കാശി�
യിെല വൃദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സൗജന്യ താമസം എന്നിട്ടുംനൂറു േപർക്കും ഭരണകൂടം ഉറ�
പ്പു െകാടുത്തു.”

“കുടിെയാഴിഞ്ഞ ഈ നൂറു െകാട്ടാരങ്ങൾ അേപ്പാൾ എന്തു െചയ്യും?”
“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കും. യുഗസംക്രമണമേല്ല? ഭാവിേയാടു നമുക്കു് പലതും

പറയാനിേല്ല? നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യാസനു എല്ലാം അങ്ങെന തുറന്നു പറ�
യാൻ ആവുേമാ?” ഭരണകൂട മുഖ്യവക്താവു് നകുലെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േനരിയ അക്ഷമ
കലർന്നു.

2016/07/10
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“ഭർത്താക്കന്മാെര പ്രതിസ്ഥാനത്തു് നിർത്തി െപാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണു കരു�
തിയതു്. ആ സ്വരം പെക്ഷ പഴി പറയുന്ന േപാെല ആയിരുന്നില്ല. പാണ്ഡവ�
സഹവാസം തുടർച്ചയായുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വർഷങ്ങളിൽ ജനിച്ച അഞ്ചു
ആൺകുട്ടികൾ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തുന്നതു് എവിെട എന്നു് പറഞ്ഞില്ല. ആരുെട
കൂെട എന്നും”, െകാട്ടാരം േലഖിക, േതാണിയാത്രയിെല കൂട്ടുകാരേനാടു് പറഞ്ഞു.

േതാണി തുഴഞ്ഞ, സത്യവതിെയ േപാെല േപാെല ഒരു സുന്ദരി കൂട്ടുകാരെന്റ
ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതു് അവെള അസ്വസ്ഥയാക്കി.

“പരമരഹസ്യമാേക്കണ്ട കാര്യം?”
“ഇനിയാണു് പാഞ്ചാലിയുെട മനഃപൂർവ്വം എന്നു് േപാലും സംശയിേക്കണ്ട ദ്വ�

യാർത്ഥ ദുസ്സൂചന. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണി ആയിരിെക്ക ജനിച്ച എേന്ന പറയു�
ന്നുള്ളൂ. പിതൃത്വം പൂർണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആേരാപിക്കു�
ന്നു എേന്നാ, സംഗതി വിവാഹബാഹ്യമാെണേന്നാ, കൃത്യമായി ബീജദാതാക്കൾ
ആെരേന്നാ വിരൽ ചൂണ്ടി എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല.”

2016/07/11

“ഗാർഹസ്ഥ്യ െഭൗതികതയിൽ നിന്നിത്രമാത്രം കുെത്താഴുക്കു് വനാന്തരത്തി�
െല സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായതിെന കുറിച്ചു്
എന്താണു് കൗരവഭരണകൂടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസുരക്ഷവിഭാഗം ചുമതല വഹിക്കുന്ന
താങ്കളുെട വിലയിരുത്തൽ?”, തക്ഷശില സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ ഇന്നു് രാവിെല എത്തിയ രാഷ്ട്രമീമാംസ വിദ്യാർത്ഥിസംഘം ദുേര്യാധനേനാ�
ടു േചാദിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക മാറി നിന്നു് കണ്ടു.

“വ്യക്തമേല്ല? ശൗചാലയം ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇവിെട താമസിക്കുേമ്പാൾ ഗാർ�
ഹിക ൈജവമാലിന്യം നിത്യവും സ്വയം ചുമന്നു ഗംഗയിൽ തള്ളണം. വനാന്തരത്തി�
െല ആശ്രമ അേന്തവാസി ആയാൽ, ഭർത്താക്കൻമാർ ചൂതു് കളിക്കാൻ പണയം
വച്ച ഒരു കൗരവ അടിമെപ്പൺ നിത്യവും വന്നു സംഗതി കാര്യക്ഷമമായി െപാക്കി
ദൂെര ദൂെര െകാണ്ടുേപായി ആേരാരുമറിയാെത കാര്യക്ഷമമായി കുഴിച്ചു മൂടും”, ദുേര്യാ�
ധനൻ ചൂണ്ടുവിരൽ വടക്കു ൈദ്വതവനത്തിേലക്കു് നീട്ടി.

2016/07/12

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െചേങ്കാൽ േനടാൻ പരിേക്കൽക്കാെത എത്തിയ പാണ്ഡവെര
സ്വാഗതം െചയ്യാൻ ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കളുമായി നിന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നു്
േചാദിക്കാൻ മാത്രം നാം പത്ര പ്രവർത്തകർ നിഷ്കളങ്കരല്ല എന്നറിയാം, പെക്ഷ പൂ
വാങ്ങി പുഞ്ചിരിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ െചവിയിൽ അവൾ എേന്താ മന്ത്രിച്ചതു്, അെതന്താ�
യിരുന്നു? അടുത്തു് െചവി കൂർപ്പിച്ചു നീ നിൽക്കുന്നതു് കണ്ടു” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു ഓടി രക്ഷെപ്പടാൻ േവണ്ടിയാ�
േണാ പാഞ്ചാലിയുെട മക്കൾ അഞ്ചു േപെരയും അശ്വത്താമാവിനു കൃഷ്ണൻ ബലി
െകാടുത്തതു് അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക െചവിയിൽ വിരൽ തട്ടി ഓർത്തു് പൂ�
രിപ്പിച്ചു.
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“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വളർത്താൻ േതാഴിമാരും പഠിപ്പിക്കാൻ ഗുരുകുലവും മറ്റു
അടിസ്ഥാന സൗകര്യവുമുണ്ടായിട്ടും, അഞ്ചു ആൺ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ െകാ�
ണ്ടു േപായി പാർപ്പിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രേകാപനം, അഥവാ പ്രേചാദനം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു ചൂതു് കളി�
ക്കാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

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

2016/07/13

“വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടു വന്നു ബലം പ്രേയാഗിച്ചു വസ്ത്രമഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�
േമ്പാൾ എതിർത്ത പാഞ്ചാലിയുെട മടിക്കുത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു” “നിെന്റ മാസമുറ
െതറ്റിക്കാൻ എനിക്കിന്നും കഴിയും” എന്നു നിങ്ങൾ ആഭാസകരമായ ശരീരഭാഷ�
യിലൂെട പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു എന്നാണു് ചാർവാകൻ ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരി പത്രികേയാടു
പറഞ്ഞതു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചൂതു് കളി�
യിൽ അലേങ്കാലെപ്പട്ട രാജസഭ സ്വയം െവള്ളെമാഴിച്ചു ചൂലുെകാണ്ടു ശ്രദ്ധേയാെട
കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ഇടിമിന്നി മഴ െപയ്യുന്ന ആ ൈവകിയ രാത്രിയി�
ലും കൗരവൻ.

“ജനബാഹുല്യം െകാണ്ടു നിന്നു നിവരാൻ ഇടമില്ലാത്ത രാജ്യസഭയിൽ വന്ന
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് ഉപചാരപൂർവം, “ഇങ്ങെന നിന്നു നടുകടയാ�
െത പട്ടുവിരിച്ച എെന്റ തുടയിൽ ഇരിപ്പിടം കെണ്ടത്തൂ” എന്നു മാനുഷികതേയാ�
െട പറഞ്ഞതാേണാ, ജ്ഞാനനിർമ്മിതിക്കു് േവണ്ടി ഭാര്യെയയും കുട്ടികെളയും പല�
േപ്പാഴും പാതി പട്ടിണിക്കിടുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദി മലിനെപ്പടുത്തുന്നതു്?”

2016/07/14

“േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ ചൂടിക്കട്ടിലിരുന്നു കയറിെന്റ ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നതു്?
നാെള നേന്ന രാവിെല പണിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വൃദ്ധ കൃഷിക്കാരേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. ഗംഗാസമതലത്തിെല ഗ്രാമത്തിൽ പുറംവാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന
ആ ഇടത്തരം ഗൃഹം, പെക്ഷ, ഇരുട്ടിൽ എേന്താ അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ നി�
ശബ്ദമായിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട
സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ? ഇതു കാർഷികാവശ്യത്തിനല്ല, എെന്റ ജീവെനാടു�
ക്കാൻ മക്കൾ കുറച്ചു മുമ്പു് തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞവർ േനരെത്ത കിട�
ന്നു. കർഷകാൽമഹത്യക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾക്കും ഭരണകൂടം
സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകും എന്നു ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞതു്, ആവർത്തനെച്ച�
ലവിനു നാണ്യക്ഷാമം േനരിടുന്ന െകാച്ചുമക്കൾ ഒരു സാധ്യതയായി കണ്ടു. ഭരണ�
കൂടസഹായത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ, പ്രിയ യക്ഷിക്കുട്ടീ, നാെള
ഗ്രാമപ്രധാനു മുമ്പിൽ െമാഴി െകാടുക്കരുതു്.” കർഷകൻ കയർ, ഒരു വരണ മാല�
യായി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു തല താഴ്ത്തി ൈകകൂപ്പി.
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“അഞ്ചു ആേരാഗ്യമുള്ള ആണുങ്ങൾ എന്ന അനിേഷധ്യമായ ദാമ്പത്യാവസ്ഥ�
െയ, േചാരയും നീരുമുള്ള നിങ്ങളുെട െപണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ
കണ്ടു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അഞ്ചു േപരും ഇല്ലാത്ത വനാശ്രമത്തിൽ
അൽപ്പവസ്ത്രയായി ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധ ൈതലം േതച്ചു ഒരു പ്രണയകാവ്യം േപാ�
െല പാഞ്ചാലി േതാന്നിയ വസന്തകാല പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. രണ്ടു കൂട്ടുകാർ ആനന്ദരതിക്കുത്തമം എന്നു കരുതിയാൽ േപാ�
ലും, അതിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ ആൾക്കൂട്ടമാവും എന്നു എെന്റയല്ലാത്ത കാരണങ്ങ�
ളാൽ വന്നു േചർന്ന ഈ ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം എെന്ന കഠിനമുറയിൽ പഠിപ്പിച്ചു.
നാലു േപെര വിശ്വാസ്യജനകമായ േജാലിഎെന്തങ്കിലും കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു
േവണം അഞ്ചാമനായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന സാഹചര്യത്തിെലങ്ങെന ഊഞ്ഞാ�
ലാടും നിങ്ങളുെട കരളിൽ കാമന?”

2016/07/15

“െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യവണക്കമന്ദിരത്തിൽ കൗരവരാജവിധവ�
കൾ സുരക്ഷിത സൂക്ഷിപ്പിനു് മുഖ്യ പുേരാഹിതെന എല്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തി�
രുേശഷിപ്പുകൾ കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു ഹസ്തിനപുരി പൂക്കാര െതരുവിൽ
സ്ത്രീകൾ അടക്കിപ്പിടിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു്. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ േപായിരു�
ന്ന ഗാന്ധാരി, േതാഴിവഴി െപറുക്കിെയടുത്ത മകെന്റ ചില അഴുകാത്ത ശരീരഭാഗ�
ങ്ങൾ പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു രഹസ്യമായി േദവാലയപുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിച്ചതായി�
രുന്നു ഓർമെപ്പരുനാളിനു പ്രദർശനത്തിനു വക്കാൻ.” െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാര�
േനാടു് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ. ജാലകത്തിലൂെട ജനനിബിഢമായ കച്ചവടെത്തരുവു്.

“യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയിലും ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലെന്റ നുഴഞ്ഞു�
കയറ്റങ്ങൾ എത്രവെര േപാകുെമന്നു് ഇേതാെട നീ കണ്ടേല്ലാ. ശവത്തിൽ കുത്തുക
എന്നു് നമ്മെളാെക്ക പറയുന്ന ഒന്നേല്ല ചത്തിട്ടും ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും ചാവാത്ത ധീരേയാ�
ദ്ധാവിെന്റ ശവഭാഗേമാഷണം;” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ കൂട്ടുകാരിേയാടു് പരാതിസ്വര�
ത്തിൽ മുഖം വാട്ടി.

“നിങ്ങൾ എെന്ന പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ മുഖഭാവം വിനീതമായിരിക്കണം. അെല്ല�
ങ്കിൽ ഇനി അഭിമുഖം ഉണ്ടാവില്ല”, ഓർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ, ആദ്യദിനം എെന്ന കുടഞ്ഞു.
അന്നു് താങ്കൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന നിലയിൽ, വിരുന്നിനു വന്ന ദു�
േര്യാധനൻ വഴുക്കി വീണതു കണ്ടു് ഒച്ച വച്ചു് ചിരിച്ചതിനു, ആരാധകരുെട അഭിനന്ദ�
നം ക്ഷമേയാെട സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ആശ്രമവാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരിച്ചു തളർന്നു വരുന്ന ഈ കൗ�
രവഅടിമെപ്പണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ നാണമില്ലാെത മുട്ടുകുത്തി, ൈക മുത്തുന്ന പത്രപ്രവർ�
ത്തകെയ എന്തു് പാണ്ഡവദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തി േവണം ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നീണ്ട യാത്രയുെട വാർത്താ മൂല്യം ഞാൻ ഉറപ്പു വരുത്താൻ”,
കുളിക്കാൻ അരുവിയിേലക്കു് നീങ്ങുേമ്പാൾ അലസമായി പാഞ്ചാലി േചാദിച്ചു.

2016/07/16
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“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുേണ്ടാ? വിമത പട്ടാളവിഭാഗം
അതിർത്തി െകാട്ടിയടച്ചു വഴിനീെള പാണ്ഡവപതാകകൾ പറപ്പിക്കുന്ന എന്നു ഇട�
വഴികളിലൂെട നുഴെഞ്ഞത്തിയ വ്യാപാരികൾ ഹസ്തിനപുരി കുതിരപ്പന്തികളിൽ അട�
ക്കിപ്പിടിച്ചു പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ” കിതച്ചു വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“അെതാരു പതിവു് ൈസനിക അഭ്യാസം മാത്രം. േനതൃത്വം െകാടുത്ത “വിമത”
ൈസനികേമധാവി മരിച്ച നിലയിൽ കാണെപ്പട്ടതിെന കുറിച്ചു പിതാമഹൻ ഇഴ പി�
രിച്ചേന്വഷിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു് സുതാര്യ വിവരലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും.”, േകാട്ടക്കു് ചുറ്റുമുള്ള
െവള്ളം നിറഞ്ഞ േതാട്ടിൽ ചീങ്കണ്ണികൾക്കു െവള്ള മുയലുകെള തീറ്റയ്ക്കിട്ടു െകാടുക്കു�
കയായിരുന്നു പ്രസന്നവദനനായ ദുേര്യാധനൻ.

“ഈ വാർത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ െകാടുക്കാേമാ? െകാട്ടാരസമുച്ച�
യത്തിൽ എനിക്കു ഉടൻ ആഡംബരവസതി അനുവദിക്കാെമന്നു അത്യുന്നതതല�
ത്തിൽ നിന്നു േനരിട്ടു് ഉറപ്പുണ്ടു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക പത്രാധിപേരാടു്.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട മലേയാരേമഖലയിൽ പാണ്ഡവശല്യം രൂക്ഷമായി അേതാ�
െട ദുരിതമയമായി കർഷകജീവിതം. വളർത്തുമൃഗങ്ങെള തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി െതാ�
ലിയുരിച്ചു തിന്നു അറവു് മാലിന്യം ജലാശയങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ ആവുന്ന�
ത്ര പീഢിപ്പിക്കുകയാണു് ദുേര്യാധനാനുകൂലികളായ ഗ്രാമീണെര. മൃഗേമാഷണം
തരെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ വിളനാശം അവർ വിേനാദമാക്കും. വിവാഹപ്രായെമത്തിയ
െപൺകുട്ടികെള തട്ടിെയടുത്തു് േവഷം മാറ്റി, കൗരവനന്മക്കു േവണ്ടി യാഗം െചയ്യുന്ന
മുനിമാരുെട ഏകാഗ്രത തടസ്സെപ്പടുത്താൻ ൈലംഗിക അടിമകളാക്കുന്നു എന്നും
ഊഹാേപാഹമുണ്ടു്. കൗരവ ൈസന്യം ഗ്രാമത്തിൽ എത്രയും േവഗം വന്നു ശാന്തി
പുനഃസ്ഥാപിക്കുെമന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലാണു് ഗ്രാമപ്രധാൻ.”

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വിദുരരും അടുത്തടുത്തു്. കൃ�
ത്യമായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ആദ്യ േജാലിദിവസം അങ്ങെനയാണു്
ഞാൻ ഭീഷ്മേരാടു് കുശലം േചാദിച്ചതു്.”

“കാരണവർ എന്തു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നു് േചാദിക്കുന്നില്ല. എങ്ങെന പറഞ്ഞു
എന്നു് മാത്രം ഇേപ്പാൾ പറയൂ.”

“ഇരുൈക വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടും ഇേങ്ങാട്ടും േവഗം േവഗം ചൂണ്ടിയും, കണ്ണു്
െവട്ടിച്ചും പിതാമഹൻ ആ തിരെക്കാഴിയാത്ത രാജസഭയിൽ നിവർന്നു് നിന്നു െകാ�
ണ്ടു് പറഞ്ഞേതാർമ്മിക്കുന്നു, എെന്റ അച്ഛൻ ശാന്തനുവുണ്ടേല്ലാ ശന്തനു, ശന്തനുവി�
െന്റ രണ്ടാം ഭാര്യ മഹാറാണി സത്യവതിയുെട രണ്ടു യുവ പുത്രവിധവകളിൽ ജന്മം
നല്കാൻ, സത്യവതിയുെട വിവാഹപൂർവ രതിബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച വ്യാസനു ശരീര�
ബന്ധമുണ്ടായത്തിനു േശഷം, തുടർന്നും ഒരു ശൂദ്ര േതാഴിയിൽ സാന്ദർഭികമായും
ആകസ്മികമായും ആനന്ദകരമായും സംഭവിച്ച സന്താനം ആകുന്നു വിദുരർ. ആ ‘തു�
ടർന്നും’ എന്നു് ഭീഷ്മർ, മുഖഭാവങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉച്ചരിച്ച വിധം, അേത അതായിരുന്നു
അഭിമുഖത്തിെല സ്മരണീയമായ ദൃശ്യകല.”

2016/07/17



141 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

“യുദ്ധം ജയിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ നിത്യവും കുഞ്ഞാടിൻ ചുടുേചാര െമാത്തിക്കുടി�
ക്കുേമ്പാഴും എന്താ മുഖെത്താരു വാട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഊട്ടുപുരയിൽ ഭീമ�
െന േനരിട്ടു.

“പഴയ ഭരണകൂടത്തിെന്റ േനതാക്കൾ ആരുമില്ല പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി
ഞങ്ങൾെക്കാന്നു െപാരിക്കാൻ. ആെക മടങ്ങി വന്നതു് കൃപാചാര്യൻ, അതും
ഞങ്ങെള ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ അയാ�
ളിൽ നിന്നു് െമാഴിെയടുത്തു. േപാെരന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ േചാദ്യം െചയ്തു
േനാക്കി. പരിപൂർണസ്മൃതിനാശം”, ഭീമൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിെന കൂെട ചാടിക്കയറിപ്പി�
ടിച്ചു് കഴുത്തിൽ കടിച്ചു േചാര േനെര വായിേലെക്കാഴിച്ചു. ‘.

“പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കിടയിെല കിടമത്സരം കിടപ്പറയിെല സ്വകാര്യതയിൽ പ്ര�
കടമാവുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങെന കൗശലപൂർവ്വം പ്രശ്നം ൈകകാര്യം െചയ്തു?”

“മറ്റു് നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിങ്ങെള പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ലാത്തതു് േപാ�
െല, അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാടും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിടയിൽ
മന്ത്രിച്ചു. വിേവകമുദിച്ച അവർ അന്നു് െവട്ടി വീഴ്ത്തി ജിജ്ഞാസയുെട ആ നീണ്ട
നാവുമരം.”

കിടപ്പറ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്നിടയിൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ള േസവനദാതാ�
വിെന േപാെല പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“മനഃസ്സാക്ഷി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിർത്തി ഇന്നെല എെന്ന വിസ്തരിച്ചു.
വിശദീകരണത്തിനു് െചവി തന്ന േശഷം മാത്രം എഴുതി വിധി”, ദുേര്യാധനൻ ഒഴി�
ഞ്ഞു മാറാെത െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് പിടി െകാടുത്തു. യുദ്ധ േമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ഹസ്തിനപുരി ആകാശം. ശീതകാലം.

“കുറ്റവാളിക്കു് എന്തു കിട്ടി ശിക്ഷ?”
“പാണ്ഡവരുെട അന്യായമായ സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ െവറുെമാരു ഇര”

എന്നാണു് കുറ്റവിമുക്തനാക്കും മുമ്പു് ന്യായാധിപൻ നിരീക്ഷിച്ചതു്. ധൃതിയുണ്ടു്. സർ�
വൈസന്യാധിപെന കെണ്ടത്തണം, ഭീഷ്മരും കർണനും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർ�
ക്കണം.”

“ആ പിണക്കം തീർക്കണം എന്ന വാക്കുകളിൽ പിടിച്ചു നാം ഇന്നു് മുഖ്യവാർത്ത
നിരത്താം അെല്ല”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പത്രാധിപെര േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/07/18

“അടിയുറച്ച വിശ്വാസരാഹിത്യം, അങ്ങെനയാേണാ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവദാമ്പ�
ത്യെത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ വിേശഷിപ്പിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

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

“കണ്ണുകൾ തുറന്നിടാേണാ,അേതാ എന്നും െകട്ടി െവക്കേണാ ഇെതാെക്ക നി�
ങ്ങൾ ഒരു േദശീയ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നിർത്തൂ എന്നു ഗാന്ധാരി നിന�
ക്കു പരസ്യമായി അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിെല വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു് മുമ്പിൽ താ�
ക്കീതു തന്നതു് ഒന്നു േവദനിപ്പിച്ചു അെല്ല?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
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“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ േനാക്കി നൂറിൽ പല മക്ക�
ളുെടയും ജഡം ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് ഉൾക്കണ്ണിെന്റ ബലം െകാണ്ടായിരിക്കു�
േമാ എന്നു ഞാൻ എഴുതിയതിനു, അധികാരം നഷ്ടെപ്പട്ടു വൃദ്ധസദനത്തിൽ കഴിയു�
ന്ന ഒരു മുൻ മഹാറാണിയുെട അനിഷ്ടം”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/07/19

“മൃദുലപദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തുറന്നു േചാദിക്കെട്ട, കൃഷ്ണൻ അകത്തു് പ്രേവശി�
ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളഞ്ചുേപർ പാഞ്ചാലിയുെട മുറിയിൽ നിന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പുറ�
ത്തു കടക്കുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക വഴി വിട്ടു് േചാദിച്ചു. “ജാരൻ എന്ന തർ�
ക്കപദവിയിൽ നിന്നവൻ രക്ഷകനായതു് വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിെല മായിക പ്രദർശനം
വഴി ആയിരുന്നതു െകാണ്ടു്, ചൂതും പണയവസ്തുവും ഉടുതുണിയും ഒെക്ക പ്രഹസ�
നം ആവാെമന്നു് സംശയിച്ച ആ നാളുകളിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ, അനാഥപാണ്ഡ�
വർ, താെഴ വീണു. മനുഷ്യ സംേവദനശക്തിക്കാനുപാതികമായി നാഥൻ ഞങ്ങ�
േളാടു് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന എളിമ ഞങ്ങെള തുണച്ചേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയുെട കൂ�
ട്ടിനു കൃഷ്ണൻ എന്ന ദാമ്പത്യബാഹ്യആശയം താത്ത്വികമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ഇതിൽ കൂടുതൽ പച്ചയായി ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങെന കിടപ്പറരഹസ്യം ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’േയാടു് െവളിെപ്പടുത്തും”, വക്താവു് നകുലൻ ആയിരുന്നു എങ്കിലും, ബാ�
ക്കി നാലു േപർ സമ്മതത്തിൽ അരിെക തലെചരിച്ചു നിന്നു.

“മരിക്കാൻ നെല്ലാരു ദിവസം കാത്തു, നീണ്ടു നിവർന്നു ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന
പിതാമഹെന്റ െചവിയിൽ അലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല കണ്ടു,
എന്താ സംഗതി?” േചാദ്യഭാവത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകു�
ലെന േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രം ഉടനടി യുദ്ധസ്മാരകമാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉേദശിക്കുന്നതു െകാ�
ണ്ടു് ജീവൻ െവടിയുന്ന പ്രക്രിയ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടാെത ഇന്നു തെന്ന ഭീഷ്മർ
ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ഭരണകൂടതീരുമാനം ഔേദ്യാഗികമായി ഞാൻ
വാക്കാൽ അറിയിച്ചു എന്നു മാത്രം.” പിതാമഹെന്റ ശവസംസ്കാര ക്രമീകരണത്തി�
നു് ഓടി നടക്കുന്നതിന്നിടയിൽ നിർദ്ദയമായ ഔേദ്യാഗിക സ്വരത്തിൽ നകുലൻ
പറഞ്ഞു.

2016/07/20

“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും വിവാേഹതരരതിയും കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് അല�
ങ്കാരമായി എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിെല ധനികവാണിജ്യസമൂഹം ഉദാരമായി കാ�
ണുന്നുണ്ടു്. എന്നിരുന്നാലും, അവെര ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, േദവരൂപി�
കളായ അഞ്ചുഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത കാമു�
കൻ? ഒന്നും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“െകൗേന്തയർഎവിെട, അങ്ങകെല പടിഞ്ഞാറു് കടേലാരവസതിയിൽ എനി�
ക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ അറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ ശ്യാ�
മസുന്ദരൻ എവിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീതകാലസന്ധ്യയുെട ഭീ�
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തിതമായ മൂടുപടം െപെട്ടന്നു് മുഖമടച്ചു വീണു. എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ
തുളുമ്പുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ഇരുളിൽ കാണാമായിരുന്നു.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിെന്നതിെര െതരുവു് േയാഗങ്ങളിൽ നിത്യ�
വും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ ഹസ്തിനപുരി രാജസഭയിേലക്കു് പ്രേത്യക
ക്ഷണിതാവായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാേലാചനസമിതി നാമനിർേദശം
െചെയ്തന്നു് ഇന്നു രാവിെല മുതൽ ഊട്ടുപുരയിൽ ശ്രുതിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ കാര്യം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ െചറിെയാരു തിരുത്തുണ്ടു്. ദുേര്യാധനവിധവ എന്ന
വ്യക്തിഗത നിലക്കല്ല, െമാത്തം കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട േദശീയ സംഘടനാേന�
താവു് എന്ന നിലയിലാണു് പരിഗണന. േനതൃസ്ഥാനം ഇന്നു് അവർ മാറിയാൽ,
അെല്ലങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ, ആ “പ്രേത്യക ക്ഷണിതാവു്” എന്ന പദവിക്കും ഉടൻ വരും
സ്ഥാനചലനം”, ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ പറഞ്ഞു. രാജസഭയുെട സേമ്മ�
ളനത്തിൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിേക്കണ്ട തന്ത്രം െമനയുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയുെട
അടിയന്തര േയാഗത്തിേലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ചാരവകുപ്പു േമധാവി
കൂടിയായ ആ മാദ്രിപുത്രൻ.

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പുനരധിവാസം ൈവകിപ്പിച്ചു് അവെര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കു�
ന്നുേവാ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന തർക്കവിഷയം ചർച്ച െചയ്യുന്ന രാജ്യസഭയിൽ അർജ്ജു�
നൻ തല കുനിച്ചു ഉറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത െപെട്ടന്നു് നാട്ടിൽ പാട്ടായേല്ലാ” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യവക്താവു് നകുലെന േനരിട്ടു.

“അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷം ആരുണ്ടാക്കിയെതന്നു കെണ്ടത്താൻ
കുറച്ചു ദിവസമായി ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ രാപ്പകൽ േവഷം മാറി നടക്കുകയായിരു�
ന്ന അർജ്ജുനൻ, കൗരവ സ്ത്രീപീഢനത്തിൽ അനുേശാചിക്കാൻ രാജ്യസഭയിൽ ജാ�
ഗ്രതേയാെട ഇരിക്കുേമ്പാൾ കണ്ണിൽ േപായ കരടു് നീക്കാൻ തലെയാന്നു താഴ്ത്തിയ�
താേണാ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ഉറക്കെമന്ന േപരു ചുമത്തി വ്യാജമായി പറഞ്ഞു പ്ര�
ചരിപ്പിക്കുന്നതു്? േവെറ പണിെയാന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു്?”, നകു�
ലൻ ഒരു കുടം െവള്ളം പുകയിൽ ഒഴിച്ചു െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

2016/07/21

“അഭിജാതസമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരസ്യമായി അധിേക്ഷപം േനരിട്ടിരുന്ന ഭി�
ന്നലിംഗത്തിെന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക മനഃസ്സാക്ഷിയിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തി�
ക്കാൻ, മൂന്നാം ലിംഗക്കാരിക്കു മുമ്പിൽ സ്വന്തം നിരായുധീകരണത്തിലൂെട പിതാ�
മഹനു് സാധിച്ചു. അടുത്ത എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച ഞങ്ങൾ വിജ�
യെക്കാടിയുമായി സമഗ്രലിംഗനയത്തിനു ഭീഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടുക്കും.”, ഗദ�
േയാങ്ങിയ ൈക ഒന്നു് ഉയർത്തി കൗരവ രാജകുമാരൻ യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു്
പറഞ്ഞു.

“രാത്രി ഞാൻ നിലവിളിച്ചതു് നീ േകട്ടിരുേന്നാ?”, ഊഴമനുസരിച്ചു് കിടപ്പറയിൽ
കിേട്ടണ്ട ഇടം നകുലനു് െകാടുത്ത പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവം മറയ്ക്കാെത ഭീമൻ
േചാദിച്ചു.
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“എേന്താ നിലവിളി േകട്ടു് ഉണർന്നേപ്പാൾ നകുലൻ ബലമായി എെന്ന പിടിച്ചു
പായിൽ കിടത്തി. കാട്ടുപന്നിയുെട ആക്രമണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ആർത്തനാദം,
െകട്ടിപ്പിടിച്ചു സഹശയനത്തിൽ മെറ്റാരുവനു് അനിയന്ത്രിത ആർമാദം”, ഒരു െകട്ടു
വിഴുപ്പുമായി കുന്നിൻ ചുവട്ടിെല നീെരാഴുക്കിേലക്കു പടി കടന്നു േപാവുേമ്പാൾ, ഭീമ�
പ്രഹരത്തിൽ തകർന്ന പന്നിെയ േതാലുരിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര അവൾ നിന്ദേയാെട
േനാക്കി.

2016/07/22

“െചേങ്കാൽ അനുഗ്രഹേത്താെട നിങ്ങൾ ൈകമാറിയിെല്ലങ്കിലും, അധികാരം
അർപ്പണബുദ്ധിേയാെട യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയേല്ലാ. കൗരവരാജവിധ�
വകെള െകൗശലപൂർവം കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കാൻ തീരു�
മാനമായി. ഇനിെയന്താണു് നിങ്ങളുെട പരിപാടി? കുടിെയാഴിക്കൽ ഭീഷണി നട�
പ്പിലാകും മുമ്പു് ഭാര്യയുെമാത്തു് വനവാസത്തിനു േപാകുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പദവിെയാഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രെര അനുഭാവപൂർവം േതാളിൽ തട്ടി.

“ൈദവവിളി കുടിയിറക്കു് എന്തു െവല്ലുവിളിയും എന്തും ഞങ്ങൾ മാതൃകാപരമാ�
യി േവേണ്ട േനരിടാൻ? സാമ്രാജ്യപതികളായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുേപായിേല്ല. തിര�
ക്കുണ്ടു് എല്ലാവേരാടും യാത്ര പറയണം, അതിനു മുമ്പു് കാട്ടിേലക്കു് കൂെട വരുേന്നാ
കുന്തീ എന്നു് േചാദിച്ചു സേഹാദരവിധവെയ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കാൻ ഒരവസാനവട്ട ശ്രമം കൂടി ബാക്കിയുെണ്ടനിക്കു്, പാഞ്ചാലിയുെട രഹസ്യ
ആവശ്യമാണു്.”

2016/07/23

“ഈ െചേങ്കാലിനു േവണ്ടിയാേണാ നിങ്ങളഞ്ചുേപരിത്രയും വലിയ കുരുവം�
ശീയ കുടുംബകലഹം അഴിച്ചുവിട്ടതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക െനറുകയിൽ ൈക വച്ചു്
േചാദിച്ചു. പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ നിന്നു ആശം�
സകൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

മഴ െപയ്തു മാനം െതളിഞ്ഞ പ്രഭാതം.
“ഭൂരഹിതപാണ്ഡവെരാന്നന്തിയുറങ്ങാനിത്തിരിയിടം േതടിയായുധം കയ്യിെലടു�

ത്തതാേണാ നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്രഭൂമിെയേന്നാമനേപ്പരിട്ടു വിളിക്കുന്നതു്?”, മുട്ടുകു�
ത്തി പുതിയ രാജാവിെന്റ ൈകമുത്താൻ മുേന്നാട്ടു നീങ്ങിയ നീണ്ടവരിയിൽ നിന്നു
താെഴയിറങ്ങിയ െകാട്ടാരം േലഖികെയ നകുലൻ നീരസേത്താെട േനാക്കി.

2016/07/24

“എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങളഞ്ചു േപരും അവളുെട പരുക്കൻ വ്യവഹാര�
ഭാഷ?”, കുന്നിൻപുറെത്ത വനാശ്രമത്തിനു താെഴ അരുവിക്കരയിൽ അസ്വസ്ഥ�
രായി പാണ്ഡവർ അലയുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക അലസമായി
അേന്വഷിച്ചു.
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“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു േചാദിക്കുന്നതു്? പ്രതിേഷധവും ഹർേഷാ�
ന്മാദവും മിതമായ കൗശലേത്താെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി എവിെട, ഹസ്തിന�
പുരി അന്തഃപുരത്തിെന്റ മട്ടുപ്പാവിൽ നിലാവു് െപയ്യുന്ന േവനൽക്കാല രാത്രികളിൽ
വസ്ത്രരഹിതശരീരങ്ങൾ നിർല്ലജ്ജം ഇളക്കിയും ആടിയും, അങ്ങകെല വടക്കൻഹി�
മാലയ നിരകെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിതമായി വാവിട്ടു നി�
ലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ എവിെട?”, നകുലൻ ഇണെയ കാ�
ണാെത പരിഭ്രമിക്കുന്ന േപടമാനിനു ഒരു പിടി ഇളം പുല്ലു നീട്ടിെക്കാണ്ടു െകാട്ടാരം
േലഖികെയ േനാക്കി പ്രേലാഭനപരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു.

“െപണ്ണിെന പണയം വച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിനു ഹസ്തിനപുരിയിൽ അേപ്പാൾ കുരു�
വംശത്തിെന്റ അനുമതിയുണ്ടേല്ല?” വനവാസത്തിനു പദയാത്ര െചയ്യുന്ന പാണ്ഡവ�
െര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് മുനവച്ചു് േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് തെന്ന ‘ലിംഗവിേവച�
നമില്ലാത്ത േദശീയവിേനാദ’െമന്നു ചൂതു് കളിെയ ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വിജ്ഞാ�
പനത്തിലൂെട പ്രഖ്യാപിച്ചിേല്ല.”, ദുേര്യാധനൻ അത്യുക്തിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു
ൈകകൾ വിടർത്തി.

“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന്റ വിധവയേല്ല നിങ്ങൾ?” ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരത്തിൽ നീണ്ടകാലം പരിചയിച്ച ഇളയ മഹാറാണിെയ
വൃദ്ധസദനത്തിൽ അേന്തവാസിയായി കണ്ട െഞട്ടലിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക പരിഭ്ര�
മേത്താെട ചുമലിൽ ൈകവച്ചു േചാദിച്ചു.

“ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ”, വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി ആ വൃദ്ധ പറഞ്ഞു.

2016/07/25

“െകാട്ടാരത്തിൽ ആെകയുള്ള െകാച്ചുകുഞ്ഞിെന ഹരിശ്രീ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണി�
യാണിേപ്പാൾ ചിരഞ്ജീവി കൃപാചാര്യനു് നകുലൻ വീതിച്ചു തന്നതു് അെല്ല”, യുദ്ധകാ�
ര്യ േലഖകൻ അർത്ഥം വച്ചു അേന്വഷിച്ചു.

“അങ്ങെനയാേണാ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ യുദ്ധാനന്തര ഭരണകൂടത്തിൽ
എെന്റ െകാട്ടാര പദവി നിർവചിക്കുന്നതു്? സ്ഥാനെമാഴിയുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും
മഹാറാണി ഗാന്ധാരിക്കും കഴിയുന്നത്ര രാജകീയ സൗകര്യങ്ങൾ മുെമ്പന്നേപാെല
നില നിർത്തുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വിലേപശലിലൂെട യുധിഷ്ഠിര ഭരണ�
കൂടത്തിൽ നിന്നു േനടിെയടുക്കാൻ എനിക്കാണു് നിേയാഗം. കൂട്ടത്തിൽ അഭിമന്യു
മകൻ പരീക്ഷിത്തിെന രണ്ടക്ഷരം പഠിപ്പിക്കും, ഭാവി രാജാവേല്ല” കൃപാചാര്യൻ മു�
റിെപ്പട്ട അഹന്ത താേലാലിച്ചു മുഖം േനാക്കാെത യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് പറഞ്ഞു.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിനു നഗ്നപാദരായി െകാട്ടാരത്തിെന്റ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, യു�
ധിഷ്ഠിര ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട
വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ പുതുതലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒരു രഹസ്യം
പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവേരാടു് േചാദിച്ചു.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഞങ്ങൾ സുന്ദരരൂപികളായി നി�
ങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നിേല്ല? അേപ്പാൾ എന്തായിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പിടിച്ച യു�
വത്വം? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്നലും കലർന്ന ഒരു കറുത്ത
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െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും കൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു എന്ന�
തു്, ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റ ഇതിഹാസമേല്ല”, പാഞ്ചാലിെയ കൂെട
നിർത്തി നകുലൻ നാട്ടുകാേരാടു് ൈക വീശി എെന്നേന്നക്കുമായി യാത്ര േചാദിച്ചു.

“ഇെന്നന്തു ന്യായം പറഞ്ഞാണു് നിങ്ങൾ എെന്റ കുട്ടികൾക്കു് െകാട്ടാരം ഊട്ടുപു�
രയിേലക്കു പ്രേവശനം നിേഷധിച്ചതു്?” പാണ്ഡവമാതാവു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവി�
ളിച്ചു. വിദുരരും ഭീഷ്മരും ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരി വഴിേയാര തണൽ.
ഇന്നെല രാവിെല കനത്ത മഴ െപയ്തു മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ അവളും നൂറു കൗ�
രവക്കുട്ടികളും വ്യത്യസ്ത ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ നട്ടതു് മുഴുവൻ രാത്രി നിെന്റ അഞ്ചു
മക്കളും േചർന്നു് വലിച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്ന ദുേര്യാധ�
നൻ മാതൃകാപരമായി പ്രതികരിക്കിേല്ല” ധൃതരാഷ്ട്രർ സേഹാദരവിധവെയ ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചു.

2016/07/26

“കൗരവർ മരിച്ച േശഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന പാണ്ഡവെരങ്ങെന? അവരു�
െട ഭരണത്തിെല വ്യത്യാസം െപെട്ടന്നു് മനസ്സിൽ േതാന്നുന്നതു് ഒന്നു് ഹസ്തിനപുരി
പത്രികയുമായി പങ്കിടാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക കച്ചവടപ്രമാണിേയാടു് ൈകകൂപ്പി
േചാദിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞ വാണിജ്യവീഥി, ഉച്ച.

“വിശന്നു നിലവിളിക്കുന്ന ആ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങെള േനാക്കൂ. അവെയാെക്ക ദുേര്യാ�
ധനെന്റ ഭരണകാലത്തു് തിന്നു െകാഴുത്തിരുന്നതു് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കു് കഴിച്ചതിൽ ബാ�
ക്കി ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു് െകാണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ, മാറിയ ഭരണ�
ത്തിൽ, ധാന്യപ്പുരകൾ ഒഴിഞ്ഞു, ഉച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ പച്ച െവള്ളത്തിൽ ഒതുക്കി.
ഇനിയവക്കു് ജീവൻ നില നിർത്താൻ മൂന്നു േനരം തിന്നുന്ന അധികാരി പാണ്ഡവരു�
െട ൈജവ വിസർജ്യം മാത്രം.”

“നമ്മുെട പ്രണയവിവാഹത്തിനു േശഷം നിനക്കുണ്ടായ ഏഴു പ്രസവങ്ങളിെല�
യും നവജാതശിശുക്കളുെട ദുരൂഹമരണത്തിനു നീ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദി
അെല്ലേന്നാ? അേപ്പാൾ നദിയിൽ നീ അവെര ഓേരാരുത്തെരയും കരുതിക്കൂട്ടി മു�
ക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ടിരുന്ന അന്തപുരം േതാഴിമാരുെട സത്യസാക്ഷിെമാഴി?”, കു�
രുവംശ രാജാവു് ശന്തനു ക്രുദ്ധനായി.

“ശിശു പരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി നീെരാഴുക്കിൽ കഴുകിെയടുക്കാൻ െകാ�
ണ്ടുേപായേപ്പാൾ ൈകവഴുതി ഓേരാ കുഞ്ഞും െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ദുർമരണമുണ്ടായ
ആ ദുഃഖസംഭവങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടു എന്നു് പറയുന്ന ചില അവിശ്വസ്ത േതാഴികെള
സൗകര്യപൂർവം വിസ്തരിച്ചാേണാ എെന്ന നിങ്ങൾ മഹാറാണി പദവിയിൽ നിന്നു്
നീക്കാൻ പാടുെപടുന്നതു്?”, ഗംഗ വിരൽ ചൂണ്ടി.

ഇനിെയാരു യുദ്ധം അനുവദിക്കിെല്ലന്നു് കരേസനാേമധാവി. കുരുേക്ഷത്രവിജ�
യത്തിെന്റ വാർഷിക ആേഘാഷത്തിൽ കൗരവ അർദ്ധസേഹാദരർക്കു് ആദരാഞ്ജ�
ലികൾ അർപ്പിച്ചു് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭീമൻ. ഏതു് സാഹചര്യവും േനരിടാൻ
ഹസ്തിനപുരി േസന സുസജ്ജമാെണന്നും കരേസനാ േമധാവി അവകാശെപ്പട്ടു.
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“കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ പുനരധിവാസനീതി േതടി, പ്രേക്ഷാഭേവദി പതിവിട�
മായ പൂക്കാര െതരുവിൽ നിന്നു് അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിേലക്കു് ഇന്നു് മാറ്റിയ�
തിെന കുറിച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചേപ്പാൾ”, വിധവകളുെട പുനരധിവാസം
അല്ല, വിധവകെള നിർമ്മിക്കലാണു് ൈസന്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷ�
ശിലയിൽ പഠിച്ചെതാെക്ക ഇത്ര േവഗം മറേന്നാ?” എന്നു് ഭീമൻ വാവിട്ടു ചിരിച്ചു.

2016/07/27

“പാണ്ഡവരുമായി പരസ്യമായി പിണങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിങ്ങെള ഇനി
ഉന്നതാേലാചന സമിതി അധ്യക്ഷപദവിയിൽ വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് എന്തിെന�
ന്നാണു് ദുേര്യാധനൻ പരിഭവിക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “േപാകാൻ
പറയും മുമ്പു് പിതാമഹനു അന്തേസ്സാെട പടിയിറങ്ങിക്കൂെട?”

“എക്കാലവും കൂറു് നിലവിെല ഭരണാധികാരിേയാടാണു്, ആ വ്യക്തിേയാടല്ല
എന്നു് ദുേര്യാധനൻ േവർതിരിച്ചറിയാഞ്ഞതു് നിർഭാഗ്യകരമാണു്. നാെള പാണ്ഡവ�
രിെലാരാൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു കുരുവംശ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ എെന്റ വിശ്വ�
സ്തത ആ ഭരണാധികാരിേയാടായിരിക്കും എന്നു് നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായിേല്ല? കൗ�
രവേരാടു് എെന്റ വ്യക്തിഗതവിശ്വസ്തത പൂർണ വിേധയത്വേത്താെട നിത്യവും ഞാൻ
െതളിയിക്കണം എന്ന ദുേര്യാധനേമാഹം എെന്നങ്കിലും പൂവണിയുേമാ?”, രാജ്യസ�
ഭയിെല സംഘർഷ ഭൂമികയിേലക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു.

“െവന്തു മരിച്ചതു് നിങ്ങളാെണന്നു് െകൗരവെര െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, അരക്കി�
ല്ലത്തിൽ ഇച്ചിൽ േചാദിച്ചു വന്ന ആദിവാസികെള കരുതിക്കൂട്ടി തീയിട്ടു െകാല്ലുക,
അമ്മ കുന്തിയടക്കം നിങ്ങളാറു േപെരയും ഇതിനകം സാക്ഷികളുെട അഭാവത്തിൽ
മനഃസ്സാക്ഷി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിേയാ?” വാനപ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറങ്ങുന്ന പാണ്ഡ�
വേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസ്സാക്ഷി. ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയാ�
യി അതു് ഞാൻ ആഭരണം േപാെല പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പെക്ഷ പിന്നീടു് വലിയ വില
െകാടുത്തു. ഞങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന വ്യാസൻ, ഒെക്ക വിശദശാംശങ്ങ�
ളിൽ വസ്തുതാപരമായ കരുതേലാെട ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾ�
ക്ക്  ”, വിറയ്ക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി യുധിഷ്ഠിരൻ.

“കാര്യമറിയാെതയാണു് നിങ്ങൾ എേന്നാടു് െമക്കട്ടു് കയറുന്നതു്” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഇരു ൈകകളും ഭീമെന്റ മുമ്പിൽ പ്രതിേരാധത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു”, പാണ്ഡവർ മുഴു�
വൻ ഭിന്നേശഷിക്കാരാെണന്നല്ല ഞാൻ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതു്.
വിഭിന്നപിതൃത്വമായിട്ടും നിങ്ങളിെലാരാൾ മാത്രേമ ഭിന്നേശഷി പരിഗണന അർഹി�
ക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിരിെക്ക, മറ്റു നാലു േപരിൽ നിന്നതു് ഉടൻ ആ അനർഹ പരിഗണന
പിൻവലിക്കണം എന്നാണു്.”

“കൗരവരുമായി രക്തബന്ധെമാന്നുമിെല്ലന്നു കുന്തി ഉറപ്പു െകാടുത്തതിെന്റ ഉൾ�
ബലത്തിലാേണാ നാമമാത്ര അർധസേഹാദരെര ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ മാരകായു�
ധെമടുക്കുെമന്നു ഭീമൻ െപാതുേവദിയിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയതു് എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ
തെന്ന വ്യക്തമാക്കെട്ടെയന്നു ദുേര്യാധനൻ.” എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടം േതടുന്ന െപടാപ്പാടിൽ ഞങ്ങെള ഇനിയും കരിമൂർഖനും
മുള്ളൻപന്നിയും നിറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിേലക്കു് അയക്കുെമന്നു് ഓേരാ കൗരവനും പറ�
ഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പിെന്ന ഞങ്ങൾ ബന്ധനിർണയത്തിനു രക്തം പരിേശാധിക്ക�
േണാ അേതാ ആ കിരാതന്മാരുെട േചാര ചീന്തേണാ”, െവള്ള മുയലുകൾക്കു ഇളം
പുല്ലിട്ടു െകാടുത്തിരുന്ന നകുലൻ മുഖത്ത് േനാക്കാെത പിറു പിറുത്തു.

2016/07/28

“കൗരവെചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, ഈ വിദൂരവനാന്തരത്തിൽ വ്യാ�
ഴവട്ടക്കാല കഠിന ശിക്ഷയനുഭവിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങെളന്താ, ശത്രുദുേര്യാധനെന ‘ഉട�
േയാൻ’ എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാത്ത െവറുേപ്പാെട
േവേണ്ട ആ േപരു വിളിക്കാൻ?”, െകാട്ടാരംേലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ േവവുന്നതു് ശുദ്ധആ�
ത്മീയത ആെണന്നു് കരുതിേയാ? ഓേരാരുത്തരും ചാരചുമതല ഉള്ള ഗൂഢ വ്യക്തി�
ത്വങ്ങളേല്ല, ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് കഴുതപ്പുറത്തു് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ക�
ളും പൂജാസാമാഗ്രികളും െകാണ്ടു വരും, ഈ പാണ്ഡവ മന്ദിരത്തിെല അന്തർ നാടക�
ങ്ങൾ എെന്തന്നു് വിശദമായി ചുഴിഞ്ഞു അറിയാൻ.” നകുലൻ ചൂണ്ടുവിരൽ െകാണ്ടു്
വായുവിൽ എഴുതി ആശയവിനിമയം െചയ്യുന്നതു് മറ്റു നാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലി�
യും അപമാനേബാധേതാെട േനാക്കി നിന്നു.

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

“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്കന്മാരുെട പിതാക്കൾ
അശ്വിനിേദവതകൾ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു് സന്യസ്ഥൻ വഴി െകാടുത്തയച്ച.
സുഗന്ധൈതലം പെക്ഷ അവളതു് ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസങ്ങേളാളം മാറ്റി വച്ച�
േപ്പാൾ ഇന്നു ഞങ്ങെളാന്നു േതച്ചു േനാക്കി”, നീരാടാൻ അർജ്ജുനൻ ഒരു ജലജീവി�
യുെട െമെയ്യാതുക്കേത്താെട കുതിച്ചു ചാടുന്ന കാട്ടരുവിയിെലക്കിറങ്ങി.

“അെതന്താ, േദവചികിൽസകരായ അശ്വിനിേദവതകളുെട ദിവ്യൗഷധം ഇലമു�
റപാണ്ഡവരുെട ഓമനയായ പാഞ്ചാലിക്കു േവേണ്ട?”

“െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടി കഴുകിയുണക്കാെത അവളുെട മുടിയിൽ ഒെരണ്ണക്കും പ്ര�
േവശനമില്ല”, കടുപ്പിച്ച സ്വരത്തിൽ ഭീമൻ അരുവിയുെട അപ്പുറത്തു നിന്നു് മുരണ്ടു.

“ശരശയ്യയിൽ എത്ര വർഷം പരാശ്രയത്തിൽ കിടന്നാലും പിതാമഹനു് മരി�
ക്കാൻ േമാഹമില്ലായിരുന്നു എേന്നാ? അങ്ങെനയാേണാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാേക്ക�
ണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക അസ്വാരസ്യേത്താെട കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിത്യവും യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപായിരുന്നതു് രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ പാ�
ഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാെണന്നു നിങ്ങൾ കരുതിേയാ? സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു എന്ന ഉടലിൽ നി�
ന്നു് ഉയിർ േവർെപടുത്തുന്ന കർമം ഉടൻ തുടങ്ങണം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിത്യവും
േപ്രരണ െചലുത്തുന്നതിനു പുറെമ, കായിക സമ്മർദ്ദത്തിനും ഭീമൻ ശ്രമിച്ചേതാെട
ഭീഷ്മർ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാെത പിന്നിൽ നിെന്നാരു അെമ്പടുത്തു് ഹൃദയത്തിൽ സ്വ�
യം തറച്ചു എന്നതാണു് ഞാൻ എെന്റ കണ്ണു െകാണ്ടു് കണ്ടതു്”, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടാൻ
ഇല്ലാത്ത കൃപാചാര്യൻ കിതച്ചും വിക്കിയും സംസാരിച്ചു.
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“എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ ഇളമുറ അർദ്ധസേഹാദരർ നകുലനും സഹേദവനു�
മായി ഉള്ളു െകാണ്ടു് അകന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുതിർന്ന പാണ്ഡവേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അർദ്ധരും പൂർ�
ണരും ഒെക്ക ആവും? അതു് േപാെട്ട. വീട്ടിനകത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ
ഞങ്ങൾ ബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിടപ്പറ�
യിൽ കയറിയേപ്പാൾ അവളും ഇളമുറക്കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു പായിൽ കിടന്നു ആർമാ�
ദിക്കുന്നതു കണ്ടു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു ഞാൻ െവപ്രാളം മറച്ചു കുശലം േചാദി�
ച്ചേപ്പാൾ”, ഈ രണ്ടു മാദ്രിക്കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃതികൾ” എന്നു പറഞ്ഞു് അലസ�
മായി തുണി വാരിയുടുത്തു് പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി. തകർന്നുടഞ്ഞതു് എക്കാലവും
െകട്ടിെപ്പാക്കി നിർത്തിയ എെന്റ അഭിമാനമായിരുന്നു”, യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.

കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന അവമതിസംജ്ഞയിൽ ഞങ്ങൾ നൂറു വനിത�
കെള ഒതുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവർ ഉടനടി നിർത്തണെമന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ പൂക്കാര
െതരുവു് പ്രകടനത്തിൽ:

കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവളേയാഴിെക കാട്ടിൽ മാ�
ത്രം ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു പാണ്ഡവർക്കും ഹസ്ഥിനപുരിയുെട നവസംേവദന�
ഭൂമികയുമായി ൈവകാരിക ഇഴയടുപ്പം ഇെല്ലന്നു, കുെറെയാെക്ക സൗജന്യമായി
കണ്ടാൽ േപാലും, ഞങ്ങെള ‘കുരുേക്ഷത്ര ഇരകൾ’ എന്ന വിേശഷണത്തിൽ കു�
റഞ്ഞ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാര്യമല്ല. അധികാര ദുർേമാഹത്തിൽ
നൂറു െകൗരവെര കൂട്ടെക്കാലക്കു് വിേധയമാക്കിയ വംശഹത്യക്കു് പാണ്ഡവർക്കു് വി�
ധിേക്കണ്ടതു് വധശിക്ഷയേല്ല?”, പ്രതിേഷധത്തിൽ തുടങ്ങിയ കൗരവരാജവിധവയു�
െട പൂക്കാരെത്തരുവു് പ്രഭാഷണം കൂട്ടക്കരച്ചിലിൽ അവസാനിച്ചു.

2016/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും ഓേരാ വസതിക്കു പിന്നിലും പരിപാലിച്ചിരുന്ന
ഈ െകൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെള േനാക്കൂ. ഈ സംരക്ഷിതവനപ്രകൃതിെയ പരിലാ�
ളിച്ചായിരുന്നു, നൂറു േദശങ്ങളിൽ നിന്നു് ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു വന്ന രാജവധുക്കൾ
ഓേരാ വസന്തകാലത്തും ഹൃദ്യപ്രകൃതിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ െപാട്ടിത്തരിച്ച�
തും കുട്ടികൾെക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാണ്ഡവഭരണകൂടം കുരു�
േക്ഷത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടിയിൽ രാജവിധവകെള കുടിേയാഴിച്ചു ഓേരാ വസ�
തിയും ആയുധപ്പുരയാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സംഭവിച്ചു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിന�
പുരിപത്രിക വായനക്കാേരാടു് വിരൽ ചൂണ്ടി.

ഉണങ്ങിയ ഒരു െപരുമരത്തിെന്റ മറവിൽ പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി,
കണ്ടാലറിയുന്ന ചില വായനക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു.

2016/07/31
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“ഒരഞ്ചാറു മയിലുകൾ കൂട്ടം േചർന്നിവിെട ഇങ്ങെന ഒച്ച വച്ചു് ചുറ്റി നടേക്കണ്ട
കാര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ആേരാെടന്നില്ലാെത ആരാഞ്ഞു.

“ചാടി വന്നു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ െകാത്തിയ േചാരയനുഭവത്തിനു് േശഷം
സംശയേത്താെടയാണു് മയിലുകളുെട സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടതു്. എന്നാൽ
കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രത്യാശേയാെടയും. അന്തിയുറങ്ങുന്ന െപാന്തക്കാടു് ഭീമൻ
കരുതേലാെട പിന്തുടർന്നു്, ൈവകിയ രാത്രിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയതു് ഒരു കൂട നി�
റെയ മയിൽ മുട്ടകളുമായി. അക്ഷയപാത്രത്തിെല വിശിഷ്ട സസ്യേഭാജ്യങ്ങെള�
ക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം െപാരിച്ച മയിൽ മുട്ടയാണു്, പാഞ്ചാലി ഊട്ടുപു�
രയിൽ ഒട്ടും സഹകരിക്കിെല്ലങ്കിലും”, നകുലൻ ഉള്ള കാര്യം ഉറി േപാെല ചിരിച്ചു
പിന്നിേലക്കു് മറിഞ്ഞു.

“െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ അവർ അഞ്ചു േപർ, ചാവാൻ നിങ്ങൾ നൂറു
േപർ എന്തു കണക്കാണിതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക ൈകകൾ വിടർത്തി േചാദിച്ചു.
അന്ത്യ യുദ്ധദിനം, കുരുേക്ഷത്രം.

“പാണ്ഡവെര വഴിയാധാരമാക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും
ഞാനും കൂട്ടാളികളും എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാെട നിത്യവും ശ്രമിച്ചുേവാ അത്രയും കുടി�
ലതേയാെട പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര കളം വരച്ചിരുന്നു
എന്നു് കെണ്ടത്താൻ ഞങ്ങളുെട ചാരസംവിധാനത്തിനു ഒത്തിെല്ലന്നതാെണെന്റ
പാളിച്ച”, തുടയിൽ മാരകമായ ഭീമഗദപ്രഹരേമറ്റു് ചളിയിൽ കിടന്നു നിലവിളിക്ക�
യായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു നിമിഷം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന േപാെല
െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് മുമ്പിൽ അേപ്പാഴും നടിച്ചു.

2016/08/01

“അഭിമന്യുവിെന ഭീകരൻ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വിേശഷിപ്പിച്ചതു് പാണ്ഡവെര
െചാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കർണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവ സുരക്ഷാവലയം തകർത്തു് കണ്ണിൽ കണ്ടവെരെയല്ലാം െവട്ടിയും ചവി�
ട്ടിയും െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു ഹസ്തിനപുരം ഇനി ഞങ്ങൾക്കു് എന്നു് ഉച്ചത്തിൽ
ആർമാദിക്കുന്നവെന പിെന്ന ഞങ്ങൾ ധീേരാദാത്തൻ എന്നാേണാ വിളിേക്കണ്ട�
തു്? ഞങ്ങളും തിരിച്ചു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ൈക െമയ് മറന്നു കുെറ.”, േദഹമാസ�
കലം േചാരപ്പാടു് നിറഞ്ഞ കർണൻ പാണ്ഡവ വിഘടനവാദികളുെട ഒരു കൗമാര�
വീരെന െകാന്നു െകാലവിളിച്ച ഉത്സാഹത്തിൽ യമുനയിൽ നീന്തിക്കുളിക്കാൻ, െമ�
െയ്യാതുക്കേത്താെട നിലാവു് െപയ്യുന്ന െവള്ളത്തിേലക്കു് എടുത്തുചാടി.

2016/08/02

“കൗരവേരാടുള്ള െപരുമാറ്റം നന്നാക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു് സ്വഭാവശുദ്ധിപരിശീ�
ലനം െകാടുക്കാൻ കൃപാചാര്യെര നിേയാഗിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. എന്താ സംഗതി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഈയിെട ദുേര്യാധനെന ഗംഗാനദിയിൽ ഭീമൻ മുക്കിെക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതു് നി�
മിത്തമായി എന്നു് കരുതൂ. കാട്ടിൽ കൗമാരം വെര, തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത മൃഗങ്ങെള
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െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു നടന്ന പാണ്ഡവർക്കു് ഹസ്തിനപുരി രണ്ടാംജന്മത്തിൽ, പരി�
ഷ്കൃത െപരുമാറ്റമുറയിെല്ലങ്കിൽ, േദ്രാണർ െകാടുക്കുന്ന സായുധപരിശീലനം െകാ�
െണ്ടന്തു ധാർമിക ബലം എെന്നാരു ചിന്താധാര ഭരണകൂടത്തിെന്റ അത്യുന്നത തല�
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നതു് കുരുവംശത്തിെന്റ പുണ്യം എേന്ന ഞങ്ങൾ പൂണൂലി�
ട്ട േപാരാളികൾ പറയൂ”, പരിശീലനപരിപാടിക്കു് അന്തിമരൂപം നൽകുന്ന ആചാ�
ര്യൻ എളിമയുെട നിറകുടം േപാെല പറഞ്ഞു.

2016/08/03

“രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിെല ബാലപാഠങ്ങൾക്കായി കുരുേക്ഷത്രയിെല ഭീഷ്മശരശയ്യ�
യിൽ എത്തുേമ്പാൾ, അവിെട വരി നിന്ന സ്ത്രീകളുെട നീണ്ട നിരകണ്ടു പുതിയ മഹാ�
രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു് ‘ഇവെരാെക്ക ആരാണു്’
എന്നു് വിരൽ െഞാടിഞ്ഞും മുഖം കറുപ്പിച്ചും േചാദിക്കുന്നതു് നീ കണ്ടേല്ലാ. കുെറ ദൂ�
െര ഭീമെന്റ കൂെട ആയിരുന്നതുെകാണ്ടു് എന്തു മറുപടിയാണു് കിട്ടിയെതന്നറിയാൻ
എനിെക്കാത്തില്ല.” ഹസ്തിനപുരി കൂട്ടുകാരിയുെമാത്തു് തിരിച്ചു നടക്കുേമ്പാൾ യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“ഓ അേതാ. യുദ്ധത്തിൽ ഭീഷ്മരുെട മാരകായുധങ്ങളാൽ ജീവൻ നഷ്ടെപ്പട്ട പാ�
ണ്ഡവൈസനികരുെട യുവവിധവകൾ ആേഗാളനിരായുധീകരണത്തിെന്റ അടിയ�
ന്തിര പ്രാധാന്യെത്ത കുറിച്ചു് പിതാമാഹനുമായി ഒന്നും രണ്ടും പറയാൻ വന്നതാ�
ണു്. അനധികൃത ആൾക്കൂട്ടെത്ത അവിെട അന്നു് അനുവദിച്ചു എന്ന ആേരാപ�
ണവുമായി പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിെയ പിടികൂടി ഉടനടി നകുലൻ േചാദ്യം െച�
യ്യൽ തുടങ്ങി.”

“െപാതുേവദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി, മുഖം താഴ്ത്തുന്നു, കണ്ണു
തുടക്കുന്നു, ശബ്ദം ഇടറുന്നു. എന്തു പറ്റി ഈ കാലെന്റ മകെന ഇങ്ങെന കരയിപ്പി�
ക്കാൻ മാത്രം?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പിൻവരിയിൽ അലസമായി കിടന്നു കൂട്ടുകാ�
രിേയാടു് അത്ഭുതെപ്പട്ടു.

“സ്വാഭാവിക കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ചവരുെട ഭാര്യമാർ
യഥാർത്ഥ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കുള്ള പ്രേത്യക സാമ്പത്തിക സഹായം വ്യാജ
സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾ നൽകി തട്ടിെയടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സത്യസന്ധനായ ഭര�
ണാധികാരിയുെട മേനാേവദന, േവെറാന്നുമല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുഞ്ചിരിച്ചു.

“േത്രതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ച സീതയ്ക്കു് സുരക്ഷയായി ലക്ഷ്മണെന വീട്ടിൽ നിർ�
ത്തി, രാമൻ ഒറ്റക്കേല്ല േവട്ടയാടി മാനിറച്ചി െകാണ്ടുവന്നു മൂന്നു േപരും രാത്രി ചുട്ടു
തിന്നു വിശപ്പടക്കിയതു്? ഭക്ഷ്യലഭ്യതക്കു് അത്ഭുതപാത്രം അവർക്കു േവെണ്ടങ്കിൽ
പിെന്ന ധീേരാദാത്തന്മാരായ നിങ്ങൾ ദ്വാപരയുഗപാണ്ഡവർെക്കന്തിെനാരക്ഷയ�
പാത്രം? ധാരാളം സസ്യാഹാരികളായ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ള കാടേല്ല, ഒന്നു േമലനങ്ങി�
ക്കൂെട. ഊഴം വച്ചു്, പല്ലു് മുറിെയ മൂന്നു േനരം ഇറച്ചി െപാരിച്ചു തിന്നാൻ?”, ഉപ�
ചാര സന്ദർശനത്തിനു് സമീപ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു വന്ന പുതുസന്യസ്ഥൻ യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു്.

“എന്താണു് നിങ്ങൾക്കു് സേന്താഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽ?” കരയിൽ മരം
ചാരി ആേലാചനയിൽ കാണെപ്പട്ട ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക കരുതേലാെട
േചാദിച്ചു.
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വനാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് കുത്തെന ഇറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ വഴി നടെന്നത്തിേച്ച�
രുന്ന ആ െതളിഞ്ഞ ജലസമൃദ്ധിയിൽ, മറ്റു നഗ്നപാണ്ഡവർ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം കമ�
ഴ്ന്നും മലർന്നും നീന്തിത്തുടിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരത്കാല സന്ധ്യ.

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ചു് െകാണ്ടുവന്ന കാളക്കുട്ടിെയ ഒറ്റയ്ക്കു് കഴു�
ത്തറത്തു, ഇറച്ചി െപാരിച്ചു തിന്നുന്ന ദിവാസ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായാൽ, അെത അതാ�
െണെന്റ സേന്താഷം.”

2016/08/04

“ദീർഘകാല ദാമ്പത്യ അവഗണനെക്കതിെര പരസ്യമായി ആഞ്ഞടിക്കാൻ,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഔേദ്യാഗിക ഭാര്യ ഇതാ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി ൈക േകാർ�
ക്കുന്നു. ഇന്നു് മുതൽ േവദി പങ്കിട്ടു്, െചലവിനു തരാത്ത ഭർത്താവിെന െപാതുവ്യവ�
ഹാര മണ്ഡലത്തിൽ അവമതിച്ചു മുട്ടു കുതിക്കും എന്നാണു് പ്രതിജ്ഞ.”

െകാട്ടാരം േലഖിക േസ്താഭാജനകമായി ൈകകൾ ചലിപ്പിച്ചു.
“പാഞ്ചാലിക്കു ഇളമുറ നകുലേനാടുള്ള പക്ഷപാതപൂർണമായ ദാമ്പത്യപരിഗ�

ണനയിൽ മനംെനാന്ത വേയാധികരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ, ദുേര്യാധന വിധവയുെട
െകാച്ചുമകെള പരിണയിച്ചു് ഏക ഔേദ്യാഗികവധു ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴി�
ഞ്ഞു. മഹാറാണിപദവിയിൽ നിന്നു് മാറ്റി, പാഞ്ചാലിയുെട ഗർെവാെന്നാതുക്കിേയ
യുധിഷ്ഠിരൻ അടങ്ങൂ. അേതാെട കൗരവരാജവിധവകൾ അവരുെട പഴയ രാജമന്ദി�
രങ്ങളിൽ മടങ്ങി എത്തും. വിരുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ക്ഷണം”, യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാ�
ര്യാലയ വക്താവു് ഒരു വിജ്ഞാപനം വായിക്കുന്ന േപാെല ഔേദ്യാഗികസ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു.

“മണ്ണിൽ താണ രഥചക്രം പാടുെപട്ടുയർത്തുന്ന തരം േനാക്കി േവണമായിരുന്നു
മാരകായുധം പ്രേയാഗിച്ചു കർണ്ണെന െകാലെചയ്യാൻ അെല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രം നിർണായക യുദ്ധദിനം.

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െപട്ടു് പുറത്തുകടക്കാനാവാെത നട്ടം തിരിഞ്ഞ അഭിമന്യുവി�
െന വളഞ്ഞുവച്ചു് കൗരവർെക്കാപ്പം ചവിട്ടിയും പരിഹസിച്ചും െകാന്നവെന വധി�
ക്കാനെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനാണു് യുവസുഹൃേത്ത െകാലച്ചതി?”, ശത്രുേച്ചാര വീ�
ണുണങ്ങിയ ഉടൽ കഴുകിെയടുക്കാൻ യമുനയിേലക്കു കൂപ്പുകുത്തുേമ്പാൾ പാണ്ഡവ
േപാരാളി പറഞ്ഞു.

2016/08/05

“എല്ലാ കൗരവെരയും ഈ ഗദ െകാണ്ടു് തെന്നയാേണാ തല്ലിെക്കാന്നതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക രൗദ്ര ഭീമെന പ്രശംസിച്ചു.

“കൗരവരുെട എല്ലു കടിച്ചു െപാട്ടിക്കാൻ ബലമുള്ള ഈ ഭീമപ്പല്ലുകൾ േനാക്കൂ.
പുഞ്ചിരിക്കാത്തേപ്പാൾ അവ മാരകായുധമേല്ല? കീഴ്താടിയുെട ബലപിന്തുണയും കു�
റച്ചു കാണിക്കരുതു്. ശരീരം ഭീമാകൃതിയിൽ എന്നാണു് പാഞ്ചാലി എെന്ന കിടപ്പ�
റയിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും, െചന്നായയുെട വയറുള്ളവൻ എന്നാണു അമ്മ കുന്തി�
െയെന്ന തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക. ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഇരെയ ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന
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ആ പതിവു് രാജ രീതിയുണ്ടേല്ലാ, അെതനിക്കു് വശമില്ല. രക്ഷെപ്പടാൻ ഓടുന്ന ഇര�
െയ കെണ്ടത്തിയാൽ, പിന്നാെല ഞാൻ വച്ചു് പിടിക്കും. കളി ആദ്യം കണ്ടാൽ
നിങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ ചിരിക്കുെമങ്കിലും പിെന്ന കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ വയ�
റിനാണു് ഞാൻ ആദ്യം ചാടി കടിക്കുക. കരൾ ആ ഭാഗത്താണു് എന്നു് നകുലൻ
പറഞ്ഞു തന്നതു് ഒരിക്കലും മറന്നില്ല. നൂലാമാലകൾ വയറിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാ�
ടി ഒരടി മുേന്നാട്ടു വക്കാനാവാെത ആ അർദ്ധസേഹാദരൻ മണ്ണിൽ അമർന്നിരിക്കു�
േമ്പാൾ, എനിക്കവെന തിന്നാനാണു് േതാന്നുക, പെക്ഷ രാവിെല േപടമാനിെന
ജീവേനാെട കടിച്ചു െപാളിച്ചു തിന്ന ആ യുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാംസം കാത്തു�
നിൽക്കുന്ന കഴുകനു് െകാടുക്കും, പെക്ഷ ചുടുേചാര െകാണ്ടു് പ്രിയ പാഞ്ചാലിയുെട
മുടി കഴുകും.”

ഭീമൻ ആനന്ദനൃത്തത്തിലായിരുന്നു.

2016/08/06

“പുതിയ രാജാവു് േദ്രാഹിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഖ്യെപ്പട്ടു.
“ദുേര്യാധനവധുവായി വന്ന നാൾ ഭർതൃപിതാവു് തന്ന രത്നമാല തിരിച്ചുേചാദി�

ച്ച യുധിഷ്ഠിരെന്റ മര്യാദേകടു് ഞാൻ മാറ്റിെവക്കുന്നു. േനരിട്ടു് േപായി ഞാൻ, കാര്യാ�
ലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന മാലയൂരി ഏൽപ്പിച്ചു. ശന്തനു പുത്രവധു
അംബികക്കു് നൽകിയ ആ മാല ൈപതൃകസ്വത്തായിരിക്കാം, എന്നാൽ െവള്ളാ�
രംകല്ലും ൈവരവും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ഭീമൻ, മാല തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി,
എേന്താ വര വീണു എന്നു് ആേക്ഷപിച്ചു അേന്വഷണത്തിനു് ഉത്തരവിട്ടതു് എെന്ന
കുടിെയാഴിപ്പിച്ചതിേനക്കാൾ േവദനിപ്പിച്ചു.”

2016/08/07

“പാണ്ഡവരഹസ്യങ്ങൾ െകട്ടുെകട്ടായി ദുേര്യാധനവിധവകച്ചവടെത്തരുവിൽ
രണ്ടു ദിവസമായി നിരത്തിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േപ്രക്ഷകരും ഉത്സാഹത്തിൽ. ഉപചാരസ�
ന്ദർശനത്തിനു യുധിഷ്ഠിരെന കാണാെനത്തിയ വിധവയും െപണ്മക്കളും രതിപീഢ�
നത്തിനു ഇര എന്നാണിേപ്പാൾ പുറത്തു വിട്ട പുതിയ വിഴുപ്പിൽ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ആശങ്ക നടിച്ചു.

“െപാതുെചലവിൽ വിദുരർ പണിത രമ്യ ഹർമ്യം ദുേര്യാധനൻ ക്രമരഹിതമായി
ൈകവശം വച്ചിരുന്നതു് ഇേപ്പാൾ കുടിയിറക്കൽ ഭീഷണി േനരിടുന്നു എന്നു് വിവരം
കിട്ടിയേപ്പാൾ, പുതുഭരണാധികാരിെയ ൈലംഗിക അപവാദത്തിൽ കുടുക്കി ശിക്ഷി�
ക്കണം എന്നാണു കൃപാചാര്യൻ െകാടുത്ത ഉപേദശം എന്നു് വ്യക്തം. ചില അന്തഃ�
പുര വിഴുപ്പുകൾ ഞങ്ങളുെട ൈകവശമുണ്ടു്. അതു് അവർക്കു േയാജിച്ച രീതിയിൽ
തെന്ന തക്കസമയത്തു് അരേങ്ങറ്റൈമതാനിയിൽ കഴുകാൻ ഇടും” ചാരവകുപ്പു േമ�
ധാവി നകുലൻ പരുക്കൻ പുഞ്ചിരിേയാെട പ്രതിേരാധിച്ചു.

2016/08/08
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“കൗരവ സർവൈസന്യാധിപെന എന്തു് കുൽസിതരീതി പിന്തുടർന്നും ആയുധം
താെഴ വപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡവരുെട ആ ‘കറുത്ത ചാണക്യൻ’ ഭിന്നലിംഗക്കാെര യു�
ദ്ധത്തിൽ ഇറക്കുെമന്നു നിങ്ങളുെട അർധസേഹാദരൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നേല്ലാ.
കുറച്ചു വാക്കുകളിൽ എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു.” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ലിംഗവിേവചനം േവണം യുഗാതീതമഹാഭാരതത്തിലും അെല്ല?
െപറ്റതള്ളയുെട തപശ്ശക്തി ദുരുപേയാഗം െചയ്തു, അമാനുഷ യുദ്ധക്കരുത്തു് േന�
ടി അധാർമികേപാരാട്ടത്തിന്നിറങ്ങിയ എെന്റ അനുജൻ പ്രിയദുേര്യാധനൻ തെന്ന
േവണം ഭിന്നലിംഗശിഖണ്ഡിെക്കതിെര ഭീകര പ്രചാരണം നടത്താൻ”, യുധിഷ്ഠിരൻ
എേന്താ ആേലാചനയിൽ ആയിരുന്നു.

“യുദ്ധത്തിൽ ഭാവിമഹാറാണിയും േപാരാളിയാേണാ?” രാത്രി യമുനയിൽ േത�
ച്ചു കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു് പുഴേയാര പാണ്ഡവപാളയത്തിേലക്കു് നടക്കുകയായിരുന്ന
പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“മനസ്സും േമനിയും തകർന്നു് സന്ധ്യക്കു കൂടണയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് സാന്ത്വ�
നസ്പർശനത്തിനു് െപൺകൂട്ടു് േവേണ്ട”, അഴകളവുകൾ അർത്ഥഗർഭമായി പ്രദർശി�
പ്പിച്ച പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/08/09

“ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ പരാതി എഴുതിയ നിങ്ങെള കൗരവർ തല െമാട്ട�
യടിച്ച ചങ്ങലക്കിട്ടുെവേന്നാ? േവർെപട്ടുേപായ ആത്മാവുകൾക്കു് പരേലാകത്തു
നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാൻ ഗംഗയിെല ശ്രാദ്ധഘട്ടങ്ങളിൽ നിത്യവും ബലികർമത്തിൽ
സഹായിക്കുന്ന െവറുെമാരു ബ്രാഹ്മണനേല്ല നിങ്ങൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രയാ�
സേത്താെട േചാദിച്ചു.

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

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

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ ഇട്ടു കളിപ്പിക്കാൻ അവൾ ഇടെക്കാെന്നെന്ന
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നതാേണാ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു േചരാത്ത നി�
ഷ്കളങ്കതേയാെട മുഖവിലെക്കടുത്തതു്?”, ൈക തട്ടി നീക്കി ആ ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ
മരത്തണലിൽ ചൂതു് കളി പരിശീലിച്ചിരുന്ന മറ്റു സേഹാദരർക്കടുേത്തക്കു നീങ്ങി.

മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ൈവകിയ രാത്രിയിൽ െകാട്ടാരം
ഊട്ടുപുരയിൽ കയറിെച്ചന്നേപ്പാൾ, നാലു സേഹാദരന്മാരും, ചാണകം െമഴുകിയ
നിലത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി നീക്കിയ തുടെയല്ലിനായി
പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്നു. ചുണ്ടും പല്ലും െപാട്ടി േചാരെയാഴുകുന്നു. ‘നിർത്തൂ’ എന്നു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ഗർജിച്ചേപ്പാൾ, ഭീമൻ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കാലിൽ വീണു. എൺപതു് കഴി�
ഞ്ഞ വൃദ്ധഭീമനായിരുന്നില്ല അേപ്പാൾ, വിശപ്പു് സഹിക്കാെത നിലത്തു കിടന്നുരുണ്ടു
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വാശിയിൽ വിലപിക്കുന്ന, കാട്ടിെല ആ പഴയ കുട്ടിഭീമനായിരുന്നു. അവർ നാലുേപ�
രും െകാന്നു െതാലിയുരിച്ച കാളക്കുട്ടിയുെട ഇറച്ചി വരട്ടിയതു് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പു്
വയർ നിറെയ കഴിച്ച യുധിഷ്ഠിരനറിയാമായിരുന്നുേവാ, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥിനപു�
രിയുെട ഇറച്ചിപ്പട്ടിണി, ഒെരല്ലിൻ കഷണത്തിനായി ഇളയ സേഹാദരരുെട വിശ�
പ്പിൽ വാവിട്ട നിലവിളി.

“െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ പരീക്ഷിത്തിനു നാം ൈകമാറുക, ആരും
കാണാെത വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥ തീരാൻ നാെള അതി രാവിെല തെന്ന
െകാട്ടാരത്തിെന്റ പടിയിറങ്ങുക. നാം മുഴുനീള പരാജിതപാണ്ഡവർ”, പിടിച്ചു നി�
ല്ക്കാൻ േപാലും വയ്യാെത അവശനായിരുന്ന അർജ്ജുനൻ, എന്നിട്ടും, വിരൽ ചൂണ്ടി
ഗർേവാെട ആജ്ഞാപിച്ചു.

2016/08/10

“ചാരപ്പണിക്കു് േവഷംമാറിേപ്പായ ഭീമെന പിടികൂടി കുരുക്കിട്ടു് കൗരവർ വില�
േപശുന്നു: ഉടൻ നീ ഒറ്റക്കുെചന്നു ൈലംഗിക അടിമയായിെല്ലങ്കിൽ ബന്ദിഭീമെന
‘ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗന’ത്തിനു് വിട്ടുെകാടുക്കുെമന്നു് ഭീഷണി”, യുധിഷ്ഠിരൻ അവശസ്വര�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“ൈധര്യമായിരിക്കൂ. ഭീമകഴുത്തു് ദുേര്യാധനൻ െവട്ടിയാലും തലയും ശരീര�
വുമായി നിങ്ങൾ ബാക്കി നാലുേപരിേല്ല. രണ്ടുേപരിൽ കൂടുതൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ
‘ആൾക്കൂട്ട’മായി േതാന്നുന്ന കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചുേപരിെലാരാൾ കാണാതായാൽ
അത്രയും കുറച്ചു ആൾക്കൂട്ടം ഞാൻ സഹിച്ചാൽ േപാെര?”

“തീൻമുറിയിൽ പുകയില്ല, തീയില്ല, രാവിെല േകാരിക്കളയാൻ അടുപ്പിൽ ചാരമി�
ല്ല, ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും അഞ്ചു് മടിയന്മാർക്കു െവട്ടി വിഴുങ്ങാൻ വലി�
െയാരു അക്ഷയപാത്രം: വനാന്തരത്തിൽ ഒരല്ലലുമില്ലാത സുഖജീവിതം അെല്ല.”
വനാന്തര ആശ്രമത്തിെല പാണ്ഡവ ഊട്ടുപുര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക തല�
യിൽ ൈക വച്ചു.

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

“ഞാനിേല്ല”, ബലിമൃഗെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി മുട്ടു് മടക്കി നാടകീയമായി കു�
നിഞ്ഞു ഇരു ൈകകൾ നീട്ടി, “പട്ടിണിയിടാനും ഭാരം ചുമക്കാനും അഞ്ചു കാളക്കൂറ്റ�
ൻമാർക്കു് കീഴ്െപ്പെപ്പടുത്താനും.”

2016/08/11

“ഇെതന്താ കണങ്കാലിെലാരു തങ്കവള, ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുേമ്പാൾ െകൗരവർ
ഇതു് കണ്ടിേല്ല?” കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറൻ മാറ്റുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട കാലിേലക്കു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വനവാസത്തിനിറങ്ങും മുമ്പു് സംഘം േചർന്നു് കൗരവർ കാലിൽ ഇതു് രഹസ്യ�
മായി അണിയിച്ചു, എതിർത്തേപ്പാൾ നീ അടിമ എന്നു് മന്ത്രിച്ചു. ഞാനിനി അവ�
രുെട നിരീക്ഷണവലയത്തി ലാണു്. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി
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െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭ അറയിൽ ഇരുന്നു എെന്ന െകൗരവർ രാപ്പകൽ ആസ്വദി
ക്കുന്നു”, പാഞ്ചാലിയുെട പുഞ്ചിരി ഒരു വിലാപം േപാെല ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല
ആ ഒറ്റമുറി ആശ്രമത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

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

“പുത്രവിധവകൾ താമസിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിേലക്കാണു് കാരണവർ നിത്യ�
വും യാത്ര. അവിെട നൂറു േപേരാടും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര പറ്റി ദുഷിച്ചു സംസാരി�
േച്ച മടങ്ങൂ. അംഗരക്ഷകനായി നിത്യവും േവഷം മാറി കാരണവരുെട കൂെട േപാവു�
ന്നതു് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആണു്. വഴിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചാൽ ഭര�
ണകൂടത്തിെന പ്രതിേരാധത്തിലാക്കാം എന്നു് വിധവകളും വിചാരിക്കുന്നു.” ‘അക�
മ്പടിേവഷം’ മാറുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ചാരവകുപ്പുേമധാവി നകുലൻ.

“കൗരവ അടിമെയന്ന നിലയിൽ പരിമിതി േനരിെട്ടങ്കിലും, െമാത്തം വനജീവി�
തം ഈ പന്ത്രണ്ടു വർഷം ആസ്വാദ്യകരമായിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അഞ്ചു
േപേരാടും വിരൽ ചലിപ്പിച്ചു ഒരുമിച്ചു േചാദിച്ചു. ഭാഗ്യം, അവസാനദിന മാലിന്യനീ�
ക്കത്തിനു് പാഞ്ചാലി ആശ്രമങ്ങളിേലക്കു് േപായ േനരമായിരുന്നു.

“വിശെപ്പെന്തന്നറിയാെത വനാന്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എേപ്പാൾ െചന്നു് അക്ഷ�
യപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു വാരിയാലും കിട്ടുമായിരുന്നു, സ്വാദും ചൂടുമുള്ള അപ്പം. ആസ്വ�
ദിച്ചു തിന്നു. ഒേന്ന ഞങ്ങളുെട ആർമാദെത്ത ആേലാസരെപ്പടുതതിയുള്ളു. അതിഥി�
ബന്ധിത ഭക്ഷ്യലഭ്യതെയ കുറിച്ചുള്ള നിബന്ധനയനുസരിച്ചു അത്താഴപ്പട്ടിണി യുമാ�
യി ഉറക്കമില്ലാെത ജാലകത്തിന്നരിെക തല ചായ്ച്ചിരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി.”

“ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ഈ വനാശ്രമത്തിൽ െതാഴിൽരഹിതരായ അഞ്ചു
ആണുങ്ങൾെക്കാപ്പം ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, വിരസത മാറ്റാൻ ദൂെര ദൂെര ഒരു
െപാന്മാൻ പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാെല സങ്കൽപ്പി ക്കാറുേണ്ടാ” ‘ െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് െകൗതകെപ്പട്ടു.

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

“േകട്ടേപ്പാൾ െഞട്ടി എന്നു് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂടേല്ലാ, വനവാസത്തിനു വൽക്ക�
ലം ധരിച്ചു നഗ്നപാദരായി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ നൂറു െകൗരവേരയും ഒെന്നാ�
ന്നായി കണ്ടു യാത്ര േചാദിച്ചു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാേണാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കിതേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം, ഒരു വഴിക്കു േപാവുേമ്പാൾ യാത്ര േചാദി�
േക്കേണ്ട?, പറഞ്ഞുവന്നാൽ അവെരല്ലാം എെന്റ ആരാധകരേല്ല”, പാഞ്ചാലി ജാ�
ലകത്തിലൂെട വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി.

2016/08/12

“പാഞ്ചാലപുത്രിെയ ശുചീകരണ െതാഴിലാളിയാക്കിയ കൗരവകുടിലതെയ നി�
ങ്ങൾ അപലപിച്ചില്ല എന്നതു് മനസ്സിലാക്കാം, തീവ്രാനുരാഗി ഭീമൻ അനീതിെക്കതി�
െര മുറുമുറുത്തില്ല എന്നതു് പാണ്ഡവ പ്രതികരണേശഷിെയ കുറിച്ചു് എേന്താ വിപൽ
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സേന്ദശം പുറം േലാകത്തിനു തരുന്നിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന െവ�
ല്ലു വിളിച്ചു.

“െപാട്ടിെത്തറിേക്കണ്ട ഇര പുഞ്ചിരിച്ചു െകാണ്ടേല്ല ദുേര്യാധനെന്റ ആജ്ഞ നി�
ത്യവും അനുസരിക്കുന്നതു്? ഒന്നു് മുറുമുറുത്തേപ്പാൾ ഭീമെന തല െമാട്ടയടിച്ചു ഉട�
േയാൻ കൗരവൻ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി ശിക്ഷിച്ചെതാെക്ക ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു്
വല്ലേപ്പാഴും ഈ കാട്ടുമുക്കിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ കുലീന നഗരവാസികൾ എങ്ങെന
അറിയാനാണു് അെല്ല?”, താടിക്കു ൈകവച്ചു മിണ്ടാതിരുന്ന േജ്യഷ്ഠനു് പകരം നകു�
ലൻ പറഞ്ഞു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ എെന്താെക്ക െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കും സ്വകാര്യ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ,
പാഞ്ചാലിേയാടു് ഇഷ്ടം കൂടാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ‘െപാള്ളുന്ന ഇടത്തിൽ’ വിര�
ലമർത്തി.

“മറ്റു നാലു േപെര കുറിച്ചു് ഓേരാന്നു് കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കും. ഇളമുറപാണ്ഡ�
വർക്കു് പ്രണയസല്ലാപത്തിൽ വാചിക മികവു കുറവാണു് എന്നു് െതളിയിക്കുന്ന ദുര�
നുഭവങ്ങൾ ഞാൻ അേപ്പാൾ ആവർത്തിച്ചു സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തണം.”

“മധുരത്തിൽ വിഷം കലർത്തി പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള ഇടയ്ക്കിെട തീറ്റിക്കാൻ േപാ�
ലും അന്ധപിതാവിെന്റ പണെപ്പട്ടിയിൽ കയ്യിട്ടു വാരണം എന്ന സ്ഥിതി നിലവിലു�
ണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ, അരേങ്ങറ്റ ദിവസം പാണ്ഡവർ
അവമതിച്ച ഒരു സൂതപുത്രെന ഉടനടി “അംഗരാജാവായി” പ്രഖ്യാപിച്ച നിങ്ങളുെട
നടപടിക്കു, മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമതി കിട്ടിേയാ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനെന േനരിട്ടു.

ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പിടയുന്ന െപരുമീനുമായി ശുദ്ധജലതടാകത്തിൽ മലർ�
ന്നു കിടന്നു നീന്തി തുടിക്കയായിരുന്നു െകൗരവൻ.

“സാഹചര്യത്തിെനാന്നുയർന്നു സാഹസികമായി ഇടെപട്ടു് പാണ്ഡവവിരുദ്ധ
അധഃകൃത േയാദ്ധാവിെന ആജീവനാന്ത അടിമയായി േനടിെയടുക്കാൻ ഒരു സാ�
ങ്കല്പിക േദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ചരിച്ചു എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു മുൻകാല
പ്രാബല്യവും അനുമതിയും?”, കടിച്ചു പിടിച്ച മീനിെന കരയിൽ നിന്ന സഹായിക്കു
േനെര പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു്, ഒന്നു കൂപ്പു കുത്തി െവയിലിേല�
ക്കു് വീണ്ടും ഉയർന്നു്, ദുേര്യാധനൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/08/13

“ഭിക്ഷ യാചിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബത്തിനു് അന്ത്യഅത്താഴം വി�
ളമ്പാൻ അമ്മ മാത്രം? എവിെടയായിരുന്നു ആ സമയം നിങ്ങളഞ്ചുേപരും?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“വാരണാവതം അരക്കില്ലത്തിൽ രഹസ്യമായി പണിതിരുന്ന ഭൂഗർഭ ഇടനാ�
ഴിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി വഴിതടയാൻ േവഷം മാറി വന്ന കൗരവ ചാരസം�
ഘമേല്ല അതു്? അവെര കുടിപ്പിച്ചു േബാധം െകടുേത്തണ്ട ഭാരിച്ച ചുമതല കുന്തി
ഏെറ്റടുത്തേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ പാതിരാ ഒളിേച്ചാട്ടത്തിനു മണ്ണു് നീക്കി തുരങ്കം സഞ്ചാര�
േയാഗ്യമാക്കി.” ഏകചക്രയിൽ േവഷം മാറി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ
സംഘത്തിെല നകുലൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞു.
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“സംശയാസ്പദമായ രാത്രിയാത്രകളിൽ നിന്നു്, പ്രേബാധനം വഴി ഭീഷ്മെര പി�
ന്തിരിപ്പിക്കാൻ വിദുരർ േമധാവിയായി ഉപസമിതി. സുതാര്യഭരണം വാഗ്ദാനം െച�
യ്യുന്ന കൗരവ ഭരണകൂടത്തിനു മുമ്പിൽ, ഭീഷ്മയാത്രകളുെട ദുരൂഹ ഭീഷണി പുറത്തു
െകാണ്ടുവന്ന െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് െപൗരസ്വീകരണം ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം അര�
േങ്ങറ്റം ൈമതാനത്തിൽ.

“പരിപൂർണബ്രഹ്മചര്യത്തിെന്റ കുരുവംശപ്രാേയാജകൻ കുറച്ചു നാളായി ഊട്ടു�
പുരയിൽ െചന്നു് േവഗം അത്താഴം കഴിച്ചു അകമ്പടി ഒഴിവാക്കി കൃഷിക്കാരെന്റ
ലളിതേവഷത്തിൽ ഇരുട്ടിേലക്കു് നിത്യവും രാത്രി ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നതു് ഹസ്തിനപുരി
പൂക്കാര െതരുവിൽ ഇേപ്പാൾ പാട്ടാണു്. െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങളുെട കലവറ സൂക്ഷി�
പ്പുകാരനായ അഭിവന്ദ്യഭീഷ്മെര രാഷ്ട്രീയപ്രതിേയാഗികൾ ബന്ദിയാക്കി പിടിച്ചാൽ?”

2016/08/14

“നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്കു് ഇല തി�
ന്നാൻ െകാടുക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക നഗരാതിർത്തിയിെല ഗ്രാമെത്തരു�
വിൽ, കർഷക കുടിലിനു മുമ്പിൽ കൂട്ടംകൂടി നിന്ന സ്ത്രീകേളാടു് നീരസം മറയ്ക്കാെത
േചാദിച്ചു.

“തിന്നു െകാഴുത്ത ഈ അഞ്ചു ആട്ടിൻകുട്ടികെള െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ അതി�
രാവിെല ഞങ്ങൾ േനരിട്ടു് എത്തിക്കണം. നാടു് വാഴുന്ന അഞ്ചു പാണ്ഡവേപാക്കി�
രികൾ എണീറ്റു് വന്ന ഉടൻ, ഞങ്ങൾ തെന്ന േവണം അവർക്കു ഈ പ്രിയ വളർത്തു�
മൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തറത്തു് െകാടുക്കാൻ. തീ പാറുന്ന േനാട്ടേത്താെട അക്ഷമയിൽ
അവർ കാത്തു് നില്ക്കും ആ ചുടുേചാര േമാന്താൻ.”

2016/08/15

“കൗരവ രാജവിധവ എന്ന സംജ്ഞ ഔേദ്യാഗികഉപേയാഗത്തിൽ നിന്നു്
പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് പാണ്ഡവഭരണക്കൂടത്തിെന്റ രാജകീയമുദ്രയുള്ള അറി�
യിപ്പിൽ കണ്ടിേല്ല? നാല്പതു് ലക്ഷം ൈസനികർ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും മരിച്ച യു�
ദ്ധത്തിൽ അവർ അനർഹെസൗജന്യം തട്ടിെയടുക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടതിെന
തുടർന്നാണു് ഈ നടപടി. നമ്മുെട സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിലും ഈ സംജ്ഞ ഉപ�
േയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചു് സംസാരിച്ചു.

“അറിയാെതെയങ്കിലും ഉപേയാഗിച്ചാൽ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കണ്ണു് മിഴിച്ചു!
“ഒരു വിധവ കൂടി ഉടൻ ഉണ്ടാവും.”

2016/08/16

“ദാനശീലൻ എന്ന െപാങ്ങച്ചം നില നിർത്താൻ െതാലിേയാെടാട്ടിക്കിടക്കുന്ന
കവചങ്ങൾ േചാരെപാടിയുന്ന വിധം വലിച്ചൂരി ശത്രുചാരനു ൈകമാറിയ കർണ�
െന്റ നടപടി കർണസാരഥി എന്ന യുദ്ധപദവി േനടിയേശഷം നിങ്ങൾ പരസ്യമായി
േചാദ്യം െചയ്തതു് മര്യാദയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ശല്യേനാടു് േചാദിച്ചു.



159 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

“ഒന്നു്, കർണൻ ദാനശീലൻ ആെണേന്നാ അെല്ലേന്നാ എനിക്കറിേയണ്ട കാ�
ര്യമില്ല, രണ്ടു അയാളുെട സാരഥി എന്നതു് എനിക്കു് ദുേര്യാധനൻ തന്ന ശിക്ഷയാണു്
േമനി പറയാവുന്ന പദവിയല്ല, മൂന്നു അയാൾ ഇന്ദ്രനു് കവചം ഊരിെക്കാടുത്തതിനു്
ശിക്ഷ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രപുത്രൻ അർജ്ജുനൻ തെന്ന കർണനു െകാടുക്കുന്ന�
തു് നിങ്ങൾ കാേണണ്ടിവരും.” ചട്ട കയ്യിെലടുത്തു് വായുവിൽ അടിച്ചു ശല്യൻ ൈക�
ത്തരിപ്പു് മാറ്റുന്നതിനിെട സംസാരിച്ചു.

“വനവാസത്തിനു േപാവാൻ പ്രേത്യകിച്ചു് വല്ല പ്രേകാപനവും?”, അധികാര�
ത്തിെന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് മരവുരി ധരിച്ചു നഗ്നപാദരായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് യാത്രയായ പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക െകൗതുകേത്താെട
േചാദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് രാജ്യം രക്ഷ േനടിയ സ്വാതന്ത്ര്യദി�
നത്തിെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷികം ഇന്നെല ആയിരുന്നു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാന�
ത്തിൽ നടന്ന ആേഘാഷത്തിൽ പെക്ഷ പെങ്കടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപർ. െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ അെതാരു ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ ആയി.” നകു�
ലൻ വിജനമായ െതരുവിൽ യാന്ത്രികമായി യാത്ര െചാല്ലി.

“ആൽമരചുവട്ടിലിരുന്നു ചൂതാട്ട പരിശീലനം െചയ്യുന്നതു് വനാശ്രമത്തിെല
ജാലകത്തിലൂെട േനാക്കുേമ്പാൾ പരസ്പരം ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തി നിങ്ങളഞ്ചുേപരും
കയർക്കുന്നതു കാണാം. അതു് കളിയുെട ഭാഗമാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. മഴെപയ്തു െതളിഞ്ഞ ഹിമാലയ താഴ്വര.

“േകാപേത്താെട പാഞ്ചാലി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവർ വിരൽചൂ�
ണ്ടി പരസ്പരം പഴി ചാരും, നിെന്നയാണു് പാഞ്ചാലിയിന്നു ഉന്നംവച്ചതു. മറ്റു നാലു
േപരേപ്പാൾ േപടിച്ചു േപടിച്ചു ‘അല്ല നിെന്ന നിെന്ന’ എന്നു് ഒച്ച വക്കും”, ഭീമൻ െകാ�
ച്ചു കുഞ്ഞിെന േപാെല െകാഞ്ചിെക്കാഞ്ചി പറഞ്ഞു.

2016/08/17

“എന്താണു് രാവിെല തെന്ന പുല്ലിൻചൂലു െകാെണ്ടാരു ശുദ്ധീകരണയജ്ഞം?”,
പുലർകാലനടത്തം കഴിഞ്ഞു വനാശ്രമത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക
മുറിയടിച്ചുവാരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“അേന്തവാസികൾ ആകാശചാരികളുെട ജാരസന്തതികളാെണങ്കിലും, ഭൂമിയി�
െല ക്ഷുദ്രജീവികൾക്കു് ഇവിടം ഔേദ്യാഗിക ഇടത്താവളമാക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഈ
ചൂലിനു അവധി കിട്ടിയാൽ മതി”, പാണ്ഡവചർമങ്ങളിൽ നിന്നു് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവ�
സം വീണ ജഡേകാശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി അടിച്ചുവാരി പുറേത്തക്കിടുന്ന പാഞ്ചാലി
കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിൽ നിന്നു് േനാട്ടം െതറ്റിക്കാെത പറഞ്ഞു.

“അടിമെപ്പൺ പദവി നൽകി ഔേദ്യാഗികമായി കൗരവർ പാഞ്ചാലിെയ ഇന്ന�
െല രാത്രി രാജ്യസഭയിൽ അപമാനിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അേക്ഷാഭ്യനാ�
യിരുന്നു എന്നാേണാർമ. എങ്ങെന േനടി ഈ മേനാനിയന്ത്രണം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േരാഗം ബാധിച്ചു ഞാൻ അവശനായി കുറച്ചു നാൾ കിടപ്പി�
ലായേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി, ഇളമുറ പാണ്ഡവരുമായി ഒത്തുകളിച്ചു, േവണ്ടത്ര ൈവദ്യ�
സഹായം എത്തിക്കാെത കളിപ്പിച്ചു എന്ന ആ പരുക്കൻ ഓർമ എെന്ന അേപ്പാൾ
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സ്വാധീനിച്ചുേവാ?”, ദിക്കറിയാത്ത മട്ടിൽ വനാശ്രമത്തിേലക്കുള്ള യാത്രയിൽ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ വടേക്കാട്ടു കാൽ െവക്കുന്നതിനു പകരം െതേക്കാട്ടു തിരിഞ്ഞു.

“അനുപാതത്തിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ പാഞ്ചാലി നിങ്ങളഞ്ചു േപരിൽ ആെര�
േയാ രഹസ്യമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന ആേക്ഷപം ആദ്യമുയർത്തിയതാരായിരു�
ന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു പാഞ്ചാലി പണിക്കു േപായ േനരം, വനാശ്രമം.

“ഒരു പണത്തൂക്കം അധികം പരിഗണനക്കായി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപർ, ഒറ്റ�
െക്കാറ്റയ്ക്കും കുറു മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയും പരസ്പരം ഒറ്റുെകാടുത്തു് ഞങ്ങളഞ്ചു േപരും
ഇരകൾ”, ഇളമുറ സഹേദവൻ േതങ്ങി. മറ്റു പാണ്ഡവർ തല കുനിച്ചു നിന്നു.

2016/08/18

“ഭരണസിരാേകന്ദ്രത്തിെല ഔേദ്യാഗികസാന്നിധ്യം നിങ്ങളഞ്ചുേപർ മാത്രം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക െനറ്റി ചുളിച്ചു.

“പതിമൂന്നിനും അറുപതിനും ഇടക്കുള്ള പുരുഷന്മാർ രാഷ്ട്രത്തിെന്റ അഖണ്ഡത�
ക്കു് േവണ്ടി വിഘടനവാദികെള േനരിടാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്തു
എന്നു് നിങ്ങൾ തെന്നയേല്ല എഴുതിയതു്? കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ട നൂേറാളം കൗരവ�
രാജവിധവകെള െകാട്ടാരം നടത്തിപ്പിെന്റ ഔേദ്യാഗിക ചുമതല െകാടുത്തു് പുനര�
ധിവാസം െചയ്യാനുള്ള കർമപഥത്തിലാണു് ഞങ്ങൾ”

“ഇങ്ങെനെയാന്നുമല്ല അെല്ല നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധഫലം വിഭാവന െചയ്ത�
തു്?”, നൂറു മക്കെള നഷ്ടെപ്പട്ട ഗാന്ധാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക മുനവച്ചു േചാദിച്ചു.

“അമ്മാ, ഇന്നു് ഞാൻ ആേരാരുമറിയാെത കുട്ടിഭീമനു് ചുടുമാൻേചാരയിൽ കു�
റച്ചു വിഷം െകാടുത്തു എന്നു് ദുേര്യാധനൻ കൗമാരത്തിൽ എേന്നാടു രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞേപ്പാൾ, നാെള മറ്റു നാലുേപർക്കും നല്ലവണ്ണം കലക്കി െകാടുക്കൂ എന്നു്
അമ്മെയന്ന നിലയിൽ ദീർഘദൃഷ്ടിേയാെട േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാഞതാെണെന്റ വീ�
ഴ്ച”, കൺെകട്ടു് അൽപ്പം നീക്കി ചുറ്റിലും പാണ്ഡവ ചാരൻ ഇെല്ലന്നുറപ്പിച്ച ഗാന്ധാരി
പിറുപിറുത്തു.

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

“ഉർവശിയുമായി അർജ്ജുനൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വച്ചു് അവിഹിതബബന്ധം
സ്ഥാപിച്ചു എന്ന ആേരാപണം േനരിടുന്നതിനിെട, ആെരാെക്കേയാ രാത്രി വലിച്ചി�
ഴച്ചു െകാണ്ടുേപായി മർദ്ദിച്ചു് അവശനാക്കി എന്നാണറിയുന്നതു്. സംഭവം നടന്ന
േശഷം പാഞ്ചാലിയുെട അർത്ഥഗർഭമായ മൗനമാണു് ഇടെനഞ്ചിെല മുറിപ്പാടുക�
േളക്കാൾ അർജ്ജുനെന േവദനിപ്പിക്കുന്നതും”, നകുലൻ സംശയത്തിെന്റ മുൾമുന
പാഞ്ചാലിയുെട േനെര നീട്ടി ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“ചങ്കിൽ അമ്പു തറച്ച േപടമാനിെന വലിച്ചു ഭീമൻ, കൂസലില്ലാെത പൂക്കാരെത�
രുവിൽ മദ്യപിച്ചു നടക്കുന്നതു് ജനം കണ്ടു നടുങ്ങിയതു് ഇന്നെലയാണു്. ഇന്നിതാ
ഒരു പാവം തത്തെയ പിടിച്ചു കാട്ടിെലക്കയക്കുെമന്നു പരസ്യ ഭീഷണി. എന്താ സം�
ഭവം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േരാഷാകുലയായിരുന്നു.
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“സാമൂഹ്യേസവനത്തിനായി നഗരത്തിൽ പകൽ മുഴുവൻ പാണ്ഡവരുമായി
വഴിനടക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പഴി പറയുന്ന ഈ പക്ഷിെയ പിെന്ന കൂട്ടിൽ അട�
ച്ചാൽ തീരുേമാ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നം? കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കത്തിെന്റ േപരിൽ പാ�
ഞ്ചാലി കൗരവവംശഹത്യ േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നാണു ദുഷ്ട തത്ത നാെടാട്ടുക്കു് വിളിച്ചു്
അറിയിക്കുന്നതു്”, ചാരവകുപ്പു് േമധാവി തത്തക്കൂടു് കുതിരപ്പുറത്തു് വച്ചു് മിന്നൽേവഗ�
ത്തിൽ ചാടിക്കയറി.

“അഭിമന്യുവിെന്റ ശവസംസ്കാരത്തിൽ കുന്തി കയറിെച്ചന്നു യുധിഷ്ഠിരേനാെട�
േന്താ കയർത്തു് സംസാരിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നിന്നു് ഞാൻ കണ്ടു. ധൃതിയിൽ
അവിെട െചന്നേപ്പാേഴക്കും അവർ പാളയത്തിേലക്കു് മടങ്ങിയിരുന്നു. അവെരന്താ�
ണു് പറഞ്ഞെതന്നു് നീ അടുത്തുനിന്നു കണ്ടിരുേന്നാ?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഒരു
പത്രപ്രവർത്തകെന്റ ജിജ്ഞാസേയാെട േചാദിച്ചു.

“കുന്തിരിക്കം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്തം േപാെല അവൻ, അർജ്ജുനെന്റ മകൻ,
ജ്വലിച്ചു ജീവിച്ചു ഇതാ മരിച്ചു ചാരമായി. നീേയാ, കാലെന്റ മകെന, ജീവനിൽ െകാ�
തി വച്ചു് ഉമിത്തീ േപാെല േജ്യാതിസ്സില്ലാെത പുക മാത്രമായി ഇനിയും മൂന്നു പതി�
റ്റാണ്ടുകൾ ഭീരുവായി ജീവിക്കും എന്നു് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാേഴക്കും ചിത്ത�
ഭ്രമം ഉന്മാദിനി എെന്നാെക്ക ഭീമൻ ശപിച്ചു അമ്മെയ ബലം പിടിച്ചു പാളയത്തിന�
കേത്തക്കു് വലിച്ചു് െകാണ്ടു േപായി”, ഇേപ്പാൾ അന്ധകാരത്തിലായ പാളയത്തി�
േലക്കു േനാക്കി ഇരുണ്ട യമുനയുെട തീരത്തു് കൂട്ടുകാരെനാപ്പം െകാട്ടാരം േലഖിക
പകച്ചു നിന്നു.

2016/08/19

“പാഞ്ചാലിയുെട കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുേമ്പാൾ പാതിരാവിൽ നുഴഞ്ഞു കയ�
റി ചവിട്ടിെക്കാന്നതിെന്റ രഹസ്യെമന്താണു്? െകാല്ലുെന്നങ്കിൽ േപാരാട്ടത്തിൽ േവ�
േണ്ട തലെവട്ടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അശ്വത്ഥാമാവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ഒളിേച്ചാ�
ട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ േദ്രാണപുത്രൻ.

“കഴുത്തു െഞരിച്ചു് കീചകെന െകാന്ന ഭീമേനാടു് നിയമം എന്തിനു നീ കയ്യിെലടു�
ത്തു എന്നു് ഭാര്യാസേഹാദരൻ വിരാടരാജാവു് വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചതു േകട്ട ഞാൻ
പിെന്ന അതു മറന്നില്ല. എെന്റ ൈകകൾ േനാക്കൂ, േചാരപ്പാടില്ലാെത അഞ്ചു കൗമാ�
രപാണ്ഡവെര കാലെന്റ അടുേത്തക്കയച്ചിേല്ല”, കൃഷ്ണശാപം ഏറ്റിട്ടും ഉത്സാഹത്തി�
ലായിരുന്നു ആ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണൻ.

“ആദ്യ ഹസ്തിനപുരിപ്രഭാതം ഓർെത്തടുക്കാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാം. പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് യാത്ര കഴി�
ഞ്ഞു അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശഷം ഉണർന്നു കിടപ്പറവാതിലിനപ്പുറം ഞാെനാെന്ന�
ത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ, പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവ രാജകുമാരന്മാർ പാഞ്ചാലി പാ�
ഞ്ചാലീ എന്നു് ആശംസിച്ചു കാത്തു നിൽക്കയാണു്, പ്രത്യാശേയാെട. ആ പരപുരു�
ഷപരിലാളനയിൽ നിെന്നെന്റ ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു് എതിർദിശയിൽ, ഒരിടു�
ങ്ങിയ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരുക്കൻ വാെമാഴി പദാവലിയാണു്. എന്താണു് കാ�
ര്യം എന്നേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട ഔേദ്യാഗിക മുൻഭാര്യമാർ നീണ്ടകാല
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ദാമ്പത്യ അവഗണനയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു നടത്തുന്ന പ്രകടനം എെന്റ ഒരു ഭർത്താ�
വു് യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്കുകൾ െകാണ്ടു് ‘തല്ലിേതാൽപ്പിക്കുക’യാണു്.” സ്വയംവരം കഴി�
ഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നവ വധുവായി എത്തിയ ആ നാ�
ളുകൾ പാഞ്ചാലി ഹസ്തിനപുരി പത്രികക്കായി ഓർെത്തടുത്തു.

“ഭിന്നലിംഗക്കാരനായ അർജ്ജുനൻ ഒറ്റയ്ക്കു് കൗരവൈസന്യെത്ത തുരത്തി
എന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിെല മുൻനിരവാർത്ത കാണുേമ്പാൾ േചാദിച്ചു േപാ�
കയാണു്, നിങ്ങളുെട മഞ്ഞപ്പത്രത്തിെന്റ ആവർത്തനെച്ചലവു് വഹിക്കുന്നതു് ഈ
അഗതിപാണ്ഡവരാേണാ?”, ദുേര്യാധനെന്റ െകാച്ചുമകനും, തക്ഷശിലയിൽ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികയുെട സഹപാഠിയുമായിരുന്ന സർവാധികാരി േചാദിച്ചു.

“ചാർവാകെന നിങ്ങളുെട അച്ഛച്ചൻ ദുേര്യാധനൻ വിചാരണ കൂടാെത അഴി�
ക്കുള്ളിൽ ആക്കിയേതാെട, പ്രതിപക്ഷം പൂർണമായും ഇല്ലാതായ ഈ കുരുവംശ�
ത്തിൽ പിെന്ന പ്രവാസിശത്രുവിെന്റ പ്രഖ്യാപനത്തിനു േവേണ്ട പത്രത്തിൽ മുഖ്യപ�
രിഗണന? അേതാ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഈ നാലാംതൂണിെന തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ
വല്ല ചാണക്യസൂത്രവും നിങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് രഹസ്യമായി ചൂണ്ടിേയാ?”,
രാജ്യസഭയിേലക്കു് ധൃതിയിൽ േപാവുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ആ ൈസ�
നികേവഷധാരിക്കു് അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“കൗരവഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്തുതിപാഠകെരാന്നും ആേവണ്ട, പ്രതികൂലവാർത്ത�
കൾ ഇടെക്കാെക്ക മുക്കാെമങ്കിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ക്കു് ഭൗതിക സൗകര്യ�
ങ്ങൾ ഉടനടി ഉയരുെമന്നു് െകാട്ടാരം സർവാധികാരി ഉറപ്പു തരുന്നു. ആ ക്ഷണം
സ്വീകരിക്കെട്ട?” മുഖ്യ പത്രാധിപർ സഹപ്രവർത്തകേരാടു് േചാദിച്ചു.

“സജീവമാെയാരു പാണ്ഡവ പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അവെരയും ഇട�
െക്കാന്നു മനഃപൂർവം െതാട്ടു തേലാടി പരിചരിക്കാമായിരുന്നു. െകാട്ടാരസമുച്ചയ�
ത്തിൽ സൗജന്യ താമസവും രാജകീയ ഊട്ടുപുരയിൽ മൂന്നു േനരം െപാരിച്ച കാള�
യിറച്ചി കൂട്ടിയുള്ള ഊണും ഇളമുറ കൗരവരുെട േതാളിൽ കയ്യിട്ടു് അന്തഃപുരം സന്ദർ�
ശനവും ഒെക്ക ഒപ്പം നിലനിർത്തുകയും െചയ്യാം”, ഒരു കരിമ്പിൻ കഷ്ണം കടിച്ചു യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകൻ പ്രത്യാശേയാെട പറഞ്ഞു.

“ഈ വരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു എന്നു
കരുതുക. സാങ്കൽപ്പികമായ മറുപടി പറയാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാരാട്ടഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനവികസനത്തിനു് ഇളമുറ കൗരവർ�
െക്കാപ്പം ആക്കം കൂട്ടാൻ വന്നതായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ. ഉച്ച.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒരു മുഖംമൂടി എനിക്കു് നേന്ന പരിചയമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഭര�
ണത്തിൽ മികവു് കാണിക്കാൻ ആ ഒരു െപായ്മുഖം മതിേയാ?”, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നി�
ന്നു് അവർക്കു േനെര ഫണമുയർത്തി ചാടിയ മൂർഖൻ പാമ്പിെന ഒരു മിന്നൽ നീ�
ക്കേത്താെട കഴുത്തിൽ പിടി മുറുക്കി ഉയർത്തുേമ്പാൾ അയാൾ പുഞ്ചിരി വിടാെത
പറഞ്ഞു.

2016/08/20

“അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിലിന്നെല പാണ്ഡവർ ആേയാധനകലയുെട ആരാധ്യ�
േദവത എന്ന ബഹുമതി േനടിയേല്ലാ. ശൂലം, ഗദ, അമ്പു് ഓേരാന്നിലും സ്വർണം
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വാരുന്നതു് െവറും അഞ്ചു േപരുള്ള ഈ കൗേന്തയർ”, െകാട്ടാരം േലഖിക നൂേറാളം
വരുന്ന കൗരവെര രാജ്യസഭയിൽ േനരിട്ടു.

“സാമ്രാജ്യേമാഹികളായ പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരർക്കു് ഇനിയത്യാവശ്യം േവ�
ണ്ടതു് സാക്ഷരതയേല്ല? തലയിൽ ൈകവച്ചു െകാട്ടാരം ഗുരു കൃപാചാര്യർ എന്നും
അവെര േനാക്കി െനടുവീർപ്പിടുകയേല്ല. െപടാപ്പാടു െപട്ടിട്ടും പാണ്ഡവർ അക്ഷര�
മാലയിൽ ൈകകാൽ തടഞ്ഞു മൂക്കുത്തി വീഴുകയേല്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൗരവ�
േരാ? മഹാകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചു തക്ഷശിലയിൽ േപായി ഉത്തമ സംവാദങ്ങളിൽ
പെങ്കടുക്കുന്നു.”, എഴുത്താണി ഉയർത്തി കാണിച്ചു െകാണ്ടു് ദുേര്യാധനൻ താളിേയാ�
ലയിേലക്കു തല താഴ്ത്തി.

“മക്കൾ ഭരണാധികാരികളായ ഹസ്തിനപുരിയിെല രാജകീയജീവിതത്തിൽ
മനം മടുത്ത കുന്തി ഇതാ നഗ്നപാദയായി വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. എങ്ങെന
ഓർക്കുന്നു ഈ വളർത്തമ്മെയ?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പക്ഷപാതമില്ലാെത പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപർക്കും ഒേര പന്തിയിൽ ഊെണാ�
രുക്കിയ ‘അമ്മ എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ യാത്രയയപ്പു േയാഗത്തിൽ കത്തിക്കയറു�
േമ്പാൾ’, കുന്തിെയന്തിനു് പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിൽ ചാടാെത എെന്റ െപറ്റതള്ള മാ�
ദ്രിെയ തീയിൽ തള്ളിയിട്ടു എേന്നാർത്തു് ആ ഭാഗ്യഹീനക്കു േവണ്ടി ഒരു പൂ ഞാൻ
അർപ്പിക്കെട്ട” നകുലൻ മുഖം തിരിച്ചു കണ്ണു് തുടച്ചു.

“കൗരവരാജസഭയിൽ പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമായി ഉയർന്ന നീതിേബാധത്തി�
െന്റ ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നു് ഭീഷ്മരുെടതായിരുന്നിേല്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിരായുധ പി�
താമഹെന അെമ്പയ്തു വീഴ്ത്തി ശരശയ്യയിൽ ഇളകാനാകാെത കിടത്തി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കുറ്റാേരാപണസ്വരത്തിൽ അർജ്ജുനെന േചാദ്യം െചയ്തു

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

“യമുനാതീരെത്ത ഹരിതവനമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പുള്ള കുരുേക്ഷത്രം.
പതിെനട്ടു നാൾ അവിെട രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ സ്വത്തുതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നട�
ത്തിയ േപാരാട്ടത്തിൽ മരിച്ചു വീണതു് നാൽപ്പതു ലക്ഷം േപെരന്നു് വ്യാസൻ. എത്ര
മൃഗങ്ങെള അവിെട അറുത്തു് ൈസനികർ തിന്നു എന്നു് കണക്കു വ്യാസൻ പറഞ്ഞു
വച്ചിട്ടില്ല.

ഞാൻ അധികാരത്തിൽ കയറി മൂന്നു ദശാബ്ദം കഴിയുേമ്പാൾ കുരുേക്ഷത്രം
ഇന്നു് നിബിഢവനമാണു്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ സംരക്ഷിത വന�
വുമാണു്. ഇെതങ്ങെന ഞാൻ സാധിച്ചു എന്നേല്ല? ഒന്നും മറച്ചു െവക്കുന്നില്ല, പ്രകൃ�
തിയുെട നിർേലാഭമായ പിന്തുണ, യമുനയുെട നീർത്തടത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ച�
തു യുദ്ധത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത ൈസനികരുെട പുനർജ്ജന്മം എന്നു് ചിരഞ്ജീവി
കൃപാചാര്യൻ. നാെള ഞാൻ മഹാരാജാപദവി ഒഴിയുന്നു. എെന്റ അവതാേരാേദ്ദ�
ശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നു് വരും യുഗത്തിൽ ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു് േചാദിച്ചാൽ
പറയൂ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിയാൻ ഖാണ്ഡവവനം തീയിട്ട ഞാൻ ശ്മശാനകുരുേക്ഷത്ര�
െത്ത െകാടുംകാടാക്കി വളർത്തി പാപ പരിഹാരം െചയ്തു.”
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“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ അന്ത്യപ്രഭാഷണം ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ േചർക്ക�
േണാ” പത്രാധിപർ േചാദിച്ചു.

“ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ എറിയൂ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ ആൾരൂപം നിർലജ്ജം െച�
യ്ത ആത്മപ്രശംസ” െകാട്ടാരം േലഖിക ൈക ഉയർത്തി.

ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ ഇേപ്പാൾ വായിച്ചു.
“നിത്യജാള ്യതയിൽ അജ്ഞാതവാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ െമനെക്കടുന്നതിേന�

ക്കാൾ, അഭിശപ്തപാണ്ഡവർ എത്രയും േവഗം ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷരാവു�
കയാണു് മാനവരാശിക്കു് നല്ലെതന്നു് പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടവരുെട പ്രിയങ്കര�
നായ കർണൻ. വിദൂര അംഗരാജ്യത്തിൽ പിേന്നാക്കക്കാരുെട ഉന്നമനത്തിനു വി�
കസനപദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, ദരിദ്രെനങ്കിലും ദാനശീലനായ
കീഴാള സൂതപുത്രൻ.

“െതളിഞ്ഞ െവയിലിൽ കർണെന്റ അഭ്യാസപ്രകടനം വിസ്മയകരമായി. “വി�
ദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന കാലത്തു് അരേങ്ങറ്റത്തിൽ ചില പാണ്ഡവ അനുകൂല ബ്രാ�
ഹ്മണ ഗുരുക്കൾ അഭ്യാസത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത പരസ്യമായി അവ�
മാനിച്ചേപ്പാൾ, ഈ നില്ക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി രാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനൻ ഉടൻ എെന്ന
സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അംഗരാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു. ആജീവനാ�
ന്ത സൗഹൃദം വാഗ്ദാനം െചയ്തതിെന്റ വാർഷികദിനം കൂടിയാണിതു്”, കർണൻ
ഓർത്തു.

“തുടർന്നു് കർണനും ദുേര്യാധനനും പരസ്പരം പുകഴ്ത്തുന്നതും േദശഗീതം പാടുന്ന�
തും ആലിംഗനം െചയ്യുന്നതും ൈക േകാർത്തു് നടക്കുന്നതും സ്വവർഗകാമനയുെട
ആരാധകരായ അംഗരാജ്യനിവാസികെള േകാരിത്തരിപ്പിച്ചു.”

“കൗരവഅടിമ എന്ന നാമമാത്രസ്ഥിതിെയ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാ�
ധനെന്റ വ്യക്തിഗത അടിമ എന്നു് പലേപ്പാഴും അഭിമാനിക്കുന്നതു് പാണ്ഡവരിൽ പ്ര�
യാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു് അറിയാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ
വനാശ്രമത്തിനു പുറെത്ത ആലിൻ ചുവട്ടിൽ ചൂതാട്ടത്തിെന്റ കുതിപ്പിലായിരുന്നു.

“പുറേത്തക്കു േനാക്കൂ, അവരിേപ്പാൾ ചൂതു് കളിക്കുന്നതു് പരസ്പരം എെന്ന പണ�
യെപ്പടുത്തിയാണു്. ആരു േതാറ്റാലും ഞാൻ അേപ്പാൾ േജതാവിെന്റ അടിമയാ�
വണം എന്നാണു ക്രമം. അതു് പറഞ്ഞു എെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്താൻ ജയിച്ച പാണ്ഡ�
വൻ ഓടി വന്നാലും നിയമവഴി പറഞ്ഞു െകാടുക്കും. നിലവിൽ ദുേര്യാധനെന്റ േമൽ�
േക്കായ്മക്കു പൂർണമായി വിേധയമായിരിക്കും പാണ്ഡവർ എന്നിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
അടിമത്വം. അതാണവരുെട മനഃപ്രയാസം”, പാഞ്ചാലി അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുകയാ�
യിരുന്നു.

2016/08/21

“വിഘടനവാദികളുെട സംഘടിത കായികശക്തിപ്രകടനത്തിനു ശക്തമായ
പ്രതിേരാധ വലയം സൃഷ്ടിച്ചു മാതൃഭൂമിയുെട അഖണ്ഡതക്കായി യുദ്ധാന്ത്യദിനത്തിൽ
മാത്രം ജീവത്യാഗം െചയ്ത ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മവാർഷികം ജനകീയകൂട്ടായ്മയുെട േപ�
രിൽ േദശീയപ്രശസ്തി േനടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു് പുതിയ ഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരൻ.”
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എെന്ന ധർമ്മപുത്രർ എന്നു മാത്രേമ ജനം പരിമിതമായി പ്രകീർത്തിക്കൂ, ദുേര്യാധ�
നൻ പെക്ഷ അവർക്കു മരിച്ചിട്ടും ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമകളിൽ നിറയുന്ന രണധീരനാ�
ണു്. ത്യാഗസമ്പന്നമായ ആ ജീവിതകഥ വ്യാസൻ വളെച്ചാടിച്ചാണു് ഭാവി തല�
മുറയ്ക്കു് സമ്മാനിക്കുന്നതു് എന്നറിഞ്ഞു. അതു് പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കില്ല.
േത്രതായുഗത്തിെല രാമകഥെക്കന്നേപാെല മഹാഭാരതത്തിനും വരും ഭാവിയിൽ
നിരവധി പരിേപ്രക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യാസനു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി.”

“ഇതാേണാ നീ എഴുതിയ വാർത്ത എന്നു് ഞാൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാ ഭര�
ണകൂടത്തിൽ നിെന്നക്കാലവും സൗജന്യം േനടിയ പത്രപ്രവർത്തകെന േപാെല
നീ ഇങ്ങെന പരുങ്ങുന്നെതന്തു്?” ഹസ്തിനപുരി പത്രികയുെട യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
േചാദിച്ചു.

“കീറത്തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ കുറച്ചു അവിലുമായി സാന്ദീപനിഗുരുകുലത്തി�
െല ആ ദരിദ്രസഹപാഠികൾ നിങ്ങെള ആേശ്ലഷിക്കാൻ വിയർത്ത ശരീരങ്ങളുമായി
പുറത്തു് പുലർച്ച മുതൽ വരിനിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഓേരാരുത്തെര അകേത്തക്കു് പറഞ്ഞു
വിടെട്ട? അവിൽ ഇവിെട ഏൽപ്പിച്ചു നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തിയാൽ ഐശ്വര്യകുേചലാ�
നുഭവത്തിെന്റ ആവർത്തനം അവർ നിന്ന നിൽപ്പിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു”

ഭർത്താവിെന സത്യഭാമ ആേക്ഷപിക്കുന്നതു് േകട്ടാണു് െകാട്ടാരം േലഖിക
അന്തഃപുരത്തിൽ കയറിയതു്.

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

“മാറിയിരുന്നു എഴുത്താണി െകാണ്ടു് പനേയാലയിൽ എേന്താ എഴുതുന്നതു് കാ�
ണാം. ഭാര്യ അഭ്യസ്തവിദ്യയായിരിക്കുക, കൗമാരം വെര കാട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരം
പരിചയെപ്പടാൻ ൈവകിയ ഭർത്താക്കന്മാർ അവളുെട അന്തരംഗം അറിയാനാവാ�
െത അന്ധാളിച്ചു നിൽക്കുക, ഞങ്ങൾ സാധുജീവികൾ” ഭീമൻ വിരൽ കടിച്ചു, വാക്കു
മുറിഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനായി.

2016/08/22

“അവൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയേപ്പാൾ അനുേമാദിക്കാൻ െചന്ന�
വരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങെള കണ്ടില്ല. രാജസഭയിൽ കൗരവർ ഉടുതുണി വലിച്ചു
അവെള പരസ്യമായി അപമാനിക്കുേമ്പാൾ അരുതു് എന്നു വിരൽ ചൂണ്ടാൻ നിങ്ങൾ
വന്നില്ല. അടിമെപ്പണ്ണായി അവൾ വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിനു നഗ്നപാദയാ�
യി േപാവുേമ്പാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ െചന്നില്ല. മാപ്പർഹിക്കാത്ത എന്തു
തരം ഗാർഹികപീഢനമാണു് നിങ്ങൾ എക്കാലവും പുത്രവധുവിേനാടു് കാണിച്ചതു്”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഇരുൈകപ്പത്തികൾ മലർത്തി.

“ഈ വിരെലാന്നു െഞാടിച്ചാൽ എെന്റ ചുറ്റും വാലാട്ടി ആജ്ഞ കാത്തു് നിന്നി�
രുന്ന അഞ്ചു േദവസന്തതികെള ആദ്യരാത്രിയിൽ പാലും പഴവുമായി കിടപ്പറയിേല�
ക്കു് പറഞ്ഞയച്ചതാണു് പുത്രവധുവിനു ഞാൻ നൽകിയ വിവാഹപാരിേതാഷികം.
എെന്റ പ്രിയമക്കെള നിസ്സാരകാര്യത്തിനു േപാലും അവൾ ആദ്യരാത്രി മുതൽ നി�
ന്ദിക്കുേമ്പാൾ ഒരു വാക്കു േപാലും മറുത്തു് സംസാരിക്കാത്തതാെണെന്റ മനഃസം�
യമനം”, ഗാന്ധാരിയുെട ദാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു െകട്ടു് വിഴുപ്പുതുണികളുമായി
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െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല കുളത്തിേലക്കു് വിനീതമായി േപാവുകയായിരുന്നു ആ വൃ�
ദ്ധവിധവ.

“മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്ന േപരിൽ ഒരു കുടിലപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി പാണ്ഡവെര�
യും പാഞ്ചാലിേയയും അധികാരത്തിെന്റ സുഖവഴിയിൽ നിന്നു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ
വഴിയമ്പലമില്ലാത്ത െപരുവഴിയിേലക്കു് തള്ളി വിടുന്നു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു.

“എെന്റ അച്ഛൻ അഭിമന്യു െകൗമാരപ്രായത്തിൽ എങ്ങെന മരിച്ചു എന്നു്
ഇെന്നല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ പങ്കും. അെതാന്നും ഇനി
എെന്ന ഓർമിപ്പിക്കരുെത. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഓടിെയത്തിയ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ, അന്ധചക്രവർത്തി െചേങ്കാൽ തരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എെന്തല്ലാം
േകാലാഹലം ഇവിെട നടത്തി? മുപ്പത്തിയാറു െകാല്ലം െപരുമാറ്റ കാപട്യത്തിെന്റ
െപരുന്തച്ചനായ യുധിഷ്ഠിരൻ നാടു് ഭരിച്ചു എന്നിട്ടും അത്ര തെന്ന പ്രായമുള്ള ഞാൻ
യുവരാജ എന്ന പദവിയിൽ ഹിമാലയ ചുരത്തിനു െകാടും തണുപ്പിൽ ശത്രുനീക്കം
പ്രതിേരാധിക്കാൻ കാവൽ. വാനപ്രസ്ഥമായാലും മഹാപ്രസ്ഥാനമായാലും പാ�
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും അന്തിമപദയാത്ര നാെള രാവിെല തുടങ്ങും, യാത്ര അയ�
പ്പിനു കാണണം.” െകാട്ടാര വിപ്ലവം ആസൂത്രണം െചയ്ത യുവരാജാവു് പരീക്ഷിത്തു്
പറഞ്ഞു.

2016/08/23

“മുഖത്തും മാറിലും കാണാം യുദ്ധം വിതച്ച മുറിപ്പാടുകൾ, പെക്ഷ െകാച്ചരിപ്പല്ലു�
കളുെട െകട്ടുറപ്പു് തകർക്കാൻ കൗരവപ്രഹരത്തിനു കഴിഞ്ഞിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട പാണ്ഡവമുഖ്യ�
െന്റ ജന്മദിനം ആേഘാഷിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര ഉദ്യാനം.

“ഏതാപൽഘട്ടത്തിലും പല്ലിെന തുണച്ച നാവിനു സ്തുതി. േപാരാട്ടത്തിന്നിെട
പറയാനുറച്ച നുണ പ്രേത്യക സാഹചര്യത്തിൽ അർദ്ധസത്യമായി മാറിയതു് കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല. ദുേര്യാധനെന മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു തുട�
യിൽ മാരക ഗദാ പ്രഹരേത്താെട ഭീമൻ കീഴ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ
ദുേര്യാധനാ” എന്നു് വിലപിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ച നാവാെണെന്റ ദന്തനിരയുെട കാ�
വൽേദവത.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല രാജസൂയചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നിങ്ങളിേപ്പാൾ െവറു�
െമാരു സാമന്തഹസ്തിനപുരി രാജാവാകുന്നതിൽ പന്തിേകടിേല്ല. െചേങ്കാൽ ഇളമുറ
സഹേദവെന ഏൽപ്പിച്ചു സിംഹാസനത്തിന്നരിെക കാവൽേദവതയായി വാണരു�
ളുന്നതേല്ല നല്ലതു്?” വരിനിന്നു അഭിവാദ്യം െചയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മായൻ നിർമിത െകാട്ടാരനിർമിതി ഒഴിെക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിത
രാജസ്ഥാപനങ്ങൾ വല്ലതും നിങ്ങൾ കണ്ടിരുേന്നാ? ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെതളിയി�
ച്ചു പണിത കുടിേയറ്റയിടം മാത്രമായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, ഇന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കു�
േമ്പാൾ, െവറുെമാരു േമാഹവലയം, എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി? കുന്തം െകാണ്ടും കൗ�
ശലം െകാണ്ടും ഞങ്ങൾ േനടിെയടുത്ത ൈപതൃകം.”
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“കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വിധവകളുെട ദുരിതത്തിൽ ദുഃഖമുെണ്ടന്നു യുധിഷ്ഠി�
രൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അരമനയുെട മുമ്പിൽ പ്രേക്ഷാഭവും ഉപവാസ ഭീഷണിയും?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു.

“ഇടെനഞ്ചിൽ ൈകവച്ചു് പറേയണ്ട വാക്കുകൾ വാചാലമായി പറയുന്ന ഒരു
വ്യാജരാജാവിെന്റ നീതിേബാധത്തിൽ പടുത്തുയർത്തേണാ കൗരവരാജവിധവകളു�
െട പുനരധിവാസം?”

“ഇെതന്താണു് പാണ്ഡവപാളയത്തിനു പിന്നിൽ പുഴേയാരം േചർെന്നാരു
കത്തുന്ന തീകുണ്ഡം” െകാട്ടാരം േലഖിക െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം ദുേര്യാധനനുമായി അന്തിമയുദ്ധമാണു്. േപാരാട്ട�
ത്തിൽ മരിക്കുന്നതു് ഒരു പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ ആെണങ്കിൽ, ഞാൻ നവവധു േവഷ�
ത്തിൽ ഉടൻ ഇതിൽ ചാടി മരിക്കണം എന്നാണു ഈ പാണ്ഡവഭർത്താക്കന്മാർ
പറയുന്നതു്. അതു േവേണാ എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, േജതാവ് ദുേര്യാ�
ധനെന്റ െവപ്പാട്ടിയായി കഴിയുന്നതിൽ നീതിനിേഷധം ഉണ്ടാവുെമന്നവർ പ്രവചി�
ക്കുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് പൂർണവളർച്ച എത്തിയ സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന
ഞാൻ ഈ തീകുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കാവ്യനീതിയുെണ്ടന്നു പാ�
ണ്ഡവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ ആരും ആ സാധ്യതയിൽ വീണു േപാവിേല്ല?”, പാ�
ഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. േദഹമാസകലം മുറിപ്പാടുകളുമായി പാണ്ഡവർ ചുറ്റും േപ്രക്ഷ�
കരായിരുന്നു.

2016/08/24

“േപാരാട്ടപ്രാേയാജകരായ കൗരവരുെട സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ശവസംസ്കാരചട�
ങ്ങിലൂെട അഭിമന്യു അങ്ങെന ഇന്നെല രാത്രി കഥാവേശഷനായി. നിങ്ങളാരും ആ
വഴിെക്കാന്നു തലയിൽ തുണിയിട്ടു് േപായതുകൂടിയിേല്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനെന േനരിട്ടു. യമുനയുെട തീരം അതിരാവിെല മൂടൽമഞ്ഞിൽ പരസ്പരം മുഖഭാ�
വം വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റിെല്ലങ്കിലും, അവളുെട ശബ്ദത്തിൽ നീരസം പ്രകടമാ�
യിരുന്നു.

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

വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ പാഞ്ചാലിയുെട മരണെമാഴി േനരിട്ടു േകട്ട ഏക വ്യ�
ക്തി അേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുഃസ്സംശയം മറച്ചു വക്കാെത മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീെയ നിർദ്ദയം േചാദ്യം െചയ്തു.
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“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴിയായി കൂെടയുണ്ടാവും എന്നു് മി�
ക്കവാറും സമ്മതിച്ചാണു് പാണ്ഡവർക്കു് പിന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാ�
ലി എെന്ന കൂെട കൂട്ടിയതു്. കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ�
േയാെട, ഭീതിേയാെട േനാക്കിത്തുടങ്ങി. ഒന്നും ഞാൻ അേപ്പാൾ േചാദിച്ചില്ല. പുൽ�
ത്തകിടിയുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ അകെല കണ്ടേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഭീതിയിൽ പാ�
ഞ്ചാലി മുട്ടു് കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈകകൾ കൂപ്പി. േതാളിൽ ൈക വച്ചു് ഞാൻ
സ്പർശസാന്ത്വനം നല്കി. ‘ഇല്ല ഞാൻ ഇനിെയാരടി മുന്നിേലക്കു്, വയ്യ എനിക്കീ
മടിയൻ സന്യാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം വീണ്ടും ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ’
എന്നു് വിതുമ്പി നിലവിളിച്ചു പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാണ്ഡ�
വർ സന്യാസികേളാടു് ഉപചാരം പറയുന്നതിനിടക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടു േപാ�
യി എന്നു േവണം അനുമാനിക്കാൻ. പാഞ്ചാലിയുെട അനാഥ െഭൗതിക ശരീരം കു�
െറ വലിച്ചിഴച്ചേപ്പാൾ കണ്ണിൽ െപട്ട ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു ഞാൻ കുളിച്ചു ഈറ�
നുടുത്തു് തിരിച്ചു േപാന്നു.” േതാഴി, ഇനിയും എേന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്ന സം�
ശയം ഉണർത്തി, തിരക്കഭിനയിച്ചു പുതിയ ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തി�
െന്റ അരികിേലക്കു് േപായി.

“ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരം െകാള്ളയടിച്ചു പാഞ്ചാലിയുെട അമൂല്യര�
ത്നേശഖരം നിങ്ങൾക്കു് വീതിച്ചു തന്നു എന്നേല്ല അരമനരഹസ്യം? പിെന്ന എന്താ
അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിനു േദഹാദ്ധ്വാനം എന്നു പറഞ്ഞു് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും പൂക്കാ�
രെതരുവിൽ മാലേകാർത്തു് വില്ക്കുന്നതു്? െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു
മയമില്ലാെത േചാദിച്ചു.

“ആരു ജയിച്ചു എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരി ഔേദ്യാഗികമായി
വിലയിരുത്തി തീരുമാനിക്കും മുമ്പു തെന്ന, ചില പാണ്ഡവർ ഇടിച്ചു കയറി ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ അന്ധരാജാവിെന ബന്ദിയാക്കിയതു് നിങ്ങളുെട പത്രത്തിൽ വാർത്ത�
യായിേല്ല, വാർത്തയാവാത്ത ഒന്നിതാ. അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു് രാത്രി
തെന്ന കുരുവംശ രഹസ്യഅറകളുെട അതീവസുരക്ഷ തകർത്തു് പുതിയ ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ ചാരവകുപ്പ്േമധാവി നകുലൻ, വാരി വലിച്ചു എല്ലാം കടത്തി. രാവിെല
ഞങ്ങൾ, കൗരവരാജവിധവകൾ, അവിെട സ്ഥിതിയറിയാൻ സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ,
രഹസ്യഅറയിൽ ആെക കണ്ടതു് കരിക്കട്ടയും തലനാരും മാത്രം” ദുേര്യാധനവി�
ധവയുെട േനാട്ടം പകച്ചതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട വാെപാത്തി ചുറ്റും ഭീതിേയാെട
േനാക്കി.

2016/08/25

“കൗരവപക്ഷത്തു് നിന്നു് പാണ്ഡവേരാടു് േപാരാടുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല
നകുലനും സഹേദവനും സേഹാദരി മാദ്രിയുെട ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ആെണന്നു്?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മാത്ര രാജാവു് ശല്യനു് േനെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി.

“വിവാേഹതരപ്രസവങ്ങൾ മൂന്നുനാലു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിഹിതരതിയിൽ
മടുപ്പു േതാന്നിയ കുന്തി, ബാക്കിയുള്ള ഒരു വശീകരണ മന്ത്രം ഇളയറാണി മാദ്രിക്കു
െകാടുത്തു, ‘എനിക്കു് േവണ്ടി നീ ഗർഭം ധരിക്ക’ എന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അശ്വിനിേദ�
വതകളുമായി മാദ്രി വിനീതമായി സഹകരിച്ചു ആ ഇരട്ട പ്രസവം സംഭവിച്ചു എന്ന�



169 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

തിൽ കവിെഞ്ഞാരു ൈജവികമാതൃത്വമായിരുേന്നാ, ഭർത്താവു് നാെള കുഴഞ്ഞു വീ�
ണു മരിച്ചാൽ ചിതയിൽ ചാടാൻ ബാധ്യത ഏെറ്റടുത്ത എെന്റ പാവം സേഹാദരി�
ക്കു്? കുന്തി എന്തു പ്രതിഫലം മാദ്രിക്കു െകാടുത്തു എന്നറിയിെല്ലങ്കിലും വാടകഗർഭം
എേന്നാ മേറ്റാ ഇതിഹാസകാരൻ വ്യാസൻ ഒരു വിചിത്ര സാേങ്കതികപദം അതാ�
വിഷ്കരിക്കാൻ കെണ്ടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണറിഞ്ഞതു്, ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കതു്
പൂർണമായി മനസ്സിലാവിെല്ലങ്കിലും വരും യുഗത്തിൽ സംഗതി നെല്ലാരു വരുമാന�
മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ജനകീയമാവും”, അതിരഥപുത്രൻ കർണെന്റ േതരാളിയാ�
വാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട ചക്രവർത്തി ശല്യൻ ഒച്ച വച്ചു.

“കളിയുെട കളവറിയാെത ചൂതാടി കൗരവഅടിമയാെയങ്കിലും, െപാങ്ങച്ചയുധി�
ഷ്ഠിരെന ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി േപാലും ആദ്യകാലത്തു് വിളിച്ചിരുന്നതു് ‘അഭിവന്ദ്യ
മഹാരാജാേവ’ എന്നു് തെന്നയായിരുന്നു. അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് പച്ചനാക്കി�
ലയിൽ രുചിഭക്ഷണം അമർത്തി മൂന്നു േനരവും വിളമ്പി വച്ചു െകാടുക്കും. ‘മഹാ�
രാജാവു്’ ഉെണ്ടണീക്കും വെര ബാക്കി നാലു ഭർത്താക്കൻമാരും ഞാനും ഇങ്ങെന
ഒറ്റക്കാലിൽ ആജ്ഞ കാത്തു് നിൽക്കും. ഉരുള ഉരുട്ടുന്നതും, നാക്കു പുറത്തിട്ടു് വാ�
തുറന്നു അകേത്തക്കു് ഉന്നം െതറ്റാെത എറിയുന്നതും, ചുണ്ടുകൾ പൂട്ടി താടി ഉയർ�
ത്തി അമുക്കുന്നതും പാടു െപട്ടു് ഇറക്കുന്നതും, ഇടക്കിടക്കു വയർ ചലിപ്പിച്ചു ഇടം
കൂട്ടുന്നതും ഒെക്ക എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ആദരേവാെട കണ്ടു നിൽക്കും? വിശക്കു�
ന്നു വയറു കാളുന്നു എെന്നാെക്ക അയാൾ ഈയിെടയായി നിലവിളിച്ചാൽ, ഊട്ടു�
പുരയിൽ ഞാൻ അലസമായി അക്ഷയപാത്രം െകാണ്ടു വക്കും. പിെന്ന അവരഞ്ചു
േപരും വാരി വലിച്ചു തിന്നുന്നതു് കാണാെനാന്നും െമനെക്കടാെത എെന്റ പാട്ടിനു
താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ നീന്താൻ േപാവും”, വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിൽ,
പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ആഹാരരീതിെയ കുറിച്ചു് മുൻ രാജമാതാവു്
പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികയുമായുള്ള അഭിമുഖം നാെള ഇറങ്ങുന്ന ഹസ്തിനപുരി
പത്രികയിൽ.

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

“തിരിച്ചറിയാവുന്ന നിറങ്ങളിൽ ൈസനിക േവഷം തുന്നും മുമ്പു് ദുേര്യാധനൻ യു�
ദ്ധത്തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. െകാല്ലുന്നതും ചാവുന്നതും പാണ്ഡവർ എന്നാണു കൗരവ�
പാളയത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരസേന്ദശം” പാഞ്ചാലപുത്രൻ പ്രത്യാശ നഷ്ടെപ്പട്ട േപാ�
െല പരുങ്ങി.

2016/08/26

“കൗരവരാജവിധവകെള ബലം പ്രേയാഗിച്ചു ഒരു െകാല്ലം മുമ്പു് കുടിെയാഴിപ്പി�
ച്ചിട്ടും അവരുെട ആഡംബര മന്ദിരങ്ങൾ ഇന്നും ആൾതാമസമില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞു കി�
ടക്കുന്നേല്ലാ. പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലെത്തന്ന േപാെല ഒരു വീട്ടിൽ ഇനിയും
മുട്ടിയുരുമ്മി കഴിയാെത അവയിൽ കയറി മാറി മാറി ആസ്വദിച്ചു താമസിച്ചു കൂെട?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“മണ്മറഞ്ഞ കൗരവരുെട ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ ഇനിയും കുടിെയാഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നു
െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യൻ വിധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പിെന്നന്തു െചയ്യും? പകൽ സമയ�
ത്തും അവിെട നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിെല െകാലെവറി േകൾക്കുെന്നന്നു ഭീമനും
ആ വഴി നടക്കുേമ്പാൾ നിലവിളിക്കുന്നു. കർമേശ്രഷ്ഠ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കു്
രാജ്യസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന നകുലൻ കൂടുതൽ േചാദ്യങ്ങൾ െചവി െകാള്ളാ�
െത മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചു.

“വരിയായി വഴിനടന്നു വാനപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് നീങ്ങിയ പാണ്ഡവർക്കു് പി�
ന്നിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ പാഞ്ചാലിെയ ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരനു് മനഃ�
സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിെല്ലേന്നാ?” നിന്ദ മറച്ചു വക്കാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“താൻ മരണേദവതയുെട മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറിയാത്ത വിധം മറവി
േരാഗം ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ ചക്രവർത്തി’ക്കു് എങ്ങെന മെറ്റാരാൾക്കു് പ്രഥമശു�
ശ്രൂഷ െചയ്യാൻ ഓർമ േതാന്നും?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല ഓേരാ ദരിദ്രനും േമലനങ്ങാെത ഊണു് കഴിക്കാൻ അക്ഷ�
യപാത്രം സൗജന്യമായി വീട്ടിെലത്തിക്കാനാവണം എന്നതാണു് പാണ്ഡവ ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ േമാഹം” കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു് അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഭീമൻ
വിതുമ്പുന്ന സ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്.

2016/08/27

“നൂറു കൗരവരും നിങ്ങളുെട കറ കളഞ്ഞ ആരാധകരാേണാ? െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കരുതേലാെട ഇറങ്ങിെച്ചന്നു.

“കൗരവരും അവരുെട യുവപുത്രന്മാരും നിർല്ലജ്ജം എെന്ന പ്രണയേത്താെട
േനാക്കുന്നതു് പുതുമയുള്ള തിരിച്ചറിെവാന്നുമല്ല. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളും വാർത്ത
േതടി ഓടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുേപാവുന്നതേല്ല. എല്ലാ ആരാധകരുെടയും
അഭിനന്ദനങ്ങൾ പെക്ഷ അങ്ങെന പരസ്യമായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കാറില്ല. ഇട�
െക്കാന്നു ആ പ്രണയമിഴികളിൽ േനാക്കിയാലും കാണാം, ആ രതിജന്യആേവശ�
വും, തിമിർപ്പുള്ള പ്രശംസയും, എെന്റ ഉടലിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിഴലിക്കുന്ന േനാ�
ട്ടവും”, യുവ കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിചരണത്തിനു് പരിശീലം െകാ�
ടുക്കാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു േദവനർത്തകിെയ േപാെല അണിെഞ്ഞാരു�
ങ്ങിയ പാഞ്ചാലി.

2016/08/28

“ഇെന്നന്താണു് മുഖത്തു് അവിശുദ്ധമാെയാേരാർമയുെട േവദനിപ്പിക്കുന്ന സാ�
ന്നിധ്യം?”, അന്തഃപുരേത്താടു േചർന്ന പൂങ്കാവനത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്ന മഹാ�
റാണിേയാടു് ഉപചാരപ്രകടത്തിനു േശഷം െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അേതാ വിദൂരമല്ലാത്ത സാധ്യതയുെട സാന്നിധ്യേമാ?”, ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ
മുതൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷം എെന്ന പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത പാണ്ഡ�
വർ വച്ചടിവച്ചു മലമ്പാതയിലൂെട സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ലക്ഷ്യമാക്കി മുേന്നറുേമ്പാൾ, പി�
ന്നിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ എെന്നയാേരാ മലമടക്കുകളിൽ നിശബ്ദം അടക്കം െചയ്യുന്നു.”
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“ഏേതാ കർഷകൻ കന്നു പൂട്ടി നിലെമാരുക്കി വിതച്ചു വിളഞ്ഞു് െകായ്തു െമതി�
ച്ച ധാന്യം േവവിച്ചതാേണാ ഈ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങെന േതാന്നുേമ്പാൾ
േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വലിച്ചാൽ കിട്ടുക, അേതാ പ്രതീതി ഭക്ഷണേമാ?”, ഊണു്
കഴിക്കാൻ കൂടുേന്നാ എന്നു് നകുലൻ ക്ഷണിച്ചു ഊട്ടുപുരയിൽ െവറും നിലത്തു് ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ഇലയിൽ വിളമ്പി കിട്ടിയ ഭക്ഷണം േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു്.

2016/08/29

“ഒരു ഭരണപരിചയവുമില്ലാത്ത പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു്
നിങ്ങളാറു േപരും ഇങ്ങെന മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത പടിയിറങ്ങിയാൽ ഹസ്തിനപുരിയു�
െട ഭാവി സുരക്ഷാഭീഷണി പിെന്ന ആരു് േനരിടും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ
കുരുവംശാധിപെന്റ മുത്തച്ഛേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അെതന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു്? കുടിേയറ്റ കൃഷിക്കാരായി
ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ െചന്നു് െകാടുംകാടു് െവട്ടിെതളിയിച്ചു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗ�
രം പണിതേപ്പാൾ ഇനി ഞാൻ തെന്ന ചക്രവർത്തി എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ േവ�
ണ്ട രാഷ്ട്രീയ ഔചിത്യം നിരക്ഷരയുധിഷ്ഠിരൻ അേന്ന കാണിച്ചതേല്ല”, േനരിെയാര�
ക്ഷമ കലർന്നിരുന്നു അർജ്ജുനെന്റ ശബ്ദത്തിൽ. വാർദ്ധക്യത്താൽ ശരീരചലനം
പതുെക്കയും.

രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതെയ ദശാബ്ദങ്ങേളാളം െവല്ലു വിളിച്ച വിഘടനവാദി�
കളുെട സംഘടിത ആക്രമണെത്ത പ്രതിേരാധിച്ചു ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവ രാ�
ജകുമാരൻ ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമക്കായി കുരുേക്ഷത്രയുെട ആദ്യവാർഷി�
കദിനത്തിൽ പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരനു യുദ്ധരത്നപുരസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമ�
തിയായി യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അരേങ്ങറ്റ ൈമതാന െപാതുേവദിയിലാണു്
ഞങ്ങളിേപ്പാൾ. പുരസ്കാരം മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനവിധവ
ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഇതിഹാസമുഹൂർത്തതിനു് ഞങ്ങളും അങ്ങെന സാക്ഷി.

(െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ദിനക്കുറിപ്പ്).

2016/08/30

“ദശാബ്ദങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന വീടു് സ്വന്തം സമ്പാദ്യം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ�
െണന്നും, കുരുവംശത്തിെന്റ ഒരു സൗജന്യവും അതിെന്റ നിർമിതിയിൽ സ്വീകരിച്ചി�
ട്ടിെല്ലന്നും അവകാശെപ്പടുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ സത്യവാങ്മൂലവും െപാക്കിപ്പിടിച്ചാണു്
രാജവിധവ കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിെന െചറുക്കുന്നതു്. എങ്ങെന േനരിടും ഈ സംഭവ�
വികാസം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുടിെയാഴിപ്പിക്കുന്നതു് േരഖ േനാക്കിയാേണാ. ഒന്നും ഫലിക്കിെല്ലങ്കിൽ പുക�
ച്ചു് പുറത്തു ചാടിക്കും”, ചാരവകുപ്പു േമധാവിയുെട ചുമതല വഹിക്കുന്ന നകുലൻ നി�
സ്സാരമായി പറഞ്ഞു.

“എെന്റ ഭൂതകാലം ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
വിചാരിക്കുകയാണു്, എെന്റ ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഉട�
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നടി വായിച്ചുകൂടാ?”, കുന്തീേദവി േനരിയ േരാഷേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയണം? കർണൻ എന്നു്
ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു പരാമർശിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും എഴുതെപ്പടാ�
ത്ത ഒരു വലിയ ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?”,
ഔപചാരികമായി മുട്ടുകുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ രാജമാതാവിെന്റ ൈക
മുത്തി എഴുേന്നറ്റു.

“ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു കഷ്ടെപ്പട്ടു് സ്വയം ചുമന്നു െകാണ്ടു് വന്ന കല്യാണെസൗഗ�
ന്ധികം, പാതിരാത്രി വിളിച്ചുണർത്തി ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഔപചാരിക പ്രശംസയിൽ
ഒതുങ്ങിേയാ പ്രണയിനിയുെട പ്രതികരണം?”

“വലിെച്ചറിയൂ വാടിയ പൂക്കൾ. പരിമളം മാറാത്ത പൂക്കൾ എേന്നാ പറിച്ചു െകാ�
ണ്ടു് വെന്നെന്നയിവൻ ചൂടി, എന്നു് പായിൽ പുണർന്നു കിടന്നുറങ്ങിയ ഇളമുറ നകു�
ലെന തേലാടി പാഞ്ചാലി, വിരൽ ചൂണ്ടി കിടപ്പറയിൽ നിെന്നെന്ന ആട്ടിപ്പുറത്താ�
ക്കി”, ഭീമൻ സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാെത െകാട്ടാരം േലഖികയുെട മുമ്പിൽ വിതുമ്പി.

2016/08/31

“േചാരപ്പുഴ ഇങ്ങെന ഒഴുക്കി േവേണാ സൂചി കുത്താനിടം േനടാൻ?” ൈസനിക�
രുെടയും മൃഗങ്ങളുെടയും ജഡം വീണു ചുവന്ന യമുനെയ േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാടു േചാദിച്ചു. േജതാക്കൾ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ നിന്നു് പദയാത്രയിലായിരുന്നു.

“കൗരവകുടലുകൾ പറിക്കണെമന്ന ഭീമപ്രതിജ്ഞ േപാരാട്ടഒഴുക്കിെന്റ ഗതി മാ�
റ്റിേയാ? ദിവ്യായുധപ്രദർശനം മികേവാെട നിർവഹിച്ചാൽ തെന്ന പാണ്ഡവർക്ക�
നുകൂലമായി ശാക്തികസമവാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യക്കുരുതിയില്ലാെത നിർവഹിക്കാെമ�
ന്ന നകുലനിർേദശം ൈസനികതന്ത്രെത്ത സ്വാധീനിച്ചിെല്ലന്നുേണ്ടാ? ഹിംസയില്ലാ�
ത്ത സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരെമന്ന നയതന്ത്ര ആശയത്തിൽ കത്തിവച്ചതു് മുടിെക�
ട്ടാൻ കൗരവചുടുേചാര തെന്ന േവണെമന്ന പാഞ്ചാലിയുെട ശാഠ്യമായിരുന്നുേവാ?
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങെന ആവണ�
െമന്നില്ല എന്ന കവിവചനം നാം അവഗണിച്ചുേവാ?”, യുധിഷ്ഠിരൻ നാവു െകാണ്ടു്
ഇടയ്ക്കിെട ചുണ്ടുകൾ നനച്ചു സംസാരിച്ചു. ശത്രുക്കെള െകാന്നുതളർന്ന പാണ്ഡവർ
എന്തിേയന്തി നടക്കുന്ന വഴിത്താരക്കിരുവശത്തും കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ െനഞ്ച�
ത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു പാണ്ഡവെര ശാപവാക്കുകൾ െകാണ്ടു് പ്രഹരിച്ചു.

“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ േനടിയ േപാെലയാണേല്ലാ നി�
ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും െഞളിയുന്നതു്? ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായും എന്തു്
േനടി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക, ബ്രാഹ്മണൈസനികൻ അശ്വഥാമാവിെന കാട്ടുപാത�
യിൽ െപാടുന്നെന കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രുപാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കെളയും ഉറക്ക�
ത്തിൽ ഞാൻ സ്വയം കഴുത്തിൽ ചവിട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനെന്റ വീഴ്ചേയാെട
യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നു് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ എെന്റ പാതിരാൈസനികത�
ന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയിേല്ല. ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിെന േനെര
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ഞാൻ ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, കൃഷ്ണെന ഒന്നു വിറപ്പിച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയ േപാരാളിക�
േളാടു് ഏറ്റു മുട്ടാൻ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനു് കഴിയും എന്നു് നിങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു കണ്ടിേല്ല.
ഭാരതയുദ്ധരത്ന പുരസ്കാരത്തിനു് വ്യാസൻ എെന്ന നിർേദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു
ൈക തരൂ. അതിനിടയിൽ എനിെക്കാരു ആയിരം െകാല്ലെത്ത വനവാസത്തിനു്
കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ വരവും ശാപവും ഒെക്ക പതിവെല്ല, അങ്ങു്
ദൂെര ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും ഒരു േവടൻ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”,
അഭിശപ്ത േദ്രാണപുത്രൻ ആേഘാഷിക്കുകയായിരുന്നു ഏകാന്തജീവിതം.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞ്ഞേല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലി�
യും പടിയിറങ്ങിയതു്? ഇതാ, പാഞ്ചാലി മാത്രം മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. അത്യാവ�
ശ്യം േചാദ്യങ്ങൾക്കു േപാലും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുെട തിേരാധാനത്തിനു
താൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രം വ്യക്തമായി േകട്ടു”, ദുരൂഹത�
യാൽ െനറ്റി ചുളിഞ്ഞ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“പഞ്ചപാണ്ഡവരുെട തിേരാധാനം അത്ര ലഘുവായി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’
കാണുെമന്നു പാഞ്ചാലി ഒരു നിമിഷം േപാലും ചിന്തിച്ചു േപാകരുതു്. പന്ത്രണ്ടു വർ�
ഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ഖരമാലിന്യം സ്വയം ചുമന്നു ദൂെര കുഴി കുത്തി കാര്യ�
ക്ഷമമായി സംസ്കരിച്ചു പരിചയം വന്ന കരുത്തയായ പാഞ്ചാലിക്കുേണ്ടാ, അസം�
തൃപ്തദാമ്പത്യത്തിെല അഞ്ചു വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ ആരും കാണാെത ഒെരാറ്റക്കുഴിയിൽ
മണ്ണിട്ടു് മൂടാൻ വിമ്മിട്ടം?”

2016/09/01

“േപാരാട്ടവീര്യമുള്ള സ്വന്തം ൈസന്യെത്ത തിന്മയുെട ഇതിഹാസമായ ദുേര്യാ�
ധനെന്റ സഖ്യകക്ഷിയാക്കാൻ നിബന്ധനയില്ലാെത വിട്ടുെകാടുക്കുക, എന്നാൽ
സേഹാദരീഭർത്താവായ അർജ്ജുനനു് െവറും വ്യക്തിഗത േസവനം, അതും നിരായു�
ധൻ എന്ന നിബന്ധനേയാെട. ഇതാേണാ െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പട്ട ദ്വാരകമാതൃക
ധർമ്മസംസ്ഥാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉറങ്ങുന്ന കൃഷ്ണെന്റ കട്ടിലിനി�
രുവശത്തും കാത്തിരുന്ന അർദ്ധസേഹാദരർ തിരിച്ചു േപായ സായാഹ്നം.

“പാണ്ഡവർക്കു് സൂചി കുത്താനിടം തരിെല്ലന്നു് ശഠിച്ച കൗരവർക്കു ഒരു ലക്ഷം
വരുന്ന യാദവ ൈസന്യെത്ത വിട്ടു െകാടുത്തതു് താങ്ങാനാവാത്ത പ്രതിേരാധെച്ച�
ലവിൽ ഞങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്നതിനു ശാശ്വത പരിഹാരമായി. നിരായുധനായി
ഞാൻ പാർത്ഥനു് സാരഥിയാവുേമ്പാൾ, ചക്രായുധത്തിനു പകരം കയ്യിൽ യുദ്ധം
അനുവദിക്കുന്ന ചാട്ടയുണ്ടാവും. ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കുറുമ്പന്മാെര ഒതുക്കാനും െമരു�
ക്കാനും അതു് ധാരാളം.”

“അവൾ കുഴഞ്ഞു വീണേപ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത
കാൽ മുേമ്പാട്ടു് വച്ചു എേന്നാ? ആജീവനാന്തചൂഷകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. വസ്ത്രാ�
േക്ഷപത്തിനുേമൽ പ്രതികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മഹായുദ്ധം വിഭാവന െചയ്യു�
േമ്പാൾ, അവൾ എന്താണു് െചയ്തതു്? രഹസ്യമായി ആർമാദിച്ചു. അവൾക്കു മു�
മ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം, ഞങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞേപ്പാൾ, നിന്ദേയാെട ഞങ്ങളഞ്ചുേപെര
രണ്ടു തലമുറകളിലായി അവൾ േവർതിരിച്ചു.”

മലമുകളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ജീവവായു കിട്ടാെത വൃദ്ധയുധിഷ്ഠിരൻ കിതച്ചു.
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ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയും, പിെന്ന ഹസ്തിനപുരി നാടുവാഴിയും
ആയിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ കൂെട വാനപ്രസ്ഥത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ കണ്ടതു് മരണ�
േദവതയുെട പ്രതിനിധി എന്നവകാശെപ്പട്ട ഒരു െചാക്ലിപ്പട്ടി മാത്രം.

2016/09/02

“ഭർത്താക്കന്മാരുെട ദാമ്പത്യവഞ്ചന തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് െകാണ്ടാേണാ, സ്വർഗ്ഗ�
രാജ്യത്തിേലക്കുള്ള സംഘടിതപദയാത്രയിൽ ഞാെനാന്നു് കുഴഞ്ഞുവീണേപ്പാൾ,
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ തരാെത പാണ്ഡവർ കാൽ മുേന്നാട്ടു തെന്ന വച്ചതു്?”

പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഏറ്റു പറയുന്നു അടുത്ത ലക്കം ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ വാനപ്രസ്ഥം പതിപ്പിൽ.

“ഊട്ടുപുരയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക സഹപ്രവർത്തകരുമായി വന്നു കൗരവർക്കു
കിട്ടുന്ന അേത ഭക്ഷണം മൂന്നു േനരം കഴിക്കുന്നു, അരമന േപാലുള്ള ആഡംബരവ�
സതിയിൽ സൗജന്യമായി കുടുംബവുെമാത്തു് കഴിയുന്നു, രാജസഭയിൽ വന്നു വിക�
സനവാർത്താ സേമ്മളനത്തിൽ യാന്ത്രികമായി പെങ്കടുക്കുന്നു പെക്ഷ ഹസ്തിനപുരി
പത്രികയിൽ പതിവായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു് ദൂെര ദൂെര കാട്ടിൽ ശിക്ഷ അനുഭവി�
ക്കുന്ന പാണ്ഡവരുെട പരാതികൾ െപാലിപ്പിച്ച െകട്ടുകഥകൾ.”

രഹസ്യ കൂടിയാേലാചന സമിതി േയാഗത്തിൽ ദുേര്യാധനൻ.

2016/09/03

“കീചകനു പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള പ്രണയം വിരാടെകാട്ടാരത്തിൽ അത്ര രഹസ്യ�
െമാന്നും അല്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു്, പിെന്ന െപെട്ടെന്നന്തുണ്ടായി ആ യുവൈസനി�
കേമധാവിെയ ചതിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പാതിരാവിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാല്ലാൻ
മാത്രം പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തി�
നപുരിയിെല ആൾസഞ്ചാരെമാടുങ്ങിയ ഇരുണ്ട സായാഹ്നം.

“വിരാടറാണി അനുജനു് പാഞ്ചാലി വശം െകാടുത്തയച്ച മദ്യം വാങ്ങി ശുഭരാ�
ത്രി ആശംസിക്കുന്നതിനു പകരം, ൈകമാടി അരിെക വിളിച്ചു സ്വന്തം ഉടുതുണിയൂ�
രി കീചകൻ ൈലംഗികച്ചുവയുള്ള അശ്ലീലേചഷ്ട കാണിച്ചു എന്നു് േകട്ടാൽ പിെന്ന
നിങ്ങളുെട േചാര െതളക്കിേല്ല?”, ശിരസ്സു് െതേക്കാട്ടു വിരാടരാജ്യത്തിേലക്കു് തിരിച്ചു
വൃദ്ധഭീമൻ ആ പഴയ െകാലപാതകം വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളാെട പുറെത്തടുത്തു.

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

“വനവാസത്തിനു അഞ്ചു ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു െപണ്ണിനും അന്തിയുറങ്ങാൻ, ദു�
േര്യാധനൻ അനുമതി തന്നതു് ഈ ഒറ്റ മുറിയാണു്. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ചാരി
ഇരിക്കുന്നതും നടു നിവർക്കാൻ നിവർന്നു കിടക്കുന്നതും ഒെക്ക ഇവിെട. നിസ്സാര�
കാര്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ആേരാെടങ്കിലും നീരസം േതാന്നിയാൽ, പാഞ്ചാലി വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി ഞങ്ങെള തള്ളി പുറത്താക്കുന്നതു് ആ കാണുന്ന ഊട്ടുപുരയിേലക്കു്. ആറു േപർ
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ ഇടെപേടണ്ട ഈ െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, ഒരാൾ മാ�
ത്രം “എെന്റ സ്വകാര്യത മാനിക്കൂ” എന്നു് മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള
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അഞ്ചുേപർ എന്തു െചയ്യും? ഞങ്ങൾ ചൂതു് കളിയിൽ േതാറ്റ കൗരവഅടിമകേളാ
അേതാ അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യത്തിെല ആൺ ഇരകേളാ.”

“അവെന െകാല്ലരുതു്, ഉള്ളിലിരിെപ്പെന്തന്നറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നു് കൃത്യമായും
നിങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞിേല്ല പാഞ്ചാലി, എന്നിട്ടും…” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന േചാ�
ദ്യം െചയ്തു.

“അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി സുഗന്ധം പുരട്ടി ആ യുവേകാമളൻ നൃത്തമണ്ഡപത്തിേല�
ക്കു പ്രണയിനിെയ കാണാൻ വരുന്നതു് ഇരുളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ
കരൾ െവന്തു. എനിക്കു് പകരം പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു മുൻവാക്കനുസരിച്ചു കാത്തി�
രുന്നെതങ്കിൽ, കീചകെന വാരിപ്പുണർന്നവൾ ഓമനിക്കുന്നതു് ഭാവനയിൽ കണ്ടു.
അേതാെട ഈ ൈകകളിൽ എനിക്കു് നിയന്ത്രണം നഷ്ടെപ്പട്ടു”, സ്മൃതിനാശഭീഷണി
േനരിടുന്ന ഭീമൻ സ്മരണയുെട ആ വിരാടപർവം തുറന്നു.

“സ്ത്രീേവഷം ധരിച്ചു മുഖാവരണേത്താെട പാഞ്ചാലിക്കു് പകരം കീചക ചിത�
യിൽ ചാടാൻ താൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നു് ഭീമൻ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ. കീചകമ�
രണത്തിനു കാരണം പാഞ്ചാലി തെന്നെയന്നു് വിരാടറാണി ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ
പാട്ടാക്കിയേപ്പാൾ, അവിവാഹിതകീചകെന്റ അന്ത്യസ്ഥലിയിൽ അടങ്ങണം പാ�
ഞ്ചാലി എന്നവർ വിധിെയഴുതി. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു? േവദവ്യാസനു് േചാർ�
ത്തി കിട്ടാതിരുന്ന െകാട്ടാരരഹസ്യങ്ങൾ വരുംയുഗത്തിെല വായനക്കാർക്കായി
ഹസ്തിനപത്രിക സംഭരിക്കുന്ന മഹായജ്ഞത്തിലാണു്. സഹകരിക്കുമേല്ലാ”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ഓ അേതാ. ചത്തതു് കീചകെനങ്കിൽ െകാന്നതു് ഭീമൻ തെന്ന എന്നു് ഭീഷമർ
അർത്ഥഗർഭമായി പറഞ്ഞതു േകട്ടേപ്പാൾ, ഭീമൻ, പരിഭ്രമത്തിൽ, ‘ഇനിെയന്തു് േവ�
ണം ഞാൻ’ എന്നു് നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ തെന്ന കീചക ചിത�
യിൽ ചാടൂ’ എന്നു് നകുലൻ പരിഹസിച്ചതു് വസ്തുതയാണു്. പാഞ്ചാലിയുെട രക്ഷക്കു്
ഞാൻ ജീവത്യാഗത്തിനും തയ്യാർ എന്നു് അേപ്പാഴാണു് ആ മന്ദബുദ്ധി ഐതിഹാ�
സിക പ്രസ്താവനയാക്കിയതു്”, കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പുനരധിവാസം എന്ന വി�
ഷയത്തിൽ നടന്ന െപാതു സംവാദം ഉൽഘാടനം െചയ്തു വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങുകയായി�
രുന്ന പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികെയ രഥത്തിൽ കയറ്റി അടുത്തിരുത്തി.

2016/09/04

“ചക്രവ്യൂഹത്തിെന്റ െകണികെള കുറിച്ചു് ഔപചാരിക പരിശീലനം േനടാെത
എടുത്തുചാടി ഉള്ളിൽ ഇരച്ചു കയറി പുറത്തുവരാനാവാെത മരിച്ചു േപായ അഭിമ�
ന്യുവിെന വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു് പുതുതലമുറ ൈസനികശാസ്ത്രവി�
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു് െതറ്റായ സേന്ദശം നൽകുെമന്നു് തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വാർത്ത�
യുണ്ടേല്ലാ. പത്രികയിൽ െകാടുക്കേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇത്രയധികം ശ്രാദ്ധം ഗംഗയിൽ െചയ്തിട്ടും കൗരവേപ്രതങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിവി�
ട്ടു പൂർണമായും േപായിട്ടില്ല അേല്ല”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ ആേലാചനയിൽ വീണു.

“പുതിയ ഹസ്തിനപുരിരാജാവു് കുറച്ചു േനരമായി അധികാരലഹരിയിലാണ�
േല്ലാ, ആശംസപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന മറ്റു നാലു
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സേഹാദരന്മാെര നന്ദിേയാെട േനാക്കുന്നതു േപാലുമില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധ�
കാര്യ േലഖകേനാടു് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു.

“െപാങ്ങച്ചം നിറെഞ്ഞാഴുകുന്ന യുധിഷ്ഠിരമുഖം ശരീരഭാഷാസംബന്ധിയായ
പല സൂചനകളും തരുന്നുണ്ടു്. ആശംസാപ്രസംഗം കരൾ പിളർന്നു േചർത്ത സത്യ�
പ്രസ്താവന ആെണന്നു് ഒരു പെക്ഷ അയാൾക്കു് േതാന്നിേയാ?”

“ഞങ്ങെള അറിയാേമാ” എന്നു് വിതുമ്പി നാലു വേയാധികർ െകാട്ടാര േഗാപുര�
വാതിൽ തള്ളിത്തുറക്കുന്നതു കണ്ടു് ഞങ്ങൾ അവെര ഉടൻ പിടിച്ചു വച്ചു് രഹസ്യമുറി�
യിൽ ഇരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.”, മൂന്നാംലിംഗ പുതുതലമുറ കാവൽക്കാരൻ ചാരവകു�
പ്പു് േമധാവി നകുലെന അറിയിച്ചു.

“ആരാണവർ, എന്താണവർക്കു േവണ്ടതു്?” നകുലൻ െപെട്ടന്നുണർന്നു.
“ഇവിെട നിന്നു് കാട്ടിൽ തള്ളിയിട്ട നാലു് േപരാണവർ എന്നവർ നിലവിളിച്ചു.

എല്ലും േതാലുമായി ഒരു വൃദ്ധനു കണ്ണു് കാണാൻ വയ്യ. ഒരു വൃദ്ധ കീറത്തുണി െകാ�
ണ്ടു് കണ്ണു് െകട്ടി കണ്ടു. േവെറാരു വൃദ്ധ കുന്തി എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി. നാ�
ലാമെത്തയാൾ വിദുരർ എേന്നാ മേറ്റാ പറഞ്ഞു.”

“രാത്രി വെര ഒരാെളയും പുറത്തു് വിടരുതു്. േവഷം മാറി ഞങ്ങൾ ഒന്നു രണ്ടു് പാ�
ണ്ഡവർ വന്നു അവെര കാട്ടുതീ സാധ്യതയുള്ള േവെറാരു വനത്തിൽ രാത്രി തെന്ന
തള്ളും. വിവരം ഇരു െചവിയറിഞ്ഞാൽ നീ ലിംഗേഭദമില്ലാത്ത േലാകേത്തക്കു്
എെന്നേന്നക്കുമായി േപാകും.”

2016/09/05

“എന്തിനാണു് എല്ലാവരും കൂടി വലിെയാരു ൈസന്യവുമായി വിരാടത്തിേലക്കു
േപായതു്?”, ഹസ്തിനപുരത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന കൗരവ സംഘെത്ത േനാക്കി െകാട്ടാ�
രം േലഖിക വിസ്മയേത്താെട േചാദിച്ചു”, ആെര െകാല്ലാനാണു പിതാമഹെനയും
േദ്രാണെരയും കൂെട െകാണ്ടുേപായതു്?”

“പ്രിയഅർദ്ധസേഹാദരർ അവിെട അജ്ഞാതവാസത്തിൽ വിരാട അടിമക�
ളായി കഷ്ടെപ്പടുന്നുണ്ടു് എന്നറിഞ്ഞു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ െചന്ന ഞങ്ങ�
െള കീചക കിങ്കരന്മാർ, പാണ്ഡവെര മുഖം കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത തിരിച്ച�
യച്ചു. പരാജയമല്ല സമാധാന ദൂതിെനാരു കാലിടറൽ മാത്രം.”

“ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ വിശിഷ്ട കൗരവകുടുംബ സംഘെത്ത പരസ്യമായി നി�
ങ്ങൾ അപമാനിച്ചുവിട്ടു എന്നു് ഹസ്തിനപുരി കുതിരപ്പന്തികളിൽ പാട്ടാണേല്ലാ. ധാർ�
മികതയുെട െമാത്തക്കച്ചവടക്കാരനായ യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ നവേമാഹനനഗരി
ഇത്ര ക്ഷണം േപാക്കിരികളുെട വിഹാരഭൂമിയാേയാ? െകാട്ടാരം േലഖിക നകുല�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നാമമാത്രമായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിനു് താങ്ങാനാവു�
ന്നതിലുമധികം, നൂേറാളം കൗരവരും അവരുെട ആനമയിൽ ഒട്ടകമടക്കം കുഞ്ഞു
കുട്ടി കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവിെട ഇടിച്ചിറങ്ങി പാണ്ഡവ ആഡം�
ബര വസതികളിൽ തെന്ന േവണം അന്തിയുറക്കസൗകര്യം എന്നു് ശഠിച്ചാൽ പി�
െന്ന ഈ പുതുനഗരം അവരുെട ൈജവവിസർജ്യം െകാണ്ടു് ഹസ്തിനപുരി േപാെലാ�
രു നാറ്റപ്പട്ടണമാവിേല്ല. േവെറ അടിയന്തിര മാധ്യമശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന അത്യാഹി�
തെമാന്നും ഉണ്ടായില്ല.” നകുലൻ പുഞ്ചിരിച്ചു.
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“െപണ്ണുടലിൽ പുരുഷൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം പരുക്കുകെള കുറിച്ചു് ഈ
സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ വാചാലമാവുേമ്പാഴും, ബഹുഭർത്തൃത്വം അടിേച്ചൽപ്പിക്ക�
െപ്പട്ട നിസ്സഹായവധുവിെന േപാെല സദസ്സിെന ഇടയ്ക്കിെട വിടർന്ന കണ്ണുകേളാെട
േനാക്കുേമ്പാൾ അന്തരീക്ഷം കരുണാർദ്രമായി കാണുന്നതിനു് ഞാൻ ഇന്നു് സാ�
ക്ഷി. എന്നാൽ, എന്തിനതിനു നിങ്ങൾ പ്രതിേഷധമില്ലാെത വഴങ്ങി എന്നു് ഒരു
കൗരവരാജവധു എഴുേന്നറ്റുനിന്നു നിഷ്കളങ്കമായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ആദ്യം അനീതി
എന്നുച്ചരിച്ച നിങ്ങൾ പിെന്ന നിയതി എന്നു് തിരുത്തി. ഒന്നു് വ്യക്തമാക്കാേമാ കൃ�
ത്യം നിലപാട്?”, നവ വധു പ്രതിച്ഛായ ൈകവിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ഔപചാരികതേയാെട േചാദിച്ചു.

“കഴുത്തിൽ വരണമാലയിട്ട അർജ്ജുനെന്റ കൂെട നിന്നിരുന്ന നാലു േപെര സ്വ�
യംവര മണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നു് കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ, അവരുെട മു�
ഖെത്ത ആ യാചനാഭാവം എെന്ന സ്പർശിച്ചുേവാ? ൈകവിടേല്ല, ൈകകൂപ്പിടുന്നു
ഞങ്ങൾ എന്നവർ എെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് എെന്ന കീഴ്െപ്പടു�
ത്തിേയാ?”

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

“ഊട്ടുപുര പാചകക്കാരനായിരുന്ന ഭീമൻ ഇടയ്ക്കിെട ചൂടിൽ വിയർത്തു് പുറത്തു
വരും. നനഞ്ഞ ഉടുതുണി ആെകെയാന്നു വീശി കുറച്ചു േനരം നിന്നു്, വീണ്ടുമുടുത്തു്
അകേത്തക്കു് മടങ്ങിേപ്പാകും. ഈ രംഗം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സമീപത്തുള്ള പൂ�
ങ്കാവനത്തിൽ കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്ന വിരാടറാണി സുേദഷ്ണ പാരവശ്യേത്താ�
െട അനുജൻ കീചകേനാടു് ‘ഈ അശ്ളീലേചഷ്ട ഒന്നു് നിർത്തി തരണ’െമന്നു യാ�
ചിച്ചേപ്പാൾ, ആ യുവവിരാടൈസനിക േമധാവി മുൻഗണന െകാടുത്തു. ഭീഷണി
മണത്തറിഞ്ഞ ഭീമൻ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ കീചകെന്റ ഉയിെരടുത്തു”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

“ചത്തതു് കീചകനും െകാന്നതു് ഭീമനും എന്ന ആ പഴയ അധ്യായത്തിൽ പുരു�
ഷനഗ്നതാ പ്രദർശനം എന്ന പുതിെയാരു സദാചാര ഉള്ളടക്കം കൂടി േവേണാ?”,
“പത്രാധിപരുെട സ്വരത്തിൽ അക്ഷമ പടർന്നു”, ഭീമൻ ഇേപ്പാൾ യുദ്ധാനന്തര ഭര�
ണകൂടത്തിൽ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവിയേല്ല.

2016/09/07

“പാണ്ഡവഭരണകൂടേത്താടു് മുഴുനീള മൃദുസമീപനം വാർത്താവതരണത്തിൽ
ഉറപ്പു വരുത്താെമങ്കിൽ തിരിെച്ചന്തു നമുക്കു് തരാെമന്നാണു് വിലേപശൽവിദ�
ഗ്ദൻ നകുലൻ പറയുന്നതു്?”, ഹസ്തിനപുരി പത്രിക പത്രാധിപർ ആശങ്കേയാെട
േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധകാലദുസ്സൂചനകൾ, കീചകവധം, പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വം, അര�
ക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബത്തിെന്റ ദുരൂഹമരണത്തിൽ കുന്തിയുെട പങ്കു്
ഇങ്ങെന പരിഷ്കൃത നഗരവാസികൾ ഉത്സാഹത്തിൽ വായിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ
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പൂർണമായി നാം േതച്ചുമാച്ചു കളഞ്ഞാൽ, വാക്കാലുള്ള കുറച്ചു ഉറപ്പുകൾ പ്രതിഫ�
ലമായി ഉന്നതതലത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കൂടിയാേലാചന സമിതി േയാഗത്തിൽ
പരിഗണിക്കാം എന്നു് നകുലൻ.”

“അങ്ങെന നെമ്മ വട്ടം കറക്കി പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനാണു ചാരേമധാവിയുെട ഭാ�
വെമങ്കിൽ, ഉടൻ നാം തിരിച്ചടിക്കണം. കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം മുഖ്യ�
വാർത്തയാക്കി നാം ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്യെത്ത ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ പഴകൃഷി�
േത്താട്ടങ്ങൾ തന്നു വായടപ്പിക്കാനുള്ള ആ നീച പാണ്ഡവ പദ്ധതി െപാളിക്കാം”
യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഇടെപട്ടു.

“ഈ ഉത്സവകാലത്തു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും ഔേദ്യാഗിക�
മായി ഹസ്തിനപുരി സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നു് ഭരണകൂടവക്താവു് നകുലൻ അറിയിച്ച�
േല്ലാ. എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള സർവാധികാരിയു�
െട സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും ഇതുവെര കണ്ടില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക കൂട്ടുകാരേനാടു്
പറഞ്ഞു.

“പരസ്യപ്രസ്താവന പാെട വിലക്കിയിരിക്കയാണു് ദുേര്യാധനൻ. കളിച്ചു േതാൽ�
പ്പിച്ചു കാട്ടിൽ അയക്കാനുള്ള കരുക്കളാണു് സാമന്തപദവിയിൽ െപട്ട കുരുവംശം
ഇേപ്പാൾ രഹസ്യനിർമിതിയിൽ. പലതും അവിെട ഉരിഞ്ഞു വീഴും, ഉടുതുണിയും രാ�
ജപദവിയും എല്ലാം”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ പലതും വായിെച്ചടുത്തവെന േപാെല
വിവർണനായി.

“വനവാസക്കാലെത്ത അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഈ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ഞങ്ങ�
ളഞ്ചു േപെര കുറിച്ചിനിെയാന്നും നീ കൂടുതൽ പറയാനില്ല എന്നറിയാമായിരുന്നു,
പെക്ഷ അക്ഷയപാത്രം നീ ദുേര്യാധനേനാടു യാചിച്ചു േനടിെയടുത്തതു് ഞങ്ങൾക്കു
നിത്യവും വനാശ്രമത്തിൽ പാചകം െചയ്തു വിളമ്പിത്തരാനുള്ള മടിെകാണ്ടാെണ�
ന്നു പറഞ്ഞതു് കുറച്ചു കടന്നുേപായി”, ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയുെട രഥത്തിൽ നി�
ന്നു് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിേപ്പായ യുവസുന്ദരിെയ േനാക്കി ധാർമികേരാഷേത്താെട
മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് പരിഭവിച്ചു.

“ദൂെര ദൂെര ഹിമാലയതാഴ്വരയിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ അക്കാലത്തു് െചയ്തിരുന്ന െവ�
ളിപാടുകൾ ഊർജ്വസ്വലയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ഏെതാെക്ക തരത്തിൽ ദുർ�
വ്യാഖ്യാനം െചയ്തുേവണം സൗജന്യങ്ങൾ വാരിത്തരുന്ന അന്നന്നെത്ത ഭരണകൂട�
െത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ എന്നു് ഇേപ്പാൾ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കിനിയും
ആേലാചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നിേല്ല?”

“ഇവർ എെന്റ പ്രിയഭർത്താക്കന്മാരാണു് എേപ്പാെഴങ്കിലും പാഞ്ചാലി വിശിഷ്ട�
വ്യക്തികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയ ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“സ്ഥലെത്ത ദിവ്യന്മാർ അരിെകെയത്തിയാൽ ഇളമുറ നകുലെന്റ അരിെക
േപായി അവൾ േചർന്നു് നിൽക്കും. അവെന മാത്രം ആേവശേത്താെട പരിചയെപ്പ�
ടുത്തും. ഞങ്ങൾ ബാക്കി നാലുേപർ ദരിദ്രബന്ധുക്കെള േപാെല അവൾക്കു് പല്ലക്കു്
ചുമക്കാനും അകമ്പടിക്കും േദഹസുരക്ഷക്കും” പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു് ആ വൃേകാദരൻ മു�
ട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ൈകകൾ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ േമേലാട്ടു് നീങ്ങി.

2016/09/08
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“പൂ പറിച്ചു െകാണ്ടുവന്നും തുണി കഴുകിയും പ്രണയം െതളിയിച്ച ആരാധകന�
േല്ല ഭീമൻ? േനരിയ മന്ദതയുെണ്ടങ്കിലും ദുർഗ്ഗുണപരിഹാര പാഠശാലയിേലക്കയ�
ക്കാൻ തക്ക െതെറ്റന്താണയാൾ െചയ്തതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“സുരക്ഷാ കവചം മറികടന്നു അന്തഃപുരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി, മറ്റു നാലു്
പാണ്ഡവരുമായി ഊഴമനുസരിച്ചുള്ള സുരതം ഒളിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന ഞരമ്പുേരാഗി�
യുെട തല പരസ്യമായി െവട്ടാെനാന്നുമല്ലേല്ലാ ആജ്ഞാപിച്ചതു്? അഞ്ചു േപരിൽ
ഒരാൾ എന്ന നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പരിഗണനയിൽ ക്ഷമേയാെട ഒതുങ്ങെട്ട ഭീമ�
സാന്നിധ്യം.”

“െപാന്നിെന്റ നിറമുള്ള വധുക്കൾക്കു് മാത്രം രാജസദസ്സിൽ മുന്നിടം കിട്ടുന്ന ഈ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ, കരിക്കട്ടയുെട നിറമുള്ള നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കൗരവഹൃദയങ്ങ�
ളിൽ കയറിക്കൂടാനായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ച ആദ്യേചാ�
ദ്യം മഴ െപയ്യുന്ന ഈ രാവിെലപത്രാധിപർ ഓർെത്തടുത്തു.

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

“സമാനതയില്ലാത്ത എെന്റ വ്യക്തിഗതേസവന മികവിെന്റ ആവിഷ്കാരസാധ്യ�
തകൾ, ഉറക്കം വരാെത െകൗരവർ വിഭാവന െചയ്യുന്നുണ്ടാവുേമാ എന്നാണവൾ
പറഞ്ഞതു്.”

“യുയുൽസു അങ്ങെന കൂറു് മാറി അെല്ല” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ ദുേരാധ്യനേനാടു്
വ്യാജമായ ധാർമികേരാഷപ്രകടനേത്താെട േചാദിച്ചു.

“കൂറു് മാറാെതയും, പാണ്ഡവർക്കു് രഹസ്യമായി മംഗളം ആശംസിച്ചും, െവറു�
െത അമ്പും വില്ലും െകാണ്ടു് കളിക്കുന്ന പിതാമഹനെല്ല ഞങ്ങളുെട സർവ ൈസ�
ന്യാധിപൻ? അതാണു് കവികൾ പേണ്ട പറഞ്ഞതു്, ഈ േലാകം നാം പ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽ കാണുന്ന േപാെല അല്ല. പെക്ഷ അടിെയാഴുക്കുകൾ കെണ്ടേത്തണ്ടതു് നി�
ങ്ങൾ”, മാധ്യമേലാകെത്ത അതിഥിക്കു് ഒരു െപാരിച്ച കാളത്തുട ഉപചാരപൂർവ്വം നീ�
ട്ടി ദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്ര ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് രാജകീയമായ ശരീരഭാഷേയാെട
പുറേത്തക്കു കടന്നു.

“പിതാമഹെന്റ അത്യനിമിഷങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ സാക്ഷിയേല്ല? െചകിേടാർത്തു�
േവാ വാവിട്ട നിലവിളിയിലും നിങ്ങൾ ഭീഷ്മരുെട അവസാന വാക്കുകൾക്കായി?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന ഉത്തരായനം. കുരുേക്ഷത്ര
േപാരാട്ട ഭൂമി.

“നിങ്ങളുെട നഗ്നേനത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് േനാക്കിയാൽ ഒരു പെക്ഷ ഞാനിേപ്പാൾ
കിടക്കുന്നതു് ശരശയ്യയിൽ ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ, മകേന ഒേന്നാർക്ക, സത്യവ�
ചനത്തിെന്റ ഊർജ്ജപ്രസരമുള്ള വരും യുഗത്തിൽ സഹൃദയർ പറയും ഞാൻ കിട�
ന്നിരുന്നതു് പൂെമത്തയിൽ ആയിരുന്നു എന്നു്. എെന്റ അവസാന രഥയാത്ര സ്വച്ഛന്ദ
മൃത്യുവിൽ ആയിരുന്നു എന്നും. അങ്ങെനെയേന്താ മുന വച്ചു് കാരണവർ പറഞ്ഞതു
േകട്ട േനരിയ ഓർമയുണ്ടു്. േപാെട്ട, ശവമടക്കിെന്റ സൗകര്യങ്ങൾ െചയ്യണം, തിര�
ക്കുണ്ടു്”, യുധിഷ്ഠിരൻ വിഷണ്ണ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു.



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 180

“കണ്ണടയും മുമ്പു് പാഞ്ചാലി, പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു്
പാണ്ഡവർ നടന്നു േപായ ആ മലെഞ്ചരുവിൽ, നിേന്നാെടെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുേവാ
അന്ത്യെമാഴിയായി”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം ഞാൻ കൗരവരുെട അടിമയായി കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു, ജീവകാ�
ലം മുഴുവൻ പാണ്ഡവർക്കും. ഇനിെയനിക്കു് അവരാരുമില്ലാെത്താരു വിശാലമായ
പുൽേമട്ടിൽ കുറച്ചു നാൾ അലയണം, കാണാമിനിയും, നാെമാെക്ക എെന്നേന്നക്കു�
മായി ബന്ദിയാക്കെപ്പട്ടിരിക്കയേല്ല െപാരുളറിയാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക. ഒരു ൈക െവള്ളപ്പൂക്കൾ െനഞ്ചിൽ േചർത്തു് മുന്നിലുള്ള പുൽേമടി�
േലെക്കറിഞ്ഞു.

2016/09/09

“ശന്തനു എന്താ താടിക്കു ൈകവച്ചു് വിഷാദഭാവം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മട്ടുപ്പാ�
വിൽ നിന്നു് കണ്ട ദൂരക്കാഴ്ച സഹപ്രവർത്തകനുമായി പങ്കിട്ടു.

“ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവഗണിച്ചു വിവാഹപൂർവ ഉടമ്പടിയുെട
ബലത്തിലേല്ല ശന്തനു ഗംഗയുെമാത്തു് കിടപ്പറയിൽ കയറിയതു്? ഗംഗ എന്ത�
നിഷ്ടം കാട്ടിയാലും എതിർക്കരുതു് എന്ന കരാറിെല കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാ�
െത ഈ ശുദ്ധൻ, നീട്ടിവലിച്ചു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. സ്വന്തം നവജാതശിശുക്കെള നദി�
യിൽ മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതാണു് ഭാര്യയുെട പ്രഭാതവിേനാദം എന്നയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചി�
ല്ല. “അരുേത ശിശുഹത്യ ഇനിയും” എന്നയാൾ അതിഭാവുകത്തിെന്റ അതിപ്രസ�
രേത്താെട പറഞ്ഞേതാെട ഉടമ്പടിയിൽ വിള്ളൽ വീണു. ഗുണപാഠം വ്യക്തമാ�
യിേല്ല, ശിശുഹത്യ ആയാലും െതാഴിലിടേവതനമായാലും, കരാർ മുഴുവൻ വായി�
ച്ചു തിരുത്തൽ ഉറപ്പു വരുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ ഇത്തരം ശന്തനുരൂപങ്ങൾ നമ്മുെട മു�
മ്പിലും വന്നു നാെള നിലവിളിക്കും”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ തലയ്ക്കു പിന്നിൽ ൈക�
കൾ പിണച്ചു.

“ഇന്നെല രാവിെല െനറ്റിപ്പട്ടം െകട്ടിയ ആനകളും ആലവട്ടങ്ങളുമായി ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുെന്നള്ളിയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ചക്രവർത്തിയും പരിവാരങ്ങളു�
മേല്ല, നഗ്നപാദരായി കാട്ടിേലക്കു് ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ ആ േപാവുന്നതു്?”, െപരു�
വഴിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആറുേപെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിഷാദ�
േത്താെട കൂട്ടുകാരേനാടു് പറഞ്ഞു.

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

“ഏകച്ചക്രയിൽ ഈയിെടയായി സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭിക്ഷ�
യാചിച്ചു നടക്കുന്ന ആ ‘ബ്രാഹ്മണേവഷ’ങ്ങെളക്കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും വിവരം നിങ്ങൾ
ദുേര്യാധനനു് രഹസ്യമായി എത്തിച്ചുേവാ?”, ബകൻ ഗ്രാമ പ്രമുഖെന ഗുഹയിൽ വി�
ളിച്ചു വരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.
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“ചാരവിവരം അനുസരിച്ചു് “നിങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവരും കുന്തിയും?” എന്നവർക്കു്
അഭയം െകാടുത്ത കുടിലിൽ ഒരുമിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ കർശനമായി തിരിച്ചും മറി�
ച്ചും േചാദ്യം െചയ്തു. അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ട കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറു ജഡങ്ങൾ പാ�
ണ്ഡവകുടുംബം നാമാവേശഷമായി എന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷവും വിശ്വാസ്യവുമായ െത�
ളിവേല്ല എന്നു് അവർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു”, ഗൃഹനാഥൻ കുനിഞ്ഞു താണു് വാ
െപാത്തി.

2016/09/10

“കീഴടങ്ങൽ കരാർ നിബന്ധനകൾ പൂർണമായി പാലിച്ചു നഗ്നപാദരായി വന�
വാസത്തിനു വിനീതരായി നടന്നു നീങ്ങുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഇരുഭാഗത്തും, ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ച ചാട്ടവാറുമായി നിങ്ങെളന്തിനാ ഇങ്ങെന കാര്യമില്ലാെത അട്ടഹസിക്കു�
ന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുഖപരിചയമുള്ള ഇളമുറ കൗരവേനാടു് േക്ഷാഭിച്ചു.

“ഇന്നെല ഏതാണ്ടു് ഇേത സമയത്തു് ഞങ്ങൾ തെന്നയാണു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്ര�
വർത്തി യുധിഷ്ഠിരെനയും മഹാറാണിെയയും െവഞ്ചാമരം വീശി നഗരവാതിൽ മു�
തൽ െകാട്ടാരം വെര ഉപചാരപൂർവ്വം ആചാരെവടിയുമായി ആനയിച്ചതു്. സൂര്യ�
െനാന്നസ്തമിച്ചു് രാജകീയവിേനാദമായ ചൂതു് കളിക്കു് േശഷം േനരം പുലർന്നേപ്പാ�
േഴക്കും, നിയതിയുെട തട്ടു് ഉയർന്നതും താണതും ഇവരാറുേപർ ഞങ്ങളുെട അടിമ�
കൾ ആയതും പിെന്ന നാം ആേഘാഷിെക്കേണ്ട?”, കൗരവസേഹാദരൻ ആഞ്ഞു
വീശിയ ചാട്ടയിൽ അർദ്ധനഗ്നഭീമൻ പുളഞ്ഞു.

2016/09/11

“ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുെട ജീവചരിത്രം എഴുേതണ്ട വ്യാസൻ മുമ്പിൽ നിന്നു് േപായ�
േപ്പാേഴക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ൈകകൾ പിഴിയുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
രാജസൂയ യാഗ ആേഘാഷമാണു് ചുറ്റും.

“എന്താണയാൾ പറഞ്ഞെതന്നു് േകട്ടിേല്ല? ദുരനുഭവം ഞങ്ങൾക്കു് ഉടൻ ഉണ്ടാ�
കാൻ േപാവുന്നു, കരുതൽ േവണം എന്നു്. ആശംസകൾ വാരിേക്കാരി െചാരിേയ�
ണ്ട മംഗള ദിനത്തിൽ ഈ ദുഃസ്സൂചനയുമായാേണാ ഇടിച്ചു കയറിയതു്?”, വ്യാസ താ�
ക്കീതിൽ ഭീമൻ ഉടഞ്ഞ േപാെല േതാന്നി.

“പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നു് ഭീമൻ വിലപിച്ചേപ്പാൾ, അർജ്ജുനനുമായി
അഞ്ചിെലാന്നിലധികം അഭിരമിച്ചതു െകാണ്ടാെണന്നു് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു് എന്താ�
ണു് വായിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്, ജീവിതാന്ത്യത്തിെല മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഹൃദയം കുഴ�
ഞ്ഞു മറിയുന്നതു് രതി മാത്സര്യത്തിൽ എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“ജീവിതകാലം േമാഹിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ ൈക നീട്ടിയേപ്പാൾ വാക്കു െകാണ്ടു
കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നു് തിരസ്കരിച്ചു. ഇതാ, യാത്ര പറയാെത ഐതിഹാസിക
െലൗകിക ജീവിതം കുഴഞ്ഞുവീഴലിൽ െപാടുന്നെന അവസാനിക്കു േമ്പാൾ, പ്ര�
ത്യാശ നഷ്ടെപ്പട്ട ഞങ്ങൾക്കു പിടിവള്ളി കിട്ടി. അർജ്ജുനനുമായുണ്ടായ അവിഹി�
തബന്ധം ഈ മലമ്പാതയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പരസ്യമാക്കുക”, യുധിഷ്ഠിരൻ േജതാവി�
െന േപാെല മുഖം െവട്ടിച്ചു.
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2016/09/14

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

“വിയർത്തദ്ധ്വാനിച്ചു േവണം ഓേരാ േനരവും നീ വിശപ്പടക്കാൻ എന്നു് എനിക്കു്
തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലവനവാസക്കാലത്തു് അക്ഷയപാത്രം വഴി മൂന്നു
േനരം കിട്ടിയ സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിെന്റ വില വിരാടെന്റ തീന്മുറിയിൽ ഞാൻ േദ�
ഹാദ്ധ്വാനം െചയ്തു മൂല്യം തിരിച്ചടച്ചു”, വൃേകാദരഭീമൻ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു െപാ�
രിച്ച കാളത്തുട തിന്നതിെന്റ ആലസ്യത്തിലായിരുന്നു.

2016/09/15

“ഊട്ടുപുരയിൽ നിലത്തു് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഇെതന്താണു് ഈ അഞ്ചു ആണു�
ങ്ങൾ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നതു്. േവണ്ടെപ്പട്ടവർ ആെരങ്കിലും മരിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക െഞട്ടി.

“ഹസ്തിനപുരിയിെല േവെറ ഏെതങ്കിലും കളപ്പുരയിെല ധാന്യേശഖരം േസ്രാത�
സ്സായി കെണ്ടത്തുംവെര അക്ഷയപാത്രം ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന േപാെല ശൂന്യമായി�
രിക്കും അതു് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതിവുേപാെല പരിമിതിയില്ലാെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചും
പരസ്പരം ഉന്തിത്തള്ളിയും പാത്രത്തിൽ രണ്ടു കയ്യുമിട്ടു വാരിത്തിന്നും”, കിടപ്പറയിൽ
പാഞ്ചാലി മുടി കർശനമായി പരിലാളനത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിവാക്കി അഴകളവുകളുെട
ശരീരത്തിൽ ൈതലം േതച്ചു.

2016/09/16

“അഭിമുഖങ്ങളിലവെരെയത്ര നിങ്ങളപമാനിച്ചാലും ക്ഷമേയാെട കിടപ്പറക്കു മു�
മ്പിൽ ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നതു് പ്രത്യാശയിലാണു്. എന്തായിരിക്കാം അതിെന്റ
രഹസ്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനു േവണ്ടി ദഹിപ്പിച്ച
ഖാണ്ഡവവനം വീണ്ടും തളിരിട്ട മഴക്കാല സന്ധ്യ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മഹാറാണിയുെട
അന്തഃപുരം.

“സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യക്തിഗതേസവനം എന്നവർ സന്മനേസ്സാെട ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’േയാടു് അവകാശെപ്പടണെമങ്കിൽ, ഒരു പെക്ഷ പതിവായി കിട്ടുന്നു�
ണ്ടാവണം പരിമിതിയില്ലാെത ആനന്ദരതി”, അഴകളവുകളിൽ സുഗന്ധ ൈതലം
േതച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു.

“പേരതകീചക സ്മരണയിൽ ആദരാഞ്ജലി േവേണാ, ആ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി�
യതിൽ അനുേമാദനം മതിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിരാടരാജാവിെന അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി.

“ഭാര്യയുെട അനുജനായ കീചകൻ വിരാടൈസന്യാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ
െതാഴിൽ മികവു് കാണിക്കുവൻ, പെക്ഷ അവൻ എെന്ന സിംഹാസനത്തിൽ നി�
ന്നു് തള്ളി താെഴയിടാൻ എെന്റ ഭാര്യ കൂട്ടുനിൽക്കുേമാ? അേപ്പാൾ കീചകെകാല
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എെന്റ തലയിൽ െകട്ടിവക്കുന്നതു് കുടില പാണ്ഡവ നിർമിതി, കാരണം കൗരവപ�
ക്ഷത്തു് നിന്നു് ആദ്യം േകട്ട പ്രതികരണം ചത്തതു് കീചകെനങ്കിൽ െകാന്നതു് ഭീമൻ
തെന്ന എന്ന ഭീഷ്മവചനമാണു്. അതു് േകട്ടേപ്പാൾ തെന്ന ഞാനുടൻ കുറ്റവിമുക്ത�
നായ േപാെല.” ദുരൂഹമായ ദുഃഖാചരണത്തിൽ ആയിരുന്നു പാണ്ഡവ “േവഷ”
ങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായ വിരാടരാജ്യം.

“അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാെത, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന മഹാറാണി
ഇേപ്പാൾ ആർക്കു േവണ്ടിയാണു് പരികർമിയില്ലാെത ഗംഗയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്യുന്ന�
തു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക അന്ധാളിേപ്പാെട േചാദിച്ചു.

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

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

“വസന്തകാല പ്രേത്യക പതിപ്പിനു് അേല്ല? വനവാസക്കാലത്തു് പറയിപ്പിച്ച�
െതാെക്ക തെന്ന േപാെര? ഇന്നു് മുതൽ അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള
പരിപാടിയുണ്ടു്.”, യുധിഷ്ഠിരൻ ഒഴിവു് പറഞ്ഞു.

“ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനല്ല. ഭാവിയിൽ.”
“ചരമക്കുറിപ്പു്? ഉടൻ വരൂ. പ്രാതൽ ഒരുമിച്ചു്. സ്ഥലം അന്തഃപുരത്തിൽ പാ�

ഞ്ചാലിയുെട തീൻശാല.”

2016/09/20

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

“നുണ ആ വിധം പറഞ്ഞില്ല. അശ്വത്ഥാമാവു് എെന്നാരു കൗരവ ആനെയ പാ�
ണ്ഡവരിൽ ചിലർ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണറിവു്. ആന െകാല്ലെപ്പട്ടേപ്പാൾ
െചരിഞ്ഞു എന്നുച്ചരിക്കുന്നതിനു പകരം മരിച്ചു എന്നു് ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ േദ്രാ�
ണർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു് കൗതുകകരമായ ആകസ്മികത എന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞെന്തങ്കിലും ദുരർത്ഥം അതിനു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിേനാടു് േയാജിപ്പില്ല. സർവ�
ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു േപാെല ബഹുമാനം െകാടുക്കുന്ന എെന്ന േപാെലാരു പ്ര�
കൃതിേസ്നഹി പ്രത്യകിച്ചും.”

“ഇത്തവണ നീ വിരാടത്തിൽ േപായേപ്പാൾ അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ അച്ഛ�
െന കണ്ടുേവാ?” സുഭദ്ര മകേനാടു് േചാദിച്ചു. ദ്വാരക. അമ്മയും മകനും നടക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

“കണ്ടു അമ്മാ. അച്ഛൻ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ച വിരാട രാജകുമാരി ഉത്തരെയ എനി�
ക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി. പിരിയുേമ്പാൾ അച്ഛൻ കുെറ ദൂരം ഒപ്പം നാഗരാതിർത്തി
വെര വന്നു”, എെന്ന കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ജയിപ്പിക്കാൻ നീ േസ്താഭജനകമായ യുദ്ധ�
സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയാൽ, ഉത്തരയിൽ പിറക്കുന്ന നിെന്റ മകെന ഞാൻ ഹസ്തി�
നപുരിയുെട ഭാവി രാജാവാക്കാം എന്നു് ൈകപിടിച്ചു് അച്ഛൻ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു.
അതിെന്റ അർത്ഥമറിയാെത ഞാൻ വാക്കുെകാടുത്തു് അമ്മാ.”
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“േവണ്ടായിരുന്നു മകെന. എെന്തല്ലാേമാ കയങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പിൽ കാണുന്നു.”
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“നിങ്ങളഞ്ചുേപർക്കും മാരകായുധങ്ങൾ േവെറ േവെറ. ഗദ െകാണ്ടു് തുടെയല്ലു്
െപാട്ടിക്കുന്ന ഭീമനും അെമ്പയ്തു കർണ്ണെന്റ കരൾ െപാളിക്കുന്ന അർജ്ജുനനും, കു�
ന്തം െകാണ്ടു് ശത്രു ഹൃദയം തുളയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളും. കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ആ കാല കുന്തം
െകാന്നു െകാല വിളിച്ച ഒരു സ്മരണീയ കൗരവവധം പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു. േപാരാട്ട വിജയത്തിെന്റ അഞ്ചാം
വാർഷികാേഘാഷം.

“അങ്ങെനെയാന്നും ഇനി യുധിഷ്ഠിരേനാടു് നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ കനിവി�
ല്ലാെത േചാദിക്കരുേത. രാത്രി കിടപ്പറയിൽ ഞാൻ വിളക്കു് െകടുത്തിയാൽ, ചത്തു
േപായ കൗരവ ആത്മാക്കൾ കണ്ണിൽ നഖം ആഴ്ത്തിയും കഴുത്തു െഞരിച്ചും േവദനി�
പ്പിക്കുന്നു എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കും. മുഖത്തു് െവള്ളം തളിച്ചു് േബാധം വരും
വെര ക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രേമ പാതിരാവിൽ കാണൂ”, പാഞ്ചാ�
ലി ഒരു ൈക െകാണ്ടു് െകാട്ടാരം േലഖികെയ പ്രതീകാത്മകമായി വാ െപാത്തി.

“ഭീമനല്ല െകാലയാളി എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാൻ എന്തു് െതളിവുണ്ടു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക െതാഴിൽ മര്യാദേയാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ കീചകജഡം കിടന്ന നൃത്തമണ്ഡപം ചുറ്റി നടന്ന ഏക പത്രപ്രവർ�
ത്തകയേല്ല. കണ്ടെതാെക്ക മനസ്സിെന്റ മുൻനിരയിേലക്കു് ദയവായി െകാണ്ടുവരൂ.
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഉെണ്ടണീറ്റാൽ നിലത്തു് വറ്റും ചാറും എല്ലും മുള്ളും ചിതറിക്കി�
ടക്കുന്ന ഒന്നേല്ല ഭീമെന്റ തീൻമുറി മര്യാദ? അങ്ങെന ഒരു മാലിന്യപ്രിയെനങ്ങെന
ഇത്തരം ശുചിയായി നിർവഹിച്ച െകാലയുെട കാർമികത്വം മികേവാെട െചയ്യാനാ�
വും? െകാട്ടാരം ൈവദ്യൻ ജഡം െവട്ടിമുറിച്ചു േനാക്കിയിെല്ലങ്കിലും, തിരിച്ചും മറിച്ചും
തുണിയൂരി പരിേശാധിച്ചു പരസ്യമായി ഉറങ്ങുന്നവെന േപാെലയാണു് പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാ�
രി കീചകൻ ജീവൻ േപായി മലർന്നു കിടക്കുന്നതു. കങ്ങിയ കഴുേത്താ, ചുണ്ടിൽ
കട്ടെകട്ടിയ േചാരേയാ തുറിച്ച കണ്ണുകേളാ ഒന്നുമില്ല. എെന്റ െകാലയാളി ആരായാ�
ലും അതു് വിരാടപാചകക്കാരൻ ഭീമനല്ല എന്നു് വിളിച്ചു പറയുന്ന േപാെല േതാന്നും.
െകാലയുെട ലക്ഷ്യം ഇേപ്പാൾ പുറത്തു് വിടുന്നില്ല, എന്നാൽ െകാലയുെട നാഥൻ
ഭീമനല്ല എന്തു് സാമാന്യ യുക്തി മാത്രം”, കീചക സേഹാദരി സുേദഷ്ണയുെട ഭർത്താ�
വായ വിരാട രാജാവു് വിസ്തരിച്ചു ൈകകൾ കഴുകി.

“ഇതാേണാ പുതിയ ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനിക്കു് നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തിയ
ഔേദ്യാഗികവസതി?”, േരാഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുെപട്ട പാഞ്ചാലി, െകാട്ടാരം
സർവാധികാരിക്കു് േനെര ആേരാപണസ്വരത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ആദ്യം ഒരു െതറ്റു് തിരുത്തെട്ട. നിങ്ങളുെട പദവി മഹാറാണി എന്നു് മാത്രമാ�
ണു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചക്രവർത്തിനി എന്നു് വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കി�
ലും. ഈ ഔേദ്യാഗിക വസതിെക്കന്താ ഇത്ര കുഴപ്പം? സൂക്ഷിക്കുക, എെന്റ േന�
െര നിങ്ങൾ കുതിര കയറണ്ട. ഞാൻ അംഗപരിമിതൻ. ഇവിെടയാണു് എെന്റ
അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ കൗരവരാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു െകാല്ലം ഭാ�
ര്യയുെമാത്തു് അന്തിയുറങ്ങിയതു്. ദുേര്യാധനനു് ഒരു ഭാര്യ മാത്രം. ഭാര്യക്കു് ഒേര
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ഒരു ഭർത്താവും. േകൾക്കുേമ്പാൾ െകൗതുകം േതാന്നുന്നുണ്ടേല്ല? ശത്രുനാശത്തി�
നു നിത്യവും ഇവിെട കാളിപ്രീതിക്കായി മൃഗബലി െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും, െകാട്ടാരം
ശുശീകരണ െതാഴിലാളികൾക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർബന്ധിത ൈസനിക േസവ�
നം ആയതു െകാണ്ടു്, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി േവണ്ടത്ര വൃത്തിയാക്കൽ ഉണ്ടായി�
ല്ല, അതു െകാെണ്ടന്താ, പന്ത്രണ്ടു വർഷം സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം
നിത്യവും നീക്കി നിങ്ങൾ ആ േജാലിയിൽ പരിചയ സമ്പന്നയെല്ല, ഒന്നു് ആഞ്ഞു
പിടിച്ചാൽ വാസേയാഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദുേര്യാധന വസ�
തി? ഇതു് അറിയെപ്പെടണ്ടതും ആ േപരിൽ തെന്ന”, െകാട്ടാര രഹസ്യങ്ങളുെട താ�
േക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പുേരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാെല സംസാരിച്ചു.

2016/09/22

“പതിെനട്ടു ദിവസം മരണെത്ത മുഖാമുഖം കണ്ടതു് െകാണ്ടാേണാ പണ്ടില്ലാ�
െത്താരു ദാർശനികവ്യഥ നിഴലിക്കുന്ന േനാട്ടം?” നീണ്ട സന്ദർശക നിരയിൽ ക്ഷ�
മാപൂർവം കാത്തു് നിന്നു് ഊഴം കിട്ടിയ െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന്റ മുമ്പിൽ ഉപ�
ചാരപൂർവം മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി.

“അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്ന ഓേരാ പുതുദിനത്തിലും വിധാതാവിനു കൃതജ്ഞതയുെട പൂ�
െച്ചണ്ടു് എന്നു് ശിരസ്സു് കുനിച്ചു വിനീതവാനാണു് മനഃസ്സാക്ഷി േപ്രരിപ്പിക്കുന്നെതങ്കി�
ലും, ഇേപ്പാൾ ഭരണകൂടം േനരിടുന്ന ജീവന്മരണേപാരാട്ടം കൗരവരാജവിധവകെള
കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു േവണം ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഭവനരഹിത സേഹാദരർക്കും അന്തിയുറ�
ങ്ങാൻ. അവർ ഞങ്ങൾെക്കതിെര െതരുേവാരപ്രേക്ഷാഭം തുടരുേമ്പാൾ, ഈ ൈക
തന്നു നീെയെന്ന തുണക്കിേല്ല?”, മഹാരാജാവു് ദീനദീനമായി േകണു.

“ഇന്നും ഹസ്തിനപുരി െകൗരവരാജകുമാരന്മാർക്കു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിട�
േത്താളം, നിങ്ങൾ ആരാധ്യേദവത, പെക്ഷ, ഇവിെട കാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ദുേര്യാധന�
െന്റ വഴങ്ങുന്ന അടിമ, എന്താ ഈ ൈവരുധ്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിന്നായി ഇര േതടി േപാേവണ്ടതില്ലാത്ത അഞ്ചു മടി�
യൻ ഭർത്താക്കൻമാർെക്കാപ്പം, സമനില െതറ്റാെത ഈ കഠിനതടവ് ഇങ്ങെന
അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കു്, ദൂെര ദൂെര നൂറു കൗരവഹൃദയങ്ങളിെല പ്രാർത്ഥനയാൽ
കഴിയുന്നു എന്നതേല്ല കൂടുതൽ കൗതുകകരമായി നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ കാ�
േണണ്ടതു്?”, പാഞ്ചാലി അന്നെത്ത പുറംേജാലി കഴിഞ്ഞു നീെരാഴുക്കിൽ മലർന്നു
നീന്തുകയായിരുന്നു. ചുറ്റും ഒച്ച വയ്ക്കുന്ന നിശബ്ദതയിൽ ഉച്ചെവയിൽ പരന്നിരുന്നു.

“ഇെന്നന്താ വനാശ്രമത്തിൽ ശാന്തമാെയാരു മൗനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ഇടക്കാല ദാമ്പത്യശാന്തതക്കു് പിന്നിൽ, ആർക്കറിയാം, െകട്ടടങ്ങിെയാരു
െകാടുംകാറ്റുണ്ടു്”, ആഗതെയ ആലിംഗനം െചയ്തു പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവെര േനാക്കി.

2016/09/23

“സുഭദ്രെയ അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച വാർത്ത നിങ്ങെള ഇത്ര ക്ഷുഭിത�
യാേക്കണ്ട കാര്യം? പറഞ്ഞു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുമിേല്ല ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ.”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.
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“സുഭദ്രയല്ല ഈ നാടകത്തിൽ പ്രതിനായിക എന്നു് എല്ലാ നാടക അണിയ�
റകളും എത്തിേനാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം. എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾ ദൂെര പാഞ്ചാ�
ലത്തിൽ, ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾക്കു് െചേങ്കാൽ കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്നു് പ്രത്യാ�
ശേയാെട വളരുേമ്പാൾ, സുഭദ്രയുെട വിവാഹത്തിൽ അർധസേഹാദരൻ കൃഷ്ണെന്റ
അർത്ഥഗർഭമായ ആശംസ, (അേതാ എെന്റ മക്കൾക്കുള്ള ഭീഷണിേയാ) നിങ്ങളും
െഞട്ടേലാെട േകട്ടതേല്ല? സുഭദ്രയുെട പിൻഗാമികൾ കുരുവംശം ഭരിക്കും എന്നേല്ല
കൃഷ്ണൻ മുനവച്ചു് പ്രവചിച്ചതു്? അർജ്ജുനൻ അേപ്പാൾ ആഹ്ലാദേത്താെട കയ്യടിച്ചു.
യുധിഷ്ഠിരൻ ജനിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണു് ദുേര്യാധനൻ പിറന്നെതന്ന ഈറ്റി�
ല്ലന്യായം രാജസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞേല്ല െകൗരവെര ദശാബ്ദങ്ങേളാളം
പാണ്ഡവർ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാെത െവള്ളം കുടിപ്പിച്ചത്  ?”, വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട രാജ�
കീയമാതൃത്വം, പാഞ്ചാലിയുെട അടക്കിപ്പിടിച്ച േക്രാധത്തിലും, ആ തണുത്ത സന്ധ്യ�
യിൽ ചുറ്റും നിന്നവർക്കു് െപാള്ളി.

“യുദ്ധാരംഭത്തിനു മുമ്പു് കൗരവൈസനിക നിരയിേലക്കു് നിരായുധനായി ഒറ്റയ്ക്കു്
പദയാത്ര െചയ്തു ഗുരുജനങ്ങൾക്കു ഭക്തിേയാെട അഭിവാദ്യം െചെയ്തങ്കിലും, വാെളടു�
ത്താൽ പിെന്ന േപാരാട്ടവീര്യത്തിൽ മായം പ്രതീക്ഷിേക്കെണ്ടന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ അർ�
ത്ഥം വച്ചു് പറഞ്ഞതു് താങ്കളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. യമുനയിൽ നീന്തി കുളിച്ചു വന്നു ഊട്ടുപുരയിൽ െപാരിച്ച കാളത്തുട കടിച്ചു കീറി
ഇറച്ചി വലിെച്ചടുക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“അഭിവാദ്യവും ആശീർവാദവും, ആ കാലെന്റ മകൻ അത്തരം ദൃശ്യെപ്പാലിമയു�
ള്ള കാപട്യപ്രദർശനത്തിൽ മാത്രേമ ഞങ്ങെള എന്നും േതാൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു.”

“ഒരിറ്റു േചാര വീഴാെതയേല്ല െപാങ്ങച്ചക്കാരനായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
െയ അധികാരത്തിൽ നിന്നു് നീക്കി, േകാഴി കൂവും മുമ്പു് കഠിനതടവിൽ കൗരവർ
വനവാസത്തിന്നയച്ചതു്? എന്നാൽ അെത കൗരവർക്കു ചൂതു് കരുവിനു പകരം
ആയുധം പടവാളായേപ്പാൾ മഹായുദ്ധം തെന്ന േവണ്ടി വരുന്നേല്ലാ പാണ്ഡവരു�
െട തല എെന്നേന്നക്കുമായി െവട്ടാൻ?”, കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധസജ്ജീകരണങ്ങൾ േനാ�
ക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകരുെമാത്തു് വന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ, ഏെറ കാലത്തിനു
േശഷം െതാഴിൽ സാധ്യത ൈകവന്ന ഉല്ലാസേത്താെട, െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“വരും യുഗത്തിൽ മാധ്യമസുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചാണു് പറയുകെയങ്കിലും, ചരി�
ത്രം ആദ്യം പ്രഹസനമായും പിെന്ന ദുരന്തമായും വരുെമന്നു് ഇേപ്പാെഴങ്കിലും നി�
ങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല.”

“തന്ത്രജ്ഞരായ കൗരവർക്കു നാക്കുപിഴ പറ്റിെയേന്നാ? അസ്സാധ്യം”, യുദ്ധകാ�
ര്യ േലഖകൻ ൈകകൾ ഉയർത്തി.” സ്വയം പണയം വച്ചു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇനി കളി�
ച്ചാൽ ‘എല്ലാവരുെടയും’ പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കുെമന്നു അയാൾ കർശനമായി
പറഞ്ഞിേല്ല?”

“പതിമൂന്നു വർഷേത്തക്കു് പൗരാവകാശനിേഷധനം ചുരുക്കി എന്നതായിരുന്നു
കൗരവെന്റ ആേലാചനയിൽ വന്ന പരിമിതി. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കു് രാജ്യത്തിൽ
അവകാശങ്ങൾ വക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നു് കൂടി േചർത്തു് അെതാ�
രു ഔേദ്യാഗിക േരഖയാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന നിയമപരമാ�
യി നിലനിൽപ്പില്ലാെത അപ്രസക്തമാവിേല്ല എന്നാണു ഞാൻ േവദവ്യാസേനാ�
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ടു് േചാദിക്കുന്നതു്”, കരിമ്പുനീർ കുടിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക വീണ്ടും യുദ്ധഭൂമിയിേല�
ക്കു നടന്നു.

2016/09/24

“നിങ്ങളുെട ആദ്യപ്രസവം ആൺകുഞ്ഞാെണങ്കിൽ, മൂപ്പിളമതർക്കം ഭാവിയിലു�
ണ്ടാവാതിരിക്കാൻ െകാന്നു കളയണെമന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ലാതിരു�
ന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ കരുനീക്കിയിരുന്നതായി െകാട്ടാരത്തിൽ ശ്രുതിയുണ്ടായിരുന്നതാ�
യി എെന്റ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു േകട്ടിരുന്നു. ഏെറ്റടുത്ത രഹസ്യദൗത്യം കാര്യക്ഷമത�
േയാെട െചയ്യുന്ന ആ െകാലയാളിയിൽ നിന്നു് പിെന്ന നിങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരെന എങ്ങ�
െന രക്ഷിച്ചു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പലേപ്പാഴും പറഞ്ഞുേകൾക്കാറിേല്ല, നാം കാണുന്നതിൽ അപ്പുറം ഈ േലാക�
ത്തു് എെന്താെക്കേയാ ഉണ്ടു് എന്നു്? ഇരുപത്തിഎട്ടിനു കുളിപ്പിച്ചു് കിടത്തിയിരുന്ന
കുട്ടിെയ എടുക്കാൻ ഒരപരിചിതപുേരാഹിതൻ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ അയാളുെട െച�
വിയിൽ മന്ത്രിച്ചു, എെന്റ കുഞ്ഞിെന എടുത്തു് അനുഗ്രഹിക്കൂ, ഇവൻ മരണേദവത�
യുെട പ്രിയപുത്രൻ. ൈക െപാള്ളിയ േപാെല പുേരാഹിതൻ കുട്ടിെയ നിലത്തുവച്ചു
തിരക്കുണ്ടു് എന്നു് പറഞ്ഞു ഉടൻ പടിയിറങ്ങി. പിെന്ന അയൽക്കാർ കണ്ടതു് ഞങ്ങ�
ളുെട വനാശ്രമത്തിനപ്പുറെത്ത കുന്നിൻ പുറേത്തക്കു കയറിൽ കുരുക്കുവീണ കഴുത്തു�
മായി ആ പുേരാഹിതെന ഭീകര രൂപിയായ ഒരു കരിേമ്പാത്തു് വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാ�
വുന്നതാണു്.”, വാർധക്യത്തിലും ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി എട്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴക്ക�
മുള്ള വിശദശാംശങ്ങൾ ഓർെത്തടുത്തു.

“ഭർത്താവിനു പ്രകൃതി നിർദ്ദയം നിേഷധിച്ച കാഴ്ച, എനിക്കു് ഞാൻ മധുരമായി
നിേഷധിക്കെട്ട എന്നു് ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ േപാെല പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കയ്യിൽ
തടഞ്ഞ കീറത്തുണി െകാണ്ടു് എക്കാലേത്തക്കും െപാതു ഇടത്തിൽ അന്ധ എന്നം�
ഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഗാന്ധാരി, വരും യുഗങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും
എന്നു് നിങ്ങൾക്കു് േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രരും
ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിദുരരും വനവാസത്തിനു പടിയിറങ്ങിയ േനരം.

“കാട്ടിേലക്കു് േപാവും മുമ്പു് എെന്റ കൂെട അവർ കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ച�
േപ്പാൾ, െകാട്ടാരമട്ടുപ്പാവിൽ െകാണ്ടു് േപായി ആരും കാണാെത ഞാൻ ആ
കൺെകട്ടു് തുണിെയാന്നു വലിച്ചു നീക്കി.”

“എന്തായിരുന്നു അവരുെട പ്രതികരണം?”
“തുണി നീക്കിയതു് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. കാേണണ്ടെതാെക്ക അവർ എന്നും

കണ്ടു. എന്നാൽ കണ്ടിെല്ലന്നു പറയാൻ ഒരു കാരണവും കണ്ണിൽ െകട്ടിത്തൂക്കി.”
“അധികാരേമെറ്റടുത്ത യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിനു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പി�

ക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തു് നിന്നു് ആരുമിേല്ല?”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ േചാദിച്ചു.
“കൃപാചാര്യൻ ഒഴിെക േവെറ ആെരങ്കിലും കൗരവപക്ഷത്തു് നിന്നു് ഉയിേരാെട

നടന്നു വരുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ? ആ ചിരഞ്ജീവികൃപാചാര്യനാണിേപ്പാൾ”,
വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗം മഹാഭാരതെത്ത പ്രകീർത്തിക്കും, അതിെല കഥാപാ�
ത്രങ്ങൾ നിത്യവും രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷണത്തിലും, കവിതയിൽ ഉപമകളായും നിറ�
യും” എന്നു് പ്രവചിച്ചതു്, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭാവിെയ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ അസ്വ�
സ്ഥയായി.
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“േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ നിന്നു വാർത്തകൾ സഞ്ജയൻ അപ്പേപ്പാൾ അറിയിക്കുന്നി�
േല്ല?”, ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വിദുരർ, േചാദിച്ചു.

“ഓേരാ കൗരവെന െകാല്ലുേമ്പാഴും പാണ്ഡവർ, പ്രേത്യകിച്ചു ഭീമൻ, ചിന്നം വി�
ളിക്കുന്നതു് അേരാചകമായി േതാന്നിയേപ്പാൾ തത്സമയവാർത്താവതരണം നിർ�
ത്താൻ സഞ്ജയേനാടു് പറഞ്ഞു. രാത്രി കിടക്കും മുമ്പു് കൗരവ വാളിൽ െതറിച്ചുരുണ്ട
പാണ്ഡവ തലെയണ്ണി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി.”

2016/09/25

“മതിയായ താക്കീതും അകമ്പടി സുരക്ഷയും അനുവദിക്കാെത, കൗമാരേപാരാ�
ളി അഭിമന്യുവിെന െകൗരവകടുവക്കൂട്ടത്തിേലക്കു് എറിഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അല്ല, പാ�
ഞ്ചാലി ആയിരുന്നു എന്നു് കർണൻ, മരിക്കും മുമ്പു് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ വാർത്ത
ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ? എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ പിൻഗാമികൾ കുരുവംശ ചക്രവർത്തി ആവും എന്ന കൃഷ്ണപ്രവ�
ചനത്തിനു് തടയിടാൻ, ചക്രവർത്തി ആവാൻ െകാതിക്കുന്ന അഞ്ചു് ആൺ മക്കൾ
ഉള്ള ഒരമ്മയുെട മുൻ കൂർ നീക്കം എന്നതിെന കാണൂ. എെന്റ കുറ്റേബാധം ഒലി�
ച്ചു േപായ ആ സുഖം ഞാനിേപ്പാൾ മറച്ചു വക്കുന്നില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ പുഞ്ചിരിേയാെട
പറഞ്ഞു. ൈവകിയ രാത്രിയിൽ യുദ്ധഭൂമിേയാടു് േചർന്ന യമുനയുെട ജലത്തിൽ നി�
ലാവു് ഭീതിതമായ ഇളകിയാടി.

“െപാരിെവയിലത്തു് നടുെവാടിക്കുന്ന ജനസമ്പർക്കത്തിന്നിടയിൽ വിളമ്പിക്കി�
ട്ടുന്നതു് പച്ചക്കറി മുറിച്ചിട്ടേതാ? െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു”,
ഇെതാെക്ക കഴിച്ചാൽ തീരുേമാ നിങ്ങൾ അഞ്ചു വൃേകാദരൻന്മാരുെട ഐതിഹാ�
സിക വിശപ്പു്.”

“അന്തിയാവെട്ട െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ രഹസ്യമായി എന്നും അകത്താക്കു�
ന്ന വിശിഷ്ട വിഭവമുണ്ടു്. ഭീമൻ ഏെതങ്കിലും കൃഷിയിടത്തു് നിന്നും തട്ടിഎടുത്ത കാ�
ളക്കുട്ടിെയ െതാലിയുരിച്ചു ഉപ്പും മുളകും പുരട്ടി എണ്ണയിൽ െപാരിച്ച കാളത്തുട കടി�
ച്ചുമുറിച്ചു തിന്നുക, ആ െപാലിപ്പുള്ള മാംസഭാവനയിലാണു് ഈ വിരസേജാലിയുെട
ഭാരം ഞങ്ങൾ ചുമക്കുന്നതു്.”

2016/09/26

“നിന്ദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും പാഴാക്കാറില്ല, എങ്ങെന േനടി ഈ വ്യക്തി�
സ്വാതന്ത്ര്യം?”, പാണ്ഡവർ കൂടിയാേലാചനയിലിരുന്ന ഊട്ടുപുരയിേലക്കു കണ്ണും വി�
രലും ഒെന്നറിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് മന്ത്രിച്ചു.

“ൈവകാരികപ്രകടനം ഒഴിവാക്കുന്ന സുരതരീതി വീഴ്ച കൂടാെത പരിപാലിച്ചു.
പ്രേലാഭനത്തിനു പാണ്ഡവർ ൈവകാരികത സുഗന്ധ ൈതലം േപാെല ഉപേയാ�
ഗിക്കുന്നതു് ശരീരഭാഷ ഉടനടി ഉപേയാഗിച്ചു് നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തി. കിടപ്പറരീതി�
യിൽ കാണുന്നതു് െപരുമാറ്റ ൈവകൃതമാെണന്നു് ധ്വനിപ്പിച്ചു. അത്രെയാെക്ക മതി�
യായി ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത സ്ത്രീസൗഹൃദപരമാക്കി പരിചരിക്കാൻ”, അഴകളവുകളു�
െട പിന്തുണേയാെട ൈകകൾ വിടർത്തി അവൾ സംസാരിച്ചു.
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“കൗരവരുെട സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ പുഷ് പാർച്ചന െചയ്തു പാഞ്ചാലി നിേന്നാെട�
േന്താ പിറുപിറുക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി. എന്താ കാര്യം?” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു് മടക്കയാത്രയിൽ േചാദിച്ചു.

“വിേവചനരഹിതമായിരുന്നു എേന്നാടുള്ള ആയുഷ്കാല കൗരവ ആരാധന.
എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ അമംഗളകരമായി േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ. ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിക്കു
െകൗരവേരാടുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ആ പഴയ പ്രണയസ്മരണ, േവെറ വാർത്താപ്രാ�
ധാന്യമുള്ള െകാട്ടാര രഹസ്യെമാന്നുമില്ല.”

“നിങ്ങൾ ആറുേപരുെട ഗാർഹികസംഭാഷണങ്ങൾ ആകസ്മികമായി െചവി�
േയാർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായേപ്പാെഴാന്നും, അന്നന്നെത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാ�
െത, ദൂെര ദൂെര പാഞ്ചാലയിൽ വളരുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികെള കുറിേച്ചാ, പാഞ്ചാലബ�
ന്ധുക്കെള കുറിേച്ചാ ഒന്നും നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്നില്ല. വിവരവും വിരഹേവദനയും ഒന്നും.
അെതന്താ അങ്ങെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക അസഹിഷ്ണുതേയാെട േചാദിച്ചു.

“കൂെട കിടേക്കണ്ട െപണ്ണിെന്റ മനം അറിയാെത, അനുഭവസമ്പത്തുള്ള കുന്തി�
യുെട ദുേഷ്പ്രരണയിൽ നാലു പാണ്ഡവർ, അർജ്ജുനെന്റ കൂെട വന്നു എെന്ന ശാരീരി�
കമായി കീഴ്െപ്പടുത്തിയ അന്നു മുതൽ, എെന്റ കുടുംബെത്ത കുറിച്ചു് ഞാൻ അവേരാ�
േടാ, അവർക്കു കുടുംബം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന കുറിച്ചു് എേന്നാേടാ സംസാരിക്കാൻ
ഞാൻ അവസരം നിേഷധിക്കുക അവർക്കും എനിക്കും ശീലമായി. എെന്റ ഓേരാ
ദിവസവും, ആ വിധം നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തർ േനാക്കിയാൽ, മൗനം നിറഞ്ഞ പ്ര�
തിേഷധവുമാണു്.

2016/09/27

“ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ‘രാജാമാതാവു്’ പദവി തിരിച്ചു കിട്ടിയ സേന്താഷത്തിലാ�
േണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ
െചേങ്കാൽ പിടിെച്ചടുത്ത ദിവസം.

“ആദ്യം നവവധുവായി എനിക്കിവിെട കിട്ടിയതു് മഹാറാണി പദവിയായിരുന്നു.
അന്ധനു് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അധികാരമിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞ െകാട്ടാരം
ഗുരു, പാണ്ഡുവിെന രാജാവാക്കിയ ആ ഇടേവളയിൽ. സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു് പാ�
ണ്ഡു പിന്നീടു് വനവാസത്തിൽ േപായേപ്പാൾ ഞാൻ െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും ഇല്ലാ�
ത്ത സ്ത്രീ ആയി. കുട്ടികളുമായി ഇരുപതു വർഷത്തിനു് േശഷം ഹസ്തിനപുരിയിൽ
മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ എനിക്കു് കിട്ടിയതു് അഭയാർത്ഥി പദവി മാത്രം. കുട്ടിക�
െള രാജകുമാരൻ എന്നു വിളിക്കണം എന്നു് വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു് നിർബന്ധിച്ച�
േപ്പാൾ അന്ധൻ മുഖം തിരിച്ചു. പാണ്ഡവർ എന്നു് രാജകുമാർ പദവിയില്ലാെത വിളി�
ക്കാം എന്ന അനൗേദ്യാഗികമായി ധാരണയാെയങ്കിലും, എെന്ന മുൻ മഹാറാണി
എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നതു് ഗൂഢശക്തികൾ വിലക്കി. കു�
ടിേയറ്റക്കാരായി പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ അവരുെട
നല്ലനടപ്പിനു് കൗരവർ എെന്ന ജാമ്യതടവുകാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവിെട ഗാന്ധാ�
രിയുെട േതാഴിയാക്കി., രാജസൂയയാഗം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ചക്രവർത്തിയായ�
േപ്പാൾ എെന്ന േമാചിപ്പിച്ചു രാജാമാതാ പദവി തിരിച്ചു തരുെമന്നു് കരുതിയ എനി�
ക്കു് െതറ്റിേയാ.”
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“വിടാെത േചാദിച്ചും േവണ്ടിവന്നാൽ െചാടിച്ചും പദവി േനടാൻ ആരും നിങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ചില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇടെപട്ടു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി.

“പാണ്ഡുവും കുടുംബവും രണ്ടു ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞ കാട്ടുകുടിൽ കുരുവംശ ൈപതൃ�
കസ്വത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്ന കൗരവനിർേദശം നിങ്ങൾ ചർച്ചെക്കടുക്കാെത
തള്ളി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവെമാഴിയിെല ചതിക്കുഴി കാണാെത നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ഇങ്ങ�
െന േരാഷാകുലരാവുന്നതു് കാണുേമ്പാഴാണു്, ഭരണകൂടസൗജന്യങ്ങൾ പറ്റി വാർ�
ത്താവതരണത്തിൽ മായം േചർക്കുെമന്ന ചാർവാക നിരീക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഓർ�
ക്കുക. രാജ്യം വിഭജിച്ചു പകുതി തരണെമന്ന പാണ്ഡവദൂതിനു പ്രതികരണമായി�
രുന്നിേല്ല ആ വഷളൻ നിർേദശം? നിന്നു തിരിയാനിടമില്ലാത്ത കാട്ടുക്കുടിലിൽ
ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുെട അമ്മമാർ വംശവൃദ്ധിക്കു േവണ്ടി ഷണ്ഡൻ പാണ്ഡുവിെന്റ
എതിർപ്പു് േനാക്കാെത ആ മുറിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികെള സ്വീകരിച്ചു് ഇണേചർന്ന�
തു. മറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഓർമയിടം കൗരവർക്കു നിലനിർത്തി
ഞങ്ങളുെട പിൻഗാമികെള െപാതു േവദിയിൽ വരും യുഗത്തിലും നാണം െകടു�
ത്തണം അെല്ല”, ശുദ്ധാത്മാ ഭീമൻ അവശനും ക്ഷുഭിതനുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട
അയാൾ വലിെയാരു മൺചട്ടിയിൽ നിന്നു് രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ഒരു െവളുത്ത ദ്രാവകം
െമാത്തിക്കുടിച്ചു.

“ഭക്ഷണം പാകം െചയ്യേണാ നിങ്ങൾ? അേപ്പാൾ അക്ഷയപാത്രം െവറുെമാരു
അലങ്കാരം?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിസ്മയിച്ചു.

“ഇെതനിക്കു് കഴിക്കാൻ മാത്രമാണു്. പാണ്ഡവർ കഴിക്കുന്ന അക്ഷയപാത്ര�
ത്തിൽ ഞാൻ ൈക െവക്കാറില്ല. എേന്താ നുഴഞ്ഞു കയറി ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ
തകരാറു വരുത്തിയതുെകാണ്ടു്, െപണ്ണിനു് രാത്രി ഊണു് കഴിക്കാൻ ആവാത്ത വി�
ധം സമയപരിധിേയാ ഭക്ഷണപരിമിതിേയാ ഉണ്ടു് എന്നാണു നകുലൻ പറയുന്നതു്.
പരിഹാരമിേല്ല എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. ഞാൻ പട്ടിണി കിടേക്കെണ്ടന്നു
ഉടേയാൻദുേര്യാധനൻ നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തമധാന്യങ്ങൾ പ്രേത്യകദൂതം വഴി അയച്ചു
തന്നു. ഇന്നു് നിങ്ങൾ എെന്റ അതിഥി”, േവവു േനാക്കി തൃപ്തിയായ പാചകക്കാരിപാ�
ഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികെയ തീൻശാലയിേലക്കു സ്വാഗതം െചയ്തു.

“എന്തന്യായമാണു് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്പാഞ്ചാലി കുരുവംശ പ്രശസ്തിക്കു
ഭീഷണി എേന്നാ?”, മാധ്യമ സേമ്മളനത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാലാതീത കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് പാഞ്ചാലിയുെട ആത്മകഥ കാരണമാവും
എന്നു് നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിനു േബാധ്യമായി. യുധിഷ്ഠിരെന്റ േരഖാമൂലമായ
അനുമതി കൂടാെത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ സംഗതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ െകാടു�
ത്താൽ, േദശസുരക്ഷപരിഗണനയിൽ േമൽനടപടി ഉണ്ടാവും. െകാട്ടാരം േലഖി�
കക്കു് നീണ്ടകാല നിർബന്ധിത വനവാസം ഉൾെപ്പെട”, മയമില്ലാത്ത ഒരു അസാ�
ധാരണ സ്വരത്തിൽ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ അവളുെട െചവിയിൽ ചുണ്ടുര�
ച്ചു മന്ത്രിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളുെട അച്ഛേനാടു് പണം കടം േചാദിച്ചു എന്നു് കൗരവർ പ്രച�
രിപ്പിക്കുന്നേല്ലാ?”, നവവധു പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െകൗരവേരാടു് കടം േചാദിേക്കണ്ടിവരാവുന്ന മാനഹാനി ഒഴിവാക്കാൻ, സ്ത്രീ�
ധനം കിട്ടിയ ആഭരണങ്ങളിൽ ചിലതു് വിൽക്കെട്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു
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േചാദിച്ചു.” “അതു് ഞാൻ അവൾക്കു വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്തെതാന്നുമല്ല, കർണെന്റ
കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ േപാെല അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ േചാര െപാട്ടും. യാഗാഗ്നിയിൽ നി�
ന്നു് ഉയർന്നു വന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണു്”, എന്നു് അച്ഛൻ ൈകകാര്യം െചയ്തു.
വിരണ്ടുേപായ യുധിഷ്ഠിരൻ പിെന്ന “െപാന്നിൽ”കള്ളവിരൽ െകാണ്ടു് െതാട്ടിട്ടില്ല!.”

“യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ േനതൃപാടവം വ്യക്തമാക്കിയ ഓർമ വല്ലതുമു�
േണ്ടാ, വായനക്കാരുമായി െപെട്ടന്നു് പങ്കുവക്കാൻ?”, കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു്
ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു് നീങ്ങിയ പാണ്ഡവ േപാരാളിസംഘത്തിെല നകുലേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

െവറും വയറ്റിൽ തളർെന്നങ്കിലും, ഉത്സാഹം വിടാെത, ഒരു പ്രമുഖെകൗരവെന
പിന്തുടർന്നു് ഓടിച്ചിട്ടു് പിടിച്ചു്, െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ േമാഹം കരളിൽ തിളക്കുേമ്പാൾ,
എെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ആേരാ ഊരാകുടുക്കിട്ടു കയർ പിന്നിേലക്കു് വലിക്കുന്നു. തി�
രിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ, “നീ നിയമം കയ്യിെലടുക്കുേന്നാ?” എന്നു് ശാസനയുെട
സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ, ബന്ദിെകൗരവെന എന്നിൽ നിന്നു് തട്ടിപ്പറിച്ച് ,
കഴുത്തറത്തു് ആസ്വദിച്ചു. എന്നിട്ടു് രാത്രി പാളയത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ േചാര ചൂേടാെട
കുടിച്ചു ഭീമെന്റ മുമ്പിൽ െവല്ലു വിളിച്ചു “ഇന്നു് നീെയത്ര െകൗരവെന െകാന്നു?”
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“അധികാരം കിട്ടിയേപ്പാൾ ആെളാന്നു മാറിേയാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക നകുലേനാടു േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. മഹാരാജാവിെന്റ വസതി�
യിൽ നടന്ന ഉന്നതതല േയാഗം കഴിഞ്ഞു വിഷണ്ണരായി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു നാലു
പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും. ദൂെര മട്ടുപ്പാവിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ അവെര നിരീക്ഷിക്കുന്ന�
തു് െകാണ്ടു് അവൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ നാലുേപർ ഒേര അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആളാെക
അസ്വസ്ഥനാവും. വിശ്വാസ വഞ്ചന സംശയിക്കും. ഞങ്ങെള പാഞ്ചാലിയിൽ
നിന്നു് പിളർത്താൻ രഹസ്യമായി അവെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കും, ഒന്നും നടക്കാെത
വന്നാൽ, വികസനകാര്യത്തിൽ ഇവരാരും സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നു് ചുണ്ടു പി�
ളർത്തും.”

“ഇന്നെല രാത്രി മുതൽ നിങ്ങൾ കൗരവഅടിമ എന്ന നിലയിൽ നാടു് കടത്ത�
െപ്പട്ടു എന്നു് ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം േകട്ടു, പെക്ഷ നിങ്ങൾ എന്താ ഇേപ്പാഴും
ഈ െകാട്ടാരം അറവുശാലയിൽ?”, കിതേച്ചാടി വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ചുറ്റുപാ�
ടും േനാക്കി.

“കാട്ടിൽ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ എേന്നാ മൃഗനായാട്ടു് പരിചയെപ്പട്ട�
വർ, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് ജനിച്ച ഞാനാകെട്ട ഇത്ര നാളും പൂർണ സസ്യാഹാരി.
ഇനി കഠിനകൗരവശിക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ ആറുേപരും നാെള വനവാസത്തിനു േപാ�
വുേമ്പാൾ, മൃഗമാംസസംസ്കരണത്തിെന്റ പ്രാേയാഗിക പാഠങ്ങൾ തീൻ ശാലയിൽ
ഞാൻ അറിേയേണ്ട? ചങ്കിൽ തറച്ച അമ്പുമായി വരുന്ന ഈ േപടമാനിെന കഴു�
ത്തറത്തു് െകാന്നു െതാലിയുരിച്ചു ഈ മൃഗമാംസദാഹികൾക്കു് മൂന്നു േനരം െപാരിച്ചു
െകാടുക്കാൻ േവണ്ട മാംസ പരിചരണം”, ഒരു മാടിെന്റ കുടൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു നീ�
ക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പുഞ്ചിരിച്ചു.
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“തല ഒരു വശം െമാട്ടയടിച്ചു, മറുവശം പുള്ളികുത്തി അർദ്ധനഗ്നരായ അഞ്ചു
ആണുങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീയും കഴുതപ്പുറത്തു് ഇത്ര നേന്ന രാവിെല? ആരാണിതു്?”, ഗ്രാ�
മത്തിൽ നിന്നു് പുതുതായി നഗരത്തിെല അറവുശാലയിൽ പണിക്കു േചർന്ന ആ
യുവാവു് വിസ്മയേത്താെട ഒരു കുടൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു നീക്കുന്നതിനിടയിൽ ജാലക�
ത്തിലൂെട െപരുവഴിയിേലക്കു് േനാക്കി, െതാഴിലുടമ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നറി�
യാെത, പിറുപിറുത്തു.

“ഒരിറ്റു േചാര േപാലും വീഴ്ത്താെത, ഇന്നെല രാത്രി നമ്മുെട ഭരണാധികാരി ദു�
േര്യാധനൻ േനടിയ ആറു് അടിമകെള ആചാരമനുസരിച്ചു് നഗരി കാണിക്കയാണു്,
കഠിന തടവിൽ കാട്ടിെലക്കയക്കും മുമ്പു്. െതരുേവാരകാഴ്ച കണ്ടു രസിക്കാെത ആ
കാളയിറച്ചി േവഗം െകാച്ചു കഷണങ്ങളാക്കി നീ ഒരുക്കി വയ്ക്കു്, മഹാരാജാവു് ധൃത�
രാഷ്ട്രർക്കു് ഇന്നെത്ത മാംസാഹാര ആേഘാഷത്തിനു നിെന്റ വക തെന്ന ആവെട്ട
േഗാമാംസ സംസ്കരണം”, െതാഴിലുടമ ഭീഷണി േപാെല ഒന്നു് പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഇത്രേവഗം കുടിേയറ്റകൗേന്തയർക്കു ഖാണ്ഡവവനം സ്വന്തം നാടുേപാെല
ആേയാ” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ശബ്ദത്തിൽ അവിശ്വാസം നിഴലിച്ചു.

“ആദ്യ ദൃശ്യം ഞങ്ങെള തളർത്തി. പാമ്പു് െപരുച്ചാഴി എല്ലാ വികൃത ജീവിക�
ളും നിറെഞ്ഞാരു െകാടുംകാടു്. െവട്ടിനിരത്തൽ വല്ലാത്ത അദ്ധ്വാനമാവും എന്നു്
വിലയിരുത്തി എളുപ്പവഴി തീയിടൽ എന്നു് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. േവനൽ
ആയതു െകാണ്ടു് െമാത്തം ഉണക്കം ബാധിച്ചിരുന്നു. ആരാണു് ആദ്യപന്തം ഭക്തി�
േയാെട എറിഞ്ഞെതന്നറിയില്ല, കാട്ടുതീ ആഞ്ഞു കത്തി പിേറ്റന്നു് ഉറക്കമുണർന്നു
േനാക്കിയേപ്പാൾ, പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല, ഞങ്ങളിൽ വിത്തിറക്കൂ എന്നു് ഭൂമി�
േദവി ൈകമാടി വിളിക്കുന്ന േപാെല. കത്തിച്ചാമ്പലായ ഇടത്തു് പുലർെച്ച െപരുമഴ
െപയ്തതു് പ്രകൃതി ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമായി എേന്താ ഗൂഢാേലാചന െചയ്ത േതാന്നലു�
ണ്ടാക്കി. ആദ്യവിളെവടുപ്പു െതാഴിലാളികൾ ആേഘാഷമാക്കി. ധാന്യപ്പുരകൾ നിറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, ഇനി േവണ്ടതു് വംശെപ്പരുമ. അതുണ്ടാക്കാൻ രാജസൂയയാഗം െചയ്യാ�
െമന്നു് അമ്മയുെട അർദ്ധസേഹാദരനായ പ്രിയ യാദവനാടുവാഴി കുറുക്കുവഴി പറ�
ഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടു്.”, നിറകുടം േപാെല ശാന്തനായിരുന്ന നകുലൻ തെന്ന ആയിരുന്നു
പാണ്ഡവാഭിലാഷങ്ങളുെട ആവിഷ് കാരകൻ.

“കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഭീമൻ എെന്ന കണ്ടാൽ മുറുമുറുക്കുന്നു, വിളിച്ചാൽ എതിർ
ദിശയിൽ േപാവുന്നു, ചർച്ചകളിൽ ഇടഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നു, എന്താ കാര്യം?” യുധി�
ഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് െചാടിച്ചു.

“േനരിട്ടു് േചാദിക്കൂ. അല്ലാെത എേന്നാടു് കുതിര കയറുന്നതിൽ എന്തു് കാര്യം.
നിങ്ങളേല്ല നവ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം മാമ്പഴമാണു് വിരുന്നുകളിൽ വിശിഷ്ടേഭാജ്യ�
മായി വിളമ്പുക, വളർത്തുമൃഗമാംസമല്ല എന്നു് രാജമുദ്ര വച്ചു് പ്രഖ്യാപിച്ചതു്. വൃേകാ�
ദര വയർ വ്യസനിച്ചുകാണും.”

“രാവിെല കലപ്പയും നുകവും രണ്ടു കാളകളുമായി കന്നു പൂട്ടാൻ േപായതേല്ല.
എന്നിട്ടു് എവിെട മൃഗങ്ങൾ? നിങ്ങൾെക്കാപ്പം േപായ മറ്റു നാലുേപർ തിരിച്ചു വന്നി�
ട്ടു് കുളിച്ചു എേപ്പാേഴാ ഊണു് കഴിച്ചു.” ഉഴവു് മൃഗങ്ങൾക്കു കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന പാഞ്ചാലി അക്ഷമയും േകാപവും െകാണ്ടു് വിങ്ങി. ഖാണ്ഡവവനത്തിെല
ആദ്യ കൃഷിക്കാലം. ഉച്ച.



193 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

“പൂട്ടിത്തീർന്നേപ്പാൾ, വിശപ്പു് സഹിക്കവയ്യാെത രണ്ടിെനയും അറത്തു് തീെയാ�
രുക്കി ചുട്ടു തിന്നു. കുറച്ചു േനരം തണലിൽ കിടന്നു മയങ്ങി.”

2016/09/29

“നിങ്ങൾ ആെക ആറു േപരേല്ല ഇവിെട കുടിേയറ്റക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു?
പിൽക്കാലത്തു് അഞ്ചു വീടു് ഒരു വീടു് സൂചി കുത്താൻ ഇടം എന്നിങ്ങെന പടി പടിയാ�
യി ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരിമിതെപ്പടുത്താൻ പരിശീലിച്ച നിങ്ങൾ, എങ്ങെന
െമാത്തം ഖാണ്ഡവ വനം എന്ന വമ്പിെച്ചാരു ആവാസവ്യവസ്ഥെയ തീയിട്ടു കത്തി�
ക്കാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സം�
രക്ഷക അഭിനയിച്ചു.

“ദീർഘ ദൃഷ്ടിേയാെട േവേണ്ട േദവസന്തതികൾ തീരുമാനെമടുക്കാൻ? ഖാ�
ണ്ഡവവനം പരിപാലിച്ചു ആറുേപർ വനാശ്രമത്തിൽ കിളച്ചും കന്നുപൂട്ടിയും കഴിയാ�
േണാ, അേതാ വനേമഖല െമാത്തം െവട്ടിെതളിയിച്ചു യമുനയുെട തീരത്തു് േമാഹന
നഗരി പണിയാേണാ? മറക്കരുേത, ഞങ്ങൾ ഓേരാ കല്ലും ഈ ൈകകൾ െകാ�
ണ്ടു് െവട്ടി പണിത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മാത്രം തിളങ്ങുെന്നാരു ഐതി�
ഹ്യ നഗരിയല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലും േദശവിേദശ പടേയാട്ടങ്ങൾക്കും
അധികാരവഴികൾക്കും ആേഗാള ശ്രദ്ധക്കും ഭൂമികയാവും”, ഭാവിയിേലക്കു് കെണ്ണ�
റിഞ്ഞു അർജ്ജുനൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജസൂയം ദിവസം അധ്യക്ഷപദവി കിട്ടിയ താങ്കൾ നാലു പ്രാ�
വശ്യം ഒേര ദിവസം വസ്ത്രം മാറി രാജസഭയിൽ ഒരു വിചിത്ര പ്രദർശന വസ്തു
ആയി എന്നാണേല്ലാ േചദിരാജാവു് ശിശുപാലൻ പറയുന്നതു്?” ഒരു േഗാപികയുെട
ആകർഷകസ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു.

“ശത്രു മാത്രേമ നിങ്ങെള നിരന്തരം സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി, നിരീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു
വിടൂ. എന്നാൽ നിങ്ങളുെട സുഹൃത്തു് നിങ്ങെള നിങ്ങളുെട പാട്ടിനു വിടും. ശത്രുപ�
ക്ഷത്തു് േചേക്കറിയ ശിശുപാലൻ െചേയ്യണ്ട കർമം അയാൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട
െചയ്തു”, നീലനിറമായ കാളിന്ദിയിൽ നൃത്തം െചയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ രൂപം മാറുന്ന േനര�
മായിരുന്നു.

അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ കലവറയില്ലാെത ആവിഷ്കാരസാ�
ധ്യത േതടുേമ്പാൾ, പറയാെത വയ്യ, കൗരവരാജവധുക്കളാകെട്ട അവരുെട കുടുംബ
ജീവിതെത്ത കുറിച്ചു് ൈകപ്പുള്ള ഒെരാർമയും ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നില്ല”, വ്യാജനീ�
രസേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖിക സംസാരിച്ചു. കാട്ടുേചാലയിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചു,
നനഞ്ഞ തുണിയുമായി അവർ വിജനവഴിയിലൂെട ആശ്രമത്തിേലക്കു നടക്കുകയാ�
യിരുന്നു.

“േമഘങ്ങളില്ലാത്ത െപൗർണമി രാത്രികളിൽ, അന്തഃപുരത്തിനു േമെലയുള്ള
മട്ടുപ്പാവിൽ, പൂർണനഗ്നകളായി െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും പിെന്ന വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയും െച�
യ്യുന്ന അവെരന്തിനു എെന്ന േപാെല ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനു് അക്ഷരങ്ങൾ േതട�
ണം?”, അന്നദാതാവിെന േതടിയിറങ്ങിയ േപടമാനിെന പരിലാളിച്ചു് പാഞ്ചാലി
പുഞ്ചിരിച്ചു.
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“ഒരിടേവളയിെല പരിചയം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ കൗരവരാജവധുക്കെള കയ്യിെല�
ടുത്തു് എേന്നാ? അത്ര നിഷ്കളങ്കരാേണാ അവർ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ സ്വത്തു് തർ�
ക്കെത്ത പറ്റി?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹരി തരാൻ ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് പറയൂ എന്നല്ല ഞാൻ
അവേരാടു മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞതു്, െപണ്ണുടൽ എങ്ങെന നിങ്ങൾ പരിപാലിച്ചാൽ കൗര�
വർ നിങ്ങൾക്കടിമെപ്പടും എന്നായിരുന്നിേല്ല.”

2016/09/30

“പത്താം ദിവസം ദുേര്യാധനൻ, പിതാമഹേനാടു് അടക്കി പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ
ശാസിക്കുന്ന േപാെല ദൂെര നിന്നു് എനിക്കു് േതാന്നി. അടുത്തു് നീ ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല.
വല്ലതും െചവിയിൽ തടേഞ്ഞാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“അവശനായ ആ കാരണവർക്കു് മൺപാത്രത്തിൽ കുടിെവള്ളം െകാടുത്തു്
ഞാൻ മാറുേമ്പാഴാണു്, കറുത്ത മുഖേത്താെട ക്ഷുഭിതകൗരവർ ഭീഷ്മരഥത്തിേലക്കു
ചാടിക്കയറി, സാരഥിേയാടു് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതു്. ‘മുഖം േനാക്കാെത േവണം
ശത്രുവിെന്റ തലെവട്ടാൻ എന്നു് ആദ്യദിവസ ഗീേതാപേദശം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച േപാെലയാണേല്ലാ, പിതാമഹാ, ഈ പത്തു് ദിവസവും നി�
ങ്ങൾ ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ’. ഒന്നും മിണ്ടാെത ഭീ�
ഷ്മർ ആ കലത്തിെല െവള്ളം ദുേര്യാധനൻ േപാവും വെര കുടിച്ചു.”

“സ്ത്രീത്വത്തിെന്നതിെര െകൗരവർ രാജസഭയിൽ പരസ്യമായി െചയ്ത കടന്നാക്ര�
മണം െപാതുവ്യവഹാരമണ്ഡലത്തിൽ ചൂടായി ഇേപ്പാഴും ചർച്ച െചയ്യെപ്പടുേമ്പാഴും,
നിങ്ങൾ െകൗരവർക്കു ധാർമിക പിന്തുണ നല്കി എന്ന സംശയം ബലെപ്പട്ടു വരു�
ന്നു. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട േപാവാെത, ഹസ്തിനപു�
രി െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ അല്ലലില്ലാെത കഴിയാനുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്തയാേണാ
ഈ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വീഴ്ചക്കു് പിന്നിൽ എന്നാെരങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാ�
നാവുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട േചാദിച്ചു.

“രണ്ടു ഭാഗവും ഞാൻ േകൾേക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ കൗരവർ ‘കാള െപറ്റു എന്നു്
േകട്ടേപ്പാേഴക്കും കുന്തി കയെറടുത്തു്’ എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ എെന്ന പരിഹസിക്കി�
േല്ല. ഇനി എെന്റ െപാതുജീവിതം, മനുഷ്യാവകാശപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാെനടുക്കുന്ന
സമീപനം ഇതിഹാസങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം വരും. അന്നന്നെത്ത െകാ�
ട്ടാര വിഴുപ്പുകൾ തിരയുന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രിക എെന്റ മനഃസ്സാക്ഷിയിൽ കയറി
കൂന്തുമറിേയണ്ട.”

“പാണ്ഡവ സഖ്യകക്ഷിേയാഗത്തിൽ വിരാടരാജാെവേന്താ േവറിട്ട ശബ്ദം ഉയർ�
ത്തി എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. െപാതുെവ സുഖിയനായ അയാൾ ഒച്ചെവേക്കണ്ട കാര്യം?”,
യുദ്ധ കാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇത്രയധികം ൈസനികെര ഇരുപക്ഷത്തും നിർത്തി വാളും കുന്തവും െകാണ്ടു്
െകാത്തിക്കീറുന്നതിേനക്കാൾ, പാണ്ഡവർ അർധരാത്രി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട നുഴ�
ഞ്ഞുകയറി ധൃതരാഷ്ട്രെര ബന്ദിയാക്കി വിലേപശിയാൽ മുട്ടു മടക്കിേല്ല കുടിലകൗര�
വർ എന്നു േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ വിറച്ചു തുടങ്ങിയ പാണ്ഡവശരീരങ്ങൾ േയാഗം പിരി�
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യും വെര ആ വിറ തുടർന്നു എന്നാണു് അഭിജ്ഞേകന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളുെട േലഖികക്കു്
നൽകിയ സൂചന.”

“നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി ആയേപ്പാഴാേണാ സ്വതന്ത്ര ചാരവകുപ്പി�
െന്റ ആവശ്യം േബാധ്യെപ്പട്ടതു്? എന്തു് െകാണ്ടു് നകുലൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വാരണാവതം അരക്കില്ലത്തിേലക്കു േപാവാൻ ദുേഷ്പ്രരണ ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നി�
ന്നു് വന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും േയാഗം േചർന്നു. േയാഗം കഴിയുേമ്പാേഴ�
ക്കും നകുലൻ സ്വയം േനതൃസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു. പിേറ്റന്നു് രാവിെല പടിയി�
റങ്ങുേമ്പാേഴക്കും അരക്കില്ലം എന്ന വരാനിരിക്കുന്ന കുരുക്കു് അവൻ അഴിച്ചിരുന്നു.
ആശങ്കക്കു് പകരം യാത്രയും താമസവും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായി. നാെള എന്തു് സം�
ഭവിക്കും എന്നതിൽ മാറി നാെള എന്തു് സംഭവിക്കണം എന്ന വിേവചനാധികാരം
നകുലെന്റ കയ്യിലായതു് ദുേര്യാധനൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നു േവണെമങ്കിൽ സമ്മതി�
ക്കാം, പെക്ഷ ആ ഗതി മാറ്റാൻ കൗരവനായില്ല. അന്നു തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാലു
മണിക്കൂർ വിശ്രമരഹിത േജാലി അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു രഹസ്യ വിവരങ്ങളുെട േശ�
ഖരവും പ്രേയാജനവും ആണു് രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ കാര്യം എന്നു് നിങ്ങൾ തക്ഷശില�
യിൽ േപായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ.”

2016/10/01

“അമ്മമാരുെട രഹസ്യകാമുകന്മാെര കണ്ട ഓർമ പങ്കുെവക്കാേമാ? നിങ്ങളും
മാദ്രിപുത്രന്മാരും തമ്മിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല പ്രായവ്യത്യാസമുെണ്ടന്നു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ
പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി പത്രിക ദീപാവലി പതി�
പ്പിനായി മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന സമീപിച്ചു, “അേതാ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥി�
തിക്കു് ഓർമക്കുറവുേണ്ടാ?”

“പതിനഞ്ചു വയസ്സു് മൂപ്പുണ്ടു് എനിക്കു് പ്രിയ മാദ്രിപുത്രന്മാരുമായി. എെന്റ ബീ�
ജദാതാവു് കാലെന ഇതുവെര കാണുകേയാ, കാണാൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കയും െച�
യ്യുന്നിെല്ലങ്കിലും, മറ്റുള്ള മാതൃകമിതാക്കൾ എനിക്കു് വാത്സല്യം െചാരിഞ്ഞു. അവർ
വന്നാൽ വീടാെക വസന്തകാലമാവും. േരാഗിയായ അച്ഛെന ഞങ്ങൾ തൂക്കി ആ
സമയം പിന്നിെല ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ കിടത്തി കിടപ്പറ ശുദ്ധി െചയ്തു െചമ്പകപ്പൂക്കൾ
എറിഞ്ഞു അലങ്കരിക്കും. വായു, ഇന്ദ്രൻ, അശ്വനി േദവതകൾ ഇവെരാെക്ക അവി�
െട വരുേമ്പാഴും േപാവുേമ്പാഴും, കൂെട ഞാനുണ്ടാവുെമങ്കിലും അവർ കിടപ്പറയിൽ
പ്രേവശിച്ചാൽ, പുറത്തു് ആശ്രമപ്പടിയിൽ കാവൽ നിൽക്കും. പ്രണയപർവ്വം കഴി�
ഞ്ഞു ആകാശചാരികളായ കാമുകർ പതിവായി േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യമുണ്ടു്, േപാരു�
േന്നാ കൂെട, കാലെന്റ വീട്ടിേലക്കു്?” ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടിട്ടും മരണേദ�
വതയുെട മകൻ ബാല്യസ്മരണയിൽ ആർമാദിച്ചു.

“ഇന്നെല ഒരു വാണിജ്യപതിയുെട സായാഹ്നവിരുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവ�
നത്തിേലക്കു കുടിേയറുന്ന പ്രശ് നമിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ ഇതാ ഇന്നു് ഉച്ചഭ�
ക്ഷണത്തിനു കാത്തു് നിൽക്കാെത പടിയിറങ്ങുന്നു. എന്താണിതിെല െകാട്ടാരരഹ�
സ്യം?”, പത്രാധിപർ യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് തട്ടിക്കയറി.

“പരസ്പരം േകാർത്തിണക്കിയാൽ അർത്ഥം േതാന്നുന്ന മൂന്നു നാലു് കാര്യങ്ങൾ
ഇതാ: പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു േപാവിെല്ലങ്കിൽ േപാെയ തീരൂ എന്നു്
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ദുേര്യാധനൻ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചു പാണ്ഡവർക്കു് താമസി�
ക്കാൻ െകാടുത്ത അതിഥിമന്ദിരത്തിെന്റ താെഴ നിലയിൽ അൽപ വസ്ത്രകളായ കൗ�
രവരാജവധുക്കൾ രഹസ്യേയാഗം േചർന്നു് നൃത്തം െചയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ പതി�
വു് മദ്യേസവക്കു േശഷം ഭീമൻ അതിഥിമന്ദിരത്തിേലക്കു് അലസമായ വസ്ത്രധാരണ�
േത്താെട കയറിെച്ചല്ലുന്നു. ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെട ആേരാ രാജവധുക്കളുെട സ്വകാര്യത�
യിൽ ഇടിച്ചു കയറി നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുന്നു എന്നവർ ഒച്ചെവച്ചു ആഗതെന്റ
തലയിൽ തുണിയിട്ടു ബന്ദിയാക്കി ആെള കൂട്ടി പ്രതിെയ െവളിച്ചത്തു് െകാണ്ടുവരു�
േമ്പാൾ ‘ഭീമേനാ നീ ഇവിെട?’ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ അത്ഭുതം അഭിനയിക്കുന്നു. പ്ര�
ശ് നപരിഹാരത്തിനു് മറ്റു പാണ്ഡവർ ധൃതിയിൽ അവിെട വരുേമ്പാൾ, ഗുരുതരമായ
ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉള്ള ഈ അപമാനവാർത്ത അമുക്കണെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാെള
ഉച്ചേയാെട നാടുവിടണം എന്നു് കൗരവർ നിർേദശിക്കുന്നതു പാണ്ഡവർ വിേധയത്വ�
േത്താെട അനുസരിക്കുന്നു. ഇതല്ലാെത െതളിെവാന്നുമില്ല.”

“പ്രതിേയാഗികെള വിരട്ടാനും പ്രതിച്ഛായ വളർത്താനും െകട്ടിെപ്പാക്കിയ
ഐതിഹ്യം മാത്രമായിരുന്നു കർണെന്റ കവചെമന്നു അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞതു് വി�
വാദമായി. ഗംഗയിൽ നീരാടാൻ േപായ കർണൻ ആ വഴി വന്ന ഒരു വൃദ്ധവിധ�
വയുെട കയ്യിൽ നിന്നു് എേന്താ ഔഷധം വാങ്ങി മാറിൽ പുരട്ടിയേപ്പാൾ കവചം
കീറത്തുണി േപാെല എളുപ്പത്തിൽ നീക്കാൻ സാധിച്ചതിനു് ദൃക്സാക്ഷിയാെണന്നു
അവകാശെപ്പടുന്ന പൂജാരി, വൃദ്ധവിധവ എന്നു് അവേഹളനേയാെട പരാമർശിക്കു�
ന്നതു് ആെരെയന്നു പെക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ദൃക്സാക്ഷിയുെട സംശ�
യമുന നീളുന്നതു് പാണ്ഡവ മാതാവിെന്റ േനെരയാെണന്നു ദുേര്യാധനൻ ഇടെപട്ടു
പറഞ്ഞേതാെട അർജ്ജുനെന്റ ദുഷ്പ്രചരണം ഉടൻ നിലച്ചു.”, കുതിരപ്പന്തിയിെല ചുവ�
രിൽ കരിക്കട്ട െകാെണ്ടഴുതിയ വാർത്ത ലഘുഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു അന്യനാട്ടു
യാത്രികൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ഖ്യാതി േനടിയ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിലും ഉണ്ടേല്ല നട്ടാൽ മുള�
ക്കാത്ത െകാട്ടാര െകട്ടുകഥകൾ”, മദ്യപാനത്തിനിടയിൽ യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ
തലെയറിഞ്ഞു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

2016/10/02

“വാർധക്യത്തിൽ ഭർത്തൃമാതാവു് ജീവിതാന്ത്യം െചലവഴിക്കാൻ േപാവുന്നതു്
പാമ്പും പന്നിയും വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടിേലക്കു്. േപാവരുേത, ഞങ്ങൾ െപാന്നുേപാ�
െല േനാക്കാം എന്നു പറേയണ്ടതാണു് ആെകയുെള്ളാരു പുത്രവധു?”, വേയാജന�
ങ്ങേളാടു് െവറും പാഴ്വാക്കു് േപാരാ എന്ന െപാതുസംവാദത്തിലായിരുന്ന മഹാറാ�
ണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക അനുനയത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“അവെരന്നും സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല? കാട്ടുകുടിലിെല തറ�
യിൽ പാ വിരിച്ചു ഷണ്ഡൻഭർത്താവു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാഴേല്ല, ഈ മർത്യ�
ജീവിതം ഇങ്ങെന േപാരാ എന്ന പ്രബുദ്ധമായ തിരിച്ചറിവിൽ, കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ
പരപുരുഷരതി പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ കുന്തി െകാണ്ടുവന്നതു്? ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ�
വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ, ഞാനും കൂെട വരാം എന്നു്
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ഉത്സാഹിച്ചുേവാ, അേതാ, ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഗാന്ധാരിക്കു് തുണ എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു പിൻവാങ്ങിേയാ? ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുന്തിെയ മൂല്യം കുറച്ചു വിലയിരുത്ത�
രുതു്. മിതമായി പ്രശംസിച്ചു െകാണ്ടു് തെന്ന ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്ക�
െട്ട, എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജാമാതാവിെന പിടിച്ചു നിർത്തി�
യേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത കുന്തി കീഴടങ്ങി എന്നു് വരും യുഗത്തിലാരും
പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട.”

“ഇടഞ്ഞാൽ പാഞ്ചാലി ആരാവുെമന്നു ഒരു നിമിഷം േപാലും മറക്കാെത
തെന്ന േചാദിക്കെട്ട, അവർ നിങ്ങൾക്കായി കരുതേലാെട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപ�
െട്ടെന്നാർക്കാെമാ?”

“പടിയിറങ്ങാൻ േനരമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിെലെക്കെന്ന നയിച്ച ഒരു കാര്യം.
വേയാജനദിവസ െപാതുസ്വീകരണത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് ഞങ്ങൾ ഔേദ്യാഗിക വസ�
തിയിേലക്കു് കയറുേമ്പാൾ ഒരു വശത്തു് പുതുതായി പണിത പുരയിൽ ഉണക്കവിറകു�
െകട്ടുകൾ നിറച്ചു കണ്ടു. ഇെതന്താ എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മഴ�
ക്കാലമേല്ല വരുന്നതു്, െപെട്ടന്നു് നിങ്ങൾ കാലം െചയ്താലും പുക ഉയരാെത ശവം
ദഹിപ്പിെക്കേണ്ട?” എന്നു േചാദിച്ച പാഞ്ചാലി അലക്ഷ്യമായി അകേത്തക്കു് കയറി.
െചേങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തിനു ൈകമാറി വാനപ്രസ്ഥത്തിന്നിറങ്ങാൻ അന്നു് തീരുമാനി�
ച്ചു”, ഇേപ്പാൾ നഗ്നപാദനായ മുൻ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ മുപ്പത്തിആറു് വർഷം ഹസ്തിനപുരി ഭരിച്ചു എന്നു് ഔേദ്യാഗിക േര�
ഖങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രമീമാംസയിലും ദാമ്പത്യത്തിലും വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമു�
ള്ള നാലു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും അധികാരേമാഹികളായ അവർ ഇക്കാലത്തു്
ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും വിമതശല്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ, അേതാ ഉടനടി അമർ�
ച്ച െചയ്തു എേന്നാ?”

“ഞങ്ങൾ അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗതരഹസ്യങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി സമ്പാദി�
ച്ചു സൂക്ഷിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ നിത്യവും മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച ഞങ്ങൾ, പെക്ഷ
രഹസ്യമായി, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവണതെക്കതിെര െചറുത്തുനിൽപ്പിനു്
അഞ്ചു േപരും ഉൾെപ്പടുന്ന മുന്നണി തെന്ന ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു”, ചാരവകുപ്പു
േമധാവി നകുലൻ പതിവു് േപാെല മുഖം ചലിപ്പിക്കാെത ചുറ്റും േനാക്കി.

2016/10/03

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന ദശാബ്ദത്തിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുൻ�
ഗാമി െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് െകാടുത്ത അഭിമുഖങ്ങൾ ഇവിെട വരും മുമ്പു് ഞാൻ
തപ്പി എടുത്തു് വായിച്ചു. പാണ്ഡവെര സമഭാവനേയാെട, എന്നാൽ ഔപചാരിക
രാജകീയ ബഹുമാനപരാമർശങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി, പാഞ്ചാലി ഇടെക്കാ�
െക്ക ഓർക്കും. ഭർത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു്. എന്നാൽ ചൂതു് കളി�
യിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ ഈ ഒറ്റമുറിവസതിയിൽ നിങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന പാർത്തു് തു�
ടങ്ങിയ േശഷം എനിക്കനുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ പെക്ഷ കാണുന്നതു് പതഞ്ഞു
െപാങ്ങുന്ന പാണ്ഡവനിന്ദ, അെതന്താ?” അർദ്ധനഗ്ന യുധിഷ്ഠിരൻ ആരും കൂട്ടില്ലാ�
െത ആശ്രമ മുറ്റത്തു് ഒരു ൈക താടിയിൽ താങ്ങായി വച്ചു് മറുൈക െകാണ്ടു് കള
പറിച്ചു കുന്തിച്ചിരുന്ന തണുത്ത ഹിമാലയ പ്രഭാതം.
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“അന്നു് ഞാൻ അവൾക്കു് ഉദയസൂര്യൻ, ഇന്നു് ഞാനവൾക്കു് ധൂമേകതു”
അയാൾക്കരികിേലക്കു ഓടി വന്ന ഒരു വളർത്തു മുയലിെന്റ െനറുകയിൽ മുഷ്ടി ചുരു�
ട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കുന്ന േപാെല വാ െപാളിച്ചു ഇരുൈകകളും
വായുവിൽ ഉയർത്തി അട്ടഹസിച്ചു.

“സ്വന്തെമന്നു പറയാെനാരു അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്ത കർണനു വാരിേക്കാ�
രി അംഗരാജ്യം സമ്മാനമായി െകാടുത്ത നിങ്ങൾ, അർധസേഹാദരർക്കു് സൂചി കു�
ത്താനിടം െകാടുക്കിെല്ലന്നു പറയുന്നതിെന്റ യുക്തി വ്യക്തമല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനേനാടു് പറഞ്ഞു.

“എന്തു് എവിെട എെന്നാന്നും എനിക്കറിവില്ലാത്ത അംഗരാജ്യം ആ പാവത്താ�
നു് സമ്മാനിക്കുന്ന േപാെല എളുപ്പമാേണാ നിത്യവും െപരുമാറുന്ന ഹസ്തിനപുരി െവ�
ട്ടി, നടുക്കണ്ടം ശത്രുപാണ്ഡവർക്കു് സമ്മാനിക്കണം എന്ന ആവശ്യം?”

“പതിെനട്ടു ദിവസ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ േസനക്കു് കഴിക്കാൻ േവണ്ട ധാന്യവും
മാംസവും കൗരവർ മുൻ കൂർ കരുതിയിരുേന്നാ?” ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു് പരു�
ക്കില്ലാെത തിരിെച്ചത്തിയ കൗരവേയാദ്ധാവു് കൃപാചാര്യേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിന പുരിയിെല ആെളാഴിഞ്ഞ തീൻശാല.

“പാണ്ഡവ േസനക്കു് ഊെണാരുേക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദുേര്യാധനൻ േനര�
െത്ത തള്ളി. പകൽേപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ പാളയത്തിേലക്കു് തിരിക്കും
മുമ്പു് ഞങ്ങളുെട ഊട്ടുപുരയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി പാകം െചയ്ത മൃഗമാംസഭ�
ക്ഷണം തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവും. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അടവു് മാറ്റി.
േപാരിൽ മരിച്ച പാണ്ഡവൈസനികരുെട ഭക്ഷ്യേയാഗ്യഭാഗങ്ങൾ െപാരിച്ചു തിന്നും,
ബാക്കിെയാെക്ക െവട്ടി േവവിച്ചു മിന്നലാക്രമണത്തിനു ഒരുക്കി വക്കും.”

2016/10/04

“ഈ യുദ്ധത്തിൽ പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വെമന്തായിരുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപതു ദിവസം മുമ്പു് നിങ്ങളും യുദ്ധകാര്യേലഖകനും ഇവിെട വന്നു സ്ഥലം
േനാക്കിക്കണ്ടേപ്പാൾ എന്തായിരുന്നു ഈയിടം, അെതാെക്ക ഇന്നും നിങ്ങൾ കാ�
ണുന്നിേല്ല? അതാണു് പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ േനട്ടം. യുദ്ധെക്കടുതിയുെട ഒന്നും
അവേശഷിക്കാെത തുടച്ചുനീക്കി, വിചാരിച്ച േപാെല എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. യുദ്ധ�
ത്തിെന്റ കാരണം എെന്തേന്നാ ആരു ജയിച്ചു എേന്നാ ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുന്നില്ല.
യുദ്ധം നടത്തിെക്കാടുക്കുക. ഏെറ്റടുത്ത ആ ദൗത്യം കാര്യക്ഷമമായി, പരിസരമാലി�
ന്യമില്ലാെത െചയ്യുക. നിത്യവും ചുറ്റിനടന്നു കഴിഞ്ഞ പെത്താമ്പതു ദിവസവും ഇവി�
െട രാപ്പകൽ നടന്നു വിജ്ഞാനത്തിെന്റ മഹാേമരുവും ചുവന്നു തക്ഷശിലയിെല യു�
ദ്ധശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ ഇന്നെല േപായേത ഉള്ളൂ. ഇനി അവർ വരും യുഗത്തിൽ
പഠിപ്പിക്കെട്ട മഹായുദ്ധം കാഴ്ചയുെട കമനീയതയാക്കി മാറ്റിയതിൽ കുരുേക്ഷത്ര പ്ര�
വിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ പെങ്കെന്തന്നു്.”

“യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷേനട്ടം ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി, അവിചാരിതമാ�
യി യുദ്ധഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ ഒെന്നണ്ണിപ്പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.
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“െകാല്ലുന്നതു് ഇര അറിയരുതു് എെന്നനിക്കു േമാഹമുണ്ടായിരുന്നു. മാരകപ്രഹ�
രേശഷിയുള്ള കുന്തം െകാണ്ടു് ശത്രുഹൃദയത്തിേലക്കു് ദൂെര നിെന്നാേരറു്, അേതാെട
അവൻ വായും കണ്ണും തുറന്നു പരേലാകെത്തത്തണം. ഒരു േപാരാളിെയ ഞാൻ
െകാല്ലുന്നതു്, മരണമടുെത്തത്തിയ മെറ്റാരു ശത്രു കാേണണ്ടി വരരുതു് എന്ന എെന്റ
േമാഹവും പൂവണിഞ്ഞില്ല. കാരണം പറയാം, ഞങ്ങൾക്കു് യുദ്ധം നിത്യെത്താഴിൽ
ആയിരുന്നില്ല, അന്തിക്കുറങ്ങാനിടം എന്ന നിവൃത്തിേകടായിരുന്നു. കുരുേക്ഷത്രം
എന്നതു് ഹസ്തിനപുരി സ്വത്തു് തർക്കത്തിനു് പതിെനട്ടു ദിവസം െകാെണ്ടാരു ശാ�
ശ്വത പരിഹാരം, അങ്ങെന െവറുംവാക്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ പറെഞ്ഞാ�
ഴിയരുതു്. യുദ്ധം സാധ്യതയാണു്. ഇേപ്പാഴും ഇനി വരും യുഗത്തിലും.”, ജന്മനാ�
ടിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി വീരമൃത്യു വരിച്ച കൗരവർക്കു യുദ്ധസ്മാരകം നിർമിക്കുന്ന
നദിേയാരപൂങ്കാവനത്തിെല ശക്തിസ്ഥലി സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു നിയുക്തരാ�
ജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ.

“വിരുന്നിനു വന്ന നിങ്ങൾ ആതിേഥയേയാടു് അതിരു വിട്ടു എന്നാണു തീൻശാല�
യിൽ േകൾക്കുന്ന പരാതി”, െകൗരവസംഘം ഹസ്ഥിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങുേമ്പാൾ
െകാട്ടാരംേലഖിക ദുേര്യാധനനു് േനെര വിരലുയർത്തി.

“ആതിേഥയ എന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ മുമ്പിൽ ആളാവാൻ ശ്രമിച്ച�
േപ്പാൾ അതു് ഞങ്ങൾ െപാളിച്ചു കയ്യിൽ െകാടുത്തതിെന്റ ആ നർമ കഥ നാട്ടി�
ൽ എത്തിയേശഷം വിശദമായി ഊട്ടുപുരയിൽ പറയാം”, ഉല്ലാസവാനായിരുന്നു
സ്ഥലജലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കിവീണു എന്ന്പാണ്ഡവർ വിടാെത പ്രചരിപ്പിച്ച കഥയി�
െല ഇര.

2016/10/05

“അമ്മയുെട നാടായ ഗാന്ധാരയിൽ ഞങ്ങൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി വിരുന്നു�
താമസിക്കുേമ്പാൾ, െചങ്കുത്തായ മലെഞ്ചരുവിലൂെട സാഹസികമായി ഒറ്റയ്ക്കു് യാ�
ത്ര െചയ്യാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ട എെന്റ ഭർത്താവു് കുരുേക്ഷത്ര ചതുപ്പു നിലത്തിൽ കാലു�
കൾ താണു് അനങ്ങാനാവാെത മാംസഭുക്കുകൾക്കു തീറ്റയാേവണ്ട ആളായിരുന്നി�
ല്ല. മലമടക്കുകളിൽ നിന്നു് ഏതു നിമിഷവും വീഴാവുന്ന കരിമ്പാറകെള കുറിച്ചു് ഭീ�
തിയില്ലാെത ഈ േലാകത്തു് തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രതിേയാഗികെള മൂലയ്ക്കിരുത്തി
ശിക്ഷിച്ച ദുേര്യാധനൻ, തുടയിൽ അടിേയറ്റു കുഴഞ്ഞുവീണു അമ്മാ… അമ്മാ… എന്നു്
കരളലിയിക്കുന്ന വിധം നിലവിളിച്ചു എന്ന പുതിയ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ അവ�
കാശവാദം എനിക്കു് അംഗീകരിക്കാൻ ആവുകയില്ല”, കൗരവവിധവയുെട വിലാപം
േകട്ടു് െഞട്ടിയ ഗാന്ധാരി ആജ്ഞാപിച്ചു, “അവെള നിലക്കു് നിർത്തൂ, ഗാന്ധാരീ വി�
ലാപെത്തക്കാൾ ഉയരരുതു് ദുേര്യാധനവിധവാ വിലാപം.”

“െകാട്ടാരജീവിതവുമായും ആയുധം െകാണ്ടുള്ള േപാരാട്ടവുമായും േനരിട്ടു് ബന്ധ�
മില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കുരുവംശ ഇതിഹാസെമഴുതുന്നതിൽ അപാകതയുെണ്ടന്നാണ�
േല്ലാ ചാർവാകൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവദവ്യാസനു മുമ്പിൽ
മുട്ടുകുത്തി ൈക കൂപ്പി.

“േവെറ ആരായി േവണം ഞാൻ പുനർജനിക്കാൻ മഹാഭാരതകഥെയഴുതാനു�
ള്ള അടിസ്ഥാനേയാഗ്യതക്കായി? അമ്മ സത്യവതി വഴിയാണു് ഞാൻ കുരുവംശ�
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വുമായി ൈജവികബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതു്. അവെരേന്നാ കാട്ടിൽ േപായി കുറുനരികളു�
െട ഇരയായി. മരിക്കും മുമ്പവർ ഈ ദൗത്യം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. എെന്റ മൂന്നു മക്ക�
ളിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും വിദുരരും എേന്നാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മരിക്കാൻ അധി�
കം താമസമില്ലാത്ത പാണ്ഡവരിൽ എെന്റ ഒരു തുള്ളി േപാലും രക്തമില്ല. േകട്ടറി�
യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തു പറയാവുന്നവ ഞാൻ െപാലിപ്പിക്കും, അരുതാത്തതു്
ഒഴിവാക്കും എന്നാൽ വരും യുഗത്തിെല എഴുത്തുകാർക്കായി രചനയിൽ േവണ്ടത്ര
സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടും.

2016/10/06

“പരസ്ത്രീകാമന എന്ന പദമുപേയാഗിച്ചു് നിങ്ങൾ പലേപ്പാഴും പാണ്ഡവെര പ്രതി�
ക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്കുന്നു എന്നാണവരുെട െപാതുപരാതി. കഴമ്പുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരജീവിതത്തിെന്റ അന്ത്യനാളുകൾ.

“രതിേവളയിൽ സ്വയമറിയാെത പാണ്ഡവ അധരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപ�
രുകൾ മാത്രേമ എനിക്കറിയാവൂ. അവരുെട ഇരുൾ മൂടിയ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ
വിഹരിക്കുന്നവർ എനിക്കജ്ഞാതർ.”

“ഓേരാ വർഷവും അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത ജന്മദിനസമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ�
ക്കായി കെണ്ടത്തണം. സംഘർഷം േതാന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന എനിക്കു് പറയത്തക്ക ജന്മദിനമിെല്ലന്ന സമവാ�
യത്തിൽ അവർ അേപ്പാൾ രഹസ്യമായി ആർമാദിക്കുന്നു.”

