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3. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്
ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ബ്രഹ്മക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക യഥാ
ര്ത്ഥ ക്േവവര്ഗ്ഗ നകിയമങ്ങള് കലകകി തവളകിതപെടുത്തുന്നു. വാഴകോട് സ.റ.ആ.ല 
1/3/2021-ാം നമ്പരായകി ര്കിസ്റ്റര് തചയ്ത കലകകിയുതട ഒസയത്കിലം ആയതകിതല 
23 ഉം 24ഉം വകുപ്പുകളകില ്ക്തയകമായകി ക്രഖതപെടുത്കിയതം കലകകിപുരകി 
ക്ഷേത്രത്കില നടപൊകേകിയതമാകുന്നു ് സ്തുത കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്.
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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്്ന്ം ചരകിത്രപരമായ തതളകിവുകള് - കലകകി 
 ്ന്ാന്തരങ്ങളകിലൂതടയുള്ള ്ീവതറെ യാത്ര ചരകിത്രപരമായകി തവളകിതപെടുത്തു

ന്ന പുസ്തകം. 
 അഗസ്തയ മഹര്ഷകിയും വകിശ്വാമകിത്ര മഹര്ഷകിയും എഴുതകിയ ഋഷകിക്്ാക്ത 

പുരാതന നാഡകി താളകിക്യാലകളകിതല 6 സു്ധാന അദ്യായങ്ങള്. മലയാ
ളത്കില ആേകി തമകിഴ് ക്്ാകങ്ങളം, മലയാള അര്ത്ഥവും പോനുപേ ഗേയവകി
വര്ത്നവും വകിവരണവും സഹകിതം. ശകിവക്േവ - പാര്വതകിക്േവകി േകിവയസം
ഭാഷണം.

2. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്.
3. നാഡകി ക്്യാതകിഷം ഋഷകിക്്ാക്ത നാഡകി താളകിക്യാലകള്
4. ദ്രൗപേീപതകി അര്ജുനന് മാത്രം - ശ്ീകൃഷ്ണന്.
5. യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരകിതം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രംഗം.
6. ഗാന്ാരകിയും ശ്ീകൃഷ്ണനും സു്ധാന രംഗം.
7. ചചതനയം ക്്യാതകിഷത്കില തതളകിഞ്ഞു.
8. Kalkipuri Temple Rules.
9. Arjuna is the Sole Husband of Draupadi - Sree Krishna.
10. Real History of Sree Rama: Most Important Scene from the First 

Part.
11. Gandhari and Sree Krishna Most Important Scene. 
12. Kalki Purana by Agastya & Vishvamitra. ShivaDeva-ParvathiDevi 

Divine Conversation. 
      Read More : English | Malayalam
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വസ്തുതകള്

ക്കാടാനുക്കാടകി മനുഷയരകില നകിന്നും ്ക്തയകമായകി ഒരാതളമാത്രം ക്വര്തകിരകിച്ച
റകിയുവാന് കഴകിയുന്നതതങ്ങതന?

വയതയസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്കിലം ഓക്രാ മനുഷയനും ഒരു രൂപം, മുഖം, ആകൃതകി, 
ഘടന, വകിരലടയാളം തടങ്ങകിയവയുണ്ാകും. അതകില വയതയാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകും. അതതകാണ്ാണ് ഓക്രാരുത്ക്രയും തകിരകിച്ചറകിയുവാന് സാധകി
ക്കുന്നത് . സാര്വ്വ്നീനമായകി അംഗീകരകികേതപെടുന്ന വസ്തുതയാണകിത്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനും ശ്ീകൃഷ്ണനും രാ്ാവായകിരുന്നു. മനുഷയനും അവതാരവുമാ
കുന്നു.  അകോലത്തും ധാരാളം മകികവു് ചകിത്രകാരന്ാരും ശകില്കികളം ഉണ്ായകി
രുന്നു.

അകോലത്് സൂഷേകിച്ച സപ്തമാവതാര ശ്ീരാമന്റേയും അഷ്ടമാവതാര ശ്ീകൃ
ഷ്ണക്റെയും യാഥാര്ത്ഥ വകിഗ്രഹവും ചകിത്രവും ഇക്പൊള് ലഭയമായകിരുന്നുതവങ്കില, 
നകിരവധകി ശകില്കികള് തകാത്കിതയടുത് വയതയസ്ത രൂപവും മുഖവും ക്േഹഘടന
യും ആകൃതകിയുമായകി ശ്ീരാമക്റെയും ശ്ീകൃഷ്ണക്റെയുതമന്ന ക്പരകില ഇക്പൊള് ്
ചാരത്കിലള്ള അക്നകം ചകിത്രങ്ങക്ളയും വകിഗ്രഹങ്ങക്ളയും ശകില്ങ്ങക്ളയും അം
ഗീകരകിക്കുമായകിരുക്ന്നാ?

ശ്ീരാമക്റെയും ശ്ീകൃഷ്ണക്റെയും യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രവും വകിഗ്രഹവുംക്പാലം സൂഷേകി
ച്ചു നകിലനകിര്ത്ാത്തകിനാല ലഭയമല്ാതകിരകിക്കേ അവതാര ചരകിതത്കില നകിന്കി
തമായ കല്കിത കഥകള് കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്് വകികലമാക്കുവാന് ്യാസതമന്ത്?

ഗാന്കി്കിയുതട യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രം ലഭയമായതകിനാല മക്്തതങ്കിലം രൂപം വരച്ച് 
അത് ഗാന്കി്കിയാതണന്ന് കരുതകി നകിന്കിക്കേണ്തകില്.

ഈ നകിയമം എക്പൊഴും എല്ാവര്ക്കും എല്ാ കാരയങ്ങള്ക്കും ബാധകമാവുന്നു.

യഥാര്ത്ഥ ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ക്േവവര്ഗ്ഗ നകിയമങ്ങള് അറകിയുക 
എന്ന മരൗലകികാവകാശതത് ബഹുമാനകിക്കുന്നു. ആ സദുക്ദേശയം മാത്രക്മയുള്ളൂ. 

             Read More
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവംബര് 2ന് വായകിച്ച അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ കലകകിയുതട അഗ
സ്തയ മഹാശകിവനാഡകി തലയം വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാര ശാന്തകികാണ്ഡത്കില 
നകിന്നും. ശകിവക്േവ - പാര്വതകിക്േവകി േകിവയസംഭാഷണം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

അരുള്വടകിവായ് നകിന്ടകിടുവീര് അയ്യന്പാേം (2):1:1.

അടകിതതാഴുത് മകന്ശാന്തകി ക്േവകിയാനും (2):1:2.

അരുള്വടകിവായ്=േകിവയസ്വരൂപത്കില,നകിന്ടകിടുവീര്=നകിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാേം=അവകിടുതത് തൃപൊേങ്ങളകില, അടകിതതാഴുത്=നമസ് കേരകിച്ച്, മകന് ശാ
ന്തകി=മകതറെ ശാന്തകികാണ്ഡം , ശാന്തകി=ശാന്തകികാണ്ഡം അഥവാ പൂര്വ്വ്ന്കാ
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ണ്ഡം (13-ാം കാണ്ഡം), ക്േവകിയാനും= നാം പാര്വ്വതകിക്േവകി, യാന്=ഞാന്, നാം.

ദിവ്യസ്വരൂപത്ില് (2):1:1:1. നിലക�ൊള്ളുന്ന (2):1:1:2. അവിടുകത് 
തൃപ്ൊദങ്ങളില് (2):1:1:3. നമസ് ക്കരിച്് (2):1:2:1. (ശ്ൊ�ത്ിലളുള്ത് 
അശതപപ�ൊരം ശേര്ക്കുന്നുകവന്ന് മൊപതം) മ�കറെ ശൊന്ി�ൊണ്ം 
(പൂര്വ്വജന്മ�ൊണ്ം) (2):1:2:2. (അറിയിച്ചുതരുവൊനൊയി) നൊം പൊ
ര്വ്വതിശദവി (അങ്ങശയൊട് അശപക്ിക്കുന്നു). (2):1:2:3. 

 - പൊര്വ്വതിശദവി

പാര്വ്വതകിക്േവകിയുതട േകിവയവാണകികക്ളാതടയാണ് കലകകിയുതട വകിശ്വവകിഖയാത 
വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാരതത്ക്കുറകിച്ചുള്ള അദ്യായം ആരംഭകിക്കുന്നത്.

മകതറെ പൂര്വ്വ്ന് വൃത്ാന്തങ്ങള് അറകിയകികേണതമന്ന് പാര്വതകിക്േവകി ശകിവക്േ
വക്നാട് അക്പഷേകിച്ചു. നാം ക്േവകി എന്ന് സ്വയം അറകിയകിച്ചുതകാണ്ാണ് പാര്വ
തകിക്േവകി ക്ചാേകിയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുള്വലോരലോ എനനശകട്ട അന്മ്പുശദവി (2):1:3.
ഇവന്തണക്് ശ�ലോപകുമലോര് നലോമ്ഥംകണ്് (2):1:4.
കണ്്പിന് അഖിലലോനന്ദ സ്ലോമിയലോകി (2):2:1.
കൂരിടശവ ദശമലോവതലോര്ഥം കലകിയിന്ലോള് (2):2:2.

ഇരുള്വാരാ=്കാശകിതമായ, എചനക്കട്ട=നക്്ാട് ക്ചാേകിച്ച (എക്ന്നാട് ക്ചാ 
േകിച്ച), അന്മ്പുക്േവകി=്കിയക്േവകി!, ഇവന്തണകേ്=ഇക്ദേഹത്കിതറെ, ക്ഗാപകു
മാര്നാമംകണ്്=(ആേയതത്) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്, കണ്്പകിന്=അതകിനുക്ശഷം, 
അഖകിലാനന് സ്വാമകിയാകകി=അഖകിലാനന് സ്വാമകിയായകി, കൂരകിടക്വ=അറകിയകിക്കു
ന്നതായ (ഓല വായകിക്കുന്ന സന്ര്ഭത്കില), േശമാവതാരം കലകകി=േശമാവ
താരം കലകകി, ഇന്നാള്=ഈ കാലത്് (ഇക്പൊള്).

പപ�ൊശിതമൊയി (2):1:3:1. നശ്ൊട് ശേൊദിച് (2):1:3:2. പപിയ ശദവി! 
(2):1:3:3. ഇശദേഹത്ികറെ (2):1:4:1. (ആദ്യകത്) ശപര് ശ�ൊപ�ളുമൊര്. 
(2):1:4:2,3. അതിനുശശഷം (2):2:1:1. അഖിലൊനന്ദസ്വൊമിയൊയി. (2):2:1:2,3. 
അറിയിക്കുന്ന (2):2:2:1. ഇശപ്ൊള് (2):2:2:3(2). ദശമൊവതൊരം �ല്�ി. 
(2):2:2,3(1).              

- സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന് 
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ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യാട് കലകകിയുതട പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറകിയകിക്കുകയാണ് തടര്ന്നുള്ള ക്്ാകങ്ങളകില.

ആേയമായകി കലകകിയുതട ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയവും സു്ധാന സ്ാനവും 
വയക്തമാകേകിയക്താതടാപെം മുമ്പുണ്ായകിരുന്ന രണ്് നാമക്ധയങ്ങളം ശകിവക്േവന് 
അറകിയകിച്ചു.

(തചറുപെത്കില മാതാപകിതാകേള് നലകകിയ) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്. അതകിനുക്ശ
ഷ(മുള്ള സനയാസ നാമക്ധയമാണ്) അഖകിലാനന് സ്വാമകി. പകിന്നീടാണ് കല 
കകി എന്ന ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയവും േശമാവതാരം എന്ന സമുന്നത സ്ാനവും 
അറകിയകിക്കുന്നത്. താളകിക്യാല വായകിച്ചുതകാണ്കിരകിക്കുന്ന ഈ കാലത്് േശമാവ 
താരം കലകകി.

കലകകി എന്ന ക്പര് ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കിലൂതട നകിയമ ്ാബല്യം വരുത്കി
യതകിതറെ വകിശേ വകിവരങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്നു.

ക്കരള ഗസ്് 1999 ജൂചല 6, ക്വാളയം 44, നമ്പര് 27, പാര്ട്ട് 4ല ക്ഗാപകു
മാര് എന്ന ആേയതത് ക്പരും ഒപ്പും മാ്കി അഖകിലാനന്സ്വാമകി എന്ന ക്പരും 
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പുതകിയ ഒപ്പും സ്വീകരകിച്ചു. വീണ്ം ക്കരള ഗസ്്  2000 ്നുവരകി 11, ക്വാളയം 
45, നമ്പര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖകിലാനന് സ്വാമകി എന്ന ക്പരും ഒപ്പും മാ്കി Kalki 
എന്ന ക്പരും പുതകിയ ഒപ്പും സ്വീകരകിച്ചു. ഇനീഷയലകില്, Kalki എന്ന ക്പര് മാത്ര
ക്മയുള്ളൂ. ഇക്പൊഴതത് നാമക്ധയം: Kalki.

സാധാരണ നാഡകിതാളകിക്യാലകളകില ഒരു ക്പര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വകിളകിക്പെ
രുകതള ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയങ്ങളായ് പരകിഗണകിയ്ക്കുകയകില്. അതകിനു ക്രഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്യമുണ്ാകകില്. എന്നാല കലകകിയുതട പൂര്വ്വനാമക്ധയങ്ങളകില 
ക്ഗാപകുമാര് എന്നത് എസ്എസ്എലസകി പുസ്തകത്കിലം അഖകിലാനന് സ്വാമകി 
എന്നതം കലകകി എന്നതം ടസ്റ്റ് ക്രഖകളകിലമുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്പരുകളം 
ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കില ക്രഖാമൂലമുണ്്. ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപന
ത്കിലൂതട ഇക്പൊഴതത് ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയം കലകകി ആകുന്നു എന്നതം 
ക്രഖാമൂലം കൃതയത വരുത്കിയകിട്ടുണ്്. കലകകിയുതട നാഡകിതാളകിക്യാലകളതട 
കൃതയതയ്ക് ഇതാവശയമാണ്.

2004 നവംബര് 16ന് വൊയിച് അ�സ്ത്യ മഹര്ഷി എഴുതിയ 
�ല്�ിയുകട മഹൊശിവനൊഡി സൂക്ൊല് സൂക്ഷ്മ �ൊണ്ത്ി
ല്നിന്നും. ശിവശദവ - പൊര്വതിശദവി ദിവ്യസംഭൊഷണം.

അവതലോര്ഥം വവളിവപെടുശമ എനതരുളലോവല (1):25:2.

