
 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß
 ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß
 ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß
 ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-  ¼-Èá-Õ-øß- JANUARY1938 Éì-×¢-- ë ÎÞ-¸¢-, 1438 ù. ¦-~ßV ë-- ¼-. ¥-ŒW -   --

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

14 É-μW- 07.39 Èá- Î-μø ø-Õß-

Ø¢-dμÎ¢. -10 øÞ-dÄß 01.06Èí 

©-dÄÞ-¿¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 

24 Éá-ÜV-æ‚-- 03.26 Èá Äßøá-

çÕÞ-Ã¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß- ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.40 6.48 6.50 6.11 6.12 6.11
2 6.40 6.48 6.50 6.11 6.12 6.11
3 6.41 6.49 6.50 6.12 6.13 6.12
4 6.41 6.49 6.51 6.12 6.13 6.12
5 6.42 6.49 6.51 6.13 6.14 6.13
6 6.42 6.50 6.52 6.13 6.15 6.13
7 6.42 6.50 6.52 6.13 6.15 6.14
8 6.43 6.51 6.52 6.14 6.16 6.15
9 6.43 6.51 6.52 6.14 6.17 6.15
10 6.43 6.51 6.53 6.15 6.17 6.16
11 6.44 6.52 6.53 6.15 6.18 6.17
12 6.45 6.52 6.53 6.16 6.18 6.17
13 6.44 6.52 6.54 6.16 6.18 6.18
14 6.44 6.52 6.54 6.17 6.19 6.18
15 6.44 6.52 6.54 6.18 6.19 6.19
16 6.45 6.53 6.54 6.18 6.20 6.19
17 6.45 6.53 6.55 6.18 6.21 6.20
18 6.45 6.53 6.55 6.19 6.21 6.20
19 6.45 6.53 6.55 6.20 6.21 6.21
20 6.45 6.53 6.55 6.20 6.21 6.21
21 6.46 6.53 6.55 6.21 6.22 6.22
22 6.46 6.53 6.55 6.21 6.23 6.22
23 6.46 6.54 6.55 6.22 6.24 6.23
24 6.46 6.54 6.55 6.22 6.24 6.23
25 6.46 6.54 6.55 6.23 6.25 6.24
26 6.46 6.54 6.55 6.23 6.25 6.24
27 6.46 6.54 6.55 6.24 6.26 6.25
28 6.46 6.54 6.55 6.24 6.26 6.25
29 6.46 6.54 6.54 6.24 6.26 6.25
30 6.47 6.54 6.54 6.25 6.27 6.26
31 6.47 6.54 6.54 6.25 6.27 6.26

Îá-ÙâV-JBZ--
����പ����: ഒൻപതിനു 10.48 – 11.45; 
19നു 10.37 – 11.25.
���പ���: 17നു 10.48 – 11.30.

2017 1192  Ç-Èá- ë -Îμø¢-

-- -

Öá Öß
μá ø- 14ê2 Î-μ-ø¢

μ--á- 20ê17 ¼ Îà-È¢-
Ö---á- 27ê33 ½ Îà-È¢

Î-- 26ê31 Ç-Èá------º-- Ø---

ø Ìá Î- ·á

 È-Î-Øíμ-Þ-øØ-Î-Ï¢- (ØíxÞX-ÁÞV-Áí)- 
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.34 3.51 6.16 7.30 5.27 6.47
6 12.36 3.52 6.19 7.31 5.28 6.49
11 12.38 3.54 6.22 7.33 5.29 6.50
16 12.39 3.56 6.24 7.35 5.31 6.51
21 12.41 3.59 6.27 7.38 5.32 6.51
26 12.41 4.00 6.29 7.39 5.32 6.51

 Î-K¢- ¼-Ï-Lß- È-Õ-Õ-r-ø-- Æß-È¢--

 D ©-Æ-Ï¢- ¦-ùá- Î-Ãß-Aí ®-K- ¥-¿ß-ØíÅÞ-È-Jß-ÜÞ-Ãí øÞ-Ùá-μÞ-Ü,- ·á-{ß-μ-μÞ-Ü- Ø-Î-Ï-¢- ÈW-μß-Ïß-Gá-U-Äí. ©-Æ-Ï-Ø-Î-Ï-Jß-æÜ- Õc-ÄcÞ-Ø-Jß-È-Èá-Ø-øß-‚á- øÞ-Ùá--μÞ-Ü-, ·á-{ß-μ-μÞ-Ü- Ø-Î-Ï¢- μ-Ã-AÞ-A-Ã¢-. D ¨- μ-Ü-I-ùßW- dÉ-Øß-ià-μ-øß-‚ß-Gá-U- Õß-Õ-ø-B-{ßW- μã-Äc-Ä- ÉÞ-Üß-AÞX- É-ø-ÎÞ-Õ-Çß- dÖ-Îß-‚ß-Gá-Ií. ®-Cß-Üá¢- Õß-Õ-ø-BZ- ©-ù-MÞ-AÞX- Ì-t-æM-GÕ-øá-ÎÞ-Ïß-  Ì-t-æM-ç¿-I-ÄÞ-Ãí.

 Î-μ-ø¢-çÆ-Öà-Ï- Ïá-Õ-¼-È- Æß-È¢-

Î-μ-ø-ÕÞ-ÕíÎ-μ-ø-M-Jí--

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-ØBZ-Aí   Áß-Ø¢-ÌV-- ÎÞ-Ø-Jß-æa  ø-IÞ¢- çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

 Î-μ-ø-æ‚Þ-Œ--

·Þ-tß-ØíÎ-ø-Ã--

Õß-çÕ-μÞ-È-w ¼-Ï-Lß--

 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

ùß-M-†ß-μí Æß-È¢-

μíÈÞ-ÈÞ-Ï- Ø-ÍÞ-Æß-È¢-

Price (within Kerala) $ 25

1.  നവവൽസര ദിനം. ശിവഗിരി തീർഥാടന സമാപനം. തൃശൂർ 
ശ�ര�ുള�ര േവല. ഹരി�ാ� ന��ാർകുള�ര �ശീകൃ�ണ 
േ��തം െകാടിേയ�്. കർ�ാവിെn േചലാകർമ െപരു�ാൾ. 
കന�ക മറിയ�ിെn ൈദവമാതൃത� തിരുനാൾ. ഉ�ീേശായുെട 
തിരുനാൾ (വടയാർ ഉ�ി മിശിഹാ പ�ി, െപരു�ട�ു 
സാ�ാ�കൂ� പ�ി, േചർ�ു�ൽ േഹാളി േ�കാ� പ�ി, 
രാമപുരം െസn് അഗ��ിൻ� പ�ി, പു�ൻപീടിക െസn് 
ആnണീ� പ�ി, ഞീഴൂർ ഉ�ി മിശിഹാ പ�ി, അരൂർ െസn് 
അഗ��ിൻ� പ�ി, എറണാകുളം ഉ�ി മിശിഹാ പ�ി). 
െചറിയനാ� െസn് ജൂ� കേ�ാലി� പ�ിയിലും (1 – 11) 
ഓണ�ൂർ െസഹിേയാൻ പ�ിയിലും ചാല�ുടി തിരു�ുടുംബ 
േദവാലയ�ിലും ചാ�നാടു തിരു�ുടുംബ േദവാലയ�ിലും 
പാ�ാടി െസn് േമരീ� സിംഹാസന പ�ിയിലും മര�ാ�ുപി�ി 
െസn് �ഫാൻസി� അസീസി പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. മാർ 
ബേസലിയ�, മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� പിതാ��ാരുെട ഓർമ. 
മണിമല ൈബബിൾ കൺവൻഷൻ (1 – 4). േഫാർ�ുെകാ�ി 
കാർണിവൽ റാലി. 

2. മ�ം ജയ�ി. ശുചീ�ം �ഥാണുമാലയ േ��ത�ിലും 
ക�ിയൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും െച�മനാടു മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും രാേമശ�രം േ��ത�ിലും പ�ളം മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും ക�മംഗലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും ളാലം 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും േകാ�ി മുരി�മംഗലം മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും കലൂർ പാവ�ുളം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
വിശു� േബസിൽ. കു�ംകുളം പാറയിൽ െസn് േജാർ� 
പ�ിയിലും (2, 3) മാ�ുരുേ�ൽ പ�ിയിലും ക�നാ� 
ഉ�ി മിശിഹ പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. േതാ�റ പ�ിയിൽ 
കന�ക മറിയ�ിെn തിരുനാൾ. െച�ിേ�ാ� അമേലാ�വ 
തിരുനാൾ. കീേ�രി തിരു�ുടുംബ തിരുനാൾ. കൂ�ാ�ുകുളം 
പ�ിയിൽ തിരു�ുടുംബ�ിെn തിരുനാൾ.  േകാ��ടി 
െസn് ലാേസ�� പ�ി: വിശു� ലാസറിെnയും വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെnയും സംയു�ത തിരുനാൾ (2, 3). 
കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി: പ�ിവീ�ിൽ 
ചാ�ി െമ�താെn ചരമവാർഷികം.

3. കൂനൻകുരിശു സത��മരണ ദിനം (മ�ാേ�രി െസn് േജാർ� 
ഓർ�േ�ാ�� പ�ി). വിശു� ചാവറ കുര�ാേ�ാ� 
ഏലിയാസ�െn തിരുനാൾ (കൂന�ാ� െസn് ഫിേലാമിനാ� 
പ�ി, മാ�ാനം ആ�ശമ േദവാലയം). മാർ ബേസലിയ� 
ഗീവർഗീ� ദ�ിതീയൻ കാേതാലി� ബാവായുെട ഓർമ (േകാ�യം 
േദവേലാകം കാേതാലിേ��് അരമന ചാ�ൽ). 

4. ഷ��ി�വതം. മു��ല െസn് ��ീഫൻ� യാേ�ാബായ പ�ി 
െപരു�ാൾ (4 – 8). 

5. ഗുരു േഗാവി�് സി� ജയ�ി. ഗുരുവായൂർ �ട�രിക�ുകാവിൽ 
പാ�്, താലെ�ാലി. കട�ര��ി പടി�ാെറ െകാ�ാരം 
ധർമശാ�താേ��തം ഉ�വം (5 – 12). ദനഹ െപരു�ാൾ: 
പിറവം കേ�ാലി� പ�ി (5, 6), പിറവം യാേ�ാബായ വലിയ 
പ�ി (5, 6), കു�ംകുളം െതേ� അ�ാടി െസn് മത�ാ� പ�ി 
(5, 6). പാലാ െസn് േതാമ� ക�ീ��ൽ രാ�ുളി തിരുനാൾ (5, 
6). മൂവാ�ുപുഴ േഹാളി മാഗി പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). 

6. ദനഹ െപരു�ാൾ, പി�ിെ�രു�ാൾ (കർ�ാവിെn മാേമാദീസ). 
എ�ിഫനി (�പത��ീകരണ തിരുനാൾ). പൂജ�രാജാ�ളുെട 
തിരുനാൾ. െപരിേ�രി തിരുഹൃദയ തീർഥാടന േക��ിലും 
(6 – 8) മണിമല േഹാളി മാഗി െഫാേറാന പ�ിയിലും മു�ുചിറ 
െഫാേറാന പ�ിയിലും ദനഹ െപരു�ാൾ. പുതുേവലി െസn് 
േജാൺ� പ�ിയിലും (6, 7) എഴുപു� െസn് റാേഫൽ� 
പ�ിയിലും അടിമാലി െസn് ജൂ� ടൗൺ പ�ിയിലും 
െപരു�ാൾ. വാ�ാ� െസn് െസബാ���ൻ� പ�ിയിൽ 
വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ (6 – 8). നായര�ലം 
മാനാ�ുപറ�് പ�ി ��ു തിരുനാൾ. ചി�ാ�ുകര െസn് 
െസബാ���ൻ� പ�ി പി�ിെ�രു�ാൾ (6, 7). വിശു� ചാൾ� 
ക�ൂ�ിൻ. 

7. കിളിമാനൂർ മഹാേദേവശ�രം േ��തം െകാടിേയ�്. മാർ 
േയാഹ�ാൻ മാംദാനയുെട പുക�ച. �രി�ാല�ുട െസn് 
േതാമ� ക�ീ��ലിലും (7 – 9)  മുള�ുളം കർേമൽ�ു�ു 
പ�ിയിലും (7, 8) കുമരകം ആ�ാമംഗലം പ�ിയിലും  
പാ�ാടി െസn് േജാൺ� ക�ീ��ലിലും െപരു�ാൾ. 
പ�നംതി� മാ�ാംകു�ു െസn് ��ീഫൻ� ക�ീ��ലിൽ 
�െതഫാേനാ� സഹദയുെട ഓർമെ�രു�ാൾ (7, 8). 

8. ഏകാദശി �വതം. സ�ർഗവാതിൽ ഏകാദശി (െന�ുവാ�, 
തൃശൂർ തിരുവ�ാടി, പന�ാ�ര അേയാധ� ല�്മണ 
േ��തം). എറണാകുളം അ��ൻകാവിലും ശ�തികുള�ര 
ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. നാലുകുള�ര 
�ശീമഹാേദവിേ��തം ഉ�വം (8 – 15). സ�ഗുരു ശിവലിംഗദാസ 
സ�ാമി സമാധിദിനം. മാർ �െതഫാേനാ� സഹദയുെട ഓർമ. 
കൂ�ാ�ുകുളം െസn് ��ീഫൻ� പ�ിയിൽ �െതഫാേനാ� 
സഹദയുെട ഓർമെ�രു�ാൾ. അയർ�ു�ം പ�ിയിൽ വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. പൂ�ൃ� യാേ�ാബായ 
പ�ിയിലും ക�ി�ുഴി െസn് േമരീ� പ�ിയിലും േതവര 
െസn് ജൂ�� തീർഥാടന േക��ിലും പു�ന�ാടി 
പാലൂ�റ െസn് ജയിം� പ�ിയിലും േചലാ� വലിയ 
പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. ഉദയംേപരൂർ െസn് െസബാ���ൻ� 
പ�ിയിൽ ദർശന തിരുനാൾ. പൂ�ാവു പ�ിയിൽ 

ഉ�ിേയശുവിെn തിരുനാൾ. െനടു�ാ� പ�ിയിൽ െസn് 
അഗ��ിൻ� ദർശന തിരുനാൾ. 

9.  കായംകുളം പുതിയിടം �ശീകൃ�ണ േ��തം െകാടിേയ�്. 
റാ�ി േതാ�മൺകാവു ഭരണി. ജീലാനി ദിനം. 

10.  �പേദാഷ�വതം. എ��ാടി നിേവദ�ം. ശുചീ�ം �ഥാണുമാലയ 
േ��തം േതേരാ�ം. ഗുരുവായൂർ പാർഥസാരഥി േ��തം 
െകാടിേയ�്. ഹരി�ാ� ന��ാർകുള�ര �ശീകൃ�ണ 
േ��തം ആറാ�്. എരുേമലി ച�ന�ുടം. അർ�ു�ൽ 
െപരു�ാൾ െകാടിേയ�്. വാക�ാനം െസn് േജാൺ� 
ഓർ�േ�ാ�� വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ. 

11.  ആർ�ദാ�വതം, പാതിരാ�ൂചൂടൽ.  തിരുവാതിര (കിളിമാനൂർ 
മഹാേദേവശ�രം േ��തം, തിരുമാറാടി മഹാേദവ േ��തം, 
ക�റ തുേ�ാ� മഹാേദവ േ��തം,  ആനകു�ം മഹാേദവ 
േ��തം, തൃ�ൂണി�ുറ ക�ംകുള�ര േ��തം, അവിയൂർ 
ഏറാേ�രി ദുർഗാഭഗവതി േ��തം, മ�നാ� ജ�ംകുളം 
ഭഗവതി േ��തം, നായര�ലം ശ�രനാരായണ േ��തം). 
തിരുൈവരാണി�ുള�ു നടതുറ�്. തിരുവ�ി�ുള�ു 
തിരുവാതിര വിള�്. െച��ൂരിലും കവിയൂരിലും 
െകാടിേയ�്. ശുചീ�ം �ഥാണുമാലയ േ��ത�ിലും 
ക�ിയൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും െച�മനാടു 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും രാേമശ�രം േ��ത�ിലും 
പ�ളം മഹാേദവ േ��ത�ിലും കടു�ുരു�ി മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും ളാലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും മറിയ��ി 
േ��ത�ിലും കലൂർ പാവ�ുളം േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
എ��ാ� ധർമശാ�താ േ��തം വിള�ു മേഹാ�വം. 
തൃ��ൂർ ��ി�ാ�് �ശീകാളി േ��തം ഉ�വം. എരുേമലി 
േപ�തു�ൽ. 

12.  വിേവകാന� ജയ�ി �പമാണി�ു േദശീയ യുവജന 
ദിനാചരണം. പ�ളം വലിയേകായി�ൽ �ശീധർമശാ�താ 
േ��ത�ിൽനി�ു ശബരിമലയിേല�ു തിരുവാഭരണ 
േ�ാഷയാ�ത. �ള�ുളം ധർമശാ�താ േ��തം ഉ�വം 
(12 – 17).  കിളിമാനൂർ മഹാേദേവശ�രം േ��തം ആറാ�്. 
�പ�ാനം െസn് േമരീ� കേ�ാലി� പ�ിയിലും (12 – 16) 
ക�ശാ�ട� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിലും (12, 13) 
െപരു�ാൾ. പ�ുരു�ി പുലവാണിഭം.

13.  തൃശൂർ ശ�ര�ുള�ര മകര�റ പുറ�ാ�. അണ�ര 
ചിറ��ൽ ഭഗവതി േ��ത�ിൽ പൂരം. വരാ�ര 
ഭഗവതി േ��തം പൂരം. ആല�റ ധർമശാ�താ േ��തം 
ഉ�വം (13, 14). മുേ�ാലപുരം െസn് െസബാ���ൻ� 
പ�ിയിൽ വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ (13, 
14). ബാലരാമപുരം െസn് െസബാ���ൻ� െഫാേറാന 
പ�ിയിലും (13 – 22) കുര�നാ� െസn് ആൻ� ആ�ശമ 
േദവാലയ�ിലും (13 – 15) െപരു�ാൾ. 
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 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß      ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß      ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß      ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

 ÎÞV-‚í

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

æË-dÌá-Õøß FEBRUARY
¾Þ-ÏV-

SUNDAY
øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2 3 4
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25/42
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21/37
23/21
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9 25 Î-μ-Ïß-ø¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
17/28
17/27
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10 26 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

ÆbÞ-Æ-Öß-
13/29
11/42

19
11 27 Éá-ÃV-Ä¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
09/57
06/23

20
12 28

Éâ-Ï¢-
º-ÄáV-Æ-Öß-

07/04
01/42
58/03

21
13 29 ¦-Ïß-Üc¢-

dÉ-Å-Î-
05/10
55/39

22
14

12 13 14 15 16 17 18
30 Î-μ¢-

Æbß-Äà-Ï-
04/32
54/43

23
15 1 Éâ-ø¢-

Äã-Äà-Ï-
05/25
55/22

24
16 2 ©-dÄ¢-

º-ÄáV-Åß-
07/50
57/37

25
17 3  ¥-J¢-

É-F-Îß-
11/50
60/00

26
18 4 ºß-Jß-ø-

É-F-Îß-
17/16
01/29

27
19 5 çºÞ-Äß-

×-×íÀß-
23/48
06/40

28
20 6 Õß-ÖÞ-~¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
30/59
12/36

29
21

19 20 21 22 23 24 25
7 ¥-Èß-Ý¢-

¥-×í¿-Îß-
38/20
18/52

30
22 8 Äã-çA-G-

È-Õ-Îß--
45/16
24/50

1
23 9  Îâ-Ü¢-

Æ-Ö-Îß-
51/21
29/59

2
24 10 Éâ-øÞ¿¢-
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56/09
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3
25 11 ©-dÄÞ-¿¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
59/30
36/24

4
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øÞ-Ùá:-
·á-{ß-:-

 ÎÞV-‚í MARCH
¾Þ-ÏV-

SUNDAY
øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm
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WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
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18/57
14/29
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dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
24/57
15/04
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º-ÄáV-Æ-Öß-
22/09
10/46

6
28 14

©-Jã-GÞ-Äß-

dÉ-Å-Î-

18/02
05/04
58/22
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Æbß-Äà-Ï-
13/00
50/54
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30 16 ¥-Öb-Äß-

Äã-Äà-Ï-
07/22
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Í-ø-Ãß-
μÞV-Jß-μ-
º-ÄáV-Åß-

01/37
56/09
35/43

10
2

æË-dÌá-Õ-øß 2017- 
º- Öá-

μ-á-

Öß-
ø 12ê34 ½ μá¢-Í¢
-Ì---á- 3ê16 Î-μ-ø¢-

Ì-á- 22ê30 μá¢-Í¢-ø-
-

Ø-

Ìá- Î-- ·á-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.47 6.54 6.54 6.26 6.28 6.27
2 6.47 6.54 6.54 6.26 6.28 6.27
3 6.46 6.53 6.54 6.26 6.28 6.27
4 6.46 6.53 6.54 6.26 6.28 6.28
5 6.46 6.53 6.54 6.26 6.29 6.28
6 6.46 6.53 6.54 6.27 6.29 6.28
7 6.46 6.53 6.54 6.27 6.30 6.29
8 6.45 6.53 6.53 6.27 6.30 6.29
9 6.45 6.53 6.53 6.27 6.30 6.30
10 6.45 6.52 6.53 6.28 6.30 6.30
11 6.45 6.52 6.52 6.28 6.30 6.30
12 6.45 6.52 6.52 6.28 6.31 6.30
13 6.45 6.52 6.52 6.28 6.32 6.30
14 6.44 6.52 6.51 6.28 6.32 6.30
15 6.44 6.51 6.51 6.28 6.32 6.30
16 6.44 6.51 6.51 6.29 6.32 6.30
17 6.44 6.51 6.50 6.29 6.33 6.30
18 6.43 6.50 6.50 6.29 6.33 6.30
19 6.43 6.50 6.49 6.29 6.33 6.31
20 6.43 6.50 6.49 6.29 6.33 6.31
21 6.43 6.49 6.49 6.29 6.33 6.31
22 6.42 6.49 6.48 6.29 6.33 6.31
23 6.42 6.49 6.48 6.30 6.34 6.31
24 6.42 6.48 6.48 6.30 6.34 6.31
25 6.41 6.48 6.47 6.30 6.34 6.32
26 6.41 6.47 6.47 6.30 6.34 6.32
27 6.40 6.47 6.47 6.30 6.34 6.32
28 6.40 6.46 6.46 6.30 6.34 6.32

ÎÞV‚í 2017
Öá- º-

μá-

ø- Ìá-
Öß-

ø 14ê27 ½ Îà-È¢
μ--á- 1ê50 çÎ-¿-¢-

Ìá- 10ê50 Îà-È¢- 
Ì--á- 27ê2 -¾ çÎ-¿¢ Ø-

Î- ·á-

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.42 4.03 6.31 7.41 5.31 6.51
6 12.42 4.03 6.33 7.42 5.30 6.49
11 12.42 4.02 6.34 7.43 5.30 6.48
16 12.42 4.01 6.35 7.43 5.29 6.46
21 12.41 4.00 6.36 7.44 5.27 6.44
26 12.41 4.00 6.36 7.44 5.27 6.43

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.40 3.58 6.37 7.46 5.24 6.40
6 12.39 3.57 6.37 7.47 5.22 6.37
11 12.37 3.56 6.37 7.48 5.20 6.34
16 12.36 3.54 6.37 7.49 5.18 6.31
21 12.33 3.50 6.37 7.49 5.12 6.28
26 12.33 3.46 6.38 7.49 5.10 6.25

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.39 6.46 6.45 6.30 6.35 6.33
2 6.39 6.45 6.45 6.30 6.35 6.33
3 6.38 6.45 6.45 6.30 6.35 6.33
4 6.38 6.44 6.44 6.30 6.35 6.33
5 6.37 6.44 6.44 6.30 6.35 6.33
6 6.37 6.43 6.43 6.30 6.35 6.33
7 6.36 6.43 6.43 6.30 6.35 6.33
8 6.36 6.42 6.42 6.30 6.35 6.33
9 6.35 6.42 6.42 6.30 6.35 6.33
10 6.35 6.41 6.41 6.30 6.35 6.34
11 6.34 6.41 6.41 6.30 6.35 6.34
12 6.34 6.40 6.40 6.30 6.35 6.34
13 6.33 6.39 6.40 6.30 6.35 6.34
14 6.33 6.39 6.39 6.30 6.35 6.34
15 6.32 6.38 6.38 6.30 6.35 6.34
16 6.32 6.38 6.37 6.30 6.35 6.34
17 6.31 6.37 6.37 6.30 6.35 6.34
18 6.31 6.37 6.36 6.30 6.35 6.34
19 6.30 6.36 6.35 6.30 6.35 6.34
20 6.30 6.35 6.34 6.30 6.35 6.34
21 6.29 6.35 6.34 6.29 6.35 6.34
22 6.29 6.34 6.33 6.29 6.35 6.34
23 6.28 6.33 6.33 6.29 6.35 6.34
24 6.28 6.33 6.32 6.29 6.35 6.34
25 6.27 6.32 6.31 6.29 6.34 6.34
26 6.26 6.32 6.31 6.29 6.34 6.34
27 6.26 6.31 6.30 6.29 6.34 6.34
28 6.25 6.30 6.30 6.29 6.34 6.34
29 6.25 6.30 6.29 6.29 6.34 6.34
30 6.24 6.29 6.29 6.29 6.34 6.34
31 6.24 6.29 6.28 6.29 6.34 6.34

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

12 øÞ-dÄß-- 08.39 Èá μá¢-Í 
ø-Õß-Ø¢-dμÎ¢. 6 øÞ-Õß-æÜ- 
06.32 Èí ¥-Õß-G¢ ¾Þ-xá-çÕ-
ÜÞø¢Í¢. 19 ÉμW--- 11.08 Èá 
º-Ä-Ï¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

14 É-μW 05.33 Èá Îà-È ø-Õß-
Ø¢-dμÎ¢. 4 É-μW - 05.22 
Èá Éâøâøá-GÞ-Äß ¾Þ-xá-
çÕ-ÜÞø¢Í¢. 17 øÞ-dÄß 01.54 
Èí ©-Jã-GÞ-Äß ¾Þ-xá-çÕ-
ÜÞø¢Í¢. 31 É-μW- 12.40 Èá 
çø-Õ-Äß ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

 ¦-xá-μÞW -æÉÞ-CÞ-Ü

1938 ÎÞ-¸¢- ë ËÞW-·á-È¢, 1438  ¼. ¥-ŒW ê ¼. ¦-~ß-V--
1192 Îμø¢- ë -μá¢-Í¢-

1192 μá¢-Í¢- ë  Îà-È¢-
1938 ËÞW-·á-È¢- ë  1939 èº-dÄ¢-, 1438  ¼. ¦-~ßV --_ ù-¼-Ìí ---

Äß-øá-ÈÞ-ÕÞ-Ï- ¯-μÞ-Æ-Öß-
çºÞ-xÞ-Èß-A-ø- Î-μ¢-

 Îà-È¢-

 μá¢-Í¢--

·á-øá-ÕÞ-ÏâV-  ¦-ùÞ-Gí

Ö-μ-ÕV-×Þ-ø¢-Í¢-

μá¢-Í-Í-ø-Ãß--

Î-μ-ø-Í-ø-Ãß-

 ̄ -xá-ÎÞ-ÈâV-  ¦-ùÞ-Gí

Î-Eß-ÈßA-ø- æÉ-øá-K-Þ-Z-

Öß-Õ-øÞ-dÄß-

Éâ-LÞ-È¢- Æß-È¢--

É-GÞ-Oß- çÈV-‚-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 çÙÞ-{ß--

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß- ÉÞ-dÄß-ÏV-AÞ-Æß-È¢-

 ÎÞ-øÞ-ÎY- μY-ÕX-×X-

Îâ-Ká-çÈÞ-Oí ¦-ø¢-Í¢-

Î-‚Þ-Gá- ÎÞ-ÎÞ-C¢--

 ÎÞ-Çb-È-Õ-Îß-

 ̄ -xá-ÎÞ-ÈâV- æμÞ-¿ß-çÏ-xí

 ̄ -xá-ÎÞ-ÈâV- ¯-Ý-ø-æMÞ-KÞ-È- ÆV-Ö-È¢-

Îà-È-Í-ø-Ãß-

·á-øá-ÕÞ-ÏâV- æμÞ-¿ß-çÏ-xí

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-ZkAí- çÎ-Ïí ÎÞ-Ø-Jß-æa  çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-ZAí-   ¼â-èÜ- ÎÞ-Ø-Jß-æa  çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

2017

2017

dÖà-øÞ-Î-μã-×íÃ- ¼-Ï-Lß-

 Ö-Ì-øß-Î-Ü--- æμÞ-¿ß-çÏ-xí

·á-øá-ÕÞ-ÏâV-  Ø-Ù-dØ-μ-Ü-Ö¢-

æμÞ-¿á-B-ˆâV- μÞ-Õá-Äà-IW-

Î-K¢- º-ø-Î-Æß-È¢-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 Î-Ü-ÏÞ-Ü-Má-Ý- ¦-ùÞ-Gí

 æμÞ-ˆâV- ø-çÅÞW-Ø-Õ¢-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

1.  �ശീപ�മി. നാഗർേകാവിൽ നാഗരാജ േ��ത�ിലും എറണാകുളം 
ശിവേ��ത�ിലും തൃ�ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും തൃ�ാ�ുകുളം 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. പുതുമനേശരി നരസിംഹമൂർ�ി 
േ��തം �പതി�ഠാദിനം. െച�ികുള�ര േദവീേ��തം 101 കലം െപാ�ാല. 
ക��ുഴ േ��തം �പതി�ഠാദിനം. െനടുമുടി െകാ�ാരം ഭഗവതി േ��തം 
കളഭം. പടിയം എട�ിരി മഹാവി�ണു േ��തം �പതി�ഠാദിനം. മ�നാ� 
ദുർഗാേദവി േ��തം �പതി�ഠാവാർഷിക ഉ�വം. വിതുര ചായം ഭ�ദകാളി 
േ��തം �പതി�ഠാദിനം. െകാ�ുവ�ി�ാ� ആലു�ൽ ഭ�ദകാളി േ��തം 
ആറാ�്. ഇല�ി െഫാേറാന പ�ിയിൽ പരിശു� കന�കമാതാവിെn 
ശു�ീകരണ തിരുനാൾ (1, 2). േനാർ�് ചാല�ുടി െസn് േജാസ�� പ�ി 
��ുതിരുനാൾ. 

2. ഷ�ഠി�വതം. ഇരി�ാല�ുട വിശ�നാഥപുരം ഷ�ഠി. അ�ൻേകാവിൽ 
പു�പാഭിേഷകം. നായര�ലം താലെ�ാലി. ഗുരുവായൂർ മ�ിയൂർ 
േ��തം വി�ണു�പതി�ഠാദിനം. േരവതി ഉൽസവം (േതാ�മൺകാ�, 
വടേശരി�ര െചറുകാ� േദവീേ��തം). പ�ളം ത�യിൽ �രി�ുറം 
ഭഗവതി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. �പയാർ വട�് കളീ�േശരിൽ 
ഭഗവതി േ��തം തേ�ൽ േപ�്. കരി�നാ� േഗാവി�പുരം വി�ണു 
േ��തം പുന�പതി�ഠാവാർഷികം.  എറണാകുളം തിരുമല േദവസ�ം 
േ��ത�ിലും അരുമാനൂർ �ശീനയിനാർ േദവേ��ത�ിലും ആറാ�്. 
കർ�ാവിെn കാ�ചവ�പു തിരുനാൾ. മായൽേ�ാ െപരുനാൾ 
(കർ�ാവിെn േദവാലയ �പേവശനം). ത�ി െസn് േമരീ� െഫാേറാന 
പ�ിയിൽ കാണി�മാതാവിെn തിരുനാൾ. തൃ�ൂണി�ുറ െഫാേറാന 
പ�ിയിൽ മാതാവിെn ദർശന തിരുനാൾ. ക��ടവു െസn് �ഫാൻസി� 
േസേവ��� െഫാേറാന പ�ി: അംബാരി മാതാവിെn തിരുനാൾ. പേ�താ� 
മാർ ��താ�ിേയാ� (ക�നാ� കർേമൽ ദയറ പ�ി െപരു�ാൾ).

3.  ഗുരുവായൂർ ഇട�രിക�ുകാവിൽ േദവസ�ം താലെ�ാലി. മരേ�ാ�ി�ി 
ഭരത േ��തം �പതി�ഠാദിനം. െചറുവാരണം �ശീനാരായണപുരം േ��തം 
(പു�ന�ലം) ഉ�വം (3 – 10). അരൂർ �ശീകുമാരവിലാസം േ��ത�ിലും 
െചറായി ഗ�രീശ�ര േ��ത�ിലും പു�ൻചിറ തൃ��കപുരം 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. േമാനി��ി െസn് േതാമ� പ�ി െപരു�ാൾ 
(3 – 5). പ�നംതി�യിൽ മധ� തിരുവിതാംകൂർ ഓർ�േഡാ��  
കൺവൻഷൻ (3 – 9). േപാരുവഴി മ��ു�ര ച�ന�ുടം. 

4.  മകര ഭരണി: ചാ��ൂർ കാ�ിരംവിള ഭഗവതി േ��തം, േതവ��ൽ 
മുേ�ാ�ിൽ േ��തം, േകാ�ി ഐരവൺ പുതിയകാവു ഭഗവതി േ��തം. 
പാവറ�ി ത�കുള�ര ഭഗവതി േ��തം പൂരം. ക�ൂ�ാറ ഭഗവതി േ��തം 
മകര ഭരണി, ചമയവിള�് എഴു��ി�്. െച�ികുള�ര േ��തം മകര 
ഭരണി എഴു���്. എറണാകുളം ചിലവ�ൂർ െപാേ��ുകാവു 
ഭഗവതി േ��തം ഭരണി�ൂ�ം. അ�ി�ാ� പു�ൻപി�ി�ാ� ഭഗവതി 
േ��ത�ിലും മു��ിേ�ാ� പാതിരിേ�ാ�ുകാവു േ��ത�ിലും പടിയം 
ചൂരേ�ാ� ഭഗവതി േ��ത�ിലും അേ�രി�ാവു ഭഗവതി േ��ത�ിലും 
േകാഴി�ുള�ര േ��ത�ിലും അ�ംകുള�ര േ��ത�ിലും 
ഭരണി േവല. ഞീഴൂർ പ�ി�ൽ�ാ� മുടിേയ�്. കണി�ുകുള�ര 
േ��ത�ിലും േപരൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും മൂ�കു�ം 
�ശീനാരായണമംഗലം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. കാലടി �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും കീഴൂർ ഭഗവതി േ��ത�ിലും േകാ�ല ഇള�ാവു ഭഗവതി 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. വിശു� േജാൺ ഡി �ബിേ�ാ. മു��യം െസn് 
േതാമ� ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ.

5.  മാധ�നവമി. അയിരൂർ െചറുേകാൽ�ുഴ ഹി�ുമത പരിഷ� (5 – 12). 
അ�ി�ാ� പു�ൻപി�ി�ാവു േ��തം കാർ�ിക േവല. പടിയം 
ചൂരേ�ാ� ഭഗവതി േ��തം കാർ�ിക േവല. ത�ിേ�ാ� പറ�ുളം 
ദുർഗാേദവി േ��തം മകര കാർ�ിക ഉ�വം. പരവൂർ േകാ�ാൽവിളയിൽ 
കു��ു ദുർഗാേദവി േ��തം ഉ�വം. കുതിരവ�ം ധർമശാ�താ 
േ��തം ഉ�വം (5 – 14). െചറിയനാ� ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം 
ആറാ�്. െനടുമുടി െകാ�ാരം ഭഗവതി േ��തം െപാ�ാല. പുതു�ാ� 
െസn് ആnണീ� െഫാേറാന പ�ി: വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn 
അ�ു തിരുനാൾ. എരുമെ��ി തിരുഹൃദയ െഫാേറാന പ�ിയിലും 
കി�ിമംഗലം െസn് ആnണീ� പ�ിയിലും എരുേമലി അസം�ഷൻ 
പ�ിയിലും ച��ര െസn് േജാസ�� പ�ിയിലും ചാല�ുടി െസn് 
േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. െകാേ��ാ� െസn് േമരീ� 
അസം�ഷൻ പ�ിയിൽ വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. 
കുടമാളൂർ പ�ി ദർശന തിരുനാൾ. ഉദയംേപരൂർ ൈത�ാ��യുെട 
തിരുനാൾ. 

6.  കായംകുളം എരുവ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും േകാ�യം തിരുന�ര 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. കു�െന�ൂർ ഭഗവതി േ��തം പൂരം 
പുറ�ാ�. ഇളംതുരു�ി പ�ുേതവർ മഹാവി�ണു േ��തം പൂരാേഘാഷം. 
െച��ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും കാണ�ാരി �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. അടൂർ പാർഥസാരഥി േ��തം ഗജേമള, ആറാ�്. 
മൂ�ുേനാ�് ആരംഭം. കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ 
മൂ�ു േനാ�ു െപരു�ാൾ (6 – 8). കടമ�ം െസn് േജാർ� പ�ി �പധാന 
െപരു�ാൾ (6, 7). 

7.  ഏകാദശി �വതം (കടവ�ൂർ, കറുക�ു�ൂർ നരസിംഹമൂർ�ി േ��തം, 
പനമ� ശ�രനാരായണ േ��തം). ഗുരുവായൂരിൽ ധ�ജ�പതി�ഠാദിനം. 
പു��പ അറവുകാടു േ��തം െപാ�ാല. ആഴാകുള����ു െപാ�ാല. 
േമല�ാറ ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും െച�നാേകാ� ഹനൂമാൻ 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. േപരയം നീലിമല ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. 
െപരു��ി ല�്മി വിനായക സരസ�തി േ��തം ഗണപതി പുഴു�് 
ഉ�വം. കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി ക�ൽ �പദ�ിണം. 
േതവല�ര മർ�മറിയം ഓർ�േഡാ�� പ�ി: മാർ ആേബായുെട 
െപരു�ാൾ (7, 8). ക�ാനം െസn് ��ീഫൻ� മല�ര കേ�ാലി� പ�ി 
െപരു�ാൾ റാസ. പാേലാടു കാർഷിക േമള. 

8.  �പേദാഷ�വതം. മതിര തിരുവാതിര. െചാ�ര ചിദംബേരശ�ര േ��ത�ിലും 
ചാല�ുടി �ശീധരമംഗലം �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
കാരിേ�ാ� മുട�ാരി ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. എറണാകുളം 
ശിവേ��ത�ിലും അവി��ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും ഉളിയ�ൂർ 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും തൃ�ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും തൃ�ാ�ുകുളം 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും ആറാ�്. െപരുമൺ േപഴുംതുരു�ു 
േദവീേ��തം ഗജേമള. കടു�ുരു�ി വലിയ പ�ി: മൂ�ു േനാ�ു 
െപരു�ാൾ. അേ��ാ��യുെട മാർ േസേവറിേയാ� പാ�തിയർ�ീ�. � 
െപnേ�ാ��ൽ മിഷൻ െകാ�ാര�ര സാർവേദശീയ കൺവൻഷൻ (8 – 12). 

9.  എറണാകുളം വള��ലം േദവീേ��ത�ിലും ചിറ�ട� മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. വരടിയം അ��ൻകാവു പൂരം. തളി�ുളം 
എരേണഴ�ു ഭഗവതി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. �പാ�ുളം കുമാരമംഗലം 
േ��തം ഉ�വം (9 – 18). വല�ുഴി േദവീേ��തം ആറാ�്. ആല�ാടു 
കുേ�ൽ പ�ി: ഉ�ി മിശിഹായുെട തിരുനാൾ. മാത�ൂ� മാർ 
എ�ിഫാനിേയാ� (െകാ�ം അരമന). 

10. ൈത�ൂയം (ഹരി�ാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െപരു� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ഏ�ുമാനൂർ േപരൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, കൂർ�േ�രി മേഹശ�ര േ��തം, ഉമയന�ൂർ 
ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, നായര�ലം സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, കഴിവൂർ ഭഗവതി േ��തം, െവ�ാനൂർ മു��ാ� പു�വിള 
േദവീേ��തം, പ�ന, ഉദയനാപുരം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
കിട�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, രായമംഗലം കൂ�ുമഠം 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, എടമു�ം �ശീഭ�ദാചല സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, കുമാരേകാവിൽ, �ളമ�ം ഉറവ�ാറ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, െചറിയനാ� ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, മു�ൂർ 
തലേ�ാ�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, വർ�ല പു�ൻച� 
ചരുവിള ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി  േ��തം, േമൽ�ുള�ര 
കാർ�ിേകയമംഗലം, േകാണ�ുകു�ു െത�ുംകര കുമാേരശ�രേ��തം, 
രഘുനാഥപുരം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െനടുേ�ാലം േകാേ��ു�ു 
ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, േവേ�രി സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, കരി��ൂർ േകാവിൽ�ു�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
കലവൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, അ���ാ� െവറൂർ തൃേ�ാവിൽ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, കരി�ാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, െകാടൽ നട�ാ� മുരുകനാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
തായംകുള�ര, ഇടവ�ം പൂജ�ുര േ��തം, കുഴൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, തൃ�പയാർ വാഴ�ുളം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
ഞാറ��ൽ ശ�തിധര േ��തം, കുമരകം, ബാലരാമപുരം എരു�ാവൂർ 
ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ക�ുപാടി സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, ക�മംഗലം രാജരാേജശ�രി േ��തം, െപാ�ാേശരി 
ബാലഭ�ദേദവി േ��തം, തൃ�ലേ�ാ� കരി�ാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, ൈവ�ില, വാടാന��ി ച�ാമഠ�ിൽ പൂശാരി 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െകാ�ം ആ�ശാമം �ശീനാരായണപുരം, 
ഉ�ൂർ, െന�ൂർ കാര�ൂടം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, േചരാന�ൂർ 
ശ�രനാരായണ േ��തം, വാര�ാ�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
െചറായി ഗ�രീശ�ര േ��തം, ആേവാലി സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, പു�യൂർ കുമരംേകാ� സു�ബ�മണ�  േ��തം, േകരളപുരം 
പൂജ�ുര സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ത�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, പി�ാലി�ു�്, പാറ�ുറ�്, െചാ��ൂർ കരിയ�ൂർ, 
ക�ി�ുഴി വേ�ാൻപാറ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, കീ� വാ�പൂ� 
കിഴേ�ട�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, തലവൂർ, ചാ��ൂർ 
വരി�ം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െനടു�നാ�, പഴു��ൂർ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, കാവ�ൂർ പരിയാര�ൽ സു�ബ�മണ� 
േ��തം, െപരി�നം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, തിരുവ�ൂർ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ന��ാർകു�ു ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, നാേഗനി, വടേശരി�ര ത�ുരാൻകു�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, െച�ാ�ി�ി �ശീകുമാരമംഗലം സമുദായ േ��തം, പൂളമ� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, േഗാേരഗാ� ബംഗൂർ നഗർ അ��േ��തം, 
അ�നൂർ, തഴ�ര സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ഇരവിന�ൂർ 
തൃ�യിൽ  സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, ഇടമൺ ഷ�ു�വിലാസം 
േ��തം, കാര��ാ� സു�ബ�മണ�ൻ േകാവിൽ, കു�േ�രി തൂ�ിൽ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, പ�ൂർ, എ�.െക. പുരം െത�ുംകര 
�ശീകുമാേരശ�ര േ��തം, േകായി�പ, �ശീനാരായണപുരം െനൽപിനി 
േ��തം, ഏ��ിയൂർ സു�ബ�മണ� ശാ�താമംഗല േ��തം, 
മ�ം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െകാടു�റ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, കട��ാവൂർ, അകേ��റ െതേ��റ േവ��െ�ാരുമകൻ 
േ��തം, ഇടവ പാറയിൽ �ശീകുമാേരശ�രം േ��തം, െചറുകു�ം 
�ശീഅ�പൂർേണശ�രി േ��തം, തുറയിൽ�ു�ു സു�ബ�മണ� േ��തം, 
തുളസി�ാറ, മാതാ�ുഴ ത�ിേശരി സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
കുറുവ�ൂർ, ഷ�ു�പുരം പുതിയവിള, ആ��ൂർ സു�ബ�മണ�പുരം 
േ��തം, വലിയപാടം സു�ബ�മണ� സ�ാമി േ��തം, താ�ിേയാ� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, െചലവൂർ െപരയാ�ിൽ അ�ല��ി 
സു�ബ�മണ� േ��തം, പ�ാഴി ക�ിേമൽ ബാലസു�ബ�മണ� 
േ��തം, േമാളൂർ താഴേ�തിൽ സു�ബ�മണ�ൻേകാവിൽ, ൈമലംകുളം 
ചു��റ കതിരവൻകു�ു ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, വില�റ 
തൃ�ുഴിയൂർ, െവ�ം േച�ീ�ിൽ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം,  
പു�ൂർ ചു��റ കതിരവൻകു�ു ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 
ഐവർകാല കിഴ�് ഭരണി�ാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം). 
എളനാ� െത�ൻകാവു േവല. നാഗർേകാവിൽ നാഗരാജ േ��ത�ിലും 
അരൂർ �ശീകുമാരവിലാസം േ��ത�ിലും പു�ൻചിറ തൃ��കപുരം 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. പാലൂർ ൈത�ൂയ രേഥാ�വം. പരിശു� 
ഇ�ാ�ിേയാ� ഏലിയാ� തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീ� ബാവായുെട 
ഓർമ: മ�ിനി�ര െപരു�ാൾ (10, 11). വിശു� ചാവറ കുര�ാേ�ാ� 
ഏലിയാസ�െn ജ�ദിനം (മാ�ാനം). 

11. മ�ിനി�ര െപരു�ാൾ; തീർഥാടന സമാപനം. കണ�ാ�ുനിര�് മാർ 
യൂഹാേനാൻ പ�ി ജൂബിലി െപരു�ാൾ (11, 12). അ�ഴ�ാ� െസn് 
േതാമ� പ�ി അ�ു തിരുനാൾ (11, 12). ലൂർ�പുരം െപരു�ാൾ. ഇട�ി� 
ഭഗവതി േ��തം മകരെ�ാ�ാല. പാേലാടു ക�ി�ാറ ആയിരവി�ി 
േ��തം ആയില�ം ഉ�വം. പുതുേശരി അ�കുള�ര പൂരം. െചറായി 
ഗ�രീശ�ര േ��ത�ിലും  േപരൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും 
ആറാ�്.

12.  കുംഭമാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. പ�ാഴി െപാ�ാല. 
കു�െന�ൂർ ഭഗവതി േ��തം പൂരം. മിണാലൂർ കു�ിയ�ാവു ഭഗവതി 
േ��തം പൂരം. വി�ൂർ മണലാറുകാവു ഭഗവതി േ��തം േവല, കാവടി. 
കുര�ിയൂർ െച�ിയാര�ൽ ഭഗവതി േ��തം താലെ�ാലി. റാ�ി ഹി�ു 
മഹാസേ�ളനം (12 – 19). മാരാമൺ കൺവൻഷൻ (12 – 19). എലി�ി�പ 
ലൂർ� പ�ി െപരു�ാൾ. എറണാകുളം െസn് �ഫാൻസി� അസീസി 
ക�ീ�ഡൽ: നിത�സഹായ മാതാവിെn തിരുനാൾ. ശ�തികുള�ര 
െസn് േജാൺ �ബിേ�ാ പ�ി െപരു�ാൾ. പ��ാരുെട െപാതുവായ ഓർമ 
കഴി�ു� ഞായർ. 

1.  അയിരൂർ പുതിയകാവിൽ േരവതി ഉ�വം. മരുതമൺപ�ി 
പു�ാ�് ഭഗവതി േ��തം േരവതി മേഹാ�വം. തിരൂർ 
വടകുറു��ാവു േരവതി േവല. കി�ിമംഗലം അ�ാടി�ാവു 
േവല. കടു�ുരു�ി മഹാേദവ േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
പ�ന േ��ത�ിലും മാള മുകു�കൃ�ണ േ��ത�ിലും   
െകാടിേയ�്. വലിയേനാ�് ആരംഭം (ല�ീൻ റീ�ിൽ). �ാര 
ബുധൻ (കരി�ുറി തിരുനാൾ). വിശു� യ�േസ�ിതാവിെn 
വണ� മാസം ആരംഭം. കുരീ�ുഴ തീർഥാടനം ആരംഭം. 
കു�റ െസn് േതാമ� ഓർ�േഡാ� � വലിയ പ�ിയിൽ 
�ശാ�െ�രു�ാൾ (1 - 3). 

