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ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ബ്രഹ്മക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക യഥാ
ര്ത്ഥ ക്േവവര്ഗ്ഗ നകിയമങ്ങള്, വായകിയ്ക്കുക: കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്.
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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്്ന്ം ചരകിത്രപരമായ തതളകിവുകള് - കലകകി 
 ്ന്ാന്തരങ്ങളകിലൂതെയുള്ള ്ീ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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ആമുഖകം

ശകിവക്േവ-പാര്വതകിക്േവകി േകിവയസംഭാഷണങ്ങള് ക്രഖതപെടുത്കിയ ഋഷകിക്്ാ
ക്ത മൂലസംസ്കൃത താളകിക്യാലകള് ഇക്പൊള് ലഭയമല്ല. ആേകി തമകിഴ് വകിവര്ത്നം 
നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്ം നാഡകി ക്്യാതകിഷം എന്ം അറകിയതപെടുന്. 
തമകിഴ് നാട്ടകിതല ചവത്ീശ്വരന്ക്കാവകില എന്ന സ്ഥലത്ാണ് നാഡകി താളകി
ക്യാലകളതെ സൂഷേകിപെ് ക്കന്ദം. യഥാര്ത്ഥ ചരകിതം അറകിയുക എന്ന മരൗലകികാ
വകാശതത് ബഹുമാനകിക്കുന്. ആ സദുക്ദേശയം മാത്രക്മയുള്ളൂ. •
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വസ്തുതകള്

ക്കാൊനുക്കാെകി മനുഷയരകില നകിന്ം ്ക്തയകമായകി ഒരാതളമാത്രം ക്വര്തകിരകിച്ച
റകിയുവാന് കഴകിയുന്നതതങ്ങതന?

വയതയസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുതമങ്കിലം ഓക്രാ മനുഷയനും ഒരു രൂപം, മുഖം, ആകൃതകി, 
ഘെന, വകിരലെയാളം തുെങ്ങകിയവയുണ്ാകും. അതകില വയതയാസമുണ്ായാല 
മത്ാരാളാകും. അതുതകാണ്ാണ് ഓക്രാരുത്ക്രയും തകിരകിച്ചറകിയുവാന് സാധകി
ക്കുന്നത് . സാര്വ്വ്നീനമായകി അംഗീകരകികേതപെടുന്ന വസ്തുതയാണകിത്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനും ശ്ീകൃഷ്ണനും രാ്ാവായകിരുന്. മനുഷയനും അവതാരവുമാ
കുന്.  അകോലത്തും ധാരാളം മകികവു് ചകിത്രകാരന്ാരും ശകില്കികളം ഉണ്ായകി
രുന്.

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

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

ഗാന്കി്കിയുതെ യഥാര്ത്ഥ ചകിത്രം ലഭയമായതകിനാല മക്്തതങ്കിലം രൂപം വരച്ച് 
അത് ഗാന്കി്കിയാതണന്ന് കരുതകി നകിന്കിക്കേണ്തകില്ല.

ഈ നകിയമം എക്പൊഴും എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാ കാരയങ്ങള്ക്കും ബാധകമാവുന്. 

        Read More
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ചരകിതതപരമായ തതളകിവുകള്
2004 നവംബര് 2ന് വായകിച്ച അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ കലകകിയുതെ അഗ
സ്തയ മഹാശകിവനാഡകി തുലയം വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാര ശാന്തകികാണ്ഡത്കില 
നകിന്ം. ശകിവക്േവ - പാര്വതകിക്േവകി േകിവയസംഭാഷണം.

ആദി തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങള്, മലയലോള അര്ത്ഥം, പദലോനുപദവിവര്ത്തന്ഥം, വിവരണ്ഥം. 

അരുള്വെകിവായ് നകിന്ടകിടുവീര് അയ്യന്പാേം (2):1:1.

അെകിതതാഴുത് മകന്ശാന്തകി ക്േവകിയാനും (2):1:2.

അരുള്വെകിവായ്=േകിവയസ്വരൂപത്കില,നകിന്ടകിടുവീര്=നകിലതകാള്ളുന്ന,അയ്യന് 
 പാേം=അവകിടുതത് തൃപൊേങ്ങളകില, അെകിതതാഴുത്=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

പാര്വ്വതകിക്േവകിയുതെ േകിവയവാണകികക്ളാതെയാണ് കലകകിയുതെ വകിശ്വവകിഖയാത 
വകിക്വകാനന് പൂര്വ്വാവതാരതത്ക്കുറകിച്ചുള്ള അദ്യായം ആരംഭകിക്കുന്നത്.

മകതറെ പൂര്വ്വ്ന് വൃത്ാന്തങ്ങള് അറകിയകികേണതമന്ന് പാര്വതകിക്േവകി ശകിവക്േ
വക്നാെ് 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=നക്്ാെ് ക്ചാേകിച്ച (എക്ന്നാെ് ക്ചാ 
േകിച്ച), അന്മ്പുക്േവകി=്കിയക്േവകി!, ഇവന്തണകേ്=ഇക്ദേഹത്കിതറെ, ക്ഗാപകു
മാര്നാമംകണ്്=(ആേയതത്) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്, കണ്്പകിന്=അതകിനുക്ശഷം, 
അഖകിലാനന് സ്വാമകിയാകകി=അഖകിലാനന് സ്വാമകിയായകി, കൂരകിെക്വ=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 പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യാെ് കലകകിയുതെ പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറകിയകിക്കുകയാണ് തുെര്ന്ള്ള ക്്ാകങ്ങളകില.

ആേയമായകി കലകകിയുതെ ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയവും സു്ധാന സ്ഥാനവും 
വയക്തമാകേകിയക്താതൊപെം മുമ്പുണ്ായകിരുന്ന രണ്് നാമക്ധയങ്ങളം ശകിവക്േവന് 
അറകിയകിച്ചു.

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

കലകകി എന്ന ക്പര് ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കിലൂതെ നകിയമ ്ാബല്ലയം വരുത്കി
യതകിതറെ വകിശേ വകിവരങ്ങള് താതഴ തകാടുക്കുന്.

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

സാധാരണ നാഡകിതാളകിക്യാലകളകില ഒരു ക്പര് മാത്രമാണുണ്ാവുക. വകിളകിക്പെ
രുകതള ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയങ്ങളായ് പരകിഗണകിയ്ക്കുകയകില്ല. അതകിനു ക്രഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്ലയമുണ്ാകകില്ല. എന്നാല കലകകിയുതെ പൂര്വ്വനാമക്ധയങ്ങളകില 
ക്ഗാപകുമാര് എന്നത് എസ്എസ്എലസകി പുസ്തകത്കിലം അഖകിലാനന് സ്വാമകി 
എന്നതും കലകകി എന്നതും ടസ്റ് ക്രഖകളകിലമുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്പരുകളം 
ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപനത്കില ക്രഖാമൂലമുണ്്. ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ാപന
ത്കിലൂതെ ഇക്പൊഴതത് ഔക്േയാഗകിക നാമക്ധയം കലകകി ആകുന് എന്നതും 
ക്രഖാമൂലം കൃതയത വരുത്കിയകിട്ടുണ്്. കലകകിയുതെ നാഡകിതാളകിക്യാലകളതെ 
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 = നമ്മുതെ േകിവയവാണകികളാല കലകകി 
അവതാര മാഹാത്യം ്സകിദ്മാകും. എനതരുളാതല = നമ്മുതെ (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 അകക്്ണ്തകില്ല; ്കാശമുതണ്ങ്കില. കലകകി അജ്തയകറ്റുവാന് 
ക്വണ്കി അവതരകിച്ചതാണ്. ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാെ് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിയ്ക്കുകയാ
ണ്. അവതാര േരൗതയത്കിതല സു്ധാനമായ ഭാഗമാണകിത്. 

