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തെയ്യം  നാടടാടി നാടക 

പാശ്ചാത്തലത്തിൽ
ശരത്ത്. എം

ഗവേഷകൻ, മലയാള േിഭാഗം

വകരള വകന്ദ്ര സർേകലാശാല, പെരിയ.

                              മലയാള നാടകവേദിയുപട ന്ദ്െധാന കകേഴികളിപലാന്നാണ്

നാവടാടി നാടകങ്ങൾ നാവടാടി രംഗ കലകളുപട വേരുകൾ മനുഷയരുപട

സാമൂഹികാേവ ാധത്തിലും സൗരരയ സങ്കല്പങ്ങളിലുമാണ്

നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ജനസാമാനയത്തിന്പെ ആവ ാ ഷത്തിന്പെവയാ

അനുഷാഠാനത്തിന്പെവയാ ഭാഗവമാ അപെങ്കിൽ പേെുപമാരു േിവനാ 

വധാൊദിവയാ ആയിരിക്കും നാവടാടി നാടകങ്ങൾ സംഗീതം നൃത്തം

ോദയം എന്നിേയുപട സഹായവത്താപട താളാത്മകമായ ചലനങ്ങളിലൂപട

അേതരിപ്പിക്കപപ്പടുന്ന നാവടാടി നാടക ങ്ങളുപട ഇതിേൃത്തം

ജനസാമാനയത്തിനിടയിൽ േളപര ന്ദ്െചാരമുള്ളതായിരിക്കും വ ാ രാ  

േൻ െയ്യനാട് നാവടാടി കലകൾ വ ാക്വലാർ മൂന്നാം െതിപ്പ്

വകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് തിരുേനന്തെുരം, 1997, െുെം.321) 

                നാടകത്തിനും അേ രൂെം പകാണ്ട സാമൂഹിക

െശ്ചാത്തലത്തിനും േലിയ ചരിന്ദ്ത ന്ദ്ൊധാനയമുണ്ട് ഭാരതീയ

നാടകവേദിയും സംഗീത നാടകങ്ങളുപട േരേും പേള്ളരി നാട 

കങ്ങളുപമാപക്ക ഇേയിൽ ഉൾപപ്പടുന്നു സംഗീത നാടകങ്ങളുപട േരേ്

മലയാള നാടകവേദിപയ േലിപയാരളേിൽ േിെുലീകരിച്ചു അനുഷ്ഠ ാന

നർത്തനകലകളിൽ പതയ്യത്തിന്പെ ന്ദ്ൊധാനയം സമാനതകളിൊത്തതാണ്

ഉത്തര വകരളത്തിൽ ന്ദ്െധാനമായും കാസർവഗാ ് കണ്ണൂർ വകാഴിവക്കാട്

ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും പതയ്യം കണ്ടു േരുന്നത് േടക്കുനിന്ന്

പതവക്കാട്ട് വൊകുവപാവഴക്കും അത് തിെയായി മാെുന്നു രൂെത്തിലും

ഭാേത്തിലും ആേിഷ്ക്കാരത്തിലും പതയ്യം േടക്കൻ മല ാെിന്പെ

സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷം ന്ദ്െതി ലിപ്പിക്കുന്നു വദേതാരൂെം ധരിച്്ച

നടത്തുന്ന നൃത്തന്ദ്െധാനമായ ഒരു ആരാധനാ ന്ദ്െകാരമാണ് പതയ്യം

െഴയങ്ങാടി െുഴ യ്ക്കക്ക് േടക്ക് വകാലം, പതയ്യം, കളിയാട്ടം എന്ന വെരിലും 
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െഴയങ്ങാടിക്ക് പതക്ക് േളപ്പട്ടണം േപര ഇത് തിെപയന്നും അെിയപപ്പടുന്നു

കദേ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് പതയ്യപമന്ന െദത്തിന്പെ നിഷ്പത്തി

വമക്കുന്നത്തു കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ പതയ്യത്തിന്പെ അനുഷ്ഠ ാനെരമായ

അംശങ്ങൾ പതയ്യം വലഖനസമാഹാരം രണ്ടാം െതിപ്പ് വകരള സംസ്ഥാന

നാടക അക്കാദമി തൃശ്ശൂർ െുെം

                 അനുഷ്ഠ ാന നാടകമായ പതയ്യത്തിൽ മിക്കവപ്പാഴും ശാസ്ന്ദ്തീയമായി

ചിട്ടപപ്പടുത്തിയ അഭിനയ രീതികൾ ഉണ്ടാോെിെ സാമൂഹികേും

സാംസ്കാരികേുമായ ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നേയാണേ നാവടാടി