2.  പൂ�ാനം ദിനം (ഗുരുവായൂർ, പൂ�ാനം വി� ണു േ��തം). 
െന�ാ�ിൻകര കീഴാറൂർ രാജരാേജശ�രി േ��ത�ിൽ അശ�തി 
െപാ�ാല. തിരൂർ വടകുറു��ാ� അശ�തി േവല. കാരിേ�ാ� 
േദവീേ��തം അശ�തി ഉ�വം. പു�ൻപീടിക േതാ�ിയകാ� 
അശ�തി േവല.  മഹാേദവികാ� വലിയകുള�ര േദവീേ��തം 
അശ�തി ഉ�വം. ൈപ�ുളം വാഴാലി�ാവു േവല. പുളിമാ�് 
അശ�തി. കിളിമാനൂർ എ�ുവിള ഭഗവതി േ��തം അശ�തി. 
െകാ�ംകുള�ര േദവീേ��ത�ിലും വളവനാ� പു�ൻകാവു 
േദവീേ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. ക��ുഴ താലെ�ാലി. 
വല�ാ� ബീ�് വളവ�ു ഭ�ദകാളി േ��തം ഉ�വം (2 – 
4). േചർ�ല വാരനാ� േദവീേ��ത�ിലും കാവു�ൽ 
േദവീേ��ത�ിലും ആറാ�്. മൂവാ�ുപുഴ �ശീകുമാരഭജന 
േദവസ�ം േ��തം കുംഭ�ൂയ ഉ�വം (2 – 9). ച��ര 
ൈവ�ണവ ഗ�ർവ സ�ാമി േ��തം പുന�പതി�ഠാദിനം. 
പൂേ�ാ� �ശീനാരായണ വ�ഭ േ��തം ഉ�വം (2 – 9). 
പടി�ാെറ ക�ട െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ� � പ�ിയിൽ 
മാർ അ�േയാ� ബാവായുെട �ശാ�െ�രു�ാൾ (2, 3). 

3.  കുംഭഭരണി (െച�ികുള�ര, െകാടു��ൂർ, േചർ�ല 
വാരനാ� േദവീേ��തം, േകാ�ല ഇള�ാവു ഭഗവതി േ��തം, 
പു�ൻപീടിക േതാ�ിയകാവു ഭഗവതി േ��തം, കാരിേ�ാടു 
േദവീേ��തം, തിരൂർ വടകുറു��ാ�, കരുവാ� കരിയിൽ 
പു�ൻ പറ�ിൽ �ശീേദവി േ��തം, പേ�ാളി മാർ��്, 
പ�ുരു�ി അഴകിയകാ�, അടയാള��്, പിര�ൻേകാ� 
െത�ൂർ േദവീേ��തം, ആയൂർ �ശീഭുവേനശ�രി േ��തം, 
അളനാടു പുലി�ാ�ു േദവീേ��തം, ആനാ�ുഴ �ശീകുറുംബ 
ഭഗവതി േ��തം, ഇടയാഴം പൂ�ാവു േദവീേ��തം, 
േകാതകുള�ര ഭഗവതി േ��തം, ക�ൂ�ാറ ഭഗവതി േ��തം, 
മ�ാ�ുകാ� ഭഗവതി േ��തം, േവലൂർ മണിമലർ�ാ�, 
പുളി�ു�ു െചറുവ�ി�ാവു േദവീേ��തം, ശൂരനാ� വട�് 
അഴകിയകാവു േദവീേ��തം, കരുവ�ല ഭഗവതി േ��തം, 
േവളാവൂർ ഭഗവതി േ��തം, െപരുവ�ൂർ േകാ�കുറു� 
ഭഗവതി േ��തം, േകാ�ി ഐരവൺകാവു ഭഗവതി േ��തം, 
കിളിമാനൂർ പുതിയകാ� ഭഗവതി േ��തം, നായര�ലം, ഉ�ല 
ഓംകാേരശ�ര േ��തം, എലി�ാ�ൂർ മഹാേദവീേ��തം, 
തലവടി പനയ�ൂർ�ാ� േദവീേ��തം, കണിയാെപാ� ക 
ഭഗവതി േ��തം, തിരുവ�ാടി ഇല�ി�ൽ േദവീേ��തം, 
അ�ീനാ� പുതിയകാ� േദവീേ��തം,  തലവടി പുതു�റ�ു 
േദവീേ��തം, തൃ�ൂണി�ുറ പുതിയകാ�, മണർകാ�, ക�റ 
പാ�വർകുള�ര, പ�ിമു��ു േദവീേ��തം, പനി�യം, 
കാറളം �ശീകുമര�ിറ ഭഗവതിേ��തം, തൃ�പാേലശ�രം 
േദവീേ��തം, നരിയ�ാറ പുതിയകാവു േദവീേ��തം, 
ഐരാപുരം ഭഗവതി േ��തം, മുള�ു��ുകാ� േദശം, 
തിരുവ�ൂർ േദവീേ��തം, വ��ിറ ഭഗവതി േ��തം, 
പൂ�ാ�ൽ വേരകാ� �ശീകുരു� ഭഗവതി േ��തം, 
പാ��ൂർ (ചുടുകാ�) �ശീഭ�ദകാളി േദവീേ��തം, 
പു�യൂർ�ുളം ക�ിയ�ാ� ഭഗവതി േ��തം, കീ� േപരൂർ, 
പുതു�ാ� കുറുമാലി�ാ� ഭഗവതി േ��തം, െചറുകര 
� ഞാേനശ�രം േ��തം, കരീ�പ ചിറ�ട� ഭഗവതി േ��തം, 
പു�ൻകുരി� പു�ൻകാ� ഭഗവതി േ��തം, േവളമാനൂർ, 
ചാലാംേകാണം ഭ�ദകാളി േദവീേ��തം, കു�ുവ�ാടം 
െചറുകു��ുകാ�, കാരി�ടവ�ുകാ�, അ�മാലി തുറവൂർ 
�ശീതലേ�ാ��റ�ില� േദവീേ��തം, അയിരൂർ തൃ��ൂർ, 
കിട��ൂർ, െത�ുംഭാഗം പുതിയകാ�, കൂടൽ �ശീേദവി 
േ��തം, െനടുവ�ൂർ ചിറ�ട� േദവീേ��തം, പ�ി�ൽ 
പുളിമാ�് ഭരണി�ാവു ഭഗവതി േ��തം, കു�ിയേതാടു 
ച�നാടു ഭഗവതി േ��തം, വിതുര ചായം ഭ�ദകാളി േ��തം, 
പുതിയവിള വട�ൻ േകായി�ൽ േദവീേ��തം, താഴൂർ 
ഭഗവതി േ��തം, മാള ച�ാ�റ�്, ആല�ുഴ ആലിേശരി 
ഭഗവതി േ��തം, പാേ�ാടു േദവീേ��തം, പാല�റ, 
കൂവ�ാറ ഭഗവതി േ��തം, പാലിേയ�ര േച�ംകുള�ര, 
മുടപുരം െത�ുംവിള ഭഗവതിേ��തം, ആനകു�ം 
ഭരണി�ാ�, മാട��ി ഭഗവതി േ��തം, വ�ൂർ കുറുംബ 
ഭഗവതി േ��തം). ഷ�ഠി�വതം. ആ�ുകാൽ ഭഗവതി േ��തം 
ഉ�വാരംഭം. വയൽ�ര കളരി�ൽ ഭഗവതി േ��തം 
താലെ�ാലി മുടിേയ�്. പാഴൂർ െപരുംതൃേ�ാവിൽ േ��തം 
ആറാ�്. പ�ുരു�ി ഭവാനീശ�ര േ��തം െകാടിേയ�്. 
െവ�റട ചൂ�ി�ൽ ഭ�ദകാളി േ��തം കാളിയൂ�് ഉ�വം 
െകാടിേയ�്. വരി�ാംകു�് ഇര�ാനികാ� വനദുർഗാേ��തം 
ഉ�വം. വല�ുഴി േദവീേ��തം െപാ�ാല. ഡൽഹി മാതാ 
അമൃതാന�മയി മഠം �ബ� മ� ഥാനം �പതി� ഠാദിനം. കാ�ൂർ 
കാളവയൽ. 

4. കുംഭ കാർ�ിക: ആര�നാ� അ�ൻകാലമഠം ഭഗവതി 
േ��തം, െപരുമൺ േകായി�മു��ു ഭഗവതി േ��തം, 
മുള��ല�ുകാവു േ��തം, വരവൂർ പാല��ൽ േ��തം. 
ത�ിേ�ാ� പറ�ുളം ദുർഗാേദവി േ��തം കാർ�ിക 
െപാ�ാല. ഏഴംകുളം തൂ�ം. കിട�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��ത�ിലും ശാ�താംേകാ� ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും 
കുമരകം �ശീകുമാരമംഗലം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
കാ�ൂർ ആ�ിേശരി�ാവിൽ ഉ�വം. പുതു�ാ�ുകുേ�ൽ 
ശ�തീശ�ര േ��തം ആറാ�്. മാർ അേ�പം മൽപാെnയും 
േതേവാേദാേറാ� സഹദയുെടയും ഓർമ. 

5. ഏ�ുമാനൂർ  ഏഴരെ�ാ�ാന ദർശനം. േചാ�ാനി�ര 
േദവീേ��ത�ിലും  െനടുമ�ാ� പുതു�ുള�ര �ശീഭ�ദകാളി 
േ��ത�ിലും വടയാർ ഇള�ാവു േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
ആ�ുകാൽ ഭഗവതി േ��തം കു�ിേയാ� �വതാരംഭം. 
ചാവ�ാടു വിശ�നാഥ േ��തം മേഹാ�വം. െത�ൻ 
ഗുരുവായൂർ േ��തം ആറാ�്. കു�റ ഇ�ിളയ�ൻ മഹാേദവ 
േ��തം േരാഹിണി ഉ�വം. ധവള�ുഴി അന�പ�നാഭ 
മഹാല�്മി േ��തം ഉ�വം. ഏ��ിയൂർ ആയിരംക�ി 
ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. ഇരു�ന�ാ� വ�മൺകാ� 
മഹാേദവർ േ��തം േരാഹിണി മേഹാ�വം. 

6.  ഗുരുവായൂരിൽ തത�കലശം. തകഴി േ��ത�ിലും കുടശനാ� 
തിരുമണിമംഗലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും മുള�ു��ുകാ� 
േ��ത�ിലും വാമനപുരം െപരു�ാ ഭഗവതി േ��ത�ിലും 
മുഹ� കൂ�ുേവലി ദുർഗാഭഗവതി േ��ത�ിലും മടവൂർ 
തൃ�ു��ു കളരി േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്.  പ�ാ�ി 
േനർ�.

7. ഗുരുവായൂരിൽ സഹ�സകലശം. ഏ�ുമാനൂർ മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും തിരുവാ�ുളം ശിവേ��ത�ിലും തൃ�ടവൂർ 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും അ�മനട മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
തലയാഴം തൃേ��ുടം മഹാേദവ േ��ത�ിലും െപരി�നാ� 
തൃേ��മംഗലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും �ബ�മമംഗലം 
േ��ത�ിലും കീഴി�ം മഹാേദവ േ��ത�ിലും െനടുമുടി 
െകാ�ാരം ഭഗവതി േ��ത�ിലും തൃ�ൂണി�ുറ ഹനൂമാൻ 
േ��ത�ിലും ഇരു�നം തൃ��റ േ��ത�ിലും 
ആറാ�്. മലയാല�ുഴ േദവീേ��തം െകാടിേയ�്. മു��ല 
മുരാരി േ��തം കളഭ മേഹാ�വം സമാപനം. പ�ാഴി 
കുംഭ�ിരുവാതിര. ഇട�ി� ഭഗവതി േ��തം തിരുവാതിര 
ഉ�വം. പു�ൂർ െചറുമ�ാടു േചരിയിൽ േദവീേ��തം 
കുംഭ�ിരുവാതിര ഉ�വം. കട��ൽ തിരുവാതിര. ആര�നാ� 
െകാേ�ാേ�ല ശിവത�ുരാൻ േ��തം കുംഭ�ിരുവാതിര 
ഉ�വം. ഉഴമല��ൽ ല�്മിമംഗലം േദവീേ��തം 
തിരുവാതിര ഉ�വം. മ�നാ� വലിയവിള മാടൻനട േ��തം 
ഗജേമള. അമയ�ൂർ മഹാേദവ േ��തം െകാടിേയ�്. 

8. ഗുരുവായൂർ െകാടിേയ�്; ൈവകി�ു മൂ�ി� ആനേയാ�ം. 
ഏകാദശി �വതം (തിരുനാവായ). തൃശൂർ തിരുവ�ാടി േ��തം 
െകാടിേയ�്. ഇരി�ാല�ുട കൂടൽമാണിക�ം േ��തം 
�പതി�ഠാദിനം. പീ�ി തു��ു ദുർഗാഭഗവതി േ��തം 
പുണർതം മേഹാ�വം. വടകര ഉദയനാപറ��ു പൂരം. 
കരുനാഗ��ി പടനായർകുള�ര േ��ത�ിലും മാള 
മുകു�കൃ�ണ േ��ത�ിലും   ആറാ�്. സാൽേവഷൻ ആർമി 
േകരള�ിൽ �പവർ�നം ആരംഭി�തിെn വാർഷികം. 

9.  െചാ��ൂർ ശിവേ��ത�ിലും ചാ��ുടം േ��ത�ിലും 
�പതി�ഠാദിനം. പ�ുരു�ി ഭവാനീശ�ര േ��തം 
പൂയമേഹാ�വം. അരി�ാലം പായ�ൽ േ��തം ഉ�വം (9 – 
14). മുതുകുളം പാ�വർകാ� െകാടിേയ�്. തിരുവ� �ശീവ�ഭ 
േ��ത�ിലും ആദിനാടു ശ� തികുള�ര േ��ത�ിലും 
കുമരകം �ശീകുമാരമംഗലം േ��ത�ിലും ആറാ�്. നാൽപതു 
സഹേദ�ാരുെട ഓർമ. അ�ാ�ു ഗീവർഗീ� മാർ കൂറിേലാ� 
(അ�മാലി െചറിയ പ�ി). 

10. �പേദാഷ�വതം. ഇട�ി� കാവുംപാ�ു ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. 
െപരു�ട�് തിരു�ുടുംബ ആ�ശമ േദവാലയം: നാൽപതു മണി 
ആരാധന. 

11. ആ�ുകാൽ െപാ�ാല. മകം െതാഴൽ (േചാ�ാനി�ര). എരൂർ 
പിഷാരിേകാവിൽ മകം. ചിന��ൂർ പൂരം. കൂേ��ാവു 
പൂരം. െവ�ിമൺ  െകാ�ാരം ഗണപതി േ��തം ഉ�വം. 
െകാ�ംകുള�ര േദവീേ��തം ആറാ�്. െവ�റട ചൂ�ി�ൽ 
ഭ�ദകാളി േ��തം കു�ിേയാ�ം, ഗുരുതി. 

12. ആര�നാ� െച�കമംഗലം �ശീഭ�ദകാളി േ��തം കാളിയൂ�് 
ഉ�വം. ആലിയാ� �രൂ�ുമ�പം െകാടിേയ�്. കരി�നാ� 
വിളേ�ാ�ുകാ� ഭഗവതി േ��തം താലെ�ാലി. രാമൻകുള�ര 
ഭഗവതി േ��തം മേഹാ�വം. വടയാർ ഇള�ാ� ആറാ�്. 
തലവൂർ പൂരം. നീ�ൂർ കു��ാനി�ുള�ര പൂരം. മുഹ� 
കൂ�ുേവലി ദുർഗാഭഗവതി േ��തം പൂരം ഉ�വം. വളവനാ� 
പു�ൻകാ� േദവീേ��തം: വടേ� േചരുവാര ഉ�വം. 

 æº-ùá-çμÞW-Má-Ý-
Ùß-wá-Î-Ä- É-øß-×-Äí

μ-¿-Õ-ˆâV- ¯-μÞ-Æ-Öß- èÄ-Mâ-Ï¢-

 ø-IÞ¢- Ö-Èß--

 ø-IÞ¢- Ö-Èß--

Äß-øá-Õß-ÜbÞ-Î-Ü- ¯-μÞ-Æ-Öß---

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

μá¢-Í- μÞV-Jß-μ-

¯-Ý¢-μá-{¢- Äâ-A¢-



 ̄ -dÉßW-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

Îá-ÙâV-JBZ--
��ാ���: ���� 10.07 – 11.46.

 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß      ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß      ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß      ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

 çÎ-Ïí-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

Îá-ÙâV-JBZ--

 ̄ -dÉßW- APRIL

øÞ-Ùá:-
·á-{ß-:-

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2 3 4 5 6
18

Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-
Éá-ÃV-Ä¢-
×-×íÀß-

00/58
57/36
40/59

11
4 19 Éâ-Ï¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
55/51
36/52

12
5 20 ¦-Ïß-Üc¢-

¥-×í¿-Îß-
55/42
34/22

13
6 21 Î-μ¢-

È-Õ-Îß-
57/07
33/29

14
7 22 Éâ-ø¢-

Æ-Ö-Îß--
59/55
34/05

15
8 23 ©-dÄ¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
60/00
36/01

16
9

7 8 9 10 11 12 13
24 ©-dÄ¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
04/00
39/00

17
10 25  ¥-J¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
08/58
42/56

18
11 26  ºß-Jß-ø-

º-ÄáV-Æ-Öß-
14/46
47/34

19
12 27 çºÞ-Äß- 21/09

52/42
20
13 28 Õß-ÖÞ-~¢-

dÉ-Å-Î-
28/01
58/25

21
14 29 ¥-Èß-Ý¢-

Æbß-Äà-Ï-
35/16
60/00

22
15 30 Äã-çA-G-

Æbß-Äà-Ï-
42/42
04/27

23
16

14 15 16 17 18 19 20
31 Îâ-Ü¢-

Äã-Äà-Ï--
50/05
10/31

24
17 1 Éâ-øÞ-¿¢-

º-ÄáV-Åß-
57/07
16/24

25
18 2 ©-dÄÞ-¿¢-

É-F-Îß-
60/00
21/41

26
19 3 ©-dÄÞ-¿¢-

××íÀß--
03/24
26/04

27
20 4 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
08/26
29/03

28
21 5 ¥-Õß-G¢-

¥-×í¿-Îß-
11/49
30/13

29
22 6 º-Ä-Ï¢-

È-Õ-Îß-
13/20
29/25

30
23

21 22 23 24 25 26 27
7 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

Æ-Ö-Îß-
12/49
26/31

31
24 8 ©-Jã-GÞ-Äß-

¯-μÞ-Æ-Öß-
10/16
21/38

1
25 9

çø-Õ-Äß-
¥-Öb-Äß-
ÆbÞ-Æ-Öß-

05/55
59/47
14/59

2
26 10

Í-ø-Ãß-
dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
º-ÄáV-Æ-Öß-

52/57
06/53
57/46

3
27 11 μÞV-Jß-μ- 45/16

47/57
4
28 12 çøÞ-Ùß-Ãß-

dÉ-Å-Î-
37/30
38/07

5
29 13 Î-μ-Ïß-ø¢-

Æbß-Äà-Ï-
30/07
28/40

6
1

28 29 30 31
14 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

Äã-Äà-Ï-
23/36
20/03

7
2 15 Éá-ÃV-Ä¢-

º-ÄáV-Åß-
18/22
12/39

8
3 16 Éâ-Ï¢-

É-F-Îß-
14/41
06/45

9
4 17 ¦-Ïß-Üc¢-

××íÀß-
12/51
02/41

10
5

 çÎ-Ïí MAY1192  çÎ-¿¢- ê §-¿-Õ¢--
1939 èÕ-ÖÞ-~¢-- ë  ç¼c-×íÀ¢--, 1438 Ö-¥-ÌÞX--- ê ù-Î-ØÞX-  

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

30 1
17 Î-μ-Ïß-ø¢-

É-F-Îß-
05/52
46/40

10
3 18  çøÞ-Ùß-Ãß-

É-F-Îß-
 51/10
28/37

11
3

2 3 4 5 6 7 8
19 Î-μ-Ïß-ø¢-

××íÀß-
47/04
22/13

12
4 20 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

Ø-ÉíÄ-Îß-
43/59
16/47

13
5 21 Éá-ÃV-Ä¢-

¥-×í¿-Îß-
42/01
12/23

14
6 22 Éâ-Ï¢-

È-Õ-Îß-
41/15
09/14

15
7 23 ¦-Ïß-Üc¢-

Æ-Ö-Îß-
41/36
07/15

16
8 24 Î-μ¢-

¯μÞ-Æ-Öß-
43/03
06/24

17
9 25 Éâ-ø¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
45/29
06/39

18
10

9 10 11 12 13 14 15
26 ©-dÄ¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
48/54
07/55

19
11 27 ¥-J¢-

ºÄáV-Æ-Öß-
53/12
10/09

20
12 28 ºß-Jß-ø- 58/24

13/19
21
13 29 çºÞ-Äß-

dÉ-Å-Î-
60/00
17/24

22
14 30 çºÞ-Äß-

Æbß-Äà-Ï-
04/28
22/17

23
15 1 Õß-ÖÞ-~¢-

Äã-Äà-Ï-
11/12
27/50

24
16 2 ¥-Èß-Ý¢-

º-ÄáV-Åß-
18/28
33/51

25
17

16 17 18 19 20 21 22
3 Äã-çA-G-

É-F-Îß-
25/55
40/02

26
18 4 Îâ-Ü¢-

×-×íÀß-
33/11
45/53

27
19 5 Éâ-øÞ¿¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
39/47
50/59

28
20 6 ©-dÄÞ¿¢-

¥-×í¿-Îß-
45/12
54/44

29
21 7 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

ÈÕ-Îß-
49/02
56/49

30
22 8 ¥-Õß-G¢-

Æ-Ö-Îß-
50/58
56/51

1
23 9 º-Ä-Ï¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
50/52
54/59

2
24

23 24 25 26 27 28 29
10 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

ÆbÞ-Æ-Öß-
48/41
50/39

3
25 11  ©Jã-GÞ-Äß-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
44/44
44/44

4
26 12 çø-Õ-Äß-

º-ÄáV-Æ-Öß-
39/17
37/21

5
27 13 ¥-Öb-Äß- 32/51

28/58
6
28 14 Í-ø-Ãß-

dÉ-Å-Î-
25/30
19/59

7
29 15 μÞV-Jß-μ-

Æbß-Äà-Ï-
18/41
10/47

8
1 16

çøÞ-Ùß-Ãß-
Äã-Äà-Ï-
º-ÄáV-Åß--

11/53
01/49
53/43

9
2

¯-dÉßW- 2017
ø- Öá-

Ìá- μá- º-

Öß-
ø 13ê49 ½ çÎ-¿¢
-μ-----á 12ê55 §--¿Õ-¢--

Ø--

Î- ·á-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.

1 6.23 6.28 6.27 6.29 6.34 6.34
2 6.23 6.27 6.26 6.29 6.34 6.34
3 6.22 6.27 6.26 6.29 6.34 6.34
4 6.22 6.26 6.25 6.29 6.34 6.34
5 6.21 6.25 6.24 6.29 6.34 6.34
6 6.21 6.25 6.24 6.29 6.34 6.34
7 6.20 6.24 6.23 6.29 6.34 6.34
8 6.20 6.24 6.23 6.29 6.34 6.34
9 6.19 6.23 6.22 6.28 6.34 6.34

10 6.19 6.23 6.22 6.28 6.34 6.34
11 6.18 6.22 6.21 6.28 6.34 6.34
12 6.18 6.22 6.21 6.28 6.34 6.34
13 6.17 6.21 6.21 6.28 6.34 6.34
14 6.17 6.20 6.20 6.28 6.34 6.35
15 6.17 6.20 6.20 6.28 6.34 6.35
16 6.16 6.20 6.19 6.28 6.34 6.35
17 6.16 6.19 6.19 6.28 6.34 6.35
18 6.15 6.18 6.18 6.28 6.34 6.36
19 6.15 6.18 6.18 6.28 6.34 6.36
20 6.14 6.17 6.17 6.28 6.34 6.36
21 6.14 6.17 6.17 6.28 6.34 6.36
22 6.14 6.16 6.16 6.28 6.34 6.36
23 6.13 6.16 6.16 6.28 6.34 6.36
24 6.13 6.15 6.15 6.28 6.34 6.36
25 6.12 6.15 6.15 6.28 6.34 6.36
26 6.12 6.14 6.14 6.28 6.34 6.36
27 6.11 6.14 6.14 6.28 6.34 6.36
28 6.11 6.13 6.13 6.28 6.34 6.36
29 6.11 6.12 6.13 6.28 6.34 6.36
30 6.10 6.12 6.12 6.28 6.34 6.36

çÎ-Ïí 2017

Öá- ø-Ìá- μá- º-

Öß-
ø 14ê42 §-¿-Õ¢

μ---á- 26ê48 ½ Îß-@á-È¢
Öá- 31ê33 ½ -Îà-È¢- -

Ø-

Î- ·á-

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.30 3.43 6.38 7.50 5.03 6.22
6 12.28 3.40 6.38 7.51 5.00 6.18
11 12.28 3.37 6.38 7.52 4.57 6.16
16 12.27 3.38 6.38 7.52 4.54 6.13
21 12.26 3.39 6.39 7.54 4.49 6.11
26 12.26 3.40 6.39 7.54 4.47 6.09

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.24 3.42 6.40 7.56 4.43 6.07
6 12.24 3.43 6.41 7.57 4.42 6.05
11 12.24 3.44 6.42 7.57 4.41 6.04
16 12.24 3.46 6.43 7.58 4.39 6.03
21 12.25 3.49 6.44 8.01 4.37 6.03
26 12.26 3.50 6.46 8.02 4.37 6.02

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

14 øÞ-dÄß- 02.04 Èá çÎ-¿ ø-Õß-

Ø¢-dμÎ¢.13 -----øÞ-dÄß- 02.40 Èí 

¥-Öb-Äß ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 

27 É-μW 05.51 Èá Íø-Ãß 

¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

14 -øÞ-dÄß- 10.57 Èí §-¿-Õ ø-Õß-

Ø¢-dμÎ¢. 11 ÉμW—12.03 

Èá- μÞV-Jß-μ ¾Þ-xá-çÕ-

ÜÞø¢Í¢. 25 ÉμW-- - 08.15 

Èá çøÞ-Ùß-Ãß ¾Þ-xá-çÕ-

ÜÞø¢Í¢.

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.10 6.12 6.12 6.28 6.34 6.36
2 6.09 6.12 6.12 6.28 6.34 6.36
3 6.09 6.11 6.12 6.28 6.34 6.36
4 6.09 6.11 6.11 6.28 6.34 6.37
5 6.09 6.11 6.11 6.28 6.35 6.37
6 6.08 6.10 6.11 6.28 6.35 6.37
7 6.08 6.10 6.10 6.28 6.35 6.37
8 6.08 6.10 6.10 6.28 6.35 6.38
9 6.08 6.09 6.10 6.28 6.35 6.38

10 6.07 6.09 6.09 6.29 6.35 6.38
11 6.07 6.09 6.09 6.29 6.36 6.38
12 6.07 6.08 6.09 6.29 6.36 6.38
13 6.07 6.08 6.08 6.29 6.36 6.39
14 6.07 6.08 6.08 6.30 6.36 6.39
15 6.07 6.08 6.08 6.30 6.37 6.39
16 6.07 6.07 6.08 6.30 6.37 6.39
17 6.07 6.07 6.08 6.30 6.37 6.39
18 6.07 6.07 6.07 6.31 6.37 6.40
19 6.07 6.07 6.07 6.31 6.37 6.40
20 6.07 6.07 6.07 6.31 6.37 6.40
21 6.07 6.07 6.07 6.31 6.38 6.40
22 6.07 6.06 6.06 6.31 6.38 6.40
23 6.07 6.06 6.06 6.31 6.38 6.41
24 6.07 6.06 6.06 6.31 6.38 6.41
25 6.07 6.06 6.06 6.32 6.38 6.41
26 6.07 6.06 6.06 6.32 6.38 6.41
27 6.07 6.06 6.06 6.32 6.39 6.41
28 6.07 6.06 6.06 6.32 6.39 6.42
29 6.07 6.06 6.06 6.32 6.40 6.42
30 6.07 6.06 6.06 6.33 6.40 6.42
31 6.07 6.06 6.06 6.33 6.40 6.42

çÎ-¿¢-

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

1939 èº-dÄ¢- ë èÕ-ÖÞ-~¢-, 1438 ù-¼-Ìí ê Ö-¥-ÌÞ-X-  

Î-Ü-ÏÞ-xâV- æÉ-ø-á-K-ÞZ-

  çÎ-Ïí Æß-È¢---

  Ìá-i-ÉâV-Ãß-Î-

  §-¿-M-Uß- Äß-øá-ÈÞZ-

ºß-z-ÏÞ-È-w- ¼-Ï-Lß-

1192  Îà-È¢- ë -çÎ-¿¢--

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 §-¿-Õ¢-

æÈ-zÞ-ù- Õ-ˆ-Bß-çÕ-Ü--

  ·á-øá-ÕÞ-Ïâ-øßW- èÕ--ÖÞ-~-Þ--ø¢-Í¢-

®-¿-Äb-- æÉ--øá-K-ÞZ-

 dÖà-Ö-C-ø- ¼-Ï-Lß-

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-Z-Aí    ²-μíç¿Þ-ÌV- ÎÞ-Ø-Jß-æa   çμÞ-{¢- -- μÞ-Ãá-μ-)

2017

2017

¦-ùÞ-Gá-Éá-Ý- Éâ-ø¢-

Õß-×á-
Æá£-~-æÕ-Uß-

¥¢-çÌ-ÆíμV- ¼-Ï-Lß-
ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß

º-G-Oß-ØbÞ-Îß- Ø-ÎÞ-Çß--Æß-È¢-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

É-JÞ-Îá-Æ-Ï¢-

Ù-Èâ--Î-¼í¼-Ï-Lß-

 ØbÞ-Äß-Äß-øá-ÈÞZ- ¼-Ï-Lß-

É-ù-Mâ-A-ø- ×-×íÀß-

μ-Ã-æA-¿á-Mß-Èá- ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

നാമകരണം :  21നു 11.55 – 12.10.

1.  ഷ� ഠി �വതം (പറ�ൂ�ര ഷ� ഠി). ഗുരുവായൂർ തിരുെവ�ിടാചലപതി 
േ��തം െകാടിേയ�്. തൃ�പയാർ �ശീരാമസ�ാമി േ��ത�ിലും 
െപരുവനം േ��ത�ിലും �പതി�ഠാദിനം. െകാ�ാര�ര മഹാഗണപതി 
േ��ത�ിലും നീ�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
േമ� ദിനം. െതാഴിലാളി മധ�� ഥനായ വിശു� യ�േസ�്. മാതാവിെ 
വണ�മാസം ആരംഭം. െസബദി പു�തനായ മാർ യാേ�ാ� �ീഹയുെട 
ഓർമ. ത�ി പ�ിയിൽ വിശു� യ�േസ�ിതാവിെ തിരുനാൾ. അരി�ൂർ 
എറ� െസ് െതേരസാ� പ�ിയിൽ വിശു� യ�േസ�ിതാവിെ ഊ�ു 
തിരുനാൾ. വരാ�ുഴ പ�ിയിൽ വിശു� യ�േസ�ിതാവിെ തിരുനാൾ. 
തൃ�ൂണി�ുറ വടേ�േ�ാ� െസ് േജാസ� � പ�ി ഊ�ു തിരുനാൾ. 
മു��യം െസ് േജാസ� � പ�ി: വിശു� യ�േസ�ിതാവിെ 
തിരുനാൾ. െചാ�ര പ�ിയിലും െകാടു�ു� െസ് േജാസ� � 
പ�ിയിലും പതിയാരം െസ് േജാസ� � പ�ിയിലും അ�ല�ുംകാല 
െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ിയിലും (1, 2) കു�ൂർ േമരി മാതാ 
പ�ിയിലും പ�ി�ു�ു െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ിയിലും 
െപരു�ാൾ. ഇരവിന�ൂർ െസ് േജാർ� പ�ി വലിയ െപരു�ാൾ. 
ഇട��ി തിരുസ�രൂപം എഴു��ി�്. 

2. ആ�ാന�ഗുരു സമാധി. താേഴ�ാ� കുരിശുമു��െ തിരുനാൾ (2 – 4).
3. നാവായി�ുളം ശ�രനാരായണ േ��ത�ിലും േപാേരടം മഹാേദവ 

േ��ത�ിലും ആറാ�്. ഇട��ി െസ് േജാർ� പ�ിയിൽ വിശു� 
ഗീവർഗീസിെ തിരുനാൾ (3, 4). െച�ി െസ് േജാസ�� 
പ�ി െപരു�ാൾ (3 – 7). െന�ിെ�ാഴു താേബാർ െസ് േജാർ� 
ഓർ�േഡാ� � വലിയ പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദയുെട 
ഓർമെ�രു�ാൾ (3, 4). ബേസലിയ� പ�േലാ� �പഥമൻ കാേതാലി�ാ 
ബാവാ (പാ�ാ�ുട െചറിയ പ�ി).

4.  കാളിമല തീർഥാടനം ആരംഭം. വരിേ�ാലി മർ� മറിയംപ�ി െപരു�ാൾ 
(4 – 6). 

5.  തൃശൂർ പൂരം. കാ�കാ�ാൽ പൂരം. ൈക�ുഴ േമ�ാവു േദവീേ��തം 
പൂരം. ആല�ുഴ അന�നാരായണപുരം േ��തം ��വം (5 – 9). 
ശുഭാന�ഗുരുേദവ ജയ�ി (െചറുേകാൽ ശുഭാന�ാ�ശമം). െചറുേകാൽ 
പൂരം. േകാ�ൂർ െസ് േജാർ� പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). െപരു�ടവം െസ് 
േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദായുെട 
ഓർമെ�രു�ാൾ (5, 6). കനക�ലം െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � 
വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). ചി�വനം ദയറ പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). 
പാലിേയ�ര പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). െനടു�ായി�ുളം  െസ് േജാർ� 
പ�ി െപരു�ാൾ (5 – 7). െച��ി പ�ി െപരു�ാൾ (5, 6). കു�ൻ ദിനം 
(ല�ിടി). 

6. �കാദശി�വതം (േകാ�യം തിരുന�ര �ശീകൃ�ണ േ��തം). 
ഇരി�ാല�ുട കൂടൽമാണിക�ം േ��ത�ിലും ഓമ�ൂർ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. മുഖ�ല �ശീകൃ�ണ േ��തം തിരുവാഭരണ േ�ാഷയാ�ത. 
ചി�ാർ ക�ക�ുപാറ ദുർഗാഭഗവതി േ��തം ��വം. ഗുരുവായൂർ 
തിരുെവ�ിടാചലപതി േ��ത�ിലും ച�ംകരി ധർമശാ�താ 
േ��ത�ിലും കൃ�ണപുരം �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും അ�ലേമ� 
ഹരിമ�ം േ��ത�ിലും ചവറ െത�ുംഭാഗം പന��ൽെ�ാടി 
ഭഗവതി േ��ത�ിലും ആറാ�്. പാവറ�ി വിശു� യ�േസ�ിതാവിെ 
തീർഥേക��ിൽ യ�േസ�ിതാവിെ മധ�� ഥ തിരുനാൾ (6, 7). 
കടമ�ം െസ് േജാർ� പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദായുെട 
ഓർമെ�രു�ാൾ (6, 7). ആ�മൂഴി െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � 
പ�ി െപരു�ാൾ (6, 7). ആര�ു�ം െസ് േജാർ� പ�ിയിൽ വിശു� 
ഗീവർഗീ� സഹദായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ. െനടു�ാേശരി െസ് 
േജാർ� പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ. 
േകാ�ി െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� 
സഹദായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ (6, 7). ൈമല�പ പ�ി: വിശു� ഗീവർഗീ� 
സഹദായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ (6, 7). േകാനൂർ െസ് േജാസ�� പ�ി 
അ�ു തിരുനാൾ. ഊരകം െസ് േജാസ�� പ�ി: യ�േസ�ിതാവിെ 
ഊ�ു തിരുനാൾ. 

7.  എടത� പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദായുെട െപരു�ാൾ. 
കരി�ാ�ിറ േനർ�സദ�. മുള�ുരു�ി മാർ േതാമൻ ക�ീ�ഡലിൽ 
വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദായുെട െപരു�ാൾ. അറ�ിൽ െസ് േജാർ� 
ഓർ�േഡാ�� പ�ി െപരു�ാൾ (7, 8). കടവൂർ െസ് േജാർ� പ�ി 
െപരു�ാൾ. ച�ന��ി കേ�ാലി� പ�ി െപരു�ാൾ. ച�ന��ി 
െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ. പുതിയതുറ 
െസ് നിേ�ാളാ� പ�ി െപരു�ാൾ. േകാനൂർ െസ് േജാസ�� 
പ�ി ഊ�ു തിരുനാൾ. േവലൂ�ാടം െസ് േജാസ�� തീർഥേക��ിൽ 
അ�ു തിരുനാൾ. പാലിേശരി ക��ുഴ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിൽ 
�പതി�ഠാദിന ��വവും ച�നം ചാർ�ലും  (7 – 17). തിരുപുരം േ��തം 
�പതി�ഠാദിനം. 

8.  �പേദാഷ�വതം. ചി�യാന� ജയ�ി. മുഖ�ല �ശീകൃ�ണ േ��തം 
െകാടിേയ�്. മണലി�ര �ശീകൃ�ണ േ��തം ആറാ�്. മാർ േയാഹ�ാൻ 
�ീഹയുെട ഓർമ. പുതു��ി പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� 
സഹദായുെട െപരു�ാൾ. ചി�ാർ െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � വലിയ 
പ�ി െപരു�ാൾ. േവലൂർ െസ് �ഫാൻസി� െഫാേറാന പ�ിയിൽ 
വിശു� �ഫാൻസിസിെ തിരുനാൾ. 

9.  നരസിംഹ ജയ�ി (കറുക�ു�ൂർ നരസിംഹമൂർ�ി േ��തം, 
പാവറ�ി പുതുമനേശരി നരസിംഹമൂർ�ി േ��തം, രാമപുരം വളപുരം 
നരസിംഹമൂർ�ി േ��തം, േകാ�� �ൽ കു�ി�ുറം നരസിംഹ മൂർ�ി 
േ��തം, ബേ�രി ല�് മിനരസിംഹ േ��തം, പിലാ�ാ�ിരി െതരമംഗലം 
നരസിംഹമൂർ�ി േ��തം). തല�ുള�ൂർ �ശീമതിലകം േ��തം ��വം. 
പാറശാല മഹാേദവ േ��ത�ിലും മ�ാറമല േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
െച�ി�ാ� െസ് ആണീ� പ�ി ഊ�ു തിരുനാൾ. െച�രൂർ െസ് 
േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി െപരു�ാൾ. െപാൻപ�ി െപരു�ാൾ (9, 
10). പു�ൂർ െസ് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � വലിയ പ�ിയിൽ വിശു� 
ഗീവർഗീ� സഹദായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ (9, 10). 

10. ബു�പൂർണിമ (കാ�യൂർ ബു� വിഹാർ). സ�ാതി തിരുനാൾ ജയ�ി. 
ഡൽഹി ആർ.െക. പുരം അ�� േ��തം �പതി�ഠാദിനം. ന�ിേയാ� 
േതവരുേകാണം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
നീലംേപരൂർ െസ് േജാർ� � നാനായ വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ. അ�ാം 
മാർേ�ാ� (നിരണം വലിയ പ�ി). 

11.  കലൂർ പാവ�ുളം േ��തം െപാ�ാല. ബറാ�്.
12.  െപാ�ാനി ആ�ുേനർ�. അദ�യാന�ഗുരു ജയ�ി.
13.  തലവടി പടി�ാേറ�ര െസ് േതാമ� ഓർ�േഡാ�� പ�ി ക�ി� 

െപരു�ാൾ. 
14. ഇടവ മാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. ആദിത�പുരം 

സൂര�േ��ത�ിൽ ര�തച�ന കാവടി അഭിേഷകം. തിരുവില�ാമല 
പറേ�ാ�ുകാവു താലെ�ാലി. മാർ ആദായി �ളീഹയുെട ഓർമ: പറവ�ാനി 
പ�ി െപരു�ാൾ. പടി�ാേറ ചാല�ുടി മാതാവിെ തിരുനാൾ. 
നീ�ൂർ െസ് ൈമ�ിൾ� പ�ി െപരു�ാൾ. മണിമല െഫാേറാന 
പ�ി: വിശു� ഗീവർഗീസിെ തിരുനാൾ. നായര�ലം മാനാ�ുപറ�് 
തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ. 

15. അ�ല�ുഴ 30,000 കളഭം. ഓമ�ൂർ ആറാ�്. കാരാ� മ േദവീേ��തം 
അൻെപാലി അരീ�റ ��വം. കതിരുകൾ�ുേവ�ി ൈദവമാതാവിെ 
െപരു�ാൾ. പറ�ൂ�ര െസ് േജാൺ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ വിശു� 
േജാൺ െനപുംസ�ാേനാസിെ തിരുനാൾ (15, 16). കുമരകം വ�ാറ 
പു�ൻപ�ി െപരു�ാൾ. 

16.  ഇരി�ാല�ുട കൂടൽമാണിക�ം േ��തം ആറാ�്. കാരമു�ു ചിദംബര 
േ��തം �പതി� ഠാദിനം. കുമരകം വട�ുംകര െസ് േജാൺ� പ�ി 
െപരു�ാൾ. യൂഹാേനാൻ മാർ േസേവറിേയാ� (െകാര�ി സിേയാൻ 
െസമിനാരി). 

17.   മുഖ�ല �ശീകൃ�ണ േ��തം ആറാ�്. 
19. ശബരിമല നട അട� �ു�ു. തിരുവൻവ�ൂർ േഗാശാലകൃ� ണ േ��തം 

ഗജേമള. പു��ത മാർ ദിവ�ാസിേയാസിെ ഓർമ (േകാ�യം െചറിയ 
പ�ി). 

22.  �കാദശി�വതം. 
23. �പേദാഷ�വതം. ൈദവദാസൻ ഫാ. സഖറിയാസിെ ചരമ ദിനം 

(മ�ു�ൽ കർമലീ� ആ�ശമ േദവാലയം, മംഗല�ുഴ െപാ�ിഫി�ൽ 
ഇൻ� �ി��ൂ�്). ബാബിെ ദ�ത��പഖ�ാപനം.

25. ഗുരുവായൂരിൽ ൈവശാഖ മാസം അവസാനം. സർ��ൾ�ു പൂമൂടൽ. 
കർ�ാവിെ സ�ർഗാേരാഹണ െപരു�ാൾ. 

26. ഗുരുവായൂർ െപരു�� ശിവേ��തം �പതി�ഠാദിനം. ബേസലിയ� 
ദിദിേമാ� �പഥമൻ കാേതാലി�ാ ബാവാ (പ�നാപുരം താേബാർ ദയറ). 

27. റമസാൻ �വതാരംഭം. അ�ല�ുഴ �പതി�ഠാ�മാരക കലശം. വല�ാ� 
ബീ�് വളവ�ു ഭ�ദകാളി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 

29. കന�ാകുമാരിയിൽ െകാടിേയ�്. േകാ�യം തിരുന�ര �ശീകൃ� ണ 
േ��ത�ിലും കായംകുളം എരുവ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
�പതി�ഠാദിനം.   കാ�ുമ�ാ� ഇളയ ബാവാ (മുള�ുരു�ി മാർ േതാമൻ 
ക�ീ�ഡൽ). ബഹാവു�യുെട സ�ർഗാേരാഹണം. 

30.  ഷ�ഠി�വതം. െതാടുപുഴ �ശീകൃ�ണ േ��തം �പതി�ഠാദിനം. േകാ�യം 
തിരുന�ര �ശീകൃ� ണ േ��ത�ിൽ കലശ ദിനം. 

31. ൈദവമാതാ� വിശു� എലിസബ�ിെന സ�ർശി� തിരുനാൾ. 
മാതാവിെ വണ�മാസം �ടു�ം. 

1.  തിരുവന�പുരം �ശീപ�നാഭസ�ാമി േ��ത�ിൽ ൈപ�ുനി 
െകാടിേയ�്. കാ�നാ� പാ�ുപുര� �ൽ േ��തം താലെ�ാലി. 
പാറേമ�ാവു �പതി�ഠാദിനം. െപരു�ാവൂർ ആൽ�ാറ േ��തം 
വലിയ വിള�്. പിര�ൻേകാ� �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും കിളിരൂർ 
േ��ത�ിലും ആറ�ുള െപാ�ുംേതാ�ം േദവീേ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. കഴ�ൂ�ം െപരുമൺ മഹാവി�ണു േ��തം 
മീനേരാഹിണി ��വം. െപരു�ുഴ പാ�ുപുര��ൽ ഭഗവതി 
േ��തം ��വം. ഇടവ�ം െചറുമൂ� �ശീകൃ�ണ േ��തം ��വം. 
ഇരിേ�ാൾ ഭഗവതി േ��തം പൂരമേഹാ�വം (1 – 8). െന�ാ�ിൻകര 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും തൃ�ൂണി�ുറ �ശീരാമസ�ാമി 
േ��ത�ിലും േകാ�യം ഇറ�ാൽ േദവീേ��ത�ിലും 
മുതുപിലാ�ാ� പാർഥസാരഥി േ��ത�ിലും പൂ��ി�ാവു േദവീ 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. വാ� �െ�� ൈദവദാസൻ േതവർപറ�ിൽ 
കു��െ ജ�ദിനം (രാമപുരം പ�ി). െവളിന�ൂർ കാളവാണിഭം. 

2.  ഷ�ഠി�വതം. തിരുമാ�ാംകു�ു പൂരം പുറ�ാ�. അ�ി�ാ� 
കാർത�ായനി േ��തം മകയിരം പുറ�ാ�. ആറാ�ുപുഴ പൂരം 
െകാടിേയ�്. ഊരകം മകയിരം പുറ�ാ�. തൃ�പയാർ �ശീരാമസ�ാമി 
േ��തം പൂരം പുറ�ാ�. മാണി�മംഗലം പൂരം. േദശം 
പ�ി�ാ�ുകാവു ഭഗവതി േ��തം താലെ�ാലി. അറ��ൽ 
േദവീേ��തം മംഗള െപാ�ാല. പൂത�ുളം ധർമശാ�താേ��തം 
��വം (2 – 9). പടിയം ചൂരേ�ാ� ഭഗവതി േ��തം മകയിരം 
പുറ�ാ�. േചർ�ല �ശീകാർത�ായനിേദവി േ��ത�ിലും 
വാമനപുരം കു�ൂർ ധർമശാ�താേ��ത�ിലും െനടുമൺ 
ധർമശാ�താേ��ത�ിലും അരൂർ �ശീകാർത�ായനിേദവി 
േ��ത�ിലും തൃ�ൂണി�ുറ �ശീനിവാസേകാവിൽ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. ഓയൂർ കീഴൂ�ു േദവീേ��തം മകയിര ��വം. 
െച�വിള മഹാഗണപതി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. ചളി�വ�ം പടി. 
കുഴിേവലി സ��ദുർഗാേദവി േ��തം മേഹാ�വം. െപരു�ാവൂർ 
ആൽ�ാറ േ��തം ആറാ�്. പാലയൂർ മഹാതീർഥാടനം. െവ�റട 
െത�ൻ കുരിശുമല തീർഥാടന സമാപനം. കാേതാലി� ദിനം 
(മല�ര ഓർ�േഡാ� � സഭാദിനം). വിശു� േജാൺ േപാൾ 
ര�ാമൻ മാർപാ�യുെട ചരമദിനം. 

3.  െന�ാറ വ��ി േവല. മീന�ിരുവാതിര: പ�ാഴി േ��തം, പ�ളം 
ത�യിൽ �രി�ുറ�ു ഭഗവതി േ��തം, ചടയമംഗലം മഹാേദവ 
േ��തം. െപരുമൺ േകായി�മു��ു ഭഗവതി േ��തം 
േതരുെക�ു മേഹാ�വം. േതവല�ുറം മൂ�ുമൂർ�ി േ��ത�ിലും 
കുമരകം െത�ുംകര അർധനാരീശ�ര േ��ത�ിലും 
ആന�വ�ീശ�രം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. െപരു�ിനാകുളം 
േ��ത�ിലും കൂ��ന േ��ത�ിലും െചഴു�ാനൂർ 
േ��ത�ിലും ച�നാേശരി വാഴ��ി മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
കുള�ൂർ േകാല�ുകര ശിവേ��ത�ിലും കീഴാ�ി�ൽ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും ആറാ�്. 

