
 

കേരള സാന്ദീപനി 

ചിന്മയ കസവാ ട്രസ്റ്റ്, കേരള 
 

ധനയാത്മൻ, 

പരമാവധി കാലം പരമാവധി  ആളുകളിലലയ്ക്ക് പരമാവധി  ആനന്ദം എത്തികുക എന്ന ലക്ഷ്യലത്താടെ 
പ്പവർത്തികുന്ന ചിന്മയ മിഷടെ മാർ ം ഞാനാന പ്പചരാമാ.   ആർഷഭാരതത്തിടെ പപതൃകവും അതിടെ 
ഏറ്റവും മഹത്തും മനുഷയരാശിക് ജീവിതവിജയത്തിടെ അനശ രമപ്രവുമായ  ലവദാരഞാനാനവും 
എലലാവരിലും എത്തികുന്നതിനുള്ള ആചാരയൻമാടര വാർടത്തെുകുന്ന സാന്ദീപനി സാധനാലയങ്ങളാ. ഈ 
മഹത് ദൗതയത്തിടെ ആധാരശിലക   

ഇംഗ്ലീഷിലും പ്പാലദശിക ഭാഷകളിലുമായി ഭാരതത്തിടെ പല ഭാ ങ്ങളിവ ലവദാര പരിശീലനം 
നെത്തിവരുന്നു   ഇതിടെ ഭാ മായി  2018 ഒകലൊബർ 2 മുതവ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ലകരള സാന്ദീപനി 
ആരംഭികുകയാടാന്ന സലരാഷ വാർത്ത എലലാ ശുഭകാംക്ഷ്ികലളയും അറിയിച്ചുടകാള്ളടെ  ആദി ശങ്കരടെ ജന്മം 
ടകാണ്ട് പവിപ്തമായ എറാാകുളം  പിറവത്തുള്ള ആദിശങ്കരനിലയത്തിവ (CIF)  ലകരള ചിന്മയ മിഷൻ 
അദ്ധ്യക്ഷ്ൻ സ ാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ തി മുഖ്യ ആചാരയനായും  സ ാമി ശാരദാനന്ദ സരസ തി ടറസിഡെ് 
ആചാരയനായും  ലകരള സാന്ദീപനി പ്പവർത്തനം ആരംഭികും  ചിന്മയ മിഷനിടല മുതിർന്ന സനയാസിമാരായ 
സ ാമി അലശഷാനന്ദ സരസ തി  സ ാമി  ഭീരാനന്ദ സരസ തി തുെങ്ങിയ ആചാരയലപ്ശഷ്ഠരും 
ശിക്ഷ്കലപ്ശാിയിലുണ്ടായിരികും  യുവജനങ്ങ ക് തീർത്തും സൗജനയമായിരികും രണ്ടുവർഷം നീണ്ടു നിവകുന്ന 
ഈ  ുരുകുല സ ഭാവം പുലർത്തുന്ന ലകാഴ്സ്  

ഋഷി ധർമ്മടത്ത സംരക്ഷ്ികുകയും, സംലപാഷിപ്പികുകയും ടചലേണ്ടത് ഓലരാ ഭാരതീയടെയും 
കർത്തവയമാ.  ഈ സദുദയമത്തിവ പങ്കാളിയായി സനാതന ധർമ്മ സംരക്ഷ്ാത്തിടെ ഭാ ഭാകാകുവാൻ 
ഏവടരയും സാദരം ക്ഷ്ാിച്ചുടകാള്ളുന്നു  

ഋഷി പുട്ര നിധി 
ധർമ്മ സംരക്ഷക് (സമ്പൂർാ യജമാനൻ)  ` 20 ലക്ഷ്ം $ 32,000 

ധർമ്മ രക്ഷക് (ഒരു പ്ബഹ്മചാരിയുടെ ്ലപാൺസർഷിപ്പ്) ` 2 ലക്ഷ്ം $ 3200  

ഏകവർഷ ്ലപാൺസർഷിപ്പ് ` 1 ലക്ഷ്ം $ 1600  

അർദ്ധ് വർഷ ്ലപാൺസർഷിപ്പ് ` 50,000/- $ 800  

അന്നദാനം (ഒരു ദിവസം)  ` 10,000/- $ 250  

പു്തകദാനം (ഒരാ ക്) ` 5000/- $ 100 

വ്പ്ത ദാനം (ഒരാ ക്)  ` 5000/- $ 100 

ദിന യജമാനൻ ` 1000/- $ 50 

സംഭാവനേൾ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം : 

 
ചിന്മയ ലസവാ പ്െസ്റ്റ ്ലകരള, നീരാഞ്ജലി  റൗണ്ട് ലനാർത്ത ് തൃശ്ശൂർ - 20   

 9746824142, 0487-2331466   keralasandeepany@gmail.com 

NB: സംഭാവന അയച്ചതിനുലശഷം മുകളിവ ടകാെുത്തിരികുന്ന ഇ-ടമയിവ വിലാസത്തിവ  
ബാങ്ക് പ്ൊൻ്ഫർ വിവരങ്ങളും മുഴുവൻ വിലാസവും അയച്ചുതരുവാൻ താല്പരയടപ്പെുന്നു   

“കേരള സാന്ദീപനിേുള്ള സംഭാവന” എന്ന് പ്പലതയകം സൂചിപ്പികാം 

 
Account Name: Chinmaya Seva Trust Kerala  
SB A/c No.00000067027532029,  
Bank: State Bank of India,  
Branch:  Thrissur Main, Paramekkavu 
Devaswom Bldgs., Round East. 
IFS Code:  SBIN0070166 SWIFT 

 
Account Name : Chinmaya Educational 
Cultural & Charitable Trust  ( CECCT )  
Foreign    Contribution Account 
A/c No : 35337806973 
IFSC    : SBIN 0060333 SWIFT 
SBI Fort Branch Trivandrum 

mailto:keralasandeepany@gmail.com

