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ഹമ്പി അനുഭവം

(ഭാഗം രണ്ടു് )

സംഗീതം, നൃത്തം, ശില്പകല
പൂർവ്വവിജയനഗരകാലം1

വിജയനഗര നൃത്ത-സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിെന്റ പ്ര�
ത്യക്ഷ െതളിവുകൾ ശില്പങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിലും
സുലഭമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ കർണ്ണാടക സംഗീത�
െമന്നു് െപാതുെവ അറിയെപ്പടുന്ന ശാഖ അതിെന്റ
പരമകാഷ്ഠയിെലത്തുന്നതു് വിജയനഗരത്തിലാണു്.
എന്നാലതിെന്റ ഉത്ഭവം ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും പശ്ചി�
േമന്ത്യയിലും പലയിടങ്ങളിൽ, പല കാലങ്ങളിലാ�
യിട്ടാണു്. വിജയനഗരം-ഹമ്പിയിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നതു്
വിവിധ സംഗീതധാരകളുെട സംേയാജനമാണു്.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കർണ്ണാടകസം�
ഗീതം പ്രായപൂർത്തിൈകവരിക്കുന്നതു് ഹമ്പിയിലാ�
ണു്. ഈ സംഗീതശാഖയുെട േപരുതെന്ന അവ്യ�
ക്തമാണു്, തർക്കവിഷയവും. പലവിധത്തിലുള്ള
സ്വാധീനങ്ങൾ, െകാടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ, കർണ്ണാ�
ടക സംഗീതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ,
അതിെന ശുദ്ധസംഗീതെമേന്നാ ദക്ഷിേണന്ത്യൻ
സംഗീതെമെന്നാെക്ക വിളിക്കുന്നതിൽ പരിമിതിക�
ളുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ, കർണ്ണാട്ടിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി�
യും വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭാരതീയ സംഗീ�
തം തെന്ന. പരസ്പരം സ്വാധീനിച്ചു്, പരിവർത്തിപ്പി�
ച്ചു് നിലെകാള്ളുന്ന രണ്ടു സംഗീതസരണികൾ.

െകാട്ടാരം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന സ്ഥലം.

1. സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സാേങ്കതിക വിവരങ്ങൾക്കു്
വിേക്ടാറിയ േകാേളജ് ചരിത്രവകുപ്പു് മുൻ േമധാവി�
യും ചാലൂക്യചരിത്ര ഗേവഷകനും സംഗീതഞ്ജനുമായ
േഡാ.പി.െക. ശ്രീകുമാറിേനാടു് കടപ്പാടു്.

നമുക്കാദ്യം ശില്പാവിഷ്കാരങ്ങളിെല സംഗീത സാ�
ന്നിദ്ധ്യം എെന്താെക്ക, എവിെടെയാെക്കെയന്നു
േനാക്കാം. നൃത്തം, ഗീതം, വാദ്യം എന്നിവെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ മൗര്യകാല (പൂർവ-െപാതു
വർഷം 321–185) ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണാം. ദക്ഷി�
േണന്ത്യയിൽ, ഭരതമുനിയുെട വിധിക്കനുേരാധ�
മായി, മാതംഗ, സാരംഗേദവ എന്നിവർ ആന്ധ്ര-
ജാതി സംഗീത രൂപകം ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരുന്നതാ�
യി നീലകണ്ഠ ശാസ്ത്രി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്.2 1175-
ൽ കാശ്മീരിൽ ജനിച്ച സാരംഗേദവൻ െഡൽഹി
സുൽത്താന്മാരുെട ആക്രമണെത്തത്തുടർന്നു് െഡ�
ക്കാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച സംഗീേതാപാസക�
നായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തി�
െല—കർണ്ണാട്ടിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും ഉൾെപ്പെട—
ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ സംഗീതരത്നാകരത്തി�
െന്റ കർത്താവാണു് സാരംഗേദവൻ. സംഗീതവും നൃ�
ത്തവും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഏഴു് അദ്ധ്യായങ്ങളാണു്
ഇതിലുള്ളതു്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിെല മദ്ധ്യ�
കാല ൈസദ്ധാന്തികരിൽ ഒരാളായ സാരംഗേദവ�
െന്റ സംഗീതരത്നാകരം ഭരതമുനിയുെട നാട്യശാസ്ത്ര�
ത്തിനു തുല്ല്യമായ കൃതിയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
തെന്റ േശ്രാദ്ധാക്കെള മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പരി�
പാടികൾ േവദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള
കഴിവു് ഗാനരചയിതാവിനുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന നി�
ലപാടായിരുന്നു സാരംഗേദവനുണ്ടായിരുന്നതു്.3
േകാറൽ ഗാനൈശലി മദ്ധ്യകാല ഭക്തി സാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ഭാഗമായിട്ടാണു് ഉരുവെപ്പടുന്നതു്.

