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സംഗ്ഗഹം (Abstract) 

അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ാാംസ്ഥാനാം നൽകി ഭാരതീയർ ആദരിച്ചുപപാരുന് 

ഭാഗവതാം പുരാണലക്ഷണാം സമ്പൂർണ്ണമായുാം തികഞ്ഞ കാവയമാണ്. സർഗ്ഗ-

വിസർഗ്ഗാദി ലക്ഷണങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ പ്പകാശിക്കുന്ുണ്ട്. തികച്ചുാം 

ദാർശനികമായ അടിത്തറ നിലനിർത്തി ക്ക്കാണ്ടുാം വായിക്കുന്വർക്ക ്

മുക്തിപ്പദാനാം ക്െയ്തുക്കാണ്ടുാം ഉപപദശങ്ങൾ നൽകിക്കാണ്ടുാം നിലക്കാള്ളുന് 

ഉദാത്ത പുരാണമാതൃകയാണ് ഭാഗവതാം. 

സൂചകപദങ്ങൾ (Keywords) 

അഷ്ടാദശപുരാണാം  - പുരാണലക്ഷണാം - ഭാഗവതാം - സർഗ്ഗാം - സ്ഥാനാം - പപാഷണാം 

- ഊതി - മനവന്തരാം - ഈശാനുകഥ - സമസ്ത - മുക്തി - ആപ്ശയാം - ഉദാത്ത പുരാണമാതൃക. 

ആമുഖം (Introduction) 

അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽ  പ്പമുഖസ്ഥാനാം നൽകി ഭാരതീയർ 

ആദരിച്ചുപപാരുന്ത് പ്ശീമദ്ഭാഗവതക്ത്തയാണ്. "ഏക്റ പ്പസിദ്ധമായ ഭാഗവതാം ഇതര 

പുരാണങ്ങക്ള അപപക്ഷിച്ച്  ഭാരതീയരുക്ട െിന്തയിലുാം വികാരങ്ങളിലുാം 

പ്പതയക്ഷവുാം ശക്തവുമായ സവാധീനാം ക്െലുത്തി" (Classical Dictionary, John Dowson 8th 

Edition). ഈ പ്ഗന്ഥാം പൗരാണിക ഹിന്ദുസമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനാം 

വയക്തമാക്കിത്തരികയുാം  വിഭിന് ആൊരങ്ങപളയുാം പുരാവൃത്തങ്ങപളയുാം 

വിശവാസങ്ങക്ളയുാം വിശദീകരിക്കുകയുാം ക്െയ്യുന്ു. വിഷ്ണു ഭാഗവതാം പപാക്ല തക്ന് 

പദവീഭാഗവതാം എക്ന്ാരു പുരാണമുക്ണ്ടന്ുാം പതിക്നട്ടു പുരാണങ്ങക്ളക്കുറിച്ചു 

പറയുപമ്പാൾ  പ്പാെീനാൊരയന്മാർ  അതിക്നയാണു ഉപേശിക്കുന്ക്തന്ുാം െില 

പണ്ഡിതന്മാർ  അഭിപ്പായക്െടുന്ുണ്ട്. എന്ാൽ  ഭക്തിപ്പെുരമായ 
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വിഷ്ണു ഭാഗവതത്തിനാണ് ഭാരതനാട്ടിൽ  കൂടുതൽ  ആരാധകരുണ്ടായത്. വവഷ്ണ 

ഭക്തിസാഹിതയത്തിന്ക്റ മുപന്റ്റാം ഈ ജനപ്പീതിക്യ സഹായിച്ചിട്ടുക്ണ്ടങ്കിലുാം 

ഉദാത്തമായ കാവയസൗന്ദരയാം ഓളാം തല്ലുന് കാവയസന്ദർഭങ്ങൾ  ക്കാണ്ട് ഈ കൃതി 

കാലങ്ങക്ള അതിജീവിച്ചുപപാരുന്ു. രാമായണാം, മഹാഭാരതാം എന്ീ 

പ്ഗന്ഥങ്ങക്ളപൊക്ല തക്ന് ഭാഗവതപുരാണക്ത്തയുാം പരിപാവനമായ ഒരു ധാർമ്മിക 

പ്ഗന്ഥമായാണ് ജനങ്ങൾ  കരുതിപൊരുന്ത്. 

