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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ പ്ശ്വ്യ േെേൾ - part 1 

ഒരു വ്യക്തികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനുും ഉപജീവ്നത്തിനുവവ്ണ്ടി 

ആവ്ിഷ്കരിക്കടെട്ടതാണ് കലകൾ.മനുഷ്യൻടെ പരിണാമ കാലും മുതൽ തടെ 

കലകളുും രൂപടെട്ടിട്ടുണ്്ട. മനുഷ്യൻടെ വ്യക്തിതവവ്ികാസത്തിനുും 

ബുദ്ധിവ്ികാസത്തിനുും സർഗ്ഗാത്മകതയ്്ക്കുും കലകൾ പരിവപാഷ്ണും നൽകുെു.  

ആശയ്വ്ിനിമയ്ത്തിനുള്ള ഉപാധി എെ നിലയ്്ക്കാണ് പ്പാചീന കാലഘട്ടും മുതൽ 

മനുഷ്യൻ കലകടള പ്പവയ്ാജനടെെുത്തിയ്ത്.പ്പകൃതിയ്ിൽ നിെുും 

പ്പവചാദനമുൾടക്കാണ്്ട ആവ്ിഷ്കരിച്ച കലാരൂപങ്ങൾ ജീവ്ിതവ്ുമായ്ി ബന്ധും 

പുലർത്തുെു.  

കേരളീയ േെേൾ  

സുംഘകാലും മുതൽ തടെ തമിഴകത്തിന് ഭാഗടമെ നിലയ്ിലുും സവതപ്രമായ്ുും 

നാവൊെിയ്ായ് ധാരാളും കലാരൂപങ്ങൾ വകരളത്തിലുണ്ടായ്ിരുെു. വകരളത്തിന് 

ശാസ്പ്തീയ്കലകൾ ഉദയ്ും ടകാണ്ടതുും വ്ളർെതുും വേപ്തങ്ങടള വകപ്രീകരിച്ചാണ് 

ഉത്സവ്ങ്ങൾ വേപ്താചാരങ്ങൾ വ്ിവ്ിധ അനുഷ്ഠ ാനങ്ങൾ എെിവ്യ്ുടെ 

നിർവ്ഹണത്തിന് വ്ിവ്ിധ കലാരൂപങ്ങൾ അനിവ്ാരയമായ്ിരുെു. 

അവനകും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴമയ്ുും പാരമ്പരയവ്ുും അവ്കാശടെെുെ കലാരൂപങ്ങൾ 

വകരളത്തിൽ നിലവ്ിലുണ്്ട. 

വലാകപപതൃകമായ്ി അുംഗീകരിച്ച കൂെിയ്ാട്ടും വകരളത്തിൽ രൂപുംടകാണ്ട 

സുംസ്കൃ തനാെക സപ്മ്പദായ്മാണ്. ആവയ്ാധനകലകൾ, അനുഷ്ഠാനകലകൾ, 

വേപ്തകലകൾ തുെങ്ങിയ് വ്യതയസ്തങ്ങളായ് വ്ിവ്ിധ കലാരൂപങ്ങൾ വകരളത്തിൽ 

നിലനിെിരുെു. 

ദൃശ്യേെേൾ,പ്ശ്ാവ്യ േെേൾ ,ദൃശ്യ-പ്ശ്ാവ്യ േെേൾ 

മനുഷ്യ മനസ്സിടന ആനരിെിക്കുെതിനുള്ള മാധയമങ്ങളാണ് വ്ിവ്ിധ 

കലാരൂപങ്ങൾ. 

വകരളീയ് കലാരൂപങ്ങടള ദൃശയകലകൾ, പ്ശാവ്യ കലകൾ, ദൃശയ - പ്ശവ്യ കലകൾ 

എെിങ്ങടന തരും തിരിച്ചിരിക്കുെു.  
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1. ദൃശ്യേെേൾ - 

മനുഷ്യമനസ്സിടന ദർശനത്തിലൂടെ സവരാഷ്ിെിക്കുെ കലകളാണ് ദൃശയകലകൾ. 

ഒരു ശിൽപും ഓ ചിപ്തവമാ കാണുവമ്പാൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ വ്ിവ്ിധ 

വ്ിചാരവ്ികാരങ്ങൾ പ്പകെമാകുെു. 

