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ശബരിമല പ്രസാദത്തിന്റ െ തരാല് വിതരണം മാസ രൂജാ
സമയത്തും തുടരും;
തരാല് വഴി വിതരണം ന്െയത
ത ് 1.97 ക ാടി രൂരയുന്ട പ്രസാദം
ശബരിമല സവാമി പ്രസാദം തരാല് മുഖേന ഭക്തര്ക്െ
വീടുകളിെലത്തിച്ച്
ക
നല്ുല ന്ന രദ്ധതി മണ്ഡല - മകരവിളക് കാലത്തിന് ഖശഷവും
തുടരുെമന്ന് ഖദവസവം ഖബാര് ഡ അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഈ വര്ഷംഴ
തുടങ്ങിയ രദ്ധതി വന് വിജയത്തിെലത്തിയഖതാെടയാണ് മാസ രൂജാ
സമയത്തും തരാല് വിതരണം തുടരാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി
മണ്ഡല - മകരവിളക് തീര്ഥാഡ
ടന കാലം കഴിഞ്ും ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി
പ്രസാദത്തിനുള്ള ഓരക
ഡ റുകള് സവീകരികും. ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന
ഓരാഡ ര് പ്രകാരമുള്ള പ്രസാദത്തിെറ െ വിതരണം മാസ രൂജാ സമയത്ത്
നടത്തുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരികുന്നെതന്ന് ശബരിമല ഖദവസവം
എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര് വി.എസ്. രാഖജപ്ര പ്രസാദ് രറഞ്ു.
ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇതുവെര 1,97,55,900 രൂരായാണ് തരാല്
വഴിയുള്ള പ്രസാദ വിതരണത്തിലൂെട ലഭിച്ചത്. ഇതില് 1,09,75,500 രൂരാ
ഖദവസവം ഖബാരിവ
നും 87,80,400 രൂരാ തരാല് വകുപ്പിനും ലഭിച്ചു. 43,902
ഡ
പ്രസാദ കിറ്റുകളാണ് ഇതുവെര വിതരണം െെയത
ത ്.
െ
ഖകാവിഡ് 19 െറ രശ്ചാത്തലത്തില് ഭാരതീയ തരാല് വകുപ്പുമായി
ഖെര്ന്നാണ് തിരുവിതാംകൂര് ഖദവസവം ഖബാര് ഡ ് തരാല് വഴി പ്രസാദ
വിതരണം ആരംഭിച്ചത്. ഖകാവിഡ് മഹാമാരിെയത്തുടര്ന്ന് ശബരിമല

