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ഉള്ളടക്കം

1. കലകിപുരി പബ്ിക്കേഷന്

2. വസ്തുതകള്

3. ചരിത്രപരമായ ഋഷിക്പ്രാക്ത തതളിവുകള്

4. ഗാന്ാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും സുപ്രധാന രുംഗും
    കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ പൂര്വാവതാര ചരിതും തവളിതപെടുത്തുന്നു.
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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്ജന്ും ചരിത്രപരമായ തതളിവുകള് - കലകി
ജന്ാന്തരങ്ങളിലൂതെയള്ള ജരീവതറെ യാത്ര ചരിത്രപരമായി തവളിതപെടുത്തുന്ന 
പുസ്തകും. 
അഗസ്തത്യ മഹര്ഷിയും വിശ്ാമിത്ര മഹര്ഷിയും എഴുതിയ ഋഷിക്പ്രാക്ത പുരാ 
തന നാഡി താളിക്യാലകളിതല 6 സുപ്രധാന അദ്ത്യായങ്ങള്. മലയാളത്ില 
ആദി തമിഴ് ക്്ാകങ്ങളും, മലയാള അര്ത്ഥവുും പദാനപദ ഗദത്യവിവര്ത്നവുും 
വിവരണവുും സഹിതും. ശിവക്ദവ - പാര്വതിക്ദവി ദിവത്യസുംഭാഷണും.
2. കലകിപുരി ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങള്.
3. ദ്രൗപദരീപതി അര്ജുനന് മാത്രും - ശ്രീകൃഷ്ണന്.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ പൂര്വാവതാര ചരിതും തവളിതപെടുത്തുന്നു.
4. യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ ചരിതും: പ്രഥമഘട്ട സുപ്രധാന രുംഗും.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്രീരാമ പൂര്വാവതാര ചരിതും തവളിതപെടുത്തുന്നു.
5. ഗാന്ാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും സുപ്രധാന രുംഗും.
കലകി യഥാര്ത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ പൂര്വാവതാര ചരിതും 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. Gandhari and Sree Krishna Most Important Scene. Kalki Revealed.
9. Kalki Purana by Agastya & Vishvamitra. ShivaDeva-ParvathiDevi 
Divine Conversation. 
      Read More: English | Malayalam
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വസ്തുതകള്

ക്കാൊനക്കാെി മനഷത്യരില നിന്നുും പ്രക്തത്യകമായി ഒരാതളമാത്രും ക്വര്തിരിച്ച
റിയവാന് കഴിയന്നതതങ്ങതന?

വത്യതത്യസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്ിലും ഓക്രാ മനഷത്യനും ഒരു രൂപും, മുഖും, ആകൃതി, 
ഘെന, വിരലെയാളും തുെങ്ങിയവയണ്ാകുും. അതില വത്യതത്യാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകുും. അതുതകാണ്ാണ് ഓക്രാരുത്ക്രയും തിരിച്ചറിയവാന് സാധി
ക്കുന്നത് . സാര്വജനരീനമായി അുംഗരീകരികേതപെടുന്ന വസ്തുതയാണിത്.

ഭഗവാന് ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും രാജാവായിരുന്നു. മനഷത്യനും അവതാരവുമാ
കുന്നു.  അകോലത്തുും ധാരാളും മികവു് ചിത്രകാരന്ാരുും ശില്ികളും ഉണ്ായി
രുന്നു.

അകോലത്് സൂഷേിച്ച സപ്തമാവതാര ശ്രീരാമക്റെയും അഷ്ടമാവതാര ശ്രീകൃ
ഷ്ണക്റെയും യാഥാര്ത്ഥ വിഗ്രഹവുും ചിത്രവുും ഇക്പൊള് ലഭത്യമായിരുന്നുതവങ്ില, 
നിരവധി ശില്ികള് തകാത്ിതയടുത് വത്യതത്യസ്ത രൂപവുും മുഖവുും ക്ദഹഘെന
യും ആകൃതിയമായി ശ്രീരാമക്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണക്റെയതമന്ന ക്പരില ഇക്പൊള് പ്ര
ചാരത്ിലള്ള അക്നകും ചിത്രങ്ങക്ളയും വിഗ്രഹങ്ങക്ളയും ശില്ങ്ങക്ളയും അും
ഗരീകരിക്കുമായിരുക്ന്നാ?

ശ്രീരാമക്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണക്റെയും യഥാര്ത്ഥ ചിത്രവുും വിഗ്രഹവുുംക്പാലും സൂഷേി
ച്ചു നിലനിര്ത്ാത്തിനാല ലഭത്യമല്ാതിരിക്കേ അവതാര ചരിതത്ില നിന്ി
തമായ കല്ിത കഥകള് കൂട്ടിക്ച്ചര്ത്് വികലമാക്കുവാന് പ്രയാസതമന്ത്?

