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െടക്കുെയാണ്ച്. ഭാഷ, ോഹിത്യം, േയംസ്ാരയം എന്നധീ സമഖെ
േില് നടക്കുന്ന പഠന-ഗസവഷണ�ങ്ങള് അക്ാദമിെ േമൂഹ
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ച’യുകട പ്രഥമക്യം. ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാേസമഖയിക ഗസവഷ
ണപ്രവര്തേനങ്ങള്ക്കു്ച് ഊര്ജയം പെരാന് ഈ പ്രേിദ്ധീെരണ
തേിനാവകമന്ന പ്രതധീക്സയാകട,

മുഹമ്മദ് ബഷീര് കെ.കെ.
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ഫ�ോെ് ഫ�ോര് പഠനങ്ങളുകെ 
രോഷ്ടീയം

വ്വസ്ാപിതവയം പരമ്പരാഗതവമായ ഘടനയ്ക്കുള്ളില്നിന്നു 
സവര്കപടാതേ വിഷയകമന്ന നിയ്കാണ്ച് ഇന്നുയം സ�ാകസാര് പരി
ഗണിക്കപ്പടുന്നത്ച് എന്നത്ച് വസ്തുതയാണ്ച്. അക്ാദമിെവയം �ഹുേ
നവല്ക്രിക്കപ്പട്ടതുമായ വ്ത്സ്ത ഇടകപടലുെള് ഈ സമഖയില് 
നടക്കുന്നുകണ്ങ്ിലുയം, വവജ്ാനിെമായി നടക്കുന്ന അസന്വഷണ
ങ്ങള് ശ്ദ്ിചാല് സ�ാദ്്കപ്പടുന്ന ൊര്മാണിത്ച്. ഏറ്വയം അടുതേ
ൊതേ്ച്പുറത്തുവന്ന ‘നമ്മുകട അനുഷ്ാനെെള്’ എന്ന പുസ്തെതേി
കന് അവതാരിെയില് പി.വി. കൃഷ്ണന്നായരുകട ഒരു നിരധീക്ണയം ഈ 
രധീതി പിന്തുടരുന്നതിന്ച് ഉദാഹരണമായി എടുക്ായം. പഴയമനസ്ാകട, 
അനുഭവജ്ാനസതോകട, പ അറിവെളുയം സശഖരിച്ചു പുസ്തെയം 
എഴുതിയ െരാട്ട്ച് പ്രഭാെരകന അഭിനന്ിക്കുെയാണ്ച് അസദേഹയം1 ഇത്ച് 
മയാേതേില് മാത്മല്ല; നാസടാടിവിജ്ാനധീയതേികന് തുടക്യം 
മുതല് അ്ര്സദശധീയമായി നിനില്ക്കുന്ന വ്വഹാരരധീതിയാണ്ച്. 
യഥാര്ത്ഥതേില് ആധുനിെൊതേ്ച് സൃഷ്ിക്കപ്പട്ട മറ്റു വിജ്ാ
നശാഖെള്ക്്ച് ഉണ്ായിരുന്ന ആധിൊരിെതയുയം ശാസ്തധീയതയുയം 
വേകര വവെിയാണ്ച് സ�ാകസാര് പഠനങ്ങള്ക്്ച് ഭിചകതന്നുയം 
ൊണായം. നരവയംശശാസ്തയം, ോമൂഹിെശാസ്തയം, തുടങ്ങിയവയില് നിന്ന്ച് 
സവറിട്ട അസ്തിത്വയം ഇതിന്ച് ഭിചത്ച് പരമ്പരാഗതമായ നിര്വെനകതേ 
വെകയാഴിഞ്ഞതിനു സശഷമാണ്ച്. പഴങ്ഥെളുയം പഴക്ാല്ലുെളുയം വിട്ടു 

1.നമ്മുകട അനുഷ്ാനെെള്, െരാട്ട്ച് പ്രഭാെരന്, 2014
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േനെധീയമായ എ്ികനയുയം സ�ാകസാറികന് പരിധിയില് ൊണുന്ന 
രധീതി വികയാരേസവാേയം ഈ ജ്ാനശാഖകയ േ്വധീൊര്മാക്ി.

പസക്, വയംശധീയവയം ോതധീയവമായ വിനിമയങ്ങള് സ�ാകസാറിന്ച് 
ഒഴിവാക്ാന് പറ്ാതേതിനാല്, ോമൂഹിെഘടനയില് ഇവ രൂപകപ്പ
ടുതേിയ ധാരണെളുയം മുന്വിധിെളുയം ഈ വിഷയകതേയുയം ഗാഢമായി 
േ്വാധധീനിച്ചു. ആധുനിെതയ്ക്ച് അപരമായി നില്ക്കുന്ന, മകറ്ാരു വാക്ില് 
പറഞ്ഞാല് വിരുദ്മായി നില്ക്കുന്ന, ഒന്നായി സ�ാകസാറയം അതില് 
ഇടകപടുന്നവരുയം മാറി. ോതിവ്വസ്യുകട േഹേവയം അടിസചല്പ്പി
ക്കപ്പട്ടതുമായ നിശ്ചതയുയം േമ്മതവയം സ�ാക്്ച്േധീവിതകതേയുയം 
െെകേയുയം ആധുനധീെരണ പ്രക്ിയെേില് നിന്നുയം ഒഴിവാൊന് സപ്രരി
പ്പിച ഘടെങ്ങോണു്ച്. ഇതിന്ച് വിരുദ്മായ െനങ്ങകേ തനിമയുകടസപ
രില് മാത്മല്ല, വിപണിയുകട സപരിലുയം അെറ്ിനിര്ത്തുന്ന രധീതി ഇന്നുയം 
േേധീവമാണ്ച്. നമ്മുകട അനുഷ്ാനെെള് സ്പരമായി േവിസശ
ഷമായി ഉറപ്പിക്കപ്പട്ടത്ച് വിശ്വാേവയം ആരാധനെളുമായി �ന്ധകപ്പ
ട്ടതാകണന്നുയം ൊണായം. ഇവകയ ഘടനാപരമായി പുനക്മധീെരിക്ാന് 
െഴിയാതേിടസതോേയം ൊയം നിശ്ചിതമായ ോമൂഹിെ ഭാവനെകേ 
പുനഃസൃഷ്ിക്കുന്ന ഒന്നായി നാസടാടിെെളുയം നാസടാടിവിജ്ാന
വയം മാറയം എന്ന ൊര്തേില് തര്ക്മുണ്ാവില്ല.അവതരണെയുകട 
ആഖ്ാനപ്രസദശയം ഇന്നുയം വിയ മാറ്ങ്ങള് ഒന്നുയം കൂടാകത നിനി
ല്ക്കുന്നു എന്ന്ച് കപാതുസവ പറയാകമങ്ിലുയം, ആ്രിെവയം അനിവാര്
വമായ പരിണാമങ്ങള് േയംഭവിക്കുന്നുണ്്ച്. ൊണിെളുകട �ാഹു്യം, 
ോസങ്തിെവയം ആധുനിെവമായ മാദ്്മങ്ങളുകട ഉപസയാഗയം, അവത
രണതേിക േമയക്മധീെരണയം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങോയ ൊരണങ്ങള് 
ആണ്ച് ഈ മാറ്തേിനുപിന്നികന്നു ൊണായം.പഴയ മട്ടില് ധ്ാനാത്മ
െമല്ല �ഹു േ്വരമാണ്ച് ഇന്ന്ച് കപരുങ്േിയാട്ടയം സപാലുള്ള െെളുകട 
അവതരണകമന്ന്ച് ഇ. പി. രാേസഗാപാന് നിരധീക്ിക്കുന്നുണ്്ച്2. ആധു
നിൊന്ര സെരേധീയേമൂഹതേികന് ഘടനാപരമായ പുനര്വിന്ാേ
ങ്ങള് തധീര്ചയായുയം െെേില് േയംഭവിക്കുന്നുണ്്ച്. എന്നാല് നമ്മുകട 
പുതുൊപഠനങ്ങള് ഇവകയ എത്മാത്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്്ച് എന്നത്ച് 
വിമര്ശനാത്മെമായി പരിസശാധിസക്ണ്തുണ്്ച്.

2. നാട്ടറിവയം വിസമാെനവയം, ഇ. പി. രാേസഗാപാന്, പുറയം.27
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െ� : സ്�വം െോ�വം
‘ൊസൃഷ്ിയുകട ഉറവിടയം’ എന്ന പ്രഖ്ാതപ്ര�ന്ധതേില് മാര്ടിന് 

ഹയ്ച്ഡഗര്, പ്രദര്ശന ശായിസക്്ച് മാറ്കപ്പടുന്നസതാകട ഒരു ൊ
സൃഷ്ിക്്ച് അവയുകട േ്വ്യം സാെയം നഷ്കപ്പടുന്നു എന്ന്ച് നിരധീക്ിക്കു
ന്നുണ്്ച്. എന്നാല് െകയ മറ്റു ോഹെര്ങ്ങേില് നിന്ന്ച് സവര്കപടുതേി 
െണ്ാല് അത്ച് ൊസൃഷ്ി തകന്നസയാ എന്നുയം അതികന് പൂര്ണ്ണതയി
ലുയം േയംശയമുണ്ാകുയം. ഈ വവരുദ്്യം ൊെി്െകേ എക്ാത്തുയം, 
വിസശഷിച്ചുയം ഉതേരാധുനിെൊത്തുയം പിന്തുടരുന്ന േമേ്യാണ്ച്. 
േ്വ്യം േതേയില് നിന്നുള്ള െയുകട ഈ മാറ്യം, െരിത്പരവയം മനു
ഷ്േമുദായതേികന് വിൊേവയം കൂടിസെര്ന്നുള്ള വിനിമയങ്ങളുകട 
ഭാഗയംകൂടിയാണ്ച്. സ്വയം ൊവയം നിശ്ചമല്ലാതേ ൊസതോേയം 
അതു തുടരുെയുയം പുതിയ അര്ത്ഥങ്ങള് ഉത്ച്പാദിപ്പിക്കുെയുയം കെയ്യുയം. 
യഥാര്ത്ഥതേില് അവതരണ െെള് അരസങ്ങറന്ന സ്തേിന്ച് അവ 
വിനിമയയം കെയ്യുന്ന അര്ത്ഥതേിലുയം മൂ്ങ്ങേിലുയം പ്രധാനകപ്പട്ട പങ്കു
കണ്ന്നാണിത്ച് ൊണിക്കുന്നത്ച്. സ്ൊ വിമുക്തമായ േതേസയാ 
വിന്ാേസമാ െെള്ക്ികല്ലങ്ില് പിന്നധീട്ച്, പ്രശ്നവല്ക്രണയം സനരി
ടുന്നത്ച് ഈ ഭൗതിെോഹെര്ങ്ങള് തകന്നയായിരിക്കുയം. വിവിധ 
തരതേിലുള്ള അധിൊരങ്ങോല് �ന്ധിതവയം സൂക്ഷ്മവയം സ്ഥൂവമായ 
നിര്ണ്ണയങ്ങള് േ്വാധധീനിക്കുന്നതുമായ മണ്ഡമാണിത്ച്. വസരണ്വയം 
േ്വൊര്വമായ ഇടങ്ങേില് അരസങ്ങറന്ന െെളുയം തുറന്നതുയം �ഹുേ
നവല്ക്രിക്കപ്പട്ടതുമായ സവദിെേില് അരസങ്ങറന്നവയുയം തമ്മിലുള്ള 
വ്ത്ാേയം, വശിെേില് മാത്മകല്ലന്ന്ച് ഏകതാരാള്ക്കുയം അറിയായം. 
ഇവികട തുറവി േ്വാതന്ത്ര്കതേയുയം അടഞ്ഞ ഘടന അധിൊര�ന്ധി
തമായ നിയന്ത്രണകതേയുയം ആണ്ച് പ്രതിനിധാനയം കെയ്യുന്നത്ച്. ഇ്്ന് 
ോഹെര്തേിാവകട്ട ഇത്ച് ോതി�ദ്വയം ിയംഗസെന്ദ്രിതവയം ആയ 
വ്വഹാരങ്ങോയി മാത്യം പരിമിതകപ്പടുന്നു. ക്ാ്ിെ്ച് – സ�ാക്്ച് വിഭ
േനങ്ങളുയം ഇപ്പറഞ്ഞ ോമൂഹിെവയം സ്പരവയം ആയ േവിസശഷത
െള് കൂടി ഉള്കക്ാള്ളുന്നതാകണന്നതുയം പുതിയ ൊര്മല്ല.

നിയതവയം ഘടനാപരവമായ സ്േങ്ല്പങ്ങേില് നിന്ന്ച് ഇക്ാ
കതേത്തുസമ്പാള് പ്രതധീതി സാെതേികന് അനിയതമായ സ്
സ�ാധതേിസക്്ച് ോസങ്തിെവിദ് മനുഷ്കര കൊണ്ടു സപാകുന്നു. 
കൂടാകത സാെതോെമാനയം േയംഭവിച്ചുകൊണ്ിരിക്കുന്ന നിയമവി
സധയവയം അല്ലാതേതുമായ കുടിസയറ്ങ്ങളുയം അഭയാര്ഥിപ്രവാഹങ്ങളുയം 
അതിര്തേിെള് തകന്ന മാറ്ിവരക്കുെയുയം പഴയ സാെസ�ാധകതേ 
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പുനര്നിര്വ്വെിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. ൊവതരണയം ശിക്ിതസമാ 
നിശ്ചിത നിയമങ്ങള്ക്കു വിസധയസമാ ആവാകത മറ്റു ക്്ങ്ങള്ക്കു
ള്ള ഉപാധിയായി മാറന്നതുയം ൊണായം. േമധീപൊതേ്ച് േപ്പാന് േന്
ര്ശിച ഇ്്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുകതേ പാരമ്പര് വാസദ്ാപെരണ 
ങ്ങള് വായിക്കുെയുയം വ്ാവോയിെവയം നയതന്ത്രപരവമായ പുതിയ 
െരാറെള് ഉറപ്പിച്ച് ഇരു രാേ്ങ്ങള്ക്ിടയിക �ന്ധയം ശക്തികപ്പടു
തേിയതുയം മാദ്്മങ്ങേിലൂകട നമ്മള് െണ്ടു. െയ്ക്കുയം അതികന് അവതര
ണതേിനുയം മുന്പില്ലാതേ വിധതേിലുള്ള അര്ത്ഥവയം ക്്വയം ഉകണ്
ന്നാണിത്ച് ൊണിക്കുന്നത്ച്. വിസദശ അതിഥിെള്ക്്ച് മുമ്പില് നമ്മുകട 
പാരമ്പര്െെള് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുയം സാെരാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മിലുള്ള 
മത്സരസവദിെേില് േ്വ്യം ൊരൂപങ്ങള് വിവിധ രാേ്ങ്ങള് പ്രദര്ശി
പ്പിക്കുന്നതുയം െയുകട നിയതമായ ക്്ങ്ങേില് നിന്നു മാറിനിന്നു 
കൊണ്ാണ്ച്.ഈ സ്ങ്ങകേല്ലായം തുറന്നതുയം �ഹുേനവല്ക്രിക്
കപ്പട്ടതുമാണ്ച് എന്നതസത് ശ്സദ്യയം.

നാഗരിെവയം പരിഷ്കൃതവമായ ഇടങ്ങേിസക്കുള്ള മാറ്യം, െധീഴാേ 
േമൂഹങ്ങകേ േയം�ന്ധിചിടസതോേയം വിസമാെനാത്മെയം കൂടിയായി
രുന്നു. വയലുെേില് നിന്ന്ച് സ്കൂളുെേിസക്കുയം കതാഴില്ശാെേിസ
ക്കുയം ഉള്ള പരിവര്തേനയം െരിത്തേില് ഉണ്ാക്ിയ പിേര്പ്പ്ച് എത് 
അഗാധമാണ്ച്? യഥാര്ത്ഥതേില് �ഹുേനേയംസ്ാരതേികന് വിൊേയം 
തുറന്ന മാര്ക്റ്റുെളുയം െേിസ്ങ്ങളുയം ഒകക് സെര്ന്ന ഇടങ്ങേില് 
നിന്നായിരുന്നുകവന്ന്ച് ആന്ദ്രിയ ഹുവേകനസപാലുള്ള ോയംസ്ാരിെവി
മര്ശെന് നിരധീക്ിചിട്ടുണ്്ച്3. ഗ്ാമങ്ങകേ ഗാന്ധി എത് മഹത്വവല്ക്കരി
ചാലുയം അത്ച് ഇടുങ്ങിയതുയം െനാത്മെത ഇല്ലാതേതുമായ ോതിെളുകട 
കൂടാരമാകണന്ന്ച് അയംസ�ദ്ച്െര് പറഞ്ഞതികന്യുയം ൊരണമിതാണ്ച്. 
സ�ാക്്ച്േധീവിതയം ഗ്ാമധീണമാകണന്നുയം അത്ച് ോയംസ്ാരിെ േ്വത്വതേി
കന് നിശ്ചതെേില് ഉറച്ചുസപായതാകണന്നുയം ഉള്ള പൂര്വ്വധാരണെള് 
നമ്മുകട അക്ാദമിെ്ച് പണ്ഡിതര് ആവര്തേിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത്ച് ചുറ്റുപാടുമു
ള്ള മാറ്ങ്ങകേ നിസഷധിക്കുന്നതിന്ച് തു്മാണ്ച്. തധീര്ചയായുയം െനര
ഹിതമായ േമുദായങ്ങകേ ഭാവനകെയ്തു കൊണ്ാണ്ച് ഈ സപാകക്ന്നുയം 
നി്യംശയയം പറയായം. െല്പിതവയം വസരണ്വമായ ആശയാവിെ
േില് നിന്നു മാറി ോയംസ്ാരിെവയം അക്ാദമിെവമായ സ�ാക്്ച്പഠന
ങ്ങള് പുതിയതുറസ്സുെേിസക്്ച് പ്രസവശിസക്ണ്തുണ്്ച്.

3. െള്ചറല് സ്റ്റഡധീേ്ച്, േിസമാണ് ദുറിങ്ങ്ച് ( എഡി.) പുറയം. 194
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നോടും ന�രവം : മോറുന്ന സമീപനങ്ങള്

പരിഷ്കൃതിക്്ച് ഏതില് നില്ക്കുന്ന ഒന്നായി ഗ്ാമങ്ങകേ േങ്
ല്പിക്കുെയുയം, വനേര്ഗിെവയം െേങ്മില്ലാതേതുമായ േധീവിതങ്ങ
ളുകട ആസഘാഷസവദിയായി അവകയ നിനിര്ത്തുെയുയം കെയ്യുന്ന 
രധീതിയാണ്ച് നമ്മുകട ോഹിത്വയം ഒട്ടമിക് െെളുയം പിന്തുടര്ന്നി
രുന്നത്ച്. നാസടാടിേ്വത്വങ്ങള് േ്വാഭാവിെമായുയം േധീവിതപശ്ചാതേ
മാക്കുന്നതുയം ഈ ഗ്ാമങ്ങകേതകന്ന. ഇവികടയാണ്ച് കെ. പാനൂര് 
‘സെരേതേിക ആഫ്ിക്’യില് ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്ന നിഷ്കേങ്രുയം 
നിര്സദോഷിെളുയം വസരണ് വെസയറ്ക്ാരുകട ഇരെളുമായ ആദിവാേി 
എന്ന േ്വത്വയം ഉറപ്പിക്കപ്പടുന്നതുയം അതികന ആധുനിെ േമൂഹയം എതി
ര്പ്െള് ഇല്ലാകത േ്വധീെരിചതുയം. വള്ളിയൊവിസാ െി ഊരുക്കൂട്ട
ങ്ങേിസാ അതുമകല്ലങ്ില് വ്വസ്ാപിത പാര്ട്ടിെളുകട േസമ്മേങ്ങ
േിസാ മാത്യം നാമമാത്മായ ോന്നിദ്്മായി ആദിവാേിെെളുയം 
അവരുകട ശബ്ദങ്ങളുയം മാറി. ‘നാടുഗദേിെ’ സപാലുള്ള നാടെങ്ങള് സെര
േതേികന് കതരുവെകേയുയം പിന്നധീട്ച് പാഠപുസ്തെങ്ങകേയുയം അങ്രിച്ചു.
ഒസട്ടകറ ഗസവഷണ പ്ര�ന്ധങ്ങള് ആദിവാേിെളുകട െെകേക്കുറിച്ചുയം 
േയംസ്ാരകതേക്കുറിച്ചുയം ഉണ്ായി.ഇവയില് മിക്തുയം ോമൂഹിെശാസ്ത
തേികന്സയാ നാസടാടിവിജ്ാനധീയതേികന്സയാ വേദ്ാ്ിെ പരി
െല്പനെള് പ്രസയാേനകപ്പടുതേിയവ ആയിരുന്നു. പഠനവിഷയയം 
എന്ന നിയ്ക്കുയം ോയംസ്ാരിെ സൂെെയം എന്ന തരതേിലുയം ആധുനിെേ
മൂഹതേിനാല് അടയാേകപ്പട്ട ആദിവാേിെകേക്കുറിച്ച് ഇവ ഉത്ച്പാ
ദിപ്പിച മൂ്സ�ാധയം എ്ായിരുന്നു എന്നാസാെിക്കുെ. ഈയടുതേ 
ൊതേ്ച്, സമാഹന്ാല് അവതരിപ്പിച െഥാപാത്യം ‘അട്ടപ്പാടിെള് 
ലുലുമാേില് െയറിയ സപാക’ എന്ന ഡയസാഗ്ച് പറഞ്ഞസപ്പാള് 
സെവയം േനപ്രിയ േിനിമയുകട വ്വഹാരമായി മാത്യം അവകയ െണ്ാ
ല്സപാകര എന്ന തരതേിാണ്ച് സോഷ്ല് മധീഡിയാെേില് െര്ചെള് 
ഉണ്ായത്ച്. ഇവികടയുയം ആദിവാേിേ്വത്വകതേ വനയം എന്ന പവിത്വയം 
േയംരക്ിക്കപ്പകടണ്തുമായ സ്വമായി മാത്യം സെര്തേ്ച്ൊണാ
നുള്ള നയു േനസറഷന് സ�ാധമാണ്ച് കവേികപ്പടുന്നത്ച്. അരനിമിഷയം 
െറന്റു നിന്നാല്, ഒരു മിനിട്ട്ച് ട്ാ�ിെ്ച് സ്ാക്ില് കപട്ടാല് േധീവിതയം 
അപ്പാകട തുഞ്ഞു എന്നു വിൊരിക്കുന്ന മയാേി മദ്്വര്ഗ കപാതു
സ�ാധമാണ്ച് ആദിവാേിെള് പ്രകൃതിയുകട േയംരക്െരാവെ എന്ന 
ൊല്പനിെവയം മസനാഹരവമായ െി്െേില് അഭിരമിക്കുന്നത്ച് എന്ന 
വവരുദ്്യം നിനില്ക്കുന്നു. േമുദായങ്ങകേയുയം അവയുകട ോസ്ാ
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രിെേ്വത്വകതേയുയം േയം�ന്ധിച്ചു വസരണ്ന് പുര്ത്തുന്ന സ്സ�ാ
ധതേികന് നിശ്ചതയാണ്ച് ഇതേരയം ഉദാഹരണങ്ങേില് ൊണുന്നത്ച്. 
സ�ാകസാര് പഠനങ്ങള് ഈ െനരാഹിത്കതേ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കു
െയാണ്ച് കെയ്യുന്നകതന്നുയം പറയായം.

ോയംസ്ാരിെ സൂെെങ്ങള് എന്ന നിയ്ക്കുയം േമുദായതേികന് െനാ
ത്മെതകയ കവേികപ്പടുത്തുന്ന തരതേിലുയം ശ്ദ്ിക്കപ്പസടണ് െി ദൃശ്
ങ്ങള് ആദിവാേിെള് തിരുവന്പുരതേ്ച് നടത്തുന്ന നില്പുേമരതേില് 
ൊണായം. വയനാട്ടിക പനവല്ലിയില് നിന്ന്ച് സെരേതേികന് തസ്ാ
നമായ തിരുവന്പുരസതേക്കുള്ള ആദിവാേിെളുകടയുയം േി.കെ. 
ോനുവികന്യുയം മാറ്യം സെരേതേിക പ്രസക്ാഭെരിത്ങ്ങേിക േമാ
നതെള് ഇല്ലാതേ ഏടാണ്ച്. ‘നിഷ്കേങ്രായ, സ�ാക്കുെള്’ ആധുനിെ 
േമൂഹതേിസക്കുയം സ്സതേക്കുയം പ്രസവശിച േന്ര്ഭയം കൂടിയായി
രുന്നു 2002 മുതല് തിരുവന്പുരത്തു നടന്ന വ്ത്സ്ത േമരങ്ങള്.
നഗരയം ആദിവാേിെള്ക്്ച് അന്മാകണങ്ിലുയം, േധീവിതതേികന് അനി
വാര്തെള്, ആധുനിെ േനാധിപത്േമൂഹതേികന് നധീതിസെടുെള് 
ഒകക്യാണ്ച് ആദിവാേിെകേ ഈ നഗരഭൂപടതേില് സ്ാനകപ്പടു
തേിയത്ച്. താല്ക്കാിെമാകണങ്ിലുയം േ്വത്വവവവിദ്്ങ്ങളുകട പ്രൊശ
നസവദിയായി, െെളുകടയുയം പാട്ടുെളുകടയുയം ആവിഷ്കാര മണ്ഡമായി, 
അതിനുമപ്റയം �ഹുേനവല്ക്രിക്കപ്പട്ട പ്രസക്ാഭ അരങ്ങായി ആദി
വാേിെളുകട നില്പുേമരയം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സവദിയില് പാട്ടുപാടു
ന്നവരുയം ആടുന്നവരുയം കെണ്കൊട്ടുന്നവരുയം ഒകക്യുണ്്ച്. ൊപാരമ്പ്
രസമാ നിശ്ചിതമായ കമയ്ച് വഴക്സമാ അനുഷ്ാനപരമായ ൊര്ക്ശ്സമാ 
ഒന്നുമല്ല മറിച്ച്; നാഗരിെവയം �ഹുേ്വരവമായ തുറ്ിസക്്ച് േ്വ്യം 
അവതരണങ്ങകേ മാറ്റുന്ന ആധുനിെധീെരണമാണ്ച് ആദിവാേിെേില് 
േയംഭവിചിരിക്കുന്നത്ച് എന്നു ൊണായം. ആദിവാേി അനുഷ്ാനങ്ങേില് 
ൊണുന്ന സവഷങ്ങേല്ല നാഗരിെതയുമായി സനരിട്ടു േയംവദിക്കുന്ന ശരധീര 
ഭാഷയുയം അപരത്വകതേ കുടകഞ്ഞറിയുന്ന വിനിമയസ�ാധവമാണ്ച് 
നായം അവികട ൊണുന്നത്ച്. അധധീശേങ്ല്പങ്ങള്ക്കു പുറത്തു നടക്കു
ന്ന ഇതേരയം മാറ്ങ്ങള് ഔസദ്ാഗിെ മാദ്്മങ്ങേിസാ ോയംസ്ാരിെ 
വിശെനങ്ങേിസാ ോന്നിദ്്മാവാറില്ല. ‘സാെതേിക പ 
ആദിവാേി േമൂഹങ്ങളുയം വയംശനാശതേിന്ച് ഇരയായത്ച് അധധീശത്വഭൂ
പടങ്ങോല് േ്വത്വയം മറയ്കകപ്പടുെസയാ പ്രതിനിധാനഹിയംേക്്ച് വിസധ
യമാവെസയാ കെയ്തതിലൂകടയാണ്ച്. ഈ വിധിയില് നിന്നുയം കുതറി
മാറാന് ശ്മിക്കുന്ന പ്രാ്വല്കൃതേമൂഹങ്ങള് അധിൊരഭാഷണ 
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വ്വസ്ക്്ച് ഉള്കക്ാള്ളാനാവാതേ കെറസാെങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചുകൊ
ണ്്ച് അതിേധീവന തന്ത്രങ്ങള് രൂപകപ്പടുത്തുന്നു എന്ന നിരധീക്ണയം4 
ഇതിസനാട്ച് സെര്ത്തു വായിക്ായം.

ഇതേരയം ൊഴ്ചെള് പുതുമയകല്ലന്നുയം പേന്ര്ഭങ്ങേിലുയം സെരേധീ
യേമൂഹയം, അവതരണതേികന് വിവിധരൂപങ്ങകേ െണ്ിട്ടുകണ്ന്നുയം 
സവണകമങ്ില് വാദിക്ായം. കപാതുസവദിയില് ചുവടുകവച മുന്മന്ത്രി പി. 
കെ. ശ്ധീമതിടധീചറയം, ചൂലുെളുമായി കേക്സട്ടറികയറ്്ച് വേഞ്ഞ സ്തധീ 
വിസമാെനപ്രവര്തേെരുയം, മറസഡാണകക്ാപ്പയം ചുവടുകവച രഞ്ിനി 
ഹരിദാസുയം ഒകക് കപകട്ടന്ന്ച് ഓര്മ്മയിസക്്ച് വരുയം. കപാതുസ�ാധ
തേില് ശക്തമായ ആണാധിപത്വയം, സവദിെകേക്കുറിച്ച് നിനി
ല്ക്കുന്ന പാരമ്പര്ധാരണെളുയം ഇതേരയം േന്ര്ഭങ്ങേില് കെറതായിട്ട്ച് 
ഉയുന്നതുയം ൊണായം. എന്നാല് ആദിവാേിെളുകട അവതരണങ്ങളുയം 
ഇവയുയം തമ്മിലുള്ള മൗിെമായ വ്ത്ാേയം, ഇപ്പറഞ്ഞവര്കക്ാന്നുയം 
സ്പരമായ മുന്വിധിെളുയം നിയന്ത്രണങ്ങളുയം ഇകല്ലന്നു തകന്നയാണ്ച്.
ോതി�ദ്വയം ിയംഗപരവമായ അതിരുെകേ സഭദിക്ാന് െഴിഞ്ഞ 
ോമൂഹിെഗണതേിലുയം ോയംസ്ാരിെ സ�ാദ്്ങ്ങേിലുയം സെരേതേിക 
െധീഴാേരുയം ദേിതരുയം പിന്നാക്രുയം ഉള്കപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നതികന് 
കതേിവാണ്ച് എ. എേ്ച്. അേിത്ച്കുമാര് േയംവിധാനയം കെയ്ത ‘ത്ധീഡി 
സ്റ്റധീരിസയാ ൊസ്റ്റു്ച് ’ എന്ന സഡാെയുകമന്റി. ൊമണ്ഡതേില് കെണ് 
പഠിക്ാകനതേി ോതിയുകട സപരില് പ്രത്ക്തേില് അകല്ലങ്ിലുയം 
ഒഴിവാക്കപ്പട്ട നിതധീഷയം, അശുദ്ിയുണ്ാകുകമന്ന ൊരണതോല് 
തൃശൂര്പൂരതേില് സമേയം വായിക്ാന് ഇന്നുവകര െഴിയാതേ പൂസക്ാട്ച് 
െന്ദ്രനുയം, നാടന്പാട്ടുൊരി പ്രേധീത ൊക്കുടിയുകട ആധുനിൊവത
രണകതേകുറിച്ചുള്ള കപാതുവിമര്ശനവയം എല്ലായം ഈ സഡാെയുകമന്റി 
െര്ചകെയ്യുന്നു. െയുകട സ്പരമായ നിര്ണ്ണയങ്ങള് മാറാതിരി
ക്കുന്ന ൊസതോേയം അധധീശത്വവയം വിസവെനങ്ങളുയം തുടരുകമന്നാണ്ച് 
ഇവരുകട അനുഭവങ്ങള് പറയുന്നത്ച്.

നവമോദ്്യമങ്ങള്: ഇഫമജം യോഥോര്ത്്യവം
ഏകറ വവരുദ്്യം സതാന്നാവന്ന ഒന്നാണ്ച് നവമാദ്്മങ്ങളുയം നാസടാ

ടിവിജ്ാനധീയവയം തമ്മിലുള്ള �ന്ധയം. േനാധിപത്പരമായ േയംവാ
ദങ്ങളുകട ഭാവി നവമാദ്്മങ്ങേില് നിന്ന്ച് സവറിട്ട്ച് ആസാെിക്ാ
നാവാതേ വിധയം സാെയം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന്ച് വിൊരിക്കുന്നവര് 

4. മകറ്ാരു േധീവിതയം ോദ്്മാണ്ച്, കെ.കെ. �ാബുരാേ്ച്, പുറയം. 13
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ഏകറയുണ്്ച്. എന്നാല് നിശ്ചിത വ്ക്തിെളുയം അവരുകടആശയ പങ്ാ
േിെളുയം ഒന്നിക്കുന്ന മിതേിക്ല് ആയ സാെതേികന് പരിമിതിെള് 
കവ�്ച് സാെതേിന്ച് ഉകണ്ന്നു വിയിരുത്തുന്നവരുയം ഉണ്്ച്. തധീര്ചയാ
യുയം,ഇത്ച് ഗൗരവമായ െര്ച അര്ഹിക്കുന്ന വിഷയയം തകന്നയാണ്ച്.
എന്നാല് ഘടനാപരയം മാത്മല്ല, ോമൂഹിെമായ ഉള്ളടക്യം കൂടി ഈ 
മാറ്ങ്ങള്ക്കു പിന്നിലുകണ്ന്നു ൊണായം. െെകേ േയം�ന്ധിചാെ
കട്ട, സാെവ്ാപെമായ േ്വധീൊര്ത െിട്ടുന്നതില് മാദ്്മപരമായ 
മാറ്യം പ്രധാന പങ്്ച് വഹിചിട്ടുമുണ്്ച്. കൂടിയാട്ടവയം കതയ്യവയം അ്ര്സദേ
ശധീയ ൊനലുെേിലൂകട സനടിയ പ്രേക്തിയുയം അയംഗധീൊരവയം ഓര്ക്ാ
വന്നതാണ്ച്.

വ്വസ്ാപിത മാദ്്മങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുയം ദൃശ്ങ്ങളുയം 
വാര്തേെളുയം എല്ലായം സ�േ്ച്ബുക്്ച്, കവ�്ച് സപാര്ട്ടലുെള്, യുടയൂ�്ച് 
സപാലുള്ള നവമാദ്്മങ്ങേില് ആണ്ച് െര്ച കെയ്യകപ്പടുന്നത്ച്. വേ�ര് 
ആ്ിവിേയം മയാേിയുകട വധഷണിെ േധീവിതതേിന്ച് ഒഴിവാക്ാന് 
പറ്ാതേ ഒന്നായുയം മാറിയിട്ടുണ്്ച്. ഉതേരൊയം, അഴിമുഖയം, ദൂള്നയൂേ്ച്, 
ദില്ലിസപാസ്റ്റ്ച് തുടങ്ങിയ കവ�്ച് സപാര്ട്ടലുെള് മുഖ്ധാര മാദ്്മങ്ങള് 
ഒഴിവാക്കുന്ന ഇടങ്ങേികക്കുയം േമൂഹങ്ങേിസക്കുയം െണ്യം ൊതുയം തുറന്നു
കവച ഇടകപടലുെള് നടത്തുെയുയം സ�േ്ച്ബുക്്ച് സപാലുള്ള നവമാദ്്മ 
കൂട്ടായ്മെള് േയംവാദങ്ങളുകട പുതിയ ോദ്്തെള് തുറക്കുെയുയം കെയ്തി
ട്ടുണ്്ച്. വ്ത്സ്ത അഭിപ്രായങ്ങള് ഇവകയ േയം�ന്ധിച്ച് നിനില്ക്കു
ന്നുകണ്ങ്ിലുയം സെരേതേില് േനാധിപത്തേികന് പുതിയ അഭിപ്രാ
യരൂപധീെരണ മണ്ഡങ്ങോയി ഇവ മാറിയിട്ടുണ്്ച് എന്ന ൊര്തേില് 
തര്ക്മില്ല. ആധുനധീെരണ പ്രക്ിയെളുകട മകറ്ാരു രൂപമായുയം നവോ
മുഹിെതയുകട പുതിയ സവദിയായുയം ഇവകയ ൊണായം. അവതരണ
െെളുകടയുയം പ്രസക്ാഭങ്ങളുകടയുയം ോദ്്തെള് പുതുമാദ്്മങ്ങ 
േിലൂകടയാണ്ച് മിക്സപ്പാഴുയം െര്ചകെയ്യകപ്പടുന്നത്ച്. ആട്ടവയം പാട്ടുയം 
�ഹുേ്വരമായ സ്സതേക്്ച് പ്രസവശിക്കുന്നത്ച് െെകേക്കുറിച്ചുള്ള 
േങ്ല്പങ്ങകേ പുനര്നിര്വ്വെിക്ാന് േഹായിക്കുന്നു.

ോറാ സോേ�്ച്, കെ. അേിത, ധീന മണിസമഖ തുടങ്ങിയ എഴു
ത്തുൊരുയം ആ്ിവിസ്റ്റുെളുയം കെണ്യില് താേമിടുന്ന ദൃശ്യം, ആദിവാേി 
േമരതേികന് പശ്ചാതേതേില് െര്ചകെയ്യുസമ്പാള്, നാഗരിെമായ 
അവതരണതേികന് വ്ത്സ്തമാനങ്ങള് പരിഗണിസക്ണ്ി വരുയം. ഇത്ച് 
യാഥാര്ത്ഥ്ങ്ങേില്നിന്നു അെന്നുനില്ക്കുന്ന കവറകമാരു ഇസമജു മാത്



17മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

മാകണന്ന്ച് ഒറ്സനാട്ടതേില് തകന്ന വ്ക്തമാണ്ച്. ‘നാഗരിെരുയം’ ‘പരിഷ്കൃ
തരു’മായ ഇവര്ക്്ച് ആദിവാേിെസോട്ച് േയംവദിക്കുവാന് അവരിസ
ക്്ച് ഇറങ്ങികചസല്ലണ്തുണ്്ച്. അപരത്വസതോടുള്ള ഈ വെസൊര്ക്ല് 
ഇന്ന്ച് പവിധതേില് ൊണായം.ആദിവാേി ഊരുെേില് കതാപ്പിവച്ചുയം 
ദേിത്ച് സൊേനിെേില് പാേകതോപ്പി അണിഞ്ഞുയം നമ്മുകട രാഷ്ട്രധീയ
സനതാക്ള് നടത്തുന്ന പദയാത്െള് ഇതികന് മകറ്ാരു പെര്പ്പാണ്ച്. 
ഈയടുതേ ൊതേ്ച് െണ് ഏറ്വയം വിയ പെര്ന്നാട്ടമായിരുന്നു പചി
െോല് തുന്നിയ പാവാടെള് ഉടുതേ്ച് വഹസറ്്ച് േയംരക്ണ േമിതി 
തിരുവന്പുരത്തു നടതേിയ പ്രെടനയം. എല്ലാവര്ക്കുയം അറിയാവന്നതു
സപാക സുറിയാനി വക്സ്തവര്ക്്ച് പ്രാമുഖ്മുള്ള ഈ േയംഘടന തസദേ
ശധീയത എന്ന േ്വത്വകതേ ഉറപ്പിക്കുവാന് സവണ്ിയാണ്ച് ഈ സവഷയം
കെട്ടിയകതന്ന്ച് വ്ക്തമാണ്ച്. വയംശധീയവയം പ്രാകൃതവമായ പ്രതധീൊത്മെ 
ഹിയംേയാണ്ച് ഇതേരയം അവതരണങ്ങേില് കവേികപ്പടുന്നത്ച്. വഴിന
ടക്ാനുയം വസ്തയംധരിക്ാനുയം പ്രസക്ാഭങ്ങള് നടസതേണ്ിവന്ന സെരേ
തേില് ഇവ നല്കുന്ന െിഹ്നപരമായ സൂെന നാസടാടിേ്വത്വകതേക്കു
റിച്ചുള്ള ഉതേരാധുനിെ പഠിതാക്ള്ക്്ച് അസന്വഷിക്ാവന്നതാണ്ച്.

മാദ്്മവല്ക്രിക്കപ്പട്ടതുയം, ഏകറ േങ്ധീര്ണ്ണവമായ ഇക്ാതേ്ച് 
അവതരണങ്ങള് േനപ്രിയമായ നിരവധി മാനങ്ങള് ഉറപ്പിച്ചുകൊ
ണ്ടു പഴയ അര്ത്ഥേങ്ല്പങ്ങകേ പുതുക്കുന്നതാണ്ച് നായം ൊണുന്നത്ച്. 
ആധുനിെത, സ�ാകസാര് എന്ന സപരില് പാട്ടുെകേ നാടന് പാട്ടുെ
ോക്ിയുയം കൊല്ലുെകേ പഴക്ാല്ലുെള് ആക്ിയുയം കപാതുേനങ്ങളുകട 
ഭാവനാവ്ാപാരതേികന് ഒരു ഭാഗകതേ നാട്ടുവഴക്കമന്ന േയംവരണ
മണ്ഡതേില് ഒതുക്ിയതായി വിമര്ശനയം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്്ച് 5. ഇന്നാവ
കട്ട, നാഗരിെേമൂഹയം പ ക്്ങ്ങള്ക്്ച് സവണ്ി �ഹുേനമാദ്്
മങ്ങേിലൂകടയുയം നവമാദ്്മങ്ങള് വഴിയുയം അവതരണങ്ങകേ തകന്ന 
പ്രശ്നവല്ക്രിക്കുന്നു. എന്നാല് സ�ാകസാര് പഠനങ്ങള് പവിധ
തേില് േജമാകണങ്ിലുയം വവവിദ്്ങ്ങേിസക്്ച് െടക്കുന്നില്ല. പ്ാന്്ച് 
സാര്, അവപ്ഡ്ച് സ�ാെ്ച് സാര്, സ�ാക്്ച് വേസക്ാേേി, സ�ാക്്ച് 
ഇക്സണാമിെ്ച് േ്ച് തുടങ്ങി വിവിധ ോദ്്തെകേക്കുറിച്ച് പറയുസമ്പാ
ഴുയം മയാേതേില് പഴയകുറ്ിയില്തകന്ന െറങ്ങുന്ന അവസ്യാണ്ച് 
സ�ാെ്ച് സാര് പഠനങ്ങള്ക്്ച് ഉള്ളത്ച്. ഈ രയംഗത്തുണ്ാസവണ് േമഗ്
മായ മാറ്ങ്ങകേക്കുറിച്ച് ക്യ്ച് േ്ച് സോണി എഴുതിയ കുറിപ്പ്ച് വേകര ശ്

5. ശ്ദ്, കെ. എയം. നസരന്ദ്രന്, പുറയം. 30
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സദ്യമാണ്ച്. ‘നാകേയുകട സ�ാെ്ച് സാര് നിര്മ്മിക്കപ്പടുന്ന അറിവെള് 
േമൂഹകതേ നിയന്ത്രിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ൊഴ്ചപ്പാടുെള് നമുക്്ച് ഇന്ന്ച് ൊണാ
വന്നതാണ്ച്. ഇതേരയം വിവിധ വശങ്ങകേ ഉള്കക്ാള്ളുന്ന ഒരു ബൃഹ
ത്ച്ശാഖയായി സവണയം സ�ാകസാറെള് തുടരുവാന്. പഴമയുകട 
സപാഞാറികന പുനഃസൃഷിക്കുെ എന്നതല്ല സ�ാകസാറികന് െര്തേ
വ്യം. ൊിെമായ അറിവെകേ തിരയാനുയം അ്ര് വവജ്ാനിെ
മായി വിശെനയം കെയ്യാനുയം സ�ാക്്ച് പഠനങ്ങള്ക്ാവണയം.’ തധീര്ച
യായുയം, മാറ്ങ്ങള് എല്ലാ രയംഗത്തുയം പ്രെടമാകുസമ്പാള് അതികനതികര 
നില്ക്കുെ ോമ്പ്രദായിെ േയംസവദനങ്ങളുകട പരിമിതി തകന്നയാണ്ച്. 
അത്ച് തിരിചറിയുെ െനാത്മെതയുള്ള അക്ാദമിെ്ച് േമൂഹതേികന് 
പരമമായ ഉതേരവാദിത്വയം ആകണന്നുള്ളതാണ്ച് പ്രധാനയം.

ചുരുക്തേില്, െെളുകട അവതരണസ്യം ൊാനുസൃതമായി 
മാറെയുയം അത്ച് പുതിയ അര്ത്ഥങ്ങള് ഉണ്ാക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. അധി
ൊരതോല് നിര്ണ്ണയിക്കുന്ന സ്യം അവതരണക്്കതേ വിവിധ 
തരതേില് േ്വാധധീനിക്കുന്നതികന് ദൃശ്ങ്ങള് നിരവധിയാണ്ച്. സെരേ
തേില് ആദിവാേിെളുകട വ്ത്സ്ത പ്രസക്ാഭങ്ങേില് നടത്തുന്ന െെ
ളുകടയുയം പാട്ടുെളുകടയുയം അവതരണങ്ങള് പുതികയാരു സ്സ�ാധവയം 
ആധുനധീെരണവയം ോദ്്മാക്കുന്നുണ്്ച്. ഇവയാെകട്ട, മുഖ്ധാര മാദ്്
മങ്ങള് അവഗണിക്കുെയുയം നവമാദ്്മങ്ങള് �ഹുേനങ്ങേില് എതേി
ക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. എന്നാല് നാഗരിെരുയം പരിഷ്കൃതരുയം ആയ േിവില് 
േമൂഹയം ആദിവാേിെസോട്ച് ഐെ്യം പുര്തോന് ചുവടുെള് കവക്കു
സമ്പാള് ആധുനധീെരണതേില് നിന്ന്ച് പിസന്നാട്ട്ച് സപാവെയാണ്ച് കെയ്യു
ന്നത്ച്.േ്വാഭാവിെമായ അവതരണങ്ങള്ക്്ച് വിരുദ്മായി കൃത്ിമവയം 
വികൃതവമായ ഇസമജുെള് ആയി ഇവ മാറന്നു.കൂടാകത, നമ്മുകട 
സ�ാെ്ച് സാര് പഠനങ്ങള് വയംശധീയവയം ിയംഗപരവമായ അധിൊര
ങ്ങകേ സൂക്ഷ്മമായി വിശെനയം കെയ്യാന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.പഴമയിലുയം 
വസരണ്ഭാവനയിലുയം മാറ്ങ്ങസോട്ച് വിമുഖത പുര്ത്തുന്ന ഒന്നായി 
നിയുറപ്പിക്കുന്ന രധീതിയാണ്ച് ഇന്നുയം സ�ാെ്ച് സാര് പഠനങ്ങള്ക്കുള്ള
കതന്നു പറയായം.

കുറതിപ്പുെള് :

1. നമ്മുകട അനുഷ്ാനെെള്, െരാട്ട്ച് പ്രഭാെരന്, 2014
2. നാട്ടറിവയം വിസമാെനവയം, ഇ. പി. രാേസഗാപാന്, പുറയം.27
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3. െള്ചറല് സ്റ്റഡധീേ്ച്, േിസമാണ് ദുറിങ്ങ്ച് ( എഡി.) പുറയം. 194
4.മകറ്ാരു േധീവിതയം ോദ്്മാണ്ച്, കെ.കെ. �ാബുരാേ്ച്, പുറയം. 13
5.ശ്ദ്, കെ. എയം. നസരന്ദ്രന്, പുറയം. 30
6.സ�ാകസാര് പഠനയം ഇങ്ങകന മതിസയാ ?    

  വ്േ്ച് സോണി, പചക്കുതിര, ഒസ്ാ�ര് 2014

ഫ�ോ. ഒ. കെ. സഫന്ോഷ്, 
അേിസ്റ്റന്്ച് കപ്രാ�േര്, മയാേ വിഭാഗയം, 
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നോെെ സഫകേതങ്ങള്
 ഫതോല്ോവക്കൂത്തില്

ആമുഖം
നമ്മുകട ദൃശ്ൊപാരമ്പര്തേിന്ച് ദധീര്ഘമാകയാരു െരിത്മുണ്്ച്. 

മതപരവയം പ്രാക്തനവമായ പ അനുഷ്ാനങ്ങസോടുയം ആൊരങ്ങസോ
ടുയം �ന്ധകപ്പട്ടാണ്ച് അവ വേര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്ച്. അവ പില്ക്കാതേ്ച് നാട്
ശാസ്തതേില് വ്വസ്കപ്പടുതേിയിട്ടുള്ള നാടെനിയമങ്ങകേ സദശ്സഭ
ദങ്ങസോകട േ്വധീെരിചിട്ടുള്ളവയുമാണ്ച്. നാടെകമന്ന ൊരൂപതേില് 
നിയമാവിെകേകയല്ലായം കൃത്മായിതേകന്ന പാിച്ചുകൊണ്ാണ്ച് 
സതാല്പാവക്കൂതേ്ച് എന്ന ൊരൂപയം നിനിന്നുസപാന്നിട്ടുള്ളത്ച്.

കൃത്മായ പരിശധീനവയം രയംഗേജധീെരണങ്ങളുയം കൂടിസചരുന്ന 
െയാണ്ച് സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്. തിരശ്ധീക്കുള്ളില് മറഞ്ഞുസപാകുന്ന 
അഭിനയപാടവവയം െിട്ടെളുയം ഒരു നാടെകമന്ന ൊരൂപസതോേയം 
തകന്ന പാവക്കൂതേിസനയുയം ഉയര്ത്തുന്നുണ്്ച്. പരമ്പരാഗതമായ പധാ
രണെളുയം മുന്വിധിെളുമായി പസപ്പാഴുയം ശുഷ്കിച്ച് നാമാവസശഷമായി 
സപായ ഒരു ൊരൂപതേികന് ോദ്്തെകേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരസന്വഷ
ണമാണ്ച് ഈ പഠനയം. പാക്ാട്ച് േില്ലയിക സദവധീസക്ത്ങ്ങേില് 
വാര്ഷിസൊത്സവങ്ങളുകട ഭാഗമായി സതാല്പാവക്കൂതേ്ച് നടതേിവരുന്നു. 
െമ്പരാമായണകതേ അടിസ്ാനമാക്ിയാണ്ച് ഇതിക പാട്ടുെള്. െമ്പ
രാമായണകതേ സതാല്പാവക്കൂതേിനുസവണ്ി െിട്ടകപ്പടുതേിയത്ച് പാവ
ക്കൂതോശാനായ കൃഷ്ണന്കുട്ടി പുവരാണ്ച്. പാവക്കൂതേ്ച് നടത്തുന്നവര് 
‘പുവര്‘ എന്നാണ്ച് അറിയകപ്പടുന്നത്ച്.
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നിഴല് നാടെകമന്ന നിയില് ആരയംഭിച്ച് സതാല്പാവക്കൂതോയി 
മാറിയ ഈ ൊരൂപതേികന് പരിണാമയം, ഐതിഹ്യം, അവതരണയം, 
പരിണാമ ോദ്്തെള്  എന്നിവ പഠനതേില് കൂട്ടിസെര്തേിരിക്കുന്നു.

അഭതിമുഖം
ശ്ധീ രാമെന്ദ്ര പുവര്: സതാല്പാവക്കൂതേ്ച് ൊൊരന്

ത�ാല്ാവക്കൂത്ത് -ഉല്ത്ിയം വളര്ച്ചയം
ഭൂമിയുകട ഉല്പതേിസയാടുകൂടി നിഴലുയം കവേിചവയം രൂപകപ്പട്ടു. മനു

ഷ്നുണ്ായ ൊയംമുതല് അവന് തകന് െരെരണങ്ങള് െിപ്പിച്ച് 
നൃതേയം കെയ്തു. വനവാേിയായ മനുഷ്നില്നിന്നാണ്ച് നിഴല്കൂത്തുെ
ളുകട ആരയംഭയം. വിസനാദതേിനായി നടതേിയ സെവയം അയംഗെനങ്ങ
ളുകട നിഴല്കൂത്തുെകേ പിന്നധീട്ച് പാവെേിസക്കു വ്ാപിപ്പിക്കുെയാ
യിരുന്നു. ആദ്ൊ നിഴല് നാടെങ്ങളുകട അവതരണതേിന്ച് െി 
പ്രസത്െ ക്്ങ്ങളുണ്ായിരുന്നു. ആദി മനുഷ്സനയുയം രാോവിസനയുയം 
ഗണപതിസയയുയം സ്തുതിക്കുന്ന രധീതിയിാണ്ച് നിഴല് നാടെങ്ങള് ഉണ്ാ
യിട്ടുള്ളത്ച്. പൂര്വ്വൊൊരന്മാരില് പരുയം ഇതേരയം നിഴല് നാടെ 
ൊൊരന്മാരായിരുന്നു. ഇതില് നിന്നാണ്ച് സതാല്പ്പാവക്കൂതേികന് 
ആരയംഭയം. പില്ക്കാതേ്ച് െമ്പരായി േനിച പരമശിവനാല് വിരെിതമായ 
െമ്പരാമായണതേികന് ഉല്പതേിക്കുസശഷയം സതാല്പാവക്കൂതേിനായി 
െമ്പരാമായണ െഥ േ്വധീെരിച്ചു വന്നു എന്ന്ച്  ‘പുവര്‘ വിശ്വേിക്കുന്നു.

ശ്ീരോമന് രോമോയണ െഥെെതില്
ഒരു മാതൃൊ പുരുഷനായിട്ടാണ്ച് വാത്മധീെി രാമായണയം രാമകന 

അവതരിപ്പിചിട്ടുള്ളത്ച്. വേകര അപൂര്വ്വയം െി േന്ര്ഭങ്ങേില് ഈശ്വര
പ്രഭാവയം നല്ിയിട്ടുകണ്ങ്ില് സപാലുയം മഹാവിഷ്ണുവികന് അവതാരകമന്ന 
നിയില് ഒരിടത്തുയം അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നില്ല. െരിത്ദൃഷ്്ാ പരിസശാ
ധിക്കുെയാകണങ്ില് ക്ിസ്തുവര്ഷതേികന് ആദ് ദശെങ്ങേില് സപാലുയം 
ശ്ധീരാമന് പൂേിക്കപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആദിവരാഹയം, നരേിയംഹയം, േങ്ര്ഷ
ണന്, ശ്ധീകൃഷ്ണന് എന്നധീ അവതാരങ്ങള്ക്കുമാത്സമ സക്ത്വയം പ്രതിഷ്
യുയം ഉതേരഭാരതതേില് ഉണ്ായിരുന്നുള്ളു എന്നു ൊണായം. അതിനാല് 
തകന്ന ആദര്ശവാനായ ഒരു മനുഷ്കന് േധീവിതയം അവതരിപ്പിക്കുെ 
എന്നതില് െവിഞ്ഞ്ച് ഭക്തി നിര്ഭരമാക്കുെ എന്ന ക്്യം വാത്മധീെി
യ്ക്ച് ഉണ്ായിരുന്നില്ല എന്ന്ച് വ്ക്തമാണ്ച്. 
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തമിഴ്ച് േയംസ്ാരതേികന് പരിാേനെള് ഏകറ ഏറ്റുവാങ്ങിയ 
കൃതിയാണ്ച് ‘െമ്പരാമായണയം’ രാമന് മഹാവിഷ്ണുവികന് പൂര്ണ്ണാവതാര
മാകണന്ന്ച് െമ്പര് വിശ്വേിച്ചു. പ്രണവ മന്ത്രസതേക്ാളുയം മാന്ത്രിെ ശക്തി 
രാമനാമേപതേിനുകണ്ന്ന്ച് സ്ാപിക്ാന് െമ്പര്ക്്ച് െഴിഞ്ഞു. വവഷ്ണ
വമതതേിനുയം ഭക്തിക്കുയം ഊന്നല്നല്ിയ ആദ് രാമായണയം എന്ന 
സ്ാനയം െമ്പരാമായണതേിനുണ്്ച്. ആ രാോക്ന്മാരുകട ഭരണവയം 
തധീക്ഷ്ണമായ വവഷ്ണവ വിശ്വാേവയം സപ്രാത്സാഹനവയം ഈ ഭക്തിഭാവ
തേികന് വേര്ചയ്ക്ച് ആക്യം നല്ി.

‘നന്മയുവമശ്വര്വയം നാള്ക്കുനാളുണ്ാകുന്ന
തിന്മയുയം പാപങ്ങളുയം യിതറിസതേഞ്ഞധീടുന്ന
േന്മവയം മരണവമില്ലാകതയായധീടുന്ന
േന്മതേില്തകന്ന രാമകനന്ന രകണ്ഴുതേിനാല്‘
‘മരണൊതേിങ്ല് ‘രാമ’കനന്നുരപ്പവര്
പരമപദകമത്തുയം നിശ്ചയ, മതിനാസ
അഹിതയം രാമായണയം സെള്പ്വര് ശ്ധീ വവകുണ്യം
പ്രാപിചധീടുകമന്നു കൊല്ലസണാ വിസശഷിച്ചുയം’
(െമ്പരാമായണയം വിവ: എേ്ച്. കെ നായര്)

ശ്ധീരാമന്ച് പരകക് േയംപ്രാപ്തമായിരുന്ന വദവിെത്വതേിന്ച് പൂര്ണ്ണ
രൂപയം െമ്പരാമായണതേില് ൊണുന്നതായി കെ.എയം പണിക്ര് അഭി
പ്രായകപ്പടുന്നുണ്്ച്.

ഇന്നു ൊണുന്ന രാമായണെഥെകേല്ലായം നാസടാടിയായി പ്രെരിച 
ഒരു ‘രാമെഥയില്’ നിന്നാണ്ച് എന്ന്ച് െരുതകപ്പടുന്നു. സദശാഖ്ാനങ്ങ
േില് നിന്ന്ച് പസപ്പാഴുയം ബൃഹത്ച് ആഖ്ാനങ്ങള് ഉണ്ാൊറണ്്ച്. ഉെ
വഴക്യം പിന്നധീട്ച് ‘നാടെ’ വഴക്മായി മാറാറണ്്ച്. സദശിയില് നിന്ന്ച് 
മാര്ഗി ഉണ്ാകുയം സപാകയാണത്ച്. ‘സഹാമറകട ഇിയഡയം ഒഡധീേിയുയം 
സ്ാവിെ്ച് സദശതേികന് പാഠാ്രങ്ങോകണന്ന്ച്’ മില്മാന്പാരിയുയം 
ആല്�ര്സാഡയം അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു. െമ്പരുയം ഇതുസപാകാരു വ്
ത്സ്തമായ രാമായണ അനുഭവകതേയാണ്ച് അവതരിപ്പിചത്ച്.

ഫതോല്ോവക്കൂത്് —നോെെവം
സപ്രക്െകന് പങ്ാേിതേയം ആവശ്കപ്പടുന്ന സ�ാെ്ച് നാടെ

ങ്ങള് നമുക്കുണ്്ച്. സതാല്പാവക്കൂതേികന പൂര്ണ്ണമായുയം ഒരു നാസടാടി 
നാടെമായി െണക്ാക്ാനാവില്ല. സദവി കൂത്തുമാടതേിസക്്ച് 
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എഴുന്നള്ളുന്ന േന്ര്ഭതേില് - ‘മാടയം കൊട്ടിക്യറെ’- േനങ്ങള് ആര്പ്
വിേിച്ച് പകങ്ടുക്കുന്നുണ്്ച്. ഇങ്ങകന ചുരുക്യം െി േന്ര്ഭങ്ങകോഴി
ചാല് പൂര്ണ്ണമായുയം നാടെെയുകട ോദ്്തെള് ഉള്കക്ാള്ളുന്ന ഒരു 
ൊരൂപമാണ്ച് സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്. 

ഐതതിഹ്യം 1
പാക്ാട്ടുൊരനായ െിന്നതമ്പി വാദ്്ാര് ഒരു രാമായണ പണ്ഡി

തനായിരുന്നു. കവള്ളാേ കെട്ടി ോതിയില് പിറന്ന വ്ക്തിയായിരുന്നു 
അസദേഹയം. രാമായണയം പാരായണയം സെള്ക്ാന് അടുത്തുള്ള ബ്ാഹ്മണ 
ഗൃഹതേികതേി എന്നാല് താഴ്ന്ന ോതിക്ാരനായതിനാല് പ്രസവശനയം 
നല്ിയില്ല, ഇതില് അമര്ഷയം സതാന്നിയ െിന്നതമ്പി വാദ്്ാര് എല്ലാ 
ോതിക്കുയം ആേ്വദിക്ാന് പറ്റുന്ന വിധതേില് മാറ്ികയഴുതി ഇതികന 
അടിസ്ാനമാക്ി ഒരു ൊരൂപയം ഉണ്ാക്കുെയുയം കെയ്തു. അതാണ്ച് 
സതാല്പാവക്കൂതേ്ച് എന്ന്ച് പറയകപ്പടുന്നു.

ഐതതിഹ്യം 2
സദവാസുരയുദ്തേില് അസുരന്മാര്ക്്ച് പരാേയയം േയംഭവിച്ച് �ാക്ി

യായത്ച് കുറച്ച് സ്തധീെോയിരുന്നു. ദാനപതി, ദധീനപതി, വാണിെ, 
മനധീഷിെ, ഇങ്ങകന നാലുസപര്. ബ്ഹ്മാവികന് വരപ്രോദതോല് ദിന
പതിക്്ച് ഒരു പുത്ന് േനിച്ചു. ആ പുത്നാണ്ച് ദാരിെന്. ദാരിെന് ബ്
ഹ്മാവികന തപ്്ച് കെയ്തു വരയം സനടി. ഋഷിെസേയുയം സദവന്മാസരയുയം ഉപദ്
വിക്ാന് തുടങ്ങി. സദവന്മാരുയം ഋഷിെളുയം മഹാസദവസനാട്ച് പരാതി 
പറഞ്ഞു. പരമശിവന് തകന് െണ്തേിലുള്ള ൊേകൂടതേില് നിന്ന്ച് 
ഒരു െന്െകയ സൃഷ്ിച്ചു അതാണ്ച് ഭദ്ൊേി, ൊേി ദാരിെകന വധിച്ചു 
എന്നാല് ഇസത േമയതേ്ച് ങ്യില് രാമരാവണയുദ്യം ൊണാന് 
ൊേിക്കു ോധിചില്ല. ൊേി തകന് ആഗ്ഹയം ശിവകന അറിയിച്ചു കുറച്ചു 
ൊയം ൊതേിരിക്ാനാവശ്കപ്പടുെയുയം േര്വ്വസദാഷപരിഹാരാര്ത്ഥയം 
രാമെഥ ൊണാന് ോധിക്കുകമന്ന്ച് അനുഗ്ഹിക്കുെയുയം കെയ്തു. 

ഐതതിഹ്യം 3
ബ്ഹ്മാവികന് െല്പനപ്രൊരയം ൊേി ങ്ാശ്ധീയായി 

രാവണകന് ങ്ാപുരി ൊത്തുരക്ിച്ചുകൊണ്ിരുന്നു. ഹനുമാന് 
േധീതാസന്വഷണാര്ത്ഥയം ങ്യികതേിയസപ്പാള് ങ്ാശ്ധീ തടഞ്ഞു. 
ഹനുമാന് മുഷ്ി പ്രഹരയം നടതേി. ങ്ാശ്ധീ സൊരഛര്ദേിച്ച് നിയംപതിച്ചു. 
പിന്നധീട്ച് സദവി എഴുസന്നറ്്ച് തനിക്്ച് ശാപസമാക്യം ഭിചതായി 
അറിയിക്കുെയുയം ഹനുമാകന അഭിനന്ിക്കുെയുയം കെയ്തു. ഇക്ാര്യം 
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ബ്ഹ്മാവ്ച് തകന്ന സനരകതേ അറിയിചിരുന്നതായി സദവി സൂെിപ്പിചില്ല. 
രാമരാവണയുദ്യം ൊണാന് തനിക്കുെഴിഞ്ഞികല്ലന്നറിയിച സദവിയ്ക്ച് 
അതിനുള്ള അവേരയം വന്നു സെരുകമന്ന്ച് ഹനുമാന് അറിയിചില്ല.

പോവെള്
മാനികന് സതാലു കൊണ്ാണ്ച് പാവെകേ ഉണ്ാക്കുന്നത്ച്. പുള്ളിമാന്, 

സെഴ, െമാന് എന്നിവയുകട സതാല് ഉപസയാഗിക്കുന്നു. ആദ്ൊ
തേ്ച് ഓ കൊണ്ാണ്ച് പാവെള് ഉണ്ാക്ിയിരുന്നത്ച് അതിനാല് 
ഓപ്പാവക്കൂതേ്ച് എന്ന സപരിാണ്ച് അറിയകപ്പട്ടിരുന്നത്ച്. എന്നാല് 
ഓ കൊണ്്ച് ഉണ്ാക്ിയ പാവെള് കപകട്ടന്ന്ച് ദ്വിച്ചു സപാകുന്ന
തിനാല് പില്ക്കാതേ്ച് മാനികന് സതാല് ഉപസയാഗിക്ാന് തുടങ്ങി. 
സതാല്പ്പാവെേില് ഉടനധീേയം കെറിയ ദ്വാരങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നു. ഹധീനെ
ഥാപാത്ങ്ങളുകട നിര്മ്മിതിയില് സപാതേ്ച്, ആട്ച് എന്നിവയുകട സതാലുയം 
ഉപസയാഗിക്കുന്നു. മാസ്ാിന്ച് പ്രകൃത്ാ ഈതി�ാധെള് കുറവാണ്ച് 
വര്ഷങ്ങസോേയം സെട്ച് കൂടാതിരിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. മാസ്ാല് കവട്ടി
കയടുതേ്ച് കൃത്മായ അെങ്ങേില് ഇേെേിടുന്നു ഇത്ച് രയംഗകതേത്തു
സമ്പാള് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്ച് േഹായിക്കുന്നു.

ചെങ്ങുെള്
കുതേികക്ട്ടുെയറെ എന്ന െടസങ്ങാടുകൂടി പാവക്കൂതേ്ച് ആരയംഭി

ക്കുന്നു. 7,14,21,28,41 എന്നധീ ക്മതേിലുള്ള ദിവേങ്ങള് സതാല്പാവ
ക്കൂതേികന് അവതരണതേിന്ച് ആവശ്മാണ്ച്. രാമാവതാരയം മുതല് 
വിച്ിന്നാഭിസഷെയം, വനവാേയം. േധീതാപഹാരയം, േധീതാസന്വഷണയം, 
അസയാദ്്യാത്, ശ്ധീരാമപട്ടാഭിസഷെയം തുടങ്ങി എല്ലാ െഥെളുയം 
അവതരിപ്പിക്കുവാന് 41 ദിവേയം സവണയം. െഥ പറയുന്നതികന കൂത്തുെ
വിപാടല് എന്നാണ്ച് പറയുന്നത്ച്. പുവര് ആണ്ച് കൂത്തുെവി പാടുന്നത്ച്. 
അവോനദിവേയം ശ്ധീരാമപട്ടാഭിസഷെയം െഥയാണ്ച്. 

തതിരതിയഴതിച്ചതില്
ത്ിമൂര്തേിെസോടു കൂടിയാണ്ച് വിേക്്ച് പ്രൊശിപ്പിക്കുന്നത്ച്. ഗണപ

തിവന്നയം, ത്ിമൂര്തേിെകേ വഴധീക്ല്, േരേ്വതി വന്നയം എന്നിവയുയം 
ഇതിലുണ്്ച്.

വോദ്യങ്ങള്
കെണ്, കപരുമ്പറ,കൊമ്പ്ച്,കുഴല് എന്നധീ വാദ്ങ്ങള് സതാല്പാവക്കൂ

തേിന്ച് ഉപസയാഗിക്കുന്നു.
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ഫതോല്ോവക്കൂത്തികറെ ഫവദതി
തച്ചുശാസ്തപ്രൊരയം വേകര കൃത്മായി നിര്വ്വെിക്കപ്പട്ടിട്ടുള്ള രയംഗ

സവദിയാണ്ച് സതാല്പാവക്കൂതേിനുള്ളത്ച്. ഏതാണ്്ച് നാല്പതേിരണ്ടി 
നധീേവയം പതേടി വധീതിയുയം പന്ത്രണ്ടി ഉയരവമുള്ള കൂത്തുമാടതേികന് 
മൂന്നുവശവയം ചുമര്കെട്ടി സമല്ഭാഗയം ഓടുസമയുന്നു. മുന്ഭാഗയം മുഴുവനായി 
മറയ്ക്കുന്നില്ല. മുന്ഭാഗതേികന് താകഴ പകുതി െറപ്യം (വിരി) സമസ 
പകുതി കവളുപ്യം (ആയപ്ടവ) നിറമുള്ള തിരശ്ധീ കൊണ്്ച് മറചിരിക്കു
ന്നു. െറപ്ഭാഗയം ഭൂമിയായുയം കവളുതേഭാഗയം േ്വര്ഗമായുയം െണക്ാക്
കപ്പടുന്നു. തിരശ്ധീക്കുപിന്നില് ഒരാള് നിന്നാല് അയാളുകട െഴുതേിന്ച് 
ഉയരതേില് മരയം കൊണ്ടുണ്ാക്ിയ നാല്പതടി നധീേമുള്ള ഒരു തണ്്ച് 
(ഇേമരയം) ഉറപ്പിചിരിക്കുന്നു. ഈ ഇേമരതേില് ഒരടിയെതേില് 
കെറിയ കുഴിെള് ഉണ്ാകുയം. ഇരുപതേിരണ്്ച് അഥവാ ഇരുപതേിമൂന്ന്ച് 
കുഴിെള് വധീതയം ഉണ്ായിരിക്കുയം. മുറിനാേിസെരയം വച്ച് കവേികചണ്ണസയാ 
െടകണ്ണസയാ നിറച്ച് നൂല്തിരി കതേിയിക്കുന്നു.

പാവെകേ വെൊര്യം കെയ്യുന്ന ൊൊരന്മാര് അഭിമുഖമായി 
നിന്നാണ്ച് ഇത്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ച്. പാവെളുകട അടിയില് മുേവടി
പിടിപ്പിചിരിക്കുയം. മുേവടിയില് പസപ്പാഴുയം മണിെളുയം പിടിപ്പിചിട്ടുണ്ാ
യിരിക്കുയം. ഇത്ച് പാവെളുകട െനതേിന്ച് ഒരു മണിെിലുക്തേികന് 
പശ്ചാതേയം സൃഷ്ിക്കുന്നതിന്ച് വഴികയാരുക്കുന്നു. തിരശ്ധീക്കുമുന്നില് 
പാവെളുകട അഭിനയയം പ്രത്ക്കപ്പടുസമ്പാള് തിരശ്ധീക്കു പിന്നില് 
പാവൊൊരന്മാര് ശരിയായ അഭിനയയം തകന്നയാണ്ച് ൊഴ്ചകവക്കു
ന്നത്ച്. ഒരു നാടെയം അരസങ്ങറന്ന അസത തധീവ്രമായ അഭിനയയം ഈ 
ൊൊരന്മാര് തിരശ്ധീയ്ക്കു പിന്നില് ആടുന്നുണ്്ച്. ഇക്ാര്യം ൊൊ
രന്മാര് തകന്ന എടുതേ്ച് പറയുന്നു.

ഫതോല്ോവക്കൂത്തികറെ രം�സംവതിധോനം
രയംഗേജധീെരണതേികന് ൊര്തേിലുയം െഥ, േയംഭാഷണങ്ങളുകട 

ൊര്തേിലുയം ആധുനിെ നാടെ േയംവിധാനങ്ങസോട്ച് െിടപിടിക്കുന്നവ
യാണ്ച് സതാല്പാവക്കൂതേികന് രയംഗേജധീെരണങ്ങള്. നാടെതേികന് 
ോമൂഹ് ധര്മ്മയം കൂടി നിര്വ്വഹിക്ാന് പസപ്പാഴുയം സതാല്പാവക്കൂതേിനു 
െഴിയുന്നതായി ൊൊരന്മാര് അവൊശകപ്പടുന്നു. �ാിസുഗ്ിവയു
ദ്യം, േധീതാപഹരണയം എന്നിവിടങ്ങേികല്ലായം േമൊധീന ോഹെ
ര്ങ്ങകേ വിമര്ശന ബുദ്ിസയാകട അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്ച് ശ്മിചിട്ടു
ള്ളത്ച് െി ഉദാഹരണങ്ങള് മാത്യം.
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ഉപസംഹോരം
രാമെഥകയ ആസ്പദമാക്ി പ്രൊരതേിലുള്ള ഒരു അഭിനയെ

യാണ്ച് സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്. ഇന്നകതേ നാടെ േയംവിധാനങ്ങസോട്ച് െിട
പിടിക്കുന്ന രയംഗേജധീെരണയം, അഭിനയപാടവയം എന്നിവകയല്ലായം 
സതാല്പാവക്കൂതേിനുണ്്ച്. നാടെതേികന് ോമൂഹ്ധര്മ്മയം കൂടി നിര്വ്വ
ഹിക്ാന് സതാല്പാവക്കൂതേിന്ച് െഴിയുകമന്ന്ച് ൊൊരന്മാര് കവേികപ്പ
ടുത്തുന്നു. ഒരു ോമൂഹ്മാദ്്മമായി സതാല്പാവക്കൂതേിന്ച് വേരാനുള്ള 
ോദ്്തെള് ഏകറയാണ്ച്. 

റ�റന്സ്
1. സ�ാെ്ച് സാറികന് വെവഴിെള്- വാ്യം 1 -  
  കെ.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്നായര് (സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്-രയംഗേയംവിധാന 
  വയം ോഹിത്വയം)
2. നാട്ടരങ്ങ്ച് വിൊേവയം പരിണാമവയം-േി.ഭാര്ഗവന്പിള്ള
3. മുടിസയറ്്ച് (നാസടാടി അരങ്ങ്ച്) 
  സഡാ. േി. ആര്, രാേസഗാപാന്
4. െമ്പരാമായണയം (വിവ.) എേ്ച്.കെ. നായര്-
  മദിരാശിേര്വ്വൊശാ
5. സെരേോഹിത്െരിത്യം-ഉള്ളൂര്
6. സ�ാെ്ച് സാറികന് വെവഴിെള്- വാ്യം 11 (ൊസാെയം 
  -കെ. പി നാരായണ പിഷാരടി)
7. സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്- പി.േി പട്ടാമ്പി- പൂര്ണ്ണ പ്ിസക്ഷന്
8. ൊപഭഞ്നയം (െമ്പ രാമാ. വിവ: സഡാ. എേ്ച്.കെ. നായര്
9. നാസടാടി വിരുതേയം-ചുമ്മാര്ചുണ്ല്
10. സ�ാെ്ച് സാര് പ്ര�ന്ധങ്ങള് -സെരേ സ�ാെ്ച് സാര്   
  അക്ാദമി, െണ്ണൂര്
11. തമിഴ്ച് ോഹിത്െരിത്യം -കെ.എയം സോര്ജ്ച്

ബതിന്ദു രോജന്
ഗസവഷണവിദ്ാര്ത്ഥിനി

മഹാരാോേ്ച് സെസേേ്ച്, എറണാകുേയം
Email: binraj76@gmail.com



 

ഫ�ോത്രെ�െളുകെ അതതിജീവനം:
ഇടുക്തിയതിക� ഫ�ോത്രെ�െകെ 

ആസ്പദമോക്തി ഒരു പഠനം

ഒരു നാടികന്യുയം അവിടകതേ േനാവിയുകടയുയം ോയംസ്ാരിെ 
വപതൃെതേികന് അടിതേറ രൂപകപ്പടുത്തുന്നതില് നാടന് െെള്ക്കുേേ 
പങ്്ച് വേകര വലുതാണ്ച്. ഈ അടിതേറയില് നിന്നാണ്ച് ആ നാടികന് 
േെ ഐശ്വര്ങ്ങളുയം പടുത്തുയര്തേകപ്പടുന്നതുയം വിൊേയം പ്രാപിക്കു
ന്നതുയം. നാടന് െെകേയുയം േയംസ്ാരകതേയുയം േയം�ന്ധിച്ച് ധാരാേയം 
െി്െളുയം പഠനങ്ങളുയം ഇന്നുയം നടക്കുന്നുണ്ങ്ിലുയം ൊര്മായ വിവര 
സശഖരണവയം സൂക്ഷ്മതതേിലുേേ ഗസവഷണങ്ങളുയം ഇനിയുയം ഉണ്ാസെ
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. സെരേതേികന് കതസക് അറ്യം മുതല് വടസക് അറ്യം 
വകര പരിസശാധിചാല് ഓസരാ പ്രസദശതേിസന്യുയം േയംസ്കൃതി രൂപകപ്പ
ട്ടിട്ടുേേത്ച് അവികട നിവിിരുന്ന നാടന് െെളുകട ശക്തികൊ
ണ്ാകണന്ന്ച് നമുക്്ച് നി്യംശയയം കതേിയിക്ാന് െഴിയുയം. എന്നാല് 
പ്രസ്തുത െെള് അന്യംനിന്നുസപാകുന്ന ഒരു ോഹെര്യം ഇന്നുെേില് 
രൂപകപ്പട്ടതുകൊണ്്ച് നായം നകമ്മതേകന്ന മറക്കുെയുയം നമ്മില് അ്ര്ധീ
നമായ മാനവിെതയുകട ശക്തി അതികന് ഏറ്വയം തധീവ്രതതേില് 
സൊര്ന്നുസപാവെയുയം കെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുകട നാസടാടി േയംസ്കൃതിയുകട 
വെതന്യം തിരിചറിയാനുയം അതികന് ഓസരാ അയംശവയം ഉള്കക്ാണ്ടു
കൊണ്്ച് മനുഷ്നിക മാനവിെതകയ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുയം 
സവണ്ി നാടന് െെള്ക്്ച് ഒരു ഉണര്ത്തുപാട്ട്ച് സവണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
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ഈ ഘട്ടതേില് സെരേതേിക മസയാര േില്ലയായ ഇടുക്ി
യിക സഗാത്െെളുകട േയംസ്കൃതിയിസക്്ച് അല്പകമാന്ന്ച് െസണ്ണാടി
ക്ായം. നമ്മുകട നാടന് ൊരൂപങ്ങള് അധിെവയം െധീഴാേവര്ഗതേി
കന് വപതൃെേമ്പതോകണന്ന അഭിപ്രായതേിന്ച് ശക്തികൂട്ടുെയാണ്ച് 
ഇടുക്ിയിക സഗാത്െെള് മിക്തുയം. നിനില്പിനുസവണ്ി പ്രകൃ
തിസയാടുയം മൃഗങ്ങസോടുയം മറ്്ച് �ാഹ്ശക്തിെസോടുയം േന്ധികെയ്തുയം 
സപാരടിച്ചുയം സൊരയുയം നധീരുയം നല്ി വേര്തേികയടുതേതാണ്ച് ഇടുക്ി
യിക സഗാത്േയംസ്ാരയം. അവിടകതേ അടിസ്ാനവര്ഗങ്ങളുമായി 
�ന്ധകപ്പട്ട ധാരാേയം പാട്ടുെളുയം ൊരൂപങ്ങളുകമാകക് വരകമാഴിയിാ
ക്ിയുയം അല്ലാകതയുയം സശഖരിച്ചുസൂക്ിക്ാന് നമുക്്ച് െഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ങ്ി
ലുയം പ്രസ്തുത ൊരൂപങ്ങകേ അസതപടി നിനിര്തോന്സവണ്ിയുേേ 
പ്രവര്തേനങ്ങള് ഏകറ്ടുക്ാന് മുസന്നാട്ട്ച് വരുന്നവരുകട എണ്ണയം വേകര 
കുറവാണ്ച്. ഇടുക്ിയിക സഗാത്വര്ഗങ്ങകേയുയം െെകേയുയം അവയം
�ിച്ച് െി പഠനങ്ങള് േര്വ്വൊശാാ തതേില് നടന്നുകവങ്ി
ലുയം അവ പ്രേിദ്ധീെരിക്കപ്പട്ടിട്ടില്ല. എ്ിസനകറ പറയുന്നു ഇടുക്ി, 
വയനാട്ച് സഗാത്േയംസ്കൃതിയുകട പ്രതി�നങ്ങളുകട കുറവ്ച്. നമ്മുകട 
ോഹിത്തേില്സപാലുയം ഒരു വിടവ്ച് സൃഷ്ിചിരിക്കുന്നു.

സഗാത്േയംസ്കൃതിയുകട െകണ്തേകപ്പടാതേ നിരവധി മുഖങ്ങള് ഇടു
ക്ിയിക ഓസരാ സൊണിലുയം ഇനിയുയം ഒേിഞ്ഞുെിടക്കുന്നു. മാറ്ങ്ങ
ളുകട തെിടയം മറിയില് േ്വരൂപയം നഷ്മായതു സപാലുമറിയാതേ വിധയം 
അന്ാധധീനമാണ്ച് ഇന്ന്ച് ഈ േയംസ്കൃതി. ആധുനിെ േമൂഹതോല് ചൂഴ്ന്നു 
െിടക്കുന്ന സഗാത്ങ്ങേില് േ്വ്യം േയംസ്കൃതിയുകട തനിമയുയം അസതപ്പറ്ി
യുേേ സ�ാധവയം സനര്തേ വിധതേികങ്ിലുയം ഇസപ്പാഴുയം മിടിച്ചു കൊണ്ി
രിക്കുെയാണ്ച്. നമ്മുകട േയംസ്ാരപഠനങ്ങേിക പ്രഥമ പരിഗണന 
മണ്യം മനുഷ്നുയം തമ്മിലുേേ �ന്ധതേിനു തകന്നയാണ്ച്. അതായത്ച് 
മണ്ണികന് നിറയം മനുഷ്നിലുയം അതികന് മണയം േയംസ്കൃതിയിലുയം തധീര്ച
യായുയം ഉണ്ാവയം. ഇടുക്ിയിക സഗാത്േമുദായങ്ങേിലുയം അവരുകട 
ൊരൂപങ്ങേിലുയം ഈ േത്യം നമുക്്ച് ദര്ശിക്ാന് ോധിക്കുന്നു. 
മസയാര േില്ലയായ ഇടുക്ിയിക മന്നാന്, മുതുവാന്, മപ്യന്, 
പേിയന്, ഉേോടന്, മയരയന്, ഊരാേി എന്നധീ സഗാത്ങ്ങളുമായി 
�ന്ധകപ്പട്ട െി ൊരൂപങ്ങളുകട േയംസ്കൃതി ഒന്ന്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നത്ച് 
നല്ലതാകണന്ന്ച് സതാന്നുന്നു.

മന്നാന് േമുദായതേികന് പരമ്പരാഗത ൊരൂപമാണ്ച് 
മന്നാന്കൂതേ്ച്. ഇതികന് പാട്ടുെേില് അവരുകട േധീവിതവമായി 
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�ന്ധകപ്പട്ട ധാരാേയം ആൊരങ്ങളുയം വിശ്വാേങ്ങളുയം പ്രതി�ിച്ചുൊ
ണുന്നുണ്്ച്. മന്നാന്മാരുകട േധീവിത േയംസ്കൃതിയുയം അവരുകട പ്രധാന 
ൊരൂപമായ കൂത്തുയം ഊടുയം പാവയം സപാക ഇഴസെര്ന്നിരിക്കുന്ന
തായി ൊണാന് ോധിക്കുന്നു. വിേകവടുപ്പിനുസശഷയം കുയംഭയം, മധീനയം, 
സമടയം മാേങ്ങേില് നടക്കുന്ന ൊാവൂട്ട്ച് മസഹാത്സവസതോടനു�ന്ധി
ചാണ്ച് കൂതേ്ച് അരസങ്ങറന്നത്ച്. എല്ലാ കുടിെേിലുയം ഇത്ച് നടക്ാറകണ്ങ്ി
ലുയം വിവിധ കുടിയിലുേേവര് രാേേന്നിധിയില് ഒരുമിച്ച് കൂടി നടത്തുന്ന 
ൊാവൂട്ട്ച് മസഹാത്സവതേിക പ്രധാന െടങ്ങുെേില് ഒന്നാണ്ച് കൂതേ്ച്. 
ഉഴവകവട്ട്ച്, വിവാഹയം, മരണയം തുടങ്ങിയ സവേെേിലുയം അനുഷ്ാന
പരമായ ഒരു െടങ്ങായി കൂതേ്ച് അവതരിപ്പിക്കുയം. ഇത്ച് എന്നാണ്ച് 
ആദ്യം അരസങ്ങറിയകതസന്നാ എ്ിനു സവണ്ി അരസങ്ങറിയകത
സന്നാ ഉേേ സൊദ്ങ്ങള്കക്ാന്നുയം െ്ത്മായ ഉതേരങ്ങള് ഇല്ല. തമിഴ്ച് 
ോഹിത്തേിക പ്മഹാൊവ്ങ്ങേികാന്നായ െിപ്പതിൊര 
െഥയ്കാസ്പദമായ സൊവിന് െണ്ണെി െരിത്യം തകന്നയാണ്ച് 
കൂതേികന്യുയം ഇതിവ്തേയം. മൂെഥയിലുയം പ്രധാന െഥാപാത്ങ്ങേിലുയം 
ഉേേ �ന്ധകമാഴിചാല് വ്ത്സ്തമാണ്ച് കൂതേിക െഥ. സൊവികന്യുയം 
െണ്ണെിയുകടയുയം വിവാഹസതോകടയാണ്ച് െിപ്പതിൊര െഥ ആരയംഭി
ക്കുന്നകതങ്ില് സൊവിന് െണ്ണെിമാരുകട േനനയം മുതസ കൂതേിക 
െഥ ആരയംഭിക്കുന്നു. തുടക്തേില് വദവസ്തുതി, ഗുരുസ്തുതി, രാേസ്തുതി, 
എണ്ണൂറ്ച് മ വദവങ്ങകേക്കുറിച്ചുേേ സ്തുതി എന്നിവയുമുണ്്ച്. രാോവികന് 
ോന്നിദ്്തേില് അവതരിപ്പിചിരുന്ന കൂതേ്ച് ഇസപ്പാഴുയം അങ്ങകന 
തകന്ന തുടരുന്നുണ്്ച്. 

ഈറ്കൊണ്്ച് നിര്മ്മിച ഇരിപ്പിടങ്ങേില് രാോവയം ൊണി (മന്ത്രി)
യുയം ഉപവിഷ്രാവയം. ഈറ്കപ്പാേിെള് കൊണ്ടുേേ പ്തേികന് 
കവേിചതേില് അവതരണയം ആരയംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്ച് ഒരു തിരശ്ധീ
കൊണ്്ച് അരങ്ങ്ച് മറയ്ക്കുയം. പ്രധാനമായുയം പുരുഷന്മാരാണ്ച് കൂതേിനിറങ്ങു
ന്നത്ച്. സ്തധീസവഷങ്ങള് അവര് തകന്ന കെട്ടിയാടുയം, പിന്നണിയിലുേേ 
പാട്ടിനുയം സമേതേിനുകമാപ്പയം നൃതേക്ാര് ചുവടുകവയ്ക്കുയം. ആണ്സവഷയം, 
കപണ്സവഷയം, സൊമാേിസവഷയം, പക്ിെള് (സവഴാമ്പല്), 
മൃഗങ്ങള് (െരടി) എന്നിവയാണ്ച് പ്രധാന സവഷങ്ങള്. പുരുഷന്മാര് 
പചികൊണ്ടുേേ സവഷങ്ങളുയം സ്തധീസവഷക്ാര് സെ, ്ൗേ്ച്, 
ആഭരണങ്ങള് എന്നിവയുയം പക്ിെള്ക്കുയം മൃഗങ്ങള്ക്കുയം ഈറ്കൊ
ണ്ടുേേ മുഖയംമൂടിെളുയം ഉപസയാഗിക്കുയം. കുമ്പിള്തേടി, ഉടുമ്പിന്സതാല്, 
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ചൂരല്വേേി എന്നിവകൊണ്്ച് നിര്മ്മിക്കുന്ന മതേേയം (മൃഗതേികന് 
രൂപയം) ൊര (വെമണി) എന്നിവയാണ്ച് വാസദ്ാപെരണങ്ങള്. 
പ്രകൃതിയുമായി ഇവര് എത്സതോേയം ഇണങ്ങി േധീവിക്കുന്നുകവന്ന്ച് 
ഈ ൊരൂപയം ൊണുസമ്പാള് തകന്ന സ�ാദ്്കപ്പടുയം. എന്നാല് ഈ 
ൊരൂപതേികന് ഇന്നുെേിക തേര്ച ആ നാടികന് േയംസ്ാരതേിലു
ണ്ാക്കുന്ന വിടവ്ച് ഒരിക്ലുയം മകറ്ാന്നുകൊണ്ടുയം നിെതോന് െഴിയുന്ന
കതല്ലന്ന്ച് ഏകതാരാള്ക്കുയം പ്രഥമദ്ഷ്്ാ സ�ാദ്്കപ്പടുയം. 

ഒരു ഉത്സവയം എന്ന നിയ്ക്ച് ആ�ാവൃദ്യം േനങ്ങള്ക്കുയം ഒത്തു 
സെരുന്നതിനുയം േസ്ാഷയം പങ്കുകവയ്ക്കുന്നതിനുയം ഐെ്തേികന്യുയം 
ോസഹാദര്തേികന്യുയം േസന്ശങ്ങള് വെമാറന്നതിനുയം ഈ ൊരൂ
പാവതരണതേില് ോധിക്കുന്നു. നാട്ടുേയംസ്കൃതിയുകട വിേനിമായി 
മാറന്ന ഇതേരയം സവദിെള് രാോവയം പ്രേെളുയം തമ്മിലുേേ �ന്ധയം സുദൃഢ
മാക്കുന്നതിനുയം േമൂഹകതേ നന്മയിസക്്ച് നയിക്കുന്നതിനുയം േഹായി
ക്കുന്നു. ഒരു േനതയുകട േയംസ്കൃതി രൂപകപ്പടുത്തുന്നതില്  മന്നാന് കൂതേ്ച് 
എന്ന ഒരു ൊരൂപയം വഹിക്കുന്ന പങ്്ച് വേകര വലുതാണ്ച്. എന്നാല് 
ഒരു അവതരണെ എന്ന നിയില് കൂതേികന് ഇസപ്പാഴകതേ അവസ് 
വേകര സശാെനധീയമാണ്ച് എന്നു മാത്മല്ല, സെരേതേിക മകറ്ാരു 
ൊരൂപതേിനുമില്ലാതേ പ്രതിേന്ധി ഈ ഗിരിവര്ഗൊരൂപയം 
സനരിടുെയുയം കെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് മന്നാന്മാരുകട േയംസ്ാരിെ 
േ്വത്വതേികന് ആണിക്ല്ല്ച് ഇേെി മറിയുന്നു. കൂതേികന് തനതായ 
അവതരണരധീതി മാറി ആധുനിെ േിനിമയികയുയം നാടെങ്ങേികയുയം 
അടികപാേിപാട്ടുെളുയം സവഷങ്ങളുയം നൃതേരൂപങ്ങളുകമാകക് കൂതേികന് 
അവതരണകതേ വല്ലാകത േ്വാധധീനിക്കുന്നു. കൂതേ്ച് അതികന് തനിേ്വ
രൂപതേില് ഇന്ന്ച് എവികടയുയം അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നില്ല. അധിനിസവ
ശപ്പടെളുകട വരവയം ആധുനിെ േയംസ്ാരതേികന് െടന്നുെയറ്വയം മന്നാ
ന്മാരുകട േധീവിതമാകെ മാറ്ിമറിക്കുെയുയം അവരുകട ൊരൂപങ്ങകേ 
ഒരു പരിധിവകര അന്വത്ച്െരിക്കുെയുയം കെയ്തിരിക്കുന്നു.

