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IÃd {Kma-]-©m-b¯v 

s]mXphn-h-c-§Ä 

PnÃ       : tIm«bw 

t»m¡v      : ISp-¯p-cp¯n 

Xmeq¡v      : ssh¡w 

BsI hnkvXoÀ®w    :  27.48 NXpc . In.-ao. 

P\-kwJy      :    15614(2011sesk³kkv{]Imcw) 

]pcp-j³amÀ     : 7115 ( ]«nI PmXn 992) 

kv{Xo-IÄ      : 8459  (]«n-I-PmXn 998) 

IpSpw-_-§Ä     : 3800 

hmÀUp-IÄ     : 13 

]«nI PmXn kwhcW hmÀUp-IÄ : 1 

kv{Xo kwh-cW hmÀUp-IÄ  : 5 

km£-cX      : 96% 
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IÃd {Kma-]-©m-b¯v 

A£-c-§-fp-tSbpw, Pem-i-b-§-fp-tSbpw, s\Âh-b-ep-I-fp-tSbpw, dº-dn-

sâbpw \mSmb tIm«bw PnÃ-bnse ssh¡w Xmeq-¡nsâ sXt¡ 

Aä¯pw A¸À Ip«-\m-Snsâ hSt¡ AXn-cnepw ØnXn sN¿p¶ 

{Kma-amWv IÃ-d. 

27.8 NXp-c{i Intem-ao-äÀ hnkvXr-Xn-bpÅ IÃd ]©m-b-¯nsâ 

hS¡v ISp-¯p-cp¯n ]©m-b-¯pw, Ing¡v amªqÀ, \oqÀ 

]©m-b-̄ p-Ifpw ]Sn-ªmdv Xe-bm-gw, sh¨qÀ ]©m-b-¯p-Ifpw 

sX¡v BÀ¸q-¡c ]©m-b¯pw AXn-cp-IÄ XoÀ¡p-¶p. 

CS-\mSv `q{]-Ir-Xn-bpsS {]Xn-I-c-W-§Ä {]I-Sn-¸n-¡p¶ IÃd {Kma-

]-©m-b-¯nsâ `qcn-̀ mKw {]tZ-i§fpw icm-icn kap{Z \nc-¸nÂ 

\n¶pw 7.5 aoä-dn\pw 75 aoä-dn\pw at²y-bpÅ Db-c-¯nÂ ØnXn 

sN¿p¶p. ]©m-b-¯nÂ {][m-\-ambpw Ip¶n³ a-IÄ, Ncnª 

{]tZ-i§Ä, XmgvhcIÄ, F¶o aq¶v Xc-¯n-epÅ cq]-§-fmWv 

Ip-h-cp-¶-Xv. ]©m-b-¯nse {][m\ Ip¶n³ `mK§fpsS 

apIÄ`m-K-§Ä Xmc-X-tay\  Ncn-hpÅ kao] {]tZ-i§-fm-Wv. C¯-c-

¯n-epÅ {]tZ-i§-fnÂ {][m-\-ambpw dº-dmWv Irjn sN¿p¶Xv. 

]©m-b-̄ nse DbÀ¶ {]tZ-i§Ä¡v at²y-bmbn ØnXn-

sN¿p¶Xpw Ncn-hnsâ tXmXv Ipd-hp-ÅXpamb {]-tZ-i§Ä 

XmgvhcIfnÂ F¶ hn`m-K-¯nÂs¸Sp-¶p. C¯cw Xmgv hc-IfnÂ 

{][m-\-ambpw sX§v, Ihp§v F¶nh Irjn sNbvXp hcp-¶p. 

IÃd {Kma-]-©m-b-¯nsâ sam¯w hnkvXr-Xn-bmb 2748 slIvS-dnÂ 

1345.48 slIvSÀ \ÂIr-jn-bm-Wv. ]©m-b-¯nsâ GI-tZiw 51% 
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]pc-bn-Shpw 49% {]tZ-ihpw ]mS§fpam-Wv. ]©m-b-¯nse H¶mw 

hmÀUmb apmÀ {]tZ-iw hnkvXr-X-amb hbÂ {]tZ-iam-Wv.  

kap{Z \nc-¸nÂ \n¶pw A[nIw Db-c-¯n-e-Ãm¯ ]pc--bn-S§fpw 

kap{Z \nc-¸nÂ \n¶pw Xmgv¶v ØnXn-sN¿p¶ ]mS-tiJ-c-§-fp-am-

WpÅXv. shÅw ]¼v sNbvXv If-ª-Xn-\p-ti-j-amWv ]mS-tiJ-c-§-

fnÂ s\ÂIrjn \S-¯p-¶-Xv. Ime-hÀj-Im-e¯v Xmgv¶ {]tZ-i§-

fmb apmÀ, s]cpw-Xp-cp-¯nse DZbwXd, aWn-b³Xp-cp¯v 

`mK§fnÂ shÅ-s¸m¡w Dm-Im-dp-v. Ime-hÀj-¡m-es¯ shÅ-

s¸m¡w ]mS-tiJ-c-§-fnse s\ÂIr-jntbbpw tZmj-I-c-ambn _m[n-

¡m-dp-v. 

kmwkv¡m-cnI Ncn{Xw 

Hcp Ime¯v ISp-¯p-cp-̄ nbpw ]n¶oSv ssh¡hpw BØm-\-ambn 

`cWw \S-¯n-bn-cp¶ hS¡wIqÀ cmP-hw-i-¯nsâ A[o-\-X-bn-em-bn-

cp¶p IÃ-d-bpsS `qcn-`mKw {]tZ-ihpw. s]cp-´p-cp¯v tdmUn\v 

sX¡v {]tZiw sX¡pw IqÀ cmP-hw-i-¯nsâ A[o-\-X-bnÂ Bbn-cp-

¶p. Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmPm-hm-bn-cp¶ amÀ¯m-WvU-hÀ½ sX¡pw 

IqÀ hS¡wIqÀ cmP-hw-i-§sf B{I-an¨v Iogvs¸-Sp-¯n-b-Xns\ 

XpSÀ¶v IÃd {Kmaw Xncp-hn-Xmw-Iq-dnsâ `mK-ambn XoÀ¶p. A¡m-e-

§-fnÂ Gäp-am-\qÀ t£{X-ZÀi-\-¯n-s\-¯n-bn-cp¶ Xncp-hn-Xmw-IqÀ 

amlm-cm-Pm-hn\v ssh¡w t£{X-¯n-se-¯p-hm-\pÅ G-ähpw Ffp¸ 

amÀ¤w F¶ \ne-bn-emWv If-¼p-ImSv tXmSv sh«n-b-Xv F¶v ]g-a-¡mÀ 

]d-bp-¶p. cmP-hm-gvN-bpsS A´y-Z-i-I-§-fnÂ XpS¡w Ipdn¨ 

kaqly \ho-I-cW {]Øm-\-¯n\v t\XrXzw sImSp¯ {io\m-cm-bW 

Kpcp-hn-sâbpw A¿³Im-fn-bp-tSbpw hm¡p-IÄ¡v IÃ-d-¡mÀ sNhn-



4 
 

tbmÀ¯n-cp-¶p F¶Xv FSp-¯p-]-d-tb-XpXs¶. {io\m-cm-bW 

Kpcp-hnsâ ]mZ-kv]Àiw sImv ]hn-{X-amb a®mWv IÃ-d. s]cp-

´p-cp¯v Ic-bn-epÅ Inf-t¡-tNm-cm¯p `h-\-̄ nÂ Kpcp Hcp 

Znhkw Xma-kn-¨Xv ]g-b-X-e-apd HmÀ¡p-¶p. sXm«p-Iq-Sm-bvabv¡pw 

Xon-¡q-Sm-bvabv¡pw FXn-cmbn \S¶ ssh¡w kXym-{K-l-¯nsâ 

Ae-sbm-fn-Ifpw Cu sIm¨p-{Km-as¯ Bth-i-`-cn-X-am-¡n. B kl-\-

k-a-c-¯nse H¶m-as¯ thmf-n-b-dmbn IÃd Ipªm¸n F¶-bmÄ 

]s¦-Sp-¯n-cp-¶-Xmbn tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-v. tZio-b-{]-Øm-\-̄ nsâ 

ap³\nc t]mcm-fn-I-fm-bn-cp¶ BNmcy _nt\-_-`m-h, temIv\m-bnIv 

Pb-{]-Imiv \mcm-b-W³ F¶n-hcpw IÃ-d-bnÂ kµÀi\w \S-̄ n-bn-«p-

v. kn. tIi-h³, a¶¯v ]ß-\m-̀ ³, F.-sP.tPm¬, Fw.-]n.-a-·-Y³ 

XpS-§nb {]ap-J-scÃmw ]e kµÀ`-§-fn-embn Cu {]tZ-is¯-¯p-

Ibpw Ah-cpsS {]`m-j-W-§Ä sImv {Kma-hm-kn-Isf Bthiw 

sImÅn-¡p-Ibpw sNbvXn-«p-v.  

IÃd {Kma ]©m-b-¯nsâ Øm]I {]kn-Uâmb {io. sI.-sI. {io[-

c³ \mb-cpsS s]mXp-{]-hÀ¯\ Pohn-Xs¯ IÃd {Kma ]©m-b-

¯nsâ Ncn-{X-hp-ambn tNÀ¯v hmbn-¡mw. A[n-Im-c-hn-tI-{µo-I-cWw 

F¶ Bibw NÀ¨-bnÂ am{Xw HXp-§n-bn-cp¶ Hcp Ime-L-«-̄ nÂ 

\½psS ]©m-b-¯nsâ ipjv¡-amb hn`-h-t{km-X-Ênsâ ]canXn-

Isf and-I-S-¶p-sImv Ht«sd hnI-k-\-]-²-Xn-IÄ \mSn-\p-thnt\Sn-

sb-Sp-¡p-hm³ At±-l-̄ n\p km[n-¨p. ]©m-b¯v cmPv kwhn-[m\w 

ssii-h-Z-i-bn-em-bn-cp¶ 1970-þÂ cmPys¯ amXrIm ]©m-b-¯p-

IÄ¡v `mcX kÀ¡mÀ\ÂIn-h-¶n-cp¶ Pb´n ]pc-kv¡mcw IÃd 

{Kma-]-©m-b-¯n\v e`n-¨n-cp-¶p. `mc-X-̄ nse Gähpw \Ã ]¯v 

]©m-b-̄ p-I-fnÂ H¶v F¶ _lp-a-Xnbpw C¡m-e v̄ IÃd ]©m-

b¯v kz´-am-¡n.t»m¡vXe hnI-k-\-k-an-Xn-bpsS A²y-£³, PnÃm 
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Ie-IvSÀ sNbÀam-\mb PnÃm hnI-k\ kanXn AwKw F¶o \ne-I-

fnepw At±lw {]hÀ¯n-¨n-cp-¶p. 