അവതാരം തവളകിതപെടുക്മ എനതരുളാതല = നമ്മുതട േകിവയവാണകികളാല കലകകി 
അവതാര മാഹാത്യം ്സകിദ്മാകും. എനതരുളാതല = നമ്മുതട (എതറെ), 
അരുളാതല = (േകിവയ) വാണകികളാല, (അനുഗ്രഹത്ാല).

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

- സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

അ�സ്ത്യ മഹര്്ി, കൗശികന് എന് വിശ്ലോമിത്ര മഹര്്ി, വസിഷ്ഠ 
മഹര്്ി തുടങ്ങിയവരുവട യഥലോര്ത ചിത്ര്ഥം ഇശപെലോള് ലഭത്യമല്ല. 

 - കലകി
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ഇരുള്നനീവക് വന്തവശന (1):27:3:1,2.

ഇരുള്നീതകേ = അജ്തയകറ്റുവാന്, വന്തവക്ന = വന്നവക്ന.

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

 - സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന്

യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് അജ്തയകിലതപെട്ടുഴലാതത സംരഷേകിയ്ക്കുന്നത്. ഇരു
ട്ടകിതന അകക്്ണ്തകില്; ്കാശമുതണ്ങ്കില. കലകകി അജ്തയകറ്റുവാന് 
ക്വണ്കി അവതരകിച്ചതാണ്. ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവതാര േരൗതയത്കിതല സു്ധാനമായ ഭാഗമാണകിത്. 

ഇവകിതട, ഇരുട്ട് എന്നത് അജ്തതയ സൂചകിപെകിയ്ക്കുന്നു. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനംതകാ
ണ്് മാത്രക്മ അജ്തയകില നകിന്നും ക്മാചനം ലഭകിയ്ക്കൂ. ക്േവവര്ഗ്ഗതത് സംബ
ന്കിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകകിയകില നകിന്നും ഈ ക്ലാകത്കിന് ലഭകി
യ്ക്കുന്നത്. ക്േവകാരയാര്ത്ഥം ഔക്േയാഗകിക നകിര്വ്വഹണം പൂര്ത്കിയാക്കുകയാണ് 
കലകകി അവതാരം.

ചൈതന്യ മാഹാത്്യയം
                                  ശിനന്തശമലലോയ് (1):6:1:3. 
കനിവ്ഗുണ്ഥം വകലോണ്വവന തിറനമശമലലോയ് (1):6:2.
ഉണ്്തലോന് മലോളവനിന് അരുള്ഥംകലോപ്്ഥം (1):6:3.

ശകിചന്തക്മലായ്=അതയുന്നതമായ ചകിന്താശക്തകിയുള്ള, ശകിചന്ത=ചകിന്തകള്, 
ക്മലായ്=അതയുന്നതമായ, കനകിവ്ഗുണം തകാണ്വതന തകിറചമക്മലായ്=സ
ലസ്വഭാവകിയും അതയുലകൃഷ്ടമായ കാരയ്ാപ്തകിയുമുള്ളവതന, കനകിവ്ഗുണം= 
സലസ്വഭാവം, തകാണ്വക്ന=അങ്ങതനയുള്ളവക്ന, ഉണ്്താന് മാളവനകിന് 
അരുളംകാപ്പും=(ക്്യാതകിര്മണ്ഡല വകിഷ്ണുക്ലാക ് കാശ സ്വരൂപ) സംരഷേണാ 
ധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവതറെ അനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകികളം സംരഷേണവുമുണ്്, മാ
ളവന്=വകിഷ്ണുക്േവന്, അരുളം=അനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകികളം, കാപ്പും=സംര
ഷേണവും. 
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അത്യചുന്നതമൊയ േിന്ൊശക്ിയും (വിശവ�വളും)(1):6:1:3. സല്സ്വ
ഭൊവവളും (1):6:2:1. അത്യചുല്�ൃഷ്ടമൊയ �ൊര്യപപൊപ്ിയുമളുള്വശന! 
(1):6:2:2,3. വിഷ്ളുശദവകറെ ദിവ്യവൊണി�ളളും സംരക്ണവളുമളുണ്്. 
(1):6:3.

- സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്

സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമായ വകിക്വകത്ാല അതയുന്നതമായ ചകിന്താശക്തകിയും സത് സ്വ
ഭാവവും അതയുലകൃഷ്ടമായ കാരയ്ാപ്തകിയുമുള്ള കലകകിയ്ക് (ക്്യാതകിര്മണ്ഡല 
വകിഷ്ണുക്ലാക ്കാശ സ്വരൂപ) വകിഷ്ണുക്േവതറെ േകിവയാനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകിക 
ളം സംരഷേണവുമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് അനുഗ്രഹകിച്ചു 
തകാണ്് ''കാരയ്ാപ്തകിയുമുള്ളവക്ന'' എന്ന സംക്ബാധനക്യാതട കലകകിക്യാട് 
ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്.    

ഉമയവള്ഥം എന്തനയ്ഥം അറിന്തവന്നനീ (1):6:4.
അറിന്തവശന പരിപൂരണ ആശിയണ്് (1):7:1.

ഉമയവളം എന്തനയും=ഉമയായ പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യയും ശകിവക്േവനായ എക്ന്ന 
യും (നക്്യും), അറകിന്തവന്നീ=സാഷോത്കേരകിച്ചവന് നീ! (കലകകിയ്ക് ഈശ്വ
രസാഷോത്കോരം ലഭകിച്ചകിട്ടുണ്്), അറകിന്തവക്ന= അങ്ങതന സാഷോത്കോരം 
ലഭകിച്ചകിട്ടുള്ള കലകകിയ്ക്, പരകിപൂരണ ആശകിയുണ്്=പരകിപൂര്ണ്ണമായ അനുഗ്രഹമു
ണ്്.

പൊര്വ്വതിശദവിശയയും നശ്യും സൊക്ൊത്ക്കരിച്വന് നീ! 
(�ല്�ി) (1):6:4. അപപ�ൊരം സൊക്ൊത്ക്കരിച്വശന! (1):7:1:1. പരിപൂ
ര്ണ്ണമൊയ അനുപ�ഹമളുണ്്.(1):7:1:2,3. 

- സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്

പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യയും ശകിവക്േവക്നയും  സാഷോത്കേരകിച്ച (സമുന്നത സ്ാനാ 
ധകികാര്കാരം ക്േവവര്ഗ്ഗത്കിലനകിന്നുമുള്ള ഔക്േയാഗകിക അനുവാേമുള്ള) 
കലകകി  ഈശ്വര സാഷോത്കോരവും ചേവീക ്ാപ്തകിയും ചകവരകിച്ചകിട്ടുണ്്. 
കലകകിയ്ക് സര്വ്വോ പരകിപൂര്ണ്ണമായ അനുഗ്രഹമുതണ്ന്നും ശകിവക്േവന് അരുളകി 
തചയ്തു.
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''പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്യയും നക്്യും സാഷോത്കേരകിച്ചവന് നീ!'' എന്ന് സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് വാത്സല്യക്ത്ാതട കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകി 
ക്കുകയാണ്. 

പരീഷേയകില ്യകിച്ചുതവന്ന് സ്വയം പറയുന്നതകിക്നകോള് അധകികൃതര് അനുവ
േകിക്കുന്ന സര്ട്ടകിഫകികേ്കിനാണ് അംഗീകാരതമന്നതക്പാതല ശകിവക്േവക്നയും 
പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യയും കലകകി സാഷോത്കേരകിച്ചകിട്ടുതണ്ന്ന് ശകിവക്േവന് ക്നരകിട്ട് 
അറകിയകിച്ചത് വളതരക്യതറ ്ാധാനയം അര്ഹകിക്കുന്നതം, 2003ല നടത്കിയ 
സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കിലം താംബൂല്ശ് നത്കിലം തതളകിഞ്ഞ്കാരം കലകകിയകി
ല കുടകിതകാള്ളുന്ന സ്വയംഭൂ ചചതനയക്ത്യും ത്രകിമൂര്ത്കി ചചതനയക്ത്യും 
സംബന്കിച്ച ആധകികാരകിക ഔക്േയാഗകിക തതളകിവുകൂടകിയാകുന്നു.

പനടത്തിട്ടലോന് മലോളവനു്ഥം ഉനക്കുള്ഇപെ്ഥം (1):15:4.
ഉനക്കുനളൈ നലോന്ഇരുശക്ന് ശദവികൂവട (1):16:1.

പചടത്കിട്ടാന്=കുടകിതകാള്ളുന്നു, മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം=വകിഷ്ണുക്േവനും 
നകിന്നകില (കലകകിയകില) സോ കുടകിതകാള്ളുന്നു, ഉനക്കുചള്ള=നകിനക്കുള്ളകില 
(കലകകിയകില), നാന്=ഞാന്, നാം (ശകിവക്േവന്), ഇരുക്കേന്=കുടകിതകാള്ളുന്നു, 
ക്േവകികൂതട=പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യാതടാപെം.

വിഷ്ളുശദവനും, (1):15:4:2. നൊം പൊര്വ്വതി സശമതനൊ
യും (1):16:1:2,3. നിന്നില് (�ല്�ിയില്) സദൊ �ളുടിക�ൊ
ള്ളുന്നുണ്് . (1):15:4:3-16:1:1.

– സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്
സംരഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവന് പൂര്ണ്ണസ്വരൂപത്കില കലകകിയകില കുടകി
തകാള്ളുന്നുതണ്ന്ന് (പചടത്കിട്ടാന് മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം) ശകിവക്േവന് 
കലകകിക്യാട് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ഭക്തര്തകേന്നും അഭകിമാനകി
കോവുന്ന ക്േവരഹസയമാണ് ശകിവക്േവന് അറകിയകിച്ചത്.

ചചതനയ സ്വരൂപനായ വകിഷ്ണുക്േവനാണ് കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത്. സം
രഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവതറെ േകിവയത്വമാണ് കലകകിയുതടയും േകിവയത്വത്കിനു
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ള്ള അടകിസ്ാനം.

സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതീ സക്മതനായകി പൂര്ണ്ണസ്വരൂപ
ത്കില കലകകിയകില സോ കുടകിതകാള്ളുന്നുതണ്ന്ന് (ഉനക്കുചള്ള നാന്ഇരുക്കേ
ന് ക്േവകികൂതട) ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാട് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്.

പൂര്ണ്ണചചതനയസ്വരൂപനായ സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വ
തകിക്േവകിക്യാതടാപെമാണ് കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത്.

ഔക്േയാഗകികമായകി, സ്ാനാധകികാര്കാരം നകിര്വ്വഹണം എന്നതകിനാകുന്നു 
്ാധാനയം. ആയതകിന് അനുവാേമുണ്് എന്ന് വയക്തം.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര മാഹാത്യവും തവളകിതപെടുത്തുകയാണ് ശകിവക്േവന്. ഭക്ത
ര്കേ് അനുഗ്രഹങ്ങളം േകിവയാനുഭവങ്ങളം േര്ശനങ്ങളം മഹാത്ഭുതങ്ങക്ളാതട 
ലഭകിയ്ക്കുന്നതകിതറെ ക്രോതസ്് തവളകിതപെടുത്തുകയാണ് ശകിവക്േവന്.

കലകകിയ്ക് അവതാരേരൗതയം പൂര്ത്കിയാക്കുന്നതകിന് ക്േവങ്ലനകിന്നുമുള്ള ആവ
ശയമായ എല്ാ ഔക്േയാഗകിക അനുവാേങ്ങളമുണ്് എന്ന് വയക്തമാക്കുകയാണ് 
ശകിവക്േവന്.

ശലോതിമത്ഥം കടന്ത്തലോന് ശയഹ്ഥംഎന്ട് (1):8:4.
ശയഹ്ഥംഎന്ട് വിളങ്നീടുശമ കരുണയലോശല (1):9:1.

ശാതകിമതം=്ാതകിമതങ്ങള്കേ്, കടന്ത്താന്=അതീതമായകി, ക്യഹംഎന്ട്=ഏ
കത്വത്കില നകിലതകാള്ളുന്നു, ക്യഹംഎന്ട്=ഏകത്വത്കില (അചേ്വതം), വകി
ളങ്ീടുക്മ=്ക്ശാഭകിതമായകി നകിലതകാണ്് ്ചുര്ചാരക്ത്ാതട ്സകിദ്മായകി 
സ്വയം ബഹുമാനകിതമാകും, കരുണയാക്ല =കൃപയാല.    

ജൊതിമതങ്ങള്ക്കതീതമൊയ ഏ�ത്വത്ിലൊണ് (�ല്�ി) നി
ലക�ൊള്ളുന്നത്. �ൃപയൊല് ഏ�ത്വത്ില് പപശശൊഭിതമൊയി 
നിലക�ൊണ്് (�ല്�ി) പപേളുരപപേൊരശത്ൊകട പപസിദ്ധമൊയി 
സ്വയം ബഹുമൊനിതമൊ�ളും, പപ�ീര്ത്ിതമൊയിത്ീരും. (1):8:4.

- സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്

ഈശ്വരസാഷോത്കോരം ലഭകിച്ച കലകകി ്ാതകി മതങ്ങള്കേതീതമായകി എല്ാ
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മാകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് നകിലതകാള്ളുന്നത്. (പരബ്രഹ്മം സ്വയം എല്ാമായ് 
നകിലതകാള്ളുന്നു എന്ന വയക്തതയകിലാണ് കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നത്). ശകിവക്േവ 
ന്  പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്യാട് അറകിയകിച്ചു. 

ഭകിന്നമല് എങ്കിലം പരബ്രഹ്മം സ്വയം സൃഷ്ടകിയായ് നകിലതകാള്ളുന്നതകിനായകി 
ഭകിന്നം എന്ന തലത്കില നകിലതകാള്ളുകയാതണന്നും ഭകിന്നമതല്ന്നും അറകിയുക.  
ഭാരത സംസ് കോരത്കിതറെ, സനാതന ധര്മത്കിതറെ, ഹകിന്ദുമതത്കിതറെ സവകി 
ക്ശഷ േര്ശനമായ എല്ാം ആകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് (അചേ്വതത്കില) 
കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നതം ക്കന്ദീകരകിക്കുന്നതം. 

കൃപയാല ഏകത്വത്കില (അചേ്വതത്കില) ്ക്ശാഭകിതമായകി നകിലതകാണ്് 
കലകകി ്ചുര്ചാരക്ത്ാതട ്സകിദ്നും ബഹുമാനകിതനുമായകി ഈ ക്ലാക
ത്കില ്കീര്ത്കിതമായകിത്ീരും. ശകിവക്േവന്  പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്യാട് അറകി
യകിച്ചു.