 നാരായണൻ  നാരദനുാം  നാരദൻ  വയാസനുാം വയാസൻ  ശുകനുാം ഭാഗവതാം 

ഉപപദശിച്ചു. പിന്ീട് പുണയഭൂമിയായ വനമിഷാരണയത്തിൽവച്ച് സൂതൻ  

ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഇതിന്ക്റ പ്പവെനാം നടത്തി. എന്ാൽ  വയാസപുപ്തനായ 

ശുകപ്രഹ്മർഷി അർജ്ജുനന്ക്റ പൗപ്തനായ പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവിപനാടു 

പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങക്ള പുനരാഖയാനാം ക്െയ്യുക എന് കർത്തവയാം മാപ്തമാണ് സൂതൻ 

നിർവ്വഹിക്കുന്ത്. മുനിശാപത്താൽ, ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  തക്ഷക ദാംശനപമറ്റ ്

മരണാം പ്പാപിക്കുാം എന്റിഞ്ഞ് ഗാംഗാതീരത്്ത പ്പാപയാപപവശാം നടത്തിവന് 

പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവ് തത്സമയാം അവിക്ട എത്തിപച്ചർന് പദവർഷിമാരിൽ  

ഒരാളായ ശുകപ്രഹ്മർഷിപയാട് മരണത്തിന്ക്റ വക്കക്ത്തത്തിയ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് 

ക്െയ്യാനുള്ളക്തന്ു പൊദിച്ചു. തന്ക്റ വികാരവിൊരങ്ങൾ  എല്ലാാം തക്ന് ഭഗവാൻ 

മഹാവിഷ്ണു വിങ്കൽ  മാപ്താം പകപ്ന്ദീകരിച്ച് ഏകാന്തതപയാക്ട അപേഹക്ത്ത ഭജിക്കുക 

മാപ്തമാണ് പരമമായ മുക്തിമാർഗ്ഗാം എന് ഉപപദശപത്താക്ട ശുകപ്രഹ്മർഷി 

ഭാഗവതപുരാണപ്പവെനാം ആരാംഭിച്ചു. ആയതിക്ന സൂതൻ  ശൗനകാദി 

മഹർഷിമാർക്ക് ഉപപദശിക്കുന്ുക്വന്ു മാപ്താം. ശുകപ്രഹ്മർഷി മടങ്ങിയപശഷാം 

നിശ്ചലധയാനത്തിൽ  മുഴുകിയിരുന് പരീക്ഷിത്തിക്ന തക്ഷകൻ കടിച്ചു. എങ്കിലുാം 

അതിനു മുമ്പുതക്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരപ്രഹ്മത്തിൽ  

ലയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ു. പരീക്ഷിത്തു മഹാരാജാവിന്ക്റ മരണഭയാം നീക്കി 

അപേഹക്ത്ത അമൃതസവരൂപമായ മുക്തിഭാവത്തിൽ  എത്തിച്ച മഹത്തായ 

ശുപകാപപദശങ്ങളുക്ട സാംപ്ഗഥനമാണ ് ഇന്് പ്ശീമദ്ഭാഗവതാം എന് പപരിൽ  

സുപ്പസിദ്ധമായിത്തീർന്ിരിക്കുന് മഹാപുരാണാം. 

 പുരാണങ്ങളുക്ട സഞ്ചയത്തിൽ  ഭാഗവതപുരാണാം സവയാം അതിന ്

അഞ്ചാാംസ്ഥാനമാണ് കല്പിക്കുന്ക്തങ്കിലുാം പ്പാെീനരുാം ആധുനികരുമായ 

പണ്ഡിതന്മാർ അതിക്ന ഏറ്റവുാം പ്പധാനക്െട്ട പുരാണമായി ഉദ്പഘാഷിക്കുന്ു. 

ആത്മീയജ്ഞാനാം, പമാക്ഷാം, ഭക്തി എന്ിവയാൽ  സാംസ്കരിക്കക്െട്ട 

വനഷ്കർമ്മണയക്ത്തക്കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതപുരാണാം വിശദീകരിക്കുന്ത്. ഭാഗവതാം 

പകൾക്കുകയുാം ധയാനിക്കുകയുാം ഭക്തിവച്ചു പുലർത്തുകയുാം ക്െയ്യുന്വൻ  

പമാക്ഷാംപ്പാപിക്കുാം. ഈശവരനിൽ  അെഞ്ചലമായ വിശവാസാം വച്ചു 

പുലർത്തുന്വനാണ് ശുഭമായ പരയവസാനാം ലഭിക്കുക എന് ് പരീക്ഷിത്തിന്ക്റ 

കഥയിലൂക്ട ഭാഗവതാം നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്ു.  

