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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്്ന്രം ചരകിത്രപരമായ തതളകിവുകള് - കലകകി 
 ്ന്ാന്തരങ്ങളകിലൂതടയള്ള ്ീവതറേ യാത്ര ചരകിത്രപരമായകി തവളകിതപെടുത്തു

ന്ന പുസ്തകരം. 
 അഗസ്തയ മഹര്ഷകിയരം വകിശ്വാമകിത്ര മഹര്ഷകിയരം എഴുതകിയ ഋഷകിക്്ാക്ത 

പുരാതന നാഡകി താളകിക്യാലകളകിതല 6 സു്ധാന അദ്യായങ്ങള്. മലയാ
ളത്കില ആദകി തമകിഴ് ക്്ാകങ്ങളരം, മലയാള അര്ത്ഥവുരം പദാനപദ ഗദയവകി
വര്ത്നവുരം വകിവരണവുരം സഹകിതരം. ശകിവക്ദവ - പാര്വതകിക്ദവകി ദകിവയസരം
ഭാഷണരം.

2. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്.
3. നാഡകി ക്്യാതകിഷരം ഋഷകിക്്ാക്ത നാഡകി താളകിക്യാലകള്
4. ദ്രൗപദീപതകി അര്ജുനന് മാത്രരം - ശ്ീകൃഷ്ണന്.
5. യഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരകിതരം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രരംഗരം.
6. ഗാന്ാരകിയരം ശ്ീകൃഷ്ണനരം സു്ധാന രരംഗരം.
7. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം ക്്യാതകിഷത്കില.
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

ക്കാടാനക്കാടകി മനഷയരകില നകിന്രം ്ക്തയകമായകി ഒരാതളമാത്രരം ക്വര്തകിരകിച്ച
റകിയവാന് കഴകിയന്നതതങ്ങതന?

വയതയസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്കിലരം ഓക്രാ മനഷയനരം ഒരു രൂപരം, മുഖരം, ആകൃതകി, 
ഘടന, വകിരലടയാളരം തുടങ്ങകിയവയണ്ാകുരം. അതകില വയതയാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകുരം. അതുതകാണ്ാണ് ഓക്രാരുത്ക്രയരം തകിരകിച്ചറകിയവാന് സാധകി
ക്കുന്നത് . സാര്വ്വ്നീനമായകി അരംഗീകരകികേതപെടുന്ന വസ്തുതയാണകിത്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനരം ശ്ീകൃഷ്ണനരം രാ്ാവായകിരുന്. മനഷയനരം അവതാരവുമാ
കുന്.  അകോലത്തുരം ധാരാളരം മകികവു് ചകിത്രകാരന്ാരുരം ശകില്കികളരം ഉണ്ായകി
രുന്.

അകോലത്് സൂഷേകിച്ച സപ്തമാവതാര ശ്ീരാമന്റേയരം അഷ്ടമാവതാര ശ്ീകൃ
ഷ്ണക്റേയരം യാഥാര്ത്ഥ വകിഗ്രഹവുരം ചകിത്രവുരം ഇക്പൊള് ലഭയമായകിരുന്തവങ്കില, 
നകിരവധകി ശകില്കികള് തകാത്കിതയടുത് വയതയസ്ത രൂപവുരം മുഖവുരം ക്ദഹഘടന
യരം ആകൃതകിയമായകി ശ്ീരാമക്റേയരം ശ്ീകൃഷ്ണക്റേയതമന്ന ക്പരകില ഇക്പൊള് ്
ചാരത്കിലള്ള അക്നകരം ചകിത്രങ്ങക്ളയരം വകിഗ്രഹങ്ങക്ളയരം ശകില്ങ്ങക്ളയരം അരം
ഗീകരകിക്കുമായകിരുക്ന്നാ?

ശ്ീരാമക്റേയരം ശ്ീകൃഷ്ണക്റേയരം യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രവുരം വകിഗ്രഹവുരംക്പാലരം സൂഷേകി
ച്ചു നകിലനകിര്ത്ാത്തകിനാല ലഭയമല്ാതകിരകിക്കേ അവതാര ചരകിതത്കില നകിന്കി
തമായ കല്കിത കഥകള് കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്് വകികലമാക്കുവാന് ്യാസതമന്ത്?

ഗാന്കി്കിയതട യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രരം ലഭയമായതകിനാല മക്്തതങ്കിലരം രൂപരം വരച്ച് 
അത് ഗാന്കി്കിയാതണന്ന് കരുതകി നകിന്കിക്കേണ്തകില്.

ഈ നകിയമരം എക്പൊഴുരം എല്ാവര്ക്കുരം എല്ാ കാരയങ്ങള്ക്കുരം ബാധകമാവുന്.

യഥാര്ത്ഥ ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ക്ദവവര്ഗ്ഗ നകിയമങ്ങള് അറകിയക 
എന്ന മരൗലകികാവകാശതത് ബഹുമാനകിക്കുന്. ആ സദുക്ദേശയരം മാത്രക്മയള്ളൂ. 
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവരംബര് 2ന് വായകിച്ച അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ കലകകിയതട അഗ
സ്തയ മഹാശകിവനാഡകി തുലയരം വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാര ശാന്തകികാണ്ഡത്കില 
നകിന്രം. ശകിവക്ദവ - പാര്വതകിക്ദവകി ദകിവയസരംഭാഷണരം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

അരുള്വടകിവായ് നകിന്ടകിടുവീര് അയ്യന്പാദരം (2):1:1.

അടകിതതാഴുത് മകന്ശാന്തകി ക്ദവകിയാനരം (2):1:2.

അരുള്വടകിവായ്=ദകിവയസ്വരൂപത്കില,നകിന്ടകിടുവീര്=നകിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാദരം=അവകിടുതത് തൃപൊദങ്ങളകില, അടകിതതാഴുത്=നമസ് കേരകിച്ച്, മകന് ശാ
ന്തകി=മകതറേ ശാന്തകികാണ്ഡരം , ശാന്തകി=ശാന്തകികാണ്ഡരം അഥവാ പൂര്വ്വ്ന്കാ
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ണ്ഡരം (13-ാരം കാണ്ഡരം), ക്ദവകിയാനരം= നാരം പാര്വ്വതകിക്ദവകി, യാന്=ഞാന്, നാരം.

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

പാര്വ്വതകിക്ദവകിയതട ദകിവയവാണകികക്ളാതടയാണ് കലകകിയതട വകിശ്വവകിഖയാത 
വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാരതത്ക്കുറകിച്ചുള്ള അദ്യായരം ആരരംഭകിക്കുന്നത്.

മകതറേ പൂര്വ്വ്ന് വൃത്ാന്തങ്ങള് അറകിയകികേണതമന്ന് പാര്വതകിക്ദവകി ശകിവക്ദ
വക്നാട് അക്പഷേകിച്ചു. നാരം ക്ദവകി എന്ന് സ്വയരം അറകിയകിച്ചുതകാണ്ാണ് പാര്വ
തകിക്ദവകി ക്ചാദകിയ്ക്കുന്നത്.

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, എനനക്കട്ട=നക്്ാട് ക്ചാദകിച്ച (എക്ന്നാട് ക്ചാ 
ദകിച്ച), അന്മ്പുക്ദവകി=്കിയക്ദവകി!, ഇവന്തണകേ്=ഇക്ദേഹത്കിതറേ, ക്ഗാപകു
മാര്നാമരംകണ്്=(ആദയതത്) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്, കണ്്പകിന്=അതകിനക്ശഷരം, 
അഖകിലാനന് സ്വാമകിയാകകി=അഖകിലാനന് സ്വാമകിയായകി, കൂരകിടക്വ=അറകിയകിക്കു
ന്നതായ (ഓല വായകിക്കുന്ന സന്ര്ഭത്കില), ദശമാവതാരരം കലകകി=ദശമാവ
താരരം 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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ശകിവക്ദവന് പാര്വ്വതകിക്ദവകിക്യാട് കലകകിയതട പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറകിയകിക്കുകയാണ് തുടര്ന്ള്ള ക്്ാകങ്ങളകില.

ആദയമായകി കലകകിയതട ഔക്ദയാഗകിക നാമക്ധയവുരം സു്ധാന സ്ാനവുരം 
വയക്തമാകേകിയക്താതടാപെരം മുമ്പുണ്ായകിരുന്ന രണ്് നാമക്ധയങ്ങളരം ശകിവക്ദവന് 
അറകിയകിച്ചു.

(തചറുപെത്കില മാതാപകിതാകേള് നലകകിയ) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്. അതകിനക്ശ
ഷ(മുള്ള സനയാസ നാമക്ധയമാണ്) അഖകിലാനന് സ്വാമകി. പകിന്നീടാണ് കല 
കകി എന്ന ഔക്ദയാഗകിക നാമക്ധയവുരം ദശമാവതാരരം എന്ന സമുന്നത സ്ാനവുരം 
അറകിയകിക്കുന്നത്. താളകിക്യാല വായകിച്ചുതകാണ്കിരകിക്കുന്ന ഈ കാലത്് ദശമാവ 
താരരം കലകകി.