2. K. A. N. Sastri, A History of South India, p. 330.

3. Peter Fletcher.

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ േദവഗിരിയിെല രാമചന്ദ്ര�
രായരുെട െകാട്ടാരം ഗായകനായിരുന്ന േഗാപൽ
നായിക് പ്രസിദ്ധ നർത്തകനും വാദ്യസംഗീതജ്ഞ�
നുമായിരുന്നു. 1307-ൽ അലാവുദ്ദിൻ ഖിൽജിയുെട
ആക്രമണത്തിൽ പരാജിതനായ േദവഗിരിയിെല
രാജാവു്, േഗാപാൽ നയിക്കിെന സുൽത്താനു് കാഴ്ച�
െവച്ചു. അമീർ ഖുസ്രുവിെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരം ഖിൽ�
ജിയുെട െകാട്ടരം ഗായകരിൽ ഒരാളായി നിയമിത�
നായ േഗാപാൽ നായിക് ‘നൗഹർ ബനി’ എന്ന
സംഗീതശാഖയുെട ഉപഞ്ജാതാവായി അറിയെപ്പ�
ട്ടു. നായിക്കിെന്റ പിൻഗാമിയായിരുന്ന സുജൻദാസ്
നൗഹർ ആഗ്രയിൽ അക്ബറിെന്റ രാജസദസ്സിൽ
സംഗീതഞ്ജനായിരുന്നു.

േഘാഷയാത്രക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്ന ആന,
മഹാനവമി മണ്ഡപം.

പശ്ചിമചാലൂക്യൻ രാജാവായിരുന്ന േസാേമശ്വരൻ
മൂന്നാമൻ (1127–1138) ആണു് കർണ്ണാടക സംഗീ�
തത്തിെന നിർവ്വചനക്ഷമമായ ഒരു സ്ഥിതിയിെല�
ത്തിച്ചതു്. അേദ്ദഹം രചിച്ച മാനേസാല്ലാസ ഒരു
സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശത്തിെന്റ ൈവപുല്ല്യവും വ്യാ�
പ്തിയുമുള്ള സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമാണു്. തർക്കം, വ്യാകര�
ണം, േജ്യാതിഷം, േജ്യാതിർശ്ശാസ്ത്രം, ൈവദ്യം, വാ�
സ്തുവിദ്യ, ചിത്രകല, സംഗീതം തുടങ്ങി രാജ്യഭരണം
വേരയുള്ള കാര്യങ്ങളുെട ഗഹനതയാണു് ഈ കൃതി�
യുെട ഉള്ളടക്കം. മാനേസാല്ലാസത്തിെന്റ നാലാം
ഭാഗം ‘പ്രേമാദകരണം’ സംഗീതത്തിനും നൃത്തത്തി�
നും മറ്റു വിേനാദങ്ങൾക്കുമായി നീക്കിെവച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഓേരാ ഋതുക്കളിലും ആലപിേക്കണ്ട സംഗീത�
ത്തിനും പ്രേത്യക േവർതിരിവുണ്ടു്. ഉദാഹരണമാ�
യി, ‘ത്രിപദി’ അവതരിപ്പിേക്കണ്ടതു് െകായ്ത്തുകാല�
ത്തും ‘ധവാല’ ആലപിേക്കണ്ടതു് വിവാഹാേഘാ�
ഷത്തിനുമാണു്. ‘ക്ഷഠ്പദി’ അവതരിപ്പിേക്കണ്ടതു്
കഥാകാലേക്ഷപക്കാരാണു്. ‘ചര്യ’ വിഭാഗത്തിെല
പാട്ടുകൾ ധ്യാനത്തിനുള്ളതാണു്. േഹാളി ആേഘാ�
ഷങ്ങൾക്കു് ‘ചച്ചരി,’ ‘മംഗള’ ഇനങ്ങളിലുള്ള പാട്ടുക�
ളാണു്. ഗാനവും ഗീതവും തമ്മിലുള്ള േവർതിരിവും
ഈ കൃതിയിൽ കാണാം.

വിട്ഠല േക്ഷത്രം.

െപാതുവർഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടു വെര നീണ്ട ചാലൂക്യന്മാരുെട ഭരണകാ�
ലത്താണു് സംഗീതത്തിെന്റ ശില്പാവിഷ്കാരം െഡ�
ക്കാനിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതു്. വാതാപി ചാലൂക്യ�
ന്മാരുെട പട്ടടക്കല്ലിലുള്ള േക്ഷത്രസമുച്ചയത്തിൽ
ഗന്ധർവന്മാരുേടയും നർത്തകികളുേടയും അനവധി
ശില്പങ്ങളുണ്ടു്. വാേദ്യാപകരണങ്ങളും ശില്പങ്ങളിൽ
ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നൃത്ത, സംഗീത പരിപാടി�
കൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള രംഗമണ്ഡപം ഇവരുെട
കാലം മുതൽക്കാണു് കണ്ടുതുടങ്ങുന്നതു്. േക്ഷത്ര
നർത്തകികളുെട േപരുകൾ പട്ടടക്കല്ലിെല സംഗ�
േമശ്വര േക്ഷത്രത്തിൽ െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. വിജ�
യാദിത്യെന്റ ലിഖിതങ്ങളിൽ ‘ചലഭി’, ‘െപാലിയ�
ച്ചി’, ‘െഭാദമ്മ’ ‘വിദ്യാശിവ’ തുടങ്ങിയ േപരുകൾ
കാണുന്നു.4 വിജയാദിത്യെന്റ മഹാകൂട സ്തംഭലിഖി�
തത്തിൽ തെന്റ പ്രിയനർത്തകി വിെനാപതിെയ
പരാമർശിച്ചുകാണുന്നു. ശില്പകലയിെലന്നേപാ�
െല ചിത്രകലയിലും സംഗീതജ്ഞരും പാട്ടുകാരും
നർത്തകരും വാദ്യക്കാരും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
ബാദാമിയിെല മൂന്നാം നമ്പർ ഗുഹയിൽ ആസന�
സ്ഥനായ പ്രഭുവും കുറചു കാഴ്ചക്കാരും സന്നിഹി�
തരാണു്. വാദ്യക്കാരും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന
നർത്തകിയും ചിത്രത്തിലുണ്ടു്. അവിേടയുള്ള രണ്ടാ�
മെത്ത പാനലിലും ഇത്തരം രംഗങ്ങളുണ്ടു്. അതിൽ
സന്നിഹിതനായ രാജാവു് കീർത്തിവർമ്മൻ ഒന്നാ�
മൻ ആെണന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പുതുേക്കാട്ടയി�
െല കുടുമിയാമൈല ഗുഹാലിഖിതത്തിൽ രാജാവു്
മേഹന്ദ്രവർമ്മൻ വീണാവാദന നിപുണനാെണന്നു്
പ്രതിപാദ്യമുണ്ടു്. ‘പരിവദിനി’ എന്നാണു് രാജാവി�
െന്റ വീണയുെട േപരു്. ഈ ലിഖിതത്തിൽ സംഗീത
ചിഹ്നങ്ങളുമുണ്ടു്. നായനാന്മാരുെട ഭക്തിഗീതങ്ങൾ
ആലപിച്ചിരുന്നതു് വാേദ്യാപകരണങ്ങളുെട അക�
മ്പടിേയാേടയാണു്. സംഗീത, നർത്തന പരിപാ�
ടികൾക്കായി ഒട്ടനവധി ദാനങ്ങൾ ഈ കാലത്തു്
നൽകെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

4. Sreenivaasa Padiar, (ed.) Inscriptions of the Chalukyaas
of Badami, nos. 197, 198, 199, 200, pp. lxvi–lxvii.

പത്തുമുതൽ പതിനാലം നൂറ്റാണ്ടുവെര കർണ്ണാടക�
ത്തിെന്റ ബഹുഭൂരിഭാഗവും െഹായ്ശല രാജാക്ക�
ന്മാരുെട കീഴിലായിരുന്നുെവങ്കിലും അവർ 1182-
വെര പശ്ചിമചാലൂക്യന്മാരുെട ആജ്ഞാനുവർത്തി�
കളായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, ചാലൂക്യൻ സ്വാ�
ധീനം െഹായ്ശല കലകളിലും പ്രകടമായി. െഹാ�
യ്ശല രാജധാനിയായിരുന്ന ഹാലിബീഡു അവരു�
െട കലയുെട പ്രധാന േകന്ദ്രമായി മാറി. സുകുമാര�
കലകളിൽ സ്ത്രീസാന്നിദ്ധ്യം വളെര പ്രകടമായ കാ�
ലമായിരുന്നു അതു്. െഹായ്ശല രാജ്ഞിമാരായ
മഹാേദവിയും ശന്തളേദവിയും െപാതുേവദികളിൽ
സംഗീതപരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു. നൃത്തദൃശ്യ�
ങ്ങളും സംഗീതദൃശ്യങ്ങളും േബലൂരിെല െചന്നേക�
ശവ േക്ഷത്രത്തിലും ഹാലിബീഡുവിെല െഹായ്ശ�
േലശ്വര േക്ഷത്രത്തിലുമുള്ള നിരവധി പാനലുകളിൽ
െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള വീണ,
പുല്ലാംകുഴൽ ഇടക്ക, േചങ്ങില എന്നീ വാേദ്യാപകര�
ണങ്ങൾ ശില്പങ്ങളിൽ എവിെടയും ദൃശ്യമാണു്.