നാടക സന്ദ്പദായം െരപരാഗത നാടക സന്ദ്പദായങ്ങപള സമൂലം

നേീകരിക്കുന്നതാണ് ആഖയാനന്ദ്െകാരേും നാടകീയേുമായ

 ടകങ്ങളുപട സംവയാ ജനേും ന്ദ്െകടനേും പമച്ചപപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള

സവാതന്ദ്ന്തയേുപമൊം നാവടാടി നാടകവേദിയുപട തനത് ഗുണങ്ങളാണ്

സാഹിതയം അനുകരണ ോസന ചിന്ദ്തകല അനുഷ്ഠ ാനങ്ങൾ േിശവാസ

ന്ദ്െമാണങ്ങൾ മതാചാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്പെ പൊതുോയ കർമ്മ

െദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയേപയ അതിമവനാ ഹരമായി ആേിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ

നാവടാടി നാടകവേദി മുന്നിട്ട് നിന്നു ഭാഷാെരേും വദശെരേുമായ

അതിർത്തി വഭദിച്്ച മുവന്നെുന്ന സങ്കല്പമായിരുന്നു ഇതിന്വെത്

നാടകത്തിപല Author, Actor Audience എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങളുപട അടിസ്ഥാന

തതവങ്ങളുെവയാഗിച്്ച പതയ്യത്തിന്പെ നാവടാടി നാടക െശ്ചാത്തലപത്ത

േിശകലനം പചയ്യാം പതയ്യത്തിന്പെ ഉത്ഭേപത്തെറ്റി േയക്തമായ

ധാരണകൾ ഇെ രൂെപപ്പട്ടതിന്പെ സാമൂഹിക െശ്ചാത്തലം കപണ്ടത്താം

എന്നൊപത ആരാണ് പതയ്യം എന്ന കലാരൂെപത്ത ചിട്ടപപ്പടുത്തിയപതന്ന

േയക്തമായ അെിേ് ലഭയമെ വതാറ്റംൊട്ടുകളും പതയ്യത്തിന്പെ

ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠ ാനങ്ങളും കാലന്ദ്കമത്തിൽ െലേിധ മാറ്റങ്ങൾക്കും

േിവധയ മാകുന്നുണ്ട് പതയ്യത്തിന്പെ ഉത്ഭേപത്തെറ്റിയുള്ള

അവനവഷണങ്ങളിൽ പതളിയുന്ന വെരാണ് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കൾ എന്നത്

കരിപേള്ളൂരിനടുത്തുള്ള ഇവേഹം ഓളം പതയ്യരൂെങ്ങപള ഒരു

രാന്ദ്തിപകാണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് െെയപപ്പടുന്നു ഇന്ന് കാണപപ്പടുന്നേിധം

അനുഷ്ഠ ാന കലാരൂെം എന്ന നിലയിൽ പതയ്യത്തിന്പെ ചിട്ടേട്ടങ്ങപളാപക്ക

രൂെപപ്പടുത്തിയത് മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളാപണന്ന് േിശവസിക്കപെടുന്നു

പതയ്യത്തിന്പെ വതാറ്റംൊട്ടുകൾ ോപമാഴിയായി രൂെപപ്പട്ട േയാണ്

                Actor കഥാൊന്ദ്ത േിശകലനത്തിവലപക്കത്തുവപാൾ േണ്ണാൻ വേലൻ

മലയൻ െുലയൻ, മാേിലൻ തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങളിലുള്ള പതയ്യം

കലാകാരൻമാർ ഇവപ്പാഴും യാപതാരു തനിമയും നഷ്ടപപ്പടുത്താപത പതയ്യം

ഉൊസിച്ചു േരുന്നേരാണ് വകരളത്തിൽ പതയ്യക്കാേുകളിൽ പകട്ടിയാടി

േരുന്ന ഓവരാ പതയ്യേും സവഭാേത്തിലും രൂെത്തിലും ഭാേത്തിലും

മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളേയാണ് ഓവരാ കഥാൊന്ദ്തങ്ങളും സാമുദായികമായി

േയതയസ്തമായ ന്ദ്െകടനങ്ങളാണ് കാഴ്ചേയ്ക്കുന്നത് പതയ്യങ്ങൾ

െുരുഷസവഭാേമുള്ളതും സ്ന്ദ്തീ സവഭാേമുള്ളതുമുണ്ട് രക്തചാമുണ്ഡി
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മുച്ചിവലാട്ട് ഭഗേതി കതിേന്നൂർ േീരൻ എന്നിങ്ങപന ഒരു കാലത്ത്

