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ശബരിമല: ശരംകു�ിയിേല�് എഴു���് 18 ന് (തി�ളാ� �), 
ഗുരുതി െചാ�ാ� � 
 
ശബരിമലയില് മകരവിള�് മേഹാ�വേ�ാടനുബ�ി�് മാളിക�ുറം 
മണിമ�പ�ില് നി�ും അ��സ�ിധിയിേല�ു� 
എഴു���ുകള് നാെള (ജനുവരി 18) സമാപി�ും. 
ശരംകു�ിയിേല�ാണ് അവസാന ദിവസമായ തി�ളാഴ്�െ� 
എഴു���്. തി�ളാഴ്� അ�ാഴപൂജ�് േശഷമാണ് മാളിക�ുറ�് 
നി�ും എഴു���് പുറെ�ടുക. െചാ�ാഴ്� രാ�തി ഹരിവരാസനം 
പാടി തിരുനടയട�തിന് േശഷമാണ് മാളിക�ുറ�് ഗുരുതി. 
എഴു���്, നായാ�് വിളി, കളെമഴു�്, കളെമഴു��ാ�്, ഗുരുതി 
എ�ിവയാണ് ഈ ദിവസ�ളില് നട�ു� �പധാനെ�� ചട�ുകള്. 
മകരസം�കമ ദിവസം മുതല് അ�് ദിവസം മാളിക�ുറെ� 
മണിമ�പ�ില് കളെമഴുതും. ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ 
ഭാവ�ിലാണ് കളെമഴു�്. ആദ� ദിവസം ബാലക �ബ�ചാരി എ� 
ഭാവം, ര�ാം ദിവസം വി�ാളി വീരന്, മൂ�ാം ദിവസം രാജകുമാരന്, 
നാലാം ദിവസം പുലിവാഹനന്, അ�ാം ദിവസം തിരുവാഭരണ 
വിഭൂഷിതനായ ശാ��ാവ് എ�ി�െനയാണിവ. ഓേരാ ദിവസവും 
കളെമഴുതി�ഴി�ാല് സ�ിധാനെ� അ�ാഴ പൂജ�് േശഷം 
മണിമ�പ�ില് നി�ും പതിെന�ാം പടിയിേല�് എഴു��ി�ും. 
തിരുവാഭരണെ��ിേയാെടാ�ം െകാ�ുവ� െകാടിെ��ിയിെല െകാടി, 
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തിട�്, കുട എ�ിവയാണ് വാദ�േഘാഷ�േളാെട വർ�ശബളമായി 
നട�ു� എഴു���ിന് �പധാനമായും ഉപേയാഗി�ു�ത്. 
േയാ�ാവിെ�� േവഷ�ിലു� അ��െനയാണ് തിട�ില് ആേലഖനം 
െചയ�ിരി�ു�ത്. മാളിക�ുറം േമൽശാ�ി രജില് നീലക��ന് 
ന�ൂതിരിയാണ് എഴു���ിന് ഉപേയാഗി�ു� തിട�് പൂജി�് 
ൈകമാറു�ത്. ഒ�ാം ദിവസം മുതല് നാലാം ദിവസം വെര പതിെന�ാം 
പടി�ല് വെരെയ�ി നായാ�് വിളി� േശഷം മാളിക�ുറെ� 
മണിമ�പ�ിേല�് തിരിെകെയ�ും. 
