
ആ�കാൽ ഭഗവതി േക്ഷ�ം

മാർച്ച് 1 മുതൽ 10 വെര
1195 കുംഭം 17 മുതൽ 26 വെര
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 'സർവ്വമംഗള മംഗല്യേ ശിലേ സർവ്വവാർത്ഥ സവാധിലേ
ശരല്യേ �തയേംബലേ ലേേി നവാരവായ്ീ നലമവാfസ്തുലത'

ഉ്ർന്നെ്ീക്കുല്വാൾ ഭൂമി പ്ര്വാമം ന്െയ്യുേ
അല്വാൾ ഈ ല്വാേം ന്െവാല്ി പ്രവാർത്ഥിക്കുേ.

'സമുദ്രേസലന ഭൂലമ പർവ്വതസ്തനമണ്ഡല്
േിഷ്ണുപത് നി നമസ്തുഭയേം പവാേസ്പർശം ക്ഷമസ്വ ലമ'

'ഹരിഃ ഹരിഃ ഹരിഃ'
പ്രഭവാതസ് നവാനലേളയിൽ ന്െവാല്ലുേ

'സമസ്ത ജഗേവാധവാര ശംഖ്െക്രഗേവാധര
ലേേ ലേഹി മമവാനുജ്ം യുഷ്മത്ീർത്ഥ നിലേേലന'

േിേലസന പ്രവൃത്ി ആരംഭിക്കുംമു്് പ്രവാർത്ഥിക്കുേ
'യവാം ലമധവാം ലേേഗ്വാഃ പിതരല്വാപവാസലത

തയവാ മമവാേയേ ലമ േയവാലനേ ലമധവാേിനം കുരു സ്വവാഹ'


ഉറങ്ംമു്് ഇപ്രേവാരം ന്െവാല്ലുേ
'രവാമസ് േന്ം ഹനുമന്ം വേനലതയം വൃലേവാേരം

ശയലന യഃ സ്മലരനെിതയേം ദഃസ്വപ്നത്യേ നശയേതി '
ആപേ്ഘട്ടത്ിൽ ന്െവാലല്ണ്ട പ്രവാർത്ഥന

'നമഃ ലേവാേണ്ഡ ഹസ്തവായ സന്ീകൃത ശരവായ െ
ഖണ്ഡിതവാഖി് വേതയേവായ രവാമവായവാപനെിേവാരല്'

ജീേിതത്ിന്് എല്വാ ആപനെിേവാര്ങ്ങൾക്കും 
ഐശ്വരയേത്ിനും ആറ്റുേവാൽ അമ്മന്യ ശര്ം പ്രവാപിക്കുേ

'ശര്വാഗത േീനവാർത് പരിത്വാ് പരവായല്
സർേസയേവാർത്ിഹലര ലേേി നവാരവായ്ീ നലമവാഽസ്തുലത'



ഭക്തജനങ്ങളേ,

	ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി	ളഷേത്രത്ിലെ	ഇല്ാല്ലലത്	ല�ാങ്ാെ	മള�ാത്സവം	
2020	മാർച്ച്	മാസം	ഒനാം	തീയതി	(1195	കംഭം	17)	ഞായറാഴ്ച	ആരംഭിക്കുക
യാണച്.	അളനദിവസം	രാവിലെ	9.30നച്	�ാടി	കാപ്പുലകട്ി	കടിയിരുത്തുന്നു.	
മാർച്ച്	ഒന്�താം	തീയതി	(കംഭം	25)	തിങ്ോഴ്ച	ല�ാങ്ാെ,	താെല്ാെി,	
കത്ി	ളയാട്ം,	പുറലത്ഴുലനള്ി്ച്	എനീ	ചടങ്ങുകൾ	ഭക്തിനിർഭരമായ	
അന്തരീഷേത്ിൽ	നടക്കുന്നു.	
മാർച്ച്	�ത്ാം	തീയതി	(കംഭം	26)	ലചാവ്ാഴ്ച	രാത്രി	9.20-നുള്	ശുഭമുഹൂർത്	
ത്ിൽ	കാ്ഴിച്ച്	കടിയിേക്കുന്നു.	രാത്രി	12.30	മണി്ച്	നടക്കുന	കരുതി	തർ്
ണളത്ാടു	കൂടിയാണച്	ല�ാങ്ാെ	മള�ാത്സവം	സമാ�ിക്കുനതച്.	
എല്ലാ	ഭക്തജനങ്ങളം	ഉത്സവ	ആള�ാഷങ്ങേിൽ	�ലങ്ടുത്ച്	അമ്മയുലട	
അനുഗ്ര�ത്ിനച്	 �ാത്രീഭൂതരാകണലമനച്	 അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.	 ഉത്സവം	
ഭംഗിയായി	നടത്തുനതിനച്	എല്ലാ	ഭക്തജനങ്ങളലടയും	സ�ായസ�കരണ
ങ്ങൾ	വിനയപുരസ്സരം	അഭ്യർത്ിച്ചുലകാള്ളുന്നു.	 	

ആറ്റുകാൽ	 	 	 	 	 ലസക്രട്റി
11.02.2020
    

ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി	ളഷേത്രം	ട്രസ്റച്
ആറ്റുകാൽ,	�ി.ബി	നമ്പർ	5805

മണ്ാടച്	�ി.ഒ,	തിരുവനന്തപുരം	-	695009

ള�ാൺ	:	0471-2456456	(ളഷേത്രം)
0471	-	2463130,	2455600,	2455700	(ഓ�ീസച്)	

E-mail : attukaltemple@bsnl.in
www.attukal.org



....
....

...
....

....
....

....
....

.....
......

..............................................................

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:
ഉത്സവത്ിലറെ	 പ്രധാന	 ചടങ്ങായ	 ളതാറ്ം�ാട്ിലൂലട	 �ാട്ടുകാർ	
ചിെ്തികാരത്ിലെ	 കണ്ണകിയുലട	 കഥ	 അവതരി്ിക്കുന്നു.	
ഓളരാ	 ദിവസവം	 �റയുന	കഥാഭാഗവം	 ചടങ്ങുകളം	 �രസ്പരം	
ബന്ധല്ട്വയാണച്.	ളദവിലയ	�ാടി	കടിയിരുത്ി	കഥ	തുടങ്ങുന്നു.
�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
എം.	പ്രഭാകരന്നായർ,	ലനടിയവിോകം	

രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
പ്രസാദഊട്ച്

-ാം
ഉത്സവം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ശിവന്.എൽ,	എസച്.എന്	ലവജിറ്ബിൾ,	ചാെ

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
െക്ഷി	ദർശന്,	ശിവം,	കമളെശ്വരം

4

മാർച്ച്	1	ഞായറാഴ്ച

രാവിലെ		 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 8.45	 െഷോർച്ന
	 9.30		 കാപ്പുലകട്ി	കടിയിരുത്ച്
	 11.30	 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 12.30	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന	 	 	 	

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം



....
....

...
....

....
....

....
....

.....
......

..............................................................

രാവിലെ	9.30	നച്	ളഷേത്രത്ിനച്	മുന്വശം	കരിയ്കകം	ശ്ീചാമുണ്ി	കൊ�ീഠം	ത്രിവിക്രമനും	സം�വം	
അവതരി്ിക്കുന	�ഞ്ാരി	ളമേം	ഉണ്ായിരിക്കുനതാണച്	

രാവിലെ	10.30	നച്	പ്രാർത്നാമണ്�ത്ിൽ	ഗീതാഞ്ജെി	ആചാര്യശ്ീമതി	സുധാതമ്പിയും	സം�വം	അവതരി്ിക്കുന	
ഭളക്ത്യാ�ാസന,	ആറ്റുകാൽ	അമ്മ	സ�സ്രനാമള്ാത്ര	ജ�വം	സങ്ീർത്നവം	ഉണ്ായിരിക്കുനതാണച്.

കൊ�രി�ാടികളലട	ഉദച്�ാടനം	വവകളനരം	6.30നച്	
സുപ്രസിദ്ധ	ചെച്ിത്രതാരം	അനുസിത്ാര	നിർവ്�ിക്കുന്നു.	

പ്രശ്	കവിയും	ഗാനരചയിതാവം	ചെച്ിത്രസംവിധായകനുമായ	ശ്ീ.	ശ്ീകമാരന്തമ്പിയ്ക്കുച് 
ളഷേത്രം	ട്രസ്റച്	ആറ്റുകാൽ	അംബാ	പുരസ്ാരം	നൽകി	ആദരിക്കുന്നു.

രാത്രി	 7.30		 സംഗീത്ളച്രി	ശ്ീവൽസന്	ലജ.ളമളനാന്
	 9.30		 �യൂഷന്	ലചവന	എക്ച്പ്രസച്	ബാറെച്
	 	 പ്രശ്	സംഗീത	സംവിധായകന്	ഇഷാന്	ളദവം
	 	 ചെച്ിത്ര	�ിനണി	ഗായകന്	നിഖിൽ	മാതയുവം	നയിക്കുന്നു
  
രാവിലെ	 5.00		 െേിതാസ�സ്രനാമം	ആറ്റുകാൽ	ളദവീ	വിൊസം NSS	വനിതാസമാജം	
	 6.30		 ഭക്തിഗാനാമൃതം ശ്ീ	ധർമ്മശാ്ാ	ളഷേത്രം,	�ാളങ്ങാടച്
	 7.30	 ഭക്തിഗാനാഞ്ജെി	�ി.	അനിൽകമാർ,	ള�ട്
 8.30	 ഭക്തിഗാനസുധ അനന്തശയനം	ഭക്തിഗാനസുധ,	ള�ാർട്ച്
 9.30		 സംഗീതാർച്ന	സന്ജന	വിശ്വനാഥച്,	മണ്ാടച്
	 10.30	 ഭക്തിഗാനസുധ ശിവരാമ�ിള്	സ്ാരക	NSS	കരളയാഗം,	വെിയവിേ
 11.30	 ഭക്തിഗാനാർച്ന ശ്ീെക്ഷി	NSS	വനിതാ	യൂണിറ്ച്,	ള�രൂർ്ട
വവകളനരം		5.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശ്ീ	സൂര്യ	ഡാന്സച്	&	ആർടച്സച്	അ്ാഡമി,	ലകാച്ി
	 6.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	ആറ്റുകാൽ	ളദവീ	വിൊസം NSS	വനിതാസമാജം
രാത്രി	 7.30		 തിരുവാതിര	ശ്ീ	അത്ിയറമഠം	ളദവീളഷേത്രം	ട്രസ്റച്
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം നന്ദന	ആർ	കിരിയത്ച്
	 9.00 നൃത്സന്ധ്യ ശ്ീ	ശിവവശെം	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്
 10.00	 നൃത്ാർച്ന ശ്ീമൂകാംബിക	കൊളഷേത്രം,	ലകാച്ി
 11.	00	 ശാസ്തീയനൃത്ം വവഷ്ണവി	രാളജന്ദ്രനും	സം�വം

രാവിലെ	 5.00		 ഭജന ആറ്റുകാൽ	ളദവി	ഭജന	സം�ം	
		 6.30		 ഭജന ശാ്മംഗെം	മ�ാളദവർ	ളഷേത്രം	വനിതാ	സം�ം
		 7.30		 ളദവീകീർത്നങ്ങൾ ളകാമേം	അമ്മയും	സം�വം
  10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശ്ീമ�ാെക്ഷി	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	ധനുവച്പുരം
	 11.00	 നങ്ങ്യാർകൂത്ച് രംഗശ്ീ	ആനി	ളജാൺസൺ
വവകളനരം	5.00	 സംഗീത്ളച്രി	സ്വാതി	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	മയൂസികച്	&	ആർട്ച്സച്
	 6.00		 തിരുവാതിര	വാൽ്ണ്ണാടി,	കാെടി	ഉ�സഭ
രാത്രി	 7.00		 തിരുവാതിര സംഗീതഭാരതി,	വത്ാടച്
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം ആര്യ	ലക.എസച്,	മണ്ാടച്
	 9.00	 നൃത്നൃത്്യങ്ങൾ ശിവാഞ്ജെി	കൊളഷേത്രം,	പൂജപ്പുര
	 10.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം പ്രഗതി	നാട്യകെ,	കരമന
	 11.00 ശാസ്തീയനൃത്ം ത്രയംബക	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്,	കമളെശ്വരം		
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അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

-ാം
ഉത്സവം

രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
പ്രസാദഊട്ച്

6

മാർച്ച്	02	തിങ്ോഴ്ച	

രാവിലെ	 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 11.30	 ഉച്പൂജ

ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 12.30	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ളദവിയുലട	വിവാ�ത്ിനുള്	ഒരു്ങ്ങലേ	കറിച്ച്	 �ാടുന്നു.	
ആടകൾ	ചാർത്ിയിരിക്കുന	ളദവിലയ	സ്തുതിക്കുന്നു.