“പാണ്ഡവരുെട നിവൃത്തിേകടു് െകാെണ്ടെന്തങ്കിലും ദുരനുഭവം? െപാള്ളുന്ന
ഓർമ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േവവുന്ന േവനൽ.

“ഒരു രാത്രി, ഭക്ഷണത്തിനു രുചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞു അവർ അക്ഷയപാത്രം
വലിെച്ചറിഞ്ഞു എഴുേന്നറ്റു, ആെകയുള്ള പന്തവും എടുത്തു് എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന
േപാെല പുറേത്തക്കു ചാടി. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ ഇരുട്ടിൽ ഇങ്ങ�
െന പകച്ചു നിന്നു. രാവിെല മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ പാണ്ഡവർ േദഹമിളക്കി അട്ടഹ�
സിക്കുന്നു. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല കറവപ്പശുവിെന കവർന്നു ദൂെര െകാണ്ടു േപാ�
യി കഴുത്തറത്തു് െതാലിയുരിച്ചവർ ഇറച്ചി തീയിൽ ചുട്ടു തിന്നതിെന്റ ബാക്കി, കുടലും
തലയും, പശുേത്താലിൽ െപാതിഞ്ഞു െകാണ്ടു വെന്നെന്റ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു”, ഒന്നു
തിന്നു െകാഴുക്കു്, ആണുങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം ഉണർത്തുന്ന വിധം െകാഴുക്കെട്ട ഇനി�
െയങ്കിലും നിെന്റ ഈ കരിഞ്ഞ വിറകുെകാള്ളി േപാലുള്ള േമനി”, യുധിഷ്ഠിരൻ കുരച്ചു
െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു. മറ്റു നാലുേപർ നിന്ദേയാെട എെന്ന േനാക്കി.

“ദിവ്യായുധം കിട്ടിയാൽ യുദ്ധം ജയിക്കാമായിരുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ താടിക്കു
ൈകവച്ചു േമാഹിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവർ െചറു കൂട്ടങ്ങളായി ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ
െചന്നു് കന്നു പൂട്ടുന്നവെരയും ഇറച്ചി െവട്ടുന്നവെരയും ൈസന്യത്തിൽ േചർക്കുകയാ�
ണു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് പറഞ്ഞു. വിരാടരാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലാവ്യ
ൈസനിക പാളയം.

“േചരാൻ മടിക്കുന്ന െകാച്ചു കുട്ടികെള ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു
കടത്തുവാൻ കൗരവർ എന്തു് പിഴച്ച വഴിയാണു് േതടുന്നെതന്നറിയും മുമ്പു് നിങ്ങൾ
ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങിയതാണു് കഷ്ടം.”
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“ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങെള അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എങ്ങെന ൈകവിട്ടു എന്നു്
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ കണ്ടു” കുഴഞ്ഞുവീണ പാഞ്ചാലിെയ ഉയർത്തി മുഖത്തു് െവള്ളം
തളിച്ച െകാട്ടാരം േലഖിക മുേന്നാട്ടു വച്ചടി നടന്നു േപാവുന്ന പാണ്ഡവെര ഒളിക്ക�
ണ്ണിൽ േനാക്കി.

“അരനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം അടിമയാക്കി എെന്ന ദുരുപേയാഗം െചയ്ത ഓേരാ
പാണ്ഡവനും ഇനി ഒരടി മുേന്നാട്ടു വക്കാനാവാെത ഈ വിജനമലമ്പാതയിൽ കുഴ�
ഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ ൈക െകാട്ടി ആർമാദിക്കണം എന്നു് േമാഹിച്ച എെന്ന ഈ വന്യ�
പ്രകൃതിയും ഇേപ്പാൾ ൈകവിട്ടുേവാ.”

“സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നു് േമാഷ്ടിച്ച പശുവിെന രഹസ്യമായി െകാന്നു ഇറ�
ച്ചി ചുട്ടു തിന്നു എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിന്ദ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. വസ്തുതക്കു് നിരക്കുന്നത�
ല്ല ഊഹാേപാഹെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ആേരാപണവും. മുൻപരിചയ�
മുള്ള കാട്ടാളകുടുംബം വളർത്തുന്ന പന്നിെയയാണു് സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ചു കന�
ലിൽ ചുട്ടു േസ്നഹവിരുന്നിൽ അവരുെമാത്തു് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടതു്. അക്ഷയപാത്രം
ഞങ്ങൾക്കു് അനുവദിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യലഭ്യത അത്ര ‘അക്ഷയ’െമാന്നുമെല്ലന്നു നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഇതിൽ നിന്നു് തെന്ന വായിെച്ചടുക്കാമെല്ലാ.”, പാണ്ഡവ വക്താവു് ഹസ്തിനപുരി
പത്രികക്കു് നൽകിയ ഈ വിശദീകരണേത്താെട േഗാമാംസവിവാദം അവസാനി�
ച്ചതായി നകുലൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

2016/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ വനാശ്രമത്തിൽ േപായി പാഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തു
വരുന്നതായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങെന വിലയിരുത്തു�
ന്നു അവരുെട അടിമജീവിതം?”, ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ വിസ്തരിച്ചു.

“നരകയാതന. നിത്യവും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് തലച്ചുമടായി ൈജവ�
വിസർജ്യങ്ങൾ ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴിെവട്ടി സംസ്കരിച്ചു, പാഞ്ചാലപുത്രി ഇന്നു്
കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു മലിനവസ്തു ആയി”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി യാചനാ�
ഭാവതിൽ ൈക കൂപ്പി, “അവൾക്കു േമാചനം െകാടുക്കൂ.”

“വ്യവസ്ഥാപിത അടിമവ്യവഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധിേക്ഷ�
പിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ അരുതു്. ഉണ്ടായാൽ, ഇനിെയാരു താക്കീതിനു സാധ്യത
ഇല്ലാെത ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല അന്തഃപുരങ്ങളിൽ നിന്നു് മാലിന്യം നീക്കു�
ന്ന പണി നിെന്ന എല്പ്പിക്കും.”

2016/10/09

“അരുെതന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്കെട്ട, േദ്രാണാചാര്യനുമായി എങ്ങെന
ആയിരുന്നു നിങ്ങളുെട സവിേശഷ ഗുരു ശിഷ്യപാരസ്പര്യം”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമ�
െന സമീപിച്ചു.

“കുന്തിയുെമാത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർഥികളായി ഞങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ
കൗരവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാത്ത ഇടമില്ലായിരുന്നു. കൗരവപക്ഷം േചർന്നു്
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െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ അരമന േപാെലാരു വസതി േദ്രാണർ തട്ടിെയടുത്തു് സുഖ�
മായി താമസിക്കുന്ന കാലം. പാണ്ഡവർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുെട ചുടു േചാര ഊറ്റി കുടിക്കു�
െമെന്നാെക്ക െകൗരവർ െപാലിപ്പിച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവിലെക്കടുത്തു്, പിൽ�
ക്കാലത്തു് ഏകലവ്യേനാെടന്ന േപാെല, ഞങ്ങളുെട തള്ളവിരലും മുറിച്ചു േമടിക്കു�
െമന്നായേപ്പാൾ, രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു േദ്രാണെന്റ െചവിയിൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ ജനനര�
ഹസ്യം ഞാൻ ഒരുനാൾ പറഞ്ഞു. കാലെന്റ സന്തതിയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കാ�
ണണമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണെന്റ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാറി. കണ്ടാൽ പുഞ്ചി�
രിയും ആലിംഗനവും പാരസ്പര്യവുമായി”, ഭീമൻ ഒരു െകാച്ചു കുട്ടിയുെട തിമിർപ്പിൽ
ആയിരുന്നു.

2016/10/10

“ഭീഷ്മരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ൈസന്യം നയിച്ചു് വിരാട േഗാസമ്പത്തു് തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ മാത്രം കടുത്ത പാൽക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി.

“യുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? ഉന്നം െതറ്റാെത കുന്തം എറിേയണ്ട കൗരവേപാരാളി�
കൾ കഴിേക്കണ്ടതു് െവള്ളം േചർത്ത പശുവിൻ പാേലാ അേതാ, അേതാ കനലിൽ
െപാരിച്ച മാട്ടിറച്ചിേയാ?”, മൃഗമാംസത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ ധർമയുദ്ധത്തിൽ
േതാൽവിസാധ്യത അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ ആക്രമണത്തിെന്റ േപാഷകാഹാര ലക്ഷ്യം
സജീവമായി നിലനിർത്തി എന്നതു് എേന്താ മഹത്തായ സൂചന തരുന്നിേല്ല”, കൗ�
രവവക്താവു് ദൂെര ദൂെര െതക്കൻ ദിശയിൽ കിടന്ന വിരാടത്തിേലക്കു ചൂണ്ടുവിരൽ
പായിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റ പാണ്ഡവരുെട പണയവസ്തുവായും കൗരവഅടിമയായും
നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ നിന്നു് പരിണമിച്ചതു് ഒെരാറ്റ
സന്ധ്യയിലായിരുന്നു. അറ്റ കയ്യിനു നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അജ്ഞാത വാസത്തിനു രഹസ്യമായി തയ്യാെറടുക്കുകയാ�
യിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“അതിനുമുമ്പു് പ്രത്യാശേയാെട െചേയ്യണ്ട ചില നരഹത്യകൾ ബാക്കിയുണ്ടു്”,
വിരാട റാണിയുെട േതാഴിയായി അഭിനയിക്കാൻ േവഷമണിഞ്ഞ പാഞ്ചാലി
പറഞ്ഞു.

2016/10/11

“ചൂതു് കളിയുെട പിന്നിെല ചതിയറിയാെത, േതാറ്റു അടിമകളായ പാണ്ഡവ�
െര വഴി നീെള പഴി പറയാൻ ഔേദ്യാഗികഭാര്യ പാഞ്ചാലിക്കു് അവകാശമിെല്ല�
േന്നാ? അഭിമാനിയായ ഏതു വനിതയും വിറളി പിടിക്കിേല്ല പണയവസ്തുവാക്കി ഭർ�
ത്താൻക്കന്മാർ കളിച്ചു ഉടുതുണി ഊരിെക്കാടുേക്കണ്ടിവന്നാൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖി�
കയുെട ശബ്ദത്തിൽ ധാർമികേരാഷം തിളച്ചു. വനാശ്രമത്തിെല ഏകാന്തതയിൽ
നകുലൻ മാത്രം.

“കൗരവരുെട കുൽസിതക്ഷണം കിട്ടിയേപ്പാൾ തെന്ന ഞങ്ങൾ കരുതേലാെട�
യായിരുന്നിേല്ല പ്രതികരിച്ചതു്?, എന്നാൽ അന്തഃപുരത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയങ്ങെന



203 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

ആ നിർേദശം ഞങ്ങളിൽ അടിേച്ചൽപ്പിച്ചു എെന്നാെക്ക തുറന്നു പറയാൻ ദാമ്പത്യ�
വിശ്വസ്തതക്കു് മൂല്യം െകാടുക്കുന്ന ഞാൻ ആളല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദ�
വി വഹിക്കുന്ന പാണ്ഡവർ, സാമന്തപദവിയുള്ള കുരുവംശത്തിെന്റ ഹസ്തിനപുരി രാ�
ജധാനിയിൽ േപായി ചൂതാടുന്നതിെല നടപടിക്രമ അനൗചിത്യം നിങ്ങൾ പത്രപ്ര�
വർത്തകർക്കും േബാധ്യമാവിേല്ല. കളിക്കനുകൂലമായി, എന്നാൽ ഭാഷാപരമായ
അവ്യക്തതേയാെട, പാഞ്ചാലി ഇടെപട്ടു എന്നെതാരു നിർണായക വസ്തുത മാത്രം.
അതംഗീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി കളിച്ചു എന്നതും െപാതുമണ്ഡല�
ത്തിൽ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട വാർത്ത. പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത പാഞ്ചാലിയുെട ദുേഷ്പ്ര�
രണക്കു വഴങ്ങിയതിനു വില െകാടുേക്കണ്ടി വന്നതിെന്റ വലിവിൽ നകുലൻ േതങ്ങി.

“പേരതപിതാവിനു് കുരുവംശ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓഹരി തരാെത നിങ്ങെള
ദശാബ്ദങ്ങളായി കുരങ്ങു കളിപ്പിക്കുന്ന കൗരവേരാടു് പരസ് പരവിരുദ്ധമായ ൈവ�
കാരിക നിലപാടു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി നിങ്ങൾെക്കാരു ഭീഷണിയാേയാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വിഴുപ്പുതുണികൾ നനച്ചു പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചു അഴുക്കു
നീക്കുകയായിരുന്നു താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ.

“ഞങ്ങളുെട ചങ്കു കീറുന്ന ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തതയാണവൾ കാണിക്കുന്നെതങ്കി�
ലും കടിച്ചു പിടിച്ചു നിയന്ത്രിക്കെട്ട െകട്ടു െപാട്ടിച്ചാടാൻ െവമ്പുന്ന നാവു്.”

“ശന്തനു മുതൽ വാനപ്രസ്ഥം വെര മഹാഭാരതകഥയാെക, ഗുരുമുഖത്തു് നിന്നു്
േകട്ടു്, ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിേലക്കു് കുതിക്കുന്ന താങ്കൾക്കിേപ്പാൾ, ഭരണ�
നിർവഹണത്തിനു് ഒരുത്തമ മാതൃകയായി പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആെരയാണു് െപ�
െട്ടേന്നാർമ്മിക്കാനാവുക?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രകൃതിദത്തമായ ആ േകാമള മുഖംമൂടി, ഗാന്ധാരിയുെട കൃത്രിമ കൺെക�
ട്ടു് േപാെല, ജീവിതം മുഴുവൻ അഴിക്കാെത, പരസ്യജീവിതം നയിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ
തെന്നയാെണെന്റ മാതൃകാ പുരുഷൻ”, െകാട്ടാര ഉപചാപങ്ങൾെക്കാരു കൗരവ
ശത്രുനിരയില്ലാെതയും, െവറുെത പരിഭ്രമേത്താെട കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു് പുതിയ കുരു�
വംശാധിപൻ ജനേമജയൻ േനാട്ടം െതറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു.

2016/10/12

“നിരായുധനായിരുന്നിട്ടും പരുേക്കൽക്കാെത കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പ�
ട്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നയതന്ത്രവും ആയുധമാെണന്നു തക്ഷശിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചതു് ഇത്രേവഗം മറ�
േന്നാ”, ദ്വാരകയിേലക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്ന പാർത്ഥസാരഥി െകാട്ടാരം േലഖിക�
ക്കും വിട പറഞ്ഞു.

“വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തെത്ത കുറിച്ചു് എെന്തങ്കിലും പ്രവചനസ്വഭാവമുള്ള വാക്കു്
അവസാനദിനത്തിൽ അഭിമന്യുവിൽ നിന്നുണ്ടാേയാ?”, കുരുേക്ഷത്ര ൈസനികപാ�
ളയത്തിൽ ഉത്തരേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിധവയായാൽ, ൈജവികദാഹശമനത്തിനു് സഹനത്തിെന്റ വഴിയിൽ േപാ�
കാെത പുതിയ ഇണെയ േതടാൻ കുന്തിെയ പുതു തലമുറസ്ത്രീകൾ മാതൃകയാക്ക�
ണം. അങ്ങെന അമംഗളകരമായ എേന്താ പറഞ്ഞുെകാണ്ടായിരുന്നു അഭിമന്യു,
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യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദുേഷ്പ്രരണക്കു ഇരയായി, കൗരവരുെട ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ വീണു അര�
ഞ്ഞു തകർന്നതു്”, യുദ്ധാവസാനം അശ്വത്ഥാമാവിെന്റ ഒളി ആക്രമണത്തിലും ഗർ�
ഭസ്ഥശിശു െകാല്ലെപ്പടാെത രക്ഷെപ്പട്ടതിൽ ആഹ്ലാദവതിയായിരുന്നു ആ വിരാട�
രാജപുത്രി.

“െകൗരവേരാടു് നിങ്ങൾെക്കേന്താ നീരസമുെണ്ടന്നു േതാന്നും കുരുവംശം ഭാഗം�
വക്കുന്നതിെന കുറിച്ചു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ വാർത്ത കണ്ടാൽ”, പ്രതിേരാധ മന്ത്രാ�
ലയത്തിൽ വച്ചു് ഒരഭിമുഖത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് ദുേര്യാധനൻ.

“സൂചികുത്താൻ ഇടം എന്ന ആ കുപ്രസിദ്ധ പദപ്രേയാഗം നടത്തിയതു് ഞാന�
ല്ല, വിലേപശലിനു വന്ന പാണ്ഡവ ദൂതനാണു്. നിർേദശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ,
ഒരിളമുറെകൗരവൻ നിഷ്കളങ്കതേയാെട േചാദിച്ചു, തർക്കവ്യക്തി പാഞ്ചാലിെക്കന്തു
െകാണ്ടു് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ജലസമാധി സ്വീകരിച്ചു കൂടാ? െകൗരവർക്കു േച�
രാത്ത വിധം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണു് ഈ കാഴ്ചപ്പാടു് എന്നു് ഞാൻ അവെന േസ്നഹപൂർവ്വം
ശാസിക്കും മുമ്പു് തെന്ന ചാടിെയണീറ്റു പാണ്ഡവ ദൂതൻ, വിരൽ ഞങ്ങൾക്കു േനെര
ചൂണ്ടി േരാഷത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു് അതിരുവിട്ടേപ്പാൾ ഞാൻ
തടഞ്ഞു. തടഞ്ഞതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു പ്രേകാപനപരമായി മായിക പ്രദർശനത്തി�
നു ദൂതൻ മുതിർന്നു. വിശ്വരൂപെമാെക്ക േഗാകുലത്തിൽ മതി, ഹസ്തിനപുരിയിൽ േവ�
ണ്ട എന്നു് പുഞ്ചിരിേയാെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ, നയതന്ത്രവിദഗ്ദനു േചരാത്ത പരുക്കൻ
ഭാഷയിൽ “സൂചി കുത്താൻ ഇടം” എന്ന കുത്സിത പദപ്രേയാഗവുമായി യാത്ര പറ�
യാെത പടിയിറങ്ങി. എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ടു് , ആക്രമണത്തിനു് വരുന്ന പാണ്ഡ�
വെര േനരിടാൻ കുരുേക്ഷത്രം യുദ്ധസജ്ജമാക്കണം, അവിെട കുേത്തണ്ടതു് സൂചി
മാത്രമല്ല കുന്തവും കൂടിയാണു്. കൂെട േപാരുേന്നാ?”

“ദിവ്യായുധം െകാണ്ടല്ല മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാടുെകാണ്ടാണു് രക്തെച്ചാരിച്ചിലി�
നിടയിലും സ്വത്തുതർക്കം തീർത്തെതന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് െപാതുേയാഗത്തിൽ
പറഞ്ഞതു് താങ്കളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക, സിംഹാസന�
ത്തിൽ ഇരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു് േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ഓടിക്കിതച്ചുവന്നു എേന്നാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ െചേങ്കാൽ
േചാദിച്ചു. ധൃതി േവണ്ട, നൂറ്റാണ്ടുകളായി കുരുവംശം പാലിക്കുന്ന രാജകീയ നടപ�
ടിക്രമം അനുസരിച്ചു െചയ്യാം എന്നു് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അയാളുെട മുഖ�
ഭാവം കണ്ടിെല്ലങ്കിലും അയാളുെട മുരളിൽ നിന്നു് മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാെടെന്തന്നു
മനസ്സിലായി.”

“അത്യുന്നത പദവികെളാെക്ക അനുജന്മാർക്കു് വീതിച്ചു അേല്ല? പ്രബുദ്ധ ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ അേപ്പാൾ പ്രജകൾക്കു് അവസരമില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിര�
െന േചാദ്യം െചയ്തു.

“പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം ഭീമനു് തെന്ന െകാടുേക്കേണ്ട? ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ
അർജ്ജുനനും, ചാരവകുപ്പു് നകുലനും േവേണ്ട െകാടുക്കാൻ, വരാനിരിക്കുന്ന കലി�
യുഗത്തിൽ രാജഭരണത്തിെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു പഠിക്കാൻ പ്രവചനസിദ്ധിയുള്ള
സഹേദവൻ േവേണ്ട. ലിംഗനീതി മന്ത്രാലയം എന്നുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ നാവിൽ വരു�
ന്ന േപരു് പാഞ്ചാലിയേല്ല, സ്ത്രീകൾക്കു് േനെരയുള്ള ഗാർഹിക പീഢനത്തിനു വി�
ചാരണാധികാരമുള്ള മന്ത്രി പദവി കുന്തിക്കും. ഇതിൽ പിെന്ന ഏതാണു് നിങ്ങൾ
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പറയുന്ന സാധാരണ പ്രജക്കു് െകാടുക്കാനാവുക”, ആൾക്ഷാമം കാരണം മഹാ�
രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ആജ്ഞാപിക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഉള്ള ഇരട്ടേജാലിയിൽ
ആയിരുന്നു പകൽ മുഴുവൻ.

2016/10/13

“ഇന്നെലവെര ചാർവാകൻ കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും നല്ലപിള്ളയായിരു�
ന്നു. ഹസ്ഥിനപുരിക്കും േവണം ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്നു് െപാതുസേമ്മള�
നങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ െകാള്ളാത്തവനായി., താള�
ത്തിെനാത്തു് തുള്ളാൻ ചാർവാകെന കിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, കള്ളനും െകാലപാ�
തകിയുമാക്കാനായി നവഭരണകൂടശ്രമം. േചാര വീഴാെത ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള രാ�
ജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കും, യുക്തിേബാധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തും, ‘െവള്ളം േകാ�
രികളും വിറകു െവട്ടികളും’ രാജസഭയിൽ െചേങ്കാൽ പിടിക്കും”, വിശന്നു വലഞ്ഞു
ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട ചാർവാകൻ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു് നകുലെന്റ
കയർകുരുക്കു് അയാളുെട അരെക്കട്ടിൽ കൃത്യമായി വീണു, െപാടി െപാങ്ങുന്ന ചൂ�
ടിൽ െപാതു നിരത്തിലൂെട ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദിേയയും വലിച്ചു പാണ്ഡവ
ചാരവകുപ്പു േമധാവി നീങ്ങുന്നതു് ഞാൻ േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.

“ഇെതന്താ ശരീരമാലിന്യങ്ങളുെട കാഴ്ചെപ്പട്ടിേയാ?” പല്ലു നഖം മുടി പഴംതുണി
ഇവെയാെക്ക െവള്ളിപ്പാത്രങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിനു് വച്ച പുതു മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ
െകാട്ടാരം േലഖിക പകച്ചു.

“േലാകാവസാനം വെര ജീർണിക്കുേമാ ഈ മുടിയും പല്ലും നഖവും? ആണ്ടുബ�
ലി േപാെല പരിപാവനമായ ഈ ഭൗതികാവശിഷ്ട പ്രദർശനം കുരുവംശത്തിെന്റ
ജ്വലിക്കുന്ന ൈപതൃക സ്മരണയേല്ല? ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമുള്ള ഈ തിരുേശഷി�
പ്പുകൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതക്കായി വീരമൃത്യു വരിച്ച കൗരവ സേഹാദര�
രന്മാരുേടതാെണന്നു നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ഒരു നിമിഷം േപാലും വിസ്മരിച്ചു
കൂടാ. ൈദവനിന്ദയിൽ കുറയാത്ത അപരാധമായി യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടം അത്തരം
ആേലാചനയില്ലാത്ത പരാമർശങ്ങെള േനരിടും”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ധിക്കാ�
രത്തിനു മുമ്പിൽ കിതക്കുകയായിരുന്നു സ്മരണികയുെട ചുമതല വഹിക്കുന്ന അർ�
ജ്ജുനൻ.

“കൗരവരുെട സമ്പൂർണവംശനാശം തെന്ന േവണ്ടി വന്നു അേല്ല, കുടുംബസ്വ�
ത്തിൽ ഓഹരി േനടാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഏതു വിശുദ്ധനും ഒരു കളങ്കിതഭൂതകാലം ഉള്ള േപാെല ഏതു പാപിക്കും േവ�
േണ്ട പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഭാവി? നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഉപേയാഗിക്കു�
ന്ന പത്ര പ്രവർത്തകയായതു െകാണ്ടു് േചാദ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ നീക്ക�
െട്ട. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, േപാരാടിയ പുരുഷകൗരവർ മാത്രേമ ജീവൻ ത്യജി�
േക്കണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അവരുെട വമ്പിെച്ചാരു കുടുംബം ഇന്നും കഴിയുന്നതു് പാണ്ഡവരു�
െട െചലവിലാണു്.”

“സേഹാദരിമാർെക്കാപ്പം പുറത്തു േപാവാെത വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നെതന്തു
െകാണ്ടാണു്?” ദുേര്യാധനൻ മകെള വിസ്തരിച്ചു.
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“ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അലയാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന ഞാനിന്നു അകമ്പടിയിലും പുറ�
ത്തിറങ്ങാൻ േപടിക്കുന്നു. മുഖം മറച്ച ഒരു തടിച്ചു കുറുകിയ ആൾ െപെട്ടന്നു് മുമ്പിൽ
ചാടിയിറങ്ങും. ഒച്ചെവച്ചു കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളുമായി മുങ്ങും.”

“അേപ്പാൾ അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ട കരിഞ്ഞ ആറു ജഡങ്ങളിൽ ഇവൻ െപടി�
േല്ല?”, കൗരവ പ്രതിേയാഗി ആേലാചനയിൽ വീണു.

“ധൃതരാഷ്ട്രർ നിങ്ങെള ചുട്ടു െകാല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടു എേന്നാ?”, അർജ്ജുന പരി�
ണയേത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള സായാഹ്നവിരുന്നിൽ വധൂവരന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കാൻ
എത്തിയ പാഞ്ചാല രാജാവു് യുധിഷ്ഠിരേനാടു് സാന്ദർഭികമായി േചാദിച്ചു.

“അന്നം േചാദിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബെത്ത ഭക്ഷണേത്താെടാപ്പം
ലഹരി േചർത്ത മദ്യം കുടിപ്പിച്ചു പകരക്കാരായി അരക്കില്ലത്തിൽ ഉറക്കി, രഹസ്യ�
വഴിയിലൂെട അതിേവഗം നുഴഞ്ഞു േപായതു െകാണ്ടു് ഞങ്ങൾ തീയിൽ നിന്നു് രക്ഷ�
െപ്പട്ടു”, ഭീമൻ നിഷ്കളങ്കമായ ഉന്മാദേത്താെട ആ ഭീതിത അനുഭവം വിവരിച്ചു.

“പിതൃസേഹാദരനാൽ ഇത്രയും െവറുക്കെപ്പടുന്ന ഒരു നികൃഷ്ട കുടുംബത്തിേല�
ക്കാേണാ എെന്റ െപാന്നുമകെള ഞാൻ വധുവായി അയക്കുന്നതു്” പാഞ്ചാലരാ�
ജ്ഞി വിതുമ്പി.

2016/10/14

“എന്തു കണ്ടിട്ടാണു് നിങ്ങൾ കുന്തിെയ അന്തഃപുരം ദാസിയായി നിയമിച്ച�
തു്, അവരുെട വിവാേഹതര രതിയനുഭവങ്ങളുെട പ്രത്യക്ഷങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവർ?
അന്ധെനങ്കിലും അച്ഛൻ ഇന്നും പിടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടാത്ത മദയാനയാെണന്നു മറ�
േന്നാ?” ദുേര്യാധനൻ ഗാന്ധാരിെയ പഴി പറഞ്ഞു. കുടിേയറ്റഭൂമിയിേലക്കു ഭാഗ്യാ�
േന്വഷകരായി തിരിച്ച പാണ്ഡവെര പിന്തുടരാൻ മടിച്ച കുന്തിയുെട പുതിയ ലാവണം
ധൃതരാഷ്ട്ര െകാട്ടാരത്തിൽ ഗാന്ധാരിയുെട വ്യക്തിഗത പരിചരണമായിരുന്നു.

“എെന്റ കാഴ്ചക്കും കണ്ണിനും ഇടയിൽ ഈ കീറത്തുണി മാത്രമേല്ല തടസ്സം ഉള്ളൂ”
ഗാന്ധാരി മയമില്ലാത്ത സ്വരത്തിൽ കാഴ്ചയുെട പ്രതിബന്ധമകറ്റി മകെന തീഷ്ണമാ�
യി േനാക്കി.

“വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു തയ്യാെറടുക്കയായിരുന്ന െകൗരവർക്കു േനെര രാജസഭ�
യിൽ അലറുകയും കേയ്യാങ്ങുകയും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കയും െചയ്ത ഭീമെന
അവസാനം കർണൻ നിശബ്ദമായി തളച്ചു. നാഗവിഷം പുരട്ടിയ കർണനഖം
നഗ്നതുടയിൽ കുത്തി ഭീമെന േമാഹാലസ്യെപ്പടുത്തി എന്ന നകുലെന്റ ആേരാപ�
ണം അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട തള്ളുന്നു എന്നു് ചക്രവർത്തി ധൃതരാഷ്ട്രർ പറ�
ഞ്ഞേതാെട പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരുെടയും വായിൽ ദുേര്യാധന സഹായികൾ
പഴംതുണി തിരുകി, ൈകകൾ പിന്നിൽ വലിച്ചു െകട്ടി, നിലത്തു് കുന്തിച്ചിരിക്കാൻ
ശിരസ്സിൽ ൈക അമർത്തി ആജ്ഞാപിച്ചു. വസ്ത്രാേക്ഷപം പിെന്ന സുഗമമായി
തുടർന്നു.”

“ഇതാേണാ ഇന്നെത്ത വാർത്ത? ഇതിൽ പ്രതിേരാധത്തിെന്റ ഭാഷ എവി�
െട? ഇതിൽ കാണുന്നതു് ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനുള്ള പരസ്യ േപ്രാൽസാഹനമ�
േല്ല? ‘ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േമധാവി പ്രതിേഷധേത്താെട െകാട്ടാരം േലഖികേയാ�
ടു് േചാദിച്ചു.
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“ഒരു ചൂതാട്ടം െകാണ്ടു് അധികാര സമവാക്യം പൂർണമായി മാറിയാൽ പിെന്ന
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട മേനാഭാവം മാറേണ്ട?”

“ഇെതന്താണു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശിരസ്സിൽ?”, കാട്ടുമുക്കിെല കുടിലിൽ എത്തിയ
ഉടൻ പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക േനരിട്ടു.

“ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാജശിരസ്സു്
നഗ്നമായിക്കൂട എന്നു് ദുേര്യാധനൻ ഇന്നെല േരഖാമൂലം അറിയിച്ചേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
മുളങ്കാട്ടിൽ കയറി ഉടനടി തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരുക്കിയ മുൾക്കിരീടം”, പാഞ്ചാലിയും മറ്റു നാ�
ലു ഭർത്താക്കന്മാരും െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കണ്ണുകളിേലക്കു് തുറിച്ചു േനാക്കി.

“ഈ പന്ത്രണ്ടു വർഷം വനവാസം നിങ്ങളിൽ വരുത്തിയ തിരിച്ചറിെവന്താ�
ണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മഴക്കാലം മാറി പ്രസന്നമായ െവയിൽ വീഴുന്ന
ഹരിത താഴ്വര.

“ഞങ്ങൾ എന്താേണാ അതാവാൻ ഈയിടം ഞങ്ങെള അനുവദിക്കുന്നില്ല. നി�
ങ്ങളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിെട ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുന്നതും െചയ്യുന്നതും
ഒന്നും ഞങ്ങളല്ല എന്നു് േതാന്നും. ആകാശചാരികളുെട മക്കളാെണേന്നാ ഭൂമിയിൽ
സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വിണ്ണിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾെക്കാരു ജന്മനിേയാഗമുെണ്ട�
േന്നാ ആെരങ്കിലും പ്രവചിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്ധാളിക്കും”, സഹേദവൻ, ആ ഇളമുറ
പാണ്ഡവൻ, മുഖം െപാത്തി.

2016/10/15

“െവയിലും മഴയും െകാണ്ടു് ദിവസങ്ങളായി കിടന്ന കിടപ്പിലേല്ല ആരാധ്യപുരു�
ഷൻ. ശരശയ്യയിൽ നിന്നു് േമാചനം ഉണ്ടാവിേല്ല? ഇടെമാന്നു ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി േവ�
ണം െമാത്തം േപാരാട്ടഭൂമി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ഹരിതവനം നിർമിക്കാൻ എന്നു്
പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരി പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിയുക്ത മഹാ�
രാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു. രാഷ്ട്രമീമാംസയുെട ബാലപാഠങ്ങൾക്കായി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ നിന്നുള്ള നീണ്ട രഥ യാത്രയിലായിരുന്നു അഭിമുഖം.

“പിതാമഹൻ, അങ്ങെനയാണേദ്ദഹം വരും യുഗത്തിലും അറിയെപ്പേടണ്ടതു്.
ശൗര്യസ്ഥൽ അന്ത്യവിശ്രമ ഇടം തയ്യാറാക്കുകയാണു് ഞങ്ങളിേപ്പാൾ ഗംഗയുെട
തീരത്തിൽ. അതു് തയ്യാറായാൽ ജീവെന്റ സാന്നിധ്യം അപ്രസക്തമാകും, ശരശയ്യ�
യിൽ നിന്നു് ഭൗതികശരീരം, എങ്ങെനേയാ അങ്ങെന എന്ന സ്ഥിതിയിൽ, വിലാപ�
യാത്രയായി െകാണ്ടുേപാവും. യുദ്ധത്തിൽ ആരുെട കൂെട നിന്നു് േപാരാടി എന്നല്ല,
ജീവിതത്തിൽ ആെര പിന്തുണച്ചു എന്നതേല്ല കാര്യം.”, കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിെല രാഷ്ട്ര
മീമാംസാ പാഠങ്ങളാൽ ബൗദ്ധിക വികസനം േനടിയ േപാെല യുധിഷ്ഠിരൻ എേപ്പാ�
ഴും വിദൂരതയിേലക്കു് േനാട്ടെമറിഞ്ഞു.

“ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ ഇല്ലാെത, വിജനവഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ
മരണമാേണാ ഒരിതിഹാസകഥാപാത്രമാവാൻ നിേയാഗമുള്ള നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതി
തന്നതു്?”, അവശയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ പിടിച്ചിരുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക വാ�
യിൽ ഒരിറ്റു െവള്ളം ഒഴിച്ചു് െകാടുത്തു.

“ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത അവരഞ്ചു േപരും കാൽ
മുേന്നാട്ടു വച്ചതാെണെന്റ െകാച്ചു വിജയം. ആദ്യരാത്രിയിെലന്ന േപാെല, ഈ
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അന്ത്യനിമിഷത്തിലും ആ പത്തു് തുറിച്ച കണ്ണുകൾ എെന്റ മുഖത്തു് വീഴുെമന്ന േപ�
ടിസ്വപ്നം അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞു േപായിേല്ല”, ഒരിക്കൽ കൂടി പാഞ്ചാലി േജതാവിെന
േപാെല പുഞ്ചിരിച്ചു.

2016/10/16

“ബാലകൗരവേരാടു് ഉരസലുണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം മുതൽ ശ്രമിച്ചിരുന്ന അഭയാർ�
ത്ഥി പാണ്ഡവേരാടും, കുറച്ചുകാലമായി ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും അവരുെട വിഘടന�
വാദെത്ത പിന്തുണക്കുന്ന രാജേദ്രാഹികേളാടും സന്ധിയിെല്ലന്നു നിങ്ങൾ ഒച്ച വക്കു�
ന്നതു് ആെര േകൾപ്പിക്കാനാണു്? രണ്ടു കൂട്ടരും ഇവിെട ഇല്ല. പാണ്ഡവ സഖ്യക�
ക്ഷികളായ വിരാടയിേലാ പാഞ്ചാലയിേലാ ദ്വാരകയിേലാ േപായേല്ല ദുേര്യാധനൻ
നയം വ്യക്തമാേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യവക്താവി�
േനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ മൂടിയ ആകാശത്തിനു് താെഴ ശാന്തമായ പ്രഭാ�
തം. ഊട്ടുപുര. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണവുമായി രണ്ടുേപരും ഉത്സാഹിച്ചു.

“രാജകീയ തീൻശാലയിൽ മൂന്നു േനരം െചന്നു് കയറി വിശിഷ്ടവിഭവങ്ങൾ വാ�
രി വലിച്ചു അകത്താക്കി താടിയുമുഴിഞ്ഞു കൗരവെര സംശയത്തിൽ േനാക്കുന്ന ചില
‘പ്രാചീനസ്വത്വങ്ങൾ’ ഇവിെടയുണ്ടേല്ലാ. അവരറിയാൻ. ബാക്കി പുറത്തുള്ള സഖ്യ�
രാജ്യൈസനികെര കൗരവർ കുരുേക്ഷത്രയിൽ മുഖം മൂടിയില്ലാെത കാണും.”

“വനവാസത്തിനു നിങ്ങെളല്ലാരും വന്നിട്ടിേപ്പാൾ െകാല്ലം പത്തുപതിെനാന്നാ�
യിേല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ�
ക്കു് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന ആ അഞ്ചു ആൺ കുട്ടികൾ, പാഞ്ചാ�
ലത്തു് നിന്നവരിനിയും നിങ്ങെള കാണാൻ ഒന്നു വന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“വിരുന്നിനു അവെര ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു എന്നു് കരുതുക., വിളമ്പാനും ഇച്ചിലില
കളയാനും ഊട്ടുപുര കഴുകാനും ആെകയുള്ള ഈ കിടപ്പറയിൽ അതിഥികൾക്കു്
ഇടെമാരുക്കാനും ഒെക്ക ഞാൻ ഒരാൾ തെന്ന േവേണ്ട”, പുറത്തു് തണലിൽ ചമ്രം
പടിഞ്ഞിരുന്നു ചൂതാട്ടക്കഥകൾ പറഞ്ഞു രസിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര േനാക്കി പാഞ്ചാ�
ലി പറഞ്ഞു.

“എെന്റ ഏതു പരിശ്രമിയായ സേഹാദരനാണു് തക്ക സമയത്തു് ഇവിെട വന്നു
തടയണ െകട്ടി േവനൽ വരൾച്ചയിൽ ഈ ജലസമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്കു് സമ്മാനിച്ചതു്?”
ഒരു കുടം കുടിനീർ എടുത്തു് വായിെലാഴിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ഗ്രാമസഭയിൽ വിസ്മയിച്ചു.

“പത്തുപതിനാറു വയസ്സുള്ള, േതജസ്വിയായ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ ഒറ്റയ്ക്കു് വന്നു സ്വ�
ന്തം പരിശ്രമത്തിൽ ഇതു് പണിതു ൈകകൂപ്പി സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങേളാടു് യാത്ര പറ�
യുേമ്പാൾ, ആരാണു് നീ എന്നു് വാത്സല്യേത്താെട ഞങ്ങൾ േചാദിച്ചു. അമ്മയുെട
േപർ സുഭദ്ര എന്നു പറഞ്ഞു. ഏെതങ്കിലും കൗരവസേഹാദരനു് ആ േപരുള്ള രാജവ�
ധുവുേണ്ടാ?” ഗ്രാമത്തലവെന്റ ഭാര്യ എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് പ്രാർത്ഥനയുെട സ്വരത്തിൽ
പറഞ്ഞു.

“െപൗരസ്വീകരണത്തിനു അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തു് വന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാൽക�
ഴുകൽ ശുശ്രൂഷ മുതിർന്ന കൗരവരാജവിധവെയ െകാണ്ടു് പാണ്ഡവർ സമ്മർദ്ദം െച�
ലുത്തി െചയ്യിക്കുന്നു. തുടർന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ രാജധാനിക്കു മുമ്പിൽ നട�
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ത്തിയ പ്രതിേഷധേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി പെങ്കടുക്കുന്നു. രാജഭരണം വിട്ടു ജനാ�
ധിപത്യത്തിൽ കയറിേയാ ഇത്ര േവഗം കുരുവംശം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നവരാ�
ത്രി ആേഘാഷത്തിെന്റ തയ്യാെറടുപ്പിൽ തിരക്കിലായിരുന്ന ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗിക�
വക്താവിെന കെണ്ടത്തി.

“കണ്ടു മടുത്ത കുടുംബ വാഴ്ചക്കു് പകരം ജനാധിപത്യം ഞങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
എന്നു് ഇനിെയങ്കിലും ഹസ്തിനപുരി പത്രിക അംഗീകരിക്കിേല്ല? ചക്രവർത്തി േവെറ
ചക്രവർത്തിനി േവെറ”, വക്താവു് നകുലൻ ഇരു ൈകപ്പത്തികളും നാടകീയമായി
വിസ്തരിച്ചുയർത്തി.

2016/10/17

“നിങ്ങളഞ്ചു േപർ ധ്യാനത്തിലും അലർച്ചയിലും ഒെക്ക മാറി മാറി കാണെപ്പ�
ടുന്നതു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ക്കു് വാർത്തയല്ല, എന്നാൽ അഞ്ചു ഇടങ്ങളിലായി
പാരസ്പര്യമില്ലാെത ചുരുണ്ടുകൂടി, ഏെറ േനരമായി കനത്ത മൗനത്തിലാവുന്നതിൽ
എേന്താ അപാകതയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലെന ഏകാന്തമാെയാരിട�
ത്തു് കണ്ടുമുട്ടിയേപ്പാൾ പിടിച്ചു നിർത്തി.

“ഞങ്ങളഞ്ചുേപരും സാേഹാദര്യേത്താെട ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭാവിെയ കുറിച്ചു് രഹ�
സ്യസംഭാഷണം െചയ്യുന്നതു് കണ്ടാൽ പാഞ്ചാലി അസഹിഷ്ണുത പുറെത്തടുക്കും. ദു�
സ്സൂചന വെച്ചാരു സ്ത്രീ പീഡനാേരാപണം നടത്തി സ്ഥലം വിടും. ഇന്നും അതുേപാ�
െലാന്നുണ്ടായി. ഇന്നെല രാത്രി ഊഴം െതറ്റിച്ചു ഞങ്ങളിെലാരാൾ അവെള ബലം
പ്രേയാഗിച്ചു കീഴ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതാെരന്നവൾ വ്യക്തമാക്കുക�
യുമില്ല. സംശയമുന അഞ്ചുേപരിേലക്കും നീളുേമ്പാൾ കൃത്യം െചയ്തവൻ മനഃസ്സാക്ഷി�
യുെട കുേത്തറ്റു, െചയ്ത പാപം ഏറ്റുപറയും വെര ഞങ്ങളഞ്ചു േപരും ഞങ്ങൾക്കിട�
യിൽ തെന്ന രഹസ്യേനാട്ടപ്പുള്ളികൾ.”

“കാട്ടിൽ, അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഈ ഒറ്റമുറി കുടിലിൽ കഴിയുന്ന െപണ്ണിെന, വന്യ�
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ അേരാഗദൃഢഗാത്രർക്കാവുന്നില്ലേല്ലാ”,
എേപ്പാൾ വരുേമ്പാഴും െകാടുമുടിയിൽ തപസ്സിലാണു് എന്നു് േകൾക്കാറുള്ള അർ�
ജ്ജുനൻ ഇന്നു് മുമ്പിൽ വന്നു െപട്ട ആഹ്ലാദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ആശംസിച്ചു
ൈക മുത്തി.

“പരാതിയുെട പതിവു് ഊന്നൽ പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് കാട്ടുമൃഗശല്യത്തിേലക്കു
പാഞ്ചാലി മാറ്റി അെല്ല? രണ്ടു കണ്ണും തുറന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന െകാട്ടാരം
േലഖികേയാടു് പാഞ്ചാലി ഈ വിധം െപരുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, േകട്ട പാതി ഇര�
ട്ടിയാക്കുന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ എങ്ങെനയാവും പാണ്ഡവ പ്രതിസന്ധി പറ�
െഞ്ഞാപ്പിക്കുക”, പുതുതായി കിട്ടിയ ദിവ്യാസ്ത്രം പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്ന പാർത്ഥൻ
പുഞ്ചിരിച്ചു.

“ഒരാരാധകെന േപാെല പാഞ്ചാലിെയ അകന്നു നിന്നു് േനാക്കിയാൽ കാണാ�
വുന്ന ആകർഷകത്വം ഒന്നു് വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനെന പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു.

“അകന്നു നിന്നു് മാത്രമല്ല, െതാട്ടടുത്തുനിന്നും ഒരാരാധകൻ എന്ന പദവി മാത്ര�
േമ എനിക്കവൾ തന്നിട്ടുള്ളു.”
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“സാമന്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി ചൂതു് കളിക്കുന്നതു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിയുെട രാജസൂയ പദവിക്കു് േയാജിച്ചതല്ലായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് പിൽക്കാ�
ലത്തു് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ നകുല�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരിക്കൽ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പരാമർശിച്ചു, ഇല്ല, ചുെണ്ടാന്നു തുറന്നേപ്പാ�
േഴക്കും ധാർമികതയുെട ആ െമാത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ തലച്ചുമടു് എെന്റ മുതുകിൽ
ഇറക്കി. സന്ദർശനം ഒരു സൗജന്യമായിരുന്നു. ആ ഉദാരത ജനം പ്രകീർത്തിച്ചു.
കളിയിൽ പിെന്ന ജയിക്കിേല്ല േതാൽക്കിേല്ല എന്നായിരുന്നു ആ ദുരഭിമാനിയുെട
വാചാല വിശദീകരണം.”

“അയൽപ്പക്കെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല സമർപ്പിതജീവിതങ്ങെള നിങ്ങൾ
സത്യമായും മഹത്വെപ്പടുത്താറിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്രദ്ധയാ�
കർഷിച്ചു യുധിഷ്ഠിരേനാടു് ആസക്തിേയാെട േചാദിച്ചു.

“പരിണയകാലെത്ത പഴയ കഥ ചികെഞ്ഞടുത്തു് പാഞ്ചാലി എെന്ന ഒരു ദിവ�
സം കുടഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ പതിവുേപാെല കാര്യക്ഷമമായി തലതാഴ്ത്തി െമൗനം പാ�
ലിച്ചു. ഇടിെവട്ടു് നീങ്ങിയേപ്പാൾ പരുങ്ങിയും പതുങ്ങിയും പുറേത്തക്കിറങ്ങി. ആശ്ര�
മാതിർത്തിയിെല വളർന്നുയർന്ന െചമ്പക മരത്തിനു പിന്നിൽ അതാ േകാമളരൂപ�
നായ ഒരു യുവ സന്യാസി കണ്ണടച്ചു് എേന്താ സേന്ദശത്തിന്നായി െചവിേയാർക്കു�
ന്നു. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ”, അേപ്പാൾ പൂർവാശ്രമം അങ്ങെനയാണെല്ല?” എന്നു്
പിറുപിറുത്തു് കെയ്യത്തുന്ന െകാമ്പിൽ നിന്നു് കുറച്ചു പൂക്കൾ െപാട്ടിച്ചു കടന്നു േപാ�
യതാണു്, പിെന്ന മിണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായില്ല”, യുധിഷ്ഠിരൻ മുഷിഞ്ഞ ഉടുതുണി അഴിച്ചു
ആഞ്ഞു കുടഞ്ഞു വീണ്ടും കൃത്യമായി ഉടുത്തു.

2016/10/19

“പുനരധിവാസത്തിനു് വിനയേത്താെട വഴങ്ങി, രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കു�
ടിെയാഴിഞ്ഞു നഗരാതിർത്തിയിെല അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത വേയാജനഗൃ�
ഹത്തിേലക്കു െവറും കേയ്യാെട താമസം മാറ്റിയ കൗരവരാജ വിധവൾക്കു േന�
െര ഭരണകൂടഒത്താശേയാെട ൈലംഗികാതിക്രമം? രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കു്
േവണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച കൗരവരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കാണു് ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ
എേന്നാർക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥം കഞ്ഞിെവള്ളത്തിൽ േചർത്തു് മയക്കിക്കിടത്തി�
യാണു രതിൈവകൃതങ്ങൾക്കു വിേധയമാക്കുന്നതു് എന്നാണു ഇരകളിൽ നിന്നു് നി�
ത്യവും േകൾക്കുന്നതു്. കൗരവപക്ഷത്തു് യുദ്ധം െചയ്തു തല േപാകാെത മടങ്ങിെയ�
ത്തിയ കൃപാചാര്യൻ ഹസ്തിന പുരി പത്രികയിൽ നടത്തിയ െഞട്ടിക്കുന്ന െവളിെപ്പടു�
ത്തലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന്റ വക്താവിേനാ�
ടു് കിതച്ചു േചാദിച്ചു.

“െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന െവളിെപ്പടുത്തൽ സംശയമില്ല. െപെട്ടെന്നാന്നും നമ്മുെട
പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു ഇതിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ ആവില്ല എന്നതു് ചരിത്രപര�
മായ നമ്മുെട ജ്ഞാനനിർമിതി അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു. െവളുത്ത കൗരവരാജവിധ�
വകൾ മാത്രമല്ല, ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയവസ്തുവായ ‘കറുത്ത സ്ത്രീ’െക്കതിെര ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ സഭാപർവം മുതൽ തുടർന്നു് വരുന്ന ഗുരുതര ജീവിതൈശലീ േരാഗ�



211 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം രണ്ടു്

മാണിതു്. പെക്ഷ ഇതിൽ ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായ പാണ്ഡവർക്കു് പങ്കുെണ്ടന്ന ദു�
സ്സൂചന അപലപനീയം”, നകുലൻ താക്കീതിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൃപാചാര്യനു് േനെര
ഉയർത്തി.



ഭാഗം മൂന്നു്

“ഭീഷ്മരുെട േനതൃത്വത്തിൽ ൈസന്യം നയിച്ചു് വിരാടത്തിെല നാൽക്കാലികെള
തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം കടുത്ത േഗാമാംസക്ഷാമം ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരു�
േന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മിതഭാഷിയായി പുതുവക്താ�
വിേനാടു് േചാദിച്ചു. മൂന്നാം ലിംഗ നൃത്താധ്യാപികയായ ബൃഹന്നളയുമായുള്ള േപാ�
രാട്ടത്തിൽ േതാറ്റ കൗരവൈസന്യം ലക്ഷ്യംേനടാെത ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടയിേലക്കു്
തിരിച്ചുവരുന്ന സമയം.

“ഒരു യുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? നിങ്ങൾ അതിെന വിലകുറച്ചു കാണിക്കാൻ സ്വ�
ത്തുതർക്കെമന്നു പറയും ഞങ്ങൾ അതിെന കൗരവനന്മെക്കതിെര പാണ്ഡവതി�
ന്മ എന്നും. ഉന്നം െതറ്റാെത ശത്രുഹൃദയത്തിേലക്കു കുന്തം എറിേയണ്ട കൗരവ�
േപാരാളികൾ നിത്യവും രാവിെല കഴിേക്കണ്ടതു് പാട െകട്ടിയ തണുത്ത കഞ്ഞി�
േയാ അേതാ, െപാരിച്ച മാട്ടിറച്ചിേയാ?”, മൃഗമാംസത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ ധർ�
മയുദ്ധത്തിൽ േതാൽവിസാധ്യത േനരെത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും, ഭീഷ്മർ ഈ ഐതിഹാ�
സിക ആക്രമണത്തിെന്റ േപാഷകാഹാരലക്ഷ്യം നീണ്ട യാത്രയിലുടനീളം ൈസന്യ�
ത്തിൽ സജീവമായി നിലനിർത്തി എന്നതു്, തീൻശാലയിൽ എെന്നന്നും മാംസഭ�
ക്ഷണം വിളമ്പാൻ േമാഹിക്കുന്ന സമാധാനപ്രിയരായ മനുഷ്യവംശത്തിനു എേന്താ
മഹത്തായ സൂചന തരുന്നിേല്ല?”

2017/10/11

“െപണ്ണുടലിെന പുളകം െകാള്ളിച്ചു പരിലാളിക്കാനാവുന്നത്ര ഭംഗിയും മിനുസ�
വും ഉള്ള ഈ ൈകവിരലുകൾ െകാണ്ടാേണാ നിങ്ങൾ നൂറു കൗരവെരയും കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ െകാന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമെന്റ ൈക വിടർത്തി.

“മസ്തിഷ്കപരിമിതിയുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അർജ്ജുനൻ എെന്ന മന്ദൻ
എന്നു് പരാമർശിക്കുന്നതു് േകൾക്കുേമ്പാൾ അവൻ എെന്റ അനുജൻ അല്ലായിരു�
െന്നങ്കിൽ എന്നു് ഞാൻ ഈ ൈകകൾ കൂട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു േമാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദിവ്യാസ്ത്ര�
ങ്ങൾക്കായി അവൻ സാഹസയാത്രകൾ െചയ്യുന്നെതാെക്ക കുതിരപ്പന്തികളിലും
വഴിേയാരഭക്ഷണശാലകളിലും വാർത്തയാവണെമന്നു മറ്റു പാണ്ഡവർ ശ്രദ്ധിക്കു�
േമ്പാൾ ഞാൻ പല്ലു െഞരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രകൃതി തന്ന കായികബലത്തിലാണു് ഞാൻ
ആശ്രയിച്ചതു്, ഇളംകാറ്റിെന്റ മകനാെണങ്കിലും ൈകകൾക്കു കാരിരുമ്പിെന്റ കരു�
ത്തുണ്ടാവണം എന്നു് െപറ്റതള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചു. േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ എനിക്കു് േനെര
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വന്ന കുടിലകൗരവെര ഈ ൈകകൾ പ്രാകൃതമായി െപരുമാറി. ആയുധമില്ലാെത�
യാണു് ഒന്നുരണ്ടുേപെരാഴിെക എല്ലാവെരയും കക്ഷത്തിൽ കഴുത്തിറുക്കി ഞാൻ
ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നതു്. അവർ കണ്ണു് തുറിച്ചു നാവു പുറത്തിട്ടു ചാവുന്നതു് കണ്ടു
ഞാൻ രസിച്ചു. ചിലരുെട കരൾ പറിച്ചു ഞാൻ രൗദ്രഭീമനായി. പ്രണയിനിയുെട
മുടിയിൽ ശത്രുേചാര പുരട്ടി െകാടുത്ത ഞാൻ ആ സവിേശഷ േകശപരിചരണരീതി�
യാൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധിേനടുെമന്നു വ്യാസൻ പ്രവചിച്ചേപ്പാൾ ഈ പത്തുവിരലുകൾ�
ക്കു മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. നാെള തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന വാനപ്രസ്ഥ�
ത്തിനുമുമ്പു് ഒരു മഹായുദ്ധം കൂടി തരെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര
കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും കാര്യക്ഷമമായ എെന്റ വിരലുകൾ ഈ േലാ�
കത്തിെനത്ര വിലെപ്പട്ടതു് എന്നു നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകെര േബാധ്യെപ്പടുത്താ�
മായിരുന്നു.”

2017/10/18

“ചരിത്രകാരെന നിങ്ങൾ പ്രതിേഷധം അറിയിച്ചു എന്നാണേല്ലാ ചാർവാകപ്ര�
ചരണം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു “പാവം വ്യാസൻ െമനക്കിട്ടിരുന്നു ഇതിഹാ�
സെമഴുതിയതു് മഹാറാണിക്കു് ഇഷ്ടേക്കടാേയാ?”

“പനേയാല കരടുെകട്ടുകൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ ഞാെനാേന്നാടിച്ചുേനാക്കി. വസ്ത്രാ�
േക്ഷപ േകന്ദ്രിതമായി എെന്റ സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വെത്ത പാണ്ഡവരുെട ദുരിതജീവി�
താവസ്ഥയുമായി ഈ വിധം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് അസ്വീകാര്യവും അവേഹളനപ�
രവുമാെണന്നു വ്യാസശിക്ഷ്യന്മാേരാടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എക്കാലവും െപണ്ണുടലിെന്റ
അഴകളവുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്ന കൗരവർ, നിർണായകദിവസം എെന്റ വിവ�
സ്ത്രശരീരെത്ത മുൻനിർത്തി പാണ്ഡവെര അടിമപദവിയിേലക്കു നടപടിക്രമമനുസ�
രിച്ചു നയിക്കുകയായിരുന്നു. അേപ്പാൾ വിദുരരും ഭീഷ്മരും ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തിേയാ
കഴുത്തു െവട്ടിേയാ െചവി െപാത്തിേയാ എന്നെതാന്നും എെന്ന അലട്ടുന്ന ശരീര�
ഭാഷയല്ല. എേന്നാെടാരക്ഷരം മുഖത്തുേനാക്കി സംസാരിക്കാൻ െമനെക്കടാെത,
വ്യാസൻ െവറുെമാരു ആണധികാര ഭാവനയിൽ െപണ്ണിെന അനുകമ്പയുെട െക�
ണിയിൽ വീഴ്ത്തിയതിൽ എനിക്കു് പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്നു ഞാൻ അല്ലാെത ആരാണു്
ഈ േലാകത്തിൽ എനിക്കുേവണ്ടി പറയാനുള്ളതു്? എതിർത്തതിനു ശിക്ഷയായി
നിെന്റ അന്ത്യം ഞാൻ ഏകാന്തമാക്കും എന്നു് വ്യാസൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയതു് ഞാൻ
പുച്ഛേത്താെട തള്ളുന്നു.”

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട പിടി വിട്ടു പാഞ്ചാലി, വരി നിന്നിരുന്ന ചാർവാകെന
ൈകെകാടുത്തു സ്വീകരിച്ചു.

“എന്തു് വിേശഷം പറഞ്ഞു കുന്തി?” ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിെന്റ അതിഥിയാ�
യി വന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിനു ഞാനിവിെട ഔേദ്യാഗികമായി വന്നേപ്പാൾ അമ്മെയ േപായി
കണ്ടു. നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കെള കണ്ടേപ്പാൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതിനു പക�
രം പഴയ പരാതിഭാവേത്താെട കുന്തി പരിഭവിച്ചു. അതു് പിെന്നയും സഹിക്കാം.
പെക്ഷ ദുഃസ്സൂചനേയാെട അമംഗളകരമായ പ്രവചനം െചയ്തു.
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“ഇന്നു് രാത്രി ചൂതാട്ട പരാജയത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, െപറ്റ തള്ളെയ
ശത്രുപാളയത്തിൽ പണയം വച്ചു് ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു
േപായതിെന്റ െപരുംപിഴ.” “ഇങ്ങെനയാേണാ മാതാക്കൾ മിണ്ടിപ്പറേയണ്ടതു്?”

“ആരുെട ഓർമ്മക്കായാണു് മൺെചരാതു് തിരിെകാളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന�
തു്?”, യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഖണ്ഡതക്കു് െവല്ലുവിളിയായി വന്ന അർദ്ധസേഹാദരർെക്കതിെര ജീവി�
തകാലം പ്രതിേരാധിച്ചും സമരമുഖം തുറന്നും നയതന്ത്രചർച്ചകൾ പരാജയെപ്പട്ട�
േപ്പാൾ കായിക ബലത്തിലൂെട പാപി പാണ്ഡവരുെട സംഘടിത ആക്രമണെത്ത
അവസാന േചാരത്തുള്ളി വീഴുംവെര േപാരാടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വ�
ലിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കു്.” െപെട്ടന്നവിെട പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട നകുലനും സഹേദവനും യു�
ധിഷ്ഠിരെന്റ ഇരുവശങ്ങളും അമർത്തിപ്പിടിച്ചുയർത്തി തൂക്കി െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കി വിലാപസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, “ഓർ�
മ്മക്കുറവുണ്ടു്, ഇടയ്ക്കിെട വിങ്ങിെപ്പാട്ടും, പരിസരേബാധവും കുറഞ്ഞു. െപാലിപ്പിെച്ച�
ഴുതി പാണ്ഡവഭരണെത്ത പാഴ്വാക്കാക്കരുേത.”

2017/10/19

“കഴുത്തുകുടുങ്ങി, തല പുറെത്തടുക്കാനാവാെത പരവശനായ കൗമാരേപാരാ�
ളിെയ, വട്ടംചുറ്റി പീഡിപ്പിച്ചു ജഢം വലിെച്ചറിയാെമന്നു കരുതിയ കുടിലെകൗരവനീ�
ക്കെത്ത കടപുഴക്കാനായിരുന്നു വാൾ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇടെനഞ്ചിലിറക്കി പ്രാണ�
െനടുത്തെതന്നു് കർണൻ മരിക്കും മുമ്പു് എറ്റുപറയുന്നതു ഞാനും േകട്ടു. എന്തു് േതാ�
ന്നുന്നു കർണെമാഴിെയ കുറിച്ചു്?” ഭീമപ്രഹരത്തിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി ചളിയിൽ പു�
തഞ്ഞ ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“സൂതപുത്രനല്ല, കുന്തിയുെട കന്യാപുത്രനാണു്, ആ വിധം അഭിമന്യുവിെന്റ പി�
തൃസേഹാദരനും കൂടിയാണു് എന്നു് നാവു പിഴയില്ലാെത നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തി!.
േചാരക്കു െസൗഹൃദെത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു കർണൻ മരണ മുഹൂർത്തത്തിലും
െതളിയിച്ചു. വ്യാസൻ എഴുതാൻ േപാവുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷെനന്ന
ഇടം േനടാൻ ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തു് കർണനു സാധിക്കെട്ട.”

ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനു് നാവു പുറത്തിട്ടു ദുേര്യാധനൻ െകഞ്ചി. തിരക്കു് നടിച്ചു യു�
ദ്ധകാര്യ േലഖകൻ സ്ഥലം വിട്ടു.

“സത്യെത്ത കുറിച്ചും അർദ്ധസത്യെത്ത കുറിച്ചും അസത്യെത്ത കുറിച്ചും നിങ്ങളു�
െട അന്തിമ സേന്ദശം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അവസാനനിമിഷം.
“കൗരവരുമായുള്ള ചൂതുകളിയിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ എനിക്കു് ഇന്ദ്ര�

പ്രസ്ഥ സാമ്രാജ്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു, കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ഞാൻ േദ്രാണരുെട മകെന കുറി�
ച്ചു് അർദ്ധസത്യം “अ त्थामा हता: इ त । नरोवा कुञ्जरोवा ॥” പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം
ജയിച്ചു പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചതിെന കുറിച്ചു് ഞാൻ അസത്യം പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിേലെക്കെന്ന െകാണ്ടുേപാവാൻ ആകാശചാരികൾ ഇതാ
കാത്തു നില്ക്കുന്നു. ബാക്കിെയാെക്ക വരും യുഗങ്ങളിൽ വ്യാസഭാരത കഥയുെട ൈവ�
വിധ്യ അപനിർമാണം വഴി നിങ്ങൾ വായിച്ചറിയും.”
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“പാണ്ഡവരിൽ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ‘പ്രിയെപ്പട്ടവൻ’ ഉേണ്ടാ? ആരാണു്? അഥ�
വാ, ആയിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വാഭാവികമായും ലജ്ജാശീലനായ സഹേദവൻ. മറ്റുള്ളവർ ഊഴമനുസരിച്ചു
അക്ഷമേയാെട കാത്തിരുന്നു കാര്യം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിഹിതങ്ങൾ േതടി പടി�
വിട്ടിറങ്ങി. ഭാവിയറിയുന്ന സഹേദവൻ എെന്റ വർത്തമാനകാലെത്ത പരിലാളി�
ക്കാൻ ഗർഭകാല ശുശ്രൂഷയിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ പണിത ശു�
ദ്ധജലാശയത്തിൽ എേന്നാെടാപ്പം നീന്തി ആ െകാടിയ േവനൽ അതിജീവിക്കാൻ
തുണച്ചു. മകനാവാനുള്ള പ്രായേമ അവനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും അവെനെന്ന
പരിലാളിക്കുന്നതു് എെന്ന എന്നും വിസ്മയിപ്പിച്ചു. അന്തർമുഖനായ അവെന്റ കണ്ണു�
കളിൽ േനാക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു, കാരണം അവനറിയാെത അതിൽ നിഴലിച്ച ദൃ�
ശ്യങ്ങൾ അശാന്തമായ ഭാവിെയ കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ
എനിേക്കാർമ്മിക്കാൻ തന്നതു് അഭിശപ്തമായ ഭൂതകാലവും.”

2017/10/29

“പത്താം ദിവസമായിട്ടും ഭീഷ്മർ മരിച്ചിട്ടില്ല. േദ്രാണർ, കർണൻ, ശല്യൻ, അശ്വ�
ത്ഥാമാവു് േസനാധിപ പദവിേയെറ്റടുക്കാൻ ഇേപ്പാേഴ നിൽപ്പുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േപാ�
യാൽ അനന്തമായി നീണ്ടു േപാവിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധനിർവ്വഹണ ചു�
മതലയുള്ള പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയിൽ ഉയർത്തി�
െക്കട്ടിയ നിരീക്ഷണേഗാപുരത്തിലായിരുന്നു അവർ.

“ആശങ്ക വ്യക്തമായി. ഇനി ഒരു വഴിേയ ഉള്ളു. പകൽ മാത്ര േപാരാട്ട സമ�
യക്രമം മാറ്റി രാവും പകലുമാക്കുക. നിലാവുള്ള ദിവസങ്ങളാണു് വരുന്നതു്. െവളു�
ക്കുേവാളം േപാരാടുക എന്ന സാധ്യത പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ
െതാഴിൽപരമായി എടുത്ത രാജ്യതാല്പര്യെത്ത മാനിച്ചുെകാണ്ടു് പറയെട്ട, യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞു എന്നു് ഞങ്ങൾ ഈ േഗാപുരത്തിൽ നിന്നു് ഉറെക്ക വിളിച്ചു പറയുേമ്പാൾ
തലയാട്ടാേനാ കുലുക്കാേനാ ഇളക്കാേനാ ആരും ജീവേനാെട ഇവിെട ഉണ്ടാവില്ല.”

2017/10/30

“എന്താ ഒരു പകച്ച േനാട്ടം?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജധാനിസമുച്ചയത്തിെന്റ ചുമ�
തല വഹിക്കുന്ന യുവസർവാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െഞട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നെല ഈ സമയത്താണു് ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരനും
കൂട്ടരും ചൂതാടാൻ ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു േപായതു്. നൂറുകണക്കിനു് കഴുതപ്പുറത്താ�
യി കൗരവരാജവധുക്കളുെട രത്നേശഖരവുമായി മടങ്ങിവരുെമന്നു ഭീമൻ പറഞ്ഞതു്
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. രാത്രി ആ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്നു് രാ�
വിെല പെക്ഷ കണ്ണു് തുറന്നേപ്പാൾ മുഖപരിചയമുള്ള മൂന്നു നാലു് കൗരവർ ൈസ�
നികേവഷത്തിൽ മുമ്പിൽ. സായുധരായ അവർ വാേളാങ്ങുന്നു. ഞാൻ വിേധയ�
ത്വേത്താെട ൈകകൂപ്പി. യുധിഷ്ഠിരനും കുടുംബവും സ്വെത്തല്ലാം കളിയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു
നിയമപ്രകാരം കൗരവ അടിമകളായി കാട്ടിേലക്കു് േപായ സ്ഥിതിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
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ഇനി ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അധീനതയിലാെണന്നവർ വാൾ േമേലാട്ടുയർത്തി പ്രഖ്യാപി�
ച്ചു. െപാട്ട സ്വപ്നെമന്നു കരുതി ഞാൻ രണ്ടു കണ്ണും അമർത്തി തുടച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഭരിക്കുെമന്നു് കൗരവർ പറഞ്ഞേപ്പാഴും എനിക്കു് പൂർണമായും േബാ�
ധ്യമായില്ല. ഇേപ്പാൾ നീ േകാട്ടവാതിൽ കടന്നു ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരനു് ജയു് വി�
ളിക്കുന്നതിനു് പകരം ദുേര്യാധനനു് വിജയാശംസ െചയ്യുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ
കരൾ കലങ്ങി”, തക്ഷശിലയിെല ആ പഴയ സഹപാഠി വിവശനായി.

2017/10/31

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

യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിെന്റ ചുമ�
തല വഹിക്കുന്ന അർജ്ജുനെന്റ േപരക്കുട്ടിയായിരുന്നു കിരീടാവകാശിയായ പരീ�
ക്ഷിത്തു്.

“നിെന്റ അമ്മ ഉത്തര സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് വളർത്തുമൃഗെത്ത െകാന്നു മാംസം
വരട്ടി വാഴയിലയിൽ െപാതിഞ്ഞു നീ എനിക്കു് രാവിെല െകാണ്ടുവന്നിെല്ലങ്കിൽ, നീ
രാജാവായ േശഷം പാമ്പുകടിച്ചു നീ മരിക്കെട്ട എന്നു് കൃപാചാര്യൻ ഭീഷണിെപ്പടു�
ത്തി അമ്മാ.”

2017/11/04

“പ്രതിച്ഛായ േപാെല പവിത്രമാേണാ േപാരാട്ടത്തിൽ െകാല െചയ്യുന്ന രീതി�
യും?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ഒരർദ്ധസത്യം െകാണ്ടു് േദ്രാ�
ണെര വധിക്കാൻ സാധിച്ച സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു രാത്രി യമുനയിൽ നീരാടിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന ധർമ്മപുത്രർ.

“വിനീതമായിരിക്കും. ആർമാദിക്കില്ല. കുന്തമാെണെന്റ പ്രിയആയുധം. ശത്രു�
വിെന്റ ഇടെനഞ്ഞുേനാക്കി ആെഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ പിെന്ന സാവധാനം നടന്നു െച�
ന്നു് അതു് വലിച്ചൂരിെയടുക്കുേമ്പാൾ ഇരയുെട ശ്വാസം നിലക്കുന്നതു കാണും. അട�
യുന്ന കണ്ണുകൾ േനാക്കി ഞാൻ മന്ത്രിക്കും വീരമൃത്യു വരിച്ച നിനക്കു് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
ഇനി എളുപ്പം. ആ നിലയിൽ േനാക്കിയാൽ േചാരക്കറയുള്ള കുന്തവുമായി ഞാൻ
അടുത്ത ശത്രുസംഹാരത്തിനായി തിരിഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ
േപാെല ശാന്തി േതാന്നും.”

2017/11/05

“ഇനിയും ഒരു യുദ്ധത്തിനു് തയ്യാെറടുക്കുകയാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു, “എവിെട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും
ഒടിഞ്ഞ മുഖങ്ങളും ഒട്ടിയ വയറും കാണുന്ന ഈ നാടിനു രണ്ടാമെതാരു യുദ്ധെക്കടു�
തി സഹിക്കാനാവുേമാ?”

“അടിേച്ചൽപ്പിക്കുകയാണു് ഞങ്ങളിൽ യുദ്ധം എന്നു് വച്ചാൽ? കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ കൗരവർെക്കാപ്പം യുദ്ധം െചയ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചിരിക്കയാണു്.
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െകാല്ലെപ്പട്ട ൈസനികരുെട വിധവകൾക്കും അവരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും ആയു�
ഷ്കാല െചലവു് ഹസ്തിനപുരി ഏെറ്റടുക്കുെമന്നു് വാഗ്ദാനം െകാടുത്താണു് ദുേര്യാധനൻ
ഓടി നടന്നു ൈസനികെര കൂട്ടിയതു്. നഷ്ടപരിഹാര അവകാശങ്ങളുമായി നിത്യവും
ഓേരാ നാട്ടിൽ നിന്നു് അവരുെട പ്രതിനിധികൾ ഇവിെട കുതിരപ്പന്തികളിൽ പ്ര�
ചരിപ്പിക്കുന്ന കഥകെളാന്നും നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ േകൾക്കാറില്ല? അേതാ,
െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ േഗാമാസം െപാരിച്ചതും തിന്നു കഥ െമനയുകയാേണാ?
ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതക്കു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്തവർ എന്നാണവർ േമ�
നി പറയുന്നതു്. യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റ രാജ്യത്തിൽ നിന്നു് േജതാക്കൾ കപ്പം േനടുന്ന�
തു് പതിവായിരിക്കാം പെക്ഷ േതാറ്റ രാജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചു േജതാക്കളിൽ നിന്നു്
നഷ്ടപരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഹിംസ ഉപേദശിച്ചു താടിക്കുകയ്യും വച്ചിരി�
ക്കാേനാ?”

“ഞങ്ങളുെട നാവിൻതുമ്പിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ടു് ആ വൃത്തിെകട്ടവെന്റ േപ�
രും നാളും എന്നാൽ അതു് നാടകീയമായി െവളിെപ്പടുത്തി അവെന നാണം െകടു�
ത്താൻ നിങ്ങൾെക്കന്താണിത്ര മടി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദി�
ച്ചു, “ൈലംഗികാതിക്രമം െചയ്തു െപാതുേവദിയിൽ െഞളിയുന്നവെന പിെന്ന എങ്ങ�
െന ശിക്ഷിക്കാനാണു് നിങ്ങൾ?”

നഗ്നപാദ പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരുെമാത്തു മുടിയഴിച്ചിട്ട പാഞ്ചാലി പന്ത്രണ്ടു
വർഷ വനവാസത്തിനു പുറെപ്പടുന്ന േനരം.

“നിയമവാഴ്ചയുള്ള പരിഷ്കൃതസമൂഹമാെണങ്കിലും ഹസ്തിനപുരി സാമ്രാജ്യത്തിൽ
അടിമവ്യാപാരവും ചൂതാട്ടവും തുടരുന്നതേല്ല ഇതിെനാെക്ക കാരണം? ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാേണാ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിലൂെട അപമാനിക്കെപ്പട്ടതു്?
അേതാ അടിമ പാഞ്ചാലിേയാ? എെന്ന അടിമയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരനാേണാ പ്ര�
തിക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്കെപ്പേടണ്ടതു്? അേതാ നിയമവിേധയമായി അടിമയുെട ഉടുതു�
ണിയിൽ ൈകവച്ച ഉടേയാേനാ?”

2017/11/06

“െകണിെയന്നറിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിെയ പദ്മവ്യൂഹത്തിേലക്കു തള്ളിയിട്ട നിങ്ങൾ
അവെന്റ മരണവിളി േകട്ടേപ്പാഴും കുതിച്ചു െചന്നു് രക്ഷിച്ചിേല്ല?”

അഭിമന്യുവിെന്റ ജഢം ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്നതു േനാക്കി നിന്ന െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗമാരത്തിെന്റ കുതിപ്പു് എേന്ന കരുതിയുള്ളൂ. നീണ്ടസമയം നിശബ്ദമായി പു�
റത്തു സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ കാത്തിരുന്നേപ്പാഴും അവൻ ഇരുൈകകളിൽ കൗ�
രവതലകളുമായി പുഞ്ചിരിേയാെട പുറത്തു ചാടുെമന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചു.
അഭിമന്യുവിനു് പദ്മവ്യൂഹരഹസ്യം പകുതിെയങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ
ഞങ്ങളാവെട്ട പൂർണമായും അജ്ഞർ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുറേത്തക്കു കൗരവർ
എറിഞ്ഞതു് അവെന്റ അവേഹളിക്കെപ്പട്ട ജഡമായിരുന്നു. ഒന്നും െപാലിപ്പിച്ചു പാ�
ണ്ഡവർക്കിടയിൽ ശത്രുത നിങ്ങൾ പടർത്തരുേത. അവെന്റ പിതാവും മാതൃസ�
േഹാദരനും പകൽ മുഴുവൻ േവെറാരു യുദ്ധമുഖത്തു െപട്ടതു് െകാണ്ടു് ഞാനായിരുന്നു
രക്ഷാകർത്താവു്.”
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യുധിഷ്ഠിരൻ നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു മൗനപ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി.

2018/04/15

“െപാതുേവദിയിൽ ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുന്ന ഭീകരെകൗരവെന നിസ്സഹായത�
യിൽ േനാക്കി വിറച്ചു നിന്നു അേല്ല? ഭീമാകാരന്മാരായ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര
വിരൽചലനത്തിലൂെട െചാൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള നിങ്ങൾ,
ഇന്നെലവെര ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, വലതുൈക െപാക്കി ആ െകാള്ളരുതാ�
ത്തവെന്റ െചകിട്ടത്തു ഒന്നാഞ്ഞടിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ പതിമൂന്നു െകാല്ലം മുമ്പു് ഇേത രാജസഭയി�
െല അമംഗളസന്ധ്യയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

“അതു് പീഢകനായിരുന്നുേവാ? അതു് കൗരവരാജ സഭയായിരുന്നുേവാ?
അന്തഃപുരത്തിൽ പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികൾക്കു് െസൗന്ദര്യപരിപാലന�
ത്തിൽ വ്യക്തിഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരുന്ന എെന്ന പ്രണയത്താൽ പരവ�
ശനായ െകൗരവൻ ഇടിച്ചു കയറി വാരിപ്പുണർന്നു പുറേത്തക്കു പാഞ്ഞേതാർമ്മിക്കു�
ന്നു. േവനൽപുഴുക്കത്തിൽ നനഞ്ഞിരുന്ന േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി അവൻ
േവർെപടുത്തിയതു് കൗതുകേത്താെട ഓർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാം കണ്ടു് അസൂയയിൽ
മുഖം കരുവാളിച്ച പാണ്ഡവർ പരിഭ്രമിച്ചു പതറുന്നതു് ഓർമ്മിക്കുന്നു.”

മഹാറാണിയുെട മിഴികൾ പതുെക്ക ഓർമെക്കാപ്പം വിദൂരതയിേലക്കു് നീങ്ങി.

2018/04/18

“പതിമൂന്നുെകാല്ലമായി, അേതാ െമാത്തം ജീവകാലേമാ, ഞാനെതാരു പ്രാർ�
ത്ഥനയായി, ഭീമപ്രതിജ്ഞയായി, െകാണ്ടുനടന്നു. ഇന്നു് കുരുേക്ഷത്ര കനിഞ്ഞു. പ്ര�
തികാരേബാധത്തിൽ നീ അന്നു് ചൂതാട്ടസഭയിെല ൈലംഗികാതിക്രമത്തിെന്റ പ്ര�
േകാപനത്തിൽ, െകട്ടഴിച്ചിട്ട മുടിയിൽ േതക്കാൻ ഇതാ, പ്രിയപാഞ്ചാലീ, ചുടു കൗര�
വേചാര”,

ൈകകുമ്പിളിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടുന്ന െകാഴുത്ത ദ്രാവകവുമായി, വിവസ്ത്രനും
മുറിേവറ്റവനുമായ ഭീമൻ, കിതേച്ചാടി േപാരാട്ടഭൂമിയിെല പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ,
പ്രണയിനിയുെട മുമ്പിൽ, െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിനന്ദനത്തിനായി കാത്തു.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ എവിെടേയാ പറഞ്ഞുേപായ ഒരു േചാരക്കാ�
ര്യം ഇത്രയും കാലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓർമയിൽ വച്ചു് അർദ്ധസേഹാദരെന്റ
കരൾ തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ രൂപത്തിെലന്ന േപാെല ഭാവത്തിലും
എത്ര മന്തൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, എെന്റ ആരാധകരായിരുന്നു, ചവിട്ടിയും ക്ഷത�
േമൽപ്പിച്ചും നിങ്ങൾ ജീവെനടുത്ത ആ ധീരെകൗരവർ.”

നിന്ദേയാെട ഭർത്താവിെന ഒന്നു് േനാക്കി മുടി െകട്ടിവച്ചു പാഞ്ചാലി തിരിച്ചു കൂ�
ടാരത്തിേലക്കു് കയറി കിടപ്പറയുെട വാതിൽ അടച്ചു. േനാക്കി നിന്ന മറ്റു നാലു് പാ�
ണ്ഡവരുെട എട്ടു കണ്ണുകൾ അപമാനത്തിൽ അടഞ്ഞു.

2018/04/19
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“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു് പ്രേക്ഷാഭത്തിനിറങ്ങിയ കൗരവരാ�
ജവിധവകൾ മഹാരാജാവിെന േനരിട്ടു് കണ്ടു പ്രതിേഷധം അറിയിക്കാൻ അരമന�
യിൽ വന്നേപ്പാൾ കൂട്ടത്തിെലാരു ഇളമുറരാജകുമാരിയുെട കവിളിൽ ൈലംഗികാതി�
ക്രമെമന്നു ശത്രുക്കൾക്കു േതാന്നും വിധം യുധിഷ്ഠിരൻ േതാണ്ടുകേയാ തേലാടുകേയാ
െചയ്തു എന്നാണു നഗരത്തിെല വഴിേയാര കുന്നായ്മക്കൂട്ടങ്ങളുെട പുത്തൻ കൗതുക�
വാർത്ത. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ രാജപദവി വഹിക്കുന്നവർെക്കാെക്ക ഒരു മാതൃകാ െപ�
രുമാറ്റച്ചട്ടെമാന്നുമിേല്ല.”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.
“ധാന്യവും വിറകും ആയിരുേന്നാ അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ? ‘എെന്റ അച്ഛ�

നു ഒരച്ഛൻ മാത്രേമ ഉള്ളു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുെട ൈവവിധ്യപിതൃത്വം കു�
രുവംശത്തിനു അപമാനം’ എന്നവൾ എെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ച േശഷം െപെട്ടന്നു്
നാടകീയമായി ഒച്ചെവച്ചു “ധാന്യം തരൂ കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട പട്ടിണിയകറ്റൂ”
എന്നു് ആംഗ്യവിേക്ഷപങ്ങേളാെട നിലവിളിച്ചു. ആവിഷ്കാരസാമർത്ഥ്യം കണ്ടനുേമാ�
ദിച്ചു കവിളിെലാന്നു തേലാടിയതാേണാ സകലവിധ രതി പരീക്ഷണങ്ങളുെടയും കൂ�
ത്തരങ്ങായ ഹസ്തിനപുരി െതരുവുകളിൽ പരദൂഷണവിഷയം? ആജീവനാന്ത ബ്ര�
ഹ്മചാരിെയന്നു േനരം െവളുത്താലുടൻ അട്ടഹസിച്ചിരുന്ന പിതാമഹൻ (ഭീഷ്മനാമം
തങ്കലിപിയിൽ േകാറിയിടെട്ട േവദ വ്യാസൻ) പുതു തലമുറ കൗരവരാജകുമാരികെള
ഇരുവശത്തും ൈകത്താങ്ങായി കൂെട കൂട്ടി മണിക്കൂറുകേളാളം ഈ െതരുവുകളിൽ
നടക്കുന്നതു് നിങ്ങളുെട പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ട ഓർമയിേല്ല?”

2018/04/20

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

“േനരിൽ കണ്ടേപാെല പറയണെമന്നു് വ്യാസൻ വിരൽ ചൂണ്ടി താക്കീതു തന്ന�
തു് ആദ്യെത്ത ഒന്നുരണ്ടു ദിവസം കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ആേരാടു് േചാദിക്കും? മൂന്നാം
ദിവസം നിങ്ങളുെട യുദ്ധവാർത്തകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ�
േതാെട സംഗതി എളുപ്പമായി. നിത്യവും േപായി ‘പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തു പതി�
പ്പുകൾ േനാക്കി വ്യാസൻ പറഞ്ഞ േപാെല കൗരവർക്കനുകൂലമായി നിറവും ഒച്ചയും
േചർത്തു് വിളമ്പും. ചുവെരഴുത്തിൽ േചർക്കാനുള്ള പുത്തൻ വധവാർത്തകൾ ൈക�
വശമുെണ്ടങ്കിൽ തരൂ. ഉറക്കം വരാെത െഞളിപിരിയിലാണു് അന്ധൻ.” സഞ്ജ�
യൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ പ്രീണനേത്താെട േനാക്കി.

2018/04/24

“പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് കൗരവവധുക്കൾ പരിഭ്രമിക്കുന്ന�
തിെന്റ പ്രസക്തി? “ഒരു ദാമ്പത്യം ഒരു ഭർത്താവു്” എന്ന തത്വസംഹിതയുെട ബലി�
യാടുകളായ നിങ്ങൾെക്കന്തറിയാം അഞ്ചു േദവസന്തതികെള നിത്യവും പരിലാളി�
േക്കണ്ടതിെല പ്രയാസങ്ങൾ?”
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െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേല�
ക്കു കുടിേയറും മുമ്പു് പാണ്ഡവർ നവവധുവുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന
ഒരു ഇടേവള.

“ബഹുഭർത്തൃത്വം പാഞ്ചാലി ആേഘാഷിക്കെട്ട എന്നാണു അന്തഃപുരേയാഗ�
ത്തിൽ മറ്റു കൗരവവധുക്കളുമായി ഹൃദയം തുറക്കുേമ്പാൾ ആശംസിച്ചതു്. എന്നാ�
ലവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ െചയ്യുന്നേതാ? അഞ്ചു കുറ്റിയടിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര െകട്ടി�
യിട്ടു ഒെന്നാന്നായി തന്നിഷ്ടത്തിൽ മാത്രം െകട്ടഴിക്കുന്നതിൽ, േസവനദാതാവായ
ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രതിേഷധിക്കുന്നുണ്ടു്. അറിയാേമാ, പരസ്പരം
പാണ്ഡവെര േപാരടിപ്പിക്കുകയാണവൾ. െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു കൗരവരാജസ്ത്രീകളും ദു�
േര്യാധനനു് രഹസ്യമായി ‘കപ്പം’ െകാടുക്കുന്നുണ്ടു് എെന്നനിക്കറിയാം. അെതന്തി�
െനേന്നാ? പരിപൂർണസഹവർത്തിത്വം ഉറപ്പു വരുത്താൻ. ദുേര്യാധനൻ എെന്റ
അംഗീകൃത ഇണയായിരുന്നിട്ടും, നൂറു കൗരവരും അവരുെട നൂറു ഇണകളും പാര�
സ്പര്യേത്താെട പായിൽ കിടന്നുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കളാണു് എന്ന വസ്തുത പാഞ്ചാ�
ലിെയ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ അടയാളെപ്പടുത്തി. അതു് രാജ്യേദ്രാഹമായി െപാക്കി�
ക്കാേട്ടണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.”

2018/04/26

“അന്തിമപദയാത്രയിലും, നിങ്ങൾക്കു നടക്കാൻ അവസാനമാണേല്ലാ ഇടം?
മുന്നിൽ നടക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ പിന്നിൽ ആെരല്ലാം കൂെടയുണ്ടു് എന്നു് തിരിെഞ്ഞാ�
ന്നു േനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതിൽ ആണധികാരപർവ്വം തുടിച്ചു നിൽക്കു�
ന്നതു് നിങ്ങൾ എേപ്പാഴുെമന്ന േപാെല ഇേപ്പാഴും കാണാെത േപാേയാ?”

അൽപ്പവസ്ത്രയും നഗ്നപാദയുമായ പാഞ്ചാലി, ജീവിതാന്ത്യത്തിെല ഹിമാലയ
വനവാസത്തിനു പടിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. പുതിയ മഹാറാണിയും, അഭിമന്യുവി�
െന്റ വിധവയും പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തു തേലന്നു് അധികാരത്തിൽ കയറിയ പരീക്ഷി�
ത്തിെന്റ അമ്മയുമായ ഉത്തര, മട്ടുപ്പാവിൽ ഉദാസീനതേയാെട അവെര യാത്രയാ�
ക്കുന്ന ഔപചാരികതയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

“മുേന്ന നടക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ മനഃപൂർവ്വം െചയ്തതായിരിക്കാം പെക്ഷ ആേലാ�
ചിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ എനിക്കതു സ്വീകാര്യമായി. പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ കു�
ഴഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ എെന്ന വാരിേക്കാരിെയടുത്തു മരണേദവത പരിലാളിക്കുന്നതു
കണ്ടുേവണം, എനിക്കു് ഈ േലാകവുമായുള്ള ബന്ധം എെന്നേന്നക്കുമായി വിടാൻ.
അേപ്പാൾ ആ പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ എെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കുന്നതായിരിക്കും
എെന്റ മരണമുഹൂർത്തത്തിെല അമംഗളകാഴ്ച.”

2018/04/30

“തക്ഷശിലയിൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ പലകുറി േകട്ട പദ�
മാണു് മഹാഭാരതയുദ്ധം. യുദ്ധകഥയുെട ഏകപക്ഷീയമായ പുനരാഖ്യാനം വ്യാസ�
െന്റ വരുതിയിലാെണന്നറിഞ്ഞു. നിങ്ങളഞ്ചു േപരുെടയും യുദ്ധകാലസ്മരണകൾ വാ�
യിക്കാൻ വരുംതലമുറയ്ക്കു് കൗതുകം ഉണ്ടാവിേല്ല? മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാല ഭരണത്തിൽ
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മഹാറാണിയുെട ഉത്സാഹത്തിൽ സംഭവിച്ച സാക്ഷരത ഞങ്ങളുെട ചുവർപതിപ്പുക�
ളുെട എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്നു് ഇരുപത്തി രണ്ടിേലക്കുയർത്തി. വായനക്കാെരാെക്ക
വഴിയിൽ നിന്നു് അന്തം വിട്ടു േചാദിക്കുന്നു, ആരാണു് ഈ പാണ്ഡവർ?, എന്താണ�
വർക്കു കുരുവംശവുമായി കൂട്ടുെകട്ടു്?”

െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.
“ഞങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മകൾ അല്ല ഉള്ളതു്, മറിച്ചു നിങ്ങളുെട മുൻ െകാട്ടാരം േല�

ഖികകൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണു്.
എന്നു് വച്ചാൽ, നിങ്ങൾ േചാദ്യം നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുെട സ്മരണകളുെട പ്രവാ�
ഹം നിലക്കും.”

2018/05/04

“പുരസ്കാര വിതരണം വിവാദത്തിലാെയന്നു േകട്ടു? നാട്ടിൽ േപായി ഇന്നു് രാ�
വിെല ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തിയ ഞാൻ േകട്ടതു് കൗരവരാജവിധവകൾ പാഞ്ചാലി�
യിൽ നിന്നു് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണു്. മഹാരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരൻ സ്ഥലത്തില്ലാഞ്ഞതു് െകാണ്ടാേണാ പുരസ്കാരവിതരണത്തിനു പാഞ്ചാലി
േവദിയിൽ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു രാജാങ്കണം.
“ദുേര്യാധനവിധവയുെട ധാർമികേരാഷം സ്വാഭാവികമേല്ല? യുദ്ധത്തിൽ കൗ�

രവേചാര പുരളാത്ത ൈകകൾ യുധിഷ്ഠിരനു് മാത്രെമന്നറിയുന്ന കുരുേക്ഷത്രവിധവ�
കേളാടു് യുധിഷ്ഠിര കാര്യാലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സഹേദവൻ ഇടെപട്ടു്
പറഞ്ഞു, പുരസ്കാരേവദിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ സിംഹാസനമിട്ടു് ഇരിക്കാം, പെക്ഷ നൂറു
വിധവകൾക്കും അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാരുെട വീരമൃത്യുവിെന്റ േപരിലുള്ള മരണാ�
നന്തര ബഹുമതിപത്രങ്ങൾ പാഞ്ചാലിയാണു് ൈകമാറുക. .

“പ്രിയകൗരവരുെട െനഞ്ചു് പിളർന്ന ചുടുേചാര േതച്ചു മിനുക്കാെത മുടി െകട്ടി�
വക്കിെല്ലന്നു പ്രതിജ്ഞെയടുത്ത പാഞ്ചാലിെയ പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയേല്ല ഭീ�
മൻ ധീരേദശാഭിമാനികളായ ഞങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാെര െഞക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു േചാ�
രയൂറ്റിയതു എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു വിലപിച്ചു െകാണ്ടു് വിധവകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ചട�
ങ്ങു ബഹിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ‘വർഷം മുഴുവൻ ധാന്യം’ എന്ന പുരസ്കാരസൗജന്യം
അവർ സ്വീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല ബഹുമതിയുെട മെറ്റാരു സൗജന്യമായ പൂർണ പൗരാ�
വകാശവും അവർ നിലനിർത്തി. ബഹുമതി പത്രം സ്വീകരിച്ചവർെക്കതിെര നാെടാ�
ട്ടുക്കു് ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവെര പുനരധിവാസം െചയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തി�
നു തെന്ന ദുേര്യാധനവിധവ ഊരുവിലക്കു് കല്പിച്ചിരിക്കയാണു്. ഈ പ്രതിസന്ധി
തരണം െചയ്യാൻ, നിങ്ങൾക്കു് കഴിയുേമാ, ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന െതാണ്ണൂേറാളം കൗ�
രവവിധവകെള നയതന്ത്രത്തിലൂെട പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു ഭരണകൂടത്തിെന്റ കൂെട നിർത്തു�
വാൻ? എങ്കിൽ രാജ്യരത്നാ പുരസ്കാരം നിങ്ങള്ക്കു് എന്നു് ഞാൻ ഉന്നതാധികാരസ�
മിതിയിൽ നിർേദ്ദശിക്കാൻ അർജ്ജുനേനാടു് ആവശ്യെപ്പടാം.”

2018/05/05
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“ദൂെര നിന്നു് നിങ്ങൾ രണ്ടുേപെരയും ഒരു േനാക്കു് കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന ഞാൻ
ഒഴിഞ്ഞുമാറി കുരക്കുന്ന പത്രാധിപർക്കു് മുമ്പിൽ പരുങ്ങുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക.
എന്തു് പറ്റി?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കൂട്ടുകാരിയുെട േനെര ൈകകൾ രണ്ടും
ഉയർത്തി.

“ഇന്നും െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു ഒരു െകട്ടു് പാണ്ഡവ പാഞ്ചാലി ദാമ്പത്യവിഴു�
പ്പാേണാ?, പനേയാല േനാക്കി പത്രാധിപർ മുഖം ചുളിച്ചു, ചുണ്ടുകൾ പിളർത്തി, െച�
വിയിൽ വിരലിട്ടു, പനേയാലകൾ എനിക്കു് േനെര തിരിെച്ചറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടയാൾ
എെന്ന പിടിച്ചു നിർത്തി ഇരുേതാളിലും ൈകകൾ അമർത്തി ഗുണേദാഷിച്ചു, പാ�
ണ്ഡവർ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് മതിയാേവാളം വാരിത്തിന്നു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു
ചൂതാട്ടത്തിൽ ൈനപുണ്യവികസനത്തിനു ഉറക്കമിളച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ, പാതി�
രാ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ േകാട്ടക്കകത്തു നുഴഞ്ഞു കയറി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു്
ധൃതരാഷ്ട്രെര ബന്ദിയായി പിടിച്ചു െകാണ്ടുേപായി രഹസ്യ സേങ്കതത്തിൽ ദുേര്യാധ�
നനുമായി വിലേപശാൻ പഠിക്കണം. അതിനാണു് നിങ്ങളുെട വനാശ്രമ സന്ദർശ�
നങ്ങൾ ഇന്നു് മുതൽ വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതു്. അല്ലാെത പാണ്ഡവദാമ്പത്യത്തിെല
‘അടിയഴുക്കു’കൾ ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േപാെലാരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയുമുള്ള
ചുവെരഴുത്തുപത്രത്തിൽ ഉള്ളടക്കമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നേന്നക്കുമായി
തിരിച്ചുേപാവുക തക്ഷശിലയിേലക്കായിരിക്കും.”

2018/05/06

“ദുർേമദസ്സുള്ള ഒരാൾ പുണ്യനദിയിൽ അതിരാവിെല കുളിച്ചു വരുന്നതു് കണ്ടവ�
രുണ്ടു്. കാര്യം തിരക്കിയേപ്പാൾ ഒന്നുംപറയാെത െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാണു സാ�
ക്ഷിെമാഴി. എന്തുണ്ടായി പുതുഭരണ കൂടത്തിൽ പ്രതിേരാധമന്ത്രാലയത്തിനു പുറെമ
കൗരവരാജ വിധവകളുെട പുനരധിവാസത്തിെന്റ അധികച്ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന
ഭീമനിങ്ങെന പരസ്യവികാരപ്രകടനം െചയ്തു വിവാദമാവാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി അരമനയുെട ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കൗരവരാജവിധവകേളാടു് വിശദീകരണം േചാദിച്ചു. അറിഞ്ഞിടേത്താളം ഭീ�
മെന്റ അലസവസ്ത്രധാരണെത്തക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല ദുേര്യാധനവിധവയുെട ശ്രദ്ധാ�
പൂർവ്വമായ നഗ്നതാേരാപണവും. പതിവായി പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ േപാ�
യി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനു് േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന ഭീമൻ, ഇത്തവണ ശാ�
സിച്ചു സംസാരിച്ചതിനുള്ള ദുേര്യാധനവിധവയുെട തിരിച്ചടിയായിരുന്നു പുതുതലമുറ
കൗരവെപ്പൺകുട്ടിയുെട മുമ്പിൽ ഭീമൻ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന െകട്ടിച്ചമച്ച
ആേരാപണം. സാക്ഷികൾ കൗരവവിധവകൾ. സ്വതേവ അല്പവസ്ത്രധാരിയായ ഭീ�
മൻ സംഭവദിവസം വിവസ്ത്രനാെണന്ന കാര്യം മറന്നു പുനരധിവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ
പ്രേവശിച്ചിരിക്കാം എന്ന വിദൂരസാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കുരുേക്ഷത്ര വിധ�
വകൾ എന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാരെക്കട്ടിെല ജലാശയത്തിൽ മൂന്നു േനരം കുളി�
ക്കാൻ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു െകാടുത്തേതാെട ൈലം�
ഗികാേരാപണം പിൻവലിക്കാൻ ദുേര്യാധനവിധവ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടു്. വസ്ത്രധാര�
ണം ‘അൽപ്പ’മാവരുതു്, വാക്കുകൾ അൽപ്പം കുറച്ചുപേയാഗിച്ചാലും എന്ന തിരിച്ചറി�
വിൽ ഭീമൻ തീർത്ഥയാത്രക്കായി വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നു് പാഞ്ചാലി നിർേദ്ദശിച്ചു.
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ഒന്നും നിങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തുകളിൽ െപാലിപ്പിക്കരുതു്. സൗജന്യ വസതിയുെട കാ�
ലാവധി അടുത്തമാസം തീരുെമന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട.”

2018/05/07

“െപണ്ണുടൽ കളിപ്പാട്ടെമന്നു ആണുങ്ങൾ കരുതരുെതന്നു് ഞങ്ങൾ സാധാരണ
സ്ത്രീകൾ നിസ്സഹായതയിൽ പ്രതിേഷധിക്കുന്നെതാെക്ക നിത്യക്കാഴ്ച. പെക്ഷ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവി വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത്തരം പരുക്കൻ പദങ്ങൾ
ഉച്ചരിക്കുേമ്പാൾ, ഒന്നുകിൽ അെതാരു െപാതുപ്രഭാഷണത്തിെന്റ െവട്ടിക്കളേയണ്ട
ഭാഗം, അെല്ലങ്കിൽ വ്യക്തിഗതേവദന പിടിവിെട്ടാഴുകുന്ന േരാഷം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി.
“െപറ്റതള്ളയുെട പരിലാളനയില്ലാെത ദൂെര പാഞ്ചാലയിൽ വളരുന്ന അഞ്ചു

പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള, ഓേരാ െകാല്ലം ഞങ്ങൾ ഊഴം വച്ചു് കൂെട താമസിച്ചു വാത്സ�
ല്യം പകരെട്ട എന്നു് അവർ നിർേദ്ദശിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ‘ഠ’ വട്ടം വലിപ്പമുള്ള ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിൽ, ഒന്നും െചയ്യാനില്ലാെത പാണ്ഡവരിൽ ചിലർ, നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, വി�
വാേഹതരവിഷയങ്ങളിൽ െചന്നുവീഴാൻ തീർത്ഥയാത്രെയന്ന േപരിൽ ദൂരേദശങ്ങ�
ളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണു്. അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ നാെള രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പ�
ത്തിക സ്ഥിതിെയന്തു് എന്ന ആശങ്കയില്ലാെത, എെന്റ അന്തഃപുരത്തിനു് െവളിയിൽ
ആരാദ്യം ഉള്ളിൽ െചല്ലും എന്ന ഊഹവുമായി ഒറ്റക്കാലിൽ പാണ്ഡവർ നിൽക്കു�
ന്നതു് ലിംഗപരിമിതിയുള്ള കാവൽക്കാർ എെന്ന രഹസ്യമായി അറിയിക്കും. അവ�
െര ആവുന്നത്ര ഞാൻ അങ്ങെന അക്ഷമയിൽ നിർത്തിേപ്പാരിപ്പിക്കും. ഒരാൾക്കു്
പ്രേവശിക്കാൻ കതകൽപ്പം തുറന്നാൽ മതി, കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കുതിച്ചുകയറി ‘സുഖ�
േമാ േദവീ’ എന്ന ഔപചാരിക ആശംസേയാെട കളിപ്പാട്ടത്തിൽ കയറിപ്പിടിക്കയാ�
യി. ഉടലവർ േകാരിെയടുത്തു വന്യപുരുഷ കാമനയുെട െകട്ടഴിക്കുകയായി. അവ�
രുെട മാറിമാറിയുള്ള നഖക്ഷതങ്ങളിൽ കളിപ്പാട്ടം െപാട്ടിത്തകരുെമന്നാവുേമ്പാൾ,
എെന്റ വിശ്വസ്ത കാവൽക്കാർ മുൻധാരണയിൽ അകത്തുകയറി പീഢകപാണ്ഡവ�
െര വലിച്ചു പുറെത്തറിയും.”

“തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും ഒട്ടിയ കവിളും-അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ വഴിനടക്കു�
േമ്പാൾ നിങ്ങെള കണ്ടിരുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ കണ്ണിൽ െപടുന്നതു് േചാര കട്ട പിടി�
ച്ച ചുണ്ടുകൾ. ഈറൻ േനത്രങ്ങൾ. എന്തുപറ്റി സേഹാദരാ, കൗരവെരെയാെക്ക
എത്ര നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചേപ്പാഴും “ഇെതാരു സ്വതന്ത്ര സമൂഹം കൗരവെര എങ്ങ�
െന േവണെമങ്കിലും വിമർശിക്കാം” എന്നു് ദുേര്യാധനൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ
കാലെമാെക്ക േപാേയാ?”

യുക്തിവാദി ചാർവാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ലഘുഭക്ഷണശാല�
യിൽ നിെന്നാരു മൺപാത്ര െവള്ളം ൈകെവള്ളയിെലടുത്തു ചുണ്ടുകൾ കഴുകി േചാ�
രക്കറ നീക്കി. ബാക്കി െവള്ളം അയാളുെട ശിരസ്സിൽ സാവധാനം ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു.

“മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശീലിച്ച കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ വിധവകളായേപ്പാൾ
ഒരു േനരെത്ത കഞ്ഞിക്കു േവണ്ടി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവി�
ളിേക്കണ്ടി വരുന്നു. രാജമന്ദിരങ്ങളിെല സുരക്ഷയിൽ നിന്നവെര പുകച്ചു പുറത്തു ചാ�
ടിച്ചു പന്നിക്കൂട്ടങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന െവളിയിട വിസർജ്ജന േകന്ദ്രങ്ങളുെട സൂ�
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ക്ഷിപ്പുകാരാക്കുന്നു. െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഭൂഗർഭ രഹസ്യഅറ തുറന്നു പുറെത്തടുത്ത കു�
രുവംശനിധി കാഴ്ച വിരുന്നാക്കി രാജസഭയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാേണാ കുരു�
വംശനീതി? എന്നു് യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ കണ്ടില്ല, പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന
ഭീമെന്റ ഉരുക്കുവിരലുകൾ എെന്റ ചുണ്ടിലും മൂക്കിലും മാറിമാറി വീഴുന്നത്.”

ചാർവാകൻ ആ ഭീമപ്രഹരത്തിെന്റ ഓർമ്മയിൽ ചുളുങ്ങി.

2018/05/09

“കുറ്റവിചാരണ െചയ്തു ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്തു് പാ�
പം െചയ്തു എന്നാണു കിരീടാവകാശിെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുെട വിലയിരുത്തൽ?
ബാലചാപല്യം വിടാത്ത നിങ്ങെള െകാണ്ടു് ചുടുേചാറു് മാന്തിക്കുന്നതു് അമ്മ ഉത്തര�
യാെണന്ന േചാദ്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ടു്-കുരുവംശം പിളർക്കാൻ നിേയാഗേമെറ്റടുത്തിരി�
ക്കയാേണാ അഭിമന്യു വിധവ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“ഗർഭശ്രീമാനായ എെന്ന പതിെനട്ടുവയെസ്സത്തിയാൽ മഹാരാജാവാക്കാെമ�

ന്നു െനഞ്ചിൽ ൈകവച്ചു സത്യം െചയ്താണു് യുധിഷ്ഠിരൻ അഭിമന്യുവിെന അർജ്ജുന�
െനാഴിെക ബാക്കി മൂന്നു പാണ്ഡവേരാെടാത്തു ഗൂഢാേലാചനക്കുേശഷം ചാേവറാ�
യി ചക്രവ്യൂഹത്തിേലക്കു തള്ളിയിട്ടതു്. എെന്റ അമ്മയുെട നിലവിളി േകട്ടു് ഞാൻ
േവദനിച്ചു. ഇേപ്പാെളനിക്കു് പ്രായം മുപ്പത്തിയാറു്, എന്നാൽ പാഞ്ചാലി മഹാറാ�
ണി പദവിയിൽ നിന്നിറങ്ങാെത ഉത്തരക്കു് ആ പദവിേയെറ്റടുക്കാനാവാത്ത വിധം
യുധിഷ്ഠിരൻ അധികാരത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കയാണു്. ഞങ്ങൾ ഇെതാരു മന�
സികേരാഗമായി കാണുന്നു. ചികിത്സക്കു് വിേധയനായി, േരാഗം തീർത്തും മാറി
എന്നു് ശുശ്രൂഷകെന്റ േപരിൽ വ്യാജപ്രസ്താവനയും േനടി പിെന്നയും സിംഹാസന�
ത്തിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന്റ േമെലയിേപ്പാൾ തൂങ്ങുന്നതു് േസ്വച്ഛാധി�
കാരി എന്ന മുദ്രയാണു്. കൂെട നിൽക്കിേല്ല? യുധിഷ്ഠിരെന പുകച്ചു പുറത്തുചാടിച്ചാൽ
എെന്റ മാധ്യമ ഉപേദശക നീ.”

“കുതിരവണ്ടിക്കാരെന്റ മകനായ നിങ്ങൾ, കൗരവനാടകത്തിലൂെട അംഗരാ�
ജാവായി എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്തായിരുന്നു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർ�
ണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു. തിരക്കുപിടിച്ച കുരുേക്ഷത്ര േപാരാട്ടത്തിനിടയിൽ നീരാടാൻ
വന്നതായിരുന്നു ദുരൂഹജന്മഐതിഹ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ധീര േപാരാളി.

“അരേങ്ങറ്റ മന്ദിരത്തിൽ പ്രതിേയാഗിഭീമൻ എെന്റ പിതൃത്വം വിലകുറച്ചു കണ്ട�
േപ്പാൾ, സ്വകാര്യ െചലവിനു ഒരു േലാഹനാണയം േപാലും പിതാവിൽ നിന്നു്
അക്കാലത്തു കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ, കാണികെള കബളിപ്പിച്ചു. പട്ടാഭി�
േഷകത്തിലൂെട എെന്ന രാജാവാക്കി. എന്തു് െചയ്യണം പകരം, എന്നു് േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം ദുേര്യാധനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ വാക്കു് ഞാൻ എന്നും,
ഇനി മരണം വെരയും, പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ. അംഗരാജ്യം എവിെടയാണു്
സുഹൃേത്ത എന്നു് തിരിച്ചു ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിക്കാതിരുന്ന അനാഥനായ എെന്റ
അൈധര്യമാണു് എെന്ന ഇക്കാലവും തിന്മയുെട മൂർത്തിയായ ദുേര്യാധനെന്റ അടി�
മയായി, െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കു കൂട്ടുപ്രതിയായി ഈ ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കാൻ കാര�
ണമായതു്.”
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അർജ്ജുനനുമായുള്ള അന്ത്യയുദ്ധം വിഭാവന െചയ്യുന്ന േപാെല ആ ക്ഷീണിച്ച
മുഖം ജലപ്പരപ്പിൽ ഇരുണ്ടു.

2018/05/10

“അധികാരത്തിെന്റ ഇടനാഴികളിെലാന്നുമെല്ലങ്കിലും, പരാതിക്കാരൻ ഹസ്തിന�
പുരി പൗരനേല്ല? മഹാരാജാവിെന കുറ്റവിചാരണ െചയ്യാവുന്നത്ര വിശിഷ്ടമാകുന്നു
ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭരണഘടന എന്നു് തക്ഷശില രാഷ്ട്രമീമാംസ അധ്യാപകർ വാതു�
റന്നു അഭിപ്രായെപ്പട്ടതേല്ല? എന്നിട്ടും, െപാള്ളുന്ന ആേരാപണങ്ങളുമായി രാജസ�
ഭയിെലത്തിയ പരീക്ഷിത്തിെന യുധിഷ്ഠിരൻ ‘ആട്ടിേയാടിച്ചു’ എന്ന അമർഷം ഇന്നു്
െപാതുസമൂഹത്തിലുണ്ടു്.”

െകാട്ടാരം േലഖിക മാധ്യമസേമ്മളനത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു.
“കിരീടാവകാശി കൂടിയായ പരീക്ഷിത്തിനു് ആേരാപണങ്ങൾ അക്കമിട്ടവതരി�

പ്പിക്കാനാവസരം മഹാരാജാവിെന്റ കാര്യാലയം നൽകി എന്നു് നിങ്ങൾ മുക്കിയും മൂ�
ളിയും സമ്മതിെച്ചങ്കിലും, എന്തുെകാണ്ടു് കുറ്റവിചാരണ നിലനിൽക്കിെല്ലന്നു് ഉന്നതാ�
ധികാര സമിതി നൽകിയ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചിെല്ലന്നു നിങ്ങളുെട േചാദ്യത്തിൽ
നിന്നറിയാം. അർജ്ജുനൻ േവണം ആേരാപണങ്ങൾ ഔേദ്യാഗികമായി പരിഗ�
ണിച്ചു വിധി പറയാെനന്നു അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ കൂടിയായ പരീക്ഷിത്തു് ഉപാധിവ�
ച്ചാൽ നീതി ന്യായത്തിെല നടപടിക്രമം സമ്മതിക്കുേമാ? പരീക്ഷിത്തിെന്റ അേപ�
ക്ഷ അന്നു് തെന്ന പരിഗണിക്കാെമന്നു് അർജ്ജുനൻ സമ്മതിച്ചതാണു് വിചിത്രമാ�
യി േതാന്നിയതു് കാരണം, ഉന്നതാധികാരസമിതിയിെല ഒരംഗം മാത്രമാണു് അഭി�
വന്ദ്യ അർജ്ജുനൻ. സ്വാഭാവികമായും, പരീക്ഷിത്തിെന്റ പരാതിയിൽ ‘എലിെയ
മണ’ത്ത യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭരണഘടനാനുസൃതമായി തിരിച്ചടിച്ചു. അർജ്ജുനൻ ഒഴി�
െകയുള്ള മറ്റു മൂന്നു പാണ്ഡവെര ഉൾെപ്പടുത്തി പുതിയ സമിതിക്കു രൂപം നൽകി.
“െതളിവു് അപര്യാപ്തം” എന്ന കാരണം പറഞ്ഞു ദുഷ്ടലാേക്കാെടയുള്ള പരീക്ഷിത്തി�
െന്റ കുറ്റവിചാരണ അേപക്ഷ തള്ളാെനടുത്ത ആ മനഃസാന്നിധ്യം-അതാണു് ഹസ്തി�
നപുരിെയ സമാനതയില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചതു്. പരീക്ഷിത്തി�
നു രഹസ്യപിന്തുണ നൽകിയ അമ്മ ഉത്തരെയയും, അഭിമന്യുവിെന്റ അമ്മ സുഭദ്ര�
േയയും ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിനായി കാലിൽ തങ്കവളയണിയി�
ക്കാൻ മഹാറാണി പാഞ്ചാലി ഇറക്കിയ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ ഇതുവെര കണ്ടിെല്ല�
ന്നാേണാ?”

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

“എേന്താ മലിനജലം കുടിച്ചതുെകാണ്ടാെണന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു, രണ്ടു മാസം
ഞാൻ േരാഗബാധിതനായി കാട്ടുകുടിലിൽ കിടന്നു. പാണ്ഡു കിടന്നിരുന്ന മുറിേയാ�
ടു് േചർെന്നാരു ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ. യുധിഷ്ഠിരൻ മുറിയിൽ വന്ന ഓർമ്മയില്ല. അർ�
ജ്ജുനൻ ൈകക്കുഞ്ഞായിരുന്നതു് െകാണ്ടു് കുന്തി, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ
ഒഴിഞ്ഞു മാറി. മാദ്രിെയെന്ന പരിചരിക്കും, ശുദ്ധജലം വായിൽ മൃദുചലനേത്താെട
ഒഴിച്ചുതരും, േസ്നഹവചനങ്ങൾ െചാല്ലും. പനി മാറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരിക്കൽ മാ�
ദ്രി പറഞ്ഞു, ഇനി നീ അതിേവഗം വളർന്നു വലുതാവും, ശക്തിയുെട പ്രതീകമാവും.
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പിന്നീടാണു് മാദ്രി പരപുരുഷ രതിക്കായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവാൻ തുടങ്ങിയതു്. രാ�
ത്രി വരുേമ്പാൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധമുണ്ടാവും. ആ പ്രേലാ�
ഭനത്തിൽ വീണ പാണ്ഡുവിെന്റ രതിപരീക്ഷണത്തിനു വഴങ്ങിയ മാദ്രി, പാണ്ഡുവി�
െന്റ ശാപമരണത്തിനു കാരണെമന്നു് പറഞ്ഞു കുന്തി മാദ്രിേയാടു് ചിതത്തീയിൽ ചാ�
ടാൻ ഒച്ചെവച്ചും വിരൽ ചൂണ്ടിയും നിർബന്ധിച്ചേതാർക്കുന്നു. മാദ്രി സമ്മതിച്ചില്ല.
െപെട്ടന്നു് കുന്തി എെന്ന വിളിച്ചു െചവിയിൽ കർശനമായി ആജ്ഞാപിച്ചതു ഞാൻ
വിറയ്ക്കുന്ന ൈകകേളാെട െചയ്തു. പ്രിയ മാദ്രിെയ വാരിേക്കാരിെയടുത്തു ആളിക്കത്തു�
ന്ന പാണ്ഡുചിതയിൽ എറിഞ്ഞു. ഈ പാപം െചയ്ത ൈകകൾ ഈ ശപിക്കെപ്പട്ട
ൈകകൾ.” പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭീമൻ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി
പാറാവുകാർ ഓടി വന്നു ബലം പ്രേയാഗിച്ചയാളുെട വാെപാത്തി െകാട്ടാരെക്കട്ടി�
േലക്കു വലിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടു േപായി.

2018/05/11

“എന്താ ഇങ്ങെന ‘േമാങ്ങുന്ന’തു്? െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനെന്റ മകേളാടു്
േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടം.

“ചതിച്ചുെകാന്നു അച്ഛെന അവർ, പെക്ഷ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നെല
െപാതുേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി എെന്റ അമ്മെയ അവമതിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ േക�
ട്ടിേല്ല? കലിംഗേദശക്കാരിയായ അമ്മ പതിെനട്ടുവയസ്സിൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ദു�
േര്യാധനവധുവായി വന്ന േശഷം, ഗംഗയാറും യമുനയും ഒഴുകുന്ന ഈ കാർഷികഭൂമി�
െയ മാതൃഭൂമിയായി അംഗീകരിച്ചതേല്ല? മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു കൗരവ രാജസ്ത്രീേളാ�
ടും അമ്മ ഹസ്തിനപുരിയുെട നാടൻഭാഷയിൽ ഇടപഴകി. വ്യക്തിഗതത്യാഗം െച�
യ്തു. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ അഖണ്ഡത രക്ഷിക്കാനായി െചയ്ത വിശുദ്ധയുദ്ധത്തിൽ ഭർത്താ�
വു് െകാല്ലെപ്പട്ടു. രാജമന്ദിരത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങെള പുതുഭരണകൂടം പുകച്ചു പുറത്തു
ചാടിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്ത പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ െപാറുക്കാൻ
േപ്രരിപ്പിച്ചു. കുടിെവള്ളം േചാദിച്ചു േകാട്ടക്കകത്തു െചന്നേപ്പാൾ േവട്ടപ്പട്ടികെള വിട്ടു
വിരട്ടി. ഇേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി പറയുന്നു, കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് ഭൂഗർഭഅറ�
യിെല രത്നേശഖരം കലിംഗനാട്ടിേലക്കു് രഹസ്യമായി കടത്തി എന്നു്. ഇതാേണാ
ദുേര്യാധനവിധവെയ കുറിച്ചു് ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ മാത്രം ഈ നാട്ടിൽ താമസിച്ച
പാഞ്ചാലി പറേയണ്ടതു്? ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുേചരാെത ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കെള
േപാെല ആഹ്ലാദിക്കാൻ എങ്ങെന മനസ്സു് വരുന്നു? എെന്തല്ലാം സൗജന്യങ്ങളും
പാരിേതാഷികങ്ങളും ഞങ്ങളുെട സുവര്ണകാലത്തു അച്ഛൻ തന്നതാണു്.”

2018/05/12

“അമ്മയും വിദുരരും ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം എന്നു് നിങ്ങൾ കുന്തിെയ േപ്രരിപ്പിച്ചി�
േല്ല? അേതാ ആ കഠിനഹൃദയ വഴങ്ങിയിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“കുന്തിയുെട മനം മാറ്റാൻ എെന്നയാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിേയാഗിച്ചതു്. മൂന്നു ദി�
വസങ്ങളിൽ സംഭാഷണം നടന്നു. അഥവാ, കുന്തിെയ സംസാരിക്കാൻ വിട്ടു. പാ�
ണ്ഡുവുെമാത്തുള്ള പഴയ വനവാസക്കാലം േപാെല പരപുരുഷരതിയുെട ‘ഞരമ്പു�
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കളിൽ ജീവിതാസക്തി’യുള്ള വനവാസമല്ല ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും വിദുരരും ധൃത�
രാഷ്ട്രരും ഉൾെപ്പടുന്ന നാൽവർ സംഘം ഇനി കാേണണ്ടി വരികെയന്നു ഓർമ്മിപ്പി�
ച്ചു. വേയാജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പരസഹായമില്ലാെത അന്നന്നെത്ത അപ്പം
േനടാനാവർക്കാവാെതയാവും ഒെന്നാന്നായി പട്ടിണിമരണത്തിനു കീെഴ്പടുക എന്ന
സാധ്യത കുന്തിക്കുെണ്ടന്നു വ്യക്തമായി. ജീവിച്ചു മതിയായി ഇനി ഈ ശരീരം പ്ര�
കൃതിെയ ഏൽപ്പിക്കണം. നിനക്കു് ഭാവി പ്രവചിക്കാനാവുേമാ?, അങ്ങെനയേല്ല
മാദ്രീപുത്രെനന്ന നിലയിൽ എക്കാലവും പ്രതിച്ഛായ, എന്നു് കുന്തി േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണമുണ്ടു്-െകാച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്താണു്
മാദ്രിെയ ഭീമൻ, കുന്തിയുെട ആജ്ഞയിൽ പാണ്ഡുചിതയിെലറിയുന്നതിനു ഞാൻ
സാക്ഷിയായതു്-അമ്മാ അമ്മാ എന്നു് ഞാൻ ൈകകൾ നീട്ടി നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ കു�
ന്തി വെന്നെന്റ വായ െപാത്തി ശാസിച്ചു കുടിലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി മൂലയിൽ
ബലം പ്രേയാഗിച്ചിരുത്തി. അമ്മാ എന്നു് മന്ത്രിച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ പിേറ്റന്നു് ഒറ്റയ്ക്കു്
േപായി ചിതയിെല ചാരക്കൂനക്കു മുമ്പിൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിന്ന ഓർമ്മയുണ്ടു്. ആേരാടു്
േചാദിച്ചാണു് നീ ഇവിെട വന്നതു് എന്നു് പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക പിടിച്ചു വലിച്ചു
െകാണ്ടുേപായേതാർമ്മയുണ്ടു്. അമ്മാ എന്നു് വിളിച്ചു ബാല്യത്തിൽ അലഞ്ഞു നട�
ന്നതും ഓർക്കുന്നു. അമ്മെയ ചിതയിൽ തള്ളാൻ ഭീമനു് ആജ്ഞ നൽകിയ കുന്തി�
യിേപ്പാൾ േചാദിക്കുന്നു, നിനെക്കെന്റ അന്ത്യം പ്രവചിക്കാൻ ആവുേമാ? പ്രകൃതി
നിങ്ങൾെക്കാരു കാട്ടുതീ മരണം അേന്ന വിധിപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണു്. വിധിനടപ്പു�
മായി സഹകരിക്കൂ എന്നു് യാത്ര പറഞ്ഞവെര ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങാൻ വിട്ടു.”

“നിേത്യാപേയാഗ സാധനങ്ങൾ ന്യായവിലയ്ക്കു് പുനരധിവാസേകന്ദ്രങ്ങളിൽ
പതിവായി കിട്ടണം എന്ന ന്യായമായ ആവശ്യവുമായി കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ
കറുത്തതുണി െകാണ്ടു് ശിരസ്സു് മൂടി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ രാവിെല മുതൽ പ്ര�
തിേഷധപ്രകടനം െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ. പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ േപാലും അവിെട െച�
ന്നു് പ്രയാസങ്ങൾക്കു് െചവി െകാടുത്തു കണ്ടില്ല എന്നാണവർ പറഞ്ഞതു്. അെത�
ന്താ അങ്ങെന? മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്നു് ആെക അവർക്കു െകാടുത്ത വാ�
ഗ്ദാനം രക്തസാക്ഷി ദുേര്യാധനെന്റ ദീർഘകായ േലാഹപ്രതിമ കൗരവരുെട അടു�
ത്ത ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു മുമ്പു് പൂർത്തിയാക്കുെമന്നും. മരിച്ചുേപായവരുെട പ്രതിമ
കണ്ടാൽ തീരുേമാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട വിശപ്പും ദാഹവും?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്രവാർത്ത േപാെല എല്ലാം നിങ്ങൾ നീണ്ടനീണ്ട വാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങെള
പറഞ്ഞുഫലിപ്പിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ജന്മം െകാണ്ടു് െകാഴിഞ്ഞുേപാവുന്ന കൗ�
രവധൂമേകതുക്കളല്ല പാണ്ഡവർ. പാണ്ഡവ ജന്മത്തിനു ആകാശചാരികളുെട കൂടി�
യാേലാചനയുണ്ടു്. അതീതശക്തികളുെട നിേയാഗം കിട്ടിയ വിശിഷ്ടജന്മങ്ങളാണു്
പാണ്ഡവർ എന്നു് പറഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലിയല്ല േവദവ്യാസനാണു്. പാണ്ഡവരുെട ജീ�
വിതപാതയിലൂെട ഒന്നു് നിങ്ങൾ രഥേമാടിച്ചു േനാക്കിയാൽ അറിയാം, എെന്തന്തു
പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാെത പിടിച്ചുനിന്നാണു് കുടുംബസ്വത്തു തിരിച്ചുപിടിച്ചെത�
ന്നു. യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ യുദ്ധെക്കടുതിയുണ്ടു്, ധാന്യക്ഷാമമുണ്ടു്, കുടിനീരിനു േപാലും,
അത്ഭുതം, ഗംഗയും യമുനയും ഒഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ കടിപിടിയുണ്ടു്. സൗജന്യധാ�
ന്യവിതരണം, ശുചിമുറി നിർമ്മിതി, അത്യാവശ്യസാധനങ്ങൾ വിലകുറച്ചു വിൽപ്പന,
ഇെതാന്നുമല്ല സുഹൃേത്ത പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളി. ഇതിഹാസ
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സമാനമായ പാണ്ഡവ ജീവിതം, വരും യുഗത്തിലും സാക്ഷരേലാകം താളിേയാല�
യിൽ വായിച്ചും നാടകമായി കണ്ടും കാലാതിവർത്തിയായി മാേറണ്ടതിെന കുറിച്ചു്
ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ, കൗരവവിധവകൾ ഞങ്ങെള എന്താണു് െചയ്യുന്ന�
തു്? ഊട്ടുപുരയിൽ തളച്ചിടുന്നു. കഷ്ടമേല്ല ഇെതാെക്ക?”

2018/05/13

“ഭരണകൂടത്തിെല അഞ്ചുേപരും കൗരവരുെട ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു പുണ്യനദി�
യിൽ േപായിരിക്കുകയാണു്. നിങ്ങെളങ്ങെന ഓർെത്തടുക്കുന്നു, വികാര വിേക്ഷാഭ�
ത്താൽ വഴിവിട്ടു പലതും െചയ്ത ആ നൂേറാളം കൗരവെര?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ശീതകാലമായിരുന്നിട്ടും േനരെത്ത കുളിച്ചു ഈറൻ മാറാെത പൂ പറിക്കുകയാ�

യിരുന്നു പാഞ്ചാലി.
“വിേവചനരഹിതമായിരുന്നു എേന്നാടുള്ള കൗരവആരാധന. എനിക്കും

അവർക്കും ഇടയിൽ അമംഗളകരമായി േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സേമ ഉണ്ടായിരു�
ന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ.”

“പാഞ്ചാലിയാേണാ, നിങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായാേണാ പറഞ്ഞതു് വയസ്സായ കുന്തി
കാട്ടിൽ േപാെട്ട എന്നു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. മറ്റു മൂന്നു
വേയാജനങ്ങൾെക്കാപ്പം പാണ്ഡുവിധവ.

“ജീവിതസായാഹ്നം വനത്തിൽ” എന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചു േകാട്ടവാതിലി�
നു പുറേത്തക്കു കടക്കുന്നതു് മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

“അരക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബെത്ത ബലിെകാടുത്തുതുരങ്കം വഴി രക്ഷ�
െപ്പടാനുള്ള സാഹസികയാത്രക്കു് േനതൃത്വം െകാടുത്ത ധീര, നിഷ്ടൂര കുന്തിയല്ല പി�
ന്നീടു് ഞങ്ങളുെട ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ സ്ത്രീ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രദമ്പ�
തികൾ, െകാള്ളരുതാത്ത നൂറു കൗരവർക്കു േവെറ േവെറ രാജവധുക്കെള കെണ്ട�
ത്തിയേപ്പാൾ, കുന്തി ഞങ്ങെള പാഞ്ചാലിയുെട െതാഴുത്തിൽ െകട്ടി. അെതാര�
ടിയായിരുന്നു പാണ്ഡവാഭിമാനേബാധത്തിനു്. ഭാവിജീവിതത്തിനായി ഖാണ്ഡവ�
പ്രസ്ഥം എന്ന െകാടുംകാട്ടിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ച�
േപ്പാൾ ‘നിങ്ങളുെട നല്ലനടപ്പിനു് ജാമ്യമായി ഞാൻ ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി
െകാട്ടാരത്തിൽ കഴിയും’ എന്നു് കുന്തി വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതു്, ‘പാണ്ഡവർ പ്രതി�
കൾ’ എന്ന ഊന്നേലാെട ആയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിയപാഞ്ചാലിേയാ? കുടിേയറ്റ
ഭൂമിെയ പരിഷ്കൃത നഗരമാക്കുന്നതിൽ നഗരമന്ദിരങ്ങളുെട നിർമിതിയിൽ രാജസൂയ
യാഗത്തിൽ ഔേദ്യാഗിക ചക്രവർത്തിനി പദവി ഏെറ്റടുക്കുന്നതിൽ, ഒപ്പം ഞങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് കൃത്യമായൂഴം അനുസരിച്ചു ഗർഭം ധരിച്ചു നവജാതശിശുക്കെള പാഞ്ചാ�
ലയിൽ പരിചരണത്തിനയക്കുന്നതിൽ എല്ലാറ്റിലും കാണാമായിരുന്നു കുന്തിെക്കാ�
ന്നും എത്തിേനാക്കാനാവാത്ത കാര്യേശഷി, മികവു്. കുന്തിെയ ഒട്ടും ആശ്രയിക്കാ�
െത ഞങ്ങളുെട അഭിലാഷങ്ങൾ പൂവണിയാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, കുന്തി ഇനി കാ�
ട്ടിൽ േപാവുെന്നങ്കിൽ േപാെട്ട എന്ന ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ആറു
േപരിലുണ്ടായതു് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല, കാലക്രേമണയാണു്. പുരുഷെന്റ വിജയ�
ത്തിനു് പിന്നിൽ സ്ത്രീയുണ്ടു് എന്ന കവിവചനെത്ത സാർത്ഥകമാക്കുന്നതായിരുന്നു
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ഞങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കുന്തിയുെട എെന്നേന്നക്കുമായുള്ള തിേരാധാനം.
േപാെട്ട തിരക്കുണ്ടു്. തുന്നൽക്കാരെന കണ്ടു നാെള ൈവകുേന്നരെത്ത വിരുന്നിനു
മുമ്പു് പാഞ്ചാലിയുെട പട്ടുടുപ്പുകൾ കിട്ടണം എന്നുടൻ േപായി പറയെട്ട, ഇന്നു് രാത്രി
ഊഴം എനിക്കാണു്.

2018/05/14

“ബലാൽക്കാരത്തിനു പാണ്ഡവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരയായ പാഞ്ചാലിക്കു് േവ�
ണ്ടി ഹസ്തിനപുരി ന്യായാലയത്തിൽ ദുേര്യാധെന പ്രതിയാക്കി വാദിക്കാൻ െവളി�
നാട്ടിെല പ്രഭാഷണ യാത്ര െവട്ടിച്ചുരുക്കി ഓടിവന്നേപ്പാഴാണു് ചാർവാകൻ അറിയു�
ന്നതു കുന്തിയുെട ആവശ്യപ്രകാരം പാഞ്ചാലിെയ മാനസികേരാഗ ചികിത്സ എന്ന
േപരിൽ ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ഒളിച്ചുകടത്തി എന്നു്. വിവരമറിഞ്ഞ ആളാെക സ്തം�
ഭിച്ചു. േകാട്ട വാതിലിെല പാറാവുകാർക്കു െകാട്ടാരം സർവ്വാധികാരി നിർേദ്ദശം
െകാടുത്തിരിക്കുകയാണു്-ശല്യക്കാരൻ വ്യവഹാരി ചാർവാകെന കണ്ടാൽ അക�
േത്തക്കു് വിടരുതു് തല്ലിേയാടിക്കണം. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയം ഇന്നു് ഒരു
സംഘം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുെട പിടിയിലാെണന്നു ചാർവാകൻ” പാണ്ഡവ വനാശ്ര�
മത്തിലായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക പറഞ്ഞു. വിടാെത മഴ െപയ്തു മുൻവശെത്ത
ൈകേത്താടിലൂെട കലക്കെവള്ളം കുത്തിെയാലിക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രം.

“കള്ളച്ചൂതിൽ ഇരയാവാൻ ആനപ്പുറത്തു േപായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിക്കു്
കിേട്ടണ്ടതു് കിട്ടി-പ്രകൃതിക്കു സ്വസ്തി. കൂെട െപാറുക്കുന്ന െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു്
കളിച്ചവർക്കിെതാരു യുഗാന്തര പാഠവുമായിരിക്കെട്ട. പ്രശ്നരഹിതമായിരുന്ന ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തിൽ അല്ലലില്ലാെത സ്വസ്ഥജീവിതം നയിച്ച ഞങ്ങൾ രാജസൂയ പാണ്ഡ�
വർ, ദുേര്യാധന ദാക്ഷിണ്യത്തിൽ േനടിയ ഈ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ മൂന്നുേനരം
ൈകമുക്കി കൗരവഊട്ടുപുരയിെല ഇച്ചിൽ വാരിെയടുത്തു് തിന്നുേമ്പാൾ, അത്താഴ�
പ്പട്ടിണിക്കു് വിധിക്കെപ്പട്ട ഈ ‘മാനസികേരാഗി’ അടിവസ്ത്രം ഒന്നുകൂടി െകട്ടി മു�
റുക്കെട്ട.”

2018/05/15

“പരുക്കൻ തറയിൽ പുൽപ്പായ വിരിച്ചു ഒറ്റമുറിയിൽ, കണ്ടാലറിയാവുന്ന നാലു
വേയാജനങ്ങൾ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്നു. അങ്ങെനയാേണാ തിരിച്ചു നാട്ടിെല�
ത്തി ഞാൻ വാർത്ത െകാടുേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചു.
വനവാസത്തിനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ ഗാന്ധാരി കുന്തി വിദുരർ എന്നിവർ െകാട്ടാരം വി�
ട്ടു േപായി മാസം മൂന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാഴ്ച അലഞ്ഞേശഷം അവൾ അവരുെട
കുടിൽ കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങൾ ഇവിെട വരുേമ്പാൾ കാണുന്നതു് േചാരുന്ന േമൽക്കൂരയും മണ്ണിളകിയ
ചുവരും മുഷിഞ്ഞ തുണികളും ഒഴിഞ്ഞ വയറും-എന്നാൽ സ്വയം അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ�
ക്കായി തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ കാട്ടുകുടിലിൽ പെക്ഷ നാലുേപർ നീണ്ട തിരക്കു് പിടി�
ച്ച ജീവിതത്തിനു േശഷം ഇേപ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്നതു് മൗനത്തിെന്റ സങ്കീർത്തനം,
കവി പാടിയ േപാെല ശൂന്യമാെക മുഴക്കുന്ന പ്രണവത്തിെന്റ മർമ്മരം”.
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“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് ഇക്കഴിഞ്ഞ കുരുേക്ഷത്രം എന്നു് േജ�
താവായ യുധിഷ്ഠിരൻ അരേങ്ങറ്റൈമതാനെപാതുേയാഗത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ,
അനുേമാദനസദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു അരനിമിഷേത്താളം േനരം കയ്യടിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ
വിസ്മയേത്താെട കണ്ടു. പെക്ഷ േവദിയിൽ ഇരുന്ന പാഞ്ചാലി അേപ്പാൾ മുഖം താ�
ഴ്ത്തി. എന്താ സംഗതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക രാജസഭയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാ�
ചാര്യെര കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി താളിേയാലയിൽ നാരാ�
യം െകാണ്ടു് എഴുതിെക്കാടുത്തതു് അർദ്ധസാക്ഷരതയുെട ആൾരൂപമായ അഭിവ�
ന്ദ്യയുധിഷ്ഠിരൻ വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.”

2018/05/16

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ഹരിതചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ, അെതാരു
ഭരണകൂടനിയന്ത്രണെമന്നു ധരിച്ചു അവഗണിച്ച ഞാനിേപ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ നിന്നു് ഇവിെട വന്നതു് സംഗതി പരിലാളനമാണു് എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ.
ആരാണു് നിങ്ങൾ? എന്താണു് ഈ കാണുന്നെതാെക്ക?” െകാട്ടാരം േലഖിക കു�
രുേക്ഷത്രപ്രവിശ്യയുെട യുവഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു. തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു്
പഠനം കഴിെഞ്ഞത്തിയേപ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ അയാെള പ്രവിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ
താേക്കാൽ സ്ഥാനത്തു നിയമിച്ചതു് അന്നു് വിവാദമായിരുന്നു.

“ഒരു െകാച്ചു ഗ്രാമത്തിെന്റ കൃഷിയിടേത്താളം േപാന്ന ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി�
യാണു് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ ജനസംഖ്യയുെട പാതിേയാളം യുവാക്കെള പതിെന�
ട്ടുനാൾ െകാണ്ടു് രണ്ടു കുടുംബക്കാർ േഹാമിച്ചതു്. ഈ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം ഭാ�
വിതലമുറെക്കങ്ങെന രൂപമാറ്റത്തിലൂെട വരുത്തിെയടുക്കാെമന്നായിരുന്നു യുദ്ധാവ�
സാനം മുതൽ എെന്റ മനസ്സിൽ. എല്ലാ ൈജവമാലിന്യങ്ങളും പല വൻകുഴികൾ
േതാണ്ടി ഒെന്നാന്നായി അടുക്കിയിട്ടു േമെല മണ്ണിട്ടു് മൂടിയ സമതലത്തിലാണു് നാ�
മിേപ്പാൾ കാൽവക്കുന്നതു്. കുഴിമാടഭീതിെയാന്നും േതാന്നുന്നില്ല അേല്ല? അവിെട�
യാണു് ഹരിതചട്ടം ‘ചട്ട’പ്രകാരേത്തക്കാൾ മികവു് െതളിയിച്ചതു്. ചുറ്റും േനാക്കൂ,
നിങ്ങെള തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു് ഗതികിട്ടാെത കൗരവപാണ്ഡവ േപ്രതങ്ങളാേണാ?
അല്ല? പിെന്ന? ഔഷധസസ്യങ്ങളുെട വൻേശഖരം, പിടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടാത്ത
വളർച്ച. ഓേരാ ൈസനികെന്റയും യുദ്ധാഭിലാഷങ്ങളുെട അന്തിമസാക്ഷാത്കാരം
എെന്നാെക്ക േതാന്നിയാൽ അതായിരിക്കും സത്യേത്താടടുത്ത സംഗതി. ജഡ�
ങ്ങൾ ചീയുന്ന ഗന്ധം? ഇേല്ലയില്ല അെല്ല? അതാണു് കാര്യം. വരും യുഗത്തിൽ
വിേനാദ സഞ്ചാരികൾ കുരുേക്ഷത്രത്തിെല ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വരി നിന്നു് വില�
െകാടുത്തു മടങ്ങുേമ്പാൾ, ആർക്കുേവണ്ടിെയന്തിെനന്നറിയാെത ജീവത്യാഗം െചയ്ത
ഓേരാ ൈസനികെന്റ ആത്മാവും മന്ത്രിക്കും-ഇെതനിക്കു് നിത്യശ്രാദ്ധം, കുടുംബ സ്വ�
ത്തു തർക്കത്തിനു് പ്രതിവിധി േപാർക്കളമാെണന്ന നാടുവാഴിഅഹന്തക്കു് കിട്ടിയ
ജനകീയപ്രഹരം.”

“തരം കിട്ടിയാൽ തുടയിലും അടിക്കും എന്ന് ഭീമെന കുറിച്ചു് സംശയം േതാന്നി�
യിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര അവസാന
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ദിവസം. നീണ്ട ദ്വന്ദയുദ്ധത്തിൽ മാരകമായ ഗദാപ്രഹരേമറ്റു െപാട്ടിയ തുടെയല്ലുമാ�
യി ചളിനിറഞ്ഞ ചതുപ്പുനിലത്തിൽ, ഇച്ഛാശക്തി െകാണ്ടുമാത്രം ഇരിക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുകയായിരുന്നു ആ ധീര കൗരവേപാരാളി.

“െവള്ളത്തിൽ നിന്നു് മുടിയിൽ വലിച്ചു എെന്ന കരയിേലക്കു് െകാണ്ടുവരു�
േമ്പാൾ ഭീമേനാട്ടവും ശരീരചലനങ്ങളും അസാധാരണമായി. ഭീതിയും പ്രതികാര�
വും, ഒന്നും നഷ്ടെപ്പടാനിെല്ലന്ന ഭാവവും, അവെന്റ ശിശുമുഖെത്ത ക്രൂരമൃഗമുഖമാക്കി.
പ്രണയിക്കുന്ന െപണ്ണിൽ നിന്നു് പതിവായി ആട്ടും തുപ്പും കിട്ടുന്ന പുരുഷനിൽ നിന്നു്
അവെള തട്ടിെയടുത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ എെന്ന പ്രതിസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
ആയുധേമാങ്ങി. അവെന്റ െപണ്ണിെന ഉടുതുണിയൂരിയതിലായിരുന്നില്ല ഭീമെനാ�
മ്പരം. സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഞാൻ, തുടകൾ നഗ്നമാക്കി അവൾക്കിരിക്കാൻ
ഇടം െകാടുത്തതായിരുന്നു േകാപം ജ്വലിപ്പിച്ചതു്. “േരാമം നിറഞ്ഞ ഈ െവളുത്ത
തുടകൾ കാണിച്ചു എെന്റ െപണ്ണിെന നീ ഇനി ഈ ജന്മം േമാഹിപ്പിക്കരുതു്” എന്നു്
പറഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ ഗദ അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേലെക്കടുത്തേതാർമ്മയുണ്ടു്. കുറുന�
രികളും കഴുകനും െകാത്തിപ്പറിക്കും മുമ്പു് പാണ്ഡവരുെട വംശനാശത്തിനു് േവണ്ടി
െചയ്യാവുന്ന അവസാന തന്ത്രവും െമനഞ്ഞു മാത്രേമ ഞാൻ ഈ േലാകത്തിൽ നി�
ന്നു് യാത്രയാവൂ.”

2018/05/17

“െപരുമാറ്റച്ചട്ടം നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിെല്ലന്ന പരാതി വ്യാപകം. എങ്ങെന പ്ര�
തികരിക്കുന്നു?” പാണ്ഡവ പാളയത്തിേലക്കു് ആനന്ദനൃത്തം െചയ്തു, ഗദ കുലുക്കി
നീങ്ങിയ ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

പരാതി വ്യാപകം? പാണ്ഡവെര അല്ലാെത കൗരവപക്ഷത്തു വാ തുറക്കാൻ
ജീവനുള്ളവരുേണ്ടാ? ഇനി െപരുമാറ്റച്ചട്ടം. പിന്തുടർന്നു് ഞങ്ങൾ െചന്നേപ്പാൾ പാ�
ഞ്ചാലിയാണു് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു്, െവള്ളെക്കട്ടിൽ കഴുത്തറ്റം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ദുേര്യാ�
ധനൻ. പമ്മിെച്ചന്നവെന്റ നീണ്ട മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു കരയിൽ െകാണ്ടുവന്നു ആദ്യം
െകാടുത്തതു് നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണിയിെലാരു ഭാഗമാണു്. ഒരു
െഞണുങ്ങാത്ത ഗദ സമ്മാനിച്ചാണു് േപാരിനു ഞാനവെന വിളിച്ചതു്. മരിച്ചാൽ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ പൂർണ്ണകായ േലാഹപ്രതിമ ആദ്യ ആണ്ടു ശ്രാദ്ധത്തിൽ തെന്ന
പൂർത്തിയാക്കാേമാ എന്നവൻ േചാദിച്ചു. ഉെവ്വന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ വാക്കു െകാടുത്തു.
ജീവിച്ചു മതിയായി. മനുഷ്യജന്മം വ്യർത്ഥം എെന്നെന്ന തിരിച്ചറിവിെലത്തിച്ചിരുന്നു
ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നുള്ള ധ്യാനം. പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാടി തളർന്ന നിനെക്ക�
െന്ന എളുപ്പം െകാല്ലാൻ ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം. എെന്റ തുടയിൽ ഒെരാറ്റ ഗദാപ്ര�
േയാഗം മതി. ഊർജ്ജം നഷ്ടെപ്പടുത്താെത നിനെക്കെന്ന െകാല്ലാം. “അസ്തിത്വദുഃ�
ഖവാദി” യുെട അവസാനെത്ത ആഗ്രഹം ഞാൻ കർത്തവ്യേബാധേത്താെട സാ�
ധിച്ചു െകാടുത്തതാേണാ നിങ്ങൾ ‘േപാരാട്ടത്തിെല െപരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം’ എന്നു്
പറഞ്ഞു എനിക്കു് േനെര നനഞ്ഞ കമ്പിളിെയറിയുന്നതു്?

“എന്താണിേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരനുമായി വീണ്ടും സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം? അതും കിട�
ങ്ങിൽ ചാടി ഇരയാവുെമന്ന ആത്മഹത്യഭീഷണി മുഴക്കാൻ മാത്രം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു.
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“ആളുയരത്തിലുള്ള പഞ്ചേലാഹപ്രതിമ ദുേര്യാധനെന്റ ആണ്ടുശ്രാദ്ധത്തിനു മു�
മ്പു് തെന്ന പണിയും എന്ന യുധിഷ്ഠിരപ്രതിജ്ഞ ഇേപ്പാൾ പ്രതിമ എന്നു് ഭീമൻ
ചുരുക്കി. വാക്കുകളിൽ മിതത്വം പാലിക്കാനല്ല, ദുഷ്ടബുദ്ധിേയാെടയാണു് എന്നു്
ഉള്ളം നിലവിളിക്കുന്നു. കുരുേക്ഷത്രക്കു പുറെത്താരു െചളിക്കുണ്ടിൽ കാണാതായ
ദുേര്യാധനജഢം േതടിപ്പിടിച്ചു യമുനയുെട തീരത്തു ശക്തിസ്ഥലി എന്ന സ്മൃതിമണ്ഡ�
പത്തിൽ അടക്കം െചയ്യണെമന്ന ആവശ്യെത്ത ഭീമൻ േനരിട്ടതു്, കുരുേക്ഷത്ര വിധ�
വകളും അവേശഷിക്കുന്ന അംഗങ്ങളും െചന്നു് തിരഞ്ഞു െകാണ്ടുവരാെമങ്കിൽ സം�
സ്കാകരെച്ചലവു് ഭരണകൂടം വഹിക്കും എന്നാണു്. നൂറു കൗരവെരയും ഞാക്കിെക്കാ�
ന്നു ആർമാദിച്ച ഭീമൻ ഞങ്ങളുെട പുനരധിവാസ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നിട�
േത്താളം ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവാത്മാക്കൾക്കു ശാന്തി കിട്ടിെല്ലന്നു് തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞാൽ, മരണം ഇരുൾ മൂടിയ താഴ് വരയല്ല സാന്ത്വനം തരുന്ന േസ്നഹ സ്പർശനമാ�
ണു്. അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ആളാെക മാറി. ആ കുപ്രസി�
ദ്ധ മുഖംമൂടിയിൽ എക്കാലവും ഭ്രമിച്ച ഹസ്തിനപുരി അറിയെട്ട, നാടിെന്റ അഖണ്ഡത
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ സ്വയം ബലി നൽകിയ കൗരവരുെട കുടുംബ�
ങ്ങെള ഈ ഭരണകൂടം എങ്ങെനയാണു് ആത്മഹത്യയിേലക്കു തള്ളിയിട്ടെതന്നു്.”

2018/05/18

“കൗരവരിൽ ചില പ്രമുഖർ ഒരു വിഴുപ്പുെകട്ടു് െകാട്ടാരരഹസ്യങ്ങളുമായി പാ�
ണ്ഡവപക്ഷേത്തക്കു കൂറുമാറാനിടയുെണ്ടന്നു കുതിരപ്പന്തികളിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച വർ�
ത്തമാനമുണ്ടേല്ലാ. യുദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു േപാവാതിരിക്കാൻ പുറംേലാകവു�
മായി ബന്ധം നിേഷധിച്ചു ദുേര്യാധനൻ അവെരെയാെക്ക അജ്ഞാതേകന്ദ്രത്തിൽ
ബന്ദികളാക്കി എന്നാണു വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േകൾക്കുന്നതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക
കൗരവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കടുത്ത മാനസിക പീഡനവും അപമാനവും സഹിക്കുകയാെണന്നു കൗരവർ
പറഞ്ഞതായി കുതിരപ്പന്തികളിൽ േകട്ടിരുന്നു എന്നു് കൂടി വിസ്തരിച്ചു പറയൂ. വിശ്വാ�
സം േതാന്നും. തീർത്തും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ രീതിയിലാണു് കൗരവർ സ്വന്തം
സേഹാദരന്മാെര ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നും, ജീവിത പങ്കാളിെയ ഒന്നു്
കാണാൻ േപാലും സമ്മതിക്കാെത ദുേര്യാധനൻ വിലങ്ങിട്ടിരിക്കയാെണന്നും പറ�
ഞ്ഞുേനാക്കൂ. സുഹൃേത്ത, കൗരവർ ഇേപ്പാൾ സുഖചികിത്സയിലാണു്. നീണ്ടതും
കഠിനവുമായ ൈസനിക പരിശീലനത്തിനു േശഷം കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവയുദ്ധ�
ക്ഷമത ഇരട്ടിയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണു് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതു്. പന്ത്രണ്ടു വർഷം പാ�
ണ്ഡവർ വനാശ്രമത്തിൽ ‘തിന്നും കളിച്ചും’ കഴിഞ്ഞ േപാെല അല്ല, ശരീരത്തിെന്റ
കായികചലനശക്തി നാലിരട്ടിയാക്കുന്ന അപൂർവ്വയിനം ഭക്ഷണരീതി. അതും പൂർ�
ണ്ണബ്രഹ്മചര്യേത്താെട. അവെര പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഭൂഗർഭഅ�
റയിലല്ല, സുഖശീതള ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ആശ്രമങ്ങളിൽ.”

“ആേരാരുമറിയാെത അജ്ഞാതവാസം െചലവഴിച്ച പാണ്ഡവർ ഇേപ്പാൾ
ആതിേഥയരാജ്യമായ വിരാടയിെല ഉപപ്ലാവ്യ ൈസനികപാളയത്തിൽ യുദ്ധസ�
ന്നാഹത്തിലാണു്. എല്ലാം ചാരസേന്ദശം വഴി േനരെത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാം. വമ്പി�
ച്ച ആൾനാശമുണ്ടാക്കാവുന്ന മഹായുദ്ധത്താൽ പരിഹരിേക്കണ്ടെപ്പേടണ്ടതല്ല കു�
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രുവംശകൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കം എന്ന േബാധ്യത്തിൽ, അവസാനവട്ട സമാധാ�
നചർച്ചക്കുേവണ്ടിയാണു് ഞാനിേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയതു്” ദൂതൻ ദു�
േര്യാധനെന േനാക്കി രാജസഭയിൽ പറഞ്ഞു. െകാട്ടാരം േലഖിക കൗതുകേത്താ�
െട േനാക്കി.

“പാണ്ഡവ ചാരസംഘടന നകുലേനതൃത്വത്തിൽ എെന്തല്ലാം വിവരസമാഹര�
ണം കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് കടത്തിേയാ അെതാെക്ക ശരിെവക്കുന്നതാണു് കുരു�
േക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം. േചരയും മുള്ളൻ പന്നി�
യും നിറഞ്ഞ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി നിരപ്പാക്കി എത്രേവഗമാണു് കൗരവെത്താഴിലാളി�
കൾ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കു് രൂപം െകാടുത്തതു്. ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ നാൽക്കാലികൾ
മുതൽ അെമ്പാടുങ്ങാത്ത ആവനാഴികൾ വെര എല്ലാറ്റിലും കൗരവനിരീക്ഷണം സൂ�
ക്ഷ്മവും കാര്യക്ഷമവും ആയി എന്നു് രണ്ടുനാൾ നീണ്ട പരിേശാധനക്കു് േശഷം ഞങ്ങ�
െള അഭിനന്ദിച്ചതു് വിദുരർ അല്ല, കൃപാചാര്യൻ. കുട്ടിക്കാലത്തു ഞങ്ങെള ചൂരൽ
െകാണ്ടു് അടിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ആ െകാട്ടാരഗുരു ഒേന്ന അവസാനം
പറഞ്ഞുള്ളു-ഉപപ്ലാവ്യയിൽ നിന്നു് പാണ്ഡവർ ൈകവീശി വന്നാൽ മതി-ജയിച്ചാൽ
ഹസ്തിനപുരി മരിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം.”

2018/05/19

“നിങ്ങൾ പരുഷമായി പ്രതികരിക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി. അന്യായമായ ആവ�
ശ്യങ്ങൾ വല്ലതും കുന്തി ഉന്നയിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

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

“എെന്ന പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്നവർ സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തി. നവജാതശിശുവി�
െന പുലർച്ചയിൽ നീെരാഴുക്കിൽ മരിക്കാൻ വിട്ട ആ കഠിനഹൃദയെയ ഞാൻ െഞ�
ട്ടി, തുറിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ആകസ്മികമായി വഴിയിൽ കെണ്ട�
ത്തിയ െപറ്റ തള്ളേയാടുള്ള നിർവ്യാജേസ്നഹമാെണന്നു. അതിൽ പിടിച്ചവർ
എെന്റ അനുജന്മാരാണു് പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന അപൂർവ്വ സാേഹാദര്യം എന്നിൽ
െചലുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എക്കാലവും ഹസ്തിനപുരി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എെന്ന കീഴ്ജാ�
തിക്കാരെനന്നു് വാക്കും േനാക്കും പ്രവർത്തിയും െകാണ്ടു് പരസ്യമായി അവമതി�
ക്കുകയും സാമൂഹ്യമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കയും െചയ്തിരുന്ന അർജ്ജുനെനയും
നിങ്ങൾ െപറ്റതാേണാ എന്നു് േചാദിക്കാൻ ഞാൻ അവർക്കു േനെര മുഖം ഉയർ�
ത്തിയേപ്പാൾ, അവർ കരുതി സാേഹാദര്യം തളിരിട്ടു എന്നു്. ആസന്നമായ കു�
രുേക്ഷത്രത്തിൽ പാണ്ഡവരുെട യുദ്ധകാലസുരക്ഷ ഞാൻ ഉറപ്പുെകാടുക്കണെമന്നു
കുന്തി അേപ്പാൾ സാഹചര്യം ചൂഷണം െചയ്തു ൈവകാരികതേയാെട ആവശ്യെപ്പട്ടു.
എെന്റ മുഖത്തു് നിന്നു് േനാട്ടം മാറ്റാെത, മാതൃത്വത്തിെന്റയും സാേഹാദര്യത്തിെന്റ�
യും മൃദുല വികാരമുപേയാഗിച്ചവർ, കുളി കഴിഞ്ഞുവരുന്ന എെന്റ ശാന്തത അവർക്ക�
നുകൂലമായി തരെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ഇടെപട്ടു-ഒടുങ്ങാത്ത സൗഹൃദം
ജീവെനാടുങ്ങും വെര നിലനിർത്തുെമന്നു് വാക്കു െകാടുത്താണു് ഞാൻ ദുേര്യാധന�
െന്റ കൂട്ടാളിയായതു്. അതാെണനിക്കു് അഭിമാനം. െപറ്റ കുഞ്ഞിെന പുഴെയാഴു�
ക്കിൽ മരിക്കാൻ വിട്ട തള്ളയല്ല എെന്റ ‘അമ്മ മാതൃക’, അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തി�
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െല െപാതുേവദിയിൽ പാണ്ഡവർ എെന്ന അവേഹളിക്കുകയും നിസ്സാരവൽക്ക�
രിക്കയും െചയ്യുന്നതു് അവിെട കൂടിയിരുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിെല അഭിജാതസദസ്സു
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്നമട്ടിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ, അവസേരാചിതമായി ഇടെപട്ടു എെന്റ
മാനം കാത്തതു നിങ്ങൾ െകാല്ലാൻ കരുതിവച്ച ദുേര്യാധനനാണു്. അവൻ എനി�
ക്കു് സംരക്ഷകൻ, എെന്നന്നും േവണ്ടെപ്പട്ടവൻ, അവെന്റ ശത്രുക്കൾ എനിക്കും യു�
ദ്ധത്തിൽ പ്രതിേയാഗികൾ.”

“ബാല്യം കളങ്കിതമാക്കി? രമണീയമായിരിേക്കണ്ട വിദൂരഭൂതകാലം അങ്ങെന�
യാേണാ?” യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥം.

“സുന്ദരികളായിരിക്കാം കുന്തിയും മാദ്രിയും. വാൽസല്യനിധികളായ അമ്മമാ�
രായി അനുഭവമില്ല. പൂ ചൂടി പുറത്തുേപാവുന്ന േകമികളായിരുന്നു. പരുക്കൻ നില�
ത്തു കിടന്നു ഈ രതിസാഹസങ്ങൾ െമൗനമായി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാണ്ഡുവും
എെന്റ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യം വിഷമയമാക്കി.”

2018/05/21

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിയുേമ്പാേഴക്കും തുടങ്ങിേയാ നിങ്ങൾ അസത്യപ്രചാര�
ണം? യുദ്ധം ജയിച്ച പാണ്ഡവർ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുെകട്ടാെണെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന പുനരധിവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ ഒച്ചെവക്കുന്നതിെന്റ യുക്തി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. നീണ്ട മുടിയും ഒട്ടിയ വയറുമായി ആ അർദ്ധന�
ഗ്നനാണു ഹസ്തിനപുരിയുെട മനഃസ്സാക്ഷിെയന്നു കരുതിയ കൗരവരാജവിധവകൾ
ചുറ്റും നിന്നു് വിമതയുക്തിവാദിക്കു േപ്രാത്സാഹനം െകാടുത്തു.

“ആ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലവും നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായി പാണ്ഡവെര ഒറ്റക്കും െതറ്റ�
ക്കും കണ്ടു സംസാരിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട വാണിജ്യവീഥിചുവർപതിപ്പിൽ
എഴുതിയിരുന്നെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ ഇവിെട നിരക്ഷരഭൂരിപക്ഷത്തിനു അർ�
ത്ഥവും പരമാർത്ഥവും പറഞ്ഞുെകാടുത്തതേല്ല. പരസ്പരം ദുസ്സംശയത്തിെന്റ കരി�
നിഴലുകളിൽ കാണുകയും, ഒരാളുെട അഭിപ്രായെത്ത േരാഗാതുരഭാവനേയാെട പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് ദുഷ്ടലാേക്കാെട വിവരിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നവർ ഇേപ്പാൾ
അധികാരത്തിനു േവണ്ടി ഉപചാരപദങ്ങളാൽ അേന്യാന്യവും സദസ്സിനു മുമ്പിലും
വീർപ്പുമുട്ടിക്കയും െചയ്യുന്ന സ്ഥാനേമാഹികളായി. ഞാനല്ലാെത ആരുണ്ടു് യുദ്ധ�
െക്കടുതിയിൽ വലയുന്ന കൗരവരാജാവിധവകെള ഇെതാെക്ക അറിയിക്കാൻ? നി�
ങ്ങളും കൂട്ടുകൂടിയിേല്ല ഈ കപട േവഷങ്ങളുമായി? പതിമൂന്നിനും അറുപതിനും ഇട�
ക്കുള്ള സർവ്വ പുരുഷന്മാരും കുരുേക്ഷത്രയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടും, പാണ്ഡവർ മാത്രം
പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിൽ നഖത്തിനു് കൂടി േപാറേലൽക്കാെത ഒരു കായ�
കൽപ്പചികിത്സ കഴിഞ്ഞേപാെല മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതു്, വരുംയുഗത്തിലും ഒരു ദുരൂ�
ഹതെയന്നു് സംശയിക്കെപ്പടും.”

പൂർത്തിയാവും മുമ്പു് നകുലെന്റ ചാരസംഘം ചാർവാകെന കയർകുരുക്കിൽ
വലിച്ചു ഒരു കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി നഗരി കാണിക്കലിനു് ചാട്ടവാർ വീശി.

“ഇേങ്ങാട്ടു വരുേമ്പാഴാണു് തടാകതീരെത്ത മരങ്ങൾക്കു താെഴ ഹസ്തിനപുരിയി�
െലാന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ചുവന്ന പഴങ്ങൾ കണ്ടതു്. ഒെന്നടുത്തു കടിച്ചു േനാ�
ക്കി. എത്രേമൽ ഹൃദ്യം അതിെന്റ രുചിയും മണവും. നിങ്ങൾക്കും ഇടെക്കാെക്ക
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കുറച്ചു െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നുകൂെട, കൂട്ടംകൂടിയിരുന്നു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ�
ന്നു് വായിേലെക്കറിയാൻ? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് വാരിത്തിന്നുന്ന ധാന്യഭ�
ക്ഷണം െകാണ്ടു് തികയുേമാ കായിക ക്ഷമതക്കുേവണ്ട േപാഷണം? അേതാ വവ്വാ�
ലുകൾ കടിച്ച പഴം തിന്നാൽ പനിവരുെമന്നു സന്യസ്ഥർ േപടിപ്പിച്ചുേവാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൂട നിറെയ പഴം െകാണ്ടുവന്നേശഷം നാലു പാണ്ഡവരും ൈകകൾ എറി�
ഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഇനിയില്ല പഴം െപറുക്കാൻ. കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മണ്ണിൽ
ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഓേരാ പഴം െപറുക്കാനും ഭൂമിേയാളം നിങ്ങൾ താഴണം. ഭൂമി�
യിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അതീതശക്തികളുെട അധികാരെപ്പടുത്തൽ കി�
ട്ടിയ പാണ്ഡവർെക്കങ്ങെന കഴിയും, നിവർന്നു നിൽേക്കണ്ട പാണ്ഡവർ നാലാൾ
കാൺെക കുനിഞ്ഞു നിന്നു് െപറുക്കണം ഓേരാ പഴവും എന്നു് വച്ചാൽ?” വനവാ�
സത്തിലും സ്വയം പ്രവാസി മഹാരാജാവായി അഭിനയിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ അക്ഷ�
യപാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിേലെക്കറിഞ്ഞു നിശബ്ദനായി അമു�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

2018/05/22

“ഇെതാെക്ക ബാലപീഡനമേല്ല? പതിമൂന്നു വയസ്സുള്ള കുട്ടികെള ൈസനിക�
േസവനെമന്നു പറഞ്ഞു തൂക്കിെക്കാണ്ടുേപാവുക-ചാർവാകൻ െതരുവിൽ ഉറഞ്ഞു
തുള്ളുന്നെതാന്നും നിങ്ങളുെട ചാരന്മാർ അറിയിക്കാറിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൗ�
രവ വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സ്ഥിരബുദ്ധിയുെണ്ടങ്കിൽ ചാർവാകെനയും പ്രായപരിധി േനാക്കാെത ൈസ�
നികേസവനത്തിെനടുക്കാമായിരുന്നു. യുദ്ധം െചയ്യാനല്ല, േയാദ്ധാക്കളുെട വിഴുപ്പ�
ലക്കാൻ. കൗരവ ഊട്ടുപുരയിൽ ഇടിച്ചുകയറി െപാരിച്ച കാളത്തുടകൾ കടിച്ചുമുറി�
ക്കുന്നതു േപാെല എളുപ്പമല്ല ചുറ്റും കുന്തവും അമ്പും വീഴുേമ്പാൾ ഉയിർ േപാവാെത
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ. ൈസനികർ വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളാെണന്നും, അവർക്കു വ്യ�
ക്തിഗതേസവനം രാവും പകലും െചയ്യാനാണു് രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ പിഞ്ചു കുട്ടി�
കെള ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നെതന്നും അറിയാവുന്നവർെക്കാന്നും അങ്കലാപ്പില്ലേല്ലാ.
ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള പാണ്ഡവർ െചയ്യുന്നതു് ചാർവാകനറിയാേമാ, തട്ടിക്കൂട്ടിയ സഖ്യ
ൈസന്യത്തിൽ പാതിയും േപാരാട്ടരംഗ പരിശീലനം േനേടണ്ട ദിവസക്കൂലി ഏഴ�
കൾ. സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കു് മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം െകാടുക്കാത്ത ചാർവാകനു് എന്തി�
നാണു് മറ്റു കുട്ടികളുെട കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഉൽക്കണ്ഠ? മനുഷ്യജീവിതത്തിനു് മനു�
ഷ്യൻ െകാടുക്കുന്ന അർത്ഥമേല്ല ഉള്ളൂ എന്നേല്ല അയാൾ പറയുന്നതു്. എങ്കിൽ േപാ�
രടിച്ചു അർഹതയുള്ളവർ യുദ്ധം അതിജീവിക്കെട്ട. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭാവിെയ കു�
റിച്ചു് പ്രത്യാശാഭരിതമായാണു് ചിന്തിക്കുന്നതു്. അറിയാേമാ ദുേര്യാധനൻ ഇേപ്പാൾ
േപായിരിക്കുന്നതു് നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനത്തിലൂെട യമുനയുെട വീെണ്ടടുപ്പാ�
ണു്, അെത പുനരുജ്ജീവനം-അഭിവന്ദ്യ കുടുംബനാഥ സത്യവതി വലെയറിഞ്ഞിരു�
ന്ന പുണ്യനദി ഇേപ്പാൾ അവളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ മരിക്കുകയാണു്.”

2018/05/23
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“നിങ്ങൾ കേയ്യാെട പിടികൂടി കൗരവ പാളയത്തിൽ ബന്ദിയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിര�
െന ദുേര്യാധനൻ പിന്നീടു് േമാചിപ്പിച്ചു എേന്നാ? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആ കൗരവേന�
താവിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുേമാ ഈ ബുദ്ധിേമാശം? പാണ്ഡവെര മുട്ടുകുത്തിക്കാനു�
ള്ള വിലേപശലിനു സഹായിക്കുമായിരുന്നിേല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന ജാമ്യതടവുകാ�
രൻ?” യുദ്ധഭൂമിയിൽ േയാദ്ധാക്കെള അഭിമുഖം െചയ്തു ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപനായ ഭീഷ്മപിതാമഹേനാടു്, ഉപചാര�
പൂർവ്വം മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി േചാദിച്ചു. പാളയജാലകത്തിലൂെട ഈറൻ കാറ്റു് വീ�
ശിെക്കാണ്ടിരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി. നിലാവിൽ പുഴെവള്ളം മദിക്കുന്നതു് അവ്യക്ത�
മാെയങ്കിലും കാണാമായിരുന്നു.

“തടവുപുള്ളിെയ േചാദ്യം െചയ്തതു് ഞാനല്ല ദുേര്യാധനൻ മാത്രം. മറുപടി പറ�
യാൻ കിട്ടിയ രണ്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദുേര്യാധനെന യുധിഷ്ഠിരൻ േബാധ്യെപ്പടു�
ത്തി, ജീവേനാെട പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം വിട്ടാൽ ദീർഘകാല കുരുവംശസംരക്ഷണം
ഉറപ്പുവരുത്താെമന്നു. ‘കൗരവർ തെന്ന കുരുവംശം, കുരുവംശം തെന്ന കൗരവർ’
എന്നു് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിത്യവും െകാട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യനിൽ നിന്നു് േകട്ടുവിശ്വ�
സിച്ച ആ കൗരവപ്രമാണിക്കു പറ്റിയ േവെറാരമളി. സാരമില്ല, അന്ത്യദിവസത്തി�
നു മുമ്പു് തെന്ന അഞ്ചുപാണ്ഡവരുെടയും കഴുത്തിൽ കുന്തമിറക്കുെമന്നു നൂറു കൗരവ�
രും അവനവെന്റ ചുടുേചാരയിൽ െതാട്ടു സത്യം െചയ്തേതാെട, ‘േനരിയ േതാതിൽ’
ഓട്ടം നിലച്ചിരുന്ന മറ്റു കൗരവർക്കും കിട്ടി പാർത്ഥനു് ആദ്യദിനം സാരഥിയിൽ നി�
ന്നു് കിട്ടിയേപാെലാരു വിഷാദമുക്തി.”

“മിണ്ടിപ്പറയാൻ സാവകാശം കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം കിേട്ടണ്ട േചാദ്യമുണ്ടു്-
െപാതുെവ പാഞ്ചാലിയുെട രാഗേദ്വഷങ്ങൾ ആദ്യെത്ത മൂന്നു് പാണ്ഡവേവഷങ്ങ�
േളാടാണു്. നിങ്ങൾ ഈ ഗർവ്വിടങ്ങളിൽ എവിെട നിൽക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. േവനൽ വറ്റിച്ചുതുടങ്ങിയ ജലാശയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള
മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അവർ നടന്നു.

“ഒന്നും അവൾ വിട്ടുപറയില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒന്നും. എത്ര
സൂക്ഷ്മമായി അവളുെട കണ്ണുകൾ പിടിെച്ചടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും, പ്രേലാഭന�
േമാ തിരസ്കാരേമാ, വാക്കുകളുെട ഉള്ളടക്കത്തിെലാന്നും അവളുെട യഥാർത്ഥ മാ�
നസിക ആവിഷ് കാരമുണ്ടാവില്ല. ൈകവിരൽ ചലനങ്ങളും, മുഖഭാവ പ്രകടങ്ങളും
ഒരു പരിഷ്കൃത വനിത എന്ന നിലയിൽ അവൾ പ്രതികരേണാപാധികളായി ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളും അെതാെക്ക കാണുന്നതേല്ല. പെക്ഷ
ഞങ്ങൾ അവളുെട ഉദാത്ത പ്രണയത്തിെന്റ ഉപേഭാക്താക്കളാവാൻ പാടുെപടു�
േമ്പാൾ അവളുെട എണ്ണിച്ചുട്ട പ്രതികരണം, നിങ്ങൾ െതാഴിൽപരമായി, െപാറുക്ക�
ന്ന േപാെല ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. അതുെകാണ്ടവൾ എന്താെണനിക്കു് വിധിക്കുന്ന ശി�
ക്ഷ എേന്നാ? ഞാൻ അടിയറവു പറയും വെര എെന്ന ആധിപത്യത്താലും അവഗ�
ണനയാലും, ചിലേപ്പാൾ െകണിവച്ച രതി സമ്മാനങ്ങളാലും, രാപ്പകൽ പ്രേകാപി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.”

2018/05/25

“ഭാര്യയുെട കുത്തുവാക്കുകൾ പാണ്ഡവർ വിേവകപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിനു്
െതളിവേല്ല ദാർശനിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട ൈവകാരിക ആഘാതം കുറക്കാൻ ഇളമുറ
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സഹേദവെനേപ്പാലുള്ളവർ നിങ്ങളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന തർക്കിക
നിലപാടു്? അസംതൃപ്ത ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഇരകളായ പാണ്ഡവർ കാട്ടുകുടിലിെല
അടിമജീവിതത്തിൽ സ്വവർഗ ൈലംഗികാഭിരുചിയുെട പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങാ�
നിടയുണ്ടു് എന്നിനിയും പാഞ്ചാലിക്കു് സംശയം േതാന്നുന്നിേല്ല? ഇണകെള ഭിന്നി�
പ്പിച്ചു കീെഴ്പടുത്തുന്ന ദാമ്പത്യതന്ത്രം പാഞ്ചാലി ഇനിെയങ്കിലും പുനഃപരിേശാധിക്കു�
േമാ?” പത്രാധിപരുെട താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
അധികാരഭാവേത്താെട േചാദിച്ചു.

“ഗതിെകട്ട പാണ്ഡവർ വിശപ്പിെന്റ വിളിേകട്ടു് സ്വവർഗ്ഗ അഭിരുചിയിൽ ആകൃ�
ഷ്ടരാവുന്നതിൽ എന്തിനു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ സദാചാരതടസ്സം ഉന്നയിക്കണം?
കായികക്ഷമതയുള്ള അഞ്ചു സുന്ദരപുരുഷന്മാർ കാനന േമഖലയിെല ഏകാന്ത തട�
വിൽ മൂന്നു േനരം അക്ഷയ പാത്രഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായി കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
ചുറ്റും കാണുന്ന ഉടലുകൾ ഭാവനാപരമായി ഉപേയാഗിച്ചു് ശരീര ദാഹവും ശമിപ്പിക്കി�
േല്ല? പായിൽ കിടക്കുേമ്പാഴും ഇണകേളാടു് െപൺരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ
പാഞ്ചാലിക്കു് അതിെലാന്നും അേശഷം പ്രതിേഷധമിെല്ലങ്കിൽ പത്രാധിപരില്ലാത്ത
േനരത്തു ആ പദവിയിലിരുന്നു നിങ്ങെളന്തിനു ആശങ്ക കാണിക്കണം?” നീണ്ട ഹി�
മാലയ യാത്ര കഴിഞ്ഞു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ എത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക
പുറേത്തക്കു കടക്കും മുമ്പു് അഭിമുഖങ്ങളുെട പനേയാലെക്കട്ടുകൾ യുദ്ധകാര്യേലഖ�
കെന്റ േനെരെയറിഞ്ഞു.

“നിങ്ങൾ വാക്കു െതറ്റിച്ചേല്ലാ. വഴിനീെള അമർഷം പുകയുന്നു. ‘അരുേത
കുരുേക്ഷത്ര’ എന്ന നിലവിളി േകട്ട കൗരവർ എല്ലാ ആയുധപ്പുരകളും അത്യാധു�
നിക പരീക്ഷണശാലകളും കൂരമ്പുകളുെടയും കുന്തങ്ങളുെടയും സമ്പുഷ്ടീകരണശാല�
കളും ശാന്തിപ്രിയ സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അതാ െനാ�
ണ്ടി വരുന്നു, പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ നിെന്നാരു യുധിഷ്ഠിരമുദ്രയുള്ള അറിയിപ്പു്-
കൗരവരുമായി നിശ്ചയിച്ച സമാധാനചർച്ച പാണ്ഡവർ ബഹിഷ്കരിക്കും. അതിനു�
ള്ള കാരണമാണു് വിചിത്രം: ദുേര്യാധനെന്റ ശത്രുതാനിലപാടും വിേദ്വഷമേനാഭാവ�
വും-ഇക്കാലത്തു അെതാെക്ക കുടുംബേരാഗമേല്ല എന്നാണു പൗരസമൂഹം പുച്ഛിച്ചു
തള്ളുന്നതു്”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. അജ്ഞാതവാസം
കഴിഞ്ഞു വിരാടറുമായി സഖ്യത്തിൽ എത്തിയ പാണ്ഡവർ, യുദ്ധമുന്നണിെയാരു�
ക്കാൻ ഉപപ്ലാവ്യ ൈസനികപാളയത്തിലായിരുന്നു.

“ആയുധപ്പുരകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുേവാ എന്നു് പറേയണ്ടതു് കൗര�
വാനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സന്യസ്ഥേരാ? പാണ്ഡവ ൈസനികേമധാവികേളാ?
നശിപ്പിച്ചു എന്നുതെന്ന തർക്കത്തിൽ സമ്മതിക്കുക-ആർക്കു തടയാനാവും ഇനിയു�
െമാരു കള്ളച്ചൂതുകളിയുെട തനിയാവർത്തനം? ഞങ്ങൾ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി�
െക്കാടുക്കുന്നവർ. വയ്യ ഇനിയും ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസം ഈ ജന്മത്തിൽ
എന്നാണു പാണ്ഡവർ ഒറ്റശബ്ദത്തിൽ വികാരാധീനരായി പറഞ്ഞതു്.”

“കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട സമരമുഖെത്ത സജീവമാക്കിയിരുന്ന മുന്നണിേപ്പാ�
രാളിയായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കിടപ്പുേരാഗിയാെണന്നു് കാണുേമ്പാൾ വല്ലാ�
യ്മ േതാന്നുന്നു. വിശന്നു കരയുന്ന െകാച്ചു കുട്ടികൾക്കു് അന്നം തയ്യാറാക്കാൻ
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േപാലുമാവാെത വിങ്ങുേമ്പാഴും നിങ്ങളുെട കണ്ണുകളിൽ ഒരു മിന്നലാട്ടമുണ്ടേല്ലാ-
അെതന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പായിൽ ഇരുന്നു േരാഗിെയ സാന്ത്വനസ്പർശം
െചയ്തു മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ നൂറു കൗരവരാജസ്ത്രീകെള പതിെനട്ടുനാൾ െകാണ്ടു് അനാഥവിധവക�
ളാക്കിയ െകാടും ഭീകരൻ ഭീമെന പിന്നിൽ നിന്നു് ഞാൻ തല വഴി കയർ കുരുക്കിട്ടു്
മുറുക്കി തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പുള്ളികുത്തി കഴുതപ്പുറത്തു നാഗരികാണിക്കലിനു് െകാ�
ണ്ടുേപാവാൻ പുതുതലമുറ കൗരവക്കുട്ടികൾക്കു വിജയാശംസ േനരുകയായിരുന്നു
ഇത്രയും േനരം. പ്രിയ മിത്രേമ. എത്രെയത്ര സേന്താഷകരമായ അഭിമുഖങ്ങൾ നി�
ങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട േകാട്ടക്കകെത്ത അന്തഃപുരത്തിൽ െചയ്തു കമനീയമായി ഞങ്ങെള
ഹസ്തിനപുരിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയതാണു്. ഇരിക്കൂ എന്നു് ക്ഷണിക്കാൻ ഇവിെട
ഒരു ഇരിപ്പിടം േപാലും ഇല്ലേല്ലാ.”

2018/05/26

“ഞങ്ങെള േമാഹിപ്പിച്ചതു് ആളുയരത്തിൽ പഞ്ചേലാഹ വിഗ്രഹെമന്ന നിങ്ങളു�
െട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. േദശരത്ന പുരസ്കാരം പുതുതലമുറ മറന്നു
േപായാലും, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കും ധീരേദശാഭിമാ�
നിയുെട പൂർണകായ പ്രതിമെയന്നതു് ഞങ്ങൾെക്കാരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവുമാ�
യി. അതു് നിങ്ങൾ തകർത്തു. ഇതാേണാ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതക്കു് െവ�
ല്ലുവിളിയുയർത്തിയ ഛിദ്രശക്തികൾെക്കതിെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ പടനയിച്ച സ്വാത�
ന്ത്ര്യസമര മുന്നണിപ്പടയാളിക്കു പാണ്ഡവർ ഒരുക്കുന്ന ഓർമ്മബലി? ഈ കളിമൺ
പ്രതിമ?”

ദുേര്യാധനവിധവയുെട ദുഖവും േകാപവും േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂ�
ടിയ െപാതുസമൂഹെത്ത സാക്ഷികളാക്കിയായിരുന്നു.

“കളിമൺപ്രതിമെക്കന്താണു് കുഴപ്പം? യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു് ഒളിേച്ചാടി നീർെക്ക�
ട്ടിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ആ ഭീരുവിെന തിരഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും
ഒത്തിരി അലഞ്ഞേശഷമാണു്, പതുങ്ങിയിറങ്ങി െചന്നവെന്റ മുടിെക്കട്ടിൽ വലിച്ചു
ഞാൻ കരയിൽ കയറ്റി കശാപ്പു െചയ്തതു്. അമ്മാ അമ്മാ എന്നാണവനേപ്പാൾ വി�
ലപിച്ചതു്. അവനു പ്രതിമ കളിമൺ മതി. അതു് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഈ േകാട്ടക്കക�
ത്തല്ല നിങ്ങളുെട െവളിയിടവിസർജ്ജനഭൂമിയിൽ. വിധാതാവു് അവനു അനുവദിച്ച
ഇടം അതു്”, ൈകവീശി ആൾക്കൂട്ടെത്ത ഭീമൻ ആട്ടി ഓടിച്ചു.

“വിരൽ സ്വയം മുറിച്ചു നിങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണയായി െകാടുത്തു എേന്നാ? അേതാ,
ഗുരു നിങ്ങളിൽ നിന്നു് ബലം പ്രേയാഗിച്ചു വിരൽ കടിച്ചു മുറിെച്ചടുത്തു എേന്നാ?
േദ്രാണരിൽ നിന്നു് ൈസനിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യെമന്നു നിങ്ങൾ ധരിച്ചുേവാ?
അേതാ, ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചുളുവിൽ പഠിച്ചാൽ ഗുരു കണ്ടു പിടിക്കിെല്ലന്നു് കരുതിേയാ?
സത്യം എേന്നാടു് തുറന്നു പറഞ്ഞതിനു് ഈ െവള്ളി നാണയം പ്രതിഫലമായി ഇരി�
ക്കെട്ട, ‘ശിഷ്യെന്റ തള്ളവിരൽ െവട്ടിെയടുത്തു ചവച്ചു തിന്നു വിശപ്പടക്കുന്ന ബ്രാ�
ഹ്മണ ൈസനിക പരിശീലകർ കുരുവംശത്തിൽ’ എന്ന ഒരു േലഖനത്തിനു് വഴിയു�
േണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ പത്രാധിപരുമായി ആേലാചിച്ചു േനാക്കാം, അത്തരം വിചിത്ര
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സംഭാവമായാേല വ്യാസൻ മഹാഭാരത ഇതിഹാസത്തിൽ ഈ കഥ തുന്നിേച്ചർ�
ക്കാൻ തുനിയൂ.”

വിരലില്ലാത്ത നിഷാദയുവാവിേനാടു് വില േപശുന്ന േപാെല യുദ്ധകാര്യ േലഖ�
കൻ സംസാരിക്കുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക ദൂെര നിന്നു് േനാക്കി.

2018/05/28

“നിങ്ങളേപ്പാൾ ദുേര്യാധനവിധവയുെട പക്ഷം േചർേന്നാ? നൂറു കൗരവവധ�
ങ്ങളും േനരിൽ കണ്ട കുരുേക്ഷത്രകഥ ആദ്യം വായനക്കാരിേലെക്ക ത്തിക്കുെമന്നു
വാശി പിടിച്ച നിങ്ങൾ ഇനി പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപിതശത്രുവിനു പി�
ന്തുണ നൽകും?” തക്ഷശിലയിൽ സഹപാഠിയും ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ സഹ�
പ്രവർത്തകനും ഒഴിവുസമയ കൂട്ടുകാരനുമായ യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െതാഴിൽ പിടിച്ചുനിർത്തേണ്ട? നീ രാജതന്ത്രം പഠിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ യുദ്ധത�
ന്ത്രം തിരെഞ്ഞടുത്തതാെണെന്റ േനാട്ടപ്പിഴ. അന്തഃപുരത്തിലും ഊട്ടുപുരയിലും രാ�
ജസഭയിലും നിയന്ത്രണമില്ലാെത നീ കയറിെച്ചന്നു എരിവും പുളിയുമുള്ള വാർത്ത നി�
ത്യവും െമനഞ്ഞേപ്പാൾ, യുദ്ധമില്ലാത്ത കുരുേക്ഷത്രപൂർവ്വ കാലത്തു ചുവെരഴുത്തിൽ
വന്ന വാർത്തകൾക്കു് പനേയാലപ്പതിപ്പുകൾ െമനേയണ്ട ഗതിേകടിലായി ഞാൻ.
കുരുേക്ഷത്രം-ആ പതിെനട്ടു നാളുകൾ തന്ന ഊർജ്ജം എനിക്കു് മറക്കാനാവിെല്ല�
ങ്കിലും ഇേപ്പാൾ െചേങ്കാൽ പിടിച്ച പാണ്ഡവഭരണ കൂടത്തിെന്റ ആദ്യ തീരുമാനം
എെന്ന െഞട്ടിപ്പിച്ചു. പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം അടച്ചുപൂട്ടും. ഇനി എന്തു് െചയ്യണം
എന്ന അസ്തിത്വഭീതി എെന്ന പാണ്ഡവവിരുദ്ധസഖ്യങ്ങളിൽ േചേക്കറാൻ േപ്രരിപ്പി�
ച്ചു എന്നെതാരു വസ്തുത മാത്രം. ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിെന്ന േപാലുള്ള പര�
ദൂഷണപത്രപ്രവർത്തർക്കു പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട ആെരയും വാതുറന്നു അവേഹളി�
ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. കുലീനസദസ്സുകളിൽ മതിപ്പുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് നകുലെന്റ
ചാരന്മാർ തൂക്കി വലിച്ചു ഇരുട്ടറയിൽ മരിക്കാൻ വിടുെമന്ന ഭീതി േവണ്ട. എെന്റ
െതാഴിൽകുഴപ്പം ‘യുദ്ധമില്ലാത്ത േലാകം’ എന്ന അവസ്ഥയാണു്. അേപ്പാഴാണു്
ഞാൻ ദുേര്യാധനവിധവെയ കണ്ടു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചതു്. നിലവിലുള്ള പാണ്ഡ�
വദുർഭരണകൂടെത്തയും ‘ഹസ്തിനപുരിരാഷ്ടം’ എന്ന കാലാതിവർത്തിയായ സത്യ�
െത്തയും രണ്ടായി കാണാൻ. കലിംഗേദശക്കാരിയായ ആ മഹതിക്കതു് േബാധി�
ച്ചു. അങ്ങെന അഭിവന്ദ്യദുേര്യാധനവിധവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡവവിരുദ്ധശ�
ക്തികളുെട സർവകക്ഷിരഹസ്യസേമ്മളനത്തിൽ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞ പുരസ്കാരം തന്നു
അവരുെട കൂെട േചരാൻ സ്വാഗതം െചയ്തേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നാലതിർത്തിക്ക�
പ്പുറങ്ങളിൽ നിന്നു് ആക്രമണസാധ്യത ഇെല്ലങ്കിൽ, അലസരാവരുതു് ആഭ്യന്തരക�
ലാപത്തിനു് വഴിമരുന്നിടണം. ശുചിമുറി, െവള്ളം, ധാന്യം എന്നിങ്ങെനയുള്ള നി�
ത്യജീവിതദുരിതങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ഹസ്തിനപുരിരാഷ്ട്രം അധാർ�
മികപാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് േനരിടുന്ന അപചയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കർഷകെര കലാപ�
ത്തിേലക്കു് നയിക്കാൻ, വഴിയമ്പലങ്ങളും കുതിരപ്പന്തികളും രഹസ്യവിവരവിനിമയ�
ത്തിനു നിത്യവും ഉപേയാഗിക്കണം. കുന്തി, പാണ്ഡു, മാദ്രി, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി
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എന്നിവെര ഇരകളാക്കി േകട്ടാൽ െചവിെപാത്തുന്ന തരത്തിൽ ൈലംഗികാപവാ�
ദങ്ങൾ െപാതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണം. പ്രിയെപ്പട്ടവേള, നീയും കൂെട േപാരു�
േന്നാ? േനരിട്ടല്ല, ചാരയായി? നിലവിൽ നിനക്കുള്ള െകാട്ടാരസൗജന്യങ്ങൾ തുട�
രാം, ഭാവിയിൽ ദുേര്യാധനവിധവ അധികാരം പിടിച്ചാൽ, രഹസ്യാേന്വഷണ മന്ത്രാ�
ലയത്തിെന്റ േമധാവിയായി വനിത എന്ന വിശ്വപ്രശസ്തിയും?”

“നിങ്ങൾ ശിൽപ്പി ആളു െകാള്ളാമേല്ലാ. ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന്റ പൂർ�
ണകായ പ്രതിമ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ ഒരു േനാക്കു് ഞാൻ ഇന്നെല കണ്ടു.
ഒരു വശത്തുനിന്നും േനാക്കിയാൽ ഭീമെന്റ നിഷ്കളങ്ക മുഖം, മറുവശത്തുനിന്നു േനാക്കി�
യാൽ യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാപട്യ മുഖം. എങ്ങെന ഇെതാെക്ക നിങ്ങൾക്കായി?” െകാച്ചു�
കുടിലിനു മുമ്പിലുള്ള പണിപ്പുരയിൽ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്ന യുവാവിെന ഉച്ചേയാെട
െകാട്ടാരം േലഖിക തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു കെണ്ടത്തി.

“ആരുെട പ്രതിമ എന്നു് െകാട്ടാരത്തിേനാടു് േചർന്ന ആെളാഴിഞ്ഞ രാജവസ�
തിയിൽ രഹസ്യമായി പ്രതിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ െകാണ്ടുേപായ, തടിച്ച ശരീരവും
കുഞ്ഞിെന്റ മുഖവുമുള്ള മന്ദബുദ്ധിെയന്നു േതാന്നിയ ആൾ എേന്നാടു് പറഞ്ഞില്ല. കു�
റച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രായം െചന്ന ഒരു നാട്യക്കാരൻ വന്നു എെന്ന കുറച്ചുേനരം സൂക്ഷിച്ചു
േനാക്കി ഒന്നും മിണ്ടാെത േപായി. ഞാൻ പ്രതിമ പൂർത്തിയാക്കി, മിനുക്കുപണി�
ക്കു േവണ്ടിവന്നാൽ ആെള വിട്ടു വിളിച്ചാൽ ഉടൻ വരാെമന്നു പറഞ്ഞു ഇവിെട തിരി�
െച്ചത്തി പ്രതിഫലം െകാണ്ടു് നാൽക്കാലികെള വാങ്ങി പുതു കൃഷിജീവിതം തുടങ്ങി.
ഈയിെട അടുത്തുള്ള കുതിരപ്പന്തിയിൽ ക്ഷീേരാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ േപായ�
േപ്പാളാണു് വിവരം അറിയുന്നതു് ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മയാവാൻ കൗരവ�
രാജവധുക്കൾ പ്രതിേഷധസമരത്തിലൂെട േനടിെയടുത്ത പ്രതിമക്കു, പെക്ഷ, യുധി�
ഷ്ഠിരെന്റയും ഭീമെന്റയും രൂപസാദൃശ്യമാണു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകെര േപാെല
അല്ല ഞങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കു് കൗരവർ പാണ്ഡവർ ഇവെരെയാെക്ക കണ്ടും മിണ്ടിയ�
യും അടുത്തറിയും. എനിക്കറിയുന്നതു പ്രകൃതി തന്ന കരവിരുതു് മാത്രം. രണ്ടു കുട്ടിക�
ളും ഭാര്യയും അമ്മയുമുള്ള ദരിദ്രനാണു് ഞാൻ. എെന്റ കഴുത്തിൽ രാജാവിെന്റ വാൾ
വീണാലും അനാഥവിധവകളുെട ശാപവാക്കുകൾ വീഴരുേത.”

വിതുമ്പിെക്കാണ്ടു് ശില്പി ഏങ്ങലടിച്ചു. രണ്ടു പകച്ച കുട്ടികൾ െകാട്ടാരം േലഖി�
കെയ തുറിച്ചു േനാക്കി.

“രക്തരഹിതപീഡനത്തിനു് പറ്റിയ എളുപ്പവഴി െയാന്നും ഗുരുകാരണവന്മാർ
പറഞ്ഞു തന്നിേല്ല?”

പാഞ്ചാലീവസ്ത്രാേക്ഷപം നടത്തിയ ക്രൂരകൗരവെര, േപാരാട്ടഭൂമിയിെല ഏറ്റുമു�
ട്ടലിൽ തകർന്ന െനഞ്ചിൽ നിന്നു് ൈകക്കുമ്പിൾ ചുടുേചാര േകാരി, െകാന്നു െകാല�
വിളിേക്കണ്ടി വന്ന ഭീമെന, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ സമീപിച്ചു.
ഇരകളുെട െവട്ടും കുത്തുേമറ്റ് വശം െകട്ട ഭീമേമനിയിൽ ഒരു ഭിന്നലിംഗ പാറാവുകാ�
രൻ ൈതലം പുരട്ടി െക്കാണ്ടിരുന്നു. െകടാറായ പന്തം പുകഞ്ഞു കത്തി. അവൾക്കു
ശ്വാസം മുട്ടി.

“അേന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് ഞാൻ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ�
താണു്, നൂറു കൗരവെരയും യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടിച്ചു തുണിയുരിച്ചു് മലർത്തിക്കിട�
ത്തി, നീ േനർസാക്ഷിയായി, ഓേരാ കൗരവെനയും വരിയുടച്ചു് ഒെന്നാന്നായി മധുര
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പ്രതികാരം െചയ്യാെമന്നു്. പെക്ഷ അവൾ കുപിതയായി എെന്ന താക്കീതു് െച�
യ്തു: എെന്റ ആരാധകരായിരുന്നവെര ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലുെന്നങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഗദാപ്രഹരത്താൽ തലയിലടിച്ചു േവണെമങ്കിൽ െകാല്ലൂ, പെക്ഷ അവരുെട പുരുഷ�
ത്വം നിങ്ങൾ മാനിക്കൂ.”

“നവവധുവായി വന്നു്, ഹസ്തിനപുരിയിക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിനും ഇടക്കുള്ള ചുരു�
ങ്ങിയ കാലയളവിൽ പരിചയെപ്പട്ട നൂറു െകൗരവേരയും നിങ്ങൾ േപർ പറഞ്ഞു
അതിഥിമന്ദിരത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിേലക്കു ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു
എന്നാണു അക്കാലെത്ത സ്ത്രീ പരിചാരകർ പറയുന്നതു്. െകാള്ളാം, െപറ്റ തള്ള
ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും ആവുേമാ, ആ നൂറു മക്കെള മക്കെള െതറ്റാെത േപർ വിളി�
ക്കാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി.
“കീറത്തുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു് െകട്ടി സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിച്ചു മനഃപൂർവ്വം മക്കെള

കാണണ്ട എന്നു് വച്ച ഗാന്ധാരിെയ േപാെലയാേണാ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ പേഞ്ച�
ന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രണയിനി?”

2018/05/29

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രേവശിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയ ഏക വനിത ഞാനായിരു�
ന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിെല ധൃതരാഷ്ട്രവസതിയിൽ ഇരുന്നു േപാരാട്ടം നിങ്ങൾ േനരിൽ
കണ്ടു എന്ന അവകാശവാദം, ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങെന ഉണ്ടായി എന്നാരും ഇക്കാ�
ലത്തു േചാദിക്കാത്തതു് േപാെല, ഞാനും വിടുന്നു. േചാദ്യം ഇതാണു്: എങ്ങെനയാ�
ണു് അഭിമന്യുവിെന്റ മരണവാർത്ത നിങ്ങൾ അന്ധരാജാവിെന അറിയിച്ചതു്?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃതരാഷ്ട്ര ഭൃത്യനായ സഞ്ജയേനാടു് േചാദിച്ചു.
“കൗരവഊട്ടുപുരയിൽ മൂന്നു േനരം തിന്ന ‘ഉപ്പിനു നന്ദി കാണിക്കാത്ത’ സൂതൻ

എന്നു് നാെള ഞാൻ ആേരാപണം േനരിേടണ്ടി വന്നാലും, ഇേപ്പാൾ ഏറ്റുപറയ�
െട്ട, ആ കൗമാരേപാരാളി കൗരവാക്രമണത്തിൽ പൂേപാെല െഞരിയുന്നതു ഞാൻ
ധൃതരാഷ്ട്രെര വിതുമ്പിെക്കാണ്ടറിയിച്ചേപ്പാൾ ‘ബേല േഭഷു്, എന്നു് പറഞ്ഞു സിം�
ഹാസനത്തിൽ നിന്നു് ചാടിെയണീറ്റു തുടങ്ങിയ ‘ഇളകിയാട്ടം’ നിലക്കാൻ വിദുരർ
േനരിട്ടു് ഇടെപേടണ്ടിവന്നു. അവസാനം കർണ്ണൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇടെനഞ്ചിേല�
ക്കു വാൾ കയറ്റിയേപ്പാൾ, “ശവത്തിൽ കുത്താെതടാ തന്തക്കു പിറക്കാത്തവേന”
എന്നു് ഞാൻ സ്വയമറിയാെത വിങ്ങിെപ്പാട്ടി വീട്ടിേലക്കു േപായി.”

“കുറ്റവാളികൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ െപരുകിേയാ? എേപ്പാൾ കണ്ടാലും ക്രമസ�
മാധാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന്റ പരാതി: ഇനിയും വിലങ്ങുകൾ േവണം” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ചാരേമധാവിേയാടു് ആഭ്യന്തരസുരക്ഷയുെട അധികച്ചുമതല ഏെറ്റടു�
ത്ത ഭീമെന കുറിച്ചു് പരാതിയുെട സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ചു.

“ആറു വിലങ്ങുകളാണു് ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആെക കണ്ട�
തു്. ഇന്നു് സ്ഥിതി അതാേണാ? നിത്യവും േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ കാണാറിേല്ല
കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം അക്രമാസക്തമാവുന്നതു്? ഒന്നും ഞാൻ വി�
സ്തരിേക്കണ്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയേല്ല. കാരാഗൃഹത്തിൽ എത്തിക്കും മുമ്പു് പ്ര�
േക്ഷാഭകാരികെള കൂച്ചുവിലങ്ങിേടേണ്ട? അരയിൽ കയറുെകട്ടി കൗരവവിധവക�
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െള വലിക്കാേമാ? കള്ളച്ചൂതിൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ആറു�
േപെര കൗരവർ അങ്ങെന െചയ്തു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതു് കൗരവവിധവകേളാ�
ടു് െചയ്യാേമാ? ഇേപ്പാൾ ഉള്ള ആറു വിലങ്ങുകൾ മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണാം
അഴിയുന്നതു്. ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം കാരണം െമലിഞ്ഞ ൈകത്തണ്ടയുള്ള കൗരവ വിധവ�
കൾക്കു എളുപ്പം ഊരിെയടുത്തു ഓടി രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയുന്ന വിലങ്ങുകളും െകാണ്ടു്
ഇനി ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു് നാണേക്കടേല്ല. ഇതു് നാം മാറ്റണം. കൗരവസ്ത്രീകളുെട
ൈകത്തണ്ടയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാത്തതും, ഭാരം കുറഞ്ഞതും, സ്വർണവളയുെട നിറമു�
ള്ളതും, ഇരുവശത്തും പൂട്ടിടാവുന്നതുമായ നവതലമുറ വിലങ്ങുകൾക്കു േവണ്ടി ഭീമൻ
കർത്തവ്യേബാധേത്താെട ഓടിനടക്കു േമ്പാൾ നിങ്ങൾ അെതാരു പരിഹാസവിഷ�
യമാക്കുന്നതു രാജ്യേദ്രാഹത്തിനു സമമേല്ല? യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടെത്ത
പ്രതിേരാധത്തിലാക്കുന്ന വിധം ക്രമസമാധാനപ്രശ്നം നിങ്ങൾ വക്രീകരിച്ചാൽ, േകാ�
ട്ടക്കകെത്ത സൗജന്യവസതിയും ഊട്ടുപുരയിൽ സമൃദ്ധഭക്ഷണവും പുനഃപരിഗണ�
നക്കു വിേധയമാകുേമ.”

2018/05/30

“മത്സരം ജയിച്ച അർജ്ജുനൻ ഭർത്താവായേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട കണ്ണുകളിൽ മി�
ന്നിയ പ്രണേയാർജ്ജം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിെന്ന എേപ്പാഴാണു് അയാളുെട േപർ
പറയുേമ്പാേഴക്കും നിങ്ങൾ മുഖം തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്? യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഭാര്യ
എന്ന നിലയിൽ രാജസൂയ യാഗത്തിൽ പങ്കാളിയായാൽ മാത്രേമ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തിനിയാവൂ എന്ന ആചാര വിധിയിൽ കുടുങ്ങിയേപ്പാൾ, പ്രിയെപ്പട്ടവെന
നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയുെട േപരിൽ പാർശ്വവൽക്കരിച്ചുേവാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അന്തഃപുര ജാലകത്തിലൂെട
കാണാമായിരുന്നു, കാലവർഷത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ െപട്ട യമുനയുെട തീര�
െത്ത വൻമരക്കൂട്ടങ്ങൾ.

“ഊഴം വച്ചു് ബീജദാനത്തിനായി അവെനെന്റ കൂെട കിടന്ന കുറച്ചു ദിവസങ്ങ�
ളിൽ ഒന്നു് ഞാൻ ഈർഷ്യേയാെട ശ്രദ്ധിച്ചു, നവവധുവായിരിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു
തന്നിരുന്ന േകശാദിപാദപരിലാളന ഇേപ്പാൾ തരുന്നില്ല. പകരം, ശബ്ദത്തിൽ
പക. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരിൽ നിെന്നന്ന േപാെല പ്രേത്യക പരിഗണനെയാന്നു
മില്ലാെതയാണു് ഞാനവനിൽ നിന്നും ബീജസംഭരണം െചയ്യുന്നെതന്ന അറിവാ�
ണവെന അവശനാക്കിയെതന്നുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യവഞ്ചനയാണു് ബഹുഭർത്തൃത്വം
എന്നവൻ മുനവച്ചു സൂചിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ശരിക്കും കുന്തിയുെട കുബുദ്ധിയേല്ല അെതന്നു
ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇണ േചരുേമ്പാഴും നീ അമ്മെയ വലിച്ചിഴക്കുേന്നാ എന്നു് പ്രതി�
േഷധിച്ചു കിടപ്പറയുെട ഇരുട്ടിൽ എനിെക്കതിെര െവളിച്ചെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എെന്റ
നാവിൽ നിന്നു് എെന്താെക്ക പുറത്തുവന്നു എന്നറിയാൻ സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രെമാന്നും
ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു് ഓർമ്മെയ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. അവെന്റ പുരുഷത്വെത്ത
ഞാൻ പരിഹസിച്ചു എന്നാേണാർമ്മ. നിെന്നക്കാൾ സ്പർശനമികേവാെട എേന്നാ�
ടു് കിന്നരിക്കാൻ ഇളമുറ മാദ്രിമക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും ഉെണ്ടന്ന തിരിച്ചടി�
യിൽ അവെന്റ പുരുഷത്വം തകർന്നു എന്നു് വ്യക്തം. അവൻ പിെന്ന ഊഴമനുസ�
രിച്ചുള്ള പ്രത്യുൽപ്പാദനരതിയിൽ കാലാവധി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെത, ഒരു പുരു�



243 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം മൂന്നു്

ഷനു് ഭാര്യേയാടു് െചയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ പ്രതികാരത്തിനു് േവണ്ടി പടിയി�
റങ്ങി, പിെന്ന േകട്ടതു് പടിഞ്ഞാറൻ കടേലാര നഗരമായ ദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രെയ�
െന്നാരു വധുവിെന തരെപ്പടുത്തി എന്നാണു്. അറിഞ്ഞു എന്നു് ഞാൻ അന്നു് നടി�
ച്ചില്ല ഇന്നും നടിക്കുന്നില്ല. അന്തഃപുര വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമന്നു വശം െകട്ടു എങ്കിൽ,
പനേയാലെക്കട്ടുകൾ മാറ്റി മണ്ണിളക്കികൾ പിടിക്കൂ ഇന്നു് പകൽ മുഴുവൻ യമുനയു�
െട തീരത്തു ഗർഭകാലശുശ്രൂഷക്കുള്ള പച്ചിലമരുന്നു െചടികളുെട മഴക്കാല പരിചര�
ണമാണു്.

“ദശാബ്ദങ്ങേളാളം നിങ്ങൾക്കു് കൂട്ടുകാരായിരുന്ന പാണ്ഡവർ നിങ്ങെള തിരി�
ഞ്ഞുേനാക്കാെത അവരുെട ഭാഗേദയം േതടി കാൽ മുേന്നാട്ടു െവക്കുേമ്പാൾ, അവർ
നിങ്ങൾക്കിക്കാലവും എന്തായിരുന്നു എന്നാണു ഞാൻ വരുംകാല വായനക്കാേരാ�
ടു് പറേയണ്ടതു്?”

മണ്ണിൽ കുഴഞ്ഞുവീണപാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കയ്യി�
ലിരുന്ന മൺപാത്രത്തിൽ നിന്നവൾ ശുദ്ധജലം തുള്ളിതുള്ളിയായി പാഞ്ചാലിയുെട
െനറ്റിയിൽ വീഴ്ത്തി. സന്ധ്യാദീപ്തി ഈറൻ മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു. ഒരു വിലാപം േപാെല,
ആ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ ഇളംകാറ്റു വീശി. ചുറ്റും ഭീതിതമായ നിശ്ശബ്ദത നിറഞ്ഞി�
രുന്നു. പാണ്ഡവർ മലയിടുക്കിൽ മറഞ്ഞു. സന്ധ്യ കനക്കുകയാണു്.

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

െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക പിടിച്ചു പാഞ്ചാലി കണ്ണടച്ചു.

2018/06/01

“വിവാഹസ്മരണക.ൾ പങ്കിടാൻ പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ മുഖം കറുപ്പിക്കുന്നെത�
ന്തിനാണു്?” പാഞ്ചാലിയുെട ജഢം ആവുന്നത്ര കുഴി േതാണ്ടി മറവുെചയ്തു കുളിച്ചു
പാണ്ഡവെര വിടാെത പിന്തുടർെന്നത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക, വഴിയിൽ വിശ്രമി�
ക്കുകയായിരുന്ന ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിപൽസൂചകമായിരുന്നു ആ വിവാഹം. എന്നിട്ടും വധുവിെന്റ ഭംഗി കണ്ടു
ഞങ്ങൾ അവെള സ്വന്തമാക്കാൻ രഹസ്യമായി െകാതിച്ചു എന്നതാണു് ആദ്യദുര�
ന്തം. അവെള പങ്കിടാൻ കുന്തി നിർേദ്ദശിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാമെത്ത ദുരന്തം. ആണു�
ങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും പാഞ്ചാലിെയ ഊഴം കാത്തു കിടപ്പറക്കു െവളിയിൽ ഒറ്റക്കാ�
ലിൽ നിൽക്കണെമന്നവൾ നടപടിക്രമം ഉണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ അപമാനമാണിെത�
ന്നു പറയാൻ പാണ്ഡവരിൽ ആരും മുതിർന്നില്ല. കൗരവരുെമാത്തു ഞങ്ങൾ ചൂതാ�
ടുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ രജസ്വല എന്നാൽ ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’ എന്നു് നിർല്ലജ്ജം പ്രഖ്യാ�
പിച്ചു െകാണ്ടു് കൗരവചൂതാട്ടസഭയിൽ അനധികൃതമായി ഇടിച്ചുകയറി, ദുേര്യാധന�
െന്റ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി നഗ്നതുടയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ മുതിർന്ന പാഞ്ചാലി
പിന്നീടു്, ഞങ്ങളുെട അടിമജീവിതത്തിൽ, കൗരവചാരയായി പന്ത്രണ്ടുവർഷ വന�
പർവ്വത്തിൽ മാനസികപീഡനത്താൽ ഞങ്ങൾക്കു് നിേത്യാപദ്രവ പീഢകയായി
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എന്നതാണു് പാണ്ഡവസേഹാദരർേക്കറ്റ െകാടും മാനസികയാതന. അവൾ സ്വ�
ന്തം പാപഭാരത്താൽ വഴിനടക്കുേമ്പാൾ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നതാണു് മുക�
ളിെലാരു ന്യായാധിപനുെണ്ടന്നതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം. ഇനി ഞങ്ങെള െവറുെത വിടൂ.
ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം വിേച്ഛദിക്കെട്ട.”

അപമാനേബാധത്താൽ ഭീമൻ മുഖം െപാത്തി. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ അവ�
രിൽ നിന്നു് ദൂരം പാലിച്ചു.

2018/06/02

ഒമ്പതു് ദിവസം നിങ്ങൾ വിടാെത അെമ്പയ്തിട്ടും, ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും
വീണില്ല എന്ന ആേരാപണവുമായി ദുേര്യാധനൻ, ആളും തരവും േനാക്കാെത പാള�
യത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി ഒച്ചെവച്ചു ഇേപ്പാഴും ശല്യം െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ. െചന്നു് കണ്ടു
ആശ്വസിപ്പിേക്കേണ്ട?” കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപനായ ഭീഷ്മേരാടു് യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

ഇരുണ്ട നദീതീരെത്ത ആളും തിരക്കും കുറഞ്ഞിരുന്നു. വടക്കൻ മലകളിൽ നി�
ന്നു് തണുത്ത കാറ്റു് വീശുന്ന കാലം.

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

2018/06/03

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ, നിങ്ങളുെട അസാന്നിധ്യത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ അഭിമന്യുവി�
െന ചക്രവ്യൂഹത്തിേലക്കു പിരികയറ്റി വിട്ടതു് ദുഷ്ടലാേക്കാടു കൂടിയാെണന്ന ആേരാ�
പണം പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ പരപരപ്പുണ്ടാക്കിയേല്ലാ. ഞരമ്പു് തിളപ്പിക്കുന്ന കു�
ത്തുവാക്കു് പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. അഭിമന്യു�
വിെന്റ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു കുളിച്ചു കയറുന്ന രാത്രി.

“ഭീരുത്വം എന്ന വാക്കാെണെന്റ നാവിൻ തുമ്പിൽ വന്നതു്. പെക്ഷ സാേഹാ�
ദര്യം ഓർത്തു ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനിൽ ആേരാപിച്ചതു് െതാഴിൽപരമായ ഒരു വീ�
ഴ്ച എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന കൃത്യവിേലാപം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, കൃത്യവി�
േലാപത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം യുധിഷ്ഠിരെനതിെരയുള്ള ആേരാപണത്തിൽ െകാണ്ടുവ�
രാൻ തൽപരകക്ഷികൾ ശ്രമിക്കിേല്ല എന്ന ആശങ്കയാണു് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതു്
അല്ലാെത അേന്വഷണവിേധയമായി യുധിഷ്ഠിരെന്റ ൈസനികേസവനത്തിൽ നി�
ന്നു് ഉടൻ സർവ്വ ൈസന്യാധിപച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പിൻവലിക്കണം
എന്നല്ല. മാധ്യമപ്രവത്തകർ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട? ഞങ്ങൾ ആയു�
ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന േപാെല? ൈവകാരികതയിലൂന്നി നിങ്ങൾ അഭിമന്യുവധം
ആേഗാളതലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചെതാെക്ക ശരി, പെക്ഷ യുദ്ധ േകന്ദ്രിത�
മായ ഈ പാണ്ഡവെകട്ടുറപ്പിൽ നിങ്ങൾ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ഇനി ശ്രമിച്ചാൽ? ഉച്ച�
രിച്ച വാക്കു നിങ്ങൾക്കു് പിഴച്ച േപാെല ഈ ൈകകളും ചിലേപ്പാൾ പിഴച്ചുേപാവും.”
ഇരുട്ടിൽ അവളുെട മുഖമടച്ചു ആ േയാദ്ധാവിെന്റ ഈറൻ ൈകപ്പത്തി പിടിമുറുക്കി
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“കഷ്ടമുണ്ടു് പറയാൻ. കൗരവപക്ഷെത്ത ൈസനികരിൽ ചിലർ ഗുരുതരമാ�
യി പരുേക്കറ്റയിടേത്തക്കു അത്യാവശ്യമരുന്നുമായി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ വനിതാ
ആേരാഗ്യപ്രവർത്തകെയ കുന്തെമറിഞ്ഞു െകാന്നതിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവെരല്ലാം
േകാപം െകാണ്ടു് ജ്വലിക്കുന്നേല്ലാ. യുധിഷ്ഠിരൻ എറിഞ്ഞ കുന്തം കയറിയാണവളു�
െട െനഞ്ചു് പിളർന്നെതന്ന വാസ്തവം എങ്ങെന ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കും?
മാധ്യമപ്രവർത്തനം ശരിക്കും മാരകം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ ൈസനികവക്താവായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.
“എന്തിനു മാധ്യമസത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൂടാ? കൺെവട്ടത്തിലുണ്ടായി�

രുന്ന സ്ത്രീയാണു് െകാല്ലെപ്പട്ടതു്. അവൾ നീലയും ചുവപ്പും ധരിക്കുന്ന കൗരവ പാ�
ണ്ഡവ ൈസന്യങ്ങളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി, െവളുത്ത വസ്ത്രമാണു് ഉടുത്തിരുന്നതു്.
അവൾ പക്ഷം േനാക്കാെത രാപ്പകൽ മുറിേവറ്റവർക്കു മരുന്നും സാന്ത്വനവും നൽ�
കി. ഇനി ഞങ്ങളുെട വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ അറിയണം. യുധിഷ്ഠിരെന ബന്ദിയായി
പിടിക്കാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ കൗരവ സംഘം ഓടിവരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കു�
ന്ന ഈ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരി അവർക്കു േപ്രാത്സാഹനം നൽകി യുദ്ധകാഹളമാണുയർ�
ത്തിയിരുന്നതു്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു േപാരാട്ടം നിർത്തിയിരുന്ന വിശ്രമേവളയിലാ�
ണു് ഈ അക്രമം. സ്ഥിതി നയതന്ത്രത്തിനു നിൽക്കുന്നതെല്ലന്ന തിരിച്ചറിവിൽ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തം ആത്മരക്ഷയിൽ െകാലയാളി സംഘത്തി�
െന്നതിെര എറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഉന്നം െതറ്റി അതു് െചന്നു് തറച്ചതു് പേരതവനിതയുെട
െനഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു എന്ന ആകസ്മികതെയ നിങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരെന ഒരു സ്ത്രീവി�
രുദ്ധനാക്കാൻ ഉറച്ചു എന്നതിെന്റ െതളിവേല്ല? േപാരാട്ടഭൂമിയിെല േഗാപുരത്തിനു്
മുകളിൽ നാലിടത്തായി യുദ്ധ നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള പ്രവിശ്യാഭരണ കൂടത്തി�
െന്റ പ്രതിനിധികൾ തരുന്ന സാക്ഷിെമാഴികളിൽ ൈവരുധ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അേപ്പാൾ
നമുക്കു് വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ.”
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“പാഞ്ചാലിയുമായി സ്വരേച്ചർച്ചയില്ല എന്ന പതിവു് കാരണം-അതാേണാ പാ�
ണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവാൻ ശരിക്കും വഴിതടസ്സമായ�
തു്?, അേതാ…”

െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായിട്ടും, രാജമാ�
താ പദവിയില്ലാെത അന്തഃപുരത്തിൽ മുൻമഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട വ്യക്തിഗത
േതാഴിയായി തുടരുകയായിരുന്നു പാണ്ഡുവിധവ.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുന്നതിെന്റ തേലന്നു് രാത്രി ഉടുതുണി െപറു�
ക്കി സഞ്ചിയിൽ െവക്കുേമ്പാൾ, മുന്നറിയിപ്പില്ലാെത ഒരസാധാരണ സന്ദർശകൻ
വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു അകത്തുവന്നു. കയ്യിലിരുന്ന പനേയാലെക്കട്ടു അഴിച്ചുനീ�
ട്ടി. മങ്ങിക്കത്തിയിരുന്ന പന്തത്തിന്നരിെക െചന്നു് ഞാൻ ഓേരാ ഓലയും പരിഭ്ര�
മം മറച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ മാറി നിെന്നെന്ന ഇടംകെണ്ണറിഞ്ഞു ശ്രദ്ധി�
ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തീേഭാജെന്റ െകാട്ടാരത്തിെല കൗമാരകാല, വിവാഹപൂർ�
വ്വ ജീവിതത്തിെല സാഹസികമായ ഒരു രതി പരീക്ഷണത്തിൽ, േതേജാമയനായ
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ഒരു ആകാശ ചാരിയിൽ നിന്നു് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ഗർഭം ധരിച്ച ഞാൻ, പ്രസവത്തി�
നു േശഷം േചാരക്കുഞ്ഞിെന പനംകുട്ടയിൽ വച്ചു് പുഴയിൽ ഒഴുക്കാൻ ഉറച്ചേപ്പാൾ,
സഹായത്തിനു കൂെട നിന്ന രണ്ടു വിശ്വസ്തദാസികളുെട, നിയമസാധുതയുള്ള സാ�
ക്ഷിെമാഴികളായിരുന്നു അവ. സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു മുഖമു�
യർത്തിയേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞു, ഒഴുക്കിൽ വിട്ട നിർഭാഗ്യവാനായ ആ കു�
ഞ്ഞിേപ്പാൾ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടു്, ഇവിെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ. എനിക്കു് േവണ്ടെപ്പട്ടവ�
നുമാണു്. ജീവിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു എന്ന പരാതി, നവ�
ജാതശിശുവിെന നിർദ്ദയം പുഴയിെലാഴുക്കിയ അമ്മ-രണ്ടിലും രണ്ടു ന്യായാധിപരു�
െട മുമ്പിൽ ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമം, ബാലനീതി നിയമം ഇവയനുസരിച്ചു തുറ�
ന്ന വിചാരണ േനരിേടണ്ടി വരും. വർഷങ്ങൾ തുറുങ്കിൽ കിടത്താൻ വകുപ്പുള്ളതു്.
ഞാനിേപ്പാൾ പെക്ഷ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്, ഒരു ധാരണയിൽ എത്താൻ
മാത്രം. നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാവരുതു്. ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴി�
യായി െകാട്ടാരത്തിൽ കഴിയണം. വരണാവതം അരക്കില്ല ത്തിൽ ആദിവാസികു�
ടുംബെത്ത കത്തിച്ചു െകാന്നു രക്ഷെപ്പട്ടെതാെക്ക ധീരവനിതാപരിേവഷം നിങ്ങൾ�
ക്കു് തന്നതു് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വഴങ്ങണം. അന്തഃപുരത്തിൽ ഒതു�
ങ്ങണം. ഈ ഒത്തുതീർപ്പുമായി നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ, ഈ ശപിക്കെപ്പട്ട പന�
േയാലെക്കട്ടുകൾ എെന്നേന്നക്കുമായി പൂഴ്ത്തിെവക്കാം. വളർന്നു വലുതായ അവിഹി�
തസന്തതി നിങ്ങെള കാണാതിരിക്കാനും, ആെരന്നറിയാതിരിക്കാനും സാഹചര്യം
ഒരുക്കാം. എന്നു് പറഞ്ഞവൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് അംശയകരമായ
രീതിയിൽ അവിെട വന്ന ഗാന്ധാരിെയ ൈക പിടിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു,
“അമ്മക്കു് ഇനി എന്നും കൂട്ടു് കുന്തി. അവർ മക്കൾെക്കാപ്പം ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം കു�
ടിേയറ്റത്തിനു േപാവാൻ ഇഷ്ടമിെല്ലന്നു എെന്ന ഔേദ്യാഗികമായി അറിയിച്ചു, വി�
ധവയായ ഇളയമ്മെയന്ന നിലയിൽ അവരുെട ആഗ്രഹം എനിക്കു് നിേഷധിക്കാ�
നാവില്ല.”

“വ്യാസനുമായി പാഞ്ചാലി എന്തായിരുന്നു പട്ടാപ്പകൽ ഒരു വാക്കു തർക്കം?
ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രകാരനാവാൻ നി�
േയാഗം കിട്ടിയ ദാർശനിക കവിയേല്ല?

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“അതു് തെന്നയാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് പറഞ്ഞുതീർക്കാനുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം.

ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട അവളുെട സഹനജീവിതം ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം എന്ന നി�
ലയിൽ േവണം വ്യാസൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നു് പാഞ്ചാലി നിലപാടു് കനപ്പി�
ച്ചു. െവറുെത ഒെരാഴുക്കൻ ജീവിതാനുഭവം എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യാസരചനാരീതി
അസ്വീകാര്യെമന്നും അറിയിച്ചു. ഒരു വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഊരിേപ്പാകുന്നതല്ല പാ�
ഞ്ചാലിയുെട രേണാർജ്ജം എന്നുമവൾ പറഞ്ഞു. നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന േവദ�
വ്യാസൻ എഴുേന്നറ്റു നിന്നാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് െചവി െകാടുത്തതും, തലയിൽ ൈക�
വച്ചനുഗ്രഹിച്ചതും. പാഞ്ചാലിയുമായി െകാട്ടാരം േലഖിക െചയ്ത അഭിമുഖങ്ങളുെട
പനേയാലെക്കട്ടുകൾ എെന്റ ആശംസകേളാെട പ്രസിദ്ധീകരിക്കെട്ട ഈ ദ്വാപരയു�
ഗത്തിൽ, അെല്ലങ്കിൽ വരും യുഗത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞു വ്യാസൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാ�
ഷണേവദിയിേലക്കു േപായി. േവെറ കുടുംബ പ്രശ്നെമാന്നുമില്ല”, ഹസ്തിനപുരിയിെല
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എല്ലാ ഗുരുകുലങ്ങളും ഹരിതചട്ടം പാലിക്കണെമന്ന പുതിയ പാണ്ഡവ ഭരണകൂട�
ത്തിെന്റ ആജ്ഞയുമായി ഓടി നടക്കുകയാണു്, യുദ്ധത്തിെന്റ പരിക്കുകൾ ഇനിയും
പൂർണമായി േതഞ്ഞു മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശരീരവുമായി ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ നകുലൻ

2018/06/05

“അല്ല, എേപ്പാഴാണു് നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപർക്കും, ഭാവിയിൽ പാഞ്ചാലിെയാരു ഭീ�
തിയുണർത്തുന്ന ദാമ്പത്യപ്രതിേയാഗിയാവും എന്ന സംശയം േതാന്നിയതു്? കുറച്ചു�
േനരമായി അവെള നിങ്ങൾ അപനിർമ്മാണം െചയ്യുന്നതു് അങ്ങെന അവസാനി�
പ്പിക്കാം.”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉടൻ പത്തു കണ്ണുകൾ ജാലകത്തിലൂെട ഇടവഴി�
യിേലക്കു് നീങ്ങി പാഞ്ചാലി കുളികഴിഞ്ഞു എത്താറായിട്ടില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്തിെയ�
ങ്കിലും, സമ്മതത്തിനു ഭീമൻ തലെയറിഞ്ഞു.

“നവവധു പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തുേമ്പാൾ, പ്ര�
ത്യാശെയക്കാൾ േപടിയായിരുന്നു. അരക്കില്ലം കത്തിച്ചു െപാതുമുതൽ നശിപ്പി�
ച്ചതിനു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികൾ എന്നു് വഴിയമ്പലങ്ങളിലും കുതി�
രപ്പന്തി കളിലും ദുേര്യാധനൻ ചുവെരഴുത്തു പരസ്യങ്ങൾ െകാടുത്തതറിഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിെയ ഒരുേനാക്കു കണ്ട കൗരവർ, അവൾ�
ക്കു താമസിക്കാൻ െകാട്ടാരത്തിെന്റ അതിഥി മന്ദിരം പൂർണമായി വിട്ടു െകാടുത്തു.
അന്നു് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആറുേപരും (അമ്മെയ സംശയകരമായ അടുപ്പേത്താെട
വിദുരർ സ്വന്തം ആശ്രമമന്ദിരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി) അല്ലലില്ലാെത സംസാ�
രിക്കുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പന്തം െകടുത്തി, ഇരുട്ടിൽ മുഖം കാണാെത ഇരിപ്പിടം
മാറാൻ പറഞ്ഞു. പാഞ്ചാലി ആെര ഇനി ആദ്യം െതാടുന്നുേവാ അയാൾക്കു് മാ�
ത്രം ആഡംബരകിടപ്പറയിൽ അവെള ഇന്നുരാത്രി സേന്താഷിപ്പിക്കാം. ഇതു് േകൾ�
േക്കണ്ട താമസം, പാഞ്ചാലി ശബ്ദമുയർത്തി. നിങ്ങൾ കുറച്ചുേപരുെട സൗജന്യത്തി�
ലും വിേനാദത്തിലും അനുവദിച്ചു കിേട്ടണ്ട ഒന്നല്ല എനിക്കു് രതി. അതു് നിങ്ങളിൽ
നിെന്നനിക്കു ഏതുസമയത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യ, വ്യക്തിഗത, ശാരീ�
രിക, ആസ്വാദന േസവനെമന്ന നിലയിൽ ഇനിെയാരിക്കലും അതു് നിങ്ങൾ പര�
സ്യചർച്ചക്കു വിഷയമാക്കരുതു്. അവിേവകമായി ഇക്കാര്യം നിർേദ്ദശിച്ച യുധിഷ്ഠി�
രൻ ഇന്നു് എനിക്കു് പായ പങ്കിടാനുള്ള കൂട്ടാളിയല്ല.”

“വേയാജനങ്ങെള കുരുേക്ഷത്ര ൈസന്യാധിപ പദവികളിൽ നിന്നു് നീക്കിയി�
െല്ലങ്കിൽ, അവരുെട കീഴിൽ േപാരാടാൻ തെന്ന കിട്ടിെല്ലന്നു് കർണ്ണൻ ദുേര്യാധന�
േനാടു് പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. അയാൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് പിതാമഹനാെണങ്കിലും, ഉരു�
ളാവുന്ന തലകളിൽ നിങ്ങളും േദ്രാണരും െപടിേല്ല?”

കുരുവംശ രാജകുമാരന്മാരുെട ആദ്യാക്ഷരഗുരു, ചിരഞ്ജീവി, േദ്രാണരുെട ഭാ�
ര്യാസേഹാദരൻ, േയാദ്ധാവു് എന്ന നിലയിൽ കൗരവർെക്കാപ്പം ആയിരുന്ന കൃപാ�
ചാര്യേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധസന്നാഹത്തിനായി േപാരാട്ട ഭൂമി�
യിെലത്തിയ മഹാരഥന്മാരുെട നിരായുധ സാന്നിധ്യം ആ ശീതകാല പ്രഭാതത്തിൽ
ഒരുത്സവഛായ പകർന്നു.
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“അഭിമന്യുവാണു് വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കുച്ചരിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ നമുക്കു്
മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ കർണ്ണൻ? കർണ്ണെനാെക്ക വയെസ്സത്രയായി എന്നാ�
ണു നിങ്ങൾ കരുതിയതു്? യുധിഷ്ഠിരൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല ആയിരത്തിൽ താെഴ
പൂർണചന്ദ്രന്മാെര? അച്ഛൻ അതിരഥേനാടും അയാൾ പറയുേമാ വീട്ടിൽ നിന്നിറ�
ങ്ങിേപ്പാവാൻ?” കർണേനാടുള്ള അറപ്പു ചുണ്ടിൽ നിന്നും േതെച്ചടുത്ത കീറത്തുണി
അയാൾ അതിരഥപുത്രൻ നിൽക്കുന്നയിടം േനാക്കി ആെഞ്ഞറിഞ്ഞു.

2018/06/07

“ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ ഇന്നു് വന്ന കത്തു്:
പ്രിയ പത്രാധിപർ:
ഇന്നെലയും നിങ്ങളുെട കാര്യാലയത്തിന്നരിെക, ഒന്നു് കൂടി സൂക്ഷ്മതേയാ�

െട വ്യക്തമാക്കിയാൽ, രാപ്പകൽ സായുധപാറാവുകാരുള്ള േകാട്ട വാതിലിനരി�
െക,ഒരു കൗരവവിധവ ബലാൽക്കാരത്തിനു വിേധയയായി. ആരു ഭരിച്ചാലും ഭര�
ണകൂട സൗജന്യങ്ങൾ തരെപ്പടുത്തുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക പറയും, ബലാൽക്കാര�
ശ്രമം മാത്രെമന്നു്. ഈ മാസം ആറുദിവസം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും, നാലു വിധവകൾ
പട്ടാപ്പകൽപീഡനത്തിനു് ഇരകളായി. എന്നിട്ടും മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ�
സഭയിൽ പറയുന്നു, പുതുപാണ്ഡവഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ കയറിയ േശഷം,
ക്രമസമാധാനവും സ്ത്രീ സുരക്ഷയും െമച്ചെപ്പട്ടു എന്നു്. കൗരവവിധവകൾ ഈ വി�
ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും െപടിേല്ല? രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് പാതിരാ കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കലിലൂെട അറുനൂേറാളം കൗരവവനിതകെളയാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ പുറത്താക്കിയതു്.
ഒഴിച്ചുേമടിച്ച വീടുകളിൽ രാേവെറ െചന്നാൽ ഭീകര നിലവിളി േകൾക്കുന്നു എന്നു്
പരാതി പറഞ്ഞതു് കാവൽക്കരല്ല, നൂറു കൗരവെരയും ചതച്ച രൗദ്രഭീമനാണു്. ആ
വസതികളിൽ ഇേപ്പാൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതു ആയുധമാലിന്യങ്ങളും. മുൻഭരണകൂ�
ടം വിമതെര പീഡിപ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഇരുട്ടറകൾക്കു കുപ്രസിദ്ധമായ
ഭൂതെക്കട്ടിലാണു്, ഒരിക്കൽ കുലീന ഹസ്തിനപുരിയുെട ആരാധനാമൂർത്തികളായി�
രുന്ന കൗരവരാജസ്ത്രീെളയും അവരുെട പുതുതലമുറ കുട്ടികെളയും പാണ്ഡവഭരണ�
കൂടം പുനരധിവസിപ്പിച്ചതു്. ധാന്യവും കുടിെവള്ളവും ശുചിമുറികളുമില്ലാെത അവർ
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി െവള്ളക്കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന രഥ�
ത്തിൽ ‘ഹരിത ഹസ്തിനപുരി’ എന്ന ഉത്സവം നാെടങ്ങും കാണാൻ യാത്രേപാകു�
ന്നു. രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും അർദ്ധസേഹാദരിൽ നിന്നു് ഭീഷ�
ണി േനരിട്ടേപ്പാൾ, വിമതസഖ്യൈസന്യേത്താടു േപാരാടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവൻ
ബലി െകാടുത്ത ദുേര്യാധനെന്റ വിധവ, ഈ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ മഹാറാണിയാേവ�
ണ്ടിയിരുന്ന മഹതി, േരാഗബാധിതയായേപ്പാൾ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി പറഞ്ഞുപര�
ത്തുന്നു അവർ കലിംഗയിേലക്കു േപായതു് ചികിത്സക്കല്ല ഇവിെട നിന്നു േമാഷ്ടിച്ച
രത്നേശഖരം ഒളിച്ചുകടത്താനാെണന്നു. ഇതാേണാ േപക്കിനാവു് എന്നു് പറയുന്ന
അവസ്ഥ?

“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള പ്രവിശ്യമാത്രമേല്ല കുരുേക്ഷത്രം? പിെന്ന എന്താ
നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽരാജ്യെത്ത േപാെല സംസാരിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയുെട േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി.
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“ആെകയുള്ള കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീരത്തു് പത്തു പതിെനട്ടു ദി�
വസം അഴിഞ്ഞാടിയ ആ വഴക്കാളി അർദ്ധസേഹാദരർ വരുത്തിവച്ച പരിസ്ഥിതി�
നാശം, ശവം എണ്ണുന്ന തിരക്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു് ഞങ്ങളുെട തകരാ�
റാേണാ? പുതിയ പാണ്ഡവഭരണകൂടം നീണ്ടകാല നഷ്ടപരിഹാരം തരണെമന്ന
തേദ്ദശീയ വികാരം ഞാെനാന്നു് വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത തുറന്നു പറഞ്ഞതിനാേണാ രാ�
ജ്യേദ്രാഹകുറ്റം ചുമത്തി വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം?”

“േപാരാട്ടേനട്ടം െവട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടേല്ലാ. ചളിയിൽ താണ രഥചക്രം
പണിെപ്പട്ടുയർത്തുന്ന കർണെനയാണു് നിങ്ങൾ തരം േനാക്കി തലെവട്ടിയെതന്നു
പറഞ്ഞതു് ൈസനികവക്താവു് നകുലനായിരുന്നു. അങ്ങെന െവട്ടിത്തുറന്നു പറയ�
രുതായിരുന്നു എന്നു് പിന്നീടു് ശാസിച്ചുേവാ?” ശവസംസ്കാരത്തിനുേശഷം ഒഴുക്കു�
െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകയറിയ അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ൈവകിയ രാത്രി.

“അവൻ പറഞ്ഞതു് കൃത്യമേല്ല? പത്തു നാല്പതു ലക്ഷം േപാരാളികൾ പരസ്പ�
രം ചവിട്ടി േതച്ചിട്ടും മണ്ണിളകാത്ത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ, കർണെന്റ രഥചക്രം മാത�
െമങ്ങെന താഴാൻ േവണ്ട ചളി കെണ്ടത്തി? കർണൻ ഒറ്റയ്ക്കു് ചക്രമുയർത്തുേമ്പാൾ
ഞാൻ ൈകകൂപ്പി വിജയാശംസകൾ േനരേണാ? അേതാ, തക്കം േനാക്കി ശത്രു�
വിെന്റ കഴുത്തു െവട്ടേണാ? നിലത്തുവീണ അഭിമന്യുവിെന്റ കുടലിൽ വാളിറക്കാൻ
പ്രകൃതിയവനു് അവസരം നൽകിയേപ്പാൾ, ‘അരുതു് ഇവൻ എെന്റ അനുജെന്റ മക�
െന’ന്നവൻ മാപ്പുെകാടുത്തുേവാ? അസാധാരണ സാഹചര്യമേല്ല അതീതശക്തി�
െയനിക്കു് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നതു്? സാരഥിശല്യൻ കർണേനാടു് നിസ്സഹകരണം പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു മാറി നിന്നു് അവെന്റ െപടാപ്പാടു കണ്ടു അർമാദിക്കുന്നെതാെക്ക നിങ്ങളും
കണ്ടതേല്ല? എെന്റ സാരഥിയേപ്പാൾ കൺേകാണു െകാെണ്ടെന്ന കർമധീരനാ�
ക്കി-എെന്റ ആയുധം അതിെന്റ ഉന്നം കണ്ടു.”

2018/06/08

“പാണ്ഡവപക്ഷേത്തക്കു കൂറു് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വന്ന മാദ്രരാജാവു് ശല്യെന നി�
ങ്ങൾ എത്ര ലാഘവേത്താെട കൗരവസഖ്യകക്ഷിയാക്കി. എങ്ങെന ഒപ്പിെച്ചടുത്തു
ഈ നയതന്ത്ര വിജയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമ�
ഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ആകാശം.

“പ്രിയഅനുജത്തി മാദ്രിെയ പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിൽ തള്ളിയ കുന്തിേയാട�
യാൾക്കു ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴകിയ പകയുണ്ടു്. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹ�
േദവെനയും സഹായിക്കാൻ കുടുംബ പരമായ ചുമതലയുമുണ്ടു്. ഭീമെനേപ്പാെല
ആെളാരു മന്ദനുമാണു്. ആദ്യസന്ദർശനത്തിൽ ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനാെണന്ന അയാ�
ളുെട തകർക്കാനാവാത്ത മുൻവിധി ഞാൻ പിെന്ന തിരുത്തിയിെല്ലന്ന താെണെന്റ
അട്ടിമറി വിജയം. കൂെട നിൽക്കാം എന്ന അയാളുെട വാക്കു ഒരുടമ്പടി േപാെല
ഞാൻ ഇരുൈകകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. പ്രതീകാത്മകമായി ൈക െകാടുത്തേശ�
ഷം, ഇനി വാക്കുമാറ്റിയാൽ അേപ്പാൾ അറിയും കുരുവംശസംസ്കാരത്തിെന്റ തനി�
നിറം. ഒേന്ന അയാൾ വിചിത്രമായ മുഖഭാവേത്താെട സ്വരം താഴ്ത്തി േചാദിച്ചുള്ളൂ-
കർണെന്റ സാരഥിയാവണം. ഒരു മഹാരാജാവു് സാരഥിയാവുന്നതിൽ പാർശ്വ�
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വത്കൃതകർണ്ണൻ ആഹ്ലാദിക്കുെമന്ന െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ യുദ്ധേമാഹവും അങ്ങ�
െന പൂവണിയെട്ട. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹേദവനും മാതൃസേഹാദര�
നായ ശല്യെന്റ മുമ്പിൽ വരാത്തവിധം േവണം യുദ്ധഭൂമിയിൽ ൈസനികവിന്യാസം
എെന്നാരു കഠിന പരീക്ഷണം കൂടി ജയിച്ചാൽ”, കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് കുതിരപ്പു�
റത്തു അതിേവഗം വന്ന ചാരെന കണ്ടേതാെട െപെട്ടന്നു് സംഭാഷണം മുറിഞ്ഞു

“ആദ്യരാത്രി തെന്ന എനിക്കു് കുന്തി പണി തന്നു എന്നാണു് കിടപ്പറയിൽ പത്തു
പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ ഇമതല്ലാെത കാത്തിരിക്കുന്നതു് കണ്ടതിെന കുറിച്ചു് പിന്നീെടാ�
രിക്കൽ ‘നവവധു’ പറഞ്ഞതു്. ശരിക്കും അെതാരു ദാമ്പത്യഭാരമായിരുന്നിേല്ല
നിങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞതു്? ലജ്ജാകരമേല്ല അടിേച്ചൽപ്പിക്കുന്ന ബഹുഭർത്തൃത്വം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി അന്തഃപുരത്തിെല ജീവിത�
സായാഹ്നം.

“വിവാഹപൂർവ്വജീവിതത്തിെല വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത അവിഹിതരതിയും,
അനാവശ്യ ഗർഭധാരണവും, േചാരക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിെലാഴുക്കലും, കുറ്റേബാധ�
ത്താൽ നീറുന്ന മനസും ഒെക്ക ഉള്ളേപ്പാഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കു് വിവാഹജീ�
വിതാനുഭവം പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ഉള്ളിൽ മതിപ്പു േതാന്നി. ഞാൻ വന്ധ്യയല്ല. പാ�
ണ്ഡുവിനു കായികക്ഷമതയിെല്ലങ്കിലും, എനിക്കു് അമ്മയാവാം. അങ്ങെന ഔേദ്യാ�
ഗിക അംഗീകാരമുള്ള ആൺമക്കൾ എന്ന ലക്ഷ്യംേതടി ഞാൻ പരപുരുഷന്മാെര
പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ പൂചൂടി പടിയിറങ്ങിയ ആ ജീവിതാവസ്ഥ പാഞ്ചാലിക്കുണ്ടാവാ�
തിരിക്കാൻ അഞ്ചു പുത്രന്മാെര ഞാൻ പായിൽ അവൾെക്കാപ്പം കിടത്തിയതിെന്റ
േചേതാവികാരം അവൾ കൃതജ്ഞതേയാെട തിരിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ കഠിനഹൃ�
ദയെയ പ്രകൃതി പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷ െതളിവേല്ല അവൾ െപറ്റ
അഞ്ചുമക്കളും ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതു്?”

2018/06/09

“തക്ഷശിലയിൽ ആദ്യപതിപ്പിറങ്ങി ആഴ്ചെയാന്നു കഴിഞ്ഞില്ല വ്യാസഭാരത�
ത്തിെന്റ പനേയാലപ്പകർെപ്പടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണേല്ലാ ഹസ്തിനപുരിയിെല അറി�
യെപ്പടുന്ന സാക്ഷരെരല്ലാം. ഇന്നെല വഴിയിൽ കണ്ടേപ്പാൾ ചാർവാകനും പറ�
ഞ്ഞു, ആസ്വാദനം എഴുതുന്ന തിരക്കിലാെണന്നു്. എങ്ങെന വായിെച്ചടുത്തു കുരുവം�
ശഗാഥ? വസ്ത്രാേക്ഷപം വ്യാസൻ വിവരിച്ചെതാെക്ക േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇടെനഞ്ചു്
കലങ്ങിേയാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
“സംഭവബഹുലമായ മൂപ്പിളമത്തർക്കം പച്ചജീവിതത്തിെന്റ േനരറിവില്ലാെത്താ�

രു ഗുഹാജീവി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ശിശുസഹജമാെയാരജ്ഞത കണ്ടേപ്പാളാണു്
െനഞ്ചു് വിങ്ങിയതു്. എെന്ന മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ വ്യാസൻ െപടാപ്പാടു് െപടുന്ന�
തു, പ്രതിേയാഗികളായി കൗരവെര കറുത്ത ചായത്തിൽ േതക്കാൻ േവണ്ടിയായിരു�
ന്നു. മനുഷ്യമനസ്സിെന െവളുപ്പിലും കറുപ്പിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇവെരാെക്ക എന്തു്
പരിത്യാഗികൾ. യുദ്ധരംഗങ്ങൾ വ്യാസൻ വർണിച്ചതു വായിച്ചേപ്പാൾ, പതിെനട്ടു�
നാളും കുരുേക്ഷത്രപാളയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ സ്വയമറിയാെത െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു�
േപായി. വികലരചന മനസ്സിലാക്കാം, എന്നാൽ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആധി�
കാരികതേയാെട വ്യാസൻ െനഞ്ചുവിരിച്ചു പറയുേമ്പാൾ ഓർത്തു, ഒരിക്കെലങ്കിലും
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വ്യാസൻ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ. ൈവകുേന്നരം േചാരയും ൈജവമാ�
ലിന്യവും നിറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ മനസുമായി കൂടാരത്തിന്നകേത്തക്കു അഞ്ചു
ഭർത്താക്കന്മാരും അഞ്ചു ആണ്മക്കളും വരുേമ്പാൾ അവർക്കു സാന്ത്വനം നൽേക�
ണ്ട സ്ത്രീയുെട നിസ്സഹായത വ്യാസൻ കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഭൃത്യൻ സഞ്ജ�
യനു് െകാടുത്തു എന്നു് മഹാഭാരതം അവകാശെപ്പടുന്ന ദിവ്യദൃഷ്ടിെകാണ്ടു് യുദ്ധം
മുഴുവൻ സ്വയം കാണാൻ വ്യാസൻ സംയമനം കാണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ. എന്നാൽ
എെന്റ േഖദം വ്യാസെനകുറിെച്ചാന്നുമല്ല, ഭാവിയിൽ, ഒരു പെക്ഷ അടുത്ത യുഗത്തി�
ലും, ഈ വിലക്ഷണ വ്യാസഭാഷ്യം വായിേക്കണ്ടിവരുന്നവെര ഓർത്താണു്. ആർ�
ക്കറിയാം, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകെയന്ന നിലയിൽ ഹസ്തിനപുരിയും വനേമഖലകളും
േപാരാട്ടഭൂമിയും സന്ദർശിച്ചു് അസാദ്ധ്യ േചാദ്യങ്ങളാൽ ഞങ്ങെള വീർപ്പുമുട്ടിച്ച നി�
ങ്ങളുെട അഭിമുഖങ്ങൾ തെന്നയായിരിക്കും സൂക്ഷ്മവായനക്കു വരുംകാലങ്ങളിൽ വാ�
യനക്കാരുണ്ടാവുക.”

“എന്തു് പാഠം പഠിച്ചു പതിെനട്ടു നാൾ ചത്തും െകാന്നും? തർക്കം പരിഹരി�
ക്കാൻ മാത്രം നയതന്ത്രം തുണച്ചിേല്ല?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.
“ചാവലും െകാല്ലലും േപാരാട്ടത്തിൽ പതിവേല്ല? മഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഉദാത്ത�

ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത്തരം ചത്തും െകാന്നും പദപ്രേയാഗങ്ങളാൽ കളങ്കെപ്പടുത്തരുേത.
നമ്മുെട ആൾനാശം ചുരുക്കിപ്പറയണം, ശത്രുവിെന്റ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അത്യുക്തി�
യിൽ അഭിരമിക്കണം. പ്രതികാരെക്കാലയും േപാരാട്ടവധവും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴ�
ക്കരുതു്. പകയുെട സ്വരത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ േപാർക്കളത്തിൽ സംസാരിക്കുക. കർ�
ണ്ണൻ മരിക്കുന്ന അന്നു് രാവിെല ഞാനും അവനും കൂടിയാണു് പ്രാതലിനു കാള�
െയ െവട്ടി മുറിച്ചു േതാലും കുടലും നീക്കി കഷണങ്ങളാക്കി കഴുകി ഉപ്പും മുളകും
േതച്ചു എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നു് തിന്നതു്. ഇന്നു് സന്ധ്യ�
േയാെട ഗാണ്ഡീവം നിെന്റ കഴുത്തു െവട്ടും എെന്നാെക്ക ഭീമൻ അേപ്പാൾ കടന്നു�
വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചിരിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറയാം യുദ്ധഭൂമിയിെല പ്ര�
ശസ്തവധങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല അതിെലാെക്ക അതീതശക്തികളുെട ൈകക�
ടത്തലുകൾ ഉണ്ടു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു് േവണ്ടതു് ഉടനടി നിഗമനങ്ങൾ,
എന്നാൽ എത്ര രേണാർജ്ജം നിങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിച്ചാലും ഫലം േവദനാജനകമാ�
വും. ഞങ്ങൾക്കു് പാഞ്ചാലിയിൽ ഉണ്ടായ മിടുക്കൻ കുട്ടികൾ കൗമാരസഹജമായ
പ്രത്യാശേയാെടയാണു് േജതാക്കളായി മടക്കയാത്രക്കു തയ്യാറായതു്. പെക്ഷ പാ�
തിരാമിന്നലാക്രമണത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവു് അവെര ചവിട്ടിെക്കാന്നു. അതിനുടൻ
പ്രതികാരം െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വാെളടുത്തേപ്പാൾ സാരഥി പറഞ്ഞു ഇതു് യുദ്ധം.
ഇതിൽ പ്രതികാരമില്ല. അേപ്പാൾ കൗരവെര െകാന്നു കരൾ പറിച്ചു ഭീമൻ പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് െകാടുത്തതു്? അതു് യുദ്ധവിേരാധികൾ കൂട്ടിേച്ചർത്ത പ്രക്ഷിപ്തം. ഓേരാ കൗ�
രവെനയും ബഹുമാനിച്ചുെകാണ്ടു് അഭിജാതെപരുമാറ്റ മുറേയാെട ഭീമൻ ഗദാപ്രഹ�
രേത്താെടയാണു് യാത്രയയച്ചതു് എന്നു് േവണം വ്യാസൻ എഴുതാൻ. േജതാക്കളാ�
ണു് ചരിത്രം എഴുതുക, േവണ്ടിവന്നാൽ തിരുത്തുക എന്നതു് നാം നിലനിർത്തണം.

2018/06/10
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“മകനു് പതിനാറു തികഞ്ഞില്ല എന്നു് പറഞ്ഞതു് ഉത്തരയാണു്. പെക്ഷ നി�
ങ്ങൾ അഭിമന്യുവിനു് തിരക്കിൽ വധുവിെന കെണ്ടത്തി. കൗരവ േപാരാട്ടത്തിനു്
സഖ്യകക്ഷികെള കൂേട്ടണ്ട പാണ്ഡവർ വിവാഹവിരുന്നിനാേണാ െകാടുക്കുക മുൻ�
ഗണന?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.
വിരാടരാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പാളയം. മാനം നീലിച്ചു തുടങ്ങിയ

പ്രഭാതം.
“സഖ്യകക്ഷികെള േതടുന്ന ശത്രുകൗരവർ ആദ്യം വലയിടുക വിരാടെനയേല്ല?

അജ്ഞാതവാസക്കാലെത്ത ഞങ്ങൾ ആറുേപരുെട ഓേരാ നീക്കവും രഹസ്യസം�
ഭരണത്തിലൂെട േരഖയാക്കി മാറ്റിയ ‘കീചകെന്റ കുപ്രസിദ്ധ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ’
ഇന്നു് വിരാടെന്റ രഹസ്യഅറയിലാണു്. അതു് ദുേര്യാധനൻ തട്ടിെയടുത്താൽ, ഉയ�
രാനാവാത്ത വിധം താണുേപാവും പാവം പാണ്ഡവശിരസ്സുകൾ. വിരാടെന കൂ�
െട നിർത്താൻ യുധിഷ്ടരെന്റ ഹസ്തദാനം േപാരാ, വിരാടപുത്രിെയ അഭിമന്യുവിനു്
കന്യാദാനം െചയ്യിക്കണം. ഉത്തരാസ്വയംവരം പത്രപ്രവർത്തകർക്കു് വിരുന്നുണ്ണാ�
നല്ല പാണ്ഡവ ശക്തിപ്രകടനമായാണു്. ചാഞ്ചാട്ടസാധ്യതയുള്ള വിരാടഹൃദയ�
െത്ത പാണ്ഡവസഖ്യകക്ഷിയാക്കി േവണം കൗരവവിരുദ്ധ ൈസനിക സഖ്യങ്ങൾ
യാചിക്കാൻ.”

യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ കഠിന കായികപരിശീലനം ൈമ�
താനത്തു െചയ്യുേമ്പാൾ, അർജ്ജുനൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് സംസാരിക്കുന്നതി�
നിെട ഒരു കലമാനിെന കശാപ്പു െചയ്തു െതാലിയുരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അരിെക കത്തി�
ത്തുടങ്ങിയ െനരിേപ്പാടിൽ പാഞ്ചാലി ഉണക്കവിറകുകൾ േചർത്തു.

2018/06/11

“േപാർക്കളത്തിൽ പുഴേയാര ഊട്ടുപുരകളും അനുബന്ധ െതാഴുത്തിടങ്ങളും
ഒേന്നാടിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ േതാന്നിയ സംശയം-ഈ നാൽക്കാലികൾ മതിേയാ
െമാത്തം ൈസനികർക്കു വിശപ്പകറ്റാൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര. ആേഘാഷാന്ത�
രീക്ഷം നിറഞ്ഞ യുദ്ധഭൂമി. വാെളടുക്കാൻ ഇനി ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.
ഉപപ്ലാവ്യയിൽ നിന്നു് പാണ്ഡവസഖ്യൈസന്യവും എത്തി പാളയമടഞ്ഞിരുന്നു.

“രാവിെല േപാരാട്ടത്തിനു് േപാവുേമ്പാൾ ധാന്യാഹാരമരുതു് പാതി േവവിച്ച
മാംസം മതിെയന്ന ഇരുപക്ഷ ധാരണയായി. ആ നിലക്കു് േനാക്കിയാൽ നമ്മുെട
ൈകവശമുള്ള നൽക്കാലികൾ പത്തുദിവസത്തിനുണ്ടു്. അതിനകം നിർണായക�
വിജയം േനടാെത േപാരാളികൾ ‘നിരങ്ങുക’യാെണങ്കിൽ,ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാ�
റ്റം വരും. മൃഗമാംസക്ഷാമത്തിനു് പരിഹാരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു് തെന്ന കെണ്ട�
ത്താൻ ൈസനികർ അേപ്പാൾ തയ്യാറാവണം. േമനിെക്കാഴുപ്പുള്ള ൈസനിക�
െര തലെവട്ടാെത ബന്ദിയാക്കി പിടികൂടി ഊട്ടുപുരയിേലക്കുള്ള മാംസലഭ്യത നി�
ലനിർത്താൻ സഹകരിക്കണം. മനുഷ്യമാംസം മൃഗമാംസത്തിനു തുല്യമാേണാ
എേന്നാ? അതു് േപാരാട്ടത്തിനിടയിൽ പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കെപ്പട�
െട്ട. അേപ്പാൾ അെതാരുത്തമ കീഴ്വഴക്കമാവും. നിലം ഉഴുവാനും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ�
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ക്കുമായി േവണ്ടി കർഷകർ വളർത്തുന്ന വീട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാണ്ടു് തെന്ന ൈസനി�
കഭക്ഷണം മാംസഭരിതമാക്കണം എന്ന വാശി നടക്കുേമാ? ആേരാഗ്യവും ശരീ�
രെക്കാഴുപ്പുമുള്ള താൽക്കാലിക ൈസന്യങ്ങളിൽ നിന്നു് േനടണം അന്നന്നെത്ത
അപ്പം എന്നു് നിബന്ധനവച്ചാൽ തീരും നിങ്ങൾ െകട്ടിെപ്പാക്കുന്ന മാംസദൗർലഭ്യം.
ഒരു േനരെത്ത തീൻശാലമാംസസമൃദ്ധിയല്ല ഒരു യുദ്ധത്തിെന്റ വിജയമാണു് ഉന്നം.
ഞങ്ങളുെട ആയുധപ്രദർശനം കാണാൻ വരൂ. എല്ലാം മനുഷ്യനിർമ്മിതം പാണ്ഡ�
വെര േപാെല ‘ദിവ്യായുധ’ങ്ങൾ ഇവിെട ഇല്ല.”

“കലഹിക്കുന്ന കൗരവ-പാണ്ഡവ േപരക്കുട്ടികെള െകാട്ടാരത്തിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു,
കാനനഛായയിൽ ആടുേമക്കാൻ നിങ്ങളിരുവരും ഒരുങ്ങിക്കഴിേഞ്ഞാ?”

വിചിത്രവീര്യവിധവകളും, പാണ്ഡു-ധൃതരാഷ്ട്ര മാതാക്കളും ആയ അംബിക,
അംബാലിക എന്നിവേരാടു് കരുണയില്ലാെത െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രകൃതി ഞങ്ങൾ മൂന്നു സേഹാദരിമാർക്കും തന്ന സ്വയംവരം തട്ടിെത്തറിപ്പി�
ച്ചു നിസ്സഹായമായ ഈ െപണ്ണുടലുകെള എടുത്തു പന്താടിയ ഭീഷ്മരിന്നും മഹാരാ�
ജാവിെനാപ്പം രാജസഭയിൽ െഞളിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഈ പടിയിറങ്ങുന്ന�
തു പ്രതിേഷധത്തിലൂെടയാണു്. ക്ഷയേരാഗിയായ വിചിത്രവീര്യെന്റ കഫവും രക്ത�
വും െതറിച്ച കിടപ്പറയിേലക്കു് ഞങ്ങെള വലിെച്ചറിഞ്ഞ സത്യവതിേയാെടാപ്പമാണു്
ഞങ്ങൾ കാട്ടിേലക്കു് േപാവുന്നെതങ്കിലും, അവെര പച്ചക്കു കത്തിച്ച േശഷം മാത്ര�
േമ കരിമ്പുലികൾക്കു തിന്നാൻ ഞങ്ങൾ സ്വയം എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയുള്ളു. വൃത്തി�
െകട്ട ഒരു കുള്ളൻമുനി ഞങ്ങെള ബലാൽക്കാരം െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ, ഞങ്ങളു�
െട ശരീരങ്ങൾ പ്രതിേഷധിച്ചേപ്പാൾ, അയാൾ തന്ന ശാപമാണു് ൈലംഗികക്ഷമ�
തയില്ലാത്ത പാണ്ഡുവും കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരും. സത്യം മുഖത്തു് േനാക്കി
പറയാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടതിനു വ്യാസൻ ഞങ്ങൾക്കു് സത്യവതിയിലൂെട തന്ന ശിക്ഷ�
യാണു് ഈ കാനനവാസം. നീണ്ടകാല പുരുഷാധിപത്യത്താൽ അൽപ്പം പരിക്ഷീ�
ണെരങ്കിലും ഉച്ചത്തിൽ പ്രതിേഷധിക്കാെത ഞങ്ങളുെട പ്രാണൻ വിടില്ല.”

മുന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്ന മുൻ രാജാമാതാവു് സത്യവതി,
ഇരു പുത്രവധുക്കെളയും മുഖം തിരിെച്ചാന്നു തുറിച്ചു േനാക്കി. അേതാെട ആ നിർഭാ�
ഗ്യവതികൾ നിശബ്ദരായി.

2018/06/12

“വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു കഥാവേശഷയായ പാഞ്ചാലിെയ മറവു െചയ്ത േശ�
ഷമാണു് ഓടിപിടെഞ്ഞത്തിയ ഞാൻ നിങ്ങെള ഇേപ്പാൾ കണ്ടു മുട്ടിയതു്. എങ്ങെന
ഓർക്കുന്നു ആ വിചിത്ര സ്ത്രീെയ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ടിരേനാടു് കിതച്ചു െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു.“ആകസ്മികമായി
ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ അവൾ വന്നു. വന്നു െപട്ടു എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. നീ�
ണ്ടകാല ദുരനുഭവങ്ങളിലൂെട പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡവ ദാമ്പത്യം കടന്നു േപായി എന്ന
അടിസ്ഥാന വസ്തുത മാറ്റി വച്ചാൽ, ആ സ്ത്രീയുെട ജന്മാന്തരങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കി�
ലും പറയാൻ ഞാൻ ഇേപ്പാഴും അശക്തൻ. തിരക്കുണ്ട് . ഇനിയും വടേക്കാട്ടുള്ള
വഴിയിൽ ആരും േനാക്കാനാളില്ലാെത െകാഴിഞ്ഞു േപാേവണ്ടവർ ഞങ്ങൾ പാ�
ണ്ഡവർ. വിട.”
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കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾക്കും ആൺമക്കെള നഷ്ടെപ്പട്ട വേയാജനങ്ങൾക്കും
ഒരുേനരം സൗജന്യഭക്ഷണം, അതേല്ല യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ
ആദ്യപരിഗണന?” മഹാരാജാവിന്റ മുമ്പിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈക�
മുത്തി.

“അടിമത്തനിർമാർജ്ജനം-അതാണു് മുൻഗണന. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവി�
തം അെതെന്തന്നു രാവു പകൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയതു, ഭർത്താക്കന്മാർ നഷ്ടെപ്പ�
ട്ട കൗരവരാജസ്ത്രീകൾക്കു് ഉണ്ടാവരുതു്. അവർക്കു് ഭൂതാതുരതയുമായി അഭിരമി�
ക്കാൻ ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഉൾനാട്ടിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പണിയും. ആടിയും പാ�
ടിയും അവരവിെട ജീവിത സായാഹ്നത്തിെല ഓേരാ നാളും കഴിക്കും.” ഔേദ്യാഗി�
കരാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുരുേക്ഷത്രവിധവകെള ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കുടിെയാഴി�
പ്പിക്കുന്ന കർമപരിപാടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു നേന്ന രാവിെല പുതിയ ഹസ്തിനപുരി
ഭരണാധികാരിയും കൂട്ടാളി ഭീമനും.

“പുതിയ ഭരണകൂടപദവിേയറ്റ േശഷം യുധിഷ്ഠിരൻ ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ മിണ്ടി�
പ്പറയാെറാന്നുമിെല്ലങ്കിലും, ചുണ്ടുവിടർത്തി ഒന്നു് പുഞ്ചിരിക്കാറുള്ള മഹാരാജാവു്
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കണ്ടാൽ െപെട്ടന്നു് മുഖം തിരിക്കും. ഔേദ്യാഗികവക്താ�
വിെന കാത്തു് ചിലേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ െകാട്ടാരമുറ്റത്തു കാത്തുനിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ ഇത്തരം ‘രാജകീയഅവഗണന’ ആദ്യമാണു്. ദുേര്യാധനെനാെക്ക
എേപ്പാൾ കണ്ടാലും ‘എന്തുണ്ടു് വിേശഷം’ എന്നു് േചാദിക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദം ഇവി�
െട നിലനിന്നു എേന്നാർക്കണം. യുധിഷ്ഠിരനു് എെന്തങ്കിലും കുഴപ്പം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

ചാലുകീറി േകാട്ടക്കുള്ളിെല പുതിയ മഴക്കുഴിയിേലക്കു മഴെവള്ളം തിരിച്ചുവിടാ�
നുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു മിന്നുന്ന ശരീരമുള്ള ആ അർദ്ധനഗ്നൻ. ‘എന്തു് േജാലിയും
പാണ്ഡവർ െചയ്യും’ എന്ന പദ്ധതിയുെട പ്രചാരകനും.

“നമ്മെളാെക്ക നിസ്സാരമനുഷ്യജന്മങ്ങൾ എെന്നാെക്ക ഉന്നതാധികാരസമിതി
േയാഗത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഞങ്ങെള ഒതുക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ
പറയുെമങ്കിലും, പാഞ്ചാലിേയാടു് കിടപ്പറയിൽ അതിഭാവുകത്വത്തിെന്റ അതിപ്ര�
സരത്തിൽ പറഞ്ഞ അന്തിമാഭിലാഷമാണു് അനവസരത്തിലായതു. െപെട്ടന്നു്
ഞാൻ മരിക്കയാെണങ്കിൽ നീ അനുസ്മരണപ്രഭാഷണത്തിൽ ഏങ്ങലടിച്ചു പറയ�
ണം, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നിർദ്ധനൻ േപാലും നെമ്മ േപാെല മൂന്നു േനരം
കാളയിറച്ചി കൂട്ടി ഊണുകഴിക്കാനാവുന്ന ദിവസം വെര ഞാൻ അസന്തുഷ്ടനായിരി�
ക്കും. മഹാരാജാവു് രാത്രി കിടക്കും മുമ്പു്, നിലത്തു മുട്ടു് കുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു
ഞാൻ സത്യസാക്ഷി എന്നു്. ആർത്തു ചിരിച്ചുെകാണ്ടവൾ മുറി വിട്ടു പുറത്തു േപാ�
യതാണു് ആ പ്രജാേക്ഷമതല്പരെന്റ ദുഖത്തിനു് കാരണം, പിെന്ന അവൾ അയാളു�
െട മുറിയിൽ േപാവാറില്ല. അേതാെട മിണ്ടാട്ടം നിലച്ചു. മൃദുലവികാരങ്ങൾക്കു മുറി�
േവറ്റാൽ നമ്മുെട െപരുമാറ്റത്തിലും അതു് നിഴലിക്കിേല്ല?” മഴ നിെന്നങ്കിലും െപ�
െട്ടന്നുയർന്ന ജലനിരപ്പു സമർത്ഥമാെയാരു ‘ഭീമ’നീക്കത്തിലൂെട മഴക്കുഴിയിേലക്കു
അയാൾ തിരിച്ചുവിട്ടു.

2018/06/13
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“എേന്താ േനടിെയന്ന മട്ടിൽ േജതാക്കളുെട െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ആേവശേത്താ�
െട, ഭർത്താക്കന്മാർ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കാൻ അടുത്ത പടി മാറിനിന്നു
ആസൂത്രണം െചയ്യുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മാത്രം, ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ തുട�
െയല്ലു് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് എേന്താ മൃദുവായി േചാദിക്കുന്ന േപാ�
െല ദൂെര നിന്നു് എനിക്കു് േതാന്നി.” യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തെന്നയേല്ല ജീവകാലം മുഴുവൻ എെന്ന തുണിയുടിപ്പിച്ചും
അഴിച്ചും േവട്ടയാടിയ ശത്രു എന്നു് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ ഇരു�
ൈകകളും നീട്ടി ‘എന്നും ഞാൻ നിെന്റ ആരാധകൻ’ എന്നു് പറഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ
ഒരിറ്റു കുടിനീരിനു യാചിച്ചേപ്പാൾ, േമൽവസ്ത്രം നീക്കി മുലപ്പാൽ ഇറ്റിറ്റായി അവെന്റ
ചുണ്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു െകാടുത്തു. അതു് വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളാെട നുണച്ചു െകാണ്ട�
വൻ ശാന്തനായി. ഒരു െപെണ്ണന്ന നിലയിൽ അത്രയും െചയ്യാൻ എനിക്കവേനാടു്
ബാധ്യതയുണ്ടു്.” ഭാര്യെയ അേന്വഷിച്ചു മാദ്രിപുത്രൻ നകുലൻ ഓടിക്കിതെച്ചത്തുന്ന�
തു് കണ്ട പാഞ്ചാലി യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് യാത്ര പറഞ്ഞു.

“ഒളിേപ്പാരാളികളായ പാണ്ഡവരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം െചറുക്കാൻ കൗര�
വൈസന്യം പതിമൂന്നു വയസ്സു് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികെള ൈസനിക ബാലേവലക്കു
നിയമിക്കും എന്നു് ദുേര്യാധനൻ ഔേദ്യാഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണു് ശത്രുക്കൾക്കു േവണ്ടി കൗരവഭരണകൂടെത്ത ഈ പരീ�
ക്ഷണഘട്ടത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നതു്?” േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിലുള്ള പ്രതിേഷധേവദി�
യിൽ നിരാഹാരസമരം െചയ്യുന്ന യുക്തിവാദി ചാർവാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
നീരസേത്താെട േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു എെന്നാെക്ക ഒരു െപാതുസമ്മതിക്കു േവണ്ടി അയാൾ പറയുന്നത�
േല്ല? ഇന്നെല രാത്രി എെന്റ രണ്ടുകുട്ടികെള കൗരവസംഘം തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായതു്
അത്താഴം െകാടുത്തു അവെര ഉറക്കുേമ്പാഴാണു്. ഒന്നിനു് എട്ടും ഒന്നിനു് പത്തും.
െകാച്ചു ബ്രാഹ്മണകുട്ടികെള അങ്ങെന നിർബന്ധിക്കാേമാ എന്നു് അമ്മ േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ, അവളുെട കവിളിൽ വിരൽ െകാണ്ടു് കുത്തി അവർ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണ�
േയാദ്ധാക്കളുെട ഭൃത്യന്മാരായി മാത്രേമ ബ്രാഹ്മണകുട്ടികളുെട േസവനം വിട്ടുെകാടു�
ക്കൂ എന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല? േദ്രാണർ, കൃപർ, അശ്വത്ഥാമാവു് എന്നിങ്ങെന കു�
പ്രസിദ്ധ േയാദ്ധാക്കളുെട േപരുകളും പുറത്തുവിട്ടു.

ഇതു് ചാർവാകെന്റേയാ േദ്രാണാദികളുെടേയാ മാത്രം പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ
പത്രപ്രവർത്തകർ ചുരുക്കിക്കാണരുതു്. ഇതു് ബാലേവലെക്കതിെര അന്താരാഷ്ട്ര
മനുഷ്യ മനഃസ്സാക്ഷിെയ ഒന്നുണർത്താനുള്ള നിരാഹാരമാണു്.” പറഞ്ഞുതീരുേമ്പാ�
േഴക്കും, ‘രാജ്യവിേരാധി രാവിെല തുടങ്ങിേയാ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് െപാ�
രിച്ച മുയലിറച്ചിയും തിന്നു, നിറഞ്ഞ വയറുമായി നീ ഈ കപട നിരാഹാരം?’ എന്നു്
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അശ്വാരൂഢനായ ദുേര്യാധനപുത്രൻ, ചാർവാകെന കഴുത്തിലൂെട
കുരുെക്കറിഞ്ഞു അരയിൽ കുടുക്കി, വലിച്ചു കഴുതപ്പുറത്തിട്ടു അതിേവഗം പീഡനേക�
ന്ദ്രത്തിേലക്കു േപായി.

“യുദ്ധകാലത്ത്മഹാരാജാവു് ഒച്ചെവച്ചു ആഭാസകരമായി നൃത്തം െചയ്യുക�
യും,ഗാന്ധാര ഭാഷയിെലാരു ഉത്സവഗീതം, മഹാറാണി കൺെകട്ടഴിച്ചു ആലപി�
ക്കയും െചയ്യുന്നതു് കണ്ടു എന്നാണു നിങ്ങൾ െകാട്ടാരം േലഖിക യുമായുള്ള അഭിമു�
ഖത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതു്. അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കാത്തതു് െകാണ്ടാേണാ,
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നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ അവ്യക്തത ഉള്ളതു െകാണ്ടാേണാ, അഭിമുഖവാർത്ത വായി�
ച്ചേപ്പാൾ ഇവിെട വന്നു വിശദീകരണം േചാദിക്കണെമന്നു് േതാന്നി. ധൃതി േവണ്ട,
ആ സന്ദർഭം കൃത്യമായി ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?”

യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ ധൃതരാഷ്ട്രഭൃത്യേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപുരി�
യിൽ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടവ�
രിൽ ഒരാളായിരുന്നു, സ്ഥാനെമാഴിഞ്ഞ മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ ഒരിക്കൽ ദുഃ�
സ്വാധീനം ചുമത്തിയിരുന്ന ഈ സൂതഭൃത്യൻ സഞ്ജയൻ.

“കൗരവരുെട കുത്തും ചവിട്ടുേമറ്റു അഭിമന്യു പിടഞ്ഞു നിലത്തു വീണേപ്പാൾ,
അവെന്റ കഴുത്തിൽ ചവുട്ടി കർണൻ, വിജയചിഹ്നമായി തള്ളവിരലടയാളം കാണി�
ച്ചു് ശത്രു മരിച്ചു എന്നു് ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ച വിവരം തത്സമയം ഹസ്തിനപുരിയിൽ
കണ്ട ഞാൻ ധൃതരാഷ്ട്രെര ശബ്ദം താഴ്ത്തി അറിയിച്ചേപ്പാൾ, അതുവെര കൂനിപ്പിടിച്ചി�
രിക്കയായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ സഹിക്കവയ്യാത്ത ആഹ്ലാദം െകാണ്ടു് അടുത്തുണ്ടായി�
രുന്ന ഗാന്ധാരിെയ വലിച്ചടുപ്പിച്ചു തിരുവായിൽ തിരുവാ േചർക്കുന്ന ആ ജുഹുപ്സാവ�
ഹമായ കാഴ്ച-അതാേണാ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന രാജകീയ നൃത്തവും ഗാനാലാ�
പവും? വനിതാ പത്രപ്രവർത്തകയായതുെകാണ്ടു് വാെമാഴിയിൽ അശ്ലീലം വരാതി�
രിക്കാൻ േനരിയേതാതിൽ ഭാഷ ഞാൻ മാറ്റിയതുെകാണ്ടാേണാ എന്നും സംശയമു�
ണ്ടു്. കണ്ടതു് കൃത്യമായി പറയാൻ മുൻവിധികൾ അെല്ലങ്കിലും നെമ്മ സമ്മതിക്കുക�
യില്ലേല്ലാ.”

ഇതിഹാസരചനക്കു് ഒരു പനേയാലെക്കട്ടുമായി െകാട്ടാരത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരു�
ന്ന വ്യാസനു മഹാഭാരതയുദ്ധകഥ തത്സമയം കണ്ടതും േകട്ടതും പറഞ്ഞു െകാടു�
ക്കാൻ, ഇടയ്ക്കിെട ഇരുെചന്നികളിലും മുഷ്ടിെകാണ്ടു് ഇടിച്ചു ഓർമേപ്പടകം തുറക്കുക�
യായിരുന്നു ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ ആ വൃദ്ധഭൃത്യൻ.

2018/06/14

“േജതാക്കെളന്ന വ്യാേജന െചേങ്കാൽ പിടിെച്ചടുക്കാൻ ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ
പാണ്ഡവെര ആചാരെവടി െകാണ്ടു് ആനയിക്കുകയല്ല, ആതുരാലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാവുകയാണു് േവണ്ടതു് എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ വലിയവായിൽ പ്രസംഗി�
ക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ജയിച്ചവർ അവർ തെന്ന എന്നതിനു് െതളിവേല്ല ഉയി�
േരാെട എത്തി എന്നതും നൂറു കൗരവരുെട ജഢം തിരിച്ചറിഞ്ഞതും? ക്ഷീണമുെണ്ട�
ങ്കിലും പാണ്ഡവർക്കു് ചിത്തഭ്രമം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
കൗരവാനുകൂലികളുെട സേമ്മളനത്തിൽ െചയ്ത വികാരഭരിതപ്രസംഗത്തിനു്

കിട്ടിയ കയ്യടിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു അർദ്ധനഗ്ന യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ.
“ഉടൻ ചികിത്സ കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�

ത്തി എന്നു് വീണ്ടും വഴിയിൽ ഓേരായിടത്തും അവേരാധിക്കും. ഭീമൻ രൗദ്രഭീമനാ�
യി ഇരകെള േതടും. വിഷാദേരാഗിയായി അർജ്ജുനൻ അലഞ്ഞുനടക്കും. ചിത�
യിൽ മാദ്രിെയ തള്ളിയിട്ടു എന്ന പഴയ ആേരാപണം െപാടിതട്ടി നകുലനും അനുജ�
നും കുന്തിെയ േവട്ടയാടും. വടക്കൻ മലെഞ്ചരുവുകളിെല സുഖവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ
(അരുതു് ഇനിെയാരു വരണാവതം മാതൃക) മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൂ. കുന്തവും ഗദയുമല്ല
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മഴയും നിലാവും നിറഞ്ഞ േവെറാരു േലാകമുെണ്ടന്ന കാര്യം അവരിൽ തിരിച്ചുവര�
ണം. കുരുേക്ഷത്ര അവർക്കു ആത്മപീഡനേകന്ദ്രമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാ�
ലെത്ത ആ വനവാസം, അജ്ഞാതവാസവും പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടവും കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവർേക്കാർമ്മയില്ല. േവണ്ടതു് െകാച്ചുെകാച്ചു ൈകെത്താഴിലുകളും അന്തി�
യുറങ്ങാൻ െവേവ്വെറ കുടിലുകളും-ഏറ്റവും പ്രധാനം പാഞ്ചാലിെയ അവർെക്കാപ്പം
ഇനി അയക്കരുതു്. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി െകാണ്ടവൾ ഇത്രയും കാലം േപ പിടിക്കാ�
െത പിടിച്ചു നിന്നതു പ്രകൃതിയുെട സൗജന്യം.

2018/06/15

“സ്മൃതിനാശം വന്ന കുന്തിെയ നിങ്ങൾ ആട്ടിെത്തളിയിച്ചു കാട്ടിേലക്കയച്ചു
എന്നാണു കൃപാചാര്യൻ പരിതപിക്കുന്നതു്. വല്ല കഴമ്പുമുേണ്ടാ ആചാര്യെന്റ
ആേരാപണത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു്
തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിനപുരിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ.
ഞങ്ങളുെട കൂെട വരൂ അമ്മാ ഞാൻ എന്നു് ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നീ എേപ്പാഴാണു്
എെന്റ മകനായതു്, എനിെക്കാരു മകേനയുള്ളൂ അവൻ േതജസ്വിയായ സൂര്യപു�
ത്രൻ” എന്നാണവർ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതു്. വേയാജന�
നങ്ങൾക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ ഹിമാലയത്തിൽ വിശ്രമം എന്ന ഗുരുകുല
സംവാദത്തിേലക്കു് േപാവാൻ േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയിരം പൂർണചന്ദ്ര�
ന്മാെര കണ്ട മാദ്രിപുത്രൻ.

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

െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.
“കുന്തിയുെട സ്മൃതിനാശം ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു്

തെന്ന കൃപാചാര്യനടക്കം ഹസ്തിനപുരിയിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നേല്ലാ.
ഞങ്ങളുെട കൂെട വരൂ അമ്മാ ഞാൻ എന്നു് കുന്തിെയ ഉപചാരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച�
േപ്പാൾ, നീ എേപ്പാഴാണു് എെന്റ മകനായതു്, എനിെക്കാരു മകേനയുള്ളൂ അവൻ
േതജസ്വിയായ സൂര്യപുത്രൻ” എന്നാണവർ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
പറഞ്ഞതു്.”

വേയാജനനങ്ങൾക്കും േവണം അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ ഹിമാലയത്തിൽ വിശ്രമം
എന്ന ഗുരുകുല സംവാദത്തിേലക്കു് േപാവാൻ േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു ആയി�
രം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട ആ ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ.

“പ്രതിേരാധവഴിയാണു് നിങ്ങൾ കാരുണ്യകൗരവർ ഹീനപാണ്ഡവരുെട ആക്ര�
മണവാസനക്കു പകരമായി തിരെഞ്ഞടുത്ത ജീവേനാപാധിെയങ്കിൽ, എന്തിനിത്ര
ഭാരിച്ച െചലേവെറ്റടുത്തു? ദൂെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാരാട്ടേവദിെയാരുക്കി അവ�
െര െകാല്ലാൻ ക്ഷണിേക്കണ്ട കാര്യം? ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടയുെട വിള്ളലടച്ചു അക�
ത്തു കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നിേല്ല പാതിരാമിന്നലാക്രമണത്തിനു വരുന്ന അർദ്ധ
സേഹാദരെര കേയ്യാെട പിടികൂടാൻ?”
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െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. നടുെവാടിഞ്ഞു ചതുപ്പുനില�
ത്തിൽ മരണം കാത്തു് തളർന്നുകിടക്കുകയായിരുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൂെട കിടക്കുന്ന െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് ചൂതാടുന്ന പാണ്ഡവെര േപാെല�
യാേണാ കൗരവർ അവരുെട രാജസ്ത്രീെള എക്കാലവും പരിചരിച്ചതു്? പ്രതിേരാ�
ധവഴിയിെലെന്തങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റി പാപിപാണ്ഡവർ ഇടിച്ചുകയറി കൗരവരാജസ്ത്രീ�
കെള വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ ഏല്ലാ കൗരവകുടുംബങ്ങളിെലയും െമാത്തം
വനിതകളും കൂട്ട ആത്മഹത്യ െചയ്യുെമന്നു് ഭാര്യ എെന്ന താക്കീതു െചയ്തു. അേതാ�
െട ഞങ്ങൾ കുരുേക്ഷത്ര എത്രയും േവഗം യുദ്ധഭൂമിയാക്കി. രാജസ്ത്രീകൾ ഭയമില്ലാ�
െത കിടക്കാൻ, ഞങ്ങൾ ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി നിരപ്പാക്കി ശത്രുക്കൾക്കു പാളയം
േപാലും പണിതുെകാടുത്തു.” ഭീഷണേനാട്ടേത്താെട രണ്ടു കഴുകന്മാർ ഇരയുെട ചുറ്റും
ചിറകടിച്ചു.

“വിവാഹപൂർവ്വ രതിസാഹസത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കാരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു
എന്ന വസ്തുത ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചാണു് പാണ്ഡുവിെന ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചെതന്ന
െകാട്ടാരരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ടാക്കുെമന്നു ഗാന്ധാരി േപടിപ്പിച്ചാണു് മഹാരാജ�
പദവി ഉേപക്ഷിച്ചു പാണ്ഡുവിെന കാട്ടിേലക്കയെച്ചന്ന വാർത്തയിേപ്പാഴും കുതിരപ്പ�
ന്തികളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന േവണം ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം
ഇതിെന കാണാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡുവിധവയും
അഞ്ചു കുട്ടികളും അഭയാർഥികളായി വിദുരഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇടേവള.

“വിവാഹത്തിനുമുമ്പു് പാണ്ഡുവിെന്റ രതിയനുഭവങ്ങളുെട ആൾവിവരപ്പട്ടിക
തന്നാൽ മാത്രേമ അയാളുെട ൈക പിടിക്കൂ എന്ന നിബന്ധന ഞാൻ വച്ചിരുന്നു�
േവാ? ഭാര്യയുെട അവിഹിതസന്തതിെയ കുറിച്ചിത്ര മുൻവിധിയുള്ള പാണ്ഡുവിനു,
സ്വന്തം ഷണ്ഡത്വെത്ത കുറിച്ചു് വാ തുറക്കാെനന്തായിരുന്നു മടി? കായിക ക്ഷമ�
തയുള്ളവനായിരിക്കും കുരുവംശരാജാെവന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, മകെള പാണ്ഡുവിനു്
‘കന്യാദാനം’ െചയ്ത മാദ്രരാജാവ്അർപ്പിച്ച വിശ്വാസെത്ത തകർക്കാൻ ൈവമന�
സ്യം പാണ്ഡു കാണിച്ചുേവാ? അേതാ, സ്വന്തം രതിയനുഭവം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതു്
മുനിശാപം െകാെണ്ടന്ന കാരണം െകാട്ടാരം പാട്ടുകാെരെക്കാണ്ടു് നാടാെക പാടി�
പ്പിച്ചേല്ല അയാൾ വനവാസത്തിനു ഞങ്ങെളയും കൂട്ടി േപായതു്? വംശം നിലനിർ�
ത്താൻ ‘പ്രാേയാഗിക പ്രതിവിധി’ േതടുെമന്ന പാണ്ഡുനിർേദ്ദശം എന്തു് ‘വഴി’യാണു്
അയാൾ എനിക്കും മാദ്രിക്കും തുറന്നിട്ടെതന്നു കുതിരപ്പന്തിയിൽ േകട്ടുേവാ? കുട്ടി�
കൾ അഞ്ചു തികഞ്ഞേപ്പാൾ, ‘ബേല േഭഷു്, എന്നു് പറഞ്ഞേല്ല ആ കിടപ്പുേരാഗി
കഥാവേശഷനായതു്? കൂടുതൽ പ്രേകാപിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കഴുതച്ചുമടു് അന്തഃപുര
വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ പുറെത്തടുക്കാൻ കുരുവംശ ചരിത്രത്തിൽ നിെന്നനിക്കു കിട്ടും. പാ�
ണ്ഡുവിെന്റ മഹാറാണിയായി ഞാനിവിെട കഴിയുേമ്പാൾ ഗാന്ധാരി എവിെട ആയി�
രുന്നു എെന്നാന്നും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല.”

2018/06/16

“െപറ്റ കുട്ടികെള പാഞ്ചാലി േപാറ്റി വളർത്താത്തതു കണ്ടു മനം തപിച്ചാ�
ണു് നിങ്ങൾ അവെര പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു േപായി വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചതു്
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എേന്നാ?” അവിശ്വാസം നിഴലിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“േനരത്തിനു ഭക്ഷണം െകാടുക്കാെതയും കുളിപ്പിച്ചു് വസ്ത്രം മാറ്റാെതയും എന്തി�
നാണു് നീ െകാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങെള കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതു് എന്നു ഞാൻ വിമ്മിഷ്ടേത്താെട
േചാദിച്ചാൽ, ‘ഇതു് നിങ്ങളുെട കുട്ടിയല്ലേല്ലാ പിെന്നന്താ?’ എന്നവൾ അഞ്ചു േപേരാ�
ടും ഊഴം വച്ചു തുറിച്ചുേനാക്കി തിരിച്ചടിക്കും. കുട്ടികൾ ആരുെട ആയാലും അവർ വി�
ശന്നു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്നതു് കാണാൻ ആവാെത അവസാനം അവളറിയാെത
െകാണ്ടു േപായി ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തു ഏൽപ്പിച്ചു.” പറഞ്ഞു തീരുേമ്പാൾ
നകുലെന്റ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശബ്ദം ഇടറി. ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം താഴ്ത്തി.
ജാലകത്തിന്നപ്പുറത്തു രണ്ടു െപൺകണ്ണുകൾ ഇമതല്ലാെത ആ രംഗം രഹസ്യമായി
നിരീക്ഷിച്ചു.

“പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്പർദ്ധ വളർത്തി മാനസികമായി തളർ�
ത്താൻ െകൗരവർ നിേയാഗിച്ച ചാരവനിത എന്ന രഹസ്യ ഉത്തരവാദിത്വവും നിങ്ങ�
ളുെട കുപ്രസിദ്ധചൂതാട്ടേത്താൽവിക്കു് േശഷം പാഞ്ചാലി ഏെറ്റടുത്തു എന്ന ആേരാ�
പണം രാഷ്ട്രീയഹസ്തിനപുരിചർച്ചയിൽ ഈയിെട േകട്ടേല്ലാ”, പ്രവാസിജീവിതത്തി�
ലും ചാരവകുപ്പു് േമധാവിയായ നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മുൻവിധിയില്ലാെത കാണാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാർ. ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമായി
അയച്ചു െകാടുക്കുന്ന സുഗന്ധൈതലം അവൾ കുളികഴിഞ്ഞു നഗ്നേമനിയിൽ പുരട്ടു�
േമ്പാൾ, ഒറ്റമുറിക്കുടിലിൽ എല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരിൽ െപെട്ടന്നു�
ണരുന്ന ഊർജ്ജം, ആ വല്ലാത്ത തിടുക്കം, അന്ധമായ കിടമത്സരം, ഊഴം െത�
റ്റിച്ചും അവെള ഉടൻ ൈകവശെപ്പടുത്താനുള്ള ആേവശം-എല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന�
തു്, െകൗരവരുെട അശ്ലീലരാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം തെന്നയാവാം പാഞ്ചാലി. കള്ളി
െവളിച്ചത്തക്കാനുള്ള െതളിവു് കൂടുതൽ കിട്ടെട്ട, ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുമായി പങ്കു
വക്കാം.”

“അധികാരേമറ്റിട്ടു ആഴ്ച രണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ല ആേരാപണങ്ങൾ രെണ്ടണ്ണം പാണ്ഡ�
വഭരണകൂടെത്ത െപാളിച്ചടുക്കിയേല്ലാ. ഇന്നു് രാവിെല മുതൽ കുതിരപ്പന്തികളും വാ�
ണിജ്യെത്തരുവും ആെക ചർച്ചിക്കുന്നതു ഇവ രണ്ടും:

ഒന്നു്, ദുേര്യാധനപുത്രവധുവിെന െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി വിഴുപ്പലക്കിപ്പിച്ചു.
രണ്ടു്, ഭീമെന്റ രഥയാത്രക്കു് ചാർവാകൻ വഴിെകാടുക്കാെത തടസ്സെപ്പടുത്തി�

െയന്നു പറഞ്ഞു ഭീമസാരഥിയിറങ്ങിവന്നു യുക്തിവാദിയുെട െചകിട്ടത്തടിച്ചു.
ഇത്ര ഹൃദയവികാരമില്ലാെത എങ്ങെന നിങ്ങൾ വ്യാഴവട്ടക്കാല ഹിമാലയ

വനജീവിതത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തിറങ്ങി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താ�
വിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനപുത്രവിധവ, പാഞ്ചാലിയുെട വസതിയിൽ വന്നതു് സ്ത്രീചർമപരിപാ�
ലനം എന്ന പുതുെതാഴിലിൽ ൈനപുണ്യവികസനത്തിനാണു്. േദഹം വിയർക്കു�
ന്ന േജാലി െചയ്യുന്നെതാരു നല്ല കാര്യെമന്നു് പാഞ്ചാലി സാന്ദർഭികമായി പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, സ്വയം കുെറ വിഴുെപ്പടുത്തു ആ യുവകൗരവവിധവ െകാട്ടാരത്തിനു പി�
ന്നിെല ജലാശയത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കയും അതിനിടയിൽ സേന്താഷ�
േത്താെട തുണി കഴുകിയുണക്കുകയും െചയ്തു. വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ വരാൻ ൈവകി�
യതിെന്റ കാരണമായി പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലിയുെട വിഴുപ്പു കണ്ടാൽ വിഴുെപ്പന്നു് േതാ�



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 260

ന്നില്ല എന്നിട്ടും ഞാനെതാന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ കഴുകിേനാക്കിയതിനുേശഷം തിരിച്ചു
െകാടുത്തു. അതാരു പരാതിയാക്കി?

രഥയാത്ര െചയ്യുന്ന ഭീമനു് വഴി തടയുന്ന പദയാത്രയല്ല അഭിവന്ദ്യചാർവാകൻ
െചയ്തതു്. മത്സരിച്ചു മുട്ടിയുരുമ്മി നടന്നു കുതിരകെള വിറളി പിടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ പ്രേകാ�
പിതകുതിരയാണു് വാലു െകാണ്ടയാെള ശിക്ഷിച്ചതു്. അടി െകാണ്ടു് നിലവിളിച്ച
ചാർവാകൻ അതു് കണ്ട നാട്ടുകാേരാടു് പറഞ്ഞു, ഭീമസാരഥി ചാട്ട വീശി. അതാരു
പരാതിയാക്കി. പത്രപ്രവർത്തനമല്ല നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു്, നാട്ടുകാരുെട വിഴുപ്പല�
ക്കലാണു്.”

