




 'സർവ്വമംഗള മംഗല്യേ ശിലേ സർവ്വവാർത്ഥ സവാധിലേ
ശരല്യേ �തയേംബലേ ലേേി നവാരവായ്ീ നലമവാfസ്തുലത'


നിതയേവം 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 ദഃസ്വപ്ം തസയേ നശയേതി'


ആപേ്ഘട്ടത്ിൽ ന്െവാലല്ണ്ട പ്രവാർത്ഥന

'നമഃ ലേവാേണ്ഡ ഹസ്തവായ സന്ീകൃത ശരവായ െ
ഖണ്ഡിതവാഖി് വേതയേവായ രവാമവായവാപനെിേവാരല്'


ജീേിതത്ിന്് എല്വാ അപനെിേവാര്ങ്ങൾക്കും ഐശ്വരയേത്ിനും

ആറ്റുേവാൽ അമ്മന്യ ശര്ം പ്രവാപിക്കുേ
'ശര്വാഗത േീനവാർത് പരിത്വാ് പരവായല്

സർേസയേവാർത്ിഹലര ലേേി നവാരവായ്ീ നലമവാfസ്തുലത'



ഭക്തജനങ്ങന്ള,

 ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലക്ഷത്ത്ിന്് ഇന്്വാല്ന്ത് ന്പവാങ്വാ് മലഹവാ
ത്സേം 2017 മവാർച്് മവാസം 03-വാം തീയതി (1192 കുംഭം 19) ന്േള്ിയവാഴ്ച 
ആരംഭിച്് അലനെേിേസം രവാേിന്് 09.00ന് പവാടി േവാപ്പുന്േട്ടി കുടിയിരു
ത്തുന്നു.  മവാർച്്  11-വാം തീയതി (കുംഭം 27) ശനിയവാഴ്ച ന്പവാങ്വാ്, തവാ്
ന്്വാ്ി, കുത്ിലയവാട്ടം, പുറന്ത്ഴുന്നെള്ി്് എനെീ െടങ്േൾ ഭക്തി
നിർഭരമവായ അന്രീക്ഷത്ിൽ നടക്കുന്നു. മവാർച്് 12-വാം തീയതി (കുംഭം 
28) ഞവായറവാഴ്ച രവാത്ി 9.45-നുള് ശുഭമുഹൂർത്ത്ിൽ േവാ്ഴിച്് കുടിയി
ളക്കുന്നു. രവാത്ി 1.00 മ്ി്് നടക്കുനെ കുരുതി തർ്്ലത്വാടു കൂടി 
ന്പവാങ്വാ് മലഹവാത്സേം സമവാപിക്കുന്നു. എല്വാ ഭക്തജനങ്ങളം ഉത്സേ 
ആലഘവാേങ്ങളിൽ പന്ങ്ടുത്് അമ്മയുന്ട അനുഗ്രഹത്ിന് പവാത്ീഭൂത
രവാേ്ന്മനെ് അഭയേർത്ഥിക്കുന്നു.
 ഉത്സേം ഭംഗിയവായി നടത്തുനെതിന് എല്വാ ഭക്തജനങ്ങളന്ടയും സഹവായ 
സഹേര്ങ്ങൾ േിനയപുരസ്സരം അഭയേർത്ഥിച്ചുന്േവാള്ളുന്നു.  

ആറ്റുേവാൽ     ന്സക്രട്ടറി
10.02.2017
    

ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലക്ഷത്ം ട്രസ്റ്
ആറ്റുേവാൽ, പി.ബി ന്ർ 5805
മ്്വാട് പി.ഒ, തിരുേനന്പുരം - 695009

ല�വാൺ : 0471-2456456 (ലക്ഷത്ം)
0471 - 2463130, 2455600, 2455700 (ഓ�ീസ്) �വാേ് സ് :0471 - 2456457
E-mail : attukal@vsnl.com
www.attukal.org



ലതവാറ്ംപവാട്ട് :
ഉത്സേത്ിന്റെ പ്രധവാന െടങ്ങവായ ലതവാറ്ംപവാട്ടിലൂന്ട പവാട്ടുേവാർ 
െി്്തിേവാരത്ിന്് േണ്ണേിയുന്ട േഥ പറയുേയവാ്്. ഓലരവാ 
േിേസവം പറയുനെ േഥവാഭവാഗവം െടങ്േളം പരസ്പരം ബന്ന്്
ട്ടിരിക്കുന്നു. ലേേിന്യ പവാടി കുടിയിരുത്ി േഥ തുടങ്ന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
എം.പ്രഭവാേരൻ നവായർ, ന്നടിയേിളവാേം.

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
എൻ.ശിേൻ, എസ്.എൻ.ന്േജിറ്ബിൾ. 

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
്ക്ഷി േർശൻ, ശിേം.

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം

4

മവാര്ച്് 3 ന്േള്ിയവാഴ്ച

രവാേിന്്   4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന
 9.00  േവാപ്പുന്േട്ടി കുടിയിരുത്്
 11.30 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
 12.30 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന    

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം



 
   േ്വാപരിപവാടിേളന്ട ഉേ്ഘവാടനം വേകുലനെരം 5.00 മ്ി്്  
   സുപ്രസിദ്ധ െ്ച്ിത്തവാരം പത്മശ്ീ ജയറവാം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 
   തേേസരത്ില് അംബവാ പ്രസവാേം ന്പവാങ്വാ് ന്സ്പേയേല് പതി്്  
   പ്രേവാശനേര്മ്മം പ്രശസ്ത െ്ച്ിത്തവാരം 
   മ്ിയനപിള് രവാജു നിര് വ്വഹിക്കുന്നു

രവാത്ി 7.00    : ഗല്ശം 
   രംഗവാേിേ് ് വാരം, സംേിധവാനം  സൂരയേവാ കൃഷ്ണമൂർത്ി
   പ്രശസ്ത െ്ച്ിത്തവാരം ്ക്ഷി ലഗവാപവാ്സ്വവാമിയും, 
                            ഇൻഡയേയിന്് േിേിധ ഭവാഗങ്ങളിലുള് 25 നർത്േരും

 9.00  : ശവാസ്തീയനൃത്ം 
   ്വാസയേപ്രിയ
 10.00 :  ഭരതനവാടയേം 
   സൻജന അരുണം സംഘവം

 രവാേിന്് 5.00  :  ഭജന   ആറ്റുേവാൽ ലേേീ ഭജന സംഘം
 6.30   :  ഭജന  പവാൽക്കുളങ്ങര ലേേീ ഈസ്റ് നട േനിതവാ സമിതി
 8.00    :  നവാമസങ്ീർത്നം  അരേിന്ം സംഘവം
      9.30    :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  ശ്ീ മൂേവാംബിേ ഉപവാസേ സമിതി
വേകുലനെരം     5.00    :  േഥവാപ്രസംഗം  എ.ആർ.െന്ദ്രനും സംഘവം
 6.00     :  ഭജന  ആറ്റുേവാൽ എൻ.എസ്.എസ്. േനിതവാസമവാജം

രവാത്ി 7.00  : ശവാസ്തീയനൃത്ം    ഒ.എസ്.സി.എം.അ്വാഡമി                                          
 8.00     : ശവാസ്തീയനൃത്ം  ശ്ീവേ്വാസവാ സ് കൂൾ ഓ�് ആർട്ട് സ്
 9.00   :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  അനർഘയും സംഘവം
 10.00 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  നൃത്വാഞ്ജ്ി, നൃത് േിേയേവാ്യം
 11.00      :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  സർഗ്ഗ ലക്ഷത് സ് കൂൾ ഓ�് ഡവാൻസ് 

വേകുലനെരം 5.00  : ഭക്തിഗവാനസുധ      തുളസീതീർത്ഥം ഓർ്സ്ട്ര
 6.30   : സംഗീത്ലച്രി     ഹരിപ്രിയ, ആയവാംകുടി

രവാത്ി 7.30    :  േീ്്ലച്രി        രവാമസ്വവാമിയും സംഘവം
 8.30    :  ശീതങ്ൻ തുള്ൽ   േിശ്വേ്വാലേന്ദ്രം സി ബവാ്േ്ൃഷ്ണന 
 10.00 : ഭക്തിഗവാനവാ്വാപനം   ശ്ീ െവാമുലണ്ഡശ്വരി ഭജൻസ്

രവാേിന്് 9.00 മ്ിക്കും വേകുലനെരം 6.00 മ്ിക്കും േരി്േം ശ്ീ െവാമുണ്ഡീ േിേയേപീഠം 
ത്ിേിക്രമനും സംഘവം അേതരി്ിക്കുനെ പഞ്വാരിലമളം ഉണ്ടവായിരിക്കുനെതവാ്്  
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രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
സുേര്ശന. ആര്, പത്മവാ്യം

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
ലക്ഷത്ം േേ

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം

6

മവാര്ച്് 04 ശനിയവാഴ്ച 

രവാേിന്് 4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന
 8.45 ്ക്ഷവാർച്ന
 11.30 ഉച്പൂജ

ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
 12.30 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
ലേേിയുന്ട േ്യേവാ്ത്ിനുള് ഒരു്ങ്ങന്ള കുറിച്് പവാടുന്നു. 
ആടേൾ െവാർത്ിയിരിക്കുനെ ലേേിന്യ സ്തുതിക്കുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
ന്േ.ബിന് സ്ത്്, ന്തല്േീട് .