4.  അ� േമർ �റൂ�. െകാ�ി തിരുമല േദവസ�ം േ��ത�ിലും 
കട��ാവൂർ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. എറണാകുളം ചി�ൂർ 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിൽ പുണർതം തിരുനാൾ സദ�. ഞാറ��ൽ 
േദവീേ��തം മല�ുട മേഹാ�വം. െതാടുപുഴ പൂത�ുളം 
നാഗരാജ േ��തം �പതി�ഠാദിനം. എറണാകുളം രവിപുരം 
�ശീകൃ�ണ  േ��ത�ിലും െകാ�ാര�ര മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
ഞാറ��ൽ �ശീബലഭ�ദ േ��ത�ിലും ആറാ�്. ൈദവദാസൻ 
തിേയാഫിൻ അ�െ ചരമദിനം (പു�ുരു�ി ക�ൂ�ിൻ ആ�ശമ 
േദവാലയം). 

5.  �ശീരാമനവമി (കടവ�ൂർ �ശീരാമസ�ാമി േ��തം, എറണാകുളം 
ഹനൂമാൻ േകാവിൽ, െവ�റ�ാ� �ശീരാമസ�ാമി േ��തം, 
തിരുവില�ാമല വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം, തൃ�പയാർ �ശീരാമസ�ാമി 
േ��തം, പാല�ാ� േകാ�� �കം, എല�ു�ി �ശീരാമ േ��തം). 
െപരുവനം പൂരം. തൃശൂർ ശ�ര�ുള�ര �പതി�ഠാദിനം. അ�ല�റ 
പുതു�ാ� േദവീേ��തം െപാ�ാല. പാണാവ�ി �ശീക�േഠശ�ര 
േ��തം ആറാ�്. കുര�ാേ�ാ� മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� (പാ�ാടി 
ദയറ); പരിശു� പാ�ാടി തിരുേമനിയുെട തിരുനാൾ. 

6.  കമുകുംേചരി തിരുവിളേ�ാന�ൻ േ��തം ആയില�ം. െപരു�ാവൂർ 
ധർമശാ�താേ��തം െകാടിേയ�്. പിടി��റ�ു പൂരം. കട�ാ�ൂർ 
ആറാ�്.

7.  �കാദശി�വതം. കരി�കം െപാ�ാല. പിടി��റ�് ആനേയാ�ം. 
തിരുവ�ൂർ േദവീേ��തം െപാ�ാല. മ�നാ� ജ�ംകുളം 
െപാ�ാല. കടയൽമുട�് േദവീേ��തം െപാ�ാല. പ�ിയൂർ 
െകാടിേയ�്. തൃ�ൂണി�ുറ �ശീനിവാസേകാവിൽ ആറാ�്. ആറാം 
മാർേ�ാ�യുെട ഓർമ (പു�ൻകാവു ക�ീ�ഡൽ). നാൽപതാം 
െവ�ി. അറു�ൂ�ിമംഗലം കുരിശുമല കയ�വും നാൽപതാം െവ�ി 
ആചരണവും. 

8.  �പേദാഷ�വതം. ആറാ�ുപുഴ പൂരം. പൂരം ഗണപതി. കുമാരന�ൂർ 
േദവീേ��തം മീന�ൂരം. വാമനപുരം കു�ൂർ ധർമശാ�താേ��തം 
പൂരം േ�ാഷയാ�ത. േചർ�ല പൂരം. അമനകര �റു�ി�ാ� 
േദവീേ��തം പൂരം ഇടി. ഇരിേ�ാൾ ഭഗവതി േ��തം 
പൂരമേഹാ�വം. െതാ�ി�ാൾ പൂരം. േകാ�ി മഠ�ിൽ�ാ� 
ഭഗവതി േ��തം പൂരം. അരയൻകാവു പൂരം. മരുതയൂർ 
ദുർഗാഭഗവതി േ��തം പൂരം. മൂേവാ�ുേകാണം ഭ�ദകാളി േ��തം 
േനർ��ൂ�ം. മ�നാ� ശാ�താംേകാവിൽ ��വം. കിളിരൂർ 
േ��ത�ിലും ആറ�ുള െപാ�ുംേതാ�ം േദവീേ��ത�ിലും 
പു��പ അറവുകാ� േ��ത�ിലും ആറാ�്. ബഥാന�യിെല 
ലാസറിെ ഓർമ. കുര�ാേ�ാ� മാർ യൂലിേയാ� (മ�ിനി�ര 
ദയറ). 

9.  ശബരിമല ആറാ�്. ൈപ�ുനി ��തം (ശബരിമല, പ�നംതി� 
ധർമശാ� താ േ��തം, പാ�ാൾ അ��ൻകാ�, െപരു�ാവൂർ 
ധർമശാ� താേ��തം, േമല�ാറ ധർമശാ� താ േ��തം, 
െവ�ൂർ ആയിരവി�ൻ േ��തം, ന�ിേയാ� പ� െനടു�റ�് 
ധർമശാ� താ േ��തം, അ�ി�ാ� കാർത�ായനി േ��തം, 
പാലൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, അതിയടം അ��ൻകാ�). 
പു�ൻചിറ പകര��ി ധർമശാ� താ േ��തം �പതി� ഠാദിനം. 
തിരുവ� �ശീവ�ഭ േ��തം ��ത ശീേവലി. പടിയം ചൂരേ�ാ� 
ഭഗവതി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. വടേ��ര മറവ�ുരു�് 
�ശീകുമാരഗേണശമംഗലം േ��തം െകാടിേയ�്. വർ�ല 
ജനാർദനസ�ാമി േ��ത�ിലും തലേയാല�റ�് കാർത�ായനി 
േ��ത�ിലും േചർ�ല �ശീകാർത�ായനിേദവി േ��ത�ിലും 
വാമനപുരം കു�ൂർ ധർമശാ�താേ��ത�ിലും െനടുമൺ 
ധർമശാ�താേ��ത�ിലും അരൂർ �ശീകാർത�ായനിേദവി 
േ��ത�ിലും കുമരകം െത�ുംകര അർധനാരീശ�ര േ��ത�ിലും 
ഇരിേ�ാൾ ഭഗവതി േ��ത�ിലും ആറാ�്. ഓശാന ഞായർ. 
വിശു� വാരം ആരംഭം. ത�ി പ�ിയിൽ കുരുേ�ാല െപരു�ാൾ. 

10. തിരുവന�പുരം �ശീപ�നാഭസ�ാമി േ��ത�ിൽ ൈപ�ുനി 
ആറാ�്. തിരുവ�ാർ േ��ത�ിലും പിര�ൻേകാ� �ശീകൃ� ണ 
േ��ത�ിലും േതവല�ുറം മൂ�ുമൂർ�ി േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
പിഷാരി�ൽ താലെ�ാലി. െമാ�മൂ� േമലാേ�ാ� േദവീേ��തം 
അ�ം തിരുനാൾ െപാ�ാല. േപരൂർ കരുന�ൂർ ഭഗവതി േ��തം 
�പതി�ഠാദിനം. ച�നാേശരി വാഴ��ി അ�പൂർേണശ�രി 
േ��തം െകാടിേയ�്. 

11. ഹനൂമ� ജയ�ി (ആല�ിയൂർ ഹനൂമാൻകാവു േ��തം, 
എറണാകുളം ഹനൂമാൻ േകാവിൽ,  കലവൂർ ഹനൂമാൻ േ��തം, 
െപരുമുടിേശരി ഹനൂമാൻകാവു േ��തം). മംഗളാേദവി േ��തം 
��വം. തിരുമൂഴി�ുളം ല�്മണെ�രുമാൾ േ��തം െകാടിേയ�്. 
എറണാകുളം പരമാര േ��തം ചാ�ാ�ം. െവേ�നാ� പൂ��ാവിൽ 
താലെ�ാലി മേഹാ�വം. െകാ�ി തിരുമല േദവസ�ം േ��തം 
ആറാ�്. ഹ�സ� അലി ജ�ദിനം. 

12. െതാടുപുഴ �ശീകൃ�ണ േ��തം േചാതിയൂ�്. മായ�ൂർ�ാവു 
താലെ�ാലി. ൈവ�ം ടിവി പുരം �ശീരാമസ�ാമി േ��തം െകാടിേയ�്. 
ആന�വ�ീശ�രം േ��തം ആറാ�്. വലിയ ബുധൻ. ഗീവർഗീ� മാർ 
ഇവാനിേയാ� (ഞാലിയാകുഴി ബേസലിയ� ദയറ). 

13. െപസഹ വ�ാഴം. ആല�ുഴ പൂ�ാവു പ�ിയിൽ � േനഹദീപാർ�ന. 
കുള�ൂ�ുഴ ധർമശാ� താ േ��തം എഴു���ു േ�ാഷയാ�ത. 
എറണാകുളം ചി�ൂർ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും െവളിയ�ുനാ� 
ത�വിദ�ാപീഠം േ��ത�ിലും മരുേ�ാർവ�ം ധന��രി 
േ��ത�ിലും കടു��ൂർ നരസിംഹസ�ാമി േ��ത�ിലും 
മുരിയമംഗലം നരസിംഹസ�ാമി േ��ത�ിലും പാണാവ�ി 
എട��ഴി �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും ഓണ�ുരു�ു �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും തിരുവ�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. െപരു�ാവൂർ ധർമശാ�താേ��തം ആറാ�്. 

14. അംേബ� കർ ജയ�ി. തമി� പുതുവർഷാരംഭം. ദു:ഖെവ�ി. 
ത�ി പ�ിയിൽ ദു:ഖെവ�ി. വാഗമൺ കുരിശുമലകയ�ം. 
വിഷു (ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, േചാ�ാനി�ര, തിരുെന�ി 
മഹാവി� ണു േ��തം, അ�ല�ുഴ �ശീകൃ� ണ േ��തം, 
െകാടു�റ സു�ബ� മണ�സ�ാമി േ��തം, ത�ിേ�ാടു 
േമട�ാറ സു�ബ� മണ�  േ��തം, കുള�ൂ�ുഴ ധർമശാ� താ 
േ��തം, കുഴിമതി�ാടു �ശീകൃ� ണ േ��തം, േചാഴിയ�ാ� 
�ശീകൃ� ണ േ��തം, െവൺമണി ശാർ��ാ� േദവീേ��തം, 
പകരെന�ൂർ രുധിരമഹാകാളൻകാവു േ��തം, േകാട�ൂർ 
സു�ബ� മണ�സ�ാമി േ��തം, ചി�ാർ �ശീകൃ� ണപുരം 
�ശീകൃ� ണ  േ��തം, കാരമു�് ചിദംബര േ��തം, െനടുംകു�ം 
�ശീവ�ഭേ��തം, െത�കം തിരുേകരളപുരം േ��തം, 
ഭരണ�ാനം �ശീകൃ� ണ  േ��തം, പരുമല പനയനാർകാ� 
േദവീേ��തം, റാ�ി രാമപുരം മഹാവി� ണുേ��തം, ഇട�ാറ 
മലേദവർ നട, െതാടുപുഴ �ശീകൃ� ണ േ��തം, കരുനാഗ��ി 
മാലുേമൽ �ശീഭഗവതി േ��തം, പൂ�ാ�ൽ നഗരി േ��തം, 
ബാലരാമപുരം അഗ� ത�ർ േദവ� ഥാനം). അടൂർ പാർഥസാരഥി 
േ��ത�ിൽ ദശാവതാര�ാർ�്. ഹരി�ാ� സു�ബ� മണ�സ�ാമി 
േ��ത�ിലും കടവ�ൂർ �ശീരാമസ�ാമി േ��ത�ിലും തിരുവാർ�് 
േ��ത�ിലും മെ�ാ�ു േ��ത�ിലും തിരുവിടേ�ാ� 
ചടയപർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും നാ�കം െപാൻകു��ുകാവു 
േദവീേ��ത�ിലും കു�റ ഇള��ൂർ േദവീേ��ത�ിലും 
െകാ�ം വി� ണ�ുകാവിലും െകാടിേയ�്. ച�നാേശരി വാഴ��ി 
അ�പൂർേണശ�രി േ��തം ആറാ�്, ഊർ�രകം. പറവൂർ 
െവളു�ാ�ു വട�ൻ െചാ� ഗുരുതി മേഹാ�വം.  

13.  ശാർ�ര െപാ�ാല. അ�ലേമ� കുലേദവതാേ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
തിരുന�ര �ശീകൃ�ണ േ��തം രേഥാ�വം. അ�ംകുള�ര പൂരം. 
മൂ�കു�ം �ശീനാരായണമംഗലം േ��ത�ിലും ചാല�ുടി �ശീധരമംഗലം 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും ആറാ�്. െന�ുവാ� ധന��രി േ��തം: 
�േതാ�തപ�ാശിക ദിനം. മു��ര ഫ�ീർ മുഹ�� വലിയു�ാഹി 
ത�ളുെട ആ�ുേനർ�.

14.  ക�പമംഗലം കാരാ�ു�ി നവ�ഗഹധർമ േ��തം ��തം വിള�് ��വം. 
കുമര�ിറ േദവീേ��തം ��വം. െപരു� തിരുമല േ��തം െകാടിേയ�്. 
േമല�ാറ ധർമശാ�താ േ��തം ആറാ�്. െച�നാേകാ� ഹനൂമാൻ 
േ��തം ആറാ�ു േ�ാഷയാ�ത. ഇടയാർ െസ് േമരീ� പ�ി െപരു�ാൾ 
(14, 15). 

15.  കാേര�് ദുർഗാഭഗവതി േ��തം അ�ം ��വം. അരുവി�ുറം േ��ത�ിലും 
തിരുപുറം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. കായംകുളം എരുവ �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും െചാ�ര ചിദംബേരശ�ര േ��ത�ിലും ആറാ�്. 

16.  െചറുതുരു�ി േകാഴിമാംപറ�ു പൂരം. േപാ�ൻേകാ� ന�ാ�ുകാ� 
പുളിമാ�ൂർ മഹാേദവ േ��തം െകാടിേയ�്. എറണാകുളം വള��ലം 
േദവീേ��തം ആറാ�്. സ�ാമി ഭ�താന�ഗുരു ജയ�ി. ഗീവർഗീ� മാർ 
��താേത�ാ� (മാേവലി�ര െസ് േപാൾ� ചാ�ൽ). 

17.  കുംഭമാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു.  തൃ�ൂണി�ുറ 
�ശീപൂർണ�തയീശ േ��തം പറയു�വം െകാടിേയ�്. മാരാരി�ുളം 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും േചലാമ�ം �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
വാമനപുരം ആനാകുടി േ��ത�ിലും ബാലരാമപുരം തലയാൽ �ശീഭഗവതി 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്.    കാരമു�ു ചിദംബര േ��തം കാവടി ��വം. 
ഡൽഹി ആർ.െക. പുരം അ�� േ��തം ആറാ�്. 

18.  േചലാമ�ം �ശീകൃ�ണേ��തം ല��ീപം. കണി�ുകുള�ര താലിചാർ�്. 
േചർ�ല വാരനാ� േദവീേ��ത�ിലും കാവു�ൽ േദവീേ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. ചിറ�ട� മഹാേദവ േ��തം ആറാ�്. അേ��ാഖ� �പതിനിധി 
�ലിയാ� മാർ യൂലിേയാ� ബാവാ (മ�ിനി�ര).

19.  ൈവ���ടമി. തിരുവില�ാമല വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം അ�ടമി, 
�പസാദം ഊ�്. തുറവൂർ പുര�േരശ�രം മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
േവേളാർവ�ം േ��ത�ിലും തൃ�ൂണി�ുറ ച�ംകുള�ര േ��ത�ിലും 
തിരുവ�ി�ുളം േ��ത�ിലും തിരുവൻവ�ൂർ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. കുര�ിയൂർ എരി�ൽ ഭഗവതി േ��തം താലെ�ാലി. 
പൂണി�ുറ െസ് ജയിം� പ�ി െപരു�ാൾ. മുരി�ാേശരി െസ് േമരീ� 
പ�ി െപരു�ാൾ. മു��യം െസ് േമരീ� പ�ി: മാതാവിെ തിരുനാൾ. 
മരി�വരുെട െപാതുവായ ഓർമ കഴി�ു� ഞായർ.

20.  തിരുവില�ാമല വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം നവമി വിള�്. പണിമൂല 
േദവീേ��തം െപാ�ാല. കുലേശഖരം ശ�രനാരായണ േ��തം 
��വം (20 – 27). തൃ�പയാർ ശിവേയാഗിനിമാതാ ജ�ദിനം. തലനാ� 
െസ് േമരീ� ഓർ�േഡാ�� പ�ി െപരു�ാൾ (20, 21). ഇടെ�ാ�ി 
െസ് േലാറൻ� പ�ിയിൽ േമാൺ. േലാറൻ� പുളിയന�ിെ 
ചരമ വാർഷികം. കർദിനാൾ മാർ േജാസ� പാേറ�ാ�ിൽ ചരമദിനം 
(എറണാകുളം െസ് േമരീ� ബസിലി�). 
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º-ÄáV-Æ-Öß-
19/58
03/25

17
13

9 10 11 12 13 14 15
25 Éâ-øÞ-¿¢- 26/28

08/34
18
14 26 ©-dÄÞ¿¢-

dÉ-Å-Î-
32/21
13/08

19
15 27 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

Æbß-Äà-Ï-
37/25
16/53

20
16 28 ¥-Õß-G¢-

Äã-Äà-Ï-
41/30
19/40

21
17 29 º-Ä-Ï¢-

º-ÄáV-Åß-
44/28
21/20

22
18 30 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

É-F-Îß-
46/10
21/48

23
19 31 ©-Jã-GÞ-Äß-

×-×íÀß-
46/29
20/53

24
20

16 17 18 19 20 21 22
32 çø-Õ-Äß-

Ø-ÉíÄ-Îß-
45/17
18/30

25
21 1 ¥-Öb-Äß-

¥-×í¿-Îß-
42/41
14/40

26
22 2 Í-ø-Ãß-

È-Õ-Îß-
38/46
09/30

27
23 3

μÞVJß-μ-
Æ-Ö-Îß-
¯-μÞ-Æ-Öß-

33/46
03/06
55/46

28
24 4 çøÞ-Ùß-Ãß-

ÆbÞ-Æ-Öß-
27/56
47/30

29
25 5 Î-μ-Ïß-ø¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
21/37
39/00

30
26 6 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

º-ÄáV-Æ-Öß-
15/10
30/35

31
27

23 24 25 26 27 28 29
7 Éá-ÃV-Ä¢- 09/01

22/34
1
28 8

Éâ-Ï¢-
¦-Ïß-Üc¢-
dÉ-Å-Î-

03/35
59/15
15/21

2
29 9 Î-μ¢-

Æbß-Äà-Ï-
56/24
09/16

3
1 10 Éâ-ø¢-

Äã-Äà-Ï-
55/13
04/41

4
2 11 ©-dÄ¢-

ºÄáV-Åß-
55/53
01/47

5
3 12 ¥-J¢-

É-F-Îß-
58/23
00/51

6
4 13 ºß-Jß-ø-

×-×íÀß-
60/00
01/51

7
5

28

  ¼â-èÜ- JULY1192   Îß-Åá-È¢- ê μV-A-¿-μ-¢--
1939 ¦-×Þ-Â¢---  ë  dÖÞ-Õ-Ã¢---, 1438  Ö-ŒÞW ê ÆáW-~-¥-Æí- --

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2 3
18 Î-μ¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
12/57
00/34

11
6 19 Éâ-ø¢-

¥-×í¿-Îß-
14/53
00/23

12
7 20 ©-dÄ¢-

È-Õ-Îß-
18/26
01/36

13
8

4 5 6 7 8 9 10
21 ¥-J¢-

Æ-Ö-Îß--
23/20
04/56

14
9 22 ºß-Jß-ø-

¯-μÞ-Æ-Öß-
29/-16
09/07

15
10 23 çºÞ-Äß-

ÆbÞ-Æ-Öß-
35/57
14/09

16
11 24 Õß-ÖÞ-~¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
43/04
19/42

17
12 25 ¥-Èß-Ý¢-

º-ÄáV-Æ-Öß-
50/24
25/33

18
13 26 Äã-çA-G- 57/46

31/28
19
14 27 Îâ-Ü¢-

dÉ-Å-Î-
60/00
37/21

20
15

11 12 13 14 15 16 17
28 Îâ-Ü¢-

Æbß-Äà-Ï-
05/01
42/58

21
16 29 Éâ-øÞ-¿¢-

Äã-Äà-Ï-
11/54
48/06

22
17 30  ©-dÄÞ-¿¢-

º-ÄáV-Åß-
18/11
52/27

23
18 31 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

ÉF-Îß-
23/35
55/46

24
19 1 ¥-Õß-G¢-

×-×íÀß-
27/5-0
57/44

25
20 2 º-Ä-Ï¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
30/36
58/03

26
21 3 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

¥-×í¿-Îß-
31/41
56/31

27
22

18 19 20 21 22 23 24
4 ©-Jã-GÞ-Äß-

È-Õ-Îß-
30/53
53/02

28
23 5 çø-Õ-Äß-

Æ-Ö-Î-ß-
28/16
47/47

29
24 6 ¥-Öb-Äß-

¯-μÞ-Æ-Öß-
24/00
40/56

30
25 7 Í-ø-Ãß-

ÆbÞ-Æ-Öß-
18/20
32/50

31
26 8 μÞV-Jß-μ-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
11/35
23/48

1
27 9

çøÞ-Ùß-Ãß-
Î-μ-Ïß-ø¢-
º-ÄáV-Æ-Öß-

4/11
56/43
14/17

2
28 10

 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

dÉ-Å-Î-

49/33
04/40
55/32

3
29

25 26 27 28 29 30
11 Éá-ÃV-Ä¢-

Æbß-Äà-Ï-
43/13
47/15

4
30 12 Éâ-Ï¢-

Äã-Äà-Ï-
38/08
40/14

5
1 13 ¦-Ïß-Üc¢-

º-ÄáV-Åß-
34/35
34/46

6
2 14 Î-μ¢-

É-F-Îß-
32/53
31/07

7
3 15 Éâ-ø¢-

×-×íÀß-
33/09
29/28

8
4 16 ©-dÄ¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
35/20
29/46

9
5

¼âY- 2017
Ìá- Öá- ø- μá-

Öß- ø- 14ê58 ½ Îß-Åá-È¢-
Ì-á- 3ê34 ½ §-¿-Õ¢
Ìá- 18ê42 Îß-@á-È¢

Ö-á- 29ê33 ½ §-¿-Õ¢
Î- 20ê56 ¾ Õã-Öíºß-μ¢-----

º-
Ø-

Î- ·á-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.07 6.06 6.06 6.33 6.40 6.43
2 6.07 6.06 6.06 6.33 6.40 6.43
3 6.07 6.06 6.06 6.34 6.41 6.44
4 6.07 6.06 6.06 6.34 6.41 6.44
5 6.07 6.06 6.06 6.34 6.41 6.44
6 6.07 6.06 6.06 6.34 6.41 6.44
7 6.07 6.06 6.06 6.35 6.41 6.44
8 6.07 6.06 6.07 6.35 6.42 6.45
9 6.07 6.06 6.07 6.35 6.42 6.45
10 6.07 6.06 6.07 6.35 6.42 6.46
11 6.07 6.06 6.07 6.36 6.42 6.46
12 6.07 6.06 6.07 6.36 6.43 6.46
13 6.08 6.07 6.07 6.36 6.43 6.46
14 6.08 6.07 6.07 6.36 6.43 6.46
15 6.08 6.07 6.08 6.37 6.43 6.47
16 6.08 6.07 6.08 6.37 6.43 6.47
17 6.08 6.08 6.08 6.37 6.44 6.47
18 6.08 6.08 6.09 6.37 6.44 6.48
19 6.09 6.08 6.09 6.38 6.44 6.48
20 6.09 6.08 6.09 6.38 6.45 6.49
21 6.09 6.08 6.09 6.38 6.45 6.49
22 6.09 6.09 6.10 6.38 6.46 6.49
23 6.10 6.09 6.10 6.39 6.46 6.50
24 6.10 6.09 6.10 6.39 6.46 6.50
25 6.10 6.09 6.10 6.39 6.46 6.50
26 6.10 6.09 6.10 6.39 6.46 6.50
27 6.11 6.10 6.11 6.39 6.46 6.50
28 6.11 6.10 6.11 6.40 6.46 6.50
29 6.11 6.10 6.11 6.40 6.46 6.50
30 6.11 6.10 6.11 6.40 6.46 6.50

¼â-èÜ- 2017

Öá-
ø- μá-
Ìá-

Öß- ø 16ë25½ μV-A-¿-μ¢
-μ-á- 11ê22 μV-A-¿-μ¢-

Ì-á- 2ê52¼ μV-A-¿-μ¢
Ì-á- 21ê10¼ ºß-B¢--
Ö-á 26ê27 Îß-Åá-È-¢

Ø-

Î-
·á-
º-

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.27 3.53 6.47 8.05 4.38 6.03
6 12.27 3.53 6.49 8.06 4.38 6.03
11 12.28 3.54 6.50 8.06 4.38 6.04
16 12.29 3.55 6.51 8.07 4.40 6.05
21 12.31 3.57 6.52 8.09 4.42 6.06
26 12.32 3.57 6.53 8.09 4.42 6.07

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.33 3.58 6.54 8.12 4.46 6.08
6 12.33 3.57 6.54 8.12 4.50 6.09
11 12.34 3.57 6.54 8.12 4.54 6.11
16 12.34 3.56 6.54 8.11 4.55 6.12
21 12.34 3.54 6.53 8.09 4.56 6.12
26 12.34 3.54 6.53 8.08 4.58 6.14

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

15 øÞ-Õß-æÜ- 05.33 Èá Îß-@á-È 
ø-Õß-Ø¢-dμÎ¢. 
8 É-μW- 06.07 Èá Î-μ-Ïßø¢ 
¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 
22 øÞ-Õß-æÜ- 05.08Èá- Äßøá-
ÕÞ-Äßø ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

16 ---É-μW—04.25 Èá μV-
A-¿-μ ø-Õß-Ø¢-dμÎ¢. 6 
Éá-ÜV-æ‚- 04.15 Èá Éá-ÃV-
Ä¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 20 
Éá-ÜV-æ‚- 04.15 Èá Éâ-Ï¢ 
¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.12 6.10 6.12 6.40 6.46 6.51
2 6.12 6.11 6.12 6.40 6.47 6.51
3 6.12 6.11 6.13 6.40 6.47 6.51
4 6.12 6.11 6.13 6.40 6.47 6.52
5 6.12 6.11 6.13 6.41 6.47 6.52
6 6.13 6.12 6.14 6.41 6.47 6.52
7 6.13 6.12 6.14 6.41 6.47 6.52
8 6.13 6.12 6.14 6.41 6.47 6.53
9 6.13 6.12 6.15 6.41 6.47 6.53
10 6.14 6.13 6.15 6.41 6.48 6.53
11 6.14 6.13 6.15 6.41 6.48 6.53
12 6.14 6.13 6.15 6.41 6.48 6.52
13 6.14 6.13 6.15 6.41 6.48 6.52
14 6.14 6.14 6.16 6.41 6.48 6.52
15 6.15 6.14 6.16 6.41 6.48 6.52
16 6.15 6.14 6.16 6.41 6.47 6.51
17 6.15 6.14 6.16 6.41 6.47 6.51
18 6.15 6.14 6.16 6.41 6.47 6.51
19 6.16 6.15 6.16 6.41 6.47 6.51
20 6.16 6.15 6.16 6.41 6.47 6.50
21 6.16 6.15 6.17 6.41 6.47 6.50
22 6.16 6.15 6.17 6.41 6.47 6.50
23 6.16 6.16 6.17 6.41 6.47 6.50
24 6.16 6.16 6.17 6.41 6.47 6.50
25 6.16 6.16 6.17 6.40 6.46 6.49
26 6.17 6.16 6.18 6.40 6.46 6.49
27 6.17 6.16 6.18 6.40 6.46 6.49
28 6.17 6.17 6.18 6.40 6.46 6.49
29 6.17 6.17 6.18 6.40 6.46 6.49
30 6.17 6.17 6.18 6.39 6.46 6.49
31 6.17 6.17 6.18 6.39 6.45 6.48

 ¼âY-- JUNE1192   §-¿-Õ¢-- ë Îß-Åá-È¢---
1939  ç¼c-×íÀ¢-- ë ¦-×Þ-Â¢--, 1438 ùÎ--ØÞX ê- Ö-ŒÞW--   

Îß-Åá-È¢-

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

 æμÞ-Gß-ÏâV- §-{-ÈàV-Õ-ÏíÉí

  øÞ-ÎÞ-Ï-Ã-ÎÞØ¢- ¦-ø¢-Í¢--

  ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-
º-O-Aá-{¢- Õ-U¢-μ-{ß-

  ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

μV-A-¿-μ¢-

 æØ-aí çÄÞ-Î-Øí Æß-È¢-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

Ö-Ì-øß-Î-Ü-ÏßW- dÉ-Äß-×íÀÞ-Æß-È¢--

¥-‡-CÞ-{ß- º-ø-Î-Æß-È¢-

μV-A-¿-μ- ÕÞ-Õí

¨-ÆáW- Ëß-ÄíV-

(æË-dÌá-Õ-øß-Ïß-æÜ- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-Aí Áß-Ø¢-ÌV-  ÎÞ-Ø-Jß-æa  ²KÞ¢- çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

(ÎÞV-‚í  ÎÞ-Ø-Jß-æÜ-- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

2017

2017

Îá-ÙâV-JBZ--
 

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-ZAí-   ²Þ-·-Øíxí- ÎÞ-Ø-Jß-æa  çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

വിവാഹം: ��ി�� 12.01 – 12.16. ��ാ���: ���ി� 08.00 – 09.15; 
��ി� 07.43 – 09.07. ��ഹ���വ�ം: ��ി� 08.00 –09.07.

1.  ച�നാേശരി േകാ�മുറി അ��േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
തിരുഹൃദയ�ിെn വണ�മാസം ആരംഭം.

2.  െപരിേ�രി തിരുഹൃദയ തീർഥാടന േക�ം: തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ (2 
– 4).  ൈദവദാസൻ മാർ േതാമ� കുര�ാളേശരിയുെട ചരമദിനം. 

3.  �പതി�ഠാദിന പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. എറണാകുളം 
അ��ൻകാവു േ��തം �പതി�ഠാദിനം.

4.  ശബരിമലയിൽ �പതി� ഠാദിനം; �പതി�ഠാദിന പൂജ��ു േശഷം 
നട അട��ു�ു. െന�ുവാ� ധന��രി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
െവേ�നാ� മഹാവി�ണു േ��തം െകാടിേയ�്. െപ�േ�ാ� തി 
ഞായർ. പരിശു�ാ�ാ�. വ�ാർപാടം േദശീയ തീർഥാടന 
േക��ിൽ (െസn് േമരീ� ബസിലി�) പരിശു�ാ�ാവിെn 
തിരുനാൾ. 

5.  ഏകാദശി�വതം. മുട�ുഴ തൃ�യിൽ �ശീകൃ�ണ േ��തം 
�പതി�ഠാദിനം. 

6.  �പേദാഷ�വതം. പു�ൻപീടിക േതാ�ിയകാവു േ��ത�ിലും 
േതവ��ൽ മുേ�ാ�ിൽ േ��ത�ിലും �പതി� ഠാദിനം. യൂയാ�ിം 
മാർ ഈവാനിേയാ� (പരുമല പ�ി). ഔേഗൻ മാർ ദിവ�ാസിേയാ� 
(വാക�ാനം വ�ി�ാ�ു ദയറ). 

7.  കന�ാകുമാരിയിൽ ആറാ�്. 
8.  െവേ�നാ� മഹാവി�ണു േ��തം ആറാ�്. െവള�ായ െസn് 

േമരീ�പ�ി െപരു�ാൾ. േകാ��ടി െസn് ലാേസ� � പ�ിയിൽ 
ചു��ു പേറ�ാ�ു വറത�െn �ശാ�ം. വാ� �െ�� മറിയം 
േ�തസ�യുെട ചരമദിനം (കുഴി�ാ�ുേശരി). 

9. സ�ർണ െവ�ി. വിശു� എേ�ഫം. 
10.  േകാതാ� തിരുഹൃദയ പ�ി െപരു�ാൾ.
11.  തിരുവൻവ�ൂരിൽ �പതി� ഠാദിനം. പരിശു� �തിത��ിെn തിരുനാൾ. 

പരിശു� കുർബാനയുെട തിരുനാൾ. മാർ ബർ�ൽമാ� �ീഹയുെട 
ഓർമ. ഗീവർഗീ� മാർ േസേവറിേയാസിെn �ശാ�െ�രുനാൾ 
(േകാ�യം വലിയപ�ി). െശമഓൻ മാർ അ�ാനാസിേയാ� (േകാ�യം 
പു�ൻപ�ി).

12.  ബദർ ദിനം.
13.  കലൂർ െസn് ആnണീ� പ�ി:  വിശു� അേ�ാനീസിെn 

ദിനാേഘാഷം.  മു��യം വ�ാകുലമാതാ െഫാേറാന പ�ിയിൽ 
വിശു� അേ�ാനീസിെn തിരുനാൾ. െകാര�ി അമേലാ�വ 
മാതാ പ�ി ��ു തിരുനാൾ. കാണ�ാരി കുരിശുപ�ിയിൽ 
വിശു� അേ�ാനീസിെn തിരുനാൾ. ആല�ുഴ െസn് ആnണീ� 
ഓർഫേനജിൽ വിശു� അേ�ാനീസിെn തിരുനാൾ. 

14.  മിഥുന മാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. 
15.  ഓ�ിറ�ളി (15, 16). 
16.  െകാ�ിയൂർ ഇളനീർവ��. �ളീഹാേനാ�് ആരംഭം. 
17. േച�ൂർ െസn് ആnണീ� പ�ി െപരു�ാൾ. ബന�ാമിൻ േജാസ� 

മാർ �� താ�ിേയാ� (മ�ിനി�ര). 
18.  അ��ാളി ചരമദിനം. വരടിയം െസn് ആnണീ� പ�ി 

��ുതിരുനാൾ. എറണാകുളം വടുതല െസn് ആnണീ� പ�ി: 
പാദുവയിെല വിശു� അേ�ാനീസിെn തിരുനാൾ. 

19.  മിഥുന മാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു. മാർ 
യാേ�ാബിെn ഓർമ. േകാതന�ൂർ പ�ിയിൽ ഇര�കളുെട സംഗമം; 
ക�ീശ�ളുെട തിരുനാൾ. 

20.  ഏകാദശി�വതം. കുറവില�ാടു െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ 
നിധീരി�ൽ മാണി��നാരുെട ചരമ വാർഷികം. 

21.  ൈലല�ുൽ ഖ� ർ. �പേദാഷ �വതം.
22. ഇളംതുരു�ി പ�ുേതവർ മഹാവി�ണു േ��തം �പതി�ഠാദിനം.
23.  തിരുഹൃദയ�ിn  തിരുനാൾ. എരുമെ��ി തിരുഹൃദയ െഫാേറാന 

പ�ി ��ു തിരുനാൾ. 
24.  വിശു� � നാപക േയാഹ�ാൻ. മാർ േയാഹ�ാൻ മാംദാനയുെട 

ജനന�ിെn ഓർമ. കൂ�ാ�ുകുളം വടകര െസn് േജാൺ� 
പ�ിയിൽ മാർ യൂഹാേനാൻ മാംദാനയുെട ജനന െപരു�ാൾ. 
െത�ൻ പറവൂർ െസn് േജാൺ� കേ�ാലി�ാ പ�ിയിലും 
െസn് േജാൺ� യാേ�ാബായ പ�ിയിലും മാർ യൂഹാേനാൻ 
മാംദാനയുെട ജനന െപരു�ാൾ. 

25.  മരേ�ാ�ി�ി �ശീകൃ�ണ േ��തം �പതി�ഠാദിനം. െവള�ായ 
െസn് േമരീ� പ�ി: തിരുഹൃദയ ��ു തിരുനാൾ. 

26.  ഈദുൽ ഫി� ർ (ച�ദർശന �പകാരം മാ�ം വരാം). നവി മുംൈബ 
െനരൂൾ അ�� േ��ത�ിലും െവ�റ�ാ� �ശീരാമസ�ാമി 
േ��ത�ിലും �പതി�ഠാദിനം. 

27.  ആറു േനാ�് ആരംഭം. 
28.  �ക�പ�മി. അവി��ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും േനാ�ഡ 

െസ�ടർ 62 അ�� േ��ത�ിലും �പതി�ഠാദിനം. ഇല�ി 
െഫാേറാന പ�ിയിലും (28, 29) േകാഴി�ി�ി െസn് പീേ�� � ആൻ� 
െസn് േപാൾ� പ�ിയിലും (28, 29) മാർ പേ�താ�, മാർ പ�േലാ� 
�ീഹ�ാരുെട തിരുനാൾ.

29.  കുമാര ഷ�ഠി. �ീഹാേനാ�ു വീടൽ. മാർ പേ�താ�, മാർ പ�േലാ� 
�ീഹ�ാരുെട ഓർമ. 

30.  �ക� സ�തമി. ആർ�ൂ�ര സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം 
�പതി�ഠാദിനം. പ��ു �ീഹ�ാരുെട ഓർമ. തിരുഹൃദയ�ിെn 
വണ� മാസം �ടു�ം. 

2.  െപരു� തിരുമല േ��തം �പതി� ഠാദിനം. ആറു േനാ�് അവസാനം. 
3.  െസn് േതാമ� ദിനം. മാർേ�ാ�ാ �ീഹയുെട ദു� േറാേനാ (പാലയൂർ 

മാർേ�ാ� തീർഥേക�ം, നിരണം വലിയ പ�ി, റാ�ി െസn് 
േതാമ� � നാനായ വലിയപ�ി, ഇരി�ാല�ുട െസn് േതാമ� 
ക�ീ�ഡൽ, പ�ി�ുറം മാേ�ൽ മാർേ�ാ� തീർഥാടന േക�ം, 
മുള�ുരു�ി മാർ േതാമൻ ക�ീ�ഡൽ, അ�ഴ�ാ� െസn് േതാമ� 
പ�ി, പറവൂർ േകാ�� �ാ� െസn് േതാമ� പ�ി, പറവൂർ െസn് 
േതാമ� യാേ�ാബായ പ�ി, െച�് കേ�ാലി�ാ പ�ി, െച�് 
യാേ�ാബായ പ�ി, ച�നാേശരി െസn് േതാമ� പ�ി). തിരൂർ 
െസn് േതാമ� പ�ിയിൽ കുടിവ� തിരുനാൾ. കു�െന�ൂർ ഭഗവതി 
േ��ത�ിലും പനേ�ാ� ഇല�മൺ ചാമുേ�ശ�രി േ��ത�ിലും 
മു�ളിയം മഠ��ി�ാ� േ��ത�ിലും ച�നാേശരി വാഴ��ി 
അ�പൂർേണശ�രി േ��ത�ിലും �പതി�ഠാദിനം. 

4.  ഏകാദശി�വതം. 
5. ഗുരുവായൂർ പാർഥസാരഥി േ��ത�ിലും ച��ര ൈവ�ണവ 

ഗ�ർവ സ�ാമി േ��ത�ിലും അരി�ാലം പായ�ൽ േ��ത�ിലും 
�പതി�ഠാദിനം. എഴുപ�ിര�് അറിയി�ുകാരുെട ഓർമ. ഏഴാം 
മാർേ�ാ�യുെട ഓർമ (േകാലേ�രി പ�ി). 

6. �പേദാഷ�വതം. 
7. സഖറിയ മാർ ദിവ�ാസിേയാസിെn ഓർമ (പ�നാപുരം താേബാർ 

ദയറ). 
8.  അ�ല�ുഴ മൂല�ാ�ച. ച��ുളം മൂലം വ�ംകളി. 
9.  െതാഴിയൂർ ഭ�ദാസന പ�ിയിൽ അ�ൂെര ചാ�ം (9, 10).  ബാബിെn 

ര� തസാ�ിത�ം. 
10.  യൂഹാേനാൻ മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� ബാവായുെടയും കാ�ുമ�ാ� 

വലിയ ബാവായുെടയും ഓർമെ�രു�ാൾ (മുള�ുരു�ി മാർ േതാമൻ 
ക�ീ�ഡൽ).

11.  േകാലേ�രി െസn് പീേ�� � ആൻ� െസn് േപാൾ� പ�ി �പധാന 
െപരു�ാൾ (11, 12). 

12. വർ�ല അവി�ം. പുലിേ�ാ�ിൽ േജാസ� മാർ ദിവ�ാസിേയാസിെn 
ഓർമ (േകാ�യം പഴയ െസമിനാരി). 

13.  ക�മാലി പ�ി െപരു�ാൾ.
14.  നാഗപ�മി. കട�ാ�ൂർ വി�ഗഹദർശനം.
15. പാലയൂർ മാർേ�ാ� തീർഥ േക�ം െപരു�ാൾ (15, 16). വിശു� 

കുര�ാേ�ാ� സഹദ, മർ�് യൂലി�ി, നിഖ�ായിെല മാർ അബഹായി 
എ�ിവരുെട ഓർമ. മാർ ഇവാനിേയാ� വലിയ െമ�താേ�ാലീ�യുെട 
ഓർമ (തിരുവന�പുരം). 

16.  കർ�ടക പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. ചാത�ാ�ു പ�ി: 
കർമല മാതാവിെn തിരുനാൾ. 

17.  രാമായണമാസം ആരംഭം. തൃ�ാ�ുകുള�് ഈശ�രേസവ (17 – 28). 
തൃശൂർ വട�ു�ാഥ േ��ത�ിൽ മഹാഗണപതിേഹാമം, ആനയൂ�്. 
പാറേമ�ാവു ചാ�ാ�ം. രാമപുരം �ശീരാമ േ��തം നാല�ല 
ദർശനാരംഭം. േകാ�യം പാ�ിൽ കർ�ടക സം�കമ വാണിഭം ആരംഭം. 

19.  ഏകാദശി�വതം.
20.  മാർ ഏലിയ ദീർഘദർശിയുെട ഓർമ.
21. �പേദാഷ�വതം. കർ�ടക പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട 

അട��ു�ു. 
22. മറിയം മ� ദൈല�. മര� മൂേ�ടം പ�ിയിൽ വിശു� േമരി 

മ�ദേലനയുെട തിരുനാൾ. 
23.  കർ�ടകവാ�. കർ�ടക വാവുബലി (തിരുെന�ി, വർ�ല പാപനാശം, 

ആലുവ, തൃ�ു��ുഴ, േചലാമ�ം �ശീകൃ� ണ േ��തം, തിരുവില�ാമല 
വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം, തിരുനാവായ നാവാമുകു�േ��തം, 
ആറ�ുള, തിരുെന�ൂർ, മരുേ�ാർവ�ം ധന��രി േ��തം, ളാലം 
മഹാേദവ േ��തം, പാണാവ�ി എട��ഴി �ശീകൃ�ണ േ��തം, 
േതാ��ര മഹാേദവ േ��തം, ൈകനടി കരുമാ�ത േ��തം, െകാ�ം 
തിരുമു�വാരം, ൈപ�ുളം തിരുവ�ി�ുഴി മഹാേദവ േ��തം, 
കുലേശഖരം ശ�രനാരായണ േ��തം, വാ� പൂ� മഹാേദവ േ��തം, 
എലവേ�രി െകാ�യംകാ� ശ�രംകുളം ശിവേ��തം, തിരുവില�ാമല 
പാ�ാടി ഐവർമഠം,  ആനിേ�ാ� അ�ുമൂർ�ി േ��തം, േകാ�ി 
െവ�ൂർ മഹാവി� ണു േ��തം, വിള�ിൽശാല െചറുേതരി മഹാേദവ 
േ��തം, കഴുനാ� ഇ�ിളയ�ൻ േ��തം, തിരുവ�ം പരശുരാമസ�ാമി 
േ��തം, തിരുേവഗ�ുറ, തൃേ�ർ�ുറം ശ�രനാരായണ േ��തം, 
കഠിനംകുളം മഹാേദവ േ��തം, എട�ഴിയൂർ പ�വടി 
ശ�രനാരായണ േ��തം, തിരുവന�പുരം ശംഖുമുഖം, േവേളാർവ�ം 
മഹാേദവ േ��തം, കഴ�ൂ�ം, മ���ി തിരുമാലിട, തുറവൂർ 
പുര�േരശ�ര മഹാേദവ േ��തം, േചാ�ി മഹാേദവ േ��തം). വയലാ 
വട�് ഇ�ിളയ�ൻ േ��തം അ�ം വഴിപാ�. സ� ഗുരു ശിവലിംഗദാസ 
സ�ാമി ജ�ദിനം. ഗീവർഗീ� മാർ ദിയ� േകാേറാസിെn ഓർമ (റാ�ി 
േഹാളി �ടിനി�ി ആ�ശമം).

24.  അ�ാഗുരുപൂജ.
25.  വിശു� യാേ�ാ� �ീഹ. മാർ എ�ിഫാനിേയാ�.
26.  വിശു� അ�, വിശു� െജാവാ�ിം.
27.  ഗരുഡ പ�മി. ഭരണ�ാനം െസn് േമരീ� പ�ി: വിശു� 

അൽേഫാൻസാ�യുെട തിരുനാൾ (27, 28).  മാർ െശമഓൻ 
െദ� തൂനിയുെട ഓർമ. 

28. ഷ�ഠി�വതം. ഗുരുവായൂരിലും ഇരി�ാല�ുട കൂടൽമാണിക�ം 
േ��ത�ിലും കു�െന�ൂർ ഭഗവതി േ��ത�ിലും ഇ�ംനിറ. 
പ��ന പഴയകാവു ല�ാർ�ന. വിശു� അൽേഫാൻസാ�യുെട 
തിരുനാൾ (ഭരണ�ാനം െസn് േമരീ� പ�ി, വലിയെകാ�ി 
െസn് അൽേഫാൻ� പ�ി). റാ�ി െചേ�ാ�ര �കി� തുരാജ 
കേ�ാലി�ാ പ�ിയിൽ വിശു� അൽേഫാൻസാ�യുെട 
തിരുസ�രൂപ �പതി� ഠ തിരുനാൾ. 

29. ശുഭാന�ഗുരുേദവ സമാധി.
30. പ�ി�ുറം പ�ിയിൽ മ�ുമാതാവിെn മധ�� ഥ തിരുനാൾ 

െകാടികയ�ം. 
31. മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� ബാർ എ�ബായയുെട ഓർമ. വിശു� ഇേ�ഷ�� 

ലേയാള.

21.  മ�ാ�ു തിരുവാണി�ാവു കുതിര േവല (മ�ാ �ു മാമാ�ം). തിരുവില�ാമല 
വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം ദശമി വിള�്. ക�ഴ മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
െന�ാ�ിൻകര കീഴാറൂർ രാജരാേജശ�രി േ��ത�ിലും ആനാ� 
പാറ��ൽ മ�പം േദവീേ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. കൂ�ാ�ുകുളം 
വടകര െസn് േജാൺ� പ�ി കുംഭം എ�ു െപരു�ാൾ. 

22.  ഏകാദശി�വതം (തിരുവില�ാമല വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം, േനാ��ൂർ 
േ��തം). ആ�ി�ൽ കരി�ിയിൽ മുടി�ുര േദവീേ��തം െകാടിേയ�്. 
വിശു� പേ�താ� അേ��ാഖ�യിൽ സിംഹാസനം �ഥാപി�തിെn 
ഓർമ: വിശു� പേ�താസിെn സിംഹാസന തിരുനാൾ. വ�യാൽ െസn് 
പീേ��� പ�ി സിംഹാസന തിരുനാൾ. ഗീവർഗീ� മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� 
(െപരു�ി�ി). പാ�തിയർ�ാദിനം. കു�റ തൃ�ിലഴികം ച�ന�ുടം. 

23.  െകാ�ാഴി തൃ�ംതളി ശിവ പാർവതി േ��തം ഉ�വം. എറണാകുളം 
പരമാര േ��തം െകാടിേയ�്. കിളിമാനൂർ എ�ുവിള ഭഗവതി േ��തം 
െകാടിേയ�്. േപരൂർ കരുന�ൂർ ഭഗവതി േ��തം തൃ�ാർ�ിക 
മേഹാ�വം (23 – മാർ�് നാ�). െപരു� തിരുമല േ��തം ആറാ�്. മര� 
േതാമ�പുരം െസn് േതാമ� പ�ി െപരു�ാൾ. മല�ര സഭാഭാസുരൻ 
പരിശു� വ�േശരിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� മാർ ദിവ�ാസിേയാസിെn 
ഓർമ (േകാ�യം പഴയ െസമിനാരി). േതാമ� മാർ മ�ാറിേയാ� (േകാ�യം 
േദവേലാകം അരമന).