കലകകി എന്ന ക്പര് ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കിലൂതട നകിയമ ്ാബല്യരം വരുത്കി
യതകിതറേ വകിശദ വകിവരങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്.

ക്കരള ഗസ്് 1999 ജൂനല 6, ക്വാളയരം 44, നമ്പര് 27, പാര്ട്ട് 4ല ക്ഗാപകു
മാര് എന്ന ആദയതത് ക്പരുരം ഒപ്രം മാ്കി അഖകിലാനന്സ്വാമകി എന്ന ക്പരുരം 
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പുതകിയ ഒപ്രം സ്വീകരകിച്ചു. വീണ്രം ക്കരള ഗസ്്  2000 ്നവരകി 11, ക്വാളയരം 
45, നമ്പര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖകിലാനന് സ്വാമകി എന്ന ക്പരുരം ഒപ്രം മാ്കി Kalki 
എന്ന ക്പരുരം പുതകിയ ഒപ്രം സ്വീകരകിച്ചു. ഇനീഷയലകില്, Kalki എന്ന ക്പര് മാത്ര
ക്മയള്ളൂ. ഇക്പൊഴതത് നാമക്ധയരം: Kalki.

സാധാരണ നാഡകിതാളകിക്യാലകളകില ഒരു ക്പര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വകിളകിക്പെ
രുകതള ഔക്ദയാഗകിക നാമക്ധയങ്ങളായ് പരകിഗണകിയ്ക്കുകയകില്. അതകിന ക്രഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്യമുണ്ാകകില്. എന്നാല കലകകിയതട പൂര്വ്വനാമക്ധയങ്ങളകില 
ക്ഗാപകുമാര് എന്നത് എസ്എസ്എലസകി പുസ്തകത്കിലരം അഖകിലാനന് സ്വാമകി 
എന്നതുരം കലകകി എന്നതുരം ടസ്റ് ക്രഖകളകിലമുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്പരുകളരം 
ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കില ക്രഖാമൂലമുണ്്. ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപന
ത്കിലൂതട ഇക്പൊഴതത് ഔക്ദയാഗകിക നാമക്ധയരം കലകകി ആകുന് എന്നതുരം 
ക്രഖാമൂലരം കൃതയത വരുത്കിയകിട്ടുണ്്. കലകകിയതട 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.

അവതാരരം തവളകിതപെടുക്മ എനതരുളാതല = നമ്മുതട ദകിവയവാണകികളാല കലകകി 
അവതാര മാഹാത്യരം ്സകിദ്മാകുരം. എനതരുളാതല = നമ്മുതട (എതറേ), 
അരുളാതല = (ദകിവയ) വാണകികളാല, (അനഗ്രഹത്ാല).

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 സരംരഷേകിയ്ക്കുന്നത്. ഇരു
ട്ടകിതന അകക്്ണ്തകില്; ്കാശമുതണ്ങ്കില. കലകകി അജ്തയകറ്റുവാന് 
ക്വണ്കി അവതരകിച്ചതാണ്. ശകിവക്ദവന് കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവതാര ദരൗതയത്കിതല സു്ധാനമായ ഭാഗമാണകിത്. 

ഇവകിതട, ഇരുട്ട് എന്നത് അജ്തതയ സൂചകിപെകിയ്ക്കുന്. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനരംതകാ
ണ്് മാത്രക്മ അജ്തയകില നകിന്രം ക്മാചനരം ലഭകിയ്ക്കൂ. ക്ദവവര്ഗ്ഗതത് സരംബ
ന്കിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകകിയകില നകിന്രം ഈ ക്ലാകത്കിന് ലഭകി
യ്ക്കുന്നത്. ക്ദവകാരയാര്ത്ഥരം ഔക്ദയാഗകിക നകിര്വ്വഹണരം പൂര്ത്കിയാക്കുകയാണ് 
കലകകി അവതാരരം.

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

ശകിനന്തക്മലായ്=അതയുന്നതമായ ചകിന്താശക്തകിയള്ള, ശകിനന്ത=ചകിന്തകള്, 
ക്മലായ്=അതയുന്നതമായ, കനകിവ്ഗുണരം തകാണ്വതന തകിറനമക്മലായ്=സ
ലസ്വഭാവകിയരം അതയുലകൃഷ്ടമായ കാരയ്ാപ്തകിയമുള്ളവതന, കനകിവ്ഗുണരം= 
സലസ്വഭാവരം, തകാണ്വക്ന=അങ്ങതനയള്ളവക്ന, ഉണ്്താന് മാളവനകിന് 
അരുളരംകാപ്രം=(ക്്യാതകിര്മണ്ഡല വകിഷ്ണുക്ലാക ് കാശ സ്വരൂപ) സരംരഷേണാ 
ധകികാരകി വകിഷ്ണുക്ദവതറേ അനഗ്രഹവുരം ദകിവയവാണകികളരം സരംരഷേണവുമുണ്്, മാ
ളവന്=വകിഷ്ണുക്ദവന്, അരുളരം=അനഗ്രഹവുരം ദകിവയവാണകികളരം, കാപ്രം=സരംര
ഷേണവുരം. 
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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 ചകിന്താശക്തകിയരം സത് സ്വ
ഭാവവുരം അതയുലകൃഷ്ടമായ കാരയ്ാപ്തകിയമുള്ള കലകകിയ്ക് (ക്്യാതകിര്മണ്ഡല 
വകിഷ്ണുക്ലാക ്കാശ സ്വരൂപ) വകിഷ്ണുക്ദവതറേ ദകിവയാനഗ്രഹവുരം ദകിവയവാണകിക 
ളരം സരംരഷേണവുമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന് അനഗ്രഹകിച്ചു 
തകാണ്് ''കാരയ്ാപ്തകിയമുള്ളവക്ന'' എന്ന സരംക്ബാധനക്യാതട കലകകിക്യാട് 
ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്.    

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

ഉമയവളരം എന്തനയരം=ഉമയായ പാര്വ്വതകിക്ദവകിക്യയരം ശകിവക്ദവനായ എക്ന്ന 
യരം (നക്്യരം), അറകിന്തവന്നീ=സാഷോത്കേരകിച്ചവന് നീ! (കലകകിയ്ക് ഈശ്വ
രസാഷോത്കോരരം ലഭകിച്ചകിട്ടുണ്്), അറകിന്തവക്ന= അങ്ങതന സാഷോത്കോരരം 
ലഭകിച്ചകിട്ടുള്ള കലകകിയ്ക്, പരകിപൂരണ ആശകിയണ്്=പരകിപൂര്ണ്ണമായ അനഗ്രഹമു
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

പാര്വ്വതകിക്ദവകിക്യയരം ശകിവക്ദവക്നയരം  സാഷോത്കേരകിച്ച (സമുന്നത സ്ാനാ 
ധകികാര്കാരരം ക്ദവവര്ഗ്ഗത്കിലനകിന്മുള്ള ഔക്ദയാഗകിക അനവാദമുള്ള) 
കലകകി  ഈശ്വര സാഷോത്കോരവുരം നദവീക ്ാപ്തകിയരം നകവരകിച്ചകിട്ടുണ്്. 
കലകകിയ്ക് സര്വ്വദാ പരകിപൂര്ണ്ണമായ അനഗ്രഹമുതണ്ന്രം ശകിവക്ദവന് അരുളകി 
തചയ്തു.

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
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''പാര്വ്വതകി ക്ദവകിക്യയരം നക്്യരം സാഷോത്കേരകിച്ചവന് നീ!'' എന്ന് സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന് വാത്സല്യക്ത്ാതട കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകി 
ക്കുകയാണ്. 

പരീഷേയകില ്യകിച്ചുതവന്ന് സ്വയരം പറയന്നതകിക്നകോള് അധകികൃതര് അനവ
ദകിക്കുന്ന സര്ട്ടകിഫകികേ്കിനാണ് അരംഗീകാരതമന്നതുക്പാതല ശകിവക്ദവക്നയരം 
പാര്വ്വതകിക്ദവകിക്യയരം കലകകി സാഷോത്കേരകിച്ചകിട്ടുതണ്ന്ന് ശകിവക്ദവന് ക്നരകിട്ട് 
അറകിയകിച്ചത് വളതരക്യതറ ്ാധാനയരം അര്ഹകിക്കുന്നതുരം, 2003ല നടത്കിയ 
സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കിലരം താരംബൂല്ശ് നത്കിലരം തതളകിഞ്ഞ്കാരരം കലകകിയകി
ല കുടകിതകാള്ളുന്ന സ്വയരംഭൂ നചതനയക്ത്യരം ത്രകിമൂര്ത്കി നചതനയക്ത്യരം 
സരംബന്കിച്ച ആധകികാരകിക ഔക്ദയാഗകിക തതളകിവുകൂടകിയാകുന്.