മന്നാന്മാരുകട കൂതേ്ച് സപാക ഊരാേിമാരുകട കുറതേിനാടെവയം 
ശ്സദ്യമായ ഒരു സഗാത് ൊരൂപമാണ്ച്. പഴയ തമിഴ്ച് നാടെങ്ങകേ 
അനുസ്രിപ്പിക്കുന്ന നൃതേേയംഗധീത നാടെമായ ഇത്ച് ആസറാേയം 
കെറ വ്ത്സ്ത െഥെള് കൂട്ടിസചര്തോണ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ച്. 
േന്ധ്സയാകട ആരയംഭിചാല് സനരയം പുര്ന്നാസ അഭിനയിച്ചു 
തധീരുെയുേളു. അഭിനയകതേയുയം ചുവടുകവയ്ികനയുയം േഹായിക്കുന്ന 
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പിന്നണിപ്പാട്ടുെള്കക്ാപ്പയം ഇടയ്കികട സഗാത്വര്ഗകമാഴിെേിലുേേ 
േയംഭാഷണങ്ങളുയം ഇതില് ഉപസയാഗിക്കുന്നു. നാളുെള് കെല്ലുസ്ാറയം 
ഈ ൊരൂപവയം വന്പ്രതിേന്ധി സനരിടുന്നുണ്്ച്. അതുസപാക 
തകന്ന മയരയന്മാര്ക്ിടയിലുേേ മയൂട്ടുമാമാങ്യം, സൊല്ക്േി, 
ഉേോടന്മാര്ക്ിടയിലുേേ വില്പാട്ട്ച് അഥവാ വില്ലടിചാന്പാട്ട്ച്, 
സൊയംകെട്ടിത്തുേേല്, പേിയന്മാര്ക്ിടയിലുേേ ആട്ടയം അഥവാ 
തുേേല്, മയപ്യന്മാര്ക്ിടയിലുേേ മാവിേക്്ച്, െനാട്ടയം തുടങ്ങി 
ഇടുക്ിയിക സഗാത്ൊരൂപങ്ങള്കക്ല്ലായം അവയുകട തനിമയുയം 
കതേിമയുയം നഷ്കപ്പട്ടുകൊണ്ിരിക്കുന്നു.

ഇടുക്ിയിക സഗാത്േയംസ്ാരവയം നാസടാടി േ്വത്വവയം നഷ്കപ്പടു
ന്നതികന് ഉതേരവാദിത്വയം ആര്ക്ാണ്ച്? ഉതേരമില്ലാതേ സൊദ്മായി 
ഇത്ച് അവസശഷിക്കുന്നു. ഭരണവര്ഗതേിനുയം നാടന് ൊരൂപങ്ങകേ 
േയംരക്ിക്ാനുയം നിനിര്തോനുയം വേര്തോനുയം സവണ്ി പ്രവര്തേി
ക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങള്ക്കുയം ഉതേരവാദിത്വതേില് നിന്നുയം ഒഴിഞ്ഞുമാ
റാന് െഴിയില്ല. കൂടാകത നാട്ടിക േനങ്ങളുയം തങ്ങളുകട ഗ്ാമധീണകപ്പാ
ിമകയ ഉള്കക്ാണ്്ച് അത്ച് നമ്മുകട േമ്പതോകണന്ന്ച് തിരിചറിഞ്ഞ്ച് 
പ്രവര്തേിസക്ണ്തുണ്്ച്. നാടന് െെേിക നാസടാടി േ്വത്വതേില് 
നിന്ന്ച് ഊര്ജയം േ്വധീെരിച്ച് മുസന്നസറണ് ആധുനിെ േമൂഹതേിന്ച് 
ഇതേരയം േയംസ്കൃതിെള് പഴങ്ഥെോയി മാറികക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. ചുരു
ക്തേില് അന്യം നിന്നുകൊണ്ിരിക്കുന്ന ഗ്ാമധീണ േയംസ്ാരസതോകടാ
പ്പയം അവിടകതേ ൊരൂപങ്ങളുയം മറയുന്ന ഗ്ാമധീണ േയംസ്ാരതേികനാ
പ്പയം ഒഴുെിസപ്പാകുന്നു.

മാറികക്ാണ്ിരിക്കുന്ന വിെേന ൊഴ്ചപ്പാടുെളുയം പുതേന് ോമ്പ
തേിെനയങ്ങളുയം നമ്മുകട ഗ്ാമധീണ േയംസ്കൃതിെകേ ൊറ്ില്പ്പറത്തുന്നു. 
പ്രകൃതികയയുയം പ്രകൃതിസയാടു �ന്ധകപ്പട്ടുനില്ക്കുന്ന ൊരൂപങ്ങകേയുയം 
േയംരക്ിക്കുന്നതിന്ച് നമ്മുകട വിെേന നയസരഖെള് അല്പയംസപാലുയം 
ഊന്നല്നല്കുന്നില്ല. ഒരു നാടികന് േയംസ്ാരയം രൂപകപ്പടുന്നതില് ഗ്ാമ
കൂട്ടായ്മെള്ക്കുയം നാസടാടിെെള്ക്കുയം ഉേേ സ്ാനയം തിരിചറിഞ്ഞ്ച് 
മനുഷ്കന യന്ത്രതു്മാക്കുന്ന പുതേന് ൊഴ്ചപ്പാടുെേില്നിന്ന്ച് അല്പയം 
വ്തിെിച്ച് നായം നമ്മുകട തനത്ച് േ്വത്വങ്ങള് നിനിര്തോന് 
സവണ്ി യത്ിസക്ണ്ി വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുകട കൊച്ചുസെരേതേികന് 
േയംസ്ാരിെ പചപ്പ്ച് നിനിര്തേി സാെശ്ദ്യില് കൊണ്ടുവരുന്ന
തിനുയം വേര്ച മുരടിച്ച് നില്ക്കുന്ന നാടന് (സഗാത്) െെകേ അതികന് 
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ഒരയംശവയം സൊര്ന്നു സപാൊകത േയംരക്ിക്ാനുയം നാകമാരുമിച്ച് 
പ്രവര്തേിസക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങകന അവതരണ െെേിക 
നാസടാടി േ്വത്വയം കതേിമസയാകട അടുതേ തമുറയ്ക്ച് വെമാറാന് 
നമുക്്ച് വെസൊര്ക്ായം.

ജയകുമോര്.ആര്
അേി.കപ്രാ�േര്

കെ.എന്.എയം. ഗവ. സൊസേേ്ച്
ൊഞ്ഞിരയംകുേയം



െെകമഴുത്ംപോട്ം
അവതരണെ�ോസ്തിത്വവം 

നോഫെോെതിത്നതിമയം

ഒരു നിര്വ്വെനതേികന് നിശ്ചിതമായ അര്ത്ഥപരിധിക്കുള്ളില് 
ഒതുക്ാനാവാതേ വിധയം വിപുമായ പഠനസമഖെള് ഉള്കക്ാള്ളു
ന്നതാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് എന്ന്ച് ഓസരാ സ�ാെ്ച് സാര് നിര്വ്വെനവയം 
ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു. 1846 ആഗസ്റ്റ്ച് 22ന്ച് അഥധീനിയയം (Atheniaem) 
മാേിെയുകട 982-ായം ക്തേില്, ആയംസബ്ാേ്ച് കമര്ട്ടന് എന്ന സപരില് 
വി്യം സതായംേ്ച് എഴുതിയ ഒരു െതേിാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് എന്ന 
പദയം ആദ്മായി പ്രത്ക്കപ്പടുന്നത്ച്. അക്ായം വകര േനെധീയപ്പഴമ 
(Popular Antiquities) എന്ന സപരില് അറിയകപ്പട്ടുവന്ന പൗരാണിെ 
പാരമ്പര് പഠനതേിന്ച് പുതിയ ഒരു സപര്ച് നിര്സദേശിക്കുെയായിരുന്നു 
വി്യം സതായംേ്ച്.

പില്ക്കാതേ്ച് സ�ാെ്ച് സാറികനക്കുറിച്ചുണ്ായ എണ്ണമറ് നിര്വ്വെ
നങ്ങള് ഏതാകണ്ല്ലായം തകന്ന അതികന് വാകമാഴി േ്വഭാവസതേയുയം 
പാരമ്പര്സതേയുയം എടുത്തുൊട്ടുന്നവയായിരുന്നു. മനുഷ്ര് കൂട്ടായ 
പ്രവര്തേനകമന്ന നിയില് ഓസരാ കതാഴിിലുയം ഏര്കപ്പടുസമ്പാള് 
ഓസരാ പ്രസത്െ കെറേമൂഹയം (Folk) ആയി മാറന്നു. ഭാഷയുസടസയാ 
മതവിശ്വാേങ്ങളുകടസയാ, കതാഴിികന്സയാ മറ്റു പാരമ്പര്ങ്ങളുസടസയാ 
സപരില് കപാരുതേകപ്പട്ട്ച് സ�ാെ്ച് ഉണ്ാൊയം. അങ്ങകന ഒരു േമൂഹ
മന്്ച് ഉണ്ായിരിക്കുെ എന്നത്ച് സ�ാക്ികന് േവിസശഷതയാണ്ച്. 
സ�ാെ്ച് വെൊര്യം കെയ്യുന്ന കപാതുേ്വതോയ ോയംസ്ാരിൊനുഭവയം 
എന്ന നിയ്കാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് വ്വഹരിക്കപ്പടുന്നത്ച്. സാര് (lore) 
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എന്നതിന്ച് വിജ്ാനയം എസന്ന അര്ത്ഥമുള്ളൂ. എന്നാല് സ�ാെ്ച് സാര് 
എന്ന പദേയംയുക്തതേില് കവറയം വിജ്ാനയം എന്നതിലുപരി േമഗ്
മായ ോയംസ്ാരിെ പശ്ചാതേയം കൂടി അ്ര്ഭവിക്കുന്നുണ്്ച്. 

സ�ാെ്ച് സാറികന് വ്ാപാരസമഖെളുയം പരിധിെളുയം അനുദിനയം മാറ്
തേിനു വിസധയമായികക്ാണ്ിരിക്കുെയാണ്ച്. പുതിയ ഗസവഷണങ്ങ
ളുയം െകണ്തേലുെളുയം ഈ േയംജ്യുകട അര്ത്ഥവ്ാപ്തികയ ഒകട്ടാന്നു
മല്ല വിെേിപ്പിചിട്ടുള്ളത്ച്. അതിനാല് സ�ാെ്ച് സാര് േവിസശഷതെള് 
പട്ടിെകപ്പടുത്തുെ അനായാേെരമല്ല. പസക് വാകമാഴിവഴക്യം (Oral 
tradition), പാരമ്പര്സതോടുള്ള ഇണക്യം, പ്രാക്തനത (Primitivism), 
പ്രാസയാഗിെത (Pragmatism), ോമൂഹിെത (Socialbility), ഭിന്നാ
ത്മെത (Hetrogenety), അനുെരണാത്മെത (Mimeticism), അജ്ാ
തെര്തൃത്വയം (Anonymity) മുതായ െിത്ച് സ�ാെ്ച് സാറികന് കപാതു
േവിസശഷതെോയി സാെതേിക മിക്വാറയം എല്ലാ സ�ാെ്ച് സാര് 
ഗസവഷെരുയം എടുത്തു ൊട്ടിയിട്ടുണ്്ച്. ഈ കപാതുവധീക്ണങ്ങകേ ആധാ
രമാക്ി ‘െേകമഴുത്തുയം പാട്ടുയം’ എന്ന ൊരൂപതേികന് രയംഗൊസ്തിത്വ
സതേയുയം അതിക നാസടാടിതേനിമസയയുയം അസന്വഷിക്കുെയാണ്ച് ഈ 
പ്ര�ന്ധതേികന് ക്്യം.  

െെകമഴുത്ം പോട്ം
ഒരു അനുഷ്ാനെയുയം അതികന് ോഹിത്വയം സെര്തോണ്ച് ‘െേകമ

ഴുത്തുയം പാട്ടുയം’ എന്ന്ച് വ്വഹരിക്കുന്നത്ച് (െേകമഴുതി പാട്ട്ച് എന്നുയം വ്വ
ഹരിക്ാറണ്്ച്). ഭദ്ൊേി, ശാസ്താവ്ച്  (അയ്യപ്പന്), നാഗങ്ങള് മുതായ 
ആരാധനാ മൂര്തേിെളുകട െേയം (െിത്യം) അരികപ്പാടി, മഞ്ഞള്കപ്പാടി, 
ഉമിക്രി കപാടിച െരികപ്പാടി, മ്ാടിയിസയാ വാെയിസയാ 
ഉണക്ികപ്പാടിച്ചുള്ള പചകപ്പാടി, മഞ്ഞളുയം ചുണ്ണാമ്യം സെര്ത്തുണ്ാക്കു
ന്ന ചുവന്ന കപാടി എന്നിവ കൊണ്്ച് പ്രസത്െയം േജധീെരിച നിതേ്ച് 
െേങ്ങള് വരച്ചുണ്ാക്ി സദവതെകേ പാട്ടു പാടി സ്തുതിച്ച് പ്രോദിപ്പി
ക്കുന്ന ആരാധനാ േമ്പ്രദായമാണിത്ച്. സക്ത്ങ്ങള്, ൊവെള്, പാര
മ്പര്മായി പാട്ടുനടത്തുന്ന കുടുയം�ങ്ങള് തുടങ്ങിയ സ്ങ്ങേില് 
പതിവനുേരിച്ചുയം, േ്ാനാഭയം, �ാസധാപദ്വങ്ങളുകട ഉചാടനയം, 
കുടുയം�തേില് ഐശ്വര്യം മുതായ ഉസദേശ്ങ്ങസോകട പ്രസത്െമാ
യുയം െേകമഴുത്തുയം പാട്ടുയം നടത്തുന്നു. തധീയാടി നമ്പ്ാര്, തധീയാട്ടുണ്ണി
െള്, കുറപ്പന്മാര്, പുള്ളുവര്, െണിശ്ന്മാര് (െണിയാന്മാര്), സവന്മാര്, 
വണ്ണാന്മാര്, മയര്, മണ്ണാന്മാര്, പുയര് തുടങ്ങിയ വ്ത്സ്ത വിഭാഗ
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ങ്ങേില്കപ്പട്ടവര് വിവിധതരയം െേകമഴുതി പാട്ടുെളുകട െര്മ്മിെോയു
ണ്്ച്. ോതിപരമായ ഉചനധീെത്വയം നിനിന്നിരുന്ന ൊത്തുയം വ്ത്സ്ത 
ോതിയില്കപ്പട്ട ൊൊരന്മാര് ഏര്കപ്പട്ടിരുന്ന ഈ അനുഷ്ാനങ്ങ
േിക േമാനത സെരേതേിക ോയംസ്ാരിെ േവിസശഷതയുസടയുയം 
ൊോഹിത് പാരമ്പര്തേിസന്യുയം നിദര്ശനമാണ്ച്.

െേയം വരച്ച് പൂേിച്ച് രക്തതര്പ്പണയം കെയ്ത സശഷയം ചുവടു കവച്ചു 
തുള്ളിയാടുന്ന സവകനക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശയം േയംഘയംകൃതിെേിലുണ്്ച്. 
സവന് കവറിയാട്ട്ച് എന്ന്ച് ഈ െടങ്ങ്ച് അറിയകപ്പട്ടിരുന്നു. െേകമഴുതി
പാട്ടിന്ച് ഈ അനുഷ്ാനതേികന് പാരമ്പര്മാണുള്ളകതന്ന്ച് െരുതായം. 
പ്ല് അങ്രണയം (കൂറയിടല്), ഉചപ്പാട്ട്ച്, െേകമഴുതേ്ച്, െേയം പൂേ, 
പാട്ട്ച്, പാട്ടിനുകൊട്ട്ച്, െേതേിാട്ടയം, തിരിയുഴിചില്, തുങ്ങിയവയാണ്ച് 
െേകമഴുതിപ്പാട്ടിക പ്രധാന െടങ്ങുെള്. വധീടുെേില് ഈ െടങ്ങ്ച് 
നടത്തുസമ്പാള് മുറ്തേ്ച് തറ ൊണെയം കൊണ്്ച് കമഴുെി കവടുപ്പാക്ി 
നാലു തൂണുെേില് സമല്ക്കൂര കെട്ടി തൂണുെസോടുസെര്ത്തു കുവാഴെള് 
നിര്തേി ചുറ്റുയം െയര് കെട്ടി സമല്ക്കൂരയ്ക്കു താകഴ കുരുസതോ, മാവി, 
ആി, കതറ്ിപ്പൂവ്ച്, പൂക്ാപാക്്ച്, നാേിസെരയം വട്ടതേില് പൂേിയത്ച്, 
കെറിയ പഴയം തുടങ്ങിയവകൊണ്്ച് സതാരണയം ൊര്തേി പ്ല് തയ്യാ
റാക്കുന്നു. െേതേികന് ൊസമന്മ സപാക പ്ലുയം ആെര്ഷെമായിരി
ക്കുയം. എല്ലാ വര്ഷവയം നിശ്ചിത ദിവേയം പാട്ടു നടതോറള്ള വധീടുെേില് 
ഇതിനു സവണ്ി പ്രസത്െ തറ കെട്ടിയ ഭാഗയം പരിശുദ്ിസയാടുകൂടി 
േയംരക്ിച്ചുസപാരുന്നു. 

േന്ധ്യ്ക്കുമുമ്പ്ച് െേകമഴുതി ‘വകചാരുക്കുവകരയുള്ള െടങ്ങുെള് 
പൂര്തേിയാക്കുന്നു. േന്ധ്സയാകട െേയം പൂേയുയം പാട്ടുയം ആരയംഭിക്കുന്നു. 
ഗണപതിയുസടയുയം േരേ്വതിയുസടയുയം സ്തുതിെള്ക്കു സശഷയം െേതേില് 
വരചിരിക്കുന്ന സദവതകയ സ്തുതിക്കുെയുയം ആ സദവതയുകട െഥ വിവ
രിക്കുന്ന ഗാനങ്ങള് പാടുെയുയം കെയ്യുന്നു. െേകതേയുയം െേതേിക 
വകചാരുക്കുെസേയുയം വര്ണ്ണിക്കുന്ന ‘പൂങ്കുമാ’ എന്നാരയംഭിക്കുന്ന പാട്ട്ച് 
ആദ്യം പാടുന്ന പതിവണ്്ച്. 

െെകമഴുത്ംപോട്ം ഒരു അവതരണെ�:
ോഹിത്തേില് എഴുത്തുൊരന് നടത്തുന്ന േ്വൊര്സൃഷ്ിക്കു 

സശഷമാണ്ച് അതിന്ച് വായനക്ാരന് ഉണ്ാവന്നത്ച്. സൃഷ്ിയുയം ആേ്വാ
ദനവയം രണ്ടു വ്ത്സ്തഘട്ടങ്ങേിാണ്ച് േയംഭവിക്കുന്നത്ച്. ോധാരണ
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ഗതിയില് െിത്െയിലുയം ഇങ്ങകന തകന്ന. അത്ച് ഒരു പ്രെടനെ
യല്ല. െിത്ൊരന് േ്വ്യം െിത്തേിന്ച് അ്ിമരൂപയം നല്ിയതിനു 
സശഷമാണ്ച് അതിന്ച് ൊണിെളുണ്ാവന്നത്ച്. എന്നാല് െേകമഴുതേില് 
തുടക്യം മുതല് ഒടുക്യം വകര അനുവാെെകന ോക്ിനിര്തേിയാണ്ച് 
രെന നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്ച്. അതിനാല് അനുഷ്ാന െയായിരികക് 
തകന്ന ഇത്ച് ഒരു രയംഗെസയാ അവതരണ െസയാ കൂടിയാണ്ച്. 
കമകല്ല കമകല്ല പ്വര്ണ്ണങ്ങേിലൂകട െേതേില് രൂപയം കതേിഞ്ഞുവരു
ന്നു. അനുഷ്ാന നിര്വ്വഹണതേില് അത്ച് സദവതയായിതധീരുന്നു. 

െേകമഴുതി പാട്ടിന്ച് ആധുനിെ ൊതോണ്ച് ഒരു െ എന്ന പദവി 
െിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്ച്. കുറച്ചുൊയം മുമ് സപാലുയം ഇതികന െ എന്ന 
ഇനതേില് ആരുയം െണ്ിരുന്നില്ല. കൂടിയാട്ടവയം തുള്ളലുയം െഥെേിയുയം 
എല്ലായം െണ്ടുരേിക്കുന്നതു സപാക. ഇത്ച് െണ്ിസട്ടാ സെട്ടിസട്ടാ ആരുയം 
‘രേിക്കുെ’ ഉണ്ായിട്ടില്ല. ഒരു േനതയുകട ോയംസ്ാരിെമായ േധീവി
താവശ്മാണ്ച് ഇവികട േയംസവദിക്കപ്പടുന്നത്ച്. െേതേില് െിത്കമ
ന്ന നിയില് വധീരയം, രൗദ്യം, ശൗര്യം, ഭയാനെയം എന്നധീ ഭാവങ്ങോണ്ച് 
പ്രധാനയം. ഇത്ച് ഗ്ാമധീണ മനുഷ്നില് വിയ ദൃശ്-മാനേിെ-ഭാവ
വിസക്ാഭയം സൃഷ്ിചിരുന്നു. തനിക്കു ഭയയംതരുന്ന ശക്തികയ അതികന് 
േമഗ്തയില് െേതേിസയ്കാവാഹിച്ച് പ്രധീതികപ്പടുതേി െധീഴടക്കുെ 
എന്ന മാനേിെതന്ത്രയം ഈ രൂക്ദൃശ്കപ്പാിമയില് ൊണായം.

സെരേതേികന് അമ്മവദവേങ്ല്പയം ൊേിയുകട വിവിധ മൂര്തേി 
ഭാവങ്ങകേ നിര്മ്മിച്ചു. ൊേിയുയം ദാരിെനുമായുള്ള യുദ്യം സെരേതേി
കന് ഏറ്വയം ശക്തമായ മിതോണ്ച്. അതുമായി �ന്ധകപ്പട്ട വിശ്വാേവയം 
ൊേധീസേവയ്ക്കുള്ള ക്ിയെളുയം നിറഞ്ഞതാണ്ച് സെരേധീയ െേയം — രയംഗ 
അവതരണങ്ങേില് പതുയം പെര്ചവ്ാധിയായ വസൂരി, ൊേിയുകട 
സൊപമായി ൊണുെയുയം വസൂരിമാകയ ആരാധിച്ച് ഭധീതികയ 
ഭധീതികൊണ്്ച് തകന്ന ഇല്ലാതാക്കുെയുയം കെയ്യുന്ന ഒരു തരയം മാനേിെ 
വിസരെനയം (catharsis) ആ ആരാധനയ്ക്കു പിന്നിലുണ്്ച്. ൊേിയുകട 
െേയം വരയ്ക്കുസമ്പാള് രൗദ്ഭാവമുള്ള മൂര്തേിയാണ്ച് വിഗ്ഹക്ണയം. 
പാര്വ്വതി, ക്ഷ്മി, േരേ്വതി എന്നിവകരസപ്പാക ആര്േയംസ്കൃതി
യുകട പ്രഭാവയം സപറാതേ ആദിമ േ്വതേ്വയം ഉള്ളവോണ്ച് ൊേി. േയംഹാ
രതേികന്യുയം സൃഷ്ിയുകടയുയം സദവതയായ ൊേി ൊേിമ പൂണ്വോണ്ച്. 
അവകേ ഗര്ഭയം െക്കുന്നവളുയം പിള്ളതധീനിയുകമല്ലാമാക്ി മിത്തുെള് 
സൃഷ്ിച അതിന്ച് അനുസയാേ്മായ െേകമഴുതി പക്ിയെളുയം അവത
രിപ്പിച്ച് ഒരു മാനേിൊനുഭവയം - നാടെധീയാനുഭവയം - നല്യം വിധതേില് 
അരങ്ങ്ച് ഒരുക്കുന്നു. 



37മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

േര്പ്പക്േയം ഇതേരതേില് മകറ്ാരു പ്രധാനമിത്തുമായി �ന്ധകപ്പട്ടു 
കെയ്യുന്ന െേമാണ്ച്. ഇത്യധിെയം വനവയം കപാ്ക്ാടുെളുയം ഉള്ള സെര
േതേില് േര്പ്പയം േവിസശഷ ശ്ദ്സനടിയതില് അത്ഭുതമില്ല. ഭാഗവത
തേില് േര്പ്പങ്ങകേ ഉന്മൂനയംകെയ്ത്ച് അവയില്നിന്ന്ച് രക്സനടാകമന്ന 
േങ്ല്പതേിലുള്ളതാണ്ച്, േനസമേയകന് േര്പ്പേത്യം. എന്നാല് സെര
േതേിക പ്ര�മായ പ്രാസദശിെ േങ്ല്പതേില് അവയുകട നാശയം 
െടന്നു വരുസന്നയില്ല. പെരയം അവയുകട ഛായാെിത്യം വരച്ച് പാട്ടു പാടി
യുണര്തേി മന്മാധാനയം സനടുെയാണ്ച്. ഈ െി്ാഗതിയിക പ്ര
കൃതിസ�ാധയം (Eco awareness) േവിസശഷശ്ദ്യര്ഹിക്കുന്നു. ഹിയം
േിക്കുന്നവ ഉള്കപ്പകട ഏതിനുയം േധീവിയ്ക്കുവാനുള്ള അവൊശയം ഈ 
ഭൂമിയിലുകണ്ന്ന്ച് ഈ വിശ്വാേയം അടിവരയിടുന്നു. 

മിതേ്ച് എന്നത്ച് വ്ക്തിയുസടസയാ േമൂഹതേികന്സയാ ഒരു രണ്ായം 
മുഖമാണ്ച്. കുറച്ചുസനരയം കപായ്മുഖസമാ യഥാര്ത്ഥ മുഖതേിനുള്ളിലുള്ള 
മകറ്ാരു മുഖസമാ ആയ ആ രണ്ായം മുഖകതേ എടുതേണിഞ്ഞ്ച് അതായി 
മാറിയാല് അതികന് അസ്തിത്വയം തന്നില് തകന്ന ആസരാപിയ്കാന് 
െഴിയുയം. ഈ മുഖകതേ ‘Mask of God’ എന്നാണ്ച് സോേ�്ച് ൊയംപല് 
പറയുന്നത്ച്. അങ്ങകന കുസറസനരയം ആടി ഉയുസമ്പാള് ശരധീരവയം മനസ്സുയം 
അതികന് �ാധയില് നികന്നാഴിഞ്ഞ്ച് െിട്ടുയം. അരിസസ്റ്റാട്ടിികന് 
െഥാര്േിേ്ച് അനുഭവവമായി സെര്ത്തു വയ്കാവന്ന ഒരനുഭവമാണ്ച് ഇത്ച്. 
ഇങ്ങകന െേകമഴുതേില് ഒരു േമഗ്നാടെ അ്രധീക്യം ദര്ശിക്ായം. 
അതികന് അവതരണയരങ്ങ്ച് നാടെ അരങ്ങാവന്നത്ച് ആ വിധമാണ്ച്. 
അതിക നാടൊ്യം െവിത്വയം എന്ന ആശയയം അതികന് ഓസരാ 
ഘടെതേിലുയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതികന് ോഹിത്യം, േയംഗധീതയം, 
നൃതേയം, നടിചഭിനയിക്ല്, വിശ്വേിച്ചു നടിക്ല്, ‘സവഷയം കെട്ട്ച്’, 
െിത്േയംവിധാനയം, ശില്പേയംവിധാനയം, കവേിചേയംവിധാനയം, രയംഗേയം
വിധാനയം എന്നിവകയല്ലായം േമഗ് അരങ്ങികന് ഘടെങ്ങോണ്ച്. െേയം 
അതികന് െിത്ഘടെവയം.

 െേകമഴുതേ്ച് മണിക്കൂറെള് മാത്സമ നിനില്ക്കുന്നുള്ളൂ എങ്ിലുയം 
തമുറെോയി വെമാറന്ന ഈ ൊതുര്യം നാസടാടി േനതയുകട ൊ
ോയംസ്ാരിെ പാരമ്പര്സതേയുയം വിശ്വാേങ്ങസേയുയം മന്ിാക്ാന് 
ഉപൊരകപ്പടുത്തുന്നു. ഇവികട ോഹിത്വയം േയംഗധീതവയം നൃതേവയം 
െിത്െയുയം പൂര്ണമായ ഒരു നാസടാടി വെതന്തേികന് മിഴിസവാകട 
ഒരു സവദിയില് േസമ്മേിക്കുന്നു. അങ്ങകന െേകമഴുത്തുയം പാട്ടുയം അക്
രാര്ത്ഥതേില് നമ്മുകട നാസടാടി ൊരൂപങ്ങളുകട അരങ്ങായി മാറന്നു. 
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െേകമഴുതേില് പാട്ടുമണ്ഡപയം തയ്യാറാക്കുന്നതു മുതല് അവോനയം
വകരയുള്ള േെ െടങ്ങുെള്ക്കുയം ൊഴ്ചക്ാര് ോക്ിയാണ്ച്. ആധുനി
െൊതേ്ച് വിസദശിെള് ഉള്കപ്പകടയുള്ളവര് ആേ്വാദെരായുള്ള ഒരു 
ൊരൂപമാണ്ച് െേകമഴുത്തുയം പാട്ടുയം. ഈ ൊരൂപയം അതികന് നാസടാ
ടിതേനിമ വെസമാശയം വരാകത സൂക്ിചിട്ടുള്ള നമ്മുകട ചുരുക്യം ൊ
രൂപങ്ങേില് ഒന്നാണ്ച് എന്നതാണ്ച് അതികന് ഏറ്വയം പ്രധാനൊരണയം 
അതിനാല് അനുഷ്ാനേ്വഭാവയം. പൂര്ണമായുയം ൊത്തുസൂക്ിക്കുസമ്പാള് 
തകന്ന ഒരു അവതരണെ എന്ന നിയിലുയം ഈ ൊരൂപതേിന്ച് 
അസ്തിത്വമുണ്്ച്. 

െെകമഴുത്്പോട്ടതിക� നോഫെോെതി അംശങ്ങള്
െേകമഴുത്തുയം പാട്ടുയം അഥവാ െേകമഴുതി പാട്ടിക െടങ്ങുെളുയം 

രധീതിെളുയം വധീക്ിചാല് അതില് ആദ്്യം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന നാസടാ
ടിതേനിമകയ വേകര സവഗയം തിരിചറിയാനാകുയം. െേകമഴുതാനുള്ള പാട്ടു 
മണ്ഡപയം തയ്യാറാക്കുന്നതു മുതല് ഉടമസ്കന് അനുവാദസതോകട പ്
ിനിട്ട കൂറ വിക്കുെ എന്ന അവോന െടങ്ങുവകര ഈ ൊരൂപ
തേികന് അവതരണതേില് പ്രെടമായുയം അ്ര്ധീനമായുയം ഉള്ളത്ച് 
നാസടാടിയായ അയംശങ്ങള് മാത്മാകണന്നു ൊണായം.

പാശ്ചാത് െിത്ൊതതേ്വമനുേരിച്ച് ചുവപ്പ്ച്, നധീ, മഞ്ഞ എന്നധീ 
മൂന്നു വര്ണങ്ങകേ പ്രാഥമിെ നിറങ്ങോയി െണക്ാക്കുന്നു. എന്നാല് 
ഭാരതതേിക പ്രാെധീനവയം നാസടാടി േയംസ്ാരതേില് നിന്ന്ച് ഉരുതേി
രിഞ്ഞതുയം ആയ െിത്ൊേിദ്ാ്പ്രൊരയം പ്രാഥമിെ വര്ണങ്ങള് 
അക്ണ്ണമാണ്ച്. കവള്ള, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്ച്, പച, െറപ്പ്ച് എന്നിവയാണവ. 
ഈ ക്മയം െേകമഴുത്തുയം പാട്ടിലുയം പിന്തുടരുന്നു. ഈ വര്ണ്ണങ്ങള് 
തയ്യാറാക്കുന്നത്ച് നാസടാടി േയംസ്കൃതിയുകട രധീതിെള് അനുവര്തേിച്ചു
കൊണ്ാണ്ച് കവള്ളയ്ക്ച് അരികപ്പാടിയുയം മഞ്ഞയ്ക്ച് മഞ്ഞള്കപ്പാടിയുയം 
െറപ്പിന്ച് ഉമിക്രി കപാടിചതുയം ഉപസയാഗിക്കുസമ്പാള്, മഞ്ഞള്കപ്പാടി
യുയം ചുണ്ണാമ്യം സെര്ത്തു തിരുമ്മിയാണ്ച് ചുവന്ന കപാടി നിര്മ്മിക്കുന്നത്ച്. 
പചകപ്പാടിക്്ച് വാെയിയുയം മ്ാടിയിയുയം ഉപസയാഗിക്കുന്നു. നാഗ
ക്േതേില് വാെയി ഉപസയാഗിക്ാറില്ല. ൊരണയം വാെ വിഷേയം
ഹാരിയാണ്ച്. നാഗങ്ങള്ക്്ച് വേ്വര വിഹാരതേിന്ച് വാെയി തട്
മാവകമന്നാണ്ച് േങ്ല്പയം. 

സെരേതേികന് ഏതു ദൃശ്െയുകടയുയം പാരമ്പര്തേില് ഈ പ്
വര്ണ്ണങ്ങസേയുള്ളൂ. മുഖകമഴുത്തുയം കമകയ്യഴുത്തുയം നികതേഴുത്തുയം (െേയം) 
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ചുമകരഴുത്തുയം (ചുമര്െിത്യം) പാേകയഴുത്തുയം (പടയണിയില് പ്രധാനയം) 
എല്ലായം ഈ പ്വര്ണ്ണങ്ങള് കൊണ്ാണ്ച്. ഇത്ച് ഒരു േയംസ്കൃതിയുകട 
ദൃശ്സ�ാധകതേക്കുറിച്ച് െി സൂെനെള് നല്ന്നു. ഈ നാടികന് 
ഭൂപ്രകൃതി, ഭൂഭാഗേവിസശഷത, ൊാവസ്, ഉല്പാദനരധീതി, ഉല്പന്ന
ങ്ങള്, പരിസ്ിതിസ�ാധയം, ൊര്ഷിെ�ന്ധയം മുതായവയുകടകയ
ല്ലായം േവിസശഷതെള് ഉള്കക്ാള്ളുന്ന ഒരു ദര്ശനയം വേകര വ്ക്ത
മായി ഇവികട ൊണായം.

അതിസൂക്ഷ്മമായ വഴക്സതോകട വെെള് ഉപസയാഗിചാണ്ച് 
കപാടി വിതറി െേയം തധീര്ക്കുെ. വെക്കു പുറസമ മുേങ്കുഴലുയം െിരട്ടയുയം 
പ്രസയാഗതേിലുണ്്ച്. 

വവവിദ്്മാര്ന്ന വര്ണങ്ങേില് രെിയ്കകപ്പടുന്ന െിത്ങ്ങേില് 
ഏറ്വയം പ്രധാനയം ഭദ്ൊേിക്േങ്ങോണ്ച്. ഭദ്ൊേികയ പ്രധീതികപ്പടു
തേി മഹാമാരിെേില് നിന്ന്ച് മനുഷ്രാശികയ രക്ിക്ാനാണ്ച് ഭദ്ൊ
േിക്േയം എഴുതുന്നത്ച്. വെെളുകട എണ്ണയം കൂടുന്നതിനനുേരിച്ച് ഭദ്ൊ
േിക്േതേികന് വലുപ്പവയം കൂടുന്നു. നാ്ച്, എട്ട്ച്, പതിനാറ്ച്, മുപ്പതേിരണ്്ച്, 
അറപതേിനാ്ച് എന്നിങ്ങകന വെെളുകട എണ്ണയം കപരുെി വരുന്നു. 
ദാരിെവധതേിലുള്ള ഭദ്ൊേിക്്ച് പതിനാറ്ച് വെെള് വകര ൊണാ
വന്നതാണ്ച്. പത്തുവെെള് പത്തുദിക്കുെേിസക്്ച് യുദ്യംകെയ്യാനുള്ള
തുയം �ാക്ി വരുന്ന ആകറണ്ണയം ദാരിെവധതേിനു സവണ്ിയുള്ളതുമാണ്ച്. 
സരഖെള്ക്കു കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്ി മനുഷ്രില്നിന്ന്ച് അതധീതരാ
കണന്ന്ച് ൊണിക്ാന് വെെളുകട എണ്ണയം കൂട്ടിയുയം മുഖതേ്ച് രൗദ്ഭാവയം 
വരുതേിയുയം രെിക്കുന്ന ഈ രൂപങ്ങേില് പുതിയ െിത്ൊേമ്പ്രദാ
യങ്ങേിക േര്റിയിേതേികന് ഛായ ൊണായം. മാറിടയം തുടങ്ങി 
ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് ഉയര്തേി ൊട്ടി ൊഴ്ചയില് ഒരു ശില്പതേി
കന് പ്രതധീതി വരുതോനുയം ശ്മിക്ാറണ്്ച്. 

സെരേതേിക െേങ്ങള് േൗമ്ങ്ങേല്ല. വധീരയം, രൗദ്യം എന്നധീ ഭാവ
ങ്ങോണ്ച് മിക്വാറയം എല്ലാ സെരേധീയ െേങ്ങള്ക്കുമുള്ളത്ച്. മാന്ത്രിെ 
പ്രസയാഗങ്ങള്, താന്ത്രിൊൊരങ്ങള്, സദവതാരാധന, ഉചാടനയം, രക്, 
ഗര്ഭ-പ്രേവ േയം�ന്ധമായ ആൊയംക് എന്നിങ്ങകന മനുഷ്േധീവിത
തേിക പ അവസ്െസേയുയം െേങ്ങേില് സക്ാഡധീെരിക്കുന്നു. സെരേ
തേില് പ്രൊരയം സനടിയ െേങ്ങേിക സദവതാ േങ്ല്പങ്ങകേല്ലായം തകന്ന 
ആര്ഛായ െരാതേ തനി നാസടാടിയാണ്ച്. 

ഇവയികല്ലായം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നകതേ ോമൂഹിെ മനഃശാ
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സ്തയം വ്ക്തമാണ്ച്. ഭയയം, വിശ്വാേയം, ആശ്വാേയം, അക്ാകതേ െിെി
ത്സയുകട പരിമിതി, ോതി വ്വസ്, ൊര്ഷിെ-ോമ്പതേിെ-രാഷ്ട്രധീയ
ഘടന എന്നിവകയല്ലായം ഇതില് പസരാക്മായി ദര്ശിക്ായം.

െേയം മായ്കലുയം കൃത്മായ െിട്ടവട്ടങ്ങസോകട നടത്തുന്ന െടങ്ങാണ്ച്. 
മായ്ക്കുന്ന ആളുകട പാദയം ഒരിയ്കലുയം െേതേികഴുതിയ മുഖതേിനു സമല് 
പതിയാതിരിയ്കാന് ശ്ദ്ിയ്കാറണ്്ച്. െേയം മായ്ചു െിട്ടുന്ന പ്വര്ണ
കപ്പാടി പ്രോദവയം സരാഗശമനതേിനുള്ള ഔഷധവയം കൂടിയാണ്ച്. 

െേകമഴുത്തുയം പാട്ടിക െടങ്ങുെളുയം രധീതിെളുയം പരിസശാധിയ്ക്കുസമ്പാള് 
അടിമുടി നാസടാടിതേനിമനിറഞ്ഞ ഒരു ൊരൂപമാണ്ച് ഇകതന്ന്ച് 
മന്ിാക്ായം. േയംഘൊഘട്ടസതോേയം പഴക്മുകണ്ന്ന്ച് കതേിവെ
ളുള്ളതുയം അതിലുസമകറക്ായം പഴക്മുണ്ാൊവന്നതുമായ ഈ അനു
പമമായ ദൃശ്ശ്ാവ് െിത്ൊരൂപയം മനുഷ്കന് ഭക്തിഭയ വിശ്വാേ
ങ്ങളുമായി അതിദൃഢമായി കൂട്ടിയിണക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ൊൊരനുയം 
ആേ്വാദെനുയം ഒരുസപാക പങ്ാേിെോവന്ന (പങ്ാേിതേയം അനു
ഭവിക്കുന്ന) ഈ ൊരൂപതേികന് സവരുെള് നാസടാടി േയംസ്ാര
തേില് ആഴ്ന്നിരിക്കുസമ്പാള് തകന്ന അതിന്ച് ഒരു അവതരണ െയുകട 
അസ്തിത്വയം കൂടിയുകണ്ന്നത്ച് ഒരു വസ്തുതയസത്.
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മോര്ഗംെെതിയതിക� നോട്വഴക്ങ്ങള്

ആത്മധീയാനുഭവങ്ങളുകട വവൊരിെവയം േയംസവദനാത്മെവമായ 
ആശയതങ്ങകേ നാട്ടുവഴക്ങ്ങളുകടയുയം നാസടാടിൊപാരമ്പര്
ങ്ങളുകടയുയം േമ്പന്നതയില് േമന്വയിപ്പിചാവിഷ്കരിച ഒരു പ്രാെധീന 
വക്സ്തവ ൊരൂപമാണ്ച് മാര്ഗയംെേി. സെരേതേിക ൊോയം
സ്ാരിെ സവദിെേിലുയം മറ്റു ൊപ്രെടനരയംഗങ്ങേിലുയം ഒരു വക്സ്തവ 
അവതരണെയായി അടയാേകപ്പടുത്തുന്ന മാര്ഗയംെേിക്്ച് നൂറ്ാണ്ടു
െളുകട പഴമയുയം നാട്ടുതനിമയുകട മിെച പാരമ്പര്വയം േ്വ്മായുണ്്ച്. 

‘മാര്ഗയം’ എന്ന പദയം കൊണ്്ച് ക്ിസ്തുസദവകന് മാര്ഗയം (ക്ിസ്തുമതയം) 
എന്നാണ്ച് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്ച്. ക്ിസ്തുമത പ്രൊരണാര്ത്ഥയം ഭാരതതേി
സയ്ക്കു വന്ന ക്ിസ്തുശിഷ്നായ മാര്സതോമ്മാ ശ്ധീഹായുകട സെരേപ്രസവ
ശനവയം അസദേഹയം കെയ്ത അത്ഭുത പ്രവര്തേനങ്ങളുകട വര്ണ്ണനയുമാണ്ച് 
മാര്ഗയംെേിപ്പാട്ടികന് ഇതിവൃതേയം. രാേ്രക്ാര്ത്ഥയം ആയുധയം ധരിച 
പ്രാെധീന ക്ിസ്ത്ാനിെള് വിസനാദതേിനായി മാര്ഗയംെേി നടതേിയി
രുന്നതായി അഭിപ്രായമുണ്്ച്. 1600നു മുമ്തകന്ന മാര്സതോമ്മാശ്ധീ
ഹാകയക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുെള്ക്കുയം, െേിെള്ക്കുയം പ്രൊരമുണ്ായിരുന്നു. 
പധീറ്ര് മസ�യ്ച് എന്ന േേയൂട്ട്ച് െരിത്ൊരന് 1589 ല് പ്രേിദ്ധീെരി
ച തേധീന് ഗ്ന്ഥതേില് സെരേതേിക ക്ിസ്ത്ാനിെളുകട െയ്യുയം ചുവ
ടുകമാപ്പിച്ചുള്ള ഈ വിസനാദെകയക്കുറിച്ച് സൂെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ച്. 1564- 
ല് ഈസശാേഭാ വവദിെനായിരുന്ന കൊറിയ അമാന്ര് കൊചിയില് 
നിന്ന്ച് ശധീമയിസകയ്കഴുതിയ െതേില് മാര്സതോമ്മാശ്ധീഹ മയാേ
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തേില് ൊലുകുതേിയ ദിനമായ നവയം�ര് 21-ന്ച് മങ്ര നസ്ാണി
െള് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള മാ്ങ്രയ്ക്ച് തധീര്ത്ഥയാത് സപാൊറണ്ാ
യിരുകന്നന്നുയം ആ യാത്യില് സതാമ്മാശ്ധീഹാകയക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുെള് 
പാടി ആനന്ിക്ാറണ്ായിരുകന്നന്നുയം എഴുതിയിട്ടുണ്്ച്. ഉദയയംസപ
രൂര് സൂനഹസദാേ്ച് വിേിച്ചുകൂട്ടാനായി സെരേകമാട്ടുക്്ച് ചുറ്ിേ്രി
ച കമകനേിേ്ച് കമത്ാസപ്പാധീതേകയ നിര്ര അദ്്വാനങ്ങള്ക്ിട
യില് ആനന്ിപ്പിക്ാന് അങ്മാിക്ാരായ നസ്ാണിെള് ഒരു രാത്ി 
മുഴുവന് സതാമ്മാശ്ധീഹാകയക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുെള് പാടിക്േിച്ച് അസദേഹ
കതേ ആഹ്ാദഭരിതനാക്ികയന്ന്ച് 1606-ല് അചടിക്കപ്പട്ട ‘സോര്ണാ
ദാ’യില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 

വധീരെരിതങ്ങളുയം െരിത്പരവയം മതപരവമായ ഇതിവൃതേങ്ങ
ളുയം അടിസ്ാനമാക്ി വായ്താരിയായി പാടിപ്പെര്ന്ന വിപുമായ 
നാസടാടിപാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്്ച്. അതേരയം വധീരെഥാഗാനശാഖയില് 
രൂപയംകൊണ്്ച് വേര്ന്ന്ച് തമുറെള് വെമാറി ഇന്നുയം നിനിന്നുസപാ
രുന്നതാണ്ച് മാര്ഗയംെേിപ്പാട്ട്ച്. ‘സതാമ്മായുകട നടപടിെള്’ (Acts of 
Thomas) എന്ന അപ്രമാണിെഗ്ന്ഥതേിക െരിത്വയം ഐതിഹ്ങ്ങ
ളുമാണ്ച് ഇതിക പ്രസമയയം. 

കഗാണ്ക�ാറേ്ച് രാോവ്ച് ഒരു കൊട്ടാരയം പണിയുന്നതിന്ച് േമര്ത്ഥ
നായ ഒരു ശില്പികയ അസന്വഷിച്ച് ഹാബ്ാന് എന്ന െചവടക്ാരകന 
വിസദശസതേയ്കയച്ചു. അയാള് െപ്പല് െയറി മസഹാേ പട്ടണതേില് 
(േറേസയം) എതേിയസപ്പാള് ക്ിസ്തു പ്രത്ക്കപ്പടുെയുയം മാര്സതോമാ
ശ്ധീഹാകയ ഒരു തചകനന്ന നിയില് ഹാബ്ാസനാകടാപ്പയം അയക്കുെ
യുയം കെയ്തു. ഇവികടകയതേിയ സതാമ്മാശ്ധീഹ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങള് 
പ്രവര്തേിക്കുെയുയം കൊട്ടാരയം നിര്മ്മിക്ാന് കൊടുതേ പണയം പാവങ്ങ
ള്ക്്ച് നല്കുെയുയം, അസനെയം ബ്ാഹ്മണകര ക്ിസ്തുമാര്ഗതേിസയ്കടുപ്പി
ക്കുെയുമാണ്ച് കെയ്തത്ച്. ഇതിനിടയില് സതാമ്മാ കൊട്ടാരയം പണിയാരയം
ഭിചിട്ടികല്ലന്നു െണ്്ച് രാോവ്ച് സതാമ്മസയാട്ച് സൊപിച്ചു. താന് രാോവിനു 
സവണ്ി േ്വര്ഗതേിാണ്ച് കൊട്ടാരയം പണിതിട്ടുള്ളകതന്നുയം രാോവികന് 
മരണസശഷയം അവികട പാര്ക്ാകമന്നുയം സതാമ്മാ അറിയിച്ചു. സൊപാ
ക്ാ്നായ രാോവ്ച് സതാമ്മാകയയുയം ഹാബ്ാകനയുയം തുറങ്ിടച്ചു. 
ഈ േമയതേ്ച് രാോവികന് േസഹാദരന് കപകട്ടന്ന്ച് സരാഗ�ാധിത
നായി മരിക്ാനിടയായി. മരണമടഞ്ഞ േസഹാദരന് രാോവിന്ച് േ്വ
പ്നതേില് ൊണകപ്പടുെയുയം താന് േ്വര്ഗതേികതേികയന്നുയം േ്വര്ഗ
തേില് രാോവിന്ച് അതിമസനാഹരമായ കൊട്ടാരമുകണ്ന്നുയം അറിയിച്ചു. 
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പാശ്ചാതോപവിവശനായ രാോവ്ച് സതാമ്മാകയയുയം ഹാബ്ാകനയുയം 
സമാെിപ്പിച്ചു എന്നുമാത്മല്ല മാപ്പസപക്ിച്ച് ക്ിസ്തുമാര്ഗയം േ്വധീെരിക്കുെ
യുയം കെയ്തു. സതാമ്മാ വധീണ്ടുയം നാടുനധീകേ നടന്ന്ച് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങള് 
പ്രവര്തേിക്കുെയുയം ക്ിസ്തുമാര്ഗയം പ്രെരിപ്പിക്കുെയുയം കെയ്തു. ഒടുവില് 
ശത്രുക്ളുകട കുസതേറ്്ച് വമാപ്പൂരില് കവച്ച് കൊല്ലകപ്പടുെയുയം, ഭൗതി
ൊവശിഷ്യം െിന്നമയില് േയംസ്രിക്കുെയുയം കെയ്തു. ഇതിഹാേതു്
മായ ഈ പുരാവൃതേമാണ്ച് 14 പാദങ്ങളുള്ള മാര്ഗയംെേിപ്പാട്ടില് വിവ
രിക്കുന്നത്ച്. 

പന്ത്രണ്ടു പുരുഷന്മാര് അരയുയം തയുയം മുറക്ി ശിര്ില് മയി
ല്പ്പധീി ചൂടി പതികനാന്നു തിരിയിട്ട വിേക്ിനു ചുറ്റുയം നിന്ന്ച് ചുവടുകവ
ച്ച് പാട്ടുപാടിയാണ്ച് മാര്ഗയംെേി നടതേിയിരുന്നത്ച്. െതേിച്ചു കവച 
വിേക്്ച് സതേേ്വിയായ ക്ിസ്തുവികനയുയം പന്ത്രണ്ടു െേിക്ാര് പന്ത്രണ്ടു 
ശിഷ്കരയുയം പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്നു. െേിയാശാന് വായ്താരി കൊല്ലി 
പാദയം പാടുെയുയം വര്ത്തുോകൃതിയില് നില്ക്കുന്ന െേിക്ാര് അസതറ്റു 
കൊല്ലുെയുയം കെയ്യുയം. ഓസരാ പാദതേിനുയം താേവയം ചുവടുയം വ്ത്സ്ത
മാണ്ച്. താേതേില് കൊട്ടുന്നതിസന്യുയം ചുവടുകവയ്ികന്യുയം മുഴക്മാണ്ച് 
മാര്ഗയംെേിപ്പാട്ടികന് വാദ്പശ്ചാതേയം.

മദ്്തിരുവിതായംകൂറിക സവെേി, പാക്ാട്ച് േില്ലയിക 
െണ്ണ്ാര് െേി തുടങ്ങിയ അനുഷ്ാനൊരൂപങ്ങളുകട നൃതേച്ചുവടുെ
ളുമായി മാര്ഗയംെേിയുകട ചുവടുെള്ക്്ച് േമാനതയുണ്്ച്. േയംഘക്േി
യുകട ഒരു അനുെരണമാണ്ച് മാര്ഗയംെേികയന്ന്ച് പി.കേ സതാമസുയം, 
ഉള്ളൂരുയം അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു. വെപ്ഴ, നധീണ്ടൂര് െരുമുള്ളൂര് എന്നി
വിടങ്ങേില് സവെേി പ്രേിദ്മാണ്ച്. മാര്ഗയംെേിയുയം ആ പ്രസദശ
ങ്ങേില് അഭ്േിച്ചു വരുന്നുണ്്ച്. കമയ്യഭ്ാേ പ്രധാനമായ ൊയി
െൊരൂപങ്ങള് അസന്ാന്യം കൊണ്ടുയംകൊടുത്തുയം വേര്ന്നു 
വന്നതായിരിക്ണയം. ഒമ്പതായം പാദതേില് െണ്ണ്ാര്െേിയുകട പ്ര
ധാനെടങ്ങായ വട്ടക്േിയുകട ചുവടുെളുണ്്ച്. മയംഗേഗാനയം പാടിക്േി
ക്കുന്നത്ച് കുമ്മിയുകട മട്ടിാണ്ച്. േിതമായ മുദ്െള് നൃതേതേിനുപ
സയാഗിക്കുന്നു. പതികനാന്നായം പാദതേില് െേിക്ാര് ഭാവാഭിനയയം 
ൊഴ്ചകവയ്ക്കുന്നു. നൃതേതേികന് കപാതു േ്വഭാവയം കുമ്മിയുസടതാണ്ച്. ഇതര
േമുദായങ്ങള്ക്ിടയില് അന്നു വ്ാപെമായി പ്രൊരതേിലുണ്ായി
രുന്ന കുറവന്െേി, പുയന്െേി തുടങ്ങിയ ൊരൂപങ്ങളുകട അവയ
വെനങ്ങള് മാര്ഗയംെേിയുകട നൃതേേ്വഭാവതേില് പ്രെടമാണ്ച്. 
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പള്ളികപ്പരുനാളുെള്ക്കുയം വിവാഹയം തുടങ്ങിയ േവിസശഷ ആസഘാ
ഷാവേരങ്ങേിലുമാണ്ച് മാര്ഗയംെേി നടതേിയിരുന്നത്ച്. മാര്ഗയംെേിയുയം 
പരിെമുട്ടുെേിയുമില്ലാകത നസ്ാണിെളുകട ഒരാസഘാഷവയം തധീരില്ല 
എകന്നാരു പ്രസയാഗയം തകന്ന േനങ്ങളുകട ഇടയില്  ഉണ്ായിരുന്നു. 
തനതായ വ്ക്തിത്വവയം പാരമ്പര്വയം ോമൂഹ്ാൊരങ്ങളുമുള്ള വക്
സ്തവവിഭാഗമാണ്ച് മദ്്തിരുവിതായംകൂറിക, ക്ാനായ കതാമ്മകന് പിന്മു
റക്ാകരന്നവൊശകപ്പടുന്ന ക്ാനായ ക്ിസ്ത്ാനിെള്. ഈ കതക്കുയംഭാ
ഗേമുദായയം മാര്ഗയംെേികയ േ്വ്മാക്ി സപ്രാത്സാഹിപ്പിചിരുന്നു. 
േമധീപൊയംവകര അവര്ക്ിടയില് ോധാരണ േധീവിതതേികന് 
ഭാഗമായി മറ്റു പാരമ്പര്പാട്ടുെസോടുയം െേിെസോടുകമാപ്പയം മാര്ഗയംെേി
യുയം നിനിന്നിരുന്നു. 

1892-ല് ഉതേര തിരുവിതായംകൂറിക നസ്ാണിമാരുകട േയംസ്ാ
രകതേ ആസ്പദമാക്ി എഴുതിയ സനാവാണ്ച് ‘പരിഷ്ച് ക്ാരപ്പാതി’. 
കുന്നുകുഴിയില് കൊച്ചുകതാമ്മന് അസപ്പാതേിക്ിരിയാണ്ച് ഇതികന് 
രെയിതാവ്ച്. നസ്ാണിമാരുകട മൂന്നുതമുറെളുകട െഥപറയുന്ന ഈ 
സനാവില് നായിൊനായെന്മാരുകട വിവാഹചടങ്ങുെളുയം ആൊരാ
നുഷ്ാനങ്ങളുയം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്്ച്. ഒരാഴ്ച നധീണ്ടു നില്ക്കു
ന്ന വിവാഹചടങ്ങുെള്ക്ിടയില് ബുധനാഴ്ച രാത്ിയിക അടിയ്ി
രേദ്യില് സ്തധീെള് െ്ാണപ്പാട്ടുെള് വാശിസയാകട പാടുന്നതുയം 
െച തഴുെല് െടങ്ങുെഴിഞ്ഞ്ച് പ്ില് ഇരുന്ന യുവാക്ള് െ്ാണ
തേികന് േസ്ാഷസൂെെമായി മാര്ഗയംെേി സവണകമന്ന്ച് നിശ്ചയിച 
ഉടകന വിേക്ിനു ചുറ്റുയം വട്ടതേില് നിരന്ന്ച് പാട്ടുയംെേിയുയം തുടങ്ങിയതാ
യുയം അവര് കെയ്യുന്നതില് തൃപ്തരാൊതേ വൃദ്ന്മാര് പതിന്മടങ്ങ്ച് ആസവ
ശസതോകട യുവാക്സോട്ച് സെര്ന്നുെേിചതുയം വിവരിക്കുന്നുണ്്ച്. 

വക്സ്തവ കൂട്ടായ്മയുകട കപാതുൊരൂപമായ മാര്ഗയംെേി മദ്്തി
രുവിതായംകൂറിക പ്ര�വക്സ്തവവിഭാഗങ്ങോയ ഓര്തേസഡാെ്ച് േ്ച്, 
യാസക്ാ�ായ േമുദായങ്ങള്ക്ിടയിലുയം വ്ാപെമായി പ്രൊരതേിലു
ണ്ായിരുന്നു. അവര്ക്ിടയിലുയം െരെള്സതാറയം െേരിെളുയം െേിയാശാ
ന്മാരുയം ഉണ്ായിരുന്നു. 

മാര്ഗയംെേിയുകട ഒന്നായംഭാഗയം പാട്ടുപാടികക്ാണ്്ച് േമൂഹനൃതേവയം 
രണ്ായം ഭാഗയം ആസയാധനപരമായ പരിെമുട്ടുെേിയുമാണ്ച്. പുയരുകട 
ഇടയില് പ്രൊരതേിലുള്ള സൊല്ക്േി, വട്ടക്േി, പരിെക്േി 
തുടങ്ങിയ ൊരൂപങ്ങളുകട േ്വാധധീനയം പരിെമുട്ടുെേിയിലുണ്്ച്. മാര്ഗയം
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െേിയുകട പ്രധാനകപ്പട്ട അഞ്ചുചുവടുെള് തി്െതി്വതേ, മുക്ണ്ണി, 
മുറക്ിമുക്ണ്ണി, ഇരട്ടിവട്ടയം, െചപദയം എന്നിവയാണ്ച്. കതയ്ച്, കതയ്ച് 
എന്ന വായ്താരി ഓസരാ പാദതേികന്യുയം അവോനയം പാടാറണ്്ച്.

പാട്ടികന് ആരയംഭയം തമിഴുമയവയം രേെരവമാണ്ച്. ‘കമയ്കണ് 
പധീിയുയം മയില്സമല്സതോന്നുയം സമനിയുയം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആദ്പാദയം 
സതാമാശ്ധീഹ മയിികന് പുറതോണ്ച് േ്രിചിരുന്നകതന്ന തമിഴ്ച് 
സദശതേ്ച് പ്രെരിചിരുന്ന ഐതിഹ്കതേ സൂെിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്ൊ
തേ്ച് പുരുഷന്മാര് തയില് മയില്പ്പധീി ചൂടിയിരുന്നതുയം ഇതികന അനു
സ്രിചാണ്ച്. 

പെല്േമയകതേ ൊര്ഷിെവൃതേിക്കുസശഷയം രാത്ിൊങ്ങേില് 
ഏകതങ്ിലുയം വധീടുെേില് ഒത്തുസെര്ന്നാണ ്ച് അവര് മാര്ഗയംെേി പരിശധീ
ിചിരുന്നത്ച്. രാത്ിേമയതേ്ച് ചൂട്ടുെറ്യുകട കവേിചതേില് െിസാമധീ
റ്സറാേയം നടന്നുവന്നാണ്ച് അവര് ൊപരിശധീനയം നടതേിയിരുന്നത്ച്. 
ാസഭച്കൂടാകത നിനിന്നിരുന്ന അതേരയം ഗ്ാമധീണ െേരിെേില് 
നിന്നാണ്ച് മാര്ഗയംെേിയുയം, പരിെമുട്ടുെേിയുയം ഇടക്േിപ്പാട്ടുകമല്ലായം 
വേര്ന്ന്ച് വിെേിചത്ച്. 

20-ായം നൂറ്ാണ്ികന് ആദ്പാദസതോകട ക്സയാന്മുഖമായി തധീര്ന്ന 
മാര്ഗയംെേി പിന്നധീട്ച് പുനരുദ്രിച്ച് ഇന്നകതേ രൂപതേികതേിസചര്ന്ന
താണ്ച്. പുരുഷന്മാര് മാര്ഗയംെേി അവതരിപ്പിചിരുന്നസപ്പാള് തയിലുയം 
അരയിലുയം ഓസരാ കെട്ടുയം ഉടുമുണ്ടുമായിരുന്നു സവഷയം. െഴുതേില് ഉതേരധീ
യവയം ധരിക്കുയം. സെരേതേിക പരമ്പരാഗത ൊേയംസ്കൃതിയുകട അയംശ
ങ്ങളുള്കക്ാണ്്ച് നാട്ടുവഴക്ങ്ങളുകട തനിമയുയം ഗാനാത്മെതയുയം േ്വ്
മാക്ി ക്ിസ്തധീയ പശ്ചാതേതേില് വേര്ന്നുവന്ന ഈ ൊവിരുന്ന്ച് 
അതു വേര്ന്നുവന്ന വേവ പരിേരതേില്നിന്നുയം മാറി സവഷതേിലുയം 
അവതരണവശിയിലുയം ഒസട്ടകറ വ്തിയാനങ്ങള്ക്്ച് വിസധയമാ
യിട്ടുണ്്ച്. മാര്ഗയംെേി ഇന്ന്ച് കപണ്കുട്ടിെളുകട ൊപ്രെടനമാണ്ച്. 
നസ്ാണിസ്തധീെളുകട പരമ്പരാഗത സവഷവയം ആഭരണങ്ങളുമണിഞ്ഞ്ച് 
കപണ്കുട്ടിെള് മാര്ഗയംെേിക്്ച് ചുവടുകവയ്ക്കുന്നു. വക്സ്തവനാട്ടറിവ പാര
മ്പര്തേില് ഉടകടുതേ ഈ ൊരൂപകതേ പരിസപാഷിപ്പിക്കുന്നതു
വഴി വക്സ്തവേയംസ്ാരതേിനുയം കൂട്ടായ്മയ്ക്കുയം നാട്ടറിവ േമ്മാനിക്കുന്ന 
താേവയം തനിമയുയം പുതുേധീവനുയം വധീകണ്ടുക്ാനാവയം. ൊരണയം നാട്ടുവ
ഴക്ങ്ങള് ഒരു വേവകൂട്ടായ്മയുകട ഹൃദയസ്പന്നങ്ങോണ്ച്. 
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ആമുഖം
പ്രസത്െ ആശയസമാ അര്ത്ഥവ്ാപ്തിസയാ ഇല്ലാകത ോഹെര്

ങ്ങള്ക്്ച് അനുസൃതമായി വിസനാസദാപാധിയായി സൃഷ്ിക്കപ്പട്ടതാണ്ച് 
സെരേതേിക പാട്ടുയം, ആട്ടവയം. ഒരാേില്നിന്നുയം മകറ്ാരാേിസയ്ക്കു 
വെമാറിസപ്പാകുന്നതുയം ‘നാസടാടി’ എന്ന വാക്ികന് കപാരുേികന 
കവേികപ്പടുത്തുന്ന േ്വഭാവവിസശഷങ്ങസോടു കൂടിയതുമാണ്ച് 
അവകയല്ലായം. ആദിമ േനതയുകട ോയംസ്ാരിെ മൂ്ങ്ങള് നിഴിക്കു
ന്നതികനാപ്പയംതകന്ന നൂറ്ാണ്ടുെോയി �ാഹ്മായ െടന്നുവരവെകേ 
േ്വധീെരിച്ചുയം നിരാെരിച്ചുയം നിനില്ക്കുന്നതുമാണത്ച്. സെരേധീയ 
േമൂഹതേില് േധീവിതാനുഷ്ാനതേികന്യുയം ആൊരതേികന്യുയം 
ഭാഗമായി നിനിന്നിരുന്ന ആട്ടവയം പാട്ടുയം ആേ്വാദ്ത നിറഞ്ഞ 
‘ൊരൂപങ്ങള്’ എന്ന തതേിസയ്ക്ച് പരിണമിക്കുന്നത്ച് സക്ത്ങ്ങളുകട 
െടന്നുവരസവാകടയാണ്ച്. പ്രകൃതിസയാടു യിച്ചു േധീവിചിരുന്ന മനുഷ്ര് 
പ്രകൃതി ശക്തിെകേ തകന്നയായിരുന്നു ആരാധനാ മൂര്തേിെോയി 
െരുതിയിരുന്നത്ച്. ൊവെേിലുയം മരച്ചുവടുെേിലുയം ആരാധന 
നടതേിയിരുന്ന േമൂഹതേിസക്്ച് സക്ത്ങ്ങള് െടന്നുവന്നത്ച് 
വികയാരു മാറ്തേിന്ച് വഴികതേിക്കുെയുണ്ായി. വിഗ്ഹാരാധന
യാെകട്ട മനുഷ്കര പ്രകൃതിയില്നിന്നുയം അെറ്റുെയാണ്ച് കെയ്തത്ച്. 
ഭക്തി, ഭാഷ, താേയം, ആാപനയം, െനയം, നൃതേയം എന്നിവയികല്ലായം 
ദ്ാവിഡേയംസ്ാരയം യിചിരുന്ന സെരേതേികന് പാരമ്പര്തേില് 
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സക്ത്േയംസ്ാരയം യിചസതാകട െെേില് നാസടാടി, അനുഷ്ാനയം, 
ശാസ്തധീയയം എന്നധീ വിഭേനങ്ങള് േയംഭവിക്കുെയായിരുന്നു.

ഭാരതതേിക മസറ്കതാരു ഭൂവിഭാഗകതേയുമസപക്ിച്ച് സെരേതേി
കന് ഭൂമിശാസ്തപരമായ പ്രസത്െതെള്, ഇതര സദശങ്ങേില് നിന്നുയം 
വ്ത്സ്തമായ ഒരു േയംസ്ാരയം സൃഷ്ിക്കപ്പടുന്നതിനു ൊരണമായി
തേധീര്ന്നു. രാഷ്ട്രധീയ ോമ്പതേിെ ോമൂഹിെ ഘടെങ്ങളുയം വവസദശിെ 
േ്വാധധീനവയം സെരേതേികന് ോയംസ്ാരിെ അ്രധീക്തേില് െന
ങ്ങള് സൃഷ്ിചിട്ടുകണ്ങ്ിലുയം ൊപരമായ േസങ്തങ്ങേില് തങ്ങളുസട
തായ തനിമ നിനിര്തോന് സെരേധീയ േനത നൂറ്ാണ്ടുെോയി ശ്
ദ്ിചിട്ടുണ്്ച്. 

പാരമ്പര്യം ൊത്തുസൂക്ിക്കുന്ന ഏകതാരു േനേയംസ്കൃതിയുയം േമൂഹ
േ്വഭാവതേിനു സയാേിച ൊേങ്ല്പങ്ങള് സൃഷ്ികചടുക്കുന്നുണ്്ച്. ഒരു 
പ്രസദശകതേ േനതയുകട ഭാഷയുസടയുയം പ്രവൃതേിയുസടയുയം േ്വഭാവങ്ങള് 
ഉള്കക്ാള്ളുവാന് െെള്ക്കു െഴിയുസമ്പാഴാണ്ച് അതു േയംസ്ാരകതേ 
വഹിക്കുവാന് പ്രാപ്തമാകുന്നത്ച്. സെരേതേിക േനേമൂഹങ്ങള്, േധീവി
തരധീതിെള്, ഭാഷ, സവഷയം, ഭക്ണയം, ൊാവസ് മുതായ ഘടെ
ങ്ങകേല്ലായം സെര്ന്നുണ്ായ ഒരു ോയംസ്ാരിൊ്രധീക്യം ഇവിടുകതേ 
െെളുകട വേര്ചയ്ക്കു നിദാനമായിട്ടുണ്്ച്. പ്രാസദശിെ േവിസശഷത
െള് ൊരൂപങ്ങളുകട ഉത്ഭവ-വേര്ചാ-പരിണാമങ്ങേില് േ്വാധധീനയം 
കെലുത്തുസമ്പാള് ഓസരാ ശാസ്തധീയ ൊരൂപതേിനുയം സദശി പാരമ്പര്
തേിധിഷ്ിതമായ രധീതിശാസ്തയം വെമുതാകുന്നു. സെരേധീയ േയംസ്ാ
രതേികന് ാവണ്ദര്ശനവയം ആ്രിെ േ്വഭാവവയം എല്ലാക്ാത്തുയം 
തനിമസയാകട നിനില്ക്കുന്നതിന്ച് സമാഹിനിയാട്ടകതേ പ്രാപ്തമാക്കു
ന്നത്ച് ഇതേരയം സദശധീഘടെങ്ങോണ്ച്.

ഏ.ഡി. 1700 മുതല് ‘സമാഹിനിയാട്ടയം’ എന്ന പദയം ോഹിത്ങ്ങ
േില് സൂെിപ്പിക്കപ്പടുന്നുണ്്ച്. േ്വാതിതിരുനാേിനു മുമ്ള്ള സമാഹിനി
യാട്ടതേില് തുടങ്ങി അസദേഹതേികന് ൊകതേ വേര്ചയുയം അതിനു 
സശഷമുള്ള പതനാവസ്യുയം പിന്നധീട്ച് ൊമണ്ഡതേില്ക്കൂടി സനടി
കയടുതേ പുനരുജധീവനവയം വേര്ചയുയം ആധുനിെ സമാഹിനിയാട്ടെരി
ത്തേികന് പിന്വഴിെോണ്ച്. 19-ായം നൂറ്ാണ്ികന് ഉതേരാര്ദ്യം മുതല് 
20-ായം നൂറ്ാണ്ികന് ആദ്കതേ ഒന്നു രണ്ടു ദശെങ്ങള് ഉള്കപ്പടുന്ന 
ൊയം സമാഹിനിയാട്ടതേികന് അപെയഘട്ടമായി െണക്ാക്കുന്നു. 
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ബ്ിട്ടധീഷ്ച് ഗവകമെന്്ച് നടപ്പാക്ിയ ദാേിയാട്ട നിസരാധന നിയമയം 
സമാഹിനിയാട്ടകതേ പ്രതികൂമായി �ാധിക്കുെയുയം ഈ െ സെര
േതേില് നിസരാധിക്കുെയുയം കെയ്തു. ഒരു ശാസ്തധീയ നൃതേരൂപയം എന്ന 
നിയില് സമാഹിനിയാട്ടയം സെരേ ോയംസ്ാരിെ െരിത്തേികന് 
ഭാഗമായി മാറന്നത്ച് വള്ളസതോള് ഈ െകയ ൊമണ്ഡതേില് 
െകണ്ടുതേസപ്പാഴാണ്ച്. 

1. ഫദശീ പോരമ്പര്യം ഫമോഹതിനതിയോട്ടത്തില്
അധഃപതനൊകതേ നിസരാധാവസ്യുകട അന്ധൊരതേില് 

നിന്നുയം സമാഹിനിയാട്ടകതേ വധീകണ്ടുക്ാന് വള്ളസതോള് തധീരുമാ
നിചസപ്പാള്, െയുകട അയംശതേിലുപരിയായി സമാഹിനിയാട്ടതേില് 
നിനിന്നിരുന്ന േസഭ്തര ഘടെങ്ങകേ ഒഴിവാക്ി അതികന് ൊ
മൂ്മുയര്തോനാണ്ച് അസദേഹയം ശ്ദ്ിചത്ച്. െിട്ടെളുയം നിയമങ്ങളുയം 
േിതമായിരുന്നതിനാല് മൂ്െയുതി േയംഭവിച മൂക്കുതേി, ഏശല്, 
കപാിെേി, െന്നയം, കുറതേി മുതായ നാസടാടി പാരമ്പര് ഇനങ്ങള് 
ഒഴിവാക്ിയാണ്ച് ൊമണ്ഡതേില് പുതിയ പാഠ്പദ്തി തയ്യാറാ
ക്ിയത്ച്. അതിനാാണ്ച് പില്ക്ാതേ്ച് ഈ നാസടാടി ഇനങ്ങള് 
അവഗണിക്കപ്പട്ടത്ച്. സെരേതേിക നാടന് ൊരൂപങ്ങളുമായി പാര
സ്പര്യം പുര്ത്തുന്ന ഇനങ്ങോണ്ച് സമാഹിനിയാട്ടതേില് നാസടാടി പാര
മ്പര്തേില് നിനിന്നിരുന്നത്ച്. ഈ ഇനങ്ങേികല്ലായം നര്തേെികയ 
‘കുറതേി’യായിട്ടാണ്ച് േങ്ല്പിചിരിക്കുന്നത്ച്.

1.1. ഇനങ്ങളും സവതിഫശഷതെളും
1. കപോ�തിെെതി

അനുഷ്ാന ൊരൂപങ്ങോയ കതയ്യയം, സതാറ്യം മുതായവയുകട 
ആരയംഭതേില് ഉപസയാഗിക്കുന്ന മയംഗേസ്തുതിയാണ്ച് കപാി. കപാി
യ്ക്കുെ എന്നതിന്ച് വര്ദ്ിക്കുെ, പ്രശയംേിക്കുെ, മയംഗേയം പാടുെ തുടങ്ങിയ 
അര്ത്ഥങ്ങള് നല്ൊനാവന്നു. ‘കപാിെ ഭഗവതികയ... തിരുനാമയം 
കപാിെ’ എന്നാരയംഭിക്കുന്ന സദവിസ്തുതിെോണ്ച് അവയിധിെവയം. 
പിന്നധീടത്ച് പണയം കപാിക്കുന്നതിനു സവണ്ിയുള്ള കപാിക്കൂത്തുെ
ോയി മാറി. കപാിസയാടു ോമ്മുള്ള ‘ഭഗവതി െ്ാണി, സദഹിസമ 
മയംഗേയം’ എന്നാരയംഭിക്കുന്ന മയംഗേ സ്തുതി ഇന്നകതേ സമാഹിനിയാട്ടക്
സചരിയുകട ആദ്യിനമായ കൊല്കക്ട്ടില് െകണ്തോന് ോധിക്കു
ന്നുണ്്ച്.
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2. ഏശല്
ക്ഷ്മി-പാര്വ്വതിമാര് എന്ന േങ്ല്പതേിലുള്ള രണ്്ച് കുറതേിെളുകട 

നൃതേമാണ്ച് ‘ഏശല്‘. ഇവരുകട പരസ്പരമുള്ള െേിയാക്ലുയം െഹവ
മാണ്ച് ഏശികന് ഇതിവൃതേയം. നാസടാടി നാടെമായ ൊക്ാരിശ്ി നാട
െതേിക ഒരു പ്രധാന ഇനയം കൂടിയാണ്ച് ഈ നൃതേയം.

3. ചന്ദനം
െന്നയം നിറച െശവമായി കെയ്യുന്ന നൃതേയിനമാണ്ച് ഇത്ച്. െേഭ

തേികന്യുയം െശതേികന്യുയം ഗുണങ്ങകേ പ്രെധീര്തേിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
ോഹിത്യം ഉപസയാഗിക്കുന്നു. സപ്രക്െരുകട ഇടയില് ഇറങ്ങി ശയം
ഗാരസെഷ്െള് പ്രെടിപ്പിച്ച് ചുവടുകവയ്ക്കുന്നു.

4. മൂക്കുത്തി
രത്ങ്ങള് പതിച മൂക്കുതേി നഷ്കപ്പട്ടുകവന്നുയം അതു തിരയുെയാ

കണന്നുമുള്ള ഭാവതേില് മൂക്കുതേികയ വര്ണ്ണിച്ച് നര്തേെി കെയ്യുന്ന 
ഇനമാണ്ച് ഇത്ച്. അഭിനയോദ്്ത ഏകറയുള്ള ആട്ടമാണിത്ച്. 
ആദ്്യം ശയംഗാരമാണ്ച് വിഷയയം. ദ്രുതൊതേിലുള്ള കൊല്ലുെളുയം 
ഗ്ാമധീണ േ്വഭാവവമാണ്ച് മുഖ്യം.

5. കുറത്തി
തമിഴ്ച് നാട്ടിക സദവദാേി പാരമ്പര്തേികന് േ്വാധധീനമുള്ള 

ഇനമാണ്ച് കുറതേി. ഭാവിപ്രവെനയം, വെസനാട്ടയം മുതായ േ്വഭാവ
വിസശഷങ്ങളുള്ള െഥാപാത്മാണ്ച് കുറതേി. വിഷ്ണുവികന് മായാരൂപമാ
ണത്ച് എന്ന്ച് െരുതകപ്പടുന്നു.

6. പുലെോം�തി
കൊട്ടാര േമ്പ്രദായതേികന് പിന്മാറ്തേിനു സശഷയം ആ നൃതേചി

ട്ടെകേ അനുെരിച്ച് നാടന് നര്തേെിമാര്  കെയ്തിരുന്ന െയാണ്ച് 
പുല്ലായംഗി. ഭക്തിനിര്ഭരമാണ്ച് ഇതിവൃതേയം. ആോയം, മണിപ്പൂര് തുടങ്ങിയ 
പ്രസദശങ്ങേിക സ്തധീനൃതേവമായി ഇതിനു ോമ്മുണ്്ച്.

സെരേതേിക അനുഷ്ാന ൊരൂപങ്ങേില് കുറതേിക്്ച് പ്രാധാ
ന്സമകറയാണ്ച്. നാസടാടി പാരമ്പര്തേിക അമ്മവദവങ്ങളുകട 
വെതന്യം ഉള്കക്ാള്ളുന്ന സ്തധീ േങ്ല്പങ്ങോണ്ച് ഇവകയല്ലായം. പില്ക്ാ
തേ്ച് ഈ ഇനങ്ങളുകട അ്ഃേതേ നശിക്കുെയുയം അരങ്ങില് നിന്ന്ച് 
ൊണിെള്ക്ിടയിസക്ിറങ്ങി കെന്ന്ച് അധഃപതിക്കുെയുയം അശ്ധീത 
െടന്നുകൂടുെയുയം കെയ്തസപ്പാഴാണ്ച് ഇവകയല്ലായം നാസശാന്മുഖമായത്ച്.
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2. ആധുനതിെ ഫമോഹതിനതിയോട്ടത്തിക� ഫദശതി സ്വോധീനം
സെരേധീയ സ്തധീനൃതേരൂപമായ വെകൊട്ടിക്േിയുകട െനങ്ങളുയം 

ചുവടുെളുയം ആസയാധന െയായ െേരിപ്പയറ്ികന് കമയ്യഭ്ാേേ
സങ്തങ്ങളുയം, സമാഹിനിയാട്ടതേികന് ഘടനാേസങ്തങ്ങള്ക്്ച് മാര്ഗ
ദര്ശിയായിട്ടുണ്്ച്. സെരേതേികന് അടിസ്ാന പ്രവൃതേിെള്കക്ല്ലായം 
വൃതേരൂപങ്ങസോട്ച് അവിഭാേ്�ന്ധമുണ്്ച്. സക്ത് ശ്ധീസൊവിലുെള്, 
പ്രദക്ിണേമ്പ്രദായയം, താഴിെക്കുടങ്ങള്, െേകമഴുതേ്ച് ഇവയികല്ലായം 
വൃതോകൃതിസയാടുള്ള ആധമര്ണ്യം പ്രെടമാണ്ച്. സമാഹിനിയാട്ടതേിക 
അയംഗെനങ്ങള്, അയംഗവിസക്പങ്ങള്, വസ്തധാരണയം ഇവയികല്ലായം 
വൃതോകൃതി പ്രെടമാണ്ച്. പ്രകൃതിയിക ആസന്ാേനങ്ങേില് 
നിന്നുയം സമാഹിനിയാട്ടയം േ്വധീെരിച വര്ത്തുേേ്വഭാവയം ഇതിക 
നൃതേവിന്ാേങ്ങകേ മറ്റു നൃതേരൂപങ്ങേില്നിന്നുയം വ്ത്ാേകപ്പ
ടുത്തുന്നു. സെരേതേികന് പ്രാെധീനവയം ബൃഹതേരവമായ പാട്ടുപാര
മ്പര്തേികന് േ്വാധധീനയം സമാഹിനിയാട്ട േയംഗധീതതേില് ൊണാന് 
െഴിയുന്നുണ്്ച്. ോഹിത് കൃതിെള്ക്കുപരിയായി സെരേതേികന് താേ
പാരമ്പര്വമായി �ന്ധകപ്പട്ടു നില്ക്കുന്ന വായ്താരിെളുകട ഉപസയാഗയം 
വാെിെതേില് സദശി ോന്നിദ്്യം നല്കുന്നുണ്്ച്.

സദശി ൊരൂപങ്ങേില് പ്രതി�ിക്കുന്നത്ച് പ്രാസദശിെ േനതയുകട 
ഹൃദയമാണ്ച്. ആ അയംശങ്ങള് നഷ്കപ്പടാകത സൂക്ിക്കുസമ്പാഴാണ്ച് ഒരു 
െയുകട വെതന്യം ൊത്തുസൂക്ിക്ാന് ോധിക്കുന്നത്ച്. പാരമ്പര്
കതേ മറന്നുകൊണ്ല്ല, മറിച്ച് അതികന പവിധതേില് പുതുക്ിപ്പണി
തുകൊണ്്ച് ആധുനധീെരിക്കപ്പടുെയാണ്ച് സവണ്ത്ച്.
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അവനവന്െെമ്പയതിക� 
ഫ�ോെ്ഘെെങ്ങള് 

അവതരണെയാണ്ച് നാടെയം. നടിക്കുന്നതാണ്ച് നാടെയം. എവികട 
ഒരു മനുഷ്നുസണ്ാ അവികട നാടെമുണ്്ച് എന്നു പറയാറണ്്ച്. അനുഭവ
ങ്ങള് രേെരമായി ആവര്തേിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുെയുയം ആേ്വദിക്കുെ
യുയം കെയ്തിരുന്ന നാസടാടി േമൂഹതേികന് സൃഷ്ിയാണ്ച് നാടെയം എന്ന 
ൊരൂപയം. നാടെതേിക െനങ്ങളുയം ശബ്ദങ്ങളുയം അയംഗവിസക്പങ്ങളു
കമാകക് അനുഷ്ാനങ്ങേില് നിന്ന്ച് േ്വായംശധീെരിച്ച് വിെേിപ്പിചതാകണ
ന്നു െരുതുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് നാടെയം ഇന്നകതേ അവസ്യില് എതേിസചരുന്നു. 

പരമ്പരാഗത ദൃശ്െെേില് നിന്ന്ച് െരുത്തുള്കക്ാണ് ആധുനിെ 
നാടെസവദികയപ്പറ്ിയുള്ള അസന്വഷണയം എതേിസചര്ന്നത്ച് തനതുനാടെ
സവദിയിാണ്ച്. തനതുനാടെസവദിയ്ക്ച് ആ സപരുനല്െിയത്ച് േി.എന്. 
ശ്ധീെണ്ന്നായരാണ്ച്. ‘തനത്ച് ’ എന്ന ആശയകതേ അടിസ്ാനമാ
ക്ിയുള്ള രെനെളുമായി മുസന്നാട്ടുസപായത്ച് ൊവായം നാരായണപ്പണി
ക്രാണ്ച്. േി. ശങ്രപ്പിള്ളയുയം പി.എയം. താജുകമാകക് ഈ വഴിയിലൂകട 
േ്രിചവരാണ്ച്. തനതു നാടെേങ്ല്പകതേ പ്രസയാഗതതേില്കൊ
ണ്ടുവന്നത്ച് ൊവാമാണ്ച്. തനതുനാടെതേികന് രയംഗപ്രസയാഗകതേ
പ്പറ്ി പഠനയം നടത്തുെയുയം േ്വ്യം നാടെങ്ങകേ പരധീക്ണവിസധയ
മാക്കുെയുയം കെയ്തു ൊവായം. പഴമയിസയ്ക്ച് തിരിച്ചുസപാകുെയാണ്ച് 
യഥാര്ത്ഥതേില് തനതു േങ്ല്പതേികന് ക്്യം. 

പ്രകൃതിയുകട പചപ്പിനിടയില് അരസങ്ങറന്ന ൊവായം നാടെങ്ങ
ളുകട സവദി പ്രകൃതിതകന്നയാണ്ച്. പരിേരാഭിനയവയം പരിേരനാടെ
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സവദിയുകമല്ലായം നാസടാടി നാടെങ്ങളുസടതായ േ്വത്വയം (Identity) ൊവാ
തേികന് നാടെങ്ങള്ക്കു നല്കുന്നു. നാടന്വാദ്ങ്ങളുയം സവഷങ്ങളുയം 
േയംഭാഷണതേില് തുളുമ്ന്ന നാസടാടിതേവയം ആ നാടെങ്ങളുകട 
സ�ാെ്ച് േ്വാധധീനകതേയാണ്ച് ൊണിക്കുന്നത്ച്. അസദേഹതേികന് നാട
െങ്ങകേല്ലായം നാസടാടി അയംശങ്ങള് ഉള്കക്ാള്ളുന്നവയാണ്ച്. ഏറ്വയം 
ശ്സദ്യ നാടെമായ അവനവന് െടമ്പയിക സ�ാെ്ച്അയംശങ്ങകേ 
സവര്തിരിച്ചുപഠിക്കുെയാണ്ച് ഈ പ്ര�ന്ധതേികന് ക്്യം.

ൊവാതേികന് ‘ോക്ി’, ‘വദവതോര്’, ‘തിരുവാഴിതോര്’ 
എന്നിവയില് നിന്ന്ച് ‘അവനവന്െടമ്പ’യികത്തുസമ്പാള് നാടെയം ദൃശ്
െയാകണന്ന സ�ാധയം ഉറയ്ക്കുന്നുണ്്ച്. മറ്റു നാടെങ്ങകേ അസപക്ിച്ച് 
നാടെധീയതയുയം േമഗ്തയുയം അവനവന് െടമ്പയ്ക്കുണ്്ച്. വാെിൊയംശകതേ
ക്ാള് ദൃശ്ായംശതേിനാണ്ച് പ്രാധാന്യം. ഒരു പുതിയ ൊരൂപമായി
ട്ടാണ്ച് ഈ നാടെയം അവതരിപ്പിക്കപ്പട്ടത്ച്. ഈ പുതുമെള്ക്കു ൊരണയം 
അതിക നാസടാടിയയംശങ്ങോണ്ച്.

നോെെത്തികറെ ഫപര് 
ഈ നാടെതേിക നാസടാടിതേയം അതികന് സപരില്തേകന്ന തുട

ങ്ങുന്നു. ഓസരാ ആള്ക്കുയം േധീവിതതേില് അവനവസന്തായ െടമ്പയു
ണ്്ച്. എന്നുയം അവന്ച് െടമ്പ അവന് തകന്നയാകണന്നുമുള്ള േത്യം നാട
െതേികന് സപരില് ധ്വനിക്കുന്നു. ൊലു െവച്ചു കവച്ചു സവി െടക്ാനുള്ള 
അരസവിയാണ്ച് െടമ്പ. സവദിയുയം െടമ്പയുകമാകക് നാട്ടിന്പുറങ്ങേില് 
മാത്മാണുള്ളത്ച്. 

ധ്വന്ാത്മെമായ ഇതിവൃതേമാണ്ച് അവനവന്െടമ്പ
യ്ക്കുള്ളത്ച്. നാസടാടിയാണത്ച്. െഥാപാത്ങ്ങളുകട സപരുെേിലുയം 
നാസടാടിസ്പര്ശമുണ്്ച്. കതാഴിികന്സയാ രൂപതേികന്സയാ 
സ്ാനങ്ങളുകടസയാ അടിസ്ാനതേിാണ്ച് െഥാപാത്ങ്ങള്ക്്ച് 
സപരിട്ടിരിക്കുന്നത്ച്. നാടെകൃതേികന് ദര്ശനയം ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്ച് 
ഇവരിലൂകടയാണ്ച്. എ.എന് വവറ്്ച് വഹഡ്ച് അവതരിപ്പിച അ�്ച് സ്ടാ്്ച് 
ൊദര്ശന തതേ്വങ്ങള്ക്നുേരണമാണ്ച് ഇതേരതേിലുള്ള 
പാത്സൃഷ്ി. ഈ നാടെതേിക പാട്ടുപരിഷെളുയം ആട്ടപ്രൊരങ്ങളുയം 
നാസടാടി േധീവിതയം നയിചിരുന്ന പൂര്വ്വസഗാത്ങ്ങളുകട പ്രതധീെങ്ങോണ്ച്. 
ആട്ടവയം പാട്ടുയം ഗ്ാമാ്രതേില് പരസ്പരപൂരെങ്ങോയി വേര്ന്ന 
ൊരൂപങ്ങോണ്ച്. െിതേിരകപ്പണ്ണ്ച്, വടിസവന്, എരട്ടക്ണ്ണന് 
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പക്ി, സദശത്തുടസയാന് തുടങ്ങിയ െഥാപാത്ങ്ങളുകട സപരുെകേല്ലായം 
നാസടാടിതേയം തുളുമ്പന്നതാണ്ച്. തനിദ്ാവിഡങ്ങോണ്ച് ഈ സപരുെള്. 