ഇവകിതെ, ഇരുട്ട് എന്നത് അജ്തതയ സൂചകിപെകിയ്ക്കുന്. യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനംതകാ
ണ്് മാത്രക്മ അജ്തയകില നകിന്ം ക്മാചനം ലഭകിയ്ക്കൂ. ക്േവവര്ഗ്ഗതത് സംബ
ന്കിച്ച യഥാര്ത്ഥ ജ്ാനമാണ് കലകകിയകില നകിന്ം 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 
അരുളംകാപ്ം=(ക്്യാതകിര്മണ്ഡല വകിഷ്ണുക്ലാക ് കാശ സ്വരൂപ) സംരഷേണാ 
ധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവതറെ അനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകികളം സംരഷേണവുമുണ്്, മാ
ളവന്=വകിഷ്ണുക്േവന്, അരുളം=അനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകികളം, കാപ്ം=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 സലസ്വ
ഭാവവും അതയുലകൃഷ്ടമായ കാരയ്ാപ്തകിയുമുള്ള കലകകിയ്ക് (ക്്യാതകിര്മണ്ഡല 
വകിഷ്ണുക്ലാക ്കാശ സ്വരൂപ) വകിഷ്ണുക്േവതറെ േകിവയാനുഗ്രഹവും േകിവയവാണകിക 
ളം സംരഷേണവുമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് അനുഗ്രഹകിച്ചു 
തകാണ്് ''കാരയ്ാപ്തകിയുമുള്ളവക്ന'' എന്ന സംക്ബാധനക്യാതെ കലകകിക്യാെ് 
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 സ്ഥാനാ 
ധകികാര്കാരം ക്േവവര്ഗ്ഗത്കിലനകിന്മുള്ള ഔക്േയാഗകിക അനുവാേമുള്ള) 
കലകകി  ഈശ്വര സാഷോത്കോരവും ചേവീക ്ാപ്തകിയും ചകവരകിച്ചകിട്ടുണ്്. 
കലകകിയ്ക് സര്വ്വോ പരകിപൂര്ണ്ണമായ അനുഗ്രഹമുതണ്ന്ം ശകിവക്േവന് അരുളകി 
തചയ്തു.

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
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''പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്യയും നക്്യും സാഷോത്കേരകിച്ചവന് നീ!'' എന്ന് സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് വാത്സല്ലയക്ത്ാതെ കലകകിക്യാെ് ക്നരകിട്ട് അറകിയകി 
ക്കുകയാണ്. 

പരീഷേയകില ്യകിച്ചുതവന്ന് സ്വയം പറയുന്നതകിക്നകോള് അധകികൃതര് അനുവ
േകിക്കുന്ന സര്ട്ടകിഫകികേ്കിനാണ് അംഗീകാരതമന്നതുക്പാതല ശകിവക്േവക്നയും 
പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യയും കലകകി സാഷോത്കേരകിച്ചകിട്ടുതണ്ന്ന് ശകിവക്േവന് ക്നരകിട്ട് 
അറകിയകിച്ചത് വളതരക്യതറ ്ാധാനയം അര്ഹകിക്കുന്നതും, 2003ല നെത്കിയ 
സ്വര്ണ്ണ്ശ് നത്കിലം താംബൂല്ശ് നത്കിലം തതളകിഞ്ഞ്കാരം കലകകിയകി
ല കുെകിതകാള്ളുന്ന സ്വയംഭൂ ചചതനയക്ത്യും ത്രകിമൂര്ത്കി ചചതനയക്ത്യും 
സംബന്കിച്ച ആധകികാരകിക ഔക്േയാഗകിക തതളകിവുകൂെകിയാകുന്.

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

പചെത്കിട്ടാന്=കുെകിതകാള്ളുന്, മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം=വകിഷ്ണുക്േവനും 
നകിന്നകില (കലകകിയകില) സോ കുെകിതകാള്ളുന്, ഉനക്കുചള്ള=നകിനക്കുള്ളകില 
(കലകകിയകില), നാന്=ഞാന്, നാം (ശകിവക്േവന്), ഇരുക്കേന്=കുെകിതകാള്ളുന്, 
ക്േവകികൂതെ=പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യാതൊപെം.

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 കുെകി
തകാള്ളുന്തണ്ന്ന് (പചെത്കിട്ടാന് മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം) ശകിവക്േവന് 
കലകകിക്യാെ് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ഭക്തര്തകേന്ം അഭകിമാനകി
കോവുന്ന ക്േവരഹസയമാണ് ശകിവക്േവന് അറകിയകിച്ചത്.

ചചതനയ സ്വരൂപനായ വകിഷ്ണുക്േവനാണ് കലകകിയകില കുെകിതകാള്ളുന്നത്. സം
രഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവതറെ േകിവയത്വമാണ് കലകകിയുതെയും േകിവയത്വത്കിനു

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
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ള്ള അെകിസ്ഥാനം.

സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതീ സക്മതനായകി പൂര്ണ്ണസ്വരൂപ
ത്കില കലകകിയകില സോ കുെകിതകാള്ളുന്തണ്ന്ന് (ഉനക്കുചള്ള നാന്ഇരുക്കേ
ന് ക്േവകികൂതെ) ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാെ് തതന്ന ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്.

പൂര്ണ്ണചചതനയസ്വരൂപനായ സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വ
തകിക്േവകിക്യാതൊപെമാണ് കലകകിയകില കുെകിതകാള്ളുന്നത്.

ഔക്േയാഗകികമായകി, സ്ഥാനാധകികാര്കാരം നകിര്വ്വഹണം എന്നതകിനാകുന് 
്ാധാനയം. ആയതകിന് അനുവാേമുണ്് എന്ന് വയക്തം.

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

കലകകിയ്ക് അവതാരേരൗതയം പൂര്ത്കിയാക്കുന്നതകിന് ക്േവങ്ലനകിന്മുള്ള ആവ
ശയമായ എല്ലാ ഔക്േയാഗകിക അനുവാേങ്ങളമുണ്് എന്ന് വയക്തമാക്കുകയാണ് 
ശകിവക്േവന്.

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

ശാതകിമതം=്ാതകിമതങ്ങള്കേ്, കെന്ത്താന്=അതീതമായകി, ക്യഹംഎന്ട്=ഏ
കത്വത്കില നകിലതകാള്ളുന്, ക്യഹംഎന്ട്=ഏകത്വത്കില (അചേ്വതം), വകി
ളങ്ീടുക്മ=്ക്ശാഭകിതമായകി നകിലതകാണ്് ്ചുര്ചാരക്ത്ാതെ ്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 എല്ലാ
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മാകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് നകിലതകാള്ളുന്നത്. (പരബ്രഹ്മം സ്വയം എല്ലാമായ് 
നകിലതകാള്ളുന് എന്ന വയക്തതയകിലാണ് കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നത്). ശകിവക്േവ 
ന്  പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്യാെ് അറകിയകിച്ചു. 

ഭകിന്നമല്ല എങ്കിലം പരബ്രഹ്മം സ്വയം സൃഷ്ടകിയായ് നകിലതകാള്ളുന്നതകിനായകി 
ഭകിന്നം എന്ന തലത്കില നകിലതകാള്ളുകയാതണന്ം ഭകിന്നമതല്ലന്ം അറകിയുക.  
ഭാരത സംസ് കോരത്കിതറെ, സനാതന ധര്മത്കിതറെ, ഹകിന്ദുമതത്കിതറെ സവകി 
ക്ശഷ േര്ശനമായ എല്ലാം ആകുന്ന ഏകത്വത്കിലാണ് (അചേ്വതത്കില) 
കലകകി നകിലതകാള്ളുന്നതും ക്കന്ദീകരകിക്കുന്നതും. 

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

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

്കാശസ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്ല) 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 ആകുന് കലകകി 
പുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതെ ്ാര്ത്ഥനാ മുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര് 
എന്നത് ഇവകിതെ ്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.
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സകിറക്ന്താങ്ം=്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില, ആളയമും=ക്േവാലയം 
(കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം), ക്സചവക്മലായ് ക്മക്ലാറകിന്=ഉന്നതസ്ഥാനീയരുതെ 
ക്സവനങ്ങളം, ഉേവകികളം=സഹായങ്ങളം, കകിട്ടകിയകിന്മ്പം=സ്വീകാരയതക്യാതെ 
ലഭകിച്ച്, തമച്ചുംപെകി=ഐശ്വരയവത്ായകി, അചമതകിതെം= ്ശാന്തവുമായ സ്ഥ
ലത്്, ഗകിരകിയകിന്പകേം=കുന്നകിന്മുകളകിക്നാെ് ക്ചര്ന്നകിെത്തുള്ള, ശീലമുെന്=േകി
വയവും, തുവകേങ്ള് നകിചറവും നന്ടായ് = നല്ലരീതകിയകില 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) ഉന്നതസ്ഥാനീയരുതെ അതയുന്നതമായ ക്സവ
നങ്ങളം സഹായങ്ങളം ്ക്തയകമായകി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില സ്വീകാരയതക്യാതെ 
ലഭകിച്ച് ഐശ്വരയവത്ായകി ് ന്ക്േശതത് കുന്നകിന്മുകളകിക്നാെ് ക്ചര്ന്നകിെത്തുള്ള 
േകിവയവും ്ശാന്തവുമായ സ്ഥലത്് നല്ല രീതകിയകില ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കിയാകും.