വേകുലനെരം   5.00     :   േനേച്ി്ങ് സവാരംഗി സ് കൂൾ ഓ�് ഡവാൻസ്
  6.00  :   സംഗീത്ലച്രി
   പ്രശസ്ത െ്ച്ിത്തവാരം ശ്ീ്തവാ നമ്പൂതിരിയും സംഘവം

രവാത്ി  7.30  : �യൂേൻ വനറ്് 
   േിംഗ് ഓ�് ഡ്ംസ്  ശിേമ്ി (മുംവബ) ആറെ്
   േയ്ിൻ മസ്റന്റവാ ബവാ്ഭവാസ് േർ.
 10.00 :  ഭരതനവാടയേം 
   േയ്വാർ ലരേതി േർമ്മയും സംഘവം 

രവാേിന്്  5.00  : ഭക്തിഗവാനസുധ   േരി്േത്മ്മ േനിതവാ ഭജന സമിതി
 6.00   : ഭജന  ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലസേവാ സംഘം
 7.30    : ഭക്തിഗവാനസുധ  ശ്ീേരവാഹം എൻ.എസ്.എസ്. േനിതവാ സമവാജം
 8.30    :  ഹരിനവാമേീർത്നം  ന്േ.രവാധവാഭവായി അമ്മ
 10.00    :  ഗീതവാപവാരവായ്ം  ആറ്റുേവാൽ ഗീതവാപ്രെവാര സമിതി 

വേകുലനെരം     5.00    :  ഭജന  ന്േ.രവാധവാഭവായി അമ്മ
 6.00     : കൂടിയവാട്ടം  സൂരജ് ന്യേവാർ, തൃശൂർ   
രവാത്ി 7.30  :   ശവാസ്തീയനൃത്ം    സ്വസ്തിേ് ഡവാൻസ് അ്വാഡമി                                    
 8.30     :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  ആറ്റുേവാൽ എൻ.എസ്.എസ്. േനിതവാ സമവാജം
 9.30   :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  തവാള്യ ഡവാൻസ് അ്വാഡമി 
 10.30 :  നൃത്സന്യേ  ശ്ീ മൂേവാംബിേ േ്വാലേന്ദ്രം 

വേകുലനെരം    5.00  : ലയവാഗ  മവാസ്റർ ലമവാഹൻ
 5.30   :  ഭക്തിഗവാനസുധ  കുമവാരി ലേേീകൃഷ്ണനും സംഘവം
 6.30    :  ഭക്തിഗീതിേൾ  ശ്ീ േിഘ് ലനശ്വര മയൂസിേ് സ്
രവാത്ി 7.30    : ഭജന   ന്ജ.സരസ്വതി ലേേിയും സംഘവം, അലഭേവാശ്മം
 8.30    :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  ന്േള്വായ്ി ഭജന സംഘം
 9.30 :  ഭക്തിഗവാനസുധ സൗപർണ്ണിേ സ് കൂൾ ഓ�് മയൂസിേ് & ഡവാൻസ്
 10.30      : ഹിന്സ്വാനി സംഗീത്ലച്രി 
   ആർ.എസ്.രവാജ്ക്ഷിയും സംഘവം

രവാേിന്് 9.00 മ്ി്് പ്രവാർത്ഥനവാ മണ്ഡപത്ിൽ ്ളിതവാസഹസ്രനവാമ ജപം
അേതര്ം - ശ്ീ സതയേസവായി ഓർഗവനലസേൻ
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മവാര്ച്് 05 ഞവായറവാഴ്ച 

രവാേിന്്   4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന
 9.00 കുത്ിലയവാട്ട വ്രതവാരംഭം
   
ഉച്യ്ക് 12.00 ഉച്പൂജ 
 12.30 േീപവാരവാധന
 12.45 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന
രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

-വാം
ഉത്സേം

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
ഒരു ഭക്തന്റെ േേ

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
ജി.സതീശൻ, ഗല്ശം.

അനെേവാനം

8

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
ലേവാേ്ന്ന ലേേി േ്യേവാ്ം േഴിക്കുനെതിന്റെ േർണ്ണന 
േളവാ്് ഈ േിേസം പവാടുനെത്. ഈ ഭവാഗം മവാ്പ്പുറം      
പവാന്ട്ടനെ് അറിയന്്ടുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
ജി.രവാമെന്ദ്രൻ നവായർ, ശവാന്ിനി്യം.



വേകുലനെരം 6.00    : പത്മശ്ീ ഹരിഹരന് ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലക്ഷത്ം ട്രസ്റ് 
   അംബവാ പുരസ് േവാരം നൽേി ആേരിക്കുന്നു.

രവാത്ി   7.00 :  ഹരിഹരൻ വനറ്്
   സുപ്രസിദ്ധ െ്ച്ിത് പിനെ്ി ഗവായേനും, 
   സംഗീത സംേിധവായേനുമവായ  
   പത്മശ്ീ ഹരിഹരൻ നയിക്കുന്നു.  
 9.30  :  ഒരു േ്ം മവാത്ം  ഓൾഡ് ഈസ് ലഗവാൾഡ് 
   അഡ്വ.ലബവാബൻ േിജയനും സംഘവം, ന്േവാച്ിന
 10.30 :  ലതവാൽ്വാേകൂത്്
    പവാ്്വാട് ന്േ.േിശ്വനവാഥ പു്േവാറം സംഘവം

രവാേിന്്  5.00  : ഭക്തിഗവാനവാമൃതം
   േ്ിയ ഉലേശ്വരം മഹവാലേേ ലക്ഷത് േനിതവാ ഭക്തജന സമിതി
 6.00   :  സംഗീത്ലച്രി   എൻ.നിതിനും സംഘവം
 7.00    :  ഭക്തിഗവാനസുധ  സംഗീത സരിത
      8.00    :  ഭക്തിഗവാനലമള  ലജയേവാതി രവാഗ
 9.00 : സംഗീത്ലച്രി  ആേിച്നല്ലൂർ സ് കൂൾ ഓ�് മയൂസിേ് 
 10.00    : സംഗീത്ലച്രി  അരേിന്്.ജി.എസും സംഘവം

വേകുലനെരം     5.00    :  ഭക്തിഗവാനവാമൃതം  മവാതംഗി മയൂസി്ൽസ്
 6.00     :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  എസ്.ന്ജ.േിജയ്ക്ഷിയും സംഘവം

രവാത്ി  7.00 :  സംഗീത്ലച്രി   എസ്.അനവാമിേക്കുറപ്പും സംഘവം
 8.00  :  തിരുേവാതിര  
   ശ്ീ പത്മനവാഭ ഡവാൻസ് ന്സറെർ ല�വാർ സീനിയർ ല്ഡീസ്                                          
 9.00     : ശവാസ്തീയനൃത്ം   രുദ്രവാ രവാജീവം സംഘവം
 10.00   :  ശവാസ്തീയനൃത്ം നൃത്വാഞ്ജ്ി , ന്പരു്വാവൂർ
 11.00 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  രവാഖിേമനിയും സംഘവം

വേകുലനെരം     5.00  :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  ആെവാരയേ എം.സുശീ്വാലേേി 
 6.30   :  േയ്ിൻേലച്രി    മവാസ്റർ ബി.വേഷ്ണേ് 
രവാത്ി   7.30    :  ഭക്തിഗവാനവാഞ്ജ്ി    സനവാതന ഭക്തിഗവാന ട്രൂ്് 
      8.30    :  സംഗീത്ലച്രി  ഗൗരി.എ.യും സംഘവം
 9.30    :  സംഗീത്ലച്രി  എസ്.ആരയേയും സംഘവം
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മവാര്ച്് 6 തിങ്ളവാഴ്ച

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
േരിദ്രനവായ ലേവാേ്ൻ ലേേിയുന്ട നിർബന്ത്ിന് 
േഴങ്ങി നിതയേവൃത്ി്വായി ലേേിയുന്ട െി്്് േിൽ്വാ 
നവായി ന്േവാണ്ടുലപവാകുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് :  
എൽ.രവാലജശ്വരി അമ്മ, പ്യിൽ േീട് .

രവാേിന്്    4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
  5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
  5.30 അഭിലേേം
  6.05 േീപവാരവാധന
  6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
  6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി   
  7.00 േളഭവാഭിലേേം   
  8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന 
  11.30 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്ക്  12.00 േീപവാരവാധന   
  12.30   ഉച്ശ്ീബ്ി   
  1.00 നട അടയ്കൽ
വേകുലനെരം  5.00 നടതുറ്ൽ   
  6.45 േീപവാരവാധന
രവാത്ി  7.15 ഭഗേതിലസേ   
  9.00 അത്വാഴപൂജ   
  9.15 േീപവാരവാധന   
  9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി  
  12.00 േീപവാരവാധന   
  1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
ശരത്െന്ദ്രകുമവാർ, എസ്.ന്േ.സവാനിറ്റി

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
ലക്ഷത്ം േേ

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം
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വേകുലനെരം 5.00 : ഭക്തിഗവാന സന്യേ
   രേിശങ്ർ, അഖി്വാ ആനന്്, രവാധിേ അേതര്ം - ന്പവാന്നുമിന്നു
 6.30 :  േയ്ിൻ �യൂേൻ 
   മധുരിമ
രവാത്ി 8.00  : സ്തീശക്തി
   െ്ച്ിത്തവാരം േവാേംബരി (ലബവാംന്ബ), അരൂപവാ ്വാ ഹരി (ഡൽഹി)
   േക്ഷി്വാ വേേയേനവാഥൻ (ന്െവനെ) സംഘവം  
 10.00 :   �യൂേൻ നൃത്ം 
   രംഗീ് നവാന്ച്്ി നയിക്കുന്നു.  െ്ച്ിത് സീരിയല്   
   തവാരങ്ങളവായ നയന, അമൃത, ലരഖ, മനു, ലേേനും സംഘവം
രവാേിന്് 5.00  :  ഭജന   ശ്ീ രുദ്രവാ ഭജൻസ്
 6.30   :  ഭജന  അനെപൂർലണ്ണശ്വരി ഭജന സംഘം
 8.00    : ഭക്തിഗവാനസുധ  ശ്ീ സരസ്വതി ഗവായേ സംഘം
 9.30    :  സംഗീത്ലച്രി  ന്േ.സുഭവാേി്ിയും സംഘവം
 11.00    :  ്ളിതവാ സഹസ്രനവാമ ജപം 
   മവാതൃസമിതി, കൂനയിൽ  ശ്ീധർമ്മ ശവാസ്തവാ ലക്ഷത്ം

