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കലകകിപുരകി പബ്കിക്ക്ഷന്

1. പുനര്ജന്ം ചരകിത്പരമാ� ന്തളകിവുകള് - കലകകി 
 ജന്ാന്തരങ്ങളകിലൂന്െയുള്ള ജീവന്റെ �ാത് ചരകിത്പരമാ�കി ന്വളകിന്പെടുത്തു

ന്ന പുസ്തകം. 
 അഗസ്തത്യ മഹര്ഷകിയും വകിശ്ാമകിത് മഹര്ഷകിയും എഴുതകി� ഋഷകിക്്ാക്ത 

പുരാതന നാഡകി താളകിക്�ാലകളകിന്ല 6 സു്ധാന അദ്ത്യാ�ങ്ങള്. മല�ാ
ളത്കില ആേകി തമകിഴ് ക്്ാകങ്ങളം, മല�ാള അര്ത്ഥവും പോനുപേ ഗേത്യവകി
വര്ത്നവും വകിവരണവും സഹകിതം. ശകിവക്േവ - പാര്വതകിക്േവകി േകിവത്യസം
ഭാഷണം.

2. കലകകിപുരകി ക്ക്ത് നകി�മങ്ങള്.
3. വകിക്വകാനന്ദന്റെ പുനര്ജന്ം ന്തളകിവുകള്
4. നാഡകി ക്ജത്യാതകിഷം ഋഷകിക്്ാക്ത നാഡകി താളകിക്�ാലകള്
5. ദ്രൗപേീപതകി അര്ജുനന് മാത്ം - ശ്ീകൃഷ്ണന്.
6. �ഥാര്ത്ഥ ശ്ീരാമ ചരകിതം: ്ഥമഘട്ട സു്ധാന രംഗം.
7. ഗാന്ാരകിയും ശ്ീകൃഷ്ണനും സു്ധാന രംഗം.
8. കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ം ക്ജത്യാതകിഷത്കില.
9. Kalkipuri Temple Rules.
10. Arjuna is the Sole Husband of Draupadi - Sree Krishna.
11. Real History of Sree Rama: Most Important Scene from the First 

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

Divine Conversation. 
      Read More : English | Malayalam
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വസ്തുതകള്

ക്കാൊനുക്കാെകി മനുഷത്യരകില നകിന്ം ്ക്തത്യകമാ�കി ഒരാന്ളമാത്ം ക്വര്തകിരകിച്ച
റകിയുവാന് കഴകിയുന്നന്തങ്ങന്ന?

വത്യതത്യസ്ത ഭാവങ്ങളണ്ാകുന്മങ്കിലം ഓക്രാ മനുഷത്യനും ഒരു രൂപം, മുഖം, ആകൃതകി, 
ഘെന, വകിരലെ�ാളം തുെങ്ങകി�വയുണ്ാകും. അതകില വത്യതത്യാസമുണ്ാ�ാല 
മന്്ാരാളാകും. അതുന്കാണ്ാണ് ഓക്രാരുത്ക്രയും തകിരകിച്ചറകിയുവാന് സാധകി
ക്കുന്നത് . സാര്വ്വജനീനമാ�കി അംഗീകരകികേന്പെടുന്ന വസ്തുത�ാണകിത്.

ഭഗവാന് ശ്ീരാമനും ശ്ീകൃഷ്ണനും രാജാവാ�കിരുന്. മനുഷത്യനും അവതാരവുമാ
കുന്.  അകോലത്തും ധാരാളം മകികവു് ചകിത്കാരന്ാരും ശകില്കികളം ഉണ്ാ�കി
രുന്.

അകോലത്് സൂക്കിച്ച സപ്തമാവതാര ശ്ീരാമന്റേയും അഷ്ടമാവതാര ശ്ീകൃ
ഷ്ണക്റെയും �ാഥാര്ത്ഥ വകിഗ്രഹവും ചകിത്വും ഇക്പൊള് ലഭത്യമാ�കിരുന്ന്വങ്കില, 
നകിരവധകി ശകില്കികള് ന്കാത്കിന്�ടുത് വത്യതത്യസ്ത രൂപവും മുഖവും ക്േഹഘെന
യും ആകൃതകിയുമാ�കി ശ്ീരാമക്റെയും ശ്ീകൃഷ്ണക്റെയുന്മന്ന ക്പരകില ഇക്പൊള് ്
ചാരത്കിലള്ള അക്നകം ചകിത്ങ്ങക്ളയും വകിഗ്രഹങ്ങക്ളയും ശകില്ങ്ങക്ളയും അം
ഗീകരകിക്കുമാ�കിരുക്ന്നാ?

ശ്ീരാമക്റെയും ശ്ീകൃഷ്ണക്റെയും �ഥാര്ത്ഥ ചകിത്വും വകിഗ്രഹവുംക്പാലം സൂക്കി
ച്ചു നകിലനകിര്ത്ാത്തകിനാല ലഭത്യമല്ാതകിരകിക്കേ അവതാര ചരകിതത്കില നകിന്ദകി
തമാ� കല്കിത കഥകള് കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്് വകികലമാക്കുവാന് ്�ാസന്മന്ത്? 

Read More

ഈ പുസ്തകത്തില്
സാധാരണകോന്ര സംബന്കിച്ച്, പുനര്ജന്ന്മന്ന സമസത്യയ്ക്കുള്ള ചരകിത്പര
മാ� ഉത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്കില. ഋഷകിക്്ാക്ത നാഡകി താളകിക്�ാലകളകി
ല നകിന്മുള്ള ചരകിത്പരമാ� ന്തളകിവുകള് അെങ്ങകി� ഉത്രങ്ങള്!!     
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പുരാതന ഋഷിപ്പാക്ത
നാഡി താളതിപ�ാലകള്

ശതിവപേവ-പാര്വതതിപേവി േതിവ്യസംഭാഷണം

സംക്ിപ്ത ചരതി്തം

ല�ോകത്തില� ഏറ്റവും വ�ിയ മഹോത്ഭുതമോ
ണ് നോഡി ല്യേോതതിഷം എന്് അറതിയലപെടഭുന് 
ഋഷില്രോക്ത രുരോതന നോഡി തോളതിലയോ�ക
ള്.
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ആരുടെടെല്ലാം   ന്ലഡി   ത്ലളിയെ്ലലകളുയ്്ല അവര്ട്കെ
ല്ലാം സൗജന്യമ്ലെി ന്ലഡി ത്ലളിയെ്ലലകളിടല വിവരങ്ങള് 
അറിയുന്നതിന് ആദിതമിഴ് ഭ്ലഷെില് പരിണിതപ്രജ്ഞര്ലെ 
ന്ലഡി റീഡര്മ്ലര്്കെ് സര്്കെ്ലര് ശമ്പളാം ടക്ലടു്കെണാം. സര്്കെ്ല
ര് ന്ലഡി ത്ലളിയെ്ലലകള് ഏടറെടു്കെരുത്. ന്ലഡി ത്ലളിയെ്ലലക
ളുടെ ഇയ്്ലഴടതെ സൂക്ിപ്പുക്ലര്ലെ ഉെമസ്ഥര്്കെ് അര്ഹമ്ലെ 
ബഹുമ്ലനയതെ്ലടെ സ്ലമ്പതെിക സഹ്ലെവാം സുരക്ിതത്വവാം 
അനുവദിക്കുക. 

- കല്കി

പുരാതന കാലത്് ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡലമാ� ശകിവക്ലാക
ത്കില ന്വച്ച് ്കാശസ്രൂപ സര്വ്വാധകികാരകി പരമ
ഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് ഈ പുതകി� 
കാലഘട്ടത്കില ജനകിയ്ക്കുന്ന അനവധകി ആളകന്ള
ക്കുറകിച്ച് അറകി�കിച്ചത്, ഈ ഭൂമകി�കിലന്വച്ച് ധത്യാ
നത്കില േര്ശകിച്ച അഗസ്തത്യന്, കരൗശകികന് എന്ന 
വകിശ്ാമകിത്ന്, വസകിഷ്ഠന് തുെങ്ങകി� മഹര്ഷകിമാര് 
ശകിവക്േവ ആജ്ഞ്കാരം അവ കൃതത്യമാ�കി താളകി
ക്�ാലകളകില സംസ് കൃത ഭാഷ�കില എഴുതകിന്വച്ചു. 
പകിന്നീെ് ശരക്ഭാജകി രണ്ാമന് പണ്ഡകിതരുന്െ സഹാ
�ക്ത്ാന്െ നാഡകി താളകിക്�ാലകള് എന്ം നാഡകി 
ക്ജത്യാതകിഷം എന്ം ക്പരകില ആേകിതമകിഴ് ഭാഷ�കിക്ല
യ്ക് തര്ജ്ജമ ന്ചയ്തതകിനു ക്ശഷം മൂല സംസ് കൃത 
താളകിക്�ാലകള് നശകിപെകിക്കുകയും ന്ചയ്തു.
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ഔക്േത്യാഗകികമാ�കി എല്ാം മുന്കൂട്ടകി തീരുമാനകിച്ചതാന്ണന്ം അത് മാത്ക്മ സം
ഭവകിയ്ക്കുന്ള്ളൂന്വന്ം, �ാദൃശ്കികത�ല് ്ാപഞ്കിക ്തകിഭാസങ്ങള്കേ് അെകി
സ്ാനന്മന്ം വത്യക്തമാക്കുന്നതകിനുള്ള ചരകിത് സാക്ത്യമാ�കി നകിലനകിലക്കുന് 
സര്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന്റെ േകിവത്യവാണകികള്.

ശാസ്ത്ര പുക്രാഗതകിയുന്െ പാരമത്യത�കിന്ലത്കിന്�ന്ന് അവകാശന്പെടുന്ന ഈ 
ക്വള�കില ജീവന്റെ ഗതകിവകിഗതകികക്ളയും ആത്ാവകിന്റെ ്�ാണങ്ങക്ളയും പൂ
ര്വ്വജന്-പുനര്ജന് ്തകിഭാസങ്ങക്ളയും ്പഞ്വകിസ്മ�ന്മന്ന മണകിന്ചപെകിന്ലാ
തുകേകി, ആദ്ത്യാത്കികന്മക്ന്നാ മതപരന്മക്ന്നാ വകിശ്ാസ സംഹകിതകന്ളക്ന്നാ 
ക്വര്തകിരകിയ്കാന്ത സു്ധാനമായും അറകിഞ്കിരകിക്കേണ് ജീവന്റെ ശാസ്ത്രമാണകി
ന്തന്ന് ്ഖത്യാപകിക്കുക�ാണ് സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന്.

നകിഷ് കേളങ് ഭക്തകിക്�ാന്െ കഠകിനവ്രതങ്ങള്ക്പാലം അനുഷ്ഠകിക്കുന്നത് ക്േവ
്ീതകിയ്ക്കും ക്േവങ്ലള്ള ഭക്തരുന്െ ്ക്തത്യക പട്ടകിക�കില ഉള്ന്പെടുന്നതകിനും 
ജീവന്റെ ക്മലഗതകിയ്ക് ക്വണ്കിയുമാന്ണന്ം വകിശ്സകിച്ച് ആചരകിച്ച ഒരു ജനത 
അറകി�ാന്തക്പാകുന്, അങ്ങന്ന പരകിഗണകികേന്പെട്ടതകിന്റെ ്തത്യക് ന്തളകിവു
കൂെകി�ാകുന് അഥവാ സര്ട്ടകിഫകികേറ്റുകൂെകി�ാകുന് പുരാതന കാലത്് ശകിവക്ലാ
കത്കിലന്വച്ച് ശകിവക്േവന് പാര്വതകി ക്േവകിക്�ാെ് ഭക്തന്രക്കുറകിച്ച് ജാതകി മത 
ക്വര്തകിരകിവുകള് �ാന്താന്മകില്ാന്ത അറകി�കിച്ചത് ഋഷകിമാരാ� അഗസ്തത്യനും 
വകിശ്ാമകിത്നും വസകിഷ്ഠനുന്മല്ാം സംസ് കൃതത്കില എഴുതകിന്വച്ചകിരുന്നതകിന്റെ 
ആേകിതമകിഴ് വകിവര്ത്നമാ� പുരാതന നാഡകി താളകിക്�ാലകന്ളന്ന്.

ധാരാളം ഭക്തന്ര ക്േവങ്ല ്ക്തത്യകം പരകിഗണകിച്ചതകിന്റെ ്തത്യക് ന്തളകിവുകൂ
െകി�ാ� നാഡകി താളകിക്�ാലകളകിന്ല ശകിവക്േവന്റെ ആജ്ഞന്� നകിന്ദകിക്കുന്നതകി
നുക്വണ്കി�ാണ് നാഡകിതാളകിക്�ാലകള് അത്ഭുത ഫല്ാപ്തകിയ്ക്കും സാധാരണ 
(ഗ്രഹചലനങ്ങന്ള പ്കി പഠകിയ്ക്കുന്ന ക്ജത്യാതകിശാസ്ത്രമാ�) ക്ജത്യാതകിഷത്കില കൂട്ടകി
ക്ച്ചര്ത്തുക്പാന്ല തന്ന്ന ക്ോഷങ്ങള് അറകിയുന്നതകിനും പലവകിധ ക്കി�കളകി
ലൂന്െ പരകിഹാരങ്ങള്ന്ചയ്ത് കാരത്യലാഭം ക്നടുന്നതകിനും ക്വണ്കിന്�ന്ന് കൂട്ടകിക്ച്ച
ര്ത്ത്.