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രം : നെ തുറകേല : പുലര്തച്ച മൂന്ന് മണകി മുതല രാത്രകി 10 
മണകി വതര. ്ാതകി മത ലകിംഗ ്ായ വര്ണ്ണ ക്േശ ക്ഭേമക്നയ ഭക്തര്കേ് വൃത്കി
ക്യാതെ 18 പെകികള് കയറകി കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രത്കിതല (കലകകിയുതെ ്ാ
ര്ത്ഥനാമുറകി) പാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപത്കില നകിന്ന് ക്േവങ്ല നകിന്മുള്ള അനുഗ്ര
ഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു 
ക്പാകാം. [24:(1) ലനകിന്ം: കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയുതെ 
ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 1/3/2020)]

ക്േവവര്ഗ്ഗം സങ്ലപെമല്ല. പരബ്രഹ്മം സ്വയം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്വയംഭൂ) ്കാശ 
സ്വരൂപത്കില (പഞ്ചഭൂതാത്കമല്ല) 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 ആകുന് കലകകിപുരകി ക്ഷേ
ത്രത്കിതല (കലകകിയുതെ ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര്. ക്േവങ്ല, 
ക്േവകാരയം, ക്േവവര്ഗ്ഗം, ക്േവഹകിതം, ക്േവഭാഗം, ക്േവസ്മരണ, ക്േവന്, ക്േവ
ന്ാര്, ഈശ്വരന്, ചേവം, ചേവങ്ങള് എന്ം ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്. 
[24:(4): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകിയുതെ ഒസയത്് (ര്കി.നമ്പര്: 
1/3/2020)].

്ാതകി മത സ്തീ പുരുഷ ്ായക്ഭേമക്നയ യാതതാരു വകിക്വചനങ്ങളമകില്ലാതത ക്േ
വങ്ലനകിന്മുള്ള അനുഗ്രഹത്കിനും സംരഷേണത്കിനും ക്വണ്കി ഭക്തര് വന്ന് 
സദുക്ദേശയപരമായകി മാത്രം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതാണ് കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര
ത്കിതല ആരാധനാ രീതകി. [24:(5): കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര നകിയമങ്ങള്. കലകകി
യുതെ 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=സേ്ഫലങ്ങള് ് ോനംതചയ്ം, അയലക്േശ= വകിക്േശരാ്യങ്ങളകി
ലള്ള, മകേളക്കും=ഭക്തര്ക്കും വകിശ്വാസകികള്ക്കുമല്ലാം.

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=ഭക്തതരല്ലാം, ഉന്ക്സചവ ്ബല്ലയങ്ള്=്ബലതക്യാതെ നകി
തന്ന(കലകകിതയ) ആരാധകിച്ചും, മഹകില്ന്തകിടുവര്=വര്ദ്കിച്ച താലപെരയത്കില, 
ഉന്കരുചണ തന്നാലതാതണ=നകിതറെ(കലകകിയുതെ) േകിവയമായ കൃപയാല, 
തന്നാലതാതണ=അതകിനാല  തതന്ന, തകേതതാരു=സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമായകി, സീഡ
ര്കളം=ഭക്തര്തകേല്ലാം, അന്മ്പകിക്നാെ്=സ്വീകാരയമായകി, ധരണകിതയല്ലാം=ക്ലാ
കതമങ്ം, പുകള്പരവും=(കലകകി) ് സകിദ്മാകുന്ന, കാലംപകിതന്ന=കാലമുണ്്, 
കാലംപകിന്=മുന്ക്്ാകത്കിതറെ തുെര്ച്ചാപേം മാത്രമായതകിനാല ഇവകിതെ ്
ക്തയകകിച്ച് അര്ത്ഥമകില്ല, ഏ്് റ്കകിന്തടന് േീപഒളകി കണ്കിടുവായ് അതന്ചള്ള 
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. (1):21:1-(1):21:2.

– സര്വ്വൊധി�ൊരി പരമ�ുരു ശിവശദവന്
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ക്ലാകതമങ്ം (കലകകി) ്സകിദ്മാകുന്ന കാലമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗു
രു ശകിവക്േവന് കലകകിക്യാെ് ക്നരകിട്ട് അറകിയകിക്കുകയാണ്. ക്ലാകതമങ്മുള്ള 
ഭക്തര്കേ് േകിവയാനുഭവങ്ങളം അനുഗ്രഹവും സംരഷേണവും ലഭകിയ്ക്കും. കലകകിപുരകി 
ക്ഷേത്ര മാഹാത്യതത് തവളകിതപെടുത്തുന്.

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

YouTube Videos 
കലകിപുരി ശഷേത്ര നിര്മലോണ്ഥം
കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര താഴകികക്കുെത്കിതറെയും, 10x10 അെകി ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിതറെയും നകിര്്ാണവും, 18 പെകികളകില ശകിലകള് പതകികേലം, 
കലകകിപുരകി (ഹരൗസ്) എന്ന മനുഷയാലയത്കിതറെ തപാളകിച്ചുനീകേലം.

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

Kalki Purana by Agastya
അഗസ്തയ മഹര്ഷകി എഴുതകിയ യഥാര്ത്ഥ കലകകി പുരാണം.  ശകിവക്േവ-പാര്വതകി 
ക്േവകി േകിവയസംഭാഷണം. മൂല സംസ്കൃത താളകിക്യാലകള് ഇക്പൊള് ലഭയമല്ല. 
ആേകി തമകിഴ് വകിവര്ത്നം നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്ം നാഡകി ക്്യാതകിഷം 
എന്ം അറകിയതപെടുന്. തമകിഴ് നാട്ടകിതല ചവത്ീശ്വരന്ക്കാവകില എന്ന സ്ഥല 
ത്ാണ് നാഡകി താളകിക്യാലകളതെ സൂഷേകിപെ് ക്കന്ദം. 

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
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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സംക്ിപ്ം

ശലൊകത്കിതല ഏ്വും വലകിയ മഹാത്ഭുതമാണ് നാഡകി 
ക്്യാതകിഷം എന്ന് അറകിയതപെടുന്ന ഋഷകിക്്ാക്ത 
പുരാതന നാഡകി താളകിക്യാലകള്.

പുരാതന കാലത്് ക്്യാതകിര്മണ്ഡലമായ ശകിവ
ക്ലാകത്കില തവച്ച് ്കാശസ്വരൂപ സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്യാെ് 
ഈ പുതകിയ കാലഘട്ടത്കില ്നകിയ്ക്കുന്ന അനവധകി 
ആളകതളക്കുറകിച്ച് അറകിയകിച്ചത്, ഈ ഭൂമകിയകിലതവ
ച്ച് ധയാനത്കില േര്ശകിച്ച അഗസ്തയന്, കരൗശകികന് 
എന്ന വകിശ്വാമകിത്രന്, വസകിഷ്ഠന് തുെങ്ങകിയ മഹര്ഷകി
മാര് ശകിവക്േവ ആജ്്കാരം അവ കൃതയമായകി താ
ളകിക്യാലകളകില സംസ് കൃത ഭാഷയകില എഴുതകിതവച്ചു. 
പകിന്നീെ് ശരക്ഭാ്കി രണ്ാമന് പണ്ഡകിതരുതെ സഹാ
യക്ത്ാതെ നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്ം 
നാഡകി ക്്യാതകിഷം എന്ം ക്പരകില 

Kalki

നൊഡി ശജത്യൊതിഷം
ഋഷിശപപൊക് നൊഡി തൊളിശയൊല�ള്

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
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ആേകിതമകിഴ് ഭാഷയകിക്ലയ്ക് തര്ജ്ജമ തചയ്തതകിനു ക്ശഷം മൂല സംസ് കൃത താളകി
ക്യാലകള് നശകിപെകിക്കുകയും തചയ്തു.

ഔക്േയാഗകികമായകി എല്ലാം മുന്കൂട്ടകി തീരുമാനകിച്ചതാതണന്ം അത് മാത്രക്മ സം
ഭവകിയ്ക്കുന്ള്ളൂതവന്ം, യാദൃശ്കികതയല്ല ്ാപഞ്ചകിക ്തകിഭാസങ്ങള്കേ് അെകി
സ്ഥാനതമന്ം വയക്തമാക്കുന്നതകിനുള്ള ചരകിത്ര സാഷേയമായകി നകിലനകിലക്കുന് 
സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവതറെ േകിവയവാണകികള്.

ശാസ്ത പുക്രാഗതകിയുതെ പാരമയതയകിതലത്കിതയന്ന് അവകാശതപെടുന്ന ഈ 
ക്വളയകില ്ീവതറെ ഗതകിവകിഗതകികക്ളയും ആത്ാവകിതറെ ്യാണങ്ങക്ളയും പൂ
ര്വ്വ്ന്-പുനര്്ന് ്തകിഭാസങ്ങക്ളയും ്പഞ്ചവകിസ്മയതമന്ന മണകിതചപെകിതലാ
തുകേകി, ആദ്യാത്കികതമക്ന്നാ മതപരതമക്ന്നാ വകിശ്വാസ സംഹകിതകതളക്ന്നാ 
ക്വര്തകിരകിയ്കാതത സു്ധാനമായും അറകിഞ്ഞകിരകിക്കേണ് ്ീവതറെ ശാസ്തമാണകി
തതന്ന് ്ഖയാപകിക്കുകയാണ് സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന്.

