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ചില ശാകുന്തള ചിന്തകൾ 
ബൈജു കക പി 

വ്യാസവ്ിരചിതമായ മഹാഭാരതത്തികല അനേകം ഉപാഖ്യാേങ്ങളിൽ പ്രധാേമാണ്  
ശാകുന്തനളാപാഖ്യാേം. ബശശവ്ത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാലം യൗവ്വേത്തിൽ ഭർത്താവ്ിോലം പരിതയക്തയായ 
ശകുന്തളയുകെ ജീവ്ിതത്തികല ആവ്ർത്തിച്ചുള്ള വ്ിഷമതകൾ മകറാരു വ്ീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ജേപ്രിയ ദുരന്ത 
ോയികയുകെ പരിനവ്ഷമാണ്  അവ്ൾക്ക് പകർന്നു േല്കുന്നത്. അതുകകാണ്ടു തകന്നയാകണം പലരാൽ 
പലവ്ിധത്തിൽ പറയകെട്ട പലപല ശകുന്തളമാർ  ഉണ്ടാകുന്നതും. മൂലകൃതിയിൽ വ്യാസരും അഭിജ്ഞാേ 
ശാകുന്തളത്തിൽ കാളിദാസനം ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിൊട്ടിലൂകെ  എഴുത്തച്ഛനം അവ്തരിെിക്കുന്ന ശകുന്തളയുകെ 
ചിത്രങ്ങൾ വ്യതയസ്തമായതുകകാണ്ടുതകന്നയായിരിക്കണം ജേമേസ്സുകളിൽ ഇവ്കയല്ലാമിെകലർന്ന ശാകുന്തളങ്ങൾ 
പ്രചാരം നേെിയിരിക്കുന്നത്. 

വ്യാസഭാരതത്തിൽ ശകുന്തനളാപാഖ്യാേം ആരംഭം, ദുഷയന്തകെ ോയാട്ട്, കണവതനപാവ്േ വ്ർണ്ണേ, 
നമേകാനപ്രഷണം, ശകുന്തളയുകെ ജേേകഥ, ശകുന്തളയുകെ ഗാന്ധർവ്വവ്ിവ്ാഹം, ശകുന്തളാസവീകാരയം എന്നീ 
ഭാഗങ്ങളായി 327 ശനളാകങ്ങളിലായാണ്  ശകുന്തനളാപാഖ്യാേം വ്ികസിക്കുന്നത്. അഭിജ്ഞാേ 
ശാകുന്തളത്തിലാകകട്ട ഏഴ് അങ്കങ്ങളിലായി 194 ശനളാകങ്ങളം സംഭാഷണങ്ങളമാണുള്ളത്. എഴുത്തച്ഛകെ ശ്രീ 
മഹാഭാരതം കിളിൊട്ടിൽ 300 ഈരെികളിലായാണ്  ശകുന്തളയുകെ കഥ പൂർത്തിയാകുന്നു. 

നമേകയുനെയും വ്ിശവമിത്രനെയും മകളായി പിറന്ന് ശകുന്തങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് കണവൻ നപാറിയ 
ശകുന്തളയുകെ വ്ളർച്ചയിൽ ദുഷയന്തകെ (ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിൊട്ടിൽ മാത്രം ദുഷ്ഷന്തൻ)രംഗപ്രനവ്ശം വ്കര 
ശാന്തമായ േീകരാഴുക്കുനപാകലയാണ് . ഇവ്യികലല്ലാം മൃഗയാ വ്ിനോദത്തിോയാണ്  രാജാവ്് വ്േപ്രനവ്ശം 
േെത്തുന്നത്. ോഗരികനലാകത്തികെ ശലയകെടുത്തലകളില്ലാത്ത ബസവരയജീവ്ിതസ്ഥാേങ്ങളായ മഹാ 
വ്േങ്ങളിനലക്കുള്ള രാജാവ്ിനെയും രാജനസേയുനെയും കെന്നുകയറം മകറാരർഥത്തിൽ ശകുന്തളയുകെ 
സവച്ഛജീവ്ിതത്തികെ തകർച്ചകൂെിയാണ് . വ്േേിശ്ശബ്ദതയിലയരുന്ന ശബ്ദനകാലാഹലങ്ങൾ േഗരശീലങ്ങളകെ 
അധിേിനവ്ശവം ആശ്രമവ്ിശുദ്ധിയുകെ തകർച്ചയുമാണ് . 

ഇങ്ങകേ കാെികേ കകാന്നുമുെിച്ച് മുനന്നാട്ടു നപാകുന്ന ദുഷയന്തൻ ശാന്തസുന്ദരമായ കണവാശ്രമം കണ്ട് 
അവ്ിെകത്ത പ്രകൃതി മനഷയ സമേവയത്തിൽ അതിശയിക്കുന്നു. േഗരാധിപധിയായ രാജാവ്ിനം 
സഹചാരികൾക്കും, അതിക്രമിച്ചുകയറാനം തകർക്കുവ്ാനമുള്ളതാണ്  ഹരിതാഭയും ജീവ്ജാലപ്രപഞ്ചവകമങ്കിൽ 
സാതവികരായ ആശ്രമേിവ്ാസികൾക്ക് അത് സഹജീവ്േത്തികെ സൗഹാർദ്ദസ്ഥാേമാണ് .  

പ്രാണഭയത്താൽ ‘കണ്ഠോളം’ തിരിക്കുന്നത് ‘അഴകുള്ള’ കാഴ്ചയായി ആസവദിക്കുന്ന മാേസികാവ്സ്ഥയ്ക്ക് 

‘അതിക്രൂരം ൈാണം കുസുമതതിയിൽ കചങ്കേലനപാൽ പതിെിച്ചീകൊല്ലാ‘ എന്ന മുേികുമാരന്മാരുകെ 
ഓർമ്മകെടുത്തലകൾ അേിവ്ാരയമായി വ്രുന്നു.  അഭിജ്ഞാേ ശാകുന്തളത്തിൽ ഈ തെസകെടുത്തലിലൂകെയാണ്  
നവ്ട്ടയാെൽ അവ്സാേിക്കുന്നത്. ചില തെസകെടുത്തലകൾ തിരിച്ചറിവ്ിനലക്ക് േയിക്കുന്നു. 