ദരAശ നത്തിെനത്തുന്ന ഭക്തരുെട എണ്ണം രരിമിതെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
ക ണെമന്ന
ഇഖതാെടയാണ് ഭക്തര്കന പ്രസാദം എത്തിച്ച് നല്യ
ഉഖേശയഖത്താെട തരാല് മുഖേന പ്രസാദ കിറ്റ് വിതരണം െെയ്യാന്
ഖദവസവം ഖബാര് ഡ ാ തീരുമാനിച്ചത്.
അരവണ, െനയ്യ്, കുങ്കുമം, മഞ്ള്, വിഭൂതി, അര്ച്ചന പ്രസാദം
എന്നിവയാണ് പ്രസാദ കിറ്റിലുള്ളത്. ആദയം
ഉെള്പ്പാടുത്തിയിരുെന്നങ്കിലും ഖകട് വരാന് സാധയതയുള്ളതിനാല് കിറ്റില്
നിന്നും അപ്പം ഒഴിവാകി. ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖേന ബുക് െെയ്യുന്നവപ്ര്ക
അരവണ പ്രസാദം സ്ീപ ഡ് ഖരാസ്റ്റിലൂെട എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും
ക
രാലിച്ച് ഖരാസ്റ്റ്മാന് വീടുകളിെലത്തിച്ച് നല്ുംറ
. ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്
രണമടച്ചാണ് അരവണ പ്രസാദം ബുക് െെഖയ്യണ്ടത്. ഇതിനായി പ്രഖതയക
അഖരക്ഷാ ഖഫാം രാജയെമമ്പാടുമുള്ള ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില്
ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട്.
450 രൂരായാണ് ബുകിംഗ് ൊര് ജ ി. ഇതില് 250 രൂരായാണ് അരവണ
നിരിക
ന് ലഭികുക. രാഴ്സല്,
മ ച്ച് കകമാറുന്ന ഖദവസവം ഖബാരിയ
ഡ
പ്ടാന് ് ൂഖരാഖര്ട്ടഷന് ഇനങ്ങളില് 200 രൂര തരാല് വകുപ്പിനാണ്.
രാജയത്തിെറ െ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള ബുകിംഗിെറ െ
വിശദാംശങ്ങള് രമ്പ പ്തിഖവണിയിെല ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ്
ലഭികുന്നത്. ഇതിെറ െ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവിെട നിന്നും ഇ-െമയില് വഴി
ക ി . ഇതിന്
സന്നിധാനെത്ത ഖദവസവം ഓഫീസിഖലക് ഓരറ
ഡ ര് നല്ും
ക
ഖദവസവം ഓഫീസില് നിന്ന് അനുമതി നല്ുഫ
ന്നഖതാെട സന്നിധാനെത്ത
െ
പ്ലാറില് അരവണ നിരിമ ് ച്ച് ടിന്നിലാകും. ഇഖതാെടാപ്പം െനയ്യ്, കുങ്കുമം,
മഞ്ള്, വിഭൂതി എന്നിവയും പ്രഖതയകം രായ്ക് െെയ്യും. ഖക്ഷപ്തത്തില്
ക
നിന്ന് നല്ുല
ന്നത് ഖരാെല തെന്ന അര്ച്ചയ
ന പ്രസാദം ഇലയില്
െരാതിഞ്ാണ് കിറ്റില് നിറയ്കുന്നത്. ഇവ സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് രമ്പ
പ്തിഖവണി ഖരാസ്റ്റ് ഓഫീസിഖലക് ഖദവസവം ഖബാര്് ക എത്തികും.
ഇവിെട നിന്നും ബുക് െെയവ
ത ര്ക് തരാല് വകുപ്പ് പ്രസാദെമത്തിച്ച്
ക
നല്ുംഞ.
തരാല് മുഖേനയുള്ള പ്രസാദ വിതരണത്തിന് മികച്ച
പ്രതികരണമാണ് ഭക്തരില് നിന്നും ലഭികുന്നെതെന്നന്നും വരും
വര്ഷിങ്ങളിലും ഇത് തുടരുെമന്നും തിരുവിതാംകൂര് ഖദവസവം ഖബാര് ഡ ്
അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
കൗണ്ടര് വഴി വിതരണം െെയത
ത ് 5.37 ഖകാടിയുെട അരവണ
ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇതുവെര ശബരിമല സന്നിധാനെത്ത അരവണ
കൗണ്ടറുകള് വഴി വിതരണം െെയത
ത ് 53780170 രൂരായുെട അരവണ. ഒരു
ടിന് അരവണക് 80 രൂരായാണ് ഖദവസവം ഖബാര്് ട ഈടാകുന്നത്.
ഇത്തരത്തില് 226175 ടിന് അരവണയാണ് വിറ്റത്. ഈ വകയില് 18094000
രൂരാ ലഭിച്ചു. ഇതിന് രുറഖമ 10 ടിന്നുകള് ഉെള്പ്പണ
ടുന്ന ഒരു ബണ്ടില്
അരവണയും പ്രഖതയകം രാകറ്റിലാകി വില്പ്പന
നക് എത്തിച്ചിരുന്നു. 810
രൂരായാണ് ഒരു ബണ്ടില് അരവണയുെട വില. 44057 ബണ്ടില്
അരവണയാണ് ഇത്തരത്തില് വിതരണം െെയത
ത ്. ഈ വകയില് 35686170
രൂരാ ഖദവസവത്തിന് ലഭിച്ചു.