നകിഷ് കേളങ് ഭക്തകിക്യാതെ കഠകിനവ്രതങ്ങള്ക്പാലം അനുഷ്ഠകിക്കുന്നത് ക്േവ
്ീതകിയ്ക്കും ക്േവങ്ലള്ള ഭക്തരുതെ ്ക്തയക പട്ടകികയകില ഉള്തപെടുന്നതകിനും 
്ീവതറെ ക്മലഗതകിയ്ക് ക്വണ്കിയുമാതണന്ം വകിശ്വസകിച്ച് ആചരകിച്ച ഒരു ്നത 
അറകിയാതതക്പാകുന്, അങ്ങതന പരകിഗണകികേതപെട്ടതകിതറെ ്തയഷേ തതളകിവു
കൂെകിയാകുന് അഥവാ സര്ട്ടകിഫകികേറ്റുകൂെകിയാകുന് പുരാതന കാലത്് ശകിവക്ലാ
കത്കിലതവച്ച് ശകിവക്േവന് പാര്വതകി ക്േവകിക്യാെ് ഭക്തതരക്കുറകിച്ച് ്ാതകി മത 
ക്വര്തകിരകിവുകള് യാതതാന്മകില്ലാതത അറകിയകിച്ചത് ഋഷകിമാരായ അഗസ്തയനും 
വകിശ്വാമകിത്രനും വസകിഷ്ഠനുതമല്ലാം സംസ് കൃതത്കില എഴുതകിതവച്ചകിരുന്നതകിതറെ 
ആേകിതമകിഴ് വകിവര്ത്നമായ പുരാതന നാഡകി താളകിക്യാലകതളന്ന്.

ധാരാളം ഭക്തതര ക്േവങ്ല ്ക്തയകം പരകിഗണകിച്ചതകിതറെ ്തയഷേ തതളകിവുകൂ
െകിയായ നാഡകി താളകിക്യാലകളകിതല ശകിവക്േവതറെ ആജ്തയ നകിന്കിക്കുന്നതകി
നുക്വണ്കിയാണ് നാഡകിതാളകിക്യാലകള് അത്ഭുത ഫല്ാപ്തകിയ്ക്കും സാധാരണ 
(ഗ്രഹചലനങ്ങതള പ്കി പഠകിയ്ക്കുന്ന ക്്യാതകിശാസ്തമായ) ക്്യാതകിഷത്കില കൂട്ടകി

നകിന്കിക്ാതകിരകിക്ല 
യഥാര്ത്ഥ വന്കിക്ല - കലകകി

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal


22 of 38

നാഡി ജ്യാതിഷം ഋഷിജ്രാക്ത നാഡി താളിജ�ാലകള്

ക്ച്ചര്ത്തുക്പാതല തതന്ന ക്ോഷങ്ങള് അറകിയുന്നതകിനും പലവകിധ ക്രകിയകളകി
ലൂതെ പരകിഹാരങ്ങള്തചയ്ത് കാരയലാഭം ക്നടുന്നതകിനും ക്വണ്കിതയന്ന് കൂട്ടകിക്ച്ച
ര്ത്ത്.

ഇതുവക്രയുള്ള ഭക്തകി ്ക്തയക പരകിഗണനകള്കേ് അര്ഹമാകേകിയകിട്ടുതണ്ന്ം 
പൂര്വ്വ്ന്ങ്ങളകിതല ചകില തചയ്തകികള് (ചകിലര്കേ്) അപാകതകള്കേ് കാരണ
മായകിട്ടുതണ്ന്ം തുെര്ന്ള്ള ്ീവകിതത്കില ശ്ദ്ക്യാതെ കര്്ശുദ്കികേ് ്ാ
ധാനയം തകാടുത്തുതകാണ്ായകിരകിയ്കണം ്വര്ത്കിക്കേണ്തതന്ം ്ീവതറെ 
്യാണം ഒരു ്ന്ംതകാണ്് അവസാനകിയ്ക്കുന്നതതല്ലന്ം അനവധകി ്ന്ങ്ങളകി
ലൂതെ കെന്ക്പാക്കണ്തുതണ്ന്ം ഓര്്തപെടുത്തുകയാണ് സര്വ്വാധകികാരകി 
പരമഗുരു ശകിവക്േവന് എന്ന പരമ്ാധാനയമര്ഹകിയ്ക്കുന്ന കാരയതത് മറച്ചുതവക്കു
ന്നതകിനുക്വണ്കി കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്താണ് ക്ോഷപരകിഹാരങ്ങള്.

ഒരാളതെ നാഡകി താളകിക്യാല ലഭകിച്ചു എന്നതകിനര്ത്ഥം ്ാതകി മത ക്വര്തകിരകിവു
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കള് യാതതാന്മകില്ലാതത ക്േവങ്ലള്ള ഭക്തരുതെ ്ക്തയക പട്ടകികയകില ്ാധാ
നയക്ത്ാതെ ആ വയക്തകിയുമുണ്് എന്നതാകുന്. മഹാഭാഗയം!! മഹാനുഗ്രഹം!! 
്ന്ാന്തരങ്ങളായകി തുെര്ന് വരുന്ന ഭക്തകി ക്േവങ്ല സ്വീകാരയമായകി എന്നറകിയു
ന്ന നകിമകിഷമാണ്, ഒരു ഭക്തക്നാ ഭക്തയ് ക്കോ അവരുതെ നാഡകി താളകിക്യാല 
ലഭകിയ്ക്കുക എന്നത്. അതകിനുപകരം കാരയങ്ങള് സാധകിയ്ക്കുന്നതകിനും ക്ോഷപരകി
ഹാരങ്ങള്ക്കും ഭാവകി അറകിയുന്നതകിനും അത്ഭുതഫല്ാപ്തകിയ്ക്കും ക്വണ്കിയുള്ള
താകേകി ധനസമ്പാേനത്കിനുള്ള കുെകിലതന്ത്രങ്ങളകിലൂതെ ശകിവക്േവനും ക്േവകിയും 
ഋഷകിമാരും ആതരതയാതകേക്യാ നാഡകിതാളകിക്യാലതയന്ന വയവസായം നെ
ത്ാന് ഏലപെകിച്ചത് ക്പാതല തത്കിദ്രകിപെകിച്ച് സര്വാധകികാരകിയും പരമഗുരു
വുമായ ശകിവക്േവതറെ ആജ്കള് ക്രഖതപെടുത്കിയ ്ീവതറെ മഹാശാസ്തമായ 
നാഡകിതാളകിക്യാലകളതെ മാഹാത്യവും ്ാക്യാഗകിക ്ാധാനയവും മറച്ചുതവയ്ക്കു
വാനുണ്ായ ശ്മം തകിരകിച്ചറകിക്യണ്തുണ്്. •
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ഋഷിശപപൊക് നൊഡി തൊളിശയൊല�ള്
          

ആരുവടവയല്ലലോ്ഥം   നലോഡി   തലോളിശയലോലകളശണ്ലോ അവര്വക്
ല്ലലോ്ഥം സൗ്നത്യമലോയി നലോഡി തലോളിശയലോലകളിവല വിവരങ്ങള് 
അറിയന്തിന് ആദിതമിഴ് ഭലോ്യില പരിണിതപ്രജ്ഞരലോയ 
നലോഡി റനീഡര്മലോര്ക്് സര്ക്ലോര് ശമള്ഥം വകലോടുക്ണ്ഥം. സര്ക്ലോ
ര് നലോഡി തലോളിശയലോലകള് ഏവറ്ടുക്രുത്. നലോഡി തലോളിശയലോലക
ളവട ഇശപെലോഴവത്ത സൂഷേിപ്കലോരലോയ ഉടമസ്ഥര്ക്് അര്ഹമലോയ 
ബഹുമലോനശത്തലോവട സലോമത്തിക സഹലോയവ്ഥം സുരഷേിതത്വ്ഥം 
അനുവദിക്കുക. 