െടമ്പ െടക്ാണ്ച് ‘അവനവന്െടമ്പ’യിക പ്രധാനപ്രസമയയം. 
േ്വയാര്ജിത വിശുദ്ികൊസണ് െടമ്പ െടക്ാന് ോധിക്കുെയുള്ളൂ. 
വാടിക്ാവിക ഉത്സവതേില് പകങ്ടുക്ണകമങ്ില് െടമ്പ െടസന്നപ
റ്റൂ. യഥാര്ത്ഥതേില് െടമ്പ ന്ായാന്ായങ്ങകേ സവര്തിരിക്കുന്ന നധീതി
പധീഠമാണ്ച്. നിയമതേിനു മുന്നില് എല്ലാവരുയം തു്രാകണന്നസപാക 
െടമ്പയ്ക്കുമുന്നില് അത്ച് െടക്ാകനത്തുന്ന ഭരണാധിൊരിയുയം ോധാ
രണക്ാരനുയം തു്രാണ്ച്. ഈ നാടെതേില് െടമ്പ, വാടിക്ാവ്ച്, 
ൊവിക ഉത്സവയം എന്നിവയ്ക്ച് മിതേികന് പരിസവഷമാണുള്ളത്ച്. 
അവനവന് െടമ്പകയ പാശ്ചാത് നാടെങ്ങേില്നിന്നുയം വ്ത്സ്തമാ
ക്കുന്നതുയം ഈ മിതേികന് ോന്നിദ്്മാണ്ച് െടമ്പകയ നാസടാടിയാക്കു
ന്ന പ്രധാന ഘടെവയം ഇതുതകന്നയാണ്ച്. െടമ്പയാണ്ച് ‘അവനവന് 
െടമ്പ’യിക സെന്ദ്രെഥാപാത്യം.. വാടിക്ാവികതോന് െടമ്പ 
െടക്ണയം. ആ ഗ്ാമതേിക വിശ്വാേേധീവിതതേികന് സെന്ദ്രമാണ്ച് 
വാടിക്ാവ്ച്. വാടിക്ാവിക ഉത്സവതേില് പങ്കുസെര്ന്ന്ച് വിവിധ 
ൊര്ങ്ങള് ോധിക്ാനാണ്ച് ആട്ടപണ്ാരങ്ങളുയം പാട്ടുപരിഷെളുയം 
എത്തുന്നത്ച്. നാസടാടി േമൂഹങ്ങോണ്ച് ഇവര്.

സംഭോഷണത്തിക� നോഫെോെതി അംശങ്ങള് 
നാസടാടിതേയം ‘അവനവന് െടമ്പ’യിക േയംഭാഷണങ്ങേില് 

നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്്ച്. ധ്വന്ാത്മെവയം താോത്മെവമായ ഗദ്രൂ
പതേിലുള്ളതാണ്ച് േയംഭാഷണങ്ങള്. േയംഭാഷണതേിനുപസയാഗി
ക്കുന്ന പദങ്ങേിലുയം കൊല്ലുെേിലുയം പ്രസയാഗങ്ങേിലുകമല്ലായം നാസടാടി
തേമുണ്്ച്. നാസടാടി പാട്ടുെളുകടയുയം വായ്താരിെളുകടയുയം ോന്നിദ്്യം 
േയംഭാഷണതേിന്ച് പ്രസത്െ േൗന്ര്യം നല്ന്നു. ഓസഹായ്ച്, പൂസഹായ്ച്, 
എ്ാ കൂവാ, പാങ്ങില്ല, സദസണ്, കെല്ലുമ്പയം, പരുവയം, സൊദധീര്ച്, വരിസനാ 
തുടങ്ങിയ നാടന് പദങ്ങളുയം വായില് മണ്ണടിക്കുെ, സപാക്ണയം കെട്ട, 
ശധീ പിടുങ്ങല്, മര്ാദരാമന്മാര്, കൊങ്ങയ്ക്കു പിടിക്കുെ, വയറ്തേടി
ക്കുന്ന തുടങ്ങിയ പ്രസയാഗങ്ങകേല്ലായം ശ്സദ്യമാണ്ച്. ‘ഗണപതിപാ
ടുെ’ എന്നസതാടുകൂടിയുള്ള നാടെതേികന് തുടക്യം ഈശ്വരപ്രാര്ത്ഥന
സയാകട ഏതു െടങ്ങുയം ആരയംഭിക്കുന്ന പാരമ്പര്കതേ അനുസ്രിപ്പിക്കുന്നു. 
െതേതു െധീെെകനങ്ില് കൊന്നത്ച് എരട്ടക്ണ്ണന് പക്ി, വധീസണടയം 
വിദ്യാക്കുെ, സമാട്ടിചാലുയം കുടുയം�യം മറക്രുത്ച്, മുറതേില് സെറി 
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കൊത്തുെ തുടങ്ങിയ നാടന് വശിെളുയം കൊല്ലുെളുയം നാടെതേികന് 
പ്രസത്െതെോണ്ച്. കൂടാകത നര്മ്മരേയം തുളുമ്പി നില്ക്കുന്ന േന്ര്ഭ
ങ്ങളുയം ‘അവനവന്െടമ്പ’യില് ധാരാേമുണ്്ച്. 

വോയ്തോരതിെളും നോെന്പോട്െളും 
‘അവനവന്െടമ്പ’കയ നാസടാടി നാടെസതോട്ച് ഏകറ അടുപ്പിച്ചു 

നിര്ത്തുന്നതാണ്ച് അതിക വായ്താരിെളുയം നാടന് പാട്ടുെളുയം അനുഷ്ാ
നാശയംങ്ങളുയം അനുഷ്ാനപരമായ െനങ്ങളുകമാകക്.

‘അശകൊശസ കപണ്സണ്ാ
െിതേിരകപ്പണ്സണ്
താിപ്പധീി കപണ്ണസണ്
താമരയാകേ കപണ്സണ്’
എന്ന നാടന്പാട്ടിലൂകട പാട്ടുപരിഷെള് െിതേിരകപ്പണ്ണികന 

വര്ണ്ണിക്കുന്നു. തിരിച്ച് ആട്ടപ്പണ്ാരങ്ങള് വടിസവകന വര്ണ്ണിക്കുന്നത്ച് 
ഇപ്രൊരമാണ്ച്. 

‘അശകൊശസ ആണുസണ്ാ
അഴകൊഴമ്പനാണുസണ്
ആറ്റുസനാകറ്ാരാണുസണ്
അല്ലിമരമ്പനാണുസണ്’

ഇതേരയം വായ്താരിെോണ്ച് ‘അവനവന്െടമ്പ’യിക നാസടാടിവശ
ിയ്ക്ച് മിഴിവ നല്കുന്നത്ച്. പടയണിയിക വായ്താരിെകേയുയം ഇതില് 
ആശ്യിചിട്ടുണ്്ച്. വായ്താരിയിക ‘തികതേയ്ച് ’ എന്ന പ്രസയാഗവയം 
െടമ്പയ്ക്കു വധീഴുസമ്പാഴുള്ള ‘ഇ്ത്ച്ധു ടിസനായം’ എന്ന വായ്താരിയുയം 
ആവര്തേിച്ചു പറയുന്നുണ്്ച്. വായ്താരിെളുയം മറ്റുയം ‘അവനവന്െടമ്പ’കയ 
കൂടുതല് നാസടാടിയാക്കുന്നു. 

അനുഷ്ോനോംശങ്ങള് 
നാസടാടിയായ ആൊരങ്ങളുയം അനുഷ്ാനങ്ങളുയം വിശ്വാേങ്ങളുയം 

‘അവനവന്െടമ്പ’യില് ധാരാേമുണ്്ച്. സദശത്തുടസയാകന് എഴുന്നള്ളതേ്ച് 
രയംഗയം ശ്ദ്ിചാല് നമ്മുകട ഗ്ാമധീണര് നാട്ടുടസയാന്മാകര ആൊരകവടി 
മുഴക്ി േ്വധീെരിചതികന് ഛായ ൊണാവന്നതാണ്ച്. വെസനാട്ടതേില് 
വിശ്വാേമുണ്ായിരുന്ന േമൂഹമാണ്ച് നാസടാടിെളുസടത്ച്. വെസരഖസനാ
ക്ിയുള്ള പ്രവെനയം കതറ്ികല്ലന്നാണു വിശ്വാേയം. െിതേിരകപ്പണ്ണികന് 
വെസനാക്ി, മന്ികാരാള് കൂടുകെട്ടിയിട്ടുകണ്ന്നുയം കൊനടക്കു
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കമന്നുയം പാട്ടുപരിഷ പറയുന്നുണ്്ച്. മന്ത്രവാദയം തുടങ്ങിയ െര്മ്മങ്ങേി
ലുയം നമ്മുകട നാസടാടി േമൂഹതേിനു വിശ്വാേമുണ്്ച്. മഷിയിട്ട്ച് മന്ത്രയം 
േപിച്ച് വടിസവകന വരുത്തുന്നത്ച് മന്ത്രവാദതേിലൂകടയാണ്ച്. മഷിയിട്ടു 
വരുത്തുന്ന മന്ത്രവയം ൊറ്റുപാട്ടുകമല്ലായം പരമ്പര്മായി വെമാറ്യം 
കെയ്തിരുന്ന വിദ്െോണ്ച്. പാട്ടുപരിഷ വടിസവവകന കൊല്ലുന്നതുയം 
മറ്റുയം മന്ത്രവാദതേികന് േഹായസതോകടയാണ്ച്. പാട്ടുപരിഷയുകട 
െനങ്ങകോകക്തേകന്ന നമ്മുകട പ്രാെധീനമായ ആഭിൊരക്ിയെേി
ലുയം അനുഷ്ാനെര്മ്മങ്ങേിലുമുള്ളതാണ്ച്. നാടെതേികന് അവോനഭാ
ഗതേ്ച് നടക്കുന്ന സദശത്തുടസയാകന് സനതൃത്വതേിലുള്ള െറെഴുെിക്േയ
ിന്ച് �ാസധാചാടനചടങ്ങിസനാട്ച് ഏകറ അടുപ്പമുണ്്ച്.

നോെെഫവദതി
സപ്രക്െനുമായി യാകതാരു വിധതേിലുള്ള അെല്ചയുമില്ലാ

തേ നാസടാടി നാടെസവദിതകന്നയാണ്ച് ‘െടമ്പ’ ആവശ്കപ്പടുന്നത്ച്. 
പ്രകൃതി ഈ നാടെതേില് പ്രധാനമാണ്ച്. ഈ നാടെയം അരസങ്ങറിയത്ച് 
വൃക്ച്ചുവടുെള് സവദിയായി മാറിയ ഇടങ്ങേിാണ്ച്. തുറന്ന സവദി നാട
െതേിന്ച് ഒരു പ്രസത്െ ഭയംഗി നല്കുന്നു. പ്രതധീൊത്മെമായ അവത
രണവശിയുള്ള ഈ നാടെതേിന്ച് സയാേിചതുയം ഇതേരകമാരു 
രയംഗസവദിയാണ്ച്. പരിേരാഭിനയയം മകറ്ാരു പ്രസത്െതയാണ്ച്. െഥാ
പാത്ങ്ങള് സപ്രക്െഗൃഹതേില് നിന്ന്ച് അഥവാ േദേ്രുകട േമൂഹ
തേില് നിന്ന്ച് പ്രാധാന്യം ഭിച്ച് രയംഗസവദിയിസക്കു വരുന്നു. പാത്
പ്രസവശങ്ങേിാണ്ച് പരിേരനാടെസവദിയുകട പ്രാധാന്യം കൂടുതല് 
പ്രെടമാകുന്നത്ച്. വൃക്ങ്ങള്ക്ിടയില് നിന്നാണ്ച് എരട്ടക്ണ്ണന് പക്ി 
രയംഗപ്രസവശയം കെയ്യുന്നത്ച്. താേതേികനാപ്പിച്ച് പ്രസത്െയം െിച്ചുകൊ
ണ്ടുള്ള പക്ിയുകട വരവ്ച് ആ െഥാപാത്തേികന് അവതരണതേിനു 
മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. വാടിക്ാവ്ച്, പമ്പയാറ്ച്, ഉത്സവയം തുടങ്ങിയവകയപ്പറ്ിയു
ള്ള പരാമര്ശങ്ങളുയം തുറന്ന അ്രധീക്വയം െഥാപാത്സവഷങ്ങളുകമ
ല്ലായം പ്രതധീൊത്മെമായ അവതരണകതേ േഹായിക്കുന്നു. താേവയം 
വായ്താരിയുകമാകക് പരിേരാഭിനയതേിനു മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. നടനു മറ്റു നാട
െങ്ങേില് ഭിക്ാതേ േ്വാതന്ത്ര്യം ‘െടമ്പ’യുകട അവതരണതേില് 
ഭിക്കുന്നു. 

‘അവനവന്െടമ്പ’യിക നൃതേതേിനുയം ഗധീതതേിനുയം അടിസ്ാന
മായി വര്തേിചത്ച് നാടന്വാദ്ങ്ങോണ്ച്. അവയുകട താേമാണ്ച് നാട
െതേിനാകെ േധീവന് നല്കുന്നത്ച്. താേതേിന്ച് പ്രാധാന്യം നല്െിയ 
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ഒരു ദൃശ്ൊവ്മാണിത്ച്. ഇതിക താേപ്രസയാഗങ്ങകേല്ലായം പ്രാെധീന
ൊരൂപങ്ങേില് നിന്ന്ച് േ്വധീെരിചവയാണ്ച്. സവെേി, കുതേിസയാ
ട്ടയം, ൊക്ാരശ്ി നാടെയം തുടങ്ങിയവയില് നികന്നല്ലായം താേയം േ്വധീ
െരിചിട്ടുണ്്ച്. അവനവന്െടമ്പയില് താേ�ദ്മല്ലാകതാരു െനസമാ 
ശബ്ദസമാ േയംഭാഷണസമാ ഇല്ല. താേയം കൊടുക്ാന് നിയുക്തരായ
വര് എന്ന നിയില് പാട്ടുപരിഷയാണ്ച് ഈ നാടെകതേ നിയന്ത്രി
ക്കുന്നത്ച്. താേപ്പിഴ അവര്ക്്ച് മരണകതേക്ാള് ഭയാനെമാണ്ച്. 
ആട്ടപ്പണ്ാരങ്ങള് അവരുകട താേതേികനാത്തു തുള്ളുന്നവരാണ്ച്. സെര
േതേിക നാസടാടിക്െകേല്ലായം താേതേില് അധിഷ്ിതമാണ്ച്. താേയം 
തകന്നയാണ്ച് ‘െടമ്പ’യിക മകറ്ല്ലാഘടെങ്ങകേയുയം ഒരുമിച്ചു നിര്ത്തു
ന്നത്ച്. െടമ്പയ്കല് ൊല്കതറ്ി വധീഴുന്നത്ച് ‘ഇ്ത്ച്ധുടിസനായം’ എന്ന താേ
തേിാണ്ച്. ശവതാേയം, േധീവതോേയം, അവതാേയം എന്നിങ്ങകനയുള്ള 
താേങ്ങള് ‘അവനവന്െടമ്പ’യുകട മാത്യം പ്രസത്െതയാണ്ച്.

പ്രാെധീനങ്ങോയ അനുഷ്ാനെെേിക സവഷഭൂഷെോണ്ച് ‘അവന
വന്െടമ്പ’യിലുള്ളത്ച്. നാസടാടിക്െേിക െമയങ്ങളുയം കപായ്മുഖങ്ങ
ളുയം പ്രതധീൊത്മെമായാണ്ച് നാടെതേില് ഉപസയാഗിചിരിക്കുന്നത്ച്. 
സദശത്തുടസയാന് കതയ്യതേിക ഒരു െഥാപാത്മാണ്ച്. വടിസവ
വന്ച് പഴങ്ഥെേിക രാേകുമാരകന് സവഷമാണ്ച്. അനുഷ്ാനെെ
േിക കവേിചപ്പാടികനയാണ്ച് എരട്ടക്ണ്ണന് പക്ി ഓര്മ്മിപ്പിക്കു
ന്നത്ച്. െിതേിരകപ്പണ്ണ്ച് ആദ്യം നര്തേെിയുകട സവഷതേിലുയം പിന്നധീട്ച് 
േയംഹാരരുദ്യുയായുയം ഒകക് എത്തുന്നു. പാട്ടുപരിഷയുകടയുയം ആട്ടപ്പ
ണ്ാരങ്ങളുകടയുയം സവഷഭൂഷാദിെള് നമ്മുകട നാസടാടി േമൂഹതേികന് 
സവഷമനുെരിച്ചുള്ളതാണ്ച്. അനുഷ്ാനെെേിക ക്ിയായംശങ്ങളുകട 
ധ്വന്ാത്മെത ‘അവനവന്െടമ്പ’യിലുണ്്ച്. പൗരസ്ത്മായ നാടൊ
ഭിനയ രധീതിെകേയുയം നാസടാടിനാടെവശിെകേയുയം േമന്വയിപ്പിച്ചു
കൊണ്ടുള്ള അഭിനയരധീതിയാണ്ച് അവനവന്െടമ്പയുസടത്ച്. 

ഉപസംഹോരം
കതറ്റു േയംഭവിക്കുെ ോധാരണമാണ്ച്. കെയ്ത കതറ്റുെള് ആവര്തേി

ക്ാകത അവ ഉസപക്ിക്ാന് തയ്യാറാകുസമ്പാള് മാത്സമ െടമ്പെള് 
തരണയം കെയ്ത്ച് ശാശ്വതമായ േസ്ാഷതേികതേിസചരാന് ോധി
ക്കുെയുള്ളു. ഈ നാടെതേിക െറകയാഴിക്ല് െടങ്ങ്ച് കതറ്റുെള് ഏറ്റു
പറഞ്ഞിട്ട്ച് കുമ്പോരസമാ കെയ്തുസപായ പാപങ്ങള് ഉസപക്ിക്സാ 
ആണ്ച്. െറകയാഴിഞ്ഞസതാകട പുതിയ േധീവിതതേിസക്്ച് െടക്കുെ
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യാണ്ച് എല്ലാവരുയം. നാടെയം നല്കുന്ന േസന്ശമാണിത്ച്. നാസടാടിതേ
നിമയുള്ള ൊപാരമ്പര്തേില് നിന്നാണ്ച് ‘അവനവന്െടമ്പ’ ഈ 
േസന്ശയം സപ്രക്െരികതേിക്കുന്നതുയം. 
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 പരതിശംവയ്് — ആ�പ്ോട്ടരയരുകെ 
ഐതതിഹ്യവം അനുഷ്ോനവം

ഒരു േനതതിയുകട ോയംസ്ാരിെവപതൃെതേികന് ഈടുവയ്പുെ
ോണ്ച് നാസടാടിോഹിത്യം. ഓസരാ കൂട്ടായ്മയുകടയുയം, അതിേധീവനതേി
കന്യുയം േ്വത്വതേികന്യുയം പ്രൊശനങ്ങോയി ഇവ നികൊള്ളുന്നു. 
പാരമ്പര്നിഷ്മായ കൂട്ടായ്മെകേ തിരിചറിയുന്നതിന്ച് ഇന്ന്ച് നാട്ടറിവ
പഠനയം േഹായെമാണ്ച്. ഐതിഹ്ങ്ങള്, പുരാവൃതേങ്ങള്, ആൊര
ങ്ങള്, അനുഷ്ാനങ്ങള്, നാടന്പാട്ടുെള്, വിശ്വാേങ്ങള്, വിക്കുെള് 
എന്നിവയാല് വിപുമാണ്ച് ഈ പഠനസമഖ. ആപ്പാട്ടരയര് എന്ന 
പ്രാസദശിെകൂട്ടായ്മക്ിടയില് നിനില്ക്കുന്ന പരിശയംവയ്്ച് എന്ന അനു
ഷ്ാനകതേയുയം അതിനുപിന്നിക ഐതിഹ്കതേയുയം വിശെനയം 
കെയ്യാനാണ്ച് ഈ സഖനതേില് ശ്മിക്കുന്നത്ച്.

മധീന്പിടുതേയം പാരമ്പര്േധീവിതവൃതേിയായി േ്വധീെരിചിട്ടു
ള്ള േനവിഭാങ്ങോണ്ച് അരയര്, മുക്കുവര്, വാര്, മുെയര്, നുേയര് 
തുടങ്ങിയുള്ളവര്. ോയംസ്ാരിെവവവിദ്്വയം തനിമയുയം പുര്ത്തുന്ന 
ഇവര് സെരേതേികന് തധീരപ്രസദശങ്ങേിാണ്ച് അധിവേിക്കുന്നത്ച്. 
െരിത്തേില് പ്രാ്വല്ക്രണതേിന്ച് വിസധയരായ ഇവര് ധധീവരര് 
എന്ന കപാതുനാമതേിാണ്ച് ഇന്ന്ച് അറിയകപ്പടുന്നത്ച്. ഇതില് 
അരയകര കതക്ന്സെരേതേികന് െടസാരങ്ങേിാണ്ച് കൂടുതായി 
െണ്ടുവരുന്നത്ച്. കൊല്ലയംേില്ലയിക ഒരു തധീരസദശഗ്ാമമാണ്ച് ആപ്പാട്ച്. 
െടിനുയം ൊയിനുയം ഇടയില് ഒരു വരമ്സപാക ൊണകപ്പടുന്ന 
ഈ പ്രസദശതേികന് കതക്്ച് പന്മന ഗ്ാമവയം വടക്്ച് ൊയയംകുേയം 
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തുറമുഖവയം സ്ിതികെയ്യുന്നു. പതിസനഴരക്ിസാമധീറ്ര് നധീേതേില് 
അരക്ിസാമധീറ്റില് താകഴമാത്യം വധീതിയില് ൊണകപ്പടുന്ന ഈ 
ഗ്ാമയം െരിമണല്ഖനനസമഖ, സുനാമിതേിരമാെള് ഏകറ 
ദുര്യംവിതചയിടയം, അമൃതാനന്മയധീമഠതേികന് ആസ്ാനയം എന്നധീ 
നിെേില് കപാതുേനശ്ദ്യില് നില്ക്കുന്നു. അവികട നിവേിക്കുന്ന 
േനങ്ങേില് �ഹുഭൂരിപക്വയം അരയരാണ്ച്. േമധീപസ്രായ ഇതര 
അരയക്കൂട്ടായ്മെേില്നിന്ന്ച് വിശ്വാേതേിലുയം അനുഷ്ാനതേിലുയം 
വ്ത്സ്തത പുര്ത്തുന്ന ഇവര് ആപ്പാട്ടരയര് എന്ന പ്രാസദശിെ
േ്വത്വസ�ാധകതേ ഒരഹങ്ാരമായി/അങ്ാരമായി കൊണ്ടുനട
ക്കുന്നതിലൂകട അവൊശയം സ്ാപിച്ചുറപ്പിക്കുെയാണ്ച് കെയ്യുന്നത്ച്. 
ഓസരാ വര്ഷവയം പ്രസദശകതേ ഏകതങ്ിലുയം ഒരു െരസയാഗതേികന് 
സനതൃത്വതേിാണ്ച് െടങ്ങ്ച് േയംഘടിപ്പിക്കുെ. ആപ്പാടികന് വടസക്
യറ്മായ അഴധീക്ല്നിന്ന്ച് പുര്കച ആറമണിസയാകട പരിശയംവയ്്ച് 
സഘാഷയാത് ആരയംഭിക്കുയം. ഒരു തുറന്ന വാഹനതേില് ശിവകന്യുയം 
പാര്വ്വതിയുകടയുയം െിത്ങ്ങള്കവച്ച് അങ്രിക്കുെയുയം പൂേിക്കുെയുയം 
കെയ്യുയം. അതിനു മുമ്പില് ഭക്തര്ക്്ച് കപാിവിനായി ഒരു ഉരുേിയുയം 
വചിരിക്കുയം. ഈ വാഹനതേിനു പിന്നിായി ഭക്തേനങ്ങകേയുയംകൊ
ണ്്ച് മറ്റു വാഹനങ്ങള് ഉണ്ാവയം. ഇങ്ങകന പുറകപ്പടുന്ന സഘാഷയാത് 
ഗ്ാമതേിക ഓസരാ സക്ത്വയം േന്ര്ശിക്കുെയുയം അവികടനികന്നല്ലായം 
പൂേയുയം കപാിവയം േ്വധീെരിക്കുെയുയം കെയ്യുയം. ഈ സഘാഷയാത് 
െടന്നുസപാന്ന മറ്റു സ്ങ്ങേിക സക്ത്ങ്ങേിലുയം ഇങ്ങകന േ്വധീെര
ണമുണ്ാവയം. േന്ധ്ാേമയതോണ്ച് ഈ യാത് കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്
തേികത്തുെ. അവികട സക്ത്ഭരണേമിതി ഈ സഘാഷയാത്കയ 
േ്വധീെരിക്കുന്നു. അവികടത്തുസമ്പാകഴയ്ക്കുയം കപാിവിനായി കവചിരുന്ന 
ഉരുേി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ാവയം. ഈ പണമാണ്ച് പരിശപ്പണമായി ഉപസയാഗി
ക്കുന്നത്ച്. സക്ത്തേിക എല്ലാ പൂേെള്ക്കുയംസശഷയം അര്ദ്രാത്ിേമ
യതോണ്ച് പരിശയംവയ്ക്കുന്നത്ച്. അതിനായി സദവകനയുയം സദവികയയുയം 
ആനപ്റതേ്ച് എഴുന്നേേിച്ച് വാദ്സമേങ്ങസോകട സക്ത്പ്രദക്ിണയംകെ
യ്യുയം. തുടര്ന്ന്ച് െിഴസക്നടയില് (ശിവകന് നട) കതസക്ാട്ട്ച് ദര്ശനമായി 
നിന്നാണ്ച് പരിശയംവയ്്ച് േ്വധീെരിക്കുന്നത്ച്. പരിശയംവയ്കാന് നിയുക്തനായ 
വ്ക്തി നിവിേക്കു കൊളുതേിവച്ച്, പായയില് തൂശനിയിട്ട്ച് പരിശയം 
വയ്ക്കുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് പടിഞ്ഞാസറനടയില് നിന്ന്ച് കവേേിക്കുടയം കൊണ്ടു 
വന്ന്ച് ഈ പരിശയം നിറക്കുെയുയം ഇതുമായി പ്രദക്ിണയം കെയ്ത്ച് 
സദവിയുകട നടയില് ഈ കുടയം േമര്പ്പിക്കുെയുയം സവണയം. തുടര്ന്ന്ച് 
അവികട പൂേ നടക്കുെയുയം ഭക്തര്ക്്ച് നിസവദ്യം നല്കുെയുയം കെയ്യുയം. 
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പിന്നധീട്ച് െടങ്ങുനിര്വ്വഹിച വ്ക്തിയുയം സക്ത്ഭരണേമിതിയയംഗ
വയം സെര്ന്ന്ച് ഈ പണയം എണ്ണിതേിട്ടകപ്പടുതേി അത്ച് പ്രമാണപുസ്ത
െതേില് (Record Book) സരഖകപ്പടുത്തുെയുയം െടങ്ങിന്ച് സനതൃത്വയം 
നല്െിയ െരസയാഗതേികന് പ്രതിനിധിയുയം സദവേ്വയം സ�ാര്ഡിക 
ഒരു ഉസദ്ാഗസ്നുയം അതില് ഒപ്വയ്ക്കുെയുയം കെയ്യുയം. തുടര്ന്ന്ച് സക്ത്ഭ
രണേമിതിയ്ക്ച് പരിശപ്പണയം വെമാറി ആപ്പാട്ടരയര് മടങ്ങുന്നു.

പരമ്പരാഗതമായി അനുഷ്ിച്ചുസപാന്ന പരിശയംവയ്ില് ൊിെമായ 
മാറ്ങ്ങള് ഉണ്ാകുന്നതായി ആസവദെകമാഴിെേില് നിന്ന്ച് മന്ിാ
ക്ായം. മുന്ൊങ്ങേില് േമുദായതേിക പ്രധാനിെസോ െരസയാഗയം പ്ര
തിനിധിെസോ ആണിത്ച് നിര്വ്വഹിചിരുന്നത്ച്. എന്നാല് ഗതാഗതേൗ
െര്ങ്ങേിലുയം ോമ്പതേിെസ്ിതിയിലുയം ഉണ്ായ പുസരാഗതി ഏകറ 
പ്രെടനപരമായ തതേിസയ്ക്ച് ഈ അനുഷ്ാനകതേ മാറ്റുന്നതിനിട
യാക്ികയന്ന്ച് ൊണായം. കെങ്ങന്നൂര്സക്ത്തേില് ആപ്പാട്ടരയര്ക്കു
ള്ള അവൊശകതേ ദൃഢമാക്കുെ എന്നതാണ്ച് ഈ അനുഷ്ാനതേിനു 
പിന്നിക രാഷ്ട്രധീയയം. ആപ്പാട്ടരയരുകട ഇടയില് പ്രൊരതേിിരിക്കു
ന്ന ഐതിഹ്തേികന് പിന്�തേിാണ്ച് ഈ അനുഷ്ാനയം നടക്കു
ന്നത്ച്. ഇതില് ആപ്പാട്ടരയര് മാത്മല്ല, േമധീപമുേേ എല്ലാ േനവിഭാഗ
ങ്ങളുയം പങ്ാേിെോകുന്നുണ്്ച്. കെങ്ങന്നൂസരക്്ച് സപാകുന്ന സഘാഷയാത്യ്ക്ച് 
വിവിധ സക്ത്ങ്ങേില് നല്കുന്ന േ്വധീെരണങ്ങള് അതിനു കതേിവാണ്ച്. 
ആപ്പാട്ടരയര് എന്ന കൂട്ടായ്മകയ േമൂഹതേില് സ്ാനകപ്പടുത്തുന്നതില് 
ഈ അനുഷ്ാനയം നിര്ണ്ണായെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

പരതിശംവയ്തിന് പതിന്നതിക� ഐതതിഹ്യം
ആപ്പാട്ടരയര് നൂറ്ാണ്ടുെോയി കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്തേില് 

നടതേിവരുന്ന അനുഷ്ാനമാണ്ച് പരിശയംവയ്കല്. അതിനു പിന്നിക 
ഐതിഹ്യം ഇപ്രൊരമാണ്ച്. ശിവന് പാര്വ്വതിയ്ക്ച് ജ്ാസനാപസദശയം 
നല്െിയസവേയില്, അത്ച് ഒേിഞ്ഞിരുന്നുസെട്ടതിന്ച് സുബ്ഹ്മണ്കന 
മെരമത്സ്മായി െടില് വേിക്ാനിടവരകട്ടകയന്ന്ച് ശപിക്കുെയു
ണ്ായി. പാര്വ്വതി മെകന് ദുസര്ാഗതേില് മനയംകനാ്്ച് െഹിചസപ്പാള് 
അതില് സൊപാകുനായി, പാര്വ്വതി അരയകുതേില് േനിക്ാ
നിടവരകട്ടകയന്നുയം േമസയാെിതമായി ഇരുവര്ക്കുയം ശാപസമാക്യം 
നല്ൊകമന്നുയം ശിവന് അറിയിച്ചു. അങ്ങകന ആപ്പാകട്ട നാടുവാഴിയാ
യിരുന്ന ആദിച മുതേരയകന് മെോയി പാര്വ്വതി േനിച്ചു. കുകറ വര്ഷ
ങ്ങള്ക്കുസശഷയം മത്സ്മായി പിറന്ന സുബ്ഹ്മണ്ന് അവികട െടില് 
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പ്രത്ക്കപ്പട്ടു. അത്ച് മധീന്പിടിക്ാന് സപാകുന്ന കതാഴിാേിെള്ക്്ച് 
ഭധീഷണിയായി മാറി. വേേവയം വയുയം നശിപ്പിക്കുെയുയം അവരുകട 
േധീവന്തകന്ന അപെടതേിാവെയുയം കെയ്തു. മധീന്പിടിക്ാന് 
െഴിയാതേ അവസ്യില് നാട്ടികങ്ങുയം പട്ടിണി �ാധിച്ചു. ഇതിനു 
പരിഹാരയം ൊണുന്നതിനായി നാടുവാഴി ഒരു വിേയം�രയം നടതേി. 
ഈ മെരമത്സ്കതേ �ന്ധിക്കുന്ന വ്ക്തിയ്ക്ച് മെകേ വിവാഹയം 
െഴിച്ചുനല്കുെയുയം ഒപ്പയം ധനയം നല്കുെയുയം കെയ്യുയം എന്നതായിരുന്നു 
അത്ച്. ഇതുസെട്ട്ച് പരുയം ശ്മികചങ്ിലുയം വിേയിചില്ല. ഒടുവില് 
ശിവന് ഒരു വൃദ്േന്ാേിയുകട സവഷതേില് എതേി മത്സ്കതേ 
�ന്ധിക്ാന് തയ്യാറായി. തധീരത്തു ൊണുന്ന അടുമ്പി എന്ന വേേികചടി 
പറികചടുതേ്ച് െടിസയ്കിട്ടു. എന്നിട്ട്ച് ഏ സവാ, വാ സവാ എന്ന 
വായ്താരി മുഴക്ികക്ാണ്്ച് അതികന് രണ്ഗ്ങ്ങളുയം പിടിച്ചു വിക്ാന് 
െരയില്നിന്ന ആളുെസോട്ച് ആവശ്കപ്പട്ടു. അങ്ങകന േന്ാേിയുകട 
സനതൃത്വതേില് െരയ്കടിഞ്ഞ മത്സ്യം ഉടന്തകന്ന അപ്രത്ക്നായി. 
അത്ച് സുബ്ഹ്മണ്കന് അവതാരമായിരുന്നുകവന്ന്ച് നാടുവാഴികയയുയം 
േനങ്ങകേയുയം വൃദ്ന് അറിയിച്ചു. ആദിചമുതേരയന് വാക്കുപാിക്ാന് 
മെകേ േന്ാേിക്്ച് വിവാഹയം െഴിച്ചുകൊടുത്തു. അവരിരുവരുയം 
യാത്തിരിചസപ്പാള്, നാടുവാഴി മുന്കൊന്ന പ്രൊരയം ധനയം നല്ൊന് 
തയ്യാറായി. അതുെണ് േന്ാേി, അവര് കെല്ലുന്ന ഊര്ച് വകര 
പണവമായി അനുഗമിക്ാന് നാടുവാഴിസയാട്ച് ആവശ്കപ്പട്ടു. അങ്ങകന 
അസദേഹയം പരിവാരങ്ങസോകടാപ്പയം അവകര അനുഗമിച്ചു. കെങ്ങന്നൂരിക
തേിയസപ്പാള് േന്ാേി തകന് യഥാര്ത്ഥരൂപയം കവേികപ്പടുത്തുെയുയം 
പാര്വ്വതിയുകടയുയം സുബ്ഹ്മണ്കന്യുയം ശാപെഥ പറയുെയുയം കെയ്തു. 
അവര് അവികട കുടികൊേളുകമന്നുയം എല്ലാവര്ഷവയം ൊണിക്യുമായി 
എതേിസചരണകമന്നുയം ശിവന് അരുേികെയ്തു എന്നാണ്ച് ഐതിഹ്യം. 
സുബ്ഹ്മണ്കന �ന്ധിച സ്തോണ്ച് ആപ്പാട്ച് സുബ്ഹ്മണ്
സക്ത്യം നിനില്ക്കുന്നകതന്ന്ച് ആപ്പാട്ടരയര് അവൊശകപ്പടുന്നു. 
ഈ ഐതിഹ്തേികന് അടിസ്ാനതേില് വര്ഷയംസതാറയം ശിവരാ
ത്ിദിനതേില് നടതേിവരുന്ന അനുഷ്ാനമാണ്ച് പരിശയംവയ്്ച്. 

ഈ ഐതിഹ്കതേ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്മങ്ങള് അരയര്ക്ി
ടയില്നിന്നുതകന്ന ഉണ്ായിട്ടുണ്്ച്. വി.വാമസദവന്, പി.സദവദാേ്ച് 
എന്നിവര് സെര്ന്നു രെിച ആപ്പാട്ച് ശ്ധീ സുബ്ഹ്മണ്േ്വാമിസക്ത്
വയം ആപ്പാട്ടരയന്മാരുയം (1981), പുരുസഷാതേമന് െല്പെസശ്രിയുകട 
ആപ്പാട്ടരയന്മാരുയം കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്തേിക ശിവരാത്ി മസഹാ
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ത്സവവയം (1991), �ി.ശിവന് എഡിറ്റു കെയ്ത െരിത്യം മറന്ന അരയകപ്പ
രുമ (1999) എന്നധീ കൃതിെള് അതിനുള്ള കതേിവെോണ്ച്. തിരുവി
തായംകൂര് യൂണിസവഴ്ച് േിറ്ിയില് തമിഴ്ച് പണ്ഡിറ്ായിരുന്ന കൃഷ്ണയ്യങ്ാര് 
പ്രൊശനയം കെയ്ത മാമിനാര് പരിഷതേ്ച് അഥവാ തിരുകചങ്ങന്നൂര് പരി
ശപ്പാട്ട്ച്, തിരുവിതായംകൂര് ഹസ്തിഖിത ഗ്ന്ഥശായില് െയുസററ്റായി
രുന്ന കെ.ോയം�ശിവശാസ്തിെള് പ്രൊശനയം കെയ്ത ‘തിരുവിേയാടല് 
പുരാണയം’, െല്ലൂര് നാരായണപിള്ള രെിച ‘തിരുകെങ്ങന്നൂര് സക്ത്മാ
ഹാത്മ്യം’ എന്നിവകയ ഉപേധീവിച്ചുകൊണ്ാണ്ച് പ്രസ്തുത കൃതിെള് എഴു
തിയിരിക്കുന്നത്ച്. ടി.ടി. ശ്ധീകുമാര് എഡിറ്റുകെയ്തിട്ടുള്ള ‘െടറിവെള്’ 
(2004), േി.ആര്. ഇന്ദുസഗാപകന് ‘മണല്േധീവിെള്’ (2002) എന്നിവ
യിലുയം ഈ ഐതിഹ്യം സൂെിതമാകുന്നുണ്്ച്. 

കൊട്ടാരതേില് ശങ്കുണ്ണിയുകട ‘ഐതിഹ്മാ’യിലുയം ആപ്പാട്ടരയ
രുയം കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്വമായുള്ള �ന്ധയം പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്്ച്. “െരു
നാഗപ്പള്ളിയിക െി മരയ്കാന്മാര് വ്ിെേില് െയറി മധീന്പിടിച്ചു 
നടന്ന കൂട്ടതേില് സക്ത്തേിനുേമധീപയം സ്ിതികെയ്യുന്ന പുഴയില് 
എത്തുെയുയം െരയിിറങ്ങിയ അവര് േമധീപമുള്ള െയതേില് കുേി
ക്കുെയുയം കെയ്തു. അസപ്പാള് ആ െയതേില് നിന്നുെിട്ടിയതാണ്ച് സദവധീ
വിഗ്ഹയം. ഇതറിഞ്ഞ വഞ്ഞിപ്ഴതേമ്രാന് വിശന്നുവഞ്ഞിരുന്ന 
അവര്ക്്ച് ആ ശിവരാത്ിദിനതേില് െരിക്്ച്, പഴയം എന്നിവ നല്െി. 
ആ പതിവ്ച് ഇന്നുയം തുടരുന്നു എന്നാണ്ച് ശങ്കുണ്ണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ച്. 
‘അങ്ങകനയിരികക് െരുനാഗപ്പേേിക്ാരായ െി മരയ്കാന്മാര് വ്ി
െേില് െയറി വവധീശി മത്സ്യം പിടിച്ചു നടന്ന കൂട്ടതേില് സമല്പ്പറ
ഞ്ഞ െയതേിനു േമധീപയം വ്ിെേടുപ്പിച്ചു െരയ്കിറങ്ങി ആ െയതേില് 
കുേിച്ചു. അസപ്പാള് അതില് ഒരുതേന്ച് ആ െയതേികന് ആഴയം എത്മാ
ത്മുകണ്കന്നാന്നു സനാക്ണകമന്ന്ച് സതാന്നി. അവന് ആ െയതേില് 
മുങ്ങി അടിയില് കെന്നസപ്പാള് ഘനമുേേ എസ്ാ ഒരു വസ്തു അവകന് 
ൊില് തടഞ്ഞു. ഇവര് അകതടുത്തു െരയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. അത്ച് ഒരു 
സദവധീ വിഗ്ഹയംതകന്നയായിരുന്നു. ഉടകന ആ വിവരയം വഞ്ഞിപ്ഴതേ
മ്രാന് മുതായവരറിഞ്ഞു. െികരപ്പറഞ്ഞയച്ച് ആ മരയ്കാന്മാകര
കക്ാണ്ടുതകന്ന ആ വിഗ്ഹകമടുപ്പിച്ചു പടിഞ്ഞാസറ സഗാപുരതേിങ്ല് 
വരുതേി. അസപ്പാള് ആ മരയ്കാന്മാര് വിശപ്കൊണ്്ച് ഏറ്വയം വഞ്ഞിരു
ന്നു. എങ്ിലുയം അന്ന്ച് ശിവരാത്ിയായിരുന്നതിനാല് അവര്ക്്ച് െരിക്്ച് 
(ഇേനധീര്), പഴയം മുതായവ ധാരാേമായികക്ാടുത്തു േസ്ാഷിപ്പിച്ച് 
അവകരപ്പറഞ്ഞയച്ചു..... സദവികയക്കുറിച്ചുേേ പ്രേിദ്ി സാെതേില് 
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േര്വ്വത് വ്ാപിക്കുെയുയം തങ്ങള് എടുത്തുകൊടുതേ വിഗ്ഹമാണ്ച് 
അവികട പ്രതിഷ്ിക്കപ്പട്ടകതന്ന്ച് അറിയുെയുയം കെയ്തസപ്പാള് െരുനാ
ഗപ്പേേിക്ാരായ മരയ്കാന്മാര്ക്കുയം ഭഗവതികയക്കുറിച്ച് ക്മതേിധിെ
മായ ഭക്തിയുയം പ്രതിപതേിയുമുണ്ായിതേധീരുെയുയം അവര് ശിവരാത്ി
സതാറയം സദവികയ വന്ിക്കുന്നതിനായി കെങ്ങന്നൂര് പടിഞ്ഞാസറ നടയ്കല് 
സപായിത്തുടങ്ങുെയുയം അവരവികടകചന്നാല് സദവേ്വക്ാര് അവര്ക്കു 
െരിക്കുയം പഴവയം കൊടുത്തു തുടങ്ങുെയുയംകെയ്തു. ൊക്സമണ അകതാരു 
പതിവായിതേധീര്ന്നു. ആ മരയ്കാന്മാരുകട വയംശക്ാര് ഇസപ്പാഴുയം ശിവരാ
ത്ിസതാറയം അവികട വരിെയുയം സദവേ്വതേില്നിന്ന്ച് അവര്ക്കു െരിക്കുയം 
പഴവയം കൊടുക്കുെയുയം കെയ്തുവരുന്നുണ്്ച് ” (ശങ്കുണ്ണി, കൊട്ടാരതേില്, 
2006:722 - 723). 

 ഈ െഥകയ ആപ്പാട്ച് സുബ്ഹ്മണ്സക്ത്വയം ആപ്പാട്ടരയ
ന്മാരുയം എന്നഗ്ന്ഥതേില് ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്്ച്. “ഇതില് അടങ്ങിയിട്ടു
ള്ള അോയംഗത്ങ്ങള് കൊട്ടാരതേില് ശങ്കുണ്ണി െണ്ികല്ലന്നു നടിച്ചു. 
കെറവ്ിെേില് െയറി മധീന് പിടിക്കുന്നതിന്ച് ആപ്പാട്ടരയന്മാര് 
നാല്പസതാേയം െിസാമധീറ്ര് ദൂകരയുള്ള കെങ്ങന്നൂര് വകര സപാെണമായി
രുസന്നാ? അതിനിടയികങ്ങുയം െടലുയം ൊയലുയം പുഴയുകമാന്നുയം ഉണ്ാ
യിരുന്നിസല്ല? പുരാതനൊതേ്ച് വിസദശരാേ്ങ്ങളുമായി വ്ാപാര 
േയംസ്ാരിെ ഇടപാടുെള് നടതേികക്ാണ്ിരുന്നത്ച് പായ്കപ്പലുെേില് 
കൂടിയായിരുന്നുവസല്ലാ? അതികന മരക്യം എന്നു പറയുന്നു. അന്നു 
മരക്തേികന് ഉടമസ്കര മരയ്കാന്മാര് എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. 
ോമൂഹിെമായി അവര് മറ്ാരുകടയുയം പിന്നിായിരുന്നികല്ലന്നു മാത്
മല്ല, വേകര ഉയര്ന്ന അയംഗധീൊരയം ഉണ്ായിരുന്നവരുമായിരുന്നു. 
അതിപുരാതനൊതേ്ച് േമുദ്യം കെങ്ങന്നൂര് പ്രസദശയംവകര വ്ാപി
ചിരുന്നസപ്പാള് കെങ്ങന്നൂരിലുയം പരിേരങ്ങേിലുയം അധിവേിചിരു
ന്ന അരയന്മാരുകട ആരാധനാസെന്ദ്രമായിരുന്നു ഇസപ്പാഴകതേ കെങ്ങ
ന്നൂര് സക്ത്യം എന്ന വസ്തുത അതികന് ാഞ്ഛനസപാലുയം അനുവാെെ 
മന്ില് തങ്ങിനില്ക്ാതിരിക്തേക്വണ്ണയം തൂത്തുമായ്്ച്ചു െേയു
ന്നതിനുസവണ്ി സ�ാധപൂര്വ്വയം കെട്ടിചമചതാണധീ െഥ” (സദവദാേ്ച്, 
1981:30 - 31).

ആപ്പാട്ടരയര് കൊട്ടാരതേില് ശങ്കുണ്ണി പറയുന്ന ഐതിഹ്സതോട്ച് 
വിസയാേിക്കുന്നുണ്്ച്. ശങ്കുണ്ണി പറയുന്നത്ച് മണ്തേരമാകണന്ന്ച് അവര് 
അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു. ഇതികനതികര സഡാ.വി.വി.സവലുക്കുട്ടി അരയന് 
പത്തേികഴുതിയിരുന്നു. അതിനു മാറ്യം വരുതോകമന്ന്ച് ശങ്കുണ്ണി 
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പറകഞ്ഞങ്ിലുയം അസദേഹതേികന് മരണയം അതിനനുവദിചികല്ലന്ന്ച് അഭി
പ്രായമുണ്്ച്. മസനാരമക്ാരുയം ഇട്ടൂപ്പ്ച് ഇട്ടൂപ്പ്ച് എന്ന സദശാഭിമാനി പ്രസ്സു
ൊരനുയംകൂടി അസദേഹകതേകക്ാകണ്ഴുതിചതാണ്ച് ഐതിഹ്മാകയ
ന്നുയം അവരതുകൊണ്്ച് ോമ്പതേിെ ാഭമുണ്ാക്ികയന്നുയം ആസവദെര് 
പറയുന്നു. ആപ്പാടികന് െരിത്വമായി �ന്ധയം പുര്ത്തുന്ന കെങ്ങ
ന്നൂര് സക്ത്യം ഒരുൊതേ്ച് െടല്തേധീരമായിരുന്നു എന്ന്ച് അവര് വിശ്വ
േിക്കുന്നു. അവികട താമേിചിരുന്നവര്, പടിഞ്ഞാസറാട്ടു െരവചസപ്പാള് 
തധീരസതേയ്ക്കു മാറി. ഈ ോഹെര്തേിാവായം ഐതിഹ്യം രൂപകപ്പ
ട്ടത്ച്. ഐതിഹ്തേിലുേേത്ച് കുകറകയാകക് െേേമാകണന്ന്ച് അഭിപ്രാ
യമുണ്്ച്. ഇസപ്പാഴുയം നടക്കുന്ന പരിശയംവകയ്ന്ന െടങ്ങിന്ച് െരിത്പരമായ 
ൊരണയം ൊണുയം. അത്ച് ഒരുൊതേ്ച് കെങ്ങന്നൂര് െടല്തേധീരമായിരു
ന്നു എന്നതാണ്ച്. ശങ്കുണ്ണി പറയുന്ന ഐതിഹ്യം യുക്തിക്തധീതമാണ്ച്.
അസദേഹതേികന് െഥയില് ആപ്പാട്ടുൊരന് മധീന്പിടിക്ാന് കെങ്ങന്നൂ
കരതേി എന്നാണ്ച് ൊണുന്നത്ച്. അതിന്ാവശ്യം െടല്തേധീരത്തു േധീവി
ക്കുന്ന അവര്ക്ില്ല. ആസവദെര് കൊട്ടാരതേില് ശങ്കുണ്ണി പറയുന്ന 
ഐതിഹ്കതേ വിമര്ശിക്കുന്നസതാകടാപ്പയം ആപ്പാട്ടു നിനില്ക്കു
ന്ന ഐതിഹ്കതേയുയം സൊദ്യം കെയ്യുന്നുണ്്ച്. െടിനുയം ൊയിനുയം 
ഇടയില് േധീവിക്കുന്ന ആപ്പാട്ടരയര് നാല്പസതാേയം െിസാമധീറ്റെള് 
േ്രിച്ച് മധീന്പിടിക്ാനായി കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്േമധീപമുള്ള പുഴയി
കതേി എന്ന ശങ്കുണ്ണിയുകട െഥയിക യുക്തിയില്ലായ്മകയ ആസവദെര് 
വിമര്ശിക്കുന്നു. ഇതേരയം രെനെള് വാണിേ്തന്ത്രതേികന് ഭാഗമായി 
രൂപകപ്പടുന്നവയാകണന്ന സൂെനയുയം അവര് നല്കുന്നു. െരിത്തേില് 
സ്ാനയം പിടിചിട്ടുള്ള കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്േയം�ന്ധകതേ വ്ാഖ്ാനി
ക്ാന് പൂര്വ്വിെര് നിര്മ്മിച െള്ളക്ഥയായി ഈ ഐതിഹ്കതേ 
അപൂര്വ്വയം െി ആസവദെര് വിയിരുത്തുന്നു.

ഈ ഐതിഹ്യം ആപ്പാട്ടരയകന് േ്വത്വസ�ാധതേില് േ്വാധധീനയം 
കെലുത്തുന്നുണ്്ച്. ഇതുമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് നിനില്ക്കുന്ന പരിശയംവയ്്ച് 
എന്ന അനുഷ്ാനതേിന്ച് നൂറ്ാണ്ടുെളുകട പഴക്മുണ്്ച്. തിരുവിതായംകൂര് 
സദവേ്വയം സരഖെേില് ഇത്ച് ഇടയം സനടിയിട്ടുണ്്ച്. അതനുേരിച്ച് ഏ.ഡി. 
205 ാണ്ച് ഇതാരയംഭിചകതന്ന്ച് വിശ്വേിക്കുന്നു.  “...അത്ച് തുടര്ന്നുയം 
മുറകതറ്ാകത നടതേിവരുന്നു. 1786 - ാമതു ശിവരാത്ിമസഹാത്സവവയം 
പരിശയംവയ്പുയം 1991 - ക�ബ്രുവരി 12 (1166 മെരയം 29) - ന്ച് ശ്ായി
ക്ാട്ച് തുറയുകട ആഭിമുഖ്തേില് േമയംഗേമായി ആസഘാഷിച്ചു” (പുരു
സഷാതേമന്, 1991:47) ഇപ്രൊരയം സനാക്ിയാല് 2013 ക െടങ്ങ്ച് 
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1808-ാമസതേതാണ്ച്. സക്ത്�ന്ധകതേ സൂെിപ്പിക്കുന്ന മകറ്ാരു കതേി
വകൂടിയുകണ്ന്നു പറയുന്നു. ‘’ കെങ്ങന്നൂര് സദവിസക്ത്തേില് ആപ്പാട്ട്ച് 
അരയന്മാര്ക്കുള്ള അവൊശകതേ പ്ര�കപ്പടുത്തുന്ന മകറ്ാരു കതേിവ്ച് 
1104 - ായം മാണ്്ച് മധീനമാേയം - 7- ായം തിയ്യതി സ്ാപിച േ്വര്ണ്ണകക്ാ
ടിമരതേിന്ച് കമാതേതേില് ഉണ്ാകുകമന്നു െണക്ാക്കപ്പട്ട ആകെ 
കെവികന് അ്ികാന്നായ 1601 രൂപ കെങ്ങന്നൂരിക വഹന്വര് 
പിരിച്ച് ഖേനാവില് അടയ്കണകമന്ന്ച് അന്നകതേ തിരുവിതായംകൂര് 
രാേ്യം ഭരിചിരുന്ന റധീേന്്ച് റാണിയുകട ഉതേരവണ്ായസപ്പാള് ആപ്പാ
ട്ടരയന്മാര് അവര്ക്കു പ്രസ്തുത സക്ത്തേിസന്മലുള്ള അവൊശകതേ പുര
സ്രിച്ച് 751 രൂപാ അടച്ച് അമ്പപ്ഴ അേിസ്റ്റന്്ച് സദവേ്വയം െമ്മധീഷ
ണറാ�ധീേില് നിന്ന്ച് േ്വധീെരിചിട്ടുള്ള രേധീതിയാണ്ച്” (സദവദാേ്ച്, 
1981:17). പി.േി. രാസേന്ദ്രകന് സക്ത്വിജ്ാനസൊശതേിലുയം ഈ 
വസ്തുത സരഖകപ്പടുതേിയിരിക്കുന്നതു ൊണായം (2001:455). ഐതി
ഹ്തേില് പറയുന്ന അടുമ്പിവള്ളിയുകട ഉപസയാഗതേില് നിന്നാണ്ച് 
െമ്പാവ എന്ന മത്സ്�ന്ധസനാപെരണമുണ്ായകതന്ന്ച് വിശ്വേിക്കു
ന്നു. െടല്തേധീരത്തു സുഭമായി ൊണുന്ന ഈ വള്ളികചടി കൂട്ടികക്
ട്ടി അതികന് മധ്ഭാഗയം െടിസയ്കിട്ട്ച് അഗ്ങ്ങള് രണ്ടുയം ഒസരേമയയം 
െരയില് നിന്ന്ച് വിചാണ്ച് മെരമത്സ്കതേ �ന്ധിചത്ച്. െമ്പാവ 
പ്രവര്തേിക്കുന്നതുയം ഈ യുക്തിയില്തേകന്നയാകണന്നു ൊണായം. 
വയുകട ഇരുവശങ്ങേിലുയം വേകര നധീേമുള്ള െമ്പ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. 
ഈ െമ്പയുകട ഒരറ്യം െരയില് നിന്ന്ച് പിടിക്കുയം. സശഷിക്കുന്ന ഭാഗയം 
വള്ളതേിാക്ി െടില് കൊണ്ടുസപായി വനധീട്ടുെയുയം മസറ് അഗ്വ
മായി തിരികെ എത്തുെയുയം കെയ്യുയം. പിന്നധീട്ച് െമ്പ യുകട രണ്ഗ്ഭാഗ
ങ്ങളുയം ഓസര സപാക വിച്ചുെയറ്ിയാണ്ച് മധീന്പിടിക്കുന്നത്ച്. ൊയി
ൊധ്വാനയം കൂടുതലുള്ള ഏെസദശയം നൂസറാേയം ആളുെള് േയംഘടിതമായി 
കെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃതേിയില് അവര് ‘ഏസസാ, ഐേ’ എന്നി
ങ്ങകന വായ്താരി മുഴക്ാറണ്്ച്. ഇത്ച് മെരമത്സ്കതേ �ന്ധിചസപ്പാള് 
ഉപസയാഗിച ‘ഏ സവാ, വാ സവാ’ എന്ന വായ്താരിയുകട സ്മൃതിയാ
കണന്ന്ച് ഇസപ്പാഴുയം വിശ്വേിച്ചു വരുന്നു.

കെങ്ങന്നൂര് സദവിയുകട പടിഞ്ഞാസറാട്ടുള്ള ദര്ശനവയം സക്ത്ശില്പങ്ങ
േിക മത്സ്ോന്നിദ്്വയം സക്ത്വമായുള്ള അവരുകട �ാന്ധവകതേ
യാണ്ച് ൊണിക്കുന്നകതന്ന്ച് ആപ്പാട്ടരയര് പറയുന്നു. സക്ത്തേില് 
പ്രസവശിക്കുസമ്പാള്തകന്ന ചുറ്മ്പതേികന് പ്രധാനപടവില് രണ്ടു 
മത്സ്രൂപങ്ങള് കൊതേികവചിട്ടുണ്്ച്. അതുസപാക മുെള്തേട്ടിലുയം 
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മത്സ്രൂപമുണ്്ച്. ഈ മത്സ്രൂപങ്ങകേ അവിടന്ന്ച് ഇേക്ിമാറ്ാന് മുമ്പ്ച് 
േവര്ണ്ണസനതൃത്വയം ശ്മിചിരുന്നു. പകക് ഇവ ഒറ്ക്ല്ലില് നിര്മ്മിചി
രിക്കുന്നതിനാല് ആ ശ്മയം പരാേയകപ്പട്ടതായി അവര് അഭിപ്രായകപ്പ
ടുന്നു.

കെങ്ങന്നൂര് ഭഗവതിയുകട ദര്ശനയം പടിഞ്ഞാസറാട്ടാണ്ച്. അവികട 
ഒരു െ്യുണ്്ച്. മധീന്െചവടമുണ്്ച്. ആ ഭാഗതേ്ച് മതില്കെട്ടിയാല് എങ്ങ
കനകയങ്ിലുയം കപാേിയുകമന്ന്ച് ആസവദെര് പറയുന്നു. അതുസപാക ഈ 
മധീനികന് മണയം ബ്ാഹ്മണര്ക്്ച് ബുദ്ിമുട്ടുണ്ാക്ിയിരുന്നു. അതികനക്കു
റിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്്ച് പൂോരി സക്ത്തേില് പ്രസവശിക്കുസമ്പാള്, വിഗ്
ഹതേികന് മുമ്പില് ഏകതങ്ിലുയം മധീന് െിടക്കുന്നുണ്ാവയം. ഇതു തുടര്ന്ന
സപ്പാള് പ്രശ്നയംവച്ചു സനാക്കുെയുയം സദവിയുയം അരയന്മാരുയം തമ്മിലുേേ 
�ന്ധയം മന്ിാവെയുയം കെയ്തുകവന്നുയം ആസവദെര് പറയുന്നു.

സക്ത്ങ്ങേിക മത്സ്രൂപവയം പടിഞ്ഞാകറ ദിക്ിസയ്ക്കുള്ള 
സദവധീദര്ശനവയം അതിസനാടനു�ന്ധമായി പറയുന്ന െഥെളുയം കൊണ്്ച് 
കെങ്ങന്നൂര്സക്ത്�ന്ധകതേ ദൃഢമാക്ാനാണ്ച് ആസവദെര് ശ്മി
ക്കുന്നത്ച്. വിവാഹയം കെയ്തയച മെകേയുയം മരുമെകനയുയം ൊണാന് 
എല്ലാ വിവാഹ വാര്ഷിെ ദിനതേിലുയം പരിശവമായി (സ്തധീധനയം) 
വധൂേനങ്ങള് എത്തുന്നു എന്നതാണ്ച് പരിശയംവയ്ികന് േങ്ല്പയം. 
ഐതിഹ്സതോട്ച് ഒരു കെറിയവിഭാഗയം വിസയാേിപ്പ്ച് പ്രെടമാക്കു
ന്നുകണ്ങ്ിലുയം അസനെയം തമുറെോയി പിന്തുടരുന്ന അനുഷ്ാനവയം 
സരഖെേിക പരിശയംവകയ്ന്ന പരാമര്ശവയം വസ്തുതാപരമാകണന്നു 
ൊണായം. ആയതിനാല് ഐതിഹ്തേികന് അടിസ്ാനതേില് നടന്നു 
വരുന്ന െടകങ്ങന്നതിലുപരിയായി ഒരു െരിത്സ്മൃതിയുകട അനുഷ്ാനരൂ
പമായി പരിശയംവയ്ികന വിയിരുതോയം. 

�ോയത്രതി. കെ.പതി.
ഗസ്റ്റ്ച് കെ്ച് െറര്,

കേന്്ച് സേവിസയഴ്്ച് സൊസേേ്ച്, ആലുവ.



പറയസമുദോയത്തികറെ 
അവതരണെ�െളും 

സോംസ്ോരതിെസ്വത്വവം

േയംസ്ാരയം എന്ന പദയം വ്ത്സ്ത അര്ത്ഥങ്ങേിലുയം നിര്വ്വെനങ്ങേി
ലുമായി ൊാൊങ്ങേില് വ്വഹരിക്കപ്പട്ടുസപാരുന്നുണ്്ച്. എന്നിരു
ന്നാലുയം േമഗ്േധീവിതരധീതി എന്ന നിയില് േയംസ്ാരകതേ പരിഗണി
ക്കുന്ന വാദതേിനാണ്ച് ഇന്ന്ച് പ്രൊരയം കൂടുതല്. േയംസ്ാരപഠനയം എന്ന 
വിജ്ാനശാഖയുകട ആവിര്ഭാവസതോകട വ്ത്സ്ത േമൂഹങ്ങളുകട 
വവവിദ്്മാര്ന്ന േധീവിതരധീതികയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള് േേധീവമാ
യിട്ടുണ്്ച്.

പറയരുകെ സോംസ്ോരതിെ സവതിഫശഷതെള്
ോതിസശ്ണിയില് ദിത്ച് വിഭാഗതേില് ഉള്കപ്പടുന്ന പറയര് 

ശക്തമായ ോയംസ്ാരിെ പാരമ്പര്തേികന് അവൊശിെോണ്ച്. പ്രകൃ
തിസയാട്ച് വേകര അടുതേ്ച് ഇടപഴെി േധീവിക്കുന്ന ഇവരുകട കതാഴിിലുയം 
ൊരൂപങ്ങേിലുയം വിശ്വാേങ്ങേിലുയം െടങ്ങുെേിലുകമല്ലായം തകന്ന പാര
മ്പര്തേനിമയുകട അടയാേകപ്പടുതേലുെള് ൊണാന് െഴിയുയം.

മ�വോഴതിയോട്ടം
നാസടാടി േയംസ്കൃതിയുമായി അഗാധ�ന്ധയം പുര്ത്തുന്നവരാണ്ച് 

സെരേതേിക പറയേമുദായയം. പറയേമുദായതേികന് േ്വത്വതേികന് 
പ്രതി�നയം കൂടിയാണ്ച് മവാഴിയാട്ടയം എന്ന അനുഷ്ാനൊരൂപയം. 
െരിനധീ്ാട്ടയം, കെറനധീ്ാട്ടയം എന്നിങ്ങകനയുള്ള സപരുെേിലുയം ഈ 
ൊരൂപയം അറിയകപ്പടുന്നുണ്്ച്.
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പുരോവൃത്ം 
സദവാസുരയുദ്യം നടക്കുന്ന ൊതേ്ച് പരാേിതരായ സദവന്മാര് 

ശിവകന അഭയയം പ്രാപിച്ചു. സദവന്മാരുകട വിേയതേിനായി തപ്നുഷ്ി
ച ശിവനു സനകര അസുരന്മാരില് ആസരാ അമ്പയച്ചു. തപ്്ച് തട്കപ്പ
ട്ട സൊപസതോകട െണ്തുറന്ന ശിവകന് തൃക്ണ്ണില് നിന്നുയം പുറത്തുവ
ന്ന വദവസക്ാങ്ങോണ്ച് േസഹാദരധീ േസഹാദരന്മാരായ മവാഴിയുയം 
മൂക്ന്ൊതേനുയം. മവാഴിയ്ക്ച് കെറനധീി എന്നുയം െരിനധീി എന്നുയം 
മൂക്ന്ൊതേന്ച് മാണി, മുതേപ്പന് എന്നുയം സപര്ച് പറയുന്നുണ്്ച്.

തങ്ങളുകട പിതാവാരാകണന്നറിയാന് സദവസാെസതേക്കു കെന്ന 
െരിനധീികയയുയം മാണികയയുയം സദവന്മാര് ആട്ടിസയാടിച്ചു. അവികട 
നിന്ന്ച് െല്ലടിസക്ാടന് മയിാണ്ച് അവര് വന്നിറങ്ങിയത്ച്. െല്ല
ടിസക്ാടന് മയില് ഒരു സക്ത്യം പണിെഴിപ്പിച സശഷയം കുടിയി
രിക്ാന് ഒരു സ്യം അസന്വഷിച്ച് അവര് ഇറങ്ങിതേിരിച്ചു. സെരേ
തേിക മനാട്ടികയുയം ഇടനാട്ടികയുയം തധീരപ്രസദശസതേയുകമാകക് 
ഊരുെേില് ഈ മൂര്തേിെള് ചുറ്ിനടന്നതായി മവാഴിസതാറ്തേില് 
പറയുന്നുണ്്ച്. ‘മവാരയം കതാട്ട്ച് െടാരയം വകര’ അവര് അഭയയം സതടി 
അഞ്ഞു. കുട്ടാടന് പാടകതേ പുയസ്തധീയില് നിന്ന്ച് ധാന്യം സമടിച്ച്... 
... േ്രിക്ാന് വാഹനമായി കൊങ്ങാന് കെട്ടിയില് നിന്ന്ച് 
ൊേെകേ സമടിച്ച്... .... സെരേയം മുഴുവന് ഈ മൂര്തേിെള് കതണ്ി നടന്ന
തായാണ്ച് ഐതിഹ്യം. ഈ യാത്യിക ദുരിതങ്ങളുയം ആഹ്ാദങ്ങളു
കമാകക്യാണ്ച് സൊയംകെട്ടി ആടി തിമര്ക്കുന്നത്ച്. 

െഥോപോത്രവം ഫവഷവതിധോനങ്ങളും
മവാഴി, മൂക്ന്ൊതേന് എന്നധീ രണ്ടു സവഷങ്ങോണ്ച് പ്രധാനമാ

യുയം ഉള്ളത്ച്. സ്തധീസവഷമായ കെറനധീിക്കുയം പുരുഷസവഷമായ മാണിക്കുയം 
ഏകറക്കുകറ തു്പ്രാധാന്മാണുള്ളത്ച്. 

മ�വോഴതി - െഥോപോത്രവം ഫവഷസംവതിധോനവം
മവാഴിയ്ക്ച് മധ്സെരേതേിക ഉത്സവപറമ്െേില് ൊണുന്ന 

െരിങ്ാേി, തിറ എന്നധീ സവഷങ്ങസോട്ച് ോദൃശ്മുണ്്ച്. ചുവപ്പ്ച്, െറപ്പ്ച്, 
കവള്ള എന്നധീ നിറങ്ങേിലുള്ള പട്ട്ച് തുണിെള് കഞാറിഞ്ഞുടുതേ്ച് 
അതിനു മുെേില് അരമണി ധരിചിരിക്കുയം. ൊില് െിമ്െളുയം, 
വയംവെയില് പള്ളിവാളുയം ഉണ്ാകുയം. മാറില് മാര്തോിയുയം മാര്വ
ട്ടവയം, മുക്കൂട്ടുയം ഉള്കപ്പട്ട ‘ഏറകൂട്ടങ്ങള്’ ധരിചിരിക്കുയം. കെവിയുകട ഇരു
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ഭാഗത്തുയം ഞാതേിയിടുന്ന എെിറയം മരയംകൊണ്ടുണ്ാക്ിയ കെവിയുയം 
വെെേില് കതാങ്ങല് സപാലുള്ള വെവ്ിെളുയം അണിഞ്ഞിരി
ക്കുയം. തയില് തിരശ്ധീക്കു പുറകമ മയില്പ്പധീികൊണ്്ച് നിര്മ്മി
ചിട്ടുള്ള പധീിമുടിയുയം ധരിക്കുയം. മുഖതേ്ച് അരികപ്പാടി, മഞ്ഞള്കപ്പാടി, 
െരികപ്പാടി എന്നിവ ഉപസയാഗിച്ച് കെറിയ സതാതില് മുഖസതേപ്െളുയം 
നടത്തുയം. ഇത്യുമാണ്ച് കെറനധീിയുകട സവഷയം. 

മൂക്ന്ചോത്ന് - െഥോപോത്രവം ഫവഷസംവതിധോനവം
ഹാേ്െഥാപാത്മായ മൂക്ന്ൊതേകന് മുഖതേ്ച് നാരുെള് 

(വ്ിെള്) ഉപസയാഗിച്ചുള്ള താടിസയാ, െിസപ്പാള് സപമുഖസമാ 
(മുഖയംമൂടി) ഉപസയാഗിക്ാറണ്്ച്. കൂടാകത ചുവന്ന പട്ടുടുതേ്ച് അതിനുമധീകത 
അരമണിയുയം ധരിക്കുയം. തയികാരുകെട്ടുയം വെയില് രണ്ടു വടിെളുയം 
ഉണ്ാകുയം. കപായ്മുഖയം ഇകല്ലങ്ില് അരികപ്പാടികൊസണ്ാ മഞ്ഞള്കപ്പാടി 
കൊസണ്ാ കെറിയമുഖസതേപ്െള് നടതോറണ്്ച്. േദേ്കര െിരിപ്പി
ക്കുന്ന പാട്ടുെള് പാടിയുയം മറ്റുയം രേിപ്പിക്കുെയാണ്ച് മാണിയുകട പ്രധാന 
െര്മ്മയം. മാണിയുകട ഹാേ്പ്രസയാഗങ്ങളുയം പാട്ടുെളുയം പസപ്പാഴുയം 
സൂക്ഷ്മമായ ോമൂഹ് വിമര്ശനതേിന്ച് വഴിമാറാറണ്്ച്.

ഉടുത്കെട്െളും കമയ്യോഭരണങ്ങളും
മസനാഹാരിത വര്ദ്ിപ്പിക്ാനുേേ അങ്ാരങ്ങസോ, െിത്പ്പണി

െസോ മവാഴിയാട്ടതേില് ഉപസയാഗിക്ാറില്ല. പ്രധാന വസ്തങ്ങള് 
പട്ടുതുണിെോണ്ച്. െറപ്പ്ച്, ചുവപ്പ്ച്, കവള്ള എന്നധീ നിറതേിലുള്ള പട്ടു
തുണിെള് ഇടെര്തേി കഞാറിഞ്ഞാണ്ച് ഉടുക്കുന്നത്ച്. ശരധീരതേില് 
അണിയാനുള്ള കമയ്യാഭരണങ്ങകേ അണയം എന്നാണ്ച് പറയുന്നത്ച്. 
‘തശ്ധീ’ യാണ്ച് അണതേില് പരമപ്രധാനയം. അനുഷ്ാനപരമായി 
ഇതിനു വേകര പ്രാധാന്മുണ്്ച്. പൂേികചടുതേ ‘തശ്ധീ’ തയില് ധരി
ചതിനുസശഷയം മാത്സമ മറ്്ച് ആഭരണങ്ങള് ധരിക്ാന് പാടുള്ളൂ. ഓട്ടുമു, 
മാര്തോി, എെിറ്ച് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ‘ഏറകൂട്ടങ്ങള്’ വെെേില് 
അണിയുന്ന കതാങ്ങല് സപാലുള്ള വ്ിെള്, വട്ടമുടി, പധീിമുടി എന്നി
വയാണ്ച് അണതേില് ഉള്കപ്പടുന്ന മറ്്ച് കമയ്യാഭരണങ്ങള്. 

മുഖകത്ഴുത്്
ഇതേരയം വദവസക്ാങ്ങള്ക്്ച് ൊപരവയം േൗന്ര്ാത്മെവ

മായ മുഖകതേഴുത്തുെള് ഉപസയാഗിക്ാറില്ല. എങ്ിലുയം െരികപ്പാടി, 
അരികപ്പാടി, മഞ്ഞള്കപ്പാടി എന്നിവകൊണ്്ച് കെറിയസതപ്െള് 
നടതോറണ്്ച്. െി സൊങ്ങള്ക്്ച് മരതേില് രൂപകപ്പടുതേിയ കപായ്മു
ഖങ്ങള് ഉപസയാഗിക്ാറണ്്ച്.
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വോഫദ്യോപെരണങ്ങള്
ഘനയം, സുഷിരയം, സതാല്, തന്ത്രി എന്നധീ നാലുതരയം വാദ്ങ്ങേിക 

തന്ത്രിവാദ്യം ഒഴികെയുള്ള വാദ്ങ്ങള് ഈ ആട്ടതേിന്ച് ഉപസയാഗിക്ാ
റണ്്ച്. സതാറ്യം പാട്ടിനുയം ആട്ടതേിക ചുവടുെള്ക്കുയം താേവയം യവയം 
പെരുന്നത്ച് കുറങ്കുഴലുയം പറകചണ്യുമാണ്ച്. കൂടാകത മരയം എന്നറിയ
കപ്പടുന്ന പ്രാെധീന വാദ്വയം ഉണ്ാകുയം. കെണ് കെരിച്ചുകവച്ചു ഇട്
യുയം വ്യുയം മാറിമാറിയാണ്ച് കൊട്ടുെ. ഘനവാദ്വിഭാഗതേിക 
കെറിയ ഇതോേവയം ഉപസയാഗിക്കുന്നു.

െെം
മവാഴിയാട്ടതേില് ഇരുപതേികയട്ടരെള്ളിെസോടു കൂടിയ 

െേമാണ്ച് വരയ്ക്കുന്നത്ച്. മഞ്ഞ, കവള്ള, െറപ്പ്ച്, തവിട്ട്ച് എന്നിവയാണ്ച് 
പ്രധാനയം. അരികപ്പാടിയുയം, തവിട്ടിന്ച് തവിടുയം, ചുവപ്പിന്ച് ചുണ്ണാമ്യം 
മഞ്ഞളുയം െര്തേിയ മിശ്ിതവയം ഉപസയാഗിക്കുന്നു.

പൂജോദ്രവ്യങ്ങള്, നതിഫവദ്യങ്ങള്
പൂേയ്ക്ച് കതചി, കെമ്പരതേി, കുങ്കുമയം എന്നധീ പൂവെോണ്ച് പ്രധാനയം. 

കവറ്ി, അടയ്ക, എന്നിവയ്ക്കുയം പൂേയില് സുപ്രധാനസ്ാനമുണ്്ച്. 
കതങ്ങില് നിന്ന്ച് കെതേികയടുക്കുന്ന െള്ള്ച് ആണ്ച് പ്രധാന നിസവദ്യം. 
പഴചാറില് നിന്ന്ച് വാറ്ികയടുതേ റാക്കുയം പ്രധാനമാണ്ച്. ചുണ്ണാമ്യം, 
മഞ്ഞളുയം, സെര്ത്തുണ്ാക്കുന്ന കുരുതിയാണ്ച് മകറ്ാരു നിസവദ്യം. 
അരികപ്പാടി ഉപസയാഗിച്ച് മണ്െട്ടിയില് ചുകട്ടടുക്കുന്ന അപ്പയം, അവില്, 
ശര്ക്ര, പഴങ്ങള്, തവിട്ച്, നാേിസെരയം, കനല്ല്ച്, മര്ച് എന്നിവകയ്കല്ലായം 
പൂേയില് സുപ്രധാന സ്ാനമുണ്്ച്. 

അനുഷ്ോനം
പറയര് അവരുകട കുടിലുെളുകട മുറ്തേ്ച് കെറിയ തറെളുണ്ാക്ി 

അതില് ഈ വദവേങ്ല്പകതേ കുടിയിരുതേി ആരാധിചിരുന്നു. മവാ
ഴിതേറ അകല്ലങ്ില് കെറനധീിതേറ എന്നാണ്ച് ഇതേരയം തറെകേ 
പറഞ്ഞു സപാരുന്നത്ച്. തറവാട്ടുൊരണവരുകട സനതൃത്വതേിാണ്ച് ആട്ടയം 
െഴിക്കുെ. ആടാനുയം പാടാനുയം കൊട്ടാനുമുള്ളവകര മറ്റു തറവാടുെേില് 
നിന്ന്ച് ക്ണിക്കുന്ന േമ്പ്രദായവമുണ്്ച്. ആസണ്ാടാണ്്ച് നടതേിവരുന്ന 
ഈ ആട്ടങ്ങള് പെര്ചവ്ാധിെളുണ്ാവാതിരിക്കുെ, േ്ാനേൗഭാ
ഗ്യം ഉണ്ാവെ, നല്ല വിേവ്ച് െിട്ടുെ, പ്രകൃതിസക്ാഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുെ 
എന്നിങ്ങകനയുള്ള കപാതുവായ പ്രാര്ത്ഥനെസോടു കൂടിയാണ്ച് അനു
ഷ്ിക്ാറള്ളത്ച്.
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േന്ധ്സയാടുകൂടിയാണ്ച് അനുഷ്ാനങ്ങള് ആരയംഭിക്കുന്നത്ച്. വദവ
േങ്ല്പയം കുടിയിരിക്കുന്ന മവാഴിതേറയില് െേയംവരച്ച് പൂേ തുടങ്ങുന്നു. 
രാത്ിസയാടുകൂടിസയ ആട്ടങ്ങള് ആരയംഭിക്കുെയുള്ളൂ. അത്ച് പുര്ചവകര 
നധീളുെയുയം കെയ്യുയം. രാത്ിയില് മാത്മാണ്ച് പൂര്ണ്ണരൂപതേില് മവാ
ഴിയാട്ടയം നടത്തുന്നത്ച്.

അനുസ്രിച്ചുള്ള ഈ മന്ത്രതേികനാപ്പയം നാക്ി, നിറപറ, വിേക്്ച് 
കവച്ച് െിണ്ണതേില് കൊട്ടിയുള്ള പാട്ടുയം അതികനാപ്പയം നടത്തുന്ന െരി
കവിയുമാണ്ച് േനനവമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് ഇവര്ക്ിടയില് നടതേിസപാ
രുന്നത്ച്.

നാട്ടിക ഉത്സവാസഘാഷങ്ങളുമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് വ്ത്സ്തമായ 
സവഷൊഴ്ചെളുയം ആട്ടങ്ങളുയം െടങ്ങുെളുയം പറയര്ക്ിടയില് നിനില്ക്കു
ന്നുണ്്ച് മൂക്ന് ൊതേനാട്ടയം, െരിങ്ാേിയാട്ടയം, പൂതന്, തിറ എന്നിവ 
അതില് പ്രാധാന്സമറിയവയാണ്ച്.
മ�വോഴതിയോട്ടം പോട്ട്

ആയിര്ാങ്ങി െട്ച് വാസവോകമ
അര്ാങ്ങി പൂമിസാെകമ
അര്ാങ്ങി പൂമിസാെകതേ
നാല്പതേിരണ്്ച് മവാരതേിലുയം
െരുതേനായ മവാരാകണ
െല്ലടിസക്ാടന് നല്ലെരുതേമ....
അങ്ങകന രണ്ടു മയംവദവങ്ങള്ക്ാകണ
ഇരിക്ാന് ഇരിപ്പിടമിടമില്ല ഇസരയംപസരായം െിട്ടധീല്ല
െല്ലടിസക്ാട്ച് െരിമസമാേധീ്ച്
എഴുപതേിരണ്്ച് മവാസരായം നടന്നുവഞ്ഞവര്ച്
സൊകവള്ളയം കുടിച്ച് ദാഹയം തധീര്തേവര്ച്
ൊകട്ട കപാട്ടിച്ചുതിന്ന്ച് വിശപ്യം തധീര്തേവര്ച്
അങ്ങനവര്ച് നടന്നുവഞ്ഞിട്ടാകണസടാ
രാവപ്ിരുൊയം െഴിയുന്നുണ്്ച്...

പറയര് ഫവ�
ൊവെേിലുയം സക്ത്ങ്ങേിലുയം ൊേിയുകട ഉപാേനാരധീതിയില് 

നടതോറള്ള പ്രാെധീന ഉത്സവമാണ്ച് സവ (വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി 2000:601). 
ഇത്ച് മെരയം, കുയംഭയം, മധീനയം എന്നധീ മാേങ്ങേിാണ്ച് പതിവ്ച്.
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പൂതനും തതിറയം 
സദശകതേ ൊവെേിസാ സക്ത്ങ്ങേിസാ പൂരയം, താകപ്പാി 

തുടങ്ങിയ ആസഘാഷങ്ങളുമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് നാടുയം വധീടുയം ചുറ്ാനിറങ്ങു
ന്ന വദവസക്ാങ്ങോണ്ച് പൂതനുയം, തിറയുയം. തിറ ൊേിസയയുയം പൂതയം 
ഭൂതഗണങ്ങകേയുമാണ്ച് പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്നത്ച്.

പൂരയം കൊടിെയറിയ അന്നുമുതല് ചുറ്റുപാടുെേിലുള്ള വധീടുെേിസ
ക്്ച് സവയറിയിപ്പ്ച് കൊടുക്കുന്ന െടങ്ങാണ്ച് സദശയംനടക്ല്. പട്ടുടുതേ്ച് 
പിന്ഭാഗയം ഉയര്തേികെട്ടി ഉതേരധീയവയം ധരിച്ചുള്ള പൂതന് എന്ന െഥാ
പാത്മാണ്ച് ഈ െടങ്ങികന പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്നത്ച്. പൂതന് പുറകപ്പ
ടുസമ്പാഴകതേ പ്രധാനവാദ്യം തുടിയാണ്ച്. താോത്മെമായ നര്തേനയം 
ഓസരാ വധീട്ടിലുയം പൂതന് ൊഴ്ചകവയ്ക്കുന്നു. വധീടുെേില് നിന്ന്ച് ദക്ിണയായി 
പണവയം കനല്ലുയം അരിയുയം േ്വധീെരിക്കുന്നു. പൂതന് കെട്ടുന്നത്ച് പറയകുടുയം
�ായംഗങ്ങളുകട അവൊശമായാണ്ച് െണക്ാക്കുന്നത്ച്.

പൂരതേികന് അവോനദിവേയം പുറകപ്പടുന്ന വദവസക്ാമാണ്ച് 
തിറ. സതരില് സക്ത്മുറ്സതേക്്ച് യാത്യാകുന്ന ഈ വദവസക്ായം 
സെതേറ്ച് എന്നുയം അറിയകപ്പടുന്നു. വരിക്പ്ാവികന് തടികൊണ്്ച് രൂപ
കപ്പടുതേിയ സൊയം സെതേറ്ച് തയില് ധരിക്കുന്നു. മഞ്ഞള് മുക്ി 
െരയുണ്ാക്ിയ വസ്തതേിനു പുറകമ പനിറയം കൊണ്ടുള്ള വസ്താ
ങ്ാരവയം തിറയുകട പ്രസത്െതയാണ്ച്. െഴുതേില് പൂമായുയം മഞ്ഞളുയം 
അരിചാന്തുയം ഇടെര്തേി മുഖത്തുയം ശരധീരതേിലുയം തിറസവഷങ്ങള് 
അണിയുന്നു. തുടി, പറ തുടങ്ങിയവയാണ്ച് പ്രധാനവാസദ്ാപെരണ
ങ്ങള്. നര്തേനതേിനു പുറകമ െണ്പധീികൊണ്്ച് നാണയത്തുട്ടുെള് 
എടുക്കുന്ന അഭ്ാേപ്രെടനവയം തിറസവഷങ്ങള് ൊഴ്ച കവയ്ക്കുന്നു. 

ശ്ധീമഹാസദവകന് െനല്െണ്ണില്നിന്നു പുറകപ്പട്ടു എന്ന്ച് വിശ്വേി
ക്കുന്ന മന്ത്രമൂര്തേിയായ െരിങ്ാേിയുയം അനുഷ്ാനസദവനായ മൂക്ന്ൊ
തേനുയം രൗദ്ഭാവയം കുറഞ്ഞ മഞ്ഞൊേിയുയം പറയേമുദായതേിക 
സവഷൊഴ്ചയുകട ഉദാഹരണങ്ങോണ്ച്. േമൂഹതേില് ോതിസശ്ണി
യില് ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വധീടുെേില് നിന്നുയം ഇതേരയം സവഷൊഴ്ചെള് 
വഴിപാടായി കൊണ്ടുസപാൊറണ്്ച്.

മുെതിയോട്ടം
പറയസ്തധീയുകട ആരാധനയുയം വിസനാദവമാണ്ച് മുടിയാട്ടയം അകല്ല

ങ്ില് മുടികയട്ട്ച്. മവാഴിയാട്ടയം എന്ന അനുഷ്ാന ൊരൂപതേി
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കനാടുവില് പറയസ്തധീ മുടിയഴിചിട്ട്ച് തമുടി ചുഴറ്ി നൃതേയം കെയ്യുന്നു. മുടി
യാട്ടപ്പാട്ടുെള് സ്തുതിപരമായ ഗാനങ്ങോണ്ച്. പാട്ടുൊരുയം സമേക്ാരുയം 
പുരുഷന്മാരാണ്ച്.

ഉപസംഹോരം
ആഹാരരധീതി, പാര്പ്പിടയം, കതാഴില്, ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങള്, വദവ

േങ്ല്പയം, ൊരൂപങ്ങള്, ഭരണേയംവിധാനയം തുടങ്ങിയ സമഖെേില് 
എല്ലായംതകന്ന വ്ത്സ്തതെള് പ്രെടമാണ്ച്.ഓസരാ േമുദായതേികന്
യുയം ോയംസ്ാരിെ പാരമ്പര്തേികന് അടിതേറയായി പരിഗണിക്
കപ്പടുന്ന ഘടെങ്ങോണ്ച് ആ േമുദായതേികന് േ്വത്വനിര്മ്മിതിയില് 
പ്രധാന പങ്്ച് വഹിക്കുന്നത്ച്. അതിനാല് തകന്ന മറ്്ച് േമുദായങ്ങേി
ല്നിന്ന്ച് തങ്ങള്ക്കുള്ള േ്വത്വരൂപങ്ങകേ മുറകെപിടിക്ാനുയം തങ്ങളുകട 
വ്ക്തി േധീവിതതേികന് ഭാഗമായി നിനിര്തോനുയം പിന്ഗാമിെള്ക്്ച് 
പെര്ന്നു നല് ൊനുയം േമുദായായംഗങ്ങള് ശ്മിക്കുന്നതായി ൊണായം.

തൃശൂര് േില്ലയിക പറയേമുദായയം വ്ത്സ്തമായ ോയംസ്ാരിെ
േ്വത്വയം പുര്ത്തുന്നവരാണ്ച്. ആഹാരരധീതി, പാര്പ്പിടയം, കതാഴില്, 
ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങള്, വദവേങ്ല്പയം, ൊരൂപങ്ങള്, ഭരണേയംവി
ധാനയം തുടങ്ങിയ സമഖെേില് എല്ലായംതകന്ന വ്ത്സ്തതെള് പ്രെട
മാണ്ച്. ഇവയില്തകന്ന തൃശൂര് േില്ലയിക പറയേമുദായതേില് മാത്യം 
ൊണുന്ന ‘പ്പസറയം ൊക്ാടുയം’ എന്ന െടങ്ങ്ച് പ്രസത്െയം ശ്ദ്യര്ഹി
ക്കുന്നതാണ്ച്.

സഹോയഗ്രന്ഥങ്ങള്:
1. അപ്കുട്ടന്, കെ. കെ 2008, മധ്സെരേതേിക ോയം�വരുകട  
 നാസടാടി ോഹിത്യം ഘടനാപരവയം ഉചാരണപരവയം   
 അപനിര്മ്മാണപരവമായ അപഗ്ഥനയം (അപ്രൊശിതയം)   
 (ഗസവഷണ പ്ര�ന്ധയം) മയാേ വിഭാഗയം മഹാത്മാഗാന്ധി  
 േര്വ്വൊശാ
2. ഉഷാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ച് 1990, മയാേതേിക േയംസ�ാധനാപദങ്ങ 
 ളുകട ോമൂഹ്പശ്ചാതേയം, തൃശൂര്: സെരേ ോഹിത് അക്ാദമി.
3. ഉഷാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ച് 1994, ോമൂഹിെ ഭാഷാവിജ്ാനധീയയം,  
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സര്പ്ക്െം അകലെകേതില് െെംപോട്ട്

നാഗാരാധനയിക ഏറ്വയം പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗവയം െിത് 
ൊരയംഗകതേ ഒരു പ്രധാന ശാഖയുമാണ്ച് േര്പ്പക്േങ്ങള്. ആദിമ 
മനുഷ്കന ഭയകപ്പടുത്തുെയുയം െി്ിപ്പിക്കുെയുയം കെയ്ത പ്രകൃതിശക്തി
െേില് ഒന്നസത് നാഗങ്ങള്. ഇവകയ ഉന്മൂനയം കെയ്യാകത ആടിയുയം 
പാടിയുയം ഛായാെിത്കമഴുതിയുണര്തേിയുയം പ്രധീണിപ്പിക്ായം എന്ന 
സതാന്നില് നിന്നായിരിക്ായം േര്പ്പക്േങ്ങളുകട ഉല്പതേി. അണിയ
ലുെളുയം സൊകമഴുതലുകമല്ലായം ഇവയുകട പ്രാഗ്ച് രൂപങ്ങോണ്ച്. ൊവിക 
നിങ്ങേിാണ്ച് ആദ്യം െേങ്ങള് എഴുതിയിരുന്നത്ച്. പിന്നധീട്ച് ആര്ാ
ഗമനസതോകട ൊവെകേല്ലായം ആര്മാതൃെയിസക്്ച് മാറിയസപ്പാള് 
െേകമഴുത്തുയം സക്ത്ചുറ്മ്പങ്ങേിസക്്ച് മാറ്കപ്പട്ടു.

