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കലകി യഥാരത്ഥ ദ്ീകൃഷ്ണ പൂരവാവതാര ചരിതരം തവളി
തപെടജുത്ജുന്ജു.
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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്ജന്മം ചരിത്രപരമായ തെളിവുകള് - കലകി
ജന്ാന്തരങ്ങളിലൂതെയുള്ള ജീവതറെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി തവളിതപെടുത്തുന്ന 
പുസ്തകമം. 
അഗസ്തത്യ മഹര്്ിയുമം വിശ്ാമിത്ര മഹര്്ിയുമം എഴുെിയ ഋ്ിപ്ാക്ത പുരാ 
െന നാഡി ൊളിപയാലകളിതല 6 സു്ധാന അദ്ത്യായങ്ങള്. മലയാളത്ില 
ആദി െമിഴ് പ്ാകങ്ങളമം, മലയാള അര്ത്ഥവുമം പദാനുപദ ഗദത്യവിവര്ത്നവുമം 
വിവരണവുമം സഹിെമം. ശിവപദവ - പാര്വെിപദവി ദിവത്യസമംഭാ്ണമം.
2. കലകിപുരി പഷേത്ര നിയമങ്ങള്. 
3. ദ്രൗപദീപെി അര്ജുനന് മാത്രമം - ശ്ീകൃഷ്ണന്.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീകൃഷ്ണ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
4. യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരിെമം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രമംഗമം.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
5. ഗാന്ാരിയുമം ശ്ീകൃഷ്ണനുമം. സു്ധാന രമംഗമം.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്ീകൃഷ്ണ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.
6. Arjuna is the Sole Husband of Draupadi - Sree Krishna.
7. Real History of Sree Rama: Most Important Scene from the First 
Part. Kalki revealed.
8. Kalki Purana by Agastya & Vishvamitra. ShivaDeva-ParvathiDevi 
Divine Conversation. 
      Read More: English | Malayalam
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വസ്തുതകള്

പകാൊനുപകാെി മനു്ത്യരില നിന്നുമം ്പെത്യകമായി ഒരാതളമാത്രമം പവര്െിരിച്ച
റിയുവാന് കഴിയുന്നതെങ്ങതന?

വത്യെത്യസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്ിലമം ഓപരാ മനു്ത്യനുമം ഒരു രൂപമം, മുഖമം, ആകൃെി, 
ഘെന, വിരലെയാളമം തുെങ്ങിയവയുണ്ാകുമം. അെില വത്യെത്യാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകുമം. അതുതകാണ്ാണ് ഓപരാരുത്പരയുമം െിരിച്ചറിയുവാന് സാധി
ക്കുന്നെ് . സാര്വജനീനമായി അമംഗീകരിക്കതപെടുന്ന വസ്തുെയാണിെ്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനുമം ശ്ീകൃഷ്ണനുമം രാജാവായിരുന്നു. മനു്ത്യനുമം അവൊരവുമാ
കുന്നു.  അക്കാലത്തുമം ധാരാളമം മികവു് ചിത്രകാരന്ാരുമം ശില്ികളമം ഉണ്ായി
രുന്നു.

അക്കാലത്് സൂഷേിച്ച സപ്തമാവൊര ശ്ീരാമപറെയുമം അഷ്ടമാവൊര ശ്ീകൃ
ഷ്ണപറെയുമം യാഥാര്ത്ഥ വിഗ്രഹവുമം ചിത്രവുമം ഇപപൊള് ലഭത്യമായിരുന്നുതവങ്ില, 
നിരവധി ശില്ികള് തകാത്ിതയടുത് വത്യെത്യസ്ത രൂപവുമം മുഖവുമം പദഹഘെന
യുമം ആകൃെിയുമായി ശ്ീരാമപറെയുമം ശ്ീകൃഷ്ണപറെയുതമന്ന പപരില ഇപപൊള് ്
ചാരത്ിലള്ള അപനകമം ചിത്രങ്ങപളയുമം വിഗ്രഹങ്ങപളയുമം ശില്ങ്ങപളയുമം അമം
ഗീകരിക്കുമായിരുപന്നാ?

ശ്ീരാമപറെയുമം ശ്ീകൃഷ്ണപറെയുമം യഥാര്ത്ഥ ചിത്രവുമം വിഗ്രഹവുമംപപാലമം സൂഷേി
ച്ചു നിലനിര്ത്ാത്െിനാല ലഭത്യമല്ാെിരിപക്ക അവൊര ചരിെത്ില നിന്ി
െമായ കല്ിെ കഥകള് കൂട്ടിപച്ചര്ത്് വികലമാക്കുവാന് ്യാസതമന്ത്?

ഗാന്ിജിയുതെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രമം ലഭത്യമായെിനാല മപ്തെങ്ിലമം രൂപമം വരച്ച് 
അെ് ഗാന്ിജിയാതണന്ന് കരുെി നിന്ിപക്കണ്െില്.

ഈ നിയമമം എപപൊഴുമം എല്ാവര്ക്കുമം എല്ാ കാരത്യങ്ങള്ക്കുമം ബാധകമാവുന്നു.

യഥാര്ത്ഥത്ില സമംഭവിച്ചെ് അറിയുക എന്ന മരൗലികാവകാശതത് ബഹുമാ
നിക്കുന്നു. ആ സദുപദേശത്യമം മാത്രപമയുള്ളൂ. •
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവമംബര് 2ന് വായിച്ച അഗസ്തത്യ മഹര്്ി എഴുെിയ കലകിയുതെ അഗ
സ്തത്യ മഹാശിവനാഡി തുലത്യമം വിപവകാനന് പൂര്വാവൊര ശാന്തികാണ്ഡത്ില 
നിന്നുമം. ശിവപദവ - പാര്വെിപദവി ദിവത്യസമംഭാ്ണമം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദ വിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം.

അരുള്വടിവലോയ് നിന്ടിടുവീര് അയ്യന്പലോദ്ഥം (2):1:1.

അടിതതലോഴുത് മകന്്ലോന്ി ശദവിയലോനു്ഥം (2):1:2.

അരുള്വെിവായ്=ദിവത്യസ്രൂപത്ില,നിന്ടിടുവീര്=നിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാദമം=അവിടുതത് തൃപൊദങ്ങളില, അെിതൊഴുെ്=നമസ് ക്കരിച്ച്, മകന് ശാ
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ന്തി=മകതറെ ശാന്തികാണ്ഡമം , ശാന്തി=ശാന്തികാണ്ഡമം അഥവാ പൂര്വജന്കാ
ണ്ഡമം (13-ാമം കാണ്ഡമം), പദവിയാനുമം= നാമം പാര്വെിപദവി, യാന്=ഞാന്, നാമം.

ദിവ്യസ്വരൂപത്തില് (2):1:1:1. നിലതകലോള്ളുന്ന (2):1:1:2. അവിടുതത്ത തൃപ്ലോദങ്ങളില് 
(2):1:1:3. നമസ് ക്കരിച്് (2):1:2:1. (ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അശതപ്രകലോര്ഥം ശേര്ക്കുന്നുതവന്ന് മലോത്്ഥം) 
മകതറെ ്ലോന്ികലോണ്്ഥം (പൂര്വ്വജന്മകലോണ്്ഥം) (2):1:2:2. (അറിയിച്ചുതരുവലോനലോയി) 
നലോ്ഥം പലോര്വ്വതിശദവി (അങ്ങശയലോട് അശപക്ിക്കുന്നു). (2):1:2:3. 

 - പലോര്വ്വതിശദവി

പാര്വെിപദവിയുതെ ദിവത്യവാണികപളാതെയാണ് കലകിയുതെ വിശ്വിഖത്യാെ 
വിപവകാനന് പൂര്വാവൊരതത്ക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ത്യായമം ആരമംഭിക്കുന്നെ്.

മകതറെ പൂര്വ്വജന്മ വൃത്തലോന്ങ്ങള് അറിയിക്കണതമന്ന് പലോര്വതിശദവി ്ിവശദവ
ശനലോട് അശപക്ിച്ചു. നലോ്ഥം ശദവി എന്ന് സ്വയ്ഥം അറിയിച്ചുതകലോണ്ലോണ് പലോര്വതിശദവി 
ശേലോദിയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുള്വലോരലോ എനനശകട്ട അന്മ്പുശദവി (2):1:3.

ഇവന്തണക്ക് ശ�ലോപകുമലോര് നലോമ്ഥംകണ്് (2):1:4.

കണ്്പിന് അഖിലലോനന്ദ സ്വലോമിയലോകി (2):2:1.

കൂരിടശവ ദ്മലോവതലോര്ഥം കല്കിയിന്നലോള് (2):2:2.

ഇരുള്വാരാ=്കാശിെമായ, എനനപകട്ട=നപ്ാെ് പചാദിച്ച (എപന്നാെ് 
പചാദിച്ച), അന്മ്പുപദവി=്ിയപദവി!, ഇവന്െണക്ക്=ഇപദേഹത്ിതറെ, പഗാ
പകുമാര്നാമമംകണ്്=(ആദത്യതത്) പപര് പഗാപകുമാര്, കണ്്പിന്=അെിനു 
പശ്മം, അഖിലാനന് സ്ാമിയാകി=അഖിലാനന് സ്ാമിയായി, കൂരിെപവ=അ
റിയിക്കുന്നൊയ (ഓല വായിക്കുന്ന സന്ര്ഭത്ില), ദശമാവൊരമം കലകി=ദ
ശമാവൊരമം കലകി, ഇന്നാള്=ഈ കാലത്് (ഇപപൊള്).

പ്രകലോ്ിതമലോയി (2):1:3:1. നശ്ലോട് ശേലോദിച് (2):1:3:2. പ്രിയ ശദവി! (2):1:3:3. ഇശദേഹ
ത്തിതറെ (2):1:4:1. (ആദ്യതത്ത) ശപര് ശ�ലോപകുമലോര്. (2):1:4:2,3. അതിനുശ്ഷ്ഥം (2):2:1:1. 
അഖിലലോനന്ദസ്വലോമിയലോയി. (2):2:1:2,3. അറിയിക്കുന്ന (2):2:2:1. ഇശപ്ലോള് (2):2:2:3(2). ദ്
മലോവതലോര്ഥം കല്കി. (2):2:2,3(1). 

- സര്വ്വലോധികലോരി പരമഗുരു ്ിവശദവന് 
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ശിവപദവന് പാര്വെിപദവിപയാെ് കലകിയുതെ പൂര്വാവൊര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറിയിക്കുകയാണ് തുെര്ന്നുള്ള പ്ാകങ്ങളില.

ആദത്യമായി കലകിയുതെ ഔപദത്യാഗിക നാമപധയവുമം സു്ധാന സ്ാനവുമം 
വത്യക്തമാക്കിയപൊതൊപെമം മുമ്പുണ്ായിരുന്ന രണ്് നാമപധയങ്ങളമം ശിവപദവന് 
അറിയിച്ചു.

(തചറുപെത്ില മാൊപിൊക്കള് നലകിയ) പപര് പഗാപകുമാര്. അെിനുപശ് 
(മുള്ള സനത്യാസ നാമപധയമാണ്) അഖിലാനന് സ്ാമി. പിന്നീൊണ് കലകി 
എന്ന ഔപദത്യാഗിക നാമപധയവുമം ദശമാവൊരമം എന്ന സമുന്നെ സ്ാനവുമം 
അറിയിക്കുന്നെ്. ൊളിപയാല വായിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്് ദശമാവ 
ൊരമം കലകി.

കലകി എന്ന പപര് ഗസ്് വിജ്ാപനത്ിലൂതെ നിയമ ്ാബല്ത്യമം വരുത്ി
യെിതറെ വിശദ വിവരങ്ങള് ൊതഴ തകാടുക്കുന്നു.
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9 of 36

ദ്രൗപ്ീപതി അര്ജുനന് മാദതരം - ദ്ീകൃഷ്ണന്

പകരള ഗസ്് 1999 ജൂനല 6, പവാളത്യമം 44, നമ്പര് 27, പാര്ട്ട് 4ല പഗാപകു
മാര് എന്ന ആദത്യതത് പപരുമം ഒപ്മം മാ്ി അഖിലാനന്സ്ാമി എന്ന പപരുമം 
പുെിയ ഒപ്മം സ്ീകരിച്ചു. വീണ്മം പകരള ഗസ്്  2000 ജനുവരി 11, പവാളത്യമം 
45, നമ്പര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖിലാനന് സ്ാമി എന്ന പപരുമം ഒപ്മം മാ്ി Kalki 
എന്ന പപരുമം പുെിയ ഒപ്മം സ്ീകരിച്ചു. ഇനീ്ത്യലില്, Kalki എന്ന പപര് മാത്ര
പമയുള്ളൂ. ഇപപൊഴതത് നാമപധയമം: Kalki.