(രി.ആര്. ശബരി - (212)
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ഡിജിരി ശബരിമലയില് ദരlശ നം നടത്തി
ന ഥ് െബഹ്റ ശബരിമല
സംസ്ഥാന ഖരാലീസ് ഖമധാവി ഖലാക്ാ
സന്നിധാനത്ത് ദരല
ശ നം നടത്തി. രാവിെല ഏഴരഖയാെട രമ്പയില് നിന്നും
രുറെപ്പട്ട അഖേഹം ഒമ്പത് മണിഖയാെട ദരaശ നത്തിനായി
ഖസാരാനത്തിെലത്തി. പ്ശീഖകാവിലിന് മുന്നില് കാണികയര്പ്പിത
ച്ച്
െതാഴുത ഖരാലീസ് ഖമധാവിക് പ്രസാദം നല്ിക ാ . തുടര്ന്ന്
ശ
ഠ ്
മാളികപ്പുറെത്തത്തിയ അഖേഹത്തിന് ഖമല്ാം
ന്തി രജില് നീലകണ്ന
ഠ ് രാജീവെരയും
നമ്പൂതിരി പ്രസാദം നല്ിക ി . രിന്നീട് തപ്ന്തി കണ്ര
ഖമല്ാശ ി ന്തി വി.െക. ജയരാജ് ഖരാറ്റിെയയും സരരിശ ് ച്ചു. ഇഖതാെടാപ്പം
സന്നിധാനെത്ത ഖദവസവം എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസിലും ഡിജിരി
ത വിെന വീണ്ടും
സരരനനം
നടത്തി. തുടര്ന്ന് മടങ്ങിെയത്തി ശാസ്ാ
ശ
െതാഴുത ഖശഷമാണ് ഖസാരാനത്തില് നിന്നുമിറങ്ങിയത്. താെഴെയത്തിയ
അഖേഹം രതിെനട്ടാം രടിക് മുന്നിെലത്തി െതാഴുതു. ഇതിന് ഖശഷം
വാവര് നടയിെലത്തി കാണികയര്പ്പിത
ച്ച് വണങ്ങി പ്രസാദവും വാങ്ങി.
ഏതാനും സമയം സന്നിധാനം റസ്റ്റ് ഹൗസിെലത്തി വിപ്ശമിച്ച ഖശഷമാണ്
അഖേഹം മടങ്ങിയത്. മകന് അനീത് ഖതജിയും ഡിജിരിഖയാട്
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സന്നിധാനം ഖദവസവം എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസര്
വി.എസ്.രാഖജപ്ര പ്രസാദ്, സന്നിധാനം ഖരാലീസ് സ്െരഷല് ഓഫീസര്

എന്.വിജയകുമാര് എന്നിവരും ഉന്നത ഖരാലീസ് ഉഖദയാഗസ്ഥരും
ഡിജിരിെയ അനുഗമിച്ചു.
(രി.ആര്. ശബരി - (213)
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ശബരിമലയില് ന്വര്്വല്
കലാ നാഥ്
്
ന്ബഹ്റ

യൂ സംവിധാനം തുടരും: ഡിജിരി

ശബരിമലയില് വരും വര്ഷങ്ങളിലും െവര്ച്ചവല് കയൂ സംവിധാനം
തുടരുെമന്ന് സംസ്ഥാന ഖരാലീസ് ഖമധാവി ഖലാക്നാഥ് െബഹ്റ
അറിയിച്ചു. ശബരിമലയില് ദര ശ നം നടത്തിയ ഖശഷം
സംസാരികുകയായിരുന്നു അഖേഹം. ഈ വര്ഷെത്ത ശബരിമല
തീര്ഥാക
ടനത്തിനായി ഖരാലീസ് പ്രഖതയക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ്
ഏെര്പ്പട
് ുത്തിയത്. ശബരിമലയുെട െരിപ്തത്തില് ഇത്തരെമാരു
മുെന്നാരുകം ആദയമായാണ്.
ഖകാവിഡ് 19 െറ െ രശ്ചാത്തലത്തില് ശബരിമലയിെലത്തുന്ന
ഭക്തെര ദരആ
ശ നത്തിന് ഖശഷം സുരക്ഷിതരായി മടകി അയകുക
എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷയം. ദരര
ശ നത്തിെനത്തുന്ന ഭക്തരുെട എണ്ണം
രരിമിതെപ്പടുത്തി െവര്ച്ചവല് കയൂ വഴി ഓകണ്് ല ന് ബുക് െെയവ
ത ര്ക്
മാപ്തമാണ് ഈ വര്ഷം ശബരിമലയിഖലക് പ്രഖവശനം അനുവദിച്ചത്. ഈ
സപ്മ്പദായം ഏെറ ഗുണം െെയുത .
ഖരാലീസുകാര് സവയം സുരക്ഷയും ഭക്തരുെടയും
ജീവനകാരുഖടയും സുരക്ഷയും ഖനാഖകണ്ട സാഹെരയമായിരുന്നു
നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിലും ഈ സാഹെരയം ഖരാലീസ്
ഉഖദയാഗസ്ഥര് വളെര മികച്ച രീതിയില് രരാതികിടയില്ലാത്തവിധം