പാരമ്പര് വിശ്വാേമനുേരിച്ച് കെയ്യുന്ന െര്മ്മങ്ങോണ്ച് അനുഷ്ാ
നങ്ങള്. വ്ക്തിയുകട താല്പര്ങ്ങള്ക്കുയം േമൂഹതേികന് നന്മെള്ക്കുയം 
സവണ്ി െി ൊര്ങ്ങള് കെയ്യണകമന്നുയം െി ൊര്ങ്ങേില്നിന്ന്ച് 
ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്ണകമന്നുയം േമൂഹയം അനുശാേിക്കുന്നു. ഈ പ്രാകൃത 
വിശ്വാേങ്ങേില് ആദ്സതേതിന്ച് അനുഷ്ാനകമന്നുയം രണ്ാമസതേതിന്ച് 
വിക്്ച് എന്നുയം പറയുയം. ഒരു െര്മ്മയംകൊണ്്ച് ഉദേിഷ്�േിദ്ിയുണ്ാ
കുസമ്പാള് അത്ച് വധീണ്ടുയം കെയ്യാന് സപ്രരണയുണ്ാകുന്നു. അകതാരു 
അനുഷ്ാനമായിതേധീരുന്നു. മതപരമായ അനുഷ്ാനങ്ങള് സെരേതേില് 
ധാരാേമുണ്്ച്. മതപരമായ ആസഘാഷങ്ങളുയം ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങളുകമാ
കക് പ്രാസദശിെ വിജ്ാനതേികന് മിെച ദൃഷ്ാ്ങ്ങോണ്ച്. 
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േമ്പന്നമാകയാരു െിത്ൊപാരമ്പര്യം സെരേതേിനുണ്്ച്. അതില് 
പ്രഥമഗണനധീയമാണ്ച് െേകമഴുതേ്ച് അഥവാ ധൂേധീെിത്യം. സെരേതേിക 
പരമ്പരാഗതമായ പ്രധാന െിത്ൊവിഭാഗങ്ങള് െേകമഴുതേ്ച്, മുഖ
കതേഴുതേ്ച്, കമകയ്യഴുതേ്ച്, മുഖയംമൂടിെള്, അണിയങ്ങള്, ചുമര്ചിത്
ങ്ങള് എന്നിവയാണ്ച്. ഉതേസര്്യിക ചുരുള്ചിത്ങ്ങള് സപാക 
ഒരിക്ല് വരച െിത്യം കൊണ്ടു നടന്നു പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന േമ്പ്രദായയം 
സെരേതേില് അപൂര്വ്വമായിരുന്നു. സെരേതേിലുടനധീേയം െണ്ടുവരുന്ന 
െിത്ൊരൂപമായ െേകമഴുതേികന് ക്ണിൊയു്്ച് അതികന സവറി
ട്ടതാക്കുന്നു. ഒന്നിസകറ അനുഷ്ാനക്ിയെള് ഉള്കപ്പടുന്ന ഒരു അനു
ഷ്ാനൊെക്തേിക അവിഭാേ്മായ ഒരു ഘടെമാണ്ച് െേകമഴുതേ്ച്.

സദവതെളുസടയുയം മൂര്തേിെളുസടയുയം ോങ്ല്പിെസമാ പ്രതധീൊത്മെസമാ 
ആയ രൂപങ്ങള് വര്ണ്ണകപ്പാടിെള് കൊണ്്ച് നിതേ്ച് വരയ്ക്കുന്ന സെരേധീയ 
അനുഷ്ാന െിത്ൊ േമ്പ്രദായമാണ്ച് െേകമഴുതേ്ച്. ോധാരണയായി 
സക്ത്യം, ൊവ്ച്, വധീട്ച് തുടങ്ങിയ സ്ങ്ങേില് പ്രകൃതിദതേമായ പ്
വര്ണ്ണകപ്പാടിെള് ഉപസയാഗിചാണ്ച് െേകമഴുതുന്നത്ച്. പ്രധീതികപ്പടുസതേ
ണ് മൂര്തേിയുകട െിത്മാണ്ച് െേതേികഴുതുന്നത്ച്. വിഗ്ഹമുണ്ാക്ി 
ആരാധിക്കുന്നതിനു തു്മാണിത്ച്. േര്പ്പക്േതേില് ഒന്നില്ക്കൂടുതല് 
േര്പ്പങ്ങകേ കെട്ടി ഒരു ദൃശ്രധീതിയുണ്ാക്കുന്നു. ഉടല്ഭാഗയം മിക്വാറയം 
ഭൂമിസയാടുസെര്ന്ന്ച് പരന്ന രധീതിയിലുയം (flat treatment) പതേി ഭൂപ്ര
തതേില് നിന്നുയം ഉയര്ന്നു വസന്നക്കുകമന്ന സതാന്നല് ഉണ്ാകുന്ന 
രധീതിയിലുമാകണഴുതുന്നത്ച്. പതേിയികഴുതുന്ന െണ്െളുകട പ്രസത്
െവശികൊണ്്ച് മനുഷ്ക്ണ്ണികന് അതിവിദൂരഛായ സതാന്നിപ്പി
ക്ായം. സതാന്നലുണ്ാക്കുന്നസതാകട െിത്യം േധീവസ്സുറ്താകുന്നു. െേയംപാടി 
പാമ്പികന ഉണര്തോന് അസതാകട എളുപ്പമാണ്ച്. മന്ില് വിശ്വാേ
സതോകട അടക്ികവചിരിക്കുന്ന സ്മൃതിെള് അസപ്പാള് വിശ്വാേിെ
േില് പതേി വിടര്തോന് തുടങ്ങുയം. പാട്ടുയം കൊട്ടുയം മറ്റു പ ഘടെങ്ങളുയം 
സെര്ത്തുനിര്മ്മിച അനുഷ്ാനാ്രധീക്യം േര്പ്പരൂപകതേ മാനേിെ
മായി േധീവതോക്ാന് (animate) സപാന്നതാണ്ച്. െിത്യം കവറകമാരു 
പടകമന്നതിനുപെരയം അവികട നടക്കുന്ന അനുഷ്ാനതേിനുള്ള അടി
സ്ാനെേയം (basic space) ആയിതേധീരുന്നു. ഈ െേകതേ സെന്ദ്ര
മാക്ിയാണ്ച് വിശ്വാോനുഷ്ാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത്ച്. അതിക ഓസരാ 
ക്ിയയുയം നാടെധീയത സപറന്നു. െേയം വരക്കുന്നതുമുതല് ആരയംഭിക്കുന്ന 
നാടെധീയത അതു മായ്ക്കുന്നതിലൂകട പരിേമാപ്തിയികത്തുന്നു.
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പുള്ളുവന്മാരുയം, കുറപ്പന്മാരുമാണ്ച് ോധാരണയായി െേയം നിര്മ്മി
ക്കുന്നതില് വിദഗ്ദ്ധര്. കുറപ്പന്മാര് നിര്മ്മിക്കുന്ന െേതേിന്ച് അഥവാ 
െേയംപാട്ടിന്ച് അഞ്ചു ദിവേവയം പതിമൂന്ന്ച് െേങ്ങളുമാണ്ച് ോധാരണ
യായി ഉണ്ാൊറള്ളത്ച്. ആദ്മായി െേയം പാട്ടിനായി ദിവേയം നിശ്ച
യിക്കുന്നു. വൃശ്ചിെമാേതേിക കൊവ്വ, കവള്ളി ദിവേങ്ങേിസതിക
ങ്ിലുയം െശവയം അതിസനാടനു�ന്ധിച്ച് െേയംപാട്ടുയം തധീരുമാനിക്കുന്നു. 
ആദ്യം കൂറയിടല് െടങ്ങാണ്ച്. െേയം വരയ്കാനുസദേശിക്കുന്ന സ്തേിന്ച് 
മുെേില് പ്ിട്ടതിനു താകഴ കവള്ളയുയം പട്ടുയം കൊണ്്ച് അങ്രിക്കുന്നു. 
ചുറ്റുയം കുരുസതോയുയം മാവിയുയം കവറ്ിയുയം പഴുക്ടയ്കയുയം കെട്ടിത്തൂ
ക്കുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് ഗണപതികയ േങ്ല്പിച്ച് വതുഭാഗതേ്ച് നാേിസെരവയം 
അരിയുയം കനല്ലുയം വച്ച് വിേക്കുകൊളുതേി പ്രാര്ത്ഥിചതിനുസശഷയം െേയം 
എഴുതാനാരയംഭിയ്ക്കുന്നു. െേകമഴുതുന്നതിന്ച് �ാഹ്മായ അേവസൊലു
െള് മിക്വാറയം ഉപസയാഗിക്ാറില്ല. മനക്ണക്കുയം വെക്ണക്കു
മാണ്ച് ആസ്പദയം. ഭസ്യം കൊണ്്ച് ആദ്യംതകന്ന അടി മുതല് മുടി വകര 
ഒരു നധീണ് വര വരയ്ക്കുന്നു. അതിനുസശഷയം രൂപക്േങ്ങള് വരയ്കാന് 
ആരയംഭിക്കുന്നു. ഓസരാ അവയവതേിസന്യുയം വിപ്പയം ആനുപാതിെമാ
യിരിക്കുയം. കനറ്ി മുഖയം മാറ്ച് അരകക്ട്ട്ച് തുടങ്ങി ഓസരാ ഭാഗങ്ങള്ക്കുയം 
ഇത് വിരല് (അയംഗുയം) വിസ്താരയം എന്ന്ച് നിര്ണ്ണയിക്കപ്പട്ടിട്ടുണ്്ച്. ഈ 
അനുപാതയം സൂക്ഷ്മമായി അവയം�ിക്കുന്നതുകൊണ്ാണ്ച് അടിഭാഗത്തു
നിന്ന്ച് സനാക്കുസമ്പാള് െേതേിക രൂപയം നിത്തുനിന്ന്ച് ഉയര്ന്നു നില്ക്കു
ന്നതായി സതാന്നുന്നത്ച്. ഭദ്ൊേിക്േതേികന് മാറിടയം ഒരുക്കുന്നത്ച് 
കനല്ല്ച് കൂമ്പാരയംകൂട്ടി അതിനുമുെേില് കപാടി വിതറിയാണ്ച്. കപാടി 
വിതറന്നതികന് നിമ്ച് സനാന്നതിെള് കൊണ്ടുയം വശങ്ങേില് കൊടുക്കു
ന്ന കഷയ്ച്ഡെള് കൊണ്ടുമാണ്ച് െേതേിന്ച് ദ്വിമാന ത്ിമാന പ്രതധീതി 
വെവരുന്നത്ച്.

വതുെയ്യിക തള്ളവിരലുയം ചൂണ്ടുവിരലുയം േമ്മുഖമാക്ിയതി
കന് വിടവിലൂകടയാണ്ച് കപാടി വിതറെ. വേകര സൂക്ഷ്മതസയാകടയുയം 
എന്നാല് സവഗതേിലുമാണ്ച് വര്ണ്ണകപ്പാടിെള് വിന്േിക്കുന്നത്ച്. െി 
െേങ്ങള് വരയ്ക്കുസമ്പാള് തുടക്തേില് െരികപ്പാടി വിതറി അതികന് 
മധ്തേിലൂകട കവള്ളകപ്പാടി കൊണ്്ച് ഒരു സരഖ വരച്ച് അതികന ആസ്പ
ദമാക്ി രൂപവിന്ാേയം നടത്തുയം. അതുസപാക െേങ്ങളുകട നിര്മ്മിതി
ക്്ച് വരസക്ാലുെളുയം കപാടിവിതറാന് െിരട്ടകൊണ്ടുള്ള െേക്കുടുക്െളുയം 
െി െേകമഴുത്തുൊര് ഉപസയാഗിക്ാറണ്്ച്.
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രൂപക്േങ്ങള് പാദയം മുതസാ തമുതസാ വരച്ചു തുടങ്ങുയം. െേയം 
വരചസശഷമാണ്ച് പുറയംെേയം പൂര്തേിയാക്കുെ. െി െേങ്ങളുകട െണ്
മിഴിപ്പിക്കുന്ന െടങ്ങ്ച് ഭക്തിപൂര്വ്വയം നിര്വ്വഹിക്ാറണ്്ച്. െേയം പൂര്തേി
യാക്ിയസശഷയം നിവിേക്്ച്, കനല്ല്ച്, അരി, പഴുക്ടക് തുടങ്ങിയവ 
ചുറ്റുയം കവച്ച് അങ്രിക്കുയം. സക്ത്ങ്ങേിസാ, േര്പ്പക്ാവെേിസാ, 
വധീടുെേിസാ ആണ്ച് െേങ്ങള് വരയ്ക്കുന്നത്ച്. ചുറ്റുയം െതേിച്ചു കവച നി
വിേക്ികന് കവേിചതേില് െേങ്ങള്ക്്ച് അഭൗമമായ ദൃശ്വിസശഷ
മാണ്ച് ഭിക്കുന്നത്ച്.

ത്ിേന്ധ്െേിാണ്ച് െേയം വരയ്ക്കുന്നത്ച് (ൊതേ്ച്, ഉചയ്ക്ച്, രാത്ി) 
െേയം വരചതിനുസശഷയം െേിതേിിരിസയ്കണ് പിണിയാള് േെ 
ആടയാഭരണങ്ങസോകട അന്നപാനാദിെള് ഉസപക്ിച്ച് െേയംപൂേ 
ആരയംഭിയ്ക്കുന്നു. അതിനുസശഷയം തിരിയുഴിചില് നടതേി െമുെിന് പൂക്കു 
െയ്യില് പിടിച്ച് െേതേിിരിയ്ക്കുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് മൃദയംഗയം, വെമണി, 
തയംബുരു എന്നിവയുകട അെമ്പടിസയാകട പാട്ട്ച് ആരയംഭിയ്ക്കുന്നു. സദവതാ
സ്തുതിെള്ക്കുസശഷയം

“പണ്്ച് ഉദയനാപര്വ്വതതേിസന്മല് സപാസയാരു ശാഖയുണ്ടുസപാലുയം 
വദവസമ. അതിസന്മലൂകടസപ്പാസയാരു നാഗതേിന് തവന് നാഗരാോ
വികന് ഒന്നാമകതേ തൃതേയുണ്ടുൊണാകുന്നു” എന്നു തുടങ്ങിയ േര്പ്പ
സ്തുതിെള് പാടാനാരയംഭിയ്ക്കുെയുയം

“ഒന്നായം പുറ്റുവ്വരസല്ലാ
ഓരടി വച്ചു െേിപ്പവരസല്ലാ
രണ്ായം പുറ്റുവ്വരസല്ലാ
ഈരടി വച്ചു െേിപ്പവരസല്ലാ”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുപാടി സ്തുതിച്ച് െേയം അവോനിപ്പിക്കുെയുയം 
കെയ്യുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് പിണിയാള് എഴുസന്നറ്്ച് പൂക്കുകൊണ്്ച് െേയം മായ്്ച് 
െേയംപാട്ട്ച് അവോനിപ്പിക്കുന്നു.

പിന്നധീട്ച് ആ െേയം മായ്്ച് ഉചയ്ക്കുള്ള െേതേിനായി വധീണ്ടുയം മകറ്ാരു 
രൂപയം നിര്മ്മിക്കുന്നു. ഓസരാ െേതേിനുയം പപ രൂപങ്ങളുയം കെട്ടുെളുയം 
നിര്മ്മിക്കുന്നു. നാലു ദിവേങ്ങേിായി മൂന്ന്ച് െേങ്ങള് വധീതയം പന്ത്ര
ണ്്ച് െേങ്ങള്ക്കുസശഷയം അ്ായം ദിവേയം പുറ്റുെേമാണ്ച്. ഒകരാറ്ക്േ
തേിായി അറപതേി നാ്ച് പുറ്റുെളുയം അവയ്ക്കുള്ളില് നിന്നുയം തനധീട്ടു
ന്ന കൊച്ച് േര്പ്പങ്ങസേയുമാണ്ച് ഇതില് െിത്ധീെരിക്കുെ. ഈ െേയം 
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പകുതി പാടിയതിനുസശഷയം പിണിയാള് വെയില് അരിസയാകട 
എഴുസന്നറ്്ച് അരിയുയം െമുെിന് പൂക്കുയുയം പാലുയം, െരിക്കുയം, മഞ്ഞളുയം 
ഉരില് ഇട്ട്ച് ഇടിയ്ക്കുന്നു. ഒറ് ഉയ്കയില് ആ േര്പ്പയംപാട്ടില് പകങ്ടു
തേ എല്ലാ പിണിയാളുെളുയം ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് വായ്ക്കുരവയുസടയുയം ആര്പ്
വിേിെളുസടയുയം പ്വാദ്തേിസന്യുയം അെമ്പടിസയാകട നടത്തുന്ന 
ഈ െടങ്ങിന്ച് കപാങ്ങൂറിടി എന്നാണ്ച് സപര്ച്. ഇടിച്ച് പാെമായ ഈ 
വനസവദ്യം നാഗതേിനര്പ്പിച്ച് എല്ലാവരുയം േയംതൃപ്തിസയാകട െേയംപാട്ട്ച് 
അവോനിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

െേതേിക േര്പ്പെിത്യം ഒരു മുഖയംമൂടി (mask) സപാക സ്ിരമായി 
ഒരു ഭാവയം മാത്സമ പ്രെടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അതികന് വിശദമായ ആഖ്ാന
മാണ്ച് സതാറ്യം പാട്ടുയം പുരാവൃതേവയം. െേയംെണ്ടുയം പാട്ടുസെട്ടുയം ആ പ്രസത്
ൊ്രധീക്തേില് നില്ക്കുന്ന വ്ക്തിെള്ക്്ച് േര്പ്പ�ാധ ഉണ്ാകുന്നത്ച് 
മനഃശാസ്തപരമായി േയംഭവ്മാണ്ച്. ഇങ്ങകന �ാധവന്നാല് ആടിയതി
നുസശഷയം അവര് േര്പ്പക്േയം മായ്ചുെേയുന്നു. അസതാകട കൊട്ടുയം പാട്ടു
കമല്ലാമവോനിക്കുെയുയം മന്്ച് ശാ്മാവെയുയം കെയ്യുയം.

ഭയവയം ഭക്തിയുയം ഒരു നാണയതേികന് ഇരുപുറങ്ങോണ്ച്. 
ഭയതേില് നിന്ന്ച് രക്കപ്പടാന് ആ വസ്തുവികന/ േധീവികയ കൊല്ലുെസയാ 
േൗഹാര്ദേയം സ്ാപിക്കുെസയാ ആണ്ച് കെയ്യുന്നത്ച്. ഇതില് രണ്ാമ
കതേ വഴിയാണ്ച് കൂടുതല് അഭിൊമ്യം എന്നു െി്ിക്കുന്നവരായിരു
ന്നു കൂടുതലുയം. േര്പ്പക്േതേില് േര്പ്പകതേ ആരാധിച്ചു പ്രധീതികപ്പടുത്തു
ന്നതു വഴി അതിസനാടു സതാന്നുന്ന ഭയതേില് നിന്ന്ച് മാനേിെമായി 
രക്കപ്പടുെയാണ്ച് കെയ്യുന്നത്ച്. ഈ ഒരു മാനേിൊവസ്യിസക്്ച് 
എതോനുള്ള േജധീെരണങ്ങോണ്ച് അനുഷ്ാനക്ിയെേിലൂകട ഒരുക്ി
കയടുക്കുന്ന രയംഗവിതാനങ്ങള്. േര്പ്പക്േതേില് ധൂേധീെിത്യം അവോ
നമാണ്ച് മായ്ക്കുന്നകതങ്ില് മുടിസയറ്ില് ഭദ്ൊേിക്േയം എഴുതി പൂേിച്ചു 
വെതന്യം നല്ിയ ഉടകന മായ്്ച് ആ വെതന്യം ൊേിസവഷയം കെട്ടിയ 
നടനിസക്്ച് ആവാഹിക്കുന്നു. ഉഗ്രൂപിണിയായ ൊേികയ കെട്ടിയാ
ടിച്ച് അതികന പ്രധീതികപ്പടുത്തുസമ്പാള് മാനേിെമായ ഒരു പ്രതിസരാധ
ശക്തി വിശ്വാേിെള് സനടുന്നു. അങ്ങകന ഭധീതിദമായ വസൂരികയ ഭക്തി
കൊണ്ടു തടയുന്നു. ഇത്ച് മാനേിെമായ ഒരു വാക്ിസനഷന് (mental 
vaccination) കൂടിയാണ്ച്.

കൃഷിയുയം ഋതുക്ളുമായി �ന്ധകപ്പട്ടാണ്ച് സെരേതേികന് മിക്വാറയം 
എല്ലാ അനുഷ്ാനെെളുയം ഉണ്ായതുയം നിനിന്നതുയം. ഭൂമിയുയം 
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മനുഷ്നുയം പക്ിമൃഗാദിെളുയം േേ്താദിെളുയം േഹവര്തേിത്വ
സതോകട െഴിയുന്ന ഒരു േധീവിതവധീക്ണയം ഓസരാ െയിലുമുണ്്ച്. 
രാത്ിയുകട െറപ്പികന അെറ്റുന്ന പ്തേികന് കവേിചതേിാണ്ച് എല്ലാ 
അനുഷ്ാനെെളുയം നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്ച്. ചുവപ്യം മഞ്ഞയുയം െര്ന്ന പ്
തേികന് കവേിചയം െനാത്മെമാണ്ച്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന പ്തേില് 
നിന്നുള്ള കവേിചയം വധീഴുന്ന െേതേിക െിത്തേിന്ച് േധീവന് വയ്ക്കുന്നതു
സപാകയുള്ള ഒരനുഭവയം വിശ്വാേിെള്ക്കുണ്ാവെയുയം അവര് വിശ്വാ
േതേികന് വിശാ തതേിസക്കുയരുെയുയം കെയ്യുയം. െേതേിക 
രൂപയം െിക്കുന്നസതാകട ഈ െനാത്മെത െഥാപാത്തേിസക്കുയം 
പെരുയം. െഥാപാത്തേികന് അടുത്തു പ്യം പിടിക്കുെ, പ്തേി
സക്്ച് കതള്ളികപ്പാടി എറിയുസമ്പാള് ഒരു സ്ാടനസതോകട അത്ച് 
െതേി അഗ്ിസഗാേമായി മുെേിസക്കുയരുെ - ഈ രണ്ടു പ്രക്ിയെളുയം 
െഥാപാത്തേികന് അതിഭൗതിെത വര്ദ്ിപ്പിക്ാന് േഹായിക്കുയം. 
െഥാപാത്തേികന് െടുമായ ശരധീരെനവയം വാദ്വയം േയംഗധീതവയം 
സതാറ്യംപാട്ടുകമല്ലായം അെമ്പടിയായി സൃഷ്ികചടുക്കുന്ന മായാരൂപങ്ങള് 
ഉണ്ാക്കുന്ന അ്രധീക്യം വിശ്വാേിെളുകട മന്ിക സ്മൃതി�ിയം�
കതേ ഉയര്ത്തുയം. യാഥാര്ത്ഥ്വയം യാഥാര്ത്ഥ്രാഹിത്വയം ഇവികട 
ഒന്നിക്കുന്നു. ദൃശ്, ശ്ാവ്, െന ക്ിയെളുകട ആെത്തുെയാണിത്ച്. 
കുസറസനരയം ആടിയ രൂപങ്ങള് ഈ ഭാവമുണര്തേി വധീണ്ടുയം വിസ്മൃതിയി
സക്്ച് മടങ്ങുന്നു. പെല്കവേിചതേില് നിത്േധീവിത യാഥാര്ത്ഥ്ങ്ങ
േിസക്്ച് േനങ്ങള് മടങ്ങുസമ്പാള് അവരുകട മന്ിക അരങ്ങ്ച് അടുതേ 
തവണസതേക്ായി പതേി താഴ്തി നികൊള്ളുയം. 

െേങ്ങള്ക്്ച് പ്രാധാനമായുയം അ്്ച് നിറങ്ങോണ്ച് ഉള്ളത്ച്. സെരേ
തേികന് ഏതു ദൃശ്െയുസടയുയം പാരമ്പര്തേില് ഈ പ്വര്ണ്ണങ്ങ
സേയുള്ളു. മുഖകതേഴുതേിനുയം കമകയ്യഴുതേിനുയം നികതേഴുതേിനുയം (െേയം) 
ചുമകരഴുതേിനുയം (ചുമര് െിത്ങ്ങള്) പാേകൊണ്ടുള്ള മുഖാവരണതേിനുയം 
എല്ലായം ഈ പ്വര്ണ്ണങ്ങള് മാത്മാണ്ച് ഉപസയാഗിക്കുന്നത്ച്. ഇത്ച് 
ഒരു േയംസ്കൃതിയുകട ദൃശ്സ�ാധതേികന് അവസ്കയ അടയാേകപ്പടു
ത്തുന്ന െിഹ്നമായി െണക്ാക്ായം. ദൃശ്െയിക ഈ പ്വര്ണ്ണ
വ്വസ് ഒരു െിഹ്നശയംഖയുകട ഭാഗമാണ്ച്. സെരേതേികന് പ്രകൃതി, 
ഭൂവിഭാഗതേികന് േവിസശഷത, ൊാവസ്, ഉല്പാദന രധീതി, ഉല്പ
ന്നങ്ങള്, പാരിസ്ിതിെസ�ാധയം, ൊര്ഷിെ�ന്ധയം, േമ്പദ്ച് വ്വസ്, 
അധിൊരവ്വസ്, ോതിവ്വസ് എന്നിവകയകയല്ലായം സക്ാഡധീെ
രിച ഒരു േയംസ്ാരെിഹ്നമാണത്ച്. പഴയൊതേ്ച് മനുഷ്കന് ഭയവയം 
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ആൊയംക്യുയം ദുഃഖവയം വിശ്വാേവയം ആശ്വാേവയം ആൊരവയം സക്ാ
ഡധീെരിചതാണ്ച് ഇതിക ക്ിയെകേല്ലായം. പ്രകൃതിസയാടിണങ്ങിക്ഴി
യുസമ്പാഴുയം അതിസനാടുള്ള ഭയവയം േമൂഹതേിസന്യുയം വ്ക്തിയുസടയുയം 
സമാഹങ്ങളുയം േ്വപ്നങ്ങളുകമല്ലായം ഇതില് അ്ര്ധീനമായിരിക്കുന്നു. 
െേയം സദവതയുകട രൂപനിര്മ്മാണയം മാത്മല്ല. അതികന സെന്ദ്രധീെരി
ചാണ്ച് ക്ിയെള് നടക്കുന്നത്ച് അകല്ലങ്ില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ച് എന്ന
തിനാല് െേതേികന് ക്ണങ്ങള് മിതേികന സക്ാഡധീെരിച െിഹ്ന
ങ്ങോയിരിക്കുയം. െേതേില് അ്ര്ധീനമായിരിക്കുന്നത്ച് അന്നകതേ 
ോമൂഹിെമനഃശാസ്തമാണ്ച്. െേയം വരച്ച് സതാറ്യം പാടി െേകതേ 
ഉണര്തോനുള്ള ക്ിയെള് കെയ്താല് അത്ച് തകന് സമാഹയം/ആവശ്യം 
ോധിച്ചു തരുകമന്നത്ച് ആശ്വാേമന്ത്രവാദമാണ്ച് (faith healing). ആധു
നിെമനഃശാസ്തതേിക വേസക്ാകതറാപ്പിയുകട സ�ാെ്ച്പാഠമാണത്ച്. 
െേതേികന് നിറയം, അവികടകയാരുക്കുന്ന നിവിേക്ിസന്യുയം പ്തേി
കന്യുയം കെയംമഞ്ഞനിറമുള്ള കവേിചയം, െതേിക്കുന്ന സുഗന്ധദ്വ്ങ്ങ
ളുകട മണയം, ഉപസയാഗിക്കുന്ന വാദ്സഘാഷങ്ങള്, താഴ്ന്ന സ്ായിയില് 
നിന്നു തുടങ്ങി ദ്രുതതാേതേികത്തുന്ന പാട്ട്ച്, ഉയര്ന്ന സ്ായിയിലുള്ള 
ആറാപ്പ്ച്/വായ്ക്കുരവെള് എന്നിവ ഓസരാന്നുയം പിണിയാളുകട മന്ിക 
സരാഗാവസ്കയ മൂര്ദ്ന്തേിാക്കുെയുയം വിൊരവിസരെനതേിലൂകട 
പതികയ ശാ്മാക്കുെയുയം കെയ്യാനുതകുന്ന വിധതേിലുള്ളതായിരി
ക്കുയം. ഭക്തിയുകട രാഗവയം താേവമുള്ള ആ അനുഭൂതി മന്ിന്ച് വിമധീ
െരണയം സനടികക്ാടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്ച് അനുഷ്ാനെയുകട സനട്ടയം. 
അതാണതികന് ധര്മ്മവയം. 

അവതാരെന്, സപ്രക്െന് എന്ന വ്ത്ാേങ്ങേില്ലാകത എല്ലാവരുയം 
ഒത്തുസെര്ന്ന ഒരു ൊപ്രെടനമായി മാറന്ന ൊഴ്ചയാണ്ച് നാടന് 
െെേില് നമുക്്ച് ൊണാനാവെ. ോധാരണക്ാര്ക്്ച് മന്ിാകു
ന്ന പ്രതിപാദനയം, േധീവിതസതോട്ച് അടുത്തു നില്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്, േമൂ
ഹതേിക കമാതേമായ ആഗ്ഹങ്ങളുകട ൊപരമായ ആവിഷ്കരണയം, 
അഭിസനതാക്ളുസടയുയം േദേ്രുകടയുയം ഒരുമിച്ചുള്ള പങ്ാേിതേയം എന്നി
വകയല്ലായം കൊണ്്ച് നാസടാടിക്െള് േനെധീയമാകണന്ന്ച് പറയാന് 
ോധിക്കുയം.

പ്രകൃതിയുമായുള്ള മനുഷ്കന് േസമ്മേനയം ആൊരങ്ങേിലുയം വിശ്വാ
േങ്ങേിലുയം അധിഷ്ിതമാണ്ച്. ൊവെളുയം കുേങ്ങളുയം അതികന് ഭക്തി 
നിര്ഭരമായ അനുഷ്ാനങ്ങള്കക്ാപ്പയം ൊര്ഷിെേയംസ്ാരതേികന്, 
നാട്ടുപാരമ്പര്തേികന് മായാതേ െിത്ങ്ങോണ്ച് ൊഴ്ചക്ാരിസക്കു 
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പെരുന്നത്ച്. െേതേിക ഭഗവതിയുയം വെതന്വയം നാഗരൂപവകമ
ല്ലായം ഇണങ്ങി േധീവിചിരുന്ന ഒരു ൊഘട്ടതേികന് �ാക്ിപത്ങ്ങ
ോണ്ച്. പ്രകൃതിയുകട േന്തുിതാവസ്ക്കു സൊട്ടയം തട്ടാകത മനുഷ്നുയം 
അവകന് ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങളുയം േഹവര്തേിത്വസതോകട പ്രവര്തേി
ച്ച് േയംസ്ാരയം ഉന്നതാവസ്യികത്തുന്നത്ച് െേകമഴുതേില് ദര്ശിക്ാ
നാവയം. 

രോധ പതി.എസ്.
മിഥുനപ്പിള്ളി മന, 

ക�ന്നറ്്ച് േ്ച് സറാഡ്ച്, തൃശ്ശൂര് -20, 



ചവതിട്നോെെത്തിക� 
നോഫെോെതി വഴക്ങ്ങള്: 

രൂപവതിശെ�നം

സെരേതേിക തേധീന് േമുദായക്ാര്ക്ിടയില് പ്രെരിച്ചുവരു
ന്ന നടനെയാണ്ച് െവിട്ടുനാടെയം. ഏതുതരയം നടനെയ്ക്കുയം പ്രേക്ത
മാകുന്ന ഘടെങ്ങള് രൂപവയം ോഹിത്വമാണ്ച്. ആശയതതേില് 
വ്ത്സ്തത പുര്തോകമങ്ിലുയം രൂപയം ോമൂഹിെമായി അത്െണ്്ച് 
ദൃഢമായി �ന്ധകപ്പടുന്നതിനാല് സദശി വഴക്ങ്ങളുകട േ്വാധധീനതേില് 
നിന്ന്ച് വിമുക്തമാൊന് അവയ്ക്കു െഴിയില്ല. െവിട്ടുനാടെരൂപ വിശെ
നതേില് കതേിയുന്ന നാസടാടി ൊയംശങ്ങളുകട ോധൂെരണവയം അതു 
തകന്നയാണ്ച്.

തധീരസദശകതേ അധഃസ്ിത നയൂനപക്േനതയുകട പ്രതിസരാധതേി
കന് ൊരൂപമായ െവിട്ടുനാടെയം നാനൂറിധിെയം വര്ഷയം പഴക്യം 
അവൊശകപ്പടാവന്നതുയം പാശ്ചാത്വയം പൗരസ്ത്വമായ നാട്േങ്ല്പ
നങ്ങളുകട ൊമൂശയില് ഉത്ഭവയം കൊണ്തുമായ ഒന്നാണ്ച്. നടന്മാര്ത
കന്ന പാടി അഭിനയിക്കുന്ന, ആസയാധനവൃതേിയുമായി ഗാഢ�ന്ധയം 
നിനിര്ത്തുന്ന, വധീരരേപ്രധാനമായ ഈ േയംഗധീത നാടെെ 
െി അയംശങ്ങേില് െഥെേിസയാടുയം വിപുമായ തരതേില് െര്ണ്ണാ
ടെതേിക യക്ഗാനസതോടുയം ോമ്യം പുര്ത്തുന്നതായി നിരധീക്ി
ക്കപ്പട്ടിട്ടുണ്്ച് ഒപ്പയം തകന്ന േയംസ്കൃത നാടെേസങ്തങ്ങകേ ഉള്കക്ാ
ള്ളുന്ന െവിട്ടുനാടെയം യൂസറാപ്പിക ഓപ്പറകയയുയം അനുസ്രിപ്പിക്കുന്ന 
ഒന്നാകണന്ന്ച് കേ�ധീനാ റാ�ി അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു (2010, 13). സെര
േതേിക ആസയാധന പാരമ്പര്വയം നൃതേ നൃത്േയംസ്കൃതിയുയം, യവന 
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നാടെസവദിയുകട ദൃശ്ാത്മെ സ�ാധവയം (realistic sense) േമന്വയിച്ചു
ണ്ായ വെതന്പൂര്ണ്ണമായ നൂതന വ്ക്തിത്വയം എന്നാണ്ച് കേ�ിനാ 
റാ�ി െവിട്ടുനാടെകതേ വിസശഷിപ്പിക്കുന്നത്ച് (2010,14).

ചരതിത്രവം പോഠങ്ങളും

16-ായം നൂറ്ാണ്ില് സെരേതേികതേിയ ക്ിസ്ത്ന് മിഷണറിമാ
രില് നിന്നാണ്ച് െവിട്ടു നാടെതേികന് പ്രഥമാങ്കുരങ്ങള് മണപ്റതേ്ച് 
മുേകപാട്ടുന്നത്ച്. അവരില്  പരുയം യവനനാടെസവദിയുകട ൊോയം
സ്ാരിെ േതേയുള്കക്ാണ്വരായിരുന്നു. ഇതേരയം മിഷണറിമാര് 
സെരേതേികന് തധീരപ്രസദശങ്ങേിക രണവധീരന്മാരായ ക്ിസ്ത്ാനിെ
ളുമായുള്ള കൊള്ളകൊടുക്ില്നിന്നുയം രൂപകപ്പട്ടുവന്ന ഒന്നാണ്ച് െവി
ട്ടുനാടെയം. ക്ി. 15-ായം നൂറ്ാണ്ികന് മദ്്യംവകരയുയം സെരേ ക്ിസ്ത്ാനി
െളുകട തവന്മാരായി ‘വില്ലാള്കവട്ടയം.’ എന്ന സപരില് ഒരു േ്വരൂപയം 
കൊടുങ്ങല്ലൂരിനു േമധീപയം സെന്മയംഗയം ‘സൊകട്ടസക്ാസാതേ്ച് ’ കുന്നില് 
ഉണ്ായിരുന്നു. അതിപ്രഗത്ഭ യുദ്വധീരന്മാരായ ഇവരുകട െധീഴിലുള്ള 
ക്ിസ്ത്ാനിെള് വാസസ്ാഡിഗാമ കൊചിയികതേിയസപ്പാള് സപായി
ക്ാണുെയുയം അവരുകട അസപക്പ്രൊരയം വേന്തേില് സെര്ക്കുെ
യുയം കെയ്തു. സപാര്ചധീഗധീസുൊര്ക്കുസശഷയം വന്ന ഡച്ചുൊരുയം തങ്ങളുകട 
വേന്തേില് ഇവകരസെര്ക്കുെയുയം െപ്പിതോന്, െമാന്കഡന്്ച് പദവി
െേില് ഇവകര അവസരാധിക്കുെയുയം കെയ്തു. ഇതേരതേില് വേനിെ 
പാരമ്പര്മുള്ള ക്ിസ്ത്ാനിെള്ക്ിടയിാണ്ച് െവിട്ടുനാടെങ്ങള് ആദ്
ൊതേ്ച് പ്രെരിചിരുന്നത്ച്. വടക്്ച് ൊവക്ാടു മുതല് കതക്കു കൊല്ലയം 
വകരയുള്ള സ്ങ്ങേിാണ്ച് ഈ െ വേര്ന്നു വന്നകതന്നു പറയായം. 
ഇതില് പള്ളിപ്റയം, സഗാതുരുതേ്ച്, തുരുതേിപ്റയം, തിരുത്തൂര്, മതിെയം, 
മുതായ സ്ങ്ങള് ഉള്കക്ാള്ളുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭാഗങ്ങളുയം, കൊചി 
പട്ടണവയം േമധീപസ്ങ്ങോയ വടുത, പാാരിവട്ടയം, െിറ്റൂര്, 
സൊതാട്ച്, പള്ളുരുതേി, എറണാകുേയം, മാനാസശ്രി, കുമ്പേങ്ങി, വവപ്പി
ന്െര, കവണ്ടുരുതേി, സപാഞ്ഞിക്ര, വല്ലാര്പ്പാടയം, ഓചന് തുരുതേ്ച്, 
ഞാറയ്കല്, എടവനക്ാട്ച് മുതായ പ്രസദശങ്ങളുയം കൊചിക്കു കതക്്ച് 
സെര്തേ, അര്ത്തുങ്ല്, ആപ്ഴ, കൊല്ലയം മുതായ സ്ങ്ങേിലുയം 
െവിട്ടുനാടെയം പസണ് വിപുമായ തരതേില് പ്രെരിച്ചുവരുന്നിരുന്നു. 
ഇതില് ആപ്ഴ, കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്തുള്ള സഗാതുരുതേ്ച് എന്നിവിട
ങ്ങേില് ഇസപ്പാഴുയം െവിട്ടുനാടെ െയില് പുതിയ പരധീക്ണങ്ങളുയം 
നവധീെരണ ശ്മങ്ങളുകമാകക് നടന്നുകൊണ്ിരിക്കുന്നു. 
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പാശ്ചാത്രായ ക്ിസ്ത്ന് മിഷണറിമാരുകട േ്വാധധീന�മായാണ്ച് 
െവിട്ടുനാടെയം ഉരുവയം കൊണ്കതങ്ിലുയം അതികന് ഉത്ഭവവിൊേ 
ഘട്ടങ്ങേില് സെരേതേിക മസറ്കതാരു െസയയുയം സപാകതകന്ന 
അസനെയം നാടന് െെളുകടയുയം ശാസ്തധീയ െെളുകടയുയം ശക്തമായ 
േ്വാധധീനയം െകണ്തോനാകുയം. ഒപ്പയം െേരി പാരമ്പര്വയം എടുത്തുപറ
സയണ്തായ േ്വാധധീനയം കെലുതേിയിരിക്കുന്നതായിൊണായം. കതയ്യയം, 
പടയണി, മുടിസയറ്്ച്, പൂരക്േി, സവെേി, ഐവര്െേി, െവിട്ടുെേി, വട്ട
ക്േി, സൊല്ക്േി, മാപ്പിേസക്ാല്ക്േി, അര്�നമുട്ട്ച്, മാര്ഗയംെേി, 
െണ്ാര്െേി, സവെേി എന്നിങ്ങകന സെരേതേിക നാസടാടിയുയം ക്ാ
്ിക്ലുമായ ൊരൂപങ്ങേില് െേരിേയംസ്ാരയം ശക്തമായ ോന്നിദ്്
മായി നിനില്ക്കുന്നുണ്്ച്.

നോഫെോെതിെ�െളും ചവതിട്നോെെവം
സെരേതേിക തിെച്ചുയം നാടന് േമൂഹമായ തധീരസദശകതേ ക്ിസ്തധീയ 

മത്സ്കതോഴിാേിെോണ്ച് െവിട്ടുനാടെയം അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്നത്ച്. 
തമുറെേിലൂകട വെമാറ്യം കെയ്യകപ്പടുന്ന വാകമാഴിപാരമ്പര്മണ്ച് 
ിഖിത പാഠസതേക്ാളുപരിയായി അണ്ണാവിമാര് ( ആശാന്മാര്) 
കപാതുകവ െവിട്ടുനാടെതേിനായി ഉപസയാഗിക്ാറ്ച്. �ഹുെര്ത്തൃ 
രെനെകേസപ്പാകതേകന്ന ഏെെര്ത്തൃെ രെനെളുയം അവ ഒരു നാടന് 
േമൂഹയം (folk groups) പ്രസയാഗിച്ച് േമൂഹതേില് പ്രൊരയം സനടിയി
ട്ടുകണ്ങ്ില് നാടന് െയായി പരിഗണിക്ാവന്നതാകണന്ന്ച് പണ്ഡി
തന്മാര് വ്ക്തമാക്കുന്നുണ്്ച്. േനെധീയ െയായ െവിട്ടുനാടെയം പറയ
തേക് ോസങ്തിെ പരിജ്ാനമില്ലാകത തകന്ന ോധാരണക്ാരന്ച് 
ആേ്വദിക്ാന് പറ്റുന്നതാണ്ച്. േന്ധ്സയാടുകൂടി െവിട്ടുനാടെമുകണ്ന്ന
റിയിക്കുന്ന ‘ഒന്നായംസെേി കപരുക്കുന്ന’സതാകടയാണ്ച് െവിട്ടുനാടെതേി
കന് പ്രാരയംഭപ്രവര്തേനങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത്ച്. രാത്ി എകട്ടാന്പതുമണി
സയാടുകൂടി രണ്ായംസെേിയുയം മൂന്നായം സെേിയുയം െഴിയുന്നു ഈ െടങ്ങിന്ച് 
മുടിസയറ്ിക ‘കെട്ടിയിറക്ി’സനാടുള്ള ോമ്യം എടുത്തുപറസയണ്
താണ്ച്. മുടിസയറ്്ച് നടക്ാന് സപാകുന്നുകവന്ന്ച് ഗ്ാമവാേിെകേ അറി
യിക്കുന്ന െടങ്ങാണിത്ച്. മുടിസയറ്ിക കൂേിയുകട പുറപ്പാട്ച് ഹാേ്യം 
േനിപ്പിക്കുന്നതാണ്ച്. ഇതേരതേിലുള്ള ഒരു ഹാേ്െഥാപാത്മാണ്ച് 
െവിട്ടുനാടെതേിക െട്ടിയക്ാരന്. െവിട്ടുനാടെതേിക രയംഗങ്ങള്ക്കുയം 
െഥാപാത്ങ്ങളുകട ഗധീതനൃതോഭിനയങ്ങള്ക്കുയം േരേമായ പ്രത്ാ
ഖ്ാനങ്ങള്കൊണ്്ച് േദ്ികന വിസനാദിപ്പിക്കുെയാണ്ച് അയാളുകട 
കതാഴില്. മുടിസയറ്ില് ൊേിയുയം ദാരിെനുയം തമ്മിലുേേ കവല്ലുവിേിക്കുയം 



87മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

യുദ്തേിനുയം മുമ്പാണ്ച് കൂേി ഹാേ്പ്രെടനങ്ങസോകട പ്രസവശിക്കുന്ന
കതങ്ില് സപാര്വിേിയുയം കവട്ടുയം കുത്തുയം താേെിട്ടസയാടുകൂടിയ െവിട്ടുയം 
മറ്റുയംകൊണ്്ച് ഘനഗയംഭധീരമായ രയംഗങ്ങള്ക്ിടയില് സപാലുയം ഹാേ്യം 
വിതറികക്ാണ്ാണ്ച് െട്ടിയക്ാരന് പ്രസവശിക്കുന്നത്ച്. കുരുസതോ, 
മാവിത്തൂപ്പ്ച് എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള അങ്ാരങ്ങള് ശരധീരതേിലുയം െരങ്ങ
േിലുമായാണ്ച് കൂേി പ്രസവശിക്കുന്നകതങ്ില് കവണ്ൊമരതോടിയുയം 
മധീശയുയം ധരിച്ച്, രണ്ടു നിര െവടിപ്പല്ലുെള് പുറകമ കെവിക്കുറ്ിവകര നിര
തേിവച്ചുകെട്ടി, തയില് കപാടിപ്യം കതാങ്ങലുമുള്ള വിയ കൂര്മ്പന് 
കതാപ്പിയുയം ധരിചാണ്ച് െട്ടിയക്ാരന് പ്രസവശിക്കുന്നത്ച്. മുസമ്പാട്ടു 
കുനിയാന് െഴിയാതേ വിയ വയറമായാണ്ച് കൂേിയുയം െട്ടിയ്യക്ാരനുയം 
രയംഗതേവതരിക്കുന്നത്ച്. വടസക് മ�ാറിക ൊവെേിലുയം സക്ത്ങ്ങ
േിലുയം പ്രൊരതേിലുള്ള അനുഷ്ാന െയായ പൂരക്േിയുകട ചുവടുെളു
മായി െവിട്ടുനാടെതേിക ചുവടുെള്ക്്ച് ോമ്യം ൊണായം. പൂരക്േി 
പാട്ടുപാടി ചുവടുവചാണ്ച് െേിക്കുെ. െടുമായ ചുവടുെോണ്ച് പൂരക്
േിയുസടത്ച്. പൂരമാ, ഗണപതിപ്പാട്ട്ച്, ഗണപതി, േരേ്വതി, ശ്ധീകൃഷ്ണ
സ്തുതിെള് എന്നിവയുയം പാടുയം. രാമായണ-ഭാരത െഥെള് പാടികക്ാ
ണ്ടുള്ള െേിെളുയം അങ്യം, പട, ൊയല്, പാമ്പാട്ടയം, വശഖിക്കൂതേ്ച്, 
ശക്തിക്കൂതേ്ച്, സയാഗി, ആണ്്ച്, പള്ള്ച് എന്നിങ്ങകന വിവിധയിനയം 
െേിെള് പൂരക്േിയിലുണ്്ച്. ഉത്സവൊതേ്ച് ഭഗവതിസക്ത്ങ്ങേില് 
നടത്തുന്ന വിസനാദൊരൂപമായ ഐവര്െേിയുയം ചുവടുെള്ക്കു പ്രാ
ധാന്മുള്ള നാടന് ൊരൂപമാണ്ച്. സൊല്മണി െിലുക്ികക്ാണ്ടുയം 
ചുവടുെള് കവച്ചുകൊണ്ടുയം പാട്ടുപാടി െേിക്കുെയാണ്ച് ഐവര് െേിയുകട 
േ്വഭാവയം. െവിട്ടുനാടെകതേസപ്പാക ഐവര് െേിയുയം രാത്ിയിാണ്ച് 
നടക്കുന്നത്ച്.

െവിട്ടുനാടെതേിക അവിഭാേ്ഘടെമാണ്ച് പടകവട്ട്ച്. ആദ്ൊ
തേ്ച് നടന്മാര് െചകെട്ടുയം അഭ്ാേങ്ങളുയം വിവിധായുധങ്ങള്കൊണ്ടുള്ള 
അടവെളുയം തടവെളുയം യഥാവിധി അഭ്േിക്ണമായിരുന്നു. െവിട്ടുനാ
ടെതേിക മുഖ്രേയംതകന്ന വധീരമാകണന്നുപറയായം. ഇതേരതേില് വധീര
രേപ്രധാനമായ നാടന്ൊരൂപമാണ്ച് കതയ്യയം. വാളുയം പരിെയുമാണ്ച് 
കതയ്യതേിക പ്രധാന ആയുധങ്ങള്. വില്ലുയം ശരവയം വാളുയം വട്ട പരിെയുയം 
സെടെവയം െടുതേിയുയം താരിയുയം ഉപസയാഗിക്കുന്ന കതയ്യങ്ങളുണ്്ച്. 
വധീരന് കതയ്യങ്ങള്ക്കു ദണ്ഡാണ്ച് ആയുധകമങ്ില് ഭഗവതി കതയ്യങ്ങളുകട 
പ്രധാന ആയുധയം വാളുയം പരിെയുമാണ്ച്. കപാട്ടന് കതയ്യതേിനു കൊങ്ണ
ക്തേിയുയം കുറതേികതേയ്യതേിനു മുറവമാണ്ച് ആയുധങ്ങള്. കനല്ലുകുതേി
സപ്പാതി അഥവാ സമാ്ിസക്ാതേികന് ആയുധയം ഉക്യാണ്ച്.
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ഇതേരതേില് ആയുധാഭ്ാേതേില് െവിട്ടു നാടെയം ോദൃശ്യം 
പുര്ത്തുന്ന സെരേധീയനാടന് വിസനാദമാണ്ച് അര്�ാനമുട്ടുെേി 
അഥവാ പരിെമുട്ടുെേി. ഇടതുവെയില് പരിെയുയം വതു വെയില് 
അരമധീറ്സറാേയം നധീേയം വരുന്ന െമ്മായി പത്തുപന്ത്രണ്ടു കെറപ്പക്ാര് 
വട്ടതേില് നിന്നു താേതേിനു ൊലുകവയ്ക്കുെയുയം പരിെയിേക്കുെയുയം 
കെയ്യുന്നു. ൊകടുത്തു കവയ്ക്കുന്നതിനു പ്രസത്െ വ്വസ്യുണ്്ച്. മുന്ൊ
ങ്ങേില് വക്സ്തവ സദവായങ്ങേിലുയം മറ്റുയം െി േവിസശഷദിവ
േങ്ങേില് നടതേിവരാറള്ള ഈ െേി പ രധീതിയിലുയം െവിട്ടുനാടെ
വമായി ോദൃശ്യം പുര്ത്തുന്ന നാസടാടി വിസനാദമാണ്ച്. വക്സ്തവ 
മിഷണറിമാര് സെരേതേില് വന്ന ൊകതേ െി േയംഭവങ്ങളുയം െി 
പള്ളിെള് സ്ാപിചതികന് പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്ങ്ങളുയം അര്�ാന 
മുട്ടുെേിയുകട പാട്ടുെേില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്്ച്.

തുള്ളിക പ മുദ്െളുമായുയം െവിട്ടുനാടെതേിക മുദ്െള്ക്കു
ള്ള ോമ്യം അത്ഭുതാവഹമാണ്ച്. പാടിത്തുള്ളിയുള്ള െഥപറചിാണ്ച് 
തുള്ളല്. െവിട്ടു നാടെതേിലുയം ഇതുതകന്ന ൊണാവന്നതാണ്ച്. വെനധീ
ട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള െവിട്ടുനാടെതേിക െനങ്ങള്ക്്ച് തുള്ളില് പിന്പാട്ടു
ൊരന് പാടുസമ്പാള് തുള്ളല്ക്ാരന് അനുവര്തേിക്കുന്ന െനങ്ങളുമാ
യുേേ ോമ്യം ശ്സദ്യമാണ്ച്. താല്ക്ാിെ അരങ്ങുെോണ്ച് നാടന് 
െെളുസടത്ച്. 18-ായം നൂറ്ാണ്ില് പുനഃേയംവിധാനയം കെയ്യകപ്പട്ട തുള്ള
ല്ക് സക്ത്ൊഗണതേില് ഉള്കപ്പടുകന്നങ്ിലുയം അരങ്ങുേങ്ല്പ
തേിസാ ൊവതരണതേിസാ ശാസ്തധീയമായ വ്വസ്െകോന്നുയം 
പാിക്കുന്നില്ല. അരങ്ങികന് അവ്വസ് നാട്ടരങ്ങുമായി തുള്ളികന 
�ന്ധിപ്പിക്കുന്നു. െവിട്ടുനാടെവയം താല്ക്ാിെമായി കെട്ടിയുണ്ാ
ക്ിയ നാടെതേട്ടിാണ്ച് അരസങ്ങറിയിരുന്നത്ച്. വധീതികുറവായ 
നധീേസമറിയ തട്ടില്, െവിട്ടിയാല് കെണ്പ്റകതേന്നസപാക ശബ്ദയം 
സെള്ക്തേക് വണ്ണമാണ്ച് പെെള് ക്മധീെരിചിരിക്കുന്നത്ച്. ആധു
നിെൊതേ്ച് ോധാരണ വിപ്പമുള്ള നാടെസസ്റ്റജുെേില് അവതരി
പ്പിച്ചുവരുന്ന ഈ ൊരൂപയം ആശാരിസക്ാില് 16 സൊല് വധീതിയുയം 
അന്പസതാ അറപസതാ സൊല് നധീേവമുള്ള തട്ടുെേിായിരുന്നു. ആദ്
ൊതേ്ച് അവതരിപ്പിചിരുന്നത്ച്. ൊറല്മാന് െരിത്തേില് തൂര്ക്കു 
െക്വര്തേിയടക്യം 25 ോമ്രാോക്ന്മാരുയം പരിവാരങ്ങളുയം ഒന്നി
ച്ചുവരുന്ന ഒരു രയംഗമുണ്്ച്. കനസപ്പാേിയന് െരിത്യം, േസനാവ െരിത്യം തുട
ങ്ങിയവയില് 30-ഉയം 40-ഉയം നടന്മാരാണ്ച് ഒസര േമയതേ്ച് രയംഗത്തുവരു
ന്നത്ച്. േ്വാഭാവിെമായുയം വിയ നാടെതേട്ട്ച് ആവശ്മായിരുകന്നങ്ില് 
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ഇന്ന്ച് സസ്റ്റേികന് േൗെര്യം പരിഗണിച്ച് െഥാപാത്ങ്ങളുകട എണ്ണയം 
ഒരു രയംഗതേില് ഏസഴാ എസട്ടാ ആയി ചുരുക്ിയിട്ടുണ്്ച്.

രൂപവതിശെ�നം
കെ്മിഴ്ച് ഭാഷയില് രെിക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െവിട്ടുനാടെങ്ങള് അച

ടിക്കപ്പടാതേവയുയം തമുറെോയി പ്രെരിച്ചുവരുന്നവയുമാണ്ച്. ആദ്
കൃതിയായ ‘ൊറല്മാന് െരിതയം’ (16-ായം നൂറ്ാണ്്ച്) മുതല് ‘േസനാവ 
നാടെയം’, ‘ബ്ിേധീനാ നാടെയം’ എന്നിവകയല്ലായം വകട്ടഴുതേ്ച് ിപിെേില് 
താേിസയാെേില് എഴുതകപ്പട്ടവയാണ്ച്. േയംഗധീതാത്മെമായ തമിഴ്ച് 
വിരുതേങ്ങേില് രെിക്കപ്പട്ട ഇവയില് എതുെ എന്ന ദ്വധീതധീയാക്
രപ്രാേയം, സമാന എന്ന അ്ാദിപ്രാേയം എന്നിവ കൂടാകത അ്്ാ
നുപ്രാേയം (ഇവയപു) വിരുദ്പ്രതധീതിയുേവാക്കുന്ന പദാവിെള് 
(മൂരണ്) പ്ലുസതാചാരണവശി (അേപവട), േമാനശബ്ദാവി (അടു
ക്കുകമാഴി) എന്നിവയുയം ദധീക്ിചിരിക്കുന്നു. ഇവയിക േയംഗധീതാത്മെത 
എടുത്തുപറസയണ്താണ്ച്. താണ്ഡവപ്രധാനമായ െവിട്ടുനാടെതേിക 
െഥാപാത്ങ്ങള് ധധീസരാദാതോദിഗുണമുള്ളവരായതിനാല് തകന്ന 
അതിനനുസയാേ്മായ കെണ്, മദേേയം, ഇതോേയം എന്നിവയുയം സ്തധീസവ
ഷക്ാരുകട ാേ്പ്രധാനമായ പതിഞ്ഞാട്ടങ്ങള്ക്കു മൃദയംഗയം, ത�, 
�ിഡില്, ഫ്ലൂട്ട്ച്, ബുള്ബുള് മുതായ മൃദുവാദ്ങ്ങളുയം ഉപസയാഗിക്കുന്ന
തായിക്ാണായം. ചുവടിനു പ്രാധാന്മുള്ള െവിട്ടുനാടെതേില് രണ്ിനയം 
ചുവടുെോണ്ച് പ്രധാനമായുയം ഉള്ളത്ച്. ഒരിനയം, 12 അടിസ്ാന ചുവടുെള്, 
അവയ്ക്കു 12 ഇരട്ടിപ്െള്, 12 ൊശയം, 12 ഇടക്ാശയം, 12 അട്, 12 
െവിതേയം എന്നിങ്ങകനയാണ്ച്. തൂര്ക്കുെള് ആദിയായ നാടെതേില് 
വരുന്ന പ്രതിസയാഗ ഗ്രൂപ്പിന്ച് വിഭിന്നസവഷങ്ങസോകടാപ്പയം വ്ത്സ്തങ്ങ
ോയ എട്ട്ച് അടിസ്ാന ചുവടുെളുണ്്ച്. അവയ്ക്കുയം പ്രസത്െമായ ഇരട്ടിപ്
െള്, ൊശങ്ങള്, െവിതേങ്ങള് എന്നിവകയല്ലാമുണ്്ച് (2010, 138)

തേധീന് േമുദായക്ാര്ക്ിടയില് ഉത്ഭവയംകൊണ് വക്സ്തവ 
വ്ാപനതേികന് െരിത്ഗാഥെള് ആസഖനയം കെയ്യകപ്പട്ട 
െവിട്ടുനാടെയം എന്ന ൊരൂപയം ഉരുവയംകൊണ് ഭൗതിെോഹെര്യം 
സെരേധീയതയുസടതാകണന്നിരികക് അതികന് സദശധീവഴക്ങ്ങേില്നി
ന്ന്ച് വിട്ടുനില്ക്ാനാവില്ല എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം നായം തിരിചറിസയണ്ി
യിരിക്കുന്നു. രൂപവിശെനതേിലൂകട നായം െകണ്തേിയ മുദ്െള് 
അതികന �കപ്പടുത്തുെയുയം കെയ്യുന്നു.
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രം�ഫവദതിെെതിക� നോഫെോെതിസ്വത്വം

സംഗ്രഹം
സാെ ോയംസ്ാരിെ െരിത്തേില് ഒരുപസക്, ആദ്യം തകന്ന 

രൂപയം കൊണ് ൊരൂപമാവയം നാടെയം. ഇന്ന്ച് സാെകമമ്പാടുയം നാടെയം 
നിനില്ക്കുന്നുമുണ്്ച്. സഗാത്േമൂഹൊയം മുതല്സക് തകന്ന നാടെയം 
നിനിന്നിരുന്നതായി പറയകപ്പടുന്നു. ആദ്ൊങ്ങേില് ഈശ്വരാരാ
ധനയുമായി �ന്ധകപ്പട്ടു നിനിന്നിരുന്ന അനുഷ്ാനങ്ങളുകട േ്വഭാവയം 
തകന്ന നാടെരൂപമാണ്ച്.

ഗധീതയം, നൃതേയം, വാദ്യം തുടങ്ങി തൗരത്ിൊധിഷ്ിതമാണ്ച് കൂടിയാട്ടയം 
സപാക നിവിലുണ്ായിരുന്ന രയംഗാവതരണ െെള്. ഇവ തിെച്ചുയം 
നാട്ശാസ്തവിധിപ്രൊരമുള്ള െെോണ്ച്. അതുസപാക തകന്ന 
സഗാത്േമൂഹതേികന് അനുഷ്ാനതേികന്സയാ ആസഘാഷതേികന്സയാ 
ഭാഗമായി രൂപകപ്പട്ടു വന്നവയാണ്ച് നാസടാടിക്െള്. മയാേ നാടെ
സവദിയില് ഇവ രണ്ിസന്യുയം േ്വാധധീനയം നമുക്കു ദര്ശിക്ാവന്നതാണ്ച്. 
നാസടാടിൊരൂപങ്ങള് മയാേ നാടെസവദിയുകട വിെേനതേിനു 
സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിചിട്ടുണ്്ച്. ഇതികന് പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്ച് 
തനതു നാടെസവദി. വപതൃെ രയംഗൊപാരമ്പര്യം നാടെസവദിയു
മായി എപ്രൊരയം �ന്ധകപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നുകവന്ന്ച് ഈ സഖനതേിലൂകട 
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
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െരിത്തേികന്യുയം േയംസ്ാരതേികന്യുയം ോഹിത്തേികന്യുയം ഭൂമി
െെേില് വസരണ്വര്ഗയം അടയാേകപ്പടുതോതേ പതുയം അനുഷ്ാന 
രയംഗാവതരണ െെേിലൂകട അടിസ്ാന വര്ഗയം സരഖകപ്പടുതേിയി
ട്ടുണ്്ച്. �ഹു േയംസ്കൃതിയുകട േമ്പന്നതയില് വിരാേിക്കുന്ന നമ്മുകട 
നാട്ടില് നാസടാടിെെളുയം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. സെരേധീയ രയംഗാവത
രണൊരൂപങ്ങേികല്ലായം തകന്ന ഈ നാസടാടിക്െളുകട നാടന് 
േയംസ്ാരയം പ്രതിനിധാനയം കെയ്യുന്ന അവതരണക്ാഴ്ചെള് നമുക്കു ദര്ശി
ക്ാവന്നതാണ്ച്.

ചുറ്റുപാടുെേില് നിന്നുമുള്ള ോയംസ്ാരിസൊര്ജയം സശഖരിച്ച് സ്
ൊതേിനനുസൃതമായുള്ള സെരുവെകേക്കൂടി കൂട്ടിസചര്ത്തുകൊണ്ാണ്ച് 
ഒരു ൊരൂപയം രൂപകപ്പടുന്നത്ച്. അതുകൊണ്ടുതകന്നയാണ്ച് െ എന്ന
തിലുമുപരിയായി അവ അനുഷ്ാനയം കൂടിയായി മാറന്നത്ച്. െടന്നുസപായ 
ൊങ്ങേിക േയംസ്ാരങ്ങേില് നിന്നുയം, രൂപകപ്പട്ടുവന്ന േധീവിതപരി
േരങ്ങേില് നിന്നുയം ഊര്ജയം ഉള്കക്ാണ്ാണ്ച് നമ്മുകട നാസടാടി 
രയംഗസവദി രൂപകപ്പട്ടത്ച്.

ഭാരതധീയ നാടെസവദി വേര്ച പ്രാപിക്കുന്നത്ച് പ്രാസദശിെമായി 
നിനിന്നിരുന്ന സഗാത്വര്ഗദൃശ്ാവതരണങ്ങേില് നിന്നുമാണ്ച്. 
തമിഴ്ച് നാട്ടില് നിന്നുയം ‘കതരുക്കൂതേ്ച്’, ആന്ധ്രയില് നിന്നുയം ‘വധീഥി’, 
�യംഗാേില് നിന്നുയം ‘ോത്’, െര്ണ്ണാടെയില് നിന്നുയം ‘യക്ഗാനയം’ 
എന്നിങ്ങകന വിവിധ പ്രാസദശിെ നാടെ രൂപങ്ങള് ഭാരതധീയനാടെ
സാെതേികന് വേര്ചകയ േഹായിച്ചു. സെരേതേിലുയം സ്ിതി മറി
കചാന്നുമല്ല. പൂര്ണ്ണമായുയം നാടെരൂപമകല്ലങ്ില് കൂടി സെരേതേിക 
കതയ്യവയം മുടിസയറ്റുയം പടയണിയുയം സപാലുള്ള സഗാത്െെള് നാടെ
തേികന് വേര്ചയില് ൊര്മായ പങ്കുവഹിചിട്ടുണ്്ച്.

ൊര്ഷിെ േയംസ്കൃതിയുമായി �ന്ധകപ്പട്ടു തകന്ന ഒട്ടനവധി നാടെ
രൂപങ്ങളുണ്്ച്. െിമ്മാനക്േി, െണ്ാര് െേി, മാരിയാട്ടയം തുടങ്ങിയവ 
ഉദാഹരണമാണ്ച്. കൊയ്ത്തുെഴിഞ്ഞ പാടത്തു െേിക്കുന്ന കപാറാട്ടു നാട
െങ്ങള് അനുഷ്ാനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്ന മുടിസയറ്്ച് തുടങ്ങിയവ
കയല്ലായം നാടെവിഭാഗതേില്കപ്പടുന്നു. ആഭിൊര മന്ത്രവാദക്േങ്ങളുയം 
ഉറഞ്ഞുതുള്ളലുെളുകമല്ലായം പഠനവിസധയമാക്കുസമ്പാള് അനുഷ്ാനവയം 
നാടെധീയതയുയം വിസനാദവയം ഒത്തുസെര്ന്നവയാണ്ച് സഗാത്വര്ഗ രൂപ
ങ്ങകേന്നു കവേികപ്പടുതേി തരിെയാണ്ച് നമ്മുകട നാസടാടി രയംഗസവദി. 
ഈ അനുഷ്ാന ൊരൂപങ്ങള് ആേ്വദിക്കുന്നത്ച് വിശ്വാേിസയാ അവി
ശ്വാേിസയാ ആയാല്കൂടിയുയം അരങ്ങു പ്രതി�ിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്വയം 
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ശ്ാവ്വയം ഇഴ സെര്ന്ന അ്രധീക്യം സപ്രക്െകന പുതികയാരു അനു
ഭവതതേിസയ്കാണ്ച് കൂട്ടികക്ാണ്ടു സപാകുന്നത്ച്.

സെരേതേിക പാരമ്പര് ൊരൂപങ്ങളുകട േ്വാധധീനയം മയാേ 
നാടെസവദിയില് ഏകറ പ്രെടമാണ്ച്. മയാേ നാടെസവദിയുകട 
പരിണാമ ൊഘട്ടതേില് ഏകറ ശ്ദ്യാെര്ഷിക്കപ്പട്ട തനതു 
നാടെ േങ്ല്പയം തകന്ന ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള പ്രധാന വ്ാഖ്ാനമാണ്ച്. 
തമിഴ്ച്, മയാേേയംഗധീതനാടെങ്ങളുയം, േയംസ്കൃതനാടെങ്ങളുയം. 
െമ്മയൂണിസ്റ്റ്ച് നാടെങ്ങളുകമല്ലായം െണ്ടു ശധീിച്ചു വന്ന നമ്മുകട നാട്ടിക 
സപ്രക്െര്ക്കു മുമ്പില് ഒരു പുതിയ ൊഴ്ചാശധീകതേ തനതു നാടെസവദി 
അവതരിപ്പിച്ചു എന്നത്ച് പ്രസ്താവ്മാണ്ച്.

മയാേ നാടെസവദിയുകട െരിത്തേില് പ്രഥമഗണനധീയമായ 
സ്ാനയം തനതുനാടെ സവദിയ്ക്കുണ്്ച്. 1967-ല് ോക്ിയില് നിന്നു തുട
ങ്ങുന്ന തനതുനാടെ പ്രസ്ാനയം ഏെസദശയം അരനൂറ്ാണ്ടുൊയം പിന്നിട്ടു 
െഴിഞ്ഞു. തിരുവാഴിതോന്, വദവതോര്, സൂര്തോനയം, െറതേ 
വദവകതേ സതടി, അവനവന്െടമ്പ, ഒറ്യാന് തുടങ്ങി ഒസട്ടകറ നാടെ
ങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കപ്പടുെയുണ്ായി. േി. ശങ്രപ്പിള്ളയുകട െിരാതയം, 
ൊവാതേികന് ോക്ി തുടങ്ങിയ നാടെങ്ങേിലൂകട രൂപകപ്പട്ടു വന്നത്ച് 
ൊവ്ാത്മെമായ നവധീന നാടെേങ്ല്പമാണ്ച്.

തനതു നാടെ േങ്ല്പയം രൂപകപ്പടുസമ്പാള് പ്രാമാണിെ ഗ്ന്ഥമായ 
നാട്ശാസ്തയം നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുമായി േയംസ്കൃത നാടെസവദി 
േേധീവമായി രയംഗത്തുണ്ായിരുന്നു. അതിസനാടുകൂകട സഗാത്േയംസ്കൃതി
യുകട നാടന് ശധീലുെളുയം ഗ്ാമധീണ ൊരൂപങ്ങളുയം കൂടി ഇഴസെര്ത്തു
കൊണ്്ച് സവറികട്ടാരു അവതരണരധീതി സൃഷ്ിക്കപ്പടുെയായിരുന്നു 
തനതിലൂകട േയംഭവിചത്ച്. ഗ്ാമധീണ താേങ്ങള് അരങ്ങികന് േവിസശ
ഷതെള് നാടന് വായ്താരിെള് എന്നിവ നമ്മുകട സഗാത് േയംസ്കൃതിയില് 
നിന്നുയം െടയംകൊണ്്ച് ഭാരതതേികന് തനതായ നാടെ േയംസ്ാരസതോട്ച് 
(േയംസ്കൃത നാടെ രൂപസതോട്ച്) കൂകട സെര്ന്ന്ച് തനതു നാടെരൂപയം 
വിെേിപ്പികചടുത്തു. ആര്ാധിനിസവശസതോകട നമുക്കു നഷ്മായ 
സഗാത്േയംസ്കൃതികയ കുറകചങ്ിലുയം തിരിച്ചുപിടിക്കുെ തനതു നാടെ
സവദിയിലൂകട ോദ്്മായി. നാടന് െെളുകട അനുെരണാത്മെമായ 
അയംഗെനരധീതിയുയം പുരാവൃതേ െഥെളുയം പുതിയ സവദിയിലൂകട സപ്രക്
െര്ക്കു മുന്നികതേി. അനുഷ്ാനങ്ങളുകട െിത്ണങ്ങള് പതുയം രയംഗെ
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യായി പരിണമിച്ചു. നാട്ടുെഥെളുയം വാകമാഴിപ്പാട്ടുെളുയം വായ്താരിെളുയം 
രയംഗാവിഷ്കാരങ്ങോയി.

നാസടാടി ൊരൂപങ്ങകേല്ലായം തകന്ന തിയറ്റികന് മൂശയില്ക്കൂടി 
പരിണമിക്കപ്പടുസമ്പാള് അവ പുതികയാരു ദൃശ്ഭാഷ പ്രദാനയം 
കെയ്യുന്നു. ഇങ്ങകന ഒസട്ടകറ �ിയം�ങ്ങള് തനതു ൊഴ്ചാേയംസ്ാരതേി
ലൂകട നായം അറിഞ്ഞതാണ്ച്. അഭിനയ േമ്പ്രദായങ്ങേിലുയം എ്ിസനകറ 
ആഹാര്ങ്ങേില് വകര ഇവയുകട േ്വാധധീനയം പ്രെടമാണ്ച്. നാസടാടി 
ൊരൂപങ്ങേിക ദൃശ്ൊഴ്ചെളുയം നാടെധീയ മുഹൂര്തേങ്ങളുയം നാടെ
ങ്ങേിലുയം നമുക്കു ൊണായം. നാട്ടുഭാഷയുകട നന്മയില് നിന്നുയം ഉരുതേി
രിഞ്ഞ വായ്താരി പ്രസയാഗങ്ങേില് നാസടാടിതേയം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. 
പാരമ്പര് അനുഷ്ാന െെേിക ഈ നാസടാടിതേയം രയംഗസവദിയില് 
സൃഷ്ിച താേ െനങ്ങള് സവദിയില് ദൃശ്കപ്പാിമ നിറച്ചു. സഗാത്െ
െേിക ദൃശ്ശ്ാവ് സെരുവെള് രയംഗസവദിയിക ഭാവേയംസവദനതേി
നുയം അപ്റതേ്ച് ആെര്ഷണധീയത സനടുന്നു. പ്രകൃതിയില് നികന്നാരുക്ി
കയടുക്കുന്ന കൂട്ടായ്മെള്ക്്ച് അനുഷ്ാന െെേികന്നസപാക തനതു 
രയംഗസവദിെേിലുയം െമയതേിന്ച് ഉപസയാഗിക്കുന്നു. നാടന് െെേിക 
പ്രകൃതി േയംസ്ാരസ�ാധയം ഈ നാടെങ്ങേിലുയം ൊണായം. സഗാത്െ
െേിക ഭാവനാവിാേയം, അന്സാെ േങ്ല്പയം, പ്രത്ക്കപ്പടുന്ന 
വദവങ്ങള് തുടങ്ങിയവ രയംഗസവദിെേിലുയം ആവിഷ്കാരങ്ങോയി മാറന്നു.

െെേിക വിശ്വാേപ്രമാണങ്ങള്, ദാര്ശനിെ ൊഴ്ചപ്പാടുെള് 
െിയിടങ്ങേില് നാടെങ്ങേിലുയം െടന്നുവരുന്നുണ്്ച്. അവനവന് െടമ്പ 
നാടെയം െേിക്കുസമ്പാള് െേിതധീരുയംമുമ്പ്ച് ൊറ്ല്മഴകയങ്ിലുയം കപയ്യുകമ
ന്ന വിശ്വാേയം െി ൊൊരന്മാര്ക്ിടയില് ഉണ്ായിരുന്നു.

കൃഷ്ണനാട്ടതേിലുയം െഥെേിയിലുയം മുടിസയറ്ിലുയം വകര സവദിയിസ
ക്കുള്ള െഥാപാത്ങ്ങളുകട െടന്നുവരവിനു തിരശ്ധീ നിര്ബ്ന്ധമാണ്ച്. 
േയംസ്കൃത നാടെങ്ങള് പരിസശാധിചാലുയം തിരശ്ധീയുകട പ്രാധാന്യം 
നമുക്്ച് മന്ിാക്ാവന്നതാണ്ച്. തനതു നാടെങ്ങേിലുയം െി െഥാപാ
ത്ങ്ങളുകട അവതരണതേിനായി തിരശ്ധീ ഉപസയാഗകപ്പടുതോറണ്്ച്.

നാടന് െെേിക േയംഗധീതാത്മെത്വയം തനതിസയ്ക്കുയം െടന്നുകൂടി. 
വാസദ്ാപെരണങ്ങളുകട സമേനവയം വായ്താരിെളുയം അവതരണതേികന് 
കൊഴുപ് വര്ദ്ിപ്പിയ്ക്കുന്നു. താേതേികനാത്തുള്ള െനവയം അവതരണ
ങ്ങേില് പ്രധാനമാണ്ച്. അോധാരണ കമയ്ച് വഴക്യം തനതു നാടെയം 
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ആവശ്കപ്പടുന്നു. പാരമ്പര് ൊരൂപങ്ങേിസകതന്നതുസപാക 
താേവയം കമയ്ച് വഴക്വയം അഭിനയവയം ഒത്തുസെര്കന്നങ്ില് മാത്സമ 
നടന്ച് പൂര്ണ്ണത വെവരിെയുള്ളൂ. നാടന് അനുഷ്ാനങ്ങേിക ഗുരുതി
ക്േവയം �ിക്ല്ലുയം, തിറയാട്ടതേറയുകമല്ലായം രയംഗസവദിയില് �ിയം�ാ
ത്മെമായി െിത്ധീെരിക്കപ്പടുന്നു. നാടന് ൊരൂപങ്ങള് അവതരിപ്പി
ക്കുന്നതുസപാക തുറ്ായ രയംഗസവദിെകേ നമുക്്ച് െി നാടെങ്ങേില് 
ൊണാവന്നതാണ്ച്. ഈ ൊരൂപങ്ങള് സപ്രക്െരുമായി സനരിട്ട്ച് 
േയംവദിക്കുന്നതിന്ച് തുറ്ായ സവദിെള് ഏകറ ഗുണെരമായിരുന്നു. 
ൊരൂപങ്ങേികന്നസപാക നാടൊവതരണങ്ങേിലുയം സപ്രക്െരുയം 
അരങ്ങുമായുള്ള അടുപ്പയം നമുക്്ച് ദര്ശിക്ാവന്നതാണ്ച്.

നമ്മുകട ോയംസ്ാരിെ പാരമ്പര്തേില് നിന്നുയം െിവകയ േ്വധീ
െരിച്ചുകൊണ്്ച് പാശ്ചാത് അവതരണരധീതിയില് നിന്നുയം വ്ത്സ്
മായി രൂപകപ്പട്ട ഒന്നാണ്ച് തനതു നാടെസവദി. നിനിന്നിരുന്ന ക്ാ്ി
ക്ല് നാട്ടുവശിസയാടുകൂകട നാട്ടുെെള് കൂടി കൂട്ടിസചര്തോണ്ച് ഈ 
പുതിയ രൂപയം സൃഷ്ിക്കപ്പട്ടത്ച്.

1967-ല് നടന്ന നാടെെര്ചയില് േി.എന്. ശ്ധീെണ്ന് നായര് 
തനതുേങ്ല്പയം അവതരിപ്പിച്ചുകവങ്ിലുയം രയംഗാവതരണതേിസയ്ക്ച് 
എതേിയസപ്പാള് േി.എന്. കന് ‘െി’ സവദിയില് പരാേയയം ഏറ്റുവാ
ങ്ങി. തുടര്ന്ന്ച് ‘ോക്ി’യില് നിന്നുയം ‘വദവതോറില്‘ നിന്നുയം തുടങ്ങി 
‘അവനവന് െടമ്പയിക’ത്തുസമ്പാള് തനതില് ഗുണപരമായ മാറ്യം 
ൊണായം.

‘വദവതോര്’ സപാലുള്ള നാടെങ്ങേില് നാസടാടിക്െളുകട 
അയംശങ്ങള് പ്രെടമാണ്ച് പാശ്ചാത്രുകട കപ്രാേധീനിയയം സസ്റ്റേില് 
നിന്നുയം വ്ത്സ്തമായി ഒരു മരച്ചുവട്ടില് െേിക്ാന് പറ്ിയ നാടെയം 
എന്ന നിയിാണ്ച് ‘വദവതോറയം’, ‘അവനവന് െടമ്പ’യുകമല്ലായം രെി
ക്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്ച്. െടമ്പ മരച്ചുവട്ടില് െേിക്കുസമ്പാള് സഗാത്െെ
ളുകട അവതരണയംസപാക പ്രകൃതികയയുയം നാടെതേികന് ഭാഗമാക്കുന്നു. 
നാസടാടിസവഷങ്ങോയ പാട്ടുപരിഷെളുയം ആട്ടപ്പണ്ാരങ്ങളുയം പാടിക്
േിക്കുന്ന ‘അവനവന് െടമ്പ’ നാസടാടിപ്പാട്ടുെളുകട താേതേില് രൂപെ
ല്പന കെയ്തവയാണ്ച്. അവ വദവേങ്ല്പവമായി �ന്ധകപ്പട്ട മിതേില് 
നിന്നുയം രെിക്കപ്പട്ട നാടെമാണ്ച് ‘വദവതോര്’. ‘ഒറ്യാന്’ നാടെതേി
സകയ്കത്തുസമ്പാള് ൊെ്ാരുകട െഥാപാത്യം കൂതേികന് ഘടനയ്ക്കുള്ളില് 
നിന്നുകൊണ്്ച് അഭിനയിക്കുന്നു. ആനയായ്ച് പെര്ന്നാടുന്ന ൊെ്ാകര 
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ൊണുസമ്പാള് നമുക്്ച് ക്ാ്ിെ്ച് െെേിക പെര്ന്നാട്ടകതേ ഓര്മ്മ 
വരുന്നു. ൊതേപ്പടയുകട വിസമാെനയം പ്രഖ്ാപിക്കുന്ന ‘െരിങ്കുട്ടി’ സഗാത്
െെളുകട താോത്മെതയില് നിനില്ക്കുന്നു. ൊതേന്സേവകയന്ന 
മിതേികന രയംഗപാഠമാക്ികക്ാണ്്ച് കൊണ്ടിമാടകന്യുയം െരിങ്കുട്ടിൊ
തേകന്യുയം പൂമായുകടയുകമല്ലായം െഥപറഞ്ഞ െരിങ്കുട്ടി സഗാത്േയംസ്ാ
രതേികന് മൂശയില് വാര്കതേടുതേതാണ്ച്. ഗുരുതിയുത്സവങ്ങളുയം, രക്താ
നുഷ്ാനങ്ങളുയം, ദേിതകന് സൊരയുയം ഇതിവൃതേമാകുന്ന ‘കപാറനാടി’. 
േ്വത്വനിസഷധതേിലൂകട അവസഹേിക്കപ്പടുസമ്പാള് സപാക്ന് േ്വയയം 
കുരുതിയായി േ്വത്വയം സനടുന്നു. അടിചമര്തേകപ്പടുന്നവകന്യുയം 
അവസഹേിക്കപ്പടുന്നവകന്യുയം െഥ പറഞ്ഞ ‘കപാറനാടി’ സഗാത്േയം
സ്ാരതേികന് ഭാഗമായി നിനിന്നിരുന്ന �ിയം�ാത്മെ പ്രതധീെങ്ങകേ 
െിത്ധീെരിക്കുന്നു. ൊേയുയം ഗൗേിയുകമല്ലായം നമ്മുകട മിതേികന്യുള്ളിക 
പ്രതധീൊത്മെ�ിയം�ങ്ങോണ്ച്.

സദശി േൗന്ര്മാണ്ച് നാടെതേികന് ൊതല് എന്നു പ്രഖ്ാപി
ക്കുെയാണ്ച്. തനതു നാടെസവദി. ൊവാവയം, േി. ശങ്രപ്പിള്ളയുയം, 
േി.എന്. ശ്ധീെണ്ന് നായരുയം ഒത്തുസെര്ന്ന്ച് ഈ നാടെസവദിക്കു 
തനത്ച് എന്നു സപര് നല്െിയതു തകന്ന നമ്മുകട രയംഗൊപാരമ്പര്
തേികന് ‘തനതില്‘ നിന്നുകൊണ്ാണ്ച്. ഗിരധീഷ്ച് െര്ണ്ണാടുയം, ഹ�ധീ�്ച് 
തന്വധീറയം തങ്ങളുകട നാടെങ്ങേില് ഭാരതധീയ മിത്തുെകേയുയം അനുഷ്ാ
നങ്ങകേയുയം െെകേയുയം ഉപസയാഗകപ്പടുതേിയതുസപാകതകന്ന സെര
േതേിലുയം നാസടാടിേ്വത്വയം കൂട്ടിസചര്തേ്ച് തനതായ നാടെേങ്ല്പയം രൂപ
വത്ച്െരിച്ചു. സോപാന േയംഗധീതവയം െവിതയുയം ോഹിത്വകമല്ലായം ഒരു 
നാടെക്ാരകന രൂപകപ്പടുത്തുസമ്പാള് ഈവിധയം നാടെ േങ്ല്പയം സൃഷ്ി
ക്കപ്പടുന്നതില് അതിശസയാക്തിയില്ല.

അഭിനയ പ്രധാനമായ രയംഗെയില് െടുതാേവയം നൃതേവയം െടന്നു
വന്നസതാകട നാടെരയംഗത്തുയം േ്വാഭാവിെമായ മാറ്മാണു േയംഭവിചത്ച്. 
നാടെയം അഭിനയതേികന് സൂക്ഷ്മതയില് നിന്നുയം വിട്ടുമാറി പാശ്ചാത് 
നാടെ േങ്ല്പതേില് നിന്നുയം വ്ത്സ്മായ ഒരു നാടെരൂപകതേ സപ്ര
ക്െനു പരിെയകപ്പടുതേി. വശധീകൃതമായ ഒരഭിനയ േങ്ല്പയം രൂപ
കപ്പട്ടു. വിശാമായ അര്ത്ഥതേില് വധീക്ിക്കുസമ്പാള് നിവിലുള്ള ൊഴ്ചാ
ശധീങ്ങേില് നിന്നുയം സവറിട്ട്ച് പുതികയാരു രയംഗഭാഷകയ സാെതേിനു 
മുമ്പില് പരിെയകപ്പടുത്തുെയായിരുന്നു തനതു നാടെസവദി. ഇത്ച് 
മയാേ നാടെസവദിക്്ച് പുതികയാരു സമല്വിാേയം സൃഷ്ിചിരുന്നു. 



97മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

മാത്മല്ല, അക്ാതേ്ച് തനതിനു പെരയം കവയ്കാന് മകറ്ാന്നുയം ഉണ്ാ
യിരുന്നുമില്ല.

തനതികന് സപാരായ്മയായി െിര് ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നത്ച് പാരമ്പര്
ൊരൂപങ്ങേിക നാടെധീയതകയ അസതപടി പെര്തേി സവദിയില് 
അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്ച്. ഈ ദൃശ്െെളുകട അവതരണ
തേിക നാടെധീയതയുകട വെതന്ധന്മായ െിമുഹൂര്തേങ്ങകേ 
അവതരിപ്പിക്കുെവഴി പാരമ്പര്െെളുകട യഥാര്ത്ഥമായ ‘തനതികന’ 
സവദിയില് അവതരിപ്പിക്കുെയായിരുന്നു തനത്ച് നാടെസവദി എന്ന്ച് 
മറവിഭാഗയം അവൊശകപ്പടുന്നു.

അനുഷ്ാന െെളുകട േ്വാധധീനമുള്ള തനതു നാടെങ്ങള് രയംഗാ
വിഷ്കൃതമാകുസമ്പാള് സെരേധീയ തനതു െെേിക താോത്മെമായ 
െനങ്ങസോകടാപ്പയം തകന്ന വനരന്ത്ര്മായ അഭിനയേമ്പ്രദായ
തേിന്ച് എത്മാത്യം പ്രാധാന്യം നല്െകപ്പടുന്നുണ്്ച് എന്നത്ച് െി്നധീ
യമാണ്ച്. നാടെയം ആവശ്കപ്പടുന്ന അഭിനയ േമ്പ്രദായകതേക്ാള് 
താേതേിനുയം െടുമായ ആയംഗിെ െനങ്ങള്ക്കുയം പ്രാധാന്യം നല്കു
സമ്പാള് സൂക്ഷ്മായംശതേില് നാടെതേികന് േതേയ്ക്കു മങ്ങസല്ക്കുെയുയം 
ഇത്ച് ൊഴ്ചകപ്പാിമയായി മാറന്ന ഒരു േന്നിഗ്ദ്ധാവസ്യിസയ്ക്ച് സപ്ര
ക്െകര എതേിയ്ക്കുെയുമാണ്ച് കെയ്യുന്നത്ച്. നാടെകതേ വശധീകൃതമാ
ക്ാന് ശ്മിയ്ക്കുന്നതിലൂകട േധീവിതഗന്ധിയായ നാടെയം െട്ടക്കൂടുെേില് 
തേയ്കകപ്പടുെയുയം നാടന് ശധീലുെളുയം െടുതാേങ്ങളുയം ആസഘാഷമാക്കുന്ന 
കെട്ടുൊഴ്ചെേില് മുങ്ങിസപ്പാവെയുയം കെയ്തു. പാരമ്പര്ൊരൂപങ്ങേിക 
െഥാപാത്ങ്ങള് ഉത്സവ പറമ്െേില് നിന്നുയം നാടെതേട്ടുെേിസയ്ക്കു 
െയറി. കുരുസതോെളുയം െമുെിന്പാേെളുയം രോതേരുക്ളുകമല്ലായം 
�ിയം�ാത്മെപ്രതധീെങ്ങോയി.

ൊതേികന് പരിണാമതേില് നാടെസവദിയില് റിയിസ്റ്റിെ്ച് 
നാടെ േമ്പ്രദായയം കൂടി സവരുപിടിച്ചു പടര്ന്നു. ഭൗതിെ േധീവിതോഹ
െര്ങ്ങേിക െനാത്മെത നാടെസവദിയിലുയം െണ്ടു തുടങ്ങി. റിയി
സ്റ്റിെ്ച് നാടെ േമ്പ്രദായതേില്നിന്നുയം തിെച്ചുയം വ്ത്സ്തമായി താേയം 
െവിട്ടി വരുന്ന നടധീനടന്മാരുയം ൊവ്രേപ്രധാനമായ േയംോരഭാഷ
യുയം പാരമ്പര്ൊരൂപങ്ങേിസതുസപാലുള്ള സവഷവിധാനങ്ങളുകമ
ല്ലായം നമുക്്ച് തനതില് ദര്ശിക്ാവന്നതാണ്ച്. ഇത്ച് യഥാര്ത്ഥ േധീവിത
വമായി ഏകറ അെന്നു നികൊള്ളുന്നു.
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തനത്ച് നടനു െടിഞ്ഞാണിടുെയാണ്ച്. കൃത്മായി താേതേിനെത്തു 
�ന്ധിക്കപ്പട്ട്ച് മുന് കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പട്ട രയംഗെനങ്ങള്ക്്ച് ഉള്ളില് 
മാത്യം നിന്നുകൊണ്്ച് സാെധര്മ്മി അഭിനയതേിനുള്ള ോദ്്തെ
കേയുയം ഒഴിവാക്ി വരച വരയില് നിറതേികക്ാണ്്ച് നടകന അഭിന
യിപ്പിക്കുന്നു.

