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ഗ്പാദദശിക ചരിഗ്തം 

          മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ  കൈവഴിൈളുും ന്റെറുതുും വലുതുമായ 

ധാരാളും തതാടുൈളുും തവമ്പനാട്ടുൈായലിന്റെ സാമീപയവുും ഉള്കന്റകാള്ളുന്നതുും 

കവകും പട്ടണതതാട് തെര്ന്ന്നുൈിടകുന്നതുമായ ഗ്രാമപഞ്ചായതാണ് 

ഉദയനാപുരും. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായതിന്റെ വിസ്തീര്ന്ണും 20.15 

െ.ൈി.മീറ്ററാണ്.ഈ പഞ്ചാതിന്റെ െുറ്റുമായി തലതയാലപ്പറമ്പ്, 

മറവന്തുരുത്, തലയാഴും, എന്നീ പഞ്ചായതുൈളുും, കവകും 

മുന്സിപ്പലിറ്റിയുും  സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. 

ഒരു തദശതിന്റെ െരിഗ്തും പരിതശാധികുതമ്പാള്ക നാും ആദയമായി 

അതനേഷികുന്നത് അവിടുന്റത ജനങ്ങളുന്റട സാുംസ്ൈാരിൈ നിലവാരന്റത 

ൈുറിച്ചാണ്. ഉന്നതവുും ഉദാതവുമായ ഒരു സുംസ്ൈാരതിന്റെ ഉടമയായ 

ജനതയ്കകുും അവരുന്റട നാടിനുും മാഗ്തതമ മഹതായ ഒരു പദവി ആധുനിൈ 

സമൂഹും ൈല്പ്പ്പികുന്നുള്ളൂ . ഒരു ജനതയുന്റട അൊരനഷ്ട്ടാനങ്ങള്ക, 

വിശോസഗ്പമാണങ്ങള്ക, ദയാഗ്ൈമും,ജീവിത രീതിൈള്ക, എന്നിവന്റയല്ാും 

അന്നിരുന്നവരുന്റട സാുംസ്ൈാരിൈ സാമ്പതിന്റെ ഈടുവാവായ്കപൈളാണ്. 

അവിന്റട ഗ്പെരിച്ചിട്ടുള്ള ഐതീഹയങ്ങള്ക, പഴന്റഞ്ചാല്ുൈള്ക, സാഹിതയ 



ൈൃതിൈള്ക എന്നിവന്റയല്ാും ആ ജനതയുന്റട സാുംസ്ൈാരിൈ നിലവാരും 

വയക്തമാകുന്നു. 

         ഈ ൈാഴ്െപാടിലൂന്റട തനാകുതമ്പാള്ക ഗ്പാതദശിൈവുും 

തദശീയവുമായ ഗ്പാധാനയമര്ന്ഹികുന്ന മഹതായ െരിഗ്തസുംഭവങ്ങള്കക് 

സാക്ഷ്യും വഹികാന് കവകും താലൂകിനുും അതിന്റെ ഭാരമായഉദയനാപുരും 

പഞ്ചായതിനുും ൈഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.രാന്ധിജി, രാജതരാപാലനാൊരി, എ.ന്റൈ. 

തരാപാലന്, ന്റൈ.പി. തൈശവതമതനാന്, ടി.ന്റൈ.മാധവന്, മന്നതുപത്മനാഭന്, 

തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ തനതാകള്ക കവകതു നടതിയ 

ഐതിഹാസിൈമായ സമരങ്ങളില്പ് ഈ പഞ്ചായതുും അതിന്റെ 

പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ശീ നാരായണരുരു തനരിട്ട് സന്ദര്ന്ശിച്ചിട്ടുള്ളതാണിവിടും. 

മതസൗഹാര്ന്ദതിനു തൈള്കവി തൈട്ടിട്ടുള്ളതാണീ നാട്.ഹിന്ദു മുസ്ിും 

കഗ്ൈസ്തവമതങ്ങള്ക സതഹാദരബുദ്ധ്യാ ജീവിച്ചുതപാന്നതാണ് ഇവിന്റട. 

അയിതതിനുും, അനാൊരങ്ങള്കകുും ഉച്ചനീെതേതിനുും  എതിന്റര 

വിട്ടുവീഴ്െയില്ാന്റത നിലപാട് സേിൈരിച്ച ഗ്പബുദ്ധ്രായ ഒരു ജനതയാണ്. 

നമ്മുന്റടത്. അവര്ന്ന്റകതിന്റര നിലനിന്നിരുന്ന അനാൊരങ്ങള്കന്റകതിന്റര നടന്ന 

തീഗ്വ സമരങ്ങളില്പ് സവര്ന്ണരായ ഏ. ന്റൈ. ജി യുും തൈളപ്പനുും, മനനവുും, 

തൈശവതമതനാനുും, ൈരൂര്ന് നമ്പൂതിരിപ്പാടുന്റമല്ാും ആതവശപൂര്ന്വും സമരും 

ന്റെയ്കതപാരമ്പരയും നമുകവൈാശന്റപ്പട്ടതാണ്. സാമുദായിൈവുും, മതപരവുമായ 

കമഗ്തിയുന്റട ശാന്തിമഗ്ന്തും ഉയര്ന്ന്നുവന്ന മണാണിത്. അടുത ൈാലത് 

അപ്ഗതഗ്രഡ്ന്റെയ്യന്റപ്പട്ട  U.P.L.P വിഭാരതില്പ്ന്റപ്പട്ട അരഡസതനാളും സ്ൈൂളുൈളുും 

മാഗ്തതമ ഉന്റള്ളങ്കിലുും സാക്ഷ്രതയുന്റട ൈാരയതില്പ് നാും തീന്റരപിന്നിലല്. 

വയനശാലൈളുും,ഗ്രന്ഥശാലൈളുും, ൈുറവുള്ള പഞ്ചായതാണ്. ഇത്. രണ്ടു 

വായനശാലൈള്ക മാഗ്തും. വളന്റര ഉയര്ന്ന്ന വിദയാഭയാസും തനടിയവരുും, 

ഉന്നതങ്ങളില്പ് ഗ്പവര്ന്തികുന്നവരുമായ ൈുറച്ചുതപന്റരങ്കിലുും 

ഈപഞ്ചായതതിര്ന്തിയില്പ് ഉണ്ട്.  

 



 

സാമൂഹികസംസ്കാരികചരിഗ്തം 

നാണയവിളൈള്കക് തൈള്കവിതൈട്ട തൈാട്ടയും ജില്യുന്റട പടിഞ്ഞാന്ററ അറ്റതായി 

തവമ്പനാട്ടുൈായലിന്റന ന്റതാട്ടുരുമികിടകുന്ന ഒരു ന്റെറിയ പട്ടണമാണ് 

കവകും. ന്റൈാല്വര്ന്ഷും 537-ല്പ് ഉണ്ടായ ഉണുനീലിസതന്ദശതിന്റെ  ൈര്ന്താവ് 

‘തമദിനിയിന്റല സേര്ന്ഗഖണ്ഡും’ വാഴ്തിപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുും ന്റവമ്പല 

നാട്ടുരാജാകന്മാര്ന് ഭരിച്ചിരുന്നതുമായ ‘സിന്ധു ദേീപ്ഗ’ (ഇന്നന്റത ൈടുതുരുതി) 

ഉള്കന്റപ്പന്റടയുള്ള ഗ്പതദശും വന്റര ഒരു ൈാലത് ൈടല്പ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ൈടല്പ് 

വച്ചു പിന്മാറിയതുന്റൈാണ്ടാണ് ഈപട്ടണതിന് കവകും എന്നതപര് ഉണ്ടായത് 

എന്ന് പറയന്റപ്പടുന്നു. ഈ പട്ടണും പഴമ ന്റൈാണ്ടുും പാരമ്പരയും ന്റൈാണ്ടുും 

ഗ്പസിദ്ധ്മാന്റണങ്കിലുും പതിറ്റാണ്ടുൈളായി വിൈസനും എതിതനാകാന്റത 

നിലന്റൈാള്ളുന്നു. കവകതഷ്ടമി മുതല്പ് കവകുംസതയാഗ്രഹും വന്റരയുും 

തദശിയമായഗ്ശദ്ധ് പിടിച്ചുപറ്റിയ നിരവധി സുംഭവങ്ങള്കക് സാക്ഷ്യും 

വഹിച്ചതാണ് ഈ പട്ടണും. കവകും പാച്ചു മൂതതുമുതല്പ് ബഷീറുും, വടകുും 

ൈൂറുും ഉള്കന്റപ്പന്റട കവകുംെഗ്ന്ദതശഖരന് നായര്ന് വന്റര എഗ്തന്റയഗ്തസാഹിതയ 

നായൈന്മാരുന്റട ജന്മതദശമാണ് ഈ പട്ടണും. പണ്ഡിതന്മാരുും 

തദശസ്തനഹിതരുമായ നിരവധിതപര്ന് കവകതുൈരായിട്ടുണ്ട്. ൈലയുതടയുും 

സുംസ്ൈാരതിന്റെയുും ഈറ്റില്മായി അറിയന്റപ്പടുന്ന ഒരു പട്ടണമാണിത്. 

എന്നിട്ടുും അതിന്റനാത് വളരാനാൈാന്റത, തവമ്പനാട്ടുൈായലിന്റെ 

െിതറ്റാളങ്ങളുന്റട സുംരീതലഹരിയില്പ് മുഴുൈി ഒരു ഏൈാന്തപഥിൈന്റനതപ്പാന്റല 

ഈ പട്ടണും ഇന്നുും നിലന്റൈാള്ളുന്നു.  

ഇഗ്തമാഗ്തും െരിഗ്തഗ്പാധാനയമായ കവകും പട്ടണതിന്റെ വടകുും 

ൈിഴകുമായി ൈിടകുന്ന ഒരു ഗ്രാമഗ്പതദശമാണ് ഉദയനാപുരും. 

വടകുപടിഞ്ഞാറ് ന്റെമ്മനൈാരി മുതല്പ് ന്റതകു ൈിഴക് ന്റെട്ടിമുംരലും വന്റര 

നീണ്ടു ൈിടകുന്ന ഈപഞ്ചായതിന്റെ വടക് ഇതിപുഴയുും പടിഞ്ഞാറ് 

തവമ്പനാട്ടുൈായലുും ന്റതക്ൈിഴക് ൈരിയാറുും മുവാറ്റുപുഴയാറുും കവകും 



പട്ടണവുും  ഈ പഞ്ചായതിന്റന വലയും ന്റെയ്കതിരികുന്നു. െതുപ്പുനിലങ്ങളുും 

ൈരിനിലവുും തതാടുും ൈുളവുും പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളുും ധാരാളമുള്ള 

ഈഗ്പാതദശതിന്റെ െില ഭാരങ്ങളില്പ് ൈടുത ജലക്ഷ്ാമും അനുഭവന്റപ്പടുന്നു. 

വടകുൈിഴക് നിന്ന് ന്റതക് പടിഞ്ഞാതറാട്ട് അല്പുംൊഞ്ഞുൈിടകുന്ന 

സമതലഗ്പതദശമാണിത്. ഭൂരിഭാരും ൈര്ന്ഷൈരുും ൈര്ന്ഷൈന്റതാഴിലാളിൈളുും, 

ൈയര്ന്, ൈളിമണ്, തഴപ്പായ്ക,മത്സ്യബന്ധനും, തുടങ്ങിയ വിവിധ തമഖലൈളില്പ് 

പണിന്റയടുകുന്ന ആളുൈളുും ഉള്ള ഒരു ഗ്പതദശമാണ് ഈ പഞ്ചായത് . 

                 ഈ ഗ്പതദശന്റതയുും സ്ഥലനാമതതയുും ൈുറിച്ച് 

രസൈരമായ ഒരു ഐതീഹയും ഉണ്ട്. ഉടയനായൈീപുരും എന്നാണ് ഈ 

സ്ഥലതിന്റെ  തപര് എന്നറിയുന്നവര്ന് െുരുകമാണ്. ഒരു ൈാലത് 

ഉദയനാപുരും തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ഭരവതിതയയുും ൈുമാരന്റനല്ൂര്ന് തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് 

സുഗ്ബഹ്മണയന്റനയുും ഗ്പതിഷ്ഠികാന് അന്നന്റത നാടുവാഴി നിര്ന്മ്മികുൈയുും 

ന്റെയ്കതു. എന്നാല്പ് നാടുവാഴിയുന്റട ഇുംരിതും മാനികാന്റതതന്റന്ന, 

സുഗ്ബഹ്മണയനുതവണ്ടി പണിൈഴിപ്പിച്ച ൈുമാരനല്ൂര്ന് തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ഭരവതി 

ൈയറിയിരികുൈയുും ‘ൈുമാരനല് ഊര്’ തനികാന്റണന്നു ന്റവളിന്റപ്പടുതുൈയുും 

ന്റെയ്കതുവതഗ്ത. പിന്നീട് ൈുമാരനല്ഊര് എന്നത് ൈുമാരനല്ൂര്ന് 

എന്നായിതീരുൈയുും ന്റെയ്കന്റതന്നാണ് പറയന്റപ്പടുന്നത്.എന്നാല്പ് 

ഭാരവതികായി വാഴി മുന്ൈൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലതിന് ‘ഉദനായൈുപുരും 

‘എന്ന തപര്ന് പതിയുൈയുും പിന്നീട് അതുതലാപിച്ച് ഉദയനാപുരും 

എന്നവുൈയുും ന്റെയ്കതതായിരികാും .താരൈാസുര നിഗ്രഹുംൈഴിഞ്ഞു 

വിജയലഹരിയില്പ് മുഴുൈി അെഛനായ കവകതപ്പന്റന ദര്ന്ശികാന് 

സര്ന്വാലങ്കാരവിഭൂഷിതനായി അഴുന്നള്ളുന്ന ഉടയനാപുരതപ്പനുള്ള 

വരതവല്പ്പ്പാണ് കവകതഷ്ടമിയുന്റട ഒരു ഗ്പധാന െടങ്ങാണ്. ഗ്പസിദ്ധ്വുും 

മന്ററ്റാരിടതുും ൈാണാന് ൈഴിയാതതുമായ ആറ്റുതവല എന്ന ജതലാത്സ്വും ഈ 

പഞ്ചായതതിര്ന്തിയില്പ് നിന്നാണ് ആരുംഭികുന്നത്. പടുൈൂറ്റന് വള്ളങ്ങള്ക 

നിരനിരയായി തെര്ന്തു ന്റൈട്ടി അവയ്കകു മുൈളില്പ് പാലപ്പലൈ ന്റൈാണ്ട് 

പടുതുയര്ന്തുന്ന തൈരളിയ തക്ഷ്ഗ്തങ്ങളുന്റട ശില്പൊതുരി നിറഞ്ഞതുും മൂന്നു 



നിലൈളുള്ളതുമായ തക്ഷ്ഗ്തും പുഴയിലൂന്റട ഒഴുൈി നടകുന്ന ൈാഴ്െ 

അനയാദൃശയും തന്റന്ന. ദീപാലങ്കൃതമായ തക്ഷ്ഗ്തും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങളുും 

െങ്ങാടവുും അതിന്റെ ദീപാലങ്കാരങ്ങള്ക ന്റവള്ളതില്പ് ഗ്പതിബിുംബിച്ചു 

നീങ്ങുതമ്പാള്ക അവന്റയ പിന്തുടരുന്ന നിരവധി രരുഡന്തൂകച്ചാടുൈള്ക ഈ 

ജതലാത്സ്വതിനു ന്റൈാഴുതപ്പൈുന്നു. ഗ്പസ്തുത തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ന്റൈാടുങ്ങലൂര്ന് 

ഭരവതി ൈുടിന്റൈാള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശേസികപ്പടുന്നത്. 

          ഗ്ധുവപുരും,അരീകുളങ്ങര , അകരപ്പാടും ഓങ്കാതരശേരും, 

ന്റപരുമ്പള്ളികാവ്, തതാട്ടാറമുറ്റും, തവണുതരാപാലതക്ഷ്ഗ്തും, വലയാറതക്ഷ്ഗ്തും 

തുടങ്ങി ധാരാളും തക്ഷ്ഗ്തങ്ങള്ക ഈ പഞ്ചായതിന്റെ  സാുംസ്ൈാരിൈ 

സമ്പതില്പ്ന്റപ്പടുന്നു.വല്ൈും,ഉദയനാപുരും ഓര്ന്ശതലും പള്ളിൈള്ക ഈ 

പഞ്ചായതില്പ് വരുന്ന ഗ്പസിദ്ധ്ങ്ങളായ ഗ്ൈിസ്തീയതദവാലയങ്ങലാണ്.  