“സ്ഥലജലഭ്രമം നിറഞ്ഞ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥംെകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പരുക്കൻ പ്രതല�
വും േചാർച്ചയുമുള്ള ഈ കാട്ടുകുടിലിൽ ഇനിെയാരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം കൗരവഅടിമ
എന്ന കഠിനകൗരവശിക്ഷ നിങ്ങെള അേലാസരെപ്പടുത്തുന്നുേണ്ടാ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ദുരഭിമാനത്തിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിക്കുകയാണു്, കാലാതിവർത്തിയാ�

യി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന മഹാഭാരത ഇതിഹാസം എന്നതാണു് എെന്ന
ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു് അല്ലാെത കൗരവഅടിമ എന്ന അവസ്ഥെയാന്നുമല്ല.
പറഞ്ഞുവന്നാൽ അവർ നൂറുേപരും എെന്റ ആരാധകർ.”

2018/06/17

“മനുഷ്യാവസ്ഥെയ കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും െവളിപാടു് കുരുേക്ഷത്രാനുഭവം നിങ്ങൾ�
ക്കു് നൽകിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യു�
ദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിെല അന്തഃപുരത്തിനു പിന്നിെല ജലാശയത്തിൽ നീന്തി�
ക്കുളിക്കുകയായിരുന്നു സായാഹ്നെവയിലിൽ അവരിരുവരും. മൂന്നാം ലിംഗ ൈസ�
നികർ കാവൽ നിന്നു.

“യുദ്ധാവസാനദിനം അഞ്ചു മക്കൾ പാതിരാ ചതിയാക്രമണത്തിൽ െകാല്ലെപ്പ�
ടുക, പഞ്ചപാണ്ഡവർ േപാറേലൽക്കാെത േപാരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിന്നു് േജതാക്കളാ�
യി പുറത്തുചാടുക-ഇെതെന്ന ആെക അട്ടിമറിച്ചു. മറിച്ചായിരുന്നു യുദ്ധഫലം എന്നാ�
ണു് ഞാൻ അേപ്പാഴും ഇേപ്പാഴും േമാഹിച്ചതു്. ആ മാതൃേമാഹം പൂവണിഞ്ഞിരുെന്ന�
ങ്കിൽ, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ൈദവസൃഷ്ടി എന്നു് േപാലും ഞാൻ ഇരുൈകകളും
ഉയർത്തി ഈ െവള്ളത്തിൽ നിന്നു് െകാണ്ടു് ആകാശേത്തക്കു് േനാക്കി മഹത്വെപ്പ�
ടുത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു് ഞാൻ ആൺേവദിയിൽ ഉടുതുണി വലിക്കെപ്പട്ട
അടിമ. െപറ്റകുഞ്ഞുങ്ങളുെട ശവമടക്കിനു സാക്ഷി യാേവണ്ടി വന്ന അമ്മ. അഞ്ചു�
പുരുഷന്മാരുെട ഭാരം ചുമേക്കണ്ടി വന്ന പതിത. എെന്റ കുരുേക്ഷത്ര ഇനിയും തു�
ടങ്ങിയിട്ടിെല്ലന്നു കരുതുെന്നാരു െപൺ” അടിത്തട്ടു് കാണാവുന്ന ജലാശയത്തിേല�
ക്കവർ ആ േമാഹസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ഊളിയിട്ടു.

“അച്ഛെന കുറിെച്ചാരു ഓർമ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാേമാ?” പുതിയ ഭരണാ�
ധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കരിക്കുന്നനും കുറയും പായുന്ന ആ ഈറൻ കാട്ടുകുടിലിൽ, പരുക്കൻതറയി�
െല പായിൽ ചുരുണ്ടു കിടന്ന അച്ഛെന ഞാൻ എെന്റ പതിനാറാം പിറന്നാളിനു്, കു�
ളിച്ചു കുറിയിട്ടു് വന്ദിക്കാൻ അറച്ചറച്ചു മുേന്നാട്ടു കാൽവച്ചു െചന്നതായിരുന്നു. എെന്ന
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കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖം ഒന്നു് കൂടി ഇരുണ്ടു. ഇെന്നെന്റ ജന്മദിനെമന്നു ഞാൻ ൈകകൂ�
പ്പി അയാേളാടു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “ആരാടാ ശരിക്കും നിെന്റ ബീജദാതാവ്?”

എന്നു അശ്ലീലമായ ൈക ചലനേത്താെട അപശബ്ദ മുണ്ടാക്കി അയാൾ
എെന്ന െവല്ലുവിളിച്ചു. യമൻ എന്നു ഞാൻ േമേലാട്ടുേനാക്കി മൃദുവായി പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അയാൾ ആഭാസകരമായി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. അൽപ്പവസ്ത്രയായ ചിറ്റമ്മ മാ�
ദ്രി ആ സമയത്തു മുറിക്കകത്തു കടന്നേപ്പാൾ, പുറത്തു േപാവാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞു.
അതാ മുറ്റത്തു െവട്ടുേപാത്തിൻ പുറെത്താരു കരിങ്കാലൻ പാണ്ഡുവിെന്റ േനെര എറി�
യാനായി കയർ കുരുക്കിടുന്നു. പിേറ്റന്നു കുടിലിന്നരിെക ഉണക്ക വിറകു കൂട്ടി പാ�
ണ്ഡുവിനു് ചിതകത്തിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നതു് ദിവ്യേത�
ജസ്സുള്ള െതണ്ടിപ്പട്ടി മാത്രം.” മൺമറഞ്ഞ കുരുവംശാധിപൻ പാണ്ഡുവിനു് സ്മാര�
കം നിർമ്മിക്കുന്ന തീരുമാനം രാജസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഊട്ടുപുരയിേലക്കു മറ്റുനാലു
േപർെക്കാപ്പം േപാവുകയായിരുന്നു മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ.

2018/06/18

“ഇന്നുെമാരു നവജാതശിശുമരണം-ദരിദ്രകുടിലിലല്ല, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിൽ. അന്തഃപുരേവലക്കാരുെട വസതിയിലല്ല, മഹാറാണി ഗംഗയുെട പ്രസവ�
ത്തിൽ-തുടർച്ചയായ ഏഴാമെത്ത. ദുരൂഹതെയാന്നും േതാന്നിയിേല്ല?” മഹാരാജാ�
വു് ശാന്തനുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ േലാകത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ദുരൂ�
ഹമല്ലാതുേണ്ടാ? െതരുവായ െതരുെവല്ലാം ഓടിനടന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ െന�
യ്യുന്ന നിങ്ങൾ നാെള ഇേത സമയത്തു ഒരു പിടി ചാരമായി മാറിയാൽ അതും ദു�
രൂഹമാവുേമാ? ഇന്നെല ഈ സമയത്തു ഗർഭശ്രീമാനായിരുന്ന കിരീടാവകാശി
ഇേപ്പാൾ നദിെയാഴുക്കിെലവിെടേയാ െപാങ്ങിയ കുഞ്ഞുജഡമായതിൽ ദുരൂഹത�
യിേല്ല? ഉണ്ടു്. ഇനി അതിലധികം ദുരൂഹമേല്ല ഇന്നു് പുലർച്ച േചാരക്കുഞ്ഞിെന പു�
ഴയിൽ കഴുകിെയടുക്കും മുമ്പു് ൈകവിരലുകൾക്കിടയിലൂെട ഒഴുക്കിൽ വീണുേപായ
കുഞ്ഞിെന പ്രസവിച്ച ഗംഗയിതാ, െകാട്ടാരഉദ്യാനത്തിൽ വാസനപൂക്കൾ പറിക്കു�
ന്നതു േനാക്കൂ. രാത്രിയവൾ എെന്റ പായിൽ സുഗന്ധിയായി കിടക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടു�
െമാരു ഗർഭം ധരിക്കാൻ ശാരീരികക്ഷമതയുണ്ടാവും എന്നുറപ്പു്. നാെളയവൾ ഗർഭ�
വതിയാകും. മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും, െപറ്റ കുഞ്ഞിെന മുക്കിെക്കാല്ലും-ഒന്നും ദുരൂഹമല്ല.
എന്തു് ഹീനപ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങേളാടു് വാതുറന്നു വിശദീകരിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നാ�
മ്പുറ കഥകൾ.

2018/06/19

“ഗാർഹികപീഡനത്തിനു മകൾ ഇരെയന്ന ആേരാപണവുമായി പാഞ്ചാലൻ
പീഢക പാണ്ഡവർെക്കതിെര പടവാൾ ഉയർത്തിയേല്ലാ. ഭാര്യാപിതാവിെന്റ ഭീഷ�
ണിയിൽ ഭയന്നുേപാേയാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.
“ദക്ഷിണയായി ചിലരിൽ നിെന്നാെക്ക തള്ളവിരൽ കടിച്ചുമുറിെച്ചടുക്കുന്ന ഗു�

രുേദ്രാണർ എനിെക്കാരു അസാധ്യപണി തന്നു. സഹപാഠി പാഞ്ചാലെന വരി�
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ഞ്ഞുെകട്ടി ദക്ഷിണയായി മുമ്പിൽ വക്കണം. അന്നു് ഞാൻ കൗമാരവിദ്യാർത്ഥി.
എന്നിട്ടും ഏൽപ്പിച്ച േജാലി െചയ്തു. പെക്ഷ പാഞ്ചാലീപരിണയത്തിൽ പാഞ്ചാലൻ
എെന്റ െചവിയിൽ പറഞ്ഞു, അന്നു് ഞാൻ നിനക്കു് ബന്ദിയായി വഴങ്ങിത്തന്നതു്,
േദ്രാണശാപം നിനക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാനാെണന്നു്. അത്രേമൽ പ്രിയെപ്പട്ട പാഞ്ചാ�
ലനിേപ്പാൾ പരസ്യമായി ചൂടാവണെമങ്കിൽ, ആേരാ ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു സത്യം പ്രച�
രിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും.

സന്യസ്ഥർക്കു് േസവനം നൽകാൻ കൗരവാജ്ഞയുള്ളേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ,
പാഞ്ചാലിെയ ആ പുറം േജാലിക്കു നിത്യവും തള്ളിവിടുന്നതു് കണ്ടു ഞാനും മുഷ്ടിചു�
രുട്ടി പ്രതിേഷധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നവൻ തെന്ന േവണം
ആശ്രമമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അേല്ല, എന്നയാൾ അേപ്പാൾ വിലാപേത്താ�
െട തിരിച്ചടിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ അയാെള പിന്തുണച്ചു. ഞാൻ ചൂളിേപ്പായി. പീ�
ഢകയുധിഷ്ഠിരെന ഗാർഹികസ്ത്രീനീതിയിൽ ബാലപാഠം പഠിപ്പിക്കെട്ട പാഞ്ചാലൻ.
അെതാെക്ക വിഭാവന െചയ്യുന്നതിൽ േപാലുമുെണ്ടാരു കാവ്യനീതി.”

2018/06/20

“ആൺമക്കെള യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട വേയാജനങൾക്കു കുടിെവള്ളവും ധാന്യ�
വും എത്തിച്ചു കയ്യടി േനടുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നാണു് ഞാൻ നിങ്ങെള േതടി
വരുന്നതു്. ഇങ്ങെന ജീവിതസായാഹ്നം ദുരിതത്തിൽ കഴിേയണ്ട വരാേണാ നി�
ങ്ങൾ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങൾ?” എല്ലും േതാലുമായി ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാനധാരി,
കുന്തി, വിദുരർ എന്നിവർ വനാശ്രമത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക വഴിനടന്നു അവസാനം അവെര കെണ്ടത്തി.

“െകാന്നു തിന്നാൻ േനരേത്ത വിധിക്കെപ്പട്ട മാംസേഭാജികൾ, ഈ േശാഷിച്ച
ശരീരങ്ങൾ കണ്ടു മടുേപ്പാെട മടങ്ങുന്നു. അങ്ങെനെയാരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി
േനരിടുകയാണിേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ. പരസ്പരം ജീവെനാടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കിന്നു േപ�
ശികളിൽ കരുത്തില്ല. ഒരു ആകസ്മിക കാട്ടുതീ അതാണു് അരനൂറ്റാേണ്ടാളം ഹസ്തി�
നപുരി ഭരിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രർ ഈയിെടയായി േമാഹിക്കുന്നതു്. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന േനര�
ത്തു് നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാെയാരു അഗ്നിബാധയായാലും
സ്വാഗതം.”

“കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം നിങ്ങൾ കുടുംബസേമതം ആേഘാ�
ഷിക്കുേമ്പാൾ, വീഴ്ച പറ്റിേയാ? പത്തു വർഷം രാജസൂയ ചക്രവർത്തിനി ആയിരുന്ന
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വെര േപായി എന്തുണ്ടവിെട വിേശഷം എന്നു് ഇതു് വെര തിരക്കിയി�
േല്ല?” ആേഘാഷ േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാ�
ലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക തടഞ്ഞു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? ചക്രവർത്തിനി? അെതാന്നും നിങ്ങൾ ഇനിയും മറന്നിേല്ല?
കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള ഒരു മായൻനിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല, വിരുന്നു�
വന്നവെര വഴുക്കിവീഴ് ത്തുന്ന ആ െകാട്ടാരസമുച്ചയം? ചക്രവർത്തിനി എന്നതു് െവ�
റുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവിയും. ആ ശപിക്കെപ്പട്ട യമുനതീരനഗരിയിൽ, കഴിഞ്ഞ
പത്തുപതിനാലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി നിരപ്പാക്കാ�
നും, ൈജവൈവവിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇനി ഞങ്ങൾ ആെരയും സമ്മതിക്കി�
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ല്ല. അത്രയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിബദ്ധത ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം എന്നിൽ
നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല സ്ഥലജലഭ്രമത്തിനും, ഹസ്തിനപുരിയിെല വസ്ത്രാേക്ഷപ�
ത്തിനും ഇടക്കുള്ള കാലയളവിൽ െകൗരവർ െചയ്ത കുടിലനീക്കങ്ങൾ െപാതുേവദി�
യിൽ വിളിച്ചു പറയുെമന്ന്പാഞ്ചാലി. പ്രതികാരബുദ്ധിേയാെട അടിമശിക്ഷാവിധി
നിങ്ങൾ ആയുഷ്കാലം നീട്ടിയാലും പാഞ്ചാലി തളരില്ല എന്നു് അവെള േനരിട്ടറിഞ്ഞി�
ടേത്താളം ഈ െപൺമനം പറയുന്നു. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനെന രഹസ്യകാര്യാലയത്തിൽ കെണ്ടത്തി.

“െസൗന്ദര്യവർദ്ധക ഔഷധക്കൂട്ടുകളും ഹിമാലയ പഴവർഗങ്ങളും പുത്തൻ അടി�
വസ്ത്രങ്ങളും പ്രേത്യകം ൈസനികൻ വശം ഞാൻ അവൾക്കു രഹസ്യമായി െകാടു�
ത്തയച്ചതു് കിട്ടി നന്ദി എന്നുള്ള പാഞ്ചാലിയുെട മറുപടി ഇതാ വനശ്രമത്തിൽ നി�
ന്നു്. ഞാൻ വായിക്കാം.” മുറിയുെട മൂലയിൽ പുക പരത്തുന്ന പന്തം െവളിച്ചത്തിേല�
യ്ക്കു ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാലിയുെട പനേയാല വായിക്കാൻ നീങ്ങി.
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“കറവ വറ്റിയ മാടുകൾെക്കാരു അറവുശാല? കൗരവർ ബഹുസ്വരകുരുേക്ഷത്ര
ഊട്ടുപുരെയ മാറ്റിമറിച്ചുെവന്ന ഗുരുതര ആേരാപണവുമായി പാണ്ഡവർ പരസ്യപ്ര�
സ്താവനയിറക്കിയേല്ലാ. ഇരുൈസന്യങ്ങളിലും മിണ്ടാപ്രാണികേളാടു് മമതയുെണ്ട�
ന്ന വസ്തുത തള്ളിയാണു് ധിക്കാരി കൗരവർ കർഷകരിൽ നിന്നു് നാൽക്കാലികെള
യുദ്ധസംഭവനയായി തട്ടിെയടുത്തെതന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ.

എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
യുദ്ധത്തേലന്നു ൈവകിയ രാത്രി പുഴക്കടവിൽ നീരാടുന്ന േനരം.
“കൂെട െപാറുത്ത െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് േതാറ്റു് അവളുെട െപണ്ണവകാശ�

ങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പടുത്തിയ പുരുഷാധിപത്യപ്രമുഖൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന േവണം െപൺ�
മൃഗങ്ങളുെട പരിപാലകനാവാൻ. വനവാസക്കാലത്തവർക്കു ഞാൻ െകാടുത്ത
പണി അയല്പക്ക സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള രാപ്പകൽ സംരക്ഷണമായിരുന്നു.
എന്നിട്ടുമവർ ആശ്രമമൃഗങ്ങെള പാതിരാനീക്കത്തിൽ തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി െവട്ടി�
തിന്നിരുന്ന ഇറച്ചിക്കഥ പുറത്തായേപ്പാൾ, അക്ഷയപാത്രത്തിെല ധാന്യഭക്ഷണം
മൂന്നു േനരം െവട്ടിവിഴുങ്ങിയാൽ േപാരാട്ടവീര്യം േപാവുെമന്ന േപടി െകാണ്ടാെണ�
ന്നേല്ല അയാൾ പറഞ്ഞതു്? എന്നാൽ ഞാനയാൾക്കിേപ്പാൾ ഉറപ്പുെകാടുക്കുന്നു-
കുരുേക്ഷത്ര അടുക്കളയിൽ േവവുക േപാരാട്ടവീര്യത്തിനു പറ്റിയ മൃഗമാംസമായിരി�
ക്കും ഇന്നും എെന്നന്നും.”

“ആദ്യെത്ത കൗരവസഖ്യകക്ഷി സർവ്വൈസന്യാധിപൻ ഭീഷ്മർ പത്തുദിവസം
ആഞ്ഞു െവട്ടിയിട്ടും ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും വീഴാത്തതിൽ മനം െനാന്തു നി�
ങ്ങൾ, േദ്രാണർക്കു ചുമതല നൽകി ഒളിേച്ചാടാനിടയുെണ്ടന്നു പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു്
േമധാവി പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. നിേഷധിക്കുന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു.



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 264

“യുദ്ധകാലത്തു വാർത്താവിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണേമർെപ്പടുത്തുന്നതു് സ്വ�
തന്ത്രസമൂഹങ്ങളിൽ സാധാരണമാണു് എന്നു് തക്ഷശിലയിൽ രാജ്യതന്ത്രം പഠി�
ച്ച നിനക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ ജീവന്മരണേപാരാട്ടത്തിൽ കൗരവഭരണകൂടം
ചാരവാർത്തക്കുേപാലും വിനിമയം നിേഷധിക്കുന്നില്ല. നാളെത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ നിെന്റ േചാദ്യത്തിനു് ദുേര്യാധനൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന സൂചന
മാത്രം മതി, എെന്റ ആേഗാളതല ആരാധകരുെട അകം നീറാൻ. അതുെകാണ്ടു്,
വാർത്ത തമസ്കരിക്കുകയാണു് ആേരാപണം നിേഷധിക്കുന്നതിേനക്കാൾ സ്വീകാ�
ര്യം. ഇനി കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിയുന്നതുവെര നീ, കൗരവഊട്ടുപുരയിൽ അറവുസ�
ഹായിയായി േജാലി െചയ്യണം. സസ്യാഹാരിയായ കാശിബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ
ജനിച്ചവെളന്ന ജാതി പരിഗണനയിലാണു്, ഒെരാറ്റെവട്ടിനു തല െവട്ടാെത രാജ്യ�
േദ്രാഹത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മൃഗവധസഹായി എന്ന ഈ മൃദുശിക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി�
യതു്”, ദുേര്യാധനെന്റ േനരിെയാരു വിരൽ ചലനത്തിലൂെട സ്വകാര്യസുരക്ഷാഭടൻ
ഒരു ൈക െകാണ്ടവളുെട വാ െപാത്തി, മറുൈക െകാണ്ടു് ഉടൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഊട്ടു�
പുരയിേലക്കു െകാണ്ടു് േപായി.

“അഭയാർത്ഥികേളാെടന്താ ഇത്ര െവറുപ്പ്?
നിങ്ങളുെട അച്ഛെന്റ അനുജനേല്ല അവരുെട പേരത ഭർത്താവ്? ഒരിക്കൽ

പാണ്ഡു ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവായിരുന്ന എന്നും, പരിത്യാഗിയായി കാട്ടിൽ
േപായതാെണന്നും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ അഞ്ചുകുട്ടികെളയും െകാണ്ടു് ഒര�
ന്തിക്കൂര േനാക്കി േകാട്ടവാതിലിൽ മുട്ടുേമ്പാൾ കടക്കു പുറത്തു എന്നു് പറയുന്നതാ�
േണാ കുരുവംശസംസ്കാരം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
“അനധികൃതമായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിയുന്നതുെകാണ്ടല്ല ആറംഗ കുടുംബ�

െത്ത പാറാവുകാർ പിടിച്ചകത്തിട്ടതു്. തിരിച്ചറിയൽ േരഖേയാ സാക്ഷിെമാഴിേയാ
മറ്റു ഔേദ്യാഗിക പിൻബലേമാ ഇല്ലാെത കയറിവന്നു,.

“ഞാൻ കുന്തി ഇവർ പാണ്ഡവർ” എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു ബഹളം വച്ചാൽ വക�
വച്ചുെകാടുക്കുേമാ കൗരവർ?

പരപുരുഷാതിക്രമത്തിനു ആവർത്തിച്ചു ഇരയായി കുന്തി മൂന്നും, മാദ്രി രണ്ടും പ്ര�
സവിച്ച കുട്ടികെള പാണ്ഡു ഔേദ്യാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു എന്നു് കുന്തി വാക്കാൽ
പറഞ്ഞാൽ അഴിയുേമാ പിന്തുടർച്ചയുെട നിയമക്കുരുക്കു്? പാണ്ഡുവിധവ എന്ന തർ�
ക്കപദവിക്കു് പരിഹാരം ന്യായാധിപെന്റ മുമ്പിൽ െതളിവു് നിരത്തലാണു്. കാഴ്ചപ�
രിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും രണ്ടു ദശാബ്ദം മുമ്പു് കുന്തിെയ അറിഞ്ഞി�
രുന്നു എന്ന പരിചയം മതിേയാ, എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു േപായ പാണ്ഡുവിെന്റ പിന്തു�
ടർച്ച പാണ്ഡവർക്കു് ഞങ്ങൾ പതിച്ചുനൽകാൻ? അഭയാർത്ഥികൾ എന്നല്ല, അം�
ഗീകൃത പിതൃത്വമില്ലാത്തവേരാടും കൗരവർ കരുണകാണിക്കുെമന്നതിനു സാക്ഷ്യ�
മേല്ല, ആേരാരുമില്ലാത്ത കർണനു െകാടുത്ത അംഗരാജപദവി? രഥേമാടിേക്ക�
ണ്ടവൻ ഇന്നു് കിരീടം വച്ചേല്ല നടക്കുന്നതു്? രണ്ടു ഇളമുറ കൗേന്തയെര ശിശുേക�
ന്ദ്രത്തിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു എന്ന ആേരാപണവും വസ്തുതയുെട ബലമില്ലാത്തതേല്ല.
ഇരട്ടകളുെട അമ്മ മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിേലക്കു കുന്തി കുറ്റകരമായ ഗൂഢലക്ഷ്യ�
േത്താെട തള്ളിയിട്ടുെകാന്നു എന്ന ആേരാപണം വ്യവസ്ഥാപിതഭരണകൂടം അേന്വ�
ഷിേക്കണ്ടതിെന്റ ഭാഗമായി ആ െകാച്ചു കുട്ടികൾക്കു് സംരക്ഷണം െകാടുത്തതാ�
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േണാ ഞങ്ങളുെട അപരാധം? െകാടുംകുറ്റവാളിക്കു ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചാണു്
കൗരവർ രാജകീയ സ്വീകരണം െകാടുത്തെതന്ന്നിങ്ങൾ തെന്ന എഴുതിേല്ല മുഖ്യ�
വാർത്തയായി?”

2018/06/22

“ജന്മനാ അന്ധനായിരുേന്നാ? അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിദുരേരാടു് േചാ�
ദിച്ചു. വ്യാസെന്റ മൂന്നു മക്കളിൽ ഒരാെളന്നു സംശയിക്കെപ്പട്ട വിദുരർ വിേവക വച�
നങ്ങളുെട അകത്തുകെയന്നു ചാർവാകൻ സ്തുതി െചയ്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു.

“െകാട്ടാരരഹസ്യങ്ങളുെട വിഴുപ്പുെകട്ടിലാണു് നിങ്ങൾ തിരികത്തിച്ചതു്. അേതാ
നാരായേമാ വിചിത്രവീര്യ വിധവകളും വ്യാസനും ‘സേമ്മളിച്ച’േപ്പാൾ ജനിച്ച അസാ�
ധാരണ ജന്മങ്ങളായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും. അവരുെട ശാരീരിക പരി�
മിതികൾ ഇന്നു് കുപ്രസിദ്ധം. ധൃതരാഷ്ട്രരുെട കാഴ്ചപരിമിതി പ്രകൃതിയുെട ശാപ�
മാേണാ? അധികാരേകന്ദ്രിതമായ മനുഷ്യനിർമ്മിതിയാേണാ? േനർസാക്ഷിയ�
െല്ലങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിവായിക്കുേമ്പാൾ രണ്ടാമേത്തെതന്നു േവണം വിചാരി�
ക്കാൻ. ആരാണു് െചയ്തതു് എന്നു് േചാദിച്ചാൽ, അന്ധത ആർക്കു പ്രേയാജനം െച�
യ്തു എന്നേന്വഷിക്കാൻ ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുകെയാന്നും േവണ്ട. ന്യായമായും നിങ്ങൾ
പറയും പാണ്ഡുവിനു്. കായിക ക്ഷമതയില്ലാത്തവനു് െകാട്ടാരത്തിൽ ആരുെചയ്തു
െകാടുത്തു ഹീനസഹായം? അവിെടയാണു്, െതളിവിെന്റ അസാന്നിധ്യം. ഒേരാല�
യിൽ ആേരാ കുറിച്ചുവച്ച സേന്ദശം വായിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടു്. രാജവംശമാെണങ്കിലും
സാക്ഷരത പരിമിതമായിരുന്നു. എഴുതെപ്പട്ടെതാെക്ക എെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതു്
ഔേദ്യാഗിക േജാലിയുെട ഭാഗമായും. എെന്റ േജാലിെയെന്തന്നു േചാദിച്ചാൽ കു�
ഴങ്ങും: മന്ത്രി എെന്നാെക്ക െകാട്ടാരം േരഖകളിൽ കാണും എന്നാൽ ഞാെനാരു
ആജ്ഞാനുവർത്തി. പാണ്ഡു അധികാരേമാഹിെയന്നു ആവർത്തിച്ചു വാദിച്ചാലും,
മദയാനയുെട കരുത്തുള്ള േജ്യഷ്ഠെന പിടിച്ചു നിലത്തു മലർത്തിക്കിടത്തി, ഇരുകാ�
ലുകളും വിടർത്തി െനഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു, കണ്ണുരണ്ടും കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു, ‘ഇനി നീ
അന്ധൻ, രാജാവാകാൻ അേയാഗ്യൻ’ എന്നു് പറഞ്ഞു, െകാട്ടാരത്തിൽ ആെള�
ക്കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കളിക്കാരനാേണാ പാണ്ഡു? അവിെടയാണു് െകാട്ടാരഅട്ടിമറി
െവറുെമാരു വിഴുപ്പുെകട്ടായി മാറുന്നതു്. എങ്കിലും സംശയത്തിെന്റ തീ െകടാെത
േചാദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കൂ. ഭീരുത്വം മാറിക്കിട്ടിയാൽ അഴിച്ചുതരാം അപൂർവ്വയിനം
രഹസ്യങ്ങൾ.”

2018/06/23

“നിങ്ങൾെക്കതിെര ൈലംഗികാതിക്രമ േനരത്തു പാണ്ഡവർ കുടിലിൽ ഇല്ലായി�
രുെന്നങ്കിലും വിവരമറിഞ്ഞു വന്നു കാര്യം മനസ്സിലായേപ്പാൾ അവർക്കാശ്വാസമാ�
യി എന്നാണു ഭീമൻ പറഞ്ഞതു്. അങ്ങെന ആശ്വാസം േതാന്നാൻ മാത്രം കുറ്റവാ�
ളി ജയദ്രഥെന നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് ൈകകാര്യം െചയ്തു എന്നാേണാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനാശ്രമത്തിനു ചുറ്റും നിരീക്ഷണേഗാപുരങ്ങൾ
പണിതു അേന്തവാസികളുെട ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അഞ്ചാണുങ്ങളും
അേപ്പാൾ പുറത്തു തിരക്കിലായിരുന്നു.
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“െജയദ്രഥനുമായുണ്ടായ ആദ്യസമാഗമം എനിക്കു് പീഡാനുഭവം ആയി എേന്നാ?
പാണ്ഡവർ പക്ഷപാതേത്താെട അങ്ങെനെയാെക്ക പറെഞ്ഞന്നിരിക്കും. അെതാ�
രു വനമേഹാത്സവം എന്നാെണനിക്കു േതാന്നിയതു്. മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തിയുള്ള
സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തലും ഉപചാരം െചാല്ലലും ഒെക്ക ഓർക്കുേമ്പാൾ, കുലീനമാ�
യിരുന്നു ജയദ്രഥ െപരുമാറ്റം, ബലാൽക്കാരശ്രമത്തിൽ േപാലും കാണാമായിരു�
ന്നു ആ പ്രശസ്ത ൈസന്ധവൈവകാരികത. ആതിഥ്യ മര്യാദേയാെട അേദ്ദഹെത്ത
പായിൽ ഇരുത്തി സൽക്കരിച്ച േശഷം െപെട്ടന്നുണ്ടായ കായിക കടന്നുകയറ്റം
പ്രേത്യകിെച്ചാരു പരിഭ്രമവും കൂടാെത ഞാൻ െചറുത്തു േതാൽപ്പിച്ചു എന്ന വസ്തുത
അയാൾെക്കതിരായി ഒന്നും െതളിയിക്കാനല്ല. െചേയ്യണ്ടതു് ഞാൻ െചയ്തു എന്നു്
പറയാനാണു്. ഏതുവിധം േനാക്കുേമ്പാഴും അയാൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലല്ല. േവണെമ�
ങ്കിൽ ‘ആനന്ദമാർഗ’ത്തിലൂെട എനിക്കയാെള എളുപ്പം ബന്ദിയാക്കി, അരയിൽ
കുടുക്കിട്ടു മരയഴിക്കൂടിൽ കുന്തിച്ചി രുത്തി, ഭാര്യാസേഹാദരനായ ദുേര്യാധനേനാടു്
മുഷിഞ്ഞു വിലേപശി ഈ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലവനവാസത്തിൽ ഇളവു േനടാമായിരു�
ന്നിേല്ല? അെതാന്നും ഞാൻ െചയ്തില്ല, പാണ്ഡവർ എെന്റ െചലവിൽ സുഖിേക്കണ്ട
എന്നു േതാന്നി. ഭാര്യെയ പണയം വച്ചു് കളിച്ചു േതാറ്റ െകാള്ളരുതാത്ത ഭർത്താവും
കിങ്കരന്മാരും െകാടുംകാട്ടിൽ കഴിയെട്ട വ്യാഴവട്ടക്കാലം എെന്നനിക്കേപ്പാൾ േതാ�
ന്നിയാൽ, എെന്നയും കയറ്റുേമാ ജയദ്രഥെനാപ്പം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ?”

“കഴുത്തു കടിച്ചു മുറിച്ചു േചാര മാത്രം ഊറ്റിക്കുടിച്ച നിങ്ങെളന്താ, പിടച്ചിൽ തീരാ�
ത്ത കുഞ്ഞാടിെന കഴുകനു് വലിെച്ചറിഞ്ഞതു്? െതാലി വലിച്ചുനീക്കി ഉടൽ െപാളിച്ചു
എണ്ണയിൽ െപാരിച്ചു കൂട്ടംകൂടി മറ്റു പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം യുദ്ധവിജയം ആർമാദിച്ചു കൂ�
െട?” ദുേര്യാധനവധത്തിനു േശഷം പാളയത്തിെലത്തിയ േജതാക്കെള അഭിനന്ദി�
ക്കാൻ വന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഘാതകർ എന്നു നിങ്ങൾ പാണ്ഡവെര എക്കാലവും വിേശഷിപ്പിച്ചതും േപാരാ�
െതയാേണാ, മൃഗമാംസേഭാജി എന്നവ മതിക്കാൻ െകാതിക്കുന്നതു്?”

2018/06/24

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി നൽകിയ സൽക്കാരത്തിൽ
പെങ്കടുക്കാെത കൃപാചാര്യൻ മാറി നിന്നേല്ലാ. തുടങ്ങിേയാ പുതിയ ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ സ്ഥാനാേരാഹണത്തിൽ തെന്ന കല്ലുകടി?”, അത്താഴവിരുന്നുണ്ടു് ൈക കഴു�
കാൻ എഴുേന്നറ്റു നടക്കുേമ്പാൾ കണ്ട പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവിേയാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവരുെട കൂെട സകല െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കും കൂട്ടു് നിന്ന കൃപാചാര്യൻ,
ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു മാത്രം കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചു ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം തിരിെച്ചത്തി യേപ്പാൾ, ആ കുപ്രസിദ്ധഗുരുനാഥെന െവ�
റുെമാരു അലങ്കാരപദവിയിൽ ഒതുക്കണം എന്നതു് െമാത്തം പാണ്ഡവരുെട ഹൃദ�
യവികാരമായിരുന്നു. ഊണു കഴിക്കാെത അയാൾ ഇടഞ്ഞു മാറി നിന്നു എന്നതു്
വസ്തുതയാേണാ? എനിക്കു് സംശയമുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണപാചകർ സുഭിക്ഷമായി രഹ�
സ്യഅറയിൽ വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കാളയിറച്ചി െവടിപ്പായി തിന്നു ഇല നക്കിത്തുടച്ച�
െതാെക്ക ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന്റ സംഘാംഗം രഹസ്യമായി കെണ്ടത്തി”,
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വാക്കുകൾ കുറച്ചുപേയാഗിച്ച ഭീമൻ പെക്ഷ സമൃദ്ധമാംസഭക്ഷണത്തിെന്റ ആസ്വാ�
ദനലഹരിയിലായിരുന്നു.

“പേരതർക്കു നിലവിൽ അവകാശികെളാന്നുമില്ലേല്ലാ?” െകാട്ടാരഗുരു കൃപാ�
ചാര്യൻ മഹാപുേരാഹിതെന്റ അത്യുക്തിനിറഞ്ഞ ശരീര ഭാഷയിൽ വിളിച്ചുേചാദിച്ചു,
“പുണ്യനദിയിൽ ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ രക്തബന്ധമുള്ള ആെരങ്കിലും ഈ സദസ്സിലു�
േണ്ടാ?” കൗരവരുെട കൂെട നിന്ന അംഗരാജാവു് കർണ്ണനിൽ കൃപാചാര്യെന്റ േനാ�
ട്ടം ഉടക്കി. ഇരുൈകകളും പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചും നിൽപ്പു് ഒരു കാലിൽ നിന്നു് മെറ്റാ�
ന്നിേലക്കു മാറ്റിയും കർണ്ണൻ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു.

“ജഡങ്ങൾ ആറും അരക്കില്ലത്തിൽ കണ്ടതു് അസ്വാഭാവികമരണങ്ങൾക്കുള്ള
നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു് ൈവദ്യപരിേശാധനക്കു വിേധയമായി. ആകസ്മിക അഗ്നി�
ബാധയിൽ മരിച്ചതിെന്റ െതളിവുകൾ അങ്ങെന ഔേദ്യാഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്ക�
െപ്പട്ട. സ്ഥിതിക്കു് രാജകീയ ആചാരമനുസരിച്ചു വീണ്ടും ചിതകൂട്ടി ജഡങ്ങൾ ഒെന്നാ�
ന്നായി സംസ്കരിച്ചു. ഇനി പാണ്ഡവർ എന്ന വാക്കു വർത്തമാനകാലസാധുത ഇല്ലാ�
ത്തതാണു് എന്നു് മഹാരാജാവു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട രാജമുദ്രയുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറ�
യുന്നു. ഇനിയതിനു ഭൂതകാല പരാമർശം മാത്രം.” കൃപാചാര്യൻ അതു് പറയു�
േമ്പാൾ ഭീഷ്മരും ദുേര്യാധനനും “തെന്ന തെന്ന” എന്നു് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു.
കർണ്ണൻ മുഖം െപാത്തി െപെട്ടന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പാവുന്നതു കൃപാചാര്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ
മുഖത്തു അശാന്തഭാവം നിറഞ്ഞു.

2018/06/25

“േവട്ടയാടിയും പാതിെവന്ത ഇറച്ചി തിന്നും പരുക്കൻ തറയിൽ ഉറങ്ങിയും കാട്ടു�
കുടിലിൽ കൗമാരം വെര നിങ്ങൾെക്കാെക്ക കാരണവരായി കഴിഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരെന്റ
പ്രകൃതത്തിൽ എങ്ങെന െപരുമാറ്റകാപട്യം മായാത്ത മുഖമുദ്രയായി?” ഭീമഗദാപ്ര�
ഹരത്തിൽ തുടേയാടിഞ്ഞു ചളിയിൽ വീണ ദുേര്യാധനെന്റ അടുേത്തക്കു് “എന്തു് പറ്റി
ഉണ്ണീ “ എന്നു് വിലപിച്ചു അടുേത്തേക്കാടിെച്ചല്ലുന്ന പാണ്ഡവമുഖ്യെന കൗതുകേത്താ�
െട േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാപട്യെത്ത കാരണവർ കണ്ടതു് ജനിതകൈവകല്യമായല്ല, ജന്മസൗഭാഗ്യ�
മായാണു്. േവട്ടമൃഗമാംസം ആേരാരു മറിയാെത െപാരിച്ചു തിന്നു ചിറി കഴുകി,.

“ഞാൻ തീർത്തും സസ്യാഹാരി’ എന്നു േമനി പറയുന്ന ഒരു കൗമാരകാലയുധി�
ഷ്ഠിരെന ഞാൻ ഓർെത്തടുക്കുന്നു.”

“ഇേപ്പാൾ േകട്ട ‘ഗാന്ധാരീവിലാപം എത്രേയാ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് തെന്ന നി�
ങ്ങൾ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിെയ െചാല്ലി പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു എേന്നാ?” െകാട്ടാ�
രം െഞട്ടേലാെട േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര കുരുേക്ഷത്ര. മക്കളുെട ജഡമാ�
ണു് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്നെതന്നറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി കൺെകട്ടു് നീക്കി െപാട്ടിക്കര�
ഞ്ഞു കൃഷ്ണെന ശപിച്ചു പാടിയ ഗാന്ധാരീവിലാപത്തിൽ പാണ്ഡവർ പകച്ചുേപായ
അന്തരീക്ഷം.

“യുദ്ധേമഘങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട ആകാശത്തു കറുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സന്ധ്യ�
യിൽ ഞാൻ പിതൃസേഹാദരി കുന്തിെയ കണ്ടേശഷം ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ
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നിന്നു് പുറത്തുകടക്കുേമ്പാൾ വിദുരർ പറഞ്ഞു, മഹാറാണി ഗാന്ധാരിെക്കെന്ന കാ�
ണണെമന്നു്. ഞങ്ങൾ കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവിശ്വസനീയെമന്നിേപ്പാൾ നാം കരു�
താവുന്ന പലതും നാെള സംഭവിക്കുെമന്നും, ഇേപ്പാൾ മക്കെള പിന്തിരിയിപ്പിക്കാൻ
നിങ്ങൾ കൺെകട്ടഴിച്ചുണർന്നിെല്ലങ്കിൽ നാെള നിസ്സഹായയായി വിലപിേക്കണ്ടി�
വരുെമന്നും ഞാൻ ഗാന്ധാരിെയ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. േപ്രരണക്കു വഴങ്ങുന്നവരല്ല മക്കൾ
എന്നും, എന്തു് െചയ്യണെമന്നും ഗാന്ധാരി േചാദിച്ചേപ്പാൾ, അത്തരം ഒരു േശാക�
സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ, എെന്ന ശപിച്ചുെകാെണ്ടാരു വിലാപഗീതം ഞാനിേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു് രഹസ്യമായി െചാല്ലിത്തരാെമന്നു ആ വ്യഥിത മാതൃമനസ്സിെന ആശ്വ�
സിപ്പിച്ചു. ആ േശാകമുഹൂർത്തത്തിൽ, കൃത്യം വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ, നിത്യവും
സന്ധ്യക്കതു നാമജപത്തിെനാപ്പം വാക്കുെതറ്റാെത െചാല്ലി പഠിക്കണം എന്നുപ�
േദശിച്ചതവർ ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട െചയ്തു. യുദ്ധാനന്തരം എെന്ന പരസ്യശാപ�
ത്തിനു േനരിട്ടേപ്പാൾ, ഒേന്ന എനിക്കു് പറേയണ്ടി വന്നുള്ളൂ-അമ്മാ, ഒരു വാക്കു േപാ�
ലും െതറ്റാെത ഗാന്ധാരീശാപം ഉച്ചരിച്ചതിനു നന്ദി.”

2018/06/26

“അടിമുടി നവീകരിക്കുെമന്നു താങ്കൾ ആദ്യദിനം അവകാശെപ്പട്ടേല്ലാ. എന്താ�
യി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. കായികക്ഷമതയു�
ള്ള ആണുങ്ങെളല്ലാം െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു െകാണ്ടു് േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ആൾചലനം സാ�
വധാനത്തിലായിരുന്നു.

“ഭരണകൂടം എന്നു പറയാൻ നിലവിൽ അഞ്ചു പാണ്ഡവർ മാത്രമേല്ല ഉള്ളൂ.
സിംഹാസനം െപാടിതട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതു് േപാലും ഞങ്ങളാണു്. പതിമൂന്നുവ�
യസ്സിനു േമെല ഉള്ളവെരെയല്ലാം ദുഷ്ടദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ബലി െകാ�
ടുത്തിേല്ല? പതിമൂന്നിനു് താെഴയുള്ള പുതു ജനസംഖ്യയിലാണു് ഭാവിെതാഴിലാളി�
മണ്ഡലം അണിയിെച്ചാരുേക്കണ്ടതു്. ഞങ്ങൾക്കും പ്രായത്തിെന്റ പ്രശ്നമുണ്ടേല്ലാ.
ആേരാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുജീവിച്ചെതാെക്ക നിങ്ങളും ഒരു�
പെക്ഷ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടിട്ടും, ആയുസ്സി�
െന്റ ബലം െകാണ്ടു നടന്നു വന്നു രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ ഇല്ലാെത െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാെണെന്റ ആദ്യനയതന്ത്ര േനട്ടം. േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ ജയിക്കാൻ
െപട്ട പാെടാന്നും ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കാൻ േവണ്ടിവന്നില്ല. ‘െകാല്ലരുതു്
എന്തു് ദാസ്യവൃത്തിക്കും തയ്യാർ’ എന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വ്യക്തിഗതേസവന ദാതാ�
ക്കൾ ഇരുൈകകളും മലർത്തി പറഞ്ഞതു് െമാത്തം അരമനയുെട അനുമതിയായി.
നിലവിൽ േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളി ഭാര്യയുേടതാണു്. കുന്തിെയയും ഗാന്ധാരിെയയും
വനവാസത്തിനയച്ചുേവണം അവൾക്കു രാജമാതാപദവി ആവശ്യെപ്പടാൻ. എതി�
രാളിയായി അഭിമന്യുവിധവ എത്തിയതാണു് കഷ്ടം. ൈകക്കുഞ്ഞായ പരീക്ഷിത്തി�
െന കിരീടാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുേവണം ഉത്തരക്കു് െകാട്ടാരത്തിൽ അവകാ�
ശേത്താെട കാലുകുത്താൻ. അധികാര പ്രശ്നങ്ങളുെട നടുക്കടലിലും ഒരു െവള്ളിെവ�
ളിച്ചം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു-പാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കൾ മരിച്ചുേപായതു െകാണ്ടു ഭാ�
വിയിൽ പരീക്ഷിത്തും അവരും തമ്മിൽ സംഘട്ടനസാധ്യത ഒഴിഞ്ഞുേപായി. ഒരാ�
േലാചനയുമില്ലാെതയേല്ല ഭീഷ്മർ കുരുവംശത്തിൽ െകാള്ളരുതാത്ത ഓേരാേരാ കാ�
ര്യങ്ങൾ െചയ്തതു്. ഇനി ശരശയ്യയിൽ െചന്നുകണ്ടു രാജഭരണ ബാലപാഠങ്ങൾ
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ഞാൻ േനരിട്ടു് പഠിക്കണെമന്നു് കൃപാചാര്യർ. രഥേമാടിക്കാനുള്ളവെരല്ലാം െകാല്ല�
െപ്പട്ടതുെകാണ്ടു് ഭീമൻ സാരഥി.” യുധിഷ്ഠിരൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടല്ല സംസാരി�
ച്ചു െകാണ്ടിരുന്നതു്. െചന്നിയിൽ തല്ലിയും, കാലുകൾ മുേന്നാട്ടും പിേന്നാട്ടും ചലിപ്പി�
ച്ചും, സ്വയം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ജാലകത്തിന്നപ്പുറത്തു അയാളുെട കൗതുക�
േചഷ്ടകൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ നീരസേത്താെട േനാക്കി.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ േചാരയുെടയും, ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാരത്തിെന്റയും രു�
ചിയറിഞ്ഞ മറ്റു നാലു േപാരാളിപാണ്ഡവർ നാെള നിങ്ങൾെക്കതിെര തിരിഞ്ഞാൽ?
പാഞ്ചാലി അവരുെട കൂെട േചർന്നാൽ? അങ്ങെനയാണു് ഞാൻ പുതിയ മഹാരാ�
ജാവിെന േനരിട്ടതു്” അഭിമുഖത്തിെന്റ പനേയാലേരഖ യുദ്ധകാര്യേലഖകനു ൈക�
മാറിയ െകാട്ടാരം േലഖിക അന്നെത്ത െതാഴിലനുഭവം പങ്കിട്ടു.

“െകാട്ടാരത്തിൽ അന്തഃഛിദ്രം വിതക്കുന്ന ഇടെപടൽപത്രപ്രവർത്തകയുെട
െതറിച്ച േചാദ്യത്തിനു് മറുപടി പറയാനാവാെത തല െചാറിയുന്ന യുധിഷ്ഠിരെന
ഞാൻ ഇതാ മുമ്പിൽ കാണുന്നു.”

“അക്ഷയപാത്രം ഇെല്ലങ്കിൽ?”, ഊട്ടുപുരയിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്ന പാണ്ഡവെര ജാലകത്തിലൂെട േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“കുഴിമടിയനായ ഒരാെള മറ്റു നാലുേപർ വളഞ്ഞു വീഴ്ത്തി, െവട്ടി, െതാലിയുരിച്ചു ചുട്ടു�
തിന്നും. ഒരാൾ മാത്രമാവുേമ്പാൾ എെന്ന പച്ചക്കു് തിന്നും. അക്ഷയപാത്രം വയർനി�
റക്കുക മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിൽ നരഹത്യ തടയിടുന്നു എന്നു് കൂടി മനസ്സിലായേല്ലാ!”,
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“രഹസ്യസന്തതി എെന്നാെക്ക നാം ഇക്കാലവും സംശയിച്ച കർണ്ണെന്റ പിതൃ�
ത്വം അേപ്പാൾ ഭീഷ്മരുെട കുതിരവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അതിരഥനുതെന്ന? ഔേദ്യാഗിക
അംഗീകാരമുള്ള ൈവദ്യശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവര�
ങ്ങൾ: ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇന്നെല െപയ്ത േപമാരിെയക്കാൾ ജനങ്ങെള വലച്ചതു്
‘ജനിതകധാര’ എന്ന ൈവദ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാലയുെട ഈ െവളിെപ്പടുത്തൽ
ആയിരുന്നു. ഇതിെന്റ ഉടമ േവെറ ആരുമല്ല.

“േവണ്ട ഞങ്ങൾക്കു് രാജഭരണം” എന്ന വിപ്ലവസംഘടനയുെട ഒളിപ്രവർത്ത�
കൻ ചാർവാകൻ അതിരഥൻ എക്കാലവും സംശയത്തിെന്റ നിഴലിൽ ആയിരു�
േന്നാ? രക്തപരിേശാധന നടത്തിയതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർണനിൽ തെന്ന
ആയിരുേന്നാ?, അേതാ, അതിരഥെന്റ രണ്ടാമെത്ത മകനിേലാ? പരീക്ഷണം നട�
ന്ന സമയം സൂര്യഗ്രഹണം ആയിരുന്നു എന്ന വസ്തുതക്കു് പരിേശാധനഫലത്തിൽ
സ്വാധീനമുേണ്ടാ? സംഭവവികാസെത്ത പാണ്ഡവർ എങ്ങെന േനരിടണം എന്നാ�
ണു കുന്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്? പുതുതായി പൂക്കാരെത്തരുവുകളിെല ചുവരുകളിലും
ഇനി നിത്യവും ൈവകുേന്നരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ.

“കർണെന്റ പിതൃത്വം” എന്ന പരമ്പര നാെള മുതൽ
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“കൃഷി െചയ്തു ജീവിക്കുവിൻ എന്ന ആശീർവാദേത്താെട, സേഹാദരപുത്രന്മാർ�
ക്കു സ്വന്തമാെയാരു പുരയിടെമന്ന നിലയിൽ, യമുനയുെട തീരെത്ത ഖാണ്ഡവവനം
അന്ധരാജാവു് ചാർത്തിെക്കാടുക്കുേമ്പാൾ, കണ്ടുനിന്നതല്ലാെത, കുരച്ചു പ്രതിേഷധി�
േക്കണ്ടതേല്ല കൗരവർ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു്. േചാദിച്ചു.

“നൂറു കൗരവരും നിത്യവും േപായി ഗാന്ധാരിേയാടു് രാജസമ്മതം കിട്ടാൻ വാ�
ശിപിടിക്കുന്ന കാലം. അവർക്കുടൻ േവണ്ടതു് രാജസ്ത്രീകൾക്കു പ്രേത്യകം അരമന
പണിയാൻ സംരക്ഷിതവനം മുറിച്ചു മരത്തടി േവണം. പരിസ്ഥിതി താറുമാറാക്കരു�
തു് എന്ന മുടന്തൻ ന്യായം പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രർ സമ്മതിക്കാത്തേപ്പാഴാണു്, ഖാണ്ഡ�
വവനം മുറിച്ചു കൃഷിയിടം കെണ്ടത്താൻ പാണ്ഡവർക്കു് അനുമതി. ആധാരത്തിൽ
രാജമുദ്ര ചാർത്തും മുമ്പു്, അച്ഛെന െകാല്ലാൻ ദുേര്യാധനൻ ഗാന്ധാരിയുെട സഹ�
കരണം േതടി. മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്താൻ അമ്മെയ േപ്രരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ വത്സ�
ലമാതാവു് സമ്മതം മൂളി. കാഴ്ച കുറെവങ്കിലും, രാജാവു്, ഗാന്ധാരി നീട്ടിയ ദ്രാവക�
ത്തിൽ ‘ഒെരലിെയ’ മണത്തു ദുേര്യാധനെന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ ലഘുപാനീയം
ആദ്യം നീ കുടിച്ചു േവണം എനിക്കു് കഴിക്കാൻ. കൗരവൻ കുഴങ്ങി. എേന്താ മാലി�
ന്യം കണ്ടു, മാറ്റി േവെറ െകാണ്ടുവരാം എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, കൺെകട്ടു് നീക്കി ഗാ�
ന്ധാരി സാഹചര്യത്തിെന്റ സംഘർഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സമസ്താപരാധങ്ങളും െപാറു�
ക്കണെമന്നു ഗാന്ധാരിയും മക്കളും കാലിൽ വീഴുന്നതിനു ഞാൻ സാക്ഷി. എന്നിട്ടും
ൈകകൾ വീശി പുറത്തുവന്ന ദുേര്യാധനൻ രാജസഭയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഖാണ്ഡവവനം വിഭാവന െചയ്യുന്നതു് ഒരുത്തമ ഭാവിജീവിതമാെണങ്കി�
ലും, അതിേലാല പാരിസ്ഥിതിക പ്രേദശെമന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷണം അർഹിക്കു�
ന്ന ഇടമായതുെകാണ്ടു്, ഹസ്തിനപുരിഭരണകൂടത്തിെന്റ ഒരു കണ്ണു് അവിേടെക്കന്നും
നീളും. കാടു് കത്തിക്കുകേയാ അവിെടയുള്ള ജീവജാലത്തിനു നാശം വരുത്തുകേയാ
അരുതു് എന്ന നിബന്ധന അനുബന്ധമായി േചർത്തിേട്ട, രാജമുദ്രയുള്ള ആധാരം
മന്ത്രി വിദുരർ യുധിഷ്ഠിരനു് ൈകമാറിയുള്ളു. േതാറ്റുെകാടുക്കുന്നവനല്ല ദുേര്യാധനൻ
എന്നു് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇതുേപാെല എത്രഎത്ര സംഭവങ്ങൾ.”

“ഹസ്തിനപുരി-കുരുേക്ഷത്ര േദശീയ പാത വീതി കൂട്ടുന്ന ശ്രമദാനത്തിൽ, കിള�
ച്ചും മണ്ണു് ചുമന്നും െകൗരവർ നൂറുേപർ പണി െചയ്യുന്നതു് േപാെല അഭിനയിക്കു�
േമ്പാൾ, അവെര ഒെന്നാന്നായി പിന്നീടു് ഓർക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തി�
രിച്ചറിയുേമാ, കുരുവംശഭരണകൂടത്തിെല എന്തുതരം കാർമികർ ആെണന്നു്? സം�
ശയമുണ്ടു് അെല്ല? സാരമില്ല, അവരുെട െമാത്തം പിതൃത്വം ഒന്നു്, അതാണു് ആ
മുഖസാമ്യത്തിനു മിതമായ സമാധാനം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപെര േനാക്കൂ.
ഓേരാരുത്തരും ഓേരാ വിധം അെല്ല? കാരണം എെന്തേന്നാ? ഒരാൾ കാലെന്റ
മകനാെണങ്കിൽ ഒരാൾ ഇന്ദ്രെന്റ മകൻ. ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ നകുലസഹേദവന്മാർ�
ക്കു് ഇരട്ടപിതൃത്വമുണ്ടു്. എെന്താരു വ്യത്യാസമാണു് ധാർതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡവരും
തമ്മിൽ അേല്ല?” േവട്ടമാംസം തിന്നും മദ്യം കഴിച്ചും ഭീമൻ െകാട്ടാരം േലഖികയുമാ�
യി കൂട്ടം കൂടി. അജ്ഞാതവാസത്തിനുേശഷം വിരാടേദശത്തിൽ ൈസനികസംഭ�
രണ ചുമതലയുമായി മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ ചുറുചുറുേക്കാെട ഓടിനടന്നു.

“നിങ്ങളുെട ൈപതൃകമായ കുരുവംശത്തിെല നാറുന്ന കിടപ്പറക്കഥകൾ ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യുെട മുമ്പിൽ കഴുകിയിട്ടു എന്തു് കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
സ്വരം കനത്തു.
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“കഴുകിയതേല്ല ഉള്ളു ഇനി ഉണക്കിമടക്കുന്ന കാര്യത്തിേലക്കു കടക്കാം. പന്ത്ര�
ണ്ടു െകാല്ലം കാട്ടിൽ ശിക്ഷ േനരിെട്ടങ്കിലും, പാണ്ഡവർ നിസ്സാരന്മാരല്ല എന്നു് നി�
ങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്ര അരമനയിൽ െചന്നു് ശക്തമായി പറയണം. പത്രപ്രവർത്തകെര
രാജധർമത്തിൽ മധ്യവർത്തി ആക്കുന്ന രീതി അടുത്ത യുഗത്തിൽ സാർവർത്രികമാ�
വും എന്നു്, ഉത്തരയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു് വന്ന അഭിമന്യു ഈയിെട പറയുന്നതു്
േകട്ടു. കുറഞ്ഞ െചലവിൽ കാര്യം നടത്തിക്കിട്ടാൻ നിങ്ങെളേപാലുള്ളവർക്കു നക്കാ�
പ്പിച്ച തന്നാൽ മതിയേല്ലാ.”

2018/06/29

“ഉറക്കം വരാെത കിടക്കുേമ്പാൾ, േകൾക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന സ്വകാര്യം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ പുരുഷാധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന െപണ്ണടി�
മയല്ല, പൂർണസ്വതന്ത്ര എന്നാേരാ വന്യഭാവനയിൽ ഉന്മാദം പടർത്തും. അേതാെട
ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തു ചാടി കാട്ടരുവിയിൽ സ്വർണമത്സ്യമായി ഒഴു�
കി രക്ഷെപ്പട്ടു വിദൂരതയിേലക്കു് േപാവും.”

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

“കൗരവഅടിമകളായി ജീവിതാവസാനം വെര ഇവിെട ജീവിച്ചു കുഴഞ്ഞുവീണു
ആേരാരുമറിയാെത മരിക്കും.”

“പ്രകൃതി പാണ്ഡവർക്കു് നന്മ െചയ്യുെമന്നുറപ്പായി” പ്രശാന്തമായ ആ വസന്ത�
കാലപ്രഭാതത്തിൽ വനാശ്രമത്തിനു പുറത്തു, മറ്റു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയുെമാ�
ത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, ഒരു വിേനാദസഞ്ചാരിയുെട ഉേന്മഷേത്താ�
െട ചുറ്റും േനാക്കി.

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

“സഹനത്തിെന്റ നീണ്ട പാത എെന്നാെക്ക േയാദ്ധാക്കൾ പറയും. അടിമയാ�
െണങ്കിലും ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ അധികാരിയാവും. അതാണു് ഖാണ്ഡവവനം കത്തി�
ക്കുേമ്പാൾ പ്രകൃതി തന്ന വാക്കു്. ഈ ദുരിതജീവിതം കുെറ ക്ഷമിക്കും. എല്ലാം ത്യാ�
ഗം എന്നു് േപാലും കരുതും. ഒന്നും ഫലിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആയുധം കയ്യിെലടുക്കും.
തലകൾ സ്വാഭാവികമായും ഉരുളും.”

2018/06/30

“ഊഴം കാത്തു അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ ചങ്കി�
ടിേപ്പാെട ഈ ഒറ്റമുറിയിൽ വരുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ നിങ്ങളിരുവരുെട
രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവണം എന്നതേല്ല നിലവിലു�
ള്ള െപാതുദാമ്പത്യ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം? അേതാ അത്തരം പരിഷ്കൃത ധാരണെയാന്നും
ഇേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“എെന്താെക്ക താറുമാറാക്കിയാൽ കിടപ്പു മുറിക്കകെത്ത ആൺ-െപൺ ശാരീ�
രിക പാരസ്പര്യെത്ത കലക്കിമറിച്ചു മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു
േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും. അപമാനേബാധേതാെട കൂട്ടുകാരനും ഞാ�
നും രണ്ടു മൂലയിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും. അസ്ത്രം മറന്നുവച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു്
എന്നു് ‘നിഷ്കളങ്ക’മായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ മുറിയിൽ ഇടിച്ചു കയറിയതും,
‘കടക്കു പുറത്തു’ എന്നു് പറയാെത തെന്ന, അയാൾ ഉടനടി പുറത്തു കടന്നതും ഇതു�
വെര ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല.”

“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് ഒരനു�
ബന്ധ അലങ്കാരമായി മാത്രെമന്നു് കരുതുന്ന വാണിജ്യ മണ്ഡലം ഹസ്തിനപുരിയിലു�
ണ്ടു്. അവെര പെക്ഷ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, െവളുത്ത േദവരൂപികൾ അഞ്ചു�
േപർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും, എന്തിെനാരു ശ്യാമ യാദവൻ? ഒന്നും േവണ്ടായിരുന്നു
എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ലേപ്പാഴും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്താനും പണയെപ്പടുത്തി അടിമയാക്കാനും പാടുെപടുന്ന
െകൗേന്തയർ എവിെട, ഞാൻ ആപത്തിൽ െപടുേമ്പാൾ, പടിഞ്ഞാറു് കടേലാര
നഗരിയിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ േപാലുമറിയാ�
െത, മറിച്ചിടുന്ന ആ പ്രിയസുഹൃെത്തവിെട.” വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീ�
തകാലസന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ മൂടുപടം മുഖമടച്ചു വീണു എന്നിട്ടും, പാഞ്ചാലിയുെട
കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ഇരുളിൽ കാണാമായിരുന്നു.

2018/07/01

“ചൂതാട്ടം പരിശീലിച്ചും, കൗരവെര േപാരാട്ടത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കുന്നതു് വിഭാ�
വന െചയ്തും, അല്ലലില്ലാെത വ്യാഴവട്ടക്കാല ശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണു് പാണ്ഡവർ
എന്നെതാരു സാമാന്യവസ്തുതയായി ഇതിനകം കൗരവർക്കിടയിൽ പരെക്ക അം�
ഗീകരിക്കെപ്പട്ടതേല്ല? ഇതു് മറച്ചുവച്ചു് നിങ്ങൾ എന്തിനു അവരഞ്ചു േപരും നിരന്ത�
രം തലയിൽ തുണിയിട്ടു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ രഹസ്യവിവര േശഖരണത്തിലാെണന്ന
വ്യാജവാർത്ത ആവർത്തിച്ചു വിട്ടു െകൗരവെര പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്നു?”, പത്രാധിപർ
അനിഷ്ടസൂചകമായ േഗാഷ്ടിേയാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, നൂറിൽ പാതി കൗരവരും ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയുെട
അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള േദശീയപാതകളിൽ കാണുന്ന കുതിരപ്പന്തിക�
ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ചാരപ്പണി നടത്തുകയാണു്. പാണ്ഡവരും അേപ്പാൾ െകൗര�
വരറിയാെത ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ േതടി ഒളിവിൽ േപാവുന്നു എങ്കിൽ എന്താണു് കുഴപ്പം.
തിന്നുന്ന േചാറിനു രണ്ടു ശത്രുനിരകളും അങ്ങെന അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. രാജവാഴ്ചക്കാല�
െത്ത പരിമിത മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭരണകൂടജാഗ്രത ഒരു
െപൺപത്രപ്രവർത്തക എങ്ങെന ഉറപ്പു വരുത്തും? പറേഞ്ഞക്കാം, ആണ്ടുപിറപ്പു
മുതൽ േവതനേസവനപരിഷ്കരണം േവണം. ഹിമാലയത്തിെല വനാശ്രമത്തിൽ
േപായി പാഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തു ഒരു െകട്ടു പനേയാലക്കുറിപ്പുകളുമായാണു്
ഞാൻ തിരിച്ചുവരുന്നതു്. കൗരവ-പാണ്ഡവ േപാരാട്ടെത്തക്കാൾ െപാതുസമൂഹ�
ത്തിനു താൽപ്പര്യം പാഞ്ചാലി എങ്ങെന പാണ്ഡവെര ഗാർഹികപീഡനത്തിലൂെട
ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതായിരിക്കും.”
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“തർക്കപിതൃത്വം തീർപ്പായിെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സംശയേത്താെട
േനാക്കി.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് മനഃസ്സാക്ഷിെയ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്ക�
ണം എന്ന േതാന്നലിലാണു് സത്യം െവളിെപ്പടുത്താൻ അഭിമുഖം തരുന്നതു്. പാ�
ണ്ഡുവുെമാത്തു ഞാനും മാദ്രിയും യാതന അനുഭവിക്കുന്ന കാലം. കായികക്ഷമത�
േയാ ഇച്ഛാശക്തിേയാ ഇല്ലാത്ത ദുർബലനായ പാണ്ഡു, പരുക്കൻ തറയിൽ പായ
വിരിച്ചു കിടന്ന ഓർമ്മ. ഞങ്ങൾ രണ്ടു യുവതികൾ മാതൃത്വം എന്ന െപണ്ണവകാശ�
ത്തിനു േവണ്ടി വഴി േനാക്കുകയാണു്. സമീപെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ േസവന�
മുണ്ടായിരുന്നതു് െകാണ്ടു് ആശ്രമാചാര്യനുമായി അടുത്തു. സഹായം ആശ്രമത്തിൽ
നിന്നു് കിട്ടി. അവിെട േപാവുന്നതിനിടയിൽ അരുതാത്തെതേന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന
തിരിച്ചറിവിൽ, പിേറ്റന്നു് േപാവാെത വീട്ടിലിരിക്കുേമ്പാൾ. ആശ്രമത്തിൽ നിെന്നാ�
രു ‘ഹംസം’ ‘ഉടൻ വരൂ’ എന്ന സേന്ദശം ൈകമാറി. വഴങ്ങി യിെല്ലങ്കിൽ ‘ആചാര്യ�
സംേയാഗം’ െപാതുസമൂഹം അറിയുെമന്ന ഭീഷണിയിൽ ഞങ്ങൾ മടി വിട്ടു വീണ്ടും
അയാൾക്കു് വഴങ്ങി. വിശ്വസ്ത അനുയായികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കു േമൽ അധിനിേവ�
ശം ഉണ്ടായി എന്നെതാരു അനുബന്ധ വസ്തുത. ഒന്നും ഞങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കുന്നി�
ല്ല. മാദ്രിയും ഞാനും ഈ പീഡന ആശ്രമ പർവ്വം പാണ്ഡുവിെന അറിയിച്ചതു് സ്വാ�
ഭാവികമായും, േവെറാരു വിധത്തിലായി േപാവുമേല്ലാ. കുട്ടികളില്ലാെത മരിച്ചുേപാ�
യാൽ കുരുവംശചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് നാം എെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചുമാറ്റെപ്പടുെമ�
ന്ന ഓർമ്മെപ്പടുത്തലിൽ, വിവാഹബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകൾ വഴിെയങ്കിലും ബീജസം�
ഭരണത്തിലൂെട മാതൃത്വം സാധ്യമാക്കൂ എന്നു ഞങ്ങേളാടു് പാണ്ഡു െകഞ്ചുന്ന അവ�
സ്ഥയുണ്ടായി. ഗർഭ പാത്രത്തിെന്റ നിലവിളി പാണ്ഡു േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, പട്ടി�
ണിക്കിട്ടു െകാല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടേതാന്നും േവണ്ടി വന്നില്ല. കാര്യം നയതന്ത്രത്തിലൂ�
െട േനടിെയടുത്ത ഞങ്ങൾ കുളിച്ചു പൂ ചൂടി സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിത്യസന്ദർ�
ശകരായി ആചാര്യെനയും അനുയായികെളയും നിയന്ത്രിത രതിലീല വഴി കീഴ്െപ്പ�
ടുത്തി വരച്ച വരയിൽ വീഴ്ത്തി. ഞാൻ മൂന്നു പ്രസവിച്ചു. മാദ്രി കുറച്ചു ൈവകി രണ്ടും.
ആചാര്യെന്റ ആത്മീയപിന്തുണേയാെട, മനുഷ്യേനത്രങ്ങൾക്കു പിടികിട്ടാത്ത അതീ�
തശക്തികളാണു് പാണ്ഡവരുെട പിതാക്കൾ എെന്നാരു െകട്ടുകഥ സമർത്ഥമായി
െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ പാവനമായി എത്തിച്ചു. ആശ്രമാചാര്യെന്റ ആദ്യപീഡനശ്ര�
മെത്ത ഞങ്ങൾ, െപണ്ണവകാശമായ ആസ്വാദനരതിയിേലക്കും, പാവനമായ മാതൃ�
ത്വത്തിേലക്കും പരിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം പാണ്ഡുവിനു് മരിക്കാൻ േനരിയ േതാ�
തിൽ ബലപ്രേയാഗവും ഞങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തു. ഭൂതകാലത്തിെല ഈ സത്യം ഈ
കുമ്പസാരത്തിലൂെട ആരാധകെര അറിയിക്കുന്നതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടു്. ഇനിെയനി�
ക്കു് തലമുണ്ഡനം െചയ്തു വനവാസത്തിനു തയ്യാെറടുക്കണം. വിട.”

“കയർത്തു് സംസാരിക്കുേമാ പാഞ്ചാലി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട പണി ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാെഴാന്നും കയർത്തില്ല. അടിമ എന്ന
നിലയിൽ അവൾ കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്യും. എന്നാൽ ആശ്രമങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് ൈജവമാലിന്യം േശഖരിച്ചു ദൂെര കുഴി കുത്തി മൂടി വരുേമ്പാൾ, െവയിൽ െപാ�
ങ്ങി േമലാെക മലിനമായി ക്ഷീണിച്ചു വിയർത്തിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഉറക്കമുണർന്നു്
തണലിൽ, ഇടക്കിെട അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി കളിക്കുകയാവും. അതു്
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കണ്ടാൽ അവളുെട മുഖേപശികൾ കനക്കും േനാട്ടം പിശകാകും ഒച്ച മാറും വിരൽ
ചൂണ്ടും. ഒന്നും െചയ്യാൻ ഇെല്ലങ്കിൽ ദിവ്യാസ്ത്രം സംഘടിപ്പിക്കണം, യുദ്ധമാണു് വരാ�
നുള്ളതു്. എന്നവൾ എേന്നാടു് ആജ്ഞാപിക്കും പിെന്ന കുന്നിറങ്ങി താെഴ ജലാശയ�
ത്തിേലക്കു കുളിക്കാൻ േപാവും മുമ്പു് ‘അമ്മാ അമ്മാ’എന്നു് െപാട്ടിക്കരയും. അെതാ�
ന്നും കണ്ടു േകട്ടു എന്നു നടിക്കാെത ഞങ്ങൾ തീറ്റയും കളിയും തുടരും.”

2018/07/02

“ദുേര്യാധനൻ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നു എന്നു് കണ്ണും െചവിയുമുള്ള കൗരവ�
സ്ത്രീകൾ ആണയിടുേമ്പാൾ, െകാട്ടാരഭരണത്തിെന്റ ചുമതല നൽകി അയാെള തി�
രിച്ചു െകാണ്ടുവരണെമന്നു് വാദിക്കുന്നതിെന്റ െപാരുൾ?” കൗരവസേഹാദരിയും,
ൈസന്ധവനാടുവാഴി ജയദ്രഥെന്റ ഭാര്യയും, ഹസ്തിനപുരി വനിതാവകാശ സമിതി�
യുെട അധ്യക്ഷയുമായ ദുശ്ശളേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“വാർത്ത വരുന്നെതല്ലാം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണു്. ഇരട്ടപൗരത്വമുള്ളതു െകാണ്ടു്
ഞാനിടക്കു് ൈസന്ധവത്തിൽ നിന്നിവിെട വന്നു വനിതാവകാശ പരാതികളിൽ ശ്ര�
ദ്ധിക്കുെമങ്കിലും, എേന്നാടു് സംരക്ഷണം േതടുകേയാ പ്രതീക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന
‘ഇന’മല്ല ദുേര്യാധനൻ. ഇന്നെല രാജസഭകൂടി. പിതാമഹൻ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ
െകട്ടിെപ്പാക്കി ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ തലതാഴ്ത്തി. േയാഗം
അവസാനിക്കാറായ സമയത്തു് ഇനി േചാദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുേണ്ടാ എന്നു് േവദിയി�
ലുള്ള വിദുരർ ആരാഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർ�
ക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എഴുേന്നറ്റുനിന്നു േചാദിക്കാൻ വയ്യ.

പമ്പാനദീ തീരത്തു പർണശാലെക്കട്ടി ജീവിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന ദൂതെന വി�
ട്ടു െകാണ്ടുവന്നു കിരീടാവകാശിയും സർവ്വാധികാരിയുമായി തിരിെച്ചടുക്കുന്നുേണ്ടാ
എെന്നാെക്ക അറിയാൻ താൽപര്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പറ�
യുന്ന കൗരവസ്ത്രീകൾ ആർക്കും ഭീഷ്മെര േനാക്കി േചാദിക്കാൻ ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.
ദുേര്യാധനെന അധികാരവഴിയിേലക്കു തിരിെച്ചടുക്കാൻ േയാഗത്തിൽ ഞാൻ ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടിരുെന്നന്ന വാർത്ത ശരിയാണു്.

എനിക്കു് മാത്രമാണു് ൈധര്യമുണ്ടായതു്. വീട്ടിെല ഒരംഗം രണ്ടു ദിവസം കാ�
ണാതിരുന്നാൽ അവൻ മടങ്ങി വരുേമാ എന്ന ആശങ്ക നമുെക്കാെക്ക സ്വാഭാവി�
കമാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള സംശയമാണു് എെന്റ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതു്. കുരു�
വംശകുടുംബ േയാഗത്തിെല തീരുമാനങ്ങെളന്ന നിലയിൽ പുറത്തു വരുന്ന വാർ�
ത്തകളിൽ പലതും വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണു്. ൈലംഗികാക്രമണെത്ത അതിജീവി�
ച്ച മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിെക്കാപ്പമാണു് ഞാൻ. ദുേര്യാധനെന്റ കാര്യ�
ത്തിൽ മഹാരാജാവിെന്റ (ഭീഷ്മരുെട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്) അന്തിമ തീരുമാ�
നം എന്താെണന്നു് അറിയാൻ താൽപര്യമുെണ്ടന്ന എെന്റ േചാദ്യെത്ത കയ്യടിക�
േളാെടയാണു് കൗരവസ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചതു്. ൈവകുേന്നരം േചരുന്ന നിർവാഹക�
സമിതി േയാഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കാെമന്ന മറുപടി വിദുരിൽ നിന്നു് ലഭി�
ച്ചു. നാലുേപർ പ്രേക്ഷാഭത്തിലാെണന്ന വാദം തർക്കത്തിനു് സമ്മതിച്ചാൽ േപാ�
ലും, െതാണ്ണൂറ്റി ആറു േപരും (ഞാൻ േരഖ പരിേശാധിച്ചു) ആദ്യാവസാനം അവിെട
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ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കില്ലാത്ത അന്തഃസംഘർഷം പിെന്ന ഈ നാലുേപർെക്ക�
ന്തിനു്? എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുകയില്ല. കാരണം, അവസാനെത്ത പ്രതി�
േഷധസ്വരത്തിനും പൂർണശ്രദ്ധ െകാടുക്കുന്ന രീതിയാണു് ഞങ്ങൾ തക്ഷശിലയിൽ
പഠിച്ചതു്. വനവാസത്തിനു േപായി എന്നു് ഞാൻ പാഞ്ചാലിെയ വിഭാവന െചയ്യു�
ന്നില്ല. സുഖവാസത്തിനു േപായി എന്നാണു്. അവർ ഇേപ്പാൾ വീടുവച്ച ഇടങ്ങെളാ�
െക്ക ഞങ്ങൾ േപായി കണ്ടതാണു്. േവനൽക്കാല സുഖവാസത്തിനു ദുേര്യാധനൻ
പണിത ആഡംബരവസതിയാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് വിട്ടു െകാടുത്തതു്. ഒന്നും വാർ�
ത്തയിൽ േചാർന്നു േപാകരുതു്. അഞ്ചു തടിമാടന്മാർക്കു മൂന്നു േനരം ഭക്ഷണം പാ�
ചകം െചയ്യുക വിളമ്പുക ഇച്ചിൽ കഴുകുക വിറകു കത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ഒരു
പരിഷ്കൃതവനിത െവറുക്കുന്ന തീൻശാലദുരിതത്തിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലിക്കു് േമാചന�
മായി ദുേര്യാധനൻ സമ്മാനമായി അക്ഷയപാത്രം െകാടുത്തതും വാർത്തകളിൽ
െപാലിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. തമസ്കരണം അരുതു് അെതാരു നല്ല വാർത്താ പരിച�
രണ രീതിയല്ല.

“അഴുെക്കാെക്ക കലത്തിൽ ഇട്ടുെകാണ്ടു് േപാവുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ ആരാണ�
മ്മാ?”, വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള കുട്ടി േചാദിച്ചു.

“അെതാരു അടിമയാണു് േമാേന. യുവരാജാവു് ദുേര്യാധനൻ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ല�
െത്ത കഠിനശിക്ഷ െകാടുത്തിരിക്കയാണു്”, അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

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

“ലഹരിയിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അവെള കൗരവരുമായി രാജസഭയിൽ പരസ്യര�
തിക്കു് നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ എതിർക്കാെത നിന്നു് െകാടുത്തതിനു നീതിമാ�
നായ ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ.”

“ൈക വിറച്ചിേല്ല മനുഷ്യാ, കൗമാര അഭിമന്യുവിെന്റ െനഞ്ചിൽ െകാടുവാൾ കു�
ത്തിയിറക്കുേമ്പാൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര പതി�
മൂന്നാം ദിവസം.

“നിങ്ങൾ കാര്യമറിയാെതയാണു് എെന്ന മാത്രം പ്രതിയാക്കുന്നതു്. കൗരവരു�
െട കുത്തും ചവിട്ടുേമറ്റ ഈ കുഞ്ഞു നിലത്തുവീണിട്ടും, ശത്രുക്കളാൽ ചവിട്ടിെമതിക്ക�
െപ്പടുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ ‘അവെന്റ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കൂ’ എന്നു് െപറ്റതള്ള സുഭ�
ദ്രയുെട യാചന േകട്ട േപാെല േതാന്നി. ആ വ്യാകുലമാതാവിെന്റ ആജ്ഞ അനുസ�
രിച്ചു ഞാൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ദുരിതശരീരെത്ത എെന്നേന്നക്കുമായി നിശ്ചലമാക്കി.”
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“തിമിർപ്പിലാണേല്ലാ പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഊട്ടുപുരയിൽ. ഏേതാ ദരിദ്ര ഹസ്തിന�
പുരി കർഷകെന്റ വിത്തു് െകാള്ളയടിച്ചാണവർ ഇന്നു് അക്ഷയപാത്രം നിറച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. പത്തു ൈകകളും മത്സരക്ഷമതേയാെട ഭക്ഷണം വാരി അഞ്ചു വായകളിൽ
നിറക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഇവിെട ഒറ്റക്കു അത്താഴപട്ടിണി, ഇെതന്താ ഭക്ഷണവി�
തരണത്തിൽ ഈ പ്രത്യക്ഷ അസമത്വം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാ�
സക്കാലം.
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“കർഷകരുെട വിത്തുെപട്ടി േമാഷ്ടിക്കുന്ന ആ പാപക്കനിയിൽ എനിക്കു് പങ്കി�
െല്ലന്നു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ എേന്നാ എനിക്കു് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അതു് െകാ�
ണ്ടാെണനിക്കു് അത്താഴപ്പട്ടിണി. യുധിഷ്ഠിരൻ വിങ്ങിെപ്പാട്ടുേമ്പാെല അതു് കൗര�
വർ എനിക്കു് തന്ന ശിക്ഷയല്ല പാണ്ഡവർെക്കതിെര എെന്റ പ്രതിേരാധമാണു്. കർ�
ഷകനറിയാെത േചാർന്ന വിത്തു് പാണ്ഡവർ േവവിച്ചു തിന്നുന്ന േപാെല പട്ടിണി കി�
ടക്കുന്ന െപണ്ണിെന്റ േമനിയും േതയ്മാനവും അവർ തെന്ന വീതിെച്ചടുക്കെട്ട.”

“വിത്തു് േമാഷ്ടിച്ചിട്ടാണു് അക്ഷയപാത്രം നിറക്കുന്നെതന്നു പാഞ്ചാലി പറയുന്ന�
തിൽ കാര്യമുേണ്ടാ? ‘പാപക്കനി’യിൽ പങ്കുേവെണ്ടന്നു വച്ചാണു് അത്താഴപ്പട്ടിണി�
യുമായി അന്തിയുറങ്ങുന്നതു് എന്നവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ?” നകുലേനാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഈ ‘പാത്രം’ വിസ്മയമാണു്. കയ്യിട്ടു േനാക്കൂ: ഒഴിഞ്ഞപാത്രം? ഞാൻ
കയ്യിട്ടാൽ? അപ്പവും വീഞ്ഞും. മനസ്സിലായേല്ലാ എന്താണു് ദിവ്യാത്ഭുതെമന്നു്?
പാഞ്ചലിക്കതു് വ്യക്തമാവാത്തതിനു് കാരണമുണ്ടു്-കൗരവസ്ത്രീകൾക്കു കഴിക്കാൻ
ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വന്തം ശ്രമത്തിൽ വാങ്ങിെക്കാടുത്ത ഉണക്കപ്പഴങ്ങൾ ദുേര്യാധനൻ
ആശ്രമം വഴിപാഞ്ചാലിെക്കത്തിച്ചു െകാടുക്കും. അതു് കഴിക്കുന്നവൾ ‘അക്ഷയപാ�
ത്ര’ത്തിെല ‘ഇച്ചിലി’ൽ എന്തിനു കയ്യിട്ടുവാരണം?”

“സങ്കീർണമാണു് രാഷ്ട്രീയം എന്നു് അറിവുള്ളവർ െനറ്റിചുളിച്ചു പറയുന്നു. തൽ�
പരകക്ഷിയേല്ല നിങ്ങളും?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തി�
നപുരി െകാട്ടാര ഊട്ടുപുര, മുയലിറച്ചിയും വീഞ്ഞുമായി എളുപ്പം പുറത്തിറങ്ങാവുന്ന
ഇടത്തിൽ ഇരുന്നു. അരമണിക്കൂറിനകം രാജസഭ സേമ്മളിക്കും. ആസന്ന യുദ്ധ�
െത്ത കുറിച്ചറിയിപ്പുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കും.

“എനിക്കറിയാവുന്ന ഈ േലാകം ലളിതമായിരുന്നു. നന്മതിന്മകളാൽ േനർവര�
യിട്ടു േവർതിരിച്ച കൂട്ടു കുടുംബം. ഞങ്ങെള ഉത്മൂലനം െചയ്യാൻ തിന്മ തയ്യാർ എന്നും
ഇേപ്പാൾ േകട്ടു. ദൂെര വിരാടത്തിെല ഉപപ്ലവ്യയിൽ പാണ്ഡവർ തിന്മയുമായി കൂട്ടു�
കൂടി ഞങ്ങെള െകാല്ലാൻ മരകായുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ആൾരൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി
കൗരവപ്രധാനികൾ എന്നു് മനസ്സാ സങ്കൽപ്പിച്ചു വാൾ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ത്തി ഭീമൻ
പരിശീലനം േനടുന്നു. കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളിേലക്കു കുന്തം എറിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ ൈന�
പുണ്യവികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണു്. ഞങ്ങെള െകാ�
ന്നു കുഴിച്ചുമൂടും മുമ്പു് നിങ്ങെള െവട്ടിവീഴ്ത്തണം. കുരുേക്ഷത്രയിൽ യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കി
ഞങ്ങൾ പാരസ്പര്യം കാത്തിരിക്കയാണു്. അവർക്കവിെട ആയുധംവച്ചു് കീഴടങ്ങാം.
രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചാലും ഒരച്ഛനു ഒരമ്മയിൽ പിറന്ന െകൗരവർ, ൈവവിധ്യ പി�
തൃത്വത്തിൽ പിറന്ന പാണ്ഡവരുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു് മടക്കില്ല.”

“വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ മൂകസാക്ഷി ആയിരുന്ന പ്രമുഖെര, വി�
ചാരണ െചയ്യുെമന്നു അക്കാലെത്താരഭിമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?
എന്തായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര കഴിഞ്ഞു
പുതുഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ കയറിയ നാളുകൾ.

“കാഴ്ച കണ്ടു രസിച്ചവരിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതു് എെന്റ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രം.”

2018/07/05
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“ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കം എന്ന എട്ടിെന്റ പണി അടിമെപ്പൺ പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്തു എെന്നാെക്ക പതിവായി അഭിമുഖങ്ങളിൽ
േകൾക്കുന്നതതിൽ എെന്തങ്കിലും കാര്യമുേണ്ടാ? നിങ്ങെളാെക്ക സ്വാശ്രയശീലര�
േല്ല? മുൻ ചക്രവർത്തിനിയേല്ല പാഞ്ചാലി? നിങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യം സംസ്കരി�
േക്കണ്ടതു് അവളാേണാ? പാണ്ഡവർ വരാറിേല്ല?” പാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവി�
ക്കുന്ന വനേമഖലയിെല സന്യാസാശ്രമങ്ങളുെട സംഘടനകാര്യദർശിയായ േയാ�
ഗിനിേയാടു് ഹസ്തിനപുരി പത്രിക േലഖിക േചാദിച്ചു. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു ആരാധ�
കർക്കു് ദർശനം നൽകുകയായിരുന്നു ആ സുന്ദരി.

“കർത്തവ്യേബാധേത്താെട നിത്യവും വന്നു പാഞ്ചാലി ശുചിമുറി മാലിന്യം നീ�
ക്കുെമങ്കിലും, പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ ചിലേപ്പാൾ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട കൂട്ടാളിയായി വരുമായിരുന്നു. ആശ്രമവാസികളിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധന�
െന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, വിവരം അറിയിേക്ക�
ണ്ടവെര ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉടയതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ
അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യ േശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരി�
ക്കും. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതരരാജ്യമായി ഹസ്തിനപുരി�
െയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസ�
ഹായവും സുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഞങ്ങെള ഇടെക്കാെക്ക വിരലുയർത്തി ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്തും.”

“അതൃപ്തിയവൾക്കുെണ്ടങ്കിലും, പിറുപിറുക്കുന്നേതാ പ്രാകുന്നേതാ കാേണണ്ടി
വന്നിട്ടില്ല. അെതാെക്ക േനാക്കുേമ്പാൾ പാഞ്ചാലിെയ കുലീനെപരുമാറ്റത്തിെന്റ
േപരിൽ മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ടതേല്ല?”, ഇഷ്ടമാംസദൗർലഭ്യം കാരണം കാട്ടുകിഴങ്ങു
മാന്തിെയടുക്കുന്ന ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആദ്യരാത്രി മുതൽ കിടപ്പറയിൽ രണ്ടുേപരിലധികം കിടക്കാൻ പായിലിട�
മിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു അധികപ്പറ്റായ നാലുേപെര വിരൽ ചൂണ്ടിപുറത്തു ചാടിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കു് േനെര വാക്കു് െകാണ്ടും ശരീരം െകാണ്ടും അതിരുവിട്ട അവേഹളനമാ�
ണവൾ െചാരിഞ്ഞതു്. അതിെന്റ ‘കുലീനത’െയ കുറിെച്ചാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദി�
ക്കരുേത. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായതു് പാഞ്ചാലിയുെട
പരുക്കൻ പരിചരണം െകാണ്ടായിരുന്നു എന്നു് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ, അവളുെട
മുഖെമത്ര ഓമന എന്നു് തിരിച്ചു മന്ത്രിക്കും. കാട്ടിൽ വളർന്ന പാണ്ഡവർക്കവൾ
തന്ന അവമതി ഉള്ളിൽ അടക്കി ജീവിക്കാെമങ്കിൽ ‘പരിഷ് കൃതവനിത’ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ഹൃദയന്തരാളത്തിൽ ഞങ്ങളഞ്ചുേപർക്കായി വിഷസഞ്ചി തുന്നാനാേണാ
പാടു്? കാടായ കാെടാെക്ക എെന്ന ഓടിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുവന്ന കല്യാണസൗഗന്ധി�
കെത്ത കുറിച്ചു് നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ ഇടെനഞ്ചിെല പളുങ്കുപാത്രം െപാട്ടിച്ചിതറും.”
മണ്ണുകുതിർന്ന തടിച്ച ൈകപ്പത്തികൾ െകാണ്ടു് ഭീമൻ വിതുമ്പി.

2018/07/06

“ചൂതാട്ടം നിയമവിേധയമാക്കുെമേന്നാ? പതിമൂന്നു െകാല്ലം മുമ്പു് ആനപ്പുറത്തു
ആട്ടം കാണാൻ വന്ന നിങ്ങൾ രാത്രി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അടിമകളായി കാട്ടിേലക്കു്
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േപാേവണ്ടിവന്ന ശപിക്കെപ്പട്ട ആ കളി, ദുേര്യാധനഉത്സാഹത്തിൽ പിൽക്കാലത്തു
നിേരാധിച്ചതു് അെന്നത്ര പ്രശംസിച്ചതാണു് ചാർവാകനുൾെപ്പടുന്ന പ്രബുദ്ധ െപാതു
സമൂഹം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ വക്താവിെന േനരിട്ടു.

“അതിൈവകാരികത! ഇതാണു് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുെട തകരാറു്. ഉചിതമ�
ല്ല ചൂതാട്ടം എന്നെതാരു പുതുനിരീക്ഷ ണെമാന്നുമല്ല-പരിഷ്കൃതസമൂഹം ചൂതാട്ടെത്ത
കാേണണ്ടതു്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിക്കു് ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ടുേവാ നഗ്നപാദ�
നായി യുധിഷ്ഠിരൻ വനവാസത്തിനു േപാേവണ്ടി വന്നുേവാ എെന്നാന്നും െകാട്ടാര
കഥകൾ േനാക്കിയിട്ടല്ല. സ്വത്തുള്ളേപ്പാൾ ഉള്ളതു് പണയം വച്ചും സ്വത്തുേപായാൽ
ഭാര്യെയ പണയം വച്ചും കളിക്കും. ഇല്ലാത്തവർ സ്വത്തുൈകമാറ്റം കണ്ടാസ്വദിക്കും.
ഭരണകൂട സൗകര്യങ്ങൾ വരിനിന്നും അവകാശ മായും േവതനമായും ൈകപ്പറ്റുന്ന�
വർക്കു ചൂതാട്ടത്തിനു േയാഗ്യതയില്ല എന്നു് നിബന്ധനവക്കുന്നേതാെട ഒഴിവാവി�
േല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾെപ്പടുെന്നാരു വൻെകാള്ള സംഘം?”

2018/07/07

“ആശ്രമത്തിേനാടു് േചർന്ന ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളിൽ ൈജവമാലിന്യസാന്നി�
ധ്യം കെണ്ടത്തിയ വിവരം ആെള വിട്ടു് ദുേര്യാധനെന അറിയിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് വിദഗ്ധസംഘം ഉടൻ അേന്വഷണത്തിനു് വരുെമന്നാണു് േകട്ടതു്”, മുനിപ�
ദവിയിേലക്കു് നീങ്ങുന്ന ആശ്രമ അേന്തവാസി പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായി വിളവുണ്ടാക്കു�
ന്ന ആശ്രമപരിസരത്തു നടക്കുേമ്പാൾ ചുമലിൽ മൺെവട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു.

“നിങ്ങൾെക്കാെക്ക സംസ്കരിച്ചുകൂെട ശരീരവിസർജ്യം? ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ആൾ വരേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അടിമപാഞ്ചാലി െചേയ്യണ്ട േജാലി സന്യസ്ഥാശ്രമ അേന്തവാസികൾ െച�
യ്താൽ കുരുവംശസംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന ആശ്രമങ്ങളിൽ െതാഴിൽവിഭജനത്തി�
െന്റ െപാരുെളന്തു്? െപാതുജനങ്ങളുെട ൈജവമാലിന്യസംസ്കരണം േക്ഷമരാഷ്ട്ര�
ത്തിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വമാണു്. ആശ്രമ സമുച്ചയത്തിലാെണങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായും
കാര്യക്ഷമവുമായും നീേക്കണ്ടതു് ഭരണകൂടശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമ പാഞ്ചാലി�
യാണു്. ഇതിെലാെക്ക എന്താ ഒരു തർക്ക പ്രശ്നം? ആത്മീയതയിലും ഞാെനാെക്ക
അധ്വാനിക്കുന്നിേല്ല? പാഞ്ചാലി കുറച്ചു കാലമായി ഇവിെട വരാറില്ല. ഇതു് കരാർ
ലംഘനമാകുന്നു. കൂടുതൽ തർക്കത്തിനു് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ദുേര്യാധനനു് പരാതി
അയക്കും. ആർക്കറിയാം നിങ്ങളും ൈജവമാലിന്യം കുടത്തിൽ സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാ�
ണ്ടുേപായി കുഴിെവട്ടി മൂേടണ്ട അടിമയാവും.”

“െകാന്നു േചാരയൂറ്റിക്കുടിച്ചു ജഢം വലിച്ചുകീറി നീ േവർെപടുത്തി, അെല്ല ഭീ�
മാ?” കൺെകട്ടില്ലാത്ത ഗാന്ധാരി വിതുമ്പുന്നതു െകാട്ടാരം േലഖിക െതാഴിൽപ�
രമായ ജിജ്ഞാസേയാെട േനാക്കി.

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലി നിന്നനിൽപ്പിൽ ശപഥം െച�
യ്താൽ േവെറ തരമുേണ്ടാ അമ്മാ? പൂചൂടാൻ കാടായ െകാടുംകാട്ടിൽ തപ്പിെക്കാ�
ണ്ടുവേരണ്ട കല്യാണസൗഗന്ധികമായാലും, മുടിയിൽ േതക്കാൻ െകൗരവെനഞ്ചി�
െല ചുടു േചാരയായാലും, അവൾ േചാദിച്ചതു് െകാണ്ടു് വന്നു െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ”,
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െകാച്ചു കുഞ്ഞിെന േപാെല മഹാറാണിയുെട വാത്സല്യത്തിനായി ഭീമൻ ൈകകൾ
വിടർത്തി.

2018/07/08

“നിന്നു് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഈ വനാശ്രമത്തിൽ, ഇവരഞ്ചുേപർ രാവുപ�
കൽ ഇവിെട ചടഞ്ഞുകൂടു േമ്പാൾ, എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യും ഗാർഹിക വിര�
സത?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇന്നു് കിട്ടി ഭീമനു പണി. ഒരു പൂവിെന്റ േപർ പറഞ്ഞു, അതും�
െകാണ്ടു് തിരിച്ചുവന്നാൽ മതി എന്നു് ഞാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ ചുണ്ടിൽ വച്ചു. ഉടൻ പടി�
യിറങ്ങിയ ആ മന്ദബുദ്ധി കാടിളക്കി േവേരാെട െചടിയ ടക്കം പറിച്ചു െകാണ്ടു് വരു�
േമ്പാേഴക്കും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും.” ഭാര്യെയ പ്രീതിെപ്പടുത്താൻ ഓേരാ വഴിക്കു് രാ�
വിെല തെന്ന പാണ്ഡവർ േപായിരുെന്നങ്കിലും, പാഞ്ചാലി നേന്ന തിരക്കിലായിരു�
ന്നു മനസ്സിനകത്തും പുറത്തും.

2018/07/09

“കൗരവരാജവിധവകെള പാതിരാകുടിെയാഴിപ്പിക്കലിലൂെട പുകച്ചുപുറത്തു ചാ�
ടിച്ച ഈ നൂേറാളം ആഡംബരവസതികെള എന്തു് െചയ്യാനാണു് ഭാവം?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക വിജനമായ േകാട്ടക്കകേത്തക്കു േനാക്കി തലയിൽ ൈക വച്ചു.

“യുദ്ധസ്മാരകം ആക്കേണ്ട? ഭാവിേയാടു നമുക്കു് പലതും പ്രവചനസ്വരത്തിൽ
പറയാനിേല്ല? നിക്ഷിപ്ത കുടുംബതാൽപ്പര്യമുള്ള വ്യാസനു എല്ലാം അങ്ങെന തു�
റന്നു പറയാൻ ആവുേമാ?” ഭരണകൂടവക്താവു് നകുലെന്റ ശബ്ദത്തിൽ അക്ഷമ
കലർന്നു.

2018/07/10

“ആണുങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും. പതിെനട്ടുനാൾ യുദ്ധം െചയ്തു ഹസ്തിനപുരി േകാ�
ട്ട പിടിെച്ചടുത്തു അധികാരത്തിൽ കയറിയേതാെട നിങ്ങൾ മഹാറാണി പട്ടം േത�
ടാൻ പാണ്ഡവരിൽ മാനസികസമ്മർദ്ദം വഴി കാര്യം േനടി എന്നാണു െകാട്ടാരം നി�
രീക്ഷകനായ ചാർവാകൻ പറയുന്നതു്. അന്തഃപുരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട
ഒരാണിനും മുൻ കൂർ അനുമതിയില്ലാെത പ്രേവശനം അരുെതന്നും നിങ്ങൾ കാവൽ�
ക്കാർക്കു കൽപ്പന െകാടുെത്തന്നും േകട്ടു െഞട്ടിയിരിക്കുകയാണു് പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യ�
രും. ഏതറ്റം വെരയും േപാകും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ എന്നാേണാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധനവിധവയും മറ്റു കൗരവരാജവിധ�
വകളും കുടിെയാഴിഞ്ഞു േപായിട്ടും അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ തെന്നയായിരുന്നു പുതിയ
മഹാറാണി. അതു് ഭരണകൂടത്തിനു് എേന്താ സേന്ദശം ആെണന്നു് േതാന്നി.

“എെന്ന മഹാറാണിയാക്കി മൂലയിൽ ഒതുക്കിയവെരയാേണാ നിങ്ങൾ നിർല�
ജ്ജം പ്രതിേരാധിക്കുന്നതു്? മഹാരാജാവിെന്റ തല മൂത്ത ഭാര്യക്കു് കിട്ടുന്ന ഔദാ�
ര്യം മാത്രമായ മഹാറാണി പദവി ആർക്കുേവണം? ശാരീരികമാേയാ മാനസിക�
മാേയാ എെന്തങ്കിലും സമ്മർദ്ദം െചലുത്തിയിട്ടാേണാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി
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പദവിയും പന്ത്രണ്ടുവർഷ അടിമപദവിയും എനിക്കു് കിട്ടിയതു്? ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കു�
ന്നതു്, കുരുവംശാധിപയായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കല്ലു് പിളർക്കുന്ന രാജ�
കൽപ്പനകൾ െകാടുക്കാനുള്ള പരമാധികാരമാകുന്നു. അതു് േനടിെയടുക്കാൻ ഈ
അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ വഴിതുറക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടയ്ക്കകം, പറേഞ്ഞ�
ക്കാം, വീണ്ടും ഒരു കുരുേക്ഷത്രയാവും.”

“കൃഷിെയാെക്ക എങ്ങെന? വിളെവടുപ്പു് കഴിഞ്ഞു ധാന്യപ്പുരെയാെക്ക നിറ�
േഞ്ഞാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഗ്രാമ മുഖ്യേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗ്രാമീണഹസ്തിനപുരിയു�
െട വാെമാഴി അവൾക്കു ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾേക്കണ്ടിവരും അർത്ഥം ഏതാണ്ടു് വ്യക്ത�
മാവാൻ.

“ഇത്തവണ വിത്തിനു കിട്ടി. അടുത്ത വിളക്കു് പ്രകൃതിശക്തികൾ തുണച്ചാൽ
ഭാഗ്യം. ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കുള്ളതുെകാെണ്ടന്തു െമച്ചം, കൃഷിയിടങ്ങളിേലക്കു് വഴിതിരി�
ച്ചുവിടാൻ ആളിെല്ലങ്കിൽ. കഴിഞ്ഞ െകായ്ത്തുൽസവത്തിനു ഭരണകൂട ഭീകരർ വന്നു
വിളവിെന്റ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം യുദ്ധെച്ചലവിെനന്നു പറഞ്ഞു തട്ടിെയടുത്തു. േപാവു�
േമ്പാൾ എെന്റ രണ്ടു ആൺകുട്ടികെളയും ബന്ദികളാക്കി. േസനാപതികളുെട ആയു�
ധം മിനുക്കാനാെണന്നു പറഞ്ഞു. ആരും മടങ്ങിവന്നില്ല. ഏേതാ ഒരു സ്ത്രീയും അഞ്ചു
െപൺേകാന്തന്മാരായ ആണുങ്ങളും േചർന്നു് പഴയ രാജാവിെന ചതിച്ചു കാട്ടിേല�
ക്കയച്ചു എെന്നാെക്ക ഈ വഴി േപാവുന്ന കച്ചവടക്കാർ പിറുപിറുക്കുന്നതു േകട്ടവ�
രുണ്ടു്. യുദ്ധം ആരാണു് ജയിച്ചതു് ഇേപ്പാൾ ആരാണു് ഭരണകൂടം എെന്നാന്നും
ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഉഴവുകാളകെള അവർ തീൻ ശാലയിേലെക്കന്നു പറ�
ഞ്ഞു െകാണ്ടുേപായതുെകാണ്ടു് ഞാനും െപൺമക്കളും േവണ്ടിവന്നു കൃഷിയിടം വിത�
േയാഗ്യമാക്കാൻ. കുറച്ചു കരിമ്പുനീർ തരെട്ട?’

2018/07/11

“ഇതിനകം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള എെന്റ അഭിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നു് െപാതുസമൂഹം പാണ്ഡവെര
കുറിച്ചു് വായിെച്ചടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടു് വ്യക്തമാണു്. പ്രീണിപ്പിക്കാനും പ്രേലാഭി�
പ്പിക്കാനും നിങ്ങളഞ്ചുേപർ തലകുത്തി ശ്രമിച്ചിട്ടും, അണുവിട വിട്ടുതരാെത അവൾ
നിങ്ങെള അടിമപ്പണി െചയ്യിക്കുന്നു എന്ന േഖദം നിഴലിക്കുന്നുേണ്ടാ ഇന്നും മന�
സ്സിൽ?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. നായാട്ടിൽ സ്വയം തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ
കാട്ടുേപാത്തിെന്റ േതാലുരിക്കയായിരുന്നു വൃേകാദരൻ.

“വനവാസക്കാലത്തു പാണ്ഡവരിൽ െപാട്ടിമുളച്ച വിഷബീജമല്ല െപണ്ണാഭിമു�
ഖ്യം. ദാമ്പത്യബാഹ്യമായി ഞങ്ങെളല്ലാം ഓേരാ വഴിയിൽ േപായി കാലാകാല�
ങ്ങളിൽ പരസ്ത്രീബന്ധം പുലർത്തി എങ്കിൽ, കൂടണയുക എന്നെതാരു പതിവാണു്.
ഇെതാരു ദൗർബല്യമായി ഹസ്തിനപുരി പ്രബുദ്ധസമൂഹം കാണുന്നു എന്നാേണാ നി�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്? എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കെതാരു ഹരവും കൂടിയാണു്. ഇനി
എെന്നക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയ്യിൽ ഗദയും മറുകയ്യിൽ കല്യാണസൗഗന്ധിക�
വുമായി പ്രിയെപ്പട്ടവെള േതടി ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നതിെലാരു സമാനതയില്ലാത്ത
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പ്രണയതീവ്രതയുണ്ടു്, പുരുഷൈവവിധ്യതലഭ്യതയാൽ രതിയിൽ പാഞ്ചാലി ചില�
േപ്പാെഴങ്കിലും നിസ്സംഗത കാണിച്ചു എന്നതാേണാ നിങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ നിന്നു് പദയാത്ര െചയ്തുവന്നു േനടിയ ദാമ്പത്യരഹസ്യം?” പിടക്കുന്ന ആ മൃ�
ഗശരീരത്തിൽ നിന്നു് േതാൽ ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് ഭീമൻ ആഞ്ഞുവലിച്ചേപ്പാൾ
മൃഗത്തിൽ നിന്നുയർന്ന നിലവിളിയിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക ഒന്നു് നടുങ്ങി.

2018/07/12

“പിന്നിൽ നടന്ന പാഞ്ചാലി വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചെതാന്നും നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിേല്ല? വനവാസികളുെട സഹായംെകാണ്ടു് തീ കൂട്ടി കഷ്ടിച്ചു് ദഹിപ്പിക്കാ�
നായി. കൂെടെപാറുത്തവെള െവറുക്കാൻ കാരണം വല്ലതും?” െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു മറ്റു നാലു പാണ്ഡവരുെമാത്തു് അരുവിക്കരിെക വിശ്രമി�
ക്കുകയായിരുന്നു അന്തിമപദയാത്രികർ.

“യുദ്ധം ജയിച്ചു േകാട്ടപിടിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവു്’ എന്ന നിലയിൽ
അധികാരേമെറ്റടുത്ത അന്നു് എെന്റ ആദ്യെത്ത ഔേദ്യാഗിക ഉത്തരവു് “ചൂതുകളി
നിയമവിരുദ്ധം” എന്നു് രാജമുദ്ര ചാർത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ‘. രാത്രി കിട�
പ്പറയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരഭിനന്ദനം ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ‘കളിേക്കണ്ട വി�
ധത്തിൽ ചൂതും യുദ്ധവും കൃഷ്ണൻ കളിച്ചുകാണിച്ചിേല്ല’ അരിെക കിടന്ന പാഞ്ചാലിയു�
െട മുഖഭാവം ഇരുട്ടിൽ എനിക്കു് കാണാൻ ആയിെല്ലങ്കിലും, ആ വാക്കുകൾ പാഞ്ചാ�
ലി ഉച്ചരിച്ച വിധം, അതു് ഇനി മറക്കുകയില്ല എന്നു് ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ എനിക്കു്
ഞാൻ വാക്കു െകാടുത്തു. ഇന്നു് വാക്കു പാലിച്ചു.”

“േവട്ടമൃഗങ്ങെളേപാെലയാണു് കൗരവർ പാഞ്ചാലിയുെട േമൽ ചാടിവീണെത�
ന്നു നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതായി േകട്ടേപ്പാൾ ഒന്നു് െഞട്ടാനാണു് േതാന്നിയതു്. പിതാ�
മഹെന്റ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നിേല്ല കൗരവരുെട കുപ്രസിദ്ധ കള്ളചൂതു
അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടിെയടുത്തതു്? അേപ്പാൾ ആ സന്ധ്യയിൽ േവട്ടമൃ�
ഗങ്ങൾക്കു പകരം കൗരവർ ആശ്രമമൃഗങ്ങൾ ആയിരുേന്നാ? സിംഹാസനത്തിൽ
നിവർന്നിരിക്കുേമ്പാെഴാന്നും േതാന്നാത്ത നീതിേബാധം എങ്ങെന നീണ്ടുമലർന്നു
ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര�
നുൾെപ്പടുന്ന പാണ്ഡവസംഘം ഭീഷ്മരിൽ നിന്നു് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങൾ
േനടിയ േശഷം ഹസ്തിനപുരി യിേലക്കു മടങ്ങാൻ പുറത്തു കുരുേക്ഷത്ര ൈമതാനത്തു
തയ്യാെറടുക്കുന്ന ഇടേവള.

“ചൂതാട്ടദിനത്തിൽ കളിയുെട ചട്ടപരിപാലനത്തിെന്റ പരിമിത ഉത്തരവാദിത്വം
മാത്രം ധൃതരാഷ്ട്രർ എനിക്കു് തന്നേപ്പാൾ, നീതിേബാധത്തിന്നവിെട എന്തു് പ്രസ�
ക്തി. ഞാൻ അൽപ്പവസ്ത്ര എന്നു് ദ്രൗപദി ഒരു താക്കീതു േപാെല പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
അെതാരു പ്രേലാഭനമാെയടുത്ത കൗരവരുെട പ്രതികരണത്തിൽ കണ്ടതു് പരി�
ഷ്കൃത സമൂഹെത്തയല്ല പ്രാകൃതബല പ്രേയാഗെത്ത ആയിരുന്നു എന്ന അർത്ഥ�
ത്തിൽ േവട്ടമൃഗപ്രേയാഗം എന്നു് ഞാൻ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ മു�
ഖവിലെക്കടുത്തു. ഇത്രെയാെക്ക നിങ്ങൾ ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടും ആശയവിനിമയ�
സാമഗ്രികൾ എത്ര അപര്യാപ്തം.”
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“നിരനിരയായുള്ള ദാമ്പത്യബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ ആദ്യെത്ത ‘വിശിഷ്ടാതിഥി’
എന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന കാലനറിയാമായിരുേന്നാ വിവാഹപൂർവ്വരഹസ്യ ബന്ധത്തി�
െല ആ ‘പകൽെവളിച്ചങ്ങളുെട തമ്പുരാ’െന കുറിച്ച്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. അർഹിക്കുന്ന രാജമാതാപദവി പാണ്ഡവരിൽനിന്നു് കിട്ടാെത
തെന്ന, കാട്ടുജീവിതത്തിേലക്കു േപാവാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു പാണ്ഡുവിധവ.

“കർണ്ണെന്റ അച്ഛെന കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നില്ല, പാണ്ഡുവിെന്റ കായിക ക്ഷ�
മതെയയും കുറിച്ചായിരുന്നു അേന്വഷണം. അതൃപ്തിസൂചകമായി, ഇരുവെരയും കു�
റിച്ചു് ഊർജ്വസ്വലയായ ഒരാതിേഥയർക്കു സാധിക്കുന്ന വിധം, എന്നാൽ സൂചന�
കളിൽ മാത്രം പിടിച്ചു തൂങ്ങി പ്രതികരണം ഞാൻ പരിമിതെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ, വാ�
ഹന മൃഗെത്ത പുറത്തുെകട്ടി അതിഥി അകത്തു പ്രേവശിച്ചു നീണ്ടകയർ പാണ്ഡുവി�
െന്റ കാഴ്ചെവട്ടത്തിലിട്ടു ഉടു തുണിയൂരും മുെമ്പെന്ന േനരിയ േതാതിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.
പുലർച്ചേയാെട പടിയിറങ്ങും മുമ്പു് അർത്ഥഗർഭമായ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ ഉച്ചരി�
ച്ചു എെന്ന അനുഗഹിച്ചു, നീ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു വിശ്വപ്രസിദ്ധനാവും, സത്യം
പറയുന്നവെനന്ന ഖ്യാതി നിലനിൽക്കുേമ്പാഴും െപരുമാറ്റകാപട്യെത്ത ഭാര്യ മാത്രം
അഭിമുഖങ്ങളിൽ തുറന്നു കാട്ടും. നിർണായക ജീവന്മരണ േപാരാട്ടങ്ങളിൽ, വിശ്വാ�
സ്യതക്കു് േകാട്ടം വരാെത അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞു മുഖ്യശത്രുക്കെള െകാല്ലാൻ അനു�
കൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കും. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത വിധം ധർമ്മപുത്രർ എന്നു് മാനി�
ക്കെപ്പടും.”

“ഇവിെട അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും, അഞ്ചു ആൺകുട്ടികെളയും ദൂെര
പാഞ്ചാലയിൽ െകാണ്ടു േപായി പാർപ്പിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രേകാപനം, അഥ�
വാ പ്രേചാദനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. കൗരവക്ഷണമനു�
സരിച്ചു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു ചൂതു് കളിക്കാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ�
ത്തിൽ പാണ്ഡവർ.

“അനാഥകുട്ടികൾ എന്നു വിളിച്ചു പാഞ്ചാലി അവെര ഞങ്ങൾക്കു് മുമ്പിൽ നിർ�
ത്തി േദ്രാഹിക്കും. സഹിക്കാനാവാെത ഞങ്ങൾ ഒന്നു് ഇടെപട്ടാൽ, തുറിച്ചു േനാക്കി
ചൂണ്ടുവിരൽ കണ്ണിനു േനെര നിർത്തി അവൾ ഞങ്ങെള നിശ്ശബ്ദരാക്കും.”

2018/07/13

“ഇന്നു് രാജസഭയിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നിർദ്ധി�
ഷ്ട ചൂതാട്ടനിേരാധന നിയമമാണേല്ലാ. ഈ െതറ്റുതിരുത്തൽ ഒരു നല്ല മാതൃക
എന്ന തിരിച്ചറിവുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. ആെക�
യുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷിത്തിനു് ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ പാടുെപ�
ടുകയായിരുന്നു ആ ചിരഞ്ജീവി.

“അതിനു മുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്നതു് വിവാഹബാഹ്യബന്ധങ്ങൾ മുൻകാലപ്രാബ�
ല്യേത്താെട നിയമവിേധയമാക്കണം എന്ന കുന്തിയുെട നിർേദ്ദശമേല്ല? വിമതബു�
ദ്ധിജീവി ചാർവാകൻ തരം കാത്തിരിക്കയേല്ല പാണ്ഡവരുെട പാണ്ഡുപിതൃത്വം കു�
ന്തി െകട്ടിച്ചമച്ച കഥ എന്നു് െതരുവിൽ ആെളക്കൂട്ടി െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ? ആേരാ�
പണത്തിനു് കരുത്തുപകരാൻ കൗരവരാജവിധവകൾ നൂറുകണക്കിനു് ‘കരിനാ�
വു’കൾ െതരുവിൽ ഇറക്കുെമന്നാണു് േകട്ടതു്. കുന്തിയുെട വാക്കല്ലാെത പാണ്ഡ�



283 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം മൂന്നു്

വപിതൃത്വം ഔേദ്യാഗികമാക്കാൻ ആധികാരികതയുള്ള േരഖെയാന്നുമില്ല. കുഴഞ്ഞു�
വീണു മരിച്ച പാണ്ഡു, മരണപത്രെമഴുതി മക്കളിൽ കുരുവംശരാജപദവിയുെട ഒസ്യ�
െത്താന്നും അയൽപക്ക സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടുമില്ല. ചൂതാട്ടത്തി�
നു ആരും വന്നിെല്ലങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെന ‘അനധികൃതൻ’ എന്നാേക്ഷപിച്ചു താെഴ�
യിറക്കാൻ ദരിദ്രചാർവാകൻ മതി.”

“എെന്താരു െപാളിച്ചടക്കലാണു്. സ്ത്രീത്വെത്ത അപമാനിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം
കെണ്ടത്തുന്നവർ കൗരവർ എന്നു് വിദുരർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു വ്യക്തം.
പുരുഷൻ പിഴച്ചതിനു അവെള അടിമയായി രാജമുദ്ര ചാർത്തി കാട്ടിേലക്കയക്കു�
ന്നു, ആൺസാന്നിധ്യം മാത്രമുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ െചന്നു് മാലിന്യം െപറു�
ക്കി മൺകലത്തിൽ സംഭരിച്ചു തലച്ചുമടായി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴികുത്തി സ്വ�
യം സംസ്കരിക്കണം. ഇതു് മത്സ്യകന്യക സത്യവതി സ്ഥാപിച്ച പുതുരാജവംശ�
േമാ, അേതാ കുരുപ്പു ബാധിച്ച കുരുവംശേമാ? ഏതാണ്ടു് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന,
എന്നാൽ മുഷ്ക്കുള്ള ശരീരഭാഷയിൽ ചാർവാകൻ െതരുവായ െതരുേവാെക്ക കൂട്ടം കൂ�
ടുന്നത്ചാരൻ വഴി അറിഞ്ഞിേല്ല? അേതാ അടഞ്ഞുേപാേയാ കൗരവനാവ്?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭാര്യയും പത്തു കുട്ടികളും ഒരു േനരെത്ത അന്നം െകാണ്ടുവരുെമന്നു് കരുതി
വലിെയാരു ഭിക്ഷാപാത്രം െകാടുത്തു നിത്യവും ചാർവാകെന യാത്രയാക്കുന്നതു് കാ�
േണണ്ട കാഴ്ചയാണു്. അവനവെന്റ വയർ യാചനെകാണ്ടു് നിറച്ചുകിട്ടിയാൽ, രാജ�
ഭരണെത്ത അവേഹളിക്കുന്നതു് ശീലമാക്കിയ ചാർവാകൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇന്നും
േസ്വച്ഛാധിപതി. ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിെയ പട്ടുവിരിച്ച സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കാൻ ഓരം േചർന്നിരുന്നു പാതിയിലധികം ഇടം നൽകിയവനാണു് ദുേര്യാ�
ധനൻ. അവൾക്കു കിട്ടിയ അടിമശിക്ഷ സത്യവതി മഹാറാണിയായിരുന്നേപ്പാൾ
എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ചട്ടമനുസരിച്ചു ഭീഷ്മർ വിധി പറഞ്ഞതും. ഇനി മാലിന്യനീക്കം-
അതു് പാണ്ഡവർ പാഞ്ചാലിക്കു് പുറം കരാർ െകാടുത്തതേല്ല. ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡവരു�
െട േജാലി ഞാൻ സമ്മാനിച്ച അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി മൂന്നു േനരം വയർ
നിറക്കുന്ന യജ്ഞവും”, പിതൃമാതാവായ അംബികയുെട സ്മരണക്കായി അന്തഃപു�
രത്തിനു് മുന്നിൽ ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മിതിയിലായിരുന്നു
െവയിൽ െകാണ്ടു് വിയർത്തിരുന്ന കിരീടാവകാശി.

2018/07/14

“േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ ചൂടിക്കട്ടിലിരുന്നു കയറിെന്റ ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നതു്?
എന്താ, നാെള നേന്ന രാവിെല മരം മുറിക്കുന്ന പണിയുേണ്ടാ?” അന്തിയുറങ്ങാൻ
വഴിയമ്പലം േതടുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക, വൃദ്ധകർഷകെന്റ ഇരുപ്പിൽ
പന്തിേകടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തം നിർത്തി. ഹസ്തിനപുരി ഗ്രാമത്തിൽ, പുറം�
വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന ആ വീടു് അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ നിശബ്ദമാ�
യിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട
സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ? മുറിക്കാനുള്ള മരത്തിൽ െകട്ടാനല്ല, എെന്റ ജീവെനാടു�
ക്കാൻ മക്കൾ തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞു അവർ േനരെത്ത വിളക്കണച്ചു
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കിടന്നു. കർഷകാൽമഹത്യക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾക്കും ഭരണ�
കൂടം ധനസഹായം നൽകും എന്നു യുവരാജാവു് ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞതു്, വീട്ടിെല
ആവർത്തനെച്ചലവിനു നാണ്യക്ഷാമം േനരിടുന്ന െകാച്ചുമക്കൾ ഒരു സാധ്യതയാ�
യി കണ്ടു. ഭരണകൂടസഹായത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ, പ്രിയ
യക്ഷിക്കുട്ടീ, നാെള ഗ്രാമപ്രധാനു മുമ്പിൽ െമാഴി െകാടുക്കരുതു്.” കുരുക്കിട്ട കയർ
വരണമാലയായി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു കർഷകൻ സാവധാനം എഴുേന്നറ്റു് വീടിനു പി�
ന്നിെല മരത്തിേലക്കു് കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു.

“ഉത്തരെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന അഭിമന്യു കീചക െകാലയാളിയുെട അനുജ�
െന്റ മകെനന്ന രഹസ്യം േനരെത്ത അറിയാമായിരുന്നു, അെല്ല?”, ഉത്തരാ സ്വയം�
വരത്തിൽ സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക വിരാടരാജ്ഞി സുേദ�
ഷ്ണേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആ ‘െകാലയാളി’ േനരിട്ടു് വിവാഹനിശ്ചയത്തിൽ വന്നു ഉത്തരക്കു മധുരം
െകാടുക്കുേമ്പാൾ ‘എെന്ന അറിയാേമാ നിെന്റ മാതൃസേഹാദരെന്റ ഘാതകൻ
എന്നു് െകാട്ടാരവാസികൾ ആേരാപിക്കുന്ന ഭീമൻ’ എന്നു് െകാച്ചുകുട്ടിയുെട നിര�
പരാധിത്വേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉത്തര മാത്രമല്ല ഞങ്ങെളല്ലാം െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു�
േപായി. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട അരമന തീൻശാലയിെല മിടുക്കൻ പാചകക്കാരന�
േല്ല എത്ര രുചിവിഭവങ്ങൾ വാത്സല്യേത്താെട വാരിേക്കാരി നിങ്ങൾ വിളമ്പിയതു്
ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു രസിച്ചു എന്നവൾ ഭീമെന്റ ൈക പിടിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, സംഘർ�
ഷം അയഞ്ഞു. കീചകവധം നാെടാട്ടുക്കു് കാണെപ്പടുന്ന ഒരസ്വഭാവിക മരണെമന്ന�
തിൽ കവിെഞ്ഞാന്നും അെല്ലന്നു ഞങ്ങൾക്കേപ്പാൾ േബാധ്യമായി. നമ്മുെട സമൂഹ�
ത്തിെന്റ പ്രശ്നമാണതു് അപലപിക്കാൻ നമുെക്കന്നും കുറ്റവാളി േവണം. കീചകൻ
മരിച്ചുകിടക്കുന്ന നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ േപായി കണ്ടേപ്പാൾ ആ മുഖത്തു് െകാലയുെട
കറുത്ത പാടല്ല കണ്ടതു് പ്രണയത്തിെന്റ പാരവശ്യം. ആെരയാണു് ആ അവിവാ�
ഹിതയുവാവു് േമാഹിച്ചിരുന്നെതേന്നാ? അസ്വാഭാവികെമന്നു പറയും മുമ്പു് ഒരു
നിമിഷം ഈ സൽക്കാരത്തിൽ ഏതു വസ്ത്രങ്ങളാണു് എനിക്കുേവണ്ടി എെന്റ പ്രിയ�
േതാഴി ൈസരന്ധ്രി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നെതന്നു് ഒന്നു് േചാദിക്കെട്ട.”

“ഞാനും യുദ്ധകാര്യേലഖകനും കൂടി രാവിെല മുതൽ കുരുേക്ഷത്ര ചുറ്റിനടന്നുക�
ണ്ടു. എത്ര സൂക്ഷ്മമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യനിർമ്മിതി എന്നു് വിസ്മയിക്കാെത മട�
ങ്ങിവരാനാവില്ല. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യാൻ തെന്ന ഉറച്ചു? അക്ഷരാർ�
ത്ഥത്തിൽ ഒരു മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന അേല്ല, എത്രെയത്ര ഭാഷകൾ സംസ്കാര�
ങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു് ഒന്നു കൂടി വിശാലമായി കേണ്ണാടിച്ചു
േനാക്കി ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഇരുവശത്തും േനരെത്ത വന്നു േചർന്ന ൈസ�
ന്യങ്ങളുെട പാളയങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ ഉത്സവത്തിെന്റ ശമിക്കാത്ത ആരവം നിറ�
ഞ്ഞിരുന്നു. േഹമന്തത്തിെല സൂര്യൻ മാത്രം പുകമറക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു.

“ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടിത്തരുന്ന വിധം ഫലപ്രദമായ യുദ്ധവിജയേത്താെട
നിലവിൽ വരുന്ന സമാധാനകാലം-ആ സാധ്യതയാെണെന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കു�
ന്നതു്.”

“നിരുപദ്രവ പരാമർശം മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും െചയ്താ�
ലുടൻ കാണാം, നിങ്ങളുെട തടിച്ചുരുണ്ട വലതുൈക െപെട്ടെന്നാരു ഗദ േപാെല മാ�
രക പ്രഹരേശഷിയുള്ള ആയുധമായി ഉയർന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇത്രയും ആക്രമ�
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ണവാസന നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന നിലനിർത്താനാവുന്നു? അതും ജീവിതസായാഹ്ന�
ത്തിൽ പരിത്യാഗിയാേവണ്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ?” ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. വ്യാസെന്റ ആരണ്യപർവ്വം ആദ്യകരടു കിട്ടിയതിെന്റ പനേയാലപ്പതിപ്പു്
പാടുെപട്ടാെണങ്കിലും വായിച്ചർത്ഥമറിയാനുള്ള െവമ്പലിലായിരുന്നു അർത്ഥസാ�
ക്ഷരൻ എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിൽ യുവത്വത്തിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തി�
യിരുന്ന വൃേകാദരൻ.

“ആഹ്ലാദവഴികൾ അയാൾ അടച്ചതു്, ചൂതാട്ടസഭയിൽ അടക്കിനിർത്താനാവാ�
ത്ത ദുരഭിമാനം െകാണ്ടായിരുന്നു. ഒരു േനരം മൃഗമാംസം േപാലും തലയിൽ തുണി�
യിട്ടു അയൽപക്ക സന്യസ്ഥരുെട വളർത്തുമൃഗങ്ങെള കട്ടു െകാണ്ടു് േപായി രാത്രി
െവട്ടിെക്കാന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു് ചുട്ടുതിേന്നണ്ടി വന്നു. അത്രയും ദുരിതമയമായ പന്ത്രണ്ടു�
വർഷ വനവാസത്തിലും മഹാരാജാവു് എന്നു് ഉപചാരേത്താെട അഭിസംേബാധന
െചയ്യാൻ അയാൾ എേന്നാടാവശ്യെപ്പട്ടു. ഒരു വട്ടം കൂടി അയാെള പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു
ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കണെമന്നുണ്ടു്. അതിനു ഞാൻ ദുേര്യാധനെന്റ ആത്മാവി�
െന ആഭിചാരത്തിലൂെട തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്നിട്ടു എന്നിൽ ആവാഹിക്കും യുധിഷ്ഠി�
രൻ എല്ലാം പണയെപ്പടുത്തി ഒടുവിൽ പാഞ്ചാലിെയ പണയെപ്പടുത്താൻ വാതുറ�
ക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അയാെള ആഞ്ഞടിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി െനഞ്ചിൽ കയറി കുന്തി�
ച്ചിരുന്നു ഇരുൈകകളും ആ കഴുത്തിൽ മുറുക്കി േനർക്കുേനർ ഒരു കീചകവധം കൂടി
െചയ്തട്ടഹസിക്കും. പിെന്ന പാഞ്ചാലി എനിക്കു് മാത്രം സ്വന്തമാവും, ഞങ്ങൾ രാജാ�
വും രാജ്ഞിയുമാവും.” മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ഒരു ചിത്തഭ്രമക്കാരെന�
െയന്നേപാെല േനാക്കിയും മുഖം വീർപ്പിച്ചും ഭീമനു് ചുറ്റും കൂടി. അവെര ശ്രദ്ധിക്കാ�
െത ഭീമൻ രണ്ടാംകീചകവധത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മവിശദാംശങ്ങൾ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിയുെട
കൗതുകേത്താെട ഒെന്നാന്നായി െകാട്ടാരം േലഖികേയാെട പറയാൻ തുടങ്ങി.
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“അന്തഃപുരസമുച്ചയത്തിെല സ്വകാര്യ വണക്കമന്ദിരത്തിൽ കൗരവരാജവിധവ�
കൾ മുഖ്യപുേരാഹിതെന വിശ്വാസേത്താെട എല്പ്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ തിരു�
േശഷിപ്പു കളവു േപായ വാർത്തയാണിന്നു െതരുവിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ചു സംസാരിക്കു�
ന്നതു്. കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപായിരുന്ന ഗാന്ധാരി െപറുക്കിെയടുത്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ
പട്ടിൽ െപാതിഞ്ഞു പുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഓർമെപ്പരുനാളിനു പ്ര�
ദർശനത്തിനു വക്കാൻ. അതാണിേപ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമായതു്.” െകാട്ടാരം േലഖിക
യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് പുറേത്തക്കു വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ. ജാലകത്തി�
ലൂെട കച്ചവടെത്തരുവു് കാണാമായിരുന്നു. പെക്ഷ ഒച്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുേശ�
ഷിപ്പിെന്റ തിേരാധാനം വിശ്വസ്തരുെട മനം കലക്കി എന്നു് വ്യക്തം.

“സങ്കടമുണ്ടു് േകൾക്കാൻ. യുദ്ധാനന്തര വിജയനിർവൃതിയിലും ചാരവകുപ്പു്
േമധാവി നകുലെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ, രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി സ്വയം
ബലിദാനം െചയ്തവരുെട തിരുേശഷിപ്പുകൾ വെര േപാകുെമന്നു് ഇേതാെട നീ കണ്ട�
േല്ലാ. ഒരാൾ ചത്തിട്ടും ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ തിരഞ്ഞു കിട്ടിയ�
െതാെക്ക വാരിക്കൂട്ടി ദഹിപ്പിച്ചിട്ടും, പൂർണ്ണമായും ചാവാത്ത ധീരേയാദ്ധാവിെന്റ ശവ�
ഭാഗേമാഷണം.”
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“ദുേര്യാധനൻ ഏതു േചാദ്യത്തിനും വിശദീകരണം തരും, രാജസഭയിൽ ചർച്ച
നയിക്കുേമ്പാൾ ആെളങ്ങെന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രായവ്യത്യാസം മൂപ്പിളമതർക്കത്തിനു് വഴിമരുന്നിട്ടു എന്നു് സമ്മതിച്ചാൽ േപാ�
ലും, യുധിഷ്ഠിരെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യത്തിെനാന്നും ദുേര്യാധനെന്റ രാജസഭാരീതിയു�
മായി മത്സരിക്കാൻ ആവില്ല. ചർച്ച നയിക്കുന്ന ദുേര്യാധനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രെരയും വി�
ദുരേരയും േനാക്കുകുത്തിയാക്കി, പിണങ്ങുന്ന അംഗെത്ത ‘ൈകകാലുകൾ േവർെപ�
ടു’ത്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടും, അനുകൂലിക്കുന്നവെന ഗാഢമായി ആലിംഗനം െചയ്യും പ്ര�
േലാഭിപ്പിേക്കണ്ടവെന പാലൂട്ടും. കൂസലില്ലാെത േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്ന നിങ്ങെള
രാജസഭാംഗമായി നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെട്ട?”

“പ്രസവിച്ചു നടുനിവരും മുമ്പു് മഹാറാണി നവജാതശിശുവിെന നീെരാഴുക്കിൽ
മുക്കിെക്കാന്നു എേന്നാ? ഏതു െവള്ളരിക്കാപട്ടണമാണു് ഈ ഹസ്തിനപുരി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ശാന്തനുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ആദ്യശിശുമരണത്തിനും ഭാര്യയു�
െട രണ്ടാമെത്ത ഗർഭധാരണത്തിനു ഇടയിെല ദുഃഖാചരണത്തിലായിരുന്നു മഹാ�
രാജാവു്.

“അതു് ഗംഗാേദവിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ദുരൂഹ ഉടമ്പടിയാെണന്നു ഞാൻ
ഊഹിെച്ചടുക്കുന്നു പെക്ഷ വിശദാംശങ്ങൾ േചാദിക്കരുേത. കുഴഞ്ഞുേപാവും.
അവൾ ആകാശചാരിെയന്ന സങ്കൽപ്പം ശക്തമാണു് കാരണം േപറ്റുമുറിയിെല
സഹായികെള െവട്ടിെച്ചങ്ങെന, അന്തഃപുരത്തിനു് പുറത്തു കാവൽ നിൽക്കുന്ന സു�
രക്ഷാഭടന്മാർ കാണാെത പുഴയിെലത്തും? ആേലാചിച്ചേപ്പാൾ വിസ്മയം േതാന്നി
പിെന്ന മനസ്സിലായി. ഈ ഭൂമിയിൽ വിസ്മയം േതാന്നാത്ത എന്തുണ്ടു്? അേതാെട
എെന്റ രക്തപ്രവാഹം ഊർജ്വസ്വലമായി. ഇനി എെന്ന അന്തഃപുരത്തിൽ േപാ�
കാൻ അനുവദിക്കൂ-ഗർഭധാരണത്തിനു് ആ േദവസുന്ദരി ൈജവികതയ്യാെറടുപ്പിെല�
ന്നു വിവരം കിട്ടി.”

2018/07/16

“പതിെനട്ടുനാൾ യുദ്ധത്തിലൂെട ഹസ്തിനപുരി പിടിച്ചു കുരുവംശം പാണ്ഡവരിേല�
ക്കു മാറ്റിയതിെന്റ ആദ്യ വാർഷികത്തിനു് എന്തുണ്ടു് സമ്മാനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂട വക്താവിെന സമീപിച്ചു.

“അർദ്ധസേഹാദരർ എന്ന സംജ്ഞ ഇനി െകൗരവെര കുറിച്ചു് കാണില്ല. ജന്മ�
നാടിനു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ധീരകൗരവ േയാദ്ധാക്കെള ധന്യസ്മൃതികളിലൂ�
െട ആദ്യവാർഷികം ഓർമെപ്പരുനാൾ ആയി ആചരിക്കാൻ അത്യുന്നത പാണ്ഡവ
നയരൂപീകരണ സമിതിയിൽ തീരുമാനമായി. രക്തസാക്ഷികളായ മഹാരഥന്മാ�
രുെട ഛായാചിത്രങ്ങൾ രാജസഭയുെട ചുവരുകളിൽ എന്നു് നിങ്ങൾ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ എഴുതും. െകൗരവെര കുറിച്ചു് അഹിതകരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴി�
വാക്കാൻ യുദ്ധചരിത്രെമഴുതുന്ന വ്യാസേനാടു് യുധിഷ്ഠിരൻ േനരിട്ടു് ആവശ്യെപ്പടും.
തിരക്കുണ്ട് . അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചിത്രകാരന്മാരുെട കൂെടയായിരിക്കും. വര�
യുെട സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കാലാതിവർത്തിയായ എേന്താ ഒന്നു് ഞങ്ങളു�
െട ഈ ഹ്രസ്വകാല െഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടു്, ഇേല്ല?”
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“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വിദുരരും അടുത്തടുത്തു്.
കൃത്യമായും എന്താണു് രക്തബന്ധം? അേതാ അധികാരബന്ധം മാത്രേമയുള്ളു?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിനു നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന അക്ഷമകാണിച്ചു ഒേന്നാ രേണ്ടാ േചാദ്യം േചാദി�
ച്ചാൽ പിടി കിട്ടില്ല. ഗംഗ ആെരന്നറിയണം എങ്ങെന ആ േദവാനർത്തകി ശാ�
ന്തനുവിെന്റ ഭാര്യയായി ഞാൻ മകനാെയന്നറിയണം. ബ്രഹ്മചര്യം എനിെക്കങ്ങ�
െന ശാപമായി വന്നുവീണു എന്നറിയണം. സത്യവതി ആെരന്നും മകൻ വിചിത്ര�
വീര്യൻ വിവാഹം കഴിച്ച അംബികക്കും അംബാലികക്കും എന്തുെകാണ്ടു് അവരുെട
യുവ ൈവധവ്യത്തിൽ സത്യവതിയുെട രഹസ്യപുത്രൻ വ്യാസനിൽ നിന്നു് ഗർഭധാര�
ണം േവണ്ടി വന്നു എന്നും അറിയണം. ഒരു ദുരന്തമായി മാറിയ ആ കുപ്രസിദ്ധ വ്യാ�
സബീജദാനം എങ്ങെന അന്തഃപുരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ േതാഴിയിൽ അനുഗ്രഹീത
സന്തതിക്കു കാരണമായി എന്നറിയണം അതിൽ ജനിച്ച വിദുരർ എങ്ങെന വിേവ�
കവചനത്തിെന്റ കുത്തകയായി എന്നറിയണം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ െമന�
െക്കടണം. െവറും േചാദ്യം േചാദിച്ചു ചുവെരഴുത്തുകളിൽ േസ്താഭജനകവാർത്തയാ�
ക്കുന്ന മടിയൻ പത്രപ്രവർത്തനം െകാണ്ടു് പിടി കിട്ടില്ല മഹാഭാരത കഥാപാത്രങ്ങ�
ങ്ങളുെട ബന്ധവും ബന്ധനവും.” അത്യുക്തി നിറഞ്ഞ മുഖഭാവങ്ങളാൽ ഊന്നിയും
ഇരുൈക വിരലുകൾ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അതിേവഗം തിരിച്ചും ഇടെക്കാന്നു വിരൽ
പത്രപ്രവത്തകക്കു് േനെര ചൂണ്ടിയും, കണ്ണു് െവട്ടിച്ചും പിതാമഹൻ ആ തിരെക്കാഴി�
ഞ്ഞ രാജസഭയിൽ നിവർന്നു നിന്നു. കുറച്ചു മാറി വിദുരർ, വിേവകവചനത്തിെന്റ
ആൾരൂപം, തലതാഴ്ത്തി.

“കുടിേയറ്റക്കാരായി നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ കൂെട
വരാൻ വിസമ്മതിച്ച കുന്തി എന്തു് കാരണമാണു് നിങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു ജീവിതസായാഹ്നം. കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും
ജീവിതാന്ത്യം കാട്ടിൽ കഴിയാൻ ഹസ്തിനപുരി വിട്ടിരുന്ന സമാധാനകാലം.

“നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെത്തളിയിക്കുേമ്പാൾ കയ്യും െകട്ടി ഞാൻ നിൽ�
ക്കില്ല. ആ പുഴേയാര ആവാസവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിച്ചു വന്മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കട�
പുഴക്കുേമ്പാൾ അറിയാെത ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ മഴുെവടുത്തു നിങ്ങളിെലാരാെള കഴു�
ത്തിൽ െവട്ടി എന്നു് വരും. കൂെട വരേണാ ഞാൻ? അേതാ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട�
ക്കകത്തു ഗാന്ധാരിയുെട ദാസിയായി കഴിയേണാ? ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഈ വാക്കു�
കളാണു് എെന്റ ഭർത്തൃമാതാവു് അർജ്ജുനെന േനാക്കി പറഞ്ഞതു്. ഒരു പാഴ്മരം
രക്ഷിക്കാൻ, മകെന്റ കഴുത്തിൽ മഴുെകാണ്ടു് െവട്ടാൻ മടിയില്ലാത്ത ആ പ്രതികാര
മൂർത്തി കൂെട വരാഞ്ഞതു് െകാെണ്ടനിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവാെനാ�
ത്തു. അെല്ലങ്കിൽ രാജമാതാ പദവി േചാദിച്ചുവാങ്ങി എെന്റ അധികാരവഴിയിൽ കു�
ന്തി തുരങ്കം പണിയുമായിരുന്നു.”

2018/07/17

“അന്തിക്കൂരക്കു് ഇടം േചാദിച്ച പാണ്ഡവെര ആട്ടിേയാടിച്ചു അേല്ല? ഇതിെലാ�
ന്നും മനഃസ്സാക്ഷിക്കുത്തു് എെന്നാന്നു് അനുഭവെപ്പടാറില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദു�
േര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു യുദ്ധ േമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹസ്തിനപുരിയുെട ആകാശം.
ശീതകാലം.
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“പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി എെന്ന മനഃസ്സാക്ഷി വിസ്തരിച്ചു. വിശദീകരണത്തിനു്
െചവി തന്ന േശഷം എഴുതി വിധി”, ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞു.

“പാണ്ഡവരുെട സാമ്രാജ്യേമാഹത്തിനു് നീ െവറുെമാരു ഇര” കുറ്റവിമുക്തനാ�
ക്കും മുമ്പു് ന്യായാധിപൻ എെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ചു അങ്ങെനയാണു് ൈധര്യം
തന്നതു്. ധൃതിയുണ്ടു്. സർവൈസന്യാധിപെന കെണ്ടത്തണം, ഭീഷ്മരും കർണനും
തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കണം. യുദ്ധം എന്നാൽ വാളും പരിചയും മാത്രമല്ല.”

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

“ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര കള്ളക്കഥകൾ പടച്ചു നഗരവാസികളിൽ യുധിഷ്ഠിര�
െനതിെര ജനവികാരമിളക്കാൻ പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകൾ ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ ഇേപ്പാൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്നതായി നവപാണ്ഡവഭരണസമിതി�
യുെട അത്യുന്നത കാര്യാേലാചന ഉപസമിതി വിലയിരുത്തി. എതിർ പ്രചരണത്തി�
നു് അത്ര തെന്ന ചുവെരഴുത്തുകൾ ഭരണകൂടം െമച്ചെപ്പട്ട വായനാസുഖേത്താെട,
ലളിതഭാഷയിൽ സ്ഥാപിക്കുെമന്നും, യുദ്ധകാര്യേലഖകെന വൻ ആനുകൂല്യങ്ങേളാ�
െട പത്രാധിപരാക്കുെമന്നും, ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തി. വന�
വാസക്കാല പാഞ്ചാലിയുമായി െചയ്ത അഭിമുഖ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ െപാതുമണ്ഡ�
ലത്തിൽ െകാണ്ടുവരേണാ എന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ, എെന്റ കവിളിൽ നുള്ളി,
മധുരം നുള്ളി തന്നു.”

“േപാർമുഖത്തുനിന്നു പുത്തൻ കൗതുകവർത്തകൾ ഒന്നും േകൾക്കുന്നില്ലേല്ലാ.”
കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയും യുദ്ധനിർവഹണ സ്വതന്ത്രസമിതിയുെട
അധ്യക്ഷനും ആയ കൗരവബന്ധുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ൈവ�
കിയ രാത്രിയിലും അയാൾ േഗാപുരേമടയിെല കാര്യാലയത്തിൽ, പിേറ്റന്നു് രാവി�
െല തുടേങ്ങണ്ട യുദ്ധത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന തന്ത്രജ്ഞരുെട കൂെട
തിരക്കിലായിരുന്നു. ശബ്ദമുഖരിതമായ പകൽേപാരാട്ടത്തിനു് േശഷം, ഇേപ്പാൾ
തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആെക േകൾക്കുന്നതു് പുഴയിൽ ചാടിക്കളിക്കുന്നവരു�
െട ഉല്ലാസ ആരവം മാത്രം.

“ഉരുളുന്ന തലയ്ക്കു പിന്നാെല പായുന്ന നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹത്തിൽ, കൗതുകവർ�
ത്തകെള കുറിച്ചറിയാൻ ആർെക്കന്തു കൗതുകം അെല്ല? അർജ്ജുനെന്റ ഒഴിഞ്ഞുകി�
ടക്കുന്ന ആവനാഴികൾ, ഉന്നം െതറ്റുന്ന യുധിഷ്ഠിരകുന്തങ്ങൾ, െപാള്ളയായ ഭീമഗദ�
കൾ, വിനിമയഭാഷ വ്യക്തമാവാെത ആയുധം വച്ചു് കീഴടങ്ങുന്ന പാണ്ഡവസഖ്യക�
ക്ഷിൈസനികർ, പുലർെച്ച ഒഴിഞ്ഞുകാണുന്ന േപാർക്കളം െവളിയിട വിസർജ്ജന�
ത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവർ-ഇത്തരം കൗതുകക്കാഴ്ചകൾ ഇല്ലാെത നി�
ങ്ങൾ എങ്ങെന ചുവെരഴുത്തുപത്രങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി യിെല പ്രബുദ്ധനഗരവാസി�
കൾക്കു വായനാേയാഗ്യമാക്കും?”

“ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള കിടമത്സരം ദാമ്പത്യസ്വകാര്യതയിൽ വിള്ള�
ലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഭീഷണസാധ്യതയറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െച�
യ്തു?”,െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മറ്റു് നാലു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് നിങ്ങെള പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ലാത്ത�
തു് േപാെല, അവെര പറ്റി നിങ്ങേളാടും സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നു് രതിലീലക്കിട�
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യിൽ മന്ത്രിച്ചു. വിേവകമുദിച്ചവരഞ്ചു േപരും അന്നു് െവട്ടിവീഴ്ത്തി പരദൂഷണത്തിെന്റ
നാവുമരം.”

2018/07/18

“വിവാദപരാമർശം നീക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു, “ഏതു ഭാഗമാണു് പാണ്ഡവപി�
താമഹൻ കൂടിയായ േവദവ്യാസൻ നിങ്ങെളെയാെക്ക ഇത്രമാത്രം മുറിെപ്പടത്തുന്ന
വിധം വിവാദമായി എഴുതിയതു്?”

“അർദ്ധനഗ്നരാക്കി കൗരവർ ഞങ്ങെള ചൂതാട്ടസഭയിൽ നിലത്തിരുത്തി എന്ന�
െതാരു അവേഹളനമായി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നു് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. കാരണം അതു്
ചൂതാട്ട ഭ്രമപുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു െകാട്ടാണു് എന്നു് സൗജന്യ മനഃസ്ഥിതിേയാെട
കരുതുക. എന്നാൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െപാലിപ്പിക്കാൻ മാന്യതക്കു് നിരക്കാെത വ്യാ�
സൻ െചയ്ത പരാമർശം അടുത്ത പതിപ്പിൽ നിന്ന്നീക്കണം എന്നാണു യുധിഷ്ഠി�
രൻ വ്യാസേനാടു് േരഖാമൂലം ആവശ്യെപ്പട്ടതു്. ചൂതാട്ടസഭയിേലക്കു പാഞ്ചാലി വലി�
ച്ചിഴക്കെപ്പട്ടു എന്ന വിവരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാെണങ്കിൽ, “ഞാൻ രജസ്വല
ഞാൻ അൽപ്പവസ്ത്ര” എന്നു് പാഞ്ചാലിപരാമാർശം നിന്ദിക്കെപ്പടണം എന്നാണു
പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും സംയുക്തമായി െകാടുത്ത നിർേദ്ദശം. െപരുമാറ്റത്തി�
ലും വാെമാഴിയിലും, അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിെയ െകാണ്ടു് ഈ വിധം ഗ്രാ�
മീണമായപ്രഖ്യാപനം െചയ്യിച്ച വ്യാസരചന അപലപിക്കുന്നേതാെടാപ്പം വ്യാസൻ
പശ്ചാത്തപിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, പിതാമഹെനെന്നാന്നും േനാക്കാെത, കയർത്തു സംസാ�
രിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡവർ അർദ്ധസാക്ഷരർ
മാത്രെമന്ന െപാതുേബാധത്തിനും ഈ ശക്തമായ നിലപാടു് പ്രഹരമായിരിക്കും.”

“കണ്ണുകൾ ഞാൻ നഗ്നമാക്കേണാ, തുണിെകട്ടി കാഴ്ച മറയ്ക്കേണാ ഇെതാെക്ക
ഒരു േദശീയ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ നിർത്തൂ എന്നു ഗാന്ധാരി വി�
ശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു് മുമ്പിൽ താക്കീതു തന്നതു് നിെന്ന േവദനിപ്പിച്ചു അെല്ല?” പത്രാ�
ധിപ ചുമതല വഹിക്കുന്ന യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ ചിതറിക്കിടന്ന കൗരവശരീരഭാഗങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു് മക്ക�
ളുെട ജഡങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതു് ഉൾക്കണ്ണിെന്റ ബലം െകാണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്നു
ഞാൻ േതാളിൽ തട്ടി േചാദിച്ചതിനു്, പാണ്ഡവഭരണത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയുന്ന
ഒരു മുൻമഹാറാണിയുെട അനിഷ്ടം. അതല്ലാെത താക്കീേതാ േവദനേയാ ഞങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ ഇല്ല. ‘വനവാസത്തിനു േപാവും മുമ്പു് കുെറ കാര്യ ങ്ങൾ നിേന്നാടു് െവ�
ളിെപ്പടുത്താനുണ്ടു് വിളിക്കാം ഒരു നീണ്ട അഭിമുഖത്തിന്’ എന്നും പറഞ്ഞാണു് ഗാ�
ന്ധാരി ആലിംഗനം െചയ്തു പിരിഞ്ഞതു്.

“അസഹിഷ്ണുതയാണു് ഹസ്തിനപുരിയുെട അടയാളെമന്നു് െതളിയിക്കുന്നേല്ലാ
പുറത്തുവരുന്ന ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണവാർത്ത? രാജമാതാ പദവി െകാടുക്കാെത കു�
ന്തിെയ പാഞ്ചാലി പാർശ്വവൽക്കരിച്ചതിലുള്ള പരിഭവം െകാണ്ടാണു് കുന്തി വന�
വാസത്തിനു മുൻൈക എടുത്തതു് എന്നു് ചാർവാകൻ െപാതുേവദിയിൽ പറഞ്ഞു
വായടച്ചില്ല, തുടങ്ങി ആ പാവത്തിെന്റ തലപ്പാവു് വലിക്കാനും ഉടുതുണിയൂരാനും
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തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലി ആ ദരിദ്രബ്രഹ്മണെന പാണ്ഡവകിങ്കരന്മാർ മർദ്ധിച്ചവശ�
നാക്കാനും. പാണ്ഡവർക്കേലാസരമുണ്ടാക്കുന്നവെരെയാെക്ക ‘ൈകകാര്യം’ െച�
യ്താൽ കുരുേക്ഷത്ര െകാെണ്ടന്തു ഗുണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ ഔേദ്യാ�
ഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭീമൻ എന്തു് ഊളത്തരവും സഹിക്കും െപറ്റതള്ളെയ ആെരങ്കിലും അവമതി�
ച്ചാൽ ആളാെക പിശകാെണന്നു വിമർശകർ തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്കറി�
യാത്ത ഔേദ്യാഗികവിവരം െവളിെപ്പടുത്താം-അടി െകാണ്ടു് വീണതു്, അെല്ലങ്കിൽ
വീണ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയതു്, യഥാർത്ഥ ചാർവാകനല്ല, മായിക കലാകാരനാണു്.
അസ്സൽ ചാർവാകൻ ഹിമാലയത്തിൽ സുഖവാസത്തിലാണു്. ചൂടയാൾക്കു സഹി�
ക്കാൻ േമലാ. കുരുവംശ അതിഥിയായി പുൽേമടുകളിൽ കുതിരസവാരി പഠിക്കുക�
യാണു് യുക്തിവാദി.”

“ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അവിശ്വാസം, അങ്ങെനയാേണാ പാണ്ഡവദാമ്പത്യെത്ത
വിേശഷിപ്പിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒറ്റേക്കാ കൂട്ടാേയാ എെന്ന പിണക്കിയാൽ, ഊട്ടുപുര പുറത്തു നിന്നും കിടപ്പറ
അകത്തു നിന്നും താഴിട്ടു ഞാൻ പൂട്ടും.”

2018/07/19

“വിശിഷ്ടാതിഥികെള മനഃപൂർവ്വം വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന സഭാതലങ്ങൾ ഉള്ള മായിക�
നഗരെമന്നാണു്, നിങ്ങൾ ഒരു ദശാബ്ദേത്താളം രാജസൂയചക്രവർത്തിനിയായിരു�
ന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഇവിെട ഹസ്തിനപുരിയിൽ കുപ്രസിദ്ധി േനടിയതു്. കുന്തിയും മക്കൾ�
െക്കാപ്പം അവിെട വരാെത ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി കൂടി. െകാല്ലം പതിമൂന്നു
കഴിഞ്ഞു, യാത്ര േചാദിക്കാെത നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വിട്ടു ചൂതാട്ടത്തിലൂെട കാന�
നവാസത്തിനു േപായിട്ട്. യുദ്ധം ജയിച്ചു പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാരം
പിടിെച്ചടുത്തേപ്പാെഴാന്നും, എവിെട ഞങ്ങളുെട പ്രിയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ജനത എന്ന
ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായില്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവരമറിഞ്ഞുവരാൻ നകുലെന വിട്ടിരുന്നു. കുറച്ച ധികം സമയെമടുത്തു് തിരി�
െച്ചത്തി. നദി യമുനയുണ്ടു്. പെക്ഷ തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കാണാനില്ല.
ആെക കാണുന്നതു് പഴയ ഖാണ്ഡവവനം വീണ്ടും വളർന്നു വലുതായി, അതിെന്റ
മുൻ ആവാസവ്യവസ്ഥ തിരിെച്ചടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞു േപാലും കൺ�
െവട്ടത്തിലില്ല. നിരാശെയക്കാൾ ഭീതിേയാെട, അവൻ തിരിച്ചു വന്നു വിവരം പറ�
ഞ്ഞേശഷം ഇേപ്പാൾ വിദുരാശ്രമത്തിൽ മൗനിയാണു്. കൂട്ട പലായനം െചയ്തുേവാ
നാട്ടുകാർ? യമുനയിെല െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ നഗരം മുഴുവൻ ഒലിച്ചുേപാേയാ?
അേതാ, തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച െവറുെമാരു മായികനഗരി മാത്രമായിരു�
േന്നാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? വരും യുഗത്തിൽ പുരാവസ്തുഗേവഷക സംഘം ഉത്ഖലനങ്ങൾ
വഴി കെണ്ടത്തെട്ട പരമാർത്ഥങ്ങൾ.” കൗരവർ നീണ്ടകാലം ദുരുപേയാഗം െച�
യ്ത അന്തഃപുരങ്ങൾ അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയും പാ�
ണ്ഡവരും.

“നിങ്ങ.െള പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന പ്രേയാഗങ്ങൾ പതിവാണു്. രാജസൂയ യാഗ�
ത്തിൽ ചക്രവർത്തിനിപദവി വഹിേക്കണ്ടയാൾ യാഗശാലയിൽ ആചാരമനുസരി�
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ച്ചു ഇരിേക്കണ്ടയിടത്തു ഇരുന്നു എേന്ന പറയൂ ‘യുധിഷ്ഠിരഭാര്യ’ എന്നു് സമ്മതിക്കി�
ല്ല. ഭർത്താവു് അർജ്ജുനൻ എന്നവൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതു് മറ്റുനാലുേപർ അന�
ധികൃതമായി അധിനിേവശം െചയ്തു എന്നു മുനവച്ചു പരാതി പറയാനാവും. ആ നാ�
ലുേപർ അതിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് പ്രേലാഭനം വശീകരണം കായികബ�
ലം കൗശലം, പിെന്ന അെതാന്നും ഫലിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി ൈക നീട്ടി യാ�
ചന എന്നീ ‘കുലീനപുരുഷ’നു് േയാജിക്കാത്ത ‘ഹീനകൃത്യ’ങ്ങളും. അഭിമുഖം കഴിയു�
േമ്പാൾ േതാന്നും അവൾ നിങ്ങളാൽ എന്നും കളങ്കിത!. വാസ്തവം എത്രയുണ്ടു് ഈ
അവമതിയിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവേരാടു് േചാദിച്ചു.

“ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ആസ്വാദനരതി പൂർത്തിയായാൽ, നന്ദിപ്രക�
ടനത്തിെനാന്നും സമയം കളയാെത അവൾ കുളിച്ചുേവഷം മാറും. പിെന്ന അപ�
രിചിതെയ േപാെല െപരുമാറും. ഭീമെനേപ്പാലുള്ളവർ അവൾക്കിഷ്ട പഴെമാെക്ക
സമ്മാനിച്ചു് ഭവ്യതേയാെട പീതിെപ്പടുത്താൻ മുൻൈക എടുക്കും. ഞങ്ങൾ കൗശലം
വഴി അധിനിേവശത്തിനു രൂപം െകാടുക്കും.”

“ദുേര്യാധന ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര പ്രതിേഷധേയാഗം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“പ്രതിേഷധം ഉണ്ടാവിേല്ല? ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
കൗരവരാജ സ്ത്രീകെളാടാെണാ െകാമ്പുകുലുേക്കണ്ടതു്? രാജവസതിക്കു േചർന്നു
ൈമതാനത്തിൽ, ധൃതരാഷ്ട്ര ഭാര്യാസേഹാദരൻ ‘ഗാന്ധാരഭൂപതി’ െചയ്യുന്ന അനു�
ഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിേലക്കു ഞങ്ങളും, അവിവാഹിത െപൺമക്കളും രാജവസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ചു സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടി േപാവുന്നതു് ഭൂപതിയുെട ചുറ്റും േചർന്നിരുന്നു സ്പർശ�
നചികിത്സ െചയ്യാനാെണന്നു പരസ്യേവദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധാരിയും ഭൂപതി�
യും പ്രതിേഷധിക്കിേല്ല? അയാൾ വന്നു ഭൂപതിയുെട കാലിൽ വീണു് മാപ്പു േചാദി�
ക്കാത്ത പക്ഷം യുദ്ധകാര്യേലഖകെന ഞങ്ങൾ അറ്റൈകയ്യിനു് വാരണാവതം അര�
ക്കില്ലേത്തക്കു സുഖവാസത്തിനായിരിക്കും അയക്കുക.”

2018/07/20

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ അസഹനീയമായ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്നതിെര െതരുേവാര
കുടുംബേയാഗങ്ങളിൽ നിത്യവും ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ, ഹസ്തിനപു�
രി രാജസഭയിേലക്കു് പ്രേത്യക ക്ഷണിതാവായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാ�
േലാചനസമിതി നാമനിർേദ്ദശം െചെയ്തന്നു ഇന്നു് രാവിെല മുതൽ ഊട്ടുപുരയിെലാ�
െക്ക ശ്രുതിയുണ്ടേല്ലാ. എന്താ കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔദ്യഗിക വക്താവി�
േനാടു് െഞട്ടേലാെട േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ േകട്ട ഊട്ടുപുര വാർത്തയിൽ തിരുത്തുണ്ടു്. ദുേര്യാധനവിധവ എന്ന
വ്യക്തിഗത നിലക്കല്ല, െമാത്തം കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട േദശീയ സംഘടന േന�
താവു് എന്ന നിലയിലാണു് പരിഗണന. േനതൃസ്ഥാനം ഇന്നു് അവർ മാറിയാൽ,
അെല്ലങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ, ആ “പ്രേത്യക ക്ഷണിതാവു്”എന്ന പദവിക്കും വരും സ്ഥാ�
നചലനം”, രാജസഭയുെട സേമ്മളനത്തിൽ ഭരണകൂടം സ്വീകരിേക്കണ്ട തന്ത്രം െമ�
നയുന്ന ഉന്നതതല സമിതിയുെട അടിയന്തര േയാഗത്തിേലക്കു് േപാവുന്ന തിരക്കി�
ലായിരുന്നു ചാരവകുപ്പു് േമധാവി കൂടിയായ ആ ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രൻ.
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“പുതിയ ഭരണകൂടെത്ത ഒന്നുരണ്ടു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പുത്തൻ ആയുധങ്ങ�
െളാന്നുമിേല്ല ആവനാഴിയിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. രാ�
ജവീഥിയിൽ നിന്നു് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന പാഴ്മരക്കൂട്ടത്തിനു പിന്നിെല ആശ്രമത്തിൽ നി�
ന്നായിരുന്നു കൗരവ-പാണ്ഡവ ഭരണകൂടങ്ങെള എക്കാലവും വിറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രതി�
പക്ഷ ശബ്ദം ഉയർന്നിരുന്നതു് എന്നവൾ വിസ്മയിച്ചു. കണ്ടാൽ ഓമനത്തം േതാന്നു�
ന്ന നാലു് ആൺകുട്ടികൾ അയാൾക്കു് ചുറ്റും ‘വിശക്കുന്നു എനിക്കു് വല്ലതും താ’ എന്നു്
ഭീതിതമായ നിസ്സഹായതേയാെട നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ പൂർണ്ണഗർഭിണിയായ ഭാര്യ
ഒരു മൂലയിൽ െവറും നിലത്തു കിടന്നു ഏങ്ങലടിച്ചു.

“നാണം െകടുത്തുകയാെണങ്കിൽ പാഞ്ചാലിെയ തെന്ന േവണം ഉന്നം വക്കാൻ
എന്നു് മനനം െചയ്തേപ്പാൾ വ്യക്തമായി. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പാഞ്ചാലി
ഈ വഴിക്കു രഥത്തിൽ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചക്കു് േപാവുെമ�
ന്നു് വിവരം കിട്ടി. രഥം ദൂെര നിന്നു് കണ്ടാൽ ഒന്നുരണ്ടു കുട്ടികെളയും െകാണ്ടു് മര�
ത്തിനു പിന്നിൽ കാത്തിരുന്നു് കൃത്യം രഥത്തിനു മുമ്പിേലെക്കറിയും. ആ ഏറിലാണു്
എെന്റ കരവിരുതു് കാണുക. കുതിര ചവിട്ടിേയാ ചക്രം തട്ടിേയാ കുട്ടികൾെക്കെന്ത�
ങ്കിലും ആപത്തു സംഭവിച്ചാൽ, ഭാര്യയും മറ്റു കുട്ടികളും അകത്തു നിന്നു് ഓടി വന്നു
െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിക്കും. െവള്ളിനാണയം െകാണ്ടു് തൃപ്തരാവാെത അവർ വി�
ലപിച്ചു വഴിേപ്പാക്കെര കൂട്ടും. ആൾക്കൂട്ടം മത്തുപിടിച്ച രീതിയിൽ മഹാറാണിെയ
ൈകകാര്യം െചയ്യും. രാജവാഴ്ചെക്കാരു കനത്ത പ്രഹരേമല്പിക്കാൻ ജനാധിപത്യ�
വിശ്വാസിയായ എനിക്കത്രേയ ത്യാഗം െചയ്യാനാവൂ. നിങ്ങൾ ഒന്നു് കാത്തു നിൽക്ക�
ണം. ഓടിേപ്പായി സാരഥിക്കു് വിവരം െകാടുത്താൽ കഴിഞ്ഞിേല്ല ഈ ചാർവാക
യജ്ഞം.”

കുട്ടികൾ രെണ്ടണ്ണെത്ത േകാപേത്താെട േനാക്കി.
“ഞാൻ പറഞ്ഞ േപാെല െചയ്താൽ അത്താഴം തരാം’ എന്നു് പറഞ്ഞേശഷം

അയാൾ, മരക്കൂട്ടത്തിലൂെട രാജവീഥിയിേലക്കു ഒളിക്കെണ്ണറിഞ്ഞു െകാണ്ടിരുന്നു.

2018/07/22

“രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാേഴക്കും ആൾക്കൂട്ടവിധിയുണ്ടായേല്ലാ. ഭയ�
േന്നാ അഭിവന്ദ്യവ്യാസൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവ പാണ്ഡവ നാൾവഴിയിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മായം കലർത്തിെയ�
ന്നാേരാപിച്ചു കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഒരുേപാെല എനിെക്കതിെര വാേളാങ്ങുെമ�
ന്നാേരാർത്തു്? മീൻകാരി സത്യവതിെയ ബലാത്സംഗം െചയ്ത വൃദ്ധസന്യാസിയാ�
ണു് എെന്റ ബീജദാനി എന്നും, കണ്ടാൽ അറപ്പു േതാന്നുന്ന കുള്ളൻ ആണു് കു�
രുവംശ പിതാവായ വ്യാസെനന്നും ഉള്ള വസ്തുത അസ്വീകാര്യെമന്നവരുെട ദുരഭി�
മാനം ഒച്ചെവച്ചാൽ ചരിത്രെത്ത വികലെപ്പടുത്താനാവാത്ത ഞാൻ പിെന്ന എന്തു്
െചയ്യും? വിചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ എനിക്കുണ്ടായ വിലക്ഷണസന്തതികളാണു്
ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവുെമന്ന പ്രതീതിയുണർത്തുന്ന കുരുവംശ കുടുംബചരിത്രരചന
പൂർണ്ണമായും ഉടച്ചുവാർത്തിെല്ലങ്കിൽ, എെന്റ േദഹസുരക്ഷ ഭരണകൂടം ഏെറ്റടുക്കി�
െല്ലന്ന ഔേദ്യാഗിക വക്താവിെന്റ പ്രസ്താവന ഹസ്തിനപുരി പത്രികയിൽ വന്നേതാ�
െട, ചാർവാകൻ എെന്ന വനശ്രമത്തിൽ വന്നു ആലിംഗനം െചയ്തു ഈ കുടിലി�
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േലക്കു് സ്വാഗതം െചയ്തു. താടിയും മുടിയും വടിച്ചു ഞാൻ വരുത്തിയ രൂപമാറ്റരഹ�
സ്യം അങ്ങെന നിൽക്കെട്ട, എെന്ന േപാെല നിങ്ങളും അക്ഷരം െകാണ്ടു് അന്ന�
മുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയേല്ല. കൗരവരും പാണ്ഡവരും കൂട്ടുകൂടി ഒെരാറ്റ വഞ്ചിയിൽ
ഇരുന്നാണു് എെന്ന വല വീശി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ആദിപർവ്വം പൂർണ്ണമാ�
യും ഞാൻ പിൻവലിച്ചു തീയിലിട്ടു എന്നു് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ
ഞാൻ ധന്യൻ. അധികാരവഴിയിൽ േപാരടിച്ചു ഇവരുെടെയാെക്ക ദുരന്തം സംഭവി�
ക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, െമാത്തം പതിെനട്ടു പർവ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭാവിയിൽ
എഴുതുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േവണം െവളിച്ചം കാണിക്കാൻ.” ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നി�
ന്നു് ചാർവാകൻ െകാണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിച്ച പനേയാലെക്കട്ടുകളിേലക്കു വ്യാസേനത്രം
തിരിഞ്ഞു.”

“അതിക്രമത്തിനു് േശഷം അരനൂറ്റാണ്ടു് കഴിഞ്ഞിട്ടാേണാകുറ്റാേന്വഷണവിഭാഗ�
ത്തിനു മുമ്പിൽ പരാതിയുമായി വരുന്നതു്? ൈലംഗികാതിക്രമം െചയ്തതാെരന്നു
പരാതിയിൽ പരാമർശവുമില്ല. എങ്ങെന നീതി കിട്ടുെമന്നാണു് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കു�
ന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പണസംബന്ധമായ െകാടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മാത്രമെല്ല കാലഹരണെപ്പ�
ടൂ? ഇതു് സ്ത്രീത്വത്തിനു േനെര കടന്നാക്രമണം, ആൾമാറാട്ടം തുടങ്ങി, വധശിക്ഷ
കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാവുേമ്പാൾ തുടർനടപടി ൈവകരുെതന്നു േനരിൽ ആവശ്യ�
െപ്പട്ടു. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമവാഴ്ചയുേണ്ടാ കുരുവംശത്തിൽ എന്നു് ഇരെയന്ന നി�
ലയിൽ എനിക്കു് കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യാം. വിവാഹപൂർവ്വകാലെത്ത നിഷ്കളങ്കാവ�
സ്ഥയിൽ, ശാരീരിക വളർച്ചേയാടു ബന്ധെപ്പട്ട േചാരേയാട്ടത്തിൽ ഞാൻ, അപ�
രിചിത പുരുഷപ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി എന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ േപാ�
ലും, േവഷം മാറി വന്നു ശരീരത്തിൽ അധീശത്വം പുലർത്തി, ആസ്വാദനരതിയിലൂ�
െട ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യം േനടി ഒളിേച്ചാടിയവെന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിപ്പിക്കാൻ എനിക്കു�
മുണ്ടാവിേല്ല േപ്രരണ?, മനഃസ്സാക്ഷിയുെട സമ്മർദ്ദം?പുരുഷശരീരത്തിനു കീഴ്െപ്പ ടു�
േമ്പാൾ സംസാരേശഷി നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നതു െകാണ്ടു് ‘ആരാണു് നിങ്ങൾ’ എന്നു് മുഖ�
ത്തു് േനാക്കി േചാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, ‘െവളിച്ചങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ’ എന്നാ�
ണയാളുെട പദവി എന്നറിയാൻ സൗകര്യമായി വന്നു സാഹചര്യം. കാര്യം നടന്ന�
യാൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ധരിച്ചു രഥത്തിൽ കയറും മുെമ്പെന്റ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു, പ്രസ�
വിക്കുെന്നങ്കിൽ േചാരക്കുഞ്ഞിെന മുലപ്പാൽ െകാടുക്കാെത പനം കുട്ടയിലിട്ടു നീ പു�
ഴയിെലാഴുക്കണം. പ്രകുതി െകാടുക്കെട്ട നവജാതശിശുവിനു പരിപാലനവും പരി�
രക്ഷയും. കന്യകയെല്ലന്നു് നീ മനഃസ്സാക്ഷിേയാടു കുമ്പസാരിക്കാെത േവണം വി�
വാഹവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ. അങ്ങെന മധുരപദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു െപണ്ണുടൽ
ചതിച്ചുകീഴ്െപ്പടുത്തിയവൻ ഹസ്തിനപുരി നിയമസംഹിതയുെട മുമ്പിൽ ൈകെകട്ടി
േവേണ്ട ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ?”

2018/07/23

“ഗൂഢലക്ഷ്യേത്താെടയാണ്ചൂതാട്ടത്തിനു നിങ്ങൾ പാണ്ഡവെര ക്ഷണിച്ചെത�
െന്നാെക്ക ഇന്നു് െകാട്ടാരരഹസ്യെമാന്നുമെല്ലങ്കിലും, എന്തായിരുന്നു കള്ളചൂതാട്ട�
ത്തിലൂെട രാജസൂയചക്രവർത്തിെയ അടിമയാക്കണെമന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിനു പി�
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ന്നിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. െതളിഞ്ഞ പ്രഭാത െവയിലിൽ േകാട്ടക്കപ്പുറ�
െത്ത രാജവീഥിയിലൂെട മരവുരി ധരിച്ചും, മുഖം മറച്ചും, തല താഴ്ത്തി കാട്ടിേലക്കു് നഗ്ന�
പാദരായി നടന്നിരുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘെത്ത മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് അവർക്കു
കാണാമായിരുന്നു. പാതക്കിരുവശവും നിർജ്ജനമായിരുന്നു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരത്തിെല സഭാതലത്തിൽ സ്ഥലജലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കി
വീണെതാെക്ക െപാറുക്കാൻ, സാമന്തപദവിയിേലക്കു താഴ്ത്തെപ്പട്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ�
ക്കായി. പെക്ഷ പിന്നീടുള്ള കഴിഞ്ഞ എെട്ടാമ്പതു വർഷങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി ഞങ്ങ�
െള പ്രേകാപിച്ചിരുന്നതു േകട്ടാൽ നിങ്ങൾ െഞട്ടും. കുെറ ഭരണകൂടമന്ദിരങ്ങൾ
അല്ലാെത വ്യവസ്ഥാപിതരാഷ്ട്രം ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം. നിങ്ങളും അവി�
െടെയാെക്ക ചുറ്റിക്കറങ്ങിയതേല്ല. രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിക്കു േവണ്ട വിദ്യാഭാസേമാ ധന�
സമാഹരണേമാ ഇല്ലാെത, വഴി നടക്കുേമ്പാൾ രത്നഖനി കിട്ടിയ നാേടാടികെള
േപാെലയാണവർ കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത സമൃദ്ധജീവിതത്തിൽ കയറിയതു്. അവ�
രുെട ഭാരിച്ച നിത്യെച്ചലെവാെക്ക ഹസ്തിനപുരി വഹിക്കണം എെന്നാരു നയത്തി�
ലവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഊട്ടുപുര ആേഘാഷമാക്കാനും, കുതിരകെള വാങ്ങാനും, േഗാ�
ശാല നിറക്കാനും പുത്തൻ ആവശ്യങ്ങളുെട പനേയാലപട്ടികയുമായി രാജദൂതൻ
വന്നു എെന്റ കാര്യാലയത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി തട്ടിക്കയറും. പല്ലു െഞരിക്കുന്ന ഇര�
മ്പൽ പുറത്തുവരാെത ഞങ്ങളെതാെക്ക ഏെറ്റടുത്തു െചയ്തു. എന്നിട്ടും അവർ വിട്ടില്ല.
അേഞ്ചാളം വരുന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു് പാഞ്ചാലയിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ കൗരവരാജ സ്ത്രീകൾ പത്തുേപർ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം കൂെട
േപാണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഭീമൻ ആെള അയച്ചു. അനുസരിേക്കണ്ടി വന്നു.
ഒരു മാസം പിടിച്ചു, പത്തു കൗരവ രാജസ്ത്രീകൾ ആദ്യം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ േപായി
കുട്ടികളുെട പരിപാലന ചുമതേയെറ്റടുത്തു, പാഞ്ചാലിയുെട ദാസിപദവിയിൽ പാ�
ഞ്ചാലയിൽ എത്തി, കുട്ടികെള ഏൽപ്പിച്ചു മടങ്ങി, വീണ്ടും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പാ�
ഞ്ചാലിെയ എത്തിച്ചു, യാത്ര പറഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്താൻ. എെന്റ ഭാ�
ര്യ െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു-ഇതിനാേണാ കലിംഗേദശത്തിൽ നിന്നു് എെന്റ അച്ഛൻ വധു�
വായി എെന്ന കുരുവംശത്തിേലക്കയച്ചതു്? കൗരവ രാജസഭയിെലത്തിയാണവൾ
ൈകകൾ നീട്ടി ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് മുമ്പിൽ വാവിട്ടു വിലപിച്ചതു്. അന്നു് ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു
നിന്നു് മഹാരാജാവിനു വാക്കു െകാടുത്തു-നിങ്ങൾ അനുമതി തന്നാൽ അടുത്ത കറു�
ത്ത വാവിനു് മുമ്പു് ഞാൻ പാണ്ഡവെര അടിമകളാക്കി ഈ േകാട്ടക്കകത്തു നിന്നു്
തല െമാട്ടയടിച്ചു, പുള്ളികുത്തി, കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി കാട്ടിേലക്കു് എെന്നേന്നക്കുമാ�
യി യാത്രയാക്കും.”

നിങ്ങൾ അഭിമുഖത്തിനു് വരുന്നതിനു അൽപ്പം മുമ്പു് ഭാര്യ എേന്നാടു് േചാദിച്ചു,.
“വാക്കു പാലിച്ചില്ലേല്ലാ ഭീരൂ, എവിെട കഴുതപ്പുറെത്ത സവാരി? പാഞ്ചാലി�

േയാടുള്ള പ്രണയം കാരണം ആ അവമതി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിേയാ? ‘
“മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർക്കുള്ളം നീറുകയാണു് എേന്നാ? എന്തുണ്ടായി? അക്ഷയ�

പാത്രത്തിൽ അതീതശക്തികൾ എരിവു് കൂട്ടിക്കലർത്തിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് രാത്രിയും, പ്രിയപാഞ്ചാലി ക്രമം െതറ്റിച്ചു എേന്നാെടാപ്പം തെന്ന പായ
പങ്കിടുന്നു.”
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“യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട ധീര േദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന്റ വിധവയേല്ല നി�
ങ്ങൾ?” അന്തഃപുരത്തിൽ നീണ്ടകാലം കണ്ടും മിണ്ടിയും പരിചയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീെയ
ആകസ്മികമായി വൃദ്ധസദനത്തിൽ കണ്ടു െഞട്ടിയ െകാട്ടാരം േലഖിക അടുത്തു് െച�
ന്നു് മുട്ടുകുത്തി ൈകപിടിച്ചു് േചാദിച്ചു. “ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ.”

“േപാരാട്ടവാർത്തെയത്തിക്കാൻ ഈ കാണുന്ന ചുവെരഴുത്തുകെളാെക്ക മതി�
േയാ? പുത്തൻക്രമീകരണങ്ങെളാന്നും ഇേല്ല?”,ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു. നിർബന്ധി�
തേസവനത്തിനു വിേധയരായ കൗരവൈസനികർക്കു മുൻ കൂർ േവതനം കിട്ടിയതു�
െകാണ്ടു് കുടുംബം മുഴുവൻ െതരുവിൽ ഇറങ്ങിയ സന്ധ്യ. പടിഞ്ഞാറൻ ആകാശത്തു
യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

“േവണമേല്ലാ. യുദ്ധകാര്യേലഖകനും ഞാനും കുരുേക്ഷത്രയിൽ ഓടിനടന്നു
ഉരുളുന്ന തലെയണ്ണിെക്കാണ്ടിരിക്കും-ഒരാൾ ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യെത്തരുവിൽ
ആകാംക്ഷേയാെട കാത്തുനിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടെത്ത തേലന്നു് കണ്ട യുദ്ധം േന�
രിൽ അപ്പേപ്പാൾ കാണുന്ന കൗതുകേത്താെട അവതരിപ്പിച്ചു ഉടനടി കുരുേക്ഷത്ര�
യിേലക്കു തിരിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ ഒരുകൂട്ടം പുതിയ തലെയണ്ണലുമായി ഹസ്തിനപുരി�
യിേലക്കു് കുതിക്കും. മാറി മാറി െതരുേവാരക്കൂട്ടത്തിെന്റ ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കും.
കൂട്ടം കൂടാൻ സൗകര്യെപ്പടാത്തവർക്കു നിലവിലുള്ള ചുവെരഴുത്തു തുടരും. ആർക്ക�
റിയാം, വരുംയുഗത്തിൽ യുദ്ധം കിടപ്പറയിലിരുന്നു തത്സമയം കാണാവുന്ന കിണാ�
േശ്ശരിയാെണെന്റ കിനാവു്.”

“െപണ്ണുടൽ പണയം വച്ചുള്ള ചൂതാട്ടത്തിനു കുരുവംശഭരണകൂടത്തിെന്റ അനു�
മതിയുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർത്ഥഗർഭമായ േനാട്ടേത്താെട കിരീടാവ�
കാശി ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കാണാമായിരുന്നു, ആേരാ�
രും യാത്രയയക്കാനില്ലാത്ത ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘത്തിെന്റ ദയനീയമായ പദ�
യാത്ര. ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂർ മുമ്പു് ആനപ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളിയവരായിരുന്നു
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല രാജസൂയ ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും.

“ലിംഗവിേവചനമില്ലാത്ത േദശീയ വിേനാദെമന്നു ചൂതുകളിെയ ധൃതരാഷ്ട്രരു�
െട രാജമുദ്രയുള്ള ഔേദ്യാഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂെട േനരെത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചിേല്ല?
അതും പാണ്ഡവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് പടിയിറങ്ങും
മുമ്പു് തെന്ന?” ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ അവളുെട െനറ്റിയിേലക്കു് വിരൽ
ചൂണ്ടി.

“ചതിച്ചു െകാന്നിട്ടും നിങ്ങൾ കർണ്ണനു ബലിയിടുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനേനാടു് പതുെക്ക േചാദിച്ചു. ഗംഗാ സ്നാനഘട്ടത്തിെല പ്രഭാതെവയിലിൽ കുളി�
ച്ചു ഈറനുടുത്ത പാണ്ഡവർ പുേരാഹിതാജ്ഞക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന േനരം. കു�
ന്തിയുെട അഭിജാത്യസാന്നിധ്യത്തിലും േനരിെയാരു അക്ഷമ മക്കളുെട മുഖത്തുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവഹാനിയുണ്ടായതു് കർണ്ണശരീരത്തിനേല്ല? യുദ്ധത്തിൽ
രണ്ടിെലാരാൾ വധിക്കെപ്പടുന്നെതാെക്ക പതിെനട്ടുനാൾ കുരുേക്ഷത്ര യജ്ഞ�
ത്തിൽ കണ്ടുപരിചയിച്ചതേല്ല? കൗേന്തയെരന്ന നിലയിൽ എനിക്കും കർണ്ണനും
ഒേര മാതാവിെന്റ ജീവേകാശമേല്ല? െവറുെമാരു േപാരാട്ടവധത്തിൽ ഒതുങ്ങുേമാ
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മനുഷ്യേനത്രങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത സൂക്ഷ്മേലാകത്തിൽ എത്തിയ േജ്യഷ്ഠനുമായുള്ള
രക്തബന്ധം? അമ്പും വില്ലും ഉന്മൂലനം െചയ്യാനാവുേമാ അന്തമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ച�
ത്തിൽ എന്നും നിലനിൽേക്കണ്ട ഈ ആത്മാക്കൾ.”

2018/07/25

“ഇെന്നന്തു ന്യായം പറഞ്ഞാണു് ഊട്ടുപുരയിേലക്കു പ്രേവശനം നിേഷധിച്ച�
തു്?”, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല രാജസഭ. വിശന്നു നിലവിളിക്കുന്ന അഞ്ചു കുട്ടി
കെളയും കൂട്ടി നിസ്സഹായമായ പ്രതിേഷധേത്താെട, പാണ്ഡവമാതാവു് ധൃതരാഷ്ട്ര�
രുെട മുമ്പിൽ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. സുരക്ഷിത അകലം പാലിച്ചു വിദുരരും
ഭീഷ്മരും കുന്തിെയ അനിഷ്ടേത്താെട ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു “ഹസ്തിനപുരി വഴിേയാര തണൽ.”
രണ്ടു ദിവസമായി തരേക്കടില്ലാെത മഴ കിട്ടി മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ, കൗരവക്കുട്ടി�
കൾ ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ നട്ടതു് മുഴുവൻ, രാത്രി നിെന്റ അഞ്ചു മക്കളും േചർന്നു് വലി�
ച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്ന ദുേര്യാധനൻ പ്രതികരിക്കിേല്ല.”

“എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങളഞ്ചു േപരും ഭാര്യയുെട നിർദ്ദയഭാഷ?” വനാശ്ര�
മത്തിനു താെഴ അരുവിക്കരയിൽ അസ്വസ്ഥരായി പാണ്ഡവർ അലയുന്നതു് കണ്ട
െകാട്ടാരം േലഖിക അനുകമ്പേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആെര കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ വഴിവിട്ടു് ഞങ്ങേളാടു് േചാദിക്കുന്നതു്? പ്രതിേഷധ�
വും ഹർേഷാന്മാദവും മിതമായ കൗശലേത്താെട രാപ്പകൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രി�
യപത്നി പാഞ്ചാലി എവിെട, അന്തഃപുര മട്ടുപ്പാവിൽ നിലാവു് െപയ്യുന്ന േവനൽ�
ക്കാല രാത്രികളിൽ വസ്ത്രരഹിത ശരീരങ്ങൾ ഇളക്കിയും ആടിയും, ഹിമാലയനിര�
കെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും ഭീതിതമായി വാവിട്ടു നിലവിളിക്ക�
യും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ എവിെട?”, ഇണെയ കാണാെത പരിഭ്രമിക്കു�
ന്ന േപടമാനിനു ഒരു പിടി ഇളം പുല്ലു നീട്ടുകയായിരുന്നു മറ്റു നാലു പാണ്ഡവരിൽ
നിന്നു് കൂട്ടം െതറ്റിയ നകുലൻ.

“സൗജന്യധാന്യം േചാദിച്ച കൗരവ വിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം ഒരു വിധം അമർ�
ച്ച െചയ്തേപ്പാേഴക്കും തുടങ്ങിേയാ േകാട്ടവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു അറവുകാരുെട
ആേക്രാശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അന്നം മുട്ടിയാൽ അറവുകാർക്കു ഇരിപ്പുറക്കുേമാ? അംഗീകൃതരും അനധി�
കൃതരും ഇേപ്പാൾ ഒന്നായി എന്നതാണു് കുരുേക്ഷത്രാനന്തര മാംസവിപണിയുെട
സമര നിലവാരം. ഉപേയാഗരഹിതമായ അറവുകത്തികൾ തുരുെമ്പടുക്കുന്നു. മൂ�
ന്നു് േനരം മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങെളങ്കിലും നക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്ന കുട്ടികൾ സസ്യാഹാര�
ത്താൽ േശാഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരുേക്ഷത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദുേര്യാധനൻ സമ്മർ�
ദ്ദം െചലുത്തി കർഷകരിൽ നിന്നു് കറവ വറ്റിയ മാടുകെള ആട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി,
പാണ്ഡവതല െകായ്യുന്ന മിടുക്കൻകൗരവൈസനികർക്കു മാംസഭക്ഷണം ഒരുക്കി�
െക്കാടുത്തു. ഇന്നു് മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിക്കാെത തെന്ന ഹസ്തിനപുരി ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള േഗാശാലയിൽ നിന്നു് കറവയുള്ള നാൽക്കാലികെള
ഓേരാ അറവുകാരനും വിട്ടുെകാടുത്തു, മറ്റാരുമറിയാെത ഉപാധി വച്ചു-തുടകൾ െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുരക്കു്, തലയും കുടലും അറവുകാർക്കു്. നിലവിളിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങ�
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െള ഒരു േനരെമങ്കിലും തൃപ്തിെപ്പടുത്താനാവുെമന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ മുട്ടുമടക്കി,
കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ആലയിേലക്കു േപായി.”

“യുധിഷ്ഠിരഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നീണ്ട വ്യ�
ക്തിജീവിതത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ പുതു തലമുറ ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒരു െകാച്ചു രഹ�
സ്യം പങ്കിടാൻ?” വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട േശഷവും ഞങ്ങൾ സുന്ദരരൂപികളായി നി�
ങ്ങൾക്കിേപ്പാഴും േതാന്നുെന്നെണ്ടങ്കിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പി�
ടിച്ച യുവത്വം? എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ, െപരുമാറ്റത്തിൽ കാറും മിന്നലും കലർന്ന, ഒരു
കറുത്ത െപണ്ണിെന നാട്ടിലും കാട്ടിലും കൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ആർമാദിച്ചു
എന്നതു്, പാണ്ഡവദാമ്പത്യം ആൺെപൺ സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റ ഇതിഹാസെമ�
ന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷമേല്ല.”

2018/07/26

“കൗരവർ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നു് ഒരു വശത്തു പറഞ്ഞു ധീരേദശാഭിമാനി പു�
രസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അനുസ്മരണേയാഗ�
ങ്ങൾ നാെടാട്ടുക്കു് ആേഘാഷിക്കുന്നു മറുവശത്തു വിധവകെള കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു ‘കൗ�
രവഗന്ധ’മുള്ള എന്തും െകാട്ടാരമാലിന്യം എന്ന വകുപ്പിൽ െപടുത്തി േലലം െചയ്തു
ഇടം കഴുകി അടിച്ചുതുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഈ ൈവരുധ്യം ഒന്നു് വിശദീകരിക്കാ�
േമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂടവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിൽ എന്തു് ൈവരുധ്യമാണു് കാേണണ്ടതു്? രാഷ്ട്രത്തിെന്റ അഖണ്ഡത�
ക്കുേനെര വാളുയർത്തിയ േദശവിരുദ്ധെര ഓടിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാരാടി
രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുെട ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്കു് മുമ്പിൽ പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാ�
ലിയും ശിരസ്സു് കുനിക്കുേമ്പാഴും, നൂേറാളം അരമനകളിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി കുന്നുകൂ�
ടിയ ഖരമാലിന്യം നീേക്കണ്ടതു് വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണകൂടത്തിെന്റ നിലവിലുള്ള ഹരി�
തചട്ടം പാലിച്ചുെകാണ്ടായിരിേക്കേണ്ട?”

“നമ്മുെട പ്രണയവിവാഹത്തിനു േശഷം കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ ഏഴു പ്രസവ�
ങ്ങളിെലയും നവജാതശിശുക്കളുെട ദുരൂഹമരണത്തിനു നീ വ്യക്തിപരമായി ഉത്ത�
രവാദി അെല്ലേന്നാ? അേപ്പാൾ നദിയിൽ നീ അവെര ഓേരാരുത്തെരയും കരുതി�
ക്കൂട്ടി മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ടിരുന്ന േതാഴിമാരുെട സത്യസാക്ഷിെമാഴി?” ഹസ്തിന�
പുരിയിെല കുരുവംശ രാജാവു് ശന്തനു ഭാര്യ ഗംഗാേദവിേയാടു് ക്രുദ്ധനായി.

“െകാള്ളാം. ശിശുപരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പുണ്യനദിയിൽ മുക്കിെയടു�
ക്കാൻ െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ ൈകവഴുതി ഓേരാ േചാരക്കുഞ്ഞും യാദൃച്ഛികമായി
ഒഴുക്കിൽ മുങ്ങി ദുർമരണമുണ്ടായ ആ ഏേഴാളം ദുഃഖസംഭവങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടു
എന്നു് പറയുന്ന ചില അവിശ്വസ്ത േതാഴികെള സാക്ഷികളാക്കിയാേണാ എെന്ന നി�
ങ്ങൾ മഹാറാണിപദവിയിൽ നിന്നു് നീക്കാൻ പാടുെപടുന്നതു്?”

“ദുേര്യാധനമകൻ യുധിഷ്ഠിരസിംഹാസനത്തിേലക്കു ഓടിവരുന്നതു് വിചിത്രമാ�
യി േതാന്നി. സൗജന്യധാന്യലഭ്യതെയ കുറിെച്ചേന്താ അേപക്ഷിക്കുകെയന്നു കരു�
തി. െകട്ടിപ്പിടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരെന ആലിംഗനം െചയ്യുകയേല്ല െചയ്തുള്ളു? അത്രവ�
ലിയ െതറ്റാേണാ? പിെന്നന്താ ഭടന്മാേരാടവെന പിടികൂടി േദഹപരിേശാധനക്കു
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വിേധയമാക്കാനും, രാജാവിെന ൈവദ്യപരിേശാധനക്കു് െകാണ്ടു േപാകാനും വിദു�
രർ ആജ്ഞാപിച്ചതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.
കുരുേക്ഷത്രാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“ചികിത്സയിെലന്നു പറഞ്ഞു ൈസനികേസവനത്തിൽ നിന്നു് ഒഴിവാക്കിെയങ്കി�
ലും, കണ്ടാൽ േകാമളനായ മകനു് അമ്പെതത്താറായി. യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാനഭൃ�
ഷ്ടനാക്കാൻ രാജസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന െപാടിൈക്ക എേന്ന കരുതിയുള്ളൂ.
നാവിൽ തട്ടിയാൽ േബാധം നശിക്കുന്ന വിഷക്കായ യുധിഷ്ഠിരവായിൽ കുത്തിത്തി�
രുകിയേപ്പാഴാണു് ‘ആലിംഗനം’ മാരകരുചിേശഷിയുള്ളെതന്നറിഞ്ഞതു്. ഭാഗ്യം,
വായിൽ വീണ വിഷക്കായ ഉടൻ െതളിവിനായി തുപ്പി, ഒരു കുടം െവള്ളം കുടിച്ചു
വിശ്രമിച്ചു. വിഷക്കായ െതളിവായും വധശ്രമത്തിൽ ദുേര്യാധനമകൻ പ്രതിയായും,
കുരുവംശനീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ മുേന്നാട്ട്.”

2018/07/27

“അരക്കില്ലത്തിൽ തീെപ്പട്ടതു പാണ്ഡവെരന്നു െപാതുസമൂഹെത്ത െതറ്റിദ്ധരി�
പ്പിക്കാൻ, അന്നം േചാദിച്ചു വന്ന ആദിവാസികെള കത്തിച്ചു െകാന്ന കുന്തിെയ കു�
റിച്ചു് മനഃസ്സാക്ഷി ഇേപ്പാഴും കരളിൽ കുത്തുന്നുേണ്ടാ?” വാനപ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറ�
ങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസ്സാക്ഷി. ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയാ�
യി ഞാനതു ഗാന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടു് േപാെല പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഒരുപാടു് പ്രതിസ�
ന്ധികെള അതിജീവിച്ചു. പെക്ഷ പിന്നീടു് വലിയ വില െകാടുത്തു. ഇന്നു് ഞാൻ സ്വ�
യം കാട്ടുതീ മരണത്തിനു സ്വയം വധശിക്ഷക്കു് വിേധയനായ പരിത്യാഗി. ഞങ്ങ�
ളുെട ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന വ്യാസൻ, വിശദശാംശങ്ങളിൽ വസ്തുതാപരമായ കരു�
തേലാെട ഒെക്ക ഓർക്കും, ഓർമയുണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്കു്. അതെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങെള േപാലുള്ള െകാച്ചുകുട്ടികൾ വ്യാസെന റദ്ദാക്കി പനേയാലെക്കട്ടു തട്ടിെയ�
ടുത്തു വരും യുഗത്തിൽ സത്യം തുറന്നു പറയെട്ട.”

“തീറ്റപ്പുൽ െവട്ടി ക്ഷീരകർഷകർക്കു് വിറ്റാലും, ഭരണകൂടത്തിെന്റ സൗജന്യധാ�
ന്യവിതരണെമന്ന ഔദാര്യത്തിനു ൈകനീട്ടിെല്ലന്നു ശഠിക്കുന്ന പുതുതലമുറ കൗരവ�
ബാലിക െപാതുസമൂഹത്തിൽ താരമായേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പുൽ�
േമട്ടിൽ പിേറ്റന്നുള്ള ദശപുഷ്പ പ്രദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുകയാ�
യിരുന്നു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ, പണിെയടുത്തു വളർത്തിയാെലങ്കിലും തീ�
റ്റപ്പുൽ, പുല്ലുേപാെല, വളരുെമന്നറിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞിെന്റ മുൻഗാമിക�
ളായ കൗരവർ തല േപായും െനഞ്ചു് കലങ്ങിയും ജഡങ്ങൾ ആവാെത, ഈ െതരു�
വുകളിൽ പാലും േതനും ഒഴുക്കുമായിരുന്നിേല്ല?”

2018/07/28

“ഇെതന്താ വിസ്തരിെച്ചാരു ൈതലാഭിേഷകം”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“പാഞ്ചാലിക്കു പുരട്ടുവാൻ അവളുെട ഇളമുറഭർത്താക്കന്മാരുെട പിതാക്കളായ

അശ്വിനിേദവതകൾ, സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ നിന്നു് െകാടുത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം.
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പെക്ഷ അവളതു് ഉപേയാഗിക്കാെത ദിവസങ്ങേളാളം മാറ്റിവച്ചേപ്പാൾ ഇന്നു ഞങ്ങ�
െളാന്നു േതച്ചു േനാക്കി”, നീരാടാൻ അർജ്ജുനൻ ജലജീവിയുെട െമെയ്യാതുക്ക�
േത്താെട കുതിച്ചു ചാടുന്ന കാട്ടരുവിയിെലക്കിറങ്ങി.

“അെതന്താ, േദവചികിൽസകരായ അശ്വിനിേദവതകളുെട ദിവ്യൗഷധം ഇളമു�
റപാണ്ഡവരുെട ഓമനയായ പാഞ്ചാലിക്കു േവേണ്ട?”

“െകൗരവേച്ചാര പുരട്ടി കഴുകിയുണക്കാെത മുടിയിൽ ഒെരണ്ണക്കും പ്രേവശനമി�
ല്ല”, ഭീമൻ മുരണ്ടു

“പരാശ്രയത്തിൽ കിടന്നാലും ശരശയ്യ വിട്ടുേപാവാൻ േമാഹമില്ലായിരുന്നു
എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിത്യവും യുധിഷ്ഠിരൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ േപാവുന്നതു് രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ ഭീഷ്മ�
രിൽ നിന്നു് ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാെണന്നു കരുതിേയാ? സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു എന്ന,
ഉടലിൽനിന്നു് ഉയിർ േവർെപടുത്തുന്ന തിരുകർമം, ഉടൻ തുടങ്ങണം എന്നു് ഭീഷ്മ�
രിൽ േപ്രരണ െചലുത്തുന്നതിനു പുറെമ, അതിരുവിട്ട കായികസമ്മർദ്ദത്തിനു ഭീ�
മൻ ശ്രമിച്ചേതാെട, കൗരവസർവ്വൈസന്യാധിപൻ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാെത, കഴു�
ത്തിൽ നിെന്നാരു അെമ്പടുത്തു ഇടെനഞ്ചിൽ സ്വയം തറച്ചു എന്നതാണു് ഞാൻ
കണ്ടതു്. നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ ‘കാതു്’ െകാണ്ടു കാണുന്നവർ.”

“കൗരവ െചവികളുെട ശ്രവണപരിധിക്കപ്പുറം, വിദൂര വനാന്തരത്തിൽ വ്യാഴവ�
ട്ടക്കാല കഠിന ശിക്ഷയനുഭവിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങെളന്താ, ദുേര്യാധനെന ‘ഉടേയാൻ’
എന്നു് പരാമർശിക്കുന്നതു്? മറച്ചുവക്കാത്ത െവറുേപ്പാെട േവേണ്ട, അതിക്രമിയുെട
േപരു വിളിക്കാൻ?”, െകാട്ടാരംേലഖിക േചാദിച്ചു. കാട്ടുകുടിലിൽ പാഞ്ചാലിയുെട
പീഡനപർവ്വം.

“കുടിലിനു ചുറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടു വണങ്ങിയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ േവവുന്നതു്
‘ശുദ്ധആത്മീയത’ ആെണന്നു് കരുതിേയാ? ഗൂഢവ്യക്തിത്വങ്ങളേല്ല? ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ നിന്നു് ചാരൻ അവർക്കു് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പൂജാസാമഗ്രികളും െകാണ്ടു്
വരും, പാണ്ഡവവസതിയിെല അന്തർനാടകങ്ങൾ എെന്തന്നു് വിശദമായി ചുഴി�
ഞ്ഞറിയാൻ.”

“ആർത്തലച്ചുയരുന്ന െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ ഗംഗക്കും യമുനക്കും ഇടയിലുള്ള
ദരിദ്രകർഷകർ വീെടാഴിഞ്ഞു, നിവൃത്തിേകടു് െകാണ്ടു് ഇടക്കാല താമസം േകാട്ടക്ക�
കേത്തക്കു മാറ്റാൻ ഭാണ്ഡം ചുമന്നു രാവിെല മുതൽ രാജവീഥിയിൽ വരിനിൽക്കുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. നൂേറാളം കൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെളാഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിേലക്കവർ�
ക്കു് പ്രേവശനം നൽകി പ്രളയജലം താഴും വെര ദുരിതാശ്വാസം െകാടുക്കാൻ ഭര�
ണകൂട ത്തിെനന്താ വിമ്മിട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവ വിധവകൾ േപായേശഷം, ഒരാഴ്ച വിയർത്തു പണിതിട്ടാണു്, ഇതുേപാ�
െല ദുേര്യാധന ഭരണകാലത്തു െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദുരിതാശ്വാസപാളയങ്ങളാക്കിയ�
തിെന്റ സകലമാന ൈജവഅൈജവ മാലിന്യങ്ങളും, ഭീമേനതൃത്വത്തിൽ, ഞങ്ങൾ
സ്വയം തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കിയതു്. ഇനിയവ യുദ്ധസ്മാരകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ഉൽഘാടനം കാത്തിരിക്കുന്ന േനരത്തു നിങ്ങളിങ്ങെന അനാവശ്യേചാദ്യങ്ങളുമായി
ഭരണകൂടത്തിനു് ജാള ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നെതാന്നും ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട പാര�
മ്പര്യത്തിനു് േചർന്നതല്ല. വരി നിൽക്കുന്നവർ കയ്യും കാലും തളരുേമ്പാൾ തിരിച്ചു
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േപാവും. ഇതു് കുരുവംശ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണസിരാേകന്ദ്രമാണു്, െവള്ളെപ്പാ�
ക്കെക്കടുതിക്കുള്ള ആതുരാലയമല്ല. നിങ്ങെള ഈ കുരുട്ടുേചാദ്യവുമായി ഇേങ്ങാട്ടു
പറഞ്ഞയച്ച ചാർവാകൻ, വിദുരർ വഴി ഊട്ടുപുരയിൽ തമ്പടിച്ചു, േഗാമാംസം ചുട്ടതും
തിന്നു കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ടേല്ലാ. കയറിട്ടു വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവണം അയാ�
െളയും നിങ്ങൾ.”

2018/07/29

“െഞട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ കീചകെന ഓർത്തു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ആസന്നമായ വാനപ്രസ്ഥത്തിെന്റ തയ്യാെറടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ആെളാഴിഞ്ഞ മട്ടു�
പ്പാവിൽ, പാഞ്ചാലിയുെട മുഖം ശാന്തമായിരുന്നു. നാെള ഈ സമയത്തവർ ഹസ്തി�
നപുരിയും വിട്ടു വടക്കൻ മലകളിേലക്കു്.

“പ്രണയിനിെയ കാത്തായിരുന്നിെല്ല അവൻ ആ കൂരിരുട്ടിൽ െചന്നതു്? രതി�
ക്കു് േയാജിച്ച രമണീയ നൃത്തമണ്ഡപത്തിേലക്കു് ആരാണവെന ചതിയിൽ വിളി�
പ്പിച്ചതു്? ആരുെട ദുേഷ്പ്രരണയിലാണു് ഭീമൻ അവെന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നതു്?
എങ്ങെന ഭീമൻ െകാലക്കുറ്റത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷ േനടി? എെന്ന കീചകചിതയി�
േലക്കു് എറിയാൻ ആരാണു് പാണ്ഡവരിൽ ഉത്സാഹിച്ചതു്? പരുക്കൻ ഭീമഹസ്ത�
ങ്ങൾ വായും മൂക്കും െപാത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രിയകീചകെന െകാല്ലുന്നതു വിഭാവന െചയ്യു�
േമ്പാെളല്ലാം, െകാലപ്പുള്ളിെയ പിൽക്കാലത്തു ഞാൻ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കു കഠി�
നമായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാപം െചയ്ത ആ ൈകകൾ എെന്റ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ
സമ്മതിക്കാെത, അകന്നു മാറി കിടന്നിട്ടുണ്ടു്. അെതാന്നും േപാരാ എന്നു് േതാ�
ന്നും. അേന്വഷണബുദ്ധിേയാെട തിരക്കി ഒരുനാൾ വ്യാസൻ എല്ലാം പറയുേമാ?
അേതാ, നിങ്ങൾ കാര്യം കെണ്ടത്തി ഭാവിതലമുറെയ സത്യം അറിയിക്കുേമാ?”

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

“അമ്മയും അച്ഛനും േവെറ േവെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അർദ്ധരും പൂർണ�
രും ഒെക്ക ആവും? രണ്ടാമെത്ത കാര്യം, വീട്ടിനകത്തു് െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ
ഞങ്ങൾ ബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരി? ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഊഴമനു�
സരിച്ചു കിടപ്പറയിൽ കയറിയേപ്പാളുണ്ടു്, നകുലനും സഹേദവനും അവൾെക്കാപ്പം
പായിൽ കിടന്നു ആർമാദിക്കുന്നു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു് ഞാൻ െവപ്രാളം മറ�
ച്ചു കുശലം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ രണ്ടു മാദ്രിക്കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃതികൾ” എന്നു്
പറഞ്ഞു അലസമായി തുണി വാരിയുടുത്തു പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി. ആ രാത്രി
തകർന്നുടഞ്ഞതു് എക്കാലവും െകട്ടിെപ്പാക്കി നിർത്തിയ എെന്റ അഭിമാനമായിരു�
ന്നു”, യുധിഷ്ഠിരൻ വിതുമ്പി.

“വംശഹത്യ െചയ്തു കൗരവെര ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് തുടച്ചുനീക്കിയ നിങ്ങെള യുദ്ധ�
ക്കുറ്റവാളികളായി െപാതുനിരത്തിൽ വിചാരണ െചയ്തു ആൾക്കൂട്ടെക്കാലക്കു ഇര�
യാക്കുെമന്നു ചാർവാകൻ പരസ്യേവദിയിൽ ഇന്നെല രാത്രി ആഞ്ഞടിച്ചെതാന്നും
ഭരണകൂടശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.
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“എന്നിട്ടും അയാൾ പ്രതികാര നടപടിക്കു് വിേധയമായില്ല എന്നതു് ഞങ്ങളുെട
തലപ്പാവിനു ഒരു െപാൻതൂവൽ തെന്ന എന്നു് നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ മനസ്സിലായിേല്ല.
അതാണു് സ്വാതന്ത്രസമൂഹം എന്ന പാണ്ഡവഭരണകൂടഹസ്തിനപുരി എന്നു് പറയു�
ന്നതു്. പത്തിനു് താെഴയുള്ള നാലുകുട്ടികൾക്കു േനരത്തിനു അന്നം െകാടുക്കാെത
പട്ടിണിക്കിട്ടു നരകിക്കുന്ന ചാർവാകെനയേല്ല െകാടും ഗാർഹികകുറ്റവാളി എന്ന
നിലയിൽ വിചാരണ െചേയ്യണ്ടതു്? എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്താണു്? െകാ�
ട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ െപാരിച്ച കാളത്തുടകൾ തിന്നു ആടിപ്പാടി നടക്കും. അതാണു്
പണിെയടുക്കാത്തവനും പരദൂഷണം പറയുന്നവൾക്കും പരമസുഖം കിട്ടുന്ന ഹസ്തി�
നപുരിയുെട സൗജന്യഭക്ഷ്യനയം.

“കൗരവരാജവിധവകൾ എന്ന സംജ്ഞയിൽ നൂേറാളം വനിതകെള മൂലെക്കാ�
തുക്കുന്നതു് പാണ്ഡവഭരണകൂടം ഉടനടി നിർത്തണെമന്നു് നിങ്ങൾ പൂക്കാര െതരുവു്
പ്രകടനത്തിൽ പറയുന്നതു് േകട്ടേല്ലാ. അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ എന്താണു് കുഴപ്പം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരിടേവളേയാഴിെക, കാട്ടിൽ വീ�
ണ്ടും ജീവിച്ച യുധിഷ്ഠിരനും മറ്റു പാണ്ഡവർക്കും ഹസ്ഥിനപുരിയുെട നവ സംേവദന�
ഭൂമികയുമായി ൈവകാരിക ഇഴയടുപ്പം ഇെല്ലന്നു, കുെറെയാെക്ക സൗജന്യമായി
ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ േപാലും, ‘കുരുേക്ഷത്ര ഇരകൾ’ എന്ന വിേശഷണത്തിൽ കുറ�
ഞ്ഞ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കു് ഇന്നു് മുതൽ സ്വീകാര്യമല്ല. അധികാര ദുർേമാഹത്തിൽ
െകൗരവെര വംശഹത്യ െചയ്ത പാണ്ഡവർക്കു് വിധിേക്കണ്ടതു് വധശിക്ഷയേല്ല?”

2018/07/30

“പച്ചതുരുത്തും വന്മരക്കൂട്ടവും പരിപാലിച്ചിരുന്ന െകൗരവരാജമന്ദിരങ്ങെള േനാ�
ക്കൂ. സംരക്ഷിതവന പ്രകൃതിെയ പരിലാളിച്ചായിരുന്നു, നൂേറാളം േദശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ
നിന്നു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു് വന്ന രാജവധുക്കൾ, ഓേരാ വസന്തകാലത്തും ഹൃദ്യപ്ര�
കൃതിയുെട വിസ്മയദൃശ്യങ്ങളാൽ െപാട്ടിത്തരിച്ചതും കുട്ടികൾെക്കാപ്പം നൃത്തം െചയ്തു
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതും. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം കൗരവകുടുംബങ്ങൾെക്കതിെര കുരുേക്ഷ�
ത്രാനന്തര പ്രതികാരനടപടിയിൽ രാജവിധവകെള പാതിരാവിൽ ബലം പ്രേയാ�
ഗിച്ചു കുടിേയാഴിച്ചു വസതി ആയുധപ്പുരയാക്കിയേപ്പാൾ എന്തു് സംഭവിച്ചു? അതു്
ഞങ്ങൾ ഇന്നു് വിശദീകരിക്കാം. ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ പനേയാലകളിൽ േര�
ഖെപ്പടുത്തിയ സമീപകാല ചരിത്രമുണ്ടു്, ‘എെന്റ കൂെട വരൂ’ െകാട്ടാരം േലഖിക,
തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികേളാടു് പത്രിക കാര്യാലയമന്ദി�
രത്തിേലക്കു വിരൽ ചൂണ്ടി. െപരുമരത്തിെന്റ മറവിൽ പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു് േമധാ�
വി, വിദ്യാർത്ഥികളുെട െപാതുവിവരങ്ങൾ കുറിച്ചു.

“കിടങ്ങു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ചീങ്കണ്ണി പുറത്തുചാടിയേപ്പാഴാേണാ ഹസ്തിനപുരി
പ്രളയബാധിതെമന്നു ഭരണകൂടത്തിനു് േബാധ്യമായതു്? ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രള�
യബാധിതെര, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നൂേറാളം കൗരവ രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ താൽക്കാ�
ലികമായി പുനരധിവാസം െചയ്തിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ദുരിതം േനരിട്ടറിയാൻ ഒന്നു് േപാ�
യി കണ്ടു, ഇരകൾക്കു പങ്കപ്പാടിെനകുറിച്ചു് മിണ്ടിപ്പറയാൻ അവസരം െകാടുത്തി�
െല്ലന്നു നിങ്ങൾ വഴിനീെള പിറുപിറുക്കുന്നതിെന്റ യുക്തിെയന്താണു്? ദുരൂഹത തു�
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റേക്കണ്ടതു് ഭക്തിമാർഗം െകാണ്ടല്ല യുക്തി വിചാരം െകാണ്ടാവണെമന്നു േബാ�
ധനം െചയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക നായകനേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവകേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“െവള്ളം കണ്ടാൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര വലിക്കുന്ന രഥം മാറ്റിവച്ചു, നടന്നു െചന്നു�
കൂെട പന്ത്രണ്ടു വർഷം നഗ്നപാദരായി വനേമഖലയിൽ കൗരവഅടിമകളായി രുന്ന
പാണ്ഡവർക്കു്? നിങ്ങൾ േപായി കണ്ടിരുന്നിേല്ല അക്കാലെത്ത പാഞ്ചാലിയുെട ദു�
രിതം? വഴിേയാരങ്ങളിൽ കാണുന്ന േരാഷവും ദുഖവും യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാനഭ്രുഷ്ട�
നാക്കാൻ കൗരവവിധവകൾക്കു േവണ്ടി െപാതുസമൂഹം ഗൂഢാേലാചന െചയ്യുന്ന�
തിെന്റ ദുശ്യാവിഷ്കാരമാെണന്നു സ്വയം വിലയിരുത്തി, അന്തഃപുരത്തിൽ പാഞ്ചാലി�
യുെമാത്തു ചൂതാട്ടത്തിൽ ൈനപുണ്യവികസനം േനടുന്നവർ എന്തിനു കാലിൽ െച�
ളിെവള്ളം തട്ടിക്കണം?” വായടക്കുേമ്പാേഴക്കും, മുഖംമൂടി ധരിച്ച ൈസനികൻ കഴു�
ത്തിലൂെട കയറിട്ടു കുരുക്കി ചാർവാകെന കഴുതപ്പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു യാത്രയായി.

“തലെവട്ടാൻ കിട്ടിയ അവസരം എന്നാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജു�
നേനാടു് േചാദിച്ചു. പുഴേയാരചിതയിൽ കർണ്ണൻ കത്തിത്തീരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി.
കുരുേക്ഷത്ര.

“കർണ്ണവധം എനിക്ക്സ്വത്തുതർക്കമല്ല. അഭിമാന െകാലയായിരുന്നു.”
“പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരിെയ പാഞ്ചാലി മുഖത്തു് ചവിട്ടി എെന്നാരു

െപാള്ളുന്ന വാർത്ത പരക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അവിശ്വസനീയമായി േതാന്നിെയങ്കിലും,
ഇര െപാതുേവദിയിൽ വിലപിച്ചുവന്നേപ്പാഴാണു് മഹാറാണിയുെട പാദരക്ഷ കവി�
ളിൽ പതിഞ്ഞതു് േബാധ്യമായതു്. കൗരവ രാജസ്ത്രീകളും െപൺകുട്ടികളും രാജവീഥി�
യിലൂെട ഇരെയ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി നഗരം ചുറ്റുന്നു. േഖദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും
ഇേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗികവക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വസ്തുതകൾ േചാദിച്ചറിയാെത പതിവു് േപാെല നിങ്ങൾ കാള െപെട്ടന്നു് േക�
ട്ടേപ്പാൾ കയെറടുക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തനമാണേല്ലാ ഈ പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിലും
െചയ്യുന്നതു്. ഹസ്തിനപുരിയുെട കുരുവംശ പഴമയിൽ നിന്നു് അളിഞ്ഞതിെന മാത്രം
തപ്പിെയടുത്തു് അെതേന്താ വലിയ സംസ്കാരമാെണന്നു് പറഞ്ഞ് ഇക്കാലത്തു അടി�
േച്ചൽപ്പിക്കാൻ േനാക്കുകയാണു് സത്യവതി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നിന്ദാർഹമായ
ആചാരം. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൗരവക്കുട്ടികൾ െകാട്ടിേഘാഷിച്ചു് പുനരാനയിക്കു�
ന്ന പഴയ കാല ജീർണ്ണിപ്പു മാത്രമായിരുന്നു അന്തഃപുരത്തിൽ വന്നു മഹാറാണിയു�
െട കാൽ െതാടൽ. പുത്തനാശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷവാദി പാഞ്ചാലി
ഒരു മാതൃകാ ശിക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം വന്ന കുട്ടിയുെട മുഖെത്താരു ചവിട്ടു
െകാടുത്തേതാെട അതു് നിലവിളിച്ചു പാഞ്ഞതു് ഉടനടി ഗുണം െചയ്തു. നൂറുകണക്കി�
നു് കുട്ടികൾ ഭയത്തിൽ വരി വിട്ടു തിരിഞ്ഞു നടന്നു. ഇനിയാരും കാലിൽ െതാട്ടു
വണേങ്ങണ്ടതിെല്ലന്നു രാജമുദ്ര ചാർത്തിയ കൽപ്പന ഇറങ്ങി. ബഹുമാനം കാണി�
ക്കാൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നാൽ മതി. മുട്ടിൽ ഇഴയുന്നതും നിേരാധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.”

“രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ നീ െകാട്ടാരം േലഖികയുമായി പങ്കു�
െവക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ഇെതങ്ങെന സാധൂകരിക്കുന്നു? പരാശക്തിയുെട
പ്രതിനിധിെയാന്നുമല്ലേല്ലാ പത്രപ്രവർത്തക? എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം, പാപേമാ�
ചനത്തിനാണു് അവൾക്കു മുമ്പിൽ നീ ഉള്ളു തുറക്കുന്നെതന്നു. െകാട്ടാരം േലഖിക�
േയാടു് സംസാരിച്ചാൽ ഹൃദയവിശുദ്ധീകരണം തരമാവുെമന്നു േമാഹിക്കാൻ മാത്രം
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സരളഹൃദയയല്ല നീഎന്നു് അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അറിയാം. ആ യുവേലഖിക�
യുെട നിത്യവൃത്തി തെന്ന െകാട്ടാരം വിഴുപ്പുെകട്ടു പരിേശാധിക്കുകയേല്ല? അവളതു
പനേയാലകളിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതി ഔേദ്യാഗിക േരഖയാക്കിയാണു് ഹസ്തി�
നപുരിയിേലക്കു മടങ്ങി, പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിലൂെട ‘വിഴുപ്പിൽ’
കൗതുകമുള്ള നഗരവാസികെള അറിയിക്കുന്നതു്.” യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േരാ�
ഷെത്തക്കാൾ േഖദമായിരുന്നു. വനജീവിതത്തിെല ദുരിതപർവ്വം.

“ഞാൻ പറയുന്നതു് വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണു്. നാെള നിങ്ങൾ പനേയാ�
ലയും നാരായവുമായി ബഹുഭർത്തൃത്വം സംവാദമാക്കിയാലും, പ്രതികരണം അതാ�
യിരിക്കും. നിങ്ങളതു് കുഴിച്ചിട്ടാലും പറക്കാൻ വിട്ടാലും.”

2018/07/31

“െവട്ടിയും ചവിട്ടിയും െകാല്ലാൻ പാണ്ഡവർ, ചാവാൻ കൗരവർ. എന്തു് കണ�
ക്കാണിതു്” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അന്ത്യ യുദ്ധദിനം, കുരുേക്ഷത്രം.

“കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഞാനും കൗരവരും എത്ര സൂക്ഷ്മതേയാെട പാണ്ഡവെര വഴി�
യാധാരമാക്കാൻ ജീവിതകാലം ശ്രമിച്ചുേവാ അത്രയും കുടിലതേയാെട പാണ്ഡവർ
വനവാസക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾെക്കതിെര കളം വരച്ചിരുന്നു എന്നു് കെണ്ടത്താൻ കൗ�
രവ ചാരസംവിധാനത്തിനു ഒത്തിെല്ലന്നതാെണെന്റ പാളിച്ച”, തുടയിൽ മാരക�
മായ ഭീമഗദപ്രഹരേമറ്റു് ചളിയിൽകിടന്നു നിലവിളിക്കയായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഒരു
നിമിഷം ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നേപാെല െകാട്ടാരം േലഖിക�
ക്കു് മുമ്പിൽ നടിച്ചു.

“മനുഷ്യർക്കു് വയർ നിറെയ കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത കാലത്താേണാ നിങ്ങൾ
അഞ്ചു സിംഹങ്ങെള വളർത്തുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണിേയാടു് േചാദി�
ച്ചു, “കളിക്കുന്നതു കാണാെനാെക്ക രസമുണ്ടു് പെക്ഷ കൂട്ടം കൂടി ഗർജ്ജിച്ചാൽ എന്തു�
െകാടുക്കും വിശപ്പടക്കാൻ?”

“േഗാവധം നിേരാധിച്ചതു് ഉപകാരമായി. അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിെല ക്ഷീരകർഷ�
കർ ആദ്യെമാെക്ക പരിഭവിച്ചു പെക്ഷ സിംഹങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ മാടുകളുമായി രാ�
വിെല തെന്ന േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ വരി നിൽക്കും. കറവ വറ്റി കർഷക കുടുംബ�
െത്ത െപടാപാടിെലത്തിച്ച മാടുകെള എന്തു് തീറ്റ െകാടുത്തു ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ
പരിപാലിക്കും എന്ന ഭയം ഇനി േവണ്ട. ഒരു സൗജന്യം മാത്രേമ ആ നിഷ്കളങ്ക ഗ്രാ�
മീണർ കാലിൽ വീണു നമസ്കരിച്ചു േചാദിക്കൂ, വിശന്നു വലഞ്ഞ സിംഹങ്ങൾ േഗാ�
ക്കെള പിച്ചിച്ചീന്തി തിന്നു വാലും െതാലിയും ബാക്കിയാക്കിയ േശഷം വീണ്ടും കളി�
ക്കാൻ േപാവും വെര ആ ദൃശ്യാനുഭവം അടുത്തുനിന്നു കാണാൻ പാറാവുകാർ അനു�
വദിക്കണം.”
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“ജഢം ചിതയിേലെക്കടുത്തിട്ടില്ല പൂ ചൂടി സുന്ദരിയായേല്ലാ എേങ്ങാട്ടാണു് യാത്ര?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കുന്തി നിർബന്ധിപ്പിച്ചു പാണ്ഡുചിതയിൽ സതി അനുഷ്ഠിപ്പിക്കയാെണന്ന മുൻ�
വിധിയുെണ്ടങ്കിൽ ഇതാ: ഞാൻ പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിലല്ല എനിക്കു് കിട്ടിയ ആ
കാട്ടു തീയിലാണു് ജന്മം ഒതുക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിേയാടുള്ള പ്രതിേഷധമാണു്, പാണ്ഡു�
വിേനാടു വിശ്വസ്തതേയാ, ആചാരങ്ങേളാടു അനുസരണേയാ. കുന്തിേയാടു കീഴട�
ങ്ങേലാ അല്ല. എേന്നാടുള്ള അതൃപ്തിയാണു് കാര്യം. സുന്ദരെനന്നു കരുതിയ ഭർ�
ത്താവു പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷമതയില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് ആദ്യഭാര്യ കുന്തിെയങ്ങ�
െനെയാെക്ക പ്രേലാഭനങ്ങളിലൂെട പരപുരുഷന്മാെര ആനന്ദിപ്പിച്ചു മൂന്നു കുട്ടികെള
േനടിയെതന്നു് ഞാൻ േകട്ടിരുന്നു. എനിക്കും േവണ്ടിവന്നു സന്ധ്യക്കു് പൂ ചൂടി ആണി�
െന േതടാൻ. അഭിമാനം അടിയറവു വച്ചു് േനടിയ കുട്ടികെളയും, കുന്തിയുെട മൂ�
ന്നു മക്കെളയും കൂട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി െചല്ലാൻ ആവിെല്ല�
നിെക്കന്ന ഉത്തമ േബാധ്യത്തിലാണു് ഒരു വധുവിെന േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി
അഗ്നിയിൽ ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നതു്.”

“അഭിമന്യുവിെന ഭീകരൻ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വിേശഷിപ്പിച്ചതു് പാണ്ഡവെര
െചാടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ കർണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവ സുരക്ഷാവലയം തകർത്തു കണ്ണിൽ കണ്ടവെരെയല്ലാം െവട്ടിയും ചവി�
ട്ടിയും െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു ഹസ്തിനപുരം ഇനി ഞങ്ങൾക്കു് എന്നു് ഉച്ചത്തിൽ
ആർമാദിക്കുന്നവെന പിെന്ന ഞങ്ങൾ ധീേരാദാത്തൻ എന്നാേണാ വിളിേക്കണ്ട�
തു്? ഞങ്ങളും തിരിച്ചു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ൈക െമയു് മറന്നു കുെറ.” േദഹമാസ�
കലം േചാരപ്പാടു് നിറഞ്ഞ കർണൻ പാണ്ഡവവിഘടനവാദികളുെട ഒരു കൗമാര�
വീരെന െകാന്നു െകാലവിളിച്ച ഉത്സാഹത്തിൽ യമുനയിൽ നീന്തിക്കുളിക്കാൻ, െമ�
െയ്യാതുക്കേത്താെട നിലാവു് െപയ്യുന്ന പുഴ െവള്ളത്തിേലക്കു് എടുത്തുചാടി.

“ബഹളമില്ലാെത പാഞ്ചാലിക്കു് കുത്തുവാക്കു് പറയാനാവുെമന്നു ഇളമുറ മാദ്രി�
ക്കുട്ടികൾ പരിഭവിക്കാറുണ്ടു്. അങ്ങെന ഒരു ദുരനുഭവം പങ്കിട്ടുകൂെട?” െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാല അടിമപർവ്വം.

“കുടിലിരിക്കുന്ന െമാട്ടക്കുന്നിൽ നിന്നു് കുത്തെന ഇറക്കത്തിലൂെട ഞങ്ങൾ പു�
ലർച്ചക്കും സന്ധ്യയിലും ജലാശയത്തിേലക്കു േപാവുന്നെതാെക്ക നിങ്ങൾ കാണു�
ന്നതേല്ല. രണ്ടുദിവസം മുമ്പു് വഴിേയാര മരെക്കാമ്പിൽ നിെന്നാരു മലമ്പാമ്പു് േതാ�
ളിൽ വീണു ചുറ്റിവരിഞ്ഞേപ്പാൾ, െഞട്ടേലാെടയുള്ള എെന്റ പ്രതികരണം നിലവി�
ളിയായി. ആവുന്നത്ര ഞാനതിെന്റ കുരുക്കഴിച്ചു ആെഞ്ഞറിഞ്ഞെതാെക്ക നകുലൻ
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വഴി അറിഞ്ഞ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എതിർ�
വശത്തു നിന്നു് കർണ്ണൻ അയക്കുന്ന നാഗാസ്ത്രങ്ങളും ആേഗ്നയാസ്ത്രങ്ങളും ഏറ്റാൽ,
വായിട്ടടിച്ചു നിലവിളിച്ചു പാണ്ഡവ ൈസന്യത്തിെന്റ മാനം െകടുത്തുമേല്ലാ. അതുേക�
ട്ടേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ എെന്ന തുറിച്ചുേനാക്കുന്നതിനിടക്കു് ജാള ്യതേയാെട, “നി�
െന്റ ഭാവന എത്ര ക്രൂരം പാഞ്ചാലീ” എന്നുമാത്രേമ എനിക്കു് പ്രതികരിക്കാനായുള്ളു.
ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് എങ്ങെന ഞാൻ മറ്റുള്ളവേരാടു് െവളിെപ്പടുത്തും?, അതുെകാണ്ടേല്ല
സത്യം നാവിലുള്ളവൻ എന്നു് ജനം എനിക്കു് ബഹുമതി തന്നതു്?”

2018/08/02

“കൗരവേരാടുള്ള െപരുമാറ്റം നന്നാക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു് ‘സ്വഭാവശുദ്ധിപരി�
ശീലനം’ െകാടുക്കാൻ കൃപാചാര്യെര പിതാമഹൻ നിേയാഗിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.
എന്താ നിലവിൽ സ്വഭാവശുദ്ധിക്കു് കുഴപ്പം?” െകാട്ടാരം േലഖിക െകാട്ടാരം ഗുരു�
വിേനാടു് േചാദിച്ചു. ചൂരലുകൾ വളച്ചും നിവർത്തിയും പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്നു,
ചിരഞ്ജീവി എന്നു് സംശയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ.

“ഈയിെട ദുേര്യാധനരാജകുമാരെന ഗംഗാനദിയിൽ നീന്തിക്കളിക്കുേമ്പാൾ ഭീ�
മൻ മുക്കിെക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതു് നിമിത്തമായി എന്നു് കരുതൂ. കാട്ടിൽ കൗമാരം
വെര സാമൂഹ്യമര്യാദകൾ ഇല്ലാെത കഴിഞ്ഞതേല്ല. തിരിച്ചു കടിക്കാത്ത ജീവികെള�
െയാെക്ക െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു നടന്ന പാണ്ഡവർക്കു്, ഹസ്തിനപുരിയിെല ഈ
രണ്ടാംജന്മത്തിൽ, പരിഷ്കൃത െപരുമാറ്റമുറയിെല്ലങ്കിൽ, എെന്റ സേഹാദരീ ഭർത്താ�
വു കൂടിയായ േദ്രാണർ െകാടുക്കുന്ന സായുധപരിശീലനം െകാെണ്ടന്തു ധാർമികബ�
ലം എെന്നാരു തിരുത്തൽ ചിന്താധാര, ഭരണകൂടത്തിെന്റ അത്യുന്നത തലങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായി എന്നതു് തെന്ന കുരുവംശത്തിെന്റ പുണ്യം എേന്ന പൂണൂലിട്ട േപാരാളി�
കൾ പറയൂ”, പരിശീലനപരിപാടിക്കു് അന്തിമരൂപം നൽകുന്ന അർദ്ധനഗ്ന ആചാ�
ര്യൻ എളിമയുെട നിറകുടം േപാെല ഇരു ൈകകളും നിവർത്തി. ശരീരം ആവുന്നത്ര
കുനിഞ്ഞു.

“ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചേതാെട രാജമന്ദിരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വൃദ്ധസദന�
ങ്ങളിേലക്കു് മാറിതാമസിേക്കണ്ടി വന്നു എന്നതു് സമീപകാല വിവാദം. പ്രതിേഷ�
ധേത്താെട അതു് ഞങ്ങൾ കാണുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്ത ഈ സമരം, നിത്യ�
വും തുടരുന്ന പ്രകടനങ്ങളും െപാതുേയാഗങ്ങളും എവിടം വെര െകാണ്ടുെചെന്നത്തി�
ക്കും?”, ൈവകിയ സന്ധ്യ, ഇരുട്ടു് മൂടിയ ഉൾപ്രേദശം, ചൂടിൽ പഴുത്ത അന്തരീക്ഷം.

“രാജവിധവകളും പുത്രവിധവകളും അവിവാഹിത പുത്രിമാരും താമസിക്കുന്ന വൃ�
ദ്ധസദനത്തിൽ ശുചിമുറി ഇല്ല. ഓേരാ സന്ധ്യയിലും െവളിയിടവിസർജ്ജനത്തിനു
േപാേവണ്ടി വരുന്നതു്, യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട െകൗരവരുെട െഭൗതികാവശിഷ്ട�
ങ്ങൾ അടക്കിയ െപാതുശ്മശാനത്തിൽ.”

“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠൻ മാദ്ര ചക്രവർത്തി ദുേര്യാധനെന്റ വലയിൽ വീണേല്ലാ.
ശത്രുൈസനികരിൽ നിന്നു് നിങ്ങൾെക്കാന്നും വലവീശി കിട്ടിയിേല്ല? െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ആസന്നമായ യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പുള്ള ഉപപ്ലാവ്യ പാ�
ണ്ഡവ പാളയം.
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“നകുലൻ അതിലപ്പുറവും ഇടെപട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭീഷ്മരും േദ്രാണരും കൃപാചാര്യനും
കർണ്ണനും കയ്യിൽ െതാട്ടു വാക്കു് തന്നു-തല െവട്ടാൻ ആെരയും കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും
പാണ്ഡവെര അവർ െകാല്ലില്ല. കർണ്ണൻ മാത്രം അർജ്ജുനെന െകാല്ലാൻ നീണ്ട�
കാലേമാഹം ഉള്ളിൽ ഉെണ്ടന്നു സൂചന നൽകി. േനാക്കെട്ട എന്നു് െചറുവിരൽ
ഒന്നനക്കി നകുലൻ ധാരണയുമായി മടങ്ങി.

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

“കുന്തി സംശയേരാഗിെയന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതു് അരക്കില്ലത്തിലായിരുന്നു.
േതക്കും വീട്ടിയും െകാണ്ടു് പണിത േവനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നിട്ടും അമ്മ
അതിേലാരു െകണി േപക്കിനാവു് കണ്ടു. ഗംഗെയ വിവാഹം കഴിച്ച (മഹാരാജാ�
വു് ശന്തനു, പ്രിയഭാര്യക്കു് േവണ്ടി പണിത വനാന്തരത്തിെല ആ േമാഹനസൗധം
പെക്ഷ ആേവാളം ആസ്വദിച്ചതു് സത്യവതിയായിരുന്നു). അർദ്ധരാത്രി ആേരാ
വന്നു അരക്കില്ലം തീയിടുെമന്നു കുന്തി ഞങ്ങെള വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും, ആ െകാട്ടാര�
ത്തിെല സൗകര്യങ്ങളും സുഭിക്ഷതയും അയൽപ്പക്കത്തിെന്റ ആശ്രിതത്വവും ഒെക്ക
അഭയാർഥികളായി ഞങ്ങൾെക്കാരു ആനന്ദമായി. തീയിടാൻ ആരും വരാെത
വരാെത, അവസാനം കുന്തി തെന്ന ഒരു ഗൂഢപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ഞങ്ങെള െപ�
രുവഴിയിലാക്കി. േതളും കരിക്കുന്നനും നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭ ഇടുക്കിലൂെട പാതിരാവിൽ
ഒളിേച്ചാടിയ ഞങ്ങൾ എത്തിേച്ചർന്ന ഏകച്ചക്രാ ഗ്രാമത്തിൽ എത്രകാലം ഞങ്ങൾ
ഒരു കുടിലിൽ ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാെതയും ഒരു േനരം ഭക്ഷണത്തിനു വകയി�
ല്ലാെതയും ഒളിച്ചുതാമസിേക്കണ്ടി വന്നു.” പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു ഭീമൻ ഇടയ്ക്കിെട വിതുമ്പി.

2018/08/03

“ആ പുതുസന്യസ്തൻ അപമര്യാദയായി എേന്താ പറഞ്ഞു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” കാ�
ട്ടുകുടിലിെല ജാലകത്തിലൂെട ആശ്രമ മുറ്റത്തു മണ്ണിളക്കിയും നനച്ചും േജാലി െച�
യ്തിരുന്ന യുവാവിെന ചൂണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ പാണ്ഡവൻ നകുലേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“വാല്മീകിരാമായണം വായിക്കുന്ന ഓർമ്മയിൽ അയാൾ യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു രാമൻ ഒറ്റയ്ക്കു് േപായി േവട്ടയാടി വന്നിരുന്നിേല്ല ലക്ഷ്മണനും സീതക്കും േവണ്ടി
പിെന്ന നിങ്ങൾ അഞ്ചു ആണുങ്ങൾെക്കന്തിനാണു് ഈ അക്ഷയപാത്രം? േമല�
നങ്ങി മുയലിെനേയാ മാനിെനേയാ േവട്ടയാടി െകാന്നു തിന്നുകൂെട. കാടു് എന്ന
ആവാസവ്യവസ്ഥെക്കാരു പ്രഹരമേല്ല അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു വരുന്ന കിട്ടു�
ന്ന ധാന്യം? ആ സന്യസ്ഥ നിരീക്ഷണം േകട്ടു് പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചതു േലാ�
ലചിത്തനായ മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട അഭിമാനെത്ത െനാമ്പരെപ്പടു�
ത്തി. ഇെതാന്നും നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായി കൗരവേരാടു് െചന്നു് െകാളു�
ത്തരുേത.”

2018/08/04

“എെന്ന െതാടരുെതന്നു അരേങ്ങറ്റ മണ്ഡപത്തിൽ ഭീമേനാടു് പറഞ്ഞ ആ യുവ�
തി ആരായിരുന്നു?, കണ്ടാൽ കൗരവരാജകുമാരിെയ േപാലുണ്ടു്. എന്താണിങ്ങെന�
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െയാരു അസാധാരണ സംഭവം? ഞാനവിെട ഓടിപ്പിടിെച്ചത്തുേമ്പാേഴക്കും േയാ�
ഗം കലങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞിരുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പു് േനരേത്ത െകാടുത്തിരുന്നു. പുതുതലമുറ ദുേര്യാധനകുടുംബാംഗ�
െത്ത കരുതേലാെട മതി സ്തുതിക്കാനും കൂെട നിർത്താനും. കിേട്ടണ്ടതിേപ്പാൾ കി�
ട്ടി. ഭരണകൂടസൗജന്യങ്ങൾ തള്ളി അവൾ മുൻ മഹാറാണി സത്യവതിെയ േപാ�
െല യമുനയിൽ േതാണി തുഴഞ്ഞു വരുമാനമുണ്ടാക്കിയാണു് വീട്ടിേലക്കിേപ്പാൾ ധാ�
ന്യം വാങ്ങിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞു േകട്ടേപ്പാൾ, ഭീമനു് െപാതു േവദിയിൽ ക്ഷണിച്ചി�
രുത്തി ആദരിക്കണം എന്നു് േമാഹമായി.

“സുഖേലാലുപരായ മറ്റു കൗരവരാജവിധവ കൾെക്കാരു പാഠമായിരിക്കെട്ട
നിെന്റ സ്വാശ്രയശീലെമന്നു പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭീമൻ ൈക ഉയർത്തിയ�
േപ്പാൾ, അവൾ തട്ടിമാറ്റി വികാരഭരിതയായി-ഞങ്ങളുെട നാഥെന തുടയിൽ ഗദ
െകാണ്ടടിച്ചു െകാന്ന ൈക ദുേര്യാധനെന്റ െകാച്ചുമകളുെട ശിരസ്സിൽ വക്കരുേത!.
യുധിഷ്ഠിരനുമാത്രം ആധികാരികതേയാെട െചയ്യാനാവുന്ന രാഷ്ട്രീയകാപട്യങ്ങൾ ഭീ�
മൻ െചയ്താൽ ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഇരിക്കും എന്നു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പാഞ്ചാലി
െകാള്ളിവാക്കു പറഞ്ഞതു് ഭീമനു് പിെന്നയും അടിയായി. രണ്ടുദിവസം േമാങ്ങി നട�
ക്കും പിെന്ന േവെറെന്തങ്കിലും കുഴികാണും കാലിടറി വീഴാൻ.”

2018/08/05

“ഒെരാറ്റ ഗദ െകാണ്ടു് തെന്നയാേണാ കൗരവെര തല്ലിെക്കാന്നതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക രൗദ്ര ഭീമെന പ്രശംസിച്ചു.

“കൗരവരുെട നെട്ടല്ലു് െപാട്ടിക്കാൻ ഗദെയാന്നും േവണ്ട. ബലമുള്ള ഈ മുല്ല�
പ്പൂപല്ലുകൾ േനാക്കൂ. പുഞ്ചിരിക്കാത്തേപ്പാൾ അവ മാരകായുധമാവിേല്ല? ഇരകൾ�
ക്കറിയാം. എനിക്കു് ശിശുവിെന്റ േകാമള മുഖമാെണന്നു ആരാധകർ ചിലേപ്പാെഴാ�
െക്ക പറയുന്നതു് ഉള്ളിൽ തട്ടിയാെണങ്കിൽ അവർക്കുറപ്പു നൽകെട്ട, എെന്റ കീഴ്ത്താ�
ടിയുെട ബലപിന്തുണയും അവർ കുറച്ചു കാണിക്കരുതു്. ശരീരം ‘ഭീമാകൃതി’യിൽ
എന്നാണു പാഞ്ചാലി െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു കിടപ്പറയിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും, െചന്നായ�
യുെട വയറുള്ളവൻ എന്നാണു കുന്തി തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക. ഒളിഞ്ഞി�
രുന്നു ഇരെയ ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ സാമ്പ്രദായിക കാട്ടുനീതിയുണ്ടേല്ലാ, അെതനി�
ക്കു് എത്രേയാ കാലം കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും വശമില്ല. ഓടുന്ന ഇരെയ കെണ്ടത്തി�
യാൽ, വച്ചു് പിടിക്കും. അതിനു ശരീരം തടസ്സമല്ല. കളി ആദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ
ചിരിക്കുെമങ്കിലും പിെന്ന േനാട്ടം കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ വയറിനാണു് ചാടി
കടിക്കുക. കരൾ വലതു ഭാഗത്താണു് എന്നു് നകുലൻ പറഞ്ഞു തന്നതു് േപാർക്ക�
ളത്തിൽ മറന്നിട്ടില്ല. നൂലാമാലകൾ വയറിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി. ഒരടി മുേന്നാട്ടു
വക്കാനാവാെത ആ ‘അർദ്ധസേഹാദരൻ’ മണ്ണിൽ മലർന്നു വീഴുേമ്പാൾ, എനിക്ക�
വെന വാസ്തവത്തിൽ തിന്നാനാണു് േതാന്നുക, പെക്ഷ രാവിെല േപടമാനിെന്ന ജീ�
വേനാെട കടിച്ചു െപാളിച്ചു തിന്ന യുദ്ധദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാംസം ഞാൻ കാത്തു�
നിൽക്കുന്ന കഴുകനു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു െകാടുക്കും, ചുടുേചാര െകാണ്ടു് പ്രിയപാഞ്ചാലി�
യുെട മുടി കഴുകും, അെതനിെക്കാരു അഭിേഷകമല്ല പ്രണയപ്രകടനമാണു്.”
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കൗരവവംശഹത്യക്കു യുധിഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിെന്റ അതിവിശിഷ്ട പുരസ്കാരം
േനടിയ ഭീമൻ മട്ടുപ്പാവിൽ ആനന്ദനൃത്തത്തിലായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി മാത്രം മു�
ഖം തിരിച്ചു.

2018/08/06

“ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ അധ്യക്ഷനു െതാട്ടു താെഴ വേരണ്ടതു് ഭീമനേല്ല?
പിെന്ന ആരുെട ഇടെപടൽ െകാണ്ടാണയാെള ഒഴിവാക്കിയതു്? തുടങ്ങിേയാ മൂപ്പി�
ളമ പ്രശ്നം പാണ്ഡവരിലും?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവഭ�
രണകൂടത്തിെല കല്ലുകടി.

“പലതും കൂട്ടിവായിേക്കണ്ട രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ അജ്ഞത നിറഞ്ഞ ഈ േകാലാ�
ഹലെമാെക്ക എത്ര ലളിതം. വകുപ്പു് േമധാവിെയന്ന നിലയിൽ ഭീമൻ നിരന്തരം േവ�
ഷം മാറി നാലതിരുകളിെല ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു, ബാഹ്യ ശക്തികൾ നു�
ഴഞ്ഞുകയറുന്നതു െചറുക്കാനുള്ള നീണ്ട കാല പ്രതിേരാധദൗത്യമേല്ല ഏെറ്റടുത്തിരി�
ക്കുന്നതു്? നിരന്തരം േചേരണ്ട സമിതിേയാഗങ്ങളിൽ എങ്ങെന പെങ്കടുക്കും എന്ന
േചാദ്യം വന്നതു് അയാളിൽ നിന്നു് തെന്ന.

പകരം പാഞ്ചാലിയുെട നാമനിർേദ്ദശം വന്നതും ഭീമനിൽ നിന്നു്. എല്ലാം െകാ�
ണ്ടും ഭീമെന്റ ആശീർവാദേത്താെട പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതാധികാരസമിതിയുെട
ഉള്ളടക്കെത്ത കുറിച്ചു് കുതിരപ്പന്തികളിൽ നിന്നു് േകൾക്കുന്ന ബഹളം, മൂല്യം േനാ�
ക്കിയാൽ കുതിരച്ചാണകത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുമെല്ലന്നു് പത്രപ്രവർത്തകർ തിരിച്ച�
റിേയേണ്ട? കാലെമത്രയായി േനരം പുലർന്നാൽ കുനുഷ്ടു േചാദ്യവുമായി അധികാ�
രയിടങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നു!.

2018/08/08

“െപണ്ണും േപാരാളിയാേണാ?”, കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു പാണ്ഡവപാളയത്തിേല�
ക്കു് കരുതേലാെട നടക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു.

“തകർന്നു തരിപ്പണമായി കൂടണയുന്ന പാണ്ഡവർക്കു് സാന്ത്വന സ്പർശനത്തി�
െനാരു െപൺകൂട്ടു് േവേണ്ട?” അഴകളവുകൾ അർത്ഥഗർഭമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച പാ�
ഞ്ചാലി പാളയത്തിേലക്കു് കയറി.

2018/08/09

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പാഞ്ചാലിക്കു പ്രേത്യക പ്രിയം ഇളമുറക്കാരനായ
നിങ്ങേളാടാണു് അെല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലെന കവിളിൽ തേലാടുന്ന േപാ�
െല േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ ഇട്ടു കളിപ്പിക്കാൻ പ്രേലാഭനസ്വരത്തിൽ ഇട�
െക്കാന്നു പ്രശംസിക്കുന്നതാേണാ മുഖവിലെക്കടുത്തതു്? പത്രപ്രവർത്തകർെക്കാ�
െക്ക ഇത്ര നിഷ്കളങ്കത േവേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ൈക തട്ടി നീക്കി ആ
മാദ്രിപുത്രൻ മരത്തണലിൽ ചൂതാട്ട ൈനപുണ്യപരിശീലനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന മറ്റു
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സേഹാദരർക്കടുേത്തക്കു പ്രതിേരാധശരീരഭാഷേയാെട നീങ്ങുന്നതു് പാഞ്ചാലി, കി�
ടപ്പറയുെട സ്വകാര്യതയിൽ പാതിയടഞ്ഞ ജാലകത്തിലൂെട നിർദ്ദയം േനാക്കി.

“പരാതി എഴുതി എന്ന കുറ്റത്തിനു് നിങ്ങെള കൗരവർ തല െമാട്ടയടിച്ചു ചങ്ങ�
ലക്കിട്ടുെവേന്നാ? േവർെപട്ടുേപായ ആത്മാവുകൾക്കു പരേലാകത്തു നിത്യശാന്തി
ലഭിക്കാൻ ബലികർമത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന പരികർമ്മിയേല്ല നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീപീഡനപ്രതികളായ കൗരവർ എന്ന പരാമർശത്തിൽ അവർ കയറിപ്പി�
ടിച്ചു, ‘കുറ്റം നിേഷധിച്ച ആേരാപണവിേധയർ’ എന്നേല്ല സംശയാതീതമായി നീ�
തിപീഠത്തിൽ െതളിയുംവെര പറേയണ്ടതു് എന്നു് േചാദിച്ച ദുേര്യാധനൻ ഈ നില�
യിൽ എെന്ന തളച്ചിട്ടു.”

2018/08/11

“കണങ്കാലിെലാരു തങ്കവള? ഉടുതുണി വലിച്ചൂരുേമ്പാൾ െകൗരവർ കണ്ടി�
േല്ല?” പാഞ്ചാലിയുെട കാലിേലക്കു് െകാട്ടാരം േലഖിക തുറിച്ചു േനാക്കി.

“വനവാസത്തിനിറങ്ങും മുമ്പു് കൗരവർ രഹസ്യമുറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി ബലം
പ്രേയാഗിച്ചു അണിയിക്കുകയായിരുന്നു, എതിർത്തേപ്പാൾ ‘നീ എനിക്കു് അടിമ’
എന്നു് ദുേര്യാധനൻ െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു: ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികെള
വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ സഭാതലം പണിതയാൾ തെന്നയാണു് നിെന്ന രാപ്പകൽ നിരീക്ഷി�
ക്കാൻ ഈ തങ്കവള നിർമ്മിച്ചതു്. പാണ്ഡവർ വിചാരിക്കെട്ട ഇതു് നിനക്കു് ഗാന്ധാ�
രി തന്ന പാരിേതാഷികമാെണന്നു. ജനം വിചാരിക്കെട്ട ഉടുതുണിയൂരൽ െവറുെമാ�
രു െകട്ടുകഥ” ഞാനിനി അവരുെട നിരീക്ഷണവലയത്തിലായിരിക്കും. എന്നു് പറ�
ഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂെര ഭൂഗർഭഅറയിൽ െകൗരവർ രാപ്പകൽ എെന്ന ആസ്വദിക്കുന്നു.”

“ഗംഗയുെട കുെത്താഴുക്കിൽ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി േപർ മരിച്ചിട്ടും, ദുരിതാ�
ശ്വാസത്തിനു തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയിേല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ?” മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. െപരുമഴക്കാലം വിറങ്ങലിച്ച അന്തരീക്ഷം.

“ധീേരാദാത്തന്മാരായ പാണ്ഡവർ നൂേറാളം കൗരവെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ ചതി�
ച്ചു െകാല്ലുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ൈക െകാട്ടി ആസ്വദിച്ചു എന്നാൽ, മരണഭീഷണി�
യുള്ള പ്രളയജലം കാണാൻ, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പിടം കിട്ടിയ യുധിഷ്ഠിരൻ
ജീവനിൽ െകാതികാരണം വിസമ്മതിക്കും. ഓർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ‘തിരുമനസ്സ് ’ പറ�
യുന്നു, ഒഴുക്കിൽ കാൽവഴുതി വീണു മുങ്ങിമരിച്ചാൽ അണെപാട്ടിെയാഴുകുന്ന ജന�
ദു:ഖം എങ്ങെന നിങ്ങൾ പറെഞ്ഞാതുക്കും? നീയും നകുലനും േപായി വിവരമറി�
ഞ്ഞുവന്നു, ഞാൻ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന അവേലാകനേയാഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരി�
ക്കണം. എനിക്കു് വ്യാസനുമായി അഭിമുഖമുണ്ടു്. കൗരവാനുകൂല പരാമർശങ്ങൾ
മഹാഭാരതത്തിൽ കടന്നുകൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു് മാമുനിയിൽ േപ്ര�
രണ െചലുത്തും, േവണ്ടി വന്നാൽ, പനേയാല ലഭ്യതയിൽ നിയന്ത്രണം െകാണ്ടുവ�
ന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത വരുതിയിലാക്കും.” തുണിയും മരുന്നും അന്നവുമായി
പ്രളയബാധിത ഗ്രാമങ്ങളിേലക്കു് േപാവാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി�
യും നകുല േനതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും.
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“നഗ്നപാദയായി േകാട്ടക്കകത്തു നിന്നു് പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, ഓേരാ െകൗരവ�
േനയും ഒെന്നാന്നായി ൈകപിടിച്ചു് നിങ്ങൾ യാത്ര േചാദിച്ചു എന്ന ഒരു വാർ ത്ത
ഹസ്തിനപുരിയിൽ െമാത്തം പരക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. വസ്ത്രാേക്ഷപം നിങ്ങെളാരു സ്ത്രീപീ�
ഡനപ്രശ്നമാക്കിയില്ല എന്നു് െപാതുസമൂഹെത്ത േബാധിപ്പിക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ നാ�
ടായ നാെടാെക്ക കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും ചർച്ച ചൂടാറാെത നിർ�
ത്തുന്നുമുണ്ടു്. ഇതു് തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാേണാ? അേതാ ശരിക്കും നി�
ങ്ങൾ കൗരവേരാടു് യാത്ര േചാദിച്ചിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“അടിസ്ഥാനത്തിനു് എന്താ കുഴപ്പം?, ഒരു വഴിക്കു േപാവുേമ്പാൾ വരി നിൽക്കു�
ന്നവേരാടു് യാത്ര േചാദിേക്കേണ്ട?, പറഞ്ഞുവന്നാൽ, അവെരല്ലാം എെന്റ ആരാധ�
കരുമേല്ല.”

2018/08/12

“ഇഷ്ടം കൂടാൻ ചക്രവർത്തി എെന്താെക്ക മന്ത്രിക്കും?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മറ്റു പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് കുത്തി കുത്തി േചാദിക്കും. പ്രണയസല്ലാപത്തിൽ മി�
കവു കുറവാണു് എന്നു് ദുരനുഭവങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തും. എനിക്കേപ്പാൾ
യുധിഷ്ഠിരൻ വിേധയെപ്പടും.”

“പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള വിഷം തീറ്റിക്കാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട പണെപ്പട്ടിയിൽ കയ്യി�
ട്ടു വാരണെമന്ന ദുഃസ്ഥിതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുെട വിദ്യാർത്ഥി ജീവിത�
ത്തിൽ. എന്നിട്ടും, അരേങ്ങറ്റ ദിവസം പാണ്ഡവർ അവമതിച്ച കർണ്ണെന “അംഗ�
രാജാവായി” പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാഹസികത നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഈ അസാ�
ധാരണ നടപടിക്കു, മുൻകാല പ്രാബല്യേത്താെട രാജകീയ അനുമതി കിട്ടിേയാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സാഹചര്യത്തിെനാന്നുയർന്നു. സാഹസികമായി ഇടെപേടണ്ടി വന്നു. പാ�
ണ്ഡവവിരുദ്ധമേനാഭാവമുള്ള അധഃകൃത േയാദ്ധാവിെന ആജീവനാന്ത അടിമയാ�
യി േനടിെയടുക്കാൻ സാങ്കല്പ്പികേദശനാമം ആധികാരികമായി ഉച്ചരിച്ചു. അതിനു
ഭീഷ്മരുെടേയാ വിദുരരുെടേയാ സമ്മതം േചാദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ധാർഷ്ട്യം അേന്ന
എെന്റ െപരുമാറ്റത്തിലുണ്ടു്. അതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു മുൻകാല പ്രാബല്യവും രാജ�
കീയ അനുമതിയും?”

2018/08/13

“ഇനിെയങ്കിലും വസ്ത്രാേക്ഷപം നിന്ദാർഹെമന്നു ഏറ്റുപറഞ്ഞാെലന്താ?” ഭീമഗ�
ദാപ്രഹരേമറ്റു ചളിയിൽ വീണു് െഞളിപിരി െകാള്ളുന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ
േലഖകൻ േചാദിച്ചു കുരുേക്ഷത്ര അന്ത്യദിനം. യുദ്ധേജതാക്കളായ പാണ്ഡവർ വിശ്ര�
മത്തിനായി പാളയത്തിേലക്കു് േപായ സന്ധ്യ.

“സ്ത്രീകെള വഴിയാധാരമാക്കുന്ന തരം വിറളി പിടിച്ച പുരുഷത്വം എനിക്കല്ല, യു�
ധിഷ്ഠിരനായിരുന്നു എന്നു് ഇതുവെര അറിഞ്ഞിേല്ല? അേതാ, അടുത്ത ഭരണാധി�
കാരിെയ ഇേപ്പാേഴ േപടിയാേയാ? നിങ്ങളുെട പത്രകാര്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
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വാണിജ്യവീഥിേയാടു് േചർന്ന പൂക്കാര െതരുവിൽ പകെലാെക്ക കാണുന്ന ആ വി�
ഷാദേരാഗി വൃദ്ധ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണു്? യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യ ഔേദ്യാഗിക
ഭാര്യ! കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്ത പണിയേല്ല കപടപാണ്ഡവൻ െചയ്തതു്? അന്യനാ�
ട്ടുകാരിയായ അവെള വഴിയിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു മറ്റു പാണ്ഡവരുെമാത്തു സുഖവാസത്തി�
നു േപായി. വരണാവതം, ഏകച്ചക്രാ, പാഞ്ചാല വഴി തിരിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിൽ
വരുേമ്പാേഴക്കും, അനുജൻ പരിണയിച്ച പാഞ്ചാലിെയ ചതിയിൽ സ്വന്തമാക്കി.
അതിൽ കവിെഞ്ഞെന്തങ്കിലും ആയിരുന്നുേവാ, അടിമെപ്പണ്ണിെന്റ ഭാഗിക നഗ്നത�
പ്രദർശനം എന്ന ചൂതാട്ടവിവാദം െകാഴുപ്പിച്ചു സ്ത്രീപീഡനമാക്കി അഭിവന്ദ്യ വ്യാസ�
െന െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതു്?” ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനായി ആ കൗരവേയാദ്ധാവു് ൈക നീട്ടി
യാചിക്കുേമ്പാൾ, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ചുറ്റും കുറുനരികെള കണ്ടു അതിേവഗം സ്ഥ�
ലം വിട്ടു.

“ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബത്തിനു് അന്ത്യഅത്താഴം വിളമ്പാൻ കുന്തി മാത്ര�
േമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു? എവിെടയായിരുന്നു ആ സമയം നിങ്ങളഞ്ചുേപരും?” അര�
ക്കില്ലത്തിെല അന്തർനാടകം എന്ന അേന്വഷണാത്മക പരമ്പരക്കുേവണ്ടി ഓടിന�
ടക്കുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“രഹസ്യമായി പണിത ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളു�
െട പാതിരാ ഒളിേച്ചാട്ടം തടയാൻ േവഷം മാറി വന്ന കൗരവ ചാരസംഘമായിരു�
ന്നിേല്ല അവർ? അവെര കുടിപ്പിച്ചു േബാധം െകടുേത്തണ്ട ചുമതല കുന്തി ഏെറ്റടു�
ത്തേപ്പാൾ, മണ്ണു് നീക്കി തുരങ്കം ഞങ്ങൾ സഞ്ചാരേയാഗ്യമാക്കി.” ഏകച്ചക്രയിൽ
ബ്രാഹ്മണേവഷം ധരിച്ചു ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘത്തിെല ഇള�
മുറക്കാരൻ നകുലൻ പറഞ്ഞു.

“കിരീടാവകാശിയായ ഈ കുട്ടിെയ കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ േപാവുന്നെതന്താണു്?’
െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിെന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“തലമുറ വിടവില്ലാത്ത സൗഹൃദകാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എെന്ന േപാ�
െല മാന്ദ്യം ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു
ഞങ്ങൾ േനരിയ േതാതിൽ കായിക ബലവും പരീക്ഷിക്കും. അങ്ങെന ഒരു രാവി�
െല കൗതുകെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, അവെന്റ അമ്മ വിരാടരാജകുമാരി വിരൽ ചൂണ്ടി
പറഞ്ഞു, ‘എെന്റ അമ്മാവൻ കീചകെന െഞക്കിെക്കാന്നേപാെല ഈ കുഞ്ഞിെന
േദേഹാപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കേല്ല? നിങ്ങളുെട ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ചക്രവ്യൂഹ�
ത്തിൽ ബലി െകാടുത്ത അഭിമന്യുവിെന്റ മകനാണവൻ’. അതിനുേശഷം പരീക്ഷി�
ത്തു് എനിക്കു് കിരീടാവകാശി മാത്രമായി.” ഭീമെന്റ ശരീരം േശാഷിച്ചിരുന്നു. വിഷാ�
ദഭരിതമായ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ചലനം മൃദുവായിരുന്നു.

2018/08/14

“ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അഞ്ചു കൗമാരേപാരാളികെളയും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കു് കഴുത്തിൽ
ചവുട്ടി െകാന്നു എേന്നാ? ഒരാെള ചവിട്ടുേമ്പാൾ അടുത്തു് കിടന്ന മറ്റു നാലു േപർ
ബഹളം േകട്ടു് ഉണർന്നിേല്ല?” അവസാനെത്ത ‘കൗരവ സർവൈസന്യാധിപ�
തി’ എന്ന പദവിയുണ്ടായിരുന്ന അശ്വത്ഥാമാവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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മഹാേരാഗിയായി, എവിെടയും കാൽ ഉറക്കാെത ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ രാവുപ�
കൽ അലയുകയായിരുന്ന ആ ചിരഞ്ജീവിെയ കെണ്ടത്താൻ പാടുെപേടണ്ടി വന്നു.

“േദ്രാണപുത്രനായ എനിക്കു് അഞ്ചു േപെര അറുെകാല െചയ്യാൻ േവെറ സഹാ�
യം േവേണാ? പാണ്ഡവെര േപാെല ഭീരുക്കൾ ആയിരുന്നു അഞ്ചു പാഞ്ചാലീപുത്ര
ന്മാരും എന്നതു് എെന്റ രാത്രി േജാലി എളുപ്പമാക്കി. ആദ്യം കണ്ടവെന കഴുത്തിൽ
ചവിട്ടിയേപ്പാൾ (ആയുധം െകാണ്ടു് കഴുത്തറത്തു് െകാന്നാൽ അവനു സ്വർഗ്ഗ രാജ്യ
പ്രേവശനം എളുപ്പമാവും) മറ്റു നാലു് േപരും ഉണർന്നു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ചുരു�
ണ്ടു് കിടന്നു ഉറക്കം നടിച്ചു. ഒരാെള െകാന്ന ക്ഷീണത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥലം വിടുെമ�
െന്നാ മേറ്റാ കരുതിയ അവരുെട േമാഹം പൂവണിയാെത അഞ്ചു േപെരയും ആസ്വ�
ദിച്ചു െകാന്നു.”

“സൗജന്യധാന്യം വാങ്ങുകേയാ മഹാറാണിയും?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിസ്മയി�
ച്ചു. െപാള്ളുന്ന െവയിലിൽ ശിരസ്സും മുഖവും മറച്ച പാഞ്ചാലി വിതരണേകന്ദ്രത്തിനു
മുമ്പിെല നീണ്ട വരിയിൽ ക്ഷമേയാെട കാത്തുനിന്നു.

“മഹാറാണിയാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും പൗരാവകാശം െപാതുവായുള്ളത�
േല്ല?”

“അമ്മാ, ഈ യുവേയാദ്ധാവു് എെന്റ അച്ഛനായിരുെന്നങ്കിൽ! പകരം, വൃദ്ധേരാ�
ഗി ശന്തനു എന്തിനച്ഛനായി”, അമ്മെയക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ േദവവ്രതൻ എന്ന
ഭീഷ്മേരയും, അമ്മയുെട അച്ഛെനക്കാൾ പ്രായമുള്ള മഹാരാജാവു് ശന്തനുവിെനയും
മാറി മാറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കിരീടാവകാശി വിചിത്രവീര്യൻ ചുമച്ചു തുപ്പുന്നതിനിടയിൽ
മഹാറാണി സത്യവതിേയാടു േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചുകുട്ടിയാെണങ്കിലും നിനക്കു് ഇേപ്പാേഴ വ്യക്തമായിേല്ല മകെന, എത്രമാ�
ത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണു് ഞങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിർണയിക്കുന്ന അതീതശക്തികൾ?
നിെന്റ പ്രശംസ േകട്ടു് ആ സുന്ദര േയാദ്ധാവു് ഭീഷ്മർ പ്രസാദിച്ച േപാെല േതാന്നു�
ന്നു. നിനക്കവൻ ഒന്നിലധികം സുന്ദരിക്കുട്ടികെള കിടക്കക്കൂട്ടിനായി ഏെതങ്കിലും
സ്വയംവരങ്ങളിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുെത്തങ്കിലും െകാണ്ടു് വരും.” ക്ഷയേരാഗി വിചി�
ത്രവീര്യെന വൃത്തിയുള്ള തുണി െകാണ്ടു് പരിചാരിക മൃദുവായി ചുണ്ടു തുടക്കുേമ്പാൾ�
മഹാറാണി സത്യവതി ചുമലിൽ ൈക വച്ചു് ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

2018/08/21

“നിങ്ങളുെട പിടിപ്പുേകടുെകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി വനവാസക്കാലത്തു പല നികൃഷ്ട
േജാലിയും കൗരവഅടിമെയന്ന നിലയിൽ െചയ്യുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാം, എന്നാലുമു�
ണ്ടാവുമേല്ലാ അവൾക്കും സർഗ്ഗാത്മക നിമിഷങ്ങൾ. അവളേപ്പാൾ കൂട്ടം കൂടിയിരു�
ന്നു നിങ്ങേളാടു് മത്സരിച്ചു കഥ പറയുേമാ, നൃത്തം െചയ്യുേമാ, പാട്ടു പാടുേമാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നീരാടാൻ പാഞ്ചാലി േപായേതാെട, പാണ്ഡവർ മാത്രം
കുടിലിൽ ഉള്ള പ്രഭാതം. അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമായിരുന്നു.

“സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ മാറിയിരുന്നു എഴുത്താണി െകാണ്ടു് പനേയാല�
യിൽ എെന്താെക്കേയാ എഴുതുന്നതു് കാണാം. ഭാര്യ അഭ്യസ്തവിദ്യയായിരിക്കുക,
എന്നാൽ കൗമാരം വെര കാട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരേദവതെയ പരിചയെപ്പടാൻ



313 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം നാലു്

ൈവകിയ ഭർത്താക്കന്മാർ അവളുെട ഈ ഒഴിവുസമയ രചനാേലാകം വായിച്ചറി�
യാനാവാെത അന്ധാളിച്ചു നിൽക്കുക, ഞങ്ങൾ കൗേന്തയർ സാധുജീവികൾ” ഭീ�
മൻ വിരൽ കടിച്ചു, വാക്കു മുറിഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനായി. മറ്റു പാണ്ഡവർ ഭീമെന
ഈർഷ്യേയാെട േനാക്കി.

2018/08/25

“ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥംെകാട്ടാരം െകാള്ളയടിച്ചു പാഞ്ചാലിയുെട അമൂല്യര�
ത്നേശഖരം നിങ്ങൾക്കു് വീതിച്ചു തന്നു എന്നേല്ല പാണ്ഡവ വനവാസക്കാലെത്ത
അരമനരഹസ്യം? പിെന്ന എന്താ അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിനു േദഹാദ്ധ്വാനം എന്നു്
േമനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൂക്കാരെതരുവിൽ മാലേകാർത്തു് വിൽക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“േപാരാട്ടം ആരു ജയിച്ചു എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരി ഔേദ്യാ�
ഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് തെന്ന, പാണ്ഡവർ ഇടിച്ചു കയറി ഹസ്തിനപുരി
േകാട്ട േഭദിച്ചു് അന്ധരാജാവിെന ബന്ദിയാക്കിയതു് നിങ്ങളുെട പത്രത്തിൽ വാർത്ത�
യായിേല്ല? വാർത്തയാവാത്ത ഒന്നിതാ-അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു് രാത്രി
തെന്ന കുരുവംശ രഹസ്യഅറകളുെട അതീവസുരക്ഷ തകർത്തു് യുധിഷ്ഠിര ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലൻ, വാരി വലിച്ചു എല്ലാം ഒളിയിടേത്തക്കു
കടത്തി. രാവിെല ഞങ്ങൾ, കൗരവരാജവിധവകൾ, അവിെട സ്ഥിതിയറിയാൻ
സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ, രഹസ്യഅറയിൽ ആെക കണ്ടതു് കരിക്കട്ടയും തലനാരും.”

“മുതിർന്ന പൗരനേല്ല? സംസാരിക്കുേമ്പാൾ സാമാന്യമര്യാദ നിേഷധിക്കാ�
േമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാടി കൗരവഅടിമയാെയങ്കിലും, യുധിഷ്ഠിരെന ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലെത്താ�
െക്ക വിളിച്ചിരുന്നതു് ‘അഭിവന്ദ്യ മഹാരാജാേവ’ എന്നു് തെന്നയായിരുന്നു. അക്ഷ�
യപാത്രത്തിൽ നിന്നു് പച്ചനാക്കിലയിൽ രുചിഭക്ഷണം വിളമ്പി ഞാൻ വച്ചു് െകാടു�
ക്കും. ‘മഹാരാജാവു് ’ ഉെണ്ടണീക്കും വെര ബാക്കി നാലു ആണുങ്ങളും ഞാനും ഒറ്റ�
ക്കാലിൽ ആജ്ഞ കാത്തു നിൽക്കും. ഉരുള ഉരുട്ടുന്നതും, നാക്കു് പുറത്തിട്ടു വാതുറ�
ന്നു അകേത്തക്കു് ഉന്നം െതറ്റാെത എറിയുന്നതും, ചുണ്ടുകൾ പൂട്ടി, താടി ഉയർത്തി,
‘അമുക്കു’ന്നതും, പാടു് െപട്ടു് ഇറക്കുന്നതും, വയർ ചലിപ്പിച്ചു ഇടം കൂട്ടുന്നതും ഒെക്ക
എത്ര നാൾ ആദരേവാെട കണ്ടു നിൽക്കും? വിശക്കുന്നു വയറു കാളുന്നു എെന്നാ�
െക്ക അയാൾ ഈയിെടയായി നിലവിളിച്ചാൽ, ഊട്ടുപുരയിൽ ഞാൻ അക്ഷയപാ�
ത്രം വക്കും. പിെന്ന അവരഞ്ചു േപരും വാരി വലിച്ചു തിന്നുന്നതു് കാണാെനാന്നും
െമനെക്കടാെത എെന്റ പാട്ടിനു താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ നീന്താൻ േപാവും”
വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിൽ, പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട ആഹാരരീ�
തിെയ കുറിച്ചു് മുൻ രാജമാതാവു് പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരം േലഖികയുമായുള്ള അഭിമുഖം
നാെള ഇറങ്ങുന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ.

“േപാർക്കളം കുരുേക്ഷത്രയിലായിരുെന്നങ്കിലും യുദ്ധെക്കടുതി ഹസ്തിനപുരിയി�
ലാണേല്ലാ. ഒരു േനരം അന്നം കിട്ടാെത െതരുവുകളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ തമ്പ�
ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു മനസ്സിടിഞ്ഞാണു ഞാൻ ഇവിെട വന്നതു്. പതിമൂന്നിനും അമ്പ�
ത്തിെയാമ്പതിനും ഇടക്കുള്ള പുരുഷജനസംഖ്യ നശിച്ചു എന്നാണു വിദുരർ അറിയി�
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ക്കുന്നതു്. എങ്ങെന നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി െകട്ടിപ്പടുത്തു െപാേയ്പായ ഐശ്വര്യസ�
മൂഹം വീെണ്ടടുക്കും?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും
പാഞ്ചാലിയും രാജസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാതം.

“സഖ്യകക്ഷികളായിരുന്ന രാജവംശങ്ങേളാടു് യുദ്ധെച്ചലവിെന്റ ഓഹരി ആവ�
ശ്യെപ്പടും. േചാദിച്ചത്ര തരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, കൗരവസഖ്യരാജവംശങ്ങെള െകാള്ളയ�
ടിക്കും. അതിനു പറ്റിയ അശ്വേമധയാഗം ഉെണ്ടന്നു കൃപാചാര്യൻ അറിയിച്ചു. ഒരു
കുതിരെയ കിട്ടിയാൽ െമാത്തം ഭാരതഖണ്ഡം അർജ്ജുനൻ വരുതിയിലാക്കാെമന്നു
ഏറ്റു. കളപ്പുരകളിലുള്ള വിത്തടക്കം എല്ലാ ജംഗമസ്വത്തും ഭീമൻ എത്തിച്ചു തരും
എന്ന േചാരയിൽ ചാലിച്ച വാക്കു കിട്ടി. നകുലനും സഹേദവനും അെതാെക്ക കൃ�
ത്യമായി എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്തി കലവറ നിറയ്ക്കും. ഭാവിെയ കുറിച്ചു് പ്രതീക്ഷാനിർഭര�
മാണു് ഹൃദയം, അേല്ല പാഞ്ചാലീ?”

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

“കാട്ടിൽ എത്തും വെര മാത്രം ഞാൻ േതാഴിയായി കൂെടയുണ്ടാവും എന്ന തീരു�
മാനം സമ്മതിച്ചാണു് പാണ്ഡവർക്കു് പിന്നിൽ അകലം പാലിച്ചു നടന്ന പാഞ്ചാലി
എെന്ന കൂെട കൂട്ടിയതു്. കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി ചുറ്റും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയാ�
െട, എന്നാൽ ഭീതിേയാെട, േനാക്കിത്തുടങ്ങി. ഒന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. പുൽത്ത�
കിടിയുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഭീതിയിൽ പാഞ്ചാലി മുട്ടു് കുത്തി േമൽ�
േപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈക കൂപ്പി.

“വയ്യ എനിക്കീ മടിയൻ സന്യാസികളുെട ൈജവമാലിന്യം വീണ്ടും ഒരു വ്യാഴവ�
ട്ടക്കാലം ചുമക്കാൻ” എന്നു് വിതുമ്പി പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന
പാണ്ഡവർ സന്യാസികേളാടു് ഉപചാരം പറയുന്നതിനിടക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ
വിട്ടു േപായി. പാഞ്ചാലിയുെട അനാഥ ശരീരം വലിച്ചിഴച്ചേപ്പാൾ, “കണ്ണിൽ െപട്ട
ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു ഞാൻ കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു തിരിച്ചു േപാന്നു.”

2018/08/26

“കൗരവെരെയല്ലാം െഞക്കിെക്കാന്നു കുടുംബസ്വത്തു തട്ടിെയടുത്ത നിങ്ങളുെട
കരളിെല േമാഹെമന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േമലനങ്ങാെത മൂന്നു േനരം ഊണു കഴിക്കാൻ ഓേരാ ഹസ്തിനപുരി കുടുംബ�
ത്തിനും അക്ഷയപാത്രം സൗജന്യമായി വീട്ടിെലത്തിക്കുക എന്നതാണു് പാണ്ഡവ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ േമാഹം.”

“പാഞ്ചാലിെയ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ േപാലും യുധിഷ്ഠിരനു് മനഃസാന്നിധ്യം
ഉണ്ടായിെല്ലേന്നാ?”, വാനപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു് നീങ്ങിയ ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവജന്മങ്ങളുെട അവസാനം. ഹിമാലയ താഴ്വര.

“താൻ കാലെന്റ മകൻ ആെണന്നു് േപാലും അറിയാത്ത വിധം മറവി േരാഗം
ബാധിച്ച ഈ ‘കുരുവംശ ചക്രവർത്തി’ക്കു് എങ്ങെനയിത്രയും കാലം കൂെട െപാറു�
ത്ത െപണ്ണിനു് പ്രഥമശുശ്രൂഷ െചയ്യാൻ മനഃസാന്നിധ്യം േതാന്നും?”, പിന്തിരിഞ്ഞു
പാഞ്ചാലിയുെട ഭൗതിക ശരീരം ഒന്നു് േനാക്കി ഭീമൻ ൈക വീശി.
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2018/08/27

“നൂേറാളം കൗരവരും ആരാധകരാെണന്നു നിങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പ്രണയേത്താെട േനാക്കുന്നതു് തിരിച്ചറിെവാന്നുമല്ല. വാർത്ത േതടി നടക്കുന്ന�
തിനിടയിൽ നിങ്ങളും കണ്ടുേപാവാവുന്നതേല്ല. ആരാധകരുെട കടാക്ഷങ്ങൾ അം�
ഗീകരിക്കാെറാന്നുമില്ല. ആ പ്രണയമിഴികളിൽ കാണാം, രതിജന്യ ആേവശവും,
െപൺമനം കീഴ്െപ്പടുത്താൻ തിമിർപ്പുള്ള പ്രശംസയും, െപണ്ണുടലിൽ ഉടമ സ്ഥാവ�
കാശം നിഴലിക്കുന്ന േനാട്ടവും.”

2018/08/28

“ഇെതന്താണിതു്?”, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കണ്ട ആകർഷക വിഭവങ്ങൾ േനാ�
ക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ൈക തലയിൽ തട്ടി. പാണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലം.

“േവെറാന്നുമല്ല. ഏേതാ ഹസ്തിനപുരി കർഷകർ കന്നു പൂട്ടി നിലെമാരുക്കി വി�
തച്ചു വിളഞ്ഞു െകായ്തു് െമതിച്ച ധാന്യം േവവിച്ച ഭക്ഷണം. മടിയന്മാരായ പാണ്ഡ�
വർക്കു് േവണ്ടി പ്രകൃതി നിത്യവും ഒരുക്കിത്തരുന്ന െകാള്ളമുതൽ.” ഊട്ടുപുരയിൽ
വരാെത അകലം പാലിച്ച പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

2018/08/29

“മുെന്നാരുക്കമില്ലാെത പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ െകാടുത്തു നിങ്ങളാറുേപരും
പടിയിറങ്ങിയാൽ ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവിസുരക്ഷാഭീഷണി പിെന്ന ആരു േനരി�
ടും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആശീർവദിക്കുന്നതിനു പകരം ആശങ്ക? കുടിേയറ്റ കൃഷിക്കാരായി ഖാണ്ഡ�
വപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിതേപ്പാൾ ‘ഇനി ഞാൻ തെന്ന ചക്രവർത്തി’
എന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ േവണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത യുധിഷ്ഠിരൻ കാണിച്ചതേല്ല?
അഭിമന്യുവിെന േപാെല അല്ല പരീക്ഷിത്തു്-ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാ�
നും ഉയിരും െകാണ്ടു് പുറത്തു ചാടാനും മുപ്പത്തിയാറു വയസ്സിനിെട അയാൾ പഠി�
ച്ചേല്ലാ.”

വനവാസത്തിനു േപാവാൻ പുതിയ വസ്ത്രരീതികളുമായി പരിചയെപ്പടുകയായി�
രുന്ന മറ്റു പാണ്ഡവർ കുരുവംശഭാവി അഭിമന്യുപുത്രെന്റ ൈകകളിലാണു് എന്ന വി�
വരം അർജ്ജുനൻ ആവർത്തിച്ചതിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു േനാട്ടം തിരിച്ചു.

“ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനായില്ല. കാഴ്ച സൂക്ഷ്മവും ആയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വരാനി�
രിക്കുന്ന േപാരാട്ടത്തിൽ എേന്താ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ളഒെന്നന്നും േതാന്നി.
എന്തായിരുന്നു താങ്കളുെട സംഭാഷണം?” ദുേര്യാധനൻ കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു. ഭൂ�
ഗർഭ അറയിൽ പന്തം പുകഞ്ഞു.

“നീ പാണ്ഡവകുടുംബം എന്നവൻ എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നീ അവിെട േചരണം
എന്നവൻ ചൂണ്ടു വിരൽ ആകാശേത്തക്കുയർത്തി. ആകസ്മികമാെയാരു സമാന
ജനിതകധാരേയക്കാൾ ആജീവനാന്തവിശ്വസ്തത, ആപത്തിൽ കാപ്പാത്തിയ സൗ�
ഹൃദെമന്നു ഞാൻ ൈകപിടിച്ചു് ആ വ്യർത്ഥ സംഭാഷണം ഉപസംഹരിച്ചു.”
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2018/08/30

“എെന്റ കൗമാരകാലം നിങ്ങൾ ചുഴിഞ്ഞു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ വിചാരിക്കു�
കയാണു് അഭിവന്ദ്യ വ്യാസൻ എഴുതിയ ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നി�
ങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായിച്ചുകൂടാ?”, കുന്തീേദവി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു. പാണ്ഡവഭരണകാലത്തിലും മുൻ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി
ധൃതരാഷ്ട്ര വസതിയിൽ കഴിയുന്ന കാലം.

“എന്തിനു അെതാെക്ക വായിച്ചു ഞാൻ സമയം കളയണം? കർണൻ എന്നു്
സാന്ദർഭികമായി ഒന്നു് പരാമർശിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും എഴുതെപ്പടാത്ത ഒരു
വലിയ ഇതിഹാസെത്ത അെല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?”

“തടഞ്ഞുനിർത്തി കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ആേരാ ദാനം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഊരി�
െക്കാടുത്തു എന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിെല കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും ഓടി
നടന്നു േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്ന ആ വ്യക്തി തെന്നയാേണാ ശരിക്കും ദാനശീലൻ എന്ന
േപരിൽ പ്രശസ്തിേനടിയ കർണ്ണൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജീവന്മരണ േപാരാട്ടത്തിൽ ഭീഷണിക്കു കാരണമാവുെമന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദുഷ്ടലാ�
േക്കാെട വഴി തടഞ്ഞു േചാദിച്ചവനു് ദിവ്യകവചം ഊരിെക്കാടുത്ത കാര്യം കൗരവവ�
ക്താവു് അറിയിച്ചിട്ടും, നിങ്ങൾക്കതു മുഖ്യവാർത്തയാക്കാൻ ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന
കർണ്ണൻ േവെറന്തു െചയ്യും?”

“കല്യാണെസൗഗന്ധികം, പാതിരാത്രി പ്രിയതമെയ ഏൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ വാരി�
പ്പുണർന്നുമ്മവച്ചുേവാ പാഞ്ചാലി? അേതാ നന്ദിപ്രകടനത്തിൽ ഒതുക്കിേയാ പ്രതി�
കരണം?”

“വാടിയ പൂെവാെക്ക വലിെച്ചറിയൂ മനുഷ്യാ, ആൺകുട്ടികൾ എേന്നാ പറിച്ചു
െകാണ്ടു് വെന്നെന്ന പൂ ചൂടി, എന്നു് ഇരുവശവും േചർന്നു് കിടന്നുറങ്ങിയ മാദ്രിപുത്ര�
ന്മാെര തേലാടി പാഞ്ചാലി. ആട്ടിപ്പുറത്താക്കെപ്പട്ട േപാെല ഞാൻ കാൽ പിേന്നാ�
ട്ടടിച്ചു” സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാെത പ്രണയ തിരസ്കൃതൻ വിതുമ്പി.

“ഭർത്താക്കന്മാെര അപനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പാഞ്ചാലി അപാകത കാണിക്കു�
ന്നിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന പ്രതിേചർക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ല. ഇെതാരു മാന�
സിക പരിശീലനമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.
രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജവിധവകൾ പുനരധിവാസ�
േകന്ദ്രത്തിൽ ദുരിതജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലം.

“പാണ്ഡവരുെട ദാമ്പേത്യതരജീവിതത്തിൽ പാഞ്ചാലി േനരിട്ട േപാെലാരു ദു�
രന്തം എെന്റ വിവാഹജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിെല്ലന്നതു് ദുേര്യാധനെന്റ മാനസിക
പരിശീലനം െകാണ്ടായിരുന്നു. നൂേറാളം സേഹാദരഭാര്യമാർ വിേധയത്വം കാണി�
ക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ േനരിടുേമ്പാഴും, രതിപരീക്ഷണത്തിനു പ്രണയ�
ഭാഷ കൗതുകെപ്പടുത്തുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല. പിെന്ന എന്തിനയാളുെട പാണ്ഡവവി�
രുദ്ധ രാജകീയാഭിലാഷങ്ങൾ എെന്ന മടുപ്പിക്കണം?”

2018/08/31
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“ശിേരാരത്നം നഷ്ടെപ്പങ്കിലും എെന്താെക്കേയാ യുദ്ധാന്ത്യത്തിൽ േനടിയ േപാ�
െലയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും െഞളിയുന്നതു്? ‘േദ്രാണപുത്രൻ അശ്വഥാമാവി�
െന െകാട്ടാരം േലഖിക കാട്ടുപാതയിൽ കെണ്ടത്തി.

“ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? ശത്രുപാഞ്ചാലിയുെട അഞ്ചു മക്കെളയും കഴുത്തിൽ
ചവിട്ടി െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധന െന്റ വീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും എന്നു് പറ�
ഞ്ഞ പാണ്ഡവർ എെന്റ പാതിരാ ൈസനികതന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതു കണ്ടു െഞട്ടിയി�
േല്ല. ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിനു േനെര ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, പാണ്ഡവെര
വിറപ്പിച്ചിേല്ല, ക്ഷത്രിയേപാരാളികേളാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ബ്രാഹ്മണനും കഴിയും എന്നു്
നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർ വിസ്തരിച്ചു കണ്ടിേല്ല? മഹാഭാരത യുദ്ധരത്ന പുരസ്കാര�
ത്തിനു് വ്യാസൻ എെന്റ േപർ നിർേദ്ദശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ൈക തരൂ. അതിനി�
ടയിൽ എനിെക്കാരു ആയിരം െകാല്ലെത്ത വനവാസത്തിനു കൃഷ്ണശാപമുണ്ടു്. മനു�
ഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ വരവും ശാപവും ഒെക്ക പതിവെല്ല, അങ്ങ് ദൂെര ദ്വാരകയിൽ
കൃഷ്ണെന െകാല്ലാനും ഒരു േവടൻ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല”, അഭിശപ്ത േദ്രാണപു�
ത്രൻ ആേഘാഷിക്കുകയായിരുന്നു ഏകാന്തജീവിതം.

“ഉദ്യാനവളർച്ച ഊഹിച്ചതിലും മുന്നിൽ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ
അഭിവാദ്യം െചയ്തു. രാജമന്ദിരങ്ങൾക്കകെല ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നില നിർത്തിയ ആശ്ര�
മാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഔഷധസസ്യേത്താട്ടങ്ങൾ.

“ഭർത്താക്കന്മാരുെട ആയുേസ്സാ ആേരാഗ്യേമാ ഉറപ്പു വരുത്താെനാന്നുമല്ല ഈ
അധ്വാനഭാരം ഞാൻ ഏെറ്റടുത്തതു് എന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം. േദവസന്തതികെള�
ന്നു അവകാശെപ്പട്ടു കുറച്ചുകാലമായി യുവത്വം കൂെടയുെണ്ടന്നു് േമനി പറയുന്ന ആ
വേയാജനങ്ങെള ചിലെതാെക്ക പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാനിതിെന്റ പരിപാലനം നിർവ്വ�
ഹിക്കുന്നു. ഊഴമനുസരിച്ചവരുെട തലെയന്നും രാത്രി എെന്റ വസതിയിൽ കാ�
ണാം. അവരുെട മുഖം എനിക്കു് കാണാനും എന്നാൽ എെന്റ മുഖം ഇരുളിൽ മറ�
യ്ക്കാനുമാവുന്ന െവളിച്ചവും നിഴലും മനഃപൂർവ്വം അന്തഃപുരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതു്
െകാണ്ടു്, േനരെത്ത പറിെച്ചടുത്ത ഈ പച്ചിലമരുന്നുകൾ എത്രയും േവഗം ചവച്ചി�
റക്കാൻ െകാടുക്കും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കാണാം, അവർ മലർന്നടിച്ചു വീണു�
റങ്ങുന്നതു. അേതാെട ഞാൻ പുരുഷ ഗന്ധേമൽക്കാത്ത പായിേലക്കു െചരിയും.
യുദ്ധകാര്യ േലഖകെന വരുതിയിലാക്കാൻ വിേശഷ സിദ്ധിയുള്ള ഇലച്ചാർത്തു നി�
നക്കും തരെട്ട?”

2018/09/03

“കാട്ടുമൃഗങ്ങെള പിച്ചിച്ചീന്തിയിരുന്ന പാണ്ഡവർെക്കന്താ വളർത്തുമൃഗങ്ങെള
േനരിടാെനാരു വിമ്മിട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടവാതിലിനു പുറ�
ത്തു കൂട്ടം കൂടി നിന്ന കൗരവ നായകെള അനുതാപപൂർവ്വം േനാക്കുകയായിരുന്നു
ചാർവാകൻ.

“യുദ്ധകാലത്തു പതിെനട്ടു നാളും ഈ നായകൾ ഇവിെട നിൽക്കുമായിരുന്നു.
ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് കിട്ടുന്ന എല്ലിൻ കഷണം ഞാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുക്കും പെക്ഷ
അവ ചാടിപ്പിടിക്കില്ല. ആ മൗനവും ഹതാശമായ േനാട്ടവും വിഷാദേരാഗത്തിെന്റ
ആരംഭെമെന്നനിക്കു േതാന്നി. കൗരവെരന്നു കരുതിയാണവർ ഇേപ്പാഴും രഥം
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വന്നു നിൽക്കുേമ്പാൾ ആകാംക്ഷേയാെട വളയുന്നതു്. ചാടി ഇറങ്ങിയതു് പെക്ഷ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ-അവർക്കപരിചിതൻ. ൈനരാശ്യേത്താെട യുധിഷ്ഠിരെനയും കൂെടയുള്ള
പാണ്ഡവെരയും േനാക്കി പെക്ഷ വാലാട്ടിയില്ല. െപെട്ടന്നു് പിെന്ന നാം കാണുന്ന�
െതന്താണു്? പ്രതിേഷധസൂചകമായി കാൽ െപാക്കി മൂത്രെമാഴിക്കുന്നതിേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾക്കു േവണെമങ്കിൽ കാണാം. അതു് അലസനായകളുെട െവറുെമാരു മൂത്രെമാ�
ഴിക്കലാേണാ, മുഖം തിരിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃേത്ത? യജമാനെന െകാ�
ന്ന പാണ്ഡവേരാടുള്ള പ്രതിേഷധവും െചറുത്തുനിൽപ്പുമേല്ല? നമ്മെളാെക്ക െകാട്ടാ�
രം ഊട്ടുപുരയിൽ ഇടം കിട്ടാൻ അക്ഷമേയാെട കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാൾ, ആ വളർ�
ത്തുമൃഗങ്ങൾ എന്തിനാെണാരുങ്ങുന്നതു്? പുതിയ യജമാനന്മാെര നിന്ദേയാെട തി�
രസ്കരിച്ചു കൗരവരുെട േദഹവിേയാഗത്തിൽ ദുഃഖസൂചകമായി നിരാഹാരം അനു�
ഷ്ഠിക്കുന്നു.”

2018/09/06

“എല്ലാം നീ കണ്ടതേല്ല. രാജസൂയം െചയ്തു ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
യായി. എട്ടിെന്റ പണി തന്നിരുന്ന െകൗരവർ നമുക്കിനി പദവിയിൽ താണ സാ�
മന്തർ. എന്നിട്ടും ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടായില്ലേല്ലാ പാഞ്ചാലീ?”,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ സ്വരത്തിൽ േഖദം നിറഞ്ഞു.