സാധാരണ നാഡിൊളിപയാലകളില ഒരു പപര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വിളിപപെ
രുകതള ഔപദത്യാഗിക നാമപധയങ്ങളായ് പരിഗണിയ്ക്കുകയില്. അെിനു പരഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്ത്യമുണ്ാകില്. എന്നാല കലകിയുതെ പൂര്വനാമപധയങ്ങളില 
പഗാപകുമാര് എന്നെ് എസ്എസ്എലസി പുസ്തകത്ിലമം അഖിലാനന് സ്ാമി 
എന്നതുമം കലകി എന്നതുമം ടസ്റ് പരഖകളിലമുള്ളൊണ്. ഈ മൂന്ന് പപരുകളമം 
പകരള ഗസ്് വിജ്ാപനത്ില പരഖാമൂലമുണ്്. പകരള ഗസ്് വിജ്ാപന
ത്ിലൂതെ ഇപപൊഴതത് ഔപദത്യാഗിക നാമപധയമം കലകി ആകുന്നു എന്നതുമം 
പരഖാമൂലമം കൃെത്യെ വരുത്ിയിട്ടുണ്്. കലകിയുതെ നാഡിൊളിപയാലകളതെ 
കൃെത്യെയ്ക് ഇൊവശത്യമാണ്.

2004 നവ്ഥംബര് 16ന് വലോയിച് അ�സ്്യ മഹര്ഷി എഴുതിയ കല്കി
യുതട മഹലോ്ിവനലോഡി സൂക്ലോല് സൂക്ഷ്മ കലോണ്ത്തില്നിന്നു്ഥം. 
്ിവശദവ - പലോര്വതിശദവി ദിവ്യസ്ഥംഭലോഷണ്ഥം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദ വിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം.

അവൊരമം തവളിതപെടുപമ എനെരുളാതല (1):25:2.

അവൊരമം തവളിതപെടുപമ എനെരുളാതല = നമ്മുതെ ദിവത്യവാണികളാല കലകി 
അവൊര മാഹാത്ത്യമം ്സിദ്മാകുമം. എനെരുളാതല = നമ്മുതെ (എതറെ), 
അരുളാതല = (ദിവത്യ) വാണികളാല, (അനുഗ്രഹത്ാല).

നമ്ുതട ദകിവ്യവാണകികളാല കലകകി അവതാര 
മാഹാത്്യകം തപസകിദ്ധമാകുകം (1):25:2.

- സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

ഇരുള്നീതക്ക വന്തവപന (1):27:3:1,2.
ശ്രീരാമന്, ശ്രീകൃഷ്ണന്, അര്ജുനന്, ദ്രൗപദി തുടങ്ി
യവരുടട യഥാര്ത്ഥ ചിത്രം ഇപ്ാള് ലഭ്യമല്ല. 
                - കലകി

http://kalkipurana.com/ml/draupadi/
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ഇരുള്നീതക്ക = അജ്െയകറ്റുവാന്, വന്തവപന = വന്നവപന.

കലകകി അജ്ഞതയകറ്റുവാന് വന്നവന് (1):27:3:1,2.

 - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് അജ്െയിലതപെട്ടുഴലാതെ സമംരഷേിയ്ക്കുന്നെ്. ഇരു
ട്ടിതന അകപ്ണ്െില്; ്കാശമുതണ്ങ്ില. കലകി അജ്െയകറ്റുവാന് 
പവണ്ി അവെരിച്ചൊണ്. ശിവപദവന് കലകിപയാെ് പനരിട്ട് അറിയിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവൊര ദരൗെത്യത്ിതല സു്ധാനമായ ഭാഗമാണിെ്. 

ഇവിതെ, ഇരുട്ട് എന്നെ് അജ്െതയ സൂചിപെിയ്ക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമംതകാ
ണ്് മാത്രപമ അജ്െയില നിന്നുമം പമാചനമം ലഭിയ്ക്കൂ. പദവവര്ഗ്ഗതത് സമംബ
ന്ിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകിയില നിന്നുമം ഈ പലാകത്ിന് ലഭി
യ്ക്കുന്നെ്. പദവകാരത്യാര്ത്ഥമം ഔപദത്യാഗിക നിര്വഹണമം പൂര്ത്ിയാക്കുകയാണ് 
കലകി അവൊരമം.

ശ്ീകൃഷ്ണ പൂര്വ്വലോവതലോര്ഥം 

ഇതന്മുന്ന്ഥം കിരുട്ടിനനലോയ്  അവതരിത്തലോയ്  (1):9:2.

പലോഹുപട പലലീനല ത്യ് ത് ശമളലോയ് (1):9:3.

പലോരുലകില് അറിയലോശതലോര് ഉണ്്ശ്ലോല്ശവന് (1):9:4.

ഉണ്്തലോന് സൂക്ഷ്മങ്കള് ഒനറശപ്ന്ഇപ്്ഥം (1):10:1.

ഇെന്മുന്നമം  = ഇെിനുമുമ്പ് 
കിരുട്ടിനനായ്  = ശ്ീകൃഷ്ണനായി
           (വിഷ്ണുപദവതറെ അഷ്ടാവൊരമായ ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണനായി)
അവെരിത്ായ്   = അവെരിച്ചിരുന്നു
പാഹുപെ  = ഭിന്നെയില്ാതെ (പവര്െിരിവില്ാതെ)
പലലീനല  = പലവിധമായ (അവൊര) ലീലകളമം
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പശയ്പമളായ് = നിരവധി ്ാവശത്യമം തചയിരുന്നെ്
പാരുലകില = പലാകത്ില
അറിയാപൊര് = എല്ാവരുമം അറിഞ്്
ഉണ്്പശാലപവന് = പാരായണമം തചയ്യുന്നുണ്്
ഉണ്്ൊന് സൂക്ഷ്മങ്ള് ഒനറപപെന്ഇപെമം=ഇപപൊള് അറിയിച്ച്കാരമം സൂക്ഷ്മ
ങ്ങളായ അപനകമം പദവരഹസത്യങ്ങളണ്്,
ഒനറപപെന്ഇപെമം = ഇപപൊള് അറിയിച്ച്കാരമം.

ഇതകിനുമുമ്് (1):9:2:1. (കലകകി) (വകിഷ്ണുക്ദവതറെ 
അഷ്ടമാവതാരമായ ഭഗവാന്) തശരീകൃഷ്ണനായകി 
അവതരകിച്് (1):9:2:2,3. ഭകിന്നതയകില്ാതത (1):9:3:1. നകിരവധകി 
തപാവശ്യകം തചയ്ത അക്നകകം (അവതാര) ലരീലകള് 
(1):9:3:2,3. ക്ലാകത്കിലുള്ളവര് (ഭക്തര്) അറകിഞ്് 
പാരായണകം തചയ്റുന്നുണ്്. (1):9:4. ഇക്്ാള് അറകിയകി
ച്തപകാരകം (കലകകിയ്ക്്) സൂക്മങ്ങളായ അക്ന 
കകം ക്ദവരഹസ്യങ്ങളറുണ്്. (1):10:1.        

      - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

ഇെിനുമുമ്പ് സമംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുപദവതറെ അഷ്ടമാവൊരമായ ഭഗവാന് 
ശ്ീകൃഷ്ണനായി അവെരിച്ചിരുന്നതുമം വിഷ്ണുപദവന് െതന്നയായ കലകി ആകുന്നു. 
അക്കാലതത് അവൊരലീലകള് ്സിദ്മാണ്. കലകിയ്ക് ഇ്കാരമുള്ള 
അനവധി പദവരഹസത്യങ്ങളണ്്. സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന് പാര്വ
െി പദവിപയാെ് അറിയിച്ചു.

ശ്ീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമം കലകിയുമം വത്യെത്യസ്തമല്, ഒന്നുെതന്നയാതണന്ന് അര്ത്ഥശ
ങ്ക്കിെയില്ാത് വിധമം വത്യക്തമാക്കി ശിവപദവന്  കലകി ഭഗവാതറെ അവൊര 
മാഹാത്ത്യതത് പലാകപത്ാടുമം വിശി്ത്യ ഭക്തപരാടുമം അറിയിക്കുകയാണ്. 
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വിഷ്ണുപദവതറെ അവൊരമാണ് ഈ നാഡിൊളിപയാലയില പരഖതപെടുത്ിയ 
ജനന െിയ്യെി്കാരമുള്ള കലകി എന്നെിനുള്ള സു്ധാനമായ തെളിവാണി
െ്.

കലകി അവൊര മാഹാത്ത്യവുമം ഭഗവദ് ചരിെവുമം പൂര്വാവൊരങ്ങളമം ഇഹ
പലാകങ്ങളതെതയല്ാമം അധിപനായ ശിവപദവപനാളമം മ്ാര്ക്കുമറിയില്! വിധി
ക്കാനുമം വിജയിപെിക്കാനുമുള്ള അധികാരവുമം അവകാശവുമം ശിവപദവനുമം വിഷ്ണു
പദവനുമം മാത്രമം സ്ന്തമം!

പൂര്വ്വലോവതലോര്ഥം: ശ്ീകൃഷ്ണന്. ദ്രൗപദിതയ രക്ിച്ത്ഥം നീ!

10. ഉദവിയെ് തശയവന്നീ പാഞ്ാലിയ്ക്കുമം (1):10:2.

ഉദവിയെ്=സഹായമം, തശയവന് നീ=നലകിയവന് നീ, തചയവന് നീ! 
(കലകി), പാഞ്ാലിയ്ക്കുമം =ദ്രൗപദിക്കുമം (അര്ജുനതറെ മാത്രമം പെ് നി).

പാഞ്ാലിയെ (ദ്രൗപ്ിയെ)
  സഹാെിച്ചതും നീ (കലകി)!!     
        (1):10:2.

  - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

പഞ്പാണ്ഡവരില ്മുഖനുമം വില്ാളിവീരനുമായ അര്ജുനതറെ മാത്രമം ്ിയപ
െ് നിയായി ജീവിയ്ക്കുന്നെിന് ദ്രൗപദിതയ (പാഞ്ാലി) നീെിപൂര്വമം സഹായി
ച്ച ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണനുമം കലകി ഭഗവാനായ നീ െതന്ന എന്ന് ചരിത്രപരമായി 

എന്തുതകലോണ്് ദ്രൗപദിതയ പലോഞ്ലോലിതയന്ന് വിളിയ്ക്കുന്നു ?

പലോഞ്ലോല രലോജനലോയ ദ്രുപദതറെ പുത്ിയലോയതിനലോ
ല് ദ്രൗപദിതയ പലോഞ്ലോലിതയന്നു്ഥം വിളിയ്കലോറുണ്്.
               - കലകി

http://kalkipurana.com/ml/draupadi/
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സാഷേത്യതപെടുത്ിതക്കാണ്് സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന് കലകിപയാ
െ് പനരിട്ട് സമംസാരിക്കുകയാണ്.

അഷ്ടമാവൊര ശ്ീകൃഷ്ണനായി ദ്രൗപദിതയ നീെിപൂര്വമം പരിരഷേിച്ചതുമം വിഷ്ണു
പദവന് ആകുന്ന കലകിയായിരുന്നു എന്ന പദവരഹസത്യതത് സര്വാധികാരി
യുമം സര്വജ്നുമായ ശിവപദവന് ഭക്തപരാൊയി വിളമംബരമം തചയ്യുകയാണ്. 
ശ്ീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമം കലകിയുമം ഒന്നു െതന്ന! ഭിന്നമല്!!

വിഷ്ണുപദവതറെ അഷ്ടമാവൊരമായ ശ്ീകൃഷ്ണന് ചരിത്രപുരു്നാതണന്ന് തെളി
യിക്കുകയാണ് ശിവപദവന്.

ശ്ീകൃഷ്ണന് സങ്ലപെമല്ാതയന്നുമം, ആതരാതക്കപയാ എഴുെിതവച്ച കഥകളിതല 
അെിമാനു് കഥാപാത്രങ്ങളിതലാരാളല്ാതയന്നുമം കൃെത്യമായി തെളിയിക്കുക
യാണ് ശിവപദവന്.