നാടെയം േധീവിതഗന്ധിയാകണന്ന വിശ്വാേപ്രമാണങ്ങള് കതറ്റുന്ന
തുയം ഇവികടയാണ്ച്. അനുഷ്ാന ൊരൂപങ്ങേിക �ിയം�ങ്ങളുകട ഈ 
പെര്ന്നാട്ടങ്ങകേ അനുകൂിച്ചുയം പ്രതികൂിച്ചുയം അഭിപ്രായേയംവാദങ്ങള് 
ഏകറ നാടെസാെയം െണ്ടുെഴിഞ്ഞു. 
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ഇഫക്ോ-ക�മതിനതിസം 
നോഫെോെതി-െോര്ഷതിെസംസ്കൃതതിയതില്

മനുഷ്നുയം പരിസ്ിതിയുയം പരസ്പരപൂരെങ്ങോണ്ച് (comple- 
mentary to each other). സ്തധീയുയം പ്രകൃതിയുയം ഒന്നാകണന്ന തിരിച
റിവാണ്ച് (യാഥാര്ത്ഥ്മാണ്ച്) ഇസക്ാ-ക�മിനിേതേിനടിസ്ാനയം. 
പ്രകൃതിയില്ലാകത മനുഷ്നില്ല. പസക് മനുഷ്നികല്ലങ്ില്സപ്പാലുയം 
ഇതിസനക്ാള് മസനാഹരമായി പ്രകൃതി നിനില്ക്കുയം. അതുകൊണ്ടു
തകന്ന മനുഷ്േധീവിതതേികന് അടിതേറ പരിസ്ിതിയാകണന്നു പറ
സയണ്ിവരുയം. ഒരു വേവവ്വസ്ിതിയുകട ഭാഗമായാണ്ച് മനുഷ്ന് 
നികൊള്ളുന്നത്ച്. പരിസ്ിതികയ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്നുയം സ്തധീകയ 
ചൂഷണയംകെയ്യുന്ന പുരുഷനുയം േ്വ്യം നിനില്പികന് ചുവട്ടിാണ്ച് സൊ
ടാികവയ്ക്കുന്നത്ച്. 

സ്തധീയുകടയുയം പ്രകൃതിയുകടയുയം സനര്ക്്ച് എക്ാവയം ചൂഷണശ്മ
ങ്ങള് ഉണ്ായികക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതികയ നശിപ്പിക്കുന്നത്ച് മനു
ഷ്കന് നിനില്പ്പികന ോരമായി �ാധിക്കുയം. ഏതു രാേ്തേി
കന്യുയം സ�ാെ്ച് സാര് െരിത്യം അപഗ്ഥിചാല് വ്ക്തമാകുന്ന ഒരു 
വസ്തുതയുണ്്ച്; പ്രാെധീനൊയം മുതസല്ക്കയുള്ള സദവേങ്ല്പയം സ്തധീകയ മുന്നി
റതേിയുള്ളതാണ്ച്. ഗ്ധീക്കുസദവതമാര്, കമേകപ്പാസട്ടാമിയന് സദവിമാര്, 
സെരേതേിക ൊേി, അന്നപൂര്സണ്ണശ്വരി തുടങ്ങിയവര് ഇതിനുദാഹര
ണങ്ങോണ്ച്. 

പ്രകൃതി നികൊള്ളുന്നത്ച് മനുഷ്നുസവണ്ിയാണ്ച്. പ്രകൃതിയുകട 
ഉപസഭാക്താവ്ച് പ്രധാനമായുയം മനുഷ്നാണ്ച്. അതുസപാക സ്തധീയുകട 
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ഉപസഭാക്താവ്ച് പുരുഷനാകണന്നുള്ള ആശയയം ഇന്നുയം തുടര്ന്നുസപാരു
ന്നുണ്്ച്. അതുകൊണ്ടുതകന്നയാണ്ച് പ്രകൃതിയുകടയുയം സ്തധീയുകടയുയം സമല് 
അധധീശത്വയം സ്ാപിക്ാന് അവന് ശ്മിക്കുന്നത്ച്. േര്വ്വവയം പ്രദാനയം
കെയ്യുന്ന ഭൂമിയ്ക്കുസമലുള്ള ഈ ആധിപത്യം േര്വ്വനാശതേില് ൊശി
ക്കുന്നുകവന്ന േത്യം മന്ിാക്ാന് മനുഷ്ന് വവെിയിരിക്കുന്നു! 
പ്രകൃതിക്കുയം കപണ്ണിനുയംസമല് പുരുഷാധിപത്യം കെലുത്തുന്ന അധധീശാ
ധിൊരതേികനതികരയുള്ള കെറത്തുനില്പ്ച് വേദ്ാ്ിെവയം രാഷ്ട്രധീയ
വമായ ഐെ്തേിസക്്ച് വഴികവയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്ച് പാരിസ്ിതിെ 
സ്തധീവാദതേികന് പ്രേക്തി. 

പ്രകൃതിപ്രതിഭാേ േയം�ന്ധിയായ നിരവധി പുരാവൃതേങ്ങള് നാസടാ
ടിേയംസ്കൃതിയിലുണ്്ച്. ഋതുക്ള്, മഴ, കവയില്, മഞ്ഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി
പ്രതിഭാേങ്ങകേ േയം�ന്ധിച്ചുള്ള പുരാവൃതേങ്ങള് േമസ്തേയംസ്ാരങ്ങേി
ലുയം ൊണാന്െഴിയുയം. മണ്യം മനുഷ്നുയം തമ്മിലുള്ള അസഭദ്മായ �ന്ധയം 
എല്ലാ പ്രാക്തനേയംസ്കൃതിെേിലുയം നമുക്്ച് ദര്ശിക്ായം. എല്ലാ പാരിസ്ി
തിെ�ിയം�ങ്ങളുയം മനുഷ്നുമായി ഇഴുെിസചര്ന്നിരിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിയില്നിന്നുയം മാറ്ിനിര്തോന് െഴിയാതേ വൃക്ങ്ങള്, 
മൃഗങ്ങള്, പക്ിെള് എന്നിവകയ സഗാത്െിഹ്നങ്ങോയി ആരാധിക്കു
ന്ന രധീതി പ്രാെധീനൊയംമുതസല്ക്ക ഉണ്ായിരുന്നു. അമ്മവദവേങ്ല്പയം 
ഉടകടുതേതുതകന്ന പ്രകൃതിയില്നിന്നുമാണ്ച്. വൃക്ാരാധന, പ്രകൃത്ാ
രാധന ഇവകയാകക് പ്രാകൃതങ്ങോയി നായം പരിഗണിച്ചുസപാരുന്നുകണ്
ങ്ിലുയം വാസ്തവതേില് ഇവ പ്രാകൃതങ്ങേല്ല. ദധീര്ഘവധീക്ണസതോടുകൂടി 
നമ്മുകട മുന്തമുറ അനുഷ്ിച്ചുവന്നവയാണിവ. ഇവയ്ക്ച് ആധുനിെപരി
സവഷയം വെവരുതേിയസപ്പാഴാണ്ച് പാരിസ്ിതിെവാദകമന്നുയം മറ്റുയം 
നമ്മള് ഓമനസപ്പരിട്ടുവിേിചത്ച്. സ്തധീകയ പ്രകൃതിക്കു േമാനമായി വാഴ്തി
യതികന് നിരവധി കതേിവെള് നമുക്കു ഭ്മാണസല്ലാ. േമധീപൊ
തേ്ച് ഗൗരവതരമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങകേ േമധീപിചസപ്പാള് ഇസക്ാ-ക�മി
നിേയം എന്ന ഒരു പഠനശാഖതകന്ന വേര്ന്നുവന്നു. 

പാരിസ്ിതിെ�ിയം�ങ്ങേികാന്നായ മണ്ണികന സ്തധീയുമായി �ന്ധ
കപ്പടുത്തുന്ന പ്രവണത പുതുതല്ല. സ്തധീ അമ്മയായിതേധീരുന്നസതാകട പുതു
തമുറയ്ക്കു േന്മയംനല്െയായി. പുതുതമുറ േന്മകമടുക്കുെ എസപ്പാഴുയം 
മണ്ണിാണ്ച് (േേ്താദിെളുകട). ഇവയാണ്ച് മനുഷ്ന്ച് ആശ്യവയം 
അഭയവമായി വര്തേിക്കുന്നത്ച്. ടി.എേ്ച്. എിയട്ട്ച് ‘Waste Land’ 
(തരിശുഭൂമി) എന്ന പ്രഖ്ാതകൃതിയില്
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 “വരണ്ടുണങ്ങിയ വന്ധ്മായ മണ്ണ്ച്
മനുഷ്ാദ്്വാനതേികന് ഗര്വ്വികന
വായ്ച് കപാേിച്ചുസനാക്കുന്നു
ആഹ്ാദമില്ലാകത െിരിക്കുന്നു-
ഇതാണ്ച് ഭൂമിയുകട മരണയം”
എന്ന്ച് സരഖകപ്പടുതേിയിരിക്കുന്നു. 
ഭൂമിയുകട ഏതു ദിശയിലുയം പ്രകൃതിയാണ്ച് മനുഷ്ന്ച് ആശ്യവയം 

അഭയവസമകുന്നത്ച്. േധീവകന് നിനില്പിന്നാധാരയം അമ്മയാണ്ച്. നാസടാ
ടിേയംസ്കൃതിയിലുയം ൊര്ഷിെേയംസ്കൃതിയിലുയം ഈ അമ്മേങ്ല്പയം നമുക്കു 
ദര്ശിക്ാനാകുയം. പാശ്ചാത്േയംസ്ാരങ്ങേില് ‘വറേ്ച് മദര്’, ‘ൊന് 
മദര്’ തുടങ്ങിയ ധാന്സദവതാേങ്ല്പയം നമുക്കു ൊണായം. ഗ്ധീക്കുൊരുകട 
‘കഡമധീറ്ര്’ എന്ന ഐശ്വര്സദവതയുയം സറാമാക്ാരുകട ‘േധീകറേ്ച് ’ 
എന്ന സദവിയുയം ഉര്വ്വരസദവതാധര്മ്മമുള്ളവരാണ്ച്. കനല്ക്തിരില് ശ്ധീ
ഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്നുകവന്ന നമ്മുകട േങ്ല്പയം സനാക്കുെ. ഇവ നിരധീ
ക്ിചാല് നമുക്കു വ്ക്തമാകുന്ന ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യം പ്രകൃതിയുയം സ്തധീയുയം 
ഒന്നാകണന്നതാണ്ച്.

പ്രകൃതതിയതിക� അമ്മദദവസകേല്ം
‘അമ്മവദവ’കമന്ന േങ്ല്പയം വവദിസെതരമാണ്ച്. സദവതാേങ്ല്പ

തേിക പ്രമുഖസ്ാനമായ അമ്മവദവേങ്ല്പയം എല്ലാ രാേ്ങ്ങേിലു
മുണ്്ച്. ഒരുൊതേ്ച് വനല്നദധീതടയം മുതല് േിന്ധുനദധീതടയംവകര വ്ാ
പിചിരുന്ന ഒരു ആരാധനാരധീതിയാണ്ച് അമാനുഷമാതൃസദവതാപൂേ. 
ഭാരതതേിക അമ്മവദവേങ്ല്പയം പ്രകൃതിയുകട പ്രതധീെയംതകന്നയാണ്ച്. 
പൃഥ, പ്രകൃതി, ദുര്ഗ, ൊേി എന്നധീ േങ്ല്പങ്ങള്കക്ല്ലായം അടിസ്ാനയം 
ഈ മാതൃഭാവാസരാപണയംതകന്നയാണ്ച്. ഈ മാതൃപൂേയാണ്ച് പില്ക്കാ
തേ്ച് ശക്ത്ാരാധനയായി രൂപകപ്പട്ടത്ച്. 

ഗ്ാമസദവതയായ െണ്ണങ്ങാട്ടുഭഗവതി ഒരു അമ്മവദവമാണ്ച്. ഉതേര
സെരേതേില് െണ്ണങ്ങാട്ടു ഭഗവതിയുകട ൊവയം കതയ്യവയം ൊണായം. 
വിശ്വമൂപ്രകൃതിയാണ്ച് ഈ സദവത എന്നു േങ്ല്പയം. െടല്സദവതകയ 
െടമ്മയായി വാഴ്ത്തുന്ന രധീതിയുയം ഇവികടയുണ്്ച്. െടമ്മയാണ്ച് തങ്ങള്ക്ാ
വശ്മായതു നല്കുന്നകതന്നു തധീരസദശക്ാര് വിശ്വേിക്കുന്നു. 

നാസടാടിേയംസ്കൃതിയില് ഭക്ണവമായി �ന്ധകപ്പട്ട സദവതയായ 
അന്നപൂര്സണ്ണശ്വരി സ്തധീയാണ്ച്. താമരയിസാ േിയംഹാേനതേിസാ 
ഇരിക്കുന്ന േൗന്ര്വതിയായിട്ടാണ്ച് േങ്ല്പയം. ഒരു വെയില് സൊറ്റു
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പാത്വയം മറവെയില് െട്ടുെവകമടുതേ രൂപമാണ്ച്. കതയ്യയം പാടിെളുകട 
മരക്പ്പാട്ടിലുയം പുയരുകട ‘സൊതിയുയം പിടയുയം’ എന്ന പാട്ടിലുയം 
വടക്ന്പാട്ടുെേില്കപ്പട്ട െി െഥാഗാനങ്ങേിലുയം അഗ്ശാാമാതാ
വികന് പുരാവൃതേയം ആഖ്ാനയംകെയ്യുന്നു. ‘സൊതാമ്മൂരിയാട്ട’തേിന്ച് 
മയര് പാടാറള്ള പാട്ടില് അന്നപൂര്സണ്ണശ്വരിയുകട െരിത്യം അനാവ
രണയംകെയ്യുന്നു. 

ആരിയര്നാട്ടില്പ്പിറന്ന അഗ്ശാമ്മ സൊത്തുനാട്ച് െിനാവ
ൊണുെയുയം ആരിയര് രാേന് തധീര്പ്പിച മരക്തേില് യാത് പുറ
കപ്പടുെയുയം കെയ്തു. അസനെയം കനല്ലിനങ്ങസോടുകൂടിയാണ്ച് ആ അമ്മ 
കെറകുന്നിക ആയിരയംകതങ്ങില് വന്നുസെര്ന്നത്ച്. നാടുവാഴിയായ 
സൊമന്നന് ആ അമ്മകയ കുടിയിരുതോന് ശ്മിക്കുന്നു. �യൂഡിസ്റ്റ്ച് 
വ്വസ്ിതി തച്ചുടചതിനുസശഷമാണ്ച് അന്നപൂര്സണ്ണശ്വരി അവിടയംവി
ട്ടു യാത്യാവന്നത്ച്.

സ്തീയം പ്രകൃതതിയം
സ്തധീയുയം പ്രകൃതിയുയം ഒന്നാണ്ച്. പ്രകൃതികയയുയം സ്തധീകയയുയം 

സനാവിചാല് െടുതേ പ്രതിെരണമുണ്ാകുന്നു. ശക്തിേ്വരൂപിണിെോ
യതുകൊണ്ടുതകന്ന പ്രതിെരണവയം ശക്തമായിരിക്കുയം. പ്രകൃതിയില് 
സുനാമി, ഭൂെമ്പയം എന്നിവസപാലുള്ള കപാട്ടികതേറിെള് ഉണ്ാകുന്നു. 
സ്തധീെള്ക്കു ശുണ്ിയുണ്ാകുന്നു. പ്രകൃതികയസപ്പാക കപാട്ടികതേറിക്കു
ന്നു. പ്രകൃതി എല്ലായം നശിപ്പിച്ച് േ്വയകമാടുങ്ങുന്നു. സ്തധീയുയം അതുസപാ
കതകന്ന. നാസടാടിേയംസ്ാരതേിക രൗദ്സദവതമാരുയം പ്രതിൊരതേി
കനാരുങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയുയം തമ്മില് ഒര്രവമില്ല. 

കുന്നുെള് ഭൂമിയുകട മാറിടമാകണന്നുയം അവ ചുരത്തുന്ന സനേഹദ്
വ്മാണ്ച് പുഴെകേന്നുമുള്ളത്ച് സെവയം ൊവ്ഭാവനയല്ല; മറിച്ച്, ഇത്ച് 
അന്വര്ത്ഥമാക്കുന്ന നിരവധി ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങള് സെരേതേിലുണ്്ച്. 
ഭൂമികയ അമ്മയായിട്ടാണ്ച് ഏവരുയം െരുതിസപ്പാരുന്നത്ച്. 

െ�ോരൂപങ്ങെതിക� പോരതിസ്തിതതിെ-സ്തീവോദദര്ശനം
സെരേധീയ സഗാത്പാരമ്പര്തേിക ഉര്വ്വരതാനുഷ്ാനങ്ങളുകട 

(fertility rite) ഉദാതേമായ മാതൃെയാണ്ച് പടയണി. വിേകവടുപ്മുതല് 
അടുതേ വിതേിറക്ല്വകരയുള്ള ൊമാണ്ച് ഇതികന് അവതരണൊ
മായി കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നത്ച്. പടയണിയിക പ്രധാന സൊങ്ങകേല്ലായം 
േ്ച് വത്ണമാണ്ച്. ആൊശയക്ി, അ്രയക്ി, ൊയക്ി തുടങ്ങി
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യവര്. ഓസരാരുതേരുകടയുയം അസ്തിത്വതേിനു നിദാനയം അമ്മയാകണ
ന്നുയം അമ്മ അഗ്ിയാകണന്നുയം അഗ്ി വിജ്ാനതേികന് ഉറവിടമായ 
അക്രമാകണന്നുമുള്ള യാഥാര്ത്ഥ്മാണ്ച് പടയണിയുകട ദര്ശനയം.

‘കുതേിസയാട്ടയം’ എന്ന ൊരൂപതേില് ഉര്വ്വരസദവതയായ അമ്മകയ 
സരാഗസദവതയായി െല്പിചിരിക്കുന്നു. വസൂരിസപാകയുള്ള പെര്ചവ്ാ
ധിെള് വരാതിരിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന സനര്ചയാണിത്ച്. ഭഗവതി
ക്്ച് കുട്ടിെകേ �ിനല്കുന്നുകവന്നാണ്ച് േങ്ല്പയം. പൂരക്േിയുയം സദവ
താരാധനാപരമായ ഒരു െടങ്ങ്ച് എന്ന നിയിാണ്ച് രൂപയംകൊണ്ത്ച്. 
ഉര്വ്വരാരാധന പൂരക്േിയിക ഒരു പ്രധാന ഇനമാകണന്നുൊണായം. 

െോര്ഷതിെസംസ്കൃതതിയകെ പോരതിസ്തിതതിെ-സ്തീവോദ പരതിഫപ്രക്ഷ്യം
ആദിമമനുഷ്ന് ൊയ്കനിെളുയം െിഴങ്ങുയം സശഖരിക്കുെയുയം സവട്ടയാടി 

ഭക്ണതേിനുള്ള വെ െകണ്ത്തുെയുയം കെയ്തിരുന്നു. പില്ക്കാതേ്ച് ഇതി
നുസവണ്ി അഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നതികന് പ്രാസയാഗിെബുദ്ിമുട്ടു
െള് തിരിചറിയുെയുയം അവരുകട താമേസ്സതോടനു�ന്ധിച്ചുത
കന്ന കൃഷികെയ്ത്ച് അവയുകട വിേകവടുപ്പ്ച് നടത്തുെയുയം കെയ്തുവന്നു. 

ൊര്ഷിെവൃതേിയുമായി �ന്ധകപ്പട്ട ഉത്സവങ്ങള് എല്ലാരാേ്
തേിലുയം നിവിലുണ്ായിരുന്നു. പ്രാെധീനഗ്ധീേില് േേ്േമൃദ്ി
യുകട സദവനായി ആരാധിക്കപ്പട്ടിരുന്ന ഡസയാണിേിേികന പ്ര
െധീര്തേിച്ച് ഉത്സവങ്ങള് അരസങ്ങറിയിരുന്നു. ഗ്ധീേില് മാത്മല്ല, 
സറായം, �ിന്ാന്്ച്, േര്മ്മനി, േ്വിറ്്ച് േര്ന്്ച് തുടങ്ങിയ രാേ്ങ്ങേില് 
നിരവധി പ്രകൃതിസദവതമാര് അവസരാധിക്കപ്പട്ടിട്ടുണ്്ച്. പ്രകൃതികയ 
അമ്മയായി, സദവതയായി ൊണുെകയന്ന േങ്ല്പയം ദധീര്ഘദര്ശന
തേികന് �മായി ഉദയയംകൊണ്താണ്ച് എന്ന വാദയം േമൊപരി
സ്ിതി വധീക്ിക്കുസമ്പാള് നമുക്കു സ�ാധ്മാകുയം. ഉര്വ്വരതയുമായി 
�ന്ധകപ്പട്ട ആൊരങ്ങളുയം വിശ്വാേങ്ങളുയം ഇതിന്ച് ദൃഷ്ാ്ങ്ങോണ്ച്. 
ഒരു ൊര്ഷിെേമൂഹതേില് ഏറ്വയം പ്രധാനമായ ഗുണവയം ആശയവ
മാണ്ച് ഉര്വ്വരത. പ്രകൃതയുര്വ്വരതയുയം മനുഷയുര്വ്വരതയുയം പരസ്പര�ന്ധിത
മാണ്ച്. ‘മണ്യം കപണ്യം’ എന്ന പ്രസയാഗയംതകന്ന ഇത്ച് ോധൂെരിക്കുന്നു. 
‘മണ്യം കപണ്യം നാത്തൂസന നന്നാക്്ാസ നന്നാവൂ’ എന്ന നാടന്കൊ
ല്ല്ച് ഇവികട ഓര്ക്കുെ. 

ധാന്ങ്ങളുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയുയം കുഞ്ഞികന പ്രേവിക്കുന്ന 
അമ്മയുയം തമ്മില് എ്്ച് അ്രമാണുള്ളത്ച്? കനല്ലില് പാലുറയ്ക്കുന്നു. 
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ഉറയ്ക്കുന്ന പാല് (കനല്ലരി) നമ്മുകട ഭക്്വസ്തുവായി വര്തേിക്കുന്നു. 
അമ്മയുയം തന്നിലുറയ്ക്കുന്ന പാല് മക്ള്ക്കു നല്കുന്നു. ൊര്ഷിെേയം
സ്കൃതിയിക േമൃദ്ിയുകട സദവതയായ ശ്ധീഭഗവതി വെയ്യില് ഒരു 
െതിര്ക്കുസയ്ിയാണ്ച് നികൊള്ളുന്നത്ച്. പ്രകൃതി േര്വ്വദാ ഭൂമി 
െിേച്ച് പാെകപ്പടുത്തുന്നതുയം വിത്തുവിതയ്ക്കുന്നതുയം ഞാറനടുന്നതുകമ
ല്ലായം ൊാവസ്യ്കനുഗുണമായിട്ടാണ്ച്. ഋതുവിജ്ാനമനുേരിച്ചു
മാത്സമ കൃഷി നടതോന് െഴിയൂ. ഇതുതകന്നയസല്ല മനുഷ്േധീവിത
തേില് സ്തധീക്കുയം േയംഭവിക്കുന്നത്ച്. ഋതുമതിയായാല് മാത്സമ സ്തധീക്്ച് 
അടുതേ തമുറകയ േനിപ്പിക്ാന് െഴിയൂ. പ്രകൃതിയുകട വേ്ൊയം 
സപാകയാണ്ച് മനുഷ്ന്ച് പുതുതമുറയുകട വരവികന് ആഹ്ാദൊയം. 
സ്തധീകയ േയം�ന്ധിചിടസതോേയം യൗവ്വനമാണ്ച് അവളുകട വേ്ൊയം. 

സസ്യ�തോദതിെള് -- പോരതിസ്തിതതിെ-സ്തീവോദവീക്ഷണം
നാസടാടിേയംസ്കൃതിയിക വൃക്ാരാധന സനാക്കുെ. ഓസരാരുതേരുയം 

അവരവരുകട നക്ത്വൃക്ങ്ങള് നട്ടുവേര്തേി േയംരക്ിക്കുെകയന്നത്ച് 
പ്രാെധീനൊയംമുതല്ക്കുതകന്നയുള്ള ആശയമാണ്ച്. ഇത്ച് തിെച്ചുകമാരു 
അന്ധവിശ്വാേമല്ല. മയാേമാേതേിക ഏകതങ്ിലുകമാരു നക്
ത്തേില് ആണസല്ലാ എല്ലാവ്ക്തിെളുയം േനിക്കുെ. അത്യുയം വൃക്
വതേെള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുെകയന്നത്ച് എന്തുകൊണ്ടുയം പരിസ്ിതിേയം
രക്ണതേികന് ആക്യം കൂട്ടുന്നു. വൃക്ങ്ങേില് െിതികന െി്യുകട 
പ്രതധീെമായി െണക്ാക്കുന്നു. സ�ാധിവൃക്കമന്നത്ച് ഒരു ജ്ാനവൃക്
മാണ്ച്. അഗ്ിപുരാണതേിക വൃക്കതേ േയം�ന്ധിച ഒരു പരാമര്ശയം 
എത് അര്ത്ഥവതോണ്ച്! “പത്തു െിണറെള്ക്്ച് തു്മാണ്ച് ഒരു കുേയം. 
പത്തുകുേങ്ങള്ക്്ച് തു്മാണ്ച് ഒരു തടാെയം. പത്തു തടാെതേിനു 
തു്മാണ്ച് ഒരു പുത്ന്. പത്തു പുത്ന്മാര്ക്കു തു്മാണ്ച് ഒരു വൃക്യം” 
എന്നത്ച്. 

ൊവെകേ േയംരക്ിക്കുെകയന്നത്ച് കുടുയം�ങ്ങള് േയംരക്ിക്കപ്പ
ടുെകയന്ന ആശയതേിധിഷ്ിതമാണ്ച്. വൃക്ാരാധനയില്നിന്നാണ്ച് 
ൊവെളുകട ഉത്ഭവയം. വൃക്താദിെള് േമൃദ്മായി വേരുന്ന സുഖശധീ
തേമായ മരസതോപ്െള് പ സദവതമാരുകടയുയം േസങ്തങ്ങോണ്ച്. 
ഇവ നിരധീക്ിക്കുസമ്പാള് കുടുയം�േയംരക്ണവയം പരിസ്ിതിേയംരക്
ണവയം ഒരുസപാക പ്രാധാന്മുള്ളതാകണന്നു വ്ക്തമാവയം. ആവാേവ്
വസ്കയക്കുറിച്ചുള്ള ദധീര്ഘവധീക്ണമാണ്ച് ൊവെകേ േയംരക്ിക്ാന് 
മനുഷ്കന പ്രാപ്തനാക്ിയത്ച്. 
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ഉപസംഹോരം 
ഒറ്വവസക്ാല് വിപ്വതേികന് വക്താവായ ഫുക്കുസവാക്യുകട 

അഭിപ്രായതേില് ഓസരാ വിത്തുയം ഓസരാ ശില്പങ്ങോണ്ച്. ഒരു കെറിയ 
വിതേില്നിന്നാണസല്ലാ ഒരു മഹാവൃക്മുണ്ാകുന്നത്ച്. ആ വൃക്യം 
കവള്ളവയം വേവയം േ്വധീെരിച്ച് നല്ല വിത്തുെളുയം �ങ്ങളുയം പുറകപ്പടുവി
ക്കുന്നു. അതുസപാകതകന്ന സ്തധീക്കുയം നല്ല തമുറകയ സൃഷ്ിക്കുന്നതിന്ച് 
അനുകൂ ോഹെര്ങ്ങള് ആവശ്മാണ്ച്. 

പ്രേനനതേികന് പ്രഭവസെന്ദ്രയം സ്തധീയാണ്ച്. വരുയംതമുറയുകട നി
നില്പിനുള്ള വിഭവങ്ങളുകട പ്രഭവസെന്ദ്രയം പ്രകൃതിയുയം. ഉര്വ്വരതയുകട മുഖ്
െിഹ്നമാണ്ച് സ്തധീത്വതേികന്യുയം പ്രകൃതിയുകടയുയം ഈ േമാനേ്വഭാവയം. 
മണ്ണികന നശിപ്പിക്കുെയുയം കപണ്ണികന നശിപ്പിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നത്ച് 
േയംസ്ാരതേികന് അടിതേറ നശിപ്പിക്ാണ്ച്. മണ്ണികന്യുയം കപണ്ണി
കന്യുയം േയംരക്ണതേിന്ച് ഒരുസപാക പ്രാധാന്യം നസല്ണ്തികന് 
ആവശ്െത നമ്മുകട തായ്ച് സവരായ നാസടാടിേയംസ്കൃതിയുകട സൂക്ഷ്മ
വിശെനതേിലൂകട വ്ക്തമാകുന്നു. ഇതേരതേില് നാസടാടിേയംസ്കൃ
തിയിലുടനധീേയം പാരിസ്ിതിെ-സ്തധീവാദ ദര്ശനങ്ങള് ഇഴസെര്ന്നുെി
ടക്കുന്നുണ്്ച്.
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കൊടുങ്ങല്ലൂര്
Email: speaktosherin@yahoo.com



നോെന് െ�ോപോരമ്പര്യം  
— പൂരക്െതിയതില്

ആമുഖം
ോമാന് േനങ്ങളുകട േധീവിതേയംസ്ാരങ്ങകേക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ാന

കമന്ന നിയില് വേര്ന്നുവന്ന ഒരു പാരമ്പര് ശാസ്തമാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര്. 
ഒരു േനതയുകട മൂ്ാവസ�ാധതേികന്യുയം, േൗന്ര്ാത്മെതയുകടയുയം 
വനതിെമായ മാതൃെയുകട സൂെനയാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര്. നാടന് േയംസ്ാ
രതേികന് അപഗ്ഥനമാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് പഠനതേിലൂകട നടക്കുന്നത്ച്. 
പാരമ്പര്തോല് �ന്ധിതവയം പാരമ്പര് വഴിക്്ച് േയംക്മണയം കെയ്യ
കപ്പടുന്നതുമായ പാരമ്പര് േയംസ്ാരമാണ്ച് നാടന് േയംസ്ാരയം. ഭൂതൊ 
പാര്മ്പര്ങ്ങകേ വര്തേമാനൊതേിസയ്ക്ച് നയിക്കുന്ന ൊതേികന് 
മാറന്ന പരിസ്ിതിെേിസയ്ക്ച് മാറ്മില്ലാകത േ്വയയം കപാരുതേകപ്പട്ടു 
സെരുന്ന േേധീവശക്തിയാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം നകമ്മ 
സ�ാദ്്കപ്പടുത്തുന്നത്ച്.

ഫ�ോെ് ഫ�ോര് - സോമോന്യ സ്വഭോവം
സ�ാെ്ച് സാര്, േമൂഹതേികന് േമ്പത്തുയം േയംഭാവനയുമാണ്ച്. തമുറ

െോയി വെമാറി വരുന്ന േമൂഹതേികന് കൂട്ടായ്മയാണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര്. 
ഒരു േമൂഹതേികന്സയാ ഒരു സദശതേികന്സയാ പാരമ്പര് േയംസ്ാര
കതേ മകറ്ാരു പ്രസദശതേികന്സയാ, േമൂഹതേികന്സയാ പാരമ്പര്
തേില് നിന്ന്ച് സവര്തിരിച്ച് നിര്ത്തുന്നത്ച് ആവിഷ്കരണ രധീതിയിലുള്ള 
വ്ത്ാേമാണ്ച്. വസ്തുവിസനക്ാള് അതികന് രധീതിയ്കാണ്ച് പ്രാധാന്യം. 
നാസടാടി വിജ്ാനതേികന് മുഖമുദ്െോണ്ച് ാേിത്വയം ആത്മാര്ത്ഥ
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തയുയം; കൃത്തെളുകടയുയം ോസങ്തിെ േടിതെളുകടയുയം കെട്ടുപാടുെ
േില് നിന്ന്ച് അവ അെന്നിരിയ്ക്കുയം. 

നാടന് വഴക്ങ്ങള് എന്നത്ച് ോഹിത്സമാ െസയാ ആവായം. 
നാടന് വിശ്വാേങ്ങള്, ആൊരങ്ങള്, അന്ധവിശ്വാേങ്ങള്, ആരാധ
ന,അനുഷ്ാനയം, ഉല്േവയം, മതപരമായ െടങ്ങുെള്, നാടന് െേിെള്, 
വിസനാദങ്ങള് എന്നിവയുയം സ�ാെ്ച് സാറില് ഉള്കപ്പടുന്നു. 

നോെന് െ�െളുകെ ആവതിര്ഭോവം 
ഒരു രയംഗത്തുയം പ്രസത്െ പരിശധീനയം ഇല്ലാതേവരായിരുന്നു പ്രാെധീന 

ഗ്ാമധീണ േനത. വദനയംദിന േധീവിതതേില് നിന്ന്ച് ആര്ജിക്കുവാന് 
െഴിഞ്ഞ അനുഭവജ്ാനയം ബുദ്ിപരമായ വേര്ചയുകട അസ്ിവാര
മായി മാറാന് തുടങ്ങിയസതാകട അവരുകട ഭാവനയ്ക്ച് വിശാത ഏറിവ
രിെയുയം, ആ സമഖയില് പ നൂതന ആശയങ്ങളുയം സവരൂന്നാന് ആരയം
ഭിക്കുെയുയം കെയ്തു. േധീവിതയം എന്ന അവസ്യുകട വിവിധ വശങ്ങകേ 
േയം�ന്ധിച വിശെനവയം അനുഭവജ്ാനവയം തമ്മിലുള്ള കുടിസച
രല്, പ നവാനുഭൂതിെള്ക്കുയം െേകമാരുക്ി. ഇവയ്ക്ച് രൂപയം കൊടു
ക്ാനുള്ള ശ്മമാണ്ച് പിന്നധീട്ച് നടന്നത്ച്. േിവിതതേികന് അസഭദ്ഘട
െങ്ങോയ വിശ്ാ്ി, വിസനാദയം, നിത്വൃതേി, വിവാഹയം,ശവദാഹയം 
തുടങ്ങിയ ോമൂഹ്െടങ്ങുെസോട്ച് സമല്പ്പറഞ്ഞ രൂപങ്ങകേ പൂര്വ്വിെര് 
�ന്ധകപ്പടുതേി. ഇങ്ങകന രൂപയംകൊണ് അവ്ക്തമധുരമായ അങ്ാര 
സൃഷ്ിെോണ്ച് നാടന്െെള് എന്ന സപരില് അറിഞ്ഞുവരുന്നത്ച്.

ആടലുയം പാടലുയം േ്വായതേയമാക്ിയ പ്രാെധീന മനുഷര് ആദ്യം 
ഗാനകതേയുയം നൃതേകതേയുയം പരസ്പരയം �ന്ധിപ്പിക്കുെയാണ്ച് കെയ്തത്ച്. 
നൃതേഗാനങ്ങളുകട േസമ്മേനയം ൊയിൊദ്്വാനതേികന് ക്ധീണയം ഘൂ
െരിക്കുെയുയം, വിശ്മസവേെകേ കുടുതല് ഉല്ലാേപ്രദമാക്കുെയുയം കെയ്തു. 
ഭയസതോകടയാകണങ്ിലുയം അവര് പ്രകൃതികയ ആരാധിയ്കാന് തുടങ്ങി. 
അനുഷ്ാനെെകേന്ന നാടന് ൊവിഭാഗതേികന് ഉത്ഭവയം ഇങ്ങ
കനയാണ്ച്. മതയം, കതാഴില്, അനുഷ്ാനയം, ആൊരയം, ോമൂഹ്ഘടന, 
ഋതുസഭദയം, വിേകവടുപ്പ്ച് എന്നിങ്ങകന േധീവിതവമായി �ന്ധകപ്പട്ട എല്ലാ 
സമഖെകേയുയം സ്പര്ശിച്ചു കൊണ്ാണ്ച് ഈ ൊരൂപങ്ങള് ഇവികട 
നിനിന്നത്ച്. കതയ്യയം, തിറ, മുടിസയറ്്ച്, സവെേി, പൂരക്േി, േര്പ്പയം
തുള്ളല്, സതാല്പാവക്കൂതേ്ച്, മുടിയാട്ടയം, ൊക്ാരിശ്ിനാടെയം, പടയണി 
തുടങ്ങിയ നാടന് ൊരൂപങ്ങള് പരിസശാധിചാല് ഇക്ാര്യം 
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വ്ക്തമാകുയം. ഇതില് പൂരക്േിയുകട നാടന്ൊപാരമ്പര്യം ആണ്ച് 
ഈ പ്ര�ന്ധയം െര്ചകെയ്യുന്നത്ച്. 

പൂരക്െതി - പുരോവൃത്ം.
പൂരക്േിയുകട ആഗമനവമായി നിവിലുള്ള പുരാവൃതേയം ൊമദഹ

നവമായി �ന്ധകപ്പട്ടതാണ്ച്. ശിവകന് മൂന്നായം തൃക്ണ്ണില് ൊമന് ദഹി
ചസതാകട സാെതേില് ൊമവിൊരയം ഇല്ലാതായതുകൊണ്്ച് സാെയം 
മുഴുവനുയം ദുഃഖതേിാണ്ടുകവന്നുയം വെത്മാേ ആദിത്കന വിഷ്ണുവായി 
ആരാധികചന്നുയം അങ്ങകന വിഷ്ണുവികന് അനുഗ്ഹ�മായി ൊമന് 
ശ്ധീകൃഷ്ണകന് പുത്ന് പ്രദയുമ്നനായി േനിച്ചുകവന്നുമാണ്ച് െഥ. ൊമകന് 
പുനര്ജനിയില് ആഹ്ാദഭരിതരായ ദ്വാരെയിക സഗാപിെമാര് 
ആടിയ നൃതേമാണ്ച് പില്ക്ാതേ്ച് പൂരക്േിയായതകത്. ആദിയില് 
സ്തധീനൃതേമായിരുകന്നങ്ിലുയം പില്ക്ാതേ്ച് പുരുഷ നൃതേമാകയന്നുയം 
പരമ്പരയാ പറഞ്ഞുവരുന്നു.

പൂരക്േിയ്ക്ച് ൊയിെകമന്ന സപാക വാെിെമായ ഒരു തയം 
കൂടിയുണ്്ച്. ഇന്ന്ച് നായം പൂരക്േിയില് സെട്ടുവരുന്ന പാട്ടുെള്ക്്ച് ഭാഷാ
പരമായി ഏകറ പഴക്യം െല്പിക്ാന് നിവൃതേിയില്ല. ഒരു േധീവല് 
പ്രസ്ാനയം എന്ന നിയില് നിര്രമായ മാറ്യം െേിയിലുയം പാട്ടിലുകമാ
കക് വന്നുകൊണ്ിരിക്കുന്നുകവന്നതാണ്ച് േത്യം. എന്നാല് ഇങ്ങകന 
രയംഗപ്രേക്തി നഷ്കപ്പട്ട പാട്ടുെള് െി തറവാടുെേില് താേിസയാ
െേില് മയങ്ങിക്ിടക്കുന്നതായി െി ഗസവഷെര് െകണ്തേിയിട്ടു
ണ്്ച്. അവയില്  പതിലുയം തമിഴ്ച് േ്വാധധീനമുള്ളതായുയം കവേികപ്പടുന്നു. 
അസപ്പാള് പൂരക്േിയുകട ആദിരൂപയം തമിഴെതോകെ സതടുെ ആവശ്
മായിവരുന്നു.

സഗാപിൊനൃതേയം പൂരക്േിയായി പരിണമിച്ചുകവന്നാണസല്ലാ 
നമ്മുകട പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാേയം. തമിഴിക പ്മഹാൊവ്ങ്ങ
േില്കപ്പട്ട െിപ്പതിൊരതേിലുമുണ്്ച് സഗാപിൊനൃതേയം. െിപ്പതിൊ
രതേികന് മയാേവ്ാഖ്ാനതേില് പതിസനഴാമകതേ ഗാഥയ്ക്ച് നല്െി
യിരിക്കുന്ന ശധീര്ഷെയം ‘സഗാപിൊനൃതേയം’ (ആയ്ിയാര് കുരവവ) 
എന്നാണ്ച്. േയംഘൊതേ്ച്  ‘കുരവവകൂതേ്ച് ’ എന്ന നൃതേയം തമിഴെതേ്ച് 
നിന്നിരുന്നു. ഇത്ച് ൊക്മതേില് പുരുഷന്മാര്ക്്ച് കെല്ലുെയുയം, കുരവ
മാത്യം തങ്ങളുസടതായി നിനിര്ത്തുെയുയം കെയ്തിരിക്ണയം. ഇങ്ങകന 
പൂരക്േിയുകട പ്രാരഭ�ിന്ദു ‘ആയ്ിയാര്കുരവവ’ ആൊനുള്ള ോദ്്ത 
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വേകര കൂടുതാണ്ച്. എന്നാല് സെരേതേികന് െേരി വപതൃെവയം 
മണിയാണി - തിയ്യ േമുദായങ്ങളുകട നിഷ്സയാടുകൂടിയ പരിെരണവയം 
അതികന പാകട മാറ്ിക്ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ച്. െണ്ണങ്ങാട്ടു ഭഗവതിയ്ക്ച് മുചിസാ
ട്ടുഭഗവതിയുകട ‘വയംഭാഗയം’ നല്െിയിട്ടുള്ള മുചിസാടുെേില് പൂരക്േി 
െേിക്കുന്നത്ച് മണിയാണിമാര് തകന്ന സവണകമന്നത്ച് ശ്സദ്യമായ ഒരു 
വസ്തുതയാണ്ച്.

സോമുദോയതിെ - സോംസ്ോരതിെ പശ്ോത്�ം
െേിയുയം, െയുയം, ശാസ്തവയം, നാടെവയം, െേരിമുറയുയം, വിസനാദവയം, 

ആഹാര്വയം, അനുഷ്ാനവയം തുടങ്ങി വ്ത്സ്ത ോയംസ്ാരിെമു്
ങ്ങള് േമഞ്േമായി െര്ന്ന ഒരു നാടന് ൊരൂപമാണ്ച് പൂരക്േി. 
മണിയാണി, തധീയര്, െമ്മാേര്, ൊിയര്, മുെയര് എന്നധീ േമുദയ
ക്ാരാണ്ച് പൂരക്േിയില് ഏര്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്ച്. മണിയാണിമാര്ക്കുയം 
തിയ്യര്ക്കുമാണ്ച് ഈ ൊപാരമ്പര്യം കുടുതായുള്ളത്ച്. യാദവവയംശ
പാരമ്പര്മുള്ളവരാണ്ച് മണിയാണിമാകരന്നുയം യാദവനൃതേതേികന്യുയം 
രാേക്ധീഡയുകടയുയം അനുസ്രണമാണ്ച് പൂരക്േികയന്നുയം അതിനാല് 
മണിയാണിമാര്ക്ാണ്ച് അതിന്ച് അധിൊരയം എന്നുയം ആണ്ച് അവരുകട 
വിശ്വാേയം. പൂരക്േിയുകട ഉദയൊയം കതാസട്ട മണിയാണിമാര് 
അതില് ഏര്കപ്പട്ടിരുന്നുകവന്ന്ച് െരുതുന്നതില് കതറ്ില്ല. വന്നസ്തു
തിെളുയം പൂരമായുമാണസല്ലാ പൂരക്േിയുകട അനുഷ്ാനപ്രധാനമായ 
മുഖ്ഭാഗയം. ഈ രയംഗങ്ങേില് നാരായണസ്തുതിപരമായ പാട്ടുെോണ്ച് 
രയംഗതേ്ച് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്ച്. എന്നാല് ഈ െകയ സവണ്വിധയം 
വേര്തേികക്ാണ്ടുവരാന് മണിയാണിെള് ശ്മിചില്ല. ൊയിൊഭ്ാേ 
പ്രധാനമായ െി െേിെളുയം വശവപുരാവൃതേ �ദ്മായ രയംഗങ്ങളുയം 
പൂരക്േിയില് േയംവിധാനയം കെയ്യകപ്പട്ടതുയം, കുടുതല് വെതന്വയം 
ഉള്ളതായി പൂരക്േി പരിസപാഷിപ്പിക്കപ്പട്ടതുയം തിയ്യേമുദായക്ാ
രുകട പരിശ്മ�മായിട്ടാണ്ച്. ‘മറത്തുെേി’ എകന്നാരു ഭാഗയം ഏര്കപ്പ
ടുതേിയതുയം തിയ്യേമുദായക്ാരാണ്ച്. ഉതേരസെരേതേിക എല്ലാേമു
ദായക്ാരുകട ൊവെേിലുയം പൂരക്േി പതിവില്ല.

െെരതിയം പൂരക്െതിയം
െേരി പാരമ്പര്വമായി പൂരക്േിയ്ക്കുള്ള �ന്ധയം അനിസഷദ്്

മാണ്ച്. ശാരധീരിെമായ അഭ്ാേവയം കമകയ്യാതുക്വയം ഭിചാല് 
മാത്സമ പൂരക്േിയിക വിവിധ രയംഗങ്ങള് ആടാന് െഴിയൂ. െേരി
ക്കുറപ്പന്മാരുകട സവഷവിധാനയം തകന്നയാണ്ച് പൂരക്േിപണിയ്കന്മാരുയം 
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ധരിയ്ക്കുന്നത്ച്. പട്ടുടുപ്യം ഉറമാല്കക്ട്ടുയം ഇതികന് പ്രസത്െതെോണ്ച്. 
അങ്സചസൊകന് പുറപ്പാടാകണന്ന്ച് സതാന്നുയം അവരുകട സവഷവിധാനയം 
െണ്ാല്. വന്െേിയുയം മറ്റുയം അവതരിപ്പിക്ണകമങ്ില് കമയ്ച് വഴക്വയം 
അഭ്ാേവയം േിദ്ിചിരിക്ണയം. വന്െേി തുടങ്ങുന്നതിന്ച് മുന്പ്ച് എണ്ണ
കൊടുക്കുന്ന െടങ്ങുണ്്ച്. അത്ച് ശരധീരതേില് സതയ്കണയം. െേരി അഭ്ാ
േിെളുകട കമഴുക്ിസനാട്ച് േദൃശമായ െര്മ്മമാണിത്ച്. പൂരക്േിയില് 
അങ്യം, പട എന്നധീ രയംഗങ്ങള് ഉദയയം കെയ്തതുതകന്ന െേരിമുറയുകട പ്രാ
ധാന്കതേയാണ്ച് വ്ക്തമാക്കുന്നത്ച്. അടവെളുയം, ചുവടുെളുയം പൂരക്േി 
ഉള്കക്ാണ്ത്ച് െേരിേയംസ്ാരതേില് നിന്നുമാണ്ച്.

പുറപപ്പ്ില് വദവതേറയുണ്ാക്ി പൂരക്േിപ്പണിക്ര് പൂേ 
നടതോറണ്്ച്. െേരിെേിക വദവതേറെളുകട േങ്ല്പയം ഇതിനുകണ്
ന്ന്ച് െരുതണയം. െേിക്ാരുകട പരധീശിനസ്ാനമായ പുറപ്പ്ല് 
താല്ക്കാിെമായ െേരിയുകട �മാണ്ച്  കെയ്യുന്നത്ച്. ൊയിൊഭ്ാേ 
പ്രധാനമായ ഒരു ൊപ്രെടനമാണ്ച് പൂരക്േികയന്നതില് പക്ാ്
രമില്ല. ഇത്ച് സപ്രക്െരുകട െണ്യം ൊതുയം െവരുന്ന ഒരു ൊരൂപയം 
തകന്നയാണ്ച്. ‘ഇത്ച് അറപതേിനാ്ച് െെേില് ഉള്കപ്പടുെയികല്ല
ങ്ില് അറപതേ്ാമകതാന്നുണ്ാക്ി’ അതില്സചര്ക്ണകമന്ന്ച് 
മൂര്സക്ാതേ്ച് കുമാരന് അഭിപ്രായകപ്പട്ടിട്ടുണ്്ച്.

പൂരക്െതി അനുഷ്ോനവം വതിഫനോദവം
പൂരക്േി ഒരു അനുഷ്ാന െയാകണങ്ിലുയം അതിക എല്ലാ 

രയംഗങ്ങളുയം അനുഷ്ാന �ദ്മല്ല. സ്തുതിയുയം വന്നവയം പൂരമായുയം 
അനുഷ്ാന പ്രധാനങ്ങോണ്ച്. ഗണപതി, േരേ്വതി,ശ്ധീകൃഷ്ണന് എന്നി
വകരക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതി മയംഗോെരണമാണ്ച്.

ദധീപവന്ന, ഇഷ് സദവതാ വന്ന എന്നിവയുയം പ്രധാനമാണ്ച്. മൂമായ 
ഈ വന്നയ്ക്ച് പുറകമ നവവന്നയുയം, നവാക്ര വന്നയുമുണ്്ച്. ആൊ
ര്വന്ന, അണ്ഡേവന്ന, അരങ്ങുവന്ന, വിതാനവന്ന, ദിെ്ച് വന്ന, 
സാെവന്ന, പൂതവന്ന, സ്തുതിവന്ന എന്നിവയാണ്ച് നവവന്ന. െി 
ൊവെേില് ഈ വന്നയുകട പ്രേക്തിയുയം, പ്രാധാന്വയം വ്ക്തമാകുന്ന 
വന്നശാസ്തയം അവതരിപ്പിയ്കാറണ്്ച്.

പൂരമോ�
വന്നെള്ക്കുസശഷയം പൂരക്േിയിക െേിെള് ആരയംഭിക്കുന്നത്ച് 

പൂരമാസയാടുകൂടിയാണ്ച്. പൂരമായാണ്ച് പൂരക്േിയ്ക്ച് അടിസ്ാന
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മായി വര്തേിയ്ക്കുന്നത്ച്. പൂരനടനമാണിത്ച്. പതികനട്ടുനിറയം െേിയാണ്ച് 
പൂരമാ. നിറയം എന്ന പദയം കൊണ്്ച് വിവക്ിയ്ക്കുന്നത്ച് പാട്ടുെളുകട 
രധീതിയാണ്ച്. പൂരമാ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്ച് മുമ്പ്ച് അരങ്ങുശാസ്തങ്ങള് 
കൊല്ലി അവതരിപ്പിക്ാറണ്്ച്.

പൂരക്േിയിക നാടെങ്ങള് തിെച്ചുയം അനുഷ്ാന�ദ്മല്ല. 
വിസനാദവയം, വിജ്ാനവയം നല്കുന്നവയാണ്ച് പൂരക്േിയിക ഹൃദ
യാവര്ജെങ്ങോയ രയംഗങ്ങള്. ശിവപാര്വ്വതി നൃതേ േങ്ല്പമാണ്ച് 
വശവനാടെയം, ശക്തി നാടെയം എന്നിവയിലൂകട അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ച്.

മറുത്െെതി
പൂരക്േി പ്രാസയണ മറത്തുെേിയായിട്ടാണ്ച് അവതരിപ്പിച്ചുസപാ

രുന്നത്ച്. രണ്ടു േയംഘക്ാര്ക്കുയം അവരുകട െഴിവെള് മത്സരബുദ്്ാ 
പ്രെടിപ്പിയ്കാന് മറത്തുെേിയിലൂകട ോധിക്കുന്നു. െേി നടക്കുന്ന 
ൊവിക േയംഘമാണ്ച് ആദ്യം െേിസയ്കണ്ത്ച്. ‘മുന്െേി’ അവര്ക്ാണ്ച്. 
അതിഥിേയംഘയം ‘പിന്െേി’ക്ാരാണ്ച്. പൂരക്േി മറത്തുെേിയായി 
അവതരിപ്പിയ്ക്കുസമ്പാള് ഇരു േയംഘതേികയുയം െേിക്ാര് സെര്ന്നുെേി
ചാണ്ച് െേി അവോനിപ്പിയ്ക്കുെ.

ആണ്ം പള്ം
പൂരക്േിയുകട േമാപനദിനമായ പൂരയംനാേില് രാവിക അവതരി

പ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്ച് ആണ്്ച്,പള്ള്ച് എന്നധീ െേിെള്. വന്നയുയം, പൂരമായുയം 
െഴിഞ്ഞസശഷമാണ്ച് ഇത്ച് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്ച്. ശിവനുയം, പാര്വ്വതിയുയം 
ആണ്രുകടയുയം, ആണ്ിചിയുകടയുയം സവഷയം പൂണ്്ച് ഭിക്ാടനയം നടത്തു
ന്നതാണ്ച് ആണ്്ച്. ശിവ - പാര്വ്വതിമാര് പള്ളകന്യുയം, പള്ളതേിയു
കടയുയം സവഷതേില് െ്ഷിപ്പണിയില് ഏര്കപ്പടുന്നതാണ്ച് പള്ളികന് 
പശ്ചാതേയം. കൃഷിപ്പണിയില് ഏര്കപ്പടുന്ന പള്ളകന്യുയം പള്ളിയുകട
യുയം െിത്യം േന്മി-കുടിയാന് വ്വസ്യുകട ഒരു െിത്മായി ൊണാന് 
െഴിയുയം. 

പൂരക്േിയുകട നാടന് ൊപാരമ്പര്മാണ്ച് ഈ പ്ര�ന്ധതേിലൂകട 
അസന്വഷിച്ച് െകണ്തോന് ശ്മിചത്ച്. പരമ്പാരഗത േയംസ്ാരതേികന് 
മൂസസ്ാത്ായ നാടന്െെേില് ശ്സദ്യമാണ്ച് പൂരക്േി. ഉതേര
സെരേതേിക ൊവെേില് പൂരസവ നടതേി വരുന്നത്ച് മധീനമാേതേി
ാണ്ച്. പൂവിട്ട്ച് ൊമകന പൂേിയ്ക്കുന്ന ഈ േങ്ല്പയം േമുദായസഭദകമസന് 
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എല്ലാഹിന്ദുക്ളുയം നടതേിവരുന്നു. ോമൂഹിെവയം, വിസനാദപരവയം, 
അനുഷ്ാനപരവയം ോമുദായിെവമായ നാടന്പാരമ്പര്യം പൂരക്േി
യില് നമുക്്ച് ൊണാന് െഴിയുയം. സെരേതേികന് തനത്ച് ആസയാധന 
പാരമ്പര്മുറയായ െേരിയുകട േ്വാധധീനയം ഈ ൊരൂപതേികന് 
മുഖമുദ്യാണ്ച്. െേി എന്ന്ച് സെര്ന്നുവരുന്ന നാടന് ൊരൂപങ്ങകേ
ല്ലായം വിസനാദതേിനുയം നൃതേതേിനുയം പ്രാധാന്യം നല്കുന്നവയാണ്ച്. 
ഇത്ച് പൂരക്േിയുകട ൊര്തേിലുയം ശരിയാണ്ച്. ൊര്ഷിെവൃതേിയുകട 
പരാമര്ശയം വരുന്ന പള്ള്ച് എന്നഭാഗതേ്ച് സെരേതേികന് തനതായ 
കൃഷിരധീതിയാണ്ച് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്ച്. മറ്്ച് നാടന് ൊരൂപങ്ങേില് 
എന്നസപാക നാടന് പരാമര്ശങ്ങളുയം പുരാവൃതേങ്ങളുയം പൂരക്േിയിലുയം 
പരാമര്ശിയ്കകപ്പടുന്നു. െേരിവിദ്കയ െഹതേിനുയം ശക്തിപരധീക്ണ
തേിനുയം ഉപസയാഗിക്ാകത ഒരു ൊവിദ്യായി വേര്തേികയടുക്കുെ
യാണ്ച് പൂരക്േിയില് കെയ്തിരിക്കുന്നത്ച്. സെരേധീയ േയംസ്ാരതേികന് 
തുടിപ്െള് ൊത്തുസൂക്ിക്കുന്ന നാടന്െെള് ഇന്ന്ച് വിസ്മൃതിയില് 
യിച്ചു കൊണ്ിരിക്കുെയാണ്ച്. ആധുനിെ േമൂഹയം പരിഷ്കാരതേികന് 
പരിസവഷതേില് പഴമയുകട േയംഭാവനെള് തിേക്യം കുറഞ്ഞ നാണയ
ങ്ങോയി െരുതുന്നുണ്്ച്. എന്നാല് ഒരു രയംഗത്തുയം പ്രസത്െ പ്രാവധീണ്യം 
സനടിയിട്ടുണ്ായിരുന്നില്ലാതേ പ്രാെധീന േനത നമുക്്ച് നല്െിയ അമൂ
്നിധിെോണ്ച് നമ്മുകട നാടന് െെള് എന്ന്ച് നായം ഓര്ക്ണയം. 
ഇന്ന്ച് നായം സതാേിസറ്ി നടക്കുന്ന ക്ാ്ിക്്ച് െെള്കക്ല്ലായം 
അടിസ്ാനയം ഈ നാടന് ൊരൂപങ്ങോണ്ച്. പുരാവൃതേങ്ങള്, െേരി, 
നാടന് േയംഗധീതയം, നൃതേയം, പ്രകൃതി, ൊര്ഷിെവൃതേി തുടങ്ങിയ എല്ലാ 
നാടന് പാരമ്പര്ങ്ങളുയം ഇഴുെിസചര്ന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാടന് െയാണ്ച് 
പൂരക്േി. അനുഷ്ാനവയം വിസനാദവയം ഇതില് ഒരുമിച്ച് സെര്ന്നിരിക്കു
ന്നു. സഗാത്േയംസ്ാരയം നമുക്്ച് നല്െിയ ഈ പാരമ്പര്െെള് െചവട
വത്ച്െ രിയ്കാകത അവകയ േയംരക്ിക്ാനുള്ള ചുമത ഓസരാ മയാേി
യ്ക്കുയം ഉണ്്ച്. യുവേസനാത്സവസവദിെേില് മാത്യം ഒതുസങ്ങണ് ഒരുെയല്ല 
പൂരക്േി. നമ്മുകട പ്രാക്തന േയംസ്ാരതേികന് ഭിന്നമുഖങ്ങള് ഈ ൊ
രൂപതേിലുണ്്ച്. ഇതിനുള്ളിക നാടന് ൊപാരമ്പര്യം വരുയംതമുറയി
സയ്ക്ച് നമുക്്ച് പെര്ന്നു നല്ൊന് െഴിയണയം. 
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പൂരക്െതിപ്ോട്െള്

െോമദഹനം
‘തരുണിമാര് ഞങ്ങള്കക്ല്ലായം
േ്ാപയം വേര്ന്നു നാഥാ
പുതുമര്ശരന് മുമ്പില്
പുനത്തു നധീ തരിെ’

പൂരഫവ�
‘ധീ പൂണ്വകരല്ലാരുയം
ൊിസമയ്ക്കുന്നൊയം
ൊേിന്ധീ തധീകര നിന്നു 
െേി തുടര്ന്നച്ചുതന് താന്’
‘കൊണ്ല്സനര്വര്ണ്ണന് നല്ല
സൊമേെന്നി തന്ന
െണ്ടു വെസയറ് സവ - 
ക്േിെകേയനുേരിച്ചു
കൊണ്ല് വര്ണ്ണന് പഠിച്ചു
കൊകണ്ാരു പൂരസവ’

മറുത്െെതി
‘പ്രാണ സനേഹിതാ സഹ, ത്വദധീയ വദനയം 
ൊണായകതന് ഭാഗ്കമ-
സ്ണാങ്ന് നിേമണ്ഡതേിലുദയയം
കെയ്താിതികന്നാക്കുസമാ
ൊണ്മാന് വാ് കപരുത്തു ഞാന് �ഹുവിധയം
വാസണനതുയം ോദ്്മായ്ച്
സവണയം നമ്മിനയംഗ േൗഷ്വരദാ-
സടാപയം േസഖ, വന്നു ഞാന്.’

‘അരങ്ങെയം �ാെസരാടു സെര്ന്നു
േസഖ ഭവാന് വന്നതു േൗഖ്മസത്
മസനാഹരയം പൂരമസഹാത്സവകതേ 
പുെഴ്ത്തുവാന് മയംഗേസമെിസടണയം’.
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വന്െെതി
‘അതേിയണി്രനുയം മമാതുമായ്ച്
ആനസവഷയം പൂണ്ൊനനയം തന്നിസ
പതേിസയാകട നടന്നുസള്ളാരു ൊതേ്ച്
പാരില് �വാനായുണ്ാകയാരു മെന്
മതേഗേമുഖകമാതേ വിനായെന്
മാസാെര്ക്ാനന്മായ പരയംകപാരുള്,’

ആണ്്
‘എകന്ന െണകക് നധീയു-
മാണ്ിയാകയകന് കൂട 
കതരുവൂകട സപാെ നമ്മള്
സവണ്ടുയം െമയകമല്ലായം
കവസവ്വകറ പൂണ്ടുകൊള്െ’. 

‘ഈശനാകുയം നല്ലാണ്ാര്
െമഞ്ഞിവണ്ണയം വന്തുനിന്നാട
കപണ്സൊയം പൂണ്വോണധീ-
യവള് സപരിയണിത്തുനി്ാട 
ഗയംഗ തുളുേി മറിയ
നല്ല കെങ്നല് െകണ്ണാകന്നാേിയ’

പള്ള്
‘ൊവേക്രിമുഖന വത്തുപൂട്ടി
സമേസമറയം കെകങ്ാമ്പന ഇടത്തുപൂട്ടി 
അഴകുകള്ളാരാരിയന വത്തു പൂട്ടി
അതിനരികെ പുള്ളിമന ഇടത്തുപൂട്ടി
നധീനിറവന് നിടിയ കൊമ്പന വത്തുപൂട്ടി
സൊമകനന്ന കെറ കൊമ്പന വസമ പൂട്ടി
സൊമേനായം െരിമ്പന ഇടസമ പൂട്ടി
പുള്ളിയുള്ള വള്ളികക്ാമ്പന വസമ പൂട്ടി
പുി മുതുെന് മാേകക്ാമ്പന ഇടസമ പൂട്ടി’. 
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 ഫെരെത്തിക� 
നോഫെോെതിനോെെോവതരണങ്ങളും 

ആധുനതിെ നോെെോവതരണസഫകേതങ്ങളും
—അന്ോരോഷ്ട നോെഫെോത്സവകത് മുന്നതിര്ത്തി ഒരഫന്വഷണം

നാട്കതേ േയം�ന്ധിച ഏറ്വയം ആധുനിെമായ ൊഴ്ചപ്പാടുെളുയം 
അവതരണ േസങ്തങ്ങളുയം തകന്നയാണ്ച് സെരേതേിക നാസടാടി രയംഗാ
വതരണങ്ങേിസത്ച്. സാെനാടെസവദി അതികന് ആധുനിെധീെരണ
തേിനുയം ശക്തവയം വ്ത്സ്തവമായ അവതരണരധീതിെള്ക്കുയം െടകപ്പട്ടി
രിക്കുന്നത്ച് സെരേധീയ ക്ാേിെ്ച്  നാസടാടി രയംഗാവതരണങ്ങസോടാണ്ച്. 

2008 മുതല് തൃശ്ശൂരില്കവച്ചുനടക്കുന്ന അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊ
ത്സവതേിക നാടെങ്ങകേ വിശെനയംകെയ്തുകൊണ്്ച് അവയിക 
സെരേധീയ രയംഗാവതരണ െെളുകട േ്വാധധീനയം െകണ്ത്തുെയാണ്ച് 
ഈ പഠനയം കൊണ്ടുസദേശിക്കുന്നത്ച്. സാെ നാടെസവദിയുകട നവധീന 
െനങ്ങള് മയാേിക്്ച് പരിെയകപ്പടുത്തുെ എന്ന ഉസദേശ്സതോകട 
2008 മുതല് നടത്തുന്നതാണ്ച് അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊത്സവയം. െഴിഞ്ഞ 
ആറ്ച് വര്ഷമായി നടന്ന നാടസൊത്സവങ്ങേിലൂകട എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങ
േില് നിന്നുമുള്ള നാടെങ്ങള് തൃശൂരിക േയംഗധീത നാടെ അക്ാദമി 
അങ്ണതേില് അരസങ്ങറിക്ഴിഞ്ഞു. 

ഒന്നുയം രണ്ടുയം സാെ യുദ്ങ്ങളുയം ോമ്ാേ്ത്വവയം വ്ാവോയിെ മുത
ാേിതേവയം യന്ത്രവത്ച്െരണവയം സൃഷ്ിച േധീവിത േങ്ധീര്ണ്ണതെോണ്ച് 
നാടെസവദിയില് പുതുഭാഷകയ അനിവാര്മാക്ിയത്ച്. 18-ഉയം 19-ഉയം 
നൂറ്ാണ്ടുെേില് സമധാവിത്വയം സനടിയ റിയിസ്റ്റ്ച് േമധീപനയം േധീവിത 
േങ്ധീര്ണ്ണതെളുകട �പ്രദമായ ആശയാവിഷ്കാരതേിനുയം േയംസവദന
തേിനുയം മതിയാൊകത വന്നു.
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ഇരുപതായം നൂറ്ാണ്ികന് തുടക്തേില് തകന്ന റിയിേസതോ
ടുള്ള പ്രതിസഷധകമന്ന നിയില് േര്റിയിേയം, േിസമ്പാേിേയം, 
എക്്ച്പ്രഷനിേയം, അ�്ച് സേര്ഡിേയം, െയൂ�ിേയം, എക്ിസ്റ്റന്ഷ്
ിേയം തുടങ്ങിയ പരിെല്പനെള് വിവിധ തിസയറ്ര് പ്രസ്ാനങ്ങ
ള്ക്്ച് േന്മയംനല്െി. കബ്ഹ്ച്ത്ച് പറഞ്ഞു “യാഥാര്ത്ഥ്യം മാറികക്ാണ്ി
രിക്കുന്നു. അത്ച് പ്രതി�ിപ്പിക്ാന് ആവിഷ്കരണരധീതിയുയം മാറിസയ 
പറ്റൂ ” പുതിയ രയംഗഭാഷയ്ക്കുസവണ്ിയുള്ള ഇതേരയം അസന്വഷണങ്ങള്ക്്ച് 
മാര്ഗനിര്സദേശമായത്ച് അനുഷ്ാനെെളുയം ക്ാേിെ്ച്  േമ്പ്രദായങ്ങളു
മാണ്ച്. നമ്മുകട ക്ാേിെ്ച്  ൊരൂപമായ െഥെേിയുകട മുഖകതേഴുത്തുയം 
മുഖാഭിനയവയം സനത്ാഭിനയവയം ശിക്ണവയം െിട്ടവട്ടങ്ങളുയം ദരിദ്നാട
െസവദിയുകട ഉപജ്ാതാവായ സഗ്ാസട്ടാവിസ്ിസയയുയം ഒഡിന്തിസയ
റ്റികന് പ്രസണതാവായ യൂേിസനയം �ാര്�സയയുയം ഇന്ര്നാഷണല് 
തിയറ്ര് റിസേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ടികന് സ്ാപെനായ പധീറ്ര് ബ്രൂക്ിസന
യുയം പുതിയ രയംഗഭാഷ സൃഷ്ിക്ാന് േഹായിചിട്ടുണ്്ച്. “ഒന്നുമില്ലായ്മയി
ല്നിന്ന്ച് ഒന്നുയം ഉണ്ാകുന്നില്ല. പുതുമ പഴമയില് നിന്നാണ്ച് വരുന്നത്ച്. 
പസക് അതുകൊണ്്ച് അത്ച് പുതിയതായിരിക്കുന്നു”- എന്ന കബ്ഹ്ച്തി
കന് വാക്കുെള് ഇവികട അന്വര്ത്ഥമാകുന്നു. 

ആധുനതിെ നോെെഫവദതി
പുതിയ രയംഗഭാഷയ്ക്കുസവണ്ിയുള്ള അസന്വഷണങ്ങള് സാെനാ

ടെസവദിയില് സൃഷ്ിച പ്രസ്ാനങ്ങോണ്ച് േഴ്ച് േിസഗ്ാസട്ടാവ്ച് സ്ി
യുകട ദരിദ്നാടെസവദി, അന്്വാന് അര്തോഡികന് ക്രൂരതയുകട 
നാടെസവദി, റിചാര്ഡ്ച് കഷഖ്ച് നറകട പരിേരനാടെസവദി, പധീറ്ര് 
ബ്രുക്ികന് ഇന്ര്നാഷണല് തിസയറ്ര് റിസേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂഷന്, 
യൂേിസനാ �ാര്�യുകട ഒഡിന് തിസയറ്ര് എന്നിവ. വാക്കുെള്ക്തധീ
തമായി പ്രാെധീന തിസയറ്ര് അനുഷ്ാനങ്ങേില്നിന്നുയം ആൊരങ്ങേില് 
നിന്നുമാണ്ച് ഈ പ്രസ്ാനങ്ങള് പുതിയ രയംഗഭാഷ സൃഷ്ിചത്ച്.

പ്രാെധീന േധീവിതതേിക �ന്ധദാര്ഢ്വയം പ്രകൃത്ാരാധനയുയം 
ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങളുയം നിറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയുകട ശക്തിയുയം വെതന്വയം 
നല്െിയ തിരിചറിവാണ്ച് ക്രൂരതയുകട നാടെസവദികയ രൂപകപ്പടുതേി
യത്ച്. ആധുനിെ മനുഷ്കന് േങ്ധീര്ണ്ണതെളുയം ദുര്ങ്ങളുയം ശക്തമായി 
ആവിഷ്കരിക്ാന് രയംഗവസ്തുക്േിലൂകടയുയം നടകന് ശരധീരതേിലൂകടയുയം 
ഉറഞ്ഞുതുള്ളല്സപാലുള്ള െനങ്ങേിലൂകടയുയം േമഗ്മായി ോധി
ക്കുകമന്ന്ച് അന്്വാന് അര്തോഡിന്ച് സ�ാദ്്മായി. �ാിനധീേ്ച് 
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ദ്വധീപേമൂഹങ്ങേിക നൃതേരൂപങ്ങളുയം ഈ രധീതിയില് അസദേഹകതേ 
പ്രസൊദിപ്പിച്ചു. അതേരകമാരു രയംഗഭാഷയില് സപ്രക്െരുയം രയംഗേയംഭ
വങ്ങളുകട ഭാഗമായിരിക്കുയം.

േയംഗധീതസമാ, രയംഗേജധീെരണസമാ, ഉടയാടെസോ, കവേിച 
വിന്ാേസമാ അല്ല നടനുയം നടകന് ശരധീരവമാണ്ച് പ്രധാനകമന്ന ആശയ
തേിലൂന്നി നിന്നുകൊണ്്ച് സൃഷ്ിച രയംഗഭാഷയാണ്ച് സപാേണ്ടുൊരനായ 
േഴ്ച് േി സഗ്ാസട്ടാവ്ച് സ്ിയുകട ദരിദ് നാടെസവദി. െഥെേിസയയുയം അതി
ലുപരിയായി അതികന് പരിശധീന ക്മങ്ങസേയുയം നിരധീക്ിചറിഞ്ഞ
തികന് �മാണ്ച് ഈ നാടെസവദി. ഭാരതധീയ ഇതിഹാേതേിക 
ശിവനാണ്ച് സഗ്ാസട്ടാവ്ച് സ്ിയുകട മാതൃെ. െഥെേി കൂടിയാട്ട ൊൊ
രന്മാര് തകന് കമയ്യുയം മനസ്സുയം പാത്സൃഷ്ിക്ായി എസപ്പാഴുയം സുേജ
മാക്ിയിരിക്കുന്നതികന് പാഠമുള്കക്ാണ്ാണ്ച് സഗ്ാസട്ടാവ്ച് സ്ി തകന് 
രയംഗഭാഷയിക നടകന നിര്മ്മികചടുതേത്ച്. സനത്ാഭിനയവയം മുഖോ
ധെവയം സയാഗയുയം അടങ്ങിയ പരിശധീന ക്മയം അതേരകമാരു നടകന് 
നിര്മ്മിതിക്ായി േ്വധീെരിചതുയം പൗരസ്ത് േ്വാധധീനയം കൊണ്ാണ്ച്. 

മുടിസയറ്്ച് സപാലുള്ള സെരേധീയ രയംഗാവതരണങ്ങകേ അടുതേറിഞ്ഞ്ച് 
അതികന ക്ിയാത്മെമായി പ്രസയാേനകപ്പടുതേിയതികന് �മാണ്ച് 
റിചാര്ഡ്ച് കഷഖ്ച് നറകട പരിേരനാടെസവദി (Environmental 
Theatre). കപ്രാേധീനിയയം സവദിയുകട നടന് േര്വ്വതന്ത്ര േ്വതന്ത്ര
മായി ആത്മാവിഷ്കാരയം നിര്വ്വഹിക്കുെയുയം നടന്, സപ്രക്െന് എന്നധീ 
അതിര്വരമ്െേില്ലാകത കൊള്ളകക്ാടുക്ലുെേിലൂകട രയംഗാവതരണയം 
ോക്ാത്ച്െരിക്കുെയുയം കെയ്യുന്ന ഭാരതധീയ അനുഷ്ാന നാടെങ്ങളുകട 
േവിസശഷതെോണ്ച് കഷഖ്ച് നര് പരിേരനാടെസവദിക്്ച് പ്രസയാേന
കപ്പടുതേിയത്ച്.

സെരേതേിക െഥെേി, േപ്പാനിക �ാിനധീേ്ച് ദ്വധീപിക 
നൃതേ രൂപങ്ങള്, മതെടങ്ങുെേിക വവദിെരുകട ആയംഗ്ഭാഷ 
എന്നിവ നിരധീക്ിച്ച് അവകയ അടിസ്ാനമാക്ി രൂപകപ്പടുതേിയ
താണ്ച് ഒഡിന് തിസയറ്ര്. മാമൂല് നാടെതേികന് അഭിനയരധീതിെ
ള്ക്്ച് മാതൃെയായി വര്തേിക്കുന്നതുയം നമ്മുകട ോമുഹ്േ്വഭാവതേികന് 
പതിവ രധീതിെോയി നായം ആവര്തേിച്ച് സപാരുന്നതുമായ അറപഴ്ന് 
രധീതിെകേ ഇടിച്ചു തെര്ക്ാനുയം േമൂഹയം പരുവകപ്പടുതേിയ കപരുമാ
റ്നാട്ങ്ങകേ കുതേികപ്പാട്ടിച്ച് നമ്മുകട ഉള്ളിലുള്ള ഉണ്മയിസക്്ച് 



119മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

ഊര്ന്നുകെല്ലാനുയം മുദ്െളുയം മുഹൂര്തേങ്ങളുയം കൊണ്്ച് ഒരചടക്യം അടി
സചല്പ്പിക്കുന്നു എന്ന്ച് ഒഡിന് വിശദധീെരിക്കുന്നു.

വ്ത്സ്ത േയംസ്ാരങ്ങകേ േമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്്ച് പുതിയ രയംഗഭാഷ 
സൃഷ്ിചയാോണ്ച് പധീറ്ര് ബ്രൂക്്ച്. സെരേതേിക െഥെേി, കതയ്യയം തുട
ങ്ങിയവയുകട രയംഗാവതരണങ്ങളുയം േപ്പാനിക പാരമ്പര് നാടെസവ
ദിയുയം അസദേഹയം ഇതിനായി പഠിച്ചു. പാരധീേിക ഇന്ര്നാഷണല് 
തിസയറ്ര് റിേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്യൂഷന് പസദശങ്ങേിലുള്ളവകര ഒരിടതേ്ച് 
ഒന്നിച്ചുകൂട്ടാന് സവണ്ി അസദേഹയം സ്ാപിചതാണ്ച്. സദശധീയമായ അവത
രണങ്ങളുകട പരിമിതിെള് മറിെടക്ാനാണ്ച് വ്ത്സ്ത സദശക്ാ
കരകവച്ച് ‘മഹാഭാരത’ എന്ന നാടെയം താന് കെയ്തകതന്ന്ച് അസദേഹയം 
വിശദധീെരിക്കുന്നു. േ്വയയം ആശയങ്ങള് പ്രതി�ിക്കുന്ന െണ്ണാടി
യായി ഓസരാരുതേരുയം മാറെകയന്നതുയം അസദേഹയം ഇതിലൂകട ക്്യം 
കവക്കുന്നു. ‘എ മിഡ്ച്േമ്മര് വനറ്്ച്േ്ച് ഡ്ധീയം’, ‘മഹാഭാരതയം’ എന്നിവ 
അങ്ങകന രൂപകപ്പടുതേിയ നാടെങ്ങോണ്ച്.

ഹയൂഫമോര്ട്ടല്
ഇ.എ�്ച്.എേ്ച് ൊറ്സാണിയ 2012-ല് അവതരിപ്പിച ഈ 

നാടെയം േയംവിധാനയം കെയ്തത്ച് അക്്ച് ആണ്ച്. നാാമത്ച് അ്ര്സദ
ശധീയ നാടസൊത്സവതേില് അവതരിപ്പിച വിസദശ കതരുവ നാടെമാ
ണിത്ച്.

ൊണിെള്ക്ിടയിലൂകട ശവമ്വമായി എത്തുന്ന നാല്വര് 
നാടെേയംഘയം അക്ാദമി പരിേരത്തുനിന്ന്ച് സറാഡിസക്കുയം ഒരുസവേ 
ഓസട്ടാറിക്യിസക്കുയം െടന്നാണ്ച് തുറന്ന വമതാനത്തുകവച്ച് 
അവതരണയം പൂര്തേിയാക്ിയത്ച്. നാടെയം മുഴുവന് ൊണാന് െഥാപാ
ത്സതോകടാപ്പയം നാടെതേികന് ഭാഗമായി ഓടിനടസക്ണ് അവസ്. 
രയംഗസ�ാധമില്ലാതേ സൊമാേിയായ മരണകതേ ഹാേ്ാത്മെമായി 
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാടെയം അവോനിപ്പിക്കുന്നത്ച് സപ്രക്െ
നാണ്ച് സപ്രക്െരികാരാകേ ോക്ിയാക്ി നടന്മാര് ഓകരാരുതേ
രായി മരിച്ചു വധീഴുസമ്പാള് ോക്ിക്കുയം മരിച്ചുവധീഴുെ മാത്സമ വഴിയുണ്ാ
യിരുന്നുേളൂ.

മസനാധര്മ്മ ോദ്്തെള്, സപ്രക്െകന് ഭാഗഭാഗിത്വസതോകട
യുേേ അവതരണക്മയം, േയംഭാഷണയം അപ്രേക്തമാവന്ന ശരധീരഭാഷ, 
നര്മ്മയം, സവദിയുകട പരിമിതിെേില്ലാകത പരിേരയം മുഴുവന് 
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സവദിയാക്കുന്ന േമധീപനയം, നടനുയം ൊണിയുയം ഒന്നിച്ച് നധീങ്ങിയുള്ള 
അവതരണയം എന്നധീ ഘടെങ്ങേില് ഈ വിസദശനാടെയം സെരേതേി
കന് നാസടാടിനാടൊവതരണങ്ങസേയുയം അനുഷ്ാന രയംഗാവതരണങ്ങ
സേയുയം ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഇമോജതിന് ഒ
നാാമത്ച് അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊത്സവതേില് സപ്രക്െരുകട 

നാടെശധീങ്ങള്ക്്ച് െിട്ടിയ സഷാക്്ച്ട്ധീറ്്ച് കമന്ായിരുന്നു ബ്ിട്ടനിക 
ൊറ്ര്�റി യൂണിസവഴ്ിറ്ിയിക വിദ്ാര്ത്ഥിനിെള് അവതരിപ്പി
ച ഈ നാടെയം. സാെപ്രശസ്ത എണ്വിസറാണ് കമന്ല് നാടെക്ാ
രന് എഡ്ച് സവഡ്ച് ആണ്ച് േയംവിധാനയം കെയ്തിരിക്കുന്നത്ച്. സ്തധീശരധീരയം 
ൊഴ്ച വസ്തുവാക്കുന്നതികന് രാഷ്ട്രധീയയം േയംോരിക്കുന്ന ഈ നാടെയം 
ആണ്സനാട്ടങ്ങളുകട മുനകയാടിക്ാന് ശ്മിക്കുന്നത്ച് ഒേിഞ്ഞുസനാക്ാ
നുയം സെള്ക്ാനുയം സ്പര്ശിക്ാനുയം അവേരയം നല്െിയാണ്ച്. സ്കൂള് ഓ�്ച് 
ഡ്ാമയുകട വിശാമായ െ്ാമ്പസ്സുയം കെട്ടിടങ്ങളുയം മുഴുവന് േര്ഗാത്മെ
മായി നാടെയം പ്രസയാേനകപ്പടുത്തുന്നു. വിേക്കുയം കവേിചവയം വര്ണവയം 
യൗവനവയം നഗ്തയുയം കവേേവയം േയംഗധീതവയം രാത്ിയുയം സെര്കന്നാരു
ക്കുന്ന ഭ്രമാത്മെമായ അ്രധീക്യം സപ്രക്െകന മായിെ സാെകതേ
തേിക്കുന്നു. സൂത്ധാരന് ഓസരാ ഗ്രൂപ്െകേയായി പരിേരകതേ ൊഴ്ചെ
േിസക്്ച് നയിക്കുന്നു. എല്ലാ ദൃശ്വയം എല്ലാവര്ക്കുയം ൊണാന് െഴിയില്ല 
പസപ്പാഴുയം േ്വ്യം ൊഴ്ചയുകട സ്വയം േമയവയം തധീരുമാനിക്കുന്നത്ച് 
ൊഴ്ചക്ാരന് തകന്നയാണ്ച്.

ഈ നാടെതേിക സൂത്ധാര േങ്ല്പവയം ഭ്രമാത്മെമായ അ്രധീക് 
സൃഷ്ിയുയം തധീയുയം കവേിചവയം പ്രക്െകന പങ്ാേിയാക്ികക്ാണ്ടുേേ 
അവതരണരധീതിയുയം എല്ലാറ്ിലുയം ഉപരിയായി സപ്രക്െസരയുയംകൊ
ണ്്ച് പ്രസദശയം മുഴുവന് നാടെയം െേിക്കുന്നതുയം സെരേധീയകര േയം�ന്ധി
ചിടസതോേയം മുടിസയറ്്ച് സപാലുേേ അനുഷ്ാന നാടെങ്ങേിലൂകട പരി
െയിചിട്ടുള്ളതാണ്ച്. തകന് നാടെതേിന്ച് ഇ്്ന് നാടെ ആൊര 
േങ്ല്പങ്ങളുകട രൂപവയം ഘടനയുമാകണന്ന്ച് എഡ്ച് സവഡ്ച് കഷഖ്ച് നറയം 
േമ്മതിക്കുന്നു. 

െോര്കമന്�്യുകണകരെ
പവല്േ്ച് കൊടാെികന് േയംവിധാനതേില് സപാേണ്ിക തിയസറ്റ്ാ 

�യൂസറാകപസഡ്ാേി നാാമത്ച് അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊത്സവതേില് 
അവതരിപ്പിച നാടെമാണ്ച് ‘ൊര്കമന്�യൂകണകബ്’. അധിനിസവശ
തേികന്യുയം യുദ്ഭധീെരതയുസടയുയം സനര്ക്ാഴ്ചെള് ശക്തമായ അവതര
ണതേിലൂകട അനുഭവപ്പിച നാടെമാണിത്ച്. കൂറ്ന് കപായ്കാലുെേില് 
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നധീേന് കുപ്പായങ്ങള് അണിഞ്ഞുവരുന്ന രാക്ോൊരയം പൂണ് ോമ്ാ
േ്ത്വ മര്ദേെര്ക്കുമുമ്പില് ഇരെളുകട വദന്ത കെറതിലൂകട വിനിമയയം 
കെയ്യുന്നു. ഭധീമാൊരമായ തടവറയുയം ഉപെരണങ്ങളുയം വിെിത്മായ 
വാഹനങ്ങളുയം തധീയുയം തധീപ്പിടിതേവയം ഒകക്സചര്ന്നാണ്ച് നാടൊവത
രണയം വ്ത്സ്തവയം ശക്തവമാകുന്നത്ച്. അഗ്ിയുയം രൗദ്തയുയം വലുപ്പകെ
റപ്പങ്ങളുയം നമ്മുകട വടസക്മ�ാറികന് കതയ്യയംെെേിലൂകട നമുക്്ച് 
പസണ്പരിെയമാണ്ച്. കതയ്യതേികന് ഭധീെരമായമുടിയുയം തുണിയുയം കുരു
സതോയുയംകൊണ്്ച് സൃഷ്ിക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ െമയങ്ങളുയം തധീക്കുണ് 
ങ്ങളുയം തധീക്കൂനെളുയം െനാട്ടവകമല്ലായം സക്ത്ാങ്ണങ്ങേിക ൊ
വതരണങ്ങളുകട അമാനുഷിെവയം അൗെിെവമായ പ്രതധീതി യഥാ
ര്ത്ഥ്ങ്ങകേ സൃഷ്ിക്കുന്ന അവതരണ േസങ്തങ്ങോണ്ച്.

ട്ോന്സതി�ഫറഷന്
ആറാമത്ച് അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊത്സവതേില് അവതരിപ്പിച ഈ 

നാടെയം ഭൗതിെസാെകതേ സഭദിച്ച് പുറത്തു െടക്ാന് കവമ്ന്ന മൃഗധീയ 
മനുഷ്കന തുറന്നു ൊട്ടുന്നു ഒേധീവിയര് കദ േഗേന്. െേിമണ്യം ൊയ
ക്കൂട്ടങ്ങളുയം െമ്യം ഉപസയാഗിച്ച് തകന് ശരധീരകതേ അനായാേമായി 
രൂപാ്രകപ്പടുത്തുസമ്പാള് നാടെതേികന് പ്രസമയവയം പ്രതവയം മാദ്്
മവയം േ്വ്യം ശരധീരമാവന്നു. ആത്മധീയ-മൃഗധീയ, ഭൗതിെ-�ൗദ്ിെ 
തങ്ങകേ സവര്തിരിക്കുന്ന അതിര്വരമ്െകേ അസദേഹയം ഇല്ലാതാ
ക്കുന്നു. പ്രകൃതി വസ്തുക്ളുയം പ്രകൃതി വര്ണങ്ങളുയം ഉപസയാഗിച്ച് ശരധീ
രതേിലുയം മുഖത്തുകമല്ലായം മാറ്ങ്ങള് വരുത്തുന്നത്ച് നമ്മുകട അനുഷ്ാന 
ൊവതരണങ്ങേിലുയം ക്ാേിെ്ച് ൊവതരണങ്ങേിലുയം ഉേേതുതകന്ന
കയങ്ിലുയം അത്ച് തത്സമയമാക്ി നാടൊവതരണതേിന്ച് പുതിയത
വയം മാനവയം നല്ൊന് ട്ാന്്ിഗസറഷനാവന്നു.

രണ്വതരണങ്ങകേ േയം�ന്ധിച്ചുയം നടന് എന്നത്ച് െഥാപാത്തേി
കന് സെവമായ പ്രതിനിധാനയം മാത്മല്ല നിയതവയം സൂെനാത്മെവ
മായ െനങ്ങേിലൂകട മുദ്െേിലൂകട സവഷങ്ങേിലൂകട േയംഗധീതതേിലൂകട 
എതവസ്യുയം െിത്ധീെരിക്ാന് ശിക്ണയം സനടിയ വ്ക്തിയാണ്ച്.

ദതിസ്ഈസ് ദമഫബോ�തി െം ഇന്ടു ദമ ദമന്ഡം െോര്കമനും
അ്ാമത്ച് അ്ാരാഷ്ട്ര നാടസൊത്സവതേില് കറാമാനിയയിസ

യുയം സോര്േിയയിസയുയം ൊൊരന്മാര് അവതരിപ്പിച രണ്ടു നാടെ
ങ്ങോണിവ. േയംഭാഷണമില്ലാകത അോധാരണ കമയ്ച് വഴക്സതോകട 
െടു നൃതേെനങ്ങേിലൂകടയുേേ രയംഗഭാഷ നമ്മുകട െഥെേിസപാ
ലുേേ ക്ാേിെ്ച് രയംഗാവതരണെെസോട്ച് ോദൃശ്യം പുര്ത്തുന്നു. 
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സവഷങ്ങളുയം ഉപസയാഗിക്കുന്ന മുദ്െളുയം പാശ്ചാത്മാകണങ്ിലുയം 
ക്ാേിെ്ച് തിസയറ്റികന് പ്രസത്െതയായ സപ്രക്ൊഭിമുഖ രയംഗവാതര
ണരധീതിയുയം സപ്രക്െകന ൊഴ്ചക്ാരനാക്ി നിര്തേി അപ്രേക്തമാക്കു
ന്ന േമധീപനവയം ഇവികട േമാനമാവന്നു. നടകന് ശരധീരഭാഷയുകട വിവി
ധപ്രസയാഗങ്ങള് തകന്നയാണ്ച് ൊണിെേില് രേയം േനിപ്പിക്കുന്നത്ച്. 
ശരധീവയം താേവയം േയംഗധീതവയം േമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്്ച് ഒസര ഇടകതേ, 
ൊര്കതേ പതാക്ി മാറ്റുെയാണ്ച് രണ്ിലുയം മൂര്തേവയം അമൂര്തേവയം 
�ഹുേ്വരവമായ ഇടമായി അരങ്ങുമാറന്നു. 

മുഹമ്മദ് ബഷീര്.കെ.കെ
അേിസ്റ്റന്്ച് കപ്രാ�േര്,

കെ.കെ.ടി.എയം. ഗവകമെന്്ച് സൊസേേ്ച്,
പുല്ലൂറ്്ച്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്.

Email: muhamedbasheerkk@yahoo.co.in



െണ്യോര്െെതിയകെ 
സോംസ്ോരതിെപോഠങ്ങള്

ആമുഖം
സെരേതേികന് ോയംസ്ാരിെേ്വത്വകതേ അടയാേകപ്പടുത്തുന്ന 

സ�ാെ്ച് സാറികന പ്രാ്വത്ച്െരിച്ചുകൊണ്്ച് ോഹിത്തേിനുയം െെ
ള്ക്കുയം തനിമ അവൊശകപ്പടാനാവില്ല. എന്നാല് നമ്മുകട ോയംസ്ാ
രിെഅടിതേറയുകടസവരുെള് എന്ന്ച് നായം അവൊശകപ്പടുന്ന നാസടാ
ടിെെളുയം നാട്ടാൊരങ്ങളുയം ഉത്സവങ്ങളുയം പരിപാിക്കുന്നതില് 
മുന്വെകയടുസക്ണ് മുഖ്ധാരാപ്രസ്ാനങ്ങേടക്യം പിസന്നാക്യം 
സപാവെയാണ്ച്.