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതിളഷേത്രം	ട്രസ്റച്
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രാവിലെ		 9.00	 സമ്പൂർണ്ണ	ഗീതാ�ാരായണം
	 	 ആറ്റുകാൽ	ഗീതാപ്രചാരസഭ
വവകളനരം	 5.00	 ഭരതനാട്യം	കൊളഷേത്ര	ജിഷാരാ�വം	സം�വം
	 6.00	 സ്വാതി	നൃളത്ാൽസവം	ളമാ�ിനിയാട്്ളച്രി	രുദ്രപ്രിയ,	കഴക്കൂട്ം
രാത്രി		 7.00	 ഗാനളമേ	'ആ്ിൾ	ട്രീ	സിനിമാസച്'	അവതരി്ിക്കുന	
	 	 ലമളൊഡിയസച്	ഗാനളമേ:	ലകാല്ലം	ളമാ�ന്,	ളറാഷന്,	
	 	 ളഡാ.ശ്ീളദവി	നാരായണന്,	അനുപ്രവീൺ	എനിവർ	അവതരി്ിക്കുന്നു
	 9.30		 	നാടന്�ാട്ച്	അവതരണം		ചാെക്കുടി	പ്രസീദയും	സം�വം	

രാവിലെ	 5.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം സൗ�ർണ്ണിക	സതച്	സംഗച്സമിതി,	�ാ്നംളകാടച്
	 6.00		 ഭജന ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി	ളസവാ	സം�ം
		 7.00	 ഭക്തിഗാനസുധ ശ്ീഭദ്ര	സംഗീത	സഭ,	മെയിന്കീഴച്
 8.00	 സംഗീതാർച്ന	ളറാസച്	ലഡയിൽ,	കേി്ാന്കേം
  9.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം വനമാെീ	നാരായണീയ	സമിതി,	�ാൽക്കുേങ്ങര
	 10.00	 നാരായണീയ	�ാരായണം രാജം	സദാശിവന്	നായർ
 11.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ളതവാരത്ച്	വിഷ്ണു	നാഗരാജ	നാരായണ	സമിതി
വവകളനരം	 5.00	 നൃത്സന്ധ്യ	നൂപുര	കൊളഷേത്ര,	ശ്ീകാര്യം
	 6.00		 നൃത്സന്ധ്യ	സ്വ്ികച്	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്
രാത്രി	 7.00		 ഭരതനാട്യം ളദവകി	എസച്.നായർ
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം വരദമുദ്ര,	�ാൽകേങ്ങര
	 9.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം ശ്ീമൂകാംബിക	നൃത്	സംഗീത	വിദ്യാെയം,	നഗരൂർ
 10.00	 ഗാനളമേ	അമ്മ	ഓർ്സ്ട്ര,	ലവള്യമ്പെം.

 രാവിലെ		 5.00		 ഭജന കട്ത്െ	ളദവീളഷേത്രം	ഭജനസം�ം,	കവടിയാർ	
		 6.00		 ഭജന NSS	വനിതാസമാജം,	കര്യാത്ി
		 7.00		 ഭജന ആറ്റുകാൽ	ളദവീ	വിൊസം	NSS	വനിതാസമാജം
 8.00		 �രിമുരേിക	�രികമാർ
  9.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം	തുറുവി്ൽ	NSS	കരളയാഗം
	 10.00	 ചാക്യാർകൂത്ച്	കൊമണ്െം	ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
 11.00		 ഭക്തിഗാനളമേ	തുേസീ	തീർത്ം,	ആറ്റുകാൽ
വവകളനരം		 5.00		 ഭജന	രാധാഭായിയും	സം�വം,	ആറ്റുകാൽ
	 6.00		 ഭജന	ആർട്ച്	ഓ�ച്	െിവിംഗച്	�ാ്ിലനസച്	ലസറെർ,	ആറ്റുകാൽ
 7.00	 ശാസ്തീയ	നൃത്ം ലഷ�നാസും	ളദളവശും
രാത്രി	 8.00		 തിരുവാതിര ദശപുഷ്ം,	മെയാേ	ബ്ാഹ്മണ	സമാജം.
 8.30		 തിരുവാതിര ആവണി	തിരുവാതിര	ഗ്രൂ്ച്,	അരുവി്ര
	 9.00	 ശാസ്തീയ	നൃത്ം ഉഷസ്സച്,	നാട്യാെയം
 10.00	 ശാസ്തീയ	നൃത്ം ചിെലമ്പാെി	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	മുട്ത്റ
 11.00	 തിരുവാതിര രംഗച്	�ീഠച്	ഇന്സ്റിറ്യൂട്ച്	ഓ�ച്	ല�ർള�ാമിംഗച്	ആർട്ച്സച്   

രാവിലെ	9	മണിമുതൽ	പ്രാർത്നാമണ്�ത്ിൽ	െേിതാ	സ�സ്രനാമജ�ം	-	ശ്ീസത്യസായി	ളസവ	ഓർഗവനളസഷന്
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മാർച്ച്	03	ലചാവ്ാഴ്ച	

രാവിലെ		 4.00	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 4.30	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.00	 അഭിളഷകം
	 5.30	 ദീ�ാരാധന
	 6.15	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.30	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 6.45	 കേഭാഭിളഷകം
	 7.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന
 9.00 കത്ിളയാട്	�താരംഭം
   
ഉച്യ്കച്	 12.00	 ഉച്പൂജ	
	 12.30	 ദീ�ാരാധന
	 12.45	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന
രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

	 4.30	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.00	 അഭിളഷകം
	 5.30	 ദീ�ാരാധന
	 6.15	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.30	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 6.45	 കേഭാഭിളഷകം
	 7.30	 �ന്തീര

-ാം
ഉത്സവം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ഒരു	ഭക്തലറെ	വക

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ളകാവെനും	 ളദവിയുമായുള്	 വിവാ�ത്ിലറെ	 വർണ്ണന	
കോണച്	ഈ	ദിവസം	�ാടുനതച്.	ഈ	ഭാഗം	മാെപ്പുറം	
�ാലട്നച്	അറിയല്ടുന്നു.

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
രാധാഭായി	ബി.,	രാധാഭവന്
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വവകളനരം	5.00	മുതൽ	ളഷേത്രത്ിനു	മുന്വശലത്	വമതാനത്ച്	കേരി്യറ്ച്
അവതരണം	സി.എം.മർമ്മതിരുമ്മച്	കേരിസം�ം,	കിള്ി്ാെം

വവകളനരം		 5.00		 സംഗീത്ളച്രി	�രിത	എസച്.ളജ്യാതി
	 6.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം കവിതാ	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി
രാത്രി		 7.00	 ഗാനളമേ കമാരി	ളദവിക	കൃഷ്ണനും	സം�വം	
	 9.30		 സംഗീതവിരുനച്	
	 	 സുപ്രസിദ്ധ	�ിനണി	ഗായകന്	നളരഷച്	അയ്യർ 
	 	 നയിക്കുന്നു

രാവിലെ	 5.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ശ്ീമൂകാംബിക	ഉ�ാസന	സമിതി,	ശ്ീകാര്യം
	 6.00	 ഭക്തിഗാനസുധ അമൃതവിദ്യാെയം,	വകമനം
	 	7.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ളഡാ.െീൊകമാരി
 8.00		 ഭക്തിഗാനസുധ	ശ്ീവരാ�ം	NSS	വനിതാ	സമാജം
  9.00		 സംഗീത്ളച്രി	അഞ്ജന,	ആറാലംമൂടച്
	 10.00		 സംഗീതാർച്ന ളമളെവീടച്	സ്കൂൾ	ഓ�ച്,	മയൂസികച്
വവകളനരം		 5.00		 ളവാ്ൽ	വീണ	�യൂഷന്	സിന്ധു	ഗിരീഷം	സം�വം
	 6.30		 ശാസ്തീയനൃത്ം	നാട്യകെ	അ്ാഡമി,	പൂഴനാടച്
രാത്രി	 7.30		 ശാസ്തീയനൃത്ം നാട്യസാഗര	നൃത്	സംഗീത	വിദ്യാെയം
 8.30		 ശാസ്തീയനൃത്ം അമൃത	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്,	ളചർത്െ
	 9.30	 താേവാദ്യ്ളച്രി	രാഗതാേ	തരംഗച്,	ള�ാർട്ച്
 10.30	 ഗാനളമേ	അനന്തപുരി	ട്രാക്ച്,	തിരുവനന്തപുരം 
 

രാവിലെ		 5.00	 സൗന്ദര്യെ�രി�ാരായണം ഗീതാ�ഠനസം�ം	മുള്ാെയ്കൽ	  
 6.00	 ഭജന ളദവീവിൊസം	NSS	വനിതാഭജന	സം�ം,	മുട്ട
	 7.00		 ഭജന �രാശക്തി	ഭജന്സച്	മാരായമുട്ം
വവകളനരം	 5.00		 ഭജന	സരസ്വതിളദവി,	അളഭദാശ്മം
	 6.00		 തിരുവാതിര	ശ്ീെക്ഷി	വഞ്ിയൂർ
രാത്രി 7.00		 തിരുവാതിര	ശ്ീ�ത്നാഭം,	വത്ാടച്
	 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം സത്യജിത്ച്	ളറ	�ിെിം	ലസാവസറ്ി
 9.00		 നൃത്നൃത്്യങ്ങൾ ഗായത്രി	എസച്.നായർ	
	 10.00	 തിരുവാതിര ളദവീ�ാർവ്തി	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	തിരുവാതിര,	ശാ്മംഗെം
 11.00	 ശാസ്തീയ	നൃത്ം അഭിരാമി	നൃത്	വിദ്യാെയം
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മാർച്ച്	4	ബുധനാഴ്ച

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ദരിദ്രനായിത്ീർന	ളകാവെന്	ളദവിയുലട	നിർബന്ധത്ിനച്	
വഴങ്ങി	 നിത്യവൃത്ി്ായി	 ളദവിയുലട	 ചിെമ്പച്	 വിൽ്ാ	
നായി	ലകാണ്ടുള�ാകന്നു.