ഗാന്ിജിയതെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രും ലഭത്യമായതിനാല മക്്തതങ്ിലും രൂപും വരച്ച് 
അത് ഗാന്ിജിയാതണന്ന് കരുതി നിന്ിക്കേണ്തില്.

ഈ നിയമും എക്പൊഴുും എല്ാവര്ക്കുും എല്ാ കാരത്യങ്ങള്ക്കുും ബാധകമാവുന്നു.

യഥാര്ത്ഥത്ില സുംഭവിച്ചത് അറിയക എന്ന മരൗലികാവകാശതത് ബഹുമാ
നിക്കുന്നു. ആ സദുക്ദേശത്യും മാത്രക്മയള്ളൂ. •                             Read More
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവുംബര് 2ന് വായിച്ച അഗസ്തത്യ മഹര്ഷി എഴുതിയ കലകിയതെ അഗ
സ്തത്യ മഹാശിവനാഡി തുലത്യും വിക്വകാനന് പൂര്വാവതാര ശാന്തികാണ്ഡത്ില 
നിന്നുും. ശിവക്ദവ - പാര്വതിക്ദവി ദിവത്യസുംഭാഷണും.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

അരുള്വെിവായ് നിന്ടിടുവരീര് അയ്യന്പാദും (2):1:1.

അെിതതാഴുത് മകന്ശാന്തി ക്ദവിയാനും (2):1:2.

അരുള്വെിവായ്=ദിവത്യസ്രൂപത്ില,നിന്ടിടുവരീര്=നിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാദും=അവിടുതത് തൃപൊദങ്ങളില, അെിതതാഴുത്=നമസ് കേരിച്ച്, മകന് ശാ
ന്തി=മകതറെ ശാന്തികാണ്ഡും , ശാന്തി=ശാന്തികാണ്ഡും അഥവാ പൂര്വജന്കാ
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ണ്ഡും (13-ാും കാണ്ഡും), ക്ദവിയാനും= നാും പാര്വതിക്ദവി, യാന്=ഞാന്, നാും.

ദിവ്യസ്വരൂപത്തില് (2):1:1:1. നിലകകലോള്ളുന്ന (2):1:1:2. അവിടുകത്ത തൃപ്ലോദങ്ങളില് 
(2):1:1:3. നമസ് ക്കരിച്് (2):1:2:1. (ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് അശതപ്രകലോര്ഥം ശേര്ക്കുന്നുകവന്ന് മലോത്്ഥം) 
മകകറെ ശലോന്ികലോണ്്ഥം (പൂര്വ്വജന്മകലോണ്്ഥം) (2):1:2:2. (അറിയിച്ചുതരുവലോനലോയി) 
നലോ്ഥം പലോര്വ്വതിശദവി (അങ്ങശയലോട് അശപക്ിക്കുന്നു). (2):1:2:3. 

 - പലോര്വ്വതിശദവി

പാര്വതിക്ദവിയതെ ദിവത്യവാണികക്ളാതെയാണ് കലകിയതെ വിശ്വിഖത്യാത 
വിക്വകാനന് പൂര്വാവതാരതത്ക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ത്യായും ആരുംഭിക്കുന്നത്.

മകകറെ പൂര്വ്വജന്മ വൃത്തലോന്ങ്ങള് അറിയിക്കണകമന്ന് പലോര്വതിശദവി ശിവശദവ
ശനലോട് അശപക്ിച്ചു. നലോ്ഥം ശദവി എന്ന് സ്വയ്ഥം അറിയിച്ചുകകലോണ്ലോണ് പലോര്വതിശദവി 
ശേലോദിയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുള്വാരാ എനനക്കട്ട അന്മ്പുക്ദവി (2):1:3.
ഇവന്തണകേ് ക്ഗാപകുമാര് നാമുംകണ്് (2):1:4.
കണ്്പിന് അഖിലാനന് സ്ാമിയാകി (2):2:1.
കൂരിെക്വ ദശമാവതാരും കലകിയിന്നാള് (2):2:2.

ഇരുള്വാരാ=പ്രകാശിതമായ, എനനക്കട്ട=നക്്ാെ് ക്ചാദിച്ച (എക്ന്നാെ് 
ക്ചാദിച്ച), അന്മ്പുക്ദവി=പ്രിയക്ദവി!, ഇവന്തണകേ്=ഇക്ദേഹത്ിതറെ, ക്ഗാ
പകുമാര്നാമുംകണ്്=(ആദത്യതത്) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്, കണ്്പിന്=അതിന 
ക്ശഷും, അഖിലാനന് സ്ാമിയാകി=അഖിലാനന് സ്ാമിയായി, കൂരിെക്വ=അ
റിയിക്കുന്നതായ (ഓല വായിക്കുന്ന സന്ര്ഭത്ില), ദശമാവതാരും കലകി=ദ
ശമാവതാരും കലകി, ഇന്നാള്=ഈ കാലത്് (ഇക്പൊള്).
പ്രകലോശിതമലോയി (2):1:3:1. നശ്ലോട് ശേലോദിച് (2):1:3:2. പ്രിയ ശദവി! (2):1:3:3. ഇശദേഹ
ത്തികറെ (2):1:4:1. (ആദ്യകത്ത) ശപര് ശ�ലോപകുമലോര്. (2):1:4:2,3. അതിനുശശഷ്ഥം (2):2:1:1. 
അഖിലലോനന്ദസ്വലോമിയലോയി. (2):2:1:2,3. അറിയിക്കുന്ന (2):2:2:1. ഇശപ്ലോള് (2):2:2:3(2). ദശ
മലോവതലോര്ഥം കല്കി. (2):2:2,3(1).        - സര്വ്വലോധികലോരി പരമഗുരു ശിവശദവന് 