പുരാണലക്ഷണം - ഭാഗവതത്തിൽ   

    "അപ്തസർപഗ്ഗാ വിസർഗ്ഗശ്ച സ്ഥാനാം പപാഷണമൂതയഃ   
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      മനവന്തപരശാനുകഥ നിപരാപധാമുക്തിരാപ്ശയഃ" 

എന്് ഭാഗവതപുരാണാം (പ്ശീമത് ഭാഗവതാം ദവിതീയസ്കന്ധാം, പത്താാം അദ്ധ്യായം, 

പലാകാം-1) പുരാണലക്ഷണാം നിർവ്വെിക്കുന്ുണ്ട്. ഈ നിർവ്വെന പ്പകാരാം 

ഭാഗവതപുരാണക്ത്ത വിശകലനാം ക്െയ്യുപമ്പാൾ  അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന് 

പത്തുസവഭാവങ്ങളുാം അതിൽത്തക്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്തു കാണാാം. 

സർഗ്ഗം - ഗുണങ്ങളുക്ട സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഭാംഗാം സാംഭവിക്കുപമ്പാൾ  

നടക്കുന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുക്ട സൃഷ്ടിയാണ് സർഗ്ഗാം. ഇപ്ന്ദിയങ്ങൾ  മനസ്്സ, 

അഹാംപരാധാം പ്പാപഞ്ചിക തതവങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവ ഇതിൽക്െടുന്ു. 

പ്തിഗുണങ്ങളുക്ട സന്തുലിതാവസ്ഥക്യ ഭഞ്ജിക്കുന് മഹത്തിന്ക്റ ആവിർഭാവാം 

എന്ാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ  സർഗ്ഗക്ത്ത വിശദീകരിക്കുന്ത്. ഈ സൃഷ്ടി 

പ്പപ്കിയക്യക്കുറിച്ച് ഭാഗവതപുരാണത്തിൽ  പല ഭാഗത്തുാം പറയുന്ുണ്ട്. 

ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ അവതാരികയിൽ  ഇങ്ങക്ന സൂെിെിക്കുന്ു. 

സച്ചിദാനന്ദസവരൂപനായ ഈശവരൻ  പ്പപഞ്ചഭാവത്തിൽ  പ്പതിഭാസിക്കുന്തിനാണ് 

സർഗ്ഗക്മന്ു പറയുന്ത്. അതായതു പ്രഹ്മക്ത്ത-ഈശവരക്ന ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന് 

പ്തിഗുണാത്മിക മായയായ ആകാശാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങക്ളയുാം ശബ്ദാദി 

തന്മാപ്തകളായുാം അന്തഃകരണമായുാം ഇപ്ന്ദിയങ്ങളായുാം പരിണമിച്ച് സൂക്ഷ്മ 

പ്പപഞ്ചമായിത്തീരുന്താണ് സർഗ്ഗാം. ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ മൂന്ാാം സ്കന്ദമാണ് 

സൃഷ്ടിക്യ അവതരിെിക്കുന്ത്. സൃഷ്ടിക്കു രണ്ടു തലങ്ങളുണ്ട്. അലൗകികവുാം 

ലൗകികവുാം. പലാകസൃഷ്ടിക്കായി യജ്ഞവരാഹരൂപാം പൂണ്ട വദവത്താൽ 

സൃഷ്ടമായ മുെത്തിമൂന്ു പദവന്മാർ അടങ്ങിയതാണ് അലൗകികസൃഷ്ടി. 

വരാഹാവതാരത്തിന്ക്റ കഥ ഇതു വിശദീകരിക്കുകയുാം കർമ്മമാർഗ്ഗക്ത്ത 

പ്പതിനിധീകരി ക്കുകയുാം ക്െയ്യുന്ു. ലൗകികസൃഷ്ടി വിശദീകരിക്കുന്ത് പ്പപഞ്ച 

പരിണാമക്ത്തക്കുറിച്ചുാം സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങക്ളക്കുറിച്ചുാം കാലക്ത്തക്കുറിച്ചുമാണ്. 

