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തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത പ�ള�ുനി�ും പുറെ��ു
ശബരിമലയിെല അ�� വി�ഗഹ�ില് ചാര്�ുവാനു�
ആഭരണ�ളുമായി തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത െചാ�ാഴ്�
പ�ള�ുനി�ും പുറെ��ു. കാല്നടയായി നീ�ു� േഘാഷയാ�താ
സംഘം മൂ�ാംദിവസം ൈവകുേ�രമാണ്
ശബരിമലയിെല�ിേ�രു�ത്. േകാവിഡിെ� � നിയ��ണ�ളുെടയും
പ�ളം െകാ�ാരം കുടുംബാംഗ�ള്�് അശു�ി ഉ�തിനാലും
ഈവര്ഷം േഘാഷയാ�തയില് ചില മാ��ള് വരു�ിരു�ു.
െകാ�ാര�ിെല അശു�ികാരണം രാജ�പതിനിധി ഇ�ാെതയായിരു�ു
യാ�ത. േ��ത�ില് രാജ�പതിനിധിയുെട സാ�ിധ��ില് നടേ��
ചട�ുകള് േവെ��ുവ�ു. േകാവിഡ് നിയ��ണ�ള് കാരണം െപ�ി
തുറ�ു� തിരുവാഭരണ ദര്ശനം േ��ത�ിലും േഘാഷയാ�ത കട�ു
േപാകു� �ല�ളിലും ഒഴിവാ�ി. മാലയി�ു� സ�ീകരണ�ിനും
വിലേ�ര്െ�ടു�ി. സംഘാംഗ�െള പരിമിതെ�ടു�ിയായിരു�ു
യാ�ത.
പ�ളം �സാ�ി�ല് െകാ�ാര�ിെല സുര�ിത മുറിയില്
സൂ�ി�ിരി�ു� തിരുവാഭരണ�ള് രാവിെല
പതിെനാ�രേയാെടയാണ് േ��ത�ിേല�് മാ�ിയത്.

ആഭരണെ��ികള് തലയിേല�ു� 24 അംഗ�േളയും ഗുരുസ�ാമി
� നല്കിയും അനു�ഗഹി�ു. കര്�ൂര ആഴിയുെട
മാലയി�ും ഭ�ം
അക�ടിയില് ആഭരണ�ള് വലിയേകായി�ല് േ��ത�ിേല�്
െകാ�ുവ�ു. ആചാര�ിെ� � ഭാഗമായി അല്�േനരം തുറ�്
�ശീേകാവിലിനു മു�ില് വ�േശഷം േദവസ�ം അധികൃതെര
ആഭരണ�ളുെട എ�ം േബാധ�െ�ടു�ി േപടക�ള് അട�ു. തുടര്�്
േമല്ശാ�ി നീരാജനം ഉഴി�േശഷമാണ് േപടകം േ��ത�ിന്
വലംെവ�് പുറേ�െ�ടു�ത്.
കൃത�ം ഒരുമണി�ുതെ� തിരുമുഖമട�ു� �പധാനെപ�ി ഗുരുസ�ാമി
കുള�ിനാല് ഗംഗാധരന് പി�യും പൂജാപാ�ത�ളട�ു� ര�ാമെ�
െപ�ി മരുതമനയില് ശിവന്പി�യും െകാടിയും ജീവതയുമട�ു�
മൂ�ാമെ� െപ�ി കിഴേ�േതാ��ില് �പതാപച��ന് നായരും
ശിരസിേല�ി േഘാഷയാ�ത പുറെ��ു. തിരുവാഭരണ പാതയില് നിരവധി
�ല�ളില് കര്�ൂരാഴി ഒരു�ി തീര്ഥാടകര് േഘാഷയാ�തെയ
വരേവ�ു. കുളനട, ഉ��ൂര്, ആറ�ുള വഴി അയിരൂര് പുതിയകാവ്
േദവീേ��ത�ിെല�ി സംഘം വി�ശമി�ു. ര�ാംദിവസം ളാഹ വനം
വകു�് സ�ത�ിെല�ി ത�ും. മൂ�ാംദിവസം
ശരംകു�ിയിെല�ിേ�രു� േഘാഷയാ�തെയ േദവസ�ം
അധികാരികള് സ�ീകരി�ും. സ�ിധാന�് ത��ിയും േമല്ശാ�ിയും
േചര്�് ആഭരണ�ള് ഏ�ുവാ�ി അ��വി�ഗഹ�ില് ചാര്�ി
ദീപാരാധന നട�ുേ�ാള് െപാ��ലേമ�ില് മകരേജ�ാതി െതളിയും.
േഫാേ�ാ അടി�ുറി�്മകരവിള�് ദിന�ില് അ��സ�ാമി�് ചാര്�ുവാനു�
തിരുവാഭരണവും വഹി�ു െകാ�ു� േഘാഷയാ�ത പ�ള�ുനി�ും
ശബരിമലയിേല�് പുറെ��േ�ാള്.