ശിവക്ദവന് പാര്വതിക്ദവിക്യാെ് കലകിയതെ പൂര്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറിയിക്കുകയാണ് തുെര്ന്നുള്ള ക്്ാകങ്ങളില.
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ആദത്യമായി കലകിയതെ ഔക്ദത്യാഗിക നാമക്ധയവുും സുപ്രധാന സ്ാനവുും 
വത്യക്തമാകേിയക്താതൊപെും മുമ്പുണ്ായിരുന്ന രണ്് നാമക്ധയങ്ങളും ശിവക്ദവന് 
അറിയിച്ചു.

(തചറുപെത്ില മാതാപിതാകേള് നലകിയ) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്. അതിനക്ശഷ 
(മുള്ള സനത്യാസ നാമക്ധയമാണ്) അഖിലാനന് സ്ാമി. പിന്നരീൊണ് കലകി 
എന്ന ഔക്ദത്യാഗിക നാമക്ധയവുും ദശമാവതാരും എന്ന സമുന്നത സ്ാനവുും 
അറിയിക്കുന്നത്. താളിക്യാല വായിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്് ദശമാവ 
താരും കലകി.

കലകി എന്ന ക്പര് ഗസ്് വിജ്ാപനത്ിലൂതെ നിയമ പ്രാബല്ത്യും വരുത്ി
യതിതറെ വിശദ വിവരങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്നു.

ക്കരള ഗസ്് 1999 ജൂനല 6, ക്വാളത്യും 44, നമ്പര് 27, പാര്ട്ട് 4ല ക്ഗാപകു
മാര് എന്ന ആദത്യതത് ക്പരുും ഒപ്ും മാ്ി അഖിലാനന്സ്ാമി എന്ന ക്പരുും 
പുതിയ ഒപ്ും സ്രീകരിച്ചു. വരീണ്ും ക്കരള ഗസ്്  2000 ജനവരി 11, ക്വാളത്യും 
45, നമ്പര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖിലാനന് സ്ാമി എന്ന ക്പരുും ഒപ്ും മാ്ി Kalki 
എന്ന ക്പരുും പുതിയ ഒപ്ും സ്രീകരിച്ചു. ഇനരീഷത്യലില്, Kalki എന്ന ക്പര് മാത്ര
ക്മയള്ളൂ. ഇക്പൊഴതത് നാമക്ധയും: Kalki.
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സാധാരണ നാഡിതാളിക്യാലകളില ഒരു ക്പര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വിളിക്പെ
രുകതള ഔക്ദത്യാഗിക നാമക്ധയങ്ങളായ് പരിഗണിയ്ക്കുകയില്. അതിന ക്രഖാ
മൂലമുള്ള പ്രാബല്ത്യമുണ്ാകില്. എന്നാല കലകിയതെ പൂര്വനാമക്ധയങ്ങളില 
ക്ഗാപകുമാര് എന്നത് എസ്എസ്എലസി പുസ്തകത്ിലും അഖിലാനന് സ്ാമി 
എന്നതുും കലകി എന്നതുും ടസ്റ് ക്രഖകളിലമുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്പരുകളും 
ക്കരള ഗസ്് വിജ്ാപനത്ില ക്രഖാമൂലമുണ്്. ക്കരള ഗസ്് വിജ്ാപന
ത്ിലൂതെ ഇക്പൊഴതത് ഔക്ദത്യാഗിക നാമക്ധയും കലകി ആകുന്നു എന്നതുും 
ക്രഖാമൂലും കൃതത്യത വരുത്ിയിട്ടുണ്്. കലകിയതെ നാഡിതാളിക്യാലകളതെ 
കൃതത്യതയ്ക് ഇതാവശത്യമാണ്.

2004 നവ്ഥംബര് 16ന് വലോയിച് അ�സ്്യ മഹര്ഷി എഴുതിയ കല്കി
യുകട മഹലോശിവനലോഡി സൂക്ലോല് സൂക്ഷ്മ കലോണ്ത്തില്നിന്നു്ഥം. 
ശിവശദവ - പലോര്വതിശദവി ദിവ്യസ്ഥംഭലോഷണ്ഥം.

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

അവതാരും തവളിതപെടുക്മ എനതരുളാതല (1):25:2.