വിസർഗ്ഗം - വിരാട് പുരുഷനാൽ  നടക്കുന് സ്ഥൂലപ്പപഞ്ചത്തിന്ക്റ 

സൃഷ്ടിയാണ് വിസർഗ്ഗാം. ദവാദശസ്കന്ധത്തിൽ  വിസർഗ്ഗക്ത്ത വിരാട് പുരുഷനിൽ 

നിന്ുമുണ്ടായ െരാെരങ്ങളുക്ട സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിക്യന്ുാം വിത്തിൽനിന്ു മരവുാം 

അതിൽ നിന്ു വീണ്ടുാം വിത്തുക്മന്തുപപാക്ല പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുക്ട ഫലമായി 

സാംഭവിക്കുന് എണ്ണമറ്റ ജീവപരമ്പര എന്ുാം വിശദീകരിക്കുന്ു. വിസർഗ്ഗാം അങ്ങക്ന 

പ്രഹ്മാവിൽ  നിന്ുള്ള സൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്ു. ഭാഗവതപുരാണാം നാലാാം സ്കന്ധമാണ് 

വിസർഗ്ഗാം. ഇതിൽ സവയാംഭൂ മനുവിനറ്കഥ, അപേഹത്തിന്ക്റ പരമ്പര, ദക്ഷയാഗാം, 

പ്ധുവെരിതാം പുരഞ്ജനന്ക്റ അനയാപപദശകഥ, പൃഥുവിന് മഹാവിഷ്ണു വിൽ നിന്ു 

ലഭിക്കുന് ജ്ഞാപനാപപദശാം തുടങ്ങിയവ ഉൾക്െടുന്ു. ഈ സ്കന്ധാം നാലു 

ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ു.   

സ്ഥാനം - നീതിയുക്ടയുാം പ്കമത്തിന്പറയുാം പരിപാലനത്തിൽ  വദവത്തിന്ക്റ 

വിജയക്ത്ത യാണ് സ്ഥിതി അക്ല്ലങ്കിൽ  സ്ഥാനാം എന്ുപറയുന്ത്. മക്റ്റാരിടത്്ത 

ഇതിക്ന വൃത്തി എന്ുവിളിക്കുന്ു. ആത്മപരിപാലനത്തിന് മനുഷയൻ 

സവീകരിക്കുന് ഉപകരണങ്ങളുാം ക്താഴിലുമാണ് വൃത്തി. കർമ്മപദ്ധതികൾക്ക് 
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അനുസൃതമായി കാമത്തിനുാം പപ്പരണയ്ക്കുക്മാത്്ത മനുഷയൻ  ജീവിച്ചുപപാരുന് 

രീതി തക്ന്യാണിത്. "അെിന്തയമായി അപാരമായി െരാെരാത്മകമായി 

നിലക്കാള്ളുന് പ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലക്ത്തക്യല്ലാാം തന്ക്റ ആജ്ഞയ്ക്ക് വിപധയമായി 

വയവസ്ഥാനുരൂപാം നിലനിർത്തുന് ഈശവരന്ക്റ പ്പഭാവമാണു സ്ഥാനം” 

(മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള ഭോഗവതപുരോണം)  വദവസവാധീനത്തിൽ  

നിന്ാണ് ആ നിയമങ്ങൾ  ഉത്ഭവിക്കുന്ത്. വദവസൃഷ്ടമായ ധർമ്മനീതികൾക്കു 

കീഴിൽ  ജീവജാലങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന് സാംരക്ഷണവുാം വൃത്തി-സ്ഥിതി-സ്ഥാനാം 

ഉൾക്ക്കാള്ളുന്ു. അഞ്ചാാംസ്കന്ധാം സമസ്ത സൃഷ്ടിക്കുാം കാരണമായ ഭൂമിക്യക്കുറിച്ചുാം 

െരാെരപ്പപഞ്ചക്ത്ത കുറിച്ചുാം വിശദീകരിക്കുന്ു. 