ആയിരക്കണക്കിന് വര്്മം മുപമ്പ, ഇക്കാലത്് ജനിക്കുന്ന കലകിയുതെ കൃ
െത്യമായ ജനനെിയ്യെി, പപര്, മാൊപിൊക്കളതെ പപര്, നഷേത്രമം, ഗ്രഹ
നില കുടുമംബ വിവരങ്ങള് തുെങ്ങിയവപയാതൊപെമം പൂര്വാവൊര ശൃഖലയിതല 
ഏ്വുമം ്ാധാനത്യമുള്ള ശ്ീകൃഷ്ണാവൊരത്ില ദ്രൗപദിതയ രഷേിച്ചതുമം നീ 
െതന്ന എന്ന് വത്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നെിലൂതെ അഷ്ഠമാവൊര ശ്ീകൃഷ്ണനുമം 
ചരിത്രപുരു്നാകുന്നു എന്ന് പലാകപത്ാെ് വിളമംബരമം തചയ്യുകയാണ് സര്വാ
ധികാരി പരമഗുരു ശിവപദവന്.

പദവവര്ഗ്ഗമം സങ്ലപെമല്, യഥാര്ത്ഥത്ില നിലവിലള്ളൊതണന്ന് തെളിയി
ക്കതപെടുന്ന അസുലഭ നിമി്മം കൂെിയാണിെ്. •

YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=2-17T_fG4qk
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യഥാര്ത്ഥ തശരീകൃഷ്ണ പൂര്വാവതാര ചരകിതകം 
കലകകി തവളകിത്ടുത്ുന്നു

ആദത്യമായി 2000ല കലകി ഭഗവാന് യുഗ 
ധര്് മാസികയിലമം [R.N.E6 - 37523/98. 
(ഇപപൊള് ്സിദ്ീകരിയ്ക്കുന്നില്.)], പിന്നീെ് 
2008ല പുസ്തകമായുമം ്സിദ്ീകരിച്ചെിനുപശ
്മം, 2010 സപ്തമംബര് 21ന് ജന്ഭൂമി പത്രത്ി
ലമം ്സിദ്ീകരിച്ചു.

കുശവഗൃഹത്ില വളതര കുറപച്ച സ്ലമുള്ളൂ. സരൗകരത്യങ്ങളമില്. 
എങ്ിലമം ഇന്നതത് സാഹചരത്യത്ില അതുമം അനുഗ്രഹമാണ്. മാൊ 
കുന്തി െിരക്കിട്ട് ഭഷേണമം െയ്യാറാക്കുന്നെിനിെയിലമം ഭഗവാന് ശ്ീകൃ

ഷ്ണതന സ്മരിച്ചു.

മക്കള് വരുപമ്പാപഴക്കുമം പാചകമം പൂര്ത്ിയാകണമം. ദീര്ഘയാത്രകള് കുന്തിതയ 
െളര്ത്ിയിട്ടുണ്്. വല്ാത് ഷേീണമം. സഹായിക്കുവാന് മ്ാരുമില്.

ഭഷേണമം പാകമംതചയ്യുന്ന കുന്തി പുത്രസ്മരണയില മുഴുകി.

ഭീമനിപപൊള് വിശന്ന് പരവശനായിട്ടുണ്ാകുമം. യുധീ  ഷ്ഠിരനാതണങ്ില സ്
ല്മംപപാലമം വിശപെ്  സഹിക്കുവാന് കഴിയില്. അര്ജുനന് ഒന്നുമം പറയില്. 
അതുപപാതല നകുലനുമം സഹപദവനുമം പരിഭവമം പറഞ്് ഒട്ടുമം ്യാസങ്ങള് 
ഉണ്ാക്കുകയില്. എല്ാത്ിലമം കൂെിത്രികയുമം തചയ്യുമം!

അഞ്് മക്കള്! പപഷേ വിധി..? ഓര്്കള് കുന്തിതയ െഴുകിതക്കാണ്ിരുന്നു.

Author

Kalki

തദരൗപദരീപതകി അര്്ുനന് മാതതകം
     - തശരീകൃഷ്ണന്

http://kalkipurana.com/ml/draupadi/
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പുറത്് മക്കളതെ കാലതപരുമാ്മം പകട്ടുപവാ? കുന്തി സുക്ഷ്മെപയാതെ കാപൊ
ര്ത്തു. അതെ! അവര് വരുന്നുണ്്! കുന്തി സ്യമം ആശ്സിച്ചു.

ഒപട്ടതറ യാത്ര തചയിട്ടുണ്്. കുന്തിക്ക് ശരീരമാസകലമം നുറുങ്ങുന്ന പവദന! എഴു
പന്നലക്കുവാന്പപാലമം ് യാസമം. അസ്സ്െകതള സാരമാക്കാതെ ധൃെിയില 
കുന്തി പാചകത്ില മുഴുകി.

അെിനിതെ അ്െീഷേിെമായി-

“മാൊ! ഇന്നതത് ഭിഷേ വിപശ്മം!!” പൂമുഖതത്ത്ി യുധീഷ്ഠിരന് ആഹ്ാദ
പത്ാതെ അകത്തുള്ള കുന്തിപയാെ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

“എന്തായാലമം തുലത്യമാതയടുപത്ാളൂ!!”

ഉത്രഷേണത്ില ഒട്ടുമം പരിപശാധിക്കുകപയാ അപന്്ിക്കുകപയാ തചയ്യാ
തെയുള്ള കുന്തിയുതെ മറുപെി തപാടുന്നതന യുധീഷ്ഠിരനില നിഗൂഡമായ ചലനമു
ളവാക്കി!!

എന്നാല മക്കളതെ ശബ്മം പകട്ട് പൂമുഖതത്ത്ിയ കുന്തി ദ്രൗപദിതയ കണ്മാ
പത്ര ആതക െളര്ന്നുപപായി!! സാധാരണപപാലള്ള ഭിഷേതയന്ന് കരുെി ൊന് 
പറഞ് വാക്കുകള്...

തഹാ! വയ്യ!! കുന്തി ആതക വിവശയായി.

ആരാണിവര്?

സമംശയപത്ാതെ ദ്രൗപദിതയ ആസകലമം വീഷേിച്ച കുന്തി സനധരത്യമം കാരത്യ
ങ്ങള് അപന്്ിച്ചു.

വിഭ്രമാവസ്യിലാതണങ്ിലമം അെിതന പുറത്് കാണിക്കാെിരിക്കുവാന് 
കുന്തി വളതര ശ്ദ്ിച്ചു.

“വീരനായ അര്ജുനതറെ ധീരെയ്ക് ലഭിച്ച നത്യായമായ സ്ാനമം!!”

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി
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സന്ര്പഭാചിെമായ യുധീഷ്ഠിരതറെ മറുപെി വിപശ്മം െതന്ന!!

യുധീഷ്ഠിരന് അങ്ങതനത്തന്നയാണപല്ാ? ൊന് ഉപദേശിക്കുന്നെ് എന്താതണ
ന്ന് ഒരിക്കലമം തവളിതപെടുത്ാത്വിധമം ഗുപ്തമായുമം എന്നാല വളതര െന്യെ്
പത്ാപെയുമം സമപയാചിെമായി അവെരിപെിക്കുന്നെില യുധീഷ്ഠിരതറെ ്ാവീ
ണത്യെ സവിപശ്മം െതന്ന!!

തുെര്ന്ന് യുധീഷ്ഠിരന് കാരത്യങ്ങതളല്ാമം വിശദമായി കുന്തിക്ക് വിവരിച്ചു തകാടുത്തു. 
സ്യമംവരവുമം അര്ജുന-ദ്രൗപദി പാണിഗ്രഹണവുമം.

എല്ാമം പകട്ടുകഴിഞ്പപൊള് വളതര പക്െപയാതെ കുന്തി ദ്രൗപദിതയ അക
പത്ക്ക് കൂട്ടി തകാണ്പപായി ആചാരമരത്യാദകപളാതെ സ്ീകരിച്ചു. അെിനുപശ
്മം കുന്തി യുധീഷ്ഠിരാദികളതെ സമീപപത്ക്ക് വന്നു.

“ഇരിക്കൂ മക്കതള....”

വാലസലത്യപത്ാതെ കുന്തി തമാഴിഞ്ഞു.

ഇനി എന്തു തചയ്യുമം?...എതറെ വാക്കുകള് ഫലിക്കുകയുമം പവണമം. പപഷേ ധര്മ
വിരുദ്വുമം സദാചാര വിരുദ്വുമായ യാതൊന്നുമം സമംഭവിക്കുവാനുമം പാെില്.

അബദ്ത്ില അെര്ന്നുവീണ െതറെ വാക്കുകതള തചാല്ി കുന്തി പരിെപിക്കു
വാന് തുെങ്ങി.

“അ് പറയുന്നതുപപാതല തചയ്യാമം..?” അെിനിതെ അ്തയ ്യാസതപെടു
ത്ാെിരിക്കാനായി അര്ജുനന് സ്ന്തമം െീരുമാനതത് അറിയിച്ചു.

“പങ്് തവക്കുവാന് ഇതൊരു വസ്തുവല്പല്ാ? പത്ിയപല്..?”

കുന്തിയുതെ മറുപചാദത്യമം എല്ാവപരയുമം നിശബ്രാക്കി.

“എന്നാല വത്യാസപനാെ് പചാദിക്കാമം! ധര്മത്ിതറെ യഥാസ്ിെി അപദേഹ
പത്ാളമം മ്ാര്ക്കറിയാമം?”

എപന്താ െീരുമാനിച്ചതുപപാതലയുള്ള യുധീഷ്ഠിരതറെ നിര്പദേശമം കുന്തിതയ ഭയ
തപെടുത്ി.
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“അപപൊള് കൃഷ്ണപനാ?” ഷേണമാപത്ര കുന്തി അസ്സ്െപയാതെ പചാദിച്ചു.

“ആവാമം! പപഷേ വത്യാസനാകുപമ്പാള് ശാസ്ത്രങ്ങളത്രയുമം വശമാണ്!!”

യുധീഷ്ഠിരന് നത്യായീകരിക്കുവാന് തുെങ്ങപവ കുന്തി നിശബ്യായി. ഇനിയുമം തുെ
ര്ന്നാല ഒരുപപഷേ കലഹമം െതന്നയുണ്ാപയക്കുമം.

ൊനറിയാതെ തചാല്ിയ വാക്കുകതള ആയുധമാക്കി യുധീഷ്ഠിരന് അഭത്യാസമം 
നെത്തുകയാപണാ? കുന്തിക്ക് വി്മമായി.

“മാൊവിതറെ വാക്കുകള് അനുസരിക്കുപമ്പാഴപല് പുത്രധര്മമം പാലിക്കതപടുന്ന
െ്?” അെിനിതെയുള്ള യുധീഷ്ഠിരതറെ പചാദത്യമം വി്യതത് വീണ്മം സജീവമാ
ക്കി.

“അങ്ങതനതയങ്ില എന്തായാലമം തുലത്യമായി എടുപത്ാളൂ എന്ന മാൊവിതറെ 
വാക്കുകള് പാലിക്കുവാന് നാമം ബാധത്യസ്രപല്?” ്പെത്യക ഉപദേശത്യമം തവച്ചുള്ള 
യുധീഷ്ഠിരതറെ പചാദത്യമം കുന്തിയില അസ്സ്െയുളവാക്കി.

“ധര്മതത്ക്കുറിച്ച് പജത്യഷ്ഠനു െതന്ന നല് വശമപല്?” ഭീമന് യുധീഷ്ഠിരന് വിട്ടു
തകാടുത്തു.

“ശരി! ഞാതനാന്ന്  പരത്യാപലാചിക്കതട്ട!” യുധീഷ്ഠിരതറെ മറുപെി വി്യത്ിന് 
ൊലക്കാലികമായ വിരാമപമകി.

എല്ാവരുമം എഴുപന്നറ്റു. 

“ഇനി ആഹാരമം കഴിക്കാമം.” എല്ാവപരയുമം ഷേണിച്ച് കുന്തി അകപത്ക്ക് കെ
ക്കപവ, തപട്ടന്ന് നിന്നു!

വാെിലിതറെ വശമംചാരി ദ്രൗപദി!!

കൃഷ്ണതനപപാതല ഭമംഗിയുള്ള ഇരുനിറമം! സുന്രി! പാഞ്ാലരാജനായ ദ്രുപദതറെ 
പുത്രി! പാഞ്ാലിതയന്നുമം കൃഷ്ണതയന്നുമം വിളിക്കുമം! ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണതറെ ഉത്മ 
ഭക്ത.