24. ശിവരാ�തി (ആലുവ, ൈവ�ം മഹാേദവ േ��തം, ഏ�ുമാനൂർ മഹാേദവ 
േ��തം, േകാ�യം തിരുന�ര മഹാേദവ േ��തം, തൃശൂർ വട�ു�ാഥ 
േ��തം, െച��ൂർ മഹാേദവ േ��തം, കടു�ുരു�ി തളി  മഹാേദവ 
േ��തം, മ���ി തിരുമാലിട, മാ�ാർ തൃ�ുര�ി മഹാേദവ േ��തം, 
വാഴ��ി മഹാേദവ േ��തം, തിരുെന�ൂർ മഹാേദവ േ��തം, 
െമഴുേവലി ആന�ഭൂേതശ�രം, ക�ഴ മഹാേദവ േ��തം, ചടയമംഗലം 
മഹാേദവ േ��തം, െകാ�ാഴി തൃ�ംതളി ശിവ – പാർവതി േ��തം, 
മ�ിയൂർ േ��തം, െചാ��ൂർ, മാരാരി�ുളം മഹാേദവ േ��തം, 
പരവൂർ ��ാൽ ശിവേ��തം, ക��ന ല�് മിനാരായണ േ��തം, 
െചറിയഴീ�ൽ കാശിവിശ�നാഥ േ��തം, എരുമെ��ി തളി, െച��ൂർ 
െചറുവാ� �ര, കു��ൂർ േദവീേ��തം, മതിലകം തൃേ��ുളം 
ശിവേ��തം, പരവൂർ േകാ�ാൽ പനമൂടു മഹാേദവ േ��തം, 
െകാ�ാര�ര, െകാ�ം മു�� �ൽ അമൃതുകുള�ര, െചറുതുരു�ി 
തുേ�ശ�ര മഹാേദവ േ��തം, െവളിയ�ൂർ െപരുമ�ം മഹാേദവ 
േ��തം, പ�നംതി� ചു�ി�ാറ മഹാേദവ േ��തം, േതാ��ര 
മഹാേദവ േ��തം, േത�ുേതാ� ആലുവാംകുടി മഹാേദവ േ��തം, 
ത�ിേ�ാ� മഹാേദവ േ��തം, െച�ി�ല ചാല മഹാേദവ േ��തം, 
കു�ളം തൃേ�ാവിൽ ശിവ േ��തം, കഴുനാ� ഇ�ിളയ�ൻ േ��തം, 
മു�ിയം മഠ�ി�ി�ാവു േ��തം, േമ� ��ാല കരണൂർ ശിവേ��തം, 
വിള�ിൽശാല െചറുേതരി മഹാേദവ േ��തം, അറുകാലി�ൽ മഹാേദവ 
േ��തം, ത�ല�ാ� മഹാേദവ േ��തം, കുറിയ�ൂർ ൈമലാടുംപാറ, 
െവ�റട േലാകനാഥേ��തം, രാജാ�ാ�, ചാലിയം �ശീക� േഠശ�ര 
േ��തം, െപരുെ��ി മഹാേദവ േ��തം, മുരി�ൂർ രാേമശ�രം േ��തം, 
എട�യിൽ െതരു മഹാഗണപതി േ��തം, ശ�രമംഗലം കാമൻകുള�ര, 
ഉ�നഴി പ�ീശ�രം, ക�ൻതൃ�ാ�, കൂട�ുഴ അമയ�ൂർ, ളാലം 
മഹാേദവ േ��തം, കഠിനംകുളം, ചാല�ുടി േമാന�ി�ി ശിവേ��തം, 
അരുവി�ുറം, കമുകുംേചരി തിരുവിളേ�ാന�ൻ േ��തം, കൂർ�േ�രി, 
റാ�ി ശാലീശ�രംേ��തം, േവേളാർവ�ം, േകാ�ി മുരിംഗമംഗലം മഹാേദവ 
േ��തം, ചുന�ര തിരുൈവരൂർ മഹാേദവ േ��തം, കിളിമാനൂർ 
മഹാേദേവശ�രം, വിതുര, െവ�ൂർ�ു�ം, ക�ിയൂർ മഹാേദവ 
േ��തം, ഇടു�ി പഴയരി��ം, പ�ളം മഹാേദവ േ��തം, തൃ��ുടം 
മഹാേദവ േ��തം, ആര�നാ� ആനേ�ശ�രം ശിവേ��തം, ഇടവ മാ�റ 
�ശീകൃ� ണസ�ാമി േ��തം, കവിയൂർ, കീ� വാ� പൂ� ഈശ�രമംഗലം, 
ഓ�ിറ പര�ബ� മേ��തം, തിരുവില�ാമല, െച�ിളാ�, വര�ര�ി�ി 
�ശീക� േഠശ�ര േ��തം, ഇട�ാവൂർ – േപരൂർ, പ�ണ�ാ�, േചാ�ി 
മഹാേദവ േ��തം, ഏ��ിയൂർ തിരുമംഗലം, െപരുവനം, ഭരത�ൂർ, 
മുതുകുളം കരുണാമു�ം, വയലാർ നാഗംകുള�ര, െപരു� തിരുമല, 
െവ�ാറ�ൂ� മാണിേ�ാ�, ഉദയംേപരൂർ, േകാ�ാ�ല പണയിൽ 
േദവീേ��തം, ശുകപുരം ച�മാണം മേഹശ�രേ��തം, പൂ�ാ�ിയൂർ, 
എടയാർ �ഷിപു�ൂർ, മ�ഴി �ശീക� േഠശ�ര േ��തം, തൃ��ൂർ, 
പാഴൂർ െപരുംതൃേ�ാവിൽ, ആദിനാ� �ശീഘ� ഠാകർണൻകാവു േ��തം, 
പുതു��ി ഇടമര�ുേശരിൽ,  അ� ടമി�ിറ,  തുറവൂർ പുര�േരശ�ര 
േ��തം, കട�ാ�ൂർ, തിരുവ�ി�ുളം, ആല�ുഴ േതാ��ുള�ര 
മഹാേദവ േ��തം, െകാ� ��ി കാരാ� മ ൈകലാസപുരം ശിവേ��തം, 
മിതൃ�ല ഇല�ം,  തൃ�ൂണി�ുറ ച�ംകുള�ര, ചിറ�ട� മഹാേദവ 
േ��തം, വല�ാ� െവ�ി�ൽ ശിവേ��തം, പാ�ാൾ കാ�ിൽ�ാവിൽ 
േ��തം, നില� �ൽ, േപാ�ൻേകാ� ന�ാ�ുകാ� പുളിമാ�ൂർ 
മഹാേദവ േ��തം, കു�ിൾ േ��തം, തടിയൂർ �ശീക� േഠശ�രം 
േ��തം, �ബ� മ�ുളം, ച�ുവര� �ൽ ഇ�ിളയ�ൻ േ��തം, 
ശീെകാള�ൂര�ൻ േ��തം, തിരുമി�േ�ാ�, ��ുപറ�്, െച�ന�ുകര 
�ശീനാരായേണശ�രപുരം സു�ബ� മണ�സ�ാമി േ��തം, െപാ��ിറ 
െപാ�ുഖം ശിവേ��തം, മാ�ുരു�ി മാടൻത�ുരാൻ േ��തം, മതേലാർ 
മഹാേദവ േ��തം, കൂന�റ ഉമയൂർ മഹാേദവ േ��തം, തലേ�ാ�ുകര, 
വിള�ിൽശാല െചറുേതരി, അേ�ാളി�ാവു ശിവേ��തം,  േഗാ�ട�, 
പ�ാ�, േകാമംഗലം, മരുതൂർ, വല�ിലിമംഗലം, ഇടമര�ുേശരിൽ 
ശിവേ��തം, ശാ� തമംഗല��ൻ ശിവേ��തം, കടുമീൻചിറ, മംഗലം 
ഇട� �ാ� � ഞാേനശ�രം േ��തം, െനടിയാംേകാ�, വേടശ�രം,  വേ�നാ� 
തിരുവാനി�ുറം, ചൂരൽമല ശിവേ��തം, തൃ�ഴികു�്, കുള�ാ�, 
അ�ംകുള�ര, അ�ീനാ�, െപാേ�രി, െകാ�ിയാനി ശിവേ��തം, 
കു�ൂർ�ു�്, തുടയ�ൂർ അര�ക� ഠ�ൻ േ��തം,  മുടപുരം 
െത�ുംവിള ഭഗവതി േ��തം, അടി�ി�ുഴ വലിയകുളം, ഇട� �ിടം 
െത�ി�ു�ിൽ, മാ�ുഴ മഹാേദവ േ��തം, അ�ല�ുംഭാഗം 
ശാ� താംനട, അമരാവതി നൂലാംപാറ, പുളി��ടവു ചിേ�രി മഹാേദവ

13. േഹാളി. തൃ�ൂണി�ുറ ഉ�തം. അ�നാ� ഉ�തം വിള�്. 
ക�റ തേ�ാണം ഭ�ദാേദവി േ��തം ഉ�തം ഉ�വം (13 – 19). 
പന�ാംകു�ു ദുർഗാേദവി േ��തം ഉ�തം ഉ�വം. പ�ളം വലിയ 
േകായി�ൽ ധർമശാ�താ േ��തം ഉ�തമേഹാ�വം. �ശീകാര�ം 
പുലിയൂർേ�ാ� �ശീകൃ�ണ േ��തം െകാടിേയ�്.  േചാ�ാനി�ര 
േദവീേ��ത�ിലും കിട�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��ത�ിലും ശാ�താംേകാ� ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും 
കുടശനാ� തിരുമണിമംഗലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും എരൂർ 
പിഷാരിേകാവിൽ േ��ത�ിലും ഉദയംേപരൂർ െപരുംതൃേ�ാവിൽ 
േ��ത�ിലും തകഴി േ��ത�ിലും പ�ുരു�ി ഭവാനീശ�ര 
േ��ത�ിലും വാമനപുരം െപരു�ാ ഭഗവതി േ��ത�ിലും 
പാ�ാടി െചറുവ�ി�ാവു േ��ത�ിലും ആറാ�്. വളവനാ� 
പു�ൻകാ� േദവീേ��തം: െതേ� േചരുവാര ഉ�വം. 

14. മീനമാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. മ���ാ�ു 
െകാട. െനടുമ�ാ� അ�ൻെകാട കു�ിേയാ� മേഹാ�വം. 
പൂേ�ാ� പു�ൻകാവു ഭഗവതി േ��തം തൂ�ം. 

15.  ഗുരുവായൂരിൽ ഉ�വബലി. തിരുന�ര മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
തൃ�ാരിയൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും മാേവലി�ര �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും തിരുമു�വാരം മഹാവി�ണു േ��ത�ിലും 
െകാടുമൺ ൈവകു�ഠപുരം േ��ത�ിലും അ�ല�ുഴ 
�ശീകൃ� ണ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. ഇരി�ാല�ുട 
അ��ാവു താലെ�ാലി. തൃശൂർ തിരുവ�ാടി േ��തം ആറാ�്. 
ഓമ�ൂർ വയൽവാണിഭം. 

16. ഗുരുവായൂരിൽ പ�ിേവ�. വടവാതൂർ �ശീകൃ�ണ േ��തം 
െകാടിേയ�്. നീ�ൂർ കു��ാനി�ുള�ര േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
അമയ�ൂർ മഹാേദവ േ��തം ആറാ�്. 

17. ഗുരുവായൂരിലും മലയാല�ുഴ േദവീേ��ത�ിലും ആറാ�്. 
വരാഹ ജയ�ി (പ�ിയൂർ വരാഹമൂർ�ി േ��തം). മലയിൻകീ� 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും േപാരുവഴി െപരുവിരു�ി മലനട 
േ��ത�ിലും പ�ളം ൈക�ുഴ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
രാമപുരം �ശീരാമസ�ാമി േ��ത�ിലും മരേ�ാ�ി�ി 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും ക�പമംഗലം അയിരൂർ മഹാവി�ണു 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. തൃ�പയാർ ശിവേയാഗിനിമാതാ 
സമാധി ദിനം. വിശു� പാ�ടി�. പ�േലാ� മാർ േസേവറിേയാ� 
(കു�ംകുളം ആർ�ാ�് െസn് േമരീ� സിംഹാസന പ�ി). 

18. കുമാരേകാവിൽ തൃ�ല�ാണ മേഹാ�വം. മുതുകുളം 
പാ�വർകാ� ആറാ�്. യരൂശേലമിെല വിശു� സിറിൽ. 

19. മീനമാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു. 
ക�റ തുേ�ാ� മുടി�ുര േദവീേ��തം ഉ�വം (19 – 25). 
വിശു� യ�േസ�ിതാ�. പാവറ�ി വിശു� യ�േസ�ിതാവിെn 
തീർഥേക��ിൽ മരണ തിരുനാൾ. ക�മാലി പ�ിയിൽ 
യ�േസ�ിതാവിെn ��ുതിരുനാൾ, േനർ�സദ�. ച��ുളം 
ക�ൂർ�ാടു െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ വിശു� 
യ�േസ�ിതാവിെn മരണ തിരുനാൾ. തൃ�ൂണി�ുറ െഫാേറാന 
പ�ിയിൽ വിശു� യ�േസ�ിതാവിെn തിരുനാൾ. െച�ളം 
െസn് േജാസ� � പ�ി:  യ�േസ�ിതാവിെn ��ുതിരുനാൾ. 
�ീബാ മാർ �� താ�ിേയാ� (കു�ംകുളം ആർ�ാ�് െസn് 
േമരീ� സിംഹാസന പ�ി). 

20.  െകാ�ൂർ മൂകാംബിക േ��തം രേഥാ�വം. �ശീകാര�ം വ�വിളാകം 
ശിവശ�തി േ��തം അ�ി�ാവടി. �ശീകാര�ം പുലിയൂർേ�ാ� 
�ശീകൃ�ണ േ��തം ആറാ�്. 

21. ശാർ�ര േ��ത�ിലും ക�ൂ�ാറ ഭഗവതി േ��ത�ിലും 
െകാ�േ�ാ� വ�വിള ഭ�ദകാളി േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
വട�ു�ല പനയ�ാർകാ� ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം (21 – 30)
നവറൂ� ഉ�വം. 

22. ശകവർഷാരംഭം. ഹരി�ാ� കരുവാ� വില�ാൽ 
േദവീേ��ത�ിലും ഭരണി�ാ� േദവീേ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. അ�ല�ുഴ നാടകശാല സദ�. പാതിേനാ�്. േകാനാ�് 
ഗീവർഗീ� മാർ യൂലിേയാ� (പാ�ാ�ുട വലിയ പ�ി).  

23. െന�ാ�ിൻകര �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും െച�ളം 
േദവീേ��ത�ിലും കുമരകം പുതിയകാ� േദവീേ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. വടവാതൂർ �ശീകൃ�ണ േ��തം ആറാ�്. െകാ�േ�ാ� 
തൂ�ം എഴുതിനിർ�ൽ. 

24. ഏകാദശി�വതം. തിരുന�ര മഹാേദവ േ��ത�ിലും തൃ�ാരിയൂർ 
മഹാേദവ േ��ത�ിലും അ�ല�ുഴ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
മാേവലി�ര �ശീകൃ� ണ േ��ത�ിലും അ�ി�ാ� വടേ��ര 
മഹാവി� ണു േ��ത�ിലും തിരുമു�വാരം മഹാവി� ണു 
േ��ത�ിലും പ�ളം ൈക�ുഴ �ശീകൃ� ണ േ��ത�ിലും

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-



   ³-·-Øíxí-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

Îá-ÙâV-JBZ--

 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß      ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß      ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß      ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

 æØ-Éíx¢-ÌV-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

øÞ-Ùá:-
·á-{ß-:-

øÞ-Ùá:-
·á-{ß-:-

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2
16 Éâ-øÞ-¿¢-

Æ-ÖÎß-
60/-00
02/02

10
10 17 Éâ-øÞ-¿¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
01/32
07/08

11
11

3 4 5 6 7 8 9
18 ©-dÄÞ-¿¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
07/34
11/38

12
12 19 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
12/32
14/57

13
13 20 ¥-Õß-G¢-

º-ÄáV-Æ-Öß-
15/47
16/31

14
14 21 º-Ä-Ï¢- 17/04

16/07
15
15 22 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

dÉ-Å-Î-
16/49
14/09

16
16 23 ©-Jã-GÞ-Äß-

Æbß-Äà-Ï-
15/33
11/09

17
17 24 çø-Õ-Äß-

Äã-Äà-Ï-
13/38
07/25

18
18

10 11 12 13 14 15 16
25

¥-Öb-Äß-
º-ÄáV-Åß-
É-F-Îß-

10/-53
02/57
57/44

19
19 26 Í-ø-Ãß-

×-×íÀß-
07/22
51/47

20
20 27 μÞV-Jß-μ-

Ø-ÉíÄ-Îß-
03/26
46/44

21
21 28

 çøÞ-Ùß-Ãß-
Î-μ-Ïß-ø¢-
¥-×í¿-Îß-

00/30
56/51
41/23

22
22 29 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

È-Õ-Îß-
53/36
35/51

23
23 30 Éá-ÃV-Ä¢-

Æ-Ö-Îß-
49/58
30/36

24
24 31 Éâ-Ï¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
47/01
25/37

25
25

17 18 19 20 21 22 23
1 ¦-Ïß-Üc¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
44/33
21/06

26
26 2 Îμ¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
42/46
17/10

27
27 3 Éâ-ø¢--

 º-Äá-V-Æ-Öß-
41/48
14/01

28
28 4  ©-dÄ¢- 41/54

11/48
29
29 5 ¥-J¢-

dÉ-Å-Î-
43/13
10/46

30
30 6 ºß-Jß-ø-

Æbß-Äà-Ï-
45/52
11/04

31
1 7 çºÞ-Äß-

Äã-Äà-Ï-
49/-58
12/50

1
2

24 25 26 27 28 29 30
8 Õß-ÖÞ-~¢-

º-ÄáV-Åß-
55/21
16/04

2
3 9 ¥-Èß-Ý¢-

É-F-Îß-
60/00
20/34

3
4 10 ¥-Èß-Ý¢-

×-×íÀß-
01/56
26/02

4
5 11 Äã-çA-G-

Ø-ÉíÄ-Îß-
09/14
32/14

5
6 12 Îâ-Ü¢-

¥-×í¿-Îß-
16/42
38/22

6
7 13 Éâ-øÞ¿¢-

È-Õ-Îß-
23/52
44/00

7
8 14 ©-dÄÞ-¿¢-

Æ-Ö-Îß-
29/15
47/16

8
9

   æØ-Éíx¢-ÌV- SEPTEMBER1193   ºß-B¢-- ê μKß---
1939 ÍÞ-dÆ-É-Æ¢---- ë  ¦-Öbß-È¢----, 1438  ÆáW-Ù-¼íê 1439 Îá-ÙV-ù¢-

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2 3 4 5
16 Õß-ÖÞ-~¢-

È-Õ-Îß-
15/11
12/41

10
8 17 ¥-Èß-Ý¢-

Æ-Ö-Îß-
 22/28
18/40

11
9 18 Äã-çA-G-

¯-μÞ-Æ-Öß-
29/50
25/10

12
10 19 Îâ-Ü¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
36/52
31/39

13
11 20 Éâ-øÞ¿¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
43/14
36/56

14
12

6 7 8 9 10 11 12
21 ©-dÄÞ-¿¢-

º-ÄáV-Æ-Öß-
48/43
40/51

15
13 22 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-- 53/11

43/34
16
14 23 ¥-Õß-G¢-

dÉ-Å-Î-
56/32
45/20

17
15 24 º-Ä-Ï¢-

Æbß-Äà-Ï-
58/47
46/09

18
16 25 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

Äã-Äà-Ï-
59/52
45/40

19
17 26 ©-Jã-GÞ-Äß-

º-ÄáV-Åß-
59/55
43/38

20
18 27 çø-Õ-Äß-

É-F-Îß-
58/56
41/24

21
19

13 14 15 16 17 18 19
28 ¥Öb-Äß-

×-×íÀß-
56/59
38/08

22
20 29  Í-øÃß-

Ø-ÉíÄ-Îß-
54/09
33/39

23
21 30 μÞV-Jß-μ-

¥-×í¿-Îß-
50/33
28/25

24
22 31 çøÞ-Ùß-Ãß-

È-Õ-Îß-
46/21
22/31

25
23 1 Î-μ-Ïß-ø¢-

Æ-Ö-Îß-
41/43
16/05

26
24 2 Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-

¯-μÞ-Æ-Öß-
36/54
09/21

27
25 3

Éá-ÃV-Ä¢-
ÆbÞ-Æ-Öß-
dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-

32/07
02/29
55/51

28
26

20 21 22 23 24 25 26
4 Éâ-Ï¢-

º-ÄáV-Æ-Öß-
27/42
49/42

29
27 5 ¦-Ïß-Üc¢-

-
23/-54
44/18

30
28 6 Î-μ¢-

dÉ-Å-Î-
21/04
39/58

31
29 7 Éâ-ø¢-

Æbß-Äà-Ï-
19/27
36/58

1
1 8 ©-dÄ¢-

Äã-Äà-Ï-
19/18
35/30

2
2 9 ¥-J¢-

º-ÄáV-Åß-
20/47
35/41

3
3 10 ºß-Jß-ø-

É-F-Îß-
23/57
37/36

4
4

27 28 29 30 31
11 çºÞ-Äß-

×-×íÀß-
28/39
41/04

5
5 12 Õß-ÖÞ-~¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
34/41
45/50

6
6 13 ¥-Èß-Ý¢-

¥-×í¿-Îß-
41/37
51/30

7
7 14 Äã-çA-G-

È-Õ-Îß-
49/03
57/34

8
8 15 Îâ-Ü¢-

Æ-Ö-Îß-
55/03
60/00

9
9

³-·-Øíxí- 2017

 - Öá-

Öß-
ø- 16ê46 ºß-B¢-

μ--á- 27ê5 ½ ºß-B¢--
-Ö-á- 21ê11½ μV-A-¿-μ¢
Ø-- 17ê56 μV-A-¿-μ¢

Öß- 17ê56 Î-μ-ø¢--

ø- μá-

Ìá- Ø-

º- Î- - ·á-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.17 6.17 6.18 6.39 6.45 6.48
2 6.17 6.17 6.19 6.39 6.45 6.48
3 6.17 6.17 6.19 6.38 6.45 6.47
4 6.17 6.18 6.19 6.38 6.45 6.47
5 6.17 6.18 6.19 6.38 6.45 6.47
6 6.17 6.18 6.19 6.38 6.44 6.46
7 6.18 6.18 6.19 6.37 6.44 6.46
8 6.18 6.18 6.19 6.37 6.43 6.45
9 6.18 6.18 6.19 6.37 6.43 6.45
10 6.18 6.18 6.19 6.37 6.42 6.45
11 6.18 6.19 6.19 6.36 6.42 6.44
12 6.18 6.19 6.20 6.36 6.42 6.44
13 6.18 6.19 6.20 6.36 6.42 6.43
14 6.18 6.19 6.20 6.35 6.41 6.43
15 6.18 6.19 6.20 6.35 6.41 6.42
16 6.18 6.19 6.20 6.34 6.40 6.42
17 6.18 6.19 6.20 6.34 6.39 6.42
18 6.18 6.19 6.20 6.34 6.39 6.41
19 6.18 6.19 6.20 6.33 6.38 6.41
20 6.18 6.19 6.20 6.33 6.38 6.40
21 6.18 6.19 6.20 6.32 6.37 6.40
22 6.18 6.19 6.20 6.32 6.37 6.39
23 6.18 6.19 6.20 6.32 6.36 6.39
24 6.18 6.19 6.20 6.31 6.35 6.38
25 6.18 6.19 6.20 6.30 6.35 6.38
26 6.18 6.19 6.20 6.30 6.35 6.37
27 6.18 6.19 6.20 6.30 6.34 6.37
28 6.18 6.19 6.20 6.29 6.34 6.36
29 6.18 6.19 6.20 6.28 6.33 6.36
30 6.18 6.19 6.20 6.28 6.33 6.35
31 6.18 6.19 6.20 6.27 6.32 6.35

æØ-Éíx¢-ÌV 2017-

-

ø- 16ê46 μ-Kß-

-Ì--á- 26ê44½ μ-Kß--

Öá- Ø-

Öß-
ø- μá-
Ìá-

º- Î- ·á-

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.33 3.50 6.51 8.06 5.00 6.15
6 12.33 3.47 6.50 8.04 5.02 6.16
11 12.32 3.43 6.47 8.01 5.03 6.16
16 12.31 3.39 6.45 7.58 5.04 6.16
21 12.30 3.34 6.43 7.55 5.05 6.17
26 12.28 3.34 6.40 7.51 5.05 6.17

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.26 3.35 6.36 7.47 5.06 6.17
6 12.25 3.36 6.33 7.44 5.06 6.17
11 12.23 3.36 6.29 7.40 5.06 6.17
16 12.21 3.36 6.26 7.37 5.06 6.16
21 12.20 3.37 6.23 7.33 5.06 6.16
26 12.18 3.36 6.20 7.30 5.06 6.16

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

16 øÞ-dÄß- 12.47 Èá ºß-B ø-Õß-
Ø¢-dμÎ¢. 3 Éá-ÜV-æ‚ 03.04 Èí 
¦-Ïß-Üc¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 
16 øÞ-dÄß- 12.47 -Èá Î-μ¢ ¾Þ-xá-
çÕ-ÜÞø¢Í¢. 30 øÞ-dÄß- 08.39 Èá 
Éâø¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

17 øÞ-dÄß- 12.41 Èá μ-Kß ø-Õß-

Ø¢-dμÎ¢. 13 É-μW—02.35 

Èí ©-dÄ¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 

27 øÞÕß-æÜ 05.59 Èí 

¥-J¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.17 6.19 6.20 6.27 6.32 6.34
2 6.17 6.19 6.20 6.26 6.31 6.34
3 6.17 6.19 6.20 6.26 6.31 6.33
4 6.17 6.19 6.20 6.25 6.30 6.33
5 6.17 6.19 6.20 6.25 6.30 6.32
6 6.17 6.19 6.20 6.24 6.29 6.31
7 6.17 6.19 6.20 6.24 6.28 6.31
8 6.17 6.19 6.20 6.23 6.27 6.30
9 6.16 6.19 6.20 6.23 6.27 6.29
10 6.16 6.19 6.20 6.22 6.26 6.28
11 6.16 6.18 6.20 6.22 6.25 6.28
12 6.16 6.18 6.20 6.21 6.24 6.27
13 6.16 6.18 6.20 6.21 6.24 6.26
14 6.16 6.18 6.20 6.20 6.23 6.26
15 6.15 6.18 6.20 6.20 6.22 6.25
16 6.15 6.18 6.20 6.19 6.22 6.24
17 6.15 6.18 6.20 6.18 6.22 6.23
18 6.15 6.18 6.20 6.18 6.22 6.23
19 6.15 6.18 6.20 6.17 6.21 6.22
20 6.15 6.18 6.20 6.17 6.21 6.21
21 6.15 6.18 6.20 6.16 6.20 6.20
22 6.15 6.18 6.19 6.16 6.19 6.20
23 6.14 6.18 6.19 6.15 6.18 6.19
24 6.14 6.18 6.19 6.14 6.18 6.18
25 6.14 6.18 6.19 6.13 6.18 6.18
26 6.14 6.18 6.19 6.13 6.17 6.17
27 6.14 6.18 6.19 6.13 6.17 6.16
28 6.14 6.18 6.19 6.13 6.16 6.16
29 6.14 6.18 6.19 6.12 6.15 6.15
30 6.14 6.18 6.19 6.12 6.14 6.15

  ³-·-Øíxí-- AUGUST1192  μV-A-¿-μ-¢-- ë 1193 ºß-B¢----
1939  dÖÞ-Õ-Ã¢--- ë ÍÞ-dÆ-É-Æ¢---, 1438  ÆáW-~-¥-Æí-- ê ÆáW-Ù-¼-í

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

ØbÞ-Ä-dLc-Æß-È¢-

Ö-Ì-øß-Î-Ü-ÏßW- Ü-fÞV‚-È-

Õß-ÈÞ-Ï-μ- º-ÄáV-Åß-

¥-‡-CÞ-{ß- ¼-Ï-Lß--

Äã-Mâ-Ãß-Já-ù- ¥-JÞ-ç¸Þ-×¢--  Õß-Öb-μV-Î-  ¼-Ï-Lß--

μ-Kß-

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-ZkAí-  æØ-Éíx¢-ÌV-- ÎÞ-Ø-Jß-æa  çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

2017

2017

ºß-B¢

ºß-zÏÞ-È-w- Ø-ÎÞ-Çß-

¦-Õ-Ãß- ¥-Õß-G¢-

¨-ÆáW- ¥-ØíÙ-

 ²-KÞ¢- ²Þ-Ã¢-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 È-Õ-øÞ-dÄß- ¦-ø¢-Í¢-
ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-
 ®-Gá-çÈÞ-Oí ¦-ø¢Í¢-

 Èà-çø-xá-Éá-ù¢- Õ-U¢-μ-{ß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-
æÈ-Ùíùá- çd¿ÞËß-  Õ-U¢-μ-{ß--

Õ-ˆÞV-ÉÞ-¿¢- Äß-øá-ÈÞZ-

Îá-ÙâV-JBZ--

വിവാഹം: ���ി� 09.09 – 09.37; 13� 07.30 – 08.28.
��ാ���: ���ി� 07.51 – 09.09.

(ÎÞV-‚í  ÎÞ-Ø-Jß-æÜ-- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

(ÎÞV-‚í  ÎÞ-Ø-Jß-æÜ-- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

വിവാഹം: 24നു 11.52 – 12.10; 27� 08.00 – 09.36; 31നു 10.21 – 10.51. 
��ാ���: 19� 09.34 – 10.07; 24� 08.00 – 09.48; 26� 08.00 – 09.40.

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 Î-Ü-C-ø- Éá-È-èø-μc-Æß-È¢-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

1.  ഔഷധേസവാദിനം (െന�ുവാ� ധന��രി േ��തം, 
തിരുേവഗ�ുറ മഹാേ��തം, ഇടെവ�ി �ശീകൃ� ണ േ��തം). 
പതിന�ുേനാ�ാരംഭം. ക�ൂ�ാറ വലിയ പ�ിയിൽ 
പതിന�ുേനാ�് ആചരണം (1 – 15). തു�മൺ െസn് 
േമരീ� ഓർ�േഡാ� � ക�ീ�ഡലിൽ മാതാവിെn 
തിരുനാൾ (1 – 15). പവിേ�തശ�രം മാധവേശരി ഓർ�േഡാ� � 
പ�ിയിൽ വിശു� ൈദവമാതാവിെn വാ�ി�ു െപരു�ാൾ 
(1 – 15). മർ�� മൂനിയുെടയും മാർ ഏലിയാസറിെnയും ഓർമ. 
തിരുവാർ�് മർ�� മൂനി പ�ിയിലും േപരൂർ മർ�� മൂനി 
പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. പ�േലാ� മാർ പേ�ാമിേയാ� 
(െപരുനാ� ബഥനി ആ�ശമം). 

3. ഏകാദശി�വതം. ചി�യാന� സമാധി.
5. �പേദാഷ�വതം. പരിശു� മ�ുമാതാവിെn തിരുനാൾ 

(പ�ി�ുറം പ�ിയിൽ മധ�� ഥ തിരുനാൾ). 
6. മാ�ാർ തൃ�ുര�ി മഹാേദവ േസവാസമിതി രാമായണ േമള (6 

– 13). �കി� തുവിെn രൂപാ�ര തിരുനാൾ. കൂടാരെ�രു�ാൾ. 
പ�നാപുര�ു മ��് താേബാർ ദിനം. അല� സിേയാ� മാർ 
േതേവാേദാസിേയാസിെn ഓർമ (െപരുനാ� ബഥനി ആ�ശമം). 

7. ആവണി അവി�ം. ര�ാബ�ൻ. ച��ഗഹണം 
(ഭാഗികമായിരി�ും): രാ�തി 10.44 – 12.48.  അ�ല�െn ചരമദിനം 
(അ�ൽ െസn് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി). 

8. ഗായ�തിജപം. എറണാകുളം ഹനൂമാൻേകാവിൽ രാ�േവ� 
�പതി� ഠ േ��ത�ിൽ ആരാധന മേഹാ�വം (8 – 10).

12. ആല�ുഴ പു�മട�ായലിൽ െന� റു േ�ടാഫി വ�ംകളി.
13. ഇടെ�ാ�ി െസn് േലാറൻ� പ�ി: വിശു� േലാറൻസിെn 

തിരുനാൾ. 
14. ബിഷ� േഡാ. േജ�� അ�ാരുപറ�ിൽ ചരമ ദിനം. 
15. സ�ാത�ദിനം. േഗാകുലാ�ടമി. മു��ൽ േദവീേ��തം 

െകാട. എരവിമംഗലം സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം ആനയൂ�്, 
മഹാഗണപതിേഹാമം. പതിന�ു േനാ�ു വീടൽ. പരിശു� 
കന�കമാതാവിെn സ�ർഗാേരാപണം. ൈദവമാതാവിെn 
വാ�ി�ു െപരു�ാൾ (ശൂേനാേയാ െപരു�ാൾ). കുറു�ംപടി 
െസn് േമരീ� യാേ�ാബായ ക�ീ�ഡലിൽ ൈദവമാതാവിെn 
വാ�ി�ു െപരു�ാൾ. ഏനാ�ാ� െസn് േമരീ� പ�ിയിൽ 
ൈദവമാതാവിെn സ�ർഗാേരാപണ തിരുനാൾ. കുറവില�ാടു 
െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ ക�ി� െപരു�ാൾ. 
നടേമൽ മർ�മറിയം പ�ി: ൈദവമാതാവിെn ഓർമ. പുനലൂർ 
െസn് േമരീ� ക�ീ�ഡൽ െപരു�ാൾ. ക�നാ� മർ�മറിയം 
ക�ീ�ഡലിൽ ൈദവമാതാവിെn വാ�ി�ു െപരു�ാൾ. 
തിരുവന�പുരം പ�ം െസn് േമരീ� ക�ീ�ഡൽ െപരു�ാൾ. 
വരാ�ുഴ പ�ിയിൽ മാതാവിെn തിരുനാൾ. േവലൂ�ാടം െസn് 
േജാസ� � തീർഥേക��ിൽ ��ുതിരുനാൾ. പ�ി�ുറം െസn് 
േമരീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ മാതാവിെn സ�ർഗാേരാപണ 
തിരുനാൾ. മര�നാ� പരേലാകമാതാ േദവാലയ െപരു�ാൾ. 
കൂ�ാ�ുകുളം െസn് േജാൺ� ചാ�ലിൽ ൈദവമാതാവിെn 
ഓർമ. ആയൂർ െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ� � വലിയ 
പ�ിയിൽ ൈദവമാതാവിെn വാ�ി�ു െപരു�ാൾ. േകാ�യം 
േദവേലാകം കാേതാലിേ��് അരമന ചാ�ലിൽ െപരു�ാൾ. 
െച�ൽ � ളാ�ാ�ര സ�ർഗാേരാപിതമാതാ പ�ി െപരു�ാൾ. 
ച��ര യാേ�ാ� �ളീഹയുെട തിരുനാൾ. െവളയനാ� െസn് 
േമരീ� പ�ി ��ു തിരുനാൾ. മാർ ഇ�ാ�ിേയാ� അ� േദ� 
മശിഹാ പാ�തിയർ�ീസിെn ഓർമ (കുർ�ുമ ദയറ). 

16. ആടിയറുതി. രാമായണമാസം അവസാനം. ചി�മാസ പൂജ��ു 
ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. മാർ ഇവാനിേയാ� ഹിദായ�ു� 
(മുള�ുരു�ി).

17.  െകാ�വർഷാരംഭം. ആവണി�ിറ�്. ശബരിമലയിൽ ല�ാർ�ന. 
ശാർ�ര ഭഗവതി േ��ത�ിൽ ഐശ�ര� പൂജ.  െന�ാ�ിൻകര 
കീഴാറൂർ �ശീരാജരാേജശ�രി േ��ത�ിൽ ല�ാർ�ന. 
വഴു�ിലംപാ� ധർമശാ� താ േ��തം �പതി� ഠാദിനം. 

18. ഏകാദശി�വതം.
19. �പേദാഷ�വതം. വിശു� അൽേഫാൻസാ�യുെട ജ�ദിനം. മാർ 

ലാബി � ളീഹയുെട ഓർമ. േജാസ� മാർ പേ�ാമിേയാസിെn 
ഓർമ (മുള�ുളം കർേമൽ�ു�ു പ�ി). 

20. ഉറുകു�ു പാ�വൻപാറ തീർഥാടനം. 
21. ചി�മാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു. 

വിശു� പ�ാം പീയൂ� പാ�.
24. മാർ മ�ായി �ീഹയുെട ഓർമ. 
25. തൃ�ൂണി�ുറ അ�ാേ�ാഷം. വിനായക ചതുർഥി (പ� 

ഗണപതിേകാവിൽ, പ�നംതി� മു�ാര�ൻ േകാവിൽ, റാ�ി 
ഭഗവതി�ു�ു േ��തം, മാ�ൂർ�ാവു ഭഗവതി േ��തം, 
െവളിയ�ൂർ െപരുമ�ം മഹാേദവ േ��തം, തലവടി ഗണപതി 
േ��തം, മ�ിയൂർ േ��തം, തഴു�ല മഹാഗണപതി േ��തം, 
േകാ�യം കാരാ�ുഴ അ�ല�ടവു മഹാഗണപതി േ��തം, 
െനടുംകു�ം �ശീവ�ഭേ��തം, െകാ�ം െകാ�ാര�ുളം ഗണപതി 
േ��തം, ആറ�ുള മൂർ�ി� മഹാഗണപതി േ��തം, േചാ�ി 
മഹാേദവേ��തം, െത�ല ഗണപതി േ��തം, മാേവലി�ര 
െതേ� െകാ�ാരം ഗണപതി േ��തം, തൃശൂർ തിരുവ�ാടി, 
ചിറ�ടവു മഹാേദവ േ��തം, കാ�ിേരാടു െതരു 
മഹാഗണപതി േ��തം, താഴൂർ ഭഗവതി േ��തം, വടുതല 
ഗണപതി േ��തം, അമരവിള തിരുനാരായണപുരം മഹാഗണപതി 
േ��തം, േകാഴേ�രി �ശീസു�ബ� മണ� േ��തം, കുമാരപുരം 
പഴെ�രുവു േ��തം). 

26. �ഷിപ�മി. വിശ�കർമജയ�ി. ഗുരുവായൂരിൽ പു�രി 
നിേവദ�ം. തൃ�ാ�ര വാമനമൂർ�ി േ��തം െകാടിേയ�്. 
ഹരി�ാ� സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം:  ആവണി ഉ�വം 
െകാടിേയ�്.

27. ഷ�ഠി�വതം. അ�മനം നരസിംഹസ�ാമി േ��തം െകാടിേയ�്. 
മെ�ാ�് പ�ാം പീയൂ� പ�ി െപരു�ാൾ. രാമപുരം െസn് 
അഗ� �ിൻ� പ�ിയിൽ വിശു� അഗ� തിേനാസിെn 
തിരുനാൾ (27, 28). 

28.  അ��ാളി ജയ�ി. മു�താഭരണ സ�തമി. 
29.  വിശു� � നാപക േയാഹ�ാെn ശിര�േ�ദന�ിെn ഓർമ. 

വാ� �െ�� എവു�പാസ�ാ�യുെട ചരമദിനം (��ൂർ െസn് 
േമരീ� മഠം ചാ�ൽ). 

31. അറഫാദിനം. മേല�ുരിശു ദയറ: േ�ശ� ഠ ബേസലിയ� 
പ�േലാ� ദ�ിതീയൻ കാേതാലി�ാ ബാവായുെട 
�ശാ�െ�രു�ാൾ (31, െസ� �ംബർ ��്). മാത�ൂ� മാർ 
ഇവാനിേയാ� (പാ�ാടി മാർ കുര�ാേ�ാ� ദയറ). 

1.  ഈദുൽ അ� ഹ (ബ�കീ�). എ�ുേനാ�് ആരംഭം. എ�ുേനാ�് 
െപരു�ാൾ: മണർകാ� െസn് േമരീ� പ�ി (1 – 8), െനടു�ായി�ുളം 
െസn് േമരീ� പ�ി (1 – 8), തു�മൺ െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ� � 
ക�ീ�ഡൽ (1 – 8), കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി 
(1 – 8), സീതേ�ാ� െസn് േമരീ� മല�ര കേ�ാലി�ാ പ�ി 
(1 – 8), പു�ൂർ െസn് കുര�ാേ�ാ� യാേ�ാബായ പ�ി (1 – 8). 
ന�ില െസn് േജാർ� യാേ�ാബായ പ�ി ഓർമെ�രു�ാൾ (1 – 
11). ക�ാറ െസn് േമരീ� യാേ�ാബായ സൂേനാേറാ പ�ി (1 – 8), 
ക�ു�ൽ െസn് േജാർ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി (1 – 8). 

2.  ഏകാദശി�വതം. ഓണം �പമാണി�ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. അ�ാ 
മു�� രീ� (2 – 4). യൂയാ�ിം മാർ കൂറിേലാ� (മുള�ുരു�ി മാർ 
േതാമൻ ക�ീ�ഡൽ). 

3. �പേദാഷം. ��ാം ഓണം. ഗുരുവായൂരിൽ ഉ�താടം കാ�ച�ുലവ��. 
തിരുന�ര �ശീകൃ�ണ േ��തം നിറയും പു�രിയും. കൂർ�േ�രി 
മേഹശ�ര േ��തം �പതി�ഠാദിനം. അ�മനം നരസിംഹസ�ാമി 
േ��തം ആറാ�്. മധ��ഥ �പാർഥനാദിനം. ഓ��ുരു�് 
നിത�സഹായമാതാ പ�ി ��ു തിരുനാൾ. നീേര�ുപുറം വ�ംകളി. 

4.  തിരുേവാണം. തൃ�ാ�ര വാമനമൂർ�ി േ��തം ആറാ�്. ഹരി�ാ� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം:  ആവണി ഉ�വം ആറാ�്. പയറുകാ�് 
�ശീകൃ�ണ േ��തം ഉ�വം (4 – 12). ൈമല�പ മാത�ൂ� റ�ാൻ 
�ശാ�െ�രുനാൾ. പായി�ാ�ു വ�ംകളി (4 – 6). 

5.  മൂ�ാം ഓണം. അന��വതം. മദർ െതേരസ തിരുനാൾ. റാ�ി അവി�ം 
ജേലാ�വം. േദശീയ അധ�ാപകദിനം. ബി�ം കായൽ ജേലാ�വം. 

6.  നാലാം ഓണം. �ശീനാരായണഗുരു ജയ�ി. ഉമാമേഹശ�ര �വതം. 
ഓണേ�ാടനുബ�ി� പൂജകൾ�ു േശഷം ശബരിമല നട 
അട��ു�ു. വിശു� സഖറിയ �പവാചകൻ. കരുനാഗ��ി കേ��ി 
�ശീനാരായണ േ�ടാഫി ജേലാ�വം. കുമരകം �ശീനാരായണഗുരു 
ജയ�ി വ�ംകളി. അയിരൂർ പുതിയകാ� ചതയം ജേലാ�വം. 

7.  മണർകാടു പ�ിയിൽ നടതുറ�ൽ. കു�ംകുളം ആർ�ാ�് െസn് 
േമരീ� ക�ീ�ഡൽ െപരു�ാൾ (7, 8). മാ�ാർ മഹാ� വ�ംകളി. 

8.  എ�ുേനാ�ു വീടൽ. മണർകാ� െപരു�ാൾ. പരിശു� 
കന�കമാതാവിെn ജനന തിരുനാൾ (േവളാ��ി, ഭരണ�ാനം 
െസn് േമരീ� പ�ി, കു�ംകുളം ആർ�ാ�് െസn് േമരീ� 
പ�ി, െനടിയശാല െസn് േമരീ� പ�ി, കരുമ�ത ആേരാഗ�മാതാ 
പ�ി, ചാല�ുടി െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി, കുറി�ി െസn് 
േമരീ� സൂേനാേറാ പു�ൻ പ�ി, നീലിമംഗലം െസn് േമരീ� 
യാേ�ാബായ പ�ി, പുളി�ു�് െഫാേറാന പ�ി, രാജകുമാരി 
ൈദവമാതാ പ�ി, നാഗ�ുഴ പ�ി, തുരു�ി� ളി വലിയ പ�ി, 
കിഴെകാ�് െസn് േമരീ� ചാ�ൽ, പ�ുമല ആ�ശമ േദവാലയം, 
പാലാ ളാലം പഴയ പ�ി, പഴയവിടുതി െസn് േമരീ� പ�ി). 
കുടെവ�ൂർ പ�ിയിൽ െവ�ൂർ മു�ിയുെട െപരു�ാൾ. പ�ി�ുറ 
േവളാ��ിമാതാവിെn തിരുനാൾ. ആറ�ുള ഉ�ൃ�ാതി വ�ംകളി. 
കുമാരന�ൂർ ഉ�ൃ�ാതി �രുചു�ി വ�ംകളി. 

9.  ൈദവമാതാവിെn മാതാപിതാ�ളായ യൂയാ�ിമിെnയും 
ഹ�യുെടയും ഓർമ. വരി�വിള പ�ി െപരു�ാൾ. ആർ�് ബിഷ� 
േഡാ. േജാസ� കരിയാ�ിയുെട ചരമ ദിനം.

10.  കണ�ാ�ുനിര�് മാർ യൂഹാേനാൻ പ�ി ജൂബിലി െപരു�ാൾ (10, 11). 
11.  ച��ിസ�ാമി ജയ�ി. 
12. അ� ടമിേരാഹിണി �വതം: �ശീകൃ� ണ ജയ�ി (ഗുരുവായൂർ, 

അ�ല�ുഴ �ശീകൃ� ണ േ��തം, മാേവലി�ര �ശീകൃ� ണ േ��തം, 
േകാ�യം വടവാതൂർ �ശീകൃ� ണ േ��തം, അടൂർ �ശീപാർഥസാരഥി 
േ��തം, എറണാകുളം ചി�ൂർ �ശീകൃ� ണ േ��തം, തൃശൂർ 
തിരുവ�ാടി, ഇളംതുരു�ി പ�ുേതവർ മഹാവി� ണു േ��തം, 
െവ�ാനൂർ ചാവടിനട ആ�ാടി �ശീകൃ� ണ േ��തം, െകാ�ം 
വടയാ�ുേകാ�, ആ�ശാമം �ശീകൃ� ണേ��തം, കൂർ�േ�രി 
�ശീമേഹശ�ര േ��തം, െന�ി�ുടി ഇടനാ�, െപരുമൺ �ശീകൃ� ണ 
േ��തം, െവ�ി�വല  മഹാേദവ േ��തം, ഭരണ�ാനം, 
എറണാകുളം രവിപുരം �ശീകൃ� ണ േ��തം, വലിയ കലവൂർ 
�ശീകൃ� ണ േ��തം, പായി�ാ� മഹാേദവ േ��തം, െനടുംകു�ം 
�ശീവ�ഭേ��തം, പകരെന�ൂർ രുധിരമഹാകാളൻ േ��തം, 
പകൽ�ുറി മഹാവി� ണു േ��തം, ഹരി�ാടു മൂടയിൽ �ശീകൃ� ണ 
േ��തം, തൃേ�ർ�ുറം �ശീശ�രനാരായണ േ��തം, അമയ�ൂർ, 
എരൂർ മാരംകുള�ര �ശീകൃ� ണ േ��തം, ആല�ുഴ തിരുവ�ാടി, 
േപരൂർ ചാല� �ൽ മഹാവി� ണു േ��തം, തിരുവ�ൂർ, 
പൂണി�ുറ �ശീകൃ� ണ േ��തം, വാഴമു�ം മഹാവി� ണു േ��തം, 
തിരുവ�ൂർ െചറുതൃ�യിൽ �ശീകൃ� ണ േ��തം, േകാ�ല 
ഇള�ാ�, കാ�ൂർ തൃ�ാദതിരി�ുള�ര മഹാവി� ണു േ��തം, 
തിരുവൻവ�ൂർ, ത�ല�ാ� �ശീകൃ� ണ േ��തം, ഇട��ി 
േദവൻകുള�ര �ശീകൃ� ണ േ��തം, ച�നാേശരി െപരു� 
തൃ��ാപുരം �ശീകൃ� ണ േ��തം, വിതുര, റാ�ി രാമപുരം, 
േചാഴിയേ�ാടു �ശീകൃ� ണ േ��തം, മാ�ുംഗ െകാ�ു ഗുരുവായൂർ 
േ��തം, പൂ�ാർ െകാ�ാരം �ശീകൃ� ണ േ��തം, േകാ�ാ�ല 
�ശീകൃ� ണ േ��തം, േതല�ാടു മഹാവി� ണു േ��തം, മ�ാർമല 
മഹാവി� ണു േ��തം, ക� പമംഗലം അയിരൂർ �ശീമഹാവി� ണു 
േ��തം, െപരുമൺ വട�ട�ു �ശീകൃ� ണ േ��തം, കുടെവ�ൂർ 
േഗാവി�പുരം േ��തം, വലിയകലു�ു �ശീകൃ� ണ േ��തം, 
ചൂേ��ാ�, െത�ൻ ഗുരുവായൂർ, തിരുമു�വാരം മഹാവി� ണു 
േ��തം, ചാല�ുടി �ശീധരമംഗലം �ശീകൃ� ണ േ��തം, േകാ�യം 
തിരുന�ര �ശീകൃ� ണ േ��തം, മാേവലി�ര വലിയ െകാ�ാരം 
ഗുരുവായൂര�ൻ േ��തം, െചറിയഴീ�ൽ കാശിവിശ�നാഥ 
േ��തം,  ൈപനാ� �ശീകൃ� ണ േ��തം, േകാതമംഗലം 
െചറുപുറ�ു �ശീകൃ� ണ േ��തം, തലയാഴം മാട��ി 
�ശീകൃ� ണ േ��തം, ഓണ�ുരു�് �ശീകൃ� ണസ�ാമി േ��തം, 
എഴുപു� �ശീനാരായണപുരം മഹാവി� ണു േ��തം). ആറ�ുള 
അ�ടമിേരാഹിണി വ��ദ�.