പപാഷണം -  വദവാനുപ്ഗഹത്താൽ  സകലെരാെരങ്ങൾക്കുാം 

ലഭയമാകുന് സാംരക്ഷണവുാം പക്ഷമവുമാണ് പപാഷണാം. 'ഭഗവദാശിസ്സിക്ന 

പപാഷണാം എന്ുാം ക്ൊൽവൂ'. പപ്ന്തണ്ടാാം സ്കന്ദത്തിൽ ഇതിക്ന 'രക്ഷ' 

എന്ുവിളിക്കുന്ു. ഓപരാ യുഗത്തിലുാം വിഷ്ണു , പക്ഷി രൂപത്തിപലാ മൃഗരൂപത്തിപലാ 

മനുഷയരൂപത്തിപലാ അവതരിച്ച് പവദശപ്തുക്കക്ള നിപ്ഗഹിച്ച് പ്പപഞ്ചക്ത്ത 

സാംരക്ഷിക്കുന്ു. ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ ആറാാം സ്കന്ധാം പപാഷണത്തിന്ക്റ 

സവഭാവ സവിപശഷതകൾ ഉൾക്ക്കാള്ളുന്ു. അജാമിളപമാക്ഷാം, ഇപ്ന്ദ-വൃപ്ത കഥ, 

വൃപ്തന്ക്റ പൂർവ്വ ജന്മകഥ എന്ിവ ഈ സ്കന്ദത്തിൽ  ഉൾക്െടുന്ു. 

ഊതി - കർമ്മവാസനകളുക്ട പരിണതഫലമാണ് ഊതി എന്ു ഭാഗവതപുരാണാം 

പറയുന്ു. ഏഴാാം സ്കന്ധമാണ് ഊതിക്യ പ്പതിനിധീകരിക്കുന്ത്. മനുഷയന്ക്റ 

കർമ്മങ്ങൾ നന്മതിന്മകപളാടു കൂടിയതാണ്. തിന്മയുക്ട മൂർത്തീഭാവമായ 

ഹിരണയകശിപുവിന്ക്റ പ്കൂരഭരണവുാം അയാൾ  സവപുപ്തനുാം വിഷ്ണു ഭക്തനുമായ 

പ്പഹ്ലാദപനാടു പുലർത്തുന് പ്കൂരസമീപനവുാം അതിനു ലഭിക്കുന് ശിക്ഷയുാം 

നന്മയ്ക്കുപവണ്ടി നിലക്കാണ്ട് പ്പഹ്ലാദനു ലഭിക്കുന് ഈശവരാനുപ്ഗഹവുാം ഈ 

ഭാഗത്തു കാണാാം. 

മനവന്തരം -  പ്പജാസാംരക്ഷണത്തിനു പവണ്ടി മനു നിർപേശിച്ച ധാർമ്മിക 

പാതകളുക്ട വിവരണാം അടങ്ങിയതാണ് മനവന്തരാം. സദ്ധർമ്മങ്ങളാണ് മനവന്തരങ്ങൾ. 

മനു, അപേഹത്തിന്ക്റ പുപ്തൻ, പദവന്മാർ, ഇപ്ന്ദൻ, ഋഷികൾ, വിഷ്ണു കലകൾ  

എന്ിവയാണ് മനവന്തരത്തിൽ  ഉൾക്െടുന്ത്. പതിനാലു മനുക്കക്ള പുരാണത്തിൽ  

കാണുന്ുണ്ട്. ഇപൊൾ നാാം ജീവിക്കുന്ത് ഏഴാാം മനവന്തരത്തിലാക്ണന്ു 

കരുതക്െടുന്ു. ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ എട്ടാാം സ്കന്ധമാണ് മനവന്തരക്ത്ത 

പ്പതിനിധാനാം ക്െയ്യുന്ത്. 

ഈശാനുകഥ - വിഷ്ണു ഭക്തരുക്ട എന്പപാക്ല വിഷ്ണു വിന്ക്റയുാം 

ജീവിതവിവരണ ങ്ങളാണ് ഈശാനുകഥ. ഭാഗവതപുരാണാം തക്ന് ഇതിക്ന 

വാംശെരിതാം എന്ുാം വിളിക്കുന്ു. വാംശാം എന്ത ് പ്തികാലങ്ങളിലുാം വർത്തിക്കുന് 

ഒന്പപ്ത. അതു പ്രഹ്മാവിന്ക്റ കാലാം മുതൽ ആരാംഭിക്കുന്ു. അങ്ങക്ന 

നിലനിൽക്കുന് രാജാക്കന്മാരുക്ട പരമ്പരയാണ് വാംശാനുെരിതാം. ഭഗവാക്ന ശരണാം 

പ്പാപിക്കുന്വരുക്ട  പക്ഷമകാരയങ്ങൾ അവിടുന്ു വഹിക്കുക്മന്് ഈ ഭാഗത്തു 
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ക്തളിയുന്ുണ്ട്. പപാഷണത്തിൽ  സൂെിെിച്ച കാരയങ്ങൾ ഇവിക്ടയുാം പ്പസക്തമപപ്ത. 

ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ ഒൻപതാാം സ്കന്ധമാണ് ഈശാനുകഥക്യ പ്പതിനിധാനാം 

ക്െയ്യുന്ത്. സൂരയവാംശത്തിക്ലയുാം െപ്ന്ദവാംശത്തിക്ലയുാം 

ഇക്ഷവാകുവാംശത്തിക്ലയുാം രജാക്കന്മാരുക്ടെരിതാം, സുകനയെരിതാം, പ്ശീരാമ 

െരിതാം, നിമിെരിതാം, പരശുരാമ-യയാതി െരിതാം, പുരു-ഭരത-യാദവ െരിതാം എന്ിവ 

ഈ സ്കന്ധത്തിൽ  ഉൾക്െടുന്ു.  

സമസ്ത (ഗ്പളയം) - സമസ്ത അക്ല്ലങ്കിൽ  പ്പളയാം നാലു തരമുണ്ട്. വനമിതികാം, 

പ്പാകൃതികാം, നിതയാം ആതയന്തികാം. ആദയ മൂക്ന്ണ്ണാം നിപരാധനത്തിലുാം 

നാലാമപത്തത് പമാക്ഷത്തിലുാം ഉൾക്െടുന്ു. പത്താാം സ്കന്ധാം ഒപര സമയാം 

നിപരാധപത്തയുാം പമാക്ഷപത്തയുാം പ്പതിനിധാനാം ക്െയ്യുന്ു. അധാർമ്മികരായ 

രാജവാംശങ്ങക്ള നശിെിക്കുന് കൃഷ്ണമഹതവാം ഈ സ്കന്ധത്തിൽ  

അവതരിെിക്കുന്ുണ്ട്. ആപ്ശമത്തിന്ക്റ മൂർത്തിമത്ഭാവമായ കൃഷ്ണന്ക്റ രാലയാം, 

വിവിധ ലീലകൾ, പഗാകുലാം, മധുര, ദവാരക എന്ിവിടങ്ങളിക്ല ജീവിതകഥകൾ  

തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ സ്കന്ധത്തിൽ  വിവരിക്കുന്ത്. ക്താണ്ണൂറ്  അദ്ധയായങ്ങളുള്ള 

ഈ സ്കന്ധത്തിന്ക്റ ആദയക്ത്ത മുെത്തഞ്ച് അദ്ധയായങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്ക്റ പഗാകുല 

ലീലകളുാം വൃന്ദാവന ലീലകളുാം വിവരിക്കുന്ു. അപ്കൂരന്ക്റ വരവിനുപശഷാം 

കൃഷ്ണനുാം രലരാമനുാം മധുരയിപലക്കു പപാകുന്ു. പതിക്നാന്ു അദ്ധയായങ്ങളിൽ  

മധുരയിക്ല ലീലകളാണ് പരാമർശ വിഷയാം. രാക്കി അദ്ധയായങ്ങളിൽ 

ദവാരകയിക്ല ജീവിതവുാം. കൃഷ്ണകഥാ പ്പതിപാദിതമായ ഈ സ്കന്ധമാണ് 

ഭാഗവതത്തിക്ല ഏറ്റവുാം പ്പധാനമായതുാം വലിെപമറിയതുാം. പുരാണ 

ലക്ഷണത്തിക്ല നിപരാധക്ത്ത പ്പതിനിധീകരിക്കുന് ഈ സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്ക്റ 

െിന്മയാനന്ദസവരൂപാം മനസ്സിൽ  ധയാനിപക്കണ്ടതിന്ക്റ ആവശയകത 

വയക്തമാക്കിത്തരുന്ുണ്ട്. 