Pe-t{km-X-k-p-IÄ 

IÃd {]tZ-i¯v s]mXpth IpSn-shÅ e`yX Xr]vXn-I-c-am-sW¶v 

]d-bmw. F¶mÂ DbÀ¶ {]tZ-i§-fnÂ IpSn-shÅ £maw A\p-`-h-

s¸-Sm-dp-v. s]cpw-´p-cp-¯nse DZ-bw-Xd tImf\n, aWn-b³Xp-cp¯v 

{]tZ-i§-fnepw apm-dnse Nne `mK§fnepw IpSn-shÅ £maw A\p-

`-h-s¸-Sm-dp-v. `qcn-`mKw P\-§fpw IpSn-sh-Å-¯n\v InW-dp-I-sf-

bmWv B{i-bn-¡p-¶-Xv. Aäv ho«m-h-iy-§Ä¡pÅ Pew CS-t¯m-Sp-I-

fnepw I\m-ep-I-fnepw \n¶p-amWv P\-§Ä tiJ-cn-¡p-¶-Xv. IÃd 

]©m-b-̄ nse {][m\ tXmSp-I-fpsS t]cp-IÄ NphsS ]«n-I-bnÂ 

tNÀ¡p¶p.  

 {][m\ tXmSp-IÄ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Fgpamw ImbÂ 

\qän-¸¯v tXmSv 

Znhm³ tXmSv 

tImf\n tXmSv 

sImSp-wXp-cp¯v þ Icn-bmÀ 

If-¼p-ImSv tXmSv 

apÃaw-Kew þ apS-¡men tXmSv 

aWn-b³Xp-cp¯v þ aWn-bm-]-d¼v tXmSv 

s]cp-´p-cp¯v  ]p¯³tXmSv 

s]cp-´p-cp¯v  ssI¸p-g-¡cn tXmSv 

aWn-b-´p-cp¯v ssI¸pg ]Ån-¯mgw tXmSv 

hmte-̄ mgw tIme-¯p-Icn tXmSv 
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Imem-hØ 

Imem-h-Øsb {][m-\-ambpw aq¶mbn Xcw-Xn-cn¡mw 

ag¡mew, aªp-Im-ew, th\Â¡mew 

ag-¡mew : Pq¬, Pqsse, BK-Ìv, sk]väw-_À amk-§-fnÂ Ime-

hÀjhpw HIvtSm-_À, \hw-_À amk-§-fnÂ Xpem-hÀjhpw  e`n-¡p-

¶p. 

aªp-Imew : Unkw-_À, P\p-h-cn, s^{_p-hcn amk-§-fnÂ aªp-

Imew A\p-`-h-s¸-Sp-¶p. 

th\Â¡mew : amÀ¨v, G{]nÂ, sabv amk-§-fnÂ th\Â¡m-e-§-

fnÂ Nne ka-b-§-fnÂ \Ã ag e`n-¡m-dp-v.  

a®v 

IÃd ]©m-b-¯nse Gähpw DbÀ¶ {]tZ-i§-fnÂ IqSp-XÂ 

sN¦Ãv a®m-Wp-Å-Xv. s\Âh-b-ep-I-fnÂ sNfn IeÀ¶ I« a®pw 

aäpÅ {]tZi§fnÂ km[m-cW G¡À a®p-amWv ImWp-¶-Xv. 

sNfn-I-eÀ¶ a®v IqSp-XÂ s\ÂIr-jn-IÄ¡mbmWv {Kma-hm-kn-IÄ 

D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. aäpÅ {]tZ-i§-fnÂ H«p-an¡ ImÀjnI hnf-Ifpw 

ImW-s¸-Sp-¶p.  
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{KmaoW Poh-t\m-]m-[n-IÄ 

aÕy-_-Ô\w 

IÃd ]©m-b-¯nÂ {][m\ aÕy C\-§-fmb Icn-ao³, hmf, 

sN¼Ãn, hcmÂ, Imcn, Iqcn. ISve, tcmlp, sXc-n, IW-¼v, hä, 

Ipdn-̈ nÂ, ]Å-¯n, samc-iv, Xntem-¸n-b, ]pÃ³, apjn, tImem, 

Bcm³ F¶n-hbv¡p ]dta ]m¼m-sW¶v tXm¶n-¡p¶ Huj[ 

KpW-apÅ a\-ªnÂ, Rv, sIm©v, sN½o³, I¡m-bn-d¨n F¶n-

hbpw kpe-̀ -ambn ChnsS Ip-h-cp-¶p. Cu {]tZ-i§-fnÂ aÕy 

_Ô-\-̄ n-\mbn hnhn[ coXn-IÄ D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p. 
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aÕy-_-Ô-\-¯n\v D]-tbm-Kn-¨p-h-cp¶ he-I-fpsS t]cv NphsS 

tNÀ¡p¶p.  

 DS-¡p-he 

 HÅn 

 Bbncw Nq 

 hnip-he 

 h«-he 

 D he 

 HäÂ 

 IqSv 

 sXämen 

 Nq 

 ]Se 

 hÃw 

 

Ip¯p-he (tIm-cp-h-e) 

 HgpIn hcp¶ shÅ-¯nÂ \n¶v ao³ ]nSn-¡m-\mWv C¯cw he-IÄ 

D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. ag-¡m-e-¯mWv Cu he-bpsS D]-tbmKw IqSp-XÂ 

ImWp-¶-Xv. I®n hen-¸-ap-ÅXpw ASp-¸-ap-Å-Xp-amb hebmWv D]-

tbm-Kn-¡p-¶-Xv. henb aÕy-§sf ]nSn-¡m\pw sNdnb aÕy-§sf 

]nSn-¡m\pw I®n-I-fpsS hen-¸-¯n\v A\p-k-cn-¨pÅ heIÄ D]-

tbm-Kn-¡pw. 



9 
 

 

 

hoip-he 

shÅw sI«n\nÂ¡p¶ Øe-§-fnÂ ao³ ]nSp-¯-¯n\v D]-tbm-Kn-

¡p-¶p. km[m-cW hnip-h-e-sb-t¸mse hen-¡m-\pÅ Ibdv Chbv¡v 

Dm-bn-cn-¡p-¶-X-Ã. AXn³{]-Imcw sNdnb tKmf-§-fmWv D]-tbm-Kn-

¡p-¶-Xv. Cub-¯nsâ tKmf-§Ä D]-tbm-Kn-¡p¶-Xp-sImv a®nÂ 

tNÀ¶p\nÂ¡p¶p. hnin GXm\pw an\n-äp-IÄ sImmWv 

ssIsImv X¸n-]n-Sn-¨mWv aÕys¯ ]pd-s¯-Sp-¡p-¶-Xv. ]n¶o-

SmWv he ]pd-s¯-Sp-¡p-¶-Xv.  
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hoip-h-en-b³he

 

Hgp-¡pÅ shÅ-̄ nepw, shÅw sI«nInS-¡p-¶n-S¯pw ao³ ]nSn-

¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p. Ib-dp-ÅXpw hoin-h-en-¡m-hp-¶-Xp-amb he-

bm-Wn-Xv. 

Nhn-«n-]n-Sn-b³ he 

aä-pÅh-bnÂ \n¶pw hyXy-Ø-ambn cp-t]À tNÀ¶p\n¶mWv CXp-

]-tbm-Kn-¡p-¶Xv Npäpw Ib-dnÂ tImÀ¯ he-bm-Wn-Xv. CXn\v  

Ibdv am{Xta Dm-bn-cn-¡p-I-bq-Åq. Ccp-h-i-̄ p-\n¶pw cp-t]À 

ASn-hiw Nhn-«n-]n-Sn-¡p-Ibpw apIÄ`mKw Pe-\n-c-̧ n\v ka-ambn ]nSn-

¡p-¶p. ao³ IpSn-§n-bmÂ cp-t]cpw tNÀ¶v he-s]m¡n aÕys¯ 

kw -̀cn-¡pw.  
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ssIhe 

I¿nÂ ]nSn-¨p-]-tbm-Kn-¡m³ ]äp-¶-Xcw hen¸w Ipdª he-I-fm-

Wn-Xv. apf hr¯m-Ir-Xn-bnÂ hf-̈ p-sI«n AXnÂ he 

Xp¶nt¨À¯mWv \nÀ½n¡p¶-Xv. CXv km[m-c-W-bmbn tXmSp-I-

fnepw ]pg-I-fnepw ao³ ]nSn-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p. 

 

HämÂ

 

apf-bpsS sNdnb Ae-Ip-I-Ä Dm¡n saS-bp-¶p. AXn-\p-tijw 

AXn³taÂ aq¶v hf-b-§Ä Dm¡n ]nSn-¸n-¡p-I. ao\ns\ ImÂ 

HämÂ sh¨v AaÀ¯n AXnâ apI-fn-epÅ h«-¯n-eqsS I¿n«v 

ao\ns\ ]nSn-¡p-¶p. tXmSv, ]pg, hbÂ F¶n-hn-S-§-fnÂ ao\ns\ 

]nSn-¡m-\mbn HämÂ D]-tbm-Kn-¡p-¶p.  

]c-¼-cm-KX sXmgn-ep-IÄ 

Hcp Ime¯v tIc-fob {Kma-§-fpsS PohnX ssienbpw Poh-t\m-]m-[n-

I-fp-am-bn-cp¶ F¶mÂ C¶v hfsc A]qÀÆ-ambn am{Xw ImWm³ 

km[n-¡p¶ ]c-¼-cm-K-X-amb sXmgn-ep-IÄ hfsc kPo-h-ambn 
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\nÂ¡p¶ Hcp {]tZ-iamWv IÃd {Kma-]-©m-b-¯v. Chn-Ss-bpÅ 

an¡ hoSp-I-fnepw dºÀ Sm¸nwKv, ]mb-s\-bv̄ v, IÅv sN¯v, IbÀ 

]ncn-¡Â ap-X-emb tPmen-IÄ sN¿p¶ {Kma-hm-kn-Isf ImWm³ 

km[n-¡pw. 

ssIXbpsS Hme apdn-s¨-Sp¯v AXnsâ apÅp-IÄ i-cn¡pw sh«n-I-

fªv Hme cmbn \of-¯nÂ apdn¨v hf-̈ p-sI«n sh¡p-¶p. 

CXns\ aSn-IÄ F¶v ]d-bp-¶p. ]mb s\¿p-¶-Xn\v ap³]v Ch 

shÅ-¯nÂ C«p-sh¨v AXn-\p-tijw aqt¶m \mtem Znhkw shbn-

e¯v sh¨v \¶mbn DW-¡n-sb-Sp-¡p-¶p.-A-Xn-\p-tijw DW-§nb aSn-

IÄ hop shÅ-¯nÂ C«p-sh-bv¡p-Itbm AsÃ-¦nÂ XWp-̧ pÅ 

{]tZ-i§-fnÂ sIms-h-bv¡p-¶p. ]n¶oSv aSn-IÄ \nhÀ¯n \of-

¯nÂ I£-W-§-fm¡n s\¿m³ XpS-§pw.  