ദൃശയകലയ്ിൽ ഒരു കലാകാരൻ വ്സ്തു വ്ിടനവയ്ാ ,സുംഭവ്ടത്തവയ്ാ 

,കഥാപാപ്തടത്തവയ്ാ വപ്പേകരുടെ മുമ്പിൽ അനാവ്രണും ടചയ്യുെു. 

പ്പധാന ഉദാഹരണങ്ങൾ - കരകൗശലവ്ിദയ , ചിപ്തരചന ,ശില്പകല, വ്ാസ്തു വ്ിദയ 

2. പ്ശ്ാവ്യ േെേൾ - 

മനുഷ്യമനസ്സിന് വകൾക്കുെ മാപ്തയ്ിൽ അനുഭൂതി പ്പദാനും ടചയ്യുെ 

കലാരൂപങ്ങളാണ ്പ്ശാവ്യ കലാരൂപങ്ങൾ.സുംഗീതും മനുഷ്യമനസ്സിനുും കാതിനുും 

ഇമ്പും നൽകുെതുും ആശവാസും പ്പദാനും ടചയ്യുെതുമാണ്. 

മനുഷ്യമനസ്സിടന നിയ്പ്രിക്കാനുും പേിമൃഗാദികടള വപാലുും പരസ്പരും മെെ ്

ലയ്ിെിച്ചിരുത്താനുും സുംഗീതത്തിന ്മാപ്രികശക്തിയ്ുണ്്ട. 

3. ദൃശ്യ - പ്ശ്വ്യ േെേൾ  

ദൃശയ കലകളുടെയ്ുും പ്ശവ്യ കലകളുടെയ്ുും സമ്മിപ്ശ രൂപമാണ ്ദൃശയ - പ്ശവ്യ 

കലകൾ. 

ഒരു വ്യക്തിക്്ക ഒവരസമയ്ും തടെ വകൾക്കാനുും കാണാനുും സാധിക്കുെതാണ് 

ദൃശയ - പ്ശവ്യ കലകൾ. 

നാെകും , നൃത്തനൃതയങ്ങൾ, സർക്കസ്, സിനിമ തുെങ്ങിയ് കലാരൂപങ്ങളാണ് ദൃശയ-

പ്ശാവ്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ വ്ിഭാഗത്തിൽ ഉൾടെെുെവ്.  

ചിപ്രേെ 

ഒരു ദവിമാന തലത്തിൽ വ്ർണ്ണങ്ങളുും വ്രകളുും ടകാണ്്ട വ്സ്തു ക്കളുടെയ്ുും 

ജീവ്ജാലങ്ങളുടെയ്ുും രൂപങ്ങൾ വ്രച്്ച സവരാഷ്ും പ്പധാനും ടചയ്യുെതാണ് 

ചിപ്തകല.ഓവരാ പ്പധാന കാലഘട്ടത്തിലുും സമൂഹും വനരിെുെ അതിസങ്കീർണമായ് 

വ്ിഷ്യ്ങ്ങടള ചിപ്തകല എെ മാധയമും അതിശക്തമായ്ി 

അെയ്ാളടെെുത്തിയ്ിരിക്കുെു. 
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വകരളത്തിൻടെ തനത് ചിപ്തകലാ പാരമ്പരയത്തിന് ഉെൽ നൽകുെവ്യ്ാണ് 

ചുമർചിപ്തങ്ങൾ.പ്ശീ കൃഷ്ണപുരും ടകാട്ടാരും, മട്ടാവേരി ടകാട്ടാരും, ടതാെിക്കുളും 

ശിവ്വേപ്തും,കാഞ്ഞൂർ പള്ളി തുെങ്ങിയ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വകരളീയ് ചുമർചിപ്ത 

പാരമ്പരയ പ്പൗഢി വ്ിളിച്ചെിയ്ിക്കുെ നിരവ്ധി ചുവ്ർച്ചിപ്തങ്ങൾ നമുക്്ക കാണാൻ 

സാധിക്കുും.വകരളത്തിടല കാർഷ്ിക സുംസ്കൃ തിയ്ുടെ അെയ്ാളടെെുത്തലായ്ി 

കളടമഴുത്തുും, വകാലങ്ങളുും മാെുെു. 