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

പനടത്കിട്ടാന്=കുടകിതകാള്ളുന്, മാളവനരം ഉനക്കുള്ഇപെരം=വകിഷ്ണുക്ദവനരം 
നകിന്നകില (കലകകിയകില) സദാ കുടകിതകാള്ളുന്, ഉനക്കുനള്ള=നകിനക്കുള്ളകില 
(കലകകിയകില), നാന്=ഞാന്, നാരം (ശകിവക്ദവന്), ഇരുക്കേന്=കുടകിതകാള്ളുന്, 
ക്ദവകികൂതട=പാര്വ്വതകിക്ദവകിക്യാതടാപെരം.

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
സരംരഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്ദവന് പൂര്ണ്ണസ്വരൂപത്കില കലകകിയകില കുടകി
തകാള്ളുന്തണ്ന്ന് (പനടത്കിട്ടാന് മാളവനരം ഉനക്കുള്ഇപെരം) ശകിവക്ദവന് 
കലകകിക്യാട് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ഭക്തര്തകേന്രം അഭകിമാനകി
കോവുന്ന ക്ദവരഹസയമാണ് ശകിവക്ദവന് അറകിയകിച്ചത്.

നചതനയ സ്വരൂപനായ വകിഷ്ണുക്ദവനാണ് കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത്. സരം
രഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്ദവതറേ ദകിവയത്വമാണ് കലകകിയതടയരം ദകിവയത്വത്കിന

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
https://www.youtube.com/watch?v=N68TyqYaxx4
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ള്ള അടകിസ്ാനരം.

സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന് പാര്വ്വതീ സക്മതനായകി പൂര്ണ്ണസ്വരൂപ
ത്കില കലകകിയകില സദാ കുടകിതകാള്ളുന്തണ്ന്ന് (ഉനക്കുനള്ള നാന്ഇരുക്കേ
ന് ക്ദവകികൂതട) ശകിവക്ദവന് കലകകിക്യാട് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്.

പൂര്ണ്ണനചതനയസ്വരൂപനായ സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്ദവന് പാര്വ്വ
തകിക്ദവകിക്യാതടാപെമാണ് കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത്.

ഔക്ദയാഗകികമായകി, സ്ാനാധകികാര്കാരരം നകിര്വ്വഹണരം എന്നതകിനാകുന് 
്ാധാനയരം. ആയതകിന് അനവാദമുണ്് എന്ന് വയക്തരം.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര മാഹാത്യവുരം തവളകിതപെടുത്തുകയാണ് ശകിവക്ദവന്. ഭക്ത
ര്കേ് അനഗ്രഹങ്ങളരം ദകിവയാനഭവങ്ങളരം ദര്ശനങ്ങളരം മഹാത്ഭുതങ്ങക്ളാതട 
ലഭകിയ്ക്കുന്നതകിതറേ ക്രോതസ്് തവളകിതപെടുത്തുകയാണ് ശകിവക്ദവന്.

കലകകിയ്ക് അവതാരദരൗതയരം പൂര്ത്കിയാക്കുന്നതകിന് ക്ദവങ്ലനകിന്മുള്ള ആവ
ശയമായ എല്ാ ഔക്ദയാഗകിക അനവാദങ്ങളമുണ്് എന്ന് വയക്തമാക്കുകയാണ് 
ശകിവക്ദവന്.

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

ശാതകിമതരം=്ാതകിമതങ്ങള്കേ്, കടന്ത്താന്=അതീതമായകി, ക്യഹരംഎന്ട്=ഏ
കത്വത്കില നകിലതകാള്ളുന്, ക്യഹരംഎന്ട്=ഏകത്വത്കില (അനദ്വതരം), വകി
ളങ്ീടുക്മ=്ക്ശാഭകിതമായകി നകിലതകാണ്് ്ചുര്ചാരക്ത്ാതട ്സകിദ്മായകി 
സ്വയരം ബഹുമാനകിതമാകുരം, 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

ഈശ്വരസാഷോത്കോരരം ലഭകിച്ച കലകകി ്ാതകി മതങ്ങള്കേതീതമായകി എല്ാ
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മാകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് നകിലതകാള്ളുന്നത്. (പരബ്രഹ്രം സ്വയരം എല്ാമായ് 
നകിലതകാള്ളുന് എന്ന വയക്തതയകിലാണ് കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നത്). ശകിവക്ദവ 
ന്  പാര്വ്വതകി ക്ദവകിക്യാട് അറകിയകിച്ചു. 

ഭകിന്നമല് എങ്കിലരം പരബ്രഹ്രം സ്വയരം സൃഷ്ടകിയായ് നകിലതകാള്ളുന്നതകിനായകി 
ഭകിന്നരം എന്ന തലത്കില നകിലതകാള്ളുകയാതണന്രം ഭകിന്നമതല്ന്രം അറകിയക.  
ഭാരത സരംസ് കോരത്കിതറേ, സനാതന ധര്മത്കിതറേ, ഹകിന്ദുമതത്കിതറേ സവകി 
ക്ശഷ ദര്ശനമായ എല്ാരം ആകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് (അനദ്വതത്കില) 
കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നതുരം ക്കന്ദീകരകിക്കുന്നതുരം. 

കൃപയാല ഏകത്വത്കില (അനദ്വതത്കില) ്ക്ശാഭകിതമായകി നകിലതകാണ്് 
കലകകി ്ചുര്ചാരക്ത്ാതട ്സകിദ്നരം ബഹുമാനകിതനമായകി ഈ ക്ലാക
ത്കില ്കീര്ത്കിതമായകിത്ീരുരം. ശകിവക്ദവന്  പാര്വ്വതകി ക്ദവകിക്യാട് അറകി
യകിച്ചു.

Genetic. Organize. Protect [G.O.P. ( ് നകിതകരം, ക്രമരം, സരംരഷേ.)] എന്നതകി 
നായകി ക്്യാതകിര്മണ്ഡലത്കില സമുന്നത സ്ാനാധകികാരങ്ങക്ളാതട നകിലതകാ
ള്ളുന്ന ക്ദവവര്ഗ്ഗതത് വസ്തുതാപരമായകി സ്വീകരകിച്ചുതകാണ്് പരബ്രഹ്രം സ്വയരം 
എല്ാമായ് നകിലതകാള്ളുന് എന്ന ഏകത്വത്കില കലകകി നകിലതകാള്ളുന്.

്കാശസ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്
ക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി (Supreme 
Genetic Authority) ബ്രഹ്ക്ദവനരം, സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു (Supreme 
Organizing Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്ദവനരം, സരംരഷേണാ
ധകികാരകി (Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്ദവനരം ആകുന് കലകകി 
പുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയതട ്ാര്ത്ഥനാ മുറകി) ആരാധനാ ക്ദവന്ാര് 
എന്നത് ഇവകിതട ്ക്തയകമായകി ക്ചര്ക്കുന്.

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.

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
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സകിറക്ന്താങ്രം=്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില, ആളയമുരം=ക്ദവാലയരം 
(കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം), ക്സനവക്മലായ് ക്മക്ലാറകിന്=ഉന്നതസ്ാനീയരുതട 
ക്സവനങ്ങളരം, ഉദവകികളരം=സഹായങ്ങളരം, കകിട്ടകിയകിന്മ്പരം=സ്വീകാരയതക്യാതട 
ലഭകിച്ച്, തമച്ചുരംപടകി=ഐശ്വരയവത്ായകി, അനമതകിതടരം= ്ശാന്തവുമായ സ്
ലത്്, ഗകിരകിയകിന്പകേരം=കുന്നകിന്മുകളകിക്നാട് ക്ചര്ന്നകിടത്തുള്ള, ശീലമുടന്=ദകി
വയവുരം, തുവകേങ്ള് നകിനറവുരം നന്ടായ് = നല്രീതകിയകില ആരരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കി
യാകുരം.