എല്ാമം പകട്ടിട്ടുണ്ാകുമം. ദ്രൗപദിയുതെ നദനത്യെ കലര്ന്ന കണ്ണുകള് എപന്താ 
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അരുപെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നിപല്? കുന്തിക്ക് വി്മമായി.

“വരൂ!...” കുന്തി പനേഹപത്ാതെ ദ്രൗപദിതയ അകപത്ക്ക് വിളിച്ചു.

അത്ാഴമം കഴിഞ്് എല്ാവരുമം കിെന്നു.

ൊന് തചാല്ിയ വാക്കിനാല ധര്മവിരുദ്മായ യാതൊന്നുമം സമംഭവിക്കരുപെ
തയന്ന് കുന്തി ശ്ീകൃഷ്ണപന വിളിച്ച് ്ാര്ത്ഥിച്ചുതകാണ്ിരുന്നു. എല്ാമം കൃഷ്ണതറെ 
െീരുമാന്കാരമം മാത്രപമ തചയ്യുകയുള്ളൂതവന്നുമം കുന്തി െീരുമാനിച്ചു.

**********  ************  ************

ഷേീണത്ാല തപട്ടന്ന് മയങ്ങിപപൊയ കുന്തി തഞട്ടിയുണര്ന്നു. അകതല കുളമ്പ
െി ശബ്മം പകള്ക്കുന്നിപല്? കുന്തി കാപൊര്ത്തു.

ഒരുപപഷേ ശത്രുക്കള് െിരിച്ചറിഞ്ിട്ടുണ്ാകുപമാ? ദ്രുപദന് സമംശയമം 
പൊന്നിപയാ? ആപയാധന പാെവമം അര്ജുനതന െിരിച്ചറിയുവാന് ഇെയാക്കി
പയാ?

ദുശ്ാസനന് വാര്ത്  അറിഞ്ിട്ടുണ്ാകുപമാ? ധര്്ിഷ്ഠനായ ദുപരത്യാധനന് 
െികച്ചുമം അപമാനമായ സപഹാദരന് . അൊണ് ദുശ്ാസനന് !! ഇനി അവ
തനതന്തങ്ിലമം കുബുദ്ി ്പയാഗിപച്ചാ? അവതനന്നുമം ദുപരത്യാധനതറെ അധികാ
രതത് നകവശതപെടുത്തുകയാണപല്ാ ലഷേത്യമം? പപഷേ സാധാരണ ആര്ക്കുമം 
അറിയുവാന് കഴിയിതല്ന്ന് മാത്രമം!!

ചിന്തകള് മഥിച്ചുതകാണ്ിരിപക്ക, അകതല കുളമ്പെി ശബ്മം ഉച്ചത്ിലായി.

രഥചക്രത്ിതറെ ശബ്വുമം പകള്ക്കുന്നിപല്? ഭയാശങ്കപളാതെ കുന്തി സശ്ദ്മം 
കാപൊര്ത്തു.

രഥത്ിലിപപൊള് ആരായിരിക്കുമം? കൃഷ്ണനായിരിക്കുപമാ? അപൊ ശത്രുക്കപളാ? 
ചിന്തകളിലനിന്ന് ഉണര്ന്ന കുന്തി ഒരു മണതചരാഗ് കത്ിച്ച് മക്കതളതയല്ാമം 
ശ്ദ്ിച്ചു.

വളതര തചറിയ മുറിയായെിനാല എല്ാവരുമം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കിെന്നിരു
ന്നെ്.
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യാത്രാഷേീണമം ദ്രൗപദിതയ വല്ാതെ െളര്ത്ി. പെിവില്ാത്െപല്? പാവമം 
കുട്ടി! ഈ നരകത്ിതലത്ാനാണ് വിധി? കുന്തിക്ക് സങ്െമായി.

ഭീമനുമം അര്ജുനനുമം നകുലസഹപദവന്ാരുമം ഒരുമിച്ചാതണങ്ിലമം, യുധീഷ്ഠിരന് 
മാത്രമം പവതറത്തന്നയാണ് കിെക്കുന്നെ്. എല്ാവരുമം എപപൊഴുമം യുധീഷ്ഠിരതന 
്പെത്യകമം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

െളര്ന്നുറങ്ങുന്ന മക്കതള പനാക്കി കുന്തി തനടുവീര്പെിട്ടു.

വിളിക്കപണാ?

ശങ്ിച്ചുനിലക്കപവ, രഥമം ഭവനത്ിന് മുമ്പിതലത്ിക്കഴിഞ്ഞു.

കുന്തി പവഗമം എല്ാവതരയുമം വിളിച്ചു.

ദ്രൗപദി ഉള്തപെതെ എല്ാവരുമം എഴുപന്നറ്റു. അെക്കിയ ശബ്ത്ില കുന്തി എല്ാമം 
പറഞ്ഞു. ഷേണമാപത്ര എല്ാവരുമം ആയുധധാരികളായി.

കാലെിതയാച്ച കൂെിവരുന്നു-

അര്ജുനന് ജാഗരൂകനായി. ഭീമന് ഗദാധാരിയായി എന്തിനുമം തെയ്യാറായി ക്ക
ഴിഞ്ഞു. യുധീഷ്ഠിരനുമം നകുലസഹപദവന്ാരുമം പപാരാൊന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ് കുപറക്കാലതത് ശീലമംതകാണ്് എല്ാവരുമം തപതട്ടന്ന് െയ്യാറായി.

ഇവിപെയുമം ്ശ്നങ്ങളണ്ായാല, െലക്കാലപത്തക്കങ്ിലമം ൊമസിക്കുവാന് 
ഇെമംെന്ന ആ സാധു മനു്ത്യനുമം മ്ിെങ്ങളില ഉള്ളവതരപപൊതലത്തന്ന തപരു
മാറുപമാ? അനുഭവമം അങ്ങതനയാണപല്ാ?

ഇപപൊഴാതണങ്ില ദ്രൗപദിയുമംകൂെിയുള്ളതുതകാണ്്.... ്ബലരായ അഞ്് മക്ക
ളണ്ായിട്ടുമം അത്ാണിയായി ഒരിെമിതല്ന്ന് ആപലാചിക്കുപമ്പാള്... എല്്ലാമം 
വരുത്ിതവച്ചെപല്?

യാഥാര്ത്ഥത്യത്ിപലക്ക് എത്ിപനാക്കിയ കുന്തിയുതെ ചിന്തകള്, പുറതത് 
ശക്തമായ കാലതപെരുമാററത്ില ചിന്നിച്ചിെറി.

“പഹ പാണ്ഡവപര! കെക് തുറന്നാലമം, ശത്രുക്കളല്. മിത്രങ്ങള് െതന്ന!” 
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കെകിന് മുട്ടി അവര് അറിയിച്ചു.

കാലതപെരുമാ്ത്ിതല വത്യെത്യസ്തെ അമംഗസമംഖത്യയുതെ വര്ദ്നവിതന സൂചിപെി
ക്കുന്നു. കുന്തി ശ്ദ്ിച്ചു.

അെിനിതെ യുധീഷ്ഠിരന് നധരത്യസപമെമം വാെില തുറന്നു.

ആശ്ചരത്യമം!!

പാഞ്ാലരാജന് ദ്രുപദനുമം സമംഘങ്ങളമം!!!

യുധീഷ്ഠിരന് പവഗമം രാജാവിപനയുമം സഘങ്ങപളയുമം സ്ീകരിച്ചിരുത്ി. പരിമിെ 
സരൗകരത്യങ്ങള്ക്കുള്ളിതല അെിഥി സലക്കാരമം ഗമംഭീരമായി!

ദ്രൗപദിയുതെ സാമീപത്യമം ദ്രുപദനില ദു:ഖത്ിതറെ അലപയാലി ഉയര്ത്ി.

രാജകീയ സരൗകരത്യങ്ങപളാതെ കഴിഞ്വള് ഒരു ദിവസമംതകാണ്് സാധാരണ
ക്കാരിയായി! എതന്താരു വിധി!! എങ്ിലമം ഇഷ്ടതപട്ടവതനത്തന്ന ലഭിച്ചതല്ാ? 
ബാക്കിതയല്ാമം ശരിയാക്കാവുന്നപെയുള്ളൂ! അങ്ങതന ആശ്സിക്കാമം. ദ്രുപദതറെ 
കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു.

“പാണ്ഡവരാതണന്ന് ആദത്യപമ നമുക്ക് സമംശയമുണ്ായിരുന്നു.” അെിഥി 
സലക്കാരത്ിനുപശ്മം ദ്രുപദന് ആരമംഭിച്ചു.

“കൃഷ്ണപനാെ് അപന്്ിച്ചപപൊള് സമംശയ നിവൃത്ിയായി; ശ്ീകൃഷ്ണന് സ്യമംവ
രത്ിന് എത്ിയിതല്ങ്ിലമം.” ഇെതയ്കാന്നു നിര്ത്ി വത്സലപുത്രി കൃഷ്ണതയന്ന 
പാഞ്ാലിതയ പനാക്കി പാഞ്ാലരാജന് തുെര്ന്നു.

“പിതന്ന... ധൃെിയായി! ചാരന്ാരുതെ നിര്പദേശ്കാരമം യാത്ര ആരമംഭിച്ചു. 
അെിനിതെ, അസമയത്് എത്ിയെ് അസരൗകരത്യമാപയാ?”

പക്െയാലമം വിനയത്ാലമം സമ്പന്നനായ ദ്രുപദതറെ ഷേമാപണമം എല്ാവ
ര്ക്കുമം ഹൃദത്യമായി.

“അങ്ങയുതെ ആഗമനമം ഞങ്ങളതെ ഭാഗത്യമം!!” സന്ര്ഭാനുസരണമുള്ള യുധീഷ്ഠിര
തറെ മറുപെി കുറിക്കുതകാണ്.
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“വളതര ആശിച്ചുണ്ായെിനാല, ഇതുവപരയുമം ദ്രൗപദിതയ പിരിഞ്ിരുന്നിട്ടി
ല്. മകളതെ പവര്പാെ്  വലിയ പവദനയുളവാക്കി. മാത്രമല്, പിൊതവന്ന സ്ാ
ന്കാരമം മകപളാടുള്ള കര്ത്വത്യമം നിറപവ്ിയെില ഒപട്ടതറ പാളിച്ചകള് സമം
ഭവിചിട്ടുണ്്. ശ്ീകൃഷ്ണ ഭഗവാതറെ ഉപപദശ നിര്പദേശങ്ങള് പകട്ടപപൊഴാണ് നാമം 
ആ വാസ്തവമം അറിഞ്െ്! അതുതകാണ്് എത്രയുമം തപതട്ടന്ന് ഇവിതെ എത്തുവാ
നായി.”

സന്ര്ശപനാപദേശത്യതത് വത്യക്തമാക്കുന്ന ദ്രുപദതറെ വാക്കുകള് യുധീഷ്ഠിരനില 
അസ്ാസ്ത്യമം സൃഷ്ടിച്ചുപവാ? കുന്തി ശ്ദ്ിച്ചു.

“അങ്ങയുതെ സാന്നിധത്യത്ാല ഈ കുെിലപപാലമം പശ്ഷ്ഠമായിപല്!!” യുധീഷ്ഠി
രതറെ ഭവത്യെ കലര്ന്ന മറുപെി ദ്രുപദരാജനില സമം്ീെിയുളവാക്കി.

അെിനിതെ രഥത്ിതറെ ശബ്മം ഗ്രാമവാസികതള ഉണര്ത്ി. പപഷേ രാജാവി
തറെ നിര്പദേശത്ാല കൂതെയുള്ള അമംഗരഷേകര് എല്ാമം ഭമംഗിയായി നിര്വഹി
ച്ചു. ്ജകള് സ്ന്തമം വാസസ്ലങ്ങളിപലക്ക് െിരിച്ചുപപായി.

വീണ്മം ദ്രുപദരാജനുമായുള്ള സമംഭാ്ണമം ആരമംഭിച്ചു.

“എല്ാവപരയുമം തകാട്ടാരത്ിപലക്ക് ഷേണിക്കുവാനാണ് ദൂെന്ാര്ക്ക് പകരമം 
നാമം െതന്ന എഴുന്നള്ളിയെ്. അര്ഹരായവതര അപെ്കാരമം െതന്ന അറിയി
ക്കണമപല്ാ?”

ദ്രുപദതറെ വാക്കുകള് യുധീഷ്ഠിരനില തെല്ലു സമംശയമുണര്ത്ി.

“കൃഷ്ണന് നിങ്ങള്ക്കായി കാത്ിരിക്കുന്നുമുണ്്!” ദ്രുപദന് എല്ാവപരയുമം വീഷേി
ച്ചു.