വടതകമുറി, നടുവിന്റല എന്നീ വിതല്ജുൈളില്പ് ൈയറിയിറങ്ങികിടകുന്നതാണ്  

ഈ പഞ്ചായത്. ഉദയനാപുരും പഞ്ചായത് ആദയമായി രൂപും ന്റൈാണ്ടത് 1953 

ആരസ്റ്റ് 15 നാണ്. അന്ന് എട്ടു വാര്ന്ഡുൈളുും  9 സീറ്റുമുള്ള പഞ്ചായത് 

ഗ്പവര്ന്തനും ആരുംഭിച്ചത് പിഗ്തുൈുന്നും തക്ഷ്ഗ്തതിന് ന്റതക് വശതുള്ള 

വിദോന് എ.ന്റൈ പത്മനാഭപിള്ളയുന്റട വാടൈച്ചാവടിയിലാണ്. പിന്നീട് 

ഇതിപ്പുഴയിലുള്ള S.N.D .P  തയാരും വൈ ന്റൈട്ടിടതിതലക് മാറ്റി. അന്തരിച്ച 

ഉള്ളാടപ്പള്ളിയില്പ് ഗ്ശീ. എും.പവിഗ്തനായിരുന്നു ആദയ ഗ്പസിഡന്റെ് സര്ന്വഗ്ശീ  

മാലിപ്പുരയില്പ് വി.മാധവന്, പുഴകര രവീഗ്ന്ദനാഥന് നായര്ന്, ന്റൈ.വി. വാസു, 

എസ്. നാരായണന്, പാതലാടിതറ ൈുമാരന്, രാഘവന്, ഈതരപ്പാടും, തൊതി, 

എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു ന്റമമ്പര്ന്മാര്ന്. ആദയമായി നിയമിതനായ ഏൈ ക്ലാര്ന്ക് 

ഗ്ശീ.ന്റൈ. ആര്ന്. അരവിന്ദാക്ഷ്ന് നായരുും ഒരു ക്ലാര്ന്കുും ഒരു പയൂണുും 

മിഗ്തമായാരുംഭിച്ച നമ്മുന്റട പഞ്ചായതാഫീസില്പ് ആദയമായി ഒരു 

ആക്സിൈയുട്ടീവ് ഒഫീസന്ററ നിയമികുന്നത് 1956-ല്പ് ആണ്. ആദയന്റത 

ഒഫീസറാണ് ഗ്ശീ. ന്റെല്പ്പന്. 



             1956-ല്പ് വല്ൈും പള്ളിക് സമീപതുള്ള സേന്തും 

ന്റൈട്ടിടതിതലക് പഞ്ചായത് ഒഫീസ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതുമുതല്പ് ഇതന്നാളും 

അവിന്റടതന്റന്ന ഗ്പവര്ന്തിച്ചുതപാരുന്നു. 

                                        സമാഹരിച്ചത്; 

                             ഉദയനാപുരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്      

                                   വിൈസനതരഖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ആരാധനാലയങ്ങള് 



 

ചിദേഴത്തുകാവ് 

 
1000 വര്ന്ഷതിലധിൈും പഴകമുള്ള തക്ഷ്ഗ്തതിന്റല ഗ്പധാന ഗ്പതിഷ്ഠ 

ദുര്ന്ഗാതദവിയുതടതാണ്. െിറ്റരത എന്ന ഔഷധസസയങ്ങള്ക ധാരാളും 

ൈണ്ടിരുന്ന ഈ ഗ്പതദശത് വളന്റരയധിൈും സര്ന്പ്പഗ്പതിഷ്ഠൈളുും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. െിറ്റരതകാവ് ൈാലഗ്ൈമതില്പ് െിതറ്റടത്ൈാവ് എന്നുും 

പരിണമികുൈയായിരുന്നു. 

കവകും മഹാതദവതക്ഷ്ഗ്തതിന്റല തഗ്ന്തിമാരായിരുന്ന തമാനാട്ടില്ന്റത 

താളിതയാലൈളില്പ് ഈ തക്ഷ്ഗ്തന്റതൈുറികുന്ന തരഖൈള്ക ഉന്റണ്ടന്ന് 

പറയന്റപ്പടുന്നു. ഉദയനാപുരും തക്ഷ്ഗ്തതില്പ്ഗ്പതിഷ്ഠികുവാന്  



ന്റൈാണ്ടുവന്ന തദവീവിഗ്രഹും അവിന്റട സുഗ്ബഹ്മണയഗ്പതിഷ്ഠ നടതിയ 

മൂലും മാറപ്പാടി ഇല്ന്റത ഗ്പരല്പ്ഭരായ തിരുതമനിമാര്ന് ന്റൈാണ്ടുവന്ന് 

അവരുന്റട ൈുലകദവമായി ഗ്പതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ 

െിലവിതലകായി അവര്ന് വളതരയധിൈും ഭൂമിൈള്ക തദവികായി 

നീകിവച്ചിരുന്നു. കവകും മഹാതദവതക്ഷ്ഗ്തതില്പ് നിന്നുും ഉത്സ്വതിന് 

ഇവിന്റട ആനപ്പുറതുവന്ന് ന്റൈാടിതയറ്റ് അറിയികുന്ന പതിവ് 

ഉണ്ടായിരുന്നു.  

                മഗ്ന്തവാദ ഉപാസൈനുും, തദശാടനും നടതി 

വന്നിരുന്ന മഹാമാഗ്ന്തിൈനായ മാറപ്പാടി മനയിന്റല ഒരു തിരുതമനി 

ആവാഹിച്ച് യക്ഷ്ിരൂപതില്പ് ന്റൈാണ്ടുവന്ന ഒരു മൂര്ന്തിന്റയ തക്ഷ്ഗ്ത 

മതികൈത് വടക് ൈിഴതക മൂലയില്പ് പടിഞ്ഞാതറാട്ട് ദര്ന്ശനമായി 

ഗ്പതിഷ്ഠിച്ച് ഇന്ന് ഗ്പതയങ്കരീഭാവതില്പ് ആരാധിച്ചു വരുന്നു. ൈൂടാന്റത 

20 സര്ന്പ്പഗ്പതിഷ്ഠൈള്ക ൈന്നി മൂലയില്പ് സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. 

            ഭഗ്ദൈാളിയുന്റട തസവൈനായ അറുൈുല  സോമിന്റയ 

ൈാരയസാധയതിനായി ൈറുതവാവ് തതാറുും ഇവിന്റട ആരാധികുന്നു. 

വിശാലമായ തക്ഷ്ഗ്ത ൈുളവുും പഴമവിളിതച്ചാതുന്ന െുറ്റമ്പലവുും 

ഗ്ശീതൈാവിലുും ആൊരതനിമയുും തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ ഗ്പതതയൈതൈളാണ്. 

തുലാമാസും മൈയിരും നക്ഷ്ഗ്തും തദവിയുന്റട ഗ്പതിഷ്ഠാ ദിനമായുും 

തമടമാസതിന്റല വിഷുമതഹാല്പ്സവമായുും ന്റൈാണ്ടാടുന്നു. താലന്റപ്പാലി 

ൈൂടാന്റത തക്ഷ്ഗ്തൈലൈളായ ൈഥൈളി, തിരുവാതിരൈളി എന്നിവയുും 

തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ഗ്പാമുഖയും നല്പ്ൈിവരുന്നുണ്ട്. എല്ാമാസവുും 

ആയിലയതിന് സര്ന്പ്പങ്ങള്കക് നൂറുും പാലുും വഴിപാട് ആയി നല്പ്ൈാന് 

ഭക്തജനങ്ങള്കക് സൗൈാരയമുണ്ട്. 

                               സഹായിച്ചത്; 

Mr: ൈതലശന് M.P 

Ph: 9447677146 

 



 

 

 

ന്റപരുമ്പള്ളികാവ് 

 
         തൈാട്ടയും ജില്യില്പ് കവകും താലൂകില്പ് 

പടിഞ്ഞാതറകരയില്പ് കവകും മഹാതദവതക്ഷ്ഗ്തതിന് 5 ൈിതലാമിറ്റര്ന് 

ൈിഴക് മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ ന്റതതകാട്ട്  ഒഴുൈുന്ന ശാഖയുന്റട 

പടിഞ്ഞാതറകരയിന്റല ശാന്തസുന്ദരമായ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷ്തില്പ് 

നുറ്റാണ്ടുൈളായി നിലന്റൈാള്ളുന്ന ഗ്രാമതക്ഷ്ഗ്തമാണ് ന്റപരുമ്പള്ളികാവ്. 

ഭഗ്ദൈാളിയാണ് ഈ തക്ഷ്ഗ്തതിന്റല മുഖയഗ്പതിഷ്ഠ. നിരവധി ഉപതദവതാ 



ഗ്പതിഷ്ഠൈളുും ഇവിന്റടയുണ്ട്. ദിവസവുും രാവിന്റലയുും കവൈുതന്നരവുും 

ഈ തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ആരാധന നടകുന്നു. എല്ാ വര്ന്ഷവുും ൈര്ന്കിടൈ 

മാസതില്പ് മുഴുവന് ( മലയാളതിലുള്ള) ൈിളിപ്പാട്ട് രാമായണ 

പാരായണും നടകുന്നു.  

           നവരാഗ്തിൈാലത 9 ദിവസങ്ങളില്പ് സുംസ്ൈൃതതിലുള്ള 

തദവീ ഭാരവത പാരായണയജ്ഞവുും ഗ്രന്ഥ പൂജയുും വിദയാരുംഭവുും 

ഇവിന്റട എല്ാവര്ന്ഷവുും നടകുന്നു. 

          ൈുുംഭഭരണിയാണ് ഈ തക്ഷ്ഗ്തതിന്റല ഗ്പധാന ഉത്സ്വും. 

മലയാളമാസമായ ൈുുംഭതിന്റല ഭരണി നക്ഷ്ഗ്തും ഇതിന് 12 ദിവസങ്ങള്ക 

മുന്പ്ഗ ഇവിന്റട ഉത്സ്വൈാലമാൈുന്നു. ഈ 12 ദിവസങ്ങളിലുും നടകുന്ന 

ഗ്പധാന അനുഷ്ഠാനമാണ് തീയാട്ട്. ഇത് ഒരു അനുഷ്ഠാനൈലയാണ്.  

ൈാഴ്െയ്കകുും തൈള്കവികുും ഗ്പാധാനയമുള്ള അനുഷ്ഠാനനൃതമാണിത്. 

ഏതാണ്ട് നാല് മനികൂര്ന് നീണ്ടാതാണ് ഈ ൈലാ ഗ്പൈടനും. സാധാരണ 

മൂന്നുതപരാണ് ഈൈലാരൂപതില്പ് പന്റങ്കടുകുന്നത്. പഞ്ചവര്ന്ണന്റപ്പാടി 

ന്റൈാണ്ട് ഭഗ്ദൈാളിയുന്റട ൈളന്റമഴുതി തദവിയുന്റട രൂപവര്ന്ണനൈള്ക പാടിയ 

തശഷും തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ മുന്നില്പ് തദവിയുന്റട തവഷും ന്റൈട്ടിയ നര്ന്തൈര്ന് 

നടനും ന്റെയ്യുന്നു.  

       ഈഅനുഷ്ഠാനൈല ഇവിന്റട 12ദിവസങ്ങളിലാണ് 

ന്റെയ്കതുവരുന്നത് എന്നത് തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ ഗ്പതതയൈതയാണ്. 

              ൈുുംഭഭരണി ദിവസും രരുഡന്റെ തവഷും (ൈഥൈളിയുന്റട 

സമാനമായി) ന്റൈട്ടി അതയാൈര്ന്ഷൈമായി നൃതും ന്റെയ്യുന്നു. ഈ ഉത്സ്വതശഷും 

നടകുന്ന രുരുതി അനുഷ്ഠാന ഗ്പാധാനയും ൈാഴ്െയ്കക് അതീവരുംഭീരവുമാണ്. 

ഭഗ്ദൈാളി തവഷമണിഞ്ഞ നര്ന്തൈനാണ് പന്തലിന്റെയുും വിളകിന്റെയുും 

ന്റവളിച്ചതില്പ്നടകുന്ന വര്ന്ണാഭമായ ഈ അനുഷ്ഠാനും നിര്ന്വഹികുന്നത്. 

ഇതതാന്റടാപ്പും താലന്റപ്പാലിയുും ൈുുംഭാൈുടവുും ഈ ഉത്സ്വ ദിവസന്റത 

ആൈര്ന്ഷൈമാകുന്നു. 

 



 

 

തുറുദവലിക്കുന്ന്  ഗ്ധുവപുരം  

ഗ്ശീ മഹാദദവ ദേഗ്തം 

 

തഗ്തതായുൈതില്പ് രാമ – രാവണയുദ്ധ്തില്പ് തമഘനാഥാസ്ഗ്തങ്ങതളറ്റു 

മൃതഗ്പായരായിതീര്ന്ന്ന ശാഖാമൃരങ്ങളുന്റടയുും രാമലക്ഷ്മണന്മാരുതടയുും 

ജീവന് വീന്റണ്ടടുകുന്നതിന് തവണ്ടിവിഭീഷണന്റെ നിര്ന്തദശഗ്പൈാരും 

മരുതോമലയില്പ് മൃതസജ്ഞീവനി തതടിതപ്പായ ഹനുമാന് ഔഷധസസയതിന്റെ 



തപര് മറന്നുതപാവുൈയുും, ആയതിനാല്പ് മരുതോമല അതതപടി 

ന്റൈാണ്ടുതപാരുൈയുും തപാരുും വഴി അതില്പ്നിന്നുും ഉതിര്ന്ന്നു വീണുണ്ടായ 

‘ഉതുര്ന്തവലികുന്നാണ്’ ‘തുറുതവലികുന്ന് ’ ആയാന്റതന്ന്  വിശേസികുന്നവരുണ്ട്. 

ൈുന്നിന് മുൈളില്പ് സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്ന തക്ഷ്ഗ്ത പരിസരതുള്ള ൈിണറ്റിന്റല 

ജലതിന് ഔഷധരുണമുന്റണ്ടന്ന് വിശോസിൈള്ക ൈരുതുന്നു. ഔഷധസസയങ്ങള്ക 

ധാരാളുംൈണ്ടുവരുന്ന ഒരു മണു ൈൂടിയാണ് തക്ഷ്ഗ്താങ്കണതിന്റെത്. 

പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്ന് ഇവിന്റട വന്ന്  താമസിച്ചിരുന്നുന്റവന്നുും ബരന്റന ന്റൈാല്ാന് 

പന പറിച്ച് അടിച്ചതപ്പാള്ക ഉണ്ടായ ഒരു ൈുഴി തക്ഷ്ഗ്തപരിസരത് ൈാണുന്നു 

എന്നുും വിശോസിൈള്ക ൈരുതുന്നു. വടക് ൈിഴക് മൂലയില്പ് തദവസാമീപയമുള്ള 

ഒരു മനയില്പ് വച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന തദവന്റന മനയുന്റട സാമ്പതിൈ പരിസ്ഥിതി 

തമാശമായ അവസ്ഥയില്പ് തുരുതവലികുന്നില്പ് ഗ്പതിഷ്ഠികുൈയുും 

ൈാലാന്തരതില്പ് തക്ഷ്ഗ്ത ഭരണും S N D P ന്റയ ഏല്പ്പ്പികുൈയുും ആണ് 

ഉണ്ടായത്.നതവാദ്ധ്ാനനായൈന് ഗ്ശീനാരായണരുരു ഈ തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ദര്ന്ശനും 

നടതിയിട്ടുള്ളതായുും വിശേസികന്റപ്പടുന്നു. 