●  വകരളത്തിടല ഏറ്റവ്ുും പഴയ് ചുവ്ർചിപ്തങ്ങൾ കാണടെെുെ സ്ഥലങ്ങൾ 

- പത്മനാഭസവാമി വേപ്തും,പത്മനാഭപുരും ടകാട്ടാരും,അനരപുരിയ്ിടല 

കുതിരമാളിക,വകായ്ിക്കൽ ടകാട്ടാരും 

●  വകരളത്തിടല ഏറ്റവ്ുും വ്ലിയ് ഒറ്റ ചുവ്ർചിപ്തും - ഗവജപ്രവമാേും 

●  ഗിരിജാ കലയാണും എെ പ്പശസ്ത ചുവ്ർ ചിപ്തും സ്ഥിതിടചയ്യുെത് - 

മട്ടാവേരി ടകാട്ടാരും 

●  നാഷ്ണൽ കാർട്ടൂൺ മയൂസിയ്ും സ്ഥിതിടചയ്യുെത് - കൃഷ്ണപുരും 

●  ചിപ്തടമഴുത്ത് വകായ്ിത്തമ്പുരാൻ എെെിയ്ടെെുെത് - രാജാരവ്ിവ്ർമ്മ 

●  വകരളത്തിടല ആധുനിക ചിപ്തകലയ്ുടെ യ്ുടെ പിതാവ്് - ടക.സി.എസ.് 

പണിക്കർ 

രാജാരവ്ിവ്ര്മ്മയ്ുടെ പ്പധാന പുരാണ ചിപ്തങ്ങള് - ഹുംസ - ദമയ്രി, 

സീതാസവയ്ുംവ്രും, സീതാപഹരണും, സീതാഭൂപ്പവവ്ശും, പ്ശീരാമപട്ടാഭിവഷ്കും, 

വ്ിശവമിപ്തനുും വമനകയ്ുും, പ്ശീകൃഷ്ണ ജനനും, രാധാമാധവ്ും, അര്ജ്ജുനനുും സുഭപ്ദയ്ുും. 
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ശ്ില്പേെ 
കല്ല്, തെി, കളിമണ്ണ്, എെിവ് വ്ാര്ടത്തെുവത്താ, ടകാത്തിടയ്െുവത്താ 

ഉണ്ടാക്കുെവ്യ്ാണ് ശില്െങ്ങള്.മനുഷ്യസുംസ്കാരത്തിന്ടെ പ്പകെനരൂപും 

ഗുഹാഭിത്തികളിടല ശില്െങ്ങളിലുും,ചിപ്തങ്ങളിലുും കാണാൻ സാധിക്കുും.കാനായ്ി 

കുഞ്ഞിരാമന്,എും. വ്ി. വദവ്ന്, എും. ആര്. ഡി. ദത്തന്, ടക. എസ.് 

രാധാകൃഷ്ണന,്ബാലന് നമ്പയാര് തുെങ്ങിയ്വ്രാണ് പ്പശസ്തരായ് ശില്പികള്. 

പാെച്ചുമരുകളില് വകാെിവ്രച്ചതുും, ടകാത്തിടയ്െുത്തതുമായ് ടകാത്തു ചിപ്തങ്ങള്, 

പാെച്ചുമരില് മടറ്റടരങ്കിലുും ടകാണ്ടുവ്രച്ച ശിലാചിപ്തങ്ങള് എെിവ് 

ശില്പകലയ്ുടെ പുരാതന മാതൃകകളാണ്.വകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 

ശില്പകലാരുംഗത്ത് പ്ശവദ്ധയ്മായ് സുംഭവ്കൾ നല്കു െു. 
സംഗീരം 

 

മനുഷ്യമനസ്സിടന ഏറ്റവ്ുും ലളിതവ്ുും,മൃദുലവ്ുമാക്കാൻ കഴിവ്ുള്ള 

കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവ്ുും പ്പധാനടെട്ടതാണ ്സുംഗീതും.മയൂസിക ്എെ പദത്തിന്ടെ 

അർത്ഥും അനുഭൂതിയ്ുും ആസവാദനവ്ുും പ്പധാനും ടചയ്യാൻ ടകൽെുള്ളത ്

എെതാണ.് 
വ്ാദയും ,ഗീതും ,നൃത്തും എെീ മൂെ് ഘെകങ്ങൾ ഉൾടെട്ടതാണ ്സുംഗീതും. 

നാദത്തിൽ നിെ ്പ്ശുതിയ്ുും, പ്ശുതിയ്ിൽ സവരവ്ുും ,സവരങ്ങൾ വചർെ് 

സവരസമൂഹവ്ുും, സോരങ്ങളുും, രാഗവ്ുും ,ഗാനങ്ങളുും ഉെടലെുത്തു. 