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
എൽ.രാളജശ്വരി	അമ്മ,	�ണയിൽ	വീടച്	.

രാവിലെ		 	 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 	 5.30	 അഭിളഷകം
	 	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി	 	 	
	 	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം	 	 	
	 	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	
	 	 11.30	 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്കച്	 	 12.00	 ദീ�ാരാധന	 	 	
	 	 12.30	ഉച്ശ്ീബെി	 	 	
	 	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 	 5.00	 നടതുറ്ൽ	 	 	
	 	 6.45	 ദീ�ാരാധന
രാത്രി	 	 7.15	 ഭഗവതിളസവ	 	 	
	 	 9.00	 അത്ാഴപൂജ	 	 	
	 	 9.15	 ദീ�ാരാധന	 	 	
	 	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി	 	
	 	 12.00	 ദീ�ാരാധന	 	 	
	 	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

-ാം
ഉത്സവം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ശരതച്ചന്ദ്രകമാർ,	എസച്.ലക.സാനിട്റി	

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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വവകളനരം	 5.00	 മാനസജ�െ�രി
  പ്രശാന്തച്	വർമ്മയും	സം�വം
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം
	 	 വി.	കമ്പനി	ഡാന്സച്	സ്റ്റുഡിളയാ,	ളനമം 
	 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	
	 	 കൊ	വകരേി	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്	സ്കൂൾ,	ശാ്മംഗെം
 9.30		 �യൂഷന്	
  സിത്ാര	കൃഷ്ണകമാറും	സം�വം

രാവിലെ	 5.00		 നാമജ�ം ശ്ീഅഷ്ടെക്ഷി	നാമജ�ം,	വിഴിഞ്ം
	 6.00		 ഭജന ഭഗവതിവിൊസം	NSS	വനിതാ	സമാജം,	ലകാഞ്ിറവിേ
		 7.00	 	സംഗീത്ളച്രി വർ്െ	സി	എസച്	ശാന്താറാം	ആറെച്	�ാർട്ി
 8.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം	ശ്ീമഠത്തുവീടച്	ളദവീളഷേത്ര	മാതൃസം�ം
  9.00		 സംഗീത്ളച്രി	കമാരി	ബി.എം.	സിദ്ധ
	 11.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ	�ാരായണം �ഴവീടച്	ശ്ീദുർഗാളദവീ	ളഷേത്രം
വവകളനരം		 5.00	 ഭക്തിഗാനസുധ	മാതംഗി	മയൂസി്ൽസച്
	 6.00	 സംഗീതാർച്ന	ഭാഗ്യെക്ഷി	നാരായണനും	സം�വം
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം ളഡാ. മാധുരി	�ർഷന്
 8.00		 നൃത്സന്ധ്യ രുദ്രാരാജീവം	സം�വം
	 9.00		 നൃത്�രി�ാടി	OSCMK,	കേത്റ
 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	സരിഗ	ഇന്സ്റിറ്യൂട്ച്	ഓ�ച്	ക്ാസി്ൽ	ഡാന്സച്
 

രാവിലെ		 5.00	 െേിതാസ�സ്രനാമം ശ്ീഭദ്രാ	ഭജനസമിതി,	ആറ്റുകാൽ  
		 6.00		 ഭക്തിഗാനസുധ ശ്ീഭദ്രാംബിക	വനിതാസം�ം	മണ്ാടച്
		 7.00		 ഭജന പ്രണവം	ഭജന്സച്,	വഞ്ിയൂർ
 8.00		 ഭജന 	�രി�ര	ബ്ളഹ്മാദയം	ഭജനസം�ം,	ആറ്റുകാൽ
	 9.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ളഡാ.റ്ി.ശാന്തകമാരി
	 10.00		 നാരായണീയ�ാരായണം ഇന്ദിരാഉണ്ണി	�ി.
 11.00		 ളദവീസ്തുതികൾ ശാന്തിവിേ	ശാന്തിനിയും	സം�വം
വവകളനരം	 5.00	 ഭജന	NSS	വനിതാസമാജം,	ചാെ
	 6.00	 സാമ്പ്രദായിക	ഭജന	ശ്ീ.	ചാമുളണ്ശ്വരി	ഭജന്സച്,	പൂഴനാടച്
	 7.00	 ഭരതനാട്യം ഗായത്രി	വിജയെക്ഷി
രാത്രി 8.00		 തിരുവാതിര PKSS	യൂണിയന്,	ആറ്റുകാൽ
 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം കവിതാഞ്ജെി	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്,	ലവള്റട	
	 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം രാസച്	െീെ	നൃത്ാെയം,	ല�രുന്താനി
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മാർച്ച്	5	വ്യാഴാഴ്ച	

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ളദവിയുലട	ചിെമ്പുമായി	ള�ാകന	ളകാവെലന	മധുരാനഗ
രിയിലെ	സ്വർണ്ണ്ണി്ാരന്,	താന്	ലചയ്ത	കറ്ം	മറച്ചുവ
യ്കാനായി	രാജ്ിയുലട	ചിെമ്പച്	 ളമാഷ്ടിലച്നച്	മുദ്രകത്ി	
�ാണ്്യരാജാവിലറെ	സദസ്സിൽ	എത്ിക്കുന്നു.

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:
രഞ്ജിനി	�രി	ആർ.,	ശ്ീരഞ്ജിനി.

രാവിലെ		 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	 	 	 	
	 11.30	 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 12.30	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

-ാം
ഉത്സവം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ജയന്തച്,	ഭാനുമതി	

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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രാവിലെ		 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	 	 	 	
	 11.30	 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 12.30	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

വവകളനരം	 5.00	 നൃത്�രി�ാടി	�ാർവ്തി	സതീഷം	സം�വം
	 6.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം
  മീരാഅനിൽ	തരംഗച്	നൃത്വിദ്യാെയം
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം
	 	 പ്രണവം	�ൗസച്	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്,	വത്ാടച് 
	 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	സുപ്രസിദ്ധ	സിനിമാതാരം	ശ്ീെക്ഷിയും	സം�വം 
 9.30		 പ്രശ്	ചെച്ിത്ര	�ിനണി	ഗായകന്		�രിചരൺ,	സംഗീത
	 	 സംവിധായകന്		വിഷ്ണുവിജയച്, ളറാളജാ	(വയെിന്),	
  ഉഡു്ി	�രീഷച്	(മൃദംഗം)	എനിവർ	നയിക്കുന	
	 	 ദഷേിൺ	ബാറെിലറെ	�യൂഷന്
രാവിലെ	 5.00		 ഭക്തിഗാനാൊ�നം ശ്ീചാമുളണ്ശ്വരി	ഭജന്സച്,	കരി്കം
	 6.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ശ്ീ�ത്നാഭ	ഗ്രൂ്ച്,	ളകാട്യ്കകം
		 7.00	 കർണ്ണാടകസംഗീതം	നാദപ്രിയ	മയൂസികച്	സ്കൂൾ
		 8.00	 സംഗീതാർച്ന	സൂര്യരശ്ി	മയൂസിക്ച്
		 9.00	 ഭക്തിഗാനാമൃതം	സനാതന	ഓർ്സച്	ട്ര,	ലകാഞ്ിറവിേ
		 10.00	 സംഗീതാർച്ന	സ്വരസംഗീതിക	മയൂസികച്	അ്ാഡമി
		 11.00	 ഈശ്വരനാമജ�ം	ളകാട്യം	ശ്ീകമാർ	 	
 വവകളനരം		5.00	 നങ്ങ്യാർകൂത്ച് മാർഗി	അശ്വതിയും	സം�വം
	 6.00	 നൃത്നിശീഥിനി	എസച്.�ി	നൃത്ാെയം,	കര്യാത്ി
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം �വിത്ര	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്
 8.00		 ഭക്തിഗാനങ്ങൾ സരിഗമ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	മയൂസികച്,	കഴക്കൂട്ം
	 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	നാട്യളവദ
 10.00		 ഗാനളമേ	ഹൃദയരാഗം	മയൂസികച്	ക്ബ്ച്

രാവിലെ	 5.00	 ഭജന ലചറു�ഴഞ്ിളദവി	ളസവാ	ലസാവസറ്ി
	 6.00	 ഭജന		ളദവി	ഈസ്റച്നട	വനിതാ	സമിതി,	�ാൽകേങ്ങര
 7.00		 ഭജന ചിന്മയ	വിദ്യാെയം,	ആറ്റുകാൽ
 8.00		 ഭജന		ശ്ീ	രമാളദവി	ഭക്തമണ്െി,	വഴുതയ്കാടച്
	 9.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം ബാെസുബ്ഹ്മണ്യ	സ്വാമിളഷേത്ര
	 	 നാരായണീയ	സമിതി,	കമാരപുരം
	 10.00		 സംഗീത്ളച്രി വർഷ.എസച്.ലക
 11.00		 ഭക്തിഗാനസുധ ആനന്ദച്	പുത്ച്	രാജച്	&	�ാർട്ി
വവകളനരം	 5.00		 �ിനൽ	തിരുവാതിര സമ്	ളകരേ	വാര്യർ	സമാജം
	 6.00	 കഥകേി	സബിത	ശ്ീകമാർ
രാത്രി 7.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	സൗ�ർണ്ണിക	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	ലകാല്ലം
 8.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശിവശക്തി	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	മുട്ട
 9.00		 തിരുവാതിര രഞ്ജിനിയും	സം�വം	
	 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	തില്ലാന	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	&	മയൂസികച്
	 11.00  ഭജന്സച് ധനശ്ീ	ഭജന്സച്,	തിരുമെ
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മാർച്ച്	6	ലവള്ിയാഴ്ച	

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
അധികാരത്ിലറെ	 െ�രിയിൽ	 �ാണ്്യരാജാവച്	
ളകാവെലന	 ചിെമ്പച്	 ളമാഷ്ടിലച്ന	 കറ്ം	 ചുമത്ി	
വധിക്കുന്നു

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:
റ്ി.ആർ.	ളഗാ�ാെകൃഷ്ണന്നായർ,	കറുങ്കുടി
എം.	വസന്തകമാരി,	ഷേത്രിയക്കുടി

രാവിലെ		 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം	 	 	
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	 	
	 11.30	 ഉച്പൂജ

ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന     
	 12.30	 ഉച്ശ്ീബെി	 	 	 	
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

-ാം
ഉത്സവം

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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വവകളനരം	 5.00	 ള�ാകച്	ളൊർ	ഡാന്സച്	അവതരണം-	കൊനിധി	ഗീതാരാളജന്ദ്രന്
  ളകരേ	ള�ാകച്	ളൊർ	അ്ാഡമിയുലട	ആഭിമുഖ്യത്ിൽ	കൊനിധി		 	
	 	 ക്രിളയഷന്സച്	അവതരി്ിക്കുന	'നവധ്വനി'
രാത്രി	 7.30		 ശാസ്തീയനൃത്ം 
  കൃളഷ്ണന്ദൂസച്,	'ധ്വനി	തരംഗച്'
	 8.30		 ളദവീചരിതം
  ളഡാ.ബിന്ദുെക്ഷിയും	സം�വം	
 9.30		 ഗാനളമേ
  അവതരണം-	വയൊർ	രാമവർമ്മ	സാംസ്ാരിക	സമിതി,
  രവിശങ്ർ,	ശ്ീറാം,	അഖിെആനന്ദച്,	സരിതരാജീവച്	എനിവർ	നയിക്കുന്നു.	