Irjn 

 

s\ÂIr-jn¡v A\p-tbm-Py-amb a®mWv IÃd ]©m-b-̄ nÂ IqSp-

XÂ ImWp-¶-Xv. IÃd Hcp ImÀjnI {Kma-amWv. Ip«-\m-Snsâ hSt¡ 

Aä-¯pÅ Cu {]tZiw Hcp Ime¯v s\Ã-d-bmbn Icp-X-s¸-«n-cp-¶p. 
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IÃd ]©m-b-¯nse ]Ip-Xn-e-[nIw hcp¶ apmÀ \oÀ¯Sw IÃ-d-

bpsS ImÀjnI {]hÀ¯\¯nsâ Np¡m³ ]nSn-¡m³.  

IÃ-d-bnse Ic-`q-an-bnse {][m\ Irjn-bpsS Øm\w dºÀ I¿S¡n 

Ign-ªn-«p-v. sX§v, I¸, hmg F¶n-h-bpsS KWy-ambn Ipd-bp-

hm³ CXv CS-bm-¡n. IÃ-d-bnse Irjn-bn-S-§-fnÂ kpe-`-am-bn-cp¶ 

I¸ C¶v hne-sIm-Sp¯v hmt§ hkvXp-X-bmbn amdn-bn-cn-¡p-¶p. 

F¶mÂ kao]Ime¯v CXnsâ Dev¸m-Z\w hÀ²n¸n¡p-hm³ km[n-

¨n-«p-v. \mWy-hn-f-bmb dº-dnsâ Dev¸m-Z\ hÀ²\hv IÃd {Kma-]-

©m-b-¯nsâ k¼-Zvhy-h-Øsb KpW-]-c-ambn kzm[o-\n-¨n-«p-v. 

 

IÃ-d-bnse ImÀjnI taJ-e-bpsS ]ptcmK-Xn-¡mbn Irjn-h-Ip¸v 

aptJ-\bpw {XnXe ]©mb-¯p-I-fpsS hmÀjnI ]²-Xn-bnÂs¸-Sp-

¯nbpw \nc-h[n ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn¨v \S-̧ n-em-¡n-h-cp-¶p-v. 

sNdp-InS \ma-am{X IÀj-I\v s\Âhn-¯v, hfw F¶nh hnX-cWw 

sNbvXpw tamt«mÀ ]¼vsk-äv, kvs{]bÀ, ]¨-¡dn hn¯v, PmXnssX 

F¶nh e`y-am-¡nbpw ImÀjn-I-cw-K-¯n\v DWÀtÆ-Ip-hm³ km[n-¨n-«p-
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v. ssPh-Irjn k{¼-Zmbw hnI-kn-¸n-¡p-I, Iq¬Irjn t{]mÕm-

ln-¸n-¡p-I. Pe-tk-N-\-¯n-\mbn ag-sh-Å-sk-`-c-Wn-IÄ Øm]n-¡p-

I. Fen \io-I-c-W-̄ n-\pÅ ^e-{]-Z-amb coXn-IÄ \S-¸n-em-¡pI 

F¶nh Cu taJ-e-bnÂ\n-¶pÅ ]cn-K-W-\mÀl-amb \nÀt±-i-§-fm-

Wv. 

]-©m-b-¯nse ]mS-ti-J-c-§-fpsS hnh-c-§Ä 

{Ia 

\¼À 

]mS-ti-J-c-¯n-sâ t]cv hnkvXoÀ®w 

(G-¡-dnÂ 

1. If-{X-¡cn 44.40 

2. X«m-]-d¼v ]Sn-ªmdv 26.50 

3. InW-äp-Ic 28.00 

4. X«m-]-d¼v sX¡v 104.20 

5. X¼m³ t»m¡v 25.00 

6. X«m-]-d¼v 38.00 

7. ]d-¼³Icn 155.50 

8. ]d-¼³ 54 48.70 

9. apmÀ ]peb tImf\n 112.00 

10. tPmWn t»m¡v 50.75 

11. I§-g-þ8 73.49 

12. I§-g-þ2 (110) 110.00 

13. h«-aäw ]Sn-ªm-¸pdw 37.87 

14. t]m¯³amen h«-aäw 62.50 

15. 12-þmw \¼À ]pXp-¡cn 45.00 

16. apÈmd 24.00 

17. ]m¸mSn 10.00 
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18. sh´-Icn hS¡v 113.00 

19. sh´-Icn sX¡v 86.00 

20 tIm«bw Icn 185.00 

21. amen-¡cn 253.00 

22. IÃd hS¡v ]Sn-ªm-¸pdw 96.00 

23. apXn-c-¡me 88.00 

24. AI-̄ mw-Xd 52.25 

25. Ip¶-̄ p-Icn 09.80 

26. F¡½ 50.25 

27. Imf-t¯m-Sv-þ-]-Sn-¯n-c-¸Ån 89.76 

28. hS-¡p-]p-d¯v hey-Icn 220.00 

29. I¶p-Ifw 50.00 

30. ]Sn-ªm-̧ p-d-¯p-h-ey-Icn 149.00 

31. tXm-Sp-th-en-¡-cn -Ip-a-c-I-¯n-¡cn 43.80 

32. aä-¯n-Ip-t¶-¡-cn-þ-Ip-a-c-I-¯n-¡cn 64.82 

33. am¶m-\-¯n-¡cn 25.00 

34. ]d-¸-Ån-¨mÂ 17.42 

35. ]mgq-¡cn Xob-¯p-Icn ap¸Xv 61.45 

36. am¼Ån \mev]-Xp-]-d-sIm-¨p-Icn 36.50 

37. t]mgo-¯mgw 10.14 

38. Xma-c-¨mÂ No¼-\mw-Icn 68.00 

39. tIm-e-¯p-Icn Rmd-¡cn hen-b-Icn 185.00 

40. t]m« ]dn-¨-Icn 88.00 

41. Ipgn-¸-Shv 103.00 

42. sIm-Sp-Xp-cp¯v ]p¯³Icn CS-bmSn 32.02 
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43. apI³ ]Ån Imcn-̈ mÂ 30.00 

44. B\-¨mw-Ipgn 195.00 

45. t]m«¡-cn-þ-]p-Xp-tÈ-cn-þ-Im-ªn-c-¸-ffn 36.50 

46. X«m-]-d¼v ]Sn-ªmdv `mKw 28.00 

47. ao\n-t¡mWw 51.82 

48. ]gp-¡m-¯mgw 04.50 

Xcn-imbn InS-¡p¶ ]mS-ti-I-c-§Ä 

1. apmÀ aW-Ip¶w 40.50 

2. I§g 9 F 22.00 

3. I§g 9 _n 38.50 

4. A¼m-«p-a-gp-h-t©cn 20.00 

5. _m¦vIcn 69.05 

6. lcn-P³ IÀjI t»m¡v 36.25 

7. apmÀ 6þmw \¼À 46.32 

8. apmÀ 8þmw \¼À lcn-P³ tImÀ¸-td-j³ 26.30 

9. sImtÃcn-¯d sFIy-c-hn-emkw 35.16 

10. Ipdp-¸w-]-d-¼nÂ 28.00 

11. ame-̄ Sw 19.00 

12. Imf-sI«n 15.50 

13. hSt¡ Imf-sI«n 26.70 

14. ]pXp-¸Ån hS¡v 80.00 

15. ]pXp-¸Ån sX¡v 10.00 

16. ASn-a-¯-d-¡cn 20.00 

17. tImc«n t»m¡v 34.17 

18. tN-\-¡me 141.00 
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19. 80-þ40 Be-¸m«v 42.00 

20. tN-cn-¡m-sam-gn-tX-hÀIw 11.00 

21. hSp-Ip-¶-¸pg 15.00 

22. Nntd-¡w 06.00 

23. apmÀ 1þmw \¼À (I-¸-Ir-jn) 113.00 

24. \op-Ip¶v (F-®-¸-\) 211.00 

25. auem\m Pb´n 66.00 

26. ss]I t»m¡v 25.00 

27. 10-þmw \¼À aWn-ae 11.80 

28. 9þmw \¼À lcn-P³ tImÀ¸-td-j³ 21.73 

29. aT-¯n-¸-d¼v 34.17 

30. ]dhwXpcp¯v Ing-¡p-]pdw 07.00 
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]gb ImÀjnI D]-I-c-W-§Ä 

  

 

Ie¸ 

Imf-Isf sI«n \new Cf¡n Irjn¡v ]mIs¸Sp-¯p-¶-Xn-\pÅ D]-

I-c-W-amWv Ie-¸. ¹mhv, tX¡v, hmI, Imªncw F¶o ac-§-fmWv 

CXp-m-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. Aä¯v Ccp-¼psImpÅ 

IqÀ¯ N«pIw  t]mse-bpÅ Hcp D]-I-cWw Dd-¸n-¨n-cn-¡pw. 
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I«-¡pg 

]mS§fnse a¬I« DS-¡m-\pÅ ac-¡-jvW-am-Wn-Xv. 

\pIw 

hbÂ Dgp-Xp-a-dn-¡m³ I¶p-Im-en-Isf X½nÂ Iq«n-sI«m³ D]-tbm-

Kn-¡p-¶p. \pI¯n³taemWv Icn LSn-¸n-¡p-¶-Xv. 

Icn 

tImev]\, Icn-¼-\, sX§v, F¶o ac-§Ä sImmWv Icn Dm-¡p-

¶-Xv. 

Pe-N{Iw : 

 

]p-Im-e¯v Pe-tk-N\ Bh-iy-§Ä¡mbn D]-tbm-Kn-¨n-cp¶ D]-I-c-

W-amWv Pe-N-{Iw. 

G¯-s¡m« 

Bg-apÅ Ipgp-I-fnÂ \n¶pw Pew tiJ-cn-¡p¶ D]-I-c-Ww. 

hn¯v s]mXn 

hn¯v kq£n-¡m³ ssht¡mev sImv Dm-¡p¶ s]mXn. 
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hn¯v Ip«n 

s\Ãv If-¯nÂ \n¶pw hen-¨p-Iq-«m³ acw sImpÅ Hcp D]-I-c-

Ww. 

shÅnt¡mÂ 

]p-Im-e¯v {Xmkn\v ]Icw hkvXp-¡Ä Af-¡m³ D]-tbm-Kn-¨n-

cp¶ hkvXp. 

Iä-¸m-bbpw Ibdpw 

IXnÀI-ä-IÄ sImp-t]m-Im³ D]-tbm-Kn-¨n-cp¶ sImtXme 

]mbbpw Ib-dp-am-Wn-Xv. 

 

Huj[ KpW-apÅ arK-§Ä 

]ip 

 

]ip-hnsâ ]©-Khyw (]mÂ,tKmaq-{Xw, NmW-Iw, ssXcv) D]-tbm-Kn¨v 

s\¿v Im¨n-sb-Sp-¡p-¶p. 
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BS v 

 

B«n³ ]mÂ, aq{Xw Ch hnj NnIn-Õ¡v D]-tbm-Kn-¡p-¶p. B«n³ 

sIm¼v BbpÀtÆZ Kpfn-I-I-Ä Dm-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p. BSnsâ 

AØn-IÄ, ssIImÂ F¶nh Xnf-¸n¨v hmX-kw-_-Ô-amb Akp-J-

§Ä¡v D]-tbm-Kn-¡p-¶p. 