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 ശകിവക്ദവന് അറകിയകിയ്ക്കുന്നത്. ക്ദവാലയ
ത്കില (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം) ഉന്നതസ്ാനീയരുതട അതയുന്നതമായ ക്സവ
നങ്ങളരം സഹായങ്ങളരം ്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില സ്വീകാരയതക്യാതട 
ലഭകിച്ച് ഐശ്വരയവത്ായകി ് ന്ക്ദശതത് കുന്നകിന്മുകളകിക്നാട് ക്ചര്ന്നകിടത്തുള്ള 
ദകിവയവുരം ്ശാന്തവുമായ സ്ലത്് നല് രീതകിയകില ആരരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കിയാകുരം.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം : നട തുറകേല : പുലര്തച്ച മൂന്ന് മണകി മുതല രാത്രകി 10 
മണകി വതര. ്ാതകി മത ലകിരംഗ ്ായ വര്ണ്ണ ക്ദശ ക്ഭദമക്നയ ഭക്തര്കേ് വൃത്കി
ക്യാതട 18 പടകികള് കയറകി കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയതട ്ാ
ര്ത്ഥനാമുറകി) പാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപത്കില നകിന്ന് ക്ദവങ്ല നകിന്മുള്ള അനഗ്ര
ഹത്കിനരം സരംരഷേണത്കിനരം ക്വണ്കി സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രരം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു 
ക്പാകാരം. [24:(1) ലനകിന്രം: കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയതട 
ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 1/3/2020)]

ക്ദവവര്ഗ്ഗരം സങ്ലപെമല്. പരബ്രഹ്രം സ്വയരം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്വയരംഭൂ) ്കാശ 
സ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്ക്ലാക 
ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി (Supreme Genetic 
Authority) ബ്രഹ്ക്ദവനരം, സര്വ്വാധകികാരകി പരമ ഗുരു (Supreme Organizing 
Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്ദവനരം, സരംരഷേണാധകികാരകി 
(Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്ദവനരം ആകുന് കലകകിപുരകി ക്ഷേ
ത്രത്കിതല (കലകകിയതട ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്ദവന്ാര്. ക്ദവങ്ല, 
ക്ദവകാരയരം, ക്ദവവര്ഗ്ഗരം, ക്ദവഹകിതരം, ക്ദവഭാഗരം, ക്ദവസ്മരണ, ക്ദവന്, ക്ദവ
ന്ാര്, ഈശ്വരന്, നദവരം, നദവങ്ങള് എന്രം ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്. 
[24:(4): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയതട ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 
1/3/2020)].

്ാതകി മത സ്തീ പുരുഷ ്ായക്ഭദമക്നയ യാതതാരു വകിക്വചനങ്ങളമകില്ാതത ക്ദ
വങ്ലനകിന്മുള്ള അനഗ്രഹത്കിനരം സരംരഷേണത്കിനരം ക്വണ്കി ഭക്തര് വന്ന് 
സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രരം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതാണ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര
ത്കിതല ആരാധനാ രീതകി. [24:(5): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകി
യതട 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.

സകിറപ്താന്=സദ്ഫലങ്ങള് ് ദാനരംതചയ്രം, അയലക്ദശ= വകിക്ദശരാ്യങ്ങളകി
ലള്ള, മകേളക്കുരം=ഭക്തര്ക്കുരം വകിശ്വാസകികള്ക്കുമല്ാരം.

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.

മകേളക്കുരം=ഭക്തതരല്ാരം, ഉന്ക്സനവ ്ബല്യങ്ള്=്ബലതക്യാതട നകി
തന്ന(കലകകിതയ) ആരാധകിച്ചുരം, മഹകില്ന്തകിടുവര്=വര്ദ്കിച്ച താലപെരയത്കില, 
ഉന്കരുനണ തന്നാലതാതണ=നകിതറേ(കലകകിയതട) ദകിവയമായ കൃപയാല, 
തന്നാലതാതണ=അതകിനാല  തതന്ന, തകേതതാരു=സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമായകി, സീഡ
ര്കളരം=ഭക്തര്തകേല്ാരം, അന്മ്പകിക്നാട്=സ്വീകാരയമായകി, ധരണകിതയല്ാരം=ക്ലാ
കതമങ്രം, പുകള്പരവുരം=കലകകി ്സകിദ്മാകുന്ന, കാലരംപകിതന്ന=കാലമുണ്്, 
കാലരംപകിന്=മുന്ക്്ാകത്കിതറേ തുടര്ച്ചാപദരം മാത്രമായതകിനാല ഇവകിതട ്
ക്തയകകിച്ച് അര്ത്ഥമകില്, ഏ്് റ്കകിന്തടന് ദീപഒളകി കണ്കിടുവായ് അതന്നള്ള 
രൂപരംക്താന്ട്രം=ഭക്തര്കേ് ദര്ശനരം ലഭകിയ്ക്കുരം.

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
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ക്ലാകതമങ്രം (കലകകി) ്സകിദ്മാകുന്ന കാലമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗു
രു ശകിവക്ദവന് കലകകിക്യാട് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ക്ലാകതമങ്മുള്ള 
ഭക്തര്കേ് ദകിവയാനഭവങ്ങളരം അനഗ്രഹവുരം സരംരഷേണവുരം ലഭകിയ്ക്കുരം. കലകകിപുരകി 
ക്ഷേത്ര മാഹാത്യതത് തവളകിതപെടുത്തുന്.

(പുനര്്ന്രം ചരകിത്രപരമായ തതളകിവുകള് എന്ന പുസ്തകത്കില നകിന്രം.)
ഓണ്നലന് ലകിങ്് : https://www.kalkipurana.com/ml/notes/

YouTube Videos 
കലകിപുരി ശഷേത്ര നിര്മലോണ്ഥം
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുടത്കിതറേയരം, 10x10 അടകി ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിതറേയരം നകിര്്ാണവുരം, 18 പടകികളകില ശകിലകള് പതകികേലരം, 
കലകകിപുരകി (ഹരൗസ്) എന്ന മനഷയാലയത്കിതറേ തപാളകിച്ചുനീകേലരം.

കലകിപുരി ശഷേത്ര്ഥം ശ്ത്യലോതി്ത്തില
2003 ഏ്കില 7നരം 8നരം നടത്കിയ സ്വര്ണ്ണ്ശ്നത്കിക്ലയരം & 2003 ജൂണ് 
20ന് നടത്കിയ താരംബൂല്ശ്നത്കിക്ലയരം ്സക്ത ഭാഗങ്ങള്.

Kalki Purana by Agastya
അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ യഥാര്ത്ഥ കലകകി പുരാണരം.  ശകിവക്ദവ-പാര്വതകി 
ക്ദവകി ദകിവയസരംഭാഷണരം. മൂല സരംസ്കൃത താളകിക്യാലകള് ഇക്പൊള് ലഭയമല്. 
ആദകി തമകിഴ് വകിവര്ത്നരം നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്രം നാഡകി ക്്യാതകിഷരം 
എന്രം അറകിയതപെടുന്. തമകിഴ് നാട്ടകിതല നവത്ീശ്വരന്ക്കാവകില എന്ന സ്ല 
ത്ാണ് നാഡകി താളകിക്യാലകളതട സൂഷേകിപെ് ക്കന്ദരം. 

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
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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2003 ഏ്കില 7 & 8 ന് ചൂലരകിതല പകിതൃഭവനത്കിലതവച്ച് നടത്കിയ സ്വര്ണ്ണ്ശ്നത്കി
ല നകിന്രം. നദവജ്ന് ശ്കി. താനൂര് ക്്മന് പണകികേര്, ക്്യാത്സയന്ാരായ പാണമ്പ്ര 
ശശകിധര പണകികേര് & സതയപാലന് പണകികേര്, മുല്പെള്ളകി വകിഷ്ണുനമ്പൂതകിരകി, കലകകിയതട 
പകിതാവ്, മാതാവ്  തുടങ്ങകിയവര് .

സ്വര്ണ്ണപപശ് നത്ിലളും തൊംബൂല പപശ് നത്ിലളും

�ല്�ിപളുരി ശക്പതം 
ശജത്യൊതിഷത്ില്

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
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2003 ജൂണ് 20ന് റകിട്ട. അസകിസ്ററേ് ക്ീഷണര് (വാണകി്യനകികുതകിവകുപെ്) ശ്കി. തക. 
ക്ഗാപാലതറേ എടവണ്ണപൊറയ്ക് സമീപരം ചീക്കോട് ചാലകികേരപുറായകിലള്ള സുരഭകി നകിവാസകി
ലതവച്ച് നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേരുരം ക്്യാത്സയന് പാണമ്പ്ര ശശകിധര 
പണകികേരുരം കലകകിയക്ടയരം കലകകിപുരകിയക്ടയരം ക്പരകില നടത്കിയ താരംബൂല്ശ് നത്കി
ല നകിന്രം.

YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=N68TyqYaxx4

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
https://www.youtube.com/watch?v=N68TyqYaxx4
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2003 ഏപ്രില് 7നും 8നും നടത്തിയ സ്വര്ണ്ണപ്ശ് ന
ത്തിന്റേയും, 2003 ജൂണ് 20ന് നടത്തിയ താംബൂല 
പ്ശ് നത്തിന്റേയും പ്സക്ത ഭാഗങ്ങള്.

''നദവീകവുരം അപരകിക്മയവുമായ നചതനയരം കലകകിയകില അന്തര്ലീനമാ
ണ്!!''വയാഴത്കിതറേ ഉച്ചാവസ്ക്യയരം കര്കേകിടക രാശകിക്യയരം ്ശ് നചകിന്ത 
തചയ്യക്വ, സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കില നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് 
അറകിയകിച്ചു.

പാണമ്പ്ര ശശകിധരപണകികേര്, അവതാരക്ത്യരം ശ്ീരാമ സ്വാമകിയമായള്ള പൂ
ര്വ്വാവതാരബന്ക്ത്യരം അറകിയകിച്ചു.