വേകുലനെരം    5.00    :  സംഗീത്ലച്രി  സംഗീത ആറെ് സിന്ധു
 6.30     :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  ലമവാഹന നവാടയേേ്വാ ലക്ഷത്     
രവാത്ി 7.30  :  ശവാസ്തീയനൃത്ം    േി.ന്േ.ശ്ീലേേി ആറെ് േീർത്ന ഹരികുമവാർ                                          
 8.30     :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  ഹരിശ്ീ സ് കൂൾ ഓ�് ഡവാൻസ്
 9.30   :   ഭക്തിഗവാനലമള  നവാേ്യ
 10.30 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  എസ്.പി.നൃത്വാ്യം

വേകുലനെരം      5.00  :  ഭക്തിഗവാനസുധ  സ്വരസംഗീതിേ
 6.00   :  േശപുഷ്ം  മ്യവാള ബ്വാഹ്മ് സമവാജം
രവാത്ി 7.00    :  ഭജന  ഇ്ങ്ം ലേേീ ഭജന സംഘം
      8.00    :  സംഗീത്ലച്രി   രവാലജശ്വരി ജഗേീേ് & സിന്ധു അരുണം സംഘവം
 9.00    :  ലേേീലേേസ്തുതിേൾ   ഹയഗ്രീേ മയൂസിേ് ഗ്രൂ്്
 10.00 :  േീ്്ലച്രി  പ്രഭവാേതിയും സംഘവം
 11.00 :  ഭക്തിഗവാനവാഞ്ജ്ി  കുശല്വാട് മഹവാലേേ ലക്ഷത് ഉപലേശേ സമിതി

ലക്ഷത്ത്ിനു മുൻേശം ഗ്രൗണ്ടിൽ വേകുലനെരം 5.00 മുതൽ േളരി്യറ്്
അേതര്ം സി.എം.മർമ്മതിരുമ്മ് േളരിസംഘം
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മവാര്ച്് 7 ന്െവാവ്വവാഴ്ച 

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
ലേേിയുന്ട െി്മ്പുമവായി ലപവാകുനെ ലേവാേ്ന്ന മധുരവാനഗ
രിയിന്് സ്വർണ്ണ്്ി്വാരൻ, തവാൻ ന്െയ്ത കുറ്ം മറച്ചുേ
യ്കവാനവായി രവാജ്ിയുന്ട െി്്് ലമവാഷ്ിന്ച്നെ് മുദ്രകുത്ി 
പവാണ്ഡയേരവാജവാേിന്റെ സേസ്സിൽ എത്ിക്കുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
രഞ്ജിനി ഹരി ആർ., ശ്ീരഞ്ജിനി.

രവാേിന്്  4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന    
 11.30 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
 2.30 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
ജയന്്, ഭവാനുമതി.

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
േേിത ന്സല് േരവാജ്. പി, ശ്ീനി്യം.

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം
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രവാേിന്്  4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന    
 11.30 ഉച്പൂജ
 
ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
 2.30 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

വേകുലനെരം 6.00 : ശവാസ്തീയനൃത്ം
   േീ്വാേിലനവാദം സംഘവം
രവാത്ി 7.00 :  ബൃഹസ് പതി  ഹിന്സ്വാനി സംഗീതവാനന് സന്യേ
   സബീസ് ബവാ്യും സംഘവം
 8.30  :  ശവാസ്തീയനൃത്ം
   ലേരള േ്വാമണ്ഡ്ം, ന്െറതുരുത്ി
 10.30 :  ലതനും േയമ്പും (രേീന്ദ്ര സംഗീതം)
   തീർത്ഥം ഈേൻസ് നയിക്കുന്നു

രവാേിന്് 5.00 :  ഭജന  ഓം മഹിളവാ ഭജന സംഘം
 6.30   :  ഭജന  േിപഞ്ിേ ഭജൻസ്
 8.00    :  ഭജന  േയേക്തിേിേവാസ് ലേന്ദ്ര
 9.30 :  ഭജന  പ്ര്േം ഭജൻസ്
 10.30    :  ്ളിതവാ സഹസ്രനവാമ പവാരവായ്ം 
   ആറ്റുേവാൽ എൻ.എസ്.എസ് േനിതവാ സമവാജം

വേകുലനെരം 5.00    :  േീ്്ലച്രി   ്ക്ഷി ലഗവാപകുമവാറം സംഘവം
 6.00     : തിരുേവാതിര  ശ്ീകുമവാരി അന്ർജ്ജനവം സംഘവം

രവാത്ി 7.00  :   ശവാസ്തീയനൃത്ം ശ്ീ ശിേവശ്ം സ് കൂൾ ഓ�്  ഡവാൻസ്
 8.00     :   ശവാസ്തീയനൃത്ം   ധ്വനി നൃത്േ്വാമണ്ഡ്ം
 9.00   :   ശവാസ്തീയനൃത്ം   പവാർേതി സതീഷം സംഘവം
 10.00 :   ശവാസ്തീയനൃത്ം    ശിേമുദ്രവാ ഡവാൻസ് അ്വാഡമി
 11.00 :   ഭരതനവാടയേം   േത്സ്യും സംഘവം 

വേകുലനെരം     5.00  :  പവാരവായ്ം  ശ്ീ സ്വരൂപവാനന്വാശ്മം
 6.00   :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം - ലഡവാ.റ്ി.ശവാന്കുമവാരിയും സംഘവം 

രവാത്ി 7.00    :  േീ്്ലച്രി  സ് ലനഹ ലഗവാമതിയും സംഘവം
  8.00    : സംഗീത്ലച്രി   പി.ധനയേയും സംഘവം
 9.00    :  തിരുേവാതിര  പവാൽക്കുളങ്ങര ലയവാഗലക്ഷമ സഭ
 10.00      :  തിരുേവാതിര  ശ്ീേ്് ലഠശ്വരം എൻ.എസ്.എസ്.േരലയവാഗം 
 
 ലക്ഷത്ത്ിനു മുൻേശം ഗ്രൗണ്ടിൽ വേകുലനെരം 5.00 മുതൽ േളരി്യറ്്
    അേതര്ം ആർ.എസ്.എൻ േളരിസംഘം
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മവാര്ച്് 8 ബുധനവാഴ്ച 

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
അധിേവാരത്ിന്റെ ്ഹരിയി്ിരുനെ പവാണ്ഡയേരവാജവാേ് 
ലേവാേ്ന്ന െി്്് ലമവാഷ്ിന്ച്നെ കുറ്ം ചുമത്ി േധിക്കുന്നു

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
റ്ി.ആർ.ലഗവാപവാ്കൃഷ്ണൻ നവായർ, കുറങ്കുടി.

എം. േസന്കുമവാരി, ക്ഷത്ിയക്കുടി.

രവാേിന്്   4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം   
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന  
 11.30 ഉച്പൂജ

ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
        
 12.30 ഉച്ശ്ീബ്ി    
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
േിജയൻ നവായർ, ലസവാപവാനം.

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
ലക്ഷത്ം േേ

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം
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േീപപ്രഭയില് കുളിച്ചുനില്ക്കുനെ അ്്ം
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വേകുലനെരം 5.00 : മവാനസ ജപ്ഹരി
   പ്രശവാന്് േർമ്മയും സംഘവം
 6.30 : സലരവാേ് ന്ട്രലയവാ
   പത്മേിഭൂേൺ ഉസ്തവാേ് അംജത് അ്ിഖവാൻ
   അമവാൻ അ്ിഖവാൻ, അയവാൻ അ്ിഖവാൻ,  മുംവബ

രവാത്ി 8.30  :  പുരുേ്  പഞ്തത്വ
   ആേിേ് ലമവാഹൻ ലഹവാ്റം സംഘവം, ബവാംഗ്ലൂർ
 10.30 :  നവാടൻപവാട്ട് (ആട്ട്ളം)
   പ്രസീേയും സംഘവം, െവാ്ക്കുടി, തൃശൂര്

 
രവാേിന്് 5.00  :  ഭജന  ശവാസ്തമംഗ്ം മഹവാലേേർ ലക്ഷത് ഭജന സംഘം
 6.30   :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം 
   ശ്ീ േവാർത്യേവായനി പുരവാ് പവാരവായ് സംഘം
 8.00    :  ഭജന  െിന്മയ േിേയേവാ്യം
 9.30    :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം 
   കുരയേവാത്ി എൻ.എസ്.എസ്. േനിതവാ സമവാജം
 10.30    :  സംഗീത്ലച്രി - ഗൗരീ ഗവായത്ി സ് കൂൾ ഓ�് മയൂസിേ് 

വേകുലനെരം     5.00    :  സംഗീതവാർച്ന  ലറവാസ് ന്ഡയൽ ന്നഴ് സറി
 6.00     :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  ശ്ീ മൂേവാംബിേ േ്വാലക്ഷത്ം, എറ്വാകുളം 
രവാത്ി 7.30  :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  ശ്ീ നടരവാജവാ സ് കൂൾ ഓ�് ഡവാൻസ്                                      

 8.30     :   നൃത്സന്യേ  എസ്.ന്േ.ഡവാൻസ് അ്വാഡമി 
 9.30   :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  എസ്.്ക്ഷീ കൃഷ്ണനും സംഘവം
 10.30 :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  വേരളി േ്വാമന്ിർ

വേകുലനെരം  5.00 : ന്െണ്ടലമളം   മവാസ്റർ ശ്ീരവാഗ് ഓമനക്കുട്ടനും സംഘവം
 6.00   :  ഭക്തിഗവാനസുധ  ലേേീേവാർത്ിേ നവാമ സങ്ീർത്നം
രവാത്ി 7.00    : ഭജന  നീ്വാ രവാമസ്വവാമിയും സംഘവം
  8.00    :  സംഗീത്ലച്രി   ശ്ീ ്ക്ഷീ നവാരവായ് സ് കൂൾ ഓ�് മയൂസിേ്
  9.00    :  സഹസ്രനവാമജപം   നിർമ്മ്കുമവാരിയും സംഘവം
 10.00      : ഭക്തിഗവാനലമള  വഹബീറ്് സ് ഓർ്സ്ട്ര

19



മവാര്ച്് 9 േയേവാഴവാഴ്ച

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
ലേവാേ്ന്റെ മര്േവാർത് അറിഞ്ഞ ലേേി വേ്വാസ
ത്ിൽ ലപവായി പരമശിേനിൽ നിന്നും േരം േവാങ്ങി 
ലേവാേ്ന്ന ജീേി്ിക്കുന്നു. (ദ:ഖസൂെേമവായി അലനെ 
േിേസം രവാേിന്് നടതുറക്കുനെത് തവാമസിച്വാ്്)

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് :  
ഡി. രവാലജന്ദ്രൻ നവായർ, ഉേസ്.

