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शोध सं ेप 
भारतीय पारंपा रक लोकसं कृती म ये कुडीयाट म हा केरळ येथील लोकना य कार 2000 वषापे ा अ धक पुरातन 
अस याचे आढळून येत।े हा कला कार भरतना य शा ाचे नयम पालन क न कुथंबलम।् या मं दरातील मंचावर 

खेळ या जातोण ्  या लोकना या या पु ष नट याला चा यारष ्  आ ण म हला नट स नां यार हणतात। रंगमंच 
यव था सांभाळणा या य तीस नां बयार असे हणतात कुडीयाट म ना यशैल त एकच कलावंत एकाच अंकाला 
अनेक दवस खेळतो याला improvise कर याचा य न तो करत असतो। हा कला कार पारंपा रक तसेच सनातन 

अस याने या कला काराला बाहेर सादर कर यास स त मनाई केल  गेलेल  आहे। आधु नक युग  भासां या 
नाटकाचा भारतात शोध घेत असताना तकडे अनेक वषापासून भासांचे नाटक चा यार समूह खेळत असताना 
आप याला दसत,े परंतु या शैल ची या ती ख या अथाने ट गणपती शा ी यांनी केल। कारण यांनी भासांची 
13 नाटके थम शोधून ती जग व यात केल यामुळे यासोबतच कुडीयाट म हा कला कार आपोआपच 

जग व यात झाला। या ना य कारात ऐकून 20 नाटके खेळल  जातात। यापैक  13 नाटके ह एक या भासांची 
आहेत, कारण भास हा improvise कर यासाठ  नाटकात वाव देतो या शवाय अ भने याला अ भनय कर यास चंड 
जागा देतो। यामुळे या रंगशैल त नाटककार भास हे तंतोतंत बसतात असेकुडीयाट म चे जाणकार सांगतातण ्  

हणूनच कुडीयाट म व नाटककार भास यांचा अंतरसबंध प टपणे दसून येतोण ्  यामुळे या शोध प केचे शीषक 
कुडीयाट म व भास : एक अंतरसंबंध समपक आहे। 

तावना 
कु डयाट म हा भारतातील पारंपा रक सं कृत नाटकाचा पुरातन व इ तहा सक उपल ध असा कला कार 

आहे। काह  सं कुत नाटकाचे कला कार कालानु प न ट झाले परंतु कु डयाट म हा कला कार केरळ या 

रंगभूमीवर गेले। अनेक शतकापासून सं कृत नाटके तुत करत आला आहे। 

कु डयाट म ह कला परंपरा केरळ या मं दरात आप या 2000 वषा या ाचीन थेने आजह  मोठया 

दमाखाने लोकरंजन व मं दरातील वधी,अनु ठान करताना दसत।े हा कला कार केरळ रा यातील या 

मं दरातील रंगमंचावर होतो याला ‘कुथांबलम’् असे हणतात, भरत-नाटयशा ाचे सव नयम वीकारत 

व वतः चे यानुषंगाने वापरलेले नाटकाचे संकेत याला ‘अट कार’ व ‘ म द पका’ हणतात। शु   
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अथाने हे रंगमंचाचेजंहम उमदनंसआहे यामा यामातून कलावंत नाटकाचे याकरण पाळतात। सादर करण 

करणारा रंगमंच नाटय-मंडपा माणे वकृ ट,चतुर , व य त असतो, शवाय काह  भागात अध-

गोलाकार सु दा असतो असे दसते। 

पु ष अ भने याला ‘चा यार’ हणतात, जो चा यार नट समूह असतो व ी नट  ला ‘नां यार’ हणतात। 

वेशभूषा, मंच-स जा, मंच- यव था देखरेख करणायाला ‘नां बयार’ हणतात हे सव केरळ भाषेतील नावे 

आहेत। मणी माधव चा यार हे भारतातील उ कृ ट कु डयाट म चे दशक व स द गु  आहे। 

म याळम श द कु डयाट म याचा सा हि यक अथ Assembling Acting हणजेच ‘अ भनयाचा जुडाव’ 

असा होतो। हणजेच िजथे अ भनयाच ेअनेक गुणधम एक  येतात, ‘कु ड’ हणजे एक  व ‘आट म’ हा 

अ भनय असा श दशः अथ काढ या जातो। 

पारंपा रक सं कृत नाटकचे पूण नाटक न-घेता यातील एखादा संग ते आप या अ भनया या जोरावर 