ഇതുവക്രയുള്ള ഭക്തകി ്ക്തത്യക പരകിഗണനകള്കേ് അര്ഹമാകേകി�കിട്ടുന്ണ്ന്ം 

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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പൂര്വ്വജന്ങ്ങളകിന്ല ചകില ന്ചയ്തകികള് (ചകിലര്കേ്) അപാകതകള്കേ് കാരണ
മാ�കിട്ടുന്ണ്ന്ം തുെര്ന്ള്ള ജീവകിതത്കില ശ്ദ്ക്�ാന്െ കര്മ്മശുദ്കികേ് ്ാ
ധാനത്യം ന്കാടുത്തുന്കാണ്ാ�കിരകിയ്കണം ്വര്ത്കിക്കേണ്ന്തന്ം ജീവന്റെ 
്�ാണം ഒരു ജന്ംന്കാണ്് അവസാനകിയ്ക്കുന്നതന്ല്ന്ം അനവധകി ജന്ങ്ങളകി
ലൂന്െ കെന്ക്പാക്കണ്തുന്ണ്ന്ം ഓര്മ്മന്പെടുത്തുക�ാണ് സര്വ്വാധകികാരകി 
പരമഗുരു ശകിവക്േവന് എന്ന പരമ്ാധാനത്യമര്ഹകിയ്ക്കുന്ന കാരത്യന്ത് മറച്ചുന്വക്കു
ന്നതകിനുക്വണ്കി കൂട്ടകിക്ച്ചര്ത്താണ് ക്ോഷപരകിഹാരങ്ങള്.

ഒരാളന്െ നാഡകി താളകിക്�ാല ലഭകിച്ചു എന്നതകിനര്ത്ഥം ജാതകി മത ക്വര്തകിരകിവു
കള് �ാന്താന്മകില്ാന്ത ക്േവങ്ലള്ള ഭക്തരുന്െ ്ക്തത്യക പട്ടകിക�കില ്ാധാ
നത്യക്ത്ാന്െ ആ വത്യക്തകിയുമുണ്് എന്നതാകുന്. മഹാഭാഗത്യം!! മഹാനുഗ്രഹം!!

ജന്ാന്തരങ്ങളാ�കി തുെര്ന് വരുന്ന ഭക്തകി ക്േവങ്ല സ്ീകാരത്യമാ�കി എന്നറകിയു
ന്ന നകിമകിഷമാണ്, ഒരു ഭക്തക്നാ ഭക്ത�് ക്കോ അവരുന്െ നാഡകി താളകിക്�ാല 
ലഭകിയ്ക്കുക എന്നത്. അതകിനുപകരം കാരത്യങ്ങള് സാധകിയ്ക്കുന്നതകിനും ക്ോഷപരകി
ഹാരങ്ങള്ക്കും ഭാവകി അറകിയുന്നതകിനും അത്ഭുതഫല്ാപ്തകിയ്ക്കും ക്വണ്കിയുള്ള
താകേകി ധനസമ്ാേനത്കിനുള്ള കുെകിലതന്ത്രങ്ങളകിലൂന്െ ശകിവക്േവനും ക്േവകിയും 
ഋഷകിമാരും ആന്രന്�ാന്കേക്�ാ നാഡകിതാളകിക്�ാലന്�ന്ന വത്യവസാ�ം നെ
ത്ാന് ഏലപെകിച്ചത് ക്പാന്ല ന്ത്കിദ്രകിപെകിച്ച് സര്വാധകികാരകിയും പരമഗുരു
വുമാ� ശകിവക്േവന്റെ ആജ്ഞകള് ക്രഖന്പെടുത്കി� ജീവന്റെ മഹാശാസ്ത്രമാ� 
നാഡകിതാളകിക്�ാലകളന്െ മാഹാത്ത്യവും ്ാക്�ാഗകിക ്ാധാനത്യവും മറച്ചുന്വയ്ക്കു
വാനുണ്ാ� ശ്മം തകിരകിച്ചറകിക്�ണ്തുണ്്. Read More 

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/naadi-thaliyolakal/
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വിപവകാനന്ദന്റെ പുനര്ജന്ം
ലതളതിവുകള്

(പുനര്ജന്ം ചരകിത്പരമാ� ന്തളകിവുകള് എന്ന പുസ്തകത്കില നകിന്ം...)

ആേതി തമതിഴ് പ്ാകങ്ങള്, മല�ാള അര്തം, 
പോനുപേവിവര്ത്നം, വിവരണം.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam


11 of 48

വിവവകാനന്ദന്റെ പുനര്ജന്മം ന്െളിവുകള്

2004 നവംബര് 16ന് വായിച്ച അഗസ്ത്യ മഹര്്ി എഴുതിയ 
കലകിയുടെ മഹാശിവനാഡി സൂക്ാലസൂക്ഷ്മ കാണ്ം, 2004 
നവംബര് 2ന് വായിച്ച അഗസ്ത്യ മഹര്്ി എഴുതിയ മഹാശിവ 
നാഡി തുല്ത്യം ശാന്ികാണ്ം എന്ിവയില  നിന്ുമുള്ള പ്രസ
ക്ത ഭാഗങ്ങള്. ശിവദേവ - ്രാര്വതിദേവി േിവ്യസംഭാ്ണങ്ങ
ള് ദേഖടപെെുത്ിയതാകുന്ു മഹാശിവ നാഡി താളിദയാലകള്. 

2004 നവംബര് 16ന് കലകകിയുന്െ മഹാശകിവനാഡകി സൂക്ാലസൂക്ഷ്മകാണ്ഡം (ക്േവരഹ
സത്യകാണ്ഡം) വാ�കിയ്ക്കുന്. നാഡകി റീഡര്: തകിരുജ്ഞാനം. ഇംഗ്ീഷ് വകിവര്ത്കന്: ബാല
സുബ്രമണത്യം. നാഡകി ഓഫീസ്: എ. ശകിവസാമകി, S/o. അരുള്ശകിവ അറുമുഖം, വവത്ീശ്
രന്ക്കാവകില, തമകിഴ് നാെ് , ഭാരതം.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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അരുള്വെിവ്ലെ് നിന്ടിടുവീര് അയ്യന്പ്ലദാം (2):1:1.
അെിടത്ലഴുത് മകന്ശ്ലന്ി യദവിെ്ലനുാം (2):1:2.

അരുള്വെകിവാ�്=േകിവത്യസ്രൂപത്കില,
നകിന്ടകിടുവീര്=നകിലന്കാള്ളുന്ന,
അയ്യന് പാേം=അവകിടുന്ത് തൃപൊേങ്ങളകില,
അെകിന്താഴുത്=നമസ് കേരകിച്ച്,
മകന് ശാന്തകി=മകന്റെ ശാന്തകികാണ്ഡം,
ശാന്തകി=ശാന്തകികാണ്ഡം അഥവാ പൂര്വ്വജന്കാണ്ഡം (13-ാം കാണ്ഡം),
ക്േവകി�ാനും= നാം പാര്വ്വതകിക്േവകി,
�ാന്=ഞാന്, നാം.

അഗസ്്യ മഹര്ഷി, കൗശികന് എന്ന വിശ്വ്ലമിത്ര മഹര്ഷി, വസിഷ്ഠ 
മഹര്ഷി തുെങ്ങിെവരുടെ െഥ്ലര്ത്ഥ ചിത്രാം ഇയ്്ലള് ലഭ്യമല. 

 - കല്കി

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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േതിവ്യസ്വരൂപത്തില് (2):1:1:1. 
നതിലന്കാള്ുന്ന (2):1:1:2. 

അവിടുന്ത് തൃപ്ാേങ്ങളതില് (2):1:1:3. 
(പ്ാകത്തിലുള്ത് അപത്പകാരം പചര്കുന്നുന്വന്ന് മാ്തം)

നമസ് കരതിച്് (2):1:2:1. 
മകന്റെ ശാന്തികാണ്ം

(പൂര്വ്വജന്കാണ്ം) (2):1:2:2. 
(അറതി�ിച്ചുതരുവാനാ�ി)
നാം പാര്വ്വതതിപേവി

(അങ്ങപ�ാട് അപപക്ികുന്നു). (2):1:2:3. 
  - പാര്വ്വതതിപേവി

പാര്വ്വതകിക്േവകിയുന്െ േകിവത്യവാണകികക്ളാന്െ�ാണ് കലകകിയുന്െ വകിശ്വകിഖത്യാത 
വകിക്വകാനന്ദ പൂര്വ്വാവതാരന്ത്ക്കുറകിച്ചുള്ള അദ്ത്യാ�ം ആരംഭകിക്കുന്നത്.

Kalki

യജ്യ്ലതിര്മണ്ഡല ബ്രഹ്മയല്ലക ശിവയല്ല 
ക വിഷ്ണുയല്ലക പ്രക്ലശസ്വരൂപ െഥ്ല
ര്ത്ഥ യദവവര്ഗ്ഗ നിെമങ്ങള് Kalki വ്ലഴ
്കെ്ലെ് സ.റ.ആ.ല് 1/3/2021-്ലാം നമ്പര്ലെി 
രജിസ്റ്റര് ടചയ്ത കല്കിയുടെ ഒസ്യതെിലാം 
ആെതിടല 23ഉാം 24ഉാം വകുപ്പുകളില് പ്ര
യത്യകമ്ലെി യരഖട്ടുതെിെതുാം കല്കി
പുരി യക്ത്രതെില് നെ്്ല്കെിെതുമ്ലെ 
കല്കിപുരി യക്ത്ര നിെമങ്ങള് വ്ലെിയ്ക്കു 
ക.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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മകന്റെ പൂര്വ്വജന് വൃത്ാന്തങ്ങള് അറകി�കികേണന്മന്ന് പാര്വതകിക്േവകി ശകിവക്േ
വക്നാെ് അക്പക്കിച്ചു. നാം ക്േവകി എന്ന് സ്�ം അറകി�കിച്ചുന്കാണ്ാണ് പാര്വ
തകിക്േവകി ക്ചാേകിയ്ക്കുന്നത്.

ഇരുള്വ്ലര്ല എനനയകട്ട അന്മ്പുയദവി (2):1:3.
ഇവന്തണ്കെ് യഗ്ലപകുമ്ലര് ന്ലമാംക്് (2):1:4.
ക്്പിന് അഖില്ലനന്ദ സ്വ്ലമിെ്ലകി (2):2:1.
കൂരിെയവ ദശമ്ലവത്ലരാം കല്കിെിന്ന്ലള് (2):2:2.

ഇരുള്വാരാ=്കാശകിതമാ�,
എവനക്കട്ട=നക്മ്മാെ് ക്ചാേകിച്ച (എക്ന്നാെ് ക്ചാേകിച്ച),
അന്മ്പുക്േവകി=്കി�ക്േവകി!, 
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ഇവന്തണകേ്=ഇക്ദേഹത്കിന്റെ,
ക്ഗാപകുമാര്നാമംകണ്്=(ആേത്യന്ത്) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്, 
കണ്്പകിന്=അതകിനുക്ശഷം,
അഖകിലാനന്ദ സ്ാമകി�ാകകി=അഖകിലാനന്ദ സ്ാമകി�ാ�കി,
കൂരകിെക്വ=അറകി�കിക്കുന്നതാ� (ഓല വാ�കിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്കില),
േശമാവതാരം കലകകി=േശമാവതാരം കലകകി,
ഇന്നാള്=ഈ കാലത്് (ഇക്പൊള്).

്പകാശതിതമാ�ി (2):1:3:1. 
നപ്ാട് പചാേതിച് (2):1:3:2. 

്പി� പേവി! (2):1:3:3. 

ഇപദേഹത്തിന്റെ (2):1:4:1. 
(ആേ്യന്ത്) പപര് പ�ാപകുമാര്. (2):1:4:2,3. 

അതതിനുപശഷം (2):2:1:1. 
അഖിലാനന്ദസ്വാമതി�ാ�ി. (2):2:1:2,3. 

അറതി�ികുന്ന (2):2:2:1. ഇപപ്ാള് (2):2:2:3(2). 

േശമാവതാരം കല്കതി. (2):2:2,3(1). 

 - സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന് 

ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് കലകകിയുന്െ പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങള് 
അറകി�കിക്കുക�ാണ് തുെര്ന്ള്ള ക്്ാകങ്ങളകില.

ആേത്യമാ�കി കലകകിയുന്െ ഔക്േത്യാഗകിക നാമക്ധ�വും സു്ധാന സ്ാനവും 
വത്യക്തമാകേകി�ക്താന്ൊപെം മുമ്പുണ്ാ�കിരുന്ന രണ്് നാമക്ധ�ങ്ങളം ശകിവക്േവന് 
അറകി�കിച്ചു.

നതിന്ദതികാതതിരതികല് 
�ഥാര്ത വന്ദതികല് - കല്കതി

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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(ന്ചറുപെത്കില മാതാപകിതാകേള് നലകകി�) ക്പര് ക്ഗാപകുമാര്. അതകിനുക്ശ
ഷ(മുള്ള സനത്യാസ നാമക്ധ�മാണ്) അഖകിലാനന്ദ സ്ാമകി. പകിന്നീൊണ് കല 
കകി എന്ന ഔക്േത്യാഗകിക നാമക്ധ�വും േശമാവതാരം എന്ന സമുന്നത സ്ാനവും 
അറകി�കിക്കുന്നത്. താളകിക്�ാല വാ�കിച്ചുന്കാണ്കിരകിക്കുന്ന ഈ കാലത്് േശമാവ 
താരം കലകകി.