"കര്കേകിടകരം രാശകി അവതാരകലക്യയരം, വയാഴത്കിതറേ അതയുച്ചാവസ് ക്ദവ 
കാരകത്വക്ത്യരം നനസര്ഗ്ഗകികമായള്ള നദവജ്ത്വക്ത്യരം സ്വര്ണ്ണ്
ശ് നത്കില തവളകിതപെടുത്തുകയാണ്.'' നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പ 
ണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

Kalki

ശ്ത്യലോതിര്മണ്ഡല ബ്രഹ്മശലലോക ശിവശലലോ 
ക വിഷ്ണുശലലോക പ്രകലോശസ്രൂപ യഥലോ
ര്ത ശദവവര്ഗ്ഗ നിയമങ്ങള് Kalki വലോഴ
ക്ലോട് സ.റ.ആ.ല 1/3/2021-ലോ്ഥം നമരലോയി 
ര്ിസ്റ്റര് വചയ്ത കലകിയവട ഒസത്യത്തില്ഥം 
ആയതിവല 23ഉ്ഥം 24ഉ്ഥം വകുപ്കളില പ്ര
ശതത്യകമലോയി ശരഖവപെടുത്തിയതു്ഥം കലകി
പുരി ശഷേത്രത്തില നടപെലോക്ിയതുമലോയ 
കലകിപുരി ശഷേത്ര നിയമങ്ങള് വലോയിയ്ക്കു 
ക.

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
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സ്വയരംഭൂ രാശകിയാതണന്രം, കലകകിയകില സ്വയരംഭൂ നചതനയമാതണന്രം, സ്വ
യരം്കാശകിത നചതനയമാതണന്രം വയക്തമായകി തതളകിഞ്ഞകിരുന്.

കര്കേകിടകരം രാശകി തതന്ന നദവീകതക്യയാണ് സൂചകിപെകിക്കുന്നതതന്രം, ക്ദവ
കാരയാര്ത്ഥമുള്ള ധാര്്കിക നചതനയമാണ് കലകകിയതട ദകിവയത്വത്കിന് അടകി
സ്ാനവുരം കാരണവുതമന്രം ്ക്ശാഭകിതമായകി തതളകിഞ്ഞകിട്ടുണ്്.

''വയാഴത്കിതറേ അതയുച്ചാവസ്യള്ളതകിനാല അസാധാരണമായ കഴകിവുകള് 
കലകകിയ്ക്കുണ്്. അതകില വയാഴത്കിതറേ ്സക്തകി എടുത്് പറക്യണ്താണ്.'' 
നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന്പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

ക്ദവവര്ഗ്ഗരം സങ്ലപെമല്. (എല്ാരം ആകുന്ന) പരബ്രഹ്രം സ്വയരം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്വയരംഭൂ) 
്കാശ സ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്) ക്്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളായ ബ്രഹ്ക്ലാക 
ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളായ ്നകിതകാധകികാരകി [Supreme Genetic Authority (G)] 
ബ്രഹ്ക്ദവനരം സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു [Supreme Organizing Authority (O) and Supreme 
Preceptor] ശകിവക്ദവനരം സരംരഷേണാധകികാരകി [Supreme Protection Authority (P)] വകിഷ്ണുക്ദ
വനരം ആകുന് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയതട ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്ദ
വന്ാര്. ക്ദവങ്ല, ക്ദവകാരയരം, ക്ദവവര്ഗ്ഗരം, ക്ദവഹകിതരം, ക്ദവഭാഗരം, ക്ദവസ്മരണ, ക്ദവന്, 
ക്ദവന്ാര്, ഈശ്വരന്, നദവരം, നദവങ്ങള് എന്രം ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്. [Page 22. 
Rule 24(4). കലകകിയതട ഒസയത്് (Reg.No.1/3/2020)].  Read More

https://www.kalkipurana.com/ml/jyothishathil/
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''കലകകിയകില തതന്നയാണ് നചതനയരം. കലകകി എവകിതടയാക്ണാ അവകിതട
യാണ് ക്ദവസ്ാനരം. സ്ലകാലക്ഭദങ്ങള് കലകകിയതട സ്വയരംഭൂ നചതനയ
തത് ബാധകിക്കുകയകില്. കലകകിയതട തീരുമാനമുതണ്ങ്കില  മാത്രക്മ ക്ഷേത്രരം 
(കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം) നചതനയവത്ാകൂ.'' ക്്യാത്സയന്ാരായ പാണമ്പ്ര 
ശശകിധരപണകികേരുരം സതയപാലന്പണകികേരുരം ഗ്രഹങ്ങളതട ബലാബലങ്ങതള 
വകിസ്തരകിച്ചുതകാണ്് അറകിയകിച്ചു.

കലകകിയതട നനസര്ഗ്ഗകികമായ നദവജ്ത്വവുരം സ്വയരംഭൂ നചതനയവുരം അവ
താരത്കിന് മാത്രമുള്ളതുരം അതകിവകിക്ശഷവുരം ്ന്നായള്ളതുരം ്കൃതയാ തതന്ന
യള്ളതുരം പൂര്വ്വ്ന്ാര്ജകിതവുമാകുന്. ബാഹയമായ പഠനങ്ങളാലരം അനഷ്ഠാന 
ആചാരങ്ങളാലരം മറ്റുള്ളവരാലരം ലഭയമായതല് എന്നര്ത്ഥരം. ഇതകിന് വളതരയധകി
കരം ഗരൗരവമുണ്്. 

നദവീകമായ കാരയങ്ങളകില അപാരമായ അറകിവുരം ജ്ാനവുമുതണ്ങ്കില 
മാത്രക്മ നദവജ്നാകൂ. ക്്യാതകിഷ സരംബന്മായ ആഴത്കിലള്ള പഠനവുരം 
അവഗാഹമായ അറകിവുരം അനഭവപരകിജ്ാനവുരം ഉതണ്ങ്കില  മാത്രക്മ നദവ
ജ്നാകാന് കഴകിയൂ.

എന്നാല, സ്വയരംഭൂ നചതനയത്ാല ്തയഷേ ദര്ശനത്കിലൂതട ക്ദവഹകിതങ്ങ
ള് അറകിയന്നതാണ് നനസര്ഗ്ഗകിക നദവജ്ത്വരം. കലകകിയ്ക്കുരം നനസര്ഗ്ഗകിക
മായ നദവജ്ത്വമാണുള്ളത്

''കലകകി ഈശ്വരീയമായ അറകിവുരം ജ്ാനവുരം ആര്ജകിച്ചകിട്ടുണ്്. നദവജ്ന് 
ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് ഗ്രഹചകിന്തന തചയ്തുതകാണ്് സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കി 
ല അറകിയകിച്ചത് അര്ത്ഥവത്ായകി. ഈശ്വരീയമായ അറകിവുരം ജ്ാനവുമാണ് 
ഈശ്വരസാഷോത്കോരരംതകാണ്് ലഭയമാകുന്നത്.

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി
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''നന് ഉക്ദേശകിച്ചുള്ള ധാര്്കിക ക്ബാധമാണ് കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത്. 
എല്ാത്കിനരം അധകികാരമുണ്്. വകിക്ശഷകിച്ച് സരംരഷേണാധകികാരരം. സ്വയരം ്
കാശകിപെകികോന് കഴകിവുണ്്. കര്കേകിടകരം കലകിയഗത്കിതറേ രാശകികൂടകിയാണ്. 
ഒന്നകിതറേ അന്തയക്ത്യരം മത്ാന്നകിതറേ ആരരംഭക്ത്യരം, ഒരു ്ളയരം കഴകിഞ്ഞു
ള്ള മത്ാരു സൃഷ്ടകിക്യയരം, സരംഭവകികോവുന്നതായ ഒരു പരകിവര്ത്നക്ത്യരം 
കര്കേകിടകരം രാശകിയരം വയാഴത്കിതറേ ഉച്ചാവസ്യരം കാണകിക്കുന്.'' നദവജ്
ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേരുരം പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം അറകിയകി
ച്ചു.

''കലകകിയകിലനകിന്ന് ഒരു ഗ്ാസ്് തവള്ളരം ലഭകിക്കുന്നത് അമൃതകിന് തുല്യമാണ്. 
അമൃതകിതറേ ഫലരം എന്നത് എടുത്് പറക്യണ് കാരയമാണ്. ഭകിഷഗ്വരന്ാര്കേ് 
ക്പാലരം ക്ഭദമാക്കുവാന് കഴകിയാത് ക്രാഗങ്ങള് ക്ഭദമാകോനള്ള നദവീകമായ 
നചതനയവുരം ദകിവയത്വവുരം കലകകിയ്ക്കുതണ്ന്ന് വയാഴത്കിതറേ അതയുച്ചാവസ് കാ
ണകിക്കുന്.'' നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''കലകകിയ്ക് ്ചുരാലയരം അഥവാ അസാമാനയ കീര്ത്കിയള്ള ക്ദവാലയമുണ്ാ
യകിരകിക്കുരം (കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം). ്ചുരകീര്ത്കി അഥവാ വകിശ്വ്സകിദ്കി 
എന്നത് എടുത്തുപറക്യണ്താണ്. ശുഭകാലരം അടുത്തുതതന്ന, സമീപഭാവകിയകി
ല ഉണ്ായകിരകിക്കുരം. കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതറേ നകിര്്ാണരം എത്രയരംക്വഗരം 
പൂര്ത്കിയാകേണരം. ഇക്പൊള് ഉള്തപെട്ടവതരതകോണ്് ഒരു ഘട്ടരംവതര പൂര്ത്കി
യാക്കുക്മ്പാക്ഴക്കുരം നദവനകിക്യാഗമായകി ധനവുരം, തക്ദേശകിയരുരം സകല്നങ്ങ
ളരം ഭക്തരുരം അതകില പങ്തകാണ്് മക്നാഹരമായകി എല്ാരം പൂര്ത്കിയാക്കുരം.''