  

രവാേിന്്   7.00 പള്ിയു്ർത്ൽ
 7.30 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 7.45 അഭിലേേം
 8.15 േീപവാരവാധന
 8.30 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 8.45 ഉേഃശ്ീബ്ി
 9.00 േളഭവാഭിലേേം
 10.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന
      
ഉച്യ്ക് 12.00 ഉച്പൂജ
 12.30 േീപവാരവാധന
 12.45 ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 1.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

രവാേിന്് 10 മുതൽ
അംബവാ ആഡിലറ്വാറിയം
ഒരു ഭക്തയുന്ട േേ

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
േിപിന േവാജി, ശ്ീനി്യം.

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം
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വേകുലനെരം    5.00 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം 
   നടനഭൂേ്ം ബവാബുനവാരവായൺ & അശ്വിനും സംഘവം
 6.30    :  ലേരള നടനേലച്രി 
   സ്വവാതിതിരുനവാൾ സംഗീത ലേവാലളജ് അദ്ധയേവാപേർ

രവാത്ി  8.00 :  അനുഭൂതി
   പത്മശ്ീ െിത്വാ േിലശ്വശരനും സംഘവം,  
   െിേംബരം ട്രസ്റ്, ന്െവനെ     
 11.00  :  ഗവാനസന്യേ േവാടവാമ്രുേൾ  
    ജയൻ േ്വാ സവാംസ് േവാരിേ ലേേി

രവാേിന്് 7.00  :  ഭക്തിഗവാനവാഞ്ജ്ി  െിറ്ല്ലൂർ ലേേി ഭജന സംഘം
 8.00   :  സംഗീത്ലച്രി അർജ്ജുൻ.എ ആറെ് ലേേിേ. എ           
 9.30    :  ലേേഗീതങ്ങൾ  അജയ് ന്േള്രി്്യും സംഘവം 
 10.30    :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  സൗപർണ്ണിേ സത് സംഗ്സമിതി

വേകുലനെരം    5.00    :  നൃത്സന്യേ  അഭിരവാമി നൃത് േിേയേവാ്യം
 6.00     :  കുച്ചുപ്പുടി  മവാധുരി ഹർേൻ 
രവാത്ി  7.00  : ശവാസ്തീയനൃത്ം    പവാർവ്വല്ന് നൃത് സംഘം                                      
 8.00     :  ശവാസ്തീയനൃത്ം   ശ്ീ നടരവാജവാ ഡവാൻസ് അ്വാഡമി
 9.30   :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  ലേരള ആർട്ട് സ് ക്ലബ്്
 10.30 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം   സുരെന്ദ്രവാ സ് കൂൾ ഓ�് ഡവാൻസ് & മയൂസിേ്
 11.30 :   ശവാസ്തീയനൃത്ം  ഭവാേശ്ീ നടന ലേന്ദ്രം

വേകുലനെരം     5.00  : ഭജന   ആറ്റുേവാൽ അമ്മ ഭജന സംഘം
 6.00   : ഭക്തിഗവാനസുധ  അമൃതേിേയേവാ്യം
രവാത്ി 7.30    :  ഭക്തിഗവാനസുധ   സവാലേരി സ് കൂൾ ഓ�് മയൂസിേ് 
 8.30    :  ഭക്തിഗവാനസുധ  ശ്ീ ആരയേൻകുഴി ലേേീ േനിതവാ സമിതി
 9.30    :  സംഗീതവാർച്ന  േീ ഒൺ ഓർ്സ്ട്ര

ഉത്സേേിേസങ്ങളില് ലേേീേര്ശനത്ിനവായി ഭക്തജനങ്ങളന്ട അഭൂതപൂര് വ്വമവായ 
തിര്് അനുഭേന്്ടുനെതിനവാല് എല്വാ ഭക്തജനങ്ങള്ക്കും േര്ശനം ്ഭിക്കുനെതിനവായി 
ട്രസ്റ് ലബവാര്ഡ്ഏര്ന്്ടുത്ിയിട്ടുള് േര്ശന ക്രമീേര്ത്ിലനവാട് പൂര്ണ്ണമവായും സഹേ
രി്്ന്മനെ് ഭക്തജനങ്ങലളവാട് അഭയേര്ത്ഥിച്ചുന്േവാള്ളുന്നു
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മവാര്ച്് 10 ന്േള്ിയവാഴ്ച

രവാേിന്് 4.30 പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00 നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30 അഭിലേേം
 6.05 േീപവാരവാധന
 6.40 ഉേഃപൂജ, േീപവാരവാധന
 6.50 ഉേഃശ്ീബ്ി
 7.00 േളഭവാഭിലേേം
 8.30 പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന
 9.30 ആയി്യേപൂജ,നവാഗർ്് നൂറം പവാലും
 11.30 ഉച്പൂജ 

ഉച്യ്ക് 12.00 േീപവാരവാധന
 12.30  ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00 നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00 നടതുറ്ൽ
 6.45 േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.15 ഭഗേതിലസേ
 9.00 അത്വാഴപൂജ
 9.15 േീപവാരവാധന
 9.30 അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 12.00 േീപവാരവാധന
 2.00 നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
തന്റെ ഭർത്വാേിന്ന െതിച്തിൽ 
ലേവാപവാകു്യവായി ലേേി സ്വർണ്ണ്്ി്വാരന്ന േധിക്കുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
സി. സരസ്വതിയമ്മ, േടല് േീട്. 

േി. ഗീത, േലണ്ണറ്ിൽ േീട്.

രവാേിന്് 10 മുതൽ

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
ശ്ീ ഉത്വാടം തിരുനവാൾ 
മവാർത്വാണ്ഡേർമ്മ �ൗലണ്ടേൻ, 

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം
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വേകുലനെരം 6.00  :  ശവാസ്തീയനൃത്ം
   ഭരത് േിേ്വത് മണ്ഡൽ

രവാത്ി 7.00 :  ഗവാനസന്യേ
   ഡ്ീം സിംലഗർസ്

 8.30  :  ലമവാഹിനിയവാട്ടം
   മുക്തി
     
 9.30 :  ഗവാനധവാര  േസന്ഗീതങ്ങൾ
   സമന്വയ

 11.00 :  ഓൾഡ് ഈസ് ലഗവാൾഡ് 
   ലേപവാരം മയൂസിേ് സ്

രവാേിന്് 5.00  : ഭജന  അ്ിയവാവൂർ എള്ളുേിള ലേേീ ഭജൻസ്
 6.30   :  ഭക്തിഗവാനം   ഐശ്വരയേവാ ഭജൻസ്            
      7.30    :  ഭക്തിഗവാനലമള  ഹംസധ്വനി ഓർ്സ്ട്രവാ 
 8.30   :  ഭക്തിഗവാനവാഞ്ജ്ി  ശ്ീ ന്െനെവാവൂർ ലേേീ ലക്ഷത് ട്രസ്റ്
 9.30  : പ്രഭവാേ്ം  അഡ്വ പി.േീപ്ി
 10.30 :  ലേേീമവാഹവാത്മയേ പവാരവായ്ം  പഴേീട് ശ്ീ ദർഗ്ഗവാ ഭഗേതി ലക്ഷത്ം

ഉച്യ്ക് 12.00 : സംഗീതവാർച്ന  േിപഞ്ിേ മയൂസിേ്

വേകുലനെരം 5.00    : ഓട്ടൻതുള്ൽ  അപർണ്ണ എ.ജയൻ 
 6.00     :  വേന്േവാട്ടി്ളി 
   േവാ്ി്യ്യൂർ വേന്േവാട്ടി്ളി സംഘം,  കുനെംകുളം 

രവാത്ി 7.00  :  നൃത്വാഞ്ജ്ി   ശിേശക്തി േ്വാലക്ഷത്ം                                      
 8.00     : ശവാസ്തീയനൃത്ം   ശ്ീ്ക്ഷി ഡവാൻസ് ആറെ് മയൂസിേ്   
   അ്വാഡമി
 9.00 :  ശവാസ്തീയനൃത്ം    നവാടയേേ്വാ ലക്ഷത്ം
 10.00   :  ശവാസ്തീയനൃത്ം  ശ്ീകൃഷ്ണ ഡവാൻസ് അ്വാഡമി

23



മവാര്ച്് 11 ശനിയവാഴ്ച 

ലതവാറ്ംപവാട്ട് : 
രൗദ്രഭവാേം പൂണ്ട ലേേി പവാണ്ഡയേ രവാജവാേിന്നയും േധിക്കുന്നു. 
ലേേിയുന്ട േിജയം ഭക്തജനങ്ങൾ ന്പവാങ്വാ്യിട്ട് ആലഘവാേിക്കുന്നു.

പവാട്ടും പൂജയും നടത്തുനെത് : 
സി. അജിത്കുമവാർ, െന്ദ്രവാ്യം.

റ്ി. ്ക്ഷീഭവായി, േവാഞ്ീപുരം.
  