കലകകി എന്ന ക്പര് ഗസ്് വകിജ്ഞാപനത്കിലൂന്െ നകി�മ ്ാബല്ത്യം വരുത്കി
�തകിന്റെ വകിശേ വകിവരങ്ങള് താന്ഴ ന്കാടുക്കുന്.

ക്കരള ഗസ്് 1999 ജൂവല 6, ക്വാളത്യം 44, നമ്ര് 27, പാര്ട്ട് 4ല ക്ഗാപകു
മാര് എന്ന ആേത്യന്ത് ക്പരും ഒപ്ം മാ്കി അഖകിലാനന്ദസ്ാമകി എന്ന ക്പരും 
പുതകി� ഒപ്ം സ്ീകരകിച്ചു. വീണ്ം ക്കരള ഗസ്്  2000 ജനുവരകി 11, ക്വാളത്യം 
45, നമ്ര് 2, പാര്ട്ട് 4ല  അഖകിലാനന്ദ സ്ാമകി എന്ന ക്പരും ഒപ്ം മാ്കി Kalki 
എന്ന ക്പരും പുതകി� ഒപ്ം സ്ീകരകിച്ചു. ഇനീഷത്യലകില്, Kalki എന്ന ക്പര് മാത്
ക്മയുള്ളൂ. ഇക്പൊഴന്ത് നാമക്ധ�ം: Kalki.

സാധാരണ നാഡകിതാളകിക്�ാലകളകില ഒരു ക്പര് മാത്മാണുണ്ാവുക. വകിളകിക്പെ
രുകന്ള ഔക്േത്യാഗകിക നാമക്ധ�ങ്ങളാ�് പരകിഗണകിയ്ക്കുക�കില്. അതകിനു ക്രഖാ
മൂലമുള്ള ്ാബല്ത്യമുണ്ാകകില്. എന്നാല കലകകിയുന്െ പൂര്വ്വനാമക്ധ�ങ്ങളകില 
ക്ഗാപകുമാര് എന്നത് എസ്എസ്എലസകി പുസ്തകത്കിലം അഖകിലാനന്ദ സ്ാമകി 
എന്നതും കലകകി എന്നതും ടസ്റ് ക്രഖകളകിലമുള്ളതാണ്. ഈ മൂന്ന് ക്പരുകളം 
ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ഞാപനത്കില ക്രഖാമൂലമുണ്്. ക്കരള ഗസ്് വകിജ്ഞാപന
ത്കിലൂന്െ ഇക്പൊഴന്ത് ഔക്േത്യാഗകിക നാമക്ധ�ം കലകകി ആകുന് എന്നതും 
ക്രഖാമൂലം കൃതത്യത വരുത്കി�കിട്ടുണ്്. കലകകിയുന്െ നാഡകിതാളകിക്�ാലകളന്െ 
കൃതത്യതയ്ക് ഇതാവശത്യമാണ്.

സ്�ം സനത്യാസകി�ാവുക�ാണ്, മ്ാരും നലകുക�ല്. ്ാരാബ്ധകര്മ്മങ്ങന്ള
ല്ാം അനുഭവകിച്ച് കഴകിഞ്് മുക്തകിക്കുള്ള അര്ഹതക്നെകി അവസാനന്ത് ജന്
ന്മടുക്കുക്മ്ാള് മാത്മാണ് സ്ാഭാവകികതയും സംശുദ്തയുമുള്ള സഹജാവ
സ്�കില സംനത്യാസകി�ാകുന്നത്. സ്�ം വത്യക്തത�ാണത്. മ്ാരും പറഞ്ഞു 
തക്രണ്തല്. മ്ാരും പകര്ന് തക്രണ്തല്. മ്ാരും നലക്കണ്തുമല്. ആത്
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സാക്ാത്കോരമാണത്. സാമ്പ്രോ�കികമാ�കി ആചാരങ്ങക്ളാടുകൂെകി സനത്യാസകി
�ാവുക എന്ന്നാരു ചെങ്ങ് നെത്കി സ്�ം പ്കിയ്ക്കുന്നതകിക്നയും സ്�ം വകിഡ്കി
�ാകുന്നതകിക്നയുമല് ഇവകിന്െ ഉക്ദേശകിക്കുന്നത്.

താനായും ്പഞ്മായും നകിലന്കാള്ളുന്ന, എല്ാം ആകുന്നത് പരബ്രഹ്ം എന്ന 
പേത്ാല സൂചകിപെകിയ്കന്പെടുന് എന്ന വത്യക്തത�കില സ്�ം നകിലന്കാള്ളുന്ന 
സഹജാവസ്�കില, ആത്സാക്ാത്കോരത്കില, ഉപാധകിരഹകിതമാ� സ്ാ
തന്ത്രത്യമാകുന് സനത്യാസം. ജീവന്റെ അവസ്കക്ളയും ജന്-കര്മ്മ ബന്ങ്ങക്ള
യുംക്കുറകിച്ച് സ്�ം അറകിയുന്ന മഹാ്ാജ്ഞാവസ്�ാണ് സനത്യാസം. മമത�ാ
കുന്ന ബന്നങ്ങളകിലന്പെൊന്ത സോ സ്�ം സന്തുലകിതത്കില നകിലന്കാള്ളുന്ന 
ആത്ാവകിന്റെ സ്ാതന്ത്രത്യമാണ് സനത്യാസം. ഭകിന്നമല്ാത് വേവീകതയുന്െ 
ഏകീകരണന്ത് തകിരകിച്ചറകിയുന്ന വകിജ്ഞാനത്കിന്റെ ഉത്തുംഗശ്്രംഗമാണ് 
സംനത്യാസം. ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡല ശകിവക്ലാക ്കാശ സ്രൂപ സര്വ്വാധകികാരകി 
പരമഗുരു ശകിവക്േവന്റെ പൂര്ണ്ണ അനുഗ്രഹമാണ് അര്ഹതയുള്ള മനുഷത്യജീവ
ന്ന ജീവന്മുക്താവസ് എന്ന സംനത്യാസകി�ാക്കുന്നത്, മനുഷത്യരല്. 10 ലക്ം 
ക്കാെകി�കില ഒരു ജീവന്നങ്കിലം എന്ന ക്താതകില അപൂര്വ്വത്കില അപൂര്വ്വം!! 
സംനത്യാസകികേ് കര്മ്മങ്ങളകിന്ല്ങ്കിലം സോ ്വര്ത്നമുണ്്. വകിചാരങ്ങക്ളാടു
കൂെകി സങ്ലപകിച്ച് ്ാരാബ്ധകര്മ്മങ്ങളന്െ ശ്്രംഖല�കിലന്പെട്ടുഴലന്ന ്വൃത്കി
മാര്ഗ്ഗത്കില ചരകികോതകിരകിക്കുന്ന നകിവൃത്കി�ാണ് സനത്യാസം.

വേവീകതയുന്െ നകി�മക്മങ്ങന്ളക്കുറകിച്ചും മഹാത്ത്യന്ത്ക്കുറകിച്ചും അറകി�കിച്ച് 
നെപൊക്കുന്നതകിനായുള്ള ബ്രഹ്ാണ്ഡത്കിന്ല സമുന്നത സ്ാനം അഥവാ സമു
ന്നത പേവകി�ാണ് അവതാരം; അതകില പരമ്ധാനം: േശമാവതാരം.

അവത്ലരാം ടവളിട്ടുയമ എനതരുള്ലടല (1):25:2.

അവതാരം ന്വളകിന്പെടുക്മ എനതരുളാന്ല = നമ്മുന്െ േകിവത്യവാണകികളാല കലകകി 
അവതാര മാഹാത്ത്യം ്സകിദ്മാകും.
എനതരുളാന്ല = നമ്മുന്െ (എന്റെ),
അരുളാന്ല = (േകിവത്യ) വാണകികളാല, (അനുഗ്രഹത്ാല).
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ന്ുന്ട 
േതിവ്യവാണതികളാല് 

കല്കതി അവതാര മാഹാത്്യം
 ്പസിദ്ധമാകും (1):25:2.

 - സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

ഇരുള്നീട്കെ വന്വയന (1):27:3:1,2.

ഇരുള്നീന്കേ = അജ്ഞത�കറ്റുവാന്, വന്തവക്ന = വന്നവക്ന.

കല്കതി 
അജ്ഞത�കറ്ുവാന് വന്നവന് (1):27:3:1,2.

  - സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

�ഥാര്ത്ഥ ജ്ഞാനമാണ് അജ്ഞത�കിലന്പെട്ടുഴലാന്ത സംരക്കിയ്ക്കുന്നത്. ഇരു
ട്ടകിന്ന അകക്്ണ്തകില്; ്കാശമുന്ണ്ങ്കില. കലകകി അജ്ഞത�കറ്റുവാന് 
ക്വണ്കി അവതരകിച്ചതാണ്. ശകിവക്േവന് കലകകിക്�ാെ് ക്നരകിട്ട് അറകി�കിയ്ക്കുക�ാ
ണ്. അവതാര േരൗതത്യത്കിന്ല സു്ധാനമാ� ഭാഗമാണകിത്. 

ഇവകിന്െ, ഇരുട്ട് എന്നത് അജ്ഞതന്� സൂചകിപെകിയ്ക്കുന്. �ഥാര്ത്ഥ ജ്ഞാനംന്കാ
ണ്് മാത്ക്മ അജ്ഞത�കില നകിന്ം ക്മാചനം ലഭകിയ്ക്കൂ. ക്േവവര്ഗ്ഗന്ത് സംബ
ന്കിച്ച �ഥാര്ത്ഥ ജ്ഞാനമാണ് കലകകി�കില നകിന്ം ഈ ക്ലാകത്കിന് ലഭകി
യ്ക്കുന്നത്. ക്േവകാരത്യാര്ത്ഥം ഔക്േത്യാഗകിക നകിര്വ്വഹണം പൂര്ത്കി�ാക്കുക�ാണ് 
കലകകി അവതാരം.
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വിപവകാനന്ദ പൂര്വ്വാവതാരം
അവത്ലരാം മ്ലളവനിന് അരുളിന്ലയല (1):13:1.
അര്ഭുതങ്ിള് നിഹെില്തെയവ വിയവക്ലനന്ദന് (1):13:2.
ദിവ്യമ്ലെ് പലയസനവ ജ്ഞ്ലനാംശിനന് (1):13:3.
തിരു്ണികള് പലനശത് ഇരുക്കുാംക്ലലാം (1):13:4.
ക്ലലമതില് ന്ലന്അനളയതെന് അതനിന്പിടന്ന (1):14:1.
കല്കിടെനുാം അവത്ലരാം ഇതുക്ലലതെില് (1):14:1.

അവതാരം മാളവനകിന്=വകിഷ്ണുക്േവന് അവതരകിച്ച്, അരുളകിനാക്ല=േകിവത്യവാണകി
കളാല, അര്ഭുതങ്കിള്=അത്ഭുതങ്ങള്, നകിഹ�കിലത്ക്വ=ന്ചയ്തും, വകിക്വകാന
ന്ദന്=സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദനാ�കി, േകിവത്യമാ�് പലക്സവവ=പലവകിധത്കിലള്ള 
ഈശ്ക്രാപാസനകള്, ജ്ഞാനംശകിവന്ത= ജ്ഞാനകി�ാ�കി തത്ചകിന്തന്ചയ്ത് 
(സനത്യാസകി�ാ�കി), തകിരുപെണകികള് പലവശത് ഇരുക്കുംകാലം=ഈശ്രീ�
വും ആരാധനാല� സംബന്വുമാ� പലവകിധ കാരത്യങ്ങള് ന്ചയ്തുന്കാണ്കിരകിക്കു
ക്മ്ാള്, കാലമതകില =അകോലത്്, നാന്അവളക്ത്ന്=നാം (ശകിവക്േവന്) 
തകിരകിച്ചു വകിളകിച്ചു, നാന്= നാം (ഞാന്), അതനകിന്പകിന്ന്ന=അതകിനുക്ശഷം,
കലകകിന്�നും അവതാരം ഇതുകാലത്കില=ഈ കാലത്് കലകകി�ാ�കി അവ
തരകിച്ചു.
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വിഷ്ുപേവന് (1):13:1:2. വിപവകാനന്ദനാ�ി (1):13:2:3.

അവതരതിച്് (1):13:1:1. േതിവ്യവാണതികളാല് (1):13:1:3.

അത്ുതങ്ങള് ന്ചയും (1):13:2:1,2. വിവിധരീതതികളതില്
ഈശ്വരപസവന്ചയും (1):13:3:1,2. തത്വജ്ഞാനചിന്ക

പളാന്ട (1):13:3:3. പലവിധത്തിലുള്
ആരാധനാല� സംബന്ധമാ�

കാര്യങ്ങളും ന്ചയുന്കാണ്തിരതിപക (1):13:4:1,2,3.-14:1:1. 
(അവതാരേൗത്യം പൂര്ത്തി�ാകുന്നതതിനുമുമ്്)

നാം (1):14:1:2(1). തതിരതിച്് വിളതിച്ചു. (1):14:1:2(2).