അ�ാം ദിവസം തിരുവാഭരണ വിഭൂഷിതനായ ശാ��ാവിെ�� 
സ�ൽ��ിലു� തിട�ുമായി ഇേത എഴു���് 
ശരംകു�ിയിേല�ാണ് പുറെ�ടുക. വാദ�േഘാഷ�േളാെട 
തീെവ�ിയുൾെ�െട വർ� ശബളമായാണ് എഴു���് 
ശരംകു�ിയിെല�ു�ത്. മി� വർഷ�ളിലും എഴു���ിന് 
ആനയു�ാവാറുെ��ിലും ഇ�വണയി�. എഴു���് സമാപി� 
േശഷം വാദ�േമള�ളും തീെവ�ികളും െകടു�ിയാണ് 
മാളിക�ുറേ��് തിരിെ��ുക. ആറാം ദിവസം മാളിക�ുറ�് 
മണിമ�പ�ിനു മുൻപില് പരിഹാര�കിയയുെട ഭാഗമായി ൈചതന� 
ശു�ി�് േവ�ി മലൈദവ�ൾ�ായി ഗുരുതി പൂജ നട�ും. ഗുരുതി 
പൂജ�് േശഷം അ�് രാ�തി മാളിക�ുറേ��് ആർ�ും �പേവശനമി�. 
കളെമഴു�്, ഗുരുതി, കളെമഴു�് പാ�് മുതലായവ പാര�ര�മായി 
നട�ു�ത് റാ�ി കു��ാ�് കുടുംബ�ിെല കുറു�ൻമാരാണ്. 
മണിമ�പ�ിെല കാർമിക �ാനം, സ�ിധാന�് നി�ും 
പ�യിേല�് ആറാ�ിനും പ�ിേവ��ും േപാകുേ�ാള് 
അക�ടിേയകാനു� അവകാശം എ�ിവയും ഇവർ�ാണ്. കു��ാ�് 
കുടുംബ�ിെല രതീഷ് കുമാര്, ജയകുമാര്, അജി�് കുമാര് 
എ�ിവരാണ് കഴി� ഇരുപത് വർഷമായി ചട�ുകൾ�് േനതൃത�ം 
നൽകു�ത്. 
എരുേമലി പു��ൂ�ില് കുടുംബ�ിനാണ് നായാ�് വിളി�ു� 
അവകാശം. അ��െ�� ജീവചരി�ത�ിെല വ�നം മുതല് �പതി�� 
വെരയു� 576 ശീലുകളാണ് നായാ�് വിളിയില് ഉൾെ�ടു�ത്. 
പതിെന�ാം പടി�് താെഴയു� നിലപാ� �റയില് നി�ാണ് നായാ�് 
വിളി�ു�ത്. െതേ�ാ�് േനാ�ി നി�ാണ് നായാ�് വിളി�ുക. നായാ�് 
വിളി�ു�യാള് ഓേരാ ശീലുകളും െചാ�ുേ�ാള് കൂെടയു�വര് 
ആചാരവിളി മുഴ�ും. പ�ിേവ��ുറു�ായ പി.ജി.മേഹഷാണ് നായാ�് 
വിളി�ു�ത്. ആര് അനു, നിധിന് കൃ��, ദിപു കൃ��, ജിതിന് കൃ��, 
മിഥുന് കൃ��, േഗാകുല് രാജ്, സൂരജ്, ആഷിഷ്, ആഷി�് എ�ിവരാണ് 
സംഘ�ിലു�ത്. 
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള് (18.01.2021) 
......... 
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല് 
5 ന്.... നട തുറ�ല് 
5.05 ന് ....അഭിേഷകം 
5.20 ന് ...ഗണപതി േഹാമം 
6 മണി മുതല് 11 മണി വെര  െന�ഭിേഷകം 
7.30 ന്  ഉഷപൂജ 
7.45 മുതല് ഉദയാ��മനപൂജ 
11.30. ന് ..25 കലശാഭിേഷകം 
തുടർ�് .....കളഭാഭിേഷകം 
12.30ന്  ......ഉ�പൂജ 
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല് 
5 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 
6.30ന്... ദീപാരാധന 
6.45 ന് ...പടിപൂജ 
8 മണി�്  ...അ�ാഴപൂജ 
േശഷം മണിമ�പ�ില് നി�ു� എഴുെ���്.... 
തുടർ�്  ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി �ശീേകാവില് നട 
അടയ്�ും. 
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