രാവിലെ	 5.00	 ഭക്തിഗാനസുധ	അരകത്ച്	ളദവീളഷേത്ര	മാതൃസമിതി
	 6.00	 ഭക്തിഗാനാഞ്ജെി	ശ്ീ	ലചനാവൂർ	ളദവീളഷേത്ര	ട്രസ്റച്
 7.00		 ളദവഗീതങ്ങൾ അജയച്	ലവള്രി്ണ
		 8.00	 ദീ�ാമൃതം	ഗാനാഞ്ജെി	ഗീതാരാളജന്ദ്രന്,	കൊനിധി
 9.00	 ഭരതനാട്യം	വിഷ്ണു	അമർനാഥച്
	 10.00	 ഭക്തിഗാനളമേ	ശ്ീെത	രാജീവച്,	�ാ്നംളകാടച്
 വവകളനരം		 5.00	 സംഗീത്ളച്രി ളഗാ�കമാർ.വി.ളഷണായച്,	ആറ്റുകാൽ
	 6.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	കൊളഷേത്രം	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി
രാത്രി	 7.00		 ഭരതനാട്യം ഗൗരി	നന്ദന	�ി.എസച്
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം സംസ്കൃതി	നൃത്	വിദ്യാെയം
	 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	നവരസ	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	ലവള്ായണി
 10.00		 ഗാനളമേ	ളദ�രം	മയൂസിക്ച്,	ആറാമട	

രാവിലെ		 5.00	 ജ്ാന്ാന ശ്ീഭദ്ര	ഭജനസമിതി,	ആറ്റുകാൽ
 6.00		 ഭജന എന്.എസച്.എസച്	വനിതാസമാജം,	വഞ്ിയൂർ
 7.00		 ഭജന എന്.എസച്.എസച്	കരളയാഗം,	ഞാെിള്ാണം
 8.00		 ശീതങ്ന്തുള്ൽ വിശ്വകൊളകന്ദ്രം	ബാെകൃഷ്ണന്
	 9.00	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം മാതാ	അമൃതാനന്ദമയി	മഠം,	വകമനം
	 10.00		 െേിതാസ�സ്രനാമം തിരുവനന്തപുരം	താലൂ്ച്	NSS	വനിതായൂണിയന്
 11.00		 നാരായണീയ�ാരായണം ശ്ീകളഠേശ്വരം	NSS	വനിതാസമാജം
വവകളനരം	 5.00		 ഭജന	നീൊരാമസ്വാമിയും	സം�വം
	 6.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശ്ീ	വകൊസ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ആർട്ച്സച്	
	 7.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	വിഷ്ണുപ്രസാദച്	സംഗീത	നൃത്	വിദ്യാെയം
	 8.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം നൃത്്യ	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി	&	ചാരിറ്ബിൾ	ലസാവസറ്ി
രാത്രി 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം തരംഗച്,	ള�ാർട്ച്,	തിരുവനന്തപുരം	
	 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം നാട്യമയൂര,	കരമന
	 11.00  സംഗീതനൃത്വിരുനച് ശിവജീവ	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	�ാ്നംളകാടച്
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മാർച്ച്	7	ശനിയാഴ്ച

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ളകാവെലറെ	 മരണവാർത്	 അറിഞ്	 ളദവി	 വകൊസ
ത്ിൽ	 ള�ായി	 �രമശിവനിൽ	 നിന്നും	 വരം	 വാങ്ങി	
ളകാവെലന	 ജീവി്ിക്കുന്നു.	 (ദുഃഖസൂചകമായി	 അളന	
ദിവസം	രാവിലെ	നടതുറക്കുനതച്	താമസിച്ാണച്)
�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
ഡി.	രാളജന്ദ്രന്നായർ,	ഉഷസച്

രാവിലെ		 7.00	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 7.30	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 7.45	 അഭിളഷകം
	 8.15	 ദീ�ാരാധന
	 8.30	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 8.45	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 9.00	 കേഭാഭിളഷകം
	 10.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 11.15	 ആയിെ്യപൂജ,	നാഗർ്ച്	നൂറും	�ാലം
      
ഉച്യ്കച്	 12.00	 ഉച്പൂജ
	 12.30	 ദീ�ാരാധന
	 12.45	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന
രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

അംബാ	ആഡിളറ്ാറിയം
ഒരു	ഭക്തയുലട	വക

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ളഷേത്രം	വക

-ാം
ഉത്സവം

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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രാവിലെ		 9.00	 ളദവിമാ�ാത്്യ�ാരായണം,	ളഷേത്രദർശന്,	തിരുവനന്തപുരം
വവകളനരം		 5.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം,	 ത്രയംബക	നൃത്	വിദ്യാെയം
	 6.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം,	ശ്ീനടരാജച്	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	ള�രൂർ്ട
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം,	രഞ്ജിനി	കിഡച്സച്	
 8.00		 �യൂഷന്	വാളദ്യാ�കരണ	സംഗീതം
  രൂ�ാളരവതിയും	സം�വം
	 10.00	 ഗാനളമേ
  �ന്തേം	ബാെന്	നയിക്കുന്നു. 

രാവിലെ	 7.30		 സംഗീത്ളച്രി ളമഹുൽ.ലജ.അനിൽ
		 8.30	 സംഗീതാർച്ന	ആദിച്നല്ലൂർ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	മയൂസികച്
 9.30	 സംഗീത്ളച്രി	നിഖിത	സുജിതച്	അളോറ
	 10.30	 സംഗീത്ളച്രി	കമാരി	നന്ദന
 11.30	 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം വയ്കല�ാലനൽ	ശ്ീളദവി	സതച്		സം�	സമിതി	
 വവകളനരം		 5.00	 നൃത്ാർച്ന കൊമണ്െം	നീനാളസാമന്
	 6.00	 ഭക്തിഗാനാഞ്ജെി	കമാരി	�രിനന്ദന,	ലകാല്ലം
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം എസച്.ലക.	ഡാന്സച്	അ്ാഡമി,	കാെടി
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം �രിശ്ീ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്,	പൂജപ്പുര
	 9.00		 ഭരതനാട്യ്ളച്രി	ചിെങ്	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്,	വകമനം
 10.00		 ഗാനളമേ	ലറയർ	ളവവച്സച്,	ലകാഞ്ിറവിേ	

രാവിലെ		 7.30		 കീർത്നാൊ�നം മണ്ാടച്	രാജു	സുബ്ഹ്മണ്യന്
 8.30		 സംഗീത്ളച്രി കമാരി	എസച്.ളദവനാരായണന്
	 9.30	 �ാഠകം കൊമണ്െം	ഉണ്ണികൃഷ്ണന്
	 10.30		 ശാസ്തീയനൃത്ം കൊമന്ദിർ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്
 11.30		 സംഗീത്ളച്രി ജയശങ്രി,	ലനയ്യാറ്ിന്കര
വവകളനരം	 5.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശ്ീനീെകഠേ	നൃത്ാെയം
 6.00		 ഭരതനാട്യം	വിനീതാ	നാരായൺ
രാത്രി	 7.00		 സംഗീത്ളച്രി	കീർത്നാ	രളമഷച്,	�രവൂർ
	 8.00	 ഭക്തിഗാനസുധ	വാനമ്പാടികൾ,	തിരുവനന്തപുരം
 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം നൃത്ാഞ്ജെി	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്,	ല�രുകാവച്	
	 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം ശ്ീവിദ്യ	സതീഷച്
	 11.00  ശാസ്തീയനൃത്ം ശിവശക്തി	കൊളഷേത്രം,	�ാങ്ങ്ാറ

ഉത്സവദിവസങ്ങേിൽ	ളദവീദർശനത്ിനായി	ഭക്തജനങ്ങളലട	അഭൂതപൂർ	വ്മായ	തിര്ച്	
അനുഭവല്ടുനതിനാൽ	 എല്ലാ	 ഭക്തജനങ്ങൾക്കും	 ദർശനം	 െഭിക്കുനതിനായി	 ട്രസ്റച്	
ഏർല്ടുത്ിയിട്ടുള്	ദർശന	ക്രമീകരണത്ിളനാടച്	പൂർണ്ണമായും	സ�കരി്ണലമനച്	
ഭക്തജനങ്ങളോടച്	അഭ്യർത്ിച്ചുലകാള്ളുന്നു
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മാർച്ച്	8	ഞായറാഴ്ച

രാവിലെ	 4.30	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 അഭിളഷകം
	 6.05	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 6.50	 ഉഷഃശ്ീബെി
	 7.15	 കേഭാഭിളഷകം
	 8.30	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 11.30	 ഉച്പൂജ	

ഉച്യ്കച്	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 12.30		 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.15	 ഭഗവതിളസവ
	 9.00	 അത്ാഴപൂജ
	 9.15	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 12.00	 ദീ�ാരാധന
	 2.00	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
ളകാ�ാകെയായി	ളദവി	തലറെ	ഭർത്ാവിലന	ചതിച്	
സ്വർണ്ണ്ണി്ാരലന	വധിക്കുന്നു.

�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
എസ്സച്.	പ്രസനകമാരി,	വടള്വീടച്
വി.ഗീത,	കളണ്ണറ്ിൽവീടച്	

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
മാർത്ാണ്വർമ്മ	ചാരിറ്ബിൾ	ട്രസ്റച്

-ാം
ഉത്സവം

പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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വവകളനരം		 6.00	 നൃത്സന്ധ്യ
  മയൂര	നൃത്്യ	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം
  ളഡാ.നീനാപ്രസാദും	സം�വം
	 9.00		 ഭരതനാട്യം ളഗാ�ികാരാജച്	�ിള്,	ലചവന	
 10.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം സുരചന്ദ്ര	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്	
 

രാവിലെ	 5.00		 ളദവീമാ�ാത്്യ�ാരായണം	ളശാഭനാളവണുവം	സം�വം
 7.00		 െേിതാസ�സ്രനാമം	
  കൂനയിൽ	ശ്ീ	ധർമ്മ	ശാ്ാ	ളഷേത്ര	വനിതാ	സമിതി
 8.00	 സംഗീതസദസ്സച്	�വിത്ര	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്
 9.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	നാട്യളഷേത്ര	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	ഡാന്സച്
	 10.00	 ഭക്തിഗാനസുധ	�ാൽക്കുേങ്ങര	NSS	കരളയാഗം
 11.00		 വയെിന്	�യൂഷന് ഭരതം	മയൂസികച്	സ്കൂൾ,	പ്രാവച്മ്പെം
വവകളനരം		 5.00	 ഭരതനാട്യം രാമനൃത്വി�ാർ,	തൃപ്പൂണിത്തുറ
	 6.00	 ശാസ്തീയനൃത്ം	ശ്ീനടരാജ	നാട്യ	കൊളകന്ദ്ര,	ലനയച്	ളവെി
രാത്രി	 7.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം ജയെക്ഷി	ശ്ീവരാ�ം
 8.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം ശ്ീവിദ്യാ	സതീഷച്
	 9.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	സൗ�ർണ്ണിക	ഡി.എസച്
 10.00		 നൃത്സന്ധ്യ	സുനിതാകൃഷ്ണന് 
	 11.00		 നൃത്നൃത്്യങ്ങൾ	ഭാവശ്ീ	നടന	ളകന്ദ്രം