Genetic. Organize. Protect [G.O.P. ( ് നകിതകം, ക്രമം, സംരഷേ.)] എന്നതകി 
നായകി ക്്യാതകിര്മണ്ഡലത്കില സമുന്നത സ്ാനാധകികാരങ്ങക്ളാതട നകിലതകാ
ള്ളുന്ന ക്േവവര്ഗ്ഗതത് വസ്തുതാപരമായകി സ്വീകരകിച്ചുതകാണ്് പരബ്രഹ്മം സ്വയം 
എല്ാമായ് നകിലതകാള്ളുന്നു എന്ന ഏകത്വത്കില കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നു.

്കാശസ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മ
ക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി (Supreme 
Genetic Authority) ബ്രഹ്മക്േവനും, സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു (Supreme 
Organizing Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്േവനും, സംരഷേണാ
ധകികാരകി (Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്േവനും ആകുന്നു കലകകി 
പുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതട ്ാര്ത്ഥനാ മുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര് 
എന്നത് ഇവകിതട ്ക്തയകമായകി ക്ചര്ക്കുന്നു.

കലകകിപുരകി ക്ഷേതത മാഹാത്്യയം
സിറശന്തലോങ്്ഥം ആളയമ്ഥം ശസനവശമലലോയ് (1):18:4.
ശമശലലോറിന് ഉദവികള്ഥം കിട്ടിയിന്മ്ഥം (1):19:1.
വമച്്ഥംപടി അനമതിതട്ഥം �ിരിയിന്പക്്ഥം (1):19:2.
ശനീലമടന് തുവക്ങ്ള് നിനറവ്ഥംനന്ടലോയ് (1):19:3.
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സകിറക്ന്താങ്ം=്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില, ആളയമും=ക്േവാലയം 
(കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം), ക്സചവക്മലായ് ക്മക്ലാറകിന്=ഉന്നതസ്ാനീയരുതട 
ക്സവനങ്ങളം, ഉേവകികളം=സഹായങ്ങളം, കകിട്ടകിയകിന്മ്പം=സ്വീകാരയതക്യാതട 
ലഭകിച്ച്, തമച്ചുംപടകി=ഐശ്വരയവത്ായകി, അചമതകിതടം= ്ശാന്തവുമായ സ്
ലത്്, ഗകിരകിയകിന്പകേം=കുന്നകിന്മുകളകിക്നാട് ക്ചര്ന്നകിടത്തുള്ള, ശീലമുടന്=േകി
വയവും, തവകേങ്ള് നകിചറവും നന്ടായ് = നല്രീതകിയകില ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കി
യാകും.

ശദവൊലയത്ില് (�ല്�ിപളുരി ശക്പതം) (1):18:4:2. ഉന്നതസ്ൊനീ
യരുകട (1):19:1:1. അത്യചുന്നതമൊയ ശസവനങ്ങളളും (1):18:4:3. സഹൊയ 
ങ്ങളളും (1):19:1:2. പപശത്യ�മൊയി വര്ദ്ധിച്ശതൊതില് (1):18:4:1. സ്വവീ�ൊ 
ര്യതശയൊകട ലഭിച്് (1):19:1:3. ഐശ്വര്യവത്ൊയി (1):19:2:1. �ളുന്നിന്മളു
�ളിശനൊട് ശേര്ന്നിടത്ുള് (1):19:2:3. ദിവ്യവളും (1):19:3:1. പപശൊന്
വളുമൊയ സ്ലത്് (1):19:3:2. നല്ല രീതിയില് ആരംഭിച്് പൂര്ത്ി 
യൊ�ളും. (1):19:3:2,3.

– സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്
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കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രതത്ക്കുറകിച്ചാണ് ശകിവക്േവന് അറകിയകിയ്ക്കുന്നത്. ക്േവാലയ
ത്കില (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം) ഉന്നതസ്ാനീയരുതട അതയുന്നതമായ ക്സവ
നങ്ങളം സഹായങ്ങളം ്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില സ്വീകാരയതക്യാതട 
ലഭകിച്ച് ഐശ്വരയവത്ായകി ് ന്ക്േശതത് കുന്നകിന്മുകളകിക്നാട് ക്ചര്ന്നകിടത്തുള്ള 
േകിവയവും ്ശാന്തവുമായ സ്ലത്് നല് രീതകിയകില ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കിയാകും.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം : നട തറകേല : പുലര്തച്ച മൂന്ന് മണകി മുതല രാത്രകി 10 
മണകി വതര. ്ാതകി മത ലകിംഗ ്ായ വര്ണ്ണ ക്േശ ക്ഭേമക്നയ ഭക്തര്കേ് വൃത്കി
ക്യാതട 18 പടകികള് കയറകി കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതട ്ാ
ര്ത്ഥനാമുറകി) പാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപത്കില നകിന്ന് ക്േവങ്ല നകിന്നുമുള്ള അനുഗ്ര
ഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു 
ക്പാകാം. [24:(1) ലനകിന്നും: കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയുതട 
ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 1/3/2020)]

ക്േവവര്ഗ്ഗം സങ്ലപെമല്. പരബ്രഹ്മം സ്വയം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്വയംഭൂ) ്കാശ 
സ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്മക്ലാക 
ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി (Supreme Genetic 
Authority) ബ്രഹ്മക്േവനും, സര്വ്വാധകികാരകി പരമ ഗുരു (Supreme Organizing 
Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്േവനും, സംരഷേണാധകികാരകി 
(Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്േവനും ആകുന്നു കലകകിപുരകി ക്ഷേ
ത്രത്കിതല (കലകകിയുതട ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര്. ക്േവങ്ല, 
ക്േവകാരയം, ക്േവവര്ഗ്ഗം, ക്േവഹകിതം, ക്േവഭാഗം, ക്േവസ്മരണ, ക്േവന്, ക്േവ
ന്ാര്, ഈശ്വരന്, ചേവം, ചേവങ്ങള് എന്നും ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്നു. 
[24:(4): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയുതട ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 
1/3/2020)].

്ാതകി മത സ്തീ പുരുഷ ്ായക്ഭേമക്നയ യാതതാരു വകിക്വചനങ്ങളമകില്ാതത ക്േ
വങ്ലനകിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി ഭക്തര് വന്ന് 
സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതാണ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര
ത്കിതല ആരാധനാ രീതകി. [24:(5): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകി
യുതട ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 1/3/2020) ]. കൂടുതല വായകിയ്ക്കുക: https://www.
kalkipuri.com/rules-ml/.
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സിറപ്തലോന് അയലശദശ മക്ളക്കു്ഥം (1):19:4:1,2,3.

സകിറപ്പുതാന്=സേ്ഫലങ്ങള് ് ോനംതചയ്ം, അയലക്േശ= വകിക്േശരാ്യങ്ങളകി
ലള്ള, മകേളക്കും=ഭക്തര്ക്കും വകിശ്വാസകികള്ക്കുമല്ാം.

വിശദശങ്ങളിലളുള് ഭക്ര്ക്കും സദ് ഫലങ്ങള് പപദൊനംകേ
യളും. (1):19:4.

– സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്

മക്ളക്കു്ഥം ഉന്ശസനവ പ്രബല്ലത്യങ്ള് (1):20:1.
മഹില്ന്തിടുവര് ഉന്കരുനണ തന്ലോലതലോവണ (1):20:2.
തക്വതലോരു സനീഡര്കള്ഥം അന്മിശനലോട് (1):20:3.
ധരണിവയല്ലലോ്ഥം പുകള്പരവ്ഥം കലോല്ഥംപിവന് (1):20:4
കലോല്ഥംപിന് ഏറ്് റ്കിന്വടന് ദനീപഒളി (1):21:1.
കണ്ിടുവലോയ് അതന്നുനളൈ രൂപ്ഥംശതലോന്ട്്ഥം (1):21:2.

മകേളക്കും=ഭക്തതരല്ാം, ഉന്ക്സചവ ്ബല്യങ്ള്=്ബലതക്യാതട നകി
തന്ന(കലകകിതയ) ആരാധകിച്ചും, മഹകില്ന്തകിടുവര്=വര്ദ്കിച്ച താലപെരയത്കില, 
ഉന്കരുചണ തന്നാലതാതണ=നകിതറെ(കലകകിയുതട) േകിവയമായ കൃപയാല, 
തന്നാലതാതണ=അതകിനാല  തതന്ന, തകേതതാരു=സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമായകി, സീഡ
ര്കളം=ഭക്തര്തകേല്ാം, അന്മ്പകിക്നാട്=സ്വീകാരയമായകി, ധരണകിതയല്ാം=ക്ലാ
കതമങ്ം, പുകള്പരവും=കലകകി ്സകിദ്മാകുന്ന, കാലംപകിതന്ന=കാലമുണ്്, 
കാലംപകിന്=മുന്ക്്ാകത്കിതറെ തടര്ച്ചാപേം മാത്രമായതകിനാല ഇവകിതട ്
ക്തയകകിച്ച് അര്ത്ഥമകില്, ഏ്് റ്കകിന്തടന് േീപഒളകി കണ്കിടുവായ് അതന്നുചള്ള 
രൂപംക്താന്ട്ം=ഭക്തര്കേ് േര്ശനം ലഭകിയ്ക്കും.

ഭക്കരല്ലൊം (1):20:1:1. വര്ദ്ധിച് തൊല്പ്ര്യത്ില് (1):20:2:1. പപബ
ലതശയൊകട നികന്ന (�ല്�ികയ) ആരൊധിച്ചും, (1):20:1:2,3. നികറെ 
(�ല്�ിയുകട) ദിവ്യമൊയ �ൃപയൊല് (1):20:2:2,3. സര്വ്വശപശഷ്ഠത
�ശളൊടും �ൂടി ഭക്ര്കക്കല്ലൊം സ്വവീ�ൊര്യവളുമൊയി (1):20:3:1,2,3. 
ശലൊ�കമങ്ങും (1):20:4:1. (�ല്�ി) പപസിദ്ധമൊ�ളുന്ന (1):20:4:2. �ൊല
മളുണ്്. (1):20:4:3. ഭക്ര്ക്ക് ദര്ശനം ലഭിക്കും.

– സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/


18 of 42

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്

ക്ലാകതമങ്ം (കലകകി) ്സകിദ്മാകുന്ന കാലമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗു
രു ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ക്ലാകതമങ്മുള്ള 
ഭക്തര്കേ് േകിവയാനുഭവങ്ങളം അനുഗ്രഹവും സംരഷേണവും ലഭകിയ്ക്കും. കലകകിപുരകി 
ക്ഷേത്ര മാഹാത്യതത് തവളകിതപെടുത്തുന്നു.

(പുനര്്ന്ം ചരകിത്രപരമായ തതളകിവുകള് എന്ന പുസ്തകത്കില നകിന്നും.)
ഓണചലന് ലകിങ്് : https://www.kalkipurana.com/ml/notes/

YouTube Videos 
കലകിപുരി ശഷേത്ര നിര്മലോണ്ഥം
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുടത്കിതറെയും, 10x10 അടകി ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിതറെയും നകിര്്ാണവും, 18 പടകികളകില ശകിലകള് പതകികേലം, 
കലകകിപുരകി (ഹരൗസ്) എന്ന മനുഷയാലയത്കിതറെ തപാളകിച്ചുനീകേലം.

നചതനത്യ്ഥം ശ്ത്യലോതി്ത്തില വതളിഞ്ഞു
2003 ഏ്കില 7നും 8നും നടത്കിയ സ്വര്ണ്ണ്ശ്നത്കിക്ലയും & 2003 ജൂണ 
20ന് നടത്കിയ താംബൂല്ശ്നത്കിക്ലയും ്സക്ത ഭാഗങ്ങള്.

Kalki Purana by Agastya
അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ യഥാര്ത്ഥ കലകകി പുരാണം.  ശകിവക്േവ-പാര്വതകി 
ക്േവകി േകിവയസംഭാഷണം. മൂല സംസ്കൃത താളകിക്യാലകള് ഇക്പൊള് ലഭയമല്. 
ആേകി തമകിഴ് വകിവര്ത്നം നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്നും നാഡകി ക്്യാതകിഷം 
എന്നും അറകിയതപെടുന്നു. തമകിഴ് നാട്ടകിതല ചവത്ീശ്വരന്ക്കാവകില എന്ന സ്ല 
ത്ാണ് നാഡകി താളകിക്യാലകളതട സൂഷേകിപെ് ക്കന്ദം. 

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam
https://www.kalkipurana.com/ml/notes/
https://www.youtube.com/watch?v=N68TyqYaxx4
https://www.youtube.com/watch?v=r6XihVrncD0
https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
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ആമളുഖം
23. ക്മപെടകി ഒസയത്കിതല ഒന്നാം നമ്പരകില തകാടുത്്കാരം:-

A. ഭാരതത്കില, ക്കരളത്കിതല മലപ്പുറം ്കില് തകാക്ണ്ാട്ടകി താലൂകേകില (മുമ്പ് 
ഏറനാട് താലൂകേകില ഉള്തപെട്ടത്) എടവണ്ണപൊറ എന്ന ്ന്ക്േശത്് Kalki 
എന്ന എതറെ മാത്രം പരകിപൂര്ണ്ണ ഉടമസ്തയകിലം ചകവശത്കിലമുള്ള 
കലകകിപുരകി എന്ന 58.472 തസറെ് സ്ലത്ാണ് 2001ല ഞാന് സ്ാപകി
ച്ച എതറെ ്ാര്ത്ഥനാ മുറകി (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം) സ്കിതകി തചയ്ന്നത്.

B. 07.05.2001 ല വാഴകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്കില നകിന്നും ലഭകിച്ച നകിര്്ാ 
ണ അനുമതകി്കാരം (BRL No.52/2001-02. Revised Plan: BRL No. 

Kalki

ശ്ത്യലോതിര്മണ്ഡല ബ്രഹ്മശലലോക ശിവശലലോ 
ക വിഷ്ണുശലലോക പ്രകലോശസ്രൂപ യഥലോര്ത 
ശദവവര്ഗ്ഗ നിയമങ്ങള് Kalki വവളിവപെടു
ത്തുന്നു. വലോഴക്ലോട് സ.റ.ആ.ല 1/3/2021-
ലോ്ഥം നമരലോയി ര്ിസ്റ്റര് വചയ്ത കലകിയവട 
ഒസത്യത്തില്ഥം ആയതിവല 23ഉ്ഥം 24ഉ്ഥം വകു
പ്കളില പ്രശതത്യകമലോയി ശരഖവപെടുത്തിയ
തു്ഥം കലകിപുരി ശഷേത്രത്തില നടപെലോക്ി
യതുമലോകുന്നു തലോവഴ വകലോടുത്ത കലകിപുരി 
ശഷേത്ര നിയമങ്ങള്.

