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കേരളത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിൽ നതിന്റ് വ്യതതിരതിക്തമായ ചരതിതതമാണറ് മലബാറതിനുള്ളതറ്. 
ചരതിതതാതീത ോലന്ത്ക്ുറതിച്റ് അധതിേം അറതിവതിന്ലെങ്തിലും, സംഘോലഘട്ടത്തിന്ല 

(ബതിസതി മൂന്ാം നൂറ്ാണ്റ്) പുരാതന തമതിഴറ് േൃതതിേൾ, േളരതിപ്പയറ്ും ന്തയ്യവും ഇഴകചര്ന് 
ഇവതിടുന്ത് സാംസറ്ോരതിേ പപതൃേത്തികലക്റ് ന്വളതിച്ം വീശുന്ു, 

THALASSERY
HERITAGE
PROJECT

(MALABAR CULTURAL HERITAGE)

Malabar has a distinctive history, different from that of the other parts of Kerala. Although much 
of its prehistory is not known, ancient Tamil works during the Sangam age, i.e., 3rd century BCE, 
throw light on the cultural heritage of this place, seen in its most typical form in Kalarippayattu 

and Theyyam performances.



തലകശേരതി പപത്യേ പദ്ധതതിന്യ 
നാലായതി തരംതതിരതിച്തിട്ടടുണ്റ് – 

തുറമുഖ സർക്യൂട്ട്, 
പഴശ്ശി സർക്യൂട്ട്, 

നാട�ാ�ശി/ഐതശിഹ് സർക്യൂട്ട്, 
സാംസട്കാരശിക സർക്യൂട്ട് 

എന്തിവയാണവ



Harbour
Town

circuiT



ഹാര്ബര് ടൗൺ സര്േ്യയൂട്ടതിലൂന്ട പപതൃേ 
നഗരമായ തലകശേരതിന്യ േന്ണ്ത്ൂ. 

ഈ നഗരത്തിന്ല ഓകരാ ന്േട്ടതിടത്തിനും അതതി
കറെതായ േഥയുണ്റ്. ഒരതിക്ൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന 
വ്യാപാരത്തിന്റെ കേതദ്രമായതിരുന് ഈ നഗരം 
ഇകപ്പാഴും പഴയ തതിരകക്റതിയ വ്യാപാര കേതദ്രത്തി
ന്റെ അവശതിഷ്ടങ്ങൾ വഹതിക്ുന്ു. ന്ോകളാണതിയ
ലതിസത്തിന്റെ ഒരു ോലഘട്ടത്തിന്റെ ഓര്മ്മന്പ്പ
ടുത്ലുേളായതി വതിവതിധ ചരതിതത സറ്മാരേങ്ങൾ 
നതിലന്ോള്ളടുന്ു. ഈ സമ്പന്മായ പാരമ്പര്യ
ങ്ങൾ പര്യകവക്ഷണം ന്ചയ്യടുേ, ഈ നഗരത്തിന്ല 
വ്യത്യസറ്ത മതപരമായ ആചാരങ്ങളടുന്ട വളര്ച്
യറ്ക്റ് ോരണമായ ശക്തതിേന്ള മനസ്തിലാക്ുേ. 
ന്തരുവുേളതിലൂന്ടയുള്ള നടത്ം തലകശേരതിയുന്ട 
തനതായ പാചേ പാരമ്പര്യന്ത് മനസ്തിലാക്ാൻ 
നമ്മന്ള  സഹായതിക്ുന്ു.

Come and discover Thalassery, the heritage 
town, through the Harbour Town Circuit. Each 
building in this city has its own story. Once the 
hub of spice trade, this city still carries rem-
nants of an old bustling trading centre. Various 
historical monuments stand as reminders of 
an era of colonialism. Explore these rich tradi-
tions and understand the forces that shaped 
the growth of different religious practices in 
this city. A walk through the streets helps you 
appreciate the unique culinary traditions too of 
Thalassery.

തുറമുഖ 
സർക്യൂട്ശിടനാ�
നുബന്ശിച്ച 
പപധാന�ൂറശിസം/
പപതൃക 
ടകപദ്രങ്ങൾ 
ചുവട� 
ടചർക്ുന്ു



ടവല്ലസ്ശി ബംഗ്ാവട്

1
സംസ്ാനത്തിനറ് തേതിക്റ്റ് പരതിചയന്പ്പടുത്തിയതതിനറ് തപശസറ്തനായ 

ആര്തര് ന്വലെസ്തി തപഭുവതിന്റെ കപരതിലാണറ് ന്വലെസ്തി ബംഗ്ാവറ് അറതിയ
ന്പ്പടുന്തറ്. ശാന്തവും ശാന്തവുമായ തപകേശത്റ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് മകനാഹരമായ 
ഈ മാളതിേ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ ന്ോകളാണതിയൽ ോലഘട്ടത്തിൽ മലബാറതിന്ല 
അന്ന്ത് സബറ് േളക്ടറായതിരുന് ടതി.എച്റ്. കബബറതിന്റെതായതിരുന്ു. പതിന്ീടറ് ന്വ
ലെതിംഗറ്ടൺ തപഭുവായതി മാറതിയ സര് ആര്തര് ന്വലെസ്തി ഇവതിന്ട തേതിക്റ്റ് േളതിച്തിരു
ന്ുന്വന്ും ഈ ോയതിേ വതികനാേന്ത് കതപാത്ാഹതിപ്പതിക്ുന്തതിൽ അതീവ തൽ
പ്പരനായതിരുന്ുന്വന്ും റതികപ്പാര്ട്ടടുണ്റ്. ബംഗ്ാവറ് ഇകപ്പാൾ ജതിലൊ സബറ് േളക്ടറുന്ട 
ഔകേ്യാഗതിേ വസതതിയാണറ്. തലകശേരതി കോട്ടയറ്ക്റ് സമീപം സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്ു.

Wellesley Bungalow is named after Lord Arthur Wellesley, famous for having 
introduced cricket to the state. This beautiful mansion situated in a calm 
and tranquil area originally belonged to T. H. Baber, the then Sub-Collector 
of Malabar during the colonial era. Sir Arthur Wellesley, who later became 
the Duke of Wellington, reportedly played cricket here, and was very keen 
on promoting this sport. The Bungalow is now the official residence of the 
District Sub-Collector. Situated close to Thalassery Fort, the building is easy 
to locate.



തലടശ്രശി ടകാട്
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അതതികവഗം മാറതിന്ക്ാണ്തിരതിക്ുന് തലകശേരതിയുന്ട നഗരതപേൃതതിയതിൽ 

തലകശേരതി കോട്ട തലയുയര്ത്തി നതിൽക്ുന്ു. 1683-ൽ, ഇംഗ്ീഷറ് ഈസ്ററ് 
ഇന്ത്യാ േമ്പനതി മലബാറതിൽ വ്യാപാരം ആരംഭതിച്കപ്പാൾ, തലകശേരതിയതിൽ ഒരു 
ഫാക്ടറതി നതിര്മ്മതിക്ുേയും 1708-ൽ അതറ് ഉറപ്പതിക്ുേയും ന്ചയറ്തു. അതതിനാൽ, 
ആേ്യ വര്ഷങ്ങളതിൽ ഇതറ് വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ായതി ഉപകയാഗതിച്ടു. പതിന്ീടറ് 
ഇതറ് ഇന്ത്യയതിന്ല തബതിട്ടീഷറ് ഭരണത്തിന്റെ പസനതിേ താവളവും ഭരണ കേതദ്രവു
മായതി മാറതി.

കോട്ടയുന്ട ഒരു ഭൂഗര്ഭ അറ പല കയാഗങ്ങളടും നടത്ാൻ ഉപകയാഗതിച്തിരുന്താ
യതി പറയന്പ്പടുന്ു. ചതുരാേൃതതിയതിലുള്ള ഈ കോട്ട പഴയ ോലന്ത് വാസറ്തു
വതിേ്യാ പശലതിയുന്ട മതിേച് മാസ്റര്പീസറ് ആണറ്. ചുറ്ുപാടുമുള്ള ന്ോത്ളങ്ങൾ, 
േൂറ്ൻ തപകവശന മതതിൽ, തുറമുഖ നഗരം എന്റ് വതിളതികച്ാതുന് വതിളക്ുമാടം, 
രഹസ്യ തുരങ്ങ്ങൾ എന്തിവ അതതിന്റെ തശകദ്ധയമായ സവതികശഷതേളതിൽ 
ചതിലതാണറ്. 

Thalassery Fort stands tall in Thalassery’s fast-changing townscape. In 1683 
CE, when the English East India Company started trading in Malabar, it built 
a factory at Thalassery and fortified it in 1708 CE. Hence, it was used for 
trade purposes in the initial years. Later it became a military base and ad-
ministrative centre for British rule in India.  
 
An underground chamber of the fort is said to have been used to conduct 
many meetings. This square-shaped fort is an excellent masterpiece of the 
architectural style of yesteryears. The flanking bastions, massive entrance 
wall, the lighthouse pronouncing it a harbour town and the secret tunnels 
are some among its notable features. 



ടസന്റ് ട�ാൺസട് ആംഗ്ശിക്ൻ ചർച്ചട്
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ഇംഗ്ീഷറ് ചര്ച്റ് എന്റതിയന്പ്പടുന് ന്സന്റ് കജാൺസറ് ആംഗ്തിക്ൻ ചര്ച്റ് 1869 

CE-ൽ തലകശേരതി തുറമുഖന്ത് മാസ്റര് അറ്ൻഡറൊയ സര് എകഡവേര്ഡറ് 
തബണ്ണന്റെ എൻകഡാവറ് ന്മന്റ് ഉപകയാഗതിച്ാണറ് നതിര്മ്മതിച്തറ്. മനുഷ്യസറ് കനഹതിയായ 
തബണ്ണൻ ഒരു േപ്പൽ തേര്ച്യറ്ക്റ് കശഷം തലകശേരതിയതിന്ലത്തിന്പ്പടുേയായതിരു
ന്ു. 1859 CE-ൽ മരതിക്ുന്തതിനറ് വളന്ര മുമ്പറ് തന്റെ സമ്പാേ്യന്മലൊം അഗതതിേ
ൾക്ുള്ള ഫണ്തികലക്റ് വതിട്ടടുന്ോടുത്ു.

കഗാതതിേറ് റതിപവവൽ, ആംഗ്തിക്ൻ വാസറ്തുവതിേ്യാ പശലതിേളടുന്ട മതിേച് മാ
തൃേയാണറ് ഈ പള്ളതി. തബണ്ണന്നയും ഈസ്ററ് ഇന്ത്യാ േമ്പനതിയതിന്ല മറ്റ് നതിരവധതി 
ഉകേ്യാഗസ്ന്രയും പള്ളതി ന്സമതികത്രതിയതിൽ അടക്ം ന്ചയറ്തു. സംസ്ാന പു
രാവസറ്തു, ടൂറതിസം വേുപ്പുേൾ 2009-ൽ പള്ളതിയുന്ട മുഖം മതിനുക്തി.

St John’s Anglican Church, also known as English Church, was built in 1869 CE 
using an endowment from Sir Edward Brennan, a Master Attendant at Thal-
assery Port. The British philanthropist reached Thalassery after a shipwreck 
and bequeathed all his savings to a Poor Fund much before his death in 1859 
CE. 

The church is a fine specimen of Gothic Revival and Anglican architectural 
styles. Brennan and many other officials of the East India Company were 
buried in the church cemetery. The epitaph of Edward Brennan reads “The 
sterling upright Englishman”. The church was given a facelift in 2009 by the 
State Archaeology and Tourism Departments.



BEMP ഗാലറശി ഹാൾ
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തേതിസറ്തുവര്ഷം 1856-ൽ ജര്മ്മൻ ബാസൽ മതിഷൻ ബാസൽ ഇവാഞ്ചലതി

ക്ൽ മതിഷൻ പാര്സതി (ബതിഇഎംപതി) സറ്േൂൾ സ്ാപതിച്ടു. പട്ടണത്തിൽ 
ഒരു പുതതിയ സാമൂഹതിേ സംസറ്ോരം ന്ോണ്ുവരുന്തതിൽ സറ്േൂൾ സവോധീനം 
ന്ചലുത്ുേയും രാതഷ്ടീയ കമഖലയതിൽ തശകദ്ധയരായ ചതില പൂര്വ്വ വതിേ്യാര്ത്ഥതിേ
ന്ള സൃഷ്ടതിക്ുേയും ന്ചയറ്തു.

തുടക്ത്തിൽ, ഇതറ് ബാസൽ ജര്മ്മൻ മതിഷൻ സറ്േൂൾ എന്റ് നാമേരണം ന്ച
യ്യന്പ്പട്ടടു, എന്ാൽ പതിന്ീടറ് കബസൽ ജര്മ്മൻ മതിഷൻ പാഴറ്സതി സറ്േൂൾ എന്ാക്തി 
മാറ്തി. രണ്ാം കലാേമഹായുദ്ധസമയത്റ്, "ജര്മ്മൻ" എന് വാക്റ് "ഇവാഞ്ച
ലതിക്ൽ" എന്ാക്തി മാറ്തി. വതിശാലമായ ഹാൾ, റൂഫറ് പടലുേൾ, സീലതിംഗതിൽ 
ഉപകയാഗതിക്ുന് േൂറ്ൻ തടതി ബീമുേൾ എന്തിവയാൽ സറ്േൂൾ തശകദ്ധയമാണറ്. 
കനരന്ത് ഗാലറതി ഹാൾ ഉണ്ായതിരുന്ന്ങ്തിലും ോലതേകമണ നശതിച്ടു. ഇകപ്പാൾ, 
അതറ് പുനഃസ്ാപതിച്ടുന്ോണ്തിരതിക്ുന്ു.

In 1856 CE, the German Basel Mission founded the Basel Evangelical Mission 
Parsi (BEMP) School. The school was influential in bringing a new social cul-
ture in the town and produced some notable alumni in the political sphere.

Initially, it was named Basel German Mission School but later changed to Ba-
sel German Mission Parsi School owing to the contribution made by Mr Kai-
kose Rudershan, the Parsi philanthropist, to the school. During the time of 
World War II, the word “German” was replaced by “Evangelical,” for political 
reasons. The school is noted for its spacious hall, roof tiles, and huge wood-
en beams used in ceiling. Earlier, there was a Gallery Hall but it got ruined 
over time. Now, it is being restored. 



സശിഎസട്ഐ പപകസ്റട് ചർച്ചട്
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തലകശേരതി നഗരത്തിന്റെ ഹൃേയഭാഗത്റ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്ു. തേതിസറ്തുവര്ഷം 

1864 -ൽ ഒരു ബാസൽ മതിഷൻ സുവതികശഷേൻ Dr Reinhardt സ്ാപതി
ച് ഈ സറ്മാരേം അതതിന്റെ മഹതവേത്തിലും ഗാംഭീര്യത്തിലും ോഴറ്ചക്ാന്ര 
ആേര്ഷതിക്ുന്ു. ബാസൽ മതിഷൻ വാസറ്തുവതിേ്യാ പശലതി പള്ളതി നതിര്മ്മാണ
ത്തിൽ തപേടമാണറ്. കമൽക്ൂരയതിൽ ഒരു മണതി കഗാപുരം, ന്സ്റയതിൻഡറ് ഗ്ാസറ് 
പാളതിേളടുള്ള വതിശാലമായ േമാനങ്ങളടുള്ള ജാലേങ്ങൾ, തൂക്ു വതിളക്ുേൾ, 
ഒരു മധ്യ കഗാഥതിേറ് േമാനം, അൾത്ാരയതിൽ രണ്റ് ന്ചറതിയ േമാനങ്ങൾ എന്തിവ 
ഉണ്റ്. സുര്ഖതി [ഇഷ്ടതിേ ന്പാടതി] മതിതശതിതവും ലാറ്പററ്റ് ക്ാക്ുേളടും ഇതതിന്റെ 
നതിര്മ്മാണത്തിൽ ഉപകയാഗതിച്തിരുന് തപധാന ഘടേങ്ങളായതിരുന്ു. േൂടാന്ത 
മറ്റ് ഇറെറീരതിയര്, എേറ്സ്റീരതിയര് കജാലതിേൾക്ായതി തപാകേശതിേമായതി ലഭ്യമായ തടതി, 
കമൽക്ൂര പടലുേൾ എന്തിവയും. 150 വര്ഷത്തിനു കശഷവും, ഈ ന്േട്ടതിട
ത്തിനറ് കേടുപാടുേൾ ഒന്ുമതിലൊത്തറ് അക്ാലന്ത് വാസറ്തുവതിേ്യാ പവേ
ഗറ്ധ്യത്തികലക്ും നതിര്മാണ തപഗലറ്ഭ്യത്തികലക്ും വതിരൽ ചൂണ്ുന്ു.

Located in the heart of Thalassery town, the CSI Christ Church has been a 
witness to Thalassery’s life and changing fortunes that encompassed its re-
ligious and educational reforms too. Established by a Basel Mission evange-
list, Dr Reinhardt in 1864 CE, this monument stands in all its glory and gran-
deur, enthralling its viewers. The Basel Mission architectural style is evident 
in the church construction. Featuring a bell tower atop its roof, wide-arched 
windows with stained glass panes, hanging lamps, a central Gothic arch and 
two smaller arches in the altar space, the structure arrests one’s attention 
instantly. Surkhi [brick dust] mixture and laterite blocks were the main el-
ements used in its construction, along with the locally available wood and 
roof tiles for other interior and exterior works. Even after 150 years, this 
building stands strong, pointing to the sincerity and architectural expertise 
of those times. 



ഓ�ത്ശിൽ മസട്�ശിദട്

6
200 വര്ഷം പഴക്മുള്ള ഓടത്തിൽ പള്ളതി എന്റതിയന്പ്പടുന് ഓടത്തിൽ 

മസറ്ജതിേറ് തലകശേരതി നഗരത്തിന്റെ പപതൃേന്ത് തപതതിഫലതിപ്പതിക്ു
ന് മഹത്ായ സറ്മാരേമാണറ്. തേതിസറ്തുവര്ഷം 1806-ൽ കേയതി േുടുംബത്തിന്ല 
മൂസ ോക്യാണറ് ഇതറ് നതിര്മ്മതിച്തറ്. അക്ാലത്റ് കേരളത്തിന്ല കക്ഷതതങ്ങ
ളതിൽ അനുവര്ത്തിച്തിരുന് വാസറ്തുവതിേ്യാ പശലതിക്റ് സമാനമാണറ് ഓടത്തിൽ 
പള്ളതിയുന്ടയും നതിര്മതിതതി എന്തറ് തശകദ്ധയമാണറ്. മൂന്റ് നതിലേളടുള്ള മസറ്ജതിേറ് 
അതതിന്റെ ന്ചമ്പറ് പതതിച് കമൽക്ൂര, കതക്റ് തടതിയുന്ട സമൃദ്ധമായ ഉപകയാഗം, 
എണ്ണമറ് ജനാലേൾ, സവേര്ണ്ണ താഴതിേക്ുടം എന്തിവയറ്ക്റ് തപശസറ്തമാണറ്. 
മസറ്ജതിേതികനാടറ്  അനുബന്ധതിച് ശറ്മശാനത്തിൽ കേയതി േുടുംബത്തിന്ല അംഗ
ങ്ങന്ള മാതതമാണറ് അടക്ം ന്ചയ്യടുന്തറ്. തലകശേരതി പഴയ ബസറ് സ്റാൻഡതിനറ് സമീ
പമാണറ് മസറ്ജതിേറ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്തറ്.

The 200-year-old Odathil Mosque, known as Odathil Palli, is a magnificent 
monument that reflects the heritage of Thalassery town. It was built by 
Moosa Kakka of Keyi family in 1806 CE.  The land for the mosque, obtained 
from Dutch East India Company, used to be cultivated for growing sugarcane 
and was known as “Karimbin Odam”. Karimbu in Malayalam means “sugar-
cane” and Odam is Dutch for “garden”. Hence the name.

Odathil mosque is noted for its distinctive architectural style, which is sim-
ilar to the architectural styles followed in Kerala temples during that time. 
The three-storeyed mosque is famous for its copper plate roofing, abundant 
use of teak wood, countless windows and golden thazhikakudam [finials]. 
The graveyard of the mosque is used to bury members of the Keyi family 
only. The mosque is located near the old bus stand at Thalassery in Kannur.



മാളശിടേക്ൽ വീ�ട്

7
തേതിസറ്തുവര്ഷം 1919ൽ പണതിേഴതിപ്പതിച് മാളതികയക്ൽ വീടറ് തലകശേരതിയുന്ട 

മാറുന് ചരതിതതത്തിനറ് സാക്ഷതിയാണറ്. പകരതനായ േടങ്ണ്തി േുട്ടതിയാ
മു ഹാജതിയാണറ് തന്റെ മക്ൾക്ായതി ഈ മകനാഹരമായ സൗധം നതിര്മ്മതിച്തറ്. 
ഇതതിനറ് 16-ലധതിേം മുറതിേളടുണ്റ്. ഈ വീടതിന്റെ തൂണുേൾ, പടലുേൾ, ഷാൻഡതി
ലതിയറുേൾ, തടതിന്ോണ്ുള്ള പണതിേൾ തുടങ്ങതി മതിക്വാറും എലൊ സവതികശഷ
തേളടും ഈ േുടുംബത്തിനറ് ഉണ്ായതിരുന് വ്യാപാര ബന്ധന്ത്യും തപാകേശതിേ 
േരേൗശലത്തിന്റെ മഹതവേന്ത്യും സൂചതിപ്പതിക്ുന്ു.