            കവകതിനുും ൈടുതുരുതികുും ഇടയില്പ് ൈാണന്റപ്പടുന്ന 

ഏറ്റവുും ഗ്ശതദ്ധ്യമായ ഒരു ശിവതക്ഷ്ഗ്തും ൈൂടിയാണ് തുറുതവലികുന്ന്  

ധൃവപുരും തക്ഷ്ഗ്തും. ശിവരാഗ്തിതയാട് അനുബന്ധിച്ചുും ൈര്ന്കിടൈമാസതിന്റല 

ൈറുതവാവിനുും തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് പിതൃകള്കക് ബലിഅര്ന്പ്പികാന് 

വിശോസിൈള്കക് സൗൈരയങ്ങള്ക ഏര്ന്ന്റപ്പടുതിയിട്ടുണ്ട്. ശിവരാഗ്തി 

മതഹാത്സ്വും മൂന്നു ദിവസന്റത ആതഘാഷും നടതിവരുന്നു. ൈുുംഭൈുടും, 

തദശതാലന്റപ്പാലി, തക്ഷ്ഗ്തതിതലക് വടയാറില്പ്  നിന്നുും പുറന്റപ്പടുും. നടയില്പ് 

പറനിറയ്കകുന്നതിനുും സൗൈരയങ്ങള്ക ഒരുകുൈ പതിവാണ്. രുഗ്ദൈലശും, 

ഗ്ഭഹ്മൈലശും എന്നിവയ്കക്തശഷും മഹാഗ്പസാദമൂട്ട് എന്നിങ്ങന്റന െടങ്ങുൈള്ക 

ഉത്സ്വതതാട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്നുവരുന്നു. ശിവരാഗ്തി ദിവസും രാഗ്തി 12 

മണിക് നടതന്റപ്പടുന്ന പന്തിരുനാഴി മഹാനിതവദയും ഭക്തര്ന്ക് വിതരണും 

ന്റെയ്യുൈ പതിവാണ്. ൈൂടാന്റത മണ്ഡലൈാലഗ്വതും (41 ദിവസും) ആതഘാഷങ്ങള്ക  

തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് നടന്നുവരുന്നു. സര്ന്പ്പതിന് ആയിലയും നാളില്പ് ൈിണറ്റിന് 



ൈരയില്പ് തളിച്ചുന്റൈാടുകുന്നത് പുഗ്തദു:ഖും മാറാന് എന്നുും 

വിശോസികന്റപ്പടുന്നു. 

               21നടൈതളാട് ൈൂടിയ തക്ഷ്ഗ്തും മൂവാറ്റുപുഴ ആറിന് 

സമീപും സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. ആറ്റുതവലയാറ് തക്ഷ്ഗ്തന്റത സുംബന്ധിച്ചിടതതാളും 

പുണയനദി രുംരയായി വിശോസിൈള്ക ൈരുതിതപ്പാരുന്നു. 

പിഗ്തുകുന്നം മഹാവിഷ്ണു ദേഗ്തം  

 

 

തൈാട്ടയും ജില്യിന്റല കവകും തലൂകില്പ് നിന്നുും മൂന്നു ൈിന്റലാമീറ്റര്ന് ദൂന്റര 

വടകുമാറി ഉദയനാപുരും സുഗ്ബഹ്മണയസോമീ തക്ഷ്ഗ്തതിനു 

വടകുവശതായി നൂറ്റാണ്ടുൈള്ക പഴകമുള്ള ഒരു തക്ഷ്ഗ്തമാണ് പിഗ്തുൈുന്നും 

മഹാവിഷ്ണു തക്ഷ്ഗ്തും. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ദര്ന്ശനമായിട്ടുള്ള അപൂര്ന്വ 

മഹാവിഷ്ണു തക്ഷ്ഗ്തങ്ങളില്പ് ഒന്നാണ്. തൈരളതില്പ് പിതൃതര്ന്പ്പണും നടതുന്ന 

തക്ഷ്ഗ്തങ്ങള്ക ധാരാളും ഉന്റണ്ടങ്കിലുും പിതൃകള്കക് മാഗ്തമായി നിതയതമാക്ഷ്ും 

നല്പ്ൈുന്ന ഒരു തക്ഷ്ഗ്തമാണ്. 

ഗ്ശീതൈാവില്പ് പടിഞ്ഞാറ് ദര്ന്ശനമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുതക്ഷ്ഗ്തങ്ങളില്പ് പൂജയുും 

വഴിപാടുൈളുും ഗ്പാര്ന്ഥനയുും ഉതദശശുദ്ധ്ിതയാന്റട ദര്ന്ശനും നടതി 



ന്റനയ്കവിളകുും, തൃകകന്റവണയുും നടതിയാല്പ് ഫലും വളന്റര ൈൂടുതല്പ് 

എന്ന്ഭക്തര്ന് വിശേസികുന്നു. മനുഷയന്റെ ന്റലൗൈിൈ ജീവിതതില്പ് വളന്റര 

തവരുംഫലും നല്പ്ൈുന്ന കവഷ്ണവ കെതനയവുും, കശവവുും ആൈാന്റമങ്കിലുും 

പിതൃതമാക്ഷ് ൈര്ന്മ്മങ്ങള്കക് വിഷ്ണു സങ്കല്പ്പ്പതിനാണ് വളന്റര ഗ്പാധാനയും 

ൈൂടുതല്പ് തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് പിതൃകള്കക് തവണ്ടി പിതൃനമസ്കാരും,തിലതഹാമും, 

പിതൃബലി, പാപതമാെനതിനായി നടതിവരുന്ന ൈാല്പ്ൈഴുൈിച്ചൂട്ട്, മുതലായ 

വഴിപാടുൈള്ക വളന്റര ഗ്പാധാനയതതാന്റട ഭക്തജനങ്ങള്ക നടതിവരുന്നു. 

ദേഗ്തം 

സമെതുരഗ്ശീതൈാവില്പ് ഓട് തമഞ്ഞതുും, മുൈളില്പ് താഴിൈകുടും, െുറ്റമ്പലും, 

നമസ്ൈാരമണ്ഡപും, ബലിയ്കകല്പ്പുര, ബലികല്്,ന്റൈടാവിളക്, തക്ഷ്ഗ്തതിന് 

ഇരുവശങ്ങളില്പ് െുവരില്പ് ദശാവതാരും ശില്പ്പ്പങ്ങള്ക ന്റൈാണ്ട് 

അലങ്കരിച്ചിരികുന്നു.വടകു പടിഞ്ഞാറ് അരയാല്പ് െുവട്ടില്പ് 

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ രരുഡന്റെ വലിയ ഒരു ശില്പ്പ്പവുും 

ഇലഞ്ഞിമരച്ചുവട്ടില്പ് നാരരാജാവ്, നാരയക്ഷ്ി, ഗ്ബഹ്മരക്ഷ്സ്സ്, തക്ഷ്ഗ്തകുളും, 

തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് രണപതിയുും സാന്നിദ്ധ്യും ൈൂടിയുണ്ട്. ഉത്സ്വമായി 

അഷ്ടമിതരാഹിണിയുും, ൈര്ന്കിടൈമാസതില്പ് രാമായണപാരായണവുും 

നടതിവരുന്നു. 

                ഗ്ശീതൈാവില്പ് രര്ന്ഭ രൃഹതില്പ് പീഠതില്പ് 

അഞ്ജനശിലയില്പ്തീര്ന്ത മൂന്നടി ഉയരമുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വരദാന 

അനുഗ്രഹ മുഗ്ദതയാടു ൈൂടിയുള്ള ഗ്പതിഷ്ഠ തശാഭികുന്ന അസുംഖയും 

സൂരയന്മാന്റരതപ്പാന്റല ഗ്പഭയുള്ളതുും ദീര്ന്ഘങ്ങളായ ബാഹുദണ്ഡനങ്ങതളാടുൈൂടി 

ശുംഖ്, െഗ്ൈും, രദ, വരദാഭയ മുഗ്ദയുള്ള മഞ്ഞ പ്പട്ടുടുത് ശിരസില്പ് രത്ന 

ൈിരീടും ന്റൈാണ്ട് ഉജ്ജ്േലമായ മൈുടവുും, ൈര്ന്ണങ്ങളില്പ് രത്നൈുണ്ഡലങ്ങളുും 

ധരിച്ച് തുളസിമാലയുും, താമരമാലയുും, പനിനീര്ന്പുഷ്പങ്ങളുും ന്റൈാണ്ട് 

അലങ്കരിച്ച് ന്റനയ്കവിളകിന്റെ ഗ്പഭയില്പ് പുഞ്ചിരിതൂൈുന്ന 

മുഖതതാടുൈൂടിയതാണ് പിഗ്തുൈുന്നും മഹാവിഷ്ണു തക്ഷ്ഗ്തതിന്റല ഗ്പതിഷ്ഠ. 



നമസ്ക്കാരമണ്ഡപം 

നൂറ്റാണ്ടുൈള്കക് മുന്പ്ഗ വടകുനിന്നുും കവകതതക് ഒരു ഗ്ബാഹ്മണതഗ്ശഷ്ഠന് 

നടന്നുവരുന്ന വഴി യാഗ്താക്ഷ്ീണും ന്റൈാണ്ട് വിഗ്ശമതിനായി തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് 

ഇതപ്പാഴുള്ള വിളകുമാടച്ചുവട്ടില്പ് അന്തിയുറങ്ങിയ ഗ്ബഹ്മണതഗ്ശഷ്ഠന് 

വിഷ്ണു ഗ്പീതിയാല്പ് തമാക്ഷ്ും ലഭിച്ച ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധയും 

ഈശേരതുലയഭാവതില്പ് നിലന്റൈാള്ളൂന്നുണ്ട്. നമസ്ൈാരമണ്ടപതില്പ് 

ദിവയതഗ്ശഷ്ഠനായഗ്ബാഹ്മണന്റെ സാന്നിദ്ധ്യും നിറഞ്ഞു നില്പ്കുന്ന 

തക്ഷ്ഗ്തമണ്ടപതില്പ് ഇതദഹന്റത സുംസ്ൈരിച്ചുന്റൈാണ്ട് രണ്ടു തനരവുും വിളക് 

ന്റൈാളുതി ആെരിച്ചുവരുന്നു. 

 

 

 

 

ദനദരകടവ് ഗ്ശീഭഗ്ദകാളി ദേഗ്തം 

 

അഷ്ട ഐശേരയഗ്പദായനിയായ തദവിസാന്നിദ്ധ്യും ൈുടിന്റൈാള്ളുന്ന തക്ഷ്ഗ്തമാണ് 

തനന്റരൈടവ് ഗ്ശീഭഗ്ദാതദവി തക്ഷ്ഗ്തും. ഗ്പതിഷ്ഠ നടന്ന വര്ന്ഷും11.06.2000. 

ഇവിടുന്ന്  മുന് വര്ന്ഷങ്ങളില്പ് കതകാട്ടുതേരി  പുന്നകീഴില്പ് 



ഭരവതിതക്ഷ്ഗ്തതിതലക് താലന്റപ്പാലി വര്ന്ഷങ്ങളായി പൂര്ന്വിൈര്ന് ന്റൈാണ്ട് 

തപാൈുന്ന െടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിന്റട തമടമാസതിലുും ഉദയും പൂജ 

തുടങ്ങുന്ന ദിവസും ൈിഴക് ഗ്പതദശന്റത തൈഗ്ന്ദീൈരിച്ചുന്റൈാണ്ട് താലന്റപ്പാലി 

ഉദയുംപൂജ സ്ഥലതതക് ന്റൈാണ്ടുവരുമായിരുന്നു. താലന്റപ്പാലി എടുകുന്ന 

സന്ദര്ന്ഭതില്പ്പലതപ്പാഴുും സ്ഗ്തീൈന്റള അനുഗ്രഹിച്ച് തുള്ളാറുണ്ടായിരുന്നു. 

അതിന്റെന്റയാന്റക അടിസ്ഥാനതില്പ് ഇവിന്റട തദവീകെതനയും ഉന്റണ്ടന്നു 

വിശോസിച്ച ഇവിടുന്റത ൈരതയാരങ്ങള്ക അഷ്ടമുംരല തദവഗ്പശ്നും 

വയ്കകണന്റമന്ന് തീരുമാനികുൈയുും അതിന് ഗ്പൈാരും മണൈുന്നും 

രാമൈൃഷ്ണന് അടകമുള്ള തജയാത്സ്യ സുംഘും ഗ്പശ്നും വയ്കകുൈയുും 

ഗ്പശ്നവിധിയില്പ് ഗ്ശീഭ്ദഗ്ദയുന്റട സാന്ധയും ഉന്റണ്ടന്നു ൈന്റണ്ടതുൈയുും തക്ഷ്ഗ്തും 

നിര്ന്മികുൈയുും ഗ്പധാന ഗ്പതിഷ്ഠയായി ഭഗ്ദൈാളിതയയുും ഉപതദവതൈളായി 

ദുര്ന്ഗ, ശിവന്, രക്ഷ്സ്,രുരുനാഥന്, സര്ന്പ്പകദവങ്ങള്ക  എന്നിവയുും 

ഗ്പതിഷ്ടിച്ചു. മീനമാസതിന്റല ഭരണിയാണ് ഉത്സ്വമായി ആതഘാഷികുന്നത്.  

ദനദരകടവ് വലയാറ ദദവിദേഗ്തം  

 



 

 വര്ന്ഷങ്ങള്ക  പഴകമുള്ള തക്ഷ്ഗ്തമാണിത്. സര്ന്പ്പധര്ന്മ കദവതക്ഷ്ഗ്തും എന്നാണ് 

ഇത് അറിയന്റപ്പടുന്നത്. ഈ തക്ഷ്ഗ്തതിലുള്ള സര്ന്പ്പ കദവങ്ങള്കക് വളന്റര 

ഗ്പാധാനയും ഉണ്ട്. ഇവിന്റട 21 സര്ന്പ്പകദവ ഗ്പതിഷ്ഠ ൈള്ക ഉണ്ട്. 

തുലാമാസതിന്റല ആയിലയും വളന്റര ഗ്പധാനന്റപ്പട്ടതാണ്. തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് 

ൈുഭാമാസതിന്റല പൂരും ഉത്സ്വമായി ആതഘാഷികുന്നു.  വൃശ്ചിൈ 

മാസതില്പ് മണ്ഡലഗ്വതും വളന്റര ഗ്പാധാനയും അര്ന്ഹികുന്നു.  

ചാത്തന്കുടിദേഗ്തം 



 

ൊതന്ൈുടിതക്ഷ്ഗ്തമാഹാത്മയും ൊതന്ൈുടി തദവീതക്ഷ്ഗ്തും 

ൈുടിന്റൈാള്ളുന്ന സ്ഥലും ഒരു പുരാതന മനയായിരുന്നു.അവിന്റട മനകല്പ് 

ആരാധിച്ചിരുന്ന ദുര്ന്ഗ ഭരവതിയാണ് ഇന്നന്റത 

ൊതന്ൈുടിതദവീ.മതൈാലപ്പഴകതാല്പ് ജീര്ന്ണിച്ചു തപാൈുൈയുും 

ഉദയനാപുരതുള്ള തമാനാട്ടുമനകതലക് തെരുൈയുും ന്റെയ്കതു.പിന്നിട് 

ഒരു ന്റെറിയ തക്ഷ്ഗ്തും പണിത് തദവിന്റയ ഗ്പതിഷ്ഠികുൈയുും 

ന്റെയ്കതു.മനകല്പ് ൊതന്തദവന് തസവയുണ്ടായിരുന്നു.ൊതന് 

തവണ്ടരീതിയില്പ് ആരാധനൈിട്ടാതതില്പ് തൈാപിച്ച് മനകല്പ് പലവിധ 

ശലയങ്ങളുും ദുരിതങ്ങളുും ഉണ്ടായതിന്റന തുടര്ന്ന്ന് തദവഗ്പശ്നും 

ന്റവയ്കകുൈയുും ൊതന്റന തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് ൈാട്ടില്പ് ബന്ധിപ്പിൈുൈയുും 

ന്റെയ്കതു ൈൂട്ടതില്പ് മനകല്പ് അറയിലിരുന്ന ഭഗ്ദൈാളിതദവിന്റയൈൂടി 



ൊതൈുടി തക്ഷ്ഗ്ത ഗ്ശീതൈാവിലില്പ് ഗ്പതിഷ്ഠികുൈയുും 

ന്റെയ്കതു.ആണ്ടില്പ് മൂന്നുഗ്പാവശയും മനകല്പ് നിന്നുും ന്റൈാണ്ടുവരുന്ന 

അട,അപ്പും,റവന്റപാടി,പഴും മുതലായ നിതവദയദിച്ചു വരുന്ന ൈുട്ടതില്പ് 

ഭക്തജനങ്ങളുന്റട വഴിപാടായി ധാരാളും അട നിതവദയങ്ങള്ക തുടങ്ങി.ഇത് 

നാനാസ്ഥലങ്ങളിലുും അറിഞ്ഞ് ൈാരയസാധയതിനായി അടവഴിപാട് 

വര്ന്ദ്ധ്ിച്ചു വന്നു.ഭഗ്ദൈാളിക് മീനമാസതിന്റല 13 മുതല്പ് 12 ദിവസന്റത 

ൈളുംഎഴുതുും പാട്ടുും 13ദിവസും രരുഡന്തുകവുും 

നടതിവന്നിരുന്നു.ദുര്ന്ഗാതദവിക് നവരാഗ്തി ദിവസങ്ങളില്പ് 

നാവാഹവുും പൂജന്റയടുപ്പുും ഉത്സ്വമായി 

ആതഘാഷിച്ചിരുന്നു.അതിനുതശഷും തദവഗ്പശ്നവിധിഗ്പൈാരും നവീൈരണ 

ൈലശവുും ധേജഗ്പതിഷ്ഠയുും നടതി ദുര്ന്ഗാതദവിക് ഉത്സ്വും.8 ദിവസും 

വിജയദശമി ആറാതട്ടാടുൈൂടി ആരുംഭിച്ചു.അതതാടുൈൂടി തദവികുും 

ഭഗ്ദൈാളിതദവികുും ശക്തി വര്ന്ദ്ധ്ികുൈയുും തക്ഷ്ഗ്തമാഹാത്മയും 

ൈൂടുൈയുും വഴിപാടുൈള്ക വര്ന്ദ്ധ്ികുൈയുും ൊതന് അട ഗ്പധാന 

വഴിപാടായി നാനാതദശത് നിന്നുും എല്ാ മതസ്ഥരുും നടതി 

വരുന്നു.ൊതന്ൈുടി തൂകവുും താലന്റപ്പാലിയുും ൈളന്റമഴുതുും പാട്ടുും 

വളന്റര ഗ്പാധാനയമുള്ളതാണ്.മീനും 25 ന് രരുഡന്തുകും വന്റര 

നടതുന്നു. 