- കലകി

തഞ്ചാവൂര് രാ്ാവ് ശരക്ഭാ്കി രണ്ാമന് (1777 - 1832) പണ്ഡകിതരുതെ 
സഹായക്ത്ാതെ നാഡകിക്്യാതകിഷം അഥവാ നാഡകിതാളകിക്യാലകള് 

എന്ന ക്പരകില ആേകിതമകിഴ് ഭാഷയകിക്ലയ്ക് തര്ജ്ജമ തചയ്തു. ധാരാളം കൂട്ടകിക്ച്ച
ര്കേലകള് വരുത്കി, സാധാരണ ക്്യാതകിഷ രീതകിയകിക്ലയ്ക് മാ്കി ക്ോഷപരകി
ഹാരത്കിനുക്വണ്കി മാന്ത്രകിക-താന്ത്രകിക ആചാരങ്ങള് കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്് തീര്ത്തും 
നകിന്യമായ വകിധത്കില ആകേകിത്ീര്ത്്, പരകിപാവനമായ ഭഗവേ് ആജ്തയ 
തത്കിദ്രകിപെകിക്കുന്നവകിധത്കില കച്ചവെച്ചരകോകേകി അവക്ഹളകിക്കുവാന് ശ്മകിച്ച 
ശരക്ഭാ്കി രണ്ാമനും സംഘവും, മൂല ഗ്രന്ഥങ്ങള് പരകിക്ശാധകിച്ച് തത്ായ വകിവ
രങ്ങള് ക്ചര്ത്ത് തകിരകിച്ചറകിയാതകിരകിക്കുതകിനുക്വണ്കി മൂലസംസ് കൃത താളകിക്യാ
ലകള് നശകിപെകിക്കുകയും തചയ്തു.

ശകിവക്േവക്റെയും പാര്വതകി ക്േവകിയുക്െയും േകിവയസംഭാഷണങ്ങതള ശരക്ഭാ്കി 
രണ്ാമനും സംഘവും മഹാശകിവ നാഡകി തുലയം, സൂക്ഷം, സൂക്ഷാല സൂക്ഷം, 
ജ്ാന ആശകി, തപാതുവകിന്ക്സചവകാണ്ഡം എന്നകിങ്ങതന വകിവകിധ അദ്യാ
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യങ്ങളായകി ക്വര്തകിരകിയ്ക്കുകയും, അഗസ്തയന്, കരൗശകികന് എന്ന വകിശ്വാമകിത്രന്, 
വസകിഷ്ഠന് മുതലായ മഹര്ഷകിമാരുതെ ക്പരകില ്ക്തയകമായകി താളകിക്യാലകള് 
നകിര്്കിക്കുകയും തചയ്തു. പകിന്നീെ് ബ്രകിട്ടീഷുകാര് ചകവശതപെടുത്കിതയങ്കിലം 
അവര് അത് ഏതാനും കുടുംബങ്ങള്കേ് വകിറ്റു. ഇതാണ് ഇക്പൊള് ലഭകിക്കുന്ന 
നാഡകി താളകിക്യാലകള്. തമകിഴ് നാട്ടകിതല ചവത്കിശ്വരന്ക്കാവകില എന്ന സ്ഥ
ലത്ാണ് നാഡകിതാളകിക്യാലകള് സൂഷേകിച്ചകിട്ടുള്ളത്.

ആേയകാലത്് ശകിവക്േവക്റെയും പാര്വതകി ക്േവകിയുക്െയും േകിവയസംഭാഷണങ്ങ
ള് സംസ് കൃത ഭാഷയകില എഴുതകിയ താളകിക്യാലകള് മാത്രക്മ ഉണ്ായകിരുന്
ള്ളൂ. പുരാതന സംസ് കൃത താളകിക്യാലകള് നാഡകി ക്്യാതകിഷം എന്ം നാഡകി 
താളകിക്യാലകള് എന്ം ക്പരകിലാണ് ഇക്പൊള് ്ചരകിപെകിക്കുന്നത്. യഥാര്ത്ഥ
ത്കില, ആതയന്തകികമായകി, ഈ ക്ലാകതത് സംബന്കിച്ച ശകിവക്േവതറെ േകിവയ
മായ ആജ്കള് ക്രഖതപെടുത്കിയ ്ാപഞ്ചകിക ക്കാെതകിയുതെ ഉത്രവുകളാ
യകിരുന് അഗസ്തയന്, വകിശ്വാമകിത്രന്, വസകിഷ്ഠന് തുെങ്ങകിയ ഋഷകിമാതരഴുതകിയ 
സംസ് കൃത താളകിക്യാലകള്.

'സമയമാകുക്മ്പാള് ലഭകിക്കുന്നത്', 'സ്വയം ക്തെകി വന്ന് വായകിക്കുന്നത്' എന്നകിവ
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യാണ് നാഡകി എന്ന പേത്കിതറെ തമകിഴകിലള്ള അര്ത്ഥം.

ഒരു അദ്യായത്കില നകിരവധകി ക്്ാകങ്ങളണ്ാകും. ഓക്രാ വരകിയകിലം മൂന്ന് 
പേങ്ങള് വീതമുള്ള നാല് വരകികളാണ് ഒരു ക്്ാകം. ഒരു ക്്ാകത്കിതറെ നാ
ലാമതത് വരകിയകിതല മൂന്നാമതത് പേമാണ് അടുത് ക്്ാകത്കിതറെ ഒന്നാമ
തത് വരകിയകിതല ആേയതത് പേമായകി സന്ര്ഭത്കിന് ക്യാ്കിച്ച വകിധത്കില 
സാധാരണയായകി ക്ചര്ത്കിട്ടുണ്ാവുക. ആേകി തമകിഴ് ഭാഷ (തചന്തമകിഴ്) വളതര 
കഠകിനവും ഹ്രസ്വവും എന്നാല അര്ത്ഥവയാപ്തകിയുള്ളതുമാണ്. നാഡകിതാളകിക്യാ
ലകളതെ ഒരു തകട്ടകില നകിരവധകിക്പരുതെ വകിശേവകിവരങ്ങള് ക്ചര്ത്കിട്ടുണ്ാകും. 
ഇത്രത്കിലള്ള അനവധകി തകട്ടുകളാണുള്ളത്. അകേങ്ങളം സാധാരണയായകി 
അഷേരത്കിലാണ് ഉപക്യാഗകിക്കുന്നത്. ഉോഹരണമായകി, ക്വേം എന്നതകിന് 
നാല് എന്നാണര്ത്ഥം.

മത്ാന്ം അറകിയകികോതത വകിരലെയാളം മാത്രം നലകുക്മ്പാള് നാഡകിറീഡര് 
താളകിക്യാലതകേട്ടുകള് പരകിക്ശാധകിച്ച് ്നനതകിയ്യതകി, ക്പര്, നഷേത്രം, ഗ്രഹ
നകില, മാതാപകിതാകേളതെ ക്പര്, ഓല വായകിക്കുക്മ്പാഴുള്ള വയസ്് മുതലായ വകി
ശേവകിവരങ്ങള് വായകിച്ചുതരുന്ന രീതകി ്ക്തയകം ശ്ദ്കിയ്കതപെടുന്. പുരുഷന്ാര് 
വലതും സ്തീകള് ഇെതും തള്ളവകിരലെയാളമാണ് നലക്കണ്ത്.

ഇകോലത്് ്നകിച്ച ധാരാളം ക്പരുതെ വകിശേവകിവരങ്ങള് ഋഷകിക്്ാക്തമായ 
നാഡകി താളകിക്യാലകളകില എഴുതകിയകിട്ടുണ്്. ഹകിന്ദുകേതള ്ാതകി അെകിസ്ഥാന
ത്കിലം, ഉോഹരണമായകി, നമ്പൂതകിരകിമാതര മുന്കുലം അഥവാ കുലം നന്ടായ് 
എന്ം, നായര് അഥവാ ഏ്വും മുന്കുലമായ നമ്പൂതകിരകി കുലത്കിതറെ തതാട്ടു
പകിന്കുലമായ നായര് കുലതത് മുന്കുലത്കിന് പകിന്കുലം അഥവാ കുലമും 
പകിന്ക്മല എന്ം, കൃസ്തയാനകികതള ക്യശുവര്ഗ്ഗതമന്ം, മുസ്ീങ്ങതള നബകിവര്ഗ്ഗ
തമന്ം കൃതയമായകി നാഡകിതാളകിക്യാലകളകില എഴുതകിതവച്ചകിട്ടുണ്ാകും.