रा -रा  भर वाढ वतात, यातवेगवेगळे IMPROVISATION के या जाते। फ त एकाच अंक कती तर  

दवस खेळ या जाताना दसतो, कधी कधी 30 ते 40 रा  सु दा एका अंकात कमी पडतात। वेशभूषा, 

रंगभूषा न बदलवातह  एक अ भनेता या अंकातील अनेक य एकटाच सदर करताना दसतो तोच 

यातील वेगवेगळे पा  सदर करतो व काह  सह कलावंत याला मदत करतात।1  

जगातील आंतरा य रंगमंचावरचा इ तहास असणार  व एक जाग तक तरावर न द घेणार  2000 वषा 

पूव ची नाटय सं कृती जपणार  अशी वधी परंपरा हणून कु डयाट म कडे प ह या जात।े नाटय-शा  

यांचे समवेत व याचेच अनेक ल ण घेऊन तसेच या या नयमाचे पालन क न चालणार  ह परंपरा 

असून काह  जाणकार मंडळी ने याला ईसा पूव 200 पासून ते 200 ई वी या शतका या दर यानचा 

कालखंडात आणून ठेवलेलं दसते।2  

UNESCO या जाग तक संघटनेने याला 2000 वषाचा इ तहासाची परंपरा व वधी अस यामुळे याला 

जाग तक हेर टेज हणून घो षत केले आहे, याचे संर ण व ह कला टकव यासाठ  अनेक य न केले 

जात आहेत यात संगीत नाटक अकादमी या भारतातील सं थेचे योगदान पण आहे।”3 

भारतीय सं कृती म ये व परंपरा म ये कु डयाट म ह नाटय-नृ य धान स दया मक अनुभूती टकवत 

जाणारा कला कार, आजह  लोक रंजन करताना आढळतो। या नाटकात जा त क न नाटय-धम  

वै श टय घेऊन शैल ब द अ भनयाचा वापर के या जाताना दसतो, अथात या शैल  म ये नाटक य 

संवाद व संवादाशी खेळ याचा एक वेगळाच कोप मळतो व याला अनुस न असलेल  शैल ब द 

अ भनयाची जोड जी व ततृ क न केलेल  कृती असते। यामुळे नाटका या का प नक जगताला एक 

वेगळाच पश केला जातो।  

कु डयाट म या रंग- कारचे एक पढ कडून दुसया चा यार पढ कडे ह तांतर क न ह परंपरा हजारो वष 

पासून टकवून ठेवल  आहे, भारतातील ाचीन मं दरात याची तुती होत होती। याला ा भाव 

हणून पूजा हणून सेवा भावाने हे नाटक खेळ या जायचे ते सेवा करत होते। हणून ाचीन सा ह यात 

‘कुथू’, चा यार कुथू यांचा उ लेख मळतो। जसे प लव, चोळ, चेरा कालखंडा या सा ह यात याचा 

प ट उ लेख आहे असे जाणकार सांगतात। 
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कु डयाट म ह था काह शी सनातनी अस यामुळे याचा कोण याह  वषयात,घटनेत बदल करणे याची 

मुळीच परवानगी नाह  व असे करणे हणजे हा जणू ोहच अस याचे मान या जाते। हणून या कला 

काराला कोणीह  मं दरा बाहेर घेऊन जा याचे धाडस कोणीह  क  शकले नाह , जे उपासक व जाणते 

लोक होते, ते मं दरातच येऊन ह  कला पाहायच।े हणून हा कला कार जगात काह  काळ अन भ न 

रा हला याची तेवढ  ओळख जगास झाल  नाह , फ त कराल ांतात काह  लोकांनाच हे मा हत होत असे 

दसते। परंतु नंतर या काळात अथात 1948 म ये चा यार नट-वगापैक  एक पैनकुलाम रामा चा यार 

याने धाडस क न हा लोक कला कार मं दरा बाहेर कर याचे ठरवले, यानुसार याचेवर अनेक ट का 