ജീേിച്ചിരുന്നേരും മരിച്ചു വൊയേരുപമാപക്ക കദേിക ഭാേത്തിൽ

പതയ്യരൂെങ്ങളായി െുനർജനിക്കുന്നു ഉത്തര വകരളത്തിപല പതക്കുംപാട് 

കൂവലാത്ത് മാന്ദ്തമാണ് സ്ന്ദ്തീകൾ പതയ്യവക്കാലം പകട്ടുന്നത് െുരുഷൻമാർ

തപന്നയാണ് മിക്കയിടത്തും സ്ന്ദ്തീവേഷേും കകകാരയം പചയ്യുന്നത് ഒരു

കലാകാരൻ തപന്ന ഒരു പതയ്യദിേസം െല വേഷങ്ങളും പകട്ടിയാടുന്ന 

പതയ്യാട്ട കാേകളും കാണാൻ സാധിക്കും കഥാൊന്ദ്ത ചിന്ദ്തീകരണം

വേഷഭൂഷാധികൾ മുടി എന്നിേയിൽ നിപന്നാപക്ക കഥാൊന്ദ്തങ്ങപള

വന്ദ്െക്ഷകർക്ക് വേഗത്തിൽ തിരിച്ചെിയാനാകുന്നു േിഷ്ണു മൂർത്തി

നരഹരിഭഗോൻ എന്നിേയുപട വേഷേിധാനങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ

ഒരുക്കങ്ങൾ എന്നിേയിൽ നിന്ന് ഉന്ദ്ഗ വകാെിഷ്ഠനായ

നരസിംഹാേതാരമാപണന്ന കാഴ്ചപ്പാടിവലക്ക് വന്ദ്െക്ഷകപര 

പകാപണ്ടത്തിക്കുന്നു. 

                Audience വന്ദ്െക്ഷക േിശകലനത്തിവലപക്കത്തുവപാൾ പതയ്യം

നടക്കുന്ന കളിയാട്ട കാേുകൾ  മാടം, വക്ഷന്ദ്തങ്ങൾ, തെോടുകൾ, 

തുടങ്ങിയ എൊ സ്ഥലങ്ങളും അരങ്ങിപന ന്ദ്െതിനിധാനം പചയ്യുന്നു

േിേിധജാതി മതസ്തരായ ജനേിഭാഗങ്ങൾ േിേിധ ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളേർ

തുടങ്ങി േിേിധങ്ങളായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമാണ്

പതയ്യക്കാേുകളിവലത്. എൊ കൂട്ടായ്മകളും തങ്ങളുപട ജാതി േർഗ്ഗം

സമൂഹം കാലം എന്നിേയ്ക്ക് അനുസൃതമായി േയതയസ്ത തരത്തിലുള്ള

ന്ദ്െകടനങ്ങൾ ആേിഷ്കരിക്കുന്നേയാണ് ന്ദ്െകടനങ്ങളുപട ലക്ഷയമാകപട്ട

അേതാരകന്പെ ചലനങ്ങളിലൂപട ആശയങ്ങളിലൂപട വന്ദ്െക്ഷകരിൽ

എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അതുപകാണ്ട്തപന്ന ന്ദ്െകടന കലയിൽ

അേതാരകനുള്ളസ്ഥാനം േളപര േലുതാണ്

                 ൌച്ചാർ ്  ൗമാന്പെയും െിച്ചാ ് പഷഹ്നെുപടയും ന്ദ്െകടന

സിദ്ധാന്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പതയ്യം െടയണി  മുടിവയറ്റ് തുടങ്ങിയ ന്ദ്െകടന

വ ാവലാർ കലാരൂെങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം

അനുസരിച്്ച ഒരു നിശ്ചിത സരർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയുപട

ആേിഷ്കരണേും കശലീകരണേും ആണ് ന്ദ്െകടനം

നാടകത്തിലും നൃത്തത്തിലും കൃതയമായ ൊഠത്തിന്പെ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ രംഗൊഠം

നിശ്ചയിച്ചിരുന്നപതങ്കിൽ ഒരു ൊഠപത്ത ആസ്പദമാക്കി അവനകം

രംഗൊഠങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് െുതിയകാലത്ത് പചയ്യപപ്പടുന്നത്