രാവിലെ		 5.00	 ഭജന്സച് ശ്ീശ്ീരവിശങ്ർ	വിദ്യാമന്ദിർ,	മരുതംകഴി	 	 	   
	 6.00		 ഭക്തിഗാനസുധ എന്.എസച്.എസച്	വനിതാസമാജം,	ല�രുന്താനി
 7.00		 ഭക്തിഗാനസുധ രാഗധാര	സ്കൂൾ	ഓ�ച്	മയൂസി്ച്
 8.00		 ഓട്ന്തുള്ൽ വിശ്വകൊളകന്ദ്രം	ബാെകൃഷ്ണന്
	 9.00	 പ്രഭാഷണം ളഡാ.	ഉഷാരാജാവാര്യർ
	 10.00		 ഭരതനാട്യം വിഷ്ണുപ്രസാദച്,	തുറവൂർ
 11.00		 സംഗീതാർച്ന ആകർഷച്	അജയച്
വവകളനരം	 5.00		 തിരുവാതിര	ൊസ്യധ്വനി,	മെപ്പുറം
 5.30		 തിരുവാതിര	എന്.എസച്.എസച്	കരളയാഗം,	ശ്ീകളഠേശ്വരം
 6.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	സുഭദ്രാ	ബിളനാജച്
 7.00	 ഭരതനാട്യം	മാേവികാളവണുവം	സം�വം,	പുനപ്ര
	 8.00	 സംഗീത്ളച്രി	ആര്യ	എ.എസച് 
രാത്രി 9.00		 ഇരട്തായമ്പക ളശാഭിതാ	കൃഷ്ണദാസച്,	ര�ിതാകൃഷ്ണദാസച്	
	 10.00		 ഭരതനാട്യം സദച്	ഗമയ,	നാട്യാഞ്ജെി,	കന്യാകമാരി
	 11.00		 ശാസ്തീയനൃത്ം	മീരാനിയാസച്,	മെപ്പുറം
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മാർച്ച്	9	തിങ്ോഴ്ച	

ളതാറ്ം�ാട്ച്	:	
രൗദ്രഭാവം	പൂണ്	ളദവി	�ാണ്്യ	രാജാവിലനയും	വധിക്കുന്നു.	ളദവിയുലട	
വിജയം	ഭക്തജനങ്ങൾ	ല�ാങ്ാെയിട്ച്	ആള�ാഷിക്കുന്നു.
�ാട്ടും	പൂജയും	നടത്തുനതച്	:	
സി.	അജിതച്കമാർ,	ചന്ദ്രാെയം.
റ്ി.	െക്ഷീഭായി,	കാഞ്ീപുരം.

കാർത്ിക	ആഡിളറ്ാറിയം
ആറ്റുകാൽ	സഹൃദയളവദി

-ാം
ഉത്സവം

രാവിലെ	 4.30	 	 �ള്ിയുണർത്ൽ
	 5.00	 	 നിർമ്മാെ്യദർശനം
	 5.30	 	 അഭിളഷകം
	 6.05	 	 ദീ�ാരാധന
	 6.40	 	 ഉഷഃപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 8.30	 	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	 	 	
	 9.45	 	 ശുദ്ധപുണ്യാ�ം
	 10.20	 	 അടുപ്പുലവട്ച്,	ല�ാങ്ാെ
ഉച്യ്കച്	 2.10	  ഉച്പൂജ,	ല�ാങ്ാെ	നിളവദ്യം,	ദീ�ാരാധന
	 3.00	 	 ഉഷഃശ്ീബെി,	ഉച്ശ്ീബെി

വവകളനരം	 6.45	 	 ദീ�ാരാധന

രാത്രി	 7.30	 	 കത്ിളയാട്ം,	�രൽകത്ച്
	 10.30	 	 പുറലത്ഴുലനള്ി്ച്	
ളഷേത്രത്ിൽ	നിന്നുള്	അറിയിപ്പും	 ലചണ്ളമേവം	 ളകട്ളശഷം	 മാത്രളമ	അടു്ിൽ	തീകത്ിക്കുവാന്	

�ാടുള്ളു.	ഗ്രീന്ളപ്രാളട്ാള്ാേനുസരിച്ച്	ല�ാങ്ാെ	അടുപ്പുകൾ്ച്	�ച്്ട്കൾ	ഉ�ളയാഗി്ാതിരിക്കുവാ
നും	പ്ാസ്റികച്	കവറുകൾ	ലകാണ്ടുവരാതിരിക്കുവാനും	പ്രളത്യകം	ശ്ദ്ധിള്ണ്താണച്.

ല�ാങ്ാെ	നിളവദ്യം	തയ്യാറാക്കുന	സ്െത്തുവച്ചുതലന	നിളവദി്ണലമനതാണച്	ആചാരം	എന്നുള്തു	
ലകാണ്ച്	ല�ാങ്ാെ	നിളവദിച്തിനു	ളശഷം	മാത്രളമ	നിളവദ്യം	ലകാണ്ടുള�ാകാന്	�ാടുള്ളു.	

പുറലത്ഴുനള്ി്ിളനാലടാ്ം	ശ്ീവരാ�ം	വിഷ്ണുവം	സം�വം	അവതരി്ിക്കുന	ളമജർലസറ്ച്	�ഞ്വാ
ദ്യം	അകമ്പടി	ളസവിക്കുനതാണച്.	ള�ാെീസച്	സായുധ	ളസനയുലട	അകമ്പടിയും	ഉണ്ായിരിക്കുനതാണച്.
രാത്രി	9.30	കഥകേി	
അവതരണം	-	നാട്യശാെ,	തിരുവനന്തപുരം
അരങ്ങത്ച്:	ലനല്ലിളയാടച്	വാസുളദവന്	നമ്പൂതിരി,	നാട്യശാെ	സുളരഷച്	തുടങ്ങിയവർ
കഥ:	കളചെവൃത്ം,	ദഷേയാഗം.  
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പ്രസാദഊട്ച്
രാവിലെ	10.30	മുതൽ	 
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നടതുറക്കുനതച്	
13.03.2017	തിങ്ോഴ്ച	
രാവിലെ	7.00	മണി്ച്	

25

രാവിലെ	7.00	മണി്ച്	

നടതുറക്കുനതച്	11.03.2020	ബുധനാഴ്ച	
രാവിലെ	7	മണി്ച്	

-ാം
ഉത്സവം
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-ാം
ഉത്സവം

25

മുന്ലകാല്ലങ്ങേിലെള�ാലെ	ഈ	വർഷവം	ല�ാങ്ാെ	ദിവസമായ	2020	മാർച്ച്	9-ാം	തീയതി	രാവിലെ	
മുതൽ	ല�ാങ്ാെ	നിളവദിക്കുനതുവലരയുള്	എല്ലാ	ചടങ്ങുകളം	�രദർശന്	ളദശീയ	ചാനൽവഴി	തത്സമയം	
സംളപ്രഷണം	ലചയ്യുനതാണച്.	ല�ാങ്ാെയ്കച്	തീ	കത്ിക്കുനതും	ല�ാങ്ാെ	നിളവദിക്കുനതുമായ	ചടങ്ങുകളലട	
�കച്	സാഷേി	 വിവരണം	 ആകാശവാണിയും	 തത്സമയം	 പ്രളഷേ�ണം	 ലചയ്യുനതാണച്.	 കൂടാലത	 അമൃത,	
ഏഷ്യാലനറ്ച്,	വകരേി,	മളനാരമ,	മാതൃഭൂമി,	ജയച്	�ിന്ദച്,	മംഗേം,	കൗമുദി,	സൂര്യ,	�ളവ�ച്,	ജീവന്,	ജനം	എനീ	
സാറ്വെറ്ച്	ചാനലകളം	വിവിധ	ളകബിൾ	ചാനലകളം	ല�ാങ്ാെയുലട	�ശ്യങ്ങൾ	തത്സമയം	സംളപ്രഷണം	
ലചയ്യുനതാണച്.	www.attukal.org	എന	ട്രസ്റിലറെ	ഔളദ്യാഗിക	ലവബച്	വസറ്ിൽ	കൂടി	ളൊകലത്വിലടയും	
ല�ാങ്ാെ	തത്സമയം	കാണാവനതാണച്.

മാർച്ച്	10	ലചാവ്ാഴ്ച

രാവിലെ		 8.00	 	 അകലത്ഴുനള്ി്ച്
	 8.15	 	 ദീ�ാരാധന
	 9.30	 	 ഉഷ:പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 9.45	 	 ഉഷ:ശ്ീബെി
	 10.15	 	 �ന്തീരടി	പൂജ,	ദീ�ാരാധന	

ഉച്യ്കച്	 12.00	 	 ഉച്പൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 12.30		 	 ഉച്ശ്ീബെി
	 1.00	 	 നട	അടയ്കൽ

വവകളനരം	 5.00	 	 നടതുറ്ൽ
	 6.45	 	 ദീ�ാരാധന	

രാത്രി	 7.15	 	 ഭഗവതിളസവ
	 8.00	 	 അത്ാഴപൂജ,	ദീ�ാരാധന
	 8.15	 	 അത്ാഴ	ശ്ീബെി
	 9.20	 	 കാ്ഴി്ച്
	 10.00	 	 നട	അടയ്കൽ,	�ള്ിയുറ്ം
	 12.30	 	 കരുതി	തർ്ണം

17.03.2020	 ലചാവ്ാഴ്ച	 ട്രസ്റച്	 ജീവന്ാരുലട	
വകയായി	വിളശഷാൽ	പൂജയും	പുഷ്ാെങ്ാരവം	
അനദാനവം	ഉണ്ായിരിക്കുനതാണച്.

11.03.2020	ബുധനാഴ്ച	
നട	തുറക്കുനതച്	

രാവിലെ	7	മണി്ച്
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ല�ാങ്ാെ്ാരുലട	പ്രളത്യക	ശ്ദ്ധയ്കച്
	ളഷേത്ര�രിസരത്തുള്	�ാർ ി്ംഗച്	ഗ്രൗണ്ിലം	ആശു�ത്രി,	ഐ.റ്ി.

സി	തുടങ്ങിയ	സ്ാ�നങ്ങളലട	ളകാമ്പൗണ്ടുകേിലം	ധാരാേം	സ്െം	
സൗകര്യല്ടുത്ിയിട്ടുേേതിനാൽ,	ളഷേത്രത്ിൽ	നിന്നും	നിളവദിക്കു
നതിനുള്	സൗകര്യലത്	�രിഗണിച്ച്	ളഷേത്രത്ിനച്	സമീ�	പ്രളദ
ശങ്ങേിൽ	 മാത്രളമ	 ഭക്തജനങ്ങൾ	 ല�ാങ്ാെയിടുവാന്	 �ാടുള്ളു.	
ല�ാതുവഴികേിൽ	 യാലതാരു	 കാരണവശാലം	 ല�ാങ്ാെ	 ഇടാന്	
�ാടില്ല.

	ല�ാങ്ാെ	 നിളവദിക്കുന	 അവസരത്ിൽ	 ളവാേറെിയർമാരിൽ	
ചിെർ	നിർബന്ധമായി	�ണം	വാങ്ങുനതായി	ട്രസ്റിലറെ	ശ്ദ്ധയിൽ
ല്ട്ിട്ടുണ്ച്.	ഭക്തജനങ്ങൾ	ഇതച്	നിരുത്സാ�ല്ടുളത്ണ്താണച്.

