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ഹൃദയാഘാതം:  െതലു�ാന സ�േദശി മരി�ു 

 

ശബരിമല ദര്ശന�ിനാെയ�ിയ െതലു�ാന സ�േദശി ഹൃദയാഘാതെ� 
തുടര്�് മരി�ു. െതലു�ാന െമഹബൂബ ്നഗര്, ദമരിഗിദ െവ�ിേടശ�ര 
േകാളനിയില് 11-42/2  വീ�ില് നേരഷ് േഗാണിെഗനൂര് (27) ആണ് മരി�ത്. മല 
കയറു�തിനിെട േദഹാസ���ം അനുഭവെ�� ഇേ�ഹെ� �ടാ��റില് 
സ�ിധാനെ� ഗവ: ആശുപ�തിയില് എ�ി� ്�പഥമ ശു�ശൂഷ 
നല്കിെയ�ിലും ജീവന് ര�ി�ാനായി�. ഞായറാഴ്� രാവിെല 6.15 
ഓെടയായിരു�  ുമരണം. 
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ശബരിമല മകരവിള� ്ജനുവരി 14 ന്; മകരസം്രകമ പൂജ 14 ന് രാവിെല 
8.14ന്, സ�ിധാന�് മകരവിള� ്ഒരു��ള ്പൂര്�ിയായി 

 

മകരവിള�ിനായു� ഒരു��ള ്ശബരിമല സ�ിധിയില് പൂര്�ിയായി. 
മകരവിള� ്ദര്ശനപുണ�ം േനടാനും തിരുവാഭരണം ചാര്�ിയു� അ�� 
സ�ാമിയുെട ദീപാരാധന ക�് െതാഴാനും എ�ിേ�രു� അ��ഭ�ര്�് 
േവ� സൗകര��ള് �കമീകരി�  ുകഴി� .ു ജനുവരി 14 ന് ആണ് മകരവിള�ും 
തിരുവാഭരണം ചാര്�ിയു� മഹാ ദീപാരാധനയും. ജനുവരി 14 ന് പുലര്െ� 
അ�ിന് നട തുറ�് നിര്മാല� ദര്ശനവും പതിവ് അഭിേഷകവും നട�ും. 
തുടര്�് മ�പ�ില് ഗണപതി േഹാമം ഉ�ാകും. 7.30 ന് ഉഷപൂജ. 8.14 ന് ആണ് 
ഭ�ിനിര്ഭരമായ മകരസം�കമപൂജ നട�ുക. തിരുവിതാംകൂര് െകാ�ാര�ില് 
നി�ും �പതിനിധിയുെട ൈകവശം െകാടു�ു വിടു�  െന�് േത�യിെല 
െന�് കലിയുഗവരദ വി�ഗഹ�ില്  അഭിേഷകം നട�ി പൂജ െച�ു�താണ ്
മകരസം�കമ പൂജ. പൂജ കഴി�് ത��ി ക��രര് രാജീവര് ഭ�ര്�്  �പസാദം 
വിതരണം െച�ും. അ�് 25 കലശാഭിേഷക�ിനു േശഷം 12.30 ന് ഉ�പൂജ 
നട�ും. ഉ�യ്�് ഒ�ിന് നട അടയ്�ും.  
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ൈവകുേ�രം അ�ിന് നട തുറ�ും. 5.15 ന് േ��ത �ശീേകാവിലില്  പൂജി� 
മാലകളും അണി�് േദവസ�ം �പതിനിധികള ്തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തെയ 
ആചാരപൂര്വം സ�ീകരി�ു�തിനായി ശരംകു�ിയിേല� ്േപാകും. 5.30ന് 
ശരംകു�ിയില് സ�ീകരണ ചട�ുകള ്നട�ും. 6.20ന് സ�ിധാനേ��് 
െകാ�ുവരു� തിരുവാഭരണ േപടക�ള്� ്പതിെന�ാം പടി� ്മുകളില്, 
െകാടിമര�ിനു മു�ിലായി േദവസ�ം മ��ിയും, േദവസ�ം േബാര്ഡ് 
�പസിഡ��്, േബാര്ഡ് അംഗ�ള്, മ�് വിശി�ാതിഥികള ്എ�ിവരും േചര്�് 
ആചാര�പകാരം വണ�ിയു�  സ�ീകരണം നല്കും.  

തുടര്�് േസാപാന�ിെല�ി�ു� തിരുവാഭരണ േപടകം ത��ിയും 
േമല്ശാ�ിയും േചര്�് �ശീേകാവിലിന് അകേ�� ്ഏ�  ുവാ�ും. േശഷം 
6.30ന് മകരസം�കമ സ��യില് തിരുവാഭരണം ചാര്�ിയു� മഹാ ദീപാരാധന 
നട�ും. ദീപാരാധന കഴിയുേ�ാള് െപാ��ലേമ�ില് മകരവിള�ും 
ആകാശ�് മകരേജ�ാതിയും െതളിയും. ഈ സമയം സ�ിധാനവും 
പരിസരവും ശരണ മ���ളാല് മുഖരിതമാകും.  