മാളതികയക്ൽ വീടറ് തലകശേരതിയതിന്ല ഒരു തറവാടറ് മാതതമലെ, വതിേ്യാഭ്യാസ രംഗന്ത് 
നവീേരണത്തിന്റെ തപതീേമാണറ്. മുസ്ീം ന്പൺേുട്ടതിേൾക്റ് വതിേ്യാഭ്യാസം 
നതികഷധതിക്ന്പ്പട്ടതിരുന് ോലത്റ് േുടുംബത്തിന്ല മൂത് അംഗമായ പതി.എം.മറതി
യുമ്മ ഇംഗ്ീഷറ് വതിേ്യാഭ്യാസം കനടതിയതിരുന്ു. വതിേ്യാഭ്യാസ, ന്താഴതിൽ കമഖലേളതിന്ല 
നതിരവധതി നവീേരണ തപവര്ത്നങ്ങളതിൽ അവര് മുൻനതിരയതിലായതിരുന്ു.

Built in 1919, Maliyekkal House has been a witness to Thalassery’s changing 
history. The late Kadankandi Kuttiyamu Haji built this beautiful mansion for 
his children. It has more than 16 rooms. The pillars, tiles, chandeliers, wooden 
work and nearly all features in this house speak volumes for the trade rela-
tionships this family had and the greatness of local craftsmanship.

Maliyekkal House is not just an ancestral home at Thalassery, but an icon for 
reformation in education.  P. M. Mariyumma, the eldest member of the fam-
ily, was English-educated at a time when education was denied to Muslim 
girls. She was in the forefront of several reformation activities in the fields 
of education and employment.



പാരീസട് ടറടസ്റാറന്റ്

8
തേതിസറ്തുവര്ഷം 1942-ൽ പകരതനായ എം.ന്േ.മുഹമ്മേറ് ഹാജതി പാരീസറ് 

ന്റകസ്റാറന്റ് സ്ാപതിച്കതാന്ടയാണറ് തലകശേരതി ബതിരതിയാണതിയുന്ട േഥ 
തുടങ്ങുന്തറ്. തനതായ രുചതിയുള്ള തപകത്യേ ബതിരതിയാണതി മസാല ഉപകയാഗതിച്റ് 
അകദേഹം തകറെതായ രീതതിയതിൽ േം ബതിരതിയാണതി സൃഷ്ടതിച്ടു. നീണ് 78 വര്ഷത്തി
നു കശഷവും, കഹാട്ടലും അതതിന്റെ മുൻഭാഗവും പരതിസരവും പഴമയുന്ട തനതിമ 
നതിലനതിര്ത്തി സംരക്ഷതിച്ടു കപാരുന്ു. പഴയ അലമാരേളടും ഗ്ാസറ് പാതതങ്ങളടും 
ഇകപ്പാഴും സംരക്ഷതിക്ന്പ്പട്ടതിട്ടടുണ്റ്. തലകശേരതിയതിന്ല പാരീസറ് ന്റകസ്റാറന്റ് പാരമ്പ
ര്യത്തിന്റെയും അതതിന്റെ കക്ഷമത്തിനായതി പൂര്ണ്ണമനകസ്ാന്ട തപവര്ത്തിക്ുന് 
ഒരു തലമുറയുന്ട സമര്പ്പണത്തിന്റെയും തപതീേമാണറ്.

The story of Thalassery biryani started here in 1942 CE, when Paris Restau-
rant was founded by the late M. K. Mohammed Haji. He created Dum Biryani 
in his own way using special Biriyani masala which has a unique flavour.

Even after long 78 years of continuous service, their heritage and vintage 
charm remain strong as they maintain the hotel, its façade and premises. 
Initially, the hotel building functioned in a rented space, once home to a 
member of Arakkal royal family. It was later purchased. The old almirahs and 
glass jars are still preserved. Thalassery’s Paris Restaurant symbolizes a tra-
dition, a tradition of love, the dedication of a generation of employees who 
wholeheartedly work for its wellbeing. 



ബംഗ്ാ ഹൗസട്

9
തലകശേരതി നഗരത്തിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് 260 വര്ഷം പഴക്മുള്ള ബംഗ് 

ഹൗസറ് അന്ലെങ്തിൽ വയപ്പുറത്റ് േുന്ുകമൽ തറവാടറ് ഇകപ്പാഴും അതതിന്റെ 
പപതൃേ ചാരുത ന്ോണ്റ് തശന്ദ്ധയമാണറ്. ഈ പൂര്വ്വതിേ വീടതിനറ് പട്ടണത്തിന്റെ 
തേതിക്റ്റ് പാരമ്പര്യവുമായതി ശക്തമായ ബന്ധമുണ്റ്.

ബംഗ്ാ ഹൗസറ് വാസറ്തുവതിേ്യാ പവഭവത്തിന്റെ തപതീേമാണറ്. വതിശാലമായ 
വരാന്തേളടും മരത്തിൽ തീര്ത് സവതികശഷമായ ന്ോത്ുപണതിേളടുമുള്ള 
തനതായ നതിര്മ്മാണ പശലതി ആേര്ഷണീയമാണറ്. ഒന്ാം നതിലയതിന്ല വതിശാ
ലമായ ഹാൾ പുരാതന ഷാൻഡലതികയഴറ്സറ്, ന്ബൽജതിയൻ ഗ്ാസറ് ജാലേങ്ങൾ, 
ബര്മ്മ പടലുേൾ, മറ്റ് നതിരവധതി വസറ്തുക്ൾ എന്തിവ കചര്ത്റ് അലങ്രതിച്തി
രതിക്ുന്ു. ഹാളതികനാടറ് കചര്ന്ുള്ള ആര്ട്ടറ് ഗാലറതി അപൂര്വ ന്റകക്ാര്ഡുേളടു
ന്ടയും പുസറ്തേങ്ങളടുന്ടയും കഫാകട്ടാതഗാഫുേളടുന്ടയും കശഖരമാണറ്. വലതിയ 
പഡനതിംഗറ് ഹാളതിൽ തപശസറ്തരായ തേതിക്റ്റ് േളതിക്ാരും മറ്റ് ോയതിേ താരങ്ങ
ളടും നതിരവധതി തവണ ഭക്ഷണം േഴതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

The 260-year-old Bangla House or Vayapurath Kunnumel Tharavadu located 
in Thalassery town still retains its heritage charm. This ancestral house also 
holds strong links with the town’s cricket legacy. 

Bangla House is a symbol of architectural splendour, featuring a unique 
style of construction with wide verandas and exclusive wood carvings. The 
antique chandeliers, Belgian glass windows, Burma tiles and several other 
objects displayed in the spacious hall of the first floor throw light on the 
life and culture of the family through almost three centuries. An art gallery 
adjacent to the hall is a reservoir of rare records, books and photographs. 
Its large dining hall has hosted many lunches for famous cricket players and 
other sports players



തലടശ്രശി ടകാ�തശി

10
തേതിസറ്തുവര്ഷം 1793 -ൽ മലബാര് തപവതിശ്യയുന്ട വടക്ൻ ഡതിവതിഷന്റെ 

ആസ്ാനം തലകശേരതി ആയതിരുന്കപ്പാഴാണറ് തലകശേരതിയതിന്ല ജുഡീഷ്യൽ 
ഭരണസംവതിധാനം ആരംഭതിച്തറ്. 1843 -ൽ, ജതിലൊ കോടതതി സതിവതിൽ ആൻഡറ് 
ന്സഷൻസറ് ജഡറ്ജതിയായതി മാറതിയകപ്പാൾ കോടതതി േൂടുതൽ മാറ്ങ്ങൾക്റ് വതികധ
യമായതി. പതിന്ീടറ് 1873 -ൽ തലകശേരതി ജതിലൊ ജഡറ്ജതിമാരുന്ട ആസ്ാനമായതി മാറതി. 
പന്ത്ാൻപതാം നൂറ്ാണ്തിന്റെ അവസാനത്തിനറ് മുമ്പറ് തലകശേരതി ഒരു പുതതിയ 
നീതതിന്യായ യുഗത്തികലക്റ് ഉണര്ന്തിരുന്ു. തലകശേരതി കോടതതിയതിന്ല നതിരവധതി 
പപതൃേ ന്േട്ടതിടങ്ങൾ ഇകപ്പാഴും പഴയ ചാരുത നതിലനതിര്ത്ുന്ു.

The Judicial System of Administration at Thalassery started long back in 
1793 CE when Thalassery was the headquarters of the Northern Division of 
Malabar Province. But in 1802 the Provincial Court paved a new way in the 
court, with the introduction of the Cornwallis System of administration of 
justice, an amalgamation of English and Indian elements in social justice.

In 1843 CE, the Court underwent further changes when the Zilla Court 
changed to Civil and Sessions Judge of the Zilla, but, later in 1873 CE, Thal-
assery became the headquarters of District judges. Before the end of the 
19th Century, Thalassery had woken up to a new judicial era. The numerous 
heritage buildings at the Thalassery Court still maintain an old-world charm. 



മുനശിസശിപ്പൽ ടസ്റഡശിേം
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ഇന്ത്യൻ കേശീയതയുന്ട തപതീേമായതി മാറതിയ തേതിക്റ്റ് പതതിന്നട്ടാം നൂറ്ാ

ണ്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണറ് തലകശേരതിയതിൽ എത്ുന്തറ്. ന്വലെതിംഗറ്ടൺ 
ഡ്യയൂക്റ് ആയ സര് ആര്തര് ന്വലെസ്തി തേതിക്റ്റ് തലകശേരതിയതികലക്റ് ന്ോണ്ുവ
രതിേയും തന്റെ സഹതപവര്ത്േര്ന്ക്ാപ്പം കസ്റഡതിയത്തിൽ േളതിക്ുേയും 
ന്ചയറ്തു. ഒരു ടീമുണ്ാക്ാൻ കവണ്തത േളതിക്ാര് ഇലൊതതിരുന്കപ്പാൾ, അകദേഹം 
ശതിപായതിമാര്, കധാബതിേൾ, മത്്യന്ത്ാഴതിലാളതിേൾ തുടങ്ങതിയവന്ര േൂട്ടതി ടീം 
ഉണ്ാക്തി.

മുനതിസതിപ്പൽ കസ്റഡതിയം 1802-ൽ നതിര്മ്മതിച്താണറ്, 2002-ൽ തലകശേരതി തേതിക്റ്റ് 
തഗൗണ്റ് അതതിന്റെ 200-ാം ജന്മേതിനം ആകഘാഷതിച്തറ് ഇന്ത്യയും തശീലങ്യും തമ്മതി
ലുള്ള തേതിക്റ്റ് മത്രത്തിനറ് ആതതികഥയതവേം വഹതിച്ടുന്ോണ്ാണറ്. തലകശേരതി തേതി
ക്റ്റ് കസ്റഡതിയം നതിര്മ്മതിക്ുന്തതിനറ് മുമ്പറ് നതിരവധതി രഞ്ജതി കതടാഫതി തേതിക്റ്റ് മത്ര
ങ്ങൾക്റ് ഈ കസ്റഡതിയം കവേതിയായതിട്ടടുണ്റ്.

Cricket which has become a symbol of Indian nationality was introduced 
into Thalassery sometime in the late 18th Century. Sir Arthur Wellesley, 
later Duke of Wellington, brought cricket to this place and played with his 
colleagues at the stadium. When he did not have enough players to make a 
team, he gathered peons, dhobies, fisherfolk and many others to make up 
the number.

The Municipal Stadium was constructed in the year 1802, and in 2002 Thal-
assery cricket ground celebrated its 200th birthday by hosting a cricket 
match between India and Sri Lanka. Before the construction of Thalassery 
Cricket Stadium, this stadium hosted many Ranji Trophy cricket matches



ഓവർബറീസട് ട�ാളശി 

12
തലകശേരതി കോടതതിയതിൽ തപാകേശതിേ ജഡറ്ജതിയായതി കസവനമനുഷറ്ഠതിച് 

ഇ.എൻ. ഓവര്ബറതിയുന്ട കപരതിലാണറ് േുന്തിൻമുേളതിൽ നതിര്മ്മതിച് ഈ 
േടൽത്ീര പാര്ക്റ്. 1879-ൽ അറബതിക്ടലതിനറ് അഭതിമുഖമായതി പാറന്ക്ട്ടതിൽ 
ഒരു പതിേറ്നതിേറ് സറ്കപാട്ടറ് ഉണ്ാക്ാൻ ഓവര്ബറതി ആരംഭതിന്ച്ങ്തിലും പൂര്ത്തിയാ
ക്ാൻ േഴതിഞ്തിലെ. അതതിനാലാണറ് ഓവര്ബറതിയുന്ട കഫാളതി എന് കപരറ് പാര്ക്തി
നറ് വന്തറ്. തലകശേരതി മുനതിസതിപ്പൽ കസ്റഡതിയത്തിനറ് സമീപം സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് 
പാര്ക്റ് തപകേശവാസതിേൾക്ും വതികനാേസഞ്ചാരതിേൾക്ും ഒരുകപാന്ല തപതിയ
ന്പ്പട്ട ഇടമാണറ്. വാച്റ് ടവറും കോഫതി കഷാപ്പും പാര്ക്തിന്ല മറ്റ് ആേര്ഷണങ്ങളാ
ണറ്.

Named after its builder, E. N. Overbury, who served as a local judge in Thal-
assery court, this seaside park built on a hill, offers an excellent view of the 
Arabian sea. Overbury wanted to create a picnic spot on the cliff. Though 
he started the construction in 1879 CE, he could not complete it. Hence the 
name, Overbury’s Folly.

Situated near Thalassery Municipal Stadium, this park is a popular hangout 
for locals and tourists alike. The seaside park is a perfect spot to be in dur-
ing evenings when the sun touches the horizon. The watchtower and the 
coffee shop are the other attractions in the park.



�വഹർ ഘട്ട് അഥവാ ആസാദട് ബീച്ചട്
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ഇന്ത്യൻ സവോതതന്ത്യ സമര തപസ്ാനവുമായുള്ള ബന്ധം ന്ോണ്റ് തന്ന് തല

കശേരതി കോട്ടയറ്ക്റ് പതിന്തിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ജവഹര് ഘട്ടറ് അഥവാ ആസാേറ് 
ബീച്റ് ചരതിതതപരമായ തപാധാന്യമുള്ളതാണറ്. 1940ൽ, തബതിട്ടീഷറ് ഗവൺന്മറെറിന്റെ 
അടതിച്മര്ത്ലതിനും തേൂരമായ ഭരണത്തിനുന്മതതിന്ര തപതതികഷധതിക്ാൻ 
കോൺതഗസ്തിന്ല ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവതിേൾ ന്സന്റ് കജാസഫറ്സറ് സറ്േൂളതിനറ് 
പടതിഞ്ാററ് േടൽത്ീരത്റ് (ആസാേറ് ബീച്റ്) ഒരു വലതിയ തപകക്ഷാഭം സംഘടതിപ്പതി
ക്ാൻ പദ്ധതതിയതിട്ടടു. സംഘം കചരുന്തറ് തടയാൻ തബതിട്ടീഷറ് സര്ക്ാര് നതികരാധന 
ഉത്രവുേൾ പുറന്പ്പടുവതിച്ടുന്വങ്തിലും ന്േ.ോകമാേരൻ, പതി.ന്േ.േൃഷറ്ണൻ, 
മാധവൻ എന്തിവരുന്ട കനതൃതവേത്തിൽ ആയതിരങ്ങൾ സമരത്തിൽ അണതിനതിര
ന്ു. തബതിട്ടീഷറ് കപാലീസും തപകക്ഷാഭേരും തമ്മതിലുള്ള ഏറ്ുമുട്ടൽ ന്വടതിവയറ്പ്പതി
കലക്ും ഒടുവതിൽ ധീരവതിപ്ലവോരതിേളായ അബു മാസ്ററുന്ടയും ചാത്ുക്ു
ട്ടതിയുന്ടയും മരണത്തികലക്ും നയതിച്ടു. നതിരവധതി കപര് ജയതിലതിലായതി. 1930-ൽ 
ഗാന്ധതിജതി സംഘടതിപ്പതിച് ഉപ്പറ് േുറുക്ൽ സമരത്തിലും ജവഹര് ഘട്ടറ് നതിര്ണായേ  
പങ്റ് വഹതിച്ടു.

Jawahar Ghat or Azad Beach situated behind Thalassery Fort is of his-
torical significance because of its association with the Indian National 

Freedom movement. In 1940 CE, Left-wing supporters within the Congress 
planned to organise a massive agitation on the seashore (Azad Beach) west 
of St Joseph’s School to protest against the oppression and brutal rule of 
the British government. In anticipation of the movement, the British gov-
ernment issued prohibition orders. Thousands of people lined up under the 
leadership of K. Damodaran, P. K. Krishnan and Madhavan. The British police 
and agitators had an encounter which led to firing and eventually the death 
of brave revolutionaries Abu Master and Chathukutty. Several others were 
sent to the prison. In 1930 CE, the Salt March organised by Gandhiji had its 
effect on Malabar too.



തലടശ്രശി ക�വട്
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അറബതിക്ടലതികലക്റ് നീണ്ുേതിടക്ുന് പഴയ േടവാണറ് തലകശേരതിയതിന്ല 

േടൽപാലം എന്റ് വതിളതിക്ന്പ്പടുന് തലകശേരതി േടവറ്. ആഴം േുറഞ് 
തും വലതിയ പാറേളടുള്ളതുമായ സ്ലത്റ് പലകപ്പാഴും േപ്പലുേൾ തേര്ന്ു. 
അതതിനാൽ 1910-ൽ ചരക്റ് ഗതാഗതത്തിനായതി തബതിട്ടീഷറ് ഈസ്ററ് ഇന്ത്യാ േമ്പനതി 
ഒരു തുറമുഖം നതിര്മ്മതിച്ടു. 500 അടതി നീളമുള്ള പാലത്തിനറ് തീരത്റ് 24 മീറ്ര് 
വീതതിയും േടലതിനടുത്റ് 40 മീറ്ര് വീതതിയുമുണ്റ്.  മറ്റ് തുറമുഖങ്ങളടുന്ട ആവതിര്
ഭാവവും മറ്റ് നതിരവധതി ഘടേങ്ങളടും തലകശേരതി തുറമുഖത്തിന്റെ തേര്ച്യറ്ക്റ് 
ോരണമാന്യങ്തിലും നാട്ടടുോര്ക്റ്, തതിളക്മാര്ന് ഓര്മ്മേൾ അവകശഷതി
ക്ുന്ു. നഗരന്ത് വാണതിജ്യ കേതദ്രമായതി വതിേസതിപ്പതിക്ുന്തതിലും തലകശേരതി 
േടവറ് ഒരു തപധാന സ്ാനം വഹതിക്ുന്ു. വതികനാേസഞ്ചാരതിേളടും നാട്ടടുോരും 
ഒരുകപാന്ല സദ്രര്ശതിക്ുന്, പവേുകന്രങ്ങൾ ന്ചലവഴതിക്ാൻ പറ്തിയ സ്ല
മാണറ് ഇന്റ് തലകശേരതി േടവറ്.

The Thalassery pier, locally called Kadalpalam in Thalassery, is an old pier 
reaching out to the Arabian Sea. The shallow water and large rocks often led 
to shipwrecks and hence in 1910 CE, the British East India Company built the 
pier for easy transportation of goods. The 500-foot-long bridge is 24 metres 
wide on the shore-side and 40 metres wide at the sea end. Later, the emer-
gence of other ports and several other factors contributed to the decline 
of Thalassery Port, but for old natives, the memories still remain fresh. The 
Thalassery pier holds an important place in the development of the town as 
a commercial centre.

Visited by tourists and locals alike, today the Thalassery pier is a perfect 
place to spend the evenings, as the day draws to its close. 



താടഴ അങ്ങാ�ശി ടഹറശിടറേ�ട് സട്പ�ീറേട്
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േച്വടത്തിന്റെയും ന്ോകളാണതിയലതിസത്തിന്റെയും ഒരു ോലഘട്ടത്തിന്റെ 

േഥയാണറ് തലകശേരതിയതിന്ല താന്ഴ അങ്ങാടതി ന്ഹറതികറ്ജറ് സറ്തടീറ്റ് പറയുന്തറ്. 
തുറമുഖത്തിനറ് സമീപം സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ഈ ന്തരുവതിനറ് "ഉരു" അന്ലെങ്തിൽ 
ഫാറ്റ് കബാട്ടടുേൾ വഴതി ോപ്പതി, േുരുമുളേറ്, േശുവണ്തി, മറ്റ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ 
എന്തിവയുന്ട വ്യാപാരത്തിന്റെ നീണ് ചരതിതതമുണ്റ്.