	ഭക്തജനങ്ങളലട	സൗകര്യാർത്ം	 ട്രസ്റിലറെ	അള�ഷേപ്രകാരം	
ഗവൺലമറെിൽ	നിന്നും	ള�ാെീസച്,	ലമഡി്ൽ	സൗകര്യം,	ശുദ്ധജെ	
വിതരണം,	വവദയുതി	സൗകര്യം,	�യർള�ാഴച്	സച്,	ട്രാന്സച്	ള�ാർട്ച്,	
സാനിട്റി	ശുചീകരണങ്ങൾ	മുതൊയവ	ഏർല്ടുത്ിയിട്ടുണ്ച്.	ഭക്ത
ജനങ്ങൾ്ച്	 ഏലതങ്ിലം	 തരത്ിൽ	 അസൗകര്യങ്ങളണ്ാകന�
ഷേം	അടുത്തുള്	 ളവാേറെിയർമാലരളയാ	 ള�ാെീസച്	 ഉളദ്യാഗസ്ലര
ളയാ,	�ബ്ിസിറ്ി	ഓ�ീസിളൊ	വിവരം	അറിയിച്ാൽ	ആവശ്യമുള്	
സ�ായങ്ങൾ	െഭിക്കുനതാണച്.	

	ഒമ്പതാം	 ഉത്സവദിവസം	 നടത്തുന	താെല്ാെി	 ളനർച്്ാരു
ലട	 സൗകര്യാർത്ം	 താെല്ാെി	 ടി്റ്റുകൾ	 ളഷേത്ര	 കൗണ്റിൽ	
നിന്നും	50	രൂ�ാ	നിര്ിൽ	മുന്കൂറായി	െഭിക്കുനതാണച്.	താെല്ാ
െി	ളനർച്്ാർ	കഴിയുനതും	വവകളനരം	6.00	മണി്ച്	മുമ്പച്	ളഷേ
ത്രത്ിൽ	എത്ിളച്ളരണ്താണച്.

സ�സ്രകെശാഭിളഷകം
2020	ലമയച്	26	മുതൽ	31	വലര
സ�സ്രകെശാഭിളഷകം	ലകാണ്ച്	ഉളദേശിക്കുനതച്	

കടുംബത്ിനച്	ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിയും	ദുരിത	നിവാരണ
വം	ളദാഷ�രി�ാരവമാണച്.	സ�സ്രകെശ	വഴി�ാടു
കൾ	നടത്തുനതിനച്	 നാെച്	 ഇനത്ിലള്	കെശങ്ങ
ോണച്	 സ്വീകരി്ല്ടുനതച്.	 മ�ാബ്ഹ്മകെശം	
10,001	 രൂ�,	 കംളഭശ	 ബ്ഹ്മകെശം	 8,001	 രൂ�,	
ഖണ്	ബ്ഹ്മകെശം	3,001	രൂ�,	സാധാരണ	കെശം	
151	രൂ�,	എനിവയിൽ	ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	സ്വീകാര്യ
മായവ	വഴി�ാടായി	നടത്ാവനതാണച്.

ട്രസ്റിലറെ	 ഔളദ്യാഗിക	 ലവബച്	വസറ്ായ	 www.attukal.org	 ൽ	 കൂടി	
ഓൺവെന്	ആയി	ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	ളൊകത്ച്	എവിലടനിന്നും	പൂജകളം	
ല�ാങ്ാെ	വഴി�ാടുകളം	ബു്ച്	ലചയ്യാവനതാണച്.	ളഷേത്ര	കൗണ്റുകേിൽ	
ലക്രഡിറ്ച്/ലഡബിറ്ച്	കാർഡച്	വഴി	പൂജകളം	വഴി�ാടുകളം	ഉൾല്ലട	എല്ലാ	
�ണമിട�ാടുകളം	നടത്ാവനതാണച്.

ഓൺവെന്
വഴി�ാടച്	
ബു്ിംഗച്

പ്രളത്യക	അറിയി്ച്
ളകരേസർ്ാർ	27.11.2019	ലെ	സ.ഉ.	
(വക)നം.6/2019/�രി.	 ഉത്രവപ്രകാരം	
പ്ാസ്റി്ിലറെ	ഉ�ളഭാഗത്ിൽ	കർശന
നിയന്ത്രണം	ഏർല്ടുത്ിയിട്ടുള്തിനാ
ലം	ഗ്രീന്	ളപ്രാളട്ാള്ാൾ	�ാെിക്കുനതു	
സംബന്ധിച്	 നിർളദേശങ്ങൾ	 നിെവില
ള്തിനാലം	 ല�ാങ്ാെ	 മള�ാത്സവവ
മായി	ബന്ധല്ട്ച്	സ്റാളകൾ	നടത്തുന
വർ,	ല�ാങ്ാെയർ്ണം	നടത്തുനവർ	
ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	 ഭഷേണവം	 കടിലവ
ള്വം	 മറ്റും	 സൗജന്യമായി	 വിതരണം	
ലചയ്യുനവർ	തുടങ്ങി	എല്ലാവരും	തലന	
ഒറ്ത്വണ	 ഉ�ളയാഗമുള്	 പ്ാസ്റികച്/
ള�്ർ	 നിർമ്മിത	 കപ്പുകൾ,	 ളപ്റ്റുകൾ,	
കവറുകൾ	തുടങ്ങിയവ	പൂർണ്ണമായും	ഒഴി
വാള്ണ്താണച്.	
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അറിയിപ്പുകൾ
ഉത്സവളത്ാടനുബന്ധിച്ച്	 ട്രസ്റച്	 യാലതാരുവിധ	 �ണ്ിരിവകളം	 നടത്തുനതല്ല.	 ളഷേത്ര

ത്ിലറെ	ള�രിൽ	�ണ്ിരിവിനായി	ആലരയും	ചുമതെല്ടുത്ിയിട്ടുമില്ല.	ഭക്തജനങ്ങൾ	തങ്ങള
ലട	സംഭാവനകൾ	ളഷേത്രത്ിൽ	ളനരിട്ച്	ഏല്ിച്ച്	രസീതച്	വാളങ്ങണ്താണച്.	അല്ലാത്	�ഷേം	
ലസക്രട്റി,	ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി	ളഷേത്രം	ട്രസ്റച്,	�ി.ബി	നമ്പർ	5805,	മണ്ാടച്	�ി.ഒ,	തിരുവന
ന്തപുരം-9	എന	വിൊസത്ിൽ	അയയച്	ള്ണ്താണച്.	സംഭാവനകൾ	ട്രസ്റിലറെ	ഔളദ്യാഗിക	
ലവബച്	വസറ്ായ	www.attukal.org	ൽ	കൂടി	അടയ്കാവനതാണച്.	�ണം	അയയ്ക്കുനവർ്ച്	പ്ര
സാദവം	ട്രസ്റിലറെ	രസീതും	അയച്ചുലകാടുക്കുനതാണച്.

ളനർച്	വിേ്ച്ലകട്ടുകൾ
ഉത്സവ	 ദിവസങ്ങേിൽ	 ളനർച്	 വിേക്കുലകട്ടുകൾ	 നടത്തുനവർ	 ട്രസ്റാ�ീസിൽ	 150	 രൂ�	

അടച്ച്	രസീതച്	വാളങ്ങണ്താണച്.	വിേക്കുലകട്ടുകൾ	രാത്രി	11	മണിയ്കകം	ളഷേത്ര	നടയിൽ	വളര
ണ്തും,	വിവരം	മുന്കൂട്ി	ളരഖാമൂെം	ലസക്രട്റിലയ	അറിയിള്ണ്തുമാണച്.	വിേക്കുലകട്ച്	ലകാണ്ടു
വരാന്	താമസം	ളനരിട്ടു	എന	കാരണത്ാൽ	ദീ�ാരാധന	സമയം	മാറ്റുനതല്ല.	(ദീ�ാരാധന	
സമയം	എല്ലാ	ദിവസവം	രാത്രി	12	മണി്ച്),	വിേക്കുലകട്ടുകൾ	ദീ�ാരാധനയ്കച്	ളശഷം	രാത്രി	ഒരു	
മണി	വലര	മാത്രളമ	കേിക്കുവാന്	അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.	വിേക്കുലകട്ച്	ലകാണ്ടുവരുനവർ	ളഷേത്ര	
സനിധിയിൽ	കൊ�രി�ാടികൾ	നടന്നു	ലകാണ്ിരിക്കുളമ്പാൾ	അതിനച്	തടസ്സം	വരാതിരിക്കു
വാന്	100	മീറ്ർ	അകലെ	വച്ച്	ളമേം	നിർളത്ണ്താണച്.	രാത്രി	ഒരു	മണി്ച്	നടയടച്ച്	ളദവിലയ	
�ള്ിയുറ്ികഴിഞ്ാൽ	വിേക്കുലകട്ിളനാടനുബന്ധിച്ചുള്	വാദ്യള�ാഷങ്ങൾ	�ാടില്ല.

കത്ിളയാട്ം	
ളനർച്കത്ിളയാട്്ാർ	 3-ാം	 ഉത്സവദിവസമായ	 03.03.2020	 ലചാവ്ാഴ്ച	 രാവിലെ																									

8	മണി്ച്	മുമ്പായി	ളഷേത്രത്ിൽ	വന്നുളചളരണ്താണച്.
	ഭക്തജനങ്ങളലട	 അഭ്യർത്ന	 മാനിച്ച്	 കത്ിളയാട്ം	 സൗകര്യപ്രദമായും	 ചിട്യായും,	

കഴിവതും	ലചെവച്	കറച്ചും	നടത്തുനതിനച്	എല്ലാ	ഏർ്ാടുകളം	 ളഷേത്രത്ിൽ	നിന്നും	ലചയ്തിട്ടു
ണ്ച്.	 കത്ിളയാട്	 കട്ികളലട	 മുമ്പിൽ	 വിവിധ	 രംഗങ്ങേിൽ	 പ്രാഗത്്യമുള്	 കൊകാരന്മാലര	
�ലങ്ടു്ിച്ച്	�ാരമ്പര്യകെകോയ	ലതയ്യം,	കാവടിയാട്ം,	പൂ്ാവടി,	മയൂരനൃത്ം,	ത്ാട്ം,	അർ
ജ്ജുനനൃത്ം,	�രിചമുട്ച്	കേി,	കടം	ഡാന്സച്,	ചിെമ്പാട്ം,	മൃഗളമേ,	ബാന്ഡച്	ളമേം,	ലനയ്യാണ്ി
ളമേം,	�ഞ്വാദ്യം	തുടങ്ങിയവ	പ്രദർശി്ിച്ച്	കത്ിളയാട്വം	എഴുനള്ിപ്പും	കൂടുതൽ	ആകർഷക
വം	ഭക്തിനിർഭരവമാ്ാന്	ളവണ്	എല്ലാവിധ	ഒരു്ങ്ങളം	ഇതിനകം	പൂർത്ിയായി്ഴിഞ്ഞു.