അവതാരും തവളിതപെടുക്മ എനതരുളാതല = നമ്മുതെ ദിവത്യവാണികളാല കലകി 
അവതാര മാഹാത്ത്യും പ്രസിദ്മാകുും. എനതരുളാതല = നമ്മുതെ (എതറെ), 
അരുളാതല = (ദിവത്യ) വാണികളാല, (അനഗ്രഹത്ാല).

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

- സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

ഇരുള്നരീതകേ വന്തവക്ന (1):27:3:1,2.

ഇരുള്നരീതകേ = അജ്തയകറ്റുവാന്, വന്തവക്ന = വന്നവക്ന.

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

 - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

ശ്രീരലോമന്, ശ്രീകൃഷ്ണന്, അര്ജുനന്,  ദ്രൗപദി,  ഗലോന്ലോ 
രി തുടങ്ങിയവരുടട യഥലോര്ത ചിത്്ഥം ഇശ്ലോള് ലഭ്യ
മല്ല.                - കലകി
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യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് അജ്തയിലതപെട്ടുഴലാതത സുംരഷേിയ്ക്കുന്നത്. ഇരു
ട്ടിതന അകക്്ണ്തില്; പ്രകാശമുതണ്ങ്ില. കലകി അജ്തയകറ്റുവാന് 
ക്വണ്ി അവതരിച്ചതാണ്. ശിവക്ദവന് കലകിക്യാെ് ക്നരിട്ട് അറിയിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവതാര ദരൗതത്യത്ിതല സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണിത്. 

ഇവിതെ, ഇരുട്ട് എന്നത് അജ്തതയ സൂചിപെിയ്ക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനുംതകാ
ണ്് മാത്രക്മ അജ്തയില നിന്നുും ക്മാചനും ലഭിയ്ക്കൂ. ക്ദവവര്ഗ്ഗതത് സുംബ
ന്ിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകിയില നിന്നുും ഈ ക്ലാകത്ിന് ലഭി
യ്ക്കുന്നത്. ക്ദവകാരത്യാര്ത്ഥും ഔക്ദത്യാഗിക നിര്വഹണും പൂര്ത്ിയാക്കുകയാണ് 
കലകി അവതാരും.

ശ്രീകൃഷ്ണ പൂര്വ്വലോവതലോര്ഥം
 

ഇതന്മുന്ന്ഥം കിരുട്ിനനലോയ്  അവതരിത്തലോയ്  (1):9:2.

പലോഹുപട പലലരീലല കശയ് ത് ശമളലോയ് (1):9:3.

പലോരുലകില് അറിയലോശതലോര് ഉണ്്ശശലോല്ശവന് (1):9:4.

ഉണ്്തലോന് സൂക്ഷ്മങ്കള് ഒലറശപ്ന്ഇപ്്ഥം (1):10:1.

ഇതന്മുന്നും  = ഇതിനമുമ്പ് 
കിരുട്ടിനനായ്  = ശ്രീകൃഷ്ണനായി
           (വിഷ്ണുക്ദവതറെ അഷ്ടാവതാരമായ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനായി)
അവതരിത്ായ്   = അവതരിച്ചിരുന്നു
പാഹുപെ  = ഭിന്നതയില്ാതത (ക്വര്തിരിവില്ാതത)
പലലരീനല  = പലവിധമായ (അവതാര) ലരീലകളും
ക്ശയ്ക്മളായ് = നിരവധി പ്രാവശത്യും തചയിരുന്നത്
പാരുലകില = ക്ലാകത്ില
അറിയാക്താര് = എല്ാവരുും അറിഞ്്
ഉണ്്ക്ശാലക്വന് = പാരായണും തചയ്യുന്നുണ്്
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ഉണ്്താന് സൂക്ഷ്മങ്ള് ഒനറക്പെന്ഇപെും=ഇക്പൊള് അറിയിച്ചപ്രകാരും സൂക്ഷ്മ
ങ്ങളായ അക്നകും ക്ദവരഹസത്യങ്ങളണ്്,
ഒനറക്പെന്ഇപെും = ഇക്പൊള് അറിയിച്ചപ്രകാരും.

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

ഇതിനമുമ്പ് സുംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുക്ദവതറെ അഷ്ടമാവതാരമായ ഭഗവാന് 
ശ്രീകൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചിരുന്നതുും വിഷ്ണുക്ദവന് തതന്നയായ കലകി ആകുന്നു. 
അകോലതത് അവതാരലരീലകള് പ്രസിദ്മാണ്. കലകിയ്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള 
അനവധി ക്ദവരഹസത്യങ്ങളണ്്. സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവക്ദവന് പാര്വ
തി ക്ദവിക്യാെ് അറിയിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കലകിയും വത്യതത്യസ്തമല്, ഒന്നുതതന്നയാതണന്ന് അര്ത്ഥശ
ങ്കേിെയില്ാത് വിധും വത്യക്തമാകേി ശിവക്ദവന്  കലകി ഭഗവാതറെ അവതാര 
മാഹാത്ത്യതത് ക്ലാകക്ത്ാടുും വിശിഷത്യ ഭക്തക്രാടുും അറിയിക്കുകയാണ്. 