2 
 

അവ്ികെ കണവാശ്രമത്തികല കാഴ്ചകൾ അത്ഭുതനത്താകെ നോക്കിക്കണ്ട രാജാവ്് പർണശാലയിൽ മുേികയ 
കാണാകത ആരുകണ്ടന്ന് അനേവഷിക്കുനപാൾ ശകുന്തള അനദ്ദഹകത്ത സവാഗതം കചയ്യുന്നു. അങ്ങകേ ശകുന്തള 
ആരാകണന്നും മറ്റുമുള്ള വ്ിവ്രാനേവഷണവം ശകുന്തനളാല്പ്െത്തിയുകെ ആഖ്യാേവം േെക്കുന്നു. ശകുന്തള 

രാജപുത്രിയാകണന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ നശഷമാണ്  ദുഷയന്തൻ ’പുഷ്കരശരനമറ്‘ ;എകന്ന േീ പരിഗ്രഹിനക്കണ’കമന്ന് 
കചാല്ലുന്നത്.ഏട്ടു തരത്തിലള്ള വ്ിവ്ാഹങ്ങളം (ബ്രാഹ്മം, ആർഷം, ബദവ്ം, പ്രാജാപതയം, ആസുരം, ഗാന്ധർവ്വം, 
രാക്ഷസം, ബപശാചം)  അതിൽ ക്ഷത്രിയർക്ക് ധർമ്മമായ ആകറണ്ണവം (ബപശാചവം ആസുരവം ഒഴികക) 
പറഞ്ഞ് ശകുന്തളകയ ഗാന്ധർവ്വവ്ിവ്ാഹത്തിൻ നപ്രരിെിക്കുന്നത് രാജാവ്ാണ് . ഈ അവ്സരത്തിൽ 
വ്യാസഭാരത്തിൽ ശകുന്തള 

‘ഫലം കകാണ്ടുവ്രാേച്ഛോശ്രമം വ്ിട്ടിറങ്ങിോൻ  

മുഹൂർത്തം കാക്കുകനദ്ദഹകമകന്നയനങ്ങയ്ക്കു േല്കിടും.’ എന്ന് ഔചിതയം കാട്ടുന്നുണ്ട്.  
 

വ്യാസഭാരതത്തിൽ ശകുന്തളയുകെ പൂർവ്വവൃത്താന്തവം രാജപുത്രികയന്ന യാഥാർഥയവം മേസ്സിലാക്കിയാണ്  
രാജാവ്് വ്ിവ്ാഹാഭയർത്ഥേ േെത്തുന്നകതങ്കിൽ കിളിൊട്ടിൽ പ്രഥമദർശേത്തിൽ തകന്ന അനദ്ദഹം 

‘മാരപരവ്ശ’ോകുകയാണ് . എേിക്ക് കതറ്റു പറ്റുകയികല്ലന്നും എകെ രാഗത്തിേ്  നഹതുവ്ാകമൂലം േീ 
രാജപുത്രിതകന്നയായിരിക്കുകമന്നും പൂർവ്വകഥാശ്രവ്ണത്തിന മുൻപ് ഒരു പ്രവ്ചേം തകന്ന േെത്തുന്നുണ്ട് 
ദുഷയന്തൻ. 

ഇവ്ികെ എഴുത്തച്ഛൻ അല്പ്െംകൂെി കൗശലം കാട്ടുന്നു. പ്രഥമദർശോനരാഗിയായി സവയം 

കവ്ളികെടുത്തിയ ദുഷയന്തനോെ് “എേിക്ക് കണവകേ ഭയക്കണം, ഞാൻ സവതന്ത്രയല്ല, കവ്ദവ്ിധിയായ 

ധർമ്മകത്ത പാലിനക്കണ്ടതുണ്ട്, ആവ്ശയകെട്ടാൽ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കാകത വ്രില്ല” എന്നീ കാരണങ്ങൾ 

പറയുനപാഴാണ്  ‘ഊർധവനരതസ്സായ കണവേ്  േീകയങ്ങകേ പുത്രിയാകും’ എന്ന മറുനചാദയത്തിലൂകെ ശകുന്തളകയ 
ജേേകഥ പറയുവ്ാൻ രാജാവ്് നപ്രരിെിക്കുന്നത്. 

മുഹൂർത്തനേരകമന്നത് രണ്ടര ോഴിക. ഒരു മണിക്കൂറിൽ താകഴ മാത്രമുള്ള സമയം. അത്രനപാലം കണവകേ 
കാത്തുേില്പ്ക്കുവ്ാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത കാമഭ്രാന്തികേ കർത്തവ്യൈാഹുലയകമന്ന കണക്കിൽ ഉൾകെടുത്തി 
ലഘൂകരിക്കുന്നകതങ്ങകേ? അകല്ലങ്കിലം മൃഗയാ വ്ിനോദത്തിോയി കാട്ടികലത്തിയ മഹാരാജാവ്ിേ്  എന്തു 
കൃതയാന്തരൈാഹുലയം? ഈ അേൗചിതയം മൂലമാണ്  കാളിദാസൻ കണവമഹർഷികയ ദൂരയാത്രയ്ക്കയയ്ക്കുന്നത്.  