മുക്തി - ഭാഗവതപുരാണാം പതിക്നാന്ാാം സ്കന്ധത്തിൽ  പ്പതിപാദിക്കുന്ത് 

മുക്തിക്യക്കുറിച്ചാണ്. അജ്ഞാനകല്പിതമായ പദഹാത്മപ്ഭമാം ഉപപക്ഷിച്ച ്സതയമായ 

പരമാത്മഭാവത്തിൽ  എത്തുന്താണ് മുക്തി. പ്രഹ്മത്തിന്ക്റ 

ആതയന്തികസവഭാവക്ത്ത സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മുക്തി ക്െയ്യുന്ത്. ജീവാത്മാവ് 

പ്രഹ്മത്തിൽ  ലയിച്ചുപെരുപമ്പാൾ  അതിന് മുക്തി (പമാക്ഷാം) ലഭിക്കുന്ു. 

ഈശവരൻ  വിവിധ അവതാരങ്ങൾ  വകക്ക്കാണ്ടതിന്ക്റ അവസാനത്തിൽ  

ഏറ്റവുാം അനുപയാജയമായ രൂപാം സവീകരിക്കുകയുാം സമ്പൂർണ്ണ 

അവതാരമായിത്തീരുകയുാം ക്െയ്യുന്ു. ഇതാണ് വദവികമായ പമാക്ഷാം 

എന്റിയക്െടുന്ത്. 

 അടുത്തഭാഗമായ ജീവസായൂജയപ്പകരണത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് 

അദ്ധയായങ്ങൾ  ഉൾക്െടുന്ു. പ്ശീകൃഷ്ണൻ  ജീവസാരാാംശ വിഷയാം ഉദ്ധവന് 

ഉപപദശിക്കുന്ത ്ഈ ഭാഗത്താണ്. ഭക്തിയുാം അതിന്ക്റ തത്തവെിന്തയുാം തപ്ന്തങ്ങളുാം 

വയതയസ്ത രൂപത്തിലുള്ള അതിന്ക്റ ക്വളിക്െടുത്തലുകളുാം ജീവിതത്തിന്ക്റ വിഭിന് 

പടവുകളുാം ആരാധനയുക്ട രൂപങ്ങളുാം ഭക്തിയിലൂക്ട 
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പമാക്ഷത്തിക്ലത്തിപച്ചരാനുള്ള മാർഗ്ഗവുാം ഇവിക്ട വയക്തമാകുന്ു. ഭാഗവത 

ധർപമ്മാപപദശത്തിനുപശഷാം കൃഷ്ണൻ  ഉദ്ധവക്ന രദരികാപ്ശമത്തിപലക്ക് 

അയയ്ക്കുന്ു. മൂന്ാാം ഭാഗമായ പ്രഹ്മമുക്തി പ്പകരണത്തിൽ  രണ്ട ്

അദ്ധയായങ്ങളാണുള്ളത്. പൂമുഖത്തു നിന്ുള്ള കൃഷ്ണന്ക്റ തിപരാധാനവുാം 

യാദവവാംശത്തിക്ല നായകന്മാരുക്ട ശവസാംസ്കാര െടങ്ങിൽ  അർജ്ജുനൻ  

സാംരന്ധിക്കുന്തുാം ദവാരക കടക്ലടുക്കുന്തുാം ഈ ഭാഗത്്ത പരാമർശിക്കുന്ു. 

 ആഗ്ശയം - ആപ്ശയാം അവസാന ലക്ഷയസ്ഥാനമാണ്. ഈ സ്ഥാനമാകക്ട്ട 

ആതയന്തികമായ പ്രഹ്മമാണ്. ഈ അവസ്ഥക്യ അപാപ്ശയാം എന്ുാം ഭാഗവതപുരാണാം 

വിളിക്കുന്ു. മായാമയനായ ജീവന്ക്റ വൃത്തികൾ ജാപ്ഗത്്ത, സുഷുപ്തി, സവപ്നാം 

എന്ിവയാണ്. അനവയവുാം വയതിപരകവുക്മല്ലാാം പെർന് അപാപ്ശയാം പ്രഹ്മാം 

തക്ന്യാണ്. എങ്ങക്നയാപണാ നാമരൂപങ്ങൾ  പദാർത്ഥങ്ങളിൽ  സ്ഥാനാം 

ക്െലുത്തുന്ത് അതുപപാക്ല പ്ദവയങ്ങളിഹ ഈ പ്രഹ്മാം ശക്തി സാന്ിദ്ധയമാകുന്ു. 