 

2020ലെ	 കത്ിളയാട്ത്ിനുള്	 ള�രച്	 രജിസച്	ളട്രഷന്	 17.08.2019	 മുതൽ	 ആരംഭിച്ചു.	
27.02.2020	രാത്രി	8.00	മണിളയാലട	കൗണ്ർ	വഴിയുള്	രജിസച്	ളട്രഷനും,	28.02.2020	വവ
കളനരം	 5.00	 മണിളയാലട	ഓൺവെന്	 (www.attukal.org)	 മുളഖനയുള്	 രജിസച്	ളട്രഷനും	
അവസാനിക്കുനതാണച്.	2021	ലെ	കത്ിളയാട്	രജിസച്	ളട്രഷന്	2020	ആഗസ്റച്	17	(1196	ചിങ്ങം	
1)	തിങ്ോഴ്ച	മുതൽ	ഓൺവെനായി	ബു്ച്	ലചയ്യാവനതാണച്.

ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	സ്വർണ്ണത്ിലം	 ലവള്ിയിലമുള്	രൂ�ങ്ങൾ	 ളഷേത്ര	കൗണ്റിൽ	നിന്നു	
തലന	മിതമായ	വിെയ്കച്	െഭിക്കുനതാണച്.	അവ	നടയ്കച്	വയ്ക്കുളമ്പാൾ	പ്രളത്യകം	രസീതച്	എടുള്ണ്	
ആവശ്യമില്ല.	

	ആറ്റുകാൽ	ളദവിയുലട	പ്രതിഷ്ാചിത്രം,	സച്	ളതാത്രങ്ങൾ,	സ്തുതികൾ	എനിവയും	ളഷേത്രത്ിൽ	
നിളവദിച്	അ്വം	അരവണയും,	ഭക്തിഗാന	സി.ഡികൾ,	ആൽബം,	വിവിധ	പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ	
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എനിവയും	ളഷേത്ര	കൗണ്റിൽ	നിന്നും	െഭ്യമാണച്.	നടവരവച്	സാധനങ്ങോയി	തുണ്ടു�ട്ടുകളം,	
സ്വർണ്ണത്ിളൊ	ലവള്ിയിളൊ	അല്ലാത്	രൂ�ങ്ങളം	ലകാണ്ടുവരാതിരി്ാന്	ഭക്തജനങ്ങൾ	
പ്രളത്യകം	ശ്ദ്ധിള്ണ്താണച്.	

	എല്ലാ	ദിവസവം	രാവിലെ	7.00	മണി്ച്	മുമ്പായി	ഭക്തജനങ്ങൾ	�ാജരാക്കുന	ല�ാങ്ാെ	
വഴി�ാടുകൾ	 8.30നച്	 �ന്തീരടി	 പൂജളയാടനുബന്ധിച്ച്	 ളനദിച്ചു	 ലകാടുക്കുനതും,	 7.00	 മണി്ച്	
ളശഷം	�ാജരാക്കുന	ല�ാങ്ാെ	വഴി�ാടുകൾ	11.30നച്	ളനദിച്ചു	ലകാടുക്കുനതുമാണച്.

അരവണ,	മണ്പ്പുറ്ച്,	ലനയ്യച്	�ായസം,	വത്സന്,	�ാൽ�ായസം,	ളമാദകം	മുതൊയ	�ണമട
ച്ചു	നടത്തുന	വഴി�ാടുകൾ്ച്	മുന്കൂർ	�ണമടയ്ക്കുന�ഷേം	രാവിലെ	8.30	നും	അല്ലാത്	�ഷേം	
11.30	നും	വവകളനരം	7.30	നും	ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	െഭിക്കുനതാണച്.

	8-ാം	ഉത്സവദിവസമായ	08.03.2020	രാത്രി	 12	മണി	മുതൽ	09.03.2020	ഉച്യ്കച്	2.10നച്	
ല�ാങ്ാെ	നിളവദിച്ച്	ല�ാങ്ാെ്ാർ	�ിരിയുനതുവലര	ട്രസ്റിൽ	നിനച്	നൽകിയിട്ടുള്	�ാളസ്സാ,	
ബാഡച്	ളജാ	വകവശമില്ലാത്	പുരുഷന്മാലര	യാലതാരു	കാരണവശാലം	ല�ാങ്ാെ്ാരുലട	
സമീ�ളത്്ച്	കടത്ി	വിടുനതല്ല.

	9-ാം	ഉത്സവ	ദിവസം	പുറലത്ഴുനള്ി്ിനച്	അകമ്പടി	 ളസവി്ാന്	ഉളദേശിക്കുന	ളനർച്	
വാ�നങ്ങളലട	 പൂർണ്ണ	 വിവരം	 എഴുനള്ി്ിനച്	 10	 ദിവസം	 മുമ്പച്	 തലന	 ലസക്രട്റിലയ	
ളരഖാമൂെം	അറിയിള്ണ്താണച്.	

	പുറലത്ഴുനള്ി്ിനച്	 അകമ്പടി	 ളസവിക്കുന	 ളനർച്	 വാ�നങ്ങൾ്ച്	 ളപ്രാത്സാ�ന	
സമ്മാനമായി	ട്രസ്റിൽനിന്നും	10001	രൂ�	വീതം	നൽകനതാണച്.

ളദവി	പുറലത്ഴുനള്ളുളമ്പാഴും,	തിരിലക	ളഷേത്രത്ിൽ	എത്തുളമ്പാഴും	ചുറ്മ്പെത്ിനകത്ച്	
തട്ം	നിളവദ്യളമാ	പുഷ്വൃഷ്ടിളയാ,	കർപ്പൂരാരതിളയാ	ഒരുകാരണവശാലം	അനുവദിക്കുനതല്ല.

പുറലത്ഴുനള്ി്ിലറെ	 സുഗമമായ	 നടത്ി്ിനച്	ളവണ്ി,	 അകമ്പടിളസവിക്കുന	 എല്ലാ	
ളനർച്	വാ�നങ്ങളം	കത്ിളയാട്്ാരും,	എഴുനള്ി്ച്	മുളനാട്ച്	നീങ്ങുവാന്	സാധി്ത്്
വിധത്ിൽ	ട്രസ്റച്	ഭാരവാ�ികളം,	ള�ാെീസും	നൽകന	നിർളദേശങ്ങൾ	�ാെിച്ച്	ഈ	സംരംഭ
ളത്ാടച്	സർവ്ാത്നാ	സ�കരി്ണലമനച്	ഭക്തജനങ്ങളോടച്	വിനയപുരസ്സരം	അഭ്യർത്ിച്ചു	
ലകാള്ളുന്നു.	

ലസക്രട്റി

ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി
ളഷേത്രം	ട്രസ്റിലറെ	
	ആദ്ധ്യാത്ിക	

സാംസച്	കാരിക	മാസിക	
എല്ലാ	മാസവം	

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഒറ്പ്രതി	15	രൂ�
വാർഷിക	വരിസംഖ്യ

150	രൂ�
അംബാപ്രസാദം
ല�ാങ്ാെ്തി്ച്
ഉത്സവളത്ാടച്	

അനുബന്ധിച്ച്	പുറത്ിറക്കുന്നു
 

അംബാപ്രസാദം
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ളഷേത്രത്ിലെ	പ്രധാന	വഴി�ാടുകളം	
അവയ്ക്കുള്	സംഭാവന	നിരക്കുകളം

പൂജകൾ
1.	ഉദയാ്മന	പൂജ	 6000
2.	അർദ്ധദിന	പൂജ	 3000
3.	ഭഗവതിളസവ	 750
4.	ചുറ്റുവിേ്ച്	 1600
5.	കമ്പവിേ്ച്	 1000
6.	ളദവി്ച്	ലനയ്യച്	വിേ്ച്	
	(ഒരു	ദിവസളത്്ച്)	 4000
7.	ഉഷഃ	ശ്ീബെി	 400
8.	ഉച്ശ്ീബെി	 400
9.	അത്ാഴശ്ീബെി	 600

അർച്ന
1.	െഷോർച്ന	(പുഷ്ം	ഉൾല്ലട)	 16000
2.	പുരുഷസൂക്താർച്ന	(21	ദിവസം)	 	700
3.	വിദ്യാസൂക്താർച്ന	(21	ദിവസം)	 	700
4.	ഐകമത്യസൂക്താർച്ന	(12	ദിവസം)	 	400
5.	ഭാഗ്യസൂക്താർച്ന	(12	ദിവസം)	 	400
6.	ളദവീമാ�ാത്്യാർച്ന
	(ശത്രുസം�ാരാർച്ന)	 	40
7.	ജന്മനഷേത്ര	അർച്ന	 	40
8.	ഭാഗ്യസൂക്താർച്ന	 	30
9.	ഐകമത്യസൂക്താർച്ന	 	30
10.	പുരുഷസൂക്താർച്ന	 	30
11.	വിദ്യാസൂക്താർച്ന	 30
12.	സ്വയംവരാർച്ന	 25
13.	കങ്കുമാർച്ന	 25
14.	രക്തപുഷ്ാർച്ന	 25
15.	സ�സ്രനാമാർച്ന	 20
16.	തൃശ്ശതി	അർച്ന	 	15
17.	അഷച്	ളടാത്രാർച്ന	 10
18.	ളദവി്ച്	മുഴു്ാ്ച്	 350
19.	ഇഷ്ടസൂക്താർച്ന	 50
20.	ശ്ീസൂക്താർച്ന	 50

അഭിളഷകം	
(�ണം	അടച്ച്	നടത്ാവനവ)
1.	പുഷ്ാഭിളഷകം	(പുഷ്ം	ഉൾല്ലട)	 10000
2.	കേഭാഭിളഷകം	(സ്വർണ്ണക്കുടത്ിൽ)	 3000
3.	അഷ്ടദ്രവ്യാഭിളഷകം	 	1000
4.	നവകാഭിളഷകം	 	600
5.	�ഞ്ാമൃതാഭിളഷകം	 	700
6.	കെശാഭിളഷകം	 	80
7.	കങ്കുമാഭിളഷകം	 	40

അഭിളഷകം
(സാധനം	�ാജരാ്ി	നടത്തുനവ)
1.	�ഞ്ാമൃതാഭിളഷകം	 	100
2.	�ാൽ	അഭിളഷകം	(െിറ്ർ	ഒനിനച്)	 	10
3.	കരി്ച്	അഭിളഷകം	(ഒനിനച്)	 10
4.	�നിനീർ	അഭിളഷകം	(ക്ി	ഒനിനച്)	 	10	

നിളവദ്യം
(സാധനം	�ാജരാ്ി	നടത്തുനവ) 
1.	ലവള്	(ഇടങ്ങഴി	അരി	വലര)	 15
2.	ശർ്ര	�ായസം	(	ഇടങ്ങഴി	അരി	വലര)	 15
3.	മണ്പ്പുറ്ച്,	വത്സന്,	ളമാദകം,	അരവണ,	
	ലനയ്യച്	�ായസം,	ഇടിച്ചു�ിഴിഞ്	�ായസം	 20
4.	തൃമധുരം	 10
5.	�ന്തിരുനാഴി	 70
6	അര�ന്തിരുനാഴി	 35
7.	കാൽ	�ന്തിരുനാഴി	 20
8.	101	കെം	ല�ാങ്ാെ	 150	
9.	51	കെം	ല�ാങ്ാെ		 75