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ സൂക്ഷതിക്ാൻ ഉപകയാഗതിച്തിരുന് ഉപ്പു സംഭരണശാല
േൾ എന്ര്ത്ഥം വരുന് ഉപ്പു പാണ്തിേശാലേൾ എന്ാണറ് ഇവ അറതിയന്പ്പട്ടതിരു
ന്തറ്. കലാേതപശസറ്തമായ തലകശേരതി േുരുമുളേും േറുവാപ്പട്ടയും േടത്തിയതിരു
ന്തറ് ഈ തുറമുഖത്ു നതിന്ാണറ്. സവോതതന്ത്യാനന്തരം, കറാഡറ് ഗതാഗതത്തിന്റെ 
ഉയര്ച്യും ന്ോച്തി, മംഗലാപുരം തുടങ്ങതിയ തുറമുഖങ്ങളടുന്ട വളര്ച്യും 
മൂലം തലകശേരതി തുറമുഖത്തിനറ് അതതിന്റെ തപാധാന്യം നഷ്ടന്പ്പട്ടടു. കഗാഡൗണു
േൾ േൂടാന്ത, ഗസലുേളടും മറ്റ് സാഹതിത്യ പരതിപാടതിേളടും നടത്ുന് ഒരു ആര്ട്ടറ് 
ഗാലറതിയും ഇവതിന്ടയുണ്റ്. 

Thazhe Angadi Heritage Street at Thalassery tells the story of an era of 
trade and colonialism. Situated close to the harbour, this street has a long 
history of trading coffee, pepper, cashew and other spices through “Uru” or 
Fat Boats. Used for storing spices, they were known as Uppu Pandikasalas 
meaning salt warehouses. The world famous Thalassery Black Pepper and 
Thalassery Bark were transported from this port. After Independence, with 
the rise of road transportation and the growth of several other ports like 
Cochin and Mangalore, Thalassery Port lost its significance.

Other than the warehouses, there is an art gallery here which conducts 
ghazals and other literary programmes once in a while. 



ചാലശിൽ മസട്�ശിദട്
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ചാലതിൽ മസറ്ജതിേതിനറ് 490 വര്ഷന്ത് പഴക്മുണ്റ്. ഹാര്ബര് പട്ടണത്തിന്റെ 

അകങ്ങയറ്ത്റ് തപകേശവാസതിേൾ നതിര്മ്മതിച്താണറ് ഇതറ്. ഈ മസറ്ജതിേറ് വാ
സറ്തുവതിേ്യാ പവേഗറ്ധ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉോഹരണം േൂടതിയാണറ്, േൂടാന്ത വതിപുല
മായ മരപ്പണതിേൾ, ഒറ്-ബീം കമൽത്ട്ടറ്, ഒന്രാറ് േലെതിൽ ന്ോത്തിന്യടുത് ഹൂേറ് 
[വുളടുവതിനുള്ള സ്ലം] എന്തിവയറ്ക്റ് കപരുകേട്ടതാണറ്.

Chalil Mosque is 490 years old.  It was built by the locals at the far end 
of Harbour town. This mosque is also an example of architectural fi-
nesse, and is noted for extensive wooden works, single-beam ceilings and 
the Houdh [place for ablution] carved out from a single stone.



അലശി ഹാ�ശി മസട്�ശിദട്

17
തലകശേരതിയതിന്ല പതിയര് കറാഡതിനറ് സമീപം സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് അലതി ഹാജതി 

മസറ്ജതിേറ് 19-ആം നൂറ്ാണ്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പകരതനായ ന്മഹ്ാൻ കസത്റ് 
നതിര്മ്മതിച്താണറ്. ഗുജറാത്തിന്ല ന്ോടും വരൾച്ന്യ തുടര്ന്റ് മലബാര് തീരത്റ് 
വന്റ് താമസമാക്തിയ അകദേഹം ഒരു സമ്പന്നായ വ്യാപാരതിയായതിരുന്ു. ജര്
മ്മൻ നതിര്മ്മതിത വതിളക്ുേളടും േൂറ്ൻ തടതി ബീമുേളടും ഘടനയുന്ട ഭംഗതി വര്ദ്ധതി
പ്പതിക്ുന്ു.

Situated near Pier Road at Thalassery, Ali Haji Mosque was built by the late 
Mehman Seth during mid-19th century CE. He was a rich merchant, who 
came and settled in Malabar Coast after a spell of extreme drought in Guja-
rat. German-made lamps and huge wooden beams accentuate the beauty of 
the structure.



താേലങ്ങാ�ശി മസട്�ശിദട്

18
തായലങ്ങാടതി മസറ്ജതിേറ് കേയതി േുടുംബം പണതിേഴതിപ്പതിച് 100 വര്ഷം പഴക്

മുള്ള പള്ളതിയാണറ്. ന്ോത്ുപണതിേളടുള്ള ഒറ്ക്ലെറ് തൂണുേൾ, ഹൂേറ് 
[വുേുവതിനുള്ള സ്ലം] എന്തിവയുള്ള ഈ പള്ളതി അതതിന്റെ പപതൃേ മൂല്യത്തി
നും വാസറ്തുവതിേ്യാ തപാധാന്യത്തിനും വതിലമതതിക്ന്പ്പടുന്ു. സമീപത്ായതി ഒരു 
യത്ീം ഖാന [സറ്േൂൾ] തപവര്ത്തിക്ുന്ു.

Thayalangadi mosque is a 100-year-old mosque built by the Keyi family. The 
mosque is appreciated for its heritage value and architectural significance, 
with single stone pillars with carvings, and a Houdh [place for ablution]. 
An Ethim Khana [school] also functions nearby.



തശിരുവങ്ങാ�ട് പ്ീരാമസ്ാമശി ടഷേപതം

19
വതിഷറ്ണുവതിന്റെ അവതാരമായ തശീരാമനറ് സമര്പ്പതിച്തിരതിക്ുന് തതിരുവങ്ങാടറ് 

തശീരാമസവോമതി കക്ഷതതം, പരമ്പരാഗത േളതിമൺ ഓടുേൾക്റ് പേരം കമൽ
ക്ൂരയതിൽ പതിച്ള ഷീറ്റ് വതിരതിച്തതിനാൽ പതിച്ള പകഗാഡ എന്ും അറതിയന്പ്പടുന്ു. 
വ്യത്യസറ്ത ഇതതിഹാസ േഥേൾ ന്വളതിന്പ്പടുത്ുന് പുരാതന ശതിൽപങ്ങളടും 
മ്യയൂറൽ ന്പയതിറെറിംഗുേളടും ഉള്ള മകനാഹരമായ വാസറ്തുവതിേ്യാ സറ്മാരേമാണറ് 
കക്ഷതതം.

2000 വര്ഷത്തികലന്റ പഴക്മുള്ള ഈ കക്ഷതതം നതിരവധതി ചരതിതത േഥേളടു
മായും ഐതതിഹ്യങ്ങളടുമായും ബന്ധന്പ്പട്ടതിരതിക്ുന്ു. ടതിപ്പു സുൽത്ാന്റെ 
പസന്യം, പതതിന്നട്ടാം നൂറ്ാണ്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മലബാര് അധതിനതികവശ 
കവളയതിൽ കക്ഷതതത്തിന്റെ ചതില ഭാഗങ്ങൾക്റ് കേടുപാടുേൾ വരുത്തി. േണ്ണയൂര് 
പട്ടണത്തിൽ നതിന്റ് 24 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല തലകശേരതിയതിന്ല തതിരുവങ്ങാടറ് എന് 
സ്ലത്ാണറ് കക്ഷതതം സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്തറ്.

Dedicated to Lord Rama, an incarnation of Vishnu, Thiruvangad Sree 
Ramaswamy temple is also known as Brass Pagoda, owing to the brass 
sheeting on roofs instead of the customary clay tiles. The temple is a beau-
tiful architectural monument with ancient sculptures and mural paintings, 
which reveal different epic stories.

This temple is more than 2000 years old and is associated with several his-
torical tales and legends. Tipu Sultan’s forces, in the course of their invasion 
of Malabar during the mid-18th century, damaged some of its parts. The 
temple is situated at Thiruvangad, Thalassery, 24 kms from Kannur town.



�ഗന്ാഥ ടഷേപതം

20
മഹാനായ നകവാത്ഥാന നായേൻ തശീനാരായണ ഗുരു 1908-ൽ തപതതിഷറ്ഠ 

നടത്തിയ ജഗന്ാഥ കക്ഷതതം തലകശേരതിയുന്ട സാമൂഹതിേ നവീേരണത്തി
ന്റെയും മാറ്ത്തിന്റെയും ചരതിതതത്തിന്ല ഒരു നാഴതിേക്ലൊണറ്. പുരതിയതിന്ല 
ജഗന്ാഥ കക്ഷതതകത്ാടറ് സാമ്യമുള്ള ഈ ആരാധനാലയം 1920 മുതൽ എലൊ 
ജാതതിയതിലും ന്പട്ട ആളടുേൾക്ായതി തുറന്ു. കക്ഷതതത്തിന്ല തപധാന തപതതിഷറ്ഠ 
ശതിവനാണറ്.

സീലതിംഗതിൽ തീര്ത് മരപ്പണതിേളടും േുളത്തിന്റെ നടുവതിലുള്ള തപതതിമയുമാണറ് 
കക്ഷതതത്തിന്റെ ചതില ആേര്ഷണങ്ങൾ. 1927-ൽ ഇറ്ലതിയതിൽ നതിര്മ്മതിച് തശീനാ
രായണ ഗുരുവതിന്റെ ആേ്യന്ത് തപതതിമ കക്ഷതതപരതിസരത്റ് സ്ാപതിച്ടു. തശീനാ
രായണ ഗുരുവതിന്റെ േൃതതിേൾക്ായതി സമര്പ്പതിച്തിരതിക്ുന് ഒരു മ്യയൂസതിയവും 
കക്ഷതത സമുച്യത്തിലുണ്റ്.

Consecrated by the great renaissance leader, Sree Narayana Guru in 1908 CE, 
the Jagannath Temple is a landmark in Thalassery’s history of social refor-
mation and change. Resembling the Jagannatha temple in Puri, this place of 
worship was open to people of all castes from the 1920s. The main deity of 
the temple is Lord Siva.

Some of the attractions of the temple are its unique wood carvings on the 
ceiling and a statue in the middle of a pond.  In 1927 CE, the first statue of 
Sree Narayana Guru, built in Italy, was installed in the temple premises. A 
museum dedicated to the works of Sree Narayana Guru is also present in 
the temple complex.
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മഹാനായ ഭരണാധതിോരതിയായ കേരള വര്മ്മ 
പഴശേതിരാജയുന്ട ജീവതിതവും കപാരാട്ടങ്ങളടും 

അടുത്റതിയാൻ നതിങ്ങന്ള ക്ഷണതിക്ുന് ഒരു 
പര്യകവഷണമാണറ് പഴശേതി സര്േ്യയൂട്ടറ്.1857-ന്ല സവോ
തതന്ത്യസമരത്തിനറ് വളന്ര മുമ്പുതന്ന് നടന് 
സവോതതന്ത്യത്തിനുകവണ്തിയുള്ള കപാരാട്ടങ്ങളടുന്ട 
കപരതിലാണറ് അകദേഹം കേരളത്തിന്റെ സതിംഹം 
എന്റ് അറതിയന്പ്പടുന്തറ്. േുരുമുളേതിനറ് ഏന്റ 
ന്ോതതിക്ുന് തപകേശമായ കോട്ടയം മലബാര് 
തപകേശം ഭരതിച്തിരുന് കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്ല 
പടതിഞ്ാന്റ കോവതിലേം (പശ്തിമ ന്ോട്ടാരം) 
ആയതിരുന്ു രാജാവറ്. പഴശേതിരാജയുന്ട ന്ചറു
ത്ുനതിൽപ്പതിന്റെ േഥാഗതതി മൂന്റ് ഘട്ടങ്ങളായതി 
തതിരതിച്തിരതിക്ുന്ു: പഹേരാലതിന്ക്തതിന്ര 1773-
82 തേതിസറ്തുവര്ഷം , ടതിപ്പു സുൽത്ാന്നതതിന്ര 
തേതിസറ്തുവര്ഷം 1784-93 ; 1805-ൽ മരതിക്ുന്തു
വന്ര തബതിട്ടീഷറ് ഈസ്ററ് ഇന്ത്യയറ്ന്ക്തതിന്രയും. പഴ
ശേതിരാജയുന്ട ജീവതിതത്തിലും കപാരാട്ടങ്ങളതിലും 
നതിര്ണായേ പങ്ുവഹതിച് ന്ോട്ടാരങ്ങൾ, കക്ഷ
തതങ്ങൾ, മ്യയൂസതിയങ്ങൾ, വനകമഖലേൾ എന്തിവ 
ഉൾന്പ്പടുന് 21 സ്ലങ്ങൾ ഉൾന്ക്ാള്ളടുന് ഈ 
സര്േ്യയൂട്ടറ് േണ്ണയൂര് ജതിലെ മുതൽ വയനാടറ് ജതിലെ വന്ര 
വ്യാപതിച്ടുേതിടക്ുന്ു.

The Pazhassi Circuit is an expedition that in-
vites you to explore the life and struggles of 
the great ruler, Kerala Varma Pazhassi Raja. 
Popularly known as the Lion of Kerala, he is 
revered for his fights for freedom, which took 
place much before the 1857 War of Independ-
ence. The king belonged to the Padinjare Ko-
vilakam (West Palace) of the Kottayam royal 
dynasty, which ruled the Kottayam Malabar 
region, an area highly coveted for black pepper. 
Pazhassi Raja’s storyline of resistance is divid-
ed into three phases: against Hyder Ali during 
1773-82 CE, against Tipu Sultan during 1784-93 
CE; and against British East India till his death 
in 1805 CE. This Circuit ranges from Kannur dis-
trict to Wayanad district, covering 21 destina-
tions that include palaces, temples, museums, 
and forest areas which played a significant role 
in Pazhassi Raja’s life and struggles.

പഴശ്ശി 
സർക്യൂട്ശിടനാ�
നുബന്ശിച്ച 
പപധാന �ൂറശിസം/
പപതൃക 
ടകപദ്രങ്ങൾ
ചുവട�
ടചർക്ുന്ു



കതശിരൂർ സൂര് നാരാേണ ടഷേപതം

1
സംതലകശേരതിയതിൽ നതിന്റ് 8 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് തപമുഖ 

കക്ഷതതമാണറ് േതതിരൂര് സൂര്യ നാരായണ കക്ഷതതം. "സൂര്യന്റെ നാടറ്" 
എന്ര്ത്ഥം വരുന് േതതിരവപുരം എന് വാക്തിൽ നതിന്ാണറ് േതതിരൂര് എന് 
വാക്ുണ്ായതറ്. തശീകോവതിലതിനു മുേളതിലുള്ള മ്യയൂറൽ ന്പയതിറെറിംഗുേളടും ോരു
ശതിൽപവും  വതിശവോസതിേകളയും േലാകതപമതിേകളയും ഒരുകപാന്ല ആേര്ഷതിക്ു
ന്ു.

Kadirur Surya Narayana Temple is a prominent Hindu temple, situated 8 
kms from Thalassery. Kadirur is abbreviated from the word Kadiravapu-
ram means “the land of Sun”. According to legend, the temple traces its 
roots to the Ramayana. It is believed that Lord Rama, on his way to Lanka in 
search of Goddess Sita, consecrated the idols of Lord Subramanya in Makreri 
and Peralassery temples. When the Vedic Brahmins living in Kadirur came 
to know about this, they went into meditation. Pleased with their devotion, 
Lord Rama came to Kadirur and blessed them. As he felt the presence of 
the Sun God in the land, Lord Rama installed the idol of Lord Surya Narayana 
here. Another version of the story is that Sage Agastya Muni gave Aditya 
Hridayamantram [a hymn glorifying the Sun God] to Sree Rama as he stood 
confused at this place, during the battle with Ravana. After chanting this 
hymn three times, Sree Rama defeated Ravana, and upon this success, he 
came at Kadirur and consecrated the idol of Lord Surya Narayana.

The mural paintings and the darushilpam [wooden sculptures] over the 
sanctum sanctorum are admired by both believers and art enthusiasts.



പൂടക്ാ�ട് പകത്റശി പഗാമം

2
പൂകക്ാടറ് പേത്റതി തഗാമത്തിനറ് േീര്ഘോലന്ത് ചരതിതതമുണ്റ്. 250-

ലധതിേം ന്നയറ്ത്ുോര് ഒരുോലത്റ് വീടുേളതിന്ല ന്നയറ്ത്റ് കേതദ്രങ്ങ
ളതിൽ കജാലതി ന്ചയറ്തതിരുന്ു. 16-ഉം 17-ഉം നൂറ്ാണ്ുേളതിൽ, കക്ഷതതങ്ങൾക്ും 
രാജന്ോട്ടാരങ്ങൾക്ും കവണ്തി തുണതിേൾ ന്നയ്യടുന് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ായതിരു
ന്ു. ഈ പേത്റതി തഗാമം അവയതിന്ലാന്ായതിരുന്ു. തഗാമത്തിൽ നൂലുേൾക്റ് 
പഡയതിംഗറ് മാര്ഗമതിലൊത്തതിനാൽ, പേത്റതി, യതന്തം ന്നയറ്ത്റ് എന്തിവയറ്ക്റ് 
ചായം പൂശതിയ നൂലുേൾ ഉപകയാഗതിച്ടു. ഇകപ്പാൾ പേത്റതി ന്നയറ്ത്റ് വ്യവസാ
യത്തിൽ ഏര്ന്പ്പട്ടതിരതിക്ുന് രണ്റ് േുടുംബങ്ങൾ മാതതമാണുള്ളതറ്.

Pookode Handloom Village has a long history of weaving. It once had more 
than 250 weavers working in home-based weaving centres. During the 16th 
and 17th centuries, there was a tradition of weaving fabrics for temples and 
royal palaces. This handloom village was one among them, although its exact 
year of establishment is unknown. The villagers had a practice of weaving 
dhotis and shirts. Dyed threads were used for both handloom and machine 
weaving, as there was no means for dyeing threads in the village. But now, 
this handloom village is on the verge of extinction with only two families in-
volved in the handloom weaving industry.



ടകാട്േം ടകാട്ാരം

3
േണ്ണയൂരതിൽ നതിന്റ് 24 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് മലബാറതിന്ല 

കോട്ടയം ന്ോട്ടാരം 19-ആം നൂറ്ാണ്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണറ് നതിര്മ്മതിച്തറ്. 
കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്റെ മൂന്റ് ശാഖേളതിൽ കോട്ടയം ന്ോട്ടാരം അന്ലെങ്തിൽ 
ന്തകക് കോവതിലേം (ന്തകക് ശാഖ) മാതതമാണറ് നന്ായതി പരതിപാലതിക്ുന്തറ്. 
നാലുന്േട്ടതിന്റെ പശലതിയതിലാണറ് ന്ോട്ടാരം നതിര്മ്മതിച്തിരതിക്ുന്തറ്. ന്ടറാകക്ാട്ട 
പടലതിംഗറ്, തൂണുേളതിലും കമൽക്ൂരേളതിലും മരംന്ോണ്ുള്ള ന്ോത്ുപണതി
േൾ, തുറന് നടുമുറ്ം എന്തിവ സവതികശഷതേളാണറ്.

വീര നായേന്മാരുന്ട സറ്മരണേകളാന്ടാപ്പം, പഴയ ോലന്ത് വാസറ്തുവതിേ്യാ ബു
ദ്ധതിന്യയും മുൻോലങ്ങളതിൽ സംരക്ഷതിക്ന്പ്പട്ട പവവതിധ്യമാര്ന് പശലതിേന്ള
യും ഈ വീടറ് സജീവമാക്ുന്ു.

Situated 24 kms from Kannur, Kottayam Palace in Malabar was built during 
the middle of 19th century CE. Out of the three branches of the Kottayam 
royal dynasty, the Kottayam Palace or the Thekke Kovilakam (Southern 
Branch) is the only one that is well maintained. The palace is built in the tra-
ditional architectural style of a Nalukettu [quadrangular house] and features 
terracotta tiling, wooden detailing in pillars and ceilings, and an open court-
yard.

While perpetuating the memory of the celebrated heroes, the house also 
keeps alive the architectural intelligence of yesteryears and the varied styles 
patronised in the past.