കകകാരയം െെയുത . ഇതര വകുപ്പുകളുമായി ഖെര്ന്ന് നടത്തിയ വിവിധ
പ്രവര്ത്തന
ര ങ്ങളും ഇതില് ഉെള്പ്പാടും.
ആഖരാഗയ വിഭാഗം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഖസവനമാണ്
ശബരിമലയില് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശബരിമലയില് ഖസവനത്തിെനത്തിയ
ഏതാനും ഖരാലീസുകാര് ഖകാവിഡ് ബാധിതരാെയങ്കിലും തുടര്ന്നുള്ള
പ്രവര്ത്തന
് ങ്ങളില് ഇെതാരു അനുഭവ രാഠമാകി.
ക
ഖരാഗപ്രതിഖരാധത്തിന് മുന്ഗണന നല്ിന
യുള്ള
സുരക്ഷാപ്കമീകരണങ്ങളാണ് രിന്നീട് നടപ്പാകിയെതന്നും ഡിജിരി
രറഞ്ു.

(രി.ആര്. ശബരി - (214)
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ട ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരി്ു
രമ്പയില് റവനയൂ ഇന്്്er ന്രക്ര
ശബരിമല ഡയൂട്ടിെകത്തിയ റവനയൂ വകുപ്പ് ഉഖദയാഗസ്ഥന്
ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. െതാടുരുഴ ലാറ്sഡ
അകവിസിഷന്
ട
ഓഫീസിെല റവനയൂ ഇന് ്ന്െരക്ര് െതാടുരുഴ െരരുമ്പള്ളിച്ചിറ
രുതുപ്പറമ്പില് ജി.അഭിലാഷാണ് (47) മരിച്ചത്. ജനുവരി 11 നാണ് ഇഖേഹം
രമ്പയില് ഖജാലിെകത്തിയത്. 17ന് രാപ്തി ഭക്ഷണ ഖശഷം മുറിയില്
വിപ്ശമികാനായി ഖരായ അഭിലാഷിെന 18ന് രാവിെല മരിച്ച നിലയില്
കെണ്ടത്തുകയായിരുന്നു.
രമ്പ ഖരാലീസിെറ െ ഖനതൃതവത്തില് ഇന്കവന
സ്റ്റ് നടരടികള്
രൂര്ത്തിയാകി. തുടര്ന്ന് മൃതഖദഹം ഖകാട്ടയം െമഡികല് ഖകാളജിഖലക്
ഖരാസ്റ്റ് ഖമാര്ട്ട്ത്തിന് അയച്ചു. ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണം
സംഭവിച്ചുെവന്നാണ് ഖരാലീസിെറ െ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ദ
വിവരമറിഞ്് െതാടുരുഴ തഹസില്ാരര്
െക.എം.ഖജാസുകുട്ടി,
ദ
പ
എല്.ആര്. തഹസില്ാരര് വി.ആര്.െപ്രറിഭ ള്ള, െഹഡ്കവാഖര്ട്ടത
ഴ്സ്
ദ
തഹസില്ാ് ര് ഒ.എസ്. ജയകുമാര് എന്നിവരും ബന്ധുകളും ഖകാട്ടയം
െമഡികല് ഖകാളജിെലത്തി. ഖകാവിഡ് െടസ്റ്റിന് ഖശഷം െൊവ്വാഴ്ച്ച
ക
ഖരാസ്റ്റ്ഖമാര്ട്ടം നടത്തുന്ന മൃതഖദഹം ബന്ധുകള്ക് വിട്ടുനല്
ാ
ും
.
രജിസ്ഖപ്ടഷന് വകുപ്പിെല സീനിയര് ക്ലര്ക് സിനി സുകുമാരനാണ്
ഭാരയ. മകള് അഭിരാമി, ആദിതയ (ഇരുവരും വിദയാര്ഥിെ
കള്). കാരിഖകാട്,
ഭരണങ്ങാനം വിഖല്ലജ് ഓഫീസുകള്, െതാടുരുഴ താലൂക് ഓഫീസ്,