“ശത്രുക്കള് നിങ്ങതള െിരിച്ചറിഞ്െിനാല... സുരഷേിെെ്മം, അപെ്വുമം ്
ധാനതപെട്ടൊണപല്ാ?” ആശങ്പയാതെ ദ്രുപദന് കാരത്യത്ിതറെ ഗരൗരവമം പബാ
ധത്യതപെടുത്ി.

യുധീഷ്ഠിരന് എെിര്ക്കുപമാ? കുന്തി സമംശയിച്ചു.

“ശരി! എല്ാമം അങ്ങയുതെ ഇച്ഛപപാതല!! യുധീഷ്ഠിരന് പവഗമം അനുസരിച്ചു. 
ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണപനാടുള്ള കുന്തിയുതെ ്ാര്ത്ഥന ഫലിച്ചു.
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എല്ാവരുമം വളതര തപതട്ടന്ന് യാത്രയായി.

**********  ************  ************

യാത്രക്കിെയില ആരുമം സമംസാരിച്ചില്. കുന്തി എല്ാമം ്പെത്യകമം ശ്ദ്ിച്ചു. 
സര്പവശ്രന്ാരായ ബ്രഹ്മപദവപനയുമം ശിവപദവപനയുമം വിഷ്ണുപദവപനയുമം അക
മഴിഞ്് കുന്തി ്ാര്ത്ഥിച്ചു.  ശ്ീകൃഷ്ണതറെ ദിവത്യാനുഗ്രഹമം ഉള്ളെിനാല എല്ാമം 
ഭമംഗിയായുമം ധാര്്ികമായുമം മാത്രപമ സമംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണന് 
ഭക്തവത്സലനാണ്. കുന്തി ശ്ീകൃഷ്ണ ഭക്തിയില മുഴുകി.

എന്തായാലമം ശ്ീകൃഷ്ണന് അവിതെയുള്ളതുതകാണ്് ദ്രൗപദിയുതെ കാരത്യത്ില 
പപെിപക്കണ്െില്. കുന്തി ആശ്സിച്ചു. ഒരു സ് ത്രീ അഞ്് സപഹാദരന്ാരുതെ 
പത്ിയാവുക എന്നെിലമം വലിയ അപമാനമം മത്ന്താണുള്ളെ്?

തഹാ! ഓര്ക്കുവാന്പപാലമം വയ്യ! അഞ്് സപഹാദരന്ാര്ക്കുമം പത്ിയാപകണ്ി
വന്നാല ദ്രൗപദിയുതെ അവസ് എന്താകുമം? അഭിമാനമുള്ളവരാരുമം അെിന് 
െയ്യാറാവുകയില്? ദ്രുപദരാജാവിതറെ മകള്ക്കാപണാ അഭിമാനത്ില കുറവ്?

ആപരയുമം ഭയക്കാത് െപറെെിയായ ദ്രൗപദി ഇത്രയുമം ഹീനമായ വി്യമുണ്ാ
യിട്ടുമം പക്െപയാതെ മാത്രപമ തപരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. അവള് അത്രകണ്് അര്ജു
നതന ഇഷ്ടതപെടുന്നുണ്ാകുമം. അതല്ങ്ില ദ്രുപദതറെ മകള് എന്തിന് അലഞ്് 
നെക്കുന്ന അര്ജുനതന െതന്ന വരണമാലത്യമം ചാര്ത്ി സ്ീകരിക്കണമം? ശ്ീകൃ
ഷ്ണതറെ ഇച്ഛയായിരിക്കുമിെ്. കുന്തി ഗഹനമായ ചിന്തയിലാണ്.

രഥമം തകാട്ടാരത്ിതലത്ി. രാജാവ്  അെിഥികള്ക്ക് വിശ്മിക്കുവാനുള്ള സരൗ
കരത്യങ്ങള് മുപമ്പ ഏര്തപെടുത്ിയിരുന്നു. കുന്തിപയാതൊപെമം ദ്രൗപദിയുമം പാണ്ഡ
വര്ക്കരികില വിശ്മിച്ചു. കളിച്ചു വളര്ന്ന തകാട്ടാരമം! അെ് വിസ്മരിച്ചപപാതല
യായിരുന്നു ദ്രൗപദിയുതെ തപരുമാ്മം.

ഒരു ദിവസമംതകാണ്ള്ള ദ്രൗപദിയുതെ മാ്മം കുന്തിതയ ആശ്ചരത്യതപെടുത്ി. 
ഇത്രയുമം പക്െ ഈ കുട്ടിക്ക് എങ്ങതന ലഭിച്ചു! കുന്തിക്ക് ദ്രൗപദിതയ വളതര 
ഇഷ്ടമായി.

സഭയിലതവച്ച് ദ്രുപദന് പാണ്ഡവപരാടുള്ള ഉപചാരങ്ങളമം ആദിെത്യമരത്യാദകളമം 
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വിധി്കാരമം തചയ്തു. ശ്ീകൃഷ്ണന് സഭയ്ക് െിളക്കപമകി ഉചിെമായ സ്ാനത്് 
െതന്നയുണ്്. കുന്തിക്ക് ആശ്ാസമായി.

“നാമം െതന്നയാണ് ഈ അവസരമം ഒരുക്കിയെ്!” കൃഷ്ണതറെ മധുരമായ ശബ്മം 
ഒഴുകിതയത്ി. കുന്തി ്പെത്യകമം ശ്ദ്ിച്ചു.

“പഹ യുധീഷ്ഠിരന്! ധര്മത്ില നിലതകാള്ളുകയാതണങ്ില ഇന്നതത് ്
യാസങ്ങളിലനിന്നുമം വിമുക്തരാവാമം. അെിനാകുന്നു ഈ അവസരമം.” കൃഷ്ണന് 
ആരമംഭിച്ചു.

പപഷേ, യുധീഷ്ഠിരന് ്െികരിച്ചില്.

“അര്ജുനന് ഇപപൊള് തവറുമം അര്ജുനനല്! ദ്രൗപദിയുതെ പെിയുമം മഹാരാജാ 
ദ്രുപദതറെ മരുമകനുമായ അര്ജുനനാകുന്നു!! അെിനാല നിര്ബന്മായുമം ആ 
യശസ്് നിലനിര്ത്ിപയ പറ്റൂ.” ഗാമംഭീരത്യെയാല ്പശാഭിെമായ ശ്ീകൃഷ്ണതറെ 
വാക്കുകള് ശ്പദ്യമായി.

“ദ്രൗപദി ആരുതെതയല്ാമം പത്ിയായിരിക്കണതമന്ന് െീരുമാനമായിട്ടില്
പല്ാ?”

കൃഷ്ണതറെ വാക്കുകതള ഖണ്ഡിച്ചുതകാണ്് യുധീഷ്ഠിരന് തപാടുന്നതന വാദമുന്നയി
ച്ചു. കൃഷ്ണതനാഴിതക എല്ാവരുമം സ്തബ്ധരായി! കുന്തിയുമം നടുങ്ങിപപൊയി!

“ഇത്ര അസമംബന്മം പറയുവാന് മാത്രമം വിപശ്ിതച്ചതന്തങ്ിലമം?” സാധാരണ
പപാലള്ളൊതണങ്ിലമം പരിഹാസപദത്യാെകമായ കൃഷ്ണതറെ പചാദത്യമം യുധീഷ്ഠിര
നില പരാ്ാഗ്ി വളര്ത്ി.

“ഞങ്ങള് മാൊവ് പറയുന്നെ് അനുസരിക്കുന്നവരാണ്.” ശാന്തമാതണങ്ിലമം 
യുധീഷ്ഠിരതറെ വാക്കുകള് എല്ാവരിലമം അസഹത്യെയുളവാക്കി. 

വിപരീെമായ അന്തരീഷേത്ിപലക്കാണ് കാരത്യങ്ങളതെ ഗെിതയന്ന് െിരിച്ചറി
ഞ് കുന്തി പവഗമം ഇെതപട്ടു.

“പകള്ക്കൂ കൃഷ്ണാ! ആഹാരമുണ്ാക്കുന്ന െിരക്കിനിെയിലാണ് ദ്രൗപദിപയയുമം 
കൂട്ടി ഇവതരത്ിയെ്. വിപശ്മായ ഭിഷേയാണ് തകാണ്വന്നതെന്ന് യുധീഷ്ഠി
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രന് പൂമുഖത്തുനിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്പപൊള്, യഥാര്ത്ഥത്ില എന്താതണന്ന് 
അപന്്ിക്കുന്നെിനുമുപമ്പ എന്തായാലമം തുലത്യമാതയടുപത്ാളൂ എന്ന് ഞാനങ്ങ് 
പറഞ്ഞുപപായി! അെിതനയാണ് യുധീഷ്ഠിരന് ഈ പറയുന്നെ്!!” കുന്തിയുതെ 
തമാഴികള് അവസപരാചിെമായി.

ദ്രൗപദിയുതെ കണ്ണുകള് ആശ്ാസത്ാല വിെര്ന്ന് വികസിച്ചു. ദ്രുപദനുമം 
പത്ിയുമം മത്ല്ാവരുമം ആശങ്ാകുലരായി.

“ഇപത്രയുപള്ളാ?” കൃഷ്ണതറെ മറുപെി യുധീഷ്ഠിരതന തചാെിപെിച്ചു.

“എന്താ മാൊവിതറെ വാക്കിന് വിലയിപല്? അെ് അനുസരിപക്കണ്െപല്?” 
യുധീഷ്ഠിരതറെ വാക്കുകള്ക്ക് െീക്ഷ്ണെപയറി.

“പഹ യുധീഷ്ഠിരന്! സാധാരണ ഭിഷേയാതണന്ന മുന്വിധിയില യഥാര്ത്ഥ
തമതന്തന്ന് ഒട്ടുമം അപന്്ിക്കാതെയാണ് എന്തായാലമം തുലത്യമാതയടുപത്ാളൂ 
എന്ന് പറഞ്തെന്ന് സ്ല്മംമുപമ്പ ഇവിതെ മാൊ കുന്തി െതന്ന തവളിതപെടുത്ി
ക്കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്, െനിക്കറിയാത് അഥവാ അപന്്ിച്ച് പരിപശാധിച്ച് 
നിജസ്ിെി വത്യക്തമാകാത് ഒരു വി്യതത്ക്കുറിച്ച് തപാതുവായ ധാരണ
്കാരമം സാധാരണപപാല പറയുന്നെ് അഭി്ായമം മാത്രമാകുന്നു. ഒരിക്കലമം 
െീരുമാനമല്.”

ശ്ീകൃഷ്ണന് ്ശ്നത്ിതറെ കാരത്യകാരണ ബന്ങ്ങതള നൂലിഴകീറി പരിപശാധി
ക്കുവാന് തുെങ്ങി.

“പങ്കുതവക്കുവാന് ഇതൊരു വസ്തുവല്പല്ാ? അര്ജുനതറെ പത്ിയപല്?” കൃഷ്ണന് 
പചാദത്യശരങ്ങള് എയ്തുതുെങ്ങി.

“സ്ന്തമം പത്ിതയ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വീെിച്ചുതകാടുക്കുന്നൊപണാ സമംസ്കാരമം? 
സ്ന്തമം പത്ിതയ െതറെ സപഹാദരന്ാര്ക്ക് പങ്കുതവക്കുന്നൊപണാ സദാചാരമം? 
മാൊവിതറെ വാക്കുകള്്കാരതമന്ന നത്യായീകരണത്ില ഇത്രയുമം ഹീന
മാതയാരു കാരത്യത്ിന് കൂട്ടുനിലക്കുന്നൊപണാ യുധീഷ്ഠിരതറെ ധര്മവാദമം? 
സ്ന്തമം പത്ിതയ മറ്റുള്ളവര്ക്കുമം പങ്കുതവക്കുന്നൊപണാ അര്ജുനതറെ ധീരെ? 
അനുജതറെ പത്ിതയ െങ്ങളപെയുമം പത്ിയാക്കുന്നൊപണാ യുധീഷ്ഠിരപറെയുമം 
ഭീമപറെയുമം മഹാത്ത്യമം? പജത്യഷ്ഠതറെ പത്ിതയ െങ്ങളപെയുമം പത്ിയാക്കുന്നൊ
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പണാ നകുലസഹപദവന്ാരുതെ സാന്ാര്ഗ്ഗീകെ്മം? മരുമകതള എല്ാ മക്കള്ക്കുമം 
വീെിച്ചു നലകലാപണാ മാൊ കുന്തിയുതെ നവശിഷ്ടത്യെ? സപഹാദരന്ാരായ 
അനവധിപപര്ക്ക് പത്ിയായിരിക്കുന്നൊപണാ ദ്രൗപദിയുതെ പാെിവ്രെത്യമം? 
ഇ്കാരമുള്ള സദാചാരവിരുദ്മായ കാരത്യങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടുനിലക്കുന്നൊപണാ ദ്രു
പദരാജതറെ ധര്മനിഷ്ഠ?”