झा या, समाजात याचा वरोध झाला, तसेच चा यार समूहाने याला अनेक जागी वरोध केला। मग 

थम श द धान अथात संवाद धान असे तुतकरण ‘चा यार-कुथू’ याचे कट रकारा येथील एका 

घर  याची तुती कर यात आल। व या नंतर याचे नरंतर दशन बाहेर होत रा हले असे दसते 

यानंतर या काळात हणजेच 1956 म ये संपूण कथानक असलेले थम बाहेरचे कु डयाट म हे नृ य-

नाटय गणपती हाय कूल को झकोड केरळ ांतात झाले, आ ण 1965 ला केरला कलामंडलम ्  येथे 

कु डयाट म याचे अ धकृत श ण सु  झाल।े आजह  ह सं था कु डयाट म, मो हनीयाट म, व 

कथाकल चे अ धकृत श ण देणार  सं था हणून यातनाम आहे। ती व तपुरम येथील ‘माग ’ ह 

सं था सु दाकु डयाट मचे श ण देणार  सं था हणून पुढे आलेल  आपणास दसत।े केरळ ांतात 

कु डयाट म चे अि त व अबा धत ठेव यास काह  लोकांचा मोलाचा वाट आहे। यात स द सं कृत 

नाटय त  मंडळीआहे जसे क डी.आ पाकुट न नायर, के.पी. नारायणा पसारे डी, के.अ यपा प ण कर 

यांनी ह केला केरळ म ये सा ह य व य क व पात जाग क ठेवल  व व वध सं थे माफत ते 

आजह  याला िजवंत ठेव यात अ वरत य न करताना दसतात। 

कु डयाट म या कलेशी संबं धत असलेले काह  कला कार आपणास पाहावे लागेल जे यातूनच नमाण 

झालेले आहेजसे क, मं कम ्  कुथू, अनगुल यन ्  कुथू, म त वलास कुथू, पु षाथ कुथू, चा यारकुथू, 

नांगीयार कुथू, पटकम ् या सव कला कारचा उ गम हा फ त कु डयाट म हा आहे, या कला कारात 

ामु याने संगीताचे अनोखे मह व आहे। कारण संगीत ह या कला कारची जणू आ माच आहे, असे 

दसते। यातील हजारो वषापूव  ची पारंपा रक वा य आपला बाज व या पासून होणारा नाद वातावरणात 

एक वेगळाच भाव नमाण कर यासाठ  स म आहे, व आजह  हा कला कार पहताना तेच तसेच 

वातावरण सवाना भा वत करताना दसते। संगीत वा य हे पारंपा रक प तीनेच न मलेले आपण आजह  

पाहू  शकतो यात आजह  कोणती आधु नक व तू ंचा वापर केलेला नाह। हे वशेष यातील मुख वा य 

हणजे मझावू, त मला, कु मकुझल, शंख, इ का, मंिजरा अ या कारची वाद वाजवायला याचे 

व श ट कारचे श ण घेणे गरजेचे आहे, व हे श ण फ त आपणास चा यार समूह देवू शकतो। 

कु डयाट म रंग शैल  ची ाचीनता या भासांचा नाटका एवढ च ाचीन व गूढ रा हलेल  आहे इकडे संपूण 

नाटय-जग भासां या नाटकाचे शोध घेत होत व तकडे कु डयाट म शैल त भासांचे नाटक चा यार समूह 

मं दरात नाटक तुत करत होते। ज हा 1912 म ये ट .गणपती शा ी यांनी भासां या नाटकच केरळ 

म ये शोध सु  केला व यांचे ‘ वे म लेज’ हणून भासांची नाटके स द केल , त हा अनेक 

रंगकम ना हे पण ल ात न हते क भासां या नाटकचे वेग-वेगळे अंक चा यार समूह अनेक शतकांपासून 
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केरळ या मं दरात खेळत आहेत। शवाय या रचना कोणा या, कोणी ल ह या असेल या पासून 

चा यार समूह हा अन भ न होता तो फ त परंपरेचा मागे चालत याचे अनुकरण करत होता तेह  

पढयान पढया। असे असून सु दा गणपती शा ी सु दा ‘ वे म लेज’ स द झा यावर यांना या 

वषयी मा हती झाल  हे वशेष।  

कु डयाट म रंगशैल  म ये 20 नाटक खेळ या जातात यापैक  भासांची नाटके या शवाय श तीभ , 

बोधायन,कुलशेखर वमन, ीहष, मह - व म प लव व नलकांत यांचे सु दा नाटक या रंगमंचावर 

तुत के या जातात। याम ये आं गक।वा चक,आहाय,साि वक यांचा पु रेपूर उपयोग होताना दसतो।4  