തൃപക്ക്ുന്ട് മഹാടദവ ടഷേപതം

4
കോട്ടയം മലബാറതിന്ല തൃപക്ക്ുന്റ് മഹാകേവ കക്ഷതതമാണറ് േണ്ണയൂര് 

ജതിലെയതിന്ല മന്റ്ാരു തപധാന കക്ഷതതം. കോട്ടയം രാജേുടുംബത്തിനറ് 
കക്ഷതതത്തിൽ തപകത്യേ അവോശമുണ്റ്. മഹാകേവനും ന്പരുമാളടുമാണറ് തപതതി
ഷറ്ഠ. വാസറ്തുവതിേ്യാ പവഭവത്തിന്റെ ഉോഹരണമാണറ് ഈ കക്ഷതതം. കക്ഷതത
ക്ുളം േുഴതിച് മണ്ണറ് ഉപകയാഗതിച്റ് ഉയര്ത്തിയ തപകേശത്ാണറ് കക്ഷതതം സ്തിതതി 
ന്ചയ്യടുന്തറ്. പരമ്പരാഗത േൂത്മ്പലവും [േലാതപേടനത്തിനുള്ള തതികയറ്റും] 
ഒരു ചുറ്മ്പലവും ഉണ്റ്. തശീകോവതിലതിനു മുേളതിലുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ നവതഗഹ
ങ്ങളടുന്ട ോരുശതിൽപങ്ങൾ ന്ോത്തിയതിരതിക്ുന്ു. കക്ഷതതത്തിന്ല ശതിൽപങ്ങൾ 
പുരാതനവും പാലാഴതി േടയൽ അന്ലെങ്തിൽ സമുതേ മഥനം കപാലുള്ള ഇതതിഹാസ 
േഥേന്ള തപതതിനതിധീേരതിക്ുന്തുമാണറ്.

Thrikkaikkunnu Mahadeva temple in Kottayam Malabar is another prominent 
temple in Kannur district. The Kottayam royal family has special rights in the 
temple. The presiding deities of the temple are Lord Mahadeva and Lord Pe-
rumal. The temple is an example of architectural splendour. It is situated in 
an area that was elevated using the soil excavated after digging the temple 
pond. The temple building has the traditional Koothambalam [theatre for 
art performances] and a Chuttambalam [second enclosure to the sanctum 
sanctorum]. It has darusilpams [sculptures] of navagrahas [nine planets] on 
the pavilion above the sanctum sanctorum. The sculptures in the temple are 
ancient and represent epic stories like Palazhi Kadayal or Samudra mantha-
na [churning of the mythical Milky Ocean].



പഴശ്ശി ടകാവശിലകം

5
പഴശേതി കോവതിലേം അന്ലെങ്തിൽ േണ്ണയൂര് ജതിലെയതിന്ല മട്ടന്ൂരതിലുള്ള പഴശേതി 

ന്ോട്ടാരം, കോട്ടയം പടതിഞ്ാകറ കോവതിലേം എന്ും അറതിയന്പ്പടുന്ു, 
1903 -ൽ തബതിട്ടീഷറ് സര്ക്ാരതിന്റെയും പഴശേതി രാജേുടുംബത്തിന്റെയും ഫണ്റ് 
ഉപകയാഗതിച്ാണറ് നതിര്മ്മതിച്തറ്. ഈ ന്ോട്ടാരം യഥാര്ത്ഥത്തിൽ വതിശാലമായ എട്ടടു
ന്േട്ടറ് [രണ്റ് ചതുരാേൃതതിയതിലുള്ള] നതിര്മ്മാണമായതിരുന്ു, എന്ാൽ പതിന്ീടറ് ചതില 
ഭാഗങ്ങൾ ന്പാളതിച്റ് ന്േട്ടതിടം നാലുന്േട്ടായതി [ഏേ-ചതുരാേൃതതിയതിലുള്ള ഘടന] 
ചുരുങ്ങതി. എന്തിരുന്ാലും, പരമ്പരാഗത കേരള പശലതിയതിലുള്ള വാസറ്തു
വതിേ്യ അകതപടതി ഇവതിന്ട അവകശഷതിക്ുന്ു. നൂറ്ാണ്ുേൾ പഴക്മുള്ള ഈ 
ന്ോട്ടാരം ഇകപ്പാൾ ജീര്ണാവസ്യതിലാന്ണങ്തിലും പുരാവസറ്തുഗകവഷണത്തി
നറ് ഏന്റ തപാധാന്യമുള്ള നതിരവധതി വസറ്തുക്ൾ ഇവതിന്ട സൂക്ഷതിച്തിരതിക്ുന്ു.

Pazhassi Kovilakam or the Pazhassi Palace at Mattannur in Kannur district, 
also called Kottayam Padinjare Kovilakam was constructed in 1903 CE, us-
ing funds from the British government as well as that of the Pazhassi royal 
family. This palace was originally a spacious ettukettu [two-quadrangled] 
construction, but later some parts were demolished and the building was 
reduced to a nalukettu [single-quadrangled structure].  Nonetheless, the 
traditional Kerala style architecture was left intact. Though the century-old 
palace is in a dilapidated condition now, it treasures many artefacts which 
are of importance to archaeology and history buffs.



പഴശ്ശിരാ� സട്മൃതശി മദ്രശിരം

6
േണ്ണയൂരതിന്ല മട്ടന്ൂരതിന്ല പഴശേതിയതിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് പഴശേതിരാജ സറ്മൃതതി 

മദ്രതിരം, പഴശേതിരാജയുന്ട തറവാട്ടതിൽ സമര്പ്പതിച്തിരതിക്ുന് ഒരു മ്യയൂസതിയമാ
ണറ്. േുത്മ്പലത്തിന്റെ മാതൃേയതിൽ പഴശേതിരാജയുന്ട ന്ോട്ടാര സമുച്യത്തി
ന്റെ ഭാഗമായതിരുന് ഒരു േുളത്തിനറ് മുേളതിലാണറ് ഈ മ്യയൂസതിയം നതിര്മ്മതിച്തിരതി
ക്ുന്തറ്. 1805-ൽ അകദേഹത്തിന്റെ മരണകശഷം തബതിട്ടീഷുോര് ന്ോട്ടാരസമുച്
യം മുഴുവൻ ന്പാളതിച്ടുമാറ്തി തലകശേരതി-പമസൂര് പഹകവ പണതിതു.

പഴശേതിരാജയുന്ട ജീവതിതന്ത് ചതിതതീേരതിക്ുന് മകനാഹരമായ മ്യയൂറൽ ന്പയതി
റെറിംഗുേൾ മ്യയൂസതിയത്തിന്റെ ഭതിത്തിയുന്ട പുറംഭാഗത്ുണ്റ്. തബതിട്ടീഷുോരുമാ
യുള്ള ആശയവതിനതിമയത്തിന്റെ നതിരവധതി േത്ുേളടും കരഖേളടും മ്യയൂസതിയത്തി
നുള്ളതിൽ തപേര്ശതിപ്പതിച്തിട്ടടുണ്റ്. പഴശേതിരാജയുന്ട ഒറ്ക്ലെതിൽ തീര്ത് തപതതിമയാ
ണറ് മന്റ്ാരു തപധാന ആേര്ഷണം.

Pazhassi Raja Smrithi Mandiram, located at Pazhassi, Mattannur in Kannur, is 
a museum dedicated to Pazhassi Raja at his ancestral place. Constructed in 
the model of Kuthambalam [traditional theatre mostly found in Hindu tem-
ples], this museum is built above a pond, which was once part of the palace 
complex of Pazhassi Raja. After his death in 1805, the Britishers demolished 
the entire palace complex and built the Thalassery-Mysore Highway.

The outerside of the museum wall has beautiful mural paintings depicting 
the life of Pazhassi Raja. Several letters and documents of communication 
with the Britishers are displayed inside the museum. A single stone statue 
of Pazhassi Raja is another notable attraction in the museum.



മാലൂർ പുരളശിമല ചശിപതപീഠം മുത്പ്പൻ മ�പ്പുര

7
വാന്മാഴതി േഥേൾ അനുസരതിച്റ്, ഉയര്ന്തും മകനാഹരവുമായ േുന്ായ 

പുരളതിമല ഒരുോലത്റ് കചര രാജ്യത്തിന്റെ തപധാന കേതദ്രമായതിരുന്ു. 
ഹരതിശ്തദ്ര ന്പരുമാൾ രാജാവറ് ഒരു കോട്ട നതിര്മ്മതിച്ടു, അതതിന്ന ഹരതിശ്തദ്ര കോട്ട 
എന്റ് വതിളതിക്ുന്ു. എന്ാൽ അതതിന്റെ ന്തളതിവുേന്ളാന്ും ഇകപ്പാൾ ോണാ
നതിലെ. ഈ ചരതിതത സ്ലത്തിനറ് കേരള സതിംഹമായ പഴശേതിരാജയുമായതി അടുത് 
ബന്ധമുണ്റ്. പഴശേതിയുന്ട പസന്യവും തബതിട്ടീഷുോരും തമ്മതിലുള്ള ആേ്യന്ത് 
യുദ്ധം ഇവതിന്ട നടന്തിരുന്ുന്വന്ും േലാപത്തിന്റെ ആേ്യോലങ്ങളതിൽ പഴശേതി 
ഇവതിന്ട താമസതിച്തിരുന്ുന്വന്ും പറയന്പ്പടുന്ു.

മാലൂര് പുരളതിമല ചതിതതപീഠം മുത്പ്പൻ മടപ്പുരയുന്ട അധതിപൻ മുത്പ്പനാണറ്. 
വാസറ്തവത്തിൽ, ഈ കക്ഷതതം വര്ഷങ്ങകളാളം അവതിന്ട തപസ്നുഷ്ടതിച് മുത്
പ്പന്റെ ആരൂഢസ്ാനമായതി േണക്ാക്ന്പ്പടുന്ു. സമീപത്ുള്ള പുരളതിമല 
വ്യയൂകപായതിന്റ് താഴറ് വരേളടുന്ട മകനാഹരമായ ോഴറ്ച തപോനം ന്ചയ്യടുന്ു.

According to oral tales, Puralimala, a high and beautiful hill, was once the 
main centre of the Chera kingdom. King Harishchandra Perumal built a fort 
which came to be called Harishchandra Fort, though no evidence of the 
structure is to be seen now. This historical place has a close association with 
the Lion of Kerala, Pazhassi Raja. It is said that the first revolutionary war 
between Pazhassi’s army and the British was waged here, and Pazhassi re-
sided here during the early period of revolt.

Lord Muthappan is the presiding deity of the Malur Puralimala Chithrapeed-
am Muthappan Madappura. In fact, the temple is considered the Aroodast-
hanam [the second abode] of Lord Muthappan, who had spent years there 
doing tapas [meditation]. The nearby Puralimala Viewpoint offers a magnifi-
cent view of the valleys and the town is a key attraction of the place.



പ്ീ മൃദംഗ പ്ടല്്രശി ടഷേപതം

8
പരശുരാമൻ സ്ാപതിച് 108 േുര്ഗ്ാ കക്ഷതതങ്ങളതിൽ ഒന്ാണറ് േണ്ണയൂര് ജതിലെയതി

ന്ല മുഴക്ുന്റ് തഗാമത്തിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് പുരാതന കക്ഷതതമായ തശീ 
മൃേംഗ പശകലശവേരതി കക്ഷതതം. കക്ഷതതത്തിന്റെ ഉത്ഭവന്ത്ക്ുറതിച്റ് സംഗീതവു
മായതി ബന്ധന്പ്പട്ട രസേരമായ ഒരു േഥയുണ്റ്. മൃേംഗ പശകലശവേരതി കേവതി സവേയം 
(സവേയംഭൂ) ഒരു സംഗീത ഉപേരണമായ മൃേംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ജനതിച്ടുന്വ
ന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. കേരള വര്മ്മ പഴശേതിരാജയുന്ട േുലപേവമായതിരുന്ു 
കേവതി. യുദ്ധങ്ങൾക്റ് കപാേുന്തതിനറ് മുമ്പറ്, തപധാന കക്ഷതതത്തിന്റെ പടതിഞ്ാററ് 
ഭാഗത്റ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ഗുഹയതിൽ രാജാക്ന്മാര് ബലതി [മൃഗബലതി] നടത്ാറു
ണ്ായതിരുന്ു, എന്തിരുന്ാലും ആ ഘടന ഇകപ്പാൾ തേര്ന് നതിലയതിലാണറ്. കേര
ളത്തിന്ല എലൊ കപാര്ക്ലതി കക്ഷതതങ്ങളടുന്ടയും ആരൂഢസ്ാനം ആയതി ഈ 
ഗുഹ കക്ഷതതം േണക്ാക്ന്പ്പടുന്ു.

An ancient temple situated in Muzhakkunnu village of Kannur district, 
Sree Mridanga Saileshwari temple, is one among the 108 Durga temples 

established by Lord Parasurama. There is an interesting story about the 
origin of the temple that is related to music. It is believed that Goddess Mri-
danga Saileshwari took birth on her own (swayambhoo) in the shape of Mri-
dangam, a musical instrument. The goddess was the family deity of Kerala 
Varma Pazhassi Raja. Before going to battles, kings used to perform Bali [an-
imal sacrifice] in the den temple situated on the west side of the main tem-
ple, although that structure is in ruins now. This den temple is considered as 
the Aaroodasthanam [the central point] of all Porkali temples in Kerala.



പശിണ്ഡലശി കളരശി
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നാടുവാഴതി േുടുംബങ്ങളതിന്ല രാജേുമാരന്മാര്ക്റ് േളരതിപ്പയറ്തിൽ പരതിശീ

ലനം നൽേുന്തതിനറ് കപരുകേട്ട പതിണ്ഡലതി േളരതി പരശുരാമൻ സ്ാപതിച് 
64 േളരതിേളതിൽ ഒന്ാന്ണന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. േളരതി ഗുരുക്ളതിൽ നതിന്റ് 
രാജേുമാരനറ് വാൾ ലഭതിക്ുന്തറ് വന്ര കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്ല രാജാക്ന്മാ
രുന്ട േതിരീടധാരണ ചടങ്ങറ് പൂര്ണ്ണമായതി േണക്ാക്ന്പ്പട്ടതിരുന്തിലെ.

അന്റ് േളരതിപ്പയറ്തിൽ പരതിശീലനത്തിനറ് രണ്റ് അരങ്ങുേൾ ഉണ്ായതിരുന്ു. രാ
ജാക്ന്മാര്ക്റ് കക്ഷതതത്തിനേത്ായതിരുന്ു അരങ്ങറ്. സാധാരണക്ാന്ര പരതി
ശീലതിപ്പതിക്ാൻ ഒരു പുറം േളരതി ഉണ്ായതിരുന്ു. ഇന്റ് 40 ഓളം വതിേ്യാര്ത്ഥതിേൾ 
പതിണ്ഡലതി േളരതിയതിൽ പരതിശീലനം കനടുന്ു.

Renowned for giving training in Kalaripayattu [ancient marital art that orig-
inated in Kerala] to the princes of feudal states, Pindali Kalari is believed to 
be one among the 64 kalaris [training centres] set up by Lord Parasurama. 
For the kings of the Kottayam royal dynasty, the ceremony of coronation 
was not considered complete until the prince received the sword from 
the Kalari Gurukkal [master].

In those days, there were two arenas for training in Kalaripayattu. For kings, 
the arena was inside the temple. There was an outer kalari for training the 
common man. Today, almost 40 students are getting trained at the Pindali 
Kalari.



ടതാ�ീക്ളം ടഷേപതം
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േണ്ണയൂര് ജതിലെയതിന്ല തലകശേരതിയതിൽ േണ്ണവത്റ് നതിന്റ് 2 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല 

സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ന്താടീക്ളം ശതിവകക്ഷതതത്തിനറ് 2000 വര്ഷത്തികലന്റ 
പഴക്മുണ്റ്. തപേൃതതിേത്മായ നതിറങ്ങൾ മാതതം ഉപകയാഗതിച്റ് വരച് മ്യയൂറൽ 
ന്പയതിറെറിംഗുേൾക്റ് കപരറ് കേട്ട ഇവതിന്ട തപസതിദ്ധമായ പശവ-പവഷറ്ണവ 
ഇതതിഹാസ േഥേൾ ചുമരതിൽ ചതിതതീേരതിച്തിരതിക്ുന്ു. അവ 14-ഉം 15-ഉം നൂ
റ്ാണ്ുേളതിൽ തമതിഴറ് നാകടാടതിേൾ വരച്താന്ണന്റ് അനുമാനതിക്ന്പ്പടുന്ു. 
"ന്പരുമാൾ" എന് കപരതിൽ അറതിയന്പ്പടുന് ശതിവനാണറ് ഈ കക്ഷതതത്തിന്ല 
തപധാന തപതതിഷറ്ഠ. ന്താടീക്ളം കക്ഷതതം പഴശേതിരാജയുന്ട തപധാന സകങ്തമാ
യതിരുന്ു, എന്തിരുന്ാലും അകദേഹത്തിന്റെ ഒളതിത്ാവളത്തിന്റെ േൃത്യമായ 
സ്ാനം മാടത്തിൽ വളപ്പതിൽ ആയതിരുന്ു. രാജ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനകത്ാ
ന്ട, 1994ൽ കക്ഷതതവും അതതിന്റെ സംരക്ഷണവും പുരാവസറ്തു വേുപ്പറ് ഏന്റ്ടു
ക്ുന്തുവന്ര നതിരവധതി തവണ നവീേരതിക്ന്പ്പട്ടടു.

Thodeekalam Siva temple, situated 2 kms from Kannavam in Thalassery of 
Kannur district, is supposed to be more than 2000 years old. It is revered for 
its mural paintings. These paintings were made using only natural colours. 
They depict the famous Shaiva-Vaishnavite epic tales and are assumed to 
have been drawn by Tamil nomads during the 14th and 15th centuries. The 
main deity of this temple is Lord Siva, known by the name of “Perumal”.

Thodeekalam temple was a major refuge of Pazhassi Raja, though the exact 
location of his hideout was Madathilvalappil, which is located nearby and in 
ruins now. With the end of feudal rule, the temple was renovated several 
times until 1994, when the Archaeology Department took over the temple 
and its conservation.



കണ്ണവം വനം
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േണ്ണവം വനം ന്വറുന്മാരു ഹരതിത സവേര്ഗം മാതതമലെ, തബതിട്ടീഷുോര്ന്ക്തതി

ന്ര പഴശേതിരാജ നടത്തിയ ചരതിതതപരമായ കപാരാട്ടങ്ങളടുന്ട ഓര്മ്മന്പ്പടു
ത്ൽ േൂടതിയാണറ്. പഴശേതിരാജയുന്ട തപധാന അനുയായതിേളതിന്ലാരാളായ േണ്ണ
വത്റ് ശങ്രൻ നമ്പ്യാരുന്ടതായതിരുന്ു വനം. 1801-ൽ, േണ്ണവത്റ് നമ്പ്യാന്രയും 
മേന്നയും മറ്റ് വതിപ്ലവോരതിേകളയും േുറ്റ്ാടതിയതിൽ ന്വച്റ് പതിടതിേൂടതി, തൂക്തിന്ക്ാ
ലൊൻ േണ്ണവന്ത് അവരുന്ട വസതതിക്റ് സമീപമുള്ള ഒരു േുന്തികലക്റ് പതിടതിച്ടു 
ന്ോണ്റ് വരതിേയായതിരുന്ു. നതിരവധതി ഗറതിലൊ കപാരാട്ടങ്ങളടുന്ട കവേതിയായതിരുന്ു 
േണ്ണവം ോടറ്, തേൂരമായ പീഡനങ്ങളടുന്ട നതിരവധതി േഥേൾക്റ് സാക്ഷതിയും. 
മന്റ്ാരു സവതികശഷത, വനകമഖലയതിന്ല കക്ഷതതങ്ങളാണറ്, ഓകരാന്ും അതതികറെ
തായ രീതതിയതിൽ, ആേതിവാസതി സമൂഹങ്ങൾ സംരക്ഷതിക്ുേയും സംരക്ഷതിക്ുേ
യും ന്ചയ്യടുന്ു.

The Kannavam Forest is not just a leafy paradise but an eloquent reminder 
of the historic battles waged by Pazhassi Raja against the Britishers. The 
forest belonged to Kannavath Sankaran Nambiar, one of the principal sup-
porters of Pazhassi Raja. In 1801 CE, Kannavath Nambiar and his son along 
with other revolutionaries were captured at Kuttiadi, and forcibly marched 
to a hill near their residence at Kannavam to be hanged in public view.  The 
Kannavam forest was the arena of many a guerrilla battle, and witness to 
several tales of brutal torture.

Another feature to be noted are the temples in the forest range, each 
unique in its way, protected and preserved by the tribal communities. Kan-
navam is a rare place to explore, and it unveils treasures as you go on a for-
est trail as well as a heritage trail.