�ല്�ിപളുരി ശക്പത 
നിയമങ്ങള്

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
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286/2001-02) ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്ീകരകിച്ചതകിന് ഫലമായകി 11.01.2002 ന് 
വാഴകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്കില നകിന്നും VP 8/210B (പുതകിയ നമ്പര് VP 
11/7A) എന്ന നമ്പര് കലകകിപുരകി എന്ന ഞാന് ക്പരകിട്ട എതറെ വീടകിനും ്ാ
ര്ത്ഥനാ മുറകിയ്ക്കും കൂടകി ലഭകിച്ചു. 

C. വാഴകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്കിലനകിന്നും 30.04.2002ന് കലകകിപുരകി ക്ഷേ 
ത്ര താഴകികക്കുട നകിര്്ാണത്കിനായകി സമര്പെകിച്ച അഡീഷനല പ്ാനകിന് 
(BRL No. 41/2002-03) അനുമതകി ലഭകിച്ചതകിന്്കാരം 2003 ല ഞാന് 
ആയതകിന് ശ്മകിയ്കക്വ ക്മപെടകി ഒന്നാം നമ്പരകിലം അഞ്ചാം നമ്പരകിലം 
തകാടുത് ് കാരം അച്ഛതറെ ക്്യഷ്ഠതറെ മകേള് 1720/2001-ാം നമ്പര് കൃത്രകിമ 
ആധാരം ചമച്ച് വകി് സ്ലത്് വീണ്ം അവകാശമുതണ്ന്ന ദുരുക്ദേശയ വാ
േവുമായകി കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുട നകിര്്ാണം തടസ്തപെടുത്തുക
യും, പകിന്നീട് ്സ്തുത ക്കസകില 16.08.2008 ന് ഞാന് വകി്യകിയ്ക്കുകയും തച
തയ്തങ്കിലം നകിര്്ാണാനുമതകിയുതട കാലാവധകി കഴകിഞ്ഞതകിനാല വീണ്ം 
അഡീഷനല പ്ാനകിതറെ അനുമതകി വാഴകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്കില നകിന്നും 
മലപ്പുറം ്കില്ാ കളക്ടറകില നകിന്നും ലഭകിയ്ക്കുന്നതകിന് ക്വണ്കി 09.07.2009 ന് 
അക്പഷേകിയ്ക്കുകയും 15.06.2010 ന് ആയത് അനുവേകിയ്ക്കുകയും (No.G4012/ 
10) തചയ്തു. 

D. തടര്ന്ന്, 2013 മാര്ച്ച് 7ന് പുതകേകിയ താഴകികക്കുട നകിര്്ാണത്കിനുള്ള 
ബകിലഡകിംഗ് തപര്മകി്് വീണ്ം റകിനയൂ തചയ്തു. 2016 ഫകിബ്രവരകി 5ന് താഴകി
കക്കുട നകിര്്ാണം ആരംഭകിച്ച് 2016 ജൂലായ് 8ന് പൂര്ത്കിയാകേകി. 2016 
ആഗസ്ത് 3ന് കംപ്ീഷന് പ്ാന് സമര്പെകിച്ചു. തടര്ന്ന്, ക്ഡാ. ചഷന്. സകി. 
ചകിന്നന് (shinebuilders.com) അനുവേകിച്ച സ്ട്രക്ച്ചറല സ്റ്റബകിലകി്കി തസര്ട്ടകി
ഫകികേറ്റും നകിയമ്കാരം ഉള്തപെടുത്കിയകിരുന്നു. 2016 സപ്തംബര് 8ന് വാഴ
കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്് കംപ്ീഷന് പ്ാന് അംഗീകരകിച്ചു. 

E. തടര്ന്ന് 2017 ല, കലകകിപുരകി എന്ന എതറെ വീട് (മനുഷയാലയം) പൂര്ണ്ണ

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
https://www.shinebuilders.com
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മായും തപാളകിച്ച് ഒഴകിവാകേകി. അതകിനുക്ശഷം, മുമ്പുണ്ായകിരുന്ന കലകകിപുരകി 
എന്ന ക്പരകിലള്ള എതറെ വീടകിതറെ തറ വകിസ്തീര്ണ്ണം കുറച്ച് ഇക്പൊള് അവ
ക്ശഷകിക്കുന്ന എതറെ ്ാര്ത്ഥനാ മുറകിയുതട (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം) തറ വകി
സ്തീര്ണ്ണത്കിതറെ മാത്രം നകികുതകി അടക്കുന്നതകിന്  ക്വണ്കി വാഴകോട് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്കിക്ലയ്ക് 18.08.2017ന് ഞാന് നലകകിയ അക്പഷേ സ്വീകരകിച്ച് 
ആയത് അനുവേകിക്കുകയും അതകിന്്കാരം നകിലവകിലള്ള എതറെ ്ാര്ത്ഥ
നാ മുറകിയുതട (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം) മാത്രം തറ വകിസ്തീര്ണ്ണം അടകിസ്ാന
മാകേകിയുള്ള നകികുതകി 16.01.2018ന് അടയ്ക്കുകയും തചയ്തു. 

F. ഞാന് ഈ വകിലപത്രം തയ്യാറാക്കുക്മ്പാള് കലകകിപുരകിയകില എതറെ ഉടമ
സ്തയകില VP 11/7B എന്ന നമ്പറകിലള്ള മൂന്ന് മുറകികളള്ള ഒരു ഓഫീസ് 
തകട്ടകിടവും VP 11/7C എന്ന നമ്പരകില ഞാന് താമസകിക്കുന്ന 10x10 തറെ  
മുറകിയുമുണ്്. അത് സംബന്കിച്ച എതറെ തീരുമാനം ഈ ഒസയത്കിതറെ 25-ാം  
വകുപെകില തകാടുത്കിട്ടുണ്്.

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
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�ല്�ിപളുരി ശക്പത നിയമങ്ങള്
          

24. കലകകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്നു:-

24: 1) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം : നട തറകേല : 3 am to 10 pm (പകിന്നീട് േകിവസം 
മുഴുവന് ക്ഷേത്ര നട തറക്കുന്നതാണ്). ്ാതകി മത ലകിംഗ ആര്ത്വ പുല 
്ായ വര്ണ്ണ ക്േശ ക്ഭേമക്നയ ഭക്തര്കേ് വൃത്കിക്യാതട 18 പടകികള് കയറകി 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതട ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കില നകിന്ന് ക്േവങ്ല നകിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്കിനും സംരഷേണ
ത്കിനും ക്വണ്കി സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകാം. 

24: 2) സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിക്കുക എന്നതകിന് വളതരയധകികം 
്ാധാനയമുണ്്. തക്റെയും, കുടുംബത്കിക്റെയും, സമൂഹത്കിക്റെയും, രാഷ്ട്ര
ത്കിക്റെയും, ക്ലാകത്കിതറെയും, കൂടാതത താനുമായകി മകിത്രതയുള്ളവരുക്ട
യും നന്യ്ക്കും, ്ീവകിത പുക്രാഗതകിയ്ക്കും, ക്രാഗാേകി ദുരകിതങ്ങളകില നകിന്നുമുള്ള 
ക്മാചനത്കിനും, സമസ്ത ്ീവകിത ഐശ്വരയത്കിനും, വകിവാഹം, തതാഴകില 
മുതലായ എല്ാ ്ീവകിതാവശയങ്ങള്ക്കുമുള്ള അനുഗ്രഹവും സംരഷേണവും 
ക്േവങ്ലനകിന്നും അനുവേകിയ്ക്കുന്നതകിന് ക്വണ്കിയുള്ള ഒരു ഭക്തക്റെക്യാ ഭക്തയു 
ക്ടക്യാ ്ാര്ത്ഥനയാകുന്നു സദുക്ദേശയപരമായ ്ാര്ത്ഥന. 

24: 3) ക്മപെടകി 24 (2) ന്തറ വകിശേീകരണം താതഴ തകാടുക്കുന്നു:-

A. ദുരുക്ദേശയപരമായ അഥവാ തനകിയ്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്കും ഉപദ്വവും ്യാസങ്ങ
ളം ദു:ഖങ്ങളം സങ്ടങ്ങളം നഷ്ടങ്ങളം ആപത്തുകളം അപകടങ്ങളം തകര്ച്ച
യും ക്രാഗാേകി ദുരകിതങ്ങളം തടങ്ങകിയ യാതതാന്നും സംഭവകിയ്ക്കുന്നതകിനും വന്നു 
ഭവകിയ്ക്കുന്നതകിനും ഇടയാകുന്നവകിധത്കിലള്ള യാതതാരുവകിധ കാരയങ്ങളം 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില വന്നും കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ക്േവങ്ല എന്ന് ഉക്ദേ
ശകിച്ച് ക്ലാകത്കിതല യാതതാരകിടത്കില നകിന്നും സ്ലത്തു നകിന്നും ഭാഗത്് 
നകിന്നും ്ാര്ത്ഥകിയ്ക്കുവാന് പാടകില്. ആയതകിന് ക്േവങ്ല നകിന്നും ആര്ക്കും 
അനുവാേമകില്. എന്നാല നീതകി നകിക്ഷധവും അതകിക്രമവും ചതകിയുമുണ്ായാ
ല ആയതകില നകിന്നുമുള്ള ്തകിക്രാധത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി 
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ക്േവങ്ക്ലയ്ക്കുള്ള ്ാര്ത്ഥനയ്ക് ഭക്തര്കേ്  അനുവാേമുണ്്. 

B. ആരാക്ണാ ദുരുക്ദേശയപരമായകി ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്നത് അവര്കേ് തതന്ന ്തയാ
ഘാതം അനുഭവകിയ്ക്കുന്നതകിന് ഇടയാകുതമന്ന് ക്േവങ്ല നകിന്നും തീരുമാനം 
അനുവേകിച്ചകിട്ടുണ്്. 

C. ദുരുക്ദേശയപരമായ ്ാര്ത്ഥനകള്കേ് ഫലമുണ്ാകകില് അഥവാ നടപൊവകില്ാ
തയന്നും അ്കാരം ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്നവര് ഭക്തരതല്ന്നും ്ന്ാന്തരങ്ങക്ളാളം 
അവര് അതകിതറെ ശകിഷേ അനുഭവകിക്യ്കണ്കി വരുതമന്നും ക്േവങ്ല നകിന്നും 
തീരുമാനം അനുവേകിച്ചകിട്ടുണ്്. നമ്മുതട ഭാരത സംസ്കൃതകിയകില അഥവാ സനാ 
തന ധര്മത്കില ആക്രയും ഉപദ്വകിയ്ക്കുന്നതകിനും ആക്രാടും ശത്രുത നകിലനകി
ര്ത്തുന്നതകിനും ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുവാേമകില് എന്നത് ്ക്തയകം ശ്ദ്കി
ക്യ്കണ്താകുന്നു.

24: 4) ക്േവവര്ഗ്ഗം സങ്ലപെമല്. പരബ്രഹ്മം സ്വയം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്വയംഭൂ) 
്കാശ സ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ 
ബ്രഹ്മക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി 
(Supreme Genetic Authority) ബ്രഹ്മക്േവനും സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗു
രു (Supreme Organizing Authority and Supreme Preceptor) ശകിവ
ക്േവനും സംരഷേണാധകികാരകി (Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണു 
ക്േവനും ആകുന്നു കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതട ്ാര്ത്ഥനാമു
റകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര്. ക്േവങ്ല, ക്േവകാരയം, ക്േവവര്ഗ്ഗം, ക്േവഹകിതം, 
ക്േവഭാഗം, ക്േവസ്മരണ, ക്േവന്, ക്േവന്ാര്, ഈശ്വരന്, ചേവം, ചേവങ്ങ
ള് എന്നും ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്നു. 

24: 5) ്ാതകി മത സ്തീ പുരുഷ ്ായക്ഭേമക്നയ യാതതാരു വകിക്വചനങ്ങളമകി
ല്ാതത ക്േവങ്ലനകിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി 
ഭക്തര് വന്ന് സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ് ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതാണ് കലകകി
പുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല ആരാധനാ രീതകി.

24: 6) ക്േവകാരയത്കിതല സു്ധാന നകിയമമാകുന്നു “അനുവാേകിതം എങ്കില 
മാത്രം.” ആയതകിതറെ ഉക്ദേശയം ഇ്കാരം: ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുഗ്രഹവും 
സംരഷേണവും അനുവേകിതച്ചങ്കില മാത്രക്മ ആര്ക്കും യാതതാരു കാരയവും 
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നടപൊക്കുന്നതകിനും അനുക്യാ്യമായകി പൂര്ത്ീകരകിയ്ക്കുന്നതകിനും സാധകിക്കുക 
യുള്ളൂ. എന്നാല അനുകൂലമല്ാതത വന്ന്  ക്ചരുന്നത് അഥവാ ്തകികൂലവും 
്തയാഘാതങ്ങള് ഉണ്ാകുന്നതമായ കാരയങ്ങള് സംഭവകിയ്ക്കുന്നതകിന് ക്േവവ
ര്ഗ്ഗം കാരണവുമല്. പരബ്രഹ്മം സ്വയം നന്യായും തകിന്യായും എല്ാമായും 
നകിലതകാള്ളുന്നതകിനാല ആസുരീയത തകിന്യ്കായകി ് വര്ത്കിയ്ക്കുന്നുണ്് എന്ന 
വസ്തുത ഓര്ക്കേണ്തണ്്. സര്വ്വം എന്ന പേത്ാല ഉക്ദേശകിയ്ക്കുന്നത് എല്ാം 
ആകുന്നത് എന്നാകുന്നു. പരബ്രഹ്മം എന്ന പേത്ാല ഉക്ദേശകിയ്ക്കുന്നത്: 
സര്വ്വം എന്ന എല്ാം ആകുന്നത് എന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ തീരുമാനതത്യാകുന്നു. 
പരബ്രഹ്മമല്ാതത മത്ാന്നകില്ാത്തകിനാലം എല്ാമായ് നകിലതകാള്ളുന്നതകി
നാലം സ്വയം ഭകിന്നമായ്  നകിലതകാള്ളുന്നുതണ്ങ്കിലം ഭകിന്നമല്ാത്തകിനാലം 
പരബ്രഹ്മതത് ആരാധകിക്യ്കണ്തകില്. പരബ്രഹ്മം എല്ാമായ് സ്വയം നകില
തകാള്ളുന്നു എന്ന വയക്തത ഭക്തര്കേ്  ്ക്യാ്നം തചയ്ം.