മൂന്നുചുഴികേളാടുകൂടിയ ആർച്ചുകൾ, േലാട്ടസ് മഹൽ.

വിജയനഗരകാലം
കർണ്ണാടക സംഗീതെമന്നു് െപാതുെവ പറഞ്ഞു�
േപാരുന്ന സംഗീതസരണി പല സ്ഥലികളിൽ,
പല കാലങ്ങളിൽ, ഉരുവെപ്പട്ടവ. അവ പല നീരു�
റവകളായി ഒഴുകിെയത്തി സംഗമിക്കുന്നതു് പതിന�
ഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയനഗരത്തിലാണു്. വിജയ�
നഗരം ഈ സംഗീതധാരയിേലക്കു് കാര്യമായ സം�
ഭാവനെയാന്നും നൽകിയിെല്ലന്നല്ല പറഞ്ഞുവരുന്ന�
തു്. മറിച്ചു്, കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിെന്റ സംേശ്ലഷ�
ണമാണു്, സമ്പൂർണ്ണതയാണു് വിജയനഗരത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്നതു് എന്നുമാത്രം. ഇതു തെന്ന 16, 17
നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണു് പൂർത്തിയാവുന്നതു്. അതും
ആെണഗുണ്ഡി, െപണുെകാണ്ഡ, തഞ്ചാവൂർ, മധുര,
ഇേക്കരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ, വിജയനഗര കാല�
ത്തും, തുടർന്നുള്ള നായകന്മാരുെട കാലത്തും (post
Vijayanagara).

മദമിളകിയ ആന, മഹാനവമി മണ്ഡപം.

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനഘടന
ചിട്ടെപ്പടുത്തുന്നതു് ൈവഷ്ണവ സന്ന്യാസിയായിരു�
ന്ന പുരന്ദരദാസനാണു്. (ഏതാണ്ടു് 1484–1565).
കർണ്ണാടകത്തിെല ഒരു സമ്പന്ന ആഭരണവ്യാ�
പാരിയുെട മകനായി ജനിച്ച അേദ്ദഹം ഭൗതിക
േനട്ടങ്ങെളല്ലാമുേപക്ഷിച്ചു് കൃഷ്ണഭക്തനായി (ഹരി�
ദാസൻ) മാറി. പ്രസിദ്ധ ൈദ്വദൈസദ്ധാന്തികനാ�
യിരുന്ന വ്യാസതീർത്ഥെന്റ ശിക്ഷ്യനായിരുന്നു പുര�
ന്ദരദാസൻ, ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതപഠനത്തിനുേവ�
ണ്ടി സ്വരാവലികളും അലങ്കാരങ്ങളും ചിട്ടെപ്പടുത്തി;
നിരവധി കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചു. ഭാവ, താള, ലയ�
ങ്ങളുെട അത്ഭുതകരമായ സംേയാജനം പുരന്ദരദാ�
സെന ഇതര ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതഞ്ജരിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. നിരർത്ഥകമായ ജാതിസമ്പ്രദാ�
യെത്ത തെന്റ കീർത്തനങ്ങളിലൂെട തുറന്നുകാണി�
ച്ച പുരന്ദരദാസൻ, അബ്രാഹ്മണീക നിലപാടുകൾ
െകാണ്ടു് സമൂഹപരിഷ്കരണരംഗത്തും ശ്രേദ്ധയനാ�
യി മാറി.5 കൂനിയ കരിമ്പിൻതണ്ടിെന്റ മധുരത്തിനു
കൂനുണ്ടാകുേമാ, പലനിറങ്ങളിലുള്ള പശുക്കളുെട
പാലിനു് പല വർണ്ണങ്ങളാകുേമാ എന്ന ആലങ്കാ�
രിക േചാദ്യമാണു് അേദ്ദഹം ജാതിവ്യവസ്ഥെക്കതി�
െര ഉന്നയിച്ചതു്.