ആറളം �ാമും വന്�ീവശി സടകേതവും

12
സംപശ്തിമഘട്ടത്തിന്റെ ന്ചരുവതിൽ 55 ചതുരതശ േതികലാമീറ്ര് വ്യാപതിച്ടുേതി

ടക്ുന് ആറളം ഫാമും വന്യജീവതി സകങ്തവും നതിത്യഹരതിതവും ഇല
ന്പാഴതിയും വനതപകേശവുമാണറ്. േണ്ണയൂര് ജതിലെയതിന്ല ഏേ വന്യജീവതി സകങ്തവും 
ഇകക്ാ ടൂറതിസം കതപമതിേളടുന്ട ഇഷ്ട കേതദ്രവുമാണറ് ആറളം. തബതിട്ടീഷുോരുമായു
ള്ള യുദ്ധത്തിൽ പഴശേതിരാജ നാടുേടത്ന്പ്പട്ട തപകേശമാണതിന്തന്റ് ചരതിതതം പറ
യുന്ു. 1971 -ൽ, ഇന്ത്യാ ഗവൺന്മന്റ് വന്യജീവതി സകങ്തത്തിൽ ഒരു ഫാം നതിര്മ്മതി
ച്ടു. ഇതറ് ഇന്ത്യയതിന്ല തന്ന് ഇത്രത്തിലുള്ള ഫാമുേളതിൽ തപധാനന്പ്പട്ടതാണറ്.

അമ്പലപ്പാറ, മീൻമുട്ടതി ന്വള്ളച്ാട്ടങ്ങളതികലക്ുള്ള തതതിേതിന ന്തടക്തിംഗറ് കതപാതഗാ
മുേൾക്റ് സദ്രര്ശേര്ക്റ് അവസരമുന്ണ്ങ്തിലും, വനം വേുപ്പതിന്റെ മുൻേൂര് 
അനുമതതി ആവശ്യമുണ്റ്.  ഏേേതിന ന്തടക്തിംഗറ് ഉപകയാഗന്പ്പടുത്ുന്വര് ധാരാ
ളമുണ്റ്.

The Aralam Farm and Wildlife Sanctuary is evergreen and deciduous forest 
area spanning 55 sq. kms on the slope of the Western Ghats. The Aralam 
Sanctuary is home to a wide array of flora and fauna, the only wildlife sanc-
tuary in Kannur district, and the best spot for eco-tourism lovers.

History says that this was the area where Pazhassi Raja went into exile dur-
ing the war with the British but not much of it is known today. In 1971 CE, 
the Government of India built a farm in the Wildlife Sanctuary, which is one 
of a kind in India. Day trekking programmes are a staple here, although vis-
itors have options for three-day trekking programmes to Ambalappara and 
Meenmutty waterfalls, which need prior permission from the Forest Depart-
ment, and is depended on various other factors too



ടകാട്ശിേൂർ ്ശിവടഷേപതങ്ങൾ
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വടക്ൻ കേരളത്തിന്ല പുരാതന തീര്ത്ഥാടന കേതദ്രമായ ന്ോട്ടതിയൂര് ശതിവ

കക്ഷതതങ്ങൾ പശ്തിമഘട്ടത്തിന്ല ശാന്തമായ മലതമ്പകേശത്ാണറ് സ്തിതതി 
ന്ചയ്യടുന്തറ്. ബാവലതി നേതിയുന്ട എതതിര് തീരത്റ് അക്ന്ര ന്ോട്ടതിയൂര്, ഇക്ന്ര 
ന്ോട്ടതിയൂര് എന്ീ രണ്റ് കക്ഷതതങ്ങളടുണ്റ്. ന്മയറ്-ജൂൺ മാസങ്ങളതിൽ വരുന് 
കക്ഷതതത്തിന്ല വാര്ഷതിേ ഉത്വമായ പവശാഖമകഹാത്വത്തിൽ ഇരുപത്തി
ന്യട്ടറ് േതിവസം മാതതകമ അക്ന്ര ന്ോട്ടതിയൂര് തുറക്ൂ. അക്ാലത്റ് ഇക്ന്ര 
ന്ോട്ടതിയൂര് അടഞ്ുേതിടക്ുന്ു.

Kottiyoor Siva temples, an ancient pilgrimage destination in North Kerala, 
is situated in the peaceful hilly area of the Western Ghats. On the oppo-
site banks of the Bavali River situate two temples, Akkare Kottiyoor and 
Ikkare Kottiyoor. Akkare Kottiyoor opens only for twenty-eight days dur-
ing Vaishakhamahotsavam - the annual festival of the temple, which falls in 
the months of May-June. During that time, Ikkare Kottiyoor remains closed.

The restoration of the temple took place during the time of Shankaracharya, 
and rituals of the festival were set out by him. Ikkare Kottiyoor is a formal 
temple complex like any other temple. On the other hand, the Akkare Kot-
tiyoor temple stands in the middle of a pond and does not have any formal 
structure. The Swayambhoo Shiva Linga is placed on a platform raised with 
river stones. The Vaishakamahotsavam starts with Neyyattam [ablution us-
ing ghee] and ends with Elaneerattam [ablution using tender coconut water] 
which are special rituals in the temple. Kottiyoor is said to be a place where 
Nature, man and God become one.



ടപരശിേ ട�ാറസ്റട്
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വയനാട്ടതിന്ല ന്പരതിയ കഫാറസ്ററ് കറഞ്ചതിൽ പഴശേതിരാജയുമായും തബതിട്ടീഷു

ോര്ന്ക്തതിന്ര അകദേഹം നടത്തിയ ഗറതിലൊ യുദ്ധവുമായും ബന്ധന്പ്പട്ട 
നതിരവധതി തപധാന സ്ലങ്ങളടുണ്റ്. പഴശേതിയുന്ട പസന്യം ന്പരതിയ റതിസര്വറ് കഫാറ
സ്റതിന്ല േുങ്തിച്തിറയുന്ട പരതിസരത്റ് േ്യാമ്പറ് ന്ചയറ്തറ് ഇംഗ്ീഷറ് കസനയറ്ന്ക്തതിന്ര 
വ്യത്യസറ്ത പസനതിേ തതന്തങ്ങൾ ആസൂതതണം ന്ചയ്യടുേയും നടപ്പതിലാക്ുേ
യും ന്ചയറ്തുന്വന്റ് പറയന്പ്പടുന്ു. േുങ്തിച്തിറയതിൽ നതിന്ുള്ള രണ്റ് പര്വതശതി
ഖരങ്ങൾക്പ്പുറം പഴശേതിരാജ പസന്യന്ത് ഒറ്തിന്ക്ാടുത് "ഓട്ടടുപാറ" സ്തിതതി 
ന്ചയ്യടുന്ു. ഇന്ും അന്താരു മരുഭൂമതിയാണറ്. പഴശേതിയുന്ട പസന്യാധതിപനും 
വതിലൊളതിയുമായ തലക്ൽ ചന്തുവതിന്റെ വീടും ഈ ചരതിതത സ്ലത്ാണറ് സ്തിതതി 
ന്ചയ്യടുന്തറ്. ഈ തപകേശത്തിന്റെ മന്റ്ാരു തപധാന്യം, ഇന്ത്യയതിൽ തബതിട്ടീഷറ് ഭരണ
ോലത്റ്, ന്പരതിയ ഘാട്ടടും താമരകശേരതി ഘട്ടടും മാതതമായതിരുന്ു വയനാട്ടതിന്ല മാന
ന്തവാടതിയതികലക്റ് വണ്തി ഗതാഗതത്തിനറ് ഉണ്ായതിരുന്തറ്.

The Periya forest range in Wayanad has several important places that 
are associated with Pazhassi Raja and the guerrilla warfare he conducted 
against the British. It is said that Pazhassi’s troops camped in the vicinity of 
Kunkichira in Periya Reserve Forest, planned and executed different military 
strategies against the English force. Beyond two mountain peaks from Kun-
kichira, lies the “Ottupara” where the Pazhassi Raja army was betrayed. Even 
today it is a wilderness. The house of Thalakkal Chandu, archer and Com-
mander-in-Chief of Pazhassi’s army, is also situated in this historical place.

Another importance of this area is that, during British rule in India, Periya 
Ghat and Thamarassery Ghat were the only passes available for cart traffic 
to Mananthavady in Wayanad.



പഴശ്ശി ്വകു�ീരം & മ്യൂസശിേം

15
സംവയനാട്ടതിന്ല മാനന്തവാടതിയതിൽ പട്ടണത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ായതി േൂന്ര 

നതിന്ും സമീപതപകേശങ്ങളതിൽ നതിന്ുമുള്ള സദ്രര്ശേന്ര ആേര്
ഷതിക്ുന് സറ്മാരേമാണറ് പഴശേതിരാജയുന്ട ശവേുടീരം. 1996 -ൽ ഇവതിന്ട ഒരു 
ഭൂഗര്ഭ മ്യയൂസതിയം നതിര്മ്മതിച്ടു. കേരളത്തിന്റെ സാംസറ്ോരതിേവും നാകടാടതി ചരതി
തതവും കതപാത്ാഹതിപ്പതിക്ുേ എന് ഉകദേശ്യകത്ാന്ടയാണറ് മ്യയൂസതിയം നതിര്മതിച്തിരതി
ക്ുന്തറ്. പഴശേതിരാജയുന്ട വാൾ, വതിവതിധ കഗാതതവര്ഗക്ാര് ഉപകയാഗതിച്തിരുന് 
വതിവതിധ വസറ്തുക്ളടും ഉപേരണങ്ങളടും, കേരളത്തിന്ല നതിരവധതി രാജവംശ
ങ്ങൾ ഉപകയാഗതിച്തിരുന് നാണയങ്ങൾ, തബതിട്ടീഷറ് പസനതിേരുമായുള്ള ആശയ
വതിനതിമയത്തിന്റെ േത്ുേൾ കരഖേൾ മുതലായവയും മ്യയൂസതിയത്തിൽ തപേര്
ശതിപ്പതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

Right in the centre of the town at Mananthavady in Wayanad, there is an 
iconic monument that attracts visitors from far and near. It is the tomb of 
Pazhassi Raja, where thousands pay homage to the fierce ruler and warrior 
of the pre-Independence era.

In 1996 CE, an underground museum was constructed. It promotes the cul-
tural and folklore history of Kerala. The museum displays Pazhassi Raja’s 
sword, various objects and equipment used by different tribal groups, coins 
used by several dynasties in Kerala and a collection of letters and docu-
ments of communication with the British troops. The garden is also a fa-
vourite picnic spot.



പനമരം
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സവോതതന്ത്യത്തിനു മുൻപുള്ള ചരതിതതത്തിൽ നതിര്ണായേ പങ്റ് വഹതിച് 

സ്ലമാണറ് പനമരം. പണ്റ് ഈ സ്ലത്റ് ഒരു കോട്ട ഉണ്ായതിരുന്ന്
ങ്തിലും ഇകപ്പാൾ അതറ് നശതിച് നതിലയതിലാണറ്. 1802-ൽ വതിലൊളതി വീരൻ തലക്ൽ 
ചന്തു തന്റെ പസന്യകത്ാന്ടാപ്പം കബാംന്ബയതിന്ല ഇൻഫൻതടതി യൂണതിറ്ുേൾ 
പേോര്യം ന്ചയറ്തതിരുന് കോട്ട പതിടതിന്ച്ടുത്ു. േമാൻഡതിംഗറ് ഓഫീസര്മാരായ 
േ്യാപറ്റ്ൻ ഡതിക്തിൻസണും ന്ലഫറ്റ്നന്റ് മാേറ്ന്സവേലെടും മറ്റ് 70 പസനതിേരും 
യുദ്ധത്തിൽ ന്ോലെന്പ്പട്ടടു. തപതതിോര നടപടതിയായതി 1805-ൽ തലക്ൽ ചന്തു
വതിന്ന പനമരത്റ് കോലതി മരത്തിന്റെ ചുവട്ടതിൽ വധതിച്ടു. പഴശേതി കസനാ കമധാവതി 
തലക്ൽ ചന്തുവതിന്റെ ജീവതിതത്തിന്റെ സറ്മരണയറ്ക്ായതി ഈ സ്ലത്റ് ഒരു 
ന്ചറതിയ മ്യയൂസതിയം നതിര്മ്മതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

Panamaram is a historical place which played a significant role in the pre-In-
dependence era. There used to be a fort in this place but it is in ruins now. In 
1802 CE, the archer of Pazhassi troop, Thalakkal Chandu along with his troop, 
captured the fort that was managed by the Infantry Units of Bombay. The 
commanding officers Captain Dickinson and Lt Maxwell along with 70 other 
soldiers were killed during the battle. In a retaliatory action in 1805, Thalak-
kal Chandu was executed under a Koli tree in Panamaram.

A small museum is built in this place in memory of the life of Thalakkal 
Chandu, Commander in-Chief of Pazhassi army.



വള്ശിേൂർക്ാവട് ടഷേപതം
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മാനന്തവാടതിയതിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ഒരു പുരാതന കക്ഷതതം, േുര്ഗ്ാകേവതി

യുന്ട തപതതിഷറ്ഠ. വള്ളതിയൂര്ക്ാവറ് കക്ഷതതം തതിരുന്നലെതി കക്ഷതതത്തിന്റെ 
നാലറ് ോവൽ കക്ഷതതങ്ങളതിൽ ഒന്ായതി േണക്ാക്ന്പ്പടുന്ു. കക്ഷതതം നതിര്മ്മതിച് 
വര്ഷം അജ്ാതമാണറ്. എന്ാൽ പല ഐതതിഹ്യങ്ങളടും അതതിന്റെ തോവതിഡ 
ഉത്ഭവത്തികലക്റ് വതിരൽ ചൂണ്ുന്ു. വള്ളതിയൂര് ോവറ് ഉത്വം തപസതിദ്ധവും 
ആയതിരക്ണക്തിനറ് തീര്ത്ഥാടേന്ര ആേര്ഷതിക്ുന്തുമാണറ്. മാര്ച്റ്-ഏതപതിൽ 
മാസങ്ങളതിൽ നടത്ുന് കക്ഷതതത്തിന്ല 10 േതിവസന്ത് ഉത്വം പാരമ്പര്യത്തി
ന്റെയും ആചാരങ്ങളടുന്ടയും സംസറ്ോരത്തിന്റെയും ആകഘാഷമാണറ്.

An ancient temple situated at Mananthavady, dedicated to Goddess Dur-
ga, Valiyoorkkavu temple is considered to be one among the four guardian 
shrines of Thirunelli temple. The year of construction of the temple is un-
known but several legends point to its Dravidian origin. Valliyoor Kavu festi-
val is well known and attracts thousands of pilgrims to the temple. Conduct-
ed during March-April, the 10-day festival at the temple is a celebration of 
tradition, rituals, and culture.



പഴശ്ശിരാ� ലാൻഡട്സട്ടകപ്പട് മ്യൂസശിേം
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1805-ൽ കോട്ടയം രാജാവറ് രക്തസാക്ഷതിതവേം വരതിച് സ്ലത്ാണറ് 

പുൽപ്പള്ളതിയതിന്ല മാവതിലകന്താടറ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് പഴശേതിരാജ ലാൻ
ഡറ്സറ്കേപ്പറ് മ്യയൂസതിയം. ഈ സ്ലന്ത് സറ്മാരേശതിലയും തപതതിമയും തബതിട്ടീഷറ് 
ഭരണകത്ാടുള്ള അകദേഹത്തിന്റെ േടുത്തും ശക്തവുമായ എതതിര്പ്പതിന്റെ 
സറ്മരണാര്ത്ഥമാണറ് നതിര്മതിച്തിരതിക്ുന്തറ്. പഴശേതിരാജയുന്ട ജീവതിതേഥ ചതിതതീ
േരതിക്ുന് പഫബര് വസറ്തുക്ളതിൽ നതിര്മ്മതിച് ശതിൽപങ്ങൾ ന്ോണ്റ് ഈ 
സ്ലത്റ് അടുത്തിന്ട ഒരു ഓപ്പൺ എയര് മ്യയൂസതിയം നതിര്മ്മതിച്ടു. പൂര്ണമായതി 
വതിേസതിപ്പതിച്തിട്ടതിന്ലെങ്തിലും പാര്ക്ും പലതബറതിയും സ്ാപതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

The Pazhassi Raja Landscape Museum, situated at Mavilanthod, Pulpally is 
the place where the King of Kottayam was martyred in 1805 CE. The memo-
rial stone and the statue at this place commemorate his fierce and strong 
opposition to the British rule. Recently, an open-air museum was construct-
ed at this place with sculptures made of fibre material, which portray the 
life story of Pazhassi Raja. A park and a library have also been set up in this 
place, though they are yet to be fully developed.



പ്ീ തൃശ്ശിടലരശി മഹാടദവ ടഷേപതം
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വയനാട്ടതിന്ല ഒരു പുരാതന കക്ഷതതമാണറ് തശീ തൃശേതികലരതി മഹാകേവ കക്ഷതതം. 

മാനന്തവാടതിയതിൽ നതിന്റ് 8 േതികലാമീറ്ര് വടക്റ്-പടതിഞ്ാററ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടു
ന്ു. ശതിവനാണറ് കക്ഷതതത്തിന്ല തപതതിഷറ്ഠ. എന്തിരുന്ാലും, പാര്വതതി, േുര്ഗ്, 
അയ്യപ്പൻ എന്ീ ആരാധനാ മൂര്ത്തിേളടുമുണ്റ്.

തതിരുന്നലെതി മഹാവതിഷറ്ണു കക്ഷതതവുമായതി ഈ കക്ഷതതത്തിനറ് ശക്തമായ ബന്ധ
മുണ്റ്. തൃശേതികലരതി കക്ഷതതത്തിന്ല വഴതിപാടറ് േൂടാന്ത പൂര്വ്വതിേര്ക്ുള്ള ആചാര
ങ്ങൾ പൂര്ണ്ണമായതി േണക്ാക്ാനാവതിന്ലെന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. തതിരുന്നലെതി
യതിന്ല പാപനാശതിനതി നീരുറവയതിൽ നതിന്റ് ഒഴുേുന് ന്വള്ളത്ാൽ ചുറ്ന്പ്പട്ടതാ
ണറ് ജലേുര്ഗ്യുന്ട തപതതിഷറ്ഠ. ഏതറ് ോലാവസ്യതിലും ജലനതിരപ്പറ് സ്തിരമായതി 
നതിലന്ോള്ളടുന്ു എന്താണറ് ഈ തടാേത്തിന്റെ തപകത്യേത. ഇതറ് ഒരതിക്ലും 
വറ്തിയതിട്ടതിലെ. പരശുരാമൻ സ്ാപതിച് 108 േുര്ഗ്ാ കക്ഷതതങ്ങളതിൽ ഒന്ാണറ് ഈ 
കക്ഷതതം എന്ും പറയന്പ്പടുന്ു.

Sree Thrissillery Mahadeva temple is an ancient temple in Wayanad, situated 
8 kms north-west of Mananthavady. The presiding deity of the temple is 
Lord Siva. However, there are other shrines too – for Goddess Parvathi, Dur-
ga and Lord Ayyappa.

The temple has a strong link with the Thirunelli Maha Vishnu temple. It is 
believed that the rituals for ancestors cannot be considered complete with-
out an offering at the Thrissillery temple. The shrine of Jala Durga is sur-
rounded by water that flows from the Papanasini spring at Thirunelli. This 
lake is unique in that its level remains stable in all climatic conditions.  It has 
never dried up. This temple is said to be one among the 108 Durga temples 
installed by Lord Parasurama.



അമ്മ കാവട്
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തതിരുന്നലെതി മഹാവതിഷറ്ണു കക്ഷതതത്തിന്റെ ഉപകക്ഷതതമാണറ് ോവറ്. തതിരു

ന്നലെതി കക്ഷതതത്തിൽ നതിന്റ് ഏേകേശം 6 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല ഒരു 
സവതികശഷ സ്ലത്ാണറ് ഇതറ് സ്തിതതിന്ചയ്യടുന്തറ്.

This is a sub-temple of Thirunelli Maha Vishnu temple, and its rituals are as-
sociated with the main temple. It is a shrine, situated in a unique spot, and 
located around 6 kms from Thirunelli temple.



തശിരുടനല്ലശി ടഷേപതം

21
പൂര്വ്വതിേര്ക്ുള്ള ആരാധനയറ്ക്ായതി ഭക്തര് സദ്രര്ശതിക്ുന് ഒരു തപശ

സറ്ത തീര്ത്ഥാടന കേതദ്രമാണറ് തതിരുന്നലെതി കക്ഷതതം. പര്വതശതിഖരങ്ങളാ
ലും നതിബതിഡവനങ്ങളാലും ചുറ്ന്പ്പട്ട താഴറ് വരയതിലാണറ്. തപചാരത്തിലുള്ള ഐതതി
ഹ്യങ്ങളതിൽ ഒന്റ്, സൃഷ്ടതിയുന്ട അധതിപനായ തബഹ്ാവറ് തന്റെ ഒരു യാതതയറ്ക്തിന്ട 
ഒരു ന്നലെതിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടതിൽ വതിഷറ്ണുവതിന്റെ ഒരു രൂപം േന്ണ്ന്ും പതിന്ീടറ് 
അകദേഹം അവതിന്ട തപതതിഷറ്ഠ നടത്തി എന്തുമാണറ്. തബഹ്ഗതിരതിയതിൽ നതിന്ുള്ള 
പര്വത കതസാതസ്ായ പാപനാശതിനതിയതിൽ സറ്നാനം ന്ചയ്യടുന്തറ് കലാേ പാപങ്ങ
ന്ളലൊം േഴുേതി കമാക്ഷത്തിനായതി ഭക്തന്ന സജ്ജമാക്ുന്മന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടു
ന്ു. വതിളക്ുമാടവും േരതിങ്ൽപാത്തിയും അജ്ാതരായ നാട്ടടുശതിലറ്പതിേളടുന്ട 
അസൂയാവഹമായ േലാപവഭവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണറ്.