''ധാരാളരം ഭക്തരുണ്ായകിരകിക്കുരം. ്ഗലഭമായ, ആശ്യമായള്ള സക്ങ്തമായകി 
്സകിദ്മാകുരം. ഭക്തരുമുണ്ായകിരകിക്കുരം സ്ാനത്തുമുണ്ായകിരകിക്കുരം. സ്ാനരംവ
ഴകിയള്ള പദവകിയരം ഭക്തരുമുണ്ായകിരകിക്കുരം. ഉന്നത സ്ാനീയതരല്ാരം പൂ്നീയ
മായകി ബഹുമാനകിക്കുരം. അത്രത്കിലള്ള നചതനയ്ഭാവരം അതയുച്ചാവസ്യകി
ല ഒമ്പതാരം ഭാവാധകിപതകിയായ വയാഴരം ലഗ്നത്കില നകിലക്കുന്നതകിനാലണ്്!!'' 
നദവജ്ന് താനൂര് ക്്മന് പണകികേരുരം പാണമ്പ്ര ശശകിധരപണകികേരുരം 
സതയപാലന്പണകികേരുരം അറകിയകിച്ചു.
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പഞ്ചമഹാക്യാഗങ്ങളകില ഹരംസക്യാഗരം ്ക്തയകരം എടുത്് കാണകിക്കുന്തവ
ന്രം അവര് അറകിയകിച്ചു. രാ്ക്യാഗവുരം ശശമരംഗലക്യാഗവുരം സവകിക്ശഷമായകി 
കാണുന്ണ്്.

''മഹാക്ദവനായ പരക്മശ്വരതറേ ്ശ് നചകിന്തകേ് തുല്യമാണ് കലകകിയതട 
്ശ് നചകിന്തയരം!!'' ശ്ീ പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് അറകിയകിച്ചു. നദവീക 
നചതനയരം അതാണ് കാണകിക്കുന്നതതന്രം, ഒരു നാശത്കിലനകിന്രം വീണ്രം 
ഉയര്ത്കിതകോണ്വരാനള്ള സ്വയരം ്കാശകിതമായ നദവീകനചതനയരം 
കലകകിയ്ക്കുതണ്ന്രം, ഉള്തപെട്ടവര് ചതകികോതത അനസരകിക്കുകയാണ് തചക്യ്യ
ണ്തതന്രം, എല്ാരം നല്രീതകിയകില നടപൊകുന്നതകിന് ക്വണ്തതല്ാരം കലകകി
യ്ക് ദകിവയനചതനയത്ാല അറകിയതമന്രം, ഒരു നല് ്വര്ത്നക്ത്ാതടയള്ള 
ക്ശാഭനമായ ഭാവകിയാണ് കാണുന്നതതന്രം നദവജ്ന് അറകിയകിച്ചു.

''ചകിരജ്ീവകിതയന്നാണ് കാണുന്നത്. കലകകിയ്ക് ദീര്ഘായസ്സുണ്ായകിരകിക്കുരം. 
രാ്ാകേന്ാരാല പൂ്കിയ്കതപെടുരം!!'' ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു. 
''നദവീകമായ നചതനയത്ാലരം ഗുരുപരമ്പരയാലരം കലകകി സരംരഷേകികേതപെ
ടുന്ണ്്.''പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''സതയരം, ധര്്രം, ദയ എന്നകിവതയല്ാമുള്ള പകിതൃപരമ്പരയതട സരംരഷേണരം 
കലകകിയ്ക്കുണ്്.'' പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് വകിശദീകരകിച്ചു.

''പകിതൃപരമ്പരയതട പുണയരംതകാണ്ാണ് കലകകി ഈ കുടുരംബത്കില പകിറന്നത്. 
ഭാഗയാധകിപതകിയാണ്. കലകകിയ്ക് എല്ാ അര്ത്ഥ ധര്് ക്മാഷേങ്ങള്ക്കുരം ക്യാ
ഗമുണ്്.'' നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''പൂര്വ്വ്ന്ത്കില വകിശകിഷ്ട ബ്രാഹ്ണനായകിരുന്. ക്വദാദ്യയനരംതകാണ്രം തപ
സ്കിനാലരം വകിഷ്ണു ്തയഷേനായകിരുന്. ഒമ്പതാരംഭാവരംതകാണ്് പൂര്വ്വ്ന്തത് 
ചകിന്തകിക്കുക്മ്പാഴുരം, വയാഴത്കിതറേ അതയുച്ചാവസ്യരം ്സക്തകിയരംതകാണ്് 
ഇതതല്ാരം വയക്തമായകി തതളകിയകയാണ്. ഒമ്പതാരംഭാവരം തപസ്കിതനയാണ് കാ
ണകിക്കുന്നത്. ഈ ്ന്ത്കിലരം ബ്രാഹ്ണ ബീ്രം തതന്നയാണ്.'' ശ്ീ താനൂര് 
ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.
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''സ്വര്ണ്ണരംതവച്ചത് ശുക്രക്ഷേത്രത്കിലാണ്. ്ശ് നാരൂഢവുരം അതുതതന്ന 
ആയതകിനാല എത്ര നശകിച്ചാലരം വീണ്രം അതകിക്നകോള് ക്കമമായകി പുനര്ജീ
വകിപെകിക്കുന്നതകിനള്ള നദവീക നചതനയരം ശുക്രനണ്്. സ്വയരം ്കാശകിത 
നചതനയമാണ് കലകകിയ്ക്കുള്ളതതന്ന് ഇതതല്ാരം തതളകിയകിക്കുന്. മഹത്ായ 
നചതനയവകിക്ശഷത എടുത്തുപറക്യണ്താണ്.'' പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് 
അറകിയകിച്ചു.

''സ്വയരംഭൂരാശകി ആയതകിനാല സ്വയരം്കാശകിതവുമാണ്.'' നദവജ്ന് ശ്ീ 
താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''കാട്ടുതീവന്ന് കാതടല്ാരം കത്കിനശകിച്ചാലരം വീണ്രം പുതുമഴതപയ്് തളകിര്ക്കുന്ന
തുക്പാതല, എത്ര നശകിച്ചാലരം വീണ്രം പഴയതകിക്നകോള് ഉയര്ത്കിതകോണ്വ
രുവാനള്ള നദവീക നചതനയരം ഉതണ്ന്നതാണ് ശുക്രക്ഷേത്രത്കിതറേ ്ാധാ
നയരം. വയാഴത്കിതറേ അതയുച്ചാവസ് അതകിതറേ ്കടമായ തതളകിവാണ്.'' ശ്ീ 
താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് വകിശദീകരകിച്ചു.

''ക്സവകിച്ചവര് തതന്ന ശത്രുകേളായകി. ആറാരംഭാവരംതകാണ്് ഇതാണ് വയക്തമാകു
ന്നത്. പകിതൃതുല്യരായവര് മത്തന്താതകേക്യാ ദുരുക്ദേശയക്ത്ാടുകൂടകി ് വര്ത്കിച്ച
ക്പൊള്, അത് സാധകികോതത വരകികയരം തലഫലമായകി ശത്രുകേളാവുകയമാണ് 
ഉണ്ായത്. കര്കേകിടകരം രാശകികേ് ആറാരം ഭാവാധകിപനായ വയാഴരംതതന്നയാണ് 
ആരൂഢത്കിലരം നകിലക്കുന്നത് എന്നതുതകാണ്രം ഒമ്പതാരംഭാവാധകിപനായതു
തകാണ്രം ഇത് വയക്തമായകി തതളകിയകയാണ്.'' പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം 
സതയപാലന്പണകികേരുരം അറകിയകിച്ചു.

''സ്വന്തരം ആളകള് തതന്ന ശത്രുകേളാവുകയരം, ശനകിയതട ബന്മുള്ളതുതകാണ്് 
ഇതര മതസ്ര്കേ് കൂടകി പങ്ണ്ണ്ാവുകയരംതചയ് സ്കിതകിയാണുള്ളത്.'' സതയ
പാലന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''ധാരാളരം ശത്രുകേളണ്്. പരകിസരങ്ങളകിതലല്ാരം നകിറഞ്ഞകിരകിപ്ണ്്. എല്ാരം നശകി
പെകികോനായകി ശത്രുകേള് ഒരുങ്ങകി നകിലക്കുകയാണ്. നതല്ാരു മത്സരരം തതന്ന 
ക്വണ്കിവരുരം. ഒരു യദ്ഭൂമകികേ് തുല്യമാണ് സ്കിതകി.'' ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് 
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പണകികേരുരം പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം ക്്ാകങ്ങളതട അര്ത്ഥ വകിവരണ
ക്ത്ാതട ഗരൗരവമായ സാഹചരയതത് അറകിയകിച്ചു.