5. M. K. V. Narayanan, Lyrical Musings of Indic Culture,
Read Worthy Publications.

സംഗീതശാസ്ത്ര നവരത്നങ്ങൾ
(Musicological Nonet)
സംഗീതസാരമായ ഒമ്പതു് മഹാപ്രബന്ധങ്ങളാ�
ണു് സംഗീതശാസ്ത്ര നവരത്നങ്ങളുേടതായിട്ടുള്ളതു്.
പല കാലങ്ങളിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവ. അവയിൽ വി�
ദ്യാരണ്യെന്റ സംഗീതസാരം പതിനാലാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ രചിയ്ക്കെപ്പട്ടതാണു്. േഗാപാല
തിെപ്പാന്ദ്രയുെട താളദീപിക, കല്ലീനാഥെന്റ സംഗീ�
തകലാനിധി എന്നിവ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടവയാണു്. പതിനഞ്ചാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ ഭണ്ഡാരു വിട്ഠേലശ്വരൻ
െതലുംഗുവിൽ എഴുതിയ സംഗീതരത്നാകര ഭാഷ്യം
ഈ പരമ്പരയിൽ അഞ്ചാമേത്തതും വിട്ഠേലശ്വ�
രെന്റ മകനും കൃഷ്ണേദവരായരുെട സമകാലികനു�
മായ ഭണ്ഡാരു ലക്ഷ്മിനാരായണ 1525 രചിച്ച സം�
ഗീതസൂേര്യാദയ ആറാമേത്തതുമാണു്. താളങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണു് അച്യുതേദവരായരുെട
താളകലാബ്ധി താളകലാവൃദ്ധി. താളങ്ങെളക്കുറിച്ചു�
ള്ള മുൻപഠനങ്ങൾ സംേയാജിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണു്
ഈ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതു്. അഷ്ടവദന
േസാമഭട്ടൻ രചിച്ച സ്വരരാഗസുധാരസത്തിെന്റ
ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രെമ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഈ പര�
മ്പരയിൽ അവസാനേത്തതും എന്നാൽ സാരാംശം�
െകാണ്ടു് പ്രൗഢവുമാണു് രാമമാത്യെന്റ സ്വരേമളക�
ലാനിധി (ഏ 1550). രാജസദസ്സിെല ഗാനരചയി�
താവു കൂടിയായിരുന്നു രാമമാത്യൻ. ആധുനിക സം�
ഗീത വ്യവഹാരങ്ങേളാടു് ഏെറ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന
ഈ പ്രബന്ധം മുൻകാല താളസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നി�
ന്നു് വ്യതിരിക്തമായി നിലെകാള്ളുന്നു. മുഖ്യമായും
രാഗങ്ങെളക്കുറിച്ചണു് പ്രബന്ധത്തിെല പ്രതിപാദ്യ�
െമങ്കിലും പ്രാരംഭെമന്നനിലയിൽ േമളങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചും പരാമർശമുണ്ടു്. രാഗങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ
സിദ്ധാന്തങ്ങെള േക്രാഡീകരിക്കുകയും നവീകരിക്കു�
കയും അവെയ യുക്ത്യാനുസൃതവും പ്രേയാഗക്ഷമവു�
മാക്കിയതു് രാമമാത്യനാണു്. േമളകർത്താസംഗീത�
ത്തിനു് അടിസ്ഥനമിടുന്നതും രാമമാത്യനാണു്.

വിേദശ കുതിര പരിശീലകൻ, മഹാനവമിമണ്ഡപം.

വസേന്താത്സവാേഘാഷങ്ങൾ6

വിജയനഗരത്തിെല പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലും നൃ�
ത്ത, സംഗീതപരിപാടികൾ അരേങ്ങറുക പതിവാ�
യിരുന്നു. വസേന്താത്സവമാണു് അതിേലറ്റവും പ്ര�
ധാനം.7 ൈചത്രമാസത്തിലാണു് വസേന്താത്സവം
നടന്നിരുന്നതു് (ഏപ്രിൽ /െമയ് ). വിജയനഗരകാ�
ലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന അേഹാബലെന്റ വിരൂപാക്ഷ
വസേന്താത്സവ ചമ്പുവിൽ വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്ര�
ത്തിൽ നടക്കുന്ന ആേഘാഷങ്ങെളക്കുറിച്ചു് വിവരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്.8 മദേനാത്സവെമന്നും ഈ ആേഘാഷമ�
റിയെപ്പടുന്നു. മദനനും പത്നി രതിയും അടങ്ങുന്ന ശി�
ല്പ പാനലുകൾ വിട്ഠല േക്ഷത്രത്തിലും മഹാനവമി
മണ്ഡപത്തിലും കാണെപ്പടുന്നു. ശില്പങ്ങളിലും സാ�
ഹിത്യത്തിലുമുള്ള നൃത്ത /സംഗീത പ്രതിനിധാനം
ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ൈശലീമാറ്റങ്ങൾ പ്ര�
കടമാക്കുന്നു. ഇതിേലറ്റവും പ്രധാനം പരമ്പരാഗത
‘മാർഗി’ ൈശലിയിൽ നിന്നും പ്രാേദശിക ‘േദശി’
ൈശലിയിേലക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റമാണു്.9 ഇതിനനുസൃ�
തമായി പ്രാേദശിക നൃത്ത /സംഗീത ഭാഷാേകാഡു�
കൾ വികസിപ്പിച്ചു. സമൂഹനൃത്തങ്ങൾക്കീകാലത്തു്
പ്രചാരേമറുന്നുണ്ടു്. ഇതിനനുസൃതമായി നൃത്ത വിദ്യ�
യിലും (േകാറിേയാഗ്രാഫി) വ്യത്യാസങ്ങളുടെലടുത്തു.
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാകതീയ ൈസന്യാധി�
പൻ ജയേസനാപതി രചിച്ചെതന്നു കരുതെപ്പടുന്ന
നൃത്തരത്നാവലി വസേന്താത്സവ നടന ൈശലി�
െയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമാണു്. വസ�
േന്താത്സവ ൈവകാരികസ്ഥിതിക്കനുസൃതമായി
‘ചരാചരപ്രബന്ധം’ േദശിസുധാരാഗത്തിൽ ആല�
പിച്ചാണു് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതു്. ‘േദശി’ ൈശ�
ലിയിലുള്ള ഒരു നൃത്തരൂപമാണു് നാട്യരസകം. െച�
റുപ്പക്കാരായ നർത്തകികൾ ഉന്മത്താവസ്ഥാരസം
ഭാവത്തിലും ചുവടുകളിലും പ്രകടമാക്കിെക്കാണ്ടാ�
ണു് നർത്തനം പുേരാഗമിക്കുന്നതു്. ദണ്ഡകരസ
ൈശലിെയന്നു പറയുന്നതു് ദണ്ഡുകൾ ഉപേയാഗിച്ചു�
ള്ള നൃത്തത്തിനാണു്.