അവതരണെയായ െണ്ാര്െേികയ േയംസ്ാരപഠനതേികന് 
ഉപാധിയായ െിഹ്നവിജ്ാനധീയതേിലൂകട വിശെനയം കെയ്യുന്നു. 
ോയംസ്ാരിെമണ്ഡതേില് വാക്്ച് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വികയാരു 
തമുണ്്ച്. ഓസരാ വാക്കുയം െിഹ്നമായി മാറസമ്പാള് അതില് ഉേവാകു
ന്ന വവവിദ്്തങ്ങള് ഏകറയാണ്ച്. െിഹ്നങ്ങള് ആശയവിനിമയക്
മമാകുന്നകതങ്ങകനകയന്നുയം െിഹ്നങ്ങള് ഏകതാകക്വിധതേില് രൂപ
കപ്പടുന്നുകവന്നുയം

അര്സത്ഥാല്പാദനയം ോധ്മാക്കുന്നതുയം ോമൂഹിെപ്രസയാഗങ്ങേില് 
അവ നിര്വ്വഹിക്കുന്നതികന് പങ്്ച് വിശെനയം കെയ്യുന്നു.
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െണ്യോര്െെതി
സെരേതേിക പാക്ാട്ച് േില്ലയിക ഏതാനുയം ഗ്ാമങ്ങേില് ഒതു

ങ്ങിനില്ക്കുന്ന അനുഷ്ാനൊരൂപമാണ്ച് െണ്ാര്െേി. �ി.േി. 
രണ്ായം നൂറ്ാണ്ടുമുതല് എ.ഡി. ഒന്നുവകര തമിഴില് രെിക്കപ്പട്ട 
േയംഘൊകൃതിെേിക മഹാൊവ്മായ െിപ്പതിൊരതേിക 
നായിെയായ െണ്ണെികയ അനുസ്രിക്കുന്നു. സെരേക്രയിക മസഹാ
ദയപുരതേ്ച് പ്രത്ക്കപ്പട്ട െണ്ണെി, സൊവികനന്ന വര്തേെപ്രമാ
ണികയ വിവാഹയം െഴിച്ച് േധീവിതയം നയിച്ചു. െിമ്സമാഷ്ാവ്ച് എന്ന്ച് 
കതറ്ിദ്രിച്ച് സൊവികന വധശിക്യ്ക്ച് വിധിച പാണ്ഡ്രാോവിസന
യുയം അസദേഹതേികന് മധുരാപുരികയയുയം ചുട്ടുൊമ്പാക്ി. അങ്ങകന 
പതിവ്രതാരത്മായി െണ്ണെി െിരപ്രതിഷ്സനടി. ഈ മാതാവികന സ്തു
തിക്കുെയുയം പ്രധീതികപ്പടുത്തുെയുയം കെയ്യുന്ന െേിയാണ്ച് െണ്ാര്ക്േി 
എന്ന്ച് ഐതിഹ്യം. കൂടാകത ൊര്ഷിസൊത്സവമായുയം �ന്ധകപ്പടുതേി 
പറയുന്നുണ്്ച്.

ോമുദായിെെയായ േയംഘക്േി പതിമൂന്നായം നൂറ്ാണ്ില് ോമൂ
തിരിയുകട ൊഘട്ടതേില് വള്ളുവനാട്ടില് നിന്നുയം കനടുയംപുവറ നാട്ടി
സക്കു സെസക്റി. കപരുമാളുകട ൊതേ്ച് സവദപ്രാമാണ്തേിനായി 
ബ്ാഹ്മണരുയം �ൗദ്രുയം മതവാദപ്രതിവാദയം നടത്തുെയുയം അതില് ബ്ാ
ഹ്മണര് വിേയിക്കുെയുയം വിേയതേില് േസ്ാഷയംപൂണ് നമ്പൂതിരിമാര് 
സക്ത്തേില് സപായി േയംഗധീതയം, വാദ്യം, ഹാേ്ാവിഷ്കാരയം എന്നിവ 
ഉള്കക്ാണ്്ച് െേി നടതേി. ഇത്ച് േയംഘക്േി എന്ന പാസങ്െേിയാ
യുയം പിന്നധീട്ച് െണ്ാര്െേിയായുയം രൂപാ്രയം പ്രാപിച്ചു. ആയതികന് 
അടിസ്ാനതേില് വള്ളുവനാടന് നമ്പൂതിരി ോമുദായിെെയായ 
േയംഘക്േി പാക്ാടന് ോമൂഹ്െയായ െണ്ാര്െേിയുകട വഴി
ൊട്ടിയാകണന്നുയം അഭിപ്രായമുണ്്ച്.

േയംഘക്േിയുയം െണ്ാര്െേിയുയം താരതമ്യം കെയ്യുസമ്പാള് െി 
ോമ്ങ്ങള് ൊണാവന്നതാണ്ച്.

 േയംഘക്േി  െണ്ാര്െേി
 അനുഷ്ാനഭാഗയം അനുഷ്ാനഭാഗയം
 സെേികൊട്ട്ച്  േന്ധ്ാസെേി
 പ്ല്സെേി
 ദധീപപ്രദക്ിണയം ദധീപപ്രദക്ിണയം
 നടവട്ടയം  നടവട്ടയം



125മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

 പാന ഗണപതിസ്തുതി
 നാലുപാദയം സദവസ്തുതി
 വട്ടമിരുപ്െേി സദവധീസ്തുതി
 വിസനാദഭാഗയം വിസനാദഭാഗയം
 െയ്മള് വരവ്ച് ഇട്ടിക്ണ്പ്പന്വരവ്ച്
 കുറതേിയാട്ടയം കുറതേിപുറാട്ട്ച്
 ആയുധകമടുപ്പ്ച് പരിെമുട്ടുെേി, സൊല്ക്േി
 കപാിപ്പാട്ട്ച് വടിതേല്ല്ച്
 കപാിക്ല് കപാിപ്പാട്ട്ച്

കപോ�തിക്ല്
 മധീനസമടമാേങ്ങേില് ഭഗവതി ൊവെേിലുയം സദവധീസക്ത്ങ്ങേി

ലുമാണ്ച് െേി നടക്കുന്നത്ച്. െണ്ാര്െേിക്്ച് രണ്ടുഭാഗങ്ങോണുള്ളത്ച്. 
ആദ്സതേത്ച് വട്ടക്േി. അനുഷ്ാനപരമായ ഈ െേിക്്ച് സവഷവി
ധാനങ്ങള് അധിെയം ആവശ്മില്ല. രണ്ായംഭാഗയം പുറാട്ട്ച്. ൊണിെകേ 
രേിപ്പിക്കുെയാണ്ച് ഇതികന് ക്്യം. െേി അവതരിപ്പിക്കുന്ന േമയയം 
രാത്ി എട്ടുമണി മുതല് രാവിക ആറമണിവകരയാണ്ച്. മൂസന്നാ നാസാ 
ദിവേങ്ങേിാണ്ച് െേി നടക്കുന്നത്ച്. മൂന്നു ദിവേകതേ പരിപാടിക്്ച് 
ആണ്ികൂതേ്ച്, വസള്ളാന്, മമ എന്നിങ്ങകനയുയം നാലുദിവേകതേ 
െേിക്്ച് കപാന്നാന, ആണ്ിക്കൂതേ്ച്, വസള്ളാന്, മമ എന്നിങ്ങകനയു
മാണ്ച് അറിയകപ്പടുന്നത്ച്. െി പ്രസദശങ്ങേില് ഈ െേി കപാറാട്ടുസവഷ
ങ്ങളുകട സപരില് അറിയകപ്പടുന്നു. പാക്ാട്ച് േില്ലയുകട െിഴക്ന് പ്രസദ
ശമായ ആത്തൂര്, ൊക്യൂര്, കുഴല്മന്യം, െിഴക് സ്രി, കുനിസശ്രി, 
െിറ്റൂര്, കൊല്ലസങ്ാട്ച്, കൊടുവായൂര്, കനന്മാറ, പല്ലശ്ന, വടക് സ്രി 
തുടങ്ങിയ സ്ങ്ങേികല്ലായം െണ്ാര്െേി ആസഘാഷപൂര്വ്വയം നടതേി
വരുന്നു.

െെതികുമ്പതിെല്
ഉതേരായനരാവെേില് സക്ത്േന്നിധിയില് െതേിച്ചുകവച 

ദധീപതേികന് ചുറ്റുയം പ്രദക്ിണയം കെയ്യുന്നതികന് ആരയംഭമാണ്ച് െേി
കുമ്പിടല് എന്ന പ്രധാന െടങ്ങ്ച്. ജ്ാനപ്രതധീെമായ വിേക്ികന 
സ്തുതിച്ച് ഗണപതി, േരേ്വതി, സുബ്ഹ്മണ്ന്, വിഷ്ണു, ക്ഷ്മി, ശിവന്, 
പാര്വ്വതി എന്നധീ വദവങ്ങകേ വന്ിച്ച് ഗുരുവിസനയുയം നമിക്കുന്നു.

െേികുമ്പിട്ടസശഷയം െണ്ാര്െേി അരസങ്ങറന്നതുവകര എല്ലാ 
ദിവേവയം രാത്ി െേിയഭ്ാേതേിനുമുമ്പ്ച് ഒമ്പതുവട്ടയം വട്ടക്േി 
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പതിവാണ്ച്. ഓസരാ വട്ടവയം വ്ത്സ്തതാേങ്ങേിലുയം ചുവടുകവപ്പിലുമായി 
സദവധീസദവന്മാകര സ്തുതിച്ചുയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മുന്ൊങ്ങേില് അറപ
തേിനാ്ച് വട്ടങ്ങോണ്ച് ഉണ്ായിരുന്നത്ച്. എന്നാല് ഇസപ്പാള് അതികന് 
എണ്ണയം നാമമാത്മായി ചുരങ്ങികക്ാണ്ടുവരുന്നു.

െെതിപന്ല്
ോധാരണയായി മെരകക്ായ്ത്തുെഴിഞ്ഞ്ച് സമടമാേതേില് വിേയി

റക്കുന്നതിനുമുമ്ള്ള ഇടസവേയിക ഉതേരായനരാവെേില്, സക്ത്
േന്നിധിയിസാ കപാതുസ്ത്തുകവസചാ വദവാനുഗ്ഹതേിനായി, 
ഭക്തിപുര്രയം െേി അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

ഭഗവതിയുകട തിരുമുറ്കതേ െണ്ാര്െേി പ്ിന്ച് തച്ചുശാസ്ത
വിധി അനുേരിച്ച് ആകെ ചുറ്േവ്ച് ആശാരി സൊിന്ച് നാല്പതു 
സൊല് വിരല് സവണയം. പ്ല് േമെതുരമാണ്ച്. സദശകതേ അയംഗ
േയംഖ്ക്നുേരിച്ച് പ്ല്വിസ്താരയം കൂട്ടണകമങ്ില് നാല്പതേിയ
ഞ്ചു സൊല് പതിനാറ വിരല്വകര േമെതുരമാവാകമന്നുയം മുേയുകട 
വെവരി കമയ്ച് വണ്ണതേില് ആറരസൊല് നധീേതേില് നൂറ്ികയാന്ന്ച് 
എണ്ണയം പ്ിന്ച് മുെേില് നിരതേണയം. നൂറ്മ്പകതോന്നുവകരയുയം 
വെവരി നിരത്തുന്ന സ്ങ്ങളുണ്്ച്.

തട്ടുവരിക്്ച് മൂന്നരസൊല് നധീേന്, അമ്പത്ച് അക്്ച്, ഒന്നരസൊല് 
നധീേതേില് മൂന്നു െമുെിന് സപാതിെ, കെട്ടിവരിയുവാന് ഇരുപത്ച് 
റാതേല് മണിചൂടി ഇകതല്ലായം അവൊശിെോയ ആശാരിമാരുകട 
െണക്ാണ്ച്. ഒമ്പതുൊല് േമെതുരപ്ിന്ച് എട്ടു ൊലുെകേ 
അഷ്വസുക്ോയുയം ഒമ്പതാമകതേ ൊികന ഭഗവതിക്ാായുയം 
േങ്ല്പിക്കുന്നു. ഭഗവതിക്ാിനുചുറ്റുയം ഉള്പ്പ്ലുണ്്ച്. ഇതിനുപുറകമ 
നടപ്പ്ലുയം നിര്മ്മിചിട്ടുണ്്ച്. പ്ില് െേികൊന്നപ്പൂകൊണ്ടുയം 
കുരുസതോെള്കൊണ്ടുയം അങ്രിച്ച്, ചുറ്റുയം തൂക്കുവിേക്കുകൊണ്്ച് 
കവേിചയം പെര്ന്ന്ച്, പുണ്ാഹയം തേിച്ച് പരിശുദ്മാക്ിയ 
സ്തോണ്ച് ഈ െ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത്ച്. പ്ികന് മദ്്തേില് 
സ്ിതികെയ്യുന്ന െേിവിേക്ികന് നാേയം നല്ലതുസപാക െത്തുന്നതിനുയം 
വായുേ്ാരതേിനുയം സവണ്ി നടുവിക പ്ല്ക്ാികന് മുെള്ഭാഗയം 
മൂടാകത തുറന്നുകവയ്ക്കുന്നു.

പ്ല്നിര്മ്മാണതേില് ൊലുെള് നാട്ടുന്നത്ച് ആശാരിമാരാണ്ച്. 
പ്ല് നിര്മ്മാണതേില് മാത്മല്ല കതാഴിികന് അടിസ്ാനതേില് 
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െേി അവോനയംവകര ഓസരാ േമുദായക്ാര്ക്കുയം പ്രസത്െയം ചുമത
െള് ഏര്കപ്പടുതേിയിട്ടുണ്്ച്. പ്ില് പനങ്കൂമ്പ്ച് സ്ാപിക്കുന്നത്ച് 
ഈഴവവിഭാഗമാണ്ച്. പ്ല് വൃതേിസയാകട േയംരക്ിസക്ണ് ചുമത 
തണ്ാന് േമുദായക്ാര്ക്ാണ്ച്. പ്ിസക്്ച് ആവശ്മുള്ള മുേ 
തുടങ്ങിയ ോധനങ്ങള് എതേിസക്ണ്ത്ച് പാക്നാരുകട െടമയാണ്ച്. 
പ്ല് ൊലുെേിക വിേക്കുെള് പുരുസവാേയം കെടാകത സൂക്ിസക്
ണ്ത്ച് തണ്ാന് േമുദായക്ാരാണ്ച്.

ഫെെതികെോട്ട്
െേി അരസങ്ങറന്ന ദിവേങ്ങേില് േന്ധ്ാേമയതേ്ച് െേിപ്

ില് കെണ്, മദേേയം, ഇതോേയം, സെങ്ങി തുടങ്ങിയ വാദ്ങ്ങള് 
ഉപസയാഗിച്ചുള്ള സെേികൊട്ടുേമ്പ്രദായമുണ്്ച്. സെേി െഴിഞ്ഞുള്ള 
കുറങ്കുഴല് വായനയ്ക്ച് കുഴല്പ്പറ്്ച് എന്നുപറയുന്നു. േമധീപവാേിെകേ 
െണ്ാര്െേി അരസങ്ങറന്ന വാര്തേ അറിയിക്ാനുള്ള േയംവിധാനമാ
യുള്ള െടങ്ങാണിത്ച്. ഇതികന േന്ധ്ാസെേികയന്നാണ്ച് പറയുന്നത്ച്. 
അസതസപാകതകന്ന രാത്ിയിലുയം െേി തുടങ്ങുന്നിതിനുമുമ്പ്ച് സെേികൊ
ട്ടുന്ന േമ്പ്രദായമാണ്ച് പ്ല്സെേി.

വട്ടക്െതി
ഓസരാ െടങ്ങുയം തുടങ്ങുസമ്പാഴുയം െഴിയുസമ്പാഴുയം െതനകവടിയുയം കവടി

കക്ട്ടുയം നിര്ബ്ന്ധമാണ്ച്. കവേിചപ്പാടികന് െല്പനയുയം അനുഗ്ഹവയം 
െഴിഞ്ഞാല്പ്പികന്ന െണ്ണ്ാര്െേിയിക വട്ടക്േി പുറകപ്പടുെയായി. 
പാവമുണ്്ച്, െേവമുണ്്ച്, പട്ട്ച് തുടങ്ങിയവ ധരിച്ച് ഓസരാ പദവയം പാടി 
മൂന്നുവട്ടയം വധീതയം െേിയുയം ൊശവയം െേിക്കുന്നു.

ആണ്തിക്കൂത്്
ഇതില് തപേ്വി സവഷതേിനാണ്ച് പ്രാമുഖ്യം. സുബ്ഹ്മണ്

സ്തുതി പാടി തപേ്വിസവഷയം ൊഴ്ചകവയ്ക്കുസമ്പാള് മറ്റു െിയിടങ്ങേില് 
സദവധീസ്തുതി പാടി പൂശാരി പുറാട്ട്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിയാണ്ച് 
പ്രധാനയം.

വഫള്ളോന്
രണ്ായംദിവേകതേ െേിയ്ക്കു വസള്ളാന് എന്നാണ്ച് വിേിയ്ക്കുന്നത്ച്. പല്ല

വരാോക്ന്മാരുകട ൊതേ്ച് പൂോദിെര്മ്മങ്ങള് കെയ്യുന്ന പുസരാഹി
തന്മാരാണ്ച് വസള്ളാന്മാര്. ഇവര്ക്ാണ്ച് രണ്ായംദിവേകതേ െേിയില് 
പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്ച്.
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അദ്്ാത്മിെതത്വങ്ങള് ഈ െേിയില് ൊണായം. 
‘ആദിയാദി ആദിസയ ആദിതാന്
ആദികപകറ്ാരമ്പവയം ഒന്റുതാന്‘

സവദതതേ്വങ്ങള് ഉള്കക്ാള്ളുന്ന സൊസദ്ാതേരങ്ങോണ്ച് ഈ ഭാഗത്തു
ള്ളത്ച്.

മ�മക്െതി
മമസവഷയം പ്രധാനമായ മൂന്നായംദിവേകതേ െേിയാണ്ച് േന്മിത്വയം 

നിവിലുണ്ായിരുന്ന ൊകതേ ോമൂഹ്വ്വസ്ിതി മയര് േന്മി
യ്ക്ച് ൊഴ്ചവസ്തുക്ള് േമര്പ്പിക്കുന്ന േമ്പ്രദായയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

പുറോട്ട്
പുറാട്ടുെള് രണ്ടുതരമുണ്്ച്. രാോപുറാട്ടുയം െരിപുറാട്ടുയം. രാോപുറാ

ട്ടില് െേവള്ളസതാ നിറമുള്ളസതാ ആയ തപ്പാവ്ച്, ദുപ്പട്ട, െഴുതോരയം, 
വെതോരയം, െയ്യെ്ച്, െിങ് മുതായവ. െരിപുറാട്ടില് െറതേെ
രയുള്ള തപ്പാവ്ച്, എറാപ്പ്ച്, െറതേ ട്ൗേര്, െല്ലുമാ, െച, കുറവടി 
മുതായവ 

കെറമന്, കെറമി, ആണ്ി, കുറതേി, കുറവന്, മണ്ണാന്, മണ്ണാതേി, 
പൂശാരി, െക്ിില്, പറയന്, മയന് എന്നിങ്ങകന അസനെയം സവഷ
ങ്ങോണുള്ളത്ച്.

വതിരുത്ം
ഏതു കപാറാട്ടാണ്ച് െേിപ്പ്ിലൂകട പ്രസവശിക്കുന്നത്ച് എന്നത്ച് 

വിരുതേതേിലൂകടയാണ്ച് ൊണിെേില് എതേിക്കുന്നത്ച്.

വോണോക്്
കപാറാട്ടുസവഷങ്ങകേ സൊദ്യം കെയ്യുന്നതുയം അവരുകട സൊദ്ങ്ങള്ക്്ച് 

മറപടി പറയുന്നതുയം വാണാക്കുെോണ്ച്. േയംസ്കൃതനാടെങ്ങേിക 
വിദൂഷെനുള്ള സ്ാനമാണ്ച് െണ്ാര്െേിയില് വാണാക്ിനുള്ളത്ച്.

പൂവോരല്
നാലുദിവേയം െേിെഴിഞ്ഞു പ്ില് നിന്ന്ച് നടവട്ടയം പാടി അമ്പ

തേില് കെന്നു ദധീപപ്രദക്ിണയം നടതേി തിരിച്ച് വധീണ്ടുയം പ്ില് 
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കെന്ന്ച് ഗണപതിവട്ടയം പാടി മയംഗേവട്ടയം െേിച്ച് പ്ില് തൂക്ിയി
ട്ടിരിക്കുന്ന പൂക്കേടുതേ്ച് ദധീപതേില് േമര്പ്പിക്കുന്നതാണ്ച് പൂവാരല്.

‘മനുഷ്കന് സ�ാധപൂര്വ്വമായ അവതരണമാണ്ച് പ്രെടനെ’ 
എന്ന്ച് റിചാര്ഡ്ച് കഷഗ്ര് അഭിപ്രായകപ്പടുന്നു. സപ്രക്െകന ആഹ്ാദി
പ്പിക്കുെ, സ�ാധവല്ക്രിക്കുെ, യാഥാര്ത്ഥ്സ�ാധമുള്ള വാക്കുെള് 
തുടങ്ങിയവ പ്രെടനെെളുകട ക്്മാണ്ച്. ഈകയാരര്ത്ഥതേില് 
െണ്ാര്െേിയുയം പ്രെടനെയാണ്ച് എന്നു പറയാവന്നതാണ്ച്.

സോംസ്ോരതിെചതിഹ്നങ്ങള്
െണ്ാര്െേിയില്നിന്നുയം ഒേിഞ്ഞു െിടക്കുന്ന ഒസട്ടകറ ോമൂഹിെ

പ്രശ്നങ്ങള് െകണ്ടുക്ാനാവയം. ഓസരാ തരതേിാണ്ച് ോമൂഹിെവിഷ
യങ്ങള് വെൊര്യം കെയ്തിരിക്കുന്നത്ച് അവ നല്കുന്ന ആശയവിനിമ
യതേികന് സാെയം വലുതാണ്ച്. ഈ ആശയവിനിമയയം തകന്നയാണ്ച് 
െിഹ്നപഠനതേികന് പരിധിയില് വരുന്നത്ച്. ഇവികട വാക്കുെള്, 
പ്രതധീെങ്ങള്, ശബ്ദങ്ങള്, അയംഗവിസക്പങ്ങള് തുടങ്ങിയ വവവിദ്്
മാര്ന്ന ൊഴ്ചെളുകട പ്രത്യശാസ്തമാണ്ച് മുസന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്ച്.

ൊര്ഷിെേയംസ്ാരവയം പ്രകൃതിെനിഞ്ഞ തുറ്ായ ഭൂമിെയുയം 
അമ്മന് വിശ്വാേങ്ങളുയം േമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉള്ക്ാഴ്ചാ െിഹ്നങ്ങള് 
െേി വിേയം�രയം കെയ്യുന്നു. പ്ധീരായംവടിതേില്ലികന്യുയം െക്യം െവിട്ടു
െലുെളുസടയുയം െപ്പപ്പാട്ടിസന്യുയം ആട്ടിവട്ടതേികന്യുയം ഈണങ്ങളുയം 
ശധീങ്ങളുയം സദശമന്നവകമല്ലായം ോയംസ്ാരിെെരിത്തേിനുതകുന്ന ജ്ാ
നവ്വഹാരങ്ങോണ്ച് നിര്മ്മിക്കുന്നത്ച്.

നാസടാടിൊരൂപമായ െണ്ാര്െേിയില് ഒരു സദശധീേമൂഹതേി
കന് ആശയാഭിാഷങ്ങളുയം േധീവിതവധീക്ണങ്ങളുയം അടയാേകപ്പടുത്തു
ന്നു. മാത്മല്ല, �ഹുോയംസ്ാരിെതയുകട േന്തുിതാവസ്യില് നി
കൊള്ളുന്നു എന്നത്ച് എടുത്തുപറസയണ്താണ്ച്.

തമിഴ്ച് േയംസ്ാരവയം മയാേേയംസ്ാരവയം കൂടിസചര്ന്നു െിടക്കുന്ന 
ൊരൂപതേില് നിന്നുെിട്ടുന്ന പാഠാ്രങ്ങോണ്ച് ഇവ മുസന്നാട്ടുവ
യ്ക്കുന്നത്ച്.

മദ്ാേ്ച് ഗവണ്കമന്ികന് െധീഴിലുണ്ായിരുന്ന പാക്ാട്ച് സെര
േതേിന്ച് വെമാറെയുയം സെരേതേിക െന്ാകുമാരി തമിഴ്ച് നാടിന്ച് 
നല്കുെയുയം കെയ്തതില് കൊടുക്ല് വാങ്ങികന് രൂപസരഖ ൊണാ
വന്നതാണ്ച്.
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േ്വ്യം നിനില്പിനുസവണ്ി പ്രതികൂോഹെര്ങ്ങസോട്ച് 
ഇണങ്ങിയുയം പിണങ്ങിയുയം സപാരടിച്ചുയം േന്ധികെയ്തുയം വേര്തേികയ
ടുതേ ോയംസ്ാരിെമായ അവസശഷിപ്െള് നിരായം�രായ ഒരു 
േനേമൂഹയം അതതുൊകതേ മനുഷ്ാവസ്സയാട്ച് ൊഘട്ടങ്ങേി
ലൂകട പ്രതിെരിചതികന് വായ്ച് കമാഴിരൂപങ്ങള് കപാറാട്ടുെേില് വ്ക്ത
മാകുന്നു.

േമൂഹതേികന് വിൊരമാണ്ച് കപാറാട്ടുെേില് പ്രതി�ിക്കുന്നത്ച്. 
പ്രെടനെയുകട േവിസശഷഘടെങ്ങോയ നടന്, േദ്്ച്, അരങ്ങ്ച് 
തുടങ്ങിയവ െണ്ാര്െേിയിക കപാറാട്ടുനാടെങ്ങേില് ഉള്കക്ാള്ളു
ന്നുണ്്ച്.

ഒറ് കപാറാട്ടുെേില് സവദാ്വയംദാര്ശനിെവമായ ൊഴ്ചപ്പാടുെള് 
ൊണാന് െഴിയുയം. വ്ക്തിപരിവര്തേനതേിസയ്ക്കുയം ോമൂഹിസൊന്നമ
നതേിസയ്ക്കുമുള്ള ചുവടുകവപ്െോണ്ച് ഇവ കവേികപ്പടുത്തുന്നത്ച്.

“ഓയംൊരയം പവടതേകരാരു ബ്ഹ്മന്താന്...
മൂാധാരയം പവടകതോരു ബ്ഹ്മന് താന്...
നാലുസവദയം പവടതേകതാരു ഈശന്താന്...”

േധീവകന് ഉത്ഭവവയം പ്രപ്വയം അതില് രൂപയംകൊണ് സവദങ്ങളുയം 
സപ്രക്െര്ക്്ച് മുന്നില് നൃതേനാട്സതോകട അവതരിപ്പിക്കുന്നു. െെ
േിലൂകട ആനന്വയം മനുഷ്മന്ികന് പിരിമുറക്തേിന്ച് അയവെിട്ടു
കമന്ന സ�ാദ്്വയം േമൂഹതേില് പുതികയാരു അ്രധീക്യം സൃഷ്ിച്ചു.

“ഹിന്ദുമതതേിസന്യുയം ബുദ്മതതേിസന്യുയം അനുയായിെോയി
തേധീര്ന്നവരാണ്ച് പ്രധാനമായുയം നായന്മാരായുയം ഈഴവന്മാരായുയം 
തധീര്ന്നത്ച് എന്നുൊണായം. മറ്റുപ ോതിയുകട ഉത്ഭവയം ഗണതേികന്യുയം 
കതാഴിിസന്യുയം അടിസ്ാനതേില് േയംഘൊത്തുണ്ായിരുന്ന വിഭ
േനതേില് നിന്നാണ്ച് പുയന്, പറയന്, സവട്ടുവന്, അരയന്, പാന്, 
ആശാരി, കൊല്ലന് തുടങ്ങിയ ോതിെളുകട ഉത്ഭവയം. പുങ്ങേില് (പുയം 
- വിശാമായ നിയം) സോി കെയ്തിരുന്നവര്, കപാവറയന് (കുന്നിസന്മ
ടുെേില് താമേിചിരുന്നവര്) ആണ്ച് പറയരായിതേധീര്ന്നത്ച്. സവട്ടുവന് 
സവടനായുയം മത്സ്�ന്ധനതോല് അരയനായുയം തധീര്ന്നു. ആശാരിപ
ണികെയ്തിരുന്നവര് തചന്മാരുയം ഇരുമ്പായുധങ്ങള് നിര്മ്മിചവര് കൊല്ല
ന്മാരായുയം തധീര്ന്നതായി പരാമര്ശമുണ്്ച്. ബ്ാഹ്മണാധിപത്യം സ്ാ
പിക്കുന്നതിന്ച് കൂട്ടുനില്ക്ാകത മാറിനിന്നതുകൊണ്്ച് ഇവകരകയല്ലായം 
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അവര്ണ്ണരായി തരയംതാഴ്തി. ോമ്പതേിെ സ്ിതിസഭദയം അനുേരിച്ച് 
ഉയര്ചതോഴ്ച നിശ്ചയിച്ചു.” (പി.കെ. സഗാപാകൃഷ്ണന്, 1974, പുറയം. 
294) എന്നത്ച് ശ്സദ്യമാണ്ച്.

കൂട്ടായ്മസയയുയം ോമുദായിെ ഐെ്സതേയുയം അടിസ്ാനമാക്കു
സമ്പാള് െേിയുകട വിവിധ ഭാഗങ്ങള് ഗണതേികന്യുയം കതാഴിടിസ്ാ
നതേികന്യുയം ചുമതെള് ഏര്കപ്പടുത്തുെ എന്നത്ച് ോതിവ്വസ്കയ 
പരിക്കുെേില്ലാകത നിനിര്ത്തുന്ന അധിൊര�തന്ത്രങ്ങോണ്ച് 
എന്നുൊണായം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്ക്കുയം അര്ഹിക്കുന്ന പങ്ാേിതേയം 
നല്െികക്ാണ്ടുതകന്ന നിങ്ങളുയം വ്വസ്യുകട ഭാഗമാകണന്ന്ച് ഉറപ്പി
ക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. ആധിപത്യം സനടുന്ന ആശയധാരണെള്ക്െ
തേ്ച് അധിൊരവിരുദ്തയുസടയുയം അയംശങ്ങള് കപാറാട്ടുെേില്നിന്നുയം 
െകണ്ടുക്ാനാകുയം എന്നതുയം പ്രസത്െയം പരാമര്ശിസക്ണ്താണ്ച്.

സവട്ടുെണക്ന് എന്ന പുറാട്ടില്, താണ്ഡവനൃതേതേിലുള്ളതുയം ദ്രുതഗ
തിയിലുള്ളതുമായ ചുവടുെളുയം താേങ്ങളുയം ആസയാധനെകയ അനുസ്രി
പ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങേിക പാട്ടുെകേല്ലായം തകന്ന പ്രകൃതികയപ്പറ്ിയുയം 
കൃഷികയപ്പറ്ിയുയം പക്ിമൃഗാദിെകേപ്പറ്ിയുയം അവരുകട രാോവികനപ്പ
റ്ിയുയം െവറകയപ്പറ്ിയുമാണ്ച്. പ്രകൃതിയുയം മനുഷ്നുയം ഇണങ്ങിയുള്ള 
േധീവിതവശിയാണ്ച് ഇതിലൂകട ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്ച്.

വഴതിഫപോക്ന് എന്ന ഭോ�ത്തില് ഓണകത്പ്രോമര്ശതിക്കുന്നു.

വണാക്്ച് : ‘ഒന്നായംതിയതി ശങ്രാ്ി ഇല്ലയംനിറ പുതേരി’ ഇതില് 
ഓണാസഘാഷതേികന് സൂെനെള് ൊണായം. മധുരയില് തിരുസവാണയം 
ആസഘാഷിചിരുന്നതായി മധുവരക്ാ്ിയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
സെരേതേിലുയം അന്ന്ച് തിരുസവാണയം ആസഘാഷിചിരുന്നു (പി.കെ. 
സഗാപാകൃഷ്ണന്, 1974, പുറയം 180).

ഭക്ണേയംസ്ാരകതേ ഈ പുറാട്ടില് സൂെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ച്. 
എിസശ്രി, പുേിസശ്രി, കെമ്മധീന്, മായംേക്റിെള്, മായംേഭക്ണയം 
എന്നിവ. മായംേഭക്ണയം െഴിക്കുന്നവര്ക്്ച് സദവായങ്ങേില് 
പ്രസവശനയം നിഷിദ്മായിരുന്നു. ഭക്ണേയംസ്ാരവമായി �ന്ധകപ്പ
ട്ട്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന വിമര്ശനങ്ങളുയം പരാമര്ശങ്ങളുയം ഇതില് വ്ക്തമാണ്ച്.

“മധീകനണ്ണ കവള്ളപട്ടരിനായക്്ച്
കവള്ളസചാറയം പട്ടിയുയം കൂടാകത െഴിയില്ല ”
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ധാരാേയം തനിനാടന്പദങ്ങള് പാട്ടുെേില് ൊണാന് െഴിയുയം. അവ 
വധീര്പ്മുട്ടുന്ന േനതയുകട കപാള്ളിക്കുന്നതുയം രൂക്മായതുമായ ോമൂഹ്
പ്രശ്നങ്ങള് രേെരമായി അനാവരണയം കെയ്യുന്നു.

മനുഷ്നുമായി �ന്ധകപ്പട്ട ഒസട്ടകറ പ്രശ്നങ്ങള്, വവൊരിെതെള്, 
സ്തധീപുരുഷ�ന്ധങ്ങള്, വഴക്കുെള്, തര്ക്ങ്ങള്, വയംഗിെചൂഷണ
ങ്ങള്, �ഹുഭാര്ാത്വയം തുടങ്ങി ആശയേയംസവദനമാണ്ച് കപാറാട്ടുെ
േില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ച്. 

തമിഴ്ച് നാട്ടിക ൊശി, കുയംഭസൊണയം, മായാപുരയം, ശധീതയം�രയം, 
അവനാശി, പഴനി തുടങ്ങിയ സ്ങ്ങകേക്കുറിച്ച് ഈ പാട്ടുെേില് 
സൂെന ഭിക്കുന്നു. ഈ പാട്ട്ച് സ്-ൊ-കതാഴില്-െരിത് െിഹ്ന
ങ്ങകേ പ്രതിനിധാനയം കെയ്യുന്നു.

നാടെധീയത എന്ന അവസ് ദ്വന്്വാത്മെതയിലുയം നാനാത്വതേിലുയം 
േയംഘട്ടനതേിലുയം േഹെരണതേിലുയം േയംസയാേനതേിലുയം നികൊ
ള്ളുന്നു. ഇതികന് ഭൗതിെയം, വവൊരിെയം, മാനേിെയം, ോമുദായിെയം, 
ോമ്പതേിെയം, രാഷ്ട്രധീയയം, ാവണ്ാത്മെയം എന്നധീ ഘടെങ്ങള് സെരു
സമ്പാഴുണ്ാകുന്ന േമഗ്ാ്രധീക്തേികന് പ്രാധാന്യം െേി വിേിസചാ
തുന്നു. ഈ പരിവര്തേനയം െേിയുകട നാടെധീയെിഹ്നങ്ങള് �കപ്പടു
ത്തുെയാണ്ച്.

ഉപസംഹോരം
�ഹുോയംസ്ാരിെതയുകട ഉറവിടമായി വര്തേിക്കുന്ന 

െണ്ാര്െേിയുകട ോയംസ്ാരിെപാഠങ്ങളുയം പാഠാ്രങ്ങളുയം 
നിര്മ്മിക്കുന്ന സമഖ ഗൗരവമുള്ളതുയം വലുപ്പസമറിയതുമാണ്ച്. 
േമൊിെതയില് ഈ ൊരൂപയം പ പരിണാമതേിനുയം വിസധയമാ
യിട്ടുണ്്ച്. അനുഷ്ാനപരമായ െേിയുകട അരങ്ങില് സ്തധീെകേ ഉള്കപ്പ
ടുത്തുന്നില്ല. എന്നാല് ടൂറിേയം സമഖയുമായുയം മറ്്ച് ോയംസ്ാരിെ 
സമഖയുമായുയം �ന്ധകപ്പട്ട ൊപരിപാടിെേിാണ്ച് സ്തധീെകേ 
ഉള്കപ്പടുത്തുന്നത്ച്. ഇതേരയം സവദിെേില് െേിയുകട േമയയം ഒസന്നാ 
രസണ്ാ മണിക്കൂറികാതുക്ി അനുഷ്ാനപരമായ ഭാഗങ്ങള് ഒഴിവാക്ി 
കപാറാട്ടുെള്മാത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ിതിയാണ്ച് ഇന്നുേേത്ച്. 
െേിയിസക്്ച് െടന്നുവന്ന കപാറാട്ടുെളുകട എണ്ണയം കൂടിവരുന്നതാകണ
ന്ന വിമര്ശനയം ഉള്കക്ാസള്ളണ്തുണ്്ച്.
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ആസയാധനാ ൊപാരമ്പര്യം അവൊശകപ്പടുന്ന െേിക്്ച് ഇന്ന്ച് 
അഭ്േനതേിന്ച് കുറച്ചുദിവേയം മുമ്മാത്സമ അതേരയം െടങ്ങില് 
ഏര്കപ്പടുന്നുള്ളൂ. ആധുനിെത മുസന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന മാസനേ്ച് കമന്്ച് തതേിക 
ധീഡര്ഷിപ്പ്ച്, പഴ്നാിറ്ി ഡവപ്പ്ച് കമന്്ച്, വക്േിേ്ച് മാസനേ്ച് കമന്്ച്, 
സ്ാര് മാസനേ്ച് കമന്്ച്, വടയം മാസനേ്ച് കമന്്ച് എന്നധീ ആശയങ്ങള് കപാറാ
ട്ടുെേില് ൊണായം.

ൊൊരകന് മാനേിെസശഷിയുയം ആശയവിനിമയസശഷി
യുയം വര്ദ്ിപ്പിക്കുന്ന വണാക്കുൊരന് പറയാകതപറയുന്ന വാക്്ച് 
പാരാ ായംസഗ്വേ്ച്, സ�ാഡി ായംസഗ്വേ്ച് തുടങ്ങി ഭാഷകയക്കുറിച്ചുള്ള 
സൂെനെള്, ആദ്ൊങ്ങേില് തകന്ന െണ്ാര്െേി എന്ന നാടന്െ
ാരൂപതേില് ആവിഷ്ച് െരിച്ചുൊണുന്നതിലൂകട ഇത്ച് പഠനതേികന് 
തുടര്ോധ്തകയയുയം തുറന്നിടുന്നു.

ധനുഷ സതി.എം.
ഗസവഷെ, ശ്ധീ സെരേവര്മ്മ സൊസേേ്ച്, തൃശ്ശൂര്.

Email: dhanushacm@gmail.com



ഫെരെീയ നോഫെോെതി രം�പോരമ്പര്യവം 
കതരുവനോെെഫവദതിയം 

—‘നാടുഗദേിെ’കയ അടിസ്ാനമാക്ി ഒരു പഠനയം

രയംഗസവദിയിക സെരേധീയത എന്നുയം മയാേിയുകട േ്വത്വാസന്വഷണ
ങ്ങളുകട ഭാഗമാണ.്ച് േ്വ്മായ ഒരു നാടെസവദി എന്ന ആഗ്ഹയം മുന്നി
ര്തേി നടന്ന വേദ്ാ്ിെ െര്ചെേിലുയം പ്രാസയാഗിെ പരധീക്ണങ്ങ
േിലുയം എന്നുയം നാസടാടിരയംഗസവദി (സ�ാെ്ച് തിസയറ്ര്) തകന്നയായിരുന്നു 
സെന്ദ്ര�ിന്ദു. ക്്പൂര്തേധീെരണകതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്ത്ാേ
ങ്ങള് ഉകണ്ങ്ിലുയം ‘തനത്ച് നാടെസവദി’ അക്കൂട്ടതേില് ഒരു മുഖ്ശ്മ
മായിരുന്നു. ആ തനത്ച് ോന്നിദ്്യം മാറ്ിനിര്തേി, ആധുനിെ മയാേ 
രയംഗസവദിയിക സ�ാെ്ച് േ്വാധധീനകതേക്കുറിച്ച് അസന്വഷിചാല് കെകന്ന
ത്തുെ കതരുവ്ച് നാടെങ്ങേിസക്ായിരിക്കുയം. കപ്രാേധീനിയയം തിസയറ്റി
കന് എല്ലാ അതിരുെകേയുയം മറിെടന്ന്ച് നാടെതേികന് േൗന്ര്ശാസ്ത
േങ്ല്പങ്ങള്ക്്ച് ഒരു പുതിയ വ്ാെരണയം െമച തുറന്ന അരങ്ങികന് 
പുതിയ മുഖമാണ്ച് കതരുവനാടെസവദി. മയാേതേില് കതരുവനാടെ
തേികന് ശക്തിയുയം ോദ്്തയുയം േര്ഗാത്മെതയുയം തിരിചറിഞ്ഞ ഗൗര
വപൂര്ണ്ണമായ സൃഷ്ിയാണ്ച് കെ.കേ. സ��ിയുകട ‘നാടുഗദേിെ’. ഈ 
പശ്ചാതേതേില് ‘നാടുഗദേിെ’കയ മുന്നിര്തേി മയാേതേിക കതരു
വനാടെങ്ങളുകട രൂപ-ഭാവെല്പനെേില് നമ്മുകട സ�ാെ്ച് തിസയറ്ര് 
വഹിച പങ്്ച് എക്ന്നുയം മയാേ നാടെസവദിയുകട െരിത്തേില് അത്ച് 
വഹിച പങ്്ച് എക്ന്നുയം നവമാദ്്മങ്ങള് ആധിപത്യം കെലുത്തുന്ന 
വര്തേമാനൊോഹെര്തേില് കതരുവനാടെങ്ങള് മയാേനാടെ
സവദിയ്ക്ച് നല്കുന്ന പുതിയ ദിശാസ�ാധയം എ്്ച് എന്നുമുള്ള അസന്വഷണ
മാണ്ച് ഇവികട നടത്തുന്നത്ച്.
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ഫെരെത്തികറെ നോഫെോെതിരം�പോരമ്പര്യം
ഏകതാരു നാടിസന്യുയം േനതയുകടയുയം േയംസ്ാരതേികന് സവരുെ

കേക്കുറിച്ചുള്ള അസന്വഷണയം കെന്നു നില്ക്കുന്നത്ച് അതികന് നാസടാടി 
പാരമ്പര്തേിായിരിക്കുയം. അനുഷ്ാനപരവയം അനുഷ്ാസനതരവയം 
ഒകക്യായി രയംഗെെളുകട ൊര്തേില് േമ്പന്നമാണ്ച് സെരേയം. ഈ 
സ�ാക്തിസയറ്റികന് ശക്തി േൗന്ര്ങ്ങകേ അറിയാകതസയാ അവഗ
ണിസചാ ആണ്ച് മയാേ നാടെയം ഏറിയകൂറയം േ്രിചത്ച്. േ്വത്വാ
സന്വഷണങ്ങളുകട ഭാഗമായി ഒരു പ്രസത്െ െരിത് ോഹെര്തേില് 
നാടന് രയംഗപാരമ്പര്തേിസക്്ച് മയാേ നാടെസവദി സ�ാധപൂര്വ്വയം 
തകന്ന തിരിഞ്ഞ്ച് സനാക്കുെയുയം അതില് നിന്ന്ച് ഊര്ജയം ഉള്കക്ാണ്്ച് 
മുസന്നാട്ട്ച് സപാൊന് ശ്മിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നുണ്്ച്. അതികന് ഉല്പ്പന്നമാ
യിരുന്നു ൊവാവയം േി.എന്. ശ്ധീെണ്ന്നായരുയം േി.ശങ്രപ്പിള്ളയു
കമാകക് ചുക്ാന് പിടിച തനത്ച് നാടെസവദി. നാട്ടരങ്ങികന് ോദ്്ത
െകേ വര്തേമാനൊ ോഹെര്ങ്ങേിസക്്ച് ആവാഹിക്ാന് അവര് 
ശ്മിച്ചു. എങ്ിലുയം ആ ആവാഹനയം പസപ്പാഴുയം കൃത്ിമമായി മാറെസയാ 
ഭാവ േയംസവദനതേിന്ച് തടേമായി വരുെസയാ ആണ്ച് ഉണ്ായത്ച്.

തനതതില് നതിന്ന് കതരുവതിഫ�ക്്
രയംഗസവദികയക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത േങ്ല്പങ്ങളുകട കപാേി

കചഴുതോയിരുന്നു തുറന്ന അരങ്ങികന് അന് ോദ്്തെളുമായി 
െടന്നുവന്ന കതരുവനാടെസവദി. നാടെകമന്നത്ച് അവികട ഗൗരവത
രമായ ഒരു സ�ാധനമാദ്്മസമാ േയംസവദന ഉപാധിസയാ ആയിരുന്നു. 
പസപ്പാഴുയം അത്ച് പ്രെടമായ ക്്ങ്ങസോകട തകന്ന അവതരിപ്പിക്
കപ്പട്ടു. അവികട നടനുയം സപ്രക്െനുയം തമ്മിലുള്ള വിനിമയങ്ങള് പുതിയ 
മാനങ്ങള് സതടി. നാട്ടരങ്ങികന് േൗന്ര് ശാസ്തതേിലുയം േയംസവദസനാ
പാധിെേിലുയം േസങ്തങ്ങേിലുയം സവരൂന്നി നിന്നുകൊണ്്ച് അരങ്ങില് 
വര്തേമാനൊവമായി േയംവദിക്കുന്നതില് തനതു നാടെയം പരാ
േയകപ്പട്ടു എങ്ില് അവികട നിന്നു തകന്ന ഒരു തുറന്ന അരങ്ങികന് 
അവതരണ േങ്ല്പവയം ആേ്വാദന േങ്ല്പവയം രൂപകപ്പടുതേികൊ
ണ്്ച് വവൊരിെവയം പ്രസ�ാധനപരവമായ ഒരു പുതിയ രയംഗഭാഷ 
െകണ്ത്തുെയാണ്ച് കതരുവ്ച് നാടെസവദി.

നോടു�ദ്തിെ-ഗ്രന്ഥപോഠവം രം�പോഠവം
അടിയാന്മാര് എന്ന വയനാടന് ആദിവാേി വര്ഗതേികന് 

േധീവിതവയം െരിത്വയം വര്തേമാനവയം ഭാവിയുയം േ്വപ്നങ്ങളുയം ഗദേിെ 
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എന്ന അനുഷ്ാനതേികന് പശ്ചാതേതേില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
നാടെമാണ്ച് ‘നാടുഗദേിെ’. അതില് േ്വ്യം മണ്യം മനസ്സുയം ഭാഷയുയം 
സമാഷ്ിക്കപ്പട്ട ആദിവാേിേനതയുകട രാഷ്ട്രധീയയം സെരേതേികന് രാഷ്ട്രധീ
യയാഥാര്ത്ഥ്ങ്ങളുകട ൊപട്ങ്ങളുമായി േയംവദിക്കുന്നു. ഇത്ച് നാടുഗ
ദേിെയുകട ഗ്ന്ഥപാഠയം. ഈ ഗ്ന്ഥപാഠയം േധീവന്കവചത്ച് ഗദേിെയുകട 
താേതേിാണ്ച്. വയനാടന് ആദിവാേിെള് ഭൂതസപ്രത�ാധെള് 
ഒഴിവാക്ാന് വര്ഷയംസതാറയം നടതേിവരുന്ന നാടുഗദേിെ എന്ന ആൊര
തേില് നിന്നാണ്ച് ഈ നാടെതേികന് േസങ്തയം രൂപയം കൊള്ളുന്നത്ച്.

സ�ാെ്ച് തിസയറ്ര് സ്ൊങ്ങളുകട ൊര്തേില് െി വ്ത്സ്ത
തെള് പുര്ത്തുന്നു. അത്ച് േന്ര്ഭവമായി അസഭദ്മായി �ന്ധകപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു. നമ്മുകട നാസടാടി നാടെങ്ങകേല്ലായം തകന്ന അരസങ്ങറിയത്ച് 
കൊയ്ത്ച് െഴിഞ്ഞ പാടങ്ങേിസാ ഭവനാങ്ണങ്ങേിസാ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്
െേിസാ ആയിരുന്നു. സ്തേികന് ൊര്തേില് നാടുഗദേിെയുകടയുയം 
(കതരുവനാടെതേികന്യുയം) പ്രത്യശാസ്തയം ഇതുതകന്നയാണ്ച്. അത്ച് 
ൊണിെള്ക്ിടയിസക്്ച് ഇറങ്ങികചല്ലുന്നു. ൊണിെളുമായി േയംവ
ദിക്കുന്നു. വയനാടന് ആദിവാേികുന്നുെേിക ഗ്ാമങ്ങേിായിരുന്നു 
നാടുഗദേിെ കൂടുതലുയം രയംഗപാഠമായി മാറിയത്ച്. ഗദേിെയുകട അനുഷ്ാന
താേയം, വര്തേമാനൊ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രധീയതേിസയ്ക്ച് േയംക്മിപ്പിചസപ്പാള് 
‘നാടുഗദേിെ’ ഓസരാ അരങ്ങിലുയം ഓസരാ പാഠമായി. അടിസ്ാനാശയയം 
ഒന്നായിരിക്കുസമ്പാഴുയം േന്ര്ഭാനുേരണയം നിനിര്ത്തുന്ന ഈ പാഠസഭ
ദോദ്്ത തധീര്ചയായുയം നാട്ടരങ്ങികന് േ്വഭാവയം തകന്ന.

പ്രതതിഫരോധപോഠം
മയാേനാടെസവദികയ േയം�ന്ധിചിടസതോേയം രയംഗസവദിയിക 

നാസടാടിതേയം എന്നത്ച് ോയംസ്ാരിെ പ്രതിസരാധതേികന് മാര്ഗമാണ്ച്. 
‘നാടുഗദേിെ’യില് അത്ച് ഒസര േമയയം വേദ്ാ്ിെമായി രയംഗസവദി
യിക പ്രതിസരാധതേികന്യുയം പ്രാസയാഗിെമായി അടിചമര്തേകപ്പ
ടുന്നവകന് അതിേധീവനതേികന്യുയം പാഠമാണ്ച്. പ നാട്ടിലുയം പ 
െരിത്േന്ര്ഭങ്ങേിലുയം കതരുവനാടെങ്ങള് പ്രതിസഷധതേിനുള്ള 
മാര്ഗമായി െടന്നുവന്നിട്ടുണ്്ച്. മയാേതേില് അക്കൂട്ടതേില് ഏറ്വയം 
ഗൗരവാവഹമായ രെനയാണ്ച് ‘നാടുഗദേിെ’. ോതിസഭദങ്ങളുയം അേമ
ത്വങ്ങളുയം ഒന്നുമില്ലാതേ ‘മാസവിമണ്ച് വകതേയ്യ’തേികന് ൊത്തുനി
ന്ന്ച് ‘െധീയൂസാെേിദ്ാ്യം’ കവള്ളയം സെര്ക്ാകത വിഴുങ്ങി േധീവിക്കുന്ന 
വര്തേമാനേധീവിതസതോടുള്ള പ്രതിസഷധവയം പ്രതിസരാധവയം ഗദേിെ
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യുകട താേതേില് നാട്ടരങ്ങികന് ഊര്ജതേില് ൊണിെളുമായി േയംവ
ദിചസപ്പാള് ‘നാട്ടുഗദേിെയുയം’ ഉപസയാഗിചത്ച് നാസടാടിക്യുകട പ്രതി
സരാധവശയം തകന്നയാണ്ച്. ആ പ്രതിസരാധയം പ്രസമയതേില് മാത്മല്ല. 
അവതരണതേിലുയം ഭാഷയിലുയം രാഷ്ട്രധീയതേിലുകമാകക് േയംഭവിക്കുന്നു. 
അവികട തധീയറ്ര് ഒരു േയംവാദ ഭൂമിെയായി മാറന്നു. ആ േയംവാദതേി
ലുയം ഉയര്കതേഴുസന്നല്പ്പിലുയം നടനുയം സപ്രക്െനുയം ഒരുസപാക പങ്ാ
േിയാണ്ച്.

പ്രകൃതതി പോഠം
കൊയ്ത്തു െഴിഞ്ഞ പാടസമാ ഉത്സവയം നടക്കുന്ന ൊവികന് മുറ്സമാ 

പശ്ചാതേമാകുന്ന നാട്ടരങ്ങ്ച് പ്രകൃതിയുമായി അസഭദ്മായി �ന്ധ
കപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടുയം ഒന്നുതകന്നയാകണന്നുയം പറയായം. കതരുവനാടെയം 
(നാടുഗദേിെയുയം) നല്കുന്ന പ്രകൃതി പാഠവയം മകറ്ാന്നല്ല. ൊണിെള്ക്ി
ടയിലൂകട ഓടി നടന്ന്ച് ദാരിെകന വധിക്കുന്ന ൊേിയുയം തുടിതാേ
തേില് പഴങ്ാതേിസക്കുയം വര്തേമാനൊതേിസയ്ക്കുയം മാറിമാറി 
േ്രിക്കുന്ന ഗദേിെക്ാരനുയം ഒരു ഭൗമസെന്ദ്രധീകൃത പ്രത്യ ശാസ്തയം 
തകന്നയാണ്ച് മുസന്നാട്ട്ച് വയ്ക്കുന്നത്ച്, ആശയതേിലുയം അവതരണതേിലുയം.

ഉപസംഹോരം
അടിസ്ാനപരമായി നാടെയം ഒരു േനെധീയ െയാണ്ച്. വിസനാദ 

ഉപാധി എന്നതിലുപരി നാടെയം സപാരാട്ടതേിനുള്ള ആയുധമായി 
പരിണമിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി ോക്്ങ്ങള് നമുക്്ച് മുന്നിലുണ്്ച്. 
മുടിസയറ്റുയം ൊക്രിശ്ിയുയം േധീതെേിയുയം കപാറാട്ടുയം കതയ്യങ്ങളുയം ഉള്കപ്പ
കടയുേേ നമ്മുകട നാട്ടരങ്ങു മുതല് നാടുഗദേിെ ഉള്കപ്പകടയുള്ള കതരു
വനാടെങ്ങള് വകര അതില്കപ്പടുയം. തനിമസതടി പുറകപ്പട്ട്ച് നാസടാടി
തോേങ്ങളുകട കപാള്ളയായ �ാഹ്ാനുെരണങ്ങള് മാത്മായി തനതു 
നാടെങ്ങള് െടന്നുസപായസപ്പാള് രൂപഭാവേയംസവദനതേിന്ച് നാട്ടരങ്ങി
കന് േസങ്തങ്ങള് �പ്രദമായി വിനിസയാഗിക്കുന്നതില് ഒരു പരിധി
വകരകയങ്ിലുയം വിേയിചത്ച് കതരുവനാടെങ്ങോണ്ച്. അക്ാര്തേില് 
പൂര്ണ്ണമായി വിേയിച്ചു എന്നവൊശകപ്പടാവന്ന തുറന്ന അരങ്ങിക 
േമ്പൂര്ണ്ണ നാടെമാണ്ച് നാടുഗദേിെ കതരുവില് അരസങ്ങറന്ന (ആശയപ്ര
െരണാര്ത്ഥയം) നാടെയംഎന്നതിനുപരി ോര്വ്വൗെിെസമാ േമൊി
െസമാ ആയ ഏത്ച് ആശയവയം ഉള്കക്ാള്ളാന് കതരുവ്ച് നാടെതേികന് 
േസങ്തതേിനാകുയം എന്നുയം തുറന്ന അരങ്ങികന് ോദ്്ത അന്മാണ്ച് 
എന്നുയം ൊണിച്ചുതരാന് നാടുഗദേിെയുകട അവതരണ പാഠങ്ങള്ക്്ച് 
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െഴിഞ്ഞു. നവമാദ്്മങ്ങള് അരങ്ങുതെര്ക്കുന്ന, ആര്ക്കുയം ഒന്നിനുയം 
േമയമില്ലാതേ ഈ ഇന്�ര്സമഷന് യുഗതേില് വഴിമുട്ടിനില്ക്കുന്ന 
മയാേ നാടെസവദിക്്ച് ഒരു ഉതേരയം കൂടിയാണ്ച് കതരവനാടെവയം 
നാടുഗദേിെയുയം. വര്തേമാനൊതേികന് ആള്ക്കൂട്ടേയംസ്ാരകതേ ഇനി 
േ്വാധധീനിക്ാനാവെ ഒരു പസക് ആള്ക്കൂട്ടകതേ അഭിേയംസ�ാധന 
കെയ്യുന്ന കതരുവനാടെങ്ങളുകട െനാത്മെമായ രയംഗസവദിക്്ച് മാത്
മായിരിക്കുയം. ആ തുറന്ന അരങ്ങില് നിന്ന്ച് സെരേധീയ നാസടാടി രയംഗസവ
ദിയിസക്്ച് വിയ ദൂരമില്ല. അതുകൊണ്്ച് തകന്ന അത്ച് നമ്മുസടതായ 
നാടെസവദി എന്ന ആശയതേിനുയം ആഗ്ഹതേിനുമുള്ള യഥാര്ത്ഥ പരി
ഹാരവമാകുയം.

 ശ്ീജ.കജ.എസ് .,
അേിസ്റ്റന്്ച് കപ്രാ�േര്,

കെ.കെ.ടി.എയം. ഗവകമെന്്ച് സൊസേേ്ച്,
പുല്ലൂറ്്ച്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്.

Email: Sreejajs184@gmail.com



ജോതതി-�തിം�സമതയം 
നോഫെോെതി നോെെങ്ങളും

േനോമാന്തേികന് മന്ില് നിന്ന്ച് ഉരുവയം കൊണ്വയാണ്ച് 
നാടന്െെള്. പ്രാെധീന േനേധീവിതതേികന് ആത്മാവസപറന്ന ഇവ 
ൊസമന്മ കൊണ്്ച് ആധുനിെകരയുയം അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയില് 
അവതരണേവിസശഷത കൊണ്ടുയം പ്രസമയഗരിമ കൊണ്ടുയം സവറിട്ടു നില്ക്കു
ന്നവയാണ്ച് നാസടാടി നാടെങ്ങള്. നാട്ശാസ്തപ്രൊരമുള്ള അഭിനയ 
േസങ്തങ്ങള്ക്നുസൃതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവയകല്ലങ്ിലുയം നൃതേ 
നൃത് നാട്ങ്ങളുകട േവിസശഷതെള് ഇവയില് െകണ്തോയം. പ്രസമ
യപരമായി തിെച്ചുയം ൗെിെങ്ങോയവ, സദവതാപ്രധീണനപരയം, മദ്്
വര്തേിെോയവ എന്നിങ്ങകന ഇവകയ വിഭേിക്ാകമങ്ിലുയം ഭൂരിഭാഗയം 
നാസടാടി നാടെങ്ങളുയം അനുഷ്ാനപരസമാ സദവതായംശയം ഉള്കക്ാള്ളുന്ന
വസയാ ആകണന്നു ൊണായം. ഇവയില് വികയാരു വിഭാഗവയം ആസര്
തരമായ വിവിധ ോതി വര്ഗങ്ങോണ്ച് അവതരിപ്പിച്ചു വന്നത്ച്. െി 
േമുദായങ്ങേില് ഇതേരയം െെള് കുകതോഴിായി മാറിയിട്ടുള്ളതുയം 
ൊണായം. കതയ്യയം, പൂരക്േി, നധീിയാട്ടയം, തധീയാട്ട്ച്, സൊതാമൂരിയാട്ടയം, 
വണ്ണാന്കൂതേ്ച്, ഐവര്െേി എന്നധീ നാടന് െെള് പ്രസത്െ ോതി - 
വര്ഗങ്ങളുകട െയായിട്ടാണ്ച് മാറിയിട്ടുള്ളത്ച്. 

നോഫെോെതി നോെെങ്ങള് - വര്ഗീെരണം
ആരാധനാപരമായ ധര്മ്മയം മാത്മല്ല ഉര്വ്വരതാനുഷ്ാന (fertility 

rites) പരയം, ഗര്ഭ�ി ഉചാടനയം, മാന്ത്രിെ െര്മ്മയം, ദുര്സദേവസതാ
ചാടനയം തുടങ്ങി വ്ത്സ്ത ധര്മ്മങ്ങള് ഇവയ്ക്കുണ്്ച്. െി നാടെങ്ങള് 
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ഉത്സവാസഘാഷങ്ങളുമായി �ന്ധകപ്പട്ടുയം അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. 
ൊര്ഷിെരയംഗകതേ കൊയ്ത്തുത്സവയം, െറ്കമതിക്ല്, വിേവിറക്ല് 
എന്നധീ േന്ര്ഭങ്ങേില് ൊേസവ, െതിര്സവ, സൊതാമൂരിയാട്ടയം 
എന്നധീ നാടന് ൊാരൂപങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു ൊണുന്നു. ഇതേരയം 
നാസടാടി നാടെങ്ങളുകട ഇതിവൃതേയം ഐതിഹ്ങ്ങേില് നിസന്നാ പുരാ
ണങ്ങേില് നിസന്നാ ആൊറണ്്ച്. എങ്ിലുയം ോധാരണ േനങ്ങള്ക്്ച് 
ആശയഗ്ഹണതേിന്ച് പ്രയാേകമാന്നുയം ഉണ്ാൊറില്ല. ഇവികട സപ്രക്
െരായ േനങ്ങള് കവറയം ൊഴ്ചക്ാര് മാത്മല്ല ൊനിര്വ്വഹണതേില് 
ഭാഗഭാക്ാകുെയുയം കെയ്തിരുന്നു. കതയ്യയം, തിറ, പടയണി, മുടിസയറ്്ച് 
എന്നധീ െെേില് നര്തേെരുയം സപ്രക്െരുയം തമ്മിലുള്ള �ന്ധയം 
എപ്രൊരമുള്ളതായിരുന്നുകവന്ന്ച് അവയുകട ഇന്നകതേ അവതരണയം 
കൊണ്ടുയം മന്ിാക്ാന് ോധിക്കുയം. ‘സദവത’യായി ആടുന്ന നര്തേ
െകന് മുമ്പില് ‘േനയം’ അവരുകട ദുരിതങ്ങളുയം ദുഃഖങ്ങളുയം ആവശ്ങ്ങ
ളുയം നിസവദനയം കെയ്യുസമ്പാള് സദവതയുകട പ്രതിനിധിയായ നര്തേെന് 
പരിഹാരങ്ങള് നിര്സദേശിക്കുന്നതുൊണായം. കപാതുേനവിൊരമാണ്ച് 
അവികട ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്ച്’.

സ�ാെ്ച് സാര് വര്ഗധീെരണതേികന് ആദ്ഘട്ടതേില് നാസടാടി 
േയംസ്ാരതേിന്ച് ഉന്നതപാരമ്പര്കമന്നുയം നധീെപാരമ്പര്കമന്നുയം 
രണ്ടു വിധമുണ്ായിരുന്നു. ‘േയംസ്ാരതേിന്ച് കപാതുസവ ഉന്നതപാരമ്പ
ര്കമന്നുയം നിമ്നപാരമ്പര്കമന്നുയം രണ്ടു വിഭാഗയം െല്പിക്ാറള്ളതുസപാക 
പുരാവൃതേേഞ്യതേിനുയം രണ്്ച് ധാരെളുണ്്ച്. ഉന്നതപാരമ്പര്
തേില്കപ്പട്ടവകയ അധിത്പുരാവൃതേയം (ഹയര് മിതേ്ച്) എന്നുയം 
നിമ്നപാരമ്പര്തേില് കപ്പട്ടവകയ ഉപത്പുരാവൃതേയം (സാവര് 
മിതേ്ച്) എന്നുയം പറയുന്നു’ സ�ാെ്ച് സാര് വിജ്ാനധീയതേികന് 
ആദ്ഘട്ടങ്ങേില് ഇപ്രൊരമുള്ള ഉചനധീെപുരാവൃതേങ്ങകേയുയം 
േയംസ്ാരങ്ങകേയുയം സവര്തിരിച്ചു സശഖരിക്കുന്ന രധീതി നിനിന്നിരുന്നു. 
പില്ക്കാതേ്ച് ഇവയില് േമാനായംശങ്ങള് ൊണുെയുയം ഇവ തധീര്ത്തുയം 
േമാ്രധാരെേകല്ലന്ന്ച് വ്ക്തമാകുെയുയം കെയ്തു. ഉചപുരാവൃ
തേങ്ങകേന്നു െല്പിക്കപ്പട്ടവ ശാസ്തധീയാടിതേറയുള്ളവയുയം അനുഷ്ാ
നപരവമായിരുന്നു. എന്നാല് ആരാധനാപരമായ ധര്മ്മയം മാത്മല്ല, 
ഉര്വ്വരതാനുഷ്ാനപരയം, ഗര്ഭ�ി ഉചാടനയം, മാന്ത്രിെെര്മ്മയം, 
ദുര്സദേവസതാചാടനയം തുടങ്ങി വ്ത്സ്തധര്മ്മങ്ങള് സെന്ദ്രധീെരിച്ചു 
കൂടി ഉള്ളവയായിരുന്നു നധീെകമന്നു െണക്ാക്കപ്പട്ട നാസടാടി 
ൊരൂപങ്ങള്. 
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ഇതില്നിന്നുയം ഉചപുരാവൃതേങ്ങസോടനു�ന്ധിച്ചുണ്ായ െെള് 
വസരണ്േനതയില് നിന്നുയം നധീെപുരാവൃതേേന്മായ െെള് 
അധഃകൃത േനവിഭാഗതേില്നിന്നുയം ഉത്ഭവിചവയുമാകണന്ന്ച് വ്ക്ത
മാണ്ച്. കപാതുസവ ൊാവസ്യ്കനുഗുണമായിട്ടാണ്ച് നാടന് െെള് 
അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നത്ച്. മറ്റു െിവ ഉത്സവാസഘാഷങ്ങളുമായുയം 
�ന്ധകപ്പട്ടു ൊണുന്നു. നധീെപുരാവൃതേതേില് ഉള്കപ്പടുന്നവകയന്നു 
െരുതാവന്ന ൊരൂപങ്ങളുകട അവതരണമായിരുന്നു. കൂടുതല് േനെധീ
യമായി മാറിയത്ച്. േമൂഹതേിക അദ്്വാനിക്കുന്ന േനവിഭാഗങ്ങള് 
അവരുകട സോിഭാരയം ഘൂെരിക്കുന്നതിനായുയം ൊര്ഷിെ രയംഗകതേ 
കൊയ്ത്തുത്സവയം, െറ്കമതിക്ല്, വിേവിറക്ല് എന്നധീ േന്ര്ഭങ്ങേി
ലുയം ൊേസവ, െതിര്സവ, സൊതാമൂരിയാട്ടയം എന്നിങ്ങകന നിരവധി
യായ നാടന് ൊരൂപങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു സപാന്നു. ആര്ന്മാാനാ
ടെയം, ൊക്ാരിശ്ി നാടെയം, ആണ്ിക്േി, ആടിസവടന്, െിയനാട്ടയം, 
ൊര്സക്ാടതേിയാട്ടയം എന്നിങ്ങകന നിരവധി നാസടാടി നാടെങ്ങ
ളുയം വിവിധ േന്ര്ഭങ്ങളുമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് പണ്ടുൊതേ്ച് യസഥഷ്യം 
അവതരിപ്പിച്ചു സപാന്നു. ഈ നാസടാടി നാടെങ്ങള് ോധാരണക്ാ
രായ മനുഷ്രുകട ൊപരമായ വാേനെളുകട �ഹിര്സ്ഥുരണങ്ങ
ോയി കതേിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നസതാകടാപ്പയം ോതി നിരാേതേികന്യുയം ിയം
ഗേമത്വതേികന്യുയം കൂടി കതേിവെോയി നികൊള്ളുന്നു.

ജോതതി - �തിം�സമത നോഫെോെതി നോെെങ്ങെതില്
പുരാസണതിഹാേങ്ങേിക െഥാേന്ര്ഭങ്ങകേ ൗെിെേധീവിത 

പരിേരങ്ങസോടു �ന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പുനഃസൃഷ്ിയാണ്ച് നാസടാടി നാടെ
ങ്ങളുകട അവതരണതേില് െണ്ടുവരുന്നത്ച്. പുരാസണതിഹാേങ്ങേിക 
ശിവശക്തിദ്വന്ങ്ങള് ൗെിെേധീവിതതേില് ഭാര്ാഭര്തൃ�ന്ധതേികന് 
ഉതേമമാതൃെയായി വധീക്ിച്ചുസപാന്നു. അതുകൊണ്ടു തകന്ന നിരവധി 
നാസടാടി നാടെങ്ങളുകട സെന്ദ്രപ്രസമയയം ശിവപാര്വ്വതിമാരുകട പുരാണ 
പ്രേിദ്ങ്ങോയ േധീവിത േന്ര്ഭങ്ങകേ നിത്േധീവിതതേിക വവവി
ദ്്മാര്ന്ന ദാമ്പത്പ്രസമയങ്ങളുമായി �ന്ധകപ്പടുതേിയുള്ളവയാകണ
ന്നു ൊണായം. ദാമ്പത്തേികന് ഉതേമ മാതൃെകയന്ന നിയിലുയം ിയംഗ
േമതയുകട പരൊഷ്കയന്ന നിയ്ക്കുയം ശിവശക്തി�ിയം�ങ്ങള് നാസടാടി 
നാടെങ്ങള്ക്്ച് േവിസശഷ ശ്ദ്യണയ്ക്കുന്നു. സെരേതേിക പ്രേിദ്
മായ നിരവധി നാസടാടി നാടെങ്ങളുകടയുയം െഥാതന്തുവായി ശിവശക്തി 
ദ്വന്്വയം െകണ്തോന് െഴിയുയം. സ്തധീകയന്ന പ്രകൃതികയയുയം ശിവകനന്ന 
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േയംരക്െകനയുയം കുടുയം�കമന്ന പ്രസ്ാനതേികന് പ്രതിനിധാനമായി 
ൊണാന് സപ്രരണ നല്കുന്ന െഥെോണ്ച് നാസടാടി നാടെങ്ങേിലു
ള്ളത്ച്. ‘ശിവപുരാണതേില്’ പരാമര്ശിതമായിട്ടുള്ള െഥാേന്ര്ഭങ്ങ
േില് നികന്നടുതേിട്ടുള്ളതാണ്ച് മിക് നാസടാടിനാടെങ്ങളുകടയുയം പ്രസമ
യങ്ങള്. ൊക്ാരിശ്ി നാടെയം, ആര്ന്മാാ നാടെയം, ആണ്ിസവ, 
ആര്സവടന്, െിയനാട്ടയം, ൊര്സക്ാടതേിയാട്ടയം എന്നധീ െി നാടെ
ങ്ങള് മാത്യം ഇവികട െര്ച കെയ്യുന്നു. 

െോക്ോരതിശ്തി നോെെം
കതക്ന്സെരേതേില് തിരുവിതായംകൂര് പ്രസദശങ്ങേില് പ്രെരിചിട്ടു

ള്ള ഒരു നാസടാടിനാടെമാണിത്ച്. കൊല്ലയം, ആപ്ഴ, തിരുവന്പുരയം, 
േില്ലെേിക ഗ്ാമങ്ങേില് ആണ്ച് ഇത്ച് അവതരിപ്പിചിരുന്നത്ച്. തൃശ്ശൂര് 
േില്ലയിക െി പ്രസദശങ്ങേിലുയം മുമ്പ്ച് ൊക്ാരിശ്ി നാടെയം നടതേി
യിരുന്നതായി കതേിവെളുണ്്ച്. ഏതാണ്്ച് 300 കൊല്ലകതേ പഴക്സമ 
ഇതിന്ച് െണക്ാക്കുന്നുള്ളൂ. സക്സത്ാത്സവങ്ങേിക വിസനാദപരിപാ
ടിയായാണ്ച് ഇത്ച് പ്രധാനമായുയം അവതരിപ്പിചിരുന്നത്ച്. ശിവരാത്ി, 
മധീനഭരണി, തിരുസവാണയം എന്നധീ വിസശഷ ദിവേങ്ങേില് സക്ത്ാ
ങ്ണങ്ങേില് ൊക്ാരിശ്ി നാടെയം അരസങ്ങറിയിരുന്നു. ൊക്ാചി 
നാടെയം, ൊക്ാ നാടെയം, ൊക്ാെരിതയം, ൊക്ാരു െേി എന്നധീ 
സപരുെേില് ഈ നാടെയം അറിയകപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ സപരുെള് സൂെിപ്പി
ക്കുന്നത്ച് സെരേതേിലുണ്ായിരുന്ന ൊക്ാന് എന്ന ഒരു പട്ടിെോതി 
വിഭാഗകതേയാണ്ച്. ശ്ധീപരമശിവന് ൊക്ാനായുയം പാര്വ്വതി ൊക്ാ
തേിയായുയം സവഷയം മാറി ഭൂമിയില് ചുറ്ിനടന്ന ൊകതേ െഥയാണ്ച് 
ൊക്ാരിശ്ി നാടെതേിക പ്രതിപാദ് വിഷയയം. ശിവപുരാണവമായി 
�ന്ധകപ്പട്ട ഐതിഹ്മാണിതില് പരാമര്ശിക്കുന്നത്ച്. 

ഭൂമിയില് േനേധീവിതയം തിന്മയില് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്ച് െഥാ 
േന്ര്ഭയം. നാരദന് ഇതികനാരു പരിഹാരയം സതടി വൊേതേിക
ത്തുന്നു. പ്രശ്നപരിഹാരതേിനായി ശിവന് ഭൂമിയില് അവതരിക്കുെ
യുയം കെയ്യുന്നു. ശിവന് ൊക്ാനുയം പാര്വ്വതിയുയം, ഗയംഗയുയം ൊക്ാ
തേിമാരുമായി സവഷപ്രച്ന്നരായി ഭൂമിയികത്തുന്നു. അഞ്ഞു 
നടന്ന ൊക്ാന് ൊക്ാതേിമാകരക്ണ്്ച് അവകര പരിണയിക്കുെ
യുയം കെയ്യുന്നു എന്നാണ്ച് െഥ. കെങ്ങന്നൂര് സക്ത്തേികന് ഉല്പതേിയു
മായി �ന്ധകപ്പട്ടുയം ശിവപാര്വ്വതിമാരുകട െഥപറഞ്ഞു സെള്ക്കുന്നുണ്്ച്. 
പരസ്പരയം േയംപൃക്തരായ, ശിവശക്തിെകേ സുസ്ിരദാമ്പത്തേികന് 
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പ്രതധീെമായാണ്ച് പണ്ടുമുതല്സക് വ്വഹരിച്ചുസപാരുന്നത്ച്. സ്തധീ
പുരുവഷെ്തേികന്യുയം ോതി കതാഴില് അയംഗധീൊരതേികന്യുയം 
വിശാമായ ൊഴ്ചപ്പാടുെള് ഇതേരയം നാസടാടി നാടെങ്ങേിലൂകട പങ്കു
കവയ്ക്കുന്നു. മൃദയംഗയം, ഇതോേയം, ഗ്ിറ, ഹാര്സമാണിയയം തുടങ്ങിയ 
വാസദ്ാപെരണങ്ങള് ഈ ൊരൂപതേില് ഉപസയാഗിക്കുന്നു. േമൂഹ
തേിക കൊള്ളരുതായ്മെള്കക്തികരയുള്ള പരിഹാേങ്ങള് ൊക്ാ
രിശ്ി നാടെയം ഉള്കക്ാള്ളുന്നു.

െോര്ഫക്ോെത്തിയോട്ടം
ഉര്വ്വരസദവതയാണ്ച് ‘ൊര്സക്ാടതേി’. ൊട്ടാേ സ്തധീസവഷധാ

രിയായ പാര്വ്വതധീസദവിയുകട േങ്ല്പമാണിത്ച്. ഈതി�ാധെേെ
റ്റുെ, പെര്ചവ്ാധിെള് ഇല്ലാതാക്കുെ എന്നിവയാണ്ച് ക്്ങ്ങള്. 
വണ്ണാന് എന്ന പട്ടിെോതി വിഭാഗതേില് ഉള്കപ്പടുന്ന േമുദായ
ക്ാരാണിത്ച് നടത്തുെ. പാണ്ഡവരുകട വനവാേൊതേ്ച് അര്ജ്ജു
നന് ശിവകന തപസ്സുകെയ്തതുയം പരമശിവന് ൊട്ടാേനായുയം പാര്വ്വതി 
ൊട്ടാേതേിയായുയം പ്രത്ക്കപ്പടുന്നതുമാണ്ച് ഇതിക ഇതിവൃതേയം. 
ശിവശക്തി േങ്ല്പങ്ങേിലൂകട വിശാമാകുന്ന സ്തധീപുരുഷേമതയുയം 
ൊര്സക്ാടതേിയാട്ടതേികന് അവതരണതേിക െധീഴ്ച്ോതി പങ്ാേി
തേവയം എടുത്തു പറസയണ് േവിസശഷതെോണ.്ച് പ്രാെധീന സെരേതേി
സന്തായ നാസടാടി നാടെങ്ങേില് ഭൂരിഭാഗവയം ിയംവഗെ്തേികന്യുയം 
ആദിവാേി- െധീഴാേ പ്രാതിനിധ്തേികന്യുയം ശക്തമായ ദൃഷ്ാ്ങ്ങള് 
പ്രതി�ിപ്പിക്കുന്നവയാകണന്നു ൊണാന് െഴിയുയം.

െ�തിയനോട്ടം.
ഉതേര സെരേതേിക ഒരനുഷ്ാനെയാണിത്ച്. െണ്ണൂര്, തേിപ്പറമ്പ്ച് 

താലൂക്കുെേില് �ാസധാചാടനപരമായ െര്മ്മങ്ങസോടനു�ന്ധിചാണ്ച് 
െിയനാട്ടയം അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നത്ച്. സൊഴിസക്ാട്ച് േില്ലയില് ഉര്വ്വ
രതാപൂേ (fertility rites) യുമായി �ന്ധകപ്പട്ട ഒരനുഷ്ാനമായായണ്ച് 
ഇത്ച് അവതരിപ്പിചിരുന്നത്ച്. ഉര്വ്വരത എന്ന േങ്ല്പയം മാതൃത്വവമായുയം 
സൃഷ്ിയുമായുയം �ന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മാതൃ�ിയം�കതേയുയം അതിലൂകട 
വസ്തണമായ ശക്തിസയയുമാണ്ച് ഇതില് ആരാധിക്കുന്നത്ച്.

െിയന് എന്ന സദവതയുകട സൊമാണ്ച് ഇതില് കെട്ടിയാടു
ന്നത്ച്. െിയകന് സൊതേികനാപ്പയം െിചി എന്ന സദവതയുകട 
സൊവയം െിയിടങ്ങേില് ൊണായം. ഇവയുയം വശവ േങ്ല്പങ്ങളുമായി 
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�ന്ധകപ്പട്ടവയാണ്ച്. ഭൂമിയിക കുട്ടിെള്ക്കുയം, കൃഷിക്കുയം ൊിെള്ക്കുയം 
അസുഖങ്ങളുയം നാശനഷ്ങ്ങളുമുണ്ാക്കുന്ന ദുര്സദവതെോണ്ച് െിയന്മാ
കരന്ന്ച് പുയ േമുദായയം വിശ്വേിക്കുന്നു. അതിനാല് ഈ സദാസഷാ
ചാടനങ്ങള്ക്ായാണ്ച് െിയനാട്ടയം അവതരിപ്പിക്കപ്പടുന്നത്ച്. പുയ 
േമുദായതേിന്ച് ഈ നാടൊവതരണതേില് ഭിചിരുന്ന പ്രാധാന്യം 
സൂെിപ്പിക്കുന്ന വരിെള് െിയനാട്ടതേികന് പാട്ടിലുണ്്ച്.

‘തറവാട്ടില് ൊരസണാര്ച്
മാരിശ്നികയാഴിസയാസന
എസ്ാന്നുസവണ്ധീതിസപ്പാള്
അസന്നരയം പറയുന്നസല്ലാ
രാശി െണക്കുൊരന്
ഇരുപകതേട്ടായം നാോയിട്ട്ച് 
െിയനാട്ടയം ആടിക്ണയം.
ആകരകക്ാണ്ാടിസക്ണയം
പുയകരകക്ാണ്ാടിസക്ണയം’.

എന്നിങ്ങകന. എന്നാല് പാണന്മാരുകടയുയം മുന്നൂറ്ാന്മാരുകടയുയം േങ്
ല്പതേില് െിയന്മാര് ഉര്വ്വരതാസദവതെോണ്ച്. െര്ക്ിടെമാേതേി
ാണ്ച് െിയനാട്ടതേികന് അവതരണയം. പ്രഖ്ാപിതമായ ോതി, 
അസ്പൃശ്തെള് െയില് അിഞ്ഞില്ലാകതയാകുന്ന മുഹൂര്തേങ്ങള് 
ൊണാനാവെ ഇതേരയം നാസടാടി ൊരൂപങ്ങേിാണ്ച് 

ആര്യന്ോ�ോനോെെം 
പ്രാെധീന സെരേതേിക തകന്ന അതിപ്രൊരയം േിദ്ിചിരുന്ന 

മകററാരു നാസടാടി നാടെമാണ്ച് ആര്ന്മാാ നാടെയം. ശിവകന പരധീ
ക്ിച പാര്വ്വതി ശാപസമറ്്ച് ഭൂമിയികതേി ഗയംഗാതധീരതേ്ച് ൊമാക്ി
കയന്നസപരില് തപ്നുഷ്ിക്കുന്നു. പാര്വ്വതിയുകട ശുശ്രൂഷയ്കായി 
ശിവന് ൊതേവരായന് എന്ന വെതന്കതേ സൃഷ്ിക്കുന്നു. ൊതേവരാ
യന് ഒരു ദിവേയം ആര്ന്മാ എന്ന െന്െകയക്ണ്്ച് സമാഹിക്കുന്നതുയം 
അമ്മ ൊമാക്ിയുകട േമ്മതസതോകട പറയസവഷയം േ്വധീെരിച്ച് തകന്ന 
സവള്ക്ാന് അവസോടസപക്ിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. േയംഭാഷണവയം നൃതേ
ച്ചുവടുെളുയം സെര്ന്ന നാസടാടി നാടെമാണിത്ച്. തമിഴ്ച് െര്ന്ന ഭാഷയാ
ണിതില് ഉപസയാഗിക്കുന്നത്ച്. 

ഈ നാടെതേിലുയം ദാമ്പത്�ന്ധതേിക ഇണക്ങ്ങളുയം പിണ
ക്ങ്ങളുയം കെട്ടുറപ്കമല്ലായം പ്രെടമാണ്ച്. ശിവകന പരധീക്ിച പാര്വ്വതി 
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ശാപഗ്സ്തയായിഭൂമിയികത്തുന്നുകവങ്ിലുയം ശിവന്തകന്ന പാര്വ്വതധീ
ശുശ്രൂഷയ്കായി തകന് വെതന്തേില് നിന്ന്ച് ൊതേവരായകനന്ന 
വെതന്കതേ സൃഷ്ിച്ചു നല്കുന്നു. ഇത്ച് ദാമ്പത്തേിനുഷ്ിചിരുന്ന 
സ്തധീപുരുഷേമത്വതേികന്യുയം ദൃഢപ്രണയതേികന്യുയം കതേിവെോയി 
നിനില്ക്കുന്നു. 

ആെതിഫവെന് 
ഉതേരസെരേതേിക െണ്ണൂര്, ൊേര്സൊഡ്ച് പ്രസദശങ്ങേില് പ്ര

ൊരതേിലുള്ള ഒരു അനുഷ്ാനെയാണിത്ച്. വേപട്ടണയം പുഴയ്ക്കുയം െന്ദ്ര
ഗിരിപ്ഴയ്ക്കുയം ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രസദശങ്ങേില് അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ഇതിന്ച് 
‘സവടനാട്ടയം’ എന്നുയം സപരുണ്്ച്. സവടന് ശിവകന് െിരാതേങ്ല്പമായി 
െണക്ാക്കപ്പടുന്നു. ഈ നാസടാടി നാടെതേില് സവഷയം കെട്ടുന്നത്ച് 
മയരയരുയം കപരുവണ്ണാന് േമുദായക്ാരുമാണ്ച്. അവരുകട പാരമ്പ
ര്മായ ഒരനുഷ്ാന െകൂടിയാണ്ച്. നൃതേപ്രധാനമായ ഈ നാടെതേി
കന് പാട്ടില് ശിവപാര്വ്വതധീെഥയാണ്ച് പ്രസമയയം. ശിവന് ൊട്ടാേനായുയം 
പാര്വ്വതി ൊട്ടാേതേിയായുയം സവഷകമടുതേ്ച് ൊട്ടില് നടന്ന പുരാണ
െഥയാണ്ച് ഇതിനവയം�യം. നാടിനുയം നാട്ടാര്ക്കുയം െന്നുൊിെള്ക്കു
കമാകക് സരാഗങ്ങളുയം വ്ാധിെളുയം ഇല്ലായ്മ കെയ്യുെ എന്ന ക്്മാണ്ച് 
ഇതിനുള്ളത്ച്. ഇതിക സവഷവിധാനങ്ങളുയം ശ്സദ്യമാണ്ച്. മുഖത്തു
പച, തയില് മരയം കൊണ്ടുണ്ാക്ിയ നാായി മടക്ിയ േ്വര്ണ്ണ
വര്ണ്ണമാര്ന്ന മുടി. വെയില് കുടമണി എന്നധീ ഭൂഷെളുമായാണ്ച് 
ആടിസവടകന് പുറപ്പാട്ച്. െന്നുൊിെളുകട സുസ്ിതിയിലൂകട ഗൃവഹ
ശ്വര്വയം കുടുയം�തേികന് കെട്ടുറപ്യം തകന്നയാണ്ച് ഈ നാടന് ൊവത
രണതേികന്യുയം ക്്യം. (ശിവപാര്വ്വതിമാരുകട അവതരണതേിലൂകട) 
മുന്കൊന്ന മറ്റു നാസടാടി നാടെങ്ങേിസതുസപാകിയംഗ േമതയുയം 
ആദിവാേിെളുകട പങ്ാേിതേതേിലൂകട ോതധീയമായ പരിഗണനയുയം 
ോക്ാത്ച്െരിക്കുന്നു. 

സമല്പറഞ്ഞ നാസടാടി നാടെങ്ങേികല്ലായം ോതി ിയംഗേമത്വയം 
ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതരതേിാണ്ച് ൊവതരണവയം പ്രസമയവയം 
നികൊള്ളുന്നത്ച്. സദവതയായി ആടുന്ന നടകന്സയാ നടിയുകടസയാ 
മുന്നില് േനയം അവരുകട ദുരിതങ്ങളുയം ദുഃഖങ്ങളുയം ആവശ്ങ്ങളുയം 
നിസവദനയം കെയ്യുസമ്പാള് അവയ്ക്ച് സദവതാപ്രതിനിധിയായ അവര് 
പരിഹാരനിര്സദേശയം നല്ന്നതുയം പതിവായിരുന്നു. കപാതുേനവി
ൊരമാണ്ച് ഇവികട ആവിഷ്കൃതമാക്കുന്നത്ച്. ഈ നാസടാടി നാടെങ്ങളുകട 
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അവതരണതേില് ഉപസയാഗിക്കുന്ന വാസദ്ാപെരണങ്ങള് 
അക്ാകതേ അടിസ്ാന േനവിഭാഗങ്ങള് വിസനാദതേിനായി 
ഉപസയാഗിചിരുന്നവയാണ്ച് കെണ്, പറ, മദേേയം, തുടി, ഇതോേയം, 
സെങ്ങി മുതായവ ഇതില്ചിതാണ്ച്. ഉടുക്കുയം ഓട്ടുെിണ്ണവകമല്ലായം 
താോവിഷ്കരണതേിനായി ഉപസയാഗിചിരുന്നതിന്ച് കതേിവെളുണ്്ച്. 

മയേമുദായതേില്കപ്പട്ടവരുകട ഒരനുഷ്ാന നര്തേനമായ 
സദവെന്നിക്കൂത്തുയം െണ്ണൂര് േില്ലയിക െരിമ്പാര്ക്ിടയില് 
നിവിലുള്ള െന്നികെട്ട്ച് എന്ന ൊവതരണവയം നാടെധീയത 
െര്ന്നതാണ്ച്. സൊഴിസക്ാട്ച് േില്ലയില് പാണന്, മുന്നൂററാന് 
എന്നധീ േമുദായക്ാര് നടത്തുന്ന കതയ്യാട്ട്ച് ഒരു ഗര്ഭ�ിെര്മ്മമാണ്ച്. 
ഭദ്ൊേി, ൊമുണ്ഡി, ഗന്ധര്വ്വന്, വഭരവന്, പിള്ളതിന്നി, കുട്ടിചാതേന്, 
െരുെക്ി എന്നധീ സദവതെളുകട സൊങ്ങള് കെട്ടിയാടുെ എന്നത്ച് 
കതയ്യാട്ടികന് പ്രസത്െതയാണ്ച്. െണ്ണൂര് േില്ലയിക മയര് നടത്തുന്ന 
ഗര്ഭ�ിെര്മ്മമാണ്ച് മയന് കെട്ട്ച്. ഇവയികല്ലായം നാടെധീയത 
െര്ന്ന അസനെയം െട്ടങ്ങളുയം അനുഷ്ാനങ്ങളുയം ൊണാന് െഴിയുയം. 
ആസര്തര വദവേങ്ല്പതേില്കപ്പട്ട സദവതെോണ്ച് കതയ്യാട്ടില് 
കെട്ടിയാടുന്നത്ച്. സമല്പറഞ്ഞ സൊങ്ങകേല്ലായം ബ്ാഹ്മസണതരമായ 
ഒരു ആരാധനാരധീതി സെരേതേില് നിനിന്നിരുന്നതികന് 
ശക്തമായ ോക്്ങ്ങോയി നികൊള്ളുന്നു. ഉതേരസെരേതേിക 
മയര് അവതരിപ്പിക്ാറള്ള സൊതാമൂരിയാട്ടവയം പുയര് െന്നല് 
െേയംപാകട്ടന്ന ഗര്ഭ�ി െര്മ്മസതോടനു�ന്ധിച്ച് നടതോറള്ള 
െിമ്മാനക്േിയുയം വിസനാദപരമായ നാടന്ൊവതരണങ്ങോണ്ച്. 
കൊല്ലയം േില്ലയിക കുറവ േമുദായതേികന് േധീതെേിയുയം ഉതേരസെ
രേതേിക െരിമ്പാരുകട േധീതെേിയുയം ഈ വിഭാഗതേില് ഉള്കപ്പ
ടുതോവന്നവതകന്ന.