 

14 ന് രാ�തി മണി മ��ില് കളെമഴു�ും പാ�ും പൂജയും നട�ും. തുടര്�് 
പതിെന�ാം പടി�് മു�ിേല�ു� എഴുെ���ിനും ആരംഭമാകും. 15, 16, 
17,18 തീയതികളില് എഴുെ��� ്നട�ും. 19 ന് ആണ് 
ശരംകു�ിയിേല�ുളള് എഴു���.് അ�് രാ�തി ഒന്പതിന് ഹരിവരാസനം 
പാടി നട അട� േശഷം മാളിക�ുറ� ്ഗുരുസി നട�ും. 19 വെര മാ�തെമ 
ഭ�ര്�് കലിയുഗവരദ ദര്ശന�ിനു� അവസരം ഉ�ാവുകയു�ു. 20ന് 
പുലര്െ� അ�ിന് നട തുറ�ും. 5.30ന് ഗണപതി േഹാമം. തുടര്�് 
രാജകുടുംബാംഗ�ള് ദര്ശനം നട�ിയേശഷം നട രാവിെല  6.30 ന് 
ഹരിവരാസനം പാടി അടയ്�ും. ഇേതാെട മകരവിള� ്ഉല്സവ�ിന് 
പരിസമാ��ിയാകും. 
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മകരവിള�്: ്രപേത�ക പൂജാ വിവര�ള് 

 

12-01-2021 െചാ�ാ� � (1196 എം .ഇ ധനു 28) ൈവകുേ�രം- �പസാദ ശു�ി �കിയകള് - 
ആചാര�വരണം, �പസാദശു�ി, ഗണപതിപൂജ രാേ�ാഘ്നേഹാമം,                                   
വാ��ുേഹാമം, വാ��ുകലശം, ര�ാകലശം, വാ��ു ബലി         വാ��ുപുണ�ാഹം, 
അ�ാഴപൂജ, തുടര്�് ഹരിവരാസനം. 

 

13-01-2021 ബുധനാ� � (1996 എം .ഇ ധനു 29)  രാവിെല - ബിംബ ശു�ി �കിയകള്-
ഗണപതിേഹാമം, ബിംബശു�ി, കലശപൂജകള,് ചതുര്ശു�ി, ധാര, പ�ഗവ�ം, 
പ�കം, ഇരുപ�ിയ�ു കലശം പൂജകള,് ഉഷഃ പൂജയ്� ്േശഷം ബിംബശു�ി 
കലശാഭിേഷകം  നട�ും. ഉ�യ്� ് ഇരുപ�ിയ�  ുകലശാഭിേഷകം. 

 

14-01-2021(1996 എം .ഇ മകരം1) വ�ാഴാ� � രാവിെല അ�ിന് നട തുറ�ും. തുടര്�് 
നിര്മാല�വും  പതിവ് അഭിേഷകവും നട�ും. 8.14 ന് മകരസം�കമപൂജ. 
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15.01.2021- െന�ഭിേഷകം, കളഭാഭിേഷകം, പടിപൂജ 

 

16.01.2021-െന�ഭിേഷകം, ഉദയാ��മനപൂജ, കളഭാഭിേഷകം, പടിപൂജ 

 

17.01.2021- െന�ഭിേഷകം, കളഭാഭിേഷകം, പടിപൂജ 

 

18.01.2021- െന�ഭിേഷകം, കളഭാഭിേഷകം, പടിപൂജ 

െന�ഭിേഷകം 18.01.2021  വെര മാ�തം.  

 

19.01.2021-പടിപൂജ, മാളിക�ുറം ഗുരുസി 

 

20.01.2021- നട തുറ�ല് രാവിെല 5 ന്. രാവിെല 6.30 ന് നട അടയ്�ും. 
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള ്(11.01.2021) 

 

പുലര്െ� 4 മണി� ്പ�ി ഉണര്�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�സ ്പൂജ 

9 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 

11.45 ന് ....25 കലശാഭിേഷകം 

തുടര്�് കളഭാഭിേഷകം 
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12.30 ന് ഉ�പൂജ 

1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല് 

4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 

6.30 ന്  ....ദീപാരാധന 

8.30ന്  ....അ�ാഴപൂജ 

8.50 ന്  ഹരിവരാസനം സ�ീര്�നം പാടി 9 മണി�്  �ശീേകാവില് നട 
അടയ്�ും. 
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