6. For the details of Vasntothsava, I have extensively
borrowed from Padmini Seshadri and Dr. Choodamani
Nandagopal, ‘Vasnthotsava—Dances of the Spring
Festival in Vijayanagar Times’, IOSR Journal of
Humanities and Social Sciences, Volume 20, Issue 9,
Ver. IV, (Sep. 2015) pp. 47–51.

7. ജംബാവതി കല്ല്യാണ എന്ന സംസ്കൃതനാടകം എല്ലാ�
വർഷവും ഈ സമയത്തു് അരേങ്ങറിയിരുന്നു. കൃഷ്ണേദ�
വരായയർ രചിച്ചതാണു് ഈ നാടകെമന്നു കരുതെപ്പ�
ടുന്നു.

8. Leone. M Anderson, Vasnthotsava: The Spring
Festival of India, cited in Padmini Seshadri et al.,
p. 175.

9. പരമ്പാരഗത നൃത്തസമ്പ്രദായം മാർഗി എന്നറിയെപ്പടു�
ന്നു. മാർഗിയിൽ തെന്ന രണ്ടു വകേഭദങ്ങൾ: നിബദ്ധം
അനിബദ്ധം. നിബദ്ധം നിയന്ത്രിതവും അനിബദ്ധം കൂ�
ടുതൽ അയവുള്ളതുമാണു്. ഇതിൽ അനിബദ്ധൈശലി�
യാണു് േദശി നൃത്ത, സംഗീത ശാഖകൾക്കു് വഴിതുറക്കു�
ന്നതു്. വിശദാംശങ്ങൾക്കു് കാണുക, േഡാ.വി.എസ്.
ശർമ്മ, ബ്രഹേദശ്ശി മാതംഗമുനി, േകരള സംഗീത നാ�
ടക അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ, 2009, പു. 17–18.

േകാലാട്ടം, വിട്ഠല.