രാജാധികാരത്തികെ പ്രതാപത്തിന മുന്നിൽ വ്ിവ്ാഹാഭയർത്ഥേ നപാലം വ്ലികയാരു സൗമേസയമായി 
മാറുന്ന കാലം. ഇന്നികെ നലാക രീതികളിൽ പഴകയാരു കാലകത്ത അളക്കുന്നത് അനചിതമാകും. എങ്കിലം 

അധികാരത്തികെ ഈ അക്ഷമകയ, അഹന്തകയ കാണാകത നപായിക്കൂൊ. റി ഡി രാമകൃഷ്ണകെ ‘സുഗന്ധി എന്ന 

ആണ്ടാൾ നദവ്ോയകി’യിൽ നദവ്ോയകി ആദയമായി രാജസദസ്സികലത്തിയ ദിവ്സം ‘അവ്ളകെ 
അത്ഭുതകെടുത്തുന്ന സൗന്ദരയത്തിൽ മതിമറന്നുനപായ മനഹന്ദ്രവ്ർമ്മൻ സഭേിർത്തിവ്ച്ച് അമൃനതത്തിന നശഷം 

നദവ്ോയകിനയാെ് കകാട്ടാരമാളികയിനലകക്കത്താൻ ഉത്തരവ്ിടുകയാണ്  കചയ്തത്’.  അധികാരം എന്തിലമുള്ള 
അവ്കാശമായി മാറുന്നു. 
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കൂടുതൽ ോെകീയത ആവ്ശയകെടുന്നതിോലാകണം കാളിദാസൻ പ്രണയത്തികെ വ്ളർച്ചകയ 
ദീർഘമായും മനോഹരമായും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ശകുന്തളനയയും നതാഴിമാനരയും മറഞ്ഞുേിന്നു  കാണുന്ന 
രാജാവ്്, ശകുന്തളയും നതാഴിമാരുമായുള്ള കളിപറയൽ, ശകുന്തളകയ ആക്രമിക്കുന്ന വ്ണ്ട്, രാജാവ്ികെ 
രംഗപ്രനവ്ശം, നതാഴിമാർ പറയുന്ന ശകുന്തളയുകെ പൂർവ്വവൃത്താന്തം എന്നിങ്ങകേ ഒന്നാം അങ്കത്തിലം 
മാഢവ്യനമായുള്ള ദുഷയന്തകെ സംഭാഷണം, യാഗരക്ഷ എന്നിങ്ങകേ രണ്ടാം അങ്കത്തിലം വ്ീണ്ടും മറഞ്ഞുേിന്ന് 
ശകുന്തളയും തന്നിൽ അനരക്തയാകണന്ന തിരിയലം താമരയിലയിൽ േഖ്ം കകാണ്ടുള്ള ശകുന്തളയുകെ 
പ്രണയകലഖ്േവം ശകുന്തളയുമായുള്ള സംഭാഷണവം  പ്രതിൈന്ധമായി ഗൗതമിയുകെ പ്രനവ്ശേവം മൂന്നാം 
അങ്കത്തിലം വ്ിസ്തരിച്ചുകകാണ്ട് പ്രണയതികെ അനക്രമമായ വ്ികാസം കാളിദാസൻ അവ്തരിെിക്കുന്നു. 
കാല്പ്െേിക ഭംഗി േിറഞ്ഞ ഈ ക്ളാസിക്കൽ  പ്രണയരംഗങ്ങൾക്കികെ മൂന്നാം അങ്കത്തിലാണ്  
ഗാന്ധർവ്വവ്ിവ്ാഹകത്തക്കുറിച്ച ദുഷയന്തൻ ശകുന്തളനയാെ് പറയുന്നത്. ോെകേിയമങ്ങളകെ ചട്ടക്കൂെിനള്ളിൽ 
ഒതുനക്കണ്ടതുകകാണ്ടാകണം ോലാം അങ്കം ആരംഭിക്കുനപാൾ ദുഷയന്തൻ വ്ിവ്ാഹാേന്തരം രാജധാേിയിനലക്ക് 
നപായ്ക്കഴിഞ്ഞു. അതുകകാണ്ടു തകന്ന രണ്ടു ഭാരതങ്ങളിലം ദുഷയന്തേിൽ  തേിക്കുണ്ടാകുന്ന പുത്രകേ രാജാവ്ാക്കി 
വ്ാഴിക്കാകമന്ന ഉറെ്  നേെികയടുക്കുന്ന ശകുന്തളയുകെ പ്രാനയാഗിക ബുദ്ധി കാളിദാസൻ ഉനപക്ഷിക്കുന്നു. 
ഉപാധികൾ പ്രണയത്തികെ നശാഭ കകടുത്തുകമന്നതിോലാകണം അഭിജ്ഞാേശാകുന്തളത്തിൽ ശകുന്തളയുനെതു 
പ്രനയാജോനപക്ഷയില്ലാത്ത ശുദ്ധപ്രണയമായി േിലേില്പ്ക്കുന്നു.  

