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മ�ലകാല ഉ�വ�ിന് ഭ�ിസാ്ര�മായ സമാപനം; 
മകരവിള�് ഉ�വ�ിനായി 30-ന് നടതുറ�ും 
 
ശരണം വിളികളാല് മുഖരിതമായ നാൽ��ിെയാ�  ുദിവസെ� 
മ�ലകാല തീർഥാടന�ിന് സമാപനം കുറി� ്ഇ�െല മ�ലപൂജ 
(ഡിസംബര് 26) നട�ു. രാവിെല 11.40 നും 12.20 നും മേ��യു� മീനം രാശി 
മുഹൂർ��ില് ത��ി ക��രര് രാജീവര് മുഖ�കാർമികത�ം വഹി�ു. 
േമല്ശാ�ി ജയരാജ ്േപാ�ി സഹകാർമികനായി. വിേശഷാല് കളഭാഭിേഷകവും 
25 കലശവും നട�ു.  
 
ത� അ�ി ചാർ�ിയ അ�� വി�ഗഹ�ിെ�� അനിർവചനീയമായ 
ൈചതന��ിെ�� ദര്ശന സാഫല�േ�ാെടയാണ് അ�� ഭ�ര് 
മലയിറ�ിയത്. തിരുവിതാംകൂര് മഹാരാജാവായിരു� �ശീചി�ിര തിരുനാള ്
ബാലരാമ വർമയാണ് മ�ല പൂജയ�്ു ചാർ�ു�തിനു� 450 പവന് 
തൂ�മു� ത�അ�ി 1973-ല് നടയ്�ുവ�ത്. ഭ�ിസാ��മായ 
അ�രീ��ില് 22 ന് ആറൻമുള പാർഥസാരഥി േ��ത�ില് നി�ും 
പുറെ�� ത� അ�ി േഘാഷയാ�ത െവ�ിയാ� � ൈവകി� ്6.22നാണ് 
സ�ിധാനെ��ിയത്. െവ�ിയാഴ്� ൈവകി�് 6.30ന് ത� അ�ി 
ചാർ�ിയു� മഹാ ദീപാരാധനയും നട�ു.  
 
ശനിയാ� � രാ�തി ഹരിവരാസനം പാടി 9 മണി�് നട അട�ു�േതാെട 
ഇ�വണെ� മ�ലകാല�ിന് സമാപനമാകും. മകരവിള� ്
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ഉ�വ�ിനായി ഡിസംബര് 30ന് ൈവകി�◌്് അ�ിന് നടതുറ�ും. 31 മുതല് 
2021 ജനുവരി 19 വെരയാണ് മകരവിള� ്ഉ�വ കാലം. ഡിസംബര് 31 മുതല് 
ഭ�ർ�് �പേവശനം ഉ�ാകും. ജനുവരി 14 നാണ് മകരവിള�.് 
 
മ�ല പൂജാ സമയ�് �ശീേകാവിലിന് മു�ില് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം 
േബാർഡ് �പസിഡ��് അഡ�.എന്.വാസു, േദവസ�ം ക�ീഷണര് 
ബി.എസ്.തിരുേമനി, േപാലീസ ്ഐ.ജി. എസ.് �ശീജി�,് ചീഫ് എൻജിനിയര് 
കൃ��കുമാര്, എക് സിക�ൂ�ീവ് എൻജിനിയര് അജിത് കുമാര്, സ�ിധാനം 
േപാലീസ ്സ് െപഷ�ല് ഓഫീസര് എ.എസ.്രാജു തുട�ിയവരും മ�് വിശി� 
അതിഥികളും സ�ിഹിതരായിരു� .ു 
 
...പരിസമാ��ിയായത ്േകാവിഡ് പ�ാ�ല തീർ�ാടന�ിന്... 
 