വസേന്താത്സവം വിജയനഗരശില്പങ്ങളിൽ എപ്ര�
കാരം പ്രതിനിധാനം െചയ്യെപ്പടുന്നുെവന്നു േനാ�
ക്കാം. വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രേമലാപ്പിൽ ദണ്ഡകാര
ശാഖാക്രമത്തിലുള്ള നൃത്തരംഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കൃഷ്ണേക്ഷത്രത്തിെന്റ രംഗമണ്ഡപത്തിലുള്ള വൃത്താ�
കൃതിയിലുള്ള പാനലിലും ‘േകാലാട’10 സമ്പ്രദാ�
യത്തിലുള്ള സമൂഹനൃത്താവിഷ്കാരമുണ്ടു്. ഹസാർ�
രാമ േക്ഷത്രത്തിെന്റ കിഴക്കുഭാഗെത്ത പുറംചുമരിൽ
േകാലാട, വസേന്താത്സവ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള
നൃത്താവിഷ്കാരത്തിെന്റ പാനലുകളുണ്ടു്. ചടുലേവഗ�
ത്തിൽ ചുവടുകൾമാറ്റുന്ന രീതിയാണു് ശില്പങ്ങളിൽ
പ്രകടമാവുന്നതു്. നർത്തകിമാരുെട ൈകവശമുള്ള
േകാലുകൾ (ദണ്ഡുകൾ) വളെര പ്രകടമായി ഈ
ശില്പങ്ങളിൽ കാണാം. േക്ഷത്രത്തിെന്റ വടക്കു ഭാ�
ഗെത്ത ചുമരിൽ േഹാളിയാേഘാഷങ്ങൾക്കു് െച�
റിയ പാത്രങ്ങളിൽ വർണ്ണക്കൂട്ടുകൾ ഒരുക്കുന്നതും
അവർക്കിരുവശവുമായി വാദ്യക്കാർ കുഴലൂതുന്നതു�
മായ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടു്. പൂേന്താട്ട പശ്ചാത്തലമാണു്
ഈ പാനലിനുള്ളതു്. മഹാനവമി ഡിബ്ബയിെല
(മണ്ഡപം) പാനലുകളിലും വസേന്താത്സവ ശില്പ�
ങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യം കാണുന്ന പാനലിൽ നർത്തകർ
കുങ്കുമ വർണ്ണം ചാലിക്കുന്നതും അേന്യാന്ന്യം െതറി�
പ്പിക്കുന്നതുമായ േഹാളി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. മന്മ�
ഥേനയും രതിേയയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു് ഓേരാേരാ
നർത്തകർ മലരമ്പും കയ്യിേലന്തി പ്രണയവസന്ത�
ത്തിെന്റ വരവറിയിച്ചു് നിൽക്കുന്നു. േഹാളിെയ പ്ര�
തിനിധാനം െചയ്യുന്ന േവേറയും പാനലുകൾ ഈ
േക്ഷത്രത്തിലുണ്ടു്. മെറ്റാരു പാനലിൽ ഒരു നർത്ത�
കെന്റ ഇരുവശത്തും ഒേരാ കന്യകമാർ വ്യത്യസ്ഥ
ശരീരഭാഷയിൽ നിൽക്കുന്നു. വലതു ഭാഗത്തുള്ള
കന്യക വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. ഇെതാരുപേക്ഷ, രതിയും മന്മഥനുമായിരിക്കാം.
വിട്ഠല േക്ഷത്രപാനലുകളിലും വസേന്താത്സവ ശി�
ല്പങ്ങൾ കാണെപ്പടുന്നു. നൃത്തമണ്ഡപത്തിൽ ദണ്ഡ�
കരസം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടതു ൈകയ്യിൽ തു�
ണികളും പൂക്കളും കഠാരകളും ഝടുതിയിൽ കറങ്ങു�
ന്ന ചക്രങ്ങളും, വലതുൈകയ്യിൽ ദണ്ഡുകളും പിടിച്ചു്
നർത്തനനിർണ്ണയ പ്രബന്ധത്തിെല വിധിപ്രകാര�
മുള്ള നൃത്തദൃശ്യമാണു് ഈ പാനലിലുള്ളതു്. േക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്തു് അധിഷ്ഠാനത്തിൽ രതി-
മന്മഥ പാനൽ െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യത്തിൽ
മന്മഥൻ അമ്പും രതി ചക്രവുമായി തത്തയുെട പുറ�
ത്തു് സവാരിെചയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള പാനലിൽ, കുളി�
െത്താട്ടിയിെല വർണ്ണജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
ഒരാണിേനയും ഇരുവശത്തുമായി രണ്ടു സ്ത്രീകേളയും
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് സമകാലിക ഹമ്പിയിെല
േഹാളിയാേഘാഷത്തിെന്റ ചിത്രീകരണമാണു്.

10. കർണ്ണാടകത്തിെല പരമ്പരാഗത സമൂഹ നൃത്തമാണു്,
േകാലട. േകാലുകൾ ഉപേയാഗിച്ചു് നർത്തകർ ഓേരാ
േജാഡികളായി തിരിഞ്ഞു് ചടുല േവഗത്തിൽ സംയുക്ത�
മായി നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പെങ്ക�
ടുക്കുന്ന ഈ സമൂഹനടനത്തിൽ ബഹുവർണ്ണ ദണ്ഡു�
കൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്കു് േഡാ. ശ്രീകുമാ�
റിേനാടു് കടപ്പാടു്.

ചരിത്ര ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിെല ഹമ്പി

േവട്ടദൃശ്യങ്ങൾ, മഹാനവമി മണ്ഡപം.