രവാേിന്് 10 മുതൽ

േവാർത്ിേ ആഡിലറ്വാറിയം
സഹൃേയ ലേേി

അനെേവാനം

-വാം
ഉത്സേം

രവാേിന്് 4.30  പള്ിയു്ർത്ൽ
 5.00  നിർമ്മവാ്യേേർശനം
 5.30  അഭിലേേം
 6.05  േീപവാരവാധന
 6.40  ഉേഃപൂജ
 8.30  പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന   
 9.15  ശുദ്ധപു്യേവാഹം
 10.45  അടുപ്പുന്േട്ട്, ന്പവാങ്വാ്
ഉച്യ്ക് 2.15  ഉച്പൂജ, ന്പവാങ്വാ് നിലേേയേം, േീപവാരവാധന
 2.30  ഉേഃശ്ീബ്ി, ഉച്ശ്ീബ്ി

വേകുലനെരം 6.45  േീപവാരവാധന

രവാത്ി 7.30  കുത്ിലയവാട്ടം ചൂരൽകുത്്

 10.30  പുറന്ത്ഴുന്നെള്ി്് 
ലക്ഷത്ത്ിൽ നിന്നുള് അറിയിപ്പും ന്െണ്ടലമളവം ലേട്ടലശേം മവാത്ലമ അടു്ിൽ തീേത്ിക്കുേവാൻ 

പവാടുള്ളു. ന്പവാങ്വാ് അടുപ്പുേൾ്് പച്്ട്ടേൾ ഉപലയവാഗി്വാതിരിക്കുേവാനും നി്േവാരം കുറഞ്ഞ പ്വാസ്റിേ് 
േേറേൾ ന്േവാണ്ടുേരവാതിരിക്കുേവാനും പ്രലതയേേം ശ്ദ്ധില്ണ്ടതവാ്്.

ന്പവാങ്വാ് നിലേേയേം തയ്വാറവാക്കുനെ സ്്ത്തുേച്ചുതന്നെ നിലേേി്്ന്മനെതവാ്് ആെവാരം എന്നുള്തു 
ന്േവാണ്ട് ന്പവാങ്വാ് നിലേേിച്തിന് ലശേം മവാത്ലമ നിലേേയേം ന്േവാണ്ടുലപവാേവാൻ പവാടുള്ളു. 

പുറന്ത്ഴുനെള്ി്ിലനവാന്ടവാ്ം േ്വാമണ്ഡ്ം െന്ദ്രനും സംഘവം അേതരി്ിക്കുനെ ലമജർന്സറ്് 
പഞ്േവാേയേം അേ്ടി ലസേിക്കുനെതവാ്്. ലപവാ്ീസ് സവായുധ ലസനയുന്ട അേ്ടിയും ഉണ്ടവായിരിക്കു
നെതവാ്്.
രവാത്ി  11.00 േഥേളി       
അേതര്ം - േ്വാലബവാധിനി  േഥ -േ്യേവാ്സൗഗന്ിേം
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നടതുറക്കുനെത് 
13.03.2017 തിങ്ളവാഴ്ച  
രവാേിന്് 7.00 മ്ി്് 

19.03.2017 ഞവായറവാഴ്ച ട്രസ്റ് 
ജീേന്വാരുന്ട േേയവായി 

േിലശേവാൽ പൂജയും, പുഷ്വാ്ങ്വാരവം, 
അനെേവാനവം ഉണ്ടവായിരിക്കുനെതവാ്്.

25

നടതുറക്കുനെത് 13.03.2017 
തിങ്ളവാഴ്ച  രവാേിന്് 
7.00 മ്ി്് 

-വാം
ഉത്സേം

25

മുൻന്േവാല്ങ്ങളിന്്ലപവാന്് ഈ േർേവം ന്പവാങ്വാ് േിേസമവായ 2017 മവാർച്് 11-വാം തീയതി രവാേിന്് 
മുതൽ ന്പവാങ്വാ് നിലേേിക്കുനെതുേന്രയുള് എല്വാ െടങ്േളം ദൂരേർശൻ ലേശീയ െവാനൽേഴി തത്സമയം 
സംലപ്രേ്ം ന്െയ്യുനെതവാ്്. ന്പവാങ്വാ്യ്ക് തീേത്ിക്കുനെതും ന്പവാങ്വാ് നിലേേിക്കുനെതുമവായ െടങ്േളന്ട 
ദൃേ് സവാക്ഷി േിേര്ം ആേവാശേവാ്ിയും തത്സമയം പ്രലക്ഷപ്ം ന്െയ്യുനെതവാ്്. കൂടവാന്ത അമൃത, 
ഏേയേവാന്നറ്്  നയൂസ്, വേരളി, പീ്ിൾസ്, മലനവാരമ നയൂസ്, മവാതൃഭൂമി നയൂസ്, റില്വാർട്ടർ, ജയ് ഹിന്്  എനെീ 
സവാറ്വ്റ്് െവാനലുേളം എ.സി.േി., ന്ഡൻ, ന്േ.സി.എൻ.  എനെീ ലേബിൾ െവാനലുേളം ന്പവാങ്വാ്യുന്ട 
ദൃശയേങ്ങൾ തത്സമയം സംലപ്രേ്ം ന്െയ്യുനെതവാ്്.   www.attukal.org എനെ ട്രസ്റിന്റെ ഔലേയേവാഗിേ     
ന്േബ് വസറ്ിൽ കൂടി ല്വാേന്ത്േിന്ടയും ന്പവാങ്വാ് തത്സമയം േവാ്വാവനെതവാ്്.

മവാർച്് 12 ഞവായറവാഴ്ച

രവാേിന്്  8.30  അേന്ത്ഴുനെള്ി്്
 8.45  േീപവാരവാധന
 9.30  ഉേ:പൂജ, േീപവാരവാധന
 9.45  ഉേ:ശ്ീബ്ി
 10.15  പന്ീരടി പൂജ, േീപവാരവാധന 

ഉച്യ്ക് 12.00  ഉച്പൂജ, േീപവാരവാധന
 12.30   ഉച്ശ്ീബ്ി
 1.00  നട അടയ്കൽ

വേകുലനെരം 5.00  നടതുറ്ൽ
 6.45  േീപവാരവാധന 

രവാത്ി 7.15  ഭഗേതിലസേ
 8.00  അത്വാഴപൂജ, േീപവാരവാധന
 8.15  അത്വാഴ ശ്ീബ്ി
 9.45  േവാ്ഴി്്
 10.15  നട അടയ്കൽ, പള്ിയുറ്ം
 1.00  കുരുതി തർ്്ം

19.03.2017 ഞവായറവാഴ്ച ട്രസ്റ് ജീേന്വാരുന്ട 
േേയവായി േിലശേവാൽ പൂജയും, പുഷ്വാ്ങ്വാരവം, 
അനെേവാനവം ഉണ്ടവായിരിക്കുനെതവാ്്.
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ന്പവാങ്വാ്്വാരുന്ട പ്രലതയേേ ശ്ദ്ധയ്ക്
 ലക്ഷത്പരിസരത്തുള് പവാർ്ിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, 

ആശുപത്ി, ഐ.റ്ി.സി തുടങ്ങിയ 
സ്വാപനങ്ങളന്ട ലേവാ്ൗണ്ടുേളിലും ധവാരവാളം 
സ്്ം സൗേരയേന്്ടുത്ിയിട്ടുളളതിനവാൽ,       
ലക്ഷത്ത്ിൽ നിന്നും നിലേേിക്കുനെതിനുള്    
സൗേരയേന്ത് പരിഗ്ിച്് ലക്ഷത്ത്ിന് സമീപ 
പ്രലേശങ്ങളിൽ മവാത്ലമ ഭക്തജനങ്ങൾ ന്പവാങ്വാ്
യിടുേവാൻ പവാടുള്ളു. ന്പവാതുേഴിേളിൽ യവാന്തവാരു 
േവാര്േശവാലും ന്പവാങ്വാ്യിടുേവാൻ പവാടുള്തല്.

 ന്പവാങ്വാ് നിലേേിക്കുനെ അേസരത്ിൽ  
ലേവാളറെിയർമവാരിൽ െി്ർ നിർബന്മവായി പ്ം 
േവാങ്നെതവായി ട്രസ്റിന്റെ ശ്ദ്ധയിൽന്്ട്ടിട്ടുണ്ട്. 
ഭക്തജനങ്ങൾ ഇത് പരമവാേധി നിരുത്സവാഹന്്ടുലത്ണ്ടതവാ്്.

 ഭക്തജനങ്ങളന്ട സൗേരയേവാർത്ഥം ട്രസ്റിന്റെ അലപക്ഷപ്രേവാരം ബഹുമവാനന്്ട്ട ഗേൺന്മറെിൽ നിന്നും 
ലപവാ്ീസ്, ന്മഡി്ൽ സൗേരയേം, ശുദ്ധജ് േിതര്ം, വേേയുതി സൗേരയേം, �യർല�വാഴ് സ്, ട്രവാൻ
സ് ലപവാർട്ട്, സവാനിട്ടറി ശുെീേര്ങ്ങൾ മുത്വായേ ഏർന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തജനങ്ങൾ്് ഏന്തങ്ിലും 
തരത്ിൽ അസൗേരയേങ്ങളണ്ടവാകുനെപക്ഷം അടുത്തുള് ലേവാളറെിയർമവാന്രലയവാ ലപവാ്ീസ് ഉലേയേവാഗസ്ന്രലയവാ, 
പബ്ിസിറ്ി ഓ�ീസില്വാ േിേരം അറിയിച്വാൽ ആേശയേമുള് സഹവായങ്ങൾ ്ഭിക്കുനെതവാ്്. 

 ഒ്തവാം ഉത്സേേിേസം നടത്തുനെ തവാ്ന്്വാ്ി ലനർച്്വാരുന്ട സൗേരയേവാർത്ഥം  തവാ്ന്്വാ്ി ടി്റ്റു
േൾ ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ നിന്നും 25 രൂപവാ നിര്ിൽ മുൻകൂറവായി ്ഭിക്കുനെതവാ്്. തവാ്ന്്വാ്ി ലനർച്്വാർ 
േഴിയുനെതും വേകുലനെരം 6.00 മ്ി്് മു്് ലക്ഷത്ത്ിൽ എത്ിലച്ലരണ്ടതവാ്്.