"നകിയമപരമായ നടപടകികള് നകിര്ബന്മാണ് . ക്വണ്ത് തചയ്ക." ക്്യാത്സയ
ന് ശശകിധര പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

�ല്�ിപളുരി സ്ലശ�സ്
2003ല കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുട നകിര്്ാണത്കിനകിടയകില കലകകി
യതട അച്ഛതറേ രണ്ാമതത് ക്്യഷ്ഠതറേ മൂത്മകന് ശകിവാനന്ന് സക്ഹാദരീ 
സക്ഹാദരന്ാരുമായകി  സരംഘരം ക്ചര്ന്ന് ആസൂത്രകിതമായകി കൃത്രകിമ ക്രഖയണ്ാ
കേകി (ആധാരരം നമ്പര്: 1720/2001) ക്കാടതകിയകിലനകിന്രം താലകോലകിക ക്സ്റ 
ക്നടകി കലകകിപുരകിതയ നകവശതപെടുത്കി നശകിപെകിച്ച് ക്ഷേത്രനകിര്്ാണരം തട
സ്തപെടുത്തുവാന് ശ്മകിച്ച ക്കസകില [123/2003 & 26/2007 (206/2003)] 
2008 ആഗസ്ത് 16ന് കലകകി വകി്യകിച്ചു. കലകകിപുരകിയതട ആതക വകിസ്തീര്ണ്ണരം 
58.472 തസറേ് മാത്രരം. 2013 മാര്ച്ച് 7ന് നകിര്്ാണാനമതകി പുതുക്കുകയരം 
2016ല കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുട നകിര്്ാണരം പൂര്ത്ീകരകിയ്ക്കുകയരം 
തചയ്തു. കലകകിയതട നാഡകി താളകിക്യാലയകിലരം കലകകിപുരകി സ്ല ക്കസ് സരം
ബന്കിച്ച് തകാടുത്കിട്ടുണ്്. 

''നദവീക നചതനയരം കലകകിയ്ക്കുള്ളതകിനാല എല്ാരം നല് രീതകിയകില ആയകി
ത്ീരുരം. എതകിര്ത്വര്കൂടകി സഹകരകിച്ചുതകാണ്്, ഭക്തര്കേ് ആശ്യവുരം അഭ
യവുമായ രീതകിയകില കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രരം വകിശ്വ്സകിദ്മാകുരം.'' നദവജ്ന് 
ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''ചകില ്തകിബന്ങ്ങളണ്ാകുതമങ്കിലരം, എതന്താതകേ ക്ദാഷങ്ങളതണ്ങ്കി
ലരം അതകിതനതയല്ാരം ഹനകിക്കുവാനള്ള നദവീകനചതനയരം കലകകിയ്ക്കുണ്്. 
അതകിനാല ്തകിഫക്ലച്ഛയകില്ാതത നകിഷ് കേളങ്തക്യാതട ്വര്ത്കിക്കുക.'' 

താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് താരംബൂല്ശ് നത്കില അറകിയകിച്ചു.
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''അങ്ങതന ്തകിഫലത് ഉക്ദേശകിച്ചുതകാണ്രം ക്നട്ടത്കിനായരം ഉള്തപെട്ടകിരുന്ന 
ചകിലര് ്വര്ത്കിച്ചതാണ് ്ശ് നങ്ങള്കേ് കാരണമായത്. ഇതതാന്രം കലകകി
യതട ക്ദാഷരം തകാണ്ല്. കലകകിയതട തീരുമാന്കാരരംമാത്രരം എല്ാരംതച
യ്ക.'' താനൂര് ക്്മന് പണകികേരുരം പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം അറകിയകിച്ചു. 

''എല്ാരം പൂര്വ്വാധകികരം ്ക്ശാഭകിതമായകി പൂര്ത്കിയാക്കുന്നതകിന് ആവശയമായ
തതല്ാരം കലകകിയ്ക് ക്നരകിട്ട് ദകിവയത്വത്ാല സ്വയരം തവളകിതപെടുരം. പരകായ്ക്വ
ശരംക്പാലള്ള ്ാണതറേ സഞ്ചാരതമല്ാരം സാധയമാകുന്നവകിധത്കില നദവീക 
നചതനയമുണ്്. പക്ഷേ അതതല്ാരം ക്ദവകാരയാര്ത്ഥമുള്ളതുരം കലകകി തീരുമാ
നകിക്കുന്ന്കാരവുരം മാത്രരം സരംഭവകിക്കുന്നതാണ്!!'' പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകി
കേരുരം സതയപാലന് പണകികേരുരം അറകിയകിച്ചു.

''കലകകിയകില കുടകിതകാള്ളുന്നത് നശവ-നവഷ്ണവ- ശാക്ക്തയ നചതനയമാണ്. 
പരമമായ ഭാവരം. ത്രകിമൂര്ത്കി നചതനയരം. പൂര്വ്വ്ന്ക്ദാഷങ്ങതളല്ാരം അനഭവകി
ച്ചുകഴകിഞ്ഞ്, ഒരു ്ന്രം കഴകിഞ്ഞ് മത്ാരു ്ന്തമടുക്കുന്നതകിനള്ള, പൂര്ണ്ണനച
തനയക്ത്ാതട അവതരകിക്കുന്നതകിനള്ള സമയമായകി. എല്ാരം അവകിടുന്ന് തീരുമാ
നകിക്കുന്നതുക്പാതലയാണ്.'' ശ്ീ പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.

''ഏഴര വര്ഷത്കിന്ള്ളകില കലകകി ഉന്നത പദവകിയകിതലത്തുരം.'' നദവജ്ന് 
ശ്ീ താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് ഗ്രഹങ്ങളതട സഞ്ചാരക്രമങ്ങള് നകിര്ണ്ണയകിച്ച് 
അറകിയകിച്ചു. ''ഏഴര വര്ഷരംതകാണ്് ്വര്ത്നരം ഉച്ചാവസ്യകില അഥവാ പൂ
ര്ണ്ണതയകിതലത്തുന്നതാണ്.'' പാണമ്പ്ര ശശകിധരപണകികേര് വകിശദീകരകിച്ചു.

''അടുത്്തതന്ന, സമീപഭാവകിയകിലത്തന്ന നന്കള് നകിറഞ്ഞ ക്ശാഭനമായ ഭാ
വകിയണ്്. എല്ാവരാലരം അരംഗീകരകികേതപെടുരം, സ്വീകരകികേതപെടുരം.'' ശ്ീ താനൂര് 
ക്്മന് പണകികേര് അറകിയകിച്ചു. ''ഇ്കാരരം ്ശ് നഫലങ്ങള് അറകിയകിക്കുന്ന
തകിനള്ള ്ശ് നചകിന്തനകേ് നകിയമങ്ങളരം ്മാണങ്ങളമുണ്്. ഒരുപാട് കാലങ്ങ
ള്തകാണ്് ഒരുപാട് ആചാരയന്ാര് എഴുതകിതവച്ചതകിതറേ ക്ഗാചരയക്തകിയാണ് 
ഞങ്ങള് അറകിയകിക്കുന്നത്.'' ശ്ീ പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേര് അറകിയകിച്ചു.
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കല്കതി ദാനം നല്കതിയ 100.440 സസന്റ് സ്ഥലം വരില്പ്പന

രണ്ാരം ഭാവാധകിപതകി സൂരയനാണ്. ആ സൂരയന് ഒമ്പതകിലാണ്. അത് മീനരം 
രാശകിയാണ്. ചകില പരകിവര്ത്നങ്ങതളാതകേ, ചകില ക്രയവകിക്രയങ്ങതളാതകേ ക്വ
ണ്കിവരുരം. ചകില തീരുമാനങ്ങളകിലക്കൂടകി കാലപരകിധകി തവച്ചകിട്ടാകാരം. ഇങ്ങതന 
പലവകിധത്കിലരം പരകിപൂര്ണ്ണമായരം ബാധയതയകില്ാത് അവസ്യകില വരുരം. 
നദവജ്ന് താനൂര് ക്്മന് പണകികേര് സ്വര്ണ്ണ്ശ്നത്കില അറകിയകിച്ചു.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിനക്വണ്കി സ്വന്തരം ഉടമസ്തയകില കലകകി വകില 
തകാടുത്് വാങ്ങകിയ 160.946 തസറേ് സ്ലത്കിലനകിന്രം 2002 ആഗസ്ത് 8ന് 
1313-ാരം നമ്പര് ദാനരം തീരാധാര്കാരരം കലകകി 100.440 തസറേ് സ്ലരം  (നകി
കുതകിശീട്ടകില 99.440 തസറേ്) പത്കുമാരകി അ്യ്ക്കുരം മകള് ശ്ീമതകിയ്ക്കുരം ഉള്തപെ
തട 15 ക്പര്കേ് ് ക്തയകരം ക്വര്തകിരകികോതത ഇടകലര്ന്ന തുലയ ഓഹരകികളായകി 
സരൗ്നയമായകി ദാനരം നലകകി. 