എങ്കിലം ശകുന്തളകയകൊകല ഒരു ആശ്രമ കേയകയ്ക്ക് ഇത്തരകമാരു വ്യവ്സ്ഥ മുനന്നാട്ടുവ്യ്ക്കാനള്ള 
ദീർഘവ്ീക്ഷണമുണ്ടായി എന്നത് അതിശയം തകന്ന. ഇനത ഉറപ്പുതകന്നയാണ്  സതയവ്തികയ വ്ിവ്ാഹം 
കചയ്യാോഗ്രഹിച്ച ശന്തനവ്ിനം േല്പ്നകണ്ടിവ്ന്നത്. പനക്ഷ അവ്ികെ സതയവ്തിയുകെ പിതാവ്ാണ്  ആവ്ശയം 
മുനന്നാട്ടു വ്യ്ക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാരുകെ കഥകൾ നകട്ടറിവള്ള ഒരു മുക്കുവ്േ്  തകെ മകളകെ ജീവ്ിത സുരക്ഷ 
ഉറൊക്കാൻ അതാവ്ശയമായിരുന്നിരിക്കാം. പനക്ഷ ശകുന്തളയിൽ േിന്നു ഈ ആവ്ശയം സവനമധയാ 
ഉണ്ടാകുനപാൾ ോം തിരിച്ചറിയണം, കണവാശ്രമത്തിൽ പൂജയും പ്രർഥേയുമായി വ്ളർന്ന ഒരു കവ്റും കപണ്ണല്ല, 
ഈ നലാകജീവ്ിതത്തികെ ആഴവം പരപ്പും ആശ്രമജീവ്ിതനത്താകൊെം അറിവ്ായി നേെിയവ്ളാണവ്കളന്ന്. 
അധികാരത്തികെ ആജ്ഞാശക്തിക്കുമുന്നിൽ ഭാവ്ി േരകതുലയമായ േിരവ്ധി കേയകമാരുകെ 
ദുരിതജീവ്ിതങ്ങളാകാം ശകുന്തളകയ ഗാന്ധർവ്വവ്ിവ്ാഹവം നസാപാധികമാക്കുവ്ാൻ നപ്രരിെിച്ചത്. ജീവ്ിതം 
പ്രശ്നസസങ്കീർണമാകുനപാൾ േിശ്ശബ്ദയായിരുന്നു കണ്ണീർവ്ാർക്കുകയല്ല, പറയാനള്ളത് നേനരകചാനവ്വ 
പറയുകയാണ്  നവ്ണ്ടകതന്ന അറിവ്ാണ്  കാളിദാസകെ ശകുന്തളയ്ക്ക് ഇല്ലാകതനപാകുന്നത്. രാജസഭയിൽേിന്ന്  
അപമാേിതയും േിഷ്കാസിതയുമായി പുറത്തിരങ്ങുന്ന ശകുന്തളയുകെ േിസ്സഹായത ആ അറിവ്ില്ലായ്മയുകെ 
അേന്തരഫലമാണ് . 

ഗന്ധർവ്വവ്ിവ്ാഹാേന്തരം  

‘ചതുരംഗിണിയായ നസേയുമായ് വ്ന്നു ഞാൻ 

കുതുകനമാടു േികന്ന കകാണ്ടു കപായ്കകക്കാൾനവ്’കേന്നു പറഞ്ഞാണ്  ദുഷയന്തൻ യാത്രയാകുന്നത്. അഭിജ്ഞാേ 
ശാകുന്തളത്തിൽ മുദ്രനമാതിരം േല്കി 
ഇതികലഴുതിയിരിക്കും മാമനക ോമനധനയ 
പ്രതിദിേകമാരുവ്ർണം വ്ീതമാകയണ്ണണം േീ 
അതിനെയ സമാപ്താവ്സ്മദീയാവ്നരാധം 

പ്രതി സുതന! േയിൊൻ േികന്നയാകളത്തു‘കമന്നാണ്  ദുഷയന്തൻ പറയുന്നത്. പനക്ഷ കാലം കഴിയുന്നു, 
ആകളത്തുന്നില്ല. രാജാവ്ികെ മറവ്ിക്കു കാരണം അഭിജ്ഞാേമായ മുദ്രനമാതിരവമാകണന്ന് കാളിദാസൻ 
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പറയുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസർ പ്രനതയകിച്ച് കാരണകമാന്നും പറയുന്നില്ല. നസേ വ്രുന്നില്ല. കൂട്ടിനക്കാണ്ടു 
നപാകുന്നില്ല. അത്രമാത്രം.  
  പുത്രനണ്ടായി, (സർവ്വദമേൻ) വ്യാസഭാരതത്തിൽ ആറുംകിളിൊട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടും വ്യസ്സായനശഷമാണ്  
ശകുന്തള മകനോടും മുേികുമാരന്മാനരാടുകമാെം ഹസ്തിേപുരിയിൽ ദുഷയന്തകെ രാജകകാട്ടാരത്തികലത്തുന്നത്. 
അഭിജ്ഞാേ ശാകുന്തളത്തിൽ മാത്രം അത് വ്ളകര നേരനത്തയാണ് . അവ്ികെ സർവ്വദമനോല്പത്തി 
വ്ിൺനലാകത്തുവ്ച്ച് പിന്നീൊണ് . ഈ കാലവ്ിളംൈത്തിന കാരണകമന്താണ് ? കുമാരകെ പ്രഥമിക 
വ്ിദയാഭയാസത്തികെ പൂർത്തീകരണമാവ്ാം. അത് ആശ്രമത്തിൽ വ്ച്ചു തകന്ന േെത്തണകമന്ന േിഷ്കർഷയാവ്ാം. 
എന്തുതകന്നയായാലം ദുഷയന്തകെ വ്ാക്കും വ്ിശവസിച്ച് കാത്തിരുന്നതാവ്ാൻ തരമില്ല. തകന്നയുമല്ല ദീർഘവം 
അർത്ഥശൂേയവമായ ഈ കാത്തിരിെിേ്  േയായീകരണവമില്ല. കാളിദാസൻ കഥാഘെേയികല ഈ 
അേൗചിതയവം മനോഹരമായി മറികെന്നിരിക്കുന്നു. 