]¶n 
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]¶n-bpsS s\¿v XfÀhm-Z-¯n-\pÅ ]©-kvt\-l-¡p-g¼v Im¨m³ 

D]-tbm-Kn-¡p-¶p. ]¶n-bpsS Ipf¼v, tXä F¶nh A]-kvamc tcmK-

¯n\v D]-tbm-Kn-¡p-¶p.  

 

 

 

അരി വറു ് െപാടി ് േത യും ശർ രയും 

േചർ ു ാ ു  അരിയു  ചായ ് 

ഉപേയാഗി ിരു  പധാന ഭ ണമാ . 
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കരിമീൻ  െപാ ി  

മുള െപാടി, മ ൾെ ാടി,  ഗരംമസാല,  കുരുമുള  

െപാടി പാക ി  ഉ ് എ ിവ മി  െച  േപ ് 

പരുവ ിലു  മസാലയാ ുക. കരിമീൻ  വൃ ിയാ ി 

വര തിനു േശഷം മസാല മീനിൽ  പുര ക. 

െപാ ി ു തിനു മു ായി മസാല പുര ി കുറ േനരം 

വ ിരു ാൽ  കൂടുതൽ  രുചി ഉ ാകും. അടു തായി 

അര ് െവളിെ  ഫയി പാനിൽ  ഒഴി ് ചൂടാ ുക. 

ചൂടായ േശഷം,  മസാല പുര ി വ ിരി ു  കരിമീൻ  

എ യിൽ  ര ് മിനി ് വീതം ഇരുവശ ള ം  പകുതി 

േവവി ുക. െവ  േശഷം കരിമീൻ  ഒരു വാഴയില 

ക ണ ിേല ് മാ ക.   

കരിമീൻ  െപാ ി ു തിനു േവ  മസാല 

ത ാറാ ു തി  കരിമീൻ  വറു  അേത എ യിൽ  
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സവാള കനം കുറ ് അരി  വഴ ക. െവ ് 

കഴി  േശഷം േനരെ  െത ാറാ ി െവ ിരി ു  

മസാലയും കുറ ് കറിേവ ിലയും കൂടി േചർ ുക. 

മസാല എ യിൽ  നി ് അരിെ ടു ുക. ഈ മസാല 

കരിമീനി െറ ഇരുവശ ളിലും ന ായി പിടി ി ് 

വാഴയിലയിൽ  െപാതി ് െവ ുക. ഒരു തൂശനില 

തീയിൽ  വാ ിെയടു ുക. 

അതിൽ  വാഴയില ണ ിൽ  െപാതി ് 

െവ ിരി ു  കരിമീൻ  അ െനതെ  തൂശനിലയിൽ  

െവ ് െപാതി ് വാഴനാ  വാ ിെയടു  െകാ ് 

െക ക. അതിെന ആവിയിൽ  േവവി ുക. ഇലയുെട 

കളർ  െബൗൺ  ആകു തുവെരേവവി ുക 

കു ിള ം
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ശ രകുറ െവ ംഒഴി ്െചറുതായിചൂടാ ിശ ര

അലിയിെ ടു ുക (തിളേ  ആവശ മില ) 

.ഇതുനല േപാെലഅരിെ ടു ുക 

.അേ ാ  അതിലു കല് നീ ികി ം 

.അരിെപാടിെചറുതായിചൂടാ ിഎടു ുക 

.ഒരുെബൗളി  അരിെപാടി ,ജീരകംെപാടി 

,ഏല െപാടി,േത ചിരവിയ ,പഴം, 

ശ രപാനിഎലാംകൂടിേച ്ഇലയി  െവ ാ  പരു

വ ി  കുഴ ുക. 

ഒരുഇഡലിപാത ി  െവ ംചൂടാവാ  െവ ുക 

.കുഴ െവ ിരി ു മാവി  നി ുംെചറിയഉരുളക  ഉ

ാ ിഇത യണയിലകു ി  രൂപ ിലാ ിഅതി  നിറ

ഈ ിലിെകാ ്കു ിഎടു ുക .ഇ െന 20 – 25 

കു ി  ഉ ാ ാ  പ ം 

.ഇ ഇഡലിപാ ത ി െറത ി  െവ ്ആവിയി  അരമ

ണി ൂ  പുഴു ുക. 

പഴ ി 

പഴ ി ഉ ാ ാൻ  തേലദിവസം ൈവകി ് െവ  

േചാറിൽ , ചൂടാറി കഴിയുേ ാൾ  നിര ിനു മീെത 

െവ െമാഴി ് െവ ുക. ഫി ജി  പുറ ു െവ  

ആഹാരം കഴി ാൻ  മടിയു വർ ് തേലദിവസം 

അധികമു  േചാർ  െവ െമാഴി ാെത തെ  ഫി ജിൽ  

െവ ാം. ഫി ജിൽ  െവ  േചാ  പുറെ ടു ു 
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തണു ് മാറി കഴിയുേ ാൾ  (പുറ ു െവ  

െവ മൂ ി കള ി ) ൈതരും, കാ ാരി മുളകും കൂ ി 

കുഴ  കഴി ാം.പഴ ിയുെട കൂെട കഴി ാൻ  

പ ിയ കൂ ാനുകളാ  

 അവിയ  

 സാ ാ  (ൈതരും സാ ാറുംന ായിേചരും) 

 അ ാ  

 ഉണ  മീ  ചു  

 ച േവവി  

 ക  / ചീനിേവവി  
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ഔഷധ സസ ൾ  

കടലാടി അ ിറാ  അ  െപറ 

വയ ് അേകാറ  കലാമ  

ആടേലാടകം അധേ ാഡ വാസിക 

ചി ാടേലാടകം അധേ ാഡ െബേ ാമ  

കൂവളം ഏഗിൾമാർ  െമല  

ബലി  ഏർവാ ലനാ  

ക ാർ  വാഴ അേലാേവര 

ചി ര  അൽ ിനിയ കാ േര  

അര  അൽ ിനിയ ഗലാ  

ഏഴിലം പാല അ േ ാണിയ േകാളാറി  

കിരിയാ ് ആൻേ ടാ ഗാഫി  പാനി ുലാ  

ശതാവരി ആ പരാഗ  റാ േമാസ  

വയൽ  ചു ി ആ റകാ റ േലാ ിേഫാളിയ 

ആര േവ ് അസഡിറാ ട ഇൻഡി  

ബ ി ബേ ാ ാ േമാ ിെയരി 

നാഗദ ി ബലിേയാ െപമം െമാൻഡാനം 

മ ാരം െബാഹിനിയ എ പി 

മു ു ി 

 

ബേയാൈഫ ം െസൻസി ീവം 

 

തഴുതാമ െബായർഹാവിയ ഡിഫ ൂസ 

മു േവ  ബിഡലിയ െറ സ 
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പതിമുഖം കാസ പിനിയ സ ൻ  

എരു ് കേലാേ ടാ ി  ജിജാ റിയ 

പുലാനി കാലിേകാ റി  േ ാറിബ റ 

ഉഴി  കാർഡിേയാ െപമം ഹലികാകബം 

കണിെ ാ  കാഷ ാ ഫി ല 

കുട ൽ  െസ റലാ അസിയാ ികാ 

ച ലംപര  ൈവ ി  ക ാഡ ുലാരി  

ശംഖുപു പം ിേ ാറിയ െട നാ ിയ 

പനി ൂർ  േകാളിയ  അേരാമാ ി  

ഇരുേവലി േകാളിയ  െവ ിെവേറായിെഡ  

നില ന കുർ ുളിേഗാ ഓർ ിേയായിഡ  

ക തൂരി 

മ ൾ                    

കുർ ുളിേഗാ അേരാമാ ികാ 

പാട ാളി ൈസ ിയാ െപ ാ  

കറുക ൈസേനാഡൻ  ഡ ൈ േലാൺ  

മു  ൈസ റ  േറാ ൻസ  

േവലി രു ി ഡേയനിയ എ ൻസാ 

ഉ ം ഡാ റാ െമ ൽ  

ഓരില െഡ േമാഡിയം ഗാെ ികം 

ൈകേതാ ി എ ി ാ ആൽബാ 

ആന വടി എലഫ േറാ  കാബർ  

മുയൽ  എമിലിയാ േസാ ഗിേഫാളിയ 
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െചവിയൻ                  

േപരാൽ  ഫിക  െബ ാെലൻസി  

അരയാൽ  ഫിക  െറലിജിേയാസ 

പിണർപുളി ഗർേസനിയ കംേ ാജിയ 

േമേ ാ ി േ ാറിേയാസ സു ർബാ 

കു ിൾ  െ ലിനാ അർ  േബാറിയ 

ച രെ ാലി ജിംേനമാ ൈസൽ  െവ  െ  

നറുനീ ി 

 

െഹമിെഡ മ   ഇൻഡി  

 

മുറിവുടി 

 

െഹമി ഗാഫി  െകാെളാറാ  

 

ആവിൽ  െഹാെലാ േ ലിയ ഇ റഗിേഫാളിയ 

അടപതിയൻ  െഹാെലാെ ാ അ ുൈല  

പാൽ  വ ി ഇ േനാകാർപ  ഫൂ സൻ  

നീലയമരി ഇൻഡിേഗാെഫറാ ടിൻ േ ാറിയ 

പാൽ  മുത ് ഇേ ാമിയ പാനികുേല  

െത ി ഇ േസാറ െകാ ിനിയ 

വാതം െകാലി ജ ീസിയ െജ ററു  

കേ ാലം േകം  െഫരിയ ഗല  

െച ഴു ീർ  േകം  െഫരിയ െറാ ൻഡ 

ൈമലാ ി േലാേസാണിയ ഇെനർമി  

തു  ലൂ  ആ െപറ 
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െതാ ാവാടി ൈമേമാസ പുഡിസ 

കൃ ണ തുളസി ഒസിമം സാ ം        

പർ ടക ല് ഓൾഡൻ  ലാ റിയ എ പി 

പൂ മീശ ഓർ  േ ാസിഫ  ാമിന  

പുളിയാറില ഓ സാലി  േകാർണി ുലാ  

െനലി ഫിലാ റ  എംബികാ 

കീഴാർ  െനലി ഫിലാ റ  നിരൂറി 

െവ ില പി ർ  െബ ൽ    

തി ലി പി ർ  േലാ ം 

കുരുമുള  പി ർ  ൈനഗം 

ചുവ  െകാടുേവലി ംബാേഗാ േറാസ 

പു ് െപാ ാമിയ ാബ 

മൂവില സ ൂഡാർതിയ വി കിഡ 

മാതളം പുണികാ ഗാന ം 

സർ ഗ ി േറാേവാൾഫിയ െസർ റിന 

ഒരുകാൽ  

മുട ി 

റിനാകാ  ക ൂണി  

ആവണ ് റിസിന  ക ൂണി  

ച നം സാ റലം ആ ബം 

അേശാകം സറ  ഇൻഡിക 

കല രു ി േകാപാരിയ ഡ സി  

കുറുേ ാ ി സിഡാ േറാ ിേഫാളിയ 
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മണി ാളി െസാളാനം നി ഗം 