ഡ
ലാറ്Y
കപ്ടബയൂണല് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില് അഭിലാഷ് ഖസവനം
അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം രിന്നീട്.
(രി.ആര്. ശബരി - (215)
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മ രവിളക്ക് തീര്ഥാടനം: ശബരിമല കേപ്തനട 20 ന് അടയ്ക്കും;
ഭക്തര്ക്ക് പ്രകവശനം 19 വന്ര മാപ്തം, മാളി പ്പുറത്ത് ഗുരുതി 19 ന്
രാപ്തി
മകരവിളക് തീര്ഥാടനത്തിന് 19ന് രാപ്തി മാളികപ്പുറത്ത് നടകുന്ന
ഗുരുതിഖയാെട സമാരനമാകും. 19ന് രാപ്തി 8.30 ന് അത്താഴരൂജ. 8.50
പ തിന് പ്ശീഖകാവില് നട
മണിക് ഹരിവരാസന സങ്കീര്ത്തനം രാടി ഒറന
അടയ്കും. ഖശഷം മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി. അയ്യപ്പഭക്തര്ക് 19ന് കൂടി
മാപ്തെമ ദരശനത്തിനുള്ള
അനുമതി ഉള്ളൂ. 20ന് രാവിെല അഞ്ചിന് നട
ശ
തുറകും. തുടര്ന്ന് നിരാമ ുലയവും രതിവ് അഭിഖഷകവും നടകും. 5.15 ന്
ഗണരതി ഖഹാമം. ഖശഷം ആറുമണിഖയാെട തിരുവാഭരണ ഖരടകങ്ങള്
വഹിച്ച് ഖരടകവാഹകര് രതിെനട്ടാംരടിയിലൂെട രന്തളഖത്തകുള്ള
മടകയാപ്ത ആരംഭികും. തുടര്ന്ന് ശബരിമലയിലുള്ള രന്തളം
രാജകുടുംബാംഗങ്ങള് അയ്യപ്പദരംശ നത്തിനായി എത്തിഖച്ചരും. ഈ
സമയത്ത് ഖസാരാനഖത്താ തിരുമുറ്റഖത്താ മറ്റാര്കും തെന്ന പ്രഖവശനം
ഉണ്ടാവില്ല. ദര ശ നം രൂര്ത്തിയായാല് ഉടന് തെന്ന ഹരിവരാസനം രാടി
ശ
നട അടയ്കും. തുടര്ന്ന് ഖമല്ാത
ന്തി രതിെനട്ടുരടികള് ഇറങ്ങി വന്ന്
െ
പ്ശീഖകാവിലിെറ താഖകാല് കകമാറും. അങ്ങെന ഈ വര്ഷുെത്ത
ക
തീര്ഥാവ
ടനത്തിന് സമാപ്ിത യാകും. കുംഭമാസ രൂജകള്ാഈള്
യി ശബരിമല
ഖക്ഷപ്തനട െഫപ്ബുവരി 12 ന് കവകുഖന്നരം തുറകും. 17 ന് രാപ്തി നട
അടയ്കും.

(രി.ആര്. ശബരി - (216)
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രാജപ്രതിനിധി