നാടന്െെകേല്ലായം നമ്മുകട േയംസ്ാരതേികന് തകന്ന ഉപബ്ിെ
ോണ്ച്. നവധീനതയുകട െടന്നുെയറ്യം പഴമയുകട ആൊരവിശ്വേങ്ങകേ 
ഏകറ പിന്നിാക്ികയങ്ിലുയം നാടന് െെളുയം േയംസ്ാരവയം പിന്നിട്ട 
നമ്മുകട മഹതോയ േയംസ്ാരതേികന് ഈടുവയ്പുെോയി എക്ാവയം 
നിനില്ക്കുന്നു. പരിഷ്കൃതകരന്ന്ച് േ്വയയം അവൊശകപ്പടുന്ന ഇന്നകതേ 
േമൂഹതേില് ദിനയം പ്രതി വര്ദ്ിച്ചു വരുന്ന ോതി സ്പര്ദ്െളുയം സ്തധീ- 
ശിശു ആക്മണങ്ങളുയം പ്രാെധീനമായ കെട്ടുറപ്ള്ള നമ്മുകട േയംസ്ാര
തേില് നിന്നുയം നാകമതേിസചര്ന്ന പതനയം എത് ആഴതേിലുള്ളതാകണ
ന്ന്ച് നകമ്മ സ�ാദ്്കപ്പടുത്തുന്നു. ആസഗാേവല്ക്രണതേിസന്തായ 
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�ാഹ്മായ എല്ലാ െടന്നുെയറ്ങ്ങളുയം അനുവദിച്ചുകൊണ്്ച് എല്ലാതേി
സനാടുയം കൂടുതല് ഉദാരേമധീപനയം ൊഴ്ചകവയ്ക്കുസമ്പാള് നഷ്കപ്പടുന്നത്ച് നി
നില്പികന് ആധാരയം തകന്നയായ കുടുയം�വയം പ്രകൃതിയുയം തകന്നയാണ്ച്. 
ഈ േത്യം തിരിചറിയാന് വവെിസപ്പാകുന്ന ദൃഷ്ാ്ങ്ങോണ്ച് ഇന്നു
ള്ളത്ച്. ആദിവാേി േമൂഹങ്ങള്ക്ിടയില് ഇന്നുയം നിനില്ക്കുന്ന 
സ്തധീപുരുഷേമത്വവയം ിയംഗേമത്വതേികന് ോമൂഹിെ നിയമങ്ങളുയം 
ആധുനിെ േമൂഹങ്ങള്ക്്ച് ഇന്നുയം മാതൃെയാണ്ച്. പ്രകൃതിക്കുയം ആത്മധീ
യതയ്ക്കുയം മനസ്സുതുറന്നുള്ള വിസനാസദാപാധിെള്ക്കുയം മുന്ഗണന നല്ിയി
രുന്ന ആദിമ േനതയുകട നിഷ്കേങ്മായ ഉല്ലാേമാര്ഗങ്ങള് നാസടാടി 
വിജ്ാനധീയതേിക െരിത്മായി മാത്യം അവസശഷിക്കുന്നത്ച് ഭാവി
കയക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുകട ഉല്ക്ണ്െള് വര്ദ്ിപ്പിക്കുന്നസതയുള്ളൂ.
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കതയ്യവം ഫെോമരവം
നതിര്വ്വഹതിക്കുന്ന ദദവവൃത്തി

ഗ്ാമധീണെെളുകടയുയം ഗാനങ്ങളുകടയുയം വപതൃെതേിനുടമെോണ്ച് 
സെരേേനത. ആദിമേനതയ്ക്ച് െ ആര്ഭാടമായിരുന്നില്ല. നിനില്പിനു
ള്ള ഉപാധിയായിരുന്നു. അവകന് മതപരമായ വിശ്വാേങ്ങളുസടയുയം മന്ത്ര
വാദപരമായ അനുഷ്ാനങ്ങളുസടയുയം രൂപസരഖയായിരുന്നു നാടന്െെള്.

ഇതേരതേില് അനുഷ്ാനവമായി �ന്ധകപ്പട്ട്ച് സെരേതേികന് 
പ ഭാഗങ്ങേിലുയം നടതേിവന്നിരുന്ന െെോണ്ച് കതയ്യവയം സൊമരയം 
തുള്ളലുയം. വടക്ന് സെരേതേില് കതയ്യയം കെട്ടിയാടുന്നതിനുള്ള പ്രാധാന്യം 
തകന്നയാണ്ച് മ�ാര് പ്രസദശങ്ങേില് സൊമരയം തുള്ളിനുള്ളത്ച്. 
രണ്ിലുയം മനുഷ്ന് ഭഗവതികയ പ്രതിനിധധീെരിച്ച് ഉറഞ്ഞുതുള്ളുെയുയം 
ഭഗവതികയ പ്രധീതികപ്പടുത്തുെയുയം ഭഗവതിയുകട െല്പനെള് േമൂഹകതേ 
അിറയിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. സെരേതേിക ആരാധനാേമ്പ്രദായവമായി 
�ന്ധകപ്പട്ട കൂട്ടായ്മയിാണ്ച് ഇതേരയം അനുഷ്ാനങ്ങള് നടക്കുന്നത്ച്. ഈ 
കൂട്ടായ്മെള്ക്്ച് സെന്ദ്രമായിരുന്നത്ച് ൊവെളുയം െഴെങ്ങളുമാണ്ച്.

തുറന്നസവദിയില് ഒരു ഗ്ാമധീണ നാടെതേിനനുസയാേ്മായ 
രധീതിയിാണ്ച് ഈ രണ്്ച് അനുഷ്ാനങ്ങളുയം നടക്കുന്നത്ച്. ശക്തിയുകട 
പ്രതധീെമായി പടവാസേന്തുന്ന ശക്തിേ്വരൂപിണിയായി സൊമരയം 
അരങ്ങില് പ്രത്ക്കപ്പടുസമ്പാള് മനുഷ്രൂപയം പ്രാപിച വദവങ്ങ
ളുകട ഉറഞ്ഞുതുള്ളാണ്ച് കതയ്യതേില് നടക്കുന്നത്ച്. സവഷവിധാനതേി
ലുയം അവതരണതേിലുയം വ്ത്സ്തത ഉകണ്ങ്ിലുയം ഇവര് നിര്വ്വഹിക്കുന്ന 
വദവവൃതേിയാണ്ച് ഇവികട വിശെനവിസധയമാകുന്നത്ച്.
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ഉതേരസെരേതേിക ൊവെേിലുയം സക്ത്ങ്ങേിലുയം നടതേിവരു
ന്ന അനുഷ്ാനെയാണ്ച് കതയ്യയം. സദവതെള്ക്കുയം മണ്മറഞ്ഞ ൊര
ണവന്മാര്ക്കുയം പ്രകൃത്തധീതശക്തിെള്ക്കുയം സനകര ഭയവയം ആരാധനയുയം 
െര്ന്ന മനസ്സുമായി അനുഷ്ാനപൂര്വ്വയം പ്രതിെരിച നാസടാടി േമൂഹ
ങ്ങളുകട േയംസ്ാരതേില് നിന്നാണ്ച് കതയ്യങ്ങള് രൂപകമടുതേത്ച്. 

കതയ്യയംസപാകതകന്ന മ�ാര് പ്രസദശങ്ങേില് നടതേിവന്നിരു
ന്ന മകറ്ാരു അനുഷ്ാനമാണ്ച് സൊമരയംതുേേല്. അനുഷ്ാനപരമായ 
ഖഡ്ച്ഗനൃതേമാണ്ച് സൊമരയംതുേേകന്ന്ച് സഡാ. വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി നിര്വ്വ
െിക്കുന്നുണ്്ച്. ശക്തിയുകട പ്രതധീെമായി പടവാസേന്തുന്ന ശക്തിേ്വരൂ
പിണിയായ സദവിയുകട പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ്ച് അരങ്ങില് സൊമരയം 
പ്രത്ക്കപ്പടുന്നത്ച്.

തുായം പത്തുമുതല് സമടയം പത്തുവകരയുേേ ആറമാേക്ാമാണ്ച് 
കതയ്യങ്ങളുസടത്ച്. സൊമരയംതുേേിന്ച് പ്രസത്െ ൊപരിധിയില്ല. മണ്ഡ
ൊയം, ചുറ്റുവിേക്്ച്, താകപ്പാി തുടങ്ങി ൊവിക വിസശഷാവേ
രങ്ങേിലുയം വഴിപാട്ച് എന്ന നിയിലുയം സൊമരയംതുേേല് നടക്ാറണ്്ച്. 
െഠിനമായ വ്രതാനുഷ്ാനങ്ങള്ക്കുസശഷമാണ്ച് ഈ രണ്്ച് അനുഷ്ാനങ്ങ
ളുയം നടത്തുന്നത്ച്. വേകരയധിെയം പരിശധീനതേിനുസശഷയം സദവിയുകട 
വെതന്യം ഹൃദയതേില് വഹിക്ാന് െഴിവേേ ആോണ്ച് സൊമരമാവ
ന്നത്ച്. കതയ്യതേില് മറിചാണ്ച് സദവിയുകട രൂപയംധരിച്ച് നാനൂറില്പരയം 
സദവതെകേ അവികട കെട്ടിയാടിക്കുന്നു. അമ്മവദവങ്ങളുയം, ൊരണ
വദവങ്ങളുയം ധധീസരാദാതേ നായെരുയം, മൃഗരൂപിെളുയം വശവ-വവഷ്ണ
വേങ്ല്പങ്ങളുയം അതില് ഉള്കപ്പടുന്നു.

വ്ത്സ്ത ോതിവിഭാഗങ്ങള്കക്ാകക് അവരുകട സദവതാേങ്ല്പ
മനുേരിച്ച് സൊമരങ്ങളുയം കതയ്യങ്ങളുയം ഉണ്്ച്. വണ്ണാന്, മയന്, മുന്നൂ
റ്ന്,  സവന്, പുയന്, പറയന് തുടങ്ങിയ േമുദായങ്ങോണ്ച് കതയ്യ
സക്ായം കെട്ടുന്നത്ച്. സൊമരതേിാകണങ്ില് നായന്മാര് മുതല് 
താസഴക്്ച് പറയര്വകര ഈ സവഷയം കെട്ടുന്നു. േവര്ണവിഭാഗക്ാര്ക്്ച് 
സൊമരയം ഇകല്ലന്നു തകന്നപറയായം. എങ്ിലുയം കൂടുതായുയം കതയ്യസക്ാ
വയം, സൊമരവയം കെട്ടുന്നത്ച് െധീഴാേേമുദായക്ാര് തകന്നയാണ്ച്.

സപ്രക്െര്ക്്ച് േ്വധീൊര്മായ സവഷങ്ങള് കതരകഞ്ഞടുക്ാനുേേ 
കപാതു ഇടങ്ങള് കതയ്യങ്ങേിലുണ്്ച്. തസശ്രിയിക അണ്ല്ലൂര്ൊവില് 
രാമായണെഥാപാത്ങ്ങള് തകന്നയാണ്ച് കതയ്യങ്ങോയി വരുന്നത്ച്. 
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�ാികതയ്യയം സപാലുേേ പ്രേിദ്ങ്ങോയ കതയ്യങ്ങള് അരങ്ങികന് 
കപാതുസ�ാധയം ദേിതകന് േനാധിപത്സ�ാധമാകണന്ന്ച് വ്ക്തമാ
ക്ികക്ാണ്്ച് സമാേകര സൊദ്യംകെയ്യുന്നുണ്്ച്. വിഷ്ണു-ശിവെഥെള് 
യഥാക്മയം വിഷ്ണുമൂര്തേിക്കുയം കപാട്ടന്കതയ്യതേിനുയം െല്പിച്ചു നല്െിയി
ട്ടുകണ്ങ്ിലുയം നാട്ടരങ്ങ്ച് പ്രതിസരാധതേികന് െനാഴിയാകണന്ന്ച് ഈ 
കതയ്യങ്ങള് തങ്ങളുകട സതാറ്യംപാകട്ടന്ന ഭാഷണരൂപതേിലൂകട വ്ക്തമാ
ക്കുന്നുണ്്ച്. ധധീസരാദാതേനായെരായ മുതേപ്പനുയം െതിവന്നൂര് വധീരനുയം 
പ്രതിൊര ദുര്ഗെോയ സ്തധീ കതയ്യങ്ങളുയം രയംഗസവദി സമാേസന്തുയം പുരു
ഷസന്തുമാകണന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണെകേ തിരസ്രിചവരാണ്ച്. 
സ്തധീെള് സൊമരയം കെട്ടിയാടുന്ന ൊഴ്ചെളുയം കുറവല്ല. (കൊടുങ്ങല്ലൂര് 
ഭരണി) മപ്റയം കൊസണ്ാട്ടിയില് സ്തധീസൊമരമാണ്ച് ഒരു ൊവികന് 
ചുമത ഏകറ്ടുതേിരിക്കുന്നത്ച്.

ഓസരാ കതയ്യതേികന്യുയം അവതരണ രധീതിയുയം ചുവടുകവപ്യം സവഷ
വിധാനവയം വ്ത്ാേകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െി കതയ്യങ്ങള്ക്്ച് മുഖയംമൂടിസയാ, 
ദയംഷ്ട്രെസോ, വ്ത്സ്തമായ മുഖസതേപ്െസോ ഉണ്ാകുയം. മുടിയുയം കമയ്യാ
ഭരണങ്ങളുയം കതയ്യസക്ാങ്ങള്ക്നുേരിച്ച് വ്ത്ാേകപ്പടുയം. മുേയുയം 
കുരുസതോയുമുപസയാഗിച്ച് എസട്ടാ ഒന്പസതാ മധീറ്ര് ഉയരതേില് 
നിര്മ്മിക്കുന്ന മുടിെള് െി കതയ്യസക്ാങ്ങളുകട ശിര്ിലുണ്്ച്.

ഇതേരയം അങ്ാരങ്ങകോന്നുയം സൊമരതേിനില്ല. സവഷവിധാന
തേില് ചുവപ്പിസനാടുേേ മമത രണ്്ച് അനുഷ്ാനങ്ങേിലുയം ൊണായം. 
അരയില് െച മുറക്ിയുടുതേതിന്ച്  സശഷയം കവേേമുണ്ടുയം ചുവന്നപട്ടുയം 
ചുറ്ി അതിസന്മല് െനതേ പുറയംപട്ടയില് പിടിപ്പിച ഉടയാട ധരിക്കു
ന്ന പതിവാണ്ച് ോധാരണയായി കതയ്യതേിലുേേത്ച്. എന്നാല് കവറയം 
പട്ട്ച് കഞാറിഞ്ഞുടുക്കുന്ന കതയ്യങ്ങളുണ്്ച്. സൊമരതേിാകണങ്ില്, 
അരയില് തറ്റുടുതേ്ച് അതിന്ച് മധീകത പട്ട്ച്ചുറ്ി അരമണിയുയം, ൊില് 
 െിമ്യം െഴുതേില് പുഷ്പഹാരവമാണ്ച് ധരിക്ാറ്ച്. സദശകതേ വധീടുെേില് 
അവൊശയം വാങ്ങാന് വരുസമ്പാള് സതാേില് പട്ട്ച്ൊര്ത്തുന്നപതിവ്ച് 
കവേിചപ്പാടുെള്ക്കുണ്്ച്. അടുതേൊതേ്ച് ആരയംഭിച അയ്യപ്പന്വിേ
ക്ില് ഭഗവതികയ പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്ന സൊമരയം അഗ്യം വേഞ്ഞവാ
ളുയം അയ്യപ്പകന പ്രതിനിധധീെരിക്കുന്ന സൊമരയം ചുരിെയുയം െയ്യിസന്തുന്നു.

സവഷപ്പെര്ചയ്ക്കുസശഷയം കെണ്സമേതേികന് അെമ്പടിസയാകട 
അണിയറയില്നിന്നു പുറത്തുവരുന്ന കതയ്യതേികന്യുയം സൊമരതേി
സന്യുയം മനുഷ്ന് എന്ന അസ്തിത്വയം വിസ്രിക്കപ്പടുെയുയം അയാള് 



151മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

സദവതയുകട പ്രതിരൂപമായി പരിഗണിക്കപ്പടുെയുയം കെയ്യുന്നു. കവേി
ചപ്പാടികന േയം�ന്ധിച്ച് െി െയറിയാല് അവികട ഒരു പരൊയപ്ര
സവശയംതകന്ന നടക്കുന്നു. കെണ്യില്നിന്ന്ച് പുറകപ്പടുന്ന താേങ്ങള്ക്
നുേരിച്ച് ഇവര് ചുവടുകവയ്ക്കുയം. അയംഗവിസക്പങ്ങളുയം അട്ടഹാേങ്ങളുയം 
പുറകപ്പടുവിക്കുയം.

ഇതേരതേിലുേേ കതയ്യതേികന്യുയം സൊമരതേികന്യുയം ക്ിയായംശയം 
ശ്ദ്ിചാല് ആദ്്യം നാടെധീയത മുറ്ിനില്ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടരങ്ങാണ്ച് 
ഇവര് സൃഷ്ിക്കുന്നകതന്ന്ച് നമുക്്ച് സ�ാദ്്കപ്പടുയം. നാട്ടരങ്ങിക പ്രോ
പതിെോണിവര്. പ്രേെസോടുേേ സനേഹവാത്സ്ങ്ങളുയം െിസപ്പാകഴാ
കക് ശാേനെളുയം അവരുകട െല്പനെേില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

അനുഷ്ാനങ്ങേിലുയം ആൊരതേിലുയം അധിഷ്ിതമാണ്ച് നാടന്െ
െള്. എങ്ിലുയം ോതിമതസഭദങ്ങള് തധീര്ക്കുന്ന സവികക്ട്ടിനപ്റസതേ
ക്കു നധീളുന്ന ഒരു വിശ്വാേപ്രക്ിയയാണിത്ച്. ൊവികന് തിരുനടയില് 
ഈ സവഷങ്ങള് ഉറഞ്ഞുതുേളുസമ്പാള്  നാനാോതിമതസ്രുയം അത്ഭു
ദാരങ്ങസോകട സനാക്ിനില്ക്കുന്നതു ൊണായം. നാടുവാഴിതേ ൊ
ഘട്ടസതോട്ച് േമരേകപ്പട്ടുയം േന്ധികെയ്തുയം അപൂര്വമായി കെറതേ്ച് 
നില്പ്ച് നടതേിയുയം നാടന്ദൃശ്ൊരൂപങ്ങള് െധീഴാേരുകട പ്രതിനിധാ
നങ്ങോയിതേധീര്ന്നു. അതുകൊണ്ടുതകന്ന അടിയാേേനത അധിൊര
സമല്ക്കുന്ന ഇടങ്ങോയി നമുക്്ച് ൊവെകേ െണക്ാക്ായം. ഇവികട 
െധീഴാേേമുദായക്ാരാണ്ച് വദവമായി മാറന്നത്ച്. പസക് ൊവ്ച് ദേി
തസന്തു മാത്മല്ല, അവികട അവര്ണ-േവര്ണ സഭദമില്ലാകത ഒരു 
കപാതുേമൂഹയം െധീഴാേകന വണങ്ങുന്ന അപൂര്വസുന്രമായ ൊഴ്ച നമുക്്ച് 
ദര്ശിക്ായം. േമൂഹതേില് താഴ്ന്നവരായി െണക്ാക്കപ്പട്ട ഒരുവിഭാഗയം 
ഉപസ�ാധമനസ്സുകൊണ്്ച് മറ്റുേേവകര െധീഴടക്ി തൃപ്തിയടയാന് ഉദ്മി
ചതികന് സരഖെോണ്ച് ഇതേരയം അനുഷ്ാനങ്ങള്. ആധുനിെ േധീവിത
തേികന് തേേിചയിലുയം നിനില്ക്കുന്ന ഇതേരയം ൊഴ്ചെള് അനുഷ്ാ
നങ്ങളുകട വനര്്രവയം േയംസ്ാരതേികന് കപാിമയുയം തധീര്ക്കുന്ന 
ഗ്ാമക്ാഴ്ചെോണ്ച്.

അനതിത. ഇ. വതി, 
മയാേവിഭാഗയം, ശ്ധീകൃഷ്ണസൊസേേ്ച്, ഗുരുവായൂര്

 



തതിറയോട്ടം ഒരനുഷ്ോനെ� 
എന്ന നതി�യതില്

വദവപ്രധീതിക്കുസവണ്ി കെട്ടുന്ന സൊമാണ്ച് തിറ. ഉതേരസെരേ
തേില് പ്രസത്െിച്ചുയം സൊഴിസക്ാട്ച് േില്ലയിക ഗ്ാമപ്രസദശങ്ങേില് 
പഴയ തറവാടുെസോടനു�ന്ധിച്ച് പ സദവന്മാകരയുയം പ്രതിഷ്ിചിട്ടുള്ള 
കെറതുയം വതുമായ ധാരാേയം സദവായങ്ങള് ൊണായം. ഇവയില് ഓസരാ 
സ്ത്തുയം ഏകതങ്ിലുയം ഒരു സദവന്ച് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്െിയി
രിക്കുയം. െി സദവന്മാരുകട സ്ാനയം സദവായങ്ങള്ക്്ച് പുറതോണ്ച്. 
അവികട ഒരു തറയുണ്ാക്ി അതില് മൂര്തേിെകേ പ്രതിഷ്ിക്കുയം. ഇങ്ങ
കനയുള്ള ആരാധനായങ്ങേില് ഭഗവതി, തചിസല്ലാന്, വഭരവന്, 
കുട്ടിചാതേന്, ഗുേിെന്, വധീരഭദ്ന് തുടങ്ങിയ സദവധീസദവന്മാകര 
ആരാധിച്ചു വരുന്നു. ഈ മൂര്തേിെകേല്ലായം തറവാട്ടിക കുടുയം�സദവതെ
ോണ്ച്. കുടുയം�തേില് ആര്കക്ങ്ിലുയം ആപത്തുെള് വരുസമ്പാള് അവര് 
ഈ മൂര്തേിരൂപങ്ങകേ വന്ന്ച് കതാഴുന്നു. പതരയം സനര്ചെളുയം പൂേെളുയം 
െഴിപ്പിക്കുന്നു. അസതാകട അവര്ക്്ച് േമാധാനവയം ആശ്വാേവയം ഭി
യ്ക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. 

തറവാടുെളുമായി �ന്ധകപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഇതേരയം സക്ത്ങ്ങേില് 
കൊല്ലയംസതാറയം പവിധ ആസഘാഷങ്ങളുയം നടതേിവരുന്നു. ഇവികടയു
ള്ള മൂര്തേിെകേ േങ്ല്പിച്ചുകൊണ്്ച് അവരുകട സൊങ്ങള് കെട്ടിയാടി
ക്കുന്നു. ഇതാണ്ച് തിറയാട്ടയം അകല്ലങ്ില് തിറ എന്ന സപരില് അറിയ
കപ്പടുന്ന അനുഷ്ാനെ. സൊഴിസക്ാട്ച് േില്ലയുകട വിവിധ ഭാഗങ്ങേിലുയം 
മപ്റയം േില്ലയിക െി ഭാഗങ്ങേിലുമാണ്ച് ഇത്ച് പ്രൊരതേിലുള്ളത്ച്.
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തിറയാട്ടതേില് പ്രധാനമായി കെട്ടിയാടി ആരാധിച്ചു വരുന്നത്ച് 
ശിവകന്യുയം സദവധീയുകടയുയം പ്രതിരൂപങ്ങകേസയാ ഭൂതഗണങ്ങകേസയാ 
ആണ്ച് ഈ േമ്പ്രദായയം പ്രാെധീന ൊതേ്ച് സദവികയയുയം ശിവകനയുയം 
ആരാധിചിരുന്നതില് നിന്ന്ച് രൂപയം പ്രാപിച്ചു വന്നതായിരിക്ായം. 
േമുദായതേിക സമാേന്മാര് ഈ ശക്തിെകേ ആരാധിച്ചു വന്നസപ്പാള് 
പിസന്നാക്ാവസ്യില് നികൊണ്ിരുന്ന േനത ഈ സദവധീസദവ
ന്മാരുകട പ്രതിരൂപങ്ങകേ ആരാധിക്കുെയുയം അവരുകട സൊങ്ങള് 
കെട്ടിയാടുെയുയം കെയ്തുവന്നു. തിറയാട്ടവയം അതിസനാടനു�ന്ധിച്ചു
ള്ള അനുഷ്ാനെെളുയം വേകര പ്രാെധീനമാണ്ച്. തിറയാട്ടതേികന് 
ആദിമരൂപങ്ങള്ക്്ച് ദ്ാവിഡരുകട ൊസതോേയം പഴക്മുകണ്ന്നുയം 
അവികടനിന്ന്ച് പവിധ പരിഷ്കാരങ്ങളുയം വന്ന്ച് ഇന്നകതേ നിയില് 
എതേിസചര്ന്നതാകണന്നുയം നമുക്്ച് അനുമാനിക്ായം. 

നോഫെോെതി അംശങ്ങള് ചെങ്ങതിലം ചമയത്തിലം 
തുാമാേയം മുതല് സമടയം വകരയാണ്ച് തിറയാട്ടയം നടക്കുന്ന ൊയം. 

ഓസരാ വര്ഷവയം തിറയുകട ആരയംഭയം വടെരയില്നിന്ന്ച് പന്ത്രണ്്ച് 
െിസാമധീറ്ര് െിഴക്കുള്ള സെരാപുറത്തുള്ള ഉമിയന്കുന്ന്ച് പരസദവതാ
സക്ത്തേിക ഉത്സവസതോകടയാണ്ച്. ഇവികട പരസദവതയ്ക്കു പുറകമ 
കുട്ടിചാതേന്, ഗുേിെന്, ൊമുണ്ഡി എന്നധീ മൂര്തേിെളുകട തിറെളുമുണ്്ച്. 
സമടതേിക ഭരണിനാേില് വടെരയില് നിന്ന്ച് പതേ്ച് െിസാമധീറ്ര് 
അെകയുള്ള െടസമരി സക്ത്തേിക ഉത്സവസതോകട വടക്ന് സെര
േതേിക തിറയാട്ടവമായി �ന്ധകപ്പട്ട ഉത്സവങ്ങള് േമാപിക്കുന്നു. 

ഒരു തറവാട്ടില് തിറനടതോന് തധീരുമാനിചാല് ആദ്യം ആ 
സദശകതേ അവൊശികയ അവിസടക്്ച് വരുത്തുയം. അതിനുസശഷയം ദിവേയം 
നിശ്ചയിക്കുയം. അതുെഴിഞ്ഞാല് ‘നിറതേിനു പണയം കൊടുക്കുെ’ എന്ന 
െടങ്ങാണ്ച്. തിറയുകട മുഖകതേഴുതേിന്ച് ആവശ്മായ െമയങ്ങള് വാ
ങ്ങുന്നതിനുള്ള പണമാണിത്ച്. അതു വാങ്ങിക്ഴിഞ്ഞാല് അവൊശി കെ
ട്ടിയാട്ടക്ാകരയുയംമറ്റുയം കൊണ്ടുവന്ന്ച് ൊര്ങ്ങള് നടതേികക്ാടുക്ണയം. 
അതിന്ച് അയാള്ക്്ച് പ്രസത്െയം െി അവൊശങ്ങളുണ്്ച്.

ഒരു സ്തേ്ച് തിറ നിശ്ചയിക്കപ്പട്ടാല് െി ഒരുക്ങ്ങള് മുന്കൂട്ടി 
കെസയ്യണ്തുണ്്ച്. തിറനടത്തുന്ന പരിേരയം വൃതേിയാക്ിയസശഷയം പ്
ിട്ട്ച് കൊടിക്കൂറെള്കൊണ്ടുയം സമാപ്കൊണ്ടുയം അങ്രിക്ണയം. 
കെട്ടിയാട്ടക്ാര്ക്്ച് വിശ്മിക്ാനുയം അണികഞ്ഞാരുങ്ങാനുമുള്ള 
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അണിയറെള് കെട്ടിയുണ്ാക്ണയം. െനാട്ടമുകണ്ങ്ില് അതിനാവ
ശ്മായ വിറെ്ച് സശഖരിചിടണയം.

ഉത്സവദിവേയം ൊതേ്ച് കെട്ടിയാട്ടക്ാരുയം വാദ്ക്ാരുയം എതേി
സചരുന്നു. അതിനുസശഷയം തിറയാട്ടതേികന് പ്രാരയംഭെടങ്ങുെള് തുട
ങ്ങുെയായി. ഈ െടങ്ങുെള് പസ്ങ്ങേിലുയം വിവിധ രധീതിെേി
ാണ്ച് നടതോറള്ളത്ച്. െിസ്ങ്ങേില് കെട്ടിയാട്ടക്ാരുകട വരവ്ച് 
ഇരുന്നു പുറപ്പാട്ച്, കുേിച്ചുപുറപ്പാട്ച് എന്നിങ്ങകന രണ്ടു വിധതേിലുണ്്ച്. 
കെട്ടിയാട്ടയം നടത്തുന്ന ആള് ഗുരുൊരണവന്മാകര വന്ിച്ച് വിയ െമയ
ങ്ങേില്ലാകത സക്ത്തേികത്തുെയുയം ൊരണവരില് നിന്ന്ച് കവറ്ി 
േ്വധീെരിക്കുെയുയം കെയ്യുന്നു. കവറ്ിസനാക്ി രാശി�യം പറയുന്നു. 
അതിനുസശഷയം വാദ്വയം സതാറ്വമുണ്ാകുയം. ഈ േമയതേ്ച് ഭാരവാ
ഹിെേിക സനാ മ്ൊരന് തറയിലുള്ള പധീഠതേിസന്മല് അരികയറിയു
ന്നു. അസതാകട വദവയം ഉണര്ന്നു എന്നാണ്ച് വിശ്വാേയം. ഇരുന്നുപുറ
പ്പാട്ച് ഇസതാകട െഴിയുന്നു. 

കെട്ടിയാട്ടക്ാരന് കുേിച്ചുവന്ന്ച്, സക്ത്തേികന് മുന്നിലുള്ള ഒരു 
വൃക്തേികന് ചുവട്ടില്നിന്ന്ച് ഉത്സവസ്സതേക്്ച് വാദ്സതോകടാപ്പയം 
പുറകപ്പടുന്നതാണ്ച് കുേിച്ചു പുറപ്പാട്ച്. കെട്ടിയാട്ടക്ാര് അണിയറയിക
തേിയാല് ആദ്മായി, വിേക്കുകവച്ച് ഗുരുേനങ്ങള്ക്കുയം സദവന്മാര്ക്കുയം 
‘അണിയറപൂേ’ െഴിക്കുയം. അതുെഴിഞ്ഞാല് സദവവെതന്യം കെട്ടിയാ
ട്ടക്ാരുകട അടുതോകണന്നാണ്ച് േങ്ല്പയം. സദവകന ഉണര്തേിക്ഴി
ഞ്ഞാല് ‘അരസങ്ങാ’യ്ക്കു പുറകപ്പടുന്ന സ്ങ്ങളുണ്്ച്. അരസങ്ങാക്ാര് 
എത്തുസമ്പാസഴക്കുയം ‘കുരുതി’ നടതോറള്ള സ്മാകണങ്ില് അതികന് 
േമയമായിരിക്കുയം.

കുരുതി െഴിയുന്നസതാകട കെട്ടിയാട്ടങ്ങള് ആരയംഭിക്കുന്നു. കവള്ളാട്ട്ച്, 
കവള്ളകക്ട്ട്ച്, തിറ എന്നിങ്ങകന മൂന്നു ഘട്ടങ്ങള് കെട്ടിയാട്ടതേിലുണ്്ച്. 
ഇത്ച് സദവകന് ൌമാരയം, യൗവ്വനയം, വാര്ദ്െ്യം എന്നധീ പ്രായസഭദങ്ങകേ 
കുറിക്കുന്നുകവന്നാണ്ച് വിശ്വാേയം. 

കവള്ളകക്ട്ടിനു സശഷയം തിറയാട്ടയം തുടങ്ങുന്നു. അര്ദ്വൃതോൊര
തേില് സനരിയ മരപ്പെ കൊണ്ടുണ്ാക്ിയ ഒരു െിരധീടയം തയില് 
കെട്ടിയാണ്ച് ആട്ടയം.

തയില് വിയ മുടി, മുഖത്തുയം മാറത്തുയം മസനാഹരമായ െിത്
കമഴുതേ്ച്, മാറില് മാെള്, വെെേില് വാള്, പരിെ മുതായവ 
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ആയുധങ്ങള്, വിയ ഉടുത്തുകെട്ട്ച്, ൊില് െിമ്പ്ച് ഇവകയല്ലായം 
സെര്ന്നുകൊണ്്ച് വദവതേികന് പൂര്ണരൂപകതേ അനുസ്രിപ്പിക്കുന്ന 
വിധതേിാണ്ച് തിറയാട്ടയം നടക്കുന്നത്ച്. നടയാട്ടവയം ഗണപതിയാട്ടവയം 
േരേ്വതി വന്നവയം നടതേി േഹായിെള് ആേിക്തേിച്ചു പിടിക്കു
ന്ന ഓച്ചൂട്ടുെള്ക്ിടയിലൂകടയുള്ള കെട്ടിയാട്ടയം സക്ത്പരിേരങ്ങകേ 
വര്ണാഭമാക്കുന്നു. 

െി തറവാടുെേില് തിറയാട്ടസതോകടാപ്പയം ആസവശയം പെരാന് 
പ്രസത്െയം സൊമരക്ാരുമുണ്ാകുയം. ഈ സൊമരങ്ങകേ വദവതേികന് പ്ര
തിപുരുഷന്മാരായിട്ടാണ്ച് ൊണുന്നത്ച്. തിറയുകട മുഖകതേഴുത്തുെള്ക്്ച് 
വിവിധ സപരുെളുണ്്ച്. തധീക്കുട്ടിചാതേനുയം െരിങ്കുട്ടിചാതേനുയം വട്ടക്ണ്ണ്ച്, 
പൂക്കുട്ടിക്്ച് ൊേക്ണ്ണ്ച്, ൊരണവര്ക്്ച് തതേകക്ാക്്ച്, െരിയാതേനു 
മാന്െണ്ണ്ച്, ഭഗവതിക്്ച് ശയംഖധീരി ഇകട്ടഴുതേ്ച് എന്നിവയാണ്ച് അതില് 
െിത്ച്. മുഖകതേഴുതേിന്ച് പ്രധാനമായുയം അരിചാന്തുയം നാടന് മഷിയുയം 
മഞ്ഞകപ്പാടിയുയം ഉപസയാഗിക്കുന്നു. നധീവയം മനസയായുയം കൂട്ടിയര
ച്ച് എണ്ണയില് ൊിചാല് െിട്ടുന്ന പചനിറവയം കൂട്ടതേിലുണ്്ച്. കൂട്ടായ്മ 
അവരുകട േധീവിത പരിേരങ്ങേിക അറിവെകേയാണ്ച് പസപ്പാഴുയം 
െെേില് പ്രസയാഗിക്കുന്നത്ച്. 

പാരമ്പര്തേികന് തുടിതാേയം തിറയാട്ടതേില് രൂപങ്ങേില്ലാതേ 
സദവന്മാര്ക്്ച് രൂപെല്പന കെയ്ത്ച് സൊമായി കെട്ടിയാടിക്കുെയാണ്ച് 
‘തിറയാട്ടയം’ സപാലുള്ള നാടന് െെേില് കെയ്യുന്നത്ച്. കുവദവങ്ങ
കേയുയം തറവാട്ടു പരസദവന്മാകരയുയം ൊാൊങ്ങേില് കെട്ടിയാടിക്ാ
തിരുന്നാല് ആ സദവതെളുകട ശാപവയം സൊപവയം ഉണ്ാകുകമന്നാണ്ച് 
പ്രാക്തന വിശ്വാേയം. ൊവെേിലുയം തറവാടുെേിലുയം എല്ലാ വര്ഷവയം 
തിറയാട്ടയം നടതേകപ്പടുന്നത്ച് ഈ വിശ്വാേകതേ മുന്നിര്തേിയാണ്ച്. 
ഗ്ാമസദവതെകേ കെട്ടിയാടിചികല്ലങ്ില് തസദേശവാേിെള്കക്ല്ലായം 
അനര്ത്ഥങ്ങള് ഉണ്ാകുകമന്നു ഭയകപ്പട്ടിരുന്നു. ഇതുണ്ാവാതിരിക്ാന് 
വദവപ്രധീതി അത്ാവശ്മാണുതാനുയം. 

ഈ ക്്യം മാത്മല്ല മറ്റു െിതുയം കൂടി തിറയാട്ടങ്ങള്ക്്ച് പിറെി
ലുണ്്ച്. അഭധീഷ് �േിദ്ിയാണ്ച് അതികാന്ന്ച്. ൊര്ഷിെൊഭിവൃ
ദ്ിക്കുയം സഗാേമൃദ്ിയ്ക്ച് സവണ്ിയുയം െിസപ്പാള് കെട്ടിയാടിക്ാറണ്്ച്. 
മണ്മറഞ്ഞ ൊരണവന്മാസരാടുള്ള ആദരസൂെെമായുയം തിറെള് കെട്ടി
യാടാറണ്്ച്. 
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തിറയാട്ടതേിക െടങ്ങുെേിക പ ഘട്ടങ്ങളുയം ആദിവാേിെളുകട 
ഇടയിക െടങ്ങുെകേ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്്ച്. തിറയിക തധീക്നല് 
നടതേയം അതികാന്നാണ്ച്. തധീയുയം സദവതെളുയം തമ്മില് വിയ �ന്ധ
മാണുള്ളത്ച്. സദവകന് അമാനുഷിെശക്തി പ്രദര്ശിപ്പിക്ാന് തധീയുമായി 
�ന്ധകപ്പടുതേി ോഹേിെ കൃത്ങ്ങള് നടത്തുെ എന്ന പ്രക്ിയ 
തകന്നയാണ്ച് തധീക്നല് നടതേതേിലുയം േയംഭവിക്കുന്നത്ച്. 

മകറ്ാന്ന്ച്  ‘കുരുതി’യാണ്ച്. പ്രാെധീനൊയം മുതല്ക്കുതകന്ന സദവികയ 
പ്രധീതികപ്പടുതോന് േന്തുക്കേ മാത്മല്ല മനുഷ്കരസപ്പാലുയം �ിയര്പ്പി
ക്കുന്ന േമ്പ്രദായയം നടപ്ണ്ായിരുന്നു. ൊര്ഷിെ വൃതേിയില് ഏര്കപ്പ
ട്ടിരുന്ന ദ്ാവിഡര് ഭൂമികയ സദവതയാക്ി േങ്ല്പിച്ചു. ഓസരാ വിേകവടു
പ് െഴിയുസമ്പാഴുയം ക്ധീണിക്കുന്ന ഭൂമിസദവികയ ഊര്ജേ്വയാക്ാന് 
മനുഷ്രക്തയം �ിയര്പ്പിക്ണയം എന്ന വിശ്വേമായിരുന്നു അവര്ക്കു
ണ്ായിരുന്നത്ച്. ഇത്ച് പിന്നധീട്ച് മൃഗ�ിയായുയം തുടര്ന്ന്ച് കുമ്പേങ്ങ 
തുടങ്ങിയ �ങ്ങളുകട �ിയുമായുയം രൂപാ്രയം േയംഭവിച്ചു. ഭൂമിയില് 
രക്തയം ഒഴുക്കുന്നതികന് ഒരെന്ന അനുെരണമായിരിക്ണയം തിറയാട്ട
തേില് നടതേകപ്പടുന്ന കുരുതി. ഇതു നടത്തുസമ്പാള് രക്തതേിനു പെര
മായാണ്ച് ചുെന്ന േയം തര്പ്പണയം കെയ്യുന്നത്ച്. 

പ തിറെളുകടയുയം സവഷങ്ങളുയം രൗദ്ഭാവങ്ങളുയം ൊണിെേില് ഭയയം 
േനിപ്പിക്കുന്ന വിധതേിാണ്ച്. ഇതുയം ആദിമ മനുഷ്കന് ആരാധനാ 
േ്വഭാവതേില് നിന്ന്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാകണന്ന്ച് ൊണായം. തകന് വെപ്പിടി
യികാതുങ്ങാതേ പ്രകൃതി ശക്തിെസോടുള്ള ഭയയം ആണസല്ലാ അവകന 
അവയുകട ആരാധനയ്ക്ച് സപ്രരിപ്പിചത്ച്. െരിയാതേന്, െരുസവാന്, 
വധീരഭദ്ന്, ഭഗവതി മുതായ മൂര്തേിെളുകട സവഷങ്ങളുയം ഭാവങ്ങളുയം 
ൊണിെേില് ഭയയം േനിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്തേില് നാസടാടിൊപാ
രമ്പര്ങ്ങകേ വിശ്വാേങ്ങേിലുയം െടങ്ങിലുയം െമയതേിലുയം പൂര്ണ്ണമായി 
നിനിര്ത്തുന്ന ഒരു ൊരൂപമായി തിറയാട്ടകതേ നമുക്്ച് വിയിരു
തോയം. 

നതിമ്മതി. എ.പതി
അേി. കപ്രാ�േര്, മയാേ വിഭാഗയം,

കെ.കെ.ടി.എയം. ഗവ. സൊസേേ്ച്
കൊടുങ്ങല്ലൂര്.

Email: nimmyjiji@gmail.com



സംഘക്െതിയതിക� 
ഫ�ോെ് ഫ�ോര് അംശങ്ങള്

സെരേതേിക നമ്പൂതിരിമാര് നടതേിസപ്പാരുന്ന ഒരു െയാണ്ച് 
േയംഘക്േി. േയംഘക്േിക്്ച് ൊതേിരക്േി, ശാസ്തക്േി, േത്ക്േി 
എന്നിങ്ങകനയുയം സപരുെളുണ്്ച്. സൊറൂണ്ച്, ഉപനയനയം, സവേി, േമാ
വര്തേനയം മുതായ വിസശഷങ്ങള് േയം�ന്ധിചാണ്ച് േയംഘക്േി 
നടതേിസപ്പാന്നിരുന്നത്ച്. ഇത്ച് മറ്റുെേിെള് സപാക വിസനാദയം മാത്യം 
ക്്മാക്ികക്ാണ്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരപ്രധീതിക്കുയം ഇഷ്േി
ദ്ിക്കുയം ഉതകുന്ന ഒരു പുണ്െര്മ്മമായിക്കൂടി േയംഘക്േികയ െരുതി
സപ്പാന്നിരുന്നു.

ഒരു ദിനരാത്യം നധീണ്ടുനില്ക്കുന്നതുയം വിസനാദങ്ങള്ക്കു വെനല്കു
ന്നതുമായ ഒരു ൊരൂപമാണ്ച് ഇത്ച്. െരിത്ശെങ്ങള് ഉള്കക്ാള്ളുന്ന 
ഈ െയിക ഗാനങ്ങള് അത്്യം രോത്മെങ്ങോണ്ച്. േയംഗധീതയം, 
ോഹിത്യം, അഭിനയയം, വാദ്യം, ആയുധവിദ് എന്നിവകയല്ലായം 
കൂടിസചര്ന്ന ഒരു ൊസൃഷ്ിയാണ്ച് ‘േയംഘക്േി’ എന്നു പറയായം.

സംഘക്െതിയകെ അരങ്ങും ചെങ്ങുെളും
വിസശഷദിവേങ്ങസോടനു�ന്ധിച്ച് െേി നടതോന് നിശ്ചയിചാല് 

കുടുയം�തേിക ൊരണവര് തകന് േയംഘതേികന് വാെ്ാവൃതേികയ 
സരഖാമൂയം ആ വിവരമറിയിയ്ക്കുന്നു. വാെ്ാവൃതേി പരിഷയ്ക്കു സരഖാമൂയം 
അറിവകൊടുക്കുന്നു. പരിഷ, സവണ് ആളുെസോടുകൂടി യഥാേമയയം 
എതേിസചര്ന്ന്ച്, സദഹണ്ണവയം േയംഘക്േിയുയം നടതേികക്ാടുക്കുന്നു. 
ഇതായിരുന്നു പതിവ്ച്.
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േയംഘക്േിയ്ക്കു പ്രധാനമായി നാലുപാദയം, പാന, ആയംഗ്യം, ഹാേ്യം 
എന്നിങ്ങകന നാലുവിഭാഗങ്ങളുണ്്ച്. നാലുപാദയം ൊര്േിദ്ിക്കുസവണ്ി
യുള്ള ഈശ്വര ഭേനമാെയാല് അതിനു േയംഘക്േിയില് പ്രാഥമ്വയം, 
പ്രാധാന്വയം വന്നുകൂടി.  െി സ്ങ്ങേില് നാലുപാദയം മാത്മായുയം 
നടതോറണ്്ച്. നാലുപാദയം കൂടാകത ആരുയം പാനയുയം െേിയുയം െഴി
ക്ാറില്ല എന്നതുകൊണ്ടു തകന്ന അതികന് സശ്ഷ്ത സ്പഷ്മാകുന്നു. 
നാലുപാദവയം, പാനയുയം, ആയംഗ്വയം െഴിഞ്ഞാല് ശരിയായ േയംഘക്േി 
െഴിഞ്ഞു എന്നു പറയായം. എങ്ിലുയം രാത്ിപൂര്തേി വരുതോന് സവണ്ി 
സൂസര്ാദയയംവകര ഓസരാ സവഷങ്ങള് രയംഗതേിറങ്ങി പ സനരസമ്പാ
ക്കുെള് പറയുെയുയം, പ്രദര്ശിപ്പിക്കുെയുയം കെയ്യാറണ്്ച്. ഇതികനയാണ്ച് 
‘ഹാേ്’കമന്ന വിഭാഗതേില് ഉള്കപ്പടുതേിയിരിക്കുന്നത്ച്.

1. നോലപോദം
െേിയരങ്ങതോണ്ച് നാലുപാദയം നടത്തുന്നത്ച്. രാത്ിയില് അതോ

ഴതേിന്ച് മുമ്പായിട്ടാണ്ച് ോധാരണയായി നാലുപാദയം നടതോറള്ളത്ച്. 
വസ്തയം തറ്റുടുതേ്ച് ഉതേരധീയവയം, പവിത്വമിട്ട്ച് ഭസ്െന്നാദിെള് കുറിയിട്ട്ച് 
അഷ്െയം പിടിച്ചുകൊണ്്ച് സവണയം നാലുപാദയം നടതോന് എന്നാണ്ച് 
വിധി. നാലുപാദതേികന് മഹത്വയം ഇതു വ്ക്തമാക്കുന്നു. നിവിേക്ില് 
എണ്ണകയാഴിച്ച് നാലുവശസതേക്കുയം തിരിയിട്ട്ച് െതേിച്ചുവയ്ക്കുന്നു. നാലു 
ബ്ാഹ്മണര് വിേക്ിനു ചുറ്റുയം പ്രദക്ിണയം വച്ചു കൊണ്ാണ്ച് നാലുപാദയം 
കൊല്ലുന്നത്ച്. ഓസരാ പാദതേിസയുയം അക്രങ്ങള് ഓസരാ സവദതേില് 
നിന്നുയം എടുതേിട്ടുള്ളതാകണന്നാണ്ച് ഐതിഹ്യം.
ഫ്ോെം:-

“െണ്മിരണ്ടുനടയം കെയ്യുസന്നന് സെവടികയ
എന്നുമരങ്ങില് നികല്ക്ക വിസണ്ണാര് നായെകന
ഇകയ്യദൂതെള് വ്ണയുയം മാകാഴിവാന്
സെണിെള്ചൂഴുയംതിരുക്ാരിയൂര്വാണമുക്ണ്ണസര. ”

2. െറതിഫ്ോെം:-
മാന്സ്ാനതേ്ച് നാലുപാദതേിനുപസയാഗിച വിേക്്ച്  കവയ്ക്കുന്നു. 

അതിനു മുമ്പില് ഒരു നാക്ി വാട്ടികവയ്ക്കുന്നു. അതിന്ച് ഗണപതിക്്ച് 
കവയ്ക്കുെ എന്നാണ്ച് പറയുന്നത്ച്. ഗണപതിക്കുള്ള ഇയുകട ഇരുവശത്തു
മായി നാികയങ്ിലുയം വാട്ടികവയ്കണയം. ഗണപതിക്കുള്ള ഇ മുതല് 
ശര്ക്ര, െദേിപ്പഴയം മുതായ വിഭവങ്ങള് വിേമ്ന്നു. ഊണ്ച് തുടങ്ങി
യാല് പ്രഥമന് എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ച് വിഭവയം വിേിക്കുന്നു.
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3.പോത്രംകെോട്ടതിയോര്ക്ല്
േദ്െഴിഞ്ഞ്ച്, അരികവച കെമ്പ്ച് െമഴ്തിയിട്ട്ച് െേിക്ാര് ചുറ്റുയം ഇരി

ക്കുന്നു. രണ്്ച് കപാതിച നാേിസെരവയം, േദ്യ്ക്ച് വിേമ്പാന് ഉപസയാഗി
ച രണ്ടു െിരട്ടക്യിലുെളുയം േമധീപത്തു വയ്ക്കുന്നു. െേിക്ാര് കെമ്പിന്ച് 
പുറതേ്ച് താേയം പിടിച്ച്  “ൊരിരുള് നിറകമാതേ തിരുമുടി കതാഴുസന്നന്” 
എന്നു തുടങ്ങുന്ന സ്തുതി പാടുന്നു. അസപ്പാള് രണ്ടുെേിക്ാര് രണ്ടു വശത്തു
നിന്നുയം ഓസരാ െിരട്ടക്യിലുമായി എഴുസന്നറ്റു താേതേികനാപ്പിച്ച് ചുവ
ടുവച്ച് സൊമരയം തുള്ളുന്നു.

4. പോന
പാനകൊല്ലല് ഭക്തിരേപ്രധാനമാണ്ച്. പാനയ്ക്ച് ആദ്മായിട്ടു

ള്ള െടങ്ങ്ച് സെേിയുയം െി മയംഗേഗാനങ്ങള് പാടുെകയന്നതുമാണ്ച്. 
മിക്വാറയം ഗണപതി സ്തുതിയാണ്ച് പാനയ്ക്ച് പാടാറള്ളത്ച്.

5. െണ്പ്കറെവരവ്
വെയ്യുള്ള ഉടുപ്യം ൊല്ശരായിയുയം ധരിച്ച് ത്ിസൊണാകൃതിയി

ലുള്ള െറപ്റമാലുയം, ചുവപ്റമാലുയം തുമ്െള് മുഖത്തുവരതേക്വിധ
തേില് തയില് കെട്ടി, വെയ്യില് വാളുയം പരിെയുമായി ‘കൊട്ടരുത്ച്, 
പാടരുത്ച് ’ എന്നുറകക് പറഞ്ഞു കൊണ്ാണ്ച് െണ്പ്പവക്മള് പ്രസവ
ശിക്കുന്നത്ച്. അതുസെട്ട്ച് െേിക്ാര് കുസറക്കൂടി ശക്തിയായി കൊട്ടാനുയം, 
പാടാനുയം തുടങ്ങുയം. അതില് അമര്ഷയം പൂണ് െയ്മള് ഒരു പാട്ടു പാടുന്നു.

“ഉകണ്ണാല്ല; ഉറകങ്ങാല്ല; ഉറങ്ങിയാലുണകരാല്ല.
അടികക്ാല്ല; തേികക്ാല്ല; അടുപ്പില് തധീകയരികക്ാല്ല
തികക്ാല്ല; തിമര്കക്ാല്ല; തിമിര്സതേറ്യം പറകയാല്ല”

6. കുറത്തിയോട്ടം
കുറതേിയാട്ടക്ാര് െട്ട്ാവ്ച് കൊണ്ടുള്ള പുടവയുയം െചയുയം, പചസയാ

യുയം ഉപസയാഗിച്ച് ഉടുത്തു കെട്ടുന്നു. ഭസ്വയം, െേഭക്കുറിയുയം ൊര്തേി 
േിന്ദൂരതിെവമണിഞ്ഞ്ച് കവള്ളിമായുയം െഴുതേിിട്ട്ച് സവഷക്ാര് 
പ്രസവശിക്കുന്നു. അരങ്ങത്തുവന്ന്ച് കതാഴുത്ച് കുമ്പിട്ട്ച് നില്ക്കുന്നു. പാട്ട്ച് 
പ്ാരി താേതേില്പ്പാടി ൊശയം െവിട്ടി കതാഴുതു കുമ്പിടുന്നസതാകട 
കുറതേിയാട്ടയം അവോനിക്കുന്നു.

7. ബ�തിയഴതിച്ചതില്
മന്ത്രവാദിെള് �ാധകയ ഉഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്നതുസപാക, 

േയംഘക്ാര്ക്കുയം േദ്ിനുയം െേി നടത്തുന്ന ഗൃഹതേിനുയം അതിക 
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അയംഗങ്ങള്ക്കുയം ഭൂതസപ്രതപിശാചുക്ളുകട ഉപദ്വയം വല്ലതുമുകണ്
ങ്ിതുയം, മറ്്ച് അരിഷ്തെളുയം മന്ത്രപൂര്വ്വയം പ്മുഴിഞ്ഞ്ച് മാറ്റുന്നതാണ്ച് 
�ിയുഴിചില്. േയംഘക്േിയിക മുഖ്മായ െടങ്ങാണ്ച് ഇത്ച്.

8. വച്ച് നമസ് െോരം
എല്ലാ പ്രധാനെര്മ്മങ്ങള്ക്കുസശഷവയം ‘ദക്ിണ കവയ്ക്കുെ’ എകന്നാരു 

െടങ്ങ്ച് നമ്പൂതിരിമാര്ക്ിടയില് നിനിന്നു സപാരുന്നു. കെയ്തുതധീര്തേ 
െര്മ്മങ്ങള്ക്്ച് പൂര്ണ്ണ �പ്രാപ്തിയുണ്ാകുെ ഈ െടങ്ങുകൂടി നടതേ
കപ്പടുസമ്പാഴാണ്ച് എന്ന വിശ്വാേമാണ്ച് ഇന്നുയം ഇതു പാിക്കുന്നതികന് 
പിന്നിലുള്ളത്ച്.

സംഘക്െതിയതിക� നോഫെോെതിത്നതിമ
സെരേതേില് നിനിന്നിരുന്ന നാസടാടി നാടെങ്ങേില് നിന്ന്ച് 

പ അയംശങ്ങളുയം േ്വായംശധീെരിച്ചു നിര്മ്മിച ഒരു ൊരൂപമാണ്ച് 
‘േയംഘക്േി’ എന്നു ൊണായം. ബ്ാഹ്മണ സമധാവിത്വയം ഉറപ്പിക്ാനു
ള്ള ശ്മതേികന് ഭാഗമായിട്ടാണ്ച് ബ്ാഹ്മസണതരരുകട ൊരൂപങ്ങ
േില് നിന്ന്ച് പതുയം േ്വധീെരിച്ച് ഈ െയ്ക്ച്  രൂപയംനല്െിയകതന്നു 
പറയായം. വടസക് മ�ാറികയുയം, മദ്്സെരേതേികയുയം നാസടാടി
ക്ാരൂപങ്ങളുകട േ്വാധധീനയം േയംഘക്േിയില് പ്രെടമാകുന്നുണ്്ച്. 
ഇതിക ‘പട്ടര്സവഷയം’ കപാറാട്ട്ച് കതയ്യയം, കെസന്ത്രാന് പാട്ട്ച് തുടങ്ങിയ 
ൊരൂപങ്ങേില് നിന്നു േ്വധീെരിചവയില്കപ്പടുന്നു.

സൂക്ഷ്മമായി പരിസശാധിചാല് േയംഘക്േിയിക പഴയപാട്ടുെേില് 
നിന്ന്ച് പ്രാെധീനസെരേതേിക ആര്-ദ്ാവിഡ �ന്ധകതേപ്പറ്ി പ 
അറിവെളുയം നമുക്കു ഭിക്കുന്നു. നമ്പൂതിരിമാര് ആ ഘട്ടതേില് പ്രധാന
മായി വന്ിക്കുന്നത്ച് ദ്ാവിഡ സദവതെോയ ഭദ്ൊേികയയുയം ശാസ്താവി
കനയുയം ആകണന്നുള്ളതില്നിന്നുതകന്ന ആര്ദ്ാവിഡന്മാകര ഏസൊ
പിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിെേില് ഒന്നുകൂടിയായിരുന്നിരിക്ണയം ഈ 
ൊപ്രെടനയം എന്ന നിഗമനതേില് നായം എതേിസചരുന്നു.

ദതിവ്യശീകവോള്ളതി
ഗസവഷെ, മഹാത്മാഗാന്ധി േര്വ്വൊശാ

സൊട്ടയയം
divyaseevolly@gmail.com



തുള്ളല്കൃതതിെെതിക� ഫ�ോെ് ഫ�ോര്
ോഹിത്കൃതിെേിക സ�ാെ്ച് സാര് ഘടെങ്ങകേ െകണ്തോ

നുയം വ്ാഖ്ാനിക്ാനുമുള്ള ശ്മയം വിവിധ ഭാഷെേിസയുയം ോഹി
ത്പഠിതാക്ള് നിര്വ്വഹിക്ാറണ്്ച്. പ്രസമയതതേിസാ പ്രതിപാ
ദനതതേിസാ ആണ്ച് സ�ാെ്ച് സാര് ഘടെങ്ങകേ എഴുത്തുൊരന് 
േന്നിസവശിപ്പിക്കുന്നത്ച്. സഷെ്ച് സ്പിയര്, കഗയ്ച് സഥ, ക്ിസ്റ്റ�ര് മാര്സാ, 
സതാമേ്ച് മന്, വാള്ട്ടര്സസ്ാട്ട്ച്, സൊേര്, സവര്ഡ്ച് േ്ച് വര്തേ്ച്, െധീറ്്ച് േ്ച്, 
സതാമേ്ച്ഹാര്ഡി മുതായ വിശ്വപ്രേിദ് ോഹിത്രെയിതാക്
ളുയം പസപ്പാഴുയം സ�ാെ്ച് സാര് ഉപസയാഗിച്ച് ോഹിത്രെന നടതേി
യിട്ടുണ്്ച്. മയാേതേിലുയം നാസടാടിക്ഥകയ നിരവധി ോഹിത്ൊ
രന്മാര് ഉപേധീവിചിട്ടുണ്്ച്. എേ്ച്.കെ. കപാകറ്ക്ാട്ച്, തെഴി, �ഷധീര്, 
േി.വി.രാമന്പിള്ള, കപാന്കുന്നയം വര്ക്ി, ഒ.വി.വിേയന്, െടമ്മ
നിട്ട, എയം.വി.വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവകരാകക് ോഹിത്തേില് 
ഇതേരയം േ്വായംശധീെരണയം നടതേിയവരാണ്ച്.

നമ്പ്ാര്കൃതിെേിക സ�ാെ്ച് സാര് പഠനവിസധയമാക്കുസമ്പാള് 
പ്രതിപാദനതതേിലുള്ള നാസടാടിഘടെങ്ങകേയാണ്ച് അപഗ്ഥി
ക്ാനാവെ. പ്രസമയതതേില് നമ്പ്ാര് പുരാസണതിഹാേങ്ങകേ 
ഉപേധീവിക്കുസമ്പാള് പ്രതിപാദനതതേില് നാസടാടി അയംശകതേ േ്വധീ
െരിക്കുന്നു. േനെധീയമായ ഒരു വിതാനതേിസയ്ക്ച് പ്രസമയകതേ ഇറക്ി
കൊണ്്ച് വരാന് നമ്പ്ാകര േഹായിക്കുന്നത്ച് സ�ാെ്ച്ഘടെങ്ങളുകട 
േമന്വയമാണ്ച് മാത്മല്ല അസദേഹയം ആ ൊഘട്ടതേില് പ്രൊരതേി
ിരുന്ന അഭിോതൊരൂപങ്ങളുസടയുയം നാസടാടി ൊരൂപങ്ങളുസടയുയം 
േധീവഭാവങ്ങള് േമന്വയിപ്പിക്കുെ കൂടിയായിരുന്നു.
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ഇതിഹാേെഥയ്ക്ച് ഉചില് തട്ടാകത സ�ാെ്ച്ഘടെങ്ങകേ ഉപസയാ
ഗിച്ചുകൊണ്്ച് െകയ േനെധീയമാക്ി മാറ്റുെയായിരുന്നു നമ്പ്ാര്. 
തുള്ളല്ക്ഥയിക സ�ാെ്ച് ഘടെങ്ങകേ സവര്തിരിച്ച് ൊണാനുള്ള 
ശ്മമാണ്ച് നേെരിതയം തുള്ളികന ആധാരമാക്ി നടതേിയിട്ടു
ള്ളത്ച്. പുരാവൃതേയം, വിശ്വാേങ്ങള്, ആൊരങ്ങള്, എന്നിവയുകട 
േന്നിസവശയം, നാടന് ഭാഷാപ്രസയാഗയം, പഴക്ാല്ലുെള്, പദ-വാെ്
വശി എന്നിവയുകട േ്വധീെരിക്ല്, െഥാെഥനതേില് േ്വധീെരി
ക്കുന്ന നാസടാടിവശി ഇവകയാകക് തുള്ളല്കൃതിയില് എപ്രൊ
രമാണ്ച് പ്രസയാഗിക്കപ്പട്ടത്ച് എന്നുള്ള നിരധീക്ണയം പഠനതേിന്ച് 
അനിവാര്മാണ്ച്. സൊസദ്ാതേര രധീതിയിലുള്ള െഥാെഥനതേിന്ച് 
ൊവ്ാരയംഭതേില്തേകന്ന പ്രസവശനയം നല്െിയിരിക്കുന്നു.

ഹരകന സൊദ്യം കെയ്യുന്ന പാര്വ്വതിയുയം ഉതേരമരുളുന്ന ഹരനുയം തമ്മി
ലുള്ള േയംഭാഷണതേികന് രൂപതേിാണ്ച് ൊവ്യം ആരയംഭിക്കുന്നത്ച്.

‘തിരുമുടി േടയുകട നടുവില് വിേങ്ങി-
പ്പരികൊടു ൊണുവകതക്ാരു വസ്തു?’
ഹരനരുള് കെയ്തിതു ‘നമ്മുകട േടയില്
കപരുെിന കവള്ളയം സവര്കപടുെില്ല’
‘കുരേ െഥിക്രുകതകന്നാടു നാഥ!
േരേയം മുഖമിഹൊണാകുന്നു’
‘മുഖമല്ലതസഹാ േമതിലുേവായം
വിെെേസരാേമികതന്നുവസരണയം’

എന്നിങ്ങകന തുടരുന്ന െഥപറചില് തിെച്ചുയം നാസടാടിൊവ്പാ
രമ്പര്കതേ അനുസ്രിപ്പിക്കുയം. സ്ൊ ക്ിവയെ്യം പുര്ത്തുന്ന 
െഥാെഥന രധീതിക്്ച് ഉദാഹരണമായി

വികയാരു െഥയിതു നേനുകട െരിതയം 
െിത കുതൂഹമുരകെയ്തധീടായം
നേകൂ�രകനക്ാേതി സുഭഗന്
നേകനകന്നാരു നൃപനുേവായ്ച് വന്നൂ

ദമയ്ിയുകട ഉത്ഭവെഥ വര്ണ്ണിക്കുന്നിടതേ്ച്
വിഭകമാടുവിേിന വിദര്ഭ ഭൂമണ്ഡസ
വധീരനായം ഭൂമിപാന് തകന് പുത്ിയായ്ച്
സുമുഖി ദമയ്ികയന്നുകണ്ാരു െന്ൊ
സുന്രിെേിന്നവകേ വന്ിക്കുമാെസവ; 
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എന്നിങ്ങകന െഥാെഥനതേില് നാസടാടി ആഖ്ാനരധീതി പിന്തുട
രുന്നുണ്്ച്. ആൊരങ്ങേില് േ്വധീെരിക്കുന്ന സെരേധീയ േമ്പ്രദായകതേ 
കവേികപ്പടുത്തുന്ന മിെച േന്ര്ഭമാണ്ച് ദമയ്ധീേ്വയയംവരതേിന്ച് 
ഭധീമസേന മഹാരാോവ്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന വിവാഹക്കുറി.

ധനുമാേയം പതിനാറായം തധീയതി
ശനിവാരകതേ മെരയം രാശി
നമ്മുകട മെള് ദമയ്ിയതാെിയ
െന്െ തകന് വിവാഹമുഹൂര്തേയം;
ദൂതന് പറയുമിസതവകമഴുതേ്ച്

നാസടാടി േയംഭാഷണതേിന്ച് നായന്മാരുകട േയംഭാഷണ ശെങ്ങള് 
ശ്ദ്ിക്ായം

‘െണ്ചാസര കൂവാ തന്നുകട
െയ്യികാരായുധമില്ലാകതേസ്്?’
‘കെണ്ക്ാര്കമനിക്്ച് പിണഞ്ഞതു
സേ്ഷ്ാ താനതുസ�ാധിചിസല്ല?’

നിശിതമായ ോമൂഹ്വിമര്ശനതേിന്ച് നാസടാടി ആഖ്ാന 
േദൃശമായ നര്മ്മപ്രസയാഗയം നമ്പ്ാര് നടത്തുന്നു. ഉദാഹരണയം, 

‘പണമില്ലാഞ്ഞികട്ടന്നുകട കു്യം
പണയയംവച്ച് പിശ കൊടുപ്പാന്’

നാരദരുകട പ്രവര്തേികയക്കുറിച്ച്, 
‘ഇരുവരു തമ്മില് െഹിക്ാഞ്ഞാല്
ഒരു രേകമന്നതു നാരദനില്ല’
... ...
പ പ നൃപതിെള് തമ്മില് കപരുെിന
െശലുമിവികട വരുതേധീടായം ഞാന്’

ആസഘാഷവര്ണ്ണനെേില്
‘കൊട്ടുയംകുഴല്വിേിയുകമാട്ടുയം കുറവില്ലയാ-
ഞ്ഞിട്ടുയം മനുേര് കെവിരണ്ടുയം കപാട്ടുയം പരിെിസനാകട
... ....
ആനക്ഴുതേില് ഭഗവാകനകയഴുന്നള്ളിച്ച് ’ എന്ന്ച്
തുടങ്ങി സെരേധീയമായ ആസഘാഷ, ആൊരങ്ങകേ തനിമസയാകട 

േന്നിസവശിപ്പിചിരിക്കുന്നത്ച് ൊണായം. 
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‘ൊരുസെരേഭാഷ’ െിതയംസപാക പ്രസയാഗിച നമ്പ്ാര് നേെരിതയം 
തുള്ളില് ഉപസയാഗിചിരിക്കുന്ന നാടന് വാങ്ച്മയയം ശ്സദ്യമാണ്ച്. 
െി ഉദാഹരണങ്ങള്.

ആസരാമല് (അരുമയായ്ച്), സക്ശിക്കുെ (അസന്വഷിക്കുെ), കെണ്
തേയം (അമേി), മാറ്ി (മൂഢന്, െതിയന്), യന്ത്രി (സൂത്ശാി), വാശ്
തുയം (വല്ലതുയം, വല്ലതരതേിലുയം), കുരേ (നുണ), െടുത (െടുപ്പയം), കെകുതി 
(സതാല്വി), െണ്ിക്കുെ (നുറക്കുെ), വിരുണന് (കൊതിയന്), അപ്പ
തി (വദവയം,വരുണന്), പടല് (കുറ്ിക്ാട്ച്), തിരുവാേി (എരപ്പാേി), ബ്
ഹ്മന്ൊയം (വേകരക്ായം).

അതുസപാക തകന്ന പഴക്ാല്ലുെളുസടയുയം വശിെളുസടയുയം അമൂ
്ഖനിയാണ്ച് നമ്പ്ാര്കൃതിെള്

‘വെയില്െിട്ടിയ െനെമുസപക്ി-
ചധീയയം കൊള്വാനിച്ിക്കുന്നു ‘
‘കുവയമരുകട പരിമേോരയം
തവേെേറിവാന് േയംഗതി വരുസമാ?’
‘സതാണിെടന്നാല് തുഴകൊകണ്കന്നാരു
നാണിയമുണ്തുസപാക േമസ്തയം.’

സശ്ാെയം കൊല്ലികപ്പാരുള് പറയുസമ്പാള്
‘ൊെനതിങ്കാരിരയുണ്ാസമാ?’
‘അങ്ങാടിെേില് സതാല്വി പിണഞ്ഞാല്
അമ്മസയാടപ്രിയകമന്നതു സപാക’

എന്നിങ്ങകന ഒരു പഴക്ാല് പ്രപ്യം തകന്ന തധീര്ക്കുന്നു. 
നാസടാടി േധീവിത�ിയം�ങ്ങള്ക്്ച് െവിതയില് കെലുതോന് െഴിയുന്ന 
ശക്തി നമ്പ്ാര് കൃതിെേിലുണ്്ച്. സെരേധീയാൊരങ്ങള്, വിശ്വാേ
ങ്ങള്, ഐതിഹ്ങ്ങള്, നാസടാടിഭാഷാ പ്രസയാഗങ്ങള്, േദ്വട്ട
ങ്ങള്, ആസഘാഷങ്ങള്, നാടന് താേ-വൃതേങ്ങള്, പദ-വാെ്വശി
െള് തുടങ്ങിയ സ�ാെ്ച് അയംശങ്ങള് കൊണ്്ച് നിനില്ക്കുന്ന ൊവ് 
പ്രപ്മാണ്ച് തുള്ളല്കൃതിെേില് ൊണുന്നത്ച്. പുരാസണതിഹാേങ്ങ
േില് നിന്നുയം േ്വധീെരിച പ്രസമയയം ൊയംശമായി മാത്യം നില്ക്കുന്നു. 
അവയിക അഭൗമസാെകതേ നമ്പ്ാര് സെരേധീയ മണ്ണില് ഉറപ്പിച്ച് 
നിര്ത്തുന്നു. ‘െവിതവാക്കുെേിലൂകടയുള്ള ഉമെയുകട സ്ാപനമാണ്ച് ’ 



165മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

എന്ന േര്മ്മന് തതേ്വെി്െനായ മാര്ട്ടിന് വഹഡഗറകട വാെ്യം 
ഇവികട പ്രേക്തമാണ്ച്. ‘പഴയ െവി കവേിചപ്പാടികനസപ്പാക
യാണ്ച്. പുതിയ െവി ആത്മസ�ാധമുള്ള നടകനസപ്പാകയുയം’ എന്ന 
�ി. രാേധീവകന് (വാക്കുെളുയം വസ്തുക്ളുയം) നിരധീക്ണകതേ തുള്ളല് 
കൃതിെള് അന്വര്ത്ഥമാക്കുന്നുണ്്ച്. സ�ാെ്ച് സാറിന്ച് േയംഭവിച ഒരു 
രൂപാ്രമാണ്ച് നമ്പ്ാര്കൃതിെകേന്ന്ച് ഉറപ്പിക്ാനാവയംവിധയം പ്രതി
പാദനതതേില് സ�ാെ്ച് സാര് ോന്നിദ്്യം തുള്ളല്കൃതിെകേ േമ്പ
ന്നമാക്കുന്നുണ്്ച്.
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തതിരുവോതതിരക്െതിയം 
നോഫെോെതിത്നതിമയം

െെളുകട നാടാണ്ച് സെരേയം. നാസടാടിയുയം ക്ാ്ിക്കുമായ അസനെയം 
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പാരമ്പര്മായി പിന്തുടരുന്ന െെള്, സദശങ്ങളുമായുയം േയംസ്ാരവ
മായുയം �ന്ധകപ്പട്ട െെള് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങോയ െെോല് േമ്പ
ന്നമാണ്ച് സെരേേയംസ്ാരയം. അതുമാത്മല്ല, സെരേധീയരുകട ഈ ൊ
േയംസ്ാരയം േനേധീവിതവമായി സനരിട്ട്ച് �ന്ധകപ്പട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്ച് 
എന്നതാണ്ച് എടുത്തു പറയാവന്ന മകറ്ാരു വസ്തുത. ക്ാ്ിക്ായാലുയം 
നാടന് െയായാലുയം അത്ച് േനങ്ങളുകട േധീവിതതേികന്, വിശ്വാേ
തേികന് ഭാഗമായി നികൊള്ളുന്നു. പ്രസത്െിച്ചുയം അവതരണെെള്. 
ആദ്ൊെെേില് െികതല്ലായം പുരാണ ഇതിഹാേ െെകേ 
അവയം�മാക്ിയുള്ളവ ആയിരുന്നു. പുരാണാഖ്ാനങ്ങകേ സെര
േധീയമായ പരിേരതേില് പ്രതിഷ്ിക്കുെയായിരുന്നു അവയിലൂകട 
നടന്നത്ച്. അദ്്വാനതേികന്യുയം വിശ്മതേികന്യുയം വിസനാദതേികന്
യുയം ഒകക് പരിണത�ങ്ങോയിട്ടാണ്ച് നാടന് െെളുയം പാട്ടുെളുയം 
ഉദയയം കെയ്തത്ച്. േമൂഹതേിക വര്ണ്ണ-വര്ഗസദശസഭദങ്ങള്ക്നുേരി
ച്ച് വ്ത്സ്തങ്ങോയ ൊവിഷ്കരണയം സെരേധീയ െെേില് ൊണാ
വന്നതാണ്ച്. നാടന് െയായാലുയം ക്ാ്ിെ്ച് െയായാലുയം ഈ വ്
ത്സ്തത എല്ലാ തതേിലുയം ൊണകപ്പടുന്നുണ്്ച്. അതുസപാക തകന്ന 
ക്ാ്ിെ്ച് െെേില് നാടന് െെളുകട േ്വാധധീനവയം നാടന് െെേില് 
ക്ാ്ിെ്ച് െെളുകട േ്വാധധീനവയം െകണ്തോയം.
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ഒരു ൊതേ്ച് സെരേതേില് േവര്ണ്ണരുയം അവര്ണ്ണരുയം സനേഹാ
ദരപൂര്വ്വയം ഒന്നിച്ച് െഴിഞ്ഞിരുന്നതായി അനുമാനിക്ാവന്നതാണ്ച്. 
അതായത്ച് േന്മിമാരുയം കുടിയാന്മാരുയം തമ്മില് ആത്മ�ന്ധയം പുര്തേി
യിരുന്ന ഒരു ൊയം ഉണ്ായിരുന്നു. തമ്രാക്ന്മാസരാട്ച് �ഹുമാന
സതോകട െഴിഞ്ഞിരുന്ന അടിയാന്മാസരാട്ച് തമ്രാക്ന്മാര്ക്കുയം സനേ
ഹമായിരുന്നു. അവര് പരസ്പര േഹവര്തേിത്വയം പുര്തേിയിരുന്നു. 
പണികയടുക്കുന്നവരാകണങ്ിലുയം അവകര മനുഷ്രായി ൊണുെയുയം 
പണികയടുക്കുന്നതിന്ച് കൂിയുയം പരിഗണനയുയം ഒകക് നല്കുെയുയം 
കെയ്തിരുന്നു. താമേിക്ാനിടവയം വിശപ്പിനാഹാരവയം നല്െി. 
അങ്ങകന നിനിന്നിരുന്ന �ന്ധതേില്നിന്ന്ച് നാടന് െെളുകട 
നാസടാടിതേനിമ േവര്ണ്ണരുകട െെേില് െടന്നുകൂടാനിടയായിട്ടു
ണ്്ച് എന്ന്ച് പറയാവന്നതാണ്ച്. പാടത്തുയം പറമ്പിലുയം പവിധ പാട്ടുെള് 
പാടി നടന്നിരുന്നവരുകട അദ്്വാനതേികന് ഈണങ്ങള്, താേങ്ങള്, 
പ്രാസദശിെ ഭാഷാ പദങ്ങള് പതുയം േവര്ണ്ണരുകട െെേിലുയം വന്നു 
കപടാമസല്ലാ. അതുസപാക തിരിച്ചുയം േയംഭവിക്ായം. േവര്ണ്ണ െെകേ 
അനുെരിച്ചുകൊണ്്ച് നാടന് വശിയില് ൊരൂപങ്ങള് ഉറകവടുക്കു
െയുമാവായം. ഇകതാകക് േ്വാഭാവിെമായി േയംഭവിക്ാവന്ന ോദ്്
തെള് മാത്മാണ്ച്.

സെരേതേിക സ്തധീെള്, അസതതുവര്ഗമായാലുയം വര്ണ്ണമായാലുയം 
ധാരാേയം അേ്വാതന്ത്ര്ങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഒകതോ
രുമിക്ാസനാ ആടാസനാ പാടാസനാ ഒകക് വിരേമായ അവേരങ്ങള് 
മാത്സമ ഭിചിരുന്നുള്ളൂ. െധീഴാേവര്ഗമനുഭവിചിരുന്ന അേമത്വങ്ങ
സേക്ാള് െഠിനമായ അേ്വാതന്ത്ര്മനുഭവിചിരുന്ന ഒരു വര്ഗമായി
രുന്നു അ്ര്ജനങ്ങള്. ‘അ്ര്ജനയം’ എന്ന വാക്ികന് അര്ത്ഥയം 
തകന്ന അെത്തുള്ള േനയം എന്നാണ്ച്. നാലുകെട്ടികന് അെതേേങ്ങ
േിക ഇരുേില് മാത്യം െഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന ഇവര്ക്്ച് ധനുമാേ
തേിക തിരുവാതിരയാണ്ച് കവേിചസതേക്കുവരാനുയം, (അതുയം േന്ധ്ാ
േമയത്തുയം രാത്ിയിലുയം) അവരുകട ൊവവഭവയം പ്രെടിപ്പിക്ാനുയം 
ോധ്മായ ഒരു ദിനയം. ആ ദിവേതേിനായിട്ടവര് വര്ഷയം മുഴുവന് 
ൊതേിരുന്നു എന്നുള്ളത്ച് വാസ്തവമാണ്ച്. ശ്ധീ. എന്.എന്. െക്ാടികന് 
‘േ�മധീയാത്’യില് പരാമര്ശിതമായിരിക്കുന്ന ‘ആതിര’യില് ഈ 
ൊതേിരിപ്പികന്, ആതിരയുകട പ്രാധാന്യം ദര്ശിക്ാവന്നതാണ്ച്. 

അ്ര്ജനങ്ങള്ക്്ച് �ഹിര്േനങ്ങളുമായി അധിെയം ഇടപഴൊന് 
അനുവാദയം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാല് അടിച്ചു തേിക്ാരുയം പാടത്തു 
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പണിക്കു വരുന്ന സ്തധീെളുകമല്ലായം തമ്പ്രാട്ടിമാസരാട്ച് സനേഹപൂര്ണ്ണമായി 
കപരുമാറിയിരുന്നു. അവരുകട പാട്ടുെള് (ഞാറപാട്ട്ച്, ഞാറ്ടിപ്പാട്ട്ച്, 
സതക്കുപാട്ട്ച്, തുയിലുണര്ത്തുപാട്ട്ച്, കൊയ്ത്തുപാട്ട്ച്...) അ്ര്ജനങ്ങള് 
സെട്ടാേ്വദിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ൊതേ്ച് സെരേധീയാ്രധീക്തേില് 
പെല് സനരങ്ങള് െര്ഷെരുകട പാട്ടുെോല് മുഖരിതമായിരുന്നസല്ലാ. 
‘പെകതേ െര്ഷെേയംഗധീതങ്ങള് ’ എന്ന്ച് ഇടസശ്രി, െവിതയില് 
(കുറ്ിപ്റയം പായം) പ്രസയാഗിചിട്ടുണ്്ച്. ഈ പാട്ടുെളുകട ഈണവയം 
താേവയം ഭാഷയുയം അ്ര്ജനങ്ങളുകട പാട്ടുെേിലുയം കതേിഞ്ഞു 
ൊണാവന്നതാണ്ച്. അ്ര്ജനേമൂഹയം ആസഘാഷിചിരുന്ന, 
പരിശധീിചിരുന്ന, ഒരു അവതരണ െയായിരുന്നു തിരുവാതിര
ക്േി. അ്ര്ജനങ്ങള് മാത്മല്ല, മറ്്ച് ോതിക്ാരുയം തിരുവാതിര 
െേിചിരുന്നു. ഏതായാലുയം സ്തധീ േനങ്ങളുസടതു മാത്മായിട്ടുള്ള ഒരു 
െയാണികതന്ന്ച് പറയായം. വെകൊട്ടിക്േി, കുമ്മിെേി എകന്നാകക് 
ഇതിന്ച് സപരുണ്്ച്. സെരേതേികന് കതക്കുയം വടക്കുയം സദശങ്ങേില് വ്ത്
സ്തങ്ങോയ ആൊരവിസശഷസതോകടയാണ്ച് തിരുവാതിര െേിക്കുന്നത്ച്. 

െഥെേി, കൂതേ്ച്, കൂടിയാട്ടയം തുടങ്ങിയ ോസങ്ത�ദ്മായ െെ
സോകടാപ്പയം തിരുവാതിരക്േി, തുമ്പിതുള്ളല്, േര്പ്പയംതുള്ളല്, ഓണപ്പാ
ട്ട്ച്, അമ്മാനക്േി, കുറതേിയാട്ടയം തുടങ്ങിയ ാേ്�ദ്മായ ൊ
വിഷ്കാരങ്ങളുയം സെരേതേികന് നടനസവദിയില് നിനിന്നുസപാന്നു. 
േയംസ്കൃത ോഹിത്തേികന്യുയം നാട്ശാസ്ത വിധിെളുകടയുയം ആഢ്
േയംസ്ാരതേിന്ച് േമാ്രമായി വാകമാഴി വഴക്തേികന്യുയം േ്വത
ന്ത്രെിട്ടെളുകടയുയം ോമാന് േയംസ്ാരവയം നമ്മുകട ൊപാരമ്പര്യം 
ഉള്കക്ാള്ളുന്നുണ്്ച്. ഈ ോമാന് േയംസ്ാരതേില് ഏറ്വയം ശ്സദ്യ
മായിട്ടുള്ളതാണ്ച് തിരുവാതിരപ്പാട്ടുയം തിരുവാതിരക്േിയുയം. ആദ്്യം 
സെരേതേനിമകൊണ്്ച് ശ്സദ്യമാണ്ച് തിരുവാതിരക്േി. സെരേതേി
സന്തുമാത്മായ ഒരു ൊരൂപമാണിത്ച്. സവഷതേിലുയം ഭൂഷണങ്ങേിലുയം 
ഭാവതേിലുയം െനതേിലുയം ഭാഷയിലുയം അനുഷ്ാനതേിലുയം സെരേതേ
നിമ ൊത്തുസൂക്ിക്കുന്ന ാേ്നൃതേ രൂപമാണ്ച് തിരുവാതിരക്േി. 

തതിരുവോതതിര - സകേല്വം ഐതതിഹ്യവം
സെരേതേനിമകൊണ്്ച് മസനാഹാരിയായ െയാണ്ച് തിരുവാതിര

ക്േി. ഇത്ച് സ്തധീെളുകട ഉത്സവവയം ആസഘാഷവയം അനുഷ്ാനവമാണ്ച്. 
സുദധീര്ഘവയം ഐശ്വര് േമ്പല്േമൃദ്ിയുമുള്ള ദാമ്പത് േധീവിതവയം 
േല്േ്ാന േൗഭാഗ്വമാണ്ച് ഈ അനുഷ്ാനതേിനു പിന്നിലുള്ള 
വിശ്വാേയം. 
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“നധീേസമ വാഴ്ക കനടുമയംഗ്യം
േ്തിസക്റ്യം വരയം തസരണയം
േ്തയം െി്ിചിതാകതാഴുസന്നന്”

“ഇപ്പാട്ടു പാടുന്ന മങ്മാര്ക്്ച് 
മയംഗ്സതോകട വേിക്ായം 
അര്ത്ഥവയം പുത്രുയം �ന്ധുക്ളുയം
ഭര്തോവമായി സുഖിക്ായം.”

എന്നിങ്ങകന ഓസരാ പാട്ടികന്യുയം അവോനയം �ശ്രുതി പറയു
ന്നുണ്്ച്. ഇതില്നിന്നു തകന്ന തിരുവാതിരക്േിയുകട അനുഷ്ാനസഹതു 
വ്ക്തമാണസല്ലാ. ധനുമാേതേിക തിരുവാതിര നാേില് രാത്ിയില് 
മുഴുവന് അഷ്മയംഗ്വയം വിേക്കുയം കവച്ച് അതിന്ച് ചുറ്റുയം തിരുവാതിരപ്പാ
ട്ടുെള് പാടി െേിക്കുെയാണ്ച് പതിവ്ച്. ശ്ധീപാര്വ്വതിയുകടയുയം പരസമശ്വ
രകന്യുയം െഥെള്, പുരാണ നായെന്മാരുകട െഥെള്, മയംഗ്വതിെ
ോയവരുകട പുണ്െഥെള് ഒകക് പാടി െേിക്കുയം.

പഴയൊതേ്ച് 28 ദിവേയം നധീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരനുഷ്ാനമായി
രുന്നു തിരുവാതിര. വൃശ്ചിെമാേതേിക തിരുവാതിര നക്ത്
തേില് ആരയംഭിച്ച് ധനുമാേതേിക തിരുവാതിര വകര 28 ദിവേവയം 
വവകുസന്നരയം സ്തധീെള് ഒത്തുകൂടി തിരുവാതിര െേിക്കുെ പതിവാണ്ച്. 

ധനുമാേതേിക തിരുവാതിര
ഭഗവാന് തകന് തിരുനാോണ്ച്
ഭഗവതിക്കു തിരുസനാല്മ്പാണ്ച്
ഉണ്ണരുത്ച്, ഉറങ്ങരുത്ച്
െേിക്ണയം സപാല്, തുടിക്ണയം സപാല്
ആടണയം സപാല്, പാടണയം സപാല്
ചൂടണയം സപാല് കപാന്നിന് പൂവയം
തിന്നണയം സപാല് കവറ്ിയുയം....

ഇതാണ്ച് തിരുവാതിരക്േിയിക േങ്ല്പയം

(കുേിക്ണയം, തുടിക്ണയം, ആടണയം, പാടണയം, പൂചൂടണയം, കവറ്ി 
തിന്നണയം)

ശ്ധീപരസമശ്വരകന് േന്മനാോയി ധനുമാേതേിക തിരുവാതിരകയ 
െണക്ാക്കുന്നു. അതുസപാക പാര്വ്വതധീസദവി തപ്നുഷ്ിച്ച് ശിവകന 



170 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

പ്രത്ക്കപ്പടുതേി പ്രധീതികപ്പടുതേിയ ദിവേമായിരുന്നു തിരുവാതിര 
എന്നുയം അതിനാല് ഉതേമനായ ഭര്തോവികന ഭിക്ാന് ഈ ദിവേയം 
സനാമ്സനാറ്്ച് തിരുവാതിര വ്രതമനുഷ്ിച്ച് ഉറക്കമാഴിഞ്ഞിരുന്ന്ച് 
തിരുവാതിര െേിക്ണയം എന്നുയം വിശ്വേിചിരുന്നു. അതുസപാക സുമയം
ഗിെള്ക്്ച് ദധീര്ഘസുമയംഗിെോവാനുയം േല്േ്ാനയം ഭിക്ാനുയം 
അഭിവൃദ്ിക്കുയം ഒകക് സവണ്ിയാണ്ച് ആതിര വ്രതമനുഷ്ിക്കുന്നത്ച്.

ൊമസദവനുമായി �ന്ധകപ്പട്ടതാണ്ച് മകറ്ാരു ഐതിഹ്യം. ദക്
പ്രോപതിയുകട മെോയ േതധീസദവികയ ശിവന് വിവാഹയം കെയ്ത്ച് 
വൊേതേില് വാഴുന്നൊതേ്ച് ദക്ന് വൊേതേില് എതേി. 
ശിവെിങ്രന്മാര് അസദേഹകതേ തടഞ്ഞു നിര്തേിയതില് കുണ്ിതനായി 
തിരിച്ചു സപാകുെയുയം കെയ്തു. തുടര്ന്ന്ച് ദക്യാഗയം നടത്തുെയുയം ശിവകന 
ക്ണിക്ാതിരിക്കുെയുയംകെയ്തു. എന്നാല് ശിവകന ധിക്രിച്ചുകൊണ്്ച് 
േതി യാഗതേിനു സപായി അപമാനിതയായി, അഗ്ിയില് സദഹത്ാഗയം 
കെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ ശിവന് ദക്കന് യാഗയംമുടക്ി ദക്കന വധിച സശഷയം 
ഉഗ്മായ തപ്ില് മുഴുെി. േതധീസദവി അടുതേ േന്മതേിലുയം ശിവപ
ത്ിയാെണകമന്ന്ച് പ്രാര്ത്ഥിചതികന് �മായി ഹിമവാകന് മെോയ 
പാര്വ്വതിയായി പിറന്നു. െന്െയായ പാര്വ്വതി ഹിമവല്ോനുവില് 
സഘാര തപ്നുഷ്ിക്കുന്ന ശിവകന പൂേിച്ചുയം ആരാധിച്ചുയം െഴിഞ്ഞു. 
ശിവകന് സഘാരതപ്ില് പ്രപ്തേികന് നിനില്പുതകന്ന താറമാ
റാകുവാന് തുടങ്ങി. തപസ്സുമുടക്കുന്നതിനായി സദവന്മാര് ൊമസദവകന് 
േഹായയം സതടി. പാര്വ്വതി ശിവപൂേ നടത്തുന്ന സവേയില് ൊമസദവന് 
ഒേിഞ്ഞിരുന്ന്ച് ശിവകന് മന്ിസക്്ച് ൊമ�ാണമയച്ചു. ൊമശരസമ
റ് ശിവന് പാര്വ്വതിയില് അനുരക്തനായി. പസക്, തപ്ിേക്ിയ 
ൊമസദവനില് സൊപമുണ്ായി മൂന്നായം തൃക്ണ്ണ്ച് തുറന്ന്ച് ൊമകന ഭസ്
മാക്ിെേഞ്ഞു. ൊമകന് പത്ിയായ രതധീസദവിക്്ച് ഇതു േഹിക്ാനാ
യില്ല. രതധീസദവി പാര്വ്വതികയ േമധീപിച്ച് തകന് േങ്ടമുണര്തേിച്ചു. 
ശിവകന് േന്മനക്ത്മായ തിരുവാതിരവകര ശിവകന പൂേിച്ച് പ്രധീതി
കപ്പടുത്തുവാന് പാര്വ്വതധീസദവി നിര്സദേശിച്ചു. അതിന്പ്രൊരയം വ്രതകമടു
തേ്ച് പൂേിചതികന് �മായി ൊമസദവന് പുനര്ജനിച്ചു. 