“സാധാരണ സദാചാര ജീവിെത്ിനുപപാലമം നിരക്കാത് ഇത്രമം കാരത്യങ്ങ
ള്ക്ക് കൂട്ടുനിലക്കുവാന് അഷ്ടമാവൊരമായ നമുക്ക് സാധത്യമല്.” കൃഷ്ണതറെ പചാ
ദത്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്രമില്ാതെ എല്ാവരുമം െലകുനിച്ചു.

ദ്രുപദന് സമാധാനമായി. കുഞ്ഞുനാള്മുെലപക്ക അര്ജുനതനക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണന് 
ദ്രൗപദിപയാെ് പറയുമായിരുന്നു. അപപൊപഴ ഇഷ്ടതപെട്ടു തുെങ്ങിയൊണ്. എന്താ
യാലമം അര്ജുനതനത്തന്ന എതറെ മകള്ക്ക് പെിയായി ലഭിച്ചപല്ാ! ദ്രുപദന് 
മനസ്ാ കൃഷ്ണതന നമിച്ചു.

കുന്തിയുമം സമാശ്സിച്ചു. കൃഷ്ണതയന്നുമം പാഞ്ാലരാജതറെ പുത്രിതയന്നെിനാല 
പാഞ്ാലിതയന്നുമം വിളിക്കതപെടുന്ന ദ്രൗപദി അഷ്ടമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണ
തന ഭക്തിപൂര്വമം ഭജിച്ച് കൃൊര്ത്ഥയായി.

അര്ജുനന് തെല്ലു ജാ  ള ത്യെയുണ്ാതയങ്ിലമം ശ്ീകൃഷ്ണ വാണികളില അഭിമാനമം
തകാണ്.

അഷ്ടമാവൊര ശ്ീകൃഷ്ണന് ഏതൊരു കാരത്യവുമം സദാചാരപരമായി ്ാപയാഗി
കെയിലൂന്നി ധാര്്ികമായി മാത്രപമ നിര്വഹിക്കൂ. ധര്മവിരുദ്മായ യാതൊ
ന്നിനുമം കൂട്ടുനിലക്കുകയുമില്. വിഷ്ണുപദവതറെ ദശാവൊരത്ില അഷ്ടമാവൊര
മാണ് ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണന് . കൃഷ്ണസമഷേത്ില എത്ിയതുതകാണ്് ഇത്രയുമം 
പമാശമായ ഈ വി്യമം ഇവിെമംതകാണ്് അവസാനിക്കുമം. െീര്ച്ച. കുന്തി ചി
ന്തിച്ചു.

ഇെിനിതെ ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു -

“മാൊതവന്ന സ്ാനമം ദിവത്യപ്മത്ിതറെ നിസ്തുല മാതൃകയാകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ 
െതന്ന സന്താനങ്ങപളാെ് മാൊവായുമം, പെിപയാെ് പത്ിയായുമം, പിൊവിപനാ
െ് പുത്രിയായുമം, സപഹാദരങ്ങപളാെ് സപഹാദരിയായുമം വത്യെസ്ത സ്ാനങ്ങളില 
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നിലതകാള്ളുന്നു. അെില മാൊതവന്നൊണ് ഏ്വുമം പശ്ഷ്ഠമം.”

“മാൊവിന് സന്താനങ്ങതളല്ാമം തുലത്യരാതണന്നിരിപക്ക, എന്തായാലമം തുലത്യമാ
തയടുപത്ാളൂ എന്ന കുന്തിയുതെ വാക്കുകള്, െീര്ച്ചയായുമം, കുന്തിയുതെ മാൊതവ
ന്ന സ്ാന്കാരമുള്ള ഉത്രവാദിത്മം പൂര്ത്ിയാക്കല മാത്രമാണ്.” ശ്ീകൃ
ഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ധാര്്ികമായി അൊെ് സ്ാന്കാരമുള്ള അര്ഹെ്കാരമംമാത്രമം ഓപരാ
രുത്ര്ക്കുമം തുലത്യമാതയടുക്കാമം. രാജനീെി്കാരമം അൊണ് ഒരു രാജത്യതത് 
നിയമമം. അതല്ങ്ില അരാജകെ്വുമം അധാര്്ികെയുമം ദുരാചാരങ്ങളമം അര
പങ്ങറി, െലഫലമായുണ്ാകുന്ന അരഷേിൊവസ് ആ രാജത്യതത്ത്തന്ന കീഴ
െക്കുമം.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ഏതൊരു കാരത്യവുമം എപപൊഴുമം സ്ാന്കാരമം നീെിപൂര്വമം ധാര്്ികമായി 
മാത്രപമ നിര്വഹിക്കാവൂ. എങ്ില മാത്രപമ ബ്രഹ്മപദവപറെയുമം ശിവപദവപറെയുമം 
വിഷ്ണുപദവപറെയുമം നിരന്തരമായ അനുഗ്രഹമം ലഭിക്കൂ.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ദ്രൗപദി അര്ജുനതറെ മാത്രമം പത്ിയായുമം, യുധീഷ്ഠിരനുമം ഭീമനുമം അനുജതറെ 
ഭാരത്യയായുമം, നകുലനുമം സഹപദവനുമം പജത്യഷ്ഠതറെ പത്ിയായുമം ധാര്്ികമായി 
സ്ാനത്ിനുമം കുടുമംബ ബന്ങ്ങള്ക്കുമം അനുസരിച്ച് മാത്രമം ്ാപയാഗികമാ
യി യുക്തിപൂര്വമം തുലത്യമാതയടുക്കാമം.” 

നീെിയില അധിഷ്ഠിെമായ കൃഷ്ണതറെ വിധി്സ്താവമം ആര്് ഭാരെ സമംസ്കാര
ത്ിതറെ െിലകക്കുറിയായി.

“മാൊവ് െതറെ സന്താനങ്ങള്ക്ക് ആഹാരമം തുലത്യമായി നലകുന്നു. എന്നാല 
്ായത്ാലമം ശരീരത്ിതറെ ഘെനയാലമം സന്താനങ്ങളതെ ആഹാരത്ിതറെ 
അളവ് വത്യെത്യസ്തമാകുന്നു. അെിനാല ഓപരാ സന്താനത്ിനുമം ആവശത്യമായ 
ആഹാരമം നലകി വിശപെ്  ശമിപെിക്കുപമ്പാള് മാത്രപമ മാൊവിന് തൃപ്തിയാവു
കയുള്ളൂ. കൂൊതെ, മക്കളിലത്തന്ന പജത്യഷ്ഠന് കഴിക്കുന്നതുപപാതല അനുജന് 
കഴിക്കണതമന്നില്. പജത്യഷ്ഠതറെ ആഹാരത്ിതറെ അളവ് അനുജതന സമംബ
ന്ിച്ച് അധികമാതണങ്ില, അത്രയുമം കഴിക്കണതമന്ന് നിര്ബന്ിപെിക്കുന്നെ് 
ധര്മമാപണാ? അനുജതറെ ആഹാരത്ിതറെ അളവ് പജത്യഷ്ഠന് കഴിക്കുന്നെിപന
ക്കാള് കുറവാതണങ്ില, അത്രയുമം മാത്രപമ പജത്യഷ്ഠനുമം കഴിക്കാവൂ എന്ന് നിര്ബ
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ന്ിച്ചാല, ഫലത്ില പജത്യഷ്ഠനുമം പട്ടിണിയാവുകയപല്?” ശ്ീകൃഷ്ണ വാണികള് 
കുന്തിതയ ആശ്സിപെിച്ചു.

ഏതറ ഉപന്്വെിയാണ് ദ്രൗപദി. ശ്ീകൃഷ്ണ വചനങ്ങള് ദ്രൗപദിതയ സമംതൃപ്ത
യാക്കി.

“എല്ാവര്ക്കുമം സമമായല് മാൊവ് നലകുന്നെ്. സമമാതണങ്ില തചറിയ 
കുട്ടിക്കുമം വലിയ കുട്ടിക്കുമം ഒപര അളവായിരിക്കുമം. പപഷേ, അെ് ഏതറ ്യാ
സമുണ്ാക്കുമം. കാരണമം ഒപര അളവായെ്തകാണ്് തചറിയ കുട്ടിക്ക് ആഹാരമം 
അധികമായിരിക്കുമം. എന്നാല വലിയ കുട്ടിക്ക് െികയുകയുമില്. ഓപരാ സന്താ
നത്ിപറെയുമം ്ായമം, പദഹസ്ിെി അഥവാ ആപരാഗത്യമം, സ്ാനമം, പരാഗാദി 
അരിഷ്ടെകള് എന്നിവതയല്ാമം കണക്കിതലടുത്് മാത്രപമ മാൊവ് ആഹാരമം 
നലകുകയുള്ളൂ. ആഹാരമം സമമായി ഭാഗിക്കുപമ്പാള് സന്തുലിെമല്ാത്െിനാ
ല ധര്മമായിരിക്കില്. സന്തുലിെമം ആകുന്നു ധര്മമം. ഓപരാ സന്താനത്ിനുമം 
തുലത്യമായി അൊെ് സ്ാന്കാരമം പദഹസ്ിെിയുമം ്ായവുമം പരിഗണിച്ചാ
യിരിക്കണമം ആഹാരമം നലപകണ്െ്.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“സന്താനങ്ങളതെ പഷേമമാകുന്നു മാൊവിതറെ കര്ത്വത്യമം. അെിനാല മക്ക
ള്ക്ക്  ആവശത്യമായ ആഹാരമം അവരുതെ പദഹത്ിതറെ ഘെനയ്ക്കുമം ് ായത്ിനുമം 
സ്ാനത്ിനുമം അനുസരിച്ച് മാൊവ് തുലത്യമായി നലകുന്നു. അങ്ങതന നിര്വ
ഹിക്കുപമ്പാള് മാത്രപമ മാൊവിതറെ കര്ത്വത്യനിര്വഹണമം പൂര്ത്ീകരിക്ക
തപെടുകയുള്ളൂ. അപെ്കാരമം മാൊ കുന്തി തുലത്യമാതയടുപത്ാളൂ എന്ന് മാത്രപമ 
അരുളിയിട്ടുള്ളൂ. അതുതകാണ്് എല്ാവര്ക്കുമം അവരവരുതെ സ്ാനത്ിനുമം 
ബന്ത്ിനുമം അനുസരിച്ച് മാത്രമം തുലത്യമാതയടുക്കാമം.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“രാജവമംശജരായ പാണ്ഡവര്െതന്ന ഇത്രമം സദാചാര വിരുദ്മായ നെപെി
കള് നകതക്കാണ്ാല ്ജകളതെ സ്ിെി എന്തായിരിക്കുമം?” ഇെതക്കാന്നു നി
ര്ത്ിയ ശ്ീകൃഷ്ണന് എല്ാവപരയുമം വീഷേിച്ചു; ്പെത്യകിച്ച് ദ്രൗപദിതയ.

“ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയില ദ്രൗപദി ഒരിക്കലമം യുധീഷ്ഠിരതറെ പിെിവാശിപപാ
തല സപഹാദരന്ാരായ അഞ്് പപര്ക്കുമം പത്ിയാകാതമന്ന് സ്െിച്ചുതകാണ്
ല് അര്ജുനതന പെിയായി സ്ീകരിച്ചെ്. കടുത് വഞ്ന! സദാചാരപരമായി 
ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു സ്ത്രീയുതെ അവകാശതത് നിപ്ധിക്കുവാന് ഭരണാധി
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കാരിക്കുപപാലമം അധികാരമില്ാതയന്നിരിപക്ക, രാജബന്മുള്ള കുടുമംബത്ില 
അത്രമം അനീെി നെപെിലവരുത്തുവാന് എന്തിതറെ പപരില ആതരാതക്ക ശ്
മിച്ചാലമം ഒരിക്കലമം അമംഗീകരിക്കുവാന് പാെില്.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ഏതൊരു കാരത്യവുമം െീരുമാനിക്കുന്നെിന് ധാര്്ികെയില അധിഷ്ഠിെമായ 
സദുപദേശത്യമം, ശ്ദ്, ഉള്തക്കാള്ളല, നിരീഷേണമം, വിശകലനമം, അപഗ്രഥനമം, 
വിപവകമം തുെങ്ങിയവ നിര്ബന്മാകുന്നു. എങ്ിലമാത്രപമ അവ സദാചാരത്ി 
നുമം ധര്മത്ിനുമം ് ാപയാഗികെക്കുമം യുക്തിക്കുമം അനുപയാജത്യമായി ് ാവര്ത്ി 
കമാക്കുവാന് സാധിക്കൂ.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“അതുതകാണ്് ഒരാള് പറയുന്നെ് അപെ്കാരമം െതന്ന സ്ീകരിക്കുന്നെിനു
മുമ്പ് അെ് ധാര്്ികമായി അനുപയാജത്യമാപണാ, സ്ാന്കാരമം സ്ീകാരത്യ
മാപണാ, ്ാപയാഗികമാപണാ, യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നൊപണാ, സന്ര്ഭത്ിന് 
ഉചിെമാപണാ, െനിക്ക്  സ്യമം പയാജിച്ചൊപണാ എന്നിവതയല്ാമം വത്യക്തമാ
യി അെത്യന്തമം സൂക്ഷ്മെപയാതെ പരിപശാധിക്കണമം. അെിനുപശ്മംമാത്രപമ സ്ീ
കരിക്കപണാ അഥവാ െിരസ്കരിക്കപണാതയന്ന് െീരുമാനിക്കുവാന് പാടുള്ളൂ.” 
ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ഇവിതെ, വസ്തു എതന്തന്നുപപാലമം െിരക്കാതെയുള്ള മാൊ കുന്തിയുതെ വാക്കു
കതള, യഥാര്ഥത്ില, അര്ജുനതറെ പജത്യഷ്ഠനായ യുധീഷ്ഠിരന് ധാര്്ികമായി 
പരിപശാധിച്ച് സദാചാരത്ിന് പയാജിക്കുന്നവിധത്ില നകതക്കാണ്ിരുതന്ന
ങ്ില, മാനത്യെക്ക് നിരക്കാത് ഈ വി്യതത് വളതര തപതട്ടന്ന് പരിഹരി
ക്കാമായിരുന്നു. മാത്രമല്, സാധാരണയായ ഈ വി്യത്ിന് ഇത്രമാത്രമം 
്ാധാനത്യവുമം അമിെ്സക്തിയുമം ഉണ്ാകുമായിരുന്നില്. പിതന്ന സഭയ്ക് പച
ര്ന്നതുമല്പല്ാ?” ധാര്്ികമായി എങ്ങതനയായിരിക്കണതമന്ന വിശദീകര
ണമം ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ഇെിതനല്ാമുപരി, ആപയാധന പാെവത്ിതല മികവ് സ്യമംവരത്ിനുള്ള 
പയാഗത്യെയായി കണക്കാക്കിയ ദ്രുപദരാജതറെ ധാരണ െികച്ചുമം ധര്മവിരുദ്
മാകുന്നു. വത്യക്തമായ ജീവിെ വീഷേണവുമം, ധര്മ നിഷ്ഠയുമം, ്ാപയാഗികമായ 
ഉള്ക്കാഴ്ചയുമം, സെത്യസന്െയുമം, കഠിനാദ്്ാനത്ിനുള്ള സന്നദ്െയുമം, ്
യത്ിക്കുവാനുള്ള ഔത്സുകത്യെയുമം, ധനസമ്പാദനത്ിനുള്ള ധാര്്ികമായ 
പരിശ്മവുമം കര്ത്വത്യനിര്വഹണത്ിനുള്ള ദത്ശ്ദ്യുമം, മാൊപിൊ
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ക്കള്-സപഹാദര-സപഹാദരി-ബന്ധുക്കള് തുെങ്ങിയവരില മിത്രെയുള്ളവര്ക്ക് 
ധാര്്ികമായ ഉത്രവാദിത്ങ്ങള് കൃെത്യമായി തചയ്തുതകാടുക്കുന്നെിലള്ള 
ശ്ദ്യുമം, അന്വിശ്ാസങ്ങതള െിരിച്ചറിഞ്് സ്യമം അെില ഉള്തപെൊ
തെ സമംശുദ് ഭക്തിയില നിലതകാണ്് സദാചാരത്ില അധിഷ്ഠിെമായ ജീ
വിെചരത്യയുമം, ശക്തവുമം ധാര്്ികവുമായ സാമൂഹിക ബന്ങ്ങളമം, കാലത്ി
തറെ മാ്ങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിൊവശത്യങ്ങതള പനെിതയടുക്കന്നെിലള്ള 
നനപുണത്യവുമം, അവസരങ്ങള്ക്കുമം സന്ര്ഭങ്ങള്ക്കുമം അനുസരിച്ച് ധര്മത്ില 
അധിഷ്ഠിെമായ ചടുലവുമം എന്നാല കൃെത്യവുമായ ്വര്ത്നങ്ങളമം, സഹിഷ്ണുെ
യുമം, ശാസ്ത്രപഠനവുമം, സാപങ്െിക പരിജ്ാനവുമം, ഈശ്ര ഭക്തിയുമം - ഇതെ
ല്മാകുന്നു രാജനീെി്കാരമം പരിഗണിപക്കണ്ൊയ ്െിശ്രുെ വരതറെ പയാ
ഗത്യെകള്.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“അെനുസരിച്ചുള്ള പയാഗത്യെകളപണ്ാതയന്ന് വളതര വത്യക്തമായി നിരീഷേി
ക്കുകയാണ് പവണ്െ്. മമംഗലത്യമം മത്സരമല്. ഇവിതെ നെത്ിയതുപപാതല, 
സഭയിലതവച്ച് ്െിശ്രുെ കനത്യക മറ്റുള്ളവര്ക്കിെയിലനിന്നുമം വരതന െി
രതഞ്ടുക്കുപമ്പാള്, സ്യമംവരത്ില പതങ്ടുത് മത്ല്ാവരുമം ഫലത്ില 
അപമാനിക്കതപെടുകയാണ്. വിവാഹമം വത്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളപെയുമം 
സ്ീകാരത്യെയുപെയുമം കാരത്യമാണ്. തപാതുപവദിയില ്ദര്ശിപെിക്കതപെപെണ്
െല്. സ്കാരത്യെയാണ് ജീവിെപങ്ാളിതയ െിരതഞ്ടുക്കുന്നെിനുള്ള പവദി. 
അെത്യാവശത്യമം പവണ്വര്, അതുമം െികച്ചുമം ഉത്രവാദിത്തപെട്ട കുടുമംബക്കാരുമം 
സുഹൃത്തുക്കളമംമാത്രമം ഉണ്ായിരിപക്കണ് സ്കാരത്യ ചെങ്ങാണെ്. അനവധിപപ
ര് ഒരു പവദിയില ഒപര പവളയിലത്തന്ന അണിനിരന്ന് അെില ഇഷ്ടതപെട്ട 
ഒരാതള മാത്രമം സഭതയ സാഷേിയാക്കി ്െിശ്രുെ കനത്യക െിരതഞ്ടുക്കുപമ്പാ
ള്, െീര്ച്ചയായുമം, മറ്റുള്ളവതരതയല്ാമം ഷേണിച്ചുവരുത്ി അപമാനിക്കലകൂെിയാ
കുന്നു. അനുവദിക്കതപെപെണ്ൊയ ഒരു കീഴ്വഴക്കമല്ിെ്. മാത്രമല്, അപമാനിക്ക
തപെടുപമ്പാള് ശത്രുെയാണുണ്ാവുക. സുഹൃദ് രാജത്യങ്ങതളല്ാമം അപമാനിെരായി 
ശത്രുക്കളാകുവാന് ഇെ് കാരണമായിത്ീരുമം.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“വളതര മുപമ്പ നാമം ഇക്കാരത്യമം രാജാ ദ്രുപദപനാെ് വത്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പപഷേ, 
അപദേഹമം അെ് ഗരൗരവത്ില എടുത്ില്. അവതയല്ാമം ഓപരാരുത്രുപെയുമം 
സ്ന്തമം െീരുമാനമം. ധര്മമം എ്കാരതമന്ന് തവളിതപെടുത്തുന്നപൊതൊപെമം ധര്മ
വിരുദ്മായ യാതൊന്നിപനാടുമം കൂട്ടുനിലക്കാെിരിക്കുക - അൊകുന്നു നമ്മുതെ 
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ധര്മനിഷ്ഠ. സ്യമം ആവശത്യതമങ്ില അനുസരിക്കാമം, അതല്ങ്ില നിരസി
ക്കാമം. ഏെിനുമം അെിതറെ ഫലമുണ്ായിരിക്കുമം.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“നാമം സ്യമംവരത്ില പതങ്ടുത്ിട്ടില്. പപഷേ നമുക്കറിയാമം എന്ത് സമംഭവി
ക്കുതമന്ന്. അതുതകാണ്ാണ് നാമം പനരിട്ട് ഇവിതെ ദ്രുപദ സന്നിധിയില എത്ി 
സദാചാരവിരുദ്മായ ഈ വി്യത്ിതറെ ധാര്്ികമായ വിധി അറിയിക്കു
ന്നെ്. ഇവതയാരിക്കലമം നമ്മുതെ അവൊര ചരിെത്ിന് അപശ്രുെിയാകുവാന് 
പാെില്. ഇവിതെ യുധീഷ്ഠിരനിതല ധാരണയിതല അപകെക്ക് നാമം ഒരിക്കലമം 
കൂട്ടുനിലക്കില്. അതുതകാണ്് ഈ വി്യത്ില ധര്മമം എ്കാരതമന്ന് വത്യ
ക്തമാക്കി.” ഭഗവാന് ശ്ീകൃഷ്ണതറെ ഭാവത്ിന് ഗമംഭീരത്യെ െിലകമം ചാര്ത്ി.

ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“എല്ാത്ിനുമുപരി, ഇന്നതത് അവസ്യില പാണ്ഡവര്ക്ക് ്ാഥമികാവശത്യ
ങ്ങള്പപാലമം നിറപവറ്റുവാന് ഇെമില്ാതെ അലയുപമ്പാള്, അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാ
രമാണ് ആദത്യമായി പൂര്ത്ിയാപക്കണ്െ്. എപപൊഴുമം ്ശ്നങ്ങപളാെ് ധര്മാധി
ഷ്ഠിെമായ സമീപനമായിരിക്കണമം ഉണ്ായിരിപക്കണ്െ്. എങ്ില മാത്രപമ 
ക്രിയാത്കെ രൂപമംതകാള്ളുകയുള്ളൂ.”

“ദശരഥരാജന് നലകിയ വരദാനപൂര്ത്ീകരണതമന്ന ഭാപവന രാജമഹി്ി 
നകപകയി സപ്തമാവൊര ഭഗവാന് ശ്ീരാമതന വനവാസത്ിന് അയക്കണ
തമന്ന് ദശരഥപനാെ് ആവശത്യതപെട്ടപപൊള് അവിടുന്ന് തചയതെന്താണ്? ശ്ീ
രാമപനാെ് അപനത്യ്ിച്ച് കാരത്യകാരണങ്ങള് വിശകലനമം തചയ് രാജസഭകൂെി 
മന്തി്മുഖരുപെയുമം ്ജകളപെയുമം സമഷേമം ശ്ീരാമപനാടുള്ള പചാദത്യരൂപപണ 
വത്യമംഗമായി വി്യതത് അവെരിപെിച്ച് ശ്ീരാമതറെ നീെിപൂര്വകമായ വിധി 
നെപൊക്കി. സ്യമം കു്ക്കാരനാതണന്ന് െിരിച്ചറിഞ് ദശരഥന് രാജാധികാ
രത്ിലനിന്നുമം സ്യമം ഒഴിഞ്് അനുഗ്രഹീെനായ ശ്ീരാമതന മഹാരാജാ
വായി അവപരാധിച്ചു. വാക്ക് നലകിയ സാഹചരത്യമം മുെല എല്ാമം കൃെത്യമായി 
ധര്മമാപണാതയന്ന് പരിപശാധിച്ച് കു്ക്കാതര െിരിച്ചറിഞ്് ശിഷേ വിധിച്ച 
ശ്ീരാമന് ബന്ങ്ങളില അെിമതപെൊതെ സ്െന്തവുമം നീെിപൂര്വകവുമം ധാ
ര്്ികവുമായ വിചാരണയിലൂതെ വിധി നിശ്ചയിച്ചു. ദശരഥനുമം നകപകയിയുമം 
മന്ഥരയുമം കു്ക്കാതരന്ന് വിധിതച്ചങ്ിലമം, കു്ത്ിന് ആസ്പദമായ ദുരുപദേശത്യമം 
നെപൊക്കാത്െിനാലമം സഭയിലതവച്ച് ്ജാസമഷേമം കു്വാളികതളന്ന് തെ
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ളിയിയ്കതപെട്ടെിനാല സമംഭവിച്ച അപമാനവുമം െന്മൂലമുള്ള െിരസ്കരിക്കതപെെലമം 
അനുഭവിക്കതപെപെണ്ൊയ ശിഷേയുതെ കാലാവധിപയക്കാള് നിലനിലക്കുന്ന
തുമം ഗരൗരവപമറിയതുമായെിനാല, ഒരു കു്ത്ിന് ഒരു ് ാവശത്യമം മാത്രമം ശിഷേ 
അനുഭവിച്ചാലമെിതയന്നതുമം കാരണമായി ധാര്്ികെയുതെ അെിസ്ാനത്ി
ല ദശരഥപനയുമം നകപകയിയുമം കു്വിമുക്തരാക്കി. ഏതൊരു സാഹചരത്യതത് 
ഏതൊരു ്ജയാപണാ രാജത്യപദ്ാഹത്ിനുപവണ്ി ഉപപയാഗിക്കുന്നെിനുള്ള 
അവസരമാക്കി മാറ്റുവാനായി മറ്റുള്ളവതര വശമംവദരാക്കി കു്കൃെത്യമം തചയ്യുവാ
ന് പ്രിപെിക്കുന്നെ്, അത്രത്ിലള്ളവതര മാതൃകാപൂര്വമം കഠിനമായി ശി
ഷേിപക്കണ്െ് നിര്ബന്മാതണന്ന െിരിച്ചറിവിനായി ശ്ീരാമന് മന്ഥരതയ 
ശിഷേിക്കുകയുമം തചയ്തു.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു. 