ആശ്രമത്തിൽ േിന്നുള്ള ശകുന്തളയുകെ വ്ിെവ്ാങ്ങൽ വ്യാസർ ഒരു പ്രസ്താവ്േയിൽ ഒതുക്കുന്നു. 
അതിൽേിന്നു ഭിന്നമായി, കാളിദാസനേനൊകല  എഴുത്തച്ഛൻ കണവമഹർഷിനയ്യാടുള്ള ശകുന്തളയുകെ 
വ്ിെവ്ാങ്ങൽ 

‘മാനഷഭാവ്ം കകാണ്ടു മാമുേിക്കതുനേരം 

മാേനസനഖ്ദം കചറുതുണ്ടായികതനന്ന നവ്ണ്ടൂ.’ എന്നരീതിയിൽ ബവ്കാരികമായി അവ്തരിെിക്കുന്നുണ്ട്. ഒെം 

കണവാശ്രമം മുതൽ ഹസ്തിേപുരിവ്കരയുള്ള കാഴ്ചകളം. കകാട്ടാരത്തികലത്തി രാജാവ്ിനോെ് ‘അങ്ങയുകെ പുത്രോയ 

ഇവ്േ്  രാജയാഭിനഷകം കചയ്യണം’എന്നാണ്  ശകുന്തളയുകെ ആവ്ശയം.അതവ്ൾ നേനര കചാനവ്വ പറയുകയും 

കചയ്യുന്നു. ഇവ്ികെ രാജാവ്ികെ മറുപെി ‘ഓർമ്മ വ്രുന്നില്ല’ എന്നാണ് . തകന്നയുമല്ല അവ്കള ‘ദുഷ്ടതാപസി’ എന്നു 

വ്ിനശഷിെിക്കുകയും കചയ്യുന്നു. ഇതുനകട്ട് കോെിയിെ ‘ോണിച്ച്, നകണുനമാഹിച്ച് തൂണുനപാകല േിന്നുനപായ ആ 

തപസവിേി കെക്കൺചാച്ചരചകേ ചുടുമാറു നോക്കി ക്രുദ്ധയായി, അല്പനേരം ധയാേമാത്രയായി േിന്നിട്ട്’ 
അറിഞ്ഞുംകകാണ്ടിങ്ങകേ നണപറയുന്നകതന്തിോണ്  എന്നാണ്  ദുഷയന്തനോെ് നചാദിക്കുന്നത്. പുത്രജന്മത്തികെ 
പ്രാധാേയവം ഭാരയാതവത്തികെ മഹിമയും വ്യക്തമാക്കി വ്യാസഭാരതത്തിൽ തകന്ന ഉനപക്ഷിച്ചാലം 
പുത്രകേകയങ്കിലം സവീകരിക്കണകമന്ന് അവ്ൾ ദുഷയന്തനോെ് അനപക്ഷിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛനം അവ്സാേ 
അനപക്ഷയികലാഴികക ഇതിഹാസകാരകേ പിന്തുെരുന്നു. 

തുെർന്ന് ദുഷയന്തൻ േെത്തുന്ന ശകുന്തനളാപലംഭത്തിൽ കുലെ, കാമതലപര, നക്രാധം കകാണ്ട് ചഞ്ചല, 
അസതയം പറയുന്നവ്ൾ, കണവേ്  മിഥയാപവ്ാദമുണ്ടാക്കിയവ്ൾ, നഭാഗനലാലപയായ പുംശ്ചലി തുെങ്ങിയ 
ആനക്ഷപങ്ങൾക്കു പുറനമ നവ്ശയയായ നമേകയുകെ മകൾ എന്ന് മാതാവ്ികേകൂെി പരിഹസിക്കുകയും സ്ഥലം 
വ്ിട്ടുനപാകുവ്ാൻ സുവ്ർണ്ണമണിമുക്താഭരണ വ്സ്ത്രാദികൾ വ്ാഗ്ദാേം കചയ്യുകയും കചയ്യുന്നു. പ്രതയക്ഷമായ ഈ 
പരിഹാസങ്ങളാണ്  ആദയസംസാരത്തിൽ േിന്നും തികച്ചും വ്യതയസ്ഥമായി രാജാവ്ികേതികര പ്രതികരിക്കുവ്ാൻ 
ശകുന്തളകയ നപ്രരിെിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗവം വ്യാസഭാരതത്തിലം കിളിൊട്ടിലം സമാേം തകന്ന. 

ശകുന്തള ദുഷയന്തനനമൽ കചാരിയുന്ന ആനരാപണങ്ങൾ ഇങ്ങകേ സംഗ്രഹിക്കാം: “േീ മറ്റുള്ളവ്രുകെ 
കചറിയ കുറങ്ങൾ കാണുകയും സവന്തം വ്ലിയ കുറവകൾ കാണാകത നപാകുകയും കചയ്യുന്നു. അങ്ങയുകെ 
ജന്മകത്തക്കാൾ നശ്രഷ്ഠമാണ്  എകെ ജന്മം. ോം തമ്മിൽ കടുകും കുന്നും തമ്മിലള്ള അന്തരമുണ്ട്. അങ്ങയുകെ 
വ്ംശത്തിലം അപ്സരസ്ത്രീകളിലണ്ടായ മക്കൾ പ്രശസ്തരായ രാജാക്കളായിരുന്നു. കണ്ണാെി കാണുംവ്കര എല്ലാവ്രും 
തകെ കുറങ്ങൾ അറിയാകത മറ്റുള്ളവ്രുകെ കുറവകൾ പറഞ്ഞുകകാണ്ടിരിക്കും. സജ്ജേങ്ങകള ദുർജ്ജേം 
േിന്ദിക്കുന്നു, എന്നാൽ സജ്ജേം ദുർജ്ജേകത്ത േിന്ദിക്കാറില്ല. അധർമ്മചാരികൾ ശുഭാശുഭങ്ങൾ നകട്ടാൽ 
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അശുഭം ഗ്രഹിച്ചിടും. മനറതിനേക്കാളം സതയത്തിോണ്  പ്രാധാേയം. ആയിരം അശവനമധനത്തക്കാൾ തൂക്കം 
സതയത്തിോണ്  കൂടുതൽ. എല്ലാ നവ്ദങ്ങളം എന്നും ജപിച്ചാലം എല്ലാ പുണയയ തീർത്ഥങ്ങളിലം എന്നും 
കുളിച്ചാലം സതയനത്തക്കാൾ വ്ലികയാരു ധർമ്മമില്ല. അതിോൽ അങ്ങ് സതയം പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവ്ണം. 