(പി.ആര് . ശബരി - (184)
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മകരവിള�ിനു ശബരിമല പൂര്ണസ�ം :
േകാവിഡ് മാനദ��ള് ശ�മാ�ും
മകരവിള�ിന് ശബരിമല പൂര്ണ സ�മായി. ഭ�ര്�് ദര്ശന
സൗകര�െമാരു�ുകയും േകാവിഡ് മാനദ��ള് ശ�മായി
പാലി�ുകയും െച�ുെമ�് സ�ിധാന�് േചര്� ഉ�തതല
�
േയാഗ�ില് എഡിഎം അരുണ് വിജയന്, എ�ി� െക. രാധാകൃ�ന്
എ�ിവര് അറിയി�ു. 5000 ഭ�ര്�ാണ് �പേവശനം അനുവദി�ുക.
അേ�ദിവസം തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തയില് പെ�ടു�ു� 280
േപര്�ാണ് സ�ിധാനേ��് �പേവശനമു�ത്. േഘാഷയാ�തയില്
പെ�ടു�വരുെട േകാവിഡ് പരിേശാധന സര്�ിഫി��് നിലയ്�ല്,
പ� എ�ിവിട�ളില് പരിേശാധി�ും. കൂടുതല് �ല�ളില്
ആേരാഗ� വകു�ിെ� � േസവനം ഉറ�ുവരു�ും. ഭ�െര സാമൂഹ�
അകലം പാലി�ി�ു െകാ�ാകും സ�ിധാനേ��്
�പേവശി�ി�ു�ത്. ഭ�െര കൂ�ം കൂടാനും അനുവദി�ി�.
ഭ�ര്�് മകരവിള�് ദര്ശി�ാവു� �പധാന ഇട�ളിെല�ാം ഇ�െല
മുതല് േപാലീസ്, ഫയര്േഫാ�്,� വനംവകു�് പരിേശാധനകള് ശ�മാ�ി.
� ് പരിേശാധനയും
ഇതു മകരവിള�ു വെര തുടരും. എൈ�സ

കര്ശനമാ�ും. തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തയുെട കൂെട വിവിധ
ഇട�ളില് നി�് കയറിേയ�ാവു� പുറ�ുനി�ു�വെര തടയാന്
ബാരിേ�ഡ് �ാപി�ും. അവിെട കൂടുതല് േപാലീസുകാെര
നിേയാഗി�ുകയും െച�ും.
േതാള്സ�ി, ഇരുമുടിെ��് എ�ിവെയ്�ാ�ം ബാഗും െകാ�ുവരു�
ഭ�െര അ�് പ�യില് പരിേശാധി�ാനും തീരുമാനി�ു. തിരുവാഭരണ
േഘാഷയാ�തെയ്�ാ�ം, േകാവിഡ് പരിേശാധന കഴി�
േദവസ��ില് നി�ു� 100 േപെരയും േപാലീസ് വിഭാഗ�ില് നി�ു�
20 േപെരയും പെ�ടു�ി�ും. അേ�ദിവസം അ�േ�ാട്, നീലിമല,
മര�ൂ�ം തുട�ിയ ഇട�ളില് ഭ�ര് വിരിവയ്�ു�ത് തടയും.
തിരുവാഭരണ�ള് സ�ിധാനേ��ു വരു� �പധാന വഴികളുെട
ൈകവഴികളും അേ�ദിവസം അട�് സുര� ശ�മാ�ും.
മകരവിള�് കഴി�് രാ�തി ഒന്പതിനു മുന്പ് ഭ�െര സ�ിധാന�ു
നി�ും തിരി�യ�ും. ആേരാഗ� വകു�ിെ� � േസവന�െള കൂടാെത
അ�� േസവാസംഘ�ിെ� � അ�ദാനം, ഔഷധ ജലവിതരണം,
� ര്, ആംബുലന്സ് സൗകര��ളും ലഭ�മാ�ും. ഉ�തതല
െ���
� ് എ.വി. േജാസ്, ഡ�ൂ�ി മജിേ���
� ്
േയാഗ�ില് എ�ി� ക�ൂ�ീവ് മജിേ���
െക. മേനാജ്, എഎസ്ഒ പദം സിങ്, തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
എ�ി� ക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര് വി.എസ്. രാേജ�� �പസാദ് തുട�ിയവര്
പെ�ടു�ു.
മകരവിള�്: കൂടുതല് േപാലീേ�ന
മകരവിള�ിേനാട് അനുബ�ി�് ശബരിമലയില് കൂടുതല് േപാലീസ്
� പറ�ു. ഇവര്
േസനെയ വിന�സി�തായി എ�ി� െക. രാധാകൃ�ന്
സ�ിധാന�് ചുമതലേയെ�ടു�ു. മൂ�് സിഐ, ആറ് എസ്ഐ, 90
സിപിഒമാര് എ�ിവെരയാണ് വിവിധ ഇട�ളില് നിേയാഗി�ി�ു�ത്.
മ�ലകാലാരംഭം മുതല് ഒരു എ�ി� �ു കീഴില് ര�് ഡിൈവഎ�ി� മാര്,
ആറ് സിഐമാര്, 30 എസ്ഐ, എഎസ്ഐമാര്, 200 സിപിഒ മാര്
എ�ിവരാണു സ�ിധാന�് ചുമതലയിലു�ായിരു�ത്. വരും
ദിവസ�ളില് േപാലീസ് േസന കര്ശന പരിേശാധ നട�ുെമ�് എ�ി�
പറ�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (185)
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകൾ (13.01.2021)
.........
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ൽ
5 ന്.... നട തുറ�ൽ
5.05 ന് ....അഭിേഷകം
5.20 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
6 മണി മുതൽ 7 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
തുടർ�് ബിംബ ശു�ി �കിയകൾ
േശഷം ഉഷപൂജ
25 കലശാഭിേഷകം
തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം
12.30 ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ൽ
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും...
6.30 ന് ....ദീപാരാധന
8.30ന് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവിൽ നട
അടയ്�ും.

(പി.ആര് . ശബരി - (186)