जर आपण फ त भासां या नाटकाचा वचार केला तर सवात जा त भासंचेच नाटक खेळ या गे याचे 

आपणास दसून येईल कारण एकूण 20 नाटकापैक  भासां या 13 नाटकातील 35 अंक अनेक शतका या 

वारसा ह क घेवून चा यार वग केरळ ची रंगभूमी गाजवताना दसतात। 

ज हा शोधाथ  यांनी या नाटकची व लेषण केले तर ते सव अंक भासां या कोण या न कोण या 

नाटकाचा एक अंक रा हलेला अस याचे यांना दसल।े चा यार नट समूह या अंकाचे मंचन करत होते 

ते सव आपण काढून पा ह यास याचे भासां या नाटकाशी संबंध अस याचे समोर येईल ते खाल ल 

माणे, 

1 तमा नाटकम ् व छ न भषेकनकम,् वलापकम,्  

 तमानाटकम,्अतवैमानकम,् 

 रावणकम, भरतकम् व अ भषेकनकम ्

 हे सात अंक तमा नाटकातील आहेत 

2) अ भषेक नाटकम ् बाल वधम,् हनुम ुतनकम,्तोरणयु दबकम,् 

 समु तारनकम,् माया सतानकम,्  

 प ा भषेकनकम ्हे सहा अंक  

3) त ा योगांधारायण  महासेननकम,् म कम,् अरट नकम,्  

 हे तीन अंक त ा योगांधारायण या  

 नाटकातील आहेत। 

4) व न-वासवद ता  मयनकम,् प था तनकम,् प तूदमनकम,् 

 शैफाल कम,् व नकम् च फलनकम ्,  

 ह व न नाटकातील अंक 

5) चा द त  वसंतसेनाकम ्  हा एक अंक या नाटकातला आहे 

6) अ वमारक  अनोरतनकम,् दुतनकम,् अ भसार कानकम,्  

 पवनकम,्मदम तनकम ् हे अ वमारक  

 नाटकातील अंक 

या शवाय भास यांचे दुतवा य, दूतघटो कच, कणभारम, उ भंगम ्  व म यम यायोग हे पण अंकाचा 

मा यमातून खेळले जातात। 
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भास महाभारत व रामायण यां या एका घटनेवर संपूण नाटक ल हतात, चा यार पण संपूण नाटक 

तुत न-करता एका अंकाला व तारत जातात व अ भनयाचा व तार करतात ह यु ती चा यारांनी जणू 

काह  भासांकडूनच घेतल  असावी असे दसते, 

अनेक भारतीय व वानाने जो मह वपूण भासांची वशेषता रेखां कत केल  ती हणजे ‘नाटयपाठ’ याची 

सं श तता आहे। भास वषयींचे जाणकार अ पूकुट न नायर हणतात क, ‘‘भास अपनी अ भ य ती मी 

अ यंत सं श त और नपे-तुले है । वे उन चीजो के सहारे काह  अ धक कहते हे िज हे कहते नाह  बजाये 

िज हे वो करते है । वे मौन के पुरोधा है, उनका यह मौन अथग भत है।’’5  

ना याशा  त  कमलेश द त पाठ  हणतात क,‘‘भास के नाटक मी सं श त पाठ (minimum text) 
है। आं गक,वा चक,आहाय,व साि वक अ भनय के वारा उसका व तार कारण सहज है। अ भनय का याह 

व तार ‘कु डयाट म’ शैल  मे साफ नजर आता है।’’6 

सं कृत नाटय परंपरा या या मोठया जगतात का लदास, भवभूती,शू क, या सारखे महान नाटककार 

सोडून चा यार नट-वग यांनी भासाचंीच नाटके का नवडल  असेल, याचावर ववेचन करतांना 

अ पूकुट न नायर हणतात क, ‘‘अपने नाटक  म का लदास हम भीनी गंध बखेरता पूर  तरह खला 

हुआ गुलद ता थमाते ह, पर भास हम पुि पत हो सकन ेवाले उस वृ  के सफ बीज देते ह, जो भले ह  