നിളവദ്യം
(�ണം	അടച്ച്	നടത്ാവനവ)
1.	ലവള്	 20
2.	കട്ി�ായസം	 50
3.	101	കെം	ല�ാങ്ാെ		 900
4.	51	കെം	ല�ാങ്ാെ	 550
5.	ഇടിച്ചു	�ിഴിഞ്	�ായസം	(1	െിറ്ർ)	 100
6.	ലനയ്യച്	�ായസം	(1	െിറ്ർ)		 120
7.	�ാൽ്ായസം	(1	െിറ്ർ)		 90
8.	അരവണ	(1	െിറ്ർ)		 120
9.	ളമാദകം	(	10	എണ്ണം)	 50
10.	മണ്പ്പുറ്ച്	(	4	എണ്ണം)	 50
11.	ലതരേി	(	15	എണ്ണം)	 50
12.	വത്സന്	(10	എണ്ണം)	 50
13.	തൃമധുരം	 20
14.	�യർ	 70
15.	�ന്തിരുനാഴി	 700
16.	അര�ന്തിരുനാഴി		 400
17.	കാൽ	�ന്തിരുനാഴി	 	200

നിളവദ്യപ്രസാദം
1.	അ്ം	(6	എണ്ണം)	�ാ്റ്ച്	1	 20
2.	അരവണ	(250	മില്ലി	െിറ്ർ)	 60
3.	അരവണ	(500	മില്ലി	െിറ്ർ)	 	100
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അഭിളഷക	പ്രസാദം
1.	കങ്കുമപ്രസാദം	(10	ഗ്രാം)	 10
2.	ആടിയ	എണ്ണ	(50	മില്ലി	െിറ്ർ)	 10
3.	ളനർച്	ലവള്ി	രൂ�ങ്ങൾ	 10
4.	ളനർച്	ലവള്ി	രൂ�ങ്ങൾ	നടയ്കച്	
	വയ്ക്കുനതിനച്	 10

�െവക
1.	കഞ്ഞൂണച്	 	50
2.	തുൊഭാരം		 	50
	(സാധനം	�ാജരാ്ി	നടത്തുനവ)
3.	നാമകരണം	 	50
4.	�ിടി്ണം	വാരൽ	 	10
5.	തട്ം	നിളവദ്യം	 	10
6.	നടവരവച്	രസീതച്	 	10
7.	�ള്ില്ട്ച്	നിറയ്കൽ	 	20
8.	രഷേലകട്ച്		 	500
9.	െഷോർച്ന	കൂ്ൺ	 	20
10.	ഭസ്ം	ഇടീൽ,	നൂൽജ�ി്ൽ		 	20
11.	ള�ന	പൂജ	(ഒനിനച്)	 	10
12.	താെി	പൂജ	 	200
13.	താള്ാൽ	പൂജ	 	150
14.	സുദർശനചക്ര	പൂജ	 	125
15.	ഐശ്വര്യപൂജ	 	50
16.	ക്യാമറ	പൂജ	 	30
17.	�ിെിംപൂജ	 	1000
18.	വാ�ന	പൂജ	(ഇരുചക്രം)	 	200
19.	വാ�ന	പൂജ	(മൂന്നുചക്രം)	 	250
20.	വാ�ന	പൂജ	(നാെച്	ചക്രം)	 400
21.	ളദവി്ച്	സ്വർണ്ണ	കിരീടം	ചാർത്ൽ	 	250
22.	വിദ്യാരംഭം	 	100
23.	നീരാജനം	(�ണം	അടച്ച്	നടത്തുനതിനച്	)		20
24.	നീരാജനം	
	(സാധനം	�ാജരാ്ി	നടത്തുനതിനച്)	 	10
25.	ലനയ്യച്	വിേ്ച്	(50	മില്ലി	െിറ്ർ)		 	30
26.	അരളങ്ങറ്	സാധനങ്ങൾ	പൂജിക്കുനതിനച്	 70
27.	അരളങ്ങറ്ം	(	കട്ി	ഒനിനച്)	 	150

ഭക്തജനങ്ങളലട	 സ�ായസ�കരണളത്ാടു	 കൂടി	 ളഷേത്ര	
ശ്ീളകാവിൽ	സ്വർണ്ണ	തകിടച്	�തിക്കുനതിനച്	ട്രസ്റച്	തീരുമാനിച്ി
ട്ടുണ്ച്.	ഇതിനുള്	സംഭാവനകൾ	ളഷേത്രത്ിൽ	ഏൽ്ിച്ച്	രസീതച്	
വാങ്ങുകളയാ	 ലസക്രട്റി,	 ആറ്റുകാൽ	 ഭഗവതി	 ളഷേത്രം	 ട്രസ്റച്,	
�ി.ബി.നമ്പർ	 5805,	 മണ്ാടച്.�ി.ഓ.,	 തിരുവനന്തപുരം-695	
009	എന	വിൊസത്ിൽ	അയയ്ക്കുകളയാ	ലചയ്യാവനതാണച്.

28.	മുഖമണ്�ത്ിൽ	നിറ�റ	 	200
29.	മുഖമണ്�ത്ിൽ	നിറ�റ	
	(സാധനം	�ാജരാക്കുനതച്)	 	50
30.	സാരി	ചാർത്ൽ	(സാരി	�ാജരാ്ണം)	 	20
31.	അഖണ്നാമജ�ം	 	4000

ശിവളഷേത്രം
മൃതയുഞ്ജയള�ാമം	 	175

അഭിളഷകം
1.	പുഷ്ാഭിളഷകം	 	800
2.	അഷ്ടാഭിളഷകം	 	600
3.	ഘൃതധാര(ലനയ്യച്)	 	120
4.	ഭസ്ാഭിളഷകം	 	30
5.	ഷേീരധാര	 	30
6.	ജെധാര		 	15

അർച്ന
1.	ഐകമത്യസൂക്താർച്ന	 	70
2.	ഭാഗ്യസൂക്താർച്ന	 	30
3.	പുരുഷസൂക്താർച്ന	 	30
4.	ശ്ീരുദ്രാർച്ന	 	30
5.	ശ്ീരുദ്രസൂക്താർച്ന	 	20
6.	സ�സ്രനാമാർച്ന	 	15
7.	അഷച്	ളടാത്രാർച്ന	 	10
8.	�ഞ്ബ്ഹ്മാർച്ന	 30
9.	ആയഃസൂക്താർച്ന	 50
10.	മൃതയുഞ്ജയാർച്ന	 50	

ഗണ�തി്ച്
1.	ഗണ�തിള�ാമം	 	150
2.	കറുകള�ാമം	 	120
3.	മുഴു്ാ്ച്	 	300
4.	മുഖ്ാ്ച്	 	130

നാഗർ്ച്
1.	നൂറും�ാലം	ഊട്ച്	 	800
2.	ആയിെ്യപൂജ	 	320
3.	ആയിെ്യപൂജ	(ആയിെ്യം	നാൾ)	 	70
4.	മുഴു്ാ്ച്	 	130

മാടന്	തമ്പുരാനച്
മുഴു്ാ്ച്		 300
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	ളശ്ഷ്മായ	നിദാന	ശ്ീബെി	എഴുനള്ി്ച്	ആറ്റുകാൽ	ഭഗവതി	ളഷേത്രത്ിൽ	ദിവളസന	നടന്നുവരുന്നു.	ഉഷഃശ്ീ
ബെി,	ഉച്ശ്ീബെി,	അത്ാഴശ്ീബെി	എനിങ്ങലന	ദിവളസനയുള്	ഓളരാ	ശ്ീബെി	എഴുനള്ിപ്പും	ഭക്തജനങ്ങൾ
്ച്	 പ്രളത്യക	 വഴി�ാടായി	 നടത്ാവനതാണച്.	ശ്ീബെി	 വഴി�ാടിനച്	അകമ്പടി	 ളസവിക്കുനതച്	 മ�ാഭാഗ്യമായി	
ഭക്തജനങ്ങൾ	കണ്ാക്കുന്നു.	

	ശ്ീബെി	വഴി�ാടിനുള്	രസീതുകൾ	ളഷേത്ര	കൗണ്റിൽ	നിന്നും	െഭിക്കുനതാണച്.
	അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കും,	കടുംബ	ഐശ്വര്യത്ിനും	ളവണ്ി	എല്ലാ	മാസവം	�ൗർണ്ണമി	നാേിൽ	ആയിര്ണ്ിനച്	സ്തീജന

ങ്ങൾ	മാത്രം	�ലങ്ടുക്കുന	ഐശ്വര്യപൂജ	വവക	ളനരം	5.00	മണി്ച്	ളഷേത്രത്ിനകത്തുള്	പ്രാർത്നാമണ്�ത്ിലം	
ചുറ്മ്പെത്ിലം	വച്ച്	നടത്ിവരുന്നു.

	ഭാരതത്ിലെവിലടയും	150	രൂ�	നിര്ിൽ	സ്പീഡച്	ള�ാസ്റ്റുവഴി	പ്രസാദം	െഭിക്കുനതാണച്.
	പൂജയ്കച്	ആവശ്യമായ	ഗുണളമന്മയുള്	സാമ്പ്രാണിത്ിരി,	കർപ്പൂരം,	കങ്കുമം,	 മഞ്ൾല്ാടി	എനീ	പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ	

മിതമായ	വിെയ്കച്	ളഷേത്ര	കൗണ്റിൽ	നിന്നും	ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	വാങ്ങാവനതാണച്.	ആടിയ	എണ്ണ,	കേഭപ്രസാദം,	
കങ്കുമപ്രസാദം	എനീ	ദിവ്യമായ	പ്രസാദങ്ങളം	ഇള്ാൾ	ളഷേത്ര	കൗണ്റിൽ	നിന്നും	െഭിക്കുനതാണച്.	

	സ്വർണ്ണത്ിലം	ലവള്ിയിലമുള്	താെി,	ആൾരൂ�ങ്ങൾ,	ല�ാട്ച്	എനിവ	ഇള്ാൾ	ളഷേത്ര	കൗണ്റുകേിൽ	നിന്നും	
ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	െഭിക്കുനതാണച്.	ഇവ	നടയ്ക്കു	വയ്ക്കുളമ്പാൾ	പ്രളത്യകം	രസീതച്	എടുള്ണ്	ആവശ്യമില്ല.

	എല്ലാ	മെയാേമാസം	1-ാം	തീയതിയും,	ലചാവ്,	ലവള്ി,	ഞായർ	എനീ	ദിവസങ്ങേിലം	ളഷേത്രം	വകയായും	ഭക്ത	
ജനങ്ങളലട	വഴി�ാടായും	പ്രസാദ	ഊട്ച്	നടത്ിവരുന്നു.

	ളഷേത്ര	ദർശനത്ിനായി	എത്ിളച്രുന	ഭക്തജനങ്ങൾ്ച്	താമസിക്കുനതിനായി	ളഡാർമിറ്റികളം,	മുറികളം	സൗ
കര്യല്ടുത്ിയിട്ടുണ്ച്.

	വിവാ�ാദി	ആവശ്യങ്ങൾ്ച്	ഉ�ളയാഗി്ാവന	എല്ലാവിധ	സൗകര്യങ്ങളോടു	കൂടിയ	 ളദവി,	കാർത്ിക,അംബാ	
എനീ	മൂനച്	ആഡിളറ്ാറിയങ്ങൾ	ട്രസ്റിലറെ	വകയായിട്ടുണ്ച്.	

	യാത്രകൾ്ച്	എയർകണ്ീഷന്	ലചയ്ത	എയർ	ബസ്സുകളം,	ലടംളബാ	ട്രാവെറും	കറഞ്	നിര്ിൽ	െഭിക്കുനതാണച്.



ബ്ഹ്മകെശം