വകരളത്തിന്ടെ സുംഗീതത്തിന്ടെ ഏറ്റവ്ുും വ്ലിയ് സവ്ിവശഷ്തയ്ാണ് തനത് 

താളപദ്ധതി.വകരളത്തിന്ടെ തനതായ് സുംഗീതരീതിടയ്െു ടപാതുവവ് 

വ്ിവശഷ്ിെിക്കടെെുെതാണ ്വസാപാനസുംഗീതും.കഥകളി സുംഗീതും വകരളീയ് 

സുംഗീതത്തിടല പ്പധാനടെട്ട ഒരു ശാഖയ്ാണ്. 

1. മാർഗ്ഗ സുംഗീതും - 

ആദയമായ്ി ഉെടലെുത്ത സുംഗീതശാഖ വവ്ദങ്ങൾക്കുും യ്ാഗങ്ങൾക്കുും 

ഉപവയ്ാഗിച്ചിരുെു.മാർഗ്ഗ സുംഗീതും പ്പധാനമായ്ുും വേപ്തങ്ങളിലുും 

മതാനുഷ്ഠ ാനങ്ങളിലുമാണ് ഉപവയ്ാഗിച്ചിരുെത്.മാർഗ്ഗ സുംഗീതത്തിൽ സവരും, 

പ്ശുതി, രാഗും, താളും എെീ സാവങ്കതികതകൾക്്ക ഏടെ പ്പാധാനയും നൽകുെു. 

2. വദശി സുംഗീതും - 

വദശീ സുംഗീതും ജനങ്ങളുടെ സുംഗീതമാണ്.വലാക ്സുംഗീതും, ലളിത സുംഗീതും, 

നാവൊെി സുംഗീതും, പ്ഗാമീണ സുംഗീതും എെീ വപരുകളിൽ ഇത ്

അെിയ്ടെെുെു. 
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3. കർണാെക സുംഗീതും - 

ദേിവണരയൻ സുംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാെക വദശത്ത് പ്പചരിച്ചിരുെ സുംഗീതും 

കർണാെക സുംഗീതും വപരിൽ അെിയ്ടെെുെു.തമിഴ്നാെ് ,ആപ്ന്ധപ്പവദശ,് 

കർണാെകും, വകരളും എെീ സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉെടലെുത്ത ശാസ്പ്തീയ് 

സുംഗീത ശാഖയ്ാണ് കർണാെകസുംഗീതും.പ്ശുതി, നാദും, സവരും, രാഗും, താളും, 

ഗാന രൂപങ്ങൾ എെിങ്ങടന ശാസ്പ്തീയ്മായ് അെിസ്ഥാനതതവങ്ങവളാെു 

കൂെിയ് ഈ ഗാനപശലി ക്ലാസിക്കൽ ശാസ്പ്തീയ്സുംഗീതും 

ആണ്.തിരുവ്ിതാുംകൂര് മഹാരാജാവ്ായ്ിരുെ സവാതിതിരുനാളിന്ടെ (1809-

1844) കാലത്താണ ്വകരളത്തില് കര്ണാെകസുംഗീതും പ്പചരിച്ചുതുെങ്ങിയ്ത്. 

● സുംഗീതത്തിടല സവരങ്ങളുടെ എണ്ണും - 7 (സ രി ഗ മ പ ധ നി) 

● കർണാെക സുംഗീതത്തിടല അെിസ്ഥാന രാഗങ്ങൾ - 72 

● കർണാെക സുംഗീതത്തിടല പ്തിമൂർത്തികൾ - മുത്തുസവാമിദീേിതർ, 

തയാഗരാജസവാമികൾ, ശയാമശാസ്പ്തികൾ 

 

4. ലളിതഗാനും - 

രാഗതാള അധിഷ്ഠ ിതമായ് കവ്ിതകളാണ് ലളിതഗാനങ്ങൾ. 

ലളിതഗാനത്തിൽ കവ്ിതകൾക്്ക  വ്യതയസ്തമായ് താളവ്ുും ഈണവ്ുും നൽകി 

ഗാനമാക്കി മാറ്റുകയ്ാണ് ടചയ്യുെത.്വകരള ലളിതഗാന ശാഖയ്ിടല പ്പമുഖർ -  
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വചർത്തല വഗാപാലൻനായ്ർ, തൃശൂർ .പി. രാധാകൃഷ്ണൻ ടക.പി ഉദയ്ഭാനു , 

ടക.രാഘവ്ൻ ,പി.ഭാസ്കരൻ, എും.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ , ഒഎൻവ്ി കുെുെ,് കാവ്ാലും 

നാരായ്ണെണിക്കർ എെിവ്രാണ്. 