“ആരുപെയുമം ധര്മവിരുദ്മായ വാക്കുകള് അനുസരിപക്കണ്െില്ാതയന്നുമം, 
കര്ത്വത്യനിര്വഹണത്ിന്  ഒരിക്കലമം വരദാനമം നലകുവാന് പാെില്ാതയ
ന്നുമം, രാജാവ്  എന്ന സ്ാനത്തുള്ള വത്യക്തിക്ക് രാജാധികാരതത് സ്ന്തമം ഇച്ഛ
ക്കുമം കുടുമംബത്ിനുപവണ്ിയുമം ഉപപയാഗിക്കുക എന്നെിലൂതെ ചൂ്ണമം തചയ്യു
വാനുമം അധികാരമില്ാതയന്നുമം, കു്വാസനപയാതെ കൃെത്യനിര്വഹണത്ിന് 
െയ്യാറാകുന്നവതര ബന്ങ്ങള്ക്കുമം സ്ാനങ്ങള്ക്കുമം അെീെമായി രാജനീെി
്കാരമം ധാര്്ികമായി വിചാരണ തചയ് ശിഷേ വിധിച്ച് നെപൊക്കുക എന്നെ് 
ഒരു രാജത്യതത് ഭരണവത്യവസ്ക്കുമം ്ജാപഷേമത്ിനുമം രാജനീെിക്കുമം അനി
വാരത്യതമന്ന് പലാകത്ിന് വത്യക്തമാക്കിതക്കാടുത് യഥാര്ത്ഥ സപ്തമാവൊര 
ശ്ീരാമചരിെമം ഇത്രുണത്ില, ഇവിതെ, സദാചാരവിരുദ്മായ ഒരു ഹീന
കൃെത്യമം നെപൊക്കുന്നെിനായി കരുക്കള് നീക്കുന്ന ഈ സന്ര്ഭത്ില ്സക്ത
വുമം വിധി്സ്താവത്ിന് ഏതറ സഹായകരവുമാകുന്നു.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

“ലിഖിെ ഭരണഘെനയിലൂതെ ്ജകതളതയല്ാമം ഭരണാധികാരിയുതെ സ്ാന
ധികാരത്ിലമം നിയന്തണത്ിലമം പമലപനാട്ടത്ിലമം നിലനിലക്കുന്ന ജീവി
ൊവശത്യങ്ങള്തക്കല്ാമുള്ള ഉലപൊദന സമംഭരണ വിെരണ സമംരഭങ്ങളപെയുമം 
സ്ാപനങ്ങളപെയുമം ഉെമസ്രാക്കുന്ന ഉെമസ്ാവകാശ പദ്െിപയാതൊപെമം 
രാജാവുമം മന്തിമാരുമം ഉള്തപെതെ ഭരണനിര്വഹണ സ്ാനപത്യ്ക്കുള്ളവതര ്ജ
കള്ക്ക് തെരതഞ്ടുക്കാവുന്ന പഷേമരാഷ്ടമം നെപൊക്കിയ, നമ്മുതെ പൂര്വാവൊര 
ശ്ീരാമചരിെമം സു്ധാനമാകുന്നു. ഉെമസ്ാവകാശ പദ്െി്കാരമം അൊെ് 
വര്്തത് എല്ാ സമംരമംഭങ്ങളപെയുമം സ്ാപനങ്ങളതെയുമം തൊഴില തചയ്യുന്ന
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വര്ക്കുള്ള അര്ഹമായ ്െിഫലമം ഉള്തപെതെ ആതക തചലവുകള് കിഴിച്ചുള്ള 
ആതക മിച്ച സമംഖത്യയില പകുെി രാജത്യത്ിതറെ കരുെല ധനത്ിപലയ്ക്കുമം അവ
പശ്ിയ്ക്കുന്ന പകുെി തുലത്യമായി എല്ാ ്ജകള്ക്കുമം അനുവദിയ്ക്കുമം. തൊഴിലി
നുള്ള ്െിഫലപത്ാതൊപെമം ഭരണാധികാരിയില നിന്നുമം മിച്ചസമംഖത്യയില 
നിന്നുള്ള വിഹിെമം അധിക വരുമാനമായി കൃെത്യെപയാതെ ലഭിയ്ക്കുന്നെിനാല 
രാഷ്ടപത്ാപൊപെമം ്ജകളമം സാമ്പത്ിക ഭദ്െയുള്ളവരാകുമം.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തു
െര്ന്നു.

“നാമം, ഇപപൊള്, ദ്ാരകയില നെപൊക്കിതക്കാണ്ിരിയ്ക്കുന്നതുമം തുെര്ന്ന് വിവിധ 
രാജത്യങ്ങളായി ചിെറിക്കിെക്കുന്നവതയ കൂട്ടിപച്ചര്ത്് ഏക ഭാരെ രാഷ്ടമാക്കി 
നാമം നെപൊക്കുന്നതുമായ പഷേമരാഷ്ട നിയമങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമായ െീരുമാന
ങ്ങളാകുന്നു അറിയിച്ചെ്.” ശ്ീകൃഷ്ണന് അറിയിച്ചു.

(കൂടുെല വായിയ്ക്കുക: യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരിെമം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രമംഗമം. 
കലകി യഥാര്ത്ഥ പൂര്വാവൊര ചരിെമം തവളിതപെടുത്തുന്നു.)

ശ്ീകൃഷ്ണ വചനങ്ങള് കുന്തിതയ ആശ്ചരത്യതപെടുത്ി! കുന്തി ഭക്തിപൂര്വമം ശ്ീകൃ
ഷ്ണതന നമിച്ചു.

നിശബ്നായ യുധീഷ്ഠിരനില പക രൂപമംതകാള്ളുകയായിരുന്നുതവങ്ിലമം മറി
തച്ചാരു പചാദത്യമുെിര്ക്കുവാന് സാധിച്ചില്.

“മാൊ കുന്തിയുമം ദ്രൗപദിയുമം ഉള്തപെതെയുള്ള പാണ്ഡവരുതെ സുരഷേിെെ്ത്ി
നുമം ജീവിെ വിജയത്ിനുമം ആവശത്യമായതെല്ാമം ധാര്്ികമായി െീരുമാനി
ക്കാമം. ശ്ീകൃഷ്ണതറെ മഹനീയ സാന്നിധത്യമുണ്ാകണമം!!” ദ്രുപദതറെ വാക്കുകള് 
അവസപരാചിെമായി.

“അതത! എലലോ്ഥം ധലോര്്ികമലോയി രലോജനീതിക്ക് അനുശയലോജ്യമലോയി മലോത്്ഥം 
തീരുമലോനിയ്കലോ്ഥം. ദ്രൗപദി അര്ജുനതറെ മലോത്്ഥം പത്ിയലോകുന്നു. യുധീഷ്ിര
നു്ഥം ഭീമനു്ഥം അനുജതറെ പത്ിയു്ഥം, നകുലസഹശദവന്മലോര്ക്ക് ശജ്യഷ്തറെ 
പത്ിയുമലോകുന്നു. തല്യമലോയു്ഥം ധലോര്്ികമലോയു്ഥം കുടു്ഥംബസ്ഥംവിധലോനത്തിന് 
അനുശയലോജ്യമലോയു്ഥം മലോത്്ഥം നീതിപൂര്വ്വ്ഥം സദലോേലോരപരമലോയ മലോതൃകയലോയി 
പ്രശ്ലോഭിച്് ഭലോരത സ്ഥംസ്കലോരത്തിതറെ യ്സ്് നിലനിര്ത്തുക.” ശ്ീകൃഷ്ണന് 
തടര്ന്നു.

http://kalkipurana.com/ml/draupadi/
https://www.kalkipurana.com/ml/sreeraman/


33 of 36

ദ്രൗപ്ീപതി അര്ജുനന് മാദതരം - ദ്ീകൃഷ്ണന്

“ദ്രൗപദിയുമം എല്ാവപരാടുമം അൊെ് സ്ാന്കാരമം മാത്രമം സമ്പര്ക്കമം പുല
ര്ത്തുക. കാരണമം, ഒരിക്കലമം സാധാരണ സപഹാദരങ്ങളിതലാന്നുമം ഇത്രതമാ
രു ആഗ്രഹമം ഉണ്ാവാറില്. ഇവിതെ സമംഭവിച്ച് യാഥാര്ത്ഥത്യമായിതല്ങ്ിലമം, 
പമാഹമായി അവ വന്നുപചര്ന്നതുതകാണ്് ദ്രൗപദി വളതര ശ്ദ്പയാതെ മാത്രപമ 
എല്ാവപരാടുമം അൊെ് സ്ാനങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഇെപഴകാവൂ. അതല്ങ്ില 
അവ സമംശയങ്ങള്ക്കുമം നിരൂപണങ്ങള്ക്കുമം അെിത്റപാകി ജീവിെതത് 
സാരമായി ബാധിക്കുവാനിെയാകുമം.  ഈശ്രനാനുഗ്രഹത്ാല രാജനീെി്
കാരമുള്ള പരമാര്ത്ഥമായ അറിവാണ് പഷേമാധിഷ്ഠിെ ഭരണവുമം ്ജാപഷേമ
വുമം അനുവദിക്കുന്നെ്.” ശ്ീകൃഷ്ണന് തുെര്ന്നു.

ശ്ീകൃഷ്ണ വാണികള് യുധീഷ്ഠിരന് ഉള്തപെതെ പാണ്ഡവര്ക്ക് അസ്ാസ്ത്യമം ഉള
വാക്കിതയങ്ിലമം അവതരല്ാമം സ്ീകരിക്കുവാന് നിര്ബന്ിെരായി. 

ദ്രൗപദിയ്ക് അര്ജുനതറെ മാത്രമം പത്ിയായി അഭിമാനപത്ാതെ ജീവിക്കുന്നെി
ന് അവസരതമാരുക്കി അനുഗ്രഹിച്ച ശ്ീകൃഷ്ണതറെ തൃപൊദപത്ങ്ങളില കുന്തിയു
തെ അനന്തപകാെി ്ണാമമം!! •

്കാശ സ്രൂപത്ില പജത്യാെിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മപലാകത്ിലമം ശിവ
പലാകത്ിലമം വിഷ്ണുപലാകത്ിലമം നിലതകാള്ളുന്ന പദവവര്ഗ്ഗത്ിതറെ (ബ്രഹ്മ
പദവ ശിവപദവ വിഷ്ണുപദവ) യഥാര്ത്ഥ നിയമങ്ങളമം ആരാധനാക്രമങ്ങളമം അറി
യുന്നെിന് കലകിപുരി പഷേത്ര നിയമങ്ങള് വായിയ്ക്കുക. 
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