A famous pilgrim centre visited by devotees mainly for paying homage to 
their ancestors, the Thirunelli temple is situated in a valley surrounded by 
mountain peaks and dense forests. According to popular belief, Lord Brah-
ma, the lord of creation, during one of his travels, saw an image of Lord 
Vishnu under a Nelli tree. Later He installed and consecrated the idol. Tak-
ing a dip in Papanasini, the mountain spring from Brahmagiri, is believed 
to wash away all the worldly sins and prepare the devotee for salvation. 
The Vilakku Maadam [traditional lamp sculpted from stone] and the Karingal 
Paathi [granite water channel] are a testimony to the enviable artistry of 
anonymous native craftsmen.



വടകക് മലബാറതിന്ല നാകടാടതിക്ഥേൾ ഉൾ
ന്ക്ാള്ളടുന് ആചാരങ്ങളടും ആചാരങ്ങളടും 

വതിശവോസങ്ങളടും അേവേതിതീയമാണറ്, ോരണം അവ 
സംസ്ാനത്തിന്റെകയാ രാജ്യത്തിന്റെകയാ മറ്റ് 
ഭാഗങ്ങളതിൽ നതിന്റ് േന്ണ്ത്ുേയും അനുഷറ്ഠതി
ക്ുേയും ന്ചയ്യടുന്ു. ന്തയ്യം, േഥേളതി, േൂത്റ്, 
േൂടതിയാട്ടം തുടങ്ങതിയ േൃശ്യേലാരൂപങ്ങൾക്റ് 
തപകചാേനമായതായതി പറയന്പ്പടുന് േളരതിപ്പയറ്റ് 
എന് തകദേശീയ ആകയാധനേലയതിൽ തപകത്യേ 
തശദ്ധ കേതദ്രീേരതിച്റ് മലബാറതിന്ല നാകടാടതി േല
േളടുന്ടയും സംസറ്ോരത്തിന്റെയും േഥയാണറ് 
കഫാക്റ്കലാര് സര്േ്യയൂട്ടറ് നകമ്മാടറ് പറയുന്തറ്. 
കോഴതികക്ാടറ് ജതിലെയതിന്ല വടേര മുതൽ തലകശേരതി 
വന്ര നീളടുന്ു, േൂടാന്ത ആററ് ലക്ഷ്യസ്ാനങ്ങൾ 
ഉൾന്പ്പടുന്ു

The rituals, customs and beliefs constituting 
the folklore of North Malabar are unique, as 
they are vastly from those found and practised 
in other parts of the state or the country. The 
folklore circuit tells us the story of the folk arts 
and culture in Malabar, with special focus on 
the indigenous martial art called Kalarippayattu, 
which is said to have inspired visual art forms 
such as Theyyam, Kathakali, Koothu, Koodiyat-
tam, etc. This circuit extends from Vadakara in 
Kozhikode district to Thalassery, and includes 
six destinations. 

നാട�ാ�ശി/ 
ഐതശിഹ് 
സർക്യൂട്ശിടനാ�
നുബന്ശിച്ച
പപധാന�ൂറശിസം/
പപതൃക 
ടകപദ്രങ്ങൾ 
ചുവട� 
ടചർക്ുന്ു



folklore
circuiT



ടലാകനാർകാവട്

1
കോഴതികക്ാടറ് വടേര കമമുണ്യതിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് കലാേനാര്ോവറ് 

കക്ഷതതം ആര്യ നാഗരതിേരുന്ട ഒരു പുരാതന കക്ഷതതമാണറ്. കലാേം, 
മല, ആററ് [നേതി], ോവറ് എന്ീ പേങ്ങൾ ഉൾന്ക്ാള്ളടുന് കലാേമലയാര്ോവതിന്റെ 
ചുരുക്രൂപമാണറ് കലാേനാര്ോവറ്. േളരതിപ്പയറ്തിന്ല ഇതതിഹാസ നായേന്മാരുമാ
യതി ബന്ധന്പ്പട്ടതാണറ് കലാേനാര്ോവറ് കക്ഷതതം. ആകയാധനേലയതിന്ല അജയ്യ
നായ തകച്ാളതി ഒകതനൻ കലാേനാര്ോവതിലമ്മന്യ ആരാധതിച്ടു. കക്ഷതത സമുച്
യത്തിൽ മൂന്റ് കക്ഷതതങ്ങളടുണ്റ് - േുര്ഗ്ാ കേവതിക്റ് സമര്പ്പതിച്തിരതിക്ുന് തപധാന 
കക്ഷതതം, മധ്യഭാഗത്ുള്ള ശതിവന്റെ കക്ഷതതം, ഏറ്വും വടകക് അറ്ത്ുള്ള 
മഹാവതിഷറ്ണു കക്ഷതതം. അതതിമകനാഹരമായ ചുമര് ചതിതതങ്ങളടും തടതി ശതിൽപങ്ങ
ളടും കേരളത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ േലാപരമായ പപതൃേത്തിന്റെ തശകദ്ധയമായ 
ഉോഹരണങ്ങളാണറ്. പതതിനഞ്ചാം നൂറ്ാണ്തിൽ വരച്താന്ണന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പ
ടുന് കേവീകേവന്മാരുന്ട മ്യയൂറൽ ന്പയതിറെറിംഗുേൾ തപേൃതതിേത്മായ നതിറങ്ങൾ 
മാതതം ഉപകയാഗതിച്ാണറ് നതിര്മ്മതിച്തിരതിക്ുന്തറ്. കക്ഷകതതാത്വങ്ങളടുന്ട ഭാഗമായതി 
മലബാറതിന്ല തപശസറ്തമായ അനുഷറ്ഠാനേലയായ പൂരക്ളതി ഇവതിന്ട അവതരതി
പ്പതിക്ന്പ്പടുന്ു.

Lokanarkavu temple situated in Memunda of Vadakara, Kozhikode, is an 
ancient temple of the Aryan Nagarikas. Lokanarkavu is a shortened form 
of Lokamalayarkavu, comprising the words Lokam [world], Mala [mountain], Aaru [
river] and Kavu [grove]. The Lokanarkavu temple is associated with the legendary 
heroes and heroines of Kalarippayattu. The temple complex consists of three 
temples – the main temple dedicated to Goddess Durga, the centrally-located one 
dedicated to Lord Siva, and the northernmost dedicated to Lord Mahavishnu. The 
magnificent wall paintings and the wooden sculptures (Darusilpam) are notable 
examples of the elegant artistic heritage of Kerala. Believed to have been drawn in 
the 15th century, the mural paintings of gods and goddesses were made using only 
natural colours. Poorakkali, a popular ritualistic art form in Malabar is performed 
here as part of the temple festivals.



പ്ീ തടച്ചാളശി മാണശിടക്ാത്ട് ടഷേപതം

2
വടേര പട്ടണത്തിൽ നതിന്റ് 2 േതികലാമീറ്ര് അേന്ലയുള്ള തശീ തകച്ാളതി മാ

ണതികക്ാത്റ് കക്ഷതതം തകച്ാളതി ഒകതനന്റെ വസതതിയായതിരുന്ു. തറവാടറ് 
പൂര്ണ്ണമായും നശതിച്ടു, ഇകപ്പാൾ അവകശഷതിക്ുന്തറ് തകച്ാളതി ഒകതനൻ, കേളടു 
േുറുപ്പറ്, കോമ േുറുപ്പറ് എന്തിവര്ക്റ് സമര്പ്പതിച്തിരതിക്ുന് ഒരു ന്ചറതിയ കക്ഷതത
മാണറ്. യുവ തപതതിഭേന്ള പരതിശീലതിപ്പതിക്ാൻ ലക്ഷ്യമതിടുന് ഒരു േളരതി  ഇവതിന്ട 
തപവര്ത്തിക്ുന്ു. േളരതിപ്പയറ്റ് എന് ആകയാധന േലയറ്ക്റ് ഇതുമായതി ബന്ധ
ന്പ്പട്ട നതിരവധതി ആചാരങ്ങളടുണ്റ്, അതതിൽ അരങ്ങതിന്ല കേവതേന്ളയും ആരാ
ധതിക്ുന്തും ഉൾന്പ്പടുന്ു. േളരതിയുന്ട പരമ്പരാഗത വശങ്ങൾ ഇവതിന്ട പരതിപാ
ലതിക്ന്പ്പടുന്ു. േളരതിപ്പയറ്തിന്റെ അധതിപനായ കേവന്ന ആരാധതിക്ുന് പൂത്റ 
ന്േട്ടതിയതിട്ടതിരതിക്ുന് ബലതിപീഠമാണറ്. നാഗത്ാൻ, ഗണപതതി, ഭതേോളതി എന്ീ കപ
രുേളടുള്ള മറ്റ് കേവതേന്ളയും ഇവതിന്ട ആരാധതിക്ുന്ു.

Sree Thacholi Manikoth temple, located 2 kms from Vadakara town was 
once the residence of Thacholi Othenan, the legendary Kalarippayattu war-
rior. The tharavadu [ancestral house] is completely ruined and what remains 
now is a small temple dedicated to Thacholi Othenan, Kelu Kurup and Koma-
ka Kurup. A kalari [training arena], also functions here and is mainly aimed at 
training young talents. This martial art has many rituals associated with it, 
which include the worship of god and goddesses in the arena. Traditional as-
pects of the Kalari are maintained here. Poothara is a tiered altar where the 
presiding deity of Kalarippayattu is worshipped. Other deities named Naga-
than, Ganapathy and Bhadra Kali are also venerated here.  



വ�കര താടഴ അങ്ങാ�ശി

3
വടേരയതിന്ല പഴയ നഗരത്തിന്ല താന്ഴ അങ്ങാടതി ഒരുോലത്റ് ടതിപ്പു 

സുൽത്ാന്റെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്തിന്റെ കേതദ്രമായതിരുന്ു. നാളതി
കേരവും അടക്യും ആയതിരുന്ു ഇവതിന്ട തപധാനമായും വ്യാപാരം നടത്തിയതി
രുന്തറ്. നൂറതിലധതിേം പാണ്തിേശാലേൾ ഇവതിന്ട ഉണ്ായതിരുന്ു. രാജ്യത്തിന്റെ 
വടക്ൻ ഭാഗങ്ങളതിൽ നതിന്ുള്ള വ്യാപാരതിേൾ ഈ അങ്ങാടതി സദ്രര്ശതിക്ാറു
ണ്ായതിരുന്ു. േച്വടത്തിന്നാപ്പം സാംസറ്ോരതിേ തപവര്ത്നങ്ങൾ കതപാത്ാ
ഹതിപ്പതിച്തതിലൂന്ട, തപകത്യേതിച്റ് ഗസലുേളതിലൂന്ട ഈ തപകേശം മായാത് മുതേ 
പതതിപ്പതിച്ടു. നതിരവധതി പുരാതനമായ ന്േട്ടതിടങ്ങളടും സറ്േൂളടുേളടും പള്ളതിേളടും 
ഈ ന്തരുവതിൽ ോണാം. േഴതിഞ് 30-35 വര്ഷമായതി മലബാര് പുരാവസറ്തുക്
ളടുന്ട തപധാന വാണതിജ്യ കേതദ്രമാണറ് വടേര താന്ഴ അങ്ങാടതി. പഴയ ഫര്ണതിച്റു
േൾ, ക്ാക്ുേൾ, പലറ്ുേൾ, തഗാമകഫാണുേൾ തുടങ്ങതി പപതൃേ മൂല്യമു
ള്ള മറ്കനേം പുരാവസറ്തുക്ൾ വതിൽക്ുന് 15 ഓളം േടേൾ ഇവതിന്ടയുണ്റ്.

Thazhe Angadi [Downtown market] in the old city of Vadakara was once 
the hub of Tipu Sultan’s spice trade. Coconut and areca nut were the major 
produces traded here and more than a hundred Pandikasalas [warehouses] 
were present here. Traders from northern parts of the country used to visit 
this market and they left an indelible mark in the area by promoting cultural 
activities, especially the singing of ghazals. Many historical buildings, schools 
and mosques can be seen in this street. For the last 30-35 years, Vadakara 
Thazhe Angadi has been a major commercial centre for Malabar antiques. 
There are about 15 shops that sell a wide variety of antiques ranging from 
old furniture, clocks, lights and gramophones to many other objects of her-
itage value.



ഊരാടച്ചരശി ഗുരുക്ൾ സട്മാരകം

4
തലകശേരതിക്ടുത്റ് ന്ചാ്തിയതിന്ല ഊരാകച്രതി ഹൗസതിൽ താമസതിച്തിരുന് 

അഞ്ചറ് സകഹാേരങ്ങളായ ഊരാകച്രതി ഗുരുനാഥൻമാരുന്ട സറ്മാരേം. 
േുഞ്തിക്ണ്ണൻ ഗുരുനാഥൻ, േുഞ്തികക്ാരൻ ഗുരുനാഥൻ, േുഞ്തിച്ന്തൻ 
ഗുരുനാഥൻ, ചാത്പ്പൻ ഗുരുനാഥൻ, ഒകതനൻ ഗുരുനാഥൻ എന്തിവരായതി
രുന്ു അവര്, മലയാള ഭാഷന്യക്ുറതിച്ടും വ്യാേരണന്ത്ക്ുറതിച്ടും കവേങ്ങ
ന്ളക്ുറതിച്ടും സംസറ്േൃതന്ത്ക്ുറതിച്ടും തത്വേചതിന്തന്യക്ുറതിച്ടും അറതിവറ് 
പേമാറുന്തതിൽ തപധാനതിേളായതിരുന്ു. േുഞ്തിക്ണ്ണൻ ഗുരുനാഥൻ ന്ചാ
്തിയതിന്ല വീട്ടതിൽ നതിന്റ് ന്ഹര്മൻ ഗുണ്ര്ട്ടറ് താമസതിച്തിരുന് തലകശേരതിയതിന്ല ഇലെതി
ക്ുന്തികലക്റ് േതിവസവും നടന്റ് അകദേഹന്ത് മലയാളവും സംസറ്േൃതവും പഠതി
പ്പതിക്ും. ഈ സമ്പര്ക്ത്തിലൂന്ടയാണറ് ആേ്യന്ത് മലയാളം-ഇംഗ്ീഷറ് നതിഘണ്ു 
നതിലവതിൽ വന്തറ്. ഊരാകച്രതി ഗുരുനാഥൻമാരുകടയും ന്ചാ്തിയതിന്ല മറ്റ് നതിരവധതി 
തപമുഖ വ്യക്തതിേളടുകടയും ജീവതിതത്തിന്റെ ഒരു കനര്ക്ാഴറ്ച നൽേുന് ചതിതത 
ഗാലറതിയും പുസറ്തേങ്ങളടും കലഖനങ്ങളടും ഇവതിന്ട ഉണ്റ്.

Ooracheri Gurukkal Memorial is a memorial gallery of Ooracheri Gurunath-
anmar (Masters) - five brothers who lived in Ooracheri House at Chokli near 
Thalassery. They were Kunhikannan Gurunathan, Kunhikoran Gurunathan, 
Kunhichanthan Gurunathan, Chathappan Gurunathan, and Othenan Guruna-
than, instrumental in the transfer of knowledge about Malayalam language 
and grammar, the Vedas, Sanskrit and philosophy.  Daily, Kunhikannan Gu-
runathan would walk from his house at Chokli to Illikkunu in Thalassery, 
where Hermann Gundert lived, to teach him Malayalam and Sanskrit. The 
first Malayalam-English Dictionary came into existence through this contact.
The picture gallery offers you to a glimpse of the life of Ooracheri Guruna-
thanmar and several other important personalities at Chokli. You can also 
check out some books and articles available there about the masters.



ടപാന്്ം വേൽ

5
േളരതിപ്പയറ്തിനും അതതിന്റെ പരതിശീലനത്തിനും വടക്ൻ കേരളത്തിൽ നൂ

റ്ാണ്ുേളടുന്ട പാരമ്പര്യമുണ്റ്. ന്പാന്്യം തഗാമം അതതിന്റെ ചരതിതതത്തിൽ 
വതിലന്പ്പട്ട സംഭാവനേൾ നൽേതിയതിട്ടടുണ്റ്. േളരതിപ്പയറ്തിന്ല മഹാനായ ഇതതിഹാസ
ങ്ങളായ തകച്ാളതി ഒകതനനും അകദേഹത്തിന്റെ യജമാനൻ േതതിരൂര് ഗുരുക്ളടും 
ന്പാന്തിയം ഏഴരക്ണ്ം വയലതിൽ ന്വച്ാണറ് തങ്ങളടുന്ട അവസാന അങ്ം 
ന്ചയറ്തതറ്. േളരതിപ്പയറ്തിന്ല അധാര്മ്മതിേ അടവായ പൂഴതിക്ടേം ഉപകയാഗതിച്റ് 
തകച്ാളതി ഒകതനൻ തന്റെ യജമാനന്ന േഴുത്റുത്ു. ഗുരുവതിന്റെ ശതിഷ്യനായ 
മായൻേുട്ടതിയുന്ട തപതതിോരത്തിൽ ഒകതനൻ ന്വടതികയറ്റ് മരതിച്ടു. പതതിനാറാം 
നൂറ്ാണ്തിന്ല മഹത്ായ ഇതതിഹാസങ്ങളടുന്ട സറ്മരണയറ്ക്ായതി, ന്ഫതബുവരതി
-മാര്ച്റ് മാസങ്ങളതിൽ വരുന് മലയാള മാസമായ േുംഭത്തിൽ, കേരള കഫാക്ാര് 
അക്ാേമതിയുന്ട സഹേരണകത്ാന്ട ന്പാന്്യത്ങ്ം എന്റതിയന്പ്പടുന് ഒരു 
വാര്ഷതിേ ഉത്വം ഈ കമഖലയതിൽ നടത്ന്പ്പടുന്ു. േളരതിപ്പയറ്ും കേരളത്തി
ന്ല മറ്റ് പല നാടൻ േലേളടും അറതിയാനുള്ള സുവര്ണാവസരവുമാണറ് ഇതറ്.

Kalarippayattu and its training have a century-old tradition in North Ker-
ala, and Ponniam village has made valuable contributions to its history. The 
great legends of Kalarippayattu, Thacholi Othenan and his master Kathirur 
Gurukkal fought their last Ankam [duel] at the Ezharakandam field of Pon-
niam. Thacholi Othenan beheaded his master using Poozhikadakam, an un-
ethical combat move in the Kalarippayattu. In an act of revenge, Othenan 
was shot dead by Mayankutty, a disciple of the master. In memory of the 
great legends of the 16th century, an annual festival known as Ponnia-
thankam is conducted in this field with the association of Kerala Folklore 
Academy, during the Malayalam month of Kumbham, which falls in Febru-
ary-March. It provides a great opportunity to observe Kalarippayattu and 
several other folk arts of Kerala.



കപ്പരട്ശി ബംഗ്ാവട്
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മലയാള ന്ചറുേഥാേൃത്ും ഉപന്യാസോരനുമായതിരുന് കവങ്ങയതിൽ 

േുഞ്തിരാമൻ നായനാരുന്ട വസതതിയായതിരുന്ു േപ്പരട്ടതി ബംഗ്ാവറ്. 1891-
ൽ അകദേഹം േപ്പരട്ടതി വീടറ് പണതിതു. പതിന്ീടറ് കവണ്തത വലതിപ്പമതിന്ലെന്ു േരുതതി 
ബംഗ്ാവറ് പണതിതു. നതിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്ാൻ 22 വര്ഷന്മടുത്ു, അതറ് 
പൂര്ത്തിയാേുന്തതിനറ് മുമ്പറ് എഴുത്ുോരൻ മരതിച്ടു. 120 വര്ഷം പഴക്മുള്ള 
ഈ ഗംഭീരമായ വീടറ്, പരമ്പരാഗത വാസറ്തുവതിേ്യാ പവഭവത്തിന്റെ ഉോഹരണ
മാണറ്. ലണ്നതിൽ നതിന്ും ഇറ്ലതിയതിൽ നതിന്ും ഇറക്ുമതതി ന്ചയറ്ത ബര്മ്മ കതക്റ് 
തടതിയും ഡതിപസനര് പടലുേളടും ബംഗ്ാവറ് നതിര്മതിക്ാൻ ധാരാളമായതി ഉപകയാ
ഗതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

Kapparatti Bungalow was the residence of Vengayil Kunhiraman Nayanar, a 
Malayalam short story writer and essayist. In 1891 CE, he built the Kapparatti 
House. Later, as he thought that it was not sufficiently spacious, he built the 
Bungalow. It took 22 years to complete the construction and the writer died 
before its completion.

This magnificent 120-year-old house is an example of traditional architec-
tural splendour, notable for its abundant use of imported Burma teak wood 
and designer tiles from London and Italy.