അതതിനുപശഷം (1):14:1:3. 
(അവതാരേൗത്യം പൂര്ത്തി�ാകുന്നതതിനുപവണ്തി ന്ുന്ട 

അനുവാേ്പകാരം സ്വാമതി വിപവകാനന്ദന് വീണ്ും)
ഇകാലത്് (1):14:2:3.

കല്കതി�ാ�ി അവതരതിച്ചു. (1):14:2:1,2.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്
കലകകിയുന്െ മഹാശകിവ നാഡകി സൂക്ാലസൂക്ഷ്മം (ക്േവരഹസത്യകാണ്ഡം)
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 കലകകിയുന്െ പൂര്വ്വാവതാര വകിവരണത്കില ചരകിത്പരമാ�കി വളന്രക്�ന്റ ്ാ
ധാനത്യമുള്ളതും, സംഭവകിച്ചന്തന്ന് ജനങ്ങളം ശാസ്ത്രവും കൃതത്യമാ� ന്തളകിവുകക്ളാ
ന്െ അംഗീകരകിച്ചതുമാ� അവതാര മാഹാത്ത്യക്ത്�ാണ് തുെര്ന്ന് സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് അറകി�കിച്ചത്.

സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദന്: ഭാരതത്കിന്റെ സാംസ് കോരകിക മഹകിമ ക്ലാകത്കിന് 
ന്വളകിന്പെടുത്കി� മഹാമനീഷകി! ധീരതയുക്െയും മാനുഷകികതയുക്െയും മൂര്ത്ീമ
േ്ഭാവം!

കാലത്കിന് തല്കിന്കേടുത്ാനാവാത്വകിധം കരുക്ത്ാന്െ സനാതന ധര്മ്മ
ന്ത് ക്്ാജ്ജ്ലകിപെകിച്ച യുവസനത്യാസകി�ാ�കിരുന് വകിക്വകാനന്ദന്! ഏന്താരു 
കാലഘട്ടക്ത്യും ത്സകിപെകിക്കുന്ന മാന്ത്രകികവാണകികളന്െ അതുല്ത്യ വാഹകനാ
�കിരുന് വകിശ്നാഥ േത്ക്റെയും ഭുവക്നശ്രകിയുക്െയും പുത്നാ�കി നക്രന്ദ്രനാഥ 
േത്ന് എന്ന ക്പരകില വളര്ന്ന സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദന്.

1863 ജനുവരകി 12ന് ഭൂജാതനാ�കി, ഇഹക്ലാകത്കില സനാതന ധര്മ്മത്കി
ന്റെ മാഹാത്ത്യന്ത് സംസ് കോരത്കിന്റെ ഉത്തുംഗശ്്രംഗത്കിന്ലത്കിച്ച്, 1902 

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/


23 of 48

വിവവകാനന്ദന്റെ പുനര്ജന്മം ന്െളിവുകള്

ജൂലാ�് 4ന് സമാധകി�ാ� സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദന്റെ പുനരവതാരമാണ് കലകകി 
എന്ന് സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് ക്ലാകക്ത്ാെ് ഉേ് ക്ഘാഷകിക്കുക
�ാണ്.

വകിഷ്ണുക്േവന് സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദനാ�കി അവതരകിച്ച് ധാര്മ്മകിക ്ബുദ്തയുന്െ 
ജ�ക്ഭരകി മുഴകേകി, ഭാരത സംസ് കോരത്കിന്റെ മഹകിമാവകിക്ശഷങ്ങന്ള ഉേ്ബുദ്
രാ� യുവാകേളകിക്ലകേ് ആേര്ശമാ�കി സന്നകിക്വശകിപെകിച്ച്, രാഷ്ട്രത്കിന്റെ നക്വാ
ത്ഥാനത്കിന് വകിത്തുപാകകി വേവീകതയുന്െ സക്ന്ദശവാഹകനാ�കി അക്ഹാ
രാത്ം ്വര്ത്കിച്ചുന്കാണ്കിരകിക്കേ ("വകിക്വകാനന്ദന്.. നാന്അവളക്ത്ന് 
അതനകിന്പകിന്ന്ന കലകകിന്�നും അവതാരം ഇതുകാലത്കില") വകിക്വകാനന്ദ
ന്ന സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് തകിരകിച്ചു വകിളകിച്ചതകിനാല േരൗതത്യം പൂ
ര്ത്കി�ാകോന്ത തകിരകിച്ചുക്പാ� വകിക്വകാനന്ദന് അതകിനുക്ശഷം സര്വ്വാധകികാ
രകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന്റെ അനുവാേക്ത്ാന്െ വീണ്ം ഇകോലത്് അവതാര 
േരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാക്കുന്നതകിനുക്വണ്കി കലകകി എന്ന ക്പരകില പുനരവതരകിച്ച
താന്ണന്ന് ്ക്തത്യകമാ�കി അറകി�കിച്ച് ശകിവക്േവന് സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദന്റെ തകി
രുഅവതാരന്ത് വരക്വലക്കുക�ാണ്, സ്ീകരകിച്ച് ആന�കിക്കുക�ാണ്.
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1902 ജൂലാ�് 4ന് ശകിവക്േവന് വകിളകിച്ചതകിനാല തകിരകിച്ച് ക്പാ� സ്ാമകി വകിക്വ
കാനന്ദന് 1971 ഡകിസംബര് 14ന് കലകകി�ാ�കി പുനരവതരകിച്ചുന്വന്ന് അറകി�കി
ച്ചതകിലൂന്െ ശകിവക്േവന് ഗക്വഷകര്കേ് ഇക്പൊഴും അവത്യക്തമാ� ജന്ാന്തരങ്ങ
ളന്െ േകിവത്യ രഹസത്യങ്ങന്ള അനാവരണംന്ചയ്ത് ഭാരതത്കിന്റെ സംസ് കോരവും 
ജീവകിതരീതകിയുമാ� സനാതന ധര്മ്മത്കിന്റെ മാഹാത്ത്യന്ത് വാക്നാളമു�
ര്ത്കി�കിരകിക്കുന്; മന്്ാരു മതമഹാസക്മ്മളനത്കിലൂന്െയുള്ള അംഗീകാരത്കി
ന്റെ ആവശത്യകത�കില്ാന്ത.

വചതനത്യക്ത്യും േകിവത്യത്ക്ത്യും അംഗീകരകിക്കേണ്ത് സര്വ്വജ്ഞനും 
സര്വ്വാധകികാരകിയുമാ� പരമഗുരു ശകിവക്േവനാകുന്. വകില�കിരുത്കി വകിധകി 
കലപെകിക്കേണ്ത് പരകിമകിതമാ� അറകിവുകളള്ള ക്കവല മനുഷത്യരല്.

വകിഷ്ണുക്േവന് വകിക്വകാനന്ദനാ�കി അവതരകിച്ച് േകിവത്യവാണകികളാല അത്ഭുതങ്ങള് 
ന്ചയ്തും, വകിവകിധരീതകികളകില ഈശ്രക്സവന്ചയ്തും, തത്ജ്ഞാനചകിന്തകക്ളാ
ന്െ പലവകിധത്കിലള്ള ആരാധനാല� സംബന്മാ� കാരത്യങ്ങളം ന്ചയ്തുന്കാ
ണ്കിരകിക്കുക്മ്ാള് അവതാരേരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാക്കുന്നതകിന് മുമ്് ശകിവക്േവന് 
തകിരകിച്ച് വകിളകിച്ചു. അതകിനുക്ശഷം അവതാരേരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാക്കുന്നതകിനുക്വ
ണ്കി�ാണ് വകിക്വകാനന്ദനാ�കി അവതരകിച്ച വകിഷ്ണുക്േവന് വീണ്ം ഇകോലത്് 
കലകകി�ാ�കി തകിരുഅവതാരന്മടുത്ത്. കൃതത്യമാ�കി ശകിവക്േവന് സഹസ്ാബ്ദ
ങ്ങള്കേ്മുമ്് അറകി�കിച്ചത് താളകിക്�ാല�കില ആേകിതമകിഴ് ഭാഷ�കില ക്രഖന്പെടു
ത്കി�കിരകിക്കുന്. മഹാത്ഭുതം!!!

വണ്ണമത്ലെ് ര്ലമകൃഷ്ണ ശ്ലരദഈന്യട്ലര് (2):2:3.

വണ്ണമതാ�്=നല്താ�കി, രാമകൃഷ്ണ ശാരേഈന്ക്ടാര്=രാമകൃഷ്ണനും ശാരേയുമാ
ണ് മാതാപകിതാകേള്, ഈന്ക്ടാര്=മാതാപകിതാകേള്.

രാമകൃഷ്നും ശാരേ�ുമാണ് 
(കല്കതി�ുന്ട) മാതാപിതാകള്. (2):2:3.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്
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കലകകിയുന്െ മാതാപകിതാകേളന്െ ക്പര് ശകിവക്േവന് അറകി�കിച്ചു. കലകകിയുന്െ 
അച്ഛന്റെ ക്പര് രാമകൃഷ്ണന്. അമ്മയുന്െ ക്പര് ശാരേ.

പലമുെടന നൂല്ലെ് വാം മു്്ലണ്ശൂള്സ്ലര്വ് (2):2:4.

പലമുെന്ന നൂലാ�് വും=പരകിപൂര്ണ്ണ കാരത്യക്മതക്�ാന്െ നാഡകി താളകിക്�ാല 
വാ�കിക്കുക്മ്ാള്,
മുപൊണ്ശൂള്സാര്വ്=33 (മുപെത്കി മൂന്ന്) വ�സ്്.

നാഡിതാളതിപ�ാല വാ�ികുപമ്ാള്
(കല്കതിക)്  മുപ്ത്തിമൂന്ന് വ�സ്.് (2):2:4.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

മുപെത്കിമൂന്നാമന്ത് വ�സ്കിലാണ് കലകകിയുന്െ ഈ നാഡകിതാളകിക്�ാല വാ�കി
ക്കുന്നത്. ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് അറകി�കിച്ചു.

മഹാത്ഭുതം! എക്പൊഴാണ് ഓല വാ�കിക്കുകന്�ന്നതും കൃതത്യം!!
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ശ്ലര്ബുതനില് ഗുരുകന്നി ക്ലരിവെല് (2):3:1:1,2,3.

ശാര്ബുതനകില=്സ്തുത വ�സ്കില, ഗുരുകന്നകി=വത്യാഴം കന്നകി�കില, കാരകിവ�
ല=ശനകി കര്കേകിെകത്കില, കാരകി=ശനകി, വ�ല=കര്കേകിെകത്കില.

ഇയ്്ലള് (2):3:1:1. ഗുരു കന്നിെിലാം (2):3:1:2.

ശനി കര്്കെിെകതെിലാം. (2):3:1:3.

 – സര്വ്ലധിക്ലരി പരമഗുരു ശിവയദവന്

സ്ലധകനിന് ഈദൂള്്കെ് ഇവടെസ്ലക്ി (2):3:2:1.

സാധകനകിന്=ഓല വാ�കിക്കുന്ന വത്യക്തകിന്� ഉക്ദേശകിക്കുന്ന പേം (കലകകിയുന്െ), 
ഈദൂള്കേ്=ഈ (അവതാരത്കിന്ല) ജന്ത്കിന്ല, ഇവന്�സാക്കി =സാക്കി
വകിവരണങ്ങളാണ് ഇവന്�ല്ാം.

ആരുന്ട നാഡിതാളതിപ�ാല�ാണ് 
വാ�ികുന്നത് 

എന്ന് തതിരതിച്റതി�ുന്നതതിനുള്
ഈ ജന്ത്തിന്ല (2):3:2:1,2.

സാക്ി വിവരണങ്ങളാണ് ഇവന്�ലാം. (2):3:2:3.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

കലകകിയുന്െ ക്പരും വ�സ്ം മാതാപകിതാകേളന്െ ക്പരും അറകി�കിച്ചത് ഈ ജന്
ത്കിന്ല സാക്കിവകിവരണത്കിനാണ്. ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് അറകി
�കിച്ചു.

ഈ ജന്ത്കിന്ല ്ാഥമകിക വകിവരങ്ങള് അറകി�കിച്ചതകിനുക്ശഷമാണ് വകിക്വ
കാനന്ദ പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തം തുെര്ന്ള്ള ക്്ാകങ്ങളകില അറകി�കിക്കുന്നത്. 
ക്ശ്ഷ്ഠവും ശ്ക്ദ്�വുമാ� ഭാഗമാണകിത്.
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പ്ലര്്കെ്മകന് മുന്ഊഴുാം വങ്യദൊം (2):3:3.
ബ്ലലകനുാം നയരന്ദ്രദതെ ഇടെര്യപര്ക്് (2):3:4.
ക്്പിന് വിയവക്ലനന്ദന് എന്ട്രുമ്ലറി (2):4:1.