സഹസ്രേ്ശവാഭിലേേം
2017 ന്മയ് 26 മുതൽ 31 േന്ര
സഹസ്രേ്ശവാഭിലേേം ന്േവാണ്ട് ഉലദേശിക്കുനെത് 

കുടുംബത്ിന് ഐശ്വരയേവാഭിവൃദ്ധിയും ദരിത നിേവാര്
വം ലേവാേപരിഹവാരവമവാ്്. സഹസ്രേ്ശ േഴിപവാടു
േൾ നടത്തുനെതിന് നവാ്് ഇനത്ിലുള് േ്ശങ്ങ
ളവാ്് സ്വീേരി്ന്്ടുനെത്. മഹവാബ്ഹ്മേ്ശം 
10,001 രൂപ, കുംലഭശ ബ്ഹ്മേ്ശം 8,001 രൂപ, 
ഖണ്ഡ ബ്ഹ്മേ്ശം 3,001 രൂപ, സവാധവാര് േ്ശം 
151 രൂപ, എനെിേയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ്് സ്വീേവാരയേ
മവായേ േഴിപവാടവായി നടത്വാവനെതവാ്്.

ട്രസ്റിന്റെ ഔലേയേവാഗിേ ന്േബ് വസറ്വായ www.attukal.org ൽ കൂടി 
ഓൺവ്ൻ ആയി ഭക്തജനങ്ങൾ്് ല്വാേത്് എേിന്ടനിന്നും പൂജേളം 
ന്പവാങ്വാ് േഴിപവാടുേളം ബു്് ന്െയ്വാവനെതവാ്്. ലക്ഷത് േൗണ്ടറേളിൽ 
ന്ക്രഡിറ്്/ന്ഡബിറ്് േവാർഡ് േഴി പൂജേളം േഴിപവാടുേളം ഉൾന്്ന്ട എല്വാ 
പ്മിടപവാടുേളം നടത്വാവനെതവാ്്.

ഓൺവ്ൻ
േഴിപവാട് 
ബു്ിംഗ്
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അറിയിപ്പുേൾ
ഉത്സേലത്വാടനുബന്ിച്് ട്രസ്റ് യവാന്തവാരുേിധ പ്്ിരിവേളം നടത്തുനെതല്. ലക്ഷത്

ത്ിന്റെ ലപരിൽ പ്്ിരിേിനവായി ആന്രയും ചുമത്ന്്ടുത്ിയിട്ടുമില്. ഭക്തജനങ്ങൾ തങ്ങള
ന്ട സംഭവാേനേൾ ലക്ഷത്ത്ിൽ ലനരിട്ട് ഏല്ിച്് രസീത് േവാലങ്ങണ്ടതവാ്്. അല്വാത് പക്ഷം 
ന്സക്രട്ടറി, ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലക്ഷത്ം ട്രസ്റ്, പി.ബി ന്ർ 5805, മ്്വാട് പി.ഒ, തിരുേന
ന്പുരം-9 എനെ േി്വാസത്ിൽ അയയ് ല്ണ്ടതവാ്്. സംഭവാേനേൾ ട്രസ്റിന്റെ ഔലേയേവാഗിേ 
ന്േബ് വസറ്വായ  www.attukal.org ൽ കൂടി  അടയ്കവാവനെതവാ്്. പ്ം അയയ്ക്കുനെേർ്് 
പ്രസവാേവം ട്രസ്റിന്റെ രസീതും യഥവാസമയം തന്നെ അയച്ചുന്േവാടുക്കുനെതവാ്്.

ലനർച് േിള്് ന്േട്ടുേൾ
ഉത്സേ േിേസങ്ങളിൽ ലനർച് േിളക്കുന്േട്ടുേൾ നടത്തുനെേർ ട്രസ്റവാ�ീസിൽ 50 രൂപ 

അടച്് രസീത് േവാലങ്ങണ്ടതവാ്്. േിളക്കുന്േട്ടുേൾ രവാത്ി 11 മ്ിയ്കേം ലക്ഷത് നടയിൽ േലര
ണ്ടതും, േിേരം മുൻകൂട്ടി ലരഖവാമൂ്ം ന്സക്രട്ടറിന്യ അറിയില്ണ്ടതുമവാ്്. േിളക്കുന്േട്ട് ന്േവാണ്ടു
േരുല്വാൾ തവാമസിച്ചു എനെ േവാര്ത്വാൽ േീപവാരവാധന സമയം മവാറ്റുനെതല്. (േീപവാരവാധന 
സമയം എല്വാ േിേസവം രവാത്ി 12 മ്ി്്), േിളക്കുന്േട്ടുേൾ േീപവാരവാധനയ്ക് ലശേം രവാത്ി ഒരു 
മ്ി േന്ര മവാത്ലമ േളിക്കുേവാൻ അനുേേിക്കുേയുള്ളൂ.  േിളക്കുന്േട്ട് ന്േവാണ്ടുേരുനെേർ ലക്ഷത് 
സനെിധിയിൽ േ്വാപരിപവാടിേൾ നടന്നു ന്േവാണ്ടിരിക്കുല്വാൾ അതിന് തടസ്സം േരവാതിരിക്കു
േവാൻ 100 മീറ്ർ അേന്് േച്് ലമളം നിർലത്ണ്ടതവാ്്.  രവാത്ി 1 മ്ി്് നടയടച്് ലേേിന്യ 
പള്ിയുറ്ിേഴിഞ്ഞവാൽ േിളക്കുന്േട്ടിലനവാടനുബന്ിച്ചുള് േവാേയേലഘവാേങ്ങൾ  പവാടുള്തല്.

കുത്ിലയവാട്ടം 
ലനർച്കുത്ിലയവാട്ട്വാർ 3-വാം ഉത്സേേിേസമവായ 05.03.2017 ഞവായറവാഴ്ച രവാേിന്് 8 

മ്ി്് മു്വായി ലക്ഷത്ത്ിൽ േന്നുലെലരണ്ടതവാ്്.
 ഭക്തജനങ്ങളന്ട അഭയേർത്ഥന മവാനിച്് കുത്ിലയവാട്ടം സൗേരയേപ്രേമവായും േളന്ര ഭംഗിയവായും 

െിട്ടയവായും, േഴിേതും െി്േ് കുറച്ചും നടത്തുനെതിന് എല്വാ ഏർ്വാടുേളം ലക്ഷത്ത്ിൽ നിന്നും 
ന്െയ്തിട്ടുണ്ട്. കുത്ിലയവാട്ട കുട്ടിേളന്ട മു്ിൽ േിേിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവാഗത്യേമുള്േ്വാേവാരന്മവാന്ര 
പന്ങ്ടു്ിച്് ലേരളത്ിന്റെ പവാര്രയേേ്േളവായ ന്തയ്ം, േവാേടിയവാട്ടം, പൂ്വാേടി, മയൂരനൃത്ം, 
ത്വാട്ടം, അർജ്ജുനനൃത്ം, പരിെമുട്ട് േളി, കുടം ഡവാൻസ്, െി്്വാട്ടം, മൃഗലമള, ബവാൻഡ് ലമളം, 
ന്നയ്വാണ്ടിലമളം, പഞ്േവാേയേം തുടങ്ങിയേ പ്രേർശി്ിച്് കുത്ിലയവാട്ടവം എഴുനെള്ിപ്പും കൂടുതൽ 
ആേർേേവം ഭക്തിനിർഭരവമവാ്വാൻ ലേണ്ട എല്വാേിധ ഒരു്ങ്ങളം ഇതിനേം                                   
പൂർത്ിയവായി്ഴിഞ്ഞു.

 
2017ന്് കുത്ിലയവാട്ടത്ിനുള് ലപര് രജിസ് ലട്രേൻ 17.08.2016 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. 

28.02.2017 രവാത്ി 8.00  മ്ിലയവാന്ട േൗണ്ടർ േഴിയുള് രജിസ് ലട്രേനും,  01.03.2017 വേ
കുലനെരം 5.00 മ്ിലയവാന്ട  ഓൺവ്ൻ (www.attukal.org) മുലഖനയുള്  രജിസ് ലട്രേനും 
അേസവാനിക്കുനെതവാ്്. 2018 ന്് കുത്ിലയവാട്ട രജിസ് ലട്രേൻ 2017 ആഗസ്റ് 17 (1193 െിങ്ങം 1) 
േയേവാഴവാഴ്ച  മുതൽ ഓൺവ്നവായി ബു്് ന്െയ്വാവനെതവാ്്.

ഭക്തജനങ്ങൾ്് സ്വർണ്ണത്ിലും ന്േള്ിയിലുമുള് രൂപങ്ങൾ ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ നിന്നു 
തന്നെ മിതമവായ േി്യ്ക് ്ഭിക്കുനെതവാ്്. അേ നടയ്ക് േയ്ക്കുല്വാൾ പ്രലതയേേം രസീത് എടുല്ണ്ട 
ആേശയേമില്. 

 ആറ്റുേവാൽ ലേേിയുന്ട പ്രതിഷ്വാെിത്ം, സ് ലതവാത്ങ്ങൾ, സ്തുതിേൾ എനെിേയും ലക്ഷത്ത്ിൽ 
നിലേേിച് അ്വം അരേ്യും, ഭക്തിഗവാന സി.ഡിേൾ, ആൽബം, േിേിധ പ്രസിദ്ധീേര്ങ്ങൾ 
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എനെിേയും ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ നിന്നും ്ഭയേമവാ്്. നടേരേ് സവാധനങ്ങളവായി തുണ്ടുപട്ടുേളം, 
സ്വർണ്ണത്ില്വാ ന്േള്ിയില്വാ അല്വാത് രൂപങ്ങളം  ന്േവാണ്ടുേരവാതിരി്വാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ 
പ്രലതയേേം ശ്ദ്ധില്ണ്ടതവാ്്. 