24: 7) അദൃശയതത് ് സ്തുത പേത്ാല വയക്തമാകുന്നത ക്പാതല അഥവാ സ്കി
രീകരണമുണ്ാകുന്നതക്പാതല എല്ാം ആകുന്നത് എന്നത് വയക്തമാകുന്ന
തകിനായകി ഉപക്യാഗകിയ്ക്കുന്ന പേമാകുന്നു പരബ്രഹ്മം. സര്വം ആകുന്ന പരബ്ര 
ഹ്മം അതാത് സ്ാനാധകികാരമായകി സ്വയം ആവശയമായ എല്ാ സമ്പൂ
ര്ണ്ണതക്യാക്ടയും അതാത് മണ്ഡലങ്ങളകില അതാതായകി നകിലതകാള്ളുന്ന 
തകിനാല അഥവാ വയതയസ്തതമന്ന്  അനുഭവതപെടുത്കി അഥവാ ഭകിന്നം എന്ന 
തലത്കില സ്വയം സൃഷ്ടകിയായകി നകിലതകാള്ളുന്നതകിനാല, ക്േവങ്ക്ലകേ് 
ഭക്തരകിലനകിന്നും മ്ാരകിലനകിന്നും മത്ാന്നകിലനകിന്നും യാതതാന്നും ആവശയ
മകില്ാതയന്നും ക്ഷേത്ര നടത്കിപെകിക്ലകേ് തങ്ങളാല സാധയമായത് തചയ്ക 
മാത്രമാതണന്നും വഴകിപാടുകള് പാടകില്ാതയന്നും ക്ഷേത്രം എന്നത് വന്ന് ്ാ
ര്ത്ഥകിച്ച് ക്പാകുന്നതകിന് മാത്രമായുള്ള സംവകിധാനമാതണന്നും അറകിയുക. 
ഭക്തകി ക്പാലം ഭക്തരുതട ആവശയമാണ്. ക്േവങ്ലനകിന്നുമുള്ള അനുഗ്രഹവും 
സംരഷേണവും ഭക്തരുതട ആവശയവും അവകാശവുമാകുന്നു.

24: 8) കലകകി സ്വയംഭൂ ചചതനയത്ാല ക്േവങ്ക്ലക്കുള്ള കണഷേന് അതകി
സൂക്ഷ്മനകിര്വ്വഹണത്കിലൂതട സജ്ീകരകിച്ച കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം എന്ന 
സംവകിധാനം കണക്ടകിവകി്കിക്കും റീചാര്്കിംഗകിനുമുള്ളതാണ്, തമാചബല 
ടവര് ക്പാതല അഥവാ ആയതകിനുള്ള സാക്ങ്തകിക സംവകിധാനം ക്പാതല.
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24: 9) ഓം ശ്ീം ബ്രഹ്മക്േവ ശകിവക്േവ വകിഷ്ണുക്േവ നമ: എന്ന മന്ത്ര ്പം ക്േ
വസ്മരണയ്കാകുന്നു. ഒക്ര പേങ്ങള് കൃതയതക്യാതട നകിരന്തരം സ്കിരമായകി 
ആവര്ത്കിച്ച് ഉച്ചരകിക്കുക്മ്പാള് സ്മരണയകില ്ാധാനയക്ത്ാതട നകിലനകി
ലക്കും. അ്കാരം ക്േവസ്മരണയ്കാകുന്നു മന്ത്ര ്പം. മന്ത്ര്പത്ാല ക്േവ 
ങ്ലനകിന്നും ്ക്തയക ്ീതകി ലഭകിയ്ക്കുകയകില്. യാതതാരു രീതകിയകിലം ക്േവവ
ര്ഗ്ഗതത് തങ്ങളതട ഇഷ്ടാനകിഷ്ടങ്ങള്കേ് അനുസരകിച്ചു തൃപ്തകിതപെടുത്തുവാനും 
്ീതകിതപെടുത്തുവാനും ആര്ക്കും സാധകിയ്ക്കുകയകില്. അതാത സന്ര്ഭത്കില 
അതാത് സ്ാന്കാരം സ്വയം സ്വന്തം ഡയൂട്ടകി സദുക്ദേശയക്ത്ാതട മാത്രം 
കൃതയമായകി നകിര്വ്വഹകിയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ക്േവങ്ല നകിന്നും സ്വീകാ
രയത ലഭകിയ്ക്കുന്നതകിനുള്ള ഏക പരകിഹാരം. കര്ത്വയ നകിര്വ്വഹണത്കിതറെ 
്ാധാനയം.

24: 10) വകിഗ്രഹം: കലകകി ്തകിഷ്ഠകിച്ചത്. വകിഗ്രഹതത്യല് ആരാധകിക്കുന്നത്, 
ക്േവങ്ക്ലയ്കാകുന്നു. ഇടനകിലകോരകില്ാതത, സ്തുതകികളകില്ാതത, മാനുഷകിക 
പരകികല്നകളകിലൂതടയുള്ള തകാടുത്് തൃപ്തകിതപെടുത്ലകളകില്ാതത, മനുഷയ 
ക്രയും ഈ ഭൂമകിയകിതല മ്് ് ീവകിവര്ഗ്ഗങ്ങക്ളയും ആരാധകിയ്കാതത, ക്േവ വര്ഗ്ഗ
ങ്ങതളന്നക്പരകില പഞ്ചഭൂതാത്ക ശരീരക്ത്ാടുകൂടകിയ വകിവകിധ രൂപങ്ങളതട 
ആരാധനകളകില്ാതത, ്കാശ സ്വരൂപ ഘടനക്യാതട സമുന്നത സ്ാനാ
ധകികാരങ്ങളള്ള ക്േവങ്ക്ലയ്ക് മാത്രം സ്വരൂപസങ്ലപെങ്ങളകില്ാതത ഭക്തര് 
ക്നരകിട്ട് സ്വയം നകിശബ്ദമായകി സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ച് ക്പാകു
ന്നതാകുന്നു കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല ആരാധനാ രീതകിയുതട ് ക്തയകത.

 സ്വയംഭൂ ചചതനയമാഹാത്യക്ത്ാതട ക്േവങ്ലനകിന്നും ഔക്േയാഗകികമായകി 
അനുവാേമുള്ള മഹേ് വയക്തകി (അവതാരം) സ്ാപകിക്കുന്ന യഥാര്ത്ഥ ക്ഷേ
ത്രത്കില ക്േവകാരയാര്ത്ഥം ക്േവങ്ല നകിന്നുമുള്ള തീരുമാന്കാരം ഈ 
ഭൂമകിയകില നകിന്നും യാതതാരു ്ീവകി വര്ഗ്ഗങ്ങളകിലനകിന്നും യാതതാരു്കാര 
ത്കിലം ക്േവങ്ക്ലയ്ക് യാതതാന്നും ആവശയമകില്ാതയന്ന അടകിസ്ാന നകിയ 
മത്കിന് ്ാധാനയം തകാടുത്തുതകാണ്് മാത്രക്മ പൂര്ത്ീകരകിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ക്േ
വാലയതമന്ന തകട്ടകിടത്കിതറെ പൂര്ത്ീകരണത്കിനാവശയമായ സ്ലവും 
സരൗകരയങ്ങളം സജ്ീകരണങ്ങളം സംവകിധാനങ്ങളമായകി സമൃദ്കിക്യാതട 
യുള്ള സാഹചരയങ്ങളാകുക്മ്പാള് ക്സവന ്വര്ത്നത്കിന് ആവശയമായ
വതര ക്യാഗയതയുതട അടകിസ്ാനത്കില അതാത് സ്ാനക്ത്യ്ക് നകിയമകി
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ച്ചും അര്ഹമായ ശമ്പളം നലകകിയും ഭംഗകിയായകി ക്ഷേത്രം നകിലനകിര്ത്തുന്ന
തകിന് വരുന്നതായ തചലവുകള്കേ് മാത്രക്മ ഭണ്ഡാരം എന്നത് ഉപക്യാഗകി 
ക്കുവാന് പാടുള്ളൂ – ക്ഷേത്ര സുരഷേകോയുള്ള കരുതല ധനനകിക്ഷേപമായ
തകിന് ക്ശഷം – എന്ന കലകകിയുതട കര്ശന തീരുമാനം ക്േവങ്ക്ലയ്ക് ഈ 
ഭൂമകിയകില നകിന്നും യാതതാന്നും ആവശയമകില്ാതയന്നും ക്ഷേത്ര നടത്കിപെകിനു
ള്ളത് മാത്രം ഭക്തര് സ്വക്മധയാ  സമര്പെകിയ്ക്കുകയാണ് തചയ്ന്നതതന്നും തത
ളകിയകിച്ച് നടപെകില വരുത്തുന്നതകിക്ലയ്ക് അനുക്യാ്യമാകുന്നു.

24: 11) നകിയമങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്നു:-

A) ക്ഷേത്രതമന്ന ദൃശയസംവകിധാനത്കില ഉപാധകിയുതട ആവശയകതയ്ക്കുക്വണ്കി 
യാതതാരുവകിധ ്ീവകികളക്ടയും രൂപങ്ങളം ആകൃതകികളമകില്ാത് േീര്ഘ
േണ്ഡാകൃതകിയകിലള്ള കൃഷ്ണശകിലക്യാ ക്ലാഹക്മാ വകിഗ്രഹമായകി ഉപക്യാഗകി
യ്കാം എന്നത് മാത്രമാകുന്നു ക്േവങ്ലനകിന്നുമുള്ള തീരുമാനം. [3 അടകിക്യാ 
(243.84 യവം) 5 അടകിക്യാ (406.4 യവം) മാത്രം ഉയരമുള്ളത് അനുക്യാ
്യം]. അറകിയുന്നതകിന് ക്വണ്കി ശകിലാവകിഗ്രഹം എന്നും ക്ലാഹവകിഗ്രഹം 
എന്നുമുള്ള പേങ്ങള് മാത്രം ഉപക്യാഗകിയ്കാം. ക്േവീ ക്േവന്ാരുതട ക്പരകില 
വകിഗ്രഹം പാടകില്. 

B) ബ്രഹ്മ ശകിവ വകിഷ്ണു ക്േവന്ാര് വകിഗ്രഹതത് അടകിസ്ാനമാകേകിയല്, പകരം 
ക്േവങ്ലനകിന്നും കലകകിയ്ക് അനുവേകിച്ച ക്േവചചതനയത്ാല (സ്വയംഭൂ 
ചചതനയം) സമുന്നത സ്ാനാധകികാര്കാരം കലകകിയ്ക് മാത്രം അറകി
യാവുന്ന ഉപാധകിരഹകിത സങ്ലപരഹകിത അതകിസൂക്ഷ്മ നകിര്വ്വഹണത്ാല 
സജ്ീകരകിയ്കതപെട്ടതായതകിനാലാകുന്നു കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിലൂതട ഭക്ത
ര്കേ്  അനുഗ്രഹവും സംരഷേണവും അനുവേകിയ്ക്കുന്നത് (ലഭകിയ്ക്കുന്നത്). 

C) ആയതകിനാല, കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില എന്നും വകിഗ്രഹം കഴുകകി വൃത്കിയാ 
ക്കുക മാത്രക്മ തചക്യ്യണ്തള്ളൂ. [അലങ്ാരാേകി പൂ്കള് യാതതാന്നും പാടകില്]. 

D) ക്കവല ദൃശയസംവകിധാനത്കിനുള്ള ഉപാധകിയായ വകിഗ്രഹം ക്കവലം േീര്ഘ
േണ്ഡാകൃതകിയകിലള്ള ശകിലക്യാ ക്ലാഹക്മാ ആകുന്നു എന്ന വസ്തുതയ്കാകുന്നു 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമത്കില ്ാധാനയമര്ഹകിയ്ക്കുന്നത്.

E) വകിഗ്രഹക്ത്യല് ആരാധകിയ്ക്കുന്നത്; കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല 18 പടകികള് 
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കയറകി ്ാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപത്കില വന്ന് ഭക്തര് ക്നരകിട്ട് സദുക്ദേശയപരമായകി 
മാത്രം ക്േവങ്ക്ലയ്ക് സ്വയം ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്ന രീതകിയാകുന്നു സ്ാപകനായ 
കലകകി ക്േവഹകിത്കാരം അനുക്യാ്യമായകി ്ാവര്ത്കികമാകേകിയകിരകി
ക്കുന്നത് എന്നത് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമത്കില പരമ ്ാധാനയമുള്ള
താകുന്നു.

24: 12) ആവശയമായ സ്ലസരൗകരയങ്ങക്ളാതട ക്ഷേത്ര നകിര്്ാണം പൂര്ത്കി
യായതകിനുക്ശഷം, ഭണ്ഡാരത്കിലൂതട വകിവകിധ ഘട്ടങ്ങളായകി ആതക നകിശ്കിത 
സംഖയ (ചുരുങ്ങകിയത് 10 ക്കാടകി) ക്ഷേത്ര സംരഷേണത്കിനായുള്ള കരുതല 
ധനമാതയത്കി ബാങ്കില നകിക്ഷേപകിയ്ക്കുക്മ്പാള്, പകിന്നീട്, ഓക്രാ വര്ഷവും കൃ
തയമായ സമയത്് നകിശ്കിത തീയ്യതകിക്കുള്ളകില മാത്രം എന്ന് തീരുമാനകിച്ച് 
(ഉോ: നവംബര്- ഡകിസംബര്) പത്രമാധയമങ്ങളകിലൂതട ഭക്തതര അറകിയകിച്ച് ്
സ്തുത വര്ഷതത് ക്ഷേത്ര തചലവുകള്ക്കുള്ള പണം ഭക്തര്കേ് ഭണ്ഡാരത്കി
ല ്ാര്ത്ഥനയായകി സമര്പെകികോവുന്ന രീതകിയാണ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം 
സംബന്കിച്ച കലകകി (Kalki) എന്ന എതറെ അന്തകിമ തീരുമാനം. ക്ഷേത്ര 
തചലവുകള്ക്കുള്ളത് മാത്രക്മ പാടുള്ളൂതവന്ന നകിബന്നകേ് വളതരക്യതറ 
്ാധാനയമുണ്്. നകിശ്കിത സമയത്കിനുള്ളകില (ഉോ: നവംബര്- ഡകിസംബര്) 
തീരുമാനകിച്ച ബഡ്്്കിക്നകോള് അധകികരകിച്ച പണം എത്കിയകിട്ടുതണ്ങ്കി 
ല ്സ്തുത സംഖയ കരുതല ധന നകിക്ഷേപത്കില ഉള്തപെടുത്കി സുരഷേകി
തമാക്കുക. അതാത് വര്ഷത്കിതല നകിശ്കിത ബഡ്്്് സംഖയ തകികയാതത 
വന്നാല ആയതകിനു ക്വണ്കി വീണ്ം നകിശ്കിത സമയ പരകിധകി തീരുമാനകി
ച്ചുതകാണ്് ഭണ്ഡാരത്കില ്ാര്ത്ഥന അര്പെകികോന് ഭക്തര്കേ് അനുവാേമു 
ണ്്, ആയതകിന് അവസരം തകാടുക്കേണ്തണ്്.      