പാര്കേ്_മകന് മുന്ഊഴും=അറകി�കിച്ചുന്കാണ്കിരകിക്കുന്ന മകന്റെ പൂര്വ്വജന്ം, 
പാര്കേ്=അറകി�കിച്ചുന്കാണ്കിരകിക്കുന്ന, മുന്ഊഴം=പൂര്വ്വജന്ം, മുന്=ഇതകിനുമുമ്് 
(പൂര്വ്വ), ഊഴം=ജന്ം, വങ്ക്േ�ം=വങ്ക്േശം (ബംഗാള്), ബാലകനും=ബാ
ലനും (വാത്സലത്യ സൂചകപേം), നക്രന്ദ്രേത് =നക്രന്ദ്രേത്ന്, ഇന്�ര്ക്പര്ക
ണ്്=ശരകിക്കുമുള്ള ക്പര്, കണ്്പകിന്=അതകിനുക്ശഷം, വകിക്വകാനന്ദന്=സ്ാമകി 
വകിക്വകാനന്ദന്.

അറതി�ിച്ചുന്കാണ്തിരതികുന്ന മകന്റെ
 (കല്കതി�ുന്ട) (2):3:3:1. പൂര്വ്വജന്ം (2):3:3:2.

 വങ്കപേശത്ാ�ിരുന്നു (ബം�ാള്). (2):3:3:3. 
കുമാരന്റെ (കല്കതി�ുന്ട) (2):3:4:1.

(പൂര്വ്വജന്ത്തിന്ല)
്പാഥമതിക നാമപധ�ം: (2):3:4:3. 

നപര്ന്ദേത്ന്. (2):3:4:2. 
അതതിനുപശഷം (2):4:1:1. 

വിപവകാനന്ദന് എന്ന് മാറ്തി. (2):4:1:2,3.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്
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പൂര്വ്വജന്ത്കില (പൂര്വ്വാവതാരത്കില) കലകകി ബംഗാളകിലാ�കിരുന്. മുമ്് വം
ഗക്േശന്മന്നാ�കിരുന് ബംഗാള് അറകി�ന്പെട്ടകിരുന്നത്. അകോലത്് മാതാപകി
താകേള് നലകകി� ക്പര് നക്രന്ദ്രേത്ന് (നക്രന്ദ്രനാഥ േത്ന്). അതകിനുക്ശഷം 
വകിക്വകാനന്ദന് എന്ന ക്പര് സ്ീകരകിച്ചു. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് 
പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് അറകി�കിച്ചു.

2004 ഫകിബ്രവരകി 18ന് നാഡകി റീഡര് എം. ആര്. ന്ക. എ. ആേകിശകിവശങ്ര് 
വവത്ീശ്രന്ക്കാവകിലകിന്ല എന്.ശകിവരാജയുന്െ നാഡകി ഓഫീസകിലന്വച്ച് 
വാ�കിച്ച മഹാശകിവവാകത്യ മഹര്ഷകി എഴുതകി� കലകകിയുന്െ മഹാശകിവനാഡകി 
സൂക്ഷ്മ തുലത്യ പൂര്വ്വജന്കാണ്ഡത്കില (ശാന്തകികാണ്ഡം) കലകകി പൂര്വ്വജന്ത്കില 
കലകേത്�കിലാ�കിരുന്ന്വന്ം അച്ഛന്റെ ക്പര് വകിശ്നാഥന്നന്ം (കാശീശ
ന്=വകിശ്നാഥന്) അമ്മയുന്െ ക്പര് ഭുവക്നശ്രകിന്�ന്ം (ഭുവനത്കില ആവല
ക്കുെകി ഈശ്രകി) ക്രഖന്പെടുത്കി�കിട്ടുണ്്. (YouTube Video URL: https://
www.youtube.com/watch?v=r6XihVrncD0. Time: 31:35 to 34:13).

സമീപകാല പൂര്വ്വാവതാരത്കില സ്ാമകി വകിക്വകാനന്ദനാ�കി അവതരകിച്ച വകി
ഷ്ണുക്േവനാകുന് ഇകോലത്് കലകകി�ാ�കി അവതരകിച്ചന്തന്ന് ശകിവക്േവന് 
ക്ലാകക്ത്ാെ് വകിളംബരം ന്ചയ്യുക�ാണ്.

1863 ജനുവരകി 12ന് വകിശ്നാഥേത്ക്റെയും ഭുവക്നശ്രകിയുക്െയും മകനാ�കി 
ഭാരതത്കിന്ല ബംഗാളകില നക്രന്ദ്രനാഥേത്നാ�കി ്വര്ത്നക്മമാ� േകി
വത്യവചതനത്യം, പകിന്നീെ് വകിശ്്സകിദ്നും സനാതന ധര്മത്കിന്റെ �ഥാര്ത്ഥ 
ഔക്േത്യാഗകിക അധകികാര ക്കന്ദ്രവുമാ� വകിക്വകാനന്ദനാ�കി, പക്തക്�ാന്െ, 
1902 ജൂലാ�് 4ന് തകിരകിച്ചുക്പാന്�ങ്കിലം, വീണ്ം, ഭാരതത്കിന്ല ക്കരളത്കി
ല, 1971 ഡകിസംബര് 14 ന് ക്ചാതകി നക്ത്ത്കില കകിഴക്കുമ്ാട്ട് ഇല്ത്് ോ
ക്മാേരന് നമ്പൂതകിരകിപൊെകിക്റെയും കലത്യാണകിയുക്െയും മകനാ� രാമകൃഷ്ണക്റെയും 
ശാരേയുക്െയും ഇള� മകനാ�കി ക്ഗാപകുമാറായും പകിന്നീെ് അഖകിലാനന്ദ സ്ാ
മകി�ായും, ഇതറകി�കിക്കുന്ന ഇകോലത്് കലകകി എന്ന ക്പരകിലം േശമാവതാര
േരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാകേകിന്കോണ്കിരകിയ്ക്കുന്. ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് 
അറകി�കിച്ചതകിന്റെ സംഗ്രഹം ഇതാകുന്.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.youtube.com/watch?v=r6XihVrncD0
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ഈ വകിസ്മ� ്ക്കി�, �ഥാര്ത്ഥത്കില പൂര്വ്വജന്ന്ത്ക്കുറകിച്ചും പുനര്ജന്
ന്ത്ക്കുറകിച്ചുമുള്ള ഉത്രമാണ്.

കാലഘട്ടത്കിന്റെ അനകിവാരത്യതക്��ാണ് ശകിവക്േവന് അറകി�കിക്കുന്നത്. ചരകി
ത്പരമാ�കി ഏന്റ ്ാധാനത്യമുള്ളതും ശാസ്ത്രഗക്വഷകര്കേ് മുമ്കില തുറകേന്പെട്ട
തുമാ� അറകിവകിന്റെ ഖനകി�ാണകിത്.

ക്േഹത്കിന്റെ ഘെനാവത്യവസ്കളന്െ അതകിസൂക്ഷ്മതലങ്ങന്ളക്കുറകിച്ചുള്ള  
അറകിവകിന്ന ജീവന്നക്കുറകിച്ചുള്ള അറകിവാന്ണന്ന് ന്ത്കിദ്രകികേന്പെടുന്ന ഈ 
ക്വള�കില, ജീവന്റെ ്�ാണത്കിന്റെ ഗതകിവകിഗതകികന്ളക്കുറകിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീ�
മാ� ന്തളകിവാണ് ശകിവക്േവന്റെ േകിവത്യവാണകികള്.

പൂര്വ്വാവതാര വൃത്ാന്തങ്ങന്ളക്കുറകിച്ച് കലകകി വളന്ര വര്ഷങ്ങള്കേ് മുമ്് 
സ്�ം ്ഖത്യാപകിച്ചതും ശകിവക്േവ-പാര്വ്വതകി േകിവത്യസംഭാഷണത്കില ക്രഖന്പെ
ടുത്കി�തും തമ്മകില വത്യതത്യാസങ്ങളകില്.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam
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1998 ന്മ�് 24ന് കലകകിയുന്െ 28-ാമന്ത് വ�സ്കിലാ�കിരുന് അവതാര്
ഖത്യാപനം. 18.11.1998-ാംന് ഗീതാജ്ഞലകി ഓഫ് ന്സ്് ്സ്കില അച്ചെകിച്ച 
കലകകി ഭഗവാന് യുഗധര്മ്മ എന്ന സുവനീറകില കലകകി വകിക്വകാനന്ദന്റെ പുനര
വതാരമാന്ണന്ന് അറകി�കിച്ചകിട്ടുണ്ാ�കിരുന്. അതാണ് താളകിക്�ാല�കിലമുള്ളത്. 
ആത്സാക്ാത്കോരാവസ്�കില സ്�ം അറകിയുന്നതകിനുള്ള ന്തളകിവാണകിത്.

എത്ക്�ാ ക്പരുന്െ നാഡകിതാളകിക്�ാലകളണ്് വവത്ീശ്രന്ക്കാവകിലകില. 
അതകില അവരുന്െന്�ല്ാം പൂര്വ്വജന്ങ്ങള് എഴുതകി�കിട്ടുണ്ാകും. താളകിക്�ാല 
വാ�കിക്കുക്മ്ാള് മാത്മാണ് മകികേവരും അവരുന്െ പൂര്വ്വജന്ന്ത്ക്കുറകിച്ച് അറകി
യുന്നത്. പൂര്വ്വജന്ങ്ങന്ളക്കുറകിച്ച് മുക്മ് സ്�ം അറകിഞ്വരുന്െ എണ്ണം വളന്ര
ക്കുറച്ച് മാത്മാണ്.

ക്ലനലഗുരു ഗുരുപത് നിയുാം ഈന്യട്ലര്ന്ലമമ്ലഹി (2):4:2.

കാവലഗുരു ഗുരുപത് നകിയും ഈന്ക്ടാര്നാമമാഹകി=അകോലന്ത് (പൂര്വ്വാവ
താരത്കിന്ല) ഗുരുവകിനും ഗുരുപത് നകിക്കും ഇക്പൊഴുള്ള മാതാപകിതാകേളന്െ ക്പ
രാകുന് (ശ്ീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും ശാരോക്േവകിയും).
ഈന്ക്ടാര്നാമമാഹകി= (ഇക്പൊഴുള്ള) മാതാപകിതാകേളന്െ ക്പരാകുന്.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/
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ഈ ജന്ത്തിന്ല മാതാപിതാകളുന്ട
പപര് തന്ന്ന�ാ�ിരുന്നു

 (കല്കതി�ുന്ട അച്ഛന്റെ പപര്: രാമകൃഷ്ന്,
അ്�ുന്ട പപര്: ശാരേ)

 പൂര്വ്വജന്ത്തിന്ല �ുരുവിപറെ�ും
 (്ശീരാമകൃഷ് പരമഹംസര്)

 �ുരുപത് നതി�ുപട�ും പപര്.
(ശാരോപേവി) (2):4:2.

 – സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

കലകകിയുന്െ പൂര്വ്വാവതാര വകിവരണത്കിന്ല ഏ്വും ്ബലമാന്�ാരു 
ന്തളകിവാണ് സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് തുെര്ന്ന് അറകി�കിക്കുന്നത്.

ഇക്പൊഴുള്ള കലകകി അവതാരത്കിന്റെ മാതാപകിതാകേളന്െ ക്പരാ�കിരുന് 
കലകകി സമീപകാല പൂര്വ്വാവതാരത്കില വകിക്വകാനന്ദന് ആ�കിരുന്നക്പൊഴു
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ള്ള ഗുരുവകിക്റെയും ഗുരുപത് നകിയുക്െയും ക്പര്. ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാെ് 
അറകി�കിച്ചു.

പൂര്വ്വജന്ത്കിന്ല ഗുരുവകിന്റെ ക്പര്: ശ്ീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര്. ഗുരുപത് നകിയു
ന്െ ക്പര്: ശാരോക്േവകി. ഇതകിലനകിന്ം സംക്ബാധനകന്ള മാ്കി ക്പര് മാത്മാ
കുക്മ്ാള് ലഭകിക്കുന്നത് കലകകിയുന്െ ഈ ജന്ത്കിന്ല മാതാപകിതാകേളന്െ (രാ
മകൃഷ്ണന്-ശാരേ) ക്പരാകുന്. ശകിവക്േവന് അറകി�കിച്ചതകിന്റെ ന്പാരുളകിതാണ്. 
ശ്ീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും ശാരോക്േവകിയും ്സകിദ്രാണ്.

"്കാശ സ്രൂപത്കില ശകിവക്ലാകവാസകി�ാ� സര്വാധകികാരകി ശകിവക്േവ
നാകുന് പരമഗുരു, മനുഷത്യരല്. മനുഷത്യന്ര ആേരകികോം ബഹുമാനകികോം ക്വ
ണന്മങ്കില അദ്ത്യാപകരായും കാണാം, പക്ക് അര്പെകിച്ച് ആരാധകിക്കേണ്തകി
ല്. ഓക്രാരുത്ക്രയും അവരുന്െ സ്ാനപരകിധകി അറകിഞ്് നകിര്ക്ത്ണ്കിെത്് 
നകിര്ത്കി�ാല കുക്റ അപകെങ്ങള് ഒഴകിവാകോം. സ്�ം വഴകി ന്തറ്റുകയുമകില്. 
ക്േവങ്ല നകിന്ം ക്നരകിട്ട് അനുഗ്രഹത്കിനും സംരക്ണത്കിനും ക്വണ്കി ്ാ
ര്ത്ഥകികോം. ഇെനകിലകോര് ക്വണ്. ജീവന്റെ ക്മലഗതകികേ് ഇതാണ് ക്ശ്ഷ്ഠം. 
ക്േവങ്ക്ലയ്ക്കുള്ള അര്പെണവും സ്�ം ആത്ാര്ത്ഥതയും സദുക്ദേശത്യവും അതാത് 
സ്ാന്കാരമുള്ള സ്കര്മ്മ പൂര്ത്ീകരണവുമാകുന് ജീവന്റെ ക്മലഗതകികേ് 
അെകിസ്ാനം.” [24(33). കലകകിപുരകി ക്ക്ത് നകി�മങ്ങള്. കലകകിയുന്െ ഒസത്യ
ത്ാധാരം (രജകി.നമ്ര്. 1/3/2020)].