ഉോഹരണമായകി, കലകകിയുതെ അച്ഛതറെ (രാമകൃഷ്ണന്) മഹാശകിവനാഡകി സൂക്ഷം 
താളകിക്യാലയകില ''കുലം നന്ടായ് മഹന്പകിറപൊയ് (3:2.)'' (നല്ല കുലത്കില 
അഥവാ നമ്പൂതകിരകി കുലത്കില ്നകിച്ചു), ''തതാഹുകേതന് രാമകകിരുട്ടകിനന് മഹ
ന്തനകേ് (5:2.)'' (മകതറെ ക്പര് രാമകൃഷ്ണന്) ''കൂചറകേ ോക്മാേര് അത്നകേ് 
(5:3.)'' (അച്ഛതറെ ക്പര് ോക്മാേരന്-കകിഴക്കുമ്പാട്ട് ഇല്ലത്് ോക്മാേരന് നമ്പൂതകി
രകിപൊെ്), ''കലയാണകി അചണ്ണയവള് ശാരേതാരം (5:4.)'' (അ്യുതെ ക്പര് 
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കലയാണകി. അതായത് ോക്മാേരന് നമ്പൂതകിരകിപൊെകിന് സംബന്ം വഴകി-ക്വളകി
യല്ല-കലയാണകി എന്ന നായര് സ്തീയകിലണ്ായതാണ് കലകകിയുതെ അച്ഛന് രാമ
കൃഷ്ണന് എന്നര്ത്ഥം. ഭാരയയുതെ ക്പര് ശാരേ) എന്ം കലകകിയുതെ അ്യുതെ 
മഹാശകിവനാഡകി സൂക്ഷം താളകിക്യാലയകില ''കുലമുംപകിന് ക്മല (2:1:3)'' (നായര് 
്ാതകി അഥവാ ക്മല്ാതകിയായ നമ്പൂതകിരകി കുലത്കിതറെ തതാട്ടുപകിന്കുലം.), ''കൂ
തറമഹള് ശരോക്വ എന്ട്തസാതല്ല (7:4.)'' (മകതള ശാരേ എന്ന് വകിളകിക്കുന്), 
''തസാല്ലത്ന് തചറുണ്ണകി നായര്താതന (8:1.)'' (അച്ഛതറെ ക്പര് തചറുണ്ണകി നായര്. 
കലകകിയുതെ അ്യുതെ അച്ഛതറെ ക്പരകിതനാപെം ്ാതകിയുതെ ക്പരുകൂെകി ക്ചര്ത്
ത് ശ്ദ്കിയ്ക്കുക.), ''സകിറപ്െതന കലയാണകി അചണ്ണകണ്് (8:2.)'' (അ്യുതെ 
ക്പര് കലയാണകി), ''നല്ലതതാരു രാമകകിരുട്ടകിന കാന്തനാതഹ (8:3.)'' (ഭര്ത്ാവ് 
രാമകൃഷ്ണന്) എന്ം തകാടുത്ത് ആരുതെ താളകിക്യാലയാക്ണാ വായകിയ്ക്കുന്നത് 
ആയതകിതറെ കൃതയതയ്ക് ക്വണ്കിയാതണന്നത് അറകിഞ്ഞകിരകികേണം.

ഇന്നതത് കാലതത് സാമുഹകികാവസ്ഥകതളക്കുറകിച്ചുള്ള കൃതയതയ്ക്കുക്വണ്കിയാ
ണ് ് ാതകിതയക്കുറകിച്ചും മതതത്ക്കുറകിച്ചും ശകിവക്േവന് അറകിയകിയ്ക്കുവാന് കാരണം. 
്ാതകി മതക്ഭേങ്ങതള അംഗീകരകിക്കുവാനല്ല. സഹരോബ്ദങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്, ശകിവ
ക്േവന് അറകിയകിച്ചത് ഇന്നതത് കാലതത് ്നങ്ങളതെ ്ീവകിതരീതകി ഏതതാ
രുവകിധത്കില നകിലനകിലക്കുതമന്ന് തകിരകിച്ചറകിഞ്ഞകിട്ട് തതന്നയാതണന്നതകിനു 
ക്വണ്കിയാണ് ഇ്കാരം ്ാതകിയുക്െയും മതത്കിക്റെയും ക്പരുകള് സഹകിതം 
അറകിയകിയ്ക്കുവാന് കാരണം.

കലകകിയുതെ മഹാശകിവനാഡകി ക്േവരഹസയ കാണ്ഡ(സൂക്ഷാലസൂക്ഷം)ത്കില 
ശകിവക്േവന് പാര്വതകിക്േവകിക്യാെ് കലകകിതയക്കുറകിച്ച് അറകിയകിച്ചത് ''ശാതകി 
മതം കെന്തുതാന് ക്യഹംഎന്ട് (1):8:4. ക്യഹംഎന്ട് വകിളങ്ീടുതമ കരുണ
യാക്ല (1):9:1.'' (നമ്മുതെ അനുഗ്രഹത്ാല കലകകി ്ാതകിമതങ്ങള്കേതീത
മായ് ഏകത്വത്കില നകിലതകാള്ളുന്) എന്നാണ്. അതകിനര്ത്ഥം, സര്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് ്ാതകിമതങ്ങതള ക്്ാത്സാപെകിയ്ക്കുകയല്ലാതയന്ം, 
എന്നാല നകിലവകില നകിലനകിലക്കുന്ന നീചമായ അവസ്ഥതയക്കുറകിച്ച് കൃതയത
ക്യാതെ അറകിയകിയ്ക്കുക മാത്രക്മ തചയ്തകിട്ടുള്ളൂവന്മാകുന്. പരകിവര്ത്നത്കിനായകി 
േശമാവതാര േരൗതയത്കില നെപൊക്കേണ്തായ സു്ധാന കാരയവും ഇവകിതെ 
സൂചകിപെകിയ്കതപെടുന്.

വകിവര്ത്നം തചയ്ന്നവരുതെ സു്ധാനമായ കര്ത്വയമാണ് മൂലഗ്രന്ഥം നകി
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ലനകിര്ത്തുക എന്നത്. മൂലഗ്രന്ഥവുമായകി വകിവര്ത്നത്കിന് ഏതതങ്കിലം വകി
ധത്കില വയതയാസമുതണ്ങ്കില അഥവാ വകിവര്ത്കതറെ അറകിവകില്ലായ്മയാല 
സംഭവകിക്കുന്ന പകിഴവുകള് തകിരകിച്ചറകിയണതമങ്കില മൂലഗ്രന്ഥം നകിര്ബന്മായും 
നകിലനകിര്ത്കിയകിരകിയ്കണം.

മൂലസംസ് കൃത താളകിക്യാലകള് ഭാഗകികമായകി നശകിച്ചകിരുന്തവങ്കില പുതകിയ 
താളകിക്യാലകളകില സംസ് കൃതത്കില തതന്ന ്സ്തുത വകിവരങ്ങള് അക്ത്കാ
രം എഴുതകി സൂഷേകിയ്കാമായകിരുന്. മൂലസംസ് കൃത താളകിക്യാലകള് അവയക്തമാ
യകിരുന്തവങ്കില ആേകിതമകിഴ് ഭാഷയകിക്ലയ്ക് വകിവര്ത്നം തചയ്വാന് സാധകി
ക്കുമായകിരുന്നകില്ല. മൂലഗ്രന്ഥം നശകിപെകിച്ചാല പകിതന്ന ലഭകിക്കുന്നത് വകിവര്ത്നം 
തചയ്തത് മാത്രമായകിരകിക്കും. അക്പൊള് യാതതാരു കാരണവശാലം സാധാരണ 
അറകിവകിനാല മൂലഗ്രന്ഥത്കിലനകിന്ം വയതയസ്തമായകി കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്ത് എതന്ത
ല്ലാതമന്ന് തകിരകിച്ചറകിയുവാന് സാദ്യമല്ല. പരകിഭാഷകരുതെ ഇത്രം ദുരുക്ദേശയങ്ങ
തള തകിരകിച്ചറകിയാത് സാധാരണകോര് വകിവര്ത്നതത് യഥാര്ത്ഥ ഗ്രന്ഥമായകി 
കാണും. അതകിനാല വകിവര്ത്നത്കില തതറ്റുകളതണ്ങ്കില അത് യഥാര്ത്ഥ 
ഗ്രന്ഥകാരതറെ അഥവാ അറകിയകിച്ച ആളതെ പകിഴവാക്യാ അറകിവകില്ലായ്മയാക്യാ 
കണകോക്കുകയും തചയ്ം. ഇതാണ് നാഡകിതാളകിക്യാലകള്ക്കും സംഭവകിച്ചത്.