“വാക്കു് പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഉള്ളതാണു്. പുകഴ്ത്താനുള്ളതല്ല.”
“െപണ്ണുടലിൽ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിലും പുരുഷൻ ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന പരുക്കുക�

െള കുറിച്ചു് വാചാലമാവുേമ്പാഴും, പാണ്ഡവമാതാവിനാൽ ബഹുഭർത്തൃത്വം അടി�
േച്ചൽപ്പിക്കെപ്പട്ട നിസ്സഹായവധു വിെന േപാെല കൗരവരാജവധുക്കളുെട അന്തഃ�
പുരസദസ്സിെന വിടർന്ന കണ്ണുകേളാെട നിങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ, സദസ്സു് കരുണാർ�
ദ്രമായി കാണുന്നതിനു് ഞാൻ സാക്ഷി. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ബഹുഭർതൃത്വത്തിനു
എന്തിനു വഴങ്ങി എന്നു് കൗരവരാജവധു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ആദ്യം ‘അനീതി’ എന്നു�
ച്ചരിച്ച നിങ്ങൾ ‘നിയതി’ എന്നു് സ്വയം തിരുത്തി. വ്യക്തമാക്കാേമാ ബഹുഭർതൃത്വ�
േത്താടുള്ള നിലപാടു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അർജ്ജുനെന്റ കൂെട നിന്ന നാലു പുരുഷന്മാെര േനാക്കിയേപ്പാൾ, യാചനാ ഭാ�
വം എെന്ന സ്പർശിച്ചുേവാ? സ്വവർഗ്ഗരതിയിേലക്കു ഇനിയും തള്ളി വിടരുേത, ൈക
കൂപ്പിടുന്നു ഞങ്ങൾ, എന്നവർ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്, കിടപ്പറക്കൂട്ടുകാരായി
അവെര സ്വീകരിക്കാൻ എെന്ന പ്രേലാഭിപ്പിച്ചുേവാ?’

2018/09/07

“കൗരവരാജവധുക്കൾ പാഞ്ചാലിയുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു് വരി നിൽക്കുകേയാ? കൗര�
വരും പാണ്ഡവരും േനരിൽ കണ്ടാൽ ‘െകാത്തിക്കീറുന്ന’ ഈ ഹസ്തിനപുരിയിൽ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന ഒരു നുകത്തിൽ െകട്ടിയ
ഈ ‘കറുത്ത യക്ഷി’യിൽ നിന്നു് രഹസ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു േവണം, ഏകശിലാ ദാ�
മ്പത്യത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷങ്ങളായിരുന്ന ഞങ്ങെള ഉന്മാദിനികളാക്കിയ ആ നൂേറാളം
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ഭർത്താക്കന്മാെര നുകത്തിൽ െകട്ടി ദാമ്പത്യപരിചരണത്തിെന്റ ചില പരസ്യ പാഠ�
ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ.”

“ഒറ്റെപ്പട്ടു എന്ന േപടിയുേണ്ടാ?’ പിെന്ന എന്താ വഴിനീെള വിശദീകരണേയാ�
ഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രിത കൗരവ നീക്കം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. നീണ്ട യാത്രെക്കാരുങ്ങാൻ രഥങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്നു അതിരാവി�
െല ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പടുന്ന മുതിർന്ന കൗരവർ.

“കളിയിൽ േതാറ്റ നാണേക്കടു് മറയ്ക്കാൻ ചാർവാകൻ ഉപേദശിച്ച കുറുക്കുവഴി�
യാണു് പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര ൈലംഗികാക്രമണമുണ്ടാെയന്ന കുപ്രചരണം. കയ്യും
െകട്ടി നിൽക്കാൻ ൈപതൃകം ഞങ്ങെള അനുവദിക്കുേമാ? ആറംഗസംഘം വനവാ�
സത്തിനു േപാകാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത വഴി ജനവാസമുള്ളതാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
നിർമ്മിത ആഖ്യാനെത്ത ഖണ്ഡിക്കാൻ വിശദീകരണ േയാഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ട�
ണെമന്ന െപാതുവികാരം മാനിേക്കേണ്ട? പൗരാവകാശങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പ�
ട്ട അടിമ പദവിയാണിേപ്പാൾ പാണ്ഡവർെക്കങ്കിലും, അസാധുവായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ചക്രവർത്തി പദവി ദുരുപേയാഗം െചയ്തു നിഷ്കളങ്ക ഗ്രാമീണരിൽ അനുകമ്പ സൃഷ്ടി�
ക്കാനുള്ള കുൽസിതനീക്കത്തിനു് ഓട്ടയടച്ച മറുപടിയായിരിക്കും, നികുതിയിളവു് പ്ര�
ഖ്യാപനത്തിെനന്ന േപരിൽ വിളിച്ചു േചർക്കുന്ന ഗ്രാമസഭകളുെട ലക്ഷ്യം. കൗര�
വർെക്കതിെരയുള്ള ഓേരാ പാണ്ഡവകുപ്രചാരണവും രാഷ്ട്രത്തിെന്റ പരമാധികാര�
ത്തിെനതിെര വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന െവല്ലുവിളിയാെണന്നു് േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ കൗരവർ
ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. പൂർണ്ണമായും പുരുഷസാന്നിധ്യം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ചൂതാട്ടസ�
ഭയിൽ ഇടിച്ചുകയറി ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’ എെന്നാെക്ക പാഞ്ചാലി
പ്രേകാപനപരമായ ൈലംഗിക പ്രസ്താവന െചയ്തതു് ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു മതമായി സ്വീ�
കരിച്ച ഭീഷ്മെര യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ എന്ന െവളിെപ്പടുത്തലുമുണ്ടാ�
വും. പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുകയായി. വരുേന്നാ ഭരണകൂട െചല�
വിൽ വാർത്ത ഹസ്തിനപുരിെയ അപ്പേപ്പാൾ അറിയിക്കാൻ?”

“ഭീമഗദ െഞണുങ്ങിെയങ്കിലും ശത്രു തുട ഒടിഞ്ഞു-ഇന്നു് ദിവസം പതിെനട്ടു. നാ�
െള ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട. െചേങ്കാൽ യുധിഷ്ഠിരനു്. ആദ്യതീരുമാനം എന്തായിരിക്കു�
െമന്നാണു് വിഭാവന െചയ്യുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.
നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന്റ അരികിൽ അനുകമ്പയുമായി യുധിഷ്ഠിരൻ േപാവുന്ന�
തു് അവർ ഒരുനിമിഷം േനാക്കി.

“ഉന്നതാധികാരസമിതിയുെട ആദ്യേയാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രേമയങ്ങ�
ളിൽ ഒന്നു് ഭീഷ്മെര കുറിച്ചായിരിക്കണമേല്ലാ. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അയാ�
ളിൽ ആേരാപിക്കുന്നതു് സഖ്യകക്ഷിയായ പാഞ്ചാലയിെല േപാരാളിയാണു്. ആക്ര�
മിക്കാൻ വരുന്നതു് ശിഖണ്ഡിയാെണങ്കിൽ ആയുധം താെഴയിടുെമന്ന ഭീഷ്മഭീഷ�
ണി അവഗണിച്ച ഞങ്ങൾ അയാെള ശരശയ്യയിൽ കിടത്തിയിരിക്കയാെണങ്കിലും,
അപമാനിക്കെപ്പട്ട േപാരാളിേയാടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിൽ പുതുപാണ്ഡവ ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിെന്റ േമധാവിയായി ശിഖണ്ഡിെയ നിയമിക്ക�
ണെമന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിർേദ്ദശം മാനിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും
ഇണെയ ലിംഗവിേവചനമില്ലാെത തിരെഞ്ഞടുക്കാനും ശിഖണ്ഡിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമു�
ണ്ടാവും. ഭിന്നലിംഗ േപാരാളിെയ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അവേഹളന പരാമർശം െചയ്ത
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ഭീഷ്മർ േഖദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ശവസംസ്കാരം ബഹിഷ്കരിക്കാനും പാണ്ഡ�
വർ നിർബന്ധിതരാവും.”

“ഇവർ ഭർത്താക്കന്മാരാണു് എെന്നേപ്പാെഴങ്കിലും പാഞ്ചാലി വിശിഷ്ടവ്യക്തി�
കൾക്കു് പാഞ്ചാലയിൽ പരിചയെപ്പടുത്തിയ ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സ്ഥലെത്ത പ്രധാന ദിവ്യന്മാർ പാരിേതാഷികങ്ങളും പാൽപ്പുഞ്ചിരിയുമായി
അവൾക്കരിെകെയത്തിയാൽ, ഇളമുറ നകുലെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ൈകേചർത്തു
നിൽക്കും, ആേവശേത്താെട പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ എന്നു് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകേളാെട
പരിചയെപ്പടുത്തും. ഞങ്ങൾ നാലുേപർ ദരിദ്രബന്ധുക്കെള േപാെല പല്ലക്കു് ചുമ�
ക്കാനും അകമ്പടിക്കും േദഹസുരക്ഷക്കും ഓേരായിടങ്ങളിൽ ഓടിനടക്കും.” പറ�
ഞ്ഞു പറഞ്ഞു െപെട്ടന്നു് ദൂെര പാഞ്ചാലിെയ ഒരു േനാക്കു് കണ്ടേപ്പാൾ, അസംതൃപ്ത
ഭീമൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ൈകകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ േമേലാട്ടുയർന്നു.

“കൗരവെര ചതച്ചു െകാന്നു ഇതിഹാസമായി മാറിയ നിങ്ങൾ എന്നാെണാന്നു
ആർമ്മാദിക്കുക?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. ശത്രു ദുേര്യാധനനും തുട
െപാട്ടി കിടക്കുന്ന സന്ധ്യ.

“സംശയമുേണ്ടാ?, അവസാനെത്ത കൗരവരാജവിധവ യുെടയും കണ്ണുനീർ
ഈ വിരലുകൾ െകാണ്ടു് തുടച്ചു മാത്രം.”

2018/09/08

“അഞ്ചു ആൺമക്കളുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗാന്ധാരിയുെട ദാസിയാേണാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വനം കത്തിച്ചു കൃഷിയിടമുണ്ടാക്കാെനന്നു പറഞ്ഞു കുടിേയറ്റക്കാരായി പാഞ്ചാ�
ലിയുെമാത്തു അവർ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അരുതു്, അെതാരാ�
വാസവ്യവസ്ഥയാണു് അതു് നിങ്ങൾ കത്തിക്കരുതു്. അന്നവർ പടിയിറങ്ങിയേശ�
ഷം േകട്ടു യുധിഷ്ഠിരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയാെയന്നു. പാഞ്ചാലി. അഞ്ചു പ്ര�
സവിച്ചു. ഞാനവെര കാണാൻ േപായില്ല. പിെന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ അവർ വന്നു
എന്നറിഞ്ഞത്ചൂതാട്ടത്തിനു ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം ആനപ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളി�
യേപ്പാൾ. പിേറ്റന്നവർ കാട്ടിേലക്കു് കൗരവഅടിമകളായി േപാവുന്നതു് കണ്ടു, ഗാ�
ന്ധാരിയുെമാപ്പം മാളികപ്പുറത്തു നിൽക്കുേമ്പാൾ. പതിമൂന്നു വർഷത്തിനു് േശഷം
ഇേപ്പാളവർ കുരുവംശ രാജാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ. യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട
കർണ്ണനു ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ ഞാനവർെക്കാപ്പം േപായെതാഴിച്ചാൽ, സമ്പർക്കമി�
ല്ല. കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന െതാഴിൽ െചയ്തു ഞാൻ അന്നന്നെത്ത അപ്പമു�
ണ്ടാക്കുന്നു.”

2018/09/09

“പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതു് ഭർത്താവേല്ല? പിെന്ന എന്താ ഇരയ്ക്കു ഐക്യ�
ദാർഢ്യെമന്ന േപരിൽ ഉപവാസ സമരം ഉത് ഘാടനം െചയ്യാൻ നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. നൂേറാളം കൗരവസ്ത്രീകളും അവരുെട
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െപൺമക്കളും “പാഞ്ചാലി ധീര, ഞങ്ങൾക്കവൾ മാതൃക” എന്ന മുദ്രാ വാക്യം വിളി�
ച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന പ്രഭാതം.

“ഇന്നു് ഞങ്ങൾ പ്രതിേഷധപ്പന്തലിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, അധികാര�
ത്തിൽ കയറി ഭീമൻ മാതൃകാപരമായ പ്രതികാരനടപടിക്കു് ൈകനീട്ടിയാൽ ഊരി�
േപ്പാവിേല്ല ഞങ്ങളുെട ഉടയാടകൾ? പാഞ്ചാലി പരാതി എഴുതി തന്നിട്ടുേണ്ടാ?
പരാതിക്കാരി ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉേണ്ടാ? വനവാസത്തിൽ േപാേയാ?
ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ചു ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റു പൗരാവകാശം നി�
േഷധിക്കെപ്പട്ട പാണ്ഡവർക്കു് നീതി േതടാനുള്ള വകുപ്പുേണ്ടാ? ഇത്തരം േചാദ്യ�
ങ്ങൾക്കു ഇരെക്കാപ്പം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല. േരാഷം പ്രകടിപ്പി�
ക്കാൻ സമരപ്രകടനത്തിനു അവസരം െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അനിയന്ത്രിത െപൺ�
േരാഷം െതരുവുകളിൽ തിളച്ചു മറിയുെമന്ന കൗരവഭീതിയിൽ, ദുേര്യാധനെന്റ ഉത്സാ�
ഹത്തിലാണു് ഈ സമരപരിപാടി ഞങ്ങൾ െകാണ്ടുനടക്കുന്നതു് എന്നതും പ്രതി�
കരണേയാഗ്യമല്ല. വഴിെതറ്റി ചൂതാട്ടസഭയിൽ കയറിയ വിശിഷ്ടാതിഥിക്കുണ്ടായ
വസ്ത്രേമാഷണത്തിൽ േഖദിക്കുന്നു എന്ന കൗരവ പ്രസ്താവന വരെട്ട, െപണ്ണഭിമാന�
ത്തിനതു സ്വീകാര്യേമാെയന്നു അേപ്പാൾ േനാക്കാം.”

2018/09/10

“ആദ്യേയാഗം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ എന്തുണ്ടായി രാജസഭയിൽ?” ക്ഷുഭിതയായ
മഹാറാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േമാടിപിടിപ്പിച്ച രാജസഭയിൽ കാൽവച്ചേപ്പാൾ ആദ്യം േനാക്കിയതു് ചുവരി�
ലാണു്. കുന്തിയുെട വർണ്ണചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച എെന്ന തിരിഞ്ഞുെകാത്തുന്ന േപാെല
േതാന്നി, ദുേര്യാധനചിത്രം! വിരൽ െഞാടിച്ചു നകുലെന വിളിച്ചു കാര്യം തിരക്കി.
കൗരവരാജവിധവകൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കലിെനതിെര തുറന്നുവച്ച സമരമുഖേത്തക്കു
ജനപ്രവാഹം തടുക്കാൻ വഴിെയാന്നും േവെറ കാണുന്നിെല്ലന്നു് നകുലൻ. രാജേദ്രാ�
ഹികളിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിെയ രക്ഷിക്കാൻ ജീവത്യാഗം െചയ്തു.

“ദുേര്യാധനൻ നമ്മുെട കുരുവംശസംരക്ഷകൻ” എെന്നഴുതിയതു് വീണ്ടുവിചാര�
ത്തിൽ നകുലൻ മായ്ച്ചു. എന്താണു് കുന്തിക്കു് രാജമാതാപദവി െകാടുക്കാൻ പ്രതി�
ബന്ധമായി പാണ്ഡവ ഭരണകൂടം കാണുന്നതു് എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ, മക്കൾ നാ�
ടു് ഭരിക്കുേമ്പാഴും കുന്തി മുൻ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിെയന്ന ഉത്തരവാദി�
ത്വം ഒഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ ക്രമേക്കടു് െകാെണ്ടന്നു പറഞ്ഞേതാെട, സമ�
നില െതറ്റി ഞാൻ ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു. മാസമുറ െതറ്റിയ പാഞ്ചാലി ക്ഷുഭിതയാേണാ
എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന വിേശഷണങ്ങൾ.”

“ഒറ്റക്കിരുന്നു കുടിക്കാൻ മാത്രം ‘കുഞ്ഞിക്കരളി’െന േനാവിക്കുന്നെതന്താണു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിന്നരിെക
മരച്ചുവട്ടിൽ ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രൻ.

“മറക്കാനല്ല, പറയാനുണ്ടു് പാഞ്ചാലിെയ കുറിച്ച്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞേശഷം
ഭിന്നിപ്പിച്ചും, വിലകുറച്ചും, പരസ്പരം ദുഷിച്ചും രാപ്പകൽ േമൽേക്കായ്മ പുലർത്തി�
യും, ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യജീവിതം അസഹനീയമാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ച മഹ�
തി. അഞ്ചു പുരുഷന്മാെര പായക്കൂട്ടിനു കിട്ടിയിട്ടും താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരമാെണ�
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ന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങെള കുറ്റേബാധത്തിൽ െകട്ടിയിട്ടടിക്കുകയാെണന്നു വ്യാസെനെയാ�
ന്നറിയിക്കാെനന്തു വഴി? ഇളമുറ പാണ്ഡവെര വാത്സല്യമാെണന്ന വായ്ത്താരിയിനി
വില േപ്പാവില്ല. ഞങ്ങെള അവളുെട വന്യരതിഭാവനാക്കിരയാക്കുന്നതിൽ കവി�
െഞ്ഞാരു േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങളുെട െകാള്ളെകാടുക്ക ആ ബന്ധത്തിലിെല്ലന്നു ദുരനു�
ഭവസ്ഥനായ എനിക്കു് പറയാനാവും. നകുലൻ ഈ ‘പീഡന പർവ്വം’ പങ്കുെവക്കു�
േമാ എന്നു് േചാദിച്ചാൽ, രണ്ടുേപരും രണ്ടു വ്യക്തികൾ എന്നു് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും
കണ്ടാൽ മതി.” പറഞ്ഞുപറഞ്ഞയാൾ പിച്ചും േപയും പറയാൻ തുടങ്ങി, െനറ്റിയിൽ
െതാട്ടുേനാക്കിയേപ്പാൾ െപാള്ളിപ്പനിക്കുന്നു.

2018/09/23

“സ്ത്രീവിരുദ്ധ സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനു പാഞ്ചാലി�
െയ നിങ്ങൾ നിേയാഗിച്ചു എന്ന ആേരാപണേത്താടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?
വിരാടത്തിൽ ഈ വിഷയമാണു് നിങ്ങൾെക്കതിെര പാണ്ഡവർ പ്രചരണ ആയുധ�
മാക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സഹവർത്തിത്വേത്താെട ജീവിച്ച നൂേറാളം കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു സൗന്ദ�
ര്യ പരിശീലനെമന്ന േപരിൽ രഹസ്യേയാഗത്തിലൂെട ‘ഭർത്താക്കന്മാെര എങ്ങെന
വരുതിയിലാക്കാം?’ എന്ന ൈനപുണ്യവികസനത്തിൽ സംസാരിച്ചു വിഷം കുത്തി�
വച്ച പാഞ്ചാലി നവവധു എന്ന പദവി ചൂഷണം െചയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർ�
ക്കുന്നുേണ്ടാ? “ഇനി കൗരവവധു എന്ന വിേശഷണം സ്വീകാര്യമെല്ല”ന്നു പാരസ്പ�
ര്യം വിട്ടു കൗരവ സ്ത്രീകൾ ധിക്കാരേത്താെട തുറന്നടിച്ചു. േദശം േവഷം നാട്ടുെമാ�
ഴി സംസ്കാരം എന്നിവയുമായി ആ നൂേറാളം സ്ത്രീകൾ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരജീവിത�
ത്തിൽ നിന്നു് കുരുവംശ െകാടിക്കൂറ തൂത്തുവാരി. ഞങ്ങൾ െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കൗര�
വവധുക്കൾ സമരമുഖത്തു എന്നെതാരു പതിവു് കാഴ്ചയായി. രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ട കൗ�
രവർ ഗാർഹിക പീഢകെരന്നവർ ആേക്ഷപിച്ചു. അവെര അമർച്ച െചയ്യാൻ ൈവ�
ദ്യപരിേശാധന വഴി ഉന്മാദികൾ എന്നു് മുദ്ര ചാർത്തി സുഖവാസ േകന്ദ്രങ്ങളിേലക്ക�
യേക്കണ്ടി വന്നു. ഇടേവളയ്ക്കു േശഷം ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറ്റക്കാരായ
പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഭാഗ്യാേന്വഷണത്തിനവൾ േപാവുേമ്പാൾ ഞാനുറച്ചു നീ വിത�
ച്ച വിഷവിത്തുകൾ വളർന്നു നിെന്ന െകാണ്ടവ ഞങ്ങൾ െകായ്യിക്കും. ഒരുനാൾ നി�
െന്ന അടിമയാക്കി പകരം വീട്ടും. ആ പകരം വീട്ടൽ കഴിഞ്ഞു. പാഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ
വിരാടേദശത്തു വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു സേന്താഷം. കാണുെമ്പാൾ ആശംസ�
കൾ അറിയിക്കൂ. ൈവരാഗ്യെമാന്നും അവേളാടില്ല എന്നു് പറയൂ.”

ശത്രുക്കെള കായികമായി േനരിടാൻ തേദ്ദശവാസികൾക്കു ൈസനിക പരിശീ�
ലനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുഴേയാര സംഗമത്തിൽ പെങ്കടുത്തു മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ
ധീര േപാരാളി.

2018/09/20

“ഇത്തവണ അച്ഛെന എവിെടെയങ്കിലും കണ്ടുേവാ?” സുഭദ്ര അഭിമന്യുവിേനാടു്
േചാദിച്ചു. ദ്വാരക. സന്ധ്യ. അമ്മയും മകനും കടൽത്തീരത്തു് നടക്കുകയായിരുന്നു.
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“വിരാടത്തിൽ കണ്ടു അമ്മാ. സ്ത്രീേവഷം ധരിച്ച അച്ഛൻ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന
രാജകുമാരി ഉത്തരെയ ‘ഭാവിവധു’ എന്നു് പരിചയെപ്പടുത്തി. ‘മുഖംമൂടി’ ധരിച്ച പാ�
ണ്ഡവെര കണ്ടു ഉപചാരം െചാല്ലി പിരിയുേമ്പാൾ, അച്ഛൻ നഗരാതിർത്തി വെര
വന്നു യാത്രയാക്കി. “കുരുേക്ഷത്ര ജയിപ്പിക്കാൻ നീ േസ്താഭജനകമായ ഒരപൂർവ്വ
യുദ്ധസാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയാൽ, ഉത്തരയിൽ പിറക്കുന്ന മകെന ഹസ്തിനപുരിയുെട
ഭാവി രാജാവാക്കാം എന്നു് ൈകപിടിച്ചു് അനുമതി േചാദിച്ചു. ആ മുഖെത്ത ൈദന്യത
കണ്ടു ഞാൻ വാക്കുെകാടുത്തുേപായി അമ്മാ.”

2018/09/21

“ഇതാേണാ നിയുക്ത ഹസ്തിനപുരി ചക്രവർത്തിനിക്കുള്ള ഔേദ്യാഗികവസ�
തി?”, നിലവിലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ഭരണകൂടത്തിെല െകാട്ടാരം സർവാധികാരിക്കു് േന�
െര പാഞ്ചാലി വിരൽ ചൂണ്ടി.

“പദവി സംബന്ധിച്ച െതറ്റു് ആദ്യം തിരുത്തെട്ട. യുധിഷ്ഠിരൻ ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ
നിന്നു് െചേങ്കാൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിേയാഗമുണ്ടാവുെന്നങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു അർഹ�
തെപ്പട്ട പട്ടം മഹാറാണി എന്നു് മാത്രമാണു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം
ചക്രവർത്തിനി എന്നു് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇനി ‘വി�
രൽ ചൂണ്ടി’യുള്ള േചാദ്യത്തിേലക്കു് വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വച്ച ഔേദ്യാ�
ഗിക വസതിെക്കന്താ കുഴപ്പം? സൂക്ഷിക്കുക, എെന്റ േനെര നിങ്ങൾ കുതിര കയ�
റണ്ട. ഞാൻ അംഗപരിമിതൻ അതുെകാണ്ടു യുദ്ധേസവനത്തിനു േയാഗ്യതയില്ലാ�
െത െകാട്ടാര ഭരണം െചയ്യുന്നു. ഈ വസതിയിലാണു് എെന്റ അച്ഛനും കൗര�
വരാജകുമാരനുമായിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പതു െകാല്ലം ഭാര്യയുെമാത്തു്
അന്തിയുറങ്ങിയത് . അറിയാമേല്ലാ ഏക ഭാര്യക്കു് ഒരു ഭർത്താവും. െകൗതുകം േതാ�
ന്നുന്നുണ്ടേല്ല? ശത്രുനാശത്തിനു കാളിപ്രീതിക്കായി മൃഗബലി െചയ്തിരുെന്നങ്കിലും,
ശുചീകരണ െതാഴിലാളിക്കു് കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിർബന്ധിത ൈസനികേസവനം
ആയിരുന്നതു െകാണ്ടു്, ഒരു മാസമായി അടിച്ചുകഴുകൽ ഉണ്ടായില്ല, അതു െകാ�
െണ്ടന്താ? പന്ത്രണ്ടു വർഷം ഹിമാലയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം
നീക്കി നിങ്ങൾ ശുചീകരണ െതാഴിലിൽ ൈനപുണ്യവികസനം േനടിയ പരിചയ�
സമ്പന്നയെല്ല? ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും സുഖ വാസ�
േയാഗ്യമാക്കിക്കൂെട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ദുേര്യാധന വസതി? ഇതു് ഔേദ്യാഗിക�
മായി എെന്നന്നും അറിയെപ്പെടണ്ടതും ‘ദുേര്യാധന നിവാസ് ’ എന്ന ആ േപരിൽ
തെന്ന”, െകാട്ടാരതാേക്കാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരെന്റ വാക്കുകൾ പുേരാഹിത മേന്ത്രാച്ചാ�
രണം േപാെല ആചാരസമ്പുഷ്ടമായി.

2018/09/23

“സ്ത്രീവിരുദ്ധ സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനു പാഞ്ചാലി�
െയ നിങ്ങൾ നിേയാഗിച്ചു എന്ന ആേരാപണേത്താടു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?
വിരാടത്തിൽ ഈ വിഷയമാണു് നിങ്ങൾെക്കതിെര പാണ്ഡവർ പ്രചരണ ആയുധ�
മാക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
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“സഹവർത്തിത്വേത്താെട ജീവിച്ച നൂേറാളം കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു സൗന്ദ�
ര്യ പരിശീലനെമന്ന േപരിൽ രഹസ്യേയാഗത്തിലൂെട ‘ഭർത്താക്കന്മാെര എങ്ങെന
വരുതിയിലാക്കാം?’ എന്ന ൈനപുണ്യവികസനത്തിൽ സംസാരിച്ചു വിഷം കുത്തി�
വച്ച പാഞ്ചാലി നവവധു എന്ന പദവി ചൂഷണം െചയ്യുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർ�
ക്കുന്നുേണ്ടാ? ‘ഇനി കൗരവവധു എന്ന വിേശഷണം സ്വീകാര്യമെല്ല’ന്നു പാരസ്പര്യം
വിട്ടു കൗരവ സ്ത്രീകൾ ധിക്കാരേത്താെട തുറന്നടിച്ചു. േദശം േവഷം നാട്ടുെമാഴി സം�
സ്കാരം എന്നിവയുമായി ആ നൂേറാളം സ്ത്രീകൾ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരജീവിതത്തിൽ
നിന്നു് കുരുവംശ െകാടിക്കൂറ തൂത്തുവാരി. ഞങ്ങൾ െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കൗരവവധു�
ക്കൾ സമരമുഖത്തു എന്നെതാരു പതിവു് കാഴ്ചയായി. രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ട കൗരവർ
ഗാർഹിക പീഢകെരന്നവർ ആേക്ഷപിച്ചു. അവെര അമർച്ച െചയ്യാൻ ൈവദ്യപരി�
േശാധന വഴി ഉന്മാദികൾ എന്നു് മുദ്ര ചാർത്തി സുഖവാസേകന്ദ്രങ്ങളിേലക്കയേക്ക�
ണ്ടി വന്നു. ഇടേവളയ്ക്കു േശഷം ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറ്റക്കാരായ പാണ്ഡ�
വർെക്കാപ്പം ഭാഗ്യാേന്വഷണത്തിനവൾ േപാവുേമ്പാൾ ഞാനുറച്ചു നീ വിതച്ച വിഷ�
വിത്തുകൾ വളർന്നു നിെന്ന െകാണ്ടവ ഞങ്ങൾ െകായ്യിക്കും. ഒരുനാൾ നിെന്ന
അടിമയാക്കി പകരം വീട്ടും. ആ പകരം വീട്ടൽ കഴിഞ്ഞു. പാഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ വി�
രാടേദശത്തു വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു സേന്താഷം. കാണുെമ്പാൾ ആശംസകൾ
അറിയിക്കൂ. ൈവരാഗ്യെമാന്നും അവേളാടില്ല എന്നു് പറയൂ.” ശത്രുക്കെള കായിക�
മായി േനരിടാൻ തേദ്ദശവാസികൾക്കു ൈസനിക പരിശീലനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പു�
ഴേയാരസംഗമത്തിൽ പെങ്കടുത്തു മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ ധീര േപാരാളി.

2018/09/24

“യുധിഷ്ഠിരനു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആരുമി�
േല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചു.

“അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിൽ വ്യാസൻ:
“വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗം മഹാഭാരതയുദ്ധെത്ത എന്നുേമാർക്കും. കൗരവ�

പാണ്ഡവകഥാപാത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രഭാഷണത്തിലും െപാതുജീവിതത്തിലും ഉപമ�
കളായും രൂപകങ്ങളായും, സാേങ്കതിക വിദ്യയിൽ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായും, പരി�
ചരണത്തിൽ ൈവവിധ്യത നിറഞ്ഞ പുനരാഖ്യാനങ്ങളായും നിറയും, ചത്താലും ജീ�
വിച്ചാലും കുരുവംശജർ അനുഗ്രഹീത ജന്മങ്ങൾ.”

2018/09/25

“പ്രമുഖ പാണ്ഡവെന്റ സംസാരേശഷി നഷ്ടെപ്പട്ടു എെന്നാരു വാർത്ത ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ പുകയുന്നേല്ലാ. ഓടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വന്നതു് േനരിട്ടു് കാര്യം േചാദിച്ച�
റിയാൻ. വാർത്താ പരിചരണത്തിൽ പരുഷപദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം, വസ്തുതാപരമാ�
യി കാര്യം വിശദീകരിക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനൻ വഴുക്കി വീണ അന്നു് തുടങ്ങി അർജ്ജുനൻ ദുരർഥം വച്ചു് ഓേരാന്നു്
പറയാൻ. ആദ്യ കൂരമ്പു്, എന്തിനു ശത്രുദുേര്യാധനെന ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ അത്യു�
ത്സാഹം കാട്ടി? അന്തഃപുര വസതിക്കരിെകയുള്ള ആഡംബരമന്ദിരം ദുേര്യാധനനു്
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അനുവദിച്ചതിലായി പിെന്ന കുത്തൽ. ഒെക്ക സഹിച്ചു. ദുേര്യാധനൻ കാൽ വഴുക്കി
വീണതു്, അർജ്ജുനൻ സഭാതലത്തിൽ െമഴുെക്കാഴുക്കിയതു് െകാണ്ടാെണന്ന കാ�
ര്യം വിശ്വസ്തചാരൻ നകുലൻ പിന്നീടറിയിച്ചിട്ടും അലമ്പുണ്ടാക്കാെത ഞാൻ മിണ്ടാ�
തിരുന്നു. മുറിെപ്പട്ട വികാരങ്ങേളാെട വിശിഷ്ടാതിഥി ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങി�
േപ്പായ ദിവസം, അർജ്ജുനൻ ഊഴം െതറ്റിച്ചു കിടപ്പറയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ‘വി�
ശിഷ്ടാതിഥി’ എന്ന അനർഹപരികൽപ്പന കൗരവനു െകാടുക്കുക വഴി അസ്വീകാര്യ�
മായ കീഴ്വഴക്കം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു് ഒച്ചെവച്ചു. കുെറ െചന്നേപ്പാൾ, പവിത്രദാമ്പ�
ത്യ വിശ്വസ്തത കൗരവനു് ഞാൻ അടിയവവു് വച്ചുെവന്ന ദുഃസ്സൂചന സഹിക്കാനാവാ�
െത, തിരിച്ചടിക്കു് ഞാൻ തയ്യാറായി. െപണ്ണിെന്റ അന്തസ്സു് ഹനിക്കുന്ന നാവു പിഴുതു�
കളായാൻ കിടപ്പറയുെട ഇരുട്ടിൽ പറ്റാത്തതു് െകാണ്ടു്, ശരീരസംഗമത്തിനു മുമ്പുള്ള
ചുണ്ടുേകാർക്കലിൽ, തരം കിട്ടിയേപ്പാൾ നാവു കടിെച്ചടുത്തു. ആൺെപൺ ആസ്വാ�
ദനരതിയുെട ഗുണേഭാക്താവായി പരമാനന്ദമനുഭവിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ഭാര്യയുെട
ആത്മാഭിമാനെത്ത അവേഹളിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുന്നവർക്കുള്ള താക്കീതാ�
യി കാണണം പ്രതീകാത്മകമായ ഈ നടപടി. വാതുറന്നു നിലവിളിച്ച അർജ്ജുന�
െന അേതാെട മുറിക്കു പുറേത്തക്കു തള്ളി. പായക്കൂട്ടിനു വരി നിന്നിരുന്ന ഒരു രണ്ടു
പാണ്ഡവർ, ‘മാരകായുധമായ െപൺപല്ലുപേയാഗിച്ചു മനഃപൂർവ്വം ഇണെയ ഗുരുത�
രമായി മുറിേവൽപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പനുസരി�
ച്ചു നീ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽേക്കണ്ടി വരു’െമന്നവർ േപടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും,
പുലരും മുമ്പു് ഞാനവെര വ്യക്തിഗത േസവനമികവിൽ പിന്തുണക്കാരാക്കി. കുറച്ചു
നാൾ, മുറിഞ്ഞ നാവുമായി അർജ്ജുനൻ മൗനം പാലിച്ചേപ്പാൾ അവനു മനസ്സിലാ�
യി എന്നു് േതാന്നുന്നു, എന്താണു് കരളിൽ മുറിേവറ്റ െപണ്ണിനു പ്രണയേകളിയിൽ
പുരുഷേനാടു് െചയ്യാനാവുക. ഇേപ്പാൾ ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാക്കുകെളാെക്ക മുക്കി�
യും മൂളിയും അവ്യക്തമാെയങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നാണു നകുലൻ കുറച്ചു�
മുമ്പു പറഞ്ഞതു്. ഇതാണു് സംഭവം. നിങ്ങൾ ഇെതാെക്ക എങ്ങെന എഴുതിയാലും
ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആരും അന്തം വിടില്ല എെന്നനിക്കറിയാം, കാരണം, നൂേറാളം
കൗരവരിൽ എത്രേപർ ഒന്നിലധികം നാവുണ്ടായിട്ടും വാ തുറക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്? പായിൽ കൂെട കിടക്കുന്നവേരാടു് കൂറു് കാണിക്കുന്നവർ കൗരവർ.”

“കായികബലമുള്ള നിങ്ങെള കൗമാര അർജ്ജുനൻ ഗുരുദക്ഷിണയായി േദ്രാ�
ണാചാര്യെന്റ മുമ്പിൽ പുല്ലുേപാെല എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാല രാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യതന്ത്രം അറിയുന്ന ഏവർക്കുമറിയാം രൂപസാദൃശ്യമുള്ള മൂന്നുനാലു േപെര
രാജാവു് രഹസ്യസേങ്കതത്തിൽ തീറ്റിേപ്പാറ്റി നിർത്തുെമന്നും, ആപത്തുകാലത്തവ�
െര തരം േപാെല ‘കളിക്കള’ത്തിലിറക്കുെമന്നും. പ്രതികാരദാഹി േദ്രാണർ എെന്ന
പിടിക്കാൻ വിശ്വസ്തശിഷ്യൻ അർജ്ജുനെന വിടുെമന്നു് ചാരവിവരം കിട്ടിയേപ്പാൾ
രഹസ്യനീക്കത്തിൽ തയ്യാെറടുത്തു, കൃത്യം സമയത്തയാൾക്കു രാജ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽ�
കി, അർജ്ജുനനു് മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞുകിട്ടി യവെനയും കൂട്ടി പാണ്ഡവക്കുട്ടി ഹസ്തിനപു�
രിയിൽ എത്തി. ‘കീഴടങ്ങി’യ ‘പാഞ്ചാല േവഷംെകട്ടുകാ’രെന കണ്ടു േദ്രാണരും
സംപ്രീതനായി. യഥാർത്ഥ ഞാനേപ്പാൾ ഭൂഗർഭ അറയിൽ അപ്പേപ്പാൾ വിവരം
അറിഞ്ഞു ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ െമനഞ്ഞു. അല്ല, നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകരിലും ഉണ്ട�
േല്ലാ ഭീഷണിേജാലി െചയ്യാൻ മുഖം മൂടികളും െപായ്ക്കാലുകളും അെല്ല?”
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2018/09/26

“നിങ്ങൾ ആറുേപരുെടയും ഗാർഹികസംഭാഷണങ്ങൾ ആകസ്മികമായി െച�
വിേയാർക്കാൻ െതാഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവസരം ഉണ്ടായേപ്പാെഴാന്നും,
അന്നന്നെത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാെത, ദൂെര ദൂെര പാഞ്ചാലയിൽ വളരുന്ന അഞ്ചു
കുട്ടികെള കുറിേച്ചാ, പാഞ്ചാലബന്ധുക്കെള കുറിേച്ചാ പങ്കിടുന്നില്ല എന്നു് വിസ്മയി�
ക്കാറുണ്ടു്. അെതന്താ അങ്ങെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
ആണുങ്ങൾ കുടിലിനു പുറെത്ത അരയാലിൻ തണലിൽ, ചൂതാട്ട പരിശീലനം േനടു�
ന്ന ഉച്ച. ചുറ്റും വന നിശബ്ദത.

“വധുവിെന്റ മനസ്സമ്മതം േചാദിച്ചറിയാെത, കുന്തിയുെട ദുേഷ്പ്രരണയിൽ നാലു
പാണ്ഡവർ, അർജ്ജുനെന്റ കൂെട കിടപ്പറയിൽ വെന്നെന്ന കീഴ്െപ്പടുത്തിയ ആദ്യ�
രാത്രി മുതൽ, കുടുംബെത്ത കുറിച്ചു് ഞാൻ അവേരാേടാ, അവർക്കു കുടുംബം ഉെണ്ട�
ങ്കിൽ അതിെന കുറിച്ചു് എേന്നാേടാ, സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം നിേഷധിച്ചു.
അെതാരു ശീലമായി. ആ വിധം േനാക്കിയാൽ, മൗനം ഞങ്ങളുെട കുടുംബജീവിത�
െത്ത േരഖെപ്പടുത്തൽ കൂടിയാണു്.”

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ജീവിേക്കണ്ട പാണ്ഡവെര കാട്ടിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാലം നരകി�
ക്കാൻ കാരണക്കാരായ കൗരവർ െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്ന കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണ�
കൂട സ്ഥിരീകരണം വന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് േചാദിക്കെട്ട-പീഢകകൗരവരുെട
അസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്കു ആശ്വാസമാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ൈലംഗികേചഷ്ടേയാെട പരസ്യമായി ഉടുതുണിയൂരി എന്നിങ്ങെന െതരു�
േവാര ആൾക്കൂട്ടെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യാസനിർമ്മിതിയായിരുന്നു വസ്ത്രാ�
േക്ഷപം എന്ന വസ്തുത െപാതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു്, പാണ്ഡ�
വഅടിമജീവിതം അവർ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണു ചൂതാട്ടക്കാല സാ�
ഹചര്യങ്ങളുെട േനർസാക്ഷിയായ എെന്റ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ കൗരവർ?
ഉപാധികളില്ലാെതയായിരുന്നു എേന്നാടു ആയുഷ്കാല ആരാധന. എനിക്കും അവർ�
ക്കും ഇടയിൽ അമംഗളകരമായി േതാന്നിയ ഒരു വഴിതടസ്സേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാം, പാണ്ഡവർ.” െകാട്ടാരം േലഖിക ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ: ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി െകൗരവസ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യു�
ന്നതു് മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ അമർഷേത്താെട േനാക്കുന്നു.

2018/09/27

“െകാള്ളസംഘമായി കൗരവർ ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഒന്നും അറിയാ�
റിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിദുരരും ഭീഷ്മരും കൗരവ േതാന്നിവാസത്തിനു പച്ചെക്കാടി വീശുെമന്നു കരു�
തിേയാ? ചൂതാട്ടമായിരുന്നില്ല പാണ്ഡവ പതനത്തിനു കാരണം. സദാചാരേബാ�
ധെത്ത േവദനിപ്പിച്ച ബന്ധമായിരുന്നു. അർജ്ജുനഭാര്യയുമായി മറ്റു പാണ്ഡവർ പു�
ലർത്തിയ അവിഹിത ബന്ധം ഹസ്തിനപുരി ശിക്ഷാനിയമമനുസരിച്ചു നടപടി േനരി�
ടണെമന്നു് കാരണവന്മാർക്കു േബാധ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ, െപരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിെന്റ കാവൽ�
ക്കാരായ ഭീഷ്മരും വിദുരരും അംഗീകരിച്ചു. ചൂതാട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഒന്നിെനാന്നു
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േമാശം മാതൃകയായിരുന്നേപ്പാളും പണയവസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു െകാടുത്തു യാത്രയാ�
ക്കി. േപാവാെനാരുങ്ങുേമ്പാഴാണു് ശിക്ഷാനിയമത്തിെല ദാമ്പേത്യതര ബന്ധവ�
കുപ്പു വലയിട്ടതു്. ഭർത്താവു് അർജ്ജുനൻ എങ്ങെന ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടു അടിമയായി
അെല്ല? ൈലംഗികാതിക്രമത്തിൽ നിന്നു് ഭാര്യെയ രക്ഷിക്കാനാവാത്ത ഭർത്താവി�
െന്റ തലെവട്ടാൻ വകുപ്പില്ലാതിരുന്നത്െകാണ്ടാണയാളുെട കഴുത്തിനു േമൽ ഇേപ്പാ�
ഴും ശിരസ്സു്. യുദ്ധമുണ്ടായാൽ, ആ പണി തനിക്കു തരണെമന്ന കർണ്ണെന്റ ആവ�
ശ്യം പരിഗണനയിലുണ്ടു്. എന്തും ഞങ്ങൾ െപാറുക്കും-ദാമ്പത്യത്തിെല അവിശ്വ�
സ്തത ഒഴിെക. കൗരവർ െകാലപ്പുള്ളികെളന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് പറ�
യെട്ട കൗരവർ ഓേരാരുത്തരും സേഹാദരഭാര്യമാെര അഭിസംേബാധന െചയ്യുന്ന�
തു് ‘അമ്മ’ എന്നാണു്. എന്നാൽ ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവൻ േപാലും വയ�
സ്സുമൂത്ത പാഞ്ചാലിെയ അധികാരേത്താെട നീ എന്നു് വിളിക്കുന്നതു് േകട്ടേപ്പാൾ
േചാര തിളച്ചു. തിരക്കുണ്ടു്, യമുനയിൽ നിന്നു് നീർച്ചാലുകൾ വലിച്ചു കൃഷിയിടങ്ങ�
ളിെല ജലക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരം കാണുെന്നാരു ജലസാക്ഷരത സംരംഭത്തിലാ�
ണു് ഞങ്ങൾ. കൂെട വരുേന്നാ? അേതാ, ദൂഷണകഥകൾ േതടി നിരങ്ങാനുേണ്ടാ
അന്തഃപുര തിണ്ണകൾ?”

“അഞ്ചു കുട്ടികെളയും കൂട്ടി നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയം േത�
ടി എത്തിയേപ്പാൾ വഴിയിലാെരങ്കിലും നിങ്ങെള തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവാ?” മുൻ മഹാറാ�
ണിയും പാണ്ഡു വിധവയുമായ കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ കാട്ടിേലക്കു് േപായിട്ട്. ഈ കുട്ടികെള േനാ�
ക്കിയാൽ അറിയാം ആ നീണ്ട കാലയളവു്. അന്ധധൃതരാഷ്ട്രർ തിരിച്ചറിയുെമന്ന
പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണുെകട്ടി കാഴ്ച മറച്ച ഗാന്ധാരിയും എെന്ന തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞില്ല. ഭീഷ്മർ ആ സമയം േകാട്ടക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു നീണ്ടു�
നിന്ന സംഘർഷത്തിനു് കാരണം. എെന്ന ഒരു നിമിഷം തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിലും, വി�
േവകത്തിെന്റയും ശരിെപരുമാറ്റത്തിെന്റയും മാതൃകയായ വിദുരർ ൈകപ്പത്തി െകാ�
ണ്ടു് വാ മറച്ചു പിൻവാങ്ങി. േകാട്ടവാതിൽക്കൽ നിന്ന കാവൽക്കാർ ഞങ്ങെള അക�
ത്തുവന്നു പിടികൂടി അനാഥാലയത്തിേലക്കയക്കാൻ ആെളക്കൂട്ടുേമ്പാഴാണു്, ഒരു
നായ അടുേത്തക്കു് കുതിച്ചതു്. കുട്ടികെള കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ വിങ്ങേലാെട ഒതുങ്ങി.
അടുത്തു് വന്ന നായ ആക്രമിക്കുന്നതിനു പകരം, വിേധയത്വേത്താെട വാലാട്ടാൻ തു�
ടങ്ങിയേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് വിദുരർ സംശയം മാറിയ േപാെല മുറ്റേത്തക്കു് ധൃതിയിൽ
വന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹെന്റ ഈ നായ അന്നു് കുട്ടിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതിെന
അക്കാലത്തു പരിചരിച്ച ആർദ്ര ഓർമ്മ കാലെമത്ര െചന്നിട്ടും മറന്നിട്ടില്ല. പാണ്ഡു�
വുെമാത്തു നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായ ദിവസം മുതൽ നിത്യവും േകാട്ടക്കു് പുറത്തു െച�
ന്നു് വടക്കൻ ഭാഗേത്തക്കു് േനാക്കി രാത്രി ൈവകും വെര കാത്തുനിൽക്കും, മനുഷ്യർ
തരള ബാല്യാനുഭവം െപെട്ടന്നു് മറക്കുെമങ്കിലും. വരൂ ആെള തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നു്
ഞാൻ അകത്തളങ്ങളിൽ മിതമായ സൂചന െകാടുത്തു കഴിഞ്ഞു.”

2018/09/28

“ആയുഷ്കാല ബഹുമതിയേല്ല ഭീഷ്മ പദവി? പിെന്ന എന്താ ബ്രഹ്മചര്യം പരീക്ഷ�
ണത്തിനു വിേധയമാക്കു ന്നതു്?”, മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിെല ആശ്രമത്തിൽ നിലത്തു
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വിരിച്ച പായയിൽ െപണ്ണുടലുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. മൂലയിൽ െചറുതിരി പ്രകാശം.

“സമപ്രായക്കാരി സത്യവതിയുെട പ്രേലാഭനം െചറുക്കാനായിരുന്നു ബ്രഹ്മച�
ര്യം എന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എയ്തതു്. അവളുെട സന്തതിക്കു കിരീടാവകാശം നഷ്ടെപ്പടാ�
തിരിക്കാൻ ഈ ആയുധം പ്രേയാഗിച്ചു. ഗർഭധാരണത്തിനു് മുമ്പു് അംബികയും അം�
ബാലികയും വിധവകളായേപ്പാൾ, അവരുമായി ബന്ധെപ്പടാനുള്ള സത്യവതിയുെട
േപ്രാത്സാഹനം െചറുത്തുെകാണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മചര്യം വീണ്ടും െതാടുത്തതു്. െവറു�
െമാരു പ്രതീകമല്ല ബ്രഹ്മചര്യം, വ്യക്തിഗത അച്ചടക്കമാണു് എന്നു് െപാതുസമൂഹ�
െത്ത േബാധ്യെപ്പടുത്തി. മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞേതാെട, ൈക കാലുകൾക്കു സംഭവി�
ക്കാവുന്ന േതയ്മാനം മറികടക്കുവാൻ, വിശ്വസ്ത രാജകുമാരികൾ കൂെട വന്നു. ഒപ്പം
നടക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവർ ആശ്രമത്തിന്നകത്തു കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു. രാത്രി
കിടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു: പായിൽ ഇരുവശത്തും വിവസ്ത്ര െപണ്ണുടലുകൾ രാ�
േവെറ കൂട്ടു് കിടന്നാലും പ്രതിജ്ഞ െകാണ്ടു് സാധ്യമാവുേമാ ബ്രഹ്മചര്യെമന്ന കഠി�
നപ്രതിജ്ഞ? അതു് നിത്യവും െതളിയിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ പ്രേലാഭനമികവുള്ള
െപൺ ശരീരലഭ്യത ഉറപ്പാവണം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ െപൺ കുട്ടികൾ എെന്ന
പരീക്ഷിക്കുകയാണു്. േപാരാ. അവർ എെന്ന ൈസ്ത്രണപരിചരണത്താൽ പ്രേലാ�
ഭിപ്പിക്കുകയാണു്. എെന്ന ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടിക്കാൻ പ്രവർത്തി�
ക്കുകയാണു്. പരപ്രീണനയില്ലാെത സ്വയം ഈ കായികപരീക്ഷണത്തിൽ സജീവ
പങ്കാളികളാണു്. ബ്രഹ്മചര്യം തകർക്കാനാവിെല്ലന്നവെര െതളിയിക്കണം. ശരി�
ക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇെതാരു കിടപ്പറയല്ല രതിയും രതിനിേഷധവും ബലാബലത്തിൽ
േപാരടിക്കുന്ന രണഭൂമിയാണു്. പെങ്കടുക്കണെമന്നുേണ്ടാ നിനക്കും?”

“അഞ്ചു െവളുത്ത ആണുങ്ങളും ഒരു കറുത്ത സ്ത്രീയും കഴുതപ്പുറത്തു്!. ആരാണി�
തു്?”, പുതുതായി അറവുശാലയിൽ േചർന്ന യുവാവു് െതാഴിലുടമയുെട െചവിവട്ട�
ത്തിൽ പിറുപിറുത്തു.

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

“ജനേരാഷെമാന്നും അറിയുന്നിേല്ല? ൈലംഗികാക്രമണത്തിൽ പ്രതി േചർക്ക�
െപ്പട്ട ദുേര്യാധനെന ശിക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ചു എന്തു് തുടർനടപടിക്കു് വിേധയമാ�
ക്കി എന്നാണു മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നീതിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം വായിച്ചിേല്ല? പ്രതിക്കു് മാരക�
േരാഗം പിടിെപട്ടിട്ടുേണ്ടാെയന്ന പരിേശാധന പൂർത്തിയാക്കി. അേരാഗദൃഢഗാ�
ത്രൻ. പ്രതിയുെട ശരീരവളർച്ച പ്രായത്തിനു് ആനുപാതികമാേണാ? അന്തർഗ്രന്ഥി
സ്രവവ്യതിയാനം അവയവ വളർച്ചെയ ബാധിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ശ്രമകരമായ ആ ദൗത്യ�
വും കഴിഞ്ഞു. കായികക്ഷമതെയ സംശയത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും കെണ്ടത്തിയില്ല.
മനസ്സുെകാണ്ടും ശരീരം െകാണ്ടും പ്രതി ഒരു പുരുഷൻ തെന്നയാേണാ? േദഹപ്രകൃ�
തിയിൽ എെന്തങ്കിലും വ്യതിയാനമുേണ്ടാ? പ്രതിയുെട ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന സൂ�
ക്ഷ്മ പരിേശാധന വിജയകരമായി. അടുത്തതു് െകാലയാളിെയക്കുറിച്ചു സൂചനക�
െണ്ടത്താൻ, മൃതേദഹെത്ത എങ്ങെനയാേണാ പരിേശാധിക്കുന്നതു് സമാനമായ
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ബാഹ്യപരിേശാധനകളാണു പ്രതിയുെട ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലും നടത്തുന്നതു്. പ്ര�
തി കുറ്റം െചയ്തതിെന്റ െതളിവുകൾ ശരീരത്തിൽ തെന്ന കെണ്ടത്താനുള്ള പരിേശാ�
ധന. കുറ്റകൃത്യം നടന്നു് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പരിേശാധന സാധിക്ക�
ണം എന്നുള്ളതു െകാണ്ടു് ചൂതാട്ടസഭയിൽ നിന്നു് േനരിട്ടു് ദുേര്യാധനെന പരിേശാ�
ധനാമുറിയിേലക്കു നയിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നു് കൂടി: പ്രതിയുെട അവയവങ്ങളിേലക്കുള്ള രക്തേയാട്ട േതാതറിയാനുള്ള പരി�
േശാധന ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രതിയുെട ശാരീരിക െപരുമാറ്റങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നി�
രീക്ഷിക്കാനും പരിേശാധിക്കാനുമുള്ള, മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ േതടു�
ന്നതു് ഇവെയാന്നുമെല്ലന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രതിയിൽ കൃത്രിമ ഉേത്തജനമുണ്ടാ�
ക്കുന്ന മരുന്നു പ്രേയാഗിക്കുക, ൈലംഗിക ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുക, അശ്ലീല കവിത�
കൾ വായിപ്പിക്കുക, സ്ത്രീകെള ഉപേയാഗിച്ചു പരിേശാധന നടത്തുക തുടങ്ങിയ െതറ്റി�
ദ്ധാരണകൾ ഇതുസംബന്ധിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുെട നടപടിക്കു് പിന്തുണ
തരാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ നടപടിയിൽ. ദുേര്യാധനൻ സഹകരിച്ചു. മാത്രമല്ല ഹസ്തിനപു�
രി ഒരു പരിഷ്കൃതസമൂഹെമന്നു അേന്വഷണ സംഘെത്ത അനുേമാദിക്കുകയും െചയ്തു.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദുേര്യാധനൻ നൂേറാളം കൗരവരാജ വധുക്കളുെട പിതൃഗൃഹങ്ങളി�
േലക്കു മാസങ്ങൾ നീേണ്ട ക്കാവുന്ന സൗഹൃദസന്ദർശനത്തിനു് േപായി.” വാതിൽ
െകാട്ടിയടക്കുന്ന േപാെല വക്താവു് പുറം തിരിഞ്ഞു.

2018/09/29

“ഇങ്ങെനെയാന്നും ആയിരുന്നില്ലേല്ലാ വനവാസക്കാലത്തു യുധിഷ്ഠിരൻ. പരി�
ഹസിക്കുന്നരീതിയിൽ മഹാരാജാേവ എെന്നാെക്ക അഭിസംേബാധന െചയ്താൽ,
‘എെന്റ വിധി’ എന്നു് വിനീതനാവുമായിരുന്നു. അധികാരം കിട്ടിയേപ്പാൾ ആെളാ�
ന്നു മാറിേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. മഹാരാജാവിെന്റ
ഔേദ്യാഗിക വസതിയിൽ ഉന്നതതല േയാഗം കഴിഞ്ഞു അസഹിഷ്ണുതേയാെട ഇറ�
ങ്ങുകയായിരുന്നു ഊട്ടുപുര ലക്ഷ്യമാക്കി നാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും. മട്ടുപ്പാ�
വിൽ മഹാരാജാവു് അവെര ഇടം കണ്ണിട്ടു നിരീക്ഷിക്കുന്നതു് െകാണ്ടവർ സംസാരി�
ക്കുേമ്പാൾ ശബ്ദം താഴ്ത്തി.” അത്യുന്നതതലസമിതിയുെട പ്രതിദിന ചർച്ചയിൽ അയാ�
ളുെട നിർേദ്ദശത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാലു േപർ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആളാെക
അസ്വസ്ഥനാവും. വിശ്വാസവഞ്ചന സംശയിക്കും. പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങെള
പിളർത്താൻ രഹസ്യമായി അവെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കും, ഒന്നും നടക്കാെത വന്നാൽ,
പാർശ്വവത്കൃത സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള വികസനകാര്യത്തിൽ ഇവരാരും മഹാ�
രാജാവിേനാടു് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നു് സന്ദർശകരുെട മുമ്പിൽ ചുണ്ടു പിളർത്തും.”

2018/09/30

“പാണ്ഡവർെക്കാപ്പമുള്ള അസംതൃപ്തദാമ്പത്യെത്ത കുറിച്ചു് കലവറയില്ലാെത
നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ, ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ കൗരവരാജവധുക്കേളാ?
ൈകപ്പുള്ള ഒേരാർമയും അവർ പങ്കിടുന്നില്ല. എങ്ങെന കാണുന്നു െപൺ പ്രകൃ�
തത്തിെല ൈവജാത്യം?”, കാട്ടു േചാലയിൽ കുളിച്ചു, ഈറൻതുണിയുമായി തിരി�
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ച്ചു നടക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസ�
ക്കാലം.

“െതളിഞ്ഞ മാനമുള്ള െപൗർണമിരാത്രികളിൽ, മട്ടുപ്പാവിൽ, വിവസ്ത്രകളായി
സംഘനൃത്തം െചയ്തു െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും, െകട്ടിപ്പിടിച്ചു വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയും െചയ്യുന്ന
ആ പാവം െപണ്ണുങ്ങൾ എന്തിനു നിങ്ങേളാടു് മിണ്ടണം?”

2018/10/01

“അമ്മമാരുെട കാമുകന്മാെര കണ്ടും മിണ്ടിയ ഓർമ വല്ലതും ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുമായി പങ്കുെവക്കാേമാ? മാദ്രിപുത്രന്മാരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യാഴവട്ട�
ക്കാല പ്രായവ്യത്യാസമുെണ്ടന്നു് ആദ്യ േനാട്ടത്തിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതേല്ല.”

“കുരുവംശത്തിെല ദാമ്പേത്യതര സന്തതികൾ” എന്ന പ്രേത്യക പതിപ്പിനായി
യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

േകട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം പതിനഞ്ചു വയസ്സു് മൂപ്പുണ്ടു്. എെന്റ ബീജദാതാവു് കാ�
ലെന ഞാൻ കാണുകേയാ, കാണാൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കയും െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിലും,
മറ്റു മാതൃകമിതാക്കൾ വാത്സല്യം െചാരിഞ്ഞു. അവർ വരുെമന്നറിഞ്ഞാൽ വീടാ�
െക വസന്തകാലമാവും. കിടപ്പുേരാഗി പാണ്ഡുവിെന തൂക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നിെല ചാ�
ച്ചുെകട്ടിയിൽ കിടത്തി കിടപ്പറ ശുദ്ധി െചയ്തു, െചമ്പകപ്പൂക്കൾ എറിഞ്ഞലങ്കരിക്കും.
വായു, ഇന്ദ്രൻ, അശ്വനി േദവതകൾ ഇവെരാെക്ക പതിവായി വരുേമ്പാഴും േപാവു�
േമ്പാഴും, മിണ്ടിപ്പറയാൻ കൂെട ഞാനുണ്ടാവുെമങ്കിലും, അണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയ െപ�
ണ്ണുങ്ങൾെക്കാപ്പം അവർ കിടപ്പറയിൽ പ്രേവശിച്ചാൽ, പുറത്തു ആശ്രമപ്പടിയിൽ
ജാഗ്രതേയാെട ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കും. പ്രണയപർവ്വം കഴിഞ്ഞു വീടു് വിട്ടിറങ്ങു�
േമ്പാൾ കാമുകർ പതിവായി എേന്നാടു് േചാദിക്കുന്ന കുസൃതി േചാദ്യമുണ്ടു്, േപാരു�
േന്നാ കൂെട, “കാലെന്റ വീട്ടിേലക്കു്?”

2018/10/02

“പാരിേതാഷികമായി നാലു േപെര ഭർത്താക്കന്മാരായി കുന്തിയിൽ നിന്നു് കി�
ട്ടിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തവരുമായി പരിചയെപ്പട്ടാൽ വിവാഹ
ബാഹ്യരതിക്കു് ഉത്സാഹം കാണിക്കുമായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നൂേറാളം വിവാഹിതകൗരവർ െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി കൂ�
ട്ടം േചർന്നു് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുേമ്പാഴും, അവർക്കിടയിൽ വ്യാപകമാേയാ ഒറ്റ�
െപ്പട്ടേതാ ആയ പ്രകൃതി വിരുദ്ധരതിെയ കുറിെച്ചാരു ഊഹവും വാർത്തയും െപാ�
ലിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങൾ, എന്തുെകാണ്ടു് ബഹുഭർതൃത്വത്തിേലക്കു സാഹചര്യങ്ങളാൽ
ഇരേചർക്കെപ്പട്ട എെന്റ മാത്രം ദാമ്പത്യത്തിെല ൈലംഗിക രഹസ്യങ്ങൾ ചൂെഴ്ന്നടു�
ക്കാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി ഇവിെട വരുന്നു എന്നെതനിക്കു്
ദുരൂഹമായി േതാന്നുന്നു. പാണ്ഡവർ ഭർത്താക്കൾ അല്ല എന്നു് തെന്ന സങ്കല്പിക�
മായി കരുതിയാലും, അവരാെരങ്കിലുമായി ഞാൻ വിവാഹബാഹ്യ ൈലംഗികതയ്ക്കു്
ഉേന്മഷം കാണിക്കുേമാ എന്നാണു് നിങ്ങളുെട േചാദ്യെമങ്കിൽ, ഉത്തരം വസ്തുതാപ�
രമായി പറയാനുള്ള മേനാനില എനിക്കില്ല. കാരണം, കൂെട കിടന്നു രാപ്പനിയറി�
ഞ്ഞവെര ആരാണു് സങ്കൽപ്പരതിയിൽ ഇഷ്ടപങ്കാളിയാക്കുക?”
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“കുരുേക്ഷത്ര ജയിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ മുപ്പത്തിആറു് വർഷം ഹസ്തിനപുരി ഭരിച്ചു
എന്നു് േരഖങ്ങളിൽ കാണുന്നു. രാഷ്ട്രമീമാംസയിലും ദാമ്പത്യത്തിലും വിരുദ്ധ നില�
പാടുകളുള്ള നാലു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും, ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും വിമതശല്യം
ഉണ്ടാക്കിയില്ല എേന്നാ? അേതാ യുധിഷ്ഠിരൻ അമർച്ച െചയ്തു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചുേപരുെട വ്യക്തിഗത രഹസ്യങ്ങൾ ദശാബ്ദങ്ങളായി സംഭരിച്ച പാഞ്ചാ�
ലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ശീലിച്ച ഞങ്ങൾ പെക്ഷ, അവളുെട സമഗ്രാധിപത്യ പ്രവ�
ണതെക്കതിെര രഹസ്യ െചറുത്തുനിൽപ്പിനു് ഐക്യമുന്നണി ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരു�
ന്നു. ഇത്രകാലവും ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു എങ്കിൽ, പ്രതിേയാഗി പാഞ്ചാലിക്കു് പറ�
യണം നന്ദി.”

“അവൾ കരുതേലാെട െചയ്ത ഒരു കാര്യം െപെട്ടെന്നാർക്കാെമാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അധികാരം പരീക്ഷിത്തിനു് ൈകമാറി പടിയിറങ്ങാൻ േനരമായി എന്ന തിരിച്ച�
റിവിേലെക്കെന്ന നയിച്ച കാര്യം പറയാം. വേയാജനങ്ങൾ വനവാസത്തിനു േപാ�
േവണ്ടവരല്ല എന്ന സംവാദത്തിൽ പെങ്കടുത്തു ഞാനും പാഞ്ചാലിയും െകാട്ടാരത്തി�
േലക്കു കയറുേമ്പാൾ, ഉദ്യാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു പുതുതായി പണിത പന്തലിൽ
വിറകു െകട്ടുകൾ അട്ടിയട്ടിയായി കണ്ടു. ഇെതന്താ പതിവില്ലാെത എന്നു് ഞാൻ പാ�
ഞ്ചാലിക്കു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, മഴക്കാലമേല്ല വരുന്നതു്, െപെട്ടന്നു് നിങ്ങ�
ളിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞുവീണു കാലം െചന്നാൽ പുക ഉയരാെത ദഹിപ്പിെക്കണ്ടതേല്ല?
എന്നു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചവൾ അകേത്തക്കു് കയറി. ആ നിമിഷം ഞാൻ തീരുമാനി�
ച്ചു, ഇനിെയാരു ദിവസെമങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ൈവകാെത ഇവിെട നിന്നു് രക്ഷെപ്പട�
ണം.” ഭാര്യയും സേഹാദരങ്ങളും വഴിയിൽ മറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരനു കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന
നായ ആ വ്യഥിതനു യാത്ര തുടരാനുള്ള മലമ്പാത മുന്നിൽ കാണിച്ചു.

“ജീവിതാന്ത്യം ഭർത്തൃമാതാവു് പാമ്പും പന്നിയും വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടിേലക്കു്
അേല്ല? േപാവരുേത, ഞങ്ങൾ െപാന്നുേപാെല േനാക്കാം എന്നു് പറേയണ്ടതാ�
ണു് നിങ്ങൾ-ആെകയുെള്ളാരു പുത്രവധു?”, വേയാജനങ്ങേളാടു് പാഴ്വാക്കു് േപാ�
രാ എന്ന െപാതുസംവാദത്തിലായിരുന്ന മഹാറാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കുന്തിെയന്നും സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല? കാട്ടുകുടിലിെല തറ�
യിൽ പാ വിരിച്ചു ഷണ്ഡൻ ഭർത്താവു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാഴേല്ല, ഈ മർ�
ത്യജീവിതം ഇങ്ങെന വന്ധ്യമായി തുടർന്നാൽ േപാരാ എന്ന പ്രബുദ്ധ തിരിച്ചറി�
വിൽ, കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പരപുരുഷരതി പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതു്?
ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു് കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ, ഞാനും
കൂെട വരാം എന്നു് ഉത്സാഹിച്ചുേവാ?, അേതാ, ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ഗാന്ധാരി�
ക്കു് തുണ എന്നു് പറഞ്ഞു മക്കളിൽ നിന്നു് പിൻവാങ്ങിേയാ? നിങ്ങൾ കുന്തിെയ മൂ�
ല്യം കുറച്ചു വിലയിരുത്തരുതു്. മിതമായി പ്രശംസിച്ചു െകാണ്ടു് തെന്ന ഈ സംവാദം
ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കെട്ട, എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജമാതാ�
വിെന പിടിച്ചു നിർത്തിയേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത കുന്തി കീഴടങ്ങി എന്നു്
വരും യുഗത്തിലാരും ആ മഹതിെയ കുറിച്ചു് പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട.”
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“ദുരഭിമാനികളുെട മുമ്പിൽ െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ പറ്റിയ അഭിജാത ൈപതൃക�
െമാന്നും ഇല്ലാെത, േതരാളിപുത്രെനന്ന നിലയിൽ െകാട്ടാര ൈമതാനിയിൽ ചുരു�
ങ്ങിേപ്പായ കർണ്ണെന ആത്മാർത്ഥത െകാെണ്ടാന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അംഗരാജാവാ�
ക്കിയതു് എന്നു് െപാതുസമൂഹത്തിന്നറിയാം. എന്നാൽ, ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തി�
െന്റ അവകാശം നിങ്ങൾ ആ പാർശ്വവത്കൃതനു് പാരിേതാഷികമായി ൈകമാറിയ�
തു് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായിരുന്നു എന്നിേപ്പാൾ യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാേയാഗികബുദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമായി�
രുന്നിേല്ല, അംഗരാജ്യം ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അതു് തീെറഴുതിെക്കാടുക്കാൻ അധികാ�
രം േകവലെമാരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായ നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന സാമാന്യ േബാധം?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

ഇല്ല എന്നു് അയാൾക്കങ്ങെന പറയാനാവില്ല. മഗധക്കരിെക അംഗരാജ്യമു�
ണ്ടു്. ആൺമക്കളില്ലാത്ത രാജാവു് കൗരവർക്കതു സമ്മാനമായി തന്നു എന്നതും േക�
വലെമാരു വസ്തുത. അവിെട കുരുവംശത്തിനു ക്രയവിക്രയ അവകാശമുേണ്ടാ എന്ന�
തല്ലേല്ലാ കാമ്പുള്ള കാര്യം. “നീ ആരുെട മകൻ?” എന്നു് രാേധയനായ കർണ്ണേനാ�
ടു് പരസ്യമായി ഭീമൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ, അെതാരു അവേഹളനമായി കണ്ട ഞാൻ,
ഉടനടി പട്ടാഭിേഷകപ്രഹസനം വഴി അംഗരാജാവായി കർണ്ണെന വാഴിച്ചേപ്പാൾ.

“എന്നും എെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കു് മിത്രം എന്നവൻ പ്രതിജ്ഞ തന്നിേല്ല? കർ�
ണ്ണൻ അതിനുേശഷം കിരീടവും രാജവസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അംഗരാജ്യത്തി�
േലക്കു അധികാരമുറപ്പിക്കാനുള്ള പടേയാട്ടത്തിെനാന്നും ഉേദ്ദശ്യമില്ല. നാളെത്ത
െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര മാംസേമളയിൽ വന്നാൽ അംഗരാജാവിെനാപ്പം വയർ നിറ�
െയ െപാരിച്ച കാളത്തുട തിന്നാെമന്നു ആ ദരിദ്ര ചാർവാകേനാടു് പറയൂ. ഇടെക്കാ�
െക്ക ഒന്നു് വിളിച്ചു അഭിജാത കൗരവർെക്കാപ്പം തിന്നാൻ അവസരം െകാടുത്താൽ
ഒതുങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷമാണു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േപാെല ചാർവാകനും. തിര�
ക്കുണ്ടു്-അംഗരാജ്യത്തിെന്റ രാജധാനി കുരുവംശ േകാട്ടക്കകത്തു പണി പൂർത്തിയാ�
ക്കി േവണം ആണ്ടുപിറവിേയാെട ആേഘാഷിക്കാൻ.”

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

“ഞങ്ങൾ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളാണിതു് എന്നു് കരുതിേയാ? ഇന്നു് രക്തസാക്ഷി
ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മദിനാേഘാഷത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളാെയത്തിയതു് കൗരവരാ�
ജവിധവകളായിരുന്നു. അവർ ഉെണ്ടണീക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ യാചിച്ചു, ആ “ഇച്ചിൽ
ഞങ്ങൾ എടുക്കേട്ട?” പാഞ്ചാലി ഉണ്ണാൻ വരും മുമ്പു് ഇെതാെക്ക കഴുകിെയടുത്തി�
െല്ലങ്കിൽ, അവൾ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ കഴുേകണ്ടി വരും. ഭീമസ്വരത്തിൽ
ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.

“ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്നകാലത്തു് പാഞ്ചാലി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ തന്ന അഭി�
മുഖങ്ങൾ, ഇവിെട വരും മുമ്പു് പനേയാലകൾ തപ്പി വായിച്ചു. നിങ്ങെള സമചിത്തത�
േയാെടയും കൗതുകേത്താെടയും ഓർക്കുന്നവയാെണല്ലാം. ഭർത്താക്കന്മാർ െകാ�
ള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു് ഓേരാ പ്രതികരണത്തിലും. എന്നാൽ ചൂതുകളിയിൽ േതാ�
റ്റു കാട്ടിൽ നിങ്ങെളല്ലാം കൗരവ അടിമകളായി പാർത്തു തുടങ്ങിയ േശഷം എനി�
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ക്കനുവദിച്ച അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണുന്നതു് പതഞ്ഞു െപാങ്ങുന്ന ഭർത്തൃനിന്ദയാണു്,
അെതന്താ അങ്ങെന?” യുധിഷ്ഠിരൻ ആരും കൂട്ടില്ലാെത മുറ്റത്തു നടക്കുന്ന ഹിമാ�
ലയ പ്രഭാതം.

“യാഗം െചയ്തു ചക്രവർത്തിയായ ഞാൻ അവൾക്കന്നു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന
ഉദയസൂര്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നു് ഞാനവൾക്കു നാശചിഹ്നമായ ധൂമേകതു.”
അയാൾക്കരികിലൂെട ഓടി വന്ന വളർത്തു മുയലിെന്റ െനറുകയിൽ കാലുെകാണ്ടു്
ആഞ്ഞടിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ നിലവിളിക്കാെനന്ന േപാെല വാ െപാളിച്ചു ഇരുൈകക�
ളും വായുവിൽ ഉയർത്തി അട്ടഹസിച്ചു. െപാടുന്നെന മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു്
ഓടി വന്ന ഭീമൻ േജ്യഷ്ഠെന താങ്ങിെയടുത്തു അകത്തു െകാണ്ടുേപായി പായിൽ കി�
ടത്തി, െകാട്ടാരം േലഖികെയ തള്ളിപ്പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു.

2018/10/04

“െകാട്ടാരജീവിതവുമായും ആയുധേപാരാട്ടവുമായും ബന്ധമില്ലാെത കഴിയുന്ന
നിങ്ങൾ കുരുവംശ ഇതിഹാസ െമഴുതുന്നതിൽ അപാകതയുെണ്ടന്നാണേല്ലാ ചാർ�
വാകൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവദവ്യാസനു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി
ൈക കൂപ്പി.

“മഹാഭാരതകഥെയഴുതാനുള്ള അടിസ്ഥാന േയാഗ്യതക്കായി േവെറ ആരായി
േവണം ഞാൻ പുനർജനിക്കാൻ? അമ്മ സത്യവതി വഴിയാണു് കുരുവംശവുമായി
ൈജവികബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതു്. അവെരേന്നാ കാട്ടിൽ കുറുനരികളുെട ഇരയായി.
മരിക്കും മുമ്പവർ ഈ ദൗത്യം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. മൂന്നു മക്കളിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും പാ�
ണ്ഡുവും വിദുരരും മരിച്ചു. മരിക്കാൻ അധികം താമസമില്ലാത്ത പാണ്ഡവരിലാക�
െട്ട എെന്റ രക്തമില്ല. േകട്ടറിവുളള കാര്യങ്ങളിൽ, പുറത്തു പറയാവുന്നവ ഞാൻ
െപാലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്, അരുതാത്തതു അവ്യക്തമായി പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചു വിവാദം ഒഴി�
വാക്കും. എന്നാൽ, വരും യുഗത്തിെല എഴുത്തുകാർക്കായി രചനയിൽ സ്ഥലം ഒഴി�
ച്ചിടുെമന്നുറപ്പു്.

2018/10/05

“ഗാന്ധാരി അപമാനകരമായി സംസാരിച്ചു എന്നു് േകൾക്കുന്നേല്ലാ. കാര്യം
പറയാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കലിനു് േശഷം പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കയായിരുന്നു, േതജസ്വി�
നിയായ കലിംഗരാജകുമാരി.

യുധിഷ്ഠിരൻ യുദ്ധം ജയിച്ചുേവാ? സംശയമുണ്ടു്. ദുേര്യാധനമാതൃരാജ്യമായ
ഗാന്ധാരയിൽ നവവിവാഹിതെരന്ന നിലയിൽ വിരുന്നുതാമസിക്കുേമ്പാൾ, െചങ്കു�
ത്തായ മലെഞ്ചരുവിലൂെട സാഹസികമായി യാത്ര െചയ്യാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഭർത്താ�
വു് കുരുേക്ഷത്രയിെല ചതുപ്പു നിലത്തിൽ കാലുകൾതാണു് േമലനങ്ങാനാവാെത
മാംസഭുക്കുകൾക്കു തീറ്റയാേവണ്ട ആളായിരുന്നില്ല. അധികാരേമാഹ ത്തിെന്റ
മലമടക്കുകളിൽ നിന്നു് ഏതു നിമിഷവും വീഴാവുന്ന കരിമ്പാറകെള കുറിച്ചു് ഭീതി�
യില്ലാെത, േകാട്ടക്കത്തും പുറത്തും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രതിേയാഗികെള ശിക്ഷി�
ച്ച ദുേര്യാധനൻ, ഭീമഗദയുെട പ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി കുഴഞ്ഞു വീണു
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അമ്മാ അമ്മാ എന്നു് കരളലിയിക്കുന്ന വിധം നില വിളിച്ചു എന്ന യുധിഷ്ഠിര അവ�
കാശവാദം അംഗീകരിക്കാൻ ആവുകയില്ല. എന്നു് രാജസഭയിൽ പറഞ്ഞുകരയു�
േമ്പാഴാണു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരി എേന്നാടാജ്ഞാപിച്ചതു്, “നീ സൂക്ഷി�
ച്ചു വാക്കുപേയാഗിക്കണം നീ നിലക്കു് നിൽക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ നിർേത്തണ്ടയിട�
ത്തു നിർത്തും, വിശ്വപ്രസിദ്ധമാവുെമന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുെമന്ന ഗാന്ധാരീ വിലാപ�
െത്തക്കാൾ ഉയരരുതു് ദുേര്യാധനവിധവാ വിലാപം എെന്നനിക്കു നിർബന്ധമുണ്ട്.”

“പാണ്ഡവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാണു് എന്നു് നിങ്ങൾ അടച്ചാേക്ഷപി�
ക്കാനുള്ള പ്രേചാദനം? അഥവാ പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യ�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഗുരു എന്ന പദവി ഞാൻ വഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ഭൂതകാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന�
തു് പറേയേണ്ട? തുറന്നു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത േനടി, വരുംയുഗ�
ത്തിെല സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകർ എെന്ന പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിെപ്പാരിക്കിെല്ല?”

2018/10/06

“വനത്തിൽ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവരുെട ജീവിതരീതി പരി�
ഷ്കൃതപാഞ്ചാലയിൽ ജീവിച്ച നിങ്ങൾെക്കാരു ആഘാതമായിരുന്നിരിക്കാം. കാലം
കഴിഞ്ഞിട്ടും കലിപ്പു് തീരാത്ത ദുരനുഭവം വല്ലതുമുേണ്ടാ പങ്കുെവക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം. േവവുന്ന േവനലിൽ വാടിയ പ്രകൃതി.

“വാരിത്തിന്നുന്നതിനിടയിൽ സൗജന്യഭക്ഷണത്തിനു രുചി േപാെരന്നു പറഞ്ഞ�
വർ അക്ഷയപാത്രം എനിക്കുേനെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ആെകയുള്ള പന്തവും എടുത്തു
എേന്താ നിശ്ചയിെട്ടന്ന േപാെല ഒരുമിച്ചവർ കുടിലിൽ നിന്നു് പുറേത്തക്കു ചാടി.
ആ കാളരാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ പകച്ചു നിന്നു. രാവിെല, പാണ്ഡവർ േദഹ�
മിളക്കി അട്ടഹസിക്കുന്നു. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല കറവപ്പശുവിെന കവർന്നു ദൂെര
െകാണ്ടു് േപായി കഴുത്തറത്തു് െതാലിയുരിച്ചവർ ഇറച്ചി ചുട്ടു തിന്നതിെന്റ ബാക്കി,
കുടലും തലയും, പശുേത്താലിൽ െപാതിഞ്ഞു െകാണ്ടുവെന്നെന്റ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു,
“കാമുകി പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ നിനക്കു് സമ്മാനിച്ച അക്ഷയ�
പാത്രം ഞങ്ങൾക്കു് േവണ്ട. സസ്യഭക്ഷണം നീ തെന്ന തിന്നു തീർക്കു. ചീരയില
ബാക്കി വച്ചാൽ ജാരനും െകാടുക്കാം. ഞങ്ങെള േപാെല സാഹസിക ജീവിതം
നയിച്ചവരിൽ രതിയുണർത്തുന്ന വിധം െകാഴുക്കെട്ട വിറകുെകാള്ളി േപാലുള്ള േമ�
നി”, മദ്യപിച്ചു െവളിവു് െകട്ട യുധിഷ്ഠിരൻ ഒച്ച െവക്കുേമ്പാൾ മറ്റു നാലുേപർ നിന്ദ�
േയാെട എെന്ന േനാക്കി.

“പരസ്ത്രീകാമനയിൽ പ്രതിപത്തിയുള്ളവർ എന്ന പദസങ്കലനമുപേയാഗിച്ചു നി�
ങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാെര െപാരിക്കുന്നു എന്ന പാണ്ഡവ പരിേദവനത്തിൽ കാര്യമു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം െകാട്ടാരജീവി�
തത്തിെന്റ അന്ത്യനാളുകൾ.

“രതിേവളയിൽ സ്വയമറിയാെത പാണ്ഡവ അധരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപ�
രുകൾ മാത്രേമ എനിക്കറിയാവൂ. അവരുെട ഇരുൾ മൂടിയ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ
ൈസ്വര്യമായി വിഹരിക്കുന്നവർ തീർത്തും എനിക്കജ്ഞാതർ.”
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“ഒന്നിെനാന്നു െമച്ചെപ്പട്ട അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത ജന്മദിന സമ്മാനങ്ങൾ ഓേരാ വർഷ�
വും ഭർത്താക്കന്മാർക്കായി കെണ്ടത്തണം, തീരുമാനെമടുക്കാനാവാെത സംഘർ�
ഷം േതാന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മദിനെത്ത കുറിച്ചു് പാണ്ഡവതീരുമാനം സംഘർഷ രഹിതമായിരു�
ന്നു. വളർച്ചെയത്തിയ ശരീരേത്താെട യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന നിനക്കു് പറ�
യത്തക്ക ജന്മദിനെമാന്നുമിെല്ലന്നവർ പ്രസ്താവിച്ചേതാെട, എന്തു് ജന്മദിനസമ്മാനം
വാങ്ങണെമന്നു ഓർേക്കണ്ട ബാധ്യത യിെല്ലന്നവർആർമാദിക്കുന്നു.”

2018/10/07

“ഹസ്തിനപുരിയുെട ൈസനികേമധാവിത്വത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയ ദുേര്യാധ�
നെന കുരുവംശദാസൻ എന്ന വിശിഷ്ടപദവിയിേലക്കുയർത്തുവാൻ ഉന്നതാധികാ�
രസമിതി തീരുമാനിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രതിേരാധമന്ത്രാല�
യത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമെന ഉപചാരപൂർവ്വം േനരിട്ടു. കൗരവ�
രാജവിധവകൾക്കുള്ള ധാന്യവും വസ്ത്രവും േനരിെട്ടത്തിച്ചു മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു
അധികാരേശ്രണിയിെല രണ്ടാമൻ.

“എെന്റ െപാതുജീവിതത്തിെല അഭിമാന നിമിഷം. ഒരാഴ്ചമുമ്പു് ഞാൻ യമുനാ�
തീരെത്ത അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലിയിൽ േപായി ഒരു ദിവസം ഏകനായി ശ്രമദാനം
െചയ്തു. കല്ലും കരടുെമാെക്ക നീക്കി തിരി കത്തിച്ചു. കുലേദ്രാഹികളിൽ നിന്നു് കുരു�
വംശെത്ത രക്ഷിക്കാൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആത്മബലി െചയ്ത വീരനായകൻ ഇവിെട
ആേരാരുമറിയാെത കിടക്കുന്നെതെന്റ കരൾ േനാവിച്ചു. പിേറ്റന്നെത്ത ഭരണസമി�
തിേയാഗത്തിൽ എെന്റ നിർേദ്ദശം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചതനു സരിച്ചു വിശുദ്ധ�
പദവിയിേലക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടെന ഉണ്ടാവും. കുരുവം�
ശദാസൻ എന്ന പദവി അർത്ഥമാക്കുന്നതു് പേരത േപാരാളിയുെട എളിമയും സ്വ�
ഭാവ പരിശുദ്ധിയും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കൗരവരാജ വിധവകെള ഉൾെപ്പടുത്തിയു�
ള്ള കുടുംബേയാഗത്തിൽ ‘അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് അഭിവന്ദ്യൻ’ എന്ന പട്ടം നൽകും.
അവസാനം, െപാതുേവദിയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ,
എല്ലാവരും എഴുേനറ്റു നിന്നു് ൈക െകാട്ടി ‘നീ ഞങ്ങൾക്കു് വഴികാട്ടി, നീെയന്നും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ’ എന്ന അത്യുന്നത പദവി നൽകി ആദരിക്കും. ഹസ്തിനപുരി േകാ�
ട്ടവാതിലിനു പുറത്തു രക്ഷകൻ ദുേര്യാധനെന്റ അതികായ പ്രതിമ അനാശ്ചാദനം
െചയ്യും. കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് ദുേര്യാധനദാസൻ എന്നു് രാഷ്ട്രത്തിനു മുന്നിൽ
സമപ്പിക്കുന്നേതാെട കൃതജ്ഞതയുെട ഒരു പണത്തൂക്കം എന്ന നിലയിൽ തിരശീല
വീഴും, ഈ നീണ്ട ആേഘാഷപരിപാടിയുെട ഔേദ്യാഗിക ഏേകാപനം സ്വാഭാവി�
കമായും മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട അധികാരപരിധിയിൽ ആയിരിക്കും.”

2018/10/08

“പതിവായി നിങ്ങൾ യാത്ര െചയ്തു ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല വനാശ്രമത്തിൽ പാ�
ഞ്ചാലിെയ അഭിമുഖം െചയ്തുവരുന്നതായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരിക്കു�
ന്നു. എങ്ങെനയുണ്ടവരുെട ശിക്ഷാജീവിതം?”, ദുേര്യാധനൻ െകാട്ടാരം േലഖികെയ
കാര്യാലയത്തിൽ വിളിച്ചു വിസ്തരിച്ചു.
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“നരകയാതന. നിത്യവും സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് തലച്ചുമടായി ൈജവ�
വിസർജ്യങ്ങൾ ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴിെവട്ടി സംസ്കരിേക്കണ്ട പണി െചയ്തവൾ
വലഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി ഇന്നു് ശരിക്കും
ഒരു മലിനവസ്തു”, െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി യാചനാഭാവത്തിൽ ൈക കൂപ്പി,
“അവൾക്കു ഇനിെയങ്കിലും േമാചനം െകാടുക്കൂ. പകരം ഞാൻ േവണെമങ്കിൽ നി�
ങ്ങളുെട ൈലംഗിക അടിമയാവാം.”

“ഏകശിലാദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന എെന്ന ആ വിധം നീ പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു്
ഞാൻ തൽക്കാലം വിടുന്നു. പരിഷ്കൃതസമൂഹെമങ്കിലും ഹസ്തിനപുരിയുെട വ്യവസ്ഥാ�
പിത അടിമവ്യവഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്ന അഭി�
മുഖങ്ങൾ ഇനി നിെന്റ ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ അരുതു് എന്നു് താക്കീതു തരു�
ന്നു. ആവർത്തിച്ചാൽ, ഇനിെയാരു മുന്നറിയിപ്പിനു് സാധ്യത ഇല്ലാെത, ഹസ്തിനപു�
രി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല വിസർജ്ജനഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ൈജവമാലിന്യം നീ�
ക്കുന്ന പണി എല്പ്പിക്കുക നിെന്ന ആയിരിക്കും.”

“പ്രണയേത്തക്കാൾ അഭിനിേവശമായിരുന്നുേവാ? അേതാ, അവൻ മൃദുലവി�
കാരമില്ലാെത്താരു േവട്ടക്കാരൻ മാത്രേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ദുേര്യാ�
ധനെന്റ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്തു മഹാറാണി െകാട്ടാരത്തിേല�
ക്കു മടങ്ങിയ സന്ധ്യ.

“ൈലംഗിക ദുരനുഭവങ്ങളുെട പട്ടികയിൽ ഇനിയുമുേണ്ടാ എന്നു് നിങ്ങൾ േചാദി�
ച്ചേപ്പാൾ വസ്ത്രാേക്ഷപം ആവർത്തിക്കാൻ മാത്രം നിഷ്കളങ്കരല്ലേല്ലാ നാം. നവവധു�
െവന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവരുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ, താമസി�
ക്കാൻ അനുവദിച്ചതു് അതിഥിമന്ദിരമായിരുന്നു. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡ�
വർ പടിയിറങ്ങും. രാജവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ദുേര്യാധനൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. എവിെട നി�
േന്നാ എേങ്ങാേട്ടാ േപാവുന്നതിനിടയിൽ പാഞ്ചാല രാജകുമാരിേയാടു് േക്ഷമാേന്വ�
ഷണം െചയ്യാൻ എന്ന േപാെല തന്മയത്വേത്താെട എെന്റ മുമ്പിൽ ആജ്ഞ സ്വീക�
രിക്കാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആശംസേപാെല ഗാഢമായി ആലിംഗനം െചയ്യും.
പിൻകഴുത്തിൽ മുഖം അമർത്തിപ്പിടിക്കും. എെന്റ ഗന്ധം ഇഷ്ടമാെണന്നു പറയും.
നഖങ്ങളില്ലാത്ത അവെന്റ വിരലുകൾക്കേപ്പാൾ പര്യേവഷണത്തിനു എെന്റ ഉടൽ
അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിഥിമന്ദിരത്തിെന്റ ആഡംബരവും ഏകാന്തതയും
മരങ്ങളുെട നിഴലും, അവെന്റ മുഖെത്ത യാചനാഭാവവും, അതു് േപാെല ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അതു് അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു കീചകനിലായിരുന്നു. എെന്ന
െകാതിച്ചു വന്ന ആ യുവേകാമളെന്റ െനഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു വായും മൂക്കും കുത്തി�
പ്പിടിച്ചു ഭീമൻ അവെന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നതു് എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചായിരുന്നു ആ
പാപം െചയ്ത ഭീമഹസ്തങ്ങൾെക്കെന്റ ശരീരം സ്പർശനാനുമതി എെന്നേന്നക്കും നി�
േഷധിച്ചു. ആ ശിക്ഷ േപാരാ േപാരാ എെന്നനിക്കു പിെന്നയും പിെന്നയും േതാന്നി.”

2018/10/10

“ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റ പാണ്ഡവരുെട പണയവസ്തുവായിരുന്നു ഒരു നിമിഷെമ�
ങ്കിൽ, ഉടൻ നിങ്ങൾ കൗരവഅടിമയായി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവി�
യിൽ നിന്നു് ൈലംഗികാതിക്രമ ഇരയായുള്ള പരിണാമം ഒെരാറ്റ അമംഗള സന്ധ്യ�
യിലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉൾെക്കാള്ളാനാവാെത അറ്റ കയ്യിനു നിങ്ങൾ



337 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം നാലു്

പിൽക്കാലത്തു ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വ്യാ�
ഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനു േശഷം അജ്ഞാത വാസത്തിനു രഹസ്യമായി തയ്യാ�
െറടുക്കുകയായിരുന്നു പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം പാഞ്ചാലി.

“അതിനുമുമ്പു് ദൃഢനിശ്ചയേത്താെട െചേയ്യണ്ട നരഹത്യകൾ ചിലതു ബാക്കി�
യുണ്ട്.”

2018/10/11

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലവും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എേന്നാ? എന്നിട്ടും അവൾ പ്ര�
തിേഷധിച്ചിേല്ല? പരിത്യാഗികളേല്ല സന്യസ്ഥർ? അേതാ, രാപ്പകൽ എരിയുന്നു�
േണ്ടാ പ്രണയ ഹൃദയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക അംഗപരിമിതനായ യുവസന്യസ്ഥ�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇരുന്നു െചയ്യാവുന്ന ആശ്രമേജാലിയാണു് ഗുരു തന്നതു്. ഒറ്റക്കിരുന്നു െച�
യ്യുേമ്പാൾ ജാലകത്തിലൂെട േനാട്ടം തിരിയും-കാഴ്ച തടസ്സെപ്പടാത്ത പാണ്ഡവാശ്ര�
മത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെട ഒരു ചലനത്തിനായി ഹൃദയം തുടിക്കും. രാവിെല കുളി
കഴിഞ്ഞു വന്നു അയയിൽ ഈറൻ ഉണക്കാൻ ഇടുേമ്പാൾ കാഴ്ച മറയും. അേപ്പാൾ
ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവും. ൈവകുേന്നരം തുണി എടുക്കാൻ വരുേമ്പാൾ തുടിക്കു�
ന്ന െനഞ്ചുമായി ഞാനവെള തുറിച്ചു േനാക്കും. അവൾ എെന്ന കാണാറില്ല. രാ�
ത്രി പാണ്ഡവരിെലാരാൾ വന്നു േവലിെക്കട്ടു കൂട്ടിയിടുേമ്പാൾ ഞാനാെക തളരും.
അഞ്ചു ബലിഷ്ഠകായന്മാർ അവളിൽ ശാരീരിക ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതു് േവട്ടയാ�
ടും. ഈശ്വരാ എെന്തല്ലാം പരീക്ഷകൾ നീ െകാടുത്തിട്ടും, പാഞ്ചാലി ചിന്നിച്ചിതറാ�
െത പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അപാരതേയാടു പ്രാർത്ഥിക്കും.”

2018/10/12

“പദവികെളാെക്ക സ്വന്തക്കാർക്കു് വീതിച്ചു അേല്ല? പ്രബുദ്ധ ഹസ്തിനപുരിയില�
േപ്പാൾ പ്രജകൾക്കു് െതാഴിലവസരമില്ല” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരെന മുട്ടുകു�
ത്തി ൈക മുത്തി.

“നഗ്നഹസ്തങ്ങൾ െകാണ്ടു് നൂേറാളം കുടില കൗരവെര വക വരുത്തിയ ഭീമനു്
െകാടുേക്കേണ്ട പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയം? ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ അർജ്ജുനനു എന്ന
നിയമനം, നൃത്താധ്യാപിക ബൃഹന്നള എന്ന മൂന്നാം ലിംഗ േവഷധാരിയായി ഒറ്റ�
ക്കവ(ൾ)ൻ കൗരവ അക്രമികെള തുരത്തി വിരാട േഗാക്കെള സംരക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
ഉയർന്ന െപാതുസമ്മതിയേല്ല? ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുതൽ രണ്ടു കണ്ണുകളിൽ ഒന്നു് ചാ�
രേനാട്ടത്തിനു ഉഴിഞ്ഞു വച്ച നകുലനു തെന്ന േവേണ്ട രഹസ്യാേന്വഷണ വകുപ്പു്?,
വരാനിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൽ പാണ്ഡവരാജഭരണത്തിെന്റ ഭാവിെയന്തു് എന്നു്
കെണ്ടത്തണെമങ്കിൽ ആ ദൗത്യം നിറേവറ്റാൻ പ്രവചനസിദ്ധിയുള്ള സഹേദവൻ
തെന്ന േവേണ്ട? ലിംഗനീതി മന്ത്രാലയം എന്നുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന നാവിൽ വരു�
ന്ന േപര് പാഞ്ചാലിയേല്ല?, സ്ത്രീകൾക്കു് േനെരയുള്ള ഗാർഹിക പീഢനത്തിനു നീതി�
ന്യായ വിചാരണാധികാരമുള്ള മന്ത്രിതല പദവി കുന്തിക്കു േവേണ്ട െകാടുക്കാൻ?
ഇതിൽ പിെന്ന ഏതു വകുപ്പാണു് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിെല ‘സാധാ�
രണ പ്രജ’ക്കു് െകാടുക്കാനാവുക?”
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“മാരകായുധം െകാണ്ടല്ല, മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാടു െകാണ്ടാണു് രക്തെച്ചാരിച്ചി�
ലിനിടയിലും നീണ്ടകാല സ്വത്തുതർക്കം നിർണ്ണായകമായ ദിശാപരിണാമത്തിനു
വിേധയമായെതന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?” സിംഹാസന�
ത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഓടിക്കിതച്ചുവന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ, െചേങ്കാൽ തരാേമാ എന്നു് േചാദിച്ചു. ധൃ�
തി േവണ്ട, നൂറ്റാണ്ടുകളായി കുരുവംശം പാലിക്കുന്ന രാജകീയ നടപടിക്രമം ഉണ്ട�
േല്ലാ, അധികാരൈക്കമാറ്റം പിന്നീടു് പരിഗണിക്കാം എന്നു് ആശ്വസിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
മുഖഭാവം കണ്ടിെല്ലങ്കിലും, മുരളിൽ നിന്നു് ‘മൂല്യാധിഷ്ഠിത നിലപാെട’െന്തന്നു മന�
സ്സിലായി.”

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

“യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം പുലർെച്ച അഭിമന്യു എെന്ന ഏെറ േന�
രം പരിലാളിച്ച േതാർക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥശിശു രാജാവായാൽ അത്ഭുതെപ്പടരുതു്
എേന്നാർമ്മിപ്പിച്ചു. നീ വിധവയായാൽ, ൈജവികദാഹശമനത്തിനു് സുഭദ്രെയ
േപാെല സഹനത്തിെന്റ വഴിയിൽ േപാകാെത, പുതിയ ഇണെയ മാറി മാറി േത�
ടാൻ കുന്തിെയ മാതൃകയാക്കണം എന്നവൻ േപാർക്കളത്തിേലക്കു േപാവും മുമ്പു്
മന്ത്രിച്ചേതാർക്കുന്നു. അമംഗളകരമായ എെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞുെകാണ്ടായിരു�
ന്നു അഭിമന്യുവിെന്റ ജീവിതം, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അന്നുച്ചേയാെട അരഞ്ഞു തകർ�
ന്നതു്.”

2018/10/13

“നിങ്ങെള ചുട്ടു െകാല്ലാൻ ഗൂഢപദ്ധതിയിട്ടു ധൃതരാഷ്ട്രരും മക്കളും വരണാവ�
തം സുഖവാസമന്ദിരത്തിൽ?” വിവാഹവിരുന്നിൽ വധൂവരന്മാെര അനുഗ്രഹിക്കാൻ
എത്തിയ പാഞ്ചാലരാജാവു് േചാദിച്ചു.

“അത്താഴം യാചിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബെത്ത കുന്തി ആകസ്മിക
ആൾമാറാട്ട സാധ്യതയായി കണ്ടു, കൗശലേത്താെട വിഷമദ്യം കുടിപ്പിച്ചുറക്കിക്കി�
ടത്തി, േനരെത്ത ഞങ്ങൾ പണിതിരുന്ന ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിലൂെട നുഴഞ്ഞു അരക്കി�
ല്ലത്തിൽ െവന്തുമരിക്കാെത സാഹസികമായി രക്ഷെപ്പട്ടു.” ആ ഭീതിത പലായനം
കയ്യാംഗ്യങ്ങേളാെട പാഞ്ചാലകുടുംബത്തിനു് ഭീമൻ വിശദീകരിച്ചു. വരൻ ഉൾെപ്പെട
മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ ഭീമെന നീരസേത്താെട േനാക്കി.

“ഹസ്തിനപുരി രാജാവിനാൽ ഇത്രയും െവറുക്കെപ്പടുന്ന ഒരു നികൃഷ്ട കുടുംബ�
ത്തിേലക്കാേണാ, അതീതശക്തികളുെട അനുഗ്രഹേത്താെട േനടിയ എെന്റ െപാ�
ന്നുമകെള ഞാൻ വധുവായി അയക്കുന്നത്!” േകട്ടുനിന്ന പാഞ്ചാലരാജ്ഞി മുഖം
െപാത്തി.

“മാറ്റിമറിക്കുെമന്ന മട്ടിൽ െവല്ലുവിളിേയാെട നടന്ന നിങ്ങളുെട മുഖെത്തന്താ
വാട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു. ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിെല
മുഖംമൂടിധാരിയുെട ചിത്രം േനാക്കുകയായിരുന്ന യുക്തിവാദിയുെട ശരീരവും ക്ഷീ�
ണിച്ചിരുന്നു.

“ഹസ്തിനപുരിക്കും േവണം ജനാധിപത്യഭരണകൂടം എന്നു് െപാതുസേമ്മളന�
ങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ, ചാർവാകൻ പാണ്ഡവർക്കു
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െകാള്ളാത്തവനായി. ജനാധിപത്യത്തിൽ അധികാരവഴി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒതു�
ങ്ങില്ല, ഇനി പാണ്ഡവരുെട താളത്തിെനാത്തു് തുള്ളാൻ ചാർവാകെന കിട്ടിെല്ലന്നു�
റപ്പായേപ്പാൾ, അവെന കള്ളനും െകാലപാതകിയുമാക്കാനായി നവഭരണകൂട ശ്ര�
മം. എെന്റ മുഖെത്ത താൽക്കാലിക ൈനരാശ്യേമാ േശാഷിച്ച ശരീരേമാ ഒന്നുമ�
ല്ല കാര്യം. രാജവാഴ്ച േചാര വീഴാെത തെന്ന ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും, യുക്തി
േബാധം ഊട്ടി വളർത്തും, രാജവാഴ്ചയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ‘െവള്ളംേകാരികളും
വിറകുെവട്ടികളും’ നാെള രാജസഭയിൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അധികാര ദണ്ഡ് പി�
ടിക്കും.” ശ്വാസം മുട്ടുന്നതിനിെട പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പു്, കയർ കുരുക്കു് ചാർവാകെന്റ
അരെക്കട്ടിൽ കുടുങ്ങി. ഇരുട്ടുവീണു് തുടങ്ങിയ െപാതുവാണിജ്യനിരത്തിലൂെട ആ
ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ യുക്തിവാദിേയയും വലിച്ചു മുഖം മൂടി ധാരി പാണ്ഡവ ചാരവകുപ്പു്
േമധാവി ധിക്കാരേത്താെട നീങ്ങുന്നതു് െകാട്ടാരം േലഖിക േനാക്കി നിന്നു.

“കൗരവ വംശനാശം തെന്ന േവണ്ടി വന്നു അേല്ല, കുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി
േനടാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഏതു വിശുദ്ധനും ഒരു കളങ്കിതഭൂതകാലം ഉള്ള േപാെല ഏതു പാപിക്കും േവ�
േണ്ട പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഭാവി? െതറ്റിദ്ധാരണ നീക്കെട്ട-േപാരാടിയ പുരുഷ�
കൗരവർ മാത്രേമ ജീവൻ ത്യജിേക്കണ്ടി വന്നുള്ളൂ. വമ്പിെച്ചാരു വിധവകൂട്ടുകുടുംബം
ഇന്നും കഴിയുന്നതു് േജതാക്കളുെട െചലവിലാണു്.”

2018/10/14

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

“യുദ്ധവിജയികൾക്കു ന്യായമായും കിേട്ടണ്ടെതാന്നും കിട്ടിയില്ല. കുരുവംശത്തി�
െന്റ അപൂർവ്വ രത്നേശഖരം ഇനി തിരയാൻ ഭൂമിയിലും ഭൂഗർഭത്തിലും ഇടമില്ല. ദു�
േര്യാധനൻ അെതവിെട ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു എന്നതാണു് കുരുേക്ഷത്ര വിജയേത്തക്കാൾ
അവെന്റ മുൻകരുതൽ. െകാള്ളമുതലില്ല. എന്നാൽ അടിമസ്ത്രീകൾ? നൂേറാളം കൗ�
രവർ െകാല്ലെപ്പട്ടേതാെട അന്തഃപുരത്തിെല എല്ലാ രാജസ്ത്രീകളും, വിവാഹിത പു�
ത്രവിധവകളും, അവിവാഹിത പുത്രിമാരും സ്വാഭാവികമായി പാണ്ഡവരുെട ൈലം�
ഗികഅടിമകൾ ആേവണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പാഞ്ചാലിയുെട സ്വാധീനം െകാ�
ണ്ടായിരിക്കാം, കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ പാണ്ഡവർക്കു് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല. അവ�
െര ഞങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു. അവർ വഴങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ അവർ�
ക്കു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം വാഗ്ദാനം െചയ്തു. വഴങ്ങുന്നില്ല.
ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടെത്ത യു�
ദ്ധാനന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാക്കിയാൽ ഞങ്ങളുെട മുഖം െതളിയുേമാ?”

2018/10/15

“വരുേമ്പാെഴാെക്ക വിചാരിക്കും, ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങും മുമ്പു് നിങ്ങേളാ�
െടെന്തങ്കിലും മിണ്ടിപ്പറയണെമന്നു. പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വെമാെക്ക
എങ്ങെന? ഇളമുറ പാണ്ഡവേരാടവൾക്കു ഇഴയടുപ്പമുെണ്ടന്നു േതാന്നിയിട്ടുണ്ട്.”
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പാഞ്ചാലിയുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളുെട പനേയാലെക്കട്ടുകളുമായി മടങ്ങുേമ്പാൾ
വഴിയിൽ വിഷണ്ണനായിക്കണ്ട സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജന്മം അവൾ പാഴാക്കി.”
“നാവിെന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്നാണേല്ലാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചുവെരഴുത്തുപത്രത്തി�

െല മുഖ്യവാർത്ത. സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തിയിൽ വഴുക്കിവീഴും മുമ്പു് നിങ്ങൾ െചന്നു്
കണ്ട പാഞ്ചാലിെയ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി എേന്ന ഞങ്ങൾ വാർ�
ത്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ പരിചരിച്ചുള്ളു. ഏതാണു് ശരി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റ’ക്കാെര െചറുക്കാൻ ൈസനികെര വിന്യസിപ്പി�
ച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന പ്രഭാതം.

“ആേരാപണം വ്യാജം മാത്രമല്ല േബാധപൂർവ്വവുമാണു്. ആതിേഥയ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിനി, കുരുവംശ കിരീടാവകാശി എന്ന എെന്റ പദവി പരിഗണി�
ച്ചു തന്ന അന്തഃപുരം സ്വീകരണത്തിൽ, ഉപചാരപൂർവ്വം ഞാൻ പാഞ്ചാലിയുെട
ൈകമുത്തിയതിെന പാണ്ഡവർ എങ്ങെന ഇളക്കിമറിച്ചു അശ്ലീലമാക്കി എന്നു് േനാ�
ക്കൂ. സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തിെയന്ന ഭ്രാന്തൻ നിർമ്മിതിയിൽ എെന്റ വീഴ്ച കണ്ടവരുെട
അത്യാഹ്ലാദത്തിെന്നതിെര ധൃതരാഷ്ട്രർ യുധിഷ്ഠിരെനഴുതിയ പരാതി മറച്ചു വക്കാൻ
നകുലൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ അശ്ലീല കഥ. ഏകശിലാ ദാമ്പത്യം പുലർത്തു�
ന്ന എെന്ന ൈലംഗികാതിക്രമിയാക്കാൻ െവമ്പുന്ന പാണ്ഡവമനസിെന്നതിെര േവ�
ണ്ടിവരും മിന്നലാക്രമണങ്ങൾ-അവർ ചക്രവർത്തിയും ഞങ്ങൾ സാമന്തരാജാവും
എന്ന സ്ഥിതി ഇനി അംഗീകരിക്കില്ല.”

“തിരിഞ്ഞു േനാക്കാനാരുമില്ലാെത വിജനവഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന മരണമാ�
േണാ ഒരിതിഹാസ കഥാപാത്രമാവാൻ നിേയാഗമുള്ള നിങ്ങൾക്കു് പ്രകൃതി തന്ന�
തു്?”, അവശയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ മൃദുവായി പിടിച്ചിരുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക
വായിൽ ഒരിറ്റു െവള്ളം ഒഴിച്ചു് െകാടുത്തു. സായാഹ്നെവയിൽ താണു തുടങ്ങിയ മല�
െഞ്ചരുവിൽ അവസാനെത്ത പാണ്ഡവനും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. അമംഗളകര�
മാെയാരു താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ മലങ്കാറ്റു വീശി.

“അന്ത്യവിധിയിൽ ഞാൻ തളർന്നു വീഴുേമ്പാൾ, തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത അവര�
ഞ്ചു േപരും കാൽ മുേന്നാട്ടു തെന്ന വച്ചതാെണെന്റ െകാച്ചു േനട്ടം. വിവാഹരാത്രി�
യിെലന്ന േപാെല, അവസാന നിമിഷത്തിലും പത്തു തുറിച്ച പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ
എെന്റ മുഖത്തു് വീഴുെമന്ന ആ േപടിസ്വപ്നം അങ്ങെന ഒഴിഞ്ഞു േപായിേല്ല.”

2018/10/18

“വ്യാസൻ െകാടുത്തയച്ച പനേയാലെക്കട്ടുകൾ ഞാെനാേന്നാടിച്ചു േനാക്കി.
വസ്ത്രാേക്ഷപ േകന്ദ്രിതമായി എെന്റ സ്വതന്ത്രവ്യക്തിത്വെത്ത പാണ്ഡവരുെട ദുരിത
ജീവിതാവസ്ഥയുമായി ഈ വിധം ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് അസ്വീകാര്യവും അവേഹള�
നപരവുമാെണന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എക്കാലവും െപണ്ണുടലിെന്റ അഴകളവുകളിൽ
ആകൃഷ്ടരായിരുന്ന കൗരവർ, നിർണ്ണായകദിവസം എെന്റ വിവസ്ത്ര ശരീരെത്ത മുൻ�
നിർത്തി പാണ്ഡവെര അടിമപദവിയിേലക്കു നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നയിക്കുകയാ�
യിരുന്നേപ്പാൾ വിദുരരും ഭീഷ്മരും ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തിേയാ, കഴുത്തു െവട്ടിേയാ, െച�
വി െപാത്തിേയാ എന്നെതാന്നും എെന്ന അലട്ടുന്ന ശരീരഭാഷ അല്ല. മുഖത്തുേനാ�
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ക്കി സംസാരിക്കാൻ എക്കാലവും െമനെക്കടാത്ത വ്യാസൻ, ആണധികാര ഭാവ�
നയിൽ െപണ്ണിെന അനുകമ്പയുെട െകണിയിൽ വീഴ്ത്തിയതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ട�
ന്നു ഞാൻ അല്ലാെത ആരാണു് ഈ േലാകത്തിൽ എനിക്കുേവണ്ടി പറയാനുള്ളതു്?
കഥാനിർമ്മിതിയിൽ വ്യാസെനടുത്ത ദുസ്സ്വതന്ത്ര്യത്തിൽ ഞാൻ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പി�
ച്ചതിനു ശിക്ഷയായി ‘നിെന്റ മരണം മലെഞ്ചരുവിൽ ഏകാന്തഭീകരമാക്കും’ എന്നു്
വ്യാസശിഷ്യന്മാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയതു് ഞാൻ പുച്ഛേത്താെട തള്ളുന്നു.” െകാട്ടാരം
േലഖികയുെട പിടി വിട്ട പാഞ്ചാലി, വരി നിന്നിരുന്ന ചാർവാകെന ൈകെകാടുത്തു
ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിച്ചു.

2018/10/19

“പീഡിപ്പിച്ചു െകാന്നു ജഢം വലിെച്ചറിയാെമന്നു കരുതിയ കുടിലെകൗരവനീ�
ക്കെത്ത കടപുഴക്കാനായിരുന്നു, വാൾ ഇടെനഞ്ചിലിറക്കി അഭിമന്യുവിെന്റ പ്രാണ�
െനടുത്തെതന്നു് കർണൻ എറ്റു പറയുന്നതു ഞാനും േകട്ടു. എന്തു് േതാന്നുന്നു കർണ�
െന്റ അന്ത്യെമാഴിെയ കുറിച്ച്?” ഭീമപ്രഹരത്തിൽ തുടെയല്ലു് െപാട്ടി ചളിയിൽ പുത�
ഞ്ഞു കിടന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദിച്ചു.

“ജീവൻ േപാവുേമ്പാെഴങ്കിലും താൻ സൂതപുത്രനല്ല, കുന്തിയുെട കന്യാപുത്രനാ�
ണു്, ആ വിധം അഭിമന്യുവിെന്റ പിതൃസേഹാദരനും കൂടിയാണു് എന്നു് നാവു പിഴ�
യില്ലാെത കർണൻ എത്ര എളുപ്പം നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തി. േചാരക്കു െസൗഹൃദ�
െത്തക്കാൾ മൂല്യമുെണ്ടന്നു മരണമുഹൂർത്തത്തിലും കർണൻ െതളിയിച്ചു. വ്യാസൻ
എഴുതാൻ േപാവുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ ഉത്തമപുരുഷെനന്ന ഇടം േനടാൻ എെന്റ
ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തു് കർണനു അങ്ങെന സാധിക്കെട്ട.” ഒരിറ്റു െവള്ളത്തിനു്
നാവു പുറത്തിട്ടു ദുേര്യാധനൻ െകഞ്ചിയേപ്പാൾ തിരക്കു് നടിച്ചു യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ
സ്ഥലം വിട്ടു.

2018/10/20

“ദാമ്പത്യവിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതുആശയം കൗരവരാജ വധുക്കൾ ഈയി�
െടയായി മുേന്നാട്ടുവക്കുന്നുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹ�
ത്തിൽ, െകൗരവേപ്രാൽസാഹനത്തിലൂെട പാണ്ഡവെര ആക്രമിക്കാനും വില കുറ�
ച്ചു് കാണാനും െപാതു സംവാദങ്ങളിൽ അതവർ മറയില്ലാെത ആയുധമാക്കുന്നതു്
നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരം ‘സമസ്യ’കെള ഒരു പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന
നിലയിൽ നിങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിൽ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരാെള പരിണയിച്ചേപ്പാൾ, നാലു േപെര െവറുെത കിട്ടി. അവരഞ്ചു േപർക്കും
വ്യക്തിഗത വിശ്വസ്തത ദാമ്പത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല. പാണ്ഡവരു�
െട വിവാേഹതര ആനന്ദേസ്രാതസ്സുകൾ കളങ്കെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തതു്
േപാെല, അവരും എെന്റ അന്തർമണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യ�
െപ്പടുകയില്ല എന്നതു് മാത്രമാണു് ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിെല പരസ്പര വിശ്വസ്തത”
ദൂെര ദൂെര സുഹൃത്തിനു സേന്ദശം എഴുതി പ്രാവിെന്റ കാലിൽ െകട്ടി േസ്നഹപൂർവ്വം
ദ്വാരകയിെല ആകാശത്തിേലക്കു യാത്രയാക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.
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2018/10/21

“പാണ്ഡവരുെട കൗമാരകാല കായികാധ്വാനങ്ങെള ഹാസ്യാത്മകമായി കൗ�
രവർ അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, മുൻവരിയിലിരുന്ന നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതു് ഹൃദയേവദന�
യുണ്ടാക്കിെയന്ന യുധിഷ്ഠിര നിരീക്ഷണമാണു് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖത്തിനു് വിഷയമാ�
ക്കുന്നതു്. കൗരവരുെട ‘അശ്ലീലഭാഷ’യിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതു് ഭീമൻ
പകേയാെട ഓർക്കുന്നു. പാണ്ഡവെര പിണക്കിയാലും, നിങ്ങൾ കൗരവേരാടു് കൂ�
ട്ടുകൂടും എന്ന േബാധ്യം അർജ്ജുനൻ ചുണ്ടുകൾ വിടർത്താെത തെന്ന അമർത്തി
പറയുന്നുണ്ടു്. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” നവവധു പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

ഹസ്തിനപുരി നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരം.
“പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ടു് മൂന്നു മുതിർന്ന പാണ്ഡവരിൽ

പരിമിതെപ്പടുത്തി? ഇളമുറ നകുലനും സഹേദവനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിേല്ല?
അേതാ, ആ രസികൻ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ നിങ്ങളുെട വായടപ്പിക്കുന്ന മറുപടി വല്ലതും
പറഞ്ഞുേവാ? ഒരു വിഭാഗം പാണ്ഡവരുെട മാത്രം പ്രതിേയാഗികളായിരിക്കാം
കൗരവർ എന്നാണു സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങുേമ്പാൾ എനിക്ക്േതാന്നിയതു്. അഞ്ചു
പാണ്ഡവരും കൗരവർെക്കതിെര ആെണങ്കിൽ എനിെക്കന്താ?, എേന്നാടാരാധന
പുലർത്തുന്ന കൗരവെര ഞാൻ െവറുത്തുശീലിക്കേണാ? വിരെലാന്നു മീട്ടിയാൽ
കൗരവർ വാലാട്ടി വരും, എന്നാൽ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ ഒഴിെക മൂന്നു പാണ്ഡവരും വന്നു
കാര്യം തിരക്കാൻ സമയം പിടിക്കും.”

2018/10/23

“അധികാരം നിങ്ങൾെക്കാപ്പമായിരുന്നിട്ടും യുദ്ധം േതാൽക്കാൻ എന്തായിരു�
ന്നു കാരണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. നിലത്തുവീണ കൗ�
രവേനതാവു് ചുണ്ടു പിളർത്തി ദാഹജലം യാചിച്ച സന്ധ്യ. പാണ്ഡവസംഘം പാള�
യത്തിേലക്കു് ആടിപ്പാടി നീങ്ങുന്നതു് കാണാമായിരുന്നു.

“തൽപരകക്ഷികളുെട ദുഷ്പ്രചരണം. കൗരവർ കുതന്ത്രരാെണന്നു സഖ്യകക്ഷി�
േസനകൾക്കിടയിൽ പ്രചരണം നടന്നു. നിങ്ങളും കണ്ടതേല്ല? നഷ്ടെപ്പട്ടെതാെക്ക
തിരിച്ചു പിടിക്കും. അഭയാർഥികളായി അന്നം േചാദിച്ചുവന്ന പാണ്ഡവർ സിംഹാ�
സനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ശരീരത്തിനു് ചലനസാധ്യത നഷ്ട�
െപ്പെട്ടങ്കിലും മനസ്സു് പ്രത്യാശേയാെട ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിക്കു ന്നുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ
ഞാൻ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആ
ഐതിഹാസിക മുഹൂർത്തം െപാതുസമൂഹെത്ത അറിയിക്കാൻ?”

“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠനേല്ല? പാണ്ഡവസഖ്യത്തിൽ വേരണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങ�
െന കൗരവൈസന്യാധിപനായി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രരാജാവു് ശല്യേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“മാദ്രിക്കുട്ടികളായ നകുലനും സഹേദവനും േചാദിച്ചേപ്പാൾ െകാടുക്കാത്ത മറു�
പടി നിങ്ങേളാടും, േലാക മനഃസ്സാക്ഷിേയാടും, ഞാൻ പറയെട്ട-പാണ്ഡു മരിച്ച�
േപ്പാൾ ചിതയിൽ ചാടാെത ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ കുന്തി, എെന്റ െകാച്ചനുജത്തിെയ



343 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം നാലു്

സതിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ മാദ്രേദശം വിലപിച്ചു. ഇടെനഞ്ചിൽ
ആയുധമമർത്തി േചാരെയടുത്തു ഞാനവർക്കേപ്പാൾ വാക്കുെകാടുത്തു. പ്രതികാ�
രത്തിനവസരം കിട്ടിയാൽ, കുന്തിക്കു യുധിഷ്ഠിര ഭരണത്തിൽ രാജമാതാപദവി നി�
േഷധിക്കുന്ന ഏതു സഖ്യത്തിലും േചരും. മാദ്രിമക്കെള ഞാൻ െകാല്ലിെല്ലങ്കിലും, കു�
ന്തിമക്കൾ യുദ്ധം ജയിക്കാതി രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.” യുദ്ധത്തിെന്റ അവസാനദിനം.
ചിതയിേലക്കു് െതറിച്ചു വീണ അനുജത്തിയുെട നിലവിളി േകട്ടേപാെല അയാളുെട
മുഖം വിറച്ചു കണ്ണുകൾ കലങ്ങി. ആയുധം താെഴവീണ തക്കംേനാക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ
ശല്യെനഞ്ചിേലക്കു കുന്തം എറിഞ്ഞു. രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിൽ കൂട്ടു് നിന്ന െകാട്ടാരം
േലഖികക്കു് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിൽ പദവി വാഗ്ദാനവും!.

2018/10/25

“അവകാശവാദം വല്ലതുമുേണ്ടാ ആദ്യവാർഷികത്തിൽ?”, ഊഞ്ഞാലാടി
ആേഘാഷിക്കുകയായിരുന്ന മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക�
േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായ േശഷം, കിടപ്പുേരാഗികെളാ ഴിെക നാട്ടിലാരും മരി�
ക്കുന്നിെല്ലന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിേല്ല? പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിെന്റ അധിക ചു�
മതല ഭീമൻ ഏെറ്റടുത്തേതാെട, തീരാശാപമായിരുന്ന പുകമഞ്ഞു് നീങ്ങി അന്തരീ�
ക്ഷം െതളിഞ്ഞു, ഇളംകാറ്റു് വീശുന്നതു് നാട്ടിെലാെക്ക ഓടിനടക്കുന്ന നിങ്ങൾ അറി�
യാറിേല്ല? നഗരവികസനം അർജ്ജുനൻ ഏെറ്റടുത്തേതാെട, തക്ഷശിലയിൽ നി�
ന്നുള്ള പഠനസംഘം ഹസ്തിനപുരി നഗരവീഥികൾ ചുറ്റിനടന്നു, തലയിൽ ൈകവ�
ച്ചു് ‘ഭൂമിയിെല സ്വർഗം’ എന്നു് വിസ്മയിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരുപെക്ഷ കണ്ടതേല്ല.
നകുലനും സഹേദവനും െപാതുജനാേരാഗ്യവകുപ്പു് പകുെത്തടുത്തേതാെട, രാജ്യ�
ത്തു സാംക്രമിക േരാഗബാധിതരുെട തിരക്കു് മിക്കവാറും ഇല്ലാതായിേല്ല. എല്ലാം
കൂട്ടിവായിക്കുേമ്പാൾ എന്താണു് സൂചന? പാണ്ഡവരും വന്ദ്യപിതാക്കളും തമ്മിൽ
പാരസ്പര്യം. കാലനും വായുവും ഇന്ദ്രനും അശ്വിനി േദവതകളും ഒരുമിച്ചു ഞങ്ങെള
പട്ടാഭിേഷകത്തിൽ അനുേമാദിക്കാൻ വന്നു. നിങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസാദിച്ചിരിക്കു�
ന്നു, അതിെന്റ പ്രേയാജനം ജനങ്ങൾക്കു് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഇെതാെക്ക അല്ലാെത,
േദവസന്തതികൾ െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്ന കുരുവംശത്തിൽ േവെറ എന്തു് േനട്ടപ്പട്ടിക
ഉണ്ടാക്കണം പാണ്ഡവർ?”

2018/10/27

“ഈ ഭാഗെത്താെക്ക ആദ്യമായാേണാ?”, അന്യേദശക്കാരെനന്നു േതാന്നിയ
യുവൈസനികേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക ആംഗ്യചലനങ്ങേളാെട േചാദിച്ചു, “പാള�
യത്തിലും േപാർക്കളത്തിലും സൗകര്യങ്ങെളാെക്ക കിട്ടുന്നുേണ്ടാ?”

“നിങ്ങളുെട പ്രിയരാജകുമാരൻ ദുേര്യാധനെന്റ സംഘാടകമികവു് കണ്ടേപ്പാൾ
ഞാനാെക െഞട്ടിെത്തറിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയിെല ഏതിനം േപാരാട്ടേവദിയിൽ
േപായാലും, ആയുധങ്ങൾ അമ്പു്, കുന്തം, വാൾ, ഗദ എന്തുമായാലും, കാര്യക്ഷമ�
മായ ശത്രുസംഹാരത്തിനവിെട ക്രമീകരണം കാണും. അതുെകാണ്ടു് വേധാർജ്ജം
ഊക്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കും. കിടക്കാൻ വൃത്തിയുള്ള പായ, ഉണ്ണാൻ കാള
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ഇറച്ചി െപാരിച്ചതു്, നീന്താൻ കുളിക്കടവുകൾ, അർദ്ധരാത്രി ഉടുതുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു്
െകട്ടുേമ്പാൾ ആസ്വാദനരതി. തുറന്നു പറയെട്ട, ൈസന്യത്തിൽ േചർന്നേശഷം
ഇേപ്പാഴാണു് കാലനു് കുടപിടിക്കുന്ന മരണേജാലി ശരിക്കും ആർമാദിക്കലാെണ�
ന്നു അന്തഃരംഗം പറയുന്നതു്. ധൃതിയുണ്ടു് ഇന്നു് െകായ്ത പാണ്ഡവതലയുെട കണക്കു
േബാധിപ്പിച്ചു േവണം, െനഞ്ചിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ശത്രുേചാര യമുനയിൽ നീന്തി േതച്ചു
കളയാൻ.”

“അതിഥിക്കു് േനെര ഉണ്ടായ ൈലംഗിക അതിക്രമത്തിെന്റ  േപരിൽ ആേരാപ�
ണവിേധയരായ സംഘെത്ത മഹാറാണി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന മുഖപ്രസംഗം ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?” യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ നീതിപതിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഇടിച്ചുകയറി പുരുഷസാന്നിധ്യെത്ത പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു എന്ന
ആേരാപണം േനരിട്ട അല്പവസ്ത്രെയ കുറിച്ചാേണാ സംസാരിക്കുന്നതു്? െപരുമാറ്റദൂ�
ഷ്യത്താൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടു വനവാസത്തിനു േപായ അവളും ഭർത്താക്ക�
ന്മാരും നിലവിൽ എെന്റ നീതിന്യായ പരിധിയിൽ വരുന്നവരല്ല. നിങ്ങളുെട സ്ഥാ�
പനത്തിൽ സ്വഭാവദൂഷ്യമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ ഉെണ്ടങ്കിൽ പരാതി അയക്കൂ പരി�
േശാധിക്കാം. സുരക്ഷിത െതാഴിലിടം െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് ആണധികാരികൾ
നിേഷധിക്കുന്നതു് െകാണ്ടേല്ല ആ പാവം പകൽ മുഴുവൻ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
സമുച്ചയത്തിൽ തിണ്ണ നിരങ്ങി കുലീന രാജസ്ത്രീകെള കുറിച്ചു് നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത
അപവാദങ്ങൾ നിത്യവും നഗരവീഥികളിെല ആൾത്തിരക്കിെന സന്തുഷ്ടരാക്കാൻ
ചുവെരഴുത്തുപത്രത്തിൽ എഴുതിവക്കുന്നതു്?”

“സദസ്സു് ശുഷ്കമായതിനാൽ േവദിയിൽ കയറാൻ ഭീമൻ തയാറായില്ല എന്നു
കുതിരപ്പന്തികളിൽ േകട്ടേല്ലാ. െനേട്ടാട്ടേമാടി കൗരവരാജവിധവകെള നകുലനും
സഹേദവനും ‘ബലപ്രേയാഗ’ത്തിലൂെട എത്തിച്ച േശഷമാണു ഭീമൻ ചടങ്ങു തുടങ്ങി�
യതു്. എങ്ങെന വായിെച്ചടുക്കണം കുതിരപ്പന്തിവാർത്ത?” അവധി കഴിഞ്ഞു തിരി�
െച്ചത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനജീവത്യാഗത്തിെന്റ ആദ്യ അനുസ്മരണമായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി
അധ്യക്ഷ എന്നു് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ധാരാളം േപെരത്തി. ഭീമനാണു് പ്രഭാ�
ഷകെനന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ വന്നവെരല്ലാം ഇറങ്ങിേപ്പായി. സൗജന്യധാന്യം വാഗ്ദാ�
നം െചയ്തു നകുലൻ െകാണ്ടുവന്നതു് അമ്പേതാളം കൗരവരാജ വിധവകെള. കൗര�
വെര ഒെന്നാന്നായി െകാന്നു െകാലവിളിച്ച യുദ്ധസ്മരണകൾ ഭീമൻ ഗദ ഉയർത്തി
വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, മിക്ക വിധവകളും േബാധം െകട്ടു. അെതാന്നും ശ്ര�
ദ്ധിക്കാെത ഭീമൻ കുരുേക്ഷത്രാനുഭവം വിവരിച്ചെതാെക്ക കാേണണ്ടി വന്നതു് ഈ
ഞാനും.”

2018/10/28

“ധാന്യാഹാരത്തിനു് പകരം ഭീമനു മൃഗമാംസം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“ധാന്യേശഖരം കുറയുേമ്പാൾ അക്ഷയപാത്ര ഭക്ഷണ ലഭ്യതയിൽ കാണുന്ന

കാലിക പ്രതിഭാസം എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു മായികപ്രദർശനം ഭീമൻ നടത്തി
എെന്നാന്നും നിങ്ങൾ കൗരവരുെട മുമ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് . വിത്തു് തിന്നിട്ടും പട്ടി�
ണി മാറാെത കർഷകർ പാൽ ചുരക്കുന്ന മൃഗങ്ങെള െവട്ടി േവവിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
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ഭാഗം അക്ഷയപാത്രത്തിൽ വന്നു േചരും.” മാട്ടിറച്ചി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ െമ�
നക്കിടാെത ആർത്തിേയാെട വായിലിട്ടു ചവക്കുന്ന ഭീമനു് േവണ്ടി നകുലൻ മാംസ
ദർശനം വിശദീകരിച്ചു.

2018/10/29

“രക്തെച്ചാരിച്ചിലിനു േശഷം തരെപ്പട്ട സിംഹാസനത്തിൽ അമർന്നിരിക്കു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കത്രേമൽ ആഹ്ലാദം അനുഭവെപ്പടുന്നുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികാേഘാഷം കഴിഞ്ഞു യുധിഷ്ഠി�
രൻ േകാട്ടക്കകേത്തക്കു േപാകാൻ രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്നു.

“കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലത്തു വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്നേപ്പാഴും ഒരു മാനിെന�
േയാ മുയലിെനേയാ െവട്ടിെപ്പാരിച്ചു തിന്ന ഓർമയില്ല. അഹിംസ, ശാന്തി, സാ�
േഹാദര്യം ഈ മൂല്യങ്ങൾ എനിക്കിന്നും വിലെപ്പട്ടതു്. സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരശ്രമ�
ങ്ങളുെട കുരുേക്ഷത്രയുെട േപരിൽ നിങ്ങെളെന്ന െകാലപാതകിെയന്നു വിളിക്കരു�
തു്. േപാർക്കള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനുച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യം േദ്രാണ വധത്തിൽ
എത്തിച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ നുണയൻ എെന്നാന്നും വിേശഷിപ്പിക്കരുതു്. ഓർ�
േക്കണ്ടതു് ഒേന്നയുള്ളു, ഈ േലാകത്തു നിങ്ങൾ ജീവിക്കുേമ്പാൾ പലതും സംഭവിക്കു�
ന്നു-ചിലതു ആഗ്രഹപ്രകാരം, ചിലതു ആകസ്മികമായി.”

“മഹാറാണിെയന്നു ഉപചാരപൂർവ്വം െകാട്ടാരഭാഷയിൽ പരാമർശിേക്കണ്ട നി�
ങ്ങൾ ‘മുത്തശ്ശി’ എന്ന ഗാർഹിക പദമുപേയാഗിച്ചു പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു എന്ന
പരാതിയുമായി പുകയുകയാണേല്ലാ പാവം പാണ്ഡവ ഹൃദയങ്ങൾ. കുരുവംശ െകാ�
ട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വലുതായിട്ടും, കറതീർന്ന െപരുമാറ്റ ക്രമം കൃപാചാര്യനിൽ നി�
ന്നു് പഠിച്ചിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െകാച്ചനുജത്തി എന്നു് വിളിക്കാനാവുേമാ അച്ഛെന്റ അച്ഛൻ അർജ്ജുനെന്റ ഭാ�
ര്യെയ? കാലെമാെക്ക കുതിച്ചു മുേന്നറി. എനിക്കു മുപ്പത്തിയഞ്ചു കഴിഞ്ഞിേല്ല.
അന്നന്നെത്ത അപ്പത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള െനേട്ടാട്ടത്തിൽ െകാല്ലങ്ങൾ പറക്കുന്നതു്
ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടില്ല അെല്ല? മുത്തശ്ശി പരാമർശെമാന്നുമല്ല പാഞ്ചാലീപരിഭവത്തി�
നു പിന്നിൽ. പ്രായക്കൂടുതൽ കാരണം സുഖചികിത്സക്കു് േപാേവണ്ടി വരുന്ന യുധി�
ഷ്ഠിരെന അധികാരത്തിൽ നിന്നു് വലിച്ചു താെഴയിടാൻ മറ്റു പാണ്ഡവരുെട രഹസ്യ�
സഹായം േതടുകയാണു് പാഞ്ചാലി. കിരീടാവകാശി എന്ന പദവി ഞാൻ സ്ഥാന�
ത്യാഗം െചയ്തു കിട്ടിയാൽ പാഞ്ചാലീ പട്ടാഭിേഷകം എളുപ്പത്തിലാവും. രാജ േസ്ന�
ഹിയായ അമ്മ വിരാടരാജകുമാരി ഉത്തര പെക്ഷ ഈ നീക്കം മഹാരാജാവു് യു�
ധിഷ്ഠിരെന രഹസ്യമായി അറിയിച്ചേപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിെയ തൽക്ഷണം വീട്ടുതടങ്ക�
ലിൽ ആക്കി. ‘പുകയുന്ന’ മറ്റു പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെള യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയ ചുരം
കാവൽക്കാരാക്കി അയക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേതാെട ഹൃദയങ്ങളുെട പുക�
ച്ചിൽ മാറും.”

“പഠനയാത്രെക്കത്തിയ രാജ്യതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് െകാടുത്ത െകാട്ടാര വി�
രുന്നിൽ. െപാതുരംഗെത്ത ലിംഗ നീതിെയ കുറിച്ചു് ആശങ്കേയാെട നിങ്ങൾ സംസാ�
രിക്കുന്നതു് ഇന്നെല േകട്ടു. ലിംഗനീതി നിർവഹണത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യം എങ്ങ�
െന? പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരും േദഹി േദഹം വിടും വെര നിങ്ങൾ വിരൽനഖം കടി�
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ച്ചു കാത്തിരിേക്കേണ്ട, സ്വയം മഹാറാണിയാവാൻ? അേതാ, കിരീടാവകാശി പരീ�
ക്ഷിത്തിെന്റ പിന്നിൽ േവണ്ടിവരുേമാ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ രാജഭരണേസവനം നാടിനു പുനർസമർപ്പി�
ച്ച ദിവസം.

“വാർദ്ധക്യസഹജമായ വല്ലായ്മയില്ലാത്തവർ വാനപ്രസ്ഥത്തിനു് േപായ കീഴ്വ�
ഴക്കം നാട്ടിൽ ഇേല്ല? പാണ്ഡു എങ്ങെനയാണു് സിംഹാസനം ഉേപക്ഷിച്ചു േപായ�
തു്? കിരീടാവകാശി േദവവൃതനു് െചേങ്കാൽ െകാടുക്കാൻ ശന്തനുവിനു് സാധിേച്ചാ?
അധികാരം ഏെറ്റടുക്കാൻ തക്ക അവസരം വരുേമ്പാൾ പാരമ്പര്യത്തിനു് വഴങ്ങി�
െക്കാടുക്കാെത, സാധ്യതകൾ പരിേശാധിച്ചു് മുേന്നാട്ടു േപായ മീൻകാരി സത്യവതി�
യാണു്, എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച ഭീഷ്മരല്ല, ആധുനിക രാജ്യതന്ത്രത്തിെന്റ ഉദാത്തമാതൃക
എേന്ന തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന ആ കുട്ടികേളാടു് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറ�
ഞ്ഞുള്ളു. പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ കിരീടത്തിനായി വടംവലിയുള്ളേപ്പാൾ പാഞ്ചാലി
അധികാരേമാഹി എന്ന പ്രതീതിനിർമിതി േവണ്ട.”

“ധൃതരാഷ്ട്രർെക്കതിെര ൈലംഗികആേരാപണം! ഇന്നേത്തടക്കം നാലു പുതു�
തലമുറ രാജ കുമാരികൾ. കഴമ്പുേണ്ടാ? അേതാ, പാപിപാണ്ഡവർ എഴുതി വാങ്ങി�
േയാ പരാതി?” അന്തിമയാത്രെക്കാരുങ്ങുന്ന മുൻ മഹാരാജാവിേനാടു് െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അന്ധെനന്ന നിലയിൽ ആനുകൂല്യെമാന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വേയാജന
സൗഹൃദമായിരിക്കെട്ട അേന്വഷണം എന്നും പറയുന്നില്ല. രാഷ്ട്രസ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു�
സൂക്ഷിക്കാൻ മക്കെള ബലി െകാടുത്തവൻ എന്നു് േമനിയും പറയുന്നില്ല. േസ്നഹ�
വിരുന്നിനു െകാട്ടാരത്തിൽ ഓടിച്ചാടി കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടി വായിൽ മധുരം നുള്ളി
തരുേമ്പാൾ അരുതാത്തയിടങ്ങളിൽ ൈക നുഴഞ്ഞു കയറിയെതാന്നും മനഃപൂർവ്വ�
മായിരുന്നില്ല. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പടിയിറങ്ങാൻ േപാവുന്ന േപാവുന്ന ഞാൻ. വാ�
യനക്കാർക്കുറപ്പു തരുന്നു-പാണ്ഡവഭരണകൂടം െകട്ടിച്ചമച്ച ആേരാപണം സത്യെമ�
ങ്കിൽ, കാട്ടുതീയിൽ െപട്ടു് അഭിശപ്തവ്യാസപുത്രൻ കരിക്കട്ടയാവെട്ട.”

2018/10/30

“ദാമ്പത്യബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നാണു് വ്യത്യസ്തപാണ്ഡവനാമധാരികളു�
െട ബീജസമ്പാദനെമന്ന കൗരവപ്രചാരണം നിങ്ങൾ നിേഷധിച്ചതായി കാണുന്നി�
ല്ല. വ്യക്തത വരാൻ േചാദിക്കെട്ട, മക്കളുെട ‘പാണ്ഡവത്വ’െത്ത കുറിച്ചുള്ള കൗരവ
ആേരാപണം അടിസ്ഥാനരഹിതേമാ? അേതാ, വസ്തുതാപരേമാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“മാതൃത്വമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ബീജഉറവിടം ദാമ്പത്യത്തിെന്റ അതിർത്തി കട�
ക്കുന്നുേവാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്, അത്ര മതി ഉത്തരം. പെക്ഷ, അറിഞ്ഞിടേത്താളം,
നിങ്ങൾ അടങ്ങുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു് ചുരുക്കി പറയാം. പാണ്ഡുവിെന്റ ൈലംഗിക�
ക്ഷമതെയ കുറിച്ചു് ആദ്യരാത്രി മുതൽ സംശയം ഉണ്ടാെയങ്കിലും, മഹാരാജാ പദവി
വഹിക്കുേമ്പാൾ, ഷണ്ഡെനന്നു മുദ്രകുത്തി വിവാഹേമാചനം േനടാവുന്ന സാഹച�
ര്യം ഉണ്ടായില്ല. െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് െകാടുത്തു പരിത്യാഗിയായി പാണ്ഡു കാ�
ട്ടിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു േപാവുേമ്പാൾ, എെന്ന കൂെട െകാണ്ടു േപായി. കഠിനവനവാ�
സത്തിൽ വന്യഭാവന തുണച്ചു. എന്തുെകാെണ്ടെന്റ ശാരീരികതയുെട ആകർഷണം
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പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി, പ്രേലാഭനത്തിലൂെട ഗഹനചാരികെള ക്ഷണിച്ചു, സന്താന�
ഭാഗ്യത്തിനു ശ്രമിച്ചുകൂടാ? അഭിലാഷം പൂവണിഞ്ഞു, പാണ്ഡു മരിച്ചു, ചിതയിൽ മാ�
ദ്രിെയ എറിഞ്ഞു അഞ്ചു കുട്ടികളുമായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നിരാ�
ഹാരം കിടന്നു ജന ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. അഞ്ചു േപർക്കും പാണ്ഡുഛായ ഇെല്ലന്ന
കൗരവ ആേരാപണം നിറഞ്ഞു. വഴി വിട്ട രതിയുെട കഥകൾ കൗരവർ െമനയു�
േമ്പാഴും, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഔേദ്യാഗികമായി എെന്റ കുട്ടികെള കുരുവംശത്തിൽ ഉൾെപ്പ�
ടുത്തും വെര ഞാൻ നയപരമായ മൗനം പാലിച്ചു. പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തി�
േലക്കു േപായി കാടു് െവട്ടി നാടു് സ്ഥാപിച്ചേതാെട, വാ ഞാൻ തുറക്കുന്നു. ഇനി
നിങ്ങൾ രാജമാതാക്കളുെട ഈറ്റില്ലത്തിൽ െതളിവു് െപറുക്കാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതു്
കണ്ടാൽ…” നഖമുള്ള ചൂണ്ടു വിരൽ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കണ്ണിനു േനെര േനെര
കുന്തി നീട്ടി.

“എന്താ ഒരു പകച്ച േനാട്ടം?” ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജധാനി സമുച്ചയത്തിെന്റ ചുമ�
തല വഹിക്കുന്ന യുവസർവാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െഞട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നെല ഈ സമയത്താണു് ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരനും
കൂട്ടരും ചൂതാടാൻ ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു േപായതു്. നൂറുകണക്കിനു് കഴുതപ്പുറത്താ�
യി കൗരവരാജവധുക്കളുെട രത്നേശഖരവുമായി മടങ്ങിവരുെമന്നു ഭീമൻ പറഞ്ഞതു്
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ ആ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളായി�
രുന്നു. ഇന്നു് രാവിെല പെക്ഷ കണ്ണു് തുറന്നേപ്പാൾ മുഖപരിചയമുള്ള മൂന്നു നാലു് കൗ�
രവർ വാേളാങ്ങുന്നു. സ്വെത്തല്ലാം ചൂതു് കളിയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു നിയമപ്രകാരം കൗരവ
അടിമകളായി യുധിഷ്ഠിരനും സേഹാദരന്മാരും േപായ സ്ഥിതിക്കു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ധൃ�
തരാഷ്ട്രരുെട അധീനതയിലാെണന്നവർ വാൾ േമേലാട്ടുയർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു. േപ�
ക്കിനാെവന്നു കരുതി രണ്ടു കണ്ണും അമർത്തി തുടച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
ഭരിക്കുെമന്നു് കൗരവൈസനികർ പറഞ്ഞേപ്പാഴും എനിക്കു് പൂർണമായും അതിെന്റ
അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ േബാധ്യമായില്ല. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േകാട്ടവാതിൽ കടന്നു ദു�
േര്യാധനനു് വിജയാശംസ െചയ്യുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ കരൾ കലങ്ങി.”

2018/10/30

“ഒന്നിലധികം വിവാഹം നിങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ നിലക്കു് ഒന്നിെനാന്നു താ�
രതമ്യം െചയ്തു േനാക്കുേമ്പാൾ ദാമ്പത്യത്തിൽ പാഞ്ചാലിയുെട ശ്രേദ്ധയമായ ഒരു
വ്യക്തിഗത ന്യൂനത, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, എന്താണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക
അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഉർവ്വശിയുമായുള്ള അസാധ്യബന്ധനത്തിൽ, മനമുരുകു�
ന്ന േനരം.

“പ്രണയപരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങെള ‘പാഞ്ചാലി’ ഇരയാക്കുന്നു എന്നതാണവ�
ളിൽ കാണുന്ന പരിമിതി. പ്രണയിക്കുന്നു എന്നു് ഞാനവേളാടു് ഏറ്റുപറയുന്നു എന്നു്
തർക്കത്തിനു് സങ്കൽപ്പിക്കുക. സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുകേയാ, പാരിേതാഷികമായി
ആനന്ദശാരീരികേസവനം നിർവ്വഹിക്കുകേയാ അല്ല, നാം സ്വാഭാവികമായി പ്രതീ�
ക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അവൾ െചയ്യുന്നതു്; മറിച്ചു മറ്റു കൂട്ടുകാരികെള കൽപ്പിത സാ�
ഹചര്യങ്ങളിലൂെട താഴ്ത്തിെക്കട്ടുവാൻ നിർബന്ധിക്കെപ്പടുന്നു. കഥാ നിർമ്മിതിയിൽ
പാഞ്ചാലിയുെട പ്രതീക്ഷെക്കാപ്പം ഉയരുവാൻ എന്നിൽ അവൾ േനാട്ടം, ചലനം,
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സ്പർശനം തുടങ്ങിയ െപണ്ണാകർഷക പ്രേലാഭനമുറകളിലൂെട കടത്തിവിടുേമ്പാൾ
നിങ്ങളും, ഒരു പുരുഷനാെണങ്കിൽ ഇടെക്കാന്നു കാലിടറി വീണു േപാവിേല്ല.”

2018/11/01

“അരമനയിൽ വിഴുപ്പലക്കുന്ന പണിയാണു് ദുേര്യാധനൻ ഏൽപ്പിച്ചെതന്നു
ചാർവാകൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ-പ്രേകാപിതയാേയാ ആ പരദൂഷണം
േകട്ടു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ കുടിേയറ്റക്കാരായി ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു കത്തിക്കുന്ന കാലം.

“കല്ലിൽ അടിച്ചു വിഴുപ്പു കഴുകുേമ്പാൾ, ഒപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഗാന്ധാരിേയാ�
ടു് ഞാൻ പറയും നീന്തുേമ്പാെഴങ്കിലും കണ്ണു് െകട്ടിയ കീറത്തുണി അഴിച്ചിട്ടു മലർ�
ന്നു കിടന്നു നീന്തൂ-േമെല നീല മാനവും താെഴ കുളിരുള്ള െവള്ളവും തുറന്ന കണ്ണുക�
ളിലൂെട ആസ്വദിക്കൂ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഭർത്താവിനു് ഐക്യെപ്പടാൻ, കാഴ്ച നി�
േഷധിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടൂ. കൺെകട്ടു് നീക്കി വിവസ്ത്ര ഗാ�
ന്ധാരി തുടിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കുേമ്പാൾ ഗാന്ധാരയിൽ വളർന്ന െപൺകുട്ടിെയ ഞാൻ
സങ്കൽപ്പിക്കും.”

“നീ എത്ര സ്വതന്ത്ര”, ഗാന്ധാരി കിതച്ചു പടവിൽ ഇരുന്നു െനടുവീർപ്പിടും, “വി�
വാഹത്തിനു് മുമ്പു് നീ രതിയനുഭവം പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു. വിവാഹത്തിനു് േശഷം നീ
പാണ്ഡുവിെന കിടപ്പറയിൽ നിന്നു് നീക്കി, ഭാവനാസമ്പന്നമായ ദാമ്പേത്യതര രതി
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട അമ്മയായി. പുത്രവധു പാഞ്ചാലി പാണ്ഡവെര കീഴ്െപ്പടുത്തി
എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെര കുടിേയറ്റത്തിനയച്ചു എനിക്കു് കൂട്ടുകാരിയും വഴികാട്ടി�
യുമാവുന്നു. നീ തെന്ന സ്വതന്ത്ര വനിത. നൂറു മക്കളിൽ ദുശ്ശളെയ മാത്രേമ ഞാൻ
പ്രസവിച്ചുള്ളു. ആൺകൗരവർ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട വിവാഹബാഹ്യസൃഷ്ടികൾ എന്നറി�
ഞ്ഞിട്ടും, സ്വന്തം മക്കൾ എന്നു് അംഗീകരിേക്കണ്ടി വരുന്ന ഭീരു”, ഗാന്ധാരി െപാട്ടി�
ക്കരയുന്നു.

2018/11/02

“താരമൂല്യമുള്ള പാണ്ഡവ തല ഒന്നു് േപാലും െവട്ടാെത, പിതാമഹൻ, പത്താം
ദിവസം, ശത്രു ഒരുക്കിയ ശരശയ്യയിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ൈസ�
നിക പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രതിസന്ധിയാേണാ? അേതാ, അവസരേമാ? നിങ്ങൾ കണ്ടതേല്ല, േപാർ�
ക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മസാനിധ്യം നിസ്സാരമായിരുന്നു. കർണ്ണൻ േനരെത്ത തന്ന മുന്നറി�
യിപ്പു് തള്ളിയതാെണെന്റ വീഴ്ച. ഭീഷ്മേതരാളിയുെട വാക്കു വിശ്വസിക്കാെമങ്കിൽ, പി�
താമഹൻ പലേപ്പാഴും ചുറ്റും േനാക്കി.

“ഒരു വിഭിന്നലിംഗ േപാരാളി മുമ്പിൽ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ ആയുധം താെഴയിട്ടു യു�
ദ്ധം ബഹിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു” എന്നാണു് പിറുപിറുത്തിരുന്നതു്. ശിഖണ്ഡി വന്നതും
ഭീഷ്മർ അടിെതറ്റിവീണതും ഒെക്ക കണ്ടിട്ടും ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു. ആചാരമനുസരിച്ചു
ഞാൻ േസനാധിപത്യം ഏെറ്റടുക്കാൻ ഭീഷ്മെര ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, നായകപദവി പുതു



349 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം നാലു്

തലമുറയ്ക്കു് െകാടുക്കൂ എന്ന കുലീന പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഉടെന ൈസ�
നികേവഷം ധരിച്ചു പിതാമഹൻ, ഇടതും വലതും ആജ്ഞയുമായി, സംയുക്ത സഖ്യ�
കക്ഷിേയാഗം വിളിച്ചേപ്പാൾ േരാഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ പാടുെപട്ടു. എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു. ഇനി കർണ്ണെന േസനാപതിയാക്കാൻ സാധിക്കുേമാ? “അേതാ ഗുരു
േദ്രാണർ തടസ്സവാദവുമായി ഇടെപടുേമാ? കാത്തിരിക്കൂ നാെള രാവിെല വെര.”
അരെക്കട്ടു മുതൽ നഗ്നമായ ശരീരം നിറെയ െവട്ടും ചതവുമായിരുന്നിട്ടും, ആ ധീ�
രേസനാനി ഒരു വട്ടം യമുനയിൽ നീന്തി വീണ്ടും ചാടാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരു�
ന്ന സന്ധ്യ.

2018/11/03

“ആദ്യ പ്രശംസ ആരുേടതായിരുന്നു? എളുപ്പമല്ല ആ തിരക്കിനിടയിൽ ഒെന്നാ�
ന്നായി ഓർെത്തടുക്കാൻ എന്നറിയാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒളിച്ചിരുന്ന ശത്രുവിെന പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടു് കുത്തിച്ചു കഴുത്തുെവട്ടുക�
യായിരുന്നു പതിമൂന്നു െകാല്ലമായി േമാഹം. യുധിഷ്ഠിരൻ പെക്ഷ ദുേര്യാധനനു്
അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ, അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ േനരെമടുത്തു. കാഴ്ചക്കാരായി
ആേറഴുേപർ. തളർന്നു ഞാൻ വീഴും മുമ്പു് ഗദ അതിെന്റ േജാലി െചയ്തു. ഒടിഞ്ഞ തു�
ടെയല്ലുമായി ശത്രു ചളിയിൽ വീഴുേമ്പാൾ േകട്ട ആദ്യ പ്രശംസ പാഞ്ചാലിയുേടതാ�
യിരുന്നു.

“േദ വീണു ദുേര്യാധനൻ.”
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര േയാഗത്തിൽ മഹാരാജാവു് അത്യുന്നത ൈസനിക പു�

രസ്കാരം തരുേമ്പാൾ േപാലും ആ പ്രകമ്പനം പിന്നീടു് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
“നിഷിദ്ധതുടയിൽ അടിച്ചുതെന്ന െകാല്ലേണാ, കുടുംബസ്വത്തിൽ ഓഹരി േന�

ടാൻ?”, ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി കുന്തി
പരിതപിച്ചു.

“എനിക്കു് നിർബന്ധെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധാരി അനുഗ്രഹിച്ചു നൽ�
കി എന്നു് പറയെപ്പടുന്ന എേന്താ ദിവ്യബലം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു്, നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത
മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഭീമഗദാപ്രഹരം മാരകമാവിെല്ലന്നു ദുേര്യാധനൻ പരസ്യമാ�
യി െവല്ലുവിളിച്ചാൽ പിെന്ന േപാരാട്ടം ജയിക്കാൻ ഞാെനന്തു െചയ്യും”, ഭീമൻ െകാ�
ച്ചു കുട്ടിെയ േപാെല െകാഞ്ചി.

2018/11/04

“വിവാഹബാഹ്യപ്രണയം വിവാദവിഷയമാക്കുന്നതിൽ വല്ലായ്മയുെണ്ടങ്കിലും,
അഭിമുഖങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി അവകാശെപ്പടുന്ന േപാെല കൗരവർ അവളുെട കാമു�
കരാേണാ?”, കുരുേക്ഷത്രയിെല ൈസനിക പാളയനിർമ്മിതിക്കു് മരങ്ങൾ മുറിക്കു�
ന്ന സംഘത്തിനു് േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന ഇളമുറകൗരവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അേഞ്ചാളം അംഗീകൃത ഭർത്താക്കന്മാർ അകമ്പടിക്കു കൂെടയുള്ള പാഞ്ചാ�
ലിക്കു് അഞ്ചിലധികം മനഃസ്സാക്ഷികളുണ്ടു് എന്നതാണു് ഞങ്ങെള വലക്കുന്ന
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കാര്യം. അവളുെട ആകർഷണ വലയത്തിൽ മിക്കേപ്പാഴും സ്തംഭിച്ചു ഞങ്ങൾ
‘മൂക’സാക്ഷികളാവും, പരുേക്കൽക്കാെത രക്ഷെപ്പടാൻ കുറുക്കുവഴിെയന്ന നില�
യിൽ ചിലേപ്പാൾ ‘മാപ്പു’ സാക്ഷിയുമാവും.”

“പ്രതിച്ഛായ േപാെല പവിത്രമാേണാ െകാല െചയ്യുന്ന രീതിയും?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. ഒരർദ്ധസത്യം െകാണ്ടു് േദ്രാണെര വധിക്കാൻ
സാധിച്ച സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു, നീരാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ധർമ്മപുത്രർ.

പ്രതിസന്ധിയിലും ശാന്തമായിരിക്കും മുഖഭാവങ്ങൾ എന്നു് പാഞ്ചാലി പ്രശം�
സിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആർമാദിക്കില്ല. കുന്തമാെണെന്റ ആയുധം. ശത്രുവിെന്റ ഇടെനഞ്ഞു
േനാക്കി ആെഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ, സാവധാനം നടന്നു െചന്നു് വലിച്ചൂരിെയടുക്കുേമ്പാൾ
ഇരയുെട ശ്വാസം നിലക്കു ന്നതു കരുണേയാെട കാണും. അടയുന്ന കണ്ണുകൾ േനാ�
ക്കി മന്ത്രിക്കും, എെന്റ ൈകകളാൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നിനക്കു് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം എളുപ്പം.
ആ നിലയിൽ േനാക്കിയാൽ, േചാരക്കറയുള്ള കുന്തവുമായി അടുത്ത ശത്രുസംഹാര�
ത്തിനായി തിരിഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാൾ ശുഭയാത്ര പറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞ േപാെല ൈദവസാ�
ന്നിധ്യം േതാന്നും.

“ആദ്യഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളേല്ല ചിതയിൽ ചാടാൻ േയാഗ്യ? ആ പ്ര�
േത്യകവകാശം പിെന്ന മാദ്രി എങ്ങെന തട്ടിെയടുത്തു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള അഞ്ചു അർദ്ധനഗ്നർ കുന്തിക്കു് ചുറ്റും നിലവിളിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരുന്ന ശ്മശാനം.

“അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പാണ്ഡു ജഢം തീകത്തിക്കുന്നതിനു
പകരം രഹസ്യമായി കാട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാം എന്ന നീക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കു�
േമ്പാൾ, ഇടിച്ചു കയറി വന്ന സന്യാസികൾ, കുരുവംശത്തിെന്റ യമുനാതീര അന്ത്യ�
വിശ്രമഘട്ടിൽ തെന്ന േവണം ഔേദ്യാഗിക ബഹുമതികേളാെട ശവത്തിനു തീ െകാ�
ളുത്താൻ എന്നു് ആചാരപരമായി നിർബന്ധിച്ചു. ഒപ്പം, ചിതയിൽ ചാടാൻ നി�
ങ്ങൾ രണ്ടു േപരും ഹൃദയപൂർവ്വം തയ്യാറാവണം എന്നു് ഒച്ചെവച്ചു അവർ ആെളക്കൂ�
ട്ടി. ചിത കത്തിപ്പിടിച്ചേപ്പാൾ, ‘എെന്ന തീയിൽ എറിയരുേത എനിക്കു് മരിക്കണ്ട,
എനിക്കിനിയും പുനർവിവാഹം െചയ്തു ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കണം, ഈ ഷണ്ഡെന്റ ചി�
തയിൽ എെന്ന കരിപ്പിക്കരുേത എെന്ന െകാല്ലരുേത’ എന്നു് വാവിട്ടു് നിലവിളിച്ചാ�
ണു് മാദ്രി കത്തിയമർന്നതു്. കുട്ടികൾ അഞ്ചു േപരും എെന്ന ഭീതിയിൽ വളഞ്ഞു,
അമ്മാ തീയിൽ ചാടി ഞങ്ങെള അനാഥരാക്കരുെത എന്നവർ കാട്ടുഭാഷയിൽ യാ�
ചിക്കുന്നതാണു് ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതു്.”

2018/11/05

“േപരും പദവിയും നാവിൻതുമ്പിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അതു് നാ�
ടകീയമായി െപാതുേവദിയിൽ ഒരു സംഭവമാക്കി അവെനയും കൂട്ടെരയും സമൂഹമ�
ധ്യത്തിൽ നാണം െകടുത്താൻ നിങ്ങൾെക്കന്താണിത്ര മടി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു, “ൈലംഗികാതിക്രമം െചയ്തു െപാതുേവദിയിൽ െഞളിയു�
ന്നവെന പിെന്ന എങ്ങെന ശിക്ഷിക്കാനാണു്? ചൂതാട്ടസഭയിൽ മാധ്യമ വിലക്കു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയിേല്ല?” പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപരുെമാത്തു നഗ്നപാദപാഞ്ചാലി
പന്ത്രണ്ടു വർഷ വനവാസത്തിനു പുറെപ്പടുന്ന േനരം.
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“ഹസ്തിനപുരി സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമവ്യാപാരവും ചൂതാട്ടവും നൂറ്റാണ്ടുകളാ�
യി തുടരുന്നതേല്ല കാരണം? പാഞ്ചാലി എന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാ�
േണാ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിലൂെട ഇന്നെല അപമാനിക്കെപ്പട്ടതു്? അേതാ, അരനിമി�
ഷത്തിൽ പദവി മാറിയ പാഞ്ചാലിേയാ? എെന്ന കൗരവ അടിമയാക്കിയ യുധി�
ഷ്ഠിരനാേണാ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ െപാരിക്കെപ്പേടണ്ടതു്? അേതാ, നിയമവിേധയമായി
അടിമയുെട ഉടുതുണിയിൽ ൈകവച്ച ഉടേയാേനാ?”

“യുദ്ധത്തിനു് തയ്യാെറടുക്കുകയാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “എവി�
െട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും വാടിയ മുഖങ്ങളും ഒട്ടിയ വയറും കാണുന്ന നാടി�
നു രണ്ടാമെതാരു യുദ്ധെക്കടുതി സഹിക്കാനാവുേമാ?”

“അടിേച്ചൽപ്പിക്കുകയേല്ല ഞങ്ങളിൽ യുദ്ധം? കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവർ�
െക്കാപ്പം യുദ്ധം െചയ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾെക്കതിെര സംഘടിച്ചിരിക്കയാണു്.
ൈസനിക വിധവകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ജീവിത െചലവു് ഹസ്തിനപുരി ഏെറ്റടു�
ക്കുെമന്നു് വാഗ്ദാനം െകാടുത്താണു് ദുേര്യാധനൻ ഓടി നടന്നു സഖ്യകക്ഷി ൈസനി�
കെര കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൂെട കൂട്ടിയതു്. അവകാശവാദങ്ങളുമായി നിത്യവും ഓേരാ
നാട്ടിൽ നിന്നു് പ്രതിനിധികൾ ഇവിെട കുതിരപ്പന്തികളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഥ�
കെളാന്നും പേകൾക്കാറില്ല? അേതാ, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ മാട്ടിറച്ചി തിന്നു
കഥ െമനയുകയാേണാ? ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതക്കു േവണ്ടി ജീവത്യാഗം
െചയ്തവർ എന്നാണവർ േമനി പറയുന്നതു്. യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റ രാജ്യത്തിൽ നിന്നു്
േജതാക്കൾ കപ്പം േനടുന്നതു് പതിവായിരിക്കാം, േതാറ്റ രാജ്യങ്ങൾ സംഘടിച്ചു േജ�
താക്കളിൽ നിന്നു് നഷ്ടപരിഹാരം േതടുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഹിംസ മന്ത്രിച്ചു താടിക്കു
കയ്യും വച്ചിരിക്കേണാ?”

2018/11/07

“ഏതു കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും കാണാം ഒരു സ്വതന്ത്ര വനി�
തക്കു്, ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യം വരാത്ത ഇടം. അത്തരം ഏകാന്ത
നിമിഷങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലി മൂളിപ്പാട്ടു് പാടുേമാ?, വായിക്കുേമാ, എഴുതുേമാ, അേതാ
മതിമറന്നു നൃത്തം െചയ്യുേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വകാര്യ ഇടം എന്ന െപണ്ണവകാശം പാഞ്ചാലിയുെട കാര്യത്തിൽ എനിക്കു്
പരിചയമുണ്ടു്. േനരിൽ കാണാൻ ഒരിക്കൽ രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു ഒരു ചാരെന േപാ�
െല പതുങ്ങി പതുങ്ങി പാഞ്ചാലിക്കു പിന്നിൽ െചന്നു് അവൾ എന്താണു് ഇത്തവണ
പതുെക്ക പാടുന്നതു് എന്നു് ഞാൻ െചകിേടാർത്തു. േകട്ടേപ്പാൾ, െഞട്ടി പിന്തിരി�
ഞ്ഞു. പിെന്ന ഞാൻ അവളുെട ഏകാന്തതയിൽ കയറി െചന്നിട്ടില്ല. എന്തായിരു�
ന്നു അെതേന്നാ? അെതാരു കുഴപ്പം പിടിച്ച പാടൽ ആയിരുന്നു. ഭർത്താവു് േകൾ�
ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നു്. പടിഞ്ഞാറു കടേലാരനഗരത്തിേലക്കു േനാട്ടെമറിഞ്ഞു
േമാഹന രാഗത്തിൽ സ്വാഗതം കൃഷ്ണാ പാടി പ്രിയെപ്പട്ടവെന അവൾ സ്വാഗതം െച�
യ്യുകയായിരുന്നു. അവളുെട ഭർത്താവു് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടകാമുകെനന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ച
ഞാൻ നിസ്സഹായനായ േനരം. ചിതയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ േദഹത്യാഗം െചയ്യാൻ
േതാന്നിയ അഭിശപ്തമുഹൂർത്തം.”
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“സത്യഭാമെയ നിങ്ങൾ േതെച്ചാട്ടിച്ച കഥ േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അർജ്ജു�
നഭാര്യ സുഭദ്ര ആദ്യദർശനത്തിൽ തെന്ന നിങ്ങളുെട വായടച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“അടവുകൾ പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞ സത്യഭാമെയവിെട? ശിശുഹൃദയമുള്ള സുഭദ്ര�
െയവിെട?” എങ്കിലും എെന്ന ഒന്നടിെതറ്റിക്കാൻ സുഭദ്രക്കായി എന്നു് ഞാൻ സമ്മ�
തിക്കുന്നു. അതും ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയായിരിക്കുേമ്പാൾ. അർജ്ജു�
നൻ പുറത്തുേപായേപ്പാൾ സുഭദ്ര എെന്ന മുടി മുതൽ കാലടി വെര േനാക്കി അത്ഭു�
തെപ്പട്ടു, “െകാച്ചുസുന്ദരീ, അഞ്ചു പ്രസവിച്ച ശരീരമാേണാ ഇതു്?”

2018/11/08

“സ്വത്തുതർക്കത്തിന്നതീതമായി പാണ്ഡവർക്കും െകൗരവർക്കുമിടയിെലാരു
സംഘർഷഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനരനുഭവത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെതേപ്പാഴാ�
യിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ വീടു് പ്രതീക്ഷിച്ചു
ഞങ്ങൾ നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ
നിത്യവും സന്ധ്യക്കു് വന്നു ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കാൻ േപാവുന്ന രാജകീയവസതി�
യിൽ പുതുതായി േവണ്ടുന്ന െസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് സരസമായി ഓേരാന്നു് േചാദി�
ക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും അറിേവാ അനുഭവേമാ ഇല്ലാത്ത പാണ്ഡവർ,
അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു് ഞങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കും. പുതുെസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു്
ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ മതിേപ്പാെട ദുേര്യാധനൻ േകട്ടു് സമ്മതഭാ�
വത്തിൽ തലയാട്ടും. ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും േതാന്നുന്നത്ര ഹൃദ്യമായ െപരുമാറ്റ�
മായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റതു് എന്നതിൽ എനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നിയ ഊഷ്മളത, യാ�
ത്ര പറയുന്ന സമയം വളെര നീളും. യാത്രയാക്കി മടങ്ങി വന്നാൽ, പത്തു കണ്ണുകൾ
തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി രാത്രി ഭീതിതമാക്കും.”

2018/11/09

“ദാമ്പത്യത്തിെല പ്രണയം വിചിത്ര സങ്കൽപ്പമാെണന്നു പറയുന്നവരുണ്ടു്. നി�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയം ഒരു നിറസാന്നിധ്യമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതു് എേപ്പാ�
െഴങ്കിലും തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത പാണ്ഡവർക്കിടയിൽ
പതിവാെണങ്കിലും, പ്രണയപാഞ്ചാലിെയ പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കാൻ േമാഹിക്കു�
ന്ന ഒന്നിലധികം പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെള എനിക്കറിയാം.” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ജലാശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ മലർന്നു നീന്തുന്നതു് ദൂെര നി�
ന്നു് കാണാമായിരുന്നു. വനവാസക്കാലം.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രണയം എന്ന പദം പരാ�
മർശിക്കെപ്പട്ടു. ഒേര പായ പങ്കിടുന്നവളുമായുള്ള നിത്യകുടുംബബന്ധത്തിൽ പ്രണ�
യത്തിെനന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ നിർജ്ജീവശബ്ദത്തിൽ അേപ്പാൾ േചാ�
ദിച്ചു. മറ്റു നാലു േപരും അനുകൂല മുഖഭാവത്താൽ ശരി വച്ചു. അേതാെട പ്രണയം
എന്ന വികാരം, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു് എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി.”
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“േപാറേലൽക്കാെത പാണ്ഡവർ രക്ഷെപ്പട്ടതു് കുന്തിയുെട സഞ്ചിത പുണ്യം
െകാണ്ടാെണന്നു വിദുരർ ഇന്നെല പറയുന്നതു് േകട്ടേല്ലാ. മിതഭാഷിെയന്നു േപരു�
േകട്ടയാൾ അത്യുക്തിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര അനിശ്ചിതത്വത്തിെന്റ നാളുകൾ.

െതാലിപ്പുറേമ േചാര െപാടിയാെത അഞ്ചുേപരും േപാർക്കളത്തിൽ നിന്നു് പു�
റത്തു ചാടി എന്നെതാരു ആകസ്മിതെയന്നു കരുതിയ എനിെക്കാരു പെക്ഷ െതറ്റി.
എന്നാൽ, പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും, എെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ, മാനസിക േരാഗ�
ത്തിനു് രഹസ്യ ചികിത്സ േനടുന്നവരാെണന്ന സത്യം.

“സഞ്ചിത പുണ്യവതി” അറിയാതിരിക്കെട്ട.

2018/11/10

“ദൂെര ദൂെര, ഗംഗാ സമതലത്തിൽ നിന്നു് ഇടയ്ക്കിെട നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള വന്നു
കണ്ടു തിരിച്ചു േപാവുന്നതിെന്റ രഹസ്യെമന്തു്?”, നകുലൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“നാലു ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നു് കൗരവ രാജസ്ത്രീകളുെട നൂേറാ�
ളം വസതികളിെല അേന്തവാസികെള വായനക്കാരായി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അവർ�
ക്കു് ഗംഗേയാ ഹിമാലയേമാ കൗതുകവാർത്തയല്ല, ‘കൗരമ അടിമ പാഞ്ചാലി’യുെട
പരിേദവനങ്ങൾ മതി. െകാട്ടാര സമുച്ചയത്തിെല ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പു് മാത്രമാണു്
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ എനിക്കു് അനുവദിച്ചു തന്നെതങ്കിലും, കുരുവംശഹത്യ ഒരിതി�
ഹാസത്തിനു ഭാവിയിൽ വിഷയമാവുെമങ്കിൽ, എെന്റ ‘പാഞ്ചാലീ അഭിമുഖങ്ങളി’ൽ
വ്യക്തമാവുന്ന െപണ്ണവകാശ േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു്, കൗരവപാണ്ഡവരുെട സ്വത്തവ�
കാശത്തർക്കെത്തക്കാൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ േലാകശ്രദ്ധ കിട്ടുെമന്നാണു് പ്ര�
ത്യാശ. അതാ, കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറനുമായി പാഞ്ചാലി മുറ്റെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഒരു
ൈക ഞാൻ സഹായിക്കെട്ട?”

“നിങ്ങൾ ആെളാരു വിമതനാെണന്നറിയാം പെക്ഷ മദ്യപിച്ചു െകട്ടുകഥ പറയാ�
നുള്ള േനരമാേണാ ഇതു്?”, ചാർവാകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷ�
ത്ര പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“എന്തുെകാണ്ടായിരുന്നു ചിതയിൽ വച്ചിരുന്ന അഭിമന്യുജഢം കുഴി കുത്തി പാ�
ണ്ഡവർ മറവു െചയ്തതു് എന്നു് നിങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചുേവാ? അർജ്ജുനനാണു് ഈ
കൃത്രിമ ശരീരനിർമിതിയുെട ഉപജ്ഞാതാവു് എെന്നാന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു േപായി
എഴുതിക്കളയരുതു്. അേയാധ്യയിൽ നിന്നു് വനവാസത്തിൽ േപാവുേമ്പാൾ സീ�
തെയ ഇങ്ങെന ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു, ഒരു ‘നിർമ്മിതിസീത’െയ കാട്ടിേലക്കയച്ചിരുന്നു.
മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിെന്റ ഗതി മാറ്റാൻ അതിൈവകാരിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുെന്നാ�
രു ചതിെക്കാല േവണെമെന്നാരു യുദ്ധതന്ത്രആവശ്യം രഹസ്യമായി നടപ്പിലാക്കി�
യതിെന്റ ഭീകരമായ ഫലം, വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാെമാെക്ക കാണും. സുഭദ്രയു�
െട മകൻ അഭിമന്യു ഇേപ്പാൾ ബലരാമെനാപ്പം പുണ്യസ്ഥലികളിൽ തീർത്ഥയാത്ര�
യിലാണു്.”

2018/11/12
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“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കാലത്തു് ക്രമമനുസരിച്ചു് പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് ഗർഭം ധരിച്ചു
ജന്മം നൽകിയ ആൺകുട്ടികളഞ്ചു േപെരയും േപാറ്റി വളർത്താൻ പാഞ്ചാലയിേല�
ക്കു് നവജാതശിശുവിെന സ്വയം െകാണ്ട്േപായ നിങ്ങൾ, പെക്ഷ, വഴിയിലുള്ള
ഹസ്തിനപുരിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്ന പാണ്ഡവമാതാവു് കുന്തിെയ ഒരിക്ക�
ലും െചന്നു് കണ്ടില്ല എന്നാണു ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ പരിഭവിക്കുന്നതു്. കുന്തിക്കു്
െകാച്ചുമക്കെള ഒന്നു് കാണേണ്ട?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പനംകുട്ടയിൽ വച്ചു പുഴയിെലാഴുക്കിയും, ഗംഗയിൽ മുക്കിെക്കാന്നും േപറ്റുചൂരു�
ള്ള കുഞ്ഞുങ്ങെള ‘പരിചരണം’ െചയ്യുന്ന േസ്നഹനിധികളായ അമ്മമാർ വസിച്ച
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതേല്ല പാവം എെന്റ കുട്ടികൾക്കു്
നല്ലതു്?”

2018/11/13

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

“ദുേര്യാധനാ നിെന്റ കഥ ഞാനിന്നു കഴിക്കും” എന്നു് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി എെന്റ
അരെക്കട്ടിലിടിച്ചു നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി െകാലവിളിക്കുേമ്പാൾ, വഴങ്ങുകയാേണാ
ഞാൻ പതിവ്?, അേതാ നിങ്ങളുെട സ്വകാര്യതയിൽ ഇടെപട്ടു േചാദ്യം െചയ്യുക�
യാേണാ?

“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു എന്ന േതാന്നലുണ്ടാേയാ കൗരവൻ നിങ്ങെള അംഗരാജാ�
വായി വാഴിച്ചേപ്പാൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രച്ഛഹ്നേവഷെമന്നറിഞ്ഞുതെന്നയാണു് പട്ടാഭിേഷകത്തിനു വഴങ്ങിയതു്. വി�
ദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന ഞാനും ദുേര്യാധനനും പരിസമാപ്തിയിെലത്തിച്ച ആ തട്ടിപ്പു
പെക്ഷ, പാണ്ഡവർ മുഖവിലെക്കടുത്തു എന്നതാണു് ഞങ്ങളുെട വിജയം. ആയുധ�
മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ എത്തിയ എെന്ന, ജാതി േചാദിച്ചു നാറ്റിക്കാനല്ലാെത
കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭീമനുേണ്ടാ അംഗരാജ്യം എവിെടയാെണന്നു് െനഞ്ചുവിരി�
ച്ചു െവല്ലുവിളിക്കാൻ ൈധര്യം? ഒരു പണത്തൂക്കം െപാന്നില്ലാത്ത വ്യാജകിരീടം ധരി�
ച്ചു ഞാൻ വാണിജ്യവീഥിയിൽ േപാവുേമ്പാൾ, ഭീമൻ ഇന്നെല കൂടി ഓച്ചാനിച്ചു നിൽ�
ക്കുന്നതു് ഒളിേനാട്ടത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു.”

“കൂറു മാറാൻ പ്രേലാഭനമുണ്ടായിട്ടും, പാണ്ഡവ പക്ഷേത്തക്കു േപാവിെല്ലന്നുറ�
പ്പിക്കാൻ മാത്രം ദുേര്യാധനേനാടു് നിങ്ങൾ അടിമെപ്പട്ടിരുേന്നാ?” കൗരവ ൈസ�
ന്യാധിപ പദവിേയറ്റ കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം േവണെമന്ന ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ ആവശ്യത്തിനു് ആയു�
ഷ്കാല അംഗീകാരം െകാടുത്തു. അവൻ എേന്നാടു് ഐക്യെപ്പട്ടു, വളർച്ചക്കായി തു�
ണച്ചു. പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി പാണ്ഡവ പക്ഷേത്തക്കു് േപായാൽ, കുന്തി ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളം മഹാരാജാ പദവി വഹിക്കുമായിരിക്കാം, പെക്ഷ പിെന്ന
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േനരിടുക പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട ആറു പ്രതിേയാഗികെള ആയിരിക്കും. ഇന്നു് രാത്രി�
േയാെട നിങ്ങൾക്കറിയാനാവും, പ്രകൃതി എെന്ന ൈകവിടുേമാ? അർജ്ജുനെന നി�
ലനിർത്തുേമാ?”

2018/11/14

“ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറും മുമ്പു് ഹസ്തിനപുരിയിെല ഇടക്കാലത്തിൽ
െകൗരവ േപ്രമാഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരിച്ചിട്ടും, ‘അവർ കൂട്ടം േചർേന്നാ ഒറ്റേക്കാ എെന്ന
വക വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഓർമയിെല്ല’ന്നു് നിങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലം െകാടുത്തതായി
േകട്ടു. ‘ഹീനവ്യക്തി’കെള മഹത്വെപ്പടുേത്തണ്ട കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ തീ വച്ച വനത്തിൽ പുക ഉയർന്നു വായു മലിന�
െപ്പട്ടിരുന്നു.

“പ്രണയതിരസ്കാരത്തിലും പ്രതികാര ബുദ്ധിയില്ലാത്തതു ഗാന്ധാര കുലീനതയ�
േല്ല? പ്രേലാഭനമുണ്ടായി. ൈവകാരികേമാ ശാരീരികേമാ ആയ പരാക്രമം ഉണ്ടാ�
യില്ല, േനരിട്ടു് കയ്യിൽ തന്ന സേന്ദശങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും കാണാമായിരുന്നു സം�
ശയാതീതമായ ആധികാരികത. ഇെതാന്നുമില്ലാത്ത പാണ്ഡവെര പായക്കൂട്ടിൽ
പങ്കുകാരാക്കുന്ന ഞാൻ ഏതു ഭാഷ െകാണ്ടു േവണം കൗരവെര അടയാളെപ്പടു�
ത്തുവാൻ?”

2018/11/15

“നിങ്ങളഞ്ചു േപേരാടും പാഞ്ചാലി ഒരുേപാെല ഹൃദ്യമായി െപരുമാറുെന്നാരു
െപാതുസന്ദർഭമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ മാത്രമുണ്ടായി�
രുന്ന േനരം.

“പരിപൂർണ്ണ ആധിപത്യവും നിയന്ത്രണവും ഉെണ്ടന്നവൾക്കുത്തമേബാധ്യം വരു�
ന്ന അപൂർവ്വം സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങേളാടു് കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മളതയും ഉല്ലാസ�
ഭാവവും എങ്ങെന മറക്കും. എന്നാൽ, ഞങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലുെമാരാൾ കരുതലി�
ല്ലാെത അവേളാടു് കലഹിക്കാേനാ, വിേയാജിക്കാേനാ ശ്രമിച്ചാൽ, തകർന്നു വീഴു�
കയായി ആ ‘ഹൃദ്യ’ ചില്ലുെകാട്ടാരം.”

“ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മറ്റു പാണ്ഡവർ മന്ത്രാലയങ്ങളിേലക്കു് േപാവു�
േമ്പാൾ, ഭീമനും നകുലനും മാത്രെമന്താ ആട്ടുകട്ടിലിൽ ൈസ്വരസല്ലാപം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര നവ പാണ്ഡവ ഭരണകാലം.

“ഉച്ചയുറക്കത്തിനുമുമ്പു് ദുേര്യാധനവധം േനർസാക്ഷിെമാഴി നകുലനിൽ നിന്ന�
യാൾക്കു് നിത്യവും േകൾക്കണം. മഹാറാണിയുെട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു അനുമതി�
യില്ലാെത കയറി, ദാമ്പത്യരഹസ്യം േചാർത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തകേര, നിങ്ങൾ മറ�
ന്നുേപാവരുേത, ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ ഹസ്തിന�
പുരിയുെട ഭാവിസുരക്ഷെയക്കാൾ കൗതുകം ഭൂതകാലത്തിെല വർേണാജ്ജ്വലമായ
കുരുേക്ഷത്രമാണു്.”

“േകഴുന്നുേവാ െകാട്ടാരഗുരു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“പാണ്ഡവവംശഹത്യക്കു് കൗരവെകാലയാളികളുെട കൂെട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി കു�

രുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടു നാൾ ഞാൻ േപാരാടി എന്നു് നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ച�
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േല്ല? സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരത്തിനു് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചർച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ,
േനരിയ ബലപരീക്ഷണം നടത്തിെയന്നേല്ല ഉള്ളൂ? ജീവഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല?
യുദ്ധം െചയ്താലും തപസ്സിരുന്നാലും, എല്ലാം വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ േവേണ്ട വിലയി�
രുത്താൻ? എെന്റ യുദ്ധപരിചരണത്തിനു് ദുരർത്ഥം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാടു�
ക്കുേമ്പാൾ, നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ഹരിശ്രീ പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ.
പരീക്ഷിത്തു്, അഭിമന്യുവിെന്റ ഏക മകൻ. മന്ദബുദ്ധിയാെണന്നു കരുതി ഞാനവ�
െന ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുരുവംശത്തിൽ രാജാവില്ലാെത േപാവിേല്ല.”

2018/11/16

“സമയം കിട്ടിയിെല്ലന്നു് വരും. അജ്ഞാതവാസം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു് യുദ്ധ�
കാഹളത്തിെന്റ ബഹളമായിരിക്കും. ഈ മരം ചാരിയിരുന്നു അടുക്കും ചിട്ടയും േനാ�
ക്കാെത േബാധധാരാ രീതിയിൽ ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് ഊളിയിട്ടാൽ മതി, വരുംയു�
ഗത്തിേലക്കു് നിങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക ആത്മകഥ ആധികാരികതേയാെട ൈകമാ�
റാം, സഹകരിച്ചുകൂെട?”, വിരാട ൈസനികേമധാവിയായിരിെക്ക ദുരൂഹ സാഹച�
ര്യത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട യുവകീചകെന്റ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യു�
കയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലും വനവാസത്തിലും നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടിയതു് നാഴികക്കല്ലുകൾ
മാത്രം, ഇനി അവക്കടിയിെല കരിക്കുന്നൻമാെരയും പഴുതാരകെളയും ഞാൻ
തെന്ന േവേണാ പുറെത്തടുക്കാൻ?”

2018/11/17

“വിരണ്ടുേവാ സ്ത്രീഹൃദയം? െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.
“ഗദ കുലുക്കി വന്നതു് ഭീമനാേണാ ഭീഷ്മരാേണാ എെന്നാന്നുമല്ല കാര്യം. ദശാ�

ബ്ദങ്ങളായി രാജവധുക്കളും കൗരവകുടുംബങ്ങളും അന്തിയുറങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് അർദ്ധരാത്രി മുടികുത്തിപ്പിടിച്ചു പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞേപ്പാൾ നിലത്തു ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്നു ദുേര്യാധനനാമം ജപിച്ചതാണു് ഭരണകൂടകിങ്കരന്മാെര െചാടിപ്പിച്ചതു്.
നാമജപം നിർത്തി പാണ്ഡവ സുവിേശഷത്തിനു െചവിേയാർക്കാൻ ചാരേമധാവി�
െയന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങളിേലക്കു് പാലം പണിയുന്ന നകുലൻ പറഞ്ഞു. അവ�
െന്റ വാക്കുകളിൽ േതനുെണ്ടങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിഷമാെണന്നറിയുന്ന കൗരവ അനാ�
ഥകൾ ജപശബ്ദം നിലനിർത്താത്തതവെര ക്രുദ്ധരാക്കി. ഭരണകൂടെത്ത പ്രേകാ�
പിപ്പിച്ചാൽ എന്നു് മുരണ്ടുെകാണ്ടവർ ഒരു പാവം പുതുതലമുറ കൗരവകുമാരിയുെട
മടിക്കുത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, ആകാശത്തു നിന്നു അശരീരിേപാെലാ�
രു ദിവ്യശബ്ദം, തുടർന്നതാ അടിെകാണ്ടു ചളിെവള്ളത്തിേലക്കു െതറിച്ചുവീഴുന്ന ഭീമ�
നും-അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി, മുറിേവറ്റ ശരീരം ദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ എേന്നാ ഉേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും, ആശ്രിതേരാടുള്ള കരുണയും കരുതലും അവൻ
സൂക്ഷ്മേലാകത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു.”

“രാജമാതാ സത്യവതി െചയ്ത അവിേവകമായിരുന്നു മേനാഹാരികളായ നി�
ങ്ങൾ ഇരുവെരയും ക്ഷയേരാഗി വിചിത്രവീര്യെന്റ കിടക്കയിേലക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടു�
ത്തതു്. അയാൾ േചാര തുപ്പി മരിച്ചേപ്പാൾ, സത്യവതി ഇനിെയാരു അക്രമം െചയ്തു,
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തടിച്ചു കുറിയ ഒരു സന്യാസിക്കു പ്രേവശനം നൽകി. കാശിരാജകുമാരികളായിരു�
ന്ന നിങ്ങളുെട സ്വയംവരത്തിൽ വന്നു തട്ടിെക്കാണ്ടു വന്നു, ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിെല അശ്ലീല രതിക്കു ഇരയാക്കിയ ഭീഷ്മെര നിങ്ങൾ െപാറുത്തുേവാ? അേതാ,
ഉള്ളിൽ കനൽ വിടാെത എരിഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അംബിക അംബാ�
ലിക എന്നീ രാജസ്ത്രീേളാടു് േചാദിച്ചു. െകാട്ടാരെക്കട്ടിനു പിന്നിെല മാേന്താപ്പുകളിൽ
അവർ നടന്നു.

“വിചിത്രവീര്യൻ ഷണ്ഡനായിരിക്കാം എന്നു് ഞങ്ങൾ സത്യവതിേയാടു് പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ഭീഷ്മെര പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനാണു് നിർേദ്ദശിച്ചതു്. ആ ദൗത്യവും അപമാനക�
രമായിരുന്നു. താടിയും മുടിയും നരച്ചു പിതാമഹപദവിയിെലത്തിയിരുന്ന ഭീഷ്മെര,
ഇനിയും വിധവകളായിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു േപർ നിത്യജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർല്ല�
ജ്ജം പരിപാലി േക്കണ്ടി വന്നതു് െപണ്ണഭിമാനത്തിേനറ്റ പ്രഹരമായി. ഒരു വശത്തു
വിചിത്രവീര്യൻ േപപിടിച്ച പായിൽ ഞങ്ങെള രാത്രി മുഴുവൻ വട്ടം കറക്കി. പകൽ
പിതാമഹെന പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ േവഷം െകട്ടി പരാജയെപ്പട്ടു. കൃത്യനിർ�
വ്വഹണത്തിൽ അനാസ്ഥ കാട്ടിെയന്നാേരാപിച്ചു സത്യവതി പിന്നീടു് ഞങ്ങളുെട കി�
ടക്കയിേലെക്കറിഞ്ഞ ആൾരൂപമായിരുന്നു തടിച്ചു കുറുകിയ ശരീരവും, നരച്ചു ജടപി�
ടിച്ച താടിയും ഉള്ള വ്യാസൻ. അേതാെട ഞങ്ങൾ മേനാേരാഗികളായി. ഞങ്ങൾ�
ക്കുണ്ടായ അഭിശപ്ത സന്തതികൾ കുരുവംശനാശത്തിനു കാരണമാവെട്ട എന്നു് േപ�
ടിപ്പിച്ചാണു് േകാപിഷ്ഠമുനി കാട്ടിേലക്കു് തിരിച്ചുേപായതു്.”

2018/11/18

“േപാർക്കളത്തിൽ അർജ്ജുനെന്റ അസാന്നിധ്യം മുതെലടുത്തായിരുന്നു സാ�
ഹസികൈസനിക ദൗത്യത്തിനു് അഭിമന്യു മുതിർന്നെതെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു ൈക�
കഴുകാനാവുേമാ നിങ്ങൾക്കു്? പ്രായപൂർത്തിെയത്താത്ത കൗമാരേപാരാളിയുെട
രക്ഷാകർത്താവേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദ്വാരകയിെല ൈസനികപരിശീലനകാലത്തു ചക്രവ്യൂഹരഹസ്യം അഭ്യസിച്ചി�
ട്ടുേണ്ടാ എന്നു് വ്യക്തതേയാെട അഭിമന്യുവിേനാടു് ഞങ്ങൾ േചാദിച്ചിരുന്നു. ഗർ�
ഭസ്ഥശിശുയായിരിക്കുേമ്പാൾ അമ്മ സുഭദ്രേയാടു് അർജ്ജുനൻ പറയുന്നതു് േകട്ട
പരിചയമാെണന്നവൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ േബാധ്യമായി ആ കൗമാര മനസ്സിെന്റ ദു�
രഭിമാനവ്യാപ്തി. ചുഴലിയായി പാഞ്ഞു െചന്നു് കൗരവരിൽ നാശം വിതക്കാനുള്ള
ഇച്ഛശക്തിയുെണ്ടന്നവകാശെപ്പട്ടു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, മുതിർന്നവരുെട അനുഗ്രഹം
േതടാെനാന്നും അവൻ മുതിർന്നില്ല. അമ്മ സുഭദ്രേയാടു യാത്ര പറയുന്നതു് കണ്ടു.
അകാലമരണം അവൻ േചാദിച്ചു വാങ്ങി എന്നതാണു് ഞങ്ങളുെട നിഗമനം. ഒേന്ന
എെന്ന കുഴക്കുന്നുള്ളു എവിെട അവെന്റ അച്ഛൻ? യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ അടുത്ത കിരീ�
ടാവകാശിയായി അഭിമന്യു അവകാശമുയർത്തുെമന്ന ആശങ്കയിൽ അധികാരേമാ�
ഹി പാഞ്ചാലിയുെട കുടിലനീക്കമാേണാ അപകടസാധ്യതയുള്ള ചക്രവ്യൂഹദൗത്യം
എെന്നാന്നും േചാദിക്കരുേത. ഇന്നെല മുതൽ പാഞ്ചാലി താമസം ഇവിെടയല്ല.
ഞങ്ങൾക്കു് അവളിൽ ഉണ്ടായി എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു ശീലിച്ച അഞ്ചു മക്കെള പരി�
ചരിച്ചു അടുെത്താരു പാളയത്തിലാണു്.”
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“അസാധാരണ ഗുരുദക്ഷിണയുെട ഔപചാരിക സമർപ്പണം ദൂെര ഒരു മരത്തി�
െന്റ പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിന്നാണു് ഞങ്ങൾ കണ്ടതു്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ടിെല്ലങ്കിലും, ദൃശ്യം സൂചിപ്പിച്ചതു്, േചാരയിറ്റുന്ന തള്ളവിരൽ തളിർെവറ്റി�
ലയിൽ ഗുരുവിനു നിങ്ങൾ ൈകമാറുേമ്പാൾ ഉച്ചരിച്ചെതേന്താ േകട്ടു് േദ്രാണർ കുലു�
ങ്ങിക്കുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തു് നർമ്മം പറഞ്ഞായിരുന്നു കഠിന ഹൃദ�
യെന ഇത്രമാത്രം രസിപ്പിക്കാൻ ആ േവദനയിലും നിങ്ങൾക്കായതു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ഏകലവ്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞങ്ങൾ നിഷാദർ പരമ്പരാഗതമായി മാംസം കഴിക്കുന്നവരാെണങ്കിലും
സസ്യാഹാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങെള സ്വന്തം ൈക െകാണ്ടു് േവട്ടയാടിക്കിട്ടുന്നതു
മാത്രേമ െപാരിച്ചു കഴിക്കൂ. എന്നാൽ മഹാബ്രാഹ്മണരായ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം നിഷാ�
ദർ ദക്ഷിണയായി മുറിച്ചുതരുന്ന തള്ളവിരലാണേല്ല എന്നു് ഞാൻ നിഷ്കളങ്കമായി
േചാദിച്ചതിൽ നർമ്മം കാണാൻ മാത്രം എന്താണിത്ര അപാകത?”

“കടുംപിടുത്തതിൽ നിന്നു് ഒന്നയഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് െകൗരവർ എന്നാണു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പറഞ്ഞു േകട്ടതു്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വച്ചു് േനാക്കുേമ്പാൾ നമു�
ക്കു് അനുകൂലമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനു മിക്കവാറും ഒന്നിലധികം മുൻ നിര കൗര�
വർ തയാറാണു്. വരാനിരിക്കുന്ന രാജസഭേയാഗത്തിൽ നിർേദ്ദശം അംഗീകരിക്കും
എന്നാണവരുെട പ്രതീക്ഷ. പാഞ്ചാലീ. നീെയാന്നു സമ്മതിച്ചാൽ, അട്ടയും െപരു�
ച്ചാഴിയും നിറഞ്ഞ ഈ അഭിശപ്ത വനത്തിെല പന്ത്രണ്ടുവർഷ കഠിനതടവിൽ നിന്നു്
നമുക്കു് രക്ഷെപ്പടാം. സന്യസ്ഥരുെട ഗാർഹികമാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന നിത്യദുരി�
തത്തിൽ നിന്നു് നിനക്കും േമാചനമാവും. ഇേപ്പാൾ കൗരവഭരണത്തിൽ ഉള്ള നമ്മു�
െട പഴയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ തെന്ന, ഒരു അതിഥി മന്ദിരം നമുക്കവർ ദീർഘകാല�
േത്തക്കു് സൗജന്യമായി തരും. വാടക നമ്മളവിെട കൃഷിഭൂമി പാട്ടത്തി െനടുത്തു
ധാന്യം കൗരവർക്കു െകാടുത്തു വീട്ടണം”, യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു പാ�
ണ്ഡവർ മുട്ടുകുത്തി േയാജിച്ചു.

“എന്താണു് നിബന്ധന?”, സംശയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അഞ്ചുേപരിലും പാ�
ഞ്ചാലി എറിഞ്ഞു.

“’വന്ദ്യദുേര്യാധനൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വര്യം” എന്നു് വസതിക്കു മുമ്പിൽ നാം
ആറു േപരും േവെറ േവെറ ചുവരുകളിൽ ഓേരാ മാസവും എഴുതി വക്കണം.

“വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലാണു് ദുേര്യാധനൻ എെന്ന അംഗരാജ്യത്തിെല രാ�
ജാവാക്കി വാഴിച്ചതു് ഞാനതു നിേന്നാടു് ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. െകാ�
ട്ടാരത്തിെല യാഥാസ്ഥിതികർക്കു ദഹിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അതിരഥപുത്രൻ
െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്നതു്. അതു് െകാണ്ടു് വിദുരർ ഉൾെപ്പെട അറിവുള്ള ആരും
ഞാൻ എങ്ങെന അവിെട െചന്നു് ഔപചാരികമായി അധികാരേമൽക്കും എന്നു�
പേദശിച്ചില്ല. ഞാനും അേന്വഷണം നടത്താനാവാെത കുെറ കാലം പരുങ്ങി.
പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു െവട്ടി നഗരം പണിതു രാജാവാകു�
േമ്പാൾ ഞാൻ ആേലാചിക്കുകയാണു് എന്തുെകാണ്ടു് നാം അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു
കുടിേയറിക്കൂടാ? ദുേര്യാധനൻ ഇവിെട വന്നു ഞാനില്ലാത്തേപ്പാൾ നിെന്ന അരു�
താത്തയിടത്തു െതാട്ടു എന്നു് നീ പറഞ്ഞതിനുേശഷം ഞാൻ വീണ്ടും അതിെന കു�
റിച്ചു് ആേലാചിച്ചു. അവിടെത്ത സ് േനഹസമ്പന്നരായ ജനങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കാ�
നും ഒെക്ക അവസരം കിട്ടുന്നതു് നിനക്കും നല്ലതേല്ല?” കിണറിൽ നിന്നു് കർത്ത�
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വ്യേബാധേത്താെട െവള്ളം േകാരുകയായിരുന്ന ഭാര്യേയാടു് കർണ്ണൻ അനുനയ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു.

“ജനിച്ചുവളർന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപാലും ജനങ്ങേളാടു് സമരസെപ്പടാെത,
വിമതവ്യക്തിത്വം വളർത്തിെയടുത്ത നിങ്ങളാേണാ ഇതുവെര കണ്ടും േകട്ടും പരിച�
യമില്ലാത്ത ഏേതാ ഒരു അംഗരാജ്യത്തിൽ സ്വയം രാജാവായി പട്ടാഭിേഷകത്തിനു
ഉത്സാഹിക്കുന്നതു്? ദുേര്യാധനൻ എെന്ന െതാട്ടതു രഹസ്യമായിെട്ടാന്നുമല്ല എന്നു്
നിങ്ങൾക്കറിയാം. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കു് പിടിച്ചു പുറത്തു
േപായേപ്പാൾ എെന്ന ഒന്നു് േനാക്കാൻ േപാലും െമനെക്കടാത്ത നിങ്ങളാേണാ
അന്യഭൂമിയിൽ ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു് ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു് എെന്ന രക്ഷി�
ക്കുക?” കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന മുറ്റത്തു നിന്നവൾ മൺപാത്രത്തിെല െവള്ള�
വുമായി അകേത്തക്കു് കടന്നു.

2018/11/19

“ഇന്നും കണ്ടു, െവളുത്തു നീണ്ട താടിയും മുടിയുമായി ഋഷിതുല്യനായ ഒരു പടുവൃ�
ദ്ധൻ ൈതലം േതച്ചു സാവധാനം നീരാടുന്നതു. ഞാനിങ്ങെന മിഴിച്ചു േനാക്കി ആ
വിചിത്ര കാഴ്ച. േപാരാളികൾ തിരക്കു് കൂട്ടുന്ന നീെരാഴുക്കിൽ എന്താണു് ഈ പരി�
ത്യാഗിക്കു് പ്രസക്തി എന്നയാേളാടു് േചാദിക്കണെമന്നു് ഉള്ളം പിടച്ചു, പെക്ഷ സൂ�
ക്ഷ്മതേയാെട കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തയാൾ പാളയത്തിേലക്കു് േപാവുേമ്പാൾ മന്ത്രിക്കു�
ന്നതു് േകട്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി, അമ്മാ എേപ്പാഴാണു് നീ ആഴക്കയങ്ങളിേലക്കു എെന്ന
വലിെച്ചടുക്കുക, തടവിൽ നിന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക” രാത്രി വെര േജാലി െചയ്തു
തളർന്ന യുദ്ധ നിർവ്വഹണ സമിതി അംഗം ശുഭരാത്രി ആശംസിേക്ക കുരുേക്ഷത്ര
പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധമാലിന്യനീക്കം െചയ്യുന്ന യുവേനതാെവന്ന നിലയിൽ നീ അയാെള തി�
രിച്ചറിയാത്തതിൽ അത്ഭുതമില്ല കുേഞ്ഞ. ആ പരിത്യാഗി രാവിെല മുതൽ ൈവ�
കുേന്നരം വെര േപാർക്കള പരാക്രമങ്ങളിൽ പാണ്ഡവസഖ്യൈസനികേമധാവിക�
ളുെട കരെളത്ര പിളർന്നിട്ടും മതിയാവാെത, ദുേര്യാധനൻ നീരസത്തിൽ വൃദ്ധേനാടു്
ഇന്നും വിരൽ ചൂണ്ടി േചാദിച്ചു, വ്യക്തമാക്കണം ഒത്തുകളിക്കയാേണാ നിങ്ങൾ പാ�
ണ്ഡവരുമായി? ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാൻ, ഒമ്പതു ദിവസങ്ങളായി സർവ്വ�
ൈസന്യാധിപനായ നിങ്ങൾക്കു് സാധിച്ചുേവാ? നാെള പത്താം ദിവസം നിങ്ങളുെട
വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന അന്ത്യേപാരാട്ട ദിനമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന�
േന്നക്കും േലാകം മാനിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര നായകൻ, അെല്ലങ്കിൽ രാത്രിേയാെട നീ�
ക്കം െചേയ്യണ്ട യുദ്ധമാലിന്യം.”

2018/11/20

“ഒറ്റയ്ക്കു് നീന്തുന്നതിൽ കമ്പമുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഊട്ടുപുര�
ജാലകത്തിലൂെട െതളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു, ഉച്ചെവയിലിൽ പാഞ്ചാലി നീന്തി�
ത്തുടിക്കുന്ന ജലാശയം.

“അതീതശക്തികൾ ആറാടുന്ന നീർെക്കട്ടിെല അപായ സാധ്യതേയക്കാൾ
ഞങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതു്, കുളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾക്കു് പിന്നിൽ ഒളിച്ചി�
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രുന്നു്, നഗ്നേമനി െപാങ്ങിയും താണും സ്വർണ മത്സ്യെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി
ഉച്ച െവയിലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാസ്വദിക്കുന്ന സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യമാ�
ണു്”, നകുലൻ പറഞ്ഞു. “എന്നിട്ടവരുെട ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ പിേറ്റന്നു് രാവിെല
സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാണ്ടു് േപായി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന നിത്യേജാലി അവൾ തെന്ന െചയ്യണ�
െമന്നതാണടിമത്തം.”

2018/11/21

“കർണ്ണെന വലവീശാൻ പാണ്ഡവപക്ഷം ൈധര്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ, തിരിച്ചു പാണ്ഡ�
വരിെലാരു വിരുതെന കൂെടക്കൂട്ടാൻ കൗരവർ െകണി വച്ചുേവാ? അേതാ, ധാർമ്മി�
കത വിട്ടുള്ള കളിെയാന്നും കുരുവംശ കുടുംബം കളിക്കിെല്ലന്നു വാശിപിടിച്ചുേവാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു്, കഴിയുെമങ്കിൽ, ചാരവകുപ്പു് േമധാവി നകുലെന കിട്ടാ�
നായിരുന്നു േമാഹം. പാണ്ഡവരുെടയും സഖ്യ കക്ഷികളുെടയും അവനറിയാത്ത
വിഴുപ്പു രഹസ്യങ്ങളില്ല. കൗരവരുെട കൂെട നിക്കാെമങ്കിൽ, ഇേപ്പാൾ കുരുവംശ�
ത്തിെന്റ സ്വന്തമായ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയാക്കാെമന്നു വിലേപ�
ശലിൽ േമാഹിപ്പിച്ചു. പ്രവിശ്യ േപാരാ പരമാധികാരരാജ്യെമന്ന മുൻപദവിേയാെട
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തരണെമന്നവൻ അന്യായമായി വാശി പിടിച്ചു. അതിലും േഭദം യുധി�
ഷ്ഠിരെന തെന്ന വലയിട്ടാൽ േപാേരെയന്നു ഞങ്ങളും തിരിച്ചടിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാപട്യമു�
െണ്ടങ്കിലും, കരാർലംഘനം െചയ്യാത്തവെന കൂെട നിർത്തുന്നതേല്ല നല്ലതു് എന്നും
േചാദിച്ചേതാെട നകുലൻ ഇടഞ്ഞു തിരിച്ചുേപായി. ഇനി വലയല്ല ഉണ്ടാവുക. ബന്ദി�
യാക്കൽ, അതു് യുദ്ധഭൂമിയിൽ േനാക്കാം.”

“കരിമ്പനെയക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പൂർണകായ പ്രതിമകൾ? കുരുേക്ഷത്രയിൽ,
ആർക്കു േവണ്ടിെയന്നറിയാെത, പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവത്യാഗം െച�
യ്ത അജ്ഞാതൈസനികരുെട പാവനസ്മരണെക്കാന്നുമല്ലേല്ലാ?”, യാത്ര കഴിഞ്ഞു
ഹസ്തിനപുരിയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയ െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൂട്ടുഭർത്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ എേന്നാ പാഞ്ചാലിയാൽ തല്ലിപ്പിരിേയണ്ട
പഞ്ചപാണ്ഡവെര, കള്ളച്ചൂതുകളിയിൽ നിസ്വരാക്കി ജീവകാലം മുട്ടുകുത്തിച്ച ധീര�
േസനാനികളായ കൗരവർക്കു കുരുേക്ഷത്രവിധവകളുെട മംഗല്യസൂത്രങ്ങൾ േലലം
െചയ്തു കിട്ടിയ പണം െകാണ്ടു് മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ രണ്ടുദിവസം മുമ്പു് രാഷ്ട്ര�
ത്തിനു സമർപ്പിച്ച ഉപകാരസ്മരണ”, പറഞ്ഞു വായടക്കും മുമ്പു്, ചാരവകുപ്പു് േമധാ�
വി നകുലൻ എറിഞ്ഞ കയർകുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ യുക്തിവാദിെയ രണ്ടു ൈസനികർ
ബലമായി കഴുത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി െകാണ്ടു് േപായി.

“ദുേര്യാധനൻ താമസിച്ചിരുന്ന രാജമന്ദിരം, വിധവ കുടിെയാഴിഞ്ഞിട്ടും, നിങ്ങൾ
േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്താ പ്രശ്നം, സൗകര്യം കുറവാേണാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാത്രി ഞാൻ ഒറ്റക്കവിെട കിടന്നു. “ ഭീമൻ എെന്റ തുടെയെല്ലാടിച്ചു അമ്മാ”
എന്ന നിലവിളി വ്യക്തമായി േകട്ടു് ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു. എങ്ങെന നിത്യവും വിലാ�
പം േകൾക്കും. അതുെകാണ്ടു് ആേലാചിച്ചുറെച്ചാരു തീരുമാനെമടുത്തു. കുരുേക്ഷത്ര
യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗരഹിതമായ എല്ലാ വിധ ആയുധങ്ങളും, (ദുേര്യാധനതുടയിൽ
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തല്ലിയേപ്പാൾ െഞണുങ്ങിയ ഭീമഗദയുൾെപ്പെട) എല്ലാം, ഭാവി തലമുറക്കു് േവണ്ടി
കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രദർശനശാലയായി അതു് വികസിപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുെട കുടും�
ബകഥെയ ഇതിഹാസമാക്കി മാറ്റുന്ന േവദവ്യാസനും അറിയെട്ട, എന്താണു് കൂരമ്പു
എന്താണു് ത്രിശൂലം എന്താണു് യുദ്ധ വിജയം. വരും യുഗത്തിെല സാക്ഷര ജന�
തക്കും മഹാഭാരത ഇതിഹാസം േകട്ടും വായിച്ചു മറിയണമേല്ലാ, പാണ്ഡവർ യുദ്ധ�
വിജയം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാഴും, െകാല്ലെപ്പടുന്നവെന്റയും െകാല്ലുന്നവെന്റയും ഹൃദ�
യേവദന.”

2018/11/22

“എെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാലിെയ ചൂതാട്ടസഭയിൽ
ക്ഷണിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവഅടിമകളായി നിലത്തു കുന്തിരിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവരുെട
േചാര പ്രതിേഷധത്തിൽ തിളച്ചു പതഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചൂതാട്ടപ്പിേറ്റന്നു് കാട്ടുവഴിയിലൂെട നടക്കു�
ന്ന േനരം.

“േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല? പാഞ്ചാലിക്കു വഴി െതറ്റിയ ബന്ധം ദുേര്യാധന�
േനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ എന്തിനു തല പുണ്ണാക്കണം, പാഞ്ചാലിക്കു ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് േനർവഴി ബന്ധം ഉേണ്ടാ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വല്ലേപ്പാ�
ഴും േചാദിക്കുന്നുേണ്ടാ?” വന്മരങ്ങൾ കട പുഴക്കുന്ന േപാെല ഭീമൻ പറഞ്ഞു.

2018/11/23

“മുഖംമൂടി ധരിച്ചുയാത്ര െചയ്യാറുേണ്ടാ? പരുക്കൻ ജനജീവിതമറിയാൻ?
അേതാ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ െപാതുേവദിയിൽ യാന്ത്രികമായി വായിക്കുേമാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ മഹാരാജാവു് എന്തിനു ധരിക്കണം മുഖം മൂടി? േവഷം�
െകട്ടു് േവെണ്ടന്നു വച്ചാൽ േപാെര?”

“വ്യാജ െതളിവുണ്ടാക്കാൻ, ആൾമാറാട്ടത്തിനു് പറ്റിയ സ്ത്രീെയയും ആൺമക്കെളയും
തരത്തിനു് കിട്ടിയതു് െകാണ്ടു് വാരണാവതം അരക്കില്ലം കൃത്യസമയത്തിനു തീ
െകാളുത്തി, പുനർജനിഗുഹ നുഴഞ്ഞു എല്ലാവരും രക്ഷെപ്പട്ടു അെല്ല?” അന്തിമ
വനവാസത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി തല െമാട്ടയടിക്കുകയായിരു�
ന്ന കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വ്യാകരണം െതറ്റിയാലും വാക്കു് െതറ്റരുതു്. സുഖവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ ആൾമാ�
റാട്ടെമാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദിവാസികുടുംബത്തിെന്റ ആത്മത്യാഗം ആയിരു�
ന്നു. അപായം േനരിടുന്ന രാജകുടുംബങ്ങളുെട രക്ഷക്കായി, സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കു�
ന്നതിൽ ആനന്ദം കാണുന്ന വിശ്വസ്ത ജനതയുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തു എന്നതാ�
ണു് മഹനീയ കാര്യം. ഞങ്ങൾ അത്താഴപട്ടിണി കിടന്നും, സന്ദർശകർക്കു് വയർ
നിറെയ മദ്യവും െപാരിച്ച മാംസവും വിളമ്പി െകാടുത്തേപ്പാൾ ഏതറ്റവും േപാവാെമ�
ന്നവർ ഉറച്ചു.”

2018/11/24
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“കിരാതകൗരവരിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത ധർമ്മയുദ്ധത്തിലൂെട കീഴ്െപ്പടുത്തി,
ജനതയ്ക്കു് പൂർണ്ണ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കിയ പാണ്ഡവർ നാടുനീെള ഗ്രാമീണർ
സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പുറെപ്പേടണ്ട ഈ സമയത്തു എവി�
െട പാഞ്ചാലി?”, മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ മുറിേവറ്റ ദുരഭിമാനം മറച്ചുവയ്ക്കാെത
േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല രാത്രി എനിക്കായിരുന്നേല്ലാ അന്തഃപുരത്തിൽ പായക്കൂട്ടിനു ഊഴം.
എേന്താ വൃതമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലി േവെറാരു പായയിൽ കിടന്നു. രാവിെല
ഞാൻ എഴുേന്നൽക്കു േമ്പാൾ ജാലകത്തിലൂെട ഒരു േനാക്കു കണ്ടു-കുളി കഴിഞ്ഞു
െവള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ഉദ്യാനത്തിൽ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നു. രാവിെല േനരെത്ത തു�
ടങ്ങുന്ന െപാതുസ്വീകരണത്തിനു് വരുമേല്ലാ എന്നു് ഞാൻ ധൃതിയിൽ യാത്ര േചാദി�
ച്ചേപ്പാൾ, ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കു് ആചരിേക്കണ്ട വ്യാകുലദിനമാണിന്നു എന്നു് മാത്രം അവൾ
പറഞ്ഞു. സഹേദവനുമായി പിന്നീടാേലാചിച്ചേപ്പാൾ പിടി കിട്ടി, കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം
അജ്ഞാത വാസകാലത്തു കീചകൻ എെന്നാരു ൈസനികൻ ദുരൂഹസാഹചര്യ�
ത്തിൽ ഇേത ദിവസം െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു.”

2018/11/25

“ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പഴയ പതിെവാെക്ക മാറിേയാ, േപാരാട്ടം
ജയിച്ചു ഭരണം പിടിെച്ചടുത്തേപ്പാൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കാട്ടുകുടിലിെല െവറും നിലത്തു ചുറ്റിയിരുന്നു് ഒന്നു കയ്യിട്ടാൽ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം
കിട്ടിയിരുന്ന അക്ഷയപാത്രം, അടിമജീവിതത്തിൽ അെന്നാരനുഗ്രഹമായിരുന്നു,
അത്താഴപ്പട്ടിണി കിടേക്കണ്ടി വന്നു പാഞ്ചാലിെക്കങ്കിലും. െകാട്ടാര ഊട്ടുപുരയിൽ
േപാവാറില്ല, കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും അവിെടയിരുന്നു െപാേയ്പായ
കാലെത്ത കുറിച്ചു് കുന്തിേയാടു് ഏങ്ങലടിച്ചു ഓേരാന്നു് പറയുന്നുണ്ടാവും. അന്തഃപുര
ഭക്ഷണമുറിയിൽ വിളമ്പാൻ ആളില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ നിർ�
േദ്ദശം ഞാൻ വച്ചു, പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികെള െതാഴിലുറപ്പിെന്റ ഭാഗമാ�
യി മൂന്നു േനരം വിളമ്പാൻ നിർത്തിക്കൂെട? ഭീഷണമായ താക്കീതു േപാെല പാഞ്ചാ�
ലിയിൽ നിെന്നാരു ‘മൂളൽ’ േകട്ടു, നിർേദ്ദശം ‘ഏകകണ്ഠമായി’ ഞങ്ങൾ പിൻവലി�
ച്ചു. നിങ്ങൾ കാേണണ്ടെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ, ഊഴം വച്ചു് മാറിമാറി ഞങ്ങൾ
വിളമ്പും, പെക്ഷ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭക്ഷണം കഴിേക്കണ്ട േനരം കൃത്യം േനാക്കി മാത്രേമ
ഊണു മുറിയിൽ വരൂ.”

“നിങ്ങൾക്കയാൾ തിന്മയുെട ശവക്കുഴിയായിരിക്കാം പെക്ഷ കുരുേക്ഷത്രവിധ�
വകൾക്കു നന്മ നിറഞ്ഞവൻ ദുേര്യാധനൻ. കണ്ണീരു െകാണ്ടു് പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യാ�
നവർ യമുനാതീരെത്ത സ്മാരകമണ്ഡപത്തിേലക്കു യാത്രാനുമതി േചാദിക്കുേമ്പാൾ,
അഴിക്കകത്താക്കുെമന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ സങ്കുചിത പൗരേബാധം വ്യക്തമാവു�
ന്നില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എവിെട ദുേര്യാധന ശവകുടീരം? എവിെട വിധവകളുെട പുഷ്പാർച്ചന? ഇെതാ�
െക്കയേല്ല യുദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപുരിയുെട സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യപുനരധിവാസ�
െത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന ചാർവാകമാതൃക വിധ്വംസനം? ശക്തിപ്രകടനമാണു് വി�
ധവകൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് പുതുതലമുറ രാജകുമാരികൾ, ലക്ഷ്യമിടുന്നതു്. ഹസ്തിനപുരി
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നഗരപരിധിയിൽ നിേരാധനാജ്ഞയുണ്ടു് അതു് മറി കടന്നവർക്കു േവണം െപാതു�
സമൂഹെത്ത കയ്യിെലടുക്കാൻ. ദുേര്യാധനെനന്ന ‘ൈദവപുത്ര’െന്റ ഓർമ്മെപ്പരു�
ന്നാൾ അവർക്കു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയിലൂെട ആചരിച്ചാൽ േപാരാ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി
െനഞ്ചത്തടിച്ചു വിലാപത്തിലൂെട ആേഘാഷിക്കണം. പിന്നിൽ േനതൃത്വം െകാടു�
ക്കുന്നതു് ചാർവാകൻ. ഞങ്ങൾ കയ്യും െകട്ടി ഈ പതനത്തിനു മൂകസാക്ഷിയാവ�
േണാ? അേതാ നേവാത്ഥാനസംരക്ഷകരായി ചാട്ട വീശേണാ?”

2018/11/26

“നിങ്ങൾക്കും ഉേണ്ടാ അച്ഛേനാർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു്
േചാദിച്ചു. ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഹേദവൻ എന്ന െപാതുഭീതി ഭീമൻ പിറുപി�
റുത്തിരുന്ന കാലം.

“ഞാൻ മാത്രേമ പാണ്ഡുവിനു് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. കുന്തിയും നാലു പാണ്ഡവ�
രും കുളിക്കാൻ േപായിരുന്നു. മാദ്രി കുളി കഴിഞ്ഞു വരാനും േനരമായി. ൈകമാടി�
െയെന്ന പാണ്ഡു വിളിച്ചേപ്പാൾ, ചൂണ്ടുവിരൽ ഇളക്കി ഞാൻ, ‘േവണ്ട േവണ്ട’ എന്നു്,
ഈറനുടുത്തു കുടിലിേലക്കു് വരുന്ന മാദ്രിെയ േനാക്കി പറഞ്ഞതാെനെന്റ ആദ്യ�
െത്ത അച്ഛേനാർമ്മ. ആരാണു് അച്ഛെനന്നു ഭീഷണമായി പാണ്ഡു േചാദിച്ചു. അശ്വി�
നിേദവതകൾ എന്നു് േകട്ടറിവിൽ ൈകകൂപ്പി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ‘നകുലെന േപാെല
നിനക്കും രണ്ടു ദുർേദവതകൾ േവണ്ടി വേന്നാ ശാപജന്മം തരാൻ?’ എന്നു് നിന്ദി�
ച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഭയന്നു് പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ, അകേത്തക്കു് വരികയായിരുന്ന
മാദ്രിേയാടു് ‘അരുേത അമ്മാ അയാൾക്കരിെക േപാവരുേത, കാലെന്റ സാന്നിധ്യം
ഞാൻ അറിയുന്നു’ എന്നു് ഇരുൈകകളും വീശി വിലക്കിയേതാർമ്മയുണ്ടു്. അൽപ്പം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാദ്രി നിലവിളിച്ചു പുറേത്തക്കു വന്നു, ‘മകേന എെന്റ ൈകകളിൽ
കിടന്നു പാണ്ഡു മരിച്ചു’ എന്നു് അയൽവാസികെള വിളിച്ചു അറിയിക്കാൻ എെന്ന പു�
റേത്തക്കു ഓടിക്കുന്നേതാർമ്മയുണ്ടു്.”

“അമ്മെക്കാപ്പം കുടുംബ ജീവിതവും മധ്യവയസ്സിെല പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പമുള്ള
ഈ അടിമ ജീവിതവും താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കാളുന്ന വയറുമായി കുട്ടിക്കാലത്തു അതിരാവിെല കാട്ടിേലക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാ�
വും വിശപ്പ് മാറ്റി കയ്യിൽ േപരക്കേയാ കഴുത്തു് മുറിച്ച കലമാൻ കുേഞ്ഞാ ആയി തി�
രിെച്ചത്താൻ. ‘പ്രകൃതിയുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജകുമാരന്മാർ’
എന്നു് െചറിയമ്മ മാദ്രി ആശീർവദിക്കുേമ്പാൾ, കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാെട മാനി�
െന്റ െതാലി െപാളിച്ചു ഇറച്ചി കനലിൽ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്നു് ഈ
വനാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലി? വിശപ്പിൽ, പാരവശ്യേത്താെട അക്ഷയപാത്രത്തിൽ
ഞങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും ഒരുമിച്ചു കയ്യിട്ടു വാരിത്തിന്നുേമ്പാൾ, അതിൽ പങ്കു േചരാ�
െത ഊട്ടുപുരക്കപ്പുറെത്ത കിടപ്പറയിൽ നിന്ദേയാെട മുഖം തിരിക്കും.”

2018/11/27

“പുറത്തിറങ്ങാൻ ആവാെത ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ ആറു േപരും
ഒന്നും പരസ്പരം മിണ്ടിപ്പറയുന്നില്ലേല്ലാ.” ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള കാട്ടുവഴിയിലൂ�
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െട കാലവർഷം കുതിച്ചു ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഇരുണ്ട സായാഹ്നം. വനവാസക്കാ�
ലത്തിെന്റ ആദ്യവർഷം.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കുടിേയറ്റക്കാരായിരുന്നേപ്പാഴും, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
അധികാരേമാഹമുദിച്ചേപ്പാഴും അവർ എേന്നാടു് വാേതാരാെത വിങ്ങിെപ്പാട്ടി മാറി
മാറി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. കൂെട െപാറുക്കുന്നവെള പണയം വച്ചു് സ്വെത്തല്ലാം
നഷ്ടെപ്പട്ടു അടിമജീവിതത്തിനു കാട്ടിൽ വന്നേതാെട അവർക്കു പരസ്പരം മനസ്സി�
ലായി. അേപ്പാൾ ആശയവിനിമയവും അവസാനിച്ചു. ആത്മകഥ എഴുതാൻ നി�
ങ്ങളുെട ക്ഷണം ഞാൻ നിരസിച്ചതു് എന്തു് െകാണ്ടാണു് എന്നു് ഇേപ്പാൾ വ്യക്ത�
മായിേല്ല”, മുറിയുെട മുക്കും മൂലയും ചൂലു െകാണ്ടടിച്ചു െപാടിയും പ്രാണിയും നീക്കി
െകാട്ടാരം േലഖികക്കു് കിടക്കാൻ പായ വിരിക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“പ്രകൃതി വാത്സല്യം കാണിച്ചു എന്നു വ്യക്തമേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ, മുപ്പത്തിയാറുവർഷ ഭരണ�
ത്തിനു് േശഷം, െചേങ്കാൽ അഭിമന്യുപുത്രനായ പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിച്ചു അന്തി�
മപദയാത്രക്കു് േവഷം മാറുകയായിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“ഊഴം പാലിച്ചു െപണ്ണുടലിനായി ഒറ്റക്കാലിൽ വിവാഹ ജീവിതം മുഴുവൻ കാ�
ത്തു നിൽേക്കണ്ടി വന്ന എത്ര േപാരാളികെള കുറിച്ചു് തക്ഷശിലയിൽ നിങ്ങൾ വാ�
യിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്? എന്നാൽ, ഒന്നിലധികം പാണ്ഡവെര ഊഴം െതറ്റി കൂെട കിട�
ത്തിയും എത്ര സ്ത്രീകൾ അരനൂറ്റാേണ്ടാളം കാലം ഇഷ്ടരതിജീവിതം ആസ്വദിച്ചു? പാ�
ഞ്ചാലി മാത്രം? അെല്ലന്നവൾ പ്രതിേഷധിക്കുേമ്പാൾ, ഓർമ്മിപ്പിക്കൂ എങ്ങെനയാ�
യിരുന്നു കാശിരാജകുമാരികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്ന വിചിത്രവീര്യവധുക്കൾ
അംബികയും അംബാലികയും നരകിച്ചു ജീവിച്ചെതന്നു്? എങ്ങെനയാണു മാതൃത്വ�
ത്തിനു േവണ്ടി പാണ്ഡുവധുക്കൾ, കുന്തിയും മാദ്രിയും, ബീജദായകെര േതടി വീടുവി�
ട്ടിറങ്ങിയെതന്നു്? എങ്ങെനയാണു് ആദ്യപ്രസവത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന അഭിവന്യുവ�
ധു ഉത്തര എെന്നേന്നക്കുമായി വിധവയായി അന്തഃപുരത്തിൽ ഒതുങ്ങിയെതന്നു്?
എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുെട, ഇനിെയാരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത, യാത്രാേവളയിൽ ദയാരഹി�
തമായി നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു, പാഞ്ചാലിെയ എന്തിനു ഞങ്ങൾ ജീവകാലം മുഴുവൻ
ൈലംഗിക അടിമയാക്കി?”

2018/11/28

“പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് ഗാർഹികപീഡനം ഉണ്ടായാലും േരഖാമൂലം പരാതി
ആദ്യം െകാടുക്കുക ദുേര്യാധനനാെണന്ന നിങ്ങളുെട മുൻ അഭിമുഖം െകാട്ടാരം ചു�
വെരഴുത്തുപതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ ഹസ്തിനപുരി അന്തഃപുരത്തിലും രാജസ�
ദസ്സിലും വിവാദമായേല്ലാ. ഏകശിലാദാമ്പത്യത്തിെന്റ വർത്തമാനകാല പ്രതീക�
മായ കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ ഈ പ്രേകാപനത്തിെനതിെര ശക്തമായി പ്രതികരിക്കു�
െമന്നു് ദുേര്യാധനവധു െവളിെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പാണ്ഡവദാമ്പത്യം കൗരവരാജസ�
ഭയിൽ െപാതുചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതിെന്റ െപാരുെളന്തായിരുന്നു?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“നിലവിൽ കൗരവഅടിമയായ എനിക്കു് നിയമ പരിരക്ഷ സ്വാഭാവികമായും
ഉടേയാനിൽ നിന്നേല്ല? അേപ്പാൾ, എെന്റ േനെര പാണ്ഡവർ വനവാസക്കാലത്തു



365 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം നാലു്

അതിക്രമം നടത്തിയാൽ ആർക്കു മുമ്പിൽ ഞാൻ പരാതി െകാടുക്കണം? എെന്റ
െപണ്ണഭിമാനത്തിെന്റ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഉടേയാെന്റ നീതിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കു�
െന്നങ്കിൽ, ദുേര്യാധനവധുെവന്തിനു് വിറളി പിടിച്ചു െവളിച്ചെപ്പടണം? ഹസ്തിനപുരി
ശിക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ചു് എെന്റയും പാണ്ഡവരുെടയും പൗരാവകാശങ്ങൾ പന്ത്ര�
ണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു് രാജസഭയിൽ ഭീഷ്മർ നിേഷധിച്ചതു് ചൂതാട്ടത്തിൽ പാണ്ഡവരു�
െട പിടിപ്പുേകടു് െകാണ്ടേല്ല? അതിൽ ദുേര്യാധനൻ എന്തു് പിഴച്ചു?”

2018/11/29

“പാഞ്ചാലി നിങ്ങൾെക്കതിെര െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു എേന്നാ?
അതും പരീക്ഷിത്തിെന കൂട്ടു പിടിച്ചു്? യുധിഷ്ഠിരനു് വിവരെമാന്നും െകാടുത്തിേല്ല ചാ�
രവകുപ്പു് േമധാവി? അേതാ അയാൾ സുഖവാസത്തിനു േപാേയാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെനയും എെന്നയും വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്തി
ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമല്ലാത്ത ആജ്ഞ ഊട്ടുപുരയിലും അന്തഃപുരത്തിലും െകാടുക്കുന്ന
പ്രവണത കുറച്ചുകാലമായി പാഞ്ചാലിക്കുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും, ഞങ്ങളുെട മരണം
ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള കുടിലനീക്കങ്ങൾ പാഞ്ചാലി പരീക്ഷിത്തിെനാപ്പം നടപ്പിലാക്കുന്ന�
തു്, ഞാൻ േനരിൽ കണ്ടു, പെക്ഷ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ ഭയന്നു. രാവിെല
യുധിഷ്ഠിരൻ എഴുേനൽക്കാൻ അൽപ്പം ൈവകിയാൽ, ഉണർത്താെനാന്നും ശ്രമി�
ക്കാെത, അന്തഃപുരത്തിെല േസവനദാതാക്കൾക്കിടയിൽ പരപരപ്പുണ്ടാക്കും വി�
ധം “രാജാവു് മരിച്ചു” എന്നു് വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിരീടാവകാശി
പരീക്ഷിത്തിെന്റ അധികാരേമാഹം അവൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്തു. യുധിഷ്ഠിരെന
െകാട്ടാരവാസികൾ അവിശ്വാസേത്താെട േനാക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി. അതു്
യുധിഷ്ഠിരെന േവദനിപ്പിച്ചു. എണ്ണ േതച്ചു പിടിപ്പിച്ചു ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്തു ശ്വാ�
സം മുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രകൃതി ചികിത്സാ രീതി പാഞ്ചാലി യുധിഷ്ഠിരനിൽ
പ്രേയാഗിച്ചേപ്പാൾ, എനിക്കതു കണ്ടു സങ്കടം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. കിടപ്പുേരാ�
ഗി പാണ്ഡുവിെന നിശ്ശബ്ദനാക്കാൻ, കുന്തിയും മാദ്രിയും കാട്ടിൽ െചയ്ത ‘കുളിപ്പിച്ചു്
കുളിപ്പിച്ചു് ആെള െകാല്ലുന്ന കളി’ ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തു കണ്ടതാണു്. ‘നിർത്തൂ
ഈ േപക്കൂത്തു് ’ എന്നു് ഞാൻ െനഞ്ചത്തടിച്ചു െപാട്ടിെത്തറിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഉണ�
രുേമ്പാൾ, അഴിക്കുള്ളിൽ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചു കിടക്കുകയാണു്. മേനാേരാഗി�
െയന്നു് പാഞ്ചാലിെയെന്ന പരസ്യമായി മുദ്രകുത്തി. പിെന്നയവൾ എെന്ന സ്വാധീന�
വും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപേയാഗിച്ചു് എണ്ണക്കുളിയിൽ തളച്ചിട്ടു. ബീജദാതാവു് അതീത
ശക്തിെയന്ന ഉത്തമേബാധ്യം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു് മാത്രമാണു് ജീവൻ േപാവാെത പിടി�
ച്ചു നിൽക്കാനായതു്. ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇനി തുടരുക അസാധ്യം.” വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന
ഭീമനുേമൽ പരീക്ഷിത്തിെന്റ ൈകകൾ വീണു. “ചികിത്സയുമായി സഹകരിക്കണം.
പത്രപ്രവർത്തകെര കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കണം” എന്ന താക്കീതുമായി, ൈക പിടി�
ച്ചു കുളവക്കിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

“മഹാറാണിപദവിയിൽ പാഞ്ചാലി എത്തുേമ്പാൾ എങ്ങെന േനാക്കിക്കാണു�
ന്നു അവളുെട വ്യാഴവട്ടക്കാല ആശ്രമേസവനം?”, വന്ദിക്കാൻ വരി നിന്നിരുന്ന
സന്യസ്ഥേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“കാര്യക്ഷമമായും പരാതിരഹിതമായും അടിമപ്പണി നിർവഹിച്ചുവന്ന വനിത
ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയായി എന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങളാരും അവിശ്വസിച്ചില്ല.
കാരണമുണ്ടു്, ശുചിത്വത്തിനു പുറെമ ആശ്രമത്തിെല കർശന ആരാധനാ ക്രമ�
ത്തിൽ അവസേരാചിതമായ ഇടെപടലിലൂെട സന്യസ്ഥമനം അവൾ കവർന്നു.
കൗരവഅടിമയായിരുന്നു അക്കാലത്തവൾ. എങ്കിലും, കുലീനമായ ശരീരഭാഷയും
വാെമാഴിയും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതു് നിത്യവിസ്മയമായി: എന്തുെകാണ്ടാവാം േദ�
വസ്ത്രീെയ േപാെല സുന്ദരിയായ ഈ സ്ത്രീക്കിങ്ങെന ഒരു ശിക്ഷ, ധൃതരാഷ്ട്രർ കല്പ്പി�
ച്ചതു് എെന്നനിക്കു ഒരു പിടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

2018/11/30

“അരുതാത്തെതേന്താ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പത്രാധിപേരാടു് നിങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞു എന്ന പരിഭവം കാരണം ഇന്നു് എെന്നയാണു് അയച്ചതു്.” െകാട്ടാരം േലഖിക
മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണത്തിെന്റ അവസാന വർഷങ്ങൾ.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര കണ്ടതുെകാണ്ടാവാം മഹാരാജാവിനു വാർദ്ധക്യ�
ത്തിെന്റ വിഷമങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു സംഭാഷണത്തിൽ ഞാെനാന്നു സാന്ദർഭികമായി
സൂചിപ്പിച്ച ഉടൻ നിങ്ങളുെട ‘തല മുതിർന്ന’ പത്രാധിപർ അതിൽ ൈകവച്ചു് േചാ�
ദിച്ചു, രാത്രി യുധിഷ്ഠിരൻ പലതവണ െഞട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ? പായിൽ ഊഴമനുസ�
രിച്ചു കൂെട കിടക്കുെന്നാരാൾ എേപ്പാെഴാെക്ക ഉറക്കമുണരുന്നുണ്ടു് എന്നു് കണ്ണിൽ
എണ്ണെയാഴിച്ചു േനാക്കിയിരിക്കലാേണാ എെന്റ നിശാവിേനാദം എന്നു് ഞാൻ ആ
േചാദ്യെത്ത നീരസേത്താെട േനരിട്ടേതാെട, വികാരഭരിതനായി യുധിഷ്ഠിരൻ എഴു�
േന്നറ്റു നിന്നു് വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു.”

2018/12/01

“വിളക്കണയും വെര വായന നീണ്ടു. ഇതിൽ പറയുന്ന പലതും െതാഴിലിെന്റ ഭാ�
ഗമായി കണ്ട ഒരാെളന്ന നിലയിൽ, ഏേതാ മലയടിവാരത്തു ആശ്രമം െകട്ടി ജീവി�
ക്കുന്ന പരിത്യാഗിയായ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന അറിയാം അരമനകളിെല വിഴുപ്പുവാർ�
ത്തകൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േവദവ്യാസേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പരിത്യാഗിയാണു് ഞാൻ, നഗരവാസിയല്ല, അതും സമ്മതിച്ചു, ജനസമ്പർക്കം
കുറവാണു്, അന്തഃപുര ജീവിതം അടുത്തറിയാൻ വയ്യ. വിചിത്രവീര്യവിധവകൾക്കു
ബീജദാനം െചയ്യാൻ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായതു േപാലും ഞാനായിരുന്നില്ല പകര�
ക്കാരായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് സമ്മതത്തിെനാന്നും െമനെക്കടാെത ആവുന്നത്ര
പനേയാല േരഖകൾ സംഭരിച്ചു വിവരങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു. വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു് വഴങ്ങി�
യിട്ടും ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ആഖ്യാനം, ദക്ഷിണാ പഥത്തിൽ നിന്നു് കഴുതച്ചുമടായി
െകാണ്ടുവന്ന പനേയാലയിൽ എഴുതി എന്നതാണു് നിങ്ങൾ ൈകെകാട്ടി ആേഘാ�
ഷിേക്കണ്ടതു്. മറിച്ചുള്ള കുപ്രചാരണത്തിനു വഴിമരുന്നിടുകയല്ല. തിരക്കുണ്ടു്. നി�
ങ്ങൾ കരടു് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങൾ പത്തുനൂറുേപർ അസ്സൽ
മഹാഭാരതം രചിക്കുകയാണു്. സ്വാഭാവികമായും കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കരു�
ത്തു പ്രാപിക്കും ആഖ്യാനകല പരിപൂർണതയിേലക്കു് നീങ്ങും.”
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2018/12/02

“പരിത്യാഗികൾ എന്നു് സ്വയം േമനി പറയുന്ന നിങ്ങൾ സന്യാസികൾ, സം�
ഘം േചർന്നു് ഇടിച്ചു കയറുന്നെതന്തിനാണു്?” േകാപെത്തക്കാൾ വിസ്മയേത്താെട
ൈസനികൻ ആഗതെര േകാട്ടവാതിലിൽ വഴി തടഞ്ഞു.

“ജിജ്ഞാസ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല. േകട്ടു േകൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യ�
സംഭവം ഇവിെട ഉണ്ടാെയന്നു ഗുരു പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഉടൻ പുറെപ്പടുകയായിരുന്നു.
െകാല്ലങ്ങളായി ഞങ്ങളുെട ഹിമാലയ സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ നിത്യവും രാവിെല
വലിയ മൺകുടവുമായി വന്നു വിസർജ്യം കാര്യക്ഷമതേയാെട സംഭരിച്ചു ദൂെര െകാ�
ണ്ടുേപായി പരാശ്രയമില്ലാെത കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു കറുത്ത െപൺഅടിമ ഉണ്ടായി�
രുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പു് അവൾ ഹസ്തിനപുരം മഹാറാണി ആെയന്നു േകട്ടു് അനുേമാ�
ദിക്കാൻ വന്നതാണു്. ഒപ്പം മടിയൻ ഭർത്താക്കന്മാെര ഒന്നു് കുടയുകയും േവണം.”

“യുധിഷ്ഠിരൻ വ്യക്തമായി അനുകൂലിച്ച മുൻഗണനാ പദ്ധതിയായിട്ടും നിങ്ങൾ
കുരുേക്ഷത്ര വിധവാ പുനരധിവാസെത്ത പിന്തുണക്കിെല്ലന്നു വച്ചാൽ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധനവിധവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ, േകാട്ട
വാതിലിനു മുമ്പിൽ കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ സമരമുഖം തുറന്നു നിരാഹാരം തുടങ്ങിയ
പ്രഭാതം.

“പദ്ധതി ഞാൻ േനരിട്ടു് പരിഗണിക്കും മുമ്പു് തെന്ന അതിെല രാഷ്ട്രീയപരിസ�
രം മണത്തറിഞ്ഞു മഹാരാജാവു് നിരുപാധിക പിന്തുണ തരുന്നതു് ആശ്വാസ്യമല്ല.
മറിച്ചു, ആശ്വാസ്യമായ കാര്യം, ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർേദ്ദശം തർക്കമില്ലാ�
െത ഭരണകൂടതീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ യുധിഷ്ഠിര കാര്യാലയം ഉത്സാഹിക്കുക�
യാണു്. മറ്റുവാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണിയുെട അധികാരയി�
ടങ്ങളിൽ വന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ നിരേങ്ങണ്ട കാര്യമില്ല.”

2018/12/05

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

“കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ൈസനികനല്ല. പാണ്ഡവെരയും കൗരവെര�
യും ഒരുേപാെല ഇടപാടുകാരായി കാണുന്ന കരാർ െതാഴിലാളിയാണു്. കറവ
വറ്റിയ മാടുകെളയും പൂട്ടിത്തളർന്ന കാളകെളയും തീൻശാലയിേലെക്കത്തിക്കുന്ന
മാംസദൗത്യമാണു് എനിക്കു് കുരുേക്ഷത്രം കനിഞ്ഞു തന്നതു്. മടവാളുമായി അറ�
വുേകന്ദ്രത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ ഇരുൈസന്യങ്ങളിെലയും ഉയർന്ന ൈസനികേമ�
ധാവികൾ എെന്ന അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നതിെന്റ കാരണവും അതാണു്. പകൽ മുഴുൻ
പരസ്പരം അെമ്പയ്തും ശൂലെമറിഞ്ഞും േപാരടിപ്പിക്കുേമ്പാഴും അവരിൽ പ്രത്യാശ നി�
ലനിർത്തുന്നതു് ഞാൻ െവട്ടിെയാരുക്കുന്ന േഗാമാംസത്തിെന്റ രുചിയാണു്. തിരക്കു�
ണ്ടു്. മടവാൾ അതിെന്റ ഇരകൾക്കായി തിരക്കു് കൂട്ടുന്നു.”

2018/12/06
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“ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാെത കാട്ടിൽ േപായേതാെട, പാണ്ഡവർ ഭരിച്ചിരു�
ന്ന േമാഹനഭൂമി എന്തു് െചയ്യാനാണു് െകൗരവർ ഉേദശിക്കുന്നതു്?”, ചുവരിൽ പ്രദർ�
ശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭൂപടം േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന പ്രകൃതിെസൗഹൃദ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കത്തിച്ചുണ്ടാ�
ക്കിയ ദുരന്ത കുടിേയറ്റഭൂമിക എന്ന നിലയിൽ, പരിസ്ഥിതി വിനാശത്തിെന്റ യുഗാ�
തീത ഓർമ്മക്കായി ഹസ്ഥിനപുരിയുെട േനരിട്ടു ഭരണത്തിലുള്ള പ്രേത്യക പ്രവ്യശ്യ�
യായി നില നിർത്തും. വരും യുഗങ്ങളിൽ, ആർക്കറിയാം, അധികാരത്തിെന്റയും ദുര�
ഭിമാനത്തിെന്റയും ഐതിഹ്യങ്ങൾ േപറുന്ന മഹാനഗരമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മാറുേമാ
എന്നു് പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികൾ നടക്കുേമ്പാൾ വഴുക്കിവീഴ്ത്തുന്ന
മായൻ നിർമിത അസ്വാഭാവിക മന്ദിരങ്ങളിൽ െകാടും കുറ്റവാളികെള തടവിലിടും.”

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

“പ്രസവിക്കാൻ മാത്രം ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ വന്ന ഒരു േദവസ്ത്രീ എേന്ന
എനിക്കക്കാലത്തു േതാന്നിയുള്ളൂ. പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ േതാഴി എന്ന നിലയിൽ
എന്നിൽ ഗംഗ (ശാന്തനുവിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും അവൾ കുരുവംശ മഹാറാണി
പദവി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല) വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി െചയ്തു
എന്നതിനു് െതളിവേല്ല, നീെരാഴുക്കിൽ മുക്കിെക്കാന്ന ഒെരാറ്റ നവജാതശിശുവി�
െന്റയും ജഢം, അഥവാ ഭൗതിക ശരീരം, മീൻവലയിൽ കുടുങ്ങിയ ദുരനുഭവം മുക്കു�
വർ പങ്കിട്ടിെല്ലന്നതു്? തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായി പ്രസവമുറിയിൽ നിന്നു്
ഗംഗ എെന്ന പുഴയിേലക്കു് പറഞ്ഞുവിടും, നിശബ്ദം ആ േജാലി െചയ്തു, നീന്തിക്കുളിച്ചു
പാപം കഴുകി, ഈറനുടുത്തു മടങ്ങിവരും. വിവരം പറയാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ കയ�
റുേമ്പാൾ, ശന്തനുവിെന്റ അടക്കിപ്പിടിച്ച നിലവിളി േകൾക്കും, ഞാെനാന്നു കാണും
മുമ്പു് ഇത്രേവഗം എന്തു് െചയ്തു നീ ഗംഗാ, നമുക്കു് പിറന്ന ആ കുഞ്ഞിെന? വിതുമ്പി
വിതുമ്പി, ശന്തനു കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുെമന്നു് ഭയെന്നങ്കിൽ െതറ്റി-വീണ്ടും തിരക്കു�
പിടിെച്ചാരു ശാരീരികതക്കായി ആ ൈദന്യതയിലും മഹാരാജാവു് വട്ടം കൂട്ടുകയാ�
ണു്.” െകാട്ടാരം േലഖിക തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും, ചിത്തഭ്രമത്തിെന്റ പിടിയിലായിരുന്ന
ആ രാജേതാഴി ഭൂതകാലക്കുളിരിൽ രസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

2018/12/07

“േകട്ടിരുന്നത്ര കുടിലമനസ്സുകളാേണാ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗരവർ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലയിൽ നിെന്നത്തിയ വധൂവരന്മാർക്കനുവദിച്ചിരുന്ന
അതിഥിമന്ദിരത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിലായിരുന്നു, മിക്കവാറും അർദ്ധനഗ്നയായ
പാഞ്ചാലി ആ വസന്തകാല പ്രഭാതത്തിൽ.

“മൃഗയാവിേനാദങ്ങൾ എന്ന െചല്ലേപ്പരിട്ടവർ ഹസ്തിനപുരി െപണ്ണുടലുകെള
കൗമാരം മുതൽ േവട്ടയാടിയിരുന്നതായി ഭീമൻ യാത്രക്കിെട തന്നിരുന്ന മുന്നറിയി�
പ്പുകൾ മുഖവിലെക്കടുക്കാൻ, എേന്താ അന്തഃരംഗം മടിച്ചിരുന്നു. സുഖമേല്ല എെന്നാ�
രു ഇളമുറ കൗരവബാലൻ നിഷ്കളങ്കമായി േതാന്നുന്ന വിധം പൂക്കൾ തന്നു േചാദിക്കു�
െമന്നും, അേപ്പാൾ കൂെടയുള്ള മുതിർന്ന കൗരവരുെട േവട്ടക്കണ്ണുകൾ നീയറിയാെത
മാറിലായിരിക്കുെമന്നും അർജ്ജുനൻ ഭീഷണിയുെട സ്വരത്തിൽ താക്കീതു നൽകി.
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േദവ സന്തതികളായ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവിേല്ല അതു േപാലുള്ള േവട്ടയനുഭവങ്ങൾ
എന്നു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ധാർമ്മികേരാഷത്താൽ തുള്ളുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു. അെതെന്ന െചാടിപ്പിച്ചു. കാമാതുരമായ കൗരവക്കണ്ണുകൾ വീഴാതിരി�
ക്കാൻ മുലകൾ പറിെച്ചറിയേണാ എന്നു് തിരിച്ചു േചാദിച്ചേപ്പാൾ, വില്ലും ഗദയും വാ�
രിെയടുത്തവർ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിേലക്കു അന്തഃപുരേവട്ടെക്കന്നും പറഞ്ഞു
യാത്രയായി.” അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േലഖിക പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ പരി�
മളവാഹികളായ പൂെച്ചണ്ടുകളുമായി, പ്രണയം നിറഞ്ഞ മിഴികേളാെട, നാലഞ്ചു
ഇളമുറ കൗരവർ പാഞ്ചാലിെയ വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകേളാെട കാത്തു് നിൽക്കുന്നുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“െകാലയാളികെളല്ലാം പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ േപായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂലിക്കാെര�
ന്താ ഇരുട്ടിൽ കൂട്ടംകൂടി?” േപാർക്കളത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുന്തെമറിഞ്ഞിട്ടും അമ്പയച്ചിട്ടും അവകാശവാദങ്ങളുമായി രാത്രി അവർക്കാർ�
മാദിച്ചാൽ മതിയേല്ലാ, മരിച്ചവർ എത്രെയന്നു എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുേത്തണ്ടതു് യുദ്ധ�
നിർവാഹകസമിതി കരാറുകാരുെട രാപ്പകൽ പണിയാണു്. മുറിേവറ്റ ഈ ൈസ�
നികെന േനാക്കൂ, തലങ്ങും വിലങ്ങും പകൽ മുഴുവൻ േപപിടിേച്ചാടി നടന്നു മരണം
വിതച്ച പാണ്ഡവേമധാവിയാണിവൻ. അവെന്റ ചാവു് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. െവ�
ള്ളത്തിനാണവൻ നാവു പുറത്തു നീട്ടുന്നതു്. വൃദ്ധമാതാവും കുടുംബവും പ്രാർത്ഥന�
േയാെട വീട്ടിലുണ്ടു് എന്നാണവെന്റ പരിേദവനം. വൃത്തിെകട്ടവെന്റ അന്ത്യ ശ്വാസം
നിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കയാണു് ഞങ്ങൾ. ശബ്ദത്തിൽ അക്ഷമ േതാന്നുെന്നങ്കിൽ
ക്ഷമിക്കൂ. രാവിെല മുതൽ മൃതപ്രായെര മൃതരാക്കുകെയന്ന മഹാദൗത്യത്തിലാണു്.
എത്രെയത്ര മരണെമാഴികൾ ഞങ്ങൾ േകട്ടു, വിലാപങ്ങളും ഭീതിയും െപാട്ടിക്കരച്ചി�
ലും ഈ െതാഴിലിെന്റ ഭാഗമായി. ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ട�
െപ്പട്ടെതന്നു് അറിയാത്ത ജന്മങ്ങളുെട അന്തമില്ലാത്ത കണെക്കടുപ്പു് കഴിഞ്ഞിട്ടുേവ�
ണം പുഴയിൽ ഒന്നു് നീന്തിക്കുളിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും, പുലരും വെരെയാന്നു യുദ്ധമില്ലാ�
ത്ത കാലം കിനാവു് കാണാൻ.”

2018/12/08

“നിസ്സാര ആണുടലുകളല്ല നിങ്ങൾ, എന്നിട്ടും പാഞ്ചാലി യിൽ നിെന്നാരു പ്ര�
ണയപുഞ്ചിരിക്കായി ഏതറ്റം പ്രീണനത്തിനും വഴങ്ങുന്നെതന്തു െകാണ്ടു്? എങ്ങ�
െന വന്നു േചർന്നു, ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും പാഞ്ചാലിയുെട പൂർണ്ണ ൈസ്ത്രണാധി�
പത്യം?”, മാദ്രീപുത്രനും പാണ്ഡവനുമായ സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. മറ്റുനാലുേപർ അടക്കിപ്പിടിച്ച ജിജ്ഞാസേയാെട െചവിേയാർത്തു.

“ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ളെയാരുക്കത്തിനു് അനുകൂല സാഹചര്യെമാരുക്കാനവളുെട
െപണ്ണുടൽ എത്ര മാത്രം തുണക്കുന്നു എന്നതാണു് ആ സർവ്വാധിപത്യത്തിനു കാര�
ണം. ആൺെപൺ പാരസ്പര്യത്തിൽ പരിചിതമായേതെതടുത്താലും അപ്പേപ്പാൾ
അവളുെട കണ്ണും ചുണ്ടും െതളിഞ്ഞു സഹകരിക്കുകയാവും. ഏറ്റു പറയെട്ട ഇതു് െച�
റുക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കാവുകയില്ല. അവൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു മാത്രം െചയ്തു െകാ�
ടുത്താൽ മതിെയന്നു് കൂട്ടം േചർന്നു് പ്രതിജ്ഞെയടുത്താലും, ആവശ്യമറിഞ്ഞവെള
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സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ രഹസ്യേമാഹം ഞങ്ങളിൽ തുടിക്കും. ഭീമേനാെടാന്നു േചാദി�
ച്ചുേനാക്കിയാലറിയാം കല്യാണസൗഗന്ധികം ഇന്നുെമത്ര വന്യമാെയാരു പ്രണയാ�
നുഭൂതിയാണവനു്.”

“വല്ല വിേധനയും യുധിഷ്ഠിരൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഇരുന്നില്ല, അതിനുമു�
മ്പു് തുടങ്ങിേയാ ദുേര്യാധനവിധവെയ കുടിെയാഴിക്കുെമന്നു ഭീഷണിെപ്പടുത്താൻ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധേജതാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ പാണ്ഡവർ അന്നു് രാത്രിയും
പിന്നീടും അന്തിയുറങ്ങിയതു് കുന്തിയുെട കുടിലിൽ ആെണന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?
ദുേര്യാധനവസതി ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ, നകുലൻ െചന്നേപ്പാളാണു് കുടിലകൗരവരു�
െട ഭൂമിതട്ടിപ്പിെന്റ രഹസ്യവിവരം വന്ദ്യവിദുരരിൽ നിന്നറിയുന്നതു്, യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു്
തെന്ന െകാട്ടാര സമുച്ചയം പൂർണ്ണമായും ദുേര്യാധനൻ വ്യാജേരഖയുണ്ടാക്കി ഭാര്യ�
ക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ഒപ്പും രാജ
മുദ്രയും സംഘടിപ്പിക്കാനാേണാ പാടു്? സ്ഥിതി അതായിരിെക്ക, അനധികൃതമാ�
യി കുരുവംശ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ ൈകവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ദുേര്യാധനവിധവെയ
േനരിയ േതാതിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു അർദ്ധരാത്രി ആേരാരുമറിയാെത കുടിെയാ�
ഴിപ്പിക്കാെത, പുതിയ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ പിെന്ന എവിെട താമസിക്കണം?
കുന്തിയുെട കുടിലിൽ തെന്ന കെണ്ടത്തിയാൽ മതിേയാ പായ വിരിക്കാൻ അൽ�
പ്പം ഇടം?”

2018/12/09

“അഭിമുഖത്തിനു് അർജ്ജുനൻ സമയം തന്നതു് അതിരാവിെല ആയതുെകാണ്ടു്
മന്ത്രാലയത്തിൽ േപാവാെത ഞാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ വന്നു കാത്തിരിക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയിട്ടു് േനരം കുറച്ചായി. പാറാവുകാരേനാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, മുതിർന്ന മൂന്നു
പാണ്ഡവരും താമസം നിങ്ങൾെക്കാപ്പമല്ല. െഞട്ടിേപ്പായി. കാരണം വല്ലതും?”
െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വനജീവിതം തിരെഞ്ഞടുത്തു വസതിെയാഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, കുരുവംശാധിപെന്റ ഔേദ്യാഗികമന്ദിരം നൂറ്റാണ്ടിനുേശഷം ഒഴിവുവന്നു.
അതു് രണനായകൻ ദുേര്യാധനെന്റ സ്മൃതിയിടമാക്കണെമന്നു കൗരവരാജവിധവ�
കൾ കലമ്പൽ കൂട്ടി. പിടിവിടും മുമ്പു് ഞാെനാരു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിച്ചു യുധി�
ഷ്ഠിരനും മുതിർന്ന രണ്ടു സേഹാദരന്മാരും ഉടൻ താമസം അേങ്ങാട്ടു മാറ്റുക. നര�
ച്ചുനീണ്ട മുടിയും താടിയുമായി ആ മൂന്നു പാണ്ഡവർ എനിെക്കാപ്പം കിടക്കുന്നതു
ഞാൻ പലേപ്പാഴും സ്വാഗതം െചയ്തില്ല എന്ന മട്ടിൽ ദുഷ്ടലാേക്കാെട മാധ്യമങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ ഐതിഹ്യം പ്രചരിപ്പിക്കാനിടയുണ്ടു്. വീണുേപാവരുതു്. നിങ്ങളുെട
അന്തഃപുരം കണ്ടാെലാരു വൃദ്ധസദനം േപാലുണ്ടേല്ലാ എന്നു് ദ്വാരകയിൽ നിന്നു്
വിരുന്നിനു വന്ന സത്യഭാമ പറഞ്ഞെതെന്റ കരളിൽ െകാത്തി, നിേഷധിക്കുന്നില്ല.
ഇളമുറ മാദ്രീമക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും രാപ്പകൽ കൂട്ടുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യശുശ്രൂ�
ഷകരായ അശ്വിനിേദവതകളുെട അംശാവതാരങ്ങൾ ആയതുെകാണ്ടവരുെട രൂ�
പഭാവങ്ങെളാെക്ക ഇന്നും േദവയുവത്വം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. േചാദിക്കാെത തെന്ന
കല്യാണ സൗഗന്ധികം െകാണ്ടുവരാൻ പുറെപ്പട്ടിറങ്ങിയ ഇരുവരും വരാൻ േനര�
മായി, ഞാൻ കുളിെച്ചാരുങ്ങെട്ട.”
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“അന്തഃപുരത്തിൽ എന്താെണാരടിയന്തരാവസ്ഥ? നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മണമുള്ള ധൃ�
തരാഷ്ട്രവസതിെയാന്നടിച്ചു കഴുകാൻ സാവകാശമില്ലാെത നിങ്ങൾ മൂന്നു മുതിർന്ന
പാണ്ഡവെര അവിെട പിേറ്റന്നു് പുലർച്ചക്കു തെന്ന പുനരധിവാസം െചയ്യിച്ചു എന്നാ�
ണു േകൾവി”, െകാട്ടാരം േലഖിക അജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അത്ര ലളിതമായി കാണാേമാ പാഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങ�
ളുെട കുടിെയാഴിപ്പിക്കൽ? ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും കാട്ടിൽ േപാെയങ്കിലും, െകാ�
ട്ടാരത്തിെന്റ ഭൂഗർഭ അറയിൽ, നൂേറാളം കൗരവ രാജവധുക്കൾ കഴിഞ്ഞ അരനൂ�
റ്റാണ്ടിൽ െകാണ്ടുവന്ന സ്ത്രീധനം നവരത്നങ്ങളാക്കിയെതാെക്ക, രഹസ്യവാക്കുകൾ
ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന േപടകങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചതിലായിരുന്നു ദുേര്യാ�
ധന വിധവയുെട കണ്ണു്. ദുേര്യാധന സ്മൃതിമന്ദിരമാക്കണെമന്ന കൗരവവിധവകളു�
െട ആവശ്യം തള്ളി പാഞ്ചാലിക്കു് മുമ്പിൽ പ്രാേയാഗിക നിർേദ്ദശം വച്ചതു ഞാനാ�
ണു്. മൂന്നു ‘തല നരച്ച’ പാണ്ഡവർ, ഒരു നിമിഷം േപാലും െവറുെത കളയാെത ധൃ�
തരാഷ്ട്രവസതിയിൽ താമസം തുടങ്ങെട്ട. അവൾ സമ്മതിച്ചു. നിധിേവട്ടക്കങ്ങെന
പാഞ്ചാലിയുെട അനുഗ്രഹവുമുണ്ടു്. നരച്ച താടിയും മുടിയുമാണു് പ്രകൃതി ഇേപ്പാൾ
തന്നെതങ്കിലും, പ്രതികൂല പരിതഃസ്ഥിതികെള േനരിടാൻ കാരിരുമ്പിൻ കരുത്തുണ്ടു്
കരളിനു്.”

“മഹാറാണിയായേശഷം നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനവിധവയുമായി െപാതുേവദിയിൽ
രഹസ്യസംഭാഷണം െചയ്തതു് കുതിരപ്പന്തികളിലും െകാട്ടാരെക്കട്ടുകളിലും അഭ്യൂഹ�
ങ്ങൾക്കു് വഴിവച്ചേല്ലാ. എന്തുപറ്റി ഇങ്ങെനെയാരു അവിേവകമാെയാരു ആശയ�
വിനിമയത്തിനു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്ന കാണാൻ പരസ്യമായി ദുേര്യാധനവിധവ േവദിയിൽ വന്നേപ്പാൾ
അൽപ്പസമയം അവൾക്കു പറയാനുള്ളതു് ഞാൻ േകട്ടു എന്നതു് ലജ്ജിേക്കണ്ട
ഒന്നാേണാ? ചൂതാട്ടത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടു കൗരവ അടിമകളായി വനവാസ�
ത്തിനുേപാവുേമ്പാൾ, നിങ്ങളുെട അടിമത്തം മാത്രം ഉടനടി പിൻവലിച്ചു പൂർണ്ണ പൗ�
രാവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുതന്ന കുരുവംശ രാജകല്പന കൗരവദൂതനിൽ നിന്നു് തട്ടി�
െയടുത്തു പാണ്ഡവർ രഹസ്യമായി നശിപ്പിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് പത്തുപതിമൂന്നു െകാ�
ല്ലം നിങ്ങൾക്കു് കാട്ടിൽ നരകിേക്കണ്ടിവന്നെതന്നു ദുേര്യാധനവിധവ എെന്ന സൂക്ഷ്മ
വിശദാംശങ്ങേളാെട അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അടിമപാണ്ഡവരുെട കീഴിൽ മനു�
ഷ്യത്വഹീനമായ ജീവിതം നയിേക്കണ്ടിവന്ന പതിമൂന്നു വർഷങ്ങെള കുറിച്ചൽപ്പം
ൈവകാരികതേയാെട ഞാൻ അേപ്പാൾ മൗനം പാലിച്ചതാേണാ ഇേപ്പാൾ ഹസ്തി�
നപുരിെയ പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്നതു്?”

2018/12/12

“നിലം തരിശിട്ടതു് എന്തുെകാണ്ടാണു്? ആേരാടാണു് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ
സമരം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വല െനയ്യുെന്നാരു െപൺസംഘത്തിനു
േനതൃത്വം െകാടുക്കുകയായിരുന്നു ശരീരം േശാഷിച്ച വൃദ്ധൻ.
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“കന്നുപൂട്ടാനും കിളക്കാനും സഹായിച്ചിരുന്ന  കുട്ടികെള ദുേര്യാധനനു് വിട്ടു െകാ�
ടുക്കുേമ്പാൾ അറിഞ്ഞില്ല, ദുഷ്ടശക്തികൾ െകൗരവെര െകാന്നു ഹസ്തിനപുരി പിടി�
െച്ചടുക്കുെമന്നു. ആൾനാശത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം തരാെത പാണ്ഡവർ വിടാെത
പിന്തുടർന്നു. യുവവിധവകെള പാടത്തു പണിെയടുപ്പിക്കാൻ ചാട്ട വീശി. സ്വാഭാവി�
കമായും ഞങ്ങൾ െചാടിച്ചു, പ്രതിേഷധത്തിൽ നിലം തരിശിട്ടു, വിശപ്പു് സഹിക്കാ�
നാവാെത വന്നേപ്പാൾ സംഘം േചർന്നു് ഉഴവുമാടുകെള ഒെന്നാന്നായി െവട്ടിത്തി�
ന്നു. ഇന്നെലയുണ്ടു് ഒരു തടിച്ച പാണ്ഡവൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയി�
േലക്കു എവിെട ധാന്യം?, കൃഷി വെയ്യങ്കിൽ വിധവക്കുട്ടികൾ കുടുംബനാഥ സത്യവ�
തിെയേപാെല ഇറങ്ങണം യമുനയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ.”

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

“കാളവണ്ടികളിൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന ധാന്യച്ചാക്കുകൾ െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തി�
േനാടു് േചർന്ന കലവറകളിൽ അട്ടിയട്ടിയായിടുന്നതാെണെന്റ ആദ്യ ഓർമ്മ. ഗംഗ�
ക്കും യമുനക്കുമിടയിെല കാർഷിക സംസ്കാരം എെന്തന്നെതെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. കറവ
വറ്റിയ മാടുകെള ക്ഷീരകർഷകർ േകാട്ടക്കകെത്ത ഊട്ടുപുരേയാടു് േചർന്ന അറവു�
ശാലയിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതും മറന്നിട്ടില്ല. കാരണം, കൗരവർ ആർപ്പുവിളിച്ചാണു്
മാടുകെള സ്വാഗതം െചയ്യുക. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അറത്തു കുടലും െതാലി�
യും നീക്കി പ്രിയ മാംസാഹാരമായി െകാട്ടാരം തീൻശാലകളിക്കു വിളമ്പാൻ തയ്യാ�
റാക്കുന്നതും ഏകീകൃത മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ മഹനീയദൃശ്യം തെന്നയായിരുന്നു.
ഇേന്നാ, പുകയുയരാത്ത ഒഴിഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഇടയ്ക്കിെട എത്തിേനാക്കി പാ�
ണ്ഡവർ എെന്ന െപെട്ടന്നു് കാണുേമ്പാൾ മുഖം താഴ്ത്തി നടക്കുന്നതാണു് പതിവു കാഴ്ച.
കൂട്ടു കുടുംബത്തിെല സ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ കായിക ബലം േവണെമന്നു് ഏതു
അഭിശക്ത മുഹൂർത്തത്തിലാവാം തീരുമാനത്തിെലത്തിയെതന്നു മുട്ടുകുത്തി വിധാ�
താവിേനാടു് േചാദിക്കുന്ന കാലം.”

“നിങ്ങളും യുധിഷ്ഠിരനും മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ ആയുധം േതടി വന്ന അവി�
േവകത്തിനു അർജ്ജുനൻ വില െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു എെന്നാെക്ക സൂതന്മാർ പാടു�
ന്നതു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േകട്ടിട്ടുണ്ടു് പെക്ഷ ദുേര്യാധനനും പാഞ്ചാലിയും കിടപ്പറയി�
ലിരിക്കുേമ്പാൾ ഇടിച്ചുകയറിയ ഭീമൻ അർത്ഥം വെച്ചേന്താ പറഞ്ഞു എന്നതു് െകട്ടു�
കഥ േപാെലയാണു് േകട്ടതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അെതാരു പ്രവചനം േപാെലയാണിേപ്പാൾ േതാന്നുന്നതു്. നവവധുവായി
ഹസ്തിനപുരി നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലം. േക്ഷ�
മാേന്വഷണത്തിനു മധുരവുമായി ദുേര്യാധനൻ വന്നതും വീട്ടിൽ പാണ്ഡവർ ആരുമി�
െല്ലന്നറിഞ്ഞു േപാവാൻ ഒരുങ്ങിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അവർ വരാൻ േനരമായി
എന്നു് പറഞ്ഞു െകാണ്ടവെന അകേത്തക്കു് ഉപചാരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, കി�
ടപ്പറയുെട ജാലകത്തിലൂെട കാണുന്ന യമുനാദൃശ്യത്തിൽ മയങ്ങി കിടക്കയിലവൻ
ഇരുന്നു എന്നതാേണാർമ്മ. ശന്തനുവധുവായി വന്ന സത്യവതി കുറച്ചുകാലം ഈ മു�
റിയിലായിരുന്നു എന്നവൻ പറയുന്നതു് േകട്ടാണു് ലഘുപാനീയവുമായി ഞാൻ വന്ന�
തു്. അടിയുടുപ്പുകൾ ചിതറിക്കിടന്ന കിടക്കയിൽ ഒരപരിചിതെന കണ്ടു ഞാൻ െഞ�
ട്ടി നില െതറ്റിയേതാർമ്മിക്കുന്നു. കമനീയമാെയാരു കായികക്ഷമതേയാെട ദുേര്യാ�
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ധനൻ എെന്ന വാരിേക്കാരി പിടിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, അെതനിക്കു് സങ്കല്പിക്കാ�
നാവുന്നില്ല. അതിേലെറ എെന്ന നടുക്കിയതു് കൃത്യം ആ േനരത്തു ഭീമൻ അകത്തു
കടന്നതാണു്. ദുേര്യാധനെന്റ കര വലയത്തിൽ വീണ ഞാൻ പ്രതിേഷധിക്കാെത
കിടന്നതാണു് ഭീമെന െചാടിപ്പിച്ചതു്. ആ െകാച്ചു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ. സംഭവി�
ച്ചതാേണാ ഭീമ ദുേര്യാധന ശത്രുതയുെടയും പ്രതികാരദാഹത്തിെന്റയും ബീജാവാ�
പം? ആർക്കറിയാം, െപണ്ണുടലിെന്റ ഉടമെയന്നഭിമാനിക്കുന്ന ആണധികാരത്തി�
െന്റ രഹസ്യേചരുവകൾ.”

2018/12/13

“മാദ്രിക്കുട്ടികൾക്കു ഊഴം െതറ്റിച്ചും നിങ്ങൾ വിേവചനപരമായ പായക്കൂട്ടനുവ�
ദിക്കുന്ന തിേനക്കാൾ ഭീമെന െചാടിപ്പിക്കുന്നതു നിങ്ങളുെട വനവാസക്കാല െപണ്ണു�
ടൽ പരിചരണം പൂർണ്ണമായും, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിലിരുന്നു, ദുേര്യാധനൻ നിർ�
വ്വഹിച്ചു എന്ന നിങ്ങളുെട ധിക്കാരേത്താെടയുള്ള അവകാശമാണു്. ഏതു ഭർത്താ�
വിനു് സഹിക്കാനാവും സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുെട പരസ്യ പരപുരുഷാഭിമുഖ്യം” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൗരവ അടിമയേല്ല ഇന്നും ഞാൻ? അേപ്പാൾ ഉടേയാനേല്ല െപണ്ണുടലിെന്റ
അധിപതി? ഉടൽ ദുരുപേയാഗം െചയ്യാനാെണങ്കിൽ എെന്ന െകാട്ടാരത്തിൽ കൂ�
െട പാർപ്പിച്ചു പാണ്ഡവെര മാത്രം കാട്ടിേലക്കയച്ചാൽ േപാെര? ഈ വ്യാഴവട്ടക്കാ�
ലം മുഴുവൻ ദൂരമത്രയും ദൂതെന വിട്ടു എനിക്കുേവണ്ട സൗന്ദര്യ പരിചരണങ്ങൾക്കുള്ള
ൈതലവും തുണിയും, പുറത്തിനിയും ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി
സൗന്ദര്യ പരിപാലക വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും, കൃത്യമായി രഹസ്യസ്വഭാവം നി�
ലനിർത്തി, എനിെക്കത്തിക്കുന്നതിൽ വാക്കു സൂക്ഷിച്ചിേല്ല അവൻ? ഒെന്നാന്നായി
കൃതജ്ഞതേയാെട സൂക്ഷിേക്കണ്ട രഹസ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ പകേയാ�
െടയേല്ല അവേനാടു് അന്നും ഇന്നും െപരുമാറിയതു്? േപാരാട്ടമുണ്ടായാൽ ഏതറ്റ�
വും ധാർമികതെയ വളെച്ചാടിച്ചു അവെന്റ അരെക്കട്ടിൽ മാരകമായ ഗദാപ്രഹരം
എന്നതാണു് നിത്യവും എെന്റ മുമ്പിൽ ഭീമെന്റ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. നടുെവാടിഞ്ഞു നി�
ലവിളിക്കുന്ന പ്രിയ ദുേര്യാധനെന്റ നിസ്സഹായതയിൽ മനം തളരുന്നു, പ്രിയെപ്പട്ടവ�
േന, പ്രിയെപ്പട്ടവേന.”

“ഇത്രേവഗം ഹസ്തിനപുരി വിട്ടുേപാകാൻ എന്തായിരുന്നു തിടുക്കം? കിടപ്പറ
ജാലകത്തിലൂെട കാണാവുന്ന യമുനയും, വീട്ടുമുറ്റെത്ത േവപ്പുമര ക്കൂട്ടവും, െപാരിച്ച
േഗാമാംസമുള്ള സൗജന്യ ഊട്ടുപുരയും ഒെക്കയായി പാഞ്ചാലിയുെമാത്തു പാണ്ഡവ
ദാമ്പത്യജീവിതം സുന്ദരവും സുരഭിലവുമായി എന്ന േതാന്നലുള്ളേപ്പാൾ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കുള്ള കുടിേയറ്റത്തിനു
തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്നു കുന്തിയുെടയും മാദ്രിയുെടയും അഞ്ചു മക്കൾ.

“കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെടയുള്ള സുന്ദരദൃശ്യവും പാഞ്ചാലിയുെട ‘സുരഭിലസാ�
ന്നിധ്യ’വും തെന്നയാണു് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അപായമണി മുഴക്കി�
യതു്. നിത്യവും വരും ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത േപ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ ഒരു െപട്ടി നിറ�
െയ സൗരഭ്യ വസ്തുക്കളും ഹിമാലയ പഴങ്ങളുമായി. പ്രീണനം എന്ന ആദ്യദിന സൗ�
ഹൃദനിലവിട്ടു അവൻ ഓേരാേന്നാേരാന്നു പാഞ്ചാലിെയ പറഞ്ഞു േപ്രരിപ്പിച്ചു. പാ�
ണ്ഡവർ സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ ബഹുമാനമില്ലാെത വാക്കുകൾ ഉപേയാഗിച്ചാൽ,
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അവർെക്കതിെര ‘സ്ത്രീത്വെത്ത അവേഹളിച്ചു’ എന്ന ഗൗരവകുറ്റം ചുമത്തി നീതി�
പീഠത്തിൽ വിചാരണക്കു് വിേധയരാക്കാൻ പാഞ്ചാലി നിർബന്ധിതയാവും എന്നു്
ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ െതറ്റുപറയാൻ ആവുേമാ? െപരുമാറ്റത്തിൽ ഗ്രാമീണമായ
ഞങ്ങളുെട വാെമാഴിസ്വാഭാവികത ഒലിച്ചു േപാവിേല്ല അത്തരം നിയമക്കുടുക്കുകൾ
ആൺെപൺ പാരസ്പര്യെത്ത വിടാെത പിടിച്ചാൽ? യുധിഷ്ഠിരൻ പെക്ഷ കൗരവ�
രുമായുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ സംയമനേത്താെട പറഞ്ഞതു്, കൗരവരുെട ഉയർന്ന
ആതിഥ്യ മര്യാദക്കു് നന്ദിയുെണ്ടങ്കിലും സ്വന്തമാെയാരു േമൽവിലാസമുണ്ടാക്കാൻ
അനുവദിക്കൂ. ധൃതരാഷ്ട്രർ യമുനയുെട തീരത്തുള്ള േഘാരവനം ഇഷ്ടദാനമായി ഉടൻ
എഴുതിത്തന്നു.”

2018/12/14

“എന്തു് ആഭിചാരക്രിയക്കാണു് നീ ഹസ്തിനപുരിയിൽ തയ്യാെറടുക്കുന്നതു് െകാ�
ട്ടാരഗുരു കൃപാചാര്യനുമായി വിദുരർ കൂടിയാേലാചിക്കാെത? യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡ�
വഭരണകൂടത്തിെല നിയുക്ത മഹാരാജാവു് ദീനസ്വരത്തിൽ പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാ�
ദിച്ചു, “ഇെതാരു പരിഷ്കൃതനഗരമേല്ല. ചാർവാകെന േപാലുള്ള യുക്തിവാദികൾ കാ�
ത്തിരിക്കയാണു് വീഴ്ച കാണാൻ.”

“കാശിയിൽ േപായി ശ്രാദ്ധം െചയ്തതു് െകാെണ്ടാന്നും കൗരവേപ്രതങ്ങൾ വി�
െട്ടാഴിയുന്നിെല്ലന്നതിനു െതളിവേല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചു േപരും അർദ്ധരാത്രിയിൽ നി�
ലവിളിച്ചുണർന്നു പുലരും വെര ഓേരാേരാ മൂലയിൽ ഇരുന്നു കിതക്കുന്നതു്? സഹി�
ക്കവയ്യാെത േവെറ മുറിയിൽ േപായി കിടന്നിട്ടും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടു് നാെളത്രയായി
എന്നു് വല്ല പിടിയുമുേണ്ടാ. അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ നി�
െന്നാരു ബ്രാഹ്മണ മാന്ത്രികൻ വന്നു എേന്നാടു് ദ്വിഭാഷി മുേഖന രഹസ്യമായി പറ�
ഞ്ഞതു്, കൗരവേപ്രതങ്ങെള പൂർണ്ണമായും ആവാഹിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി െചമ്പുകുട�
ങ്ങളിൽ എെന്നേന്നക്കുമായി കുടിയിരുത്താം, പിെന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ അവരുെട
നിശാ താണ്ഡവം ഉണ്ടാവില്ല. വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാത്ത േക്ഷത്രം എന്ന നിലയിൽ
നാം മലനട സമുച്ചയം അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനനു് സമർപ്പിക്കും. അേതാെട തീരും
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല ഭൂതബാധ. െചേങ്കാൽ തരാെത കളിപ്പിക്കാനാണു്
ഇനിയും ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭാവെമങ്കിൽ ഒന്നു് വിറപ്പിക്കാൻ ഒടിയൻ എെന്നാരു മാന്ത്രി�
കസൃഷ്ടിെയ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ ഇന്നു് രാത്രി തെന്ന അവതരിപ്പിക്കാനും,
ആകൃതിയിൽ കൗതുകം േതാന്നുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണനു് കഴിയുെമന്നു് േകൾക്കുന്നു.”
ശിശിരം വിടാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലും അർദ്ധനഗ്നനായിരുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ െവ�
റ്റില മുറുക്കി ചുവന്നീറനായ ചുണ്ടുകൾ തുറന്നും അടച്ചും തുടയിൽ താളം പിടിച്ചു.

“കുളിച്ചു കയറുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങേളാെടേന്താ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു പറയുന്ന
േപാെല േതാന്നി. എന്തായിരുന്നു ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ േപാവുന്ന പ്രണയിനിക്ക�
വൻ നൽകിയ അേന്ത്യാപചാരം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
കാടു കത്തിക്കാൻ പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി വിട്ടിറങ്ങിയ േനരം.

“നൂറു നൂറായിരം ജീവേകാശങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് ഈ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന�
െതന്നു നിനെക്കെന്നേപാെല എനിക്കുമറിയാം. എന്നാൽ ആ േകാശങ്ങളിൽ ഒന്നി�
നു് േപാലും അറിയില്ല പാഞ്ചാലി ആരാെണന്നു്. അതറിയുന്നതു ഞാൻ മാത്രം.
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അങ്ങെന എേന്താ ഉപചാരം പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതു് ചലിക്കുന്ന ചുണ്ടു�
കളായിരുന്നില്ല നിറയുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു.”

2018/12/15

“ശവത്തിൽ െകാത്താൻ കഴുകൻ മടിക്കുന്ന േപാെല േതാന്നിയേപ്പാൾ ഞാൻ
സ്ഥലം വിട്ടു നിങ്ങെള പിന്തുടർന്നു. കുഴികുത്തി മറവു െചയ്യാെനാന്നും ഒരു പത്രപ്ര�
വർത്തകക്കാവുന്ന ഭൗതിക ശരീരമല്ല ഭീമൻ ഉേപക്ഷിച്ചു േപായതു്. എന്തായിരുന്നു
അയാളുെട ജീവിതാന്ത്യത്തിെല ആേരാഗ്യപ്രശ്നം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിര�
േനാടു് േചാദിച്ചു. വിജന ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല വഴിത്താരയിൽ മുൻ ഹസ്തിനപുരി
മഹാരാജാവിനിേപ്പാൾ കൂട്ടു് ഒരു പട്ടി.

“കിടപ്പറയിൽ നിങ്ങൾക്കു് പ്രേവശനമിെല്ലന്നു പാഞ്ചാലി അറത്തു മുറിച്ചു പറ�
ഞ്ഞേതാെട തുടങ്ങി ഭീമശരീരത്തിെന്റ അപചയം. ഊട്ടുപുരയുെട മൂലയിൽ പാ�
ചകക്കാെര പ്രീണിപ്പിച്ചു് അറവു മൃഗങ്ങളുെട വാലും തലയും വെര തട്ടിെയടുക്കുന്ന�
തു് പതിവായി. ശരീരശുചിത്വത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അശ്രദ്ധ, അവഗണനയാ�
യി മാറി. ഞാൻ അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതി േയാഗത്തിൽ ഭീമസാ�
ന്നിധ്യം അസഹനീയെമന്നു പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലി വരാതായി. േപ്രരിപ്പിച്ചു േനർവഴി
നടത്താൻ എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ ഇടെപടിെല്ലന്നു് േചാദിച്ചാൽ, ഒേന്നാർക്കണം, കു�
രുേക്ഷത്രയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കയറിയിട്ടു െകാല്ലം മുപ്പത്തി�
യാറായിരുന്നു. ഓേരാ പാണ്ഡവനും അവനാവുന്ന വിധത്തിൽ സമകാലീന ഭൂമി�
കയിൽ അസാധുവായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലത്തിലാെണനിക്കു് േബാേധാദയമു�
ണ്ടായതു്-എന്തുെകാെണ്ടാരു മഹാപ്രസ്ഥാനം? ജനിച്ചതും കൗമാരം വളെര വളർ�
ന്നതുമായ ഹിമാലയത്തിേലക്കു് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എന്തു് െകാണ്ടു് മടക്കമില്ലാത്ത
ഒരു പദയാത്ര കൂടി?”

“കുടുംബനാമം തുണയാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“ആകാശചാരികളാണു്, ഭൂവാസികളല്ല പിതൃക്കൾ എന്നു് കുന്തിയും മാദ്രിയും േമ�

നി പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് മാത്രം കാര്യമുേണ്ടാ? ൈവവിധ്യബീജസമ്പാദനത്തിനുള്ള
ദാമ്പത്യസാഹചര്യം അറിയാൻ ആകാംക്ഷ കാണിക്കുന്നവേരാെടത്ര സത്യം െവ�
ട്ടിത്തുറന്നു ഞങ്ങൾ പറയും? കായികക്ഷമതയില്ലാത്ത ഭർത്താവിെന േനാക്കുകു�
ത്തിയാക്കി രണ്ടു രാജസ്ത്രീകൾ, മുടിയിൽ പൂ ചൂടി പ്രേലാഭനമന്ത്രവുമായി ആൺേവ�
ട്ടക്കു് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഭാവനയിൽ കണ്ടേപ്പാെഴാെക്ക, ലജ്ജയിൽ മുഖം
മുങ്ങി. ദാമ്പത്യത്തിനുേശഷം, പരിചയെപ്പടാൻ േവണ്ടി സ്വാഭാവികമായി പാഞ്ചാ�
ലി േചാദിക്കാവുന്ന അേന്വഷണങ്ങൾ േപാലും തടയാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാ�
യി. ‘പാഞ്ചാലനല്ല ബീജദാതാവു് യാഗാഗ്നിയിൽ വളർച്ചെയത്തിയ െപണ്ണുടേലാ�
െട ഉയർന്നു വന്ന േദവസ്ത്രീയാണു് ഞാൻ’ എന്നു് സ്വയം അഭിമാനേത്താെട പരിച�
യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘പാണ്ഡുവല്ല ഞങ്ങളുെട പിതാവു് ’ എന്നു് സമാനേബാധേത്താ�
െട എങ്ങെന ഞങ്ങൾ പറയും? െപാതുസ്വീകാര്യതയുള്ള പദാവലിയിൽ ഞങ്ങെള�
ങ്ങെന പാണ്ഡവർ ആയി എന്ന്നിർല്ലജ്ജം വിശദീകരിേക്കണ്ടി വന്നേപ്പാെഴാെക്ക,
കർണ്ണൻ േനരിട്ട അേത, ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ, അസ്തിത്വ അവേഹളനം ഞങ്ങളും
േനരിട്ടു. ‘ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ’ എന്നതിനു് കാരണം ഉണ്ടു്. േശ്രാതാക്കൾ കർണ്ണ�
േനാടു് കരുണ കാട്ടിയേപ്പാൾ, ഞങ്ങേളാടു് ഒറ്റെക്കാറ്റക്കു് വിവരം േതടിയതു് കള്ളി
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െവളിച്ചത്താക്കി ഉള്ളിൽ നിന്ദിക്കാനായിരുന്നു. അറിയാേമാ, ആരാണു് നിങ്ങൾ
എന്നു് അഭിമന്യുവിേനാടു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േചാദിക്കു േമ്പാൾ ‘ഞാൻ അർജ്ജു�
നെന്റ മകൻ അഭിമന്യു’ എന്നു് അഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞിരുന്ന മകേനാെടനിക്കു്
അസൂയ േതാന്നിയിരുന്നു. ഞങ്ങളഞ്ചു േപർക്കു് പാണ്ഡവർ എന്നെതാരു കുലീല കു�
ടുംബനാമമായിരുന്നില്ല കുറ്റസമ്മതത്തിനുള്ള പ്രതിക്കൂടായിരുന്നു.”

“ഏകാന്തജീവിതം കിനാവു് കണ്ടിരുന്നുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ഥലത്തുെണ്ടങ്കിൽ കുതിരപ്പന്തി േപാെല ബഹളമയമായിരി�
ക്കും പെക്ഷ ആശ്വാസമുണ്ടു്, സസ്യാഹാരികളായ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാന്നു െതാ�
ലിയുരിച്ചു ചുട്ടു തിന്നാൻ ആർത്തിയുള്ള സംഘമായി േവട്ടക്കിറങ്ങിയാൽ തിരിച്ചു
വരാൻ േനരമിരുട്ടും. അേപ്പാൾ വീണുകിട്ടുന്ന ഏകാന്തതെയനിക്കു് അന്തരാത്മാ�
വിേലെക്കാരു പാലം പണിയും. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചക്രവർത്തിനി എന്ന പദവി
തന്നതു് അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളാണു്. പാലം കുലുങ്ങുന്ന േപാെല േതാന്നുന്നു. അടു�
ത്ത ഒരു മണിക്കൂറിനകം പാണ്ഡവർ അകത്തു പ്രേവശിക്കും എന്ന സമയേബാധ്യ�
ത്തിൽ ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്നു.”

2018/12/16

“ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും െകാല്ലെപ്പടുന്ന അപൂർവ്വ സാഹചര്യം ഉണ്ടാ�
യാൽ ൈവധവ്യം എങ്ങെന ഭാവിജീവിതെത്ത ബാധിക്കുെമന്നാണു് സങ്കല്പ്പിക്കു�
ന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “പാഞ്ചാല രാജ്യത്തിേലക്കു് മടങ്ങുേമാ?”

“പാണ്ഡവക്കൂട്ടെക്കാലകൾ ഭാവിജീവിതസാധ്യതകെള പ്രതികൂലമായി ബാധി�
ക്കാനാവാത്തിടേത്താളം സജീവമാെയാരു ആന്തരികജീവിതം എക്കാലവും ഞാ�
െനന്നിൽ വളർത്തിയതു് തുണയാകുെമന്നു തെന്നയാണു് ഊഹിക്കുന്നത് . ആരാധ�
കെര നിരാശെപ്പടുത്താതിരിക്കാൻ, േവണ്ടിവന്നാൽ, പുനർ വിവാഹവും പരിഗണി�
ക്കും. കുരുേക്ഷത്രവിധവയുെട വിവാഹസൽക്കാരം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിലൂെട
േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ കണ്ണും തുറന്നു കൂട്ടുകാരെനാപ്പം ഉണ്ടാവിേല്ല നിങ്ങളും?”

“വാക്കു് ഞാൻ പാലിച്ചു, മുടിയിൽ േതക്കാൻ ഇതാ ചുടു കൗരവേചാര”, േപാരാ�
ട്ടത്തിൽ മുറിേവറ്റ ഭീമൻ ഓടിക്കിതച്ചു പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ െകാച്ചു കുട്ടിെയ േപാ�
െല അനുേമാദനത്തിനായി ൈകക്കുമ്പിളിൽ േചാര നീട്ടി.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ പറഞ്ഞുേപായ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും കാലം
ഓർമയിൽ വച്ചു് ശത്രുവിെന്റ കരൾ തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ ആെള�
ത്ര മന്ദൻ. നിങ്ങൾക്കു് അറിയാേമാ മനുഷ്യാ, എെന്റ ആരാധകരായിരുന്നു നിങ്ങൾ
ചതിച്ചുെകാന്ന ധീര െകൗരവർ”, നിന്ദേയാെട ഭർത്താവിെന േനാക്കി മുടി െകട്ടിവ�
ച്ചു അവൾ കൂടാരത്തിേലക്കു് കയറി.

2018/12/17

“ഇെതന്നു് മുതൽ? ആസന്നമായ കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവസർവ്വ ൈസന്യാ�
ധിപനാവുെമന്നു കുതിരപ്പന്തികളിൽ ഊഹാേപാഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുേമ്പാഴും, രാജ�
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വീഥിയിൽ വഴി നടക്കുേമ്പാൾ പിതാമഹനു ൈകത്താങ്ങായി െപൺചുമൽ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പിറന്നാൾ ആേഘാഷിച്ചേപ്പാൾ ഒറ്റക്കിനി വഴി നടക്കരുെതന്നു ദുേര്യാധനൻ
നിർേദ്ദശിച്ചു. േകട്ടപാതി രാജകന്യകകൾ ബ്രഹ്മചാരിക്കു സന്നദ്ധേതാളുകളുമാ�
യി കൂെട നടക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നു. ഉഷ്ണമുള്ളേപ്പാൾ വീശാൻ, െകാട്ടാരം ഊട്ടു�
പുരയിൽ േസ്നഹ വിരുന്നു് വിളമ്പാൻ, കിടപ്പറയിൽ വ്യക്തിഗത െസൗകര്യങ്ങൾ
ഒരുക്കാൻ, ൈനഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരിയുെട വിശ്വഖ്യാതി േനടിയ മേനാനിയന്ത്രണം ഉറ�
പ്പു വരുത്താൻ സഹശയനത്തിനും അവർ തയ്യാറായി എന്നതാണു് ചാരിതാർ�
ത്ഥ്യം. ഗംേഗയനായ േദവദത്തെന്റ യുദ്ധകാലസഹകരണത്തിനു് െകൗരവ പരി�
വാരം രാവുപകൽ വ്യക്തിഗത പരിലാളന െകാടുക്കുന്നു എന്നു് ചാർവാകൻ വാത്സ�
ല്യേത്താെട നന്ദി പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞേതയുള്ളു”, ഭീഷ്മചലനങ്ങൾ െകൗതുകേത്താെട
െകാട്ടാരം േലഖിക േനാക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനവധു വസ്തുതാപരമായ കൃത്യതേയാെട
പറഞ്ഞു.