പെരുമാറ്റം സവഭാേം എന്നീ രണ്ട് ന്ദ്കിയാധിഷ്ഠ ിത േിഭാഗങ്ങളാണ്

ന്ദ്െകടനപത്ത സവാധീനിക്കുന്ന  ടകങ്ങൾ

                ന്ദ്െകടന സിദ്ധാന്തം സമൂഹേുമായി  ന്ധപപ്പടുകയും

സംജാതമായി നിലനിൽക്കു കയും പചയ്യുന്നത് ഈ അേസരത്തിലാണ്

അതുപകാണ്ടുതപന്നയാണ് പതയ്യം വൊപലയുള്ള ന്ദ്െകടന കലാരൂെങ്ങൾ
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സമൂഹത്തിവലക്ക് ഇെങ്ങിപചെുന്നതും ന്ദ്െവതയകമായ ഒരരങ്ങ്

തീർക്കുകയും പചയ്യുന്നത് വകരളത്തിപല നാവടാടി കലകൾ എന്ന

എസ് പക നായരുപട ന്ദ്ഗന്ഥത്തിൽ നാടൻ കലകൾക്ക് പകാടുക്കുന്ന

േിഭജനം അനുഷ്ഠ ാന നാടകങ്ങൾ അനുഷ്ഠ ാനാഭാസ

നാടകങ്ങൾ അനുഷ്ഠ ാവനതര നാടകങ്ങൾ

എന്നിങ്ങപനയാണ് ഇതിൽ വദേതാന്ദ്െീണനാർത്ഥം നടത്തുന്ന പതയ്യം

തിെ മുടിവയറ്റ് കാളി തീയാട്ട് എന്നിേപയാപക്ക അനുഷ്ഠ ാന നാടകത്തിൽ

ഉൾപപ്പടുന്നു

               കാലം വദശം ആചാരം സംസ്കാരം നിക്ഷിപ്ത വ ാധങ്ങൾഅഥോ

മുൻേിധികൾ സദാചാരം രാഷ്ന്ദ്ടീയം അതയാഹിതങ്ങൾ താല്ക്കാലിക

ഭാേം എന്നിേപയൊം ന്ദ്െക്ഷകന്പെ ആസവാദനക്ഷമതപയ നിയന്ദ്ന്തിക്കുന്ന

 ടകങ്ങളാണ് നാടകത്തിന്പെ ആരംഭം മുതൽ അേസാനം േപര

അരങ്ങും വന്ദ്െക്ഷകനും തമ്മിൽ ഒരു ന്ദ്െതികരണേൃത്തം

സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പതയ്യം അരവങ്ങെുന്നിടത്ത് വന്ദ്െക്ഷകനും

പതയ്യരൂെങ്ങളും നിരന്തരം സംേദിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടായ്മ നാവടാടി േഴക്കം

അനുസരിച്്ച െപരാഗതമായി നിലനിർത്തുന്ന നാടകരൂെമാണ് നാവടാടി

നാടകം പതയ്യക്കാേുകളും കളിയാട്ടകാലങ്ങളും സ്ഥലകാല ന്ദ്കിയാ

സങ്കല്പനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠ ിതമായി ഇന്നും പതയ്യത്തിന്പെ നാവടാടി നാടക

െശ്ചാത്തലപത്ത െുനർനിർമ്മിക്കുന്നു സാംസ്കാരികമായും

െരപരാഗതമായും ഒരു കൂട്ടായ്മയുപട കലാന്തരീക്ഷം തപന്നയാണ്

പതയ്യത്തിന്വെത്

ന്ദ്ഗന്ഥസൂചി 

 സി എം എസ് ചവരര- പതയ്യത്തിന്പെആദിരൂെം  ി സി ുക്സ്

വകാഴിവക്കാട്

 രാ േൻ െയ്യനാട് വ ാ -നാവടാടി കലകൾ വ ാവലാർ മൂന്നാം

െതിപ്പ് വകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് തിരുേനന്തെുരം

 ശിേശങ്കരെിള്ള െി പക  -വ ാവലാർ െഠനങ്ങൾ  

സപാ എസ് വമാഹനചന്ദ്രൻ വകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട്

തിരുേനന്തെുരം

 േർഗ്ഗീസ് േി പജ എ  ി - േർഷപത്ത വകരളം ചില അെിേ്

അടയാളങ്ങൾ കെണ്്ട  ുക്സ് വകാട്ടയം  

 സഞ്ജീേൻ അഴീവക്കാട് വ ാ. -പതയ്യത്തിപല ജാതിേഴക്കം

 വമക്കുന്നത്തു കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ -പതയ്യത്തിന്പെ

അനുഷ്ഠ ാനെരമായ അംശങ്ങൾ പതയ്യം വലഖനസമാഹാരം രണ്ടാം

െതിപ്പ് വകരള സംസ്ഥാന നാടക അക്കാദമി തൃശ്ശൂർ
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