 എല്വാ േിേസവം രവാേിന്് 7.00 മ്ി്് മു്വായി ഭക്തജനങ്ങൾ ഹവാജരവാക്കുനെ ന്പവാങ്വാ് 
േഴിപവാടുേൾ 8.30ന് പന്ീരടി പൂജലയവാടനുബന്ിച്ചുള് വനലേേയേമവായി ലനേിച്ചു ന്േവാടുക്കുനെതും, 
7.00 മ്ി്് ലശേം ഹവാജരവാക്കുനെ ന്പവാങ്വാ് േഴിപവാടുേൾ 11.30ന് വനലേേയേമവായി  ലനേിച്ചു 
ന്േവാടുക്കുനെതുമവാ്്.

അരേ്, മണ്ടപ്പുറ്്, ന്നയ്് പവായസം, േത്സൻ, പവാൽപവായസം, ലമവാേേം മുത്വായ പ്മട
ച്ചു നടത്തുനെ േഴിപവാടുേൾ്് മുൻകൂർ പ്മടയ്ക്കുനെപക്ഷം രവാേിന്് 8.30 നും അല്വാത് പക്ഷം 
11.30 നും വേകുലനെരം 7.30 നും ഭക്തജനങ്ങൾ്് ്ഭിക്കുനെതവാ്്.

 8-വാം ഉത്സേേിേസമവായ 10.03.2017 രവാത്ി 12 മ്ി മുതൽ 11.03.2017 ഉച്യ്ക് 2.15ന്  
ന്പവാങ്വാ് നിലേേിച്് ന്പവാങ്വാ്്വാർ പിരിയുനെതുേന്ര ട്രസ്റിൽ നിനെ് നൽേിയിട്ടുള് പവാലസ്സവാ, 
ബവാഡ് ലജവാ വേേശമില്വാത് പുരുേന്മവാന്ര യവാന്തവാരു േവാര്േശവാലും ന്പവാങ്വാ്്വാരുന്ട 
ഇടയിൽ േടത്ി േിടുനെതല്.

 9-വാം  ഉത്സേ േിേസം പുറന്ത്ഴുനെള്ി്ിന് അേ്ടി ലസേി്വാൻ ഉലദേശിക്കുനെ ലനർച് 
േവാഹനങ്ങളന്ട പൂർണ്ണ േിേരം എഴുനെള്ി്ിന് 10 േിേസം മു്് തന്നെ ന്സക്രട്ടറിന്യ 
ലരഖവാമൂ്ം അറിയില്ണ്ടതവാ്്. 

 പുറന്ത്ഴുനെള്ി്ിന് അേ്ടി ലസേിക്കുനെ ലനർച് േവാഹനങ്ങൾ്് ലപ്രവാത്സവാഹന 
സമ്മവാനമവായി ട്രസ്റിൽനിന്നും 10001 രൂപ േീതം നൽകുനെതവാ്്.

ലേേി പുറന്ത്ഴുനെള്ളുല്വാഴും, തിരിന്േ ലക്ഷത്ത്ിൽ എത്തുല്വാഴും ചുറ്്്ത്ിനേത്് 
തട്ടം നിലേേയേലമവാ പുഷ്വൃഷ്ിലയവാ, േർപ്പൂരവാരതിലയവാ ഒരുേവാര്േശവാലും അനുേേിക്കുനെതല്.

പുറന്ത്ഴുനെള്ി്ിന്റെ സുഗമമവായ നടത്ി്ിന് ലേണ്ടി അേ്ടിലസേിക്കുനെ എല്വാ 
ലനർച് േവാഹനങ്ങളം കുത്ിലയവാട്ട്വാരും എഴുനെള്ി്് മുലനെവാട്ട് നീങ്േവാൻ സവാധി്ത്്േി
ധത്ിൽ ട്രസ്റ് ഭവാരേവാഹിേളം, ലപവാ്ീസും അല്വാഴല്വാൾ നൽകുനെ നിർലദേശങ്ങൾ പവാ്ിച്് 
ഈ സംരംഭലത്വാട് സർവ്വവാത്മനവാ സഹേരി്്ന്മനെ് ഭക്തജനങ്ങലളവാട് േിനയപുരസ്സരം 
അഭയേർത്ഥിച്ചു ന്േവാള്ളുന്നു.

ന്സക്രട്ടറി

സർേവാഭീഷ്േവായിേയവായ ആറ്റുേവാ്മ്മയു
ന്ട പ്രതിഷ്വാരൂപം ആല്ഖനം ന്െയ്ത 2 ഗ്രവാമിലു
ള്തും, 5 ഗ്രവാമിലുള്തും, 8 ഗ്രവാമിലുള്തുമവായ 
സ്വർണ്ണ ല്വാ്റ്റുേൾ  ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ 
നിന്നും ്ഭിക്കുനെതവാ്.് പ്രസ്തുത ല്വാ്റ്റുേള് 
സ്തീ-പുരുേലഭേന്മലനയേ ഏതു പ്രവായത്ിലുള് 
േർക്കും എല്വാഴും ധരി്വാവനെതവാ്് 

ന്േള്ിരൂപങ്ങള് ലക്ഷത്ത്ില് നിന്നു 
്ഭിക്കുനെതവാ്്.

ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി
ലക്ഷത്ം ട്രസ്റിന്റെ    
  ആദ്ധയേവാത്മിേ 

സവാംസ് േവാരിേ മവാസിേ   
എല്വാ മവാസവം 

പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നു.

ഒറ്പ്രതി 15 രൂപ
േവാർേിേ േരിസംഖയേ

150 രൂപ
അംബവാപ്രസവാേം
ന്പവാങ്വാ്്തി്്
ഉത്സേലത്വാട് 

അനുബന്ിച്് പുറത്ിറക്കുന്നു
 

അംബാപ്രസാദം
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ലക്ഷത്ത്ിന്് പ്രധവാന േഴിപവാടുേളം 
അേയ്ക്കുള് സംഭവാേന നിരക്കുേളം

പൂജേൾ
1. ഉേയവാസ്തമന പൂജ 6000
2. അർദ്ധേിന പൂജ 3000
3. ഭഗേതിലസേ 500
4. ചുറ്റുേിള്് 600
5. േ്േിള്് 800
6. ലേേി്് ന്നയ്് േിള്് 
    (ഒരു േിേസലത്്്) 2700
7. ഉേ ശ്ീബ്ി 400
8. ഉച്ശ്ീബ്ി 400
9. അത്വാഴശ്ീബ്ി 600

അർച്ന
1.  ്ക്ഷവാർച്ന (പുഷ്ം ഉൾന്്ന്ട) 9500
2.  പുരുേസൂക്തവാർച്ന (21 േിേസം)  700
3.  േിേയേവാസൂക്തവാർച്ന (21 േിേസം)  700
4.  ഐേമതയേസൂക്തവാർച്ന (12 േിേസം)  400
5.  ഭവാഗയേസൂക്തവാർച്ന (12 േിേസം)  400
6.  ലേേീമവാഹവാത്മയേവാർച്ന
     (ശത്രുസംഹവാരവാർച്ന)     40
7.  ജന്മനക്ഷത് അർച്ന   40
8.  ഭവാഗയേസൂക്തവാർച്ന   30
9.  ഐേയേമതയേസൂക്തവാർച്ന  30
10. പുരുേസൂക്തവാർച്ന  30
11. േിേയേവാസൂക്തവാർച്ന 30
12. സ്വയംേരവാർച്ന 25
13. കുങ്കുമവാർച്ന 25
14. രക്തപുഷ്വാർച്ന 25
15. സഹസ്രനവാമവാർച്ന 20
16. തൃശ്ശതി അർച്ന    15
17. അേ് ലടവാത്രവാർച്ന 10
18. ലേേി്് മുഖ്വാ്് 200

അഭിലേേം 
(പ്ം അടച്് നടത്വാവനെേ)
1.  പുഷ്വാഭിലേേം (പുഷ്ം ഉൾന്്ന്ട) 9000
2.  േളഭവാഭിലേേം (സ്വർണ്ണക്കുടത്ിൽ) 2000
3.  അഷ്ദ്രേയേവാഭിലേേം  750
4.  നേേവാഭിലേേം  600
5.  പഞ്വാമൃതവാഭിലേേം  450
6.  േ്ശവാഭിലേേം   80
7. കുങ്കുമവാഭിലേേം   40

അഭിലേേം
(സവാധനം ഹവാജരവാ്ി നടത്തുനെേ)
1.  പഞ്വാമൃതവാഭിലേേം  100
2.  പവാൽ അഭിലേേം (്ിറ്ർ ഒനെിന്)   10
3.  േരി്് അഭിലേേം (ഒനെിന്) 10
4.  പനിനീർ അഭിലേേം (കു്ി ഒനെിന്)   10  

നിലേേയേം
(സവാധനം ഹവാജരവാ്ി നടത്തുനെേ) 
1.  ന്േള് (ഇടങ്ങഴി അരി േന്ര) 15
2.  ശർ്ര പവായസം ( ഇടങ്ങഴി അരി േന്ര) 15
3.  മണ്ടപ്പുറ്്, േത്സൻ, ലമവാേേം, അരേ്, 
    ന്നയ്് പവായസം, ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ പവായസം 20
4.  തൃമധുരം 10
5.  പന്ിരുനവാഴി 70
6  അരപന്ിരുനവാഴി 35
7.  േവാൽ പന്ിരുനവാഴി 20
8.  101 േ്ം ന്പവാങ്വാ് 150
9.  51 േ്ം ന്പവാങ്വാ്                               75

നിലേേയേം
(പ്ം അടച്് നടത്വാവനെേ)
1.   ന്േള് 20
2.  േട്ടിപവായസം 50
3.  101 േ്ം ന്പവാങ്വാ്        900
4.  51 േ്ം ന്പവാങ്വാ് 550
5.  ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പവായസം (1 ്ിറ്ർ) 100
6.  ന്നയ്് പവായസം (1 ്ിറ്ർ)                   120
7.  പവാൽ്വായസം (1 ്ിറ്ർ)   90
8.  അരേ് (1 ്ിറ്ർ)                            120
9.  ലമവാേേം ( 10 എണ്ണം) 50
10. മണ്ടപ്പുറ്് ( 4 എണ്ണം) 50
11.  ന്തരളി ( 15 എണ്ണം) 50
12. േത്സൻ (10 എണ്ണം) 50
13. തൃമധുരം 20
14. പയർ 70
15. പന്ിരുനവാഴി 700
16. അരപന്ിരുനവാഴി                            400
17. േവാൽ പന്ിരുനവാഴി                            200