13. മാ�പാണം തീർഥ േക��ിൽ വിശു� കുരിശിെn പുക� ചയുെട 
തിരുനാൾ (13, 14).

14.  വിശു� കുരിശിെn പുക� ച. �ീബ െപരു�ാൾ: േകാ�യം മാർ 
ഏലിയ ക�ീ�ഡൽ, തൃ�ൂണി�ുറ നടേമൽ പ�ി. �ീബാ 
ദാസ സമൂഹം വാർഷികം. മാർ ഇ�ാ�ിേയാ� സ�ാ �പഥമൻ 
പാ�തിയർ�ീ�  ബാവായുെട � ഥാനാേരാഹണ വാർഷികം. 

15. കുമാരേകാവിൽ പു� പാഭിേഷകം. പരിശു� വ�ാകുല മാതാ�. 
തൃശൂർ പു�ൻപ�ി ��ു തിരുനാൾ. മല�രയിെല കാേതാലിേ��് 
� ഥാപന�ിെn നൂ�ിയ�ാം വാർഷികം. 

16.  ഏകാദശി�വതം. ക�ിമാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു.
17. �പേദാഷം. വിശ�കർമദിനം. മ�ാേ�രി കൂനൻകുരിശു പ�ി 

െപരു�ാൾ. അംബികാപുരം പ�ി െപരു�ാൾ.
18.  �ാറ��ൽ പ�ിയിൽ കന�കമറിയ�ിെn ദർശന തിരുനാൾ. 
19. െകാ�ം വടയാ�ുേകാ� �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിൽ ഉറിയടി. 

െവ�ൂർേ�ാണം മല�ര കേ�ാലി�ാ പ�ി െപരു�ാൾ. 
20.  മല�ര പുനൈരക� ദിനം. െപരു�ുരു�ി മാർ ബേസലിയ� പ�ി 

െപരു�ാൾ. 
21. ക�ിമാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു. 

�ശീനാരായണഗുരു സമാധിദിനം. നവരാ�തി ആരംഭം (േചാ�ാനി�ര 
േദവീേ��തം, കാവേശരി െകാ�ാളേ�ാ� �ശീകൃ�ണ േ��തം, 
പന�ി�ാ�). തിരുവില�ാമല വില�ാ�ദിനാഥ േ��തം നിറമാല. 
െവ�റ�ാ� �ശീരാമസ�ാമി േ��തം നിറമാല. വിശു� മ�ായി 
സുവിേശഷകൻ. അ�ാപറ�് െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി 
െപരു�ാൾ. േകാവിൽേ�ാ�ം ഉപകാരമാതാവിെn തിരുനാൾ. 

22.  ഹി� റ വർഷാരംഭം. 
23. അൽവാറീ� മാർ യൂലിേയാ� (പ�ിം െസn് േമരീ� 

ഓർ�േഡാ� � പ�ി, േഗാവ). 
24. വ�ാർപാടം പ�ിയിൽ മാതാവിെn തിരുനാൾ (വ�ാർപാട��യുെട 

തിരുനാൾ. േഗാതുരു�ു കടൽവാ�ുരു�് േഹാളി േ�കാ� 
പ�ിയിൽ വിശു� കുരിശിെn മഹത�ീകരണ തിരുനാൾ. അവി��ൂർ 
തിരു�ുടുംബ േദവാലയ �പതി�ഠാതിരുനാൾ. േഗാതുരു�ു 
വ�ംകളി.

25. വല�ാ� െസn് െസബാ� ��ൻ� പ�ിയിൽ മാതാവിെn ദർശന 
തിരുനാൾ. േകാതമംഗലം മാർേ�ാ� െചറിയ പ�ിയിൽ പരിശു� 
യൽേദാ മാർ ബേസലിയ� ബാവായുെട ഓർമെ�രു�ാൾ 
െകാടിേയ�്. മാർ ഇ�ാ�ിേയാ� പേ�താ� തൃതീയൻ 
പാ�തിയർ�ീ� ബാവായുെട ഓർമ.

26.  ഷ�ഠി �വതം. 
27.  മാതാ അമൃതാന�മയി ജ�ദിനം. സിഎ� ഐ ദിനം. വിശു� 

വിൻസn് ഡി േപാൾ. 
28. ദുർഗാ� ടമി. പൂജവ� �. ഫിലിേ�ാ� മാർ െതേയാഫിേലാസിെn 

ഓർമ (ആലുവ തൃ�ു��ു െസമിനാരി). 
29.  മഹാനവമി. ആയുധപൂജ. ചി�വനം ദയറ ക�ീ�ഡലിെല ഏ�ബഹാം 

മാർ �ി�ീ� വലിയ െമ�താെ�ാലീ�യുെട കബറി�േല�ു 
തീർഥയാ�ത. മ�ുറം ആ�ുേനർ� സമാപനം. 

30. വിജയദശമി. വിദ�ാരംഭം (െകാ�ൂർ മൂകാംബിക േ��തം, പന�ി�ാ� 
സരസ�തി േ��തം, തിരുവു��ാ�, േചാ�ാനി�ര േദവീേ��തം). 
മലയാള മേനാരമ യൂണി�ുകളിൽ വിദ�ാരംഭം. ഗുരുവായൂരിൽ 
കൃ� ണനാ�ം അരേ��ം. കിഴ�ിെn വലിയ െമ�താെ�ാലീ� 
ഏ�ബഹാം മാർ �ി�ീസിെn �ശാ�െ�രു�ാൾ (ചി�വനം ദയറ 
ക�ീ�ഡൽ). താസുഅ: 

 രാമപുരം �ശീരാമസ�ാമി േ��ത�ിലും മരേ�ാ�ി�ി �ശീകൃ� ണ 
േ��ത�ിലും മലയിൻകീ� �ശീകൃ� ണ േ��ത�ിലും 
ക� പമംഗലം അയിരൂർ മഹാവി� ണു േ��ത�ിലും േപാരുവഴി 
െപരുവിരു�ി മലനട േ��ത�ിലും ആറാ�്. െകാടുമൺ 
ൈവകു�ഠപുരം േ��തം ആറാ�്; െകാടുമൺ പൂരം. വടയാർ 
ഇള�ാ� ആ�ുേവല. െകാടു��ൂർ േകാഴി��ു മൂടൽ. 
െകാ�ൻകുള�ര ചമയവിള�് (24, 25). ആ�ി�ുഴ�ാ� മീനഭരണി 
ഉ�വം െകാടിേയ�്. െപരു�ാവൂർ ആൽ�ാറ േ��തം െകാടിേയ�്. 

25. �പേദാഷ�വതം. േചല�ര അ�ിമഹാകാളൻകാവു േവല. 
തൃ�ൂണി�ുറ �ശീരാമസ�ാമി േ��ത�ിലും ച�നാേശരി 
വാഴ��ി മഹാേദവ േ��ത�ിലും േകാ�യം ഇറ�ാൽ 
േദവീേ��ത�ിലും കുള�ൂർ േകാല�ുകര ശിവേ��ത�ിലും 
മുതുപിലാ�ാ� പാർഥസാരഥി േ��ത�ിലും കീഴാ�ി�ൽ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
ൈദവമാതാവിേനാടു� വചനി�ു െപരു�ാൾ. മംഗലവാർ� 
തിരുനാൾ. നാലാം മാർേ�ാ�യുെട ഓർമ (ക�നാടു പ�ി). 

27. െപരു�ിനാകുളം േ��ത�ിലും കൂ��ന േ��ത�ിലും 
െചഴു�ാനൂർ േ��ത�ിലും പൂ��ി�ാവു േദവീ േ��ത�ിലും 
തിരുമല കാരേ�ാ� മഹാേദവ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 

28. െകാ�ാര�ര മഹാേദവ േ��ത�ിലും �ാറ��ൽ �ശീബലഭ�ദ 
േ��ത�ിലും  െകാടിേയ�്. 

29. െകാടു��ൂർ കാവുതീ�ൽ. േചർ�് ഭഗവതി േ��തം അശ�തി 
േവല. വല�ുഴി േദവീേ��തം പടയണി. ഉമയന�ൂർ േ��തം 
ആനവാൽ�ിടി. േപാ� പാ�ാംേപാ� �പതി�ഠാദിനം. െകാ���ി 
കാരാ�മ േദവീേ��തം േരവതി ഉ�വം. ചളി�വ�ം പടി. കുഴിേവലി 
സ��ദുർഗാേദവി േ��തം െകാടിേയ�്. ആ�ി�ുഴ�ാ� മീനഭരണി 
ഉ�വം ആറാ�്. ആളൂർ െസn് േജാസ�� പ�ി ��ു തിരുനാൾ. 
െവ�റട െത�ൻ കുരിശുമല തീർഥാടനം ആരംഭം.

30. ഉ�വം �പമാണി�ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. മീനഭരണി 
(െകാടു��ൂർ, ശാർ�ര, േചർ�ല വാരനാടു േദവീേ��തം, 
ആറാ�ുപുഴ പ�ിേശരിൽ േദവീേ��തം, ഭരണി�ാവു 
േദവീേ��തം, േപാണാ� ഭഗവതി േ��തം, ചാഴി�ാ� ഭഗവതി 
േ��തം, ക��ൂർ പുതിയവിള വട�ൻ േകായി�ൽ േദവീേ��തം, 
പനയം േദവീേ��തം, പരവൂർ പു�ി�ൽ �ശീദുർഗാേദവീേ��തം, 
പു�ൂർ കണിയാംെപാ� ക ഭഗവതി േ��തം, െവ�നാടു 
ഭഗവതി േ��തം, ഇടവ കാ�ിൽ ഭഗവതി േ��തം, ഈരയിൽ 
കൂ�ുേ�ൽ േദവീേ��തം, കുളനട േദവീേ��തം, മരുേ�ാർവ�ം 
ഭഗവതി േ��തം, കരിമുള� �ൽ തുരു�ിയിൽ േദവീേ��തം, 
കരുനാഗ��ി വട�ുംതല പനയ�ാർകാവു �ശീഭഗവതി 
േ��തം, െകാ�ംേകാണം മ�ടി ഭഗവതി േ��തം, താഴൂർ ഭഗവതി 
േ��തം, കിട��ൂർ പ�ിമു��ു േദവീേ��തം, കു��ൂർ 
നട� �ാംകു�ു ഭഗവതി േ��തം, െവ�ൂർ ശാ� ത�ുളം 
േ��തം, എരൂർ അ��ി�ി�ാ� േദവീേ��തം, പുനലൂർ 
ഭരണി�ാ� ഭ�ദാേദവി േ��തം, പു�യൂർ പാവി�കുള�ര 
േ��തം, പ�ന ആണുേവലിൽ ഭഗവതി േ��തം, ഓടനാവ�ം 
ക�യിൽ പാല� േ�ാ�ു ഭഗവതി േ��തം, പ�ന മീനാംേതാ�ിൽ 
േദവീേ��തം, പ�ുരു�ി അഴകിയകാവു ഭഗവതി േ��തം, 
പായി�ാടു പു�ൻകാ� ഭഗവതി േ��തം, െവ��ൂർ 
നടയിൽ�ാവു ഭഗവതി േ��തം, പ�ളം ത�യിൽ �രി�ുറം 
ഭഗവതി േ��തം, തിരുവ�ൂർ േദവീേ��തം, െച��ൂർ 
വ�ിമല, നീറക�ല �ശീഭ�ദകാളിേദവീേ��തം, പൂ��ിൻചുവടു 
േദവീേ��തം, പ�ി�ൽ േതാ�ുവ ഭരണി�ാവു േദവീേ��തം, 
ച�നാേശരി കാവിൽ ഭഗവതി േ��തം, ഇളമാടു േദവീ േ��തം, 
വ�ിയാ�ാവു േദവീേ��തം, ഹരി�ാ� പന�ൂർ േദവീേ��തം, 
കാവിൽ ഭഗവതി നട,   മെ�ാ�ു േ��തം, ച��ര േദവീേ��തം, 
പൂ�ാർ നട� �ൽ ഭ�ദകാളി േ��തം, േപരൂർ�ാവു ഭഗവതി 
േ��തം, അട� �ാേ�ാ�, വാ� �ര�ാവു ഭഗവതി േ��തം, 
പനയറ തൃേ�ാരി��ാ� േ��തം, തുരു�ു�ൽ എരു�ി�ാവു 

ഭഗവതിേ��തം, ആനി�ാടു ഭഗവതി േ��തം, ച�നാേശരി 
വാഴ��ി േമാർ�ുള�ര േ��തം, മണർകാ�, ത�ല�ാ� 
മഹാകാളിപാറ േദവീേ��തം, മാേവലി�ര പുതിയകാവു 
േദവീേ��തം, െകാ�ൂർവിള ഭരണി�ാ� േദവീേ��തം, തിരുമല 
കു�മൺഭാഗം േദവീേ��തം). െകാ�േ�ാ� (കന�ാകുമാരി ജി�) 
തൂ�ം. ആ�ി�ുഴ�ാ� ആൾ�ൂ�ം. ശാർ�ര േ��ത�ിലും 
ക�ൂ�ാറ ഭഗവതി േ��ത�ിലും െച�ളം േദവീേ��ത�ിലും 
കുമരകം പുതിയകാ� േദവീേ��ത�ിലും ആറാ�്. െച�ികുള�ര 
അശ�തി ഉ�വം. പ�ളം േതാ��ൂർ പാ�ുപുര�ാ� ഭഗവതി 
േ��തം അശ�തി. എഴുേകാൺ മാടൻകാ� മഹാേദവ േ��തം 
അശ�തി തിരുനാൾ. ഇലവുംതി� മലനട അശ�തി ഉ�വം 
െകാടിേയ�്. എറണാകുളം രവിപുരം �ശീകൃ�ണ  േ��ത�ിലും 
പു��പ അറവുകാ� േ��ത�ിലും കട�ാ�ൂർ േ��ത�ിലും 
മൂേവാ�ുേകാണം �ശീഭ�ദകാളി േ��ത�ിലും പാണാവ�ി 
�ശീക�േഠശ�രം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്.

31. ശബരിമല െകാടിേയ�്. വർ�ല ജനാർദനസ�ാമി േ��ത�ിലും 
തലേയാല�റ�് കാർത�ായനി േ��ത�ിലും െവ�ൂർ 
ആയിരവി�ൻ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. ഹരി�ാ� കരുവാ� 
വില�ാൽ േദവീേ��തം ആറാ�്. പ�ളം ത�യിൽ �രി�ുറം 
ഭഗവതി േ��തം കാർ�ിക മേഹാ�വം, തൂ�ം. േകേ�രി 
പറ�ൂ�ാവു പൂരം. പനയം േദവീേ��തം ഉ�വം. കടലാേശരി 
കാർ�ിക പുറ�ാ�.

  ø-fÞ-Ì-tX-

  æμÞ-ˆ-ÕV-×Þ-ø¢-Í¢-

 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-   Îâ-KÞ¢- ²Þ-Ã¢-   dÖà-ÈÞ-øÞ-Ï-Ã-·á-øá- ¼-Ï-Lß--

  dÖà-ÈÞ-øÞ-Ï-Ã-·á-øá- Ø-ÎÞ-Çß-

ÈÞ-ÜÞ¢- ²Þ-Ã¢-
ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

   Î-ÃV-μÞ-¿í æÉ-øá-KÞ-Z-

 ¦-ù-zá-{- ÕU¢-μ-{ß-

 º-G-Oß-ØbÞ-Îß- ¼-Ï-Lß--

  ¥-Îã-ÄÞ-È-w-Î-Ïß- ¼-z-Æß-È¢-

  dÖà-μã-×íÃ- ¼-Ï-Lß--

  Õß-Öb-μV-N- Æß-È¢-

   Ùß-¼íù- ÕV-×Þ-ø¢-Í¢--

  Øß-®-Øíæ®- Æß-È¢-

   ÆáV-·Þ-×í¿-Îß-     Î-ÙÞ-È-Õ-Îß-     Îá-Ù-V-ù¢-

   Õß-¼-Ï-Æ-Ö-Îß-
ÌÞ--Cí ¥-Õ-Çß-



   ²-μíç¿Þ-ÌV-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

Îá-ÙâV-JBZ--

 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß      ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß      ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß      ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

 È-Õ-¢-ÌV-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
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øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
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1
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2
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3
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6
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    È-Õ¢--ÌV- NOVEMBER1193   Äá-ÜÞ¢--- ê Õã-Öíºß-μ¢----
1939 μÞV-Jß-μ----- ë  ÎÞV-·-ÖàV-×¢-----, 1439 Ø-ËV-  ê ù. ¥-ŒW-

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am

1 2 3 4 5 6 7
15 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
33/11
49/45

9
10 16 ¥-Õß-G¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
36/33
51/14

10
11 17 º-Ä-Ï¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
38/30
51/11

11
12 18 Éâ-øá-øá-GÞ-Äß-

º-ÄáV-Æ-Öß-
38/40
49/12

12
13 19 ©-JãGÞ-Äß- 36/52

45/16
13
14 20  çø-Õ-Äß-

dÉ-Å-Î-
33/25
39/46

14
15 21 ¥-Öb-Äß-

Æbß-Äà-Ï-
28/59
33/25

15
16

8 9 10 11 12 13 14
22 Í-ø-Ãß-

Äã-Äà-Ï-
24/12
26/44

16
17 23 μÞV-Jß-μ-

º-ÄáV-Åß-
19/23
20/02

17
18 24 çøÞ-Ùß-Ãß-

É-F-Îß-
14/40
13/26

18
19 25 Î-μÏß-ø¢-

×-×íÀß-
10/01
06/56

19
20 26

Äß-øá-ÕÞ-Äß-ø-
Ø-ÉíÄ-Îß-
¥-×í¿-Îß-

05/58
00/51
56/42

20
21 27 Éá-ÃV-Ä¢-

È-Õ-Îß-
03/34
52/47

21
22 28 ÉâÏ¢-

Æ-Ö-Îß-
01/29
49/30

22
23

15 16 17 18 19 20 21
29

¦-Ïß-Üc¢-
Î-μ¢-
¯-μÞ-Æ-Öß-

00/06
59/31
47/05

23
24 30 Éâ-ø¢-

ÆbÞ-Æ-Öß-
59/46
45/29

24
25 1 ©-dÄ¢-

dÄ-çÏÞ-Æ-Öß-
60/00
44/44

25
26 2 ©-dÄ¢-

º-ÄáV-Æ-Öß-
00/51
44/56

26
27 3 ¥-J¢- 02/52

46/06
27
28 4 ºß-Jß-ø-

dÉ-Å-Î-
05/52
48/23

28
29 5 çºÞ-Äß-

Æbß-Äà-Ï-
10/00
51/50

29
30

22 23 24 25 26 27 28
6  Õß-ÖÞ-~¢-

Äã-Äà-Ï-
15/15
56/26

30
1 7 ¥-Èß-Ý¢-

º-ÄáV-Åß-
21/32
60/00

1
2 8 Äã-çA-G-

º-ÄáV-Åß-
28/41
02/05

2
3 9 Îâ-Ü¢-

É-F-Îß-
36/18
08/26

3
4 10 Éâ-øÞ-¿¢-

×-×íÀß-
43/56
14/59

4
5 11 ©-dÄÞ-¿¢-

Ø-ÉíÄ-Îß-
51/00
21/10

5
6 12 Äß-øá-çÕÞ-Ã¢-

¥-×í¿-Îß-
56/55
26/21

6
7

29 30 31
13 ¥-Õß-G¢-

È-Õ-Îß-
60/00
30/04

7
8 14 ¥-Õß-G¢-

Æ-Ö-Îß-
01/19
31/55

8
9 15 º-Ä-Ï¢-

¯-μÞ-Æ-Öß-
03/23
30/51

9
10

²-μíç¿Þ-ÌV 2017

ø 17ê15¾ Äá-ÜÞ¢
-μ---á- 13ê24½ μ-Kß-
Ìá- 13ê44 Äá-ÜÞ¢-
Öá- 9ê37¾ μ-Kß-
Î- 26ê22-½ Ç-Èá--

Ø-

º-Öß- Öá- μá-

Î-  ·á-
ø-

Ìá-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.13 6.17 6.19 6.11 6.13 6.14
2 6.13 6.17 6.19 6.11 6.12 6.14
3 6.13 6.17 6.19 6.10 6.11 6.13
4 6.13 6.17 6.19 6.10 6.11 6.13
5 6.13 6.17 6.19 6.09 6.10 6.12
6 6.13 6.17 6.19 6.08 6.10 6.11
7 6.13 6.17 6.19 6.08 6.09 6.11
8 6.13 6.17 6.19 6.07 6.09 6.10
9 6.13 6.17 6.19 6.07 6.08 6.09
10 6.13 6.17 6.19 6.06 6.07 6.09
11 6.13 6.17 6.20 6.06 6.07 6.08
12 6.13 6.17 6.20 6.05 6.06 6.08
13 6.13 6.17 6.20 6.05 6.05 6.07
14 6.13 6.17 6.20 6.04 6.05 6.07
15 6.13 6.17 6.20 6.04 6.04 6.06
16 6.13 6.17 6.20 6.03 6.04 6.06
17 6.13 6.18 6.20 6.02 6.04 6.05
18 6.13 6.18 6.20 6.02 6.04 6.05
19 6.13 6.18 6.20 6.01 6.03 6.04
20 6.13 6.18 6.20 6.01 6.02 6.04
21 6.13 6.18 6.21 6.00 6.02 6.03
22 6.13 6.18 6.21 6.00 6.01 6.03
23 6.13 6.18 6.21 6.00 6.01 6.02
24 6.13 6.18 6.21 6.00 6.01 6.02
25 6.13 6.19 6.21 5.59 6.01 6.01
26 6.13 6.19 6.21 5.59 6.00 6.01
27 6.13 6.19 6.21 5.59 6.00 6.00
28 6.14 6.19 6.21 5.58 5.59 6.00
29 6.14 6.19 6.22 5.58 5.59 6.00
30 6.14 6.19 6.22 5.58 5.58 5.59
31 6.14 6.19 6.22 5.57 5.58 5.59

È-Õ¢-ÌV- 2017

º- -

ø 16ê15- Õã-Öí-ºß-μ¢
μá- 29ê57 Äá-ÜÞ¢---

Ìá- 1ê46 Õã-Öí-ºß-μ¢
Ì-á- 24ê18½ Ç-Èá-
Öá- 2ê45¾ Äá-ÜÞ¢

Öá- 26ê39 Õã-Öí-ºß-μ¢

Ø-

Öß-

Î--
ø- ·á-
Ìá-

μá- Öá-

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.16 3.35 6.17 7.27 5.06 6.16
6 12.15 3.33 6.14 7.24 5.06 6.15
11 12.13 3.33 6.10 7.21 5.06 6.15
16 12.12 3.33 6.08 7.19 5.06 6.15
21 12.11 3.32 6.05 7.16 5.06 6.17
26 12.11 3.32 6.04 7.15 5.06 6.18

ÈÎØ¡μÞ-øØÎÏ¢- (Ø¡xÞX-ÁÞV-Á¡)
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.10 3.31 6.02 7.14 5.07 6.19

6 12.11 3.31 6.01 7.13 5.08 6.21
11 12.11 3.31 6.00 7.13 5.09 6.22
16 12.12 3.31 6.00 7.13 5.10 6.24
21 12.13 3.32 6.00 7.14 5.12 6.26
26 12.14 3.33 6.00 7.15 5.14 6.28

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

16 ÉμW 12.22 Èá Õã-

Öíºß-μ ø-Õß-Ø¢-dμÎ¢. 6 

-É-μW- 01.40 Èá- Õß-ÖÞ-~¢ 

¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 19 

øÞ-dÄß- 07.40 Èí ¥-Èß-Ý¢ 

¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß-  ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

- -Äß-øá. æμÞ-ºîß- çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.
1 6.15 6.20 6.23 5.57 5.58 5.59
2 6.15 6.20 6.23 5.57 5.58 5.59
3 6.15 6.20 6.23 5.57 5.57 5.58
4 6.15 6.21 6.23 5.57 5.57 5.58
5 6.15 6.21 6.24 5.56 5.57 5.58
6 6.16 6.21 6.24 5.56 5.57 5.58
7 6.16 6.21 6.24 5.56 5.57 5.58
8 6.16 6.22 6.24 5.56 5.57 5.58
9 6.16 6.22 6.25 5.56 5.56 5.57
10 6.16 6.22 6.25 5.56 5.56 5.57
11 6.17 6.23 6.25 5.56 5.56 5.57
12 6.17 6.23 6.26 5.56 5.56 5.56
13 6.17 6.23 6.26 5.55 5.56 5.56
14 6.17 6.24 6.26 5.55 5.56 5.56
15 6.18 6.24 6.26 5.55 5.56 5.56
16 6.18 6.25 6.27 5.55 5.56 5.55
17 6.18 6.25 6.27 5.55 5.56 5.55
18 6.19 6.26 6.27 5.55 5.56 5.55
19 6.19 6.26 6.28 5.55 5.56 5.55
20 6.19 6.27 6.28 5.55 5.57 5.55
21 6.20 6.27 6.29 5.56 5.57 5.56
22 6.20 6.28 6.29 5.56 5.57 5.56
23 6.21 6.28 6.30 5.56 5.57 5.56
24 6.21 6.29 6.30 5.56 5.57 5.56
25 6.22 6.29 6.31 5.56 5.57 5.57
26 6.22 6.29 6.31 5.57 5.57 5.57
27 6.22 6.30 6.32 5.57 5.58 5.57
28 6.23 6.30 6.32 5.57 5.58 5.57
29 6.23 6.31 6.33 5.57 5.58 5.58
30 6.24 6.31 6.33 5.57 5.58 5.58

   ²-μíç¿Þ-ÌV- OCTOBER1193   μKß--- ë Äá-ÜÞ¢----
1939  ¦-Öbß-È¢---- ë μÞV-Jß-μ----, 1439  Îá-ÙV-ù¢--  ê Ø-ËV-

 Äá-ÜÞ¢-

  æÕ-Gß-çAÞ-Gí ¦-Ïß-Üc¢-

 çμ-ø-{-Mß-ù-Õß-

  Öß-Öá-Æß-È¢-

   ·á-øá-ÕÞ-ÏâV- ¯-μÞ-Æ-Öß-

 Õã-Öíºß-μ¢-

Î-HÞ-ù-ÖÞ-Ü- ¦-Ïß-Üc¢--

Îá-ÙâV-JBZ--

Æà-ÉÞ-Õ-Üß-

 ·Þ-tß-¼-Ï-Lß--

 ø-IÞ¢- Ö-Èß-
Ì-Þ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 Î-m-Ü-μÞ-Ü¢- ¦-ø¢-Í¢-

   ø-IÞ¢- Ö-Èß-
Ì-Þ-Cí ¥-Õ-Çß-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-  øÞ-Ïß-ø-È-ˆâV- Î-Ü-μ-Ï-x¢-

( ̄ -dÉß-W- ÎÞ-Ø-Jß-æÜ--- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

( ̄ -dÉß-W- ÎÞ-Ø-Jß-æÜ--- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

(çÖ-×¢- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-ZkAí-   È-Õ-¢-ÌV-- - ÎÞ-Ø-Jß-æa  çμÞ-{¢- μÞ-Ãá-μ-)

2017

2017

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

17 É-μW- 12.35 Èá Äá-ÜÞøÕß-

Ø¢-dμÎ¢. 10 øÞ-dÄß- 07.03 Èá 

ºß-Jßø ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢. 

24 øÞÕß-æÜ- 05.28 Èá çºÞ-

Äß ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

 ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

വിവാഹം: 17� 07.30 – 08.18, 08.30 – 10.28.
വ�ാ�ാ�ം: 11� 08.00 – 08.34.

വിവാഹം: ��ി� 08.30 – 09.25.
വ�ാ�ാ�ം: ��ി� 08.00 – 09.25; 10� 08.37 – 08.52;
 24� 07.00 – 07.58; 29� 07.00 – 07.39.

1.  ആശുറ: (മുഹർറം). ഏകാദശി �വതം. വിശു� െകാ�ു േ�തസ�. 
മാർ ആദായി �ീഹ: േപാർ�ുളം മാർ ആദായി �ീഹ പ�ി 
െപരു�ാൾ. േഫാർ�് െകാ�ി സാ�ാ�കൂ� ബസിലി�യിൽ 
െകാ�മാതാവിെn തിരുനാൾ. എറണാകുളം െസn് േമരീ� 
ബസിലി�യിൽ തുറമുഖമാതാവിെn ദർശന തിരുനാൾ. കലൂർ 
െപാ��ുഴി പ�ി െപരു�ാൾ. 

2.  ഗാ�ി ജയ�ി. ആല�ുഴ മു���ൽ �ശീരാജരാേജശ�രി 
േ��തം െകാടിേയ�്. കാവൽ മാലാഖമാർ. കു�ളം െസn് 
ൈമ�ിൾ� പ�ി: പാദുകാവൽ തിരുനാൾ.  േകാതമംഗലം 
മാർേ�ാ� െചറിയ പ�ിയിൽ ക�ി ഇരുപതാം തീയതി 
െപരു�ാൾ. 

3.  �പേദാഷം. കാ�ൂർ െസn് ൈമ�ിൾ� െഫാേറാന പ�ി 
െപരു�ാൾ. പഴ�ി െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി 
െപരു�ാൾ. മാർ ബേസലിയ� യൽേദാ കാേതാലി�ാ 
ബാവായുെട ഓർമ (േകാതമംഗലം െചറിയ പ�ി, 
കുഴി�ാ�ുകു�ു െസn് േമരീ� പ�ി). െശമഓൻ മാർ 
ദിവ�ാസിേയാ� (കടുംഗമംഗലം പ�ി). 

4.  വിശു� �ഫാൻസി� അസീസി. 
5.  മാഹി െസn് െതേരസാ� പ�ി െപരു�ാൾ െകാടിേയ�്.
7.  ജപമാല രാ� ഞിയുെട തിരുനാൾ. മാർ സർഗീ�, മാർ 

ബാേ�ാ� സഹേദ�ാരുെട ഓർമ.
8.  എറണാകുളം െസn് �ഫാൻസി� അസീസി ക�ീ�ഡൽ: 

വിശു� �ഫാൻസി� അസീസിയുെട തിരുനാൾ.
9.  ൈദവദാസൻ മാർ മാത�ു കാവുകാ� ചരമ ദിനം (ച�നാേശരി 

െമ�താെ�ാലീ�ൻ പ�ി). 
10.  ആർ�് ബിഷ� ബനഡി� � മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� ചരമദിനം 

(തിരുവന�പുരം മല�ര ക�ീ�ഡൽ). 
11.  ആല�ുഴ മു���ൽ �ശീരാജരാേജശ�രി േ��തം ആറാ�്. 
12.  കുടമാളൂരിൽ അൽേഫാൻസാ�യുെട തിരുനാൾ. യൂഹാേനാൻ 

മാർ അ�ാനാസിേയാ� എ�ി� േകാ�യുെട ഓർമ (െപരുനാ� 
ബഥനി ആ�ശമം). ഫീലിേ�ാ� മാർ ദിവ�ാസിേയാ� 
നാലാമെn ഓർമ (േച�ാടു പ�ി).

13.  എളംകുളം ഫാ�ിമമാതാ പ�ിെപരു�ാൾ. 
14.  ആയില�ം (െവ�ിേ�ാടു നാഗരാജ േ��തം, ഉദയംേപരൂർ 

ആേമട മംഗലം, പുതു�ുളം നാഗരാജ േ��തം, മണ�ല 
�ശീനാഗയ�ി�ാവു േ��തം, പാ�ുംേമ�ാ�, 
പാതിരാ�ു�ം, തിരുവില�ാമല പാ�ാടി പാ�ുംകാ�, 
വട�ു�ാ�). പരിശു� ഏലിയാ� തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീ� 
ബാവായുെട ജ�ദിനാചരണം (മ�ിനി�രയിൽ അഖ� 
�പാർഥന).

15. ഏകാദശി�വതം. വിശു� അ� േ�തസ�. െകാര�ി മു�ിയുെട 
തിരുനാൾ. െകാേ��ാ� െസn് േമരീ� പ�ി: പരിശു� 
ഫാ�ിമനാഥാ തിരുനാൾ. വട�ാേ�രി െഫാേറാന പ�ി: 
െസn് �ഫാൻസി� േസവ�ർ തിരുനാൾ.

16.  തുലാമാസ പൂജ��ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. വാ� �െ�� 
ൈദവദാസൻ േതവർപറ�ിൽ കു��െn ചരമദിനം (രാമപുരം 
പ�ി). 

17. �പേദാഷം. രായിരന�ൂർ മലകയ�ം. കാേവരി സം�കമണ 
� നാനം. അേ��ാഖ�യിെല വിശു� ഇേ�ഷ��. മുടി�ൽ 
ദർഗാെഷരീഫിൽ ആ�ുേനർ�. 

18.  ദീപാവലി. നരകചതുർദശി. വിശു� ലൂ�ാ സുവിേശഷകൻ. 
മാർ ലൂേ�ാ� ഏവൻ േഗലി� തായുെട ഓർമ. 

19. തുലാവാ� (തിരുെന�ി). കടലാേശരി പിഷാരി�ൽ 
വാവാറാ�്. വര� �ൽ വാവുബലി. െപരുെവ�് പാല�ു�ി 
പാലൂർ ശിവേ��തം വാവാറാ�്. ആലു�ൽ വാവുേവല. 
തിരുവന�പുരം �ശീപ�നാഭസ�ാമി േ��ത�ിൽ െകാടിേയ�്. 
കുരിശിെn വിശു� പൗേലാ�. 

20.  ബാബിെn ജ�ദിനം. 
21.  തുലാമാസ പൂജ��ു േശഷം ശബരിമല നട അട��ു�ു. 
22.  അ�ഴ�ാ� ആ�ശമ�ിൽ അ� േ�തസ�യുെട തിരുനാൾ. 

മാർ ബേസലിയ� ശ�ക� കാേതാലി�ാ ബാവായുെട ഓർമ 
(ക�നാടു പ�ി). 

23. കാരാ�ുഴ ശാ�താംകാവിൽ കളഭാഭിേഷകം. മാർ യാേ�ാ� 
�ീഹയൂെട ഓർമ. േതവല�ര മർ�മറിയം ഓർ�േഡാ�� 
പ�ി: മാർ ആേബായുെട െചറിയ െപരു�ാൾ. 

24. ഈ� �് േചരാന�ൂർ െസn് േസേവ�� � പ�ിയിൽ വിശു� 
റ�ാേയൽ, മിഖാേയൽ മാലാഖമാരുെട തിരുനാൾ. ഒ�ൂർ 
െസn് ആnണീ� െഫാേറാന പ�ിയിൽ വിശു� റ�ാേയൽ 
മാലാഖയുെട തിരുനാൾ. 

25. തൃ�ൂണി�ുറ അ�ലം ക�ിയ ഉ�വം. 
26. �ക�ഷ�ഠി (െകാടു�റ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം, 

ഒളമ�ം ഉറവ�ാറ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം) ന�ിേയാ� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം ശൂരസംഹാര ഉ�വം (26, 27). 
വഴി�ട� കാരേ�ാ� േദവീേ��തം പു�രി ഉ�വം. 

28. തിരുവന�പുരം �ശീപ�നാഭസ�ാമി േ��ത�ിൽ ആറാ�്. 
െന�ുവാ� ധന��രി േ��തം നിറമാല ഉ�വം. വിശു� 
യൂദാതേദവൂ� �ീഹ. കൂ�ാ�ുകുളം ടൗൺ കേ�ാലി�ാ 
പ�ി: യൂദാ�ീഹയുെട തിരുനാൾ. പാ�ാ�ുട വലിയ പ�ി 
െപരു�ാൾ (28, 29). കുരീ�ാ� യൂദാ �ീഹ പ�ി ഊ�ു 
തിരുനാൾ. െന�ിേമാളം െസn് േമരീ� പ�ി: മാർ കൗമയുെട 
ഓർമെ�രു�ാൾ. 

29. വ�ം പ�ി: വിശു� അ� േ�തസ�യുെട തിരുനാൾ.
30. എഴുപു� പാറായി��ി: െസn് റാേഫൽ തിരുനാൾ. 
31. ഏകാദശി �വതം. ഉ�ാൈനകാദശി. കു�േ�രൂർ െസn് 

�ഗീേഗാറിേയാ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി െപരു�ാൾ (31, 
നവംബർ ഒ�്). 

1.  േകരള�ിറവി. �പേദാഷം. ഉ�ാനദ�ാദശി. സകല 
വിശു�രുെടയും ഓർമ. ബേസലിയ� മാർേ�ാ� പൗേലാ� 
ദ�ിതീയൻ കാേതാലി�ാ ബാവായുെട � ഥാനാേരാഹണ 
വാർഷികം. േകരള അസീസി പു�ൻപറ�ിൽ െതാ��െn 
ചരമ വാർഷികം (എടത� െസn് േജാർ� െഫാേറാന പ�ി). 

2.  പരുമല െപരു�ാൾ (വിശു� ഗീവർഗീ� മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� 
തിരുേമനിയുെട ഓർമ). കടവിൽ പൗേലാ� മാർ 
അ�ാനാസിേയാസിെn ഓർമ (ആലുവ തൃ�ു��ു 
െസമിനാരി). സകല മരി�വരുെടയും ഓർമ. െപരു�ി�ി 
സിംഹാസന പ�ിയിലും മുള�ുരു�ി കാേതാലിേ��് 
െസnറിലും ക�നാ� മാർ �ഗിേഗാറിേയാ� ആ�ശമ 
ചാ�ലിലും പരുമല തിരുേമനിയുെട ഓർമ. തു�മൺ െസn് 
േമരീ� ഓർ�േഡാ� � ക�ീ�ഡലിൽ പരിശു� പരുമല 
തിരുേമനിയുെട ഓർമെ�രുനാൾ (2, 3). കുറു�ംപടി െസn് 
േമരീ� ക�ീ�ഡലിൽ തുലാം 20 െപരു�ാൾ. 

3.  ഭ�താന�ഗുരു സമാധി. കാ�കാ�ാൽ മാർ ഇേ�ഷ�� പ�ി 
െപരു�ാൾ. മര� മൂേ�ടം പ�ിയിൽ പുണ�േ�ാകനായ 
വാകയിൽ അ�െn ചരമവാർഷികാചരണം (3, 4).

4.  ഗുരു നാനാ� ജയ�ി. 
5. കൂേദാ� ഈേ�ാ ഞായർ: തൃശൂർ വലിയ പ�ി 

െപരു�ാൾ. വിശു� എലിസബ�്. വിശു� സഖറിയാ�. 
ചാലിേശരി െസn് ഔേഗൻ� പ�ി ഓർമെ�രു�ാൾ (5, 6). 
� െതഫാേനാ� മാർ േതേവാേദാസിേയാ� (ഭിലാ� െസn് 
േതാമ� ആ�ശമം). കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന 
പ�ിയിൽ പന�ുഴ� �ൽ വലിയ�െn േനർ�, �ശാ�ം. 

6.  െനടു�ാേശരി െസn് േജാർ� പ�ിയിൽ വയലി�റ�ിൽ 
മാർ �ഗീേഗാറിേയാ� ഓർമെ�രു�ാൾ. ഗീവർഗീ� മാർ 
�ഗിേഗാറിേയാസിെn ഓർമ (ആലുവ തൃ�ു��ു െസമിനാരി). 

8.  ബേസലിയ� മാർേ�ാ�ാ മാത�ൂ� �പഥമൻ കാേതാലി�ാ 
ബാവായുെട ഓർമ (േകാ�യം േദവേലാകം അരമന). 

10. പഴയ�ൂർ ഭഗവതി േ��തം നിറമാല. 
11. മ�ാറശാല ആയില�ം. 
12. ഹൂേദാ� ഈേ�ാ ഞായർ. കു�റ േകാ��ുറം �കി� തുരാജ 

പ�ി: പാദുകാവൽ െപരു�ാൾ (12 – 19). തൃശൂർ ലൂർ� 
പ�ിയിൽ ലൂർദു മാതാവിെn തിരുനാൾ. കരിമുകൾ മാർ 
�ഗീേഗാറിേയാ� പ�ി െപരു�ാൾ. ബഹാവു�യുെട 
ജ�ദിനം. 

13. സ�ർണനാവുകാരൻ മാർ ഈവാനിേയാസിെn ഓർമ.
14. ഏകാദശി �വതം. ഗുരുവായൂരിൽ മ�ലശു�ി (14, 15). 

ശിശുദിനം. മാർ ഫിലിേ�ാ� �ീഹയുെട ഓർമ. െപ�ാമു�് 
െസn് പീേ�� � ആൻ� െസn് േപാൾ� പ�ി െപരു�ാൾ.. 

15. �പേദാഷം. മ�ല പൂജ �പമാണി�ു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. 
കൃ� ണഗീതി ദിനം (ഗുരുവായൂർ). 

16. മ�ലകാലം ആരംഭം (ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ, ഡൽഹി 
േരാഹിണി അ�� േ��തം, െബംഗളൂരു ജാലഹ�ി അ�� 
േ��തം). ഗുരുവായൂർ പ�ഗവ�ം (ഇ�ു മുതൽ 40 ദിവസം). 
ആറ�ുള പ��ു കളഭം (16 – 27). ഓ�ിറ പ��ു വിള�് (16 
– 27). പാ�ുംേമ� �ാ�ു നൂറും പാലും. കടവ�ൂർ അേന�ാന�ം. 
ൈദവദാസൻ ഫാ. ഔേറലിയൻ ചരമ വാർഷികം (മ�ു�ൽ 
കർമലീ� ആ�ശമ േദവാലയം). 

17. െവ�ുകാ� മാതൃ - േദ - േദവൂ� പ�ി െപരു�ാൾ െകാടിേയ�്. 
സീതേ�ാ� െസn് �ഗിേഗാറിേയാ� പ�ി െപരു�ാൾ (17, 18). 

18.  തൃ�ൂണി�ുറ �ശീപൂർണ�തയീശ േ��ത�ിൽ 
വൃ�ചിേകാ�വം െകാടിേയ�്. ആർ�ൂ�ര 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം ഉ�വം (18 – 25).

19. അഴീേ�ാടു മാർേ�ാ� തീർഥാടന േക��ിൽ ഭാരത 
�പേവശന തിരുനാൾ െകാടിേയ�്.  

20. നവി മുംൈബ െനരൂൾ അ�� േ��തം െകാടിേയ�്. 
േപാ�ാനി�ാ� െസn് േമരീ� യാേ�ാബായ പ�ി 
െപരു�ാൾ (20, 21). വ��നായ ഫാ. ആ�ലിെn ചരമ ദിനം. 
ഇേ�ാ� മാർ പീല� സിേനാ� (പ�നാപുരം താേബാർ 
ദയറ). 

21. കന�ക മറിയ�ിെn കാ� ചവ� പു തിരുനാൾ. ബിഷ� മാർ 
െസബാ� ��ൻ വയലിൽ ചരമ ദിനം (പാലാ ക�ീ�ഡൽ). 

23. േമൽ�ു�ൂർ ദിനം. സത�സായി ജയ�ി. എള�ു��ുഴ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം െകാടിേയ�്. ചാലിേശരി െസn് 
പീേ�� � ആൻ� െസn് േപാൾ� യാേ�ാബായ പ�ി 
െപരു�ാൾ (23, 24). േപാ�ാനി�ാ� ഉ�ിണി�ു�ു െസn് 
േമരീ� ഓർ�േഡാ� � പ�ി െപരു�ാൾ (23, 24). 

24. കുമാരഷ�ഠി �വതം (എരവിമംഗലം സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം, തളി പി�ാലി�ു�ു സു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം). അയിരൂർ െസn് ആnണീ� പ�ി െപരു�ാൾ (24 
– 26). ഇരി�ാല�ുട നിത�ാരാധനാേക��ിൽ �കി� തുരാജ 
തിരുനാൾ. സഭാേജ�ാതി� പുലിേ�ാ�ിൽ േജാസ� മാർ 
ദിവ�ാസിേയാസിെn ഓർമ (േകാ�യം പഴയ െസമിനാരി). 
േഡാ. പൗേലാ� മാർ �ഗിേഗാറിേയാസിെn ഓർമ (േകാ�യം 
പഴയ െസമിനാരി). കു�ംകുളം കിഴേ� െസn് േതാമ� 
പു�ൻപ�ി: പുലിേ�ാ�ിൽ ഒ�ാം െമ�താെ�ാലീ�യുെട 
ഓർമ (24, 25).

25. കുമാരന�ൂർ േദവീേ��തം െകാടിേയ�്. തൃ�ൂണി�ുറ 
�ശീപൂർണ�തയീശ േ��ത�ിൽ വൃ�ചിേകാ�വം ആറാ�്. 

26. ൈദവമാതാവിേനാടു� അറിയി�ിെn ഞായർ. താെന 
തി�ുജിനിവാഡി പരിശു� വിജയമാതാ േദവാലയ െപരു�ാൾ. 
പരിയാരം െസn് േജാർ� പ�ി: കാണി�മാതാവിെn 
തിരുനാൾ. തൃശൂർ പു�ൻ പ�ി: വ�ാകുലമാതാവിെn 
�പതി� ഠ തിരുനാൾ. െകാ�ാൽ െസn് ആnണീ� പ�ി 
െപരു�ാൾ. അഴീേ�ാടു മാർേ�ാ� തീർഥാടന േക��ിൽ 
ഭാരത �പേവശന തിരുനാൾ. െവ�ുകാ� മാതൃ - േദ - േദവൂ� 
പ�ി െപരു�ാൾ സമാപനം.

27. ഓ�ിറ പ��ു വിള�് സമാപനം. ആറ�ുള പ��ു കളഭം 
സമാപനം. അ�ല�ുംകാല മാർ യാേ�ാ� ബുർദാന 
പ�ി െപരു�ാൾ  (27, 28). ഇരി�ാല�ുട ൈ�ക� �് ആ�ശമ 
േദവാലയം: �കി� തുരാജ തിരുനാൾ. ആ��ൂർ പ�ി 
െപരു�ാൾ. ഞാറ��ൽ �കി� തുരാജാ പ�ി െപരു�ാൾ.

28. ആലുവ �ശീകൃ�ണ േ��തം െകാടിേയ�്. ആ�ാന�ഗുരു 
ജയ�ി. മാർ യാേ�ാ� ബുർദാനയുെട ഓർമ. െനടുംകു�ം 
െസn് േജാൺ� ബാ��ി��് െഫാേറാന പ�ി െപരു�ാൾ.

29.  ൈവ�ം മഹാേദവ േ��ത�ിൽ െകാടിേയ�്. േപാ�ാനി�ാ� 
െസn് േസേവ�� � പ�ി ഇടവക മധ�� ഥ തിരുനാൾ (29, 30). 

30. ഏകാദശി �വതം: ഗുരുവായൂർ, േതാ�ുവ ധന��രി 
േ��തം, കാവേശരി െകാ�ാളേ�ാ� �ശീകൃ�ണ 
േ��തം. തിരുവില�ാമല പുനർജനി നൂഴൽ. കുറി�ി�ാനം 
പൂ�ൃേ�ാവിൽ േ��ത�ിൽ ഏകാദശി വിള�്. വിശു� 
അ�േയാ� �ീഹ. അർ�ു�ൽ ബസിലി� മധ��ഥ 
തിരുനാൾ.

15. െകാ�ം പൂരം. അമനകര ഭരതസ�ാമി േ��തം �പതി�ഠാദിനം. ദു:ഖ 
ശനി. 