 

 

 

 

 



അരികുളങ്ങര ഗ്ശീദുര്പ്ഗ   

ഭരവതിദേഗ്തം 

 

  കവകും തൈാട്ടയും തറാഡില്പ് കവൈത്നിന്നുും 3 ൈി.മീറ്റര്ന് ദൂരത് 

സ്ഥിതി ന്റെയ്യുന്ന തക്ഷ്ഗ്തും സേയുംഭൂവായ ദുര്ന്ഗാ തദവിയുന്റട 

കെതനയരഹസയമുള്ള പുണയതക്ഷ്ഗ്തും ആണ്.1987 മുതല്പ് തൈരള 

തക്ഷ്ഗ്തസുംരക്ഷ്ണസമിതി ഭരണും നടതി വരുന്നു.ദുര്ന്ഗാ 

തദവിതയാന്റടാപ്പും ഗ്ശീതൈാവിലിനുള്ളില്പ് ശാസ്താവിന്ന്ററ സാന്നിധയും 

ഉള്ളതായി പറയന്റപ്പടുന്നു.അടുതുള്ള മരങ്ങാട്ടില്തിന്റെ വൈയാണ് 

തക്ഷ്ഗ്തും.അരിൈുളങ്ങര തദവിതക്ഷ്ഗ്തും വയലിന്റെ മധയഭാരതായി സ്ഥിതി 



ന്റെയ്യുന്നു.െുറ്റുുംൈുറ്റികാടുൈള്ക നിറഞ്ഞ ഗ്പതദശും ആയിരുന്നു 

ഇത്.ന്റനല്ിനു പൈരും അരി വിളഞ്ഞ മണായത് ന്റൈാണ്ടാണ് ഇവിടും 

അരിൈുളങ്ങര എന്ന തപര് പറയന്റപ്പടുന്നത്.പാടത് തജാലി ന്റെയ്കതിരുന്ന 

ഒരു സ്ഗ്തി ഈ അരിക് പൈരും തൊറയിരുന്റന്നങ്കില്പ് ഉണ്ടാല്പ് 

മതിയായിരുന്നതല്ാ എന്ന് അഹങ്കാരും തപാന്റല പറഞ്ഞു എന്നുും അരി 

വിളഞ്ഞ പാടത് പിന്നിട് ന്റനന്റല്വിളയാറുള്ളൂ എന്നുും ഐതീഹയും 

പറയന്റപ്പടുന്നു.പാടത് ന്റനല്് ന്റൈായ്കതു ന്റൈാണ്ടിരുന്ന സ്ഗ്തിൈളില്പ് 

ഒരാള്ക അരുവായ്കക് മൂര്ന്ച്ച ൈൂട്ടുന്നതിനു അടുതുള്ള ൈുറ്റികാട്ടില്പ് 

ൈണ്ട ഒരു ൈരിങ്കല്പ് ൈഷ്ണതില്പ് അരുവ ഉരച്ചതപ്പാള്ക തൊര ൈണ്ട് 

ഭയന്റപ്പട്ടു അവര്ന് മനകല്പ് വിവരും അറിയിച്ചു.അവിന്റട ൈണ്ടത് 

ഭരവതിയുന്റട പരാശക്തി കെതനയും ആന്റണന്ന് മനസ്സിലാകി തദവിന്റയ 

ഗ്പതിഷ്ഠികുൈയുമാണ് ഉണ്ടായത്.ഇവിന്റട നിന്നാണ് ഇന്ന് ൈാണുന്ന 

അരിൈുളങ്ങര ഭരവതി തക്ഷ്ഗ്തും ആയി മാറിയത്.          

                 ഗ്രാമീണപശ്ചാതലതില്പ് ജലാശയങ്ങളുന്റടയുും 

പാടതശഖരങ്ങളുന്റടയുും പച്ചപ്പിന്റെയുും നടുവില്പ് 

ൈുടിന്റൈാള്ളുന്നു.പഴമൈള്ക നിലനിര്ന്തിന്റൈാണ്ട് തന്റന്നയാണ് തക്ഷ്ഗ്തും 

പണിൈഴിപ്പിച്ചുട്ടള്ളത്.ഏൈതദശും 900 പരും വര്ന്ഷും ൈഴിഞ്ഞു ഈ 

തക്ഷ്ഗ്തും പണി ൈഴിപ്പിച്ചിട്ടു.ൈയറി വരുന്നത് ഇരുവശങ്ങളുും 

ഇരിപ്പിടമുള്ള മുഖായാമതിതലകാണ്.ഗ്പാര്ന്ഥനൈള്കകുും ധയാനതിലുും 

ഭക്തര്ന് ഇരികുനത് ഈ മുഖയാമതിലാണ്.മുഖയാമതതാട് തെര്ന്ന്ന് 

വലിയമ്പലും പണി ൈഴിച്ചിരികുന്നു.രണപതി ഈ വലിയമ്പലതില്പ് 

ആണ് നടന്നു വരുന്നത്.തദവിയുന്റട മൂലസ്ഥാനും ൈാണുന്നത് വലിയമ്പലും 

ൈഴിഞ്ഞു ൈാണുന്ന രര്ന്താങ്കണതിലാണ്.അന്തരീഷതില്പ് വരുന്ന എല്ാ 

മാറ്റങ്ങളുും പരാശക്തിയായ തദവിക് അറിയാന് ൈഴിയുും എന്നത് 

ഗ്പതതയൈതയാണ്.ഗ്ശീതൈാവിലിന് മുൈള്കവശും ശൂനയമായത് ന്റൈാണ്ട് തന്റന്ന 



മഴ,ന്റവയില്പ്,ൈാറ്റ് മുതലായവ ഗ്പൈൃതിയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട എല്ാ 

മാറ്റങ്ങളുും ഇതില്പ് പതിൈുന്നു.സേയുംഭൂ ശിലയില്പ് വടക് ൈിഴതക 

മൂലയില്പ് സ്ഥിതി ന്റെയ്യുന്ന സര്ന്പ്പൈാവിനു സവിതശഷതൈള്ക 

അനവധിയാണ്.പരാശക്തിയുന്റട സമീപത് വസികുന്ന 

ൈാവായതുന്റൈാണ്ട് തന്റന്ന സര്ന്പ്പങ്ങളുന്റട ശക്തി മനുഷയെിന്തൈള്കകുും 

അപ്പുറമാണ്.എല്ാ ആയിലയും പൂജ നടതി വരുന്നു. 

സര്ന്പ്പൈാവില്പ് തെര്ന്ന്നുള്ള ആല്പ്മരതക്ഷ്ഗ്തതിന് മന്ററ്റാരു അലങ്കാരും 

ൈൂടിയാണ്.1996 മാര്ന്ച്ച്  6ന് ഭഗ്ദൈാളിതദവിന്റയ ഗ്പതിഷ്ഠൈര്ന്മ്മങ്ങള്ക 

നടതി ഗ്പതിഷ്ഠിച്ചു.തീയ്യാട്ട്,രരുഡന്തുകവുും ഈ തക്ഷ്ഗ്തതില്പ് പണ്ട് 

നടതിവന്നിരുന്നതായി പഴമകാര്ന് പറയുന്നു.തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ ന്റതക് 

ൈിഴക് ഭാരത് ഉപതദവതൈന്റള ഗ്പതിഷ്ഠിെിരികുന്നു.അറുൈുലതനദയും 

ൈറുതവാവ് ദിവസും നടതി വരുന്നു.കവകും 

മഹാതദവതക്ഷ്ഗ്തവുമായി പുനഗ്പതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട് വന്ന 

തയാരീശേരന് തപസിരികുന്നത് ഈ പുണയഭൂമിയിലാണ് എന്ന് 

പറയന്റപ്പടുന്നു.തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ താഗ്ന്തിൈും തമാനാട്ടുമണൈാണ്.വിഷു 

ദിവസും സേയുംഭൂവായ ദുര്ന്ഗാസാനിദ്ധ്തില്പ് 

നടകുന്നു.ഐശേരയസമൃദ്ധ്ികായി െിങ്ങും ഒന്നാും തീയതി നടകുന്ന 

പൂമുടല്പ് െടങ്ങില്പ് ന്റെണ്ടതമളും ൈലശപൂജതയാട് ൈൂടി പൂമുടല്പ് 

വഴിപാട് നടകുന്നു.ധനുമാസതില്പ് നവരാഗ്തി സുംരീതതാത്സ്വവുും 

നടകുന്നു. 

ദതാട്ടറമുേം മഹാദദവിദേഗ്തം   

വവക്കഗ്പയാര്പ് 



 

         തതാട്ടറമുറ്റും തദവിയുന്റട മഹാത്മയും 

അതിപുരാതനമാണ്.തതാട്ടറമുറ്റും ൈുടുുംബതില്പ് ൈുട്ടിൈള്ക ൈളിച്ചു 

ന്റൈാണ്ടിരുന്ന സമയത് ഒരു മുതേി തുണിന്റൈട്ടുമായി വരുൈയുും 

ൈുട്ടിൈളുമായി ൈൂട്ടുൈൂടുൈയുും ന്റെയ്കതു.ൈുട്ടിൈളുന്റട ൈൂന്റട ഉറിയില്പ് 

തൂകി ഇട്ടിരികുന്ന തൊറ് എടുതു ഭക്ഷ്ികുൈയുും ൈുട്ടിൈള്കക് ഒപ്പും 

ഉറങ്ങുൈയുും ന്റെയ്കതു.ഇത് പല ദിവസങ്ങളില്പ് ആവര്ന്തിച്ചതപ്പാള്ക 

ൈാരണവര്ന്ക്  തദവി കെതനയും തബാധയന്റപ്പടുൈയുും തദവിന്റയ ഇതപ്പാള്ക 

ൈാണുന്ന തക്ഷ്ഗ്തതിന് ന്റതക് വശതായി ഗ്പതിഷ്ഠികുൈയുും 

ന്റെയ്കതു.വലിയ ന്റവളിച്ചപ്പാടിന്റെ തനതൃതതിലാണ് െടങ്ങുൈള്ക അന്ന് 

നടന്നു വന്നിരുന്നത്.ന്റവളിച്ചപ്പാടിന് തക്ഷ്ഗ്തതിന് സമീപും ഇരിപ്പിടും 

ഉണ്ട്.വൃശ്ചിൈമാസും അതദഹതിന് ൈലശും,ദാഹും,എന്നി െടങ്ങുൈള്ക 



നടതുന്നു.പിന്നിട് വന്ന തലമുറയില്പ്ന്റപ്പട്ടവര്ന്ക് തക്ഷ്ഗ്തതിന്റെ ഭാരിച്ച 

െിലവുൈള്ക നടതി ന്റൈാണ്ട് തപാൈുവാന് ൈഴിയാന്റത S.N.D.P ന്റയ 

ഏല്പ്പ്പിച്ചു.മീനഭരണി ഉത്സ്വും ആണ് ഗ്പധാന ഉത്സ്വും.(ൈുുംഭും-

മീനും,മാര്ന്ച്ച് ).ൈുലവാഴ 

പുറപ്പാട്,തൃന്റകാടിതയറ്റ്,പള്ളിതവട്ട,അഭിതഷൈങ്ങള്ക,ആറാട്ട് 

മതഹാത്സ്വും,ന്റപാങ്കാല,ആള്കതടി വരവ് തുടങ്ങിയ തഗ്ശഷ്ടമായ 

െടങ്ങുൈളാല്പ് ആതഘാഷികുന്നു.ൈൂടാന്റത ഗ്ശീമദ് ഭാരവത സപ്ഗതാഹ 

യജ്ഞും നടതാറുണ്ട് .(ധനു,ഡിസുംബര്ന്)   

 

 

 

 

 

പസന്റ് ദമരീസ് ചര്പ്ച് ,വലലകം 



 

 

ഇന്ന് വല്ൈതുള്ള നിരവധി പുരയിടങ്ങള്ക പണ്ട് നിലങ്ങളായിരുന്നു. 

ന്റനല്ായിരുന്നു ഗ്പധാന ൈൃഷി. ന്റതങ്ങുും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയ്കകുള്ള 

ജലതസെനതിനു ഈ ഗ്പതദശത് ധാരാളും തതാടുൈളുും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവയില്പ് പലതുും പൂര്ന്ണമാതയാ ഭാരീൈമാതയാ നിൈതന്റപ്പന്റട്ടങ്കിലുും 

സമീപഗ്പതദശങ്ങന്റള അതപക്ഷ്ിച്ച് ഏറ്റവുും ൈൂടുതല്പ് തതാടുൈളുള്ള ഗ്പതദശും 

വല്ൈും തന്റന്നയാണ്. സമീപഗ്പതദശന്റത അതപക്ഷ്ിച്ച് ഏറ്റവുും ൈൂടുതല്പ് 

തതാടുൈളുള്ള ഗ്പതദശും വല്ൈും തന്റന്നയാണ്. സമീപഗ്പതദശ അതപക്ഷ്ിച്ച് 

മണിനടിയില്പ് ഉപ്പിന്റെ ൈലര്ന്പ്പില്ാത മണല്പ് നിതക്ഷ്പും ൈൂടുതല്പ് ഉള്ളതുും 

ഈഗ്പതദശതാണ്. ഉയര്ന്ന്ന ഗ്പതദശമായ തലതയാലപ്പറമ്പിനുും ഉപ്പ് ൈയറുന്ന 

ൈായതലാര ഗ്പതദശമായ കവകതിനുമിടയില്പ് സമൃദ്ധ്മായ ശുദ്ധ്ജലും 

ൈാര്ന്ഷിൈ ആവശയതിനുും ജീവജാലങ്ങള്കകുും മനുഷയര്ന്കുും ലഭികുന്ന സ്ഥലും 

എന്ന അര്ന്ഥതില്പ് വല്ും എന്ന തപരില്പ് ഈ സ്ഥലും അറിയന്റപ്പട്ടിരുന്നു.ഈ 



ഗ്പതദശന്റത തതാടുൈളില്പ് ധാരാളും താമരയുണ്ടായിരുന്നതായുും ഹനുമാന് 

മൃതസഞ്ചിവനി തതടി മരുതോമലയില്പ് ന്റെന്നതപ്പാള്ക ഔഷധസസയതിന്റെ തപര് 

മറന്നുതപായതിനാല്പ് മരുതോമല അതതപടി ന്റൈാണ്ടുവരുൈയുും വല്ൈത് 

എതിയതപ്പാള്ക ഹനുമാന് താതഴക് തനാകി താമരപ്പൂകള്ക ൈണ്ട് 

നില്പ്കുന്നതിനിടയില്പ് മരുതോമലയുന്റട ഒരു ഭാരും ഉതിര്ന്ന്നുവീണുണ്ടായതാണ് 

ഉതിര്ന്തവലികുന്റന്നന്നുും അത് തലാപിച്ചാണ് തുറുതവലികുന്ന്  ആയന്റതന്നുും 

വിശോസികുന്നവരുണ്ട്.  