നിലേേയേപ്രസവാേം
1.   അ്ം (6 എണ്ണം) പവാ്റ്് 1 20
2.  അരേ് (250 മില്ി ്ിറ്ർ) 50
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3.  അരേ് (500 മില്ി ്ിറ്ർ)          100
4.  അരേ് (1 ്ിറ്ർ)                   120

അഭിലേേ പ്രസവാേം
1.  േളഭപ്രസവാേം (10 ഗ്രവാം) 10
2.  കുങ്കുമപ്രസവാേം (10 ഗ്രവാം) 10
3.  ആടിയ എണ്ണ (50 മില്ി ്ിറ്ർ) 10
4.  ലനർച് ന്േള്ി രൂപങ്ങൾ 10
5.  ലനർച് ന്േള്ി രൂപങ്ങൾ നടയ്ക് 
    േയ്ക്കുനെതിന് 10

പ്േേ
1.    കുഞ്ഞൂ്്                   50
2.   തു്വാഭവാരം                    50
     (സവാധനം ഹവാജരവാ്ി നടത്തുനെേ)
3.   നവാമേര്ം                   50
4.   പിടി്്ം േവാരൽ                   10
5.   തട്ടം നിലേേയേം                   10
6.   നടേരേ് രസീത്                   10
7.   പള്ിന്്ട്ട് നിറയ്കൽ                  20
8.   രക്ഷന്േട്ട്              500
9.   ്ക്ഷവാർച്ന കൂ്ൺ                   20
10.  ഭസ്മം ഇടീൽ, നൂൽജപി്ല്          20
11.  ലപന പൂജ (ഒനെിന്)                   10
12.  തവാ്ി പൂജ                  200
13.  തവാല്വാൽ പൂജ                  150
14.  സുേർശനെക്ര പൂജ                  125
15.  ഐശ്വരയേപൂജ                   30
16.  േയേവാമറ പൂജ                   30
17.  �ി്ിംപൂജ                 1000
18.  േവാഹന പൂജ (ഇരുെക്രം)                  200
19.  േവാഹന പൂജ (മൂന്നുെക്രം)                  250
20. േവാഹന പൂജ (നവാ്് െക്രം) 400
21.  ലേേി്് സ്വർണ്ണ േിരീടം െവാർത്ൽ        250
22. േിേയേവാരംഭം                  100
23. നീരവാജനം (പ്ം അടച്് നടത്തുനെതിന് )  20
24. നീരവാജനം 
    (സവാധനം ഹവാജരവാ്ി നടത്തുനെതിന്)        10
25. ന്നയ്് േിള്് (50 മില്ി ്ിറ്ർ)            30
26. അരലങ്ങറ് സവാധനങ്ങൾ പൂജിക്കുനെതിന്  70
27. അരലങ്ങറ്ം ( കുട്ടി ഒനെിന്)                  150

ഭക്തജനങ്ങളന്ട സഹവായസഹേര്ലത്വാടു കൂടി 
ലക്ഷത് ശ്ീലേവാേിൽ സ്വർണ്ണ തേിട് പതിക്കുനെതിന്      
ട്രസ്റ് തീരുമവാനിച്ിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനുള് സംഭവാേനേൾ               
ലക്ഷത്ത്ിൽ ഏൽ്ിച്് രസീത് േവാങ്േലയവാ ന്സക്രട്ടറി, 
ആറ്റുേവാൽ ഭഗേതി ലക്ഷത്ം ട്രസ്റ്, പി.ബി.ന്ർ 5805, 
മ്്വാട്.പി.ഓ., തിരുേനന്പുരം-695 009 എനെ േി്വാ
സത്ിൽ അയയ്ക്കുേലയവാ ന്െയ്വാവനെതവാ്്.

28. മുഖമണ്ഡപത്ിൽ നിറപറ                  200
29.  മുഖമണ്ഡപത്ിൽ നിറപറ 
    (സവാധനം ഹവാജരവാക്കുനെത്)                   50
30.  സവാരി െവാർത്ൽ                             20
31.  അഖണ്ഡനവാമജപം                          4000

ശിേലക്ഷത്ം
മൃതയുഞ്ജയലഹവാമം         125

അഭിലേേം
1.   പുഷ്വാഭിലേേം        650
2.  അഷ്വാഭിലേേം        250
3.  ഘൃതധവാര(ന്നയ്്)         100
4.  ഭസ്മവാഭിലേേം          30
5.  ക്ഷീരധവാര          30
6.  ജ്ധവാര                           15

അർച്ന
1.  ഐേമതയേസൂക്തവാർച്ന    70
2.  ഭവാഗയേസൂക്തവാർച്ന    30
3.  പുരുേസൂക്തവാർച്ന    30
4.  ശ്ീരുദ്രവാർച്ന    30
5.  ശ്ീരൂദ്രസൂക്തവാർച്ന    20
6.  സഹസ്രനവാമവാർച്ന     15
7. അേ് ലടവാത്രവാർച്ന     10 
ഗ്പതി്്
1.  ഗ്പതിലഹവാമം   100
2.  േറേലഹവാമം   100
3.  മുഴു്വാ്്   200
4. മുഖ്വാ്്   100

നവാഗർ്്
1.  നൂറംപവാലും ഊട്ട്   550
2.  ആയി്യേപൂജ   250
3.  ആയി്യേപൂജ (ആയി്യേം നവാൾ)              60
4.   മുഴു്വാ്്   100

മവാടൻ തമ്പുരവാന്
മുഴു്വാ്്   220



ആറ്റുേവാല് ഭഗേതി ലക്ഷത്ത്ില് ലശ്ഷ്മവായ നിേവാന ശ്ീബ്ി എഴുനെള്ി്് നടന്നുേ
രുന്നുണ്ട്. ഉേഃശ്ീബ്ി, ഉച്ശ്ീബ്ി, അത്വാഴശ്ീബ്ി എനെിങ്ങന്ന േിേലസനയുള് 

ഓലരവാ ശ്ീബ്ി എഴുനെള്ിപ്പും ഭക്തജനങ്ങൾ്് പ്രലതയേേ േഴിപവാടവായി നടത്വാവ
നെതവാ്്. ശ്ീബ്ി േഴിപവാടിന് അേ്ടി ലസേിക്കുനെത് ഒരു മഹവാഭവാഗയേമവായി 
ഭക്തജനങ്ങൾ േ്്വാക്കുന്നു. ശ്ീബ്ി േഴിപവാടിനുള് രസീതുേൾ ലക്ഷത് 
േൗണ്ടറിൽ നിന്നും ്ഭിക്കുനെതവാ്്.
 അഭീഷ്സിദ്ധിക്കും, കുടുംബ ഐശ്വരയേത്ിനും ലേണ്ടി എല്വാ മവാസവം പൗർണ്ണമി 
നവാളിൽ ആയിര്്്ിന് സ്തീജനങ്ങൾ മവാത്ം പന്ങ്ടുക്കുനെ ഐശ്വരയേപൂജ 

വേകു ലനെരം 5.00 മ്ി്് ലക്ഷത്ത്ിനേത്തുള് പ്രവാർത്ഥനവാമണ്ഡപത്ിലും  ചുറ്
്്ത്ിലും േച്് നടത്ിേരുന്നു.

 ഭവാരതത്ിന്്േിന്ടയും 150 രൂപ നിര്ിൽ സ്പീഡ് ലപവാസ്റ്റുേഴി പ്രസവാേം ്ഭിക്കുനെ
തവാ്്.
 പൂജയ്ക് ആേശയേമവായ ഗു്ലമന്മയുള് സവാമ്പവാ്ിത്ിരി, േർപ്പൂരം, കുങ്കുമം, മഞ്ഞൾന്്വാടി 
എനെീ പൂജവാദ്രേയേങ്ങൾ മിതമവായ േി്യ്ക് ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ്്       
േവാങ്ങവാവനെതവാ്്. ആടിയ എണ്ണ, േളഭപ്രസവാേം, കുങ്കുമപ്രസവാേം എനെീ േിേയേമവായ പ്രസവാേ
ങ്ങളം ഇല്വാൾ ലക്ഷത് േൗണ്ടറിൽ നിന്നും ്ഭിക്കുനെതവാ്്. 
 സ്വർണ്ണത്ിലുള് തവാ്ി, ആൾരൂപങ്ങൾ, ന്പവാട്ട് എനെിേ ഇല്വാൾ ലക്ഷത് േൗണ്ടറേ
ളിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ്് ്ഭിക്കുനെതവാ്്.
 എല്വാ മ്യവാളമവാസം 1-വാം തീയതിയും, ന്െവാവ്വ, ന്േള്ി, ഞവായർ എനെീ േിേസങ്ങളിലും 
ലക്ഷത്ം േേയവായും ഭക്തജനങ്ങളന്ട േഴിപവാടവായും അനെേവാനം നടത്ിേരുന്നു.
 ലക്ഷത് േർശനത്ിനവായി എത്ിലച്രുനെ ഭക്തജനങ്ങൾ്് തവാമസിക്കുനെതിനവായി 
ലഡവാർമിറ്റിേളം, മുറിേളം സൗേരയേന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.
 േിേവാഹവാേി ആേശയേങ്ങൾ്് ഉപലയവാഗി്വാവനെ എല്വാേിധ സൗേരയേങ്ങലളവാടു കൂടിയ 
ലേേി, േവാർത്ിേ,അംബവാ എനെീ മൂനെ് ആഡിലറ്വാറിയങ്ങൾ ട്രസ്റിന്റെ േേയവായിട്ടുണ്ട്.  

  എയർേണ്ടീേൻഡ് എയർ ബസ്സുേളം, മിനി ബസ്സും കുറഞ്ഞ നി
ര്ിൽ ്ഭയേമവാകുനെതവാ്്.
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