16. ഈ��ർ. വലിയേനാ�ു വീടൽ. ര�ാം മാർേ�ാ�യുെട 
ഓർമ (നിരണം വലിയ പ�ി). എ�ാം മാർേ�ാ�യുെട ഓർമ 
(പു�ൻകാവു ക�ീ�ഡൽ). രാമമംഗല�ു വിഷുവിള�്. പ�ിയൂർ 
േ��ത�ിലും വടേ��ര മറവ�ുരു�് �ശീകുമാരഗേണശമംഗലം 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. 

17. ഗീവർഗീ� മാർ പീല� സിേനാ� (പു�ൻകാ� ക�ീ�ഡൽ). 
18. ശബരിമല നട അട� �ു�ു. മുരിയമംഗലം നരസിംഹസ�ാമി േ��തം 

ആറാ�്. 
19. തിരുവാർ�ിൽ അ�ാം പുറ�ാ�. നീ�കര പരിമണം േ��തം 

െകാടിേയ�്. െവളു�ൂർ നേ�ാർ�ാ� േ��തം ഗണപതി 
�പതി�ഠാദിനം. 

20. െകാ�ാര�ര മഹാഗണപതി േ��ത�ിലും െതാടുപുഴ 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും അരി�ൂർ കൂ�ാല മഹാവി�ണു 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. കടു��ൂർ നരസിംഹസ�ാമി 
േ��ത�ിലും തിരുമൂഴി�ുളം ല�്മണെ�രുമാൾ 
േ��ത�ിലും എറണാകുളം ചി�ൂർ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
െവളിയ�ുനാ� ത�വിദ�ാപീഠം േ��ത�ിലും മരുേ�ാർവ�ം 
ധന��രി േ��ത�ിലും പാണാവ�ി എട��ഴി �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും ഓണ�ുരു�ു �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
തിരുവ�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും അമനകര 
ഭരതസ�ാമി േ��ത�ിലും ആറാ�്. വിശു� ഗീവർഗീ� സഹദയുെട 
തിരുനാൾ:  െപരു�ി�ി സിംഹാസന പ�ി, കുലയ�ി�ര െസn് 
േജാർ� പ�ി. 

21. കഴ�ൂ�ം മഹാേദവ േ��തം െകാടിേയ�്. കട�നി� വലിയ 
പടയണി. േപേരടം മഹാേദവ േ��തം അവി�ം തിരുനാൾ ഉ�വം. 
മെ�ാ�ു േ��ത�ിലും ൈവ�ം ടിവി പുരം �ശീരാമസ�ാമി 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. യൂഹാേനാൻ മാർ ഇവാനിേയാ�: 
െച��ൂർ പഴയ സുറിയാനി പ�ിയിൽ �ശാ�െ�രു�ാൾ (21, 22). 
കാരിേ�ാ� െസn് േമരീ� പ�ി െപരു�ാൾ (21, 22). റിദ�ാൻ ആദ� 
ദിനം. 

22. മുതലമൂലഭാഗം അർധനാരീശ�ര േ��ത�ിലും ൈവ�ം 
തിരുമൂഴി�ുളം ല�്മണ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. െതാഴിയൂർ 
െസn് േജാർ� ഭ�ദാസന പ�ിയിൽ മാർ ഗീവർഗീ� സഹദയുെട 
ഓർമ (22, 23). മൂ�ാം മാർേ�ാ� (കട�നാടു പ�ി). 

23. ഏകാദശി�വതം. പ�ാമുദയം (മണർകാ�, ശാർ�ര േ��തം, 
അ�ല�ുഴ �ശീകൃ� ണ േ��തം, െതാടുപുഴ പുതു�ുളം 
നാഗരാജ േ��തം, ഒളശ പൂവാ�ുള�ര േദവീേ��തം, 
അ�ാ�ുകാവു ഭഗവതിേ��തം, ഇ�ി�ാനം ഇള�ാ�, 
െവ�ിയാർ പ�ിയറ�ാ� േദവീേ��തം, െകാ�േ�ാ� വ�വിള 
ഭ�ദകാളി േ��തം, തിരുവ�ൂർ േദവീേ��തം, െപാ�ാരംേതാ�ം 
േദവീേ��തം, കേ�ലി ഊരാളി അ��ൻകാ�, അരയൻകാ�, 
പു�ുവിള വലിയവിള �ശീമാതൃേദവീേ��തം, വയലാർ 
തിരുനാഗംകുള�ര േ��തം, ഉരുളികു�ം പരിയാരേ�ൽ 
ഭഗവതി േ��തം, കരിമു�ം േദവീേ��തം, െവയിലൂർ േകാഴിനട 
ധർമശാ� താ േ��തം, േപരൂർ�ാവു ഭഗവതി േ��തം, കു�ിട 
ൈവദ�ൻകാവു ഭഗവതി േ��തം, കു��ൂർ മാനാ�ുഴ 
തൃ��ാപുരം മഹാേദവ േ��തം,  മണ�ാടു �ശീഭ�ദാേ��തം, 
ബുധനൂർ കു��ൂർ�ുള�ര േദവീേ��തം, ആനി�ാടു 
ഭഗവതി േ��തം, െപാൻകു�ം പുതിയകാവു േ��തം, െവളിയം 
മാലയിൽ േദവീേ��തം, െവ�ിേ�ാ� പ�ി�ുറം ഭ�ദകാളി േ��തം, 
ച�ിയറ ശ� തികുള�ര േദവീേ��തം, കരുനാഗ��ി മലുേമൽ 
�ശീഭഗവതി േ��തം, മാടമൺ ഹൃഷിേകശ േ��തം, േകാ�യം 
പ�ി�ുറ�ുകാ�, ഇളംപ�ിൽ പ�ന�ൂർ മായയ�ി�ാവു 
േദവീേ��തം, ഉ��ൂർ �ശീഭ�ദാേദവി േ��തം, കു�റ എളവൂർ 
പു�ൻകാ�, ഇള��ൂർ േദവീേ��തം, െകാ�ം വി� ണ�ുകാ�, 
രാമപുരം മു�ാര�ൻ േകാവിൽ). നാവായി�ുളം ശ�രനാരായണ 
േ��തം ഉരുൾ. െവ�ായണി േദവീേ��തം പറേണ�്, 
കാളിയൂ�്. പ�ി�ുറം തിരു�രാണി�ുളം കള�ിൽ േ��തം 
െകാടിേയ�്. ത�ല�ാ� മഹാകാളിപാറ േദവീേ��തം െപാ�ാല 
മേഹാ�വം. ഗാസിയാബാ� സ� ജ� നഗർ അ��േ��തം 
�പതി� ഠാദിനം. െകാ�ം മുള�ാടകം േദവീേ��തം തൂ�ം. മെ�ാ�ു 
േദവീേ��ത�ിൽ ഗരുഡൻ തൂ�ം. കീഴൂർ ഭഗവതി േ��തം പാന 
(23 – 26). ഹരി�ാ� സു�ബ� മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും തിരുവാർ�് 
േ��ത�ിലും തിരുവിടേ�ാ� ചടയപർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
നാ�കം െപാൻകു��ുകാവു േദവീേ��ത�ിലും ആറാ�്. പുതു 
ഞായർ (മലയാ�ൂർ െപരു�ാൾ, വാഗമൺ കുരിശുമല െപരു�ാൾ). 
പു�ന�ാടി കുരിശുപ�ി െപരു�ാൾ. മാർ ഗീവർഗീ� 

സഹദയുെട ഓർമ. വടേ��ര െസn് േജാർ� ചാ�ലിൽ വിശു� 
ഗീവർഗീ� സഹദയുെട തിരുനാൾ. േകാ�യം വലിയ പ�ി 
െപരു�ാൾ. െകാ�െന�ൂർ ഫാ�ിമ മാതാ പ�ി െപരു�ാൾ. 
എറണാകുളം പ�ിമു�് െസn് േജാർ� പു�ൻപ�ി െപരു�ാൾ. 

24. �പേദാഷ�വതം. തുറവൂർ തിരുമല േദവസ�ം ല�്മിനരസിംഹ േ��തം 
ഉ�വം (24 – േമ� ഒ�്). േച�മംഗലം �ശീേവണുേഗാപാലകൃ�ണ 
േ��തം െകാടിേയ�്. ആ��ൂർ�ാവിൽ വലിയ ഗുരുതി. 
നാവായി�ുളം ശ�രനാരായണ േ��തം െകാടിേയ�്. കടവ�ൂർ 
�ശീരാമസ�ാമി േ��തം ആറാ�്. സത�സായി സമാധി ദിനം. 
അരുവി�ുറ െഫാേറാന പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീ� 
സഹദയുെട തിരുനാൾ (24, 25). മുതലേ�ാടം െസn് േജാർ� പ�ി 
െപരു�ാൾ. വാഴേ�ാ�ു ക�ീ�ഡലിൽ െസn് േജാർ� തിരുനാൾ. 

25. േപാ� മഠ�ിൽ�ാവു േ��തം ഉ�വം (25 – 30). ഇട��ി െസn് 
േജാർ� പ�ിയിൽ വിശു� ഗീവർഗീസിെn തിരുനാൾ െകാടിേയ�്. 
ഒ�ാം മാർേ�ാ�യുെട ഓർമ (അ�മാലി െചറിയ പ�ി). മിഅ് റാ�. 

26. ഡൽഹി ദിൽഷാ� ഗാർഡൻ അ�� േ��തം �പതി�ഠാദിനം. 
നീ�ൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം െകാടിേയ�്. വാ� �െ�� 
മറിയം േ�തസ� ജ�ദിനം (കുഴി�ാ�ുേശരി). 

27. ൈവശാഖമാസം ആരംഭം (ഗുരുവായൂർ). ചവറ െത�ുംഭാഗം 
പന��ൽെ�ാടി ഭഗവതി േ��തം െകാടിേയ�്. െവളു�ൂർ 
നേ�ാർ�ാവു േമട ഭരണി േവല. അരി�ൂർ കൂ�ാല മഹാവി�ണു 
േ��തം ആറാ�്. എടത� പ�ി െപരു�ാൾ െകാടിേയ�്. മാർ 
�ഗിേഗാറിേയാ� അ� ദുൽ ജലീൽ (വട�ൻ പറവൂർ പ�ി). 

28. ച��ിസ�ാമി സമാധി ദിനം. അ�യതൃതീയ (ഗുരുവായൂർ). 
ബലരാമാവതാരം. റാ�ി ഭഗവതി�ു�ു േ��തം കാർ�ിക 
ഉ�വം. നീ�കര പരിമണം േ��തം ആറാ�്. െകാ�ി തിരുമല 
േദവസ�ം േ��തം രാജേഗാപുര �പതി� ഠാദിനം. പാവറ�ി വിശു� 
യൗേസ�ിതാവിെn േദവാലയ�ിൽ തിരുനാൾ െകാടികയ�ം. 
പുതു��ി പ�ി െപരു�ാൾ െകാടിേയ�്. 

29. മണലി�ര �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും കൃ�ണപുരം �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും ച�ംകരി ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. തൃശൂർ പൂരം െകാടിേയ�്: തിരുവ�ാടി, പാറേമ�ാ�. 
മടവൂർ വിള��ാ�ു േ��തം ഉ�വം (29 – േമ� എ�്). 
അ�ി�ാടു കാർത�ായനി േ��ത�ിലും ചാവ�ാടു വിശ�നാഥ 
േ��ത�ിലും െപരു�ാവൂർ ധർമശാ�താ േ��ത�ിലും 
ഇള�ുളം ധർമശാ� താ േ��ത�ിലും കുര�ൻവിള ഭ�ദകാളി 
േ��ത�ിലും  െവ��ൂർ നടയിൽ�ാവിലും �പതി� ഠാദിനം. 
െതാടുപുഴ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും േച�മംഗലം 
�ശീേവണുേഗാപാലകൃ�ണ േ��ത�ിലും മുതലമൂലഭാഗം 
അർധനാരീശ�ര േ��ത�ിലും ൈവ�ം തിരുമൂഴി�ുളം ല�്മണ 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. 

30. �ശീശ�ര ജയ�ി (ഗുരുവായൂർ പാർഥസാരഥി േ��തം, തൃശൂർ 
വട�ു�ാഥ േ��തം, തൃശൂർ �ബ� മസ�ം മഠം, വിരാർ ഗേണ� പുരി 
നിത�ാന�ാ�ശമം). പാറശാല മഹാേദവ േ��ത�ിലും മ�ാറമല 
േ��ത�ിലും അ�ലേമ� ഹരിമ�ം േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
െപാഴിയൂർ മഹാേദവ േ��തം േമട�ിരുവാതിര ഉ�വം. വാഴ��ി 
തിരുെവ�ിടപുരം മഹാവി�ണു േ��തം �പതി�ഠാദിനം. മു�ി�ൂർ 
അ�� േ��തം �പതി�ഠാദിനം. പ�ി�ുറം തിരു�രാണി�ുളം 
കള�ിൽ േ��തം ആതിര ദർശനം. കഴ�ൂ�ം മഹാേദവ േ��തം 
ആറാ�്. പരിയാരം െസn് േജാർ� പ�ി െപരു�ാൾ.

Äá-ÜÞ-ÕÞ-Õí-

 Øíμ-w-×-×íÀß-   Äß-øá-Õ-È-L-Éá-ø-Jí ¦-ùÞ-Gí

  É-øá-Î-Ü- æÉ-øá-KÞZ-



Áß-Ø¢-ÌV

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

 μùáJ ÕÜßÏ ¥A¢ : §¢·ðà×¡ ÄàÏÄß     ºá-ÕK ÕÜßÏ ¥A¢ : ¥ÕÇß    ÄÞæÝ §¿J¡ : ÎÜÏÞ{ ÄàÏÄß      ÕÜJá ÎàæÄ : ÖμÕV-×¢  ÕÜJá ÄÞæÝ : Ùß¼¡ù

-¼-Èá-Õ-øß-

Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ-

Printed at The Malayala Manorama Press, Kottayam - 686 001.    

¾Þ-ÏV-
SUNDAY

øÞ-Ùá:- 4.30 pm - 6.00 pm
·á-{ß-:   3.00 pm - 4.30 pm

Äß-CZ
MONDAY

øÞ-Ùá:- 7.30 am - 9.00 am
·á-{ß-:-   1.30 pm - 3.00 pm

-æºÞ-Œ
TUESDAY

øÞ-Ùá:- 3.00 pm - 4.30 pm
·á-{ß-:-   12 noon - 1.30 pm

 Ìá-ÇX-
WEDNESDAY

øÞ-Ùá:- 12 noon - 1.30 pm
·á-{ß-:-   10.30 am - 12 noon

ÕcÞ-Ý¢-
THURSDAY

øÞ-Ùá:- 1.30 pm - 3.00 pm
·á-{ß-:-    9.00 am - 10.30 am

æÕ-Uß-
FRIDAY

øÞ-Ùá:-10.30 am - 12 noon
·á-{ß-:-   7.30 am - 9.00 am

Ö-Èß-
SATURDAY

øÞ-Ùá:-   9.00 am - 10.30 am
·á-{ß-:-   6.00 am - 7.30 am
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  Áß-Ø¢-ÌV- DECEMBER

¾Þ-xá--çÕ-Ü-
 ø-Õß-Ø¢-dμ-Î¢-

16 øÞ-Õ-ß-æÜ- 03.01 Èá Ç-Èá 
ø-Õß-Ø¢-dμÎ¢. 2 øÞ-dÄß—11.59 
Èá Äã-çA-G ¾Þ-xá-çÕ-
ÜÞø¢Í¢. 16- øÞ-Õß-æÜ- 03.01 
Èá Îâ-Ü¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.
29 øÞÕß-æÜ- 05.11 Èá ÉâøÞ-
¿¢ ¾Þ-xá-çÕ-ÜÞø¢Í¢.

-  º-

ø- 15ê51 Ç-Èá-
-Ì-----á 10ê54¼ Õã-Öí-ºß-μ¢-

Ö---á- 20ê29½ Ç-Èá--

Ø-

-Öß- -

Ìá- Î- ø- Öá- μá- ·á-

©-Æ-ÏÞ-ØíÄ-Î-Ï-BZ-
Äà-Ï-Äß- ©-Æ-Ï¢- ¥-ØíÄ-Î-Ï¢-

Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß. Äß-øá. -æμÞ-ºîß- -çμÞ-Ýß.

1 6.24 6.32 6.34 5.58 5.58 5.58
2 6.25 6.32 6.34 5.58 5.58 5.58
3 6.25 6.33 6.35 5.58 5.59 5.58
4 6.25 6.33 6.36 5.59 5.59 5.59
5 6.26 6.34 6.36 5.59 5.59 5.59
6 6.27 6.34 6.37 5.59 5.59 5.59
7 6.27 6.35 6.37 5.59 6.00 5.59
8 6.28 6.36 6.37 6.00 6.01 6.00
9 6.28 6.36 6.38 6.00 6.01 6.00
10 6.29 6.37 6.38 6.00 6.01 6.01
11 6.29 6.37 6.39 6.00 6.01 6.01
12 6.30 6.38 6.39 6.01 6.02 6.02
13 6.30 6.38 6.40 6.02 6.02 6.02
14 6.31 6.39 6.40 6.02 6.03 6.03
15 6.31 6.39 6.41 6.02 6.03 6.03
16 6.32 6.40 6.41 6.03 6.04 6.03
17 6.32 6.40 6.42 6.03 6.04 6.03
18 6.32 6.41 6.42 6.04 6.05 6.04
19 6.33 6.41 6.43 6.04 6.05 6.04
20 6.34 6.42 6.43 6.04 6.05 6.05
21 6.34 6.43 6.43 6.05 6.06 6.05
22 6.35 6.43 6.44 6.05 6.06 6.06
23 6.35 6.44 6.44 6.06 6.07 6.06
24 6.36 6.44 6.45 6.06 6.08 6.07
25 6.36 6.45 6.46 6.07 6.09 6.07
26 6.37 6.45 6.46 6.07 6.09 6.08
27 6.37 6.46 6.47 6.08 6.10 6.08
28 6.38 6.46 6.47 6.08 6.11 6.09
29 6.38 6.47 6.48 6.09 6.11 6.09
30 6.39 6.47 6.48 6.09 6.11 6.10
31 6.39 6.48 6.49 6.10 6.12 6.10

ø-IÞ¢- Ö-Èß-

 ÈÞ-øÞ-Ï-Ãà-Ï- Æß-È¢-

 ¥Lß-AÞ-¿í çÆ-Ö-Õß-{-Aí-

 dμß-ØíÎ-Øí-

1193  Õã-Öíºß-μ¢-- ë  Ç-Èá--
1939 ÎÞV-·-ÖàV-×¢ ë Éì-×¢--, 1439 ù. ¥-Œ-W- ê-  ù-. ¦-~ßV-

Öß-Õ-·ß-øß- ÄàV-ÅÞ-¿-È- ¦-ø¢-Í¢-

 È-Î-Øíμ-Þ-øØ-Î-Ï¢- (ØíxÞX-ÁÞV-Áí)- 
Äà-ÏÄß- Øá-ÙV- ¥ØV- Î·¡øß-Ì¡ §ÖÞ-¥¡ Øá-Ì¡Ùß- ©ÆÏ¢

1 12.16 3.34 6.01 7.16 5.16 6.31
6 12.19 3.37 6.03 7.19 5.19 6.34
11 12.21 3.38 6.05 7.21 5.21 6.36
16 12.23 3.40 6.07 7.23 5.23 6.39
21 12.25 3.43 6.09 7.25 5.26 6.41
26 12.28 3.46 6.12 7.28 5.29 6.41

(¼Èá-Õ-øß-Ïß-æÜ- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-B-Z-  Äá-¿V-‚-)

§-øá-É-Jß-Ï--Fá-çÈÞOí ¦-ø¢-Í¢-

Îá-ÙâV-JBZ--

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 æμÞ-çIÞ-Gß- çÈV-‚-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

ÌÞ-Cí ¥-Õ-Çß-

 Äã-dÉ-ÏÞV- ¯-μÞ-Æ-Öß-

Äã-AÞ-V-Jß-μ-

Ö-Ì-øß-Î-Ü-ÏßW- Îm-Ü-Éâ-¼-

Ç-Èá-èÕ-A-J-×í¿-Îß-

( æË-dÌá-Õ-øß- ÎÞ-Ø-Jß-æÜ-- Õß-çÖ-×-Æß-Õ-Ø-BZ- Äá-¿V-‚-)

D¥ÖbÄß:- É-øà-f-Ã-Èß-øà-f-Ã-BZ-, μ-fß-øÞ-×íd¿à-Ï-dÉ-ÕV-J-È-BZ- Äá-¿-
Bß-Ï-Õ-ÏßW- Õß-¼-Ï¢- -Õ-øß-Aá¢-. ÕV-Ç-ß-‚á-Õ-øá-K- æº-Ü-Õß-È-BZ-Aá- Èß-Ï-dL-Ã¢- 
¯V-æM-¿á-Já¢-. ¦-dÖ-Ïß-‚á- Õ-øá-K-ÕV-Aí ¥-Í-Ï¢- ÈW-μÞX- Éø-Ø-ÙÞ-Ï¢- çÄ-¿á¢-. 
Éá-Äß-Ï- Ä-Ü-Îá-ù-Ïß-Üá-U-Õ-øá-æ¿- f-ÎÞ-Öà-Ü-Aá-ù-Õá¢ Îâ-Üc-ºcá-Äß-Ïá¢- ÎçÈÞ-Õß-×-Î-
Jß-Èá- Õ-Ýß-æÏÞ-øá-Aá¢-. ÆàV-¸-μÞ-Ü-Õà-f-Ã-çJÞ-¿á-μâ-¿ß-Ï- É-i-Äß-μZ- Õß-ÍÞ-Õ-
È¢- æº-‡á¢-. Í-ø-Ã-Ø¢-Õß-ÇÞ-È-Jß-Üá-U- ¥-ÉÞ-μ-Ä-μZ- Èß-×íμV-×-çÏÞ-¿á-μâ-¿ß- Äß-
øá-Já-ÕÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-. Ø¢-¸-¿ß-Ä -dÖ-Î-BZ- Õß-¼-Ïß-Aá¢-.
 
DÍ-ø-Ãß-:- É-øà-f-μ-{ßW- dÉ-Äà-fß-‚-Äß-Üá-É-øß- Õß-¼-Ï-Ö-Ä-ÎÞ-È¢- ©-IÞ-μá¢-. æÄÞ-
ÝßW-çÎ-¶-Ü-μ-{ß-W- μÞ-çÜÞ-ºß-Ä-ÎÞ-Ï- É-øß-×íμÞ-ø-BZ- ¥-Õ-Ü¢Ì-ß-Aá¢-. æÄÞ-
ÝßW- çÎ-¶-Ü-μ-{ßW-Èß-Ká- ØÞ-O-Jß-μ-çÈ-G-Îá-IÞ-μá¢-. μÜÞ-μÞ-Ïß-μ-Î-r-ø-BZ-, 
§-aV-Õcâ-, É-øà-f-μZ- Äá-¿-Bß-Ï-Õ-ÏßW- dÉ-Ö-ØíÄ-Õß-¼-Ï-Îá-IÞ-μá¢-. Ø¢-¸-¿ß-Ä-
dÖ-Î-BZ- Õß-¼-Ïß-Aá¢-. ©-çÆcÞ-·¢- ©-çÉ-fß-‚á- ÕcÞ-ÉÞ-ø- Õc-Õ-ØÞ-Ï-BZ- Äá-¿-Bá¢-. 
Èß-ø-Õ-Çß- ºá-Î-Ä-Ü-μZ- ¯-æx-¿á-çA-I-ÄÞ-Ïß- Õ-øá¢-. ¥-dÉ-Äà-fß-Ä-ÎÞ-Ïß- Õß-çÆ-Ö- 
©-çÆcÞ-·¢- È-×í¿--æM--¿á¢-. μV-Î--Î-m-Ü-BZ- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß -èμ-Õ-øß-Aá¢.

DμÞV-Jß-μ:-- Èß-Ü-Õß-Üá-U- ÉÞ-Àc-É-i-Äß- ©-çÉ-fß-‚í Î-æxÞ-øá- ÉÞ-Àc-É-i-
Äß-Aá- çº-øá¢-. ¥-ÈÞ-çøÞ-·c-μ-ø-ÎÞ-Ï- ¥Õ-ØíÅ-μZ- É-ÜçMÞ-Ýá¢- ¥-Õ-Çß-æÏ-
¿á-AÞX- çdÉ-øßMß-ç‚-AÞ¢. ¥-ùß-ÏÞ-J- μÞ-øc-B-{ßW- d·-Ùß-Ä¢- É-ù-Ï-øá-Äí. 
¯-æx-¿á-Aá-K- μV-Î--Î-m-Ü-BZ- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß-Ïß-æÜ-Jß-AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-. 
¥-Èc-çÆ-Ö-Já- Õ-Øß-Aá-K-ÕV-Aá- ÎÞ-Ø-B-ç{Þ-{¢- ÎÞ-ÄÞ-Éß-ÄÞ-A-ç{Þ-æ¿Þ-Já- ÄÞ-
Î-ØßAÞ-X- ¥-Õ--Ø-ø¢- Ü-Íß-Aá¢. ¦-d·-Ù-BZ- Ø-Ë-Üà-μã-Ä-ÎÞ-μá¢. Ø¢-Äã-ÉíÄß-
çÏÞ-¿á--μâ-¿ß- Ì-tá-Õß-Èá- ØÞ-O-Jß-μ- Ø-ÙÞ-Ï¢- æº-‡Þ-È-ß-¿-Õ-øá¢-.

DçøÞ-Ùß-Ãß-:- ¦-d·-Ù-B-{á¢- ¥Íß-ÜÞ-×-B-{á¢- Ø-Ë-Ü-ÎÞ-μá¢-. èÕ-Õß-
Ç-c-B-{Þ-Ï- Õß-×-Ï-B-{ßW -dÉ-ÕV-Jß-AÞ-Èá-U- ¥Õ-Ø-ø¢- Õ-Ká-çº-øá-
K-Äß-ÈÞW- ¥--Íß-ÎÞ-È¢- çÄÞ-Ká¢-. ¥-Èc-øá-æ¿ -É-Ã-Õá¢- Øb-L¢- ¦-Ö-Ï-
Õá¢- Ø-Î-Èb-ÏßM-ß-‚á- æº-‡á-K- dÉ-ÕV-J-È-BZ- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. 
Øb-Ä-Ø-ß-i-ÎÞ-Ï- èÖ-Üß- É-ÜV-Aá¢- ÎÞ-Äã-μÞ-É-ø-ÎÞ-Ïß- ®-K-ùß-E-Äß-ÈÞW- ¦-ÖbÞ-
Ø-Õá¢- ¦…Þ-Æ-Õá¢- çÄÞ-Ká¢-. ©-çÆcÞ-·-çJÞ--¿-Èá-Ì-t-ÎÞ-Ïß- ©-É-øß-É-À-È-Jß-Èá- 
çº-øá¢-. æº-‡á-K -μÞ-øc-BZ- Îxá-U-ÕV-Aá¢- ©-É-μÞ-ø-dÉ-Æ-ÎÞ-μá-K-Äß-ÈÞW- μã-ÄÞV-
Å--ÈÞ-μá¢-. 

DÎ-μ-Ïß-ø¢-:- ©-ˆÞ-Ø-ÏÞ-dÄ-μZ-Aá¢- Éá-Ãc-ÄàV-Å, -çÆ-ÕÞ-Ü-Ï- ÆV-Ö-È- ÏÞ-dÄ-μZ-
Aá¢- ¥-Õ-Ø-ø-Îá-IÞ-μá¢-. ÕÞ-Ù-È¢- ÎÞ-xß-ÕÞ-Bá¢-. ¥V-M-Ã -Î-çÈÞ-ÍÞ-Õ-çJÞ-¿á-
μâ-¿ß- dÉ-ÕV-JßAá-K-Äß-ÈÞW- μâ-¿á-ÄW- ºá-Î-Ä-Ü-μZ- ¯-æx-¿á-AÞ-Èß-¿-Õ-øá¢-. 
¯-æx-¿á-J Æì--Äc¢- È-¿-MÞ-AÞX-- -É-øß-º-ÏØ-O-K-æø- Èß-Ï-Îß-Aá¢-. ÉâV-Õ-ß-μ-Øb-
Já- çø-¶Þ-É-ø-ÎÞ-Ïß- Ü-Íß-Aá-æÎ-Cß-Üá¢- Õß-Gá-Õà-ÝíºÞ- Î-çÈÞ-ÍÞ-Õ¢- çÕ-Iß-Õ-øá¢-. 
Éá-È£-É-øà-f-ÏßW- Õß-¼-Ï-Ö-Ä-ÎÞ-È-¢- ÕV-Ç-ß-Aá¢-. ©-çg-Öß-‚- Õß-×-Ï-JßW- ¦-d·-
Ùß-‚- ØíÅÞ-É-È-JßW- ©-É-øß-É-À-È-Jß-Èá-çº-øÞX- ØÞ-ÇßAá¢-. dÉ-ÕV-J-È- çÎ-¶-Ü-
μ-{ßW- Éá-çøÞ-·-Äß-Ïá-IÞ-μá¢-.

DÄß-øá-ÕÞ-Äß-ø:- ¨-Öb-ø-dÉÞV-Å--È-μ-{ÞW- Éá-È£-É-øà-f-ÏßW- Õß-¼-ÏÎá--IÞ-
μá¢-. É-Ã¢- μ-¿¢-æμÞ-¿á-Aá-μ-, μ¿¢- ÕÞ-Bá-μ-, ¼Þ-Îc¢- ÈßW-Aá-μ-, μá-ùß- çº-øá-μ-, 
Øb-L¢- ©-J-ø-ÕÞ-Æß-J-BZ- ¥-Èc-æø- ¯W-Éß-Aá-μ, Î-xá-U-Õ-øá-æ¿- μÞ-øc-B-
{ßW- ¥-Îß-Ä-ÎÞ-Ïß- §-¿-æÉ-¿á-μ- Äá-¿-Bß-Ï-Õ- ²-Ýß-ÕÞ-A-Ã¢. Î-Ù-ÆíÕc-μíÄß-μ-{á-æ¿- 
¦-Ö-Ï-BZ- ¼à-Õß-Ä-JßW- É-μV-JÞX- Èß-×íÀ-μZ- ÉÞ-Üß-çA-I-ß-Õ-øá¢-. ¥ÈÞ-
çøÞ-·c-μ-ø-ÎÞ-Ï- ¥-Õ-ØíÅÞ-Õß-çÖ-×-JÞW- É-ÜçMÞ-Ýá¢- ¥-Õ-Çß-æÏ-¿á-AÞ-Èß-¿-Õ-øá¢-. 
μÝß-Õß-æa É-ø-ÎÞ-Õ-Çß- É-øß-dÖ-Îß-Aá-æÎ-Cß-Üá¢- ¥-Èá-Í-Õ-Ë-Ü-BZ- μá-ù-Ïá¢-. ÕÞ-Ù-È¢- 
ÎÞ-xß-ÕÞ-Bá¢-. 

DÉá-ÃV-Ä¢-:- dμß-ÏÞ-v-μ- È-¿-É-¿ß-μZ-Aá- çÎ-Ü-Çß-μÞ-øß-Ïá-æ¿- ¥-Èá-çÎÞ-Æ-
È¢ -Ü-Íß-Aá¢-. È×í¿-æM-Gá- ®-Ká- μ-øá-Äß-Ï-- çø-¶-μZ- Äß-øß-‚á-Ü-Íß-Aá¢-. μà-
Ýí¼à-Õ-È-AÞ-øá-æ¿- ÉßX-Ì-Ü-JÞW- Éá-Äß-Ï -μ-øÞ-V- -ç¼Þ-Üß-μZ- ¯-æx-¿á-Aá¢. 
Øb-ØíÅ-Ä-Ïá¢- ØÎÞ-ÇÞ-È-Õá¢- ÆÞ-O-Äc- °μc-Õá¢-- ©-IÞ-μá¢-. Õß-Õ-ø-ØÞ-çC-
Äß-μ- Õß-Æc-ÏßW- Éá-Äß-Ï- μæI-J-Üá-μZ-Aá- ØÞ-fß-ÏÞ-μá¢-. ¦ÇcÞ-vß-μ- 
çØ-Õ-È-dÉ-ÕV-J-È-B-{ßW- ÕcÞ-Éã-Ä-ÈÞ-μá¢-. ¦V-ÍÞ-¿-BZ-Aá- Èß-Ï-dL-Ã-
BZ- ¯V-æM-¿á-Já-K-Äá-Õ-Ýß- Îß-‚¢-Õ-Ï-íAÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-.  É-øà-f-, §-aV-Õcâ 
Äá-¿-Bß-Ï-Õ-ÏßW- -Õß-¼-Ï¢- çÈ-¿á¢-. 

DÉâ-Ï-¢:- -Õß-Õ-ø-ØÞ-çC-Äß-μ- Õß-Æc-ÏßW- Éá-Äß-Ï- μ-æI-J-Üá-μZ-Aí 
¥¢-·à-μÞ-ø¢- Ü-Íß-Aá¢-. dÉÞ-ø¢-Í-JßW- ®ˆÞ- μÞ-øc-BZ-Aá¢- Ä-¿-T-¢- ¥-Èá-Í-Õ-
æM-¿á--æÎ-Cß-Üá¢- ¥-Lß-Î-ÎÞ-Ïß- Õß-¼-Ï¢- ©IÞ-μá¢-. ¥-dÖ-i-æμÞ-Iá- Îá-ùß-Õá-μ-{á¢ 
Õà-Ýíº-Ïá¢- ©-IÞ-μá¢-. ¥-Õß-ºÞ-øß-Ä- Ä-¿T--B-æ{ ¥-Äß-¼à-Õß-AÞX- ¥çÙÞ-øÞ-dÄ- 
dÉ-Ï-ÄíÈ¢- çÕ-Iß-Õ-øá¢-. ¥V-Ù-ÎÞ-Ï- ¥¢-·à-μÞ-ø-BZ-Aá- μÞ-Ü-ÄÞ-Î-Ø-Îá-IÞ-μá¢-. 
Ø-Ù-¼-ÎÞ-Ï- μ-Ýß-Õá-μZ- dÉ-μ-¿ßM-ß-AÞ-X- ¥--Õ-Ø-ø-Îá-IÞ-μá-æÎ-Cß-Üá¢- dÉ-Äà-fß-‚- 
ØÞ-O-Jß-μ-çÈ-G¢- ©-IÞμ-ß-ˆ-. Õß-çÆ-Ö-Ì-t-Îá-U- ÕcÞ-ÉÞ-ø- Õß-Ä-ø-Ã -çÎ-¶-Ü- Éá-
È-øÞ-ø¢-Íß-Aá¢-. 

D¦-Ïß-Üc¢:- -dÖ-Î-μ-ø-ÎÞ-Ï- dÉ-ÕV-J-È-BZ- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. Õß-Õ-ø-ØÞ-
çC-Äß-μ- Õß-Æc-ÏßW- Éá-Äß-Ï- μæI-J-Üá-μZ-Aá- ØÞ-fß-ÏÞ-μá¢-. ¦V-ÍÞ-¿-
BZ-Aá- Èß-Ï-dL-Ã-BZ- ¯V-æM-¿á-Já-K-Äá- ÕÝß- Îß-‚¢-Õ-ÏíAÞ-X- ØÞ-Çß-Aá¢-. 
ÎÞ-ÄÞ-Éß-ÄÞ-Aç{Þ-æ¿Þ-M¢-- ÄÞ-Î-Øß-AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-. ¦-d·-Ù-ØÞ-Ë-Üc-JÞW- 
-ÈßV-Õã-Äß-Ïá-IÞ-μá¢-. μá-¿á¢-Ì-¼à-Õß-Ä-JßW- ¦…Þ-Æ- ¥-L-øà-f¢- Ø¢-¼Þ-Ä-ÎÞ-
μá¢-. Øb-Ï¢-Í-ø-ÃÞ-Çß-μÞ-ø¢- Ü-Íß-‚-Äß-ÈÞW- ¦vÞ-V-Å--ÎÞ-Ïß- dÉ-ÕV-Jß-AÞ-Èá¢- Éá-
Äß-Ï- ¦-Ö-Ï-BZ- ¥-Õ-Ü¢-Ì-ß-A-Þ-Èá¢- ØÞ-Çß-Aá¢-. 

DÎ-μ¢:- -Ø-Lá-×í¿ÎÞ-Ï-- ¼à-Õß-Ä¢- È-Ïß-AÞX- ¥-Õ-Ø-ø-Îá-IÞ-μá¢-. Õß-ÆcÞV-Å-ß-μZ-
Aá¢ -ÖÞ-ØídÄ-¼í¾V-Aá¢- ·çÕ-×-μV-Aá¢- ¥-Èá-μâ-Ü- ¥-Õ-Ø-ø-B-{á¢- ¥¢-·à-μÞ-
ø-Õá¢- Ì-Ùá-Î-Äß-Ïá¢- ÕKá-çº-øá¢-. μ-¿¢- æμÞ-¿á-J- Äá-μ- Äß-øß-‚á- Ü-Íß-Aá¢-. 
Î-xá-U-Õ-øá-æ¿- ©-ÏV-‚-ÏßW- ¦-…Þ-Æ-Îá-IÞ-μá¢. Øb-Já-ÄV-A¢- É-øß-Ù-øß-AÞ-X- Õß-
Gá-Õà-ÝíºÞ- -Î-çÈÞ-ÍÞ-Õ¢- Øbà-μ-øß-Aá¢-. ¥V-Å--Öâ-Èc-ÎÞ-Ï- dÉ-ÕV-J-È-B-{ßW- Èß-Kí 
-²-Ýß-Eá-ÎÞ-ùÞX- ©Z-çdÉ-ø-Ã-Ïá-IÞ-μá¢-. Ø-Î-Ï-Ì-tß-Ä-ÎÞ-Ï- dÉ-ÕV-J-È-BZ- 
æº-ÏíÄá-ÄàV-AÞX- Éø-Ø-ÙÞ-Ï-Õá¢, dÉ-Äà-fß-‚-Äß-Üá-É-øß- É-Ã-æ‚-Ü-Õá¢- ¥-Èá-
Í-Õ-æM--¿á¢-. 

DÉâ-ø¢:- -Øì--Ùã-Æ-Ø¢-ÍÞ-×-Ã-JßW- Øbà-μ-øß-Aá-K- ÈßV-çÆ--Ö-B-{á¢- ©-É-çÆ-Ö-B-
{á¢- Øb-L¢- ¥Èá-Í-Õ-JßW- dÉ-Äà-fß-‚- çÈ-G¢- ©-IÞ-Aá-μ-Ïß-æˆ-Cß-Üá¢- ¥-ÈcV-Aí 
©-É-μÞ-ø-dÉ-Æ-ÎÞ-μá¢-. ÕcÞ--ÉÞ-ø- Õc-Õ-ØÞ-Ï-çÎ-¶-Ü-μ-{ßW- Éá-çøÞ-·-Äß-Ïá-IÞ-μá-æÎ-Cß-
Üá¢- ØÞ-O-Jß-μ-çÈ-G¢- μá-ù-Ïá¢-. ¥Æã-Öc-ÎÞ-Ï- ¨-Öb-ø-ØÞ-Kß-Ç-c-JÞW- ¦-Öíº-
øc-Î-Èá-Í-Õ-æM--¿á¢-. Î-A-{á-æ¿- Ø¢-ø-f-Ã¢- ÎÈT-ÎÞ-ÇÞ-È-Jß-Èá- Õ-Ýß-æÏÞ-øá-Aá¢-. 
¥-È-L-ØÞ-Ç-c-Ä-μ-ç{Þ-¿á-μâ-¿ß-Ï- çÎ-¶-Ü-μ-{ßW- ç¼Þ-Üß-æº-‡Þ-Èá-U- ¥-Õ-Ø-ø¢- Õ-
Ká-çº-øá¢-. Õß-ÆcÞVÅ-ß-μZ-Aí ¥-μÞ-ø-Ã- Í-Ï-Õá¢- ©-ÆÞ-Øà-È-Î-çÈÞ-ÍÞ-Õ-Õá¢- ©IÞ-
μá¢-. 

D©-dÄ¢-:- μ-¿¢- æμÞ-¿á-J- Äá-μ- -Äß-øß-‚á- Ü-Íß-Aá¢-. Î-xá-U-Õ-øá-æ¿- ©-ÏV-‚-ÏßW- ¥-Íß-
È-wß-Aá¢. μà-Ýí¼à-Õ-È-AÞ-æø- Èß-Ï-dLß-AÞX- dÉÞ-ÉíÄß-Ïá-U -©-çÆcÞ-·-ØíÅ-æÈ- Èß-
Ï-Îß-Aá¢-. Èß-Ì-t-È-μZ-Aá- Õß-çÇ-Ï-ÎÞ-Ïß- Éá-Äß-Ï- É-i-Äß-μZ- ¯æx-¿á-Aá¢-. ¥V-
Å--Öâ-Èc-ÎÞ-Ï- dÉ-ÕV-J-È-B-{ßW- Èß-Kí ²-Ýß-Eá-ÎÞ-ùá-ÕÞX-©Z-çdÉ-ø-Ã-Ïá-IÞ-μá¢-. 
Õß-É-øà-Ä -ØÞ-Ù-º-øc-B-æ{- ¥-Äß-¼à-Õß-AÞÈÞ--μá¢-. Øb-ÉíÈ-JßW- μÞ-Ãá-ÕÞ-Èß-¿-
ÏÞ-Ï- μÞ-øc-BZ- ÕV-×Þ-Lc-JßW- Ø-Ë-Ü-ÎÞ-μá¢-. dÉÞ-çÆ-Öß-μ -Éß-Lá-Ã- ÜÍß-‚-Äß-
ÈÞW- μ-fß-øÞ-×íd¿à-Ï- Î-r-ø-JßW- Õß-¼-Ïß-Aá¢-.

D¥-J¢:- -¯-æx-¿á-J- Æì-Äc¢- Èß-Öíºß-Ä- Ø-Î-Ï-É-øß-Çß-Aá-U-ßW- ÉâV-Jà-μ-øß-Aá¢-. 
©-çg-Öß-‚- ØíÅÞ-É-È-JßW- ©-É-øß-É-À-È-Jß-Èá- çº-øÞX- ØÞ-Çß-A-á¢-. Õc-μíÄß-ØbÞ-Ä-
dLc-JÞW- Éá-Äß-Ï- Í-ø-Ã-É-øß-×íμÞ-ø¢- dÉ-ÕV-J-È-Ä-Ü-JßW- ¦-Õß-×-íμ--øß-Aá¢-. 
ÕÝß-ÉÞ-¿á-μZ- æº-‡Þ-Èß-¿-Õ-øá¢-. çÎ-Ü-Çß-μÞ-øß-Aá- Äã-ÉíÄß-ÏÞ-μá¢- Õß-Ç-JßW- Éi-
Äß- Ø-ÎVMß-AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢. ÎÞ-ÄÞ-Éß-ÄÞ-A-{á-æ¿- ¥-Èá-d·-ÙÞ-Öß-Tá--μ-ç{Þ-¿á- μâ-
¿ß- æº-‡á-K- dÉ-ÕV-J-È-BZ- ®-ˆÞ¢- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. ¥-Í-Ï¢-dÉÞ-Éß-‚á- Õøá-
K-ÕV-Aí ¦-dÖ-Ï¢- ÈW-μá¢-. ÕÞ-Ù-È¢- ÎÞ-xß-ÕÞ-Bá¢-.

Dºß-Jß-ø:- Õß-Õ-ø-ØÞ-çC-Äß-μ- Õß-Æc-ÏßW- Éá-Äß-Ï- μ-æI-J-Üá-μZ-Aí ¥¢-·à-μÞ-ø¢- 
Ü-Íß-Aá¢-. dÉÞ-ø¢-Í-JßW- ®ˆÞ- μÞ-øc-BZ-Aá¢- Ä-¿-T--BZ- ¥-Èá-Í-Õ-æM--¿á-æÎ-Cß-
Üá¢- ¥-Lß-Î-ÎÞ-Ïß- Õß-¼-Ï¢- ©IÞ-μá¢-. ¥-dÖ-i-æμÞ-Iá- Õà-Ýíº-Ïá¢- Îá-ùß-Õá-μ-{á¢ 
©-IÞ-μá¢-. ©-K-Ä-øá-ÎÞ-Ïß- Øì--Ùã--Æ-Ì-t¢- Éá-ÜV-Já-K-Äá-Õ-Ýß- Éá-Äß-Ï- ¦-Ö-Ï-
BZ- ©-q-Õß-A-á¢-. Èß-Öíº-Ï-ÆÞV-Âc-çJÞ-¿á- μâ-¿ß-Ï- dÉ-ÕV-J-È-BZ- Ü-fc-dÉÞ-
ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. Èß-ø-Õ-Çß-μÞ-øc-BZ- ¯æx-¿á-Aá-æÎ-Cß-Üá¢- ºß-Ü-Äá- Õß-Gá-çÉÞ-μá¢-. Øá-ø-
fÞ-Ø¢-Õß-ÇÞ-È¢- Øá-Ö-μíÄ-ÎÞ-Aá-ÕÞX- ÈßV-Ì-tß-Ä-ÈÞ-μá¢-. 

DçºÞ-Äß-:- Æá-×ídÉ-ºÞ--ø-Ã-BZ- Èß-×ídÉ-Í-ÎÞ-μá¢-. ¼z--ÈÞ-Gß-çÜ-Aá-U- Éá-È-ø-Çß-ÕÞ-
Ø-Jß-Èí ¥μÞ-ø-Ã-Ä-¿-T--BZ- ¥-Èá-Í-Õ-æM-¿Þ¢. ¥-ùß-Õá-U- Õß-×-Ï-BZ- ¦-Õ-
Öc-Îá-U- Ø-Î-Ï-Jí ¥-Õ-Ä-øßM-ß-AÞX- ØÞ-Çß-Aá-μ-Ïß-ˆ-. ¨-Öb-ø-dÉÞV-Å--È-μ-{Þ-Üá¢- 
Øì--Îc-Ø-Îà-É-È-JÞ-Üá¢- dÉ-Äß-μâ-Ü- ØÞ-Ù-º-øc-B-æ{- ¯-ù-Aá-æù- ¥-Äß-¼à-Õß-Aá¢-. 
Õc-Õ-ØíÅ-μZ- ÉÞ-Üß-AÞX- μÀß-È-dÉ-Ï-ÄíÈ¢- çÕ-Iß-Õ-øá¢-. æº-‡Þ-J- μá-x-Jß-Èí 
¥-É-øÞ-Ç¢- çμZ-AÞ-È-ß-¿-Õ-øá¢.- μâ-¿á-ÄW- ºá-Î-Ä-Ü-μZ- ¯-æx-¿á-AÞ-Èß-¿-Õ-øá¢-. 
¥-È-L-ØÞ-Ç-c-Ä-μ-ç{Þ-¿á-μâ-¿ß-Ï- çÎ-¶-Ü-μ-{ßW- ç¼Þ-Üß-æº-‡Þ-Èá-U- ¥-Õ-Ø-ø¢- Õ-
Ká-çº-øá¢-.

DÕß-ÖÞ-¶¢-:- Øb-Ï¢-Í-ø-ÃÞ-Çß-μÞ-ø¢- ÜÍß-‚-Äß-ÈÞW- ¦-vÞ-V-Å--ÎÞ-Ïß- dÉ-
ÕV-Jß-AÞ-Èá¢- Éá-Äß-Ï- ¦Ö-Ï-BZ- ¥-Õ-Ü¢-Ì-ß-AÞ-Èá¢- ØÞ-Çß-Aá¢. 
¦--d·-Ù-BZ- ØÞ-ÇßAá-K-ÄßW- μã-ÄÞV-Å--ÈÞ-μá¢-. ©-çJ-¼-μ-- Î-øá-Ká-μZ- 
©-çÉ-fß-‚á- dÉ-μã-Äß-¼à-Õ-È -´-×-Ç -øà-Äß- ¥Õ-Ü¢-Ì-ß-Aá¢-. È-Ï-Ä-dL-BZ- 
¦-Õß-×íμ-øß-Aá-K-ÄßW- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. ÍÞ-øcÞ-ÍV-JÞ-AzÞ-V-Aí 
²øá-Îß-‚á- ÄÞ-Î-ØßAÞX- Ä-A-Õ-H¢- ©-çÆcÞ-·-ÎÞ-x-Îá-IÞ-μá¢-. Ø-Äc-Ø-t-ÎÞ-Ï- dÉ-
ÕV-J-È-BZ- Õß-ÎV-Ö-È-B-æ{- ¥-Äß-¼à-Õß-Aá-K-Äß-Èá- Õ-Ýß-æÏÞ-øá-Aá¢-. Øb-L¢- 
Èß-Ü-ÉÞ-¿ßW- Èß-Ká- Õc-Äß-º-Üß-AÞ-æÄ- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß- çÈ-¿á¢-. 