“ശല്യക്കാരനായ വ്യവഹാരിെയന്നു ദാമ്പത്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരനു െചല്ലേപ്പരു�
െണ്ടന്നറിയാം, എന്നാൽ മഹാരാജാവായ േശഷം രാജസഭയിൽ ആെളങ്ങെന?
മാന്യൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സിംഹാസനത്തിന്നരിെക എനിക്കും ഒരിരിപ്പിടെമാെക്ക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.
പെക്ഷ സഭാ നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാവകാശം തരാെത നിസ്സാര േചാദ്യ�
ങ്ങൾ എറിഞ്ഞു ചിന്താനീക്കെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തും. സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിദുരർ
കുെറെയാെക്ക കൃത്രിമെമന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന ഔപചാരികതേയാെട സഭാ അംഗ�
ങ്ങെള ക്ഷണിക്കും. പരിഭ്രമേത്താെട ക്ഷണിതാക്കൾ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുേമ്പാൾ
നിർമ്മര്യാദകരമായ അവഗണനേയാെട കഴുത്തുനീട്ടി നിസ്സാരവും സന്ദർഭത്തിനു
േയാജിക്കാത്തതുമായ േചാദ്യങ്ങൾ െകാെണ്ടെന്ന വിറളി പിടിപ്പിക്കും. ഒരു കൂർത്ത
േനാട്ടം െകാെണ്ടാെക്ക ഞാൻ പണ്ടു് യുധിഷ്ഠിരെന നിശ്ശബ്ദനാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ,
െചേങ്കാൽ കിട്ടിയേതാെട അയാൾ അങ്ങെന എളുപ്പത്തിെലാന്നും പിൻവാങ്ങുക�
യില്ല. പിേറ്റന്നു് ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ എെന്താെക്ക
നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാനിടയുെണ്ടെന്നാെക്ക ആേലാചിച്ചുണ്ടാക്കി എെന്റ നി�
ലപാടു് ആവശ്യെപ്പടും. മൗനം സമ്മതെമന്ന നിലയിൽ പിേറ്റന്നു് േയാഗത്തിൽ
എെന്ന ഹീനമായി ദുരുപേയാഗം െചയ്തു മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർെക്കതിെര മതിലുകൾ
തീർക്കും.”

2018/12/18

“വിേദശ ആക്രമണേമാ ആഭ്യന്തര കലാപേമാ ഇല്ലാെത, മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾ
യുധിഷ്ഠിര േനതൃത്വത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി മിക്കവാറും ഐശ്വര്യത്തിെലത്തി എങ്കിലും,
രാപ്പകൽ കൂെട നിന്ന നിങ്ങൾെക്കന്തു പാരിേതാഷികം മഹാരാജാവു് തന്നു എന്നാ�
ണു േചാദ്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“േദശരത്ന പുരസ്കാരം േനടിയ നിർവൃതിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ, അയാൾക്കാവുന്നത്ര
ഉദാരമായി, എേന്നാടു് പറഞ്ഞു, െകാട്ടാരസമുച്ചയം നിെന്റ േപരിലാക്കെട്ട? കുരു�
വംശാ ധിപന്മാരുെട ഈ ൈപതൃകസ്വത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ ൈകവശാവ�
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കാശം മാത്രമെല്ല നമുക്കിടയിൽ നിയമാനുസൃതം ഉണ്ടാവൂ, അെതങ്ങെന ആ സ്വ�
ത്തിെന്റ സംരക്ഷകനായ നിങ്ങൾ ഭാര്യയുെട േപരിൽ ജന്മം ചാർത്തിത്തരും എന്നു്
ഞാൻ നടപടി ക്രമമനുസരിച്ചു തിരിച്ചു േചാദിച്ചു. മർത്യ ജീവിതത്തിെല കടങ്ങെള�
യും കടപ്പാടുകെളയും കാലാകാലം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കു�
ന്ന നിർേദ്ദശെത്ത നീ കാലഘട്ടങ്ങളിേലക്കു പരിമിതെപ്പടുത്തുക വഴി ഇനിെയാ�
രു മനുഷ്യജന്മം കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചുേവണ്ടിവരിേല്ല ഈ ജീവിതത്തിെല െകട്ടുപാടു�
കൾ നീക്കാൻ എന്നു് വിതുമ്പിെക്കാണ്ടയാൾ െനറ്റിയിൽ വിരലുകളൂന്നി സിംഹാസ�
നത്തിൽ നിന്നു് എഴുേന്നറ്റു.”

2018/12/19

“ആരും അത്ര േമാശമല്ല എന്നവർ വാക്കുെകാണ്ടു് െതളിയിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ഏറ്റ�
വും അവേഹളനപരമായ പരാമർശേത്താെട പാണ്ഡവർ നിങ്ങേളാടു് െപരുമാറിയ
സംഭവം ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും, ഓർമ്മയിൽ കിടന്നു പുളയുന്ന ഒന്നുണ്ടു്. ഇളമുറ സഹ�
േദവേനാടു് ആേളാഹരിയിൽ കവിഞ്ഞു പരിലാളന ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നു് പരി�
േദവനം െചയ്യുന്ന ആ ദിനങ്ങളിൽ, അർജ്ജുനൻ എനിക്കുേനെര വിരൽ ചൂണ്ടി
മറ്റു നാലു േപേരാടു് പറഞ്ഞു, “ആേരാഗ്യമുള്ള എെന്റ ശരീരം പാഞ്ചാലിക്കു് ഞാൻ
എേന്നാ നിരുപാധികം വിട്ടുെകാടുത്തു ആനന്ദ േസ്രാതസ്സായി. ആ ഒെരാറ്റ പരാ�
മർശം മതിയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്കു് െപാങ്ങച്ചമുള്ള ആ ശരീരം എെന്നേന്നക്കുമായി
മതിയാവാൻ.”

2018/12/20

“പാണ്ഡവേരാ സുരക്ഷാഭടന്മാേരാ കൂെടയില്ലാെത, ഇെതന്താ കാടുമൂടിയ ശവ�
േക്കാട്ടയിൽ?” മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മൂടൽ
മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ശിശിരകാലം, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“കുറ്റേബാധം സഹിക്കാനാവാെത ഉറക്കം നഷ്ടെപ്പടുന്ന രാവിനു േശഷം,
ആേരാരുമറിയാെത ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. ആദ്യസമാഗമം മുതൽ ആഴത്തി�
െലെന്ന പ്രണയിക്കയും, പരുക്കൻ പാണ്ഡവർ എെന്ന അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നു്
വിശ്വസിക്കയും, വികാരാവിഷ്കാരത്തിനു് േവണ്ടി എെന്റ ഉടലിൽ ആധിപത്യം പുലർ�
ത്തുകയും െചയ്ത ധീരെകൗരവരുെട അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലിയിൽ ഇന്നും അർപ്പിക്കെട്ട,
സ്വകാര്യ ഉദ്യാനത്തിൽ വിരിഞ്ഞ ഈ െവളുത്ത പൂക്കൾ.”

മൂടൽ മഞ്ഞു നീങ്ങി െതളിെവയിൽ വീണു്. വസന്തകാലത്തിെന്റ ആേവശകര�
മായ സുഗന്ധം ചിതറി, കഥാവേശഷരായ െകൗരവർക്കു േനെര പാഞ്ചാലി ൈക�
ക്കുമ്പിളിെല പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു. ശവേക്കാട്ടക്കു് പുറത്തു, ശിരസ്സു് ഭാഗികമായി മൂടിയ
നകുലൻ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചു.

2018/12/21
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“മഹാരാജാവു് ജലസമാധി െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ പിന്തുടർച്ച ആർക്കായിരി�
ക്കും?”, െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല ശുദ്ധജലാശയത്തിന്നരിെക നിൽക്കുകയായിരു�
ന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന പദവിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറേവറ്റു�
ന്നതിെനാപ്പം, അേഞ്ചാളം വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നു് ഊഴം െതറ്റിക്കാെത
ഗർഭംധരിച്ചു നവജാതശിശുക്കെള പാഞ്ചാലയിൽ േപാറ്റാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇെതാ�
െക്ക എന്തിനു എണ്ണിെയണ്ണി പറയുന്നു എേന്നാ? രാജസൂയ യാഗത്തിെല സ്ത്രീവി�
രുദ്ധ ആചാരങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചു പദവി േനടിയതു് വൃദ്ധഭർത്താ�
വിെന്റ ചിതയിൽ ചാടി മാദ്രിെയ േപാെല ഭാവി േഹാമിക്കാനല്ല. യാഗാഗ്നിയിൽ
നിന്നുയർന്ന േദവസ്ത്രീയാണു് ഞാെനങ്കിൽ, ഭൂമിയിെല ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കാനും
തയ്യാർ”, ഭാരിച്ച ശരീരവുമായി വ്യായാമത്തിനായി പണിെപ്പട്ടു നീന്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന
യുധിഷ്ഠിരൻ നിലയില്ലാത്ത െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിെപ്പാങ്ങുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചേപ്പാൾ കര
കയറാൻ കയർ കൃത്യമായി പാഞ്ചാലി എറിഞ്ഞു െകാടുക്കുന്നതു െകാട്ടാരം േലഖിക
കൗതുകേത്താെട േനാക്കി.

2018/12/22

“ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കി എന്ന ആഖ്യാന രീതിയിലാണിേപ്പാൾ
നാട്ടിലാെക കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു്. കൃത്യമായി സംഭവിച്ചെതന്തായിരുന്നു”
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നാട്ടുകാെര കബളിപ്പിച്ചു ചക്രവർത്തി പദവി േനടിയ യുധിഷ്ഠിരൻ േനരിട്ടു
ഞങ്ങെള അപമാനിച്ചു എന്നതിെനാന്നും െതളിവില്ല പെക്ഷ കൗരവെര േലാക�
ജനതക്കു മുമ്പിൽ കരിവാരി േതക്കാൻ പാണ്ഡവരിൽ ചിലർ െചയ്ത പ്രചരണങ്ങൾ
ഞങ്ങെള പ്രേകാപിതരാക്കും വിധം േവദനിപ്പിച്ചു എന്നതു് വസ്തുതയാണു്. കൗരവർ
െചയ്തു എന്നു് പറഞ്ഞു നാണം െകടുത്തുന്ന വിഴുപ്പു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു േരാ�
ഗഗ്രസ്ത പാണ്ഡവരീതി. കുരുവംശം കപ്പം െകാടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന
അസത്യവാർത്ത ആദ്യം നാടാെക പ്രചരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പന്തികളിൽ േകാലാഹല�
മുണ്ടാക്കിയ േശഷം, പിന്നീടു് തീയതി കാണിക്കാെത കപ്പം പലിശയടക്കം കിട്ടി�
െയന്ന വസ്തുത ഒരു തിരുത്തു എന്ന േപരിൽ നിർജ്ജീവമായി െവളിെപ്പടുത്തുക,
കൗരവരാജ സ്ത്രീകളുെട വിവാഹ പൂർവജീവിതത്തിൽ നിന്നു് കുന്തി മാതൃകയിലുള്ള
സാഹസികരതികഥകൾ ചികെഞ്ഞടുത്തു സൂതന്മാെര െകാണ്ടു് നാെടാട്ടുക്കു് പാ�
ടിപ്പിക്കുക-ഇെതാെക്ക മഞ്ഞു പാളിയുെട േമൽപ്പാട മാത്രം. അതിനുേശഷമാണു്
വിശിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന പരപീഡന ചാപല്യത്തിൽ പാണ്ഡവർ അഭിര�
മിച്ചതു്. ഇരകളായവർ കടുത്ത നടപടി ശുപാർശ െചയ്തേപ്പാൾ ഭരണകൂടം, ചൂതാ�
ട്ടെമന്ന രക്തരഹിതയുദ്ധത്തിലൂെട പാണ്ഡവെര അധികാരത്തിൽ നിന്നു് ഒെരാറ്റ
നിറസന്ധ്യയിൽ നീക്കി. കൗരവെര കുത്തി േനാവിച്ചാൽ െവറുെത വിടില്ല ഞങ്ങൾ,
എന്ന ജനകീയ ഗാഥ അടിവസ്ത്രം ഊരി പഠിപ്പിച്ചതും കൗരവരുെട ചരിത്രനിേയാഗ�
മായിരുന്നു.”

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഭരിക്കാൻ മൂന്നു േപർ ഉൾെപ്പടുന്ന ഒരു കൗരവ സംഘെത്ത യാ�
ത്രയയക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.
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2018/12/23

“പ്രശസ്ത പാഠശാലകളിൽ േപായ കൗരവർക്കു കുലീനഭാഷ സംസാരിക്കാനാ�
വുെമന്നറിയാം, കിടപ്പു േരാഗി പാണ്ഡുവിെന്റ ശാപവാക്കുകൾ നിത്യവും കാട്ടിൽ
പരിചയിച്ച പാണ്ഡവരിൽ പരുക്കൻ പദാവലി പതിവുമായിരിക്കാം പെക്ഷ േദവസ�
ന്തതിെയന്നു േലാകത്താൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട വിശിഷ്ട ൈപതൃകമുണ്ടു് അഞ്ചുേപർ�
ക്കും. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഭീമെന വന്യമൃഗേത്താടു് താരതമ്യം െചയ്തു നിന്ദിച്ചതിെന്റ യു�
ക്തി വ്യക്തമാക്കാേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അതു് കൗരവവികാരമായിരുന്നിേല്ല? യുക്തിെയാന്നുമെല്ലന്നു നിങ്ങൾക്കുമറി�
യാം, കൗരവർ അനധികൃത ജന്മങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഈറ്റില്ലഭാഷ പാ�
ണ്ഡവർ സംസാരിച്ചതും ആ വാർഷിക കുടുംബ േയാഗത്തിലായിരുന്നിേല്ല? രാജ�
സഭയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും, കാഴ്ച പരിമിതിയുെണ്ടങ്കിലും, േകൾവിപരിധി�
യിലായിരുന്നിേല്ല? േവദന േതാന്നി പെക്ഷ ഞങ്ങൾ പ്രതിേഷധിച്ചില്ല എന്നതാ�
ണു് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാെത േപായതു്. കൗമാരം വെര കാട്ടിൽ വളർന്ന പാണ്ഡ�
വർക്കു് ജീവിതാരംഭം പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിലായിരുന്നിെല്ലന്ന പ്രേത്യക പരിഗണന
െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. അന്തഃപുരേതാഴികെള വർഷങ്ങേളാളം ധൃതരാഷ്ട്രർ ൈലംഗികമാ�
യി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുക വഴിയായിരുന്നു അഭിശപ്ത കൗരവ ജന്മങ്ങെളന്നു പാണ്ഡ�
വർ ആേരാപിക്കണെമങ്കിൽ നുണനിർമ്മിതിയിൽ കിട്ടിയ അേധാേലാക പിന്തുണ
എത്ര സജീവമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ പ്രേകാപിതനായില്ല. േയാഗെമാെക്ക
കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഭീമൻ ഇഷ്ടവിഭവം കാട്ടുേപാത്തി�
െന്റ ചൂടു് വിടാത്ത ഇറച്ചിയാെണന്നു അഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാഴാണു് െവളി�
െപ്പടുത്തൽ ഉണ്ടായതു്. േവട്ടനായകെള വിട്ടു കാട്ടുേപാത്തിെന്റ പിന്നിൽ കടിപ്പി�
ച്ചു വീഴ്ത്തുേമ്പാൾ കഴുത്തുെവട്ടി ചുടുേചാര ഭീമൻ ൈകക്കുമ്പിളിൽ നിറച്ചു കുടിക്കുന്ന രം�
ഗം സൂതന്മാർ പാടി നടക്കുന്ന കഥ മാത്രമായിരുന്നു, അല്ലാെത അവേഹളിക്കാൻ
െകാണ്ടുവന്ന പാണ്ഡവകുടുംബ ചരിത്രെമാന്നുമായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിെലാരു കൗ�
രവ-പാണ്ഡവ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ, ആർക്കറിയാം, ഭീമൻ ഞങ്ങളുെട െനഞ്ചു് കലക്കി
രക്തദാഹം തീർക്കുകയിേല്ല എെന്നാരു സൂചനയാണേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട മഹനീയ
സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞതു്. അതു് പ്രവചനെമാന്നുമായിരുന്നി�
ല്ല, തീൻശാലയിെല വർത്തമാനം മാത്രം.”

2018/12/24

“അച്ഛെന കുടുക്കാൻ കഴിയാത്തതു െകാണ്ടായിരുേന്നാ കുരുന്നു േപാരാളിെയ
കുത്തിയതു്?”, സുരക്ഷാഭടന്മാരുെട നടുവിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്ന കർണ്ണ�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശിശിരകാല രാത്രിയിൽ യമുനയുെട തീരത്തു
ചിത കത്തുന്ന െവളിച്ചം െതളിഞ്ഞു. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“കൗരവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും മുമ്പു് കുട്ടിക്കുറ്റവാളിെയ േവണ്ട�
േപാെല ൈകകാര്യം െചയ്തു് െഭൗതികാവശിഷ്ടം, ചക്രവ്യൂഹത്തിന്നപ്പുറം കൃത്യമായി
എറിഞ്ഞു െകാടുക്കുകെയന്ന കർത്തവ്യം മാത്രേമ ഞാൻ നിർവ്വഹിച്ചുള്ളു, ഒളിഞ്ഞി�
രിക്കയായിരുന്ന പാണ്ഡവർ എത്രയും േവഗം ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ െപറുക്കിെക്കാ�
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ണ്ടു േപായി എന്നതു് കത്തിത്തുടങ്ങിയ ചിത കണ്ടാൽ അറിയിേല്ല? െകാച്ചു കുഞ്ഞു�
ങ്ങെള വച്ചു് ആരും െകാടുംകുറ്റകൃത്യം െചയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുതു് എന്ന ദുേര്യാധനെന്റ
താക്കീതു് പാണ്ഡവർ മറക്കരുതു്.”

2018/12/25

“ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തി കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവ വംശഹത്യ െചയ്തധികാരം
നിങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയേതാെട, ഹസ്തിനപുരി സാമ്രാജ്യം പാണ്ഡവർക്കു് പ്രിയ ജന്മ�
ഭൂമിയായി അേല്ല?”, മഹാറാണി പാഞ്ചാലി എഴുതി ചിട്ടെപ്പടുത്തി അരേങ്ങറ്റ ൈമ�
താനിയിെല െപാതുേവദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ േദശീയഗാനം മുൻ കൗരവ�
രാജകുമാരികൾ ൈവകാരിക ഈണേത്താെട പാടിക്കഴിഞ്ഞു സദസ്സു് കയ്യടിച്ചു പി�
രിയുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന േദശീയഗാനം ഖാ�
ണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിെന്റ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്കു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചായിരുന്നിേല്ല?
േദശ, കുടുംബ, സംസ്കാര േഭദഗതിേയാെട ഇവിെട അവതരിപ്പിച്ചതു് അതുേപാെലാ�
രു ൈവകാരിക ഉള്ളടക്കമാണു്. കുടുംബനാഥ അംബാലിക മുതൽ കിരീടാവകാശി�
യുെട പിതാവു് അഭിമന്യു വെരയുള്ള പാണ്ഡുകുടുംബ പരാമർശങ്ങേളാെട തിരുത്തി�
െയഴുതിയ പുതു േദശീയഗാനത്തിെന്റ ജനപ്രീതിയിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞത�
േല്ല. മുൻ കൗരവ ഭരണകൂടം ധൃതരാഷ്ട്ര േകന്ദ്രീകൃതമായ േദശീയഗാനത്തിനു ഓേരാ
െപാതു േവദിയിലും നിർബന്ധിത ആലാപനം ഉറപ്പുവരുത്തുേമ്പാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന
സംശയേരാഗം ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡുവിെന തിരിച്ചു പിടിെച്ചഴുതിയ പുത്തൻ േദശീയഗാ�
നം പാടിേക്കൾക്കുേമ്പാൾ മാത്രം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ആവാഹിെച്ചടുക്കുന്നു?”

2018/12/26

“അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കത്തിച്ചു അേല്ല? െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “ഖാണ്ഡ�
വപ്രസ്ഥത്തിൽ കുടിേയറ്റ കുടിലത എന്നാണു ദുേര്യാധനൻ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്.”

“കാടുവളഞ്ഞു തീയിട്ടു ജീവജാലങ്ങെള െകാന്നു ഞങ്ങൾ െകാലവിളിച്ചു എന്നാ�
േണാ കൗരവർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതു്? അങ്ങെനയാണ്എങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത േദശ�
ങ്ങളിൽനിന്നു് കുടിേയറിയവർ മാപ്പു തരുേമാ? എത്ര പരിമിതമായ േതാതിലാ�
ണു് ഞങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥത്തിെല മൃഗമാംസലഭ്യത ൈദനംദിന ജീവിതത്തി�
നായി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയതു് എന്നേന്വഷിക്കൂ എന്നിട്ടു ഹസ്തിനപുരിയിെല ചു�
വെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ, ‘കണ്ടതും േകട്ടതും േനർസാക്ഷി െമാഴി’യായി അവത�
രിപ്പിക്കൂ. സസ്യാഹാരി മൃഗങ്ങെള തീൻശാലയിേലക്കു വിശിഷ്ട മാംസ രുചിക്കാ�
യി ഞങ്ങളും മറ്റു അംഗീകൃത കുടിേയറ്റക്കാരും ൈക വച്ചേപ്പാൾ കൃഷിേകന്ദ്രിത�
മായ സാമ്പ്രദായിക ഗ്രാമീണജീവിതത്തിെനാരു പുത്തൻ മാനം, അതായിരുന്നി�
േല്ല കാർഷികവിപ്ലവം എന്നു് പറയുന്നതു്? മാംസാഹാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽ സസ്യാഹാരി ജീവികൾ ‘ഞങ്ങെള തിന്നൂ’ എന്ന യാചനേയാെട തല കു�
നിച്ച കാലമുണ്ടായിരുന്നു. മാംസേഭാജികളായ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഞങ്ങെള കണ്ടേതാ�
െട യമുനയിൽ ചാടി. ഖാണ്ഡവ തീർത്തും ഒരു മൃഗമാംസ കലവറയായി. കന്നു
പൂട്ടിയും കൃഷി െചയ്തും നടുെവാടിഞ്ഞ രാജ്യരാജ്യാന്തരങ്ങളിെല കൃഷിക്കാർ ഈ
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പുത്തൻ മാംസ‘ഖനി’കളിേലക്കു ഇടിച്ചുകയറി ഇരമൃഗങ്ങളുെട മാംേസാൽപ്പാദന�
ത്തിൽ പങ്കാളികളായി. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചു െകാേല്ലണ്ട കാര്യമില്ല നിത്യ�
വും അറക്കാൻ തല കുനിക്കും. മൂന്നു േനരം ആഹാരം എന്നതു് സ്വപ്നമല്ല യാഥാർ�
ഥ്യമാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ‘ഇനി ലക്ഷ്യംവീട് ’ എന്ന ഉറപ്പിൽ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളുെട
നിർമ്മിതിക്കായി വാസ്തു ശില്പികെള േതടി െചല്ലുകയാണിേപ്പാൾ. ഖാണ്ഡവവനം
അഗ്നിയുെട താണ്ഡവമല്ല യമുനാതട സംസ്കാരത്തിെന്റ ആരംഭമാണു്.”

2018/12/27

“ചക്രവർത്തിപദവി െചറുപ്പത്തിൽ വഹിച്ച ആളിേപ്പാൾ മഹാരാജാപദവി�
യിെലത്തിയേപ്പാൾ ചുരുങ്ങിേപ്പാേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങെള അതിജീവിച്ചു േനടി െയടുത്തെതാെക്ക ഒറ്റയ്ക്കു്
എന്ന മട്ടിൽ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ െചയ്ത പ്രഭാഷണം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ,
സഹിെകട്ടു ഗദ ചൂണ്ടി രൗദ്രഭീമൻ ഇടെപട്ടേപ്പാൾ, ഇനി യുധിഷ്ഠിരൻ എളിമയിൽ
നീങ്ങും എന്നു് കരുതിയ എനിക്കു് െതറ്റി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയറ്റത്തിനുള്ള
അേപക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ, മുടന്തുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാഞ്ചാലഭാഗത്തു�
ള്ള വർക്കു അനുമതി നിേഷധിക്കുന്നതു് കണ്ടിട്ടും ഒന്നു് രണ്ടു തവണ ചുണ്ടു് കൂട്ടിപ്പി�
ടിച്ചു ഞാൻ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നു. എന്നിട്ടും അേപക്ഷ െവട്ടൽ തുടർന്നേപ്പാൾ,
അന്തഃപുരത്തിൽ േനരിട്ടു. പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നുള്ള കുടിേയറ്റക്കാർ ആെരങ്കിലും
എെന്ന പരാതിയുമായി സമീപിേക്കണ്ട ഗതിേകടിൽ എത്തിച്ചാൽ, രാജസൂയ യാഗ�
ത്തിൽ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിനുേവണ്ടി എെന്നെക്കാണ്ടു് െചയ്യിച്ച മനുഷ്യത്വരഹി�
തമായ കർമ്മങ്ങളും ക്രിയകളും ഭീമെന്റ മുമ്പിൽ എണ്ണിെയണ്ണി പറയുെമന്നു് വിരൽ
ചൂണ്ടി. ആൾ ഒതുങ്ങി. പിെന്ന കുലുക്കിയിട്ടില്ല പുരുഷാധിപത്യത്തിെന്റ െകാമ്പു്.
പകരം ആട്ടിയതു വാൽ മാത്രം. ഇേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വിരുന്നു വരുന്ന സന്യ�
സ്തേരാടു്, ൈകപ്പത്തി മലർത്തി വിനയെപ്പടുന്നതു് േകൾക്കാം, ഭൂമിയിൽ പരേപ്രര�
ണയില്ലാെത ദുരഭിമാനെത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണു് കാലപുത്രെനന്ന നി�
ലയിൽ തെന്റ േനട്ടെമന്നു്. പരിത്യാഗികൾ െപാട്ടിച്ചിരിക്കും.”

2018/12/28

“െതന്നി വീണു കാലുളുക്കി എെന്നാരു വാർത്ത അരമനയിൽ നിന്നു് പരക്കു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ”, ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സംഭവം നടന്നതല്ല സ്വപ്നമാെണന്ന പാഞ്ചാലിയുെട വിശദീകരണം അസാ�
ധുവാക്കാൻ സമയമായില്ല. ഉപേയാഗിക്കാെത അടച്ചു കിടന്ന രാജസഭയിൽ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ പട്ടാഭിേഷകത്തിനു േശഷം ൈവകിയ രാത്രിയിൽ കയറി െചന്നേപ്പാൾ
സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ കൗരവേയാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൂെടയു�
ണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി വിദുരർ അതു് ശരിവച്ചേതാെട വാതിലടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു പൂട്ടി മുദ്ര�
െവച്ചു നാലുഭാഗത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. കുരുേക്ഷത്രയിെല ‘യഥാർത്ഥ ആൾ�
നാശ’െത്തക്കുറിച്ചു ധവളപത്രമിറക്കാെത ഭരണം സുഗമമാവിെല്ലന്നു ദുേര്യാധന വി�
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ധവ. യഥാർത്ഥ കൗരവരല്ല െകാല്ലെപ്പട്ടതു് എന്ന സൂചനയിൽ ചാർവാകൻ പാ�
ണ്ഡവവിരുദ്ധ സാദ്ധ്യതകൾ െമനയുകയാണു്. കാലുളുക്കി എന്നെതാെക്ക െകാട്ടാ�
രം വിഴുപ്പു പരാമർശങ്ങൾ, അവ ഭരണ പ്രതിസന്ധി തരണം െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ
അപ്രസക്തമാണു്. സ്വതന്ത്രസമൂഹമാണു് ഹസ്തിനപുരിെയങ്കിലും കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധ�
ത്തിനു മുമ്പു് ധൃതരാഷ്ട്രർ നടപ്പിലാക്കിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതു്
മറക്കരുേത.”

“പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം വനജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിമത്തേത്താടു ഐക്യെപ്പട്ടി�
രുേന്നാ? അേതാ ഉടേയാെനതിെര സംഘടിത െചറുത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുേന്നാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ പാണ്ഡവരുെട ജീവിത സാ�
യാഹ്നം.

“ദുേര്യാധനൻ മുേന്നാട്ടുവച്ച നിബന്ധനകൾ കാറ്റിൽ പറത്താനായിരുന്നു ഭീമ�
നിർേദ്ദശം, പെക്ഷ അയൽപ്പക്കെത്ത സന്യസ്ഥസമൂഹം രാജ്യാന്തര കൗരവ ചാ�
രശൃംഖലയിൽ ഉെണ്ടന്ന സംശയത്തിൽ, കരുതേലാെട, ഉൾക്കാട്ടിൽ കയറി സം�
രക്ഷിത മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുകെയന്ന സാഹസത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ഏർെപ്പട്ടു.
േപടമാനുകെള വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ െകാന്നു ഇറച്ചി ചുട്ടും, െവച്ചും കൗരവവിരുദ്ധ�
നീക്കത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടി. വ്യാഴവട്ടക്കാല മാൻേവട്ട കഴിഞ്ഞു ആശ്രമം കത്തിച്ചു
െതളിവുകെളല്ലാം നശിപ്പിച്ചേശഷം അജ്ഞാത വാസത്തിനു മുഖംമൂടി ധരിക്കുേമ്പാ�
ഴാണു് കണ്ടതു്, കുേന്നാളം കുമിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മാംസാേഘാഷത്തിെന്റ തിരുേശഷി�
പ്പുകൾ. ഖാണ്ഡവവനം േപാെല അതും വളഞ്ഞു തീയിട്ടാണു് സ്വച്ഛ മനഃസ്സാക്ഷിേയാ�
െട വിരാടയിേലക്കു വച്ചടിച്ചതു്”, ഇരുൈകകളും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ശിരസ്സിനു പിന്നിൽ താ�
ങ്ങായി വച്ചു് ഭീമൻ മലർന്നു കിടന്നു ഭൂതകാലസ്മരണയിൽ രമിക്കുേമ്പാൾ, പാഞ്ചാ�
ലിയുെട താക്കീതുേനാട്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ തല താഴ്ത്തി അന്തഃപുരം
വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി.

2018/12/29

“രക്തെച്ചാരിച്ചിലുള്ള യുദ്ധെമാഴിവാക്കാൻ കുടുംബ േസ്നഹിയായ അച്ഛൻ
ബദൽനിർേദ്ദശങ്ങെളാന്നും വച്ചിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ പാളയനിർമ്മിതിയുെട പുേരാഗതി വിലയിരുത്തുന്ന ഉന്നതതലേയാഗം കഴി�
ഞ്ഞു ലഘുപാനീയവുമായി മരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ
ഉൾെപ്പടുന്ന കൗരവസംഘം.

“എന്തിെനാഴുക്കണം മനുഷ്യേച്ചാര കൂട്ടുകുടുംബത്തിെല സ്വത്തുതർക്കം തീർ�
ക്കാൻ? വരൂ ഭീമാ നമുെക്കാരു ആലിംഗന സമരത്തിേലർെപ്പടാം എെന്നാരു െവ�
ല്ലുവിളിയിൽ ഒതുക്കിക്കൂെട യുദ്ധകാഹളം എന്നാണച്ഛൻ േചാദിച്ചതു്. ആളുയരത്തി�
ലുള്ള പ്രതിമകൾ ആലിംഗനം െചയ്തു തവിടുെപാടിയാക്കുന്നതായിരുന്നു അച്ഛെന്റ
വിേനാദം.”

“മൂന്നു േനരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വകെയാെക്ക ഭർത്താവു് സമ്പാദിച്ചു
തരുേമാ?” വന്മരങ്ങൾക്കു പിന്നിെല എളിയ കുടിലിൽ െകാച്ചു കുട്ടികൾെക്കാപ്പം
ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്ന ചാർവാകവധുവിനു നവവത്സര സമ്മാനെപ്പാതി
ഹൃദ്യമായി നീട്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“ഇന്നെല ചാർവാകൻ രാത്രിയിൽ വന്നതു് ഒരു തലച്ചുമടു് പനേയാലെക്കട്ടുക�
ളുമായായിരുന്നു. എന്താണിെതാെക്കെയന്നു ഞാൻ അസഹ്യതേയാെട േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ, ഈ നാടു് ഭരിക്കുന്നവരുെട കുടുംബകഥ െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും വച്ചു് വ്യാസ�
മുനി എഴുതിയ മഹാഭാരതെമന്ന കാവ്യമാെണന്നു പറഞ്ഞു. ഇേപ്പാൾ കൗരവെര
പിന്തുണക്കുന്ന രചന പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമായി സൂക്ഷ്മതേയാെട തിരുത്തിെക്കാടു�
ത്താൽ ആയുഷ്കാല േവതനം തരാെമന്നു ഭീമൻ വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡവ വിരു�
ദ്ധമായ ഓലകൾ ശ്രദ്ധാ പൂർവ്വം നീക്കണം, അവിെട പാണ്ഡവാനുകൂല ഓലകളിൽ
നാരായം െകാണ്ടു് മാറ്റിെയഴുതി കൃത്യതേയാെട വക്കണം, എല്ലാറ്റിനും നീ സഹ�
കരിക്കണം എന്നു് പരിഭ്രാന്തിേയാെട അയാൾ പറഞ്ഞു. ആെകയുള്ള എണ്ണയും
വിളക്കും കിടപ്പുമുറിയും അയാൾക്കു് ഞാൻ ൈകമാറി. ഈ പഴങ്ങളും അയാൾക്കു്
തിന്നാൻ മാറ്റിെവക്കണം. ആരാണു് കൗരവർ ആരാണു് പാണ്ഡവർ എെന്നാന്നും
എനിക്കുറപ്പിെല്ലങ്കിലും, ഈ കളവിനു് കൂട്ടു് നിന്നാൽ കുട്ടികൾക്കു് മൂന്നു േനരം ഭക്ഷ�
ണം െകാടുക്കാനാവും.”

2018/12/31

“കണ്ടവെരല്ലാം അക്ഷരസ്പുടതേയാെട അപലപനീയെമന്നു വിേശഷിപ്പിച്ച
വസ്ത്രാേക്ഷപം, കർണ്ണനു മാത്രം മറ്റുവിധത്തിൽ അവ നിർമ്മിക്കാനാവുന്നെതന്തു�
െകാണ്ടു്? സവർണ്ണ മാടമ്പികളുെട സംരക്ഷണയിൽ തിന്നു െകാഴുത്ത ‘കീഴാള�
അടിമ’ എന്നാണു ചാർവാകൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതു്. പാർശ്വവത്കൃതെനന്ന പരിഗ�
ണന നിങ്ങൾക്കനുവദിച്ച െപാതു സമൂഹെത്ത നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ രാജവീഥിയിലൂെട വടക്കൻ
മലനിരകളിേലക്കു അടിവച്ചുനടക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘെത്ത മുഖമുയർ�
ത്താെത േനാക്കുകയായിരുന്നു അതിരഥപുത്രൻ.

“ഹസ്തിനപുരി ജനതയുെട സ്വകാര്യഅഹങ്കാരമാണു് ഞാെനന്ന പ്രശസ്തി നില�
നിർത്താൻ, കണ്ട കാര്യം കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കേണാ? ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ
അല്പവസ്ത്ര’ എന്ന പ്രഖ്യാപനേത്താെടയേല്ല പാഞ്ചാലി ആൺസാന്നിധ്യം മാത്രമു�
ള്ള ചൂതാട്ടസഭയിൽ ഇരച്ചു കയറിയതു്? ഒരു പണത്തൂക്കം തലേച്ചാറുള്ള ഏെത�
ങ്കിലും കൗരവൻ ഭീഷ്മേദ്രാണ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യാൻ ൈക െപാ�
ക്കുേമാ? കൗരവരുെട അറിയെപ്പടുന്ന അച്ഛൻ ഏകഭാര്യനും, അച്ഛൻ പരിത്യാഗി�
യുമേല്ല? അൽപ്പ വസ്ത്രം സ്വയം ഉരിഞ്ഞു പൂർണ്ണനഗ്നതാപ്രകടനത്തിനു് തയ്യാെറടു�
ത്താണു് പാഞ്ചാലി ചൂതാട്ടസഭയിൽ അനധികൃതമായി ഇടിച്ചു കയറിയെതന്ന സം�
ശയം ബലെപ്പടുത്തുന്നതായിരുന്നിേല്ല പിന്നീടവളുെട ഓേരാ ചലനവും, ഗൂഢനീക്ക�
വും? െതാട്ടടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരിയുെട േമൽവസ്ത്രം ഒരിളമുറ കൗര�
വൻ നഗ്നപാഞ്ചാലിെയ അണിയിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ എന്താണു് െചയ്തെതേന്നാ?
ഇടംൈക െകാണ്ടു് രഹസ്യമായി ആ പട്ടുപുതപ്പു് വഴുക്കിവീഴ്ത്തി. മനഃസാന്നിധ്യമുള്ള
ദുേര്യാധനൻ ഉടൻ ഇടെപട്ടു ബലമായി പാഞ്ചാലിെയ പിടിച്ചു സ്വന്തം സിംഹാസന�
ത്തിൽ ഇടമുണ്ടാക്കി ഇരുത്തിയേതാെട അവൾ വഴങ്ങി. ഈ സത്യസാക്ഷിെമാഴി
ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്താെത കുഴിച്ചു മൂടിയാൽ ചരിത്രം മാപ്പു തരുേമാ?”

“േദ്രാണവധത്തിൽ ലക്ഷ്യംേനടിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുേണ്ടാ, അേതാ, വീണു കി�
ട്ടിയ അവസരം നിങ്ങൾ കീഴ്െപ്പടുത്തി എന്നതാേണാ ശരി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
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േചാദിച്ചു. എേന്താ അമളി പറ്റിയ േപാെല മുഖം താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പാള�
യത്തിൽ പാണ്ഡവ സർവ്വൈസന്യാധിപനും പാഞ്ചാല രാജാവിെന്റ മകനുമായ ധൃ�
ഷ്ടധ്യുമ്നൻ. യുദ്ധത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാം ദിവസം, സന്ധ്യ.

“അച്ഛെന അപമാനിച്ച േദ്രാണെര ഞാൻ വക വരുത്തി എന്നെതാരു തലെവ�
ട്ടൽ നടപടിക്രമം മാത്രം. െകാന്നു െകാല വിളിക്കാനുള്ള േപാരാട്ട കൗതുകം ഉണ്ടാ�
വാൻ ഞാൻ ഒരു സങ്കൽപ്പവധം നീണ്ടകാലമായി കരളിൽ കാത്ത്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
െകട്ടുകുതിരയിൽ ഏകലവ്യെന എഴുെന്നള്ളിച്ചു, േദ്രാണെര കീഴ്െപ്പടുത്തി, ആചാര്യ�
െന്റ തള്ളവിരൽ ഏകലവ്യൻ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു മുറിെച്ചടുക്കുന്ന രംഗം-കഷ്ടം, അതു�
ണ്ടായില്ല എന്ന േഖദം ജീവകാലം മുഴുവൻ എെന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കും.”



ഭാഗംഅഞ്ചു്

കുടിപ്പകയിൽ െകൗരവവംശഹത്യ െചയ്തു്, ചതിയിൽ െചേങ്കാൽ ൈകവശെപ്പ�
ടുത്തിയ പാണ്ഡവർ ഞങ്ങൾക്കു് മദ്യവും നിേഷധിക്കുന്നു, ഗാന്ധാരം മുതൽ
മഗധ വെര നൂേറാളം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു് വധുക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
എത്തിയ ഞങ്ങളുെട ബഹുസ്വരസ്വത്വം തുടക്കം മുതൽ ജനാധിപത്യപരമായി അം�
ഗീകരിച്ച വിദുരർ, തീൻശാലയിൽ കഴിക്കാൻ േഗാമാംസവും, കുടിക്കാൻ മദ്യവും
പുകക്കാൻ ലഹരിയും അനുവദിച്ചതു് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു് മുമ്പായിരുന്നു എന്ന ചരിത്ര�
വസ്തുത തള്ളി, ധാർമികതയുെട െമാത്തക്കച്ചവടം ഏെറ്റടുത്ത അനധികൃത മഹാരാ�
ജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒത്താശേയാെട, ഇന്നു് മുതൽ എല്ലാവിധ ആസ്വാദനങ്ങൾക്കും
നിേരാധനം ഏർെപ്പടുത്തി. സമ്മതപത്രം ഓലകളിൽ സ്വന്തം ൈകപ്പടയിൽ എഴു�
തി രാജസഭയിൽ പരസ്യമായി െകാടുക്കാത്ത പക്ഷം, കുടിെയാഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷ�
ണി േനരിടുെമന്നവർ താക്കീതു െചയ്യുന്നു. കൗരവരാജ വിധവകളും അവിവാഹിത
െപൺമക്കളും പുത്രവിധവകളും ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടക്കു് മുമ്പിൽ പ്രതിേഷധ�
ത്തിെന്റ വൻമതിൽ െകട്ടുേമ്പാൾ തുണക്കാൻ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യും െകാട്ടാരം
േലഖികയും മുേന്നാട്ടു വരിേല്ല?

2019/01/06

“ദൃക്സാക്ഷിയേല്ല? വധം ആസ്വദിച്ചതേല്ല? ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിെന്റ ദൃശ്യാ�
നുഭൂതി പങ്കിട്ടുകൂെട?”, നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയു�
ദ്ധം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവ സംഘം വഴിേയാര േകന്ദ്രത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കു�
ന്ന േനരം.

“വിശന്നു വലഞ്ഞ ബകെന വൻമരം പിഴുതു തല്ലിെക്കാല്ലുന്നതും, പ്രണയിനി�
െയ പ്രതീക്ഷിച്ച കീചകെന ആൾമാറാട്ടം വഴി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാല്ലുന്നതും ഐതി�
ഹ്യെപ്പരുമയിൽ പറഞ്ഞുശീലിച്ച ഞാൻ, പേക്ഷ, ദുഷ്ട ദുേര്യാധനെന പ്രിയഭീമൻ
ആക്രമിക്കുന്നതു് കണ്ടു െഞട്ടി. ഒരു താരതമ്യവും ഇല്ല ഈ ശത്രുസേഹാദരരുെട
േപാരാട്ടമികവിനു. ഓേരാ ഗദാപ്രഹരവും ഉന്നം െതറ്റി മരക്കുറ്റികളിലും ചളിക്കുഴിയി�
ലും ഭീമേനാെടാപ്പം െചന്നുവീണു. ദുേര്യാധനഗദയുെട പ്രഹരേവദന സഹിക്കാനാ�
വാെത ഭീമൻ മണ്ണിൽ വീണുരുണ്ടു. അതിനിടയിെലാരു മിന്നൽ പിണർസേന്ദശം
ആകാശചാരികളിൽ നിന്നു് അനുസരണേയാെട ഭീമൻ സ്വീകരിക്കുന്ന േപാെലാരു
ഓർമയുെണ്ടനിക്കു്, ചാടിെയണീറ്റ ഭീമൻ ഗദാപ്രഹരത്തിലൂെട ദുേര്യാധനെന്റ അര�
െക്കട്ടു് െപാട്ടിക്കുന്നതു് കണ്ടു കണ്ണു് തിരുമ്മി മിഴിച്ചു ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ, അതാ
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ചളിയിൽ വീണു ‘അമ്മാ അമ്മാ’ എന്നു് ദുേര്യാധനൻ നിലവിളിക്കുന്നു. അെതാരു
േരാദനമായിരുന്നുേവാ?, അേതാ ഗാന്ധാരിയുെട വരം ഫലിക്കാത്തതിലുള്ള പരിഭ�
വമായിരുന്നുേവാ? ഭീതിതമായ ആ വീഴ്ച കാണാനാവാെത ഞങ്ങൾ ഭീമെന വാ�
രിെപ്പറുക്കി യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നു് പാഞ്ഞു. ചൂതാട്ടസഭയിെല വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ
പണ്ടു് കണ്ട േപാെലാരു പ്രത്യക്ഷം.”

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പരവശനായ നകുലൻ െചരിഞ്ഞു. മെറ്റാരു മാദ്രീപുത്രൻ
സഹേദവൻ അവെന താങ്ങിപ്പിടിച്ചു ചൂടുള്ള പാനീയം പതുെക്ക വായിൽ ഒഴിച്ചു്
െകാടുക്കുേമ്പാൾ, െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് യാചിച്ചു, “കൂടുതെലാന്നും അവേനാടി�
നി േചാദിക്കരുേത. മനുഷ്യർ കാണരുതാത്ത എേന്താ അവൻ ദുേര്യാധന വധത്തി�
ന്നിടയിൽ കണ്ടു, എല്ലാമറിയുന്ന ആകാശചാരികൾ അവേനാടു് െപാറുേക്കണേമ.”

2019/01/07

“ആരാധകരുെട മുമ്പിൽ തള്ളാൻ െകാള്ളാവുന്ന തങ്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രണയമൂ�
ല്യവും നിങ്ങളേപ്പാൾ പരുക്കൻഭീമനിൽ ഇതുവെര കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല?”, തടാക�
ത്തിേലെക്കാഴുകുന്ന നീർച്ചാലിൽ കാൽ വച്ചു് െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“എേന്നാടു് പരിപൂർണ ആശ്രിതത്വം, ഏതർദ്ധരാത്രിയിലും കല്യാണസൗഗ�

ന്ധികം േതടി ഉൾക്കാടിലലയാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കിടിലം, അെതാന്നു േപാ�
െര പ്രണയാഭിലാഷങ്ങളിനിയും പൂവണിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന പരിേദവനത്തിലും എെന്റ മു�
മ്പിൽ ഉപചാരപൂർവ്വം മുട്ടു് കുത്തി ൈകമുത്തി വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ പരമാനന്ദം യാ�
ചിക്കുന്ന ഭീമെന എെന്നേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ മഹത്വെപ്പടുത്താൻ.”

2019/01/08

“ഇെന്നന്താ ഒെന്നാന്നര മണിക്കൂർ ൈവകി എന്നു് േകട്ടേല്ലാ. ഓടിപ്പിടഞ്ഞു
ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു എങ്കിലും, ഇേപ്പാേഴ എത്താനായുള്ളു. യുദ്ധവിരാമം ഒന്നും പ്രഖ്യാ�
പിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. അേതാ, ആദ്യദിനം േപാെല അർജ്ജുനൻ വിഷാദേരാഗിയാേയാ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധനിർവ്വഹണ സമിതിയുെട അധ്യക്ഷെന അഭിവാദ്യം െചയ്തു.

“ആരാണു് അർജ്ജുനൻ, എന്താണു് വിഷാദം എന്നെതാന്നും ഞങ്ങളുെട പരി�
ഗണനാവിഷയമല്ല. േപാരടിക്കുന്ന ഇരുകൂട്ടരും വ്യൂഹം ചമഞ്ഞു, എറിയാൻ കുന്തം
ഉയർത്തുേമ്പാഴാണു് കാണുന്നതു്, അവർക്കിടയിെലാരു കൂട്ടം െവള്ളരിപ്രാവുകൾ
ചിറകടിച്ചു പ്രതിേഷധിക്കുന്നു. ശംഘുനാദം മുഴക്കിെയങ്കിലും പ്രാവുകൾ േപാർക്കളം
വിട്ടു േപായില്ല. അേപ്പാഴാണു് ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് പാചകസംഘത്തിെന്റ അറിയി�
പ്പു് വന്നതു് തീൻശാലയിൽ മാംസക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ, ശല്യക്കാരായ െവള്ളരി
പ്രാവുകെള ഏതുവിധവും പിടികൂടാനാണു് നിർേദ്ദശം. ഇരുകൂട്ടരും ഒെത്താരുമേയാ�
െട എറിഞ്ഞ കുന്തങ്ങൾ ലക്ഷ്യ േവധിയായി. ഔേദ്യാഗികകൃത്യം തടസ്സെപ്പടുത്തിയ
പ്രാവുകളുെട ചൂടാറാത്ത ഭൗതികശരീരങ്ങൾ ഊട്ടു പുരയിേലക്കയച്ചേതാെട, േപാ�
രാട്ടം ആരംഭിച്ചു. ചാർവാകൻ എെന്നാരു യുക്തിവാദിയാണു് െവള്ളരി പ്രാവുകെള
േപാർക്കളത്തിേലക്കു വിട്ടെതന്ന പാണ്ഡവപരാതി യുദ്ധനിർവ്വഹണസമിതി ഇന്നു്
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രാത്രി അേന്വഷിക്കും. ഔേദ്യാഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ദുഷ്ട ലാേക്കാെടയുള്ള
ഇടെപടൽ ഉെണ്ടന്നു അേന്വഷണത്തിൽ കണ്ടാൽ, മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും.
ഇതു് െവറുെമാരു യുദ്ധമല്ല, ഇതു് കാലാതിവർത്തിയായ ഇതിഹാസത്തിെന്റ നിർ�
ണ്ണായകഘട്ടമാണു് എന്ന നിങ്ങളുെട നിരീക്ഷണം ഞങ്ങളുെട പ്രതികരണം അർ�
ഹിക്കുന്നില്ല.”

2019/01/09

“അയൽപക്കെത്ത പാണ്ഡവരുമായി അടുപ്പത്തിലാേണാ? അേതാ കൗരവ
അടിമകെളന്ന നിലയിൽ അവേരാടു് അയിത്തമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭിന്ന�
േശഷിക്കാരനായ സന്യസ്ഥേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു ഗാർഹിക മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും, പാണ്ഡവർ
പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകുലൻ ചിലേപ്പാൾ വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ ആരാ�
ണു് ദുേര്യാധനെന്റ ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ, ചങ്ങാ�
ത്തം ഞങ്ങൾ നിർത്തി വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര അറിയിച്ചു. അടിമകളുെട ഉട�
യതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനൻ ഉേണ്ടാ അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലി�
ന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാലിയുെട ചുമതല ആെണങ്കിലും, കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട
പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവായി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങ�
െള കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കും. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ
മേതതരരാജ്യമായി ഹസ്തിനപുരിെയ ഔേദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയം കളി�
ക്കുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കു് ധനസഹായവും സുരക്ഷയും നിർത്തുെമന്നു് ഇടയ്ക്കിെട ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്തും.”

“അധികാരത്തിൽ കയറി ആദ്യേമ വായിക്കുന്നെതന്താണു്? മാടമ്പിയുെട മര�
ണപത്രെമാന്നുമല്ലേല്ലാ” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്റ പരിമിതമായ സാക്ഷരതയുെട ബലത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ഇതു്
പുതിയ പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിനു ബലിദാനിദുേര്യാധനെന്റ വ്യക്തിഗത ആശംസ�
കളും സ്വകാര്യരത്ന േശഖരങ്ങളിേലക്കുള്ള രഹസ്യവാക്കുെമാന്നുമല്ല, ഇതു് സഖ്യക�
ക്ഷിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് യുദ്ധാവശ്യത്തിനു കുരുവംശം ഔേദ്യാഗികമായി വാങ്ങിയ
കടങ്ങളുെട നീണ്ട പട്ടികയാണു് ൈസനികർ, ആയുധങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ. യുദ്ധം ജയി�
ച്ചു അധികാരത്തിൽ ആരു വന്നാലും, മുതലും പലിശയും ഒരു െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ
തീർത്തിെല്ലങ്കിൽ, കടക്കാർ കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി “െവട്ടിെപ്പാ�
ളിച്ചു” സ്വന്തമാക്കു െമെന്നാരു മുന്നറി യിപ്പും. സൂക്ഷ്മസാക്ഷര വായനക്കു ഞാനി�
തു സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരയായ പാഞ്ചാലിെയ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. േകശപരിചരണത്തിനു
കൗരവേച്ചാര േവണെമന്ന അവളുെട െപൺശാഠ്യത്തിനു അവൾ തെന്ന േനരിടെട്ട
പാർശ്വഫലങ്ങളും.”

2019/01/10

“വസ്ത്രാേക്ഷപ ഇര എന്നു് െപാതുസമൂഹം തർക്കമില്ലാെത അംഗീകരിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിലും, അഴിച്ചിട്ട മുടിയിനി െകട്ടണെമങ്കിൽ, ചുടുെകൗരവേച്ചാര േപാർക്കള�
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ത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ െകാണ്ടു വരണം എന്ന ആവശ്യം, ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞ�
തിൽ കവിെഞ്ഞാരു പ്രതികാര തീവ്രത നീ, െകൗരവെര കുറിച്ചു് കാണിക്കുന്നില്ല�
േല്ലാ”, പാണ്ഡവേയാഗത്തിൽ അർജ്ജുനൻ അമർഷേത്താെട േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“എന്തിനു നിങ്ങൾെക്കാപ്പം സംഘം േചർന്നു് കൗരവെര ഞാൻ പഴി പറയ�

ണം? െസൗന്ദര്യവർദ്ധകസുഗന്ധ ൈതലങ്ങളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും ആവശ്യെപടാെത�
തെന്ന പ്രേത്യകദൂതൻ വഴി പതിവായി എത്തിച്ചു തരുേമ്പാൾ, പ്രേത്യകിച്ചും.”

2019/01/11

“പാഞ്ചാലി എേന്താ എഴുതുന്നു എന്നു് െഞട്ടേലാെട ഞാൻ കെണ്ടത്തി, രാവി�
െല അവൾ കുളിക്കാൻ േപായ േനരം, പനേയാലെക്കട്ടു പുറെത്തടുത്തു. നാരായം
െകാെണ്ടഴുതിയെതാെക്ക തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി. െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ േമ�
ഞ്ഞുനടന്ന നാം, അക്ഷരം കൂട്ടി വായിച്ചർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞതു്
കഷ്ടമായി”, യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. “അേപ്പാൾ അതാണു് കാര്യം. പാഞ്ചാലി ദു�
േര്യാധനെന പഴി പറയാതിരിക്കുന്നെതന്തു െകാെണ്ടന്ന േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി.
ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കൗരവർ സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിേലക്കു് ധാന്യവുമായി വന്ന�
േപ്പാൾ, പാഞ്ചാലിക്കു െകാടുക്കാൻ ഒരു െകട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. കഷ്ടിച്ചു് വായിക്കാം
എന്നാൽ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാത്തതു െകാണ്ടു്, പാഞ്ചാലിയും നിരക്ഷര എന്നു്
ഞാൻ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ ‘അക്ഷരപ്രതിസന്ധി’ േനരിടാൻ ഇനിെയന്താണു്
വഴി? െകാട്ടാരം േലഖിക അറിയും മുമ്പു് പാഞ്ചാലി നെമ്മക്കുറിച്ചു എഴുതിയെതല്ലാം
ഒളിപ്പിച്ചുവക്കേണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ നശിപ്പിേക്കേണ്ട?

ഉപായവുമായി മുേന്നാട്ടു വരാൻ ആരുണ്ടു്? പാഞ്ചാലിയുെട ദിനാന്ത്യക്കുറിപ്പു�
കൾ കൗരവർ വഴി ൈകവിട്ടു േപായാൽ, വ്യാസൻ െപാക്കും. രാജവംശങ്ങളുെട
ഹരിശ്രീ അറിയാത്ത ആ ജീവിക്കു മഹാഭാരതെമഴുതി എളുപ്പത്തിൽ ഇതിഹാസ�
കാരനുമാവാം”, പുറത്തു െകാട്ടാരം േലഖിക െചവിേയാർക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറിയാെത,
മറ്റു നാലു പാണ്ഡവേരാടു്, ശാസിക്കുന്ന വിധം നകുലൻ കത്തിക്കയറി.

2019/01/12

“നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം ‘ധർമ്മിഷ്ഠൻ’ എന്നു് പരെക്ക പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടു�
േമ്പാൾ, മറ്റു നാലു േപരുെട മേനാവീര്യം തളരിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്കുള്ള നീണ്ട യാത്രക്കായി ഒരുങ്ങിയിരുന്ന രഥത്തിേലക്കു്
ആദ്യം നായെയ കാരുണ്യേത്താെട പ്രേവശിപ്പിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ അവസാനമായി
പ്രകൃതിേയാടു് യാത്ര പറയുന്ന സന്ധ്യ.

“ഞാനവെര ക്ഷണിക്കേണാ?, അവർക്കു എെന്ന അനുകരിച്ചു കൂെട? ശ്രദ്ധിച്ചി�
ട്ടിേല്ല നിങ്ങൾ, ഒന്നും അങ്ങെന മറ്റുള്ളവെര േപാെല ഞാൻ “െവറുെത പറയുക”
പതിവില്ല, എന്തു “പ്രസ്താവിക്കു”േമ്പാഴും “ഇെതാരു സത്യവാങ്മൂലം” എന്ന സൂചന�
േയാെട, ഇടെനഞ്ഞിൽ വലതു ൈക വച്ചു് ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചു. ഓർമ്മ വച്ചനാൾ മുതൽ
പരേപ്രരണയില്ലാെത. നിങ്ങൾക്കനുഭവേവദ്യമായതു േപാെല െമാത്തം മനുഷ്യവം�
ശത്തിനും വരും േബാധ്യം.”
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“ഭർത്താക്കന്മാെര കവചമാക്കി തന്നിഷ്ടക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ െചയ്യുന്ന േതാ�
ന്നിവാസമാണിേപ്പാൾ കുരുവംശത്തിൽ നാം കാണുന്നെതന്ന കിരീടാവകാശി
പരീക്ഷിത്തിെന്റ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് േചാദിച്ചു. “അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനെത്ത ഇളക്കിമറിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ
ആെരയും േപരു് പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, കിരീടാവകാശിയുെട െകാട്ടു്
െകാേള്ളണ്ടവർെക്കല്ലാം കിട്ടി എന്ന േബാധ്യം നിങ്ങൾക്കുമുേണ്ടാ?”, പാണ്ഡവെര
അവേലാകനം െചയ്തു തുടർന്നും േചാദിച്ചു.

“ഈയിെടയായി പരീക്ഷിത്തു് നിത്യവും ‘വളർന്നു െകാേണ്ടയിരിക്ക’യാെണന്നു
അഭിമന്യുവിെന്റ വിധവ ഉത്തര പറഞ്ഞതു് എത്ര ശരി. കൗരവരാജ വിധവകുടുംബ�
ത്തിൽ നിെന്നാരു വധുവിെന േതടി, ഇേപ്പാൾ വംശീയമായി വിഭജിച്ചു കിടക്കുന്ന
കൗരവപാണ്ഡവ കുടുംബങ്ങളുെട ഏകീകരണം അതുവഴി കഴിയുെമങ്കിൽ, േചാര�
െയാഴുക്കാെത ഞങ്ങൾ ഇടെമാഴിഞ്ഞു െകാടുക്കാം.” എഴുേന്നറ്റു നിൽക്കാൻ ഉശി�
രില്ലാെത, ഇരുന്നിടത്തു കുനിഞ്ഞു േപായ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രമെപ്പട്ടു സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ, ശബ്ദം അവ്യക്തമായി. മറ്റു പാണ്ഡവർ െചവി കൂർപ്പിക്കാൻ അശ�
ക്തരായി മുഖം താഴ്ത്തി കണ്ണടച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട േനാട്ടം കനത്തു.

“പിണങ്ങി േപാവുകെയന്നെതാരു സുകുമാര കലയാക്കി മാറ്റിയ നിങ്ങൾ,
പേക്ഷ, തിരിച്ചു വന്നാൽ, യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പാണ്ഡവേരാെടാെക്ക പങ്കുെവക്കുന്ന
പതിവുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േവദനേയാെട പറയെട്ട, ൈജവിക പിതാവു് ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിേലക്കു്
വിരുന്നിനു െകാണ്ടു് േപായതും, േദവനർത്തകിയുമായി വഴിവിട്ടു ഞാൻ തീവ്രപ്രണ�
യത്തിൽ ആയതും, രതി തിരസ്കരിച്ചേപ്പാൾ പ്രേകാപിതയായ അവെളെന്ന ശപി�
ച്ചതും തന്മയത്വേത്താെട പറഞ്ഞിട്ടും, പാഞ്ചാലി വിശ്വസിച്ചില്ല. ഷണ്ഡത്വം ന്യാ�
യീകരിക്കാൻ കൗശലപൂർവ്വം െമനെഞ്ഞടുെത്താരു െകട്ടുകഥെയന്നവൾ ചുണ്ടുേകാ�
ട്ടി. വനവാസം ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു വിരാടത്തിൽ അജ്ഞാതവാസം തുടങ്ങുേമ്പാൾ
ഭിന്നലിംഗക്കാരനായി ഉത്തര രാജകുമാരിയുെട അന്തഃപുരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി
കഴിയാൻ ശാപം അനുഗ്രഹമായേപ്പാഴാണു്, പ്രണയം സംശയാസ്പദെമങ്കിലും ഉർ�
വ്വശീശാപം ഉപകാരമാവുെന്നാരു അപൂർവ്വ സാഹചര്യെമന്നവൾ സമ്മതിച്ചതു്. ”

2019/01/13

“പതിെനട്ടു ദിവസം െകാണ്ടു് ഇരുപതു ലക്ഷം കൗരവ /കൗരവ സഖ്യൈസനി�
കെര ഞങ്ങൾ െകാന്നു െകാലവിളിച്ചു എന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട മുഖപ്രസം�
ഗം കുരുവംശഹത്യെയ േകവലെമാരു കൂട്ടു കുടുംബവഴക്കായി അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
ദുഷിച്ച പത്രപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യത്തിെന്റ പ്രാേയാജകർ എന്നു് നെമ്മ ഓർമ്മി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങൾ ഏെറക്കൂെറ പാലിച്ച മഹായുദ്ധത്തിൽ,
എത്ര ശത്രുക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ടു എെന്നാന്നും ഞങ്ങൾ തലെയണ്ണിയിട്ടില്ല. കണക്കു
തയ്യാറാക്കുന്നതു് പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിയുെട അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
നിർവ്വഹണസമിതിയാണു് േപാർക്കളത്തിെല ഓേരാ മരണവും ഓേരാ സവിേശഷ
സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങെന സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എേന്നാർക്കണം. അതു് ഇര�
യും െകാലയാളിയും തമ്മിൽ പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചേപ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന െകാലപാത�
കമായിരുന്നില്ല, അതു് യുദ്ധഭൂമിയിെല അനിവാര്യമായ ജീവഹാനിയായിരുന്നു.”
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ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക വക്താവു് നകുലൻ രാജസഭയിൽ ൈവകാരി�
കതേയാെട കുരുേക്ഷത്രം വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ സദസ്സിൽ ആെക ഉണ്ടായിരുന്നതു്
വിവാദ മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയ യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ മാത്രം.

“അപ്പേപ്പാൾ കഴുത്തു് മുറിച്ച കുഞ്ഞാടിെന്റ ചുടുേചാര ഊറ്റിക്കുടിക്കാൻ, വായി�
ലിട്ടമുക്കാൻ െപാരിച്ച കാളത്തുട, ഇെതാെക്ക ഈ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരം ഊട്ടുപു�
രയിൽ സമൃദ്ധമായി ബ്രാഹ്മണപാചകർ ആെള അറിഞ്ഞു വിളമ്പുേമ്പാഴും, നിങ്ങൾ
ഒറ്റയ്ക്കു് ജാലകത്തിെന്റ ഓരം േചർന്നിരുന്നു കഴിക്കുന്നതു് ഉണക്കപ്പഴങ്ങളും ശുദ്ധജ�
ലവും. ഇെതന്താ വിേവചനം ആഹാരത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

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

2019/01/14

“വിരലറ്റങ്ങൾ മാത്രമുപേയാഗിച്ചു പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ പതുെക്കയാണേല്ലാ ഭീ�
മൻ ഊണു് കഴിക്കുന്നതു്? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ രുചിഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതാ�
േണാ കാരണം? അേതാ, പ്രിയ വൃേകാദരനു അന്നനാളത്തിൽ പ്രശ്നം വല്ലതും?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് ആശങ്കേയാെട േചാദിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം വലുപ്പത്തിൽ ഉരുള ഉരുട്ടി വായിലിട്ടാൽ, അന്നനാളത്തിലൂ�
െട അതിറങ്ങിേപ്പാവാൻ സാവകാശം െകാടുക്കും മുമ്പു് തെന്ന രണ്ടാമെതാരു ആന�
ത്തല വായിേലെക്കറിയുന്ന ഭക്ഷണരീതി നിർത്തണം എന്നു് ഈയിെട പരസ്യമാ�
യി തെന്ന ഞാൻ കയർത്തു സംസാരിച്ചു. േവെറ തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാരിവലിച്ചു
സൗജന്യഭക്ഷണം അകത്താക്കിയ േശഷം, െഞരിെപാരിേയാെട ‘വയറിനു സുഖ�
മില്ല ശ്വാസം മുട്ടുന്നു’ എന്നു് പരാതി പറഞ്ഞു, മാദ്രിയുെട മക്കെള പച്ചിലമരുന്നു് േതടി
സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു് ഓടിക്കുന്ന പരിപാടി അേതാെട നിർത്തി.”

2019/01/15

“പുതുമഹാറാണിെയ െപാതുപരിപാടിയിെലാന്നും കാണുന്നില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി നൂേറാളം ആൺമ�
ക്കൾ നാടിനുേവണ്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത േശഷം മുഴുനീള കിട�
പ്പുേരാഗിയാണിന്നു ഗാന്ധാരി. മഹാറാണി പദവി പാഞ്ചാലി ഔപചാരികമായി
ഏെറ്റടുത്തു എങ്കിലും, ഗാന്ധാരിയിൽ നിന്നു് രാജകീയാഭാരണങ്ങൾ എല്ലാെമാന്നു്
അഴിച്ചു കിട്ടേണ്ട? ദശാബ്ദങ്ങാളായി അടിഞ്ഞ വിയർപ്പും അഴുക്കും െമഴുക്കും ഒെക്ക
നീക്കി മിനുക്കാൻ സമയെമടുക്കും. ആഭരണങ്ങളിൽ കമ്പമുള്ള വനിതയല്ല പാഞ്ചാ�
ലിെയങ്കിലും, ഔേദ്യാഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു് എല്ലാം ഒെന്നാന്നായി അണിഞ്ഞേല്ല
പറ്റൂ. ഉറപ്പു തരുന്നു, ഇനി ൈവകില്ല. നാെള പൂർണ്ണിമയിൽ മഹാറാണി െപാതു�
ജനങ്ങളുെട ആരാധനയ്ക്കു് സർവാഭരണവിഭൂഷിതയായി നിന്നു് െകാടുക്കുന്നു. െകാ�
ട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിൽ. വനാന്തരത്തിെല സന്യസ്ഥസമൂഹവും അനുമതി േതടിയിട്ടുണ്ടു്,
പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം അവരുെട ഗാർഹിക മാലിന്യത്തിെന്റ സംഭരണവും സംസ്കാരവും
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കാര്യക്ഷമതേയാെട െചയ്തിരുന്ന ‘കൗരവ അടിമ’യുെട ഭാഗ്യജാതകെത്ത മഹത്വ�
െപ്പടുത്താൻ. ആശീർവദിക്കാൻ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആദ്യ ദർശനരാത്രിയിൽ
തെന്ന, അഭിനന്ദനങ്ങളുെട പൂെച്ചണ്ടുമായി?”

“ജാമ്യത്തടവുകാരി എന്നെതാരു വസ്തുതയായിരിക്കാം, പേക്ഷ, കുന്തിെയ ചാ�
േവറാക്കുെമേന്നാ?” ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു.

“അജ്ഞാത വാസത്താവളത്തിൽ നിന്നു പാണ്ഡവെര പുകച്ചു പുറത്തു െകാണ്ടു�
വരാൻ കൗരവർ തയ്യാറാക്കിയ രഹസ്യ പദ്ധതിയിൽ കുന്തി ഇരയാേണാ പങ്കാ�
ളിയാേണാ എന്നു് വ്യക്തമല്ല. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുതൽ പാണ്ഡവരുെട നല്ല നടപ്പിനു
ജാമ്യത്തടവുകാരിയായി ചാരനിരീക്ഷണത്തിൽ, ദശാബ്ദങ്ങളായി ഗാന്ധാരിെക്കാ�
പ്പം പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കുന്തിെയ തലെമാട്ടയടിച്ചു പുള്ളികുത്തി, കഴുതപ്പുറത്തു് നഗരി�
കാണിക്കാൻ തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കയാണു് ദുേര്യാധനൻ. ഈ മാതൃപീഡനം
തടയാൻ ഒരു ധീരപാണ്ഡവൻ കുതിച്ചു ചാടി മുേന്നാട്ടിറങ്ങിയാൽ അേതാെട തീ�
രും ഒളി ജീവിതത്തിെല ‘അജ്ഞാത’ എന്ന വിേശഷണപദം. പിെന്ന വീണ്ടും തു�
ടങ്ങേണ്ട അടിമപദവിയിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാല വനജീവിതം? പാഞ്ചാലിയുെട വസ്ത്രാ�
േക്ഷപ സമയത്തുണ്ടായി എന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന മായികപ്രകടനം േപാെല, കൗരവ�
കുടിലതെയ പ്രകൃതി തെന്ന ൈകകാര്യം െചയ്യെട്ട എന്നാണു സാത്വിക യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ നിലപാടു്. നിലവിൽ ഈ മുതിർന്ന പാണ്ഡവൻ കുങ്കൻ എന്ന നിർമ്മിത ബ്രാഹ്മ�
ണസ്വത്വത്തിൽ വിരാടരാജാവിെന്റ ചൂതാട്ട പരിശീലകനായി സ്വസ്ഥം ഒളിജീവിതം
നയിക്കുന്നു. വിരാട ഭാര്യാസേഹാദരനായിരുന്ന കീചകെന്റ അസ്വാഭാവിക മരണ�
ത്തിനു പിന്നിൽ ഭീമനാെണന്നു് സംശയിക്കുന്ന െകൗരവർക്കു ‘നഗരികാണിക്കൽ’
നടപടി ൈദവേകാപം വരുത്തുേമാ എന്നാണു വിേവകവചനത്തിെന്റ മൃദുഭാഷി വി�
ദുരർ ഭയക്കുന്നതു് അതിേവഗം വികസിക്കാവുന്ന ഈ െകാട്ടാര വാർത്തയുെട വി�
ശദാംശങ്ങൾക്കു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പു�
കൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.”

2019/01/16

“ഘാതകൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന പട്ടാഭിേഷകം ബഹിഷ്കരിക്കാെത സദ�
സ്സിെന്റ മുൻപന്തിയിൽ പ്രസന്നഭാവേത്താെട നിങ്ങെള കാണുേമ്പാൾ, കുരുേക്ഷത്ര�
യുദ്ധം പതിെനട്ടുനാളും കണ്ട എനിക്കു് എേന്താ േപാെല േതാന്നുന്നു” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനവിധവെയ അഭിവാദ്യം െചയ്തു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിെല അല�
ങ്കാര േവദി, മൂടൽ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ ശീതകാല പ്രഭാതം.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താവന നടത്തുെമന്നു് ഘാ�
തകഭീമൻ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തി�
നപുരിയുെട ഭാവിപ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന “ദുേര്യാധന സ്മാരക
ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു് തറക്കല്ലിടുന്ന ചടങ്ങിലാണു് എെന്റ വ്യക്തി�
ഗതസാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായി വന്നതു്”, കലിംഗരാജാവു് ചിത്രാംഗധെന്റ മകൾ
ഭാനുമതിയായി ജനിച്ചു കൗമാരത്തിൽ കുരുവംശ വധുവായി മാറിയ ദുേര്യാധനവി�
ധവ യഥാർത്ഥ മഹാറാണിെയ േപാെല ഉപചാരപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു.
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“തിന്മക്കു േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം എന്നു് ഭീമൻ അരേങ്ങറ്റ�
ൈമതാന സ്വീകരണേയാഗത്തിെല കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധാവേലാകനത്തിൽ തള്ളിയ�
േപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് കയ്യടിക്കുന്നെതാെക്ക ഞങ്ങളും സേന്താഷേത്താ�
െട കണ്ടു. പേക്ഷ, േവദിയിൽ ഇരുന്ന നിയുക്തമഹാറാണി മാത്രം മുഖം താഴ്ത്തി.
എന്തായിരുന്നു സംഗതി?” ഊട്ടുപുരയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്നു, െപാരിച്ച കാളത്തുട
കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന കൃപാചാര്യെര െകാട്ടാരം േലഖിക കെണ്ടത്തി.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി ഓലയിൽ നാരായം െകാ�
െണ്ടഴുതിയതു് യുധിഷ്ഠിരൻ വായിച്ചു െകാടുത്തേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി…”

2019/01/17

പൂവണിയാത്ത പ്രണയേമാഹം വല്ലതുമുേണ്ടാ, പിടിവിട്ടു േപാവുന്ന ഈ കര�
ളിൽ?”, തളർന്നു വീണ പാഞ്ചാലിെയ ൈകകളിൽ താങ്ങിക്കിടത്തി, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക നഷ്ടേബാധേത്താെട േചാദിച്ചു. േനർത്ത വിലാപം േപാെല മലങ്കാറ്റു വീശിയി�
രുന്ന വിജന താഴ്വര, സന്ധ്യ. പാണ്ഡവർ നടന്നു തീർത്ത വഴിത്താര ദൂെര ഇരുട്ടിൽ
മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

“എന്തിലും ഏതിലും മൂപ്പിളമയുെട ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു, മാദ്രിമക്കേളാടുള്ള
എെന്റ വാത്സല്യെത്ത തടഞ്ഞു നിർത്തിയ യുധിഷ്ഠിരെന്റ മരണമായിരുന്നു പ്രകൃ�
തി ആദ്യം നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു് കുന്തിയുെട മുതിർന്ന മൂന്നു മക്കളാൽ എെന്റ
ബഹുഭർത്രുത്വ ദാമ്പത്യത്തിെലന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട നകുലനും സഹേദവ�
നും അവരർഹിക്കുന്ന വിധം ലാളന വാരിേക്കാരി െകാടുക്കാൻ ഇനിയും ലഭിക്കുേമാ
എനിെക്കാരു ജന്മം കൂടി?”

“ദുേര്യാധനൻ നാമനിർേദ്ദശം െചയ്ത അലസ കാരണവന്മാർ തെന്നയാേണാ
ഇേപ്പാഴും രാജസഭയിൽ? യുദ്ധാവശ്യത്തിനു െകാള്ളാത്തവെര തളച്ചിട്ടായിരുന്നു
ആ കുടില കൗരവപ്രമാണി പ്രേമയങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പിച്ചു േനേടണ്ടെതാെക്ക േനടി�
യിരുന്നതു്”, പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യരാജസഭാേയാഗത്തിൽ നിന്നു് ഇറ�
ങ്ങി വരികയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്, േകാട്ടവാതിലിനു െവളിയിൽ ചാർ�
വാകൻ േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ജീവേനാടു് തിരിെച്ചത്തിയ കൃപാചാര്യർ ഉൾെപ്പെട,
പഴയ രാജസഭാംഗങ്ങെളല്ലാം വന്നു, ഉച്ചയൂണിനുള്ള മണിയടി േകൾക്കാൻ. െമാ�
ത്തം ഹസ്തിനപുരി അരവയർ അത്താഴവുമായി യുദ്ധെക്കടുതിയിൽ അന്തിമയങ്ങു�
േമ്പാൾ, തീൻശാല െചറുക്കാനാവാത്ത പ്രേലാഭനം തെന്ന. യമുനയിൽ നിന്നു് പി�
ടിച്ച മീനും, കറവ വറ്റിയ മാടിെന്റ തുടയും ഒെക്കയായി, വല്ലതും തടയും എന്ന ഉറ�
പ്പിലവർ പുതിയ മഹാരാജാവു് സഭയിൽ കാൽ വച്ചതും എഴുേന്നറ്റുനിന്നു വരേവറ്റു.
യുധിഷ്ഠിരെന ആയുഷ്കാല േസ്വച്ഛാധിപതിയായി രാജസഭ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന
ഒറ്റവാചക പ്രേമയത്തിെന്റ അംഗീകാരത്തിനു് നന്ദി പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരൻ, രാജസഭ
എെന്നേന്നക്കുമായി പിരിച്ചുവിട്ടു എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ േകട്ടു, ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു്
ഊണു് തയ്യാെറന്ന മണിയടി.”

2019/01/18
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“െചേങ്കാൽ ൈകമാറാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ നിർബന്ധിതനായി എന്നാേണാ പറ�
ഞ്ഞുവരുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാദിച്ചു”, ഒേര ഒരു കിരീടാ�
വകാശിയായിരുന്നിേല്ല പരീക്ഷിത്തു്? പിെന്നന്താ പ്രശ്നം?”

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ ആദ്യഭാര്യ ഒളിജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു് െകാട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പട്ട അന്നു് തുടങ്ങി പാഞ്ചാലിയുെട പരാക്രമം. ഏകപക്ഷീയമായി ഉേപക്ഷി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരഭാര്യ അച്ഛെന്റ നാട്ടിൽ േപായി ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു േശഷം മു�
തിർന്ന മകെനയും കൂട്ടി തിരിച്ചുവന്നതു് യാചിക്കാനായിരുന്നില്ല, യുധിഷ്ഠിരെന സിം�
ഹാസനത്തിൽ നിന്നു് പിടിച്ചു മാറ്റാനായിരുന്നു. തീരുമാനെമടുക്കാെത, ആേലാചി�
ക്കാൻ സമയം േവണെമന്നു് പറഞ്ഞു യുധിഷ്ഠിരൻ (മുൻ) ഭാര്യെയയും ‘മക’െനയും
നഗരാതിർത്തിയിലുള്ള അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. പരീക്ഷിത്തിെന്റ അമ്മയും
അഭിമന്യുവിെന്റ വിധവയും അർജ്ജുനെന്റ പുത്രവധുവുമായ ഉത്തര, വാടകെക്കാ�
ലയാളിെയ അതിഥിമന്ദിരത്തിേലക്കയച്ചേപ്പാൾ, ആ ശപിക്കെപ്പട്ട പാതിരാവിൽ
സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാവുന്നെതേന്താ അതു് സംഭവിച്ചു. െകാലെചയ്യിച്ചതു്
അർജ്ജുനനും പാഞ്ചാലിയും ആെണന്ന േബാധ്യത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശവസംസ്കാ�
രം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, പരീക്ഷിത്തിെന്റ പട്ടാഭിേഷക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവി�
േക്കണ്ടെതാെക്ക ‘സമാധാനപര’മായി സംഭവിച്ചു എന്നതാണു് കുരുവംശഗാഥയു�
െട കമനീയത.”

“നിങ്ങൾ അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ നിരങ്ങുന്നവളേല്ല? മഹാരാജാ�
വു് യുധിഷ്ഠിരനു് സുരക്ഷാഭടന്മാെരാന്നുമിേല്ല?”, ചാർവാകൻ േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറക്കമുണർന്നാൽ പകച്ചു ചുറ്റും േനാക്കുന്നതു് അജ്ഞാതശത്രുവി�
െന്റ ഒളിയമ്പു് തറക്കുേമാ െനഞ്ചിൽ എന്ന ഉൾഭീതിയിലാെണന്നു പറയുന്നതു് ‘നി�
രങ്ങുന്ന’ ഞങ്ങളല്ല, കൂെട കിടന്നു രാപ്പനി യറിയുന്ന പാഞ്ചാലിയാണു് ഹസ്തിനപു�
രി െകാട്ടാര സമുച്ചയം മുഴുവൻ െകാലെചയ്യെപ്പട്ട കൗരവരുെട കരിേമ്പ്രതങ്ങൾ പ്ര�
തികാരബുദ്ധിേയാെട പാവം ‘ധർമ്മപുത്ര’െര മാത്രം രാപ്പകൽ േവട്ടയാടുന്നതിലാ�
ണു് മറ്റു പാണ്ഡവർ വിസ്മയിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, ഓേരാ കൗരവെകാല�
ക്കു േശഷവും, ഭീമൻ പാളയത്തിൽ വന്നു പാഞ്ചാലിയുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ ൈക�
കൾ പച്ചെവള്ളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു് കഴുകിെയടുക്കുന്ന പതിവു് െതറ്റിക്കാത്തതിനു്
ഇേപ്പാൾ ഫലം കാണുന്നിേല്ല? േപടിസ്വപ്നമില്ലാെത കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നു ഭീമൻ,
പേക്ഷ, സത്യവചനത്തിെന്റ െമാത്ത വ്യാപാരിയായ യുധിഷ്ഠിരൻ ൈകകൾ ൈസ�
നിക വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടും ചത്തുേപായവരുെട ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ യുധി�
ഷ്ഠിരെന വിറപ്പിക്കുന്നു. പട്ടാഭിേഷകം അക്ഷമയിൽ കാത്തിരുന്നു് മടുത്ത കിരീടാ�
വകാശി പരീക്ഷിത്തു് ഏെറ്റടുത്ത പാണ്ഡവ വിരുദ്ധവിമതനീക്കത്തിെന്റ േമൽപ്പാട
മാത്രമാണു് ഈ േപ്രതബാധെയന്നും, രാത്രിനാടകങ്ങൾ യുധിഷ്ഠിരൻ സ്ഥാനെമാ�
ഴിയും വെര പ്രതീക്ഷിക്കാെമന്നും അകത്തളങ്ങളിെല അഭിജ്ഞവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നു്
സൂചനയുണ്ടു്. നിങ്ങൾ യുക്തിവാദവുമായി േലാകം ചുറ്റുക, വാർത്താനിർമ്മിതിക്കാ�
യി ഓലയും നാരായവുമായി ഞങ്ങൾ തയ്യാർ.”

2019/01/19

“സ്വത്തുവിഭജനത്തിെല തർക്കപരിഹാരത്തിനു് അത്യുന്നതതല നയതന്ത്രനീ�
ക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക തുടർച്ചയായിരുന്ന കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ, പേക്ഷ, െകൗ�
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രവർ എല്ലാ പാരസ്പര്യ സ്പർശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി, നരനായാട്ടിനിറങ്ങിയതു്
ഹസ്തിനപുരിയുെട ചരിത്രത്തിൽ കറുത്ത അധ്യായമായി വരുംയുഗത്തിലും രാഷ്ട്രമീ�
മാംസാവിദ്യാർത്ഥികൾ തക്ഷശിലയിൽ പഠിക്കുെമന്നു് പുതിയ ഭരണകൂട വക്താ�
വു് നകുലൻ പറഞ്ഞുവച്ചേല്ലാ, പതിെനട്ടുനാൾ േപാർക്കളത്തിൽ ‘നാരായവും പന�
േയാല’യുമായി ഓടിനടന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”, അരേങ്ങറ്റ ൈമ�
താനത്തിൽ നിന്നു് മടങ്ങേവ െകാട്ടാരം േലഖിക യുദ്ധകാര്യേലഖകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്ത ധീരേപാരാളിയേല്ല നകുലൻ? അരേങ്ങറ്റൈമതാന
െപാതുേവദിയിൽ േനർസാക്ഷി െമാഴിയെല്ല? അവിശ്വസിക്കേണാ? േപാരാട്ടത്തി�
നു കൂട്ടമണിയടിച്ചിട്ടും കുലുങ്ങാെത, യുധിഷ്ഠിരൻ നഗ്നപാദനായി കൗരവ സർവ�
ൈസന്യാധിപെന നമസ്കരിച്ചു ആശീർവാദം േതടുന്നെതാെക്ക ഇരുകണ്ണുകളും െകാ�
ണ്ടു് കണ്ടേപ്പാൾ, ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രനു് മിക്കവാറും വ്യക്തമായിക്കാണും, കുടിലകൗ�
രവെര പാണ്ഡവർ പാടുെപട്ടു െചറുക്കുേമ്പാഴും, അനിവാര്യമായി നിലനിർേത്തണ്ട
അഹിംസാത്മകത”, െതാഴിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട യുവയുദ്ധ കാര്യേലഖകൻ, ഇരുണ്ട ഭാവി�
െയ ഓർത്തു ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണിെല്ലന്ന ഉറപ്പിൽ പല്ലു് െഞരിച്ചു.

2019/01/20

“യുധിഷ്ഠിരൻ കിരീടധാരണത്തിനു തലകുനിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനവിധവ ഉപചാ�
രപൂർവ്വം നീട്ടിയ വജ്രകിരീടം വിദുരർ ഇടംൈക വീശി തിരസ്കരിച്ചെതാരു െഞട്ടേലാ�
െടയാണു് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടതു്. എന്തായിരുന്നു ആ അമംഗളകൃ�
ത്യത്തിനു, പ്രേകാപനം?”

െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.
“തിരസ്കരിക്കുന്നതുേപാെലയാേണാ? അടുത്തു നിന്നിരുന്ന എനിക്കു് േതാന്നി�

യതു്, ഭരണകൂടഭാഗമായ വിദുരർ വജ്രകിരീടത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ തിരക്കുന്ന�
തായാണു്. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികം ധൃതരാഷ്ട്രർ ധരിച്ചിരുന്ന കിരീടം അഴിച്ചുേമടിച്ചു
ശുദ്ധീകരിച്ചായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനു് ധരിക്കാൻ െകാട്ടാരം സർവ്വാധികാരി ക്രമീകര�
ണം െചയ്തതു്. അതിനിടയിൽ െപരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചു വജ്രകിരീടം ദുേര്യാധനവി�
ധവ സമ്മാനിച്ചേപ്പാൾ, ശുഭകാമന അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, ഉരുപ്പടിയുെട വി�
ശദവിവരം ഔേദ്യാഗികമായി േതടുന്നതിൽ നടപടിക്രമത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന പ്രശ്ന�
മേല്ല നിങ്ങൾ കാേണണ്ടതു്? വജ്രകിരീടം എവിെട നിന്നു് വാങ്ങിച്ചു? അതിെന്റ
വിലെയങ്ങെന ൈകമാറി? ആരുെട േപരിലായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചതു്? മഹാരാജാവു്
ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അനുമതിേയാെടയായിരുന്നുേവാ? കിരീടാവകാശിെയന്നു ഔേദ്യാ�
ഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദുേര്യാധനൻ എങ്ങെന അധികാര സൂചക�
മായ കിരീടം വാങ്ങാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അനുമതി േതടി? എന്നിങ്ങെന വിവരങ്ങൾ
കിട്ടും വെര വജ്രകിരീടം യുധിഷ്ഠിരൻ ധരിക്കുന്നതിനു വിലേക്കർെപ്പടുത്തിയതിൽ നി�
ങ്ങൾക്കുമാത്രം എന്താണിത്ര െഞട്ടലും നീറ്റലും? കൂടുതൽ േചാദ്യം െചയ്യുന്നതിെന
നിങ്ങെള തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണു് ഈ വാർത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ വരുന്നതിനു നയപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടു്. സമാന്തര അധികാര സ്വ�
രൂപം കുരുവംശത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷം കൂടിയാണു് വജ്രകി�
രീടം. കുരുേക്ഷത്രാനന്തര പാണ്ഡവഭരണകൂടം സുതാര്യതക്കാണു്, വജ്രത്തിളക്ക�
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ത്തിനല്ല മുൻഗണന െകാടുക്കുക എന്നതു് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞതു് പിഴയടച്ചു
തീർക്കാവുന്ന വീഴ്ചയല്ല.”

2019/01/21

“ഹസ്തിനപുരി കർഷകരുെട അടുക്കളയിൽ നിന്നു് അവരറിയാെത രുചിഭക്ഷ�
ണം േചാർത്തി, അക്ഷയ പാത്രത്തിലാക്കുന്ന നവസാേങ്കതികവിദ്യ, അടിമ പാ�
ണ്ഡവർക്കു് ഉടേയാൻ ദുേര്യാധനൻ പാരിേതാഷികമായി സമ്മാനിക്കാെമങ്കിൽ,
ഒേര സമയം ഉണ്ണാൻ ആറു പാത്രങ്ങൾ കൂടി െകാടുത്തു തീൻശാല സ്വയംപര്യാപ്ത�
മാക്കാമായിരുന്നിേല്ല?”

വനവാസക്കാലം.
ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല കാട്ടുകുടിലിൽ, കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട കാണാവുന്ന

ഊട്ടുപുരയുെട പരുക്കൻ തറയിൽ, ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു, കയ്യിട്ടുവാരി വായ നിറക്കുന്ന
പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വലുതും െചറുതുമായി കൗരവർ െകാടുത്തയച്ച പാത്രങ്ങൾ പാണ്ഡവർ ഉപ�
േയാഗിക്കാറില്ല. അളന്നു മുറിച്ചു ഓേരാ പാത്രത്തിലും ഞാൻ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണമല്ല
അവർ േനാട്ടമിടുന്നതു് എത്രെയത്ര ഹസ്തിനപുരി കലവറകൾ േചാർന്നു ശുഷ്കമായാ�
ലും, മുന്നിലിരിക്കുന്ന അക്ഷയപാത്രം അതിരില്ലാെത നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇച്ചിൽ
പാത്രം അവനവൻ കഴുകണെമന്ന എെന്റ കർശന നിർേദശവും അവരുെട കര�
ളിൽ തറച്ചു. ഇനിയിേപ്പാൾ അഞ്ചുേപരും ഊണുകഴിെഞ്ഞഴുേന്നറ്റാൽ, പാത്രം കഴു�
കുന്നതിനുമുണ്ടു്, രാത്രിയിൽ കിടപ്പറയിെലന്നേപാെല, അവരഞ്ചുേപർക്കും തീൻശാ�
ലയിൽ ഊഴം.”

“ജാരസന്തതികളും വിവാേഹതര രതിയും കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് എക്കാലവും
അലങ്കാരമായിരുന്നു എന്നു് ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യസമൂഹം കൗതുകേത്താെട കാ�
ണുന്നുണ്ടു്. അവെര ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, േദവരൂപിക�
ളായ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഒറ്റയടിക്കു് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും എന്തിെനാരു കറുത്ത
കാമുകൻ? അവിഹിതമായി ഒരഭിലഷവും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ വല്ല�
േപ്പാഴും?”, വനാന്തരത്തിെല ആശ്രമമുറിയിൽ ശീതകാലസന്ധ്യയുെട ഭീതിതമായ
മൂടുപടം മുഖമടച്ചു വീണേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിയുെട കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നതു് കണ്ട െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക വിഷയം മാറ്റാൻ പ്രേകാപനപരമായി േചാദിച്ചു.

“പ്രീണിപ്പിക്കാനും കീഴ്െപ്പടുത്താനും രാവുപകൽ മുെന്നാരുക്കം െചയ്യുന്ന നി�
സ്സാര പാണ്ഡവർ എവിെട, അങ്ങകെല കടേലാര നഗരിയിൽ എനിക്കായി സുര�
ക്ഷിതത്വത്തിെന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ േപാലുമറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ശ്യാമസുന്ദരൻ
എവിെട.”

2019/01/22

“രാജമാതാ പദവിെയാഴിഞ്ഞ സത്യവതി പുത്രവിധവകളായ അംബികയും
അംബാലികയുെമാത്തു െകാട്ടാരത്തിെന്റ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ, ശന്തനുവിനു് േശഷം
കുരുവംശ ൈപതൃകം എന്നു് േമനി പറയാൻ ൈനഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ ഭീഷ്മ�
െരാഴിെക ആരുണ്ടിനി ഹസ്തിനപുരിയിൽ? സത്യവതിയിൽ ശന്തനുവിനുണ്ടായ
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രണ്ടു ആൺ മക്കളും േനരെത്ത മരിച്ചു, ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇരയായി, മെറ്റയാൾ
അമിതേഭാഗത്തിെന്റയും. ആദ്യ ദർശനത്തിൽ ആേവശമുണർന്ന വൃദ്ധമുനിക്കു് യുവ
സത്യവതിയിൽ പിറന്ന രഹസ്യസന്തതി, കുള്ളനും വിരൂപിയുമായ വ്യാസൻ, വി�
ചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ െചാരിഞ്ഞ ബീജദാനത്തിൽ പിറന്ന രണ്ടു കീടജന്മങ്ങൾ
ആയിരുന്നു അന്ധധൃതരാഷ്ട്രരും ഷണ്ഡപാണ്ഡുവും. അവരുെടെതന്നു െപാതുെവ
പറയെപ്പടുന്ന നൂറ്റിയഞ്ചു മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു എങ്ങെന വീതം െവക്കണെമ�
ന്നറിയാെത പരസ്പരം വാേളാങ്ങുന്നു. കളങ്കിതകുരുവംശെത്ത, ഭിന്നിപ്പിച്ചു െകാ�
ല്ലാൻ വിട്ടു സത്യവതി അതാ വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. തിരിച്ചു വരരുേത, ഗംഗ�
യാെറാഴുകുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കാലു കുത്തരുേത.”

“അരമനരഹസ്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യവീഥി സദസ്സിേനാ�
ടു് കത്തിക്കയറുകയായിരുന്ന ആ ദരിദ്രബ്രാഹ്മണെന പിന്നിൽ നിന്നു് ചടുലനീക്ക�
ത്തിൽ ദുേര്യാധനൻ ആഞ്ഞു ചവിട്ടിെത്തറിപ്പിച്ചു. “ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ നിേയാഗം
േനടിയവർ, രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി, േവണ്ടി വന്നാൽ േപാർക്കളത്തിൽ
മരിക്കാനും തയ്യാർ. കുരുവംശം ൈദവദത്തമായ ഭരണവംശം എന്നു് അഭിവന്ദ്യവ്യാ�
സൻ നാെള ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുേമ്പാൾ, മഹാഭാരതത്തിെന്റ പനേയാലെക്ക�
ട്ടുകൾ കത്തിച്ചു പ്രതിേഷധിക്കാൻ നിെന്ന കണ്ടുേപാവരുതു്. ”

2019/01/23

“അല്ല, ഈ വിവാദവിരലേല്ല ഗുരുദക്ഷിണയായി നിങ്ങൾ േദ്രാണർക്കു മുറിച്ചു
െകാടുത്തു എന്നു് നാടാെക തള്ളി പാട്ടായതു്? കണ്ടാൽ, മുറിച്ചു നീക്കിയ േപാെല�
യും, മുറിെച്ചടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചു വച്ചു തുന്നിക്കൂട്ടിയ േപാെലയുെമാന്നും േതാന്നുന്നില്ല�
േല്ലാ”, പ്രസിദ്ധ വിദ്യാർത്ഥിയുെട വലതുൈകയിെല തള്ളവിരൽ െതാട്ടു, സംശയ�
ത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖിക മുഖത്തു് േനാക്കി.

“പരിപൂർണ്ണ സസ്യേഭാജിയായ ഗുരുവിനു േവണ്ടതു് വിദൂര വിദ്യാർത്ഥിയുെട വി�
രെലാന്നുമായിരുന്നില്ല, സ്വർണ നാണയമായിരുന്നു, അതു് ഞാൻ രാജമന്ദിരത്തി�
െല രഹസ്യരത്നേശഖരത്തിൽ നിന്നു് െപാക്കി ആ ദരിദ്രബ്രാഹ്മണനു് നീട്ടിയേപ്പാൾ
ദക്ഷിണ തൃപ്തിയായി എന്നു് പുഞ്ചിരി വ്യക്തമാക്കി. മുറിച്ചു നീക്കിയ വിരൽ തിരിച്ചു�
വച്ചു്, ൈക പഴയ േപാെല േപാരാട്ടക്ഷമമായി എന്നു് നാെള നിങ്ങൾ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ വാർത്ത കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിക്കരുതു്. മനുഷ്യാവയവങ്ങളിെല െകാള്ള�
െകാടുക്ക ഒരു പുത്തൻ കായിക പരീക്ഷണമായി വരുംയുഗത്തിൽ മാറും എന്നാണു
ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ അമാനുഷ േശഷിയുള്ള സഹേദവൻ പറഞ്ഞതു്. ”

2019/01/24

“പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാണ്ഡവെര ഔേദ്യാഗിക േരഖകളിലും
െപാതുപ്രഭാഷണങ്ങളിലും “അടിമ പാണ്ഡുവംശം” എന്നു് െകൗരവർ പരാമർശി�
ക്കുന്നതിൽ പ്രതിേഷധമുെണ്ടന്ന നിങ്ങളുെട പ്രസ്താവന ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലം�
ഘനമായി ദുേര്യാധന കാര്യാലയം േനരിടുെമന്നു േകട്ടേല്ലാ. ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരുദ്ധ�
രണി തരാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 398

ആണുങ്ങൾ മൃഗയാവിേനാദത്തിനു േപായ േനരം.
“ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവനയിെല, ‘വനവാസത്തിനു േപായ പാണ്ഡവർ’ എന്ന

ലിംഗനീതിനിേഷധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഞാൻ, എല്ലാ േരഖകളിലും, ‘കള്ളച്ചൂതിൽ
കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു് വനവാസത്തിനു േപായ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡവരും’ എന്നു് േവ�
ണം അടയാളെപ്പടുത്താൻ എന്ന ആവശ്യം മുേന്നാട്ടു വച്ചാൽ എന്താണു് അച്ചടക്കം
ഇത്രേമൽ ‘ഗുരുതര’മാവാൻ?”

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

“നിെന്റ മാറു പിളർന്ന രക്തം പുരണ്ട ൈകകൾ െകാണ്ടല്ലാെത ഈ അഴിമുടി
െകട്ടുകയില്ല ഇതു് സത്യം സത്യം.” ആ നിങ്ങൾ തെന്നയാേണാ, ദുേര്യാധനൻ പാരി�
േതാഷികമായി െകാടുത്തയച്ച സുഗന്ധൈതലം േതച്ചു ഉടൽ പരിലാളിക്കുന്നതു്?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“ഇലച്ചാറു് േതച്ചു ഒഴുക്കുനീരിൽ കഴുകി നിവർത്തിയിടുന്ന മുടി എെന്നങ്കിലും പ്ര�

തിജ്ഞ പാലിക്കെട്ട, കാമനയുെട മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് ശാരീരി�
കേസവനം നൽേകണ്ട ഉടൽ ആ കർത്തവ്യവും പാലിക്കെട്ട.”

2019/01/25

“പാഞ്ചാലി മലെഞ്ചരുവിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നാണു േകട്ടതു്”, േകാട്ട�
ക്കകെത്ത ആശ്രമമുറ്റത്തിരുന്നു ശിശിരകാലെവയിൽ െകാള്ളുകയായിരുന്ന കൃപാ�
ചാര്യെര കണ്ടേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക ഓട്ടം നിർത്തി “കഴിവുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു.
ഭർത്താക്കന്മാർ െചയ്ത കുരുവംശഹത്യക്കു അവൾ െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു പിഴ.”

2019/01/26

“കരൾ പറിക്കും മുമ്പു് ഇരയുെട ‘െചവി കടിക്കു’ന്ന േപാെല േതാന്നി. എന്തായി�
രുന്നു ‘മുട്ടിയുരുമ്മി’ മന്ത്രിക്കാൻ മാത്രം കാര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വധശിക്ഷക്കു് മുമ്പുള്ള പരിഷ്കൃതസമൂഹ നടപടിക്രമം പാണ്ഡവരും പാലിക്ക�
േണ്ട? അെല്ലങ്കിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ അതിൽ പിടിച്ചു ഞങ്ങെള കുടയിേല്ല?
പ്രതിെയ കുറ്റവാളി എന്നു് മുദ്ര കുത്തി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കും മുമ്പു് എെന്തങ്കിലും പറയാ�
നുേണ്ടാ എന്നു് ‘അർദ്ധസേഹാദര’േനാടു് േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണി വലി�
ച്ചൂരി എന്ന ആേരാപണം നിേഷധിക്കുന്നില്ല എന്നയാൾ. ആണുങ്ങൾ ചൂതു് കളിക്കു�
േമ്പാൾ, അന്തഃപുരത്തിൽ നിഷ്കളങ്ക കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് സൗജന്യ െസൗന്ദര്യ
ശിക്ഷണം െചയ്യുന്നതിെന്റ മറവിൽ, അരമന രഹസ്യങ്ങൾ പാഞ്ചാലി െകൗശല�
േത്താെട േചാർത്തി എന്ന ഗുരുതര ആേരാപണം അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവേത്താ�
െട അവേലാകനം െചയ്തു. രഹസ്യ മുറിയിൽ അടച്ചിെട്ടാന്നുമല്ലേല്ലാ, േദഹപരിേശാ�
ധന െചയ്തതു്?, അേതാ, പരസ്യമായി രാജസഭയിൽ വച്ചായിരുേന്നാ? ഞങ്ങളുെട
തുറന്ന സമീപനം നടപടിയുെട സുതാര്യതക്കു് െതളിവേല്ല? എെന്നാെക്ക െവല്ലു�
വിളിക്കുന്ന േപാെല കുറ്റവാളി േചാദിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടു്”, ൈകക്കുമ്പിളിൽ ചുടുകൗരവ
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േചാരയുമായി, പാഞ്ചാലിെയ േതടി പാളയത്തിേലക്കു് ആ സ്ഥൂലശരീരി കുലുങ്ങിക്കു�
ലുങ്ങി ഓടിേപ്പാവുന്നതിനിടക്കു് നായാട്ടിൽ േനടിയ ഐതിഹാസിക േനട്ടത്താൽ
മുഖം െതളിഞ്ഞു.

“എന്താ പുത്തൻ ‘കല്ലുകടി’യുെട രഹസ്യം? ഭരണകൂടം തരുന്ന സൗജന്യധാ�
ന്യവിതരണത്തിൽ കുടിപ്പകയുേണ്ടാ?”, ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുര�
സ്കാരങ്ങൾ െതരുേവാര സംവാദങ്ങൾക്കു് തിരിെകാളുത്തിയ േനരം.

“ചീഞ്ഞ ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്തു െകാണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുെട കലവറക്കു മുമ്പിൽ കമ�
ഴ്ത്തുന്ന അന്തസ്സില്ലാത്ത പതിവിേപ്പാഴുമുണ്ടു് എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ േവദനിപ്പിക്കുന്നതു് പു�
രസ്കാര വിതരണത്തിെല നീതിരാഹിത്യമേല്ല? രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി
ബലിദാനം െചയ്ത ദുേര്യാധനനു് കുരുവംശരത്ന െകാടുക്കാെത, ആേരാരുമല്ലാത്ത
അഭിമന്യുവിെന തിരെഞ്ഞടുത്തതിൽ എന്തർത്ഥം? യുദ്ധൈനപുണ്യമില്ലാത്ത ആ
‘മുറിൈവദ്യൻ’ ആെളെകാല്ലുന്ന അജ്ഞതേയാെട കൗരവ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഇടി�
ച്ചു കയറിയതു െകാണ്ടേല്ല പുറത്തുചാടാനാവാെത പകച്ചു വീണതു്? എന്നാൽ ദു�
േര്യാധനൻ? അധാർമിക ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ അരെക്കട്ടു െപാട്ടി ചതുപ്പിൽ വീണ�
േപ്പാൾ േപാലും, അന്നു് അർദ്ധരാത്രി നുഴഞ്ഞുകയറി പാഞ്ചാലീപുത്രന്മാെര ചവിട്ടി�
െക്കാല്ലാൻ അശ്വത്ഥാമാവിെന േപ്രരിപ്പിച്ചതും, ആ പാതിരാ പ്രഹരനിേയാഗം വി�
ജയിച്ചേതാെട പാണ്ഡുവംശം കുറ്റിയറ്റതും? െകാള്ളരുതാത്ത അഭിമന്യുവിനു് കുരു�
വംശരത്ന മരണാന്തര ബഹുമതിയായി െകാടുത്തേതാെട തീർന്നിേല്ല പവിത്ര പുര�
സ്കാരങ്ങളുെട െപാള്ളത്തരം?” അതിേവഗം മാറിടം െപാങ്ങിയും താണും ഉൾ സം�
ഘർഷത്തിൽ അവൾ കിതച്ചു.

2019/01/27

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

“അതു് പീഡകനായിരുന്നുേവാ? അതു് ആണധികാരത്തിെന്റ കൗരവരാജ�
സഭയായിരുന്നുേവാ? അന്തഃപുരത്തിൽ പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികൾക്കു്
െസൗന്ദര്യപരിപാലനത്തിൽ വ്യക്തിഗതശിക്ഷണം െകാടുക്കയായിരുന്ന എെന്ന,
പ്രണയത്താൽ പരവശനായ െകൗരവൻ, ‘പ്രിയെപ്പട്ടവെള അവിേവകം െപാറുക്കൂ’
എന്നു് യാചിച്ചു ഇടിച്ചു കയറി, വാരിപ്പുണർന്നു ചുമലിൽ േകാരി പുറേത്തക്കു പാഞ്ഞ
േതാർമ്മിക്കുന്നു. േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ ഉടലിൽ നിന്നവൻ േലാലേലാലമായി േവർെപടു�
ത്തി. മിക്കവാറും വിവസ്ത്രയായ എെന്ന കണ്ടു് പാണ്ഡവർ പരിഭ്രമിച്ചു മുഖം താഴ്ത്തുന്ന�
തു് ഓർമ്മിക്കുന്നു. മറ്റു നൂേറാളം കൗരവർ കാമനേയാെട തുറിച്ചു േനാക്കിയിരുന്നതു്
ഓർമ്മിക്കുന്നു. െപാേയ്പായ ആ കാലം എത്ര േചേതാഹരം.”

2019/01/28
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“അഞ്ചു മക്കെളയും ഉറക്കത്തിൽ കഴുത്തു് െഞരിച്ചു െകാന്ന അശ്വത്ഥാമാവിെന
പിന്തുടർന്നു് ശിേരാരത്നം തട്ടിെയടുപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കു് നിങ്ങൾ ആജ്ഞ നൽ�
കി. എന്നാൽ ആ ക്രൂരെകാലയാളിെയ െകാല്ലാെത െവറുെത വിട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
െഞട്ടി. ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങുന്ന മക്കൾക്കു് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ട പാണ്ഡവെര നി�
ങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ടു് വിചാരണ െചയ്തില്ല?”, ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിെയ േനരിട്ടു.

“കുട്ടികെള െകാലയാളിക്കു് വിട്ടുെകാടുത്തെര വിചാരണ െചയ്താൽ െതറിക്കുക
ശിേരാരത്നമല്ല, പാണ്ഡവതലയായിരിക്കും.”

“മകൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ ആയുധം താെഴയിട്ട േദ്രാണെര െകാല്ലാൻ പാക�
ത്തിൽ അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരെന്റ കാപട്യത്തിെന്നതിേര അലയടിക്കു�
കയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ ബ്രാഹ്മണപ്രേക്ഷാഭം. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”,
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തി�
നപുരി.

“നിങ്ങൾ െപാക്കിപ്പിടിക്കുന്ന ധാർമികതെയക്കാൾ കാലാതിവർത്തിയാവും,
കുരുേക്ഷത്രയിൽ ‘അർദ്ധസത്യ’വാൻ അവലംബിച്ച അടവുനയം.”

“ദുർബലനായിരിക്കാം, എന്നാലും കുരുവംശനായകനേല്ല? ശന്തനുവുമായി
എന്തായിരുന്നു വാക്കു തർക്കം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രായം െകാണ്ടുമാത്രമല്ല ൈവകാരികമായും ആെളാരു ദുർബലെനന്നറിയാ�
മായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത്ര ചപലമാണു് ആ രാജഹൃദയം എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വ�
യം ബീജദാനം നൽകി എന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങെളെയന്നേപാെല എട്ടാ�
മെത്ത നവജാതശിശുവിെനയും വിവാഹവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു് പുഴെവള്ളത്തിൽ മു�
ക്കി െകാല്ലാൻ എനിക്കു് അനുമതിയുണ്ടു്. കർത്തവ്യ േബാധേത്താെട ഞാനതു
അതിരാവിെല പരിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, അതാ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു ശന്തനു.

“രാവിെല ജനം സ്നാനഘട്ടത്തിൽ വരും മുമ്പു് തെന്ന കുഞ്ഞിെന്റ ജീവെനടു�
ക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി െകാല െചേയ്യണ്ട ഞാൻ, സ്വാഭാവികമായും, ക്ഷുഭിതയാ�
യി, ശന്തനു വിലാപഗീതം തുടർന്നേപ്പാൾ വിവാഹ േമാചനം ഉടനടി ഞാൻ ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. കിരീടാവകാശിയില്ലാത്ത ശന്തനുവിേനാടു് േതാന്നിയ സഹതാപത്തിൽ
എട്ടാമൻ നവജാതശിശു കഷ്ടിച്ചു് രക്ഷെപ്പട്ടു. മുങ്ങിക്കുളിച്ചു എന്നു് വരുത്തി പ്രസവ
ശുശ്രൂഷെയ്ക്കാന്നും െമനെക്കടാെത ഞാൻ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിേലെക്കാഴുകുേമ്പാഴാണു്
നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നതു് എങ്ങെന കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കും.”

2019/01/29

“സഹനം തെന്നയീ വനവാസക്കാല, അടിമജീവിതം എന്നംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന, നിങ്ങെള േപാെലാരു സവിേശഷവ്യക്തിത്വം കൂട്ടാളിയായുള്ള വിവാഹ ജീ�
വിതത്തിൽ, പ്രണയഭരിതം പാണ്ഡവഹൃദയം എന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന അവസര�
ങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിേലാർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉച്ചെവ�
യിൽ കനത്തേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കുന്നിനു കീെഴ തടാകത്തിൽ നീരാടാൻ േപായ
േനരം. ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമായി സമ്മാനിച്ച സുഗന്ധ ൈതലം വിവസ്ത്രശരീര�
ത്തിൽ േലാലമായി േതച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, പാതിയടഞ്ഞ ജാലകത്തിലൂെട
മഞ്ഞു മൂടിയ ഹിമാലയനിരകളിേലക്കു േനാക്കി പാഞ്ചാലി.
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“അപകടം പിടിച്ച ആ വാക്കു ഞങ്ങൾക്കിടയിെലാരിക്കൽ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു.
ജീവകാലം മുഴുവൻ പായ പങ്കിടുന്നവെള കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായി ഭാര്യ എന്നല്ലാ�
െത, എങ്ങെന പ്രണയിനി എന്നു് വിളിക്കും എന്നു് അർജ്ജുനൻ േചാദിച്ച ഓർമയു�
ണ്ടു്. ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രെയ വിവാഹം കഴിച്ച കാലമായിരുന്നു. അേതാ�
െട എെന്റ ഹൃദയം അയാൾക്കു് േവണ്ടി പിടക്കുന്നതു് എെന്നേന്നക്കുമായി നിന്നു.”

2019/01/30

“കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് പരുക്കില്ലാെത രക്ഷെപ്പട്ടു അേല്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പുതിയ മഹാരാജാവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പതിെനട്ടുദിവസ േപാരാട്ടത്തിൽ േലാകജനതക്കു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി.
ഞങ്ങൾ ഇരയുെട ഭാഗത്താണു് അതു് തങ്കലിപികളിൽ വ്യാസൻ അടയാളെപ്പടു�
ത്തും. സഹനത്തിെന്റയും സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റയും സമന്വയത്തിൽ, കുരുവംശ
ഭരണനിർവഹണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒളിേച്ചാടില്ല. സ്വത്തു തർ�
ക്കപരിഹാരത്തിനു് പ്രതിവിധി നയതന്ത്രമാെണന്നും, മധ്യസ്ഥചർച്ച വഴിമുട്ടുേമ്പാൾ
മാത്രേമ തൽപ്പരകക്ഷികളുെട കായികബലപരിേശാധന നിർണ്ണായകമാവൂ എന്നു�
മുള്ള യുദ്ധനിലപാടു് അർത്ഥ ശങ്കയില്ലാെത വ്യക്തമാക്കിയതു്, െപാതുസമൂഹം അം�
ഗീകരിച്ചു എന്നതേല്ല, പ്രതിേഷധ പ്രകടനെമാന്നുമില്ലാെത നൂേറാളം കൗരവരാജ�
വിധവകെള കുടിെയാഴിപ്പിക്കാനായി എന്നതു്? കൗരവർ പറയാൻ മടിച്ച ശാശ്വത�
സത്യം െവളിെപ്പടുത്തെട്ട: ഈ രാജ പദവിക്കു് യുദ്ധവിജയത്തിെന്റ ആധികാരിക�
തെക്കാപ്പം, പശ്ചാത്തലത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന ആകാശചാരികളുെട അനുമതി�
യുണ്ടു് .” ദുേര്യാധനവസതിെയ യുദ്ധസ്മാരകമാക്കുന്ന ചടങ്ങു ഉത് ഘാടനം െചയ്യാൻ
മഹാറാണിയുെമാത്തു േതരിൽ കയറുകയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.

“പാണ്ഡവപിടിപ്പുേകടിനു അറുതി വരുത്താനായ ആേഘാഷത്തിലാണിന്നും
ചാർവാകൻ പുതിയ മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന അനുേമാദിക്കാൻ വരിനിൽക്കു�
ന്നതു്. കാവ്യനീതിേയാ ഈ പടിയിറക്കം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അഞ്ചു
ആണുങ്ങളും അവരുെട െപണ്ണും നഗ്നപാദരായി വടക്കൻ യാത്രയിൽ കാൽ മുേന്നാ�
ട്ടുവച്ചിരുന്നു. യുദ്ധെത്ത കുറിച്ചു് അഭിമന്യുപുത്രൻ പരീക്ഷിത്തു് നിരന്തരം മുനവച്ചു്
േചാദ്യം േചാദിച്ചു വശം െകടുത്തിയതു് െകാണ്ടാണു് ജീവിതം മടുത്തു അധികാര�
െമാഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാനപ്രസ്ഥം തിരെഞ്ഞടുത്തതു് എന്ന ചാർവാക കുപ്രചരണം
അതർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞേയാെട തള്ളുന്നു. പുതിയ പരീക്ഷിത്ത് ഭരണകൂടത്തി�
െന്റയും െകാട്ടാരഗുരുവായി തുടരുന്ന കൃപാചാര്യെന്റ കൗരവ വിശ്വസ്തതയാണു് പരീ�
ക്ഷിത്തിെന പാണ്ഡവ വിേരാധി ആക്കിയതു് എന്ന രണ്ടാമെത്ത ആേരാപണം
പേക്ഷ, അവഗണിക്കുന്നില്ല. ഭീരുത്വം െകാണ്ടു് േനതൃത്വ മികവു കാണിക്കാെത യു�
ധിഷ്ഠിരൻ, അഭിമന്യുവിെന ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ചാവാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു എന്ന
നിങ്ങളുെട കാഴ്ചപ്പാടു് നിർഭാഗ്യകരെമന്നു മാത്രം പറയെട്ട. എല്ലാം വ്യാസനു് വി�
ടുന്നു”, നീണ്ടകാലം സ്വന്തമാക്കി വച്ചിരുന്ന ദിവ്യാസ്ത്രം ആകാശചാരികൾക്കു തിരി�
ച്ചുെകാടുത്തു തീർത്തും നിരായുധനായ അർജ്ജുനൻ വിഷണ്ണനായി എല്ലാവർക്കും
പിന്നിലായിരുന്നു.

2019/01/31
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“ഗദെയടുത്തു നടക്കുേമ്പാൾ ഭാരം േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അേപ്പാൾ ആയുധം താെഴ വച്ചു് ഞാൻ വലതുൈക ഇങ്ങെന ഉയർത്തി, ഇട�
െനഞ്ഞിൽ േചർത്തു് വക്കും, പിെന്ന മുഖത്തു് േചർത്തു് െനറ്റിയിൽ പതുെക്ക തടവും,
അഭ്യാസിയുെട എല്ലാ ചലനങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്ന, കയ്യിനകെത്ത അസ്ഥിെയ വീ�
ണ്ടും നമിക്കും. പിന്നീടു് ഗദെയടുക്കും, അതിെന്റ മാരകപ്രഹരേശഷിക്കു് പറ്റിയ ഇര�
െയ അതു് തെന്ന കെണ്ടത്തും. കൂർത്ത നാരായം െകാണ്ടു് ഓലയിൽ അതിസസൂ�
ക്ഷ്മ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന േപാെലാരു പ്രതിഭാസം ആയുധത്തിലും
അനുഭവേവദ്യമാകും”, യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയിൽ ആേയാധനവിദ്യ പഠിപ്പിക്കു�
ന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട പരിശീലകനായി വന്ന ഭീമൻ സംശയത്തിൽ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഗദ േനാക്കി വിതുമ്പി.

“വിദൂരവിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നു് ഗുരുദക്ഷിണയായി തള്ളവിരൽ മുറിെച്ചടുക്കുന്ന�
വെനന്ന കുപ്രസിദ്ധിയുെണ്ടങ്കിലും, പാവം വൃദ്ധേദ്രാണെര െകാല്ലാൻ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ തുണയായതു് േകവലെമാരു നുണയായിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധി�
ഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അെതാരു കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ ൈവകല്യമാണു് നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന േകവ�
ലനുണയും ഞാൻ േപാർക്കളത്തിൽ േദ്രാണവധത്തിനായുച്ചരിച്ച അർദ്ധസത്യവും
തമ്മിൽ അന്തരം ഉണ്ടു്. നുണക്കു ബന്ധം സമൂഹധാർമികതേയാടാണു്, അർദ്ധസ�
ത്യത്തിനു ബന്ധം മനഃസാക്ഷിേയാടും. ധാർമികതാപ്രശ്നം െപാതു േവദിയിൽ ചർ�
ച്ച വരും, എന്നാൽ അർദ്ധസത്യം ഹൃദയത്തിലാണു് കുത്തുക. വ്യക്തമാക്കിത്തരാം,
ഒന്നടുത്തുവരൂ, എെന്റ ഇടെനഞ്ഞിൽ ൈകവക്കൂ, അെത അങ്ങെന തെന്ന. ഇനി
െചവിേയാർക്കൂ എന്നിട്ടു പറയൂ അശാന്തമാേണാ തിരുഹൃദയം? അല്ല? അതാണു്
പറഞ്ഞതു്, യുദ്ധം ജയിക്കാൻ േവണ്ട വാെമാഴി ഉള്ളടക്കം മാത്രേമ എെന്റ അർദ്ധ�
സത്യത്തിൽ ആ നിർണ്ണായക ദിനവും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നു് തിരക്കുണ്ടു് . േത�
േജാമയനായ ഗുരു േദ്രാണാചാര്യെന്റ പൂർണകായ കളിമൺ പ്രതിമയുെട ഉൽഘാട�
നം ഇന്നു് േസനാപതി മാർഗിൽ, നിങ്ങളും വരുമേല്ലാ, പതിവുേപാെല മുൻനിരയിൽ
ഇരിപ്പിടമുണ്ടാവും.”

2019/02/01

“വിസ്തരിെച്ചാന്നു ഊണു കഴിക്കാൻ േപാലും പാവം ഭീമെന നിങ്ങൾ ൈസ്വരം
െകാടുക്കുന്നിെല്ലന്ന പരാതി വരുന്നതു്, പാണ്ഡവർക്കിടയിെല ദാർശനികൻ എന്ന�
റിയെപ്പടുന്ന സഹേദവനിൽ നിന്നേല്ല? കൗരവരിൽ നിന്നും ഭീമൻ തട്ടിെയടുത്ത
അക്ഷയ പാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഭക്ഷണം സ്വയം വിളമ്പിെയടുത്തു കഴിക്കുന്നതിൽ
എന്തിനു നിങ്ങൾ കക്ഷിേചരണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
തീൻശാലയിൽ നിലത്തു വട്ടംചുറ്റിയിരുന്നു കൗേന്തയരഞ്ചുേപരും മത്സരക്ഷമ�

തേയാെട ൈവവിധ്യരുചി പലഹാരങ്ങൾ െവട്ടിവിഴുങ്ങുന്നതു കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂ�
െട കാണാമായിരുന്നു. ഉച്ചെവയിലിൽ ഹിമാലയതാഴ്വര മിക്കവാറും നിശബ്ദമായി.
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“അക്ഷയപാത്രത്തിേലക്കുള്ള സൗജന്യധാന്യസംഭരണേമാ, വ്യക്തിഗത രുചി�
േഭദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ആണധികാര പാചകേമാ, ഭക്ഷണം വിളമ്പേലാ കഴിക്ക�
േലാ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല, സാന്ദർഭികമായി ഭീമെന്റ ഊട്ടുപുര െപരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള
അമർഷം, സഹേദവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ െവളിെപ്പടുത്തിയതിനു പിന്നിലുള്ള
േചേതാവികാരം. ഉണ്ണാെത ഇരിക്കുേമ്പാഴും കാണാം, ഭീമൻ തടിച്ച നടുവിരൽ ചു�
ണ്ടിലും നാവിലും െതാട്ടു രഹസ്യരുചി ആസ്വദിക്കുന്നതു് ഇെതാരു അസ്വീകാര്യമായ
അംഗചലനമാെണന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്താണതിൽ ‘ദാർശനികപാ�
ണ്ഡവ’െന്റ പരിേദവനത്തിനു കാര്യം? ഊണുകഴിെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ ഏമ്പ�
ക്കം വിടുന്നതു്, ൈകകഴുകിയാലും കുലുക്കുഴിയാെത തിരിച്ചുവരുന്നതു്, ഇെതാെക്ക
കണ്ടിട്ടും ഭീമെന പായക്കൂട്ടിൽ ആസ്വാദന രതിേസവന ഗുണേഭാക്താവാക്കാൻ
എനിക്കാവുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ, ഇനി ഞാെനാന്നും പറയാെത തെന്ന നിങ്ങൾ�
ക്കൂഹിക്കാം, അവേനാടുള്ള േക്രാധത്തിെന്റ ഒരംശം േപാലും ഈ െകാച്ചു ശാസന�
യിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.”

2019/02/02

“േലാലഹൃദയരായ കവികെള േപാെല കണ്ണീരു െകാണ്ടാേണാ കുരുേക്ഷത്രവി�
ധവകൾ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യുക? പാണ്ഡവ വംശഹത്യ സാധ്യമാവുെന്നാരു യുദ്ധസാ�
ഹചര്യത്തിൽ, എെന്താെക്കയായിരുന്നു ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭാവി രാജഭരണെത്ത�
ക്കുറിച്ചു ദുേര്യാധന സങ്കല്പങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ആെളാഴിഞ്ഞ യമു�
നാതീരെത്ത കൗരവ കുഴിമാടത്തിൽ ദുേര്യാധനവിധവ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു.

“കുരുവംശ ആസ്ഥാനം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണെമന്ന േമാ�
ഹം പങ്കുവച്ചു െകാണ്ടാണവൻ അന്തഃപുരത്തിൽ നിന്നു് േപാർക്കളത്തിേലക്കു യാ�
ത്രയായതു്. കുരുേക്ഷത്രയിൽ ആൺമക്കളടക്കം ബലിദാനം െചയ്ത സ്ഥിതിക്കു് പു�
തുതലമുറ കൗരവബാലികകൾ േവണം േമാഹം പൂവണിയിക്കാൻ എന്നു് ഇന്നു് രാ�
വിെല േചർന്ന രഹസ്യേയാഗത്തിൽ പരസ്പരം വിരൽ കീറി െനറ്റിയിൽ രക്ത സി�
ന്ദൂരമിട്ടു സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു. േവണ്ടി വന്നാൽ എെന്തന്തു ഒളിപ്രവർത്തനങ്ങൾ�
ക്കും തയ്യാറാവും. േതൻെകണിയിൽ പാണ്ഡവെര വീഴ്ത്തുന്നതുൾെപ്പെട. പാഞ്ചാ�
ലിെയ പാണ്ഡവർെക്കതിെര തിരിച്ചു പരീക്ഷിത്തിെനാപ്പം അധികാരം ആദ്യഘട്ട�
ത്തിൽ േനടുന്നതും ആേലാചനയിൽ വരും. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് അഞ്ചു പാ�
ണ്ഡവെരയും ഹിമാലയചുരങ്ങൾക്കു കാവൽ നിർത്തുന്ന ൈസനികദൗത്യം ഏല്പിച്ചു
ഭരണസിരാേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് മാറ്റി നിർത്തും. നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ഈ െപൺ�
മുേന്നറ്റത്തിൽ?”

“മൂപ്പിളമ തർക്കം തീർക്കാൻ സായുധസംഘട്ടനമാണു് പ്രേയാഗിക പരിഹാര�
െമന്നുറപ്പിച്ചാൽ, ഭീഷണി കുരുവംശഭാവിക്കു മാത്രമാവിെല്ലന്ന താക്കീതുമായി ചാർ�
വാകൻ ഊരുചുറ്റുന്നുണ്ടേല്ലാ. പാടത്തും പണി ശാലകളിലും േജാലി െചയ്യുമായിരു�
ന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിനു യുവാക്കൾ പരസ്പരം െകാന്നുെകാല വിളിച്ചാൽ അത്രയും
വിധവകൾ േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നാെള ഭിക്ഷയാചിേക്കണ്ടി വരിേല്ല?”, വിരാട�
രാജ്യത്തിെല ഉപപ്ലവ്യ ൈസനിക പരിശീലന േകന്ദ്രത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾക്കു മൂർച്ചകൂ�
ട്ടുകയായിരുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ കൂട്ടം�
കൂടിയ ശരത്കാല സന്ധ്യ.
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“അനിവാര്യമായ മഹായുദ്ധങ്ങെള അതിഭാവുകത്വേത്താെട നിങ്ങൾ അടിച്ചമർ�
ത്തുന്നതു് അസ്വീകാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഹസ്തിനപുരി
ഫലഭൂയിഷ്ഠെമാെക്കയാെണങ്കിലും, ഫലം തിന്നാൻ ആവശ്യത്തിലധികം ആളുകൾ
ൈക നീട്ടിയാൽ പ്രകൃതി പലതും േപാംവഴിയായി കാണിേല്ല? കലവറക്കു താങ്ങാ�
നാവാത്ത പ്രജെയ ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ മഹാമാരിയായും വരൾച്ചയായും ഭാരതയു�
ദ്ധമായും പ്രകൃതി പരിഹാരം കാണുെമ്പാൾ അരുെതന്നു പറയാനാവുേമാ അൽപ�
കാലം ആയുസ്സുള്ള നാം മനുഷ്യർക്കു്?”

2019/02/03

“ക്ഷമേയാെട ഊഴം കാത്തു കിടപ്പറയിൽ പ്രേവശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ
പാണ്ഡവരിെലാരാൾ, പ്രിയ പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം പായ പങ്കിടുേമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാ�
ണ്ഡവർ നിങ്ങളിരുവരുെട രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവും
എന്നതേല്ല നിലവിലുള്ള ബഹുഭർത്തൃത്വ ധാരണ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലെത്ത ഒറ്റമുറിക്കുടിൽ. പാണ്ഡവർ നായാട്ടിനു േപായ േനരം.

“അങ്ങെന ഒരു പരിഷ്കൃത ബഹുഭർതൃത്വ ദാമ്പത്യസംഹിത ഉൾെക്കാള്ളാൻ
പറ്റിയ ബാല്യകൗമാരങ്ങളിലൂെടയാേണാ പാണ്ഡവജീവിതത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക�
ഘടകങ്ങൾ അടയാളെപ്പടുത്തിയതു്. എെന്താെക്ക െചയ്താൽ ഈ മുറിക്കകെത്ത
ആൺെപൺശാരീരിക പാരസ്പര്യെത്ത, പുറത്തുനിൽക്കുന്ന ദാമ്പത്യ കൂട്ടാളികൾ�
ക്കു ആണധികാര ധാർഷ്ട്യേത്താെട മലിനെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക നാലു േപരും
ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യുന്നതിെന്റ വിശദാംശങ്ങെളാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദി�
ക്കരുേത. അപമാന േബാധേതാെട ഞാനും, ആ രാത്രി ഊഴംകിട്ടിയവനും, മുറിയു�
െട പരുക്കൻതറയിെല പായിൽ കമഴ്ന്നു കിടക്കും. അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ
വന്നതാണു് എെന്നാെക്ക നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരിൽ ഒരാൾ മുറിയിൽ
ഇടിച്ചു കയറിയെതാന്നും ഇതുവെര നിങ്ങളും മറന്നിട്ടില്ല എന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.”

2019/02/04

“കളവുേപായ കിരീടം തിരിച്ചു െകാണ്ടുവന്നയാൾക്കു പാരിേതാഷികം കഴുമര�
മാേണാ? പരിഷ്കൃതസമൂഹെമെന്നാെക്ക കരുതിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ വധശിക്ഷ?”
നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിവാദം െകട്ടടങ്ങിയ സ്ഥിതിെക്കന്തിനിനി വസ്തുത െവളിെപ്പടുത്താൻ ൈവമ�
നസ്യം? കുരുവംശത്തിെന്റ അധികാര ചിഹ്നമായ നവരത്നകിരീടം േമാട്ടിച്ചു െകാ�
ണ്ടുേപായതു ദുേര്യാധനവിധവെയന്നു ചാരവാർത്തയിൽ വ്യക്തമാെയങ്കിലും, കൗര�
വരാജ വിധവകളുെട പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ േപായി െതാണ്ടിമുതൽ തിരിച്ചുപി�
ടിക്കുന്നതിൽ അപാകത േതാന്നി. അേന്വഷണം രഹസ്യനീക്കത്തിലാക്കി. മൽ�
സ്യബന്ധന െതാഴിലാളിയാണു് മിനിഞ്ഞാന്നു് കിരീടം മീൻകുട്ടയിൽ െകാണ്ടുവന്ന�
തു്, േചാദ്യം െചയ്തേപ്പാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കൗരവരാജകുമാരിയതു തലയിൽ വച്ചു്
യമുനയിൽ നീന്തുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ, അപൂർവ്വയിനം സ്വർണമൽസ്യെമന്നു കരുതി
ഊളിയിട്ടുെചന്നു ചാടിപ്പിടിച്ചു കരയിൽ കയറി തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി. രാജകി�
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രീടെമന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, േതാണിയും വലയും പാരിേതാഷികമായി കിട്ടുെമന്ന പ്രതീ�
ക്ഷയിൽ എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, ധാർമികതയുെട അവസാനവാക്കായ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ േവെറാരുരീതിയിൽ ആഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു. കൗരവ രാജവിധവകൾ നീന്തി�
ക്കളിക്കുന്ന സ്നാനഘട്ടത്തിെല ഒളിേനാട്ട ൈലംഗികാതിക്രമം േകവലെമാരു ചാട്ട�
വാറടി പരിഹരിക്കയിെല്ലന്ന സേന്ദശം െപാതുസമൂഹെത്ത അറിയിക്കുകയായിരു�
ന്നു രാജനടപടി. ദുേര്യാധനവിധവക്കിെന്നാരു പ്രതിപക്ഷപദവി െകാടുക്കാൻ രാ�
ജതന്ത്രം അനുശാസിക്കുേമ്പാൾ, എന്തിനവെര പ്രതിയാക്കണം? കൗരവരാജവിധ�
വകളുെട പരിപാലനം പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ അഭിമാനപ്രശ്നെമന്നു െതളിയി�
ക്കാൻ വധശിക്ഷ തുണച്ചു. കിരീടത്തിെന്റ രാത്രികാലസുരക്ഷ പാഞ്ചാലിെയെയയും
ഏൽപ്പിച്ചു.”

2019/02/05

“ചുറ്റും ഒന്നു് നടന്നു േനാക്കിയേപ്പാഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്, സസ്യശാമളമായ ഈ
ഹിമാലയതാഴ്വരയിെല അയൽപ്പക്കം മുഴുവൻ ചാരക്കണ്ണുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ,
എന്നാൽ അവിെട ആെക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്, ഒളിക്കണ്ണിൽ േനടിയ ഗാർഹിക
രഹസ്യങ്ങളുെട ദ്രവമാലിന്യം. പരിത്യാഗികൾ എെന്നാെക്ക േമനി പറയുന്നവർ�
ക്കു് അങ്ങെന മതിേയാ ജീവിതം? പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങെള േതടി ജ്ഞാനനിർമിതി
ഒന്നും േവേണ്ട?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും പാണ്ഡവദാമ്പത്യത്തിൽ എന്തു് നടക്കുന്നു എന്നു
ചാരെച്ചവികളുമായി, െകൗരവർക്കു ദൂെര ദൂെര ഹിമാലയതാഴ്വരയിലിരുന്നും കിട�
ന്നും അടിമപ്പണി െചയ്യുന്ന സന്യാസി സമൂഹത്തിെന്നവിെട, ദൃഷ്ടിപായിക്കാനും
ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു ദുരൂഹേലാകെത്ത കുറിച്ചു് താളിേയാലയിൽ എഴുത്താണി പ്ര�
േയാഗിക്കാനും സാവകാശം? ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കൗ�
രവൈസനികർ കഴുതപ്പുറത്തു് െകാണ്ടു വരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നില�
ച്ചാൽ തീരിേല്ല പനേയാളം വളർന്നു േപായ അവരുെട ആത്മീയത”, ജാലകത്തിലൂ�
െട കാഴ്ചപരിധിയിൽ വന്ന യുവസന്യാസികൾക്കു് ഊഷ്മളമായി അഭിവാദ്യം അർപ്പി�
ച്ചു നകുലൻ ൈക വീശി.

2019/02/06

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

“എെന്താരു േചാദ്യമാണിതു് ഞാൻ ജന്മം നൽകിയവരാെണങ്കിൽ ‘ഗാന്ധാ�
രർ’ എന്നു് േവണം വിളിക്കാൻ എന്നു് നിബന്ധന വക്കുമായിരുന്നു എന്ന പ്രാഥ�
മിക േബാധം േപാലുമില്ലാെതയാേണാ അഭിമുഖം? ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന ഞാൻ
അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. ജനിതക തകരാറുള്ള വ്യാസസന്തതിയുെമാെത്താരു പ്രത്യുൽ�
പാദന പരീക്ഷണത്തിനു് തയ്യാറല്ല. കുരുവംശം നിലനിർത്താൻ കിരീടാവകാശി�
കെളയാണു് േവണ്ടെതങ്കിൽ, വാടകഗർഭങ്ങൾ വഴി കൗരവർ എന്ന അംഗീകാരം
നൽകാം. അങ്ങെന െകാട്ടാരെച്ചലവിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ കു�
രുവംശാധിപത്യത്തിനായി സ്ത്രീകെള അന്തഃപുരത്തിൽ പാർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
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ഹിമാലയത്തിെല സുഖവാസ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങളിലൂെട പ്രകൃതി ആസ്വ�
ദിച്ചു. ഇനി തിരിച്ചുവരൂ എന്നു് അന്ധരാജാവു് സേന്ദശമയക്കും വെര നിശ്ചയ ദാർ�
ഢ്യേത്താെട െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് വിട്ടു നിന്നു. എെന്ന തള്ളിപ്പറയാൻ അയാൾ�
ക്കാവില്ലായിരുന്നു. വരൻ അന്ധനാെണന്ന വിവരം മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വച്ചായിരുന്നു
അച്ഛെന െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഭീഷ്മർ വധുവിെന തട്ടിെയടുത്തതു് ൈവവിധ്യസ്ത്രീത്വങ്ങളുെട
ൈലംഗികാസ്വാദനമറിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രർ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചാൽ, ഗാന്ധാര ൈസ�
ന്യം ഹസ്തിനപുരിെയ കീഴടക്കുെമന്ന ഭീതിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ചുരുങ്ങി. അന്തഃപുര�
ത്തു് നിന്നു് പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ സുതാര്യമാെയാരു തുണി െകാണ്ടു് കണ്ണു് െകട്ടി
അന്ധരാജാവിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിമാനിയാെയാരു ഭാര്യെയ�
ന്ന പ്രതിച്ഛായ വളർത്താൻ അക്കാലെത്ത െകാട്ടാരം േലഖികയായിരുന്ന നിങ്ങ�
ളുെട അമ്മ തുണച്ചു. െമാത്തം പ്രകൃതിയും പ്രജയും ഗൂഢാേലാചനയിൽ പങ്കാളി�
കളായി.”

“പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു േനടിയതെല്ലങ്കിലും, പിന്നീടെതാരു ‘കഠിനശിക്ഷ’യായി കണ്ടി�
െല്ലന്നു പാഞ്ചാലി ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് പറഞ്ഞതു നിങ്ങെള ഇത്രമാത്രം പ്ര�
േകാപിപ്പിച്ചതിെന്റ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കാേമാ? ഒറ്റയ്ക്കു് ഊരുചുറ്റുന്ന നിങ്ങൾ
ഒന്നിലധികം വിവാേഹതരബന്ധങ്ങളിൽ അഭയം കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പാഞ്ചാ�
ലിക്കു നിങ്ങേളാടു മാത്രം മതി വ്യക്തിഗതവിശ്വസ്ത എന്നാേണാ ആവശ്യം?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുള്ള ആദ്യേചാദ്യം തെന്ന ആേക്ഷപകരമായി
േതാന്നുന്നു. സ്വതന്ത്രവനിതെയന്ന നിലയിൽ ഒന്നിലധികം പായക്കൂട്ടുകൾ പാ�
ഞ്ചാലി കുറ്റേബാധമില്ലാെത ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതല്ല പരാതി. ഒന്നിലധികം പ്ര�
ണയബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ രഹസ്യമായി പരിലാളിക്കുന്നു എന്നതാണവൾ പ്രതികാ�
രബുദ്ധിേയാെട െപരുമാറുന്നതിനു പിന്നിൽ. സുഭദ്രാപരിണയ വാർത്ത േകട്ടറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, ഇളമുറനകുലേനാടവൾ ഹൃദയം തുറന്നതു്, “െകാണ്ടുവരെട്ട പുത്തൻ
ഇണെയ, എെന്നക്കാൾ അഴകുള്ളവൾ അല്ല പുതിയ ‘ഉത്പന്ന’െമങ്കിൽ, ൈസ്വരം
െകാടുക്കാത്ത ഒരു ഭദ്രകാളിെയ അവൻ എന്നിൽ കാണും” എന്നായിരുന്നു. പ്ര�
ണയിനികളുെട അഴകളവുകൾക്കുള്ള േയാഗ്യതാപത്രങ്ങൾ പാഞ്ചാലിയിൽ നിന്നു്
േനടണെമന്ന ഈ ആജ്ഞ, വിവാഹബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ െചലുത്തിയ അനാേരാ�
ഗ്യകരമായ സ്വാധീനം െചറുതല്ല. പ്രണയിനികൾെക്കാപ്പം രതിപരിലാളനേയൽ�
ക്കുേമ്പാൾ, ഈ ‘ഭദ്രകാളി’യുെട അഴകളവുകൾ അവർക്കുേണ്ടാ എന്നു് പരീക്ഷിക്കു�
ന്നതിെല പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൂഹിക്കാേമാ? കയ്യിൽ മാരകായുധമുെണ്ടങ്കിലും,
ഉള്ളിൽ കാമുകഹൃദയമേല്ല എനിക്കും?”

2019/02/07

“അമ്മ, അമ്മമ്മ ഇവെരാെക്ക തലമുറകളായി െകാട്ടാരം േലഖിക പദവി വഹി�
ച്ചിരുന്നു എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ വാർത്താകാര്യാലയത്തിൽ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. നി�
ങ്ങളുെട ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ അവർ വാെമാഴിയായി പറഞ്ഞിരുന്ന കുരുവംശക�
ഥകൾ ഒന്നു് പങ്കിടാേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖികയുെട ജന്മദിനത്തിൽ അനുേമാദി�
ക്കാൻ കൂട്ടം കൂടിയ സഹപ്രവർത്തകരിെലാരാൾ ഉപചാരേത്താെട േചാദിച്ചു.
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“വനാശ്രമത്തിൽ െചന്നു് കുന്തിെയയും മാദ്രിെയയും കണ്ടു അവരുെട ഒറ്റമുറി
വസതിയിെല ദുരിതജീവിതം പുറംേലാകെത്ത ആദ്യം അറിയിച്ചതു് അമ്മമ്മയായി�
രുന്നു. േജാലി െചയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്ന അമ്മ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായാൽ, അമ്മ�
മ്മയും, തക്ഷശിലയിൽ നിന്നു് വന്ന ഞാനും മാത്രമാവുന്ന ഒഴിവുകാലദിനങ്ങൾ.
ആകാശചാരികെള പ്രേലാഭനമന്ത്രം ജപിച്ചു കുടിലിൽ വരുത്തി പ്രത്യുൽപാദനര�
തിയിൽ ഗർഭിണിയായി മൂന്നു സന്തതികെള പ്രസവിക്കുേമ്പാൾ, അേത മുറിയിെലാ�
രുമൂലയിൽ മൂകസാക്ഷിയായി കിടന്ന ശാപഗ്രസ്തൻ തെന്നയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചേങ്കാൽ പിടിച്ചിരുന്ന കുരുവംശാധിപൻ എന്നു് വി�
ശ്വസിക്കാൻ പാടു് െപട്ടു എന്നു് അമ്മമ്മ വിലപിച്ചതു് എെന്റ ഇരുപത്തി മൂന്നാമെത്ത
ഈ ജന്മദിനത്തിലും ഞാൻ േവദനേയാെട ഓർക്കുന്നു…”

“േപാരാട്ട പാളയത്തിെല പരിമിത സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, പാണ്ഡവർക്കു്
വ്യക്തിഗതേസവനം നൽകുന്ന പ്രയാസകരമായ ഉത്തരവാദിത്വം പതിെനട്ടുനാൾ
നിർവ്വഹിച്ച നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിയും, കള്ളച്ചൂതാട്ടസഭയിൽ നാണം െകടുത്താ�
നും, തുണി പിടിച്ചു വലിക്കാനും, സംഘം േചർന്നു് ൈലംഗികാക്രമണത്തിനും ശ്ര�
മിച്ച മൂന്നു കുറ്റവാളികളുെട െനഞ്ചുപിളർക്കുന്ന കാഴ്ച, ഞങ്ങെള േപാെല ഓടിനടന്നു
കണ്ടു ആനന്ദിക്കുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.
ജീവിതം ആെക കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞ, വറുതിയുെട കാലം.
“ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസനനും കർണ്ണനും െചയ്ത രതിജന്യകലാപങ്ങെളാെക്ക

എത്ര നിസ്സാരം, ദാമ്പത്യെമന്ന േപരിൽ ൈലംഗിക അടിമയാക്കി പരുക്കൻ പാ�
ണ്ഡവർ എെന്ന ദശാബ്ദങ്ങളായി ദുരുപേയാഗം െചയ്തിട്ടും, ആർക്കും അക്കാര്യ�
ത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യാനാവാെത അവരഞ്ചുേപരും തല ഉയർത്തി ഇന്നു ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ അധികാരവഴി നടക്കുേമ്പാൾ.”

“ഉത്തരായണത്തിനു ജീവൻ െവടിയുെമന്നേല്ല സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു പറഞ്ഞതു്? എന്നി�
ട്ടിേപ്പാൾ വാക്കു് മാറ്റിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പിതാമഹേനാടു് േചാദിച്ചു. ശരശ�
യ്യ. യുധിഷ്ഠിരനും സംഘവും യാത്ര പറഞ്ഞുേപായ േനരം.

“െവയിലും മഴയുമില്ലാെത, തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഈ പ്രഭാതം േനരം െവളുത്ത�
മുതൽ കണ്ണടക്കാെത ഞാൻ േനാക്കുകയാണു്, എങ്ങെന ഇെതാെക്ക വിട്ടു അതീ�
തേലാകത്തിേലക്കു യാത്രയാകും? അൽപ്പം കൂടി സമയം തരൂ. േതാൽവിയും
അപമാനവും നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഏെറ ഞാൻ സഹിച്ചു എന്നതു് നിങ്ങളും കണ്ട�
റിഞ്ഞതേല്ല… കൗരവപക്ഷം േചർന്നു് സർവ്വൈസന്യാധിപനായി. പാളയത്തിൽ
രാത്രി ദുേര്യാധനൻ പ്രായം േനാക്കാെത കഠിനപദങ്ങൾ എറിെഞ്ഞെന്ന അസ്ഥി�
രനാക്കും. എവിെട പാണ്ഡവ തല? ഒന്നു് േപാലും നിങ്ങൾ െതറുപ്പിപ്പിച്ചിേല്ല?
എന്നവൻ വികാരാധീനനാവും. കൗേന്തയരുെട ജീവെനടുക്കാൻ അർദ്ധമനേസ്സാ�
െട എയ്ത ഓേരാ അമ്പും ഉന്നം െതറ്റിയതിെന്റ ചാരിതാർഥ്യവുമായി ഇേപ്പാഴും കുരു�
േക്ഷത്രയിൽ ഞാൻ ആടിെക്കാണ്ടിരിക്കയാണു്. ”

2019/02/08

“ഇതിഹാസനായകെര ആദരിക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീര ചടങ്ങു നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരി�
ക്കയാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന വിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.
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“ശത്രുനിരയിെല ധീരേദശാഭിമാനികെള വധിക്കുന്നതിനുപകരം, െപരുമാറ്റച്ച�
ട്ടം കാറ്റിൽ പറത്തി െഞക്കിെകാലെചയ്ത പാണ്ഡവരഞ്ചുേപെരയും നേവാത്ഥാന
നായകർ എന്ന പട്ടികയിൽ െപടുത്തി െവണ്ണക്കല്ലിൽ േപർ െകാത്തിയേപ്പാൾ,
രാഷ്ട്രത്തിനു േവണ്ടി ജീവൻ ബലിദാനം െചയ്ത കൗരവരിൽ നിെന്നാരാൾ േപാലുമു�
േണ്ടാ? എവിെട ധാർമികത മുഖംമൂടിയാക്കിയ യുധിഷ്ഠിരൻ? ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങ�
ളിൽ െചന്നു് , നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുഖ്യധാരയിൽ വരാെത, പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ടും പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടും ദുരിതമനുഭവിച്ചിരുന്ന ആദിവാസി യുവാക്കൾക്കു് പൗരാവകാ�
ശം െകാടുത്തായിരുന്നു കുരുേക്ഷത്രയിൽ ദുേര്യാധനൻ അവെര യുദ്ധസജ്ജമാക്കി�
യതു് ക്ഷീരകർഷകെര വഴിയിൽ കണ്ടാൽ നാെള രാവിെല പാലല്ല വളർത്തു മൃഗ�
ത്തിെന്റ ഇറച്ചിയാണു് െകാണ്ടുവേരണ്ടതു് എന്നു് േപടിപ്പിക്കുന്ന ഭീമെനേപ്പാലുള്ള
ഘാതകെരയാേണാ കുരുവംശ നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പതാകവാഹകരായി എഴു�
െന്നള്ളിേക്കണ്ടതു്? പിടയുന്ന ഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാം എെന്ന അനുഗമിക്കുന്നതും നി�
ങ്ങൾ കണ്ടതേല്ല.”

“ഉണങ്ങിയ കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾെക്കാരൂണു് എന്ന സൗജന്യപദ്ധതിയുമാ�
യി യുധിഷ്ഠിരൻ കർമ്മനിരതനായേപ്പാഴും, െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പിടിച്ചുവച്ചുെവ�
ന്ന പരാതി പുറത്തു പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ വലഞ്ഞ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾെക്കാരു
കാരുണ്യഹസ്തവുമായി ആ വഴിെക്കാന്നും നിങ്ങെള ഞാൻ കാണാറില്ലേല്ലാ”, പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െചേങ്കാൽ പണയം വച്ചും, കൂെട െപാറുക്കുന്ന െപണ്ണിെന കൗരവ അടിമയാ�
ക്കിയും, വ്യാഴവട്ടക്കാലം അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി, അല്ലലില്ലാെത വയർ
നിറപ്പിച്ചവർ െകാലെചയ്ത ൈസനികരുെട വിധവകളും കുട്ടികളും ഒരു േനരെത്ത
ധാന്യത്തിനായി ൈകനീട്ടി യാചിക്കുന്നതു േനരിൽ കാണെട്ട.”

2019/02/09

“പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തിട്ടും, നിങ്ങളിേപ്പാഴും ഗാ�
ന്ധാരിയുെട േതാഴിയാേണാ? െപറ്റ തള്ളക്കർഹതെപ്പട്ട രാജമാതാ പദവി സ്ഥാ�
പിച്ചുകിട്ടാൻ ആരും ശ്രമിച്ചിേല്ല?” കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഉച്ചഭ�
ക്ഷണത്തിെന്റ തിരക്കു് ശമിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രവസതിയിൽ നിന്നു് ഗാന്ധാരിയുെട കൺ�
െകട്ടുതുണിയുമായി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല കുളവക്കേത്തക്കു നടക്കുകയായിരു�
ന്നു മുൻ കുരുവംശ മഹാറാണി.

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര ആദ്യരാത്രിയിൽ സമ്മാനിെച്ചങ്കിലും, അവെര ഭിന്നി�
പ്പിച്ചവൾ അടിമകളാക്കി. അതു് നിത്യവും കാണാൻ വെയ്യന്ന േബാധ്യത്തിൽ,
ഞാനവരുമായി കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ നിന്നകന്നു. ഈ വസതിയിൽ ഒരാൾ ജന്മനാ
അന്ധൻ, മെറ്റാരാൾ അന്ധത അഭിനയിക്കുന്നു. അവെര േപടിക്കാെത ജീവിക്കാം.
അവർെക്കെന്ന ആവശ്യമുണ്ടു്—കൺെകട്ടുതുണി േപാെല, അവർ പാണ്ഡവേരാടു്
െചയ്തിരുന്ന അനീതിയുെട കുറ്റേബാധവും ഞാൻ തെന്ന േവണം കഴുകാൻ. മക്ക�
ളും അധികാരവും നഷ്ടെപ്പട്ട ധൃതരാഷ്ട്രർ എെന്ന പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന പുരു�
ഷൻ കൂടിയാണു് മഹാറാണിപദവി പാഞ്ചാലി അവകാശം േപാെല േനടിയേതാ�
െട, രാജമാതാ എന്ന രണ്ടാമെതാരു അധികാരേകന്ദ്രം അന്തഃപുരത്തിൽ േവെണ്ട�
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ന്നവൾ ഒരു താക്കീതു േപാെല നിശ്ചയിച്ചു”, വിഴുപ്പുതുണി െവള്ളത്തിൽ മുക്കിെയ്യ�
ടുത്തു കല്ലിൽ വച്ചു് ഒെന്നാന്നായി തല്ലിത്തിരുമ്മി, ഗാന്ധാരിയുെട കണ്ണീരഴുക്കു കു�
ന്തി കഴുകി.

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

“ആശങ്കെപ്പടുത്തുെന്നാരു വസ്തുത, ഗംഗയും യമുനയും ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ അതിർ�
ത്തി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരിക്കു് ചുറ്റുെമാരു ശത്രുരാജ്യമില്ല. കുടിെയാഴിപ്പി�
ക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജ വിധവകളുെട വിമതശല്യം മുതൽ കടുത്ത ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം
വെര ആഭ്യന്തരപ്രശ്നങ്ങൾ അേലാസരെപ്പടുത്തുേമ്പാഴാണു് അയൽപ്പക്കം ശത്രുെവ�
ന്ന െപാതുേബാധം ഭരണകൂടത്തിനു് ഒരനുഗ്രഹമാെണന്നറിയുന്നതു്. കുരുേക്ഷത്ര
എല്ലാം കീേഴ്മൽ മറിച്ചു. പടിഞ്ഞാറു ൈസന്ധവം മുതൽ കിഴക്കു കലിംഗം വെര,
വടക്കു ഗാന്ധാരം മുതൽ െതക്കു ദ്രാവിഡം വെര ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിെയ െവല്ലുവി�
ളിക്കാൻ, അതിർത്തിയിെലാന്നു നുഴഞ്ഞുകയറി മിന്നലാക്രമണം െചയ്യാൻ, ൈസ�
ന്യം ഉള്ള രാജ്യമില്ല. ആെളാഴിഞ്ഞ ൈസനിക പാളയം േപാെല ശൂന്യമാകുന്നു
ആയുധപ്പുരകളും. എല്ലാം കൗരവർ േഹാമിച്ചു. പതിെനട്ടു നാൾ േപാരാട്ടം വഴി സ്വ�
ത്തുതർക്കത്തിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാെയങ്കിലും, ഇന്നു് ഈ പദവിേയെറ്റ�
ടുക്കുേമ്പാൾ േനരിട്ടറിഞ്ഞ കാര്യം എെന്ന വിനീതവാനാക്കി—വിളിക്കാനും പറയാ�
നും പ്രതിേരാധ മന്ത്രാലയത്തിൽ ആരുമില്ല…”

“കാമനേയാെട െപണ്ണുടലിൽ െതാട്ടാൽ തല െപാട്ടി മരിക്കുെമന്ന മുനിശാപ�
ത്തിനു പ്രായശ്ചിത്തമായി പാണ്ഡുരണ്ടു ഭാര്യമാെരയും കൂട്ടി കാട്ടിൽ േപായതിെന്റ
യുക്തി നമുക്കിേപ്പാൾ വ്യക്തമല്ലായിരിക്കാം, പേക്ഷ, കുരുവംശത്തിെന്റ അധികാര
ചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ പാണ്ഡു അന്ധേജ്യഷ്ടനു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തതു്, രാജപ്രതി�
നിധിയായി മാത്രം ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇടേവള ഭരിച്ചു, തക്കസമയത്തു് പാണ്ഡുവിെന്റ അം�
ഗീകൃത അവകാശിക്കു് സിംഹാസനം തിരിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നു് മുതിർ�
ന്ന പാണ്ഡുപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നതു ഇന്നെല ൈവകുേന്നരവും അര�
േങ്ങറ്റൈമതാനത്തിൽ േകട്ടേല്ലാ. സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു നിലക്കാത്ത കയ്യടിേയാ�
െട അയാെള സ്വാഗതം െചയ്യുന്നെതാെക്ക നിങ്ങളുെട ഒന്നു് രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ
സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്കു് കാണാമായിരുന്നു”, െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃത�
രാഷ്ടരുെട കാര്യാലയത്തിൽ കയറി ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എവിെട നിങ്ങൾ അത്യുക്തിയിൽ അടിവരയിട്ടു പറയുന്ന അംഗീകൃത അവകാ�
ശികൾ? പാണ്ഡു പ്രത്യുൽപ്പാദന ൈലംഗികക്ഷമത ഇല്ലാത്ത െവറുെമാരു പുരുഷ�
ശരീരിയാെണന്നു െകാട്ടാരത്തിൽ അക്കാലത്തു തെന്ന ആധികാരികമായി േരഖ�
െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പാണ്ഡവർ എന്നു് സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥി�
കൾ അഞ്ചു േപർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുന്തിയുെടയും മാദ്രിയുെടയും വിവാഹബാഹ്യ�
സന്തതികൾ ആെണന്നു് ആ മഹതികൾ തെന്ന പരസ്യമായി െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
െണ്ടന്നു വിശ്വാസേയാഗ്യമായ സാക്ഷിെമാഴികളുണ്ടു്. യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിയ ഈ മൂത്തയാൾ സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് മരണേദവതയുെട മകൻ
എന്നേല്ല? എെന്താരു പ്രഹസനം…”
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“കാഴ്ചപരിമിതെനങ്കിലും ചൂതാട്ടേവദിയിെല സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന നിങ്ങൾ
കാര്യങ്ങൾ അപ്പേപ്പാൾ അറിയുന്നുണ്ടാവിേല്ല? മക്കൾ സംഘം േചർന്നു് പാഞ്ചാലി�
െയ തുണിവലിച്ചു വിവസ്ത്രയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിെനെയാന്നും അപലപിച്ചിേല്ല?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവരിെലാരാൾ അവെള പതിവുേപാെല പ്രയാസെപ്പടുത്തുന്നു എേന്ന
അേപ്പാൾ സംശയിച്ചുള്ളു. എെന്ന വിടൂ എെന്ന വിടൂ എന്നതു് ഒരക്രമിേയാടു് േവദന�
േയാെട പറയുന്ന േപാെലയല്ല, ഭർത്താവിേനാടു് പരിഭവിക്കുന്ന േപാെലയേപ്പാൾ
എനിക്കു് േതാന്നിേയാ? ഒരു പേക്ഷ, ഭീമൻ ദുരുേദ്ദശ്യേത്താെട സമ്മാനിച്ച ലഹ�
രിക്കടിമെപ്പട്ട ഒേന്നാ രേണ്ടാ വിവരം െകട്ട കൗരവർ, കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ഉടുതുണി�
യൂരി പാഞ്ചാലിെയ നഗ്നയാക്കുന്നതു ചൂതാട്ടത്തിെല കരാർ നിബന്ധനയനുസരി�
ച്ചാെണന്നു തെന്നെയന്നു ഞാൻ പിന്നീടു് കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചുറപ്പാേക്കണ്ടി വന്നു.
ഹസ്തിനപുരി പരിഷ്കൃതരാജ്യെമങ്കിലും, നേവാത്ഥാനെത്ത പിറേകാട്ടടിക്കുന്ന അടിമ�
ത്തം ഇനിയും തുടച്ചുമാക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ല എന്നതു് േഖദകരം തെന്ന.
കുരുവംശ നിയമസംഹിതയിൽ അടിമത്തം നിലവിലുള്ളിടേത്താളം കാലം, അതു് മു�
ഖം േനാക്കാെത നടപ്പിലാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, ശാന്തനുവിെന്റ കാലം മുതൽ െകട്ടിെപ്പാ�
ക്കിയ നിയമവാഴ്ച തകർന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ നാടുനീെള ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ
നാെള പറയിേല്ല? ഒേന്നാർക്കണം േലാകാരാധ്യനായ വ്യാസനാെണെന്റ പിതാ�
വു്. മൃഗ മാംസഭക്ഷണേമാ മദ്യേമാ കഴിക്കാത്ത കൗരവർ ലഹരിക്കടിമെപ്പട്ടിരു�
ന്നു എന്ന നിങ്ങളുെട കൗതുകകരമായ കെണ്ടത്തൽ, കുതിരപ്പന്തികളിെല ഊഹാ�
േപാഹങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമേല്ല? ഉടുതുണിയൂരുേമ്പാൾ െകാഴിഞ്ഞുവീഴുന്നതല്ല െപ�
ണ്ണഭിമാനെമന്ന പാഞ്ചാലിയുെട പ്രതികരണം ഞാൻ പ്രീതിേയാെട േകട്ടു. േകവ�
ലം ൈലംഗികാക്രമണഇരയിൽ നിന്നവൾ െപണ്ണവകാശേപാരാളിയിേലക്കു പരി�
വർത്തനം െചയ്യാൻ രാജസഭ പശ്ചാത്തലമായതിൽ മഹാരാജാെവന്ന നിലയിൽ
എനിക്കു് അഭിമാനമുണ്ടു്. വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസെമാെക്ക ഒന്നുറങ്ങിെയണീക്കു�
േമ്പാേഴക്കും തീരും. എല്ലാം ദാർശനികവിരക്തിേയാെട നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമി�
ക്കാത്തതിെന്റ ദൂഷ്യഫലമാണു് േകട്ടറിഞ്ഞിടേത്താളം ഹസ്തിനപുരി പത്രിക.”

2019/02/11

“കുടിേയറ്റത്തിനു േപായ നിങ്ങൾ ഖാണ്ഡവ വനത്തിൽ ഇക്കാണുന്ന േമാഹന
നഗരം പണിതു എന്നാണറിവു്. എന്നാൽ പുതുനഗരത്തിൽ പുലിയിറങ്ങി എേന്നാ,
പുരയിടങ്ങളിൽ കുറുക്കൻ ഓലിയിട്ടുെവേന്നാ, കാട്ടാന കൃഷിയിടങ്ങൾ ചവിട്ടി നശി�
പ്പിച്ചുെവേന്നാ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരവാസികൾ പരാതി പറയുന്നതായി ഇന്നെലയും
ഇന്നുമായുള്ള ജനസമ്പർക്കയാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്കു് ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വന്യ�
പ്രകൃതിയും പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ൈകവരിച്ച ആേരാഗ്യകരമായ ഈ സന്തു�
ലനം നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഇത്രേവഗം സാധിച്ചു എന്നറിയാൻ ഹസ്തിനപുരി നിവാസി�
കൾക്കു് കൗതുകമുണ്ടു്”, പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“അത്തരം അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ മുൻ കൂർ നടപടി എടുത്തു
എെന്നാെക്ക യുധിഷ്ഠിരൻ അവകാശെപ്പടും. എന്നാൽ അവർ ഉപേയാഗിച്ച ‘നൂ�
തന സാേങ്കതികവിദ്യ’ ഞാൻ േനരിട്ടു് കണ്ടറിഞ്ഞതാണു് കാടു് വളഞ്ഞു തീയിട്ടു.”
ഉദ്യാനത്തിൽ ഓടി നടന്നിരുന്ന െവള്ളമുയലുകളിെലാന്നിെന തട്ടിെയടുക്കാനുള്ള
ഭീമെന്റ െപെട്ടന്നുണ്ടായ ശ്രമെത്ത ഒരു േനാട്ടം െകാണ്ടു് നിർവീര്യമാക്കിയ പാഞ്ചാ�
ലി, ഭീഷണി േനരിട്ട മുയലിനു ചുറ്റും സാന്ത്വനത്തിെന്റ രക്ഷാവലയം തീർത്തു.

“നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായിരുന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനെന്റ സുഹൃെത്തങ്കിലും, ആത്മാ�
വിൽ കളങ്കം കുറവേല്ല? െവറുെമാരു വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന േപാെല േതാ�
ന്നിേയാ ചൂതാട്ടസഭയിെല പാഞ്ചാലീൈലംഗികാ ക്രമണം?” െകാട്ടാരം േലഖിക
കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അടിമെപ്പണ്ണിെന വിവസ്ത്രയാക്കുന്നതിെനാപ്പം വികൃതിവിരലുകൾ െപണ്ണുട�
ലിൽ പര്യേവഷണം െചയ്യുന്നെതാെക്ക പുരുഷകാമനയുെട ആവിഷ്കാര വഴികള�
േല്ല? അതിനിത്ര അപനിർമ്മാണം ആവശ്യമുേണ്ടാ? കാണുന്നെതാെക്ക കാഴ്ചയാ�
വുെമന്ന മുൻവിധി എേന്നാടാരുതു് ഹസ്തിനപുരി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥെയ നിങ്ങൾ
അവേഹളിക്കുകയാണു് വസ്ത്രാേക്ഷപം കൗരവർക്കു ഒരശ്ലീല കർമ്മകാണ്ഡമായി�
രുന്നില്ല അവകാശ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ഹസ്തിനപുരി നീതിപീഠത്തിെന്റ തല�
െതാട്ടപ്പനായ ഭീഷ്മർ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചൂതാട്ട സഭയിൽ, കൗരവരുെട ഓേരാ
നീക്കത്തിനും േനാട്ടത്തി നും നീതിപീഠപതിയുെട ഉറപ്പുെണ്ടന്നതു് നിങ്ങൾ ഒരു നി�
മിഷം േപാലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ഇരയുെട പൗരാവകാശങ്ങൾ അസാധുവായതു പാ�
ഞ്ചാലിെയ പണയം വക്കാനുള്ള ആണധികാര ദുർവ്യയം െകാണ്ടായിരുന്നിേല്ല?
കള്ളച്ചൂതു് എെന്നാരു വാക്കിൽ തൂങ്ങിയാണേല്ലാ െമാത്തം അഭിമുഖെത്ത നിങ്ങൾ
വളച്ചുവിടുന്നതു് നിങ്ങൾ ഉടമയുെട അടിമെയങ്കിലും, അടിമത്തം ബൗദ്ധികസ്വത്ത�
വകാശം മാത്രേമ നിേഷധിക്കുന്നുള്ളു എന്നാൽ പണയം വച്ചു് നിങ്ങെള ഭർത്താവു്
(നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹിതയാേണാ എന്നെതാന്നും ഇവിെട പ്രസക്ത�
മല്ല) കളിച്ചു േതാൽക്കുേമ്പാൾ, ഉടമ നിങ്ങളുെട ഉടലിൽ േനടുന്ന ആധിപത്യമുണ്ട�
േല്ലാ അെതാന്നു േവെറ. കൗരവനീതി േബാധെത്ത മലിനെപ്പടുത്താൻ ഒരു കൂട്ടം
േചാദ്യങ്ങളുമായി വഴി തടയുന്ന വിമതമാധ്യമജീവിതം നിർത്തൂ. െപറ്റ തള്ള പുഴ�
യിെലാഴുക്കിയവെന അംഗരാജാവാക്കിയ ദുേര്യാധനൻ അടിമ എന്നല്ല, േതാളിൽ
ൈക വച്ചു വിളിക്കുക സഖാേവ എന്നാണു്.”

2019/02/12

“പുത്രവിധവകൾെക്കാപ്പം പടിയിറങ്ങുകയാണു് സത്യവതി. സാർത്ഥക ഭാവി�
ജീവിതത്തിനു സാധ്യതയുള്ള ആ മൂന്നു വനിതകൾ ഹസ്തിനപുരി വിട്ടു, െചന്നായ്ക്കളും
കഴുകനുമുള്ള കാട്ടിൽ ജീവിതാന്ത്യം കഴിയാൻ േപാവുന്നതിെന നിങ്ങൾ എങ്ങെന
കാണുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിമതസാംസ്കാരിക നായകൻ ചാർവാകേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ഈ സമയം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതാണു്, ശന്തനുവിെന്റ ൈപതൃകം എന്നു്
പറയാൻ, സന്താനഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഭീഷ്മെരാഴിെക ആരുണ്ടു് ഇനി ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ?സത്യവതിയിൽ ശന്തനുവിനുണ്ടായ രണ്ടു ആൺമക്കളും, കുട്ടികൾ ഇല്ലാെത
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േനരെത്ത മരിച്ചു േപായി, ഒരാൾ ശത്രുവിെന്റ ഇര, മെറ്റയാൾ അമിത േഭാഗത്തിെന്റ.
വിവാഹപൂർവരതിയിൽ വൃദ്ധ പരാശരമുനിക്കു് സത്യവതിയിൽ പിറന്ന സന്തതി,
കുള്ളനും വിരൂപിയുമായ വ്യാസൻ, വിചിത്രവീര്യ വിധവകളിൽ ബീജദാനം െചയ്തു�
ണ്ടായ കീടജന്മങ്ങൾ ആയിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ െചേങ്കാൽ പിടിക്കുന്ന അന്ധ ധൃതരാ�
ഷ്ട്രരും, എേന്നാ െചേങ്കാൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞ അനുജനും. അവരുെടെതന്നു പറയ�
െപ്പടുന്ന നൂറ്റി അഞ്ചു മക്കളാണിേപ്പാൾ കുടുംബസ്വത്തു സമാധാന പരമായി വീതം
െവക്കാനറിയാെത, പരസ്പരം ചങ്കു െവട്ടുന്നതു് കളങ്കിതകുരുവംശെത്ത, തമ്മിൽ
െകാല്ലാൻ വിട്ടു െകാണ്ടു് സത്യവതി അംബികയും അംബാലികയുെമാത്തു എെന്ന�
േന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ മംഗളം േനരുന്നു, ഇനി തിരിച്ചു വരരുേത,
ഈ അഭിശപ്തഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നു മഹതികളും ഇനി കാലു കുത്തരുേത.”

“ൈദവദത്ത രാജവംശങ്ങെള നീ വിചാരണ െചയ്യരുതു്”, െപെട്ടന്നു് ദുേര്യാധ�
നൻ പിന്നിൽ നിന്നു് ചാർവാകെന്റ മുതുകിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി, “ഞങ്ങൾ കുലീനകുരു�
വംശം എന്നു് അഭിവന്ദ്യേവദവ്യാസൻ േലാകേത്താടു് പറയുേമ്പാൾ, അതിെലാന്നും
ഇടെപടരുതു് നീ വ്യർത്ഥജന്മേമ.”

“മഹാറാണി പദവിയിൽ നിങ്ങൾക്കധികകാലം കഴിയാൻ സമ്മതിക്കാെത
പാണ്ഡു സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു കാട്ടിേലക്കു് നിങ്ങെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി എന്നാ�
ണറിവു്. എന്നിരുന്നാലും, സമൂഹത്തിെന്റ െമാത്തം നേവാത്ഥാനത്തിൽ എെന്ത�
ങ്കിലും എളിയ സംഭാവന പിൽക്കാലത്തു െചയ്തു എന്നു് അഭിമാനേത്താെട ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കാവുന്ന വല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“മുനിശാപത്താൽ സമനില െതറ്റിയ പാണ്ഡു, ഭാര്യെയ ഒഴിവാക്കി നാട്ടിൽ ഭര�
ണം തുടരുന്നതിനു പകരം, രാജപദവിെയാഴിഞ്ഞു ഭാര്യെയ കൂട്ടി വനവാസത്തിനു
േപാവാെനടുത്ത തീരുമാനം പരെക്ക വിമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എങ്കിലും, പിൽക്കാല�
ത്തു എെന്റ മാതൃത്വം അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതിനു േവണ്ട ഭൗതികവും ൈവകാരികവു�
മായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായതു് കാട്ടിൽ കുടിേയറിയതു െകാണ്ടേല്ല. നിഷ്കളങ്ക വിനീത�
ഭാവേത്താെട ഷണ്ഡത്വം ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാണ്ഡുവിെന്റ നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നാണു്
ആദ്യമായി ഒരു രാജസ്ത്രീ വിവാഹ ബാഹ്യൈലംഗികതെയ മാതൃത്വ പരീക്ഷണത്തി�
നു് പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയതു് എന്നു് േബാധ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. കാട്ടിലായിരുന്നു വസതി�
െയങ്കിലും, ആകാശചാരികെള ഉന്നം വച്ചുള്ള പ്രേലാഭനം കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തി�
യാക്കിയതിലൂെട, സ്ത്രീ അവളുെട ജീവശാസ്ത്രപരമായ അവകാശം േനടിെയടുക്കാൻ
പരപുരുഷരതി ഒന്നിലധികം തവണ ഉപേയാഗിക്കാെമന്നു േലാകെത്ത അറിയിച്ചു
എന്നതാെണെന്റ നേവാത്ഥാന േനട്ടം.”

2019/02/13

“പ്രതീക്ഷാനിർഭരമാെയാരു ഭാവിജീവിതം ഉത്തരയുെമാത്തു സ്വപ്നം കാണു�
ന്നവെനന്ന നിലയിൽ, കൗരവപക്ഷേത്തക്കു കൂറുമാറാൻ അഭിമന്യു തയ്യാറായിരു�
ന്നു എന്ന അവകാശവാദെത്ത എങ്ങെന വിശദമാക്കാനാണു് നിങ്ങൾക്കാവുക?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. അവസാനദിനം.
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“നിലപാടിൽ കാര്യമുണ്ടു്. ഏതു നിമിഷവും പ്രാണൻ േപാകാവുന്നത്ര ജീവിത�
വുമായി ബന്ധം മുറിയുന്ന ഈ േനരത്തു എന്തിനു ഞാൻ അതു് െവളിെപ്പടുത്താതി�
രിക്കണം? േപാരാട്ടത്തിെല ഒരു സവിേശഷ ഘട്ടത്തിൽ, എേന്നാടവൻ ഉള്ളു തുറ�
ന്നു. യുധിഷ്ഠിരനും മൂന്നു പാണ്ഡവരും, അർജ്ജുനെന്റ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, പത്മവ്യൂ�
ഹത്തിേലക്കു മനഃപൂർവ്വം എറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണു അഭിമന്യു അതിനു കാ�
രണം പറഞ്ഞതു് പാണ്ഡവർ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ, അഭിമന്യു കിരീടാവകാശിയാവു�
െമന്നും, അേതാെട പാഞ്ചാലിയിൽ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ മകൻ മറ്റു പാണ്ഡവപുത്ര�
ന്മാർെക്കാപ്പം പടിക്കു പുറത്താവുെമന്നും തീരുമാനത്തിനു് പ്രേചാദനമായി. കൗ�
രവ പക്ഷേത്തക്കു അഭിമന്യുവിെന്റ കൂറുമാറ്റത്തിൽ തീരുമാനെമടുക്കാൻ, പേക്ഷ,
ആ സമയത്തു എനിക്കായില്ല. സമ്മതിക്കുന്നു, എനിക്കു് ൈവകിേപ്പായി. ഒരു നി�
മിഷം േപാലും എെന്റ പ്രതികരണത്തിനു് മുഖമുയർത്താെത കർണൻ അഭിമന്യുവി�
െന്റ ഇടെനഞ്ഞിൽ വാൾ ആഞ്ഞു കുത്തിയിറക്കിയില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, കുരുേക്ഷ�
ത്രയുദ്ധം കൗരവേതാൽ വിയിൽ അവസാനിക്കുമായിരുന്നുേവാ? കൗരവപക്ഷത്തു
വന്നാൽ, അഭിമന്യു ആദ്യം തലയറുക്കുക ആ നാലു ചതിയൻപാണ്ഡവെര ആയി�
രുന്നിേല്ല? അഭിമന്യുവിെന െകാല്ലണെമന്നു് ഞാനും കരുതിയിരുന്നില്ല, കർണൻ
കുന്തിയുെട മകനാെണന്ന രഹസ്യസത്യം ഇേപ്പാൾ എനിക്കു് വ്യക്തമായി. കൗര�
വപക്ഷത്തു അഭിമന്യു വന്നാൽ, പിൽക്കാലത്തവൻ പ്രതിേയാഗിയാവും എന്നു് കർ�
ണനും ഭയന്നു.”

“സഭാപതി നിങ്ങളായിരുന്നിേല്ല? എന്നിട്ടും ഒരു സ്ത്രീപീഡനം കണ്മുന്നിൽ സം�
ഭവിച്ചു എന്നതിലിേപ്പാൾ േഖദമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.
ദൂെര ദൂെര രാജവീഥിയിലൂെട, വടക്കൻ മലകളിേലക്കു പദയാത്ര െചയ്യുന്ന ആറംഗ
പാണ്ഡവ സംഘം കാഴ്ചയിൽ നിന്നു് മറയും വെര മട്ടുപ്പാവി ലവർ കണ്ണിമയ്ക്കാെത
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

“േഖദമുണ്ടു് കാര്യങ്ങൾ െതറ്റായി നിങ്ങൾ വായിെച്ചടുത്തതിൽ. പരെക്ക സ്വീകാ�
ര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആദ്യേമ സഭയുെട അറിവിേലക്കായി അക്കമിട്ടു ഞാൻ നി�
രത്തി. കൗരവർ, പ്രേത്യകിച്ചു് ദുേര്യാധനൻ, കളിയുെട പുേരാഗതിയിൽ ഓേരാ ഘട്ട�
ത്തിലും സഭാപതിയുെട നിർേദശത്തിനു മുഖം തന്നു. കളി മാത്രമല്ല അവിെട സം�
ഭവിച്ചതു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം രാജസൂയ ചക്രവർത്തിയും കുടുംബവും സാമന്ത രാജ്യത്തിൽ
വന്നു ചൂതാടുന്നതിെന്റ ഔചിത്യപരമായ ചട്ടലംഘനം നാം മാറ്റിവച്ചാലും കാണാം,
വമ്പിച്ച സ്ഥാവരജംഗമ സ്വത്തുക്കളുെട ൈകമാറ്റം. കത്തുന്ന നിലവിളക്കിെന്റ മു�
മ്പിൽ, സഭാപതിയുെട കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങേളാെട പഴുതടച്ചു നീങ്ങി. ഒെന്നാ�
ന്നായി അതിനു എെന്റ പച്ചെക്കാടി നീട്ടി. സദസ്സിലുള്ളവരുെട വ്യക്തിഗത നിരാ�
ശയുെടേയാ േതാറ്റവരുെട നിർഭാഗ്യത്തിെന്റേയാ ആത്മനിഷ്ഠ ബഹിർസ്പുരണങ്ങൾ
നാം സംവാദത്തിൽ നിന്നു് മാറ്റിവച്ചാൽ, ഇന്നെല രാത്രി അവിെട നടന്നതു് രക്തര�
ഹിത അധികാര ൈകമാറ്റമായിരുന്നു. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നാണു് ദുേര്യാധനൻ ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിെയയും ബാക്കി അഞ്ചുേപെരയും കൗരവ അടിമകളാക്കിയതു്
അെതാരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു. അതിെന വസ്ത്രാേക്ഷപമായി നിങ്ങൾ വില
കുറച്ചു കാണരുതു് .”

2019/02/14
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“നിങ്ങൾ വാടകെക്കാലയാളിേയാ അേതാ കൗരവ ൈസനികേനാ?”, കു�
രുേക്ഷത്രയിൽ െപെട്ടന്നു് മുന്നിൽ വന്ന മധ്യവയസ്കേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

കുരുേക്ഷത്ര. യുദ്ധ കാഹളം മുഴങ്ങാൻ നിമിഷങ്ങൾ.
“മൃഗമാംസ നിർമ്മിതിയാെണെന്റ െതാഴിൽ. ഉഴവു് മാടിെന കാര്യക്ഷമമായി

െവട്ടി െതാലി െപാളിച്ചു കുടലും കുളമ്പും നീക്കികഷണങ്ങളാക്കുന്നതു ഒരു സുമുഖ യു�
വാവു് കൗതുകേത്താെട േനാക്കുന്നതു് കണ്ടു ഞാൻ പുരികചലനം െകാണ്ടു് ആെര�
ന്നേന്വഷിച്ചു. ആസന്നമായ കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തുതർക്കത്തിൽ പ്രഖ്യാപിത കുടുംബശ�
ത്രുക്കെള ഇതുേപാെല െകാന്നു കാണിച്ചുതരാെമങ്കിൽ, പിന്നീടു് മരിച്ചാലും, കുടുംബ�
ത്തിനു് ആയുഷ്കാലഭക്ഷ്യവിതരണം ഉറപ്പു തരാെമന്നവൻ ൈകപ്പത്തി നീട്ടി മുഖത്തു�
േനാക്കി. നീ ആരാണു് എന്നു് ഞാൻ േചാരപുരണ്ട മടവാളുയർത്തി. ദുേര്യാധനെന്റ
മകനാെണന്നവൻ പറഞ്ഞു. ആരാണു് ദുേര്യാധനൻ? എവിെട നിന്നു് വരുന്നു നീ?
എന്നു് മടവാള് താെഴവച്ചു േവെറാരു മൃഗെത്ത അഴിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു തല െവട്ടാെനാ�
രുങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അെതാരു തർക്കരാജ�
കുടുംബമാണു്, ഞങ്ങളുെട കൂെട നിന്നാൽ നീ െതാഴിൽമികവുെകാണ്ടു ഉയരങ്ങളിൽ
എത്തും. ഒരു സ്വർണനാണയം എെന്റ േചാരപുരണ്ട ൈകെവള്ളയിൽ വച്ചു. ഇതു�
േപാെല നീ ഞങ്ങളുെട ശത്രുക്കളായ പാണ്ഡവർ അഞ്ചുേപെരയും കഴുത്തു െവട്ടി കു�
ടൽ പുറത്തിടണം. നിെന്റ ഭാവി േശാഭന മാവെട്ട, വീണ്ടും വരാം ൈസനിക പരി�
ശീലനത്തിനു് സമയമാവുേമ്പാൾ. എന്നു് പറഞ്ഞവൻ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിേലക്കു് കു�
തിരപ്പുറത്തു േപാവുന്നതു് കണ്ടു. കൗമാരം മുതൽ കന്നുകാലികെള െവട്ടുന്ന പണി
െചയ്ത എനിക്കിനി കുലീന പാണ്ഡവകഴുത്തുകൾ ആഞ്ഞു െവട്ടാൻ കിട്ടുെമന്ന സ്വപ്ന�
േലാകത്തിലാണിന്നു ഞാൻ.”

“സ്വയംവര മത്സരം ജയിച്ചു സ്വന്തമാക്കിയ വിശ്വസുന്ദരിേയാടുള്ള പ്രണയെത്ത
മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതു പരസ്പര്യത്തിലൂന്നിയ ൈവകാരിക സാന്ത്വനമാേണാ, അേതാ
ശാരീരികത്തിലൂന്നിയ സ്വാർത്ഥ ആസ്വാദനമാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവരും ഭാര്യയും ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു
ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി േപാവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാലം. ഗംഗയാറിൻ തീരെത്ത
ഹസ്തിനപുരിയുെട പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷം. വസന്തം പൂവിട്ടു നിന്ന ദിവസം.

േപ്രമസല്ലാപത്തിന്നിടയിൽ ഞാൻ േചാദിച്ചു,
“പാവം കുന്തിെയ േപാെല അധ്വാനിച്ചല്ല നീ ഒന്നിലധികം ഇണകെള ബഹു�

ഭർത്തൃത്വത്തിൽ േനടിയതു് എന്നാൽ കുന്തിയുെട മകനായ എനിക്കു് ഒന്നിലധികം
ഇണകെള ബഹുഭാര്യാത്വത്തിൽ േനടാൻ യുവത്വം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാലും ആവി�
െല്ലന്നു് അന്തഃരംഗം പറയുന്നു. അന്നിറങ്ങിേപ്പായതാണവൾ, പിെന്ന കിടപ്പറയിൽ
വിരുന്നൂട്ടിയിട്ടില്ല.”

2019/02/15

“സത്യസന്ധൻ വിേവകശാലി മിതഭാഷി എന്നിങ്ങെന ഉത്തമ പുരുഷെന്റ
സദ്ഗുണ പട്ടിക നിരത്തി പുതിയ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന പ്രകീർത്തിച്ച െകാ�
ട്ടാര ഗുരു കൃപാചാര്യൻ, വാ െപാത്താൻ േപാലും െമനെക്കടാെത േകാട്ടുവായിട്ടു
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പട്ടാഭിേഷക േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പാവുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിൽ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിനു് െപൗര�
സ്വീകരണം.

“പിെന്ന അെതാെക്ക െതാഴിലുടമയുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടിേല്ല? കൃപാചാര്യെര
േപാെല നാവിൽ കാപട്യം പുരട്ടി േവണ്ടതു് േവണ്ടേപാെല പറയാൻ വരുംകാലം
നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പാണ്ഡവെര േപടിച്ചു നമുക്കു്
ഹസ്തിനപുരിയിൽ വഴിനടക്കാനാവില്ല എന്നു് മിതമായി േബാധ്യമാവുകയും െചയ്തു”,
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െതറ്റിച്ചു േകാട്ടുവായിട്ട കൃപാചാര്യെര സഹായിക്കാെനന്നമട്ടിൽ വാ
െപാത്തിപ്പിടിച്ചു ഭീമൻ േവദിയുെട പിന്നിേലക്കു് വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവുന്നതു ഒളിക്ക�
ണ്ണിൽ േനാക്കി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട േമധാവി ശബ്ദം താഴ്ത്തി

“േപാരാട്ടത്തിൽ കഷ്ടിച്ചു ജയിച്ചാലും, അഭിമന്യുവധം കൗരവ പ്രതിച്ഛായെയ
മലിനെപ്പടുത്തുെമന്ന ആശങ്ക പങ്കിട്ടു െകാണ്ടാണേല്ലാ നിഷ്പക്ഷ യുദ്ധനിരീക്ഷകർ
ഇന്നെല രാത്രി ശവസംസ്കാരത്തിനു് േശഷം മടങ്ങിയതു് എവിെടേയാ പിഴച്ചു എന്ന
ഭീതിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അന്തസ്സില്ലാത്ത ആക്രമണത്തിെന്റ അവതാരകനായിരുന്നിേല്ല അഭിമന്യു? മു�
റിൈവദ്യൻ ആെള െകാല്ലും എന്ന നാട്ടുെമാഴി അവെന, അവെന മാത്രം ഉേദ്ദശിച്ചാ�
െണന്നു വ്യക്തമായി. പുറത്തുചാടാനുള്ള രഹസ്യവാക്കു് പഠിക്കാെതയവൻ പത്മ�
വ്യൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിെയങ്കിൽ, തിരിച്ചുവരവുേദ്ദശിക്കാത്ത ചാേവർ ആക്രമ�
ണത്തിനാവിെല്ല സാധ്യത? മാരകായുധവുമായി ൈക അവൻ ഉയർത്താൻ ശ്ര�
മിച്ച േനരം േനാക്കി കർണ്ണൻ കത്തി കരളിൽ കുത്തിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, സർവ്വനാ�
ശം വിതക്കുമായിരുന്നു എന്നു് ഞങ്ങൾ ശ്വാസം പിടിച്ചാണു് കണ്ടതു് കൗമാരത്തിൽ
തെന്ന കർണ്ണെന്റ മനഃസാന്നിധ്യവും േപാരാട്ടമികവും അംഗീകരിച്ചതാെണെന്റ േന�
ട്ടം. അറിയാമേല്ലാ, േപാർക്കളെപ്പരുമാറ്റച്ചട്ടം എെന്നാന്നുണ്ടു് അതു് പാലിക്കാെത
കരിമ്പിൻേതാട്ടത്തിെല മദയാനെയ േപാെല വന്ന അഭിമന്യു, യഥാർത്ഥത്തിൽ
അർഹിച്ചതിൽ കുറവു് േനരം െകാണ്ടവൻ കഥാവേശഷനായി എെന്നാരു കുറവു് മാ�
ത്രേമ ഞാൻ കണ്ടുള്ളു. െകാന്നാലും േപാരാ, ചത്തവെന്റ ശവമടക്കിൽ കണ്ണടക്കാ�
െത നിന്നു െകാടുക്കയും േവണം എന്നു് വച്ചാൽ?”

2019/02/16

“കുലീന വസതികളിൽ, വിറകുെവട്ടാനും െവള്ളം േകാരാനും, ൈജവമാലിന്യം
നീക്കി വൃത്തിയാക്കാനും ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂർ പണിക്കു കൗരവരാജ വിധ�
വകെള പുനരധിവാസ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് പരിഗണിക്കാം എന്ന മഹാറാണി പാ�
ഞ്ചാലിയുെട ഉത്തരവു് ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, പരിപൂർണ
പരിേശാധനക്കു് അേപക്ഷകർ വിേധയമായിരിക്കണം എന്ന അയവില്ലാത്ത ഭരണ�
കൂട നിബന്ധന വിധവകൾ അപലപിച്ചിരിക്കയാണു് എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവരം മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നാൽ കൗരവരാജ വിധവകൾ അപലപിക്കുക പാ�
ണ്ഡവെര ആവില്ല. നാണമില്ലാത്ത അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ ഒരു പിഴച്ച െപണ്ണിെന
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അന്യായമായി വച്ചു് െകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് േലാകെമങ്ങും പരിഹസിച്ച െകൗരവ�
രുെട െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന ൈലംഗികഅരാജകത്വം ധവള പത്രത്തിലൂെട നാെള ആരംഭി�
ക്കുന്ന രാജസഭയിൽ േലാകരാജ്യങ്ങെള അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണു്.
ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഔേദ്യാഗിക അംഗീകാരമുള്ള അഞ്ചു ആണുങ്ങൾ എന്ന പാണ്ഡവലിം�
ഗരീതിക്കു് പകരം, ഓേരാ രാജവധുവിനും കൗരവകാലത്തു േനരിേടണ്ടി വന്നതു് ഒരു
ഔേദ്യാഗിക ഭർത്താവും, നൂേറാളം കൗരവരതി പങ്കാളികളും. ഈ പറയുന്നതു്
കൽപ്പിത ചരിത്രമല്ല, വിദുരർ േനരിട്ടു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തിയ ഇരകളുെട െമാഴി. െപാ�
ട്ടിക്കരഞ്ഞു പീഡന കഥ ഏറ്റു പറയുന്ന കൗരവ രാജവിധവകളുെട സത്യസാക്ഷ്യം.”

“കിരീടാവകാശിയാവാനുള്ള സാധ്യത, മക്കൾക്കു പകരം അഭിമന്യുവിനാണു�
ണ്ടാവുന്നെതങ്കിൽ, നിലപാെടന്തായിരിക്കും? ചൂതു കളിപ്പിച്ചു അഭിമന്യുവിെനയും
ഉത്തരെയയും വനവാസത്തിനയക്കുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന ഗൂഡാേലാചനയിൽ പങ്കാളിയാക്കി, മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവ�
െര നിർബന്ധിത വിടുതലിലൂെട വനവാസത്തിനയക്കുക എന്ന വഴി േതടുകയേല്ല
സ്വാഭാവികം? കൗശലത്തിലൂെട അഭിമന്യുവധം ഒരു പദ്മവ്യൂഹത്തിൽ െകട്ടിവച്ചു
യുധിഷ്ഠിരൻ േലാകമനഃസാക്ഷിെയ കബളിപ്പിച്ചെതാെക്ക വാർത്തയായതേല്ല. കാ�
പട്യവും കുടിലതയും സമന്വയിച്ച അപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വം എന്നേല്ല തലെക്കട്ടു്.”

2019/02/17

“വിശിഷ്ടാതിഥിെയ പരസ്യേവദിയിൽ വിവസ്ത്രയാക്കുക, മര്യാദേകടേല്ല എന്നു്
കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർ വിരൽ ചൂണ്ടുേമ്പാൾ നാണമില്ലാെത നാവു നീട്ടി ന്യായീകരി�
ക്കുക-കുലീനകുരുവംശം ഇേപ്പാൾ കാടൻകൗരവരുെട പിടിയിലാേയാ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവസംഘം േകാട്ട�
ക്കകത്തു നിന്നു് പുറേത്തക്കു പദയാത്ര െചയ്യുന്ന പ്രഭാതം.

“പാഞ്ചാലിെയ നിങ്ങൾ പ്രതിേരാധിക്കാം, പേക്ഷ, വസ്തുത േചാർന്നു േപാ�
വാൻ സമ്മതിക്കരുതു് സൗന്ദര്യപരിശീലകെയന്ന േപരിലാണു്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്ര�
വർത്തിനിയായല്ല, പാഞ്ചാലി അന്തഃപുരത്തിൽ പരിമിതിയില്ലാത്ത പ്രേവശനം േന�
ടിയതു് ആണുങ്ങൾ വട്ടംചുറ്റിയിരുന്നു ചൂതാടുേമ്പാൾ, കൗരവരാജ കുമാരികൾക്കുട�
ലഴകിനുള്ള ഉപേദശം കിട്ടുെമന്നു് കരുതിയ കൗരവർ പിന്നീടു് േകട്ടതു്, െഞട്ടിപ്പി�
ക്കുന്ന പീഡനകഥ. മാതൃവാത്സല്യെമന്നു കരുതിയ അമിത വികാരപ്രകടനങ്ങൾ�
ക്കു പിന്നിൽ, വഴിെതറ്റിയ ബാല രതി? െപരുമാറ്റ മര്യാദയുെട അവസാനവാെക്ക�
െന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന (ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവളുെട ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം
വസതിയിൽ വഴുക്കി വീണേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉൾെപ്പെട പാണ്ഡവർ െപാട്ടിച്ചിരി�
ച്ചു പാഞ്ചാലി കരുതേലാെട ഓടിവെന്നെന്ന ൈക പിടിച്ചുയർത്തി, ആ ഓർമ്മ ഒരു
സാന്ത്വനമായിരുന്നു ഏെറക്കാലം) ബാലരതിയുെട വസ്തുനിഷ്ഠ വിവരണം ഞങ്ങൾ
േകട്ടതു് കുന്തിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. പാഞ്ചാലിയുെട ആരാധകരായ ഞങ്ങൾ േവദ�
നേയാെട തല താഴ്ത്തി. അധികാരേശ്രണിയിൽ കുരുവംശം സാമന്തപദവിയിലായ�
തുെകാണ്ടു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി വന്നേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അണിയിച്ചിരുന്ന തി�
രുവസ്ത്രം പ്രതിേഷധസൂചകമായി ഊരുന്ന നടപടിക്രമെത്തയാണു് നിങ്ങൾ വസ്ത്രാ�
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േക്ഷപെമന്നു െതറ്റായി അടയാളെപ്പടുത്തിയതു് തിരുവസ്ത്രമൂരുന്നതു അംഗീകൃത ശി�
ക്ഷാ നടപടിയായി കാണാൻ ഭീഷ്മർ അധ്യക്ഷനായ ചൂതാട്ടസഭക്കാെയങ്കിലും, നി�
ങ്ങൾ മാത്രമാണതിെന പാഞ്ചാലിക്കു േമൽ ‘അപരിഷ്കൃതകൗരവരുെട അവേഹള�
നം’ എന്നു് പറയാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടതു്. സൗന്ദര്യപരിപാലനം ഒരു ൈലംഗികചൂഷ�
േണാപാധിയായി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്ന ആർക്കും ഈ ശിക്ഷാനടപടി ബാധക�
മായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട.”

2019/02/18

“ഒെന്നാന്നായി അഞ്ചു നവജാതശിശുക്കെളയും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിൽ നിന്നു് പാ�
ഞ്ചാലയിെല പിതൃ പരിരക്ഷണത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വാശിേയാെട പാഞ്ചാലി
പരിശ്രമിച്ച േപാെലയാണു് ആ കാലഗണന േനാക്കുേമ്പാൾ അറിയുന്നതു്. കുട്ടിക�
െള മുലയൂട്ടിയും പരിലാളിച്ചും വളർത്തുന്നെതാരു രസമായി കാണാൻ െപറ്റതള്ളക്കു
ആവാഞ്ഞതു് എന്തുെകാണ്ടായിരിക്കാം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ മാദ്രീപുത്രൻ
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സംഘർഷഭരിതമാെയാരു ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, ഊഴം
വച്ചു് ഞങ്ങളഞ്ചുേപരിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ചു എന്നവൾ കർത്തവ്യേബാധേത്താ�
െട അവകാശെപ്പടാറുണ്ടു് അതിെന്റ പ്രേയാഗിക സാധ്യതെയ കുറിെച്ചാെക്ക ഭീതി�
േയാെട മാത്രേമ അഞ്ചിെലാരു പങ്കാളിെയന്ന നിലയിൽ കാണാനാവൂ. ദാമ്പത്യജീ�
വിതത്തിെന്റ വിരസദിനചര്യയും, വിവാഹബാഹ്യ സൗഹൃദങ്ങളുെട രഹസ്യാത്മക�
തയുമായി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രാജജീവിതം ആേഘാഷിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിക്കു് േതാ�
ന്നിയിരിക്കാം, െപരുമാറ്റ കാപട്യത്തിെന്റ പ്രാേയാജകനായ യുധിഷ്ഠിരെന േപാലു�
ള്ളവരുമായി ദിവസത്തിൽ പല കുറി ഏറ്റുമുേട്ടണ്ടിവരുേമ്പാൾ, നിഷ്കളങ്കത വിട്ടുമാ�
റിയിട്ടില്ലാത്ത െകാച്ചുകുട്ടികളുെട നിരന്തരസാന്നിധ്യം അവളുെട േലാലേലാലമായ
മനഃസാക്ഷിെയ കുത്തിേനാവിക്കുേമാ.”

“യുധിഷ്ഠിരകുടുംബം അതിർത്തിയിൽ എത്തിയ മുതൽ ഹസ്തിനപുരി വെര േത�
േരാടിച്ചതു നിങ്ങളായിരുന്നേല്ലാ. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവ�
സംഘം വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ നഗരാതിർത്തി വെരെയങ്കിലും അനുഗമി�
ക്കാൻ തയ്യാറാവാഞ്ഞതു് എന്തു െകാണ്ടാണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന അവരുെട കാഴ്ചപരിധിയിൽ പാണ്ഡ�
വർ നഗ്നപാദരായി വടേക്കാട്ടു നീങ്ങുന്നതു് െതളിഞ്ഞ പ്രഭാതെവയിലിൽ കാണാ�
മായിരുന്നു.

“രാജസൂയ ചക്രവർത്തിപദവി വഹിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ കൗരവ അതിഥിയായി
വരുേമ്പാൾ, സാമന്ത രാജ്യത്തിെല അംഗം എന്ന നിലയിൽ െചയ്ത ആതിഥ്യമര്യാദ
ആേണാ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആയുധമാക്കുന്നതു്? രാജ്യാതിർത്തി മുതൽ ചൂ�
താട്ടസഭ വെര, ചക്രവർത്തിെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്ന ഉത്തര വാദിത്വം കാര്യക്ഷമ�
മായി ഞങ്ങൾ െചയ്തു. എന്നാൽ പാണ്ഡവർ വ്യാഴവട്ടക്കാല ശിക്ഷക്കായി ഹിമാല�
യത്തിേലക്കു് പദയാത്ര െചയ്യുന്നതു് കുരുവംശനിയമ സംഹിതയനുസരിച്ചു ‘കൗരവ
അടിമ’ എന്ന പദവിയിലാണു് പൗരാവകാശങ്ങൾ പിൻവലിക്കെപ്പട്ട അടിമകൾ�
ക്കു് അകമ്പടി േപാവാൻ ദുേര്യാധനൻ തയ്യാറായി എന്നറിഞ്ഞാൽ, ആചാര ലംഘ�
നത്തിനു പരേമാന്നതനീതിപതി ഭീഷ്മർ എെന്ന നീതിപീഠം പിരിയും വെര മൂലയിൽ
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ഇരുത്തി ശിക്ഷിക്കിേല്ല”, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല സ്വത്തുക്കൾ കെണ്ടടുക്കാൻ ഒരു സം�
ഘം കൗരവെര യാത്രയാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

2019/02/19

“മുഖം താഴ്ത്തി ദുേര്യാധനൻ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നതു കണ്ടാണു് ഞാനിേങ്ങാട്ടു
കയറിയതു്, വിരൽനഷ്ടത്തിൽ േഖദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വന്നതാേണാ കുടില കൗര�
വൻ?” ആരണ്യ നിവാസ് എന്ന നിഷാദ മന്ദിരത്തിെല ജാലകത്തിന്നരിെക ഇരു�
ന്ന ഏകലവ്യേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക ഉപചാരേത്താെട േചാദിച്ചു.

“കർണ്ണെന അംഗരാജാവായി പുനരധിവാസം െചയ്ത േപാെല നിെന്നയും ഒരു
വിദൂരരാജ്യത്തിെന്റ നാമ മാത്ര രാജാവാക്കാം എന്നു് ദുേര്യാധനൻ വാഗ്ദാനം െച�
യ്തു. നിലവിൽ ഞാൻ നിഷാദരാജാവിെന്റ മകനായതുെകാണ്ടു് പുതിയ രാജ്യം എന്ന
നിർേദ്ദശം സ്വീകാര്യമെല്ലങ്കിൽ കുരുവംശേക്ഷമനിധിയിൽ നിെന്നാരു സംഭാവന
തരാൻ ധൃതരാഷ്ട്രെര േപ്രരിപ്പിക്കാെമന്നു അേപ്പാളവൻ വാക്കുതന്നു. അതും ഹൃ�
ദയപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ചേപ്പാൾ, എന്തു് നന്മ െചയ്തുെകാണ്ടാണു് തള്ളവിരൽ നഷ്ട�
െപ്പട്ട ദുർവിധിയുെമാത്തു ഐക്യെപ്പേടണ്ടെതന്നവൻ േചാദിച്ചു. സവർണ്ണ ബ്രാഹ്മ�
ണ്യെത്ത നിങ്ങൾ വിേധയെപ്പട്ടു ജീവിക്കുന്നവരാെണന്നു, ഭാവിയിെലാരു മഹായു�
ദ്ധമുണ്ടാവുകയാെണങ്കിൽ, ബ്രാഹ്മണേദ്രാണെര കൗരവ സർവ്വ ൈസന്യാധിപനാ�
ക്കുക വഴി നിങ്ങൾ പ്രവചനം സാർഥകമാക്കുേമാ എന്നു് കാത്തിരുന്നു് കാണാം
എന്നു് ഉപചാരപൂർവ്വം മന്ത്രിച്ചു. ഉണക്കപ്പഴങ്ങളുെട െപാതിയുെമടുത്തു ദുേര്യാധനൻ
യാത്ര പറയാെത ഇറങ്ങിേപ്പായേപ്പാൾ ആണു് തള്ളവിരലില്ലാത്ത കയ്യിെന്റ വിേശ�
ഷമറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടു വരുന്നതു് .”

“കൗരവരാജവിധവകൾെക്കാരു ൈകത്താങ്ങു്” എന്ന പദ്ധതിആനുകൂല്യങ്ങൾ
നിർത്തലാക്കിയതായി പരാതിയുണ്ടേല്ലാ? വിധവകൾ ഭരണകൂടത്തിെന്റ കുഴലൂ�
ത്തുകാരല്ല എന്ന തിരിച്ചറിയലിെന്റ ബലത്തിലാേണാ അന്നം മുട്ടിക്കൽ? എങ്ങെന
പ്രതികരിക്കുന്നു?”, മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട കാര്യാലയത്തിെന്റ ചുമതല വഹി�
ക്കുന്ന സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പരാതിയുണ്ടാവാനിടയുണ്ടു് എന്ന അറിവിൽ വസ്തുതകൾ ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചു.
ൈകത്താങ്ങു വിധവകൾക്കു് മാത്രമായിരിെക്ക, കൗരവരാജ വിധവകൾ കഴുത്തിൽ
മിന്നു െകട്ടിയേതാെട ‘വിവാഹിത’ എന്ന പദവി േനടി. െചലവിനു് െകാടുക്കാൻ
ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഓേരാ നവവരനും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, പേരത ഭർത്താവി�
െന്റ ൈസനികേസവനത്തിനു അർഹതെപ്പട്ടതാെണന്ന േബാധ്യം രുചികരമാവില്ല
എന്നു് പുതു ഭർത്താക്കന്മാർ േരഖാമൂലം ഭരണകൂടെത്ത അറിയിച്ചതിെന തുടർന്നാ�
യിരുന്നു നടപടി. ദാമ്പത്യത്തിൽ പുേരാഗമന ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന പാഞ്ചാലി,
യുദ്ധവിധവകളുെട പുനർവിവാഹേത്താെട ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു് തടസ്സം നിൽക്കരു�
െതന്ന നിലപാെടടുത്തതു് െവറുെതയായി.”

“ഭൂരഹിത ആദിവാസികേളാടു് നിങ്ങൾെക്കന്താ െപെട്ടെന്നാരു ഭൂതദയ?
“ഇനിയരുതു് അത്താഴപ്പട്ടിണി” എന്ന കുരുവംശ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി നിങ്ങൾ
വാരണാവതത്തിൽ ഉത് ഘാടനം െചയ്തതിെന കുറിച്ചു് പ്രാേദശിക േലഖകൻ അയ�
ച്ച വാർത്ത ഇന്നു് കിട്ടി”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
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“െകൗമാരം വെര കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവകുട്ടികൾക്കു് കളിക്കൂട്ടു് ആദിവാ�
സികുടുംബങ്ങൾ ആയിരുന്നു. േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടു വാരിത്തി�
ന്നാൻ അന്നു് കുന്തിയുെട കുടിലിൽ അക്ഷയപാത്രെമാന്നുമില്ല. ഒരു േനരെത്ത
അന്നത്തിനു ഊട്ടുപുരയിൽ കുന്തിയും മാദ്രിയും പാടുെപടുേമ്പാൾ, ആദിവാസിക്കു�
ട്ടികൾ െകണി വച്ചും മുയലിെന പിടിച്ചും തീൻശാല സമൃദ്ധമാക്കി. പിന്നീടവർ
അഭയാർഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയേശഷം, വാരണാവാതം സുഖവാ�
സമന്ദിരം ഗൂഢപദ്ധതിയിൽ അരക്കും, െമഴുകും േചർത്തു് കുന്തി കത്തിച്ചു. ഇെതാ�
െക്ക മാധ്യമങ്ങൾ പതുെക്ക അറിയുന്നേതയുള്ളു. കത്തിക്കരിഞ്ഞതു് പാണ്ഡവർ
എന്ന വ്യാജ ആഖ്യാനമുണ്ടാക്കാൻ, കുന്തി ഇരയായി കൗശല പൂർവ്വം കെണ്ടത്തി�
യതു് അന്നം േചാദിച്ചുവന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബെത്ത. വിഷം കലർത്തിയ
അത്താഴം അറിഞ്ഞു വിളമ്പി, ആറു േപരും മരിെച്ചന്നുറപ്പാക്കി മന്ദിരം തീയിട്ടു്, തല
മൂടി, കുന്തിയും മക്കളും ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിലൂെടയിലൂെട സുരക്ഷിത താവളത്തിേല�
ക്കു് ഒളിച്ചു കടന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഭീഷ്മരുെട അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത�
തല േയാഗം േചർന്നു് തീരുമാനിച്ചു, കുരുവംശത്തിനു പാണ്ഡുവിധവ വഴി സംഭവിച്ച
ഈ െകാടും പാപത്തിനു പരിഹാരമായി ആദിവാസികൾക്കു് സൗജന്യഭക്ഷ്യവിത�
രണം ഉടനടി.”
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“നിരായുധനായി നിലത്തുവീണ അഭിമന്യുവിെന വയറിൽ വാളിറക്കി കർണ്ണൻ
െകാന്നു എന്നാണേല്ലാ പേരതെന്റ പിതൃസേഹാദരൻ വിലപിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധനീതിയുെട ആദ്യാക്ഷരമറിയുന്ന ആെരങ്കിലും അങ്ങെന െചയ്യുേമാ? േസ്താ�
ഭജനകമായ ഒരു േപാർക്കള മരണം എന്നു് നിങ്ങൾക്കു് െപാതുസമൂഹെത്ത െതറ്റി�
ദ്ധരിപ്പിക്കണം എന്നു് േചാദ്യാവതരണത്തിൽ നിന്നു് വ്യക്തമേല്ല. കൗമാരേപാരാ�
ളികെള െകാല െചയ്യുന്ന പ്രാകൃതസിദ്ധാന്തത്തിനു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാന�
മിെല്ലന്ന നിലപാടു് തെന്നയാണിേപ്പാഴും പ്രഖ്യാപിക്കുക. പേക്ഷ, അതിനു അഭിവ�
ന്ദ്യ കർണ്ണെനതിെര കുറ്റപത്രെമഴുതുന്നതിേനാടു് േയാജിപ്പില്ല. ഹസ്തിനപുരി ഉന്നത�
തല സേമ്മളനത്തിൽ അംഗീകരിച്ച േപാരാട്ട ചട്ടങ്ങളുെട നിർേദാഷമാെയാരു ലം�
ഘനെമന്നതിൽ കവിഞ്ഞു വാർത്താപ്രാധാന്യം ഇതിനില്ല. ശവസംസ്കാരത്തിൽ
ഞാൻ പെങ്കടുക്കുേമാ എന്നെതാരു അനുബന്ധേചാദ്യമാണു് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ
േവെറാരു േചാദ്യമാണിന്നു നെമ്മ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു്: എവിെട പാണ്ഡവർ? അഭി�
മന്യുവിെന അപകടകരമായ പദ്മവ്യൂഹത്തിേലക്കു സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യേത്താെട
വലിെച്ചറിഞ്ഞ പാണ്ഡവഭീരുക്കൾ ഏതു മാളത്തിലുെണ്ടങ്കിലും മുടിയിൽ പിടിച്ചു പു�
റേത്തക്കു വലിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നവനു് , ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിെല�
ത്തിയാൽ, യുദ്ധരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കും.”

“മുൻമഹാറാണിമാരായ ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും അമ്മൈദവങ്ങളായാണു്
ഹസ്തിനപുരിയുെട െപാതുമനസ്സിൽ കുടിെകാള്ളുന്നതു്, അവരുെട വ്യക്തിത്വം അത്ര�
േമൽ മാതൃബിംബങ്ങളായി. എന്നാൽ അഞ്ചു പ്രസവിച്ചിട്ടും, അഞ്ചു ഭർത്താക്ക�
ന്മാർക്കു് ദാമ്പത്യേസവനദാതാവായിട്ടും നിങ്ങെള ഇവിെട ആരും ഒരു അമ്മയായി
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കാണാത്തതു് എന്തു െകാണ്ടാണു്? ഒരു കന്യകാപരിേവഷത്തിലാണിേപ്പാഴും പാ�
ഞ്ചാലിെയന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“അജ്ഞാതവാസത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുേമ്പാൾ ൈസ്ത്രണത എത്രെയാെക്ക മനു�
ഷ്യപ്രയത്നത്താൽ മറച്ചു വക്കാേമാ അത്രെയാെക്ക െചയ്തിട്ടും, യുവ േകാമളനാെയാ�
രു േസനാപതിെയന്നിൽ അനിയന്ത്രിതമായ ആരാധനേയാെട പ്രണയാഭ്യർത്ഥന
െചയ്തിരുന്നു. അഞ്ചു െപറ്റവളാണു് ഞാെനന്നും, പായിൽ കൂെട കിടക്കുന്ന അഞ്ചു
ആണുങ്ങെള ദശാബ്ദങ്ങളായി രമിപ്പിക്കാൻ രാേവെറ െചല്ലും വെര പ്രയത്നിക്കുന്ന�
വളാണു് ഞാെനന്നും അവെന നിരുത്സാഹെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു േനാക്കി.
അേപ്പാളവൻ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരുൈകകളും എെന്റ അരെക്കട്ടിൽ ചുറ്റി മുഖമമർ�
ത്തി േകണു, ആ കഥകെളാെക്ക ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു. അമ്മേയക്കാൾ പ്രായമു�
ള്ളവളായിരിക്കാം നീ, എന്നാൽ സങ്കൽപ്പരതിയിൽ നീയിന്നും സ്വയംവര കന്യക�
യാണു് കത്തിപ്പടരുന്ന പുരുഷ കാമനയിൽ നീെയനിക്കു പരിമളവാഹിയായ സൗ�
ഗന്ധികമാണു് അത്രയും േകട്ടാൽ അവെന പിടിെച്ചഴുേനൽപ്പിച്ചു. ആ ദാഹം ശമി�
പ്പിക്കുകയല്ലാെത എെന്ന നീ ‘അമ്മ എന്നു് വിളിക്കൂ എെന്നെന്റ െപണ്ണുടലിനു പറ�
െഞ്ഞാഴിയാ നാവുേമാ’, പറഞ്ഞുപറഞ്ഞവൾ ഭൂതാതുരതയിൽ നിന്നു് പുറത്തുകടക്കു�
ന്ന േപാെല േതാന്നി. “പ്രിയെപ്പട്ടവേന കുടിലപാണ്ഡവരുെട ചതിയിൽ നിെന്ന
േഹാമിക്കാൻ ഞാൻ നിമിത്തമായേല്ലാ.”

2019/02/22

“പാഞ്ചാലിയുെട നിർേദശങ്ങളനുസരിച്ചാണു് വാസ്തു ശിൽപ്പി മായൻ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥംനഗര സൗധങ്ങളുെട സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരം ഇത്ര മേനാഹരമാക്കിയെത�
ന്നു േകട്ടിരുന്നു എങ്കിലും, വിസ്തരിച്ചു ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടു ഹസ്തിനപുരിയിൽ കാൽ കു�
ത്തിയ ആദ്യ െകൗരവനേല്ല? എന്തുണ്ടു് ആ േമാഹനനഗരിെയ കുറിച്ചു് േതനൂറുന്ന
ഓർമ?”, േതരിൽ നിന്നു് േഗാപുര വാതിലിനു മുമ്പിൽ കൃത്യതേയാെട ചാടി യിറങ്ങു�
ന്ന ദുേര്യാധനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഓർമയിൽ നിന്നു് േപാകാത്തവിധം കുളിരനുഭവം തരുന്ന മേനാഹരെസൗധ�
ങ്ങളുെട അത്യാധുനിക വാസ്തുശിൽപ്പസമുച്ചയം പാഞ്ചാലിയുെട ഉടലഴകു േപാെല
േചേതാഹരമായിരുന്നു. കാഴ്ചയുെട ഉത്സവം തീർത്ത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം. സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര�
പരമായ െകാച്ചുെകാച്ചു കൗതുകങ്ങൾ ഒപ്പം നടന്നു പങ്കിടുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി�
െക്കേന്താ സ്ഥലജല ഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയും മുേന്നാട്ടുവച്ചകാൽ തടഞ്ഞു വീഴുകയും െച�
യ്തതു് എല്ലാവെരയും െഞട്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഭാഗ്യെമന്നു പറയെട്ട, നിരന്തരം കായിക
പരിശീലനം െകാണ്ടു് േനടിെയടുത്ത പ്രതികരണ ജാഗ്രതയിൽ ഞാൻ, ആ മഹതി�
െയ േകാരിെയടുത്തു വീഴ്ചയുെട ആഘാതഭീഷണിയിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചതായിരുന്നു.
ഇരുവശങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ വിശിഷ്ടാതിഥികളുെട കരേഘാഷത്തിൽ വ്യ�
ക്തമായതു് എെന്ന ആപത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പാഞ്ചാ�
ലേദശ ഭാഷയിെല പ്രാർത്ഥന ഉച്ചരിച്ചു, ചക്രവർത്തിെയന്ന നിലയിലുള്ള അംഗീ�
കൃത െപരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ െപടാത്ത വിധം, േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തു വന്നു യാത്ര�
യാക്കി. അവളുെട അേഞ്ചാളം ഭർത്താക്കന്മാർ സ്തബ്ദരായി ഈ കാഴ്ചകെളാെക്ക
േനാക്കി നിന്നതാണു് േതനൂറുന്ന ഒേരാർമ്മ.”
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“സ്വച്ഛ ഹസ്തിനപുരി എന്ന പ്രചാരണവുമായി നാടുനീെള ഓടിനടക്കുന്നതിനിട�
യിൽ െപെട്ടെന്നാരു വനവാസേമാഹം? അേതാ, പരീക്ഷിത്തിനു് െചേങ്കാൽ ൈക�
മാറിയേതാെട, ആഡംബരവും അധികാരവും ൈക െവടിഞ്ഞു, പാണ്ഡവർ മുഴുനീള
പരിത്യാഗികളാേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാേടാർമ്മ ൈകമാടി വിളിക്കുന്നു. പക്ഷികളും പ്രാവുകളും, കരിമൂർഖനും മു�
ള്ളൻ പന്നിയും, നീർചാലും പുൽേമടുകളും ഉള്ള കാട്ടിലായിരുന്നേല്ലാ ബാല്യകൗ�
മാരങ്ങൾ. ഇല്ലായ്മയിൽ പിച്ച െവക്കുന്ന പ്രായമായതിനാൽ, അന്നതിെന്റ ഹരിത
മൂല്യമറിഞ്ഞില്ല. കുടിേയറ്റക്കാർ എന്ന നിലയിൽ കരുണയില്ലാെത ഖാണ്ഡവവനം
കത്തിച്ചു, തീ ആളിപ്പടർന്നേപ്പാൾ പ്രാണഭീതിയിൽ പുറത്തു ചാടുന്ന കാട്ടുജീവികെള
ചുട്ടു െകാല്ലാൻ മാരകായുധങ്ങൾ മതിമറന്നു പേയാഗിച്ചു. അടിമജീവിതത്തിൽ കാ�
ട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴവട്ടക്കാലം അവമതിയിലായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അന്നും പ്രകൃതി�
െയ പുണരാനല്ല പ്രതിേയാഗികെള എങ്ങെന കീഴ്െപ്പടുത്തുെമന്നായിരുന്നു ഉള്ളം
മുഴുവൻ. ഇന്നു് ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിരായുധർ മിക്കവാറും വിവസ്ത്രർ. നരിക്കും ഇഴ�
ജീവിക്കും പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികൾക്കും എളുപ്പം ഇര”, സ്വത്തുതർക്കത്തിനുത്തരം
കരൾ പിളർന്നു േവണം എന്ന യുദ്ധഭാവനെയ ഉേത്തജിപ്പിച്ച ആ ധീര േപാരാളി�
കൾ നഗ്നപാദരായി കാട്ടിേലക്കു് കാൽ വച്ചേപ്പാൾ അവർക്കിത്രയും കാലം പായ�
ക്കൂട്ടായിരുന്ന പാഞ്ചാലി അപരിചിതെയ േപാെല അകലം പാലിച്ചു.

2019/02/23

“കർണ്ണേനാടു് ജാതിവിേവചനം കാണിച്ചതിൽ ഇേപ്പാെഴങ്കിലും േഖദം േതാന്നു�
ന്നുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േദ്രാണാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. അംഗരാജാവായി
കർണ്ണെന ദുേര്യാധനൻ പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യുകയായിരുന്ന അരേങ്ങറ്റ ൈമതാന�
ത്തിൽ ഒരു േദശീയ ഉത്സവം േപാെല ഹസ്തിനപുരി പ്രസന്നമായിരുന്നു.

“അവൻ ‘കീഴ്ജാതി’ക്കാരനാേണാ, ആകാശചാരികളുെട ജനിതകധാരിയാ�
േണാ എെന്നാന്നും േനാക്കിയായിരുന്നില്ല ശിഷ്യത്വം നിേഷധിച്ചതു്, ആദ്യദർശന�
ത്തിൽ അറപ്പു േതാന്നും വിധം ശരീരത്തിൽ കണ്ട ൈജവ മാലിന്യം െകാണ്ടുമായി�
രുന്നില്ല. ഹ്രസ്വമായ അഭിമുഖത്തിൽ അവെനടുത്ത നിലപാടു െകാണ്ടായിരുന്നു.
ഏതു സാമാന്യേചാദ്യേത്താടും മുഖം തിരിക്കുന്ന ഭാവവും, സ്വയം ഒരു വിമതനാെണ�
ന്നു് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള െവമ്പലും, ശിഷ്യത്വ നിരാകരണമുണ്ടായാൽ ‘താണജാ�
തി’േയാടു ബന്ധെപ്പടുത്തുെമന്ന ദുഃസ്സൂചനയും പിന്നിലുണ്ടു്. ഭരണകൂടവിരുദ്ധ വികാ�
രം നിറഞ്ഞ അന്നെത്ത ഭാവാവിഷ്കാരെമാെക്ക െവറും പടമായിരുന്നു എന്നു് വ്യാജ�
പട്ടം അവനു സമ്മാനിച്ച ദുേര്യാധനെന്റ മുമ്പിൽ അടിമത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ വ്യക്ത�
മായേല്ലാ. വരുംകാലങ്ങളിലും ഈ ‘അംഗരാജ്യബഹു മതി’യിൽ മതിമറന്നുള്ള കൗ�
രവവിേധയത്വം വ്യക്തമാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുേമ്പാൾ എെന്ന സമീപിക്കൂ.”

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

“േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തുള്ള കൽച്ചുവരിൽ കണ്ട താക്കീതുകൾ ആദ്യം അവ�
ഗണിച്ചു പിെന്ന ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാഴാണു്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവി�
ധം നിരുപദ്രവമല്ല ആ െനറിെകട്ടവെന്റ രാഷ്ട്രീയആവശ്യങ്ങൾ എന്നറിഞ്ഞതു് തൂ�
ക്കിെയടുത്തു െകാണ്ടുേപായി രഹസ്യമായി െപരുമാറി, പാണ്ഡവെര എങ്ങെന
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അറിയാെമന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ പക്ഷം പറയുകയല്ല ഉേദ്ദശ്യെമന്നും, സാമൂഹ്യതിന്മ�
യായ ചൂതാട്ടം രാജമുദ്രയിലൂെട നിയമവിരുദ്ധെമന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്നും ധാർ�
ഷ്ട്യേത്താെട ആവശ്യെപ്പട്ടു. െഞട്ടി ഞങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചേപ്പാൾ, ൈധര്യം സം�
ഭരിച്ചു അവൻ കടുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, മുൻകാലപ്രാബല്യേത്താെട േവണം നിേരാധനം.
ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒപ്പിട്ടാൽ ചൂതാട്ട തേലെന്നങ്ങെനെയാ അങ്ങെനയാവും പാണ്ഡവ ജീ�
വിതം. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, പൗരാവകാശങ്ങളും സ്ഥാവരജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി പദവിയും, കൂട്ടത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരവും തിരിച്ചു കിട്ടും. കുരു�
വംശെത്ത കുളംേതാണ്ടുന്ന ഇത്തരം ആവശ്യവുമായി വന്ന ചാർവാകനു ഞങ്ങൾ
മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ വിധിച്ചു-െവളിയിട വിസർജ്ജനം െചയ്യുന്ന കൗരവരാജ
സ്ത്രീകളുെട ൈജവ മാലിന്യം വിശപ്പുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളുമായി വന്നു അന്നന്നു് വൃത്തി�
യാക്കണം. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പന്നികൾ െചേയ്യണ്ടതു് ചാർവാകൻ െചേയ്യണ്ടിവ�
രും. മഹാ ബ്രാഹ്മണനേല്ല, ജാതിയിൽ താണ ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയെര വധിക്കാൻ
പാടില്ലേല്ലാ.”

2019/02/24

“ബലം പ്രാേയാഗിച്ചുേവേണാ അർജ്ജുനെന കുളിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരിക്കൽ നീന്തിക്കുളിച്ചിരുന്ന ഈ ശുദ്ധജലാശയം ഇേപ്പാൾ അവെന ഭയ�
െപ്പടുത്തുന്നു. െവള്ളത്തിലിറങ്ങി, ആഴങ്ങളിേലക്കു് ഞാനവെനെയാന്നുന്തിയിട്ടാൽ
അരുേത, അതിനടിയിൽ നാഗരാജ്യത്തിൽ നിന്നു എെന്ന വലിച്ചു െകാണ്ടുേപാ�
വാൻ ഉലൂപി വരുന്നു എന്നു് വാവിടും. അങ്ങെന ഒരു പ്രണയാനുഭവം അരനൂറ്റാ�
ണ്ടു് മുമ്പുണ്ടായതേല്ല എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കരുേത എേന്നാർമ്മി�
പ്പിക്കുന്നു. കുളത്തിലിറേങ്ങണ്ട, കൽപ്പരപ്പിലിരുന്നാൽ ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്യാ�
െമന്നു പറയുേമ്പാൾ, എവിെട എെന്ന എന്നും േതച്ചുകുളിപ്പിച്ചിരുന്ന സുഭദ്ര എന്ന�
വൻ പകച്ചു േനാക്കുന്നു. അവേളാെടാത്തു നീന്തിക്കുളിച്ചെതാെക്ക തിരിച്ചു വരുന്നു
എന്നു് വിതുമ്പുന്നു. അഭിമന്യു മരിച്ചേതാെട സുഭദ്ര ദ്വാരകയിേലക്കു തിരിച്ചുേപായി�
േല്ല അർജ്ജുനാ എന്നു് ഓർമ്മിപ്പിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന നീ അനാഥനാക്കിേയാ പ്രിയ�
സുഭദ്രാ എന്നു് െപാട്ടിക്കരയുന്നു. ഇതു് വിഷാദേരാഗത്തിെന്റ തുടക്കമാെണന്നു പാ�
ഞ്ചാലി േരാഗനിർണ്ണയം െചയ്യുന്നു. േരാഗം പിടിവിടും മുമ്പു് അവെന കാട്ടിേലക്ക�
യക്കാെമന്നു പാഞ്ചാലി നിർേദശിച്ചേപ്പാൾ. അവെള ആദ്യം വനവാസത്തിനാക്കൂ,
െചന്നായയും കരിമ്പൂച്ചയും തിന്നു എല്ലിൻകൂടു് മാത്രമാവുേമ്പാൾ മതി എെന്റ ജീവി�
താന്ത്യം എന്നു് അർജ്ജുനൻ ക്രുദ്ധനാവുന്നു.” ഭീമൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ, മാരകായുധങ്ങൾ വജ്രാഭരണങ്ങൾ േപാെല അലങ്കാരമായി ഒരി�
ക്കൽ െകാണ്ടു നടന്നിരുന്ന അർജ്ജുനൻ ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല അഭിമന്യുവി�
േനാടു് സല്ലപിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

2019/02/25

“വനവാസക്കാലത്തും അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തും നിങ്ങൾ എല്ലാവേരാടും വി�
നയപൂർവ്വം െപരുമാറുന്ന അപൂർവ്വ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെതാെക്ക ശരി
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തെന്ന. കൗരവഅടിമെയന്ന പദവിയിൽ േവെറ തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യു�
ദ്ധേജതാവായി ഹസ്തിനപുരിയുെട അധികാരേമെറ്റടുത്തിട്ടും, ദുേര്യാധനവിധവ കാ�
ര്യം കാണാൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു നിേവദനം നീട്ടുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഉപചാരപൂർവ്വം എഴു�
േന്നറ്റുനിന്നു അവെര സ്വീകരിക്കുന്നതിെന്റ ഔചിത്യം വ്യക്തമല്ല.” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സംശയേരാഗിയായ നിങ്ങൾ ഒരുപേക്ഷ, അനുമാനിക്കും, എെന്നക്കാൾ വിന�
യപൂർവ്വം െപരുമാറുന്ന േവെറാരാൾ ഈ േലാകത്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബ�
ന്ധം എനിക്കുെണ്ടന്നു്. എന്നാൽ വാസ്തവം മെറ്റാന്നാണു് രാജ്യേസ്നഹിയായ ദുേര്യാ�
ധനൻ ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതക്കു േവണ്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവൻ ബലിദാ�
നം െചയ്യുന്നതിനു് ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണു്. അടിമയായിരുന്ന എെന്റ ഉടേയാൻ
എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുെട വനവാസക്കാലജീവിതം ദുരിതമയമാക്കി എന്നെതാ�
ന്നും പേക്ഷ, ദുേര്യാധനവിധവക്കറിയില്ലേല്ലാ. അർദ്ധസേഹാദരപത്നി എന്ന നില�
യിൽ എനിക്കു് മാതൃതുല്യയുമാണു്. കുരുേക്ഷത്രവിധവ എന്ന നിലയിലാവെട്ട, സാ�
മൂഹ്യമായി സവിേശഷ പരിഗണന കിേട്ടണ്ട മഹദ് വ്യക്തി. പാണ്ഡവാഭരണ കൂട�
ത്തിെന്റ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ട ദുേര്യാധനവിധവയും മറ്റു കൗര�
വരാജ സ്ത്രീകളും ഇന്നു് ധാന്യവും െവള്ളവും ഇല്ലാെത കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ, മഹാരാജാ�
വു് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിേവദനം സ്വീകരിക്കുേമ്പാെഴങ്കിലും വിനീതഭാവം പ്ര�
കടിപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ധർമ്മപുത്രർ എന്ന അപൂർവ്വ ബഹുമതിക്കു ഞാൻ അേയാ�
ഗ്യനാവിെല്ല? ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു അതിരുകളില്ലാത്ത സമൂഹമാണിെത�
ന്നു ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുറപ്പു തരുന്നു. ഓേരാ തവണ േകാട്ടക്കകെത്ത
തിണ്ണനിരങ്ങി തിരിച്ചു ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ കാര്യാലയത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാഴും,
ഓേരാ െകട്ടു് അരമനരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് കിട്ടെട്ട എന്നാശംസിക്കുന്നു.”

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

“ചൂതാട്ടവുമായി എനിക്കു് ബന്ധമില്ല. സംഘടിത ൈലംഗികാക്രമണവും മാന�
നഷ്ടവും ചൂതാട്ടസഭയിൽ എനിക്കുേനെരയുണ്ടായി. കൗരവരാേണാ പാണ്ഡവരാ�
േണാ, ഇരുകൂട്ടരും േചർന്നതാേണാ, എന്നതിേപ്പാൾ തർക്കവിഷയമാെണന്നറിയു�
ന്നു. വാക്കാൽ ഞാൻ ഇരുകൂട്ടേരാടും പ്രതിേഷധിച്ചേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധത്തിലായ
അക്രമികൾ സ്വാധീനമുപേയാഗിച്ചു എെന്റ പൗരാവകാശങ്ങൾ നീക്കം െചയ്തിരിക്കു�
കയാണു് ഫലത്തിൽ ഞാനിന്നു് അടിമ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ കാര്യ�
ക്ഷമമായ ഒരു നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ ഉെണ്ടന്ന ഉത്തമ േബാധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒര�
വസരം കാത്തിരിക്കും. അതിനിടയിൽ പ്രശ്നമാവുക, സത്യവതിയുെട കാലത്തു കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്ത ഒരു വകുപ്പനുസരിച്ചു ഇരയുെട േപരു െപാതുസമൂഹം അറിയരുതു് പാ�
ഞ്ചാലിയാണു് ഇര എന്നു് േലാകം അറിയിെല്ലങ്കിൽ, പിെന്ന ഐതിഹാസികമാ�
നമുള്ള ഈ നീതിന്യായ വിചാരണെക്കന്തു ആേഗാള താൽപ്പര്യം? വിചിത്രവീര്യ�
െന്റ യുവവിധവകളായിരുന്ന അംബികെയയും അംബാലികെയയും, സത്യവതിയു�
െട രഹസ്യ പുത്രൻ വ്യാസൻ ബലാൽസംഗം െചയ്തതിെനക്കുറിച്ചുള്ള അരമന വി�
ഴുപ്പു് അങ്ങാടിപ്പാട്ടാവാതിരിക്കാൻ ഭീഷ്മർ കൗശലപൂർവ്വം െകാണ്ടുവന്ന നിയമേഭദ�
ഗതി എനിക്കിേപ്പാൾ നീതിവഴിയിൽ തടസ്സമായി. ഏതുവിധത്തിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’ക്കു് എെന്ന തുണക്കാനാവും?”
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2019/02/26

“സന്യസ്ഥർക്കു് േസവനം എന്ന ദൗത്യമാണു് അടിമ പാണ്ഡവർക്കു് ഉടേയാൻ
ദുേര്യാധനൻ വിധിച്ചതു് പരിത്യാഗികളായി, ഈ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ കഴിയുന്ന
നിങ്ങളുെട ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാെനാെക്ക അവർ നിത്യവും ഈ വഴി വരാ�
റിേല്ല?” പാണ്ഡവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഹിമാലയ താഴ്വരയിെല ഒരു കൂട്ടം
സന്യാസാശ്രമങ്ങളുെട കാര്യദർശിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. അംഗപരി�
മിതനായ ആ യുവാവു് ജാലകത്തിന്നരിെക ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു.

“കണ്ടാെലാരു േദവസ്ത്രീെയ േപാെല േതാന്നുന്ന പാഞ്ചാലി നിത്യവും വന്നു കാ�
ര്യക്ഷമമായി മാലിന്യം നീക്കുെമങ്കിലും, പാണ്ഡവർ പതിവു് സന്ദർശകർ അല്ല. നകു�
ലൻ ആദ്യെമാെക്ക വരുമായിരുന്നു. സന്യസ്ഥരിൽ ആരാണു് ദുേര്യാധനെന്റ മുഖ്യ�
ചാരൻ എന്നയാൾക്കു് അറിയാെമന്നു െപരുമാറ്റത്തിൽ േതാന്നിയേപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ
രഹസ്യേയാഗം േചർന്നു് തീരുമാനെമടുത്തു. അങ്ങെന അയാളുമായി സംസർഗ്ഗം
നിർത്തി വിവരം അറിയിേക്കണ്ടവെര നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു രഹസ്യപദാവലിയി�
ലൂെട അറിയിച്ചു. ഉടയതമ്പുരാൻ ദുേര്യാധനനുേണ്ടാ ഇെതാെക്ക അറിഞ്ഞാൽ
അടങ്ങുന്നു, ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നു് ൈജവമാലിന്യേശഖരണം തുടർന്നും പാഞ്ചാ�
ലിയുെട ചുമതല തെന്ന ആെണങ്കിലും, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാെത ആഴ�
ത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂേടണ്ട പണി നകുലനു നൽകി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഉത്തരവാ�
യി. ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങെള തടാകതീരത്തു കണ്ടാൽ നകുലൻ പല്ലു് െഞരിക്കുന്നതു് കാ�
ണാം. പാണ്ഡവർ അധികാരം പിടിച്ചടക്കിയാൽ മേതതര രാജ്യമായി ഹസ്തിനപു�
രിെയ ഔേദ്യാഗിക മായി പ്രഖ്യാപിച്ചു്, ആചാരണസംരക്ഷണരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന
സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങൾക്കു് സൗജന്യ ധാന്യസഹായവും േദഹസുരക്ഷയും നിർത്തു�
െമന്നു് ഭീഷണിെപ്പടുത്തും. ഭൂമിയിെല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു ഈ പ്രപ�
ഞ്ചം ആെരന്തിനു േവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നറിയാൻ േവണ്ടി ഹൃദയാന്ത രാളങ്ങളിേലക്കു
േനാട്ടം പതിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിക്കാൻ എന്തിനു പ്രകൃതി ഈ പാപി പാ�
ണ്ഡവ ജന്മങ്ങൾക്കു പിറവി നൽകി.”

2019/02/27

“േപാർക്കളത്തിൽ പരതി അവിെടെയാന്നും നിങ്ങെള കാണാെത വന്നാൽ,
ഭീമനും കൂട്ടരും കറങ്ങിച്ചുറ്റി െവള്ളത്തിൽ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിങ്ങെള പി�
ന്നിൽ നിന്നു് പതുങ്ങിവന്നു മുടിയിൽ വലിച്ചു െപാക്കും എെന്നാെക്ക ദശാബ്ദങ്ങേളാ�
ളം െകാമ്പു കുലുക്കി പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നിേല്ല?”, തുടയിൽ ഭീമ�
ഗദാപ്രഹരേമറ്റു ചളിയിൽ വീണ ദുേര്യാധനൻ, അടുത്തു് ആേരാരുമില്ലാെത കിടന്നു
േമാങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭിമന്യുവിെന്റ മരണം ഇത്രവലിയ അഭിമാന പ്രശ്നമാവു െമന്നാേരാർത്തു?
പദ്മവ്യൂഹത്തിൽ അവെന ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ടു െകാന്നേപ്പാൾ കരുതി, അേതാെട
പാണ്ഡവരുെട ആവി േപാവുെമന്നു്. ഈ ജലാശയത്തിെല സ്വകാര്യതയിൽ ഭാ�
വിപരിപാടി ആസൂത്രണം െചയ്തിരുന്ന എെന്ന വലിച്ചു കരയിൽ േകറ്റി പാഞ്ചാലി�
യുെട മുമ്പിൽ വച്ചു് തുടയിൽ അവൻ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. പാണ്ഡവെര തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള
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എെന്റ അവകാശം ഞാൻ ഏതുവിധവും നിലനിർത്തും”, കുരുേക്ഷത്രയിെല കുറ്റിക്കാ�
ടുകളിൽ നിെന്നത്തിയ കഴുകനും കുറുനരിയും ഇരെയ ക്ഷമേയാെട േനാക്കിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു

2019/02/28

“എവിെട നകുലൻ? ഭരണകൂടവക്താവ്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“ഔേദ്യാഗികവക്താവിെന്റ പ്രധാനകാര്യാലയത്തിൽ േജാലി െചയ്യുന്നവരിൽ

ഒരാളാണു് ഞാൻ. എെന്നയാണു് നിങ്ങൾ വിവരം േതടി ഇന്നുമുതൽ കാേണ�
ണ്ടതു് നിലവിലുള്ള വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരണത്തിനു് വിേധയമായേതാ�
െട, പുതിയ നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു നിങ്ങൾ േരഖാമൂലംകളുസമർപ്പിക്കുന്ന അേപ�
ക്ഷ ഞങ്ങൾ ബന്ധെപ്പട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കു എത്തിച്ചു െകാടുക്കും. വിവരം കിട്ടു�
േമ്പാൾ ൈകമാറും. അതല്ലാെത, വനവാസക്കാലെത്ത അനൗപചാരിക സൗഹൃ�
ദബന്ധങ്ങെള ദുരുപേയാഗം െചയ്തു, േതാന്നുേമ്പാൾ കയറി ഭരണകൂട താൽപ്പര്യ�
ങ്ങൾ േനാക്കാെത, ഓേരാന്നു് കുത്തിക്കുത്തി േചാദിച്ചു സമയം െമനെക്കടുത്തുന്ന
സമ്പ്രദായത്തിനു് മുമ്പിൽ എെന്നേന്നക്കുമായി കറുത്ത തിരശ്ശീല വീണു. വിവരമ�
റിയാൻ നിങ്ങൾ േനരിട്ടിവിെട വരുന്നതിനും ഞങ്ങളുെട േപ്രാത്സാഹനമില്ല. പന�
േയാലയിൽ, െതളിഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതിയ വിവരാവശ്യം
‘ഔേദ്യാഗിക പാണ്ഡവ ഭരണകൂട ഔേദ്യാഗിക വക്താവിെന്റ മുഖ്യ കാര്യാലയം,
അതീവ സുരക്ഷാ േമഖല, െകാട്ടാരസമുച്ചയം (മുൻ ദുേര്യാധനവസതി) േകാട്ടയ്ക്കകം
ഹസ്തിനപുരി’ എന്നു് േമൽവിലാസെമഴുതി സേന്ദശവാഹകൻ വഴി അയക്കണം.
താങ്കൾക്കു് ശുഭദിനം.”

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

“അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുേമാ യുദ്ധതന്ത്രത്തിെല ആലങ്കാരികങ്ങൾ? പറ�
ഞ്ഞുവന്നാൽ, പശു ഒരു പടം മാത്രം. അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു പാണ്ഡവർ വി�
രാട രാജധാനിയിൽ ഒളിവിലാെണന്നറിഞ്ഞു െകാേണ്ടെറ്റടുത്ത മിന്നലാക്രമണമാ�
യിരുന്നു. പാണ്ഡവരിെലാരാെളങ്കിലും വിരാടപശുക്കെള രക്ഷിക്കാൻ ആയുധെമടു�
ത്തു ഞങ്ങൾക്കു് േനെര തിരിഞ്ഞാൽ, കൗരവരും കർണ്ണനും േചർന്നു് പാണ്ഡവെന
ബന്ദിയാക്കി വില േപശി പല കാര്യങ്ങളും പാണ്ഡവരിൽ നിന്നു് േനടിെയ ടുക്കാനാ�
യിരുന്നു ഉന്നം. പേക്ഷ, വിരാട രാജകുമാരനു െമാത്തു യുദ്ധം െചയ്യാൻ വന്നതു് മൂ�
ന്നാം ലിംഗക്കാരിയായ ഒരു േയാദ്ധാവായിരുന്നു. അെമ്പയ്യുന്ന രീതി കണ്ടേപ്പാൾ
‘അർജ്ജുനൻ’ എന്നു് കർണ്ണൻ സംശയിെച്ചങ്കിലും, അർജ്ജുനൻ അത്ര േവഗം മൂ�
ന്നാം ലിംഗമാവാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു ഭീഷ്മർ കൽപ്പിച്ചു. ലിംഗപദവി എന്തായാലും,
അസാധ്യ േപാരാളി ഒറ്റയ്ക്കു് ഞങ്ങെള മുട്ടുകുത്തിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആയുധം വച്ചു് കീഴടേങ്ങ�
ണ്ടി വന്നു. അതിലും ഒരു മിന്നൽപിണർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. ശുദ്ധമണ്ടനായ വിരാ�
ടൻ, വിജയ ലഹരിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു് െപാതുമാപ്പ്തന്നേതാെട ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപു�
രിയിേലക്കു മന്ദം മന്ദം മടക്കയാത്ര തിരിച്ചു.”

“െമാത്തം പാണ്ഡവപരിവാരം കൂെട േവേണാ, ഒെരാറ്റ കൗരവെന ഗദെകാണ്ട�
ടിച്ചു െകാല്ലാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“ശത്രു ഇേപ്പാഴും ഒളിവിലേല്ല? കഴുത്തറ്റം മുങ്ങി ക്കിടക്കുന്നവെന തടാകത്തിൽ
നിന്നു് കൗശലേത്താെട പിന്നിൽ നിന്നു് മുടിയിൽ പിടിച്ചു േവേണ്ട വലിച്ചു കരയടുപ്പി�
ക്കാൻ? ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ലഹരി കൃത്യം അളവിൽ വായിൽ ഒഴിച്ചു് തരാൻ െതാ�
ട്ടുപിന്നിലു ണ്ടാവും മൺകുടവുമായി വിശ്വസ്ത മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവൻ. വലിഞ്ഞു
നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ചതിക്കുഴി കളിെല്ലന്നുറപ്പിക്കുവാൻ, കുറച്ചു േനരെത്തയിറങ്ങി�
േല്ല ഇളമുറ നകുലൻ? മാരക ഗദാപ്രഹരേമറ്റു നടുെവാടി ഞ്ഞു ദുേര്യാധനൻ മണ്ണിൽ
വീണാൽ, ഇരയുെട അരിെക െചന്നു് സാന്ത്വനത്താൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യാൻ യുധി
ഷ്ഠിരൻ ജാഗ്രതേയാെട ഉണ്ടേല്ലാ ഒപ്പം? യുദ്ധരംഗത്തി െലെന്റ ഗദാ മികവറിയാൻ
തക്ഷശിലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘവുെമാത്തുണ്ടാവും അർജ്ജുനൻ. പ്രതീക്ഷാ നിർഭ�
രമായ േകാമളമുഖഭാവങ്ങേളാെട എന്നിൽ പ്രണയവാത്സല്യങ്ങളുണർത്തുന്ന പാ�
ഞ്ചാലിെയാപ്പമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ ചൂതാട്ടസഭയിെല ഭീമപ്രതിജ്ഞയുെട ആഴങ്ങൾ
ഇതിഹാസത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കൂ. േലാകജനതെയ േപാർക്കള സാക്ഷിെമാഴിയി�
ലൂെട അറിയിക്കുവാൻ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി എേന്നാെടാപ്പം കൂട്ടം േചർന്നു് നടക്കുന്ന
െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ഐതിഹാസിക ദ്വന്ദയുദ്ധം വായിച്ചറി�
യാൻ ജീവേനാെട ഉണ്ടാവുക ദുേര്യാധനേനാ ഭീമേനാ? പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കെട്ട.”

2019/03/01

“അവസാനെത്ത അത്താഴം കണ്ടിരുേന്നാ?”, ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“വിളമ്പാൻ ഞാനും കുന്തി െക്കാപ്പം കൂടി. േപടമാ നിറച്ചി െപാരിച്ചതു് ഇടേന�
രത്തു ആരുമറിയാെത അകത്താക്കിയതു് െകാണ്ടു്, ഭാഗ്യം, കുന്തി തയ്യാറാ ക്കിയ
അത്താഴം രുചിക്കാൻ അേപ്പാൾ േതാന്നിയില്ല, കുന്തിച്ചിരുന്നു ആദിവാസി കുടുംബം
കൂട്ടായ്മേയാെട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു് കാണാൻ മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിലും െകൗതുക�
മുണ്ടായിരുന്നു. വിഭവങ്ങൾ ഓേരാെന്നടുത്തു തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി വായിലിട്ടും, രു�
ചിയനുഭവം മുഖഭാവങ്ങേളാെട പങ്കിട്ടും, സമൃദ്ധമായി തലകുലുക്കി രുചി ആസ്വദിച്ചും
ൈക കഴുകും മുമ്പു് തെന്ന ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞു വീണു. പ്രഥമശുശ്രൂഷെയ്ക്കാന്നും
സമയം കളയാനിെല്ലന്നു കുന്തി ചൂണ്ടു വിരൽ ചുണ്ടുകൾക്കു് കുറുെക വച്ചു് കർശനമാ�
യി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അേതാെട ഞങ്ങൾ അകാരണഭീതിേയാെട ധൃതിപിടിച്ചു. എന്നി�
ട്ടും പതറാെത അർജ്ജുനൻ കാര്യക്ഷമമായി ചുറ്റും പതുങ്ങി പുറെത്ത അന്തരീക്ഷം
ശ്രദ്ധിച്ചു. കുന്തിയുെട കിടിലൻ (അേതാ കുടില?) പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് അരക്കില്ലം
പല ഭാഗങ്ങളിൽ തീയിട്ടു. നരിച്ചീറുകളും ഇഴജീവികളും നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭഇടനാഴിയി�
ലൂെട ജീവനും െകാണ്ടു് ആ രാത്രി ഒളിേച്ചാടിയെതല്ലാം, തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ,
ഇെന്നാരുമായക്കാഴ്ച.”

“ഊട്ടുപുരകെളാെക്ക ഉഷാറിലേല്ല? ശുചിമുറികൾ ഒന്നിലധികം, െവളിയിട വി�
സർജ്ജനവും ഒഴിവായേല്ലാ, എന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല പ്രതിേഷധം?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പേരത കൗരവരുെട പട്ടടയിൽ പുക െകട്ടില്ല, തുടങ്ങി ദുേര്യാധന നിന്ദ. േക�
ട്ടാൽ കരൾ െപാള്ളിേല്ല. ഹസ്തിനപുരിെയ കുടിലകൗരവരിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പി�
ക്കാൻ ആയിരുന്നു കുരുേക്ഷത്രെയന്ന കള്ളപ്രഖ്യാപനവുമായി പാണ്ഡവർ നഗ�
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രേകന്ദ്ര ങ്ങളിൽ വചനപ്രേഘാഷണമാണു് ചിലെതാെക്ക നിങ്ങളും കാണാറുണ്ട�
േല്ലാ. െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെല ദുേര്യാധനവസതി അവർ ചാരകാര്യാലയമാക്കി
യതിെലാരു കൗരവ നിന്ദയുണ്ടു്. സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാരത്തിനു് കൗരവർ നയത�
ന്ത്രം പരീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ, കായികബലമാണു് കാര്യം എന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു പാണ്ഡവർ
ആയുധെമടുത്തു. ജീവൻ ബലിദാനം െചയ്തും രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡത കാപ്പാത്തു�
െമന്ന വീര്യത്തിൽ െപാലിഞ്ഞുേപായ ധീര ദുേര്യാധനനു് മരിച്ചാലും െകാടുക്കില്ല നി�
ത്യശാന്തി എന്നു് വച്ചാൽ? വനവാസക്കാലം മുതൽ പാണ്ഡവർ െചയ്തുേപാന്ന രാ�
ജ്യേദ്രാഹങ്ങളുെട പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ േവണ്ട േരഖകൾ ദിനന്തകുറിപ്പു കളിലൂെട ദു�
േര്യാധനൻ ആധികാരികതേയാെട അടയാളെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഔേദ്യാഗിക വസ�
തിയിൽ നിന്നു് ഞങ്ങെള പാതിരാവിൽ കുടിെയാഴിപ്പിക്കും മുമ്പു് തെന്ന അെതല്ലാം
ചാർവാകെന ഏൽപ്പിക്കാൻ േതാന്നിപ്പിച്ച പ്രകൃതിക്കു നേമാവാകം. പനേയാല�
െക്കട്ടുകൾ പരിേശാധിച്ചു് ധവളപത്രമിറക്കാൻ ഏതറ്റം വെരയും ഞാൻ മുേന്നാട്ടു�
േപാകും. ഭർത്താവു് മരിച്ചേതാെട ഭാര്യ തലെമാട്ടയടിച്ചു കാശിയിേലക്കു േപാവുെമ�
ന്ന ഗംഗാതട സമ്പ്രദായമല്ല കലിംഗരാജകുമാരിയായ എെന്റ മാതൃക.”

2019/03/02

“മറ്റു പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, വിദൂരകാലം ഒേന്നാർെത്ത�
ടുക്കാേമാ? കിടപ്പുേരാഗി പാണ്ഡുവും, ഉടുെത്താ രുങ്ങിയ കുന്തിയും, എല്ലാം പ്രത്യാ�
ശേയാെട നിരീക്ഷിക്കുന്ന മാദ്രിയും െകാച്ചു കുടിലിൽ കഴിഞ്ഞ ബാല്യം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. െചേങ്കാൽ പരീക്ഷിത്തി െന ഏൽപ്പിച്ചു ‘ജീ�
വിതാന്ത്യം വനാന്തരത്തിൽ’ എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം
േകാട്ട ക്കകത്തു നിന്നു് പടിയിറങ്ങിയിരുന്നു.

“ഇര േതടി, ഉടുെത്താരുങ്ങി, പൂചൂടി പുറത്തു േപായിരിക്കയാണു് അമ്മയും ചിറ്റ�
മ്മയും. ബീജദാതാവു ആെരന്നറിയിേല്ല?”മുടിയും താടിയും നരച്ചുവളർന്ന പാണ്ഡുമു�
ഖമേപ്പാൾ ഭീതിതമാവും. എന്നിട്ടയാൾ ചിറി േകാട്ടും, നാവു പുറത്തിടും, കണ്ണുരുട്ടും,
ഇരുൈകകളും വളച്ചു ബന്ദിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. “കാലെന്റ മകനാണു് നീ. കുന്തി
പറഞ്ഞു. നിരാഹാരം കിടന്നു അവെളെക്കാണ്ടു് സത്യം പറയിച്ചു. ഒന്നിനും ആവാ�
െത ഇങ്ങെന ചുരുണ്ടു് കിടന്നു േപസ്വപ്നം കാണുന്നവെന കയറിൽ കുരുക്കി, പര�
േലാകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാവുന്ന ചാവുേദവതയുെട മകനാണു് നീ. കളിച്ചുനടക്കാ�
െത േപാ, േപായി മുയലിെനെയാ മാനി െനേയാ പിടിച്ചു കഴുത്തറത്തു് ചുടുേചാര വാ�
യിൽ ഒഴിക്കു്, ഹസ്തിന പുരത്തിെന്റ മഹാരാജാവായിരുന്ന എെന്ന േനാക്കി ഇേത
മുറിയിൽ കുന്തിയു െമാപ്പം കിടക്കുകയായിരുന്ന കാലൻ, ചുണ്ടിനു കുറുെക ചൂണ്ടുവി�
രൽ വെച്ചാരിക്കൽ േപടിപ്പിച്ചു, കാത്തിരുേന്നാ നീ, െകട്ടിവലിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ
വരും, േപാത്തുമായി. ഭരിക്കാൻ നിെന്ന അനുവദി ച്ചിട്ടും, െചേങ്കാൽ അന്ധസേഹാ�
ദരെന ഏൽപ്പിച്ചു സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്ത നീ േമാശം ഭരണാധികാരിയായി വിധാതാ�
വു് ശിക്ഷിക്കും. ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു കുന്തിെയയും മാദ്രിെയയും പുനർവിവാഹത്തിനു്
േപ്രാത്സാഹിപ്പി ക്കാെത, ആ മേനാഹരികളുെട ജീവിതം എലിയും േതരട്ടയും നിറ�
ഞ്ഞ പരുക്കൻ കുടിലിൽ േഹാമിച്ച ഷണ്ഡപാണ്ഡുവിെന കാലനാ വുന്നത്ര വിധം
ഞാൻ കഷ്ടെപ്പടുത്തും.” കുരച്ചും കരഞ്ഞും, കഫം തുപ്പി നിറച്ചും, ബീജദാതാവിെന
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അവേഹളിച്ച ആ ശാപഗ്രസ്തൻ ആയിരുന്നുേവാ, ഗംഗയാറിൻ തീരെത്ത േമാഹന
ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭൂപതി?” യുധിഷ്ഠിരെന്റ മുഖത്തു് ഭൂതകാലം ഒരു ഖാണ്ഡവ പ്ര�
സ്ഥം േപാെല പുകഞ്ഞു.

“അടിവയർ േനാക്കി ഗദ െകാണ്ടടിച്ചേപ്പാൾ െതറിച്ചു ചളിയിൽ വീണ ഇരയുെട
അരികിൽ െചന്നു് നിങ്ങൾ കുന്തിച്ചിരുെന്നേന്താ െചവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന േപാെല,
അൽപ്പം ദൂെര പാഞ്ചാലിയുെട പിന്നിലായിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. അധാർമിക ഗദാ�
പ്രഹരം അപലപിക്കുകയായിരുേന്നാ മനഃസാക്ഷിക്കുത്തിൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു െകാല്ലമായി കരളിനുള്ളിെലാരു െനരിേപ്പാടു് പുകയുന്നു. പാണ്ഡവ�
ഭാര്യ എന്നതിെന്റ േപരിൽ, പാഞ്ചാലിെയ കൗരവഅടിമെയന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു, പിന്നീ�
ടുള്ള വ്യാഴവട്ടക്കാലം സമീപെത്ത സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല ൈജവവിസർജ്യങ്ങൾ
സംഭരിച്ചു, തലച്ചുമടായി ദൂെര െകാണ്ടുേപായി കുഴി കുത്തി മൂടണെമന്ന ആജ്ഞ
ഓേരാ ദിവസവും അവൾ അനുസരിക്കുന്നതും, തിരിച്ചു മലിനവസ്ത്രങ്ങളുമായി കുളി�
ക്കാൻ േതാട്ടിേലക്കു് േപാവുന്നതും നിസ്സഹായമായി േനാക്കിനിൽക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
ഞാനുറച്ചു, ഒരു ദിവസം വരും. അന്നു് നിെന്റ തുടയിടുക്കിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു അന്ത�
രാളങ്ങൾ തകർക്കും. മൂത്രവും മലവും േപാവാെത ദുഷിച്ച ൈജവമാലിന്യങ്ങളുമാ�
യി നീ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുേമ്പാൾ, കഴുകനും കുറുനരിയും െകാത്തിവലിക്കുന്നതു
ൈകെകാട്ടി ആേഘാഷിക്കും. പ്രിയ പാഞ്ചാലീ, സൗഗന്ധികം െകാണ്ടു് പ്രീതിെപ്പ�
ടുത്താൻ ഞാൻ െകാതിച്ചേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ എങ്ങെന നിെന്ന ഈ വിധം അവ�
മതിച്ചു മലിനെപ്പടുത്തി.” ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കുള്ള യാത്ര. പത്തിനു് താെഴ വരുന്ന
പാണ്ഡവസംഘം നീർേച്ചാലയിൽ കുളിച്ചുവൃത്തിയാവുന്ന േനരം.
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“ദുേര്യാധനൻ െചയ്യാനറച്ച ക്രൂരകൃത്യം എന്തിനു നിങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തു? ഇരയു�
െട െനഞ്ചിൽ വാൾ കുത്തിയിറക്കാൻ എന്തായിരുന്നു പ്രേചാദനം?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞാനുെമാരു കൗേന്തയനേല്ല? കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കുെമങ്കിലും, ജനിതക�
ധാര ഒന്നേല്ല? ഭീഷ്മർ നയിച്ച ആദ്യ പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ, യുധിഷ്ഠിരതല ഉരുണ്ടി�
െല്ലങ്കിലും, പാണ്ഡവഭാഗെത്താരു നിർജ്ജീവത വ്യക്തമായതേല്ല? മൂന്നാംലിംഗ
േപാരാളിയുെട മുമ്പിൽ ആക്രമണവിേധയനായ ഭീഷ്മർ, ശരശയ്യയിേലക്കു േപായ�
േത്താെട േദ്രാണർ ൈസന്യം നയിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യമായി േപാർക്കളത്തിൽ ഇറ�
ങ്ങി. അെതാെരാെന്നാെന്നാര ആക്രമണനിര തെന്നയായി. പാണ്ഡവർ അടിയറ�
വു വക്കാൻ പാടുെപേടണ്ടതില്ല എന്ന കൗരവേബാധ്യം ശക്തമായേപ്പാൾ, എന്നി�
െല കൗേന്തയപക്ഷക്കാരൻ അഭിമന്യുവധം മഹാസംഭവമാക്കി. പാണ്ഡവർ ‘ഉറ�
ക്കമുണർന്നു’ വാളും കുന്തവുമായി കൗരവർക്കു േനെര കുതിച്ചു. കൗരവ ആട്ടും തുപ്പു�
േമറ്റു് മിക്കവാറും ജീവരഹിതശവത്തിലാണു് വാൾ കുത്തിയെതങ്കിലും, ഭൗതികാവ�
ശിഷ്ടം പാണ്ഡവർക്കു് േനെര എറിഞ്ഞുെകാടുത്തതാണു് േസ്താഭജനകമായി നിങ്ങൾ
െകാണ്ടാടിയതു് അങ്ങെന ഞാൻ എറിഞ്ഞു െകാടുത്തില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ? യമുനാ�
തീരത്തു വമ്പിെച്ചാരു ജനാവലിയുെട സാനിധ്യത്തിൽ ‘അഭിമന്യു അഭിമന്യു’ എന്നു്
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ഓേരാ പാണ്ഡവസഖ്യ ൈസനികനും വിരൽ കീറി േചാര െനറ്റിയിൽ െതാട്ടു പ്രതി�
ജ്ഞ എടുക്കുമായിരുന്നുേവാ? ഊട്ടുപുരയിെല മൃഗ മാംസലഭ്യതെയ കുറിച്ചും, പാള�
യത്തിൽ മദിരാക്ഷി േസവനം കിട്ടാത്തതിെന കുറിച്ചും പരാതി പറഞ്ഞിരുന്ന പാ�
ണ്ഡവസഖ്യ കക്ഷിേമധാവികൾ കൂർത്ത വിരലുകളുമായി കൗരവ കണ്ണുകളിൽ കു�
ത്താൻ ഓടിവന്നതു കാണുന്നിേല്ല? ദ്വാരകയിൽ പിറന്നു വളർന്ന അഭിമന്യു , ഹ്രസ്വ�
കാല ജീവിതത്തിൽ, പാണ്ഡവർക്കന്യനായിരുെന്നങ്കിലും, മരണത്തിലവൻ കൂട്ടുകാ�
രാക്കി. അഭിമന്യുമരണം ഓേരാ യുദ്ധകാലത്തും വിശ്വമാെക ഓർക്കെപ്പടും. അതാ�
ണു് ജഡത്തിൽ വാളിറക്കിയ കൗേന്തയത്വം.”

“അർജ്ജുനെന്റ മകെന അപായെപ്പടുത്താൻ കൗരവർ ഉത്സാഹിക്കുന്നതു മന�
സ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ആ കൗമാര േപാരാളിെയ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതു് നി�
ങ്ങളിൽ ചിലരാെണന്നു േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പറ്റി അമളി?”, ദ്വാരകയിൽ
നിന്നുള്ള ൈസന്യത്തിെന്റ േമധാവിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അമളിയായിരുേന്നാ? അേതാ. െചലവു തരുന്ന കൗരവേരാടുള്ള കൂേറാ? ദ്വാ�
രകയിെല ൈസന്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനു് മുെമ്പന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ അടി�
വരയിട്ടേല്ലാ. അെതാരു ചരിത്രവസ്തുത മാത്രമായേല്ല നിലവിൽ കാണാനാവൂ? ദു�
േര്യാധനൻ ദ്വാരകയിൽ വന്നു, മകളുെട ഭർത്താവു് കൂടിയായ രാജാവിേനാടു് േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ, അലകും പിടിയുമായി ഞങ്ങെള കൗരവർക്കു ൈകമാറി. ഞങ്ങളുെട
പരിപാലനവും വിശ്വസ്തതയും അേതാെട ൈകമാറ്റം െചയ്തിേല്ല? മാസങ്ങളായി ദ്വാ�
രകയിൽ േവതനവും േവണ്ടത്ര ഭക്ഷണവും കിട്ടാെത ദുരിതത്തിലായിരുന്ന ഞങ്ങളു�
െട മൗനപ്രതിേഷധം കണ്ട രാജാവു്, ഭാര്യയുെട അച്ഛനായ ദുേര്യാധനനു െകാടുത്ത
എട്ടിെന്റ പണിയായിരുന്നു ൈസന്യത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥത ൈകമാറ്റം. അേതാെട
ഞങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരി പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു. ചത്താലും, യുദ്ധംജയിച്ചാലും, ഹസ്തി�
നപുരി പൗരന്മാർ. ദുേര്യാധനൻ കാണിക്കുന്ന പിതൃവാത്സല്യം അറിയാൻ, പാള�
യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കുന്ന ആഡംബരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു േനാക്കിയാൽ
മതി. വ്യത്യസ്തയിനം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുെട ചുടുേചാരയും മാംസവും മൂന്നുേനരം ഊട്ടു�
പുരയിൽ, കുളിക്കാൻ ശുദ്ധജലെമാഴുകുന്ന യമുന, രാത്രി പാളയത്തിൽ ആസ്വാ�
ദനമികവുള്ളവരുെട പായക്കൂട്ടു്-അഭിമന്യുവിെന മനസികപീഡനത്താൽ ഞങ്ങൾ
‘െകാന്ന’െതാെക്ക േമനി പറയാനുള്ളതല്ല, അതു് ഒരു പണത്തൂക്കം കൃതജ്ഞത മാ�
ത്രമേല്ല.”

2019/03/04

“പന്ത്രണ്ടുവർഷം അന്തിയുറങ്ങിയ കാട്ടുകുടിലിൽ നിേന്നേതാ അജ്ഞാതവസ�
തിയിേലക്കു് യാത്രയായേപ്പാൾ, വിരഹേവദനെയാന്നും േതാന്നിയിേല്ല? നട്ടു വളർ�
ത്തി വലുതായ പൂമരങ്ങൾ, പരിപാലിച്ച മാനും മുയലും, ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നിേല്ല തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ ആർദ്രസ്മൃതിയുണർത്തുവാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“േവട്ടയാടിക്കിട്ടിയ നാൽക്കാലികെള െവട്ടിെപ്പാളിച്ചു എല്ലും േതാലും കൂട്ടിയിട്ട�
െതാെക്ക മറവു െചയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പാണ്ഡവർ അഞ്ചു േപരും. എെന്റ
നഷ്ടെപ്പട്ട ദിനങ്ങളും അവരറിയാെത ഞാനതിൽ കുഴിച്ചുമൂടി.”
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“രാജാവിെന്റ േപ്രമഭാജനമായ സത്യവതിേയാ, രാജാവിേനാടു് വിലേപശി
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കുടുംബനാഥ എന്ന മകളുെട ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കിയ
അച്ഛേനാ നാളെത്ത ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രം?”, യുദ്ധകാര്യ േല�
ഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു. ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞക്കു മുമ്പുള്ള അധികാര
പ്രതിസന്ധിയാൽ ശന്തനു-സത്യവതി വിവാഹം വഴിമുട്ടിയ ദിനം.

“ആർത്തിേയാെട നിൽക്കുന്ന ശന്തനുവിെന്റ നാണമില്ലാത്ത ശരീരഭാഷയാ�
ണു് എെന്ന ഇേപ്പാഴും െകൗതുകെപ്പടുത്തുന്നതു് ദുർബലശന്തനു പ്രണയിനിയുെട മു�
മ്പിൽ ഇഴയുന്നു. കുരുവംശത്തിൽ ഇനിയുമുണ്ടാവുേമാ ഇതു് േപാെല െപണ്ണാധിപ�
ത്യത്തിനു വഴങ്ങുന്നവർ? അവെരെയാെക്ക ‘എഴുെന്നള്ളിച്ചു’ നടത്താൻ, ചുറുചുറു�
ക്കുള്ള ആനക്കുട്ടികെള േപാെല, കുനിഞ്ഞു കാൽ മടക്കി നിൽക്കുന്ന പത്രപ്രവർ�
ത്തകരും?”

2019/03/05

“അക്ഷൗഹണിയുെട എണ്ണവും, മാരകായുധവ്യാപ്തിയും, പ്രഹരേശഷിക്കുള്ള
ൈനപുണ്യവികസന പരിശീലനവും ഒെന്നാന്നായി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, കൗരവ
ൈസന്യവിജയമായിരുന്നു കുരുേക്ഷത്രയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതു് എന്നു തക്ഷശിലയിൽ
നിെന്നത്തിയ സ്വതന്ത്ര യുദ്ധ നിരീക്ഷകസംഘം അഭിപ്രായെപ്പട്ടേല്ലാ. എന്നിട്ടും,
നിങ്ങൾ എങ്ങെന േപാറേലൽക്കാെത തിരിെച്ചത്തി?”, േപാരാട്ടേജതാക്കളുെട േന�
താവായ യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ വാെളടുത്താൽ അസാധ്യമായെതാെക്ക സാധിക്കും എന്നു് ഇേപ്പാെഴ�
ങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിേല്ല?”

“പാഞ്ചാലിയുെട കണങ്കാലിൽ തങ്കവളയുണ്ടേല്ലാ. േദഹ പരിേശാധന െചയ്ത�
േപ്പാൾ കണ്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂട വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു. േതാ�
ളിൽ മാറാപ്പിട്ട മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി, നഗ്നപാദ പാണ്ഡവസംഘവുമായി
രാജവീഥിയിലൂെട വനവാസ ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ േപാവുന്നതു് മാളികമുകളിൽ നി�
ന്നു് േനാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭാത െവയിലിൽ വളമിന്നുതവൾ െപൺ കൗതുക�
േത്താെട വിരൽ ചൂണ്ടി വക്താവിെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

“ആരാധനേയാെട ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത ആഭരണെമാന്നുമല്ല. രഹസ്യദൗ�
ത്യ ഉപകരണമാണു് അടിമകളിൽ നിന്നും രാജ്യേദ്രാഹികളിൽ നിന്നും നിലവിലുള്ള
രാജ്യരക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ചു വിവര സംഭരണം ആേരാരുമറിയാെത സാധ്യമാക്കു�
ന്ന ഇതിെന്റ ശില്പി േവെറ ആരുമല്ല. വിശിഷ്ടാതിഥികെള വഴുക്കി വീഴ്ത്താൻ സ്ഥലജല
വിഭ്രമ സഭ പണിത പാതാള വാസ്തുശിൽപ്പി. േകമൻ എന്നു് നിങ്ങെളാെക്ക വാർത്ത�
കളിൽ െപാലിപ്പിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ അർജ്ജുനൻ വിചാരിച്ചാൽ േപാലും കാൽ െവ�
ട്ടി മാറ്റാെത തങ്കവള അഴിച്ചു കളയാനാവില്ല. നിർമ്മിതിയിൽ േവെറാരു കൗതുകം
കൂടിയുണ്ടു്. പാഞ്ചലിക്കറിയില്ല ഉടലിൽ തങ്കവളയുെട രഹസ്യസ്പർശം. ഇനിയവൾ
എവിെടയായിരുന്നാലും, രാപ്പകൽ കൗരവ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ നിന്നു് പുറത്തു�
േപാവില്ല. ദുേര്യാധനൻ സ്ഥലഭ്രമത്തിൽ വഴുക്കിവീണേപ്പാൾ ചിരിച്ചതിനുള്ള മധുര�
പ്രതികാരമാണിെതന്നു കൂട്ടിവായിക്കണം.”
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“മിന്നലാക്രമണത്തിൽ വയസ്സൻ െകൗരവെര അഭിമന്യു െവള്ളം കുടിപ്പിക്കുെമ�
ന്ന നകുല പ്രസ്താവന പിടിവിട്ടു േപാർക്കളത്തിൽ വിവാദമായെല്ലാ”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഉള്ളതു് പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന യുദ്ധകാലത്തു ‘െവള്ളംകുടി’ വിവാദമാവിെല്ല?
അനാഥ െകൗരവബീജങ്ങൾ നൂറു മൺഭരണികളിൽ നിന്നു് ഒെന്നാന്നായി ഹസ്തിന�
പുരി അന്തഃപുരത്തിൽ ഉയരും മുമ്പുതെന്ന, കാട്ടിൽ ആദ്യ പുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ജനി�
ച്ചിരുന്നു എന്ന മുൻ മഹാറാണി കുന്തിയുെട സത്യവാങ് മൂലത്തിെന്റ ബലത്തിലേല്ല
കുരുവംശ മൂപ്പിളമ അധികാര തർക്കമായതു്? കുരുേക്ഷത്രയിെലത്തിയാൽ ആയി�
രം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാെര കണ്ട കൗരവെര െവള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ
തെന്ന നാെള ഇടിച്ചു കയറെട്ട പതിനാെറത്താത്ത പുതുതലമുറ പാണ്ഡവൻ. ഒന്നു�
കിൽ ഞങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ അഭിമന്യു.”

2019/03/06

“കൗമാരേപാരാളിെയ െകാലക്കത്തിയിേലക്കു എറിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ, തിരിച്ച�
ടിയിൽ കൗരവതല വല്ലതും ഉരുട്ടിേയാ എന്നേല്ല കർണ്ണൻ ചിതത്തീ ഉയരുേമ്പാൾ
പരിഹസിക്കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധ�
ത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം ൈവകിയ രാത്രിയിൽ, നദീതീരത്തു അഭിമന്യുവിെന്റ
ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന േനരം.

“കൗരവർ ചതച്ചുെകാന്ന അഭിമന്യുവിെന്റ ശവത്തിൽ കുത്തുക എന്നതായിരു�
ന്നിേല്ല േപാർക്കളത്തിൽ ഇന്നു് അടിമകർണ്ണെന്റ അഭിമാന േനട്ടം?”

“ഒരു ദശാബ്ദേത്താളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി പദവിയിൽ ജീവിച്ച േശ�
ഷം, ഈ െകാടും കാട്ടിനുള്ളിെല ഒറ്റമുറികുടിലിൽ രാത്രി കഴിയുന്നതിൽ േപടിെയാ�
ന്നും നിങ്ങൾക്കു് േതാന്നാറിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നിശബ്ദ വനേമഖല
ഭീതിതമായിരുന്നു.

“ഊഴമനുസരിച്ചു അവസരം കിട്ടുേമ്പാൾ ഓേരാ പാണ്ഡവനും എെന്റ െചവി�
യിൽ മുട്ടിയുരുമ്മി മന്ത്രിക്കും, കൂെട ഞാൻ എന്നും കിടക്കാൻ നീ കനിഞ്ഞാൽ ൈസ്വ�
രമായി നിനക്കു രാപാർക്കാം. അത്തരം മാസേഭാജികൾ അെഞ്ചണ്ണമാണു് കിട�
പ്പറക്കു മുമ്പിൽ കാത്തുകിടക്കുന്നതു്. അവെര തള്ളിമാറ്റി അകറ്റിക്കിടത്താൻ പാടു�
െപടുന്ന എെന്റ നിശാജീവിതത്തിൽ, കാട്ടിെല ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾെക്കന്തു പ്രേത്യക
സ്ഥാനം.”

2019/03/07

“കുടിലകൗരവരുെട നീണ്ട ദുർഭരണകാലത്തു് ഹസ്തിനപുരിയിെല ഏകാംഗ പ്ര�
തിപക്ഷമായിരുന്നു ജനാധിപത്യവാദി ചാർവാകൻ. കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു
അധികാരചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ നിങ്ങൾ അന്ധവൃദ്ധനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുത്ത�
േപ്പാൾ, വിമർശിക്കാൻ ആെക ഉണ്ടായതും ചാർവാകൻ. ഇെന്നാരു െപാള്ളുന്ന
കാഴ്ച ഞാൻ വാണിജ്യെത്തരുവിൽ കണ്ടു. അർദ്ധനഗ്നചാർവാകെന അരയിൽ
കയറിട്ടു മുറുക്കി ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ കഴുതപ്പുറത്തു െകാണ്ടു േപാവുന്നു.
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എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങെനെയാരു അവേഹളനം അർഹിക്കാൻ ചാർവാകൻ പ്രേകാ�
പനപരമായി പറഞ്ഞതു്? പാഞ്ചാലിക്കു കൗരവർ പൗരാവകാശം നിേഷധിച്ചു
എന്നു് േലാകം മുഴുവൻ േകൾെക്ക പരാതി പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ, പാഞ്ചാലിെയ ദശാ�
ബ്ദങ്ങളായി ബഹുഭർത്തൃത്വം എന്ന ഓമനവാക്കിലൂെട ൈലംഗികഅടിമയാക്കി പീ�
ഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ കറ കളഞ്ഞ കാപട്യമുണ്ടു് എന്നേല്ല െപാതുേവദിയിൽ ആ വിഭാ�
ര്യൻ പരിഹസിച്ചുള്ളു? നിങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിരുേന്നാ, എതിർസ്വരങ്ങേളാടു�
ള്ള ഈ ഭരണകൂട അസഹിഷ്ണുത?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവരാജവിധവകെള ദുരുപേയാഗം െചയ്തു ഭീമൻ െകാട്ടാരമാലിന്യങ്ങൾ
േകാരിപ്പിക്കുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ എഴുതിയതിനു തക്ക
പുരസ്കാരം പരിഗണിക്കാൻ നകുലൻ പുതിയ ഒരു കയറും കഴുതയും േതടുന്നുണ്ടു്
എന്നും ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് വെര നിങ്ങൾ ഒന്നു് സമാധാനമായിരിക്കൂ.”

“നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ ഭീമെന ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതു് ഞാൻ േവദനേയാ�
െട കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രായശ്ചിത്തം േപാെല അവേനാടു് ഒരു പിടി നന്ദി നിറഞ്ഞ പരി�
ലാളനയും. എന്തായിരുന്നു ഭീമെന ഇരയാക്കിയും ഓമനയാക്കിയും ഒരുേപാെല
കബളിപ്പിക്കുന്ന ആ കുടില ദാമ്പത്യതന്ത്രം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“ചിലേപ്പാൾ അതിരാവിെല, ഭീമൻ വിഴുപ്പുെകട്ടു ചുമന്നു ജലാശയത്തിേലക്കു് കു�
ന്നിറങ്ങി േപാവുന്നതു് കാണാം. സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല മാലിന്യനീക്കം കഴിഞ്ഞു
ഞാൻ കുളിക്കാൻ േപാവുേമ്പാൾ, വിഴുപ്പു ഒെന്നാന്നായി അടിച്ചു തിരുമ്മി, ഉണക്കി
മടക്കി, ഒരു തലച്ചുമടായി തിരിച്ചു ഭീമൻ കുന്നു കയറുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ െചയ്തതു്
ഇഷ്ടമാേയാ എെന്നാരു ബാല േനാട്ടമുണ്ടു് ഭീമമുഖത്തു്. ഞാെനാന്നും വാെമാഴിയാ�
യി പറയിെല്ലങ്കിലും, “ഉന്മാദം ഉന്മാദം” എന്നു് അവൻ പായിൽ മലർന്നു കിടന്നു രാ�
ത്രിയിൽ ആർമാദിക്കുന്നതു് വെര അതിസൂക്ഷ്മ വ്യക്തിഗത ശാരീരിക േസവനത്തിനു
അവെന ഞാൻ സവിേശഷ ഗുണേഭാക്താവാക്കും.”

2019/03/08

“അർജ്ജുനൻ വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീെയങ്ങെന യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഔേദ്യാഗിക ഭാ�
ര്യയായി? എന്നാണു ദുേര്യാധനവിധവ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്നെലയും ഓർെത്തടുത്ത�
തു്. കുലീന ‘കലിംഗരാജകുമാരി’ക്കു് ബഹുഭർത്തൃത്വം സ്ത്രീപീഡനത്തിനു സമം എന്ന�
റിയാമേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എങ്ങെന ആ വിധമാവാതിരിക്കാൻ മറ്റു നാലു് പാണ്ഡവർ നാലുവഴികളിൽ
പാടുെപട്ടു എന്നറിയുേമ്പാൾ േബാധ്യമാവുന്നു, യുധിഷ്ഠിരെന എെന്നന്നും തുണച്ചതു്
വ്യക്തിത്വ േയാഗ്യതയല്ല ആകസ്മികതയായിരുന്നു. നിങ്ങെളാെക്ക എടുത്തുപേയാ�
ഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടേല്ലാ സൗഭാഗ്യം അതുതെന്ന. ധാർമികതയുെട ആദർശമുഖം�
മൂടി, ഗാന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടുേപാെല, രാവും പകലും അണിഞ്ഞണിഞ്ഞു യുധി�
ഷ്ഠിരഹൃദയത്തിലും വന്നുേവാ തുല്യേവഷപ്പകർച്ച. “ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസി�
ക്കുന്നു” എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാം, കബളിപ്പിക്കലി�
നു് ഇടെനഞ്ചു് അനുമതി നൽകി. ഇങ്ങെന ഒരാൾ മഹാരാജാ പദവി വഹിക്കുന്ന
ഹസ്തിനപുരിയാണു് നമ്മുെട നാെടേന്നാർക്കുേമ്പാൾ കരളിെലാരു െനാമ്പരം കണ്ണി�
ണകളിൽ ഈർപ്പം.”
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2019/03/09

“കുറെഞ്ഞാരു കാലമേല്ല ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? പാഞ്ചാ�
ലയിൽ നിന്നു് നവവധുവായി ഭർത്താക്കന്മാരുെമാത്തു വന്ന നിങ്ങൾ താമസിച്ചി�
രുന്ന, നഗരാതിർത്തിയിലുള്ള അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ. പലേപ്പാഴും വന്നു അഭിമുഖം
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയറ്റക്കാരിയായി പാണ്ഡവർ�
െക്കാപ്പം േപാവും മുമ്പുള്ള ഒരു ഇടേവളയിൽ, ഒരു പേക്ഷ, വിരുന്നുസൽക്കാരങ്ങ�
ളിൽ മാത്രം പരിചയെപ്പട്ട െകൗരവെര നിങ്ങൾ േപർ വിളിച്ചു സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നു
എേന്നാ? അവിശ്വസനീയം. െകാള്ളാം, െപറ്റ തള്ള ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും ആവു�
േമാ, കണ്ടാൽ ഒരു കൗരവെന മെറ്റാരു കൗരവെനന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കാവുന്നത്ര രൂപ�
സാദൃശ്യമുള്ള നൂേറാളം ‘െതമ്മാടി’കെള ഓമനേപ്പർ വിളിച്ചു പരിലാളിക്കുവാൻ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മിഴികളിലൂെട േവണം കുട്ടികേളാടു് വിനിമയം െചയ്യാെനന്നറിയാെത, മനഃ�
പൂർവ്വം കാഴ്ചപരിമിതയായ ഗാന്ധാരിെയ േപാെലയാേണാ, ആരാധകെര ആനന്ദി�
പ്പിക്കുവാൻ പ്രകൃതിദത്ത പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ
പാഞ്ചാലി?”

2019/03/10

“അല്ല, കുരുേക്ഷത്രം തെന്ന േവേണാ, കുരുവംശ സ്വത്തുതർക്കത്തിെന്റ കുരു�
ക്കഴിക്കാൻ? കുറ്റിക്കാടുകളും ജലേസ്രാതസ്സുകളും നശിപ്പിച്ചു പത്തു നാൽപ്പതു ലക്ഷ�
േത്താളം ൈസനികരുെട ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ ആഴ്ചകേളാളം നീണ്ടു നിേന്നക്കാവു�
ന്ന മഹായുദ്ധത്തിന്നിടക്കു് നിേക്ഷപിച്ചാൽ, പുഴ കുപ്പെത്താട്ടി ആവിേല്ല? ചാർ�
വാക േനതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇന്നെല രാത്രി എത്തിയേതയുള്ളു.” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം.

“ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര വാർത്ത നിർമ്മിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിൽ
കാണുന്നില്ല. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിൽ, നൂേറാളം കൗരവ വസതികൾ�
ക്കു മുന്നിൽ, പരിപാലിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ ചുറ്റിനടന്നു കണ്ടവരാരും
ഞങ്ങളുെട പരിസ്ഥിതി നിലപാടു് സംശയിക്കില്ല. വീരമൃത്യു പ്രാപിക്കുന്ന ഓേരാ പാ�
ണ്ഡവ സേഹാദരെന്റയും ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണക്കു ൈജവൈവവിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ കു�
രുേക്ഷത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ, ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും, െപാതുേയാഗത്തിൽ മഹാരാജാവു്
ധൃതരാഷ്ട്രർ മനുഷ്യരാശിക്കു് സമർപ്പിക്കും. കുരുവംശ പരിസ്ഥിതി കാര്യാലയത്തി�
െന്റ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുകയും െചയ്യും. നിങ്ങൾ ചുവ�
െരഴുത്തുപതിപ്പു ദുഷിച്ചു നിറക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഈ നാടിെന വരും യുഗത്തിേല�
ക്കായി മാതൃകാ ഉദ്യാനമാക്കും.” സ്ഥിതിഗതികൾ േനരിൽ കണ്ടു വിലയിരുത്താൻ
കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു് യാത്ര തിരിക്കുന്ന േനരത്തു േകാട്ടക്കു് െവളിയിൽ കൂടി നിന്നി�
രുന്ന ജനം, “ഇവൻ ഞങ്ങൾക്കു് രക്ഷകൻ, എന്നും എെന്നന്നും നമ്മുെട രക്ഷകൻ”
എന്നു് ദുേര്യാധനെന വിളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു.

“ചക്രവർത്തിനി ആയേശഷം നിങ്ങളുെട ഈ വസതിയിൽ പാഞ്ചാലി േക്ഷമാ�
േന്വഷണത്തിനു വന്നിട്ടുേണ്ടാ, അേതാ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ േപായി കാണു�
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കയായിരുന്നുേവാ? പാണ്ഡവർക്കു് അവളിൽ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതു് അവിെടയേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തീേദവിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കുട്ടികെള പാഞ്ചാലയിൽ വളർത്താൻ െകാണ്ടു് േപായിഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്ക�
വൾ മടങ്ങുേമ്പാൾ, മുന്നറിയിെപ്പാന്നുമില്ലാെത ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിെട സന്ദർശനം
നടത്തി. ഉണ്ണാൻ ഞാൻ വിളിച്ചേപ്പാൾ, ഭക്ഷണവും, വിളമ്പി ക്കഴിക്കാൻ െവ�
ള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും, കുടിക്കാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ കുടിനീരും പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് െകാ�
ണ്ടു് വന്നിരിക്കുന്നു”, പകൽ അന്തഃപുരത്തിൽ ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായും, രാത്രി
ആശ്രമതുല്യമാെയാരു െകാച്ചുകുടിലിൽ ഒറ്റക്കും ജീവിതസായാഹ്നം െചലവഴിക്കു�
ന്ന കുന്തി െപെട്ടന്നു് ചുറ്റും ഭീതിേയാെട േനാക്കി േമൽവസ്ത്രം െകാണ്ടു് ശിരസ്സു് മൂടി.

2019/03/11

“നൂറു മക്കെള െപറ്റ സ്ത്രീയാണിേപ്പാൾ ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി. വ്യാഴവട്ട�
ക്കാല വനവാസത്തിൽ, എന്തുെകാണ്ടു് മത്സരക്ഷമതേയാെട നിങ്ങൾക്കും, ൈക�
നിറെയ പുനരുൽപ്പാദനം എന്ന ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യനയം പരിഗണിച്ചുകൂടാ?
ചുറ്റും േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന െകാടുംകാട്ടിൽ തെന്നയേല്ല, എളുപ്പം േപടിക്കുന്ന
േപടമാനുകൾ ഇണെയ കെണ്ടത്തുന്നതും, പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങെള േപാറ്റി വലുതാ�
ക്കുന്നതും? ഇരെയ കഴുത്തിൽ കടിച്ചു തിന്നുന്ന മാംസേഭാജികൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ചാ�
ടാൻ കാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും, േപടമാനു കൾക്കെതാന്നും തടസ്സമാവുന്നില്ലേല്ലാ” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിശപ്പകറ്റാൻ മാത്രേമ മൃഗങ്ങൾ ഇരെയ പിടിക്കൂ. എന്നാൽ പ്രജനനക്ഷമ�
തയില്ലാെത, േകവലം വിേനാദത്തിനു മാത്രം ഇരെയ ബന്ദിയാക്കുന്ന അേഞ്ചാളം
മാംസേഭാജികൾ പായ പങ്കിടാൻ ഈ കാട്ടുകുടിലുണ്ടു്.”

“ഒന്നല്ല അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ മകൾക്കുണ്ടാവുെമന്നു കുന്തിയിൽ നിന്നറിഞ്ഞ
പാഞ്ചാലൻ, യാത്രാെമാഴിയായി െചവിയിെലേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ. പ്രി�
യപുത്രിക്കു് സർവ്വ മംഗളം ആശംസിക്കുന്നതിൽ കവിെഞ്ഞേന്തങ്കിലും വ്യഥിതസ�
േന്ദശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സുസ്ഥിര ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനായി നീ അഞ്ചിരട്ടി അദ്ധ്വാനിേക്കണ്ടിവരുമ�
േല്ലാ എന്നു് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ, പ്രതികരണത്തിനു് കാത്തുനിൽക്കാെത മടക്കയാത്ര�
യായതുെകാണ്ടു, ഭാവികർമ്മ പരിപാടി വിവാഹ ദിവസം തെന്ന െവളിെപ്പടുേത്ത�
ണ്ടി വന്നില്ല.”