छोटे ह , ले कन ठ क भू म म बोये जाएँ और चौकस माल  ठ क देखभाल करेगा, वे वृ  म प रणत हो 

हम हमेशा के लये गंध और सु ंदरता दान करेगा। का लदास के फूल मुरझा सकते ह, य क वे 

का लदास के हाथ  ह  अपन ेस दय के चरम पर पंहु च ेह, लेक न भास ने जो बीज चा यार  को सौप ह, 

अगर उसे पूरा सहयोग मल,े परव रश  मले और धैय, ववके हो तो प रणाम फल द होता है।’’7 

याव न भास हा ‘कु डयाट म’ शैल  साठ  कती उपयु त होता हे सहज समज यासारखे आहे। मा या 

केरळ येथील अ यास दौयात मा. डॉ.वेणुगोपाल यांचाशी मुलाखत झाल  ते एक यात ‘कु डयाट म’ 

याचे जाणकार आहेत शवाय ती वनतापुरम येथील माग  या कु डयाट म सटर चे मुख आहेत यांनी 

‘कु डयाट म’ यावर नदमेबव या जाग तक संघटने या मदतीने kudiyattam register नावाचे संपूण 

मा हती असलेले पु तक ल हले आहे। 

यांनी सां गतल े क भासांचा नाटकातील योगा मक मू य व नाटकाची सं श तता यामुळे च यार नट-

समूहाला यावर नाटके करणे सोयीचे झाल।े भासानी नाटकात खूप जागा दल  याला सहज वाढवता येणे 

श य आहे। हणूनच चा यार सं दाय एक-एक वष फ त एकच नाटक मं दरात खेळू शकतो ते फ त 

भासां या नाटकामुळेच। यांनी सांगताना हंटले आहे क, केरळ चे अनेक कलावंत अ भनवगु त यां या 

काळात का मीर म ये जाऊन नाटय समजावून घेतांना दसतात शवाय असे अ भनव-भारती या 

थावानेत नमूद आहे असे ते सांगत होते, यामुळे उ तर-भारताचा, द ण भारताशी एक घ न ट संबंध 

होता, व रामायण काळापासून ते आज पयत आपण ते पाहत आहोत, चा यार समूहाकडे या सं हता 

क या आ या हे एक मोठे रह य आहे पण केरळ चे स ाट यां या अनेक कृतीतून व oriental 

manuscript library Kerala येथील काह  अ धकायाचा मते या सं हता राजांनी यांचा कडे आले या 

रंगमडळी कडून आवडले या नाटक लहू न घेतले असाव।े कारण यांना म याळी सं कृती टकवायची होती, 

तसेच यांनी सं कुत नाटके आवजून संर त क न ठेवलेल  आजह  दसत,े व यासाठ  वतःचे मोठे 
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महाल द याचेह  आज आपण ती वंतपुरम येथे पाहतो। तर ह  आजह  याचे पुरावे शोधणे व अ यासाने 

गरजेचे आहे। 

न कष 

आज भासांचे नाटक व ‘कु डयाट म’ ह शैल  एकजीव वाटते ते चा यार समूहाने यात आणलेला 

िजवंतपणा व केरळ येथील सं कृतीची पकड यातून भास व ‘कु डयाट म’ शैल  एकजीव झाल  आहे 

यात वाद नाह । हणूनच ‘कु डयाट म’ या शैल ची वशेषता ह फ त भासंचाच नाटकामुळे आल  असे 

हणणे अ तशयो ती यु त होणार नाह , असे मला वाटत।े 

स दभ थ 

1 संगीत नाटक अकादमी- पेशल इशू  - 111-114 (कू डया म) (पा. . 7) 

2 कु डया म रिज टर - दमेबव । ड। ळप ्   त व तपुरम (पा. . 21) 

3 कु डया म रिज टर - दमेबव । ड। ळप ्   त व तपुरम- तावना 

4 भास का रंगमंच (पा। । 72) 
5 भास का रंगमंच (पा। । 73) 

6 भास का रंगमंच (पा। । 74) 
7 भास का रंगमंच (पा। । 74) 
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