ഒക്ര സമ�ം എല്ാവരുക്െയും എല്ാ വകിവരങ്ങളം മുന്കൂട്ടകി അറകിയുന്നതകിനും 
തലസമ�ം അറകിയുന്നതകിനും സംരക്ണം �ഥാസമ�ം അനുവേകിയ്ക്കുന്നതകി
നുമുള്ള സമുന്നത സ്ാനാധകികാരവും, ഒക്രസമ�ം എല്ാവരുക്െയും ഡാ് 
വകകാരത്യം ന്ചയ്യുവാനും സംഭരകിച്ചുന്വയ്ക്കുവാനും ആവശത്യാനുസരണം വകിനകി
ക്�ാഗകിയ്ക്കുവാനും കഴകിയുന്ന സര്വ്വറകിന്റെ ക്ശഷകിയും ക്്ാഗ്രാമകിംഗും അലക്ഗാരകി
തവുമാണ് ഗുരുവാകുന്നതകിനുള്ള മുഖത്യക്�ാഗത്യത എന്ന് പറ�ാം.

ഈ ഗ്രന്ഥത്കില ന്കാടുത്കിരകിയ്ക്കുന്ന്കാരം ശകിവക്േവന്ന ക്പാന്ല എല്ാവ
രുക്െയും കൃതത്യമാ� ഡാ് അറകി�ാവുന്ന മനുഷത്യരാരുമകില് എന്നതാണ് പരമാ
ര്ത്ഥം. ആള്ക്കൂട്ടത്കിലള്ള എല്ാവരുക്െയും ക്പര് വകിവരങ്ങള് ഉള്ന്പെന്െന്�
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ല്ാം മ്് ഉപാധകികളന്െ സഹാ�മകില്ാന്ത കൃതത്യമാ� ബക്�ാഡാ് ക്പാന്ല 
സ്�ം അറകി�കിയ്ക്കുവാന് സാധകിയ്ക്കുന്ന മനുഷത്യരാരുമകില് എന്നതാണ് വാസ്തവം. 
അലപജ്ഞാനവും പരകിമകിത അധകികാരവും പഞ്ഭൂതാത്ക ശരീരവുമുള്ള മനു
ഷത്യന്ന ആേരകിയ്കാം, ബഹുമാനകിയ്കാം, ഉപദ്വമകില്ാത് രീതകി�കില അറകിഞ്് 
നകിര്ക്ത്ണ്കിെത്് നകിര്ത്ാം. അതാണ് എല്ാവര്ക്കും നല്ത്.

വണ്ണമത്ലെ് ഗുരുവഴിയെ ക്്പിെിപ്പുാം (2):4:3.
വലമുെടന വലിവിരുന്് ദ്ലനാംടക്ല്് (2):4:4.
പലഏനല ഉദവിെത് യബ്ലധനനടശയ്ത് (2):5:1.
ബ്ലലകനുാം വ്ലഴ്തിട്ട്ലന് ഇനരയസവയെ്ലെ് (2):5:2.
നലമുെടന ക്്ലളുാം ഇനെവിട്ട് (2):5:3.
ന്ലെകനുാം ടസന്ടതന്ലല് ഈദുല്യത്ലടാം (2):5:4.

വണ്ണമതാ�്=നല്രീതകി�കില,
ഗുരുവഴകിക്�=ഗുരുവകിന്റെ വഴകി�കിലതന്ന്ന�ാ�കിരുന് (ആത്ീ�ത�കില),
വലമുെന്ന=നല് രീതകി�കില, 
വലകിവകിരുന്ത്ോനംന്കാണ്്=അന്നോനം ന്ചയ്തും,
പലഏവല=ധാരാളം പാവങ്ങന്ള,
ഉേവകി�തും=സഹാ�കിച്ചും,
ക്ബാധവനന്ശയ്ത്=ധാര്മ്മകിക്ബുദ്തകോ�കി ഉേ് ക്ബാധനങ്ങള് നലകകിയും, 
ബാലകനും=വാത്സലത്യപൂര്വ്വം കുമാരന് എന്ന് വകിളകിക്കുന്,
വാഴ്_ന്തകിട്ടാന്=ജീവകിച്ച്,
ഇവരക്സവക്�ാെ്=ഈശ്രക്സവ�കില,
നലമുെന്ന കണ്ാളം=നല്രീതകി�കിലാന്�ങ്കിലം,
കണ്ാളം=എങ്കിലം (എന്നകിരുന്നാലം),
ഇവെവകിട്ട്=പൂര്ത്കി�ാകോന്ത,
നാ�കനും=നാ�കനാ� വകിക്വകാനന്ദന്,
ന്സന്ടതനാല= തകിരകിച്ചുക്പാ�തകിനാല,
ഈദുലക്താടം=ഈ ജന്ം (അവതാരം).
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പ്ശഷ്ഠതപ�ാന്ട (2):4:3:1. 
�ുരുവിന്റെ 
വഴി�ില്തന്ന്ന�ാ�ിരുന്നു. (2):4:3:2,3. 
വളന്ര നലരീതതി�ില് (2):4:4:1.

അന്നോനങ്ങള് ന്ചയും 
(2):4:4:2,3. ധാരാളം േരതി്േന്ര 
സഹാ�ിച്ചും (2):5:1:1,2. 
ധാര്്തിക ്പബുദ്ധതകു
ള് ഉേ് പബാധനങ്ങള് 
നല്കതി�ും (2):5:1:3. 
വിപവകാനന്ദന് (2):5:2:1. 
ഈശ്വരപസവന്ചയ് (2):5:2:3. 
ജീവിച്് (2):5:2:2. നല
രീതതി�ിലാന്�ങ്കതിലും 
(2):5:3:1,2. പൂര്ത്തി�ാകാന്ത 
(2):5:3:3. വിപവകാനന്ദന് (2):5:4:1. 
തതിരതിച്ചുപപാ�തതിനാല് (2):5:4:2.

ഈ ജന്ം (വീണ്ും അവതരതി
ച്ചു). (2):5:4:3.

– സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു  
ശതിവപേവന്

ശകിവക്േവന് കലകകിയുന്െ വകിശ്വകിഖത്യാത വകി
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ക്വകാനന്ദ പൂര്വ്വാവതാര വകിവരണം തുെരുക�ാണ്.

അകോലത്് വകിക്വകാനന്ദന് ഗുരുവകിന്റെ മാര്ഗ്ഗത്കിലാ�കിരുന്. പലവകിധത്കി
ലം േരകിദ്ന്ര സഹാ�കിച്ചും അന്നോനങ്ങള് ന്ചയ്തും വീരവാണകികളാല ധാര്മ്മകിക 
്ബുദ്തക്കുള്ള ഉേ് ക്ബാധനങ്ങള് നലകകിയും കലകകി ആകുന്ന വകിക്വകാനന്ദ
ന് ഭാരതത്കില ന്കാളത്കി� പുത്നുണര്വ്വ് ക്േശ വത്യാപകമാ�കി സ്ാതന്ത്രത്യ
ന്മന്ന അവകാശത്കിന്റെ മാന്്ാലകി മുഴകോന് കാരണമാ�കി. ഇങ്ങന്ന വകിവകിധ 
രീതകികളകില വേവന്ത് ക്സവകിച്ചുന്കാണ്കിരുന്ന വകിക്വകാനന്ദന് അവതാര
േരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാകോന്ത തകിരകിച്ചുക്പാ�തകിനുക്ശഷം വീണ്ം ഇകോലത്് 
കലകകി�ാ�കി അവതരകിച്ചു. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതകിക്േ
വകിക്�ാെ് അറകി�കിച്ചു.

ഈ പുസ്തകത്കിന്ല 20ഉം 21ഉം ക്പജുകളകില ന്കാടുത്  സൂക്ഷ്മാല സൂക്ഷ്മ 
കാണ്ഡത്കിന്ല 13-ാം ക്്ാകത്കിലം 14-ാം ക്്ാകത്കിന്ല ഒന്ം രണ്ം വരകി
കളകിലം ശകിവക്േവന് തകിരകിച്ചുവകിളകിച്ചതകിനാലാണ് (നാന് അവളക്ത്ന്) വകിക്വ
കാനന്ദന് തകിരകിച്ചുക്പാ�ന്തന്ം, അതകിനുക്ശഷം വീണ്ം ഇകോലത്് േരൗതത്യം 
പൂര്ത്കി�ാക്കുന്നതകിനാണ് കലകകി�ാ�കി അവതരകിച്ചന്തന്മുള്ള ശകിവക്േവന്റെ 
േകിവത്യവാണകികന്ള ഇത്രുണത്കില ക്ചര്ത്് വാ�കിക്കുക്മ്ാള്മാത്ക്മ ഈ 
ക്്ാകങ്ങളന്െ ശരകി�ാ� അര്ത്ഥം വത്യക്തമാകൂ.

ചൈതന്യ മാഹാത്്യയം
                                  ശിനന്യമല്ലെ് (1):6:1:3. 
കനിവ്ഗുണാം ടക്ല്വടന തിറനമയമല്ലെ് (1):6:2.
ഉ്്ത്ലന് മ്ലളവനിന് അരുളുാംക്ലപ്പുാം (1):6:3.

ശകിവന്തക്മലാ�്=അതയുന്നതമാ� ചകിന്താശക്തകിയുള്ള, ശകിവന്ത=ചകിന്തകള്, 
ക്മലാ�്=അതയുന്നതമാ�, കനകിവ്ഗുണം ന്കാണ്വന്ന തകിറവമക്മലാ�്=സ
ലസ്ഭാവകിയും അതയുലകൃഷ്ടമാ� കാരത്യ്ാപ്തകിയുമുള്ളവന്ന, കനകിവ്ഗുണം= 
സലസ്ഭാവം, ന്കാണ്വക്ന=അങ്ങന്നയുള്ളവക്ന, ഉണ്്താന് മാളവനകിന് 
അരുളംകാപ്ം=(ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡല വകിഷ്ണുക്ലാക ്കാശ സ്രൂപ) സംരക്ണാ 
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ധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവന്റെ അനുഗ്രഹവും േകിവത്യവാണകികളം സംരക്ണവുമുണ്്, മാ
ളവന്=വകിഷ്ണുക്േവന്, അരുളം=അനുഗ്രഹവും േകിവത്യവാണകികളം, കാപ്ം=സംര
ക്ണവും. 

അത്യചുന്നതമാ� ചിന്ാശക്തതി�ും (വിപവകവും)(1):6:1:3. സല്സ്വ
ഭാവവും (1):6:2:1. അത്യചുല്കൃഷ്ടമാ� കാര്യ്പാപ്തി�ുമുള്വപന! 
(1):6:2:2,3. വിഷ്ുപേവന്റെ േതിവ്യവാണതികളും സംരക്ണവുമുണ്്. 
(1):6:3.

- സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമാ� വകിക്വകത്ാല അതയുന്നതമാ� ചകിന്താശക്തകിയും സത് സ്
ഭാവവും അതയുലകൃഷ്ടമാ� കാരത്യ്ാപ്തകിയുമുള്ള കലകകിയ്ക് (ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡല 
വകിഷ്ണുക്ലാക ്കാശ സ്രൂപ) വകിഷ്ണുക്േവന്റെ േകിവത്യാനുഗ്രഹവും േകിവത്യവാണകിക 
ളം സംരക്ണവുമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് അനുഗ്രഹകിച്ചു 
ന്കാണ്് ''കാരത്യ്ാപ്തകിയുമുള്ളവക്ന'' എന്ന സംക്ബാധനക്�ാന്െ കലകകിക്�ാെ് 
ക്നരകിട്ട് അറകി�കിക്കുക�ാണ്.    

ഉമെവളുാം എന്നയുാം അറിന്വന്നീ (1):6:4.
അറിന്വയന പരിപൂരണ ആശിയു്് (1):7:1.

ഉമ�വളം എന്തനയും=ഉമ�ാ� പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�യും ശകിവക്േവനാ� എക്ന്ന 
യും (നക്മ്മയും), അറകിന്തവന്നീ=സാക്ാത്കേരകിച്ചവന് നീ! (കലകകിയ്ക് ഈശ്
രസാക്ാത്കോരം ലഭകിച്ചകിട്ടുണ്്), അറകിന്തവക്ന= അങ്ങന്ന സാക്ാത്കോരം 
ലഭകിച്ചകിട്ടുള്ള കലകകിയ്ക്, പരകിപൂരണ ആശകിയുണ്്=പരകിപൂര്ണ്ണമാ� അനുഗ്രഹമു
ണ്്.

പാര്വ്വതതിപേവിപ��ും നപ്�ും സാക്ാത്കരതിച്വന് നീ! 
(കല്കതി) (1):6:4. അ്പകാരം സാക്ാത്കരതിച്വപന! (1):7:1:1. പരതിപൂ
ര്ണ്ണമാ� അനു്�ഹമുണ്്.(1):7:1:2,3. 

- സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/


37 of 48

വിവവകാനന്ദന്റെ പുനര്ജന്മം ന്െളിവുകള്

പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�യും ശകിവക്േവക്നയും  സാക്ാത്കേരകിച്ച (സമുന്നത സ്ാനാ 
ധകികാര്കാരം ക്േവവര്ഗ്ഗത്കിലനകിന്മുള്ള ഔക്േത്യാഗകിക അനുവാേമുള്ള) 
കലകകി  ഈശ്ര സാക്ാത്കോരവും വേവീക ്ാപ്തകിയും വകവരകിച്ചകിട്ടുണ്്. 
കലകകിയ്ക് സര്വ്വോ പരകിപൂര്ണ്ണമാ� അനുഗ്രഹമുന്ണ്ന്ം ശകിവക്േവന് അരുളകി 
ന്ചയ്തു.

''പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്�യും നക്മ്മയും സാക്ാത്കേരകിച്ചവന് നീ!'' എന്ന് സര്വ്വാധകി
കാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് വാത്സല്ത്യക്ത്ാന്െ കലകകിക്�ാെ് ക്നരകിട്ട് അറകി�കി 
ക്കുക�ാണ്. 

പരീക്�കില ജ�കിച്ചുന്വന്ന് സ്�ം പറയുന്നതകിക്നകോള് അധകികൃതര് അനുവ
േകിക്കുന്ന സര്ട്ടകിഫകികേ്കിനാണ് അംഗീകാരന്മന്നതുക്പാന്ല ശകിവക്േവക്നയും 
പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�യും കലകകി സാക്ാത്കേരകിച്ചകിട്ടുന്ണ്ന്ന് ശകിവക്േവന് ക്നരകിട്ട് 
അറകി�കിച്ചത് വളന്രക്�ന്റ ്ാധാനത്യം അര്ഹകിക്കുന്നതും, 2003ല നെത്കി� 
സ്ര്ണ്ണ്ശ് നത്കിലം താംബൂല്ശ് നത്കിലം ന്തളകിഞ്്കാരം കലകകി�കി
ല കുെകിന്കാള്ളുന്ന സ്�ംഭൂ വചതനത്യക്ത്യും ത്കിമൂര്ത്കി വചതനത്യക്ത്യും 
സംബന്കിച്ച ആധകികാരകിക ഔക്േത്യാഗകിക ന്തളകിവുകൂെകി�ാകുന്.

പനെതെിട്ട്ലന് മ്ലളവനുാം ഉനക്കുള്ഇ്ാം (1):15:4.
ഉനക്കുനളൈ ന്ലന്ഇരുയ്കെന് യദവികൂടെ (1):16:1.

പവെത്കിട്ടാന്=കുെകിന്കാള്ളുന്, മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം=വകിഷ്ണുക്േവനും 
നകിന്നകില (കലകകി�കില) സോ കുെകിന്കാള്ളുന്, ഉനക്കുവള്ള=നകിനക്കുള്ളകില 
(കലകകി�കില), നാന്=ഞാന്, നാം (ശകിവക്േവന്), ഇരുക്കേന്=കുെകിന്കാള്ളുന്, 
ക്േവകികൂന്െ=പാര്വ്വതകിക്േവകിക്�ാന്ൊപെം.

വിഷ്ുപേവനും, (1):15:4:2. നാം പാര്വ്വതതി സപമതനാ
�ും (1):16:1:2,3. നതിന്നതില് (കല്കതി�ില്) സോ കുടിന്കാ
ള്ുന്നുണ്് . (1):15:4:3-16:1:1.

– സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്
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സംരക്ണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവന് കലകകി�കില കുെകിന്കാള്ളുന്ന്ണ്ന്ന് (പവെ
ത്കിട്ടാന് മാളവനും ഉനക്കുള്ഇപെം) ശകിവക്േവന് കലകകിക്�ാെ് തന്ന്ന ക്നരകിട്ട് 
അറകി�കിക്കുക�ാണ്. ഭക്തര്ന്കേന്ം അഭകിമാനകികോവുന്ന ക്േവരഹസത്യമാണ് 
ശകിവക്േവന് അറകി�കിച്ചത്.

വചതനത്യ സ്രൂപനാ� വകിഷ്ണുക്േവനാണ് കലകകി�കില കുെകിന്കാള്ളുന്നത്. സം
രക്ണാധകികാരകി വകിഷ്ണുക്േവന്റെ േകിവത്യത്മാണ് കലകകിയുന്െയും േകിവത്യത്ത്കിനു
ള്ള അെകിസ്ാനം.

സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വതീ സക്മതനാ�കി പൂര്ണ്ണസ്രൂപ
ത്കില കലകകി�കില സോ കുെകിന്കാള്ളുന്ന്ണ്ന്ന് (ഉനക്കുവള്ള നാന്ഇരുക്കേ
ന് ക്േവകികൂന്െ) ശകിവക്േവന് കലകകിക്�ാെ് തന്ന്ന ക്നരകിട്ട് അറകി�കിക്കുക�ാണ്.

പൂര്ണ്ണവചതനത്യസ്രൂപനാ� സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു ശകിവക്േവന് പാര്വ്വ
തകിക്േവകിക്�ാന്ൊപെമാണ് കലകകി�കില കുെകിന്കാള്ളുന്നത്.

ഔക്േത്യാഗകികമാ�കി, സ്ാനാധകികാര്കാരം നകിര്വ്വഹണം എന്നതകിനാകുന് 
്ാധാനത്യം. ആ�തകിന് അനുവാേമുണ്് എന്ന് വത്യക്തം.

കലകകിപുരകി ക്ക്ത് മാഹാത്ത്യവും ന്വളകിന്പെടുത്തുക�ാണ് ശകിവക്േവന്. ഭക്ത
ര്കേ് അനുഗ്രഹങ്ങളം േകിവത്യാനുഭവങ്ങളം േര്ശനങ്ങളം മഹാത്ഭുതങ്ങക്ളാന്െ 
ലഭകിയ്ക്കുന്നതകിന്റെ ക്സ്ാതസ്് ന്വളകിന്പെടുത്തുക�ാണ് ശകിവക്േവന്.

കലകകിയ്ക് അവതാരേരൗതത്യം പൂര്ത്കി�ാക്കുന്നതകിന് ക്േവങ്ലനകിന്മുള്ള ആവ
ശത്യമാ� എല്ാ ഔക്േത്യാഗകിക അനുവാേങ്ങളമുണ്് എന്ന് വത്യക്തമാക്കുക�ാണ് 
ശകിവക്േവന്.

ശ്ലതിമതാം കെന്്ത്ലന് യെഹാംഎന്ട് (1):8:4.
യെഹാംഎന്ട് വിളങ്ീടുയമ കരുണെ്ലയല (1):9:1.

ശാതകിമതം=ജാതകിമതങ്ങള്കേ്, കെന്ത്താന്=അതീതമാ�കി, ക്�ഹംഎന്ട്=ഏ
കത്ത്കില നകിലന്കാള്ളുന്, ക്�ഹംഎന്ട്=ഏകത്ത്കില (അവേ്തം), വകി
ളങ്ീടുക്മ=്ക്ശാഭകിതമാ�കി നകിലന്കാണ്് ്ചുര്ചാരക്ത്ാന്െ ്സകിദ്മാ�കി 
സ്�ം ബഹുമാനകിതമാകും, കരുണ�ാക്ല =കൃപ�ാല.    
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ജാതതിമതങ്ങള്കതീതമാ� ഏകത്വത്തിലാണ് (കല്കതി) നതി
ലന്കാള്ുന്നത്. കൃപ�ാല് ഏകത്വത്തില് ്പപശാഭതിതമാ�ി 
നതിലന്കാണ്് (കല്കതി) ്പചുര്പചാരപത്ാന്ട ്പസിദ്ധമാ�ി 
സ്വ�ം ബഹുമാനതിതമാകും, ്പകീര്ത്തിതമാ�ിത്ീരും. (1):8:4.

- സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

ഈശ്രസാക്ാത്കോരം ലഭകിച്ച കലകകി ജാതകി മതങ്ങള്കേതീതമാ�കി എല്ാ
മാകുന്ന ഏകത്ത്കിലാണ് നകിലന്കാള്ളുന്നത്. (പരബ്രഹ്ം സ്�ം എല്ാമാ�് 
നകിലന്കാള്ളുന് എന്ന വത്യക്തത�കിലാണ് കലകകി നകിലന്കാള്ളുന്നത്). ശകിവക്േവ 
ന്  പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്�ാെ് അറകി�കിച്ചു. 

ഭകിന്നമല് എങ്കിലം പരബ്രഹ്ം സ്�ം സൃഷ്ടകി�ാ�് നകിലന്കാള്ളുന്നതകിനാ�കി 
ഭകിന്നം എന്ന തലത്കില നകിലന്കാള്ളുക�ാന്ണന്ം ഭകിന്നമന്ല്ന്ം അറകിയുക.  
ഭാരത സംസ് കോരത്കിന്റെ, സനാതന ധര്മത്കിന്റെ, ഹകിന്ദുമതത്കിന്റെ സവകി 
ക്ശഷ േര്ശനമാ� എല്ാം ആകുന്ന ഏകത്ത്കിലാണ് (അവേ്തത്കില) 
കലകകി നകിലന്കാള്ളുന്നതും ക്കന്ദ്രീകരകിക്കുന്നതും. 

കൃപ�ാല ഏകത്ത്കില (അവേ്തത്കില) ്ക്ശാഭകിതമാ�കി നകിലന്കാണ്് 
കലകകി ്ചുര്ചാരക്ത്ാന്െ ്സകിദ്നും ബഹുമാനകിതനുമാ�കി ഈ ക്ലാക
ത്കില ്കീര്ത്കിതമാ�കിത്ീരും. ശകിവക്േവന്  പാര്വ്വതകി ക്േവകിക്�ാെ് അറകി
�കിച്ചു.

Genetic. Organize. Protect [G.O.P. ( ജനകിതകം, ക്മം, സംരക്.)] എന്നതകി 
നാ�കി ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡലത്കില സമുന്നത സ്ാനാധകികാരങ്ങക്ളാന്െ നകിലന്കാ
ള്ളുന്ന ക്േവവര്ഗ്ഗന്ത് വസ്തുതാപരമാ�കി സ്ീകരകിച്ചുന്കാണ്് പരബ്രഹ്ം സ്�ം 
എല്ാമാ�് നകിലന്കാള്ളുന് എന്ന ഏകത്ത്കില കലകകി നകിലന്കാള്ളുന്.

്കാശസ്രൂപത്കില (പഞ്ഭൂതാത്കമല്) ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളാ� ബ്രഹ്
ക്ലാക ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളാ� ജനകിതകാധകികാരകി (Supreme 
Genetic Authority) ബ്രഹ്ക്േവനും, സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു (Supreme 
Organizing Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്േവനും, സംരക്ണാ
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ധകികാരകി (Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്േവനും ആകുന് കലകകി 
പുരകി ക്ക്ത്ത്കിന്ല (കലകകിയുന്െ ്ാര്ത്ഥനാ മുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര് 
എന്നത് ഇവകിന്െ ്ക്തത്യകമാ�കി ക്ചര്ക്കുന്.

കലകകിപുരകി ക്ഷേതത മാഹാത്്യയം
സിറയന്്ലങ്ാം ആളെമുാം യസനവയമല്ലെ് (1):18:4.
യമയല്ലറിന് ഉദവികളുാം കിട്ടിെിന്മ്പാം (1):19:1.
ടമച്ാംപെി അനമതിതൊം ഗിരിെിന്പ്കൊം (1):19:2.
ശീലമുെന് തുവ്കെങ്ള് നിനറവാംനന്ട്ലെ് (1):19:3.
സകിറക്ന്താങ്ം=്ക്തത്യകമാ�കി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില, ആള�മും=ക്േവാല�ം 
(കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ം), ക്സവവക്മലാ�് ക്മക്ലാറകിന്=ഉന്നതസ്ാനീ�രുന്െ 
ക്സവനങ്ങളം, ഉേവകികളം=സഹാ�ങ്ങളം, കകിട്ടകി�കിന്മ്ം=സ്ീകാരത്യതക്�ാന്െ 
ലഭകിച്ച്, ന്മച്ചുംപെകി=ഐശ്രത്യവത്ാ�കി, അവമതകിതെം= ്ശാന്തവുമാ� സ്
ലത്്, ഗകിരകി�കിന്പകേം=കുന്നകിന്മുകളകിക്നാെ് ക്ചര്ന്നകിെത്തുള്ള, ശീലമുെന്=േകി
വത്യവും, തുവകേങ്ള് നകിവറവും നന്ടാ�് = നല്രീതകി�കില ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കി
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�ാകും.