2019/03/12

“രക്തരൂഷിതയുദ്ധത്തിലൂെട ഹസ്തിനപുരി പിടിച്ചടക്കിയ നിങ്ങൾ, സ്ഥാനാേരാ�
ഹണത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം ആേഘാഷിക്കുകയാണു് എന്നാൽ പത്തു വർഷ�
േത്താളം ‘രാജസൂയ ചക്രവർത്തി’ ആയിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, ഇതിനിടയിൽ ഒന്നു്
േപായി കണ്ടു, എന്തുണ്ടവിെട നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വിേശഷം എന്നു് തിരക്കിയി�
ല്ലേല്ല?”, ആേഘാഷേവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി, പാഞ്ചാലിെക്കാപ്പം രഥത്തിൽ കയറു�
കയായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം? രാജസൂയ ചക്രവർത്തി? അെതാന്നും മറന്നിേല്ല? കാലികപ്ര�
സക്തി മാത്രമുള്ള വാസ്തു നിർമിതി മാത്രമായിരുന്നിേല്ല ആ മായികസൗധങ്ങൾ?
വിരുന്നു വന്നവെരെയല്ലാം വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന ദുഷിച്ച െകാട്ടാരസമുച്ചയം ഇനിയാർക്കു
േവണം? ചക്രവർത്തി എന്നതു് െവറുെമാരു ആലങ്കാരിക പദവി എന്നതിനു് ദൃഷ്ടാ�
ന്തമേല്ല, ആനപ്പുറത്തു ചൂതാടാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ കാൽനടയായി കാട്ടിൽ േപാേവ�
ണ്ടി വന്നതു്. പാണ്ഡവ കുടുംബത്തിനു രാപാർക്കാൻ കുരുവംശ ഹസ്തിനപുരി മതി.
ഗംഗയുെടയും സത്യവതിയുെടയും, അംബികയുെടയും അംബാലികയുെടയും, നാടു്.
ഗാന്ധാരിയുെടയും കുന്തിയുെടയും നാടു്…”

“ഇഷ്ടവിഭവ പാചകവും, അന്തഃപുരവാസികെള കുറിച്ചുള്ള ദൂഷണ വാർത്താവി�
തരണവുമായി േകാട്ടക്കകത്തു ദശാബ്ദങ്ങളായി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൗരവരാ�
ജവധുക്കൾ എേപ്പാഴാണു് പരസ്യേവദിയിൽ തീെപ്പാരിയായതു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി. െനഞ്ഞത്തടിച്ചു െവല്ലുവി�
ളിച്ചു നൂേറാളം കൗരവവിധവകളും പുത്രവിധവകളും േകാട്ടവാതിലിനുെവളിയിൽ പ്ര�
തിേഷധം നടത്തുന്നതു് ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു.

“േപാരാട്ട േജതാക്കൾ േകാട്ട പിടിച്ചാൽ രാജവിധവകെള ബലാൽസംഗം െച�
യ്യും എന്നു് െകൗരവർ പറഞ്ഞു പരത്തി. യുദ്ധം ജയിച്ചു ജീവേനാെട ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ എത്തിയതു് പേക്ഷ, വേയാജനങ്ങളായ പാണ്ഡവർ. കുരുേക്ഷത്ര സമ്മാനിച്ച
ഒടിവും ചതവും െകാണ്ടു് നിവർന്നു നടക്കാൻ വയ്യാെത, ആടി യുലഞ്ഞുവന്ന എെന്റ
മക്കൾ എങ്ങെന യുദ്ധപൂർവ്വ കൗരവഭീഷണി നടപ്പിലാക്കും?”, ഊട്ടുപുരയിെല ധാ�
ന്യെപ്പട്ടി, പാണ്ഡവമാതാവിെന്റ ഭാവി ജീവിതം േപാെല, ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു.

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

ഈ ഉടൽ പാഞ്ചാലയിെല യാഗാഗ്നിയിൽ പാരിേതാഷികമായി തരുേമ്പാൾ,
പ്രകൃതിെയനിക്കു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടി, “ഉപവാസവും സഹനവും നിറഞ്ഞതായിരി�
ക്കെട്ട, അഴകളവുകൾ പരിപാലിക്കുന്നവളുെട തീൻശാല.”

2019/03/13

“ഇടവും സമയവും പ്രഖ്യാപിച്ചതു് ദുേര്യാധനൻ ആയിരുെന്നങ്കിലും, നിങ്ങൾ െവ�
ല്ലുവിളി ഉടൻ സ്വീകരിച്ചതു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് വല്ലായ്മ േതാന്നി. ‘യുധിഷ്ഠിരനും
യുദ്ധെവറിയേനാ?’ എന്നായിരുന്നു ചാർവാകൻ നിരീക്ഷിച്ചതു് എങ്ങെന ഓർെത്ത�
ടുക്കുന്നു ആ വിമ്മിഷ്ട കാലം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“എന്താണിത്ര പാടുെപട്ടു ഓർെത്തടുക്കാൻ മാത്രം? കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധം ജയിച്ചു
വർഷം ഒന്നു് കഴിഞ്ഞതെല്ലയുള്ളൂ? യുദ്ധെവറിയനല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നു ചാർവാ�
കെന േബാധ്യെപ്പടുേത്തണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇേപ്പാൾ എനിക്കിെല്ലങ്കിലും, നിങ്ങ�
േളാടു് ഏറ്റുപറയെട്ട കൗരവ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതു് നിബന്ധനേയാെട�
യായിരുന്നു. നയതന്ത്രതലനീക്കത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക തുടർച്ചയായി ബലപ്രേയാ�
ഗം എന്ന നിലയിൽ േപാരാട്ടെത്ത സ്വാഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, യുദ്ധം പ്രകൃതി
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സൗഹൃദമാവണെമന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയിെല്ലന്ന ഞങ്ങളുെട നിലപാടിെന തു�
ടർന്നായിരുന്നു കൗരവർ പുഴേയാരം ൈജവമാലിന്യ നീക്കത്തിനു് േയാജിച്ച വിധം
േപാരാട്ടസമയം ക്രമെപ്പടുത്തിയതു് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിതാമഹെന പ്രണമി�
ക്കാൻ േപാർക്കളത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ, യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് എങ്ങെനയായിരുന്നുേവാ
കുരുേക്ഷത്ര, ആ സ്ഥിതിയിൽ ആയിത്തീർന്നിരുന്നു േപാരാട്ടേവദി. എെന്റ ചാരി�
താർഥ്യം െചറുതല്ല.”

“പാഞ്ചാലി എനിക്കു് സ്വന്തം എന്നു് നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികം,
എന്നാൽ ഊഴം കാത്തു് ക്ഷമേയാെട മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ പായക്കൂട്ടിനായി പാ�
ഞ്ചാലിെയ കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ, ആ പതിവു കാഴ്ചയുമായി െപാരുത്തെപ്പടാനാവാ�
െത നിങ്ങളുെട ഉള്ളം തപിക്കുന്നു. േരാഗനിർണ്ണയം െചയ്യുന്നതിനു് പകരം നിങ്ങൾ
നിസ്സഹായനാവുേമ്പാഴാണു്, സ്വന്തെമന്ന പദത്തിെന്റ ദുരർത്ഥങ്ങൾ െപാതുസമൂഹ�
ത്തിനു വ്യക്തമാവുക. പിേറ്റന്നു രാവിെല, പായിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റ പാണ്ഡവൻ പു�
റത്തുവരുേമ്പാൾ, വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും പിടിച്ചുവക്കാെത നിശാനുഭവങ്ങൾ പങ്കി�
ടണെമന്നു നിങ്ങൾ ശഠിക്കുേമ്പാൾ, ധാരണയിൽ തുടങ്ങിയ ബഹുഭർത്തൃത്വം ആഭ്യ�
ന്തരേസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നു് പ്രതിസന്ധി േനരിടുന്നു. ഓേരാ പാണ്ഡവനിലും ഞാ�
െനാരു ഭാവികീചകെനയാണു് കാണുന്നെതന്നു് നിങ്ങൾ വീർപ്പടക്കുേമ്പാൾ, കൗ�
േന്തയരുെട ദൗർഭാഗ്യെത്ത ഓർത്തു െപറ്റ തള്ള കുന്തി വിലപിക്കുന്നു. ഇത്ര മാ�
ത്രം മാനസികപ്രശ്നങ്ങളുേണ്ടാ ഈ വാചാല ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ?” ഇടെനഞ്ചിൽ
വിരൽ മുട്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

വിജന ഹിമാലയ താഴ്വര.
“ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേല്ലാ. കുഴഞ്ഞുവീണേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു സേഹാ�

ദരന്മാർ സംഘടിതേബാധേത്താെട അവൾക്കു ചരമശുശ്രൂഷ നിേഷധിച്ചതു് എന്തു�
െകാെണ്ടന്നു് …”

2019/03/14

“പാണ്ഡവേതാളിൽ കൗരവർ മാറാപ്പു െകട്ടിയ ചൂതാട്ടസന്ധ്യ വ്യക്തതേയാ�
െട ഓർക്കുന്നവർ ഇേത അരമനയിൽ ഇന്നുമുണ്ടു്, പേക്ഷ, െകാല്ലം പതിമൂന്നു കട�
ന്നുേപായി. ചുറുചുറുക്കുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡവർ എല്ലും െതാലിയുമായി. വേയാജ�
നങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ അഞ്ചുേപരും ഇേപ്പാൾ അധികാരേമെറ്റടുക്കു�
േമ്പാൾ, തടസ്സം നിൽക്കുക കൗേന്തയരുെട അധികാരേമാഹേമാ, അേതാ യുദ്ധ�
െക്കടുതിയിൽ വലയുന്ന െതരുേവാര ജീവികളുെട പ്രതിേഷധേമാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. ശരശയ്യയിൽ മരണ ദിവസത്തിനായി കാത്തുകിടക്കുന്ന പിതാമഹ�
െന സന്ദർശിച്ചു, രാജ്യതന്ത്ര ബാലപാഠങ്ങൾ േനടി മടക്കയാത്രയിലായിരുന്നു യുധി�
ഷ്ഠിരനും സംഘവും.

“ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെമന്ന െകാടുംകാടിെന െവട്ടിനിരത്തി മായികസൗധങ്ങൾ
പണിത ഞങ്ങൾക്കുേണ്ടാ ആശങ്ക? എന്നാൽ ഹസ്തിനപുരി ജനതേയാടും കുരു�
വംശ ൈപതൃകേത്താടും അനീതി കാണിച്ചാണു് കൗരവർ മണ്ണടിഞ്ഞതു് എന്നു് നി�
ങ്ങൾ മറന്നു. അവർ ഏൽപ്പിച്ച പരുക്കിൽ നിന്നു് കരകയറാൻ നിങ്ങൾ കഷ്ടെപ്പടും.
ആകസ്മിക കുരുേക്ഷത്ര വിജയെത്ത ദുരുപേയാഗം െചയ്തു ഞങ്ങൾ കൗരവരാജവി�
ധവകെള പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ ആവിഷ്കാര
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സ്വാതന്ത്ര്യമുപേയാഗിച്ചു വാർത്ത െകാടുക്കുന്നതു് ബാഹ്യശത്രുക്കളുെട കയ്യിെലാരു
കളിപ്പാവയായി നിങ്ങൾ നിന്നുെകാടുക്കുെമന്നാേരാർത്തു. പതിെനട്ടു നാളും നി�
ങ്ങൾ േപാർക്കളത്തിൽ െവള്ളവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പനേയാലയും നാരായവുമായി
യുദ്ധഗതിെയ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അർജ്ജുന ആവനാഴി�
യിെല ഒരമ്പു് ഉന്നം െതറ്റി നിങ്ങളുെട കഴുത്തിൽ തറച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് ഞങ്ങ�
ളിെലാരു സേഹാദരൻ േക്രാധമടക്കി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഞാൻ വാ െപാത്തി. ഭാവി�
യിൽ ജനാധിപത്യത്തിെലാരു നാലാംതൂണായി പരിഗണിക്കെപ്പടാവുന്ന ‘ഹസ്തിന�
പുരി പത്രിക’ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട സുരക്ഷാഭടനായിരിക്കണം നീ. അങ്ങെന�
യാണു് െവള്ളയിൽ േചാര െതറിക്കാെത ഇേപ്പാൾ നീ എെന്റ മുമ്പിൽ െനഞ്ചുവിരി�
ക്കുന്നതു്.”

“നൂേറാളം ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രർ. അവരിൽ ഒരു കൗരവെനങ്കിലും യുദ്ധത്തിനു് മു�
മ്പു് പാണ്ഡവഭാഗേത്തക്കു് കൂറുമാറി എന്നു് ഭാവിതലമുറേയാടു് നമുക്കു് േമനി പറ�
യാനുണ്ടാവിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് ആകുലതേയാെട േചാദിച്ചു.
അജ്ഞാത വാസത്തിനു േശഷമുള്ള യുദ്ധപൂർവ്വ വിരാടകാലം.

“വിരാടഗൂഢാേലാചനയിൽ സംഭവിച്ച കീചകവധത്തിൽ െവറുെമാരു കൂലി
െകാലപ്പുള്ളിയാക്കിയതിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു ഭീമൻ കൗരവപക്ഷേത്തക്കു അനുയാ�
യികളുെമാത്തു കൂറുമാറാൻ അേന്ന തുനിഞ്ഞതാണു് രൗദ്രഭീമെന പിടിച്ചുനിർത്താൻ
പാഞ്ചാലി തെന്ന േവണ്ടിവന്നു, അവൻ പെണ്ടേങ്ങാ െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്ത സൗ�
ഗന്ധികത്തിനു പാരിേതാഷികം േപാെരന്ന ആഖ്യാനവുമായി ദിവസങ്ങേളാളം പാ�
ഞ്ചാലിെയ അവൻ, ആ കണക്കു തീർക്കാൻ, കിടപ്പറയിൽ ബന്ദിയുമാക്കി. അറ്റ
കയ്യിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ െപെട്ടെന്നാരുച്ചക്കു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ െചന്നു് ദുേര്യാധനെന
ആലിംഗനം െചയ്തു സ്വന്തം കൂറുമാറ്റം പ്രഖ്യാപിക്കുേമാ എന്നു് മാത്രേമ ഞങ്ങൾ,
അങ്ങെന സംഭവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് , രഹസ്യമായി േമാഹിക്കുന്നുള്ളു.”

2019/03/15

“േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴക്കും പാത്രവുമായി ഉണ്ണാനിറങ്ങിേയാ രണ്ടു മുൻ മഹാ�
റാണിമാരും? അന്തപുരത്തിേലക്കു േതാഴിമാർ േനരിട്ടു എത്തിച്ചു തന്നിരുന്നിേല്ല
പ്രിയവിഭവങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടക്കകെത്ത ഊട്ടുപുരയിൽ,
പരുക്കൻ മൂലയിെലാതുങ്ങി ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും.

“കുറച്ചു ദിവസെമാെക്ക ഭക്ഷണം കരുതി വച്ചിരുന്നു പിെന്ന േകട്ടു േനരേത്ത
വരാത്തവർക്കു് ഭക്ഷണ വിതരണം മുടങ്ങിയാൽ പാചകക്കാെര പഴി പറഞ്ഞിട്ടു് കാ�
ര്യമില്ല. അെതാരു താക്കീതു േപാെല േതാന്നി. േനരം പുലർന്നാൽ വിശപ്പു് മാടി മാ�
ടി വിളിക്കുകയാണു്, ഉച്ചയാവുേമ്പാേഴക്കും ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഉന്തിത്തള്ളുകയാണു്
വേയാജനങ്ങളായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ, പേക്ഷ, വിശപ്പിെന്റ വിളി-അെതാരു വാവിട്ട
നിലവിളിതെന്നയേല്ല.”

“കുടിലകൗരവരുെട ഭീഷണസാനിധ്യമില്ലാത്ത േകാട്ടയ്ക്കകം ഉദ്യാനത്തിലൂെടയി�
ങ്ങെന ഏകയായി നടക്കുേമ്പാൾ േതാന്നുന്നതു് ആശ്വാസമാേണാ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. നിയന്ത്രിത പ്രേവശനത്തിനു മാത്രം അനുമതിയുള്ള അന്തഃ�
പുര ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിൽ വസന്തം, സുഗന്ധം വിതറിയിരുന്ന ഹസ്തിനപുരി
പ്രഭാതം.
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“എെന്താെക്കേയാ െതറ്റുകൾ ഭൂതകാലത്തു െചയ്തവളുെടയും, ശരികൾ െചയ്യാ�
ത്തവളുെടയും നീറിപ്പുകയുന്ന അശാന്തിയാണിേപ്പാൾ, കുറ്റേബാധേത്താെട മനഃ�
സാക്ഷി നൂറുേമനി െകായ്യുന്നതു് മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തുന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു ഹൃദയ
പരസ്പര്യത്തിൽ ആരാധനെയ തളക്കാൻ േവണ്ട ആവിഷ്കാര കൗശലം കൗരവരിൽ
പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പൂമൂടുക, േരാഷം േതാന്നിയാൽ അടിവ�
സ്ത്രം വലിച്ചുകീറുക, അങ്ങെന രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിൽ കാമന െതന്നിെത്തറിച്ചു.
അടിയറവിനും ബലാത്സംഗത്തിനുമിടയിെലാരു പ്രണേയാത്സവമുെണ്ടന്നറിയാനു�
ള്ള പരിഷ്കൃത മനസ്സവർക്കുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നതാെണെന്റ േഖദം. ഹൃദ്യമായി മുഖ�
ത്തു േനാക്കി സല്ലപിക്കാനും, െപണ്ണുടലിൽ പര്യേവഷണം െചയ്യാനും അവർക്കാ�
യിെല്ലന്നതാെണെന്റ ദൗർഭാഗ്യം. അങ്ങെന ഒരിക്കെലങ്കിലും അവർക്കായിരുെന്ന�
ങ്കിൽ, വാക്കിലും േനാക്കിലും തുളുമ്പുന്ന പ്രണയവിനിമയങ്ങളാൽ ഞാൻ ഓേരാരു�
ത്തെരയും പുത്തൻ പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരത്തിൽ വിജയിെയന്നു ആേഘാഷിക്കുമാ�
യിരുന്നു.”

“ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഖാണ്ഡവ വനം തീയിടാൻ പാണ്ഡവർ േപാവുേമ്പാൾ,
ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങെള മക്കളുെട നല്ലനടപ്പിനു് ജാമ്യ തടവുകാരിയാക്കി ഗാന്ധാരി�
യുെട അന്തഃപുരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു എന്നാണു അരമനരഹസ്യം. ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴി�
യുേമ്പാൾ ഒന്നു് േചാദിക്കെട്ട, എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കവിെട േജാലി?” െകാട്ടാരം
േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഭാര്യയും കാഴ്ചപരിമിതരായതു െകാണ്ടു ഞാൻ േവണമായിരുന്നു
തീൻശാലയിൽ ഓേരാ രുചി വിഭവവും േപർ പറഞ്ഞു വായിലിട്ടു െകാടുക്കാൻ. ധൃത�
രാഷ്ട്രർ െകാച്ചുകുഞ്ഞിെന േപാെല എെന്റ വിരൽ കടിക്കും അെല്ലങ്കിൽ കുടിക്കും,
എന്നിട്ടു കുസൃതിേയാെട പുഞ്ചിരിക്കും. ഗാന്ധാരിയുെട മുഖേത്തെക്കാന്നു ഞാൻ
ഉടൻ കരുതേലാെട േനാക്കുേമ്പാൾ, കാഴ്ച മൂടുന്ന കൺെകട്ടുെണ്ടങ്കിലും, അവൾ കാ�
േണണ്ടതു് കാണുന്നു, അേതാെട മുഖം ചുവക്കുന്നു. പുറത്തു പറയാവുന്നെതാെക്ക
ഇത്രമാത്രം, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്തഃപുരത്തിൽ സം�
ഭവിച്ചെതാെക്കയും പുറത്തു പറയാനുള്ളതല്ല. ഞങ്ങൾ മൂന്നു േപർ നാെള കാട്ടി�
േലക്കു് േപാവുകയാണു് കാട്ടുതീ കീഴ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ആ കഥകളും ചാമ്പലാവെട്ട
എെന്നേന്നക്കുമായി എേന്നാെടാപ്പം.”

2019/03/16

“കൗമാരം വിെട്ടാഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏകമകെന, േപാർക്കളഭീഷണി പരിഗണി�
ക്കാെത, പത്മവ്യൂഹത്തിേലെക്കറിഞ്ഞു, സ്വയം ഒളിവിൽ േപായ യുധിഷ്ഠിരെനതി�
െര, അവസരം കിട്ടിയാൽ നിയമനടപടിെക്കാരുങ്ങുേമാ നിങ്ങൾ?” അഭിമന്യുവി�
െന്റ അമ്മ സുഭദ്രേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അതിനു മുമ്പു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒരു വിചിത്ര പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ജീവ�
േനാെട അഭിമന്യു പത്മവ്യൂ ഹത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ
തിരിെച്ചത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ, ആജീവ നാന്ത യുദ്ധവിലക്കിനു വഴി വേച്ചക്കാവുന്ന
ൈസനിക വിചാരണക്കു വിേധയനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പദ്മവ്യൂഹ
ൈസനികതന്ത്രത്തിൽ േവണ്ടത്ര ഗ്രാഹ്യമില്ലാെതയും, മുതിർന്നവരുെട താക്കീതു
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അവ ഗണിച്ചും, കൗരവ ൈസന്യവ്യൂഹത്തിൽ അവിേവകമായി തലയിട്ടുെകാടുത്ത
അഭിമന്യു ഒരു േമാശം ൈസനിക മാതൃകയാണു് എന്നും. ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഒന്നി�
ലധികം ൈകവശമുണ്ടായിട്ടും, അഭിമന്യുവിെന്റ അച്ഛൻ അർജ്ജുനൻ എത്ര അല�
സമായാണു് പ്രേകാപന പരമായ യുധിഷ്ഠിരപ്രസ്താവനെയ ൈകകാര്യം െചയ്തതു്
എേന്നാർക്കുേമ്പാൾ, ആയുധെമടുത്തു പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു
പാണ്ഡവരുെടയും തല െവട്ടാനാണു് ഉള്ളം തുടിക്കുന്നതു്”, െപറ്റതള്ളയുെട ൈവ�
കാരികതേയാെട സുഭദ്ര വിലപിച്ചു.

“പട്ടാഭിേഷകം പതുെക്ക േപാെര? എന്നാണു െപാതു സമൂഹത്തിെന്റ വികാരം.
അവരുെട വക്താവു് ചാർവാകൻ. യുദ്ധേജതാക്കെളന്നവകാശെപ്പടുന്നവെര തിരി�
ച്ചറിയൽ പരിേശാധനക്കു് നിലവിൽ ഭരണകൂടം വിേധയമാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ? പാണ്ഡ�
വമാതാവു് കുന്തി അവെര തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവാ? സ്വയം പാണ്ഡവെരന്നു പരിചയെപ്പടു�
ത്തിയവർക്കു െവറുെതയങ്ങു ൈകമാറുേമാ കുരുവംശ ചിഹ്നമായ െചേങ്കാൽ? േപാ�
രാട്ടേവദിയിൽ െകാല്ലെപ്പെട്ടന്നു് പറയുന്ന നൂേറാളം കൗരവരുെട ശവശരീരങ്ങൾ
ഔേദ്യാഗിക ൈവദ്യ പരിേശാധനക്കു് വിേധയമാക്കിേയാ? യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗര�
വർ മരിച്ചുേവാ?, അേതാ, ഒളിവിൽ േപാേയാ? േജതാക്കൾക്കു് അധികാരം ൈകമാ�
റണെമന്ന മുൻ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുേവാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അതു് തള്ളി, വറു�
തിയിൽ വലയുന്ന പാവങ്ങൾക്കു് ഒരുേനരം സൗജന്യഭക്ഷണെമന്ന പദ്ധതിയേല്ല
ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി തുടേങ്ങണ്ടതു്? എന്തുെകാണ്ടു് ധൃതരാഷ്ട്രർ രാജാധി�
കാരം പ്രേയാഗിച്ചു ജനപക്ഷത്തു ശക്തമായി നിൽക്കുന്നില്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും പത്തു പാണ്ഡവ ൈകകൾ എെന്ന വളയുന്ന േപാ�
െല അകക്കണ്ണു് പറയുന്നുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ തരാെമന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആ ൈക�
വിരലുകൾ എെന്റ െനറ്റിയിൽ തടവും, െചേങ്കാൽ തരിെല്ലന്നു് ശഠിച്ചാൽ അമ്പതു വി�
രൽ നഖങ്ങൾ കുന്തമുനകളായി കരൾ പിളർക്കും.”

2019/03/17

“ആജീവനാന്ത സംരക്ഷകൻ എെന്നാെക്ക വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ദുേര്യാധന�
െന്റ തനിനിറം അറിയാൻ, അഭിമന്യുവധം വെര കാത്തിരിേക്കണ്ടി േവണ്ടി വന്നു
അെല്ല?”, കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പുഴയുെട തീരത്തു് അർജ്ജുന�
പുത്രെന്റ ചിത കത്തി തീരുന്ന ൈവകിയ രാത്രി. യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുച്ചരിച്ചു അരേങ്ങറ്റൈമതാനത്തിൽ
ആലിംഗനം െചയ്ത ദുേര്യാധനൻ, അെന്നനിക്കു് തന്നതു് പ്രത്യാശയായിരുന്നു. തല
താഴ്ത്തി നടേക്കണ്ടി വന്ന കീഴാള വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്ന എെന്ന, അംഗരാജ്യ�
ത്തിെല നാടുവാഴിയായി ദുേര്യാധനൻ അഭിേഷകം െചയ്തേപ്പാൾ, അതിരഥപുത്ര�
നായ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി രക്ഷകെന്റ ൈക മുത്തി. വിേധയത്വമായിരുന്നു ദുേര്യാധ�
നെന്റ ആവശ്യം. പ്രേലാഭനങ്ങെളയും ചതികെളയും യുദ്ധത്തിനു് മുമ്പു് അതിജീവി�
ച്ചു. അതാ ആ ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്ന, കൗമാരേപാരാളിെയ, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ വള�
ഞ്ഞു കുന്തം െനഞ്ചിൽ കുത്തി ശവം പാണ്ഡവർക്കു് േനെര വലിെച്ചറിയണം എന്നു്
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‘രക്ഷകൻ’ ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ, ആജീവനാന്തവിേധയത്വം ജീവിതദർശനമാക്കി�
യിരുന്ന ഞാൻ കൃത്യം നിർവഹിച്ചു എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു അപനിർമ്മാണമാ�
ണിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു്? കൗരവേരാേടറ്റുമുട്ടി നിലത്തുവീണിരുന്ന അഭിമ�
ന്യുവിെന്റ കരൾ പിളർക്കുേമ്പാൾ ആേഘാഷത്തിനു് പകരം മുഖത്തു് കനിവു് കണ്ടു
എന്നു് അേപ്പാൾ തെന്ന പരിഹസിച്ച ദുേര്യാധനൻ, ‘കർണ്ണൻ അവിശ്വസ്തൻ’ എന്നു്
പരസ്യമായി വിധിെയഴുതി കൗരവൈസനികർക്കു് മുമ്പിൽ മാതൃകാപരമായി ശി�
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അെതാെക്കയേല്ല അടിമേയാടു് ഉടേയാെന്റ സമ്പ്രദായം?
അതിെലന്താണു് നിങ്ങൾ കുത്തിക്കുത്തിപ്പറയുന്ന ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണത്തി�
െന്റ സാംഗത്യം?”

2019/03/18

“പുതുതലമുറ കൗരവരാജകുമാരികൾക്കു ചർമ്മ പരിപാലനത്തിൽ ൈനപുണ്യ�
വികസനെമാരുക്കുന്ന സൗന്ദര്യശിക്ഷകയാണു് പാഞ്ചാലി എന്നായിരുന്നു ഹസ്തിന�
പുരി അന്തഃപുരത്തിൽ േകട്ടിരുന്നതു് പേക്ഷ, പാണ്ഡവർക്കു് മാത്രം മൃദുപരിചരണം
അനുവദിക്കാത്തതു് എന്തുെകാണ്ടാണു്? ഭർത്താക്കന്മാരുെട സ്വകാര്യ ശുചിത്വം
പാഞ്ചാലിെക്കാരു പരിഗണനാ വിഷയമേല്ല?”, പാണ്ഡവെര ഒരുമിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, “ആകാശചാരികളുെട മക്കളാണു് നിങ്ങെളന്നു കരു�
തിയ ഞങ്ങൾക്കു് െതറ്റിേയാ? അേതാ, അനിയന്ത്രിതകാട്ടുജീവിതത്തിൽ ആകർ�
ഷക രൂപികളല്ലാതാേയാ? നരച്ച താടി, കറ വീണ പല്ലു്, ചുണങ്ങു വ്യാപിച്ച െതാ�
ലി, താരൻ െപാഴിയുന്ന മുടി, ആെളാന്നടുത്തു് വരുേമ്പാൾ മുഷിഞ്ഞ മണവും,”

“പ്രതിവിധിെയാന്നും പറയാെത, പായിൽ കൂെട കിടത്തുന്നതിൽ നിന്നു് എെന്ന�
േന്നക്കുമായി ഞങ്ങെള അകറ്റാനാണവൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് ആദ്യരാത്രിയിൽ പാരി�
േതാഷികമായി െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങെനയായിരുന്നുേവാ, അതിേലക്കു
തിരിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ ധാർമികബാധ്യതയുെണ്ടന്നവൾ മറന്നുേപാവുന്നു” പാ�
ഞ്ചാലിയുെട പ്രത്യക്ഷ നീതി രാഹിത്യത്തിൽ അമർഷേത്താെട പാണ്ഡവർ ൈക�
കൾ െഞരിച്ചു.

“ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി അന്തഃപുരത്തിൽ നിയമനം കിട്ടിയ കുന്തി നി�
ങ്ങൾെക്കാപ്പം ഇവിെടയേല്ല താമസിക്കുന്നതു്? കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നേപ്പാഴും കാ�
ണാനാവാെത ഞാൻ മടങ്ങി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയുെട അമ്മ കൂടിയായ
കുന്തിക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ േതാഴിെയന്ന നിലയിൽ എന്താണിേപ്പാൾ േജാലി?”,
അേപ്പാൾ പരിചയെപ്പട്ട ഒരു ഗാന്ധാരവംശജെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാ�
ദ്യം െചയ്തു.

“ഒരു ഗാന്ധാര സ്ത്രീയുെട പ്രേത്യക ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഓേരാന്നു് െചയ്യാൻ
ഞാനുണ്ടു്. കൗരവ ബന്ദിയായ കുന്തിെയ (അവരുെട മകൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ രാ�
ജസൂയചക്രവർത്തി എന്ന ‘േകാലാഹല’ െമാന്നും ഞങ്ങൾ അറിേയണ്ട കാര്യമല്ല)
രാപ്പകൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ചാരേജാലിയാണു്, കുന്തി ഗാന്ധാരിക്കു േവണ്ടി െചയ്യുന്ന
ഗാർഹിക േജാലി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിേനക്കാൾ പ്രധാനം. ഗാന്ധാരിയുെട കൺെക�
ട്ടു തുണികൾ നിത്യവും ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി, നിഴലിൽ ഉണക്കി, മടക്കുന്ന ശ്രമക�
രമായ ദൗത്യം കുന്തി ക്ഷമേയാെട െചയ്യും. ഗാന്ധാരി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാനും
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കഴുകും. കൺെകട്ടു തുണികൾ, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുമായി കൂട്ടിേച്ചർക്കരുെതന്നു കു�
ന്തി വിരലുയർത്തി താക്കീേതാെട നിഷ്കർഷിക്കും. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ശരീരെത്ത
തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കു ന്നതിെനാപ്പം, ശരീരസൗന്ദര്യം സമ്മാ�
നിക്കുേമ്പാൾ, കൺെകട്ടു തുണികൾ കളവു പറയുന്നത്തിലൂെട, ഹൃദയത്തിെന്റയും
കാഴ്ച നിേഷധിക്കുന്നു എന്നു് കുന്തി ഇരുൈകകളും മലർത്തി പരിതപിക്കും. േലാക�
െത്ത കാണാനാവാത്തതു േപാെല, ഗാന്ധാരിക്കു് േകൾക്കാനുമാവിെല്ലന്ന ൈധര്യ�
ത്തിൽ കുന്തി, ഞങ്ങെള മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം െചയ്യുന്ന കുടിലരീതിെയാെക്ക അന്ന�
ന്നു് ഞങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന ഗാന്ധാരഭാഷയിൽ േനരിട്ടു് അറിയിക്കും, നിങ്ങൾ വന്നു
കുത്തിക്കുത്തി വിവരം േചാർത്തിെയടുക്കുന്നതുൾെപ്പെട.”

2019/03/19

“പരീക്ഷിത്തിെന പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യും മുമ്പു് തെന്നെയന്താ െചേങ്കാലും കിരീട�
വും താെഴ വക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാട്േചാദിച്ചു. ജനസമ്പർ�
ക്കത്തിനായി പാഞ്ചാലി ഏെറ്റടുത്ത പ്രയാഗരാജ് കാശി ഗംഗാനദി േതാണിയാത്ര�
യിെല ഗ്രാമീണജീവിതക്കാഴ്ചകളുമായി രാജസഭ മുേന്നാട്ടുേപാവുേമ്പാഴായിരുന്നു, മു�
പ്പത്തിയാറു വർഷങ്ങളായി ‘ധർമ്മപുത്രർ’ എന്ന ഖ്യാതി േനടിയ ഹസ്തിനപുരി മഹാ�
രാജാവിെന്റ വിചിത്ര നടപടി.

“കാടു വിളിക്കുന്നു.”
“തർക്കം വരുംതലമുറകൾക്കായി േരഖെപ്പടുത്തുവാൻ േപാവുന്ന വ്യാസെന നി�

ങ്ങൾ ഉപചാരപൂർവ്വം വണങ്ങുന്നതു് ദൂെര നിന്നു ഞാൻ കണ്ടു. അത്ര മതിേയാ?
നിങ്ങെള നന്മയുെട േകദാരെമന്നു അടയാളെപ്പടുേത്തണ്ട ആളേല്ല. കുന്തിയുെട
ഔേദ്യാഗിക ഭർത്താവായിരുന്ന പാണ്ഡു, വ്യാസെന്റ രഹസ്യസന്തതിയാെണന്നു
അരമനയിൽ േകൾക്കാറുണ്ടു്. ” െകാട്ടാരം േലഖിക നവപാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ ചാരവകുപ്പുേമധാവിയും, ഇളമുറ മാദ്രീ പുത്രനുമായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. ശര�
ത്കാലത്തിൽ െപാഴിഞ്ഞ ഇലകൾ, വസന്തകാല പൂക്കൾ േപാെല മിന്നിയിരുന്ന
താഴ്വരയിൽ, ആസ്വാദ്യകരമായ ഹിമാലയഗന്ധം.

“അരമണിക്കൂർ േശ്രാതാവായി ഞാൻ വിേധയെപ്പട്ടു. അറിവിെന്റ പുത്തൻപാ�
തകൾ െവട്ടിത്തുറക്കുന്ന തിരക്കിൽ, വ്യാസൻ, ഞാനവിെട ഉെണ്ടന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധി�
ച്ചില്ല. സംഭരിച്ച അറിവിെന്റ സൗജന്യ വിതരണമാണു് കാര്യെമന്നു് ഒന്നു മിതമായി
ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ആ തടിച്ചു കുറിയ ശരീരം ആെക ഒന്നു് കുലുങ്ങി.
പറയുന്നെതന്തും ആധികാരികെമന്നു വിേധയ ശരീരഭാഷേയാെട മൗനത്തിൽ അം�
ഗീകരിക്കുന്നവരുെട മുമ്പിൽ മാത്രേമ മഹാത്മാവു് തൃപ്തനാവൂ. തിരക്കുെണ്ടന്നു പറ�
ഞ്ഞു എഴുേന്നൽക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ, േകാപാകുലനായ വ്യാസൻ നാരായ�
െമടുക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി. മഹാഭാരതകഥ വസ്തുതാപരമായി എഴുതണ�
െമന്നു അതിെല കഥാപാത്രങ്ങളായ ഞങ്ങൾ തുറന്നു ആവശ്യെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും, ഭീഷ�
ണമുഖേത്താെട ഉയർത്തിയ ആ നാരായം, തൂലികയായല്ല, കുടുംബ രഹസ്യങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തുന്ന നാവു േപാെല േതാന്നി.”

2019/03/20
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“വംശീയമായി അധിേക്ഷപിച്ചു എേന്നാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനെന
സംശയത്തിൽ േചാദ്യം െചയ്തു. ദൃശ്യശ്രാവ്യ അനുഭൂതിയായിരുന്ന കർണെന്റ അര�
േങ്ങറ്റം കഴിഞ്ഞു കാണികൾ ൈമതാനത്തിൽ നിന്നു് ആേവശേത്താെട പിരിയു�
ന്ന േനരം.

“അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ അകൽച്ചേയാെടയാണു കൗരവർ ഞങ്ങ�
െള എതിേരറ്റതു്. അർദ്ധ സേഹാദരർ (പാണ്ഡുവും ധൃതരാഷ്ട്രരും രണ്ടു കാശിരാജ�
സേഹാദരികളിൽ വ്യാസനുണ്ടായ രഹസ്യസന്തതികളാെണന്ന അരമനരഹസ്യം
ഇന്നും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല) എന്ന പരിഗണന തന്നിെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങൾ അക്ഷ�
മയില്ലാെത ഹസ്തിനപുരിയുമായി ഒത്തുേപാകാനുറച്ചു. ഞങ്ങളഞ്ചുേപർക്കും വ്യത്യ�
സ്ത രൂപങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, ശ്രേദ്ധയമായ രൂപ ലാവണ്യമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, കു�
ന്തിയുെട അവിഹിത ഗർഭങ്ങൾ എന്ന ദുരർഥസൂചനേയാെട വംശീയ ന്യൂനപക്ഷം
എന്നു് കൗരവർ പരസ്യമായി ഞങ്ങെള ഗുരുകുലത്തിൽ വിേശഷിപ്പിച്ചതു്, പാണ്ഡവ
കരളിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി. പിതൃത്വം ആകാശചാരികളിൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന�
തു് െകാണ്ടാവാം, സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ കവിെഞ്ഞാരു േദവസൗന്ദര്യം ഞങ്ങ�
ളിൽ ഇത്ര അപകടകരമായ വിധത്തിൽ പ്രകടമായതു് പൂക്കളും േസ്നഹസേന്ദശങ്ങ�
ളും െകാണ്ടു് ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾക്കു തന്ന അഭിവാദ്യ�
ങ്ങൾ കൗരവ‘സ്വത്വം’ മറനീക്കി പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു. ബാല, കൗമാരങ്ങളിലൂെട
കൗരവർ അവരുെട കുടില ഹൃദയെത്ത ഞങ്ങൾെക്കതിെര തിരിച്ചിട്ടു. കർണ്ണെന
അംഗരാജാവാക്കിയ ദുേര്യാധനനിലൂെട അെതാെക്കയാണിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ, അറി�
ഞ്ഞു വരുന്നതു് മടിശീലയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണ്യം േപാലുമിെല്ലങ്കിലും, പട്ടാഭിേഷ�
കപ്രഹസനം നിങ്ങൾ മുഖ്യവാർത്തയാക്കാനുറച്ചു എന്നതിൽ നിന്നു് വ്യക്തമേല്ല,
വസ്തുതക്കു് ബന്ധമില്ലാെത്താരു സത്യാനന്തര സമൂഹമാണിന്നു ഹസ്തിനപുരിെയന്നു്
? പ്രഹരേശഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ േതടുന്ന അലച്ചിലിലാണു് ഞാൻ. നിങ്ങെള
ഒതുക്കാൻ നകുലൻ േപാലുള്ള ഇളമുറക്കാർ േവണം, കർണ്ണെന കഥാവേശഷനാ�
ക്കാൻ ഞാൻ മതി.”

2019/03/21

“ഇവെരാെക്ക ആരാ?”, വിരുന്നിനു വന്ന അഞ്ചു ആൺകുട്ടികെള ചൂണ്ടി യുധിഷ്ഠി�
രൻ പാഞ്ചാലിക്കു് േനെര അലസമായി േനാട്ടെമറിഞ്ഞു. വിരാടയിെല ഉപപ്ലാവ്യ
പാളയം. അജ്ഞാതവാസത്തിനുേശഷ മുള്ള ഇടേവള. കൗരവരുമായി നയതന്ത്ര�
ചർച്ചക്കു് അവസരം േതടുന്ന കാലം.

“എെന്റ മക്കൾ. അല്ലാതാരാ. പാഞ്ചാലയിൽ അച്ഛെന്റ കൂെടയാണവർ ഇക്കാ�
ലവും വളർന്നതു്. ”

“അതല്ല, ഓേരാരുത്തരുെടയും അച്ഛൻ ആെരന്നാണു് േചാദിച്ചതു്”, യുധിഷ്ഠിര�
െന്റ ഒച്ച കനത്തു. മറ്റു പാണ്ഡവർ ആശങ്കേയാെട തറച്ചുേനാക്കി.

“കിടപ്പറയിൽ അഞ്ചു് പുരുഷന്മാർ എത്രേയാ കാലമായി എേന്നാെടാപ്പം ശയി�
ക്കാറുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട. കൂെട കിടക്കുന്നവരുെട നാളും പിതൃത്വവും ഓേരാ
പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അേന്വഷിക്കാറുേണ്ടാ.” മക്കെള ഊട്ടുപുരയിേലക്കു പാഞ്ചാലി
നയിക്കുേമ്പാൾ മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ അനുഗമിച്ചു.
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“പ്രണയം നടിച്ചു പ്രതി ബലാത്സംഗം െചയ്തുേവാ, അേതാ നിങ്ങൾ പ്രേലാഭി�
പ്പിച്ചു സ്വയം സമർപ്പിച്ചുേവാ എെന്നാന്നും പരിഗണനാ വിഷയമല്ല. നവജാത ശി�
ശുവിെന പുഴയിെലാഴുക്കി എന്നാണു െപാള്ളുന്ന ആേരാപണം. കുഞ്ഞു രക്ഷെപ്പ�
ട്ടതു് ആകസ്മികമായാണു്, െകാല്ലാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള നിങ്ങളുെട കുറ്റത്തിനു് ഇളവനു�
ദിക്കില്ല. ഇത്രയുമാണു് ശിശുഹത്യാ ശ്രമത്തിെനതിെര ഉയരുന്ന ജനേരാഷത്തി�
ന്നിടയിൽ, ചികഞ്ഞേപ്പാൾ, കിട്ടിയ ഔേദ്യാഗികഭാഷ്യം, എങ്ങെന േനരിടും വിചാ�
രണ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ബലാത്സംഗെമന്ന സംജ്ഞ ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. അവനുമായി ബന്ധ�
െപ്പടും മുമ്പു് മയക്കം േതാന്നി എന്ന േപാെല യാഥാർത്ഥമാണു്, കാര്യക്ഷമമായി
ബന്ധെപ്പട്ടു എന്നതും. പ്രതിെയന്നല്ല പുരുഷൻ എന്നു് മാത്രേമ ഞാൻ പരാമർ�
ശിക്കൂ. പുരുഷ സ്വത്വം െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു െകാണ്ടു എനിേക്കാ സമൂഹത്തിേനാ
പ്രേത്യകിെച്ചാരു പ്രേയാജനവുമില്ല. െകാലയായിരുന്നില്ല ഉേദ്ദശിച്ചതു് കുഞ്ഞിെന
ഉേപക്ഷിച്ചതിൽ എെന്റ െതറ്റു് ആകസ്മികതെയ ആശ്രയിച്ചു എന്നതാണു് അെതാ�
രു െതറ്റാേണാ? കുഞ്ഞു രക്ഷെപ്പട്ടതിൽ ആശ്വാസമുെണ്ടങ്കിലും, കുഞ്ഞു എവിെട�
യാണിേപ്പാൾ എെന്നാന്നും എനിക്കറിേയണ്ട കാര്യമില്ല. അെതാെക്ക സൗജന്യമ�
ധുരമായി പ്രകൃതിയുെട കനിവിനു വിടെട്ട. പട്ടുതുണിയിൽ കിടത്തി വായുസഞ്ചാരമു�
ള്ള പനങ്കുട്ടയിലാണു് കുഞ്ഞിെന പരസഹായമില്ലാെത, േപറ്റുേനാവുണ്ടായിട്ടും ദൂരം
നടന്നു െചയ്തതു് ഒഴുക്കിയതു് എന്നു് പറഞ്ഞാൽ കരുതേലാെട എന്നർത്ഥം. ഞാ�
നിേപ്പാൾ വിവാഹ പൂർവ്വ കിനാവിെന്റ പിടിയിലാണു് ആ സുന്ദരരാത്രികളിൽ കാ�
ടൻപൂച്ചെയ േപാെല ജനം നിലവിളിച്ചു എനിെക്കതിെര ബഹളം െവക്കരുതു് ൈലം�
ഗിക പ്രേലാഭനം, രതി ആസ്വാദനം, അബദ്ധഗർഭധാരണം, ഏകാന്തപ്രസവം,
മനഃപൂർവമല്ലാത്ത ശിശുഹത്യാ ശ്രമം ഇെതാെക്ക തീർത്തും േതഞ്ഞുമാഞ്ഞുേപായ
കന്യകാവസ്ഥ ഉടലിനു തിരിച്ചുകിട്ടിയ ഈ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷാ�
നിർഭരമായി ഉറ്റുേനാക്കുന്നതു് ഹസ്തിനപുരി മഹാരാജാവുമായുള്ള പരിണയത്തിലാ�
ണു്. ഇതു് െവറുെമാരു രാജകീയ വിവാഹ ജീവിതമല്ല, ഐതിഹാസിക കുടുംബപു�
രാണത്തിെന്റ ആദ്യ അദ്ധ്യായം മാത്രെമന്നു് ഉള്ളം മന്ത്രിക്കുന്നു.”

2019/03/23

“യുദ്ധ നിർവ്വഹണസമിതിയുെട അധ്യക്ഷൻ പാണ്ഡവർെക്കതിെര ആേരാപ�
ണവുമായി തിരിഞ്ഞേല്ലാ. വിഷാദേരാഗിയായ അർജ്ജുനെന പ്രേബാധനത്തിലൂ�
െട രേണാർജ്ജിതനാക്കാൻ േതരാളി െചയ്ത, പതിെനേട്ടാളം പ്രഭാഷണ പരമ്പര
ലക്ഷക്കണക്കിനു് സായുധ ൈസനികെര െപാരിെവയിലത്തു മണിക്കൂറുകേളാളം
നിർത്തുകവഴി, യുദ്ധ ക്ഷമതക്കു് ഇടിവുണ്ടാെയന്ന കെണ്ടത്തലിേനാെടങ്ങെന പ്ര�
തികരിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയുെട സേഹാദരനും, പാ�
ണ്ഡവ േസനാപതിയുമായ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ നീെരാഴുക്കിേലക്കു് വന്ന രാത്രി.

“വിഷാദം ഭീതിതമായ േരാഗാവസ്ഥയെല്ലന്നും, വചന പ്രേഘാഷണത്തിലൂെട
പരിചരിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ൈവകാരികതയാെണന്നും േലാകമറിഞ്ഞിേല്ല? യുദ്ധഭൂമി�
യിൽ അതീതശക്തികളുെട സാന്നിധ്യമുെണ്ടന്നു് സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു്
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യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ സമ്മതിച്ചിേല്ല? ഇെതാരു കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കെമ�
ന്ന പ്രചാരണം വ്യർത്ഥെമന്നു െതളിഞ്ഞിേല്ല? മനുഷ്യാവസ്ഥയുെട അടിെയാഴുക്കു�
കൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന അപനിർമ്മാണവുമായി, തക്ഷശില സർവ്വകലാ�
ശാല ഗേവഷകർ വന്നേതാെട തീർന്നിേല്ല അപവാദം? ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നു
രാപ്പകൽ വീശുന്ന തണുത്ത കാറ്റിൽ, നട്ടുച്ചക്കും തണുത്തുവിറക്കുന്ന ഈ ശീതകാ�
ലത്തിൽ, ൈസനികർ വിയർത്തു എന്നെതാെക്ക കാലാവസ്ഥെയ കുറിച്ചുള്ള െപാ�
തുേബാധെത്ത പരിഹസിക്കലായി സമൂഹം കാണിേല്ല? അത്യാവശ്യം ൈസനിക
പദാവലി മാത്രമറിയുന്ന കൂലിപ്പട്ടാളത്തിനിേപ്പാൾ, പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനീയവും പ്ര�
േയാഗികകാഴ്ചപ്പാടും ആേരാഗ്യകരമായ അളവിൽ കിട്ടിയ ‘ഉന്മാദ’മായിരുന്നിേല്ല
പ്രഭാഷണപരമ്പര? വരും യുഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മഹാസംഭവെമന്ന
നിലയിൽ ഉദ്ധരണികളിലും ടിപ്പണികളിലും യുദ്ധ ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനായി ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പടിെല്ലന്നാർക്കറിയാം? എനിേക്കാ നിങ്ങൾേക്കാ അറിയിെല്ലന്നു് വ്യ�
ക്തമേല്ല?” െകാടും തണുപ്പിലും, അർദ്ധനഗ്ന ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പുഴെയാഴുക്കിേലക്കു കൂപ്പു�
കുത്തുന്നുതു, മങ്ങിയ നിലാവിൽ പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും പിൻജാലക ത്തിലൂെട
േനാക്കി നിന്നു.

“നിറെഞ്ഞാഴുകുന്ന പുഴയിലിറങ്ങി നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതിനു പകരം എന്തിനാണു്
നിങ്ങൾ ഒരു െകാച്ചു മൺകുടത്തിൽ നിന്നു് അൽപ്പാപ്പം െവള്ളെമടുത്തു േദഹം കഴു�
കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് വിളി�
പ്പാടകെല ഗംഗാസ്നാനഘട്ടം. സന്ധ്യ.

“കടലിേലക്കു് ഒഴുകിേപ്പാവുന്ന െവള്ളെമാെക്ക തടയണ െകട്ടി വരൾച്ചക്കാ�
ലത്തു കൃഷിയിടങ്ങളിേലെക്കത്തിക്കാെമന്നു പറഞ്ഞ അഭിമന്യു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധ�
ത്തിൽ ബലിദാനിയായേപ്പാൾ എല്ലാം നാം മറന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ െകാട്ടാ�
രങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിേലക്കു െവപ്പും കു�
ടിയും മാറ്റിയ കൗരവരാജസ്ത്രീകെള ഞാനിന്നു സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ, തടയണെയക്കു�
റിെച്ചല്ലാം നഷ്ടേബാധേത്താെട ഓർത്തു. കുളിക്കാേനാ തുണി കഴുകാേനാ െവള്ള�
മില്ലാെത വിലപിച്ചു. യാചിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചവർക്കു സ്നാ�
നഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാൽ പ്രേവശനമില്ല. കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട
കദനകഥ േകട്ടേപ്പാൾ കരളലിഞ്ഞു. പ്രായശ്ചിത്തമായി ഞാൻ കുളിക്കുക ഈ
മൺകുടത്തിൽ കരുതിയ കുറച്ചു െവള്ളം െകാണ്ടുമാത്രെമന്നുമുറച്ചു. ഇല്ല ഇെതാന്നും
നന്മ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്ത പത്രപ്രവർത്തകർക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ േചാദിക്കും
എന്തിനു ആ വിധവകെള ഞങ്ങൾ വഴിയാധാരമാക്കി? തുറന്നു പറയെട്ട, നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ നിറകുടമാണു്. ”

2019/03/24

“ദുേര്യാധനപുരിെയന്നു നാമകരണം െചയ്യണെമന്ന സമ്മർദവുമായി ഹസ്തിന�
പുരിേകാട്ടക്കു് മുമ്പിൽ കൗരവരാജവിധവകൾ ഇന്നെല രാവിെല മുതൽ പ്രേക്ഷാ�
ഭത്തിലാണേല്ലാ. വിയർെത്താഴുകുന്നുെണ്ടങ്കിലും, നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടു്. എങ്ങെന
േനരിടും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.



445 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം അഞ്ചു്

“സത്യവതി എന്തുെകാണ്ടാണു് കാട്ടിൽ േപായതു്? ‘ശന്തനുപുരി’െയെന്നന്തുെകാണ്ടു്
േപർ മാറ്റിയില്ല എന്നായിരുന്നു െകാട്ടാരം ഉേപക്ഷിച്ചു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ശന്തനു�
വിധവാവിലാപം. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പാണ്ഡു രാജാവായേപ്പാൾ, സത്യവ�
തിയുെട േപരിൽ നഗരം അറിയണെമന്നു രഹസ്യപുത്രൻ വ്യാസൻ ആവശ്യെപ്പ�
ട്ടു. വിലേപശൽ വിദഗ്ദയായ ‘മീങ്കാരി’യുെട സ്മരണയ്ക്കു് ‘കുലീന’ കുരുവംശം നിന്നു്
െകാടുക്കരുെതന്നു് ‘സവർണ്ണ മാടമ്പി’കൾ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ടേപ്പാൾ, ൈക
തലയിൽ വച്ചാണു് പാണ്ഡു െചേങ്കാൽ ധൃതരാഷ്ട്രെര ഏൽപ്പിച്ചു നാടുവിട്ടതു് ശതാ�
ബ്ദിയാേഘാഷിക്കുന്ന പിതാമഹാെനാരു പാരിേതാഷികെമന്ന നിലയിൽ, ‘ഭീഷ്മന�
ഗരി’െയന്നു ഔേദ്യാഗികമായി നാമകരണം െചയ്യാൻ വിദുരർ ആവശ്യെപ്പട്ടതു് നി�
രാകരിച്ചുെകാണ്ടേല്ല, ദുേര്യാധനൻ േനതൃസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തതു്? യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു
ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കയറി. ‘ധീരകൗമാരേപാരാളി’യുെട േപരിൽ ഹസ്തി�
നപുരി അറിയെപ്പടണെമന്നു അർജ്ജുനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ എതിർത്തതു് പാ�
ഞ്ചാലി? അധികാരൈകമാറ്റത്തിനു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഉപാധി വച്ചിരിക്ക�
യാണിേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ. പ്രതിച്ഛായക്കു് േയാജിച്ച വിധം ‘ധർമ്മപുരി’ എന്നു്
േപരിടണം. അേതാെട നാമനിർേദശപ്പട്ടിക പുതുേക്കണ്ട സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്ന�
തിനിടയിലാണു് ദുേര്യാധനവിധവയുെട പ്രേക്ഷാഭം. ഭൂഗർഭ അറകളിൽ കുഴിച്ചിട്ട
കൗരവരത്ന േശഖരങ്ങൾ പുറെത്തടുക്കാനുള്ള രഹസ്യവാക്കു് ഭരണ കൂടത്തിനവർ
ആദ്യം ൈകമാറെട്ട, ‘ധീരേദശാഭിമാനി’യുെട ബലിദാനെത്ത കാലാതിവർത്തിയാ�
യി അടയാളെപ്പടുത്താൻ ദുേര്യാധനസ്മരണക്കായി ഹസ്തിനപുരിെയ ചവിട്ടിത്താ�
ഴ്ത്തും മുമ്പു്.”

2019/03/25

“ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കായി ആയിരം നീർക്കുടങ്ങൾ എന്ന മധ്യേവ�
നൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പാഞ്ചാലിേയാെടന്താ നിങ്ങൾെക്കാെക്ക ഇത്ര
പക? ആവാസവ്യവസ്ഥെയ പരിപാലിക്കുകെയന്നതുമേല്ല സംേവദനശീലമുള്ള
ഒരു മഹാറാണിയുെട ചുമതല?”, േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്ര�
ഹമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൗരവരാജവിധവകേളാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മുഷിഞ്ഞ
േമൽവസ്ത്രങ്ങൾ, വിയർെത്താഴുകുന്ന കഴുത്തും കക്ഷവും, എന്നിട്ടും അവരുെട സൗ�
ന്ദര്യം ഉച്ചെവയിലിൽ ജ്വലിച്ചു.

“ഖാണ്ഡവ വനെമന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥെയ അവളും ഭർത്താക്കന്മാരും േചർ�
ന്നു് എങ്ങെന കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി എന്നെതാെക്ക അക്കാലെത്ത െകാട്ടാരംേലഖി�
കയായിരുന്ന നിങ്ങളുെട അമ്മയിൽ നിന്നു് േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ കഥെയാന്നും
ഇനി നിങ്ങൾ ദയവായി ആവർത്തിക്കരുേത. നീർക്കുടങ്ങൾ പറവകൾക്കു സമ്മാ�
നിച്ചേശഷം, മഹാറാണി ഞങ്ങളുെട പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു. കുടി�
ക്കാനും കുളിക്കാനും ജലമിെല്ലന്നു വിലപിച്ച ഞങ്ങേളാടവൾ വിരൽ ചൂണ്ടി തട്ടിക്ക�
യറി. േകാട്ടക്കകെത്ത നൂേറാളം രാജമന്ദിരങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ കൗരവർ െപാതുെച�
ലവിൽ പണിെതടുത്ത നീന്തൽ കുളങ്ങളിൽ ദശാബ്ദങ്ങേളാളം ഞങ്ങൾ നീന്തിത്തി�
മിർത്തു എന്നവൾ പ്രാകി. ഞങ്ങൾ വിരണ്ടു. േവനലിൽ ഹിമാലയം ഉരുകി ജലെമാ�
ഴുകുന്ന രണ്ടു മഹാനദികൾക്കിടയിെല ഹരിതഭൂമിയാണു് ഹസ്തിനപുരി എന്ന വ്യാജ�
പ്രചാരണം േകട്ടാണു് വ്യത്യസ്ത ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് കൗമാരകാലത്തു നവവധു
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ക്കളായി ഇവിെട വന്നതു്, ഞങ്ങെള കൗരവർ േസ്നഹേത്താെട പരിലാളിച്ചു എന്ന�
തിനു് െതളിവാണു് ആ നൂറു നീന്തൽകുളങ്ങൾ. കൗരവർ േകാട്ടക്കകത്തു നിർമ്മിച്ച�
തു െകാണ്ടേല്ല പാഞ്ചാലി നിത്യവും നീന്തിക്കുളിച്ചു ഈ െകാടും േവനലിലും മിന്നുന്ന
െതാലിയും തിളങ്ങുന്ന തുണിയുമായി തിമിർക്കുന്നതു്?”

“അജ്ഞാതവാസത്തിനു തിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തു് െചയ്യും ഈ വ്യാഴവട്ടക്കാല
ഓർമകുടീരം? ഇെട്ടറിഞ്ഞു േപാവുേമാ? അേതാ, ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിങ്ങൾ മഹാ�
റാണിയായാൽ, ൈപതൃകമന്ദിരമായി പരിപാലിക്കുവാൻ നിർേദ്ദശിക്കുേമാ?”, ചൂ�
താട്ടത്തിൽ പൗരാവകാശവും സ്വത്തും നഷ്ടെപ്പട്ടു കൗരവ അടിമകളായി പന്ത്രണ്ടു�
വർഷം സഹനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഹിമാലയ താഴ്വര േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അയൽപക്ക സന്യസ്ഥ സമൂഹേത്താടു യാത്ര പറയാൻ
ഭർത്താക്കന്മാർ േപായ േനരം.

“അരക്കില്ലം േപാെല പാണ്ഡവർ തീയിടെട്ട ഇതും.”

2019/03/26

“കായികക്ഷമതയുള്ള ഭർത്താവിെന ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾ കിടപ്പ�
റയിൽ പേക്ഷ, േനരിേടണ്ടി വന്ന അപമാനം, ഒരു സ്ത്രീെയന്ന നിലയിൽ ഞാൻ
ഊഹിെച്ചടുക്കുേമ്പാഴും, കുന്തിയുെട പെങ്കന്താണു് ഈ ദുരിതദാമ്പത്യത്തിെല മുതിർ�
ന്ന പങ്കാളിെയന്ന നിലയിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. (ഈ അഭിമുഖം
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തിൽ വരും മുമ്പു് മാദ്രി പാണ്ഡുചിതയിൽ
കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണെപ്പട്ടിരുന്നു).

“എത്ര വിേധയെപ്പട്ടു് രമ്യമായി കൂെട െപാറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, എെന്ന വഴുക്കി
വീഴ്ത്തും. വിവാഹ ബാഹ്യബന്ധങ്ങൾ േതടുന്നതിലും, അതു് വഴി മാതൃത്വം എന്ന െപ�
ണ്ണവകാശം നിസ്സംശയം േനടിെയടുക്കുന്ന തിലും, അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ച കഴിവും കൗ�
ശലവും പതിവായി കണ്ട ഞാൻ അവസാനം യാചിേക്കണ്ടി വന്നു, പരപുരുഷ പ്ര�
േലാഭന വഴികെളെന്തങ്കിലും ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ, എനിക്കും അനുവദിക്കൂ ൈനപു�
ണ്യ പരിശീലനം. ഓർത്താൽ അപമാനം േതാന്നുന്ന പല വൃത്തിെകട്ട പ്രവർത്തി�
കൾക്കും സാക്ഷിയും പങ്കാളിയുമാക്കി, വിേധയത്വം പൂർണ്ണെമന്നുറപ്പായേപ്പാൾ,
രണ്ടു പുരുഷന്മാെര ഒേര സമയം പ്രേലാഭിച്ചു വശത്താക്കുെന്നാരു പദ്ധതി പഠിപ്പി�
ച്ചു. ആവുന്നവിധം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തികമാക്കിയേപ്പാൾ ഉണ്ടായ സന്തതി�
കളാണു്, പൂർണ്ണ നഗ്നരായി ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ കളിക്കുന്ന നകുലനും സഹേദവ�
നും. വാസ്തവത്തിൽ കളിക്കുകയല്ല, കുന്തിയുെട മക്കൾ േവട്ടയിറച്ചിയുമായി വരുന്ന�
തു് കാത്തിരിക്കയാണു് അശ്വനിേദവതകൾ എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഇരട്ടസേഹാദര�
ന്മാർ വീട്ടിൽ മിക്ക രാത്രികളിലും വരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, നീ മിടുക്കി എന്നു് കുന്തി
ഒരാേരാപണം േപാെല ഉച്ചരിച്ചു. കീറപ്പായിൽ നിെന്നണീറ്റ പാണ്ഡു, ബീഭത്സമായ
മുഖഭാവങ്ങേളാെട, ‘എനിക്കു് മാത്രം നീ വഴങ്ങിേല്ല?’ എന്നു് വിലാപസ്വരത്തിൽ
പരിഭവിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നി, പ്രേലാഭന ശ്രമമില്ലാെതയും എെന്റ ഉടലിൽ അയാൾ
ഭ്രമിച്ചു തുടങ്ങിേയാ. അങ്ങെന ഒരു അപായമണി മുഴങ്ങി േക്കൾക്കുേമ്പാഴാണു് നി�
ങ്ങളും ഈ സമയെത്തെന്ന സമീപിക്കുന്നതു്. ”
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2019/03/27

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ പട്ടാ�
ഭിേഷകത്തിനുേശഷം െപാതു േയാഗത്തിൽ ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി നിരീക്ഷിച്ച�
േപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റുനിന്നു് കയ്യടിക്കുന്നതു് കണ്ടു. പേക്ഷ, േവദിയിൽ ഇരുന്ന
നിങ്ങൾ മുഖം താഴ്ത്തി. എന്തായിരുന്നു കാര്യം?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പനേയാലയിൽ നാരായം െകാെണ്ട�
ഴുതിെക്കാടുത്തതു് യുധിഷ്ഠിരൻ തിരക്കിട്ടു വായിച്ചേപ്പാൾ ഉച്ചാരണം െതറ്റി.”

“ചൂതാട്ടം േവണമായിരുേന്നാ യുധിഷ്ഠിരെന സ്ഥാന ഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ? സമൂഹമ�
നഃസാക്ഷിയായി അറിയെപ്പടുന്ന ചാർവാകൻ ഇന്നെല െതരുേവാര േയാഗത്തിൽ
പറയുന്നതു് േകട്ടു. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടം വിേനാദമായിരുന്നില്ല, വിേമാചന സമരം തെന്നയായിരുന്നു. അതി�
െന്റ ബീജാവാപം അധികാര ലഹരിയിലല്ല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലായി�
രുന്നു. ഖാണ്ഡവവനം പാണ്ഡവർ കത്തിെച്ചന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േദശീയദുരന്തമായി
ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത്ര െനാന്തു ഹൃദയം. അടിക്കാടു് െവട്ടി, പണിെയടുത്തു ജീ�
വിക്കൂ എന്ന സാത്വിക ആശംസേയാെട ധൃതരാഷ്ട്രർ ആവാസവ്യവസ്ഥ തീെറഴുതി�
െക്കാടുക്കുേമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ അറിയണമായിരുന്നു, വാരണാവതം സുഖവാസ മന്ദി�
രം എങ്ങെന പാതിരാവിൽ പാണ്ഡവർ ചുെട്ടരിച്ചു, അതുേപാെലാന്നിനിയും ഉണ്ടാ�
വും. ഏതുനിമിഷവും സൂര്യതാപത്തിൽ നിങ്ങൾ െതരുവിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുെമന്നറി�
യുേമ്പാളാണു്, ആവാസവ്യവസ്ഥെയ നഗരം പണിയാൻ കൗേന്തയർ കത്തിച്ചാമ്പ�
ലാക്കിയ ബുദ്ധി എത്ര കുടിലം. മധ്യേവനൽ സൂര്യരശ്മികൾ, ഹരിത കവചത്തിൽ
തട്ടി, ചിതറിെത്തറിച്ചു, തീവ്രത കുറയുന്ന പ്രകൃതിദത്ത സംവിധാനമാണു് ഖാണ്ഡവ
വനം. എെന്നേന്നക്കുമായി അതു് തകരാൻ അനുവദിക്കരുെതന്നു് തക്ഷശിലയിെല
പരിസ്ഥിതി പഠനേകന്ദ്ര േമധാവി ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ താക്കീതു നൽകി. ഇെതാ�
രു പരിഷ്കൃത ഭരണകൂടമേല്ല. ഞങ്ങൾ അെതാെക്ക േകൾക്കേണ്ട? കാടുകത്തി�
ച്ചും നഗരം പണിയുെമന്ന പാണ്ഡവ അഭിലാഷമുണ്ടേല്ലാ, അതിനു തുരങ്കം വക്കാൻ
അൽപ്പം ൈവകി എങ്കിലും, പരിഹാരത്തിനായി ഗൂഢപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഒരിറ്റു
േചാരത്തുള്ളി വീഴാെത അക്രമരാഹിത്യത്തിലൂെട ചൂതാട്ടം എന്ന ആശയം പൂവണി�
ഞ്ഞു. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു രാജ സൂയ സാമ്രാജ്യെത്ത കട പുഴക്കി, പാണ്ഡവർക്കു്
പൗരാവകാശം നിേഷധിച്ചു കാട്ടിലയച്ചു. പാഞ്ചാലിെപ്പണ്ണിെന പരസ്യമായി െപാ�
ന്നരഞ്ഞാണം അണിയിച്ചു, ‘അവൾക്കിനി ഉടേയാൻ ഞങ്ങൾ’ എന്നു് പാണ്ഡവെര
േബാധ്യെപ്പടുത്തി. ഇനിയവർ െവട്ടരുതു് മരം.”

2019/03/28

“കണ്ടാൽ വിക്കുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്ന യുധിഷ്ഠിരനു് ഇത്രെയാെക്ക ആവിഷ്കാരമി�
കവുേണ്ടാ, െപറ്റ തള്ളെയ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു അനുജെന്റ ഭാര്യെയ തട്ടിെയടുക്കാൻ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. താഴ്വരയിെല തടാകത്തിൽ നീന്തി�
ത്തുടിക്കാൻ പാണ്ഡവർ േപായ വനാശ്രമം.
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“കുടുംബാംഗങ്ങളുെട വിവാഹപൂർവ രതിസാഹസെത്ത കുറിച്ചു് യുധിഷ്ഠിരൻ
രഹസ്യങ്ങൾ െകട്ടു െകട്ടായി സൂക്ഷിച്ചു െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർജ്ജുനൻ പുതുതായി െക�
ട്ടിയ െപണ്ണിെന ൈകവശെപ്പടുത്താൻ വിഴുപ്പുെകട്ടു ഒെരണ്ണം പുറെത്തടുത്താൽ
മതി.”

“കുരുേക്ഷത്രയിെല ആദ്യദിവസം നിങ്ങൾ േരാഗാതുരെമന്നു േതാന്നും വിധം
വിഷാദവാനായിരുെന്നങ്കിൽ, അവസാന ദിനമായേപ്പാേഴക്കും ദാർശനികനായി
എന്നാേണാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധം ജയിെച്ചന്ന അവകാശവാദവുമായി ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘം
ഹസ്തിനപുരി രാജപാതയിലൂെട നീങ്ങുന്ന ശിശിരകാലരാത്രി.

“നാെള ഈ സമയത്തു ഞങ്ങൾ േകാട്ടപിടിെച്ചടുത്തു പാണ്ഡവ പതാക ഉയർ�
ത്തുെമന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ വിറയ്ക്കുന്ന തണുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാ�
ത്രം ചൂടുള്ള പാനീയം കിട്ടിയാൽ, ആ കുരുവംശ അധികാരം േവെണ്ടന്നു വക്കാം.
മുന്നിൽ നടക്കുന്നതു് പാഞ്ചാലി, പിന്നിലിേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ. അേപ്പാൾ എന്തുസം�
ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിെനട്ടു ദിവസങ്ങളിൽ എേന്നാ? ഓേരാ ൈവകിയ രാത്രിയും പു�
ഴയിൽ കുളിച്ചു നനഞ്ഞ തുണിയുമായി, പാളയത്തിെലത്തുേമ്പാൾ, മറ്റു പാണ്ഡവർ
തറയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഉറങ്ങാെത പാഞ്ചാലി എെന്ന കാ�
ത്തിരിക്കുന്നതു് യുദ്ധവാർത്ത േകൾക്കാേനാ േക്ഷമാേന്വഷണത്തിേനാ അല്ല, അവ�
ളുെട അഞ്ചുമക്കെള ഞാൻ കരുതേലാെട അന്നും പാർപ്പിച്ചുേവാ എന്നറിയാനാണു്,
അവർ കുളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുറങ്ങിയിട്ടാണു് ഞാൻ ഇവിെട വന്നെതന്ന മറുപടി
േകട്ടാൽ, അവളിൽ വരുന്ന രൂപഭാവ പരിണാമം നിങ്ങെള വിസ്മയിപ്പിക്കും. പി�
െന്ന അവൾ ആ കൗമാരേപാരാളികളുെട അമ്മയല്ല, എെന്റ ഊഷ്മള ആതിേഥയ�
യാണു് എെന്ന ആസ്വാദന നിശീഥിനിയിലൂെട പുലർച്ചയിേലക്കു നയിക്കുന്ന കാമ�
നയാണവൾ. പിന്നീെടാരിക്കൽ മറ്റു പാണ്ഡവേരാടു് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സം�
സാരിക്കുേമ്പാൾ വ്യക്തമായി, ഓേരാ പാണ്ഡവെനയും അവൾ അഞ്ചു കുട്ടികളുെട
രക്ഷാധികാരിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടു്, അവെരയും കൃതജ്ഞതേയാെട രാേവെറ െച�
ല്ലും വെര പരിലാളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാഴാെണനിക്കു് സംശയം േതാന്നിയതു് പാഞ്ചാ�
ലി എന്ന സ്ത്രീ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചായിരിക്കുേമാ? അങ്ങെനെയങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പാ�
ഞ്ചാലി ആരുെട കൂെടയാണു്?”

2019/03/29

“അരമനയിൽ മണിക്കൂെറാന്നു കഴിഞ്ഞേല്ലാ. എങ്ങെനയുണ്ടു് ഞങ്ങളുെട പു�
തിയ മഹാറാണി? മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞു പരിചയെപ്പട്ടേപ്പാൾ ആെളങ്ങെന?”, കുരുേക്ഷ�
ത്രക്കു േശഷമുള്ള ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതുതാെയത്തിയ തക്ഷശില ഗേവഷകേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവെര അളന്ന േപാെല, കൃത്യം വിേശഷണ പദങ്ങളിൽ പാഞ്ചാലിെയ
തളക്കാൻ അവൾ നിന്നു തരുന്നില്ല. കുരുേക്ഷത്രയിൽ പാഞ്ചാലിയുെട സാന്നിധ്യ�
മുെണ്ടന്നു് േകട്ടിരുന്നു. കാണാൻ ആവാത്ത വിധം സുരക്ഷാവലയത്തിൽ ആയി�
രുന്നതു് െകാണ്ടു്, േകട്ടറിെവാെക്ക പനേയാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ഐതിഹ്യ�
ങ്ങൾ അടയാളെപ്പടുത്തിയ ഒരു പാഞ്ചാലിയുണ്ടു്, പേക്ഷ, േനരിൽ കാണുെമ്പാൾ
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ഒന്നും നമുേക്കാർമ്മ വരില്ല. അഞ്ചുമക്കെള ഒെരാറ്റ പുലർച്ചയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട അമ്മ�
യാേണാ അവൾ? അഞ്ചു ആണുങ്ങെള കാലാകാലമായി രമിപ്പിക്കുന്ന കാമനയാ�
േണാ അവൾ? യുധിഷ്ഠിരെന ആചാരപരമായ ഔപചാരികതേയാെട മാത്രം ൈക�
കാര്യം െചയ്യുന്ന മഹാറാണിയാേണാ അവൾ? ഒരു ആദ്യ സന്ദർശകെനന്ന നില�
യിൽ, അവൾക്കു മുമ്പിൽ നിന്നേപ്പാൾ എെന്ന എതിേരറ്റതു് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒന്നുമി�
ല്ലാെത ഒരു പുത്തൻ െപണ്ണുടൽ.”

2019/01/30

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

“നീ പിഴച്ചു െപറ്റതേല്ല ഈ മൂന്നും എന്നു് പാണ്ഡു വാവിട്ടു നിലവിളിക്കും. ‘ഞാൻ
കന്യക ഞാൻ ചാരിത്രവതി’ എന്നു് ഇരുൈകകളും മലർത്തി മുഖത്തുേനാക്കി
പറയാൻ ആവശ്യെപ്പടും. കുട്ടികൾ എെന്ന പകച്ചു േനാക്കും, ‘അെത അെത’
എന്നു് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുേമ്പാൾ, അർത്ഥമറിയിെല്ലങ്കിലും കുട്ടികൾ ൈകെകാ�
ട്ടി സേന്താഷിക്കും. പാണ്ഡു അേപ്പാൾ വിറളിപിടിച്ചു കുട്ടികളുെട െചകിട്ടത്തടിക്കും.
എെന്ന ചതിച്ചിട്ടേല്ല ഇവൾ േവെറ ആണിെന േതടി േപായിരുന്നതു് എന്നു് കുട്ടി�
കേളാടു് ശ്വാസം മുട്ടേലാെട സഞ്ചാരെപ്പടും. അേപ്പാൾ കുട്ടികൾ ‘ആേവ’ എന്ന
അവഗണേയാെട പുറത്തുേപാവാൻ ഒരുങ്ങും. പാണ്ഡു മരെക്കാെമ്പടുത്തു കുട്ടികളു�
െട േനെര ഏറിയും. ഉന്നം െകാണ്ടാലയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രീതിെപ്പടും ഉന്നം െതറ്റി�
യാൽ, അശ്ലീല ആംഗ്യങ്ങേളാെട ‘േപാ േപാ’ എന്നു് ഗർജ്ജിക്കും. ഗർഭിണിയായ
മാദ്രി ഇതു് േനാക്കി ഒന്നും മിണ്ടാെത ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ക്ഷീണേത്താെട
മുറിക്കു പുറത്തു വന്നേപ്പാൾ മാദ്രി കൂെട വന്നു. ഇനി അയാൾ നമുെക്കതിെര ശബ്ദി�
ച്ചാൽ, വായിൽ കീറത്തുണി ആഞ്ഞുതിരുകി മരിച്ചു എന്നുറപ്പുവരുത്തിയ േശഷം,
തുണി നീക്കി ചുണ്ടുകൾ േചർത്തു വക്കുന്ന കൃത്യം ഞാേനറ്റു. െപണ്ണുടൽ െതാടുന്നതു്
മരണകാരകമാവുെമന്ന മുനിശാപം മറന്നു മാദ്രിെയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചേപ്പാഴായിരുന്നു കു�
ഴഞ്ഞുവീണു പാണ്ഡു നാടുനീങ്ങിയെതന്നു നിങ്ങൾ തന്മയത്വേത്താെട അയൽപക്ക
സന്യസ്ഥെര േബാധ്യെപ്പടുത്തുക. മാദ്ര േദശക്കാരിയായിരുന്നു, കത്തുന്ന സൗന്ദ�
ര്യമുള്ള ആ യുവ രണ്ടാം ഭാര്യ. പേക്ഷ, എനിക്കവെള പാണ്ഡുവിെന്റ ചിതയിൽ,
ദീർഘ കാല പ്രേയാജനങ്ങൾക്കായി, സതിയനുഷ്ഠിപ്പിേക്കണ്ടി വന്നു”, ഭൂതകാല
സ്മരണകളിൽ വൃദ്ധകുന്തി വിറച്ചു വിലപിക്കുന്നതു് സഹിക്കവയ്യാെത െകാട്ടാരം േല�
ഖിക. “വ്യാസൻ തെന്ന വ്യാജമായി എഴുതെട്ട എനിെക്കഴുതാനാവാത്ത െപാള്ളു�
ന്ന സത്യങ്ങൾ” എന്നുച്ചരിച്ചു ആശ്രമത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തു വന്നു.

2019/04/01

“േവനൽക്കാലമേല്ല, അഴിയില്ലാജാലകം അശ്രദ്ധമായി തുറന്നിട്ടാൽ, ഇഴജീവി�
കൾ അകത്തു കടക്കിേല്ല?, െതാട്ട പ്പുറെത്താരു നീെരാഴുക്കുള്ളതേല്ല?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയുെട െപാള്ളുന്ന ചൂടിെല്ലങ്കിലും, താഴ്വരയിെല പാ�
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ണ്ഡവവസതിക്കു ചുറ്റും െവയിലുള്ള മദ്ധ്യാഹ്നം. പാണ്ഡവർ അക്ഷയ പാത്രത്തിൽ
ൈകവച്ച േനരം.

“പുറത്തുള്ള ജീവികൾക്കു അകത്തു പ്രേവശിക്കാനുള്ളതല്ല മായൻ നിർമ്മിച്ച
ഈ വിചിത്രജാലകം. വീട്ടു പണി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കിടക്കും മുമ്പു്, ഉറങ്ങിേപ്പാവു�
ന്ന ‘അഞ്ചു ഇഴജീവികൾ’ക്കു ഞാനറിയാെത നിശാവിേനാദത്തിനു പുറത്തു േപാവാ�
നും, ഞാനുണരും മുമ്പു് നുഴഞ്ഞു കയറി കൂട്ടുകിടക്കാനും സൗകര്യമുള്ള മായികജാല�
കമാണു് ഒളിഞ്ഞിരുന്നു േനാക്കാെമങ്കിൽ, ഇന്നു് രാത്രിയും പ്രഹസനം േനരിൽ കാ�
ണാം, അവരുമായി മത്സരിക്കാൻ ‘പുറെത്ത ഇഴജീവികൾ’ അങ്ങെന ൈധര്യെപ്പ�
ടുകയില്ല.”

“പാണ്ഡവർ യുദ്ധം അതിജീവിക്കുെമന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അഭിമുഖ പ്രസ്താവന െപെട്ടന്നു് െപാതുസമൂഹം പരിഹാസേത്താെട
ഏെറ്റടുത്തേല്ലാ. പാഞ്ചാലിയുെട ആ വാക്കുകൾ അവളുെട ഹൃദയവികാരെത്ത
ഉൾെക്കാള്ളുന്നില്ല എന്ന മറിെച്ചാരു നിലപാടുേണ്ടാ? ഉടലിെന്റയും ഉണ്മയുെടയും
സത്യാേന്വഷിയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധ�
ത്തിനു് മുമ്പു് അഭിമന്യു തുടങ്ങി വച്ച തടയണ നിർമ്മിതി സ്വന്തം നിലയിൽ വികസി�
പ്പിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ.

“മണിക്കൂറുകളുെട േദഹാധ്വാനത്തിനുേശഷം ദുേര്യാധനെന മാരകമായി തുട�
യിൽ മുറിേവൽപ്പിച്ചു ചാവാൻ വിട്ടേശഷം ഞാൻ കിതച്ചുെകാണ്ടു് ആദ്യം േനാക്കി�
യതു് ഒരു പ്രശംസക്കായി പാഞ്ചാലിയുെട മുഖേത്തക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ കണ്ട�
െതന്തായിരുന്നു.”

2019/04/02

“നിലവിട്ടു െപരുമാറുക ഭീമൻ എന്ന െപാതുേബാധത്തിൽ നിന്നു് മാറി, അർജ്ജു�
നനും േനരിടുേമാ ഇത്തവണ ആക്രമണം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന വിധവ�
േയാടു േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്രബലിദാനികളുെട ഓർമ്മക്കായുള്ള സംഗീതവിരുന്നിൽ, എെന്റ
െകാച്ചുമകൾക്കു ഒന്നാം സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതു് പാഞ്ചാലിയായിരുെന്നങ്കിലും, േവ�
ദിയിേലക്കവെള ആർഭാടേത്താെട ആനയിക്കുന്ന അർജ്ജുനനിൽ നിന്നുണ്ടായ േദ�
ഹസ്പർശമാണിേപ്പാൾ ജനേരാഷത്തിനു കാരണം. അർജ്ജുന വിരലുകൾ െപണ്ണുട�
ലിൽ അനാവശ്യ ഉത്സാഹേത്താെട െപരുമാറിെയന്ന േതാന്നലിലാവാം, മനഃസാ�
ന്നിധ്യേത്താെട അരുെതന്നവൾ പീഢകനുേനെര വിരൽ ചൂണ്ടിയതു്. േഖദം പ്രകടി�
പ്പിക്കുന്നതിനുപകരം, അവെള ഒറ്റക്കയ്യിൽ േകാരിെയടുത്തുയർത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്
പ്രേകാപനപരമായി സദസ്സിനു േതാന്നി. നഗ്നതുടയിൽ പാഞ്ചാലിെയ ചൂതാട്ടസ�
ഭയിൽ ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ദുേര്യാധനെന്റ െകാച്ചുമകെള, അർജ്ജുന തുടയിൽ
ഇരുത്തുകയല്ല, നിർത്തുകയേല്ല അർജ്ജുനൻ െചയ്തെതന്ന ഭീമനിരീക്ഷണത്തിൽ
സദസ്സു് വിറളിപിടിച്ച േപാെലയായി. “ആ വൃത്തിെകട്ട കിഴവെന കെല്ലറിഞ്ഞു െകാ�
ല്ലു്” എന്നു് ക്രുദ്ധകൗരവാനുകൂലികൾ കൂവി. പാഞ്ചാലി അർജ്ജുനെനയും ഭീമെനയും
വലിച്ചു േവദിക്കു പിന്നിലൂെട സ്ഥലം വിട്ടു. കുറ്റത്തിനു് പറ്റിയ ശിക്ഷ എന്ന ചാർവാ�
കസാന്ത്വനം ആണധികാരെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി എനിക്കു് േതാന്നി,
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ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരി നീതിപീഠത്തിൽ അർജ്ജുനനും ഭീമനും പാഞ്ചാലിക്കുെമതിെര
ബാലികാപീഡനത്തിനു പരാതി െകാടുക്കും. സാക്ഷിെമാഴിയുണ്ടു്. അച്ഛനും അച്ഛ�
ച്ഛനും രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ബലിദാനികളായ കൗരവകുടുംബത്തിനു്
േനെര പാണ്ഡവരുെട കടന്നാക്രമണെത്ത െചറുക്കാെത അനാഥ വിധവകൾക്കി�
നി മുേന്നാട്ടു വഴിയില്ല. ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ ബാലനീതിയുെട പക്ഷത്തു നിൽക്കു�
േമാ? അേതാ, പാഞ്ചാലിയുെട വാെമാഴിമികവിൽ മയങ്ങുേമാ?”

“കൗരവഹൃദയത്തിൽ ഇടം േനടാൻ പാവം പാണ്ഡവക്കുട്ടികെള നിർദ്ദയം പ്ര�
തിസ്ഥാനത്തു നിർത്തിേയാ കുന്തി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം തവണ കണ്ടാൽ പിെന്നന്തുേവണം ധരിക്കാൻ? നൂറ്റുവരും
ഞങ്ങളും ഒരു പന്തിയിലിരിക്കണം ഊട്ടുപുരയിെലന്നു നിർേദശിച്ച പിതാമഹനു സ്തു�
തി, പേക്ഷ, വിളമ്പിക്കിട്ടിയെതാെക്ക വാരിത്തിന്നുേമ്പാൾ കാണാം, കുന്തിയുെട
എഴുെന്നള്ളത്തും ഞങ്ങളഞ്ചുേപെര തുറിച്ചു േനാക്കലും. ദുേര്യാധനെന ചൂണ്ടി ഞങ്ങ�
െള വിരൽ െഞാടിച്ചു ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും. എത്ര കൃത്യം ഇടത്തു കടിച്ചാണു് െപാ�
രിച്ച കാളക്കാലിൽ നിന്നിറച്ചി വായിലാക്കുന്നെതന്നു േനാക്കി പഠിക്കാൻ പറയും.
നഖങ്ങളില്ലാത്ത ആ െകാച്ചുവിരലറ്റങ്ങൾ െകാണ്ടു മാത്രം ഭക്ഷണം വായിലാക്കുന്ന�
തിെനന്തു ചന്തം. അവെന്റ ചുണ്ടുകൾ നിങ്ങെള േപാെല അശ്ലീലമായി തുറക്കില്ല,
േനരെത്ത വായിൽ എറിഞ്ഞ ഭക്ഷണം അണ്ണാക്കിൽ എത്തും മുമ്പു് അടുത്ത ഉരുള
വായിേലക്കമുക്കില്ല. അപശബ്ദങ്ങളില്ലാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെതാരു ദൃശ്യാനു�
ഭവമാക്കുന്ന കൗരവക്കുട്ടികൾ എവിെട, കയ്യിൽ കിട്ടിയെതന്തും വായിലിടുന്ന പാ�
ണ്ഡവെരവിെട. ദുേര്യാധനിലൂെടയും ദുശ്ശാസനിലൂെടയുമായിരിക്കും കുരുവംശ കുലീ�
നതയുെട കഥ, വരും േയാഗങ്ങളിൽ െപാതു സമൂഹമറിയുകെയന്നു കുന്തി കണ്ണുരുട്ടി
താക്കീതു െചയ്യും.”

2019/04/04

“അസ്വാഭാവിക ശരീരസ്പർശ’ത്തിെന്നതിെര പ്രതിേഷധവുമായി േകാട്ട വാതി�
ലിനു മുമ്പിൽ കൗരവ രാജകുമാരികൾ നിരാഹാരമിരിക്കുേമ്പാൾ, ‘ആജീവനാന്ത
ബ്രഹ്മചാരി’ എന്ന പട്ടത്തിൽ ചതവു് വീണു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“കരിമ്പാറെക്കട്ടാെണെന്റ ബ്രഹ്മചര്യെമന്നറിയുന്നവർ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ
കണ്ടാെലാന്നും കീഴടങ്ങില്ല. ൈലംഗികാ സ്വാദനത്തിെന്റ േപരിൽ എെന്ന അള�
ക്കാേനാ ഇളക്കാേനാ െപണ്ണുടലിനാവില്ല. എന്നെതാരു അവകാശ വാദമല്ല, അം�
ഗീകൃത സത്യമാണു് രതിയൂർജ്ജം കലർന്ന കൗമാരകാലരക്തം ഞരമ്പുകളിൽ ഓടു�
ന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഉർവശിെയ േപാെലാരു സുന്ദരി ആദ്യമായി പ്രേലാഭിപ്പിച്ചതു്
വൃദ്ധശന്തനുവിെന്റ യുവഭാര്യ. പേക്ഷ, ബ്രഹ്മചര്യം വിജയിച്ചു. ‘വിചിത്രവീര്യെന്റ വി�
ധവക’ളുമായി സഹകരിച്ചു കുരുവംശത്തിനു സന്തതികെള െകാടുക്കണ’െമന്നു് ,
രാജമാതാെവന്ന നിലയിൽ സത്യവതി െചയ്ത യാചന ഞാൻ നിരാകരിച്ചു. പിെന്ന
നിരാകരണങ്ങളുെട നീണ്ട നിരയായിരുന്നു, പാണ്ഡവാഭിമുഖ്യം സംശയിച്ചു എെന്ന
തളർത്താൻ കുടിലദുേര്യാധനൻ തട്ടിക്കൂട്ടിയ കപടനാടകത്തിൽ, കൗരവരാജകു�
മാരികൾ ഇരകളായി. കാലിൽ വീണു നമസ്കരിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികെള ‘അരുത്’
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എന്നുച്ചരിച്ചുയർത്തുേമ്പാൾ േതാളിേലാ കക്ഷേത്താ അരെക്കട്ടിേലാ ആകസ്മികമാ�
യി െതാട്ടു െതാട്ടില്ല എന്നു് വരാം, എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു െകട്ടേനാട്ടം എനിക്കി�
െല്ലന്നതാണു് േനരു്. അതിെന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ‘അസ്വാഭാവികസ്പർശം’ എന്നട�
യാളെപ്പടുത്തുകയാേണാ േവണ്ടതു്?, അേതാ, ആരുെട മുമ്പിലും നമസ്കരിക്കരുതു്
എന്നാേണാ പുതുതലമുറ കാേണണ്ടതു്?”

2019/04/05

“മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു് മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ ആശ്രമം പരിപാലിക്കാൻ േകാ�
ടികൾ െചലവുവരുെമന്നു പറയുന്നതു് ആരു വിശ്വസിക്കും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആദ്യം കണ്ടാൽ ലാളിത്യത്തിെന്റ പര്യായെമന്നു േതാന്നാവുന്ന കുടിൽ ആഡം�
ബരത്തിെന്റ ഒളിത്താവളമാകുന്നു. ഉറക്കമുണർന്നാലുടൻ ഗംഗാതീരേത്തക്കുള്ള
പ്രഭാതസവാരിക്കു ഇരുൈകകളും േതാളിൽ വക്കാൻ കൗരവകുമാരികൾ കൂട്ടു േവ�
ണം. സുരക്ഷാഭടനും ഊന്നുവടിയും മാത്രം േപാെര? േപാരാ എന്നു് തർക്കഭാവ�
ത്തിെലാരു േനാട്ടമുണ്ടു്. നിങ്ങൾ ചൂളിേപ്പാവും. നൂേറാളം കൗരവരുെട, നാനൂറില�
ധികം െപണ്മക്കെള അടിമപ്പണിക്കു് വിട്ടുതരാനാവിെല്ലന്നു പറയാൻ ഒരു കൗരവ
രാജവധു മുേന്നാട്ടുവന്നു. ദുേര്യാധനൻ അവെള മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിച്ചു. ആസ�
ന്നമായ പാണ്ഡവാക്രമണെത്ത കായികശക്തിെകാണ്ടു േനരിടാനുറച്ച പ്രതിസന്ധി�
കാലത്തു, എല്ലാവരുെടയും പൂർണ്ണസഹകരണം േവണെമന്ന ഊന്നൽ അന്തഃപുരം
വിേധയത്വേത്താെട അംഗീകരിച്ചു. ഇേപ്പാൾ പിതാമഹെനാരു കഠിന പരീക്ഷണം
െചയ്യാൻ താൽപര്യമുെണ്ടന്നു് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യത്തിെന്റ തീവ്ര പരിശുദ്ധി എരി�
തീയിൽ െതളിയിക്കാൻ ഇരകെള ആവശ്യമുണ്ടു്. ആശ്രമത്തിെല കിടപ്പറയിൽ, പി�
താമഹെന്റ പായിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും വിവസ്ത്രരായി പ്രേലാഭന പരീക്ഷണത്തിനു്
കൂെട കിടക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള കൗരവരാജകുമാരികളുെട പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയാ�
ണു് ഞങ്ങൾ. നിശാപരീക്ഷണത്തിനു് േശഷം, പായിൽ നിന്നു് ‘പീഡകനും പീഡിത�
കളും’ രാവിെല എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ, ഒളിേഞ്ഞാ െതളിേഞ്ഞാ ഉള്ള ൈലംഗികാനു�
ഭവത്തിനു താനും, രതിയാക്രമണത്തിനു െപൺകുട്ടികളും, ഇരയായിട്ടിെല്ലന്നു പരി�
േശാധിക്കാൻ വിദഗ്ധസംഘവും ആശ്രമ മുറ്റത്തു നിത്യവും സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കണം.
‘തകർക്കാനാവില്ല ഈ ബ്രഹ്മചര്യം പ്രേലാഭിപ്പിച്ചാലു െമത്ര നിങ്ങൾ’ എന്നാണു
നവതി കഴിഞ്ഞ പിതാമഹെന്റ െവല്ലുവിളി. ആയുധനിർമ്മിതിക്കായി ഗ്രാമ ഗ്രാമാ�
ന്തരങ്ങളിെല ആലകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ദുേര്യാധനൻ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചേതാ�
െട എെന്റ നിശീഥിനികളും.

2019/04/06

“പ്രണയാഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരത്തിലാണു് പാഞ്ചാലിെയ
നിങ്ങൾ പരസ്യ വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഇരയാക്കിയെതന്നു പറഞ്ഞതു് പാണ്ഡവര�
ല്ല, വിദുരർ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.
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വടേക്കാട്ടുള്ള രാജവീഥിയിലൂെട നഗ്നപാദരായി ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘം
പന്ത്രണ്ടു വർഷെത്ത കാട്ടുജീവിതത്തിനായി വഴിനടക്കുന്നതു മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കാ�
ണാമായിരുന്നു. രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ ഇല്ലാെത ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം സ്വന്തമാക്കിയ കൗരവഭ�
രണകൂടത്തിനു് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ആൾക്കൂട്ടം ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിൽ
ദുേര്യാധനെന പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പാട്ടുപാടി.

“വിേവകവചനത്തിെന്റ ആൾരൂപമാേണാ വിദുരർ? അേതാ, തിന്ന ഉപ്പിനു
നന്ദിയില്ലാത്ത സൂതേനാ? എനിക്കു് പാഞ്ചാലിേയാടു് പ്രണയമുെണ്ടന്നു തെന്ന
വക്കുക അവൾ അഭ്യർത്ഥന തിരസ്കരിച്ചതിൽ എനിക്കു് പ്രതികാരദാഹമുെണ്ട�
ങ്കിൽ, അവെള പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം േപാവാൻ ഞാൻ വിടുേമാ? ഭീഷ്മർ അധ്യക്ഷ�
നായ സഭയാണു് ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയം വച്ച സ്ഥാവരജംഗമങ്ങെളല്ലാം നിയമവഴി�
യിൽ ഇനി കൗരവസ്വെത്തന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചതു് പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാ�
ഞ്ചാലിെയ ൈലംഗിക അടിമെയന്ന നിലയിൽ ഹസ്തിനപുരി അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ
േസവനദാതാവായി താമസിപ്പിക്കാമായിരുന്നിേല്ല? എെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ദുഷ്ടലാക്കി�
ല്ലാത്ത സൗഹൃദമാെണന്നും, അേതാെട വിദുരവചനെത്ത റദ്ദാക്കുന്നു എന്നതേല്ല
ശരി? പാഞ്ചാലിേയാടുള്ള പ്രണയം ഞാൻ മറച്ചുവക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്ന�
യാണു് വിറകും അടുപ്പും പുകയും ചൂടുമില്ലാെത്താരു ഊട്ടുപുര അവൾക്കുണ്ടാവെട്ട
എന്ന പ്രാർത്ഥനേയാെട, അക്ഷയപാത്രം അവെള കാത്തിരിക്കുന്നതു്.”

“അരേങ്ങറ്റ ദിനത്തിൽ കർണ്ണെന പാണ്ഡവർ ജാതീയമായി അവേഹളിച്ച�
േപ്പാൾ, ദുേര്യാധനൻ, അംഗരാജ്യത്തിെല രാജാവായി കർണ്ണെന വാഴിച്ചേതാെട,
‘താണജാതി’െയന്ന അടിയാള േബാധത്തിൽ നിന്നു് ആ േപാരാളിെയ എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി രക്ഷിച്ചു എന്നാണു ഐതിഹ്യം. ദുേര്യാധനനും കർണ്ണനും ബലിദാനി�
കളായ സ്ഥിതിക്കു്, വസ്തുത ഇനിെയങ്കിലും െവളിെപ്പടുത്തിക്കൂേട വരുംതലമുറക്കാ�
യി?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. വടക്കൻ മലകളിേലക്കു വലി�
ഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം ഉച്ചവിശ്രമത്തിനു വഴിേയാര മരത്തണ�
ലിൽ എത്തിയ േനരം.

“ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കാലത്തു തെന്ന നകു�
ലൻ അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്തുന്നതിൽ കഴിവു് െതളിയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക�
തുെകാണ്ടു അംഗരാജ്യ യാഥാർഥ്യം അേന്ന േബാധ്യമായി. കണ്ണുെകട്ടി കാഴ്ച നിേഷ�
ധിക്കുകയല്ല, കാഴ്ച നിലനിർത്തി, കുന്തിയുെടയും കൗേന്തയരുെടയും സ്വാർത്ഥത
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്ന ഗാന്ധാരിയുെട കാഴ്ച നശിപ്പിക്കുകയാണു് േവണ്ട�
െതന്നു ദുേര്യാധനൻ മറ്റു വിശ്വസ്ത കൗരവരുെമാത്തു ഗൂഢാേലാചന െനയ്യുേമ്പാൾ,
കർണ്ണൻ, ജാലകത്തിനപ്പുറത്തു ഒളിഞ്ഞുനിെന്നങ്കിലും, സംഭവത്തിനു് സത്യസാ�
ക്ഷിയായി. കർണ്ണൻ വാതുറന്നാലുള്ള ഭാവിഭീഷണി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദുേര്യാധനൻ
ഒത്തുതീർപ്പിനു മുതിർന്നു. സൂതെന്റ മകെനന്ന പരാമർശവുമായി പാണ്ഡവർ അപ�
മാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, സൂര്യപുത്രനാണു് ഈ സൂതപുത്രൻ നീ എന്നു് പ്രഖ്യാ�
പനത്തിലൂെട നിങ്ങെളെന്ന തുണക്കുെമങ്കിൽ, ഇന്നു് കണ്ട കാഴ്ച എേന്നാെടാപ്പം
ആരുമറിയാെത നശിക്കും എന്നവർക്കു കർണ്ണൻ വാക്കുെകാടുത്തു. ഏേതാ ഒരു
അംഗരാജ്യത്തിെല വ്യാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ചു അരേങ്ങറ്റഭൂമിയിൽ ദുേര്യാധനൻ കാ�
ണികെള ഒന്നു് കളിപ്പിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു വ്യാസൻ അതിെന ഞങ്ങളുെട ജീവ�
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ചരിത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, എെന്റ ഈ അവസാനഅഭിമുഖം നി�
ങ്ങൾെക്കാരു ചരിത്രേരഖയാക്കാം.”

2019/04/07

“േപടമാനിെന അെമ്പയ്തുവീഴ്ത്തിയ രസത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാളാണു്, പച്ചപ്പുല്ലിനു�
ള്ളിൽ പതുങ്ങുന്ന െവള്ളമുയലിെന ശ്രദ്ധിച്ചതു് ഒന്നു് േമേലാട്ടു് കെണ്ണറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അതാ ലക്ഷ്യം െതറ്റാെത ഇരെയ െകാത്തിപ്പറക്കാൻ, നീലവാനിൽ നിന്നു് താേഴാ�
ട്ടിറങ്ങുന്നു കഴുകൻ. പേക്ഷ, ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ കഴുകെന്റ കഴുത്തിൽ കൃത്യം കടിമുറു�
ക്കിയ േവട്ടപ്പട്ടി തെന്നയായിരുന്നു ഇന്നെത്ത മൃഗയാവിേനാദത്തിെല മികച്ച താ�
രം”, പാഞ്ചാലിേയാടു് നായാട്ടിെല ദൃശ്യാനുഭവം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അർ�
ജ്ജുനൻ.

“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞു വീണ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിപ്പിക്കുക�
യും, െവള്ളമുയലിെന കടിച്ചു െതാലിയുരിക്കുകയും-രണ്ടും മികച്ച രീതിയിൽ െചയ്യുന്ന
‘മാംസകലാകാരൻ’ ഈ വനാശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടേല്ലാ”, കിടപ്പറ മൂലയിൽ, െവളിച്ചം
വീഴാത്ത ഇടത്തു്, ചുവർ ചാരിയിരിക്കുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞു.

“അധികാരം നിലനിർത്താൻ െതാഴിൽ രഹിത യുവാക്കെള നിങ്ങൾ കുരുേക്ഷ�
ത്രയിൽ ബലി െകാടുക്കുന്നു എന്ന ചാർവാക നിരീക്ഷണേത്താെടങ്ങെന പ്രതിക�
രിക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാളയ നിർമ്മിതിയുെട അവസാനഘ�
ട്ട മിനുക്കുപണിക്കു ഓടിനടന്നു ഊർജ്ജം പകരുകയായിരുന്നു, കുളിക്കടവിേലക്കു
നടക്കുന്ന അർദ്ധനഗ്ന ദുേര്യാധനൻ.

“സൂക്ഷ്മതലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രതിേഷധങ്ങളാണു് ചാർവാകൻ ഏെറ്റടു�
ത്തിരിക്കുന്നതു് ഇെതാരു േപാർക്കളമാേണാ? ചുറ്റും േനാക്കൂ? അേതാ തീർത്ഥ
േകന്ദ്രമാേണാ? യുദ്ധം തീരുേമ്പാൾ പുറത്തുവരിക എത്ര േപർ മരിച്ചു എന്ന നീണ്ട
പട്ടികയല്ല, എത്ര േവഗം നീതിേദവത വിധി പറഞ്ഞു എന്ന മംഗളവർത്തയാണു് കു�
രുവംശത്തിെന്റ സ്വത്തുതട്ടിെയടുക്കാൻ കൂട്ടം കൂടി വരുന്ന പാണ്ഡവെര അകറ്റുവാൻ
പ്രേചാദനമായതു് പ്രകൃതിയുെട ആഹ്വാനമാണു് ൈദവവിളി എെന്നാെക്ക ഞങ്ങൾ
വീട്ടിൽ സ്വകാര്യമായി പറയും. കുരുേക്ഷത്ര, ൈദവവിളിയുെട അവസാനഘട്ടമാകു�
ന്നു. ഞാൻ ഇവിെട േപാരടിക്കുകയല്ല, എെന്ന ൈദവത്തിനു സ്വയം വിട്ടുെകാടുക്കു�
കയാണു് കുരുവംശ കിരീടം ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ നവരത്നങ്ങൾ പതിച്ചതാവാം, പേക്ഷ,
ശിരസ്സിൽ അതു് സ്ഥാപിക്കുക ഉത്തരവാദിത്വത്തിെന്റ മുള്ളാണികൾ തലേയാട്ടി�
യിൽ അടിച്ചിറക്കിയാണു് മുൾക്കിരീടെമെന്നാെക്ക മഹാകവികൾ പാടും. പാണ്ഡ�
വർ അഭയാർഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്നേപ്പാൾ, ‘ൈനപുണ്യമില്ലാത്ത െതാ�
ഴിലേന്വഷകരുെട കുടിേയറ്റ’മായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിെയെന്നാരു പണ്ഡിതാഭി�
പ്രായം ഉണ്ടായി. ഞാനതു തള്ളി, ഓടി േകാട്ടവാതിലിൽ െചന്നു് കൗേന്തയെരയും
പാണ്ഡു വിധവെയയും സ്വീകരിച്ചു, െകട്ടിപ്പിടിച്ചു െകാട്ടാരത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവ�
ന്നു. ആ ൈകകളിലാണിേപ്പാൾ പാണ്ഡവർ കുന്തേമറിയാൻ ഉന്നം വക്കുന്നതു്. ”

സായുധപാണ്ഡവർ നദീതീരെത്ത പരിശീലനക്കളരിയിൽ നിെന്നറിഞ്ഞ ത്രി�
ശൂലം, ദുേര്യാധനൻ ഇടതുൈക െകാണ്ടു് പിടികൂടി അലസമായി തിരിെച്ചറിഞ്ഞു
അർദ്ധസേഹാദരർക്കു ശുഭരാത്രി േനർന്നു.
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2019/04/08

“ഗംഗയാെറാഴുകുന്ന ഹസ്തിനപുരിയിൽ കുടിെവള്ളത്തിനിങ്ങെന പഴി പറഞ്ഞു
പരക്കം പായേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േസ്നഹജലം പദ്ധതിയിൽ കൗരവരാജവിധവകെള ഗുണേഭാക്താക്കളാക്കാ�
െമന്നു ശുദ്ധജലേസ്രാതസ്സുകളുെട അധികച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമൻ േവനലാരം�
ഭത്തിൽ വാക്കു് െകാടുത്തതേല്ല. അതു് മാനിച്ചു കൂെട? േവനലിൽ കുടിനീർ ദു�
രിതമനുഭവിക്കുന്ന വരുെട കൂെടത്തെന്നയാണു് പാണ്ഡവർ, പേക്ഷ, ദുേര്യാധനവി�
ധവ മറിെച്ചാരു നിലപാെടടുത്തു. വ്യക്തിേകന്ദ്രിത സൗജന്യെമന്ന പരിഗണനയിൽ
അരുതു ജലവിതരണെമന്നവൾ അറത്തു മുറിച്ചു തർക്കിച്ചു. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു് സു�
സ്ഥിര ജല വിതരണ പദ്ധതിയാണു് യുദ്ധാനന്തരസമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെതന്ന�
വൾ ശഠിച്ചാൽ, നീർക്കുടങ്ങൾ ദാഹാർത്തെര േതടി നീങ്ങുേമാ? ദാഹജലം പദ്ധ�
തിയിൽ കൗരവരാജവിധവകെള ഉൾെപ്പടുത്തിയാൽ നാെള നിങ്ങൾ പരാതി പറ�
യിേല്ല േസ്നഹ പരിലാളനമില്ലാെത്താരു ജലവിതരണം എത്ര യാന്ത്രികം.”

“കൗരവരാജവധുക്കൾ വ്യക്തതക്കായി കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കുന്നു, സ്ഥലജല�
ഭ്രമത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥി വഴുക്കി വീണേപ്പാൾ, നിങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചിരിച്ചില്ല എന്നതാ�
േണാ വസ്തുത?, അേതാ വാെപാത്തിെയങ്കിലും അറിയാെത ഒന്നു് ചിരിച്ചു എേന്നാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധനൻ ഉൾെപ്പടുന്ന ഉന്നതതല കൗരവസംഘം, ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട അതി�
ഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു അത്താഴവിരുന്നിനു
വന്നതേല്ല? വഴി നടക്കുേമ്പാൾ അവെരാന്നു വഴുക്കി വീണാൽ, ആതിേഥയയുെട
പണി ആർത്തു ചിരിക്കലാേണാ? അെതാെക്ക ആ മന്ദബുദ്ധി ഭീമെന്റ ദുഷ്പ്രചര�
ണമായിരുന്നിേല്ല. ദുേര്യാധനൻ എേന്നാടു് പിണങ്ങിയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു
മടങ്ങി േപായെതന്നു് ചാരവകുപ്പു േമധാവി നകുലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ട�
ത്ര െകാട്ടു് ഞാൻ ഭീമനു് െകാടുത്തു. പിെന്ന അവെന ഈ കിടപ്പറ വാതിലിൽ
കാലുകുത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എേന്നാ ഒരു കല്യാണസൗഗന്ധികം സമ്മാനി�
ച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ ഈ െകാള്ളരുതാത്തവെന ഞാൻ എത്ര നാൾ ചുമന്നു
നടക്കണം.”

ഭീമെന്റ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതീകാൽമകമായി പാഞ്ചാലി വലിച്ചു പുറേത്തെക്ക�
റിഞ്ഞു.

2019/04/09

“പല തവണ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അഭിമുഖം െചെയ്തങ്കിലും, െപറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
അെഞ്ചണ്ണമുള്ളതിൽ ഒന്നിെനെയങ്കിലും മുലയൂട്ടുന്ന രംഗം ഓർമയില്ല”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വയംവര മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചവെനയാണു ഇഷ്ടേത്താെട പരിണയിച്ചെത�
ങ്കിലും, ആദ്യരാത്രിയിൽ ഭർത്തൃമാതാവു് കിടപ്പറയിേലക്കു് തള്ളിയിട്ട മറ്റു നാലു പു�
രുഷൻമാരുെട ൈലംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കു ഇരയായി ജന്മം നൽകിയ ആ പാവം
കുഞ്ഞുങ്ങെള പരസ്യമായി പരിലാളിക്കുന്നതു പീഡകെര മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതിനു
തുല്യമേല്ല.”
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“േപാർക്കളത്തിൽ നിന്നു് മിക്കവാറും ഒളിേച്ചാടിയ അവസാനെത്ത കൗരവെന
നിങ്ങൾ ഗദയും തൂക്കി പിന്തുടർന്നതു ശ്വാസം പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ േനാക്കുകയായിരു�
ന്നു. കുളത്തിൽ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിക്കിടന്ന ദുേര്യാധനെന നിങ്ങൾ പിന്നിലൂെട പതു�
ങ്ങിെച്ചന്നു മുടിയിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചു കരയിൽ കയറ്റി, ആദ്യം െചയ്തതു് നിങ്ങളുെട
സ്വന്തം ഗദ അവെനറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നതാണു്. യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങൾക്കു് എത്തി�
ച്ചു തരും മുമ്പു് ദുേര്യാധനൻ നിങ്ങളുെട വലതു േതാളിലടിക്കുന്നതാണു് കണ്ടതു്ശരീ�
രം ഭാരിച്ചതായിരുന്നിട്ടും, കാര്യക്ഷമമായ കൂപ്പുകുത്തലിൽ പ്രഹരത്തിൽ നിെന്നാ�
ഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിെനാപ്പം, യുധിഷ്ഠിരൻ എറിഞ്ഞുതന്ന ഗദ കൃത്യം അവെന്റ വലതു
േതാൾ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ െകാതിച്ചു, നിങ്ങളുെട സ്ഥാ�
നത്തു ഞാനായിരുെന്നങ്കിൽ”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. േജതാക്ക�
ളായ പാണ്ഡവർ ജയേഭരി മുഴക്കി കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു
കുതിക്കുന്ന തണുത്തുറഞ്ഞ അപരാഹ്നം.

“ഏറിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞുമാറിയ ദുേര്യാധനൻ, ഗദ പലവട്ടം ചുഴറ്റി എനിക്കു് േന�
െര അടുത്ത പ്രഹരത്തിെന്റ മാരക ഗതി പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ േമാഹിച്ചു,
പനേയാലയും നാരായവുമായി േപാരാട്ടം വാർത്തയാക്കാൻ വരുന്ന യുദ്ധകാര്യേല�
ഖകെന്റ സ്ഥാനത്തു ഞാനായിരുെന്നങ്കിൽ.”

2019/04/10

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

“നിസ്സാര ആവർത്തനേജാലി കുടുംബത്തിനു േവണ്ടി െചയ്താൽ േപാലും, അളവി�
ലധികം പരിഗണന പ്രതീക്ഷിക്കും. കാറ്റത്തു് േമൽക്കൂരയിൽ മരെക്കാമ്പു വീണതു്
നീക്കം െചയ്യാൻ, ഉറക്കറയിൽ ചുരുണ്ടു് കിടക്കുന്ന വട്ടക്കൂറെയ കഴുത്തിനു് പിടിച്ചു
േതാടു് കടത്തി വിടാൻ, ചീരയില പറ്റിപ്പിടിക്കാെത അക്ഷയ പാത്രം േതച്ചു െവളുപ്പി�
ക്കാൻ, സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല മാലിന്യനീക്കത്തിൽ ഒരു ൈക സഹായിക്കാൻ,
അവന വനുടുക്കുന്ന തുണി അടിച്ചുതിരുമ്മി കഴുകിയുണക്കി മടക്കിവക്കാൻ, നിഷ്ക്രി�
യനാവാെത ആസ്വാദനരതിയിൽ പാരസ്പര്യേത്താെട പങ്കാളിയാവാൻ, ഓേരാന്നി�
ലും വ്യക്തിഗത കൃതജ്ഞത ആവശ്യെപ്പടും. അതു് കിട്ടിയിെല്ലന്നു േതാന്നിയാൽ ഇട�
ഞ്ഞു പടിയിറങ്ങിേപ്പായി അവിഹിതബന്ധം വികസിപ്പിെച്ചടുക്കും.”

“പേരതേപാരാളിയുെട വ്യക്തിത്വെത്ത യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങെന അടയാളെപ്പടു�
ത്തി?”, ഭരണനിർവ്വഹണം പാണ്ഡവർ ഏെറ്റടുത്ത ദിനം.

“ഹസ്തിനപുരി രാഷ്ട്രീയത്തിെല അതികായെനന്നയാൾ അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത�
വിധം ആംഗ്യചലനേത്താെട ദുേര്യാധനെന വിേശഷിപ്പിച്ചു. പ്രിയ അർദ്ധ സേഹാ�
ദരെന്റ േവർപാടിൽ വ്യക്തിപരമായ േവദനയുെണ്ടന്നു ഇടെനഞ്ചിൽ വലതുൈകപ്പ�
ത്തി വച്ചു ഏറ്റുപറഞ്ഞു. കുടുംബാംഗങ്ങെളയും അനുയായികെളയും കൂപ്പിയ ൈകക�
േളാെട അനുേശാചനം അറിയിച്ചു. പിെന്ന വാക്കു കിട്ടാെത, പരുങ്ങേലാെട, ‘അതി�
കായ’പരാമർശം ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ, സദസ്സു് ഒന്നിളകി. കുരുവംശത്തിെനാരു
‘പുത്തൻ പാത’ െവട്ടിത്തുറന്ന കാര്യം, രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നേപാെല യുധിഷ്ഠി�
രൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു നിന്നു, ‘ഹർഷാരവം’ മുഴക്കി. ചാരിതാർഥ്യ�
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േത്താെട യുധിഷ്ഠിരൻ േതരിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാേഴക്കും, അതുവെര േവദിയിൽ
തലതാഴ്ത്തിയിരുന്ന പാഞ്ചാലി സ്വയം േതരാളിയായി രഥം മുേന്നാട്ടു നീങ്ങി.”

2019/04/11

“ഭൗതികശരീരവുമായി വിലാപയാത്ര നയിക്കുന്നതു് നിങ്ങളാേണാ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര.

“അത്യപൂർവ്വ വ്യക്തി-അങ്ങെനയാണിന്നു രാവിെല യുധിഷ്ഠിരൻ പേരത േപാ�
രാളിെയ വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ദുേര്യാധനൻ ബലി
ദാനം െചയ്യുേമ്പാൾ, താൽക്കാലിക യുദ്ധ േനട്ടത്തിന്നതീതമാെയാരു അന്താരാഷ്ട്ര�
തല ദുഃഖാചരണമേല്ല േജതാക്കെളാരുക്കുക? എത്രയും േവഗം െകാട്ടാരത്തിെല�
ത്തി, നടപടിക്രമമനുസരിച്ചു രാജാവകാശത്തിനുള്ള പത്രിക അംഗീകരിച്ചുകിട്ടിയ�
േശഷം, ഔപചാരിക പട്ടാഭിേഷകത്തിലൂെട െചേങ്കാൽ കിട്ടിയാേല സംസ്കാരത്തി�
നു േവണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ പാണ്ഡവർക്കു് പൂർത്തിയാക്കാനാവൂ. െപാട്ടിത്തകരുക�
യാണേപ്പാൾ വ്യക്തിഗത പിണക്കങ്ങൾ. ചൂതാട്ടവും വസ്ത്രാേക്ഷപവും വനവാസവു�
െമാന്നുമായി, ഇെതാന്നും കൂട്ടിക്കലർത്താതിരിക്കാൻ േവണ്ട ദാർശനികാവസ്ഥയി�
െലത്തുേമ്പാഴാണു്, േപാർക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശ്രാദ്ധഘട്ടത്തിലും കനിവു കാണി�
ക്കുന്ന മനീഷികെളന്നു നാെള വ്യാസൻ ഞങ്ങെള അടയാളെപ്പടുത്തുക. തിരക്കുണ്ടു്.
ശത്രുവിെന്റ നിഷ്ടൂരമായ മാരക ഗദാപ്രഹരത്തിൽ ഒടിവും ചതവും ഏറ്റ മൃതശരീര�
ത്തിൽ സൗന്ദര്യ പരിചരണത്തിലൂെട െമാത്തം രൂപപരി വർത്തനം െചയ്തു ഞാൻ
പൂമൂടും-‘ഇവൻ എെന്റ പ്രിയ ദുേര്യാധനൻ’ എന്നു് വഴിേയാരങ്ങളിൽ ആരാധകർ വി�
ലപിച്ചു െകാണ്ടായിരിക്കും ജഡം വഹിച്ചു െകാണ്ടുള്ള രഥയാത്ര മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുക.”

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

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ യുധിഷ്ഠിരൻ അതി പ്രധാന ഔേദ്യാഗിക പ്ര�
ഖ്യാപനം നടത്തുെമന്നു് പാഞ്ചാലി മുൻ കൂർ എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു് എങ്ങെന നി�
ങ്ങൾ അറിയാനാണു്? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്ഥിനപുരിയുെട സുസ്ഥിര പ്രതിേരാധത്തി�
നു് തക്ഷശിലെയ െവല്ലുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങേളാെട, നിയുക്ത പ്രതിേരാധ�
വിഭാഗം േമധാവി ഭീമൻ േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന, ഒരത്യാധുനിക “ദുേര്യാധന സ്മാരക
ൈസനികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു് തറക്കല്ലിടുന്നതിലാണു് എേന്നാടവൾ വ്യ�
ക്തിഗതസാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായി പറഞ്ഞതു്. ഒരുമാസം മുമ്പു് വെര കൗരവ
വിേധയയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിെയ എങ്ങെന ഞാൻ ഈ ദുഃഖാചരണത്തിലും അനു�
സരിക്കാതിരിക്കും?”

2019/04/12

“ഇെതന്താ പ്രതിേരാധവകുപ്പു് േമധാവി പ്രാതലിനു വരുേമ്പാൾ ധാന്യഭക്ഷണ�
മാണേല്ലാ? കാളത്തുട െപാരിച്ചെതാന്നുമിേല്ല?”, ഭീമ കാര്യസ്ഥൻ േചാദിച്ചു.
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“അന്നദാതാവായ ചാരവകുപ്പു് േമധാവിക്കു് വിളമ്പാൻ രണ്ടു ദിവസമായി േപാ�
ത്തിൻ തുട കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നിട്ടാേണാ ൈസനികർ ആരും ഇല്ലാത്ത പ്രതിേരാധ
മന്ത്രാലയത്തിനു പ്രേത്യക മാംസ പരിഗണന? ഉപേയാഗരഹിത ഉഴവുമൃഗെത്ത
എവിെടനിെന്നങ്കിലും ഉടമസ്ഥനറിയാെത ഭീമൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അഴിച്ചു െകാ�
ണ്ടു വരെട്ട. അറക്കലും െതാലിയുരിക്കലും െപാരിച്ചു ചുടുചൂടായി വിളമ്പുന്നതും
ഊട്ടുപുര ഏറ്റു. വനവാസക്കാലത്തു സന്യസ്ഥരുെട െതാഴുത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി
വളർത്തുമൃഗങ്ങെള തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി മറ്റു പാണ്ഡവരുെമാത്തു ഭീമൻ െവട്ടിത്തി�
ന്നെതാെക്ക ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ അക്കാലത്തു െപാലിപ്പിെച്ചഴുതിയിരുന്നേല്ലാ.
നമ്മേളാരുമിച്ചേല്ല ചുവെരഴുത്തു വായിച്ചു രസിച്ചിരുന്നതു്? എവിെടേപ്പായി േമാട്ടിച്ചു
തിന്നാനുള്ള ഭീമെന്റ അടങ്ങാത്ത മാംസദാഹം?”

2019/04/13

“അധികാരം മടുെത്തങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം വാനപ്രസ്ഥത്തിനു േപായാൽ േപാ�
െര? എന്തിനു പാഞ്ചാലിെയയും അനുജന്മാെരയും കൂെട കൂട്ടുന്നു?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. നഗ്നപാദരായി ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘം വടക്കൻ മലകളിേലക്കു
വലിഞ്ഞുനടക്കുന്ന സന്ധ്യ.

“കുറുനരികൾക്കു ഈ ഉടൽ ഇരയാവുേമ്പാൾ, പാഞ്ചാലിയും നാലു ഭർത്താക്ക�
ന്മാരും രാജകീയ സമൃദ്ധിയിൽ ജീവിതം തുടർന്നും ആർമാദിക്കണം അേല്ല?”

2019/04/16

“ഇന്നെല അത്താഴവിരുന്നിലും കണ്ടു, കർണ്ണൻ വിശിഷ്ടാതിഥികേളാടു് േരാ�
ഷാകുലനാവുന്നതു് െകാട്ടാരചടങ്ങുകളിൽ കർണ്ണെന വിളിേക്കണ്ട എന്നു് േതാന്നി�
േയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േപാരാളിയും വിശ്വസ്തനും എന്ന നിലയിലാണവൻ േവണ്ടെപ്പട്ടവനായതു് വളർ�
ത്തച്ഛൻ േതരാളിയാെണങ്കിലും, കർണ്ണഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്ന രക്തം ആകാശചാ�
രിയുേടതാെണന്നറിയുന്ന ചിലെരങ്കിലും ഇവിെടയുണ്ടു്. പേക്ഷ, കുലീനമാടമ്പികൾ
എന്ന രാജമുദ്ര തട്ടിെയടുത്തവർ അവേനാടു്, “ഏതു ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു ൈസ�
നികാഭ്യാസ”െമന്നും, “അച്ഛൻ എന്തു് െചയ്യുന്നു” എന്നും േചാദിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ?”

2019/04/17

“അധികാരപർവ്വം മതിയായി, വാനപ്രസ്ഥം ഞങ്ങെള ഇതാ ൈകമാടി വിളി�
ക്കുന്നു എന്നു് നാടകീയമായി രാവിെല രാജസഭയിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം, ഇന്ന�
െല രാത്രി അന്തഃപുരത്തിൽ എന്തു് െകാടുംകാറ്റു് വീശി?”, കിതച്ചു നടന്ന നകുലേനാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭർത്താക്കന്മാർ കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചതു് െവറും ഭാഗ്യം െകാണ്ടായി�
രുന്നു, എന്നാൽ എെന്റ അഞ്ചു മക്കൾ െകാല്ലെപ്പട്ടതു് പാണ്ഡവരുെട െപാറുക്കാനാ�
വാത്ത അശ്രദ്ധ െകാണ്ടും എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട അഭിമുഖപ്രസ്താവന ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ വന്നതു് ഞങ്ങൾ െഞട്ടേലാെട വായിച്ചു. ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ
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ഭർത്താക്കന്മാെര വഞ്ചിച്ച ഭാര്യെയ ഇനി കുരുവംശ മഹാറാണി പദവിയിൽ ഇരു�
ത്തി െല്ലന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഞങ്ങേളാടേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പങ്കിട്ടു”, െചേങ്കാൽ
കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന ഏൽപ്പിക്കാൻ െനേട്ടാട്ടം ഓടുകയായിരുന്നു െകാ�
ട്ടാര ഭരണത്തിെന്റ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന നകുലൻ.

“എന്തുതരം മരണമാണു് കാത്തിരിക്കുന്നെതന്ന ഭയമാേണാ? സത്യവതിയും
പുത്രവിധവകളും കുറുനരികൾക്കിരയായി എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്, കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും
കാട്ടുതീയിൽ െവന്തുമരിച്ചു എന്നും. കാത്തിരിക്കുന്ന മരണത്തിെന്റ പ്രകൃതം ഭാവന�
യിൽ കാണുന്നുേണ്ടാ?”, അന്ത്യപദയാത്രക്കായി െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പടിയിറങ്ങു�
ന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എെന്റ ജീവെനടുക്കാൻ എന്തിനാണു് കുറുനരികളും കാട്ടുതീയും? ഈ
അഞ്ചംഗ സംഘം േപാെര?”

2019/04/18

“ജഡം കണ്ടേപ്പാൾ, െതാഴിൽപരമായി മൃദുലവികാരങ്ങളില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ
േപാലും വിതുമ്പി. േനർക്കുേനർ േപാരാട്ടത്തിൽ വധിക്കെപ്പട്ടവെന്റ മൃതേദഹമാ�
യിരുന്നില്ല. കൗരവ കാട്ടുപൂച്ചകൾ കീറിമുറിച്ചു വികൃതമാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു
കൗമാരേപാരാളിയുെട ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഇെതാെക്കയാേണാ േദ്രാണാചാര്യ�
െന്റ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ േനടിെയടുത്ത േപാർക്കള ചട്ടങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. ദൂെര നദീതീരത്തു കത്തിപ്പിടിച്ചുയർന്നിരുന്നു ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ
െഞരിക്കെപ്പട്ടവെന്റ ചിത.

“വയലിൽ പണിക്കുവന്നാൽ വിപണിനിരക്കിൽ െകാടുേക്കേണ്ട വരമ്പത്തു കൂ�
ലി?”, െമയ് വഴക്കേത്താെട ദുേര്യാധനൻ, മിക്കവാറും വിവസ്ത്രമായ ശരീരം, നിലാവു്
പടർന്ന പുഴെവള്ളത്തിേലെക്കറിഞ്ഞു.

“പട്ടാഭിേഷകം ൈവകിപ്പിച്ചു െകാെണ്ടന്താണിേപ്പാൾ ധൃതിയിെലാരു പാപനാ�
ശിനി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പരീക്ഷിത്തിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പിതൃക്കൾ െചയ്ത പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിെല േചാരയും നീരും പുഴെവള്ള�
ത്തിൽ േവേണ്ട പിൻഗാമിയായ ഞാൻ ഒഴുക്കാൻ? ഒപ്പം, കുരുവംശനായിക സത്യ�
വതി മുതൽ, മുൻതലമുറകളിെല, മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന പൂർവ്വികർക്കു
ശ്രാദ്ധഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കിരീടാവകാശിഎന്ന നിലയിൽ ബലിയിടുന്നതിെലന്താ�
ണു് ഇത്ര ൈവകാരിക ദൗർബല്യം നിങ്ങൾ കാണാൻ? പിതൃക്കൾക്കു് സേഹാദര�
തുല്യരായിരുന്ന ദുേര്യാധനനും ദുശ്ശാസനനും, എനിക്കു് പിതാവായിരുന്ന അഭിമന്യു�
വിനും, വീരമൃത്യു വരിച്ച സാധാരണ കൗരവസഖ്യ ൈസനികർക്കും ഇന്നു് ഉപചാര�
േത്താെട ബലിയിട്ടു. യുദ്ധമില്ലാെത്താരു ശാന്തേലാകമാണു് ദിവാസ്വപ്നെമന്നു മന്ത്രി�
ച്ചു െകാണ്ടു് വിസ്തൃതമായ ജലരാശിയിേലക്കു േനാക്കി ഗംഗയിൽ മുങ്ങിനിവർന്നു.
ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല, പ്രിയ പേരതർ ൈകമാടി വിളിക്കുകയായിരുന്നു.”

2019/04/19

“കുതിരപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണക്കഥകൾ ഉൽ�
പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ആസുരകാലത്തു, െകാട്ടാരം വകയിൽ ഒരൗേദ്യാഗിക ജീ�



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 460

വചരിത്രകാരൻ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് നിങ്ങൾ േമാഹിക്കുന്നുേണ്ടാ”, വാന�
പ്രസ്ഥത്തിനു പാണ്ഡവരുെട കൂെട പടിയിറങ്ങിയ പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“വ്യാജ പ്രശംസകളും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആേക്ഷപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എന്തു്
ഔേദ്യാഗിക ജീവചരിത്രമാണു് ഭാവിതലമുറകൾ പാണ്ഡവെര കുറിച്ചു് വായിക്കാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുക?”

“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും നിേഷധിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജ വിധവകൾ, പ്രതിേഷ�
ധം അറിയിക്കാൻ അരമനയിൽ വന്നേപ്പാൾ, കൂട്ടത്തിെലാരു ഇളമുറ രാജകുമാരിയു�
െട കവിളിൽ ൈലംഗികാതിക്രമെമന്നു േതാന്നും വിധം, യുധിഷ്ഠിരൻ േതാണ്ടുകേയാ
തേലാടുകേയാ െചയ്തു എന്നാണു കുന്നായ്മക്കൂട്ടങ്ങളുെട ആേരാപണനിർമ്മിതി. െപ�
ണ്ണുടൽ സ്പർശനത്തിൽ രാജപദവി വഹിക്കുന്നവർെക്കാെക്ക മാതൃകാ െപരുമാറ്റച്ച�
ട്ടെമാന്നുമിേല്ല?”െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുടിനീരും ധാന്യവും ആയിരുേന്നാ ആവശ്യങ്ങൾ? ‘എെന്റ അച്ഛനു ഒരച്ഛൻ
മാത്രേമ ഉള്ളു എന്നാൽ പാണ്ഡവരുെട ൈവവിധ്യപിതൃത്വം കുരുവംശത്തിനു അപ�
മാനം’ എന്നവൾ മന്ത്രിച്ച േശഷം, നാടകീയമായി ഒച്ചെവച്ചു, “ധാന്യം തരൂ കുരു�
േക്ഷത്ര വിധവകളുെട പട്ടിണിയകറ്റൂ.” ആംഗ്യവിേക്ഷപങ്ങേളാെട നിലവിളിച്ചാൽ
ആരും െചവിതരിേല്ല? ആവിഷ്കാര സാമർഥ്യം കണ്ടനുേമാദിച്ചു കവിളിെലാന്നു
തേലാടിയതാേണാ സകലവിധ രതിപരീക്ഷണങ്ങളുെടയും കൂത്തരങ്ങായ ഹസ്തി�
നപുരി െതരുവുകളിൽ പുതിയ അരമനരഹസ്യം? ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരിെയ�
ന്നു േനരം െവളുത്താലുടൻ അട്ടഹസിച്ചിരുന്ന പിതാമഹൻ (അഭിവന്ദ്യ ഭീഷ്മനാമം
തങ്കലിപിയിൽ േകാറിയിടെട്ട േവദവ്യാസൻ), പുതു തലമുറ കൗരവരാജകുമാരിക�
െള ഇരുവശത്തും ൈകത്താങ്ങായി കൂട്ടി മണിക്കൂറുകേളാളം െതരുവുകളിൽ നടക്കു�
ന്നതു് നിങ്ങളുെട പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾെക്കാന്നും കണ്ട ഓർമയിേല്ല?”

“ആരുെട അത്താഴത്തിനുേവണ്ടിയാണു് ഒന്നിലധികം മാനുകെള കെല്ലറിഞ്ഞു
വീഴ്ത്തുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കയ്യിലുള്ളതു് ഉച്ചയൂണിനു െപാരിെച്ചടുക്കും. ദ്വാരകയിലുള്ള സുഭദ്ര പരിലാളന�
മിഴിേയാെട വിളമ്പിത്തരുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കും. അടുത്ത ഇരെയ ചുമന്നു ക്ഷീ�
ണമഭിനയിച്ചു ആശ്രമത്തിെലത്തി പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ ഏറിയും.” ഒരു കയ്യിൽ
കഴുെത്താടിഞ്ഞ മാനും മറുകയ്യിൽ കൽച്ചീളുമായി ഉന്നം േനാക്കിയിരുന്ന അർജ്ജു�
നൻ, ഓടിത്തളർന്ന പുലിെയ േപാെല കിതച്ചു.

2019/04/20

“തത്സമയ യുദ്ധവാർത്ത െമനഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രെര രസിപ്പിക്കുകയാേണാ ഇഷ്ടവി�
േനാദം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സഞ്ജയേനാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി രാജമന്ദിരം.

“കണ്ടേപാെല േവണം കുരുേക്ഷത്ര വിവരണെമന്നു വ്യാസൻ താക്കീതു തന്ന�
തു് ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം എെന്ന കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ആേരാടു് േചാദിച്ചറിയും, അന്ന�
ന്നെത്ത തലയറുക്കൽ? മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ യുദ്ധവാർത്ത ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യിൽ വന്നു തുടങ്ങിയേതാെട ‘കണെക്കടുപ്പ്’ എളുപ്പമായി. മുഖം മൂടി ധരിച്ചു



461 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം അഞ്ചു്

‘പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പു ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ കുറിെപ്പടുത്തു. കൗരവർക്കനുകൂ�
ലമായി, അപ്പേപ്പാൾ കാണുന്ന േപാെല, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് മുമ്പിൽ േനർസാക്ഷിെയ
േപാെല വിളമ്പും. പുത്തൻ വധവാർത്ത ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ തരൂ. പാണ്ഡവതല�
െയാന്നും ഉരുളാത്തതിൽ ഉറക്കം വരാെത െഞളിപിരിയിലാണന്ധൻ.”

“പന്ത്രണ്ടു വർഷവും ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നീക്കം െചയ്തു എന്നാ�
േണാ ഇേപ്പാൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക സന്യ�
സ്ഥ ആശ്രമകാര്യദർശിേയാടു് േചാദിച്ചു. അജ്ഞാതവാസത്തിനു പാഞ്ചാലിയും ഭർ�
ത്താക്കന്മാരും ആേരാരു മറിയാെത ഒളിവിൽ േപായ കാലം.

“അങ്ങെന െകാതിച്ചാൽ േപാലും, പാണ്ഡവർ പണി െചയ്തു തീർക്കുേമാ?
കൗരവ ചാരസംഘം പാണ്ഡവരുെട നല്ലനടപ്പേന്വഷിക്കുവാൻ മുമ്മൂന്നുമാസം കൂടു�
േമ്പാൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കാട്ടിൽ വരും. പാണ്ഡവെപരുമാറ്റം കുഴപ്പമിെല്ല�
ന്നു് ഞങ്ങൾ േരഖാമൂലം അറിയിക്കണം. മാലിന്യനീക്കം പാണ്ഡവർ കാരണെമാ�
ന്നും പറയാെത സ്തംഭിപ്പിക്കും. അവർ േചാദിച്ചെതന്തും ഞങ്ങളേപ്പാൾ വാരിെക്കാ�
ടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും. പരിത്യാഗികെളങ്കിലും, ൈജവ വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ മൂല�
യിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ആെക വിരണ്ടുേപാവും. പാണ്ഡവെര
പ്രകീർത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ പനേയാലയിൽ അടയാളെപ്പടുത്തിയ രഹസ്യേരഖ കാണി�
ച്ച േശഷം മാത്രേമ കൗരവസംഘത്തിനു ൈകമാറാവൂ എന്ന നിബന്ധന വക്കും.
ഞങ്ങൾ അടിയറവു വക്കും വെര തുടരും വിലേപശൽ.”

2019/04/21

“െമെല്ല, െമെല്ലയാണേല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു്? അക്ഷയ പാത്രത്തിെല
ഭക്ഷണലഭ്യത കുറഞ്ഞതാേണാ കാര്യം? അേതാ, അന്നനാളത്തിൽ പ്രശ്നം വല്ല�
തും?” കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട കാണാവുന്ന ഊട്ടുപുരയിൽ, നിലത്തു ചമ്രം പടി�
ഞ്ഞിരുന്ന ഭീമെന േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആനത്തലേയാളം ഉരുട്ടി വായിലിട്ടാൽ, അന്നനാളത്തിലൂെട അതിറങ്ങും മു�
മ്പു് രണ്ടാമെതാരു ‘ആനത്തല’ വായിേലെക്കറിയുന്ന പതിവു് നിർത്തണം എന്നു്
ഞാൻ കയർത്തു. വാരിവലിച്ചു സൗജന്യഭക്ഷണം അകത്താക്കി, ‘അഗ്നിമാന്ദ്യം,
ദഹനക്ഷയം’ എന്നു് പറഞ്ഞു നകുലെന മരുന്നു് േതടി സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിേലക്കു്
ഓടിക്കുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടി അേതാെട നിന്നു.”

2019/04/23

“സന്യാസ സമൂഹങ്ങളേല്ല അയൽക്കാർ? പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടു കാട്ടുകു�
ടിലിൽ കഴിേയണ്ടി വരുന്ന നിങ്ങളുെട വ്യഥകെളാന്നും സഹാനുഭൂതിേയാെട േചാ�
ദിച്ചറിയാറിേല്ല?”, വസന്തകാല നിറങ്ങൾ വ്യാപിച്ച കുന്നിൻമുകളിെല ആശ്രമങ്ങളി�
േലക്കു് െകാട്ടാരം േലഖിക വിരൽ ചൂണ്ടി.

“കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ചിട്ടും രാജകീയ െസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒെരാറ്റ സന്ധ്യയിൽ നഷ്ടെപ്പ�
ടുത്തിയ പാണ്ഡവർ, അെല്ല? എന്ന അവരുെട ആദ്യ േചാദ്യം തെന്ന അേന്ത വാ�
സികളുെട കൂട്ടച്ചിരിേയാെട ആയിരുന്നു. ഭക്ഷ്യ ധാന്യം, മരുന്നു് , വസ്ത്രങ്ങൾ ഒെക്ക
പതിവായി െകൗരവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്നു് കഴുതപ്പുറത്തു് എത്തിക്കും. പകരം
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കൗരവ ഭാവിസുരക്ഷെയ ബാധിക്കുന്ന പാണ്ഡവ രഹസ്യങ്ങൾ താളിേയാലയിൽ
ഉടേയാനവർ തിരിച്ചും അയക്കും”, ആശ്രമങ്ങളിെല ൈജവമാലിന്യം ദൂെര െകാണ്ടു്
േപായി സംസ്കരിച്ചു കുന്നിനു താെഴ ജലാശയത്തിൽ തുണി തിരുമ്മി കുളിച്ചു ഈറൻ
മുടിയുമായി പടി കയറി വരുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട നിഴൽ വീണേപ്പാൾ, പാണ്ഡവർ മാ�
രകായുധങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പണിയിൽ െപെട്ടന്നു് തിരക്കു് കാണിച്ചു.

“വിശ്വവിഖ്യാത തള്ളവിരൽ? വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ‘ഗുരുദക്ഷിണ’യായി
ഈ വിരൽ ആയിരുന്നിേല്ല കുടില േദ്രാണർ മുറിച്ചു വാങ്ങിച്ചതു്?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“മുറിച്ചു നീക്കിയ ഇടം മുഖേത്തക്കാൾ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരു�
ന്നു. വിരൽനഷ്ടം അവർ ൈവകാരികമായി ഏെറ്റടുത്തു. പ്രേത്യക പരിഗണന കുരു�
വംശചരിത്രത്തിൽ തരാെമന്നു കീഴാളകവി വ്യാസനും സമ്മതിച്ചു. വിരൽ ഇല്ലാെത
അെമ്പയ്യാനും പഠിച്ചു. വിരൽനഷ്ടം ഞാൻ മറന്നു. ഒരു നാൾ രാവിെല ഉറക്കമുണർ�
ന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ കണ്ടെതന്തായിരുന്നു എേന്നാ? പണ്ടു ഗുരുവിനു സമർപ്പിച്ച
തള്ളവിരലുണ്ടു്, തിരിെച്ചത്തിയിരിക്കുന്നു!. പരിചയേക്കടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ പഴംതു�
ണിെയടുത്തു് ഞാൻ ൈക മൂടിെക്കട്ടി”, ഏകലവ്യൻ ൈക വീണ്ടും ഒളിപ്പിച്ചു.

2019/04/24

“ആെളാരു സൗമനസ്യക്കാരനായ വഴികാട്ടിമാത്രമാേണാ? അേതാ, പരു�
ക്കൻ രീതിയിെലാരു തിരുത്തൽശക്തിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഭയാർഥികളായി കുന്തിയും മക്കളും ഹസ്തിനപുരിയിൽ വരും വെര, ഭീഷ്മർ,
േപായകാല െപാങ്ങച്ചക്കഥകൾ പറഞ്ഞു, ആഡംബര സമൃദ്ധമായ ആശ്രമ മുറ്റ�
ത്തു രാജ്യതന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങെള, ശബ്ദം ഘനഗംഭീരെമങ്കിലും, കുടുകു�
െട രസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ക്ഷയേരാഗിെയന്നു േലാകം മുറുമുറുപ്പില്ലാെത അംഗീകരി�
ച്ച മുൻരാജാവു് വിചിത്രവീര്യനു പായകൂട്ടു കിടക്കാൻ, എന്തിനാണു് മൂന്നു കാശിരാജ
കുമാരികെള തട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നതു്? േരാഗശുശ്രൂഷക്കായി വാരണാവതം മലെഞ്ചരു�
വിെല േവനൽക്കാല വസതിയിൽ താമസിപ്പിക്കുകയേല്ല ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട
േവണ്ടിയിരുന്നതു്? നിങ്ങളുെട അവിേവക നടപടി െകാണ്ടേല്ല കാശിരാജകുമാരി
അംബ ആത്മഹത്യ െചയ്തതും, കുരുവംശ രാജാവു് മക്കളില്ലാെത മരിച്ചുേപായതും?,
ധാർമ്മിക േരാഷേത്താെട, കൗമാരകാലത്തങ്ങെന േചാദിച്ചതിൽ പിെന്ന ഞാൻ,
ദുരഭിമാനിയായ കാരണവരുെട സ്ഥിരം േനാട്ടപ്പുള്ളിയാണ്”, ‘ജനഹിതായ പദ്ധ�
തി’യനുസരിച്ചു ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ െചന്നു് സാധാരണക്കാരുെട ‘നാഡി പി�
ടി’ക്കാൻ നൂറ്റുവർ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന േനരമായിരുന്നു.

“പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വെത്ത കുറിച്ചു് കൗരവ വധുക്കൾ ഇത്രമാത്രം
പരിഭ്രമിക്കുന്നതിെന്റ പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കാേമാ? ‘ഒരു ദാമ്പത്യം ഒരു ഭർത്താവ്’
എന്ന തത്വസംഹിതയുെട ബലിയാടുകളായ നിങ്ങൾെക്കന്തറിയാം, അഞ്ചു േദവസ�
ന്തതികെള നിത്യവും പരിലാളിേക്കണ്ടതിെല പ്രയാസങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ദുേര്യാധനവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു കുടിേയറും മുമ്പു് പാ�
ണ്ഡവർ നവവധുവുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇടേവള.
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“ബഹുഭർത്തൃത്വം പാഞ്ചാലി ആേഘാഷിക്കെട്ട എന്നാണു അന്തഃപുരേയാഗ�
ത്തിൽ മറ്റു കൗരവവധുക്കളുമായി ഹൃദയം തുറക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ആശംസിച്ചതു്.
എന്നാലവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ െചയ്യുന്നേതാ? കുറ്റിയടിച്ചു ഭർത്താക്കന്മാെര െകട്ടി�
യിട്ടു, ഒെന്നാന്നായി തന്നിഷ്ടത്തിൽ മാത്രം െകട്ടഴിക്കുന്നതിൽ, േസവനദാതാവായ
ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിശബ്ദമായി പ്രതിേഷധിക്കുന്നുണ്ടു്. അറിയാ�
േമാ, പരസ്പരം പാണ്ഡവെര േപാരടിപ്പിക്കുകയാണവൾ. െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു കൗര�
വരാജസ്ത്രീകളും ദുേര്യാധനനു് രഹസ്യമായി ‘കപ്പം’ െകാടുക്കുന്നുണ്ടു് എെന്നനിക്കറി�
യാം. അെതന്തിെനേന്നാ? പരിപൂർണസഹവർത്തിത്വം ഉറപ്പു വരുത്താൻ. ദുേര്യാ�
ധനൻ എെന്റ അംഗീകൃത ഇണയായി രുന്നിട്ടും, നൂറു കൗരവരും നൂറു ഇണകളും പാ�
രസ്പര്യേത്താെട പായിൽ കിടന്നുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കളാണു് എന്ന വസ്തുത പാഞ്ചാ�
ലിെയ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ അടയാളെപ്പടുത്തി. അതു് നിങ്ങൾ രാജ്യേദ്രാഹമായി
െപാക്കിക്കാേട്ടണ്ട കാര്യെമാന്നുമില്ല.”

2019/04/25

“േലാലേലാലമായ ഈ ൈകകൾ െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ അവെന ഒറ്റയ്ക്കു് െകാന്നു
എന്നാേണാ പറഞ്ഞു വരുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റ അവസാന വർഷം. െചേങ്കാൽ തട്ടിെയടുക്കാൻ കിരീടാവകാശി പരീ�
ക്ഷിത്തു്, മൂർക്കൻ പാമ്പിെന െകാണ്ടു യുധിഷ്ഠിരെന കടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത െത�
ളിഞ്ഞ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ. വിഷേമറ്റുമരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ, സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു
വനവാസത്തിനു പാണ്ഡവർ തയ്യാറാവുെമന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്ന െകാട്ടാരഭൂമിക.

“കീചകെന ഞാൻ െകാല്ലുകെയാന്നുമായിരുന്നില്ല യുവശരീരത്തിൽ നിന്നു്
ആത്മാവിെന േവർെപടുത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ െകാലയുെട കർത്താവു
എന്ന േദശീയ പ്രശസ്തി ഭീമനു് േവണം കിട്ടാെനന്നു ഞാൻ േനരെത്ത ഉറച്ചു. ഔേദ്യാ�
ഗിക കീചകവസതി ആഡംബരപൂർണ്ണെമങ്കിലും, ചാരസാന്നിധ്യം ശക്തെമന്ന
െപാതുധാരണയിൽ, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത നിശാവിേനാദങ്ങൾ നൃത്തമണ്ഡപത്തി�
േനാടു് േചർന്ന വിശ്രമ സേങ്കതത്തിേലക്കു കീചകൻ കൗശലപൂർവ്വം മാറ്റിയിരുന്നു.
രതിേസവനദാതാക്കൾക്കു രഹസ്യമായി വന്നു േപാവാനുള്ള സൗകര്യം നിർണ്ണാ�
യക രാത്രിയിൽ തുണയായി. കീചകൻ എെന്ന പായക്കൂട്ടിനു ക്ഷണിച്ചു, ക്ഷണം
നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. കീചകവസതിയിൽ പതിവായി അത്താഴം െകാണ്ടു െകാടു�
ക്കുന്ന ഞാൻ (അവെന്റ സേഹാദരിയും വിരാടരാജ്ഞിയുമായ സുേദഷ്ണയുെട വ്യക്തി�
ഗത േതാഴിെയന്ന നിലയിൽ എെന്റ ദിനചര്യയിൽ െപടുമായിരുന്നു അവിവാ ഹി�
തകീചകെന്റ തീൻശാല പരിചരണം) ലഹരിപാനീയത്തിൽ മദ്യം അളവു കൂട്ടിയതു
കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. സാഹചര്യങ്ങൾ തുണച്ചു എന്നർത്ഥം. അർദ്ധരാത്രിേയാ�
െട നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ ആടിയാടി വന്ന കീചകൻ, ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നതും ഉറങ്ങി�
േപ്പാവുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച എനിക്കു്, പിന്നീടുള്ള നടപടി നിസ്സാരമായി. മൂക്കും വായും
പിടിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ തക്ക ആയുധമായി മാറി, പട്ടിൽ തീർത്ത തലയിണകൾ.
തളർന്നുറങ്ങിയ യുവേകാമളെന തീെര േദഹാധ്വാനമില്ലാെത ഞാനങ്ങെന ശവമാ�
ക്കി. രാവിെല പരിചാരകർ വന്നേപ്പാൾ കാണുന്നതു് ഉറക്കത്തിെലന്നേപാെലാരു
കീചകജഡം. തിരക്കു് കൂടും മുമ്പു് ഭീമൻ ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് പുറത്തു വന്നു ഇരുൈക�
കളും നാടകീയമായി ഉയർത്തി, പാതിരാെകാലയുെട ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുത്തു.
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‘ൈസരന്ധ്രി’െയന്ന എെന്ന കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുടിലകീചകൻ ഈ ൈക�
കളിൽ പിടഞ്ഞാണു് നിശ്ചലനായതു് എന്നവൻ വികാരഭരിതനായി അവകാശെപ്പ�
ട്ടേപ്പാൾ, ദൂെര ദൂെര കൗരവസഭയിെല നീതിമാൻ ഭീഷ്മരും ‘ശരി ശരി’ എന്നുറെക്ക
പറഞ്ഞതു് നിങ്ങളും ഒരുപേക്ഷ, േകട്ടിരിക്കും. എന്തിനു ഞാൻ കീചകൻ െകാന്നു,
എന്തു െകാണ്ടു് ഭീമൻ െകാലക്കുറ്റം ഏെറ്റടുത്തു എന്നെതാരു േചാദ്യചിഹ്നമല്ല, േവ�
നൽ മഴ െപയ്യുന്ന ഈ തണുത്ത രാത്രിമുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാമനയുെട
കഥയാണു് ‘പ്രണയപർവ്വം’ എന്ന ആത്മകഥയിൽ അതു് നിങ്ങൾക്കു് വായിക്കാ�
നാകും, അതുവെര കാത്തിരിക്കൂ.”

“േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാളയത്തിെലത്തിയ പിതാമഹൻ കുളിച്ചു ലഘുഭക്ഷണം
കഴിച്ച ഉടൻ എടുത്തേല്ലാ പനേയാലയും നാരായവും. കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം ഭാവി തല�
മുറയ്ക്കായി അടയാളെപ്പടുത്താൻ ഉറച്ചുേവാ, കൗരവസർവ്വൈസനിക േമധാവി?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല ൈവകുേന്നരം യുദ്ധം െചയ്തു തളർന്നാണു് കൂടണഞ്ഞതു് പുഴയിൽ നീ�
ന്തി േചാരയും നീരും കഴുകിക്കളഞ്ഞു മടങ്ങിെയത്തി ഞാൻ പഴച്ചാർ ചുേണ്ടാടടുപ്പി�
ച്ചില്ല, ഇടിച്ചുകയറി വന്ന ദുേര്യാധനൻ മുഖേത്തക്കു് വിരൽചൂണ്ടി േചാദിക്കുന്നു, എത്ര
പാണ്ഡവ തല ഇന്നു് െവട്ടി? ഒന്നും െവട്ടിയിെല്ലന്നു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ വാ തു�
റന്നില്ല, കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ചവൻ കളിയാക്കുന്നു ഒരു പാണ്ഡവ തല േപാലും ഉരു�
ട്ടാത്ത നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന ഒരു കുടം പഴച്ചാർ േമാന്താൻ കഴിയുന്നു? അേപ്പാളുറ�
ച്ചു, നിത്യവും പനേയാലയിൽ മാനവികതക്കായി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട, ഓമനിച്ചു വളർ�
ത്തിയ പാണ്ഡവക്കുട്ടികളുെട കഴുത്തുേവേട്ടണ്ട നിേയാഗം ഞാെനങ്ങെന ൈകകാ�
ര്യം െചയ്യുന്നു.”
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“ൈലംഗിക കുറ്റവാളിെയന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷാനിയമമനുസരിച്ചു പരസ്യ വിചാ�
രണ േനരിേടണ്ട നിങ്ങൾെക്കവിെട നിന്നു് കിട്ടി, അഭിവന്ദ്യപാഞ്ചാലിെയ നാടു കട�
ത്താൻ അധികാരം? േചാദിക്കുന്നതു് ചാർവാകൻ. നീതിേബാധത്തിെന്റ അവ�
സാന വാെക്കെന്നാെക്ക അറിയെപ്പടുന്ന വിദുരർ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപ�
െത്ത അപലപിെച്ചങ്കിലും, ഒന്നും കണ്ട ഭാവമില്ലേല്ലാ, മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർ�
ത്തിനിെയ കൗരവഅടിമയാക്കി കാട്ടിലയക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. കാലവർഷ പ്രതീതിയുണർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം. ഇടിയും മിന്നലുമാ�
യി, രാത്രി െപയ്ത മഴ േതാർന്നു അശാന്തമാെയാരു മൗനം നീറിപ്പിടിച്ച േകാട്ടക്കക�
െത്ത മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് കാണാമായിരുന്നു, മഴെവള്ളെമാഴുകുന്ന െപരുവഴിയിലൂെട
ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘം നഗ്നപാദരായി വടക്കൻ മലകളിേലക്കു കാൽ മുേന്നാട്ടു
വക്കുന്നതു്.

“െതറ്റിേപ്പായി പതിവുേപാെല നിങ്ങൾക്കും ചാർവാകനും. ഞാൻ ഭരണകൂട
വക്താവു് മാത്രമാണു്, ഭരണകൂടമല്ല. കാഴ്ച പരിമിതെനങ്കിലും, ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ധൃത�
രാഷ്ട്രർ തെന്നയാണു് ഏകാംഗ ഭരണകൂടം. ഇന്നെല ചൂതാട്ടസഭയിലുണ്ടായെതാ�
െക്ക ഇന്നു് , ഭാഗ്യം, ഹസ്തിനപുരി ഔേദ്യാഗിക േരഖയാണു് പനേയാലെയാന്നിനു്
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നിശ്ചിത സംഖ്യ ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ അടച്ചാൽ, ഏതണ്ടനും അടേകാടനും േന�
ടാം ഒരു ൈകപ്പിടി കുരുവംശ േരഖകൾ. രഹസ്യാത്മകതക്കു് വിേധയമല്ല ഒന്നും.
അതുെകാെണ്ടാരു ഗുണമുണ്ടായി, കുതിരപ്പന്തികളിൽ കാലാകാലമായി വിഴുപ്പുകഥ
െമനയുന്നവർക്കു ഇേപ്പാൾ േശ്രാതാക്കളില്ല. രാജമുദ്രയുള്ള ഔേദ്യാഗിക േരഖകൾ
നാടുനീെള കിട്ടുേമ്പാൾ എന്തിനു വായിക്കണം ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെര�
ഴുത്തുകൾ? സുതാര്യതക്കുേവണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവത്തിൽ ഞങ്ങെള തുറന്നു അനുേമാദി�
ച്ചതു തക്ഷശില സർവ്വകലാശാലയിെല രാജ്യതന്ത്ര ഗേവഷകരാണു് അെതാെക്ക�
യേല്ല ഈ കുരുവംശത്തിെന്റ കമനീയത, പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃേത്ത? ‘മാറി
നിൽക്കു് അേങ്ങാട്ട്’ എെന്നാന്നും ഈ മാധ്യമ സൗഹൃദ ദുേര്യാധനൻ ആേരാടും
പറയില്ല.”

“പ്രണയമിഴികളിലൂെട ഭർത്താക്കന്മാേരാടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാേണാ, ഭർ�
ത്തൃനിന്ദയുെട െവഞ്ചാമരങ്ങൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ വായിച്ചു നിഗമന�
ത്തിൽ എേത്തണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആർക്കറിയാം. സാന്ദർഭികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നാൽ സന്ദർഭം
മാറുേമ്പാൾ, ‘പ്രണയ മിഴി’യുെട സാധുത തീരിേല്ല”, അന്തഃപുരത്തിൽ വരും മുമ്പു്
േരഖാമൂലം പാണ്ഡവർ അനുമതി േനടിയിരിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടു�
കയായിരുന്നു മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“എല്ലാവെരയും ആട്ടിെത്തളിച്ചു വീണ്ടും കാട്ടിേലക്കു്? യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഈ േപാ�
ക്കു്, നിങ്ങേളാെടാെക്ക ആേലാചിെച്ചടുത്ത തീരുമാനം ആയിരുേന്നാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. രാജവസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു വൽക്കലം ധരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻ
മഹാറാണി പാഞ്ചാലി.

“സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വൃദ്ധഭർത്താവു് അധികം ൈവകാെത കാലം െച�
യ്യുെമന്നും, മഹാറാണിെയന്ന നിലയിൽ അധികാരം എനിക്കു് വന്നു േചരുെമന്നും
ഇളമുറനകുലൻ പലേപ്പാഴും ൈധര്യം തന്നതു് മറക്കുന്നില്ല. ഭർത്താവിെന്റ മരണ�
േശഷം ആർജ്ജിതകുടുംബ സ്വത്തും പദവിയും ഭാര്യക്കു് വന്നു േചർന്നാൽ മാത്രേമ
അവളുെട വ്യക്തിത്വം േലാകത്തിനു വ്യക്തമാവൂ എന്നറിയാത്ത, സരളഹൃദയനായ
യുധിഷ്ഠിരെന കുറിച്ചു് മാറിയ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല.”

2019/04/27

“അന്തിമപദയാത്രയിലും അവസാനമാണേല്ലാ ഇടം? ആെരല്ലാം കൂെടയുണ്ടു്
എന്നു് േനാക്കാെത യുധിഷ്ഠിരൻ കാൽ മുേന്നാെട്ടടുക്കുന്നതിൽ, ആണധികാരപർ�
വ്വം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നതു് കാണാെത േപാേയാ?”, പാഞ്ചാലി പടിയിറങ്ങുകയായി�
രുന്നു. പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തു അധികാരത്തിൽ കയറിയ പരീക്ഷിത്തിെന്റ അമ്മ,
ഉത്തര, മട്ടുപ്പാവിൽ ഉദാസീനതേയാെട ഒതുങ്ങി “കുഴഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ, വാരിേക്കാ�
രി മരണേദവത പരിലാളിക്കുന്നതു കണ്ടുേവണം, േലാകവുമായുള്ള ബന്ധം വിടാൻ.
പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതായിരിക്കും, മരണമുഹൂർത്തത്തിെല
അമംഗള കാഴ്ച.”

“വീണില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ, മരണാഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നുേവാ, അേതാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശരശയ്യക്കു് ചുറ്റും പാണ്ഡവ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത രാ�
ത്രി. നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിയിരുെന്നങ്കിലും, കാഴ്ച പരിമിതമായിരുന്നു.
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“കുരുേക്ഷത്രവും മരണചിന്തയും കൂട്ടിക്കുഴക്കുക വഴി െമാത്തം ഭീഷ്മജീവിതെത്ത
നിങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളിേലെക്കാതുക്കുകയാണു് േപാരാട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ മുറിപ്പാടു�
കൾ ആകസ്മികതയായി േവേണ്ട കാണാൻ? സുരക്ഷിതേകാട്ടക്കകെത്ത മരക്കൂട്ട�
ങ്ങൾ ക്കിടയിെല ആശ്രമ ഉദ്യാനത്തിൽ, ഏകനായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു സമാ�
ന്തര േലാകത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാവാമായിരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പകൽക്കിനാവു് കാ�
ണാറുള്ള േപാെലാരു സ്വാഭാവിക അനുഭവമാണു്, നക്ഷത്രങ്ങെളണ്ണി ഈ വിജന�
ഭൂമിയിൽ മരണസ്വപ്നങ്ങൾ െനയ്യുന്നതും.”

“പതിെനട്ടുനാൾ േപാരടിച്ചിട്ടും, േപാറേലൽക്കാെത രക്ഷെപ്പട്ട നിങ്ങൾ യുദ്ധച�
രിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുേമാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, പേക്ഷ, തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ,
ഒരു മായക്കാഴ്ച എന്ന നിലയിൽ ഉള്ളുതുറന്നു് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ?”,
ഹസ്തിനപുരിയിൽ പുതിയ കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഏകാധ്യാപകനായി
െകാട്ടാരെക്കട്ടിെല ആശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കൃപാചാര്യേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. ഇടിെവട്ടിെപ്പയ്ത േവനൽ മഴയിൽ െപാടിയടങ്ങി അന്തരീക്ഷം െത�
ളിഞ്ഞ പ്രഭാതം.

“ഇടയ്ക്കിെട ആ ദുർമ്മരണങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി ഞാൻ വിസ്തരിച്ചു കാണും. ഒരി�
ക്കൽ കൂടി യുദ്ധം ആവർത്തിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് േമാഹിക്കും. മനുഷ്യ മനസ്സിെന്റ
ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ, ഭാവിയിലിനിയും വരും യുദ്ധസാദ്ധ്യത എേന്നാർത്തു്
ഹൃദയം ശാന്തമാകും…”

2019/04/28

“അസ്തിത്വ ദുഃഖം സഹിക്കാനാവാെത ആയിരുേന്നാ പാണ്ഡവർ അന്തിമപദ�
യാത്ര െചയ്തതു്?”, പുതിയ മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു, “അേതാ െചേങ്കാൽ തരാെത കളിപ്പിച്ച യുധിഷ്ഠിരെന, കൗരവരാജവിധ�
വകളുമായി രഹസ്യ നീക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കിേയാ?”

“കായികബലം െകാണ്ടു് െകൗരവെര േനരിടുന്നതിനു പകരം, ചതിച്ചു െകാന്ന
പാണ്ഡവെര വലിച്ചിഴച്ചു, കണ്ണു് െകട്ടി മുട്ടു കുത്തിച്ചു, തലെവട്ടുെമന്നു് , പുതു തലമുറ
കൗരവബാലന്മാർ ദുേര്യാധനെന്റ ഓർമെപ്പരുനാൾ ദിവസം, ആലങ്കാരികമായി ഭീ�
ഷണിെപ്പടുത്തി. അതു് പാണ്ഡവർ, പേക്ഷ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തു. േവെറ
ദാർശനിക വ്യഥെയാന്നും കണ്ടില്ല.”

“കുട്ടികൾക്കു് പാണ്ഡവ കുടുംബനാമം അകമറിഞ്ഞു െകാടുത്ത താേണാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. കാട്ടു കുടിലിൽ ചൂളിക്കൂടിയിരുന്ന
വൃദ്ധൻ, ഒരിക്കൽ ഹസ്തിനപുരി രാജാവായിരുന്നു എന്നു് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം
േതാന്നി.

“ആേരാ പഠിപ്പിച്ചു െകാടുത്തേപാെല, അഞ്ചു കുട്ടികളും എെന്ന പുറത്തിരുത്തി
കുളിപ്പിച്ചു്, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതു വിസ്മയേത്താെട ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കു�
കയായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനും ഇളമുറ സഹേദവനും പതിനഞ്ചു െകാല്ലെത്ത പ്രായ
വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അവർ ഇതുവെര പരിചരിക്കുകേയാ എെന്റയരിെക വരുകേയാ
കണ്ടിട്ടില്ല. കുളി കഴിഞ്ഞ എെന്നയവർ ആദ്യമായി ‘അച്ഛാ’ എന്നു് വിളിച്ചു. പ്രശ�
സ്ത പാണ്ഡുനാമം ഔപചാരികമായി തന്നു ഞങ്ങെള കുരുവംശാധിപരാക്കൂ എന്ന�
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വർ ഉച്ചരിച്ചു. അനിശ്ചിതമാെയാരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ െചേയ്യണ്ട െതല്ലാം നി�
ങ്ങൾ െചയ്യണം എന്നു് ഭീമൻ ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, പിെന്ന എനി�
െക്കാേന്ന ആശംസിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു-രക്തബന്ധമിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി
ഔേദ്യാഗിക പാണ്ഡവർ. എെന്റ അധികാരാവകാശത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളികൾ.
എെന്റ മരണേശഷം നിങ്ങൾ ഹസ്തിനപുരിയിൽ അവകാശം േനടിെയടുേക്കണ്ടവർ.
കണ്ണു് തുറന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടു്, രണ്ടു സന്യാസിമാർ സാക്ഷികൾ എന്ന നില�
യിൽ ആ രംഗം പനേയാലയിൽ നാരായമുന െകാണ്ടു് േരഖയാക്കുന്നു. എല്ലാം
അതീവ ശ്രദ്ധേയാെട േനരെത്ത പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചവൾ കുന്തി.”

2019/04/29

“ഒരുമിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചു തീർേക്കണ്ട മൂപ്പിളമത്തർക്കം വാളും ഗദയുമുള്ള
േപാരാട്ടം വഴി പരിഹരിക്കാൻ, േദശീയപ്രശ്നമായി വികസിപ്പിെച്ചടുത്തതിെനതിെര
ജനേരാഷമിരമ്പുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഒരു മഹായുദ്ധത്തിെന്റെയാെക്ക ആവശ്യെമന്തായി�
രുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആരാദ്യം ജനിച്ചു എന്ന ജനനത്തീയതിയിേലെക്കാ തുക്കുകയാേണാ ആേഗാള
ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച െകാട്ടാര പ്രതിസന്ധി? അരാജക പാണ്ഡവരുെട ഭീകരവാ�
ദം അത്ര എളുപ്പം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുേമാ? കൗരവാനുകൂലിയായിരുന്ന വിരാട
ൈസനിക േമധാവിയായിരുന്നു ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘത്തിെന്റ അജ്ഞാതവാ�
സം െപാളിെച്ചടുത്തതു്. പേക്ഷ, െപാള്ളുന്ന ആ അരമന രഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ടാ�
ക്കാൻ ആ കറകളഞ്ഞ േദശാഭിമാനി ശ്രമിച്ചില്ല. ചാരസവിധാനം വഴി ഞങ്ങൾക്കു്
തുമ്പു് തന്നു. ഭീഷണി മണത്ത ഭീമൻ പാതിരാ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ കീചകെന
(വിരാടരാജ്ഞിയുെട അനുജനുമാണു് ആ അവിവാഹിതയുവാവു്) െകാന്നതു് മതി�
യായിരുന്നു ശത്രുപദവി നൽകി നൽകി പാണ്ഡവെര എെന്നേന്നക്കുമായി ഇല്ലായ്മ
െചയ്യാൻ. എന്നാൽ പരിഷ്കൃത സമൂഹെമന്നു െപാതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന കുരു�
വംശം അത്തരം എളുപ്പവഴിക്കു േപായില്ല പകരം സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അടിസ്ഥാന�
സൗകര്യ വികസനേത്താെട കുരുേക്ഷത്രെയ കായികബല പരീക്ഷക്കു് അണിയി�
െച്ചാരുക്കി. അപ്രതീക്ഷിത യുദ്ധനീക്കം പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടെക്കതിെര
രഹസ്യമായി തുടങ്ങിെവക്കാതിരിക്കാൻ, സ്ഥലവും തീയതിയും ഞങ്ങൾ പരസ്യമാ�
ക്കിയേതാെട സ്വീകരിക്കുകയല്ലാെത പാണ്ഡവർക്കു് േവെറ വഴിയില്ലാതായി. ചുറ്റും
നടന്നു ഒന്നു് േനാക്കി വരൂ, എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി േനരം െവളുത്തു ശം�
ഖു മുഴങ്ങുന്നേതാെട പാണ്ഡവ തലകൾ ഒെന്നാന്നായി െകായ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയായി.”

േപാർക്കളത്തിെന്റ നാലതിരുകളിലൂെട കുതിരേയാട്ടം വഴി കുരുേക്ഷത്രയുെട
മികച്ച യുദ്ധക്ഷമത ഒരിക്കൽ കൂടി തക്ഷശില ഗേവഷകവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു േവണ്ടി
ഉറപ്പു വരുത്തുകയായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“കാട്ടിൽ േപാവും മുമ്പു് ചൂതാട്ടസഭയിെല ൈലംഗികാതിക്രമം പരാതിയാക്കി
സത്യവാങ്മൂല സഹിതം പരേമാന്നത നീതിപീഠത്തിനു് പാഞ്ചാലി ഔപചാരികമാ�
യി ൈകമാറിയിട്ടും, നിങ്ങൾെക്കതിെര ഒരു കൗരവൻ േപാലും േകാട്ടവാതിലിനു െവ�
ളിയിൽ വന്നു വിമത ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല എന്നെതാരു ദുഃസ്സൂചന നൽകുന്നുെണ്ടന്നു
ചാർവാകൻ മുനവച്ചു പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസ�
േത്താടിേപ്പാൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
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“സുതാര്യമായിരിക്കണം രഹസ്യേയാഗങ്ങൾ േപാലുെമന്ന രാജനീതി, എെന്ന�
ന്ന േപാെല ഇന്നെല എെന്ന തുണച്ചു. വനിതകൾക്കു് പൂർണ്ണമായും പ്രേവശനാ�
നുമതി നിേഷധിക്കണം ചൂതാട്ടസഭയിൽ, എന്ന കർശന നിബന്ധന വച്ചതു യുധി�
ഷ്ഠിരനായിരുന്നു. സഭാധ്യക്ഷെന്റ അനുമതിയില്ലാെത അകത്തു കയറിയവർെക്ക�
തിെര, ജീവഹാനിയിൽ താെഴ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ െകാടുക്കാെമന്നും സഭ ഒറ്റ�
ശബ്ദത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. അല്പവസ്ത്രയായി സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട പാഞ്ചാലി�
ക്കു് ൈലംഗികേമാ അതിക്രമപരേമാ ആയ പരാതിയുെണ്ടങ്കിൽ, നീതിപീഠത്തിെന്റ
പരസ്യ വിചാരണയിൽ ആദ്യം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറുക അവളായിരിക്കും. അതിലും
ഞങ്ങൾക്കു് പരിരക്ഷയുണ്ടു്. പറയാം: െമാത്തം ചൂതാട്ടസഭയിൽ സംഭവിച്ചെതാ�
െക്ക േരഖയാക്കി പിതാമഹെന്റ കെയ്യാേപ്പാടുകൂടി ൈകവശമുണ്ടു്. പൗരാവകാശ�
ങ്ങൾ തീർത്തും നിേഷധിക്കെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിക്കു് പരാതി പറയാനുള്ള േയാഗ്യതയി�
െല്ലന്നു സഭാതല േരഖ വായിച്ചാൽ ചാർവ്വാകനും ഏകേദശം മനസ്സിലാവും. ഇെതാ�
െക്ക മനസ്സിലാവുന്ന ഇളമുറ കൗരവക്കുട്ടികൾ കട്ട പിന്തുണ തരിേല്ല ഈ സാംസ്കാ�
രിക പ്രതിസന്ധിയിൽ?” വനവാസത്തിൽ േപായ പാഞ്ചാലിക്കു് വൃത്തിയുള്ള പരു�
ത്തി തുണികളും രുചിൈവവിധ്യമുള്ള ഹിമാലയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും േമനീപരിചരണ�
ത്തിനു പരിമള േലപനങ്ങളും പാരിേതാഷികെപ്പട്ടിയിൽ മുദ്ര വച്ചു് പ്രേത്യകദൂതൻ
വഴി െകാടുത്തയക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ.

“നൂറു കൗരവരും ആരാധകർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവൾ നിങ്ങൾ. കാട്ടുജീവിത�
ത്തിെല കഷ്ടപ്പാടു് േനരിൽ കാണാൻ ഒരാെളങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു വർഷക്കാലം ഈ
വഴി വന്ന ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കിടപ്പറ ജാലകത്തിലൂെട
േവനൽ െവയിലിെന്റ അലകൾ വനേമഖലയിെല കുന്നിൻ പുറത്തു ഒഴുകുന്നുണ്ടായി�
രുന്നു. പാണ്ഡവർ ഇളമാംസരുചിയറിയാൻ നായാട്ടിനു േപായ േനരം.

“ഓേരാ െവളുത്തവാവിനും ധാന്യവും വസ്ത്രവും പരിമളേലപനവുമായി ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ നിന്നും കുതിരപ്പുറത്തു വന്നിരുന്നവർ പിെന്ന ആരായിരുന്നു എന്നാണു
നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നതു്?” കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറനുടുത്ത പാഞ്ചാലി, തേലന്നു്
കിട്ടിയ സമ്മാനെപ്പാതിയിൽ നിന്നു് സുഗന്ധൈതലെമടുത്തു നഗ്നേമനിയിൽ സാ�
വകാശം പുരട്ടി.
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“നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദുേര്യാധനെന പിന്നിൽ നിന്നു് ചുമലിലമർത്തി
മുക്കിെക്കാല്ലാൻ നീ ശ്രമിച്ചു എന്ന കൗരവപരാതി പിതാമഹനു മുമ്പിൽ എത്തി
കഴിഞ്ഞേല്ലാ. ഇത്തവണ എങ്ങെന തലയൂരും?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ഉന്മൂലനാശം എെന്നാരു വാക്കുപേയാഗിച്ചു ദുേര്യാധനൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തുക�
യായിരുന്നു. ഞാൻ ആെക വിവശനായി. കയ്യിൽ തടഞ്ഞ ചുമലിൽ ഇരു ൈകക�
ളും െകാണ്ടാഞ്ഞമർത്തി, ‘േനാക്കെട്ട എത്ര േനരം മുങ്ങിക്കിടന്നു നിനക്കു് ശ്വാസം
പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവു’െമെന്നാരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നിേല്ല? ‘െവള്ളത്തിന�
ടിയിൽ നൂെറണ്ണും വെര ശ്വാസം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു’ എന്നുരുവിട്ടു െകാണ്ടാ�
യിരുന്നിേല്ല ആർത്തുവിളിച്ചു കര കയറിയതു്? സുരക്ഷാ ൈസനികർ അഭിനന്ദിച്ച�
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െതാെക്ക മറന്നു അേല്ല? ഞാനും പഠിച്ചു പാഠം. വലിെയാരവസരം വീണുകിട്ടി�
യാൽ, നീെരാഴുക്കിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന മുടിയിൽ വലിച്ചു കരകയറ്റി
ഈ ൈകകൾ െകാണ്ടു് ഉന്മൂലനാശം ഉറപ്പു വരുത്തും.”

“അരങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടിയ അതിസാഹസിക നായകരേല്ല ഈ കാണുന്നതു്?
ഒെരാറ്റ േവദിയിലവെര അണി നിരത്താനായെതാരപൂർവ്വ കാഴ്ച തെന്ന”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പുതിയ മഹാരാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി.

“സ്ഥലകാലേബാധമില്ലാെത്താരപൂർവ്വയിനം മറവി േരാഗം ബാധിച്ച അവർ,
അധികാരെമാഴിഞ്ഞ േശഷം മിണ്ടാട്ടമില്ലാതാെയങ്കിലും, ഇതിഹാസത്തിൽ വ്യാ�
സൻ അവർക്കു നൽകിയ ഇടം മാനിച്ചു യാത്രയയപ്പു നൽകുകയാണു് നാെള അവ�
െര കാട്ടിേലക്കയക്കുന്നു. കുരുവംശ കുടുംബനാഥ സത്യവതിയും, തലമുറകൾക്കു
േശഷം കൗരവകുല ഗാന്ധാരിയും പാണ്ഡവകുല കുന്തിയും േപായ അേത കാട്ടിേല�
ക്ക്. പദയാത്ര സാധ്യമല്ലാത്തവിധം ആേരാഗ്യം, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം െകാണ്ടു്
തകർന്ന ഇവെര ൈസനികവാഹനങ്ങളിലും കഴുതപ്പുറത്തുമായി േവണം വടക്കൻ
മലമടക്കുകളിൽ എത്തിക്കാൻ.”

“പാഞ്ചാലയിൽ സുഖമായിരിക്കുേന്നാ പാണ്ഡവർക്കു് നിങ്ങളിൽ ജനിച്ച അഞ്ചു
കുട്ടികൾ? അേതാ, ശന്തനു പരിണയിച്ച ഗംഗെയ േപാെല, നവജാതശിശുക്കെള
ഒെന്നാന്നായി വാമൂടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാന്നുേവാ ഈ ‘ഭയങ്കരി’? എന്നാണു ചാർ�
വാകൻ േചാദിക്കുന്നതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“ശാന്തനുവിെന േപാെല െകാള്ളരുതാത്ത ഏഴു ആൺ മക്കൾ ഈ േലാകത്തു�

ണ്ടായാൽ, അതു് പുരുഷവർഗ്ഗത്തിെനാരു അപമാനമാവുെമന്നു ഗംഗ ന്യായമായും
കരുതിേയാ? എേന്താ. ഞാൻ അതു് േപാെല െചയ്യാതിരുന്നതു് അനുകരണ വിദ�
ഗ്ധേയാ ഈ അേയാനിജ? എന്ന പാണ്ഡവ ആേരാപണം ഒഴിവാക്കാൻ ആയിരു�
ന്നു. ‘പാണ്ഡവർക്കു് നിന്നിൽ ഉണ്ടാെയന്നു പറയുന്ന കുട്ടികെള ഞങ്ങൾ പാഞ്ചാലർ
എന്തിനു ചുമക്കണം?’ എന്നച്ഛനമ്മമാർ പറയും വെര അവരവിെട പിതൃ ശല്യമില്ലാ�
െത വളരെട്ട.”

“പീഡാനുഭവ സ്മൃതിയാെണന്നറിയാം, എങ്കിലും േചാദിക്കെട്ട, ‘എന്തു് പറ്റി
ഉണ്ണീ’ എന്നു് വിലപിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന്റ അടുേത്തേക്കാടി െചല്ലുന്നതി�
നു ഞങ്ങൾ സാക്ഷി. ഭീമഗദാപ്രഹരത്തിൽ നടു െവാടിഞ്ഞ ‘അർദ്ധസേഹാ�
ദര’നേപ്പാൾ നിങ്ങേളാെടന്താണു് പറഞ്ഞതു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. േദശരത്നപുരസ്കാരം പേരത കൗരവേപാരാളികൾക്കു് സമർപ്പിക്കുന്ന
യുദ്ധാനന്തര െപാതുേവദിയിൽ കൗരവരാജവിധവകൾ കറുത്ത ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിച്ചു നിലത്തിരുന്നു.

“നിങ്ങൾക്കു് സമാധാനം. അവൻ പറഞ്ഞു. അേതാെട പതിെനട്ടുനാൾ േപാരാ�
ട്ടം റദ്ദു െചയ്യെപ്പട്ട േപാെല േതാന്നി. എളിമേയാെട അവനു അന്ത്യചുംബനം നൽ�
കി, തിരിച്ചുവന്നു, ‘മാരകമായി അവനു മുറിേവറ്റേതാെട യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നു് നാം
ഇനി ൈവകാെത പ്രഖ്യാപിക്കാം’ എന്നു് ഞാൻ മറ്റു പാണ്ഡവേരാടു് പറഞ്ഞു.”

2019/05/01
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“നിർഭയമായും ലിംഗനീതിപൂർവ്വമായും െതാഴിൽ െചയ്യാൻ അരമനേമധാവി
സാഹചര്യെമാരുക്കണെമന്ന ആവശ്യം തുറന്നുന്നയിക്കുന്നതിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്താ�
ണു്? എന്തുണ്ടായി പ്രേകാപനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ബൃഹന്നളേയാടു് േചാദിച്ചു.
വിരാടരാജകുമാരിയുെട നൃത്തമണ്ഡപം. പാണ്ഡവ അജ്ഞാത വാസക്കാലം.

“െപൺേവഷം െകട്ടി നൃത്താധ്യാപികയാെയന്ന കീചക ആേക്ഷപം അസഹ്യ�
മായി. പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ എനിക്കാണുടലായിരുന്നു എന്നു് തർക്കത്തിനു് സമ്മതി�
ച്ചാൽ േപാലും, നിലവിൽ മൂന്നാംലിംഗ പദവിക്കു് അംഗീകാരവും സാമൂഹ്യേമന്മയും
േവണെമന്നു് ശഠിച്ചാൽ അെതങ്ങെന ഗൂഡാേലാചനയാവും? വാളും പരിചയും പിടി�
ച്ചിരുന്നു എന്നു് കരുതി, ഈ ൈകകൾക്കു നൃത്തമുദ്ര പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശമിേല്ല?
വ്യത്യസ്ത െതാഴിലുകളിൽ ൈനപുണ്യം േതടുന്നതിൽ ആർെക്കന്തിനാണിത്ര അസ�
ഹ്യത? നാെള വിരാട േഗാസമ്പത്തു േമാഷ്ടിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ മിന്നലാക്രമണം നട�
ത്തിയാൽ, നിലവിൽ ഉത്തരരാജകുമാരിക്കു് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ തെന്ന,
േവണ്ടിവന്നാൽ, അസ്ത്രം എടുക്കയിെല്ലന്നാർക്കു പറയാനാവും?” അജ്ഞാതവാ�
സത്തിനു പാണ്ഡവർ വിരാടയിെലത്തും മുമ്പു്, വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിൽ,
അയൽപ്പക്കമായിരുന്ന സന്യസ്ഥാശ്രമത്തിെല മുതിർന്ന അേന്തവാസി, ഒരു കൗ�
രവ ചാരൻ, മാറിനിന്നു ചുവർ ചാരി മുഖം മറച്ചു സംഭാഷണം േകൾക്കുന്നതു െകാട്ടാ�
രം േലഖിക കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചു.

2019/05/02

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിെല ‘അധികാരപാണ്ഡവർ’ പഴയ ‘അഭയാർത്ഥിപാണ്ഡ�
വര’ല്ല എന്നു േതാന്നാറുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അനുവാദമില്ലാെത അന്തഃപുരത്തിൽ കയറരുതു് എന്നു് ഇടെക്കാന്നു േപടിപ്പി�
ച്ചാൽ താഴുന്ന പത്തിേയ ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പാണ്ഡവർ’ക്കുള്ളു.”

2019/05/03

“അത്യുൽപ്പാദനേശഷിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് ഒരു ഭാര്യ. ക്ഷയേരാഗബാധിത വി�
ചിത്രവീര്യനു മൂന്നു. ൈലംഗിക ക്ഷമതെയ കുറിച്ചു് അരമനയിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ച സം�
ശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡുവിനു് രണ്ടു-ആജീവനാന്ത ബ്രഹ്മചാരിപദവി സ്വീ�
കരിച്ച നിങ്ങൾ കുരുവംശ രാജകുമാരന്മാർക്കു പായക്കൂട്ടു േതടിയാൽ പരിതാപക�
രമാവിേല്ല സ്ഥിതി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു. അരമനസമുച്ചയ�
ത്തിൽ നിന്നകന്നു, സംരക്ഷിതവനത്തിെല ആഡംബര ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിലായി�
രുന്നു അർദ്ധനഗ്നപിതാമഹൻ. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മാനം. ആരായിരിക്കും
സർവ്വ ൈസന്യാധിപതിെയന്നു ദുേര്യാധനൻ െവളിെപ്പടുത്താത്തതിനാൽ, അഭ്യൂഹ�
ങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ.

“ശന്തനുവിെന മാതൃകയാക്കി എല്ലാവരും സ്വാശ്രയ ശീലരായാവെട്ട. അത�
േല്ല വഴിയുള്ളു? െപണ്ണിെന േതടി ഗാന്ധാര മുതൽ കാശി വെര എനിക്കേപ്പാൾ
അലേയണ്ടി വരില്ല. ഗംഗയുെട തീരത്തു പ്രണയഹൃദയേത്താെട സായാഹ്ന സവാ�
രിക്കു േപായേപ്പാൾ േദവനർത്തകി ഗംഗെയ ശന്തനുവിനു് കൂട്ടു കിട്ടി. ഞാനുൾെപ്പ�
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െട എട്ടു പ്രസവിച്ച ഗംഗ, ഈറ്റില്ലത്തിൽ നിന്നു് മടുേപ്പാെട നദിയിേലക്കു ഇറങ്ങി�
േപ്പായി. േമാഹം തീരാെത വൃദ്ധശന്തനു േവെറാരു നദീതീരത്തു നടക്കുേമ്പാൾ, പൂ�
ങ്കാവനം േപാെലാരു സത്യവതിെയ കിട്ടി. അവൾ വച്ച ദാമ്പത്യ നിബന്ധന പാലി�
ക്കാൻ ബ്രഹ്മചര്യം ഏെറ്റടുത്ത എനിക്കു്, പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിെന്റ അന്തഃപുരപ്രയാ�
സങ്ങൾ ആ വിധം എെന്നേന്നക്കുമായി ഒഴിവായി. ഷണ്ഡപാണ്ഡുവിെന തിരിച്ച�
റിഞ്ഞ കുന്തിയും മാദ്രിയും, പൂചൂടി പരപുരുഷെന േതടി പടിയിറങ്ങി. പ്രത്യുൽപാദ�
നപ്രശ്നങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും, സർഗ്ഗാത്മക പരിഹാരം കാണാനും കുരുവംശം തയ്യാർ
എന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട പ്രബുദ്ധ വായനക്കാേരാടു് പറയൂ.” സംരക്ഷിതവ�
നത്തിൽ സുരക്ഷാഭടന്മാെര ഒഴിവാക്കിയുള്ള സായാഹ്നയാത്രയിൽ, കൂട്ടിനായി, ഉട�
ലഴകുള്ള രണ്ടു കൗരവകുമാരികൾ പിതാമഹെന്റ ഇരു ൈകകളും േതാളിലിട്ടു്, പതു�
െക്ക ഗീതമാലപിച്ചു േലാലേലാലമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ആത്മഹത്യ എെന്നാരാശയം താേലാലിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മയുേണ്ടാ? പ്രതി�
സന്ധി അതിജീവിക്കാനാവാെത നാെമാെക്ക െചന്നുേചരുന്ന അന്തിമതാവളം
എന്ന നിലയിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഹസ്തിനപുരി മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“അടിമയായി കഴിഞ്ഞ വനവാസക്കാലത്തും േപാരാട്ട വീര്യം ഉള്ളിൽ ജ്വലിച്ചി�
രുന്നു. അവനവേനാടു് െചയ്യുന്ന പരമഹിംസ എന്ന നിലയിൽ ആത്മഹത്യ അേപ്പാ�
െഴാന്നും പരിഗണിച്ച ഓർമ്മയില്ല. പേക്ഷ, ഞാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നവൻ യാത്ര പറ�
യാെത പടിയിറങ്ങിേപ്പായ േശഷം, നവവധു സുഭദ്രയുെമാത്തു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
വന്നേപ്പാൾ, പ്രണയപ്രതികാരെമന്ന നിലയിൽ ആത്മഹത്യെയ ഏകാന്തരാവുക�
ളിൽ താേലാലിച്ചു എന്നെതാരു വസ്തുതയാണു്, പിെന്ന മനസ്സിലായി, സ്വയം ഹിം�
സക്കു നിന്നു് െകാടുക്കുന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പം, അർജ്ജുനൻ എന്ന ആ പ്രാപ്പിടി�
യൻ പരുന്തിെന വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണു. അേതാെട അർജ്ജുനനിൽ നിന്നും, മറ്റു
നാലു സഹഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിെന്നന്ന േപാെല, ഞാൻ ൈവകാരിക വിമുക്തി
േനടി, വിവാഹ േമാചനം സംഭവിച്ചിെല്ലങ്കിലും.”

2019/05/04

“ഒേര ഒരു ഭർത്താവു എന്നെതാരു പ്രതിജ്ഞ േപാെല അനുഷ്ഠിച്ച ഗാന്ധാരിയു�
െട കൂെടയാണു്, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു മക്കൾ േപായ നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ
െപാറുക്കുന്നതു. കന്യകാത്വം പാതിവ്രത്യം ചാരിത്ര്യം തുടങ്ങിയ കഠിനപദങ്ങൾ നി�
ത്യസംഭാഷണത്തിൽ തിരുകിക്കയറ്റി ഗാന്ധാരി നിങ്ങെള േവദനിപ്പിക്കാറുേണ്ടാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരുെമ്പട്ടവൾ കുന്തി!. അവളുെട രതിഭൂതകാലം വ്യാസൻ പരപുരുഷകഥകൾ
കൂട്ടി ഇതിഹാസം െകാഴുപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്നു വ്യാസാശ്രമ ചാരന്മാരിൽ നിന്നു് േകൾ�
ക്കാറുണ്ടു്. ഗാന്ധാരിയേപ്പാൾ വിസ്മയ ഭാവേത്താെട പ്രതി കരിക്കും. കണ്ണുെകട്ടി
അസൗകര്യകാഴ്ചകൾ കാണാെത വിട്ട ഗാന്ധാരിെയ േപാെല വ്യാസൻ, സൗകര്യ�
പൂർവ്വം പലതും കണ്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചു ഗാന്ധാരിെയയും ചാരിത്ര്യെത്തയും തപഃശക്തി�
െയയും മഹത്വെപ്പടുത്തുെന്നങ്കിൽ ആർക്കാണു് അതിെലാെക്ക പരാതി?”
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കൺെകട്ടു തുണികൾ കഴുകാൻ െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല ജലാശയത്തി�
േലക്കു േപാവുകയായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ കുരുവംശമഹാറാണിയായിരുന്ന പാണ്ഡു�
വിധവ.

2019/05/05

“ഊഴം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ മുറിയിൽ വരുേമ്പാൾ,
മറ്റു നാലു േപർ രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു കുടിലിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാവും എന്നതാ�
യിരുന്നിേല്ല ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിെല െപാതു ദാമ്പത്യധാരണ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“എെന്താെക്ക െചയ്താൽ കിടപ്പറയിെല ആൺെപൺ ശാരീരിക പാരസ്പര്യ�
െത്ത കളങ്കെപ്പടുത്താേമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും
െചയ്യും. അസ്ത്രം മറന്നു വച്ചതു് എടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്നു് പറഞ്ഞു പാണ്ഡവരി�
െലാരാൾ ഇതിനകത്തു ഇടിച്ചു കയറിയതിനു േശഷം, “മാരകായുധങ്ങൾ മറന്നുെവ�
ക്കരുതു്” എെന്നഴുതിെവക്കാൻ മാത്രം ഏകേദശം ധാരണയായിട്ടുണ്ടു്.”

2019/05/06

“രക്തസാക്ഷി ദുേര്യാധനനു േദശരത്നപുരസ്കാരം മരണാനന്തര ബഹുമതിയാ�
യി സമർപ്പിക്കുന്ന െകാട്ടാര ചടങ്ങിൽ, െതാട്ടടുത്തിരുന്ന ഭീമെന്റ െചവിയിൽ നി�
ങ്ങെളേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ. ഭർതൃഘാതകേനാെടന്തായിരുന്നു ഇത്രവലി�
െയാരു രഹസ്യവിനിമയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കർമ്മഫലം നിെന്ന േതടിവരുന്നുണ്ടു് എന്നു് ഒേരാർമ്മെപ്പടുത്തൽ.”
“ആരും മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല

എന്ന ഉത്തരവു് വിവാദമായേല്ലാ.” െകാട്ടാരംേലഖിക േചാദിച്ചു.
“പാണ്ഡവർക്കു് ഇളവു നൽകിയാൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ കാണുക സ്വ�

ജനപക്ഷപാതം എന്ന മുഖപ്രസംഗമാവിേല്ല.”
“ഏതു നിമിഷവും െതറിക്കും കൗരവതല എന്നു കാണികൾ എരിെപാരി െകാ�

ള്ളുേമ്പാൾ, അതാ, രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പാദരക്ഷയും പടച്ചട്ടയുമൂരി ഭീഷ്മരുെട മു�
മ്പിൽ വിേധയ ഭാവേത്താെട നിങ്ങൾ എേന്താ മന്ത്രിക്കുന്നു. ആദ്യദിന ബലാബല�
ത്തിൽ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുെന്നാരു വചനപ്രേഘാഷണത്തിനു തുനിേയണ്ട കാര്യം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവപാളയം.

“സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലും സംയമനേത്താെട ധാർമ്മിക െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
പാലിച്ചതാേണാ ഹൃദയവ്യഥ? അങ്ങെന െചയ്തു ശീലിച്ചതു െകാണ്ടേല്ല, ആരണ്യ�
പർവ്വത്തിൽ നരകിക്കുേമ്പാഴും, വിശിഷ്ട സന്ദർശകർ ‘ധർമ്മപുത്രർ’ എെന്നെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തിയതു്? പാണ്ഡവകുന്തമുന ഭീഷ്മചങ്കിൽ തറക്കുേമ്പാഴും പാണ്ഡവ
വിജയത്തിനായി പിതാമഹൻ പ്രാർത്ഥിേക്കണേമ എന്ന യുധിഷ്ഠിരയാചന ഫലം
കാണും. നയതന്ത്രത്തിെന്റ അനുബന്ധമാണു് യുദ്ധെമങ്കിലും, േപാരാട്ടത്തിൽ നയ�
തന്ത്രം അരുെതന്നാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അരമന രഹസ്യങ്ങൾക്കായി തിണ്ണ നിരങ്ങു�
ന്ന നിങ്ങൾക്കിത്തരം േമൽത്തരം മര്യാദ എങ്ങെന മനസ്സിലാവാനാണേല്ല?”
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2019/05/07

“ൈലംഗികാേരാപണ പരാതി പിതാമഹൻ അധ്യക്ഷനായുള്ള സമിതി തള്ളി
എന്നാണേല്ലാ അറിയുന്നതു്? പരാതിയിൽ കഴെമ്പാന്നും കണ്ടിേല്ല?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു.

“രാജകുമാരി ദുശ്ശള, മഹാറാണി ഗാന്ധാരി എന്നിവർ ഉൾെപ്പടുന്ന സമിതി,
പരാതി സൂക്ഷ്മപരിേശാധനക്കു വിേധയമാക്കി. ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വയം നിേയാഗിച്ച
സമിതിയാണിതു് അേന്വഷണ കെണ്ടത്തലുകൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് ൈകമാറി. അനൗ�
േദ്യാഗിക അേന്വഷണെമന്നു് മുദ്രയുള്ളതിനാൽ േരഖകൾ െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ
വേരണ്ട കാര്യമിെല്ലന്നു സമിതി തീരുമാനിച്ചു. പരാതിയിൽ കഴമ്പുേണ്ടാ എന്നു്
േചാദിച്ചാൽ, ഇല്ല എന്നാണുത്തരം. എന്നാൽ ആേരാപണത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാ�
േലാചനയുേണ്ടാ? സമിതി അേന്വഷണം തുടരുകയാണു്.

“ഗൂഢാേലാചന പ്രേത്യകമായി അേന്വഷിക്കുെമന്നു അേന്വഷണസമിതി വ്യ�
ക്തമാക്കുകയും, പ്രമുഖ യുക്തിവാദി ചാർവകനാണു് ആേരാപണമുന്നയിച്ച പാ�
ഞ്ചാലിയുെട പിന്നിെലന്നു് െവളിെപ്പടുകയും െചയ്തേതാെട, സമിതിയുമായി സഹ�
കരിക്കിെല്ലന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു് പാഞ്ചാലി, നിലവിൽ ‘അടിമ’, വനവാസത്തിലാണു്
അതു െകാണ്ടു, ൈലംഗികാേരാപണം അേന്വഷിച്ച സമിതിക്കു മുന്നിൽ വന്നു െമാഴി
നൽകിയിരുന്നില്ല. ഗൂഢാേലാചന അേന്വഷിക്കുന്ന സമിതിക്കു മുന്നിലും പാഞ്ചാലി
വരിെല്ലന്നാണു് സൂചന. അേന്വഷണം വഴിമുട്ടും, അങ്ങെന പരാതിക്കു പിന്നിെല
ബുദ്ധിരാക്ഷസൻ രക്ഷെപ്പടുെമന്നാണു് കണക്കു കൂട്ടൽ എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു് ഹാ
കഷ്ടം. സ്ത്രീവിരുദ്ധമാെയാരു വാേക്കാ, േനാട്ടേമാ, ൈകവിരൽ ചലനേമാ ഉണ്ടാെയ�
ന്നു െതളിഞ്ഞാൽ, കുരുവംശ നിയമസംഹിത വിധിക്കുന്ന ഏതു ശിക്ഷയും സ്വീകരി�
ക്കാൻ ഇരുൈകകളും നീട്ടുെമന്ന ദുേര്യാധന പ്രഭാഷണേത്താെട, ആ അദ്ധ്യായം
എെന്നേന്നക്കുമായി അടഞ്ഞു…”

“സ്വവർഗ്ഗേഭാഗികൾക്കു തൂക്കുകയർ എന്ന നിയമ സംഹിത, നൂറ്റാണ്ടുകളായി
സദാചാരഹസ്തിനപുരിെക്കാരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്നു എന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ചാർവാകെനേപ്പാലുള്ള തലതിരിഞ്ഞ പുേരാഗമനവാദികൾ വാതുറന്നലറിയിട്ടും,
യാഥാസ്ഥിതികതയുെട സുരക്ഷാഭടനായ ദുേര്യാധനൻ ലവേലശം അനങ്ങിയില്ല.
കുരുേക്ഷത്ര ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ കയറി ആഴ്ചെയാന്നു കഴിഞ്ഞില്ല വധശിക്ഷ
ഇളവു് െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂടം വിജ്ഞാപനമിറക്കി. മാത്രമല്ല, ആൺെപൺര�
തി േപാെല സ്വാഭാവികമായി കാണണം സ്വവർഗ്ഗരതിയുെമന്നു രാജസഭയിൽ, നി�
ങ്ങളുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ, പ്രഖ്യാപിക്കയും െചയ്തു. പാണ്ഡവതീരുമാനം അവിേവക�
മായി എന്ന തിരിച്ചറിവുേണ്ടാ?, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒറ്റമുറിയിൽ വർഷങ്ങേളാളം ഒരുമിച്ചുറേങ്ങണ്ടി വന്ന പാണ്ഡവർക്കു് സ്വാനു�
ഭവത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േതാന്നിയിരിക്കാം, ആണുടലുകളുെട പരസ്പര കാ�
മന, തലെവട്ടുന്ന വധശിക്ഷെക്കാന്നും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ കാരണമാവരുെത�
ന്നു്. അതിെലന്താണിത്ര വിേവകവും അവിേവകവും െപെണ്ണന്നനിലയിൽ ഞാൻ
േവർതിരിക്കാനുള്ളതു്? ഭർത്താവു് ഭാഗികമായി സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയുമാവാെമന്ന
സാധ്യത, ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിൽ രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകെള പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന
കാര്യേമാ മേറ്റാ ആേണാ?”
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“ദുേര്യാധനേനതൃത്വത്തിൽ കൗരവർ ചൂതാട്ടസഭയിൽ പാഞ്ചാലിെയ വിവസ്ത്ര�
യാക്കി എന്ന േരഖാമൂലമുള്ള പരാതിയിൽ കഴമ്പിെല്ലന്നു് കണ്ടു അേന്വഷണസമി�
തി േജാലി പൂർത്തിയാക്കി പിരിഞ്ഞേല്ലാ, എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“പൗരാവകാശം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട കൗരവഅടിമെയങ്കിലും, പരാതിക്കാരി�

യായ എെന്ന വിളിച്ചു െമാഴിെയടുക്കാെത പൂർത്തിയാക്കുേമാ, പരിഷ്കൃത ഹസ്തിന�
പുരിയിെലാരു ൈലംഗികആേരാപണ അേന്വഷണം? എത്രെയത്ര പ്രമുഖർ അന്നു്
ചൂതാട്ടസഭയിൽ വിവസ്ത്രശരീരം തുറിച്ചുേനാക്കിയിട്ടും, സത്യമറിയാൻ സമിതി അവ�
രിൽ എത്രേപരുെട െമാഴിെയടുത്തു? സ്വാഭാവികനീതിയുെട നഗ്നമായ നിേഷധ�
െമന്നു ഇരെയന്ന നിലയിൽ പ്രതിേഷധിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, പരാതിക്കാ�
രി, പരാതി, പരാതിയുെട െമാഴി, എതിർസാക്ഷിെമാഴികൾ എന്നിവ വായിക്കാനു�
ള്ള അവസരം നിേഷധിച്ചു, പിതാമഹൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതി പിരിഞ്ഞു എന്നു്
നിങ്ങൾ പറയുേമ്പാൾ, മഹാറാണി ഗാന്ധാരി, കന്യകാത്വം, ചാരിത്ര്യം, പാതിവ്ര�
ത്യം തുടങ്ങിയ പാതി െവന്ത മനുഷ്യമാംസെപരുമ പറഞ്ഞു െപാതു മണ്ഡലത്തിൽ
കണ്ടുേപാവരുതു് പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ പ്ര�
ഖ്യാപിക്കുക. അല്ല, ഭരണകൂടെത്ത ഭയമാെണങ്കിൽ പാഞ്ചാലിെയ ഇനിെയാരു
വ്യാഴവട്ടക്കാലം തമസ്കരിക്കുക.”

2019/05/08

“ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞും മൃദുവായുമുച്ചരിക്കുന്ന െകാച്ചു വാക്കുകൾ യുധിഷ്ഠിര പ്രസംഗ�
ത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. “ഓേരാ വാക്കുച്ചരിച്ച േശഷവും, ചുണ്ടു�
കൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു്, അടുത്ത വാക്കിന്നിടം െകാടുക്കാൻ അൽപ്പം തുറക്കുന്ന ഈ ൈശ�
ലി വനവാസക്കാലത്തു് പരീക്ഷിച്ചു ൈനപുണ്യം േനടി. ഫലം അനുകൂലെമന്നു്
കണ്ടാൽ തുടരും.”

“അഴുകിയ മീെനാെക്ക േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ?”, കിരീടാവകാശം ത്യാഗം
െചയ്തു ഭീഷ്മപദവി േനടിയ േദവവ്രതൻ േരാഷാകുലനായി.

“എന്തും ഞങ്ങൾ സഹിക്കും, വൃദ്ധരാജാവു് ഞങ്ങളുെട പ്രിയ സത്യവതിെയ
ഭാര്യയാക്കുന്ന െതാഴിെക. പാവം, ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം വലെയറിയുന്നതിനിടയിൽ
വീണ സ്രാവായിരിക്കും എന്നു് േനാക്കിയേപ്പാൾ പടുകിഴവൻ ശന്തനു സത്യവതിയു�
െട ൈക പിടിക്കുന്നു. സമ്മതിക്കില്ല ഈ അനീതി. ശാന്തനുമകൻ േദവവ്രതൻ
േവണം സത്യവതിയുെട ഏക ഭർത്താവാകാൻ. അവൻ ഗംഗയുെട പുത്രെനങ്കിൽ,
സത്യവതിയുെട അമ്മ യമുന. കുരുവംശം പുനർനാമകരണം െചയ്തു സത്യവതിെയ
ഔേദ്യാഗിക കുടുംബനാഥെയന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണം. സമ്മതിച്ചിെല്ലങ്കിൽ? നാെള
മുതൽ െകാട്ടാരെക്കട്ടിനകത്തു മീൻെചകിള.”

2019/05/09

“അങ്ങെന കുരുേക്ഷത്ര കഴിഞ്ഞു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാർവാകേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. േജതാക്കളായ പാണ്ഡവർ േകാട്ടവാതിൽ വലിച്ചു തുറക്കുന്ന ഐതിഹാസിക
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മുഹൂർത്തം. ഊർജ്ജം പ്രസരിക്കുന്ന ഹസ്തിനപുരി.
“വംശഹത്യ െചേയ്യണ്ടി വരുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വിശ്വപ്ര�

കൃതിക്കാവിെല്ലങ്കിൽ, എന്തിനിത്ര ആലഭാരേത്താെട നിത്യവും ഉദിക്കുന്നു അസ്ത�
മിക്കുന്നു!.”

“ദുേര്യാധനൻ സംവിധാനം െചയ്ത കുടില നാടകത്തിലൂെട, നിങ്ങൾ, ’അംഗരാ�
ജ്യ’ത്തിെല രാജാവായി. എന്തായിരുന്നു ഗൂഢലക്ഷ്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർ�
ണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടത്തിനിടയിൽ നീരാടാൻ വന്നതായിരുന്നു ദുരൂഹജന്മ�
ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന േപാരാളി.

“അരേങ്ങറ്റത്തിൽ ഭീമൻ എെന്റ പിതൃത്വം വില കുറച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ, സ്വകാര്യ
െചലവിനു ഒരു േലാഹ നാണയം േപാലും കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന ഗുരുകുല വിദ്യാർ�
ത്ഥി ദുേര്യാധനൻ, കാണികെള കബളിപ്പിച്ചു, എെന്ന രാജാവാക്കി. എന്തു് തിരി�
ച്ചു ഞാൻ നിനക്കു് െചയ്യണം?, എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ‘ഒടുങ്ങാത്ത സഖ്യം’ എന്നു്
ദുേര്യാധനൻ രണ്ടുവാക്കുകളിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ വാക്കു് പാലിക്കാൻ ഞാൻ ബാ�
ധ്യസ്ഥൻ. അംഗ രാജ്യം എവിെടയാണു് സുഹൃേത്ത എന്നു് തിരിച്ചു ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിക്കാതിരുന്ന അൈധര്യമാണു്, തിന്മയുെട മൂർത്തിയായ ദുേര്യാധനെന്റ അടിമ�
യായി, സർവ്വ െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കും കൂട്ടുപ്രതിയായി ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കാൻ കാ�
രണമായതു്” അർജ്ജുനനുമായുള്ള അന്ത്യയുദ്ധം വിഭാവന െചയ്യുന്ന േപാെല ആ
ക്ഷീണിച്ച മുഖം ജലപ്പരപ്പിൽ ഇരുണ്ടു.

2019/05/10

“കരാറനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യ നിർമ്മിതിയും ഊട്ടുപുര േസവനവും
നാൽപ്പതു ലക്ഷം ൈസനികർക്കു െകാടുക്കുകെയന്ന ദൗത്യം പരാതികളില്ലാെത
പൂർത്തിയാക്കി എന്ന ചാരിതാർഥ്യമുേണ്ടാ?” േപാർക്കളത്തിൽ ശുചീകരണത്തി�
േലർെപ്പട്ടിരുന്ന െതാഴിലാളികൾക്കു് േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന യുവേമധാവിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കയ്യും കാലും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നുറപ്പാക്കി യുദ്ധേജതാക്കൾ ഹസ്ഥിനപുരിയി�
േലക്കു് േപാവുന്നതു് കുറച്ചുമുമ്പു് കണ്ടു. കരാറനുസരിച്ചു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
േവണം, കുരുേക്ഷത്ര അടിച്ചു വാരി, ൈജവമാലിന്യമുക്തമാക്കി, കിളച്ചു മറിച്ചു, കൃഷി
െചയ്തു, ധാന്യം വിളയിച്ചു ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിെല പുതുഭരണാധികാരികളുെട
ഊട്ടുപുരയിൽ ‘അക്ഷയപാത്ര’ങ്ങൾ നിറക്കാൻ. എല്ലാം കരാറിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി�
യായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ കരാർ അനുവദിച്ചതും മുൻ കൂർ പണം തന്നതും.”

“മാദ്രി മരിച്ചിട്ടു കുെറയായി എന്നറിയാം, ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഓർമ്മ വല്ലതുമു�
േണ്ടാ പങ്കിടാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിന�
പുരി. െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിനു പിന്നിെല ജലാശയം. സന്ധ്യ.

“മലിനജലം കുടിച്ചതുെകാണ്ടാെണന്നു പിന്നീടറിഞ്ഞു, ഞാൻ േരാഗബാധിത�
നായി. പാണ്ഡു കിടന്നിരുന്ന മുറിേയാടു് േചർെന്നാരു ചാച്ചുെകട്ടിയിൽ. യുധിഷ്ഠിരൻ
ആ മുറിയിൽ വന്ന ഓർമ്മയില്ല. അർജ്ജുനൻ ൈകക്കുഞ്ഞായിരുന്നതു് െകാണ്ടു് കു�
ന്തി, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. മാദ്രിെയെന്ന പരിചരിക്കും, ശുദ്ധ�
ജലം വായിൽ മൃദുചലനേത്താെട ഒഴിച്ചുതരും, േസ്നഹ വചനങ്ങൾ െചാല്ലും. പനി
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മാറിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മാദ്രി പറഞ്ഞു, ഇനി നീ അതിേവഗം വലുതാവും, ആേഗാള�
തലത്തിൽ ശക്തിയുെട പ്രതീകമാവും. മാദ്രി പരപുരുഷ രതിക്കായി നിത്യവും പടി�
യിറങ്ങിേപ്പാവാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി വരുേമ്പാൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന
സുഗന്ധമുണ്ടാവും. ആ പ്രേലാഭനത്തിൽ വീണ പാണ്ഡുവിെന്റ രതി പരീക്ഷണത്തി�
നു മാദ്രി വഴങ്ങി. പാണ്ഡുമരണത്തിനു കാരണമതാെണന്നു വിരൽ ചൂണ്ടി കുന്തി
മാദ്രിേയാടു് ചിതത്തീയിൽ ചാടാൻ ഒച്ചെവച്ചു. മാദ്രി സമ്മതിച്ചില്ല. െപെട്ടന്നു് കുന്തി
എെന്ന വിളിച്ചു െചവിയിൽ കർശനമായി ആജ്ഞാപിച്ചതു ഞാൻ വിറയ്ക്കുന്ന ൈക�
കേളാെട െചയ്തു. പ്രിയമാദ്രിെയ വാരിേക്കാരിെയടുത്തു ആളിക്കത്തുന്ന പാണ്ഡുചി�
തയിൽ എറിഞ്ഞു. പാപം െചയ്ത ൈകകൾ ഈ ശപിക്കെപ്പട്ട ൈകകൾ”, പറഞ്ഞു
പറഞ്ഞു ഭീമൻ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പാറാവുകാർ ഓടിവന്നു
ബലം പ്രേയാഗിച്ചയാളുെട വാെപാത്തി െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു െകാണ്ടു േപായി.

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

“തള്ളവിരൽ മുറിച്ചു െകാടുേക്കണ്ടിവന്നതു് നിഷാദ ജാതിെയന്നു ഞാൻ സത്യം
പറഞ്ഞതു െകാണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ പഠിച്ചെതാന്നും ഉപകരിക്കാ�
തിരിക്കെട്ട എന്ന ഗുരുശാപം നിങ്ങളിൽ വീണതു്, ജാതിേമന്മ വ്യാജമായി നിങ്ങൾ
അവകാശെപ്പട്ടതു െകാണ്ടും. ഏതുവിധത്തിൽ േനാക്കിയാലും, പരാജിതരാവാൻ
േവണ്ടി ഗുരുക്കെള േതടിയവർ നാമിരുവരും.”

2019/05/11

“യുധിഷ്ഠിരെന്റ മാനസികാേരാഗ്യം സംശയാസ്പദം?” െകാട്ടാരം േലഖിക അതി�
രഹസ്യമായി യുദ്ധകാര്യ േലഖകേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചിേല്ല? എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ വിദുരേരാടു് േചാദിച്ചതിെല
െപാരുത്തേക്കടു് ആരും െപരുപ്പിച്ചില്ല, കുന്തിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ‘എന്താ ഇേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ കണ്ണു് െകട്ടാറിെല്ല?’ എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാഴും, േകട്ടുനിന്ന ഗാന്ധാരിക്കു് മാത്ര�
േമ പന്തിേകടു് േതാന്നിയുള്ളൂ. കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ട കൗരവരാജവിധവകൾ പുനര�
ധിവാസം ആവശ്യെപ്പട്ടു നിേവദനവുമായി വന്നേപ്പാൾ, ‘പാഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപു�
രത്തിൽ ഒപ്പത്തിെനാപ്പം നിങ്ങൾക്കു സാനിധ്യ മുറപ്പിക്കാം’ എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ
മാത്രമാണു് ദുേര്യാധനവിധവ േരഖാ മൂലം പരാതി െകാടുത്തതു്”, പതിെനട്ടു ദിവസം
േപാരാടി, അർദ്ധസത്യം അസ്സലായി പറഞ്ഞു, േപാറേലൽക്കാെത േജതാക്കളാ�
യി, യുദ്ധെക്കടുതിയിൽ വീണ ഹസ്തിനപുരിയുെട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുത്തു
പുേരാഗമന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാരാജാ അങ്ങെന ഔപ�
ചാരികമാെയാരു നിരീക്ഷണത്തിനു വിേധയനാണു്. ” യുദ്ധം കഴിഞ്ഞേതാെട യുദ്ധ�
കാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ പാചകവിഭാഗം േമധാവിയായിരുന്നു.

2019/05/12

“വിളംബരത്തിനേപ്പാൾ നറുക്കു വീണതു് ഭീമനു തെന്നയേല്ല?”, യുദ്ധനിർവ്വ�
ഹണത്തിെന്റ കരാർ കിട്ടിയ പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
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േചാദിച്ചു.
“പ്രേവശന േഗാപുരനട ഊക്കിനു തള്ളിത്തുറന്നു േപാർക്കളത്തിേലക്കു പ്രേവ�

ശിക്കാനുള്ള അവസരം ശത്രു ൈസന്യത്തിനു െകാടുക്കുകെയന്നെതാരു കൗരവ
ആശയമായിരുന്നു. ഭീമെന്റ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആേരാഗ്യം, ൈവദ്യപ�
രിേശാധനക്കു് വിേധയമാക്കണെമന്നു് നിർേദ്ദശം വച്ചതു ദുേര്യാധനനല്ല പാഞ്ചാലി�
യായിരുന്നു. കൂെടക്കിടക്കുന്നവൾക്കു രാപ്പനിയറിയാെമന്ന വിശദീകരണം സ്വീകരി�
ച്ചു. ഉയരം, പ്രായം, തൂക്കം ൈകകാലുകളുെട ബലം മുഖെത്ത ശിശുഭാവം ഇെതാ�
െക്ക കഴിഞ്ഞ പത്തു പതിമൂന്നു െകാല്ലെത്ത പ്രവാസജീവിത പ്രയാസത്തിലും പരു�
േക്കൽക്കാെത പരിപാലിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട ഗൃഹഭരണെമാരുത്തമ മാതൃകെയന്നും
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കി�
െല്ലന്ന യുധിഷ്ഠിര പ്രസ്താവന പ്രതീക്ഷെക്കാപ്പം ആയിരുന്നതു െകാണ്ടു് ആരും പ്ര�
തികരിച്ചില്ല. േഗാപുരവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്നു ഭീമൻ അകത്തു പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ
നാൽപ്പതു ലക്ഷേത്താളം ൈസനികരുെട ഹർഷാരവം ഭീമനുള്ള വ്യക്തിഗത പി�
ന്തുണയായി കാണിെല്ലന്ന ധാരണയായി. നാലു് പാണ്ഡവർ ഭീമനു ചുറ്റും സുരക്ഷാ
വലയം തീർക്കെട്ടെയന്ന ഭീഷനിർേദ്ദശം േചാദ്യം െചയ്യാെത സ്വീകരിച്ചു. ഈ ദൃശ്യ�
വിസ്മയത്തിനു സാക്ഷിയാവാൻ തക്ഷശില സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നു് ഗേവഷക
നിരീക്ഷകസംഘവും എത്തിയിട്ടുണ്ടു്.” അരിെകയിരുന്ന ദുേര്യാധനൻ അലസമായി
ഇടെക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചു ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടി.

“ഉടലിൽ ഉടമക്കു് പരമാധികാരം നഷ്ടെപ്പടുെന്നാരു ജീവിതാവസ്ഥയാണു്
അടിമത്തെമന്ന പാണ്ഡവ കാഴ്ചപ്പാടു് നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, അയൽപക്ക�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് മാലിന്യം സംഭരിച്ചു കുഴിെവട്ടി മറവു െചയ്യുന്ന പണി നിങ്ങൾ പരാ�
തിയില്ലാെതയാേണാ െചയ്തിരുന്നതു്? അേതാ, അമർഷം മറച്ചു വയ്ക്കാെതേയാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിന�
പുരി. കാലവർഷക്കാറ്റു വീശുന്ന പ്രഭാതം.

“വഴിനീെള ആത്മീയമാലിന്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു ഒെന്നാന്നായി ശുദ്ധി െചയ്തു തിരി�
േച്ചൽപ്പിക്കാൻ അവർക്കു മടിയിെല്ലങ്കിൽ, വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി കുഴിച്ചിടുന്ന�
െതാരു അന്യായേജാലിയാെണന്നു ഞാെനന്തിനു് വ്യാകുലെപ്പടണം?”

“ത്യാഗമൂർത്തിയായ കുന്തി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട ഹൃദയം േതങ്ങുന്നി�
േല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഇളമുറ കൗേന്തയനായ സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗാ�
ന്ധാരിയും വിദുരരും ഉൾെപ്പടുന്ന മൂവർ സംഘം അരമനജീവിതം മടുത്തു അന്ത്യജീവി�
തത്തിനായി ആരണ്യകത്തിേലക്കു കാൽ മുേന്നാട്ടു െവക്കുകയായിരുന്നു.

“െകാച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്താണു്, െപറ്റതള്ള മാദ്രിെയ കുന്തിയുെട
ആജ്ഞയിൽ ഭീമൻ പാണ്ഡുചിതയിെലറിയുന്നതിനു ഞാൻ സാക്ഷിയായതു്-തീ
ആളിക്കത്തി, മാദ്രി ചാരമാവുന്നതു കണ്ടു ‘അമ്മാ അമ്മാ’ എന്നു് ൈകകൾ നീട്ടി
ഞാൻ നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ, കുന്തി വെന്നെന്റ വായ െപാത്തി, ശാസിച്ചു കുടിലിേല�
ക്കു െകാണ്ടുേപായി, മൂലയിൽ ബലം പ്രേയാഗിച്ചിരുത്തി. അമ്മാ എന്നു് മന്ത്രിച്ചു
െകാണ്ടു് ഞാൻ പിേറ്റന്നു് ഒറ്റയ്ക്കു് േപായി, ചിതയിെല ചാരക്കൂനക്കു മുമ്പിൽ പരിഭ്രമി�
ച്ചു നിന്ന ഓർമ്മയുണ്ടു്. ആേരാടു് േചാദിച്ചാണു് നീ ഇവിെട വന്നതു് എന്നു് പറഞ്ഞു
യുധിഷ്ഠിരൻ വലിച്ചു െകാണ്ടു േപായേതാർമ്മയുണ്ടു്. ‘അമ്മാ അമ്മാ’ എന്നു് വിളി�
ച്ചു പിെന്നയും ദിവസങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടന്നതും ഓർമ്മയുണ്ടു്. മാദ്രിെയ ചിതയിൽ



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 478

തള്ളാൻ ഭീമനു് ആജ്ഞ നൽകിയ കുന്തിയിേപ്പാൾ എേന്നാടു് േചാദിക്കുകയായിരു�
ന്നു, ഭാവി പറയുന്ന സിദ്ധിയുള്ളവനേല്ല നീ, നിനെക്കെന്റ അന്ത്യം പ്രവചിക്കാൻ
ആവുേമാ? പ്രകൃതി നിങ്ങൾെക്കാരു കാട്ടുതീമരണം അേന്ന വിധിപറഞ്ഞു കഴി�
ഞ്ഞതാണു് ആ വിധിനടപ്പുമായി സഹകരിക്കൂ എന്നു് യാത്ര പറഞ്ഞവെര പടിയിറ�
ങ്ങാൻ വിട്ടു.”

2019/05/13

“ഭരണകൂടത്തിൽ ചമ്മട്ടി പിടിേക്കണ്ട അഞ്ചുപാണ്ഡവരും കൗരവരുെട ആണ്ടു�
ശ്രാദ്ധത്തിനു പുഴയിേലക്കു് േപാവുന്നതു് കണ്ടു. വികാര വിേക്ഷാഭത്താൽ വഴിവി�
ട്ടു പലതും െചയ്ത ആ നൂേറാളം കൗരവെര നിങ്ങെളങ്ങെന ഈ ഏകാന്തതയിൽ
ഓർെത്തടുക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ശീതകാലമായിരുന്നിട്ടും, കുളിച്ചു
ഈറൻ മാറാെത പ്രഭാതപൂജക്കു പൂ പറിക്കുകയായിരുന്നു മഹാറാണി.

“കളങ്ക രഹിതമായിരുന്നു നൂറു കൗരവർക്കും എേന്നാടുള്ള ആരാധന. എനി�
ക്കും ആരാധകർക്കും ഇടയിൽ ഒരു അപശകുനേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എെന്റ ഭർ�
ത്താക്കന്മാർ.”

“മാതൃപൂജ െചയ്യുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ‘കുന്തി കാട്ടിൽ േപാെട്ട’ എന്നു് പറ�
ഞ്ഞതു് പാഞ്ചാലിയാേണാ? അേതാ നിങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായാേണാ?”, നകുലേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മറ്റു മൂന്നു വേയാജനങ്ങൾെക്കാപ്പം പാണ്ഡുവിധവ ‘ജീ�
വിതസായാഹ്നം വനത്തിൽ’ എന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചു േകാട്ടവാതിലിനു പുറ�
േത്തക്കു കടക്കുന്നതു് മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.

“അരക്കില്ലത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബെത്ത ബലിെകാടുത്തു ഭൂഗർഭതുരങ്കം വഴി
ഓടി രക്ഷെപ്പടാനുള്ള സാഹസികയാത്രക്കു് േനതൃത്വം െകാടുത്ത കുന്തിയല്ല പിന്നീ�
ടു് ഞങ്ങളുെട ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ സ്ത്രീ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്ര ദമ്പതി�
കൾ, െകാള്ളരുതാത്ത നൂറു കൗരവർക്കു േവെറ േവെറ രാജവധുക്കെള കെണ്ടത്തി�
യേപ്പാൾ, കുന്തി ഞങ്ങെള ഒെരാറ്റ െതാഴുത്തിൽ െകട്ടി. അെതാരടിയായിരുന്നു
പാണ്ഡവാഭിമാനേബാധത്തിനു്. ഭാവി ജീവിതത്തിനായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥം എന്ന
െകാടുംകാട്ടിേലക്കു ഭാഗ്യാേന്വഷികളായി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചേപ്പാൾ, ‘നിങ്ങളു�
െട നല്ലനടപ്പിനു് ജാമ്യമായി ഞാൻ ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി െകാട്ടാരത്തിൽ
കഴിയും’ എന്നു് കുന്തി പറഞ്ഞതു്, ‘പാണ്ഡവർ പ്രതികൾ’ എന്ന ഊന്നേലാെട
ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രിയപാഞ്ചാലിേയാ? കുടിേയറ്റ ഭൂമിെയ പരിഷ്കൃത നഗര�
മാക്കുവാൻ നഗരമന്ദിര നിർമിതിയിൽ, രാജസൂയ യാഗത്തിൽ, ഔേദ്യാഗിക ചക്ര�
വർത്തിനി പദവി ഏെറ്റടുക്കുന്നതിൽ, ഒപ്പം ഞങ്ങളിൽ നിന്നു് കൃത്യമായൂഴം അനുസ�
രിച്ചു ഗർഭം ധരിച്ചു നവജാതശിശുക്കെള പാഞ്ചാലയിൽ പരിചരണത്തിനയക്കുന്ന�
തിൽ എല്ലാറ്റിലും കാണാമായിരുന്നു കുന്തിെക്കാന്നും ഭാവനയിൽ എത്തിേനാക്കാ�
നാവാത്ത കാര്യേശഷി, മികവു്. കുന്തിെയ ഒട്ടും ആശ്രയിക്കാെത ഞങ്ങളുെട അഭി�
ലാഷങ്ങൾ പൂവണിയാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, കുന്തി ഇനി കാട്ടിൽ േപാവുെന്നങ്കിൽ
േപാെട്ട എന്ന ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ ആറു േപരിലുണ്ടായതു് ഒരു സു�
പ്രഭാതത്തിലല്ല, കാലക്രേമണയാണു് പുരുഷെന്റ വിജയത്തിനു് പിന്നിൽ സ്ത്രീയുണ്ടു്
എന്ന കവിവചനെത്ത സാർത്ഥകമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ
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നിന്നു് കുന്തിയുെട എെന്നേന്നക്കുമായുള്ള തിേരാധാനം. േപാെട്ട തിരക്കുണ്ടു്. തു�
ന്നൽക്കാരെന കണ്ടു നാെള ൈവകുേന്നരെത്ത വിരുന്നിനു മുമ്പു് പാഞ്ചാലിയുെട പട്ടു�
ടുപ്പുകൾ തുന്നിക്കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുടൻ േപായി പറയെട്ട, ഇന്നു് രാത്രി ഊഴം
എനിക്കാണു്. ”

“അലസതയിൽ അഭിരമിക്കാനനുവദിക്കാെത പാണ്ഡവരിൽ നിങ്ങൾ മാന�
സിക സമ്മർദം െചലുത്തുന്നു എന്ന ഭീമപരാതിയിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. മഴ െപയ്തു െവയിൽ വീണ ഉച്ച. ഭർത്താക്കന്മാർ ഊട്ടുപുരയിൽ
അക്ഷയപാത്രവുമായി തിരക്കിലായിരുന്നു.

“ശാരീരികേസവനത്തിനു പ്രതിഫലം പണമായി മതിെയന്നു് ഉപാധിവക്കുന്ന
ആൺെപൺ ഇടത്താവളങ്ങളാണു് പാണ്ഡവർക്കു് പ്രിയം. ദീർഘകാല കടപ്പാടി�
ല്ലാെതയുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്ക എന്നാൽ പ്രതിഫലം േമാഹിക്കാെത രാവും പക�
ലും വ്യക്തിഗത േസവനം െകാടുക്കുന്ന ഭാര്യെയ അവർക്കു േപടിയുമാണു്, കാരണം
െചാടിപ്പിച്ചാൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കും.”

“നിങ്ങളുെട സർവ്വ ൈസന്യാധിപനേല്ല ശരശയ്യയിൽ മലർന്നടിച്ചു കിടക്കുന്ന�
തു്? പാണ്ഡവസർവ്വ ൈസന്യാധിപൻ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ ഓടിനടന്നു കൗരവതലകൾ
ഉരുട്ടുന്നു. യുദ്ധഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കുെണ്ടന്നു കരുതിയ േമൽ�
ൈക്ക െപായ്േപ്പാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിേദ്വഷെത്ത േതാൽപ്പിക്കാനും േസ്നഹസേന്ദശം പ്രചരിപ്പിക്കാനും കുരുേക്ഷ�
ത്രയുദ്ധഭൂമി ഒരാധനാലയമാവുെമന്നാണു് വിലയിരുത്തൽ. അതിനിടയിൽ സൗക�
ര്യെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ പാണ്ഡവതലകൾ കയ്യിൽ തടഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമമായി ൈക�
കാര്യം െചയ്യും. ചതിയിലൂെടെയങ്കിൽ അങ്ങെന, അഭിമന്യുവിെന അരങ്ങത്തു െകാ�
ണ്ടുവരാൻ ആഞ്ഞു ശ്രമിക്കും. അർജ്ജുനെന്റ അടിവയറിൽ കുത്തുന്ന േപാെല കർ�
ണ്ണനു ആസ്വാദ്യകരമാവും ആ കൗമാരക്കാരെന്റ കരൾ പിളർന്നാൽ.”

െതാട്ടടുത്തിരുന്ന കർണ്ണേനാടു് അർത്ഥഗർഭമാെയേന്താ മിഴികളിലൂെട വിനി�
മയം െചയ്തു ദുേര്യാധനൻ, പാചകക്കാരൻ നീട്ടിയ മൺപാത്രത്തിെല കരിമ്പുനീർ
ലാഘവേത്താെട ചുേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു.

2019/05/15

“കാട്ടുകുടിലിെല പരുക്കൻ തറയിൽ, ഹസ്തിനപുരിക്കാർക്കു കണ്ടാലറിയാവുന്ന
നാലു വേയാജനങ്ങൾ മരണം കാത്തു കിടന്നു-അങ്ങെനയാേണാ, തിരിച്ചു നാട്ടിെല�
ത്തി ഞാൻ നിങ്ങെള കുറിച്ചു് വാർത്ത െകാടുേക്കണ്ടതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക വിദുര�
േരാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസത്തിനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി, വിദുരർ എന്നി�
വർ െകാട്ടാരം വിട്ടു േപായി മാസം മൂന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാഴ്ചേയാളം അലഞ്ഞേശ�
ഷം ആദിവാസികളുെട സഹായേത്താെട അവൾ താവളം കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങൾ ഇവിെട വരുേമ്പാൾ കാണുന്നതു് േചാരുന്ന േമൽക്കൂരയും, മണ്ണിള�
കിയ ചുവരും, മുഷിഞ്ഞ തുണികളും, ഒഴിഞ്ഞ വയറും ഒെക്കയെല്ല? എന്നാൽ,
അന്ത്യദിനങ്ങൾങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ കാട്ടുകുടിലിൽ,
നാലുേപർ നീണ്ട തിരക്കു് പിടിച്ച ഭൗതിക ജീവിതത്തിനുേശഷം ഇേപ്പാൾ അനുഭവി�
ക്കുന്നതു് മൗനത്തിെന്റ സങ്കീർത്തനം, കവി പാടിയ േപാെല ശൂന്യമാെക മുഴങ്ങുന്ന
പ്രണവത്തിെന്റ മർമ്മരം.”
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“നവജാതശിശുക്കളുമായി സമരവഴിയിലാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. മഴേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടും ആവി െപാങ്ങുന്ന േവനൽ
പ്രഭാതം.

“ഹസ്തിനപുരി മാതൃദിനം ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ, പുതുജന്മങ്ങളും േവേണ്ട സജീ�
വമായി പെങ്കടുക്കാൻ? ഭർത്താവും ആണ്മക്കളും െകാല്ലെപ്പട്ട കുരുേക്ഷത്ര വിധവ�
യേല്ല ഞാൻ? പുത്രവിധവ പ്രസവിച്ച ഇരട്ടക്കുട്ടികെള േകാട്ട കാണിച്ചുെകാടുക്കാൻ
െകാണ്ടു വന്നതിെലന്താണു് കുറ്റം? പാണ്ഡവേസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിൽ ഞങ്ങെള, പാ�
തിരാനീക്കത്തിലൂെട കുടിെയാഴിപ്പിച്ചേതാെട, കൗരവരാജവിധവകൾ അഭയാർഥി
േകന്ദ്രത്തിൽ നരകിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണാറിേല്ല? പുത്രവിധവ പ്രസവിച്ചേപ്പാൾ
മുതിർന്ന വിധവ െമാട്ടച്ചികൾ േയാഗം േചർന്നു. ഈ കുട്ടികൾ വളരും, വളർന്നു
വലുതായി ഒരുനാൾ പാണ്ഡവരുമായി ചൂതാടും, എല്ലാം പണയം െവപ്പിച്ചു പാഞ്ചാ�
ലിെയ കാട്ടിലയക്കും”, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവൾ നാവകേത്തെക്കടുക്കും മുമ്പു്, പതുങ്ങി�
വന്ന ചാരൻ ശിേരാവസ്ത്രം െകാണ്ടവളുെട വായും മുടിയും മൂടി, അരയിൽ കുടുക്കിട്ടു്
കഴുതപ്പുറേത്തക്കു കയറ്റി.

“അത്യുന്നത പദവി ദുേര്യാധനൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ നീട്ടുേമ്പാൾ, ‘േവണ്ട, ഞാ�
െനാരു യുദ്ധനിരീക്ഷകനാവാം, വാൾ പുതുതലമറക്കു ൈകമാറൂ’ എന്നു് രാജ്യതന്ത്ര�
ജ്ഞേത്താെട നിങ്ങൾ പറെഞ്ഞാഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ”, ഇടം വലം തിരിയാനാവാ�
െത ശരശയ്യയിൽ െഞളിപിരി െകാള്ളുന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക,
െതാട്ടരികിലിരുന്നു േക്ഷമാേന്വഷണം േപാെല മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“കർണ്ണനു ൈകമാറാനായിരുന്നു ദുേര്യാധനെന്റ ആദ്യ തീരുമാനം, എെന്ന പി�
ണക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നീടെതനിക്കു് തെന്നങ്കിലും, സന്ധ്യക്കു് ഞാൻ പാളയത്തി�
െലത്തിയേപ്പാൾ, അവൻ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കു് കുന്തിേയാടു് കാമനയു�
ള്ളതു െകാണ്ടു് കൗേന്തയരിൽ ആേരാ നിങ്ങളുെട മകനാെണന്നു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു
െകാണ്ടാേണാ ഇന്നും പാണ്ഡവതല ഉരുട്ടാെത പാളയത്തിൽ നാണമില്ലാെത തി�
രിച്ചുവന്നതു്? നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയാണു നിങ്ങെളന്നു കർണ്ണൻ അന്നു് പറഞ്ഞതു് െവറു�
െതയായില്ല.”

“െവന്തുമരിച്ചതു നിങ്ങളും മക്കളുെമന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാൻ കണ്ട കുറുക്കുവഴി
െകാള്ളാം. അത്താഴം േചാദിച്ചു വന്ന ആറംഗ ആദിവാസികുടുംബത്തിനു് ഭക്ഷണ�
ത്തിെനാപ്പം വിഷം െകാടുത്തു വീടു് കത്തിച്ചു ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിലൂെട അർദ്ധരാത്രി�
യിൽ ഒളിേച്ചാടും മുമ്പു്, ആ രാജമന്ദിരത്തിനകത്തുനിന്നു തീയിടുക. ദൃക്സാക്ഷിയില്ലാ�
െതയും അവസാനം, സത്യാവസ്ഥ െതളിഞ്ഞേതാെട േതാന്നിേയാ ജാള ്യത? കുതി�
രപ്പന്തികളിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിലും കൗരവർ സംഘടിത പ്രചാരണമാണു് ‘ഘാത�
കകുന്തി’െക്കതിെര അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതു് എങ്ങെന േനരിടും ഈ ഭരണകൂട അവ�
മതി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഏകചക്ര ഗ്രാമത്തിൽ മക്കളുെമാ�
ത്തവർ ‘മുഖംമൂടി’ ധരിച്ചു കഴിയുന്ന കാലം.

“ദൂെര നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ കൗരവർക്കു ഞാൻ െചയ്തതു് നരഹത്യ എന്നു് േതാ�
ന്നാം. പേക്ഷ, അതു് കൗേന്തയർ കാണുന്നതു് ആത്മരക്ഷ. അത്താഴം േചാ�
ദിച്ചു വന്നവർ അേശഷം ആദിവാസി കളായിരുന്നില്ല. കൗരവരുെട വരണാവ�
തം പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടത്തിെല കൂലിപടയാളികളായിരുന്നു. പാണ്ഡവ സംഘ�
െത്ത തീെകാളുത്തി െകാല്ലാനുള്ള കരാർ ഏെറ്റടുത്തവെര തിരിച്ചടിച്ചു. ‘കരിക്ക�
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ട്ട’കളാക്കിയതിൽ നകുലസഹേദവന്മാരടക്കം അഞ്ചുേപരും തിമിർപ്പിലാണു് “ഒരു
തീെക്കാള്ളി െകാണ്ടാണു് അമ്മ ആറുതടിമാടന്മാെര അരക്കില്ലത്തിൽ അന്ത്യശ്വാ�
സം വലിപ്പിച്ചതു്” എന്നവർ പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ, കൃതാർത്ഥത േതാന്നും. കൗരവ�
കരളിെല നീറ്റൽ മാറാൻ സമയം െകാടുക്കൂ.”

2019/05/16

“ഹരിതചട്ടം എന്നാദ്യം േകട്ടേപ്പാൾ അവഗണിച്ച ഞാനിേപ്പാൾ ഓടിക്കിതച്ചു
വന്നതു് ‘പരിലാളന’മാണു് എന്നറിഞ്ഞേപ്പാളാണു് ആരാണു് നിങ്ങൾ? എന്താണു്
ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നെതാെക്ക?”, കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യയുെട യുവഭരണാധികാരിേയാടു്
െകാട്ടാരം േലഖികേചാദിച്ചു.

“കൃഷിയിടേത്താളം േപാന്ന ഈ കുറ്റിക്കാടു് െവട്ടി ഭൂഖണ്ഡ ജനസംഖ്യയുെട പാ�
തി യുവാക്കെള പതിെനട്ടു നാൾ െകാണ്ടു് േഹാമിച്ച യുദ്ധപശ്ചാത്തലം ഭാവി തലമുറ�
െക്കങ്ങെന രൂപമാറ്റത്തിലൂെട വരുത്തിെയടുക്കാെമന്നായിരുന്നു മനസ്സിൽ. എല്ലാ
ൈജവ മാലിന്യങ്ങളും വൻകുഴി േതാണ്ടി അടുക്കി, മണ്ണിട്ടു് മൂടിയ സമതലത്തിലാണു്
നാമിേപ്പാൾ. കുഴിമാടഭീതിെയാന്നും േതാന്നുന്നില്ല അേല്ല? അവിെടയാണു് ഹരിത
ചട്ടം ‘ചട്ട’പ്രകാരേത്തക്കാൾ ‘പരിലാളന’മികവു് െതളിയിച്ചതു് തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു്
കൗരവപാണ്ഡവ േപ്രതങ്ങളാേണാ? അല്ല? പിെന്ന? ഔഷധ സസ്യങ്ങളുെട ൈവ�
വിധ്യേശഖരം, പിടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടാത്ത വളർച്ച? ൈസനിക യുദ്ധാഭിലാഷങ്ങളുെട
അന്തിമസാക്ഷാത്കാരം എെന്നാെക്ക േതാന്നിയാൽ അതായിരിക്കും സത്യേത്താ�
ടടുത്ത സംഗതി. ജഡങ്ങൾ ചീയുന്ന ഗന്ധം? ഇേല്ലയില്ല അെല്ല? അതാണു് കാര്യം.
വരുംയുഗ വിേനാദ സഞ്ചാരികൾ കുരുേക്ഷത്രത്തിെല ഔഷധസസ്യങ്ങൾ വരിനി�
ന്നു് വിലെകാടുത്തു മടങ്ങുേമ്പാൾ, ആർക്കു േവണ്ടി, െയന്തിെനന്നറിയാെത ജീവത്യാ�
ഗം െചയ്ത ൈസനിക ആത്മാവു മന്ത്രിക്കും-ഇെതനിക്കു് മനുഷ്യ വംശം അർപ്പിക്കുന്ന
നിത്യശ്രാദ്ധം, കുടുംബ സ്വത്തു തർക്കത്തിനു് പ്രതിവിധി േപാർക്കളമാെണന്ന നാടു�
വാഴി അഹന്തക്കു് കിട്ടിയ ‘പിണ്ഡ’ പ്രഹരം.”

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

ഗദാപ്രഹരേമറ്റു െപാട്ടിയ തുടെയല്ലുമായി ചതുപ്പു നിലത്തിൽ, ഇച്ഛാശക്തി
െകാണ്ടുമാത്രം, ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കൗരവേപാരാളി.

“എെന്ന മുടിയിൽ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഭീമേനാട്ടവും ശരീരചലനങ്ങളും
അസാധാരണമായി. ഭീതിയും പ്രതികാരവും ഭീമമുഖെത്ത ക്രൂരമൃഗമാക്കി. അവൻ
ആയുധേമാങ്ങി. പാഞ്ചാലിയുെട ഉടുതുണിയൂരിയതിലായിരുന്നില്ല ഭീമെനാമ്പരം.
നഗ്നതുടയിൽ അവൾക്കിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടം െകാടുത്തതായിരുന്നു. “േരാമം നി�
റഞ്ഞ െവളുത്ത തുട കാണിച്ചു െപണ്ണിെന ഈ ജന്മം നീ േമാഹിപ്പിക്കു്” എന്നു് പറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ടവൻ ഗദ, അതിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേലെക്കടുത്തേതാർമ്മയുണ്ടു് കുറുനരിക�
ളും കഴുകനും െകാത്തിപ്പറിക്കും മുമ്പു് പാണ്ഡവ വംശനാശത്തിനു് േവണ്ടി െചയ്യാവു�
ന്ന അവസാന തന്ത്രവും െമനഞ്ഞു മാത്രേമ ഈ േലാകത്തിൽ നിന്നു് ഞാൻ യാ�
ത്രയാവൂ.”
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“നവവധുക്കളായി വന്നു നാളധികമായില്ല ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും നിങ്ങൾെക്ക�
തിെര തിരിഞ്ഞേല്ലാ” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ നീതിമാനാണു് അവിഹിതബന്ധങ്ങൾക്കു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം മറ�
യാക്കൂന്ന ആധ്യാത്മിക േനതാവല്ല. കാഴ്ച പരിമിതനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും കായി�
കക്ഷമതയില്ലാത്ത പാണ്ഡുവിനും പാടുെപട്ടു വധുവിെന െകാണ്ടുവന്നു എന്നതിൽ
കവിഞ്ഞവർ കാണരുതു് ഞാൻ പിതൃതുല്യൻ എന്നവേരാടു് പറഞ്ഞതിെന്റ സാ�
രാംശം ഉൾെക്കാള്ളാെതയവർ പ്രേലാഭിച്ചാൽ വഴങ്ങുെമന്നു് കരുതിേയാ നവവധു�
ക്കൾ? സത്യവതിയും കാശിരാജകുമാരികളും സുന്ദരികളായിരുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം
എെന്ന വഞ്ചിച്ചു േവാ? െപണ്ണുടലിനുമുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുേമാ ഭീഷ്മാചാര്യൻ? െകാട്ടാ�
രം േലഖികയേല്ല? കാത്തിരുന്നു് കാണുക.”

2019/05/21

“തടാകതീരെത്ത മരങ്ങൾക്കു താെഴ, ഹസ്തിനപുരിയിെലാന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
തരം ചുവന്ന പഴങ്ങൾ. ഒെന്നടുത്തു കടിച്ചു േനാക്കി. എത്രേമൽ ഹൃദ്യം രുചിയും
മണവും. നിങ്ങൾക്കും ഇടെക്കാെക്ക കുറച്ചു െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നുകൂെട, കൂട്ടംകൂടി�
യിരുന്നു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ വായിേലെക്കറിയാൻ? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു്
വാരിത്തിന്നുന്ന ധാന്യ ഭക്ഷണം െകാണ്ടു് തികയുേമാ ൈസനികക്ഷമതക്കു േവണ്ട
കായികേപാഷണം? അേതാ, വവ്വാലുകൾ കടിച്ച പഴം തിന്നാൽ പനിവരുെമന്നു
സന്യസ്ഥർ നിങ്ങെളയും േപടിപ്പിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കൂട നിറെയ പഴം െകാണ്ടുവന്നേശഷം പാണ്ഡവർ ൈകകൾ എറിഞ്ഞു പറ�
ഞ്ഞു, ഇനിയില്ല ഞങ്ങൾ പഴം െപറുക്കാൻ. കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ചിതറിക്കി�
ടക്കുന്ന ഓേരാ പഴം െപറുക്കാനും ഭൂമിേയാളം നിങ്ങൾ താഴണം. ഭൂമിയിൽ ആധി�
പത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ, അതീതശക്തികളുെട അധികാരെപ്പടുത്തൽ കിട്ടിയ പാണ്ഡ�
വർെക്കങ്ങെന കഴിയും, നിവർന്നു നിൽേക്കണ്ടവർ കുനിഞ്ഞു െപറുക്കണം ഓേരാ
പഴവും എന്നു് വച്ചാൽ?”വനവാസത്തിലും സ്വയം, പ്രവാസിമഹാരാജാവായി അഭി�
നയിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിേല�
െക്കറിഞ്ഞു.

“നിങ്ങളുെട ഭാവിെയന്താണു്?” കുരുേക്ഷത്രം ഒമ്പതാം ദിവസം രാത്രി സർ�
വ്വൈസന്യാധിപൻ ഭീഷ്മെര അതീവസുരക്ഷാ പാളയത്തിൽ യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ
കെണ്ടത്തി.

“െകൗരവർ ഒരുക്കുന്ന വൃദ്ധസദനെമത്തേയക്കാൾ നല്ലതേല്ല പാണ്ഡവർ തരാ�
വുന്ന ശരശയ്യ?”

2019/05/22

“അനുേശാചനത്തിനു െകാച്ചുെവളുപ്പാൻ കാലത്തു തെന്ന എത്തിേയാ?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യമുനാതീരെത്ത ശക്തിസ്ഥലിൽ, ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച
ദുേര്യാധനപുത്രിമാർ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു.

“രക്തസാക്ഷിദിനത്തിലും േവേണാ കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്ത േചാദ്യങ്ങൾ?
ഹസ്തിനപുരിെയ സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂെട ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കാനാ�
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യിരുന്നു പാണ്ഡവർ, കുരുേക്ഷത്രെയ ദുരുപേയാഗം െചയ്തതു് ആയുധം വച്ചു് കീഴ�
ടങ്ങാെനാരു െപാതുേവദിയായി ദുേര്യാധനൻ പാടുെപട്ടു പണിത കീഴടങ്ങൽ ഗ്രാ�
മെത്ത േചാരപ്പുഴയാക്കിയതിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം ‘അനധികൃത’ രാജാവു് യുധിഷ്ഠി�
രൻ ഏെറ്റടുക്കണം. ആെരയും െവറുക്കരുെതന്നു പഠിപ്പിച്ച ദുേര്യാധനൻ, ശത്രുക്ക�
െള കണ്ടാൽ ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു. മാരകമായി തുടയിലടിച്ച ഭീമനു ൈക െകാടുത്താ�
ണു് അച്ഛൻ യാത്രയായതു് ഇെതാരു സമാധി സ്ഥലമല്ല. രേണാർജ്ജം പകരുന്ന
ആയുധപ്പുര. ശിേരാവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പതുങ്ങി പ്പതുങ്ങി ഇവിെട വന്ന ഞങ്ങളല്ല
ഇേപ്പാൾ വിവസ്ത്ര ശിരസ്സുമായി തിരിച്ചു േപാവുന്ന ഞങ്ങൾ. പാണ്ഡവ ഭരണകൂട�
െത്ത െപാളിെച്ചാട്ടിക്കാൻ ഈ െപൺപട മതി.”

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

“യുദ്ധത്തിൽ ഉയിർ േപാവാെത രക്ഷെപ്പട്ട ഏക കൗരവ ൈസനികൻ എന്ന
േദശീയ ബഹുമതിക്കർഹതയുള്ള കൃപാചാര്യൻ? രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ പാണ്ഡവ
ഭരണാധികാരിക്കു് ആശംസയുമായി വന്നതാണു് രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര�
െനക്കാൾ ഒരു പണത്തൂക്കം മുമ്പിൽ. അയാളുെട ലക്ഷ്യം അഭിമന്യുവിെന്റ മകൻ
പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഏകഗുരു എന്ന പദവി. താമസിക്കാൻ ആഡംബര മന്ദിരവും.”

2019/05/23

“മിണ്ടിപ്പറയാൻ സാവകാശം കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം കിേട്ടണ്ട ഒരു േചാദ്യമുണ്ടു്-
പാഞ്ചാലിയുെട രാഗേദ്വഷങ്ങൾ ആദ്യെത്ത മൂന്നു് പാണ്ഡവേവഷങ്ങേളാടാണു് ഈ
ഗർവ്വിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ, മാദ്രിയുെട മകൻ, എവിെട നിൽക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. േവനൽ വറ്റിച്ചുതുടങ്ങിയ ജലാശയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള
മരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അവർ നടന്നു.

“വിട്ടുപറയില്ല അവൾ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും. ആ കണ്ണുകൾ പിടിെച്ച�
ടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും, യഥാർത്ഥ മാനസികനില കാണില്ല. ൈകവിരൽ
ചലനങ്ങളും, മുഖഭാവങ്ങളും പരിഷ്കൃതവനിത എന്ന നിലയിൽ പ്രതികരേണാപാധി�
കളായി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കുെറെയാെക്ക നിങ്ങളും അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാണുന്ന�
തേല്ല. ഉപാധിരഹിതപ്രണയത്തിെന്റ ഉപേഭാക്താക്കളാവാൻ കുന്തിമാദ്രീ വ്യത്യാ�
സമില്ലാെത അഞ്ചുേപരും പാടുെപടുേമ്പാൾ, അവളുെട എണ്ണിച്ചുട്ട പ്രതികരണം,
െപാറുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവുേമാ?. അതുെകാണ്ടവൾ എന്താെണനിക്കു് പതിവായി
വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ എേന്നാ? മുട്ടുമടക്കി ഞാൻ അടിയറവു പറയും വെര െപണ്ണാധി�
പത്യത്താലും അവഗണനയാലും, ചിലേപ്പാൾ െകണിവച്ച രതിസമ്മാനങ്ങളാലും,
പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കും. കീഴടങ്ങാെത വയ്യ.”

“യുദ്ധവിജയം തർക്കവിഷയമാേയാ? അേതാ അവകാശവാദം അരമന അം�
ഗീകരിച്ചുേവാ”ൈകമുത്തി മുട്ടുകുത്തി െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േതാറ്റു ഒെന്നേന്നറ്റു പറയാൻ പ്രതിേയാഗി ആരുമിെല്ലന്നെതാരു വസ്തുതയ�
േല്ല? കൗരവ ജഡങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശവസംസ്കാരത്തിനയച്ചിേല്ല? ഞങ്ങളഞ്ചു�
േപരും േപാറേലൽക്കാെതയേല്ല േപാർക്കളം വിട്ടതു്? അതിൽ നിന്നൂഹിച്ചു കൂെട
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ശത്രു എത്ര നിസ്സാരൻ?” പട്ടാഭിേഷകത്തിനു പുത്തനുടുപ്പുമായി വന്ന തയ്യൽക്കാര�
േനാടു് അകത്തുവരാൻ വലതുൈക നീട്ടിയ നിയുക്ത മഹാരാജാവു് െപെട്ടന്നു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖികെയ ഇടതുൈക ആട്ടി കെയ്യാഴിഞ്ഞു.

“അവശെനന്നു േതാന്നുെന്നങ്കിലും, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നാവും േനാട്ടവും
തീഷ്ണമാണേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്ത മുൻ ഹസ്തി�
നപുരി രാജാവിേപ്പാൾ കാട്ടുകുടിലിൽ, കീറത്തുണി കൾക്കിടയിൽ കിടന്നു, “ൈവകു�
േന്നരമായാൽ, കുന്തിയും മാദ്രിയും േമക്കഴുകി പൂചൂടി പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ കുത്തിേനാ�
വിക്കുന്ന അസൂയ േതാന്നാറിേല്ല?”

“അവിഹിതരതി സുതാര്യമായി െചയ്യണെമന്നു് ശഠിക്കുന്ന കുന്തിെക്കെന്റ
നേമാവാകം. കായിക ക്ഷമതയില്ലാത്ത നിങ്ങൾെക്കാപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ, രാജാ�
വകാശം േചാദിച്ചുവാങ്ങാനുള്ള കുട്ടികളില്ലാെത, പാണ്ഡുകുടുംബം നശിക്കാേണാ,
അേതാ ‘േദവരൂപി’കളായ പരപുരുഷന്മാെര പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു ബീജസംഭരണം െച�
യ്യേണാ എെന്നാരു യുക്തിഭദ്രമായ േചാദ്യത്തിലൂെടയവൾ പ്രത്യാശ നൽകി. അരു�
െതെന്നങ്ങെന ഞാനേപ്പാൾ പറയും? പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ ഉടലഴകുകൾ
മിനുക്കി സന്ധ്യക്കു് പുറത്തു േപാവുേമ്പാൾ, ആസ്വാദനരതിെയ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ
സ്വാർത്ഥേയാെട വിഭാവന െചയ്യുക, മറിച്ചു പ്രകൃതിയുെട കാരുണ്യത്തിലവർ േനടു�
ന്ന ഉത്തമവിത്തുകളുെട സംഭരണെത്തക്കുറിച്ചാണു്. ”

2019/05/24

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

“നിങ്ങൾ െമാത്തം െതറ്റിദ്ധരിെച്ചന്നു വ്യക്തം. എേന്നാടവൻ ഭർത്താവിൽ കവി�
ഞ്ഞു പ്രണയം നടിക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. ഗാർഹികസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കു
അെതാെക്ക എത്ര തിരക്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാനാവും. ഞാനതിൽ പ്രതിേഷധിക്കാറില്ല.
എന്നാൽ ഒന്നും വിട്ടുെകാടുക്കാറുമില്ല. പായിൽ വിലേപശാനുള്ള സൗകര്യമായി പ്ര�
ണയെത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്നു എന്നെതാരു ലജ്ജാകരമായ
പ്രേലാഭനെമെന്നാന്നും കരുതുന്നുമില്ല. പ്രണയം ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചില്ല എന്നതു്
തെന്നയവൻ ചമൽക്കാരേത്താെട പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. അതിനിടയിലാണു് ഈ
പൂമണം, എനിെക്കാരു വിവാഹ പൂർവ്വ പ്രണയാനുഭവമായി വന്നതു് പൂമരം തെന്ന
പിഴുതുെകാണ്ടു വരാമേല്ലാ എന്ന കായികബല േകന്ദ്രിതമായ പ്രതികരണത്തിൽ
നിന്നൂഹിക്കാം ആ ഹൃദയം എത്ര സരളം. പൂ േതടി വരാേമാ എെന്നാന്നും ഞാൻ
േചാദിക്കും മുമ്പു് തെന്ന പാദരക്ഷേയാ ആയുധേമാ ഇല്ലാെതയവൻ പടിയിറങ്ങുന്ന�
തു് കണ്ടേപ്പാൾ, ഇവെരെയാെക്കയാേണാ കുന്തി േദവ സന്തതികൾ എന്നു് വിേശ�
ഷിപ്പിക്കുക എന്നു് വിസ്മയിച്ചു”, കിടപ്പറയുെട െകാച്ചുജാലകത്തിലൂെട കാണാമായി�
രുന്നു, ഭീമൻ മരത്തിനു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞുനിന്നവെര തുറിച്ചുേനാക്കി െചവിേയാർ�
ക്കുന്നതു്.

2019/05/25
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“സമരമുഖെത്ത സജീവമാക്കിയ മുന്നണിേപ്പാരാളി ഇേപ്പാൾ േരാഗിയാെണന്നു്
കാണുേമ്പാൾ വല്ലായ്മ േതാന്നുന്നു. വിശന്നു കരയുന്ന കുട്ടികൾക്കു് അന്നം തയ്യാറാ�
ക്കാൻ േപാലുമാവാെത വിങ്ങുേമ്പാഴും, കണ്ണുകളിൽ മിന്നലാട്ടമുണ്ടേല്ലാ അെതന്താ�
ണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക സാന്ത്വനസ്പർശം െചയ്തു.

“കൗരവരാജസ്ത്രീകെള പതിെനട്ടുനാൾ െകാണ്ടു് അനാഥവിധവകളാക്കിയ ആ
‘െകാടുംഭീകര’െന പിന്നിൽ നിന്നു് കയർ കുരുക്കിട്ടു് മുറുക്കി, തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പു�
ള്ളികുത്തി, കഴുതപ്പുറത്തു നഗരികാണിക്കലിനു് െകാണ്ടുേപാവാൻ പുതുതലമുറ കൗ�
രവക്കുട്ടികൾക്കു സ്വപ്നങ്ങൾ േനരുകയായിരുന്നു. പ്രിയ മിത്രേമ, എത്രെയത്ര അഭി�
മുഖങ്ങൾ അന്തഃപുരത്തിൽ െചയ്തു ഞങ്ങെള ഹസ്തിനപുരിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിയ�
താണു് ഇരിക്കൂ എന്നു് ക്ഷണിക്കാൻ ഈ പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ ഇരിപ്പിടം
ഇല്ലേല്ലാ.”

“ജ്വലിക്കുന്നേല്ലാ കണ്ണുകൾ? േരാഷമുയരാൻ എന്താണിത്ര വലിയ പ്രേകാപ�
നം?” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണിയുെട ൈകമുത്തി.

“നിങ്ങെളാെക്ക േലാകവാർത്തയാക്കിയ വസ്ത്രാേക്ഷപെമാെക്ക എത്ര നിസ്സാ�
രം. ദുേര്യാധനൻ അന്തഃപുരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നടപടികൾ േനരിട്ടു്
െതളിെവടുപ്പിലൂെട കണ്ടേപ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പായി. സ്ത്രീത്വെത്ത അവേഹളിക്കുന്നെത�
െന്തല്ലാം പരിഷ്കൃത ഹസ്തിനപുരി നിയമ സംഹിത പട്ടികയാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ അെത�
ല്ലാം കുടിലകൗരവൻ എേന്നാ തുടങ്ങി. ഇവനാണേല്ലാ േദശരത്നപുരസ്കാരം െകാടു�
ത്തു രാജ്യം ആദരിച്ചെതേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ആ അനീതിേയാർത്തു ഞാൻ വിയർക്കു�
ന്നു. കൗരവർ വിവാഹമാേലാചിക്കുന്ന െപൺകുട്ടികൾ കന്യകമാരായിരിക്കണം
എന്ന നിബന്ധന കണ്ടേപ്പാൾ േചാര തിളച്ചു. വിവാഹിതകൾ ചാരിത്ര്യം സംര�
ക്ഷിക്കണെമന്നും അവൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക പ്രാേയാഗിക തലത്തിൽ
ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നതു് ദുേര്യാധനവിധവ. പ്രതിപക്ഷേനതാെവന്ന പദവി വഹി�
ക്കുന്ന മഹിളാരത്നം ആൾ െകാള്ളാം. കുറച്ചു കാലമായി അവൾ പാണ്ഡവരുെട
േപർ പറഞ്ഞു എെന്ന സഹതാപ പൂർവ്വം െപാതുേവദിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്.
ബഹുഭർതൃത്വം ഞാൻ ചുളിവിൽ േനടിെയടുത്ത സൗഭാഗ്യമല്ല. ഭർത്തൃമാതാവു് ആദ്യ�
രാത്രിയിൽ സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ നീട്ടിയതാണു. ആദ്യരാത്രി എേന്നാെടാപ്പം കി�
ടക്കും മുമ്പു് പാണ്ഡവർ കന്യകാത്വം െതളിയിക്കണെമന്നു് ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടി�
ല്ലാത്തതു േപാെല തെന്ന, വിവാഹേശഷം ആേരാെടാപ്പം അവർ പായ പങ്കിടുന്നു
എേന്നാ, സ്വവർഗ്ഗേഭാഗികളായിരുേന്നാ എന്നെതാന്നും എനിക്കു് പരിഗണനാവി�
ഷയമല്ല. വ്യത്യസ്ത ആവശ്യത്തിനുപേയാഗിക്കാവുന്ന ൈജവിക ഉരുപ്പടികൾ എന്ന�
തിൽ കവിെഞ്ഞാരു ആത്മീയനിർവൃതിയും അവരിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാ�
രണം ഞാൻ ദുേര്യാധന വിധവെയ േപാെല ആേരാ പ്രസവിച്ച ഏേതാ മനുഷ്യജന്മ�
മല്ല, അേയാനിജയാണു്, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന അപൂർവ്വയിനം സ്ത്രീയാണു്. ”

2019/05/26

“ഭർത്താവിെലാരാൾ കാലം െചന്നാൽ ബാക്കി നാലു േപെര ഓർത്തു നിങ്ങൾ
ജീവിതം തുടരുേമാ?, അേതാ പേരതെന്റ ചിതയിൽ സതിയനുഷ്ഠിക്കുേമാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ, മരിച്ചുേപാേയാ എന്നെതാന്നും വർത്ത�
മാനകാല ജീവിതത്തിെല പരിഗണനാ വിഷയേമാ, ഭാവിജീവിത ആശങ്കേയാ
അല്ല. ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ അവെരനിക്കു് കൂട്ടായി എന്നെതാഴിച്ചാൽ, കരാ�
േറാ കരാർ ലംഘനേമാ സതിയുമായി ഞങ്ങെള ബന്ധെപ്പടുത്താനില്ല. ആ നിൽ�
ക്കുന്ന ഭീമെന േനാക്കൂ, കുന്തിയുെട കുടിലനീക്കത്തിൽ, മാദ്രിെയ വലിെച്ചടുത്തു പാ�
ണ്ഡുചിതയിെലറിേയണ്ടി വന്നവെന്റ ദുഃഖഭാരം പാതിരാ നിലവിളികളിൽ ഒന്നിലധി�
കം തവണ ഞാൻ േകട്ടതാണു്. ”

2019/05/27

“പാണ്ഡവതലെയാന്നും െവട്ടാത്തതിൽ പരിഭവിച്ചു പിതാമഹേനാടു് കയർത്തു�
സംസാരിക്കുന്നെതാെക്ക ശരി, എന്നാൽ േപാർക്കളത്തിൽ മികവു് കാണിക്കാത്ത
അനുജന്മാെര ശാസിച്ച അനുഭവമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“എന്താ സംശയം? നിത്യവും രാത്രി േപാരാട്ടപ്രകടനം വസ്തു നിഷ്ഠമായി വില�
യിരുത്തിേയ ഒരു േപാള കണ്ണടക്കൂ. ഇന്നെല രാവിെല ഒരു ഇളമുറ കൗരവർ വി�
തുമ്പി വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞു, കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്ന പാണ്ഡവരുെട ഇടെനഞ്ചിൽ
ഞാെനങ്ങെന വാൾ വീശും. യുദ്ധക്ഷമമല്ലാത്ത അത്തരം മൃദുലവികാരങ്ങൾ തുടച്ചു�
നീക്കാൻ, കൗരവമേനാഭാവത്തിൽ തിരുത്തലിനായി അവെന അേപ്പാൾ തെന്ന
അറവുശാലയിൽ വിട്ടു. കറവ വറ്റിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങെള േചാര ചീന്താെത തലക്ക�
ടിച്ചു െകാന്നു െതാലി െപാളിച്ചു ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ ഇറച്ചിയാക്കി ഊട്ടുപുരയിെലത്തി�
ക്കുന്ന പണിയിൽ മികവു് േനടിയാൽ മാത്രേമ, േപാർക്കളത്തിൽ നിയമനം െകാടു�
ക്കൂ. മാതൃകാപരമായിരുന്നു ശിക്ഷെയന്നു െതളിഞ്ഞു. എല്ലാ കൗരവരും ആയുധം
മൂർച്ച കൂട്ടി.”

2019/05/29

“കുറ്റവാളികൾ െപരുകിേയാ ഹസ്തിനപുരിയിൽ? ക്രമസമാധാന ചുമതല വഹി�
ക്കുന്ന ഭീമെന്റ പരാതി ഇതാണ്: ആവശ്യത്തിനു് തികയുന്നില്ല. ഇനിയും േവണം വി�
ലങ്ങുകൾ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭരണകൂട വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ആറു വിലങ്ങുകളാണു് ദുേര്യാധന കാര്യാലയത്തിൽ ആെക ഉണ്ടായിരുന്നതു്
പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും വന്നാൽ കേയ്യാെട പിടിച്ചു അകത്തിടാൻ. ഇന്നു് സ്ഥി�
തി അതാേണാ? നിത്യവും േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കാണാറിേല്ല, കു�
രുേക്ഷത്രവിധവകളുെട പ്രേക്ഷാഭം അക്രമാസക്തമാവുന്നതു്? ഒന്നും ഞാൻ വി�
സ്തരിേക്കണ്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ േനർസാക്ഷിയേല്ല. കാരാഗൃഹത്തിൽ എത്തിക്കും മു�
മ്പു് പ്രേക്ഷാഭകാരികെള കൂച്ചുവിലങ്ങിേടേണ്ട? അരയിൽ കയറു െകട്ടി കൗരവവി�
ധവകെള വലിക്കാേമാ? കള്ളച്ചൂതിൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ടവെര കൗരവർ
അന്നു അങ്ങെന െചയ്തു എങ്കിലും, ഞങ്ങൾ അതു് കൗരവവിധവകേളാടു് െചയ്യാ�
േമാ? ഇേപ്പാൾ ഉള്ള ആറു വിലങ്ങുകൾ ഒന്നു് മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണാം, അഴി�
യുന്നതു് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കാരണം െമലിഞ്ഞ ൈകത്തണ്ടയുള്ള കൗരവവിധവകൾക്കു
എളുപ്പം ഊരിെയടുത്തു ഓടി രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയുന്ന വിലങ്ങുകളും െകാണ്ടു് ഇനി
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ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു് നാണേക്കടേല്ല. ഇതു് നാം മാറ്റണം. കൗരവസ്ത്രീകളുെട മൃദു
ൈകത്തണ്ടയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാത്തതും, ഭാരം കുറഞ്ഞതും, സ്വർണവളയുെട നിറ�
മുള്ളതും, ഇരുവശത്തും പൂട്ടിടാവുന്നതുമായ നവതലമുറ വിലങ്ങുകൾക്കു േവണ്ടി ഭീ�
മൻ കർത്തവ്യേബാധേത്താെട ഓടിനടക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ അെതാരു പരിഹാസ
വിഷയമാക്കുന്നതു രാജ്യേദ്രാഹത്തിനു സമമേല്ല? യുദ്ധാനന്തര യുധിഷ്ഠിരഭരണകൂ�
ടെത്ത പ്രതിേരാധത്തിലാക്കുന്ന വിധം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വക്രീകരി�
ച്ചാൽ, േകാട്ടക്കകെത്ത സൗജന്യവസതിയും ഊട്ടുപുരയിൽ സമൃദ്ധ ഭക്ഷണവും പു�
നഃപരിഗണനക്കു വിേധയമാകുേമ.”

2019/05/30

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

“തിന്ന ഉപ്പിനു നന്ദി കാണിക്കാത്ത സൂതൻ എന്ന ആേരാപണം േനരിേടണ്ടി
വന്നാലും, ഇേപ്പാൾ ഏറ്റു പറയെട്ട, കൗരവാക്രമണത്തിൽ കൗമാരേപാരാളി പൂ�
േപാെല െഞരിയുന്നതു വിതുമ്പിെക്കാണ്ടറിയിച്ചേപ്പാൾ ‘ബേല േഭഷു്’ എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു് ചാടിെയണീറ്റു തുടങ്ങിയ ധൃതരാഷ്ട്ര ‘ഇളകിയാട്ടം’
നിലക്കാൻ വിദുരർ ഇടെപേടണ്ടിവന്നു. കർണ്ണൻ അഭിമന്യുവിെന്റ ഇടെനഞ്ചിേല�
ക്കു വാൾ കുത്തി കയറ്റിയേപ്പാൾ, “ശവത്തിൽ കുത്താെതടാ തന്തക്കു പിറക്കാത്ത�
വേന” എന്നു് വിങ്ങിെപ്പാട്ടി ധൃതരാഷ്ട്രരുെട സമ്മതം േചാദിക്കാെത ഞാൻ വീട്ടിേല�
ക്കു േപായി.”

“മത്സരം ജയിച്ച അർജ്ജുനൻ ഭർത്താവായേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട കണ്ണുകളിൽ മി�
ന്നിയ പ്രണേയാർജ്ജം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിെന്ന എേപ്പാഴാണു് അയാെള കാണു�
േമ്പാേഴക്കും മുഖം തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്? രാജസൂയ യാഗത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരപങ്കാ�
ളിയായാൽ മാത്രേമ ഇന്ദ്ര പ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവൂ എന്ന ആചാരവിധിയിൽ
കുടുങ്ങിയേപ്പാൾ, പ്രിയെപ്പട്ടവെന നിങ്ങൾ തിര സ്കരിച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. അന്തഃപുര ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, കാല
വർഷത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ യമുനാതീരെത്ത വൻമരക്കൂട്ടങ്ങൾ.

“ഊഴം വച്ചു് ബീജദാനത്തിനായി കിടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈർഷ്യേയാെട
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, നവവധുവായിരിക്കുേമ്പാൾ തന്നിരുന്ന േകശാദിപാദപരിലാളന
ഇേപ്പാൾ ഇല്ല. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരിൽ നിെന്നന്ന േപാെല പ്രേത്യക പരിഗണ�
നെയാന്നുമില്ലാെതയാണു് ഞാനവനിൽ നിന്നും ബീജസംഭരണം െചയ്യുന്നെതന്ന
അറിവാണവെന അവശനാക്കിയെതന്നുേണ്ടാ? ‘ദാമ്പത്യവഞ്ചനയാണു് ബഹുഭർ�
ത്തൃത്വം’ എന്നവൻ മുനവച്ചു സൂചിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ശരിക്കും കുന്തിയുെട കുബുദ്ധിയേല്ല
അെതന്നു ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘ഇണേചരുേമ്പാഴും നീ അമ്മെയ വലിച്ചിഴക്കുേന്നാ?’
എന്നു് പ്രതിേഷധിച്ചു കിടപ്പറയുെട ഇരുട്ടിൽ എനിെക്കതിെര അവൻ ‘െവളിച്ച�
െപ്പ’ടാൻ തുടങ്ങി. നാവിൽ നിന്നു് എെന്താെക്ക പുറത്തുവന്നു എന്നറിയാൻ സ്വന�
ഗ്രാഹിയന്ത്രെമാന്നും ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു്, ഓർമ്മെയ ആശ്രയിക്കണം. അർജ്ജുന
പുരുഷത്വെത്ത പരിഹസിച്ചു എന്നാേണാർമ്മ. നിെന്നക്കാൾ സ്പർശനമികേവാെട
കിന്നരിക്കാൻ നകുലനും സഹേദവനും ഉെണ്ടന്ന തിരിച്ചടിയിൽ പുരുഷത്വം തകർ�
ന്നു. ഊഴമനുസരിച്ചു പ്രത്യുൽപ്പാദന രതി പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെത, ഒരു പുരുഷനു്
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ഭാര്യേയാടു് െചയ്യാവുന്ന ഹീനപ്രതികാരത്തിനു് പടിയിറങ്ങി, പിെന്ന േകട്ടതു് കട�
േലാരദ്വാരകയിൽ സുഭദ്രെയെന്നാരു വധുവിെന തരെപ്പടുത്തി എന്നാണു. അറി�
ഞ്ഞു എന്നു് അന്നു് നടിച്ചില്ല ഇന്നും നടിക്കുന്നില്ല. ‘വിഴുപ്പുെകട്ടു’ ചുമന്നു നിങ്ങൾ
വശം െകട്ടു എങ്കിൽ, പനേയാലെക്കട്ടുകൾ മാറ്റി, മണ്ണിളക്കിപിടിക്കൂ. ഇന്നു് പകൽ
മുഴുവൻ യമുനയുെട തീരത്തു ഗർഭകാലശുശ്രൂഷക്കുള്ള പച്ചില മരുന്നു െചടികളുെട
മഴക്കാലപരിചരണമാണു്.”

2019/05/31

“നവജാതശിശുക്കെള മുക്കിെക്കാല്ലുന്ന ഭീകരജീവിയായി ശന്തനു നിങ്ങെള
ഹസ്തിനപുരിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ? ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങെള വകവ�
രുത്തിെയന്നാണു് മഹാരാജാവു് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞതു്”, െകാട്ടാരം േലഖിക
ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രസവാനന്തര വിഷാദേരാഗത്തിലൂെട കടന്നു േപാവുന്ന നിർഭാഗ്യവതിക�
ളായ അമ്മമാരുെട ശാരീരികവും ൈവകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങെള കുറിെച്ചെന്തങ്കി�
ലും അയാൾക്കറിയാേമാ? പാലൂട്ടാ നിഷ്ടെപ്പടുേന്നാരമ്മെയങ്ങെന അയാളുെട കരി�
ങ്കണ്ണിൽ െകാലയാളിയായി? തീവ്രൈവകാരികവ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയു�
ള്ള പ്രസവാനന്തര പ്രതിസന്ധിെയ അയാൾ എത്ര കൗശലപൂർവ്വം ഭീകരപ്രവർ�
ത്തനത്തിനുള്ള ഭൂമികയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വയറും കറുത്തിരുണ്ട
കഴുത്തുെമാെക്ക കാണുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ പലർക്കും മനസ്സിലാകണെമ�
ന്നില്ല എെന്നാെക്ക ഒഴുക്കൻ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ േനരിട്ട പ്രശ്ന�
ത്തിനു് പരിഹാരമാവുേമാ? ഗർഭകാലെത്തല്ലാം വാരിവലിച്ചു കഴിച്ചിരുന്ന എനി�
ക്കു് പ്രസവം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിശപ്പു് തീേരയിെല്ലന്ന അവസ്ഥയായി എന്നയാൾ
തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ എനിക്കു് അതിെനക്കാെളാെക്ക വിഷമം,
കുഞ്ഞിനുേവണ്ട മുലപ്പാൽ കിട്ടുന്നില്ലേല്ലാ എേന്നാർത്തായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കിടന്നു
കരയുേമ്പാൾ െപറ്റതള്ളക്കു േനാവിേല്ല. ബീജദാതാവു് മാത്രമായ അലസരാജാവി�
െന ചടുലമായി ഒന്നു് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞിെന പുഴയിൽ എടുെത്തറിയുെമന്നു്
ഞാൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തിത്തുടങ്ങി. ‘അരുേത അരുേത’ എന്നു് വിലപിക്കാനല്ലാ�
െത അയാൾ എന്തു് െചയ്തു എന്നേന്വഷിക്കൂ. ഓേരാ പ്രസവത്തിനു േശഷവും ഞാൻ
ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചു. അേപ്പാൾ അയാൾ കാലിൽ വീഴും, പകരം കുഞ്ഞിെന പു�
ഴയിെലാഴുക്കാൻ പേരാക്ഷമായി േപ്രരിപ്പിക്കും. വിരസമായ ശാരീരികബന്ധം കഴി�
ഞ്ഞാൽ മാസമുറ െതറ്റിേയാ എന്ന പ്രത്യാശാഭരിതമായ േചാദ്യവുമായി എെന്ന
ഇടയ്ക്കിെട അന്തഃപുരത്തിൽ പിടികൂടും. എല്ലാറ്റിനുമിേല്ല അതിരു്? ഏഴു കുഞ്ഞുങ്ങ�
ളുെട കാര്യത്തിലും അതുണ്ടായി എന്നതിൽ കവിെഞ്ഞാരു ക്ഷമാപണവും തരാൻ
ഞാനാളല്ല. മാതൃത്വേത്തക്കാൾ വലിയ മാനവസങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അെതാെക്ക മാ�
ടമ്പി ശന്തനു എങ്ങെന അംഗീകരിക്കാനാണു് അെല്ല.”

“ദശാബ്ദങ്ങേളാളം കൂട്ടായിരുന്നവർ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാട്ടു െവ�
ക്കുേമ്പാൾ, അവസാനമായി േചാദിക്കെട്ട, പാണ്ഡവർ നിങ്ങൾെക്കന്തായിരുന്നു?”,
സന്ധ്യാദീപ്തി മുഖത്തു് െതളിഞ്ഞു. േനർത്ത വിലാപം േപാെല, ഹിമാലയ താഴ്വ�
രയിൽ കാറ്റു വീശി. വടക്കൻ മലകളിേലക്കുള്ള അന്തിമപദയാത്ര തുടർന്ന പാ�
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ണ്ഡവർ കാഴ്ച്ചയിൽ നിന്നു് മറഞ്ഞു. സന്ധ്യ കനക്കുകയാണു് പാഞ്ചാലി മരിക്കു�
കയാണു്.

“അവർക്കിഷ്ടെപ്പട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ മത്സരിേച്ചാമനിച്ചു. അവർ തിരസ്കരിച്ച ഹൃ�
ദയം കത്തിച്ചാമ്പലാകെട്ട.”

2019/06/01

“ഈ വിചിത്ര വനിതയുമായുള്ള സ്മരണകൾ പങ്കിടാൻ പറയുേമ്പാൾ മുഖം കറു�
പ്പിക്കുന്നെതന്തിനാണു്?” കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ച പാഞ്ചാലിയുെട ജഡം ആവുന്നത്ര
ആഴത്തിൽ മറവു െചയ്തു, അരുവിയിൽ കുളിച്ചു പാണ്ഡവെര പിന്തുടർെന്നത്തിയ
െകാട്ടാരം േലഖിക, വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന മാദ്രിപുത്രേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിപൽസൂചകമായിരുന്നു വിവാഹം. ഭംഗി കണ്ടു സ്വന്തമാക്കാൻ രഹസ്യമായി
െകാതിച്ചു എന്നതാണു് ആദ്യദുരന്തം. സമഭാവനേയാെട പങ്കിടാൻ കുന്തി നിർേദശി�
ച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാമെത്ത ദുരന്തം. ആണുങ്ങളഞ്ചുേപരും ഊഴം കാത്തു കിടപ്പറ�
ക്കു െവളിയിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കണെമന്നവൾ നടപടിക്രമം ഉണ്ടാക്കി. അപ�
മാനമാണിെതന്നു പറയാൻ ആരും മുതിർന്നില്ല. കൗരവരുെമാത്തു കള്ളച്ചൂതാടു�
േമ്പാൾ ‘ഞാൻ രജസ്വല ഞാൻ അല്പവസ്ത്ര’ എന്നു് നിർല്ലജ്ജം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൗര�
വസഭയിൽ ഇടിച്ചു കയറി, ദുേര്യാധനെന്റ പ്രേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി, നഗ്നതുടയിൽ
കയറിയിരിക്കാൻ മുതിർന്ന പാഞ്ചാലി പിന്നീടു്, അടിമജീവിതത്തിൽ, കൗരവചാര�
യായി പന്ത്രണ്ടു വർഷ വനപർവ്വത്തിൽ മാനസിക പീഡനത്താൽ ഞങ്ങൾക്കു് നി�
േത്യാപദ്രവ പീഡകയായി എന്നതാണു് പാണ്ഡവ സേഹാദരർേക്കറ്റ യാതന. പാ�
പഭാര ത്താൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു എന്നതാണു്, േമെല േമെല േമഘമാലകൾക്കു
മുകളിെലാരു ന്യായാധിപനുെണ്ടന്നതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം. ഇനി ഞങ്ങെള െവറുെത വി�
ടൂ. ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള ബന്ധം ഒെന്നാന്നായി വിേച്ഛദിക്കെട്ട.” അപമാനേബാധ�
ത്താൽ ആ മാദ്രിപുത്രൻ മുഖം െപാത്തി.

“നിങ്ങൾ േനാക്കി നിൽക്കുേമ്പാഴെല്ല ചവിട്ടിയും കുത്തിയും െകൗരവർ ആ കു�
ട്ടിെയ പച്ചക്കു് െകാന്നതു്? ഗദയും കുന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല, ചക്രവ്യൂഹം േഭദിച്ചു്
അവെന െപാക്കി പുറത്തുചാടാമായിരുന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു. അഭിമന്യുവിെന്റ ശവദാഹം കഴിഞ്ഞു പാണ്ഡവർ യമുനയിൽ മുങ്ങി നി�
വരുന്ന രാത്രി. മകൻ മരിച്ച ദുഃഖത്തിൽ സുഭദ്രെക്കാപ്പമായിരുന്നു അർജ്ജുനൻ.

“വ്യത്യസ്ത പിതൃത്വമുള്ള പാണ്ഡവക്കുട്ടികൾ അന്യായമായി െകാല്ലെപ്പട്ടാലും,
ഒെരാറ്റ അച്ഛനിൽ പിറന്ന കൗരവർ പ്രതികാര വധത്തിനു ഇരയാവരു െതന്ന േദ്രാ�
ണവചനം ഓർമ്മവന്നതാണേപ്പാൾ തടസ്സമായതു്. ”

“അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം േകൾക്കാൻ ഇന്നെല സന്ധ്യക്കു് നിങ്ങൾ േപായി�
രുന്നു അെല്ല?”, ഗംഗയിെല ചിേറ്റാളങ്ങൾ െതറുപ്പിച്ചു് യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ േചാദി�
ച്ചു, “ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ബലിെകാടുത്ത ധീരേദ�
ശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന കുറിച്ചു് മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ എെന്താെക്ക വികാര�
ഭരിതനായി പറഞ്ഞു എെന്നാന്നും ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. എെന്താെക്ക പറയാ�
െത വിട്ടു?”
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“ഉള്ളിൽ ഉള്ളെതാന്നും തുറന്നു പറയാത്ത ഭരണാധികാരി വാചാലത െകാണ്ടു്
േവണം പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓട്ടകളടയ്ക്കാൻ എന്നു് തക്ഷശിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി�
രുന്നേപ്പാൾ േകട്ടതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ അനു സ്മരണപ്രഭാഷണം എെന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.”

“നിങ്ങെള കണ്ടാൽ അർദ്ധസത്യം എന്ന വാക്കിനു േകാമളശരീരം കിട്ടിയ േപാ�
െല േതാന്നും. എങ്ങെന പ്രതിേരാധിക്കും അപകീർത്തിപരമായ ഇത്തരം ആേരാ�
പണം ഉയർന്നാൽ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആേരാപണമാേണാ? െവറുെമാരു അഭിപ്രായമേല്ല? അതപകീർത്തിപര�
മാേണാ? അപനിർമ്മിതി മാത്രമേല്ല? ‘അർദ്ധസത്യവാൻ’ എന്നെതാരു അംഗീ�
കാരമായി കാേണേണ്ട? ‘അർദ്ധസത്യം’ ഞാനുച്ചരിച്ചതു ധ്യാനം െചയ്യുേമ്പാഴാ�
േണാ? അേതാ കുരുേക്ഷത്രയിൽ ൈകെമയു് മറന്നു ശത്രുവിെന വളഞ്ഞിട്ടു െകാല്ലു�
േമ്പാേഴാ? േപാരാട്ടത്തിന്നിടക്കു് ആശംസയർപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ചു ‘അജ�
യ്യ’നായ ശത്രുവിെന വീഴ്ത്തും മുമ്പു് നിരായുധനാക്കുന്നതിെനാരു െപാടിൈക്ക േനാക്കി�
യതായിരുന്നു. അതുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ കൗരവരും പാണ്ഡവരും പരിപൂർണ്ണ നിശബ്ദത�
യിൽ നിന്നു േകട്ടു. യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ആദ്യ പടി. െചറിെയാരു പടി. എന്നാൽ
അതവിെട േവണം എന്നതു് മനഃസാക്ഷിയുെട േപ്രരണയുമായിരുന്നു.” കൗരവ സർ�
വ്വ ൈസന്യാധിപനായിരുന്ന േദ്രാണാചാര്യെന്റ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കുെകാണ്ട
േശഷം മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ പുഴയിേലക്കിറങ്ങുകയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ.
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“ജീവിതസായാഹ്നത്തിലാണേല്ലാ ജീവപര്യന്തം തടവു ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന
ആേരാപണങ്ങൾ? പാണ്ഡുമരണവും മാദ്രിസതിയും അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു
എന്നവർ വാദിക്കുേമ്പാൾ, കുഴഞ്ഞു േപാവുേമാ? െവറുെത വിടില്ല ദുേര്യാധനൻ”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയ�
റിയേപ്പാൾ, മുൻ കുരുവംശ മഹാറാണി ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു.

“കിടപ്പുേരാഗി പാണ്ഡുവിനു് അന്നം െകാടുത്തിരുന്ന മാദ്രി, പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തി�
നായി പൂചൂടി പുറത്തു േപാവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, മൂന്നു ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരു�
ന്നിട്ടും ഞാൻ േരാഗീ ശുശ്രൂഷ െചയ്തെതാെക്ക സന്യസ്ഥ സമൂഹത്തിെന്റ പ്രശംസ
േനടിയിരുന്നതേല്ല. പ്രസവത്തിനും നവജാതശിശു പരിചരണ ഇടേവളകഴിഞ്ഞു
മാദ്രി ശുശ്രൂഷ ഏെറ്റടുത്ത കാലത്താണു് പാണ്ഡു പിടഞ്ഞുവീണു മരിച്ചതു്. സന്യ�
സ്ഥർ വന്നു ജഡം കണ്ടേപ്പാൾ “സ്വന്തം വസതിയിൽ കിടന്നു മരിക്കാൻ അവസ�
രം കിട്ടിയ ഭാഗ്യജന്മം” എന്നേല്ല അനുസ്മരിച്ചതു്? പാണ്ഡുചിതയിേലക്കു സതിയ�
നുഷ്ഠിക്കാൻ മാദ്രിെയ െകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ, അവൾ നിലവിളിച്ചതു പ്രതിേഷധം
െകാണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല കണ്ടുനിന്ന ജനത്തിനു് േതാന്നിയതു് ഭർത്താവിെന്റ േദ�
ഹവിേയാഗത്തിൽ അനിയന്ത്രിത ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവളുെട നിസ്സഹായതയായി�
രുന്നു. അവെള ചിതയിേലക്കു് േനർവഴി നയിക്കുകയായിരുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ നി�
ങ്ങൾ െകാലപാതകശ്രമം കാണുന്നതു് േപാെല ദുേര്യാധനൻ കാണുെമെന്നനിക്കു
േതാന്നുന്നില്ല. അവൻ നീതിമാൻ, അവൻ വിധിപറയും പ്രകൃതിയുെട കൽപ്പന കു�
ന്തി നിർവ്വഹിച്ചു.
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“അരമണിക്കൂറായി അക്ഷമേയാെട കാത്തിരിക്കുന്നു. അർദ്ധരാത്രിേയാെട യാ�
ത്ര തിരിച്ചാേല നാെള രാവിെല ഹസ്തിനപുരി ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകളിൽ പുത്തൻ യു�
ദ്ധവർത്ത െകാടുക്കാനാവൂ. അെതാെക്ക നിങ്ങൾ ക്കറിയാവുന്നതേല്ല? ഇരുപക്ഷ�
വും ഉരുട്ടിയ തലകൾ എത്രെയന്നു മാത്രമല്ല, ആരുെടെയാെക്ക തലകൾ എന്നും വ്യ�
ക്തമായി അറിയണം’, കുരുേക്ഷത്രയിൽ പാണ്ഡവ വക്താവായ നകുലേനാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പരാതിെപ്പട്ടു. ഒമ്പതാം ദിവസം.