േൾച്റൽ സര്േ്യയൂട്ടറ്, മലബാറതിന്റെ സാംസറ്ോ
രതിേ പപതൃേന്ത്ക്ുറതിച്ടുള്ള വതിശേ

മായ ആഖ്യാനം, േണ്ണയൂര് ജതിലെയതിൽ വ്യാപതിച്ടുേതിട
ക്ുന് 14 കേതദ്രങ്ങൾ ഉൾന്ക്ാള്ളടുന്ു. വാസറ്തു
വതിേ്യ മുതൽ നാകടാടതി േലേൾ, വീരകയാദ്ധാക്ളടു
ന്ട േഥേൾ, അവരുന്ട നാടുേൾ, കക്ഷതതങ്ങൾ, 
പേത്റതിയുന്ട മഹത്ായ ഭൂതോലം വന്ര 
അടങ്ങതിയ ഈ സര്േ്യയൂട്ടറ് ജീവതിതത്തിന്റെ എലൊ 
സുതപധാന വശങ്ങളടും ഉൾന്ക്ാള്ളടുന്ു. വടകക് 
മലബാറതിന്റെ തനതറ് സംസറ്ോരവും പാരമ്പര്യവും 
അനുഭവതിച്റതിയാനാണറ് ഈ യാതത.

The Cultural Circuit, a detailed storytelling nar-
rative on the cultural heritage of Malabar, con-
sists of 14 destinations, spanning across Kan-
nur district.  This circuit covers virtually every 
important aspect of life, from architecture to 
folk arts to tales of mighty warriors and their 
kingdoms to temples and to the glorious past 
of kaithari [indigenous handloom]. This expedi-
tion is all about experiencing the unique culture 
and traditions of North Malabar.

സാംസട്കാരശിക 
സർക്യൂട്ശിടനാ�
നുബന്ശിച്ച 
പപധാന�ൂറശിസം/
പപതൃക 
ടകപദ്രങ്ങൾ
ചുവട� 
ടചർക്ുന്ു .
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ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ാവട്

1
മലയാള ഭാഷയറ്ക്റ് നൽേതിയ വതിലമതതിക്ാനാവാത് സംഭാവനേളടുന്ട 

കപരതിൽ തശകദ്ധയനായ ജര്മ്മൻ മതിഷണറതിയും പണ്ഡതിതനും നതിഘണ്ുോ
രനുമായ കഡാ ന്ഹര്മൻ ഗുണ്ര്ട്ടതിന്റെ വസതതിയായതിരുന്ു ഗുണ്ര്ട്ടറ് ബംഗ്ാവറ്. 
അകദേഹം  1839-ൽ സ്തിരതാമസമാക്ുേയും ഏേകേശം രണ്റ് പതതിറ്ാകണ്ാ
ളം ഇവതിന്ട താമസതിക്ുേയും ന്ചയറ്തു. തലകശേരതിയതിൽ നതിന്റ് 4 േതികലാമീറ്ര് 
അേന്ലയുള്ള ഇലെതിക്ുന്തിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ഈ ബംഗ്ാവറ് തലകശേരതിയുന്ട 
സാംസറ്ോരതിേ ചരതിതതത്തിന്ല നതിരവധതി സംരംഭങ്ങൾക്റ് സാക്ഷ്യം വഹതിച്ടു. 
ബംഗ്ാവതിൽ സ്ാപതിച്തിരുന് ലതികത്ാ തപസതിൽ നതിന്ാണറ് മലയാളത്തിന്ല ആേ്യ 
പതതങ്ങളായ രാജ്യസമാചാരവും പശ്തികമാേയവും പുറത്ുവന്തറ്. ഇംഗ്ീഷറ് 
വതിേ്യാഭ്യാസം നൽേതിന്ക്ാണ്റ് സാമൂഹതിേ പരതിഷറ്േരണ തപവര്ത്നങ്ങൾക്റ് 
തുടക്മതിടുന്തതിലും പടലറതിംഗറ് യൂണതിറ്റ് ്ാസുേൾ സ്ാപതിച്റ് സറ്തതീേളടുന്ട 
ഉപജീവനമാര്ഗം ന്മച്ന്പ്പടുത്ുന്തതിലും ബംഗ്ാവറ് തപധാന പങ്ുവഹതിച്ടു.

Gundert Bungalow was the residence of Dr Hermann Gundert, a German 
missionary, scholar and lexicographer who is remembered for his invalua-
ble contributions to the Malayalam language. In 1839 CE, he settled down 
and lived here for almost two decades. Situated at Illikkunnu, which is 4 
kms from Thalassery, this bungalow witnessed several initiatives in the 
cultural history of Thalassery. The first Malayalam newspapers, Rajyasam-
acharam and Paschimodayam came out from the litho press set up at the 
bungalow. The bungalow was also instrumental in triggering social reform 
activities by providing English education and enhancing women’s means of 
livelihood by the setting up of tailoring unit classes.



ഗുണ്ടർട്ട് ടമടമ്മാറശിേൽ ചർച്ചട്
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തേതിസറ്തുവര്ഷം 1839-ൽ നതിര്മ്മതിച് ഇലെതിക്ുന്റ് പള്ളതി എന്ും അറതിയ

ന്പ്പടുന് ന്നട്ടയൂരതിന്ല ഗുണ്ര്ട്ടറ് ന്മകമ്മാറതിയൽ CSI ചര്ച്റ്, കേരളത്തിൽ 
ബാസൽ മതിഷൻ സ്ാപതിച് ആേ്യന്ത് പള്ളതിയാണറ്. ഗുണ്ര്ട്ടറ് ബംഗ്ാവതികനാടറ് 
കചര്ന്റ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് ഈ പള്ളതിയും അകത ചരതിതതം പങ്തിടുന്ു. 1839 മുതൽ 
1846 വന്ര ഏഴു വര്ഷക്ാലം ഈ സഭയതിന്ല ആേ്യന്ത് പവേതിേനായതിരു
ന്ു റവ. കഡാ. ന്ഹര്മൻ ഗുണ്ര്ട്ടറ്. കേരളീയ വാസറ്തുവതിേ്യയുന്ടയും ന്ോകളാ
ണതിയൽ പശലതിയുന്ടയും സമനവേയന്ത് തപതതിനതിധീേരതിക്ുന്താണറ് പള്ളതി 
ന്േട്ടതിടം. രൂപേലറ്പനയതിന്ല പരമ്പരാഗതമായ വതിശാലത ഇടനാഴതിേളതിലും 
കനവതിലും ോണാം. പള്ളതിയുന്ട പൗരാണതിേ ചാരുത അതതിന്റെ വതിശാലമായ 
വരാന്തേൾ, അതതിന്റെ കമൽക്ൂരയതിൽ ടവറതിൽ ഘടതിപ്പതിച്തിരതിക്ുന് ജര്മ്മൻ 
മണതി, പടൽ ന്ചയറ്ത കമൽക്ൂരേൾ, ഒന്തിലധതിേം വൃത്ാേൃതതിയതിലുള്ള ജാല
േങ്ങൾ എന്തിവയാൽ എടുത്ു പറകയണ്താണറ്. ഗുണ്ര്ട്ടതിന്റെ ന്ചറുമേന്റെ 
ശവേുടീരവും ഇന്ത്യൻ സര്ക്സതിന്ല മാസ്റര് േീകലരതി േുഞ്തിക്ണ്ണന്റെ ശവ
േുടീരവും പള്ളതി ന്സമതികത്രതിയതിൽ ഉണ്റ്.

The CSI Gundert Memorial Church, Nettoor, also known as Illikkunnu 
Church built-in 1839 CE, was the first church established by the Basel 

Mission in Kerala. Located close to the Gundert Bungalow, this church shares 
the same history. Rev. Dr Hermann Gundert was the first priest of the 
church, and served in the position for seven years from 1839 to 1846.

The church building represents an amalgamation of Kerala architecture 
and colonial style. One can also visit the tomb of Gundert’s grandson in the 
church cemetery. Another attraction is that the tomb of Keeleri Kunjikannan, 
the maestro of Indian Circus, It is also situated in the church cemetery



പ്ീ ചശിറക്ാവട് ഭഗവതശി ടഷേപതം

3
േണ്ണയൂരതിന്ല തലകശേരതിയതിൽ നതിന്റ് 5 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് 

തശീ ചതിറക്ാവറ് ഭഗവതതി കക്ഷതതം ജതിലെയതിന്ല ഏറ്വും പഴക്ം ന്ചന് കേവീ
കക്ഷതതങ്ങളതിൽ ഒന്ാണറ്. ോളതി, സരസവേതതി, ലക്ഷറ്മതി എന്തിവരുന്ട േതിവ്യശക്തതി 
കക്ഷതതത്തിൽ നതിറഞ്ുനതിൽക്ുന്ു എന്ാണറ് വതിശവോസം. തമ്പുരാട്ടതി, ഇളം 
േരുവൻ പൂതാടതി, ഗുണ്ൂര് കോട്ടവനം എന്ീ ന്തയ്യങ്ങളടുന്ട അവതരണത്തിനറ്  
കപരുകേട്ട, കക്ഷതതത്തിന്ല വാര്ഷതിേ ഉത്വം തഗാമവാസതിേൾ ഏന്റ ോത്തിരതി
ക്ുന് മതപരവും സാംസറ്ോരതിേവുമായ ചടങ്ങാണറ്. തപാകേശതിേ വതിശവോസമനു
സരതിച്റ്, കേവതി തപത്യക്ഷന്പ്പട്ട വാമൽ േീപുതറ എന്റതിയന്പ്പടുന് വാമൽ സ്ലമാ
ണറ് കക്ഷതതത്തിന്റെ മൂലസ്ാനം. ന്ോടുവള്ളതി പുഴയതിൽ കേവതിയുന്ട സവേയംഭൂ 
അവതാരത്തിനുകശഷം ചതിറക്ൽ രാജവംശത്തിന്ല രാജാവാണറ് ഇലെതിക്ുന്തിൽ 
കക്ഷതതം നതിര്മ്മതിച്തറ്. നതിലവതിൽ മലബാര് കേവസവേം കബാര്ഡതിന്റെ നതിയതന്തണ
ത്തിലാണറ് കക്ഷതതം.

Sree Chirakka Kavu Bhagavathy temple, located 5 kms from Thalassery, 
Kannur is one of the oldest Devi temples in the district. It throbs with the 
divine strength of Goddess Kali, Saraswathi and Lakshmi. Renowned for the 
Theyyam performances of Thamburatti, Elam Karuvan Poothadi and Gun-
door Kottavanam, the annual festival of the temple which falls in April is a 
much-awaited religious and cultural event for the villagers.

According to local belief, the place called Vaamal, now known as Vaamal 
Deeputhara where the goddess appeared, is the Moolasthanam of the tem-
ple. After the Swayambhoo incarnation of the Goddess in the form of a fish 
in Koduvally river, the King of Chirakkal royal dynasty built the temple at Il-
likkunnu. Currently, the temple is managed by the Malabar Devaswom Board.



അണ്ടലൂർ കാവട്

4
തലകശേരതിയതിന്ല ധര്മ്മടം തഗാമത്തിന്ല അണ്ലൂരതിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് 

അണ്ലൂര് ോവറ്, വടകക് മലബാറതിന്ല പുരാതന കക്ഷതതങ്ങളതിന്ലാന്ാ
ണറ്. ഇതറ് മഹാവതിഷറ്ണുവതിന്റെ അഞ്ചാമന്ത് അവതാരമായ പരശുരാമൻ 
നതിര്മ്മതിച്താന്ണന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. കക്ഷതതത്തിൽ രണ്റ് ോവുേൾ 
ഉണ്റ് - കമന്ല ോവറ് അകയാധ്യന്യയും താന്ഴക്ാവറ് ോരതിേന്യയും തപതതിനതിധീ
േരതിക്ുന്ു. തശീരാമൻ, ലക്ഷറ്മണൻ, ഹനുമാൻ, സീതാകേവതി എന്തിവരാണറ് ഈ 
കക്ഷതതത്തിന്ല തപധാന തപതതിഷറ്ഠേൾ. അണ്ലൂര് ോവതിന്ല വാര്ഷതിേ ഉത്വം 
മലയാള മാസമായ േുംഭത്തിലാണറ് നടക്ുന്തറ്. ഈ സമയത്റ് തഗാമം മുഴുവൻ 
സസ്യാഹാരം ആചരതിക്ുേയും കക്ഷതതത്തിന്ല ആചാരങ്ങളതിലും അനുഷറ്ഠാ
നങ്ങളതിലും പന്ങ്ടുക്ുേയും ന്ചയ്യടുന്ു. അണ്ലൂര് ോവതിന്ല ന്തയ്യങ്ങളടുന്ട 
വതിവരങ്ങൾ പേര്ന്ു നൽേുന് മ്യയൂസതിയത്തിൽ കക്ഷതത സമുച്യത്തിന്റെ ഒരു 
മതിനതികയച്ര് പതതിപ്പും ന്തയ്യത്തിന്റെ വലതിപ്പമുള്ള വതിതഗഹവും ഉണ്റ്.

Andalur Kavu, located at Andalur in Dharmadam village of Thalassery, is one 
of the ancient temples in North Malabar region of Kerala and is believed to 
have been built by the Sage Parasurama, the fifth version of Lord Vishnu. 
There are two Kavus [shrines] in the temple – Mele Kavu [Upper Shrine] 
represented as Ayodhya and the Thazhe Kavu [Lower Shrine] as Darika. The 
main deities of this temple are Sree Rama, Lakshmana, Hanuman and Sita 
Devi. The annual festival at Andalur Kavu falls in February and it is a time 
of celebration for the whole community. During this time the whole village 
observes vegetarianism and participates in the rituals and the customs of 
the temple. A museum in the temple gives you an overview of Theyyam per-
formances at Andalur Kavu and its history. One can also observe a miniature 
version of the temple complex and a life-size idol of Theyyam.



ടമാേട്തു പാലം

5
1900-േളടുന്ട മധ്യത്തിൽ, തലകശേരതിന്യയും േണ്ണയൂരതിന്നയും ബന്ധതി

പ്പതിക്ുന് ഏേ േണ്ണതിയായതിരുന്ു ധര്മ്മടന്ത് ന്മായറ്തു പാലം. 
1930-ൽ തബതിട്ടീഷുോര് പണതിേഴതിപ്പതിച്താന്ണങ്തിലും, സംസ്ാന നതിയമസഭാം
ഗമായതിരുന് ടതി.എൽ. ന്മായറ്തു സാഹതിബതിന്റെ കപരാണറ് പാലത്തിനറ് നൽേതിയതി
രതിക്ുന്തറ്. 90 വര്ഷം പഴക്മുള്ള ഈ പാലം ഘടനാപരമായ കേടുപാടുേൾ 
ോരണം 2015 ൽ അടന്ച്ങ്തിലും അതതിന്റെ പപതൃേ മൂല്യം േണക്തിന്ലടുത്റ് 
ന്പാളതിച്തിട്ടതിലെ.

Back in the mid-1900s, Moidu Bridge at Dharmadom was the only connect-
ing link between Thalassery and Kannur. Although built by the Britishers in 
1930 CE, the bridge is named after T. L. Moidu Sahib, the State Legislative 
Assembly Member, for his exemplary work in promoting the welfare of the 
community. This 90-year old bridge was closed down in 2015 due to struc-
tural damage but never demolished considering its heritage value.



പ്ീ ഊർപ്പഴച്ചശി കാവട് ടഷേപതം

6
േണ്ണയൂര് ജതിലെയതിൽ നതിന്റ് ഏേകേശം 12 േതികലാമീറ്ര് അേന്ല എടക്ാടറ് 

സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന് പുരാതന കക്ഷതതമാണറ് തശീ ഊര്പ്പഴച്തി ോവറ്. കക്ഷതത
ത്തിന്ല തപധാന മൂന്റ് തപതതിഷറ്ഠേൾ ഭഗവതതി കേവതി, തശീ ഊര്പ്പഴച്തി പേവത്ാര്, 
കവട്ടന്ക്ാരുമേൻ എന്തിവയാണറ്. കമന്ല കോട്ടത്റ് ന്താണ്ച്ന്റെ ഒരു തശീകോ
വതിലുമുണ്റ്. ഒകര കക്ഷതത മതതിൽന്ക്ട്ടതിനുള്ളതിൽ തന്ന് പശവ-പവഷറ്ണവ 
സകങ്തം ഉള്ളതതിനാൽ ഈ കക്ഷതതത്തിനറ് അപൂര്വമായ തപാധാന്യമുണ്റ്.

പേവത്ാര് ന്വള്ളാട്ടം ഭഗവാകനാടുള്ള തപാര്ത്ഥനയായതി േതിവസവും ഉച്യറ്ക്റ് 
നടത്ന്പ്പടുന്ു. ജതിലെയതിന്ല മറ്റ് കക്ഷതതങ്ങളതിൽ ഇതറ് വളന്ര വതിരളമായതതിനാൽ 
ഇതറ് അപൂര്വമായ ോഴറ്ചയാണറ്. കവട്ടന്ക്ാരുമേൻ േളതിയാട്ടവും ഇടയറ്ക്തിന്ട 
അവതരതിപ്പതിക്ാറുണ്റ്. വാര്ഷതിേ ഉത്വങ്ങളതിൽ ശതിവരാതതതി മകഹാത്വം (ന്ഫ
തബുവരതി മാസങ്ങളതിൽ), മണ്ഡല വതിളക്റ് (നവംബര്, ഡതിസംബര് മാസങ്ങളതിൽ 41 
വതിശുദ്ധ േതിനങ്ങൾ) എന്തിവ ഉൾന്പ്പടുന്ു.

Sree Oorpazhachi Kavu Temple is an ancient temple situated at Edakkad, 
almost 12 kms from Kannur district. The three main deities of the temple 
are Goddess Bhagavathy, Sree Oorpazhachi Daivathar and Vettakkurumakan, 
within the inner temple enclave. There is also a shrine of Thondachan at 
the Mele Kottam [upper citadel]. The temple has a rare significance because 
of the Shaiva-Vaishnava sanctum within the same temple enclave.

Daivathar Vellattom [ritualistic oracle dance] is performed daily at noon, as a 
prayer to the Lord.  It is a rare sight because it hardly happens in the other 
temples in the district. Vettakkorumakan Kaliyattom is also performed occa-
sionally.  Annual festivals include Shivaratri Mahotsavam (during February) 
and Mandala Vilakku (41 holy days during November and December).



പ്ീ ടപരളടശ്രശി ടഷേപതം

7
കേരളത്തിന്ല വടകക് മലബാര് കമഖലയതിന്ല തപശസറ്തമായ തീര്ത്ഥാടന 

കേതദ്രമായ തശീ ന്പരളകശേരതി കക്ഷതതം േണ്ണയൂരതിന്ല ന്പരളകശേരതിയതിലാണറ് 
സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്തറ്. സുതബഹ്ണ്യനാണറ് ഇവതിടുന്ത് തപധാന തപതതിഷറ്ഠ. സര്പ്പപൂ
ജയറ്ക്റ് കപരുകേട്ട കക്ഷതതത്തിൽ കോഴതിമുട്ടയാണറ് തപധാന വഴതിപാടറ്. തായമ്പേ, 
ഇരട്ടത്ായമ്പേ, ചാേ്യാര്േൂത്റ്, പാഠേം, ഓട്ടൻ തുള്ളൽ, േഥേളതി തുടങ്ങതിയ 
പരമ്പരാഗത കക്ഷതത േലാരൂപങ്ങൾ ഉത്വോലങ്ങളതിൽ അവതരതിപ്പതിക്ാറുണ്റ്. 

ചതുരാേൃതതിയതിലുള്ള കക്ഷതതക്ുളത്തിനറ് നാലറ് വശങ്ങളതിൽ നതിന്ും എണ്ണമറ് 
പടതിേളടുള്ള ആേര്ഷേമായ വാസറ്തുവതിേ്യയുണ്റ്. തുലാം സംതേമ നാളതിൽ ോ
കവരതിയതിന്ല ജലം കക്ഷതതക്ുളത്തിന്ല േതിണറ്തിൽ എത്ുന്മന്ാണറ് വതിശവോസം. 
വാസറ്തുവതിേ്യാ പവഭവത്തിനും ഐതതിഹ്യങ്ങൾക്ും കപരുകേട്ട ഈ കക്ഷതതം 
തീര്ച്യായും സദ്രര്ശതികക്ണ് സ്ലമാണറ്.

A famous pilgrim centre in the North Malabar region of Kerala, Sree Per-
alassery temple is situated at Peralassery in Kannur. The main deity wor-
shipped here is Lord Subramanya. Famous for snake worship, hen’s eggs 
are the main offerings in the temple. The traditional temple art forms like 
Thayambaka, Irattathayambaka, Chakyarkoothu, Pattakam Ottan Thullal, and 
Kathakali are performed in the temple during festival seasons.

The temple pond is a source of wonder for all devotees. This rectangular 
pond has an impressive architecture with countless steps leading into the 
pool from all the four sides. The local belief is that on the day of Thulam 
Sankramam, water from the Cauvery will reach the well of temple pond. This 
temple, renowned for its architectural splendour and legends, is a must-visit 
destination.