പേവാല�ത്തില് (കല്കതിപുരതി പക്്തം) (1):18:4:2. ഉന്നതസ്ാനീ
�രുന്ട (1):19:1:1. അത്യചുന്നതമാ� പസവനങ്ങളും (1):18:4:3. സഹാ� 
ങ്ങളും (1):19:1:2. ്പപത്യകമാ�ി വര്ദ്ധിച്പതാതതില് (1):18:4:1. സ്വീകാ 
ര്യതപ�ാന്ട ലഭതിച്് (1):19:1:3. ഐശ്വര്യവത്ാ�ി (1):19:2:1. കുന്നതിന്മു
കളതിപനാട് പചര്ന്നതിടത്ുള് (1):19:2:3. േതിവ്യവും (1):19:3:1. ്പശാന്
വുമാ� സ്ലത്് (1):19:3:2. നല രീതതി�ില് ആരംഭതിച്് പൂര്ത്തി 
�ാകും. (1):19:3:2,3.

– സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ന്ത്ക്കുറകിച്ചാണ് ശകിവക്േവന് അറകി�കിയ്ക്കുന്നത്. ക്േവാല�
ത്കില (കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ം) ഉന്നതസ്ാനീ�രുന്െ അതയുന്നതമാ� ക്സവ
നങ്ങളം സഹാ�ങ്ങളം ്ക്തത്യകമാ�കി വര്ദ്കിച്ചക്താതകില സ്ീകാരത്യതക്�ാന്െ 
ലഭകിച്ച് ഐശ്രത്യവത്ാ�കി ജന്ക്േശന്ത് കുന്നകിന്മുകളകിക്നാെ് ക്ചര്ന്നകിെത്തുള്ള 
േകിവത്യവും ്ശാന്തവുമാ� സ്ലത്് നല് രീതകി�കില ആരംഭകിച്ച് പൂര്ത്കി�ാകും.

കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ം : നെ തുറകേല : പുലര്ന്ച്ച മൂന്ന് മണകി മുതല രാത്കി 10 
മണകി വന്ര. ജാതകി മത ലകിംഗ ്ാ� വര്ണ്ണ ക്േശ ക്ഭേമക്നത്യ ഭക്തര്കേ് വൃത്കി
ക്�ാന്െ 18 പെകികള് ക�റകി കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ത്കിന്ല (കലകകിയുന്െ ്ാ
ര്ത്ഥനാമുറകി) പാര്ത്ഥനാ മണ്ഡപത്കില നകിന്ന് ക്േവങ്ല നകിന്മുള്ള അനുഗ്ര
ഹത്കിനും സംരക്ണത്കിനും ക്വണ്കി സദുക്ദേശത്യപരമാ�കി മാത്ം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു 
ക്പാകാം. [24:(1) ലനകിന്ം: കലകകിപുരകി ക്ക്ത് നകി�മങ്ങള്. കലകകിയുന്െ 
ഒസത്യത്് (രജകി.നമ്ര്: 1/3/2020)]

ക്േവവര്ഗ്ഗം സങ്ലപെമല്. പരബ്രഹ്ം സ്�ം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്�ംഭൂ) ്കാശ 
സ്രൂപത്കില (പഞ്ഭൂതാത്കമല്) ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളാ� ബ്രഹ്ക്ലാക 
ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളാ� ജനകിതകാധകികാരകി (Supreme Genetic 
Authority) ബ്രഹ്ക്േവനും, സര്വ്വാധകികാരകി പരമ ഗുരു (Supreme Organizing 
Authority and Supreme Preceptor) ശകിവക്േവനും, സംരക്ണാധകികാരകി 
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(Supreme Protection Authority) വകിഷ്ണുക്േവനും ആകുന് കലകകിപുരകി ക്ക്
ത്ത്കിന്ല (കലകകിയുന്െ ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്േവന്ാര്. ക്േവങ്ല, 
ക്േവകാരത്യം, ക്േവവര്ഗ്ഗം, ക്േവഹകിതം, ക്േവഭാഗം, ക്േവസ്മരണ, ക്േവന്, ക്േവ
ന്ാര്, ഈശ്രന്, വേവം, വേവങ്ങള് എന്ം ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്. 
[24:(4): കലകകിപുരകി ക്ക്ത് നകി�മങ്ങള്. കലകകിയുന്െ ഒസത്യത്് (രജകി.നമ്ര്: 
1/3/2020)].

ജാതകി മത സ്ത്രീ പുരുഷ ്ാ�ക്ഭേമക്നത്യ �ാന്താരു വകിക്വചനങ്ങളമകില്ാന്ത ക്േ
വങ്ലനകിന്മുള്ള അനുഗ്രഹത്കിനും സംരക്ണത്കിനും ക്വണ്കി ഭക്തര് വന്ന് 

ക്േവവര്ഗ്ഗം സങ്ലപെമല്. (എല്ാം ആകുന്ന) പരബ്രഹ്ം സ്�ം ആവകിര്ഭവകിച്ച് (സ്�ംഭൂ) 
്കാശ സ്രൂപത്കില (പഞ്ഭൂതാത്കമല്) ക്ജത്യാതകിര്മണ്ഡലങ്ങളാ� ബ്രഹ്ക്ലാക 
ശകിവക്ലാക വകിഷ്ണുക്ലാക വാസകികളാ� ജനകിതകാധകികാരകി [Supreme Genetic Authority (G)] 
ബ്രഹ്ക്േവനും സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗുരു [Supreme Organizing Authority (O) and Supreme 
Preceptor] ശകിവക്േവനും സംരക്ണാധകികാരകി [Supreme Protection Authority (P)] വകിഷ്ണുക്േ
വനും ആകുന് കലകകിപുരകി ക്ക്ത്ത്കിന്ല (കലകകിയുന്െ ്ാര്ത്ഥനാമുറകി) ആരാധനാ ക്േ
വന്ാര്. ക്േവങ്ല, ക്േവകാരത്യം, ക്േവവര്ഗ്ഗം, ക്േവഹകിതം, ക്േവഭാഗം, ക്േവസ്മരണ, ക്േവന്, 
ക്േവന്ാര്, ഈശ്രന്, വേവം, വേവങ്ങള് എന്ം ഉക്ദേശകിക്കുന്നത് ഇതാകുന്. [Page 22. 
Rule 24(4). കലകകിയുന്െ ഒസത്യത്് (Reg.No.1/3/2020)].  Read More
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സദുക്ദേശത്യപരമാ�കി മാത്ം ്ാര്ത്ഥകിച്ചു ക്പാകുന്നതാണ് കലകകിപുരകി ക്ക്ത്
ത്കിന്ല ആരാധനാ രീതകി. [24:(5): കലകകിപുരകി ക്ക്ത് നകി�മങ്ങള്. കലകകി
യുന്െ ഒസത്യത്് (രജകി.നമ്ര്: 1/3/2020) ]. കൂടുതല വാ�കിയ്ക്കുക: https://www.
kalkipuri.com/rules-ml/.

സിറപ്പുത്ലന് അെല്യദശ മ്കെളുക്കുാം (1):19:4:1,2,3.

സകിറപ്താന്=സേ്ഫലങ്ങള് ് ോനംന്ചയ്യും, അ�ലക്േശ= വകിക്േശരാജത്യങ്ങളകി
ലള്ള, മകേളക്കും=ഭക്തര്ക്കും വകിശ്ാസകികള്ക്കുമല്ാം.

വിപേശങ്ങളതിലുള് ഭക്തര്കും സേ് ഫലങ്ങള് ്പോനംന്ച
യും. (1):19:4.

– സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

മ്കെളുക്കുാം ഉന്യസനവ പ്രബല്യങ്ള് (1):20:1.
മഹില്ന്ിടുവര് ഉന്കരുനണ തന്ന്ലല്ത്ലടണ (1):20:2.
ത്കെടത്ലരു സീഡര്കളുാം അന്മ്പിയന്ലെ് (1):20:3.
ധരണിടെല്ലാം പുകള്പരവാം ക്ലലാംപിടന്ന (1):20:4
ക്ലലാംപിന് ഏറെ് റ്കിന്ടടന് ദീപഒളി (1):21:1.
ക്ിടുവ്ലെ് അതന്നുനളൈ രൂപാംയത്ലന്ട്രുാം (1):21:2.

മകേളക്കും=ഭക്തന്രല്ാം, ഉന്ക്സവവ ്ബല്ത്യങ്ള്=്ബലതക്�ാന്െ നകി
ന്ന്ന(കലകകിന്�) ആരാധകിച്ചും, മഹകില്ന്തകിടുവര്=വര്ദ്കിച്ച താലപെരത്യത്കില, 
ഉന്കരുവണ തന്നാലതാന്ണ=നകിന്റെ(കലകകിയുന്െ) േകിവത്യമാ� കൃപ�ാല, 
തന്നാലതാന്ണ=അതകിനാല  തന്ന്ന, തകേന്താരു=സര്വ്വക്ശ്ഷ്ഠമാ�കി, സീഡ
ര്കളം=ഭക്തര്ന്കേല്ാം, അന്മ്കിക്നാെ്=സ്ീകാരത്യമാ�കി, ധരണകിന്�ല്ാം=ക്ലാ
കന്മങ്ം, പുകള്പരവും=കലകകി ്സകിദ്മാകുന്ന, കാലംപകിന്ന്ന=കാലമുണ്്, 
കാലംപകിന്=മുന്ക്്ാകത്കിന്റെ തുെര്ച്ചാപേം മാത്മാ�തകിനാല ഇവകിന്െ ്
ക്തത്യകകിച്ച് അര്ത്ഥമകില്, ഏ്് റ്കകിന്ന്ടന് േീപഒളകി കണ്കിടുവാ�് അതന്വള്ള 
രൂപംക്താന്ട്ം=ഭക്തര്കേ് േര്ശനം ലഭകിയ്ക്കും.
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ഭക്തന്രലാം (1):20:1:1. വര്ദ്ധിച് താല്പ്ര്യത്തില് (1):20:2:1. ്പബ
ലതപ�ാന്ട നതിന്ന്ന (കല്കതിന്�) ആരാധിച്ചും, (1):20:1:2,3. നതിന്റെ 
(കല്കതി�ുന്ട) േതിവ്യമാ� കൃപ�ാല് (1):20:2:2,3. സര്വ്വപ്ശഷ്ഠത
കപളാടും കൂടി ഭക്തര്ന്കലാം സ്വീകാര്യവുമാ�ി (1):20:3:1,2,3. 
പലാകന്മങ്ങും (1):20:4:1. (കല്കതി) ്പസിദ്ധമാകുന്ന (1):20:4:2. കാല
മുണ്്. (1):20:4:3. ഭക്തര്ക് േര്ശനം ലഭതികും.

– സര്വ്വാധികാരതി പരമ�ുരു ശതിവപേവന്

ക്ലാകന്മങ്ം (കലകകി) ്സകിദ്മാകുന്ന കാലമുണ്്. സര്വ്വാധകികാരകി പരമഗു
രു ശകിവക്േവന് കലകകിക്�ാെ് ക്നരകിട്ട് അറകി�കിക്കുക�ാണ്. ക്ലാകന്മങ്മുള്ള 
ഭക്തര്കേ് േകിവത്യാനുഭവങ്ങളം അനുഗ്രഹവും സംരക്ണവും ലഭകിയ്ക്കും. കലകകിപുരകി 
ക്ക്ത് മാഹാത്ത്യന്ത് ന്വളകിന്പെടുത്തുന്.

(പുനര്ജന്ം ചരകിത്പരമാ� ന്തളകിവുകള് എന്ന പുസ്തകത്കില നകിന്ം.)
ഓണ്വലന് ലകിങ്് : https://www.kalkipurana.com/ml/notes/

YouTube Videos 
കല്കിപുരി യക്ത്ര നിര്മ്ലണാം
കലകകിപുരകി ക്ക്ത് താഴകികക്കുെത്കിന്റെയും, 10x10 അെകി ്ാര്ത്ഥനാ 
മണ്ഡപത്കിന്റെയും നകിര്മ്മാണവും, 18 പെകികളകില ശകിലകള് പതകികേലം, 
കലകകിപുരകി (ഹരൗസ്) എന്ന മനുഷത്യാല�ത്കിന്റെ ന്പാളകിച്ചുനീകേലം.

കല്കിപുരി യക്ത്രാം യജ്യ്ലതിഷതെില്
2003 ഏ്കില 7നും 8നും നെത്കി� സ്ര്ണ്ണ്ശ്നത്കിക്ലയും & 2003 ജൂണ് 
20ന് നെത്കി� താംബൂല്ശ്നത്കിക്ലയും ്സക്ത ഭാഗങ്ങള്.

Kalki Purana by Agastya
അഗസ്തത്യ മഹര്ഷകി എഴുതകി� �ഥാര്ത്ഥ കലകകി പുരാണം.  ശകിവക്േവ-പാര്വതകി 
ക്േവകി േകിവത്യസംഭാഷണം. മൂല സംസ്കൃത താളകിക്�ാലകള് ഇക്പൊള് ലഭത്യമല്. 
ആേകി തമകിഴ് വകിവര്ത്നം നാഡകി താളകിക്�ാലകള് എന്ം നാഡകി ക്ജത്യാതകിഷം 
എന്ം അറകി�ന്പെടുന്. തമകിഴ് നാട്ടകിന്ല വവത്ീശ്രന്ക്കാവകില എന്ന സ്ല 
ത്ാണ് നാഡകി താളകിക്�ാലകളന്െ സൂക്കിപെ് ക്കന്ദ്രം. 
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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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2021 ടെബ്രുവരി 26ന് യകസരി വ്ലരികെില് പ്രസിദ്ീകരിച്ചത്.

https://www.kalkipurana.com/ml/punarjanmam/