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിലാണ ്ഇ�വണെ� മ�ലകാലം 
പൂർ�ിയാ�ിയെത� �പേത�കതയുമു�്. േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാളിെ�� 
ഭാഗമായി തീർഥാടകരുെട എ�ം തുട��ില് ആയിരെമ� നിലയില് 
പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു. പി�ീട് ബ�െ�� ക�ി�ികളുെട 
വിലയിരു�ലിെ�� അടി�ാന�ില് ര�ായിരമായും തുടർ�് 
മൂവായിരമായും ഭ�രുെട എ�ം വർധി�ി� .ു മ�ല പൂജയ�്ും 
മകരവിള�ിനും അ�ായിരവുമാ�ി. േകാവിഡ് േരാഗബാധയിെ��് 
�ിരീകരി� േശഷം മാ�തമാണ് നില�ലില് നി�് ഭ�െര പ�യിേല�ും 
തുടർ�് സ�ിധാനേ��ും �പേവശി�ി�ത്. ഇതിനായി നില�ലില് ലാബ് 
ഉൾെ�െടയു� സൗകര��െളാരു�ിയിരു� .ു ഇതിന് പുറേമ വലിയനട��ല് 
മുതല് ഭ�െര െതർമല് സ് കാനര് ഉപേയാഗി�് പരിേശാധി� േശഷമാണ ്
പതിെന�ാംപടി കയ�ിയത്. സാമൂഹ� അകലം പാലി�ായിരു�ു ദര്ശന ക�ൂ. 
ഇതിനായി വലിയനട��ല് മുതല് േസാപാനം വെരയും 
മാളിക�ുറ�ുൾെ�െടയും ഭ�ർ�് നിൽ�ാനു� �ല�ള ്വര�് 
അടയാളെ�ടു�ിയിരു� .ു വിവിധയിട�ളില് സാനിൈ�സറും 
ലഭ�മാ�ിയിരു� .ു ഇതിന് പുറേമ ഭ�െര�ു� �ല�െള�ാം തെ� 
കൃത�മായ ഇടേവളകളില് അണുനശീകരണം നട�ുകയും െചയ�ു . 
 
േകാവിഡ് മുന് കരുതെലടു� േശഷമാണ് എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാെരയും 
േജാലിയില് �പേവശി�ാന് അനുവദി�ത്. സ�ർ�െമാഴിവാ�ാനായി 
ജിവന�ാർ�ും ചില നിയ��ണ�ള ്ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു. ജീവന�ാരിെല 
േകാവിഡ് ബാധ കെ��ു�തിനായി സ�ിധാന� ്ര�് �പാവശ�ം ആ��ിജന് 
പരിേശാധനാ ക�ാ�ും സംഘടി�ി�ിരു� .ു സ�ിധാന� ്വ�് േരാഗബാധ 
�ിരീകരി�വെര സിഎഫഎ്ൽ�ിസികളിേല� ്നീ�ു�തിനായി �പേത�കം 
സ�ീകരി� ആംബുലൻസും ഏർെ�ടു�ിയിരു� .ു 
 
തീർ�ാടകർ�ും സ�ിധാന� ്േസവനമനു�ി� ഏതാനും ജീവന�ാർ�ും 
േകാവിഡ് ബാധിെ��ിലും ആശ�കളി�ാെത മ�ലകാലം 
പൂർ�ിയാെയ�ാണ ്േദവസ�ം ബാർഡിെ�� വിലയിരു�ല്. േകാവിഡിെ�� 
പ�ാ�ല�ില് ഭ�രുെട എ��ിലും വരുമാന�ിലും കഴി� 
വർഷെ� അേപ�ി� ്സാരമായ കുറവാണ ്േരഖെ�ടു�യത്. 
 
സദർശന�ിെനെ��ാന് കഴിയാ� ഭ�ർ�ായി ശബരിമല സ�ാമി 
�പസാദം തപാല് മുേഖന ഭ�രുെട വീടുകളിെല�ി� ്നൽകു� പ�തിയും 
നട�ാ�ിയിരു�ു. േകാവിഡ് 19 െ�� പ�ാ�ല�ില് ഭാരതീയ തപാല് 
വകു�ുമായി േചർ�ാണ് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് തപാല് വഴി 



�പസാദ വിതരണം ആരംഭി�ത്. അരവണ, െന�്, കു�ുമം, മ�ള്, വിഭൂതി, 
അർ�ന �പസാദം എ�ിവ ഉൾെ�ടു� �പസാദ കി�ാണ ്ഇ�ര�ില് 
രാജ�െമ�ാടുമു� ഭ�ർ�് ലഭ�മാ�ിയത്. 
ഡിസംബര് 26 മുതല് ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ിയവെര മാ�തം 
�പേവശി�ി�ാല് മതിെയ�ാണ ്ൈഹേ�ാടതിയുേടയും സർ�ാരിെ��യും 
നിർേദശം. എ�ാല്, ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ി റിേ�ാർ� ്കി�ാനു� 
കാലതാമസവും െചലവും പരിഗണി� ്ആർടിപിസിആര് െട�ിന് പുറേമ 
ആർടി ലാ�് െട�്, എ�ക്��സ ്നാ�് എ�ീ ര�് െട�ുകളിേലെത�ിലും നട�ി 
െനഗ�ീവാകു�വെരയും സ�ിധാനേ�� ്�പേവശി�ി�ാന് 
തീരുമാനമായി�ു�്. 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി - (144)                                                                   
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