24: 13) പരബ്രഹ്മം (സര്വ്വം) എല്ാം ആകുന്ന ഏകവും സമ്പൂര്ണ്ണവും സ്വത
ന്ത്രവും സമുന്നത സര്വ്വാധകികാരസ്ാനവുമായതകിനാല പരബ്രഹ്മമല്ാതത 
മത്ാന്നകില്. ഭകിന്നമല്ാത്തകിനാല പരബ്രഹ്മത്കിക്ലകേ് എന്ന് ഉക്ദേശകിച്ച് 
്ാര്ത്ഥനയും ആരാധനയും ആവശയമകില്. സ്വയം വയക്തതയാണ് അനുക്യാ 
്യം. പരബ്രഹ്മം സ്വയം ഭകിന്നം എന്ന തലത്കില നകിലതകാള്ളുന്നതാകുന്നു 
സൃഷ്ടകി. നാമാകുന്ന സര്വ്വാധകികാര പരബ്രഹ്മ സമഷ്ടകി ഞാനാകുന്ന പരകിമകിതാ 
ധകികാര വയഷ്ടകിയായകി നകിലതകാള്ളുന്ന സാക്ങ്തകികതയാണ് സൃഷ്ടകിയുതട 
കാതല.
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24: 14) ്കാശസ്വരൂപ ഘടനയകില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡല 
ബ്രഹ്മ ശകിവ വകിഷ്ണു ക്ലാകങ്ങളകിതല ് നകിതകാധകികാരകി ബ്രഹ്മക്േവനും സര്വ്വാ
ധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവനും സംരഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവനും യഥാ
ക്രമം സഹധര്്കിണകിമാരും സഹ്വര്ത്കരുമായ സരസ്വതകിക്േവകിയും 
പാര്വതകി ക്േവകിയും ലക്ഷ്മകിക്േവകിയും പരബ്രഹ്മത്ാല സ്വയം ആവകിര്ഭവകിച്ച
വരും (സ്വയംഭൂ) ഔക്േയാഗകിക നകിര്വ്വഹണത്കി നായകി മാത്രം [്നകിതകം, 
ക്രമം, സംരഷേ – Genetic. Organize. Protect (G.O.P.)] നകിലതകാള്ളുന്ന
വരുമാകുന്നു. ക്േവകിമാര്, ക്േവതകള്, ഈശ്വരകി, എന്നകിങ്ങതന ഉക്ദേശകിക്കുന്ന
തം ഇതാകുന്നു.  ക്േവകിമാര്കേ് ്ക്തയക ആരാധന ആവശയമകില്.

24: 15) ക്േവീക്േവന്ാരുതട ്കാശസ്വരൂപത്കിലള്ള (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) 
യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രം ഈ ഭൂമകിയകില ലഭയമല്.

24: 16) ഏതതാരു ഭക്തക്നക്യാ ഭക്തക്യക്യാ ആണ് അനുഗ്രഹകിക്കേണ്തത
ന്ന് തീരുമാനകിച്ചു നടപെകിലവരുത്തുവാനുള്ള പൂര്ണ്ണപരമാധകികാരം സര്വ്വോ 
ക്േവങ്ല മാത്രമാകുന്നു. ക്ഷേത്രം സ്ാപകിച്ചവര്ക്കോ ക്ഷേത്ര നടത്കിപ്പു
കാര്ക്കോ മ്ാര്ക്കോ അതകില ഇടതപടുവാന് യാതതാരു കാരണവശാലം 
അധകികാരമകില്. ക്േവങ്ക്ലക്കുള്ള വകിനയവും അനുസരണയുമാണ് ക്ഷേത്ര 
നടത്കിപെകിന് ആവശയം. ആര്തകേല്ാം എതന്തല്ാം ഫലങ്ങള് ലഭകിക്കുതമന്ന് 
തീരുമാനകിച്ച് അവരകിലനകിന്നും പണവും ദ്വയങ്ങളം വഴകിപാടുകതളന്നക്പരകി
ല മുന്കൂട്ടകിക്യാ അല്ാതതക്യാ വാങ്വാന് മനുഷയര്കേ്  അധകികാരമകില്. 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ശ്ീക്കാവകിലം വകിഗ്രഹവും ക്ഷേത്ര പരകിസരവും വൃത്കി
ക്യാതടയായകിരകികേണം. ക്ഷേത്രത്കില മത്സയമാംസാേകികള് യാതതാരു കാ
രണവശാലം പാടകില്.

24: 17) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില സുഗന്ത്കിനുക്വണ്കി ശുദ്മായ ചന്ന
ചതലം ഒരു പാത്രത്കില ഒഴകിച്ച് അതകിക്ലയ്ക് ്ക്തയകം തയ്യാറാകേകിയ 
ചൂരല വടകികള് മുകേകിതവയ്ക്കുകയാണ് തചയ്ന്നത്. ഇടയ്കകിതട ചന്നചതല
വും ചൂരലവടകികളം മാ്കി പുതകിയത് ഉപക്യാഗകിയ്കണം. ഒരു ്ീവകിയുതട വകി
സര്ജ്യമായ ചാണകം ക്ചര്ക്കുന്നതകിനാലം പുകയുണ്ാകുന്നതകിനാലം 
ചന്നത്കിരകികള് ഉപക്യാഗകിക്കുവാന് പാടകില് (ചാണകം മനുഷയാലയങ്ങ
ളകില മാനുഷകിക കാരയങ്ങള്കേ് ്ക്യാ്ന്േമാതണങ്കിലം ക്േവാലയങ്ങ
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ളകില ക്േവകാരയത്കില ്ീവകികളതട മത്സയം, മാംസം, രക്തം, തനയ്യ്, വകിസ 
ര്ജ്യം തടങ്ങകിയവ കര്ശനമായും പാടകില്).

24: 18) മനുഷയ ക്േഹ സമാനമായതകിനാല മത്സയമാംസങ്ങള് കഴകിക്കുന്നവതര 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രകാരയ നകിര്വ്വഹണങ്ങള്ക്കുള്ള അതാത് സ്ാനങ്ങളകി
ല നകിയമകിക്കുവാന് പാടകില്. കൃതയതക്യാതട ക്േവഹകിത്കാരം യഥാര്ത്ഥ  
ക്ഷേത്രകാരയം നടപൊകേകിതകോണ്കിരകിക്കുന്നതകിക്ലകേ് ഭക്തരകില നകിന്നും വയ
ക്തകികളകിലനകിന്നുമുള്ള സഹകരണത്കിനും പങ്ാളകിത്ത്കിനും ഒരു ഘട്ടം 
വക്രക്കും പരകിധകികളം പരകിമകിതകികളമുണ്് എന്നതകിനാല ക്േവങ്ല നകിന്നും 
അനുവേകിക്കുന്ന്കാരം നകിലവകില ലഭയമായ സാഹചരയമനുസരകിച്ച് സാ
ധയമാകുന്ന രീതകിയകില ക്ഷേത്ര നടത്കിപെകില ശ്ദ്കിക്കുകയാണ് എന്നതം 
്ക്തയകമായകി അറകിയകിക്കുന്നു. ഭക്തര്കേ്  കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില വന്ന് 
സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതകിന് യാതതാരു വകിലക്കുക
ളമകില്.

24: 19) ഭാരതത്കില ്നകിച്ച് ഭാരത പരൗരത്വമുള്ളവര് മാത്രവും കലകകിപുരകി 
ക്ഷേത്ര സ്ാപകനായ കലകകിയ്ക് ക്േവങ്ലനകിന്നും അനുവേകിച്ച് തീരുമാനകി
ച്ച് നടപെകില വരുത്കിയ കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രനകിയമങ്ങള്്കാരമുള്ള ബ്രഹ്മ
ക്േവനും ശകിവക്േവനും വകിഷ്ണുക്േവനും ആകുന്ന ക്േവവര്ഗ്ഗത്കില ഭക്തകിയും 
വകിശ്വാസവും അര്പെണവുമുള്ള, തപാതനന്യും സ്കിക്രാത്സാഹക്ത്ാതട 
നകിഷ് കോമ ക്സവന സന്നദ്തയുമുള്ള സദുക്ദേശയപരമായകി ്ീവകിക്കുന്ന വകി
വാഹകിതരും അവകിവാഹകിതരുമായ നല് മനുഷയതര സ്തീ പുരുഷ ക്ഭേമക്നയ 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതറെ സാമ്പത്കിക സ്കിതകികേനുസരകിച്ച് ആവശയ
മായ സന്ര്ഭങ്ങളകില ക്യാഗയതകളതട അടകിസ്ാനത്കില മാത്രം ക്്ാലകിയ്ക് 
അനുസരകിച്ചുള്ള കൂലകി നലകകി അതാത് സ്ാനക്ത്യ്ക് നകിയമകിക്കേണ്താ
ണ്.

24: 20) ്ാണകികള് കടകോത് അടപ്പുള്ള ഓട്ടുവകിളകോണ് (Patent Pending. 
Patent Application No. 201841003006. International Patent 
Application No. PCT/IN2019/050054. International Publication 
Number WO/2019/145974. Title of Invention: Fully Covered 
Removable Lid for Lamp to Prevent the Fall of Insects into Oil. 
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Regd. Design Patent Nos. 225592 & 301639) ്ന്ക്േശതത് കലകകി
പുരകി ക്ഷേത്രത്കില ഉപക്യാഗകിക്കുന്നത്. ് സ്തുത ഓട്ടുവകിളകേകില (പകിച്ചള) ശു
ദ്മായ എതള്ളണ്ണയും പഞ്ഞകിത്കിരകിയും മാത്രക്മ ഉപക്യാഗകിക്കുവാന് പാടു 
ള്ളൂ. യാതതാരു കാരണവശാലം യാതതാരു കാലത്തും മൃഗങ്ങളകില നകിന്നും 
സസയങ്ങളകിലനകിന്നുമുള്ള തനയ്യ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ശ്ീക്കാവകിലകില ഉപ
ക്യാഗകികേരുത്.

24: 21) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില യാതതാരുവകിധ പൂ്കളം പാടകില്, ആര്ക്കും 
പൂ് തചയ്തുതകാടുക്കുന്നതമല്. ആവശയമായ ്ീവനകോരുതട നകിയമനം 
നടത്കിയതകിനുക്ശഷം, കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ശ്ീക്കാവകില മാക്ന്ര് കൃ
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തയസമയത്് ക്ഷേത്രം നട തറക്കുകയും വൃത്കിയാക്കുകയും തചയ്ന്നതകിന് 
ക്മലക്നാട്ടം വഹകിക്കേണ്താണ്. ശ്ീക്കാവകില അസകിസ്റ്ററെ്സ് ആയതകിന് 
ക്വണ് സഹായങ്ങള് നലക്കണ്തണ്്. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ്ീവനകോരകി
ല ആര്ക്കും ്ക്തയകതകളകിതല്ങ്കിലം, അതാത് സ്ാനാധകികാരങ്ങളതട 
്ാധാനയവും ഗരൗരവവും ഓക്രാ വയക്തകിയും നകിലനകിര്ത്കിയകിരകികേണം.

24: 22) ഓം ശ്ീം ബ്രഹ്മക്േവ ശകിവക്േവ വകിഷ്ണുക്േവ നമ: എന്ന മന്ത്രം ഭക്ത
ര്കേ് സ്വയം ്പകിക്കുവാനുള്ളതാകുന്നു എന്ന ക്േവങ്ലനകിന്നുമുള്ള ഔക്േയാ
ഗകിക തീരുമാനത്കിന് എല്ാകോലവും എല്ായ് ക്പൊഴും പരകിപൂര്ണ്ണ ്ാബ
ലയമുണ്ായകിരകിക്കുന്നതാണ്. ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുവേകിക്കുന്ന കലകകിയുതട 
തീരുമാനങ്ങള് മാത്രമാകുന്നു കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള് എന്നതകിന് 
എല്ാകോലവും എക്പൊഴും എല്ാ സമയത്തും സര്വ്വോ എല്ാ സാഹചരയങ്ങ
ളകിലം സ്കിതകിയകിലം പരകിപൂര്ണ്ണ ്ാബലയമുണ്ായകിരകിക്കുന്നതാണ്. കലകകി
പുരകി ക്ഷേത്രത്കില തന്ത്രകി അഥവാ തന്ത്രകിമാര്, തന്ത്രകി കുടുംബകോര്,  ഊരാ
യ്മകോര് തടങ്ങകിയ രീതകിയകില യാതതാന്നും നകിലനകിലക്കുന്നതല്. അത് 
രത്കില ആര്ക്കും അധകികാര അവകാശങ്ങള് ഉണ്ായകിരകിയ്ക്കുന്നതല്. ഇത് 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര സ്ാപകനായ കലകകിയുതട അന്തകിമ കര്ശന തീരുമാ
നമാകുന്നു. 