ക്്യാതകിര്മണ്ഡലമായ ശകിവക്ലാകത്കില ്കാശസ്വരൂപത്കില നകിലതകാ
ള്ളുന്ന ശകിവക്േവന് പരമഗുരുവും സര്വ്വജ്നും സര്വ്വാധകികാരകിയുമാകുന്. 
ശകിവക്േവ ആജ്കള് യാതതാരു കാരണവശാലം തതറ്റുകയകില്ല. പക്ഷേ 
ശകിവക്േവ ആജ്കതള നാഡകി ക്്യാതകിഷതമന്ന ക്പരകില ആേകിതമകിഴ് ഭാഷയകി
ക്ലയ്ക് വകിവര്ത്നം തചയ്തവര് പലവകിധത്കിലള്ള തത്ായ വകിവരങ്ങളം കൂട്ടകിക്ച്ച
ര്ത്് വകികലമാകേകിയതകിനാല, ഇന്ന് നാഡകി താളകിക്യാല ലഭകിക്കുന്ന ചകിലര്കേ് 
അവരുതെ ഭാവകി സംബന്കിച്ച വകിവരങ്ങള് വകിശ്വസകിക്കുവാന് ്യാസകരമായ 
സാഹചരയം ഉണ്ായകിത്ീര്ന്നകിരകിയ്ക്കുന് എന്നത് അവഗണകിക്കുവാന് വയ്യ. ഈ 
്പഞ്ചതത് സംബന്കിച്ച്, സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് ഏതതാരു 
ക്ോഷക്ത്യും ദുരകിതക്ത്യും പരകിഹരകിക്കുവാനുള്ള അധകികാരവും ശക്തകിയുമു
ണ്്.

ശകിവക്േവന് സ്വന്തം തീരുമാന്കാരം ഉപാധകിരഹകിതമായകി ഏതതാരു ക്ോഷ
ക്ത്യും ദുരകിതക്ത്യും പരകിഹരകിക്കുവാനും ആവശയമായ സന്ര്ഭത്കില അനു
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ക്യാ്യമായകി ശകിഷേകിക്കുന്നതകിനും പരകിപൂര്ണ്ണ പരമാധകികാരമുണ്്. ഉപാധകിരഹകി
തതമന്നാല ക്രകിയാേകികളകിലൂതെയുള്ള പരകിഹാരങ്ങള് ആവശയമകില്ല എന്നര്ത്ഥം. 
സര്വ്വാധകികാരകിയായ ശകിവക്േവതറെ ആജ് തതന്ന ഏ്വും വലകിയ പരകിഹാരം.

ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ക്േവ വര്ഗ്ഗത്കിന് ഭൂമകിതയന്ന ഈ ഗ്രഹത്കി
ല നകിന്ം യാതതാന്ം ആവശയമകില്ല. ഭക്തകിക്പാലം ഭക്തരുതെ ആവശയമാകുന്. 
സര്വ്വാധകികാരകിയായ ശകിവക്േവനും സംരഷേണാധകികാരകിയായ വകിഷ്ണുക്േവനും 
ആരുക്െയും ക്ോഷങ്ങള് ക്രകിയാേകികളകിലൂതെ പരകിഹരകിക്കേണ് ആവശയമകില്ല. കൂ
ട്ടകിക്ച്ചര്ത്് ്ചരകിപെകിയ്കതപെടുന്ന ഏതതാരു പരകിഹാരക്രകിയയും ശകിവക്േവക്റെയും 
വകിഷ്ണുക്േവക്റെയും സം്ീതകിയ്ക്കുക്വണ്കിയാണ് എന്നകിരകിക്യ്ക, ശകിവക്േവനും വകിഷ്ണു
ക്േവനും സ്വയം പരകിഹാരം നെപെകിലവരുത്തുവാന് പൂ്ാേകിപരകിഹാരങ്ങള് ആവ
ശയമാതണന്ന് അവര് തതന്ന പറയുന്നതുക്പാതല കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്ത്, സമ്പന്നതന 
േരകിദ്നായകി ചകിത്രീകരകിക്കുന്നതുക്പാതല, തത്ായ ആശയ്ചരണത്കിനകിെ 
വരുത്കി ക്േവനകിന് തചയ്വാന് കാരണമായകി.

പൂര്വ്വ്ന്തചയ്തകികളകിതല നന്തകിന്കള് അനുകൂല - വകിപരീതാനുഭവങ്ങളായകി 
പകിന്തുെരുന്തണ്ന്ന് ഓര്്കിപെകിക്കുകയാണ് എന്ന ഭഗവേ് ആജ്കള്കേ് 
പകരം ക്ോഷപരകിഹാരതമന്ന വയാക്്ന ധാരാളം പണതച്ചലവുകള് വരുന്ന 
പൂ്ാേകിക്രകിയകള് ക്വണതമന്ന നകിന്യവും തത്ായതുമായ കാരയങ്ങള് കൂട്ടകിക്ച്ച
ര്ത്് ശരക്ഭാ്കി രണ്ാമനും സംഘവും ക്ലാകത്കിനു ലഭകിച്ച മഹാത്ഭുതതത് 
വകികലമാകേകി ശകിവക്േവതറെയും പാര്വ്വതകിക്േവകിയുക്െയും ഋഷകിമാരുക്െയും സദുക്ദേ
ശയതത് മാക്ലാകതര അറകിയകികോതത ദുരുക്ദേശയക്ത്ാതെ വയാപാര താലപെരയ
മാകേകി മാറ്റുവാന് ശ്മകിച്ചു.

ക്േവങ്ക്ലയ്ക്കുള്ള സം്ീതകിയ്ക് സദുക്ദേശയക്ത്ാതെ സാന്ാര്ഗ്ഗകികമായകി അതാത് 
സ്ഥാന്കാരം കൃതയതക്യാതെ കുടുംബത്കിലം രാഷ്ട്രത്കിലം ഉത്രവാേകിത്
ങ്ങളം കെമകളം കര്ത്വയമായകി നകിസ്വാര്ത്ഥതക്യാതെ നകിര്വ്വഹകിച്ച് സമാധാ
നപരമായകി സംശുദ്തക്യാതെ ്ീവകിക്കുകയാണ് ക്വണ്തതന്ന പരമ്ാധാനയ
മായ പരകിഹാരതത് (അതായകിരുന് ശകിവക്േവന് അറകിയകിച്ചകിരുന്നതും ഋഷകിമാര് 
മൂല സംസ് കൃത താളകിക്യാലകളകില എഴുതകിയകിരുന്നതും) അറകിയകിക്കുന്നതകിന് 
പകരം പണം വാങ്ങകി ഏലസ്, പൂ് മുതലായവ തചയ്താല മാത്രക്മ പരകിഹാ
രമുണ്ാകൂ എന്ന് ആേകിതമകിഴ് തര്ജ്ജമയകില കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്വര്, യഥാര്ത്ഥത്കി
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ല മനുഷയരകിലനകിന്ം (ഭക്തരകിലനകിന്ം) യാതതാന്ം ആവശയമകില്ലാതത ഈ 
ഭൂമകിയകിലനകിന്ം ഏതറ അകതലയുള്ള ക്്യാതകിര് മണ്ഡലത്കില ്കാശസ്വ
രൂപത്കില വസകിക്കുന്ന ബ്രഹ്മക്േവക്നയും ശകിവക്േവക്നയും വകിഷ്ണുക്േവക്നയും 
നകിന്കിക്കുകയാണ് തചയ്തത്. മൂലസംസ് കൃത താളകിക്യാലകളകില സംശുദ് ഭക്തകി
ക്യാതെ ്ീവകിക്കുവാന് മാത്രമാണ് അറകിയകിച്ചകിരുന്നത്.

മാതാപകിതാകേള്കേ് സന്താനങ്ങളകിലനകിന്ം എങ്ങതന ്തകിഫലം വാങ്വാ
ന് കഴകിയും? വായു, തവള്ളം, ശരീരം, മാതാപകിതാകേള്, തകിരകിച്ചറകിവ് അഥവാ 
വയക്തത മുതലായ ്കൃതകിയായും സകലതുമായും നകിലതകാള്ളുന്ന പരബ്രഹ്മം 
ആകുന് - ഭകിന്നം എന്ന തലത്കില സ്വയം സൃഷ്ടകിയായകി നകിലതകാള്ളുന്നതകി
നായകി - ഈ ഭൂമകി അെകേമുള്ള ്ാപഞ്ചകിക ഘെനയുതെ സര്വ്വാധകികാരകിയായകി 
(ക്്യാതകിര് മണ്ഡല ശകിവക്ലാക വാസകിയായകി) പരമഗുരു ശകിവക്േവന് ്കാശ 
സ്വരൂപത്കില നകിലതകാള്ളുന്നത്. അ്കാരമുള്ള ശകിവക്േവന്, സമുന്നത സ്ഥാ
നാധകികാരതമന്ന ശക്തകി ക്രോതസ്കിന്, പരമഗുരുവും സര്വ്വാധകികാരകിയുമായ 
ഭഗവാന് ശകിവക്േവന്, നാഡകി താളകിക്യാല വായകിച്ചും പരകിഹാരങ്ങള് തചയ്തും 
കകിട്ടുന്ന സമ്പാേയംതകാണ്ക്വണം ്ീവകിച്ചു ക്പാകുവാന് എന്നാകേകി മാ്കികേള
ഞ്ഞു ശരക്ഭാ്കി രണ്ാമനും ഇക്പൊഴതത് നാഡകി താളകിക്യാലകളതെ ഉെമസ്ഥ
രും നാഡകി റീഡര്മാരും ബന്തപെട്ടവരുതമല്ലാം.