“ശ്വാസം പിടിച്ചു െചവിേയാർക്കുക. ദുേര്യാധനൻ ഭീഷ്മപാളയത്തിേലക്കു കുതി�
ച്ചുകയറുന്നതു കണ്ടാണു് ഞാനും നിങ്ങെളേപ്പാെല ഇങ്ങെന ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കാത്തി�
രിപ്പു തുടങ്ങിയതു് എേന്താ അവിെട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ എെട്ടാമ്പതു ദിവ�
സങ്ങളിൽ ദുേര്യാധനസന്ദർശനം ഇങ്ങെന ൈവകുമായിരുന്നില്ല. പിതാമഹെന്റ
േപാർക്കളമികവു് െമച്ചെപ്പടുത്താൻ മധുരം കലക്കിയ പ്രേചാദന പ്രഭാഷണത്തിന�
ല്ല ദുേര്യാധനൻ ഇവിെട വരിക. വിരൽ ചൂണ്ടി സർവ്വ ൈസന്യാധിപെന ഒന്നു് വിറ�
പ്പിക്കാനാണു് ഇെന്നന്തുസംഭവിച്ചു എന്ന തറിയും വെര എനിക്കും കൂടണയാനാവി�
ല്ല. ഭീഷ്മെര ൈസന്യാധിപ പദവിയിൽ നിന്നു് ദുേര്യാധനൻ മാറ്റിേയാ? അേതാ,
ഇടെഞ്ഞല്ലാം ഇെട്ടറിഞ്ഞു ഭീഷ്മർ കടന്നു േപാവുേമാ. ഒമ്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഭീഷ്മർക്കുരുട്ടാനായിട്ടില്ല എന്നേതാർക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാ�
ധനൻ ആെക നിന്നു് കുലുങ്ങുകയാണു് കാത്തിരിക്കൂ-അപൂർണ്ണവാർത്തയുമായി നി�
ങ്ങൾ െപായ്ക്കളയരുതു് നാെള പിതാമഹൻ ആയുധം താെഴയിട്ടു കൂരേമ്പൽക്കാൻ
െനഞ്ചു് വിരിച്ചു ശത്രുവിനു മുമ്പിൽ നിന്നു് െകാടുക്കുെമന്നാണു് സഹേദവൻ ഊഹിക്കു�
ന്നതു്. ആത്മഹത്യ െചയ്ത അംബയുെട പ്രതികാരജന്മം ഭീഷ്മെര കീഴ്െപ്പടുത്തുേമാ?
അേതാ സഹേദവെന്റ പ്രവചനസ്വരം ഇത്തവണയും െതറ്റുേമാ?”

“വിവാഹ വാർഷികത്തിനു് അനുേമാദിക്കാൻ േപാവുകയാേണാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു േചാദിച്ചു. “പാരാവാരങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയ പ്രശസ്ത ദാ�
മ്പത്യമേല്ല. അംഗീകൃത ഭർത്താക്കന്മാർ അഞ്ചു േപർ മാത്രമാെണങ്കിലും പാഞ്ചാലി�
യുെട കമിതാക്കൾ നൂറു േപരും െകൗരവർ ആയിരുന്നിേല്ല.”

പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിെല െതാണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതു് കൗരവ വിധവകളും അനുകൂല�
ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി.

“പാണ്ഡവതല െകായ്യാൻ കൗരവർെക്കാപ്പം വാെളടുത്ത കൃപാചാര്യൻ ഇതാ
രാജസഭയിൽ വാ നിറെയ നിങ്ങൾക്കു് ആശംസ പറയുന്നു. ഇെതന്താ ഭരണമാറ്റ�
ത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാരു മനംമാറ്റം?” സഭ പിരിഞ്ഞു അംഗങ്ങൾ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു
ധൃതിയിൽ നീങ്ങുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തു െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ
കിട്ടുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണമാണു്, നിലപാടുതറയല്ല. എന്നറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങ�
െള േപാെല കൃപാചാര്യനും.”

“കൗരവപക്ഷെത്ത ചിലർ ഗുരുതരമായി പരുേക്കറ്റയിടേത്തക്കു അത്യാവശ്യ
മരുന്നുമായി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിയ വനിതാ ആേരാഗ്യപ്രവർത്തകെയ കുന്തെമറി�
ഞ്ഞു െകാന്നതിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവെരല്ലാം േകാപം െകാണ്ടു് ജ്വലിക്കുന്നേല്ലാ. യു�
ധിഷ്ഠിരൻ എറിഞ്ഞ കുന്തം കയറിയാണവളുെട െനഞ്ചു് പിളർന്നെതന്ന വാസ്തവം
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എങ്ങെന ഞങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കും? മാധ്യമപ്രവർത്തനം ശരിക്കും മാര�
കം”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവൈസനിക വക്താവായ നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൂടാ? കൺെവട്ടത്തിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന സ്ത്രീയാണു് െകാല്ലെപ്പട്ടതു് നീലയും ചുവപ്പും ധരിക്കുന്ന കൗരവ പാണ്ഡവ�
ൈസന്യങ്ങളിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി, അവൾ െവളുത്ത വസ്ത്രമാണു് ഉടുത്തിരുന്നതു്
അവൾ പക്ഷം േനാക്കാെത രാപ്പകൽ മുറിേവറ്റവർക്കു മരുന്നും സാന്ത്വനവും നൽ�
കി. ഇെതാെക്കയേല്ല ഒരു വിഭാഗം സത്യങ്ങൾ? ഇനി ഞങ്ങളുെട സത്യങ്ങൾ നി�
ങ്ങൾ അറിയണം. യുധിഷ്ഠിരെന ബന്ദിയായി പിടിക്കാൻ കൗരവ സംഘം ഓടിവ�
രുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ ‘ശുഭ്രവസ്ത്രധാരി’ അവർക്കു േപ്രാത്സാഹ�
നം നൽകി യുദ്ധകാഹളമാണുയർത്തിയിരുന്നതു്. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു േപാരാട്ടം
നിർത്തിയിരുന്ന വിശ്രമ േവളയിലാണ്അക്രമം. സ്ഥിതി നയതന്ത്രത്തിനു വഴങ്ങു�
ന്നതെല്ലന്ന തിരിച്ചറിവിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്തം ആത്മരക്ഷ�
യിൽ െകാലയാളി സംഘത്തിെന്നതിെര എറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഉന്നം െതറ്റി തറച്ചതു്
‘ശുഭ്ര വസ്ത്ര വനിത’യുെട െനഞ്ചിൽ ആയിരുന്നു എന്ന ആകസ്മികതെയ നിങ്ങൾ
എങ്ങെന ഒരായുധമാക്കി യുധിഷ്ഠിരെന സ്ത്രീവിരുദ്ധനാക്കാൻ ഉറച്ചു? േപാരാട്ട ഭൂമി�
യിെല േഗാപുരത്തിനു് മുകളിൽ നാലിടത്തായി യുദ്ധ നിർവഹണചുമതലയുള്ള പ്ര�
വിശ്യാഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൾ തരുന്ന സാക്ഷിെമാഴികളിൽ ൈവരുധ്യമു�
െണ്ടങ്കിൽ അേപ്പാൾ നമുക്കു് വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ.”

2019/06/04

“ഒന്നു് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൽ കത്തിവക്കുന്നവെനന്താണു് കൃഷിഭൂമിയിൽ കാ�
ര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. ഗംഗയാറിൻ ൈകവഴികളി�
െലാന്നിനു് , കിളച്ചു മണ്ണു് നീക്കി കൃഷിയിടത്തിേലക്കു് നീെരാഴുക്കു് എളുപ്പമാക്കുകയി�
രുന്നു പ്രഭാത െവയിലിൽ അർദ്ധനഗ്നകൗരവർ.

“ഞാൻ െകാലയാളിയാേണാ? ഇലപ്പച്ചകളുെട ഉൾത്തുടിപ്പായിരുന്നു െകാച്ചു�
നാൾ മുതൽ കരൾ നിറെയ. ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെമന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥെയ പാ�
ണ്ഡവർ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കിെയന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, െവന്തുനശിച്ച ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ബലിഘട്ടങ്ങളിൽ തർപ്പണം െചയ്തവൻ ഞാൻ. േകാട്ടക്കകെത്താന്നു ചുറ്റി�
ക്കറങ്ങിയാൽ കാണാം, രാജവസതികൾക്കു ചുറ്റും വച്ചുപിടിപ്പിച്ച ഗാന്ധാരേദശസ�
സ്യങ്ങൾ. അതിെന്റ േരാഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയിലാണു് കൗരവർ കരുത്തു േനടിയതു്
‘നീയാണു് പ്രകൃതി’ എന്നു് ‘അമ്മ പറയുേമ്പാൾ അെതാരു ചുമതലയാെണന്നു കരു�
തി കുട്ടിക്കാലെത്താെക്ക ഭീതിയായിരുന്നു പിെന്ന പിെന്ന അക്ഷരാഭ്യാസമുണ്ടായ�
േപ്പാൾ അമ്മ പറഞ്ഞതിെന്റ അകംെപാരുൾ വ്യക്തമായി.”

“ഇെതല്ലാം സ്വയം എഴുതിയതാേണാ?”, തറ മുതൽ േമൽക്കൂര വെര ചിതെല�
ടുക്കാനാവാത്ത വിധം കരുതേലാെട, കൃത്യമായി വച്ചിരുന്ന പനേയാലെക്കട്ടുകൾ
േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മലയടി വാരത്തിെല സുരക്ഷിത ആശ്രമാ�
ന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ, കുരുേക്ഷത്രയും ഹസ്തിനപുരിയും അസ്വാഭാവികെമ�
ന്നു േതാന്നി.
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“കഥെയഴുതുേമ്പാൾ ആവുന്നത്ര പാണ്ഡവെര െപാലിപ്പിച്ചു, കൗരവെര െവട്ടി�
ത്താഴ്ത്തി. അംബികയും അംബാലികയും ബീജദാനത്തിനായി എെന്ന ആശ്രയിച്ചിരു�
ന്നു എന്നു് മാത്രമാെണനിക്കവേരാടുള്ള ൈജവിക ബന്ധം. ഇന്നും എനിക്കു് െതറ്റും,
അംബികയാേണാ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അമ്മ? അംബാലികയാേണാ പാണ്ഡു മാതാവു്?
എന്നാൽ െതറ്റാത്ത ഒേന്ന ഉള്ളൂ: വ്യർഥജന്മങ്ങൾ ഇരുവരും എന്ന തിരിച്ചറിവു്.”

2019/06/05

“വേയാജനങ്ങെള ൈസന്യാധിപ പദവികളിൽ നിന്നു് നീക്കിയിെല്ലങ്കിൽ, അവ�
രുെട കീഴിൽ േപാരാടാൻ തെന്ന കിട്ടിെല്ലന്നു് കർണ്ണൻ ദുേര്യാധനേനാടു് തറപ്പിച്ചു
പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. അയാൾ ഉന്നം വക്കുന്നതു് പിതാമഹനാെണങ്കിലും, ബഹിഷ്കര�
ണതലകളിൽ നിങ്ങളും േദ്രാണരും െപടുേമാ?”, കൃപാചാര്യേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടഭൂമിയിെലത്തിയ മഹാരഥന്മാരുെട സാന്നിധ്യം ആ ശീത�
കാല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരുത്സവഛായ പകർന്നു.

“വേയാജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കു കൗമാര േപാരാളി അഭിമന്യുവാണു് ഉച്ചരിച്ചിരു�
ന്നെതങ്കിൽ നമുക്കു് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ കർണ്ണൻ? കർണ്ണെനാെക്ക വയ�
െസ്സത്രയായി എന്നാണു നിങ്ങൾ കരുതിയതു്? യുധിഷ്ഠിരൻ തെന്ന ഇതിനകം
കണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല ആയിരത്തിൽ താെഴ പൂർണചന്ദ്രന്മാെര?”

2019/06/06

“ഉണക്ക വിറകു കത്തിച്ചു ഭീമജഡം കാട്ടാളർ സംസ്കരിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ കുറുന�
രിയും കഴുകനും െകാത്തിവലിക്കുമായിരുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത അഞ്ചാമെത്ത
മരണവും കൗശലപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േമഘ�
മാലകൾക്കപ്പുറത്തു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തുനിെന്നാരു പിരിയൻ േകാണി െതാട്ടടുത്തു് കാ�
ണുന്ന േപാെല യുധിഷ്ഠിര ശരീരഭാഷ വാചാലമായി.

“ഈയടുത്തകാലത്തും അവൻ പറഞ്ഞു, സ്വാഭാവിക മരണമാണു് പ്രിയം.
ൈസനികേവഷം ധരിച്ചവർ അങ്ങെന പറയരുതാത്തതാെണങ്കിലും, ആ ശുദ്ധ
ഹൃദയൻ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് പറയും. സത്യാനന്തര പ്രസ്താവനകേളാ അസത്യേമാ,
എന്തിനു അർദ്ധ സത്യേമാ നാവിൽ വരില്ല. ആ ശിശുഹൃദയം അത്തരം ഓമന�
ത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണു് പെക്ഷ, കഷ്ടം, മഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിനിറങ്ങുേമ്പാേഴക്കും
വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും കുരുേക്ഷത്രവും മറന്നിരുന്നു. സ്മൃ�
തിനാശേരാഗിെയന്ന പരിതാപനിലയിൽ, ഭൂതകാലം അവനിൽ നിന്നു് ഒലിച്ചു
േപാെയന്നു നകുലൻ പറഞ്ഞേപ്പാളാണു്, അർത്ഥവ്യാപ്തി അറിഞ്ഞതു് ഭൂതകാലം
അവെന േവട്ടയാടില്ലേല്ലാ. ഞാൻ അൽപ്പം വ്യത്യസ്തനാണു് പാണ്ഡവെരയും പാ�
ഞ്ചാലിെയയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താൻ ഗതകാലസ്മരണകൾ സുരക്ഷിതം.
അതുെകാണ്ടാണു് പാഞ്ചാലിയും നാലു പാണ്ഡവരും വിട്ടുപിരിയുേമ്പാൾ, അവെര
സംബന്ധിക്കുന്ന ഓർമ്മകളും ഒെന്നാന്നായി എന്നിൽ നിന്നൂരിേപ്പാവുന്നതു. പാ�
ഞ്ചാലി എന്നു് മന്ത്രിച്ചു േനാക്കൂ, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നു് തെന്ന നിങ്ങൾക്കതു്
േബാധ്യമാവും”, തൂങ്ങിക്കിടന്ന പിരിയൻ േകാണിയിേലക്കു പിടിച്ചുകയറാൻ അവ�
സാനെത്ത പാണ്ഡവൻ ഉത്സാഹേത്താെട ൈകകൾ ഉയർത്തി
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“കളരിഗുരുവിെന ചതിച്ചു െകാല്ലാൻ േപാരാട്ടഭൂമിയിൽ വഴിവിട്ടു നുണ പറഞ്ഞു
എന്നു് െകൗരവർ ഒച്ചവക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദി�
ച്ചു, “നാെവടുത്താൽ സത്യേമ പറയൂ എന്ന വാശി ഭാരമായിെട്ടാന്നും േതാന്നിയിട്ടില്ല,
അെല്ല?”

“ഭാരം ഇടെക്കാന്നിറക്കി െവക്കാൻ, നിറം പിടിപ്പിച്ച അർദ്ധസത്യങ്ങൾ ആേവ�
ശേത്താെട പറയും”, േദ്രാണവധത്തിെന്റ ആനന്ദലഹരിയിലായിരുന്നു അേപ്പാഴും
പാണ്ഡവൻ.

“ബലിദാനി ദുേര്യാധനെന കുറിെച്ചാരു ഓർമ്മ പങ്കിടാേമാ ആദ്യവർഷ ചരമദി�
നത്തിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. അരിെക കുരുേക്ഷത്ര
വിധവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

“ഹസ്തിനപുരിയുെട ഉൾനാടുകളിൽ വറ്റി വരണ്ടു കിടന്ന കുളങ്ങളും കിണറുകളും
വൃത്തിയാക്കി മഴെവള്ളം സംഭരിച്ചു ശുദ്ധജലസംഭരണികൾ ആക്കുന്നതായിരുന്നു
കൗമാരം മുതൽ േവനൽക്കാല വിേനാദം. കിളക്കാനും ചളി േകാരി നീക്കാനും
അറിയാത്തവെന്റ കയ്യിൽ െചേങ്കാൽ െകാടുക്കരുതു് എന്നവൻ ഹൃദ്യമായി താക്കീ�
തു് െചയ്യുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തേലന്നു് െകാട്ടാരം വക കൃഷിയിടത്തിൽ ജലേസചനം
െചയ്തു പ്രകൃതിേയാടു കരുണ യാചിച്ചാണവൻ, രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിരക്ഷി�
ക്കാൻ, കുരുേക്ഷത്രരണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയതു് എന്നു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞതു് വി�
ദുരർ ആയിരുന്നു. ഭീമഗദക്കു മുമ്പിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്യുേമ്പാഴും, അവൻ തടാകതീ�
രത്തായിരുന്നു എേന്നാർക്കണം. െഭൗതികാവശിഷ്ടം തടാകജലെത്ത മലിനെപ്പ�
ടുത്തരുതു്, അതു െകാണ്ടു് മുടിയിൽ വലിച്ചു കരകയറ്റി തുടയിൽ അടിച്ചു, േവണ്ടിവ�
ന്നാൽ അധാർമ്മികമായി േപാലും, ‘എത്രയും േവഗം െകാല െചയ്യൂ’ എന്നു് പിതൃസ�
േഹാദരപുത്രൻ ഞങ്ങെള േപ്രരിപ്പിച്ചു.”

“രാജസിംഹാസനത്തിെന്റ വലതു വശത്തു ഇരിക്കുന്നയാളും, ഇടതുവശത്തു
നിൽക്കുന്നയാളും മഹാരാജാവിെന്റ ആരാണു് അച്ഛമ്മാ?”, രാജസഭ കൂടിയേശഷം
നടപടികൾ േനാക്കിയിരുന്ന കുട്ടി രഹസ്യം േപാെല േചാദിച്ചു.

“കൃത്യമായി പറയാേമാെയന്നു േനാക്കെട്ട, എനിക്കും അവെര അധികം േന�
രിട്ടുകണ്ട പരിചയമില്ല. സിംഹാസനത്തിെന്റ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഭീഷ്മരുെട
അച്ഛൻ ശാന്തനുവിനു് , രണ്ടാം ഭാര്യ സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ടു ആണ്മക്കളിൽ
ഒരാൾ, ക്ഷയേരാഗി വിചിത്രവീര്യൻ, വിവാഹം െചയ്ത രണ്ടു കാശിരാജകുമാരികൾ
പിന്നീടു് വിധവകളായേപ്പാൾ, അവരുെട ഇഷ്ടത്തിെന്നതിരായി ഭർത്തൃ മാതാവു്
സത്യവതി ഏർപ്പാടു് െചയ്ത ബീജദാനി വ്യാസനു് പിറന്ന രണ്ടു അംഗീകൃത പുത്രന്മാ�
രിൽ ഒരാളാണു്, നീ സിംഹാസനത്തിൽ കാണുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ, നിെന്റ അച്ഛെന്റ
അച്ഛൻ. മെറ്റയാൾ പാണ്ഡു, കാട്ടിൽ വച്ചു് മരിച്ചുേപായി. ബീജദാനി വ്യാസനു്
അനൗേദ്യാഗികമായി ഒരു രാജേതാഴിയിൽ രഹസ്യമായി ജനിച്ചയാളാണു് ഇടതു�
വശത്തു നിൽക്കുന്ന മന്ത്രി വിദുരർ. അമ്മ അച്ഛൻ എന്നിവെര മാത്രം അടുത്തറിയു�
ന്ന നിനക്കു് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അൽപ്പം അകന്നു േതാന്നാെമങ്കിലും, അവ�
െര ഒരുമിക്കുന്നതു് അധികാര ലഹരിയാണു് അതു് നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ പിെന്ന ഇവിെട
തുടരാനാവാെത വനവാസത്തിൽ േപായി കാട്ടുതീയിൽ ചാടി മരിക്കാനും മടിക്കി�
ല്ല. കാത്തിരുന്നാൽ നിനക്കു് പലതും കാണാം, ഇനി ഗുരുകുലത്തിേലക്കു േപാവൂ,
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നല്ലവണ്ണം വിജയിച്ചാൽ മാത്രേമ തക്ഷശില സർവ്വകലാശാലയിൽ രാഷ്ട്രമീമാംസ
പഠിക്കാൻ പ്രേവശനം കിട്ടുകയുള്ളു.”

2019/06/07

“കുരുവംശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള പ്രവിശ്യ മാത്രമേല്ല കുരുേക്ഷത്രം? പിെന്ന
എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിടഞ്ഞ അയൽ രാജ്യെത്ത േപാെല വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കു�
ന്നതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കുടിനീർ േസ്രാതസ്സായ യമുനയുെട തീരത്തു് പത്തു പതിെനട്ടു ദിവസം അഴി�
ഞ്ഞാടിയ വഴക്കാളി അർദ്ധ സേഹാദരർ, കൂലിെക്കാലയാളികെള േനർക്കുേനർ
നിർത്തി സൃഷ്ടിച്ച പരിസ്ഥിതിനാശം, അനാഥശവം എണ്ണുന്ന തിരക്കിൽ നിങ്ങെളാ�
െക്ക ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞതു് ഞങ്ങളുെട തകരാറാേണാ? പുതിയ പാണ്ഡവഭരണ കൂ�
ടം നീണ്ടകാല നഷ്ടപരിഹാരം തരണെമന്ന തേദ്ദശീയ വികാരം വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത
പറഞ്ഞതിനാേണാ രാജ്യേദ്രാഹകുറ്റം ചുമത്തി വായടപ്പിക്കാൻ ശ്രമം?”

“േനട്ടം െവട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടേല്ലാ. ചളിയിൽ താണ രഥചക്രം പണിെപ്പ�
ട്ടുയർത്തുന്ന കർണെനയാണു് തരം േനാക്കി തലെവട്ടിയെതന്നു പറഞ്ഞതു് ൈസ�
നികവക്താവു് നകുലനായിരുന്നു. അങ്ങെന െവട്ടിത്തുറന്നു പറയരുതായിരുന്നു
എന്നു് പിന്നീടവെന ശാസിച്ചുേവാ?”, ശവസംസ്കാരത്തിനു േശഷം ഒഴുക്കുെവള്ള�
ത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകയറിയ അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ൈവ�
കിയ രാത്രി.

“അവൻ പറഞ്ഞതു് കൃത്യമേല്ല? പത്തു ലക്ഷം േപാരാളികൾ പരസ്പരം പതിെന�
ട്ടുദിവസം യുേദ്ധാർജ്യത്തിൽ കുലുങ്ങിയിട്ടും മണ്ണിളകാത്ത കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ, കർ�
ണെന്റ രഥചക്രം മാതെമങ്ങെന താഴാൻ ചളി കെണ്ടത്തി? േതരാളിശല്യൻ നിന്ദ�
േയാെട മുഖം തിരിച്ചേപ്പാൾ, കർണൻ േവെറ തരമില്ലാെത ചക്രമുയർത്താൻ രഥ�
ത്തിൽ നിന്നിറേങ്ങണ്ടി വന്നതു് നിങ്ങെളാെക്ക വാെപാളിച്ചു കണ്ടതേല്ല. ഒറ്റക്ക�
വൻ ചക്രമുയർത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈകകൂപ്പി ആ പ്രഖ്യാപിതശത്രുവിനു വിജയാശം�
സകൾ േനരേണാ? അേതാ, തക്കം േനാക്കി കഴുത്തു െവട്ടേണാ? ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ
തകർന്നുവീണ അഭിമന്യുവിെന്റ കുടലിൽ വാളിറക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയേപ്പാൾ,
‘അരുതു് ഇവൻ എെന്റ അനുജെന്റ മകെന’ന്നു കർണ്ണമനഃസാക്ഷി കൗമാരേപാരാ�
ളിക്കു് മാപ്പുെകാടുത്തുേവാ? അസാധാരണ സാഹചര്യമേല്ല പ്രകൃതിെയനിക്കു് അനു�
ഗ്രഹിച്ചു തന്നതു്? സാരഥിശല്യൻ കർണേനാടു് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കർ�
ണ്ണെന്റ െപടാപ്പാടു കണ്ടു അർമാദിക്കുന്നെതാെക്ക നിങ്ങളും കണ്ണു് മിഴിച്ചു കണ്ടത�
േല്ല? എെന്റ സാരഥിയേപ്പാൾ എന്താണുെചയ്തെതേന്നാ? കൺേകാണു െകാെണ്ട�
െന്ന കർമധീരനാക്കി-അേതാെട ആയുധം ഉന്നം കണ്ടു.”

“രതിവിേനാദമായിരുന്നില്ല വസ്ത്രാേക്ഷപം എേന്നാ? പിെന്ന എന്തായിരുന്നു
രാജസഭയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
കള്ളച്ചൂതിൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ട പാണ്ഡവർ ശിക്ഷയനുഭവിക്കാൻ വടക്കൻ�
മലമ്പാതയിലൂെട നീങ്ങുന്ന പ്രഭാതം.

“പാഞ്ചാലിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയേശ�
ഷം പണിെയാന്നു െമടുക്കാെത അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ തിന്നുെകാഴുക്കുന്ന കാലത്തു
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അർജ്ജുനൻ വിേദശ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുെട പ്രദർശന നഗരി തുറന്നു. ൈസന്ധവം മു�
തൽ കലിംഗ വെര വാണിഭക്കാർ വരുന്നതും ചുങ്കം കിട്ടുന്നതും ഭരണകൂടം സ്വാഗതം
െചയ്തേപ്പാൾ, അർജ്ജുനൻ അസാധാരണ നിബന്ധന വച്ചു രാജസ്ത്രീകൾക്കും പ്രഭു�
കുടുംബിനികൾക്കും മാത്രേമ പ്രേവശനമുള്ളൂ. അതും േനരായ വഴിയിൽ ഞാൻ സ്വാ�
ഗതം െചയ്തു. പിെന്ന ചാരവിവരം കിട്ടി പാണ്ഡവർ അതിൽ പതിവായി പ്രേവശനം
േനടുന്നു. ഓേരാ വിൽപ്പനേകന്ദ്രത്തിലുെമത്തി കുലീനസ്ത്രീകൾക്കു ആഭരണം സ്വ�
യം അണിയിച്ചു െകാടുക്കുന്നു പട്ടുടുപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് േപാലും ലഭിക്കാ�
ത്ത വിേധയശാരീരിക സാമീപ്യം എളുപ്പത്തിൽ േനടുന്നു. േകട്ടേപ്പാൾ േചാര തിള�
ച്ചു. പേക്ഷ, കരുതേലാെട കൂടുതൽ വിശ്വാസേയാഗ്യമായ രഹസ്യവിവരം േതടി.
നിത്യവും വരും ഓേരാ പാണ്ഡവൻ നിത്യവും ആവർത്തിക്കും െപണ്ണുടലിൽ പിടിക്ക�
ലും, ഉടലഴകുള്ളവെര പട്ടുടുപ്പിക്കലും. അങ്ങെനെയാരു ദിവസം ഏക സേഹാദരി
ദുശ്ശളയും ഭർതൃരാജ്യമായ ൈസന്ധവത്തിൽ നിന്നു് വിരുന്നിനു വന്നു, അർജ്ജുനൻ
അവെള കടന്നു പിടിച്ചു അരയിൽ ഒഡ്യാണം െകട്ടിെക്കാടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ,
അവൾ ഒറ്റത്തട്ടിനവെന കീഴ്െപ്പടുത്തി അരയിൽ നിന്നൂരിയ കത്തി പീഡകകഴു�
ത്തിൽ വച്ചു പരസ്യമായി മാപ്പേപക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതവൻ നിവൃത്തി�
േകടു െകാണ്ടു അനുസരിേക്കണ്ടിവന്നതിനു മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ മൂകസാക്ഷി. ദുശ്ശള
ഞങ്ങൾക്കു് രാജസഭയിൽ വന്നു അസാധാരണ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂെട ആ വിവരം
തന്നു. “അടച്ചുപൂട്ടൂ ഭരണകൂടസൗജന്യത്തിലുള്ള ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധ വിൽപ്പന േകന്ദ്രം.
പറഞ്ഞയക്കൂ ആ പീഡകെര കരിനാഗങ്ങൾ പായുന്ന ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു.”
അവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചക്രവർത്തിയായേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു, അവർ പഠിക്ക�
ണം ഇനിയും. ആ പാഠമായിരുന്നു ഇന്നെല നിങ്ങൾ രാജസഭയിൽ കണ്ടതു്. ”
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“മാദ്രിപുത്രന്മാർക്കു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വന്ന മാദ്രരാജാവു് ശല്യ�
െന എത്ര അനായാസമായി നിങ്ങൾ കൗരവസഖ്യകക്ഷിയാക്കി. എങ്ങെന ഒപ്പി�
െച്ചടുത്തു ഈ നയതന്ത്ര വിജയം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ആകാശം.

“അനായാസമായി? അേതാ മനഃസാന്നിധ്യേത്താടുകൂടിേയാ? പ്രിയഅനുജ�
ത്തി മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിൽ തള്ളിയ കുന്തിേയാടയാൾക്കു പകയുണ്ടു് എന്നു്
ഞാൻ ഊഹിച്ചിരുന്നു. മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹേദവെനയും യുദ്ധ�
ത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കുടുംബപരമായ ചുമതലയുമുണ്ടു്. എന്നാൽ, പറയാെതവ�
യ്യ, ഭീമെനേപ്പാെല ആെളാരു മന്ദനുമാണു് ആദ്യസന്ദർശനത്തിൽ ഞാൻ യുധിഷ്ഠിര�
നാെണന്ന അയാളുെട മുൻവിധി ഞാൻ പിെന്ന തിരുത്തിയിെല്ലന്നതാെണെന്റ പി�
ടിവള്ളി. യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കാപ്പം എന്ന അയാളുെട വാക്കു ഒരുടമ്പടി േപാ�
െല ഞാൻ ഇരുൈകകളും നീട്ടി ഔപചാരികമായി സ്വീകരിച്ചു. കൗരവസേഹാ�
ദരർ സാക്ഷികളായി. അന്തരീക്ഷത്തിനു ഇതിഹാസ മാനം നൽകാൻ ഉപചാര�
പൂർവ്വമായ അവരുെട െപരുമാറ്റം തുണച്ചു. പ്രതീകാത്മകമായി ആലിംഗനം െചയ്തു
ൈക െകാടുത്തേശഷം, ഇനി വാക്കുമാറ്റിയാൽ അേപ്പാൾ അറിയും കുരുവംശസം�
സ്കാരത്തിെന്റ തനിനിറം എന്നുഞാനുറപ്പിച്ചു. ഒേന്ന അയാൾ വിചിത്രമായ മുഖഭാവ�
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േത്താെട സ്വരം താഴ്ത്തി എേന്നാടു് േചാദിച്ചുള്ളൂ-േപാർക്കളത്തിൽ കർണസാരഥിയാ�
വണം. സൂതപുത്രെന്റ േതേരാടിക്കാൻ മാദ്രരാജാവു് അവസരം േചാദിക്കുകയാണു്.
മഹാരാജാവ് സാരഥിയാവുന്നതിൽ പാർശ്വവത്കൃത കർണ്ണൻ ആഹ്ലാദിക്കുെമന്ന
െപാതുേമാഹവും അങ്ങെന പൂവണിയെട്ട എന്നു് ഞാൻ സേന്താഷിക്കുന്നു. മാദ്രിപു�
ത്രന്മാരായ നകുലനും സഹേദവനും ശല്യെന്റ മുമ്പിൽ വരാത്തവിധം േവണം യുദ്ധ�
ഭൂമിയിൽ ൈസനികവിന്യാസം എെന്നാരു കഠിന പരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ടു്. േനാക്ക�
െട്ട.” കുരുേക്ഷത്രയിൽ നിന്നു് കുതിരപ്പുറത്തു അതിേവഗം വന്ന ചാരെന കണ്ടേതാ�
െട അഭിമുഖം മുറിഞ്ഞു

“എന്താണു് േകാട്ടക്കകെത്താരു ശ്മശാനമൂകത?”, കൃപാചാര്യെന്റ െചവിയിൽ,
െകാട്ടാരം േലഖിക മന്ത്രിച്ചു. തടിച്ചുകൂടിയ പാറാവുകാരും കുതിരപ്പട്ടാളവും തലകുനി�
ച്ചു മൗനത്തിലായിരുന്നു. പാണ്ഡവെര മുൻനിരയിൽ കാണാമായിരുന്നു.

“ആയുധമത്സരവും േപാർവിളികളുമില്ലാെത്താരു നവേലാക ക്രമത്തിനായി
പ്രാർത്ഥന എന്ന ആശയം യുധിഷ്ഠിരെന്റതാണു് അതുകഴിേഞ്ഞ കാളത്തുടക്കായി
ഊട്ടുപുരയിേലക്കു കുതിക്കാനാവൂ. കൗരവരാജക്കുട്ടികൾ ഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര
ഒളിേപ്പാരാട്ടത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ, േലാകസമാധാനത്തിനു്
െചയ്യുെന്നാരു മഹനീയമാതൃക എന്നു് ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ വാർത്ത െകാടു�
ക്കൂ ഊട്ടുപുരയിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഇരിപ്പിടം.”

2019/06/09

“പത്തു പാണ്ഡവക്കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു േനാക്കുന്നതു പാഞ്ചാലി ഒരിക്കൽ അഭിമു�
ഖത്തിൽ ഓർെത്തടുത്തു. ശരിക്കും ദാമ്പത്യ ‘ഭാര’മായിരുന്നിേല്ല അവളിൽ െചാരി�
ഞ്ഞതു്? ലജ്ജാകരമേല്ല ബഹുഭർത്തൃത്വം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഹസ്തി�
നപുരി അന്തഃപുരത്തിൽ കുന്തിയുെട ജീവിതസായാഹ്നം.

“വിവാഹപൂർവ്വജീവിതത്തിെല അവിഹിതരതിയും, അനാവശ്യഗർഭധാരണ�
വും, േചാരക്കുഞ്ഞിെന പുഴയിെലാഴുക്കലും, കുറ്റേബാധത്താൽ നീറുന്ന മനസും
ഒെക്ക ഉള്ളേപ്പാഴും, ഒരു കാര്യത്തിൽ മതിപ്പു േതാന്നി. ഞാൻ വന്ധ്യയല്ല. പാണ്ഡു�
വിനു കായിക ക്ഷമതയിെല്ലങ്കിലും, എനിക്കു മാതൃത്വേശഷിയുണ്ടു്. മക്കൾ എന്ന
ലക്ഷ്യം േതടി ഞാൻ പരപുരുഷന്മാെര പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ പൂചൂടി പടിയിറങ്ങിയ ജീ�
വിതാവസ്ഥ പാഞ്ചാലിക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അഞ്ചു പുത്രന്മാെര പായക്കൂട്ടാക്കിയ
േചേതാവികാരം കൃതജ്ഞതേയാെട പാഞ്ചാലി തിരിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ കഠിന�
ഹൃദയെയ പ്രകൃതി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിെന്റ പ്രത്യക്ഷ െതളിവേല്ല അവൾ
െപറ്റ അഞ്ചുമക്കളും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നതു്? ഞാൻ വളർത്തിയ അഞ്ചു മക്കളും ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നെതെന്റ ദർശനെത്ത സാധൂകരിക്കുന്നേപാെല?”

“പരിത്യാഗികൾക്കു പരിമിതിയില്ലാെത വ്യക്തിഗതേസവനം നൽകണെമന്ന
കർശന ഉപാധിെവച്ചാണു് കൗരവർ നിങ്ങൾക്കു് വനവാസശിക്ഷ തന്നതു് ഒരു ദശാ�
ബ്ദേത്താളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിപദം വഹിച്ച പാണ്ഡവർ ഏതുവിധത്തിലാ�
ണു് സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിെല അേന്തവാസികേളാടു് സീമയില്ലാെത വിേധയെപ്പട്ട�
തു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.
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“ഒരാെള ഓർക്കുന്നു. നകുലൻ. പരിചയെപ്പട്ടു പുത്തനുത്സാഹം േപാവും മുമ്പ�
വൻ ഓേരാരുത്തരുെടയും പൂർവ്വാശ്രമം തിരക്കും. അേതാെട പരിത്യാഗികളിൽ മദ�
മാത്സര്യം പുകയും.”

2019/06/10

“േകാട്ട പിടിെച്ചടുക്കാൻ പദയാത്ര െചയ്യുന്ന ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ കു�
റുക്കുവഴിയിലൂെട മുന്നിൽ വന്നു വഴിതടയുന്നതിെന്റ യുക്തി എന്താണു്?” െകാട്ടാരം
േലഖിക മുഖപരിചയമുള്ള കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“കരാർ അനുസരിച്ചു പുഴേയാരെത്ത കുറ്റിക്കാടുകൾ െവട്ടി നിരപ്പാക്കിെക്കാടു�
ക്കുേമ്പാൾ ദുേര്യാധനേനാടു് േരഖാമൂലം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഖാണ്ഡവ വനം േപാെല
ഇതുെമാരു മാതൃകാ ആവാസവ്യവസ്ഥ. ‘യജ്ഞം’ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുേപാവുേമ്പാൾ,
ൈമതാനം പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിെലത്തിക്കാൻ സഹരിക്കുെമന്ന ഉറപ്പിലാണു് കരാ�
റിൽ ഒപ്പിട്ടു ഇടം കൗരവർക്കു ൈകമാറിയതു് പിന്നീടു് കണ്ടതു് യജ്ഞമായിരുന്നില്ല
കൂട്ടെക്കാലയായിരുന്നു. പതിെനട്ടുനാൾ കുരുേക്ഷത്രയിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ ൈജവ�
മാലിന്യങ്ങൾ, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പടുകിഴവനുൾെപ്പെട, ആരുനീക്കം െചയ്യ�
ണം? കരാർ അനുസരിച്ചു േജതാക്കൾ. ആരാണു് ഈ േജതാക്കൾ? െപരുമ്പറ
െകാട്ടി േപാരാട്ടവിജയം ആേഘാഷിക്കുന്ന പാണ്ഡവർ. എന്തു് െചയ്യണെമന്നാണു്
പറയുന്നതു്? ഒരടി കിഴേക്കാട്ടിനി കാൽവക്കും മുമ്പു് ‘യജ്ഞ’ത്തേലന്നു കുരുേക്ഷ�
ത്ര എങ്ങെനയായിരുന്നുേവാ അങ്ങെന ആക്കി േവണം തിരിെക തരാൻ. അെല്ല�
ങ്കിൽ? സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള കുരുേക്ഷത്രഭരണാധികാരിെയയും കുടുംബെത്ത�
യും കൂടി െകാന്നു കുഴിച്ചു മൂടണം. നാം നാെളയുെട നാണേക്കടു് എന്നു് പാണ്ഡവർ
പറയിപ്പിക്കരുതു്. ”

“പ്രിയമാംസകലാകാരാ സ്വസ്തി” എന്നു് ഏെതങ്കിലും േപാരാളി, ആശംസയർ�
പ്പിക്കാറുേണ്ടാ?”, അറവുകാരിൽ ഒരാെള സമീപിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭക്ഷണശാലയിൽ േപായി കാണാൻ എനിക്കധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ
അറക്കുന്ന മാടുകൾ െപാരിച്ച ഇറച്ചിയായി അവരുെട തീൻശാലയിൽ െചല്ലുന്നു�
െണ്ടെന്നനിക്കറിയാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവർ ഭൂമിയിൽ ശാശ്വതസമാ�
ധാനം പുലർത്താനായി യുദ്ധം െചയ്യുകയാെണന്നു് പ്രേബാധനം െചയ്ത കൃപാചാ�
ര്യർക്കു സ്തുതി.” അതിനിടയിെലാരിക്കൽ ദീർഘകായനാെയാരു ൈസനികൻ േതാ�
ളിൽ തട്ടി ശിശുഭാവേത്താെട േചാദിച്ചു, “സേഹാദരാ ഒറ്റ െവട്ടിനു കഴുത്തു പിളർ�
ക്കുന്ന ആ കലാവിരുതു് എെന്നയുെമാന്നു പഠിപ്പിക്കൂ. നൂേറാളം കൗരവെര പച്ചക്കു
െകാന്നു െകാലവിളിക്കാെനാരു നിേയാഗവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കയാണു് ഞാൻ.
ദൗത്യം പിഴച്ചാൽ പ്രണയിനി എെന്ന എെന്നേന്നക്കുമായി തിരസ്കരിക്കും. ഒരു
കല്യാണസൗഗന്ധികം െകാെണ്ടാന്നുമാവില്ല െകട്ടിെവക്കാൻ, പതിമൂന്നു വർഷമാ�
യി അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മുടി.”

2019/06/11

“െതാണ്ണൂറ്റിഒമ്പതു് കൗരവരാജവിധവകൾക്കും സമാധാനപരമായി ഔേദ്യാഗി�
കരാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിയാെമങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് മാത്രെമന്താ പടിയി�
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റങ്ങാൻ ഇത്ര മനഃ പ്രയാസം?”, അന്തഃപുരത്തിെന്റ അകേത്തക്കു് േനാക്കി നിയുക്ത�
ഭരണാധികാരി യുധിഷ്ഠിരൻ െവല്ലുവിളിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രെര േപാെല നിങ്ങളും കാഴ്ചപരിമിതനാേയാ? നിങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടു�
ന്ന ആ സ്ത്രീ കൗരവ രാജവിധവയാേണാ? അേതാ െപറ്റതള്ള കുന്തിേയാ?”, പാ�
ഞ്ചാലി േചാദിച്ചു.

“പരുക്കൻ ഭാവങ്ങളുള്ള ഒേന്നാ രേണ്ടാ കൗരവെരാഴിെക, ബാക്കിയുള്ളവെര�
ല്ലാം പരിലാളനേയാെട തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക സ്പർശിക്കുന്നതായി േതാന്നിയിട്ടു�
െണ്ടന്നു നിങ്ങെളാരിക്കൽ പറഞ്ഞു. എങ്ങെന ഇത്ര വലിെയാ‘രാൾക്കൂട്ട’െത്ത,
മുള്ളിനും ഇലക്കും േകടില്ലാെത, ൈകകാര്യം െചയ്തു എന്നതാെണെന്റ വിസ്മയം”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അവരുെട രതിേകന്ദ്രിത ആരാധനെയ നിരുത്സാഹെപ്പടുത്താെത, അരുതുക�
ളുെട പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടായില്ല. വാത്സല്യേത്താെട അവെര തി�
രിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ, വിലക്കുമായി വിരൽ ചൂണ്ടും. നവവധുവായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ
വന്നു ഖാണ്ഡവ വനത്തിേലക്കു് കുടിേയറ്റക്കാരായി േപാവും മുമ്പുള്ള ഇടേവളയിലാ�
ണവരുമായി ഞാൻ ൈകേകാർത്തെതങ്കിലും, പിൽക്കാലത്തു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്ര�
വർത്തിനിയായി കഴിയുേമ്പാഴും, േവഷം മാറി കച്ചവട സംഘേത്താെടാപ്പം വന്നു
സുഗന്ധൈതലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന ആ കാലം എങ്ങെന മറക്കും ഞാൻ, പ്രിയ�
െപ്പട്ടവേര.”

2019/06/12

“പരിസ്ഥിതിനാശം ഒഴിവാക്കി സ്വത്തു തർക്കം തീർക്കാൻ, വീട്ടുമുറ്റെത്താരു ഭീമ
ദുേര്യാധന മല്ലയുദ്ധം മതിയായിരുന്നിേല്ല?”, കുരുേക്ഷത്രയിെല ശരശയ്യയിൽ മര�
ണം കാത്തുകിടന്ന പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ൈകകാലുകൾ വലിച്ചു ഉടൽ േവർെപടുത്തുന്ന ‘ജരാസന്ധവധം’ ആരാണാ�
ദ്യം പൂർത്തിയാക്കുകെയന്നു കൗരവരും പാണ്ഡവരും ഭയന്നു.”

“നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാെണന്ന അവകാശവാദം മുഖവിലെക്കടുക്കുേമ്പാഴും, ശിഖ�
ണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നാൽ ആയുധം താെഴയിടുെമന്ന ഭീഷ്മഭീഷണി ലിംഗസമത്വത്തിനു
േയാജിച്ചതാേണാ? ഇെതാരു പരിഷ്കൃത സമൂഹമേല്ല?”, ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന
പിതാമഹേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഒമ്പതുദിവസവും ക്ഷീണിച്ചവശനായി
ഞാൻ പാളയത്തിൽ സന്ധ്യക്കു് കുളി കഴിഞ്ഞു വിശ്രമത്തിനായി എത്തുേമ്പാൾ
കണ്ടതു് ‘എത്ര പാണ്ഡവതല ഇന്നുരുട്ടി?’ എന്ന േചാദ്യവുമായി അക്ഷമയിൽ കു�
ലുങ്ങുന്ന ദുേര്യാധനെനയാണു് ഇന്നും നരാധമൻ വഴിതടയുെമന്നു േതാന്നി, ജീവി�
തം മടുത്ത ഞാെനാരു െപാടിൈക്ക അറ്റൈകയ്യിനു് പ്രേയാഗിച്ചു, ആയുധവുമായി
മൂന്നാം ലിംഗക്കാരൻ മുമ്പിൽ വന്നാൽ േപാരാട്ടത്തിനിെല്ലെന്നാരു മുൻ കൂർ രഹസ്യ�
ധാരണ ശിഖണ്ഡിയുമായി.”

2019/06/13
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“ഊതിവീർപ്പിച്ചുേവാ നിങ്ങൾ ൈസന്യസംഖ്യ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു “െമാത്തം നാൽപ്പതുലക്ഷം ൈസനികർ ഇരുപക്ഷത്തുമായുണ്ടു്
എന്നെതാെക്ക ശുദ്ധതട്ടിെപ്പന്നു ചാർവാകൻ ചുണ്ടുേകാട്ടി പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ.”

“അല്ല, ആദ്യദിവസം തെന്ന െമാത്തം ൈസനികെര േപാർക്കളത്തിൽ ഇറക്കു�
േമാ അഭിവന്ദ്യ ചാർവാകൻ? സായുധേപാരാളികെള മാത്രേമ അയാൾ ൈസനി�
കർ എന്ന വകുപ്പിൽ േചർക്കൂ എന്നുമുേണ്ടാ? ഒരു േപാർക്കളേപാരാളിക്കു് േവേണ്ട
പാളയങ്ങളിൽ പിൻ േസവനദാതാക്കളായി ചുരുങ്ങിയതു് രണ്ടുേപർ? ഇരുപത്തി
നാലുമണിക്കൂർ ഊട്ടുപുരയും, ൈസനികരുെട വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയുണക്കലും ഉറക്കറ
ഒരുക്കുലും-അതിെനാെക്ക പിെന്ന ൈസനികർ അല്ലാെത ചാർവാകൻ ഉൾെപ്പടു�
ന്ന െപാതുസമൂഹം വരുേമാ? േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്ന േപാരാളിക്കു്
ആസ്വാദനരതിക്കു കൂട്ടു് േവേണ്ട? അേതാ േശ്ലാകം െചല്ലിക്കിടന്നാൽ കിട്ടുേമാ ഉറ�
ക്കം? പതിനായിരക്കണക്കിനു് പായക്കൂട്ടുേസവനദാതാക്കൾ ഗർഭധാരണത്തിനു�
േവണ്ടി പാളയങ്ങളിൽ സ്വന്തം െചലവിൽ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് അവെര പട്ടിക�
യിൽ നിന്നു് പുറേത്തെക്കറിയേണാ? കുരുേക്ഷത്രയിെല ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ജീ�
വഹാനിക്കു് പകരം വക്കാൻ, ജനസംഖ്യയിൽ ആവുന്നത്ര വർധനവുണ്ടാക്കേണ്ട?
ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അവരുെട നിസ്വാർത്ഥ നിശാേസവനം ഹസ്തിനപുരിയുെട യു�
ദ്ധചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതെപ്പടും. ചാർവാകൻ ചവറ്റുെകാട്ടയിലും.”

“േമനിയിൽ െകാഴുപ്പുെണ്ടങ്കിലും കണ്ണിൽ തീയില്ലാത്തവെനന്നു ദുേര്യാധനൻ
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ േരാഷമുേണ്ടാ? അഥവാ അവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമു�
േണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“നയതന്ത്രചാതുരി പ്രകൃതിെയന്നിൽ െചാരിഞ്ഞിെല്ലന്നതു് കാര്യമാെയടുത്തിട്ടി�
ല്ല കാരണം, ഏെറ്റടുക്കുന്ന ദൗത്യം കാര്യക്ഷമമായി െചയ്യുന്നവൻ ഞാെനന്നു, െക�
ട്ടിപ്പുണർന്നാദ്യം െപറ്റ തള്ള പ്രശംസിച്ചതായിരുന്നു കാര്യം. പാണ്ഡുചിതയിൽ മാ�
ദ്രി േവണം സതിെചയ്യാെനന്ന കുന്തിയുെട ആജ്ഞ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റ�
ക്കു് െചയ്തുകാണിച്ചേപ്പാഴായിരുന്നു അതു് അന്നു് ഞാൻ െവറുെമാരു കൗമാരക്കാ�
രൻ. ഇെന്നന്ന േപാെല തുടയിലും അരെക്കട്ടിലും ദുർേമദസ്സുള്ളവൻ. ജീവിക്കണം
എനിക്കിനിയും ജീവിക്കണം എന്നു് വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന മാദ്രി കത്തി�
ക്കരിക്കട്ടയാവും വെര ചിതക്കരിെക ഉണക്കവിറകുമായി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു മാ�
ദ്രിമക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും ഭയന്നുവിറച്ചു ഓടിേപ്പായിട്ടും, ലവേലശം ഞാൻ
അടങ്ങിയില്ല. ഇന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പതിേനഴാം ദിവസം കർണ്ണെന അർജ്ജുനൻ ചു�
രുട്ടിക്കൂട്ടിയ ദിവസം. എേപ്പാഴാണു് ദുേര്യാധനെന അതുേപാെല ൈകകാര്യം െച�
യ്യാൻ കിട്ടുക എന്നു് തരം േനാക്കി നടക്കുകയാണു് ഞാൻ. കിട്ടിയാൽ അവൻ തിരി�
ച്ചറിയും, കണ്ണിൽ എരിയുന്നതു തീയാേണാ എന്നും ഭീമഗദക്കു മാരകപ്രഹരേശഷി�
യുേണ്ടാ എന്നും”, െകാന്നു കൂട്ടിയ നൂറിൽ താെഴ കൗരവരുെട േപരുകൾ െകാച്ചു�
കുട്ടിെയ േപാെല െതറ്റിപ്പറഞ്ഞും സ്വയം തിരുത്തിയും ആെക തിമിർപ്പിലായിരുന്നു
പാളയത്തിൽ ഭീമൻ.

2019/06/14

“മൃദുലവികാരങ്ങൾക്കു പ്രദർശനമൂല്യം കുറെവങ്കിലും, വിരൽ ചൂണ്ടി പറയാെത
വയ്യ, മാരകമായി െനഞ്ഞിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു മറിച്ചിടുന്നതിനു പുറെമ ദ്രവീകൃതഹൃദയം
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ൈകക്കുമ്പിളിൽ േകാരി ഓടിക്കിതെച്ചത്തിത്തെന്ന േവേണാ പാഞ്ചാലിയുെട മുടി
േതച്ചു മിനുക്കാൻ? പറഞ്ഞുവന്നാൽ, അവെളാരു പരിഷ്കൃത വനിതയേല്ല?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പതിവുേപാെല കാര്യമറിയാെത നിങ്ങൾ കുരുവംശെത്ത കുറ്റം പറയുന്നു.
േപാർക്കളത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുേക്കറ്റു മരിക്കുെമന്നുറപ്പായേപ്പാൾ, പതി മൂ�
ന്നു െകാല്ലം മുമ്പു് ചൂതാട്ടസഭയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപ വിചാരണയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്താ�
യിരുന്ന കൗരവനു േനരിയേതാതിൽ കുറ്റേബാധമുണ്ടായി. പ്രിയ പാഞ്ചാലിയുെട
മുടിയഴകിനു േതച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ, അന്ത്യാഭിലാഷെമന്ന നിലയിൽ രക്തദാനം െച�
യ്തു. ചത്തവെന്റ പ്രതിച്ഛായ േമാശമായിരിക്കാം, പേക്ഷ, ഉേദ്ദശ്യശുദ്ധി-അെതങ്കിലും
കളങ്കരഹിതമായി കണ്ടുകൂെട?”

2019/06/15

“സൗന്ദര്യാരാധകനാണേല്ല? പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തിൽ നിങ്ങെളയും കണ്ട�
േല്ലാ മുൻനിര മത്സരാർത്ഥിയായി?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒളിവിൽ േപായ കുറ്റവാളികെള കേയ്യാെട പിടികൂടാനുള്ള െകാച്ചുെകണിയാ�
യിരുന്നിേല്ല? വാരണാവതം സുഖവാസ മന്ദിരം കത്തി പാണ്ഡവർ മരിെച്ചന്നു കരു�
തി, കൗരവർ ശ്രാദ്ധം െചയ്തതേല്ല. ആദിവാസികുടുംബെത്ത ഇരകളാക്കി ഭൂഗർഭ
പാതയിലൂെട രക്ഷെപ്പട്ട ആ ‘പാപി’കൾ പിെന്ന െപാങ്ങിയതു് ഏകച്ചക്ര ഗ്രാമത്തി�
ലായിരുെന്നങ്കിലും, അവെര പരസ്യമായി തെന്ന േവണം െപാളിച്ചടുക്കാെനന്നു ദു�
േര്യാധനൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ പാഞ്ചാല േവദിയാക്കി. കുടുംബചരിത്രകാരൻ
വ്യാസെന കണ്ടു പാണ്ഡവെര സ്വയംവരത്തിേലക്കു േപാവാൻ േപ്രരിപ്പിക്കണെമ�
ന്നു ദുേര്യാധനൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ദുേര്യാധനസ്വരം കനത്തു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛ�
ച്ചൻ കൂടിയായ വ്യാസൻ ദൗത്യം ഏെറ്റടുത്തു. കുറച്ചുകാലമായുള്ള ബ്രാഹ്മണേവഷം�
െകട്ടും യാചകജീവിതരീതിയും ഒന്നും തുണച്ചില്ല. ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ അഞ്ചു തസ്കരന്മാ�
െരയും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിെഞ്ഞന്നു പാണ്ഡവർക്കും മനസ്സിലാെയന്നു
അവരുെട ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നു് െതളിഞ്ഞു. മത്സരത്തിൽ ഞാൻ നാമമാത്രമാ�
യി പെങ്കടുത്തതു്, പരിഷ് കൃതവനിതെയന്നു േപെരടുത്ത പാഞ്ചാലി അവർണ്ണ കർ�
ണ്ണേനാെടങ്ങെന സ്വയംവര നിലപാെടടുക്കുന്ന എന്നറിയാനുെള്ളാരു പ്രഹസനം
മാത്രമായിരുന്നിേല്ല.”

2019/06/17

“പച്ചക്കു കത്തിക്കുെമന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ െഞട്ടിേപ്പായി. നിങ്ങളുെട സേഹാദരി�
യും മഹാറാണിയുമായ സുേദഷ്ണയുെട വിശ്വസ്ത േതാഴിയായി അന്തഃപുരത്തിൽ ഒതു�
ങ്ങിക്കഴിയുന്ന ആ സ്ത്രീെയ സമ്മതം കൂടാെത െതാടാൻ േപാലും എന്തധികാരം?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െതാടുന്നതും തേലാടുന്നതും ഒെക്കയുണ്ടു്. അറിയാേമാ, അത്താഴവും മദ്യ�
വും എനിെക്കത്തിക്കുന്ന േജാലി അവെള സുേദഷ്ണ കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിക്കുക
വഴി, അത്തരം പ്രാഥമിക ഇടപാടുകൾ എളുപ്പവുമാണു് എന്നാൽ അവെള വി�
വാഹം കഴിക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒെരാത്തുതീർപ്പിനും ഞാനില്ല.
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അവൾക്കേഞ്ചാളം ഭർത്താക്കന്മാരുെണ്ടന്നു േകൾക്കുന്നുണ്ടു്, േനരിട്ടു് പരിചയമിെല്ല�
ങ്കിലും അവരിേപ്പാൾ വിരാടരാജധാനിയിൽ നിർമ്മിതസ്വത്വങ്ങളിൽ കരുതേലാെട
അജ്ഞാതവാസം കഴിക്കുന്നു എന്നറിയാം. കള്ളി െവളിച്ചത്താവുെമന്ന ഭീതിയു�
െണ്ടങ്കിൽ അവർ മുൻൈകെയടുത്തു ഒരുക്കിത്തരെട്ട വിവാഹം. അല്ല, പാതിരാ
മിന്നലാക്രമണത്തിലൂെട ഞാനുമായി സംഘട്ടനമാണവർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
അജ്ഞാതവാസരഹസ്യം ഞാൻ െപാളിക്കും. ആറംഗ പാണ്ഡവസംഘത്തിെന്റ
പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളുള്ള േരഖ ചാരെന ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എനിെക്കെന്തങ്കിലും
ആപത്തുണ്ടായാൽ, അേപ്പാൾ പറക്കുമവൻ ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു. ഇനിെയാരു
വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസം അവർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുേമാ എന്നു് േനാക്കാം. ഒന്നും
േനെരെചാേവ്വ നടക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ൈസരന്ധ്രിെയ നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ പരസ്യമാ�
യി ഞാൻ കത്തിക്കും-ഇത്ര െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന ഞാെനങ്ങെന വിരാടേസനാപ�
തിയായി എന്നേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കും കാണാം. വിട്ടുെകാടുക്കില്ല അവെള ഞാൻ കഴി�
വുെകട്ട പാണ്ഡവർക്കിനിയും.”

2019/06/18

“ഇന്നുെമാരു നവജാത ശിശുമരണം-േചരിപ്രേദശെത്ത കുടിലിലല്ല, ഹസ്തിനപു�
രി െകാട്ടാരത്തിൽ. അന്തഃപുരേവലക്കാരുെട വസതിയിലല്ല, മഹാറാണി ഗംഗയു�
െട പ്രസവത്തിൽ-തുടർച്ചയായ ഏഴാമെത്ത കുഞ്ഞും ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു. ദുരൂഹ�
തെയാന്നും േതാന്നിയിേല്ല?”, മഹാരാജാവു് ശാന്തനുവിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക�
േചാദിച്ചു.

“കണ്ണുതുറന്നു േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന ഈ പാരാവാരത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ദു�
രൂഹമല്ലാതുേണ്ടാ? െതരുവായ െതരുെവല്ലാം ഓടിനടന്നു ഇല്ലാത്ത കഥകൾ െന�
യ്യുന്ന നിങ്ങൾ നാെള ഇേത സമയത്തു ഒരു പിടി ചാരമായി മാറിയാൽ അതും ദു�
രൂഹമാവുേമാ? ഇന്നെല ഈ സമയത്തു ‘ഗർഭശ്രീമാ’നായിരുന്ന കിരീടാവകാശി
ഇേപ്പാൾ നദിെയാഴുക്കിെലവിെടേയാ െപാങ്ങിയ കുഞ്ഞുജഡമായതിൽ ദുരൂഹത�
യിേല്ല? ഉണ്ടേല്ലാ. അതിലധികം ദുരൂഹമേല്ല ഇന്നു് പുലർച്ചക്കു േചാരക്കുഞ്ഞി�
െന പുഴയിൽ ‘കഴുകിെയടു’ക്കും മുമ്പു് ൈകവിരലുകൾക്കിടയിലൂെട ഒഴുക്കിൽ വീ�
ണുേപായ കുഞ്ഞിെന പ്രസവിച്ച മഹാറാണി ഗംഗയിതാ, െകാട്ടാര ഉദ്യാനത്തിൽ
ഊഞ്ഞാലാടുന്നതു േനാക്കൂ. ഇന്നു് രാത്രിയവൾ എെന്റ കൂെട സുഗന്ധിയായി കിട�
ക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടുെമാരു ഗർഭം ധരിക്കാൻ േവണ്ട ശാരീരികക്ഷമതയുണ്ടാവും. നാ�
െളയവൾ ഗർഭവതിയാകും. മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും, െപറ്റ കുഞ്ഞു പുഴെവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
മരിക്കും -ഒന്നും ഈ േലാകത്തിൽ ദുരൂഹമല്ല. എന്തു് ഹീനപ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങ�
േളാടു് വാതുറന്നു ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാനുണ്ടാവും പരമാർത്ഥം. ദുരൂഹതയക�
റ്റുന്ന ‘പിന്നാമ്പുറ കഥ’കൾക്കു െചവിെകാടുക്കാെത നിങ്ങൾ േചാദ്യം േചാദിച്ചതിൽ
അഭംഗിയുണ്ടു്. െകാച്ചുസേഹാദരീ, ൈദവമാണു് സൃഷ്ടിക്കു പിന്നിെലന്ന ലളിത വിശ�
ദീകരണത്തിലൂെട പ്രപഞ്ചദുരൂഹത എേന്നാ പൂർവ്വികർ മാറ്റിയിട്ടും, ൈദവാസ്തിത്വം
േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ചാർവാകെന േപാെലയാേണാ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകരും?”

“നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്നേപ്പാൾ രക്ഷെപ്പട്ടുേവാ പീഡകൻ? രാജസഭയിൽ പ്ര�
സ്താവന കാണുന്നില്ലേല്ലാ? ഒത്തുകളിയാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു േപായ കാലം.
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“ഇരയുെട അസാന്നിധ്യത്തിലും ന്യായാധിപൻ പരാതി പരിേശാധിച്ചു. പ്രതി�
െയയും സാക്ഷികെളയും വിസ്തരിച്ചു വസ്തുതകൾ േതടി. നീതിേദവതയുെട നിരന്തര
സാന്നിധ്യം വിചാരണയിൽ അനുഭവെപ്പട്ടു. ഇരയുെട േദഹത്തു് പ്രതി ൈകവച്ചതു�
െകാണ്ടു സ്ത്രീത്വത്തിെന്നതിരായ അതിക്രമം ഉണ്ടായി എന്ന നിഗമനത്തിനു സാധു�
തയിെല്ലന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആണുങ്ങൾക്കു് ഇരിപ്പിടാനുമതിയുള്ള ചൂതാട്ടസഭയിൽ
അല്പവസ്ത്രയായി വന്ന ഇര ചൂതാട്ടത്തിെന്റ ഏകാഗ്രതയിൽ അയവു വരുത്തുവാൻ
ഇടവരരുെതന്നു ഊന്നിപ്പറയാൻ പ്രതി അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, െകട്ടുവിട്ടു ഇരയുെട ഉട�
ലിൽ നിന്നു ഉടുതുണി േവർെപടുക മാത്രമാണുണ്ടായെതന്ന പ്രതിവാദത്തിൽ കഴ�
മ്പു കണ്ടു. ഇരയുെട മാനം തകർക്കുകെയന്ന ഉേദ്ദശ്യം പ്രതിക്കുണ്ടായിരുന്നിെല്ല�
ന്നും ന്യായാധിപനു് േബാധ്യമായി. അങ്ങെന പ്രതിെയ െവറുെത വിട്ടു. കൗര�
വരിൽ കിരീടാവകാശത്തിനു രണ്ടാമനായ പ്രതിെയ സമൂഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ താ�
ഴ്ത്തിെക്കട്ടാൻ ഇരെനയ് െതടുെത്താരു വ്യാജപരാതിയാണിെതന്ന ന്യായാധിപെന്റ
കെണ്ടത്തലിൽ പരാതിക്കാരിക്കു് വനവാസക്കാലത്തു കഠിനശിക്ഷെയന്ന നില�
യിൽ, സന്യസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിെല ൈജവിക മാലിന്യം സ്വയം സംഭരിച്ചു െകാണ്ടു�
േപായി സംസ്കരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചുത്തരവായി.”

2019/06/19

“ഗാർഹികപീഡനത്തിനു മകൾ ഇരെയന്ന ആേരാപണവുമായി പാഞ്ചാലമ�
ഹാറാണി പടവാൾ ഉയർത്തിയേപ്പാൾ വിരണ്ടുേവാ പാണ്ഡവർ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“ഗുരുദക്ഷിണയായി തള്ളവിരൽ കടിച്ചുമുറിെച്ചടുക്കുന്ന േദ്രാണർ എനിക്കു്

പണി തന്നു-പാഞ്ചാലെന വരിഞ്ഞുെകട്ടി മുമ്പിൽ വക്കണം. അന്നു് ഞാൻ വി�
ദ്യാർത്ഥി. ആ േക്ലശകരമായ ദക്ഷിണേജാലി െചയ്തു. പാഞ്ചാലീ പരിണയത്തിൽ
പാഞ്ചാലൻ എേന്നാടു് മന്ത്രിച്ചു, അന്നു് ഞാൻ നിനക്കു് വഴങ്ങിത്തന്നതു്, ഗുരുേദ്രാണ�
ശാപം നിനക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് . അത്രേമൽ പ്രിയെപ്പട്ട പാഞ്ചാല പരസ്യ�
മായിേപ്പാൾ ചൂടാവണെമങ്കിൽ, ആേരാ ഞങ്ങെളക്കുറിച്ചു സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടാവും. സന്യസ്ഥർക്കു് േസവനം നൽകാൻ കർശന കൗരവാജ്ഞയുള്ളേപ്പാൾ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ, പാഞ്ചാലിെയ ആ ‘പുറം േജാലി’ക്കു നിത്യവും തള്ളിവിടുന്നതു് കണ്ടു ഞാ�
നും മുഷ്ടിചുരുട്ടി പ്രതിേഷധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഞാൻ
തെന്ന േവണം ആശ്രമ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അേല്ല?’, എന്നയാൾ വി�
ലാപേത്താെട തിരിച്ചടിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു പാണ്ഡവർ അയാെള പിന്തുണച്ചു. ഞാൻ
ചൂളിേപ്പായി. പീഡകയുധിഷ്ഠിരെന ഗാർഹികസ്ത്രീനീതിയിൽ പാഞ്ചാലറാണി ബാ�
ലപാഠം പഠിപ്പിക്കെട്ട. ആ വിധം വിഭാവന െചയ്യുന്നതിൽ േപാലുമുെണ്ടാരു കാ�
വ്യനീതി.”

2019/06/20

“പ്രതികാരേബാധത്തിൽ പതിമൂന്നുെകാല്ലമായി അഴിച്ചിട്ട മുടിയിൽ േതക്കാൻ,
ഇതാ, പാഞ്ചാലീ, ചുടുകൗരവേചാര”, ൈകക്കുമ്പിളിൽ െകാഴുത്തു തിളയ്ക്കുന്ന ദ്രാവ�
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കവുമായി, കിതേച്ചാടി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ പ്രണയിനിയുെട മുമ്പിൽ െകാച്ചുകു�
ട്ടിെയ േപാെല അഭിനന്ദനത്തിനായി ഭീമൻ ൈകനീട്ടി.

“ആലങ്കാരികമായി ഞാെനേന്നാ എവിെടേയാ പ്രതിജ്ഞ െചയ്ത ഒരു േചാര�
ക്കാര്യം ഇത്രയും കാലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓർമയിൽ വച്ചു്, അർദ്ധസേഹാദര�
െന്റ കരൾ തുരന്നു േചാര േകാരി വരുന്ന നിങ്ങൾ ആെളത്ര മന്ദൻ. നിങ്ങൾക്കു് അറി�
യാേമാ മനുഷ്യാ, ആരാധകരായിരുന്നു െകാല്ലെപ്പട്ട ആ ധീരെകൗരവർ” നിന്ദേയാ�
െട ഭർത്താവിെന ഒന്നു് േനാക്കി, മുടി െകട്ടിവച്ചു, തിരിച്ചു കൂടാരത്തിേലക്കു് കയറി
പാഞ്ചാലി വാതിലടച്ചു.

“ജീവിതസായാഹ്നം ഇങ്ങെന ദുരിതത്തിൽ കഴിേയണ്ടവരാേണാ നിങ്ങൾ
ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങൾ?”, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി വിദുരർ എന്നിവർ നാെള�
ണ്ണിക്കഴിയുന്ന ഹിമാലയവനാശ്രമത്തിൽ വഴിനടെന്നത്തിയേപ്പാൾ െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“മാംസേഭാജികൾ, എല്ലും െതാലിയുമായ ഈ വൃദ്ധശരീരങ്ങൾ കണ്ടു മടുേപ്പാ�
െട ഓേരാ തവണയും മടങ്ങുന്നു. അങ്ങെനെയാരു അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി േനരിടു�
കയാണിേപ്പാൾ. പരസ്പരം ജീവെനാടുക്കാൻ ആയുധേമാ കരുേത്താ ഇല്ല. േന�
രം പുലരുേമ്പാൾ പ്രത്യാശേയാെട മാനേത്തക്കു് േനാക്കും-ഒരു ആകസ്മിക കാട്ടു�
തീ, അതാണു് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന േനരത്തു നിങ്ങളുെടെയാെക്ക
ഉത്സാഹത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാെയാരു അഗ്നിബാധയായാൽ, അതു് പ്രകൃതിയു�
െട ദാനമായി തെന്ന കാണും.”

2019/06/21

“െകാള്ളിവാക്കു പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാെര േവദനിപ്പിക്കുക, സുഗന്ധൈതല�
ങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പരപുരുഷന്മാെര പ്രശംസിക്കുക-ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ പ്ര�
കടമായ ഈ ദുഷ്പ്രവണതക്കു പിന്നിൽ ജനിതക ൈവകല്യമാേണാ?, അേതാ, വളർ�
ന്ന പാഞ്ചാലേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“വളർച്ചെയത്തിയ സ്ത്രീശരീരവുമായി യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന എനിെക്കങ്ങ�

െന ജനിതകം അവകാശെപ്പടാനാവും? ചുറ്റും നടന്നു പരിചയെപ്പടും മുമ്പു് വിവാഹം
കഴിഞ്ഞ എനിെക്കങ്ങെന പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് പ്രാേയാഗിക ദാമ്പത്യപാഠം സ്വീ�
കരിക്കാനാവും? േവണം സ്വകാര്യത എന്നു് െകാതിക്കുന്ന േനരത്തു, അതിക്രമിച്ചു
വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്യുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവെര െചറുക്കാൻ ഈ െപണ്ണുടലിനാേവണ്ട�
തേല്ല? അേപ്പാൾ എെന്റ വാക്കിൽ മുള്ളുെണ്ടന്നവർ വിലപിക്കുക സ്വാഭാവികം.
എേന്നാടു് കരുണകാണിക്കുന്ന കൗരവെര പാണ്ഡവർ ഇകഴ്ത്തുന്നു. ഇടെക്കാന്നു ഭർ�
ത്താക്കന്മാേരാടു് മുള്ളുവാക്കു പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ ആരാധകകൗരവർ എന്ന പദത്തി�
െനന്തർത്ഥം? നിശാജീവിതം അഞ്ചു ൈലംഗിക ഉപേഭാക്താക്കൾ ഒേര സമയം
കയ്യടക്കിയിട്ടു കാലെമത്രയായി. കിടപ്പറക്കു െവളിയിൽ കാത്തു കാത്തുറങ്ങിേപ്പാ�
െയന്നു പാണ്ഡവർ വിലപിക്കാറുണ്ടു്. ഊഴം വച്ചു് അച്ചടക്കേത്താെട കിടപ്പറക്കു
മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കും എന്നു് പറയുന്ന പാണ്ഡവർ പേക്ഷ, ഇതുവെര പറയാത്ത
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േവെറാരു കാര്യം ഇതാ, ഞാൻ തെന്ന േവണം ബഹു ഭർത്തൃത്വ ൈവവിധ്യത്തി�
ലും ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട ഓേരാരുത്തെര വലിച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടുവന്നു് പായിൽ കി�
ടത്തി പരിചരിച്ചും ലാളിച്ചും ഊർജ്ജസ്വലരാക്കാൻ.”

2019/06/22

“കുരുേക്ഷത്രവിജയത്തിെന്റ ആദ്യവാർഷികം കുടുംബസേമതം ആേഘാഷിക്കു�
േമ്പാൾ, പാണ്ഡവർ മതിമറന്നുേവാ? പത്തുവർഷേത്താളം രാജസൂയ ചക്രവർത്തി�
നി ആയിരുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തു േപായി ‘എന്തുണ്ടവിെട വിേശഷം?’ എന്നിതുവെര
തിരക്കിയിേല്ല?”, അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനത്തിെല ആേഘാഷ േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി
രഥത്തിൽ കയറുകയായിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കാലിക പ്രസക്തി മാത്രമുള്ള താൽക്കാലിക മായൻ നിർമിതി മാത്രമായിരു�
ന്നിേല്ല, വിരുന്നുവന്നവെര അന്ധാളിപ്പിച്ചു വഴുക്കി വീഴ്ത്തുന്ന ആ ചതിയൻ മന്ദിരസമു�
ച്ചയം? കഴിഞ്ഞ പത്തുപതിനാലു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി�
യുെട സ്വാഭാവിക പരിഗണനയിൽ വളർന്ന കുറ്റിക്കാടുകളുണ്ടു് എന്നു് നകുലൻ വാ�
യിച്ചിരുന്നു. അതു് െവട്ടി നിരപ്പാക്കാനും, ൈജവ ൈവവിധ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും
ആെരയും സമ്മതിക്കില്ല. കുടിേയറ്റത്തിനു മുമ്പു് ഖാണ്ഡവ ആവാസവ്യവസ്ഥ എങ്ങ�
െന ആയിരുന്നുേവാ അതു് പുനഃസൃഷ്ടിക്കും. അതിനു ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ
േപാേവണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രകൃതിക്കു വിട്ടുെകാടുത്താൽ മതി. അത്രയും പാരിസ്ഥി�
തിക പ്രതിബദ്ധത ഹസ്തിനപുരി െപാതുസമൂഹം എന്നിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്
എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം.”

“ധീരസ്ത്രീെയന്ന നിലയിൽ പാഞ്ചാലി ആേഗാളശ്രദ്ധ േനടിയേപ്പാൾ മെറ്റാരു
പാഞ്ചാലപുത്രിെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പേക്ഷ, നാെടാട്ടുക്കു് പരിഹാസ്യകഥാ�
പാത്രമായി എന്ന പരാതിയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര
പത്താം ദിവസം. േപാരാട്ടത്തിനു് െപെണ്ണാരുെമ്പട്ടാൽ ആയുധം താെഴയിടുെമന്നു
പിതാമഹൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതുെകാണ്ടു് േപാർക്കളത്തിൽ വിങ്ങിപ്പിടിച്ച പരപരപ്പുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

“ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ കാശിരാജകുമാരി അംബെയെന്നെന്ന ഭീഷ്മർ തിരിച്ചറിയുെമ�
ന്ന േതാന്നൽ സാർവ്വർത്രികമായതുെകാണ്ടു്, ദശാബ്ദങ്ങളായി ഞാൻ പാടുെപട്ടു
തയ്യാെറടുത്തെതാെക്ക പാഴായിേപ്പാവുെമന്ന േപടി െയാന്നുമില്ല. ഭീഷ്മവധത്തിനു�
േവണ്ടി അവമതിയുെട ഏതറ്റവും ഞാനിന്നു േപാവും. പ്രണയിയിൽ നിെന്ന െന്ന
ബലം പ്രേയാഗിച്ചു തട്ടിെയടുത്തു ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു അംബികയും അംബാലിക�
യുെമാത്തു പാഞ്ഞ പിതാമഹെനാരു െകാല്ലുന്ന െകാട്ടുെകാടുക്കാെത തീരുേമാ അം�
ബയുെട പ്രതികാരദാഹം? ആൺ െപൺ ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിസൂ�
ക്ഷ്മ ഗ്രന്ഥിസ്രാവങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലരുേമ്പാൾ എെന്താെക്ക ഈ വിസ്മയഉട�
ലിൽ സംഭവിക്കാേമാ അെതാെക്ക പ്രകൃതിെയന്നിൽ പരിമിതിയില്ലാെത പരീക്ഷി�
ച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നാൽ ഇന്നു് ഞാൻ ൈസ്ത്രണ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പുരു�
ഷെനന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഗ്രാഹ്യമുള്ള മാദ്രിപുത്രൻ സഹേദവൻ കൃത്യമായി
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മവധത്തിനുേശഷം ഇനി നമുക്കു് വീണ്ടും കാണാം, പൂർവ്വജന്മ�
ത്തിൽ എനിക്കു് കൂടപ്പിറപ്പുകളായിരുന്ന അംബികയും അംബാലികയും ജന്മം െകാടു�
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ത്ത ധൃതരാഷ്ട്രരുെടയും പാണ്ഡുവിെന്റയും മക്കൾ സ്വത്തുതർക്കം എങ്ങെന തീർക്കു�
െമന്നറിയാൻ എനിക്കുമുണ്ടു് േനരിെയാരു കൗതുകം. കാരണം, വിശ്വവിഖ്യാതസ�
േഹാദരിയുെട ഭാഗ േധയവും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുക ഈ യുദ്ധത്തിലാണേല്ലാ.”

“േപാറലില്ലാെത േപാർക്കളത്തിൽനിന്നു് തിരിെച്ചത്തിയ ഏക കൗരവൈസനി�
കൻ അെല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു, “എങ്ങെന വിശാല�
മായി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധം?”

“ചൂതാട്ടസഭയിൽ ദുേര്യാധനൻ െചയ്ത കളവും െനറിേകടുെമാെക്ക എത്ര ലളി�
തം, യുദ്ധഭൂമിയിൽ പാണ്ഡവർ പരസ്യമായി െചയ്തു കൂട്ടിയ പരാക്രമങ്ങൾ േനാക്കു�
േമ്പാൾ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയുെട തിരുവസ്ത്രമഴിഞ്ഞതാണു് വസ്ത്രാേക്ഷപ�
െമന്ന നിലയിൽ ചൂതാട്ടസഭ പിൽക്കാലത്തു കുപ്രസിദ്ധമായെതങ്കിൽ, കുരുേക്ഷത്ര�
യിെല ഓേരാ കൗരവവധവും കണ്ണിൽ േചാരയില്ലാത്തതായിരുന്നു. അഭിമന്യുഭാ�
ര്യ ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിനുേനെര, േദ്രാണപുത്രനും ചിരഞ്ജീവിയും കൗരവ
സർവ്വൈസന്യാധിപനുമായ അശ്വത്ഥാമാവു് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം െതാടുെമെന്നാന്നു െവറും�
വാക്കു പറഞ്ഞെത ഉള്ളൂ, എന്തായിരുന്നു അയാൾക്കുേനെര പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി�
കളുെട പ്രതികരണം. ചൂതാട്ടത്തിൽ േതാറ്റവർക്കു് വനവാസത്തിൽ അടിമപ്പണി�
യായിരുെന്നങ്കിൽ, കുരുേക്ഷത്രയിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്തവർക്കു് േമെല േമെല നീ�
ലാകാശം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിേലക്കു പ്രേവശനം സുഗമമാെണന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ജീവഹാനിയില്ലാെത ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തിയ എനിക്കും േബാധ്യമായി,
ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ േചാദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടു്.”

2019/06/23

“രാജമാതാ സത്യവതിെയേപാലുള്ള ശക്ത സ്ത്രീസാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ
ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അർദ്ധ സേഹാദരഭാര്യ പാഞ്ചാലിെയ
അന്തഃപുരത്തിൽ നിന്നു് തട്ടിെക്കാണ്ടു േപായി ചൂതാട്ടസഭയിൽ പരസ്യമായി അസ�
ഭ്യം പറഞ്ഞു അവേഹളിക്കുകയും അവളുെട ഉടുതുണി വലിച്ചു വിവസ്ത്രയാക്കുന്നതു�
െമാെക്ക ജനം കണ്ടും േകട്ടും വിറക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. േലാകമനഃസാക്ഷിയുെട മുമ്പിൽ
കുരുവംശെത്ത െമാത്തം പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ ഈ ആഭാസത്തരം നിങ്ങൾ എങ്ങ�
െന പ്രതിേരാധിക്കുന്നു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പട്ട
ആറംഗപാണ്ഡവസംഘം വടക്കൻ മലനിരകളിേലക്കു് അതിരാവിെല പദയാത്ര
തുടങ്ങിയിരുന്നു.

“എേന്താ സംഭവിച്ചു എെന്നാെക്ക അവ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ടു്. എന്നാൽ
ഒെന്നാന്നായി ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ അത്ര വ്യക്തതെയാട്ടില്ല താനും. ചൂതാട്ടത്തിൽ
അഭിവന്ദ്യ ദുേര്യാധനൻ വച്ചടി വച്ചു് ജയിച്ചു മുേന്നറുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇളമുറക്കാർ
മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നതായിരിക്കുേമാ കാരണം?” കണ്ണു് തിരുമ്മി കൗര�
വർ സ്ഥലകാലവിഭ്രമത്തിൽ പകച്ചു ചുറ്റും േനാക്കിെകാണ്ടിരുന്നു

2019/06/24

“അരക്കില്ലത്തിെല ആകസ്മിക അഗ്നിബാധയിൽ െവന്തുമരിച്ച കുന്തിയുെടയും
പാണ്ഡവരുെടയും ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഔേദ്യാഗികബഹുമതികേളാെട നദീതീര�
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ത്തു സംസ്കരിക്കുന്ന േനരത്തു, പേരതേരാടു് രക്തബന്ധമുള്ള േവെറ ആെരങ്കിലും
കൗരവസദസ്സിൽ ഉേണ്ടാ എന്ന മഹാപുേരാഹിതെന്റ മുന വച്ച േചാദ്യം സാമാ�
ന്യ മര്യാദയുെട സീമ ലംഘിച്ചതായി നിങ്ങൾക്കും േതാന്നിേയാ?”, തിരിച്ചു െകാട്ടാ�
രത്തിേലക്കു നടക്കുേമ്പാൾ വിഷണ്ണനായി കണ്ട കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അെതെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചതാെണന്നു ആ േചാദ്യം േനരിൽകണ്ട നിങ്ങൾക്കും സം�
ശയം േതാന്നിയതേല്ല? കത്തിക്കരിഞ്ഞ ജഡങ്ങൾ ആരുെടെയന്നു പൂർണ്ണമായും
തിരിച്ചറിയും മുമ്പു് കൗരവർക്കു പുറെമ രക്തബന്ധുക്കൾ േവെറയുമുേണ്ടാ എന്നു്
അത്യുക്തി നിറഞ്ഞ ശരീരഭാഷയിൽ േചാദിക്കാൻ കൃപാചാര്യർ മുതിർന്നതു് എെന്റ
ജനിതകധാരെയ കുറിച്ചയാൾെക്കേന്താ രഹസ്യവിവരം അതീതശക്തികളിൽ നി�
ന്നു് കിട്ടി എന്ന വിപൽ സൂചനയായിരിക്കുേമാ?. കുരുവംശ െകാട്ടാരത്തിെല തലമു�
റകളായുള്ള വിഴുപ്പുെകട്ടുകൾ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’െയക്കാൾ കൂടുതൽ ഒെന്നാന്നാ�
യി ഇഴകീറി പരിേശാധിച്ച േവെറ ആരുണ്ടു് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മഹാനഗര�
ത്തിൽ?”

“െവറുെമാരു സാമന്തരാജ്യമായ ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു െപരുമാറ്റച്ചട്ടം െതറ്റിച്ചു
ചൂതാട്ടത്തിനു ഓടിക്കിതച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ വരുേമ്പാൾ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയു�
െട രാജമുദ്ര െകാണ്ടുവന്നിേല്ല? കള്ളച്ചൂതു് കളിച്ച കൗരവരുെട പൗരാവകാശങ്ങൾ
ഇനിെയാരറിയിപ്പുണ്ടാവും വെര നിേഷധിച്ചിരിക്കുന്നു എെന്നാരു കൽപ്പന, തരം
േനാക്കി ഇന്നെല തെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ പുഷ്പം േപാെല അതിജീവിക്കാ�
മായിരുന്നിേല്ല, പന്ത്രണ്ടുവർഷ വനവാസവും അടിമത്തവും?” െകാട്ടാരം േലഖിക
നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു. വടക്കൻ മലകളിേലക്കുള്ള പദയാത്രക്കിെട നഗരാതിർത്തി�
യിൽ പാണ്ഡവസംഘെത്ത േദഹപരിേശാധനെചയ്യുകയായിരുന്നു ൈസനികർ.

“േവണ്ടെതാന്നും ആട്ടഭ്രമത്തിൽ േതാന്നിയില്ല. പകരം വിപണിമൂല്യമുള്ള രത്ന�
മാലകൾ മാത്രം െകാണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങെള അലട്ടുന്നതു് പാണ്ഡവരുെട അടിമത്തമല്ല
കുന്തിയുെട നിഷ്പക്ഷതയാണു് ഐശ്വര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അഞ്ചുമക്കൾ ഒെരാറ്റ
സന്ധ്യയിൽ ഒന്നുമല്ലാതാവുന്നെതാെക്ക കണ്ടിട്ടും േകട്ടിട്ടും സാന്ത്വനസ്പർശിയായ
ഒരക്ഷരം േപാലും മിണ്ടാതിരിക്കാനാവർക്കു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവിക�
മായും കവിവചനം ഓർത്തുേപായി, നിഷ്പക്ഷത മനഃശക്തിയല്ല അെതാരു മുഖം മൂ�
ടിയാണു്. ”

“വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കു പാഞ്ചാലി നൽകിയ അത്താഴവിരുന്നു് കൃപാചാര്യൻ
ബഹിഷ്കരിച്ചേല്ലാ. തുടങ്ങിേയാ യുധിഷ്ഠിരസ്ഥാനാേരാഹണത്തിൽ തെന്ന കല്ലുക�
ടി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗരവരുെട െകാള്ളരുതായ്മകൾക്കു കൂട്ടു് നിന്ന കൃപാചാര്യൻ, ആയുസ്സിെന്റ
ബലം െകാണ്ടു കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധം അതിജീവിച്ചു. ഞങ്ങൾെക്കാപ്പം ഹസ്തിനപുരി�
യിൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ, നാമമാത്ര പദവിയിൽ തളക്കണം എന്നതു് പാണ്ഡ�
വരുെട ഹൃദയവികാരമായിരുന്നു. ഊണു കഴിക്കാെത മാറി നിന്നു എന്നതു് വസ്തുത�
യാേണാ? സംശയമുണ്ടു്. രഹസ്യഅറയിൽ വിളമ്പിെക്കാടുത്ത കാളയിറച്ചി െവടി�
പ്പായി തിന്നു ഇല നക്കിത്തുടച്ചെതാെക്ക ചാരവകുപ്പു കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.”

2019/06/25
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“വിരേണ്ടാടി ഏകച്ചക്രയിെലത്തി തല മുണ്ഡനം െചയ്തു പൂണൂലിട്ടു ഭിക്ഷ യാ�
ചിച്ചും ഇച്ചിലുണ്ടും ഏച്ചുെകട്ടിയിൽ ഒളിഞ്ഞുകഴിയുേമ്പാളാണു്, െപറ്റള്ളേയാടുേപാ�
ലും പറയാെത മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ പാഞ്ചാലയിൽ േപായതു് ദുേര്യാധനനും
കർണ്ണനും ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ ആെള അറിഞ്ഞു. ദരിദ്രേവഷത്തിൽ പാഞ്ചാലിെയ െക�
ട്ടിയ നിങ്ങൾെക്കത്രനാൾ കഴിേയണ്ടിവന്നു വിശ്വസുന്ദരിെയ െനേഞ്ചാെടാന്നു േചർ�
ക്കാൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മൂന്നാമെത്ത രാത്രി എറിഞ്ഞുതരുേമ്പാൾ, പാഞ്ചാലി പിച്ചിച്ചീന്തെപ്പട്ടിരുന്നു.
അത്രയും അവെള അവശയാക്കിയ രണ്ടുസേഹാദരന്മാെര കശാപ്പു െചയ്യാൻ ഈ
ൈകവിരലുകൾ ത്രസിച്ചു. പേക്ഷ, ഞാൻ നിസ്സഹായനായി. ഇരുണ്ട രാത്രിയിൽ
ആെക പ്രകാശിച്ചിരുന്ന കരിന്തിരിയിൽ ഞാനവെള സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി. അരുേത
എന്നവൾ ൈകകൂപ്പുന്നേപാെല. സാന്ത്വനസ്പർശേത്താെട മടിയിൽകിടത്തി ചുവർ�
ചാരിയിരുന്നു. ഉറങ്ങുംമുമ്പു് പ്രതികാരം േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരുഷപദങ്ങളാണു്
ഞാനുച്ചരിച്ചതു്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു രാത്രികളിൽ ൈലംഗികാക്രമണത്തിനു ഇരയാ�
ക്കിയവെര ഇനിെയാരവസരം കിട്ടിയാൽ വിധിക്കുന്ന എന്തു് ശിക്ഷക്കും പൂർണ്ണപി�
ന്തുണ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ആ ദൗത്യം അവൾ അഹിംസാത്മകമായി പാലിച്ചു
എന്നേല്ല നിങ്ങളുെട അഭിമുഖങ്ങളിൽ നിന്നറിയുന്നതു്?”

“ഗാന്ധാരീവിലാപം’ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് തെന്ന നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു
എേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മക്കളുെട ജഡങ്ങളാണു് ചിതറിക്കിട�
ക്കുന്നെതന്നറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു കൃഷ്ണെന ശപിച്ച ഗാന്ധാരീവിലാപ�
ത്തിൽ പാണ്ഡവർ പകച്ചുേപായ േനരം.

“യുദ്ധേമഘങ്ങൾ കറുത്ത സന്ധ്യയിൽ കുന്തിെയ കണ്ടേശഷം ഹസ്തിനപുരി
െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുകടക്കുേമ്പാൾ വിദുരർ പറഞ്ഞു, ഗാന്ധാരിെക്കെന്ന
കാണണെമന്നു്. കണ്ടു സംസാരിച്ചു. അവിശ്വസനീയെമന്നിേപ്പാൾ കരുതാവുന്ന
പലതും നാെള സംഭവിക്കാെമന്നും, മക്കെള പിന്തിരിയിപ്പിക്കാൻ കൺെകട്ടഴിച്ചു�
ണർന്നിെല്ലങ്കിൽ വിലപിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മാതൃേപ്രരണക്കു വഴ�
ങ്ങുന്നവരല്ല മക്കൾ എന്നു ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞേപ്പാൾ, കൗരവ വംശഹത്യ ഭാവിയി�
ലുണ്ടായാൽ എെന്ന ശപിക്കാനായി വിലാപഗീതം രഹസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചുതരാെമ�
ന്നു ആ മാതൃമനസ്സിെന ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. േശാകമുഹൂർത്തത്തിൽ, വാക്കു�
കൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കാൻ, നിത്യവും നാമജപത്തിെനാപ്പം െചാല്ലണം എന്നു�
പേദശിച്ചതവർ ഉത്തരവാദിത്വേത്താെട െചയ്തു എന്നു് േവണം കാണാൻ. എെന്ന
ഗാന്ധാരി ‘ശപിച്ച’േപ്പാൾ, ഒേന്ന എനിക്കു് തിരിച്ചു പറേയണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അമ്മാ,
ഞാൻ പണ്ടു് െചാല്ലിത്തന്ന ഒരു വാക്കു േപാലും െതറ്റാെത ഗാന്ധാരീശാപം നിങ്ങ�
ളിേപ്പാൾ ഉച്ചരിച്ചതിനു നന്ദി. ഈ ജീവിതത്തിെല െകട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നു് വിട്ടുമാ�
റാൻ എെന്നയും അതു് തുണക്കെട്ട.”

2019/06/26

“ഔഷധസസ്യേത്താട്ടത്തിനുള്ളിൽ പണിത വേയാജനവിശ്രമേകന്ദ്രം ഉത് ഘാടനം
െചയ്യും മുമ്പു് തെന്ന പടിയിറങ്ങിയേല്ലാ അേന്തവാസികളാേവണ്ടിയിരുന്ന നാലുേപ�
രും?”, കാടിെന്റ വഴി തിരെഞ്ഞടുത്തു അരമന വിട്ടിറങ്ങുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ ഗാന്ധാരി
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വിദുരർ കുന്തി എന്നിവെര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അതിെനന്താ. മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവർ അേന്തവാസികളാവാൻ പ്രായേയാ�
ഗ്യത േനടിയേല്ലാ. ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭരണം മാദ്രിയുെട ‘ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ’ ഒന്നായി
ഏെറ്റടുക്കെട്ട.”

“േപാരാളികൾ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു കുതിക്കുന്ന േനരത്തു, പിന്തുടർന്നു് പിടികൂ�
ടി ശത്രുവിെന്റ കരൾ പിളർക്കാൻ കത്തി നിങ്ങൾ ഓങ്ങിയേപ്പാൾ കാണുന്നതു്,
എേന്താ മിണ്ടിപ്പറയുന്നതാണു്? എന്തായിരുന്നു ആ രഹസ്യ മരണെമാഴി?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രിയപാഞ്ചാലിക്കു് സുഖമേല്ല ഭീമാ എന്നവൻ േചാദിച്ചു. കാട്ടിൽ പത്രണ്ടുെകാ�
ല്ലവും മുടിയിൽ േതക്കാൻ സുഗന്ധ ൈതലവുമായി ഞാൻ മുഖംമൂടി ധരിച്ചു കാട്ടിേല�
ക്കു വരുമായിരുന്നു. ‘നന്ദി’ എന്ന െകാച്ചു മറുപടി ഒരു സേന്ദശകാവ്യം േപാെല മട�
ക്കയാത്രയിൽ ഞാൻ െനേഞ്ചാടുേചർത്തു. മുടിയഴിച്ചിട്ടാൽ പിെന്നന്തിനു േവെറ ഉട�
യാട എന്നു് േചാദിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു ചൂതാട്ടസന്ധ്യയിൽ വസ്ത്രാേക്ഷപം െചയ്തതു്
അെതാരു പ്രണയ സല്ലാപമായിരുെന്നന്നവൾക്കറിയാം. സുഗന്ധൈതലം ഉപചാ�
രപൂർവ്വം ഞാൻ ൈകമാറുേമ്പാൾ അവളുെട മുഖെത്താരു കൃതജ്ഞത െതളിയും. നി�
ങ്ങളഞ്ചുേപരും ഒറ്റ മുറിക്കുടിലിൽ വിഷാദേരാഗികെളേപാെല ഞങ്ങെള നിരീക്ഷി�
ക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടു്. എന്തുെകാണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യാശ എേന്നാ? അെതനിക്കൂഹി�
ക്കാേന കഴിയൂ-ആരാധകരായ കൗരവരുെട കരുതലിലും പ്രണയത്തിലും േലാക�
സുന്ദരിയുെട പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമാേണാ? ഏെറ്റടുത്ത ദൗത്യം ഇനി
ൈവകണ്ട. ഇരുൈകകളും ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി േവണം നീ എെന്റ
ഹൃദയം തുരന്നു പുറത്തുചാടുന്ന ചുടുേചാര സംഭരിച്ചു പാളയത്തിെലത്തി അവളുെട
മുടിയിൽ േതക്കാൻ. എെന്റ അഭിവാദ്യങ്ങേളാെട. വയറിെന്റ വലതുവശത്തല്ല നീ
കത്തിതാേഴ്ത്തണ്ടതു് ഭീമാ, ഇതാ ഇടെനഞ്ചിലാണു്ഉയർത്തിയ കത്തി ഇനിയതിെന്റ
പുതു ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി കാണെട്ട.

2019/06/27

“അരമന അറവുശാലയിേലക്കു കറവ വറ്റിയ മാടുകെള പതിവാെയത്തിക്കുന്ന�
തിൽ പിടിപ്പുേകടു് കാട്ടിയ മൃഗമാംസ േമധാവിെയ െപാതുനിരത്തിലിട്ടു ഭീമൻ പ്ര�
ഹരിച്ച വാർത്തയാണേല്ലാ ഇന്നെല കുതിരപ്പന്തികളിെല അന്തിച്ചർച്ച. രൗദ്രഭീമ�
ന്നു് മദം െപാട്ടിേയാ എന്നാണു് ചാർവാകൻ മുന വച്ചു് േചാദിച്ചതു് എങ്ങെന പ്രതി�
കരിക്കുന്നു ഈ അപഭ്രംശം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“അപഭ്രംശം? െതാഴിലിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്നവെരെയാന്നും തരം കിട്ടി�
യാൽ ആെഞ്ഞാന്നു െതാഴിക്കാെത അവനങ്ങെന വിടില്ലേല്ലാ. തുറന്നു പറയെട്ട യു�
ദ്ധം കഴിഞ്ഞേതാെട, ഭീമ ഗദ അലങ്കാര ആയുധമായി എന്നതാണനുഭവം അവൻ
കഷ്ടം അതറിഞ്ഞ മട്ടില്ല. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞു അടിയന്തര ചികിത്സ
േതടി എേന്നാ മേറ്റാ പന്തിയിെല പടക്കുതിരകൾ പറയുന്നതു് േകേട്ടാ? അേതാ, മൂ�
ടും തട്ടി എഴുേന്നറ്റു ഭീമനു് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു വകുപ്പുേമധാവി വഴിനടന്നുേപാേയാ?
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അതാണു് പറഞ്ഞതു്, ഭരണാധികാരിയും ജീവനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള രാഗേദ്വഷങ്ങ�
ളുെട കാലികത ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നിലനിൽക്കുന്ന കാലെത്താെക്ക കാണും. മഴ
തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്കു് മരെച്ചടികൾ വളർത്തുന്ന പുതിയ കർമ്മ പരിപാടിക്കു് േനതൃ�
ത്വം െകാടുക്കൂ. എത്രനാൾ ഇങ്ങെന പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്നതിെര പര ദൂഷണ�
വുമായി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ െകാണ്ടുനടക്കാനാവും.”

2019/06/28

“നീതിനിർവ്വഹണത്തിെന്റ വിരൽ കുറ്റാേരാപിതനു േനെര ഒരിക്കെലങ്കിലും ചൂ�
ണ്ടുന്നതിനു പകരം, പരേമാന്നത പീഠത്തിലിരുന്നു ഇരെയ കഠിനതടവിനു കാട്ടിേല�
ക്കയക്കുന്ന അസാധാരണവിധിക്കു പൂർണ്ണപിന്തുണ നൽകി എന്നാണേല്ലാ വഴിയ�
മ്പലങ്ങളിലും കുതിരപ്പന്തികളിലും ചർച്ച. വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഒരു കൂ�
സലും കൂടാെത ഹസ്തിനപുരിയുെട ഭരണകൂടം നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നാൽ ഇരയുെട
പരാതി സ്വീകരിക്കാൻ വകുപ്പിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു നീതിപീഠവാതിൽ െകാട്ടിയടക്കുക.
നീതിനിേഷധത്തിെല ദുരവസ്ഥ കണ്ടു കരൾ കലങ്ങിയ നാേലാളം ഇളമുറ കൗര�
വരാജസ്ത്രീകൾ വാണിജ്യെത്തരുവിെല പ്രഭാഷണമണ്ഡപത്തിൽ പ്രതിേഷധസമര�
ത്തിലാണു് താങ്കൾ േപായി അവെര കണ്ടിരുേന്നാ? േദ്രാണരും വിദുരരും ഒളിവി�
ലാണു് അവരുെട േചാരക്കു േവണ്ടി ഹസ്തിനപുരി കിതക്കുന്നുണ്ടു് .” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു. ദുേര്യാധനൻ വീണ്ടും െകാട്ടാരം ഭരണാധികാരിയായി
എത്തിയ പ്രഭാതം.

“മൗനമാണു് കീർത്തനം എന്ന കവിവചനമാെണെന്റയിനിയുള്ളകാല രക്ഷ�
കൻ”

2019/06/29

“ആരാധകർ േകൾക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന സ്വകാര്യം വല്ലതുമുേണ്ടാ വായനക്കാ�
രുമായി പങ്കുെവക്കാൻ?”പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

വനവാസക്കാലം.
“ഇന്നു് മുതൽ നീ ദുേര്യാധനെന്റ പുരുഷാധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന െപണ്ണടിമ�

യല്ല, പൂർണസ്വതന്ത്ര എന്ന നിശാഭാവന ഉന്മാദം പടർത്തും. അേതാെട ഈ കാരാ�
ഗൃഹത്തിൽ നിന്നു് ആേരാരുമറിയാെത പുറത്തു ചാടി കാട്ടരുവിയിൽ സ്വർണമത്സ്യ�
മായി, പീഡക പാണ്ഡവരില്ലാത്ത വിദൂരേലാകത്തിേലക്കു് ഞാൻ ഒഴുകിേപാവും.”

2019/06/30

“അവസരം കിട്ടിയ പാണ്ഡവരിെലാരാൾ പായ പങ്കിടാൻ ചങ്കിടിേപ്പാെട വരു�
േമ്പാൾ, മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ രതിസ്വകാര്യത മാനിച്ചു മുറിയിൽ നിന്നു് പുറത്തു േപാ�
വണം എന്നതേല്ല െപരുമാറ്റച്ചട്ടം? അേതാ അത്തരം പരിഷ്കൃത ധാരണെയാന്നും
പാണ്ഡവർക്കു് ബാധകമേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“എെന്താെക്ക താറുമാറാക്കിയാൽ ആൺെപൺശാരീരികത മലിനെപ്പടുത്താ�
േമാ അെതാെക്ക ബാക്കി നാലു േപരും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും െചയ്യും. അപമാന�
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േബാധേതാെട പായക്കൂട്ടുകാരനും ഞാനും കമഴ്ന്നു കിടക്കും. അസ്ത്രം മറന്നുവച്ചെത�
ടുക്കാൻ വന്നതാണു് എന്ന വാദവുമായി പാണ്ഡവരിെലാരാൾ ഇടിച്ചു കയറിയതും,
‘കടക്കു പുറത്തു്’ എന്നു് പറയാെത തെന്ന പുറത്തു േപായതും മറന്നിട്ടില്ല.”



ഭാഗംആറു്

“വിവാഹപൂർവസന്തതികളും പരപുരുഷരതിയും കുരുവംശെപ്പരുമക്കു് അലങ്കാരമാ�
യി കരുതുന്ന പരിഷ്കൃത സമൂഹം ഹസ്തിനപുരിയിലുണ്ടു്. പെക്ഷ അവെര ചിന്താക്കു�
ഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതു്, സ്വർണ്ണനിറമുള്ള അഞ്ചു േദവരൂപികൾ കൂട്ടിനുണ്ടായിട്ടും, ഇനി�
യുെമന്തിെനാരു ശ്യാമേദവൻ? ഒന്നും േവണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േതാന്നിേയാ?” െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ വസതിക്കരിെകയുള്ള കാട്ടരു�
വിയിൽ ൈകയും മുഖവും കഴുകി അവർ നടന്നു. നീെരാഴുക്കു് കുറവായിരുെന്നങ്കിലും,
ജലം പരിശുദ്ധമായിരുന്നു.

“കീഴ്െപ്പടുത്താനും, ചൂതാട്ടത്തിൽ പണയെപ്പടുത്തി അടിമയാക്കാനും മടിയി�
ല്ലാത്ത െകൗേന്തയെരവിെട, ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ എനിക്കായി സുരക്ഷിതത്വത്തി�
െന്റ ഒരാലില, സത്യഭാമ േപാലുമറിയാെത, മറിച്ചിടുന്ന ആ സുഹൃെത്തവിെട.”

2019/07/02

“മട്ടുപ്പാവിൽ ൈജവകൃഷി?”, രാജധാനിസമുച്ചയത്തിൽ നിന്നകന്നു വന്മരങ്ങ�
ളുെട മറവിൽ, െകൗരവരാജവധുക്കളുെട മാളികമുകളിലായിരുന്ന ദുേര്യാധനഭാര്യ�
േയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.”നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ, ജനിച്ച നാടിെന്റ ദി�
ശയിേലക്കു േനാക്കി, വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്ന ഹൃദയവാതിലുകൾ ഭർത്താക്കന്മാരറിയാെത
തുറന്നിടാനുള്ള ഈ മട്ടുപ്പാവിലും വളരുേമാ കായ്ഫലമുള്ള െചടികൾ എന്നു് പരീ�
ക്ഷിക്കുകയാണു് പുതുമണവാട്ടികൾ.”

2019/07/03

“കാഴ്ചപരിമിതെനങ്കിലും, അകക്കണ്ണിെന്റ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും പിന്നിലല്ല
എന്നു് േതാന്നാറുേണ്ടാ?”, ജന്മദിനത്തിൽ അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാനുള്ള വരിയിൽ നി�
ന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈകമുത്തി േചാദിച്ചു. അന്ധഭർത്താവിേനാടു്
ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണുെകട്ടി സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിച്ച ഭാര്യ, ഒരു പശ്ചാ�
ത്താപം േപാെല പരവശയായി അരിെക.

“പ്രകൃതിയുെട പാരിേതാഷികമാണു് കാഴ്ച എന്നു് അന്ധനായ ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിനു് അെതാരാവകാശമാെണന്നു നിങ്ങൾ തർക്കിക്കും.
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ആ തർക്കം അവിെട നിൽക്കെട്ട. എന്നാൽ അകക്കെണ്ണന്നു പറയുന്നതു് പ്രകൃ�
തിയുെട പാരിേതാഷികേമാ നമ്മുെട ജന്മഅവകാശേമാ അല്ല, അെതാരു ‘േന�
ടിെയടുക്ക’ലാണു്. ആ േനടിെയടുക്കൽ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരെമന്നു കരുതുന്നവ�
രുണ്ടു്-വിദുരെര േപാെല. ഗുരുവിൽ നിന്നു് േനടിെയടുക്കാെമന്നു അവകാശെപ്പടു�
ന്നവരുണ്ടു്-യുധിഷ്ഠിരെന േപാെല. അകക്കണ്ണു് എനിക്കു് തന്നതു് അഹങ്കാരമല്ല,
കാഴ്ചപ്പാടാണു്. അതുെകാെണ്ടന്തു േനട്ടമുണ്ടായി? അക്ഷരം വായിക്കാനറിയാത്ത
ഞാൻ പലതും ‘കൂട്ടിവായിച്ചി’േല്ല? നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എെന്ന പുറംകാഴ്ചയിലൂെട
കാണുന്നതു്, നരച്ചുനീണ്ട താടിയും ഒഴിഞ്ഞ കണ്ണിടങ്ങളും േരാമരഹിതശിരസ്സും ഭാ�
രിച്ച ശരീരവുമുള്ള പടുകിഴവനായിട്ടാെണങ്കിൽ, എെന്ന ഞാൻ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന�
തു്, ‘വനാന്തര’ത്തിൽ മെറ്റാരു പ്രതിേയാഗിെയ കയറ്റാെത,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 േമാ�
േന. യുവരാജാ ദുേര്യാധനൻ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലെത്ത കഠിനശിക്ഷ െകാടുത്തിരിക്ക�
യാണു്”, അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചു, “ഇങ്ങെന അഴുെക്കാെക്ക തലയിൽ ചുമക്കുന്ന അടി�
മയാവാൻ മാത്രം എന്തു് െതറ്റു് ആ സ്ത്രീ െചയ്തു, അമ്മാ?”

“മദ്യ ലഹരിയിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അവെള കൗരവരാജസഭയിൽ വിവസ്ത്രയാ�
വാൻ നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ എതിർക്കാെത വഴങ്ങി. അതുകണ്ടു നീതിമാ�
നായ ദുേര്യാധനൻ െകാടുത്ത മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ.”

2019/07/05

“പരിത്യാഗികെളന്നു സ്വയം വിേശഷിപ്പിച്ചു സുഖവാസം. മാലിന്യം സംസ്കരിക്കു�
ന്ന പണി പാഞ്ചാലിെയ െകാണ്ടു െചയ്യിക്കുന്നു!. ഇെതാെക്ക എവിെട േകട്ട ന്യായ�
മാണു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക ആശ്രമകാര്യദർശിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ആെരന്നാണു് കരുതിയതു്? തൃഷ്ണ ത്യജിച്ചവരേല്ല ഞങ്ങൾ? പരസ്ത്രീകെള മാ�
താവായി കരുതുന്നിേല്ല? അസത്യം പറയാൻ നാവു് ചലിക്കുേമാ? ധനം ആഗ്രഹി�
ക്കുേമാ? െഭൗതിക വസ്തുക്കേളാടുളള േമാഹമാകുന്ന മായയിൽ അകെപ്പടുേമാ?”
അതാണു് സർവ്വസംഗ പരിത്യാഗി. സന്യസ്ഥ ആശ്രമസമുച്ചയത്തിെല ശുചിമുറി�
മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാൻ നിേയാഗം പാഞ്ചാലിക്കാണു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി�
നി എന്ന അടയാളെപ്പടുത്തെലാന്നും േകട്ടു് ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങില്ല. േതാളിൽ മാറാ�
പ്പു വീഴാൻ മാളിക തടസ്സമല്ല. പ്രപഞ്ച ദുരൂഹതെയ കുറിച്ചു് േപക്കിനാവു് കാണു�
ന്ന ഞങ്ങൾെക്കാരു കരാറുണ്ടു്-സംരക്ഷകനായ ദുേര്യാധനനുമായി. മർത്യജന്മത്തി�
െന്റ വ്യർത്ഥതെയ കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങളുെട മൂന്നാംകണ്ണു് പാണ്ഡവ വസ�
തിയിേലക്കായിരിക്കണം. േനാട്ടം െതറ്റിയാലവർ കുരുവംശതൽസ്ഥിതിെയ ഒറ്റു
െകാടുക്കും-അതാണവൻ പറഞ്ഞതു് അതു് പാലിക്കും.
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2019/07/07

“പ്രണയഭരിതമാണു് പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങെളങ്കിലും ഹൃദയരാഹിത്യേത്താെട�
യാണു് പ്രതികരിക്കുന്നെതന്നവർ െനാമ്പരെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“വാക്കു െകാണ്ടവർ വിനിമയം െചയ്യുന്ന പ്രണയം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കള്ളനാണ�
യെമന്നു തിരിച്ചറിയാൻ ഏതു െപണ്ണിനും എളുപ്പമേല്ല? െപണ്ണുടലിൽ ആണധികാ�
രം സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാൻ അഞ്ചുേപരും വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രണയകുരുക്കിടാൻ ശ്ര�
മിക്കുേമ്പാൾ, ഇര ചമയാറുണ്ടു്. അവർക്കെതാന്നും േപാരാ. പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന�
െതാരു ആയുഷ്കാല വിേധയത്വത്തിനുള്ള സമ്മതപത്രം േതടലാണു്. അെതാരു സ്ത്രീ�
വിരുദ്ധ സമീപനെമെന്നാന്നും എനിക്കാേക്ഷപമില്ല.” സ്വീകാര്യമെല്ലന്ന േനരിയ
സൂചന െകാടുക്കും അേപ്പാൾ, പാവം, പാണ്ഡവകരളുകൾ േനാവും.

“െനഞ്ചുപിളർന്നു േചാരയൂറ്റി, അെല്ല ഭീമാ?”, കൺെകട്ടഴിച്ചു കണ്ണുതുറന്നു കൗര�
വജഡങ്ങൾ കണ്ട ഗാന്ധാരി വിതുമ്പി.

“വിവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി നിന്നനിൽപ്പിൽ ശപഥം െചയ്താൽ േവെറ തരമുേണ്ടാ,
അമ്മാ? കല്യാണസൗഗന്ധികമായാലും, ദുശ്ശാസ്സനെനഞ്ചിെല േചാരയായാലും,
അവൾ േചാദിച്ചതു് അപ്പേപ്പാൾ െകാണ്ടു് വന്നു െകാടുത്തേല്ല പറ്റൂ”, മഹാറാണിയു�
െട വാത്സല്യത്തിനായി ഭീമൻ ൈകകൾ നീട്ടി.

2019/07/09

“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടവർക്കു് നഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ തിരിച്ചുെകാടുക്കുക, കളിയിൽ
കളവു കാണിച്ചവർ െതറ്റുതിരുത്തുക-ഇെതാെക്കയേല്ല നീതിപീഠത്തിൽ നിന്നു് പ്ര�
തീക്ഷിക്കുക? എന്നിട്ടും നീതിപതിെയന്ന നിലയിൽ നിർണ്ണായകമുഹൂർത്തത്തിൽ
നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു കഥാവേശഷനായി എന്നാേണാ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ
വാർത്ത വേരണ്ടതു്? അേതാ അപമൃത്യു-ദുരൂഹത തുടരുന്നു എേന്നാ?”

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

“വിരാടരാജ്ഞി സുേദഷ്ണയുെട അനുജൻ എന്ന നിലയിലാണു്, അപ്പവും വീഞ്ഞു�
മായി കീചകവസതിയിൽ രാത്രി േപാേവണ്ടിയിരുന്നതു് മടങ്ങിവരാൻ പുലർച്ചയാ�
വും. സുമുഖ യുവാെവങ്കിലും അവിവാഹിതൻ. െചറുപ്പത്തിൽ േസനാപതിയായി.
അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യക്തിഗത നയതന്ത്ര ബന്ധം. വിരാടരാജാവു് കുറച്ചുകാല�
മായി കീചകനിൽ ഭീഷണി മണത്തിരുന്നു. ഭാര്യ സുേദഷ്ണയും അനുജൻ കീചകനും
െകാട്ടാര വിപ്ലവത്തിലൂെട വിരാടെന സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കുേമാ എന്ന ഭീതിയായിരുന്നു
കീചകവധത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി. ശത്രുെവന്നു വിരാടൻ മനസാ വരിച്ച കീചക�
െന, േസവകർ വഴി, ‘മദ്യപാനിയും െപൺേവട്ടക്കാരനും ദുരഭിമാനിയും അധികാ�
രേമാഹി’യുെമന്നു ഊട്ടുപുര മുതൽ കുതിരപ്പന്തിവെര ഇല്ലാക്കഥകൾ എത്തിക്കാൻ
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വിരാടനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണയാളുെട തന്ത്രം. െകാല്ലാൻ വിരാടൻ കൗശലപൂർ�
വ്വം ഭീമെന ഉപേയാഗിച്ചേപ്പാൾ, കീചകെകാലക്കു കാരണം പറഞ്ഞതു്, ൈസര�
ന്ധ്രിെയ കീചകൻ അന്നു് രാത്രി ൈലംഗിക പീഡനത്തിനു് ഇരയാക്കാൻ നൃത്ത�
മണ്ഡപത്തിെല സ്വകാര്യമുറി ഉപേയാഗിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. െകാട്ടാര�
ത്തിൽ അജ്ഞാതവാസക്കാല െതാഴിലിനു ആറംഗ പാണ്ഡവ സംഘെത്ത േനരിട്ടു്
അഭിമുഖം െചയ്ത വിരാടനു്, ‘മുഖം മൂടി’ ധരിച്ച ഞങ്ങൾ ആെരന്നറിയാമായിരുന്നി�
ട്ടും, അറിഞ്ഞിെല്ലന്നഭിനയിച്ചതാണയാളുെട രാജധർമ്മം. പിേറ്റന്നു് രാവിെല െഞ�
ട്ടേലാെട അറിഞ്ഞു, പ്രിയെപ്പട്ടവെന ഏേതാ ക്രൂരെകാലയാളി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാ�
ന്നു. േചച്ചിയുെട പ്രായമുള്ളവെളങ്കിലും നീ എെന്നന്നും എനിക്കു് ആയുഷ്ക്കാല പ്രണ�
യിനി എന്നു് േചർത്തു നിർത്തി മധുരപദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കീചകെന്റ അകാല
മരണേത്താെട ഭീമെന ഞാൻ തരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക അവേഹളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
പലേപ്പാഴും നിങ്ങൾ എേന്നാടു് അഭിമുഖങ്ങളിൽ േചാദിച്ചേതാർക്കുന്നു, ഇത്രയും താ�
ണു േകഴുന്ന ഭീമെന എന്തിനിങ്ങെന കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കുന്നു. ഓേരാ തവണ ഭീ�
മൻ മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു ൈകകൾ കൂപ്പി മാപ്പുേചാദിച്ചു വിലപിക്കുേമ്പാഴും, ഞാനവെന
നിന്ദിച്ചു, കീചകാത്മാവിെന മഹത്വെപ്പടുത്തി.”

ദൂെര ദൂെര, െതക്കു വിരാടത്തിെല രാജധാനി െപെട്ടന്നു് െതളിഞ്ഞേപാെല പാ�
ഞ്ചാലി എഴുേന്നറ്റുനിന്നു പകച്ചു േനാക്കി, കീചകേനാെടന്ന േപാെല മധുരമായി പറ�
ഞ്ഞു, “സുഖമേല്ല പ്രിയെപ്പട്ടവേന, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നിേന്നാെടാപ്പം േച�
രുകയായി.”

2019/07/10

“വിളെവടുപ്പു് കഴിഞ്ഞു. ധാന്യപ്പുര നിറേഞ്ഞാ?”, കർഷകേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണകാലം.

“വിത്തിനുള്ളതു് കിട്ടി. അടുത്ത വിള പ്രകൃതി തുണച്ചാൽ ഭാഗ്യം. പുഴയിൽ ഒഴു�
ക്കുള്ളതുെകാെണ്ടന്തു െമച്ചം, കൃഷിയിടങ്ങളിേലക്കു് െവള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ യു�
വാക്കളില്ല. എല്ലാവെരയും േനരെത്ത വലിച്ചുെകാണ്ടു േപായി. കഴിഞ്ഞ െകായ്ത്തുൽ�
സവത്തിനു ഭരണകൂട ഭീകരർ വന്നു മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം യുദ്ധെച്ചലവിെനന്നു പറ�
ഞ്ഞു തട്ടിെയടുത്തു. േപാവുേമ്പാൾ മകെന്റ രണ്ടു ആൺകുട്ടികെള ബന്ദികളാക്കി.
േസനാപതികളുെട ആയുധം േതച്ചു മിനുക്കാനാെണന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടുേപ�
രും മടങ്ങിവന്നില്ല. അന്ധരാജാവിെനയും ഭാര്യെയയും കാട്ടിേലക്കയച്ചു എെന്നാ�
െക്ക ഈ വഴി േപാവുന്ന കച്ചവട ക്കാർ കുതിരപ്പന്തിയിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതു േകട്ട�
വരുണ്ടു്. എന്തിനായിരുന്നു യുദ്ധം, ആരാണു് ജയിച്ചതു്, ഇേപ്പാൾ ആരാണു് ഭരി�
ക്കുന്നതു് എെന്നാന്നും ഞങ്ങൾ ക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഉഴവുകാളകെള േപാർക്കള
തീൻശാലയിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു െകാണ്ടു േപായി. ഞാനും പുത്രവിധവകളും േവ�
ണ്ടിവന്നു ഇത്തവണ കൃഷിയിടം വിതേയാഗ്യമാക്കാൻ. ഈ തണലിേലക്കു് നിൽ�
ക്കൂ, കരിമ്പുനീർ തരെട്ട?

2019/07/11
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“പ്രീണിപ്പിക്കാനും പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനും തലകുത്തി നിങ്ങളഞ്ചുേപർ ശ്രമിച്ചിട്ടും,
അണുവിട വിട്ടുതരാെത അടിമപ്പണി െചയ്യിക്കുന്നു എന്ന േഖദമുേണ്ടാ മനസ്സിൽ?
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിമുഖങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു് െപാതുസമൂഹം വായിെച്ചടുത്തെതാെക്ക തിരുത്താൻ ഉതകുേമാ വിശദീ�
കരണം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നായാട്ടിൽ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ കാട്ടുേപാ�
ത്തിെന്റ േതാലുരിക്കയായിരുന്നു പാണ്ഡവർ.

“വനവാസക്കാലത്തു െപാട്ടിമുളച്ച വിഷബീജമല്ല െപണ്ണാഭിമുഖ്യം. ഓേരാ വഴി�
യിൽ സ്വാഭാവികമായി പരസ്ത്രീബന്ധം പുലർത്തി എന്നെതാരു വസ്തുതയാെണങ്കി�
ലും, സന്ധ്യക്കു് കൂടണയുക പതിവാണു്. ഇെതാരു ദൗർബല്യമായി ഹസ്തിനപു�
രിയിെല പ്രബുദ്ധസമൂഹം കാണുന്നു എന്നാേണാ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്? എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്കെതാരു ഹരവും കൂടിയാണു്. ഇനി എെന്നക്കുറിച്ചു മാത്രം ഒന്നു് േവറിട്ടു
പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയ്യിൽ ഗദയും മറുകയ്യിൽ കല്യാണസൗഗന്ധികവുമായി പ്രിയ�
െപ്പട്ടവെള കാണാൻ ഓടിക്കിതച്ചു വരുന്നതിെലാരു സമാനതയില്ലാത്ത പ്രണയ�
തീവ്രതയുണ്ടു്. പുരുഷൈവവിധ്യ ലഭ്യതയാൽ, രതിയിൽ പാഞ്ചാലി ചിലേപ്പാെഴ�
ങ്കിലും നിസ്സംഗത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നതാേണാ ഇത്ര ദൂരം ഹസ്തിനപുരിയിൽ
നിന്നു് നിങ്ങൾ പലകുറി പദയാത്ര െചയ്തുവന്നു ചൂെഴ്ന്നടുത്ത പാഞ്ചാലീദാമ്പത്യരഹ�
സ്യം?” പിടഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന കാട്ടുേപാത്തിൽ നിന്നു് ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് ഭീ�
മൻ ആഞ്ഞുവലിച്ചേപ്പാൾ മാത്രേമ േതാൽ േവറിട്ടുള്ളു. മറ്റുപാണ്ഡവർ അേതാെട
ഇറച്ചി, കഷണങ്ങളാക്കുന്നത്തിനു മടവാളുകൾക്കായി പാഞ്ചാലിെയ േനാക്കി.

2019/07/13

“എെന്താരു െപാളിച്ചടക്കലാണു്. സ്ത്രീത്വെത്ത അപമാനിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം
കെണ്ടത്തുന്നവർ കുടിലകൗരവർ എന്നു് വിദുരർ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞതിൽ കാര്യ�
മുെണ്ടന്നു വ്യക്തമായിേല്ല. പുരുഷൻ പിഴച്ചതിനു െപണ്ണിെന കാട്ടിേലക്കയക്കുന്നു,
ആൺസാന്നിധ്യമുള്ള സന്യസ്ഥാശ്രമങ്ങളിൽ െചന്നു് മാലിന്യം മൺകലത്തിൽ
സംഭരിച്ചു തലച്ചുമടായി െകാണ്ടുേപായി കുഴികുത്തി സംസ്കരിക്കണം. ഇതു് കീഴാള
മത്സ്യകന്യക സത്യവതി രാജമാതാവായിരുന്ന കുരുവംശേമാ, അേതാ അരാജക�
ത്വത്തിെന്റ അഭിജാത കുരുപ്പുവംശേമാ? ഏതാണ്ടു് ഈ അർത്ഥെമാെക്ക വരുന്ന,
എന്നാൽ മുഷ്ക്കുള്ള ശരീരഭാഷയിൽ ചാർവാകൻ െതരുവായ െതരുേവാെക്ക കൂട്ടം
കൂടുന്നതു് ചാരൻ വഴി അറിഞ്ഞിേല്ല? അേതാ അടഞ്ഞുേപാേയാ കൗരവനാവു്?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു േനരെത്ത അന്നം െകാണ്ടുവരുെമന്നു് കരുതി വലിെയാരു ഭിക്ഷാപാത്രം
െകാടുത്തു നിത്യവും ചാർവാകെന ഭാര്യയും പത്തു കുട്ടികളും യാത്രയാക്കുന്നതു് കാ�
േണണ്ട കാഴ്ചയാണു്. അവനവെന്റ വയർ യാചനെകാണ്ടു് നിറച്ചുകിട്ടിയാൽ, രാജഭ�
രണെത്ത അവേഹളിക്കുന്ന ചാർവാകൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇന്നും േസ്വച്ഛാധിപതിയ�
േല്ല. ഉടുതുണി നഷ്ടെപ്പട്ട പാഞ്ചാലിെയ പട്ടുവിരിച്ച സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ,
ഓരം േചർന്നിരുന്നു പാതിയിലധികം ഇടം നൽകിയവനാണു് ഈ ‘കുടില’ ദുേര്യാ�
ധനൻ. അവൾക്കു രാജമുദ്രയിൽ പതിച്ചു കിട്ടിയ അടിമശിക്ഷ, സത്യവതി മഹാറാ�
ണിയായിരുന്നേപ്പാൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ചട്ടമനുസരിച്ചു് ഭീഷ്മർ വിധി പറഞ്ഞതു�
മാണു്. ഇനി മാലിന്യനീക്കം-അതു് മടിയൻ പാണ്ഡവർ പാഞ്ചാലിക്കു് പുറം കരാർ
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െകാടുത്തതേല്ല. ഇേപ്പാൾ പാണ്ഡവരുെട മൂന്നു േനരം േജാലി ഞാൻ പാഞ്ചാലിക്കു്
സമ്മാനിച്ച അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി വയർ നിറക്കുന്ന യജ്ഞവും”, പിതൃ�
മാതാവായ അംബികയുെട സ്മരണക്കായി അന്തഃപുരത്തിനു് മുന്നിൽ ഔഷധസസ്യ�
േത്താട്ടത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മിതിയിലായിരുന്നു െവയിൽ െകാണ്ടു് വിയർത്തിരു�
ന്ന ആ കുരുവംശ കിരീടാവകാശി.

“ഇന്നു് രാജസഭയിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നിർദ്ധി�
ഷ്ട ചൂതാട്ടനിേരാധന നിയമമാണേല്ലാ. ഈ െതറ്റുതിരുത്തൽ ഒരു നല്ല മാതൃക
എന്ന തിരിച്ചറിവുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു. പരീക്ഷി�
ത്തിനു് ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ പാടുെപടുകയായിരുന്നു ആ ചിരഞ്ജീവി.

“അതിനു മുമ്പു് േവണ്ടിയിരുന്നതു് വിവാഹബാഹ്യബന്ധങ്ങൾ മുൻകാലപ്രാബ�
ല്യേത്താെട നിയമവിേധയമാക്കണം എന്ന മുൻ മഹാറാണി കുന്തിയുെട നിർേദ്ദ�
ശമേല്ല? ചാർവാകൻ തരം കാത്തിരിക്കയാണു് കൗേന്തയരുെട പാണ്ഡുപിതൃത്വം
കുന്തി െകട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കഥ മാത്രം എന്നു് െതരുവിൽ ആെളക്കൂട്ടി െകാട്ടിേഘാഷി�
ക്കാൻ. ആേരാപണത്തിനു് കരുത്തുപകരാൻ കൗരവരാജവിധവകൾ നൂറുകണ�
ക്കിനു് ‘കരിനാവു’കൾ െതരുവിൽ ഇറക്കുെമന്നാണു് േകട്ടതു്. കുന്തിയുെട വാക്കല്ലാ�
െത പാണ്ഡവപിതൃത്വം ഔേദ്യാഗികമാക്കാൻ ആധികാരികതയുള്ള േരഖെയാന്നു�
മില്ല. പാണ്ഡു, മരണപത്രെമഴുതി കൗേന്തയരിൽ രാജപദവിയുെട ഒസ്യെത്താന്നും
അയൽപക്ക സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പിട്ടുമില്ല. ചൂതാട്ടത്തിനു ആരും
വന്നിെല്ലങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരെന “അനധികൃതമഹാരാജാവു്” എന്നാേക്ഷപിച്ചു താെഴ�
യിറക്കാൻ ചാർവാകൻ ഒരാൾ മതി.”

2019/07/14

“പകൽ േപാരാട്ടം കഴിഞ്ഞു പാളയത്തിൽ വിശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, പ്രേചാദനം തരു�
ന്ന വാക്കുകളുമായി ‘ഭാവിരാജാ’വിെന പാഞ്ചാലി പരിചരിക്കുേമാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്ര.

“പ്രായത്തിെന്റ പരാധീനതകൾ പട്ടാഭിേഷകെത്ത ബാധിക്കുേമാ എെന്നാരവ്യ�
ക്തഭീതി, അവസരം കിട്ടിയേപ്പാൾ ഞാനവളുമായി പങ്കുവച്ചേതാർക്കുന്നു. പിതാ�
മഹൻ ശരശയ്യയിൽ മലർന്നടിച്ചുവീണ ദിവസം. ബാല്യം മുതൽ ൈസനികാഭ്യാ�
സം െചയ്തുവരുന്ന നിങ്ങൾെക്കവിെട പ്രായപ്രശ്നം എന്നു് പരിലാളനസ്പർശേത്താെട
അവൾ ഉൾഭീതിയകറ്റുെമന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുേവാ. ശരീരെത്തയും മനസ്സിെനയും
പ്രായം തളർത്തുന്നെതാെക്ക പ്രകൃതിനിയമമേല്ല അതിെലന്താണിത്ര പരിേദവനം,
ഇളമുറ മാദ്രിക്കുട്ടികൾ യുവഊർജ്ജത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി കൗരവതല െവട്ടാൻ രണ്ടുക�
യ്യിലും വാളുമായി ഓടിനടക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. യുദ്ധം ജയിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഏെറ്റടുക്ക�
െട്ട കുരുവംശ െചേങ്കാൽ എന്നാണവൾ നകുലെന്റ കിടപ്പറയിേലക്കു് േപാവുേമ്പാൾ
പ്രതികരിച്ചതു് അന്നു് രാത്രി ഞാൻ കണ്ടെതല്ലാം േപക്കിനാവുകളായിരുന്നു.”

“യുധിഷ്ഠിരെന കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണാം, തടിച്ചുരുണ്ട
വലതുൈക െപെട്ടെന്നാരു ഗദ േപാെല മാരക പ്രഹരേശഷിയുള്ള ആയുധമായി
ഉയർന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതു് ഇത്രയും ആക്രമണവാസന നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന നില�
നിർത്താനാവുന്നു? അതും ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ?”, ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േല�
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ഖിക േചാദിച്ചു. വ്യാസാശ്രമത്തിൽ നിന്നേരാരുമറിയാെത െപാക്കിയ ആരണ്യപർ�
വ്വം ആദ്യകരടു പനേയാലപ്പതിപ്പു പാടുെപട്ടാെണങ്കിലും വായിച്ചർത്ഥമറിയാനുള്ള
െവമ്പലിലായിരുന്നു, അർദ്ധ സാക്ഷരൻ എന്നു് സ്വയം െപാങ്ങച്ചേത്താെട പരിച�
യെപ്പടുത്തുന്നതിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തിയ ഭീമൻ.

“ആഹ്ലാദവഴികൾ യുധിഷ്ഠിരൻ അടച്ചതു് ദുരഭിമാനം െകാണ്ടായിരുന്നു. പങ്കു�
കാരെനന്ന നിലമറന്നു ഉടേയാെനന്നമട്ടിൽ പാഞ്ചാലിെയ േതാളിൽ കയ്യിട്ടു കിട�
പ്പറയിൽ കയറി കതകടക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണസൗഗന്ധികവുമായി
ഓടിവെന്നെന്റ പ്രിയെപ്പട്ടവൾക്കു നീട്ടുേമ്പാൾ അങ്ങെന ഒരു കതകടക്കൽ ഉണ്ടാ�
യി. ഹൃദയം നുറുങ്ങി. ദുരിതമയമായ പന്ത്രണ്ടുവർഷ വനവാസത്തിലും മഹാരാ�
ജാവു് എന്നു് ഉപചാരേത്താെട അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ അയാൾ എേന്നാടാ�
വശ്യെപ്പട്ടു. തിരിച്ചടിക്കണെമന്നുണ്ടു്. ഒരു വട്ടം കൂടി പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു ചൂതാട്ടത്തിൽ
േതാൽപ്പിക്കണെമന്നുണ്ടു്. ദുേര്യാധന ആത്മാവിെന ആഭിചാരത്തിലൂെട തിരിച്ചുപി�
ടിച്ചു എന്നിൽ ആവാഹിക്കും. എല്ലാെമല്ലാം പണയെപ്പടുത്തി ഒടുവിൽ പാഞ്ചാലി�
െയ പണയെപ്പടുത്താൻ യുധിഷ്ഠിരൻ വാതുറക്കുേമ്പാൾ ആഞ്ഞടിച്ചു മലർത്തിക്കിട�
ത്തി ഇരുൈകകളും കഴുത്തിൽ മുറുക്കി േനർക്കുേനർ ഒരു കീചകവധം െചയ്തു ഞാൻ
അട്ടഹസിക്കും. പിെന്ന പ്രിയപാഞ്ചാലി എനിക്കു് സ്വന്തമാവും, ഞങ്ങൾ രാജാവും
രാജ്ഞിയുമാവും.” മറ്റുനാലു പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചിത്തഭ്രമക്കാരെനെയന്ന�
േപാെല ഭീമെന േനാക്കി മുഖം വീർപ്പിച്ചു. അവെര ശ്രദ്ധിക്കാെത രണ്ടാംകീചകവ�
ധത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങൾ െകാച്ചുകുട്ടിയുെട കൗതുകേത്താെട ഒെന്നാന്നായി പറ�
ഞ്ഞു തുടങ്ങി.

“െകാള്ളാം േനരമിരുട്ടുേമ്പാഴാേണാ കയറിെന്റ ബലം പരീക്ഷിക്കുന്നതു്?
എന്താ, നാെള നേന്ന രാവിെല മരം മുറിക്കുന്ന പണിയുേണ്ടാ?”, അന്തിയുറങ്ങാൻ
വഴിയമ്പലം േതടുകയായിരുന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക, വീട്ടുമുറ്റെത്ത ചൂടിക്കട്ടിലിലിരു�
ന്ന വൃദ്ധകർഷകെന്റ പ്രവർത്തിയിൽ പന്തിേകടു് േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തം നിർ�
ത്തി. ഹസ്തിനപുരിയുെട സമീപ ഗ്രാമത്തിൽ, പുറംവാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന
ആ വീടു് അമംഗളകരമായ വിധത്തിൽ നിശബ്ദമായിരുന്നു.

“നിങ്ങൾ ആരാണു് എെന്നനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ, കണ്ടാൽ ഒരു യക്ഷിക്കുട്ടിയുെട
സൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഈ കയർ എന്തിനാെണേന്നാ? മുറിക്കാനുള്ള മരത്തിൽ െകട്ടാന�
ല്ല, ജീവെനാടുക്കാൻ മക്കൾ തന്നതാണു്. യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞു േനരെത്ത വിള�
ക്കണച്ചവർ കിടന്നു. കർഷകാത്മഹത്യക്കു നഷ്ടപരിഹാരമായി വിധവക്കും മക്കൾ�
ക്കും ഭരണകൂടം കയ്യയച്ചു ധനസഹായം നൽകും എന്നു യുവരാജാവു് ദുേര്യാധനൻ
പറഞ്ഞിരുന്നു. വീട്ടിെല ആവർത്തനെച്ചലവിനു നാണ്യക്ഷാമം േനരിടുന്ന െകാച്ചു�
മക്കൾ ഒരു സാധ്യത കണ്ടു. അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവെനാടുക്കാൻ േപാ�
വുകയാണു്. ഭരണകൂടസഹായത്തിനു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ, പ്രിയ
യക്ഷിക്കുട്ടീ, നാെള ഗ്രാമപ്രധാനു മുമ്പിൽ െമാഴി െകാടുക്കരുത്. ” കുരുക്കിട്ട കയർ
വരണമാലയായി കഴുത്തിലണിഞ്ഞു കർഷകൻ സാവധാനം എഴുേന്നറ്റു് വീടിനു പി�
ന്നിെല മരത്തിേലക്കു് കാൽ മുേന്നാട്ടു വച്ചു.
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“ആേരാഗ്യമുള്ള അഞ്ചു പുരുഷശരീരങ്ങൾ എന്ന ആകർഷക ദാമ്പത്യാവസ്ഥ�
െയ, േചാരയും നീരുമുള്ള ഈ െപണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ കണ്ടു എന്ന�
താെണനിക്കറിയാനുള്ളതു്?”, ൈകെവള്ളയിൽ െതാട്ടു െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവരും നായാട്ടിനുേപായ വനാശ്രമത്തിൽ, സുഗന്ധ ൈതലം േത�
ച്ചു ശരീരം മിനുക്കുകായിരുന്നു അൽപ്പവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി. വസന്തകാല പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. പായക്കൂട്ടിനു ഇരുവശത്തും രണ്ടു േപരുെണ്ടങ്കിൽ അതാണു
ആനന്ദരതിക്കുത്തമം എന്നു സങ്കൽപ്പികമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ േപാലും,
പങ്കാളികൾ രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ അെതാരു ആൾക്കൂട്ടമാവും എന്നു ബഹു�
ഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം കഠിനമുറയിൽ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. നാലു േപെര വിശ്വാസ്യ�
ജനകമായ ഗാർഹിക േജാലി കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു േവണം ഊഴമനുസരി�
ച്ചു അഞ്ചാമനുമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന വിചിത്ര കിടപ്പറസാഹചര്യത്തിെലങ്ങ�
െന ഊഞ്ഞാലാടും കരളിൽ കാമന?”

“മുക്കിെക്കാന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ശന്തനുവിേനാടു് േചാദിച്ചു. നവജാതശി�
ശു മരണത്തിനും ഗംഗായുെട രണ്ടാമെത്ത ഗർഭധാരണത്തിനുമിടയിെല ദുഃഖാച�
രണ ഇടേവള.

“െപറ്റതള്ളയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണെതന്നു ഞാൻ ഊഹിെച്ചടു�
ക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ േചാദിക്കരുേത. കുഴഞ്ഞുേപാവും. ആകാശചാരിയാണവ�
െളന്ന സങ്കൽപ്പം ശക്തമാണു്. കാരണം, സഹായികെള െവട്ടിെച്ചങ്ങെന കുഞ്ഞു�
െമാത്തു പുഴയി െലത്തും? വിസ്മയം േതാന്നി. പിെന്ന മനസ്സിലായി ഈ ഭൂമിയിൽ
വിസ്മയം േതാന്നാത്ത എന്തുണ്ടു്? അേതാെട രക്തപ്രവാഹം ഊർജ്വസ്വലമായി.
എെന്ന അന്തഃപുരത്തിൽ േപാകാൻ അനുവദിക്കൂ-ഗർഭധാരണത്തിനു് േദവസുന്ദരി
ൈജവിക തയ്യാെറടുപ്പിെലന്നു വിവരം കിട്ടി.”

“യുദ്ധം െചയ്യാൻ തെന്ന അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു?”, യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു കേണ്ണാ�
ടിച്ചു േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“േപാരാട്ടവിജയേത്താെട നിലവിൽ വരാവുന്ന സമാധാനകാലം-ആ സാധ്യത�
യാെണെന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നതു്.”

“ആേരാഗ്യമുള്ള അഞ്ചു പുരുഷശരീരങ്ങൾ എന്ന ആകർഷക ദാമ്പത്യാവസ്ഥ�
െയ, േചാരയും നീരുമുള്ള ഈ െപണ്ണുടൽ എങ്ങെന ആദ്യരാത്രി മുതൽ കണ്ടു എന്ന�
താെണനിക്കറിയാനുള്ളതു്?”, ൈകെവള്ളയിൽ െതാട്ടു െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദി�
ച്ചു. അഞ്ചു പാണ്ഡവരും നായാട്ടിനുേപായ വനാശ്രമത്തിൽ, സുഗന്ധ ൈതലം േത�
ച്ചു ശരീരം മിനുക്കുകായിരുന്നു അൽപ്പവസ്ത്ര പാഞ്ചാലി. വസന്തകാല പ്രഭാതം.

“ഭയപ്പാേടാെട. പായക്കൂട്ടിനു ഇരുവശത്തും രണ്ടു േപരുെണ്ടങ്കിൽ അതാണു
ആനന്ദരതിക്കുത്തമം എന്നു സങ്കൽപ്പികമായി നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ േപാലും,
പങ്കാളികൾ രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടായാൽ അെതാരു ആൾക്കൂട്ടമാവും എന്നു ബഹു�
ഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യം കഠിനമുറയിൽ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. നാലു േപെര വിശ്വാസ്യ�
ജനകമായ ഗാർഹിക േജാലി കൗശലപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു േവണം ഊഴമനുസരി�
ച്ചു അഞ്ചാമനുമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ എന്ന വിചിത്ര കിടപ്പറസാഹചര്യത്തിെലങ്ങ�
െന ഊഞ്ഞാലാടും കരളിൽ കാമന?”
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“മക്കൾെക്കാപ്പം േപാകാെത ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി കഴിയാൻ എന്തു്
െതാടുന്യായമായിരുന്നു കുന്തി പാണ്ഡവേരാടു് പറഞ്ഞതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ജീവിതാന്ത്യം കാട്ടിൽ കഴിയാൻ ധൃ�
തരാഷ്ട്രർെക്കാപ്പം ഹസ്തിനപുരി വിട്ട േനരം.

“ഖാണ്ഡവവനം െവട്ടിെത്തളിയിക്കുേമ്പാൾ കയ്യും െകട്ടി ഞാൻ നിൽക്കുെമന്നു്
നിങ്ങൾ കരുതരുതു് ആ പുഴേയാര ആവാസവ്യവസ്ഥ തകിടം മറിച്ചു വന്മരങ്ങൾ
കടപുഴക്കുേമ്പാൾ അറിയാെത ഞാൻ മഴുെവടുത്തു നിങ്ങളിെലാരാെള കഴുത്തിൽ
െവട്ടി എന്നു് വരും. കൂെട വരേണാ ഞാൻ? അേതാ വന നശീകരണം സാധ്യമാ�
ക്കാൻ മഹാറാണിയുെട ദാസിയായി അടങ്ങിെയാതുങ്ങി ഞാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ
കഴിയേണാ? ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഈ വാക്കുകളാണു് അർജ്ജുനെന േനാക്കി പറ�
ഞ്ഞതു് പാഴ്മരം രക്ഷിക്കാൻ, മകെന്റ കഴുത്തിൽ െവട്ടാൻ മടിയില്ലാത്ത ആ പ്രതി�
കാര മൂർത്തി കൂെട വരാഞ്ഞതു് െകാെണ്ടനിക്കു് നഷ്ടമുണ്ടാേയാ? വാസ്തവത്തിൽ ഗു�
ണമുണ്ടായി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയാവാെനാത്തു. അെല്ലങ്കിൽ രാജമാതാ
പദവി േചാദിച്ചുവാങ്ങി പുത്രഭാര്യയുെട അധികാരവഴിയിൽ കുന്തി കടമ്പ െവക്കുമാ�
യിരുന്നു.”

“രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴല്ലാം കാണാം, നിങ്ങളും വിദുരരും ധൃതരാഷ്ട്രരുെട
ഇരുവശത്തു്. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു വിദുരർ നിൽക്കുന്നു കൃത്യമായും എന്താണു് നിങ്ങ�
ളിലിരുവരും തമ്മിൽ ബന്ധം? അേതാ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാെത കിട്ടിയ അധികാരം
െനാട്ടിനുണയുന്ന ബന്ധം മാത്രേമയുള്ളു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീഷ്മേരാടു് േചാദിച്ചു.

“അക്ഷമകാണിച്ചു ഒേന്നാ രേണ്ടാ േചാദ്യം േചാദിച്ചാെലാന്നും പിടി കിട്ടില്ല.
ആദ്യം ഗംഗ ആെരന്നറിയണം. അെതാരു െവറും പുഴയെല്ലന്നറിയണം. എങ്ങ�
െന ആ േദവനർത്തകി മഹാരാജാവു് ശന്തനുവിെന്റ ഭാര്യയായി, ഞാൻ എട്ടാമ�
െത്ത മകനാെയന്നറിയണം. ബ്രഹ്മചര്യം എനിെക്കങ്ങെന ശാപമായി എന്നറിയ�
ണം. സത്യവതി ആെരന്നും മകൻ വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹം കഴിച്ച അംബികക്കും
അംബാലികക്കും എന്തുെകാണ്ടു് യുവ ൈവധവ്യത്തിൽ വ്യാസനിൽ നിന്നു് ഗർഭധാ�
രണം േവണ്ടി വന്നു എന്നും അറിയണം. ഒരു ദുരന്തമായി മാറിയ വ്യാസബീജദാനം
എങ്ങെന അന്തഃപുരത്തിെല രാജേതാഴിയിൽ മാത്രം അനുഗ്രഹീതസന്തതിക്കു കാ�
രണമായി എന്നറിയണം അതിൽ ജനിച്ച വിദുരർ എങ്ങെന വിേവകവചനത്തിെന്റ
വക്താവായി എന്നറിയണം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െമനെക്കടണം. കുരുവംശചരി�
ത്രം പഠിക്കണം. േചാദ്യം േചാദിച്ചു ചുവെരഴുത്തുകളിൽ േസ്താഭജനകവാർത്തയാക്കു�
ന്ന മടിയൻ പത്രപ്രവർത്തനം െകാണ്ടു് പിടി കിട്ടില്ല ഉത്കൃഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങങ്ങളു�
െട രക്തരഹിത ബന്ധവും അധികാര ബന്ധനവും.”

2019/07/20

“കാലവർഷത്തിൽ അരമന വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങാെത കഴിയുന്ന പാണ്ഡവരഞ്ചു�
െപെരയും പ്രേത്യകം അഭിമുഖം െചയ്തേപ്പാൾ ഒന്നു് വ്യക്തമായി, നിങ്ങൾ പുരുഷാ�
ധിപത്യത്തിനു മുമ്പിൽ അടിയറവു െവച്ചതിൽ അവർ സന്തുഷ്ടർ. എെന്തല്ലാം നി�
ങ്ങൾ പണ്ടു് നിേഷധിച്ചുേവാ, അെതല്ലാം ഇേപ്പാളവർക്കു കിട്ടുന്നതിലാണവരുെട
ചാരിതാർത്ഥ്യം. എന്താണിതിെന്റ പരമാർത്ഥം അഥവാ െപാരുൾ?” െകാട്ടാരം
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േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി, പാണ്ഡവ ഭരണത്തിെന്റ അവ�
സാന വർഷങ്ങൾ.

“വിരുന്നുവരുന്നവെര വഴുക്കിവീഴ്ത്തുന്ന സഭാതലം മുെമ്പാരിക്കൽ പണിതുതെന്ന
വാസ്തുഗുരു മായൻ വന്നേപ്പാൾ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ കരുതേലാെട േചാദിച്ചു,
പാണ്ഡവർ ഇേപ്പാൾ േനരിടുന്ന സ്മൃതിനാശത്തിൽ, അവരുെട ലാളനക്കായി പാ�
ഞ്ചാലീ പാവെയ നിർമ്മിച്ചുതരാേമാ? അവൻ സമ്മതിച്ചു. ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യം േനരി�
ടാവുന്നത്ര പണിമികേവാെട പൂർത്തിയാക്കി, രഹസ്യമായി ഓേരാ അരമനയിലും
എത്തിക്കാനും അവനു കഴിഞ്ഞതു് െകാണ്ടാവാം, ആഹ്ലാദേത്താെട പാണ്ഡവർ പ്രീ�
തിെപ്പട്ടതു്. എെന്തല്ലാം േമാഹങ്ങൾ പാണ്ഡവ കരളിൽ കിടക്കുന്നുേണ്ടാ, അെത�
ല്ലാം എെന്റ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള പാവ, േസവനസന്നദ്ധതേയാെട െചയ്തുെകാടുക്കു�
േമ്പാൾ ആർമാദിക്കിേല്ല അവരഞ്ചുേപരും?”

2019/07/21

“ശിഖണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നേപ്പാൾ, ‘കീഴടങ്ങി’ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിതാമ�
ഹൻ ഇരുൈകകളും െപാക്കിയേല്ലാ. ഇതാേണാ സർവ്വൈസന്യാധിപെന്റ സം�
ഹാരശക്തി?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“സമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരസ്യമായി അധിേക്ഷപം േനരിട്ടിരുന്ന ഭിന്നലിംഗത്തി�
െന്റ ദുരവസ്ഥ േലാക മനഃസാക്ഷിയിേലക്കു് സാർത്ഥകമായി എത്തിക്കാൻ, മൂന്നാം
ലിംഗക്കാരിയുെട മുമ്പിൽ, പ്രതീകാത്മകമായി സ്വന്തം നിരായുധീകരണത്തിലൂെട,
സാധിച്ചു എന്നതാണു് ഇന്നെത്ത യുദ്ധേനട്ടം. അടുത്ത എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, വി�
ജയെക്കാടിയുമായി ഞാൻ അധികാരേമെറ്റടുത്ത ഉടൻ സമഗ്ര ലിംഗനയത്തിനു ഭീ�
ഷ്മനാമത്തിൽ രൂപം െകാടുക്കും”, േക്ഷമാേന്വഷണത്തിനു ശരശയ്യയിൽ എത്തിയ
ദുേര്യാധനൻ പ്രസന്നനായി.

“ദുഃഖാചരണെമാന്നും കാണുന്നില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ആ മരണം ആേഘാഷിക്കെപ്പടണം. മത്സ്യബന്ധനം െചയ്താണവൾ അന്നം
സമ്പാദിച്ചതു് ‘മീൻനാറുന്ന സത്യവതി’െയ ശന്തനു വിവാഹം കഴിച്ചു. ആരാണു്
ശന്തനു? േദവനർത്തകിെയ ഉേപക്ഷിച്ചവൻ എന്നുറെക്ക പറയണം ഈ മഹനീയ�
വ്യക്തിത്വെത്ത അടയാളെപ്പടുത്തുവാൻ. ‘െവപ്പാട്ടി’ സത്യവതിെയങ്ങെന മഹാറാ�
ണിയും, രാജമാതാവുമായി? കുരുവംശെപ്പാലിമ നിലനിർത്തുവാൻ സ്വാധീനമുള്ള
ചാലകശക്തിയായി? അെതാെക്ക േവണം വിലയിരുത്താൻ. ഒേന്ന ഞങ്ങൾക്കറി�
യൂ, കുലീനതയുെട ജാടകളിൽനിന്നു് രാജവംശെത്ത സത്യവതി രക്ഷിച്ചു. അതേല്ല
നൂറുനൂറായിരം നാടുവാഴികൾ ഉള്ള ആര്യാവർത്തത്തിൽ ഹസ്തിനപുരി ഐതിഹാ�
സിക മാനം ൈകവരിച്ചതു്? ‘സത്യവതി സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ കാഹളം’ എന്നു�
ച്ചരിച്ചതു േവെറ ആരുമല്ല സാംസ്കാരിക നായകനായ ചാർവാകൻ. മൽസ്യബന്ധ�
നെത്ത ഹസ്തിനപുരിയുെട േദശീയ െതാഴിലായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാജസഭയിൽ പ്ര�
േമയം അവതരിപ്പിക്കും. അേതാെട ഈ നാടിെന്റ കാർഷിക സംസ്കാരം ജലേകന്ദ്രി�
തമാവും. സത്യവതിയിെന്നാരു കരിക്കട്ടയായി മാറി എന്നെതാരു ഭൗതിക യാഥാർ�
ത്ഥ്യമായിരിക്കാം, എന്നാലവൾ ഞങ്ങൾെക്കന്നും നേവാത്ഥാന നായിക!. ആയി�
ടം തട്ടിെയടുക്കാനാണു് പാഞ്ചാലിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡവർ കളിക്കുന്നതു്. ”



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 522

2019/07/22

“ആൾക്കൂട്ടവിധിയുണ്ടായേല്ലാ രണ്ടു പർവ്വങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാേഴക്കും ഭയ�
േന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മായം കലർത്തിെയന്നാേരാപിച്ചു കൗരവരും പാണ്ഡവരും എനിെക്കതിെര
വാേളാങ്ങുെമന്നാേരാർത്തു്? വിചിത്രവീര്യവിധവകളിൽ എനിക്കുണ്ടായ വിലക്ഷ�
ണസന്തതികളാണു് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവുെമന്ന പ്രതീതിയുണർത്തുന്ന ചരിത്രര�
ചന ഉടച്ചുവാർത്തിെല്ലങ്കിൽ, സുരക്ഷ ഏെറ്റടുക്കിെല്ലന്ന ഔേദ്യാഗിക പ്രസ്താവന
വന്നേതാെട, ചാർവാകൻ ഈ കുടിലിേലക്കു് സ്വാഗതം െചയ്തു. താടിയും മുടിയും
വടിച്ചുവരുത്തിയ രൂപമാറ്റരഹസ്യം നിൽക്കെട്ട, എെന്ന േപാെല നിങ്ങളും അക്ഷ�
രം െകാണ്ടു് അന്നമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയേല്ല. കൗരവരും പാണ്ഡവരും കൂട്ടുകൂടി
ഒെരാറ്റ വഞ്ചിയിൽ ഇരുന്നാണു് എെന്ന വല വീശി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ആദി�
പർവ്വം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചു തീയിലിട്ടു എന്നു് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചാൽ ഞാൻ ധന്യൻ. അധികാരവഴിയിൽ േപാരടിച്ചു ഇവരുെടെയാെക്ക ദുര�
ന്തം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, െമാത്തം പതിെനട്ടു പർവ്വങ്ങളിൽ മഹാ�
ഭാരതം എഴുതുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േവണം െവളിച്ചം കാണിക്കാൻ.”

ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ നിന്നു് യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ െകാണ്ടുവന്നു സൂക്ഷിച്ച
ആനത്തലേയാളം പനേയാലെക്കട്ടുകളിേലക്കു പ്രത്യാശേയാെട തിരിഞ്ഞു. നാരാ�
യം വിരലുകൾക്കിടയിൽ വ്യാസൻ പരിലാളിച്ചു.

2019/07/24

“ചതിച്ചു െകാന്നതേല്ല? എന്നിട്ടും കർണ്ണനു ബലിയിടുേമാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു. കുളിച്ചു ഈറനുടുത്ത പാണ്ഡവർ കുന്തിയുെട സാ�
ന്നിധ്യത്തിൽ, പുേരാഹിതാജ്ഞക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന േനരം.

“നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്കു ഭൗതികമായി മാത്രേമ ചിന്തിക്കാനാവൂ എന്നു�
േണ്ടാ? േപാരാട്ടത്തിൽ ജീവഹാനിയുണ്ടായതു് കർണ്ണ‘ശരീര’ത്തിനേല്ല? രണ്ടി�
െലാരാൾ വധിക്കെപ്പടുന്നെതാെക്ക കുരുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിൽ കണ്ടു പരിചയിച്ചത�
േല്ല? കൗേന്തയെരന്ന നിലയിൽ എനിക്കും കർണ്ണനും പ്രകൃതി തന്നതു് ഒേര മാ�
താവിെന്റ ജീവേകാശമേല്ല? െവറുെമാരു േപാരാട്ടവധത്തിൽ ഒതുങ്ങുേമാ മനുഷ്യ�
േനത്രങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത സൂക്ഷ്മേലാകം? അധികാരതർക്കത്തിൽ അവസാനി�
ക്കുേമാ കർണ്ണനുമായുള്ള ജനിതകബന്ധം? ആയുധങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഉന്മൂലനം െച�
യ്യാനാവുേമാ അന്തമില്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എെന്നന്നും ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും
നിലനിൽക്കാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യാത്മാക്കൾ.”

“ധീരേദശാഭിമാനി ദുേര്യാധനെന്റ വിധവയേല്ല നിങ്ങൾ?” ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാ�
രത്തിെല അന്തഃപുരത്തിൽ കണ്ടും മിണ്ടിയും പരിചയിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീെയ ആകസ്മിക�
മായി വൃദ്ധസദനത്തിൽ കണ്ട െകാട്ടാരം േലഖിക മുട്ടുകുത്തി ൈകപിടിച്ചു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു കുരുേക്ഷത്രവിധവ.”
“േക്ഷാഭിക്കുന്ന ഭാര്യെയ എങ്ങെന സഹിക്കുന്നു നിങ്ങളഞ്ചുേപരും?”, പാണ്ഡ�

വർ അലയുന്നതു് കണ്ട െകാട്ടാരം േലഖിക അേന്വഷിച്ചു.
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“ആെര കുറിച്ചാണു് അഭിപ്രായം േചാദിക്കുന്നതു്? പ്രതിേഷധവും ഹർേഷാന്മാ�
ദവും മിതമായ കൗശലേത്താെട ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഞ്ചാലി എവിെട, അന്തഃപുര
മട്ടുപ്പാവിൽ നിലാവു് െപയ്യുന്ന േവനൽക്കാലരാത്രികളിൽ, വസ്ത്രരഹിതശരീരങ്ങൾ
ഇളക്കിയും ആടിയും, വടക്കൻ നിരകെള േനാക്കി ഉന്മാദത്തിൽ െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും,
ഭീതിതമായി നിലവിളിക്കയും െചയ്യുന്ന കൗരവരാജവധുക്കൾ എവിെട?”

2019/07/25

“ഭരണേനട്ടെത്ത കുറിെച്ചാന്നും കുത്തിക്കുത്തി േചാദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, നി�
ങ്ങളഞ്ചുേപരുെട നീണ്ട വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ വല്ലതുമുേണ്ടാ െപാതുസമൂഹവുമായി
ഹൃദയരഹസ്യം പങ്കിടാൻ?”, വാനപ്രസ്ഥത്തിനു പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ പാണ്ഡവേരാ�
ടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. നഗരാതിർത്തിവെര കൂെട നടക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച
പുതിയ ഭരണാധികാരി പരീക്ഷിത്തു് അമ്മ ഉത്തരയുെമാത്തു മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നവെര
പുരികം വളച്ചു േനാക്കി.

“ആയിരം പൂർണചന്ദ്രന്മാെര ഏറിയും കുറഞ്ഞും കണ്ട േശഷവും ഞങ്ങൾ സുന്ദ�
രരൂപികളായി േതാന്നുെന്നെണ്ടങ്കിൽ എന്തായിരുന്നിരിക്കണം ഞങ്ങളുെട തീ പി�
ടിച്ച യുവത്വം? കാറും മിന്നലും െപരുമാറ്റത്തിൽ കലർന്ന, ഒരു കറുത്ത െപണ്ണിെന
നാട്ടിലും കാട്ടിലും പായക്കൂട്ടായി സ്വീകരിച്ചു ഒരായുഷ്ക്കാലം ഭൗതികജീവിതം സഹ�
വർത്തിത്തേത്താെട ആർമാദിച്ചു എന്നതു്, പാണ്ഡവദാമ്പത്യം  പാരസ്പര്യത്തിെന്റ
ലക്ഷണെമാത്ത ഇതിഹാസെമന്നതിനു പ്രത്യക്ഷമേല്ല?”

“ഇെന്നന്തന്യായം പറഞ്ഞാണു് ഊട്ടുപുരപ്രേവശനം നിേഷധിച്ചതു്?”, അഞ്ചു കു�
ട്ടികെളയും കൂട്ടി, ധൃതരാഷ്ട്രരുെട മുമ്പിൽ പാണ്ഡവമാതാവു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു. അകലം
പാലിച്ച വിദുരരും ഭീഷ്മരും കുന്തിെയ ഒളികണ്ണിട്ടു േനാക്കി.

“ഗാന്ധാരിയുെട സ്വപ്നപദ്ധതിയായിരുന്നു ‘ഹസ്തിനപുരി വഴിേയാര തണൽ.’
രണ്ടു മൂന്നു ദിവസമായി തരേക്കടില്ലാെത മഴ കിട്ടി മണ്ണു് കുതിർന്നേപ്പാൾ, ഹരിത�
ചട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്ന കൗരവക്കുട്ടികൾ ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ നട്ടതു് മുഴുവൻ, ഇന്ന�
െല രാത്രി ഭീമൻ വലിച്ചു വാരി മണ്ണിട്ടു് മൂടി. െമാത്തം പാണ്ഡവെര മാതൃകാപരമാ�
യി ശിക്ഷിക്കും വെര ദുേര്യാധനൻ അടങ്ങില്ല. അതുവെര കൗേന്തയരുെട ഊട്ടുപുര
അടഞ്ഞുകിടക്കും.”

“അർജ്ജുനൻ കർണ്ണെന െകാല്ലുന്നതും ഭീമൻ ദുേര്യാധനെന െകാല്ലുന്നതും
ഞാൻ വാർത്തകളാക്കിയേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട േനട്ടം ഞാൻ മറേന്നാ. കുടിലതയുെട
ഗാന്ധാരഭൂപതിെയ െകാല്ലാൻ നിേയാഗം നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു അെല്ല. ഞങ്ങെളാ�
െക്ക കരുതിയതു് ആ കുരുട്ടുബുദ്ധിയുെട െനഞ്ചു പിളർത്താൻ അഞ്ചുപാണ്ഡവരും
ചുറ്റിവളഞ്ഞു ആഞ്ഞുെവട്ടണം എെന്നാെക്കയായിരുന്നു. എങ്ങെന ഓർെത്തടുക്കു�
ന്നു ആ െകാല?” െകാട്ടാരം േലഖിക സഹേദവേനാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധം ജയിച്ച
പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി കീഴടക്കാൻ പദയാത്ര െചയ്യുന്ന േനരം.

“ഉഴവുമാടിെന െവട്ടുന്ന മഴുവായിരുന്നു ശകുനിവധത്തിനു നിേയാഗമായ ആയു�
ധം. ഞാനതയാൾക്കുേനെര എറിഞ്ഞേപ്പാൾ അറിയുമായിരുന്നില്ല, ഉന്നം അത്ര�
േമൽ കൃത്യമാവുെമന്നു. പതിെനട്ടാം ദിവസമായേപ്പാേഴക്കും േപാരാട്ടേവദിയിൽ
ൈസനിക സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു. മഴു ക്രൂരെന്റ കരൾ പിളർന്നു അെതാെക്ക
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ജഡം പരിേശാധിക്കുേമ്പാഴാണു് വ്യക്തമാവുന്നതു് െമാത്തം സാഹചര്യം വിലയിരു�
ത്തുേമ്പാൾ, ൈസനികമികവിനല്ല, ആകസ്മികതക്കായിരുന്നു അവിെട സാധ്യത.
മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ അയാളുെട തല തകർക്കും എന്നാരും വിശ്വസിക്കില്ല. ദൂെര നി�
ന്നു് കണ്ടാൽ േപാലും േപടിയായിരുന്നു. അയാളുെട മാറിടം മഴുവിനു് ലക്ഷ്യമായി
മാറ്റിയതു് പ്രകൃതിയുെട വിളയാട്ടമായിരുന്നു. പറഞ്ഞുവന്നാൽ കുരുേക്ഷത്ര തെന്ന
ആകസ്മികതകളുെട കർമ്മഭൂമിയായിരുന്നിേല്ല.”

2019/07/26

“െപറ്റ തള്ളെയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദി അെല്ലേന്നാ? അേപ്പാൾ,
മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതു കണ്ട സത്യസാക്ഷിെമാഴി?”, ശന്തനു ഗംഗേയാടു് േചാദിച്ചു.

“നവജാതശിശുപരിചരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി പുണ്യനദിയിൽ സ്നാനം െച�
യ്യാൻ വന്നേപ്പാൾ, ൈകവഴുതി, യാദൃച്ഛികമായി ദുർമരണമുണ്ടായ ഏേഴാളം ദുഃഖ�
സംഭവങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടു എന്നു് പറയുന്ന അവിശ്വസ്തകളുെട സാക്ഷിെമാഴി െത�
ളിവായി സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടാേണാ മഹാറാണിപദവിയിൽ നിെന്നെന്ന നീക്കാൻ
പുതിെയാരാഖ്യാന നിർമ്മിതിയിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കയറുന്നതു്?”

2019/07/27

“കത്തിക്കരിഞ്ഞതു് പാണ്ഡവെരന്നു വ്യാജെതളിവുണ്ടാക്കാൻ, ആദിവാസിക�
െള ഇരകളാക്കിയ കുന്തിെയ കുറിച്ചു് മനഃസാക്ഷി ഇേപ്പാഴും കുത്തുന്നുേണ്ടാ?”, വാന�
പ്രസ്ഥത്തിനു് പടിയിറങ്ങുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാനിേപ്പാൾ െവറുക്കുന്ന വാക്കാണു് മനഃസാക്ഷി. ഏെറ കാലം മുഖംമൂടിയാ�
യി ഞാനതു ഗാന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടു് േപാെല നിർലജ്ജം പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഒരുപാ�
ടു് പ്രതിസന്ധികെള അതിജീവിച്ചു. പെക്ഷ വലിയ വില െകാടുത്തു. ഇന്നു് ‘വധ�
ശിക്ഷ’ക്കു് വിേധയനായ പരിത്യാഗി!. പാണ്ഡവകഥ എഴുതുന്ന ഇതിഹാസകാരൻ
ഓർക്കെട്ട. അതെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള േപാലുള്ള എഴുത്തുകാർ പനേയാലെക്കട്ടു തട്ടി�
െയടുത്തു, വരുംയുഗത്തിൽ സത്യം വായനക്കാേരാടു് തുറന്നു പറയെട്ട!.”

2019/07/28

“പാണ്ഡവർ േഗാളാന്തരയാത്ര െചയ്യുേമ്പാൾ ആലയിൽ നിങ്ങളിങ്ങെന കൂനി�
പ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ ജയിക്കുേമാ കുരുേക്ഷത്ര?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കൂട്ടുകുടുംബ സ്വത്തുതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ പാണ്ഡവർ ആകാശചാരികെള
ആശ്രയിക്കുന്നതിെലേന്താ ആത്മവിശ്വാസത്തിെന്റ അഭാവമുണ്ടു്. പ്രകൃതിദത്ത
േലാഹവിഭവങ്ങൾ നഗ്നഹസ്തങ്ങളിലൂെട രൂപം മാറി വരുന്ന െകാലക്കത്തികളും കു�
ന്തമുനകളുമാണു് കൗരവ ൈസന്യം ആശ്രയിക്കുന്നതു്. ”

2019/07/29
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“െഞട്ടി ഉണരാറുേണ്ടാ പ്രിയെപ്പട്ടവെന ഓർത്തു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു. അരമനജലാശയത്തിെല കുളിക്കടവിൽ പാഞ്ചാലി എേന്താ ഭൂതകാലക്കുളി�
രിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നാെള ഈ സമയത്തവർ േപാവുകയാണു് തിരിച്ചുവര�
വില്ലാെത!.

“പ്രണയിനിെയ കാത്തായിരുന്നിെല്ല അവൻ കൂരിരുട്ടിൽ നൃത്തമണ്ഡപത്തിെല
വിശ്രമമുറിയിൽ െചന്നതു്? രതിക്കു് േയാജിച്ച ഇടത്തിേലക്കവെന ചതിയിൽ വിളി�
പ്പിച്ചതു് ആരായിരുന്നു? ആരുെട ദുേഷ്പ്രരണയിലാണു് അവെന ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു െകാ�
ന്നതു്? എങ്ങെന ഘാതകൻ െകാലക്കുറ്റത്തിൽനിന്നു് രക്ഷേനടി? കീചകചിതയി�
േലക്കു എെന്ന എറിയാൻ പാണ്ഡവരിൽ ആരാണു് ഉത്സാഹിച്ചതു്? ഭീമഹസ്തങ്ങൾ
വായും മൂക്കും െപാത്തിപ്പിടിച്ചു പ്രിയ കീചകെന െകാല്ലുന്നതു വിഭാവന െചയ്യുേമ്പാ�
െളല്ലാം, ‘െകാലപ്പുള്ളി’െയ പിൽക്കാലത്തു ഞാൻ നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കു ശിക്ഷിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. പാപം െചയ്ത ആ ൈകകൾ എെന്റ ശരീരം സ്പർശിക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത,
അകന്നു മാറി കിടന്നിട്ടുണ്ടു്. അെതാന്നും േപാരാ എന്നു് േതാന്നും. അേന്വഷണ�
ബുദ്ധിേയാെട കാര്യം തിരക്കി ഒരുനാൾ വ്യാസൻ എല്ലാം വായനക്കാേരാടു് പറയു�
േമാ? അേതാ, നിങ്ങൾ തെന്ന കാര്യം കെണ്ടത്തി ഭാവിതലമുറെയ സത്യം അറിയി�
ക്കുേമാ?”

“നീന്തിക്കുളിക്കാൻ േപായ എല്ലാവരും േദഹം നനയാെത തിരിച്ചുവന്നേല്ലാ. കു�
തിെച്ചാഴുകുന്ന പുഴയിൽ നീന്താൻ മടിയാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുന�
േനാടു് േചാദിച്ചു. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ ൈസനികവസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഖം മറച്ചു.

“ൈജവമാലിന്യങ്ങൾ പുഴെയാഴുക്കിൽ കേണ്ടക്കും. അടിയന്തരാവസ്ഥ േപാ�
െലാരു സ്ഥിതിവിേശഷം യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിലവിലുള്ളതുെകാണ്ടു േജതാക്കൾ സഹ�
കരിക്കുമേല്ലാ എന്നു് കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയുെട അറിയിപ്പു് വന്ന�
േപ്പാൾ ഇത്ര കടന്നു ചിന്തിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തലയറുത്തവ�
രുെട കബന്ധങ്ങൾ ആയിരുന്നു മണിക്കൂറുകളായി യമുനയിൽ. ആ ‘േഘാഷയാ�
ത്ര’ കൂടുതൽ േനരം ആസ്വദിക്കുന്നതിലും േഭദം ഉടൽ നനയാെത തിരിച്ചുേപാരുക
എന്നായിരുന്നു. ഇനി കുളി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തേശഷം.”

“ഇളമുറ നകുലനും സഹേദവനുമായി മുതിർന്ന കൗേന്തയർക്കു് കുടിപ്പക ഉെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നേല്ലാ െപരുമാറ്റം കാണുെമ്പാൾ? ഒന്നുമെല്ലങ്കിലും അർദ്ധസേഹാദ�
രർ അേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അർദ്ധസേഹാദരർ? അമ്മയും അച്ഛനും െവെവ്വെറ ആയ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന
അർദ്ധരും പൂർണരും ആവും? െപാതുഭാര്യ പാഞ്ചാലിയാൽ പായക്കൂട്ടിൽ പങ്കാളി�
കൾ എന്ന നിലയിൽ ദാമ്പത്യബന്ധിതരായി എന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരി? ഒരു ദിവ�
സം ഞാൻ ഊഴമനുസരിച്ചു കിടപ്പറയിൽ കയറിയേപ്പാളുണ്ടു്, നകുലനും സഹേദവ�
നും അവൾെക്കാപ്പം കിടന്നു ആർമാദിക്കുന്നു. എന്തുണ്ടു് വിേശഷം എന്നു് െവപ്രാളം
മറച്ചു കുശലം േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “ഈ രണ്ടു മാദ്രിക്കുട്ടികളുെട ഓേരാ കുസൃതികൾ”
എന്നു് പറഞ്ഞു, അലസമായി തുണി വാരിയുടുത്തു പാഞ്ചാലി മുറി വിട്ടിറങ്ങി. ആ രാ�
ത്രി തകർന്നുടഞ്ഞതു് എക്കാലവും െകട്ടിെപ്പാക്കി നിർത്തിയ ദുരഭിമാനമായിരുന്നു”,
യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം െപാത്തി.

2019/07/30



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 526

“രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള പാണ്ഡവദാമ്പത്യപ്രശ്നങ്ങൾ നീ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട
ഓേരാ സന്ദർശനത്തിലും പങ്കുെവക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു. ഇെതങ്ങെന സാധൂ�
കരിക്കുന്നു? പ്രകൃതിയുെട പ്രതിനിധിെയാന്നുമല്ലേല്ലാ പത്രപ്രവർത്തക? എങ്കിൽ
മനസ്സിലാക്കാം, പാപേമാചനത്തിനാണു് ഉള്ളു തുറക്കുന്നെതന്നു. െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു് സംസാരിച്ചാൽ ഹൃദയവിശുദ്ധീകരണം തരമാവുെമന്നു േമാഹിക്കാൻ മാ�
ത്രം സരളഹൃദയയല്ല നീ. ഒരുെമ്പട്ടവളുെട നിത്യവൃത്തി തെന്ന െകാട്ടാരം വിഴുപ്പുെക�
ട്ടഴിച്ചു േനാക്കുകയേല്ല. പനേയാലകളിൽ നാരായം െകാെണ്ടഴുതി ഔേദ്യാഗിക േര�
ഖയാക്കിയാണു് ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു മടങ്ങി, പതിനേഞ്ചാളം ചുവെരഴുത്തു പതി�
പ്പുകളിലൂെട, ‘വിഴുപ്പിൽ’ േരാഗാതുര കൗതുകമുള്ള സാക്ഷരെര അറിയിക്കുന്നതു്”,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ ശബ്ദത്തിൽ േരാഷെത്തക്കാൾ േഖദമായിരുന്നു. വനജീവിതത്തിെല
ദുരിതപർവ്വം.

“ഇരെയന്ന നിലയിൽ വസ്തുതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണു് പങ്കുെവക്കുന്നതു് നി�
ങ്ങൾ സാക്ഷരത േനടി പനേയാലയും നാരായവുമായി ബഹുഭർത്തൃത്വം േരഖെപ്പടു�
ത്തിയാലും, എെന്റ പ്രതികരണം അതായിരിക്കും. തൽപ്പരകക്ഷിെയന്ന നിലയിൽ
നിങ്ങളതു് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടാലും െകട്ടഴിച്ചു ബഹിരാകാശത്തിൽ പറക്കാൻ വി�
ട്ടാലും.”

“ഭൂമുഖത്തു നിന്നു് കൗരവെര തുടച്ചുനീക്കിയ പാണ്ഡവെര യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളാ�
യി വിചാരണ െചയ്തു ആൾക്കൂട്ടെക്കാലക്കു ഇരയാക്കണെമന്നു ചാർവാകൻ പരസ്യ�
േവദിയിൽ ഇന്നെല രാത്രി ആഞ്ഞടിച്ചെതാന്നും ഭരണകൂടശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടിേല്ല?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പത്തിനു് താെഴയുള്ള സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കു േനരത്തിനു അന്നം െകാടുക്കാെത
നരകിപ്പിക്കുന്ന ചാർവാകെനയേല്ല ഗാർഹിക കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിൽ െതരു�
വിൽ വിചാരണ െചേയ്യണ്ടതു്? എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്താ�
ണു്? െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി െപാരിച്ച കാളത്തുടകൾ തിന്നു െത�
രുവിൽ കുരുവംശനിന്ദ. പാണ്ഡവദൂഷണം പറയുന്നവർക്കും പരമസുഖം കിട്ടുന്ന
ഹസ്തിനപുരിയുെട സൗജന്യഭക്ഷ്യനയം.”

2019/07/31

“ഭരിക്കുന്നവർക്ക്േപാലും വയർ നിറെയ കഴിക്കാൻ കാളത്തുടയില്ലത്ത ഇറച്ചി�
വറുതിയിലാേണാ നിങ്ങൾ, മാംസദാഹികളായ അഞ്ചു േപാക്കിരി സിംഹങ്ങെള
േകാട്ടക്കകത്തു വളർത്തുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു, “കൂ�
സലില്ലാത്ത പ്രണയലീലകൾ കാണാെനാെക്ക രസമുണ്ടു്, പെക്ഷ കൂട്ടംകൂടി നി�
ങ്ങൾക്കുേനെര വിശന്നു ഗർജ്ജിച്ചാൽ, ൈകവശം കാളയും മാനുമുേണ്ടാ, അവെക്ക�
റിഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ?”

“നവപാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ ആദ്യതീരുമാനമായി േഗാവധം നിേരാധിച്ചതു്
ഉപകാരമായി. അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങ ളിെല ക്ഷീരകർഷകർ ആദ്യെമാെക്ക പരിഭവിച്ചു,
പെക്ഷ സിംഹങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ, അവർക്കുത്സാഹമായി. കറവ വറ്റിയ മാടുകളു�
മായി അതിരാവിെല േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ അവരിേപ്പാൾ വരി നിൽക്കും. പുല്ലും
വേക്കാലുമില്ലാെത കർഷക കുടുംബെത്ത െപടാപാടിെലത്തിച്ച നാൽക്കാലികെള
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എന്തു് തീറ്റ െകാടുത്തു ആയുഷ്കാലം പരിപാലിക്കും എന്ന ഭയം ഇനിയവർക്കു േവ�
ണ്ട. ഒരു സൗജന്യം മാത്രേമ ഗ്രാമീണർ കാലിൽ വീണു േചാദിക്കൂ, വിശന്നു വലഞ്ഞ
സിംഹങ്ങൾ പശുവിെന പിന്നിൽ നിന്നു കടിച്ചും, കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിയും തിന്നു വീണ്ടും
കളിക്കാൻ േപാവും വെര, ആ അപൂർവ്വ ദൃശ്യാനുഭവം അടുത്തു നിന്നു കാണാൻ പാ�
റാവുകാർ അനുവദിക്കണം. നാെള പുലർച്ചക്കു വരാേമാ, മനക്കരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ
പച്ചമാംസ ക്കാഴ്ച െതാട്ടുമുന്നിൽ നമുെക്കാരുമിച്ചിരുന്നു കാണാം.”

“നീലയും പച്ചയും കലർന്ന നീളൻപീലി കാണാൻ കൗതുകെമാെക്കയുെണ്ടങ്കി�
ലും കൂട്ടം േചർന്നിങ്ങെന ഒച്ച വച്ചു് ചുറ്റി നടേക്കണ്ട കാര്യം?” പരിസരശുചിത്വമുള്ള
ആശ്രമത്തിനു മുമ്പിേലക്കു് ചൂണ്ടുവിരേലാടിച്ചു െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. പാണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലം

“െതാട്ടുമുമ്പിൽ ചാടി വീണു ഭീമെന്റ നഗ്നതുടയിൽ ഒരാൺമയിൽ ആഞ്ഞു െകാ�
ത്തുന്നതാണു് ആദ്യം കണ്ടു ഞങ്ങൾ അന്തം വിട്ടതു് വിറച്ചുേപായി. ആ തണുത്ത
പ്രഭാതത്തിെല ചുടുേചാരയനുഭവത്തിനു് േശഷം ദുസ്സംശയേത്താെട മയിലുകളുെട
അമംഗള സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളും കണ്ടു. എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രത്യാശ�
േയാെടയും. അെതെന്തന്നേല്ല. ശത്രുക്കളുെട ആഗമനം വളെര െപെട്ടന്നു് തിരിച്ച�
റിയാനാവുന്നത്ര സൂക്ഷ്മമായ േകൾവിശക്തിയും കാഴ്ചശക്തിയും മയിൽമുട്ട തിന്നാൽ
കിട്ടുെമന്നാേരാ ഭീമെന ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന െപാന്ത�
ക്കാടു് ഒറ്റയ്ക്കു് പിന്തുടർന്നു്, ൈവകിയ രാത്രിയിൽ ഭീമൻ, ഒരു പനംെകാട്ട നിറെയ
മയിൽ മുട്ടകളുമായി മടങ്ങിെയത്തി. െവറുെത കിട്ടിയ അക്ഷയപാത്രത്തിെല വി�
ശിഷ്ഠ സസ്യേഭാജ്യങ്ങെളക്കാൾ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം പ്രയാസെപ്പട്ടുേനടിയ
മയിൽ മുട്ടയാണ് , പാഞ്ചാലി പെക്ഷ ഊട്ടുപുരയിൽ ഒട്ടും പാചകത്തിൽ സഹകരി�
ക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരും കൂടി കുളിെച്ചത്തിയാൽ നമുെക്കാരു ൈക ഊട്ടുപുരയിൽ േനാ�
ക്കാം. തീ കത്തിക്കാനും െകടുത്താനും സഹായിച്ചാൽ മതി.”

2019/08/01

“െതാട്ടുപിന്നിൽ പദയാത്രച്ചട്ടം പാലിച്ചുനടന്ന പാഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞുവീഴും മുെമ്പ�
െന്തങ്കിലും മരണഅടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുേവാ? പേരാക്ഷമാെയെന്തങ്കിലും
സേന്ദശം ൈകമാറിേയാ?’, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രീപുത്രൻ സഹ േദവേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. വഴിത്താരയിൽ, ചിത പൂർണ്ണ മായും കത്തിയമർന്ന ദൃശ്യം. സന്ധ്യ കനക്കു�
ന്ന േനരം.

“ഉള്ളിൽ ഉള്ളതു് അടുത്തുനിൽക്കുന്നവേരാടവൾ എേപ്പാ െഴങ്കിലും പറഞ്ഞിരു�
േന്നാ? എനിക്കുറപ്പില്ല. പായക്കൂട്ടിൽ ഊഴത്തിനപ്പുറം പരമാനന്ദം തന്നിരുന്നേപ്പാ�
ഴും, ദൂെര ദൂെര ശ്യാമസുന്ദരെന ഉന്നം വച്ചിരുന്നുേവാ, എനിക്കേപ്പാൾ ഭീതി േതാന്നു�
മായിരുന്നു. ശരീരം േചർന്നവൾ രമിച്ചു കിടക്കുേമ്പാഴും, മനസ്സ്, അങ്ങെനെയാന്ന�
വൾക്കു െണ്ടങ്കിൽ, അകെലയകെല! വീഴ്ച മാരകമായിരിക്കാെമന്നു ഞാൻ അറി�
ഞ്ഞിരുന്നു. വിലാപസ്വരം എന്നിൽ നിന്നു് വീെണങ്കിലും, മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നവർ
വച്ച കാൽ പിേന്നാെട്ടടുത്തിെല്ലന്നെതനിെക്കാരു നിശബ്ദതാക്കീതായി. വിലാപം
ഞാൻ വിഴുങ്ങി, പദയാത്ര തുടർന്നു. ആദാരാ ഞ്ജലികളർപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല േതാ�
ടിനരിെക യാത്ര നിർത്തിയതു് അതുെകാണ്ടു നിങ്ങെള കാണാെനാത്തു. വനവാസ�
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ക്കാലത്തു സംസാരിക്കാൻ പതിവായി അവസരം കിട്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടാവാം വി�
ഷാദേരാഗ ഭീഷണി േനരിടാനായെതന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ പാഞ്ചാ�
ലിയിൽ നിന്നു് േകട്ടിരുന്നു. ജഡം ചിതയിലാക്കാ നുള്ള നിങ്ങളുെട ഉത്സാഹം ഫലി�
ച്ചു എന്നു് കരുതെട്ട? ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം േപാെല െതാടാൻ െകാതിച്ച ആ
ഉടലഴകിൽ കഴുകൻ െകാത്താെത ഭൗതികശരീരം തീയിൽ കത്തിത്തീർന്നു ചാമ്പ�
ലായി എങ്കിൽ, അതായിരിക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾ െകാടുത്ത പ്രതിഫലം”,
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സഹേദവൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതും, ശരീരം നിശ്ചലമാവുന്നതും, അതു്
ശ്രദ്ധിക്കാെത നാലു പാണ്ഡവർ കാൽ മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നതും അവൾ കർത്തവ്യേബാ�
ധേത്താെട േനാക്കി.

“െകാടുംഭീകരൻ എന്നു് അഭിമന്യുവിെന വിേശഷിപ്പിച്ചതു് പാണ്ഡവെര െചാടി�
പ്പിച്ചേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർണേനാടു് േചാദിച്ചു, “ചരമശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളു�
െട അസാ ന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടു “

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

2019/08/02

“േവദനിപ്പിക്കുേമാ ഇന്നും ആ ഓർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“അമ്മ സംശയേരാഗിെയന്നറിഞ്ഞതു് ‘അരക്കില്ല’ത്തിലായിരുന്നു. േതക്കും

വീട്ടിയും െകാണ്ടു് പണിത േവനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നിട്ടും, േപക്കിനാവിൽ
അതിേലാരു െകണി കണ്ടു. അർദ്ധരാത്രി കൗരവചാരൻ ‘അരക്കില്ലം’ തീയിടുെമ�
ന്നു ഞങ്ങെള വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും, ആ െകാട്ടാരത്തിെല സുഭിക്ഷത ഞങ്ങൾെക്കാരു
ആനന്ദമായി. തീയിടാൻ ആരും വന്നില്ല. അവസാനം അമ്മ ഒരു ഗൂഢപദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കി. േതളും കരിക്കുന്നനും നിറഞ്ഞ ഇടുക്കിലൂെട ഒളിേച്ചാടി ഏകച്ചക്ര
ഗ്രാമത്തിൽ എത്രകാലം ഒരു കുടിലിൽ ഉടുതുണിക്കു് മറുതുണിയില്ലാെത, ഒരു േന�
രം ഭക്ഷണത്തിനു വകയില്ലാെത ഒളിച്ചുതാമസിേക്കണ്ടി വന്നു “ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു ഭീ�
മൻ വിതുമ്പി.

“ജഡം ചിതയിേലെക്കടുത്തിട്ടില്ല, കുളിെച്ചാരുങ്ങി പൂ ചൂടി എേങ്ങാട്ടാണു് യാ�
ത്ര?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മാദ്രിേയാടു് േചാദിച്ചു. ’കുന്തിയുെട നിർബന്ധത്തിൽ
ഞാൻ േവെറ തരമില്ലാെത സതി അനുഷ്ഠിക്കുെമന്ന മുൻവിധി നിങ്ങൾക്കുെണ്ടങ്കിൽ,
പാണ്ഡുചിതയിലല്ല, കാട്ടുതീയിലാണു് വ്യർത്ഥ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കുക. പാണ്ഡു�
വിേനാടു വിശ്വസ്തതേയാ, ആചാരങ്ങേളാടു അനുസരണേയാ. കുന്തിേയാടു കീഴട�
ങ്ങേലാ അല്ല. പ്രകൃതിേയാടുള്ള പ്രതിേഷധമാണു് എെന്റ അതൃപ്തിയാണു് കാര്യം.
പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷമതയില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് കുന്തിെയങ്ങെന പ്രേലാഭനങ്ങ�
ളിലൂെട പരപുരുഷന്മാെര ആനന്ദിപ്പിച്ചു കുട്ടികെള േനടി എന്നു് ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
എനിക്കും േവണ്ടി വന്നു സന്ധ്യക്കു് പൂ ചൂടി െപരുവഴിയിൽ ആണിെന േതടാൻ.
െപണ്ണഭിമാനം അടിയറവു വച്ചു്, േനടിയ ഇരട്ട കുട്ടികെളയും, കുന്തിയുെട മൂന്നു മക്ക�
െളയും കൂട്ടി ഹസ്തിനപുരിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി െചല്ലാൻ ആവിെല്ലനിെക്കന്ന
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േബാധ്യത്തിലാണു്, വധുവിെന േപാെല അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി ജന്മം അവസാനിപ്പി�
ക്കുന്നതു്”

2019/08/03

“അപമര്യാദയായി എേന്താ പറഞ്ഞു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ.”, ആശ്രമ മുറ്റത്തു മണ്ണിള�
ക്കിയും നനച്ചും ജാഗ്രതേയാെട േജാലി െചയ്തിരുന്ന യുവസന്യസ്ഥെന ചൂണ്ടി െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഊട്ടുപുരയിൽ െചന്നു് യുധിഷ്ഠിരേനാടയാൾ േചാദിച്ചു, രാമൻ സ്വയം േവട്ടയാടി
വന്നിേല്ല വീട്ടിലിരുന്ന ലക്ഷ്മ ണനും സീതക്കും േവണ്ടി? അെതാെക്ക വനവാസക്കാ�
ലത്തു മാതൃകയാേക്കണ്ട നിങ്ങൾെക്കന്തിനാണു് അക്ഷയപാത്രം? നിങ്ങൾക്കും േവ�
ട്ടയാടി തിന്നുകൂെട? കാടു് എന്ന സ്വാശ്രയ ആവാസവ്യവസ്ഥെക്കാരു അശ് ളീല പ്ര�
ഹരമേല്ല അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടു കിട്ടുന്ന ധാന്യം? അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നി�
ങ്ങൾ കയ്യിട്ടുവാരുന്ന ഓേരാ പിടി അന്നവും ഏേതാ ഹസ്തിനപുരി കർഷക ധാന്യ�
െപ്പട്ടിയിൽ േചാർച്ചയുണ്ടാക്കുെമന്നു ദുേര്യാധനൻ ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയതേല്ല. ഇത്ത�
രം അസംബന്ധ േചാദ്യങ്ങൾ േകട്ട പാഞ്ചാലിെയാന്നു പുഞ്ചിരിച്ചതു സ്വതേവ േലാ�
ലചിത്ത നായ ധർമ്മപുത്രരുെട ദുരഭിമാനെത്ത െനാമ്പരെപ്പടുത്തിേയാ.”

“അന്ത്യയാത്രെയ കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും അഭിലാഷങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവഭരണത്തിെന്റ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വർഷം. കിരീ�
ടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന കാലം.

“മൂന്നുദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അല്ലലില്ലാെത. പരീക്ഷിത്തിെന പട്ടാഭിേഷകം
െചയ്യിക്കണം. സ്മൃതിനാശം സംഭ വിച്ച യുധിഷ്ഠിരനുൾെപ്പെട േരാഗാതുര പാണ്ഡ�
വെര മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ മലകളിേലക്കയക്കുന്ന ദൗത്യവും ഫലപ്രദമാ�
യി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടു്. അധി കാര വഴിയിൽ ഞാൻ രാജമാതാ പദവി തുടരണ�
െമന്നും, മരണം വെര മഹാറാണിപദവി ഭാര്യക്കു് െകാടുക്കാെത ഒഴിച്ചിടുെമന്നും, മു�
ട്ടുകുത്തി വാക്കു തന്നിട്ടുണ്ടു്. പാണ്ഡ വരില്ലാെത്താരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിലാണു്
ഈ േലാകത്തിൽ നിന്നു് യാത്ര പറയുന്നതായി പലേപ്പാഴും ഞാൻ കിനാവു് കാ�
ണുക. ഭൗതികശരീരം രാജസഭയിൽ െപാതു ദർശനത്തിനു െവക്കുന്നതും, ഹസ്തി�
നപുരിയാെക വിങ്ങിെപ്പാട്ടി വരിനിന്നു അേന്ത്യാപചാരമർപ്പിക്കുന്നതും, േമഘരഹി�
തമാെയാരാകാശത്തിനു താെഴ ഗംഗയുെട തീരെത്താരുക്കിയ ചിതയിൽ അതിേവ�
ഗം ചാരമായി മാറുന്നതും ആ വിശുദ്ധകിനാവിെന്റ കാരുണ്യങ്ങളാണു്.”

2019/08/04

“േതർചക്രം പാടുെപട്ടുയർത്തുന്ന ദുർബല നിമിഷം േനാക്കി േവണമായിരുേന്നാ
പ്രതികാര െകാല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ കൗമാരേപാരാളിെയ സംഘംേചർന്നു് ചവിട്ടി�
യും പരിഹസിച്ചും െകാന്നവെന കഴുത്തു െവട്ടാനെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്തു് വിേശഷി�
പ്പിക്കാ നാണു് െകാലച്ചതി എന്ന വാക്കുപേയാഗിക്കുക?”

“കുരുട്ടുബുദ്ധിയില്ലാെത്താരു കൗരവനായാണു് നിങ്ങൾ അറിയെപ്പടുന്നതു്ചൂതാ�
ട്ടസഭയിൽ നിങ്ങളുെട നിശബ്ദ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. മുതിർന്ന കൗര�
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വർ േനരിടുന്ന വസ്ത്രാേക്ഷപ ആേരാപണത്തിൽ വസ്തുത യുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“സഭയിൽ മൗനം പാലിച്ചതു് അസഹനീയമായ ആൺചൂരു െകാണ്ടായിരുന്നി�
േല്ല? ജാലകങ്ങൾ അടച്ചു മണിക്കൂറു കളായി രക്തസമ്മര്ദം ഉയർത്തുന്ന കള്ള�
ച്ചൂതാട്ടത്തിൽ വിയർത്ത ആണുങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൂ ഹിക്കാം
മലിനീകരണം. മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു ശ്വാസം മുട്ടു േമ്പാഴായിരുന്നു ജാലകങ്ങൾ വാരിവ�
ലിച്ചുതുറന്നു ശീത ക്കാറ്റു വീശിയ േപാെല ഞങ്ങെളാെക്ക സ്തംഭിച്ചു േപാെയാരു കാ�
ഴ്ച കണ്ടതു് ഉടലഴക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അൽപ്പവസ്ത്രപാഞ്ചാലിയുെട പ്രത്യക്ഷേത്താ�
െട അതി സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ നെമ്മ ഹർേഷാന്മാദത്തിെലത്തിക്കുന്ന ഒരസാധാരണ
പരിമളവും തണുപ്പിൽ കലർന്നു. സഭാതലത്തിലേപ്പാൾ ഉയർന്നതു് സദാചാരചി�
ന്തയായിരുന്നില്ല.”

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

“മുന്നറിയിപ്പു് േനരേത്ത െകാടുത്തിരുന്നു. പുതുതലമുറ ദുേര്യാധനകുടുംബാംഗ�
െത്ത കരുതേലാെട മതി സ്തുതിക്കാനും കൂെട നിർത്താനും. കിേട്ടണ്ടതിേപ്പാൾ ഭീമ�
നു് കിട്ടി. മുൻ മഹാറാണി സത്യവതിെയ േപാെല യമുനയിൽ േതാണി തുഴഞ്ഞു വരു�
മാനമുണ്ടാക്കിയാണു് വീട്ടിേലക്കിേപ്പാൾ ധാന്യം വാങ്ങിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞു േകട്ട�
േപ്പാൾ, െപാതുേവദിയിൽ ക്ഷണിച്ചിരുത്തി ആദരിക്കണം എന്നു് കൗരവരാജവിധ�
വകളുെട പുനരധിവാസത്തിെന്റ അധിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമനു് േമാഹമായി.
’സുഖേലാലുപ’രായ കൗരവരാജവിധവകൾെക്കാരു പാഠമായിരിക്കെട്ട ഈ സ്വാ�
ശ്രയശീലെമന്നു പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭീമൻ ൈക ഉയർത്തിയേപ്പാൾ, അവൾ
തട്ടി മാറ്റി-ഞങ്ങളുെട നാഥെന തുടയിൽ ഗദ െകാണ്ടടിച്ചു െകാന്ന ആ ൈക ശിര�
സ്സിൽ വക്കരുേത എന്നവൾ ഏങ്ങലടിച്ചു. േയാഗം കലങ്ങി. കണ്ടുനിന്ന ഞങ്ങളു�
െട കണ്ണും.”

2019/08/05

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

“ഇെതാരലങ്കാരം മാത്രം. ശത്രുവിെന്റ നെട്ടല്ല് െപാട്ടിക്കാൻ ആയുധെമാന്നും
േവണ്ട. കണ്ടവെരാെക്ക കൗതുകേത്താെട േനാക്കുന്ന ഈ മുല്ലപ്പൂപല്ലുകൾ പുഞ്ചി�
രിക്കാത്തേപ്പാൾ മാരകായുധമാവിേല്ല? അെതാെക്ക ഇരകൾ ക്കറിയാം. ശിശുമുഖ
മാെണനിെക്കന്നു ആരാധകർ പറ യുന്നതു് ഉള്ളിൽ തട്ടിയാെണങ്കിൽ, അവർക്കു�
റപ്പു നൽ കെട്ട, കീഴ്താടിയുെട ബലപിന്തുണയും കുറച്ചു കാണ രുതു് ശരീരം ‘ഭീമാകൃ�
തി’യിൽ എന്നാണു ഭാരം ചുമക്കുന്ന പാഞ്ചാലി കിടപ്പറയിൽ നിന്ദിക്കുക എങ്കിലും,
െചന്നായയുെട വയറുള്ളവൻ എന്നാണു കുന്തി തീൻശാലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക.
ഒളിഞ്ഞിരുന്നു ഇരെയ ചാടിപ്പിടിക്കുന്ന സാമ്പ്രദായിക നീതി, അെതനിക്കു്, എത്ര�
േയാ കാട്ടിൽ കഴി ഞ്ഞിട്ടും, വശമില്ല. ഓടുന്ന ഇരെയ കെണ്ടത്തിയാൽ, ഞാൻ
വച്ച്പിടിക്കും. ദുർേമദസ്സുള്ള ശരീരം തടസ്സമല്ല. േപാർക്ക ളത്തിെല ‘കളി’ കണ്ടാൽ
നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിരിക്കുെമങ്കി ലും, പിെന്ന േനാട്ടം കാര്യമാവും. ശത്രുകൗരവെന്റ
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വയ റിലാണ്കടിക്കുക. നൂലാമാലകൾ വയറിൽനിന്നു് പുറത്തു ചാടി ഒരടി മുേന്നാ�
ട്ടു വക്കാനാവാെത മണ്ണിൽ മലർന്നു വീഴുേമ്പാൾ,എനിക്കവെന പച്ചക്കു തിന്നാനാ�
ണ്േതാന്നുക, പെക്ഷ രാവിെല േപടമാനിെന ജീവേനാെട കടിച്ചു െപാളിച്ചു തിന്ന
കുരുേക്ഷത്ര ദിവസങ്ങളിൽ കൗരവമാംസം വാത്സല്യേത്താെട കഴുകനു് വലിെച്ചറി�
ഞ്ഞു െകാടുക്കും, ചുടുേചാര പ്രിയപാഞ്ചാലിയുെട മുടി േതച്ചുമിനുക്കും,അതു് ഭീഭത്സ
േകശപരിചരണമല്ല, ഉദാത്ത പ്രണയ പ്രകടനമാണു്” കൗരവവംശഹത്യക്കു യുധി�
ഷ്ഠിര ഭരണകൂടത്തിെന്റ അതിവിശിഷ്ട ൈസനിക പുരസ്കാരം േനടിയ ഭീമൻ മട്ടുപ്പാ�
വിൽ ആനന്ദനൃത്തത്തിലായിരുന്നു. പാഞ്ചാലി മുഖം തിരിച്ചു.

“കിരീടാവകാശി ഉപജാപങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുന്നു എന്ന ചാരവിവരം ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടേപ്പാളാേണാ ‘പരീക്ഷിത്തിനു് പട്ടാഭിേഷകം’ എന്ന പ്രഖ്യാപനം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുപ്പത്തിയാ�
റാം വർഷം.

“അത്ര രൂക്ഷമായി പരിമിതെപ്പടുത്തുേമാ പാണ്ഡവ പ്രയാസങ്ങൾ? കുരുേക്ഷ�
ത്രത്തിൽ െപാലിഞ്ഞ പരിചിത േപാരാളികൾ േപക്കിനാവിൽ പ്രത്യക്ഷ െപ്പടാ�
ത്ത പകലി രവുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നര ദശാബ്ദങ്ങളിൽ പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായിരു�
ന്നുേവാ? അരമനരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്താൻ പനേയാലെക്കട്ടും നാരായവുമായി
േകാട്ടെകാത്തളങ്ങളിൽ നിരങ്ങുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർെക്കന്തറിയാം, അധികാര�
ത്തിെന്റ ഇടനാഴിയിലും പാണ്ഡവർ േനരിട്ട അസ്തിത്വദുഃഖം? തിരുവസ്ത്രങ്ങളും അം�
ശവടിയുമായി രാജസഭയിൽ വരുേമ്പാെഴാെക്ക, മനസ്സു് വിഹായസ്സിൽ പറക്കുക�
യാവും, വടക്കൻ മലമടക്കുകളിെല ഏകാന്ത താഴ്വരകളിൽ എവിെടേയാ ഒളിഞ്ഞി�
രിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച രഹസ്യം േതടി. എന്തിനു െപെട്ടെന്നാരുനാൾ െചേങ്കാൽ ൈക�
മാറുന്നു എേന്നാ? അല്പവസ്ത്രധാരികളായി അനന്തതയിേലക്കൂളിയിടാൻ. മനുഷ്യ�
നു് അനശ്വരത നിേഷധിച്ച സഭാപതിെയ െചറുതാെയാന്നു െവല്ലുവിളിക്കാൻ, യുദ്ധ�
ത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ േപാരടിച്ചിരുന്നു എേന്നാർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ അതാ�
ണിന്നു ഞങ്ങൾ പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ യാത്രാെമാഴി.”

“നിങ്ങെളാെക്ക ചതിയിൽ ചുറ്റിവളഞ്ഞു കുത്തിമലർത്തിയിട്ടും, സാഹസികവും
ഐതിഹാസികവുമായ മിന്നലാക്രമണത്തിെന്റ േപരിൽ അവൻ വിശ്വമാെക പ്രശ�
സ്തി േനടുെമന്നു് വ്യക്തമായേല്ലാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.
ൈവകിയ രാത്രി കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിെന്റ പതിമൂന്നാം ദിവസം.

“െകാലയാളികെളന്നു നിങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ഞാനും കർണ്ണനുെമാെക്ക ഈ
നിറനിലാവിൽ പുഴെവള്ളത്തിലിങ്ങെന നീരാടി രസിക്കുേമ്പാൾ, ‘സാഹസികവും
ഐതിഹാസിക’വുെമന്ന വിേശഷണപദങ്ങളുമായി അവെന്റ ചിതയതാ കത്തിച്ചാ�
രമാവുന്നു. ആകാശചാരികൾ ഞങ്ങൾെക്കാപ്പെമന്നേപ്പാൾ അടയാളെപ്പടുത്തി�
യിേല്ല.”

2019/08/08

“െപണ്ണും േപാരാളിയാേയാ?”, കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു നടക്കുകയായിരുന്ന പാ�
ഞ്ചാലിെയ െകാട്ടാരം േലഖിക അഭിവാദ്യം െചയ്തു.
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“തകർന്നു തരിപ്പണമായി കൂടണയുന്ന പാണ്ഡവർക്കു് സാന്ത്വന സ്പർശനത്തി�
െനാരു െപൺകൂട്ടു് േവേണ്ട?” അഴകളവുകൾ അർത്ഥഗർഭമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച പാ�
ഞ്ചാലി പാളയത്തിേലക്കു് കയറി.

2019/08/09

“പരാതിെപ്പട്ടു എന്ന കുറ്റത്തിനു് നിങ്ങെള കൗരവർ നിങ്ങെള തല െമാട്ടയടി�
ച്ചു പുള്ളി കുത്തി എേന്നാ? ഭൂമുഖത്തുനിന്നു േവർെപട്ടുേപായ ആത്മാവുകൾക്കു പര�
േലാകത്തു നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാൻ ബലികർമത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രപു�
േരാഹിതൻ മാത്രമേല്ല നിങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

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

“സുഖവാസത്തിെനന്നേപാെലയാണേല്ലാ, അടിമജീവിതം നയിക്കാൻ കാട്ടി�
േലക്കു് േപാവുന്നതു് ധാർമ്മികേരാഷെമാന്നും േതാന്നുന്നിേല്ല കളിയിൽ കബളിക്ക�
െപ്പട്ടേതാർത്താൽ? രാജസൂയചക്രവർത്തിയുെട അഭിമാനേബാധം ഇത്ര ശുഷ്കേമാ
എന്നാണു ചാർവാകൻ പരിഹസിച്ചത്”, െകാട്ടാരം േലഖിക ആറംഗ പാണ്ഡവസം�
ഘത്തിനു മുമ്പിൽ നഗ്നപാദനായി നടന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മനസ്സിെന അലട്ടുന്ന ആഘാതം ഉണ്ടാവുന്നവർക്കു ആ നിമിഷത്തിനു െതാട്ടുമു�
മ്പുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകളിെല കാര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് ഓർമ്മ നഷ്ടെപ്പടാവുന്നതാ�
െണന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച തക്ഷശിലവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന നിങ്ങൾ�
ക്കുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു് ഞാൻ െവറുെത േമാഹിക്കുകയാേണാ? കാലക്ര�
േമണ ഈ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ, എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ തിരിച്ചു െകാണ്ടുവ�
രാനും, ക്രമം െതറ്റാെത ഓർേത്താർത്തു സഭാപർവ്വ ആഖ്യാനം പുനർ നിർമ്മിക്കാ�
നും ആവുെമന്നാണു് പ്രതീക്ഷ. വനവാസത്തിെനത്തിയാൽ പാഞ്ചാലിയും പാണ്ഡ�
വരും തീവ്രപരിചരണത്തിനിലൂെട ഈ ആഘാതഘട്ടം തരണം െചയ്യാൻ തക്ക
സാന്ത്വനം തരുന്നതിൽ വീഴ്ച കാണിക്കിെല്ലന്നാണു് ന്യായമായും വിചാരിക്കുന്നതു്
അതുവെര, കള്ളച്ചൂതും, കൗരവരാൽ കബളിക്കെപ്പടലും, രാജനഷ്ടവും, വസ്ത്രാേക്ഷ�
പവും നിങ്ങൾ െപാലിപ്പിെച്ചാരു പരാജയ കഥ എനിക്കുചുറ്റും പണിയുന്നതിൽ നി�
ന്നും പിൻവലിയണം.”

“പ്രിയം നിങ്ങേളാടാണു് എന്നുേണ്ടാ?” മറ്റു ഭർത്താക്കന്മാർ മൃഗയാവിേനാദ�
ത്തിനു േപായേപ്പാൾ പാഞ്ചാലിക്കു് തുണയായ നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവെര പല തട്ടുകളിൽ പരസ്പരം പ്രതിേയാഗികളാക്കി കളിപ്പിക്കാൻ പ്ര�
േലാഭനസ്വരത്തിൽ ഇടെക്കാന്നു പാഞ്ചാലി എെന്ന പ്രശംസിക്കുന്നതാേണാ പത്ര�
പ്രവർത്ത കർ മുഖവിലെക്കടുത്തതു്?”

2019/08/10
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“മാദ്രിയുെട േജ്യഷ്ഠനേല്ല നിങ്ങൾ? മാദ്രിപുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹേദവനും
േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്ന ൈസന്യത്തിൽ സഖ്യകക്ഷിയാേവണ്ട മാദ്ര രാജാെവങ്ങെന
കൗരവപക്ഷേത്തക്കു കൂറുമാറി? പ്രിയ സേഹാദരിയുെട ആത്മാവു് െപാറുക്കുേമാ
ഈ ചതി?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െവള്ളം േകാരാനും വിറകുെവട്ടാനുമുള്ള േവലക്കാർ മാത്രമായി മാദ്രിപുത്രന്മാ�
െര കുന്തിമക്കൾ ദുരുപേയാഗം െചയ്യുന്നുെവന്നു്, സാന്ദർഭികമായി ദുേര്യാധനൻ പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രിയസേഹാദരിെയ ഓർത്തു ആെക അസ്വസ്ഥനായി. മാദ്രിമാതൃത്വ�
െത്ത കളങ്കെപ്പടുത്തുന്ന യുധിഷ്ഠിരേനാെടനിെക്കാരു വിേരാധവും ഉണർന്നു. ചൂതാ�
ട്ടഭ്രമക്കാരനായ യുധിഷ്ഠിരൻ മാദ്രിപുത്രന്മാെര പണയം വച്ചുകളിച്ചു വനവാസത്തി�
െലത്തിെച്ചന്ന വാർത്ത േകട്ടേപ്പാൾ അവിശ്വസനീയമായി േതാന്നി. വസ്തുതാപരമാ�
യും, പാണ്ഡവേരാടു് പ്രതികാരനടപടിെയാന്നും ഉപേദശിക്കാെതയും ദുേര്യാധനൻ
പറഞ്ഞെതനിെക്കാരു െവളിപാടായി കാണാെനാത്തു. നകുലെനേയാ സഹേദവ�
െനേയാ എനിെക്കതിെര നിർത്തി നാെള മറ്റു മൂന്നു പാണ്ഡവർ കുരുേക്ഷത്ര േപാ�
രാട്ടത്തിൽ െകാന്നാലും േചരില്ല പാണ്ഡവർെക്കാപ്പം ഈ ജീവന്മരണയുദ്ധത്തിെല�
ന്നു ഞാൻ പേരത മാദ്രിയുെട വിശുദ്ധസ്മരണയിൽ രക്തപ്രതിജ്ഞെയടുത്തു. പ്രതി�
ജ്ഞ ലംഘിക്കേണാ?അേതാ, രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു കുടുംബാഭിമാനം തിരിച്ചുപി�
ടിക്കേണാ?”

2019/08/12

“ഇെതന്താ അരെക്കട്ടിൽ ഒഡ്യാണം? ൈകകളിൽ തങ്കവള? രാജസഭയിൽ
വലിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു ‘ഇനി നീ തീർത്തും കൗരവ അടിമ’ എന്നു് പറഞ്ഞു തുണിയഴി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇതു് മാത്രം െകൗരവർ ഊരിെയടുക്കാൻ എന്താ വിട്ടുകളഞ്ഞതു്?”, വന�
വാസക്കാലത്തിെന്റ തുടക്കം.

“വിട്ടുകളഞ്ഞതല്ല, വിളക്കി േചർത്തതാണു്. വസ്ത്രാേക്ഷപം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ, മൂ�
ന്നുനാലു െകൗരവർ കീഴ്െപ്പടുത്തി, പാണ്ഡവസാന്നിധ്യത്തിൽ അണിയിച്ചു. “നീയി�
നി കൗരവരുെട രാപ്പകൽ നിരീക്ഷണവലയ”ത്തിലാണു് എന്നു് ദുേര്യാധനൻ കവി�
ളിൽ പുറംൈക തട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നു് പറഞ്ഞാൽ, ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാ�
ട്ടാരത്തിെല ഭൂഗർഭഅറയിൽ ഇരുന്നു െകൗരവർക്കു ആസ്വദിക്കാം”, പറഞ്ഞുപറ�
ഞ്ഞു പാഞ്ചാലിയുെട മന്ദഹാസം േനർത്ത വിലാപം േപാെല അവിെട നിറഞ്ഞു.
പാണ്ഡവർ കണ്ണടച്ചു് െചവി െപാത്തി പുറേത്തക്കിറങ്ങി.

“ഇഷ്ടം കൂടാൻ െചവിയിൽ മധുരം പറയുേമാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാപട്യം െപരുമാറ്റച്ചട്ടമാക്കിയവനെതാെക്കയാേണാ അസാധ്യം? മറ്റു പാ�
ണ്ഡവെര കുറിച്ചു് കുത്തിക്കുത്തി േതാണ്ടിയും പുണർന്നും േചാദിക്കും. പ്രണയസ�
ല്ലാപത്തിൽ ഇളമുറ മാദ്രിപുത്രന്മാർക്കു മികവു കുറവാണു് എന്നു് ഓേരാേരാ ദുരനുഭ�
വം അപ്പേപ്പാൾ നിർമ്മിച്ചു് തലയണയിലൂെട മന്ത്രിക്കും. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തി
എന്നു് നിങ്ങെളാെക്ക പറയുന്നവൻ പൂർണ്ണമായി എനിക്കേപ്പാൾ വിേധയെപ്പടും.”

2019/08/13
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“കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ േപാവുകയാേണാ?” പരീക്ഷിത്തിെന ചൂണ്ടി ഭീമേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“തലമുറവിടവില്ലാത്ത ഒരു സൗഹൃദകാലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. മിണ്ടിയും
പറഞ്ഞും. കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു കായികബലവും പരീ�
ക്ഷിക്കും. അങ്ങെന ഒരു രാവിെല സന്മനേസ്സാെട കൗതുകെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, വി�
രാടരാജകുമാരി ഉത്തര വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു, “കീചകെന െഞക്കിെക്കാന്ന േപാ�
െല ഈ കുഞ്ഞിെന പീഡിപ്പിക്കരുേത? നിങ്ങളുെട ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ചക്രവ്യൂഹ�
ത്തിൽ ബലി െകാടുത്ത അഭിമന്യുവിെന്റ മകനാണവൻ.” അതിനുേശഷം പരീക്ഷി�
ത്തു് എനിക്കു് കുരുവംശത്തിെന്റ കിരീടാവകാശി മാത്രമായി” ഭീമശരീരം േശാഷിച്ചി�
രുന്നു. വിഷാദഭരിതമായ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു, പശ്ചാത്താപം േപാ�
െല മൃദുവായിരുന്നു.

2019/08/14

“ഇങ്ങെന സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുേമ്പാൾ, െപാന്മാൻ പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്ന േപാ�
െല നിങ്ങൾക്കും േതാന്നാറുേണ്ടാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാട് േചാദിച്ചു.
വനവാസക്കാലം. കാലവർഷത്തിൽ കുത്തിെയാഴുകുന്ന കാട്ടരുവികളുെട േനർത്ത
ഇരമ്പൽ ഒഴിെക നിശബ്ദമായ താഴ്വര.

“ഏതുനിമിഷവും ഉരുൾ െപാട്ടുെമന്നു അഞ്ചു ‘ധീേരാദാത്ത’ന്മാർ മാറി മാറി
ലക്ഷ്മണേരഖ വരക്കുേമ്പാേഴാ?”

2019/08/16

“ൈവകാരിക തീരുമാനമായിരുന്നുേവാ വാനപ്രസ്ഥം? അേതാ, െവളിെപ്പ�
ടുത്താനാവാത്ത പ്രേകാപനം കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാേയാ?”,
അധികാരത്തിെന്റ അകത്തളത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുചാടി മരവുരി ധരിച്ചു നഗ്നപാ�
ദരായി വടക്കൻ മലകളിേലക്കു യാത്രയായ പാണ്ഡവെര േനാക്കി െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“െകൗരവരുെട കിരാതഭരണത്തിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത കുരുേക്ഷത്രയിലൂെട
രക്ഷിച്ച ഐതിഹാസിക യുദ്ധവിജയത്തിെന്റ മുപ്പത്തിആറാം വാർഷികം ആയിരു�
ന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആേഘാഷത്തിൽ, പെക്ഷ, പെങ്ക�
ടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതു് പാണ്ഡവർ മാത്രം. െചേങ്കാലും തിരുവസ്ത്രവും കിരീടാവ�
കാശിക്കു ഉടനടി ൈകമാറാൻ െനാമ്പരെപ്പടുത്തുെന്നാരു ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ ആയ
ദുരനുഭവം.”

2019/08/17

“കുന്തിെയ കബളിപ്പിച്ചു തട്ടിെയടുത്തേപ്പാൾ, അനുജ ഭാര്യയായ നവവധു മുഖം
ചുവപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടു. അരികിലണച്ചു െചവിയിെലേന്താ നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചേപ്പാൾ,
കൂെട നിൽക്കുന്നതും. എന്തു് ‘ധാർമ്മികത’ പറഞ്ഞാണു് പാഞ്ചാലിെയ േപാെല
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േതാറ്റു തരാത്ത െപണ്ണിെന പൂേപാെല പാട്ടിലാക്കിയതു്?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാ�
ദിച്ചു വനവാസക്കാലം മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ ചീങ്കണ്ണി�
െക്കാപ്പം മത്സരിക്കുന്ന േനരം.

“രാജസൂയയാഗത്തിൽ നീ അരിെകയിരുന്നാൽ യാഗാന്ത്യ സ്ഥാനാേരാഹ�
ണം ചക്രവർത്തിനി പദവിയായിരിക്കും എെന്നാരു പ്രത്യാശയുെട സൂചന! അത�
വൾ മുഖവിലെക്കടുത്തേപ്പാൾ, സ്വാഭാവികമായും ൈവവാഹികനിലയിൽ േഭദഗതി
വരുത്തി.”

“അനുപാതത്തിൽ കവിഞ്ഞ അളവിൽ പാഞ്ചാലി നിങ്ങളഞ്ചു േപരിൽ ആെര�
േയാ രഹസ്യമായി പരിലാളിക്കുന്നുണ്ടു് എന്ന ആേക്ഷപം ആദ്യമുയർത്തിയതാരാ�
യിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഒരു പണത്തൂക്കെമങ്കിലും മറ്റു നാലുേപേരക്കാൾ അധികം പ്രണയപരിഗണ�
നക്കായി ഒറ്റെക്കാറ്റയ്ക്കും, കുറു മുന്നണിയുണ്ടാക്കിയും പരസ്പരം ഒറ്റുെകാടുത്തു എന്ന�
തേല്ല യാഥാർത്ഥ്യം? ആ നിലക്കു് േനാക്കിയാൽ പാഞ്ചാലിയുെട ബഹുഭർത്തൃത്വ
അടിമകൾ ഞങ്ങൾ.”

“േപാരാട്ടവിജയം േനാക്കിയല്ല പാടുെപട്ടു് േനടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േപരി�
ലായിരിക്കും വരുംയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കെപ്പടുക എന്നു് ചാർവാകൻ പ്ര�
വചിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ”, അംഗപരിമിതേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിദൂരപഠനത്തിലൂെട േനടിയ ആയുധാഭ്യാസം ‘അര േങ്ങറ്റം നടത്തി പരീക്ഷി�
ക്കാെത, സംശയാസ്പദമായ ധൃതിയിൽ ഗുരുദക്ഷിണ േചാദിച്ച വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനു് സ്തു�
തിയായിരിക്കെട്ട. നഷ്ടെപ്പടാൻ തള്ളവിരൽ മാത്രം, എന്നാൽ േനടിയേതാ? കുടി�
ലഗുരുവിെന്റ സാധുഇര എന്ന സാർവ്വർത്രിക ബഹുമതി!.”

2019/08/18

“ചരമശ്രുശ്രൂഷയിൽ പെങ്കടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും ആ ദൂരക്കാഴ്ചയുെട അകംെപാ�
രുൾ വ്യക്തമായില്ല. അഭിമന്യുവിെന്റ ചിതക്കരികിേലക്കു കയറി കുന്തി കയർക്കു�
ന്നു! െചന്നേപ്പാേഴക്കും, കുന്തി പാളയത്തിേലക്കു് മടങ്ങി. അവെരന്താണു് ശാസിച്ചു
പറഞ്ഞെതന്നു് അടുത്തു നിന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിരുേന്നാ?”, യുദ്ധകാര്യ േലഖകൻ െകാ�
ട്ടാരം േലഖികേയാടു േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരചുമലുകളിൽ ൈകപ്പത്തികൾ വച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ മാതൃഹൃ�
ദയത്തിെന്റ നീറ്റലുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തിരിക്കം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്തം േപാെല
അർജ്ജുന പുത്രൻ ജ്വലിച്ചു, ചാരമാവുന്നു. എന്നാൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തിെയത്താറായ നീ�
േയാ? ജീവനിൽ െകാതിതീരാെത ഉമിത്തീ േപാെല മൂന്നു നാലു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പാ�
ഞ്ചാലിയുെട ആട്ടും തുപ്പുേമറ്റു് ഭീരുവായി നീ ജീവിക്കെട്ട.” ഉള്ളിെല െകാടുംകാറ്റു് ശമി�
ക്കാത്ത കുന്തിെയ ഭീമൻ പാളയത്തിനകേത്തക്കു വലിച്ചു. കൗമാര േപാരാളിയുെട
ഭൗതികശരീരം കത്തിപ്പടരുന്ന ൈവകിയ രാത്രിയിൽ, അകംെപാരുൾ േതേടണ്ട
വിലാപമായി എനിക്കു് േതാന്നിയില്ല. ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും െപാട്ടിെത്തറിക്കുേമ്പാഴ�
േല്ല െപണ്ണു് അമ്മയും അച്ഛമ്മയുെമാെക്കയാവുന്നതു്!.”

“ഇരുട്ടടിെകാണ്ടേപാെല കണ്ണിനു താെഴെയന്താ കങ്ങിയ േചാര?”, അർജ്ജുന�
െനചൂണ്ടി െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 536

“ഇന്ദ്രെന്റ െവപ്പാട്ടിെയന്നറിയെപ്പടുന്ന നർത്തകി ഉർവശിയുമായി അവിഹിത�
ബബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന ദുരാേരാപണം േനരിടുന്നതിനിെട, ആെരാെക്കേയാ
മർദിച്ചവശനാക്കി ഭൂമിയിേലക്കു് തള്ളിയിട്ടു എന്നാണറിയുന്നതു് പിന്നിൽ ഇന്ദ്രൻ
തെന്നയാേണാ എന്നു ശ്രുതിയുണ്ടു്. അർജ്ജുനെന്റ സ്വർഗ്ഗരാജ്യസന്ദർശനം െകട്ടു�
കഥെയന്നു സംശയിക്കുന്ന പാഞ്ചാലിയുെട മൗനമാണു് മുറിപ്പാടിെനക്കാൾ േനാവി�
ക്കുന്നതും. ഉർവ്വശീ‘ശാപം’ അർജ്ജുനെനതിരായി വ്യാസൻ എഴുതുേമാ? അേതാ
‘ഉപകാര’െമന്നു പ്രത്യക്ഷം വഴി െതളിയിക്കുേമാ? എന്നാണിേപ്പാൾ ആശങ്ക.”

2019/08/19

“പനേയാലപ്പതിപ്പിറങ്ങിയേല്ലാ. പാഞ്ചാലീപീഡാനുഭവത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ച�
യാേണാ? അേതാ വസ്തുതകളുെട അഭാവേമാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാറാണി
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ രണ്ടാം പകുതി.

“േസ്താഭജനകമാെയാരു ദൃശ്യാനുഭവെമന്ന രീതിയിൽ ആഖ്യാനം ഗതിമാറിെയാ�
ഴുകിയെതാന്നും ഞാൻ പഴിപറയില്ല. എന്നാൽ വരുംകാല പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിൽ
െപണ്ണനുകൂല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായാൽ, വ്യാസൻ വിചാരണെചയ്യെപ്പടും. അടിമെയ
നഗ്നയാക്കാൻ ഉടേയാൻകൗരവർ ൈകവച്ചേപ്പാൾ, ‘ആകാശത്തു’നിന്നു ഉടയാട�
യൂർന്നിറങ്ങി എന്ന കെണ്ടത്തൽ കൗതുകനിരീക്ഷണത്തിലപ്പുറം കാര്യമുള്ളതല്ല.
കാരണം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി എന്ന അേപ്പാഴെത്ത നിലയിൽ ഞാൻ ചൂ�
താട്ടസഭയിൽ ഇടിച്ചുകയറി ക്രമപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുേമ്പാൾ, അൽപ്പവസ്ത്രയായിരുന്നു
എന്നു് വ്യാസൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ കൗരവഅടിമയായി പുറത്തുകടക്കു�
േമ്പാൾ അതിൽ കൂടുതെലാന്നും േമനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. കൂെട െപാറുക്കുന്ന
െപണ്ണിെന പണയം വച്ചു് ചൂതാടാൻ േപ്രരകമായ പുരുഷാധിപത്യെത്ത പഴി പറ�
യാെത വ്യാസനു ഒരടി മുേന്നാട്ടുേപാവാൻ ആവിെല്ലന്നതാണു് സഭാപർവ്വം ഒേന്നാ�
ടിച്ചു വായിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നിയതു് ഭാഗ്യം, പാണ്ഡവർ ആരും മഹാഭാരതം വായിെച്ച�
ടുക്കാൻ േവണ്ട സാക്ഷരത േനടിയിട്ടില്ല.”

“ഇന്നാദ്യെത്ത ഹസ്തിനപുരി കാഴ്ച ഒേന്നാർെത്തടുക്കാേമാ” െകാട്ടാരം േലഖിക
നവവധുവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ ഓർക്കാനുണ്ടു്. പാഞ്ചാലയിൽ നിന്നു് നീണ്ട
യാത്ര കഴിഞ്ഞു ൈവകിയ രാത്രി അന്തം വിട്ടുറങ്ങിയ േശഷം, ഉണർന്നു മുഖം കഴു�
കി കിടപ്പറവാതിലിനപ്പുറം മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നു് ഞാെനാെന്നത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ
കണ്ടെതന്തായിരുന്നു? രാജവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച പത്തറുപതു ഇളമുറ കൗരവർ “പാ�
ഞ്ചാലി പാഞ്ചാലീ” എന്നു് പ്രഭാതെവയിലിൽ പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു ആശംസിക്കുകയാ�
ണു്. ആ പരപുരുഷപരിലാളനയിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ െപെട്ടന്നു് തിരിച്ചതു് എതിർദിശ�
യിൽ, ഒരിടുങ്ങിയ മുറിയിൽ നിന്നുയർന്ന പരുക്കൻ പദാവലി. എന്താണു് കാര്യം
എന്നേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ, പാണ്ഡവരുെട മുൻഭാര്യമാർ നീണ്ടകാല ദാമ്പത്യ അവഗണ�
നയിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു കറുത്ത മുഖാവരണവുമായി പ്രകടനം നടത്തുന്നതു് യുധിഷ്ഠി�
രൻ ഇരുൈകകളും വീശി ‘തല്ലിേതാൽപ്പി’ക്കുന്നു. സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു നവവധുവാ�
യി എത്തിയ ദിനം ഞാെനങ്ങെന മറക്കും.”
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“യുദ്ധം ജയിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ അധികാരത്തിൽ എന്നു കരുതിയാൽ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. േപാരാട്ടഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനവികസനത്തിനു് ഇളമുറ കൗ�
രവർെക്കാപ്പം വന്നതായിരുന്നു ദുേര്യാധനൻ. മലങ്കാറ്റു വീശുന്ന ഉച്ചയിൽ കുറ്റിക്കാ�
ടുകൾ െവട്ടിെതളിയിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാേദശിക െതാഴിലാളികൾ.

“യുധിഷ്ഠിരമുഖംമൂടി പരിചയമുണ്ടു്. എന്നാൽ രാജഭരണത്തിൽ കൗരവെര�
ക്കാൾ മികവു് കാണിക്കാൻ െപായ്മുഖം മതിേയാ?”, കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നു് ഫണമു�
യർത്തിയ മൂർഖെന മിന്നൽ നീക്കേത്താെട കഴുത്തിൽ പിടി മുറുക്കി ദുേര്യാധനൻ
പറഞ്ഞു.

2019/08/20

“ഇവിെട വരുേമ്പാെഴാെക്ക േകൾക്കാം പാണ്ഡവർ നായാട്ടിനു േപായി. െപാ�
തു ഇടങ്ങളിൽ ലിംഗസമത്വം േവണെമന്നു് വാദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ േപാവാറിേല്ല മാര�
കായുധങ്ങളുമായി ഉൾവനങ്ങളിേലക്കു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാൻ േവട്ടയാടെപ്പടുന്ന ഉൾവനം ഇതേല്ല?”, പാഞ്ചാലി കിടപ്പറയിേലക്കു് വി�
രൽ ചൂണ്ടി.

“പുൽേമടുകളായിരുന്ന കുരുേക്ഷത്ര െചത്തിയുരച്ചു േപാരാട്ടക്ഷമമാക്കി പതി�
െനട്ടു നാൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ സ്വത്തുതർക്കം തല്ലിത്തീർത്തേപ്പാൾ മരിച്ചു വീണ�
തു് നാൽപ്പതു ലക്ഷം േപെരന്നു് വ്യാസൻ. എത്ര മൃഗങ്ങെള അറത്തു തിന്നു എന്ന
കണക്കു വ്യാസൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല. യുദ്ധം ജയിച്ചു ഞാൻ അധികാരത്തിൽ കയ�
റി മുപ്പത്തിയാറു വർഷം കഴിയുേമ്പാൾ, കുരുേക്ഷത്രം നിബിഡ വനമാണു്. നിയമ�
ബലത്താൽ സംരക്ഷിത വനവുമാണു്. ഇെതങ്ങെന സാധിച്ചു എന്നേല്ല? ഒന്നും
മറച്ചു െവക്കുന്നില്ല, പ്രകൃതിയുെട നിർേലാഭമായ പിന്തുണയുമുണ്ടായി. യമുനയുെട
നീർത്തടത്തിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചതു യുദ്ധത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത പാണ്ഡവസ�
ഖ്യൈസനികരുെട പുനർജ്ജന്മം എന്നു് പേരതവിദുരർ പറഞ്ഞതു് അവിശ്വസിക്കു�
ന്നില്ല. നാെള ഞാൻ മഹാരാജാപദവി ഒഴിഞ്ഞു വടക്കൻ മലകളിേലക്കു അന്ത്യ�
പദയാത്ര തുടങ്ങുന്നു. യുധിഷ്ഠിര അവതാേരാേദ്ദശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നു് വരും യു�
ഗത്തിൽ ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ പറയൂ, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പണിയാൻ ഖാണ്ഡവവനം
തീയിേടണ്ടിവന്ന പാപത്തിെനാരു പരിഹാരമായി ആ ധർമ്മിഷ്ഠൻ കുരുേക്ഷത്രെയ
പരിപൂർണ്ണ ആവാസവ്യവസ്ഥെയന്ന െകാടുംകാടാക്കി വളർത്തിഎടുത്തു.”

“െകാട്ടാരം േലഖികേയാടിനി ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ഉടമെയന്ന നില�
യിൽ ഈ ഔേദ്യാഗിക കുറിെപ്പന്തു്, എന്തു് നാം െചയ്യണം? അന്ത്യപ്രഭാഷണം
പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണാ?”

“എറിയൂ ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ രാഷ്ട്രീയകാപട്യത്തിെന്റ ആൾരൂപം നിർലജ്ജം െച�
യ്ത ആത്മപ്രശംസ.”

“കുന്തി വനവാസത്തിനു േപാവുന്നു. എങ്ങെന ഓർക്കുന്നു വിേവചനം കാണി�
ക്കാത്ത പ്രിയ വളർത്തമ്മെയ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“പക്ഷപാതമില്ലാെത പാണ്ഡവരഞ്ചുേപർക്കും ഒേര പന്തിയിൽ ഊെണാരു�
ക്കിയ അമ്മ എെന്നാെക്ക യാത്രയയപ്പു േയാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തിക്കയറു�
േമ്പാൾ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കരൾ പിളർക്കുെന്നാരു േചാദ്യമുണ്ടു്. കുന്തിെയന്തിനു്
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പാവം മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിൽ തള്ളിയിട്ടു? യുവത്വത്തിൽ ജീവിതം നിേഷധിക്ക�
െപ്പട്ട ആ ഭാഗ്യഹീനക്കു ഒരു പൂ ഞാൻ അർപ്പിക്കെട്ട.”

2019/08/21

“വനവാസക്കാലത്തവൾ പല േജാലിയും അടിമെയന്ന നിലയിൽ െചയ്യുന്നു�
ണ്ടു്, എന്നാലുമുണ്ടാവുമേല്ലാ സർഗ്ഗാത്മക നിമിഷങ്ങൾ. അേപ്പാൾ കൂട്ടം കൂടി കഥ
പറയുേമാ, നൃത്തം െചയ്യുേമാ, അേതാ ഒറ്റക്കിരുന്നു പാട്ടു പാടുേമാ?” െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. നീരാടാൻ പാഞ്ചാലി േപായേതാെട, പാണ്ഡവർ മാത്രം ഉള്ള
പ്രഭാതം.

“സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ മാറിയിരുന്നവൾ എഴുത്താണി െകാണ്ടു് പനേയാല�
യിൽ എഴുതുന്നതു് കാണാം. ഭാര്യ അഭ്യസ്തവിദ്യയായിരിക്കുക, എന്നാൽ കൗമാരം
വെര കാട്ടിൽ വളർന്നു അക്ഷരേദവതെയ പരിചയെപ്പടാൻ ൈവകിയ ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ ഭാര്യയുെട രചനാേലാകം വായിച്ചറിയാനാവാെത പരസ്പരം അന്ധാളിച്ചു േനാ�
േക്കണ്ടിവരിക, ഞങ്ങൾ കൗേന്തയർ സാധുജീവികൾ” വിരൽ കടിച്ചു, വാക്കു മുറി�
ഞ്ഞു, കണ്ണുകൾ ഈറനായി. മറ്റു പാണ്ഡവർ ഭീമൈവകാരിക പ്രകടനെത്ത ഈർ�
ഷ്യേയാെട േനാക്കി.

2019/08/22

“പുത്രവധു ചക്രവർത്തിനിയായേപ്പാൾ അനുേമാദിക്കാൻ നിങ്ങെള കണ്ടില്ല.
ഉടുതുണി വലിച്ചു കൗരവർ അപമാനിക്കുേമ്പാൾ, അരുതു എന്നു് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ
വന്നില്ല. അടിമെപ്പണ്ണായി വ്യാഴവട്ടക്കാലവനവാസത്തിനു ഭർത്താക്കന്മാരുെമാ�
ത്തു േപാവുേമ്പാൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ െചന്നില്ല”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിരെലാന്നു െഞാടിച്ചാൽ ചുറ്റും വന്നു വാലാട്ടിയിരുന്ന അഞ്ചു േദവസന്തതി�
കെള പാലും പഴവുമായി അവളുെട കിടപ്പറയിേലക്കു് പറഞ്ഞയച്ചതാണു് പുത്രവ�
ധുവിനു ഞാൻ നൽകിയ വിവാഹപാരിേതാഷികം. നിസ്സാരകാര്യത്തിനു േപാലും
അവൾ പാണ്ഡവെര നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ മറുത്തു സംസാരിക്കാത്തതാെണെന്റ മനഃ�
സംയമനം.” മുൻ മഹാറാണി ഗാന്ധാരിയുെട ദാസി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു െകട്ടു്
വിഴുപ്പുതുണികളുമായി െകാട്ടാരത്തിനു പിന്നിെല കുളത്തിേലക്കു് േപാവുകയായിരു�
ന്നു വൃദ്ധവിധവ.

“മരവുരിയുടുത്തു നഗ്നപാദനായി വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാഴും പുഞ്ചിരി?”
െകാട്ടാരം േലഖിക മുൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മുഖമാംസേപശികെള േസ്വച്ഛാനുസാരം ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാജ ആഹ്ലാ�
ദഭാവമല്ല, മറിച്ചു, പ്രതിസന്ധിെയ സ്വാഭാവികമായി തരണം െചയ്യാനാവുന്ന വിധം
ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്ന അപൂർവ്വസിദ്ധിയേല്ല? ഇെതാെക്ക നേന്ന െചറുപ്പം
മുതൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണമേല്ലാ മഹത്തുക്കൾ എെന്ന ‘ധർമ്മപുത്രർ’ എന്നു് ആദര�
േവാെട പരാമർശിച്ചു തുടങ്ങിയതു് ഇനി വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിലും, മഹായു�
ദ്ധമുണ്ടായാൽ അേപ്പാഴും, നിങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ കാണാനാവും.”

2019/08/23



539 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ആറു്

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

“നാെള പതിെനട്ടാം ദിവസം അന്തിമയുദ്ധമാണു്. േപാരാട്ടത്തിൽ വധിക്കെപ്പ�
ടുന്നതു് പാണ്ഡവെരങ്കിൽ, നവവധുവസ്ത്രാലങ്കാരേത്താെട ഞാൻ സതിയനുഷ്ഠിക്ക�
ണം എന്നാണു പാണ്ഡവ നിബന്ധന. അതു് േവേണാ എന്നു് ഞാെനാന്നു് വി�
രൽ ചൂണ്ടിയേപ്പാൾ, ദുേര്യാധനെവപ്പാട്ടിയായി കഴിയാനാേണാ നിനക്കുള്ളിൽ േമാ�
ഹം എന്നവർ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നു് സ്ത്രീരൂപത്തിൽ ഉയർന്ന
ഞാൻ തീക്കുണ്ഡത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കാവ്യനീതിയുെണ്ടന്നു പാണ്ഡ�
വർ ഇടെക്കാന്നു പ്രശംസിക്കുേമ്പാൾ, ആരും അനുഷ്ടാന സാധ്യതയിൽ ഒന്നഭിരമി�
ച്ചു േപാവിേല്ല?”

2019/08/24

“ആരും ഇടെപേടണ്ട, ഇതു് ദാനം കിട്ടിയ പാണ്ഡവ ഭൂമിയുെട ആഭ്യന്തരകാര്യ�
െമന്നു് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു് ൈകകഴുകാൻ പറ്റുേമാ, ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിൽ നട്ടുച്ച�
ക്കുേപാലും ഇരുട്ടുപടരുന്ന പുക നിറഞ്ഞാൽ? ശ്വാസേകാശെമന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
ഹരിതവനേമഖലയിലാണേല്ലാ ചുറ്റും വളഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീയിട്ടതു്. കാഴ്ചപരിമിത കു�
രുവംശരാജാവു് കൗശലത്തിൽ ഇഷ്ടദാനം െചയ്തു നിങ്ങെള ഇേങ്ങാട്ടു് യാത്രയാക്കി�
യതു് ആവാസവ്യവസ്ഥെയ തീക്കുണ്ഡമാക്കാനായിരുേന്നാ? അേതാ കാടുെവട്ടി
െതളിയിക്കാെതെയങ്ങെന കൗേന്തയർ കുടിേയറ്റക്കാരവും എന്ന മറുേചാദ്യം െകാ�
ണ്ടു് െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ വായടപ്പിക്കുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിൽ ചട്ടിയും കലവുമായി േചേക്കേറണ്ട അഞ്ചു പാണ്ഡവർ
ഒെരാറ്റയിടത്തിൽ കൂടുകൂട്ടിയതാണു് ഈ കുടിേയറ്റ സാഹസത്തിൽ കാേണണ്ട കൗ�
തുകം. ജനസംഖ്യ കൂടുേമ്പാൾ കൃഷിക്കിടം കൂടണെമന്ന സാമാന്യേബാധത്തിൽ,
ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെത്ത തീ കത്തിക്കുേമ്പാൾ, മരങ്ങളും ഷഡ്പദങ്ങളും, സസ്യങ്ങളും,
മത്സ്യങ്ങളും, പക്ഷികളും, സസ്തനികളും, ഉരഗങ്ങളും, ഇഴജന്തുക്കളും, ആദിവാസിക�
ളും ഉെള്ളാരപൂർവ്വ ആവാസവ്യവസ്ഥെയ പരിപാലിക്കാൻ മാത്രം പരിസ്ഥിതി പരി�
ഗണനയുള്ള പാവം മാനവഹൃദയങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്കും ജീവിേക്കേണ്ട?
അെല്ലങ്കിൽ, ജീവിക്കാനറിയാത്ത കാൽപ്പനികജീവികെളന്നു കൗേന്തയെര കുത്തി�
േനാവിക്കിേല്ല? പ്രകൃതിസമ്പത്തു പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെതെയങ്ങെന ധാന്യെപ്പട്ടി
നിറയ്ക്കും? ൈജവൈവവിധ്യത്തിെന്റ കലവറെയെന്നാെക്ക ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെത്ത
പ്രകീർത്തിച്ചാൽ, പ്രാർത്ഥനയും ൈദവകൃപയും െകാണ്ടു് സമൃദ്ധമാവുേമാ കുന്തിമ�
ക്കളുെട ഊട്ടുപുര?”

2019/08/25

“മരണെമാഴി േകട്ട വ്യക്തിയേല്ല നിങ്ങൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“കാട്ടിൽ പാണ്ഡവർ എത്തും വെര മാത്രേമ േതാഴിയായി ഞാൻ കൂെടയുണ്ടാവൂ

എന്ന ധാരണയിലാണു് എെന്ന കൂെട കൂട്ടിയതു് കുെറ നീങ്ങിയേപ്പാൾ ചുറ്റും ശ്രദ്ധ�
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േയാെട, എന്നാൽ ഭീതിേയാെട, പാഞ്ചാലി േനാക്കിത്തുടങ്ങി. പലതും േചാദിച്ചറി�
യാനുെണ്ടങ്കിലും ഒന്നും ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. താഴ്വരയിൽ പുൽത്തകിടിയുള്ള സന്യ�
സ്ഥാശ്രമങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ എേന്താ ഭൂതകാല ദുരനുഭവത്തിെന്റ ഭീതിയിൽ പാ�
ഞ്ചാലി മുട്ടു് കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കി ൈക കൂപ്പി., “വയ്യ എനിക്കീ പരിത്യാഗിക�
ളുെട ൈജവമാലിന്യം ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം വീണ്ടും ചുമക്കാൻ” എന്നു് വിതുമ്പി പാ�
ഞ്ചാലി കുഴഞ്ഞു വീണു. മുേന്ന േപായിരുന്ന പാണ്ഡവർ തിരിഞ്ഞു േനാക്കാൻ വിട്ടു
േപായി എന്നാണു േതാന്നിയതു് േചതനയറ്റ ശരീരം കുെറ ദൂരം വലിച്ചിഴച്ചു ഞാൻ
കണ്ണിൽ െപട്ട ഒരു ഗുഹയിൽ അടക്കം െചയ്തു അരുവിയിൽ കുളിച്ചു ഈറനുടുത്തു തി�
രിച്ചു േപാന്നു. പച്ചിലമരുന്നുേണ്ടാ െപാള്ളുന്ന ഓർമ്മകൾ തുടച്ചുനീക്കാൻ?”

“ഓർമ്മെപ്പരുന്നാൾ പ്രഭാഷണം െചയ്തു യുധിഷ്ഠിരൻ േവദിയിൽ നിന്നിറങ്ങുംമു�
മ്പു് ഭീമൻ ദുേര്യാധനവിധവക്കയച്ച സേന്ദശെത്തക്കുറിെച്ചേന്താ വിവാദം േകട്ടേല്ലാ.
ഉള്ളടക്കം െവളിെപ്പടുത്താേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സാമ്രാജ്യ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാനായി, ദുേര്യാധനൻ െചയ്ത േപാരാട്ട�
ത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചതിൽ അനുേശാചനം അറിയിക്കെട്ട. നീണ്ട ൈസനി�
കജിവിതത്തിൽ സ്വന്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര അേദ്ദഹം പതിപ്പിച്ചു. ശബ്ദം കുരുേക്ഷത്ര�
യിലും ഹസ്തിനപുരിയിലും ഇനി മുഴങ്ങിെല്ലങ്കിലും, അേദ്ദഹെത്ത ഓർക്കും. പ്രാ�
ർത്ഥനയിൽ കുടുംബെത്തയും. വിഷമസന്ധിയിൽ ൈധര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാ�
കെട്ട എന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എെന്നാെക്ക സുഭിക്ഷമായി പറയുന്ന കത്താണു് ഭീ�
മേന്റെതന്ന മട്ടിൽ ദുേര്യാധനവിധവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതു് ഭീമൻ സാക്ഷരനെല്ലന്ന
വസ്തുത ദുേര്യാധനവിധവയുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടാഞ്ഞതു് നിർഭാഗ്യകരമായി. പന�
േയാലയിൽ കാണുന്ന രാജമുദ്രയുെട നിജസ്ഥിതിയും സംശയാസ്പദമാകുന്നു.”

2019/08/26

“ധൃതരാഷ്ട്രരുെട ജഡം ഹസ്തിനപുരിയിേലക്കു െകാണ്ടുവരാേനാ, മരണവാർത്ത
പ്രഖ്യാപിച്ചു ഔേദ്യാഗിക ദുഃഖാചരണം തുടങ്ങാേനാ ഭരണകൂട ശ്രമെമാന്നും ഇതുവ�
െര കണ്ടില്ലേല്ലാ”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പുേമധാവിേയാടു് േചാദിച്ചു, “കത്തി�
ക്കരിഞ്ഞവരുെട കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുെട വളർത്തമ്മ കുന്തിയും കൗരവരാജമാതാവു്
ഗാന്ധാരിയും ഉെണ്ടന്നാണേല്ലാ ആദിവാസികൾ തരുന്ന രഹസ്യവിവരം.”

“വിശിഷ്ടവ്യക്തികളുെട മരണസാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടെപടാത്തതു േപാ�
െല, വാർത്താ വിനിമയത്തിനു ഉചിതസമയം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും ധൃതി�
കൂട്ടരുതു് പാണ്ഡവേരാടുള്ള പകയിൽ ചിത കൂട്ടി ആത്മത്യാഗം െചയ്യുെമന്ന ഭീഷണി�
യുമായി നാെള രാവിെല അരേങ്ങറ്റൈമതാനിയിൽ കൗരവരാജവിധവകളുെട പ്ര�
തിേഷധസംഗമത്തിനു കാത്തിരിക്കയാണു് ഞങ്ങൾ. വീഥികളിൽ െപരുമ്പറെകാ�
ട്ടി വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിെനാപ്പം, ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദുഃഖാചരണത്തിെന്റ
ഭാഗമായിപൂർണ്ണമായും ഭരണകൂട േപ്രാത്സാഹനത്തിൽ ബന്ദാചരിക്കും. വിദുരർ
ഉൾെപ്പെട നാലു ജഡങ്ങളും എങ്ങെനേയാ അങ്ങെനെയന്ന നിലയിൽ അതീവസു�
രക്ഷാ ഭൂഗർഭ അറയിെലത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

“അധ്യാപകനായി െകാട്ടാരത്തിൽ തുടരുന്ന കൃപാചാര്യനു് േനെര ഗുരുതര
ആേരാപണമാണേല്ലാ ചാർവാകൻ പരസ്യമായി ഉയർത്തുന്നതു് അരമന സമുച്ചയ�
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ത്തിെല അതീവസുരക്ഷാ ഗുരുകുലത്തിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിെന്റ കടിേയറ്റു കിരീടാവകാ�
ശി പരീക്ഷിത്തു് േബാധം െകട്ടുവീണു എന്നതിൽ തുടരേന്വഷണം നടത്തിേയാ അധി�
കൃതർ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഔേദ്യാഗിക ഔേദ്യാഗിക വക്താവിേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിേയാ ശരിക്കും? സംശയമുണ്ടു്. ഗുരുകുലത്തിൽ
കൃപർ േനെര െചാേവ്വ കുട്ടികൾക്കു് മുഖം െകാടുത്തു തെന്നയാണു് വിദ്യാർത്ഥിക�
േളാടു് പതിവായി സംസാരിക്കുക. സംഭവദിവസം േവദിയിൽ െകട്ടിയ യവനികയു�
െട പിന്നിൽ മുഖം മറച്ചാണു് കൃപർ പഠിപ്പിച്ചതു് മന്ദബുദ്ധിയായ പരീക്ഷിത്തു് അട�
ക്കാനാവാത്ത ജിജ്ഞാസേയാെട യവനികയുെട പിന്നിെലെന്തെന്നത്തിേനാക്കി�
യേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമായും ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ ഫണമുയർത്തി പഠിപ്പി�
ക്കുന്നു. പതഞ്ജലിയുെട േബാധനൈശലി കൃപർ കഷ്ടെപ്പട്ടു് അനുകരിക്കുകയായി�
രുന്നു എന്നു് ആ പാവം കുഞ്ഞിനുേണ്ടാ അറിയുന്നു. െതറ്റിനു് മാതൃകാപരമായി പട്ടി�
ണിക്കിട്ടു കൃപെര ഭീമൻ 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. വിശുദ്ധസർപ്പം ആെരയും കടി�
ച്ചെതാന്നുമില്ല എന്നറിയെട്ട യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ. സർപ്പേശ്രഷ്ഠെന ഇന്നു നി�
ങ്ങൾ കണ്ടാൽ പിടികൂടി മൃഗശാലയിൽ സ്ഥിരം അതിഥിയാേയക്കാം.”

2019/08/28

“ഉരുട്ടാനുേണ്ടാ ഇനിയും തലകൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.
“കുരുേക്ഷത്രയിേലക്കു േപായതു് വാെളടുക്കാനല്ല, യാത്ര േചാദിക്കാനായിരു�

ന്നു. കുരുവംശ അഖണ്ഡതക്കു് ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവസഖ്യ കക്ഷിൈസനികർ�
ക്കു ഉപചാരപൂർവ്വം ൈകകൂപ്പി യുധിഷ്ഠിരൻ വിട െചാല്ലുന്നതിനു ആകാശെച്ചരുവിൽ
അതീതശക്തി സാക്ഷി. പിതൃരാജ്യത്തിെലത്തി ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ
ഏറ്റു വാങ്ങുേമ്പാഴും കാണും, കുലീനമായ കുരുവംശ ഉപചാരങ്ങൾ. ജീവിച്ചിരുന്ന
കാലത്തു ധർമ്മപുത്രർ എന്നവെന െപാതുസമൂഹം മഹത്വെപ്പടുത്തുന്നതിെന്റ െപാ�
രുൾ വ്യക്തമാേയാ?”

2019/08/29

“ഹസ്തിനപുരിയിെല ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും നിറെയ കറവ മാടുകൾ. എന്നിട്ടും വി�
രാടയിെല േഗാസമ്പത്തു തട്ടിെയടുക്കാൻ ഭീഷ്മരും കർണ്ണനും േനതൃത്വം െകാടുക്കു�
ന്ന പട. എന്തായി േനട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വിരാടരാജ്യം െതാട്ടയൽക്കാർ അല്ലായിരിക്കാം പെക്ഷ നമ്മുെട കറവമാടുക�
െള വിരാടൻ കടത്തിയതു് തിരിച്ചു പിടിക്കാെത വിശ്രമമിെല്ലന്ന പ്രചാരണം ഫലം
കണ്ടു. പ്രവിശ്യകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം നിന്നു. കുരുവംശെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുന്ന
‘കിഴങ്ങൻ’ നാടുവാഴികൾ, വിരാട ഭീഷണി േനരിടാൻ കൂെട നിന്നു. പടേയാട്ടം
നാടകീയമായി പൂർത്തിയാക്കി. പരാജയം നമുെക്കന്ന പ്രചാരണം ഉണ്ടാ വാതി�
രിക്കാൻ, വാർത്താവിനിമയ വിലേക്കർെപ്പടുത്തി. േതാറ്റതു് നമ്മെളന്നറിയാെത
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ൈസനികർ തിരിെച്ചത്തി. യുദ്ധപ്രതീതി മേനാവീര്യം നില നിർത്തി. ഉത്തര രാ�
ജകുമാരിയുെട നൃത്താധ്യാപകനായ ‘മൂന്നാം ലിംഗ’ക്കാരെനയാണു് വിരാടൻ പട�
നായകനാക്കിയെതന്ന പ്രചാരണവും മികേവാെട െചയ്തു. ൈസനിക സർവ്വകലാ�
ശാലയിൽ പഠിേക്കണ്ടതു് വിരാട മിന്നലാക്രമണത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച െകാണ്ടു് പഠിച്ചു.
ഇനി ൈസനികേമധാവികൾെക്കാപ്പം ഹിമാലയ യാത്ര സുഖവാസേകന്ദ്രം മദ്യം
മദിരാക്ഷി.”

2019/01/30

“വ്യാസഭാരതം എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൂടാ? അന്തിമ തിരുത്തലിനു
വിേധയമായുള്ള പനേയാലപ്പതിപ്പിറങ്ങിയേല്ലാ”, ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി ജീ�
വിതസായാഹ്നം കഴിയുന്ന കുന്തി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വിവാഹപൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ സാഹസിക രതിപരീക്ഷണത്തിേലർെപ്പട്ട ധീര�
വനിത മുമ്പിലിരിക്കുേമ്പാൾ എന്തിനു വ്യാസഭാഷ്യം വായിച്ചു സമയം കളയണം?
കർണൻ എന്നു് സാന്ദർഭികമായി ഉച്ചരിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന, ഇനിയും എഴുതെപ്പടാത്ത
ഒരു കുരുേക്ഷത്രമേല്ല നിങ്ങളുെട മുഖം ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്?”

“പാണ്ഡവെര പഴി പറയുന്നതിൽ പാഞ്ചാലി പിഴക്കാറിെല്ലങ്കിലും, വിവാേഹ�
തര ബന്ധങ്ങളുെട േപരിൽ നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന പ്രതി േചർക്കുന്ന ഓർമ്മയില്ല.
ഇെതാരു മാനസിക പരിശീലനത്തിെന്റ ഭാഗമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാ�
ധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു. രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ട േശഷം
പുനരധി വാസേകന്ദ്രത്തിൽ കൗരവവിധവകൾ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാലം.

“പാണ്ഡവരുെട വഴിവിട്ട ദാമ്പേത്യതര ജീവിതത്തിൽ പാഞ്ചാലി േനരിട്ട ഗാർ�
ഹിക സംഘർഷം എനിക്കുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി ദുേര്യാധനൻ. മാ�
നസിക പരിശീലനം െകാണ്ടായിരുന്നുേവാ അേതാ ജനിതക ൈവകല്യമാേണാ
എെന്നാന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. നൂേറാളം സുന്ദരികളായ സേഹാദരഭാര്യമാർ വ്യ�
ക്തിഗത വിേധയത്വം കാണിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ േനരിടുേമ്പാഴും,
ആസ്വാദന രതിപരീക്ഷണത്തിനവെര പങ്കാളികളാക്കാൻ എന്തുെകാണ്ടവൻ ശ്രമി�
ച്ചില്ല എന്നെതാരു ദുരൂഹതയായി േതാന്നുന്നു.”

“തിമിർപ്പിൽ വാരിപ്പുണർന്നുമ്മവച്ചുേവാ പാഞ്ചാലി?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകു�
ലേനാടു് േചാദിച്ചു. കല്യാണസൗഗന്ധികം േതടി ഭീമൻ കാടായ കാെടാെക്ക േതടി
തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു.

“വാടിയ പൂെവാെക്ക വലിെച്ചറിയൂ മനുഷ്യാ, പ്രിയ നകുലൻ എെന്ന കല്യാണ�
സൗഗന്ധികം പൂ ചൂടിയാണിേപ്പാൾ പരിലാളിക്കുന്നതു്, എന്നു് പാഞ്ചാലി. പറയുന്ന�
തു േകട്ട ‘പ്രണയതിരസ്കൃതൻ’ കാൽ പിേന്നാട്ടടിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്.”

“നിങ്ങളാെരന്നു തിരിച്ചു േചാദിക്കാെത കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ ഊരിെക്കാടുത്ത
വ്യക്തിയാേണാ ദാനശീലൻ കർണ്ണൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ജീവൻരക്ഷാ കവചം ഊരിെക്കാടുത്താൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുെമന്നറിഞ്ഞിട്ടും,
ആ ദാനം മഹത്വെപ്പടുത്തി മുഖ്യവാർത്തയാക്കിയില്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ! ജനെത്ത അറി�
യിക്കാൻ എല്ലാ ദാനശീലരും െചയ്യുന്നതു് കർണ്ണനും െചയ്യേണ്ട? വലതുൈക െച�
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യ്യുന്ന ദാനം ഇടതുൈക അറിയരുതു് എന്ന കുരുവംശച്ചിട്ട എന്തിനു കർണ്ണൻ പാ�
ലിക്കണം?

2019/08/31

“സൂചി കുത്താനിടം േചാദിച്ച നിങ്ങൾ പെക്ഷ േപാരാടിയേപ്പാൾ േചാരപ്പുഴ ഒഴു�
ക്കിേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ദിവ്യായുധപ്രേയാഗം മികേവാെട നിർവഹിച്ചാൽ പാണ്ഡവർക്കനുകൂലമായി
േചാരവാർച്ചയില്ലാെത ശാക്തികസമവാക്യങ്ങൾ സാധ്യമാവുെമന്ന നകുലനിർേദ്ദ�
ശം േപാർക്കളത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചില്ല. കൗരവകുടലുകൾ പറിക്കണെമന്ന ഭീമപ്രതി�
ജ്ഞ ഓേരാ യുദ്ധവധവും വ്യക്തിഗത െകാലയാക്കി മാറ്റി. ഹിംസയില്ലാത്ത തർ�
ക്കപരിഹാരെമന്ന നയതന്ത്ര ആശയത്തിൽ കത്തിവച്ചതു്, മുടിെകട്ടാൻ കൗരവചു�
ടുേചാര േവണെമന്ന െപൺശാഠ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന
ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങെന ആവണെമന്നില്ല എന്ന കവിവചനം സ്വത്തുതർ�
ക്ക പരിഹാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചു. അത്തരം അശുഭ നിഗമനങ്ങൾക്കിട�
യിലും അടിമത്വത്തിൽ നിന്നു് അധികാരത്തിേലക്കു് എന്ന സ്വപ്നം നാെള ഈ സമയ�
ത്തു യാഥാർത്ഥ്യമാവുേമ്പാൾ, മുൾവാക്കുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ പറയരുതു്”, െകാട്ടാരം
േലഖികയുെട കഴുത്തിൽ ഇരുൈകകളും മുറുക്കി യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരിക്കൽ കൂടി യുദ്ധാ�
േവശത്തിലായി.

“വാനപ്രസ്ഥത്തിെനന്നും പറഞേല്ല പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും െചേങ്കാൽ
പരീക്ഷിത്തിനു ൈകമാറി എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിയതു്? ഇതാ, പാഞ്ചാ�
ലി മാത്രം തിരിെച്ചത്തി തിരുവസ്ത്രം ധരിച്ചു രാജസഭയിൽ െചേങ്കാലിനു അവകാശ�
വാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരെമാന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പാണ്ഡവ തിേരാ�
ധാനത്തിനു ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കും വെര പാഞ്ചാലിെയ കരുതൽ തടങ്കലിൽ
വേക്കേണ്ട?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഭരണവിരുദ്ധവികാരേമറ്റ പാണ്ഡവെര മാലിന്യക്കുഴിയിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടിയതിനു�
ള്ള അംഗീകാരമായി, േദശരത്ന പുരസ്കാരേത്താടുകൂടിയേല്ല മഹാറാണി പദവിയി�
േലക്കു് കുരുവംശ തിരുസഭ പാഞ്ചാലിെയ പട്ടാഭിേഷകം െചേയ്യണ്ടതു്?”, െകാട്ടാ�
രം ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഒരു േനരം സൗജന്യഭക്ഷണത്തിനായി വരിനിൽക്കുകയായി�
രുന്നു പ്രസിദ്ധ യുക്തിവാദി.

“എെന്താെക്കേയാ േനടിയ േപാെലയാണേല്ലാ?” അശ്വഥാമാവിെന െകാട്ടാ�
രം േലഖിക കെണ്ടത്തി.

“നിങ്ങളുെട വക്രിച്ച ദൃഷ്ടിയിലേപ്പാൾ ഞാെനാന്നും േനടിയിേല്ല? പാഞ്ചാലിയു�
െട അഞ്ചു മക്കെളയും െകാന്നിേല്ല? ദുേര്യാധനവീഴ്ചേയാെട യുദ്ധം അവസാനിക്കും
എന്നു് പറഞ്ഞ പാണ്ഡവർ ഭയെന്നാളിച്ചിേല്ല? ഉത്തരയുെട ഗർഭസ്ഥശിശുവിെന
േനെര ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രേയാഗിച്ചു്, പാണ്ഡവെര വിറപ്പിച്ചിേല്ല?, ക്ഷത്രിയേപാരാളിക�
േളാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ബ്രാഹ്മണനും കഴിയും എന്നു് കണ്ടിേല്ല? യുദ്ധ രത്നപുരസ്കാരത്തി�
നു് എന്തുെകാണ്ടു് നാമ നിർേദ്ദശം െചയ്തുകൂടാ? അതിനിടയിൽ ‘ആയിരം െകാല്ല’
വനവാസത്തിനു ‘ശാപ’മുണ്ടു്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജന്മം കിട്ടിയാൽ അനുഗ്രഹവും ശാ�
പവും പതിവെല്ല?, ദൂെര ആലയിൽ േവടൻ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടുകയേല്ല?”
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“പൗരപട്ടികയിൽ പാണ്ഡവരുെട േപരില്ലേല്ലാ. വിചിത്രെമന്നു പറയെട്ട, പാ�
ഞ്ചാലിയുെട േപരുണ്ടു്. ഇെതങ്ങെന പുതുഭരണകൂടം വിശദീക രിക്കും?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാട്േചാദിച്ചു, കുറുക്കുവഴിയിലൂെട പുതുതായി ആെരയും പൗര�
ന്മാരാക്കാൻ ഇടതരാത്ത വിധം ജാഗ്രതേയാെട പഴുതടച്ചാണു് സമിതി രാജസഭ�
യിൽ അംഗീകാരം േനടിയെതന്ന വസ്തുത നിങ്ങെള അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുേണ്ടാ?”

“പാണ്ഡവർക്കു് പൗരത്വം നിേഷധിച്ചു നിയമനിർമ്മാണം െചയ്ത കൗരവർ യുദ്ധ�
ത്തിൽ രാജ്യത്തിെന്റ അഖണ്ഡതക്കായി ബലി െചയ്തതിെന്റ വിശുദ്ധി മലിനെപ്പടു�
ത്താെമന്നാരും േമാഹിേക്കണ്ട. വിവാദ നിയമ നിർമ്മിതി മുൻ മഹാരാജാവു് ധൃ�
തരാഷ്ട്രർ രാജസഭയുെട അംഗീകാരേത്താെട അസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയ േശഷമായിരു�
ന്നു ഞാൻ പട്ടാഭിേഷകം െചയ്തെതന്നു് നിങ്ങൾ േനരെത്ത അറിേയണ്ടതേല്ല? പാ�
ഞ്ചാലിക്കു് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ദുേര്യാധനൻ എക്കാലവും െപണ്ണവകാശ േപാരാ�
ളിയായിരുന്നു. കൗരവേനതാവിെന്റ പഞ്ചേലാഹ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുേമ്പാൾ, ഫല�
കത്തിൽ പ്രേത്യകം എഴുതിേച്ചർക്കും. ധന്യം ദുേര്യാധനസ്മൃതി. തിരക്കുണ്ടു്. കൗര�
വരാജവിധവകൾക്കു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ സൗജന്യ കുടിെവള്ള വിതരണം
തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ പെങ്കടുക്കാൻ സമയമായി.”

“ൈവവിധ്യമാർന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂെട പരിചയെപ്പട്ട ‘സ്ഥലെത്ത പ്ര�
ധാന ദിവ്യന്മാർ’ വനവാസക്കാലത്തു വ്യഥിത പാണ്ഡവഹൃദയങ്ങളിൽ സാന്ത്വനം
തന്ന ഓർമ്മയുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. മഹാപ്ര�
സ്ഥാന പദയാത്ര.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥയിൽ പാരിേതാഷികങ്ങളുമായി വന്നിരുന്നവെര കുറിച്ചു് ഉൾക്കാഴ്ച
വന്നതു് വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയുൾെപ്പെട, മിന്നുന്ന�
െതല്ലാം െപാന്നാവണെമന്നിെല്ലന്നേപ്പാൾ േബാധ്യമായി.”

2019/09/02

“വധു സുന്ദരിയും രാജകുമാരിയുമായിരിക്കുക, മത്സര പ്രതിേയാഗികളുെട ഭീഷ�
ണസാന്നിധ്യം അറിയുക, മത്സര േജതാെവന്ന നിലയിൽ ഭ്രമിച്ചും പരിഭ്രമിച്ചും വിവാ�
ഹം കഴിക്കുക-വികാരജീവി അർജ്ജുനനു എേപ്പാഴാണു് ‘കുലീനവധു’വിൽ കൗതു�
കം നഷ്ടെപ്പട്ടതു്?” ആേരാരുമറി യാെത സുഭദ്രയുെമാത്തു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വന്ന
അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“െപണ്ണുടലിൽ പരമാധികാരം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രണയാേവശം അണ�
യുെമന്നെതാരു സാമാന്യേബാധമേല്ല. അർജ്ജുനൻ എന്ന കാമുകൻ പുതിയ േമ�
ച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ പുതുെപണ്ണുടൽ േനടി വന്നേപ്പാൾ, പഴയ പാഞ്ചാലി വിരുന്നു
ബഹിഷ്കരിച്ചതു കണ്ടിേല്ല? അതിൽ നിന്നു് വ്യക്തമായേല്ലാ പ്രണയം ഉടമസ്ഥാവ�
കാശവുമായി അവെളങ്ങെന കൂട്ടിവായിച്ചു!.”

2019/09/03
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“സസ്യാഹാരികളായ കാട്ടുമൃഗങ്ങെള ചവണെയറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി നഗ്നഹസ്തങ്ങ�
ളാൽ പിച്ചിച്ചീന്തിയിരുന്ന പാണ്ഡവർെക്കന്താ വളർത്തുമൃഗങ്ങെള േനരിടാെനാരു
വിമ്മിട്ടം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തു കൂട്ടം കൂടി നിന്ന
കൗരവ നായകെള അനുതാപപൂർവ്വം േനാക്കുകയായിരുന്നു ചാർവാകൻ.

“യുദ്ധകാലത്തു പതിെനട്ടു നാളും ഈ നായകൾ ഇവിെട നിൽക്കുമായിരുന്നു.
ഊട്ടുപുരയിൽ നിന്നു് എല്ലിൻ കഷണം എറിഞ്ഞു െകാടുക്കും. ചാടിപ്പിടിക്കില്ല. ആ
മൗനവും ഹതാശമായ േനാട്ടവും വിഷാദേരാഗത്തിെന്റ ആരംഭെമെന്നനിക്കു േതാ�
ന്നി. കൗരവെരന്നു കരുതിയാണവർ ഇേപ്പാഴും രഥം വന്നു നിൽക്കുേമ്പാൾ ആകാം�
ക്ഷേയാെട വളയുന്നതു. ചാടി ഇറങ്ങിയ യുധിഷ്ഠിരൻ-അവർക്കപരിചിതൻ. ൈന�
രാശ്യേത്താെട പാണ്ഡവെര ഒന്നു് േനാക്കി നായകൾ മുഖം തിരിക്കും. വാലാട്ടില്ല.
നിന്ദേയാെട കാൽ െപാക്കി മൂത്രെമാഴിക്കും. സാക്ഷര ഹസ്തിനപുരിക്കു് സാധിക്കാ�
ത്തതു്, എന്നാൽ െതണ്ടിപ്പട്ടികൾക്കാവുന്നതും.”

“ഒന്നു് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു ഉള്ളിലിരിെപ്പെന്തന്നറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നു് പറഞ്ഞേല്ല
പാഞ്ചാലി നിങ്ങെള നൃത്തമണ്ഡപത്തിേലക്കയച്ചതു്? എന്നിട്ടും.” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. കീചകെകാലയാളി ഭീമൻ വിരാടേരാഷം േനരിടുന്ന േനരം.

“അണിെഞ്ഞാരുങ്ങി സുഗന്ധം പുരട്ടി ആ യുവേകാമളൻ ൈസരന്ധ്രിെയ കാ�
ത്തിരിക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ കരൾ െവന്തു. പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു മുൻവാക്കനുസ�
രിച്ചു െചന്നിരുന്നെതങ്കിൽ?, വാരിപ്പുണർന്നവർ ഓമനിക്കുന്നതു് ഭാവനയിൽ െതളി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ-ഈ ൈകകളിൽ എനിക്കു് നിയന്ത്രണം നഷ്ടെപ്പട്ടുേവാ?”

“പ്രശ്നം എന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“അന്തിയുറങ്ങാൻ, ഉടേയാൻദുേര്യാധനൻ തന്നതു് കാട്ടുകുടിലിെല ഒറ്റ മുറി.

ഊണു് കഴിക്കാൻ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, ഉണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവർ ചാരി ഇരി�
ക്കുന്നതും, നായാടിവന്നാൽ നടു നിവർക്കുന്നതും ‘ഠ’ വട്ടത്തിൽ. നിസ്സാരകാര്യത്തി�
നു നീരസം േതാന്നിയാൽ, വിരൽ ചൂണ്ടി പുറത്താക്കും. അഞ്ചു ആണുങ്ങൾക്കും ഒരു
െപണ്ണിനും ഇടെപേടണ്ട െഞരുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ, “എെന്റ സ്വകാര്യത മാനിക്കൂ”
എന്നു് ഒരാൾ മുഖം കറുപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ബാക്കി അഞ്ചുേപർ എന്തു് െചയ്യും? ചൂ�
തുകളിയിൽ േതാറ്റ കൗരവഅടിമകേളാ ഞങ്ങൾ? ബഹുഭർത്തൃത്വദാമ്പത്യത്തിെല
ആണിരകേളാ? നിങ്ങൾ പറയൂ.”

2019/09/04

“വല്ലാെത േതാന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം പാഞ്ചാലി കാട്ടിൽ കഷ്ടെപ്പടുേമ്പാഴും
നിങ്ങൾ അവൾക്കുേവണ്ടി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ െചറുവിരൽ അനക്കിയി�
െല്ലന്നു ദുേര്യാധനൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ െഞട്ടി. നിങ്ങളുെട േപരക്കുട്ടികൾക്കു്
ജന്മം നൽകിയ സ്ത്രീയേല്ല അവൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. പാ�
ണ്ഡവരുെട വനവാസക്കാലത്തു ഗാന്ധാരിയുെട േതാഴിയായി അരമനയിൽ കുന്തി
കഴിയുന്ന കാലം.

“കാട്ടിൽ ജനിച്ചു ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി ഞാെനാ�
ന്നും െചയ്തില്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ എെന്ന േപാെല ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരു�
െമാത്തു രാപ്പകൽ വിേധയെപ്പട്ടു കഴിേയണ്ടി വരുന്ന പാഞ്ചാലിക്കു് വൃത്തിയുള്ള
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പരുത്തിത്തുണികളും ചർമ്മപരിപാലനത്തിനു സുഗന്ധ ൈതലവും ശരീരശുചിത്വ�
ത്തിനു പച്ചിലമരുന്നുകളും ഉടലഴകിനു ഉപകരണങ്ങളും വിശ്വസ്ത ചാരൻ വഴി പന്ത്ര�
ണ്ടു െകാല്ലവും അവൾെക്കത്തിച്ചുെകാടുത്തിരുന്നതു് ആരാെണന്നാണു് നിങ്ങൾ മന�
സ്സിലാക്കിയതു്?”

2019/09/05

“എന്തായിരുന്നു കൂട്ടിപ്പിടിച്ച ൈകക്കുമ്പിളിൽ?”, നീെരാഴുക്കിൽ കുളിക്കാനിറ�
ങ്ങിയതായിരുന്നു, സുഭദ്രയും പാഞ്ചാലിയും.

“നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതുെകാണ്ടാണു്. ഞാെനേന്താ ഓർത്തു ഋശ്യമൂകാചലം
എേന്നാ മേറ്റാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. േകട്ടതു് കല്യാണസൗഗന്ധികം എന്നായി. അല�
ഞ്ഞുക്ഷീണിച്ചവശനായി അവനുണ്ടു് രാത്രി വരുന്നു, ഒരിലക്കൂടിൽ വാടിയ പൂക്കളുമാ�
യി. അതുേപാെല പറഞ്ഞു, ഉടുതുണിയൂരിച്ചിറിച്ച കൗരവെനെകാന്നു ചുടുേചാര കാ�
ണിക്കണം. ഇന്നുച്ചക്കു കൗരവേചാര െകാണ്ടുവെന്നെന്റ മുടിയിൽ േതച്ചുപിടിപ്പിക്കു�
ന്നു. കഴുത്തുകടിച്ചു മുറിച്ചു വളർത്തു മൃഗത്തിെന്റ േചാരയൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നവനുേണ്ടാ യുദ്ധ
മര്യാദയുെട ലംഘനെത്ത കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും പിടിപാടു്. ” മുടിയിൽ പച്ചിലച്ചാർത്തു�
േതച്ചു േചാരക്കറനീക്കുന്ന പാഞ്ചാലി മുങ്ങിനിവർന്നു.

“ഗുരുവിെന വന്ദിക്കാെത മടക്കയാത്രയിലാണേല്ല? ഗുരുകുലപ്രേവശനം അനു�
വദിച്ചിെല്ലങ്കിലും, ഒളിഞ്ഞിരുന്നു േനടിയ വിദ്യാഭ്യാസം വിലെപ്പട്ടതായി േതാന്നുെന്ന�
ങ്കിൽ, ദക്ഷിണ െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാേവണ്ട തേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുവ
ൈസനിക േചാദിച്ചു.

“ദക്ഷിണ എന്തായിരിക്കുെമെന്നാരൂഹമുണ്ടു്. ആയുധ പരിശീലനെത്ത അസാ�
ധുവാക്കുന്നവിധം പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള ‘ഗുരുദക്ഷിണ’ െകാടുക്കേണാ? മനഃസാ�
ക്ഷി േചാദിക്കുന്നു. അേതാ, ഇരുട്ടിയാലുടൻ ഒളിേച്ചാടേണാ?”

“വ്യാസെന കണ്ടിട്ടു് കാലെമത്രയായി!”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“സഹായികളുമായി പനേയാല െകാണ്ടുവരാൻ ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ േപായി�

രിക്കയാണു്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ വംശ ചരിത്രം എഴുതും എന്നാണറിയുന്നതു് േജതാ�
വിനനുകൂലമായി െകട്ടിെപ്പാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കെത്ത സ്വാധീനിക്കുകയാണു് കുരുേക്ഷ�
ത്രയുെട ഉന്നം.” പാടുെപട്ടു േനടിയ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളുെട േപാരാട്ടക്ഷമത പരീക്ഷിക്കുക�
യായിരുന്നു പാർത്ഥൻ.

2019/09/06

“േനർസാക്ഷിയേല്ല നീെയല്ലാറ്റിനും? അസാധ്യെമെന്നല്ലാവരും ഭയന്ന രാജ�
സൂയയാഗം ഫലപ്രദമായി െചയ്തു ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായി. അർജ്ജു�
നെന്റ ഭാര്യയായിരുെന്നങ്കിൽ കുടിേയറ്റ കർഷകസ്ത്രീയായി ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ
ഒതുങ്ങിക്കിടേക്കണ്ട നീ അങ്ങെന ചക്രവർത്തിനിയായി. എക്കാലവും പാണ്ഡവരു�
െട ഉൽമൂലനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന െകൗരവർ അേതാെട സാമന്തപദവിയിലാ�
യി. ഹസ്തിനപുരിയിൽ േപായാൽ ആനപ്പുറത്തു േകാട്ടവാതിൽ വെര നമുക്കു് ശിര�
സ്സുയർത്തി സവാരി െചയ്യാം. അവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ വരുേമ്പാൾ പാദരക്ഷേയാ
കിരീടേമാ ഇല്ലാെത േവണം നഗരവാതിൽ കടന്നാൽ െകാട്ടാരം വെര പദയാത്ര.
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ഇത്രെയാെക്ക മത്സരാധിഷ്ഠിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിനക്കനുകൂലമാക്കി ഞാൻ മാറ്റി�
യിട്ടും, ഒരു വാക്കു് പ്രശംസ, ഒരു പ്രണയ േനാട്ടം നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടായില്ലേല്ലാ പാ�
ഞ്ചാലീ?”, യുധിഷ്ഠിര സ്വരത്തിൽ േഖദം നിറഞ്ഞു.

“െചറുക്കാനുള്ളതാണു് വാക്കു്, പാടി പുകഴ്ത്താനുള്ളതല്ല.”
“വിവാഹം കഴിക്കാെത അന്യപുരുഷന്മാർെക്കാപ്പം ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകെള ‘െവ�

പ്പാട്ടി’കളായി കണക്കാക്കണെമന്നു് വനിതാവകാശ അധ്യക്ഷ വിധി പറഞ്ഞതു ശ്ര�
ദ്ധയിൽ െപട്ടേല്ലാ. എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു? ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ നിയമവി�
രുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്ന അധ്യക്ഷയുെട ആവശ്യം ഭരണകൂടം അംഗീകരി�
ച്ചാൽ ‘പാണ്ഡവർ’ എന്ന സംജ്ഞയിലിേപ്പാൾ അധികാരത്തിനു േവണ്ടി ഒച്ച െവ�
ക്കുന്ന കൗേന്തയരുെട കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു്
േചാദിച്ചു. അഭയാർത്ഥികളായി ഭീഷ്മകാരുണ്യത്തിൽ കുട്ടികൾെക്കാപ്പം കഴിയുക�
യായിരുന്നു മുൻ കുരുവംശ മഹാറാണി.

“രാജാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരുെട അമ്മ ഭർത്താവല്ലാത്ത ‘അന്യപുരുഷനു’െമാത്തു
കഴിയുേമ്പാഴേല്ല ജന്മം നൽകിയതു്? വിവാദ വനിതാവകാശ അധ്യക്ഷയുെട ജന്മര�
ഹസ്യം ചാർവാകൻ നാെള കച്ചവടെത്തരുവിൽ െവളിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, കൂടുതൽ
‘െമഴുക്കു’പുരണ്ട െവപ്പാട്ടിചരിതങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുേമാ എന്നുേനാക്കാം. ‘ഹസ്തി�
നപുരി പത്രിക’യുെട ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പുകൾക്കു മുന്നിൽ വാ തുറന്നുവച്ച വായന�
ക്കാരും!.”

2019/09/08

“അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും പങ്കാളിത്തത്തിൽ അസംതൃപ്ത? െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കൻ മലനിരകളിേലക്കുള്ള പദയാ�
ത്രയിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. േനാട്ടപരിധിയിലാ യിരുെന്നങ്കിലും പാണ്ഡവർ ദൂരം
േപായിരുന്നു.

“ദാമ്പത്യ പരീക്ഷണം അവിേവകമായി എന്നേല്ല കെണ്ടത്തുക? പാഞ്ചാലി
എന്നാെരങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ ഇടതും വലതും പായക്കൂട്ടുള്ളവൾ എന്നർത്ഥം െകാടു�
ത്തിേല്ല സദാചാരികളായ കൗരവർ? അർജ്ജുനൻ മാത്രം മതിയായിരുന്നു എന്നു്
േതാന്നുന്നവിധം ബഹുഭർത്തൃത്വം രതിെയയും പ്രണയസാധ്യതേയയും കളങ്കെപ്പടു�
ത്തി. മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ പിന്നീെടെന്ന പ്രേലാഭിപ്പിക്കുകയും ഞാനതിനു േസ്വ�
ച്ഛാനുസരണം വഴങ്ങുകയും െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ വിവാഹബാഹ്യവിേനാദെമന്ന നി�
ലയിൽ രഹസ്യാത്മകത നിലനിർത്തി ആഹ്ലാദിക്കാൻ അവർക്കും കഴിയുമായിരു�
ന്നിേല്ല. ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതി കാണിക്കുന്ന വിേവചനം ഭർത്തൃമാതാ�
വിൽ നിെന്നങ്ങെന പ്രതീക്ഷിക്കാനാണു്! അേല്ല? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് നൂറു മക്കളുള്ള കു�
രുവംശത്തിൽ, സന്തതി ഒന്നു് േപാലും ബാക്കിയില്ലാെത പാണ്ഡവ വംശം മുടിഞ്ഞു
എന്നതേല്ല കുന്തി എനിക്കു് ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്ന ലജ്ജാകരമായ വിവാഹ പാരി�
േതാഷികെത്ത നിങ്ങൾ വായിെച്ചടുേക്കണ്ടതു്?”

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



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 548

“നിലമുഴുതുജീവിക്കുെമന്ന്പറഞ്ഞു കുടിേയറ്റക്കാരായി പാഞ്ചാലിയുെമാത്തവർ
പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, ഖാണ്ഡവവനം പരിപാലിക്കണം, അെതാ�
രാവാസവ്യവസ്ഥയാണു്, പിെന്ന വിദുരർ പറഞ്ഞു േകട്ടു, കാടു കത്തിച്ചയിടത്തിൽ
യാഗം െചയ്തും സുഹൃത്തുക്കെള േനടിയും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായി! കുട്ടികെള�
യും െകാണ്ടു് പാഞ്ചാലി ഈ വഴി പാഞ്ചാലയിേലക്കു പലകുറി േപായിട്ടും, കാണാൻ
വന്നില്ല. ദുേര്യാധനൻ അനുമതി െകാടുത്തിരുന്നു. ചൂതാട്ടത്തിനു പാണ്ഡവ സംഘം
ആനപ്പുറത്തു എഴുെന്നള്ളി, പിേറ്റന്നവർ അടിമകളായി േപാവുന്നതും കണ്ടു, പതിമൂ�
ന്നു വർഷത്തിനു് േശഷം കുരുവംശരാജാക്കളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഭരണേമെറ്റടു�
ത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ യുദ്ധത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട കർണ്ണനു ശ്രാദ്ധം െചയ്യാൻ
ഞാനവർെക്കാപ്പം േപായെതാഴിച്ചാൽ, ഇല്ല, സമ്പർക്കമില്ല.”

2019/09/09

“സംശയാസ്പദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ബ്രാഹ്മണേവഷധാരികളായി ഏകച്ചക്ര
ഗ്രാമെത്തരുവുകളിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു നടക്കുന്ന ആറംഗ അഭയാർത്ഥി സംഘെത്ത
കുറിെച്ചെന്തങ്കിലും വിവരം ദുേര്യാധനനു് രഹസ്യമായി എത്തിച്ചുേവാ എന്നു് നിങ്ങ�
െള കാട്ടിെല ഗുഹയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ബകാസുരൻ േചാദ്യം െചയ്തു എന്നു് േകൾ�
ക്കുന്നേല്ലാ. എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്തു നിത്യവും ഒരു മനുഷ്യെന അത്താഴമാക്കു�
ന്ന ബകെന?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഏകച്ചക്രാ ഗ്രാമപ്രമുഖേനാടു് േചാദിച്ചു.

“നിങ്ങളേല്ല പാണ്ഡവരും കുന്തിയും?” എന്നു് ഞാനവെര രാത്രി േചാദ്യം െചയ്തു.
അരക്കില്ലത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ജഡങ്ങൾ കെണ്ടത്തിെയന്ന വാർത്ത, പാണ്ഡവ
കുടുംബം പൂർണ്ണമായും നാമാവേശഷമായതിെന്റ പ്രത്യക്ഷവും വിശ്വാസ്യവുമായ െത�
ളിവേല്ല എന്നു് അവർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഇനിയും സംശയം തീരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവരിൽ
മാംസളത കൂടുതലുള്ളവെന ബകഭക്ഷണം ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാെമന്നുറപ്പുനൽകി.
ഇന്നു് ഭീമെന അത്താഴമായി അയക്കുന്നു. കാഴ്ചകാണാൻ കൂെടേപ്പാവുേന്നാ?”

“എന്താ വിഷാദഭാവം? അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തു നിന്നു് നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ഭീഷണി�
യുേണ്ടാ?”, കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഗംഗയാറിേലക്കു േനാക്കിയിരിക്കുന്ന ശന്തനുവിേനാടു്
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ദൂരവ്യാപകപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവഗണിച്ചായിരുന്നിേല്ല വിവാഹ ഉടമ്പടി?
ഹൃദയശൂന്യമായ കരാർ വ്യവസ്ഥകളിലായിരുന്നിേല്ല ഗംഗെയ മഹാറാണിയാക്കി�
യതു്? എന്തനിഷ്ടം കാട്ടിയാലും ഞാൻ എതിർക്കരുതു് എന്ന കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങൾ നി�
റഞ്ഞ പനേയാലെക്കട്ടുകൾ വായിക്കാെത ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു. നവജാത ശിശുക്കെള മു�
ക്കിെക്കാല്ലുന്നതാണു് ആ േദവദാസിയുെട പ്രസവാനന്തര പ്രഭാതവിേനാദം എന്ന�
േപ്പാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അരുേത ഇനിയും” എന്നു് എട്ടാം ശിശുഹത്യക്കവൾ ശ്ര�
മിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഉള്ളം െപാള്ളിപ്പറഞ്ഞേതാെട ഉടമ്പടിയിൽ വിള്ളൽ വീണു.
എന്താണു് ഗുണപാഠെമേന്നാ? ശിശുഹത്യ ആയാലും ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിെല
െതാഴിലിട േവതനപ്രശ്നമായാലും, കരാർ വായിച്ചു തിരുത്തൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയി�
െല്ലങ്കിൽ വിഷാദദൃശ്യങ്ങൾ ഇനിയും കാേണണ്ടിവരും.”

2019/09/13
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“എന്തു് പറ്റി ഉണ്ണീ” എന്നു് വിലപിച്ചു നിങ്ങൾ ദുേര്യാധനെന്റ അരികിേലേക്കാടി
െച്ചന്നതു ഭീമെന പ്രേകാപിപ്പിച്ചേല്ലാ. േപാർക്കളേനട്ടം അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനു പക�
രം നിങ്ങൾ ‘തനിസ്വഭാവം’ കാണിച്ചു എന്നാണു നകുലൻ നിരീക്ഷിച്ചതു്”, െകാട്ടാരം
േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു. പതിെനട്ടാം ദിവസം സന്ധ്യ.

“മതിപ്പു േതാന്നുന്ന പ്രവർത്തി കൗരവൻ െചയ്യുന്നതു് കണ്ടിട്ടും, പ്രതിേയാഗിയാ�
യി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െപാതു ഇടത്തിൽ കൗരവൻ മാരകമായി മുറിേവൽക്കുേമ്പാൾ,
ആക്രമിച്ചതു് പാണ്ഡവനാെണങ്കിലും, മുറിേവറ്റവെന സാന്ത്വനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇെതാ�
െക്ക നിങ്ങൾ വിധി എഴുതുകയാെണങ്കിൽ, കാപട്യത്തിെന്റ നിറകുടെമന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിക്കാം. തിരക്കുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ േപാർക്ക�
ളത്തിൽ ജീവത്യാഗം െചയ്ത കൗരവർക്കാത്മശാന്തിക്കായി പാണ്ഡവ പാളയത്തിൽ
പാഞ്ചാലി നയിക്കുന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനക്കു ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിേശാധിക്കണം.”

2019/09/14

“അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു വിരാടരാജധാനിയിെല പാചകക്കാരൻ ഇേപ്പാൾ
ഹസ്തിനപുരി പ്രതിേരാധ വകുപ്പു് േമധാവി! എങ്ങെന വിലയിരുത്തുന്നു ആ കാലഘ�
ട്ടം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വിയർത്തദ്ധ്വാനിച്ചു േവണം വിശപ്പടക്കാൻ എന്നു് അേതാെട േബാേധാധയമു�
ണ്ടായി. പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്താളം വനവാസക്കാലത്തു, അക്ഷയപാത്രം വഴി മൂന്നു
േനരം കിട്ടിയ സൗജന്യഭക്ഷണത്തിെന്റ വിപണി വില, വിരാട ഊട്ടുപുരയിൽ േദ�
ഹാദ്ധ്വാനം െചയ്തു പലിശയടക്കം തിരിച്ചടച്ചു”, വളർത്തുമൃഗത്തിെന്റ തുട െപാരിച്ചതു്
കടിച്ചമുറിച്ചു തിന്നുന്ന വൃേകാദരൻ സുഭിക്ഷ ഭക്ഷണത്തിെന്റ നിർവൃതിയിലായി.