വിഷ്ണുക്ദവതറെ അവതാരമാണ് ഈ നാഡിതാളിക്യാലയില ക്രഖതപെടുത്ിയ 
ജനന തിയ്യതിപ്രകാരമുള്ള കലകി എന്നതിനള്ള സുപ്രധാനമായ തതളിവാണി
ത്.

കലകി അവതാര മാഹാത്ത്യവുും ഭഗവദ് ചരിതവുും പൂര്വാവതാരങ്ങളും ഇഹ
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ക്ലാകങ്ങളതെതയല്ാും അധിപനായ ശിവക്ദവക്നാളും മ്ാര്ക്കുമറിയില്! വിധി
കോനും വിജയിപെികോനമുള്ള അധികാരവുും അവകാശവുും ശിവക്ദവനും വിഷ്ണു
ക്ദവനും മാത്രും സ്ന്തും!

പൂര്വ്വലോവതലോര്ഥം: ശ്രീകൃഷ്ണന്. ദ്രൗപദികയ രക്ിച്ത്ഥം നരീ!

10. ഉദവിയത് തശയവന്നരീ പാഞ്ാലിയ്ക്കുും (1):10:2.

ഉദവിയത്=സഹായും, തശയവന് നരീ=നലകിയവന് നരീ, തചയവന് നരീ! 
(കലകി), പാഞ്ാലിയ്ക്കുും =ദ്രൗപദിക്കുും (അര്ജുനതറെ മാത്രും പത് നി).

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

  - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

പഞ്പാണ്ഡവരില പ്രമുഖനും വില്ാളിവരീരനമായ അര്ജുനതറെ മാത്രും പ്രിയപ
ത് നിയായി ജരീവിയ്ക്കുന്നതിന് ദ്രൗപദിതയ (പാഞ്ാലി) നരീതിപൂര്വും സഹായി
ച്ച ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനും കലകി ഭഗവാനായ നരീ തതന്ന എന്ന് ചരിത്രപരമായി 
സാഷേത്യതപെടുത്ിതകോണ്് സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവക്ദവന് കലകിക്യാ
െ് ക്നരിട്ട് സുംസാരിക്കുകയാണ്.

അഷ്ടമാവതാര ശ്രീകൃഷ്ണനായി ദ്രൗപദിതയ നരീതിപൂര്വും പരിരഷേിച്ചതുും വിഷ്ണു

എന്തുകകലോണ്് ദ്രൗപദികയ പലോഞ്ലോലികയന്ന് വിളിയ്ക്കുന്നു ?

പലോഞ്ലോല രലോജനലോയ ദ്രുപദകറെ പുത്ിയലോയതിനലോ
ല് ദ്രൗപദികയ പലോഞ്ലോലികയന്നു്ഥം വിളിയ്കലോറുണ്്.
               - കലകി

https://www.kalkipurana.com/ml/gandhari
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ക്ദവന് ആകുന്ന കലകിയായിരുന്നു എന്ന ക്ദവരഹസത്യതത് സര്വാധികാരി
യും സര്വജ്നമായ ശിവക്ദവന് ഭക്തക്രാൊയി വിളുംബരും തചയ്യുകയാണ്. 
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കലകിയും ഒന്നു തതന്ന! ഭിന്നമല്!!

വിഷ്ണുക്ദവതറെ അഷ്ടമാവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണന് ചരിത്രപുരുഷനാതണന്ന് തതളി
യിക്കുകയാണ് ശിവക്ദവന്.

ശ്രീകൃഷ്ണന് സങ്ലപെമല്ാതയന്നുും, ആതരാതകേക്യാ എഴുതിതവച്ച കഥകളിതല 
അതിമാനഷ കഥാപാത്രങ്ങളിതലാരാളല്ാതയന്നുും കൃതത്യമായി തതളിയിക്കുക
യാണ് ശിവക്ദവന്.

ആയിരകേണകേിന് വര്ഷും മുക്മ്പ, ഇകോലത്് ജനിക്കുന്ന കലകിയതെ കൃ
തത്യമായ ജനനതിയ്യതി, ക്പര്, മാതാപിതാകേളതെ ക്പര്, നഷേത്രും, ഗ്രഹ
നില കുടുുംബ വിവരങ്ങള് തുെങ്ങിയവക്യാതൊപെും പൂര്വാവതാര ശൃഖലയിതല 
ഏ്വുും പ്രാധാനത്യമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്ില ദ്രൗപദിതയ രഷേിച്ചതുും നരീ 
തതന്ന എന്ന് വത്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നതിലൂതെ അഷ്ഠമാവതാര ശ്രീകൃഷ്ണനും 
ചരിത്രപുരുഷനാകുന്നു എന്ന് ക്ലാകക്ത്ാെ് വിളുംബരും തചയ്യുകയാണ് സര്വാ
ധികാരി പരമഗുരു ശിവക്ദവന്.