D¥-Èß-Ý¢:- ·á-øá-Ä-øÞ-Õ-ØíÅ-Ïß-Üá-U- Ì-tá-Õß-æÈ- Ø-wV-Öß-‚í ¦-ÖbÞ-Ø-Õ-º-È-B-
{á¢- ØÞ-O-Jß-μ -Ø-ÙÞ-Ï-Õá¢- ÈW-μá¢-. dÉÞ-çÏÞ-·ß-μ-Õ-Ö¢- ºß-Lß-‚á- dÉ-ÕV-Jß-A-á-
K-Äß-ÈÞW- ÎÞV-·--Ä-¿T---BZ- Èà-Bß- ©-çg-Öß-‚- μÞ-øc-BZ- ØÞ-Çß-Aá¢-. dÉ-ÕV-J-È 
-Éá-çøÞ-·-Äß-Aí ¥Èá-çÏÞ-¼c-ÎÞ-Ï- ¦-Ö-Ï-BZ- ¦-¼í¾Þ-Èá-ÕV-Jß-μ-{ßW-Èß-Ká- 
ÕKá-çº-øá-K-Äß-ÈÞW- ¦v--Õß-ÖbÞ-Ø¢- ÕV-Ç-ß-Aá¢-. ¼à-Õß-Ä-Èß-Ü-ÕÞ-ø¢- ÕV-Ç-ß-‚-
Äß-ÈÞW- μâ-¿á-ÄW- Øì--μ-øc-Îá-U- ·ã-Ù¢- ÕÞ-BÞX- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. ÎÞ-Ø-Jß-æÜÞ-øß-
AW- ·ã-Ù-Jß-W- ÕKá-çÉÞ-μÞX- Ä-A-Õ-H¢- ©-çÆcÞ-·-ÎÞ-x-Îá-IÞ-μá¢-.

DÄã-çA-G:-- ¥-Èc-çÆ-Ö-çJÞ- Õß-çÆ-Ö-çJÞ- ©-çg-Öß-‚- Õß-×-Ï-JßW- ©-É-øß-É-
À-È-Jß-Èá- çº-øá¢-. É-Àß-‚- Õß-×-Ï-çJÞ-¿-ÈáÌ-t-ÎÞ-Ï- ©-çÆcÞ-·¢- Ü-Íß-Aá¢-. 
ÎÞ-ÄÞ-Éß-ÄÞ-Aç{Þ-æ¿Þ-M¢- ÄÞ-Î-Øß-AÞX- ØÞÇ-ß-Aá¢. ¦-d·-Ù-ØÞ-Ë-Üc-
JÞW- ¦-v--ÈßV-Õã-Äß-Ïá-IÞ-μá¢-. ¦-d·-Ùß-‚- Õß-çÆ-Ö-ÏÞ-dÄ- Ø-Ë-Ü-ÎÞ-μá¢-. 
Õc-μíÄß-ØbÞ-Ä-dLc-JÞW- Éá-Äß-Ï- Í-ø-Ã-É-øß-×íμÞ-ø¢- dÉ-ÕV-J-È-Ä-Ü-JßW- 
¦-Õß-×-íμ--øß-Aá¢-. dÉ-ÕV-J-È- Î-m-Ü-B-{ßW- μÞ-ÜÞ-Èá-Øã-Ä-ÎÞ-Ï- ÎÞ-x-BZ- Õ-
øá-JÞX- ÈßV-çÆ--Ö¢- çÄ-¿á¢-. ØV-Õ--μÞ-øc-Õß-¼-Ï-Jß-Üá-É-øß- ¦-v-Þ-Íß-ÎÞ-È-ÕáÎá--IÞ-
μá¢-. 

DÎâ-Ü¢-:- ¼-z-ÈÞ-Gß-æÜ- ¦-øÞ-Ç-ÈÞ-Ü-Ï-Jß-æÜ- ©-r-ÕÞ-ç¸Þ-×-B-{ßW- É-æC-¿á-
AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-. ¥V-Ù-ÎÞ-Ï- ÉâV-Õß-μ-êÉß-Äã-Øb-Já-AZ- çø-¶Þ-É-ø-ÎÞ-Ïß- Ü-Íß-
Aá¢-.  Í-Ï-Í-μíÄß-Ì-Ùá-ÎÞ-È-çJÞ-¿áμâ-¿ß- æº-‡á-K- dÉ-ÕV-J-È-BZ- ¥-Lß-Î- Èß-Îß-×-
JßW- Ü-fc-dÉÞ-ÉíÄß -çÈ-¿á¢-. Éá-çøÞ-·-Äß-Ïß-ˆÞ-J- ·ã-Ù¢- ÕßW-AÞX- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. 
Î-xá-U-Õ-øá-æ¿- Æã-×í¿ß-Ïß-W- ÇÈÞ-Âc-æÈ-Ká- çÄÞ-Ká-K- Õß-Ç-JßW- ¼à-Õß-Ä-Õã-Jß- 
È-Ïß-Aá-K-ÄßW- ¦-v-Þ-Íß-ÎÞ-È-¢- çÄÞ-Ká¢-. μV-Î--çÎ-¶-Ü-μ-{ßW- ¥-Äc-Ç-bÞ-È¢- æº-
ÏíÄÞ-Üá¢- dÉ-Äà-fß-‚- ¥¢-·à-μÞ-ø-Õá¢- ¥-Èá-Í-Õ-Õá¢- ©IÞ-Õá-μ-Ïß-ˆ-. 

DÉâ-øÞ-¿¢-:- ¥-dÉ-Äà-fß-Ä-ÎÞ-Ïß- Õß-çÆ-Ö- ©-çÆcÞ-·¢- È-×í¿-æM-¿á¢-. μá-¿á¢Ì-Þ¢-·-
B-æ{- ¼-z-ÈÞ-GßW- ÄÞ-Î-ØßM-ß-‚á- Õß-çÆ-Ö-ÕÞ-Ø¢- Äá-¿-øÞ--Èß-¿-Õ-øá¢-. Õß-çÆ-Ö- Ì-t-
Îá-U- ÕcÞ-ÉÞ-ø- Õß-Ä-ø-Ã -çÎ-¶-Ü- Éá-È-øÞ-ø¢-Íß-Aá¢-. μâ-ùá-ÎÞ-ùß- dÉ-ÕV-Jß-Aá-K-Äß-
ÈÞW- μ-fß- øÞ-×íd¿à-Ï- Î-r-ø-B-{ßW -Õß-¼-Ï-ØÞ-Ç-c-Ä- μá-ù-Ïá¢-. Õß-È-Ï¢-, f-Î-, 
μÞ-øc-ÈßV-Õ--Ù-Ã-Ö-μíÄß- Äá-¿-Bß-Ï-Õ -Ø-μ-Ü-μÞ-øc -dÉ-Äß-Ì-t-B-æ{-Ïá¢- ¥Äß-¼à-
Õß-AÞX- ©-É-μ-øß-Aá¢-. Øá-Õc-μíÄ-Õá¢- Øá-Æã-Â-Õá-ÎÞ-Ï- Äà-øá-ÎÞ-È-BZ- èμ-æAÞ-
UÞX- ©Z-çdÉ-ø-Ã-Ïá-IÞ-μá¢-. 

D©-dÄÞ-¿¢-:- Éá-çøÞ-·-Äß-Ïß-ˆÞ-J- ·ã-Ù¢- Õß-W-É-È -æº-ÏíÄí É-Ãß- æº-ÏíÄá-Õ-øá-K- 
·ã-Ù¢- ÕÞ-BÞX-ØÞ-Çß-Aá¢-. Øb-ÍÞ-Õ-Õß-çÖ-×-JÞW- Éá-Äß-Ï- æÄÞ-Ýß-Ü-Õ-Ø-ø-BZ- 
Õ-Ká-çº-øá¢-. É-øà-f-μ-{ßW- dÉ-Äà-fß-‚-Äß-Üá-É-øß- Õß-¼-Ï-Ö-Ä-ÎÞ-È¢- ©-IÞ-μá¢-. 
æÄÞ-ÝßW-çÎ-¶-Ü-μ-{ßW- μÞ-çÜÞ-ºß-Ä-ÎÞ-Ï- Éøß-×íμÞ-ø-BZ- ¥-Õ-Ü¢Ì-ß-Aá¢-. ©-çÆcÞ-
·-Jß-çÈÞ-¿-Èá-Ì-t-ÎÞ-Ïß- ©-É-øß-É-À-È-Jß-Èá- çº-øá¢-. æº-‡á-K- μÞ-øc-BZ- Î-xá-
U-ÕV-Aá¢- ©-É-μÞ-ø-dÉ-Æ-ÎÞ-μá-K-Äß-ÈÞW -μã-ÄÞV-Å--ÈÞ-μá¢-. ÎÙ-ÆíÕc-μíÄß-μ-{á-æ¿- 
¦-Ö-Ï-BZ- ¼à-Õß-Ä-JßW- É-μV-JÞ-X- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. 

DÄß-øá-çÕÞ-Ã¢-:- Õß-W-É-çÈÞ-çgÖc-çJÞ-æ¿- ÕÞ-Bß-Ï Íâ-Îß-Aá- dÉ-Äà-fß-‚-Äß-Üá-
É-øß- ÜÞ-Í-Îá-IÞ-μá-æÎ-K-Äß-ÈÞW- Õß-W-É-È-ÏíAá- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. Í-ø-Ã-Ø¢-Õß-Ç-Þ-È-
Jß-Üá-U- ¦Ö-Ï-Aá-ÝM-¢- É-øß-Ù-øß-‚á- dÉ-ÕV-J-È-f-Î-ÎÞ-AÞX- ØÞ-Çß-A-á¢-. É-i-
Äß-μZ- ¦Øâ-dÄ-Ã¢- æº-‡á-K- Ø¢-¸-JßW-- ©Z-æM-¿á-Jß-Ï -çÎ-Ü-Çß-μÞ-øß-çÏÞ-¿í 
¦Æ--ø¢ -çÄÞ-Ká¢-. ÉÞV-Öb-Ë-Ü-B-{á-U- ´-×-Ç-BZ- ²-Ýß-ÕÞ-Aß- dÉ-μã-Äß-Æ-J-ÎÞ-Ï- 
¼à-Õß-Ä-øà-Äß- ¥-Õ-Ü¢Ì-ß-Aá¢-. ÏÞ-ÅÞV-Å-c-B-Z-- Î-È-T-ß-ÜÞ-AÞ-J-Äß-ÈÞW- Ì-tá-
A-{á¢- Øb-L-AÞ-øá¢- Õß-çøÞ-Çß-μ-{Þ-Ïß-Jà-øá¢-. 

D¥-Õß-G¢-:- æÄÞ-ÝßW-É-ø-ÎÞ-Ï- ¥-Èß-Öíºß-ÄÞ-Õ-ØíÅ- ²-Ýß-Eá-ÎÞ-ùß- ·ã-Ù¢- ÕÞ-Bß- ÄÞ-
Î-Ø-ÎÞ-AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢-. μá-¿á¢-Ì- ¼à-Õß-Ä-JßW- ¦-…Þ-Æ- ¥-L-øà-f¢- Ø¢-¼Þ-Ä-
ÎÞ-μá¢-. ÆÞ-O-Äc-Ì-t¢- Éá-È:-ØíÅÞ-Éß-‚á- Øb-ØíÅ-Ä-Ïá¢- Ø-ÎÞ-ÇÞ-È-Õá¢- ©-IÞ-μá¢-. 
μ-¿¢- æμÞ-¿á-J- Äá-μ- -Î-Ç-c-ØíÅV- Îá-¶Þ-L-ø¢- ·-Áá-A-{Þ-Ïß- Ü-Íß-AÞX- ÇÞ-ø-Ã-ÏÞ-
μá¢-. Î-μ-{á-æ¿- Øá-ø-fß-Ä-Äb¢- ÎÞ-Èß-‚á- Øá-ø-fß-Ä-ÎÞ-Ï-- ØíÅ-Ü-çJ-Aá- ÎÞ-ùß-JÞ--Î-
Øß-AÞX- ÈßV-Ì-tß-Ä-ÈÞ-μá¢-. ®ˆÞ- dÉ-μÞ-ø-Jß-Üá¢- ÄÞ-Bá¢- Ä-Ã-Üá-ÎÞ-Ïß- dÉ-ÕV-
Jß-Aá-K-Õ-æø- ¥-Èá-çÎÞ-Æß-AÞ-X- ¥--Õ-Ø-ø-Îá-IÞ-μá¢-. 

Dº-Ä-Ï¢-:- Î-xá-U-Õ-øá-æ¿- ©-ÏV-‚-ÏßW- ¦-…Þ-Æ¢- μ-æI-Já-K -Î-È£-ØíÅß-Äß-Aí 
¥Èá-çÎÞ-Æ-È-BZ- Õ-Ká-çº-øá¢-. ¨-Öb-ø-dÉÞV-Å--È-μ-{Þ-Üá¢- Ïá-μíÄß-ÉâV-Õ--Îá-U- 
ØÎà-É-È-JÞ-Üá¢- ÎÞV-·--Ä-¿-T--BZ- Èà-Bá¢-. Õß-μ-Øb-ø-øÞ-¼c-çJ-Aá- ÄÞ-Î-Ø¢- 
ÎÞxÞ-Èá-U- Äà-øá-ÎÞ-È¢- ÄW-AÞ-Ü¢- ©-çÉ-fß-Aá¢-. É-i-Äß- ¦-Øâ-dÄ-Ã-B-{ßW- Õß-
¼-Ï-Õá¢- ØÞ-O-Jß-μ- çÈ-G-Õá¢- ©-IÞ-μá¢-. Íß-KÞ-Íß-dÉÞ-Ï-B-æ{- ¯-çμÞ-ÉßM-ß-AÞX 
-¥-dÖÞ-L- É-øß-dÖ-Î¢- çÕ-Iß-Õ-øá¢-. Õß-Æ-·íÇ--øá-æ¿-Ïá¢- ¥-Èá-Í-Õ-¼í¾Þ-È-Îá-U-Õ-øá-æ¿-
Ïá¢- ÈßV-çÆ--Ö¢- Øbà-μ-øß-‚ÞW- æÄÞ-ÝßW -çÎ-¶-Ü-μ-{ß-Üá-U- É-øÞ-¼-Ï-BZ- ²-Ýß-ÕÞ-
AÞ¢-. 

DÉâ-øá--øá-GÞ-Äß-:- Õß-ÍÞ-Õ-È¢- æº-ÏíÄ- Õß-×-Ï-BZ- dÉÞ-ÕV-Jß-μ-ÎÞ-
AÞ-X- Õß-Æ-·íçÇÞ-É-çÆ-Ö¢- çÄ-¿á¢-. dÉ-çÜÞ-Í-È-B-{ßW- ¥μ-æM-¿-øá-Äí. 
Õß-W-É-çÈÞ-çg-Öc-¢-- Î-ÈTßW- μ-øá-Äß- ÕÞ-Bß-Ï- Íâ-Îß-Aá- dÉ-Äà-fß-‚-Äß-
Üá-É-øß- ÜÞ-Í-Îá-IÞ-μ-ÏÞW- Õß-WÉ-È-ÏíAá- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. ¼à-Õß-Ä- ÏÞ-ÅÞV-Å-c-B-
Z-- Î-ÈT-ßÜÞ-Aß- dÉ-ÕV-Jß-‚ÞW- ØV-Õ--μÞ-øc-Õß-¼-Ï-Õá¢- Ø-ÎÞ-ÇÞ-È-Õá¢- Øb-ØíÅ-
Ä-Ïá¢- ¥-Èá-Í-Õ-çÏÞ-·c-ÎÞ-μá¢-. Øá-¶-Æá£-¶-BZ- ²øá-çÉÞ-æÜ- Øbà-μ-øß-AÞ-Èá-U 
-ÎÞ-È-Øß-μÞ-Õ-ØíÅ- Ø¢-¼Þ-Ä-ÎÞ-μá¢-. ·-Ä-μÞ-Ü-ØíÎ-ø-Ã-μZ- É-Cá-Õ-ÏíAÞ-Èá¢- 
¥-Õ-Ø-ø-Îá-IÞ-μá¢-. 

D©-Jã--GÞ-Äß-:- Í-ø-Ã-Ø¢-Õß-ÇÞ-È-Jß-Üá-U- ¦-Ö-Ï-Aá-ÝM-¢- É-øß-Ù-øß-‚á- dÉ-ÕV-
J-È-f-Î-ÎÞ-AÞ-X -ØÞ-Çß-Aá¢-.·-Ù-È-ÎÞ-Ï- Õß-×-Ï-BZ- Ü-{ß-Ä-ÎÞ-Ïß- ¥-Õ-
Ä-øßMß-AÞX- ØÞ-Çß-Aá¢. Õß-È-Ï--Îá-U- Ø-Îà-É-È¢- ÎÞV-·--Ä-¿T-B-æ{- ¥-Äß-
¼à-Õß-‚á- ØV-Õ--μÞ-øc-Õß-¼-Ï¢- çÈ-¿ÞX- ©É-μ-øß-Aá¢-. ¥-Çß-μÞ-øÉ-øß-Çß-ÏßW 
æÉ-¿-á-K- μÞ-øc-BZ- ¦-vÞ-V-Å--Ä-çÏÞ-¿á-μâ-¿ß- dÉÞ-ÕV-Jß-μ-ÎÞ-AÞX- ¥-dÖÞ-L 
É-øß-dÖ-Î¢- çÕ-Iß-Õ-øá¢-. ÕÞ-Ù-È- ©-É-çÏÞ-·-JßW -dÖ-iß-A-Ã¢-. Ø-LÞ-È-BZ-Aá- 
ØÞ-O-Jß-μ- Èß-Ï-dL-Ã¢- ¯V-æM-¿á-Já¢-. Ø-Ù-μ-ø-Ã-dÉ-ØíÅÞ-È-B{á-æ¿- ØÞ-ø-
Åc-¢- Õ-Ùß-AÞ-Èß-¿-Õ-øá-¢.

Dçø-Õ-Äß-:- ¦-d·-Ù-B-{á¢- ¥-Íß-ÜÞ-×-B-{á¢- Ø-Ë-Ü-ÎÞ-μá¢-. èÕ-Õß-Ç-c-B-{Þ-Ï- Õß-×-
Ï-B-{ßW -dÉ-ÕV-Jß-AÞ-Èá-U- ¥Õ-Ø-ø¢- Õ-Ká-çº-øá-K-Äß-ÈÞW- ¦-v-Þ-Íß-ÎÞ-È¢- çÄÞ-
Ká¢-. æº-‡á-K -μÞ-øc-BZ- Îxá-U-ÕV-Aá¢- ©-É-μÞ-ø-dÉ-Æ-ÎÞ-μá-K-Äß-ÈÞW- μã-ÄÞV-Å--
ÈÞ-μá¢-. Î-Ù-ÆíÕc-μíÄß-μ-{á-æ¿- ¦Ö-Ï-BZ- ¼à-Õß-Ä-JßW- É-μV-JÞX- Ä-Ï-Þ-ùÞ-μá¢-. 
Ø-çÙÞ-Æ-ø-BZ-Aá- çf-Î¢- ÕKá-çº-øá-K-ÄßW- ¦v-ÞVÅ--ÎÞ-Ïß- ¥-Èá-çÎÞ-Æß-Aá¢-. 
¥-Æã-Öc-ÎÞ-Ï- ¨-Öb-ø-ØÞ-Kß-Ç-c-JÞW- ¦Öíº-øc-Î-Èá-Í-Õ-æM--¿á¢-. Î-A-{á-æ¿- Ø¢-ø-
f-Ã¢- Î-ÈT-ÎÞ-ÇÞ-È-Jß-Èá- ÕÝß-æÏÞ-øá-Aá¢-. 

2017
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È-Ìß-Æß-È¢-

���������: 13� 08.00 – 08.52.
�������: 28നു 11.36 – 11.58.

1. നബിദിനം (ച�ദർശന �പകാരം മാ�ം വരാം). �രുപ��ു േനാ�് 
ആരംഭം. തൃ�ു��ുഴ ധർമശാ�താ േ��തം െകാടിേയ�്. 

2. കാർ�ിക വിള�്. മ�ു�ൽ ��ാ�ുേല�് കൺസ� ഷൻ പ�ിയിൽ 
അമേലാ�വ മാതാവിെn തിരുനാൾ. അക�റ�് മാർ ശാേബാർ 
അേ�ഫാ�് ക�ീ�ഡൽ െപരു�ാൾ. 

3.  തൃ�ാർ�ിക (കുമാരന�ൂർ േദവീേ��തം, അടൂർ വട�ടക�ുകാവു 
േ��തം, കു�ംകുളം കിഴൂർ കാർത�ായനിേദവീേ��തം, േചാ�ാനി�ര 
േദവീേ��തം, പാലൂർ സു�ബ� മണ�സ�ാമി േ��തം, മാ�ുറിശി 
ഭഗവതി േ��തം, െകാടകര പൂനിലർ�ാ�, തൃശൂർ അ�േ�ാൾ 
കാർത�ായനി േ��തം, െന��ൂർ േദവീേ��തം, േമതല ക�ിൽ 
ഭഗവതി േ��തം, ഗുരുതി�ാല േപരൂർ�ാവു ദുർഗാഭഗവതി േ��തം, 
കൂടുെവ�ി�ൽ ഗുരു�ൾകാവു േദവീേ��തം, പരിയാനംപ�). െപരു� 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും തൃെ�ാടി�ാനം േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. ച�ുള�ുകാവു െപാ�ാല. ആഗമനകാലം ആരംഭം. 
െകാേ�ാ�ി േനർ�. 

4.  ഉദയനാപുര�ു െകാടിേയ�്. കുമാരന�ൂർ േദവീേ��തം ആറാ�്. 
പുതിയകാ� െസn് േസവ�ർ െപരു�ാൾ. 

5.  ആലുവ �ശീകൃ�ണ േ��തം ആറാ�്. 
6.  അംേബ� കർ ചരമദിനം. െബംഗളൂരു വിമാനപുര അ�� േ��തം 

െകാടിേയ�്.
7.  വിശു� അംേ�ബാ� (എടവന�ാ� െസn് അംേ�ബാ� പ�ി െപരു�ാൾ). 

ച�നാേശരി പാേറൽ പ�ി െപരു�ാൾ (7, 8). മുേ�ാലപുരം െസn് 
െസബാ� ��ൻ� പ�ിയിൽ കന�കമാതാവിെn തിരുനാൾ (7, 8). 

8.  കന�കമാതാവിെn അമേലാ�വ തിരുനാൾ (കാ�ൂർ െസn് േമരീ� 
െഫാേറാന പ�ി, ആല�ുഴ തുേ�ാളി പ�ി, പുളി�ു�ു െഫാേറാന 
പ�ി, പാലാ, നിർമലഗിരി െസn് േമരീ� പ�ി). ബേസലിയ� ഔേഗൻ 
�പഥമൻ കാേതാലി�ാ ബാവായുെട ഓർമ (േകാ�യം േദവേലാകം 
കാേതാലിേ��് അരമന). 

9.  ഡൽഹി മയൂർ വിഹാർ (ഉ�ര ഗുരുവായൂർ) േ��തം ശാ� താ�പീതി. 
ഡൽഹി പു� പ വിഹാർ (െസ� ടർ അ�്) അ�� േ��ത�ിൽ 
ശനിേദാഷ നിവാരണ പൂജ. െവ�ി�ൽ െസn് േതാമ� ദയറ: പരുമല 
തിരുേമനിയുെട ഓർമ (9, 10). മാത�ൂ� മാർ ബർണബാ� (വളയൻചിറ�ര 
പ�ി). 

10. ൈവ���ടമി. തൃ�ു��ുഴ ധർമശാ�താ േ��തം ആറാ�്. 
യൂഹാേനാൻ മാംദാനയുെട ജനന�ിെn ഞായർ. മാബൂഗിെല മാർ 
പീല� സിേനാ�. പാലാരിവ�ം െസn് േജാൺ� ബാ��ി��് പ�ി 
െപരു�ാൾ. െവേ�ാല ശാേലം പ�ിയിൽ മാർ ബഹനാം സഹദയുെട 
തിരുനാൾ. െകാര�ി അമേലാ�വമാതാ പ�ി: മാതാവിെn തിരുനാൾ. 
േചർ�ല മു�ം െഫാേറാന പ�ിയിൽ കന�കമാതാവിെn അമേലാ�വ 
തിരുനാൾ. 

11. ൈവ�ം മഹാേദവ േ��ത�ിലും െബംഗളൂരു വിമാനപുര അ�� 
േ��ത�ിലും ആറാ�്. 

13. നാരായണീയദിനം. ഏകാദശി �വതം (തൃ�പയാർ). ഉദയനാപുര�് ആറാ�്. 
െചറായി രേഥാ�വം. ഡാനിയൽ മാർ പീല� സിേനാസിെn ഓർമ 
(പ�നംതി� േബസിൽ അരമന). 

14. പൗേലാ� മാർ കൂറിേലാ� (േവളൂർ പാണ�ടി െസn് േമരീ� 
യാേ�ാബായ പ�ിയിൽ ഓർമ െപരു�ാൾ). 

15.  �പേദാഷം. 
16. േതാ�ുവ ധന��രി േ��തം ദശാവതാര മേഹാ�വം ആരംഭം. പ�നംതി� 

മു�ാര�ൻ േകാവിൽ അ�ൻകുടം ഉ�വം. െബംഗളൂരു ജാലഹ�ി 
അ�� േ��ത�ിലും അ�ൻേകാവിൽ േ��ത�ിലും ച�ുള�ുകാവു 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 

17. േനാ�ഡ െസ�ടർ 62 അ�� േ��തം ശാ�താ�പീതി. ഉദയംേപരൂർ 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും ച�നാേശരി കാവിൽ ഭഗവതി 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. മാർ ബേസലിയ� ഗീവർഗീ� �പഥമൻ 
കാേതാലി�ാ ബാവായുെട ഓർമ (വാക�ാനം വ�ി�ാ�ു ദയറ). 

18. മാർേ�ാ�ാ �ീഹ കു�േമ�തിെn ഓർമ. ആ�മൂഴി നില� �ൽ 
െസn് േതാമ� പ�ി െപരു�ാൾ (18– 21). മുള�ുരു�ി മാർ േതാമൻ 
ക�ീ�ഡലിൽ േതാമാ �ീഹയുെട ചരമ � മരണ ജൂബിലി െപരു�ാൾ (18 
– 21). 

19. അ�ി�ാ� േദശവിള�്. 
20. കുേചലദിനം (ഗുരുവായൂർ, തൃശൂർ തിരുവ�ാടി). അ�ിമയനായ മാർ 

��ാ�ിേയാസിെn ഓർമ. 
21. മാർേ�ാ� �ീഹ ര� തസാ�ിമരണം �പാപി�തിെn ഓർമ. തുരു�ൂർ 

െസn് േതാമ� പ�ി െപരു�ാൾ. നിരണം വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ. 
23. മൂവാ�ുപുഴ പുഴ�ര�ാവു ചിറ�് (23, 24). െബംഗളൂരു ജാലഹ�ി അ�� 

േ��ത�ിലും ഉദയംേപരൂർ സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
പുതു��ി പ�ിയിൽ മാർ ബഹനാൻ സഹദയുെട ഓർമെ�രു�ാൾ.

24.  ഷ�ഠി �വതം. അ�ൻേകാവിൽ രേഥാ�വം. ച��ര ൈവ�ണവ 
ഗ�ർവ സ�ാമി േ��തം മേഹാ�വം. കൂട�ുഴ കാവടി ഉ�വം. 

25. �കി� മ�. �രുപ��ുേനാ�ു വീടൽ. ഉഴവൂർ െസn് � �ീഫൻ� 
െഫാേറാന പ�ി െപരു�ാൾ (25, 26). കു�ംകുളം പഴയ പ�ിയിൽ 
ൈദവമാതാവിെn പുക� ചെ�രു�ാൾ (25, 26). േകാ�യം പാ�ിൽ കാരമൂ� 
െസn് േമരീ� പ�ി െപരു�ാൾ (25, 26). ച�നാേശരി പുതൂർ��ി 
ച�ന�ുടം (25, 26). െവ�റ�ാ� �ശീരാമസ�ാമി േ��തം ല�ാർ�ന 
മേഹാ�വം. അ�ൻേകാവിൽ ആറാ�്. 

26. മ�ലകാലം അവസാനം – ശബരിമലയിൽ മ�ലപൂജ. 
മ�ലപൂജ��ു േശഷം നട അട��ു�ു. ഗുരുവായൂരിൽ കളഭാ�ം. 
െബംഗളൂരു ജാലഹ�ി അ�� േ��തം മ�ലവിള�ുപൂജ. െപരിയ�ലം 
സു�ബ�മണ� – ശാ�താ േ��തം ഉ�വം. ച�നാേശരി കാവിൽ 
ഭഗവതി േ��തം ആറാ�്. ൈദവമാതാവിെn പുക� ചെ�രു�ാൾ. റാ�ി 
െസn് േതാമ� വലിയ പ�ി െപരു�ാൾ. കരി�ാ� െസn് േമരീ� പ�ി 
െപരു�ാൾ. വടകര െസn് േജാൺ� കേ�ാലി�ാ പ�ി െപരു�ാൾ. 
കൂ�ാ�ുകുളം െസn് � �ീഫൻ� പ�ി ക�ി� െപരു�ാൾ. തുരു�ി�ി 
െസn് േതാമ� െചറിയ പ�ി െപരു�ാൾ. വിശു� � �ീഫൻ. യാേ�ാ� 
മാർ േപാളി�ാർ�സിെn ഓർമ (െകാര�ി സിേയാൻ െസമിനാരി). അ�ൽ 
ഓർ�േഡാ� � കൺവൻഷൻ (26 – 31). പു�ൻകുരി� യാേ�ാബായ 
കൺവൻഷൻ (26 – 31). 

27. ഗുരുവായൂർ പാർഥസാരഥി േ��തം കളഭാഭിേഷകം. ശിശുവധ െപരു�ാൾ 
(െമഴുേവലി േഹാളി ��െസn്� ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ി 
െപരു�ാൾ). 

28. ഏഴാേ�രി കാവിൻപുറം ഉമാമേഹശ�ര േ��തം േദശ താലെ�ാലി. 
കു�ിൈ�ത�ളുെട തിരുനാൾ. 

29. ഏകാദശി�വതം. സ�ർഗവാതിൽ ഏകാദശി (െന�ുവാ�, പന�ാ�ര 
അേയാധ� ല�്മണ േ��തം, തൃശൂർ തിരുവ�ാടി). െചറുേകാൽ 
തീർഥാടനം. േകാതമംഗലം െസn് േജാർ� ക�ീ�ഡൽ: മാതാവിെn ദർശന 
തിരുനാൾ െകാടിേയ�്. 

30. �പേദാഷം. മകരവിള�ു തീർഥാടന�ിനു ശബരിമല നട തുറ�ു�ു. 
ശിവഗിരി തീർഥാടനം ആരംഭം. പ�ാഴി  സ�ാമി നഗർ ആഴിപൂജ മേഹാ�വം. 
പഴയ�ൂർ അ�ംവാരൽ അ��ൻ വിള�്. മു�ംേവലി െസn് ലൂയി� 
പ�ി െപരു�ാൾ. 

31. ശിവഗിരി തീർഥാടന േ�ാഷയാ�ത. തൃശൂർ ശ�ര�ുള�ര േവല. 
തൃ�ൂണി�ുറ പ�ി�റ�ുകാവു താലെ�ാലി. മര�ാ�ുപി�ി െസn് 
�ഫാൻസി� അസീസി പ�ി െപരു�ാൾ. ഞാറ��ൽ െപരു�ി�ി 
തിരു�ുടുംബ തിരുനാൾ. വട�ൻ മ�ൂർ പ�ി െപരു�ാൾ (31, 2018 
ജനുവരി ��്). േകാതമംഗലം െസn് േജാർ� ക�ീ�ഡലിൽ മാതാവിെn 
ദർശന തിരുനാൾ. േഫാർ�് െകാ�ി സാ�ാ�കൂ� ബസിലി�യിൽ 
ഫാ�ിമ മാതാ തിരുനാൾ. െന�ൂർ മഖാം െകാടികു�് ഉറൂ�.

14.  ൈതെ�ാ�ൽ. മകരവിള�് (ശബരിമല, െബംഗളൂരു ജാലഹ�ി 
അ�� േ��തം, െനരൂൾ അ�� േ��തം, ചടയമംഗലം 
കു��� േ��തം, ത�ിേ�ാ� മൂഴികു�ീനാംകുഴി 
േകാ� മലനട). എരുേമലി വിള�്. അ�ല�ുഴ പ��ു 
കളഭം (14 – 25). ആറ�ുള മകര സം�കമം. തിരുവന�പുരം 
�ശീപ�നാഭസ�ാമി  േ��ത�ിലും തിരുവ� �ശീവ�ഭ 
േ��ത�ിലും മകര ശീേവലി. െകാടു��ൂർ താലെ�ാലി 
(14 – 17). പുലിയൂർ കാവടി. എറണാകുളം അ��ൻകാ� 
ആറാ�്. ഏവൂർ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും ഭരണ�ാനം 
�ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും േദശം അന�പുരം മഹാവി�ണു 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. തൃ�ൂണി�ുറ താമര�ുള�ര 
ഉ�വം. െവ�ിയൂർ തൃ�ലിയൂർ മഹാവി�ണു േ��തം 
ഉ�വം. തൃ�ൂണി�ുറ േകാടംകുള�ര ഉ�വം. ആര�നാ� 
ചൂഴ െചറുകു�ിൽ അ�പൂർേണശ�രി േ��തം െപാ�ാല. 
മ��ര പ�ിയിലും (14, 15) മുള�ുളം െകാ�ാര�ു�ു ശാേലം 
പ�ിയിലും (14, 15) കു�ി�ൽ െസn് േതാമ� പ�ിയിലും 
േമലഡൂർ ഉ�ി മിശിഹ പ�ിയിലും (14, 15) തിരൂർ െസn് 
േതാമ� പ�ിയിലും (14 – 16) െപരു�ാൾ. ൈദവദാസൻ 
േദവസഹായം പി�യുെട ര�തസാ�ിത� ദിനം. കാ�ിരമ�ം 
െകാടികു�ു ച�ന�ുടം േനർ�. 

15. മാ�ുെ�ാ�ൽ. േകാ�യം കാരാ�ുഴ അ�ല�ടവു 
േ��ത�ിലും ഏഴംകുളം േദവീ േ��ത�ിലും െപാ�ാല. 
വി�ുകൾ�ുേവ�ി വിശു� ൈദവമാതാവിെn തിരുനാൾ. 
തു�മൺ െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ�� ക�ീ�ഡലിലും  
(15 – 17) കുര�ാല െസn് േതാമ� ഓർ�േഡാ�� 
പ�ിയിലും (15, 16) മാേവലി�ര പുതിയകാ� െസn് േമരീ� 
ഓർ�േഡാ�� ക�ീ�ഡലിലും (15, 16) പുനലൂർ െച��ൂർ 
െസn് േജാൺ� ഓർ�േഡാ�� പ�ിയിലും (15 – 22) 
പാ�ാടി മർ�മറിയം െചറിയ പ�ിയിലും ക�ൂ�ാറ െസn് 
േമരീ� ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ിയിലും മംഗലേശരി 
െസn് േതാമ� പ�ിയിലും ത�ുട�റ�ു പ�ിയിലും 
കു�ി�ാ� െസn് െസബാ���ൻ� െഫാേറാന പ�ിയിലും 
പാതി�ാ� െസn് പീേ��� ആൻ� െസn് േപാൾ�  
പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. േപരൂർ മർ��മൂനി പ�ിയിലും 
ഏഴി�ര െസn് േമരീ� ചാ�ലിലും ൈദവമാതാവിെn 
തിരുനാൾ. കടു�ുരു�ി െസn് േമരീ� താഴ�ു പ�ിയിൽ 
തിരു�ുടുംബ�ിെn ദർശന തിരുനാൾ. മുരി�ൂർ െസn് 
െസബാ���ൻ� പ�ി അ�ു തിരുനാൾ. നീലിമംഗലം െസn് 
േമരീ� യാേ�ാബായ പ�ി:  വി�ുകെള �പതിയു� വിശു� 
ൈദവമാതാവിെn തിരുനാൾ. കു�നാ� ��� െപ�േ�ാ�� 
ൈദവസഭ ജനറൽ കൺവൻഷൻ (15 – 22). കുറി�ി ആം�ളി�ൻ 
ജനറൽ കൺവൻഷൻ ആരംഭം. �നാനായസഭാദിനം. 

17.  മകരെ�ാ� (ഗുരുവായൂർ തിരുെവ�ിടാചലപതി േ��തം, 
െച�ൂ�ത െകാടു��ൂർ�ാവു ഭഗവതി േ��തം, ആലുവ 
െപരു�ി�ി ഭഗവതി േ��തം, പാലയൂർ െചേ�രി ഭഗവതി 
േ��തം). കാ�േശരി ത�റ�് ൈവലികുള�ര േ��തം 
പൂരം. പു�ുകുള�ര ധർമശാ�താ േ��തം െകാടിേയ�്. 
ശ�തികുള�ര ധർമശാ�താ േ��തം ആറാ�്. കു�ള�ി 
പഴ�ാ� െസn് േജാർ� പ�ി: ഗീവർഗീ� പുണ�വാളെn 
തിരുനാൾ. പുനലൂരിൽ അസം�ീ� ഓ� േഗാ� മലയാളം 
ഡി��ടി�� ജനറൽ കൺവൻഷൻ (17 – 22). 

18.  മുട�ുഴ തൃ�യിൽ �ശീകൃ�ണ േ��തം െകാടിേയ�്. 
മു�ളിയം മഠ�ി�ി�ാ� േ��തം ഉ�വം (18 – 20). �ള�ുളം 
മരുതുകാ� ഭഗവതി േ��തം കുംഭകുടം. കായംകുളം 
പുതിയിടം �ശീകൃ�ണേ��ത�ിൽ ആറാ�്. ത�ിേ�ാ� 
െസn് ആnണീ� ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ി 
െപരു�ാൾ. മാർ അേ�ാനിേയാസിെn ഓർമ. മിഖാേയൽ മാർ 
ദിവ�ാസിേയാ� (പാണ�ടി). സിറിൽ മാർ ബേസലിയ� 
കാേതാലി�ാ ബാവാ (പ�ം, തിരുവന�പുരം). റാ�ി 
കാ�ലി� കൺവൻഷൻ (18 – 21). 

19.  വിേവകാന� ജയ�ി. ആറ�ുള േ��ത�ിലും ആനയടി 
നരസിംഹസ�ാമി േ��ത�ിലും പുലിയൂർ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. തളി�ുളം േചർ�ര കളരി�ൽ ഭഗവതി േ��തം 
ഉ�വം. അയിലം അ�ിറേ�ാണം േദവീേ��തം മകര 
ചി�ിര െകാടിേയ�്. പു�ൻചിറ െഫാേറാന പ�ി അ�ു 
തിരുനാൾ (19, 20).   ആര�ു�ം െസn് േജാർ� പ�ി: മാർ 
േയാഹ�ാൻ മാംദാനയുെട ശിര�േ�ദന െപരു�ാൾ (19, 
20). േചർ�് െസn് ആnണീ� പ�ി െപരു�ാൾ (19, 20). 
മുള�ുളം െസn് േമരീ� കേ�ാലി� പ�ി: വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ (19, 20). 

20.  മകരവിള�ു തീർഥാടന�ിനു േശഷം ശബരിമല നട 
അട��ു�ു. കവിയൂർ േ��തം ആറാ�്. വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാ�: അർ�ു�ൽ െസn് ആൻ�ഡൂ� 
ബസിലി�, കാ�ൂർ െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി, 
ഉടു��ൂർ െസn് െസബാ���ൻ� പ�ി, കു��ൂർ 
കർമലമാതാ പ�ി, െച�ാനം െസn് െസബാ���ൻ� പ�ി, 
ഭരണ�ാനം െസn് േമരീ� പ�ി (20, 21) എ�ിവിട�ളിൽ 
വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. കുടശനാ� െസn് 
��ീഫൻ� ഓർ�േഡാ�� ക�ീ�ഡലിലും (20, 21) ക�ാനം 
െസn് ��ീഫൻ� ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ിയിലും (20 – 
23) െച��ൂർ െസn് േജാൺ� ഓർ�േഡാ�� പ�ിയിലും 
(20, 21) െപരു�ാൾ. 

21.  റാ�ി െപരുനാടു ക�ാ�ു േകായി�ൽ ധർമശാ�താ 
േ��ത�ിൽ തിരുവാഭരണം ചാർ�ു മേഹാ�വം. 
െകാ�ംകുള�ര വി�ണു േ��ത�ിലും �രു�നം 
മകളിയം േ��ത�ിലും ഞീഴൂർ �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. ഭരണ�ാനം �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും 
േദശം അന�പുരം മഹാവി�ണു േ��ത�ിലും ആറാ�്. 
കുറവില�ാ� െസn് േമരീ� െഫാേറാന പ�ി: വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ (21, 22). പ�നാപുരം 
മൗ�് താേബാർ െസn് ��ീഫൻ� പ�ിയിലും േചർ�ല 
മു�ം െഫാേറാന പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. ഫിലിേ�ാ� മാർ 
യൗേസബിേയാ� (പ�നംതി� േബസിൽ അരമന). ആർ�് 
ബിഷ� േഡാ. േജാസ� അ�ിേ��ി ചരമ ദിനം (എറണാകുളം 
െസn് �ഫാൻസി� അസീസി ക�ീ�ഡൽ). 

22.  ആ�ി�ൽ അരിയി�ുവാ�ച. പരവൂർ െപാഴി�ര േദവീേ��തം 
ഉ�വം. വട�ാേ�രി െഫാേറാന പ�ിയിലും മര� 
േതാമ�പുരം െസn് േതാമ� പ�ിയിലും പുനലൂർ െസn് 
േമരീ� ക�ീ�ഡലിലും കടവ� െസn് െസബാ���ൻ� 
പ�ിയിലും വിശു� െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. 
തിരുവ� മ�ാടി െസn് േതാമ� �വാൻജലി�ൽ 
ചർ�് ഓ� ��� കൺവൻഷൻ (22 – 29). െകാ�ാര�ര 
ഓർ�േഡാ�� കൺവൻഷൻ (22 – 29). 

23.  ഏകാദശി�വതം. മകര��് (ഗുരുവായൂർ േദവസ�ം 
നാരായണംകുള�ര േ��തം, കഴി�ം വാഴ�ു�ി േ��തം, 
പാലയൂർ കാവദിയാ�് ഭഗവതി േ��തം). പൂ�ാർ 
േകായി�ൽ ധർമശാ�താേ��ത�ിലും മു�ൂ�ുതറ 
തിരുവ�ാടി �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
എരുമെ��ി ശ�രൻകാവു പൂരം. ക�പമംഗലം കരി�റ�ിൽ 
ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. ഏവൂർ �ശീകൃ�ണ േ��തം 
ആറാ�്. ച�നാേശരി െമ�താെ�ാലീ�ൻ പ�ിയിലും (23, 24) 
ആ��ത െസn് �ഫാൻസി� പ�ിയിലും െപരു�ാൾ. ൈവ�ം 
െഫാേറാന പ�ി: വിശു� യൗേസ�ിതാവിെn തിരുനാൾ. 
തിരുവ� ��� പൂർണ സുവിേശഷ ൈദവസഭ ജനറൽ 
കൺവൻഷൻ (23 – 29). േനതാജി ജയ�ി. 

24.  അറ�ുളം ധർമശാ�താ, മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
അരുമാനൂർ �ശീനയിനാർ േദവേ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
അതിര�ുഴ െപരു�ാൾ (24, 25). േവലൂർ െസn് �ഫാൻസി� 
െഫാേറാന പ�ിയിൽ െസn് െസബാ���െn തിരുനാൾ. മാർ 
യൂലിേയാ� യാ�ൂ� (മ�ിനി�ര). 

25.  �പേദാഷ�വതം. അ�ല�ുഴ പ��ു കളഭം സമാപനം. 
തൃശൂർ വട�ു�ാഥനിൽ �പതിവിധി െന�ാ�ം. ക�പമംഗലം 
ചാര��ു ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം (12, 13). വിശു� 
പൗേലാസിെn മാനസാ�ര തിരുനാൾ. കു�ള�ി െസn് 
പീേ��� പ�ിയിൽ വിശു�രായ പേ�താ�, പൗേലാ� 
�ീഹ�ാരുെട തിരുനാൾ. െവ�ി�ുളം െപരു�ാൾ (25, 26). 
വരടിയം െസn് ആnണീ� പ�ിയിൽ സംയു�ത തിരുനാൾ 
(25 – 27). 

26.  റി��ി� ദിനം. എറണാകുളം തിരുമല േദവസ�ം േ��ത�ിലും 
െകാ�ുവ�ി�ാ� ആലു�ൽ ഭ�ദകാളി േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. ക�പമംഗലം പു�ൂർ ഭഗവതി േ��തം 
ഉ�വം (13 – 15). ഏനാ�ാ� െസn് േമരീ� പ�ിയിലും 
െവ�ാ��ൂർ ഫാ�ിമമാതാ പ�ിയിലും വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. കു�റ കാദീ��ാ 
ഓർ�േഡാ�� പ�ി െപരു�ാൾ. മാറിക െസn് േതാമ� 
പ�ി: മാതാവിെn തിരുനാൾ. ബേസലിയ� മാർേ�ാ� 
മാത�ൂ� ദ�ിതീയൻ ബാവായുെട ഓർമ (ശാ�താംേകാ� 
േഹാേറ� ആ�ശമം). പൗേലാ� മാർ അ�ാനാസിേയാസിെn 
ഓർമ (ആലുവ തൃ�ു��ു െസമിനാരി). 

27.  മകരവാ� (വർ�ല). െചറിയനാ� ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി 
േ��തം െകാടിേയ�്. കാ�ൂർ ആ�ിൻകു�് െസn് േമരീ� 
പ�ി െപരു�ാൾ (27, 28). േമലുകാ� സിഎ�� ക�ീ�ഡൽ 
െപരു�ാൾ (27, 28). മുള�ുളം മ�ൂ�ു�ു െസn് േമരീ� 
ഓർ�േഡാ�� ക�ീ�ഡൽ: ൈദവമാതാവിെn ഓർമ (27, 28). 
മണ�ല േനർ�. 

28.  കാലടി �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും അടൂർ പാർഥസാരഥി 
േ��ത�ിലും കീഴൂർ ഭഗവതി േ��ത�ിലും േകാ�ല 
�ള�ാവു ഭഗവതി േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. മുട�ുഴ 
തൃ�യിൽ തിരുേവാണ ഉ�വം. േകാ�ാ�ൽ േദവീേ��തം 
പടയണി (28 – െഫ�. മൂ�്). തളി�ുളം എരേണഴ�ു 
ഭഗവതി േ��തം ഉ�വം. േമ�ല ൈകമപറ�ിൽ ഭഗവതി 
േ��തം മേഹാ�വം. ആറ�ുള േ��ത�ിലും പുലിയൂർ 
േ��ത�ിലും മു�ൂ�ുതറ തിരുവ�ാടി �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും ആനയടി നരസിംഹസ�ാമി േ��ത�ിലും 
െകാ�ംകുള�ര വി�ണു േ��ത�ിലും ഞീഴൂർ �ശീകൃ�ണ 
േ��ത�ിലും �രു�നം മകളിയം േ��ത�ിലും  ആറാ�്. 
വിശു� േതാമ� അക�ിനാ�. കു�ൂർ േമരിമാതാ പ�ിയിലും 
(28, 29) ഉ��ൂർ െസn് േമരീ� ഓർ�േഡാ�� പ�ിയിലും 
െപരു�ാൾ. മാള െഫാേറാന പ�ി അ�ു തിരുനാൾ (28, 29). 
വാ�പൂ� ച�ന�ുടം. 

29.  തഴു�ല മഹാഗണപതി േ��തം ഉ�വം, ഗജേമള. ചിലവ�ൂർ 
െപാേ��ുകാവു ഭഗവതി േ��തം താലെ�ാലി (29 – െഫ�. 
നാ�). ��ൂർ െസn് ആnണീ� െഫാേറാന പ�ി: വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ. പടി. ചാല�ുടി പ�ി 
അ�ു തിരുനാൾ. മാറിക െസn് േജാസ�� പ�ി: വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെn തിരുനാൾ (29, 30). പ�ി�ാ� െസn് 
�ഫാൻസി� േസവ�ർ െഫാേറാന പ�ിയിലും മുഹ� െസn് 
േജാർ� പ�ിയിലും ത�മണി െസn് േതാമ� പ�ിയിലും 
പരിയാരം െസn് േജാർ� പ�ിയിലും ഉ�ല പ�ിയിലും 
െപരു�ാൾ. േനാർ�് ചാല�ുടി െസn് േജാസ�� പ�ി 
അ�ു തിരുനാൾ. ആളൂർ െസn് േജാസ�� പ�ി: വിശു� 
െസബ�ത�ാേനാസിെnയും വിശു� യൗേസ�ിതാവിെnയും 
സംയു�ത തിരുനാൾ. വാടാന��ി െസn് �ഫാൻസി� 
േസവ�ർ പ�ി അ�ു തിരുനാൾ (29, 30). െകാ�ാര�ര 
മാർേ�ാ� കൺവൻഷൻ (29 – െഫ�. അ�്). 