ള് ശബരിമലയില് ദര,ശ നം നടത്തി

ശബരിമല മണ്ഡലകാല ഉത്സവത്തിെറ െ സമാരനത്തിന് മുഖന്നാടിയായി
വര്ഷങ്ങ
മ ളായി തുടരുന്ന ആൊരത്തിെറ െ ഭാഗമായി രന്തള
രാജപ്രതിനിധികള് ശബരിമലയില് ദരനനം
നടത്തി.
ശ
രാജപ്രതിനിധികളായ പ്രദീര് കുമാര് വര്മം
, സുഖരഷ് വര്മാ
എന്നിവരാണ് ശബരിമലയിെലത്തിയത് . ശബരിമലയില് നടന്ന
ഠ ര് രാജീവരില് നിന്നും
കളഭാഭിഖഷകത്തില് രങ്കടുകുകയും തപ്ന്തി കണ്ര
പ്രസാദം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും െെയുത .
ഠ ര് രാജീവര്,
തുടര്ന്ന് രാജപ്രതിനിധികള് ശബരിമല ഖക്ഷപ്ത തപ്ന്തി കണ്ര
ശ
ശബരിമല ഖമല്ാശ ാ ന്തി വി.െക. ജയരാജ് ഖരാറ്റി, കീഴ്ാന്തികാര്
,
കഴകകാര് തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗത്തില് ശബരിമല ഖക്ഷപ്തവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടവര്കല ആൊരരരമായി നല്ിക ് വരുന്ന ഉരഹാര
സമെര്പ്പ
ണവും നടത്തി. ബുധനാഴ് ച രാവിെല ഇവര് മടങ്ങും.
(രി.ആര്. ശബരി - (217)
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ശബരിമലയിന്ല നാളന്ത്ത െടങ്ങു ള് (19.01.2021)
.........
രുലെര്ച്ച 4 മണിക് രള്ളി ഉണര്ത്തല
) ്
5 ന്.... നട തുറകല്
5.05 ന് ....അഭിഖഷകം
5.15 ന് ...ഗണരതി ഖഹാമം
7.30 ന് ഉഷരൂജ
12 ന് ..25 കലശാഭിഖഷകം
12.30ന് ......ഉച്ചരൂജ
1 മണിക് ഖക്ഷപ്തനട അടയ്കല്
5 മണിക് ഖക്ഷപ്തനട തുറകും
6.30ന്... ദീരാരാധന
8.30 ന് അത്താഴരൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം രാടി 9 മണിക് മണിക് പ്ശീഖകാവില് നട
അടയ്കും.
(രി.ആര്. ശബരി - (218)
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ശരം

ുത്തിയികലക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തി

ശബരിമലയില് മകരവിളക് മഖഹാത്സവഖത്താടനുബന്ധിച്ച് മാളികപ്പുറം
മണിമണ്ഡരത്തില് നിന്നുമുള്ള എഴുന്നള്ളത്തുകള് സമാരിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച്ച ശരംകുത്തിയിഖലക് അവസാന ദിവസെത്ത എഴുന്നള്ളത്ത്
നടത്തി. അത്താഴരൂജക് ഖശഷം മാളികപ്പുറത്ത് നിന്നും രുറെപ്പട്ട
എഴുന്നള്ളത്തില് രന്തളം െകാട്ടാരത്തില് നിന്നുള്ള രാജപ്രതിനിധികളും
ത വിെറ െ
രെങ്കടുത്തു. തിരുവാഭരണ വിഭൂഷിതനായ ശാസ്ാ
സങ്കല്പ്പത
ത്തിലുള്ളതിടമ്പുമായാണ് എഴുന്നള്ളത്ത് നടത്തിയത്.
ഠ ് നമ്പൂതിരിയാണ്
മാളികപ്പുറം ഖമല്ാ്ശ
ന്തി രജില് നീലകണ്ന
എഴുന്നള്ളത്തിന് ഉരഖയാഗിച്ച തിടമ്പ് രൂജിച്ച്
കകമാറിയത്.തിരുവാഭരണെപ്പട്ടിഖയാെടാപ്പം െകാണ്ടുവന്ന
െകാടിെപ്പട്ടിയിെല െകാടി, തിടമ്പ്, കുട എന്നിവയുെള്പ്പ് െട
വാദയഖഘാഷങ്ങഖളാെട വര്ണ്ണ്ശബളമായായിരുന്നു
ശരംകുത്തിയിഖലകുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത്. മിക വര്ഷുങ്ങളിലും
എഴുന്നള്ളത്തിന് ആനയുണ്ടാവാറുെണ്ടങ്കിലും ഇത്തവണയില്ലായിരുന്നു.
എഴുന്നള്ളത്ത് സമാരിച്ച ഖശഷം അവിെട വച്ച് നായാട്ട് വിളിച്ചു. തുടര്ന്ന്
വാദയഖമളങ്ങളും തീെവട്ടികളും െകടുത്തിയാണ് മാളികപ്പുറെത്ത
മണിമണ്ഡരത്തില് തിരിെച്ചത്തിയത് .
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