“തിണ്ണ നിരങ്ങി െകാട്ടാരം േലഖിക നാണമില്ലാെത േചാദിക്കുന്ന ഓേരാ തല
തിരിഞ്ഞ േചാദ്യത്തിനും നീ വസ്തുതക്കു് േചരാത്ത മറുപടി പറയുന്നു എന്നു് െമാ�
ത്തം ഞങ്ങൾക്കു് പരിഭവമുണ്ടു്. കൗരവരാജവധുക്കൾക്കു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ വായി�
ച്ചു രസിക്കാൻ ഞങ്ങളുെട െചലവിൽ തെന്ന നീ പാണ്ഡവെര ദുഷിക്കേണാ?”, യു�
ധിഷ്ഠിരൻ പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. മറ്റുനാലു പാണ്ഡവർ പിന്തുണച്ചു.

“സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യമാണിവിെടെയന്നു ‘വസ്തുതക്കു േചരുന്ന’ വിധം ഓേരാ അഭി�
മുഖത്തിലും തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുേമാ ചൂതുകളിയിൽ നിങ്ങൾക്കു് നഷ്ട�
െപ്പട്ട പൗരാവകാശം?”

2019/09/16

“വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഗാന്ധാരം, മാദ്ര, കടേലാര ദ്വാരക മുതൽ കിഴക്കു
കലിംഗ വെര-നാടുവാഴികളും ൈസനികരും േപാർക്കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ, െപാതു�
ഭാഷ ഇേല്ല പരസ്പരം വിനിമയം െചയ്യാൻ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാണ്ഡവ ൈസ�
ന്യാധിപേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െകാല്ലാനിറങ്ങിയവർെക്കന്താണു് ആശയവിനിമയം? മുമ്പിൽ കണ്ട ശത്രുതല
ഉരുട്ടുന്നതിൽ കവിെഞ്ഞന്തു െപാതുഭാഷ െകാല്ലുന്നവനും ചാവുന്നവനും?” യുദ്ധന�
ടത്തിപ്പുകാരായ കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരിയുെട ആയുധപ്പുരയിൽ അനു�
വദിച്ചുകിട്ടിയ ഗുണേമന്മയില്ലാത്ത അമ്പും, വില്ലും, വാളും, ഗദയും, അതൃപ്തിേയാെട
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പരിേശാധിക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാല കിരീടാവകാശിയും ദ്രൗപദിയുെട സേഹാദ�
രനുമായ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ.

“സമാനതയില്ലാെത്താരു അഭിമുഖം തരാേമാ?,” െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠി�
രേനാടു് േചാദിച്ചു, “ഉടെന പ്രസിദ്ധീകരിക്കിെല്ലങ്കിലും, അഭിമുഖം കയ്യിൽ േവണം
എന്നു് പത്രാധിപർ.”

“ ചരമക്കുറിപ്പു േനരേത്ത തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട മു�
െന്നാരുക്കം പ്രശംസനീയം. വരൂ. അത്താഴം നമുെക്കാരുമിച്ചു കഴിക്കാം. പാഞ്ചാ�
ലിയുെട തീൻശാലയിൽ തെന്നയാവെട്ട അന്ത്യെമാഴി.”

“ഹൃദയം തുറക്കാൻ അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം നിങ്ങൾ പരിതപിക്കുന്നു, പാർ�
ശ്വവത്കൃതെനന്നു. കാര്യം തിരക്കിയേപ്പാൾ അറിഞ്ഞു, െചറുപ്പത്തിൽ ദുേര്യാധ�
നൻ അംഗരാജാവായി നിങ്ങെള അഭിേഷകം െചയ്തു എന്നും?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“എവിെടയാണു് ഈ അംഗരാജ്യെമന്നു ദുേര്യാധനേനാടേപ്പാൾ േചാദിച്ചറി�
യാൻ വിട്ടു േപായി. മണ്ണും മരവും ഉള്ള ഇടമാണെതങ്കിൽ, പാണ്ഡവർ കാടുെവട്ടി
െകാട്ടാരം പണിത േപാെല എനിക്കും സ്ഥാപിക്കാമായിരുന്നു നവ രാജവംശം.”

2019/09/18

“സതിയനുഷ്ഠിക്കാൻ പ്രിയതമെയാന്നുമില്ലാെത കീചക ശവസംസ്കാരവും കഴി�
ഞ്ഞു, െകാലയാളി െതാട്ടടുത്ത ഊട്ടുപുരയിലുണ്ടു്, പിടികൂടി ഗൂഢാേലാചന െവളിച്ച�
ത്തുെകാണ്ടുവരാൻ വിരാടനു് ഊർജ്ജസ്വലതയില്ല, പേരതൻ ൈസനികേമധാവി�
യും അവിവാഹിതനും നിങ്ങൾക്കു് െകാച്ചനുജനുമേല്ല?, പേരതാത്മാവു് െപാറുക്കു�
േമാ മഹാറാണികൂടിയായ േജ്യഷ്ഠത്തിയുെട അവഗണന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക വി�
രാടരാജ്ഞി സുേദഷ്ണേയാടു് േചാദിച്ചു. ഉറ്റ േതാഴി ൈസരന്ധ്രി വാതിലിപ്പുറത്തു നി�
ന്നവെര േനാക്കി.

“െകാന്നതാെരന്നു ദൂെര ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിലിരുന്നു ആയുഷ്ക്കാല ബ്രഹ്മ�
ചാരി തുടയിലടിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചേല്ലാ. വിരാട കുറ്റാേന്വഷണ വിഭാഗം േമധാവിക്കറി�
യാത്ത െകാട്ടാര രഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തിയ പിതാമഹൻ, ഒന്നു് കൂടി പ്രവചിക്കാമാ�
യിരുന്നിേല്ല, ചത്ത കീചകെന്റ അനന്തരവൾ ഉത്തര രാജകുമാരി നാെള വിവാഹം
കഴിക്കുക, െകാന്ന ഭീമെന്റ സേഹാദരപുത്രനായ അഭിമന്യുവിെന ആയിരിക്കും?”

“ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താൻ െകൗരവർ നിേയാഗിച്ച പാ�
ണ്ഡവർ, ചുമതല ശരിക്കും െചയ്യുന്നിേല്ല?, അേതാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
സന്ധ്യ. നീെരാഴുക്കിൽ കുളിക്കാൻ േപാവുകയായിരുന്നു വനവാസക്കാല പാണ്ഡ�
വരുെട അയൽക്കാരായ പരിത്യാഗികൾ.

“സുരക്ഷെയ കുറിച്ചു് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, പാടുെപട്ടു േപാറ്റി വളർത്തുന്ന മൃ�
ഗങ്ങൾ, മുയലും മാനും, രാത്രി കൂട്ടിൽ കയറ്റുേമ്പാൾ എണ്ണിെപ്പടുത്തിയതും, പിേറ്റന്നു്
കൂടു് തുറക്കുന്നതും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല. എങ്ങെന െപാരുത്തെപ്പടും, അേല്ല?, തല
മറച്ചു േപാവുന്ന ‘ഭീമ’െന േനാക്കുക, ഇളമാംസ പ്രിയൻ, സന്ധ്യ മയങ്ങിയാൽ ഇര
േതടി െതാഴുത്തുകളിേലക്കു ഇടിച്ചു ഇറങ്ങുകയായി.”
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2019/09/19

“കുട്ടി ഒന്നു് മതി എന്ന പാഞ്ചാലിയുെട കടുംപിടിത്തത്തിൽ കലങ്ങിേയാ പാ�
ണ്ഡവഹൃദയങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഇഷ്ടേക്കടുെണ്ടങ്കിൽ ആദ്യരാത്രിയിൽ തെന്ന അർജ്ജുനെന കൂെട കിടത്തി
വാതിൽ നാലുേപർക്കുേനെര െകാട്ടിയടക്കമായിരുന്നിേല്ല? പകരം, തരം കിട്ടുേമ്പാ�
െഴാെക്ക കുന്തിെയ കുറ്റം പറയുന്നെതാരു ഹരമാണവൾക്കു്. ഞാനും ഭീമനും ൈക�
ക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുേമ്പാൾ, കുന്തി പൂചൂടി സന്ധ്യക്കു് പുരുഷപ്രേലാഭനത്തിനായി
പടിയിറങ്ങുന്നതു് മാദ്രി പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് മാതൃത്വത്തിനു േവണ്ടിയായിരുന്നു.
ഭാര്യയുെട ആദ്യഗർഭം കാലനിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ െഞട്ടിയ പാ�
ണ്ഡു, സന്യസ്ഥർ വഴി േനടിയ പച്ചിലമരുന്നുകൾ െകാടുത്തു അലസിപ്പിക്കാൻ േപ്ര�
രിപ്പിച്ചു. ഗർഭം സ്ത്രീക്കു് ശിക്ഷയല്ല മാതൃത്വത്തിേലക്കുെള്ളാരു തീർത്ഥയാത്രയാെണ�
ന്നു പറഞ്ഞു, പച്ചില തട്ടിെയറിഞ്ഞ കുന്തിെയവിെട, ബീജദാനിെയ മുൾമുനയിൽ
നിർത്തുന്ന പാഞ്ചാലിെയവിെട? ഔദാര്യം െചയ്യുന്നേപാെലയാണ വൾ ഗർഭധാ�
രണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടതു് ഞങ്ങേളാടു് വിേവചനേമാ അർജ്ജുനേനാടു് പക്ഷപാത�
േമാ കണ്ടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കിരീടാവകാശികൾ ആവുെമന്ന പ്രത്യാശയി�
ല്ലാെതയാണവൾ ഗർഭധാരണെത്ത അലസൽ ഭീഷണിക്കു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചതു്
ഒന്നും മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ”, അഞ്ചാമെത്ത നവജാതശിശുവിെന പാഞ്ചാലയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാവുന്ന തയ്യാെറടുപ്പിലായിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനി.

2019/09/20

“ഇത്തവണ നീ േദശാന്തരയാത്രയിൽ അച്ഛെന എവിെടെയങ്കിലും കണ്ടു�
േവാ?”, സുഭദ്ര േചാദിച്ചു. അശാന്തമായ സന്ധ്യ. അമ്മയും മകനും ദ്വാരക കടൽ�
ത്തീരത്തു് നടക്കുകയായിരുന്നു.

“വിരാട രാജധാനിയിൽ കണ്ടു അമ്മാ. ‘നിെന്റ ഭാവി വധു’ എന്നു് ഉത്തരെയ
പരിചയെപ്പടുത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങെള ജയിപ്പിക്കാൻ നീ േസ്താ�
ഭജനകമായ ഒരപൂർവ്വ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കാേമാ? നിനെക്കെന്തങ്കിലും േപാരാട്ട�
ത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ, ഉത്തരയിൽ നിനക്ക്പിറക്കുന്ന മകെന രാജാവാക്കാം എന്നു്
ൈക പിടിച്ചു് സമ്മതം േചാദിച്ചു. ആ മുഖെത്ത ൈദന്യത കണ്ടു്, എന്താണു് ‘അപൂർ�
വ്വ സാഹചര്യ’െമന്നു േചാദിക്കാെത വാക്കു ഞാൻ െകാടുത്തു അമ്മാ.”

2019/09/22

“ഇെന്നന്താ പാണ്ഡവ വനാശ്രമത്തിൽ ഭീതിജനകമാെയാരു മൗനം?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു., “അേതാ, ഈ കാണുന്ന ഇടക്കാല ദാമ്പത്യശാന്തതക്കു്
പിന്നിൽ െകട്ടുെപാട്ടുെന്നാരു െകാടുംകാറ്റുേണ്ടാ?”

2019/09/23
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“ഇനിയും കളിച്ചാൽ പൗരാവകാശം നഷ്ടെപ്പടുെമന്നേല്ല ദുേര്യാധനൻ കാര്യ�
മായി പറഞ്ഞതു്?”, ഹസ്തിനപുരിയുെട ‘സാംസ്കാരികനായകൻ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന
ചാർവകേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പതിമൂന്നു വർഷേത്തക്കു് പൗരാവകാശനിേഷധനം എന്ന ദുേര്യാധന പ്രസ്താ�
വന അർത്ഥവ്യക്തതയില്ലാെത ചുരുങ്ങിേപ്പായി എന്നതായിരുന്നു ആ കൗരവപദ�
പ്രേയാഗത്തിൽ കണ്ട പരിമിതി. കുരുവംശ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹ�
രി േചാദിക്കാനുള്ള പൗരാവകാശം പിന്നീടുണ്ടാവില്ല എന്ന അനുേച്ഛദം കൂടി േചർ�
ത്തു്, നിർണ്ണായക വാെമാഴിപ്രസ്താവന കുരുവംശ രാജമുദ്രയുള്ള ഔേദ്യാഗികേരഖ�
യാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ, മഹാഭാരതയുദ്ധം തെന്ന നിയമപരമായി നിലനിൽപ്പില്ലാ�
െത അപ്രസക്തമാവിേല്ല? ഇതുവെര കിട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്ന മൂന്നു േനരം സേസ്യതര
ഭക്ഷണത്തിനു െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുരയിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രേവശനം നിേഷധിച്ചുെകാ�
ണ്ടല്ല തിരിച്ചടിയിൽ ദുേര്യാധനൻ എെന്ന ശിക്ഷിേക്കണ്ടതു്.”

2019/09/24

“എവിെട തിരിെഞ്ഞാന്നു േനാക്കിയാലും മൺഭരണികളിൽ െതളിനീർ, സൗജ�
ന്യഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഊട്ടുപുരകൾ, ശുചിമുറികൾ-എന്നിട്ടും സമരമുഖം തുറന്നു പാ�
ണ്ഡവർെക്കതിെര മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിെന്റ കാര്യെമന്താണു്?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. അതീവസുരക്ഷാേമഖലയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ കൗരവരാജവിധവകൾ
“വിട്ടു തരൂ ഘാതകെന” എന്നു് ഒച്ചെവക്കുന്ന ശീതകാല പ്രഭാതം.

“കുടിെവള്ളവും ധാന്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പാണ്ഡവഭരണകൂടത്തിെന്റ കബളി�
പ്പിക്കലിൽ കുറച്ചുകാലം ഞങ്ങളും വീണു. പാഠം പഠിച്ചു. പിെന്ന സംഘടിച്ചു. കുരു�
േക്ഷത്രയുെട പാണ്ഡവ വിജയ വാർഷികം ആേഘാഷിക്കാൻ നാെടാട്ടുക്കു് ഭരണകൂ�
ടം അലങ്കരിക്കുേമ്പാൾ, ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവത്യാഗം
െചയ്ത നൂേറാളം കൗരവ ആത്മാക്കൾ മന്ത്രിക്കുന്നു-ഞങ്ങെള കഴുത്തു െഞരിച്ചു െകാ�
ന്ന ഭീമെന പിടിച്ചുനിർത്തി െപാതുനിരത്തിൽ േതാലുരിക്കൂ.”

2019/09/26

“എങ്ങെന ഓർക്കെപ്പടാനാണു് േമാഹം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
ശരശയ്യ, ശിശിരകാല പ്രഭാതം.
“എെന്ന വീഴ്ത്തിയതു് പാണ്ഡവായുധമാെണങ്കിലും, ഭാവിയിലവർ മഹത്വെപ്പടു�

ത്താൻ േപ്രരിതരാവും. ഞാെനാ ‘രവിശ്വസ്ത ൈസന്യാധിപൻ’ എന്നു് കൗരവർ അട�
യാളെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു, ഉന്മൂലനാശത്തിനവർ ഇരകളായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ. ബഹു�
സ്വര കൗരവ വിധവകൾ ‘രക്തസാക്ഷി’െയന്നു വിളംബരെപ്പടുത്തുെമന്നാെണെന്റ
വിശ്വാസം, പുതുതലമുറ കുമാരികൾ ‘പുരാതന വസ്തു’െവെന്നെന്ന പരിഹസിച്ചിരു�
െന്നങ്കിലും. പ്രാണെനടുത്തതു പാണ്ഡവർ എന്നതാെണാരു ആശ്വാസം കാരണം,
യുദ്ധം ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ. രാജപദവിയിൽ ആദ്യം െച�
േയ്യണ്ടിവരിക േദശരത്ന പുരസ്കാരത്തിലൂെട എെന്ന ‘ൈകവശെപ്പടുത്തുക’െയന്ന
തന്ത്രമായിരിക്കും. കൗരവ വിധവകൾക്കും പാണ്ഡവർക്കും ഞാെനാരു ചട്ടുകമായി�
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രിക്കാം, പെക്ഷ മറക്കെപ്പടിെല്ലന്ന േമാഹേത്താെട ശരശയ്യയിൽ നിന്നു് ചിതയി�
േലക്കു്, വിട.”

2019/09/27

“വഴിയിലാെരങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിേല്ല കാട്ടിൽ േപായിട്ടു്. ധൃതരാഷ്ട്രർ തിരിച്ചറിയുെമന്ന

പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ണുെകട്ടി കാഴ്ച മറച്ച ഗാന്ധാരി ശബ്ദം േകട്ടിട്ടും തി�
രിച്ചറിഞ്ഞില്ല. തിരിച്ചറിെഞ്ഞങ്കിലും, വിേവകത്തിെന്റയും ശരിെപരുമാറ്റത്തിെന്റയും
മാതൃകയായ വിദുരർ പിൻവാങ്ങി. കാവൽക്കാർ ഞങ്ങെള പിടികൂടി അനാഥാലയ�
ത്തിേലക്കയക്കാൻ കാളവണ്ടി ഒരുക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു നായ അടുേത്തക്കു് കുതിച്ച�
തു്, കുട്ടികെള കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഒതുങ്ങി. അടുത്തു് വന്ന നായ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന�
തിനു പകരം, വിേധയത്വേത്താെട വാലാട്ടാൻ തുടങ്ങി.” വിദുരർ സംശയം മാറിയ
േപാെല മുറ്റേത്തക്കു് ധൃതിപിടിച്ചു വന്നു എല്ലാവേരാടുമായി പറഞ്ഞു,

“സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു കാട്ടിൽ േപാവുേമ്പാൾ ഈ വളർത്തു നായ കുട്ടിയായി�
രുന്നു. നിങ്ങൾ അതിെന പരിചരിച്ച ഓർമ്മ കാലെമത്ര െചന്നിട്ടും മറന്നിട്ടില്ല എന്നു്
വ്യക്തമായി. നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ േപായ ദിവസം മുതൽ േകാട്ടക്കു് മുകളിൽ വടക്കൻ
ഭാഗേത്തക്കു് േനാക്കി കാത്തുനിൽക്കുമായിരുന്നു, നാം സാധാരണ മനുഷ്യർ സമാ�
നബാല്യാനുഭവങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുെമങ്കിലും. കുന്തിയും കുട്ടികളും അരമന�
യിേലക്കു വരൂ നിങ്ങൾ അവകാശികളാണു് അഭയാർത്ഥികളല്ല എന്നു് ഞാൻ െകാ�
ട്ടാരത്തിെന്റ അകത്തളങ്ങളിൽ ഔേദ്യാഗിക സൂചന െകാടുത്തു.”

“േനതൃപാടവം വ്യക്തമാക്കുേമ്പാഴും യുധിഷ്ഠിരൻ ധാർമ്മികത വിടാത്ത ഓർമ
വല്ലതുമുേണ്ടാ, പങ്കുവക്കാൻ?”, നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

തളർന്നിരുെന്നങ്കിലും, വീര്യം വിടാെത, ഒരു പ്രമുഖെകൗരവെന ഓടിച്ചിട്ടു് പി�
ടിച്ചു്, െഞക്കിെക്കാല്ലാനുള്ള േമാഹം ഈ കരളിൽ തിളക്കുേമ്പാൾ, അരെക്കട്ടിലാ�
േരാ ഊരാകുടുക്കിട്ടു കയർ പിന്നിേലക്കു് വലിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയേപ്പാൾ,
“വാളുള്ളേപ്പാൾ നീ നഗ്നഹസ്തങ്ങൾ െകാണ്ടു് പ്രതിേയാഗിെയ അധാർമ്മികമായി
െഞക്കിെക്കാല്ലുേമാ?” എന്നു് ശാസനയുെട സ്വരത്തിൽ േചാദിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ,
ബന്ദിെകൗരവെന തട്ടിപ്പറിെച്ചടുത്തു മലർത്തിക്കിടത്തി കഴുത്തറത്തു ഭീമെന െവല്ലു
വിളിച്ചു, “ഇന്നു് നീെയത്ര െകൗരവമാറുപിളർത്തി?”

2019/09/28

“ശത്രു െകാല്ലെപ്പട്ടിേല്ല? ചരമശുശ്രൂഷയിലും ശവമടക്കിലും അനുസ്മരണേയാഗ�
ത്തിലും സ്മൃതിമണ്ഡപനിർമ്മിതിയിലും സജീവസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ‘ശാന്ത’ഭീമെന
ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്നിട്ടിേപ്പാൾ പുള്ളിക്കാരെനന്താ ദുേര്യാധനപ്രതിമെയ ചാ�
ട്ടവർെകാണ്ടടിച്ചു ‘രൗദ്ര’ ൈവകാരികതേയാെട േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക മഹാറാണി പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“വധം പൂർണ്ണമാവും മുമ്പു് േജതാക്കൾക്കു സ്ഥലം വിേടണ്ടിവന്നതുെകാണ്ടു്,
ഉള്ളിൽ ഉള്ള േക്ഷാഭം ആവിഷ്കരിക്കാനായിെല്ലന്നു ഭീമൻ േഖദിച്ചിരുന്നു. ഈയി�
െട വേയാജന വിഷാദേരാഗിയായേപ്പാൾ സ്ഥിതിമാറി. ഇേപ്പാഴാണു് വധിക്കാൻ
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അവസരം കിട്ടുന്നെതങ്കിൽ, െകാല്ലും മുമ്പു് പ്രതികാരവചനങ്ങൾ എണ്ണിെയണ്ണിപ്പ�
റയൂ എന്ന നിർേദ്ദശേത്താെട ഈ പ്രതിമ ഞാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ ഒരുക്കിെക്കാടു�
ത്തു. ‘വിചാരണ’യിൽ സഭാപർവ്വവും വാനപ്രസ്ഥവുമായാൽ, നാടകീയതേയാെട
മഹാഭാരത പുനരാവിഷ്കാരം ഭീമേനാട്ടത്തിലൂെട േനരിൽ കാണാം.”

“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുേമ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ നിങ്ങളുെട അച്ഛേനാടു് പണം
േചാദിച്ചു എന്നു് കൗരവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ?” ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥ�
ത്തിേലക്കു േപാവുന്നതിനുള്ള മുെന്നാരുക്കത്തിലായിരുന്ന പാഞ്ചാലിേയാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തിയാൽ െകൗരവേരാടു് നിത്യെച്ചലവിനു കടം േചാദിേക്ക�
ണ്ടിവരാവുന്ന മാനഹാനി ഒഴിവാക്കാൻ, പാഞ്ചാലിയുെട സ്ത്രീധനത്തിൽ നിന്നു് രത്ന�
ങ്ങൾ ചിലതു് വിൽക്കെട്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ അച്ഛേനാടു് േചാദിച്ചു എന്നെതാരു
വസ്തുതയാണു്. “അവളണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നവരത്നങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു െകാടുത്ത�
െതാന്നുമല്ല, കർണെന്റ കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ േപാെല, അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ ചർമ്മ�
ത്തിൽ േചാര കിനിയുന്ന അപൂവ്വയിനം ജനിതകൈവകല്യമാണു്. യാഗാഗ്നിയിൽ
നിന്നവൾ വളർച്ചെയത്തിയ സ്ത്രീശരീരവുമായി വന്നേപ്പാൾ ആ സ്വർണ്ണേശാഭ ഉട�
ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണു്”, എന്നു് പാഞ്ചാലരാജാവു് ‘രഹസ്യം’ െവളിെപ്പടുത്തിയ�
േപ്പാൾ വിരണ്ടു േപായ യുധിഷ്ഠിരൻ, പിെന്ന കള്ളവിരൽ െകാണ്ടു് േപാലും ‘ജനിത�
കൈവകല്യ’ത്തിൽ െതാട്ടുേനാക്കിയില്ല.”

2019/09/29

“വിവാഹത്തിനും കുടിേയറ്റത്തിനും ഇടെക്കാരിടേവളയിെല അന്തഃപുരപരിച�
യം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ നൂേറാളം കൗരവരാജവധുക്കെള കയ്യിെലടുത്തു എേന്നാ? സം�
ഘർഷം നിറഞ്ഞ സ്വത്തുതർക്കെത്ത പറ്റി നിഷ്കളങ്കരാേണാ അവർ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കുരുവംശസ്വത്തിൽ പാണ്ഡവർക്കു് ഓഹരി തരാൻ കൗരവെര തലയിണമന്ത്ര�
ത്തിലൂെട േപ്രരിപ്പിക്കൂ എന്നല്ല ഞാനവേരാടു് മന്ത്രിച്ചതു്, മറിച്ചു, െപണ്ണുടൽ കരുത�
േലാെട പരിപാലിച്ചാൽ എങ്ങെന ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ എളു�
പ്പം നിങ്ങൾക്കടിമെപ്പടും എന്നായിരുന്നു.”

“ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയതാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു ഭാര്യയും കുന്തി�
യുെമാത്തു കാട്ടിേലക്കു് ജീവിതാന്ത്യം െചലവഴിക്കാൻ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി അന്തിയു�
റങ്ങിയ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു അന്ധനും വൃദ്ധനുമായ ധൃ�
തരാഷ്ട്രർ.

“പരിത്യാഗികളായി കാട്ടിൽ കുരുവംശപാളയം സ്ഥാപിച്ചു അന്നന്നെത്ത
അപ്പം കൃഷി െചയ്തുണ്ടാക്കി ഇേപ്പാഴും കൗരവർ നൂറുേപരും ജീവിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ എനിക്കുത്സാഹമായി. തത്സമയ യുദ്ധവാർത്തയിൽ സഞ്ജയൻ വഴി
േകട്ടതു്, അവെരെയല്ലാം ഭീമൻ കുരുേക്ഷത്രയിൽ െകാന്നു എന്നായിരുന്നു. മരിച്ചതു്
‘മായാകൗരവ’രാെണന്നിേപ്പാൾ ആധികാരികമായ വിവരം കിട്ടിയേതാെട, ഭീമൻ
വിഷാദേരാഗിയായി. പാണ്ഡവർക്കു് അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രേവശനാനുമതി നിേഷധി�
ച്ചു പാഞ്ചാലിയിേപ്പാൾ ‘ഭദ്രകാളി േവഷ’മാടുന്നു. ഒരു േനരെത്ത ഭക്ഷണത്തിനായി
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ഞങ്ങൾ െപാരിെവയിലത്തു വരിനിൽക്കണം എന്നായി. ൈവകാെത കൗരവ പാ�
ളയം നാമാവേശഷമാവണെമന്നാണു് ദുേര്യാധനെന്റ തീരുമാനം. അേപ്പാൾ, പടി�
യിറങ്ങാൻ േപ്രരണയായി. ഭൗതിക േനട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ പാണ്ഡവർ എവിെട,
അതീതേലാകെത്ത കുറിച്ചു് ഇേപ്പാേഴ വിഭാവന െചയ്യുന്ന കൗരവെരവിെട.”

“ഹൃദയം െപാട്ടിയാണു് പാണ്ഡു മരിച്ചെതന്ന വ്യാഖ്യാനം സന്യസ്ഥരിൽ നിന്നു�
ണ്ടായേല്ലാ. മുനിശാപം ഇരെയ കെണ്ടത്തി എന്നും. വസ്തുതയുമായി ബന്ധെപ്പടു�
ത്തി എങ്ങെന േബാധ്യെപ്പടുത്തും സംശയേരാഗികെള?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തി�
േയാടു് േചാദിച്ചു. പാണ്ഡുചിതയിൽ മാദ്രി െവന്തുതീർന്നേപ്പാൾ പാണ്ഡവരുെമാത്തു
കുടിലിേലക്കു് മടങ്ങുന്ന േനരം

“അവയവെമന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിെന്റ ശക്തിദൗർബല്യങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ�
ക്കു് വിേധയെമന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾക്കു് േവണ്ടതു് രണ്ടു സ്ത്രീകെള അപകീർത്തി�
െപ്പടുത്തുന്ന ആഖ്യാനമാെണന്നു വ്യക്തം. ഭാര്യമാർ പരപുരുഷരതി ആസ്വദിക്കുന്ന�
തു് കണ്ട പാണ്ഡുഹൃദയം െപാട്ടിച്ചിതറി എന്നു് എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഹസ്തി�
നപുരിയിൽ അഭയാർത്ഥികളായി െചല്ലുേമ്പാൾ, നാട്ടുകാർ കൂക്കിവിളിക്കെട്ട. മാദ്രി
ഭാഗ്യവതി സതി അനുഷ്ടിച്ചവൾ ചാരിത്ര്യവതിയായി േലാകെമങ്ങും മഹത്വെപ്പടും.
അഞ്ചു ആൺകുട്ടികളുെട പരിപാലനചുമതലയുള്ള ഞാേനാ? വ്യഭിചാരിണി!.”

2019/09/30

“ചതിച്ചുെകാന്നതിൽ െനാമ്പരമുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുന്തി�
യുെട ആദ്യെത്ത മകെനന്നു പരെക്ക സംശയിക്കെപ്പടുന്ന കൗരവ സർവ്വൈസന്യാ�
ധിപെന്റ െകാച്ചുമകളുെട വിവാഹസൽക്കാരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു േകാട്ടക്കകേത്ത�
ക്കു തിരിച്ചു േപാവാൻ രഥത്തിൽ കയറുന്ന അർജ്ജുനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കാറുമൂടിയ ആ കുരുേക്ഷത്ര സന്ധ്യയിൽ ഞാനും അവനും അെമ്പയ്യാൻ ഒരു�
ങ്ങി േപാർക്കളത്തിൽ പരസ്പരം േനരിട്ടു എന്നതു് േനരു തെന്ന. ദുരൂഹസാഹചര്യ�
ത്തിൽ ചളിയിൽ താണ രഥചക്രങ്ങൾ ഉയർത്താൻ അവെന്റ േതരാളി ശല്യൻ വിസ�
മ്മതിച്ചതും ശരിയാണു്. നിവൃത്തിയില്ലാെത സ്വയം മണ്ണിലിറങ്ങിനിന്നു് ചക്രം ഉയർ�
ത്താൻ പാടുെപടുന്ന കർണ്ണെന അനുകമ്പേയാെട ഞങ്ങൾ േനാക്കുേമ്പാൾ ആയി�
രുന്നിേല്ല, മാനം വിണ്ടുകീറിയ ഇടിമിന്നലിൽ ആ ധീരൈസനികേമധാവി തൽക്ഷ�
ണം മരണമടഞ്ഞതു്? അതു് കണ്ടു മനമിടിഞ്ഞ ഞാൻ ആവനാഴിയിേലക്കു അമ്പു
തിരിച്ചിട്ട ഓർമ്മയുമുണ്ടു്. സത്യാവസ്ഥ അതായിരിെക്ക, കഥയറിയാെത നിങ്ങൾ
അർജ്ജുനസ്വഭാവഹത്യക്കു ഇനി കൂട്ടുനിന്നാൽ, ശരിക്കും െതറിക്കുക പരദൂഷണ�
ക്കാരിയായ നിെന്റ തലയായിരിക്കും.”

2019/10/01

“കൺെകട്ടഴിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഉറച്ച കാൽവയ്പ്പുകളാണേല്ലാ ഗാന്ധാരിക്കു്. ഒരു
ൈക അന്ധധൃതരാഷ്ട്രെര മുറുെക പിടിക്കുേമ്പാൾ മറുൈക നിങ്ങെള. അന്തിമ
പദയാത്രയിൽ വലഞ്ഞുനടന്നവശയായിട്ടും തുണക്കു വന്നിേല്ല ആ പഴയ പങ്കാളി�
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കൾ?” പാണ്ഡവപിതൃക്കളായ ആകാശചാരികെള ഓർത്തു െകാട്ടാരം േലഖിക കു�
ന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. 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 ഭർത്തൃമാതാവു് ജീവിതാ�
ന്ത്യം െചലവഴിക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങുേമ്പാൾ, കൗശലത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണ�
ടച്ചു അേല്ല? േപാവരുേത, െപാന്നുേപാെല േനാക്കാം എന്നു് പറേയണ്ടതായിരു�
ന്നില്ല-അഞ്ചു പുത്രന്മാരുെട ഏകവധു?”, വിഷാദേരാഗികളായ വേയാജനങ്ങേളാടു്
പാഴ്വാക്കു് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ എന്ന െപാതുസംവാദത്തിലായിരുന്ന മഹാ�
റാണിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിച്ച വനിതയേല്ല കുന്തി? കാട്ടുകുടിലിെല തറയിൽ
ഭർത്താവു് േരാഗിയായി കിടക്കുേമ്പാഴേല്ല, മർത്യജീവിതം വന്ധ്യമായി തുടർന്നാൽ
േപാരാ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ, പരപുരുഷരതി പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ െകാണ്ടുവ�
ന്നതു്? ഖാണ്ഡവവനത്തിേലക്കു് ഞങ്ങൾ കുടിേയറാൻ നിർബന്ധിതരായേപ്പാൾ,
ഞാനും കൂെട വരാം എന്നു് കുന്തി ഉത്സാഹിച്ചിരുേന്നാ?, അേതാ, ഇനിയുള്ള കാ�
ലം ഗാന്ധാരിക്കു് തുണയായി ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കഴിയും എന്നു് പിൻവാ�
ങ്ങിേയാ? വാനപ്രസ്ഥെമന്നും പറഞ്ഞു ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കുന്തിെയ മൂല്യം കുറച്ചു
വിലയിരുത്തരുതു് ആ മഹതിെയ പ്രശംസിച്ചു തെന്ന ഈ സംവാദം അവസാനി�
പ്പിക്കെട്ട, എെന്നേന്നക്കുമായി പടിയിറങ്ങിേപ്പാവുന്ന രാജമാതാവിെന പാഞ്ചാലി
പിടിച്ചു നിർത്തിയേപ്പാൾ, പ്രതിേരാധിക്കാനാവാെത കുന്തി കീഴടങ്ങി എന്നു് വരും
യുഗത്തിലാരും പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട.”

“ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ മകൻ എന്നു് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിെന്ന
ഇന്നും അവേഹളിച്ചുേവാ?” ഉത്തര േചാദിച്ചു. ഹസ്തിനപുരിയിെല യുദ്ധാനന്തര
പാണ്ഡവ ഭരണകാലം.

“േദ്രാണെര ചതിച്ചുെകാലെപ്പടുത്താനുള്ള പാണ്ഡവ ഗൂഡാേലാചനയിൽ നിറ�
സാന്നിധ്യമായ യുധിഷ്ഠിരനാണു് ‘അർദ്ധസത്യം’ എന്ന യുദ്ധസേങ്കതത്തിെന്റ ഉപ�
ജ്ഞാതാവു് എന്നു് കൃപാചാര്യൻ നമ്മുെട ധാർമ്മിഷ്ഠ മഹാരാജാവിെന അധിേക്ഷ�
പിച്ചു. കിരീടാവകാശിയായ ഞാൻ െചേങ്കാൽ കിട്ടിയാൽ. രാജേദ്രാഹികൃപാചാ�
ര്യെര നാടു് കടത്തുകയാവും ആദ്യം െചയ്യുക എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ, െകാട്ടാരഗൂഢാ�
േലാചനയിൽ നിെന്ന സർപ്പവിഷം തീണ്ടി വകവരുത്താൻ അർദ്ധസത്യ വിശ്വാസി�
കെള കൂട്ടുപിടിച്ചുതുടങ്ങി എന്നു് ഉത്തരേയാടു് പറയുക എന്നു് കൃപാചാര്യൻ ആജ്ഞാ�
പിച്ചു അമ്മാ.”

“ഓർമ്മക്കുറിെപ്പഴുതിയാൽ കുരുവംശെപ്പരുമക്കു ഭീഷണിയാകുേമാ?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സത്യവതിയുെട കാലം മുതലുള്ള ആധുനിക ഹസ്തിനപുരി ചരിത്രം തക്ഷശി�
ലയിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്കിനിയും മാറിയിേല്ല സംശയം? പാഞ്ചാലിയുെട ആത്മ�



557 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ആറു്

കഥ താേലാലിച്ചുവളർത്തിെയടുത്ത െപരുമക്കു സഹായകരമാവില്ല എന്നു് നവപാ�
ണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിനു േബാധ്യമായി. യുധിഷ്ഠിരെന്റ േരഖാമൂലമായ അനുമതി കൂ�
ടാെത ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ ആത്മകഥ പൂർണ്ണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചാൽ േദശസുരക്ഷാ പരിഗണനയിൽ നിയമ േമൽനടപടി ഉണ്ടാവും. െകാട്ടാരം
േലഖികക്കു് നീണ്ടകാല നിർബന്ധിത വനവാസം ഉൾെപ്പെട.”

2019/10/03

“പാഞ്ചാലി ഞങ്ങൾക്കനുവദിച്ച പഴയ അഭിമുഖങ്ങൾ, വീണ്ടും വായിച്ചു. ഭർ�
ത്താക്കന്മാർ െകാള്ളാം എന്ന ധ്വനിയുണ്ടു്. എന്നാൽ ചൂതുകളിയിൽ േതാറ്റു കാട്ടിൽ
കൗരവ അടിമകളായ േശഷം തന്ന അഭിമുഖങ്ങളിൽ പതഞ്ഞു െപാങ്ങുന്നേതാ ഭർ�
ത്തൃനിന്ദ, അെതന്താ അങ്ങെന?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“രാജസൂയ യാഗത്തിൽ, ചക്രവർത്തിനിപദവിെയ കുറിച്ചു് പാഞ്ചാലിക്കു് പ്ര�
ത്യാശ നൽകുന്ന ഉദയസൂര്യനായിരുന്ന ഞാൻ. ഇന്നു് കൗരവ അടിമെയന്ന നില�
യിൽ നാശചിഹ്ന മായ ധൂമേകതു!.”

“സ്വന്തം ൈക മാത്രം കഴുകിയാൽ േപാരാ എന്ന ഗതി വന്നു അേല്ല?”, അര�
മന തീൻശാലക്കരിെക ഇച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന പാണ്ഡവേരാടു് െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവർ ഉണ്ട പാത്രങ്ങളാണിെതന്നു കരുതിേയാ? ഇന്നേല്ല രക്തസാക്ഷി
ദുേര്യാധനെന്റ ജന്മദിനം? െകാട്ടാര വിരുന്നിൽ മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ വിശി�
ഷ്ടാതിത്ഥികളാെയത്തിയതു് കൗരവരാജവിധവകളായിരുന്നു. അവർ സദ്യ ഉെണ്ട�
ണീക്കുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി യാചിച്ചു, ‘ഇച്ചിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കേട്ട?’ അവർ
സമ്മതിച്ചു. പാഞ്ചാലി ഉെണ്ടണീക്കും മുമ്പു് പാത്രങ്ങെളല്ലാം കഴുകിെയടുത്തിെല്ല�
ങ്കിൽ, അവളുെട ഇച്ചിലും ഞങ്ങൾ കഴുേകണ്ടി വരും.”

“െകാട്ടിേഘാഷിക്കാൻ കുലീനതെയാന്നും ഇല്ലാെത അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനി�
യിൽ ചുരുങ്ങിേപ്പായ കർണ്ണെന ആത്മാർത്ഥത െകാെണ്ടാന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അം�
ഗരാജാവാക്കിയെതന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തിെന്റ ൈകമാ�
റ്റാവകാശം ആ പാവത്തിനു് പാരിേതാഷികമായി ൈകമാറിയതു് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായി�
രുന്നു എന്നു് യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ
പ്രാേയാഗികബുദ്ധി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നിേല്ല, അംഗരാജ്യം
ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അതു് തീെറഴുതിെക്കാടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കിെല്ല�
ന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“മഗധക്കരിെക അംഗരാജ്യമുണ്ടു്. മക്കളില്ലാത്ത അംഗരാജാവു് കൗരവകുട്ടി�
കൾക്കതു ഇഷ്ടദാനമായി തന്നു എന്നതും വസ്തുത. പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ദു�
േര്യാധനനു് ക്രയവിക്രയ അവകാശമുേണ്ടാ എന്നതല്ലേല്ലാ കാമ്പുള്ള കാര്യം. “നീ
ആരുെട മകൻ?” എന്നു് പരസ്യമായി ഭീമൻ െവല്ലുവിളിച്ചേപ്പാൾ, അെതാരു കീ�
ഴാള അവേഹളനമായി കണ്ട ഞാൻ, പട്ടാഭിേഷകപ്രഹസനം വഴി അംഗരാജാവാ�
യി കർണ്ണെന വാഴിച്ചു.”

“എന്നും എെന്നന്നും നിങ്ങൾക്കു് ഞാനാപ്ത മിത്രം’ എന്നവൻ ഇരുൈകകളും
ഉയർത്തി പ്രതിജ്ഞ തന്നിേല്ല? അതിനുേശഷം കർണ്ണൻ അംഗരാജമുദ്രയുള്ള കി�
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രീടവും െചേങ്കാലും തിരുവസ്ത്രവും പ്രതീകാത്മകമായി ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, അംഗ�
രാജ്യത്തിേലക്കു അധികാരമുറപ്പിക്കാനുള്ള പടേയാട്ടത്തിെനാന്നും ഞങ്ങൾക്കുേദ്ദ�
ശ്യമില്ല. െകാട്ടാരം ഊട്ടുപുര മാംസേമളയിൽ നാെള വന്നാൽ, അംഗരാജാവിെനാ�
പ്പം െപാരിച്ച കാളത്തുട തിന്നാെമന്നു ആ ദരിദ്ര ചാർവാകേനാടു് പറയൂ. ഇടെക്കാ�
െക്ക ഒന്നു് വിളിച്ചു അഭിജാത കൗരവർെക്കാപ്പം വിരുന്നുണ്ണാൻ അവസരം െകാടു�
ത്താൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷമാണു് ചാർവാകനും. തിരക്കുണ്ടു്-അംഗരാജ്യത്തിെന്റ
ഒരു പ്രാേദശിക രാജധാനി കുരുവംശ േകാട്ടക്കകത്തു പണി പൂർത്തിയാക്കി േവ�
ണം ഇത്തവണ നവരാത്രി ആേഘാഷിക്കാൻ.”

2019/10/04

“ദുരൂഹമരണങ്ങൾ രാജശ്രദ്ധയിൽ െപടുത്തിയിട്ടും, അനങ്ങുന്നില്ലേല്ലാ ആരും?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക പുതിയ ഹസ്തിനപുരി രാജാവു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ അരമന സർ�
വ്വാധികാരിേയാടു് േചാദിച്ചു, “പ്രതിേഷധജ്വാലയുമായി േകാട്ടവാതിലിൽ തട്ടേണാ
െപാതുസമൂഹം?”

“സമാനരീതിയിൽ അഞ്ചുേപരും ഒെന്നാന്നായി കുഴഞ്ഞുവീണു എന്ന കെണ്ട�
ത്തലിൽ തുടർ അേന്വഷണത്തിനു് രാജാവു് ഇന്നെല രാത്രി ഉത്തരവിട്ടു. ഭൗതി�
കാവശിഷ്ടങ്ങൾ മലമുകളിൽ നിന്നു് ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിേക്കണ്ട പ്രാേയാഗിക
അസൗകര്യം കണക്കിെലടുത്തു രണ്ടു ൈവദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ദർ നാെള രാവിെല യാ�
ത്ര തിരിക്കും. ജഡങ്ങൾ മറവു െചയ്ത ഇടം കാണിച്ചുെകാടുക്കാനും മണ്ണു് മാന്തി
പുറെത്തടുക്കാനും വഴി നയിക്കാനും നിങ്ങൾ, െകാട്ടാരം േലഖിക, തെന്ന േയാ�
ഗ്യ എന്നു് രാജാവിനു് േബാധ്യമുണ്ടു്. അഞ്ചുേപെരയും വിടാെത പിന്തുടർന്നു് അഭി�
മുഖം െചയ്യുകയും മരണെമത്തുന്ന േനരത്തു അരികിലുണ്ടാവുകയും െചയ്ത അേത നി�
ങ്ങൾ, നിങ്ങൾ. ആറാമെത്തയാളുെട തിേരാധാനവും അേന്വഷണത്തിനു് വിേധയ�
മാകും. ഓേരാരുത്തരും കുഴഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത കാൽ മുേന്നാട്ടു�
വച്ചയാൾ എന്ന നിങ്ങളുെട വാർത്ത അതർഹിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂെട വിദഗ്ധസം�
ഘം പരിഗണിക്കും. അരമനവാർത്തകൾ അതിശേയാക്തിയിൽ അവതരിപ്പിക്കു�
ന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക ഉടൻ വിദഗ്ധസംഘത്തിനു മുമ്പിെലത്തി പൂർണ്ണ സഹകര�
ണം െകാടുക്കാനും രാജകൽപ്പന ആവശ്യെപ്പടുന്നു. അനുസരിക്കുക-വഴിയിൽ നി�
ങ്ങൾ ‘കുഴഞ്ഞുവീഴാ’തിരിക്കാൻ.”

“െപണ്ണുടൽ െതാട്ടാൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുെമന്ന മുനിശാപം നാട്ടിലായാലും
കാട്ടിലായാലും ഒരുേപാെല ഫലിക്കിേല്ല? പിെന്ന െചെങ്കാെലാെക്ക എറിഞ്ഞു
പാണ്ഡുവും നിങ്ങളും ധൃതിയിൽ നാടുവിട്ടെതന്തു െകാണ്ടായിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

ബ്രഹ്മചര്യം ‘ഉറപ്പുവരുത്താ’നുള്ള പിതാമഹെന്റ നീണ്ടകാല രതി പരീക്ഷണ�
ത്തിൽ, നിത്യവും ഉറക്കറയിൽ നിനക്കു് പങ്കാളിയാവാേമാ എന്ന നിർേദ്ദശം വന്ന�
േപ്പാൾ, മൂല്യങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട പലതിലും പുനഃപരിേശാധന േവണ്ടിവന്നു. കാശി�
രാജകുമാരികൾ അംബികയും അംബാലികയും വിധവകളായേപ്പാൾ, ബ്രഹ്മചര്യപ�
രീക്ഷണങ്ങൾ സഹിക്കാനാവാെത സത്യവതിെക്കാപ്പം പടിവിട്ടിറങ്ങിയതു് ഞങ്ങ�
െളേപ്പാെല കാട്ടിേലക്കേല്ല? ശന്തനു മരിച്ചേപ്പാൾ, വിധവ സത്യവതി, കിടപ്പറക്കൂ�
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ട്ടു് എന്ന നിർേദശത്തിെനത്രകാലം വഴങ്ങിെക്കാടുത്തു എന്നറിയാൻ അരമനചുവരു�
കൾക്കു െചവിയുണ്ടായിരുന്നു. ഉറക്കറസഹവാസമാണു് ഉന്നെമന്നു പിതാമഹൻ
ഇരുൈകകളും ഉയർത്തി പറയുെമങ്കിലും, ഉറക്കത്തിെലന്നേപാെല േമനിെതാടും,
തേലാടും, വിവസ്ത്രയുമാക്കും. ഒരുമിച്ചു േവണം നിത്യവും കുളിക്കാെനന്നു നിർേദ്ദ�
ശിക്കും. അനുസരണയിൽ കവിെഞ്ഞാരു നിേഷധ പ്രതികരണവും പിതാമഹനു
സ്വീകാര്യമെല്ലന്നറിയിക്കും. ‘വലിയ തമ്പുരാൻ’ എെന്നാരു പ്രതിച്ഛായ നിലനിർ�
ത്തി, സ്വയം ബ്രഹ്മചാരിെയന്നു ഒച്ചെവച്ചു വിേശഷിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും, കരൾ നി�
റെയ പുകഞ്ഞുയർന്ന വന്യരതിഭാവനയായിരുന്നു നിസ്സഹായരായ ഞങ്ങളിലൂെട
ആ ‘പരീക്ഷണകുതുകി’ സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചിരുന്നതു് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ കുരുവംശ�
ചരിത്രത്തിെന്റ താളം െതറ്റും.

2019/10/06

“അത്താഴവിരുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായി? മഹാറാണി സത്യ�
വതിയുെട ജന്മദിനാേഘാഷമേല്ല? മഹാറാണി സ്വയം വിളമ്പിത്തന്ന മധുരം െതാ�
ട്ടുേനാക്കാെതയാണേല്ലാ നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റു േപായതു്?” പാണ്ഡു മാതാവായ അം�
ബാലികേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സത്യവതി വിളമ്പിെക്കാടുത്ത പാൽ കുടിച്ചായിരുന്നിേല്ല ശന്തനു അന്ത്യശ്വാ�
സം വലിച്ചെതന്നു േതാഴികൾ പറഞ്ഞെതാന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. മക്കൾ ചിത്രാം�
ഗദനും വിചിത്രവീര്യനും ജീവൻ െവടിഞ്ഞതു് അസ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ ആയി�
രുന്നു. തീൻശാലയിൽ എെന്നയും അംബികെയയും സത്യവതി അടുപ്പിക്കാറില്ല. വൃ�
ദ്ധശന്തനു വാക്കാൽ െകാടുത്ത ഉറപ്പു പാലിക്കാെത വന്നേപ്പാൾ, സത്യവതി വി�
ഷത്തുള്ളി പാലിൽ കലക്കി കുടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആ ദുർമരണങ്ങൾ. ഭീഷ്മർ സ്വയം
അസ്വാഭാവികമരണത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പട്ടയാളേല്ല? കൃപാചാര്യൻ പറയും, സ്വ�
ച്ഛന്ദമൃത്യുവാണു് പിതാമഹെനന്നു്. അത്തരം അതീതസൗഭാഗ്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും
മനുഷ്യപുത്രിയായ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. എന്നാൽ ഒന്നറിയുന്നു. സത്യവതിയു�
െട നിഴൽ ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാരത്തിൽ കണ്ടാൽ, അന്നവിെട ഒരസ്വഭാവിക മര�
ണം ഉറപ്പു്.”

ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായിരുന്ന അംബാലിക മേനാേരാഗിെയ േപാെല പകച്ചു�
േനാക്കിയും പിറുപിറുത്തും ചുറ്റും സംശയേത്താെട പരതി. ജാലകത്തിന്നപ്പുറത്തു
സത്യവതി പുത്രവിധവെയ ശിേരാവസ്ത്രം െകാണ്ടു് മുഖം മറച്ചു നിരീക്ഷിക്കുന്നതു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖികക്കു് ഒളിേനാട്ടത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു.

2019/10/07

“കടന്നാക്രമണത്തിനു മുതിർന്നെര െചറുക്കാൻ ൈസനികേമധാവിത്വത്തിനു
ധീരേനതൃത്വം നൽകിയ രാജകുമാരെന ‘കുരുവംശദാസൻ’ എന്ന വിശിഷ്ടപദവിയി�
േലക്കുയർത്തുവാൻ ഉന്നതാധികാരസമിതി തീരുമാനിച്ചു എന്നു് േകട്ടേല്ലാ”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക പ്രതിേരാധമന്ത്രാലയത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു. കൗരവരാജവിധവകൾക്കുള്ള ധാന്യവും വസ്ത്രവും േനരിെട്ടത്തിച്ചു മടങ്ങി
വരികയായിരുന്നു ഭരണകൂട അധികാരേശ്രണിയിെല രണ്ടാമൻ.
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“െപാതുജീവിതത്തിെല അഭിമാന നിമിഷം. ഒരാഴ്ചമുമ്പു് ഞാൻ ദുേര്യാധനെന്റ
അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലിയിൽ േപായി ഏകനായി ശ്രമദാനം െചയ്തു. കല്ലും കരടുെമാ�
െക്ക നീക്കി തിരികത്തിച്ചു. കുലേദ്രാഹികളിൽ നിന്നു് കുരുവംശെത്ത രക്ഷിക്കാൻ
കുരുേക്ഷത്രയിൽ സ്വയം കുരുതിെകാടുത്ത വീരനായകൻ ആേരാരുമറിയാെത കിട�
ക്കുന്നെതെന്റ കരൾ േനാവിച്ചു. അടുത്ത ഭരണസമിതിേയാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച
നിർേദ്ദശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യുധിഷ്ഠിരൻ അംഗീകരിച്ചതനുസരിച്ചു വിശുദ്ധപദവിയി�
േലക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടെന ഉണ്ടാവും. കുരുവംശദാസൻ
എന്ന പദവി അർത്ഥമാക്കുന്നതു് എന്താെണേന്നാ? പേരത േപാരാളിയുെട എളി�
മയും സ്വഭാവ പരിശുദ്ധിയും അല്ലാെത മെറ്റന്തു്? അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കൗരവരാജ
വിധവകെള ഉൾെപ്പടുത്തി കുടുംബേയാഗത്തിൽ “അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് അഭിവന്ദ്യൻ”
എന്ന അപൂർവ്വ പട്ടം നൽകുെമന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടതും വസ്തുതയാണു്. െപാതുേവദി�
യിൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ, എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റു നിന്നു് ൈക
െകാട്ടി “േപാർക്കളത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കു് വഴികാട്ടി, നീ ഗംഗാതടത്തിൽ വാഴ്ത്തെപ്പ�
ട്ടവൻ” എന്ന പദവി നൽകി ആദരിക്കും. േകാട്ടവാതിലിനു പുറത്തു ദുേര്യാധനെന്റ
പഞ്ചേലാഹ പൂർണ്ണകായപ്രതിമ അനാശ്ചാദനം െചയ്യും. ദുേര്യാധനദാസൻ എന്നു്
രാഷ്ട്രത്തിനു മുന്നിൽ കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നേതാെട, കൃ�
തജ്ഞതയുെട ഒരു പണത്തൂക്കം എന്ന നിലയിൽ ഈ െകാല്ലെത്ത തിരശ്ശീല വീ�
ഴും, നീണ്ട ആേഘാഷപരിപാടിയുെട ഔേദ്യാഗിക ഏേകാപനം സ്വാഭാവികമായും
മഹാറാണി പാഞ്ചാലിയുെട അധികാരപരിധിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇനി എെന്ന
േപാകാൻ അനുവദിക്കൂ.”

2019/10/08

“അഭിനിേവശമായിരുന്നുേവാ? അേതാ, മൃദുലവികാരമില്ലാെത്താരു രതിേവട്ട�
ക്കാരനായിരുന്നുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പ്രതിനായക അന്ത്യവിശ്രമ
സ്ഥലിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന െചയ്തു പാഞ്ചാലി െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്ന സന്ധ്യ.

“ദുരനുഭവ പട്ടികയിൽ ഇനിയുമുേണ്ടാ എണ്ണിെയണ്ണി ഓർമ്മിക്കുവാൻ എന്നു് നി�
ങ്ങൾ േചാദിച്ചേപ്പാൾ പഴയ വസ്ത്രാേക്ഷപം ആവർത്തിക്കാൻ മാത്രം നിഷ്കളങ്കയല്ല�
േല്ലാ ഞാൻ. നവവധുെവന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവരുെമാത്തു ഹസ്തിനപുരിയിൽ താമ�
സിക്കാൻ കൗരവർ അനുവദിച്ചതു് നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരമായിരുന്നു.
കുന്തി വിദുരർെക്കാപ്പം കൂടി. പ്രഭാതഭക്ഷണം പാചകം െചയ്തു കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡ�
വർ അരമനയിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു പടിയിറങ്ങിേപ്പാവും. അേപ്പാൾ കാണാം, രാജ�
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ദുേര്യാധനൻ. എവിെട നിേന്നാ എേങ്ങാേട്ടാ ഔേദ്യാഗികാവശ്യ�
ങ്ങൾക്കായി േപാവുന്നതിനിടയിൽ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ െതാട്ടരിെക നിറഞ്ഞു
നിൽക്കും. ആസ്വാദ്യകരമായി ആലിംഗനം െചയ്യും. പിൻകഴുത്തിൽ മുഖം അമർ�
ത്തിപ്പിടിക്കും. ഗന്ധം ഇഷ്ടമാെണന്നു പറയും. മൃദുവിരലുകൾക്കേപ്പാൾ പര്യേവഷ�
ണത്തിനു െപണ്ണുടൽ ഉപാധിയില്ലാെത അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിഥിമന്ദിര�
ത്തിെന്റ ആഡംബരവും സ്വകാര്യതയും തണൽമരകൂട്ടങ്ങളുെട നിഴലും, അതു് േപാ�
െല തനിമേയാെട കണ്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അജ്ഞാത വാസക്കാലത്തു വിരാടേസനാപ�
തി കീചകനിലായിരുന്നു. െകാതിപ്പിച്ചു വന്ന ആ യുവേകാമളെന്റ െനഞ്ചിൽ കയറി�
യിരുന്നു വായും മൂക്കും കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഭീമൻ െകാന്നതു് എെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചായിരുന്നു.
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പാപം െചയ്ത ഭീമഹസ്തങ്ങൾെക്കെന്റ ശരീരം സ്പർശനാനുമതി എെന്നേന്നക്കുമായി
നിേഷധിച്ചു. എന്നിട്ടും ആ ശിക്ഷ േപാരാ, േപാരാ എെന്നനിക്കു പിെന്നയും പിെന്ന�
യും േതാന്നി.”

“കർമ്മനിരതരാേവണ്ട പാണ്ഡവർ കയ്യും െകട്ടി നിൽക്കുന്ന അസാധാരണ കാ�
ഴ്ച!. ഭക്ഷണമുണ്ടായിട്ടും എന്താണവർ കാത്തിരിക്കുന്നതു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പാ�
ണ്ഡവ മുഖഭാവങ്ങൾ.

“പതിവിനു വിരുദ്ധമായി ഞാൻ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരി ആദ്യ ഉരുള
കഴിക്കണം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു. അവരയറിയാെത ഞാനതിൽ
പാമ്പുംവിഷം േചർത്തിട്ടുണ്ടാവുെമന്നു സന്യസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പു് െകാടുത്തു എന്നാണ�
റിയുന്നതു് ആരാദ്യം വായിലിടും ആദ്യ ഉരുള എന്ന കഠിന േചാദ്യമാണവർ എെന്ന�
െക്കാണ്ടു് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുന്നതു് പിടി അയഞ്ഞു എന്നു് വരാെത ഞാൻ െചറുക്കു�
ന്നതും അതുതെന്ന. ഇെതാരു വിശപ്പടക്കൽ സമരമല്ല ജീവന്മരണ പ്രശ്നമാണു്.”

2019/10/09

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

“ഏകശിലാദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന എെന്ന ൈലംഗികമായി പ്രേലാഭിപ്പി�
ച്ചതു് തൽക്കാലം വിടുന്നു. പരിഷ്കൃതസമൂഹെമങ്കിലും, വ്യവസ്ഥാപിത അടിമവ്യവ�
ഹാര നിയമത്തിെന്റ അന്തഃസത്തെയ അധിേക്ഷപിക്കുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ ചുവെര�
ഴുത്തു പതിപ്പുകളിൽ അരുതു് എന്നു് താക്കീതു തരുന്നു. ആവർത്തിച്ചാൽ, ഇനിെയാ�
രു മുന്നറിയിപ്പിനു് സാധ്യത ഇല്ലാെത, വിസർജ്ജന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ൈജവമാ�
ലിന്യം നീക്കുന്ന പണി എല്പ്പിക്കുക ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’െയ ആയിരിക്കും.”

“ഊഷ്മളമായിരുന്നുേവാ ഗുരുശിഷ്യ പാരസ്പര്യം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
പാഞ്ചാലെന ബന്ദിയാക്കി അർജ്ജുനൻ േദ്രാണർക്കു ‘ഗുരുദക്ഷിണ’ െകാടുക്കുന്ന
ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞ േനരം.

“കുന്തിയുെമാത്തു് അഭയാർത്ഥികളായി ഹസ്തിനപുരിയിൽ വരുേമ്പാൾ, കൗര�
വർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാത്ത ഇടമില്ലായിരുന്നു. കൗശലപൂർവ്വം പക്ഷം േചർ�
ന്നു് േദ്രാണർ അരമന േപാെലാരു വസതി തട്ടിെയടുത്തു. കാട്ടിൽ വളർന്ന പാ�
ണ്ഡവർ വന്യമൃഗങ്ങളുെട കഴുത്തു കടിച്ചുമുറിച്ചു ചുടുേചാര ഊറ്റി കുടിക്കുെമെന്നാെക്ക
െകൗരവർ െപാലിപ്പിച്ചിരുന്നതു് േദ്രാണർ മുഖവിലെക്കടുത്തു. ഏകലവ്യേനാെടന്ന
േപാെല, ഞങ്ങളുെട തള്ളവിരലും ഗുരുദക്ഷിണയായി ഭാവിയിൽ മുറിച്ചു േമടിക്കുെമ�
ന്നായേപ്പാൾ, രണ്ടും കല്പ്പിച്ചു േദ്രാണെചവിയിൽ യുധിഷ്ഠിര ജന്മരഹസ്യം ഉച്ചരി�
ച്ചു. ധർമ്മിഷ്ഠെനന്നു േമനി പറഞ്ഞിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ മരണേദവതയുെട ഇഷ്ടസ�
ന്തതിയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കാണണമായിരുന്നു ആ മുഖം. െപെട്ടന്നു് കഥ മാറി.
അഞ്ചു പാണ്ഡവെരയും കണ്ടാലുടൻ പുഞ്ചിരിയും പാരസ്പര്യവുമായി.”

2019/10/10
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“രാവിെല നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിനി, സന്ധ്യക്കു് പണയവസ്തു,ഇേപ്പാൾ കൗര�
വഅടിമ. മനം െനാന്തു ആത്മഹത്യ ആേലാചിച്ചുേവാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“അതിനുമുമ്പു് െചേയ്യണ്ട ചില നരഹത്യകൾ ബാക്കിയുണ്ടു്.”
“വിരാടമാക്രമിച്ചു നാൽക്കാലികെള തട്ടിെയടുക്കാൻ മാത്രം മാംസക്ഷാമം

ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുേന്നാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ബൃഹന്നള ഒറ്റ�
യ്ക്കു് േതാൽപ്പിച്ച കൗരവൈസന്യം തിരിച്ചുവരുന്ന സമയം.

“മഹായുദ്ധമേല്ല വരുന്നതു്? സ്വത്തുതർക്കെമന്നു നിങ്ങൾ പറയും. കൗരവ നന്മ�
െക്കതിെര പാണ്ഡവ തിന്മ എന്നു ഞങ്ങളും. ശത്രുഹൃദയത്തിേലക്കു കുന്തം എറിേയ�
ണ്ട കൗരവേപാരാളികൾ യുദ്ധവീര്യത്തിനു കഴിേക്കണ്ടതു് ധാന്യക്കഞ്ഞിേയാ മാട്ടി�
റച്ചിേയാ? േതാൽവിസാധ്യത അറിഞ്ഞിട്ടും, േപാഷകാഹാര ലക്ഷ്യം അടിവരയിട്ടൂ�
ന്നി, തീൻശാലയിൽ എെന്നന്നും മാംസഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ േമാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ�
വംശത്തിനു എേന്താ മഹത്തായ സൂചന ഈ നാൽക്കാലി യുദ്ധം തരുന്നിേല്ല?”

2019/10/11

“അവൾ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിനു വിേധയ? പ്രതിേഷധിച്ചിേല്ല? പരിത്യാഗി�
കളേല്ല നിങ്ങൾ? അേതാ, എരിയുന്നുേണ്ടാ നിങ്ങളിലും പ്രണയഹൃദയം?”, െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാെനാരംഗപരിമിതെനന്ന കാര്യം ഓേരാ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുേമ്പാഴും ഓർ�
ക്ക. ഇരുന്നു െചയ്യാവുന്ന േജാലിയാണു് ഗുരു തന്നതു് തുറന്ന ജാലകത്തിലൂെട േനാ�
ട്ടം പുറേത്തക്കു തിരിയും. കാഴ്ച തടസ്സെപ്പടാത്ത പാണ്ഡവാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലിയു�
െടചലനത്തിനായി ഹൃദയം തുടിക്കും. കുളി കഴിഞ്ഞു ഈറൻ തുണികൾ ഉണക്കാൻ
ഇടുന്നേതാെട കാഴ്ച മറയും. അേപ്പാൾ അസ്വസ്ഥനാവും. ൈവകുേന്നരം ഉണ�
ങ്ങിയ തുണികൾ എടുക്കാൻ പാഞ്ചാലി വരുേമ്പാൾ, തുടിക്കുന്ന െനഞ്ചുമായി ഞാന�
വെള തുറിച്ചു േനാക്കും. അവൾ എെന്ന കാണാറുേണ്ടാ? ഉെണ്ടന്നു ആരാധനേയാ�
െട സങ്കൽപ്പിക്കും. പാണ്ഡവരിെലാരാൾ സംശയേത്താെട വന്നു ആശ്രമങ്ങൾക്കി�
ടയിെല േവലിെക്കട്ടു കൂട്ടിയിടുേമ്പാൾ ഞാനാെക തളരും. അഞ്ചു ബലിഷ്ഠകായ�
ന്മാർ അവളിൽ ശാരീരികാധിപത്യം പുലർത്തുന്നതു് എെന്ന േവട്ടയാടും. ഈശ്വരാ
എെന്തല്ലാം പരീക്ഷകൾ നീ പാഞ്ചാലിക്കു് െകാടുത്തിട്ടും, ചിന്നിച്ചിതറാെത അവൾ
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ, അപാരതേയാടു ഞാനേപ്പാൾ പ്രാർത്ഥിക്കും.”

“പൗരാവകാശങ്ങളിെല്ലങ്കിലും, െതാഴിൽ െചയ്തു ജീവിക്കാൻ അവർക്കവസരം
െകാടുത്തുകൂെട? നാടു് കടേത്തണ്ട കാര്യെമന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധ�
നേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ജനേരാഷം അസഹ്യമായാൽ? നഗരമുണരും മുമ്പവർ മുഖാവരണമണിഞ്ഞു
ഒളിേച്ചാടുന്നതു് പ്രഭാതസവാരിക്കൂ േപായ ജനം കണ്ടതേല്ല? ഉത്തരവാദിത്തം മറ�
ന്നു െപാതുമുതൽ പണയം െവച്ചവർ ചൂതാടിയതു ആദ്യ കുറ്റം, കൂെട െപാറുക്കുന്നവ�
െള പണയം വച്ചതു സ്ത്രീത്വേത്താടുള്ള അവേഹളനം. പാഞ്ചാലിയുെട െപരുമാറ്റവും
ജനെത്ത വിറളി പിടിപ്പിച്ചു. ആണുങ്ങൾക്കു് മാത്രം പ്രേവശനം അനുവദിച്ചിരുന്ന ചൂ�
താട്ടസഭയിൽ, അല്പവസ്ത്രയായി വന്നു പ്രേകാപനപരമായ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂെട
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പൂർണ്ണവിവസ്ത്രയായതു വഴി പാഞ്ചാലി പ്രകടിപ്പിച്ച ൈലംഗിക അരാജകത്വം പരി�
ഷ്കൃത സമൂഹമായ ഹസ്തിനപുരിക്കു് അപമാനെമന്നു് െതരുേവാരങ്ങളിൽ പ്രതിേഷ�
ധജ്വാല നിങ്ങൾ കണ്ടിേല്ല?”

2019/10/14

“തിരുേശഷിപ്പിൽ ധൂപാർച്ചന െചയ്യാൻ നിേയാഗം നിങ്ങൾക്കായിരുന്നേല്ല?
അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എങ്ങെന കാണുന്നു പേരത േയാദ്ധാവിെന ധീരനായകപദവി�
യിേലക്കുയർത്തിയ പരിപാവനചടങ്ങിൽ, ആദ്യാവസാനം പെങ്കടുത്ത േനരനുഭ�
വം?” െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധത്തിൽ അവൻ െകാല്ലെപ്പട്ടു എന്നെതാരു െകട്ടുകഥെയന്നു െതളിഞ്ഞ ദി�
നം. ആദ്യെമാെക്ക ഞാനും അന്ധാളിച്ചു. ഗാന്ധാരിക്കു് മുമ്പിൽ, കുരുേക്ഷത്രക്കുേശ�
ഷം, ഭീമൻ ദുേര്യാധനവധം അത്രമാത്രം ഇളകിയാടിയിരുന്നു. തിരുേശഷിപ്പുകൾ
േനാക്കിേയാ? ജീവൻ തുടിക്കുന്ന േപാെല? അതുെകാെണ്ടന്തുണ്ടായി, ധാന്യമണി
മുതൽ കരിംപാറെക്കട്ടുകൾ വെര, വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹസ്തിനപുരിയാെക വീ�
രനായകപദവി ആേലഖനം െചയ്യാൻ കരകൗശല വിദഗ്ധർക്കു് വർഷം മുഴുവൻ
അവസരം നൽകുന്ന െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി മഹാറാണി പാഞ്ചാലി പ്രഖ്യാപിച്ചേതാ�
െട, ഞാൻ ശിരസ്സു് നമിച്ചു. അവൻ ഞങ്ങൾക്കു് പ്രിയൻ, എന്നും എെന്നന്നും.”

2019/10/15

“ഇെതന്താ ശിരസ്സിൽ?”, വനാശ്രമത്തിെല മൂലയിൽ എരിെപാരി െകാള്ളുന്ന
യുധിഷ്ഠിരെന േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

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

“ഇതാേണാ നിങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ മുഖ്യ വാർത്ത? ഇതിൽ പാഞ്ചലി�
ക്കനുകൂലമായ പ്രതിേരാധത്തിെന്റ ഭാഷ എവിെട? ഇതിൽ കാണുന്നതു് അവൾ�
ക്കു േനെരയുള്ള ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനുള്ള പേരാക്ഷ േപ്രാൽസാഹനമേല്ല?”
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ േമധാവി െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ഒരു ചൂതാട്ടസന്ധ്യയിൽ അധികാര സമവാക്യം പൂർണമായി മാറിയാൽ പി�
െന്ന േലഖികയുെട മേനാഭാവവും കൂട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി മാറിേല്ല? േവതനം
പരിഷ്കരിക്കാെത െകാട്ടാരത്തിണ്ണ നിരങ്ങാൻ ഞങ്ങെള കയറൂരി വിടുേമ്പാൾ അറി�
യേണ്ട, ഇങ്ങെന കൂറുമാറ്റം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും?”

2019/10/16

“മാടമ്പിയായിട്ടും മുഖമിനിയും െതളിഞ്ഞിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“പാടുെപട്ടു യുദ്ധം ജയിച്ചവർക്കു് കിേട്ടണ്ടെതാെക്ക ഹസ്തിനപുരിയിൽ കിട്ടി�

േയാ? ഭീമൻ ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർ െചേങ്കാൽ ൈകവിടുന്നില്ല. ശന്ത�
നുവിെന്റ കാലം മുതലുള്ള അപൂർവ്വ രത്നേശഖരം തിരയാൻ ഭൂമിയിലും ഭൂഗർഭത്തി�
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ലും ഇനി ഇടമില്ല. ദുേര്യാധനൻ അെതവിെട ഒളിപ്പിച്ചു? കൗരവർ കുരുേക്ഷത്ര�
യിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടേതാെട അവരുെട നൂേറാളം രാജവിധവകളും, പുത്രവിധവകളും
ഞങ്ങൾക്കടിമകളാവണം, എന്നാൽ വഴങ്ങാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. പാതിരാവിൽ
ഞങ്ങളവെര കുടിെയാഴിപ്പിച്ചു. വഴങ്ങിയില്ല. പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ ആയു�
ഷ്ക്കാല സൗജന്യ ഭക്ഷണലഭ്യത വാഗ്ദാനം െചയ്തു. വഴങ്ങുന്നില്ല. നിത്യവും ഇങ്ങെന
പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നവ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടെത്ത നിങ്ങൾ വഴിമുട്ടിച്ചാൽ പി�
െന്ന മുഖം െതളിയുേമാ?”

2019/10/17

“ഒരാരാധകെന േപാെല പാഞ്ചാലിെയ അകന്നു നിന്നു് േനാക്കിയാൽ, നി�
ങ്ങൾക്കു് ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ കാണാവുന്ന ആകർഷകത്വം വായനക്കാരുമായി പങ്കിടാ�
േമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക അർജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“അകന്നു നിന്നു് മാത്രമല്ല, െതാട്ടടുത്തുനിന്നു േനാക്കാനും ആരാധകപദവി മാ�
ത്രേമ എനിക്കവൾ തന്നിട്ടുള്ളു.”

2019/10/20

“വിശ്വസ്തത എെന്നാരു പുതു ആശയം കൗരവരാജവധുക്കൾ ഈയിെടയായി
മുേന്നാട്ടു വക്കുന്നുണ്ടു്. ഹസ്തിനപുരി േപാെലാരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിൽ,
െകൗരവ േപ്രാൽസാഹനത്തിലൂെട, പാണ്ഡവെര ആക്രമിക്കാനും വിലകുറച്ചു് കാ�
ണാനും ഒെക്കയാണതു് രൂപകൽപ്പന െചയ്തിരിക്കുന്നതു് മറയില്ലാെത ആയുധമാ�
ക്കുന്നതു നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്തരം സമസ്യകെള ഒരു പരിഷ്കൃതവനിത
എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങെന ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“മത്സര വിജയിെയയാണു്, പ്രണയിെയയല്ല ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചതു് നാലു
പാണ്ഡവെര െവറുെത കിട്ടി. അവരഞ്ചുേപർക്കും വിശ്വസ്തത ഉറപ്പു െകാടുത്തിട്ടില്ല.
പാണ്ഡവരുെട വിവാേഹതര ആനന്ദ േസ്രാതസ്സുകൾ കളങ്കെപ്പടുത്താൻ ഞാൻ ശ്ര�
മിക്കാത്തതു് േപാെല, എെന്റ അന്തർമണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരും അതിക്രമിച്ചു കയ�
റാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയില്ല എന്നതു് മാത്രമാണു് ദാമ്പത്യധാരണ.”

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

“ജന്മനാടിെന്റ അഖണ്ഡതക്കു് െവല്ലുവിളിയായി, എവിെട നിേന്നാ വലിഞ്ഞു
വന്ന അർദ്ധസേഹാദരർെക്കതിെര ജീവകാലം മുഴുവൻ പ്രതിേരാധിച്ചും, സമരമുഖം
തുറന്നും, നയതന്ത്രചർച്ചകൾ പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാത്രം കായികബലത്തിലൂെട
അവസാനേചാരത്തുള്ളി വീഴും വെര േപാരാടി ജീവത്യാഗം െചയ്ത ധീരേദശാഭിമാനി
ദുേര്യാധനെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മക്കു്.” നകുലനും സഹേദവനും യുധിഷ്ഠിരേതാളിൽ
ൈകകൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുയർത്തി േകാട്ടവാതിലിനുള്ളിെല െകാട്ടാരെക്കട്ടിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാവുേമ്പാൾ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി േഖദസ്വരത്തിൽ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു്
മന്ത്രിച്ചു, “ഇടയ്ക്കിെട ഇങ്ങെന വിങ്ങിെപ്പാട്ടും, പരിസരേബാധവും കുറഞ്ഞു. യുധിഷ്ഠി�
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രനു് മറവിേരാഗെമെന്നാെക്ക ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യിൽ െപാലിപ്പിെച്ചഴുതി യുദ്ധാ�
നന്തര പാണ്ഡവഭരണെത്ത വരുംതലമുറകൾക്കു മുമ്പിൽ പാഴ്വാക്കാക്കരുേത.”

2019/10/21

“പുതുതാെയന്തു രാജ്യതന്ത്രപാഠങ്ങൾ പിതാമഹനിൽ നിന്നു് െചാല്ലിേക്കൾക്കാ�
നാണു്, നിയുക്ത മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിത്യവും രാവിെല കുരുേക്ഷത്രയിെല
ശരശയ്യയിേലക്കു മിന്നൽ സന്ദർശനം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേരാടു് േചാ�
ദിച്ചു. “ഒരു വയർ അന്നം തരൂ” എന്നു് കൗരവരാജവിധവകൾ വിലപിച്ചു െകാണ്ടി�
രുന്ന പ്രഭാതം. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“ഒരു ദശാബ്ദേത്താളം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിയായിരുന്നേപ്പാൾ, െപരുമാറ്റ�
ച്ചിട്ടയുെട ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാത്തതു െകാണ്ടായിരുന്നു, കൂെട െപാറുക്കുന്നവ�
െള പ്രതിേയാഗിക്കു പണയം വച്ചു ചൂതാടാൻ യുധിഷ്ഠിരനു് കഴിഞ്ഞെതന്നു്, സ്വീകര�
ണേയാഗത്തിൽ പാഞ്ചാലി പറഞ്ഞതു് യുധിഷ്ഠിരെന മുറിെപ്പടുത്തി. യുദ്ധെക്കടുതി�
യിൽ കുരുേക്ഷത്രവിധവകൾ െപടാപ്പാടു െപടുേമ്പാഴും, സ്ത്രീനീതിയുെട ബാലപാഠം
പഠിച്ചിട്ടുമതി ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നു് പാഞ്ചാലി ചൂ�
ണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിയേപ്പാളാണു്, മരണം കാത്തു് ശരശയ്യയിൽ നീണ്ടുനിവർന്നു കി�
ടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ സ്ത്രീവിരുദ്ധനിൽ നിന്നു് “വിേവകചൂഢാമണി” െപറുക്കാൻ േപാർ�
ക്കളത്തിേലക്കു കുതിച്ചുപായുന്നതു. കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങിയിേട്ട ഉള്ളൂ.”

2019/10/22

“അഞ്ചുേപരിൽ നിങ്ങൾെക്കാരു ‘പ്രിയെപ്പട്ടവൻ’ ഉേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“അവിഹിതങ്ങൾ േതടി മറ്റുള്ളവർ പടിവിട്ടിറങ്ങിയേപ്പാൾ, ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന
സഹേദവൻ എേന്നാെടാപ്പം നീന്തി െകാടിയ േവനൽ അതിജീവിക്കാൻ തുണച്ചു.
മൂത്ത മകനാവാനുള്ള പ്രായേമ അവനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും ആ പരിലാളന
എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു. തിരയിളക്കമുള്ള കണ്ണുകളിൽ േനാക്കാൻ എനിക്കു് ഭയമാ�
യി, കാരണം അതിൽ നിഴലിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ അശാന്തമായ ഭാവിെയ കുറിച്ചായിരു�
ന്നു. എന്നാൽ മറ്റു നാലു പാണ്ഡവർ? അവെരനിേക്കാർമ്മിക്കാൻ തന്നതു് അഭിശ�
പ്തമായ ഭൂതകാലവും.”

“അനുഗ്രഹെമാന്നും വാങ്ങിച്ചിേല്ല?”, ഭീമഗദയുെട പ്രഹരേശഷിയിൽ തുടെയാ�
ടിഞ്ഞു വീണ ദുേര്യാധനേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എന്തിനു ഒരൗപചാരിക അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒതുക്കുന്നു വിജയസാധ്യത? രണ്ടു
പ്രാവശ്യം ‘അന്ധപിതാവു് ’ െചേങ്കാൽ നീട്ടുന്നതും, ഞാനതു ചാടി പിടിക്കും മുമ്പു്
തെന്ന പിൻവലിക്കുന്നതും കണ്ട ഗാന്ധാരി തത്സമയം കുടുകുെട ചിരിക്കുകയായിരു�
ന്നിേല്ല? ആയുഷ്കാലം അന്ധത നടിച്ചു നൂറു മക്കെളയും തരം േപാെല കബളിപ്പിച്ചു
എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണു് പടിയിറങ്ങിയതു് യുദ്ധം ജയിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ എേന്നാ? വടക്കൻ മലകളിേലക്കു വനവാസത്തിനയക്കുമായിരുന്നു.”

2019/10/23
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“േപാർക്കളവും ഊട്ടുപുരയും കൗരവനിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നിട്ടും അടിെതറ്റി
വീഴാൻ നിങ്ങൾ എവിെട പിഴച്ചു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ചുണ്ടു പിളർത്തി
ദുേര്യാധനൻ ദാഹജലം യാചിച്ചിരുന്ന ഇരുണ്ട സന്ധ്യ. പാണ്ഡവ സംഘം ആർത്തു�
വിളിച്ചു ആടിപ്പാടി പാളയത്തിേലക്കു് നീങ്ങുന്നതു് കാണാമായിരുന്നു.

“തൽപരകക്ഷികളുെട ദുഷ്പ്രചരണം നിസ്സാരമായിരുേന്നാ? കൗരവർ കുതന്ത്ര�
രാെണന്നു വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടന്നിേല്ല? നഷ്ടെപ്പട്ടെതാെക്ക ഇന്നെല്ലങ്കിൽ
നാെള ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കും. അരവയർ അന്നം േചാദിച്ചു വന്ന പാണ്ഡവർ
ഹസ്തിനപുരി സിംഹാസനത്തിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ കൗരവർ സമ്മതിക്കില്ല. ചല�
നസാധ്യത നഷ്ടെപ്പെട്ടങ്കിലും മനസ്സു് പ്രത്യാശേയാെട ഒരവസരം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. െചേങ്കാൽ ഞാേനാ പിൻഗാമികേളാ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നു് തട്ടിെയടുക്കുന്ന
സമയം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവിേല്ല ആ ഐതിഹാസിക മുഹൂർത്തം െപാതുസമൂഹെത്ത
േനേരാെട നിർഭയം അറിയിക്കാൻ?”

“മേനാദൗർബല്യമുെള്ളാരു പാവത്താനായി നിങ്ങെള ചിത്രീകരിക്കുന്ന അതി�
ഭാവുകത്വപ്രകടനം അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിൽ കാണാനിടയായി. “ഹാ ൈദവേമ�
െയൻ ജന്മദാതാക്കളാേരാ? കാണുേമാ ഞാനവെര?” എന്നു് വളർച്ചെയത്തിയ
പുരുഷൻ മുട്ടുകുത്തി അസ്തമയ സൂര്യനിേലക്കു േനാക്കി വിലപിക്കുന്നതു് കാഴ്ചക്കാെര
കദനഭാരത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടിച്ചേല്ലാ. നിങ്ങളുെട കരുത്തൻ പ്രതിച്ഛായെയ െപാളി�
ച്ചടുക്കാൻ ദുഷ്ടപാണ്ഡവർ കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്തതാെണന്നു് േതാന്നലുണ്ടു്. എെന്താരു
രൂപസാദൃശ്യം, ഇരട്ടെപട്ടതാേണാ ആ നടൻ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാ�
ടു് േചാദിച്ചു

“എന്തിഹ മന്മാനേസ സേന്ദഹം വളരുന്നൂ എന്ന പദം െചാല്ലുന്ന അഭിേന�
താവിെന കുറിച്ചാണു് നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന പരവശെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ, പ്രതി ഞാൻ
തെന്ന. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിതൃശൂന്യൻ എന്ന അവമതി പാണ്ഡവെര േപാ�
െല ഞാനും പലകുറി േകൾേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു് എങ്കിലും, എെന്ന ‘പിഴച്ചുെപറ്റവൾ’
ആെരന്ന ആകാംക്ഷ അസഹനീയമായി േതാന്നിയേപ്പാളാണു് സ്വയം എഴുതി
അഭിനയിച്ചതു് േലാലഹൃദയർക്കു് കർണ്ണവിലാപം താങ്ങാനാവിെല്ലന്നു സംവിധാ�
യക ദുശ്ശള മുന്നറിയിപ്പുതെന്നങ്കിലും, നിങ്ങെളേപ്പാലുള്ള ‘കഠിനഹൃദയ’കളായ പത്ര�
പ്രവർത്തകെര േപാലും ആെക ഉലച്ചു കർണ്ണജന്മരഹസ്യെമന്നതു് ഭീതിതമായി
േതാന്നുന്നു. ഹസ്തിനപുരിയിൽ അറിയെപ്പടുന്ന രാജസ്ത്രീയാണു് കർണ്ണമാതാെവന്നു
നാെള പുറം േലാകം അറിയാനിടവന്നാൽ, അവൾ േനരിേട്ടക്കാവുന്ന മാനഹാനി�
േയാർക്കുേമ്പാൾ, ഈശ്വരാ, ആ രഹസ്യം ഒരിക്കലും െവളിെപ്പടാതിരിക്കെട്ട.”

2019/10/24

“ശിേരാവസ്ത്രം ധരിച്ചു മുഖം മറച്ചു അർദ്ധരാത്രിയിൽ സമീപെത്ത സന്യാസി മഠ�
ത്തിൽ നിന്നു് മറ്റാരുമറിയാെത കടത്തി, നീെരാഴുക്കിന്നരികിൽ െകട്ടി, കഴുത്തുെവട്ടി
േതാലുരിച്ചു െകാമ്പും കുടലും നീക്കി ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമാക്കിയ കാളക്കുട്ടെന എന്തു് സ്വാ�
ഗതഗീതം പാടിയാണു് പ്രിയപത്നിയുെട അടുേത്തക്കു് പുലർച്ചേയാെട തലച്ചുമടായി
നിങ്ങളഞ്ചുേപർ െകാണ്ടുേപായത്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“ഇഷ്ടമൃഗമാംസഭക്ഷണം, േവണ്ടിവന്നാൽ േമാഷ്ടിച്ചും കഴിക്കാൻ കൗരവഅടി�
മകൾക്കുമുണ്ടു് അവകാശെമന്ന ഐതിഹാസികമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നിേല്ല പ്ര�
തീകാത്മകമായി പാണ്ഡവർ വാസ്തവത്തിൽ െചയ്തതു്? േഗാമാംസെത്ത നാം ആറു�
േപരും അത്യുത്തമ േപാഷകാഹാരെമന്നു മഹത്വെപ്പടുത്തുക, േഗാമാംസത്താൽ
നാം ആറുേപർ എെന്നന്നും മാംസളമായി ഐക്യെപ്പടുക എന്നുച്ചരിച്ചുെകാണ്ടു്
സസ്യാഹാരിയായ പാഞ്ചാലിയുെട മുമ്പിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ മുട്ടുകുത്തിയ േതാർമ്മ�
യുണ്ടു്.”

2019/10/25

“വിഷം െകാടുത്തും മുക്കിത്താഴ്ത്തിയും േപാരടിച്ചി രുന്ന രണ്ടുകൂട്ടരുെടയും ഗുരുവാ�
യിരുന്ന നിങ്ങൾ ആ കാലേത്താടിയതു ‘സമദൂര’ത്തിലായിരുന്നു. കുരുേക്ഷത്രയി�
െലത്തിയേപ്പാൾ കൗരവർെക്കാപ്പം പാണ്ഡവർെക്ക തിെര നയിക്കുന്നു പട. േപാ�
റേലൽക്കാെത ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്നേപ്പാൾ, കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ ഗു�
രുപദവി. ശരിേകെടാന്നും േതാന്നിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“കൗരവേരാടന്നു നന്ദികാണിച്ചതിൽ എന്താണു് ശരിേകടു്? ജാതിെയെന്തന്നു
ബാലകർണ്ണെന പണ്ടു് പരസ്യമായി െവല്ലുവിളിച്ച ഞാൻ പെക്ഷ േപാരാട്ടേവദി�
യിൽ കർണ്ണ േമധാവിത്വം അംഗീകരിച്ചില്ല? ഹസ്തിനപുരിയിൽ എത്തിയ പാണ്ഡ�
വർക്കു് ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ നിന്നു് െചേങ്കാൽ കിട്ടാൻ ഇടെപട്ട എെന്ന, അഭിമന്യുപുത്രനു്
ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ നിേയാഗിച്ചതിൽ എന്തുേകടാണു് കാേണ ണ്ടതു്? ശത്രു�
വിേനാടും മിത്രേത്താടും ‘സമദൂര’മകന്നു നിന്ന ഞാൻ, ആപൽഘട്ടത്തിൽ ‘ശരി�
ദൂര’ത്തിൽ ചലിച്ചേപ്പാൾ എന്തിനാണു് നിങ്ങൾ അരിശം െകാള്ളുന്നതു്? കൗരവർ
ഭരിക്കുേമ്പാൾ അവേരാടു ശരിയും, പാണ്ഡവർ സിംഹാ സനത്തിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ
അവേരാടു് ശരിയും കാണിക്കു ന്ന ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട ‘ശരിദൂര’സ്വാധീനം
ചുവെരഴുത്തുപത്രം വായിക്കുന്ന ഈ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനു ണ്ടായിക്കൂെട?”

2019/10/26

“പണിയായുധങ്ങൾ മൂർച്ചകൂേട്ടണ്ട പാണ്ഡവർ പരസ്പരം പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നുേവാ യുദ്ധേമഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുരുേക്ഷത്രയിൽ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചുേപരിെലാരാൾ ഇന്നർദ്ധരാത്രിേയാെട കൗരവ പക്ഷേത്തക്കു് കൂറു് മാ�
റുെമന്നു വാർത്ത േകട്ട മുതൽ അഞ്ചു േപരും പരസ്പരം ഒളികണ്ണിട്ടു സംശയിക്ക�
യാണു്.”

2019/10/27

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്തുെചയ്യാനാണു് ഭാവം? അതിഥികെള വഴുക്കിവീഴ്ത്തി അങ്ക�
ലാൽപ്പിലാക്കുന്ന വിചിത്ര സഭാതലങ്ങൾ വിേനാദസഞ്ചാരികൾക്കു് തുറന്നുെകാടു�
ക്കുേമാ? അേതാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. സ്ഥാവരജംഗ�
മങ്ങൾ കൗരവർക്കു ൈകവന്നേശഷം പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിനു പദയാത്ര തുട�
ങ്ങിയ േനരം.
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“പരിഷ്കൃത സമൂഹമായിേപ്പായിേല്ല, ഹരിതചട്ടം പാലിേക്കേണ്ട കുരുവംശം.
പരിസ്ഥിതിേലാല പ്രേദശമാണു് ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥെമന്നു ‘അന്ധ’പിതാവിനറിയില്ല.
കിടപ്പാടം പണിയാൻ ഇടം യാചിച്ച യുധിഷ്ഠിരനു് ഒരു ദുർബലമുഹൂർത്തത്തിൽ ആ
പ്രവിശ്യ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇഷ്ടദാനം െചയ്യുേമ്പാൾ, ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഭൂ�
മിയിലുള്ള എല്ലാത്തരം സസ്യങ്ങളും വന്യജീവികളും സമരസെപ്പട്ടു ജീവിച്ചിരുന്ന
ആവാസവ്യവസ്ഥ എത്ര ക്രൂരമായി പാണ്ഡവർ കത്തിെച്ചാടുക്കി. ആ പാപം ചുമ�
ന്നയിടത്തേല്ല മായെനെക്കാണ്ടവർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം നഗരം നിർമ്മിച്ചു്, രാജസൂയെമ�
ന്നേപരിെലാരു യാഗം െചയ്തു, ഞങ്ങളടക്കം ഗംഗാസമതലത്തിെല നാടുവാഴിക�
െളെയല്ലാം സാമന്തന്മാരാക്കി, രത്നേശഖരം കപ്പമായി െകാടുക്കാൻ വിധിയുണ്ടായ�
തു് അന്നെതാെക്ക െനടുവീർേപ്പാെട അംഗീകരിേക്കണ്ടിവെന്നങ്കിലും, ഉള്ളിെലാരു
െനരിേപ്പാടുയരുന്നതു് അവരറിഞ്ഞില്ല. ചൂതാടാൻ ഇന്നെല ഓടിവന്ന പാണ്ഡവർ
അതാ, ഉടുത്ത തുണിക്കു മറുതുണിയില്ലാെത, കാട്ടിേലക്കു. പതിമൂന്നുവർഷം കഴി�
ഞ്ഞവർ മടങ്ങിവന്നാൽ? എല്ലാം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് ഉടൻ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥത്തിേലക്കു േപാവുന്നു-പാണ്ഡവർ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച രത്നേശഖരങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടുകട�
ത്തിേവണം അഭിശപ്തനഗരിെയ പ്രകൃതിക്കു തിരിച്ചു ൈകമാറാൻ.”

“സദസ്സു് ശുഷ്കമായിരുന്നു േവദിയിൽ കയറാൻ ഭീമൻ തയാറായില്ല എന്നു േക�
ട്ടേല്ലാ. കൗരവരാജവിധവകെള നകുലനും സഹേദവനും ‘ബലപ്രേയാഗ’ത്തിലൂെട
എത്തിച്ച േശഷേമ ചടങ്ങു തുടങ്ങിയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എങ്ങെന വായിെച്ചടുക്കണം ഈ
‘കുതിരപ്പന്തി’വാർത്ത?”, െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദുേര്യാധന ജീവത്യാഗത്തിെന്റ വികാരനിർഭരമായ അനുസ്മരണമായിരുന്നു.
പാഞ്ചാലിയാവും േയാഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ എന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ ധാരാളം േപെരത്തി.
പെക്ഷ ഭീമനാണു് മുഖ്യ പ്രഭാഷകെനന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇറങ്ങിേപ്പായി. സൗജന്യ�
ധാന്യം വാഗ്ദാനം െചയ്താണു് കഷ്ടിച്ചു് അമ്പേതാളം കൗരവരാജ വിധവകെള ‘വലി�
ച്ചു’ െകാണ്ടുവന്നതു്. കുരുേക്ഷത്രയിൽ കൗരവെര ഒെന്നാന്നായി െകാന്നു െകാലവി�
ളിച്ച യുദ്ധസ്മരണകൾ ഭീമൻ ഗദ ഉയർത്തിപിടിച്ചു നാടൻ േചരുവകേളാെട വർണ്ണി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, യുദ്ധവിധവകൾ േബാധം െകട്ടു. അെതാന്നും ശ്രദ്ധിക്കാ�
െത ഭീമൻ കത്തിക്കയറിയേതാെട പാഞ്ചാലിയും ഇറങ്ങിേപ്പായി. മദ്യലഹരിയിൽ
പരിസരേബാധം നഷ്ടെപ്പട്ട 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 അതിശേയാ�
ക്തി കലർന്നതായി. ചതുപ്പുനിലത്തു ചലിക്കാനാവാെത, ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാലി�
യുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ വാവിട്ടുനിലവിളിച്ചു എന്ന െവളിെപ്പടുത്തലിനുമുെണ്ടാരധാർ�
മികത. വിഷക്കായ കരുതിമാത്രേമ ദുേര്യാധനൻ സമാധാനകാലത്തും വീടുവിട്ടുപു�
റേത്തക്കിറങ്ങാറുള്ളു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ആത്മാഭിമാനേത്താെട, േവണം മരണവു�
െമന്ന നിശ്ചയ ദാർഢ്യേത്താെടയുള്ള ആ ൈസനികജീവിതെത്ത േകവലെമാരു ഭീ�
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രുമരണമായി െപാതുേയാഗങ്ങളിൽ െകാലയാളി ഭീമൻ ആടിപ്പാടി ആസ്വദിക്കുന്നു
എന്നതാണു് കുരുേക്ഷത്ര വിധവകളുെട യാതന.”

2019/10/29

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

“ഗ്രാമങ്ങളിെല പത്തായപ്പുരകളിൽ ധാന്യേശഖരം കുറയുേമ്പാൾ അക്ഷയപാ�
ത്രത്തിെല ഭക്ഷണലഭ്യതയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാലികപ്രതിഭാസം എന്നതിൽ
കവിെഞ്ഞാരു മായികപ്രദർശനെമാന്നുമല്ല. വിെത്തടുത്തു േവവിച്ചു തിന്നിട്ടും പട്ടി�
ണി മാറാെത കർഷകർ െതാഴുത്തിൽ കയറി പാൽ ചുരക്കുന്ന മാടുകെള െവട്ടി
മാംസം ചുെട്ടടുക്കുേമ്പാൾ ഒരു ഭാഗം സ്വാഭാവികമായും ഈ അക്ഷയപാത്രത്തിലും
വന്നു േചരും.”

2019/10/30

“നിങ്ങൾെക്കതിെര ഗുരുതരമായ ൈലംഗിക ആേരാപണം. കുറ്റപത്രം വിദുരർ
വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചുേവാ? പരാതിയിൽ കഴമ്പുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക ധൃതരാ�
ഷ്ട്രേരാടു് േചാദിച്ചു.

“ജന്മനാ അന്ധെനന്ന നിലയിൽ അംഗപരിമിതർക്കുള്ള നിയമ സഹായ ആനു�
കൂല്യെമാന്നും ഹൃദയശൂന്യരായ പാണ്ഡവ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നി�
ല്ല. വേയാജനസൗഹൃദമായിരിക്കെട്ട തുടർ അേന്വഷണം എന്നും ആശംസിക്കുന്നി�
ല്ല. ഹസ്തിനപുരിയുെട അഖണ്ഡതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നൂറു മക്ക�
െളയും കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ ബലി െകാടുത്ത വൃദ്ധപിതാവു് എന്നു് േമനിയും പറയുന്നി�
ല്ല. ജന്മദിനേത്താടനുബന്ധിച്ചു ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും ഒരുക്കിയ േസ്നഹവിരുന്നി�
നു പുനരധിവാസേകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു് െകാട്ടാരത്തിൽ ഓടിച്ചാടി വന്ന കൗരവ പു�
തുതലമുറെപൺകുട്ടികൾ ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടി വായിൽ മധുരം നുള്ളി തരുേമ്പാൾ അരു�
താത്തയിടങ്ങളിൽ ൈക നുഴഞ്ഞു കയറിയെതാന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. വാ�
നപ്രസ്ഥത്തിനായി ഭാര്യെക്കാപ്പം പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ വായനക്കാർക്കുറപ്പു
തരുന്നു-കുടിലമനേസ്സാെട െകട്ടിച്ചമച്ച പാണ്ഡവപ്രേചാദിത ആേരാപണ നിർമ്മി�
തിയിൽ ഒരു പണത്തൂക്കെമങ്കിലും കറകളഞ്ഞ സത്യമുെണ്ടങ്കിൽ, കാട്ടുതീയിൽ െപ�
ട്ടു് ഈ അഭിശപ്തവ്യാസപുത്രൻ കരിക്കട്ടയാവെട്ട.”

“ദാമ്പത്യബാഹ്യേസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നാണു് പാണ്ഡവകുടുംബ നാമധാരികളു�
െട ബീജസമ്പാദനെമന്ന കൗരവപ്രചാരണം നിങ്ങൾ നിേഷധിച്ചതായി കാണുന്നി�
ല്ല. മക്കളുെട ‘പാണ്ഡവത്വ’െത്ത കുറിച്ചുള്ള കൗരവആേരാപണം അടിസ്ഥാനരഹി�
തമാേണാ? അേതാ, വസ്തുതാപരേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“മാതൃത്വമായിരുന്നു മഹനീയ ലക്ഷ്യം. ബീജഉറവിടം ദാമ്പത്യത്തിെന്റ വ്യവ�
സ്ഥാപിത അതിർത്തി കടക്കുന്നുേവാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു്, അത്ര മതി ശരിയുത്ത�
രം. ഭർത്താവിെന്റ ൈലംഗികക്ഷമതെയ കുറിച്ചു് ആദ്യരാത്രി മുതൽ സംശയം ഉണ്ടാ�
െയങ്കിലും, പാണ്ഡു, മഹാരാജാപദവി വഹിക്കുേമ്പാൾ, ആെളാരു ഷണ്ഡെനന്നു മു�
ദ്രകുത്തി വിവാഹേമാചനം േനടാവുന്ന ഭൗതികസാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. െചേങ്കാൽ
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ധൃതരാഷ്ട്രർക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുത്തു, ‘പരിത്യാഗി’ പാണ്ഡു കാട്ടിേലെക്കന്നു പറഞ്ഞു
പടിയിറങ്ങി േപാവുേമ്പാൾ, എെന്ന കൂെട വലിച്ചു െകാണ്ടു് േപായി. കഠിന വനവാ�
സത്തിൽ വന്യഭാവന തുണച്ചു. ലാവണ്യശാരീരികതയുെട ൈലംഗികാകർഷകത്വം
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി, പ്രേലാഭനത്തിലൂെട ഗഹനചാരികെള ക്ഷണിച്ചു, എന്തുെകാ�
ണ്ടു് അപൂർവ്വയിനം സന്താനഭാഗ്യത്തിനു ശ്രമിച്ചുകൂടാ? അഭിലാഷം ആ വിധം പൂവ�
ണിഞ്ഞു, പാണ്ഡു മരിച്ചു, ചിതയിൽ മാദ്രിെയ എറിഞ്ഞു െമാത്തം അഞ്ചു ആൺകു�
ട്ടികളുമായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ടവാതിലിനു മുമ്പിൽ ഞാൻ നിരാഹാരം കിടന്നു േലാ�
കശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ഒരു കുട്ടിക്കും പാണ്ഡു മുഖഛായ ഇെല്ലന്ന ക്ഷുദ്രആേരാപണം
കൗരവഅന്തഃപുരത്തിൽ നിറഞ്ഞു. വഴി വിട്ട കുന്തിരതിയുെട സാഹസിക കഥകൾ
‘സർഗാത്മക’ കൗരവർ െമനയുേമ്പാഴും, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഔേദ്യാഗികമായി പാണ്ഡവ�
ക്കുട്ടികെള കുരുവംശകൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും വെര, ശ്രമകരമാെയങ്കിലും
ഞാൻ, നയപരമായ മൗനം പാലിച്ചു. പാണ്ഡവർ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു േപാ�
യി കാടു് െവട്ടി സ്വന്തം നാടു സ്ഥാപിച്ചേതാെട, ഇതാ വാ ഞാൻ തുറക്കുന്നു. ഇനി
നിങ്ങൾ രാജമാതാക്കളുെട ഈറ്റില്ലത്തിൽ െതളിവു് െപറുക്കാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതു്
കണ്ടാൽ…” നഖമുള്ള ചൂണ്ടു വിരൽ െകാട്ടാരം േലഖികയുെട കണ്ണിനു േനെര േനെര
കുന്തി നീട്ടി.
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“മറ്റു പാണ്ഡവർ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പു�
റപ്പിക്കുന്നതു പതിവു് കാഴ്ചയാണേല്ലാ. അത്രക്കിഷ്ടമാേണാ െപരുമയാർന്ന അർദ്ധ�
സത്യങ്ങൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

ഓേരാ വാക്കിനുേശഷവും ഒരു മുഴം നിശബ്ദത പതിവുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ േകട്ടു
േവദിയിൽ തലകുനിച്ചു ഇരിേക്കണ്ടിവരുന്നതു ‘െപൺസൗഹൃദ’ പ്രഖ്യാപനത്തിനു
േശഷമേല്ല? േവദിയിൽ പുരുഷാധിപത്യം േവണ്ട എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ നിഷ്കർഷിച്ച�
േപ്പാൾ, സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനു് േവദിയിൽ ഇരുന്നുെകാടുക്കാൻ ആവി�
െല്ലന്നു് പാഞ്ചാലി കെയ്യാഴിഞ്ഞു. രാജാവിെന പിണക്കരുെതന്ന കരുതേലാെട
കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തു് പറഞ്ഞു, “അമ്മാ, േവദിയിൽ ‘െവറുെത’ ഇരുന്നാൽ
മതി, യുധിഷ്ഠിരപ്രഭാഷണെത്ത കുറിച്ചു് ആസ്വാദനെമാന്നും ആവിഷ്കരിേക്കണ്ടി വരി�
ല്ല.” മഹനീയെപൺസൗഹൃദപ്രസംഗേവദിയിൽ അങ്ങെന ഞാൻ സ്ഥിരം സാന്നി�
ധ്യമായേതാെട തുടങ്ങിപാഞ്ചാലി മുറുമുറുപ്പ്, “പരീക്ഷിത്തു് െചേങ്കാൽ േനടും മുമ്പു്
തെന്ന രാജമാതാവായി ഉത്തര അഭിനയിച്ചുതുടങ്ങിേയാ?”

“ആറംഗ ആദിവാസി കുടുംബം, അരക്കില്ലം ചുെട്ടരിക്കാൻ കൗരവർ നിേയാഗി�
ച്ച ചാേവറുകളായിരുന്നു എന്നു് എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കി? ആ രഹസ്യം പങ്കിടാ�
േമാ?”, പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരി ഭരിക്കുേമ്പാഴും, ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം േതാഴിയായി
കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ആപത്തിെന കുറിച്ചു് മുന്നറിയിപ്പുതരാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട േദവദൂതന്മാരായി�
രുന്നു ആദിവാസികൾ എന്ന സത്യമറിയുേമ്പാേഴക്കും അവർ, കഷ്ടം, െവന്തുകരിക്ക�
ട്ടയായി. പെക്ഷ നെമ്മേപാെലയല്ല േദവദൂതന്മാർ. ചാരക്കൂനയിൽ നിന്നവർ ഉയർ�
െത്തഴുേന്നറ്റു േപായി. അരക്കില്ലം കത്തി പാണ്ഡവർ െവന്തുമരിച്ചതിെന കുറിച്ചേന്വ�
ഷിക്കാൻ വന്ന കൗരവസംഘം പാണ്ഡവ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
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കെണ്ടത്തിയതു് കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആറു മരത്തടികളായിരുന്നു എന്നറിയുേമ്പാൾ ഭൗ�
തികവാദികളായ നിങ്ങൾക്കൂമൂഹിക്കാം, പ്രാപഞ്ചികശക്തികൾ പാണ്ഡവപരിപാ�
ലനത്തിനായി ഏതറ്റവും േപാവും. വ്യാസൻ പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു േബാധ്യം
വരും. തിരക്കുണ്ടു് ഗാന്ധാരിയുെട കൺെകട്ടു് തുണികൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി
തണലിൽ ഉണക്കിേവണം സായാഹ്നധ്യാനത്തിനു ഞാൻ സമയം കെണ്ടത്താൻ.”

“മാലിന്യം എന്നാണു ദുേര്യാധനവിധവ വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് ധൃതരാഷ്ട്രരു�
െട പുത്രവധുവും, കുരുവംശത്തിൽ നിന്നു് കുടിെയാഴിക്കെപ്പട്ടവളുമാണു്. ഇത്രമാത്രം
േരാഷം വരാൻ എന്തായിരുന്നു രചനയിൽ വീഴ്ച? ദുേര്യാധനെന ‘തിന്മയുെട ഇതി�
ഹാസം ‘എന്നു് അവതരിപ്പിച്ചതു് പ്രശ്നമാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഞാെനാരംഗീകൃത പരിത്യാഗി. ഒരവിഹിത രതിയിൽ ജന്മം തന്ന സത്യവ�
തി, വിധിയുെട വിളയാട്ടത്തിൽ, കുരുവംശ രാജമാതാവായേപ്പാൾ, നിർണ്ണായക�
ഘട്ടത്തിൽ എേന്നാടാവശ്യെപ്പട്ടു, രണ്ടു പുത്രവിധവകൾക്കു ബീജ ദാനം െചയ്യാ�
േമാ? കർത്തവ്യേബാധേത്താെട െചയ്തു സ്ഥലം വിട്ടു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു, ‘ധൃത�
രാഷ്ട്രർ’ ‘പാണ്ഡു’ തുടങ്ങിയ സന്തതികളിൽ അവകാശേമാ ൈവകാരിക നിേക്ഷ�
പേമാ ഇല്ല എന്നിരിെക്ക, ‘ദുേര്യാധനവിധവ’ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരക്കം മാത്രം. കു�
രുേക്ഷത്രയുദ്ധം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന േപാെല തെന്ന രാജമന്ദിരങ്ങളിെല കൗരവജീ�
വിതവും എനിക്കന്യമാകുന്നു. കഥകൾ വാെമാഴിയായി േകട്ടു, ഭാവനയിൽ െപാ�
തിഞ്ഞു. േലാകമാെക ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുംയുഗത്തിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടും.
ഒരാൾക്കതു അക്ഷര’മാലിന്യ’െമന്നു േതാന്നും. േവെറാരാൾക്കതു മനുഷ്യപ്രകൃതിയു�
െട ‘ഖനി’യായും. സൂതന്മാർ വഴിനീെള പാടിത്തുടങ്ങിയേതാെട അതിനി െപാതുമു�
തൽ എന്നു് േബാധ്യമായി. െപാതുമണ്ഡലത്തിൽ വിസ്തൃത മഹാഭാരതം സ്വയം സാ�
ധുത േതടണം. തിരക്കുണ്ടു്. മനസ്സിെന മഥിക്കുന്നതു് കൗരവരാജവിധവകളുെട ‘മാ�
ലിന്യ’പ്രശ്നമല്ല, ഈ കാണുന്ന അനാഥ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ആവശ്യെമെന്തന്നാണു്. ”

2019/11/01

“വിഴുപ്പലക്കുന്ന പണിയാണു് കുന്തിക്കു് ദുേര്യാധനൻ ഏൽപ്പിച്ചെതന്നു അരമന�
േസ്രാതസ്സുകെള ഉദ്ധരിച്ചു ചാർവാകൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞേല്ലാ പ്രേകാപിത�
യാേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. മക്കൾ കുടിേയറ്റക്കാരായി
ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു കത്തിക്കുന്ന കാലം.

“കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഗാന്ധാരിേയാടു് ഞാൻ പറയും, കുളിക്കുേമ്പാെഴങ്കിലും
കണ്ണു് െകട്ടിയ കീറത്തുണി അഴിച്ചിട്ടു മലർന്നു കിടന്നു തുടിച്ചു നീന്തൂ-നീലമാനവും കു�
ളിരുള്ള െവള്ളവും ആസ്വദിക്കൂ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഭർത്താവിനു് ഐക്യെപ്പടാൻ,
സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടൂ. കൺെകട്ടു് നീ�
ക്കി വിവസ്ത്ര ഗാന്ധാരി തുടിച്ചു നീന്തിക്കുളിക്കുേമ്പാൾ ഞാനവളുെട കൺെകട്ടുതുണി
കഴുകുന്നതു് ദുേര്യാധനൻ ഒളി കണ്ണിട്ടു േനാക്കുന്നുണ്ടാവും.”

“പാണ്ഡവസമ്മർദ്ദത്തിൽ മുഖാമുഖവിദ്യാഭ്യാസം നിേഷധിച്ച േദ്രാണർ േലാക�
മനഃസാക്ഷിയുെട മുമ്പിൽ ജാതി െവറിയുെട പ്രാേയാജകെനന്നറിയെപ്പടും എന്ന
ഏകലവ്യനിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടുേവാ? പ്രേവശനം നൽകിയാൽ ഗുരുകു�
ലം ബഹിഷ്കരിക്കുെമന്ന അർജ്ജുന ഭീഷണി മുഖവിലെക്കടുത്തതു ഭീരുത്വമാേയാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“കീഴാളെനന്നു് പറഞ്ഞല്ല ഏകലവ്യൻ പ്രേവശനം േചാദിച്ചതു്. കണ്ടേപ്പാൾ
അഭിജാതകുടുംബാംഗെമന്ന േതാന്നലുണ്ടായി. അർജ്ജുനനു പെക്ഷ ആെള മുൻ�
പരിചയമുണ്ടു്. പ്രേവശനം അനുവദിച്ചാൽ പ്രിയപാണ്ഡവൻ പിണങ്ങും, നിേഷധി�
ച്ചാൽ ഏകലവ്യൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അതു െകാണ്ടു ഗുരുദക്ഷിണ മുൻകൂറായി േചാദി�
ച്ചു. െവട്ടി മുറിച്ച തള്ളവിരൽ ഇലയിൽ െപാതിഞ്ഞു കിട്ടിയേപ്പാൾ, കാണാമറയത്തു
വിദൂരവിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കാൻ നയത്തിൽ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അല്ല ഇതിെലന്താ�
ണു് നിങ്ങൾ ആേരാപിക്കുന്ന ഭീരുത്വം?”

2019/11/02

“പാണ്ഡവതല െവട്ടാനാവാെത, ഭീഷ്മർ പത്താം ദിവസം ശരശയ്യയിൽ മര�
ണേദവതെയ കാത്തു നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ൈസനിക പ്രതിസ�
ന്ധി പത്തിവിടർത്തുന്നതു് കാണുന്നുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“പത്തുദിവസവും േപാർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മസാന്നിധ്യം ആലങ്കാരികമായിരുന്നു.
കർണ്ണൻ ഭീഷ്മെരക്കുറിച്ചു േനരെത്ത തന്ന മുന്നറിയിപ്പു് തള്ളിയതാെണെന്റ ആദ്യ
വീഴ്ച. പലേപ്പാഴും ചുറ്റും േനാക്കി ‘ഒരു വിഭിന്നലിംഗ േപാരാളി മുമ്പിൽ വന്നിരുെന്ന�
ങ്കിൽ ആയുധം താെഴയിട്ടു യുദ്ധം ബഹിഷ്കരിക്കാമായിരുന്നു’ എന്നാണു് പിതാമ�
ഹൻ പിറുപിറുത്തിരുന്നതു്. പാണ്ഡവഗൂഢാേലാചനയിൽ ശിഖണ്ഡി മുമ്പിൽ വന്ന�
തും, ഭീഷ്മർ അടിെതറ്റി വീണതും കണ്ടേപ്പാൾ മടുേപ്പാെട ഞങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു. യു�
ദ്ധത്തേലന്നു േസനാധിപത്യം ഏെറ്റടുക്കാൻ ആചാരമനുസരിച്ചു ഭീഷ്മെര ക്ഷണിച്ച�
േപ്പാൾ, നായകപദവി പുതുതലമുറയ്ക്കു് െകാടുക്കൂ എന്ന പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിച്ച
ഞങ്ങൾ നിരാശരായി. ഉടെനയുണ്ടു് ൈസനിക േവഷം വാരിവലിച്ചുടുത്തു പിതാമ�
ഹൻ, ഇടതും വലതും നിൽക്കുന്നവേരാെടല്ലാം ആജ്ഞയുമായി, സംയുക്ത സഖ്യക�
ക്ഷിേയാഗം വിളിക്കുന്നു. േരാഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ പാടുെപട്ടു. ശരശയ്യയിൽ
മലർന്നുവീണേതാെട എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കർണ്ണെന േസനാപതിയാക്കാൻ സാധി�
ക്കുേമാ? േദ്രാണർ തടസ്സവാദവുമായി നായകപദവിക്കായി ഇടെപടുേമാ? കാത്തി�
രിക്കൂ.” നഗ്നശരീരം നിറെയ െവട്ടും ചതവുമായിരുന്നിട്ടും, ആ ധീരേസനാനി ഒരു
വട്ടം നീന്തിവീണ്ടും കയത്തിൽ ചാടാൻ തയ്യാെറടുക്കുകയായിരുന്ന സന്ധ്യ.

“മുനിശാപത്തിൽ നിന്നു് ഭർത്താവിെന രക്ഷിക്കാൻ ഉപായെമാന്നും കണ്ടിേല്ല?
നവജാതശിശുവിെന പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയ നിങ്ങളുെട സാഹസികഭൂതകാലം അന്തഃ�
പുരങ്ങളിൽ ഇന്നും ഒരാേവശമാേണാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“സ്ത്രീസംസർഗം ഉേപക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ രാജ്യം ഭരിക്കു, ഞാനും മാദ്രിയും പുനർവി�
വാഹം െചയ്യെട്ട എന്ന നിർേദ്ദശം അയാൾ തള്ളി. “ശാപഗ്രസ്തനായ ഞാൻ കുഴ�
ഞ്ഞുവീണു ചത്താലും, പുനർ വിവാഹം അരുതു്. നിങ്ങളിെലാരാൾ സതിയും െചയ്യ�
ണം” എന്നായി ഷണ്ഡെന്റ യാചന. അയാളുെട അന്തിമാഭിലാഷമനുസരിച്ചു. േവ�
െറ തരമില്ലാെത മാദ്രിെയ ചിതയിൽ തള്ളി.”

2019/11/03
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“അരുതാത്തയിടത്തിൽ അടിച്ചു െകാല്ലേണാ, കുരുവംശ സ്വത്തിൽ ഓഹരി
േനടാൻ?”, വാവിട്ടു നിലവിളിക്കുന്ന ദുേര്യാധനെന േനാക്കി പാഞ്ചാലി ഭീമേനാടു്
പരിതപിച്ചു.

“ പ്രഹരിക്കാൻ ഇടെമാന്നും ഉന്നം വച്ചിരുന്നില്ല. ഗാന്ധാരി നൽകി എന്നു് പറ�
യെപ്പടുന്ന ദിവ്യബലം ഉള്ളതു് െകാണ്ടു്, തുടെയാഴിെക മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഭീമഗ�
ദാപ്രഹരം മാരകമാവിെല്ലന്നവൻ െവല്ലുവിളിച്ചാൽ േപാരാട്ടം ജയിക്കാൻ ഞാെന�
ന്തു െചയ്യണം? അതുമാത്രേമ െചയ്തുള്ളു”, ഭീമൻ ഗദ ചുഴറ്റി.

“പ്രകൃതിേയാെടന്തപരാധം െചയ്തതുെകാണ്ടാണു്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ രാജസൂ�
യചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നിങ്ങൾ, കൗരവഅടിമയായി, കുറുക്കനും കരിക്കുന്നനും
വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടുമുക്കിൽ കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവരുന്നതു്?”, സന്യസ്ഥമഠത്തിെല പരി�
ത്യാഗി ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ചൂതാട്ടത്തിൽ കബളിപ്പിക്കുന്നതു്, ദാമ്പത്യ അവിശ്വസ്തത േപാെല, െവറുക്ക�
െപ്പേടണ്ടതാെണന്നു പ്രേത്യകസാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുേപായി. ചൂതാട്ടത്തിലും
കിടപ്പറയിലും അവിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്നവർക്കതു െകാേള്ളണ്ടയിടത്തു െകാണ്ടു.
കള്ളച്ചൂതിൽ ഞാൻ േതാറ്റു. ആരണ്യപർവ്വം ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കും. നിങ്ങൾക്ക�
തിെന പീഡനപർവ്വം എന്നു് പരിഹസിക്കാം പെക്ഷ പ്രയാസങ്ങളുെട ഭൂഗർഭ ഇട�
നാഴി തുറക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയിലാണു് ഞങ്ങൾ.” അന്നു്
രാത്രി വ്യാഴവട്ടക്കാല വനവാസത്തിനുേശഷം അജ്ഞാതവാസത്തിനായി വിരാ�
ടരാജ്യത്തിേലക്കു പാതിരാവിൽ ആേരാടും യാത്ര പറയാെത രഹസ്യമായി പടി�
യിറങ്ങി.

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

“േപാരാട്ട നിർവ്വഹണചുമതലയുള്ളവരുെട േയാഗം േചർെന്നടുത്ത ഏകകണ്ഠ
തീരുമാനത്തിനു് പിന്നിൽ യുഗാതിവർത്തിയായ സാംസ്കാരിക മാനങ്ങളുള്ള ഇതി�
ഹാസപരിേപ്രക്ഷ്യമുണ്ടു്. േപാരാട്ടെത്ത വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ വരുംയുഗങ്ങ�
ളിൽ പ്രബുദ്ധസമൂഹം സൂക്ഷ്മമായി അപനിർമ്മിക്കാനിടയുള്ളതുെകാണ്ടു്, ആയുധ�
േകന്ദ്രിത ബലാബലെമന്നതിനപ്പുറം, നന്മയുെട ആധിപത്യത്തിനുള്ള മഹായജ്ഞം
എന്നറിയെപ്പട്ടാൽ, കുരുവംശെപ്പരുമക്കു നെന്നന്ന വിലയിരുത്തൽ വഴികാട്ടിയാ�
യി. വഴക്കാളികളായ നൂറ്റേഞ്ചാളം ‘അർദ്ധസേഹാദര’ർ കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു വീതി�
ക്കാൻ കയ്യാങ്കളിക്കിറങ്ങിയ ഇടമാണു് കുരുേക്ഷത്രെമന്ന പ്രചരണസാധ്യത, വമ്പി�
ച്ച ആൾനാശം സംഭവിേച്ചക്കാവുന്ന ഈ േപാരാട്ടം അർഹിക്കുന്നില്ല. ഊേക്കാ�
െട ഇരുപക്ഷങ്ങളും പരസ്പരം പ്രഹരിക്കുേമ്പാഴും, കുരുവംശഹത്യയല്ല ഉന്നം എന്ന�
റിയാൻ വരുംതലമുറക്കാവണെമന്ന ദീർഘദൃഷ്ടിയാണു്, ‘യജ്ഞ’െമന്ന പദതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിനർത്ഥം. അല്ല, േചാദിക്കാൻ വിട്ടു േപായി: ഈ യുദ്ധം, അഥവാ യജ്ഞം,
ആരു ജയിക്കാനാണു് സാധ്യത?”

2019/11/04
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“നിങ്ങൾക്കുള്ള സതിഅവകാശം രണ്ടാംഭാര്യ മാദ്രി എങ്ങെന തട്ടിെയടുത്തു?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക കുന്തിേയാടു് േചാദിച്ചു. അർദ്ധനഗ്നരായ അഞ്ചു കുട്ടികൾ കുന്തി�
ക്കു് ചുറ്റും നിലവിളിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന ശ്മശാനം.

“അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ പാണ്ഡുജഡം തീകത്തിക്കുന്നതിനു
പകരം രഹസ്യമായി കാട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാം എന്ന നീക്കത്തിൽ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, ഇടി�
ച്ചു കയറി വന്ന സന്യാസികൾ കുരുവംശത്തിെന്റ യമുനാതീര അന്ത്യവിശ്രമഘട്ടിൽ
തെന്ന േവേണ്ട ഔേദ്യാഗിക ബഹുമതികേളാെട മുൻ ഹസ്തിനപുരി രാജാവിെന്റ ശവ�
ത്തിൽ തീ വക്കാൻ എന്നു് ആചാരപരമായി േചാദിച്ചു. ചിതയിൽ ചാടാൻ രണ്ടു വി�
ധവകളും ഹൃദയപൂർവ്വം തയ്യാറാവണം എെന്നാച്ചെവച്ചവർ ഇവിെട കാട്ടിൽ തെന്ന
ചരമശുശ്രൂഷക്കു ആെളക്കൂട്ടി. ‘എെന്ന തീയിൽ എറിയരുേത, പുനർവിവാഹം െച�
യ്തു ആനന്ദിച്ചു ഇനിയുെമനിക്കു് ജീവിക്കണം, എെന്ന ഏറിയരുേത” എന്നു് നിലവിളി�
ച്ച മാദ്രി കരിക്കട്ടയായി. കുട്ടികളഞ്ചു േപരും ഭീതിയിൽ എെന്ന വളഞ്ഞു, ‘മാദ്രിെയ
േപാെല ആചാരസംരക്ഷണത്തിൽ ഞങ്ങെള അനാഥരാക്കരുെത’ എന്നവർ കാ�
ട്ടുഭാഷയിൽ യാചിക്കുന്നതാണു് നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതു് എങ്ങെന ഞാനവ�
െര ൈകവിടും?”

2019/11/05

“തുടങ്ങിേയാ അന്തച്ഛിദ്രം?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
“അരുതാത്തതു കണ്ടാൽ പറയേണ്ട? അഭയാർത്ഥികെളന്ന നിലയിൽ കുന്തി�

യും മക്കളും േകാട്ടവാതിലിൽ മുട്ടിയേപ്പാൾ ഭീഷ്മരും വിദുരരും കനിേവാെട സ്വീകരിച്ചു
അകേത്തക്കു് വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഉണ്ണുന്ന തീൻശാലയിൽ കുട്ടികൾക്കു കിട്ടി ഇരിപ്പി�
ടം. ഞങ്ങൾ േചർന്ന ഗുരുകുലത്തിലും െകാടുത്തു പ്രേവശനം. ഒപ്പത്തിെനാപ്പെമ�
ന്ന നിലയിൽ േചർത്തുപിടിച്ചിട്ടും, തരം കിട്ടുേമ്പാൾ ഭാഗപ്രശ്നം പുറത്തിട്ടു. േവണം
കുരുവംശസ്വത്തിൽ ഓഹരി. നാടു െവട്ടിമുറിച്ചലും പാണ്ഡവർക്കിടം കിട്ടണം. മുക്കി�
െക്കാല്ലാനും അപഖ്യാതി പറഞ്ഞു കരിവാരി േതക്കാനും തുടങ്ങിയ. കനിവു് കാണി�
ക്കുന്നതിനി നിർത്തണം എന്നു് ഭീഷ്മ േദ്രാണ വിദുര “ത്രിമൂർത്തി’കെള ഉപേദശിച്ചു.
കനിവു് കാണിക്കുന്നതും േപാരാ, പരസ്യേവദികളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായി വാ�
ഴ്ത്താനും തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, വലിപ്പെച്ചറുപ്പം േനാക്കാെത വിരൽ ചൂണ്ടി-കൗരവ കനിവു്
േവണെമങ്കിൽ പാണ്ഡവേരാടു് സ്വരം കടുപ്പിക്കണം. ഇതിെലവിെടയാണു് അന്തച്ഛി�
ദ്രം നിങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പട്ടതു്?”

2019/11/06

“െകണിെയന്നറിഞ്ഞിട്ടും കൗമാരേപാരാളിെയ കുറുനരികൾെക്കറിഞ്ഞു െകാടു�
ത്ത നിങ്ങൾ, അപകടം മണത്തേപ്പാഴും ഓടിെച്ചന്നു ആ വിലെപ്പട്ട ജീവൻ രക്ഷിച്ചി�
േല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക യുധിഷ്ഠിരേനാടു് േചാദിച്ചു.

“കൗമാരകുതിപ്പു് എേന്ന കരുതിയുള്ളൂ. സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാ�
ത്തിരുന്നേപ്പാഴും, കൗരവ തലകളുമായി അവൻ പുറത്തു ചാടുെമന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു.
ചക്രവ്യൂഹരഹസ്യം പകുതിെയങ്കിലും അവനറിയാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളാവെട്ട പൂർ�
ണമായും അജ്ഞർ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കൗരവർ പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞതു് അവ�
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േഹളിക്കെപ്പട്ട ജഡമായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ െപാലിപ്പിച്ചു ശത്രുത പടർത്തരു�
േത. അച്ഛനും മാതൃസേഹാദരനും േവെറാരു യുദ്ധമുഖത്തു െപട്ടതു െകാണ്ടു് എടുത്തു�
ചാട്ടത്തിൽ അഭിമന്യുവിെന നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കുമായില്ല എന്ന ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ
േവണം എഴുതാൻ”, ഇടയ്ക്കിെട െഞട്ടി യുധിഷ്ഠിരൻ ചുറ്റും േനാക്കി. കറുത്ത ശിേരാവ�
സ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച സുഭദ്രയും ഉത്തരയും നിശബ്ദമായി ഇരുന്നു.

2019/11/07

“ഭർത്താവിെന്റ രഹസ്യപ്രണയിനിെയ ‘തൂക്കി’ േനാക്കാൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നു്
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിേലക്കു രഹസ്യ സന്ദർശനത്തിനു വന്ന സത്യഭാമെയ നിങ്ങൾ േത�
െച്ചാട്ടിച്ച ഐതിഹ്യം േകട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അർജ്ജുനഭാര്യ സുഭദ്ര ആദ്യസ�
മാഗമത്തിൽ തെന്ന നിങ്ങളുെട വായടച്ചുേവാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാ�
ടു് േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കാഞ്ഞ പുള്ളിയായ ഭർത്താവിെന്റ മറ്റുഭാര്യമാേരാടു് കിടപ്പറ പായക്കൂട്ടിെന്റ
േമനി അടവുകൾ പയറ്റിെത്തളിഞ്ഞ സൗന്ദര്യധാമമായ സത്യഭാമെയവിെട? ശി�
ശുഹൃദയമുള്ള പാവം സുഭദ്രെയവിെട? എങ്കിലും എെന്ന ഒന്നടിെതറ്റിക്കാൻ സുഭദ്ര�
ക്കായി എന്നു് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നു. േകശാദിപാദം ജിജ്ഞാസേയാ�
െട സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കി േമനി തേലാടി അവൾ അത്ഭുതെപ്പട്ടു, െകാച്ചുസുന്ദരീ, അഞ്ചു
പ്രസവിച്ച ശരീരമാേണാ ഇതു്?”

“ഏതു കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും, ഒരു സ്വതന്ത്ര വനിതക്കു്,
ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ൈധര്യം വരാത്ത ഒരിടമുണ്ടാവുെമങ്കിൽ, നിങ്ങളു�
െട ‘പ്രണയിനി’ മൂളിപ്പാട്ടു് പാടുേമാ?, അേതാ മതിമറന്നവൾ നൃത്തം െചയ്യുേമാ?”,
െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“െപണ്ണവകാശം പാഞ്ചാലിയുെട കാര്യത്തിൽ എനിക്കു് നല്ല പരിചയമുണ്ടു്.
േനരിൽ കാണാൻ ഒരിക്കൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു ചാരജാഗ്രതേയാെട പാഞ്ചാലിക്കു
പിന്നിൽ െചന്നു് എന്താണു് പാടുന്നെതന്നു് െചകിേടാർത്തു. േകട്ടേപ്പാൾ, െഞട്ടി
പിന്തിരിഞ്ഞു. പിെന്ന അവളുെട ഏകാന്തതയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടില്ല. എന്തായി�
രുന്നു അെതേന്നാ? അെതാരു കുഴപ്പം പിടിച്ച പാടൽ തെന്ന ആയിരുന്നു. ഒരു സു�
ന്ദരിയുെടയും യുവഭർത്താവു് േകൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നു്. പടിഞ്ഞാറു കടേലാര�
നഗരത്തിേലക്കു േനാട്ടെമറിഞ്ഞു, േമാഹന രാഗത്തിൽ, സ്വാഗതം പാടി, പ്രിയെപ്പ�
ട്ടവെന ഇരുൈകകളും നീട്ടി വാരിെയടുക്കുകയായിരുന്നു പാഞ്ചാലി. വിരുന്നുകാരൻ
അപ്രത്യക്ഷനായേപ്പാൾ. വന്നു എന്നടയാളെപ്പടുത്തുെന്നാരു മയിൽ പ്പീലി കിടക്ക�
യിൽ. അവളുെട ഭർത്താവു് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടകാമുകനുെമന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ച ഞാൻ നി�
സ്സഹായനായ േനരം. അടുെത്താരു ചിതയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ േദഹത്യാഗം െച�
യ്യാൻ േതാന്നിയ തീഷ്ണ മുഹൂർത്തം.”

2019/11/08

“സ്വത്തുതർക്കത്തിന്നതീതമായി, ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കൗരവർക്കുമിടയിെലാ�
രു സംഘർഷഭൂമികയുെണ്ടന്നു േനരനുഭവത്തിലൂെട നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെതേപ്പാ�
ഴായിരുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
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“വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഹസ്തിനപുരിയിെലത്തി െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തിെലാരു വീടു്
പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥിമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുേമ്പാൾ, നി�
ത്യവും വന്നു ഞങ്ങൾക്കനുവദിക്കാൻ േപാവുന്ന രാജകീയവസതിയിൽ പുതുതായി
േവണ്ടുന്ന ഭൗതിക െസൗകര്യങ്ങെള കുറിച്ചു് സരസമായി ഓേരാന്നു് എേന്നാടായി ദു�
േര്യാധനൻ േചാദിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങെള കുറിെച്ചാന്നും അറിേവാ അനുഭവേമാ ഇല്ലാ�
ത്ത പാണ്ഡവർ, അേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു് ഞങ്ങെള നിരീക്ഷിക്കും. പുതുെസൗകര്യ�
ങ്ങെള കുറിച്ചു് ഞാൻ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർേദശങ്ങൾ മതിേപ്പാെട േകട്ടു് സമ്മത ഭാ�
വത്തിൽ ദുേര്യാധനൻ പുഞ്ചിരിക്കും. ആഹ്ലാദവും അഭിമാനവും േതാന്നുന്നത്ര ഹൃദ്യ�
മായ െപരുമാറ്റമായിരുന്നു അെതന്നതിൽ എനിക്കേപ്പാൾ േതാന്നിയിരുന്ന ഊഷ്മ�
ളത, ദുേര്യാധനൻ ഉപചാരപൂർവ്വം യാത്ര പറയുന്ന സമയം വെര നീളും. യാത്രയാ�
ക്കി മടങ്ങിവന്നാൽ, പത്തു കണ്ണുകൾ തുറിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി രാത്രി ഭീതിതമാക്കും.”

“അധികാരേകന്ദ്രങ്ങളിൽ അപശബ്ദമുയർത്തുെന്നാരു ആയുഷ്കാലവിമതെന�
യാണു് ‘ബാല’ കർണ്ണനിൽ കണ്ടിരുന്നെതന്നു അരമനയിെല നീണ്ടകാലസാന്നി�
ധ്യമായ വിദുരർ. ആ വിധം വളർന്നു ‘പരുക്ക’നാേവണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങ�
െന വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതേത്താെട മാറിമറിഞ്ഞു എന്നാണു് കൃപാചാര്യൻ ഓർെത്ത�
ടുക്കുന്നതു. ജാതിെയെന്തന്നു അരേങ്ങറ്റൈമതാനിയിൽ കൃപർ സാന്ദർഭികമായി
േചാദിച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട പരിതാപാവസ്ഥ കണ്ട് ദുേര്യാധനൻ, നാമമാത്ര അം�
ഗരാജ്യത്തിെല രാജാവായി പ്രഹസനം തട്ടിക്കൂട്ടി. അങ്ങെന ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തി�
െല വ്യാജരാജാവായേപ്പാൾ മതിമറന്നുേവാ പിൽക്കാല കർണ്ണൻ?”, െകാട്ടാരം
േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധേമഘങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ ആകാശം. േഹമന്തത്തിെന്റ
തുടക്കം.

“േമലാള കീഴാള ബന്ധമായിരിരുന്നു ദുേര്യാധനനു് ഞാനുമായി എന്നു് െതളിയി�
െച്ചടുക്കാൻ വിദുരേരയും കൃപാചാര്യെനയും സാക്ഷികളാേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. മനഃ�
സാക്ഷിെയ േചാദ്യം െചയ്താൽ മതി. ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണു് അംഗരാജ്യെമെന്നനി�
ക്കറിയാത്തതല്ല കാര്യം. തുണക്കാൻ വഴികെണ്ടത്തിയ ദുേര്യാധനനു് കൃതജ്ഞത�
േയാെട ഞാെനാേന്ന പാലിേക്കണ്ടിയിരുന്നുള്ളു-ആപത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുക ശത്രു
വീഴുംവെര വാൾ വീശുക.”

2019/11/09

“ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രണയം ഒരു വിചിത്ര സങ്കൽപ്പമാെണന്നു പറയുന്നവരു�
ണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രണയം നിറസാന്നിധ്യെമാെക്ക ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ,
അെതേപ്പാെഴങ്കിലും തർക്കവിഷയമായിട്ടുേണ്ടാ? ദാമ്പത്യഅവിശ്വസ്തത പാണ്ഡ�
വർക്കിടയിൽ അപൂർവ്വമെല്ലങ്കിലും, പ്രണയിനി പാഞ്ചാലിെയ സ്വന്തമാക്കാൻ േമാ�
ഹിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഹൃദയങ്ങെള എനിക്കറിയാം”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.
താഴ്വരയിെല ജലാശയത്തിൽ പാണ്ഡവർ മലർന്നു തുടിച്ചു നീന്തുന്നതു്, മരക്കൂട്ടങ്ങൾ�
ക്കു പിന്നിലവർക്കു കാണാമായിരുന്നു. വനവാസക്കാലം.

“ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുെട ദാമ്പത്യത്തിൽ, പ്രണയം എന്ന പദം പരാമർശി�
ക്കെപ്പട്ടു എേന്നാർക്കുന്നു. ഒേര പായ പങ്കിടുന്നവളുമായുള്ള ദിനചര്യയിൽ പ്രണയ�
ത്തിെനന്തു പ്രസക്തി എന്നു് അർജ്ജുനൻ തിരിച്ചടിച്ചു. മറ്റു നാലു േപരും അനുകൂല
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മുഖഭാവത്തിൽ അവെന േനാക്കി. അേതാെട പ്രണയം എന്ന വികാരം ഞങ്ങൾക്കി�
ടയിൽ നിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി.”

“േപാർക്കളത്തിൽ നിന്നു് േപാറേലൽക്കാെത പാണ്ഡവർ രക്ഷെപ്പട്ടതു് െപറ്റ
തള്ളയുെട പുണ്യം െകാണ്ടാെണന്നു വിദുരർ പറയുന്നേല്ലാ. മിതഭാഷിെയന്നു േപരു�
േകട്ടയാൾ അത്യുക്തിയിൽ അഭിരമിക്കുന്നു എന്ന േതാന്നലുേണ്ടാ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര നാളുകൾ.

“പാണ്ഡവരഞ്ചുേപരും വിഷാദേരാഗത്തിനു് രഹസ്യ പരിചരണം േനടുന്നവരാ�
െണന്ന കാര്യം “പുണ്യവതി” അറിയാതിരിക്കെട്ട.”

2019/11/10

“പാടുെപട്ടു വന്നു തിരിച്ചു േപാവുന്നതിെന്റ െപാരുെളന്താണു്?, െകാട്ടാരം േലഖി�
കേയാടു് നകുലൻ േചാദിച്ചു. മറ്റു പാണ്ഡവർ നായാട്ടിനു േപായ േനരം.

“ചുവെരഴുത്തു് പതിപ്പുകളിൽ ഒന്നു് കൗരവരാജസ്ത്രീകെള ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു.
അവർക്കു് ഗംഗേയാ ഹിമാലയേമാ കൗതുകവാർത്തയല്ല, അവർക്കറിേയണ്ടതു്,
ഒരിക്കൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചക്രവർത്തിനിയും ഇേപ്പാൾ കൗരമഅടിമയുമായ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട പരിേദവനങ്ങൾ. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മഹായുദ്ധം ഒരിതിഹാസ�
ത്തിനു വിഷയമാവുെമങ്കിൽ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വ്യക്തമാവുന്ന െപണ്ണവകാശ േപാ�
രാട്ടങ്ങൾക്കു്, സ്വത്തവകാശത്തർക്കെത്തക്കാൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടുെമന്നാണു് പ്രത്യാശ.
അതാ, പ്രഭാതെവയിലിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു ഒരു െകട്ടു് ഈറനുമായി വരുന്നു പാ�
ഞ്ചാലി. ഇെതാെക്ക ‘ഛായാചിത്ര’മാക്കാനുെള്ളാരുപകരണം എനിക്കുണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ.”

2019/11/11

“മൂന്നു േനരം വിശപ്പു് മാറ്റാൻ, കൗരവേരാടു് വിലപിച്ചും യാചിച്ചും പാണ്ഡവർ പ്ര�
കൃതിനിയമെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുെന്നാരു വിചിത്ര അക്ഷയപാത്രം ആദ്യേമ സംഘടി�
പ്പിച്ചു, എന്നാൽ നിങ്ങൾെക്കാന്നും കിട്ടിയിേല്ല കാട്ടിൽ ഇത്തിരി കനിവു് േനടാൻ?”
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കുനിഞ്ഞുനിന്നു വിളമ്പിെക്കാടുക്കണെമന്നവർ ശഠിക്കും. തറയിൽ കൂട്ടംകൂടി�
യിരുന്നു വായിട്ടടിക്കലവർ മൂന്നുേനരവും ആവർത്തിക്കുേമ്പാൾ, രഹസ്യമന്ത്രം മു�
ഖം തിരിെച്ചാന്നു ഞാനുച്ചരിക്കും. അേതാെട, പാണ്ഡവനു നാവുകുഴയും. സൗ�
ജന്യമായി ‘വായു’വിൽ നിന്നു് കിട്ടുന്ന സസ്യഭക്ഷണെത്തക്കാൾ പ്രതികരണേശ�
ഷിയുണ്ടു്, തീൻശാലയിൽ അശ്ലീല ഒച്ചക്കു തടയിടാൻ പ്രിയസുഹൃത്തുവഴി കിട്ടിയ
മന്ത്രത്തിനു.”

“അന്ധനാണു് ഭർത്താെവന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ, ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് സ്വയം കാഴ്ച നിേഷധിക്കാൻ ഉടുതുണി കീറി കണ്ണുെകട്ടിയ പ്രതികരണം, സാ�
ഹചര്യത്തിനു് േയാജിക്കാത്തെതന്നു് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തു
തിരുത്തിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“കബളിക്കെപ്പട്ടതിൽ പ്രതിേഷധിച്ചുെകാണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത തുണികീറി
കണ്ണുെകട്ടി രാജസഭയിൽ െചന്നു് ഭീഷ്മെര േനരിട്ടതു് ഗാന്ധാരയിൽ െപണ്ണേന്വഷിച്ചു�
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വന്ന പിതാമഹൻ, വരൻ ആെളാരു ‘ശക്ത’െനെന്നാെക്ക തള്ളിയേപ്പാൾ, അച്ഛനു�
മമ്മയും വീണുേപായി. ദുർബലനും അന്ധനും ആണു് ആെളന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േതാ�
ന്നിയ േകാപം ധൃതരാഷ്ട്രേരാടായിരുന്നില്ല, ഭീഷ്മേരാടായിരുന്നു. പിെന്ന പിെന്ന
അെതാരു സൗകര്യകരമായ മുഖാവരണമായി. അർദ്ധസുതാര്യമായ തുണിെകാണ്ടു
െകട്ടിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, കാേണണ്ടെതാന്നും അപ്രാപ്യമല്ലാെതയുമായി. കാഴ്ചപരി�
മിതനായ ഭർത്താവിനു് ഇനി ഞാനായിരിക്കും കണ്ണുകെളന്ന നിലപാെടടുക്കാൻ
സമ്മർദ്ദം െചലുത്തിയ മഹാറാണി കുന്തിയാണിേപ്പാൾ, േതാഴിെയന്ന നിലയിൽ,
കൺെകട്ടുതുണിെക്കട്ടുകൾ കരുതേലാെട കഴുകി നിഴലിൽ ഉണക്കി മണിക്കൂറിടവി�
ട്ടു െകട്ടിത്തരുന്നതു എന്നതിൽ ആനന്ദവുമുണ്ടു്.”

2019/11/12

“മുടിചൂടിയ മന്നനേല്ല? എന്നിട്ടുെമന്താ ‘സൂതപുത്ര’െന്റ േതരാളിയായതു്? യു�
ദ്ധരംഗത്തിലുമിേല്ല േശ്രണീബന്ധങ്ങളിെല വലുപ്പെച്ചറുപ്പങ്ങൾ? അേതാ, ദുേര്യാധ�
നൻ നിങ്ങെള കുരുക്കിേയാ?” മാദ്രിസേഹാദരനായ ശല്യചക്രവർത്തിേയാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ൈവകിയ രാത്രി.

“സേഹാദരീപുത്രന്മാരായ നകുലെനയും സഹേദവെനയും മറന്നിെട്ടാന്നുമല്ല
കൗരവസഖ്യ കക്ഷിയായി കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ, എന്തു് േജാലി െചയ്യാനും, ഞാൻ
ഇറങ്ങിയതു് മാദ്രിെയ പാണ്ഡുചിതയിെലറിഞ്ഞ കുന്തിേയാെടനിക്കുള്ള നീരസം മറ�
ച്ചുവക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും, മാദ്രിപുത്രന്മാർ യുദ്ധാനന്തരം േനരിടാവുന്ന അധികാരപർവ്വ�
ഭീഷണി കണക്കിെലടുേക്കേണ്ട? കർണ്ണൻ യുദ്ധത്തിൽ പരുേക്കൽക്കാെത രക്ഷ�
െപ്പട്ടാൽ, പാണ്ഡവർക്കു് േമെല മൂപ്പിളമ ഉന്നയിച്ചു, നകുലെനയും സഹേദവെനയും
പാർശ്വവൽക്കരിക്കുെമന്നതാണു് എെന്ന അലട്ടുന്നതു്. മാദ്രിപുത്രന്മാർ കഥയറിയാ�
െത എെന്ന േപാർക്കളത്തിൽ നാെള വധിച്ചാലും, കുരുേക്ഷത്രക്കുേശഷം അവരുെട
ദീർഘകാല അധികാര താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകെയന്നതേല്ല മാദ്രിസേഹാദരൻ
എന്ന നിലയിൽ ഏെറ്റടുേക്കണ്ട നിേയാഗം? അതു് സൂക്ഷ്മതേയാെട െചയ്യുേമ്പാൾ
മനഃശ്ശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധമുറകൾ കർണനു േനെര, േതരാളിെയന്ന നിലയിൽ, പ്ര�
േയാഗിക്കും. സർവ്വൈസന്യാധിപനാണവൻ എന്ന പരിഗണന െകാടുക്കാെത,
പരിഹസിക്കും ആജ്ഞ തിരസ്കരിക്കും ആപത്തിൽ പിന്തുണക്കാെത മാറിനിൽ�
ക്കും, െകാലെചയ്യെപ്പടുന്നതു് കൗതുകേത്താെട േനാക്കി നിൽക്കും. മാദ്രരക്തം
ഗംഗാജലേത്തക്കാൾ സാന്ദ്രതകൂടിയതാെണന്നേപ്പാൾ േലാകം അറിയും.”

“മൂപ്പിളിമക്രമമനുസരിച്ചു്  കുട്ടികളഞ്ചു േപെരയും, വളർത്താൻ പാഞ്ചാലയിേല�
ക്കു് െകാണ്ടു് േപായ നിങ്ങൾ, പെക്ഷ, ഹസ്തിനപുരിയിെലാന്നിറങ്ങി കുന്തിെയ കണ്ടി�
ല്ല എന്നാണു പാണ്ഡവപരിഭവം. രാജമാതാ പദവിയർഹിച്ചിട്ടും, പുത്രഭാര്യേയാടു്
മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കാെത, ഗാന്ധാരിെക്കാപ്പം ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുന്തിക്കുമുണ്ടാ�
വിേല്ല െകാച്ചുമക്കെള കാണാൻ േമാഹം?” ’ െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പനംകുട്ടയിൽ നവജാതശിശുക്കെള പുഴയിെലാഴുക്കിയും, ഗംഗയിൽ മുക്കി�
െക്കാന്നും, േപറ്റുചൂരുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങെള ‘പരിചരണം’ െചയ്യുന്ന വിശിഷ്ട മാതൃബിംബ�
ങ്ങൾ വസിക്കുന്ന കുരുവംശെകാട്ടാരത്തിൽ, വഴിെതറ്റി േപാലും കയറാതിരിക്കുന്ന�
തേല്ല പാണ്ഡവപുത്രന്മാർക്കു നല്ലതു്?”
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“ൈസന്യാധിപെന പാളയത്തിൽ കയറി െപാരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണേല്ലാ പാ�
റാവുകാർ പിറുപിറുക്കുന്നതു്? കിരീടാവകാശം തർക്കവിഷയമായിട്ടും െപാതുഭരണ�
ത്തിൽ പതിവായി ഇടെപട്ടിരുന്നു എന്നതു് േപാകെട്ട, േപാർക്കളത്തിലും തുടങ്ങി�
േയാ ചട്ടം വിട്ടുള്ള പരാക്രമം?” െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“രാജ്യതന്ത്രമര്യാദ പാലിക്കാത്ത പാണ്ഡവേരാടേല്ല നിങ്ങൾ ചന്ദ്രഹാസമിള�
േക്കണ്ടതു്? കഥാവേശഷനായ കർണ്ണൻ സൂതപുത്രെനന്നു പാണ്ഡവർ പരിഹ�
സിച്ചിട്ടും, കൗരവ സർവ്വൈസന്യാധിപനായതു് ആരുെട ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു?
എന്നാൽ, പൂർവ്വസൂരികെള പാർശ്വവൽക്കരിച്ചുേവാ? പത്തുദിവസം പട നയിച്ചതു്
വേയാവൃദ്ധനായ ഭീഷ്മരേല്ല? ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാനാവാത്ത പാവം
പിതാമഹൻ, ൈസന്യാധിപപദവിയിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞതു് ഞാൻ പുറത്താക്കിയതു�
െകാേണ്ടാ, അേതാ, ഭിന്നലിംഗേപാരാളി ശിഖണ്ഡിെയ മുന്നിൽ നിർത്തി അർജ്ജു�
നൻ ഭീഷ്മർക്കുേനെര അെമ്പയ്തതുെകാേണ്ടാ? ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ വിേരാധിയാെണ�
ന്നു പാണ്ഡവർ വലിയവായിൽ ആേക്ഷപിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുെണ്ടങ്കിൽ, എങ്ങെന
ഞാൻ ഭീഷ്മർക്കു് േശഷം േദ്രാണാചാര്യെര സർവ്വൈസന്യാധിപനാക്കി? കർണ്ണ�
െനയേല്ല കാവേലൽപ്പിേക്കണ്ടതു്? മാദ്രിയുെട സേഹാദരൻ ശല്യൻ കൗരവ പക്ഷ�
ത്തു വന്നേപ്പാൾ ആത്മാർത്ഥത അളക്കാൻ കർണ്ണസാരഥിയാക്കിയ േശഷമേല്ല
സർവ്വൈസന്യാധിപ പദവി െകാടുത്തതു്? എന്നാൽ പാണ്ഡവർ? േചാദിക്കൂ യു�
ധിഷ്ഠിരേനാടു്, െകാള്ളരുതാത്ത ധൃഷ്ടധ്യുമ്നെന എങ്ങെന അവർ പതിെനട്ടുനാളും
അത്യുന്നതപദവിയിൽ പരിപാലിച്ചു. അയാൾ പാഞ്ചാലിയുെട സേഹാദരൻ. േപാ�
റേലറ്റാൽ വിവരമറിയും.”

2019/11/13

“കബളിപ്പിക്കെപ്പട്ടു എന്ന േതാന്നലുണ്ടാേയാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണ�
േനാടു് േചാദിച്ചു.

“പ്രച്ഛഹ്നേവഷെമന്നറിഞ്ഞുതെന്ന പട്ടാഭിേഷകത്തിനു ഞാൻ വഴങ്ങി. ദുേര്യാ�
ധനൻ മികേവാെട കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിയിെലത്തി�
ച്ച ആ തട്ടിപ്പു പെക്ഷ, പാണ്ഡവർ മുഖവിലെക്കടുത്തു എന്നതാണു് പ്രഹസന വി�
ജയം. ആയുധമത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ എത്തിയേപ്പാൾ ജാതി േചാദിച്ചു നാറ്റി�
ക്കാനല്ലാെത, കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഭീമനുേണ്ടാ അംഗരാജ്യം എവിെടയാെണ�
ന്നു് െനഞ്ചുവിരിച്ചു െവല്ലുവിളിക്കാൻ അറിവിെന്റ ൈധര്യം? ഒരു പണത്തൂക്കം െപാ�
ന്നില്ലാത്ത വ്യാജകിരീടം ധരിച്ചു ഹസ്തിനപുരി വാണിജ്യവീഥിയിൽ ഞാൻ വഴിനടക്കു�
േമ്പാൾ, ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭീമെന ഇന്നെല സന്ധ്യക്കും കാണാമായിരുന്നു.”

2019/11/14

“അർജ്ജുനൻ പിതാമഹനു് േനെര കൂരെമ്പയ്യുേമ്പാൾ ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ അരുതാത്ത
വാക്കുച്ചരിക്കുന്നതു് കാണാമായിരുന്നേല്ലാ. എന്തായിരുന്നു കാര്യം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കു് സാമൂഹ്യനീതിയും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പു വരു�
ത്താൻ, ഔേദ്യാഗിക ലിംഗനീതിനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഹസ്തിനപുരിയിൽ, ഭിന്ന�
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ലിംഗ ശിഖണ്ഡി മുന്നിൽ നിന്നാൽ, താൻ ആയുധം താെഴയിടും എന്ന ഭീഷ്മ പ്രഖ്യാ�
പനം കുരുവംശലിംഗനീതിെയ റദ്ദാക്കുന്നു എന്നു് ധൃഷ്ടധ്യുമ്നൻ പറഞ്ഞതാേണാ കാ�
ര്യം? കൂടപ്പിറപ്പിേനാടുള്ള കരുതൽ മാത്രമേല്ല? ഭീഷ്മനിന്ദെയാന്നും അരിച്ചു െപറു�
ക്കി വർത്തയാക്കരുേത.”

“ഇടിച്ചുകയറി പിടികൂടുകയാേണാ? അേതാ, നിങ്ങൾ നിസ്സഹായനായി കീഴ�
ടങ്ങുകേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു. കീചകവധവാർത്ത പുകമ�
ഞ്ഞുേപാെല നിറഞ്ഞ വിരാട നഗരി.

“പാഞ്ചാലിെയ കാമേത്താെട കാണുന്ന കീചകെന നീരസേത്താെടയാണ്നൃ�
ത്തമണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ രാത്രി െചന്നുകണ്ടതും, േക്ഷാഭേത്താെട മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞ�
തും. ൈസരന്ധ്രിെയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ യുവകീചകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന
വാർത്ത ഞാൻ അവിശ്വസിച്ചിരുെന്നങ്കിലും, വീണ്ടുമവൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച�
േപ്പാൾ, ‘അഞ്ചു പ്രസവിച്ചവെളേയാ?’ എന്നു് ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു. അവൾക്കു അത്ര�
യും ഭർത്താക്കന്മാരുെണ്ടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഭൂതകാല ദാമ്പത്യബാധ്യതക�
െളാന്നും വിവാഹതീരുമാനെത്ത അസാധുവാക്കിെല്ലന്നവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. െപെട്ട�
െന്നാരാേവശത്തിൽ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി, െനഞ്ചിൽ കുന്തിച്ചിരുന്നു മൂക്കും വായും െപാത്തി�
പ്പിടിച്ചു. പണിയിടമായ ഊട്ടുപുരയിൽ കിടന്നു പേരതാത്മാവിനുേവണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു
ഞാൻ ഉറങ്ങിേപ്പാെയങ്കിലും വിരാട അേന്വഷണസംഘം പിടികൂടി. പാഞ്ചാലി പി�
ന്തുണയായി വന്നിട്ടിെല്ലന്നതാെണനിക്കു് കരൾ േനാവിക്കുന്ന കാര്യം.”

2019/11/15

“ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മൂന്നു പാണ്ഡവർ മന്ത്രാലയങ്ങളിേലക്ക്േപാവു�
േമ്പാൾ, ‘ഭീമനും നകുലനും മാത്രെമന്താ ആട്ടുകട്ടിലിെലാരു ൈസ്വരസല്ലാപം?’,
െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര പാണ്ഡവ ഭരണകാലം ദുേര്യാധനവ�
ധം േനർസാക്ഷിെമാഴി നകുലനിൽ നിന്നു് െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും വച്ചു് ഭീമനു് േകൾ�
ക്കണം. തുടയിലടിെകാണ്ടു വീണ ദുേര്യാധനെന്റ നിലവിളി നകുലൻ മികേവാെട
അനുകരിക്കുേമ്പാൾ, െകാച്ചുകുട്ടിെയ േപാെല ൈകകൾ െകാട്ടി ഭീമൻ ആർത്തുചിരി�
ക്കും മഹാറാണിയുെട അന്തഃപുരത്തിേലക്കു അനുമതിയില്ലാെത കയറി, ബഹുസ്വര�
ദാമ്പത്യരഹസ്യങ്ങൾ േചാർത്തുന്ന, നിങ്ങൾ മറന്നുേപാവരുേത, ആയിരം പൂർണച�
ന്ദ്രന്മാെര കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഭീമനിേപ്പാൾ രാജ്യസുരക്ഷെയക്കാൾ കൗതുകം വർേണാ�
ജ്ജ്വലമായ കുരുേക്ഷത്രമാണു്.”

“നിങ്ങളഞ്ചു േപേരാടും പാഞ്ചാലി ഹൃദ്യമായി െപരുമാറുെന്നാരു െപാതുസന്ദർ�
ഭമുേണ്ടാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

ബഹുഭർത്തൃത്വ ദാമ്പത്യത്തിൽ െപണ്ണാധിപത്യമുെണ്ടന്നവൾക്കുത്തമേബാ�
ധ്യം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങേളാടവൾ കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മളതയും ഉല്ലാ�
സഭാവവും എങ്ങെന മറക്കും. എന്നാൽ, ആെരങ്കിലുെമാരാൾ കരുതലില്ലാെത വി�
േയാജിക്കാേനാ അവഗണിക്കാേനാ ശ്രമിച്ചാൽ, അേതാെട തകർന്നു വീഴുകയായി
ഹൃദ്യെമന്നു നിങ്ങൾ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ‘ചില്ലുെകാട്ടാരം.’

2019/11/16
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“േകഴുന്നുേവാ പ്രിയഗുരു?” െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. കുരുേക്ഷത്രയിൽ നി�
ന്നു് ജീവേനാെട രക്ഷെപ്പട്ട കൗരവേസനാനി കൃപാചാര്യൻ പുതിയ കിരീടാവകാശി�
െയ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

“പിെന്ന വികാരങ്ങൾ മുറിെപ്പട്ടാൽ െകാട്ടാരഗുരുവും കരയിേല്ല? കൗരവെകാല�
യാളികളുെട കൂെട കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടി കുരുേക്ഷത്രയിൽ പതിെനട്ടു നാൾ ഞാൻ േപാ�
രാടി എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചു. ചാർവാകൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ
സത്യാനന്തരയുഗം േനരേത്ത തുടങ്ങി എന്നു് േതാന്നി. സ്വത്തുതർക്ക പരിഹാര�
ത്തിനു് നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചർച്ച വഴിമുട്ടിയേപ്പാൾ, േനരിയ ബലപരീക്ഷണം നട�
ത്തിെയന്നേല്ല ഉള്ളൂ? േപാർക്കളത്തിൽ ജീവഹാനി സ്വാഭാവികമേല്ല? യുദ്ധം െച�
യ്താലും തപസ്സിരുന്നാലും, വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൽ േവേണ്ട ഇടെപടാൻ? ദുഷ്ടലാക്കി�
ല്ലാത്ത ൈസനികേസവനത്തിനു ദുരർത്ഥം െകാടുക്കുേമ്പാൾ, ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു
ആറുമാസമായി ആദ്യാക്ഷരം പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ. ഭാവി ചക്രവർ�
ത്തിയാവാനുള്ള പരീക്ഷിത്തു്, ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ജീവൻ െപാളിഞ്ഞ അഭിമന്യുവിെന്റ
ഏക മകൻ. മന്ദബുദ്ധിയാെണന്നു കരുതി ഞാനുമവെന ദുഷിച്ചുസംസാരിച്ചാൽ കു�
രുവംശത്തിൽ പിന്തുടർച്ച േപാവിേല്ല?”

“താൻേപാരിമയുള്ള െപെണ്ണന്ന പ്രതിച്ഛായ സ്വയംവരം മുതൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരു�
ന്ന നിങ്ങൾ എന്തുെകാണ്ടു് ചൂതാട്ടസഭയിൽ പരസ്യമായി വിവസ്ത്രയാവുന്ന ദയനീയ
സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും, അക്രമികെള െചറുക്കാെത മിക്കവാറും വഴങ്ങിെയെന്നാരു
േതാന്നൽ കുറച്ചകെല നിന്നു് േതാന്നിയ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി? എങ്ങെന പ്രതിക�
രിക്കുന്നു നിർണ്ണായകമുഹൂർത്തത്തിെല നിർജ്ജീവ പ്രതികരണേശഷിെയ കുറിച്ചി�
േപ്പാൾ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കുറച്ചകെല നിന്നാണു് നിങ്ങളേപ്പാൾ േനാക്കിയിരുന്നെതങ്കിൽ തീർച്ചയായും
ചൂതാട്ടസഭയിൽ എനിെക്കതിെര ഇരുന്നും നിന്നും ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു് അവ�
സരം കാത്ത പ്രഭുക്കെളയും കാണാെത േപാവില്ലേല്ലാ. ഞാൻ േനരിട്ട തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പു് ഇതായിരുന്നു-പ്രേലാഭനത്തിെന്റയും പ്രണയപദങ്ങളുെടയും അകമ്പടിേയാെട
ഉടുതുണിയിൽ ൈകവക്കുന്ന യുവകൗരവർക്കു വഴങ്ങേണാ, സദാചാരസംരക്ഷക�
രുെട ആട്ടിൻേതാലണിഞ്ഞ വേയാജനങ്ങൾക്കു വഴങ്ങേണാ?”

2019/11/17

“നാടുവാഴിയുെട മകെളന്ന നിലയിൽ അവഗണിക്കെപ്പടുമായിരുന്ന നിങ്ങെള,
ആേഗാളശ്രദ്ധാേകന്ദ്രമാക്കിയ വ്യക്തി അർജ്ജുനൻ തെന്നെയന്നുച്ചരിക്കാൻ മാ�
ത്രം ‘അമൂല്യ’മായ സംഭാവന എന്തുണ്ടായി അയാൾക്കു് നിങ്ങളുെട വ്യക്തിത്വ നിർ�
മ്മിതിയിൽ?”, വിരാട രാജകുമാരിയും അഭിമന്യുവിധവയുമായ ഉത്തരേയാടു് െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു.

അർജ്ജുനെന്റ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആേഘാഷേവളയിൽ, ആദ്യം കാ�
ലിൽ വീണു നമസ്കരിക്കയും, പിന്നീടു് മുഖം ഇരുൈകകളും െകാണ്ടു് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കവി�
ളിൽ ആഞ്ഞു ചുംബിക്കയും െചയ്തേതാെട ഉന്മാദത്തിൽ കുലുങ്ങിമറിഞ്ഞ സദസ്സു് പി�
രിഞ്ഞുേപാവുന്ന േനരം.

“ആ കാലത്തു നിങ്ങൾ വിരാടയിൽ വിരുന്നുകാരിയായി വന്നിരുന്നതേല്ല? മൂ�
ന്നാം ലിംഗ പരിേവഷത്തിൽ അർജ്ജുനൻ ബൃഹന്നള എന്ന സ്വത്വരൂപത്തിൽ



െക പി നിർമ്മൽകുമാർ: െകാട്ടാരം േലഖികയുെട അഭിമുഖങ്ങൾ 582

നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അർജ്ജുനൻ എന്ന പ്രശസ്ത പുരുഷപ്രകൃതി കൗമാര�
ക്കാരിയായ എെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് ൈസരന്ധ്രിെയന്ന പാഞ്ചാലിയുെട
രഹസ്യ ഇടെപടലിൽ അർജ്ജുനൻ മനം മാറ്റിെയങ്കിലും, ദൂെര ദൂെര ദ്വാരകയിൽ
വളരുന്ന കൗമാരഅഭിമന്യുവിെന എനിക്കു് വരനാക്കിയേപ്പാഴും, വിരുന്നുണ്ണാൻ
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരുന്നിേല്ല? കുരുേക്ഷത്രയുെട േസ്താഭജനകമായ അവസാനനി�
മിഷങ്ങളിൽ എെന്റ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ അശ്വത്ഥാമാവു് പരസ്യമായി ശ്ര�
മിക്കുേമ്പാൾ,പാണ്ഡവരും പങ്കാളിയും എത്ര ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലൂെടയാണു്
ഗർഭസ്ഥശിശുവിെന രക്ഷിച്ചെതന്നറിഞ്ഞതു് വ്യാസെനഴുതിയ മഹാഭാരതത്തിെന്റ
ആദ്യ കരെടനിക്കു് ഓടിച്ചു േനാക്കാൻ ഈയിെട തരം കിട്ടിയേപ്പാളാണു്. സ്മൃതി�
നാശ േരാഗിെയങ്കിലും, അർജ്ജുനൻ എെന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധിയിേലക്കുയർത്തിെയ�
ന്നു് ഞാൻ ആ മുഖം ചുംബിച്ചുെകാണ്ടു് െചവിയിൽ മന്ത്രിച്ചേപ്പാൾ. കണ്ണുകൾ ജലാർ�
ദ്രമായിരുന്നു.”

“വിരണ്ടുേവാ സ്ത്രീഹൃദയം?”’, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു്
േചാദിച്ചു.

“ദശാബ്ദങ്ങളായി രാജവധുക്കളും കൗരവകുടുംബങ്ങളും അന്തിയുറങ്ങിയ വസ�
തികളിൽ നിന്നു് മുടികുത്തിപ്പിടിച്ച േന്തവാസികെള പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞേപ്പാൾ, നി�
ലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നവർ ദുേര്യാധനനാമം ജപിച്ചതാണു് ഭരണകൂടകിങ്കരന്മാ�
െര െചാടിപ്പിച്ചതു് നാമജപം നിർത്തി പാണ്ഡവ സുവിേശഷത്തിനു െചവിേയാർ�
ക്കാൻ ചാരേമധാവിെയന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങളിേലക്കു് പാലം പണിയുന്ന നകു�
ലൻ നിർേദ്ദശിച്ചു. വാക്കുകളിൽ േതനൂറുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഉള്ളിൽ വിഷമാെണന്നറി�
യുന്ന കൗരവഅനാഥകൾ ദുേര്യാധനജപശബ്ദം നിലനിർത്താത്തതവെര ക്രുദ്ധരാ�
ക്കി. ഭരണകൂടെത്ത പ്രേകാപിപ്പിച്ചാൽ എന്നു് മുരണ്ടുെകാണ്ടവർ ഒരു പാവം കൗ�
രവകുമാരിയുെട മടിക്കുത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, ആകാശത്തു നിന്നു ദി�
വ്യശബ്ദം, തുടർന്നതാ അടിെകാണ്ടു ചളിെവള്ളത്തിേലക്കു െതറിച്ചുവീഴുന്ന ഭീമനും-
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലായി, മുറിേവറ്റ ശരീരം കുരുേക്ഷത്രയിൽ എേന്നാ ദു�
േര്യാധനൻ ഉേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും, ആശ്രിതേരാടു കരുണയും കരുതലും സൂക്ഷ്മേലാക�
ത്തിൽ തുടരുന്നു. ആപത്തിൽ അനാഥകെള കാപ്പാത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാേവ നീ
എെന്നന്നും ഞങ്ങൾക്കു് കൂട്ടായിരിേക്കണേമ.”

2019/11/18

“ദുേര്യാധനൻ എെന്ന അംഗരാജ്യത്തിെല രാജാവാക്കി വാഴിച്ചതിനു പിന്നിെല
വൃത്തിെകട്ട ജാതിരാഷ്ട്രീയം നിേന്നാടു് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഹസ്തിനപുരി െകാട്ടാര�
ത്തിെല യാഥാസ്ഥിതികർക്കു പെക്ഷ ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അെതാന്നും. ചമ്മട്ടി
പിടിേക്കണ്ടവൻ െചേങ്കാൽ പിടിക്കുകേയാ? ഭീഷ്മർ േചാദിച്ചതു് അങ്ങെനയായി�
രുന്നു. ഭരണനടപടിക്രമം അറിയുന്ന വിദുരർ ഉൾെപ്പെട ആരും, ഔപചാരികമാ�
യി ഞാൻ എങ്ങെന അംഗരാജ്യത്തിൽ അധികാരേമൽക്കും എന്നുപേദശിച്ചില്ല.
കാര്യക്ഷമമായി അേന്വഷണം നടത്താനാവാെത ഞാനും കുെറ കാലം പരുങ്ങി.
പാണ്ഡവരിേപ്പാൾ ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ കാടു െവട്ടി നഗരം പണിതു രാജാവാകു�
േമ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് നമ്മളും അംഗരാജ്യത്തിേലക്കു കുടിേയറിക്കൂടാ? ഞാനില്ലാ�
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ത്തേപ്പാൾ വന്നു ദുേര്യാധനൻ അരുതാത്തയിടത്തു നിെന്ന െതാട്ടേശഷം വീണ്ടും കു�
ടിേയറ്റെത്ത കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു. അവിടെത്ത േസ്നഹസമ്പന്നരായ ജനങ്ങേളാടു്
സംസാരിക്കാനും ഒെക്ക അവസരം കിട്ടുന്നതു് നിനക്കും നല്ലതേല്ല?” െവള്ളം േകാ�
രുകയായിരുന്ന ഭാര്യേയാടു് കർണ്ണൻ പറഞ്ഞു. കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന വസ�
തി നഗരതിർത്തിയിൽ നിന്നകെലയായിരുന്നു. െവളിയിടവിസർജ്ജനത്തിലായി�
രുന്ന കുട്ടികൾക്കു് പിന്നിൽ പന്നികൾ ഭക്ഷണം കാത്തു.

“വളർന്ന ഹസ്തിനപുരിയുമായി സമരസെപ്പടാെത, വിമതവ്യക്തിത്വം വളർത്തി�
െയടുത്ത നിങ്ങളാേണാ കണ്ടും േകട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ പട്ടാഭിേഷ�
കത്തിനുത്സാഹിക്കുന്നതു്? ദുേര്യാധനൻ െതാട്ടതു രഹസ്യമായിെട്ടാന്നുമല്ലേല്ലാ.
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കു് പിടിച്ചു പുറത്തു േപായേപ്പാൾ ആയി�
രുന്നിേല്ല ആ േസ്നഹസ്പർശം? പ്രണയപൂർവ്വം ഭാര്യെയ േനാക്കാൻ െമനെക്കടാത്ത
നിങ്ങളാേണാ ൈലംഗികാതിക്രമത്തിൽ നിെന്നെന്ന രക്ഷിക്കുക?, കാപട്യത്തിെന്റ
മനുഷ്യരൂപെമന്നു വിേശഷിപ്പിക്കാറുള്ള യുധിഷ്ഠിരെനക്കാൾ കഷ്ടമാണേല്ലാ അതി�
രഥൻ വളർത്തിയ നിങ്ങളുെട ൈജവികപിതാവു് ആകാശചാരിയാെണന്ന വാദം?”

“ഒന്നയഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് െകൗരവർ. ഒത്തുതീർപ്പിനവർ തയാറാണു്. വരാനിരിക്കുന്ന
രാജസഭേയാഗത്തിൽ നിർേദ്ദശം നിബന്ധനേയാെട അംഗീകരിക്കും. ൈലംഗികാ�
ക്രമണത്തിനു െകാടുത്ത പരാതി നീ പിൻവലിച്ചാൽ, അട്ടയും െപരുച്ചാഴിയും നിറ�
ഞ്ഞ തടവിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാം. സന്യസ്ഥമാലിന്യം ചുമക്കുന്ന നരകത്തിൽ നി�
ന്നു് നിനക്കും േമാചനമാവും. കൗരവഭരണ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഒരു വസതി നമുക്ക�
വർ ദീർഘകാലേത്തക്കു് തരും. കൃഷിഭൂമി പാട്ടത്തിെനടുത്തു ധാന്യം കൗരവർക്കു
െകാടുത്തു േവണം വാടക വീട്ടാൻ. എന്താണു് നിബന്ധന എേന്നാ? ‘വന്ദ്യദുേര്യാധ�
നൻ ഈ വീടിെന്റ ഐശ്വര്യം’ എന്നു് വസതിക്കു മുമ്പിൽ േവെറ േവെറ ചുവരുകളിൽ
ഓേരാ മാസവും നാം ആറു േപരും അടയാളെപ്പടുത്തണം.”

“വാർത്താപരിചരണത്തിൽ വരാവുെന്നാരശ്രദ്ധ എന്നു് പറെഞാഴുക്കിവിടാ�
നാവുേമാ അപകീർത്തിപരമായ ആേരാപണം? േചാര തിളയ്ക്കുന്ന യുവത്വത്തിൽ,
പായക്കൂട്ടിെനാരു െപൺതുണയില്ലാെത പാണ്ഡവർ േദശവിേദശങ്ങളിൽ ഒരുമി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നെതാരു പുത്തനറിെവാന്നുമല്ല. അജ്ഞാതവാസക്കാലത്തു
െപൺേവഷംെകട്ടി നൃത്താദ്ധ്യാപികയുെട േജാലി അർജ്ജുനൻ േനടി എന്നതും
ഇെന്നാരു ചരിത്രവസ്തുത. അേപ്പാെളാന്നും ഭീമനിൽ നിന്നിങ്ങെന സ്വവർഗ്ഗാഭിരു�
ചിയുെട അനിയന്ത്രിത നീക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണു് േകവലസത്യെമന്നിരി�
െക്ക, ‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’യുെട െതരുേവാര ചുവെരഴുത്തു പതിപ്പുകൾക്കു മുമ്പിൽ
വന്നുകൂടുന്ന അലസ സാക്ഷരർക്കു നിങ്ങൾ െതറ്റായ സേന്ദശം നൽകുകയേല്ല, ദുരു�
പദിഷ്ടെമന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂെട െചയ്തതു്?”,
ചാരവകുപ്പുേമധാവി െകാട്ടാരം േലഖികെയ വിളിച്ചുവരുത്തി േചാദ്യം െചയ്തു.

“നിങ്ങൾക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണു്. ഇന്നു് നിങ്ങൾ മുഖം കറുപ്പിക്കുന്ന ഈ പദം
നാെള െപാതുസമൂഹം രതി സഹിഷ്ണുതയുെട പരസ്യദൃഷ്ടാന്തമായി ഉയർത്തിപ്പി�
ടിക്കും. “എനിെക്കാരു സ്വവർഗരതി സുഹൃത്തുണ്ട്” എന്നു് അഭിമാനേത്താെട
പിൻഗാമികൾ പറയുെന്നാരു കാലത്തു്, ഞങ്ങളുെട വാർത്താ പരിചരണം പ്രവ�
ചനസ്വഭാവമുൾെക്കാള്ളുെമന്നാണു് വിശ്വാസം. ആൺ െപൺരതിയിലാണു് കുലീ�
നത എന്നു് കരുതുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ രതിസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്കേപ്പാൾ തിരശ്ശീല വീഴും.
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അല്ല, ആേരാപിതഭീമനില്ലാത്ത സ്വവർഗ്ഗ അങ്കലാപ്പു് നിങ്ങൾെക്കന്തിനാണു് ഭര�
ണകൂടേമ?”

“അവസാനെവട്ടു നിങ്ങളേല്ല െവട്ടിയതു്? കാഞ്ചൻജംഗയുെട െനറുകയിൽ
കാൽവച്ച േചേതാവികാരമായിരുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി ആർമാദിച്ചുെവന്ന�
റിഞ്ഞു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക കർണ്ണേനാടു് േചാദിച്ചു. കൗമാരേയാദ്ധാവിെന്റ ശവ�
ദാഹം പുഴക്കരയിൽ കാണാവുന്ന കുരുേക്ഷത്രയിെല ശീതകാലരാത്രി.

“പാണ്ഡവെര ഒരുമിച്ചു തലയറുത്ത ഉന്മാദമാണു് വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവെപ്പ�
ട്ടതു് ഹൃദയവികാരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ തുറന്നടിച്ചാൽ, പാണ്ഡവമാതാവിെന്റ കരൾ
പിരളുെമന്നന്തഃരംഗം താക്കീതു തന്നേപ്പാൾ, നിരുപദ്രവമാെയാരു ഹിമാലയരൂ�
പകത്തിേലക്കു് ചുരുക്കി. അഭിമന്യുവധം കൗമാര െകാലയല്ല, വംശഹത്യക്കുള്ള
വഴിമരുന്നു.”

2019/11/19

“ഇന്നും കണ്ടു, െവളുത്തു നീണ്ട താടിയും മുടിയുമായി ഋഷിതുല്യനാെയാരു പടു�
വൃദ്ധൻ നഗ്നേമനിയിൽ ൈതലം േതച്ചു നീരാടുന്നു. ഞാനിങ്ങെന മിഴിച്ചു േനാക്കി
ആ കാഴ്ച. േപാരാളികൾ േചാര കങ്ങിയ ഉടൽ കഴുകി പാളയത്തിെലത്താൻ തിര�
ക്കു് കൂട്ടുന്ന നീെരാഴുക്കിൽ, എന്താണു് ഈ ‘പരിത്യാഗി’ക്കു് പ്രസക്തി എന്നയാേളാ�
ടു് േചാദിക്കണെമന്നു് ഉള്ളം പിടച്ചു, പെക്ഷ സൂക്ഷ്മതേയാെട കുളിച്ചു ഈറനുടുത്ത�
യാൾ പാളയത്തിേലക്കു് േപാവുേമ്പാൾ മന്ത്രിക്കുന്നതു് േകട്ടു ഞാൻ നടുങ്ങി, “അമ്മാ
എേപ്പാഴാണു് നീ ആഴക്കയങ്ങളിേലക്കു എെന്ന വലിെച്ചടുക്കുക, ഈ തടവിൽ നി�
ന്നു് എനിക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക”, രാത്രി വെര േജാലി െചയ്തു തളർന്ന യുദ്ധ നിർ�
വ്വഹണ സമിതി അംഗം ശുഭരാത്രി ആശംസിേക്ക കുരുേക്ഷത്ര പ്രവിശ്യാ ഭരണാധി�
കാരിേയാടു് മൃദുവായി േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധമാലിന്യനീക്കം െചയ്യുന്ന യുവേനതാെവന്ന നിലയിൽ നീ അയാെള തി�
രിച്ചറിയാത്തതിൽ തീെര അത്ഭുതമില്ല കുേഞ്ഞ. ആ ‘പരിത്യാഗി’ രാവിെല മുതൽ
ൈവകുേന്നരം വെര േപാർക്കള പരാക്രമങ്ങളിൽ പാണ്ഡവസഖ്യ ൈസനികേമധാ�
വികളുെട കരെളത്ര പിളർന്നിട്ടും മതിയാവാെത, ദുേര്യാധനൻ നീരസത്തിൽ ഇന്നും
വിരൽ ചൂണ്ടി അയാേളാടു് േചാദിച്ചു, നിലപാടു് വ്യക്തമാക്കണം ഒത്തുകളിക്കയാ�
േണാ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായി? ഒരു പാണ്ഡവതല േപാലും ഉരുട്ടാൻ, ഒമ്പതു ദിവ�
സങ്ങളായി സർവ്വൈസന്യാധിപനായ നിങ്ങൾക്കു് സാധിച്ചുേവാ? നാെള പത്താം
ദിവസം നിങ്ങളുെട വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന അന്ത്യേപാരാട്ട ദിനമായിരിക്കും. ഒന്നു�
കിൽ നിങ്ങൾ എെന്നേന്നക്കും േലാകം മാനിക്കുന്ന കുരുേക്ഷത്ര നായകൻ, അെല്ല�
ങ്കിൽ രാത്രിേയാെട മൂലയിേലക്കു് നീക്കം െചേയ്യണ്ട യുദ്ധമാലിന്യം.”

2019/11/20

“ഊഞ്ഞാലാടാൻ പാഞ്ചാലിക്കു് കമ്പമുണ്ടേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക നകുല�
േനാടു് േചാദിച്ചു. ഊട്ടുപുരജാലകത്തിലൂെട െതളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു, ഉച്ചെവ�
യിലിലവൾ മതിമറക്കുന്ന താഴ്വര.
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“ചീങ്കണ്ണികൾ ആറാടുന്ന നീർെക്കട്ടിെല അസ്തിത്വഭീഷണിെയാന്നും അവൾ ശ്ര�
ദ്ധിക്കാറില്ല. ചുറ്റുമുള്ള മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു്, െപാങ്ങിയും താണും
സ്വർണമത്സ്യെത്ത േപാെല പാഞ്ചാലി ഉച്ച െവയിലിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാ�
സ്വദിക്കുന്ന യുവ സന്യസ്ഥരുെട സാന്നിധ്യമാണവളുെട കമ്പത്തിനു കാരണം.”

“പാണ്ഡുവിനു് കായികക്ഷമത ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടായിരുന്നുേവാ, മാതൃത്വത്തി�
നു് നിങ്ങളും മാദ്രിയും ‘മറുവഴി’ േതടിയതു്? േചാദിയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ കാരണമുണ്ടു്. നി�
ങ്ങെള വധുവായി കെണ്ടത്തും മുമ്പ്, പരിചരണത്തിനു് പാണ്ഡുവസതിയിൽ വന്നി�
രുന്ന സൂതദാസിയിൽ മകനുണ്ടായതു്, സ്വയം സൂതവംശജനായ വിദുരർ സാന്ദർ�
ഭികമായി ഒരഭിമുഖത്തിൽ ഓർെത്തടുത്തിരുന്നു. “ഇനി ൈവകിക്കൂടാ പാണ്ഡുവി�
വാഹ”െമന്നു് പറഞ്ഞു വിദുരരും ഭീഷ്മരും നിങ്ങെള വധുവായി െകാണ്ടുവന്നു. എങ്ങ�
െന നിങ്ങളിേപ്പാൾ േവർതിരിക്കുന്നു, വസ്തുതയും നിർമ്മിതകഥയും?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ പാണ്ഡവരിൽ നിന്നകന്നു കുന്തി ഗാന്ധാ�
രിെക്കാപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലം.

“ക്ഷമത പരിേശാധിക്കാെത േവെറാരു വഴി ഞാൻ േതടിപിടിച്ചിരുന്നു. ഗഗ�
നചാരികെള പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനുള്ള കുറുക്കുവഴി. ബീജദാനം മഹാദാനെമന്നു കരു�
തിയ ബഹുസ്വരേദവതകെള പ്രത്യുൽപ്പാദനത്തിനു പ്രാപ്തരാക്കി. അവസാനം മാ�
ദ്രിക്കു ബീജദാനം െചയ്ത ആശ്വിനിേദവതകൾ ഇടെപട്ടു. ഭാവിയിൽ േവെറാരു രാ�
ജസ്ത്രീയിൽ പാണ്ഡു സ്വയം പിതാവാകുന്ന സാഹചര്യ മുണ്ടായാൽ, കുരുവംശ ൈപ�
തൃക തർക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, പുരുഷവന്ധീകരണത്തിനു ശുക്ലനാളിെയ ഉപ�
േയാഗരഹിതമാക്കുന്ന മരുന്നുപേയാഗം ഉേദ്ദശിച്ച ഫലം െചയ്യുെമന്നവർ ആശ്വസി�
പ്പിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി മാരകമായ പാർശ്വഫലമുണ്ടായി, അതായിരുന്നു അകാ�
ലമരണം.”

2019/11/21

“ആേരാപണവിേധയരേല്ല? വിചാരണെയാന്നും േനരിട്ടിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലിയും ഭർത്താക്കന്മാരും വനവാസത്തിനു
േപാവുന്നതു് മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നവർക്കു് കാണാമായിരുന്നു.

“നിയമവ്യവസ്ഥ േനരിടണമേല്ലാ. പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിെന്റ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കും ബാധകമേല്ല. നീതിമാനായ ഭീഷ്മർ സത്യസാക്ഷിയായതുെകാണ്ടു്
കളങ്കേമൽക്കാെത ഞാൻ രക്ഷെപ്പട്ടു. ൈലംഗികാതിക്രമത്തിനു് കൗരവർ മുതിർ�
ന്നു എന്നതു് സമ്മതിക്കാൻ സാക്ഷിെമാഴി അനുവദിക്കുന്നിെല്ലന്നു് നീതിപതി വി�
ധിച്ചു. ആേരാപിതകൗരവർ അന്തസ്സായി വസ്ത്രധാരണം െചയ്തിരുന്നു എന്നും,
അങ്ങെന ഒരു ‘സാഹചര്യ’ത്തിൽ ബലാത്സംഗം അപ്രാേയാഗികമായിരിക്കുെമ�
ന്നും കെണ്ടത്തി. പരാതി തള്ളി. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാനഹാനിക്കു് ആരുനഷ്ടപ�
രിഹാരം തരുെമന്നായിരുന്നു ചാർവാകേചാദ്യം. അേപ്പാഴാണു് കൂടുതൽ അനുകൂല
സാക്ഷിെമാഴിക്കവസരമുണ്ടായതു് എങ്ങെനയാേണാ ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു് പാ�
ണ്ഡവ ‘മാടമ്പി’കളിൽ നിന്നു് കർണ്ണൻ ജാതീയ അവേഹളനം േനരിട്ടേപ്പാൾ അം�
ഗരാജാവായി വാഴിച്ചു, അഭിമാനം സംരക്ഷിച്ചതു് അതിലും വലിെയാരത്ഭുതമാണു്
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പാഞ്ചലിക്കനുകൂലമായി ദുേര്യാധനൻ െചയ്തെതന്നു് സാക്ഷി അറിയിച്ചു. ദുേര്യാധ�
നൻ ൈക ഉയർത്തി പാഞ്ചാലിയുെട ശരീരെത്ത വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷി�
ക്കുക വഴി ൈകകൂപ്പിയായിരുന്നു രക്ഷകെന പാഞ്ചാലി അഭിവാദ്യം െചയ്തെതന്നു്
സാക്ഷി െവളിെപ്പടുത്തി. െപരുമാറ്റച്ചട്ടം മറന്നു സദസ്സു് കയ്യടിച്ചായിരുന്നു എെന്ന
അഭിനന്ദിച്ചതു് ഒന്നും മറക്കരുതു് ചരിത്രം മാറ്റിെയഴുതാൻ ആെരങ്കിലും നാെള മുതിർ�
ന്നാൽ നിങ്ങൾ േവണം തിരുത്താൻ.”

“ഗുരുകുല സഹപാഠികെളന്ന നിലയിൽ പാണ്ഡവെര നിങ്ങൾ എങ്ങെന ഓർ�
െത്തടുക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ജന്മേദശം സന്ദർശിക്കുേമ്പാൾ, യമു�
നയിൽ നീരാടാൻ േതാഴികളുെമാത്തു വന്നതായിരുന്നു ൈസന്ധവ റാണി ദുശ്ശള.

“ൈസനികവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ എനിക്കു് അവിെട പ്രേവശനം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, മാനവിക വിഷയ�
ങ്ങളും സുകുമാരകലകളും പഠിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അടുത്തുപരിചയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുരുവംശ
ചരിത്രം പഠിക്കുേമ്പാൾ അവർ വികാരാധീനരാവും. സന്ധ്യക്കു് േതാണിയിൽ സത്യ�
വതിെയ പരാശരമഹർഷി കാമക്കണ്ണുകേളാെട േനാക്കുന്നെതാെക്ക നകുലൻ തന്മ�
യത്വേത്താെട അഭിനയിച്ചു കാണിക്കും. അതിനുേശഷം ഭീമൻ പരാശരെന േതാ�
ണിയിൽ നിന്നു് യമുനയുെട ആഴങ്ങളിേലക്കു് കൗശലത്തിൽ തള്ളിയിടുേമ്പാൾ,
എല്ലാവരും ൈകെകാട്ടി പീഡകെന പാഠം പഠിപ്പിച്ചതിൽ ആനന്ദിക്കും. എങ്ങെന
േവണം ഇതിഹാസങ്ങൾ വായിച്ചാസ്വദിക്കാൻ എന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ അതിഥിയാ�
യി വന്ന േവദവ്യാസൻ ഉച്ചേയാെട പാണ്ഡവെര ശപിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടു-ഭീമനാൽ
‘ശിക്ഷിക്ക’െപ്പട്ട പരാശരപുത്രനാണു് സത്യവതിപുത്രൻ വ്യാസൻ എന്നറിയാൻ
പിെന്നയും കാലം കഴിേയണ്ടിവന്നു. വഴിയിൽ കടമ്പകളും െകണികളും, കിടക്കുന്ന
നിലത്തിനു താെഴ പാമ്പിൻ മാളങ്ങളുമുള്ള അപൂർവ്വയിനം ആവാസമാണു് കുരുവം�
ശെമന്നറിഞ്ഞതു് അങ്ങെനയായിരുന്നു.”

2019/11/22

“വരൂ, മടിയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നു് ഉടുതുണിയൂരിേപ്പായ പാഞ്ചാലിെയ ചൂതാട്ടസഭ�
യിൽ ദുേര്യാധനൻ സ്വാഗതം െചയ്യുേമ്പാൾ, നിലത്തു കുന്തിരിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡവരു�
െട േചാരെയാന്നും പ്രതിേഷധത്തിൽ തിളച്ചിേല്ല?” െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു്
േചാദിച്ചു. പാണ്ഡവരും പാഞ്ചാലിയും ചൂതാട്ടപ്പിേറ്റന്നു് കാട്ടുവഴിയിലൂെട വടക്കൻ
മലകളിേലക്കു നടക്കുന്ന േനരം.

“ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ സമ്പാദിച്ചെതല്ലാം ഒെരാറ്റ സന്ധ്യയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ട ഞങ്ങൾ�
ക്കു് േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല? അടിമപാഞ്ചാലിക്കു വഴി െതറ്റിയ ബന്ധം ഉട�
േയാൻ ദുേര്യാധനേനാടുേണ്ടാ എന്നു് ഞങ്ങൾ എന്തിനു തല പുണ്ണാക്കണം, പാ�
ഞ്ചാലിക്കു ഭർത്താക്കന്മാേരാടു് േനർവഴി ബന്ധം ഉെണ്ടന്നു ദുേര്യാധനൻ അംഗീക�
രിക്കാറുേണ്ടാ?” വന്മരങ്ങൾ കട പുഴക്കുന്ന േപാെല ഭീമൻ വാക്കുകൾ ശ്രമെപ്പ�
ട്ടുച്ചരിച്ചു.

2019/11/23



587 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ആറു്

“നീറുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ജനവികാരം േനരിട്ടറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖംമൂടി ധരി�
ച്ചു നഗരവീഥികളിൽ യാത്ര െചയ്യാറുേണ്ടാ? െപാതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നു് പരുക്കൻ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അപ്പേപ്പാൾ ഭരണാധികാരിക്കു് േബാധ്യെപ്പടേണ്ട? അേതാ, നി�
ങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടുത്ത പ്രഭാഷണങ്ങൾ െപാതുേവദിയിൽ വായിക്കുന്നേപാെല,
രാജസഭയിെല പതിവുസാന്നിധ്യങ്ങെള ആശ്രയിക്കുേമാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാ�
ഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരി.

“തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ എന്തിനു ധരിക്കണം ഇനിെയാരു മുഖംമൂടി? ഹൃദയം
ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥിരം മുഖാവരണം ഒന്നഴിച്ചുവച്ചാൽ േപാെര?”

“െവന്തുമരിച്ചു എന്ന െതളിവുണ്ടാക്കാൻ, ആദിവാസി സ്ത്രീെയയും അഞ്ചുമക്കെള�
യും തരത്തിനു് കിട്ടി, അരക്കില്ലം തീ െകാളുത്തി, പുനർജനിഗുഹയിലൂെട നുഴഞ്ഞു
െപാള്ളേലൽക്കാെത രക്ഷെപ്പട്ടു. അെല്ല?”, അന്തിമ വനവാസത്തിനു തല െമാട്ട�
യടിക്കുന്ന കുന്തിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“വാക്കു് െതറ്റരുതു് സുഖവാസ േകന്ദ്രത്തിൽ ആൾമാറാട്ടെമാന്നും ഉണ്ടായില്ല.
അന്നം േതടി വന്ന ആദിവാസികളുെടെതാരു ആത്മത്യാഗം. അപായം േനരിടുന്ന
രാജകുടുംബങ്ങളുെട രക്ഷക്കായി, സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കാണു�
ന്ന വിശ്വസ്ത ജനതയുണ്ടായിരുന്ന വനേമഖല എന്നതാണു് മഹനീയമായ കാര്യം.
ഭീമനുൾെപ്പെട ഞങ്ങൾ അത്താഴപട്ടിണിയായിരുെന്നങ്കിലും ആദിവാസി കുടുംബ�
ത്തിനു് വയർ നിറെയ മദ്യവും മാംസവും വിളമ്പി. കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉറച്ചു.
അരക്കില്ലം കത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ, പരസ്പരം പുണർന്നവർ കരിക്കട്ടകളായി. ആ
െതളിവു് നിർമ്മിച്ചതു് പ്രകൃതിേയാ കുന്തിേയാ?”

2019/11/24

“പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കിയ പാണ്ഡവർ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പു�
റെപ്പേടണ്ട സമയത്തു എവിെട പാഞ്ചാലി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക മഹാരാജാവു്
േചാദിച്ചു.

“ഇന്നെല എനിക്കായിരുന്നു പാഞ്ചാലിയുമായി ഊഴം. വൃതമുെണ്ടന്നു സൂചി�
പ്പിച്ചു പാഞ്ചാലി േവെറാരു പായയിേലക്കു് മാറി കിടന്നു. ക്ഷീണം കാരണം ഞാ�
നും അന്തം വിട്ടുറങ്ങി രാവിെല ഞാൻ ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ ഒരു േനാക്കു
കണ്ടു-കുളി കഴിഞ്ഞു പാഞ്ചാലി െവള്ള ധരിച്ചു ഉദ്യാനത്തിൽ പൂക്കൾ പറിക്കുന്നു.
സ്വീകരണത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ പാഞ്ചാലി വരുമേല്ലാ എന്നു് ഞാൻ ധൃതിയിൽ യാ�
ത്ര േചാദിച്ചേപ്പാൾ, ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കു് ആചരിേക്കണ്ട വ്യാകുലദിനമാണിന്നു എന്നവൾ
മേന്ത്രാച്ചാരണം േപാെല പറഞ്ഞു. കണ്ടതും േകട്ടതും കൂട്ടിവായിക്കുന്നതിൽ സാക്ഷ�
രത േനടിയ സഹേദവനുമായി ഞാൻ രഹസ്യമായി പിന്നീടാേലാചിച്ചേപ്പാൾ പിടി
കിട്ടി, കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം അജ്ഞാതവാസകാലത്തു കീചകൻ എെന്നാരു യുവ ൈസ�
നികൻ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ ഇേത ദിവസം െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇന്നു് പേരത�
പ്രണയിയുെട അനു സ്മരണദിനമായി അവൾ ആചരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു പൗര സ്വീക�
രണം ബഹിഷ് ക്കരിക്കുന്നു.”

“േപാർക്കള െപരുമാറ്റച്ചിട്ട പാലിേക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിവാദ പരാമർശം െച�
യ്താൽ േകട്ടിരിക്കുേമാ പാണ്ഡവർ? യുദ്ധനിർവ്വഹണസമിതി അധ്യക്ഷനായ കുരു�
േക്ഷത്ര ഭരണാധികാരിേയാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു, േഗാപുര കവാടത്തിൽ
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സന്ദർഭത്തിെന്റ അന്തഃസത്തക്കു് േയാജിക്കാെത െചയ്ത നിരീക്ഷണം മാപ്പു പറഞ്ഞു
പിൻവലിക്കണെമന്നാണു് യുദ്ധഭൂമിയിെല പാണ്ഡവ വക്താവു് ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്
എങ്ങെന പ്രതികരിക്കുന്നു ഔേദ്യാഗികമായി?”

“വിഷാദമുക്തനായ പാർത്ഥൻ െതാടുത്ത ആദ്യ അമ്പു െചന്നു് തറച്ചതു് കൗ�
രവ ൈസനികെന്റ ഇടെനഞ്ചിലായിരുന്നു. വിവാഹപ്പന്തലിൽ നിന്നാണവെന കു�
രുേക്ഷത്രയിേലക്കു ദുേര്യാധനൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ആനയിച്ചു െകാണ്ടുവന്നതു് െന�
ഞ്ചുകലങ്ങി ആ യുവാവു് േചാര ചീന്തുന്നതു് കണ്ടു ആർമാദിക്കുന്ന അർജ്ജുനെന
േനാക്കി ‘മാ നിഷാദാ’ എന്നു് ഞാൻ വിലപിച്ചതാേണാ, കഷ്ടം, േപാർക്കളത്തിലി�
ന്നു േസ്താഭജനകമായ വാർത്ത? യുദ്ധനിർവ്വഹണെമന്ന കരാർ േജാലി ഞങ്ങൾ
നിഷ്പക്ഷമായി െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന, ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന വികാരങ്ങൾ മുഖം േനാക്കാ�
െത ആവിഷ്കരിക്കയും െചയ്യും. അതിെലന്താണിത്ര മാപ്പുപറഞ്ഞു വാൽചുരുേട്ടണ്ട
കാര്യം?”

2019/11/25

“നിങ്ങൾക്കയാൾ തിന്മയുെട മാലിന്യക്കുഴിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ കുരുേക്ഷ�
ത്രവിധവകൾക്കവൻ നന്മ. പുഷ്പാർച്ചന െചയ്യാൻ യമുനാതീര സ്മാരകമണ്ഡപത്തി�
േലക്കു നിേരാധനാജ്ഞയിൽ ഇളവു് േചാദിക്കുേമ്പാൾ, പിടിച്ചഴിക്കകത്താക്കുെമ�
ന്നു േപടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമാവുന്നിേല്ല ഭരണകൂടത്തിെന്റ സങ്കുചിത മനസ്ഥി�
തി?”, നകുലേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“എവിെട ശവകുടീരം? എവിെട കൗരവ വിധവകളുെട പുഷ്പാർച്ചന? ഇെതാ�
െക്കയേല്ല യുദ്ധാനന്തരഹസ്തിനപുരിയുെട പുനരധിവാസെത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന
‘വിധ്വംസനം?’ ശക്തി പ്രകടനമാണു് കുരുേക്ഷത്ര വിധവകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതു് നഗ�
രപരിധിയിൽ നിേരാധനാജ്ഞയുണ്ടു്, അതു് മറി കടന്നവർക്കു െപാതുസമൂഹെത്ത
കയ്യിെലടുക്കണം. ദുേര്യാധനെനന്ന ‘വിശുദ്ധേയാദ്ധാവി’െന്റ ഓർമ്മെപ്പരുന്നാൾ
നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയിലൂെട ആചരിച്ചാൽ േപാേര? േപാരാ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി െനഞ്ചത്ത�
ടിച്ചു വിലാപത്തിലൂെട ആേഘാഷിക്കണം. പിന്നിലതിനു പ്രേചാദനം െകാടുക്കുന്ന�
തു് ചാർവാകൻ. കയ്യും െകട്ടി ഈ പതനത്തിനു ഞങ്ങൾ മൂകസാക്ഷിയാവേണാ?
അേതാ നേവാത്ഥാനസംരക്ഷകരായി ചാട്ട വീശേണാ?”

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

“കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ഗാന്ധാരിക്കു് േപാലും ശുചിമുറിയില്ലാത്ത െകാട്ടാരസമുച്ച�
യത്തിൽ, ഞാനുൾെപ്പെട കൗരവരാജവധുക്കൾ െവളിക്കിറങ്ങാൻ അന്തഃപുരത്തി�
നു പിന്നിെല െപാന്തക്കാടുകളിേലക്കു് പതുങ്ങി പതുങ്ങി പുലർെച്ച േപായി മടങ്ങു�
േമ്പാൾ കാണാം, കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച നൂേറാളം കൗരവതലകൾ തുറിച്ചുേനാക്കുന്നു.
ഇവെരാെക്ക ശുദ്ധസൗന്ദര്യാരാധകരാെണന്നു് എത്രനാൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു
നവവധുവിനാവും?”



589 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ആറു്

“ഭർത്തൃഘാതകൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ െചയ്തു അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന ചടങ്ങു്
ബഹിഷ്കരിക്കാെത സദസ്സിെന്റ മുൻനിരയിൽ നിങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ വല്ലാെത േതാ�
ന്നി. ദുേര്യാധനചിതയിൽ പുകശമിക്കുേമ്പാേഴക്കും കൂട്ടുകൂടിേയാ കൗേന്തയരുമാ�
യി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനവിധവേയാടു് േചാദിച്ചു.

“സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതിപ്രധാന പ്രസ്താവന നടത്തുെമന്നു് ഭീ�
മൻ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു? യുദ്ധാനന്തര ഹസ്തിനപുരിയു�
െട സുസ്ഥിര പ്രതിേരാധത്തിനു് തക്ഷഷിലെയ െവല്ലുന്ന “ദുേര്യാധന സ്മാരക ൈസ�
നികശാസ്ത്ര സർവകലാശാല”ക്കു് തറക്കല്ലിടുന്നതിനാണു് എെന്റ സാന്നിധ്യം അഞ്ചു�
േപരും െതാഴുൈകേയ്യാെട യാചിച്ചതു്.”

2019/11/26

“നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ അച്ഛേനാർമ്മ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. ഭാവി പ്രവചി�
ക്കുന്നവൻ സഹേദവൻ എന്ന ഭീതി മറ്റു പാണ്ഡവരുമായി കുന്തി പങ്കിടുന്ന കാലം.

“അന്ത്യനാളിൽ ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവായിരുന്ന കാലം നഷ്ടേബാധ�
േത്താെട ഓർമ്മിക്കും. കുന്തിയും നാലു പാണ്ഡവരും ഇരപിടിക്കാൻ കാട്ടിേലക്കു്
കയറി. നീെരാഴുക്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു മാദ്രി മുറ്റെത്ത അയയിൽ ഈറനുണക്കാ�
നിടുകയായിരുന്നു. ‘ആരാണു് നിെന്റ അച്ഛ’െനന്നു ഭീഷണമായി പാണ്ഡു േചാദി�
ച്ചു. അശ്വിനിേദവതകൾ എന്നു് േകട്ടറിവിൽ േമേലാട്ടു് ൈകകൂപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ‘നകുലെന േപാെല നിനക്കും രണ്ടു ദുർേദവതകൾ േവണ്ടി വേന്നാ ഭൂമി�
യിൽ /ശാപജന്മം തരാൻ?’ എന്നു് നിന്ദിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഭയന്നു് മുറിക്കു പുറത്തു
കടക്കുേമ്പാൾ, െചമ്പകപ്പൂ േപാെല വരികയായിരുന്ന മാദ്രിേയാടു് ‘അരുേത അമ്മാ
അയാൾക്കരിെക ഈ സമയത്തു േപാവരുേത, മരണേദവതയുെട സാന്നിധ്യം ഞാ�
നറിയുന്നു’ എന്നു് ഇരുൈകകളും വീശി. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നിലവിളിച്ചു മാദ്രി
പുറേത്തക്കു വന്നു. “വാരിപ്പുണർെന്നെന്ന പാണ്ഡു വിവസ്ത്രയാക്കുേമ്പാൾ കുഴഞ്ഞുവീ�
ണവൻ മരിച്ചു” എന്നു് േചർത്തു പിടിക്കുന്നേതാർമ്മയുണ്ടു്.”

“തിന്മയുെട േമൽ നന്മയുെട വിജയമാണു് കുരുേക്ഷത്രം എന്നു് യുധിഷ്ഠിരൻ
െപാതുേയാഗത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ, സദസ്സു് എഴുേന്നറ്റു കയ്യടിക്കുന്നതു് കണ്ടു.
പെക്ഷ േവദിയിൽ ഇരുന്ന പാഞ്ചാലി മുഖം താഴ്ത്തി. എന്തായിരുന്നു സംഗതി?”,
രാജസഭയിൽ കൂനിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൃപാചാര്യെര െകാട്ടാരം േലഖിക പിേറ്റന്നു് കണ്ട�
േപ്പാൾ േചാദിച്ചു.

“തിന്മക്കു േമൽ തിന്മയുെട വിജയം എന്നു് പാഞ്ചാലി പനേയാലയിൽ എഴുതി�
െക്കാടുത്തതു് യുധിഷ്ഠിരൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിച്ചേപ്പാൾ ഒരക്ഷരം െതറ്റി.”

“കുന്നിൻെചരുവിെല ഉണക്കപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന െവള്ളമുയ�
ലിെന െകാത്തിപ്പറക്കാൻ, ലക്ഷ്യം െതറ്റാെത ആകാശത്തിൽ നിന്നു് ഒഴുകിയിറ�
ങ്ങിയ ചാരനിറ കഴുകെന കൃത്യം കഴുത്തിൽ ചാടിക്കടിച്ചു മന്ദം മന്ദം നീങ്ങിയ േവട്ട�
പ്പട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്നു് മൃഗയാവിേനാദത്തിൽ മുഖ്യതാരം”, അർജ്ജുനൻ നായാട്ടിനി�
ടയിൽ കണ്ട കൗതുകക്കാഴ്ച പാഞ്ചാലിേയാട് അധികാരഭാവത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
വനവാസക്കാലം.
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“കഴുത്തു മുറിഞ്ഞ കഴുകെന െചടിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു, പതുങ്ങിപ്പതു�
ങ്ങി െവള്ള മുയലിെനയും പിന്നിൽ നിന്നു് കടിച്ചു മലർത്തി െതാലിയുരിക്കുന്നവെര
ഈ വനാശ്രമത്തിൽ നിത്യവും കാണാറുണ്ടേല്ലാ.”

2019/11/27

“ഏകപത്നീവ്രതക്കാരേല്ല കൗരവർ? ‘ഒന്നി’ലധികം ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള പാ�
ഞ്ചാലിക്കു് കൗരവ അന്തഃപുരത്തിൽ കൗതുകാഴ്ചെയാന്നുമിേല്ല പങ്കിടാൻ?” െകാട്ടാ�
രം േലഖിക േചാദിച്ചു. നവവധുവായി പാഞ്ചാലയിൽ നിെന്നത്തി ഹസ്തിനപുരി അര�
മനയിൽ അതിഥിയായി കഴിയുന്ന കാലം.

“െചന്നുകണ്ടേപ്പാൾ ഓേരാ കൗരവരാജവധുവും അവർക്കനുവദിച്ച ഒറ്റമുറിക�
ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത എെന്ന സ്പർശിച്ചു. െഞട്ടി എെന്നാന്നും അത്യുക്തി�
യിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും. ‘ഒരു വനിതക്കു് ഒരു ഭർത്താവ് ’ എന്ന യാഥാസ്ഥി�
തിക കൗരവരീതി നൂേറാളം മറുനാടൻ രാജസ്ത്രീകെള ഭർത്താവിെന്റ അടിമയാക്കു�
ന്നു എന്ന പ്രതീതിയാണു് ആദ്യാനുഭവം. െവളുത്തവാവായിരുന്നു ഇന്നെല. ആകാ�
ശം വിസ്തരിെച്ചാന്നു കാണാൻ ഞങ്ങെളല്ലാവരും മട്ടുപ്പാവിൽ േപായി. കൗരവരാജ�
വധുക്കൾ വിവസ്ത്ര ശരീരങ്ങളുമായി ഭർത്താക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽ നൃത്തം ചവിട്ടി ഭർ�
തൃപരിമിതി അസഹിഷ്ണുതേയാെട കാണുന്നുെവന്നു് അലമുറയിടുേമ്പാൾ, ദുേര്യാധ�
നൻ ഉൾെപ്പെട കൗരവർ കുന്തിച്ചിരിേക്കണ്ടിവന്ന ദീനദീനമായ കാഴ്ച എങ്ങെന വി�
വരിക്കും. ഏകപത്നീവ്രതം ആണുങ്ങൾെക്കാരു പരസ്യേമനി പറച്ചിലായിരിക്കാം
പെക്ഷ അന്തഃപുരത്തിൽ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്നതു് ദാമ്പത്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥെയ�
ന്നു വ്യക്തം. െവറുെതയല്ല ആ സ്ത്രീകൾക്കു് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എെന്ന
പ്രവാസിയാക്കാൻ ദുേര്യാധനൻ ഖാണ്ഡവവനം കാട്ടി കുറച്ചുദിവസമായി പാണ്ഡവ�
െര പ്രേലാഭിപ്പിക്കുന്നു.”

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

“ഭക്ഷണം എന്ന േമാഹവുമായി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലെത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ�
ണേല്ല? കാളുന്ന വയറുമായി ഞങ്ങൾ അക്കാലത്തു കാട്ടിേലക്കിറങ്ങും, ഉച്ചയാവും
കഴുെത്താടിച്ച കലമാനുമായി തിരിെച്ചത്താൻ. ‘പ്രകൃതിയുമായി സഹവർത്തിത്വ�
ത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസിരാജകുമാരന്മാർ’ എന്നു് മാദ്രി പ്രസാദമധുരമായി ആശീർ�
വദിക്കുേമ്പാൾ, കുന്തി കാര്യക്ഷമതേയാെട മാനിെന്റ െതാലി െപാളിച്ചു ഇറച്ചി കന�
ലിൽ വച്ചു് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ വനാശ്രമത്തിൽ പാഞ്ചാലി എന്താണു് െച�
യ്യുന്നതു്? വിശപ്പിൽ, പാരവശ്യേത്താെട പാണ്ഡവരഞ്ചുേപരും വട്ടംചുറ്റിയിരുന്നു
അക്ഷയപാത്രത്തിൽ കയ്യിട്ടുവാരുേമ്പാൾ, നിന്ദേയാെട മുഖം തിരിക്കുന്നു!.”

2019/11/28

“ഗാർഹികപീഡനം പാണ്ഡവരിൽ നിന്നുണ്ടായാലും, േരഖാമൂലം പരാതി
ആദ്യം െകാടുക്കുക ദുേര്യാധനനാെണന്ന അഭിമുഖം ചുവെരഴുത്തുപതിപ്പിൽ പ്രസി�
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ദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ അന്തഃപുരത്തിലും രാജസദസ്സിലും വിവാദമായേല്ലാ. ഏകശിലാ�
ദാമ്പത്യത്തിെന്റ വർത്തമാനകാല പ്രതീകങ്ങളായ കൗരവരാജസ്ത്രീകൾ ഈ ‘പ്ര�
േകാപന’ത്തിെന്നതിെര പ്രതികരിക്കുെമന്നു് ദുേര്യാധനവധു. പാണ്ഡവദാമ്പത്യം
കൗരവരാജസഭയിൽ ഈ വിധം ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയതിെന്റ െപാരുെളന്തായി�
രുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. വനവാസക്കാലം.

“കൗരവ അടിമക്കു് പരിരക്ഷ സ്വാഭാവികമായും ഉടേയാ നിൽ നിന്നേല്ല നിലവി�
ലുള്ള അടിമ പരിപാലന നിയമമനുസരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ? അേപ്പാൾ, പാണ്ഡ�
വർ വനവാസക്കാലത്തു ഗാർഹികവും ൈലംഗികവുമായ അതിക്രമം നടത്തിയാൽ
ആർക്കു പരാതി െകാടുക്കണം? െപണ്ണഭിമാന സംരക്ഷണം ഉടേയാെന്റ നീതിപീ�
ഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, ദുേര്യാധനവധുെവന്തിനു് െവളിച്ചെപ്പടണം? ഹസ്തി�
നപുരി ശിക്ഷാനിയമമനുസരിച്ചു പൗരാവകാശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലേത്തക്കു് നീ�
തിമാനായ ഭീഷ്മർ എെന്റ വശം േകൾക്കാൻ െമനെക്കടാെത നിേഷധിച്ചതു് ചൂതാട്ട�
ത്തിൽ പാണ്ഡവപിടിപ്പുേകടു് അത്രേമൽ വ്യക്തമായതു് െകാണ്ടേല്ല? അതിൽ ഉട�
േയാൻ ദുേര്യാധനൻ എന്തു് പിഴച്ചു?”

ദുർമന്ത്രവാദി എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ദുേര്യാധനെന മഹാരാജാവു് യുധിഷ്ഠിരൻ
രാജസഭയിൽ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു സംസാരവിഷയം. എങ്ങെന പ്രതികരി�
ക്കുന്നു?”, െകാട്ടാരം േലഖിക ചാരവകുപ്പുേമധാവി നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വാരണാവതത്തിൽ കൗരവ രാജവിധവകൾക്കു പാർക്കാൻ അരക്കില്ലങ്ങൾ
നിർമിക്കുന്ന നിേയാഗത്തിലാണു് യുധിഷ്ഠിരൻ.”

“പട്ടാഭിേഷകം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും കിടപ്പിലാേയാ യുധിഷ്ഠിരൻ? കിരീടത്തിൽ
നിന്നാേണാ അണുബാധ?, അേതാ, െചേങ്കാലിൽ നിന്നാേണാ?, രണ്ടുമല്ല, സിം�
ഹാസനത്തിൽ നിന്നാേണാ?”, അടഞ്ഞുകിടന്ന രാജസഭെയ േനാക്കി െകാട്ടാരം
േലഖിക കൃപാചാര്യേനാടു് േചാദിച്ചു.

“ദശാബ്ദങ്ങളായി ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ
യുധിഷ്ഠിരൻ കാണിച്ച മനഃസാന്നിധ്യം പെക്ഷ പ്രശംസനീയം.”

2019/11/29

“െകാട്ടാരവിപ്ലവത്തിനു ശ്രമം? അതും അഭിമന്യുമകൻ പരീക്ഷിത്തിെന കൂട്ടു പി�
ടിച്ചു? ഈ ഗൂഢാേലാചനെയ കുറിച്ചു് വിവരെമാന്നും യുധിഷ്ഠിരന്െകാടുത്തിേല്ല?”
െകാട്ടാരം േലഖിക ഭീമേനാടു് േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെനയും എെന്നയും ‘വേയാജനങ്ങൾ’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുത്തി
ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമല്ലാത്ത ആജ്ഞ ഊട്ടുപുരയിലും അന്തഃപുരത്തിലും െകാടുക്കുന്ന
പ്രവണത കുറച്ചുകാലമായി പാഞ്ചാലിക്കുെണ്ടങ്കിലും, മരണം ഉന്നം വച്ചുള്ള നീക്ക�
ങ്ങൾ പരീക്ഷിത്തിെനാപ്പമവൾ ആേലാചിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതു േനരിൽ കണ്ട ഞാൻ
രഹസ്യം പുറത്തു പറയാൻ ഭയന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറക്കമുണരാൻ അൽപ്പെമാന്നു
ൈവകിയാൽ, ഉണർത്താെനാന്നും െമനെക്കടാെത, “രാജാവു് ഉറക്കത്തിൽ കാ�
ലം െചയ്തു” എന്നു് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിരീടാവകാശി പരീക്ഷിത്തിെന്റ
അധികാരേമാഹം പാഞ്ചാലി ദുരുപേയാഗം െചയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ, യുധി�
ഷ്ഠിരെന െകാട്ടാരവാസികൾ അവിശ്വാസേത്താെട േനാക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാ�
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യി. അതു് യുധിഷ്ഠിരെന േനാവിച്ചു. എണ്ണ േതച്ചു ശിരസ്സിൽ ജലധാര െചയ്തു ശ്വാ�
സം മുട്ടിപ്പിക്കുെന്നാരു പുതിയ ചികിത്സാരീതി പാഞ്ചാലി യുധിഷ്ഠിരനിൽ പ്രേയാഗി�
ച്ചേപ്പാൾ, എനിക്കു സങ്കടം പിടിച്ചുനിൽ ക്കാനായില്ല. പാണ്ഡുവിെന നിശ്ശബ്ദനാ�
ക്കാൻ, കുന്തിയും മാദ്രിയും നടപ്പിലാക്കിയ ‘കുളിപ്പിച്ചു് കുളിപ്പിച്ചു് ആെള െകാല്ലുന്ന
കളി’ കുട്ടിക്കാലത്തു േനരിൽ കണ്ടതാണു്. ആഴവുംകുടിലതയും വ്യക്തമാവാൻ കാ�
ലം കുെറ േവണ്ടി വന്നു. നിർത്തൂ ഈ േപക്കൂത്തു എന്നു് െനഞ്ചത്തടിച്ചു പാഞ്ചാ�
ലിേയാടു് െപാട്ടിെത്തറിച്ചേതാർമ്മയുണ്ടു്. ഉണരുേമ്പാൾ, ഞാൻ ഭൂഗർഭ കൽത്തു�
റുങ്കിൽ അടിവസ്ത്രം മാത്രമായി മരവിച്ചു കിടക്കുകയാണു്. മേനാേരാഗിെയന്നു് പാ�
ഞ്ചാലിെയെന്ന പരസ്യമായി മുദ്രകുത്തി. സ്വാധീനവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉപേയാഗി�
ച്ചു് എണ്ണക്കുളിയിൽ തളച്ചിട്ടു. ബീജദാതാവു് അതീതശക്തിെയന്ന ഉത്തമേബാധ്യം
ഉള്ളതു് െകാണ്ടു് മാത്രമാണു് ജീവൻ േപാവാെത പിടിച്ചു നിൽക്കാനായതു് ഹസ്തിന�
പുരിയിൽ ഇനി തുടരുക അസാധ്യം.” വിങ്ങിെപ്പാട്ടുകയായിരുന്ന ഭീമനുേമൽ പരീ�
ക്ഷിത്തിെന്റ ൈകകൾ വീണു. “എണ്ണ ചികിത്സയുമായി സഹകരി ക്കണം. പത്രപ്ര�
വർത്തകെര കണ്ടാൽ മുഖം തിരിക്കണം.”

2019/01/30

“േമലനങ്ങി അന്നന്നെത്ത അപ്പം സമ്പാദിക്കുന്നവർ യുദ്ധെക്കടുതിയിലും തിര�
ക്കുപിടിച്ചു ഹസ്തിനപുരിയിൽ േനരം പുലർന്നാൽ മുേന്നറുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ
മാത്രെമന്താ മനുഷ്യാ, മൂലയിെലാരിടത്തിങ്ങെന മൂടി പ്പുതച്ചു്?” നഗരാതിർത്തിയി�
െല െകാച്ചുവീട്ടിൽ ആകസ്മികമായി കയറിെച്ചന്ന െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േസ്താഭജനകമായ രീതിയിൽ ശത്രുവിെന ‘ചിത്രവധം’ െചയ്യുന്ന സവിേശഷ
ൈസനിക പരിശീലനം തക്ഷശിലയിൽ േനടിയ എെന്ന ദുേര്യാധനൻ രഹസ്യമാ�
യി െകാട്ടാരത്തിന്നടിയിെല ഭൂഗർഭഅറയിേലക്കു വിളിപ്പിച്ചു. നിനെക്കാരു സവി�
േശഷനിേയാഗമുെണ്ടന്നു േമാഹിപ്പിച്ചേതാെട തുടങ്ങുന്നു ‘ദുരന്തം’. കുരുവംശ അടി�
ത്തറ കുലുക്കാൻ ദുഷ്ടപാണ്ഡവർ ദൂെര ദൂെര വിരാടത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു�
െണ്ടന്നും, അവെര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു്, െകണിയിൽ ബന്ദിയാക്കി
െമാട്ടയടിച്ചു കഴുതപ്പുറത്തു നഗരികാണിച്ചേശഷം, അരേങ്ങറ്റ ൈമതാനിയിൽ ക്ഷ�
ണിക്കെപ്പട്ട സദസ്സിനു മുമ്പിൽ തല െവട്ടണെമന്നുമാണു് രാജകൽപ്പന. “നിെന്ന�
യാണു് ആ ദൗത്യത്തിനു് േയാജിച്ച ആരാച്ചാരായി കെണ്ടത്തിയതു്”, ദുേര്യാധനൻ
േതാളിൽ ൈക വച്ചറിയിച്ചു.

“പെക്ഷ കുരുേക്ഷത്രത്തിൽ പ്രകൃതി പ്രതികൂലമായി ഇടെപട്ടു. പാണ്ഡവർ േജ�
താക്കളായി ഹസ്തിനപുരി േകാട്ട പിടിെച്ചടുത്തു അധികാരത്തിൽ കയറിയ അന്നു്
രാത്രി അവെരെന്ന േതടി ഇവിെട വന്നു ൈകകാലുകൾ നിമിഷ േനരം െകാണ്ടു്
വളെച്ചാടിച്ചു പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി. ഞാനന്നു് മുതൽ കിടപ്പിലാണു്. പതിെന�
ട്ടുനാൾ േപാരാട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിൽ കുരുേക്ഷത്രവിധവെയന്ന വകുപ്പിൽ
കുടുംബത്തിനു് അന്നന്നെത്ത കഞ്ഞിക്കുള്ള സൗജന്യധാന്യം ഭരണകൂടത്തിൽ നി�
ന്നു് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു രാത്രിെകാണ്ടു് വീണ്ടും മാറ്റിമറിക്കുെന്നാരത്ഭുത പ്രവർത്തി
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണേമെയന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണു് ഞാനിേപ്പാൾ.”
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“െചേങ്കാൽ തരിെല്ലന്നുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുേവാ യുധിഷ്ഠിരൻ?”, കിരീടാവകാശിയും
അഭിമന്യു പുത്രനുമായ പരീക്ഷിത്തിേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. മുപ്പത്തി�
യാറു വയെസ്സത്തിയിട്ടും അധികാരവഴിയിെലത്താനാവാത്തതിെന്റ മ്ലാനത മുഖത്തു്
പ്രകടമായിരുന്നു.

ജന്മദിന ആശംസ ൈകമാറാെമന്നുവച്ചു മുഖം കാണിച്ചു. ഏെറ േനരം േനാ�
ക്കിയേശഷം േകാട്ടുവായിട്ടു േചാദിച്ചു, “നീ ഏതാ കുേഞ്ഞ, ഓർെത്തടുക്കാനാവുന്നി�
ല്ലേല്ലാ.” “അഭിമന്യുവിെന്റ മക”െനേന്നാർമ്മിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അവെനാെക്ക എേന്നാ
മരിച്ചിേല്ല? നിെന്നെയാന്നും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല “സ്മൃതിനാശത്തിലാേണാ യുധി�
ഷ്ഠിരൻ? അേതാ പാഞ്ചാലി സൂചന തന്ന േപാെല, െചേങ്കാൽ പിടിവിടിെല്ലന്ന പി�
ടിവാശിയാേണാ? രണ്ടാെലാന്നറിയണം ഇനി രക്ഷ ചാർവാകൻ!.”

2019/12/01

“രചനയിൽ പറയുന്ന പലതും േനരിൽ കണ്ട ഒരാെളന്ന നിലയിൽ േചാദിക്കെട്ട
ആശ്രമം െകട്ടി ജീവിക്കുന്ന പരിത്യാഗിയായ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന അറിയാം ഹസ്തി�
നപുരി അരമനകളിെല വിഴുപ്പുവാർത്തകൾ?” െകാട്ടാരം േലഖിക വ്യാസേനാടു്
േചാദിച്ചു.

“ജനസമ്പർക്കം കുറവാണു, അന്തഃപുരജീവിതം അടുത്തറിയാൻ വയ്യ. വിചി�
ത്രവീര്യവിധവകൾക്കു ബീജദാനം െചയ്യാൻ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായതു യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ ഞാനായിരുന്നില്ല പകരക്കാരായിരുന്നു. പനേയാല േരഖ വ്യത്യസ്ത േസ്രാ�
തസ്സുകളിൽ നിന്നു് സംഭരിച്ചു വായിച്ചറിഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ േനരിൽ കണ്ടേപാെല ഉപ�
േയാഗിച്ചു. വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു് വഴങ്ങി ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ആഖ്യാനം, ദക്ഷിണാപ�
ഥത്തിൽ നിന്നു് കഴുതച്ചുമടായി െകാണ്ടുവന്ന പനേയാലയിൽ എഴുതി എന്നതാണു്
ൈകെകാട്ടി ആേഘാഷിേക്കണ്ടതു് മറിച്ചുള്ള കുപ്രചാരണത്തിനു വഴിമരുന്നിടുകയ�
ല്ല. തിരക്കുണ്ടു്. നിങ്ങൾ കരടു് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങൾ പത്തുനൂറു�
േപർ മഹാഭാരതം നാെടാട്ടുക്കു് വിപുലീകരിച്ചു രചിക്കുകയാണു്. സ്വാഭാവികമായും
കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തു പ്രാപിക്കും ആഖ്യാന കല പൂർണതയിേലക്കു്
നീങ്ങും. പ്രാേദശിക വാെമാഴി ഉപേയാഗിക്കുന്ന കാലം വരും. പകർപ്പകാവകാശ�
മില്ല. ആർക്കും കയറി ഇടെപടാം. ഞാെനെന്നാരാൾ ‘ഭാവനാ സൃഷ്ടി’െയന്നു് നാ�
െള പറയും. കൂട്ടുകുടുംബസ്വത്തു തർക്കെത്ത ‘െനറ്റിപ്പട്ടവും െവഞ്ചാമരയു’മായി എഴു�
െനള്ളിക്കുന്നതു പരിഹാസ്യമാെണന്നു യുക്തിവാദി ചാർവാകൻ പൂത്തിരി കത്തിച്ചു
കഴിഞ്ഞേല്ലാ.”

“വിേവകവചനങ്ങളുെട തമ്പുരാൻ എന്നറിയെപ്പടുന്ന വിദുരർ, പാർശ്വവത്കൃത�
പാണ്ഡവർക്കു് േവണ്ടി രാജസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
പതിവു് പത്രാധിപസമിതിേയാഗം ഒഴിവാക്കി ഓടിക്കിതച്ചുേപാകുന്നതു് കണ്ടേല്ലാ.
എന്നിെട്ടന്തു വിദുരവാക്യമാണിെന്നാരു തലവാചകമായി േചർക്കാൻ വീണു കിട്ടി�
യതു്?”, യുദ്ധകാര്യേലഖകൻ െകാട്ടാരം േലഖികേയാടു് േചാദിച്ചു. ‘ഹസ്തിനപുരി
പത്രിക’യുെട വാർത്താേകന്ദ്രം.

“േശ്രാതാവും മാധ്യമസാന്നിധ്യവുമായി ഞാൻ മാത്രം. െകൗരവർ നൂറു േപരും
വിേനാദയാത്രയിൽ. സുഖചികിത്സയിലായിരുന്നു ഭീഷ്മർ. ഇടയ്ക്കിെട െചവിയിൽ
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വിരൽ തിരുകി ധൃതരാഷ്ട്രർ. വിടാെത േകാട്ടുവായിടുന്ന പാറാവുകാർ. അർദ്ധസ�
േഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ സമനീതി േവണെമന്ന സാത്വിക ഉപേദശവുമായി മൃദുസ്വര�
ത്തിൽ വിദുരർ. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടെന ഊട്ടുപുരമണിയടി േകട്ടേപ്പാൾ മാത്ര�
മാണു് പ്രാതലിനുേവണ്ടി വയർ െപാരിയുകയാെണനു് ഞാേനാർത്തതു്”

2019/12/03

“കുടുംബേയാഗെമെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു പ്രേവശനം നിേഷധിെച്ചങ്കിലും, ഒെരാളി�
ഞ്ഞുേനാട്ടത്തിൽ കൗരവരാജവിധ വകെള നിങ്ങൾ ‘അഭിസംേബാധന’ െചയ്യുന്നു.
കൗരവ വംശഹത്യ ഒറ്റക്കുെചയ്ത നിങ്ങേളാടവർ എങ്ങെന പ്രതികരിച്ചു?”, േയാഗം
കഴിഞ്ഞു പുറേത്തക്കിറങ്ങുകയായിരുന്ന ഭീമേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരെന േപാെല കാപട്യെമാന്നും വാക്കുകളിൽ പുരട്ടിയില്ല. അർജ്ജു�
നെന േപാെല വർണ്ണശബളമായ െപാള്ളവാക്കുകളും എനിക്കറിയില്ല. ഉള്ള കാ�
ര്യം െനറി േകടില്ലാെത പറഞ്ഞു. കാട്ടുപ്രകൃതികളായി കൗമാരകാലത്തു േകാട്ടവാ�
തിലിൽ മുട്ടി അഭയം േതടിയേപ്പാൾ, ഗാന്ധാരിയുെട മക്കൾ ഇരുൈകകളും നീട്ടി
ഞങ്ങളഞ്ചുേപർക്കു സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ പങ്കുവച്ചു. െകാട്ടാര െപരുമാറ്റച്ചട്ടം
കൗരവക്കുട്ടികെള കണ്ടാണു് പഠിച്ചതു് കാണാൻ സുന്ദരന്മാരായിരുന്നിട്ടും, ജീവിത�
കാലം രതിപ്രേലാഭനങ്ങെള െചറുത്തു ഏകപത്നീവ്രതക്കാരായി കൗരവർ ജീവിച്ചു.
വിവാഹത്തിലും പുറത്തും ‘േവട്ട’ക്കാർ നായാടി നടക്കുന്ന ഈ േലാകത്തിൽ, തങ്ക�
ലിപികളിൽ േവണം കൗരവദാമ്പത്യെത്ത അടയാളെപ്പടുേത്തണ്ടതു് എന്നു് പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റുനിന്നു കരേഘാഷം മുഴക്കി. സ്വതേവയുള്ള ലജ്ജാശീ�
ലം പുതുതലമുറ കൗരവ രാജകുമാരികൾക്കിഷ്ടെപ്പട്ടു. േപാെട്ട തിരക്കുണ്ടു്. പഞ്ച�
േലാഹത്തിൽ പണിത ദുേര്യാധനപ്രതിമയുെട നിർമ്മിതി അന്ത്യഘട്ടത്തിലാണു്.”
ശിൽപ്പിെയ ആദരിച്ചു േവണം അനുസ്മരണത്തിെന്റ അടുത്ത ഘട്ടം.

“നിറപ്പകിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, അനുസ്മരണേയാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളുെട വാെമാഴിക്കു വി�
ശ്വാസ്യത കുറെവെന്നാരഭിമുഖത്തിൽ ഭീമൻ പറയുന്നുണ്ടു്. ന്യൂനത സ്വയം കെണ്ട�
ത്തി നിങ്ങൾ േനരേത്ത െവളിെപ്പടുത്തിയതാേണാ, അേതാ പ്രേകാപനപരമായ
ഭീമനിരീക്ഷണം നിങ്ങൾെക്കാരു പുതിയ അറിവാേണാ?” െകാട്ടാരം േലഖിക അർ�
ജ്ജുനേനാടു് േചാദിച്ചു.

“എതിരാളിെയ പറഞ്ഞുപറ്റിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി കരൾ പിളർന്നു േചാര ചീന്തു�
ന്ന ഒരു പ്രേത്യക തരം നഖ നിർമ്മിതിയാൽ പ്രകൃതി കനിേവാെട അവെന അനുഗ്ര�
ഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടിക്കാലത്തു കാട്ടുമൃഗങ്ങെള െകാന്നു ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമാക്കാൻ ‘നഖവ്യൂ�
ഹം’ തുണച്ചു. പിൽക്കാലത്തു കൗരവരുമായി സ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാെനാരു േപാ�
രാട്ടം േവണ്ടിവന്നേപ്പാൾ, കൗരവഹത്യക്കും ൈവകാരികമായി തുണച്ചു. ഇേപ്പാൾ
ശത്രുവും കാട്ടുമൃഗവുമില്ലാത്ത ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഭീമനഖം അലമുറയിടുന്നു ‘എനിക്കി�
രെയ തരൂ’. ഇനി കരുണാമയിയായ പാഞ്ചാലി കനിയണം. പരമാനന്ദമറിഞ്ഞ�
ന്തം വിട്ടുറങ്ങുേമ്പാൾ, ഒെന്നാന്നായി നഖങ്ങൾ കടിച്ചുമുറിച്ചു േവർെപടുത്താൻ.”

2019/12/05
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“മടവാളാേണാ മാരകായുധം? ഗദയും വില്ലുെമാന്നുമിേല്ല?”, പുഴെവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിനിവർന്നു േചാരയും നീരും കഴുകുന്ന അർദ്ധനഗ്നേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“കുരുേക്ഷത്ര പാളയത്തിൽ േസവനദാതാെവങ്കിലും, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ ൈസനികനല്ല. പാണ്ഡവെരയും കൗരവെരയും ‘ഇടപാടു’കാരായി കാണു�
ന്ന കരാർ െതാഴിലാളിയാണു്. കറവ വറ്റിയ മാടുകെളയും പൂട്ടിത്തളർന്ന മൂരികെള�
യും തീൻശാലയിേലെക്കത്തിക്കുന്ന മൃഗമാംസ ദൗത്യമാണു് കുരുേക്ഷത്രപ്രവിശ്യാ
ഭരണകൂടം കനിഞ്ഞു തന്നതു്. കണ്ടാൽ പ്രാകൃതെമങ്കിലും, ഒെരാറ്റ െവട്ടിനു തുടെയ�
ല്ലു തകിടുെപാടിയാക്കുന്ന ഈ മടവാളുമായി അറവുേകന്ദ്രത്തിേലക്കു േപാവുേമ്പാൾ
ഇരുപക്ഷങ്ങളിെലയും ൈസനികേമധാവികൾ അഭിവാദ്യം െചയ്യുന്നതിെന്റ കാര�
ണവും മെറ്റാന്നല്ല. പകൽ മുഴുവൻ പരസ്പരം അെമ്പയ്തും കുന്തെമറിഞ്ഞും േപാരടിക്കു�
േമ്പാഴും, അവരിൽ പ്രത്യാശ നിലനിർത്തുന്നതു്, ഊട്ടുപുരയിെലത്തിക്കുന്ന ഇറച്ചിയു�
െട രുചിയാണു്. തിരക്കുണ്ടു്. മടവാൾ അതിെന്റ ഇരകൾക്കായി തിരക്കു് കൂട്ടുന്നു.”

2019/12/06

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

“ശന്തനുഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും, മഹാറാണിപദവി ഗംഗ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി െചയ്തു എന്നതിനു് െത�
ളിവേല്ല, നീെരാഴുക്കിൽ മുക്കിെക്കാന്ന ഒെരാറ്റ നവജാതശിശുവിെന്റയും ജഡം,
അഥവാ ഭൗതികശരീരം, മീൻവലയിൽ കുടുങ്ങിയ ദുരനുഭവം മുക്കുവർ പങ്കിട്ടിെല്ല�
ന്നതു്? തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായി പ്രസവമുറിയിൽ നിന്നു് ഗംഗ എെന്ന
പുഴയിേലക്കു് പറഞ്ഞുവിടും, പാപം കഴുകി, ഈറനുടുത്തു ഞാൻ മടങ്ങിവരും. വി�
വരം പറയാൻ അന്തഃപുരത്തിൽ കയറുേമ്പാൾ, അടക്കിപ്പിടിച്ച നിലവിളി േകൾ�
ക്കും, “ഞാെനാന്നു കാണും മുമ്പു് എന്തു് െചയ്തു നീ ഗംഗാ, നമുക്കു് പിറന്ന കുഞ്ഞി�
െന?”, വിതുമ്പി വിതുമ്പി, ശന്തനു കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുെമന്നു് ഭയെന്നങ്കിൽ െത�
റ്റി-തിരക്കുപിടിെച്ചാരു ശാരീരികതക്കായി ആ ൈദന്യതയിലും ഗംഗെയയും കൂട്ടി
വട്ടം കൂട്ടുകയാണു് മഹാരാജാവു്. എട്ടാമെത്ത ശിശുഹത്യേയാെട ശന്തനു െതറ്റിപ്പി�
രിഞ്ഞേപ്പാൾ ചരിത്രകാരന്മാർ പുതിെയാരാഖ്യാനനിർമ്മിതിയിൽ എെന്ന ‘ആരാ�
ച്ചാർ’ പരാമർശത്തിൽ നിെന്നാഴിവാക്കി, ഗംഗെയ ഏഴു കുട്ടികളുെടയും െകാലയാ�
ളിയാക്കി.” െകാട്ടാരം േലഖിക തിരിഞ്ഞു നടന്നിട്ടും, ചിത്തഭ്രമത്തിെന്റ പിടിയിലാ�
യിരുന്ന രാജേതാഴി ഭൂതകാലക്കുളിരിൽ രസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

2019/12/07

“പറഞ്ഞു േകട്ടിരുന്നത്ര കുടിലമനസ്സുകളാേണാ കൗരവർ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലയിൽ നിെന്നത്തിയ നവ വധൂവരന്മാർക്കനുവദിച്ചിരുന്ന അതി�
ഥിമന്ദിരത്തിെല സ്വീകരണമുറിയിലായിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

മൃഗയാവിേനാദങ്ങൾ എന്ന െചല്ലേപ്പരിട്ടവർ ഹസ്തിനപുരി െപണ്ണുടലുകെള
കൗമാരം മുതൽ േവട്ടയാടിയിരുന്നതായി ഭീമൻ യാത്രക്കിെട തന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
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മുഖവിലെക്കടുക്കാൻ, അന്തഃരംഗം മടിച്ചു. സുഖമേല്ല എെന്നാരു ഇളമുറ കൗരവ യു�
വാവു് നിഷ്കളങ്കമായി േതാന്നുന്ന വിധം പൂക്കൾ തന്നു മുട്ടിയുരുമ്മി േചാദിക്കുെമന്നും,
അേപ്പാൾ കൂെടയുള്ള മുതിർന്ന കൗരവരുെട േവട്ടക്കണ്ണുകൾ നീയറിയാെത തറ�
ക്കുക മാറിലായിരിക്കുെമന്നും അർജ്ജുനൻ താക്കീതു നൽകി. േദവസന്തതികളായ
നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവിേല്ല അതുേപാലുള്ള േവട്ടയനുഭവങ്ങൾ എന്നു് തിരിച്ചു ഞാനവ�
േരാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ യുധിഷ്ഠിരൻ ധാർമ്മികേരാഷത്താൽ തുള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അെതെന്നയേപ്പാൾ െചാടിപ്പിച്ചു. കാമാതുരകൗരവക്കണ്ണുകൾ വീഴാതിരിക്കാൻ പ്ര�
കൃതി തന്ന മാറിടം പറിെച്ചറിയേണാ എന്നു് തിരിച്ചു ഹാർദ്ദമായി േചാദിച്ചേപ്പാൾ,
വില്ലും ഗദയും വാരിെയടുത്തവർ യാത്രയായി.” അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞു െകാട്ടാരം േല�
ഖിക പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ, പരിമളവാഹികളായ പൂെച്ചണ്ടുകളുമായി, പ്രണയം
നിറഞ്ഞ മിഴികേളാെട, നാലഞ്ചു ഇളമുറ കൗരവർ അതാ, സ്വീകരണമുറിയിൽ!.

2019/12/08

“സിംഹാസനത്തിൽ കയറിെയാന്നിരുന്നില്ല, തുടങ്ങിേയാ ദുേര്യാധനവിധവ�
െയ കുടിെയാഴിക്കുെമന്ന ഭീഷണി?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“യുദ്ധേജതാക്കളായി അധികാരേമൽക്കാെനത്തിയ പാണ്ഡവർ അന്തിയുറങ്ങി�
യതു് കുന്തിയുെട കുടിലിൽ ആെണന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ? ദുേര്യാധനവസതി
ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ െചന്നേപ്പാളാണ്കുടിലകൗരവർ ഒളിപ്പിച്ച ഭൂമിതട്ടിപ്പിെന്റ രഹസ്യ�
വിവരം വിദുരരിൽ നിന്നറിയുന്നതു്, യുദ്ധത്തിനു മുമ്പു് തെന്ന െകാട്ടാരസമുച്ചയം ദു�
േര്യാധനൻ വ്യാജേരഖയുണ്ടാക്കി ഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തു. ധൃതരാഷ്ട്രരുെട
ഒപ്പും രാജമുദ്രയും സംഘടിപ്പിക്കാനാേണാ അരമനയിൽ പാടു്? സ്ഥിതി അതായി�
രിെക്ക, അനധികൃതമായി കുരുവംശ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളുെട ഗുണേഭാക്താവായ
ദുേര്യാധനവിധവെയ േനരിയ ബലപ്രേയാഗത്തിൽ കുടിെയാഴിപ്പിക്കാെത, പുതിയ
മഹാരാജാവു് എവിെട താമസിക്കണം? ഗാന്ധാരിയുെട വിഴുപ്പലക്കുന്ന കുന്തിയുെട
കുടിലിൽ കെണ്ടത്തിയാൽ മതിേയാ പാഞ്ചാലിക്കു് പായ വിരിക്കാൻ ഇടം?”

“കൗരവേചാര ഭീമൻ െകാണ്ടുവന്നിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു്
േചാദിച്ചു പാണ്ഡവപാളയത്തിൽ, അഴിഞ്ഞുവീണ മുടിയുമായി കാത്തുനിൽക്കുകയാ�
യിരുന്നു പാഞ്ചാലി.

“ഭീമെനവിെടേയാ മേനാവീര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു എന്നാണു നകുലൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ�
തു് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ വ്യക്തമായി. ഓേരാ തവണ കൗരവെന കീഴ്െപ്പടുത്തി നഖ�
ങ്ങൾ താഴ്ത്തുേമ്പാഴും, പിന്നിൽ നിെന്നാരു ‘തിരുത്തൽ ശബ്ദ’ മുയരും, “ബലം പ്ര�
േയാഗിച്ചു കൗരവകരൾ പറിെച്ചടുത്താൽ, സ്ത്രീനീതി പാലിച്ചുകിട്ടില്ല കുേഞ്ഞ” എന്നു്
യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീമശിരസ്സിലുഴിഞ്ഞു ഓർമ്മിപ്പിക്കും. “നീയിേപ്പാൾ നഖം താഴ്ത്തുന്നതു്
െപൺ നീതിനിർവ്വഹണമല്ല, വ്യക്തിൈവരാഗ്യത്തിലൂന്നിയ പ്രതികാര നടപടിയാ�
കുന്നു. കൗരവർ പാഞ്ചാലിേയാടു് െചയ്തെതന്നു ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ൈലംഗികാ�
തിക്രമത്തിനവൾ നീതിപതിയുെട മുമ്പിൽ പരാതിെകാടുക്കുന്നേതാെട തുടങ്ങുന്ന
വ്യവസ്ഥാപിത നടപടിക്രമമുണ്ടു്. അതു് മറികടന്നു കൗരവകുടൽ കീറി ചുടുേചാര
ൈകക്കുമ്പിളിൽ വീഴ്ത്തി പ്രിയതമക്കു നൽകാനുള്ള ഉദ്യമം വികാരജീവിക്കു േചർന്ന�
െതങ്കിലും ധാർമ്മികമല്ല പ്രിയ ഭീമാ. വാൾ വീശിയും ഗദ ചുഴറ്റിയും അെമ്പയ്തും പ്ര�
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തിേയാഗിെയ കാലപുരിയിേലക്കയക്കുന്ന െതാഴിൽമികവാണിവിെട പ്രകടിപ്പിേക്ക�
ണ്ടത്” എന്നും പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ പാവം ഭീമൻ പിെന്നന്തുെചയ്യും!.”

“കൗരവതലേയാേരാന്നുമുരുട്ടിയതപ്പേപ്പാൾ എണ്ണി കണക്കു തീർത്തതേല്ല?
പാണ്ഡവർ അധികാരത്തിൽ കയറീട്ടു് ആർെക്കന്തു പരാതി െകാടുത്താലാണു് ഇനി
നിങ്ങൾക്കു് പ്രേയാജനം?” െകാട്ടാരം േലഖിക നിയുക്ത മഹാറാണി പാഞ്ചാലി�
േയാടു് േചാദിച്ചു.

“പീഡകർ ജീവിച്ചിരിപ്പുേണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടുേവേണാ ൈലംഗിക ഇരകൾ നീതി
േതടാൻ? െപണ്ണുടൽ മലിനെപ്പടുത്തിയ പീഢകനുേനെര ഭരണകൂടത്തിനു് പരാതി
െകാടുക്കാനുമുേണ്ടാ കാലാവധി? പതിമൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു പരാതി
കാലഹരണെപ്പടുേമാ? പീഡകകൗരവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുേണ്ടാ എന്നെതാരു സാേങ്ക�
തിക പ്രശ്നമേല്ല? അടിമത്തം അസാധുവായേപ്പാൾ പൗരാവകാശം തിരിച്ചുകിട്ടിയ
ഞാൻ പരാതി െകാടുത്താൽ, രാജാവു് ഭർത്താവാെണന്നെതാരു ‘ക്രമപ്രശ്ന’മായി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുേമാ? കൗരവർ ശരിക്കും മരിച്ചുേപാെയങ്കിൽ, പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽ�
േക്കണ്ടതു് ൈപതൃകാവശികളേല്ല? അേതാ, വിധവകൾക്കു് കൗരവസ്വത്തുമാത്രം
മതി എന്നാേണാ? ഇനി നിങ്ങൾ പറയും കൗരവരാജസ്ത്രീകെള കുഴിെയാഴിപ്പിക്കാ�
നുള്ള വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രം മാത്രമാണു് വസ്ത്രാേക്ഷപത്തിൽ അേന്വഷണം േവണെമ�
ന്ന പാഞ്ചാലിയുെട പരാതിെയന്നു്!.”

2019/12/09

“അഭിമുഖസമയം രാവിെല ആയതുെകാണ്ടു് മന്ത്രാലയത്തിൽ േപാവാെത
അന്തഃപുരത്തിൽ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് േനരം കുറച്ചായി. പാറാവുകാരേനാ�
ടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ േകട്ടു, മഹാരാജാവുൾെപ്പെട മുതിർന്ന മൂന്നു പാണ്ഡവരും കുറച്ചു�
കാലമായി താമസം നിങ്ങൾെക്കാപ്പമല്ല. െഞട്ടിേപ്പായി. കാരണം?” െകാട്ടാരം
േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വനജീവിതം തിരെഞ്ഞടുത്തു രാജവസതിെയാഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, കുരുവംശാധിപെന്റ പരമ്പരാഗത ഔേദ്യാഗികമന്ദിരം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു
േശഷം ഒഴിവുവന്നു. അതു് കുരുേക്ഷത്ര രണനായകൻ ദുേര്യാധനെന്റ സ്മൃതിയിടമാ�
ക്കണെമന്നു കൗരവരാജ വിധവകൾ നിേവദനം തന്നു. ൈപതൃകെകാട്ടാരത്തിൽ
നിന്നു് പിടിവിടും മുമ്പു് ഞാെനാരു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും മുതിർന്ന മറ്റു
രണ്ടു പാണ്ഡവരും ഉടൻ താമസം അേങ്ങാട്ടു മാറ്റുക. നരച്ചുനീണ്ട മുടിയും താടിയുമാ�
യി ആ മൂന്നു പാണ്ഡവർ എനിെക്കാപ്പം അന്തഃ പുരത്തിൽ കാണെപ്പടുന്നതു് ഞാൻ
സ്വാഗതം െചയ്തിരുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ ദുഷ്ടലാേക്കാെട തൽപ്പരകക്ഷികൾ നിർമ്മി�
തവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കാനിടയുണ്ടു്. നിങ്ങൾ അതിെലാന്നും വീണുേപാവരുതു് ‘പാ�
ഞ്ചാലിയുെട അന്തഃപുരം കണ്ടാെലാരു വൃദ്ധസദനം േപാലുണ്ടേല്ലാ’ എന്നു് ദ്വാരക�
യിൽ നിന്നു് വിരുന്നിനു വന്ന സത്യഭാമ നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ കരളിൽ െകാത്തി, നി�
േഷധിക്കുന്നില്ല. ഇളമുറ മാദ്രീമക്കൾ നകുലനും സഹേദവനും രാപ്പകൽ എനിക്കി�
േപ്പാൾ കൂട്ടുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെല ആേരാഗ്യ ശുശ്രൂഷകരായ അശ്വിനിേദവതക�
ളുെട സന്തതികൾ രൂപഭാവങ്ങെളാെക്ക ഇന്നും യുവത്വം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടന്ന�
റിയാമേല്ലാ. േചാദിക്കാെത കല്യാണസൗഗന്ധികം െകാണ്ടുവരാൻ രണ്ടുവഴിക്കു പു�
റെപ്പട്ടിറങ്ങിയ ഇരുവരും ഓടിക്കിതെച്ചത്തും മുമ്പു് ഞാെനാന്നു കുളിെച്ചാരുങ്ങെട്ട.
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വയസ്സു െചന്ന കുന്തിപുത്രന്മാർ കൗശലത്തിൽ കുടിെയാഴിപ്പിക്കെപ്പട്ടേതാെട യുവ�
നകുലനും സഹേദവനും എനിക്കു് കളിക്കൂട്ടുകാരായി!.”

“അരമന സമുച്ചയം ദുേര്യാധനഭാര്യക്കു് ഇഷ്ടദാനം െകാടുത്തേപ്പാൾ മറ്റു െകൗ�
രവവധുക്കൾ വസ്തുൈകമാറ്റത്തിെന്നതിെര മിണ്ടിയിേല്ല?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ആണുങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലും, വിധവകൾ അനാഥരാവാതിരിക്കാൻ േവ�
െറ നിയമവഴിയിെല്ലന്നു കൂട്ടുകുടുംബ രഹസ്യേയാഗത്തിൽ േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ ദു�
േര്യാധനനു് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു് ആശയവിനിമയ മികവിൽ ശ്രേദ്ധയമായ ദൃഷ്ടാ�
ന്തം. െകാച്ചുനാൾ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചതിെന്റ സദ്ഫലം. ബലരാമനും േദ്രാണരും
ൈസനികതന്ത്ര ൈനപുണ്യവികസനത്തിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ നൂറു കൗ�
രവെരയും നൂറുനൂറായിരം എതിർപ്പുകെളയും നിർവീര്യമാക്കി തന്നിഷ്ടം നടപ്പിലാ�
ക്കാനുള്ള സർഗ്ഗൈവഭവം-അതാണവെന്റ െപരുമ!.”

2019/12/10

“ദുശ്ശകുനെമന്നു ഭീമൻ വിേശഷിപ്പിച്ച ദുേര്യാധന വിധവയുമായി നിങ്ങൾ രഹസ്യ�
സംഭാഷണം െചയ്തതു് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു് വഴിവച്ചേല്ലാ. എന്തുപറ്റി?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.

“കാണാൻ വന്ന വിധവക്കു പറയാനുള്ളതു് േകട്ടു എന്നതു് ലജ്ജിേക്കണ്ട ഒന്നാ�
േണാ? വനവാസത്തിനു േപാവുേമ്പാൾ, എെന്റ അടിമത്തം മാത്രം ഉടനടി പിൻവ�
ലിച്ചു പൗരാവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തന്ന ദുേര്യാധനാജ്ഞ, കൗരവദൂതനിൽ നി�
ന്നു് തട്ടിെയടുത്തു പാണ്ഡവർ രഹസ്യമായി നശിപ്പിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് പത്തുപതി�
മൂന്നു െകാല്ലം എനിക്കു് നരകിേക്കണ്ടിവന്നെതന്നു ദുേര്യാധനവിധവ ആധികാരിക
വിശദാംശങ്ങേളാെട അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുെട കീഴിൽ മനുഷ്യത്വ�
ഹീനമായ ജീവിതം നയിേക്കണ്ടിവന്ന പതിമൂന്നു വർഷങ്ങെള കുറിച്ചൽപ്പം ൈവ�
കാരികതേയാെട ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചതാേണാ കുതിരപ്പന്തികെള വിറളി പിടിപ്പി�
ക്കുന്നതു്?”

“ജനിച്ചതും, െകൗമാരം വെര വളർന്നതുെമാെക്ക ഇതുേപാെലാരു െകാടും കാ�
ട്ടിലേല്ല? േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുേമ്പാൾ കയ്യിട്ടുവാരാൻ അന്നും ഉണ്ടായിരുേന്നാ
തിന്നാെലാടുങ്ങാത്ത ഭക്ഷണപാത്രം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു മലങ്കാറ്റിൽ
തണുപ്പു് പടർന്ന പ്രഭാതം, വനാന്തര ആശ്രമം, വ്യാഴവട്ടക്കാല ജീവിതം.

“സന്ധ്യയായാൽ അമ്മയും മാദ്രിയും ഉടുെത്താരുങ്ങി പുറത്തു േപാവും. പിെന്ന
ൈവകും തളർന്നു തിരിച്ചു വരാൻ. മധുരഭക്ഷണം ഇലെപ്പാതി നിറെയ കയ്യിലുണ്ടാ�
വും. ചിലേപ്പാൾ കാണാം പട്ടും െപാന്നും. ആകാശചാരികളുമായി ദാമ്പേത്യതരബ�
ന്ധമില്ലാെത ആയുഷ്കാല ജീവിതം സുഖമാവിെല്ലന്നു ഇടെക്കാെക്ക അവർ കവിളിൽ
വിരൽ കുത്തി േമൽേപ്പാട്ടുേനാക്കി പറയും. “ശരിയാണു്, നീ പറയുന്നതിൽ കാര്യമു�
ണ്ടു്”, പായിൽ ചുരുണ്ടു് കിടന്നു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അച്ഛനും സമ്മതിക്കും.”

“സ്ത്രീപീഡനത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമാേയാ ഹസ്തിനപുരി?”, ചൂതാട്ടസഭയിൽ ചിത�
റിക്കിടന്ന ഉടുതുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ േനാക്കി െകാട്ടാരം േലഖിക ദുേര്യാധനേനാടു് േചാ�
ദിച്ചു. ജാലകത്തിലൂെട കാണാമായിരുന്നു, തല താഴ്ത്തി വനവാസത്തിനുേപാവുന്ന
നഗ്നപാദ പാഞ്ചാലിെയയും അേഞ്ചാളം പാണ്ഡവെരയും.



599 മഹാഭാരതപുനരാഖ്യാനം ഭാഗം ആറു്

“ഒരടിമെപ്പണ്ണിെന്റ അടിവസ്ത്രത്തിലൂന്നി നിങ്ങൾ ഐതിഹാസികമാെയാരു
അധികാരൈക്കമാറ്റെത്ത അവേഹളിച്ചേല്ലാ!. ഒരു തുള്ളി േചാര വീഴ്ത്താെത ഇന്ദ്രപ്ര�
സ്ഥം ചക്രവർത്തിെയ ഞങ്ങൾ നീക്കിയതു് ഈ നിലത്തു ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നേല്ല?
ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായേപ്പാൾ അഴിഞ്ഞുവീണ അടിവസ്ത്രെത്ത
‘പീഡനാവശിഷ്ട’െമെന്നാെക്ക െപാലിപ്പിക്കാൻ ആയിരുേന്നാ നിങ്ങൾ തക്ഷശി�
ലയിൽ േപായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം േനടിയതു്? സ്ത്രീവിരുദ്ധമാേണാ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ കുരുവംശം? സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിെല ദാസിയായ ഗംഗ മുതൽ യമുനയിൽ മീൻ
പിടിക്കുന്ന സത്യവതി വെര, കാശിരാജകുമാരി അംബിക മുതൽ അവിഹിതരതി�
യിൽ മാതൃത്വം സ്ഥാപിെച്ചടുത്ത കുന്തി വെര, കുരുവംശത്തിെല ൈവവിധ്യമാർന്ന
ധീര സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ അേശഷം അടിയറവു വച്ചിട്ടില്ല ആണധികാരഗർവ്വിനു മുമ്പിൽ
എന്നു് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു. അനുജെന്റ ഭാ�
ര്യെയ തട്ടിെയടുത്തു പായക്കൂട്ടാക്കിയ യുധിഷ്ഠെനവിെട, അനുജന്മാരുെട ഭാര്യമാെര
രാജമാതാ എന്നഭിസംേബാധന െചയ്യുന്ന ദുേര്യാധനൻ എവിെട. ഒരു ചുവർ വിഷ�
വാർത്താനിർമ്മിതിക്കു േവണ്ടി ഒന്നും നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുതു്”

2019/12/11

“നിഷ്ക്രിയപാണ്ഡവർ? നിശ്ശബ്ദ പാണ്ഡവർ! െപരുമഴ െപയ്തേപ്പാേഴക്കും,
ചടഞ്ഞുകൂടി ചുവർ ചാരി ധ്യാനത്തിലാേയാ പാവംപാണ്ഡവർ?”, െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു. കുതിെച്ചാഴുകുന്ന േതാട്ടിൽ നിന്നു് ഭീതിതശബ്ദം ഉയർന്ന ഇരുണ്ട
അപരാഹ്നം.

“തലക്കുപിന്നിൽ ൈകപ്പത്തികൾ േചർത്തിരിപ്പുണ്ടേല്ലാ, അതു് നിങ്ങൾ കുറച്ചു�
കാണരുതു്. ദൂെര ദൂെര ഹസ്തിനപുരിയിെല കൗരവതമ്പുരാക്കന്മാർ കാറ്റുെകാള്ളുന്ന
െകാട്ടാരമട്ടുപ്പാവിെനക്കാൾ പ്രാമാണ്യതയുണ്ടതിെനന്നു പറഞ്ഞതു്, േവെറ ആരുമ�
ല്ല കണ്ടാെലാരു നാണംകുണുങ്ങിയായ മാദ്രീപുത്രൻ സഹേദവനാണു്. വരാനിരി�
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർവ്വനിശ്ചിതമാെണന്നും, പ്രേത്യക മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഭാ�
വി പ്രവചിക്കാെമന്നും നിഷ്കളങ്കമായി െതളിയിച്ച സഹേദവൻ ഇത്തവണ ഞങ്ങ�
േളാടാവശ്യെപ്പട്ടു, “മലമടക്കുകളിെല ഈ കാട്ടുകുടിലിെന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േക�
ന്ദ്രബിന്ദുവായി സങ്കൽപ്പിച്ചുേവണം ഓേരാ നിമിഷവും ശത്രുസംഹാരത്തിേലർെപ്പ�
ടാൻ. അതു ഞങ്ങേളറ്റു പിടിച്ചേപ്പാൾ എന്തുണ്ടായി എേന്നാ? ഞങ്ങളിേപ്പാൾ സ്വ�
പ്നേലാകത്തിെല മുടിചൂടിയമന്നന്മാെരന്ന പദവിയിൽ നീതിപതികൾ!. ഞാനിന്നുച്ച�
കഴിഞ്ഞുള്ള കുറ്റകൃത്യ വിചാരണയിൽ രണ്ടു കൗരവർക്കു ‘വധശിക്ഷ’ നൽകി. ഇനി
നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പാണ്ഡവേരാടു് േചാദിച്ചറിയൂ, മഴ തുടങ്ങിയേശഷം നീതിന്യാ�
യസഭയിൽ എത്ര കൗരവെര നിർത്തിെപ്പാരിച്ചു?”

2019/12/12

“നവവധുെവന്ന നിലയിൽ കണ്ട പഴയ ഹസ്തിനപുരി ഇേപ്പാഴുമുേണ്ടാ മന�
സ്സിൽ? അേതാ, കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലിന്നിടയിൽ മാറിമറഞ്ഞുേവാ?” െകാട്ടാരം േല�
ഖിക േചാദിച്ചു.
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“കാളവണ്ടികളിൽ െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന ധാന്യച്ചാക്കുകൾ െകാട്ടാരസമുച്ചയത്തി�
േനാടു് േചർന്ന കലവറകളിൽ അട്ടിയട്ടിയായിടുന്നതാെണെന്റ ആദ്യ ഓർമ്മ. ഗംഗ�
ക്കും യമുനക്കുമിടയിെല കാർഷിക സംസ്കാരം എെന്തന്നെതെന്ന പഠിപ്പിച്ചു. കറവ
വറ്റിയ മാടുകെള ക്ഷീരകർഷകർ േകാട്ടക്കകെത്ത ഊട്ടുപുരേയാടു് േചർന്ന അറവു�
ശാലയിൽ െകാണ്ടുവരുന്നതും മറന്നിട്ടില്ല. കൗരവർ ആർപ്പു വിളിച്ചാണു് മാടുക�
െള സ്വാഗതം െചയ്യുക. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അറത്തു കുടലും െതാലിയും നീക്കി
പ്രിയമാംസാഹാരമായി തയ്യാറാക്കുന്നതും ഏകീകൃത മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ മഹ�
നീയദൃശ്യം. ഇേന്നാ! ഒഴിഞ്ഞ ഊട്ടുപുരയിേലക്കു ഇടയ്ക്കിെട എത്തിേനാക്കി പാ�
ണ്ഡവർ, എെന്ന കാണുേമ്പാൾ മുഖം താഴ്ത്തി, നടക്കുന്നതാണു് പതിവു കാഴ്ച. കൂ�
ട്ടു കുടുംബസ്വത്തുതർക്കം തീർക്കാൻ കായികബലം േവണെമന്നു് ഏതു അഭിശപ്ത�
മുഹൂർത്തത്തിലാവാം തീരുമാനത്തിെലത്തിയെതന്നു മുട്ടുകുത്തി വിധാതാവിേനാടു്
നാെമാെക്ക േചാദിക്കുന്ന ആസുരകാലം. ഭരണകൂടം ഓേരാ പൗരനും അക്ഷയപാ�
ത്രം സമ്മാനിക്കണെമന്നു ചാർവാകൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന കാലപ്പകർച്ച!.”

“പിതൃസ്വരൂപങ്ങേളാെടാന്നും േയാജിച്ചുേപാവിെല്ലന്നാണേല്ലാ വിലയിരുത്തൽ.
ഭീഷ്മർ, േദ്രാണർ, കൃപർ, അരമനയിൽ ശക്തസാന്നിധ്യങ്ങളായ ആരുമായും ൈമ�
ത്രിയില്ലാത്ത നിങ്ങെളെയങ്ങെന ദുേര്യാധനൻ പങ്കാളിയാക്കി?” ഇനി ഞാെനാ�
ഴുകെട്ട എന്ന പുഴപുനർജ്ജീവനയജ്ഞത്തിൽ പെങ്കടുത്തു വീടണയുകയായിരുന്ന
കർണ്ണേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“േതേരാടിക്കുന്ന സൂതവംശജനാണു് അച്ഛൻ എന്ന െപാതുേബാധം ഓർമ്മവച്ച�
നാൾ മുതൽ എന്നിലുണർത്തിയ അപകർഷതാേബാധത്തിൽ നിെന്നെന്ന ദുേര്യാ�
ധനൻ ഉയർത്തിയതു്, മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും എത്തിച്ചായിരുന്നില്ല അംഗ രാജ്യത്തി�
െല രാജാവായി വാഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ന അനുഭവം എെന്ന വികാരതരളിതനാക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അതവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ‘െകാട്ടാരമാടമ്പിക’ളുെട മുമ്പിൽ െചയ്ത പ്രഹ�
സനമായിരുന്നു. അതവരുെട വായടപ്പിച്ചു. കുതിരച്ചാണകം മണക്കുന്ന കർണ്ണൻ
തിരുവസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നുേവാ എന്നായിരുന്നു ജാള ്യതയിൽ വിരൽ കടിക്കുന്ന ഭീമ�
െന്റ വിസ്മയം. എന്നാൽ അവർക്കുേണ്ടാ വാസ്തവം അറിയുന്നു! എെന്റ ബീജദാതാ�
െവത്ര മുന്തിയ ഇനം ആകാശചാരി. അഭയാർത്ഥികളായി മുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞു വന്ന
പാണ്ഡവർ കൗരവദൗർബല്യം മുതെലടുത്തു അധിനിേവശത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
പിന്തുണ െകാടുത്ത യാഥാസ്ഥിതിക സഭാപതികെളയുമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്തു
ഞാൻ ഏറ്റുമുേട്ടണ്ടതു് മറ്റു െതാണ്ണൂറ്റി എേട്ടാളം കൗരവെര അധികാര ഇളവനുവദി�
ക്കാെത, ‘കൂട്ടാളി’കളായി നിലനിർത്തുന്നതിെനാപ്പം, ‘മാടമ്പി ഹസ്തിനപുരി’യുെട
മടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചു ഇടെക്കാന്നു വിറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ േപാരാളിദുേര്യാധനൻ
തെന്നയാണു്, വയസ്സിൽ താെഴെയങ്കിലും, തലെതാട്ടപ്പൻ. പാണ്ഡവെര ചൂണ്ടി
‘ശത്രു’ എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ, ശത്രു അർഹിക്കുന്ന ശത്രുത എന്നിൽ കത്തിപ്പടരു�
കയായി. അതാണു് കർണ്ണെന്റ കർണ്ണത്വം!.”

“യുധിഷ്ഠിരനും നിങ്ങളും മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിടപ്പറയിൽ ഇടിച്ചുകയറിയ
അവിേവകത്തിനു അർജ്ജുനൻ വില െകാടുേക്കണ്ടി വന്നു എെന്നാെക്ക സൂതന്മാർ
പാടുന്നതു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ പതിവുകാഴ്ചയാണു്. പെക്ഷ ദുേര്യാധനൻ പാഞ്ചാ�
ലിയുെട കിടപ്പറയിലിരിക്കുേമ്പാൾ ഇടിച്ചുകയറിയ ഭീമൻ ദുരർത്ഥം വെച്ചേന്താ പറ�
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ഞ്ഞു എന്നതു് െകട്ടുകഥ േപാെല േതാന്നി. വസ്തുതെയന്താണു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“യുധിഷ്ഠിരൻ മാത്രം പ്രണയപദങ്ങൾ പുലമ്പുന്ന എന്നു് തിരുത്തി േവണം ആ
സംഭവം ഓർമ്മിക്കാൻ. ഹസ്തിനപുരി നഗരാതിർത്തിയിെല അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ
കഴിയുന്ന മധുവിധു കാലം. േക്ഷമാേന്വഷണത്തിനു മധുരവുമായി വന്ന ദുേര്യാധനൻ
വീട്ടിൽ പാണ്ഡവർ ആരുമിെല്ലന്നറിഞ്ഞു േപാവാൻ ഒരുങ്ങി. വരാൻ േനരമായി
എന്നു് പറഞ്ഞു െകാണ്ടവെന ഉപചാരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ, കിടപ്പറജാലകത്തി�
ലൂെട കാണുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങൾ േനാക്കി കിടക്കയിലവൻ മതിമറന്നിരുന്നു. ശന്തനു�
വിെന്റ പ്രണയ വധുവായി വന്ന സത്യവതി കുറച്ചുകാലം ഈ മന്ദിരത്തിലായിരുന്നു
താമസം. മരക്കൂട്ടങ്ങൾ സത്യവതി നട്ടുവളർത്തിയവെയന്നു ഉദ്യാനപാലകർ. പാ�
ലും പഴവുമായി ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ, ലിംഗേഭദമില്ലാത്ത അടിയുടുപ്പുകൾ ചിതറിക്കി�
ടന്ന കിടക്കയിൽ ദുേര്യാധനെന കണ്ടു നില െതറ്റി വീഴാൻ േപായ എെന്നയേപ്പാൾ
കമനീയമാെയാരു കായികക്ഷമതേയാെട ദുേര്യാധനൻ വാരിേക്കാരി പിടിച്ചില്ലായി�
രുെന്നങ്കിൽ, എന്തു് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എേന്നാ? എന്തും! അതിേലെറ എെന്ന
നടുക്കിയതു്, കൃത്യം ആ േനരത്തു ഭീമൻ കിടപ്പറയിൽ ഇടിച്ചുകടന്നതാണു്. ദുേര്യാ�
ധന കരവലയത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നതാണു് ഭീമെന െചാടിപ്പിച്ചതു് ആ സമയപരി�
ധിക്കുള്ളിൽ. സംഭവിച്ചതാേണാ ഭീമ ദുേര്യാധന ശത്രുതയുെടയും പ്രതികാരദാഹ�
ത്തിെന്റയും ബീജാവാപം?”

2019/12/13

“ദുേര്യാധനൻ ഭീമെന അപമാനിച്ചു എന്ന ആേരാപണത്തിെലത്ര കാര്യമു�
ണ്ടു്?”, െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരത്തിനുേശഷം പാണ്ഡവർ
ഹസ്തിനപുരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടേവള.

“അരക്കില്ലം കത്തിച്ചതിനും ബകെന െകാന്നതിനും അന്യായമായി അനുകമ്പ�
യും അനുേമാദനവും േനടിയവനാണു് ഭീമൻ. അതു് വിടാം. രാജാവിെന്റ കിണറിൽ
അർദ്ധരാത്രി പാമ്പിെന നിേക്ഷപിച്ചു, േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ സംശയകരമായ രീ�
തിയിൽ ആെളക്കൂട്ടി, അനുമതി േചാദിക്കാെത, കിണറിലിറങ്ങിയതിനു അനുേമാദ�
നം േവേണാ നടപടി േവേണാ? പാമ്പിെന കഴുത്തിൽ പിടിച്ചുയർന്ന ഭീമനു് കയ�
റാൻ ബലമുള്ള കയർ ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിർമ്മിച്ചവെനയാണു് ഞങ്ങൾ അനുേമാ�
ദിക്കുക. കൂടുതൽ കയർ വാങ്ങി ൈനപുണ്യെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കും. ഭാവിയി�
െലാരാവശ്യം വന്നാൽ, പാണ്ഡവെരന്ന ‘അനധികൃത കുടിേയറ്റ’ക്കാെര സമൂഹ�
ത്തിൽ നിന്നു് അകറ്റിനിർത്തി, അമർച്ച െചയ്യാൻ, ഭീമൻ തൂങ്ങിയാടിയിട്ടും െപാട്ടാ�
ത്ത കയർ ഉപകരിക്കും. അരമനയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി, ഔഷധ ഗുണമുള്ള കിണർ�
ജലം മലിനെപ്പടുത്തിയ കുറ്റത്തിനു് നടപടി േനരിടാൻ ഭീമൻ ബാധ്യസ്ഥൻ. പാണ്ഡ�
വർ എെന്നാരു കുടുംബനാമം തട്ടിക്കൂട്ടിെയടുത്തു കുരുവംശസ്വത്തിൽ ഓഹരിേചാ�
ദിച്ചുവന്ന കൗേന്തയെര നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരാേമാെയന്നു േനാക്കെട്ട.
‘ഹസ്തിനപുരി പത്രിക’ തുടർന്നും ‘അധിനിേവശ’ക്കാർക്കു പിന്തുണയുമായി ‘പ്രബു�
ദ്ധ െപാതുസമൂഹ’ത്തിെന്റ വക്താക്കളാവാൻ തെന്ന നിശ്ചയിച്ചു അെല്ല?”
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“ആദിവാസികുട്ടികളുെട സഹായേത്താെട പാഞ്ചാലിയുെട ചരമശുശ്രൂഷയും
ശവമടക്കും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മല കയറിവന്നതു് െവറുെതയായില്ല!”, നീെരാഴുക്കിന�
രിെക വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന സഹേദവേനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക “ഇനി കുഴഞ്ഞു�
വീേഴണ്ടതു് നിങ്ങളേല്ല?”

“ആരാദ്യം വീഴും എന്നേന്വഷിക്കാൻ ആയാസെപ്പേടണ്ട കാര്യമില്ല. മുപ്പത്തി�
യാറു വർഷം ജീവിച്ച െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് പടിയിറങ്ങി നീങ്ങുേമ്പാൾ, മരണ ഗീ�
തങ്ങൾ പാടിയാണു് ജനം യാത്രാെമാഴി പറഞ്ഞതു് ‘വധശിക്ഷ’ക്കു് വിധിക്കെപ്പ�
െട്ടങ്കിലും, തലെവട്ടുന്ന ദിവസം അറിയാത്തതുെകാണ്ടു് ഭിക്ഷാടകെര േപാെല നട�
ന്നും വിശ്രമിച്ചും അടിവച്ചു മലകയറി അന്ത്യയാത്രയിൽ മുേന്നറുകയാണു്. ഞങ്ങൾ
ഒെന്നാന്നാേയാ ഒരുമിേച്ചാ വീഴുേമ്പാൾ, ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ഭൗതികശരീരങ്ങെള
പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കു വിടൂ.”

2019/12/14

“ഈറനുടുത്തു കയറുേമ്പാൾ, കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു നിങ്ങേളാെടേന്താ ദുേര്യാധനൻ െച�
വിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന േപാെല േതാന്നി. എന്തായിരുന്നു, ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിൽ ഭാ�
ഗ്യാേന്വഷിയായി േപാവുന്ന പ്രണയിനിക്കവൻ നൽകിയ ആശംസാെമാഴി?”, െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു. കാടുകത്തിക്കാൻ കുടിേയറ്റ പാണ്ഡവർ
ഹസ്തിനപുരി വിട്ടിറങ്ങുന്ന പ്രഭാതം.

“നൂറു നൂറായിരം ജീവേകാശങ്ങൾ െകാണ്ടാണു് പ്രകൃതി ഈ ഉടൽ നിർമ്മിച്ചി�
രിക്കുന്നെതന്നു നിനെക്കെന്ന േപാെല എനിക്കുമറിയാം. എന്നാൽ ആ േകാശങ്ങ�
ളിൽ ഒന്നിെനങ്കിലും അറിയുേമാ, ഉടലിെന്റ ഉടമ പാഞ്ചാലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാ�
െണന്നു്? അതറിയുന്നതു ഒരുപെക്ഷ ഞാൻ മാത്രം. അങ്ങെന എേന്താ മധുേരാദാ�
രമായി ഉപചാരം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു േതരിൽ കയറി അവൻ േപാെയങ്കിലും, ഞാൻ
ശ്രദ്ധിച്ചതു് വാരിപ്പുണർന്ന ൈകകളായിരുന്നില്ല, നിറയുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു!.”

“മെറ്റാരു പാണ്ഡവഭാര്യയിൽ നിന്നും െവല്ലുവിളി േനരിടാെത, മുപ്പത്തിയാറു വർ�
ഷം നിങ്ങൾ മഹാറാണിപദവി വഹിച്ചു. അന്തിമപദയാത്രക്കു് അന്തഃപുരം വിട്ടിറ�
ങ്ങുേമ്പാൾ, സ്വന്തെമന്നിക്കാലവും കരുതിയ സ്ഥാവരങ്ങളും ജംഗമങ്ങളും എന്തു് െച�
യ്യാനാണു് ഭാവം?”, െകാട്ടാരം േലഖിക പാഞ്ചാലിേയാടു് േചാദിച്ചു.

“അഞ്ചു ആൺമക്കളും, പാണ്ഡവരുെട പിടിപ്പുേകടു െകാെണ്ടന്നറിയുന്നു, െകാ�
ല്ലെപ്പട്ട സ്ഥിതിക്കു് എനിക്കനന്തരാവകാശികൾ ഇല്ല. അച്ഛനും സേഹാദരന്മാരും
കൗരവ പാണ്ഡവ സ്വത്തുതർക്കത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടിരുന്നു. ഭർത്താക്കളിൽ മൂന്നാ�
മനായ അർജ്ജുനൻ അവിഹിതബന്ധ നിർമ്മിതിയിൽ ഒന്നാമനായി. ദ്വാരകസ്വ�
േദശി സുഭദ്രെയ വിവാഹം കഴിേക്കണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആ ഹ്രസ്വകാലബ�
ന്ധത്തിലുണ്ടായ അഭിമന്യുവിനു്, വിരാടരാജകുമാരിയിൽ ജനിച്ച പരീക്ഷിത്തു് എനി�
െക്കാരകന്ന ബന്ധു. േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങൾ േതാന്നാത്ത ഒരാൾ എന്തിനു ഞാനിത്ര�
യും കാലം േമാഹിച്ചും വിലേപശിയും സ്വന്തമാക്കിയ സ്വത്തുക്കളുെട അവകാശിയാ�
വണം? എല്ലാം പുതുതലമുറ കൗരവക്കുട്ടികൾക്കായി ഒസ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നെല
കെയ്യാപ്പിട്ടു!.”
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2019/12/15

“കുടുംബനാമം തുണയാേയാ? അേതാ വിനേയാ?”, െകാട്ടാരം േലഖിക
േചാദിച്ചു.

“ഭൂവാസികളല്ല പിതൃക്കൾ എന്നു് കുന്തിയും മാദ്രിയും പറഞ്ഞതു് െകാണ്ടു് കാ�
ര്യമുേണ്ടാ? ൈവവിധ്യബീജ സമ്പാദനത്തിനുള്ള ദാമ്പത്യസാഹചര്യം അറിയാൻ
ആകാംക്ഷ കാണിക്കുന്നവേരാെടത്ര ഉച്ചത്തിൽ സത്യം െവട്ടിത്തുറന്നു പറയും? കാ�
യികക്ഷമതയില്ലാത്ത ഭർത്താവിെന േനാക്കു കുത്തിയാക്കി രണ്ടു രാജസ്ത്രീകൾ, മുടി�
യിൽ പൂ ചൂടി പ്രേലാഭനമന്ത്രവുമായി ആൺേവട്ടക്കു് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച, ഭാ�
വനയിൽ കണ്ടേപ്പാെഴാെക്ക, ലജ്ജയിൽ മുഖം മുങ്ങി. ദാമ്പത്യത്തിനുേശഷം, പരി�
ചയെപ്പടാൻ സ്വാഭാവികമായി പാഞ്ചാലി േചാദിക്കാവുന്ന കുടുംബ വിവരങ്ങൾ തട�
യാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി. ‘പാഞ്ചാലനല്ല എെന്റ ബീജദാതാവു്, യാഗാ�
ഗ്നിയിൽ, വളർച്ചെയത്തിയ െപണ്ണുടേലാെട ഉയർന്നു വന്ന േദവ സ്ത്രീയാണു് ഞാൻ”
എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, ‘പാണ്ഡുവല്ല ഞങ്ങളുെട പിതാവ് ’ എന്നു്
സമാന േബാധേത്താെട എങ്ങെന ഞങ്ങൾ ഐക്യെപ്പടും? െപാതു സ്വീകാര്യതയു�
ള്ള ൈപതൃകപദാവലിയിൽ, ഞങ്ങെളങ്ങെന പാണ്ഡവർ ആയി എന്നു് നിർല്ലജ്ജം
വിശദീകരിേക്കണ്ടി വന്നേപ്പാെഴാെക്ക, കർണ്ണൻ േനരിട്ട അസ്തിത്വ അവേഹളനം
ഞങ്ങളും േനരിട്ടു. ‘ഒരു പെക്ഷ കൂടുതൽ’ എന്നതിനു് കാരണം ഉണ്ടു്. േശ്രാതാക്കൾ
കർണ്ണേനാടു് കരുണ കാട്ടി. ഞങ്ങേളാടു് ഒറ്റെക്കാറ്റക്കു് വിവരം േതടിയതു് നിന്ദിക്കാ�
നായിരുന്നു. ആരാണു് നിങ്ങൾ എന്നു് അഭിമന്യുവിേനാടു് വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ േചാദി�
ക്കുേമ്പാൾ ‘ഞാൻ അർജ്ജുനെന്റ മകൻ അഭിമന്യു’ എന്നഭിമാനേത്താെട പറഞ്ഞി�
രുന്ന മകേനാെടനിക്കു് അസൂയ േതാന്നി. ഞങ്ങളഞ്ചു േപർക്കു് ‘പാണ്ഡവർ’ എന്ന�
െതാരു കുടുംബനാമമായിരുന്നില്ല കുറ്റസമ്മതത്തിനുള്ള പ്രതിക്കൂടായിരുന്നു.”

2019/12/18

“അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന പാണ്ഡവക്കുട്ടികളുെട പൗരത്വ അേപക്ഷ പരി�
ഗണിക്കുേമ്പാൾ അന്ധചക്രവർത്തി ഓേരാ കുട്ടിയുെടയും മുഖം തേലാടി ‘അച്ഛൻ
ആരാ?’ എന്നു് മൃദുവായി പിറുപിറുക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണകൂടം ഇങ്ങെന�
യാേണാ മുൻ രാജാവു് പാണ്ഡുവിെന്റ പിൻഗാമികൾക്കു് പൗരത്വം പരിഗണിേക്ക�
ണ്ടതു്?”, െപാതു ഭരണവകുപ്പിെന്റ നാമമാത്ര ചുമതല വഹിക്കുന്ന വിദുരേരാടു് െകാ�
ട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“ഏകപത്നീവൃതക്കാരനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവപിതൃത്വെത്ത കുറിച്ചു്, സേഹാ�
ദരവിധവേയാടു വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം േതടിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നേല്ല പറ�
യാനാവൂ? അേതാ, പാണ്ഡവ പിതൃത്വവിവരം കുന്തിയുെട ൈലംഗികാവകാശെമ�
ന്ന നിലയിൽ രഹസ്യമായി പാലിക്കാൻ അവൾക്കു അവകാശമുണ്ടു്, അതിൽ നി�
ങ്ങൾ ൈക വേക്കണ്ട എന്നു് ധൃതരാഷ്ട്രരുെട േതാളിൽ തട്ടി ഞാൻ താക്കീതു നൽ�
കേണാ?”

2019/12/26
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“എങ്ങെന ഓർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ആദ്യദിനം?”,
‘പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കുമുണ്ടു് ഭൂതാതുരത’ എന്ന പരമ്പരക്കായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ
െകാട്ടാരം േലഖിക നകുലേനാടു് േചാദിച്ചു.

“വളർന്നതു കാട്ടിലായതുെകാണ്ടാവാം ഭീഷണിസാധ്യത. കൗരവരടക്കം വലി�
െയാരാൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു ആദ്യദിന ഗുരുകുലം. കുന്തി മുന്നറിയിപ്പു് തന്നിരുന്നു. കൗ�
രവസാന്നിധ്യത്തിൽ വിവരാേന്വഷണവും കരുതേലാെട േവണം േനരിടാൻ. കുന്തി
വളർത്തമ്മ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അവളുെട നാമം എന്നും മഹത്വെപ്പടെട്ട! എന്തു�
േചാദിച്ചാലും, െതറ്റായ വിവരേമ െകാടുക്കാവൂ എന്നതായിരുന്നു കുന്തിപാഠം. കൃപ�
വിരൽ ആദ്യം ചൂണ്ടിയതു് യുധിഷ്ഠിരനു േനെര. ആരുെട മകനാണു് നീ എന്ന േചാദ്യം
േകട്ടേപ്പാൾ ഒന്നു് നടുങ്ങി എങ്കിലും, ൈകകൾ പിന്നിെലാളിപ്പിക്കാെതയും േനാട്ടം
ഗുരുമുഖത്തുറപ്പിച്ചും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു: “കാലൻ” െഞട്ടിെത്തറിച്ച കൗരവക്കുട്ടി�
കൾ ബഹളം വച്ചു് ഇരിപ്പിടം മാറി. പിെന്ന ഭീമനും അർജ്ജുനനും കുന്തി പഠിപ്പിച്ചവി�
ധം വ്യാജവിവരങ്ങൾ കൃപെര േബാധിപ്പിച്ചു. അന്നുതുടങ്ങി കരയിലും െവള്ളത്തിലും
കൗേന്തയർെക്കതിെര കൗരവപടനീക്കം!.”

2019/12/28

“പ്രണയിനിയിൽ നിന്നു പാരിേതാഷികങ്ങൾ േനടിയ ഭാഗ്യവാനാണു് നിങ്ങ�
െളന്നു അസഹിഷ്ണുതേയാെട ഭീമൻ പരാമർശിക്കുന്ന അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞേതയുള്ളൂ.
പ്രായക്കൂടുതലുള്ള കൗേന്തയെര തഴഞ്ഞു മാദ്രിക്കുട്ടികെള ‘ആേളാഹരി’യിൽ കവി�
ഞ്ഞു പ്രണയിനി ഓമനിച്ചു എന്നു് വ്യക്തം. അതുെകാെണ്ടാരു ഗുണമുണ്ടു്, അവളു�
െട വ്യക്തിത്വ ന്യൂനത, അങ്ങെന ഒന്നുെണ്ടങ്കിൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി െവളിെപ്പടുത്താൻ
നിങ്ങൾക്കാേവണ്ടതാണു്. കാണാൻ നന്നു്, പരിഷ്കൃത െപരുമാറ്റവുമറിയാം, ഒന്നി�
ലധികം ഭർത്താക്കന്മാെര കൂട്ടിനുണ്ടു്, എന്നാൽ കൗേന്തയർ മൂന്നുേപരും െപാതു�
െവ അവെള കുറിച്ചത്ര ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലർത്താത്തതിനു് കാരണെമന്തായി�
രിക്കാം?” പാഞ്ചാലിയുെട മനഃസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയെപ്പടുന്ന നകുല�
േനാടു് െകാട്ടാരം േലഖിക േചാദിച്ചു.

“പാണ്ഡവപ്രണയാഭിലാഷങ്ങെള നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുെന്നാരു ദാമ്പത്യൈശ�
ലി അവൾക്കുണ്ടു്. ആദ്യഭാര്യ പൂക്കാരെത്തരുവിൽ കഷ്ടെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നറിഞ്ഞിട്ടും.
േപായി േക്ഷമമറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരെന അനുവദിച്ചിെല്ലന്നെതാരു വീഴ്ച. പാഞ്ചാലിയു�
െട മനഃസമ്മതം േചാദിക്കാെത ദ്വാരകയിൽ േപായി അർജ്ജുനൻ സുഭദ്രെയ ഭാ�
ര്യയാക്കി എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ, സുഭദ്രെയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ സ്വാഗതം െച�
യ്യാൻ പാഞ്ചാലി മടിച്ചു. കാട്ടാള സ്ത്രീകെള ഭീമൻ കാമിച്ചു എന്നതിെന്റ േപരിൽ കൂ�
െട കിടത്താൻ പാഞ്ചാലി അറച്ചു എന്നതാണു് പരമാർത്ഥം. ബഹുസ്വര ഇണക�
െള ഇരുൈകകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പാണ്ഡവർക്കു് പാഞ്ചാലിയുെട ഇത്തരം വർ�
ഗീയ നിലപാടുണ്ടാക്കിയ മേനാവിഷമം െചറുതല്ല. കാരണം തിരക്കിയാൽ, ഞങ്ങ�
ളുെട വാെമാഴിെയ പരിമിതെപ്പടുത്തി ക്ഷുദ്രവികാരപ്രകടനത്തിേലക്കു വഴിതുറക്കാ�
നും അവൾക്കു മടിയില്ല. അത്തരം പ്രവണതകളുെട ഇടുങ്ങിയ െപൺമനമാണ�
വൾ. നിർത്താം. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി െചയ്തു തീർക്കാൻ എെന്ന
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിട്ടാണവൾ നീന്താൻ േപായതു് ൈവകിയാൽ ഇന്നുരാത്രി പായ�
ക്കൂട്ടു് നിേഷധിക്കുന്നതു് എനിക്കായിരിക്കും.”
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െകപി നിർമ്മൽകുമാർ
കവി, േനാവലിസ്റ്റ് , െചറുകഥാകൃത്തു്. ആദ്യ കഥ “ഇരുമ്പിെന്റ
സംഗീതം” മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നു. ആദ്യസമാഹാര�
മായ “ജലം” േകരളം സാഹിത്യ അക്കാഡമി 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



This volunteer-driven books project relies on readers like you to submit typos,
corrections, and other improvements. The contact id is
<support@sayahna.org>.

mailto:support@sayahna.org
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