ഓക്രാ അദ്യായത്കിനും ്ക്തയകം വകിലയകിട്ടാണ് കച്ചവെം നെത്തുന്നത്. നാ
ഡകിതാളകിക്യാലകളതെ ഇക്പൊഴതത് ഉെമസ്ഥര് താളകിക്യാല വായകിക്കുന്നതകിന് 
ഭീമമായ സംഖയയാണ് വാങ്ന്നത്. തപാതുകാണ്ഡം എന്ന ആേയതത് അദ്യാ
യം വായകിക്കുന്നക്താതെ തതന്ന സാധാരണകോരതറെ കീശ കാലകിയാകും. പണ
മകിതല്ലങ്കില മ്് അദ്യായങ്ങള് വായകിച്ചുതരകികയുമകില്ല.

തകാള്ളപെലകിശകോതരക്പാതല പണക്ത്ാടുള്ള ആര്ത്കിയാണ് നാഡകിതാളകി
ക്യാലകളതെ ഉെമസ്ഥക്രയും നാഡകി റീഡര്മാക്രയും നയകിക്കുന്നത്. പുറത്തുകാ
ണകിയ്ക്കുവാനായകി ടസ്റ് രൂപീകരകിച്ച് സരൗ്നയ അന്നോനം, വസ്തം തുെങ്ങകിയവ 
നലകുന്നതകിക്റെയും സ് ക്കൂളകള് നെത്തുന്നതകിക്റെയും ചകിത്രങ്ങള് ്േര്ശകിപെകിച്ച് 
സാമൂഹകിക ക്സവനമാതണന്ന് തത്കിദ്രകിപെകിയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്മങ്ങളം ക്വണ്ക്വാ
ളമുണ്്. നാഡകിതാളകിക്യാല വായകിക്കുന്നതകിനുള്ള കൂലകിതയാന് കുറച്ച് സാധാര
ണകോരനും പ്ാവുന്ന വകിധത്കിലാക്കുന്നതകിലം വലകിയ സാമൂഹകിക ക്സവന
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മകില്ല. ചകിലര് നാഡകിതാളകിക്യാല വായകിച്ചുതകാടുക്കുന്നവര് മാത്രമല്ല, '്വചനം' 
നെത്തുന്നവര്കൂെകിയാണ്. സ്വയം േകിവയത്വം കലപെകിച്ച് തങ്ങളതെ സകിദ്കിതകാണ്് 
്വചകിക്കുകയാണ് എന്വതര ്ചരകിപെകിച്ച് ആളാകുന്നവരുമുണ്്.

ആേകിതമകിഴ് ഭാഷ അറകിയുന്ന ആര്ക്കും വായകികോവുന്നതാണ് നാഡകിതാളകിക്യാ
ലകള്. വായകിച്ചു തരകിക മാത്രമാണ് നാഡകി റീഡറുതെ ക്്ാലകി. ആേകിതമകിഴ് പേ
ങ്ങളതെ കൃതയമായ അര്ത്ഥം മാത്രക്മ നമുകോവശയമുള്ളൂ. നാഡകി റീഡര്മാരുതെ 
വയാഖയാനംക്പാലം അപകെമുണ്ാക്കും. തവറും സാധാരണകോരായ നാഡകി 
റീഡര്മാര് ശകിവക്േവക്റെയും അഗസ്തയ മഹര്ഷകിയുക്െയുതമല്ലാം ക്റാളകിക്ലയ്ക് 
വരുന്നത് ഗുണത്കിന് പകരം ക്ോഷംമാത്രക്മ തചയ്യൂ. നാഡകിതാളകിക്യാലകതള 
തപാന്മുട്ടയകിടുന്ന താറാവായകിട്ടാണ് അതകിതറെ ഇക്പൊഴതത് ഉെമസ്ഥര് ഉപക്യാ
ഗകിക്കുന്നത്.

ഭാരതത്കിതറെ ചകിരപുരാതനമായ സംസ് കൃതകിയാകുന്ന പുസ്തകത്കിതല സുവ
ര്ണ്ണലകിപകികതളതകോതണ്ഴുതകിയ നാഡകി താളകിക്യാലകള് എന്ന ചരകിത്രക്രഖക
തള ധനസമ്പാേനമാര്ഗ്ഗമാകേകി വകികൃതമാക്കുന്ന േയനീയമായ കാഴ്ച ഏതതാരു 
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വയക്തകിക്യയും വല്ലാതത വകിഷമകിപെകിയ്ക്കുതമന്നതകില സംശയമകില്ല.

ഒക്ട്ടക്റ ചവക്േശകികാക്രമണങ്ങള്കേ് വകിക്ധയമായ ഭാരതത്കിതറെ ദുര്വകിധകിതയ 
ഈശ്വരനകിശ്യമായകി ഉള്തകോണ്് സമാശ്വസകിക്കുന്നതുക്പാതല, ഇക്പൊള് 
ലഭയമായ ആേകിതമകിഴ് ഭാഷയകിലള്ള നാഡകിതാളകിക്യാലകക്ളയും അപാകതക
തള അംഗീകരകിച്ചുതകാണ്് തതന്ന സ്വീകരകിക്കുകക്യ നകിവൃത്കിയുള്ളു. ആതയന്തകി
കമായകി, ശകിവക്േവതറെ തീരുമാനമകിതല്ലങ്കില ഇത്രം തര്ജ്ജമയകിതല തതറ്റുകളം 
സംഭവകികേകില്ല എന്ന് ഉറച്ച് വകിശ്വസകിച്ച് ബ്രഹ്മക്േവക്നാടും സര്വ്വാധകികാരകി പര
മഗുരു ശകിവക്േവക്നാടും സംരഷേണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവക്നാടും ്ാര്ത്ഥകിയ്കാം.

സാമ്പത്കിക ക്നട്ടത്കിനും വകിശ്വാസപരമായ ചൂഷണത്കിനും ദുരുപക്യാഗതപെ
ടുത്തുന്തണ്ങ്കിലം, നാഡകിതാളകിക്യാലകതള സംരഷേകിച്ച് നകിലനകിര്ത്തുന്നതകിന് 
അതകിതറെ ഇന്നതത് ഉെമസ്ഥക്രാെ് നന്കി പറയുവാനും ഈ അവസരം ഉപക്യാ
ഗകിയ്ക്കുന്. നാഡകി താളകിക്യാലകള് സംരഷേകിച്ച് നകിലനകിര്ത്തുന്നതകിന് പക്രത
നായ അരുള്ശകിവ അറുമുഖത്കിതറെ മകനും നാഡകി റീഡറുമായ എ. ശകിവസാമകി
ക്യാടും മത്ല്ലാ നാഡകി റീഡര്മാക്രാടും ്ക്തയക നന്കി അറകിയകിക്കുന്. •

ശകിവക്േവ-പാര്വതകിക്േവകി േകിവയസംഭാഷണങ്ങള് ക്രഖതപെടുത്കിയ മഹാശകിവ 
നാഡകി താളകിക്യാലകളതെ ഉെമസ്ഥരകില ഒരാളായ ശ്കി. എ. ശകിവസാമകിയുതെ 
തവബ്ചസ്്: srisivanadi.com

ക്്യാതകിര്മണ്ഡല ്കാശസ്വരൂപ ബ്രഹ്മക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക യഥാ
ര്ത്ഥ ക്േവവര്ഗ്ഗ നകിയമങ്ങള് അറകിയുന്നതകിന്, വായകിയ്ക്കുക: കലകകിപുരകി ക്ഷേത്ര 
നകിയമങ്ങള്

മന്ത്രം: ഓം ശ്ീം ബ്രഹ്മക്േവ ശകിവക്േവ വകിഷ്ണുക്േവ നമ:

 

https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal
https://www.srisivanadi.com
https://www.kalkipuri.com/rules-ml/
https://www.kalkipuri.com/rules-ml/


34 of 38

നാഡി ജ്യാതിഷം ഋഷിജ്രാക്ത നാഡി താളിജ�ാലകള്

Office of Nadi Reader A. Sivasamy at Vaitheeswaran Koil, Tamil Nadu, India.
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ഓം ശ്ീം ബ്രഹ്മക്േവ ശകിവക്േവ വകിഷ്ണുക്േവ നമ:

കലകകിപുരകി ക്ഷേത്രവും Patented ്ാണകികള് കെകോത് അെപ്ള്ള വകിളക്കും
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2021 വെബ്രുവരി 26ന് ശകസരി വലോരികയില പ്രസിദ്നീകരിച്ചത്.
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