               താമര ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടങ്ങളില്പ് 

താമരൈിഴങ്ങുൈളുും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ഔഷധ ആവശയങ്ങള്കകായി അവ 

തശഖരികുന്നതിനുും ദൂരതദശതുനിന്ന് ആളുൈള്ക ഇവിന്റട വന്നിരുന്നതഗ്ത. 

അങ്ങന്റന താമരകിഴങ്ങിനു ഗ്പശസ്തമായ ഇവിടും വല്ൂൈും എന്നുും 

അറിയന്റപ്പടാന് തുടങ്ങി.അങ്ങന്റന വല്വുും വല്ൂൈവുും തെര്ന്ന്നതാണ് വല്ൈും 

ആയന്റതന്നു ൈരുതന്റപ്പടുന്നു.  

             ഈ ഗ്പതദശത് ഗ്ൈിസ്തയാനിൈള്ക എങ്ങന്റന വന്നു എന്ന 

തൊദയതിനു നീണ്ട െരിഗ്തമുണ്ട്. പണ്ട് ൈടുതുരുതി (ൈടല്പ് തുരുത്) 

വന്റരയുള്ള ഭാരും ൈടല്പ് ആയിരുന്നുവതഗ്ത. ൈാടലിനാല്പ് വയ്കകന്റപ്പട്ട 

സ്ഥലമായിരുന്നതിനാലാണ് കവകും എന്ന തപരുണ്ടായത് എന്ന് 

ൈരുതന്റപ്പടുന്നു. അവസാനന്റത ന്റപരുമാളിന്റെ ഭരണൈാലത് തൈരളും 

അതദഹതിന്റെ ആഗ്ശിതര്ന്ക് വീതിച്ച്ന്റൈാടുതു.അതില്പ് ഒന്നാണ് ന്റവണ്മല 

നാട്.ന്റവണ്മലനാട് പിന്നീട് വടകും ൈൂര്ന് ന്റതകുും ൈൂര്ന് എന്നിങ്ങന്റന രണ്ടായി 

പിരിഞ്ഞു.അന്നന്റത വടകും ൈൂര്ന് രാജവുംശതിന്റെ ൈീഴിലായിരുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്നന്റത കവകുംതാലൂക് എന്നറിയാന്റപ്പടുന്ന ഭാരങ്ങള്ക.ഈ 

രാജവുംശതിന്റെ ഒരു ഗ്പതതയൈത ഓതരാ രാജാകന്മാര്ന് മരിച്ച് അടുത 

അവൈാശിഭരണും ഏല്പ്കുതമ്പാള്ക ഭരണതിന്റെ ആസ്ഥാനും 

മാറ്റിന്റൈാണ്ടിരുന്നു.അതിനാലാണ് കവകും താലൂകിന്റല പല സ്ഥലങ്ങളിലുും 

ന്റെറുന്റൈാട്ടാരങ്ങളുന്റട അവശിഷ്ട്ങ്ങള്ക ൈാണുന്നത്. 



           1742-ല്പ് മാര്ന്താണ്ഡവര്ന്മ്മ വടകുംൈൂറിന്റന ആഗ്ൈമിച്ചു 

ൈീഴടകി തിരുവിതാുംൈൂറിതനാട് തെര്ന്തു.ഇഗ്പൈാരും വടകും ൈൂര്ന്  

രാജവുംശതിന്റെ ഭരണൈാലത് ൈുറച്ച്ൈാലും മുവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ തീരുത് 

ന്റൈാട്ടാരപറമ്പ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന പറമ്പിലായിരുന്റന്നന്നുും (ഇതപ്പാഴന്റത 

ആറ്റുതവലൈടവിനടുത്) ആ രാജൈുടുുംബതിതലക് എണന്റതാട്ടു 

ന്റൈാടുകുന്നതിനുും മറ്റുമായി ഏതാനുും ഗ്ൈിസ്തീയൈുടുുംബങ്ങന്റള 

രാജധാനികടുത് താമസിപ്പിച്ചിരുന്റന്നന്നുും വടയാറിന്റെ െരിഗ്തതരഖൈളില്പ് 

ൈാണുന്നു. ജപങ്ങള്ക ഉരുവിടുൈതയാ മഗ്ന്തും ന്റൊല്ുൈതയാ ന്റെയ്യുന്നവന്റര 

ഉന്നതരുും തഗ്ശഷ്ഠരുമായി ഭാരതീയ സുംസ്ൈാരതില്പ് ൈരുതിയിരുന്നു. 

കഹന്ദവമതതില്പ് അതിനായി മാറ്റന്റപ്പട്ടവന്റര ‘തിരുതമനിമാര്ന്’ എന്ന് 

വിളിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്പ് കഗ്ൈസ്തവമതതില്പ് എല്ാവരുും തുടര്ന്ച്ചയായി 

ഗ്പാര്ന്ഥനൈളുും ജപങ്ങളുും ന്റൊല്ുന്നവരായിരുന്നതിനാല്പ് അവന്റര 

‘മഹാപിള്ള’ (മാപ്പിള) എന്നാണ് ആദരതവാന്റട വിളിച്ചിരുന്നത്. നഗ്സായന്റെ 

അനുയായിൈന്റളന്ന അര്ന്ഥതില്പ് ‘നഗ്സാണിൈള്ക’ എന്നുും അറിയന്റപ്പടുന്നു. 

‘നഗ്സാണിന്റതാട്ടാല്പ് ശുദ്ധ്മാൈുും ‘ എന്നന്റൊല്് ഗ്പൊരതിലായി. അതിന്റെ 

ന്റവളിച്ചതില്പ് നഗ്സാണിൈളാണ് എണ ന്റതാട്ടുന്റൈാടുകുന്നതിന് 

നിയുക്തരായിരുന്നത്. ന്റൈാട്ടാരപറമ്പില്പ് താമസിച്ചിരുന്നതിന് രാജാവ് 

നഗ്സാണിൈള്കക് ന്റൈാട്ടാരതിനടുതുതന്റന്ന പള്ളി 

പണിയിച്ചുന്റൈാടുതിരുന്റന്നങ്കിലുും പിന്നീട് അത് ഇതപ്പാഴന്റത വടയാര്ന് 

പള്ളിയുന്റട അതങ്ങാട്ട്  മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.ഇന്നന്റത വല്ൈും പള്ളിയുന്റട ൈുറച്ച് 

ഭാരങ്ങള്ക വടയാര്ന്പള്ളിയില്പ് നിന്നുും തിരിഞ്ഞതാണ്.ഇവിടുന്റത 

ഗ്ൈിസ്തയാനിൈള്കക് ന്റതങ്ങ്ൈൃഷി, തതങ്ങാൈച്ചവടും, എണച്ചകുൈള്ക, 

എണകച്ചവടും എന്നിങ്ങന്റന എണയുമായി തനരിട്ടുും അല്ാന്റതയുമുള്ള 

ബന്ധങ്ങള്കക് ൈാലങ്ങളുന്റട പഴകമുണ്ട്. പല നാടുവാഴിൈളുും തങ്ങളുന്റട 

ന്റൈാട്ടാരങ്ങതളാട് തെര്ന്ന്ന് ഗ്ൈിസ്തയനിൈന്റള പാര്ന്പ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങന്റനയാണ് 

കവകും താലൂകിന്റല വല്ൈും ഉള്കന്റപ്പന്റടയുള്ള പലസ്ഥലങ്ങളിലുും 

പണ്ടുമുതതല വളന്റര െുരുകും ഗ്ൈിസ്തയനിൈള്ക ഉണ്ടാൈുവാന് ൈാരണമായത്. 



പിന്നീട്  വിവാഹതിലൂന്റടയുും ബന്ധതിലൂന്റടയുും ൈാര്ന്ഷിൈ ആവശയങ്ങന്റള 

ഗ്പതിയുും വയാവസായിൈ ആവശയങ്ങന്റള ഗ്പതിയുും പല ഭാരങ്ങളില്പ് നിന്നുും 

ഗ്ൈിസ്തയാനിൈള്ക ഇവിതടക് വരുവാന് തുടങ്ങി. വല്ൈും ഇടവൈയുന്റട 

ൈൂടുതല്പ് ഭാരവുും കവകും ന്റഫാതറാന ഇടവൈയുന്റട ഭാരമായിരുന്നു. 

കവകും  ന്റഫാതറാന ഇടവൈയിന്റല ആദയൈാല ഗ്ൈിസ്തയാനിൈന്റള 

നമ്പൂതിരിമാര്ന് എന്നന്റതാട്ടു ശുദ്ധ്ീൈരികുന്നതിനായി മഹാതദവര്ന് 

പട്ടണതില്പ്നിന്നു ന്റൈാണ്ടുവന്നതായി തരഖൈളില്പ് ൈാണുന്നുണ്ട്. 

                 വടയാര്ന് ഗ്പതദശന്റത മാര്ന്പാടി മനയുന്റടയുും 

കവകുംഗ്പതദശന്റത മരങ്ങാട്ടു മനയുന്റടയുും ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു 

വല്ൈന്റത ഭൂരിഭാരും സ്ഥലങ്ങളുും എന്ന് പഴയ തരഖൈള്ക പരിതശാധിച്ചാല്പ് 

വയക്തമാൈുും.അവരുന്റട സ്ഥലങ്ങള്ക പാട്ടമായുും തീറായുും വാങ്ങി ൈാര്ന്ഷിൈ 

തജാലിൈളില്പ് ഏര്ന്ന്റപ്പട്ട് ഉപജീവനും നടതിയവരാണ് വല്ൈന്റത 

പഴയതലമുറയിലുള്ളവര്ന്.അന്ന് വല്ൈതിന്റെ സാമ്പതിൈ അടിതറ ന്റനല്്, 

നാളിതൈരും, എന്നിവന്റയ ആഗ്ശയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ജാതി, 

ന്റതങ്ങ്,പച്ചകറിൈള്ക,എന്നിവ ൈൃഷിന്റെയ്യുന്നു. 

                വല്ൈത് മാതാവിന്റെ നാമതധയതില്പ് പള്ളി 

സ്ഥാപിതമായതതാന്റട ഈ നാടിനു അത്മീയവുും സാമൂഹയവുും 

സാുംസ്ൈാരിൈവുും സാമ്പതിൈവുമായ തലതില്പ് വളന്റരതയന്ററ 

വളര്ന്ച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.നാനാ ജാതി മതസ്ഥര്ന്ക് വീട്നിര്ന്മ്മാണും,ൈകൂസ് 

നിര്ന്മ്മാണും, വിദയാഭയാസ സഹായും,തജാലി, ദുരിതാശോസങ്ങള്ക, 

െിൈിത്സ്ാസഹായുംഎന്നിങ്ങന്റന നിരവധി സഹായങ്ങള്ക ഈ പള്ളിയുും 

അരമനയുും ഭക്തസുംഘടനൈളുും വഴി നല്പ്ൈുന്നുണ്ട്. 

                     ഇരുപതാുംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടകതില്പ് 

സവര്ന്ണാധിപതയമായിരുന്നു. അന്ന് അവര്ന്ണര്ന്ക്തിരുവിതാുംൈൂര്ന് 

രാജയതിന്റെ ന്റപാതു സ്ൈൂളുൈളില്പ് ഗ്പതവശനുംലഭയമായിരുന്നില്.ആ 

പശ്ചാതലതില്പ് ഈഴവര്ന് മുതല്പ് താതഴകുള്ളവരുന്റട വിദയാഭയാസ 

ആവശയതിനുതവണ്ടിയാണു വല്ൈും പള്ളി 1916-ല്പ് സ്ൈൂള്ക ആരുംഭിച്ചത്. 



കവകുംസതയാഗ്രഹും ആരുംഭികുന്നതിനുമുന്തപ വല്ൈും പള്ളി വിദയാഭയാസ 

വിപ്ലവതിനു തുടകും ൈുറിച്ചു. 

തിരുനാളുകള്  

• അമലാപുരി ൈുരിശുപള്ളിയിന്റല തിരുനാള്ക - ജനുവരി 3- ഞായര്ന് 

• ഇടവൈയുന്റട ഗ്പധാന തിരുനാള്ക                                            

- മാതാവിന്റെ ശുദ്ധ്ീൈരണ തിരുനാളായ ന്റഫഗ്ബുവരി 

രണ്ടാും തീയതി ൈഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഞായറാഴ്െ. 

• അതന്താണീസിന്റെ (ൈതപ്പാളതിരുനാള്ക) 

- ഗ്പധാന തിരുനാളിന്റെ തതലദിവസും. 

• ന്റസബാസതയാതനാസിന്റെ തിരുനാള്ക. 

- ഗ്പധാന തിരുനാളിന്റെ മുന്പുള്ള ഞായറാഴ്െ. 

• വി.ന്റയൗതസപ്പിതാവിന്റെ മരണ തിരുനാള്ക - മാര്ന്ച്ച് 19. 

• ഉയര്ന്പ്പ് തിരുനാള്ക. 

- മാര്ന്ച്ച് 21 ൈഴിഞ്ഞുവരുന്ന പൗര്ന്ണമിദിനതിനു 

തശഷമുള്ള ഞായര്ന് 

• വി.രീവര്ന്ഗീസിന്റെ തിരുനാള്ക. 

- ഏഗ്പില്പ് 23 ൈഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായര്ന് 

• മാതാവിന്റെ വണകമാസതിരുനാള്ക - ന്റമയ്ക 31. 

• ന്റപന്തതകാസ്ത് തിരുനാളുും ൈുട്ടിൈന്റള എഴുതിനിരുതലുും . 

- ഉയര്ന്പ്പിനുതശഷും ഏഴാും ഞായര്ന് 

• തിരുഹൃദയ തിരുനാള്ക  

- ന്റപന്തതകാസ്ത് തിരുനാള്ക ൈഴിഞ്ഞ്  പന്റതാന്പതാും 

ദിവസും. 

• തതാമസ്ീഹയുന്റട ദു:ഖ്റാനതിരുനാള്ക - ജൂകല 3 

• മാതാവിന്റെ സേര്ന്ഗാതരാഹണ തിരുനാളുും ഇന്തയന്സോതഗ്ന്തയ 

ദിനാനുസ്മരണവുും –ആരസ്റ്റ്  15 



• ജപമാലയാെരണും – ഒക്തടാബര്ന് മാസന്റത ആദയപതുദിവസും 

പള്ളിയില്പ്, അവസാന പതുദിവസും അമലാപുരി പള്ളിയില്പ് . 

• യൂദാതതദവൂശിന്റെ  (ഒക്തടാബര്ന് 28 ) ൈതപ്പാളതിരുനാള്ക ഒക്തടാബര്ന് 

അവസാന ശനി. 

• സൈല മരിച്ചവരുതടയുും ഓര്ന്മ്മ – നവുംബര്ന് 2 . 

• പിറവിതിരുനാല്പ് - ഡിസുംബര്ന് 25. 

                                  സമാഹരിച്ചത്; 

                              ന്റസെ് തമരീസ് െര്ന്ച്ച് , വല്ൈും. 

                              ഇടവൈ ഡയറക്ടറി 2016 

 

 

നക്കം തുരുത്ത് മുഹിയിദ്ദീന് ജമാത്ത് 

ന്റൈാല്വര്ന്ഷും 1103-ല്പ് ൈര്ന്കിടൈ മാസും 11- തീയതി ൈുണ്ഡിശാലില്പ് 

ൈുടുുംബാരുംങ്ങള്ക പള്ളിക് തവണ്ടി സ്ഥലും വാങ്ങി. ഒകുബാദക് 

ആരാധനാഗ്പൈാരും സ്ഥലും പള്ളിക് വിട്ടുന്റൈാടുതു. അതതതുടര്ന്ന്ന്  പള്ളി 

പണിയുൈയുും (ഓലതമഞ്ഞ) തുടര്ന്ന്ന്  ൈതടപറമ്പില്പ് അരികുഞ്ഞു ഷാജി 

ഒതരകര്ന് സ്ഥലും പള്ളിക് ദാനും ന്റെയ്യുൈയുും ന്റെയ്കതു. 