5. നാവൊെിൊട്ടുകൾ - 

ഒരു പ്ഗാമീണജനതയ്ുടെ പാട്ടുകളാണ് നാെൻപാട്്ട.നാട്ടുപുെപാട്ട് ,പ്ഗാമീണ പാട്്ട, 

നാവൊെി പാട്്ട എെീ വപരുകളിൽ ഇത ്അെിയ്ടെെുെു.വതാറ്റുംപാട്ടുകൾ, 

ശാസ്താുംപാട്്ട, സർെപാട്്ട ,കണയാർകളി പാട്്ട ,കലയാണപാട്ടുകൾ, 

തിരുവ്ാതിരൊട്ടുകൾ, വകാലാട്ടും പാട്ടുകൾ, പുള്ളുവ്ൻ പാട്്ട, തുള്ളൽ പാട്ടുകൾ 

എെിങ്ങടനയ്ുള്ള നിരവ്ധി ആചാരാനുഷ്ഠ ാനങ്ങളുമായ്ി ബന്ധടെട്ടുള്ള 

ഗാനങ്ങളുും ഈ വ്ിപുലമായ് ശാഖയ്ിൽ ഉൾടെെുെു. 

6. വസാപാനസുംഗീതും - 

വകരളത്തിന്ടെ തനതു സുംഗീതും എെ വ്ിവശഷ്ണമുള്ള സുംഗീത 

ശാഖ.വസാപാനസുംഗീതും വേപ്തങ്ങളിലാണ് ഉെടലെുത്തത്. വേപ്തത്തിൻടെ 

പ്ശീവകാവ്ിലിടല വസാപാന പെിക്്ക മുെിൽ ഇെയ്്ക്ക ടകാട്ടി പാെുെ 

പശലിയ്ാണ ്വസാപാനസുംഗീതത്തിനുള്ളത്.സവാതി തിരുനാൾ കൃതികൾ, 

ഗീതവഗാവ്ിരത്തിൽ അഷ്ടപതികൾ എെിവ്യ്ാണ് ടകാട്ടിൊെിവസവ്യ്്ക്്ക 

പശ്ചാത്തലത്തിൽ വസാപാനസുംഗീതമായ്ി ആലപിക്കാെുള്ളത.് 

●  വകരളത്തിടല വസാപാനസുംഗീത്തിനട്െ  പ്പധാന വ്ക്താവ് ്- 

ടെരളത്ത് രാമടൊതുവ്ാൾ 

●  വസാപാനസുംഗീതത്തിൽ നിെ ്ഉെടലെുത്ത സുംഗീതപശലിയ്ാണ് 

കഥകളിയ്ിലുും, കൂെിയ്ാട്ടത്തിലുും, നങ്ങയാർ കുത്തിലുും 

ഉപവയ്ാഗിക്കുെത.് 

●  വസാപാനസുംഗീതത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപവയ്ാഗിക്കുെ 

പ്പധാന വ്ാദയങ്ങൾ - ടചണ്ട, മദ്ദളും, വചങ്ങില 

●  പ്പധാന കഥകളി ഗായ്കർ - നീലകണ്ഠ  നമ്പീശൻ , കലാമണ്ഡലും 

പഹദരാലി, കലാമണ്ഡലും ഹരിദാസ് 

●  ആട്ടക്കഥടയ് പരിവപാഷ്ിെിച്ച പ്പമുഖർ - ഇരയ്ിമ്മൻ തമ്പി, 

,വകാട്ടയ്ത്തു തമ്പുരാൻ, ടകാട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ ,ടക.സി വകശവ്പിള്ള, 

ഉണ്ണായ്ിവ്ാരയർ 
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 വസാപാന സുംഗീതത്തിടല ഏറ്റവ്ുും പ്പധാനടെട്ട ശാഖയ്ാണ് 

'അരങ്ങുസുംഗീതും'.മുെിവയ്റ്റിടല പാട്ടുകള് ആലപിക്കുെത് 

വസാപാനസുംഗീതപശലിയ്ിലാണ്. 
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