ചു  െസാളാനം േ ാർവം 

പു രി  െസാളാനം ഇൻഡികം 

കരി ുറി ി  േ ടാബിലാ റ  എ പി 

കാ ിരം ൈ ട േനാ   നു േസ ാമിക 

പുളി ടാമറി റ  എ പി 

താ ി െടർമിനാലിയ െബെലറി  

ചി മൃ  ടിേനാ െപാറ േകാർഡിേഫാളിയ 

വ ി ാല ൈടേലാെഫറ അ ാ ിക 

പൂവാംകുരു ് െവർ  േനാനിയ സിെനരിയ 

രാമ ം െവ ിെവറിയ സിസേനായി  

കരിെന ി വിെ  െനഗുേ ാ 

അമു ുരം വിതാനിയ േസാ നിെഫറ 

െവ പാല റി ിയ ടി ് േ ാറിയ 

ഇ ി ജി ിബർ  ഒഫിസിനാൽ    

േനാനി.   േമാറിൻഡ സി ടിേഫാലിയ 
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Bcm-[-\m-e-b-§-Ä 

IÃ-d-bpsS B²ym-ßnI {]hÀ¯\§-fpsS  tI{µ§-fmbn [mcmfw 

Bcm-[-\m-e-b-§Ä \ne-sIm-Åp-¶p. lnµp-a-X-¯nse Hmtcm kap-Zm-b-

¯n\pw kz´-ambn Hcp t£{X-apÅ {Kmaw F¶ A]qÀÆ-Xbpw Hcp 

]t£ IÃ-dbv¡v AÀl-X-s¸-«-Xm-bn-cn-¡pw. {InkvXy³ ]Ån-Ifpw 

sslµh t£{X-§fpw IqSmsX hnhn[ IpSpw_ Iq«m-bva-I-fpsS 

\nb-{´-W-̄ n-epÅ t£{X-§fpw kÀ¸¡mhp-Ifpw Chn-sSbpv. 

ക റപഴയപ ി

 

A D 1890-◌ാ◌ംആേ ാടടു ് 

കലറേക മാ ിആരംഭി ഒരു നാനായമാസ ൂ മാ  

കലറെസ  േതാമ  ഇടവകേദവാലയ ി  

ആരംഭംകുറി . പ ിപണിയു തിനു  

പുരയിടംദാനംെച ത  
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െചരുവി  കുരുവിളയുംേചാര ് 

പു പുരയി  ഔേസ മാ . 

മാ േ ാ ാ ീഹായുെടനാമേധയംനി യി  

നറുെ ടു ിലൂെടയാ . 

 

1896- പ ിെ ിട ി െറപണികളാരംഭി . 

ആെകചിലവായ  603 രൂപ, 19 ചകം, 15 കാ ആ . 

കലറകുരിശുപ ി”എ ്

വിളി ിരു ഈേദവാലയ ി െറെവ രി ം പഥമദിവ

ബലിയ ണവും 1900 ഏപി  22-

◌ാ◌ംതീയതിച നാേ രിരൂപതാ നായിരു മാ ീ

മാ മ ായിെമ താ നി ഹി . 

പ ിയുെട പഥമവികാരിയായിഇടവകാംഗമായപഴു ായി

മ ായിഅ നിയമിതനായി. 

പ ിയുെടസാ ികഭ ദത ായി `െക െത ്’, 

പിടിയരികൂടാെതപ ിതലയാളായിഒരുചി ിയുംനട ിയി

രു ു. 1900- 

മാ ി പണികഴി ി ഇടവകേദവാലയംപുതു ി ണിയു

വാ സാധി , 1959-ലാ  1959 

ജൂൈലര ാംതീയതിഅഭിവ േതാമ

തറയി െമ താ പ ിആശീ വദി . നിരവ ്

ീഫന വികാരിആയിരിെ  1975-

പ ിയുെട ാ ിനംജൂബിലിആേഘാഷി . 
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വേ ാ ി േതാമസ വികാരിയായിരിെ  1999-2000 

പ ിയുെടശതാ ദിവ ഷമായിരു ു. 

ഇേ ാ ഈഇടവകകയി  570 കുടുംബ ളാണു . 

വിസിേ ഷ കന കാലയേ ാടനുബ ി ് 2007-

ആരംഭി . അ ുകേ ളക  നിലവിലു ്. 
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skâv.-ta-cokv NÀ¨v (]p-¯³]-Ån) 

 

If-¼p-ImSv tXmSn\v hS¡v ]mÀ¯n-cp¶ Iv\m\mb kap-Zm-b-¡m-cpsS 

kuI-cymÀ°w 1933 þÂ hSt¡ IÃ-d-bnÂ skâv. tacokv NÀ¨v (]p-

¯³]Ån) Øm]n-X-ambn. 2008 Â Pq_nen BtLm-jn¨ Cu tZhm-

ebw ]pXp-¡n-]-WnXv at\m-l-c-am-¡n-bn-«p-v. 

]g-b-]-Ån-bp-sSbpw ]p¯³]-Ån-bp-sSbpw IognÂ hnhn[ tI{µ-§-

fn-embn Ipcp-ip-]-Ån-Ifpw \ne-hn-ep-v. IqSmsX aWn-b-¯p-cp¯v 

\nhm-kn-IÄ¡v thn skâv. amXyqkv ]Ån-bpw, s]cp-̄ p-cp v̄ 

\nhm-kn-IÄ¡v thn skâv. Bâ-Wokv tZhm-e-bhpw ]Wn-I-gn-̧ n-¨n-

«p-v. 

]mÞ-hÀIp-f-§c {ioIrjvW kzman t£{Xw 

]Þ-h-cpsS AÚm-X-hm-k-¡m-e¯v AhÀ Cu {]tZ-i¯v Xma-kn-

¨n-cp-¶p-sh-¶pw. XZ-h-k-c-¯nÂ Bcm-[-\-¡mbn AhÀ D]-tbm-Kn-̈ n-

cp¶ IrjvW-hn-{K-l-amWv ]n¶oSv ChnsS {]Xn-jvSn-¡-s¸-«Xv F¶pw 

hniz-kn-¡p-¶p. Cu t£{Xw ChnsS ]Wn-I-gn-̧ n-¡-s¸-«n«v 1000 
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hÀjw Ignªp F¶mWv \m«-dn-hv. AjvSan \mfnse  tcmlnWn Znh-

k-¯n-emWv ChnsS DÕhw \S-¡p-¶-Xv. 

]mÞ-hÀIp-f-§c tZho-t£{Xw 

IÃ-d-bn-epÅ Gähpw ]pcm-X-\-amb t£{X-§-fnÂ H¶mWv ]mÞ-

hÀIp-f-§c tZho t£{Xw. Ip`w amk-̄ nse `cWn \mfn-emWv Cu 

t£{X-¯nÂ DÕhw \S-¡p-¶-Xv. At¶ Znhkw Cu t£{X-̄ nÂ 

Kcp-U³Xq-¡hpw aäv A\p-_Ô Iem-cq-]-§fpw Ac-t§-dm-dp-v. 

{io imc[m tZho t£{Xw 

ae-bm-f-hÀjw 1143 [\p-am-k-¯n-emWv {io imcZm tZho t£{Xw 

{]XnjvT    \S-¶-Xv. Fkv.-F³.-Un.-]n. IÃd imJ-tbm-K-̄ nsâ 

taÂt\m-«-̄ n-epÅ Cu t£{Xw \mÄ¡p-\mÄ A`n-hr²n {]m]n¨v 

\mSnsâ lrZ-b-`m-K-¯p-Xs¶ kÀÆ P\-§Ä¡pw A -̀b-Øm-\-ambn 

\ne-sIm-Åp-¶p. aI-c-am-k-¯nse kw{Ia \mfn-emWv Cu t£{X-

¯nse DÕhw sImm-Sp-¶-Xv. 

s]cn-bmÀ Ipf-§c h\-ZpÀ¤m t£{Xw 

s]cn-bmÀ Ipf-§c h\-ZpÀ¤m t£{Xw ]mÞ-hÀIp-f-§c t£{X-

¯nsâ A\p-_Ô t£{X-ambn Hcp Imew hsc \ne-\n-¶n-cp-¶p. 

A¡m-e v̄ cp t£{X-§-fp-abpw Ducm-·-¡mÀ tIme-¯nÃw Bbn-

cp-¶p. CS-¡m-e¯v Ah-K-Wn-¡-s¸-«p-In-S-¶n-cp¶ {]kvXpX t£{Xw 

I-Ãd imJbpsS taÂt\m-«-̄ nÂ \ho-I-cn¨v sFizcyw hos-Sp-¯n-

cn-¡p-¶p. tNc-aÀ lnµp kap-Zm-b-¯nsâ IpSn t£{X-amb ChnsS 

taS amk-¯nse ]¯m-ap-Z-¯n-emWv DÕhw sImm-Sp-¶-Xv. 
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tNmgn-¡c alm-tZh t£{Xw (I-Ãd t\mÀ¯v) 

 

Cu t£{X-¯nse DÕhw aI-c-am-k-¯nse Xncp-hm-Xnc \mfn-emWv 

\S-¶p-h-cp-¶-Xv. 

s]cp-̄ p-cp v̄ CS-a\ {ioIr-jvW-kzman t£{Xw 

taS amk-¯nse tcmlnWn \mfn-emWv Cu t£{X-̄ nÂ DÕhw 

sImm-Sp-¶-Xv.  

 

Xob¯v [\z-́ cn aqÀ¯n t£{Xw 

Cu t£{X-̄ nse DÕhw sImm-Sp-¶Xv hnjp \mfn-emWv (taSw 1) 

sI.]n.-Fw.-Fkv kwL-S-\-bp-sS taÂ t\m«-¯n-epÅ ssih-þ-ssh-

jvWh t£{Xw \oscm-gp-¡nÂ PwKvj\v kao-]-apÅ `{Z-Imfn t£{Xw 

F¶n-hbpw \½psS {Kma-¯nse {][m\ Bcm-[-\m-e-b-§-fmWv 
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അനു ്ടാനകലകൾ  
തീയാ ് 

 

േകരള ിെലഭ ദകാളിേ ത ളിൽമാ തംനട ു സവിേശ

ഷമായഒരുഅനു ്ടാനമാ തീയാ ്. 

ഉ രേകരള ിൽനട ു മുടിേയ മായിഅേഭദ മായബ

മു കലാരൂപമാ തീയാ ്. 

ഭ ദകാളിദാരികയു മാ തീയാ ി െറപതിപാദ വിഷയം. 

പാര ര മായിഉ ിസമുദായ ിൽെപ വരാ ഈകലാരൂ

പംഅവതരി ി ു . 

ചുവ വ തംധരി േകരീടവുംമുടിയുംചില ുമ ാള ംപീ

ഠവുമായാ തീയാ ്അവതരി ി ുക. 