ക്ദവവര്ഗ്ഗും സങ്ലപെമല്, യഥാര്ത്ഥത്ില നിലവിലള്ളതാതണന്ന് തതളിയി
കേതപെടുന്ന അസുലഭ നിമിഷും കൂെിയാണിത്. •

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 യഗ 
ധര്് മാസികയിലും [R.N.E6 - 37523/98. 
(ഇക്പൊള് പ്രസിദ്രീകരിയ്ക്കുന്നില്.)], പിന്നരീെ് 
2008ല പുസ്തകമായും പ്രസിദ്രീകരിച്ചതി
നക്ശഷും, 2010 സപ്തുംബര് 21ന് ജന്ഭൂമി 
പത്രത്ിലും പ്രസിദ്രീകരിച്ചു.

�ലോന്ലോരി ഒരിക്കലു്ഥം കണ്് കകട്ിയിട്ില്ല, ശ്രീകൃഷണനുമലോയുള്ള ആദ്യ കൂടിക്കലോഴ്ച്
ക്ക് ശശഷ്ഥം. കല്കി യഥലോര്ത േരിത്ഥം കവളികപ്ടുത്തുന്നു.

“മലോതലോ �ലോന്ലോരി! പതിയുകട ലക 
ശേദിക്കകപ്ട്ിട്ടുകണ്ങ്കില്, പതിശയലോടുള്ള 
ബഹുമലോനത്തലോല് പത്ിയു്ഥം സ്വയ്ഥം സ്വന്്ഥം ലക 
ശേദിക്കുന്നതലോശണലോ പലോതിവ്രത്യ്ഥം?” 

- ശ്രീകൃഷ്ണന് 

Author

Kalki

ഗാന്ാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും
സുശ്രധാന രംഗം
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ഹസ്തിനപുരിയിലതവച്ച് സുംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുക്ദവതറെ അഷ്ടമാവതാര
മായ ശ്രീകൃഷ്ണതന ഗാന്ാരി ആദത്യമായി ദര്ശിച്ചു.

അറിയാതമങ്ിലും ഇന്നാണ് കൃഷ്ണതറെ ബാഹത്യസമ്പര്കേും ആദത്യമായി ഗാന്ാരി
യ്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

ഭക്തിയില ഉത്മയായ ഗാന്ാരി കൃഷ്ണതന മധുരമായി സ്രീകരിച്ചു.

“ഏതറ ക്കട്ടിട്ടുതണ്ങ്ിലും ഇന്നാണ് ക്നരില ദര്ശിക്കുവാന് ഭാഗത്യും ലഭിച്ചത്!”

അതിഥി സലകോരത്ിനിതെ ഗാന്ാരി സുംഭാഷണത്ിന് ആമുഖും കുറിച്ചു.

“മാതാ ഗാന്ാരി! കണ്തകട്ടിയാല എങ്ങതന നമ്മുതെ ബാഹത്യക്ദഹതത് 
ദര്ശിക്കുും? ”

സ്ാഭാവികമായ ശ്രീകൃഷ്ണതറെ ക്ചാദത്യും ഗാന്ാരിതയ അമ്പരപെിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണന് ക്ചാദത്യങ്ങള് തുെര്ന്നു.

“കണ്ണുതകട്ടിയാല പതിതയ പരിചരിക്കുക എന്ന പാതിവൃതത്യും എങ്ങതന പാലി
ക്കുവാന് കഴിയും?”

“ഭരണകാരത്യങ്ങളില രാജാവിതന പരിചരിച്ച് പ്രജാക്ഷേമതത് നിലനിര്ത്തുക 
എന്ന രാജാമഹിഷിയതെ കര്ത്വത്യതത്, സ്യും കണ്തകട്ടിയാല എങ്ങതന 
പൂര്ത്രീകരിക്കുവാന് കഴിയും?”

“സന്താനങ്ങതള ശുശ്രൂഷിക്കുകതയന്ന മാതാവിതറെ കര്ത്വത്യതത് സ്യും 
കണ്ണുതകട്ടിയാല എങ്ങതന നിറക്വറ്റുവാന് കഴിയും?”

“വത്യക്തിപരമായ കാരത്യങ്ങള് പരാശ്യുംകൂൊതത നിര്വഹിക്കുവാന് സ്യും 
കണ്ണുതകട്ടിയാല എങ്ങതന സാധത്യമാകുും?”

“പതിതയ പരിചരിക്കുകതയന്ന വ്രതമുള്ളവളാണ് പതിവ്രത. അവളിലാണ് 

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി
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പാതിവ്രതത്യും കുെിതകാള്ളുന്നത്. പരിചരികേണതമങ്ില ക്ദഹത്ിതല അവയ
വങ്ങതളല്ാും സാമാക്നത്യനതയങ്ിലും കു്മ്തായിരികേണും. ഷേരീണും, തളര്ച്ച, 
അന്ത, അുംഗനവകലത്യും, ക്രാഗും ഇതത്യാദികളതണ്ങ്ില എങ്ങതന പതിതയ 
പരിച്ചരിക്കുവാന് കഴിയും?”

