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പതിെന�ു പടികെളയും സാ�ിയാ�ി
ആല�ാട് േയാഗ�ിെ� � ശീേവലി
കർ�ൂര ദീപ�പഭയാല് ജ�ലി�ുനി� പതിെന�ുപടികെളയും
സാ�ിയാ�ി, അ��സ�ാമിയുെട പിതൃ�ാനീയരായി കരുതെ�ടു�
ആല�ാട് േയാഗം നട�ിയ ശീേവലി സ�ിധാനെ�
ഭ�ിസാ��മാ�ി. ഉടു�ുെകാ�ി അ��െന ഭജി�് അവര് ഭ�ിയുെട
െനറുകയില് ചുവടുകള് െവ�ു. മാളിക�ുറെ� മണിമ�പ�ില്
നി�ും പൂജി�് വാ�ിയ േഗാളകയും തിരുവാഭരണേ�ാെടാ�ം പ�ളം
െകാ�ാര�ില് നി�ും െകാ�ുവ� തിട�ും ചാർ�ിയാണ് ശീേവലി
നട�ിയത്.
മണിമ�പ�ില് നി�് അജി�് കുമാര്, ജയകുമാര് എ�ിവരുെട
മുഖ�കാർമികത��ിലായിരു�ു മാളിക�ുറെ� ചട�ുകള്.
� ധരി�്, വാലി�് കെ�ഴുതി, കർ�ൂര താലേമ�ിയാണ്
ശു�ഭവ��ം
അംഗ�ള് ശീേവലിയില് അണിനിര�ത്. െച�േമള�ിെ� �
അക�ടിേയാെട പതിെന�ാംപടി�ല് എ�ിയേശഷം, പടികള് കഴുകി
അവയില് കർ�ൂരപൂജയും ആരാധനയും നട�ി. ശീേവലി ചട�ുകള്
� ര് രാജീവര്, േമൽശാ�ി
പതിെന�ാം പടി�് മുകളില് നി�് ത��ി ക�ര
വി.െക. ജയരാജ് േപാ�ി എ�ിവര് വീ�ി�ു. തുടർ�് പതിെന�് പടി
കയറി േസാപാന�ിെല�ി അ��ദർശന�ിനുേശഷം

മാളിക�ുറേ�യ്�് മട�ി. േകാവിഡ് മാനദ��ള് പാലി�ാണ്
ചട�ുകള് പൂർ�ിയാ�ിയത്.
ജനുവരി ഒൻപതിന് യാ�ത പുറെ�� േയാഗ�ാര്, ഒേ�െറ
േ��ത�ളില് ദർശനം നട�ിയ േശഷമാണ് ശബരിമലയില്
എ�ിയത്. 10ന് എരുേമലിയില് എ�ി േപ�തു�ി. േശഷം േഗാളക
അ��സ�ാമി�് ചാർ�ി ദീപാരാധന െതാഴുതു. തുടർ�്
പ�യിെല�ി വിള�ും നട�ി. 13ന് സ�ിധാന�് എ�ിേ�ർ�ു.
14ന് മകര വിള�് ദർശനം നട�ി. തുടർ�് മണിമ�പ�ില് േയാഗം
വക നിേവദ�ം അർ�ി�േശഷമാണ് ശീേവലി എഴു���ില്
പെ�ടു�ത്.
രാേജഷ് പുറയാ�ില് കളരിയായിരു�ു ഇ�വണെ�
സമൂഹെപരിേയാന്. അജയന് ആഴകം, അ��ന് െവളി��ാട്
എ�ിവരുെട േനതൃത��ിലാണ് 50 അംഗ സംഘം എ�ിയത്.
ത��ിയുേടയും േമൽശാ�ിയുേടയും അനു�ഗഹം വാ�ി 17 േന സംഘം
നാ�ിേല�് മട�ുകയു�ൂ.
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അ�ല�ുഴ േദശ�ാരുെട ശീേവലിയില് സ�ിധാനം
ഭ�ിസാ്ര�മായി
ഐതിഹ� വിശു�ിയുെട നിറവില് സ�ിധാന�് അ�ല�ുഴ
േദശ�ാരുെട ഭ�ിസാ��മായ ശീേവലി എഴു���് നട�ു.
മാളിക�ുറ�ുനി�ും ആരംഭി� എഴു���്, പതിെന�ാം
പടി�െല�ി, പടി പതിെന�ും കഴുകി, കർ�ൂര ആരാധന
നട�ിയിറ�ി, ദർശനം നട�ിയേശഷം മാളിക�ുറേ�യ്�് മട�ി.
തിരുവാഭരണേ�ാെടാ�ം പ�ളം െകാ�ാര�ില് നി�ും
െകാ�ുവ� െകാടി�ൂറകളുേടയും വാദ�േമള�ളുേടയും
� ് ന�ൂതിരി
അക�ടിേയാെട, മാളിക�ുറം േമൽശാ�ി രജില് നീല ക�ന
�
മണിമ�പ�ില് പൂജി� തിട�്, ജീവകയില് �പതി�ി�ാണ്
എഴു��് ആരംഭി�ത്. സമൂഹെ�രിേയാന് എന്. േഗാപാലകൃ� �
പി�യാണ് തിട�് ഏ�ുവാ�ിയത്. സംഘാംഗ�ള് കർ�ൂര താലേമ�ി
ശീേവലിയില് അണിനിര�ു. ര�ു മാളിക�ുറ�ളും 50
അ��ൻമാരുമായി ജനുവരി എ�ിന് അ�ല�ുഴ
േ��ത�ിൽനി�ുമാണ് സംഘം പുറെ��ത്. വിവിധ േ��ത�ളില്
ദർശനം നട�ിയാണ് സ�ിധാനെ��ിയത്. മണിമല�ടവ്
േദവീേ��ത�ില് ആഴിപൂജ നട�ി, എരുേമലിയില് േപ�തു�ി,
േശഷം 13ന് രാ�തിയാണ് സംഘം സ�ിധാന�് എ�ിയത്.

മകരവിള�് ദിവസം രാവിെല, ശബരിമല േമൽശാ�ി
വി.െക.ജയരാജ് േപാ�ി, അ�ല�ുഴ�ാരുെട െന�ഭിേഷകവും
അ�ാഴപൂജയ്�് മഹാനിേവദ�വും നട�ി. കാര എ�്, ശർ�ര, െന�്,
േതന്, കൽ��ം, മു�ിരി എ�ിവ േചർ�് തയാറാ�ിയ എ�്
പായസമാണ് മഹാനിേവദ��ിന് നിേവദി�ത്. സമൂഹെ�രിേയാന്
എന്.േഗാപാലകൃ� � പി� ചട�ുകൾ�് മുഖ� കാർമികത�ം വഹി�ു.
സംഘം �പസിഡ�് � ആര്.േഗാപകുമാര്, ൈവസ് �പസിഡ�് � ജി.�ശീകുമാര്,
േജാ.െസ�ക�റി വിജയ് േമാഹന്, ഖജാൻജി ച��കുമാര് എ�ിവരുെട
േനതൃത��ിലായിരു�ു അ�ല�ുഴ അ�� ഭ�സംഘെമ�ിയത്.
15ന് ൈവകിേ�ാെട ഇവര് മട�ി.
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