െച ഇല ാളംഎ ിവയുെടആക ടിയുംഉ ാവും. 

തീയാ ്ആരംഭി ു തി ു പായിഭ ദകാളിയുെടബഹുവ

ർണചി തംനില ുകളെമഴുതിപൂജനട ും. 

അതിനുേശഷംകാലംമായി ഭ ർ ് പസാദമായിനൽകും. 

അതിനുേശഷംേമളംആരംഭി ുേ ാൾേദവിയുെടേവഷ ി

ൽകലാകാരൻപേവശി ു ു. 

തുടർ ു“കാളീംേമഘസമപാഭാം”എ ുതുട ു ഭ ദകാളി

തുതിേയാെടതീയാ ്ആരംഭി ു ു. 
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ഭാരതീയപുരാണമനുസരി ്പരമശിവ െറമകളാ ഭ ദകാളി

. 

അസുരനായദാരികൻപരമശിവനിൽനി രാംസംപാടി ു

ു :- 

ത െറഒരുതു ിേചാരഭൂമിയിൽവീണാൽഅതിൽനി ുംത

െറതുല ശ ിയു  1000 

ദാരികൻമാർഉ ാവണെമ ുംഒരു തീയാൽമാ തേമതാൻമ

രണെ ടാവൂഎ തുംആയിരു ുവരം. 

വരംലഭി േതാെടഅത ധികംഅഹ ാരിയായദാരികൻേദവ

ാെരയുംമഹർഷികെളയുംആകമി ാൻതുട ി. 

ഒടുവിൽേദവ ാരുെടഅഭ ർഥനപകാരംഭ ദകാളിഅവതാര

െമടു ു. 

മഹാേദവ െറശൂലവുമായിശം ചകംഗദഖ കവുമായി

േവതാളഖ ിൽകയറിേദവിദാരികെനേനരിടാൻഒരു ു

ു. 

യു ഭൂമിയിൽഎ ു േദവിദാരികെനേപാരിന ിളി ു

ുതലു രംഗമാ തീയാ ിൽഅവതരി ി ു . 

തുടർ ുദാരികനുംേദവിയുംത ിൽനട ു വാഗ ാദ ള ം

തുടർ ുനട ു യു മൂറകള ംആസുരവാദ മായെച യു

െടആക ടിേയാെടഅവതരി ി ു ു.   

മ വുംചടുലവുമായതാള ളിൽയു ി െറഗതിമാറു

പകടമാകു ു. 
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ഒടുവിൽദാരികെ തലഅറുെ ടു ു േദവിര ംഭൂമിയി

ൽവീഴാതിരി ാൻതലഒരുതളികയിൽപിടി ു ു.  

കുംഭഭരണിയിൽകുംഭകൂടമേഹാതസവേ ാെടയാ തീയാ ്

ആരംഭി ു . കുംഭഭരണിമുതൽഏകേദശം 51 

ദിവസമാ തീയാ ്നട ുക. 

തീയാ ിേനാ അനുബ ി ര ു േദവിയുെടരൂപ ിൽമ

ൾെ ാടിഉമി രിപ ിലകൾെപാടി അരിെ ാടിഎ

ിവഉപേയാഗി ു ു 

സർ ംതു ൽ  

 

സർ ാവുകളിൽചിലപേത കമലയാളമാസ ിെലആയി

ല ംനാള കളിലാ സാധാരണസർ ംതു ൽനട ുവരു . 

ആയവസ ളിൽകാവുകളിൽപേത കപൂജൿലുംകളെമഴു

ുംനട ും. 

ഈപൂജാസമയ ്സർ ിെ അനു ഗഹംചിലപേത കവ

ികൾ ്കി തായാണ ിശ ാസം . 

ആവ ികൾതു കയുംസർ ി െറേച കൾകാണി

ു യുംഅരുള ാടുകൾനട ുകയുംെച ു.  

കളെമഴു ുംപാ ം 

 

വിരലുകൾഉപേയാഗി ്പലവർ ളിൽഉ െപാടിക

ൾെകാ ്േദവീേദവ ാരുെടരൂപ ൾനില ുവര ു സ
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ദായമാ കളെമഴു ്. കളെമഴു ുംപാ ്, മുടിേയ ്, 

ഭ ദകാളി ീയാ ്, അ ൻതീയാ ്, േകാലംതു ൽ, 

സർ ംതു ൽതുട ിയേ തഅനു ഠാനകലകേളാ അനു

ബ ി ്കളെമഴു ്നട െ ടു ു. 

ഈകലയുെടവിഷയ ളായിസധാരണചി തീകരി െ ടുക

കാളി, ദുർ , അ ൻ, യ ി, ഗ ർവൻ, 

നാഗ ൾതുട ിയമൂർ ികെളയും, 

തിരുമ ാംകു ില െയയുമാ . 

കളെമഴുതു ചിലസമുദായ ള െടകുലവൃ ിയായികണ

ാെ ടു ു. 

േകരള ിൽപ ുനിലനി ിരു ജാതിവ വ തകൾഎലാ

േ തകലകേളയുംേപാെലകളെമഴു ിനുംഒരുകുലവൃ ി

പരിേവഷംതീർ ുഎ ുപറയു താവുംശരി. 

േ തകലകളിൽപലതുംേകരള ി െറഅേ ാളമിേ ാളം

ചിലജാതികള െടമാ തംഅതിർവര ുകൾ ു ിൽഒതു ി

നിൽ ുേ ാൾകളെമഴു ്എ കലവിവിധജാതികൾൈകകാ

ര ംെച ുഎ െ ആശ ാസകരമാ . 

കളെമഴു ുപാ ിനുംമുടിേയ ിനുംമുേ ാടിയായികളംവര

ു കുറു ജാതിയിൽ  

(മധ േകരള ിെലകളെമഴു ുകുറു ാർ ,കല കുറു ാ

ർഎ േപരിലാണറിയെ ടു ) െപ വരാ . 

അ ൻതീയാ ിനുതീ ാടിന ാർമാരും, 

ഭ ദകാളിതീയാ ിനുതീയാ ്ഉ ിജാതിയിൽെപ വരും, 
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നാഗകളെമഴുതു പു വ ാരുംേകാലംതു ലിനുകണി

യാ ാരുംആ കളെമഴു ്നട ു . 

േ തആചാര ളിൽെപടാ മ വാദ ി കളെമഴുതു

ത ാ ാരാ . 

വ ാൻ ,മലയൻ ,പുലയർ ,മാവിലർ ,മു ൂ ാൻ ,പറയൻ ,പണി

യൻ ,ആവിയർ ,േവലൻ ,േകാ ാളൻ ,കുറവർ ,തുട ിയവിവി

ധസമുദായ ള ംകളെമഴു ുകൾനട ാറു ് . 

 

പ വർ ംഎ ്പറയു പകൃതിദ മായഅ ്തരംെപാ

ടികളാ  കളെമഴു ിനുഉപേയാഗി ു . ഉമി രി 

(കറു ്), അരിെ ാടി (െവ ), മ ൾെ ാടി (മ ), 

െനേ നിവാകയുെടെപാടി (പ ), 

മ ള ംചു ാ ുംഅരിെ ാടിയുംേചർ മി ശിതം 
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(ചുവ ്) 

എ ിവയാ കളെമഴു ിനുഉപേയാഗി ു നിറ ൾ.വിര

ലുകൾമാ തംഉപകരണമാ ിഈഅ ുതരംനിറ ൾമാ തംഉ

പേയാഗി േദവീേദവ ാരുെടരൂപ ൾനില ുവര ു

എ പേത കതയാ കളെമഴു ിെനമ ചി തകലകളി

ൽനി ത തമാ ു . 

ചുരു ിയ ത ്േപെര ിലുംകളെമഴു ിനുേവണം. 

വതാനു ാന േളാെടഇ േദവതെയമന ിൽധ ാനി േശഷ

മാ കളെമഴു ്ആശാൻകളംവര ്തുട ു . 

ആദ ംഒരുേനർവരവര ുകയാ െച . 

ഇതിെന“ബ സൂതം“എ ാ കളെമഴു ുകാർപറയു . 

േശഷംഅരിെ ാടിേയാകറു െപാടിേയാഉപേയാഗി ്ശരീ

രാവയവ ൾവര ്തുട ും. മുഖം, കഴു ്, മാ , 

കിരീടംഎ ിവഒരാള ംഉദരം, 

ൈകകാലുകൾഎ ിവമെ ാരാള ംവര ുകയാ പതി . 

പലഅനു ഠാനരൂപ ളിലുംകളെമഴു ു ് . 

േദവപീതി ുേവ ിയുംഅശുഭ ൾഒഴിവാ ാനുംേവ ി

യാ കളെമഴു ുംപാ ംനട ു . 

ഭഗവതീേ ത ളിെലഉ വ ൾ ുംസർ ാവുകളി

ലുംഅ ൻകാവുകളിലുംവിേശഷാവസര ളിേലാ, 

വൃ ികംഒ ാംതീയതിമുതൽധനുപതിെനാ ുവെരയു മ

ല ാലേ ാആ കളെമഴു ്സാധാരണയായിനട ു

. 
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ആരാധനാലയ ൾ ുപുറേമആഢ ഗഹ ളിലുംവർഷ

ിൽഒേ ാരേ ാതവണകളെമഴു ുംപാ ംനട ു പ

െ പതിവായിരു ു.  

ഒരുകാല ്േകരള ിൽപചരി ിരു ബു മത ി െറസം

ഭാവനയാ ധൂളിചി തരചനയുെടഭാഗമായകളെമഴുെ ്ഒ

രുവാദമു ് . 

ബു മതംഎ ു തി ു ്േകരള ിൽ പചരി ിരു ശാ

േ യമതവുമായിബ െ ടു ഒരുശാേ യഅനു ാനമാ

കളെമഴു ്എ ുംപറയെ ടു ു . 

കള ൾപൂജി ുവാൻെത ിപൂ നിർബ മായുംേവണം, 

എ ്ആചാരവുംപൂജാേവളയിൽതാ ികമു ദകള ംഇ ാ

ര ംസൂചി ി ു ു ്. ദാവിഡെമേ ാആൈവദികെമേ ാ, 

പറയാവു കാവുകളിലുംആരാധനാലയ ളിലുംമാ തേമക

ളെമഴു ്നട ു ു എ ുകാണു തിലും പാധാന മു ്. 

പകർ വ ാധികളിൽനി ുംദുർഭൂത ളിൽനി ുംര േതടാ

നുംഉ ി കാര സാധ ിനുംേവ ിഎ ുവിശ സി ്കളെമ

ഴു ുംപാ ംനട ു സ ദായംഅ മനംപ ായ ിെല

വിവിധകാവുകളിൽക ുവരു ു.  

.  
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കളെമഴു ്കഴി ്മണി ൂറുകൾനീ ുനിൽ ു പൂജക

ൾെ ാ ംഭഗവതിെയ തുതി ു പാ കൾപാടു ു. 