എറണാൈുളതുൈാരനായ ഒരു സമുദായ ഗ്പമുഖന് പതു ന്റസെ്സ്ഥലും 

വാങ്ങി പള്ളിക് ദാനും ന്റെയ്കതു.ഇന്ന് പള്ളി രണ്ടരഏകര്ന് പള്ളി 

സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. 

         ഗ്പവാെൈന്റെ പരമ്പരയില്പ്ന്റപ്പട്ട അന്റസയ്യിദ് മുട്ടുതകായതങ്ങള്ക 

(ന്റൈായിലാണ്ടി സേതദശി) കവകും സന്ദര്ന്ശികുൈയുും ഇവിന്റട വച്ച് 

മരണന്റപ്പടുൈയുും ഉണ്ടായി. അതദഹതിന്റെ മഖ്ബറ ശരീഫ് ഇവിന്റട 

സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. അതദഹതിന്റെ തപരില്പ് നാനാജാതിമതസ്ഥര്ന് തനര്ന്ച്ചൈള്ക 



അര്ന്പ്പികുന്നത് ഇവിന്റട പതിവാണ്. പള്ളിയില്പ് 5 സമയും നമസ്കാരതിന് 

ഗ്ൈമീൈരണങ്ങള്ക ഉണ്ട്. 

         ഗ്പാര്ന്ഥനാവശയതിനുും , ഖബര്ന് അടകാനുും തവണ്ടി 

സ്ഥാപിച്ചൈാലത് 4,5 ൈുടുുംബങ്ങള്ക മാഗ്തമായിരുന്നു ഇവിന്റട ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

ഇന്ന് 180 ൈുടുുംബങ്ങള്ക നകും തുരുത് മുഹിയിദീന് ജമാതിനുൈീഴില്പ് 

ആരാധന നടതിവരുന്നു. നാനാജാതി മതസ്ഥരുതടയുും ജനൈീയ സാന്നിധയതില്പ് 

ഈ പള്ളി ഇന്ന് ഈ ഗ്പതദശതിന്റെ ഉയര്ന്ച്ചയില്പ് പങ്കുവഹികുന്നു. ദിഖര്ന് - 

ആണ്ടുതനര്ന്ച്ച നടതന്റപ്പടുന്നുണ്ട്. നബിതിരുന്നാല്പ് ആതഘാഷങ്ങള്ക ഇവിന്റട 

നടതന്റപ്പടുന്നു. മതപാഠശാല ഇവിന്റട ഗ്പാവര്ന്തികുന്നു.ഈ പള്ളിയുന്റട 

ൈീഴില്പ് ഇതിപ്പുഴ കതകാവ് ജമാത് ഗ്പവര്ന്തികുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പരിസ്ഥിതി 

ൈാലാവസ്ഥന്റയ ഗ്പധാനമായുും മൂന്നായി തിരികാും  

ഭൂഗ്പൈൃതി 



         തൈരളതിന്റെ ഭൂഗ്പൈൃതിയനുസരിച്ച് ഉദയനാപുരും പഞ്ചായതില്പ് 

സമതലങ്ങളുും െതുപ്പ് ഗ്പതദശങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്.  ഇത് സമുഗ്ദ നിരപ്പില്പ് 

നിന്നുും ഉയര്ന്ന്നന്റതന്നുും താഴ്ന്നന്റതന്നുും രണ്ടായി തരും തിരികാും. സമുഗ്ദ 

നിരപ്പില്പ് നിന്നുും താഴ്ന്നഗ്പതദശും പാടതശഖരങ്ങളാണ്. 

 

മഴകാലും  

        ജൂണ്, ജുകല, ആരസ്റ്റ് , ന്റസപ്ഗറ്റുംബര്ന്, മാസങ്ങളിലാണ് 

മഴകാലുംഅനുഭവന്റപ്പടുന്നത്. ജൂണ്, ജുകല മാസങ്ങളിലാണ് ൈാലവര്ന്ഷും 

ശക്തും. ഈ മാസങ്ങളില്പ് ഗ്രാമതിന്റെ മിക ഭാരങ്ങളിലുും, പടതശഖരങ്ങളിലുും 

ന്റവള്ളന്റപ്പാകും അനുഭവന്റപ്പടുന്നു. ൈൂടാന്റത ഒക്തടാബര്ന്, നവുംബര്ന് 

മാസങ്ങളില്പ് തുലാവര്ന്ഷും ലഭികുന്നു. ഡിസുംബര്ന്, ജനുവരി, ന്റഫഗ്ബുവരി 

മാസങ്ങളില്പ് മഞ്ഞു ൈാലവുും ഏഗ്പില്പ്, ന്റമയ്ക മാസങ്ങളില്പ്  തവനല്പ്കാലവുും 

അനുഭവന്റപ്പടുന്നു. ഈ സമയങ്ങളില്പ് ഗ്രാമതിന്റല തതാടുൈളുും ൈുളങ്ങളുും 

വറ്റുൈയുും രൂക്ഷ്മായ ജലക്ഷ്ാമും അനുഭവന്റപ്പടുൈയുും ന്റെയ്യുന്നു.  

മണ്ണ്  

       പഞ്ചായതിന്റെപൈുതിതയാളുംഗ്പതദശുംെരല്പ് ൈലര്ന്ന്ന എകല്പ് മണുും 

15% നീര്ന്വാഴ്ച്ചയുള്ള  ന്റപാടിമണുും 35% ൈറുത നിറതിലുള്ള ന്റപാടിമണുും 

ആണ്.പഞ്ചായതിന്റെ ൈുറച്ച് ഭാരത് ന്റെമ്മണ്  

ൈാണന്റപ്പടുന്നു.പഞ്ചായതിന്റനന്റപാതുന്റവൈായല്പ്തീരും,സമതലഗ്പതദശും,ആറ്റുതീ

രും,എന്നിങ്ങന്റനമൂന്നായിൈണകാകുന്നുണ്ട്.തീരഗ്പതദശങ്ങളില്പ്അല്പുംതാഴ്െയു

ണ്ട് . തീരതതാട്അടുകുുംതതാറുുംമണിന്പശിമൈൂടിവരുന്നതായിൈാണാും. 

 

 

ജലദഗ്സാതസുകള് 



 ജലസമ്പതിന്റെ ൈാരയതില്പ് ഉദയനാപുരും പഞ്ചായതിന്റെ സ്ഥിതി 

ന്റമച്ചന്റപ്പട്ടതാന്റണങ്കിലുും അവ തവണ്ട വിധും ഗ്പതയാജനന്റപ്പടുതാനുള്ള  

പദ്ധ്തിൈളുന്റട അഭാവും തുടര്ന്ന്നുന്റൈാണ്ടിരികുന്നു.വടകു ൈിഴക് നിന്ന് 

ന്റതതകാട്ടുും, പടിഞ്ഞാതറാട്ടുമായി ഒഴുൈുന്ന നിരവധി തതാടുൈള്ക ഈ 

പഞ്ചായതിലുണ്ട്.നാരൈതറ, ന്റെമ്മനാൈാരി, ന്റവള്ളര്ന്കാട്, പാമ്പിഴഞ്ഞി, 

മാടവന, ഇടയാര്ന്,ഇതിപ്പുഴ, മൂതതരി, ൈണിയാന് തതാട്, ൈണാട്ടുതതാട്, 

തമ്പിതറതതാട്, വല്ൈും-വാഴമന, ൈണ്ടുംതൈരി, ഈനാുംതുരുതില്പ് , 

ൈണതങ്കരി, തുടങ്ങിയ 33.5 ൈി.തലാ. മീറ്റര്ന് കദര്ന്ഘയുംവരുന്ന ഗ്പധാന 

തതാടുൈളുും വിവിധ വാര്ന്ഡുൈളിലായി ൈിടകുന്ന എഴുപതിനുതമല്പ് സേൈാരയ 

ൈുളങ്ങളുും ഗ്ശീനാരായണപുരും, ഇരുമ്പൂഴികര, തനതരൈടവ്,തുടങ്ങിയ 

സ്ഥലങ്ങളിലായി അരഡസനിലധിൈും ന്റപാതുൈുളങ്ങളുും ഉള്കന്റപ്പടുന്ന 

ജലസമ്പത് ഈ പഞ്ചായതിനുണ്ടായിരുന്നു. 

ഗ്രാമീണജീവദനാപാധികള് 

 

മത്സ്യബന്ധനം 

ഉദയനാപുരും പഞ്ചായതിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാരും ഉതദശും മൂന്നു ൈിന്റലാമീറ്റര്ന് 

നീളതില്പ് തവമ്പനാട്ടുൈായലിന്റെ തീരമാണ്. വടകുഭാരും ഇതിപ്പുഴാറുും 

അതിന്റെ കൈവഴിൈളായ തതാടുൈളുും സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു.ൈിഴകുും ന്റതകുും 

ൈരിയാറുും  മുവാറ്റുപുഴയുന്റട മന്ററ്റാരു കൈവഴിയുും ൈിടകുന്നു. ഇങ്ങന്റന 

തനാകുതമ്പാള്ക ൈായലുും പുഴയുമായി ജലാഷയതാല്പ് വലയും 

ന്റെയ്യന്റപ്പട്ടുൈിടകുന്ന ഒരു പഞ്ചായന്റതന്ന നിലയില്പ് മത്സ്യബന്ധനതിന് ഒട്ടുും 

അഗ്പധാനമല്ാത ഒരു സ്ഥാനമുള്ള പഞ്ചായതാണിത്. ഇതിനുും പുറതമ 

ധാരാളും ഉള്കതതാടുൈളുും ൊലുൈളുും വന് ൈുളങ്ങളുും ഉള്കന്റപ്പന്റട ഒതട്ടന്ററ 

ഉള്കനാടന് ജലാശയവുും ഈ പഞ്ചായതില്പ് സ്ഥിതിന്റെയ്യുന്നു. 

                ഒരു ൈാലത് മത്സ്യബന്ധനതിന് ഉപതയാരിച്ചിരുന്നത് 

ഉണ്ടാവല, വട്ടവല, പറ്റുൈണി, വടിവല, വീശുവല,ഓടുവാല, 



എന്നിവയായിരുന്നു. ഇവന്റയല്ാും തന്റന്ന ൈായലില്പ് ഉപതയാരിച്ചിരുന്റന്നങ്കിലുും 

പുഴയിലുും,ഉള്കനാടന് തതാടുൈളിലുും പറ്റുൈണി ഒഴിന്റൈയുള്ള വളൈള്ക മാഗ്തും 

ഉപതയാരിച്ചിരുന്നു.ഇവ ൈൂടാന്റത ന്റെറിയ തതാതിലാന്റണങ്കിലുും ൈൂട്, ഒറ്റാല്പ്, 

െൂണ്ട,ന്റതറ്റാല്പ്, വല്ും ,പടല്, തുടങ്ങിയ രീതിൈളുും പഴയൈാലത് 

ഗ്പതയാരതിലുണ്ടായിരുന്നു. 

               ന്റൈാഞ്ച്, ന്റൈാകന്ൈൂരി, തിരുത, ൈണമ്പ് ,ൈാളാഞ്ചി, 

ന്റനയ്കമീന്, െുറക്, പൂമീന്, ൈരിമീന്, ൈൂടാന്റത ന്റെറുമല്പ്സയങ്ങലായ 

ൈുറിച്ചില്പ്, പള്ളതി, തൈാലാ, നങ്ക്, എന്നിവയുും ന്റെമ്മീന് ഇനതില്പ്ന്റപ്പട്ട 

നാരന്, ൈാരെൂടന്, ന്റതള്ളി, ന്റൈാഞ്ച്, എന്നീ ഇനങ്ങള്ക ൈായലിലുും, ൈാരി, 

ൈൂരി, വരാല്പ്, മുഴി, പരല്പ്, ൈുരുവ, ൈണി,തുടങ്ങിയവ ഉള്കനാടന് 

ജലാശയങ്ങളിലുും ധാരാളമായി ഒരു ൈാലതുണ്ടായിരുന്നു.ഇവയില്പ് പലതുും 

പില്പ്കാലത് വിരളമായിതീരുൈയുും െിലതിന്റനങ്കിലുും വുംശനാശും 

സുംഭവികുൈയുും ന്റെയ്കതതായിൈാണുന്നു. 

 

പരമ്പരാരതപതാഴിലുകള്  

പരമ്പരാരതന്റതാഴില്പ്തമഖലയുന്റടൈലവറയായിഉദയനാപുരന്റതവിതശഷിപ്പി

കാും. 

ൈയര്ന്നിര്ന്മാണന്റതാഴില്പ്,പശുവളര്ന്തല്പ്,തഴപ്പായ്കന്റനയ്കത്,ഓലന്റമടച്ചില്പ്,മണ്പാ

ഗ്തനിര്ന്മ്മാണും, തുടങ്ങിയതമഖലയില്പ് പണിന്റയടുകുന്നവരാണ്അധിൈവുും. 

പഞ്ചാതിന്റലൈൂടുതല്പ് ആളുൈളുുംെൈിരിപിരികലിലാണ്ഏര്ന്ന്റപ്പട്ടിരകുന്നത്. 

ന്റതാണ്ട്ഉപതയാരിച്ച് െൈിരിഉണ്ടാകുന്നരണ്ടുമൂന്നുഫാക്ടറിയുുംഇവിന്റടയുണ്ട് . 

ഇങ്ങന്റനഉണ്ടാകുന്നെൈിരിറാടുൈള്ക ഉപതയാരിച്ച് പിരിന്റച്ചടുകുന്നു. 

പിരിന്റച്ചടുതൈയര്ന് ഉപതയാരിച്ച െവിട്ടിൈളുും,തടുകുൈളുുംനിര്ന്മ്മികുന്നു. 



  

 

 

 

 

 

തഴപ്പായപനയ്ത്ത്ത് 

കൈതതാലയാണ് തഴപ്പായന്റനയ്കതിന്ഉപതയാരികുന്നത്. 

കൈതയുന്റടഓലന്റവട്ടിന്റയടുത്അതിന്റെമുള്ളുൈള്ക നീകുംന്റെയ്യുന്നു. 

കൈതയുന്റടഈമുള്ളുൈളഞ്ഞപച്ചഓലരണ്ടായിമുറിച്ച് 

ൈച്ളച്ച്മടിന്റൈട്ടിവയ്കകുന്നു. ഈമടിൈള്ക ന്റവയിലതുവച്ച് 

നന്നായിഉണകിഎടുകുന്നു. 

ഉണകിഎടുതമടിനിവര്ന്തിതണുതതുണിന്റൈാണ്ട് 



മൂടിയിടുന്നുന്റപാളിനിവര്ന്തിനീളതില്പ് ൈഷ്ണങ്ങളാകിതൈാന്തിന്റയടുകുന്നു. 

ഇങ്ങന്റനതൈാന്തിന്റയടുതൈഷ്ണങ്ങള്ക ഉപതയാരിച്ച് പായന്റനയ്യാന് തുടങ്ങുന്നു. 

തഴപ്പായ ന്റൈാണ്ട് ൈരന്റൈൗശല വസ്തുകള്ക ഉണ്ടാകുന്ന വയക്തിൈളുും 

ഉദയനാപുരും പഞ്ചായതിലുണ്ട്.ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആദയും കൈതയുന്റട 

ഓല ന്റെതിയടുത് അതിന്റെ മുള്ളുൈള്ക ൈളഞ്ഞതിനു തശഷും  ന്റവള്ളും 

തിളപ്പിച്ച്  അതില്പ് ഇരുപതു മിനിറ്റ് തനരും ഇട്ട് തവവികണും. അതിനുതശഷും 

അത് തണുതന്റവള്ളതിലിട്ട് ഒരു ദിവസും രാഗ്തി മുഴുവന് വയ്കകണും. 