24: 23) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില (കലകകിയുതട ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ഔേയാഗകി
കമായകി ക്േവകാരയവുമായകി യാതതാരു ബന്വുമകില്ാത്തകിനാല  യാതതാരു 
കാലത്തും യാതതാരു രീതകിയകിലം യാതതാരു ്കാരത്കിലം യാതതാന്നകിനു
ക്വണ്കിയും ക്്യാതകിഷ, മാന്ത്രകിക, താന്ത്രകിക, വാസ്തു, ചകക്നാട്ട, മഷകിക്നാ 
ട്ട,  ഭാവേര്ശന, ഉറഞ്ഞു തള്ളകി പറയല, തവളകിച്ചപൊട്, കവകിളകിലം മ്് ശരീര 
ഭാഗങ്ങളകിലം ശൂലം അഥവാ കൂര്ത് കമ്പകിക്യാ തകാളക്ത്ാ കുത്ല, ശരീ
രതത് ക്ദ്ാഹകിയ്ക്കുന്ന വകിധത്കിലള്ള കഠകിന വ്രതങ്ങള്, തല തമാട്ടയടകികേല 
തടങ്ങകിയവതയല്ാം സംബന്മായതം അതമായകി ബന്തപെട്ട എല്ാവകിധ 
കാരയങ്ങളം ക്രകിയകളം ക്ോഷ പരകിഹാരങ്ങളം യന്ത്രങ്ങളം ഏലസുകളം  
ആചരണങ്ങളം ്മാണങ്ങളം വകിധകികളം ്ക്യാഗങ്ങളം രീതകികളം നടപ
ടകികളം അനുഷ്ഠാനങ്ങളം നകിഷ്ഠകളം സമ്പ്രോയങ്ങളം ആചാരങ്ങളം മുറകളം 
പാരമ്പരയ വകിധകികളം സൂക്തങ്ങളം വ്രതങ്ങളം കഥകളം ഗ്രന്ഥങ്ങളകിതല നകി
ര്ക്ദേശങ്ങളം ഉള്ളടകേങ്ങളം ഉരുവകിടലകളം പരകിചയങ്ങളം ആക്ഘാഷങ്ങ 
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ളം തചണ് മുതലായ വാേയശബ്ദ ക്ഘാഷങ്ങളം കലാപരകിപാടകികളം കരകിമ
രുന്നു ്ക്യാഗങ്ങളം തവടകിതകേട്ടുകളം ആനകതള എഴുന്നള്ളകികേലം ഉത്സ
വങ്ങളം എഴുത്കി നകിരുത്ല ചടങ്കളം, ക്ചാറൂണുകളം, വകിവാഹങ്ങളം 
കാരയപരകിപാടകികളം ക്മളകളം എഴുതന്നള്ളകികേലകളം കഥാഖയാനങ്ങളം ്
ഭാഷണങ്ങളം പൂ്കളം വഴകിപാടുകളം നകിക്വേയങ്ങളം അന്നോനങ്ങളം സേയ
കളം ഋഷകിക്്ാക്ത നാഡകിതാളകിക്യാലകളകില (നാഡകി ക്്യാതകിഷം എന്ന് 
വകിളകിക്കുന്നു) കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത് ക്ോഷ പരകിഹാരങ്ങളം ഉള്തപെതട എല്ാവകിധ
മായ തലസംബന് കാരയങ്ങളം യാതതാരു കാരണവശാലം യാതതാരു വകി
ധത്കിലം ഭാഗകികമാക്യാ ഘട്ടംഘട്ടമാക്യാ പൂര്ണ്ണമാക്യാ േകിവസ കണകേകി 
ക്ലാ താലകോലകികമാക്യാ സ്കിരമാക്യാക്പാലം നടപൊക്കുവാനും നകില
നകിര്ത്തുവാനും ്ക്യാഗത്കില വരുത്തുവാനും ്ാവര്ത്കികമാക്കുവാനും 
പൂര്ത്ീകരകിക്കുവാനും പാടകില്ാതയന്ന കലകകിയുതട അന്തകിമ കര്ശന തീ 
രുമാനം ഇതകിനാല ക്േവകാരയത്കിനുക്വണ്കി ക്േവഹകിത്കാരം പരമ്ാ
ധാനയമുള്ളതാകുന്നു.

24: 24) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ്തകിഷ്ഠാേകിനം: ഡകിസംബര് 14. എല്ാ വര്ഷവും 
്തകിഷ്ഠാേകിന സ്മരണാര്ത്ഥം യാതതാരുവകിധ ആക്ഘാഷങ്ങളം പാടകില്. 
സാധാരണ േകിവസം ക്പാതല ഭക്തര്കേ്  കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില വന്ന് 
സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ച് ക്പാകാം. വകിഗ്രഹം: കലകകി ്തകി
ഷ്ഠകിച്ചത്.

24: 25) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില ്േഷേകിണമകില്. 

24: 26) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കില പുകവലകി പാടകില്. മേയം, മയക്കുമരുന്ന് തട
ങ്ങകിയ ലഹരകി പോര്ത്ഥങ്ങള് ഉപക്യാഗകിച്ച് ക്ഷേത്രത്കില ് ക്വശകികേരുത്.

24: 27) ക്ഷേത്രത്കില വഴകിപാടുകളകില്. ഒരു ഭണ്ഡാരംമാത്രം. എതറെ ്ീവകിത 
കാലം വതരയും ഡകിഡകി, എം.ഒ., തചകേ് മുതലായവ സ്വീകരകിക്കുന്നതല്. 
യാതതാരു കാലത്തും ഒരകിയ്കലം സംഭാവനകള് സ്വീകരകിയ്ക്കുവാന് പാടകില്. 

24: 28) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല 18 പടകികളതട ഉള്ളളവ്  വീതകി ഞാന് നകി
ര്്കിച്ച 10 അടകി മാത്രക്മ പാടുള്ളൂ. 10 അടകിയകില കൂടുതല ഒരകിയ്കലം യാതതാ 
രു കാലത്തും പാടകില്.
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24: 29) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല 10x10 അടകി കൃതയമായുള്ള ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിതറെ അളവ് യാതതാരു കാരണവശാലം യാതതാരു കാലത്തും 
മാ്ം വരുത്തുവാന് പാടകില്. ഭക്തര് 18 പടകികള് ചവകിട്ടകി കയറകി ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിതലത്കി ്ാര്ത്ഥകിച്ച് (്േകിഷേണമകില്) തകിരകിച്ച് ക്പാകുന്നതകിനു 
ക്വണ്കി  ശ്ീക്കാവകിലകിതറെ വൃത്ത്കിലള്ള കരകിങ്ല മതകിലകിതറെ  തതകേ് 
പടകിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്് നകിന്നും ഒരു ഓവര്ബ്രകിഡ്്് ക്ഷേത്രത്കില നകിന്നും 
വഴകിയകിക്ലക്കുള്ള ക്റാഡകിക്ലയ്ക് നകിര്്കിച്ച് തകിരകേ് നകിയന്ത്രകികോവുന്നതാണ് . 
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര തറ നകിരപെകിതറെ കരകിങ്ല മതകിലം (15 അടകിയകില അധകി 
കം ഉയരമുള്ള) വഴകിയും ത്കില ബന്കിപെകിയ്ക്കുന്ന ഭാഗം എക്പൊള് ക്വണതമ 
ങ്കിലം അഴകിച്ച് മാ്ാവുന്ന രീതകിയകില സ്റ്റീലകിക്ലാ ഇരുമ്പകിക്ലാ ക്ലാഹം തകാ
ണ്ള്ള (സ്കിരമായ ക്കാണക്രീ്് ക്കാളം, വാര്പെ് എന്നകിവ പാടകില്) ഓവ
ര്ബ്രകിഡ്്് മാത്രക്മ പാടുള്ളൂ എന്നത് നകിര്ബന്മായും അനുസരകിക്കേണ്താ
കുന്നു. അതകിതറെ ബാകേകി വഴകിയകില ക്കാണക്രീ്് ക്കാളം, വാര്പെ് എന്നകിവ 
തകാണ്് ഓവര്ബ്രകിഡ്്് നകിര്്കിക്കുവാന് അനുവാേമുണ്്. ക്ഗാപുരത്കിതറെ 
അടുത്് തതന്ന വരുന്നതകിനും ക്പാകുന്നതകിനും വഴകിതയ രണ്ായകി (In & 
Out) ക്വര്തകിരകിയ്ക്കുക. ്ാര്ത്ഥകിച്ച് തകിരകിച്ചു ക്പാകുന്ന ഭക്തര്കേ്  ഓവര്ബ്രകി
ഡ്്് വഴകി എടവണ്ണപൊറ-ക്കാഴകിക്കോട് ക്റാഡകിക്നാട് ക്ചര്ന്നുള്ള 4.6 മീ്ര് 
വീതകിയുള്ള കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ക്ഗാപുരത്കിതറെ ക്ഗ്കിനു സമീപം രണ്ായകി 
ക്വര്തകിരകിച്ച In & Out ല Out വഴകി ഉപക്യാഗകിയ്കാം. ആവശയമുള്ളക്പൊള് 
വാഹനങ്ങള്കേ് കടന്ന്  ക്പാകുന്നതകിന് ക്വണ്കി  എടുത്തു മാ്ാവുന്ന രീതകി 
യകില സ്റ്റീലകിക്ലാ ഇരുമ്പകിക്ലാ നകിര്്കിച്ച് നട്ട് ആന്ഡ്  ക്ബാള്ട്ട് തവച്ച് ഫകി്് 
തചയ്ന്ന തസ്റ്റയര്ക്കസ് ആയകിരകിയ്കണം എന്നത് ്ക്തയകം ശ്ദ്കിയ്കണം. 
്ായമായവര്ക്കും ക്രാഗങ്ങളാല കയ്ം കയറാന് കഴകിയാത്വര്ക്കുമായകി 
നൂതന സാക്ങ്തകിക സരൗകരയങ്ങളള്ള ക്റാപ് തവ ക്പാലള്ളവ ഒരുക്കുന്നത് 
്ക്യാ്നം തചയ്ം.     

24: 30) ക്മപെടകി 15-ാം നമ്പര് നകിയമത്കില തകാടുത്്കാരം കലകകിയുതട 
മാതാപകിതാകേള്ക്കോ സക്ഹാേരീ സക്ഹാേരന്ാര്ക്കോ മ്് കുടുംബാംഗ
ങ്ങള്ക്കോ കലകകിയുതട സ്വത്്, സമ്പാേയ, ആസ്തകി, സ്ാവര്ംഗമ വസ്തു
കേള്, കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം തടങ്ങകിയ യാതതാന്നകിലം യാതതാരു അവകാ 
ശങ്ങളം ഉണ്ായകിരകിയ്ക്കുന്നതല്. കകിഴക്കുമ്പാട്ട് ഇല്ത്് ോക്മാേരന് നമ്പൂതകി
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രകിപൊടകിതറെയും കലയാണകിയുതടയും ഇളയ മകനായ രാമകൃഷ്ണനാണ് (സ്കൂള് 
ക്രഖയകില: തമാകേത്് രാമകൃഷ്ണന് നായര്) കലകകിയുതട അച്ഛന്. അ് 
ശാരേ. എടവണ്ണപൊറയകിലള്ള വടക്കേല (തചറുവായൂര് അംശം ക്േശം) എന്ന 
വീട്ടകിലായകിരുന്നു കലകകി ്നകിച്ചത് . എടവണ്ണപൊറ സ.റ.ഓഫീസകില ര്കി
സ്റ്റര് തചയ്ത കലകകിയുതട അച്ഛതറെ 5/3/2008-ാം നമ്പര് ഒസയത്്്കാരം 
കലകകി സ്വയം ആവശയതപെട്ടതകിനാല ക്കാഴകിക്കോട് ്കില്യകിതല ചൂലൂരകില 
(MVR Cancer Hospital Road) 1525/1980, 1243/1982 എന്നീ ആധാ
രങ്ങള്്കാരം തമയകിന് ക്റാഡ്  ചസഡകില അച്ഛതറെ ഉടമസ്തയകിലള്ള 
വീട് ഉള്തപെടുന്ന 15 തസറെ് സ്ലത്കില അച്ഛതറെ കാലക്ശഷം കലകകിയ്ക് 
യാതതാരു അവകാശവും ഉണ്ായകിരകികേരുതതന്നും ആയതകിനുള്ള കലകകിയു 
തട സ്തപത്രമായകി നകിയമ്കാരമുള്ള ക്രഖയാവുന്നതകിന് ക്വണ്കി ്സ്തുത 
ഒസയത്കില ഒന്നാം സാഷേകിയായകി കലകകി ക്പതരഴുതകി ഒപെ് തവയ്ക്കുകയും 
തചയ്തകിരുന്നു. ഹകിന്ദു പകിന്തുടര്ച്ചാവകാശ നകിയമ്കാരം പാരമ്പരയ സ്വത്ാ
തണങ്കില പകിതാവകിതറെ കാലക്ശഷം ഭാരയയ്ക്കും മകേള്ക്കും തലയമായകി വീ
തകിയ്കതപെടും. സ്വയം അദ്്വാനകിച്ച് സമ്പാേകിച്ചതാതണങ്കില സ്വന്തം ്ീവകിത 
കാലത്് സ്വയം എഴുതകി തവച്ചക്താ ര്കിസ്റ്റര് തചയ്തക്താ ആയ ഒസയത്്്
കാരമാകുന്നു അനന്തരാവകാശകികളകില ആര്തകേല്ാമാകുന്നു പകിതാവകിതറെ 
സ്വത്് വഹകളകില അവകാശമുണ്ായകിരകിയ്ക്കുകതയന്ന് തീരുമാനകിയ്കതപെടുക 
എന്നുള്ളതകിനാലാണ് കലകകി അച്ഛതറെ ഒസയത്കില സ്വന്തം ആവശയ്
കാരം ഓഹരകി അവകാശം ക്വണ്തകില്ാതയന്ന് ക്ചര്ത്ത്. ആയതകിനാ
ല അവകിവാഹകിതനായ കലകകിയുതട സ്വന്തം ഉടമസ്തയകിലള്ള എല്ാ
വകിധ സ്വത്് ആസ്തകി സമ്പാേയങ്ങളകിലം കുടുംബാംഗങ്ങള്കേ് യാതതാരു 
കാലത്തും അധകികാര അവകാശങ്ങള് ഉണ്ായകിരകിയ്ക്കുന്നതല്. കലകകിയുതട 
സ്വത്് സമ്പാേയങ്ങള് തടങ്ങകിയവതയല്ാം എല്ാകോലത്തും കലകകിയുതട 
ഉടമസ്തയകില നകിലനകിര്ത്കിതകോണ്് എന്നാല കലകകിയുതട കാലക്ശഷം 
മാത്രം തപാതനന് ഉക്ദേശകിച്ച് ആയതകിതറെ ചകകാരയം നടത്കിപെ് സംരഷേ
ണം എന്നകിവ മാത്രം കലകകി സ്ാപകിച്ച കലകകിപുരകി ധര്മ ടസ്റ്റകിന് (Reg.
No.1656/2001) ഉണ്ായകിരകിയ്ക്കുന്നതമാണ്.

24: 31) നകിന്കികോതകിരകികേല യഥാര്ത്ഥ വന്കികേല. 