ശിവന് പാര്വ്വതിയില് അനുരക്തനായി പ്രോദിച്ച്, പ്രത്ക്കപ്പട്ട 
ദിനയം, ൊമസദവന് പുനര്ജനിച ദിനയം, ശിവകന് േന്മനക്ത്യം എന്നി
ങ്ങകന തിരുവാതിരക്്ച് പ േങ്ല്പങ്ങളുയം ഉണ്്ച്. ധനുമാേതേിക 
മെയിരയം നാള് തുടങ്ങി തിരുവാതിര നാള് മുഴുവന് ഉറക്കമാഴി
ചിരുന്ന്ച് പ്രാര്ത്ഥനയുയം തിരുവാതിരക്േിയുകമാകക് നടതേിയാല് 
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ദാമ്പത്സുഖയം ഭിക്കുകമന്നാണ്ച് പറയകപ്പടുന്നത്ച്. ഏതായാലുയം ഐതധീ
ഹ്ങ്ങള് പ്രൊരയം ഉദാതേമാകയാരു ദാമ്പത്മാണ്ച് തിരുവാതിരക്േി 
േങ്ല്പതേിനു പിന്നില് ഉള്ളകതന്നു ൊണായം. 

തിരുവാതിര നാേില് പ്രസത്െ താേതേില് ചുവടുകവച്ച് അയംഗനമാര് 
ചുറ്റുയം നിന്ന്ച് വട്ടതേില് ാേ്രൂസപണ വെകൊട്ടിയുള്ള നൃതേമാണ്ച് 
വെകൊട്ടിക്േി അഥവാ തിരുവാതിരക്േി. ഇതികന് ോഹിത് 
രൂപമാണ്ച് തിരുവാതിരപ്പാട്ട്ച്. പുരാണെഥെകേ ആസ്പദമാക്ിയുള്ള േ്വ
തന്ത്രഭാഷാഗാനങ്ങോണ്ച് തിരുവാതിരപ്പാട്ടുെേില് ഉള്ളത്ച്. തുള്ളല്പ്പാ
ട്ടുെള്, വ്ിപ്പാട്ടുെള്, ഉറക്പ്പാട്ടുെള്, കൃഷിപ്പാട്ടുെള്, തുടങ്ങിയ പാട്ടു
െകേസപ്പാക ോഹിത് ഗുണമുള്ള പാട്ടുെോണ്ച് തിരുവാതിരപ്പാട്ടുെള്. 
നാട്ടിന്പുറങ്ങേില് നിത് വ്വഹാരതേിനുപസയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്ച് 
തിരുവാതിരപ്പാട്ടുെേില് ൊണുന്നത്ച്. 

ചെങ്ങുെെതിക� നോഫെോെതിത്ം
അനുഷ്ാനപരമായ ഒരു അവതരണെയാണ്ച് തിരുവാതിരക്േി. 

അതിനാല് െി െടങ്ങുെസോകടയാണ്ച് തിരുവാതിര അനുഷ്ിക്കു
ന്നത്ച്. ഇന്ന്ച് ഓണതേിനുയം, വിഷവിനുയം, യുവേസനാത്സവസവദിെേിലുയം 
ൊണകപ്പടുന്ന തിരുവാതിരക്േിയല്ല ഇവികട വിവക്ിക്കുന്നത്ച് എന്നു 
പറഞ്ഞുകൊള്ളകട്ട. പകക് അവയുകട പ്രാഗ്ച് രൂപമായിരുന്നു, േങ്ല്പമാ
യിരുന്നു ഇത്ച് എന്നതുയം വിസ്രിക്ാവന്നതല്ല. െടങ്ങുയം അനുഷ്ാനവമി
ല്ല എസന്നയുള്ളൂ. അതുസപാക തിരുവാതിരപ്പാട്ടുെേിലുയം വ്ത്ാേമുണ്്ച്. 
സവഷയം, വിേക്്ച് വയ്കല്, പൂചൂടല്, കഞാറിഞ്ഞുടുക്ല് (യുവേസനാത്സ
വതേിന്ച് പരമ്പരാഗത രധീതിക്്ച് പ്രസത്െ മാര്ക്കുണ്്ച് എന്നത്ച് ശ്ദ്ി
ക്കുെ.) എന്നിവകയാകക് പഴയസപാക പിന്തുടരുന്നുണ്്ച്. 

തിരുവാതിരയുകട അനുഷ്ാന െടങ്ങില് ആദ്സതേത്ച് തുടിച്ചുകുേി
യാണ്ച്. ഏഴര കവളുപ്പിന്ച് സ്തധീെകേല്ലായം കുേിക്ാനായി പുറകപ്പടണയം. 
കുേതേിസാ പുഴയിസാ ആണ്ച് കുേിക്കുെ പതിവ്ച്. സ്തധീെളുകട േ്വാ
തന്ത്ര്പ്രഖ്ാപനമാണ്ച് ഈ കുേി എന്നു പറയായം. കുേതേിക കവള്ള
തേില് ഇടയംവെയുയം വയംവെയുയം പ്രസത്െ താേതേില് െിപ്പി
ച്ച് കെണ്, മദേേയം സപാക യുള്ള േയംഗധീതഉപെരണങ്ങേില് നിന്നു 
വരുന്ന ശബ്ദയം സപാകയുള്ള ശബ്ദയം സെള്പ്പിചാണ്ച് തുടിക്കുന്നത്ച്. എല്ലാ 
േസസ്ാതസ്സുെളുകടയുയം അധിസദവതയായി ഗയംഗാസദവികയ െണ്്ച് സ്തു
തിക്കുന്നതാണധീ െടങ്ങ്ച്. തുടിക്കുന്നസതാകടാപ്പയം കവള്ളയം പതയ്ക്കുെയുയം 
കെയ്യാറണ്്ച്. 
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ഒന്നാകുയം പാല്ക്ടില്
ഒന്നുണ്ടുസപാല് പള്ളിശയംഖ്ച്
പള്ളിശയംഖിന് നാദയം സെട്ടി-
ട്ടുണരുണരു ഗയംഗാസദവി.....
അചിമാസര വാ കുേിപ്പാന്
അക്ിപ്ടവ ഞാന് തരുസവന്

ഇങ്ങകന സപാകുന്നതാണ്ച് തുടിച്ചുകുേിപ്പാട്ട്ച്. പതിഞ്ഞ ശബ്ദതേില് 
പാടിപ്പാടി തുടിക്കുന്നതികന് സവഗതയുയം ശബ്ദവയം കൂടിക്കൂടി വരുയം. 
ഒടുവില് ഹര്ഷാരവസതോകട കുരവയിട്ട്ച് ഗയംഗാസദവികയ ഉണര്തേി, 
തിരികവച്ച് മഞ്ഞള്ക്കുറികയാകക് കതാട്ട്ച് മാറ്ിയുടുതേ്ച് തിരിച്ചുവരുന്ന
സതാകട ഈ െടങ്ങ്ച് അവോനിക്കുന്നു. 

ഈ പാട്ടിക ഭാഷയില് ഒന്നുണ്ടുസപാല്, തരുസവന് തുടങ്ങിയ പ്ര
സയാഗങ്ങേില് നാടന് ഭാവയം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. േയംോരിക്കുന്നതു 
സപാകയുള്ള പാട്ടാണികതന്നുള്ളതുയം ശ്സദ്യമാണ്ച്. 

വൃശ്ചിെമാേതേിക തിരുവാതിര നാള് മുതല് തുടിച്ചു കുേി ആരയം
ഭിക്ാവന്നതാണ്ച്. സ്തധീെളുകട ഒത്തുസെരലുയം ആസഘാഷവമാക്ി മാറ്ാന് 
സനരകതേ തകന്നയുള്ള തയ്യാകറടുപ്െള്ക്കു കൂടിയുമാണ്ച് 28 ദിവേയം 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ച്. ഈ ദിവേങ്ങള്ക്ിടയില് െയ്യിലുയം ൊിലുകമാ
കക് വമാ്ി അണിയുെ പ്രധാനമാണ്ച്. അതുസപാക പാട്ടുെള് 
പാടി അമ്മാനമാടുെയുയം പതിവാണ്ച്. കുേിെഴിഞ്ഞ്ച് അമ്മാനപ്പാട്ടുയം 
പാടിയാണ്ച് വരുന്നത്ച്. 

എട്ടങ്ങോെതി നതിഫവദ്യം
പാര്വ്വതധീസദവി ശിവകന പ്രധീതികപ്പടുത്തുവാന് തപ്നുഷ്ിച 

േമയതേ്ച് (കൊടുയംൊട്ടിാണസല്ലാ തപ്്ച്) അവികടകവച്ച് ഒരു വിഭ
വമുണ്ാക്ി ശിവന്ച് േമര്പ്പിച്ചു. ൊട്ടില് െിട്ടുന്ന െി െിഴങ്ങുെളുയം 
ൊയ്കനിെളുയം സെര്തോണ്ച് നിസവദ്മുണ്ാക്ിയത്ച്. അതികന് സ്രണ
യ്കായിട്ടാണ്ച് എട്ടങ്ങാടി നിസവദ്യം. എട്ട്ച് കൂട്ട്ച് ോധനങ്ങള് സെര്ന്നതി
നാാണ്ച് എട്ടങ്ങാടി എന്ന സപരു വന്നത്ച്. സെമ്പ്ച്, സെന, ൊചില്, 
െിഴങ്ങ്ച്, കൂര്ക്, ൊയ, പയര്, െരിമ്പ്ച് എന്നിവയാണ്ച് എട്ട്ച് കൂട്ടയം 
ോധനങ്ങള് ഇവ െനില് ചുകട്ടടുതേ്ച് അരിഞ്ഞ സശഷയം ശര്ക്ര, 
സതന് മുതായ മധുരങ്ങള് സെര്തേ്ച് ഇേക്ി, െട്ടി പരുവതേിാക്കുന്ന 
അതധീവേ്വാദുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്ച് എട്ടങ്ങാടി. എങ്ില് കൂടി ധനുമാേ
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തേിക മെയിരയം നാേില് മാത്മാണ്ച് ഇതുണ്ാക്കുന്നത്ച് എകന്നാരു പ്ര
സത്െതകൂടി ഉണ്്ച് ഇതിന്ച്. 

േന്ധ്ാ േമയതേ്ച് മെയിരയം നക്ത്യം ഉള്ള ദിവേമാണ്ച് എട്ട
ങ്ങാടി നിസവദിസക്ണ്ത്ച്. ഗണപതി, ഗുരു, വിഷ്ണു, ശിവന്, പാര്വ്വതി 
എന്നധീ ക്മതേിാണ്ച് എട്ടങ്ങാടി നിസവദിക്കുെ. കവറ്ി, പാക്്ച്, 
െരിക്്ച് എന്നിവയുയം തുടര്ന്ന്ച് സനദിക്കുന്നു. ഈ കവറ്ി, പാക്്ച് സെര്തേ്ച് 
മുറക്കുെയുയം സവണയം. 101 കവറ്ിയാണ്ച് വിവാഹയം െഴിഞ്ഞുള്ള ആദ് 
തിരുവാതിരയ്ക്ച് വധുവിന്ച് സനദിക്ാനുള്ളത്ച്. ഭാര്യുയം ഭര്തോവയം കൂടി 
ഈ 101 കവറ്ിയുയം മുറക്ണകമന്നാണ്ച് ശാസ്തയം.

നിസവദ്തേിനുസശഷയം മുറക്ിചുവപ്പിച്ച് േധീവിതതേികന് ഉത്സവ
കതേ അവര് ആസഘാഷിക്കുന്നു. മയംഗ്വതിെോയ സ്തധീെളുയം കപണ്കു
ട്ടിെളുയം ഒരുമിച്ച് വട്ടതേില് നിന്ന്ച് തിരുവാതിര െേിക്കുയം. ഒരാള് ഒസന്നാ 
രസണ്ാ വരി പാടി കൊടുക്കുസമ്പാള് മറ്റുള്ളവര് അസതറ്റു പാടികക്ാ
ണ്ാണ്ച് െേിക്കുന്നത്ച്. വേകര പതിഞ്ഞ ഈണമാണ്ച് ോമ്പ്രദായി
െമായ തിരുവാതിരപ്പാട്ടിനുള്ളത്ച്. ആദ്മാദ്യം പതുകക്യുള്ള താേയം 
പിന്നധീട്ച് പാതിരാവാകുസമ്പാസഴക്കുയം സവഗസമറെയുയം കുമ്മിയടിക്കുെയുയം 
ഒകക് ഉണ്ാകുയം. 

പാതിരാപ്പൂ ചൂടല് ആണ്ച് അടുതേ െടങ്ങ്ച്. അര്ദ്രാത്ി വകര 
തിരുവാതിര െേിച സശഷമാണ്ച് പാതിരാപ്പൂ ചൂടുെ. ദശപുഷ്പങ്ങോയ 
െറെ, കെറേ, െസയ്യാന്നി, മുക്കൂറ്ി, തിരുതാേി, പുവാങ്കുരുന്നി, വിഷ്ണുക്ാ
്ി, നിമ്പന, ഇരു കെവിയന്, ഉഴിഞ്ഞ എന്നിവ സശഖരിച്ചു കവചിരി
ക്കുയം. െവങ്ങിന് പൂക്കുയുയം ഇതിസനാകടാപ്പയം കവയ്കാറണ്്ച്. ഇവകയല്ലായം 
കൂകട തുേേിതേറയിസാ, മസറ്കതങ്ിലുയം സ്സതോ തയ്യാറാക്ി 
കവചിരിക്കുയം. തിരുവാതിരക്േിക്ാര് രണ്ടു സെരിെോയി തിരിഞ്ഞ്ച് 
പൂകവടുക്ാന് വരുന്നുസണ്ാ എന്ന്ച് സൊദിച്ചുകൊണ്്ച് പ്രസത്െയം പാട്ടുണ്്ച്. 
അതു പാടിയസശഷമാണ്ച് പൂകവടുക്ാന് സപാകുന്നത്ച്.  

ഒന്നാകുയം തൃശ്ശൂകര മതിെതേ്ച്
േയംഘയം 1 :  ഒന്നുണ്ടുസപാല് പൂതേിഞ്ഞി
  ആയിഞ്ഞിപ്പൂ പറിക്ാന്
  സപാരിന് സപാരിന് സതാഴിമാസര......
േയംഘയം 2 : ഞങ്ങോരുയം സപാരുന്നില്ല
  മതിെതേ്ച് െണ്ണനുണ്്ച്....
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ഇങ്ങകന പാടി, ഒന്നാകുയം മതിെയം പതോകുയം മതിെയം വകര 
(1,2,3,4,.... 10) പാടിയതിനു സശഷയം എല്ലാവരുയം സെര്ന്ന്ച് ദശപുഷ്പയം 
െകണ്ടുക്കുന്നു. ഈ പൂക്േിസക്്ച് തധീര്ത്ഥയം തേിച്ചുകൊണ്്ച് വധീണ്ടുയം 
ഒരുപാട്ടുണ്്ച്. 

ഒന്നായം കുന്നിസന്മല് ഓരടിക്കുന്നിസന്മല്
ഒന്നസല്ലാ െന്മാര് പാനട്ടു
പായ്കിവന്നു, പൂവന്നു, ൊയ്ച് വന്നു
പായ്ക്കു നധീര് കൊടു പാര്വ്വതികയ

എന്നിങ്ങകന ഒന്നായം കുന്ന്ച് മുതല് പതോയംകുന്ന്ച് വകര പാടണയം. 
ദശപുഷ്പയം എടുതേസശഷയം വള്ളപ്പാട്ടുയം പാടി തിരികെ െേി നടക്കുന്നി
ടത്തു വന്നിട്ട്ച് ഓസരാ പുഷ്പതേിനുയം ഓസരാ പാട്ടുണ്്ച്, ആ പാട്ടുപാടി 
പൂക്ള് തയില് ചൂടണയം. തുടര്ന്ന്ച് ഏഴര കവളുക്കുയം വകര അയംഗനമാര് 
ഒന്നിച്ചു നിന്ന്ച് െേിക്കുെയുയം പുരുസമ്പാള് കുേിച്ചു വന്ന്ച് ‘തിരുവാതിര 
നിസവദ്യം’ ഉണ്ാക്കുെയുയം സവണയം. ‘കൂവനിസവദ്യം’ എന്ന്ച് ഇതിന്ച് 
സപരുണ്്ച്. കൂവകപ്പാടി, ശര്ക്ര, സതങ്ങ, ഏതേപ്പഴയം അരിഞ്ഞത്ച് ഇവ 
സെര്തേ്ച് കുറക്ി ഉണ്ാക്കുന്നതാണ്ച് കൂവസനദ്യം. അതുയം എട്ടങ്ങാടി 
സനദിചതു സപാക ഗുരു, ഗണപതി, വിഷ്ണു, ശിവന്, പാര്വ്വതി എന്നി
വര്ക്കുയം സുബ്ഹ്മണ്നുയം സനദിക്ണയം. തുടര്ന്ന്ച് സനാമ്പ്ച് തധീര്തേ്ച്, 
തധീര്ത്ഥവയം, മരുയം സേവിച്ച് െടങ്ങവോനിപ്പിക്കുയം. 

വ്രതനിഷ്സയാകട കെയ്യുന്ന ഈ അനുഷ്ാനദിവേയം പ്രസത്െമാ
കയാരു ഭക്ണയം കൂടി ഉണ്ാകുയം. ‘തിരുവാതിരപ്ഴുക്്ച്’ എന്നാണിതിന്ച് 
സപര്ച്. സെമ്പ്ച്, സെന, െിഴങ്ങ്ച്, ഏതേക്ായ, കൂര്ക്, ൊചില് ഇവ 
ആവശ്തേിന്ച് കവള്ളവയം ഉപ്യം സെര്തേ്ച് പുഴുങ്ങിയ സശഷയം സതങ്ങയുയം 
മുേകുയം േധീരെവയം അരച്ച് സെര്തേ്ച് െറിസവപ്പിയുയം കവേികചണ്ണയുയം 
സെര്തേ്ച് പാെകപ്പടുത്തുന്നു. അരി ആഹാരകമാന്നുയം അസന്ന ദിവേയം 
പാടില്ല. സഗാതമ്പികന് ആഹാരവയം തിരുവാതിരപ്ഴുക്കുയം ഒകക്യാണ്ച് 
സനാകമ്പടുക്കുന്നവരുകട ആഹാരയം. 

ഒരുവര്ഷയം ൊതേിരുന്ന സശഷയം വരുന്ന ആസഘാഷമാണ്ച് 
തിരുവാതിര. ഇത്ച് സ്തധീെളുകട ഒത്തുസെരികന്യുയം അവരുകട ആത്മ
പ്രൊശനതേികന്യുയം പ്രതധീെമാണ്ച്. സ്തധീവര്ഗതേികന് തകന്ന േ്വാത
ന്ത്ര്പ്രഖ്ാപനമായിരുന്നു ഒരുൊതേ്ച് തിരുവാതിര.

വയ്യാസയ വയ്യാസയ
അടുക്േപ്പണിയിനി വയ്യാസയ
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എന്ന്ച് മുദ്ാവാെ്തേികന് ഈണതേില് െി പാട്ടുെള് ഉണ്ായി
ട്ടുള്ളത്ച് ശ്സദ്യമാണ്ച്. വധീടികന് പിന്നാമ്റങ്ങേില് മാത്യം ഒതുങ്ങി
ക്ഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്തധീ േനങ്ങള് തങ്ങളുകട മൂെമായ സതങ്ങലുെളുയം അഭി
ാഷങ്ങളുയം അടക്ിപ്പിടിച പ്രതിസഷധങ്ങളുയം ഈ ഈണങ്ങേില് 
യിപ്പിചിരുന്നു. ഇതില് അടിചമര്തേകപ്പട്ട സ്തധീ േനേമൂഹതേികന് 
െിത്ങ്ങളുണ്്ച്. അതുസപാക പ്രാര്ത്ഥനയുകടയുയം വപതൃെതേികന്യുയം 
ഉരുക്ഴിക്ലുമുണ്്ച്. 

ാേിത്മാണ്ച് തിരുവാതിരക്േിയുകടയുയം പാട്ടികന്യുയം പ്രധാന പ്ര
സത്െത. അവതരിപ്പിക്ാന് പ്രസത്െിച്ച് സവദികയാന്നുയം ഇതിനാവ
ശ്മില്ല. സവഷയം തിെച്ചുയം സെരേധീയയം തകന്ന. മുണ്ടുയം സനര്തുയം, മുഖയം 
മിനുക്്ച് എങ്ങകനയുമാവായം. അതുസപാക താേവാദ്ങ്ങകോന്നുയം 
നിര്�ന്ധവമില്ല. ഒരുമിച്ച് വെകൊട്ടുസമ്പാഴുയം പാദെനങ്ങള് ചുവ
ടുെോയി െവിട്ടുസമ്പാഴുയം ഉണ്ാകുന്ന താേസമേമാണ്ച് തിരുവാതിരയുകട 
ശബ്ദേൗകുമാര്യം. പുരുഷന്മാരുകട യാകതാരു േഹായവയം കൂടാകതയു
ള്ള അവതരണമാണ്ച് തിരുവാതിരക്േിക്കുള്ളകതന്നതിനാല് തിെച്ചുയം 
സ്തധീപരമാണ്ച് ഈ ൊരൂപയം. വനിതെള് തങ്ങളുകട േയംഗധീതാത്മെ
വയം ാേ്ാത്മെവമായ ആവിഷ്കാരയം കൊണ്്ച് തനതായ ഒരു നൃതേ
രൂപമായി തിരുവാതിരക്േികയ രൂപാ്രകപ്പടുത്തുെയാണുണ്ായത്ച്. 

ആൊരാനുഷ്ാനപരമായി സനാക്ിയാല് തിരുവാതിരക്േി
യിക െടങ്ങുെള് (നിസവദ്ങ്ങള്, തുടിച്ചുകുേി, വമാ്ിയണിയല്, 
ദശപുഷ്പയം, എട്ടങ്ങാടി, തിരുവാതിരപ്ഴുക്്ച്, കൂവ കുറക്ിയത്ച് എന്നി
വകയല്ലായം) നാടന് േയംസ്ാരവമായി �ന്ധകപ്പട്ടതാകണന്ന്ച് ൊണായം. 
അതുസപാക ഭാഷാപരമായി പരിസശാധിചാലുയം തിരുവാതിരപ്പാട്ടുെള് 
നാടന് വശിയില് വാകമാഴിയായി പെര്ന്നു കൊടുതേ്ച് തമുറെ
ോയി പാടി വന്നവയാകണന്ന്ച് ൊണായം. 

ചതി� പോട്െള് 
1.തുമ്പപ്പൂ മായുയം ഗയംഗാ നധീരുയം
പത്തുപയം ശര്ക്ര പത്തു സതങ്ങ
മുന്നാഴി നല്ല പശുവിന് കനയ്യ്ച്
െദേിപ്പഴയം ആഴക്്ച് നല്ല കപാടി േധീരെയം
ഇവകയല്ലായം കൂട്ടധീകട്ടാരപ്പയം പാര്ത്തു
അപ്പമിതാര്ക്ാര്ക്്ച് ൊഴ്ചവയ്പൂ
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തിരുവാഴപ്പള്ളില് ഗണപതിക്്ച് 
ൊഴ്ചയുയം വചിതാ വെകതാഴുസന്നന്
എകന് ഗണപതധീ തമ്രാകന
ഞാനിതാ നിന്പാദയം വെകതാഴുസന്നന്
നധീേസമ വാഴ്ക കനടുമയംഗ്യം
േ്തിസക്റ്യം വരയംതരണയം
േ്തയം െി്ിചിതാ കതാഴുസന്നന്......
.... .....

2.പത്മപധീഠതേിിരിക്കുയം കപണ്ണ്ച്
പട്ടുടയാടെള് ൊര്ത്തുയം കപണ്ണ്ച്
കവളുകവകേ സമനി നിറകമാസതോകേ
കവണ്മുത്തു മായണിഞ്ഞവസേ.............
... ...

3.തിങ്ള്ക് ചൂടുയം തമ്രാന് തന്നുകട
തിങ്േില് വന്ന തിരുവാതിരാ......
മയംഗ്സ്തധീെള്ക്ങ്ങുതേമമാകയാരു
മയംഗമായ െഥെേിന്ന്ച്
പാടിക്േിപ്പാനായ്ച് ൊരുണ്യം നല്െണയം
ഞങ്ങള്ക്ിന്നന്സപാടു തമ്രാസന...........

4.സദവധീ േതധീസദവി വന്നു - പികന്ന
ഹിമവാന് മെോയ്ച് - പിറന്നു
പാര്വ്വതികയകന്നാരു സപരുമിട്ടു
അന്നവമൂട്ടിവേര്തേധീ
മുടിയുമിറക്ധീട്ടു ൊതുയംകുതേി
അക്ര വിദ്ക്ിരുതേി....
ആടയുടുപ്പിച്ചു താതന്പികന്ന
ആസരാമാക്ി വേര്തേധീ...........

5.പണ്ടു ദശരഥകനകന്നാരു ഭൂപാന്
ഉണ്ായി ഭൂമിയില് വധീരനായി
പുത്ന്മാരില്ലാഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു ഭൂപതി
പുത്ൊസമഷ്ി െഴിച സശഷയം
സഹാമതേിലുണ്ായ പായേയം ഖണ്ഡിച്ചു
ൌേ്യ്ക്കുയം നല്െി വെസെയിക്കുയം 
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അസന്നരയം െണ്ടു സുമിത് നില്ക്കുന്നത്ച്
മന്നവനാനനയം താഴ്തികമസല്ല
തകന്തില്പാതി കൊടുതേിതു ൌേ്
പാതികൊടുതേിതു വെസെയിയുയം..........

ഫ�ോ. എം.�ം�ോഫദവതി,
അേിസ്റ്റന്്ച് കപ്രാ�േര്,

കെ.കെ.ടി.എയം. ഗവകമെന്്ച് സൊസേേ്ച്,
പുല്ലൂറ്്ച്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്.

Email: Ganga40vishnu@gmail.com



അതതിജീവനത്തികറെ െീഴോെപോഠങ്ങള് 
കപോട്ടന്കതയ്യത്തില്

 അതയുതേര സെരേതേികന് തനതു ൊരൂപമാണ്ച് കതയ്യയം. സദവതാ
േങ്ല്പകതേ മനുഷ്ശരധീരതേിസക്്ച് ആവാഹിക്കുെയാണ്ച് കതയ്യ
സക്ാതേിലൂകട കെയ്യുന്നത്ച്. ഓസരാ കതയ്യതേിനുയം പ്രാസദശിെമായ 
പാഠസഭദങ്ങള് അനവധിയുണ്്ച്. കതയ്യയം കെട്ടുന്നതിന്ച് ഓസരാ 
ോതിക്ാര്ക്കുയം പ്രസത്െ അവൊശങ്ങളുയം അധിൊരങ്ങളുമുണ്്ച്. ഈ 
േന്മാവൊശപരിധിെകേ മറ്്ച് സൊക്ാര് മറിെടക്ാറില്ല. ോതിയില് 
താണവരാകണങ്ിലുയം സദവതാരൂപയം ധരിച്ചുവന്നാല് വദവിെമായ 
പരിസവഷവയം സമാേന്മാരുകട വിയ പരിഗണനയുയം സൊക്ാര്ക്്ച് 
ഭിക്കുന്നു. ഈ േമയതേ്ച് അയിതോൊരവയം �ാധെമല്ല. ോതധീയമായ 
ഉചനധീെത്വങ്ങകേ കപാേികചഴുതാന് ഇക്ായേവികങ്ിലുയം െഴിഞ്ഞു 
എന്നത്ച് െി്നധീയമാണ്ച്. െധീഴാേവിഭാഗതേികന് ോയംസ്ാരിെ മുദ്െള് 
കതയ്യാട്ടതേില് എമ്പാടുയം ൊണായം. െിത്െ, ശില്പെ, െരൌ
ശവിദ്, തുന്നല്, നൃതേയം, ഗധീതയം, വാദ്യം, ൊര്ഷിെ പാരമ്പര്യം 
എന്നിങ്ങകന ൊപരവയം ോമൂഹിെവമായ ഒരുപാട്ച് ആശയങ്ങളുകട 
സമേനമാണ്ച് കതയ്യയം.

ഓസരാ കതയ്യതേിനുയം വ്ത്സ്തമായ പുരാവൃതേമുണ്്ച്. വാകമാഴിയില് 
നിനിന്നുസപാന്ന കതയ്യപ്രാവൃതേങ്ങള് വടസക് മ�ാറികന് 
ോമൂഹിെവയം െരിത്പരവയം ോയംസ്ാരിെവയം രാഷ്ട്രധീയവമായ പരി
േരങ്ങകേ അടയാേകപ്പടുത്തുന്നുണ്്ച്. വരകമാഴിയുകട വസരണ്തയില് 
നിന്നുയം ഒരുപടി ഉയകരയാണ്ച് േധീവിതപ്രതിേന്ധിെകേ ആര്ജവ
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സതോകട എതിരിടാന് െരുത്തു നല്െിയ തങ്ങളുകട വാകമാഴിേമ്പ
കതേന്ന്ച് കതയ്യപ്രാവൃതേങ്ങേിലൂകട െധീഴാേേനത കതേിയിക്കുന്നു. 
ോമുദായിെമായ അടിചമര്തേലുെസോട്ച് പ്രതിെരിക്കുന്ന െധീഴാേ
സെതന പ കതയ്യപ്രാവൃതേങ്ങളുസടയുയം അടികയാഴുക്ായിക്ാണായം.

കതയ്യാട്ടതേിക മുഖ്സദവതെേികാന്നാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യയം. 
േര്വ്വജ് പധീഠസമറാനായി യാത്തിരിച ശ്ധീശങ്രാൊര്കര െണ്ഡാ
സവഷയം ധരിച്ച് ശിവഭഗവാന് പരധീക്ിച്ചുകവന്ന പുരാവൃതേയം പ്രേിദ്
മാണ്ച്. ശ്ധീശങ്രകന പരധീക്ിക്കുവാന് താന് ധരിച െപട പുയസവഷയം 
എസന്നയ്ക്കുയം ൊണുവാനായി പരസമശ്വരന് തകന് സതേ്ില് നിന്ന്ച് 
സൃഷ്ിച മൂര്തേിയാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യയം. മിക് കതയ്യങ്ങളുയം തുായം പത്തു 
മുതല് ഇടവപ്പാടി വകരയുേേ ൊയേവിാണ്ച് കെട്ടിയാടാറേേകതങ്ി
ലുയം കപാട്ടന്കതയ്യതേിന്ച് കൃത്മായ േമയനിഷ്കര്ഷയില്ല. സനര്ചയുകട 
ഭാഗമായി എസപ്പാള് സവണകമങ്ിലുയം കെട്ടിയാടായം.

‘െിരികചാന്നു തുേേിചാടി
കുതിച്ചുടനഗ്ി തന്നില്
പതിച്ചു നര്തേനയം കെയ്യുന്ന’ 
സദവതയാകണന്ന്ച് സതാറ്യം പാട്ടില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്്ച്. കപാട്ടന്കത

യ്യതേികന് സവഷവയം ആട്ടവയം നര്തേനവയം കമാഴിയുയം െേിയുകമാകക് 
മദ്പിച ഒരു പുയകന് കപാട്ടന്െേിക്്ച് അനുഗുണമായി സതാന്നുയം.

കപാട്ടന്കതയ്യയം ‘കപകട്ടന്നുകേോരനര്ത്ഥോകമാഴിവാക്ിടാനുമധീ 
മാനുഷര്ക്ിഷ്യം തല്ക്ണസമകുവാനുമധിെയം ൊരുണ്മാര്ന്ന’ വദവ
മാകണന്നുയം, ആ സദവത ‘ഇഷ്യംപൂണ്ഴല് നധീക്ി വിഷ്പതയം രക്ിച
ഭധീഷ്യം നല്കുകമന്നുയം’ വന്നസശ്ാെങ്ങേില് പ്രസ്താവിച്ചു ൊണുന്നു.

മാരണയം മറ്റുസമാസരാ സവഷങ്ങള് വരുന്ന ൊയം
മങ്ങാകത തടുത്തു നിര്തേി മയംഗേമരുേധീസടണയം
മതിച്ചുവകന്നതിര്തേധീടുന്ന കുസൃതിെോയവര്ക്്ച്
മതിക്കുനാശയം വരുതേി മുടിസക്ണയം വയംശകമല്ലായം.

എന്നിങ്ങകനയാണ്ച് ‘െഷ്ത തധീര്തേധീടുന്ന പുകപ്പാട്ടന്’ വദവ
സതോടുേേ സതാറ്യംപാട്ടുൊരകന് പ്രാര്ത്ഥന. ഉദേിഷ്ൊര്വിേയയം, 
ആപസത്മാെനയം, ശത്രുക്േില്നിന്നുേേ രക് എന്നിവയക്ായി കപാട്ട
നാട്ടയം നടതേിക്ാറണ്്ച്, സൊടതിേയം�ന്ധമായ വ്വഹാരാദിെേില് 
വിേയമുണ്ാൊനുയം, നഷ്കപ്പട്ട ോധനങ്ങള് തിരിച്ചു െിട്ടാനുയം മറ്റുമായി 
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കപാട്ടന്ച് സനര്ചസനരുെ പതിവാണ്ച്. െേവ േയം�ന്ധമായ ൊര്ങ്ങള് 
കവേിചത്തു കൊണ്ടുവരിെകയന്നത്ച് ഈ സദവതയുകട പ്രസത്െധര്മ്മ
മായി െരുതിസപ്പാരുന്നു. അതയുതേര സെരേതേിക മയരുയം പുയ
രുമാണ്ച് കപാട്ടന്സൊയം കെട്ടുന്നതില് പ്രധാനിെള്. പുകപ്പാട്ടകന 
കെട്ടിയാടുന്നതില് തങ്ങള്ക്്ച് പ്രസത്െ പാരമ്പര്വയം വപതൃെമായി 
ഭിച അവൊശവയം ഉകണ്ന്ന്ച് ഇവര് െരുതിസപ്പാരുന്നു. അഗ്ിനൃതേയം 
കെയ്യുന്ന കതയ്യമാണ്ച് കപാട്ടന്. കപാട്ടന് സമസരിയില് പതിക്കുന്ന
തികന ശധീതയംമാറ്റുെ എന്നാണ്ച് പറയുെ. ഒരു സൊസമയുേളൂകവങ്ിലുയം 
മൂന്നുതരതേിലുേേ മുഖപ്പാേെള് മാറിമാറി ധരിച്ചു മൂന്നുതരതേിലുേേ 
സദവതെളുകട േങ്ല്പയം ആസരാപിക്കപ്പട്ടുൊണാറണ്്ച് കപാട്ടന്കതയ്യ
തേില് പരസമശ്വരന്, പാര്വ്വതി, നന്ിസെശ്വരന് എന്നിവരുകട അയംശഭൂ
തങ്ങോയ പുകപാട്ടന്, പുചാമുണ്ഡി, പുമാരുതന് എന്നിവയാണവ.

പ്ര�മായ ഒരു പുരാവൃതേതേികന് നാടെധീയവയം അനുഷ്ാന 
പരവമായ ആവിഷ്കരണമാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യയം. കപാട്ടകന് െേിെളുയം 
നര്മ്മരേയം ഊറന്ന കമാഴിെളുയം സപ്രഷെകര രേിപ്പിക്ാതിരിക്
യില്ല. കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് വാകമാഴി ഉതേരസെരേതേിക പുയകന് 
ഇടര്ചസയാടുകൂടിയ ഭാഷണതേികന് പ്രതധീതി േനിപ്പിക്കുയം. കപാട്ട
ന്കതയ്യതേികന് സതാറ്വയം പ്രസത്െതയുേേതാണ്ച് മറ്റു സൊങ്ങള്ക്്ച് 
‘കപാിെ കപാിെ വദവസമ’ എന്ന്ച് സതാറ്യം പാടാനാരയംഭിക്കുസമ്പാള് 
കപാട്ടന്കതയ്യതേിന്ച്  ‘വരിെ വരിെ േനസമ’ എന്നാണ്ച് പാടിത്തുട
ങ്ങാറ്ച്. കപാട്ടന്സൊതേികന് േനെധീയേ്വഭാവയം ഇവിടയംമുതല് തകന്ന 
വ്ക്തമായി തുടങ്ങുന്നു. െധീഴാേേനതയുകട ആശ്യേയംഹിതെളുയം 
േിവിതദര്ശനവയം അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ോമൂഹിെ വിസവെനവയം 
അതിസനാടുേേ അമര്ഷവയം പ്രതിസഷധവയം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതു 
കൊണ്്ച് അനുഷ്ാനതേിനപ്റയം പ്രാധാന്മുണ്്ച് കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് 
പുരാവൃതേതേിനുയം സതാറ്തേിനുയം. വടസക് മ�ാറിക പുയരുകട 
സൂക്ഷ്മമായ േധീവിതനിരധീക്ണവയം, ൊഴ്ചപ്പാടുെളുയം ഭാഷാവശിയുയം 
വദനയംദിനവ്വഹാരങ്ങളുയം കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് സതാറ്തേില് 
പ്രതി�ിക്കുന്നുണ്്ച്. ശങ്രാൊര്കര ൊശിവിശ്വനാഥന് െണ്ഡാ
േരൂപതേില് പ്രത്ക്കപ്പട്ട്ച് പരധീക്ിച പ്രഖ്ാതമായ പുരാവൃതേ
കതേയുയം അതിടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശാമായ തതേ്വെി്സയയുയം 
അക്രാഭ്ാേയം അന്മായിരുന്ന അവര്ണന് തകന് ൊഴ്ചപ്പാടിസക്്ച് 
പരിവര്തേിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് ോമൂഹിെപ്രേ
ക്തികയന്ന്ച് അതികന് ോമ്പ്രദായിെ വ്ാഖ്ാനങ്ങള് പറഞ്ഞുറപ്പിചിട്ടു
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ണ്്ച്. േമൂഹതേില് താന് സനരിടുന്ന അേമത്വകതേയുയം ചൂഷണസതേയുയം 
ആൊര്-െണ്ഡാ േയംവാദതേിസക്്ച് പറിച്ചുനട്ട്ച് അതികന േമൂഹിെ 
വിമര്ശനതേികന് ഉയര്ന്നതതേിസക്്ച് എതേിക്ാന് കപാട്ടന്കത
യ്യതേകന് സതാറ്തേിലൂകട ഉതേരസെരേതേിക െധീഴാേേനതക്കു 
െഴിഞ്ഞു. ശങ്രാൊര്രുകട ‘മനധീഷാപ്െ’തേികന് െധീഴാേഭാഷ്
മാസണാ കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് സതാറ്കമന്ന സൊദ്യം പ്രേക്തമാണ്ച്. 
ആ നിയില് ധാരാേയം വ്ാഖ്ാനങ്ങള് കപാട്ടന്കതയ്യതേിനുണ്ായി
ട്ടുമുണ്്ച്. അധധീശശക്തിെള്കക്തികരയുേേ അവര്ണരുകട ോമൂഹിെ 
ഇടകപടലുയം പ്രതിസരാധതേികന് െധീഴാേപാഠവമായി ശ്ദ്സനടിയതാണ്ച് 
കപാട്ടന്സതാറ്യം. ഈ നിയിലുേേ ഉതേരമ�ാറികന് ആദ്മുസന്നറ്വയം 
ഇതുതകന്നയാവായം. എന്നാല് ഇത്ച് ശങ്രാൊര്രില്നിന്നല്ല, കുകറക്കൂടി 
പ്രാെധീനമായ സവരുെള് ഈ പ്രതിസരാധ പാരമ്പര്തേിനുണ്്ച്.

നാടുവാഴിതേ ൊഘട്ടതേില് േമൂഹതേിക സമാേന്മാരുകട ൊഴ്ച
പ്പാടില് അദ്്വാനിക്കുന്നവന് അഴക്കുപുരണ്വനുയം അെറ്ി നിര്സതേണ്
വനുമായിരുന്നു. വധീടുെേില് നിന്നു മാത്മല്ല, ോയംസ്ാരിെമായി തങ്ങള് 
വെവശയം വചിരുന്ന ഭാഷയില്നിന്നുയം ോഹിത്തേില്നിന്നുയം മറ്റു 
ജ്ാനസമഖെേില്നിന്നുയം അവകര മാറ്ിനിര്തോന് മയാേേ
മൂഹയം ഉത്സാഹിച്ചു. താണവരില് തരയംതാണവരായിരുന്നു അദ്്വാനിക്കു
ന്ന പുയന്. ഉപരിവര്ഗയം അനുഭവിക്കുന്ന ഉയര്ന്ന നിവാരതേിലുേേ 
േധീവിതോഹെര്യം നി്ഹായനായ പുയന്ച് എന്നുയം അപ്രാപ്മായി
രുന്നു. തകന് അദ്്വാനകതേയുയം അവൊശങ്ങകേയുയം ചൂഷണയം കെയ്ത്ച് 
സമാേരായവകര സനരിട്ട്ച് സൊദ്യംകെയ്യാസനാ പ്രതിെരിക്കുവാസനാ ഉേേ 
വധര്സമാ ോഹെര്സമാ ഇച്ാശക്തിസയാ െധീഴാേന്ച് ഒരു ൊത്തുയം 
ഉണ്ായിരുന്നില്ല. ഉണ്ാകുവാന് സമാേര് അനുവദിചിരുന്നുമില്ല. അതി
നാല്തേകന്ന ഈ ദയനധീയാവസ് തങ്ങളുകട നിസയാഗമാകണന്ന മട്ടില് 
നിശ്ബ്ദമായി േഹിച്ചുസപാരുെയാണ്ച് അവര് കെയ്തു വന്നത്ച്.

േവര്ണ്ണരായ ശുദ്ര്ക്കുസപാലുയം അക്രയം അന്മായിരുന്ന ൊതേ്ച് 
ഇത് തധീവ്രമായ ഒരു പ്രതിസരാധെി്ാപാരമ്പര്യം പുയര്ക്്ച് െിട്ടിയ
കതങ്ങകനകയന്ന സൊദ്യം െരിത്തേിക െി പെര്ന്നാട്ടങ്ങേിസക്്ച് 
നകമ്മ കൊണ്ടുസപാകുയം. ബ്ാഹ്മണിെമായ അറിവെകേ മുന്നിര്തേി 
െധീഴാേര്ക്്ച് അറിവികന് പാരമ്പര്മില്ലാകയന്ന പരമ്പരാഗതവ്ാഖ്ാ
നങ്ങകേ അസപ്പാള് നിരാെരിസക്ണ്ിയുയം വരുയം. ശങ്രാൊര്കര പരധീ
ക്ിച െണ്ഡാേരൂപിയായ ശിവകന് വെതന്യം തങ്ങളുകട േ്വത്വസ�ാ
ധതേിലുള്ളതാകണന്ന്ച് വിേിച്ചുപറയാന് പുയന്ച് ഈ കതയ്യതേിലൂകട 
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െഴിയുന്നുണ്്ച്. ോമുദായിെമായി തിരിചറിവെള് സനടാനുേേ പ്രാപ്തി 
അവര്ക്കുണ്ായിരുന്നു എന്നതികന് കതേിവാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യയം. 
ആത്മസ�ാധതേികന്യുയം സവദാ്ോരതേികന്യുയം േതേ ശക്തമായി 
പ്രതി�ിപ്പിക്കുന്ന ഏെ കതയ്യമാണ്ച് കപാട്ടന് എന്നതുയം ശ്സദ്യ
മാണ്ച്. ഈ െി്ാോരയം യഥാര്ത്ഥതേില് �ൗദ്ദാര്ശനിെതയുകട 
പാരമ്പര്മാണ്ച്. െധീഴാേര്ക്ിടയില് േേധീവമായിരുന്ന ബുദ്പാരമ്പ
ര്കതേക്കുറിച്ച് േമധീപൊതേ്ച് ധാരാേയം ഗസവഷണങ്ങള് നടന്നുകൊ
ണ്ിരിക്കുന്നുണ്്ച്.

കപാട്ടന് എന്ന സപരില്തകന്ന പരിഹാേ്മായ സപരുയം ഇല്ലസപ്പരുയം 
ചുമക്ാന് വിധിക്കപ്പട്ട െധീഴാേകന് േ്വത്വയം നിഴിക്കുന്നതു ൊണായം. 
ൊര്ൊരണങ്ങള് അറിഞ്ഞുകവച്ചുകൊണ്ടുതകന്ന അറിവില്ലായ്മ നടി
ക്കുന്നതിന്ച് കപാട്ടന്െേി െേിക്കുെ എന്നുതകന്നയാണസല്ലാ ഇന്നുയം വ്
വഹരിച്ചു സപാരുന്നത്ച്. ആത്മജ്ാനമില്ലാകത സഭദബുദ്ിയായിരിക്കു
ന്ന സമാേന്മാര്ക്്ച് സനകരയുേേ േഹതാപമാണ്ച് കപാട്ടനാട്ടതേിക 
കപാട്ടകന് ഭാവതേിലുേേത്ച് എന്നുയം തിരിചറിസയണ്തുണ്്ച്. അവര്ണ്ണ
ത്വതേികന് സപരില് ഒരു േമുദായകതേ നൂറ്ാണ്ടുെസോേയം അശ്ധീെര
മായി െണ്്ച് പടിയടച്ച് പുറതേ്ച് നിര്തേിയവരുകട പടിപ്രവാതിിസന
റ് ആദ്ആഘാതമായി കപാട്ടനാട്ടകതേ െണക്ാക്ായം.

ഗണപതികയ ആയായുയം നാലുസദവെകേ ൊിെോയുയം േരേ്വ
തികയ കഞസങ്ങാലുമായി െണക്ാക്ി ഉഴുന്ന ൊഴ്ചയാണ്ച് കപാട്ട
ന്കതയ്യതേികന് സതാറ്തേില് ൊണാനാവെ. സമാേന് ഗ്ന്ഥങ്ങള് 
പാരായണയം കെയ്യുസമ്പാള് വയില്നിന്ന്ച് േധീവിതപാഠങ്ങള് െകണ്
ത്തുന്ന പുയന് അതിലൂകട അറിവികന് മറെര സതടാനാരയംഭിക്കുന്നത്ച് 
ഉെിതയം തകന്ന. പരിമിതമായ േധീവിതവിഭവങ്ങളുകട പരിമിതി മറി
െടന്ന്ച് പുയന് ശരധീരതേിനുയം വയിനുമിടയിലൂകട േധീവിതതേികന് 
നാദവയം താേവയം െകണ്ത്തുന്നു. േധീവിതാനുഭവങ്ങേില് നിന്ന്ച് േ്വരൂപി
കചടുതേ പുയകന് ജ്ാനദര്ശനയം േമാനതെേില്ലാതേതാകണന്ന്ച് 
കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് സതാറ്യം കതേിയിക്കുെയാണിതില്. പ്രാസയാഗിെ 
േധീവിതേന്ര്ഭങ്ങേിലുയം അറിവെേിലുയം ൊര്ഷിെേധീവിതതേിലുയം ബുദ്
മതതേിന്ച് വിയ പാരമ്പര്മുണ്ായിരുന്നുകവന്ന്ച് േമധീപൊ ഗസവഷ
ണങ്ങള് പതുയം കതേിയിചിട്ടുണ്്ച്.ഉതേരമ�ാറില് ഇസപ്പാഴുയം തുടര്ന്നു
സപാരുന്ന പ ൊര്ഷിെപാരമ്പര്ങ്ങളുയം െധീഴാേപാരമ്പര്ങ്ങേിക 
ബുദ്േ്വാധധീനതേിന്ച് കതേിവായി പഠിതാക്ള് സൂെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ച്.
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പു്കൃഷിയുകട ഇടവഴിയിലൂകട നടന്നുവരുന്ന പുയസനാട്ച് 
സമാേന് പറയുന്നു. െല്പിചതുസപാക വഴിതിരിയാന് തനിസക്കറ 
പ്രയാേമുകണ്ന്ന്ച് അയാള് പറയുന്നു. ഒക്തേ്ച് കുട്ടിയുയം തയില് െേളുയം 
അപ്റയം ൊടുയം ഇപ്റയം മുേളുയം ഉകണ്ന്നിരികക് കപകട്ടന്നു വഴിമാറാന് 
തനിക്ാവില്ല. ഭൗതിെസാെകതേ മതിഭ്രമങ്ങകേ പരമാത്മേതേസയാട്ച് 
താരതമ്യം കെയ്ത്ച് സമാേകന് േൗഭാഗ്ങ്ങളുയം െധീഴാേകന് പരിമിതിെളുയം 
അര്ത്ഥശൂന്മായ വ്വഹാരങ്ങോകണന്ന്ച് പുയന് സ്ാപിക്കുന്നു. 
െിരിയുയം െി്യുയം മാറിമാറി സമേിച്ച് ോമൂഹിെവിമര്ശനതേിസ
കക്തേിസചരുന്നു. സമാേകന് ഉന്നതിയുയം െധീഴാേകന് വദന്തകയയുയം 
താരതമ്കപ്പടുതേികക്ാണ്ാണ്ച് സതാറ്യം മുസന്നാട്ടു സപാകുന്നത്ച്. 
പുയകന് വാേസ്ാനങ്ങേിലുയം പാഴ്ച് നിങ്ങേിലുയം വേരുന്ന തൃതോവയം 
വാഴപ്പഴവമാണ്ച് സമാേകന് പൂേയ്ക്ച് ഉപസയാഗിക്കുന്നത്ച്. പുയന്ച് 
പ്രസവശനമികല്ലങ്ിലുയം പൂോമുറിയില് അവകന് അദ്്വാന�തേിന്ച് 
അയിതേമില്ല. സമാേന് ഉരുേിെമിഴ്ത്തുസമ്പാള് താന് പാേ െമിഴ്ത്തുന്നു. 
സമാേന്ച് ചുറ്ാന് വധീരാേിപ്പട്ട്ച്, തനിക്കുടുക്ാന് മ്ട്ടി കൊവ്വറ്ച്, 
െന്നയം ൊര്തേി നടക്കുന്നു. താന് കെേിപുരണ്്ച് നടക്കുന്നു. സമാേന് 
കപാന്സൊയ ധരിക്കുസമ്പാള് തകന് ശരധീരതേില് മധീന്സൊയയാണു
ണ്ാവെ. തമ്രാന് പാടവയം പറമ്യം കപാന്നുയം വധീതയംകവയ്ക്കുസമ്പാള് 
പുയന് പുഴയുയം സതവിപ്പിടിച െണ്ണിമധീനുെളുയം പകുകതേടുക്കുന്ന വാളുയം 
പരിെയുയം സമാേര്ക്്ച് മുടിസക്ാലുയം െതേിയുയം തനിക്്ച്. തമ്രാന്ച് മഴ 
നനയാതിരിക്ാന് െേക്കുടയം തനിക്്ച് മഴയതേ്ച് പണികയടുക്ാന് 
കൊരമ്പ. അവര് കവറ്ികൂട്ടി മുറക്കുന്നു. താന് അല്ലിക് തിന്നു 
നടക്കുന്നു. കൊവ്വൂര് ആനപ്റത്തുയം കുതിരപ്റത്തുയം െയറസമ്പാള് തങ്ങള് 
സപാതേിന്പുറത്തുയം മൂരിപ്റത്തുയം െയറന്നു. തമ്രാന് അമ്പതേില് 
പ്രദക്ിണയം കവക്കുസമ്പാള് താന് െേപ്രയ്ക്ച് ൊവായി ചുറ്ിനടക്കുന്നു. 
പടകുറിച്ച് തമ്രാന് നടക്കുസമ്പാള് കതറികുറിച്ചുകൊണ്്ച് താനുയം 
നടക്കുന്നു. കൊവ്വര് എ്ിനാണ്ച് പുമ്പിശകുന്നത്ച്. അതായത്ച് 
െധീതേപറയുന്നത്ച് യഥാര്ത്ഥതേില് താന് നില്ക്കുന്നിടസതേക്്ച് വന്ന്ച് 
തകന്ന തധീണ്ികക്ാണ്ാണ്ച് സമാേന് പുയാട്ടു പറയുന്നത്ച്. അത്ച് 
അര്ത്ഥശൂന്മാണ്ച്. ഞങ്ങകേ കൊതേിയാലുയം നിങ്ങകേ കൊതേിയാലുയം 
പുറസതേക്്ച് വരുന്നത്ച് ഒസര നിറതേിലുേേ സൊരയാണ്ച്. മനുഷ്ര് 
തമ്മില് ഒരു തരതേിലുയം ഭിന്നതയില്ല. പസക് അതുകണ്ന്ന്ച് നിങ്ങള് 
ഭാവിക്കുന്നു. മാപ്പിേസക്ായിിലുേേവര് മാത്സമ ഞങ്ങസോട്ച് പുമ്പി
ശൊതേതുേളൂ. കപരിസയാരുകട മുന്നില് എല്ലാവരുയം േമന്മാരാണ്ച്. 
അതുകൊണ്ടുതകന്ന ഇസപ്പാഴകതേ പുയംപിശെല് അര്ത്ഥരഹിതമാണ്ച്. 



184 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

മുപ്പതേിമുസക്ാടി മരങ്ങേില് വിസശഷകപ്പട്ട മൂന്നുമരങ്ങേില് ഒന്നായ 
െരിമരയം പൂതേ പൂവാണ്ച് തകന് വെവശമുേേത്ച്.

ആ പൂകവടുതേ്ച് മണക്ായ്ക കൊണ്സല്ല
കതകറ്ന്നു കതറ്ായിസപ്പശുന്നു കൊവ്വറ്ച്

എന്നാണ്ച് പുകപ്പാട്ടന് സൊദിക്കുന്നത്ച്. മുപ്പതേിമൂസക്ാടി സദവെ
േില് വിസശഷകപ്പട്ടവര് ത്ിമൂര്തേിെള്. അവരികാരുവനായ ശിവന്. 
ആ ശിവവെതന്മാണ്ച് തന്നില് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ച്. യഥാര്ത്ഥ 
ജ്ാനയം ഭിച പുയന് സമാേന് ആര്ജിച ജ്ാനതേികന് കപാ
േേതേരയം വിവരിക്കുന്ന ോഹെര്മാണിത്ച്. ശിവവെതന്യം നിറ
ഞ്ഞ തകന് േതേ സമാേന്ച് എതേിപ്പിടിക്ാനാവാതേ ഒന്നാകണന്ന്ച് 
ഇവികട പുയന് തിരിചറിയുന്നു.

ൊേ നിര്മ്മിക്കുന്ന അസത ാഘവത്വസതോകട നശ്വരമായ മനു
ഷ്ശരധീരതേികന് രൂപെല്പനസയയുയം പ്രവര്തേനരധീതികയയുയം തുടര്ന്ന്ച് 
പുയന് ൊണുന്നു. തുടര്ന്ന്ച് വിശാമായ തത്വെി്യുകടയുയം പരബ്
ഹ്മശക്തിയുകടയുയം അറിവിടങ്ങേിസക്്ച് തകന് പരിമിതിയില് നിന്നുയം 
കൊണ്ടുതകന്ന അയാള് ഊേിയിടുന്നു. ആറ്ച് െടന്നിട്ട്ച് അക്കര എത്തു
സമ്പാള് ആനന്മുേേവകന ൊണാകമന്നു പറയുന്നതികന

പടിയാറയം െടന്നവികട കെല്ലുസമ്പാള്
ഹരകനക്ാണാനുയം ശിവശയംസഭാ

എന്ന പ്രഖ്ാതവരിെളുമായുയം തന്ത്രശാസ്തതേിക കുണ്ഡിനി 
ശക്തിയുമായുയം ശങ്രാൊര്രുകട േൗന്ര്ഹരിയുമായുയം ഒകക് 
സെര്ത്തുകവച്ച് വായികചടുക്ാവന്നതാണ്ച്. എന്നാല് അവകയ്കാകക് 
മുസന്ന ദ്ാവിഡസദശങ്ങേില് പ്രൊരതേിലുണ്ായിരുന്ന �ൗദ്ദാര്ശ
നിെതയുകട കവേിചവയം ഭൗതിെേമധീപനവമാണ്ച് യഥാര്ത്ഥതേില് 
അവയിലുള്ളത്ച്. െനാത്മെമായ േധീവിതമാകുന്ന നദി. അത്ച് പ്രതി
�ന്ധങ്ങള് നിറഞ്ഞതാണ്ച്. അതു തരണയം കെയ്യാനുപസയാഗിക്കുന്ന 
സതാണി ഈശ്വരവിശ്വാേതേിസന്താൊയം. ശുഭ പ്രതധീക്യുസടതുമാ
ൊയം. അക്കര കെല്ലുസമ്പാള് പരമാത്മവെതന്യം അനുഭവിക്ാനാകുയം.

െടിയക്കുേതേിക മധീനിന്ച് സനരിയ െയ്്ച് േ്വാഭാവിെമാണ്ച്.. 
ഞങ്ങളുകട ഉയര്ന്ന േന്മതേിലുയം േൗഭാഗ്ങ്ങേിലുയം അഭിരമിച്ച് അതി
ല്ലാതേവകന ആട്ടിയെറ്റുന്ന സമാേകന് അജ്ാനകതേയാണ്ച് െടിയ
ക്കുേതേിക െയ്്ച് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്ച്. തുടര്ന്ന്ച് തകന് േധീവിതതേിക 
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അേ്വസ്തെേിസക്്ച് അവന് ശ്ദ്തിരിക്കുന്നു. ൊേയില് കുടുയം
�സതോകടാപ്പയം േ്വസ്മായി ഇരിക്ാന് തങ്ങള്ക്കുയം െഴിയാറില്ല. 
ശ്ദ്സയാകട േദാ കൃഷികയ പരിപാിക്ണയം. വിേയിിറങ്ങുന്ന 
സപാതേികന ഓടിക്കുസമ്പാള് ഉഴുതിട്ട വയില് െവിട്ടാകതയുയം ശ്ദ്ി
ക്ണയം. സമാേകന് പുരയിടതേില് െക്യ്ക്ച് കെല്ലുസമ്പാള് കൊമ്പകതേ 
െക്സയ പറിപ്പിക്കൂ. വിശപ്പികന് ആ്ില് െക്യ്ക്കു സവണ്ി മുെേില് 
െയറന്ന കുട്ടന് െക്സയാകടാപ്പയം താസഴക്്ച് വധീഴുന്ന ോഹെര്യം 
പുയകന സപടികപ്പടുത്തുന്നുണ്്ച്. അവകന് കുട്ടിെള് സനരിടുന്ന മകറ്ാരു 
പ്രശ്ച് നയം സമാഷണക്കുറ്യം ചുമതോണ്ച്. വിേഞ്ഞുെിടക്കുന്ന െക്ിരിക് 
െണ്ാല് ഒകരണ്ണയം തിന്നാന് ആഗ്ഹിക്ാതേ കുട്ടിെളുണ്ാവില്ലസല്ലാ. 
അതു മഹാ അപരാധമായിക്ണ്്ച് ശിക് സനരിസടണ്ി വരുന്ന കുഞ്ഞി
കനസയാര്ത്തുയം അയാള് തെരുന്നു. ഈ നി്ഹായതയില് നികന്നല്ലായം 
കപാട്ടന്കതയ്യയം തകന്ന െരെയറ്ണകമന്ന്ച് അവന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. 
തകന് വെവശമുേേതുകൊണ്്ച് താന് തൃപ്തനാകണന്നുയം േധീവിക്ാന് 
അതില്കൂടുതകാന്നുയം ആവശ്മികല്ലന്നുയം പുയന് പറയുന്നുണ്്ച്.

കപരിസയാകന് സൊയില്ക്ല് എല്ലാവരുയം കെന്നാല്
അവികടയ്ക്ച് നധീങ്ളുയം നാങ്ളുകമാക്കുയം
എന്നതിലൂകട ഭൗതിെേധീവിതതേിക അേമത്വങ്ങകേയുയം അേയം

തൃപ്തിെകേയുയം േിദ്ാ്പക്ത്തുനിന്നു കൊണ്്ച് സനരിടുെയാണ്ച് 
അയാള്. സമാേകന കതാടാന് വിക്കുേേ ോതിയില്കപ്പട്ടവനായി
ട്ടുയം ഇഹസാെകതേയുയം പരസാെകതേയുയം െണക്കുെകേ കതാട്ടുകൂട്ടാന് 
ശ്മിചതുകൊണ്ാണ്ച് ശങ്രാൊര്ര്ക്കു സപാലുയം സനരായംവണ്ണയം മന്ി
ാൊതേ അവദ്വതയം പുയകന് തിരിചറിവായി മാറന്നത്ച്.

ോതധീയമായ വിസവെനവയം അടിചമര്തേലുെളുയം അതിശക്തമായി
രുന്ന സെരേ േമൂഹതേില് കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് ൊഴ്ചപ്പാടുെകേയുയം 
ആവിഷ്കരണകതേയുയം സമാേര് എതിര്ക്ാതിരുന്നതിനു ൊരണയം 
കതയ്യസക്ാതേികന് സദവതാപരിസവഷയം തകന്നയാവണയം. െണ്ഡാേ
കന് രൂപതേില് വന്ന ശിവകന എതിര്ക്ാനുയം ശിവകന് വധീക്ണകമ
ന്ന നിയില് അവതരിപ്പിച പുയകന് ൊഴ്ചപ്പാടുെകേ വിക്ാനുയം 
കതയ്യസക്ാതേിനുേേ വിശ്വാേതേികന് പിന്�യം അഭിോതവര്ഗ
തേികന അനുവദിചിരിക്ില്ല. അങ്ങകന കപാട്ടന്കതയ്യയം ശബ്ദമില്ലാ
തേവകന് കപാട്ടകന് ശബ്ദമായി മാറി. മറത്തുപറയാന് അവൊശമില്ലാ
തേ ഇരുട്ടില് നിന്നവകന ആത്മവിശ്വാേതേികന് കവേിചതേിസക്കു 
കൊണ്ടുവരാന് കപാട്ടന് കതയ്യതേിനു ോധിച്ചു. ഈ കതയ്യയം കതേിച 



186 മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

August 2015
Volume 01 : No. 01

കവേിചതേിലൂകടയാണ്ച് മ�ാറിക ോമൂഹിെ നസവാത്ഥാന പ്രവ
ര്തേനങ്ങള് പില്ക്ാതേ്ച് ഗതിസവഗമാര്ജിചത്ച്.

അവര്ണനായി േനിചതുകൊണ്ടുമാത്യം നിസഷധിക്കപ്പ
ട്ട ജ്ാനപാരമ്പര്കതേയുയം െി്ാശധീകതേയുയം തങ്ങളുകട 
പരമിതിക്കുള്ളില് നിന്നുകൊണ്്ച് വധീകണ്ടുക്കുവാന് ശ്മിക്കുന്ന ഒരു 
േമുദായതേികന് സനര്െിത്മാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യതേിലൂകട അനാവൃത
മാകുന്നത്ച്. ോമൂഹിെ വിമര്ശനതേികന്യുയം നര്മ്മസ�ാധതേികന്
യുയം െരുതേില് തകന് േധീവിതനി്ഹായതകയ മറിക്ടക്ാനുേേ 
ഊര്ജയം േയംഭരിക്കുെയാണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യതേിലൂകട െധീഴാേേനത. 
ഭൗതിെതസയയുയം ആത്മധീയതസയയുയം ശരിയായംവണ്ണയം േമന്വയിപ്പിച 
�ൗദ്പാരമ്പര്തേികന്യുയം ദാര്ശനിെതയുസടയുയം സൂക്ഷ്മമുദ്ണങ്ങ
ോണ്ച് കപാട്ടന്കതയ്യതേികന് നാസടാടി പാരമ്പര്തേില്നിന്ന്ച് നമുക്്ച് 
വായികചടുക്ാനാവെ. അതിേധീവനതേികന് ഈ െധീഴാേ പാഠങ്ങള് 
നമ്മുകട ആധ്ാത്മിെ, �ൗദ്ിെ, ോയംസ്ാരിെ സമഖെേില് 
ശുദ്ിയുയം ശക്തിയുയം നിറയ്ക്കുെ കൂടി കെയ്യുന്നതിനാല് കൂടുതല് പ്രേക്ത
മാവെയുയം കെയ്യുന്നു.
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വെക്ന്പോട്ടതില് നതിന്ന് 
‘ഒരു വെക്ന്വീര�ോഥ’യതിക�ത്ഫമ്പോള് 

സംഭവതിച്ച 
വ്യക്തിസ്വത്വവ്യതതിയോനങ്ങള് 

—ഒരു പുനര്വതിചന്നം

ആമുഖം
േിനിമ എന്ന മാദ്്മയം പുതിയ പ്രവണതെകേയുയം ോസങ്തി

െത്വകതേയുയം േ്വധീെരിക്കുസമ്പാള്തേകന്ന പ്രസമയങ്ങേിലുയം മറ്റുെി
സപ്പാള് ആഖ്ാനതേികന് ഘട്ടങ്ങേിലുയം പ്രതധീെങ്ങോസയാ പശ്ചാ
തേങ്ങോസയാ നാടന്ൊ-ോഹിത്ങ്ങള് ഉപസയാഗിക്കുന്നുണ്്ച്. 
വാകമാഴിയായി രൂപയംകൊണ്്ച് പാടിപ്പതിഞ്ഞ കൃതിെോണ്ച് വടക്
ന്പാട്ടുെള്. മയാേിെള്ക്്ച് െിരപരിെിതമായ വടക്ന്പാട്ടിക 
‘െന്തു’വികന് െഥ 1989-ല് ഹരിഹരകന് േയംവിധാനതേില് പുറതേി
റങ്ങിയ ‘ഒരു വടക്ന് വധീരഗാഥ’ എന്ന െചിത്തേിലൂകട പുതിയ 
അര്ത്ഥയം വെവരിക്കുന്നത്ച് ൊണായം. െതിയന്െന്തു എന്ന്ച് അവമതി
ക്കപ്പട്ട്ച് വടക്ന്പാട്ടിലുടനധീേയം സഖദയം മൗനമാക്ി ഒരു നധീെേന്മയം 
േധീവിച്ചുതധീര്ക്കുന്ന െന്തുവിന്ച് എയം.ടി.യിലൂകട ഭിച പുനര്േന്മമാണ്ച് 
ഈ തിരക്ഥ. വടക്ന്പാട്ടിക െഥാവഴിെേില് മറഞ്ഞുെിടക്കുന്ന 
േത്വയം മൗനവയം െകണ്ടുതോണ്ച് എയം.ടി. െന്തുവികന പുതിയ നായ
െമിതോക്ി മാറ്റുന്നത്ച്. ഈ മാറ്കതേ സ�ാെ്ച് സാറിക ഒരു നൂതന
ോദ്്തയാക്ി ഉയര്തോവന്നതാണ്ച്. ‘െന്തു’ എന്ന െഥാപാത്തേി
കന് വ്ക്തിേ്വത്വകതേ ഈ ോദ്്തയില് നിന്നുകൊണ്്ച് വിെി്നയം 
കെയ്യാനാണ്ച് ഈ സപപ്പര് കൊണ്ടുസദേശിക്കുന്നത്ച്.
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വെക്ന്പോട് ച�ച്ചതിത്രങ്ങള്
ഉദയാസ്റ്റുഡിസയാ സെന്ദ്രമാക്ി പ്രവര്തേിചിരുന്ന എക്്ച്.എല്. 

കപ്രാഡക്ന്േ്ച് നിര്മ്മിച ‘ഉണ്ണിയാര്ച’ എന്ന വടക്ന്പാട്ടു െിത്
തേിലൂകട പ്രാസദശിെതേനിമയുകട െട്ടക്കൂട്ടിനെത്തുനിന്നുകൊണ്ടുത
കന്ന േിനിമകയ ദൃശ്വല്ക്രിക്ാനുള്ള ശ്മതേിന്ച് ആരയംഭയം കുറിച്ചു. 
ഇതിനുസശഷയം ഒസട്ടകറ പുരാണെിത്ങ്ങളുയം നാസടാടിക്ഥാെിത്ങ്ങ
ളുകമാകക് മയാേേിനിമയുകട വവവിദ്്കതേ േമ്പന്നമാക്ി. 
1961-ല് ‘ഉണ്ണിയാര്ച’യില് തുടങ്ങികവച വടക്ന്പാട്ടുെിത്ങ്ങളുകട 
പ്രവണത മുപ്പസതാേയം വര്ഷക്ായം തുടര്ന്നു. പാാട്ടുസൊമന് (1962 
സ�ാ�ന് കു്ാസക്ാ), തസചാേി ഒസതനന് (1969 എേ്ച്.എേ്ച്. 
രാേന്), ആസരാമലുണ്ണി (1972 കു്ാസക്ാ), തസചാേി മരുമെന് 
െന്തു (1974 പി. ഭാസ്രന്), തുസമ്പാാര്ച (1974 കു്ാസക്ാ), െണ്ണ
പ്പനുണ്ണി (1977 കു്ാസക്ാ), െടതേനാട്ടുമാക്യം (1978 അപ്പചന്), 
തസചാേി അമ് (1978 അപ്പചന്), പാാട്ടുകുഞ്ഞിക്ണ്ണന് (1980 
കു്ാസക്ാ), ഒരു വടക്ന്വധീരഗാഥ (1989 ഹരിഹരന്), െടതേനാ
ടന് അമ്പാടി (1990 പ്രിയദര്ശന്), പുത്തൂരയംപുത്ി ഉണ്ണിയാര്ച (2002 
പി.േി. വിശ്വയംഭരന്) തുടങ്ങിയ േിനിമെോണ്ച് വടക്ന്പാട്ടുഗണ
തേില് പുറതേിറങ്ങിയത്ച്.

കതക്കുയം വടക്കുയം മദ്്വമായി പരന്നുെിടക്കുന്ന സെരേധീയത എന്ന 
കപാതുസ�ാധകതേ വടക്ന്പാട്ടുെേില് അദ്്ാസരാപിച്ച് സ�ാദ്്കപ്പ
ടുത്തുെ എന്നത്ച് വേകര ബുദ്ിമുട്ടുള്ള ൊര്യം തകന്നയാണ്ച്. എങ്ില്ത
കന്നയുയം സദശേ്വത്വതേികന്, പ്രാസദശിെമായ െരിത്ാനുഭവകതേ സദശധീ
യതയുകട െണ്ണിെോക്ിതേധീര്ക്കുെ എന്ന ദൗത്കതേ ഈ െിത്ങ്ങള് 
ഭയംഗിയായി നിര്വ്വഹിക്കുന്നുണ്്ച്.

മയാേതേിക വന്െിട െചിത്നിര്മ്മാണ െമ്പനിെോയ 
ഉദയയുയം നസവാദയയുമാണ്ച് ഇതേരയം െിത്ങ്ങളുകട പിറവിക്കു പിന്നില്. 
െചവടതന്ത്രവയം ാവണ്ശാസ്തസെരുവെളുയം പാെകപ്പടുതേിയ പുതിയ 
രൂപവിേയംധാനതേില് ഒരുക്കപ്പട്ട വടക്ന്പാട്ടുെിത്ങ്ങള് മറ്റുള്ള 
െിത്ങ്ങേില്നിന്നുയം സവറിട്ടുനിന്നത്ച് വാകമാഴി പാരമ്പര്തേിലൂകട പ്ര
െരിച േനെധീയഗാനങ്ങളുകട ദൃശ്ാനുെല്പനകമന്ന വിധതേിാണ്ച്.

ഒരു വെക്ന്വീര�ോഥ - പ്രഫമയോവതരണം
വാകമാഴിയായി രൂപയംകൊണ്്ച് പാടിപതിഞ്ഞ വടക്ന്പാട്ടുെേില് 

എന്നുയം െന്തു െതിയനായിരുന്നു. അങ്തേേര്ചസയാകട മടിയില് െിട
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ക്കുന്ന ആസരാമികന കുത്തുവിേക്കുകൊണ്്ച് കുതേികക്ാന്ന െതിയ
ന്െന്തുവിന്ച്, ഒരു നികൃഷ്േന്മമായി വടക്ന്പാട്ടിലുടനധീേയം അവസരാ
ധിക്കപ്പട്ട െന്തുവിന്ച് എയം.ടി. വാസുസദവന്നായര് നല്െിയ ഒരു 
പുനര്ജന്മമായിരുന്നു ഈ വധീരഗാഥയിക െന്തു. അഥവാ സെട്ട്ച് 
പതിഞ്ഞ ആ െതിയന്െന്തുവികന് േധീവിതതേിക േത്വയം 
വ്ഥയുയം സതടിയുള്ള എയം.ടി.യുകട വടക്ന്പാട്ടിസക്കുള്ള ഒരു യാത്
യായിരുന്നു ഒരു വടക്ന്വധീരഗാഥ.

രക്തക്റ പുരണ് വാള്തപ്െള്ക്്ച് അപ്റത്തുള്ള മാനുഷരുകട 
വ്ഥെളുകടയുയം സമാഹവനരാശ്ങ്ങളുകടയുയം സൊരതേിേപ്െളുകടയുയം 
െഥയിസക്്ച് അകല്ലങ്ില് മറ്റുള്ളവര്ക്്ച് സവണ്ി കൊല്ലല്/മരിക്ല് 
കതാഴിാക്ിയ സെെവരുകട േധീവിതതേിസക്്ച് എയം.ടി. നകമ്മ 
കൊണ്ടുസപാകുന്നത്ച് ആസരാമുണ്ണിയുയം (ഉണ്ണിയാര്ചയുകട മെന്), 
െണ്ണപ്പനുണ്ണിയുയം (ആസരാമല്സെെവരുകട മെന്) വര്ഷങ്ങള്ക്ി
പ്റയം െതിയന്െന്തുവികന സനരിടാന് ഒരുങ്ങുന്നിടതോണ്ച്. അമ്മാവ
നായ ആസരാമല്സെെവകര െതിച്ചുകൊന്നതിനുപെരയം സൊദിക്ാന് 
അമ്മ ഉണ്ണിയാര്ചയുയം മുതേശ്ന് െണ്ണപ്പസെെവരുയം െന്തുവികന് അടു
സതേക്്ച് കുട്ടിെകേ അനുഗ്ഹിച്ച് അയയ്ക്കുന്നിടതേ്ച് ഒരു വടക്ന്വധീര
ഗാഥ എന്ന െിത്യം തുടങ്ങുന്നു.

െന്തുവികനസതടി അരിസങ്ങാടരുകട അങ്ക്േരിയില് എതേിയ 
പുത്തൂരയംവധീട്ടിക പുതുനാമ്െളുകട പ്രതിൊരവാക്കുെേില് െന്തുവി
കന് മന്്ച് െലുഷിതമാവന്നു. ഇവികട ആരുയം അറിയാതേ ആര്ക്കുയം 
അറിയാതേ െന്തുവികന് മന്്ച് കുട്ടിമാണിക്്ച് മുന്നില് തുറക്കുെ
യാണ്ച്.

അച്നുയം അമ്മയുയം നഷ്കപ്പട്ട �ാനായ െന്തുവികന അമ്മാവന് 
െണ്ണപ്പന്സെെവര് പുത്തൂരയം വധീട്ടില് എതേിച്ച്, അടവയം കതാഴിലുയം 
പഠിപ്പിച്ച് വേര്ത്തുന്നു. ദരിദ്കുടുയം�തേില് നിന്നുവന്ന െന്തുവികന് 
േധീവിതയം പുത്തൂരയം വധീട്ടില് ദു്ഹമായിരുന്നു. ആ അ്രയം ആസരാമി
കനയുയം െന്തുവികനയുയം മനോ അെറ്റുന്നു. ആ ഉള്സപ്പാരികന് തുടര്ച 
�ാ്യം മുതല്ക്്ച് െന്തു മന്ില്കൊണ്ടുനടന്ന ഉണ്ണിയാര്ചകയ 
മകറ്ാരാള് വധുവാക്കുന്നതിന്ച് നിമിതേമായി. തുടര്ന്ന്ച് െന്തു അരി
സങ്ങാടരുകട ശിഷ്നാകുന്നു. ആസരാമികന് വിവാഹതേിന്ച് പുത്തൂരയം 
വധീട്ടില് വധീണ്ടുയം എതേിയ െന്തുവികന ഉണ്ണിയാര്ച സമാഹങ്ങള് 
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പറഞ്ഞു വശധീെരിക്കുന്നു. അവളുകട െിടപ്പറവാതില് തനിക്ായി തുറ
ന്നുകവക്കുയം എന്ന ഉറപ്പിസന്മല് െന്തു ഒരു രാത്ി അവകേ സതടികയത്തു
ന്നു. എന്നാല് അപ്രതധീക്ിതമായി എതേിയ കുഞ്ഞിരാമകന െണ്്ച് 
െന്തുവികന തുപ്പല്സൊോമ്പികൊണ്്ച് എറിഞ്ഞ്ച് ആര്ച അധിസക്പി
ക്കുന്നു. വാേിസനക്ാള് മൂര്ച്യുള്ള നാവിനുയം ചുരിെതപ്പിസനക്ാള് 
സവഗതയുള്ള അവളുകട വക്ബുദ്ിക്കുയം മുന്നില് ഒരിക്ല്കൂടി െന്തു 
സതാല്ക്കുെയായിരുന്നു.

കുറങ്ങാട്ടിടായം വെമള് മരിചസപ്പാള് മൂതേമ്മ, ഇേയമ്മ കപറ് 
മക്േില് ആര്ക്ാണ്ച് മൂകപ്പന്ന തര്ക്യം ഉടകടുക്കുന്നു. തര്ക്യം 
തധീരാന് ഉണ്ണിചസന്ത്രാരുയം ഉണ്ണിസൊനാരുയം അങ്യം നിശ്ചയിക്കുന്നു. 
അവരുകട അങ്സചെവരായി യഥാക്മയം അരിസങ്ങാടരുയം ആസരാമലുയം 
നിശ്ചയിക്കപ്പടുന്നു. ആസരാമിന്ച് അങ്ത്തുണസപാൊന് െണ്ണപ്പസെ
െവരുകട നിര്ബ്ന്ധതേിനുവഴങ്ങി െന്തു നിസയാഗിക്കപ്പടുന്നു. സനരാ
ങ്ങേയുകട േധീവന്ച് ഒരാപത്തുയംവരാകത ൊത്തു തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാല് 
താന് െന്തുവികന് കപണ്ണാവയം എന്ന്ച് ആര്ച ഉറപ്പ്ച് നല്കുന്നു. ഇവികട 
ആസരാമല് അങ്യം േയിസക്ണ്ത്ച് മറ്ാസരക്ാളുയം കൂടുതല് െന്തുവികന് 
ആവശ്മാവന്നു. പസക് െഥയുകട മറവശതേ്ച് ആരുയം തുണയില്ലാതേ 
കുഞ്ഞിക്്ച് അച്ന് അരിസങ്ങാടര് േയിച്ച് േധീവസനാകട മടസങ്ങണ്തുയം 
ആവശ്മായിരുന്നു. അതിനവള് കൊല്ലയംകുടിയില് പണയംകൊടു
തേ്ച് ഇരുമ്പാണിക്്ച് പെരയം മുേയാണികവച്ച് കപാന്ൊരയംകൊണ്്ച് 
ആസരാമികന് ചുരിെവിേക്ാന് കപരുയംകൊല്ലകന േ്വാധധീനിക്കുന്നു. 
അങ്തേട്ടില് ആസരാമലുയം അരിസങ്ങാടരുയം തമ്മിലുള്ള അങ്തേില് 
ആസരാമികന് മുേയാണി കവച ചുരിെ മുറിഞ്ഞുവധീഴുന്നു. അങ്സതോ
ഴന് െന്തു മാറ്യം ചുരിെ എടുക്ാന് മുതിരുന്ന േമയതേിനുള്ളില് മുറി
ച്ചുരിെകൊണ്്ച് എറിഞ്ഞു ആസരാമല് അരിസങ്ങാടകര കൊല്ലുന്നു. 
െന്തുവാണ്ച് തകന്ന മുറിച്ചുരിെയുണ്ാക്ി െതിചത്ച് എന്ന ധാരണയില് 
ആസരാമല് െന്തുവമായി െയര്ക്കുന്നു. ആസരാമില് നിന്ന്ച് രക്കപ്പ
ടാനുള്ള െന്തുവികന് ശ്മതേിനികട അ�ദ്തേില് കുത്തുവിേക്കുകൊ
ണ്്ച് ആസരാമല് മരിച്ചുവധീഴുന്നു. െഥയറിയാകത മാസാെര് െന്തുവിന്ച് 
െതിയന് െന്തുകവന്ന്ച് ദുസഷ്പര്ച് ൊര്ത്തുന്നു.

്ാഷ്ച് �ാക്്ച് അവോനിക്കുന്നു. യുദ്േന്നദ്രായി െന്തുവികന് 
മുന്നില് നില്ക്കുന്ന പുത്തൂരയംവധീട്ടിക ഇേയംതമുറക്ാര്. െേരിയില് 
വിേക്്ച് കതേിയിക്ാന് കുട്ടിമാണിസയാട്ച് െന്തു നിര്സദേശിക്കുന്നു. 
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ചുരിെ േ്വയയം വയറ്ില് കുതേിയിറക്ി പിറക്ാകതസപായ മെകന 
ആശിര്വദിക്കുന്നിടതേ്ച് േിനിമ അവോനിക്കുന്നു.

ചന്തുവതികറെ പുനര്നതിര്മതിതതി
െതിയുകട എക്ാകതേയുയം നിര്വ്വെനമായി വടക്ന്പാട്ടുെേില് 

നിനിന്നിരുന്ന െന്തുവിന്ച് ഒരു പുനര്ജന്മയം കൊടുതേ്ച് അയാള് 
േധീവിതതേില് അനുഭവിച ദുഃഖങ്ങളുകടയുയം ഒറ്കപ്പടികന്യുയം അപമാ
നതേികന്യുയം െഥപറയുെയാണ്ച് ഈ െചിത്തേിലൂകട. െന്തു 
എന്ന മനുഷ്കന് ആരുയം അറിയകപ്പടാതേ മാനേിെവിങ്ങലുെ
ോണ്ച് ഇവികട കതേിയുന്നത്ച്. എന്തുകൊണ്്ച് െന്തുമാത്യം വടക്ന്പാ
ട്ടില് െതിയനായി? എന്ന അസന്വഷണമായിരിക്ായം എയം.ടി.കയ 
ഒരു വടക്ന്വധീരഗാഥയുകട തിരക്ഥയില് എതേിചത്ച്. വേകചാടിച്ചു 
എന്ന്ച് പറയകപ്പടുസമ്പാഴുയം സെട്ട ശധീലുെളുകട പിന്നാമ്റയം സതടിയുള്ള 
ഒരു െഥാൊരകന് യാത്യാണ്ച് ഈ െചിത്യം. രാവണന് രാമനാല് 
കൊല്ലകപ്പട്ടു എന്നറിയുസമ്പാഴുയം രാവണന് എ്ിന്ച് രാമനാല് മരണയം
വരിച്ചു എന്ന്ച് അസന്വഷിക്കുന്ന െഥാൊരകന് മന്ാണ്ച് ഇവികട 
സ�ാെ്ച് സാറിക നൂതനോദ്്തയായി കതേിയുന്നത്ച്. വധീരനായെന്ച് 
എല്ലാ േദ്ച്ഗുണങ്ങളുകടയുയം അങ്ാരങ്ങള് സെര്ക്കുെയുയം എതിരാേിയ്ക്ച് 
എല്ലാ ദുര്ഗുണങ്ങളുകടയുയം െറതേൊയയം വധീണ്ടുയം വധീണ്ടുയം സതയ്ക്കുെയുയം 
നാടന്പാട്ടുെേില് പതിവാണ്ച്. ഈ വായനകയ തിരിച്ചുവായിക്ാനു
ള്ള ശ്മതേിാണ്ച് െന്തുവിന്ച് വ്ക്തിത്വയം ഭിക്കുന്നത്ച്.

മനഃശാസ്തപരമായ ഒരു വിശെനതേികന് തയം കൂടി എയം.ടി. േ്വധീ
െരിചതായി ൊണായം. �ാ്തേില്തകന്ന അനാഥനായിതേധീര്ന്ന 
െന്തുവികന് ആത്മകനാമ്പരങ്ങള് അടയാേകപ്പടുതോന് എയം.ടി. ശ്മിചി
ട്ടുണ്്ച്. പിന്നധീട്ച് താകനതേികപ്പട്ട അത്ഭുതസാെകതേ, പുത്തൂരയംവധീടികന 
അവകനന്നുയം അപെര്ഷതാസ�ാധസതോകടയാണ്ച് സനാക്ിക്ണ്ിരു
ന്നത്ച്. അവിടകതേ ഒരു മെനായിതേകന്ന െന്തുവികന െരുതിയിരു
കന്നങ്ിലുയം ചുറ്ിലുയംനിന്നുള്ള അടക്യംപറചിലുെള് അവകന എന്നുയം 
തേര്തേിയിരുന്നു. ഒരിക്ല്, കുേക്ടവില്കവച്ച് കുഞ്ഞിരാമന് 
ആസരാമിസനാട്ച് സൊദിക്കുന്ന സൊദ്വയം അതിനുതേരയം നല്കുന്നതുയം 
അവിൊരിതമായി സെട്ട െന്തുവികന് അവസ് ഒരു രയംഗതേില് ആവി
ഷ്കരിചിട്ടുണ്്ച്.

കുഞ്ഞിരാമന് :അഷ്മിക്ാത്തുയം െന്തു ഇവികടതേകന്ന നില്ക്ണ
കത്ാ?
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ആസരാമല്: അവികട ആഹാരതേിനുകൂടി വഴിയില്ലാതേതുകൊണ്്ച് 
അച്ന്  ഇസങ്ങാട്ടുകൊണ്ടുസപാന്നതസല്ല? അെത്തുയം പുറത്തുയം എത്ാേ്ച്   
കവറകത ആഹാരയം െഴിച്ച് സപാകുന്നു. നിസന്നാകട്ട.

ഈ േയംഭാഷണയം സെട്ട്ച് ോേ്തസയാകട നില്ക്കുന്ന െന്തുവിന്ച് 
ഒറ് പ്രാര്ത്ഥനസയ ഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ. ‘എന്നുയം ഞാന് പ്രാര്ത്ഥിചിരു
ന്നു. ൊവില് ഭഗവതി കപാന്നസമ്മ, അങ്ക്രിനാഗ വദവതോസര 
മയസനാട്ച് സതാറ്റുമരിച സെെവകന് മെകന് സപര്, നാടായ നാടു മുഴുവന് 
വാഴ്ത്തുന്ന ൊയം വരാന് എനിക്്ച് െര�യം തരൂ... ആയുധ�യം തരൂ.’

ഉയരാനുയം കവട്ടിപ്പിടിക്ാനുയം വിേയിക്ാനുമുള്ള അതയുഗ്മായ 
തൃഷ്ണ �ാ്തേിക അനാഥത്വയം സൃഷ്ിച അപെര്ഷതാസ�ാധ
തേില് നിന്നുയിര്കക്ാണ്തായിരുന്നു. അസതേമയയം തകന്ന േനാഥ
നാക്ിയ െിസരാടുള്ള െടപ്പാടികന് ഭാരവയം സെര്ന്ന േയംഘര്ഷമാണ്ച് 
െന്തുവികന അടക്ിവാണിരുന്നത്ച്. ഈ േയംഘര്ഷയം െന്തുവികന് വ്
ക്തിസ�ാധകതേ ോരമായി �ാധിചിരുന്നു.

ഉണ്ണിയാര്ചസയാടുണ്ായ പ്രണയവയം പ്രണയഭയംഗവയം ‘കുട്ടിമാ
ണി’ക്്ച് നല്ൊകതസപായ േ്ച് സനഹവയം ‘െ്്വമ്മാവകന’ന്ന്ച് വിേിച്ച് 
അങ്തേിന്ച് തയ്യാറായ പുത്തൂരയംവധീട്ടിക പുതുതമുറയ്ക്കു മുന്നിക താഴ്ന്നു
കൊടുക്ലുയം എല്ലായം ‘െന്തു’ എന്ന മനുഷ്കന് വ്ക്തിേയംഘര്ഷങ്ങേില് 
നിന്നുടകടുതേതായിരുന്നു.

വടക്ന്പാട്ടില് ദുഷ്െഥാപാത്മായി ഇരുട്ടില് േധീവിച ഒരു 
മനുഷ്കന കവേിചത്തുകൊണ്ടുവന്ന്ച് പുനര്വിെി്നയം കെയ്തിരിക്കുെ
യാണ്ച് ‘വടക്ന്വധീരഗാഥ’യുകട െചിത്ഭാഷ്തേിലൂകട. അവികടകവ
ച്ച് ആത്മേയംഘര്ഷങ്ങളുകട കനാമ്പരയം സപറന്ന വ്ക്തിത്വമായി ‘െന്തു’ 
വായിക്കപ്പടുന്നു.

കമറതിന് ഫജോയ്
ഗസവഷെ

ശ്ധീ സെരേവര്മ്മ സൊസേേ്ച്, തൃശ്ശൂര്.
Email: marinjoy1@gmail.com
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പുല്ലൂറ്്ച് - കൊടുങ്ങല്ലൂര് 2015

ഫ�ോ ര്ഫ�ോക്

മലയാളപ്പച്ച
malayala pachcha

മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ്
ദ്വൈവാരഷഷിക റഷിസേരച് സേണല്

മലയാേവിഭാഗയം
കെ.കെ.ടി.എയം. ഗവകമെന്്ച് സൊസേേ്ച്
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