tIcf kÀ¡mÀ
C³^Àta-j³- & ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v
ജനുവരി

JANUARY

03

2021

i_cn-a-e ]-{ X-¡ p-dn¸v - 1
t^m¬ : 04735þ202664
www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.com
മകരവിള�് ദിനം 5000 േപർ�് മാ്രതം ശബരിമലയില് ദർശനാനുമതി
ശബരിമലയില് മകരവിള�് ദിവസമായ ജനുവരി 14 ന്, മുൻകൂ�ി െവർച�ല്
ക�ൂ വഴി ബു�് െചയ � 5000 ഭ�ർ�് മാ�തെമ അ�� ദർശന�ിനു�
അനുമതി ഉ�ാവുകയു�ൂെവ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ്
�പസിഡ�് � അഡ�.എന്.വാസു വ��മാ�ി. മകരവിള�് ദിവസേ��് ബു�്
െച�ാ� ആെരയും ശബരിമല സ�ിധാനേ�ാ പരിസരേ�ാ ത�ുവാന്
അനുവദി�ു�തെ��ും �പസിഡ�് � അറിയി�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (160)
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അ�ന് പാനകം, േദവി�് അട നിേവദ�ം;അരവണയും കടുംപായസവും
മഹാ്രപസാദം
ശബരിമലയിെല അരവണപായസവും മാളിക�ുറെ� കടുംപായസവും
അ��നും മാളിക�ുറ��യ്�ുമു� നിേവദ��ളാണ്.
ഭ�ജനല��ൾ�ത് ആശ�സേമകു� മഹാ�പസാദമാണ്. നിേവദ��ള്
േദവതാ സ�ൽപം അനുസരി�് വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു. ശബരിമലയില്
� ാണ്.
അ�നും മാളിക�ുറ�് േദവി�ും സമർ�ി�ു� നിേവദ��ള് വ�ത��മ
�
ശബരിമലയില് കീ�ാ�ിയുെട
സഹായി�ും മാളിക�ുറ�് േമൽശാ�ിയുെട
സഹായി�ുമാണ് േമൽശാ�ിമാരുെട നിർേദശ�ൾ�നുസരി�് നിേവദ��ള്
തയാറാേ�� ചുമതല.
….അ�ന് അരവണയും പാനകവും….
ഗണപതി േഹാമ�ിന് അ��ദവ�ം േഹാമി�ും. അവല്, മലര്, ശർ�ര,
െകാ�േ��, കരി�്, െന�്, എ�്, കദളി�ഴം എ�ിവയാണ്
േചരുവകള്.ശബരിമലയില് അ�ന് ഉഷപൂജയ്�് ചതു�തം അഥവാ
ഇടി�ുപിഴി� പായസമാണ് നിേവദ�ം. അരി, ശർ�ര, െന�്, കദളി�ഴം,
േത�ാ�ാലുമട�ിയതാണ് പായസം. ര�ാംപാല് മൂ�ാംപാല് എ�ി�െന
തയാറാ�ു� േത�ാ�ാല് വ�ി�ാണ് പായസം തയാറാ�ു�ത്. അവസാനം
ഒ�ാം േത�ാ�ാല് േചർ�് നിേവദ�െമാരു�ും.െന�ഭിേഷക�ിന് മു�്
അവല്, മലര്, �തിമധുരം എ�ിവ നിേവദി�ും. മു�ിരി, കൽ��ം, േതന്

എ�ിവ േചർ�താണ് �തിമധുരം.
ഉ�പൂജയ്�് മഹാനിേവദ�മായി
െവ�ൈനേവദ�വും അരവണപായസവും. ശർ�രയും അരിയും െന�ും
േത� വറു�തും സുഗ�വ�ഞന�ളും
േചർ� �പേത�ക കൂ�ാണ് അരവണ
�
പായസ�ിന്. മിക� ഉത�
�ള്
തിക�
ശു�ിയിലാണ്
�
അരവണപായസ�ിന് ഉപേയാഗി�ുക. ഉ�കഴി�് നടതുറ�ുേ�ാള് മലര്
നിേവദ�ം. അ�ാഴപൂജയ്�് െവ� ൈനേവദ�മാണ് നിേവദി�ു�ത്. തുടർ�്
�പസ� പൂജയ്�് പാനകം ഉ�ിയ�ം, എ�് പായസം, പാല്, അട, താംബൂലം
എ�ിവ നിേവദി�ും. പാനകനിേവദ�ം ഔഷധഗുണമാർ� മഹാ�പസാദമാണ്.
ശർ�ര െവ�ം വ�ി�് ചു�ും കുരുമുളകും സുഗ�വ�ഞന�ളും
ഒേ�െറ
�
േചരുവകളും േചർ�ാണ് അ�െ� � നിേവദ�ം തയാറാ�ുക. കൂ�് രഹസ�മാണ്.
അരിയും െന�ും വറു�േത�ാെ�ാ�ും േചർ�ാണ് ഉ�ിയ�ം
തയാറാ�ുക.
…അ�യ്� ് കടുംപായസവും അടയും…
മാളിക�ുറ�മയ്�് നടതുറ�തിനുേശഷം മലര് നിേവദി�ും. മലര്, അവല്,
പഴം, ശർ�ര എ�ിവ േചർ� മലർനിേവദ�ം െവ�ിപാ�ത�ിലാണ്
നിേവദി�ുക. ഉഷപൂജയ്�് കടുംപായസമാണ് നിേവദ�ം. അരി, കൽ��ം,
മു�ിരി, െകാ�േ��, െന�്, സുഗ�വ�ഞന
� �ള് എ�ിവയാണ് േചരുവകള്.
ഉ�പൂജയ്�ും അ�ാഴപൂജയ്�ും കടുംപായസം നിേവദി�ും.
�പസ�പൂജയ്�ായി അട നിേവദി�ും. അരിെ�ാടിയും െന�ും കൂ�ി�ുഴ�്
വഴ�ിയ നാളീേകരവും ശർ�ര പാനിയും േചർ�് ഇലയിലാണ് അട
തയാറാ�ു�ത്. തുടർ�് താംബൂല നിേവദ�ം. പഴ�ളും നിേവദി�ും. ആ�ിള്,
മു�ിരിയട�മു� പഴവർഗ�ളാണ് നിേവദി�ുക.

(പി.ആര് . ശബരി - (161)
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള് (04.01.2021)
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... നട തുറ�ല്
5.05 ന്..... അഭിേഷകം
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
6 മണി മുതല് 7 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ
7.45 ന് ...�ബ�ര�സ് പൂജ
8 ന് ....ഉദയാ� �മന പൂജ
9 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
11.45 ന് ....25 കലശാഭിേഷകംതുടർ�് കളഭാഭിേഷകം
12.30 ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30 ന് ദീപാരാധന
6.45 മുതല് പടിപൂജ
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.

(പി.ആര് . ശബരി - (162)