24: 32) ക്ഷേത്ര്ക്വശന വകിളംബരം. ക്ഷേത്രത്കില വന്ന് ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്നതകി

https://www.kalkipuri.com/rules-ml/


36 of 42

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്

ന് എല്ാ  ഭക്തര്ക്കും അനുവാേമുണ്്. ആശുപത്രകികളകിലം മരണവീടുകളകിലം 
ആര്ത്വ സമയത്തും ക്േവങ്ക്ലയ്ക് ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്നതകിന് വകിലക്കുകളകില്. 
പക്ഷേ, ക്േവാലയതമന്ന തകട്ടകിടത്കില വന്ന് ്ാര്ത്ഥകിക്കുക്മ്പാള് മാത്രം 
അശുദ്മാകുതമന്ന വകിചകിത്രവാേം ദുരുക്ദേശയപരമാണ്. ക്ഷേത്രത്കില വന്ന്  
ക്േവങ്ക്ലയ്ക് സ്വയം ക്നരകിട്ട് ്ാര്ത്ഥകിക്കുന്നതകില നകിന്നും ഭക്തതര വകിലക്കു
വാന് മനുഷയര്കേ്  അധകികാരമകില്, സാധകിയ്ക്കുകയുമകില്. 

24: 33) ഒരു വയക്തകികേ് ക്േവകാരയതത് വകിശ്വസകിക്കുവാനും അവകിശ്വസകിക്കുവാ
നും സ്വീകരകിക്കുവാനും സംക്വേനഷേമതക്യാതട അര്ത്ഥവത്ായകി വകിമര്ശകി
ക്കുവാനും സ്വാതന്ത്രയമുതണ്ങ്കിലം തടസ്തപെടുത്തുവാനും ഉപദ്വകിയ്ക്കുവാനും 
നകിന്കിയ്ക്കുവാനും അധകികാരമകില്.  ്ക്യാ്നതത്ക്കുറകിച്ച് പഠകിച്ച് സ്വീകരകി
ക്കേണ്ത് ഏതാതണന്ന് സ്വയം തീരുമാനകിക്കുവാനുള്ള വയക്തകിയുതട മരൗലീ 
കാവകാശതത് സോ ബഹുമാനകികേണം. നകിര്ബന്കിപെകികേല ഒരകികേ
ലം ്ക്യാ്നം തചയ്യകില്. സ്വയം അറകിഞ്ഞ് സ്വീകരകിച്ച് തനകിക്കുക്വണ്കി 
സ്വയം അനുസരകികേണം. എങ്കില മാത്രക്മ ആത്ാര്ത്ഥക്യാതട നകിലനകി 
ര്ത്തുവാന് സാധകിക്കുകയുള്ളൂ. മതമാകേകി മാ്കിയാല അപകടമാകും. വയക്തകി
കള് നകിയന്ത്രകിക്കുന്നവരായകി മാറാന് ശ്മകിക്കും. ്കാശ സ്വരൂപത്കില ശകി
വക്ലാകവാസകിയായ സര്വാധകികാരകി ശകിവക്േവനാകുന്നു പരമഗുരു, മനുഷയ 
രല്. മനുഷയതര ആേരകികോം ബഹുമാനകികോം ക്വണതമങ്കില അദ്യാപകരാ
യും കാണാം, പക്ഷേ അര്പെകിച്ച് ആരാധകിക്കേണ്തകില്. ഓക്രാരുത്ക്രയും 
അവരുതട സ്ാനപരകിധകി അറകിഞ്ഞ് നകിര്ക്ത്ണ്കിടത്് നകിര്ത്കിയാല കുക്റ 
അപകടങ്ങള് ഒഴകിവാകോം. സ്വയം വഴകി തതറ്റുകയുമകില്. ക്േവങ്ല നകിന്നും 
ക്നരകിട്ട് അനുഗ്രഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി ്ാര്ത്ഥകികോം. ഇട
നകിലകോര് ക്വണ്. ്ീവതറെ ക്മലഗതകികേ് ഇതാണ് ക്ശ്ഷ്ഠം. ക്േവങ്ക്ലയ്ക്കു
ള്ള അര്പെണവും സ്വയം ആത്ാര്ത്ഥതയും സദുക്ദേശയവും അതാത് സ്ാ
ന്കാരമുള്ള സ്വകര്് പൂര്ത്ീകരണവുമാകുന്നു ്ീവതറെ ക്മലഗതകികേ് 
അടകിസ്ാനം.

24: 34) ശ്ീക്കാവകിലകിതറെ തറ നകിലക്കുന്ന തകിരുമു്ത്കിതറെ തതാട്ടടുത്തുള്ള 
്ാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപക്ത്ാടും 18 പടകികക്ളാടും ക്ചര്ന്ന വൃത്ാകൃതകിയകില 
15 അടകിക്യാളം ഉയരമുള്ള വലകിയ കരകിങ്ലതകട്ടും കഴകിഞ്ഞ് വടകേ് കകിഴകേ് 
ഭാഗത്് ക്ഷേത്ര കകിണര് കുഴകിക്യ്കണ്താകുന്നു. ഇക്ത ഭാഗത്് 2001ല 
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ഞാന് കകിണര് കുഴകിച്ചകിരുന്നതം തവള്ളം കണ്തകിന് ക്ശഷം മൂടകിയതമാണ്. 
തവള്ളം ഉള്ളതകിതറെ ഏകക്േശം 15 അടകിക്യാളം മാറകി പടകികള് ഇടാതത 
കുഴകിച്ച 18 അടകിക്യാളമുള്ള കുഴകിയകില നകിന്നും സാമാനയം ആവശയമായ വകി
സ്താരത്കില വീണ്ം തവള്ളമുള്ളകിടക്ത്യ്ക് മണ്ണകിനടകിയകില ഏകക്േശം 15 
അടകിക്യാളം ലംബമായകി കുഴകിച്ച് വഴകിതയാരുകേകി തവള്ളം കണ്തകിന് ക്ശഷം 
്സ്തുത തവള്ളം കകിണറകിന് ക്വണ്കി കുഴകിച്ച കുഴകിയകിക്ലയ്ക് വന്ന് ഏകക്േശം 
രണ്് അടകിയകില കൂടുതല നകിറയുകയും തചയ്തതകിനു ക്ശഷം രണ്് മൂന്ന് േകിവസ
ത്കിനുള്ളകില ്സ്തുത കുഴകി മണ്ണകിട്ട്  മൂടുകയുമാണ് തചയ്തത്. 2017ല കലകകി
പുരകി വീട് തപാളകിച്ച് തറയുതട മതണ്ണടുത്ക്പൊള് ്സ്തുത കുഴകിയുതട ആകൃതകി 
വയക്തമായകി കണ്തകിതറെ വീഡകിക്യായും ക്ഫാക്ട്ടായുമുണ്് (Fig.A). ക്നരകിട്ട് 
കൃതയ സ്ലത്് ക്ഷേത്ര കകിണര് കുഴകിക്യ്കണ്തണ്്.
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24: 35) ക്േവാലയത്കില (ക്ഷേത്രം) മനുഷയാലയം പാടകില്. മനുഷയാലയത്കി
ല ക്േവാലയവും പാടകില്.

A) മനുഷയാലയത്കിതല (വീടുകള്/ഫ്ാറ്റുകള്/വകില്കള്) ചുമരകിതല സ്റ്റാറെകില 
ഘടകിപെകിച്ച കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ക്ഫാക്ട്ടായ്ക് മുമ്പകില രാവകിക്ലക്യാ  ചവകീ 
ക്ട്ടാ അതല്ങ്കില രണ്് ക്നരക്മാ ് ാണകികള് കടകോത് അടപ്പുള്ള വകിളകേകില 
പഞ്ഞകിതകാണ്ള്ള (ക്കാട്ടണ) രണ്്/അഞ്ച്/ഏഴ് തകിരകി തവച്ച് കത്കിച്ച് ്ാ
ര്ത്ഥകിയ്ക്കുവാന് ക്േവങ്ലനകിന്നും അനുവാേമുണ്്. തപാതവായകി എല്ാവര്ക്കും 
കാണാവുന്ന തറസ്ായ (ഹാള്) സ്ലത്് കകിഴകേ് അഭകിമുഖമായകി വകിളകേ് 
തവയ്കാവുന്ന രീതകിയാണ് ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുവേകിച്ചത്. ്ാര്ത്ഥനയ്കായകി 
്ക്തയകമായകി ഒരു മുറകി മാ്കി തവകേരുത്. അക്താതടാപെം മരം തകാക്ണ്ാ 
മക്്ാ അലങ്ാരങ്ങള് തചയത് കൂതടാരുകേരുത്. വീടകിതറെ മുഖം കകിഴകേ് ഭാഗ
ത്ല് എങ്കില വകിളകേ് കകിഴകേ് അഭകിമുഖമായകി തവച്ചാല മതകി.

B) അഞ്ച് തകിരകിയാതണങ്കില വടകേ് കകിഴകേ് അഭകിമുഖമായകിരകിയ്ക്കും അഞ്ചാമ
തത് തകിരകി എന്നതം ഏഴ് തകിരകിയാതണങ്കില തതകേ് പടകിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്് 
തകിരകി ഉണ്ാവകില് എന്നതം വടകേ് കകിഴകേ് അഭകിമുഖമായകിരകിയ്ക്കും ഏഴാമതത് 
തകിരകി എന്നതം ്ക്തയകം ശ്ദ്കിയ്കണം. കകിഴകേ് അഭകിമുഖം നകിലക്കുക്മ്പാള് 
ഇടത ചക നകിലക്കുന്ന ഭാഗം വടകേ് ഭാഗതത് ്തകിനകിധീകരകിയ്ക്കുന്നു.

C) ഇടനകിലകോരകില്ാതത ക്േവങ്ക്ലയ്ക് ക്നരകിട്ടുള്ള ്ാര്ത്ഥന എന്നത് സവകിക്ശ
ഷവും സേ് ഫലങ്ങള് മാത്രം അനുവേകിയ്ക്കുന്നതമാകുന്നു. 

D) ക്േവങ്ലനകിന്നും യാതതാരുവകിധ ആരാധനാ ക്ോഷങ്ങളം ദുരകിതങ്ങളം ഭക്ത
ര്കേ് /വകിശ്വാസകികള്കേ് ഉണ്ായകിരകികേകില് എന്നതാണ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര 
ആരാധനാ രീതകിയകില ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുവേകിച്ച ഏ്വും ്ധാന 
കാരയം. എതകിര്ക്കുന്നവര്ക്കും നകിന്കിയ്ക്കുന്നവര്ക്കും അനുഗ്രഹവും സംരഷേണ
വും തടര്ന്നുണ്ാവകില് എന്ന് മാത്രം.      

24: 36) ക്േവാലയത്കില (ക്ഷേത്രം) മനുഷയാലയം പാടകില്ാത്തകിനാല, 
പുതകിയ ക്േവാലയം (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം) നകിര്്കിച്ച് നകിലനകിര്ത്തുന്നതകിന് 
എനകിയ്ക് വകിവകിധ ഘട്ടങ്ങള് അവശയമായതകിനാല, അതാത് രീതകിയകില ക്േവ
ങ്ല നകിന്നുമുള്ള അനുവാേ്കാരം മനുഷയാലയവും [കലകകിപുരകി (ഹരൗസ്)] 
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ആയതകിക്നാട് ക്ചര്ന്നും എന്നാല ്ക്തയകമായകി ക്വര്തകിരകികേതപെട്ടത
മായ ഘടനയകില എതറെ ്ാര്ത്ഥനാമുറകിയും കൂടകി ഉള്തപെടുത്കി നകിര്്കിച്ച്, 
പകിന്നീട്, ഘട്ടംഘട്ടമായകി 2016 ല ക്േവാലയതമന്ന ഘടനയകിക്ലയ്ക് ആവ
ശയമായ താഴകികക്കുടം ഉള്തപെതടയുള്ള നകിര്്ാണ പൂര്ത്ീകരണത്കിനും 
ക്ശഷം എനകിയ്ക് ക്േവങ്ല നകിന്നും അനുവേകിച്ച സ്വയഭൂ ചചതനയത്ാല 
ക്േവങ്ക്ലയ്ക്കുള്ള ചചതനയ സ്ാപകിത സ്കിതകി അഥവാ കണക്ടകിവകി്കി ്ാവ
ര്ത്കികമാകേകിയും, പകിന്നീട് 2017 ല കലകകിപുരകി എന്ന എതറെ വീട് പൂര്ണ്ണ 
മായും തപാളകിച്ച് നീകേകി കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതറെ വഴകിയുതട രണ്ാം 
തറ നകിരപെകിതറെ (IInd Ground Floor) അത്രക്ത്ാളം മതണ്ണടുത്്  ശ്ീക്കാ 
വകിലകിക്നാട് തതാട്ടടുത്തം എന്നാല ക്ചര്ന്ന് നകിലകോതത ക്വര്തകിരകിയ്കതപെ
ട്ടതമായ ഘടനയകില അനുബന്മായ ്ാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപവും 18 പടകികളം 
വൃത്ാകൃതകിയകിലള്ള കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര ശ്ീക്കാവകിലകിതറെ ആതക വയാസം 
കകിഴകിച്ചുള്ള 16 അടകി വകിസ്താരത്കിലള്ള ഒന്നാം തറ നകിരപെകിതറെ (Ist Ground 
Floor) വൃത്ാകൃതകി ഘടനയ്ക് ക്ചര്ന്ന് 15 അടകിക്യാളം ഉയരത്കില കരകിങ്ല 
തകട്ടകിയും യഥാര്ത്ഥ ക്ഷേത്രത്കിതറെ നകിര്്ാണം പൂര്ത്ീകരകിച്ചു എന്നത് 
ഇവകിതട ക്രഖതപെടുത്തുന്നു. കലകകിപുരകി എന്ന സ്ലത്കിതറെ വടകേ് കകിഴകേ് 
ഭാഗതത് അതകിര്ത്കിയകിലള്ള വലകിയ മതകിലതകേട്ടകിക്നാട് ക്ചര്ന്ന ഭാഗത്് 
പരകിക്ച്ചേമുള്ളതകിനാല ഒന്നാം തറ നകിരപെകിന് (Ist Ground Floor) പൂര്ണ്ണ 
വൃത്ാകൃതകിയകില്.

24: 37) ്നീവിതത്തിശലയ്ക് ആവശത്യമലോയ സദുശദേശത്യപരമലോയ പ്രലോര്തനകള് പൂ
ര്ണ്ണമലോയ്ഥം സഫലനീകരിക്വപെടണവമങ്ില ശദവകലോരത്യലോര്ത്ഥം ശദവഹിതപ്രകലോ
ര്ഥം ശഷേമലോധിഷ്ഠിത ഭരണത്തിലൂവട ഭരണലോധികലോരി എന് സ്ലോനത്തലോല ശഷേമ 
രലോഷ്ട്ഥം പ്രലോവര്ത്തികമലോക്ിയലോല മലോത്രമലോകുന്നു. •
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2021 വഫബ്രുവരി 26ന് ശകസരി വലോരികയില പ്രസിദ്നീകരിച്ചത്.
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