രാവിന്റല ന്റവള്ളും ൈളഞ്ഞതിനുതശഷും ന്റവയിലതിട്ട് ഉണകണും. ഇങ്ങന്റന 

നന്നായി ഉണകിയ തഴ നല് ന്റവള്ളൈളറാൈുന്നു. അതിനുതശഷും പയതപാന്റല 

ൈല്യില്ാന്റത ന്റനയ്കന്റതടുകണും. ന്റനയ്കന്റതടുത പായ 

ഉണ്ടാകുന്നവസ്തുവിനനുസരിച്ച് മുറിന്റെടുകുൈ. ഇത് ഉപതയാരിച്ച് ഫയല്പ്, 

ഫ്ലവര്ന്തവസ്,വള്ളും പൂവട്ടി തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 

മന്ററ്റാരു പരമ്പരാരത തതാഴില്പ് എന്നത് ഓലമടച്ചിലാണ്.പച്ച ഓല 

ന്റവട്ടിന്റയടുത് അത് ഒരാഴ്െ ന്റവള്ളതിലിട്ടു വയ്കകണും. ഇങ്ങന്റന 

ന്റവള്ളതിലിട്ട ഓല ന്റവള്ളും തപായതിനു തശഷും ൈീറിന്റയടുകുന്നു. ഇങ്ങന്റന 

ൈീറിന്റയടുകുന്നു ഓല ന്റമടഞ്ഞ് എടുകുന്നു. പണ്ടുൈാലത് വീടുൈളുന്റട 

തമല്കൂരയുും െുറ്റുും മറയ്കകുന്നതിനുും  ഇതരും ന്റമടഞ്ഞ ഓല 

ഉപതയാരികാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതപ്പാള്ക റിതസാര്ട്ടുൈളുന്റടയുും മറ്റുും 

തൈാതട്ടജുൈള്ക നിര്ന്മ്മികുന്നതിനുും ഉദയും പൂജനടകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് 

ഗ്പധാനമായുും ഉപതയാരികുന്നത്. 



 

 

 

പച്ച ഓല ന്റവള്ളതിലിടാന്റത ന്റമടന്റഞ്ഞടുത് വല്ങ്ങളുും,പടലുൈളുും 

നിര്ന്മ്മികുന്നു. ഇങ്ങന്റന നിര്ന്മ്മികുന്ന വല്ങ്ങളുും, പടലുൈളുും ഉപതയാരിച്ച് 

തതാടുൈളില്പ് നിന്നുും ആറുൈളില്പ് നിന്നുും മീന് പിടികുന്നതിന് 

ഉപതയാരികാറുണ്ട്. 

 

കൃഷി 

 ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ  മദ്ധ്യൈാലും വന്റര ഗ്പൈൃതിന്റയ മാഗ്തും ആഗ്ശയിച്ചുള്ള ഒരു 

ൈൃഷി സുംഗ്മ്പദായമാണ്. ഇവിന്റട നിലനിന്നിരുന്നത്.ഉഴാവിന്ൈാളയുും 

ൈലപ്പയുും, ജലതസെനതിന് െഗ്ൈവുും ന്റപട്ടൈവുും മാഗ്തമായിരുന്നു 

നമുകാഗ്ശയും. അതികിരാഴി, മുണ്ടൈകണന്, ഓര്ന് മുണ്ടൈന്, തെന്നാളി, 

പാണ്ടി, തുടങ്ങിയ വിതിനങ്ങള്ക താണ നിലങ്ങളിലുും മൂപ്പുൈൂടിയതുും 

ൈുറഞ്ഞതുമായ ൈൂട്ടുമുണ്ടൈന്, ൈൃഷി സഗ്മ്പദായും ൈരപ്പാടങ്ങളിലുും നാും 

സേീൈരിച്ചിരുന്നു. മീനും തമടും മാസങ്ങളില്പ് ന്റപാടിവിതയായി ആരയനുും 

പതിന് മൂന്നുവച്ച് മുണ്ടൈനുും തെര്ന്ത് വിതയ്കകുൈയുും ൈന്നിമാസതില്പ് 

ആരയന് ന്റൈായ്കത് എടുകുൈയുും ന്റെയ്കതുതപാന്നു. അവതശഷികുന്ന 



മുണ്ടൈന് സുംരക്ഷ്ിച്ച് പല്ികടിച്ച് ൈളനീകി കജവവളും തെര്ന്ത് 

മൈരമാസതതാന്റട വിളന്റവടുപ്പ് നടതുൈയുും ന്റെയ്യുന്ന ൈൃഷി ശഗ്മ്പദായമാണ് 

നിലവിലിരുന്നത്. 

പഴയകാല കാര്പ്ഷിക ഉപകരണങ്ങള് 

പപട്ടിയും പറയും 

 

 തൈരളതില്പ് ന്റനല്പ്ൈൃഷി ന്റെയ്യുന്ന പാടതശഖരങ്ങളില്പ് ജലതസെനതിനായി 

ഉപതയാരികുന്ന ഒരു സുംവിധാനമാണ് ന്റപട്ടിയുും പറയുും.ൈൃഷിയുന്റട വിവിധ 

ഘട്ടങ്ങളില്പ്പാടതശഖരങ്ങളില്പ് ന്റവള്ളും ൈയറ്റിയുും, ഇറകിയുും ജലനിരപ്പ് 

നിയഗ്ന്തിച്ചു നിര്ന്താന് ന്റപട്ടിയുും പറയുും ന്റപാതുതവ ഉപതയാരിച്ചുവരുന്നു.  

 

രൂപകല്പന 

         മരതടിന്റൈാണ്ടാണ് സാധാരണ രീതിയില്പ് ന്റപട്ടിയുും പറയുും 

നിര്ന്മ്മികന്റപ്പട്ടിരികുന്നത്. ഒരുവശും തുറന്ന, ഉള്കവശും ന്റപാള്ളയായ 

െതുരന്റപ്പട്ടിയുും, ന്റപട്ടിയുന്റട അടച്ച വശതു അതിനുൈീഴിലായി, അൈും 

ന്റപാള്ളയായ പറയുും പിടിപ്പിച്ചിരികുന്നു. പറ ന്റപട്ടിതയാടു തെരുന്ന ഭാരത് 

ഒരു വലിയ ദോരും തീര്ന്തിരികുന്നു. പറകുള്ളില്പ് ഏറ്റവുും താന്റഴ 



ഇലൈതളാട് ൈുടിയ, ൈറങ്ങുന്ന ഒരു നീളന് ദണ്ഡ് ഉണ്ട്. (െിലര്ന് ഇതിന് 

ഇലന്റവട്ടു എന്ന് പറയുന്നു). പറയുും ന്റപട്ടിയുും ൈടന്ന് മുൈളിതലക് തള്ളി 

നില്പ്കുന്ന ഈ ടണ്ഡി ന്റപട്ടികു മുൈളിലായി ഒരു വലിയ െഗ്ൈും 

ഘടിപ്പിച്ചിരികുന്നു. അതായത് ന്റപട്ടികു മുൈളിന്റല െഗ്ൈും ൈറകിയാല്പ്, അത് 

ഘടിപ്പിച്ചിരികുന്ന നീളന് ടണ്ഡുും,ടണ്ഡില്പ് പിടിപ്പിച്ചിരികുന്ന ഇലൈളുും 

ൈറങ്ങുും. മുൈളിന്റല വലിയ െഗ്ൈതതാട് ഒരു കവദയുത തമാട്ടറില്പ് നിന്നുള്ള 

ന്റബല്പ്റ്റ്  ബന്ധിപ്പിച്ചിരികുന്നു. പറ ന്റവള്ളതില്പ് മുങ്ങി ൈിടകതക 

രീതിയില്പ്ഒരു ൈുഴി (പറകുഴി )നിര്ന്മ്മിച്ച്  അതില്പ് പറ മുങ്ങുന്ന 

രീതിയില്പ്ന്റപട്ടിയുും പറയുും സ്ഥാപികുന്നു. 

ഗ്പവര്പ്ത്തനം 

    കവദയുത ഗ്പവര്ന്തികുതമ്പാള്ക അതുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരികുന്ന ന്റബല്പ്റ്റ്  

മുതഖന ന്റപട്ടികു മുൈളിന്റല െഗ്ൈും തിരിയുൈയുും, അതതാതടാപ്പും പറകുള്ളിന്റല 

ടണ്ഡുും, ഇലൈളുും തിരിയുന്നു.ജലതില്പ് മിങ്ങികിടകുന്ന ഇലൈളുന്റട അതി 

തവരതിലുള്ള തിരിച്ചില്പ് മൂലും പറകുള്ളിലൂന്റട ജലും മുൈളിതലക് 

തള്ളന്റപ്പടുൈയുും, പറയുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരികുന്ന ന്റപട്ടിയില്പ് 

ഗ്പതവശികുൈയുും ന്റെയ്യുന്നു.തുടര്ന്ച്ചയായ തള്ളല്പ് മൂലും ന്റപട്ടിയില്പ് 

ഗ്പതവശിച്ച ജലും ന്റപട്ടിയുന്റട മറു വശന്റത തുറന്ന ഭാരത് ൈൂടി പുറതതക് 

ഒഴുൈുന്നു.  

 
 
 

  
ഔഷധ സസയങ്ങള് 
       മുകുറ്റി, നിലപ്പന, ഉഴിഞ്ഞ, ഗ്ബഹ്മി, തഴുതാമ, കൈതതാന്നി, 
നറുനീണ്ടി, ന്റവറ്റില, രാമച്ചും, വള്ളിപ്പാല,ൈരിനച്ചി, ൈൂവളും, ൈണിന്റകാന്ന, 
പൂവാുംൈുറുന്നല്പ്,ഒരുന്റെവിയന്, ന്റെറുപൂള, തഴുതാമ, ൈുറുതന്താട്ടി, 
ആടതലാടൈും, വള്ളിപിഴിഞ്ഞി, ൈിഴിൈാന്റനള്ളി, പടയിഞ്ച, മുറിൈൂട്ടി, 
ആനന്റെവിയന്, ൈൃഷ്ണഗ്ൈാന്തി, എതല്ാടിയന്, പുളി, തുളസി,തുടങ്ങി ധാരാളും 
ഔഷധ സസയങ്ങള്ക ഉണ്ട്.  
 



 
. 

 

 

അനുഷ്ഠാനകലകള്  

തീയാട്ട് 

 

 

തൈരളതിന്റെമതദ്ധ്യഭാരതുുംന്റതകന്ഗ്പതദശതുുംഗ്പൊരമുള്ളഅനുഷ്ഠാനൈലാ

രൂപമാണ്തീയാട്ട്. സാധാരണഭഗ്ദൈാളിതക്ഷ്ഗ്തങ്ങളിലാണ്തീയാട്ട്നടതിവരുന്നത്. 

തീയാട്ട്എന്നെടങ്ങില്പ്തീപ്പന്തുംഉഴിച്ചിലിനുഗ്പാധാനയുംഉള്ളതുന്റൈാണ്ടാണ്ആതപരേ

ന്നന്റതവാദമുണ്ട്. തൈരളതില്പ്പുരാതനൈാലുംമുതല്പ്തന്റന്നതീയാട്ട്നടന്നുവരുന്നു. 

തക്ഷ്ഗ്തൈലയില്പ്ന്റപ്പട്ടഒന്നാണ്തീയാട്ട്. 

പാരമ്പരയമായിഉണിസമുദായതില്പ്ന്റപ്പട്ടവരാണ്ഈൈലാരൂപുംഅവതരിപ്പികു

ന്നത്. 

പതിന്റനട്ടുപുരാണങ്ങളില്പ്ഒന്നായമാര്ന്കാന്റണ്ടയപുരാണതിന്റലഭാതഗ്ദല്പതിൈഥ

യുമായിബന്ധന്റപ്പട്ടാണ്തീയട്ടിന്റെഐതീഹയും. 

ഭഗ്ദൈാളിയുുംദാരിൈനുമായുള്ളയുദ്ധ്ുംൈഴിഞ്ഞ് കൈലാസതിന്റലതിപിതാവായപ

രമശിവതനാട്ദാരിൈനിഗ്രഹന്റതൈുറിച്ചേിവരികുന്നതാണ്തീയാട്ടിന്റലഗ്പദിപാദയും

. തീയാട്ടില്പ്ന്റൈാട്ട്, പാട്ട്, ൈളുംവരയ്കകള്കന്അഭിനയുംഇവന്റയല്ാുംസതമ്മളികുന്നു. 

തീയാട്ടിനേിശദമായഅനുഷ്ഠാനങ്ങള്കഉണ്ട്. 



െുവന്നവസ്ഗ്തുംധരിച്ച്ൈിരീടവുുംമുടിയുുംെിലമ്പുുംവാളുുംപീഠവുമായിതീയാട്ട്അ

വതരിപ്പികുൈ. ന്റെണ്ട, ഇലതാളുംഎന്നിവയുന്റടഅൈമ്പടിയുുംഉണ്ടാൈുും. 

തീയാട്ട്അവതരിപ്പികുന്നതിന്മുന്പായിഭഗ്ദൈാളിയുന്റടബഹുവര്ന്ണെിഗ്തുംനില

ത്ൈളന്റമഴുതിപൂജനടതുും. 

അതിനുതശഷുംൈളുംമായ്കച്ച്ഭക്തര്ന്ക്ഗ്പസാദമായിനല്പ്ൈുന്നു. 

പിന്നീടുതദവിയുന്റടതവഷുംഅണിഞ്ഞൈലാൈാരന്മാര്ന്തീയാട്ട്അവതരിപ്പികുന്നു.  

ഭാരതീയഗ്പമാണമനുസരിച്ച്പരമശിവന്റെമൈളാണ്ഭഗ്ദൈാളി. 

അസുരനായദാരിൈന്പരമശിവനില്പ്നിന്നുുംവരുംസമ്പാദികുന്നു. 

തന്റെഒരുതുള്ളിതൊരഭൂമിയില്പ്വീണാല്പ്അതില്പ്നിന്നുുംതന്റെതുലയശക്തിയുള്ളആ

യിരുംദാരിൈന്മാര്ന്ഉണ്ടാൈുന്റമന്നുുംഒരുസ്ഗ്തീയാല്പ്മാഗ്തതമതാന്മരണന്റപ്പടാവുഎ

ന്നതുുംആയിരുന്നുവരും.വരുംലഭിച്ചതതാന്റടഅതയധിൈുംഅഹങ്കാരിയായദാരിൈന്തദ

വന്മാതരയുുംമഹര്ന്ഷിൈന്റളയുുംആഗ്ൈമികാന്തുടങ്ങി. 

ഒടുവില്പ്തദവന്മാരുന്റടഅഭയര്ന്ഥനഗ്പൈാരുംഭഗ്ദൈാളിഅവതാരന്റമടുതു. 

മഹാതദവന്റെശൂലവുമായിശുംഖ്െഗ്ൈും, 

രദഖഡ്ൈാവുമായിതവതാളഖണ്ഡതില്പ്ൈയറിതദവിദാരിൈന്റനതപാരിനേിളികുന്ന

തുമുതലുള്ളരുംരങ്ങളാണ്തീയാട്ടില്പ്അവതരിപ്പികുന്നത്. 

ദാരിൈവധുംൈഴിഞ്ഞ് തൈാപാൈുലയായിദാരിൈശിരസസ്സുമായികൈലാസതില്പ്എ

തുന്നഭാരവുുംഅഭിനയികുന്നു.പരമശിവനായിനിലവിളകിന്റനസങ്കല്പ്പ്പികുന്നു. 

ശിരസ്സ്പിതാവിന്അര്ന്പ്പിച്ചദാരിൈവധുംൈഴിഞ്ഞൈഥനൃതതില്പ്ൈൂടിയുുംഅഭിന

യതില്പ്ൈുടിയുുംഗ്ശീപരതമശേരന്റനപറഞ്ഞുമനസിലാകുന്നതുുംഅവതരിപ്പികുന്നു

. 

തീയാട്ടിന്റെഅവസാനുംപന്തുംൈതിച്ച്ഉഴിഞ്ഞ്തീതപ്പാള്ളിഎറിഞ്ഞ്ഭൂതതഗ്പതാതി

ൈന്റളയുുംമറ്റുതദാഷങ്ങന്റളയുുംഅൈറ്റുന്നു. തശഷുംമുടി (ൈിരീടും) 

അഴിച്ച്ഉഴിഞ്ഞ്െടങ്ങ്അവസാനിപ്പികുന്നു.  

 

 



രരുഡന്തൂക്കം  

 

ഭഗ്ദൈാളിതക്ഷ്ഗ്തങ്ങളില്പ്തദവീഗ്പീതികായിനടതുന്നഅനുഷ്ഠാനൈലയാണ്രരുഡ

ന്തൂകവുമായിബന്ധന്റപ്പട്ടഐതീഹയുംഎന്നത്ദാരിൈനിഗ്രഹത്തിനുതശഷുംരക്ത

ദാഹിയായിൈലിതുള്ളിനില്പ്കുന്നതദവിയുന്റടതൈാപുംശമിപ്പികുന്നതിനായിഭരവാ

ന്വിഷ്ണുരരുഡന്റനഅയച്ചുന്റവന്നുും,രരുഡന്തദവിന്റയസതന്താഷിപ്പികുന്നതിനാ

യിനൃതുംന്റെയ്കതുന്റവന്നുുംഅതിനുതശഷുംരരുഡന്തദവിക്സേന്തുംരക്തുംഅര്ന്പ്പി

ച്ചുന്റവന്നുമാണ്ൈഥ.രരുഡന്റെരക്തുംൈുടിച്ചതിനുതശഷതമതദവിയുന്റടതൈാപുംഅട

ങ്ങിയുള്ളൂവതഗ്ത. 