രാജസദസ്സിൽ േിരവ്ധി നപരുകെ മുന്നിൽ മകകെ പിതാവകൂെിയായ രാജാവ്ിോൽ ക്രൂരമായി 
അധിനക്ഷപിക്കകെടുനപാൾ അഭിമാേിയായ ഒരു സ്ത്രീയുകെ തികച്ചും മാേയമായ സവാഭാവ്ിക പ്രതികരണം 
മാത്രമാണ്  ശകുന്തളയുനെത്. ആശ്രമവ്ാസം പകർന്നു േല്കിയ അറിവ്ിനെയും സംയമത്തിനെയും  സംകാരാരം 
അവ്ളകെ വ്ാക്കുകളിൽ േിറഞ്ഞു േിൽക്കുന്നു.  

എന്നാൽ ദുഷയന്തനോ? തകെ പ്രജകൂെിയായ ഒരു സ്ത്രീയുകെ നേകര ഇത്രയും അപഹാസയമായ ഭാഷയിൽ 
പരസയമായ പരിഹാസത്തിേ്  അയാകള നപ്രരിെിക്കുന്നത് ആണധികാരത്തികെ അളവ്ില്ലാത്ത അഹങ്കാരമാണ് , 
തകെ കതറികേ ജേസമക്ഷം മറയ്ക്കുവ്ാനള്ള വ്യഗ്രതയുമാണ് . തകെ അഹങ്കാരകത്തയാണ്  ദുഷയന്തൻ 
ശകുന്തളയുകെ നമൽ ആനരാപിക്കുന്നത്. അനൊൾ ചതുരംഗ ബസേയവമായി വ്ന്ന് രാജകകാട്ടാരത്തിനലക്ക് 
ആേയിക്കുകമന്നത് ഒരു വ്ിൺവ്ാക്കും മറന്നുനപായത് മേപ്പൂർവ്വമാകണന്നും വ്രുന്നു. അപരാധിയായ രാജാവ്ിേ്  
കതറ്റു മൂെിവ്യ്ക്കാനള്ള എളെമാർഗ്ഗം അപരാധഭാരം ഇരയുകെനമൽ കകട്ടിനയല്പ്െിക്കുകയാകണന്നത് ഒരു 
സമകാലിക യാഥാർഥയമാണനല്ലാ. 

ഈ ഭാഗത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ കണ്ണാെി കാനമാളവം, കടുകിന്മണിമാത്രമുകള്ളാരു പരനദാഷം, േീരിൽേിന്നും 
പാൽ നവ്ർതിരിച്ചു കുെിക്കുന്ന അന്നം തുെങ്ങിയ പ്രനയാഗങ്ങൾ വ്യാസഭാരതത്തിൻ േിന്ന് മാറകമാന്നും കൂൊകത 
സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാളിദാസോകകട്ട അഭിജ്ഞാേ ശാകുന്തളത്തിൽ മുദ്രനമാതിരത്തിനെയും 
ദുർവ്വാസാവ്ികെ ശാപകഥയുനെയും സൃഷ്ടിയിലൂകെ ദുഷയന്തരാജാവ്ികേ പൂർണ്ണമായും കുറവ്ിമുക്തോക്കുകയും 
നമാതിരം നവ്ണ്ടവ്ിധം സൂക്ഷിക്കാതിരുന്ന ശകുന്തള അപരാധിയാകുകയും കചയ്യുന്നു. തകന്നയുമല്ല പിന്നീെ് 
നമാതിരം തിരികക ലഭിക്കുനപാൾ ശകുന്തളകയക്കുറിനച്ചാർത്ത് മന്നനവ്ന്ദ്രൻ വ്ിലപിക്കുകയും കചയ്യുന്നു.  

മൂലകഥയിൽേിന്നുള്ള ഈ കുതറിച്ചാട്ടമാണ്  നജാസഫ് മുണ്ടനശ്ശരികയകക്കാണ്ട് ‘കാലത്തികെ 

കണ്ണാെി’യിൽ കാളിദാസനം ‘കാലത്തികെ ദാസൻ’ എന്നു പറയിെിച്ചത്. കാളിദാസകെ കാലകത്ത രാജേീതി 
ദുഷയന്തകേന്ന രാജാവ്ികേ കുറവ്ാളിയാക്കാൻ അനവ്ദിച്ചിരിക്കില്ല. കാരണം കാളിദാസൻ നഭാജരാജാവ്ികെ 
ആസ്ഥാേകവ്ികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 

ശ്രീ മഹാഭാരതം കിളിൊട്ടികെ അവ്താരികയിൽ വ്െക്കുംകൂർ രാജരാജവ്ർമ്മ വ്യാസഭാരതത്തിൽ 
ധർമ്മത്തിോണ്  പ്രധാേയം എന്ന് ണ്ണ്ടികാണിക്കുന്നു. അസതയം പറഞ്ഞ രാജാവ്ിനോെ് 

‘ഞാേിതാ ഹന്തനപാകുനന്നൻ േിനന്നാടു നവ്ണ്ട സംഗമം. 
ദുഷയന്ത, േീകയാഴിഞ്ഞാലമുച്ചാദ്രിമുെിണ്െിയും 

ആഴി ചുെിയുമുനള്ളാരീയൂഴി കാത്തീടുകമന്മകൻ’ എന്നാണ്  ശകുന്തള ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. ഈ 
ആതമവ്ിശവാസം എഴുത്തച്ഛൻ പ്രകെിെിക്കുന്നില്ല. ഇവ്ികെയാണ്  അശരീരി ദുഷയന്തകെ കതറ്റു തിരുത്താോയി 
എത്തുന്നത്. ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പലയിെങ്ങളിലം അശരീരികളം നദവ്ന്മാരുകെ സാന്നിധയവം 
മനഷയജീവ്ിതത്തിേിെയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി സൂചിെിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളം വ്യതയസ്ഥമല്ല. 
അശരീരി നദനവ്ാക്തിയാകണന്ന് വ്യാസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലം അകതാരു തിരുത്തൽ ശബ്ദമാണ് . 
ഭരണാധികാരിയുകെ പ്രവൃത്തിയുകെ ശരി കതറ്റുകകളക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമവ്ിധി. ഒരു പനക്ഷ, അത് 
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ജേഹിതവമാകാം. ഏത് നസവച്ഛാധിപതയ ഭരണത്തിലം ജേകീയ ഇെകപെലകളകെ സാധയതകയ സാധൂകരിക്കുന്ന 
ജേകീയ മുനന്നറങ്ങൾ ഉണ്ടനല്ലാ. 