ഒ ംഗണപതി, 

സരസ തിഎ ീേദവതകെളയും തുതി െകാ ു പാ ക

ള ംകള ി ു ിലിരു ്പാടു ു. 

െവളി ാ തു ാൻതുട ുേ ാൾപാ ി െറതാളവുംമുറു

കു ു. 

പിെ തു ിയുറയു െവളി ാടുതെ കളംമാ ു ു. 

അതിനുേശഷംകള ിെലവർ ൂ കള ം, 

അര മ ള ം, 

ച നവുംപൂജി പു പ ൾെ ാ ംഭ ർ ിതരണംെച

േതാെടകളെമഴു ുംഅതി െറചട ുകള ംഅവസാനി

ു ു. 
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പു വൻപാ ് 

 

േകരള ി െറ തനതുപാര ര ി െറ ഭാഗവും 

പാചീനവുമായ നാടൻപാ സം കാര ിൽ 

േവറി നിൽ ു  ഒരു സംഗീതശാഖയാണു് 

പു വൻ പാ ്. േകരള ിെല ൈഹ വജനതയുെട 

അനു ഠാന ള െട ഭാഗമായ 

കാവുകള മായിഅേഭദ മായ ബ മാണു് 

പു വൻ പാ ിനു ായിരു തു. 
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കർ ാടകസംഗീതം, േസാപാനസംഗീതം 

എ ിവയിൽനിെ ലാം വിഭി മായ ഒരു 

ആലാപനരീതിയും താളവുമാണു് പു വൻ 

പാ കൾ ു തു്. അേതാെടാ ം 

സവർ തറവാടുകളിെല സർ ാവുകള ം 

സർ പതി ഠകള ം ഉൾെ ടു  

ഒരനു ഠാനകലയും കൂടിയാണതു്. 

കളെമഴു ുപാ ിൽ ഭഗവതിയാെണ ിൽ 

പു വൻ പാ ിൽ നാഗ ാ ാരാണു് 

ആരാധനാമൂർ ികൾ.  

മഹാഭാരത ിെല ഖാ വദഹനം എ  കഥയിൽ 

ഖാ വവന ിൽ പാർ ിരു  ജരിത, 

മ പാലൻ എ ീ പ ികള െട വംശ ിെല 

പി ുറ ാരാണു് ത ൾ എ ു പു വർ 

അവകാശെ ടാറു ു്. ഇ ഥ സൂചി ി ു  

പു വൻ പാ കള ം അവരുെട 

വാ െമാഴിേശഖര ളിൽ കാണാം. എ ഗാർ 

െത ൺ രചി  ദ ിേണ യിെല 

ജാതിസമൂഹ ൾ എ  ഗ പര രയിൽ 
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പു വസമുദായെ ുറി ് വിശദമായി 

വിവരി ി ു്. 

നാഗ ള മായി ബ െ ് മഹാഭാരത ിലും 

ഭാഗവത ിലും മ  പുരാണ ളിലുമു  

കഥകളാണു് മി  പാ കളിലുമു തു്. 

ഗരുേഡാൽ ി, കാളിയദമനം, വിഷപരീ , 

നാേഗാൽസവം, പാലാഴി മഥനം തുട ിയ 

ഇ രം കഥകളാണു് ഇേ ാൾ അവേശഷി ു  

പചാര ിലു  പാ കളിെല പേമയം. ഇ രം 

പാ കൾ ു പുറേമ, െചറിയ കു ികള െട 

നാവൂറു പാടുക എ  ഒരു ചട ും 

പു വ ാരുെട അവകാശമായി 

കണ ാ െ ിരു ു.  

കു ികൾ ു് മ വരിൽ നി ും ദൃ ിേദാഷം 

സംഭവി ാതിരി ാൻ നാവൂറു 

പാടി ണെമ ായിരു ു അ ാലെ  വിശ ാസം 

ഗരുഡൻതൂ ം 
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ദാരികവധ ിനുേശഷംര ദാഹംതീരാ കാളികലിതു ി

നി ു

.മഹാവി ണുഗരുഡെനകാളിയുെടസമീപേ ് പറ യ

.ഗരുഡൻനൃംെച തുകാളിയുെടേകാപംഅട ാൻശമി

.ഗരുഡണ◌്െ ഏതാനുംതു ിര ംകി ിയേ ാഴാ കാളി

യുെടേകാപംശമി  -

ഗരുഡൻതൂംഎ കലാരൂപ ിപ ാ ലമായകഥയാ

ണി .ദ ിണേകരള ിെലകാളീേ ത ളിലാഈകലാ

രൂപംഅരേ റു . 'തൂ ം','വിലിൽതൂ ംഎ ുംേപരു ് 

.ഭ ദകാളി പീതിയാല ഷ ം
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.ചു ുംചിറകുെമാെവ െക ിയേവഷ ാെരതൂ ാ

െര ാണുപറയുക.നൃ ംകഴി ുതൂ ാരൻതൂാടി

ൽകയറും.പിെ േ ത ിപദ ിണംവ ് ര ംേദവി ് 

സമർ ിും. ഗരുഡൻതൂ വുമായിസാദൃശ മു ് 'ഗരുഡ

ൻപറവ ് '.ഈകലാരൂപ ി ഗരുഡൻപയ ് എ ുംേപ

രു ് .പുരുഷ ാരാ ഗരുഡൻപറ ് േവഷംെക  . 

 

തിരുവാതിരകളി 

 

േകരള ിെലവനിതകള െടതനതായസംഘനൃ കലാരൂപമാ

തിരുവാതിര ളി. ഓണം, 

ധനുമാസ ിെലതിരുവാതിരതുട ിയആേഘാഷാവസര

ളിലാ സാധാരണഈകളിനട ാറു . 

ന ൂതിരിസമുദായ ി െറവിവാഹചട ുകൾ ിടയിലും

ഇ അവതരി ി ാറു ്.മതാനു ഠാന ള െടഭാഗമായും

അലാെതയുംഅവതരി ി െ ടു ഈനൃ ംവനിതകൾെച

റിയസംഘ ളായാ അവതരി ി ു . 

െചറിയവ ത ാസ േളാെടയാെണ ിലുംൈകെകാ ി ളി, 

കു ികളിഎ ീേപരുകളിലുംഈകലാരൂപംഅറിയെ ടു ു. 

സുദീർഘവുംമംഗളകരവുമായദാ ത ജീവിതംപദാനംെച

ഒ ാ ഈനൃ ംഎ ാ കരുതു . 

തിരുവാതിരനാളിൽരാ തിയാ ഈകളിഅവതരി ി ു . 
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പാർവതിശിവെനഭർ ാവായിലഭി ാനായികഠിനമായതപ

െച കയുംശിവൻധനുമാസ ിെലതിരുവാതിരനാളിൽ

പാർവതി ുമു ിൽപത െ ്ഭർ ാവാകാൻസ തി

ുകയുംെച ു. 

ഇതാ കന കമാരുംസുമംഗലികള ംതിരുവാതിരകളിഅവത

രി ി ാൻകാരണെമ ്ഒരുഐതിഹ ം. 

കാമേദവനുംശിവനുമായിബ െ ്മെ ാരുഐതിഹ വും

പചാര ിലു ്. 

പാർവതിയുമായിഅനുരാഗംേതാ ാനായിശിവനുേനർ ്അ

െ കയുംശിവൻേ കാധ ിൽകാമേദവെനതൃ ്തുറ

്ദഹി ി ുകയുംെച തു. 

കാമേദവ െറഭാര രതിപാർവതിേയാ സ ടംധരി ി ുക

യുംപാർവതിതിരുവാതിരനാളിൽവതംഅനു ഠി ് പാർ ി

ാൽകാമേദവനുമായിവീ ുംേചർ ുവ ാെമ രംെകാടു

ുകയുംെച തുഎ ുംഅതി െറതുടർ യായാ ഇ ്തി

രുവാതിര ളിഎ ുമാണ ിശ സി ു ു. 

സൂര ാ തമയ ിനുേശഷമാ തിരുവാതിര ളിആരംഭി

ുക. 

അർ രാ തിയിൽതിരുവാതിരന തമുദി കഴി ാൽനർ

കികൾഭ ാദരപൂർവംപാ കൾപാടുകയുംദശപു പ

ൾഅ മംഗല േ ാെടാ ംനിലവിള ുംപിടി ീ ിേല

്െകാ ുവരു ു. 

പി ീ ഈപു പ ൾഅവർമുടിയിൽധരി ു ു. 
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ഇതിെനപാതിരാ ടൽഎ ാ പറയുക. 

ഓേരാപൂവി േറയുംേദവതമാെര തുതി ു പാ കൾപാ

ടിയാ പൂചൂടി ു . കുരവയുംകൂെടകാണാറു ്. 

ക ി ഒരുനിലവിള ിനുചു ംവ ിൽപാ ി െറതാള

ിെനാ ി ്െപൺകു ികൾപര പരംൈകെകാ ിെ ാ

്നൃ ംെച ു. 

സാരിയും ൗസുമാ തിരുവാതിര ളി ്ഉപേയാഗി ു

േവഷം. 

തിരുവാതിരകളി ു െപൺകു ികള െടസംഘ ി ഒരുനാ

യികകാണും. 

നായികആദ െ വരിപാടുകയുംസംഘംഅേതവരിഏ പാ

ടുകയുംെച ു. 

പാ ി െറതാള ിെനാ ി ്സംഘ ിലു വർചുവടുവ

ുകയുംൈകകൾെകാ കയുംെച ു. 

ലാസ ഭാവമാ കളിയിലുടനീളംനിഴലി നി ുക. 

പൂജേയാടനുബ ി ്നട ു കളിയിെലചുവടുകൾവളെരല

ളിതമായിരി ും. 

ഇ പരിചയമിലാ വർ ുേപാലുംകളിയിൽപെ ടു ാൻ

സൗകര േമകു ു. 
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കളരി യ ് 

പാചീനകാലംമുതേലേകരള ിൽപചാര ിലു ആേയാധ

നകലയാ കളരി യ ്. 

പാേദശികേഭദ ള ംഅതിനനുസരി വ ത തസ ദാ

യ ള ംഇതിനു ്. അറ ്, പി താ ി, 

വേ ൻതിരി ്, വലഭ , ഒടിമുറിേ രി,േ ദാണ ി, 

ക ടിയം, 

േമാതെ ടിതുട ിയവചിലസ ദായവ ത ാസ ളാ . 

െമ ാരി, േകാൽ ാരി, അ ാരി, 

െവറുംൈകഎ ി െനനാ ഘ ളാ കളരി യ ിൽഉ

. 

അഭ ാസംെകാ ്െമ ്ക ാ ിശരീരെ പാകെ ടു ു

താെ ് ാരി. 
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ഇതിൽചുവടുകൾ ുംവടിവുകൾ ുമാ പാധാന ം. 

മു ാൺ , 

പ ീരാൻതുട ിയപലവിധംവടികൾഉപേയാഗി അ

ഭ ാസമുറയാ േകാൽ ാരി. 