െുണ്ടുുംെിറൈുന്റമാന്റകവച്ചുന്റൈട്ടിയാണ്തൂകകാര്ന്ഒരുങ്ങുന്നത്. 

തൂകകാര്ന്നൃതുംന്റെയ്കതതിനുതശഷുംതൂകച്ചാടില്പ്ൈയറുൈയുുംതക്ഷ്ഗ്തതിനുഗ്പദ

ക്ഷ്ിണുംവഗ്ച്ചക്തുംതദവികര്ന്പ്പികുൈയുുംന്റെയ്യുന്നു. 

രരുഡന്തൂകതിന്രരുഡന്പയറ്റ്എന്നുുംപറയുന്നു. 

പുരുഷന്മാര്ന്ആണ്രരുഡന്പയറ്റിതനേഷമണിയുന്നത്. 

പിഞ്ചുൈുഞ്ഞുങ്ങള്കക്തദവിയുന്റടസുംരക്ഷ്ണുംൈിട്ടുന്നതിനുും, 

മാതാപിതാകള്കക്സന്താനലാഭുംഉണ്ടാൈുന്നതിനുുംതവണ്ടിയാണ്ഇതുനടതുന്നന്റത

ന്ന്പഴമകാര്ന്പറയുന്നു.  

 

 

സര്പ്പ്പംതുള്ളല്  



 

സര്ന്പ്പൈാവുൈളില്പ്ഗ്പതതയൈമാസങ്ങളിന്റലആയിലയുംനാളുൈളിലാണ്സാധാരണസ

ര്ന്പ്പുംതുള്ളല്പ്നടതാറുള്ളത്. 

ആസമയത്ൈാവുൈളില്പ്ഗ്പതതയൈപൂജയയുുംൈളന്റമഴുതുുംനടതുന്നു. 

ഓതരാനാരങ്ങളുന്റടരൂപമായിരികുുംൈളുംവരയ്കകുന്നത്. 

ൈളുംവരച്ചതിനുതശഷുംഗ്പതതയൈപൂജയൈര്ന്മ്മങ്ങള്കനടതുൈയുുംപാട്ടുൈള്കപാടുൈ

യുുംന്റെയ്യുന്നു. 

ഈസമയത്സര്ന്പ്പതിന്റെഅനുഗ്രഹുംെിലഗ്പതതയൈവയക്തിൈള്കക്ൈിട്ടുന്നതായി

ട്ടാണേിശോസും. 

ആവയക്തിൈള്കതുള്ളുൈയുുംസര്ന്പ്പതിന്റെതെഷ്ടൈള്കൈാണികുൈയുുംഅരുളപ്പാടുൈ

ള്കനടതുൈയുുംന്റെയ്യുന്നു. 

നാരാരാധനയുമായിബന്ധന്റപ്പട്ടഅനുഷ്ഠാനങ്ങളിന്റലൈര്ന്മ്മിൈള്കപുള്ളുവരാണ്. 

നാരൈളുംവരയ്കകുന്നതുുംഇവരാണ്. 

ഗ്പതതയൈുംഒരുകിയപന്തലിലാണ്ൈളുംവരയ്കകുന്നത്. 

പുള്ളുവനുുംപുല്ുവതിയുുംപാടുന്നപാട്ടുൈളില്പ്ആദയുംരണപതിവന്ദനും. 

തുടര്ന്ന്ന് അഷ്ടനാരങ്ങന്റളആവാഹിച്ചുന്റൈാണ്ടുള്ളപാട്ടുമാണിവിന്റടപാടുൈ. 

അനന്ദന്, വാസുൈി, തക്ഷ്ൈന്, ൈാര്ന്തകാടൈന്ശുംഖുപാലന്, മഹാപത്മന്, 

ൈാളിയന്, എന്നിവയാണ്അഷ്ടനാരങ്ങള്ക. 

അനുഗ്രഹുംലഭിച്ചആളുൈള്കഈപാട്ടിന്റെതാളതിതനാത്പൂങ്കുലൈുലുകിന്റകാ

ണ്ടാണ്തുള്ളുന്നത്. ഇങ്ങന്റനയുള്ളഈതുള്ളലിനുതശഷുംൈളുംമായ്കകുന്നു.  

തിരുവാതിരകളി 



തിരുവാതിരൈളി‘ലാസയും’എന്നഅഭിനയശാഖയില്പ്ന്റപടുന്നു.  

പാര്ന്വതീതദവിതപസനുഷ്ടിച്ചതിന്റെഫലമായിഗ്ശീപരതമശേരന്ഗ്പതയക്ഷ്ന്റപ്പട്ട്ത

ന്റെപത്നിയാകിതകാള്ളാന്റമന്നുവരദാനുംനല്പ്ൈിയത്ധനുമാസതിന്റലതിരുവാതി

രനാലിലാണ്. 

ആദിവസുംഅവിവാഹിതരായൈനയൈമാര്ന്ഭക്തിപൂര്ന്വുംആതഘാഷികുന്നഒരുെട

ങ്ങാണ്തിരുവാതിരകളി. 

ധനുമാസതിന്റലതിരുവാതിരയ്കക്ഏഴുദിവസുംമുന്ന്റപങ്കിലുുംഅവര്ന്പാര്ന്വതി

തദവിന്റയപാടുൈള്കപാടിആരാധിച്ച്നൃതുംവയ്കകുന്നു. 

തിരുവാതിരനാളില്പ്തനാമ്പുതനാഗ്റ്റാഗ്തിമുഴുവന്അതരതിലുള്ളഉപാസനാപരി

പാടിൈള്കഅനുഷ്ടികുൈയുുംന്റെയ്യുന്നു. നൃതരൂപതിലാണ്ാസയും. 

ഒരുതൈരളീയൈലയാന്റണന്നുുംഇതിന്ആത്മീയമായുും, മാനസിൈമായുും, 

ശാരീരിൈമായുുംഗ്പതയാജനമുള്ളഒരുൈലയാണ്തിരുവാതിരൈളി. 

തിരുവാതിരൈളിയിന്റലവയതയസ്തമായഒരിനമാണ്പിന്നല്പ്തിരുവാതിര. 

ന്റതകന്തൈരളതില്പ്മാഗ്തുംഗ്പൊരമുള്ളഒരുൈലയാണ്പിന്നല്പ്തിരുവാതിര. 

ഇടകാലത്അനയുംനിന്ന്തപായിരുന്നുന്റവങ്കിലുുംപിന്നീട്െിലരുന്റടഗ്പയത്നതിന്റെ

ഫലമായിപിന്നല്പ്തിരുവാതിരവീണ്ടുുംഅരങ്ങുകൈയ്യടകിതുടങ്ങി.ഗ്ശീൈൃഷ്ണന്റെ

ബാലലീലൈളുുംഅവരുന്റടൈഥൈളുുംപറയുന്നപാട്ടുൈള്കപാടിഅവതരിപ്പികുന്നൈ

ലാരൂപമാണ്പിന്നല്പ്തിരുവാതിര. 

മുൈളില്പ്ന്റൈട്ടിയിരികുന്നപലൈയില്പ്തൈാര്ന്തിരികുന്നെരടുൈള്കപാട്ടുപാടിൈളി

കുതമ്പാള്കപിന്നിവരിൈയുുംഅടുതപാട്ടുപാടിപിന്നല്പ്അഴികുൈയുുംന്റെയ്യുന്നു.  

 



 

 

ഭരതനാടയം 

  ദക്ഷ്ിതണന്തയയിന്റല ശാസ്ഗ്തീയ നൃതരൂപമാണ് ഭരതനാടയും. തമിഴ്നാട്ടിന്റല 

തക്ഷ്ഗ്തങ്ങളില്പ് നൃതും ന്റെയ്കതിരുന്ന തദവദാസിൈളുന്റട നൃതമായിരുന്നതിനാല്പ് 

‘ദാസിയാട്ടും’ എന്ന തപരിലാണ് ഈ നൃതരൂപും അറിയന്റപ്പടുന്നത്. ഭാവും, 

രാരും, താളും എന്നിവയിന്റല അടിസ്ഥാന തതേങ്ങള്ക തെര്ന്ന്നുണ്ടായതിനാല്പ് ഈ 

രൂപതിന് ഭരതനാടയും എന്ന തപര്ന് ലഭിച്ചു.  

             സദീര്ന്നൃതും എന്നുും ഇത് അറിയന്റപ്പടുന്നു.തഞ്ചാവൂര്ന് ആണ് 

ഭരതനാട്ടയതിന്റെ ജന്മരൃഹന്റമന്നു വിശേസിച്ചു തപാരുന്നു. തഞ്ചാവൂര്ന് 

സതഹാദരന്മാര്ന് എന്ന തപരില്പ് വിഖയാതരായിട്ടുള്ള ന്റപാന്നയ്യ, െിന്നയ്യ, 

ശിവാനന്ദും, വടിതവലു എന്നിവരാണ് ദാസിയാട്ടതിന് ആധുനിൈ രീതിയിലുള്ള 

രൂപവുും ഭാവവുും നല്പ്ൈിയത്.ദാസിയാട്ടും പിന്നീട് ഭരതനാടയും എന്ന തപരില്പ് 

അറിയന്റപ്പട്ടു തുടങ്ങി.  

              നൃതും,നൃതയും, നാടയും, എന്ന ഗ്ൈമതിലാണ് 

ഭരതനാടയതിന്റല നൃതരൂപങ്ങള്ക തവദിയില്പ് അവതരിപ്പികുന്നത്. 

അടവുൈതളയുും ഹസ്തമുഗ്ദൈന്റളയുും ആധാരമാകിയാണ് ഭരതനാടയും 

രൂപൈല്പന ന്റെയ്കതിരികുന്നത്. നാടയശാസ്ഗ്തും, അഭിനയദര്ന്പ്പണും  എന്നീ 

ശാസ്ഗ്തഗ്രന്ഥങ്ങളില്പ് ഗ്പതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള  തതേങ്ങളാണ് ഇതില്പ് 



ഉള്കന്റപ്പടുതിയിരികുന്നത്. ഭരതനാടയതിന്റല അടിസ്ഥാന തതേങ്ങളില്പ് 

ഗ്പധാനന്റപ്പട്ട ഒന്നാണ് അടവ്. ആശയാവിഷ്ൈാരും നടതുന്നത് ഭാവാഭിനയും, 

ഹസ്തമുഗ്ദൈള്ക എന്നിവയില്പ് ൈൂടിയാണ്. അണിയറയില്പ് തമളഗ്പാപ്ഗതി 

ൈഴിഞ്ഞ്  വിഘ്തനശേര വന്ദനതതാന്റട ഭരതനാടയും ആരുംഭികുന്നു. നടരാജ 

മൂര്ന്തിതയയുും പൂജികുന്നു. 

                 അലാരിപ്പ്, ജതിസേരും, സബ്ദും, വര്ന്ണും, പദും, 

ൈീര്ന്തനും, തില്ാന,ജാവളി,  അഷ്ടപതി, തലാൈും എന്നിവയാണ് 

ഭരതനാടയതിന്റല ഗ്പധാന ഇനങ്ങള്ക. 

 

ഉദയനാപുരം പഞ്ചായത്തിപല കയര്പ് പതാഴിലാളികള്  
 
ശശിധരന് , വലിയപറമ്പില്പ്  

തസാതമഷ് , പറമ്പത് പടിയില്പ്  

സിജി, തൈാണിപ്പറമ്പില്പ് 

സുതരഖ, പടിഞ്ഞാതറൈാട്ടുങ്കല്പ് 

ൈമലാക്ഷ്ി, പുതന് തറയില്പ്  

മതനാഹരന് ,അഞ്ച്ഒടിയില്പ്  

സദാനന്ദന്, രാമന്തറയില്പ് 

തശഖരന് ,വടയരുൈില്പ്  

രാതജഗ്ന്ദന്, പുലിതുരുതില്പ്  

വാവ, വടയരുൈില്പ് 

തമാഹനന് , മല്ൂതറ 

സതി, ന്റനടിയതറയില്പ് 

ൈുമാരന്, വട്ടൂതറ 

ലാലു, ൈിഴതകപട്ടറയ്കകല്പ് 

ദാനവന്, പുതിയമുംരലത് 
ബാബു, ലക്ഷ്ുംവീട് 

ദാക്ഷ്ായണി, പുതന് തറയില്പ് 

സുമരാജപ്പന്, മുപ്പതില്പ് 

സജിനി, പണ്ടാരതറയില്പ് 

ൈമലും,പരുതിതറ 

ആനന്ദവല്ി ൈൃഷ്ണന്, ദോരൈ 

രിരിജ , തൈാണിപ്പറമ്പില്പ് 

ജാനൈി, തനടിതയഴതറ 

ഗ്പസന്നന് ,പറമ്പത്പടവില്പ് 

തമരിമാതയു, ൈരീതറ 



സുധാ,ഭൂഷണന്,പുളിഞ്ഞനാട് 

മതഹശന്, ഭീമന്െിറ 

ലാളപ്പന് ,പറമ്പത്പടവില്പ്  

മഞ്ജുഷ, പരുതിതറ 

ബാബു,ന്റൈാച്ചുതറ 

രാജപ്പന്,െുണ്ടന്തറയില്പ് 

ശിവദാസന്, പടിഞ്ഞാറതറ 

രീതതമാള്ക, ഭീമന് െിറ 

ഷീജ, ലക്ഷ്്മി നിവാസ് 

ഗ്പഭാൈരന്, കൈനരികല്പ് 

സുധാൈരന്, മൂന്നുന്റതങ്ങുുംതറ 

ലുംതബാധരന്, വട്ടപ്പടവില്പ് 

ഷാജി, തറയില്പ് 

മാധവന്, രാമന്തറ 

വാസു, പടിഞ്ഞാന്ററ ഉപ്പു ൈൂട്ടുും തറ 

ഗ്പസാദ്, മുണ്ടയ്കകല്പ് 

സുരതന്,ഏറ്റുപറ 

തസാമന്, പറമ്പത് പടവില്പ് 

ആനന്ദവല്ി, പതിച്ചിറസുംബന്, മുണ്ടയ്കകല്പ് 

ദാനവന്, വാഴാതറ 

രാജി രാതജഷ്, ൈളതില്പ് 

ബാബു, വാഴതറ 

നന്ദൈുമാര്ന്, എണ്പതില്പ് 

വത്സ്ല മതനാഹരന്,വടതകതറ 

 
 
 
 
 
 
 

ശില്പ കലാകാരന് 

ശില്പൈലയില്പ്ഏന്ററഗ്പാവിണയുംഉള്ളഒരുവയക്തിയാണ്ഉദയനാപുരുംപഞ്ചായ
തില്പ്തനതരൈടവില്പ്താമസികുന്നസാനു. 
അതദഹുംശില്പങ്ങള്കന്റെയ്യുന്നത്ൈളിമണില്പ്ന്റെയ്കതതശഷുംഅത്പലരീതിയിതലാട്ടു
മാറ്റിയാണ്.ഗ്പധാനമായുുംൈളിമണില്പ്ന്റെയ്കത്െുന്റട്ടടുതശില്പങ്ങള്ക  
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്,തടിയില്പ് തനരിട്ട് ന്റൈാതുപണിൈള്ക ന്റെയ്കത് ശില്പങ്ങള്ക 
ഉണ്ടാകുന്നു. ന്റക്ലയില്പ് ന്റെയ്കതതിനുതശഷും അത് പിന്നീട് കഫയ്കബര്ന് 
ഗ്ലാസിതലക് ൈാസ്റ്റ് ന്റെയ്കതുും െിഗ്തങ്ങള്ക നിര്ന്മ്മികുന്നു, ന്റക്ലയില്പ് 
ന്റെയ്കതതശഷും തലാഹങ്ങളിന്റലക് മാറ്റിയുും െിഗ്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുന്നു. 
സിമന്റെില്പ്  തനരിട്ടുും െിഗ്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുന്നു. 



 
 

  

 
 

 
 



 