എന്നാൽ അങ്ങകേകയാരു എതിർശബ്ദമുണ്ടായനൊൾ വ്യാസഭാരതത്തികല ദുഷയന്തൻ തകെ 
മുന്നിലപാടുകളിൽ േിന്ന്  ഒരു മലക്കം മറിച്ചിൽ േെത്തുന്നു. മാത്രവമല്ല 

നകൾക്കുവ്ിൻ േിങ്ങകളല്ലാമീനദ്ദവ്ദൂതകെ ഭാഷിതം 
എേിക്കുമറിയാകമകെ സൂനവ്ണിവ്കേന്നിഹ. 
ഓതിനക്കൾക്കുകപാനഴ ഞാേീസ്സുതകേ സവീകരിക്കുകിനലാ 
നലാകർക്കു ശങ്കാസ്പദമാ,മാകില്ലവ്ന ശുദ്ധിയും. എന്ന് ശകുന്തളാേിരാസത്തിേ്  േയായീകരണം 

കകണ്ടത്തുകയും കചയ്യുന്നു. മാത്രവമല്ല ദുഷയന്തൻ പിന്നീെ്, ശകുന്തളയുകെ ശുദ്ധിക്കു നവ്ണ്ടിയാണ്  താൻ അവ്കള 
േിരസിച്ചകതന്ന് വ്യാസഭാരതത്തിൽ സവകാരയമായി നൈാധയകെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. 

 
ഓന്തികെ ഈ േിറം മാറൽ പനക്ഷ, എഴുത്തച്ഛൻ സവീകരിക്കുന്നില്ല. ഈശവരഹിതം േിറനവ്റി അവ്ർ 

സുഖ്മായി ജീവ്ിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞവ്സാേിെിക്കുകമാത്രം കചയ്യുന്നു. കാളിദാസൻ നദവ്നലാകത്ത് വ്ികാരം 
മുറിേില്പ്ക്കുന്ന ഒരു പുേസമാഗമത്തിലൂകെയാണ്   കഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. 

 
ഇങ്ങകേ വ്യാസനം കാളിദാസനം ഒരുതരത്തിലകല്ലങ്കിൽ മകറാരു തരത്തിൽ ദുഷയന്തകേ 

കുറവ്ിമുക്തോക്കുനപാൾ വ്യാസകര പിന്തുെരാൻ വ്ിസമ്മതിച്ചുകകാണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ അശരീരിനയാകെ 
ശകുന്തനളാപാഖ്യാേം അവ്സാേിെിക്കുകയാണ് . ഇതു നകവ്ലം യാദൃച്ഛികതനയാ സംഗ്രഹണത്തികല 
വ്ിട്ടുനപാകനലാ മാത്രമായി കരുതുവ്ാോകില്ല. രാജാവ േഗ്നോകണന്നു ചിലകരങ്കിലം വ്ിളിച്ചുപറയാൻ 
തയ്യാറാനകണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങകേ വ്രുനപാൾ അധികാരത്തികെ ശക്തിയിൽ അൈലയായ ഒരു ആശ്രമ കേയകകയ 
വ്ഴിപിഴെിക്കാനള്ള ശ്രമത്തികേതിനര സവയംപ്രതിനരാധം തീർക്കുകയും അഭിമാേം കാക്കാനം 
ആനക്ഷപങ്ങൾക്കു മറുപെി പറയാനം ആകരയും കൂസാകത തകെ പക്ഷം സ്ഥാപിക്കാനം തയ്യാറായ ശകുന്തളയുകെ 
വ്ിജയഗാഥയായി ശാകുന്തളം മാറുന്നു. തേികക്കതിരായ േിലവ്ാരമില്ലാത്ത ആനക്ഷപങ്ങളിൽ അവ്ൾ 
തകർന്നുവ്ീഴുന്നില്ല. ഒരു േിമിഷനേരകത്ത േിശ്ശബ്ദതയിൽേിന്ന് നൂറു ോവകളായി ഉയർന്ന് സംകാരാരഭദ്രമായ 
ഭാഷയിൽ അധിനക്ഷപത്തികെ ചാട്ടുളികകള തച്ചുതകർത്ത് സവന്തം വ്യക്തിതവം കപാതുജേസമക്ഷം അവ്തരിെിച്ച് 
അംഗീകാരം നേടുന്നു അവ്ൾ. സമൂഹമാകകട്ട ആണധികാരത്തികെ ആനക്ഷപങ്ങൾ നകട്ട് അവ്കള 
കകല്ലറിയുന്നുമില്ല. േിലപാടുകളിൽ മാറം വ്രുത്തുവ്ാൻ അവ്ളകെ ശബ്ദം അധികാരി വ്ർഗകത്ത 
േിർൈന്ധിതമാക്കുന്നു.  

വ്യാസകെ വ്ഴികളിൽേിന്ന് കചറിയനതാതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ വ്രുത്തുന്ന കതന്നിമാറലകൾ ദുഷയന്തകേ 
കൂടുതൽ അപരാധിയും ശകുന്തളകയ കരുത്തുറ കഥാപാത്രവമാക്കി മാറ്റുന്നു. 