അങ്ങക്ന ഗർഭാരാംഭാം മുതൽ  മരണാം വക്ര എല്ലാവിധത്തിലുാം പെർന്ുാം എന്ൽ 

പെരാക്തയുാം സർവ്വവികാരങ്ങൾക്കുാം ആപ്ശയമായിത്തീരുന് നിർവ്വികാര 

പ്രഹ്മമാണ് അപാപ്ശയാം. 

 പപ്ന്തണ്ടാാം സ്കന്ധത്തിൽ  പതിമൂന്ദ്ധയായങ്ങളാണുള്ളത്. ആദയക്ത്ത 

ആറദ്ധയായങ്ങളിൽ  ശുകമഹർഷി പരീക്ഷിത്തിപനാടു നടത്തുന് കഥാഖയാനമാണ്. 

രാക്കി അദ്ധയായങ്ങളിൽ സൂതനുാം ശൗനകാദി മഹർഷിമാരുമായുള്ള സാംവാദവുാം 

കൃഷ്ണനുപശഷമുള്ള കാരയങ്ങളുക്ട വർണ്ണനകളുാം ഭാവിയിക്ല പേച്ഛരാജാക്കന്മാരുക്ട 

വിവരണങ്ങളുാം നൽകി ശുകൻ  പരീക്ഷിത്തിക്ന ഭയരഹിതമായ മരണത്തിനു 

തയ്യാക്റടുക്കാൻ പപ്പരിെിക്കുന്ു. കലികാലത്തിന്ക്റ വിവരണങ്ങൾക്കു പശഷാം 

ഒരാൾ  മരണാസന്പവളയിൽ  ഭഗവാനിൽ  ഭക്തിപകപ്ന്ദീകരിച്ചാൽ  

അവിടുന്വക്ന സർവ്വസാംപ്ശയമാകുന് ആലയത്തിക്ലത്തിക്കുക്മന്ു 

സൂെിെിക്കുന്ു. അതിനുപശഷാം പ്പപഞ്ചനാശിനിയായ നാലുതരാം 

പ്പളയങ്ങക്ളക്കുറിച്ചു സൂെിെിക്കുന്ു. വദവാം ഒരു പതാണിയായി വർത്തിച്ച് 

സാംസാരസാഗരത്തിൽ നിന്ുാം അവക്ന രക്ഷിക്കുാം എന്് ഉറെിച്ചു പറയുന്ു. 

അനന്തരാം ശുകൻ പിരിഞ്ഞുപപായി. പരീക്ഷിത്്ത രുദ്ധിയാൽ മനസ്സിക്ന 

പ്പതയഗാത്മാവിൽ ഉറെിച്ച് ഒരു തടിക്യന്തുപപാക്ല നിശ്ചലപ്പാണനായി 

നിതയപ്രഹ്മക്ത്ത ധയാനിച്ചു. ഈ സമയാം തക്ഷകൻ അപേഹക്ത്ത ദാംശിച്ചു. 

ഉപസംഹാരം (Conclusion) 

പുരാണ നിർവ്വെനത്തിൽ ഉൾക്െടുത്തിയിരിക്കുന് പത്തു സവിപശഷതകളുാം 

ഭാഗവതപുരാണത്തിന്ക്റ മൂന്ു മുതൽ പപ്ന്തണ്ടുവക്രയുള്ള സ്കന്ധങ്ങളിൽ നാാം 

കണ്ടുമുട്ടുന്ു. ഒന്ുാം രണ്ടുാം സ്കന്ധങ്ങൾ അധികാരത്തിന്ക്റയുാം ധർമ്മത്തിന്ക്റയുാം 

മാഹാത്മയക്ത്ത വിവരിക്കുന് അദ്ധയായങ്ങളാണ് അതിനുപവണ്ടി രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങൾ  

നീക്കിവച്ച ് രാക്കിഭാഗാം മുഴുവൻ സർഗ്ഗ-വിസർഗ്ഗാദി െർച്ചകൾക്കായി 

ഭാഗവതപുരാണകാരൻ  വിനിപയാഗിക്കുന്ു. അങ്ങക്ന ഭാഗവതപുരാണാം ഏറ്റവുാം 
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മുഖയമായ ഭാരതീയപുരാണമായുാം പുരാണലക്ഷണാം സമ്പൂർണ്ണമായുാം 

ഉൾക്ക്കാള്ളുന് ഉദാത്ത മാതൃകയായുാം നിലക്കാള്ളുന്ു. 
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