ഇതിൽഏ വുംഅപകടകരവുംപധാനവുമായഒ ാ ഒ പ

യ ൽ  . 

“ഒ പയ ാൽഒറ ുംപയ ാ“െമ െചാല ാകു ഇ

െനയാ . വാൾ , കടാരി,ഉറുമി, 

കു ംതുട ിയമൂർ േയറിയആയുധ ൾഉപേയാഗി

പയ ാ അ ാരി. ഒഴി ിൽ , പേത കപൂ കൾ , 

മർ ൈ തുട ിയവയാെണ റുംൈകയിൽപധാനം. 

ആകമണെ ാൾപതിേരാധ ിൽഊ ു ഒരുത ശാ

തപിൻബലംകളരി യ ി കൽ ി ു ു ്. 

ന ുെടമി കലകൾ ുംഇതിേനാ ബ മു ്. 

കളരി യ ്ധനുർേവദപാര ര ിലധി ഠിതമാെണ ുംക

ളരിപരിശീലന ി െറഭാഗമായഉഴി ിലുംകളരിചികി

യും ആയുർ േവദപാര ര മാ എ ുവിശ സി ു വരുംഉ

്. 
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ഉദയംപൂജ 

 

േമടമാസം 1 മുതൽ  10 

വെരയു സമായതാ ഉദയംപൂജആചരി ു . 

സൂര േദവെനആരാധി ു തിനു ഒരുപൂജയാണി . 

പ ാമുദയംഎ ുംഅറിയെ ടു ു.അ വുംനീരാ ജനദീ

പവുംപു പ ള ംപഴവർഗ ള ംവ ്സൂര ഭഗവാെന

തുതി ്ഭ ർ ,വാ ുരവകള ംആർ വിളികള മായി

താല ൾസൂര േ െരഉയർ ു താ ഇതിെലപധാനചട

് . 

പധാനമായും തീകളാ ഉദയംപൂജയിൽപെ ടു ു . 
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പകൃതിയുമായിഅടു ബ ംപുലർ ു ഒരുജീവിതരീതി

യുെട പതിഫലനമാ ഇതിലൂെടനമു ്കാണാനാവുക. 

hnZym-̀ ymkw 

Hcp iXm-_vZ-¯n\p ap¼p-Xs¶ IÃd {Kmaw hnZym-`ymk cwK¯v 

{it²-b-amb ]ptcm-KXn t\Sn-bn-cp-¶p. BZy-Im-e-§-fnÂ Bim³ If-

cn-IÄ F¶-t]-coÂ Adn-b-s¸-«n-cp¶ Fgp-¯p-]-Ån-IÄ, \nim-]m-T-

im-e-IÄ XpS-§n-b-h-bm-bn-cp¶p hnÚm-\-k-¼m-Z-\-¯n-\pÅ tI{µ-

§Ä. 

IÃd ]©m-b-¯nse Ct¸m-gs¯ 6þmw hmÀUnÂ {]hÀ¯n-¨n-h-

cp¶ IÃd Kh-s×âv ss{]adn kvIpfmWv \m«nse BZys¯ Hu]-

Nm-cnI hnZym-e-bw. AXn-\p-ap¼v IÃd ]g-b-]-Ån¡v kao]w Bcw-`n¨ 

Fgp-¯p-]-Ån-bmWv kÀ¡mÀ {Kmân³sc ]n³_-e-̄ nÂ Kh-s×âv 

ss{]adn kvIpfmbn amdnbXv. iXm_vZn BtLm-jn¨v Cu kvIpÄ 

C¶pw \m«nse hnZymÀ°n-I-fpsS hnÚm-\-Xr-jvWsb Xr]vXn-s¸-Sp-

¯n-s¡m-n-cn-¡p-¶p. 1924-þÂ BWv hit¡ IÃ-d-bnÂ amWnIyw 

A½ F¶ al-Xn-bpsS Xmev]-cy-{]-Imcw Hcp ae-bmfw anUnÂ 

kvIpÄ Øm]n-¡-s¸-«-Xv. Cu kvIpfmWv ]nÂ¡m-e¯v {io amWn-Iy-

hn-emkw F³.-F-kv.-F-kv.-ssl-kvIp-fmbpw Ct¸mÄ lbÀ sk¡âdn 

kvIpfmbpw amdn-b-Xv.-C-Xn-\pw-ap¼v 1922-þÂ {]kvXpX hyàn-bpsS 

DÕm-l-¯nÂ Hcp IpSn-¸-Ån-¡qSw Øm]n-¨n-cp-¶p. Cu hnZym-ebw 

kÀ¡mÀ Gsä-Sp¯v {io amWn-Iy-hn-emkw Kh-s×âv FÂ.-]n. 

kvIpÄ F¶ t]cnÂ {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p. Cu kvIpfnsâ {]Y-am-²y-

]-I-\m-bn-cp¶ {io. sI.-BÀ. IrjvW-]n-Å-bpsS t]cv IÃdbpsS 

hnZym-̀ ymk cwKs¯ Ncn-{X-t¯mSv Ip«n hmbn-¡-s¸-tS--Xm-Wv. 
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tZiob-{]-Øm-\-¯nsâ Bth-i-¯mÂ {]tNm-Zn-X-cmb IÃ-d-bnse 

hnhn[ kap-Zmb kwL-S-\-IÄ Ah-cpsS taÂt\m-«-¯n-epÅ kvIpfp-

IÄ Bcw-`n-¨p. skâv tXmakv sslkvIqÄ, {ioim-c-Zm-hn-em-kn\n 

bp.-]n. kvIqÄ, lcn-P³ shÂs^-bÀ kvIqÄ F¶nh C¡m-e¯v 

Øm]n-X-am-b-Xm-Wv. taÂ kqNn-¸n¨ kvIqfp-I-sfÃmw Btcm-Ky-I-c-

amb aÕ-c-_p-²n-tbmsS hnZym-̀ ymk {]hÀ¯-\-§Ä \S-̄ n-h-cp-¶p-

s-¶Xv {it²-b-am-Wv. IÃ-d-bnse Kh-s×âv kvIqfp-Ifpw DbÀ¶-\n-

e-hmcw ]peÀ¯n-h-cp-¶p. ]mTy-þ-]m-tT-Xc {]hÀ¯\-§-fp-ambn 

_Ô-s¸«v C¶m-«nse hnZym-e-b-§-fnse Ip«n-IÄ ]pc-kv¡m-c-§Ä 

hm§n-¡q-«p-¶-XnÂ \ap-t¡-hÀ¡pw A`n-am-\n-¡mw. 

Cu ]©m-b-¯nse kvIqfp-I-fnse hnZymÀ°n-I-fpsS F®w hÀjw 

sNÃpw-tXmdpw Ipd-ªp-h-cp-¶p-sh-¶p-ÅXv Bi-¦m-P-\-I-amb 

hkvXp-X-bm-Wv. P\\ \nc-¡nse Ipd-hv. Cw¥ojv hnZym-`ym-k-t¯m-

SpÅ B`n-apJyw F¶nh CXn\v Imc-W-am-Ip-¶p. Zriy-þ-iymhy D]-I-c-

W-§-fp-sSbpw CâÀs\äv DÄs¸-sS-bpÅ B[p-\nI hnÚm\ kt¦-

X-§-fpsS klm-b-¯mepw \½psS kvIqfp-I-ense ]T-\-\n-e-hmcw 

DbÀ¯p-¶-XnÅ BßmÀ° {ia-§Ä \S-¡p-¶p-s-¶p-ÅXv Bim-

h-l-am-Wv. kvIqÄ ]n.-än.-F. IÄ hfsc \Ã \ne-bnÂ {]hÀ¯n-¨p-

h-cp-¶p-v. kwØm-\s¯ Gähpw anI¨ {]hÀ¯\w ImgvN 

hbv¡p¶ ]n.-än. F.-bpsS  {]hÀ¯\w ÇmL-\o-b-am-Wv. ]n.-än.-F. 

IÄ t\cn«pw hyàn-IÄ apJm-´n-chpw GÀs¸-Sp-¯p¶ kvtImfÀjn-

¸p-Ifpw F³tUm-hvsaâp-Ifpw Ip«n-IÄ¡v {]tNm-Z-\-am-Ip-¶p-v. 

Ignª Ipd¨v hÀj-§-fmbn hnZym-e-b-§-fnse ]mTy-co-Xn-bnÂ 

hcp-¯n-bn-cn-¡p¶ amäw hnZym-`ym-k-¯nsâ KpW-\n-e-hmcw sa¨-s¸-

Sp-¯p-¶-Xn\pw hnZymÀ°n-Isf kzbw hne-bn-cp-¯-en\v {]m]vX-cm-¡n-

s¡mv Ah-\-h-\n-epÅ Ign-hp-Isf hnI-kn-¸n-s¨-Sp-¡p-¶-Xn\pw 
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{]m]vX-cm-¡p-¶p-v. inip-tI-{µoIrX ]T\w F¶ Bi-b-̄ n-eq-¶n-

s¡mv A²ym-]-I³ hnZymÀ°n-bpsS kplr¯pw hgn-Im-«nbpw 

Bbn amdp¶ ØnXn-hn-ti-j-¯n-eqsS ]T-\-¯n-epÅ Xmev]cyw 

hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn\pw hnZym-e-b-§-fnÂ \n¶pÅ sImgn-ªp-t]m¡v 

CÃm-Xm-¡p-¶-Xn\pw CXv hgn-sX-fn-¨p. ¢mkv dqw ]T-\-¯n-sem-Xp-§n-

\nÂ¡msX ssZ\w-Zn\ Pohn-X-¯nse hnhn[ taJ-e-I-fnse 

{]hÀ¯-\-§-fp-ambn ]cn-N-b-s¸-Sp-¶-hn-[-¯n-epÅ t{]mPIvSv X¿m-

dm-¡Â, ÌUn Sqdp-IÄ, ImÀjnI taJ-e-bnse {]hÀ¯n-]-cn-Nbw 

XpS-§n-b-h-bn-eqsS Pohn-X-ss\-]pWyw hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\v 

hnZymÀ°nsb {]m]vX-\m-¡p-¶p. 

IÃd]©m-b-¯nse kvIqfp-IÄ - 

{Ia 

 \¼À 

kvIqfnsâ t]cv 

1 Fkv.-Fw.-hn.-F³.-F-kv.-F-kv.-l-bÀ sk¡âdn  kvIqÄ 

2. Fkv.-Fw.-hn. Kh-s×âv FÂ.-]n.-kvIqÄ 

3. Fkv.-F-kv. hn.-bp. ]n. kvIqÄ 

4. IÃd Kh-s×âv FÂ.-]n.kvIqÄ 

5. knÌÀ kmhntbm ]»nIv kvIqÄ 

6. Fkv.-sI.-hn. Kh-s×âv bp.-]n.-kvIqÄ 

7. skâv tXmakv sslkvIqÄ 

8. skâv kmhntbm FÂ.-]n. kvIqÄ 

9. -K-h.-FÂ.-]n. kvIqÄ 

10. skâv tXmakv Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ  

 