30.  ഗാ�ിജിയുെട ചരമദിനം. അവി��ൂർ മഹാേദവ 
േ��ത�ിലും ഉളിയ�ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും ചുന�ര 
തിരുൈവരൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും മംഗലം അ�ുമൂർ�ി 
േ��ത�ിലും കാണ�ാരി �ശീകൃ�ണേ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. പൂ�ാർ േകായി�ൽ ധർമശാ�താേ��തം 
ആറാ�്. ഡൽഹി ആർ.െക. പുരം അ��േ��തം ഭ�ദകാളി 
�പതി�ഠാദിനം. വല�ാ� െസn് െസബാ���ൻ� പ�ി 
െപരു�ാൾ (30, 31). െന�ിെ�ാഴു താേബാർ െസn് േജാർ� 
ഓർ�േഡാ�� വലിയ പ�ിയിൽ വലിയ െപരു�ാൾ (30, 31).

31.  ഉദയംേപരൂർ നട�ാവു താലെ�ാലി (31, െഫ�. ��്). 
വല�ുഴി േദവീേ��തം െകാടിേയ�്. കേ�� �ശീകൃ�ണ 
േ��തം േരാഹിണി ഉ�വം (31 – െഫ�. ആ�). െചറിയനാ� 
ബാലസു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം പുറ�ാ�. 

 േ��തം, െചലൂർ, മുടിേ�ാ�, �േ�ാണം കു�ുകുള�ര, തൃൈ���, 
കു�ിട കു�ൂർ ഗുരുശ� തിധ�ാന േക�ം, മ�ൂർ, വടേ� ൈമല�ാ� 
�ശീക� േഠശ�രം മഹാേദവ േ��തം, ക�ു�ര ശിവേ��തം, കരി�ാ� 
െപാറവൂർ, കുരുവ�ലം ശിവേ��തം, െവ�ളം ഹംസകുള�ര 
േമേലട�ു ശിവേ��തം, േകാ�ു�ൽ കൽതൃേ�ാവിൽ േ��തം, 
ചാല�ുഴി, ചുടുവാല�ൂർ, വലിയകുളം മഹാേദവ േ��തം, ഏണി�ര, 
ൈകലാസപുരം, രാമപുരം പ�ിയാ�ുറം ശിവേ��തം, പരു�ി�ു�ി 
മഹാേദവേ��തം, തൃ�ുറിേശരി, പടി�ാെറ�ര േഗാമുഖം, പൂതന�ര, 
മണ�ടവു േചാനാംകു�്, കണ��ൂർ ശിവേ��തം, പുേ�ഴം 
�ശീശ�േരാദയം േ��തം, പ�ി�ടം മാ�ൂർ, ക�നം ശിവേ��തം, 
മ�െ��ി ചിേ�ശ�രം മഹാേദവ േ��തം, കരൂർ, െകാളമംഗലം മ�റ, 
�ളെകാ�ൂർ മഹാേദവർ േ��തം,മ�ം ആളൂർ െപാ�ല, നടുവ�ം പറ� 
തൃേ�ാവിൽ,  േകാ�ാ�ല ത�ീർ��ൽ േദവീേ��തം, തൃേ�ർ�ുറം 
�ശീശ�രനാരായണ േ��തം, എലി�ി�പ േകാേതശ�രം ശിവേ��തം, 
അഗ� ത�േകാ� മഹാേദവ േ��തം, പു�ുംമൂ� ആയിരവ�ി��ുരാൻ 
േ��തം, �രുവ�ൂർ പൂ�റ�ാ�ു പരേദവതാേ��തം, പൂത�ുളം 
ധർമശാ� താ േ��തം). �പേദാഷ�വതം. തൃ�ൂണി�ുറ �ശീപൂർണ�തയീശ 
േ��തം പറയു�വം ആറാ�്. നൂറനാടു പടനിലം െക�ുകാ� ച. മുഖ�ല 
മുരാരി േ��തം കളഭ മേഹാ�വം ആരംഭം. ചാവ�ാടു വിശ�നാഥ 
േ��തം െകാടിേയ�്. ന��ാ�ുകു�ം കാളി�ുള�ര വലിയ വിള�്. 
േതാ�മൺകാവു േകാ��യ�ം. പുതു�ാ�ുകുേ�ൽ ശ�തീശ�ര േ��തം 
െകാടിേയ�്. േചലാമ�ം �ശീകൃ�ണ േ��ത�ിലും കണി�ുകുള�ര 
േ��ത�ിലും അരുവി�ുറം േ��ത�ിലും തിരുപുറം േ��ത�ിലും 
േപാ�ൻേകാ� ന�ാ�ുകാ� പുളിമാ�ൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
വാമനപുരം ആനാകുടി േ��ത�ിലും ആറാ�്. ഏവൻ േഗലി�തനായ 
മാർ മ�ായി �ീഹ. ബിഷ� ആnണി ത�ിേ�ാ�ിെn ചരമദിനം. 

25. മ�ം ചരമ ദിനം. കിളിമാനൂർ പുതിയകാവു ഭഗവതി േ��ത�ിലും 
െത�ൻ ഗുരുവായൂർ േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. എരവിമംഗലം 
സു�ബ�മണ�സ�ാമി േ��തം ഉ�വം (25 – മാർ�് ര�്). മലാ� െസn് 
പീേ��� യാേ�ാബായ പ�ി: പരിശു� പേ�താ� �ളീഹായുെട 
ഓർമെ�രു�ാൾ (25, 26). ൈപേ�ാ�ൂർ െസn് ആnണീ� െഫാേറാന 
പ�ി െപരു�ാൾ (25, 26). 

26. ഏ�ുമാനൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും തിരുവാ�ുളം ശിവേ��ത�ിലും 
തൃ�ടവൂർ മഹാേദവ േ��ത�ിലും അ�മനട മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
തലയാഴം തൃേ��ുടം മഹാേദവ േ��ത�ിലും െപരി�നാ� 
തൃേ��മംഗലം മഹാേദവ േ��ത�ിലും മ���ാ�ു േ��ത�ിലും 
െകാടിേയ�്. തിരുവ� �ശീവ�ഭ േ��തം പ�ീരായിരം വഴിപാ�. 
മാരാരി�ുളം മഹാേദവ േ��ത�ിലും തിരുവ�ി�ുളം േ��ത�ിലും 
േവേളാർവ�ം േ��ത�ിലും തൃ�ൂണി�ുറ ച�ംകുള�ര 
േ��ത�ിലും ബാലരാമപുരം തലയാൽ �ശീഭഗവതി േ��ത�ിലും 
ആറാ�്. പഴ�ി അരുവായി ചിറവര��ുകാവു ഭഗവതി േ��തം 
പൂരം. അദ�യാന�ഗുരു സമാധി. െകാ�ിെന – േപ�ുർ�ാ ഞായർ. 
വലിയ േനാ�് ആരംഭം (സിേറാ മലബാർ, സിേറാ മല�ര, പൗര�ത� 
കൽദായ സുറിയാനി സഭ). കലൂർ െസn് ആnണീ� പ�ി െപരു�ാൾ. 
േതാ�പാംകുടി മരിയ െഗാേര�ി പ�ി െപരു�ാൾ. ബിഷ� േഡാ. ജേറാം 
െഫർണാ�� ചരമദിനം (െകാ�ം ക�ീ�ഡൽ). 

27.  കീഴി�ം മഹാേദവ േ��ത�ിലും കരുനാഗ��ി പടനായർകുള�ര 
േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. എറണാകുളം പരമാര േ��തം: വട�ുംഭാഗം 
താലെ�ാലി. വലിയ േനാ�് ആരംഭം (ഓർ�േഡാ��, യാേ�ാബായ). 
ശു�േകാേനാ ശു�ശൂഷ. വയ��ൽ ആ�ുേനർ�. 

28.  �ശീരാമകൃ� ണ ജയ�ി. എറണാകുളം പരമാര േ��തം: െത�ുംഭാഗം 
താലെ�ാലി. തൃശൂർ തിരുവ�ാടി േ��തം �പതി� ഠാദിനം. 
ദർശനാവ�ം ഉ�ൃ�ാതി. ത��ുമല വില�റ ഉ�ൃ�ാതി മേഹാ�വം. 
തിരുവ� �ശീവ�ഭ േ��ത�ിലും പാഴൂർ െപരുംതൃേ�ാവിൽ 
േ��ത�ിലും തിരുൈവരാണി�ുളം മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
�ബ�മമംഗലം േ��ത�ിലും �രു�നം തൃ��റ േ��ത�ിലും 
തൃ�ൂണി�ുറ ഹനൂമാൻ േ��ത�ിലും ആദിനാടു ശ� തികുള�ര 
േ��ത�ിലും െനടുമുടി െകാ�ാരം ഭഗവതി േ��ത�ിലും െകാടിേയ�്. 
പ��ാംകുള�ര താലെ�ാലി. ക�ഴ മഹാേദവ േ��ത�ിലും 
തിരുവൻവ�ൂർ േ��ത�ിലും ആറാ�്. ആനാ� പാറ��ൽ മ�പം 
േദവീേ��തം കു�ിേയാ� തൂ�ം. കിളിമാനൂർ പുതിയകാവു ഭഗവതി 
േ��തം െപാ�ാല. പു�ൻചിറ തൃ��കപുരം േ��തം �പതി�ഠാദിനം.



 
    

M

TC

 (0471 2321622) / 
 (0471 2500646)

  
22653  -  ( ) 00.30
22114  –  ( , ) 00.35
15905  –  ( ) 00.45
22655  -  ( ) 01.00
16606  –  03.35
16332  -  ( ) 04.25
22620  –   ( ) 04.25
16302   05.00
12076    06.00
22648 .  -  ( , ) 06.10
22646 . -  ( ) 06.10
12512 . - . ( , , ) 06.10
16650   06.15
56700  -   06.50
17229  -   07.15
22659  -  ( ) 08.45
12202  – ( , ) 08.45
16382  -  08.45
12217  -  ( , ) 09.20
12483  -   ( ) 09.20
16346    09.50
19577  –  ( , ) 10.50
19331  –  ( ) 11.00
19261  –  ( ) 11.00
12625  -   11.15
12515 . -  ( ) 12.40
16562  – . ( ) 12.40
16525  -  12.45
12778  –  ( ) 12.50
22633  -  ( ) 14.15
12643  -  ( ) 14.15
12082    ( ,  ) 14.30
12624   -   14.50
56304  -    14.55
16334  -  ( ) 15.35
16336  -  ( ) 15.35
16312   -  ( ) 15.35
19259  –  ( ) 15.35
12659  -  ( ) 16.05
16317  -  ( ) 16.05
56716  -   16.40
16316  –   16.45
22641 . -  ( , ) 17.00
12258  – ( , , ) 17.00
12507  –  ( ) 17.00
12696   -   17.15
16342   -  17.30
16304 .  -   17.45
56308 .  -   18.00
16629 .  -   18.45
12431   ( , , ) 19.15
16604  -    19.25
66305   (  ) 19.35
12698   -  ( ) 20.20
16347   -  20.40
22208 .  -   ( , ) 21.30
16343   -   22.30
16127    -  23.20

  
22619   –  ( ) 01.25
16335  -  ( ) 02.25
16128  -    03.40
56311   06.50
15906  –  (  ) 07.15
56715  –   09.15
16381  -  10.15
66304   (  ) 11.15
16526  -  12.45
56317   13.25
16724   -    16.10
56315   17.15
56313   18.05
19578  –  ( , ) 18.30
16649   18.45
16318  -  ( ) 19.00
12660  -  ( ) 20.15
56701   20.25
16605  –  21.05 

 (0474 2762438)
  

16127    -  00.30
22114  – ( , ) 01.30
22653  –  ( ) 01.30
15905  –  ( ) 01.45
22655  –  ( ) 02.00
56300  -   03.30
56392   04.20
16606  –  04.30
22620 . –   ( ) 05.25
16332 -  ( ) 05.25
16302   06.15
12076    07.00
22648 . -  ( , ) 07.10
22646  -  ( ) 07.10
12512 .- . ( , , ) 07.10
16650   07.20
66300   (  ) 07.40
17229  -   08.15
56394   08.35
66302   (  ) 08.50
22659  -  ( ) 09.40
12202  – ( , ) 09.40
16382  -  10.10
12217  -  ( , ) 10.20
12483  -   ( ) 10.20
16346 . -   10.55
66308   (  ) 11.10
19577  –  ( , ) 11.55
19331  –  ( ) 11.55
19261  –  ( ) 11.55
12625  -   12.15
16562  – . ( ) 13.45
12515 . -  ( ) 13.45
12778  –  ( ) 13.45
16525  -   14.05
12643 . -  ( ) 15.15
22633 . -  ( ) 15.15
12082   ( ,  ) 15.25
12624  -   15.55
16334  -  ( ) 16.35
16336  -  ( ) 16.35
16312  -  ( ) 16.35
19259  –  ( ) 16.35
56304  -   17.05
16317  -  ( ) 17.15
12659  -  ( ) 17.15
16316  -   17.40
22641 . -  ( , ) 17.58
12258  – ( , , ) 17.58
12507  –  ( ) 17.58
12696  -   18.15
16342  -  18.38
16304   18.58
56366    19.05
12431   ( , , ) 20.12
16629   20.20
16604  -    20.30
66310   (  ) 20.45
18568   -  ( ) 21.10
12698   -  ( ) 21.20
16347  -  21.50
22208 .  -   ( , ) 22.25
16343   -   22.30

  
22619   –  ( ) 00.06
22634  –  ( ) 01.05
19260  –  ( ) 01.20
16335  -  ( ) 01.20
16333  -   ( ) 01.20
16311  -   ( ) 01.20
16331  -   ( ) 01.45
16128  -    02.20
16348  -  02.55
12432 .  ( , , ) 03.17
16344  -   04.50
12697  -   ( ) 05.00
12777  –  ( ) 05.00
16561 . –  ( ) 05.25
15906  –  ( ) 05.25
22207  -   ( , ) 05.35
16603 -     05.50
12695  -  06.00
56307   06.45
16630    07.00
16315  -   07.20
56715   07.40
16341  –  08.23
16303   08.33
16381  -  08.40
66304   (  ) 09.10
12644  - . ( ) 09.35
12623  -   10.00
16526  -  11.00
12257 . – ( , , ) 11.25
12081 .   ( ,  ) 12.30
22654  - . ( ) 12.30
22656  - . ( ) 12.30
12626   13.00
12218  -  ( , ) 13.10
22660  –  ( ) 13.50
12484   –  ( ) 13.50
19262  –  ( ) 13.50
56309   15.15
12511 . - . ( , , ) 15.45
22645  -   ( ) 15.45
22647  -  ( , ) 15.45
16345   16.15
17230  -  16.55
19578  –  ( , ) 17.10
19332  –  ( ) 17.10
16649   17.20
16318  -  ( ) 17.30
56701   18.00
12201  –  ( , ) 19.00
22113  –  ( , ) 19.00
12660  -  ( ) 19.00
22642  - . ( , ) 19.25

16605  –  19.35
12075    19.45
16301   20.38
12516  - . ( ) 20.50
12508  - . ( ) 20.50
 :   06.30  

08.40  12.10  17.25  18.35  ; 09.30  
13.05  .

   (0479 2442042)
   

16343   00.16
22653 . –  ( ) 02.10
22114  – ( , ) 02.10
56392   05.12
16302   07.00
22648 . -  ( , ) 07.47
16650   08.12
66300   (  ) 08.35
17229  -   09.00
56394   09.30
12202  – ( , ) 10.17
16382  -  10.50
66308   (  ) 12.04
12625  -   12.52
12515 . -  ( ) 14.22
16525  -  15.00
12082    ( ,  ) 16.00
12624   -   16.30
56388   17.10
16312  -  ( ) 17.10
19529  –  ( ) 17.10
16336  –  ( ) 17.10
12659  -  ( ) 17.50
16317  –  ( ) 17.50
56304   18.05
12258  – ( , , ) 18.33
12507  –  ( ) 18.33
12696  -  18.58
16304   19.47
56366    20.00
16629   21.07
18568   -  ( ) 21.57
16347  -  22.40

   
16127    -  01.03
22655 . –  ( ) 02.35
56300    04.25
16606  –  05.22
16332  -  ( ) 06.02
22620 . –   ( ) 06.02
12076    07.39
22646  -  ( ) 07.47
12512 . - . ( , , ) 07.47
56380   08.30
66302   (  ) 09.45
12217  -  ( , ) 11.00
12483  –   ( ) 11.00
16346   11.37
19577  –  ( , ) 12.32
19261  –  ( ) 12.32
19331  –  ( ) 12.32
56382   13.00
12643  -  ( ) 15.52
22633  -  ( ) 15.52
16316  –  18.20
22641  -  ( , ) 18.33
16342   -  19.20
16604 -    21.15
66310   (  ) 21.40
56378   22.20

  
22634  -  ( ) 00.15
19260   –  ( ) 00.25
16311  -  ( ) 00.25
16335  –  ( ) 00.25
16331  -  ( ) 00.59
16128  -    01.27
16348  -  01.58
16344   04.00
16603 -    04.25
12695  –  05.15
16630   06.00
16315  –  06.20
56305   06.45
16341  –  07.10
16303   07.20
16381  -  07.30
66307   (  ) 08.24
12644  - . ( ) 08.55
12623  -  09.15
16526  -  10.10
12257 . –  ( , , ) 10.35
56365  –    11.30
22656  - . ( ) 11.45
12081 .   ( ,  ) 11.45
22654  - . ( ) 11.45
12626   12.15
12218  -  ( , ) 12.32
18567  –    ( ) 12.40
12484   –  ( ) 13.02
19262  –  ( ) 13.02
66303   (  ) 14.40
12511 . - . ( , , ) 15.00
22645  -  ( ) 15.00
22647  -  ( , ) 15.00
16345   15.12
17230  -   15.45
19578  –  ( , ) 16.10
19332  –  ( ) 16.10
16649   16.21
16318  –  ( ) 16.37
66301  –   (  ) 17.28
12660  -  ( ) 17.42
12201  –  ( , ) 17.42
22113  –  ( , ) 17.42
56301   18.08
22642  - . ( , ) 18.15
16605  –  18.35
12075    19.00
56393   19.10
16301   19.41
12516  – . ( ) 20.00
12508  - . ( ) 20.00
56391   21.40
66309   (  ) 21.58
22619 . –  ( ) 23.2 5

 (0477 2238465)
  

16127    -  01.55
22655 . –  ( ) 03.15
13352  -  06.00
16606  –  06.15
22620  –   ( ) 06.50 
16332  -  ( ) 06.50
56302   07.20
12076     08.15
22646 . –  ( ) 08.30
12512 . - .( , , ) 08.30
56380   09.20
66302   (  ) 10.35
12217  -  ( , ) 11.38
12483  –   ( ) 11.38
16346   12.48
19577  –  ( , ) 13.30
19331  –  ( ) 13.30
19261  –  ( ) 13.30
56382  –   14.02
16307  -  ( ,  ) 14.50
22640  -  16.05
12643  -  ( ) 16.25
22633  -  ( ) 16.25
56384   17.50
16316  -   19.30
22641 . -  ( , ) 19.43
16342   –  20.10
12431 .   ( , , ) 21.20
16604    22.03
66310   (  ) 22.37
22208 .  –  ( , ) 23.40

  
16128  -    00.35
12432 .  ( , , ) 01.50
16603    03.35
22207  – . ( , ) 03.50
16315  –   05.14
16341  –  06.25
56377   07.05
12644  - . ( ) 08.00
22656  - . ( ) 10.40
56381  -   11.05
12218  -  ( , ) 11.30
12484   –  ( ) 12.10
19262  –  ( ) 12.10
66303   (  ) 13.37
22645  -  ( ) 14.00
12511 . - . ( , , ) 14.00
16345   14.33
19578  –  ( , ) 15.25
19332  –  ( ) 15.25
56301   17.15
22642  - .( , ) 17.30
16605  –  17.45
12075    18.15
56383   19.40
66309   (  ) 20.47
22619   –  ( ) 22.40
22634  -  ( ) 23.30
16331  -   (  23.59 

 (0479 2452340)
 

16343   00.37
22114  – .( , ) 02.28
15905  –  ( ) 02.40
56392   05.34

16302   07.21
22648 . -  ( , ) 08.07
16650   08.33
66300   (  ) 08.57
17229  -   09.20
56394   09.53
12202  – .( , ) 10.37
22659  –  ( ) 10.37
16382  -  11.11
66308   (  ) 12.26
12625  -  . 13.12
16562  – . ( ) 14.42
12515 . -  ( ) 14.42
12778  –  ( ) 14.42
16525  -   15.21
12082    ( ,  ) 16.20
12624   -   16.50
56388   17.30
16334  -  ( ) 17.32
16336  -  ( ) 17.32
16312  -  ( ) 17.32
19259  –  ( ) 17.32
16317  -  ( ) 18.10
12659  -  ( ) 18.10
56304   18.30
12507 . -  ( ) 18.53
12258  – . ( , , ) 18.53
12696  –  19.18
16304   20.07
56366    20.22
16629   21.27
18568   -  ( ) 22.17
16347  -  23.00

  
16348  -  01.26
16344   03.28
12777  –  ( ) 03.49
16561 . –  ( ) 04.20
15906  –  ( ) 04.0
12695  -  04.48
16630   05.30
56305   06.20
16303   06.51
16381  -  07.10
66307   (  ) 08.00
12623  -  08.45
16526  -  09.49
12257 . –  ( , , ) 10.15
56365    11.08
12081 .   ( ,  ) 11.21
12626   11.55
22660  –  ( ) 12.16
18567  –    ( ) 12.20
56387  -   13.56
22647  -  ( , ) 14.28
17230  -  15.20
16649   15.59
16318  -  ( ) 16.16
66301   (  ) 17.00
12201  –  ( , ) 17.22
22113  –  ( , ) 17.22
12660  -  ( ) 17.22
56393    18.25
16301   19.18
12508  -  ( ) 19.30
12516  -  ( ) 19.30
56391    21.12
16311  -  ( ) 23.59
16335  -  ( ) 23.59
16333  -  ( ) 23.59
19260  –  ( ) 23.59--

   (0469 2601314)
  

16343   00.47
22114  – ( , ) 02.38
56392   05.44
16302    07.32
22648 . -  ( , ) 08.16
16650   08.44
66300   (  ) 09.07
17229  -   09.40
56394   10.03
12202  –  ( , ) 10.47
16382  -  11.22
66308   (  ) 12.36
12625  -   13.23
12515 . -  ( ) 14.52
12778  –  ( ) 14.52
16525  -  15.32
12624   -   17.00
56388   17.39
19259  –  ( ) 17.43
16334  -  ( ) 17.43
16336  -  ( ) 17.43
16312  -  ( ) 17.43
16317  -  ( ) 18.20
12659  -  ( ) 18.20
56304   18.40
12507  –  ( ) 19.03
12258 – . ( , , ) 19.03
12696  –  19.28
16304   20.20
56366    20.32
16629   21.38
18568  –  ( ) 22.27
12698  –  ( ) 22.27
16347  -  23.10

  
16348  -  01.16
16344   03.17
12777  –  ( ) 03.38
12697  –  ( ) 03.38
12695  -  04.37
16630   05.07
56305   06.05
16303   06.40
16381  -  06.56
66307   (  ) 07.48
12623  -  08.34
16526  -  09.38
12257 . –  ( , , ) 10.05
56365    10.58
12626   11.43
18567  –  ( ) 12.09
56387   13.44
22647  - . ( , ) 14.17
17230  -  15.10
16649   15.47
16318  -  ( ) 16.05
66301   (  ) 16.48
12201  –  ( , ) 17.11
22113  –  ( , ) 17.11
12660  -  ( ) 17.11
56393    18.15
16301   19.08
12516  - . ( ) 19.21
12508  - . ( ) 19.21
56391    21.01
19260  –  ( ) 23.48
16311  -  ( ) 23.48
16335  -  ( ) 23.48
16333  -  ( ) 23.48--

 (0481 2563535)
-----

  
16343   01.18
22114  –  ( , ) 03.13
22653 . –  ( ) 03.13
15905  –  ( ) 03.43
56386  –   05.05
56392  –   06.40
16302   08.05
22648 . -  ( , ) 09.00
16650   09.38
66300   (  ) 10.00
17229  -   10.23
12202  –  ( , ) 11.20
22659  –  ( ) 11.20
16382  -  12.20
66308   (  ) 13.06
12625  -   13.58
12515 . -  ( ) 15.28
12778  –  ( ) 15.28
16562  –  ( ) 15.28
16525  -   16.08
12082    ( ,  ) 17.00
56390   17.20
12624   -   17.40
56388   18.05
16334  -  ( ) 18.30
16336  -  ( ) 18.30
16312  -  ( ) 18.30
19259  –  ( ) 18.30
16317  -  ( ) 19.00
12659  -  ( ) 19.00
12258  – . ( , , ) 20.00
12507 . –  ( ) 20.00
12696  –  20.20
16304   20.55
56366  –    21.25
16629   22.25
12698  –  ( ) 22.50
18568   -  ( ) 22.50
16347  -  23.43

  
16348  -  00.38
16344   02.50
12697  –  ( ) 03.10
12777  –  ( ) 03.10
16561 –  ( ) 03.40
15906  –  ( ) 03.40
12695  -  04.10
16630   04.45
56305   05.35
16303   06.05
16381  -  06.30
66307   (  ) 07.00
12623  -  08.05
16526  -  09.05
12257 . – ( , , ) 09.35
56365  –    09.45
22654  – . ( ) 10.50
12081 .   ( ,  ) 10.50
12626   11.15
22660  –  ( ) 11.40

18567  –    ( ) 11.40
56387  -   13.00
22647  - . ( , ) 13.50
17230  -  14.38
16649   15.15
16318  -  ( ) 15.30
66301   (  ) 16.10
12201  –  ( , ) 16.45
22113  –  ( , ) 16.45
12660  -  ( ) 16.45
56393    17.45
16301   18.40
12516  -  ( ) 18.50
12508  -  ( ) 18.50
56391    20.20
16311  -  ( ) 23.15
16335  -  ( ) 23.15
16333  -  ( ) 23.15
19260  –  ( ) 23.15

   (0484 2375131)
-----   
22838   –  ( ) 00.25
22878  –  ( ) 00.25
22208  –  ( , ) 00.45
16127    -  03.10
22655 . –  ( ) 05.10
22149  –  ( , ) 05.15
56370  -   06.00
16305  -  n  06.45
13352  -  07.10
56362   07.20
16606  –  07.45
16332  -  ( ) 08.25
22620  –   ( ) 08.25
22816  –   ( ) 08.50
12678  –  09.10
12076    09.25
16302   10.05
22646  -  ( ) 10.15
12512 . - . ( , , ) 10.15
12522  -  ( ) 10.15
12217  -  ( , ) 12.55
12483  -   ( ) 12.55
12617   13.15
10216  –   ( ) 13.50
16346   14.10
19261  –  ( ) 14.40
19577  –  ( , ) 14.40
19331  –  ( ) 14.40
66612   (  ) 14.55
12625  -   15.45
16307/16313  /  -  16.15
12683  -  ( , ) 17.00
22607  –  ( ) 17.00
22643  -   ( , ) 17.10
22640  -  17.15
56364   17.35
12643  -  ( ) 19.00
22633  -  ( ) 19.00
12645  -  ( ) 19.00
56376  -   19.35
12977  -   ( ) 20.05
16338  -  ( , ) 20.05
16316  -   20.35
22641  -  ( , ) 21.00
12224  –  ( , ) 21.30
16342  –  21.40
16188  –  22.10
12431   ( , , ) 22.30
16359  -   ( ) 23.00
11098  -  ( ) 23.30
12283  –  ( ) 23.30
16604  -    23.40

   
16303   05.00
66307   (  ) 05.30
56385    07.10
12626   09.50
56387   11.30
66301   (  ) 14.40
16301   17.15
56391    18.30
56389    20.35

   
12432 .  ( , , ) 01.00
16603    02.25
22207  –  ( , ) 03.00
16315  -   04.30
16341  –  05.25
12644  - . ( ) 05.40
56379   07.45
22639  –  08.45
22656  – . ( ) 09.20
56381   10.00
12218  -  ( , ) 10.15
12484   –  ( ) 11.10
19262  –  ( ) 11.10
16308  -  ( ,  ) 11.40
66303   (  ) 12.20
22645  -  ( ) 12.50
12511 . - . ( , , ) 12.50
16345   13.05
19578  –  ( , ) 14.20
19332  –  ( ) 14.20
56303   15.35
22642  - . ( , ) 16.10
16605  –  16.20
12075    17.15
13351  -  17.35
56383   18.00
66309   (  ) 19.40
22619   –  ( ) 21.40
22634  – . ( ) 22.35
16331  -  ( ) 23.05
16128  -    23.35

  (0484 2395198)
-----   
18568   -  ( ) 00.25
12698  -  ( ) 00.25
16347  -  01.25
16343   02.55
16127    -  03.20
22653 . –  ( ) 05.10
22114  –  ( , ) 05.10
15905  –  ( ) 05.20
56370   06.08
56362   07.28
16302    10.15
22648 . -  ( , ) 10.25
16650   11.10
17229  -   12.10
12202  –  ( , ) 12.55
22659  –  ( ) 12.55
16382  -  13.40
66612   (  ) 15.02
16307/
16313  /  -  16.25
16562  – . ( ) 16.55
12778  –  ( ) 16.55
12515  -  ( ) 17.10
22640  -  17.25
56364   17.43
16525  -   18.00
12082    ( ,  ) 18.20
12624   -   19.25
56376  -   19.43
16334  -  ( ) 20.05
16336  -  ( ) 20.05
16312  -  ( ) 20.05
19259  –  ( ) 20.05
16317  -  ( ) 20.50
12659  -  ( ) 20.50
12258  – . ( , , ) 21.10
12507  –  ( ) 21.10
12696  -  21.40
16188  –  22.19
56366  –    23.15
16629   23.50

   
16344   01.40
12697  -  ( ) 02.05
12777  –  ( ) 02.05
16561 . –  ( ) 02.35
15906  –  ( ) 02.35
12695  -  03.05
16630   03.35
16381  -  04.50
12623  -  06.55
16526  -  07.35
56365  –    08.10
12257 . –  ( , , ) 08.30
22654  – . ( ) 09.20
12081 .   ( ,  ) 09.45
18567  –    ( ) 10.40
22660  –  ( ) 10.40
22647  -  ( , ) 12.35
17230  -  13.25
16649   13.50
16318  -  ( ) 14.05
12660  -  ( ) 15.20
12201  –  ( , ) 15.20
22113  –  ( , ) 15.20
16301   16.27
12516  -  ( ) 17.45
12508  -  ( ) 17.45
16335  -  ( ) 22.05
16333  -  ( ) 22.05
16311  -  ( ) 22.05
19260  –  ( ) 22.05
16348  -  23.30

   
22639  -  08.17
16308  -  ( ,  ) 11.00
12511 . - . ( , , ) 12.12
22645  -  ( )  12.12
16128  -    23.05 

 (0487 2423150)
--------   
16359  -   ( ) 00.13
11098  –  ( ) 00.50

16604    00.53
56366  –    01.00
16629   01.30
18568   -  ( ) 01.40
12698  -  ( ) 01.40
22878  –  ( ) 01.40
22838  –  ( ) 01.40
22208 . –  ( , ) 01.55
16347  -  02.45
16343   04.05
16127    -  04.48
56603   05.55
22149  -  ( , ) 06.23
22114  –  ( , ) 06.23
22653 . –  ( ) 06.23
22655 . –  ( ) 06.23
15905  –  ( ) 06.40
56370   07.55
16305  -  n  08.07
13352  -  08.20
56362   09.00
16606  –   09.20
16332  -  ( ) 09.40
22620  –   ( ) 09.40
22816  –   ( ) 10.03
12678  –  10.03
12076    10.40
56374   10.55
16302   11.26
12522  -  ( ) 11.45
22646  -  ( ) 11.45
22648  -  ( , ) 11.45
12512 . - . ( , , ) 11.45
16650   12.33
17229  -   13.23
12217  -  ( , ) 14.03
12483  -   ( ) 14.03
12202  –  ( , ) 14.03
22659  –  ( ) 14.03
12617  -   14.28
10216  –   ( ) 15.00
16382  -  15.10
16346   15.28
19577  –  ( , ) 15.53
19261  –  ( ) 15.53
19331  –  ( ) 15.53
66612   (  ) 16.36
12625  -   16.58
56663  –   17.35
16307/16313  /  -  17.43
16562  – . ( ) 18.10
12778  –  ( ) 18.10
12683  -   ( , ) 18.10
22607  -   ( ) 18.10
12515  -  ( ) 18.20
22643  -   ( , ) 18.20
22640  -  18.43
56044   18.55
12082    ( ,  ) 19.27
56364    19.35
16525  -   19.40
12643 . -  ( ) 20.10
22633 . -  ( ) 20.10
12645  -  ( ) 20.10
12624   -   20.33
56376   21.10
12977  -   ( ) 21.25
16336  -  ( ) 21.25
16334  -  ( ) 21.25
16338  -  ( , ) 21.25
16312  -  ( ) 21.25
19259  –  ( ) 21.25
16316  –  21.53
16317  -  ( ) 22.20
12659  -  ( ) 22.20
22641 . -  ( , ) 22.20
12507  -  ( ) 22.20
12258  – .( , , ) 22.20
12696  -  22.50
16342  –  23.06
16188  –  23.55
12431   ( , , ) 23.47

  
16344   00.10
12697  -  ( ) 00.40
12777  –  ( ) 00.40
16603   00.45
16561  –  ( ) 01.10
15906  –  ( ) 01.10
12978   -  ( ) 01.20
22207  – . ( , ) 01.32
12695  -  01.45
16630   02.03
16381  -  02.53
16315   -   03.00
16341  –  03.40
12644  -  ( ) 04.00
12646  -  ( ) 04.00
22877  –  ( ) 04.00
12684  -  ( , ) 04.13
22608   -  ( ) 04.13
16187  -  04.30
56361    05.05
12623  -  05.20
16526  -  05.50
11097  -  ( ) 06.00
56365  –    06.15
22639  -  06.40
12257 . –  ( , , ) 06.50
56371   07.10
22654  – . ( ) 07.25
22656  – . ( ) 07.25
12626   07.40
12618   07.50
12081 .   ( ,  ) 08.25
12218  -  ( , ) 08.40
18567  –    ( ) 09.05
10215   –  ( ) 09.05
12484   –  ( ) 09.05
22660  –  ( ) 09.05
19262  –  ( ) 09.05
22837  –  ( ) 09.05
16308/
16314  -  ( ,  . ) 09.35
66611   (  ) 10.04
22647  - . ( , ) 10.55
22645  -  ( ) 10.55
12521  -  ( ) 10.55
12511 . - . ( , , ) 10.55
16345   11.25
17230  -  11.55
16649   12.15
19578  –  ( , ) 12.30
19332  –  ( ) 12.30
16318  -  ( ) 12.40
56375  -   13.25
12660  -  ( ) 13.50
12201 .–  ( , ) 14.05
22113  –  ( , ) 14.05
22642  -  ( , ) 14.25
22644   -  ( , ) 14.25
16605  –  14.35
13351  -  14.45
16301   15.05
12677  –  15.20
12075    15.35
12508  - .( ) 16.10
12516  - . ( ) 16.10
22150  –  ( , ) 17.05
56363   17.50
16306  -  n  18.35
22619   –  ( ) 19.45
22815   –  ( ) 19.45
16335  -  ( ) 20.50
16333  -  ( ) 20.50
16337  -  ( , ) 20.50
16311  -  ( ) 20.50
19260  –  ( ) 20.50
22634  – . ( ) 21.00
16360   -  ( ) 21.30
16331  - . ( ) 21.30
16128  -    21.50
16348  -  22.00
12432 .  ( , , ) 23.25

  (04662 222913)
   

22475  –  ( ) 00.25
17605  –  ( , ) 01.35
16566  –  ( )   01.35
22638      04.10
22852  –  ( ) 04.20
16343  -   05.40
56604   08.00
13352  -  09.45
56650    10.05
16860  -    12.40
12522  ( ) 13.10
12512 . - .( , , ) 13.10
22648 . -  ( , ) 13.10
22646  ( ) 13.10
17229  –  14.25
66604   (  ) 14.55
56324    15.50
22609  –  16.40
22629  –  ( ) 17.10
56610   18.30
12602  -   19.25
16528  -   21.15
12686  -  21.50
16687   ( ) 22.05
16856  –  ( ) 22.15
16858  –  ( ) 22.15

   
12978   -  ( ) 00.30
16630   01.15
56361   04.20
11097  -  ( ) 05.10
22654  – . ( ) 06.40
22656  – . ( ) 06.40
12618   07.15
12081 .   ( ,  ) 07.50
12218  -  ( , ) 08.05
22660  –  ( ) 08.20
12484   –  ( ) 08.20
19262  –  ( ) 08.20

10215   –  ( ) 08.20
16308/
16314  -  ( ,  . .) 08.45
56664  –   09.30
12511   - . ( , , ) 10.10
12521  -  ( ) 10.10
22647  - . ( , ) 10.10
22645  -  ( ) 10.10
16345   10.35
17230 -  11.10
16649   11.30
19578  –  ( , ) 11.45
19332  –  ( ) 11.45
12201  –  ( , ) 13.20
22113  –  ( , ) 13.20
16605  –   13.45
16301   14.25
13351  -  14.40
12075    15.00
22150  –  ( , ) 16.20
56363   17.00
16306  -  n  17.50
56605   19.30
19260  –  ( ) 19.50
16311  -  ( ) 19.50
16335  -  ( ) 19.50
16333  -  ( ) 19.50
16337  -  ( , ) 19.50
22634  –  ( ) 20.05
16348  -  21.00
12432 .  ( , , ) 22.45
16344   23.25
16603    23.55

   
12431   ( , , ) 00.50
11098  -  ( ) 01.30
16604    02.00
12685  -   02.45
16629   02.55
16855  –  ( ) 03.35
22851  –  ( ) 03.35
16347  -  04.05
17606  –  ( , ) 04.40
16857  –  ( ) 04.40
16527  -   05.50
12601  -   06.00
56603   07.00
22149  –  ( , ) 07.20
22114  –  ( , ) 07.20
22653 . –  ( ) 07.20
22655 . –  ( ) 07.20
22610  –  08.30
16305  -  n  08.55
56323    10.15
16606  –   10.30
12076    11.30
16565 . –  ( ) 11.40
16650   14.00
16859   -  14.10
12217  -  ( , ) 15.05
12483  –  ( ) 15.05
12202  –  ( , ) 15.05
22659  –  ( ) 15.05
12617   15.25
10216  –   ( ) 16.00
56651    16.15
16346   16.45
19261  –  ( ) 17.00
19577  –  ( , ) 17.00
19331  –  ( ) 17.00
16688   ( ) 17.10
22476  –  ( ) 17.10
22630  –  ( ) 17.10
56601   17.45
16307/
16313  /  -  18.50
56663  –   19.10
12082    ( ,  ) 20.30
22633  -  ( ) 21.20
22637      21.55
16312  -  ( ) 22.30
16336  -  ( ) 22.30
16334  -  ( ) 22.30
16338  -  ( , ) 22.30
12977  -   ( ) 22.30
19259  –  ( ) 22.30
  : 06.05, 07.00, 09.20, 11.30, 15.05, 

17.05, 19.30. 

  (0491 2555231)
    

12258  – . ( , , ) 00.15
12696  -  00.45
22475  –  ( ) 01.15
16188  -  01.45
16359  -   ( ) 02.05
17605  –  ( , ) 02.30
16566  –  ( )   02.30
22838  –  ( ) 03.10
22878  –  ( ) 03.10
22208 . –  ( , ) 03.30
12698  -  ( ) 03.30
18568   -  ( ) 03.30
22638      05.00
22852  –  ( ) 05.20
56712    06.40
66606   (  ) 07.28
15905  – ( ) 08.10
13352  -  10.40
12678  –  11.42
16332  -  ( ) 12.10
22816  –   ( ) 12.10
22620  –   ( ) 12.10
12522  ( ) 14.00
22646  ( ) 14.00
22648  -  ( , ) 14.00
12512 . - . ( , , ) 14.00
16860  -    13.45
17229  -   15.20
16382  -  16.50
22609  –  17.40
22629  –  ( ) 18.15
12625  -   18.45
12683  -  ( , ) 19.40
22607  -  ( ) 19.40
16562  – . ( ) 19.40
12778  –  (( ) 19.40
12515  -  ( ) 20.00
22643  -   ( , ) 20.00
12602  -   20.25
22640  -  20.45
16525  -   21.20
12643 . -  ( ) 21.40
12645  -  ( ) 21.40
16528  -  22.00
12624   -   22.20
12686  -   22.40
16856  –  ( ) 23.05
16858  –  ( ) 23.05
16687   ( ) 23.05
16316  -   23.25
22641 . -  ( , ) 23.50
12659  -  ( ) 23.50
12507 . -  ( ) 23.50
16317  -  ( ) 23.50

   
22207  – . ( , ) 00.20 
12695  -  00.30
16381  -  01.15
16315   -   01.35
12644  - . ( ) 02.35
12646  -  ( ) 02.35
12684  -  ( , ) 02.50
22608  –  ( ) 02.50
22877  – ( ) 02.50
16187  -  03.05
12623  -  04.05
16526  -  04.30
22639  -  05.15
12257 . –  ( , , ) 05.35
12626   06.25
18567  –    ( ) 07.50
22837  –  ( ) 07.50
16318  -  ( ) 11.10
12660  -  ( ) 12.40
22642  - . ( , ) 13.05
22644   -  ( , ) 13.05
12677  –  14.13
12508  -  ( ) 14.40
12516  -  ( ) 14.40
22815   – ( ) 18.30
22619   –  ( ) 18.30
16331  -  ( ) 20.10
16360   -  ( ) 20.10
12697  -  ( ) 23.30
12777  –  ( ) 23.30
15906  –  ( ) 23.55
16561 . –  ( ) 23.55

   
12685  -   01.50
16855  –  ( ) 02.35
22851  –  ( ) 02.35
16857  –  ( ) 03.30
17606  –  ( , ) 03.30
12601  -   04.45
16527  -  04.55
56611    05.55
22610  –  07.40
66611   (  ) 08.20
12521  -  ( ) 09.00
22647  - . ( , ) 09.00
22645  -  ( ) 09.00
12511  - . ( , , ) 09.00
56323    09.00
17230  -  09.50
16565 . –  ( ) 10.35
16859    -  12.50
13351  -  13.20
22630  –  ( ) 16.20
16688   ( ) 16.20
22476  –  ( ) 16.20
56605  -   17.55
22637      20.50
16344   22.10 

  (0495 2701234)
-----    
22638      02.10
22852  –  ( ) 02.45
11097  -  ( ) 03.10
12618   04.45
22654  – . ( ) 04.55
22656  – . ( ) 04.55
12218  -  ( , ) 05.45
12081 .   ( ,  ) 06.05
12484   –  ( ) 06.20
22660  –  ( ) 06.20
10215   –  ( ) 06.20
19262  –  ( ) 06.20
16308/
16314  -  ( ,  . ) 06.30
16345   08.25
16649   09.00
19578  –  ( , ) 09.50
19332  –  ( ) 09.50
16860  -    10.50
16605  –  11.10
12284   ( ) 11.35
12201  –  ( , ) 11.40
22113  –  ( , ) 11.40
12075    13.35
12223   ( , ) 13.45
22150  –  ( , ) 14.45
22609  –  15.10
22629  –  ( ) 15.35
16306  -  n  16.00
12602  -   17.20
16311  -  ( ) 17.35
19260  –  ( ) 17.35
16335  -  ( ) 17.35
16333  -  ( ) 17.35
16337  -  ( , ) 17.35
22634  –  ( ) 18.05
16348  -  18.40
16528  -   19.30
12686  -   20.05
16687   ( ) 20.30
16858  –  ( ) 20.30
16856  –  ( ) 20.30
12432 .  ( , , ) 21.20
16603    21.55
22475  –  ( ) 22.40
12978   -  ( ) 22.40
16630   23.00
16566  –  ( )   23.40
17605  –  ( , ) 23.40

   
16312  -  ( ) 00.10
12977  -   ( ) 00.10
19259  –  ( ) 00.10
16336  -  ( ) 00.20
16334  -  ( ) 00.20
16338  -  ( , ) 00.20
12224   ( , ) 00.55
12431   ( , , ) 02.05
12283   ( ) 02.50
11098  -  ( ) 03.00
16604    03.40
12685  -   04.25
16629   04.50
16855  –  ( ) 05.00
22851  –  ( ) 05.00
16347  -  06.05
17606  –  ( , ) 06.15
16857  –  ( ) 06.25
16527  -  07.30
12601   08.00
22653 . –  ( ) 08.50
22655 . –  ( ) 08.50
22114  –  ( , ) 08.50
22149  –  ( , ) 08.50
22610  –  09.55
16305  -  n  10.45
16606  –  12.25
16565 . –  ( ) 13.20
16650   15.55
12217  -  ( , ) 16.25
12483  -   ( ) 16.25
22659  –  ( ) 16.25
12202  – ( , ) 16.25
16859    -  17.00
10216  –   ( ) 17.25
12617   17.15
19331  –  ( ) 18.30
19261  –  ( ) 18.30
22476  –  ( ) 18.30
19577  –  ( , ) 18.30
22630  –  ( ) 18.30
16688   ( ) 18.50
16346   19.00
16307/16313  /  -  20.40
12082    ( ,  ) 22.00
22633  -  ( ) 22.40
22637      23.40

 (0497 2705555)
   

22638      00.35
22852  –  ( ) 01.10
11097  -  ( ) 01.40
12618   03.05
22654  - . ( ) 03.25
22656  - . ( ) 03.25
12218  -  ( , ) 04.20
12081 .   ( ,  ) 04.45
16308/
16314  -  ( ,  . ) 05.00
12484   –  ( ) 05.10
22660  –  ( ) 05.10
10215   –  ( ) 05.10
19262  –  ( ) 05.10
16345   06.45
16649   07.15
19578  –  ( , ) 08.15
19332  –  ( ) 08.15
16860  -    09.10
16605  –  09.25
12201  –  ( , ) 10.15
22113  –  ( , ) 10.15
22150  –  ( , ) 13.20 
22609  –  13.40
22629  –  ( ) 14.15
16306  -  n  14.35
12602  -   15.40
16311  -  ( ) 15.55
19260  –  ( ) 16.00
16335  -  ( ) 16.00
16333  -  ( ) 16.00
16337  -  ( , ) 16.00
22634  –  ( ) 16.40
16348  -  17.00
16528  -  18.05
12686  -   18.30
16687   ( ) 18.55
16858  –  ( ) 18.55
16856  –  ( ) 18.55
12432 .  ( , , ) 19.55
16603 -    20.15
16630   21.10
22475  –  ( ) 21.20
12978   -  ( ) 21.20
16566  –  ( )   22.10
17605  –  ( , ) 22.10

   
22633  -  ( ) 00.05
22637      01.20
16336  -  ( ) 01.55
16334  -  ( ) 01.55
16338  -  ( , ) 01.55
16312  -  ( ) 01.35
19259  –  ( ) 01.35
12977  -   ( ) 01.35
12431   ( , , ) 03.25
11098  -  ( ) 04.25
16604    05.20
12685  -   06.15
16855  –  ( ) 06.40
22851  –  ( ) 06.40
16629   06.55
16347  -  07.50
17606  –  ( , ) 08.10
16857  –  ( ) 08.10
12601  -   09.40
22653   . –  ( ) 10.15
22655 . –  ( ) 10.15
22114  –  ( , ) 10.15
22149  –  ( , ) 10.15
22610  –  11.25
16606  –  14.15
16565 . –  ( ) 15.00
16518  –  16.40
16650   17.40
12217  -  ( , ) 17.55
12483  -   ( ) 17.55
22659  –  ( ) 17.55
12202  –  ( , ) 17.55
16859    -  18.35
10216  –   ( ) 18.50
12617   19.05
19261  –  ( ) 20.00
19331  –  ( ) 20.00
19577  –  ( , ) 20.00
22630  –  ( ) 20.00
22476  –  ( ) 20.00
16688   ( ) 20.10
16346   20.35   

 (0487 2554300)
     

16341     03.15
56365    05.55
56371   06.45
56373   09.05
56375   13.00
56043   17.10
16128      21.25 
  
 

(2016       . 
     ). 