പ്ീ മടപകരശി ടഷേപതം

8
സംന്പരളകശേരതി കക്ഷതതവുമായതി ബന്ധന്പ്പട്ട മന്റ്ാരു ആരാധനാലയ

മാണറ് തശീ മകതേരതി കക്ഷതതം. കക്ഷതത ഐതതിഹ്യമനുസരതിച്റ്, വാനര 
കേവനായ ഹനുമാൻ കതതതായുഗത്തിൽ വതിതഗഹം സ്ാപതിച്ടു. മര്ക്ടൻ വതിതഗഹം 
തപതതിഷറ്ഠതിച്തതിനാൽ, കക്ഷതതത്തിനറ് മര്ക്ടകശേരതി എന് കപരറ് ലഭതിച്ടു. ോലതേ
കമണ അതറ് മകതേരതിയായതി ചുരുങ്ങതി. ഭഗവാൻ ആഞ്ജകനയൻ തന്ന് തതന്തതിയാ
യുള്ള കേരളത്തിന്ല ഏേ കക്ഷതതമാണതിതറ്. ആഞ്ജകനയൻ, വതിഷറ്ണു, ഗണപതതി 
എന്തിവരാണറ് തപധാന തപതതിഷറ്ഠേൾ. കക്ഷതതക്ുളവും പുരാതനമായതി േണക്ാ
ക്ന്പ്പടുന്ു, ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ തന്റെ വാൽ ന്ോണ്റ് േുളം േുഴതിച്തായതി വതി
ശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. തപശസറ്ത സംഗീതജ്നും സംഗീതസംവതിധായേനുമായ വതി. 
േക്ഷതിണാമൂര്ത്തി സവോമതിേൾക്റ് കക്ഷതതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ വലതിയ 
പങ്ുണ്റ്. അകദേഹത്തിനറ് ലഭതിച് അവാര്ഡുേളടുന്ട ഒരു കശഖരം ഇവതിന്ട സൂക്ഷതി
ച്തിരതിക്ുന്ു. എലൊ വര്ഷവും സവോമതിേൾ ഭഗവാന്റെ സന്തിധതിയതിൽ പരതിപാടതിേൾ 
അവതരതിപ്പതിക്ാറുണ്ായതിരുന്ു.

Sree Makreri temple is another place of worship in Kannur, and is associated 
with the Peralassery temple. According to the temple myth, Lord Hanuman, 
the monkey god, installed the idol in Thretha Yuga. Since the supreme mark-
kadan [monkey] consecrated the idol, the temple got the name Markadd-
assery and over time it was shortened to Makreri. It is the only temple in 
Kerala, where the tantri [chief priest] is Lord Anjaneya (Hanuman) himself. 
The main deities are Lord Anjaneya, Lord Vishnu and Ganapathi. The temple 
pond is also considered ancient and it is believed that the Lord Hanuman 
dug the pond with his tail. V. Dakshinamoorthy Swamikal, the renowned 
musician and music composer in Malayalam film industry, had a great role to 
play in the renovation of the temple. A museum dedicated to him has a col-
lection of awards he received during his career. 



കണ്ണയൂർ ടകാട് (ടസന്റ് ആഞ്ചടലാ ട�ാർട്ട്)

9
1505 -ൽ കപാര്ച്ടുഗീസറ് പവകതസായതി കഡാൺ തഫാൻന്സസറ്കോ ഡതി 

അൽകമഡ നതിര്മ്മതിച് ഈ കോട്ടയുന്ട മതതിലുേളതിൽ വാണതിജ്യ
ത്തിന്റെയും ന്ോകളാണതിയലതിസത്തിന്റെയും യുദ്ധങ്ങളടുന്ടയും ചരതിതതങ്ങൾ 
ഉറങ്ങതിക്തിടക്ുന്ു. 1663-ൽ ഡച്ടുോര് കോട്ട പതിടതിച്ടക്ുേയും ചതില പരതിഷറ്ോ
രങ്ങൾ വരുത്ുേയും പതിന്ീടറ് അറക്ൽ രാജവംശത്തിന്ല അലതി രാജാവതിനറ് 
വതിൽക്ുേയും ന്ചയറ്തു. 1790-ൽ കോട്ട േീഴടക്തിയ തബതിട്ടീഷുോര് തങ്ങളടുന്ട 
പസനതിേ താവളമായതി അതതിന്ന മാറ്തി. നതിലവതിൽ ആര്ക്തികയാളജതി സര്കവ 
ഓഫറ് ഇന്ത്യയുന്ട സംരക്ഷണത്തിലാണറ്. ലാറ്പററ്റ് േലെടുേളടും സുര്ഖതി [ഇഷ്ടതിേ
ന്പ്പാടതി] മതിതശതിതവും ഉപകയാഗതിച്റ് നതിര്മ്മതിച് കോട്ടയറ്ക്റ് തതതികോണാേൃതതിയതിലുള്ള 
വതിന്യാസമുണ്റ്. മകനാഹരവും ഭീമാോരവുമായ മൂന്റ് ന്ോത്ളങ്ങൾ, ഒരു വതി
ളക്ുമാടം, പീരങ്തിേൾ, ബാരക്ുേൾ, ശവേുടീരങ്ങൾ എന്തിവയാണറ് തശകദ്ധ
യമായ സവതികശഷതേൾ. കോട്ടമതതിലുേളതിലൂന്ട നടക്ുകമ്പാൾ, തപേൃതതിേത് 
തുറമുഖമായ മാപ്പതിള കബ, ധര്മ്മടം േവേീപതിന്റെ വതിേൂരേൃശ്യം എന്തിവയും ോണാം.

A walk past the centuries is what this enduring historical monument named 
St Angelo Fort, popularly known as Kannur Fort, offers to the traveller. 
Originally constructed by the Portuguese Viceroy, Don Francesco de Almei-
da in 1505 CE, the imperial walls of this fort virtually carry the chronicles of 
trade, colonialism and battles. In 1663 CE, the Dutch captured this fort, made 
certain modifications and later sold it to the Ali Raja of the Arakkal dynas-
ty. The Britishers then conquered this fort in 1790 CE and used it as their 
military base. Presently, the fort is protected by the Archaeology Survey of 
India. The fort, built using laterite stones and surkhi [brick dust] mixture, 
has a triangular layout. Three beautiful and gigantic bastions, a lighthouse, 
cannons, barracks and tombstones are the notable features of this fort. 



അറക്ൽ ടകട്ട്
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കേരളത്തിന്ല ഏേ മുസ്ീം രാജവംശമായ അറക്ൽ രാജവംശത്തിന്റെ 

ന്ോട്ടാരമായ അറക്ൽ ന്േട്ടറ്, ഒരു തുറന് നടുമുറ്ം, പള്ളതിേൾ, 
േര്ബാര് ഹാളടുേൾ, ഒരു ഭരണ കേതദ്രം എന്തിവയുൾന്പ്പടുന് സമുച്യമാണറ് . 
േണ്ണയൂര് പട്ടണത്തിൽ നതിന്റ് മൂന്റ് േതികലാമീറ്ര് അേന്ല ഹാര്ബറതികനാടറ് കചര്ന്റ് 
സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്ു. പതതിനഞ്ചാം നൂറ്ാകണ്ാന്ട അറക്ൽ േുടുംബം േണ്ണയൂരതിലും 
ലക്ഷേീപതിലും സവേതതന്തമായതി ഭരതിക്ാൻ തുടങ്ങതിയതിരുന്ു. അവര് കപാര്ച്ടുഗീ
സുോരുമായും ഡച്ടുോരുമായും വ്യാപാരബന്ധം പുലര്ത്ുേയും മറ്റ് പല രാ
ജ്യങ്ങളതിന്ല ഭരണാധതിോരതിേളടുമായും നലെ ബന്ധം പുലര്ത്ുേയും ന്ചയറ്തു. 
ഒരുോലത്റ് തബതിട്ടീഷറ് ഭരണാധതിോരതിേൾ ഭരണസതിരാകേതദ്രമായതി ഉപകയാഗതിച്തി
രുന് അറക്ൽന്േട്ടതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുരാവസറ്തുവേുപ്പറ് മ്യയൂസതിയമാക്തി മാറ്തി. 
കേരളത്തിന്റെയും ന്ോകളാണതിയൽ വാസറ്തുവതിേ്യാ പശലതിേളടുന്ടയും സം
കയാജനമാണറ് അറക്ൽ ന്േട്ടറ് തപതതിനതിധീേരതിക്ുന്തറ്. നീളമുള്ള വരാന്തേൾ, 
ഒന്ാം നതിലയതിന്ല അതതിമകനാഹരമായ തടതി തറ, മറ്റ് മകനാഹരമായ നതിരവധതി 
തപേര്ശനങ്ങൾ എന്തിവ ഇതതിൽ ഉൾന്പ്പടുന്ു. ഒരുോലത്റ് രാജേുടുംബം ഉപ
കയാഗതിച്തിരുന് വ്യത്യസറ്തമായ പുരാവസറ്തുക്ൾ ഇവതിന്ട തപേര്ശതിപ്പതിച്തിട്ടടുണ്റ്.

Arakkal Kettu, the palace of the erstwhile Arakkal dynasty, consists 
of different independent building units including an open courtyard, 

mosques, Durbar Halls and an Administrative Centre. It is located close to 
the Sea Harbour and is three kilometres from the present Kannur town. A 
portion of the Arakkal Kettu, which was once used as the administrative 
centre by the British rulers, has now been converted into a museum by the 
Department of Archaeology, and is managed by the Arakkal Family Trust. 
Arakkal Kettu represents a combination of Kerala and colonial architectural 
styles.



ചശിറക്ൽ ചശിറ

11
േണ്ണയൂരതിൽ നതിന്റ് 6 േതികലാമീറ്ര് വടക്റ് ചതിറക്ൽ തഗാമത്തിൽ സ്തിതതി ന്ചയ്യടു

ന് മകനാഹരമായ ഒരു േുളമാണറ് ചതിറക്ൽ ചതിറ. ഏേകേശം 15 ഏക്ര് വതി
സറ്തൃതതിയതിൽ പരന്ുേതിടക്ുന് േുളം കേരളത്തിന്ല ഏറ്വും വലതിയ േൃതതതിമ 
േുളമാണറ്. 350 വര്ഷങ്ങൾക്റ് മുമ്പറ് ചതിറക്ൽ ഭരണാധതിോരതിേൾ പണതിേഴതിപ്പതി
ച്ടു. േുളത്തിന്റെ മൂന്റ് വശങ്ങളതിലായതി ചതിറക്ൽ േുടുംബത്തിന്റെ കോവതിലേ
ങ്ങൾ സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്ു.

അഞ്ചാം നൂറ്ാണ്റ് മുതൽ എട്ടാം നൂറ്ാണ്റ് വന്ര ഭരതിച്തിരുന് മൂഷേ രാജ്യത്തി
ന്റെ പതിൻഗാമതിേളാണറ് ചതിറക്ൽ രാജവംശന്മന്റ് വതിശവേസതിക്ന്പ്പടുന്ു. മൂഷേ 
സാതമാജ്യത്തിൽ നതിന്റ് രൂപംന്ോണ് രാജവംശമാണറ് കോലത്തിരതി. പതതിന്നട്ടാം 
നൂറ്ാകണ്ാന്ട കോലത്തിരതി എന് കപരറ് വതിസറ്മൃതതിയതിലാവുേയും, ചതിറക്ൽ തപ
സതിദ്ധമാവുേയും ന്ചയറ്തു.

Chirakkal Chira is a beautiful pond situated at Chirakkal village, 6 kms north 
of Kannur. Spread over an area of about 15 acres, it is the largest artificial 
pond in Kerala. It was built by Chirakkal rulers over 350 years ago, and is a 
testament to the vision and intelligence of the rulers of a bygone era. There 
are three branches of the Chirakkal family, and their kovilakams [palaces] 
are situated on the three sides of the pond.

The Chirakkal dynasty is believed to be the descendants of Mooshaka king-
dom, who ruled from the 5th to the 8th century. Kolathiri was the dynasty 
formed out of the Mooshaka kingdom and by the 18th century, the name 
Kolathiri was forgotten and Chirakkal became prominent.



ട�ാകട് ടലാർ മ്യൂസശിേം

12
ചതിറക്ൽ ചതിറകയാടറ് കചര്ന്ുള്ള ചതിറക്ൽ കഫാേറ് കലാര് മ്യയൂസതിയം കേരള

ത്തിന്റെ നാകടാടതി സംസറ്ോരവും പപതൃേവും സംരക്ഷതിക്ുന്തതിനും 
പരതിപാലതിക്ുന്തതിനുമായതി സ്ാപതിച്താണറ്. ചതിറക്ൽ രാജേുടുംബത്തിന്ല 
രാജാക്ന്മാര് നാകടാടതിേലേന്ള കതപാത്ാഹതിപ്പതിച്തതിനുള്ള അംഗീോരമായതി
ട്ടാണറ് ചതിറക്ൽ രാജവംശത്തിന്റെ േതിഴകക് കോവതിലേം കേരള സര്ക്ാര് 
ഏന്റ്ടുത്റ്, 1995 ൽ കേരള കഫാേറ് കലാര് അക്ാേമതിയുന്ട ആസ്ാന മദ്രതിരമാ
ക്ുന്തറ്. കഫാേറ് കലാര് മ്യയൂസതിയം, അക്ാേമതിയുന്ട അഡറ്മതിനതിസറ്കതടറ്ീവറ് ക്ാക്റ്, 
പലതബറതി എന്തിവയാണറ് ഇവതിന്ട തപവര്ത്തിക്ുന്തറ്. ന്തയ്യം, പടയണതി, മറ്റ് 
നാടൻ േലേളടുന്ട ന്ചറുരൂപങ്ങൾ, അവയുന്ട കവഷവതിധാനങ്ങൾ, ശതികരാവ
സറ്തതങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവ മ്യയൂസതിയത്തിൽ തപേര്ശതിപ്പതിച്തിരതിക്ുന്ു. ആേതിവാസതി
േൾ ഉപകയാഗതിക്ുന് ോര്ഷതിേ ഉപേരണങ്ങളടും താളവാേ്യങ്ങളടും ഇവതിന്ട 
കശഖരതിക്ുേയും സംരക്ഷതിക്ുേയും ന്ചയ്യടുന്ു. 

Chirakkal Folklore Museum, adjacent to Chirakkal chira, was established to 
protect and preserve the folk culture and heritage of Kerala. The kings of 

Chirakkal royal family are remembered for promoting folklore and arts, and 
in recognition of that, the Kizhakke Kovilakam of the Chirakkal dynasty was 
taken up by the Government of Kerala, and the Kerala Folklore Academy set 
up in 1995. The entire building houses the Folklore Museum, the administra-
tive block of the Academy and a library.

The museum has life-size models of Theyyam as well as Padayani, miniature 
forms of other folk arts, and their costumes, headgears and so on. Moreo-
ver, the agricultural equipment and percussion instruments used by tribal 
people are collected and preserved here. 



അഴീടക്ാ�ട് പകത്റശി പഗാമം
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രാജേുടുംബത്തിനറ് ആവശ്യമായ തുണതിത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാേതിപ്പതിക്ുന്

തതിനായതി ചതിറക്ൽ രാജാക്ന്മാര് തമതിഴറ്നാട്ടതിൽ നതിന്റ് ന്ോണ്ുവന് 
പരമ്പരാഗത േരേൗശല സംഘമായ സാലതിയ സമുോയത്തിൽന്പ്പട്ടവരാണറ് 
ന്നയറ്ത്ുോര്. അവര്ക്റ് ഭൂമതിയും അടുത്ുള്ള കക്ഷതതങ്ങളതികലക്ുള്ള തപകവ
ശനവും നൽേതി. അവര് േണ്ണയൂരതിലുടനീളം വ്യത്യസറ്ത ന്നയറ്ത്റ് ന്തരുവുേൾ 
സ്ാപതിച്ടു. േണ്ണയൂര് പട്ടണത്തിൽ നതിന്റ് 8 േതികലാമീറ്ര് അേന്ലയുള്ള അത്
രത്തിലുള്ള ഒരു ന്നയറ്ത്റ് ന്തരുവാണറ് അഴീകക്ാടറ് പേത്റതി തഗാമം. ഈ 
തഗാമത്തിലുള്ളവര്ക്റ് ന്നയറ്ത്റ് അവരുന്ട ജീവതിതത്തിന്റെ ഭാഗമായതിരുന്ു. 
"േണ്ണയൂര് കതേപ്പറ്" ഹതിറ്ായ 1960-80 ോലഘട്ടത്തിൽ വ്യവസായം േുതതിച്ടുയര്ന്ു. 
ഇകപ്പാൾ, അകഞ്ചാ ആകറാ േുടുംബങ്ങൾ മാതതമാണറ് പേത്റതി ന്നയറ്ത്റ് ന്ച
യ്യടുന്തറ്.

The handloom industry in Kannur district dates back to the 16th century, al-
though it became popular only in the 19th century. The weavers belonged to 
Saliya community, a traditional artisan group, who were brought from Tamil 
Nadu by the Chirakkal kings for producing fabric needed for the royal family. 
They were given land, and access to nearby temples. Their settlement led to 
the establishment of different weaving theruvus [streets] across Kannur. 
Azhikode Handloom Village is one such weaving street in Kannur district, 
located 8 kms from Kannur town. In this village, weaving was part of their 
life.  The industry enjoyed a period of boom during 1960-80 when “Kannur 
Crape” was a hit. Now, only five to six families are involved in handloom 
weaving and most of them work for Hantex, where they supply fabric for 
school uniforms.



കക്ുളങ്ങര മസട്�ശിദട്
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േണ്ണയൂരതിൽ നതിന്റ് 7 േതികലാമീറ്ര് വടക്റ് വളപട്ടണത്ാണറ് േക്ുളങ്ങര 

മസറ്ജതിേറ് സ്തിതതി ന്ചയ്യടുന്തറ്. സാധാരണ കേരളീയ വാസറ്തുവതിേ്യാ പശ
ലതിയതിലാണറ് ഇതറ് നതിര്മ്മതിച്തിരതിക്ുന്തറ്, എന്ാൽ ചതില അറബതി ഘടേങ്ങളടും ഉൾ
ന്പ്പടുത്തിയതിട്ടടുണ്റ്. അതതിന്റെ ഉത്ഭവവുമായതി ബന്ധന്പ്പട്ട രണ്റ് വ്യത്യസറ്ത േഥ
േളടുണ്റ്. ഇന്ത്യയതികലക്റ് യാതത ന്ചയറ്ത ആേ്യോല കപര്ഷ്യൻ പണ്ഡതിതന്മാരതിൽ 
ഒരാളായ മാലതിേറ് ഇബറ്നു േതിനാറുമായതി ഈ പള്ളതി ബന്ധന്പ്പട്ടതിരതിക്ുന്ു. 14-ആം 
നൂറ്ാണ്തിന്ല മുസ്ീം പണ്ഡതിതനും യാതതതിേനുമായ ഇബറ്ൻ ബത്ൂത്യുന്ട 
ഡയറതിക്ുറതിപ്പുേളതിൽ, ഇസ്ാം മതം സവേീേരതിച് കോലത്തിരതി രാജവംശത്തിന്ല 
ഒരു രാജാവാണറ് മസറ്ജതിേറ് നതിര്മ്മതിച്ന്തന്ും അവതിടന്ത് തപഥമ ഖാസതി സയ്യതിേറ് 
അബൂബക്റതിനറ് അകദേഹം എലൊ സൗേര്യങ്ങളടും ന്ചയറ്തുന്ോടുത്തായും 
പരാമര്ശമുണ്റ്. മകനാഹരമായ േുളം, പുരാതന മതിനാരം, മുസ്ീം സന്യാസതിയുന്ട 
േര്ഗ, അതതിന്റെ ആേര്ഷണീയമായ പരമ്പരാഗത വാസറ്തുവതിേ്യ എന്തിവ തപസം
സനീയമാണറ്. സംസ്ാനന്ത് ഏറ്വും പുരാതനമായ മതിനാരങ്ങളതിന്ലാന്ാണറ് 
ഈ പള്ളതിയതിലുള്ളതറ്.

The Kakkulangara mosque is situated at Valapattanam, 7 kms north of Kan-
nur. It was built in typical Kerala architectural style but incorporated some 
Arabic elements too. There are two different stories associated with its ori-
gin. To some, the mosque is connected to Malik Ibn Dinar, one of the earliest 
Persian scholars to travel to India. To others, who are familiar with the diary 
notes of Ibn Battuta (the 14th century Muslim scholar and traveller), the 
mosque was built by a king of the Kolathiri dynasty who converted to Islam. 
It is also mentioned that he accorded all facilities to Sayyid Abubakr, the 
first Qazi of the place. Visit this mosque to admire its picturesque location, 
beautiful pond, ancient minaret, the dargah of Muslim saint and its impres-
sive traditional architecture.  The mosque has one of the most ancient min-
arets in the state.