ശകുന്തളയുകെ ദർശേമാത്രയിൽ, അവ്ളാകരനന്നാ എകന്തനന്നാ അറിയുന്നതിന മുപ് കാമാതുരോകുന്ന 
ദുഷയന്തൻ തകെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിോയി േല്കുന്ന വ്ാഗ്ദാേങ്ങൾ നകവ്ലമായ വ്ാചാനൊപം 
മാത്രമാകണന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയാകത പറയുന്നുണ്ട്.ഇനത വ്ിഷയലപെതവമാണ്   രാജസഭയിൽ ശകുന്തളനയാെ് 

സുവ്ർണ്ണമണിമുക്താഭരണ വ്സ്ത്രാദിക 
ളവ്ന്നു തരുവ്ൻ ഞാൻ േിേക്കു നവ്ണ്ടുനവ്ാളം. 
പികന്ന േീ േിേകക്കാത്ത ദിക്കിന കപായ്കകക്കാനള്ളണം 
േിന്നിേി കാലം കളഞ്ഞീൊയ്ക കവ്റുനത േീ. 
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എന്നു പറയുന്ന ദുഷയന്തനെയും ബകമുതൽ. പാരിനതാഷികനമാ േഷ്ടപരിഹാരനമാ േല്കി 
പെിയിറനക്കണ്ടവ്ളായി ശകുന്തളകയ ദുഷയന്തന നതാന്നുന്നുകവ്ങ്കിൽ അത അയാളകെ അപരാധിതവകത്തയാണ്  
ഉറെിക്കുന്നത്. എന്തിനേയും സപത്തികെ അളവനകാലിലാണ്  അയാൾ അളക്കുന്നത്. എന്നാൽ 
ശകുന്തളയാകകട്ട, എകന്നയുനപക്ഷിച്ചാലം പുത്രകേകയങ്കിലം സവീകരിനക്കണകമന്ന് അനപക്ഷിക്കാനോ, 
േീയുനപക്ഷിച്ചാലം എകെ മകകേ ഊഴികാക്കുന്ന ചക്രവ്ർത്തിയാക്കുകമന്ന് കവ്ല്ലുവ്ിളിക്കാനോ മുതിരുന്നില്ല. 
അനതസമയം, തകെ ഭാഗം േയായീകരിക്കാനള്ള എല്ലാ വ്ാദമുഖ്ങ്ങളം യുക്തിയുക്തം അവ്തരിെിക്കുന്നതിൽ 
അവ്ൾ പിന്നാക്കം നപാകുന്നുമില്ല. 

അതുകകാണ്ടുമാത്രം വ്യാസരുനെനയാ എഴുത്തച്ഛനെകയാ ജീവ്ിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏകതങ്കിലം 
വ്ിഭാഗത്തിൽ കപട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങകേ അഭിപ്രായ സവാതന്ത്രനമാ സമൂഹികമായ പദവ്ിനയാ ഉണ്ടായിരുന്നു 
എന്നു വ്രുന്നില്ല. സാഹിതയകൃതികളിൽ അഭിപ്രായസ്ഥിരതയും ചങ്കൂറവം വ്യക്തിതവമുള്ള േിരവ്ധി സ്ത്രീ 
കഥാപാത്രങ്ങകള കാണാം. പൗരസ്തയനലാകത്ത് ശകുന്തള, സീത, സതയവ്തി തുെങ്ങി മിഴിവ്ാർന്ന 
സ്ത്രീകഥപാത്രങ്ങൾ േിരവ്ധി. പാശ്ചാതയ നലാകവം വ്യതയസ്ഥമല്ല. ആെിഗണി, ക്ളിനയാപാട്ര, നലഡി 
മാക്ൈത്ത്, കഡസ്റ്റിനമാണ, അന്നാകരീേീേ ..... ഇങ്ങകേ പട്ടിക േീണ്ടുനപാകും. 

എന്നാൽ അക്കാലങ്ങളികല യഥാർഥജീവ്ിത സാഹചരയങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുകെ ജീവ്ിതേില, അവ്ൾ എത്ര 
ഉന്നതയായിരിന്നാലം എങ്ങകേയായിരുന്നു? അത് ഈ ഭാവ്ോസൃഷ്ടികളിൽ േിന്നും തികച്ചും 
ഭിന്നമായിരുന്നുകവ്ന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അവ്ർ പുരുഷൻ അനവ്ദിച്ച ഇെങ്ങളിൽ ലഭയമായ സവാതന്ത്രം മാത്രം 
ഉപനയാഗിച്ച് ജീവ്ിച്ചു. മാനഷികമായ അവ്കാശങ്ങക്ക് എന്നും അവ്ൾക്കേയമായിരുന്നു. 

അതാണ്  കവ്ർജീേിയ വൾഫ് ‘എഴുത്തുകാരിയുകെ മുറി’ എന്ന കൃതിയിൽ ‘ഭാവ്ോപരമായി അവ്ൾ 

അനങ്ങയറം പ്രാധാേയമുള്ളവ്ളാണ് . എന്നാൽ പ്രാനയാഗികമായി അവ്ൾ തിർത്തും േിസ്സാരയാണ് ’ എന്നു 
പറയുന്നത്.  

ശകുന്തളയും ഇതിൽേിന്നു ഭിന്നയല്ല. രാജസഭയിൽ അവ്ൾ ശക്തിയുക്തം പറയുന്ന 
കാരയങ്ങളിൽേിന്നുമാത്രം പൗരാണിക കാലകത്ത സ്ത്രീയുകെ പദവ്ികയെറി കാല്പ്െേികമായ 
േിലപാടുകളികലത്തുന്നത് യുക്തമല്ല. 