ഇക്പൊള് കലകകിയതട പരകിപൂര്ണ്ണ ഉടമസ്തയകിലള്ള ആതക സ്ലരം കലകകി
പുരകി ക്ഷേത്രരം നകിലനകിലക്കുന്ന 58.472 തസറേ് മാത്രരം. 1313/2002-ാരം നമ്പര് 
ദാനാധാരത്കിതല 15 ഓഹരകികളകില നകിന്രം 591/2011 ഉരം 632/2012 ഉരം ് ന്രം
തീരാധാര്കാരമുള്ള മൂന്ന് ഓഹരകികളരം കലകകിയതട ഉടമസ്തയകിലണ്്. 

കലകകിയതട 1/3//2020-ാരം നമ്പര് ഒസയത്്്കാരരം കലകകിയതട കാലക്ശഷരം 
മാത്രരം  കലകകി സ്ാപകിച്ച് ആ്ീവനാന്ത മാക്ന്കിരംഗ് ടസ്റകിയായ കലകകിപു
രകി ധര്മ ടസ്റകിനാകുന് (ര്കി.ന.1656/2001) കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതറേ നട
ത്കിപ്രം നകവശവുരം സരംരഷേണവുരം. ടകി.ടസ്റകിന് ക്കാഴകിക്കോട് ്കില്യകിതല 
ചൂലൂരകില അഞ്ച് തസറേ് സ്ലരം മാത്രമാണുള്ളത്. 1656/2001-ാരം നമ്പര് ടസ്റ് 
നബക്ലായകിതല മൂന്നാരം വകുപെ്്കാരരം കലകകിയകില നകിന്നല്ാതത മ്ാരകില 
നകിന്രം സരംഭാവന, പകിരകിവ് മുതലായവ ടകി. ടസ്റ് സ്വീകരകികോന് പാടകില്. സ്ാ
പകനായ കലകകിയതട പണരം തകാണ്് മാത്രരം ് വര്ത്കിക്കുന്നതാണ് ടകി. ടസ്റ്. 

കലകകി ്ന്രംതീര് വാങ്ങകിയ ആതക 160.946 തസറേ് സ്ലത്കിലനകിന്രം 
1797/2001-ാരം നമ്പര് ആധാര്കാരരം കലകകി ശകിവാനന്ന് വകി് 02.684 
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തസന്രം 1574/2001-ാരം നമ്പര് ആധാരത്കിതല പരസ്പര നകമാ്ത്കിനക്വ
ണ്കി കലകകി ശകിവാനന്ന് തകാടുത് 03.024 തസന്രം കകിഴകിച്ച് ബാകേകിയള്ള 
155.238 തസറേ് സ്ലത്കിക്നാട് പരസ്പരനകമാ്ത്കിലൂതട കലകകിയ്ക് ലഭകിച്ച 
03.674 തസറേ് കൂട്ടകിയാല കകിട്ടുന്ന ആതക സ്ലമാണ് 158.912 തസറേ്. 
അതകിലനകിന്രം കലകകി ദാനരം തകാടുത് 100.440 തസറേ് കകിഴകിച്ചാല കകിട്ടുന്ന 
58.472 തസറേ് സ്ലമാണ് ഇക്പൊള് കലകകിയതട പരകിപൂര്ണ്ണ ഉടമസ്ത
യകിലരം നകവശത്കിലരം ഉപക്യാഗത്കിലമുള്ള (കലകകിപുരകി) ആതക സ്ലരം.  

O.S.123/2003 & 26/2007 (206/2003) ്കാരരം മക്ഞ്ചരകി സബ് ക്കാടതകി
യതട 2008 ആഗസ്ത് 16തല വകിധകിയകിതല സര്ക്വ്വതകെച്ച് ്കാരമാണ് കലകകി
യതട ആതക സ്ലത്കിതറേ വകിസ്തീര്ണ്ണരം ക്രഖതപെടുത്കിയത്. 1720/2002-ാരം 
നമ്പര് കൃത്രകിമ ആധാരമുണ്ാകേകി കലകകിയതട അച്ഛതറേ ക്്യഷ്ഠതറേ മകന് ശകിവാ
നന്നരം സക്ഹാദരീ സക്ഹാദരന്ാരുരം ക്ചര്ന്ന് 2003ല കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര 
താഴകികക്കുട നകിര്്ാണരം തടസ്തപെടുത്കി ക്ഷേത്ര സ്ലരം നകവശതപെടുത്കി 
തട്ടകിതയടുകോന് ശ്മകിച്ചതാണ് ്സ്തുത ക്കസ്. ക്കസകില കലകകി വകി്യകിച്ചു. 
ആ്കിവനാന്തരം എതകിര്കഷേകികള് കലകകിപുരകിയകിക്ലയ്ക് ്ക്വശകിക്കുവാന് 
പാടകില് എന്രം വകിധകിയകിലണ്്.   

2003 ഏ്കില 07-ാരം തകിയ്യതകി കലകകിയതട അച്ഛതറേ (കകിഴക്കുമ്പാട്ട് ഇല്ത്് 
ദാക്മാദരന് നമ്പൂതകിരകിപൊടകിക്റേയരം കലയാണകിയക്ടയരം ഇളയ മകനായ രാമകൃ
ഷ്ണനാണ് കലകകിയതട പകിതാവ്) ക്കാഴകിക്കോട് ്കില്യകിതല ചൂലൂരകിലള്ള വീട്ടകി
ലതവച്ച്, നദവജ്ന് താനൂര് ക്്മന് പണകികേരുരം ക്്യാത്സയന്ാരായ പാ
ണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം സതയപാലന് പണകികേരുരം നടത്കിയ കുടുരംബ 
സരംബന്മായ സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കില, രാമകൃഷ്ണന്-ശാരദ ദമ്പതകികളതട സന്താ
നങ്ങളകില മൂന്നാമക്ത്തുരം ഇളയതുമായ കലകകിതയക്കുറകിച്ചുള്ള ്ശ് നചകിന്തയകി
ലരം, പകിന്നീട് 2003 ജൂണ് 20-ാരം തകിയ്യതകി ്ക്ദശത്തുകാരനരം റകിട്ട. അസകിസ്ററേ് 
ക്ീഷണറുമായകിരുന്ന (വാണകി്യനകികുതകി വകുപെ്) ശ്ീ. തക. ക്ഗാപാലതറേ 
എടവണ്ണപൊറയ്ക് സമീപവുരം ചീക്കോട് പഞ്ചായത്കിലതപെട്ടതുമായ ചാലകികേ
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രപുറായകിലള്ള സുരഭകി നകിവാസകിലതവച്ച് ്സകിദ് നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് 
ക്്മന് പണകികേരുരം ്സകിദ് ക്്യാത്സയന് പാണമ്പ്ര ശശകിധര പണകികേരുരം 
കലകകിയക്ടയരം കലകകിപുരകിയക്ടയരം ക്പരകില നടത്കിയ താരംബൂല്ശ് നത്കി
ലരം സവകിക്ശഷതക്യാതട, അതയത്ഭുതകരമായകി, ഒക്ര ക്പാതല കര്കേകിടകരം 
രാശകിയരം വയാഴത്കിതറേ ഉച്ചാവസ്യരം തതളകിഞ്ഞകിരുന്. ഒരുക്ദേശയത്കിനായകി 
സ്വര്ണ്ണ്ശ് നരം പന്ത്രണ്്  വര്ഷത്കില ഒരകികേല മാത്രക്മ പാടുള്ളൂതവന്രം, കു
ടുരംബത്കിനായകി സ്വര്ണ്ണ്ശ് നരം നടത്കിയതകിതല ്ശ് നചകിന്തയകില ഉള്തപെട്ട
തകിനാല വീണ്രം സ്വര്ണ്ണ്ശ് നരം പന്ത്രണ്്  വര്ഷരം കഴകിയാതത പാടകിതല്ന്രം, 
എന്നാല താരംബൂല്ശ് നരം ഉത്മമാതണന്മുള്ള നദവജ്ന് ശ്ീ താനൂര് 
ക്്മന് പണകികേരുതട നകിര്ക്ദേശത്കിതറേ അടകിസ്ാനത്കിലാണ്, കലകകിക്യ
യരം കലകകിപുരകിക്യയരം സരംബന്കിച്ച് ്ക്തയകമായകി 20.06.2003 ന് വീണ്രം 
താരംബൂല്ശ് നരം നടത്കിയത്. •
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2021 വെബ്രുവരി 26ന് ശകസരി വലോരികയില പ്രസിദ്നീകരിച്ചത്.
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