“പതിയുകട ലക ശേദിക്കകപ്ട്ിട്ടുകണ്ങ്കില്, പതിശയലോടുള്ള ബഹുമലോന
ത്തലോല് പത്ിയു്ഥം സ്വയ്ഥം സ്വന്്ഥം ലക ശേദിക്കുന്നതലോശണലോ പലോതി
വ്രത്യ്ഥം? അതലോശണലോ മലോതൃകലോപൂര്വ്വമലോയ കപരുമലോറ്്ഥം? ഭര്ത്തലോവ് ശരലോ
�ിയലോകണങ്കില്, ഭര്തൃപ്രരീതിക്കലോയി ഭലോര്യയു്ഥം അശതശപലോകല സ്വയ്ഥം 
ശരലോ�ിയലോവലോന് ശ്മിക്കുന്നതലോശണലോ പലോതിവ്രത്യ്ഥം?”

“ഭര്ത്ാവ് ക്രാഗശയ്യയിലാതണങ്ില, പരിചരിക്കുക എന്ന കര്ത്വത്യമുള്ള 
ഭാരത്യ അക്തക്പാതല ശയ്യാവലുംബിതയാവാന് ശ്മിക്കുകയാക്ണാ അക്താ പരി
ചരിക്കുവാന് തയ്യാതറടുക്കുകയാക്ണാ ക്വണ്ത്?”

“ഭര്ത്ാവിന് കാഴ്ചയിതല്ങ്ില, കാഴ്ചയള്ള ഭാരത്യയതെ പരിചരണും ഫലത്ില 
ഭര്ത്ാവിതറെ കാഴ്ചയായിത്രീരുകയക്ല്?”

“അന്നായ ഭര്ത്ാവിന് കാഴ്ചയള്ള സ്തരീതയ ഭാരത്യയായി ലഭിക്കുന്നത് ഭാഗത്യ
മാകുന്നു. എന്നാല അന്നായ ഭര്ത്ാവിതന പരിച്ചരിക്കേണ് ഭാരത്യ സ്യും 
കണ്ണുതകട്ടി കാഴ്ചതയ മറച്ചാല ഭാരത്യക്യയും ഭര്ത്ാവിക്നയും പരിച്ചരിക്കുവാന് 
പരിചാരികമാക്രയും പരിചാരകന്ാക്രയും നിയമിക്കേണ്ിവരിക്ല്? ഭര്തൃപരി
ചരണത്ിന് അധികാരി ഭാരത്യയാണ്. പരിചാരികയിലൂതെ എങ്ങതന ഭാരത്യാപ
രിചരണും ലഭിക്കുും. അവ സദാചാരത്ിന് നിരക്കുന്നതാക്ണാ?”

“അന്നായ ഭര്ത്ാവ് രാജാവുകൂെിയാകുക്മ്പാള് ഭാരത്യയ്ക് രാജമഹിഷി എന്നാ 
സ്ാനുംകൂെി ലഭിക്കുന്നു. എങ്ില രാജാവിതറെ ക്ഷേമതത് നിലനിര്ത്ാനും രാ
ജഭരണതത് സുഗമമായി നിര്വഹിക്കുന്നതിനും രാജമഹിഷി സ്യും കണ്തക
ട്ടിയാല എങ്ങതന കഴിയും?”

“സന്താനങ്ങതള പരിപാലിക്കുക എന്ന മാതാവിതറെ കര്ത്വത്യ പൂര്ത്രീകരണ
ത്ിന് കാഴ്ച നിര്ബന്മാകുന്നു. അങ്ങതനയിരിക്കേ സ്ന്തും കണ്തകട്ടി കുട്ടിക
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തള ശുശ്രൂഷികോതിരിക്കുന്നത് കുട്ടികക്ളാെ് തചയ്യുന്ന ക്രൂരതയക്ല്?”

“രാജാവിക്റെയും രാജ്ിയക്െയും വാക്കുും പ്രവൃത്ിയും തികച്ചുും ധാര്്ിക
വുും അതുതകാണ്് തതന്ന മാതൃകയമായിരികേണും. എങ്ിലമാത്രക്മ പ്രജകളും 
ധര്്ത്ില നിലതകാള്ളുകയള്ളൂ.”

“അനഗ്രഹമാണ് കാഴ്ചതയന്ന അസുലഭ സരൗഭാഗത്യും. അത് സ്യും നിഷ് പ്രക്യാ
ജനമാക്കുന്നത് മത്ന്തിക്നകോളും കഠിനമായ അപരാധവുും അഹങ്ാരവുമാകു
ന്നു.”

“പ്രകാശസ്രൂപ ജനിതകാധികാരി ബ്രഹ്മക്ലാക സരസ്തിസക്മത ബ്രഹ്മക്ദ
വക്റെയും സര്വാധികാരി പരമഗുരു ശിവക്ലാക പാര്വതിസക്മത ശിവക്ദവക്റെ
യും സുംരഷേണാധികാരി വിഷ്ണുക്ലാക ലക്ഷ്മിസക്മത വിഷ്ണുക്ദവക്റെയും അനഗ്ര
ഹതത് അവഗണിയ്കാതിരിയ്ക്കുക” 

“ധര്്വിരുദ്മായ യാതതാന്നിനും നാും കൂട്ടുനിലക്കുകയില്. അതുതകാണ്് പ്ര
ഥമദര്ശനും കൂെിയായ ഈ ക്വളയില തതന്ന ധര്്വിരുദ്മായ കണ്തകട്ടലി
തന അുംഗരീകരിക്കുകയില് എന്ന് വത്യക്തമാക്കുന്നു.”

“ഒരു കാരത്യും നിര്വഹിച്ചതില അപാകതയതണ്ന്ന് വത്യക്തമായാല, പിന്നരീടുും 
പഴയതുക്പാതല തുെരുന്നത് മാപെര്ഹികോത് കു്മാകുന്നു. യഥാര്ത്ഥമായ തി
രിച്ചറിവ് ലഭിച്ചാല അതിതന അനസരിക്കുന്നതാണ് മാതൃക.”

“സുംശുദ് ഭക്തിയില അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാക്യാഗികവുും യക്തിഭദ്വുമായ തരീരു
മാനങ്ങള് മാത്രക്മ മാതൃകയാകൂ.”

“അഷ്ടമാവതാരമായ നമ്മുതെ സ്രൂപദര്ശനതമന്ന മഹാഭാഗത്യുംക്പാലും തിരസ്ക്ക
രിക്കുവാന്  മാത്രും ഗാന്ാരി അഹങ്ാരിയാക്ണാ?”

ശ്രീകൃഷ്ണതറെ ധര്്വാണികളാകുന്ന അമൃതവാഹിനി ഗാന്ാരിതയ പരമാര്ത്ഥ
ജ്ാനും ഗ്രഹിക്കുവാന് സഹായിച്ചു.

തഹാ! ശരിതയന്ന് കരുതി താന് ഇത്രകാലവുും തുെര്ന്നത് ഇത്രയ്ക്കുും അബദ്മാ
തണന്ന് ഇക്പൊള്, സമ്പൂര്ണമായും ധര്്പുരുഷനായ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണതറെ 
തിരുവചനങ്ങള് ശ്വിച്ചക്പൊള് മാത്രമാണ് വത്യക്തമായത്. എന്തുതകാണ്് അറി
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വുള്ള മ്ാരുും തക്ന്നാെ് ഇതറിയിച്ചില്? യാഥാര്ത്ഥത്യും വത്യക്തമായ ഗാന്ാരികേ് 
കൃഷ്ണതനാഴിതക മത്ല്ാവക്രാടുും അവജ് ക്താന്നി.

“അറിയാത്ത് അവര്തകേങ്ങതന വത്യക്തമാക്കുവാന് കഴിയും? ആക്രയും പഴി
കോതത സ്ന്തും ക്പാരായ്മതയ സ്യും പരിക്ശാധിച്ച് തിരിച്ചറിയക. അതാണ് 
ശരിയായ മാര്ഗ്ഗവുും ക്രമവുും.”

അഷ്ടമാവതാര ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഗാന്ാരിയതെ ചിന്തകതള തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

തലഷേണും തതന്ന മാതാ ഗാന്ാരി കണ്ണുകളതെ തകട്ടഴിച്ചു. അഷ്ടമാവതാര  
ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണതറെ തിരുസ്രൂപതത് ദര്ശിച്ച ഗാന്ാരി അവിടുതത് തൃപൊ
ദപത്ങ്ങളില നമസ്ക്കരിച്ച് അനന്തക്കാെി പ്രണാമങ്ങള് അര്പെിച്ചു.

പിന്നരീതൊരികേലും കാഴ്ചതയ മറയ്ക്കുന്നതിനക്വണ്ി ഗാന്ാരി കണ്തകട്ടിയിട്ടി 
ല്. •

പ്രകാശ സ്രൂപത്ില ക്ജത്യാതിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മക്ലാകത്ിലും ശിവ
ക്ലാകത്ിലും വിഷ്ണുക്ലാകത്ിലും നിലതകാള്ളുന്ന ക്ദവവര്ഗ്ഗത്ിതറെ (ബ്രഹ്മ
ക്ദവ ശിവക്ദവ വിഷ്ണുക്ദവ) യഥാര്ത്ഥ നിയമങ്ങളും ആരാധനാക്രമങ്ങളും അറി
യന്നതിന് കലകിപുരി ക്ഷേത്ര നിയമങ്ങള് വായിയ്ക്കുക.
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