1565-െല തളിേക്കാട്ട യുദ്ധത്തിൽ വിജയനഗരം
പരാജയെപ്പട്ടതിെനത്തുടർന്നു് െഡക്കാനിസുൽ�
ത്താന്മാരുെട സംയുക്ത ൈസന്യം ഹമ്പിയിൽ പ്ര�
േവശിക്കുകയും മാസങ്ങേളാളം നീണ്ട െകാള്ളയും
െകാള്ളിെവപ്പും നടത്തുകയും കാലാന്തരത്തിൽ പ്ര�
സ്തുത നഗരം ഉേപഷിക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത കാര്യം
േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചതാണേല്ലാ. വിജയനഗരെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് പിൽക്കാലെത്തഴുതെപ്പട്ട ചരിത്രങ്ങൾ പല�
തിലും, േബാധപൂർവ്വവും അല്ലാത്തതുമായ, വർഗ്ഗീയ
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇടംപിടിച്ചതായി കാണാം. ബ്രി�
ട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരാണു് വിജയനഗരത്തിെന്റ
തകർച്ചെയ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഏറ്റുമുട്ടലിെന്റ പരിണത
ഫലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു തുടക്കമിട്ടതു്.11
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അനുവർത്തിച്ചുേപാന്ന
‘ഡിൈവഡ് ആൻഡ് റൂൾ’ നയത്തിനനുേരാധമായി
ചരിത്രനിർമ്മിതിയിലും ഈ കുതന്ത്രം പ്രേയാഗിക്ക�
െപ്പട്ടു. െതളിവുകളുെട െതാലിപ്പുറെമ മാത്രം കേണ്ണാ�
ടിക്കുന്നവർക്കും ഹിന്ദുേദശീയതയുേടയും ഹിന്ദുത്വ�
വാദത്തിേന്റയും വക്താക്കൾക്കും ഇതു് ഹിതകര�
മായ വ്യാഖ്യാനമായി. എെന്തന്നാൽ, യുദ്ധാനന്തരം
െഡക്കാനിസുൽത്താന്മാരുെട സംയുക്തൈസന്യം
ഹമ്പിയിൽ മാസങ്ങേളാളം അവരുെട വിജയമാ�
േഘാഷിച്ചു; െകാള്ളയും െകാള്ളിെവപ്പും തുടർന്നു.
സമകാലീന ഇന്ത്യയിെല പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു
സാമ്രാജ്യം അങ്ങെന നിലംപരിശായി. വർഗ്ഗീയ�
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു് തഴച്ചുവളരുവാൻ വളക്കൂറുള്ള
മണ്ണായി മാറുകയായിരുന്നു വിജയനഗരം.

11. Robert Sewel, A Forgotten Empire, Vijayanagar.

ഹമ്പി മാർക്കറ്റ്.

ഈ വാദെത്ത തള്ളുകേയാ െകാള്ളുകേയാ െച�
യ്യുന്നതിനു മുൻപു് അതിെന്റ നിജസ്ഥിതികൂടി പരി�
േശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. പ്രത്യക്ഷ െതളിവുകെളന്താ�
ണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് ആദ്യം പരിേശാധിക്കാം.
ഹമ്പിയിൽ കാണുന്ന വാസ്തുൈശലിയും ശില്പദൃശ്യ�
ങ്ങളും സ്വയം സംസാരിക്കുന്ന െതളിവുകളാണേല്ലാ.
േലാട്ടസ് മഹലും സ്നാനസമുച്ചയവും ആനെക്കാട്ടി�
ലും നിരീക്ഷണേഗാപുരങ്ങളുെമല്ലാം െഡക്കാനി
സുൽത്താൻൈശലി പ്രകടമാക്കുന്ന നിർമ്മിതിക�
ളാണു്. ഡക്കാൻ സുൽത്താേനറ്റിെന്റ വിവിധഭാഗ�
ങ്ങളിൽനിന്നു് വന്ന വിദഗ്ധെതാഴിലാളികൾ ഒേട്ട�
െറക്കാലം ഹമ്പിയിൽ താമസിച്ചാണു് ഈ മന്ദിര�
ങ്ങെളല്ലാം പണിതിട്ടുള്ളതു്. അതുേപാെലത്തെന്ന,
വിജയനഗരൈശലിയിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ ബി�
ജാപ്പൂർ, െഗാൽെക്കാണ്ട തുടങ്ങിയ സുൽത്താൻ
രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം. ഇതു് വിജയനഗരവും െഡ�
ക്കാൻ സുൽത്താെനറ്റും തമ്മിൽ നിലനിന്നുേപാ�
ന്ന സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിെന്റ, ൈമത്രിയുെട,
അനിേഷദ്ധ്യമായ െതളിവാണു്. അല്ലാെത, രണ്ടു
മതസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുെണ്ടന്നു് ആേരാപിക്കെപ്പടു�
ന്ന സ്പർദ്ധയല്ല. ഹമ്പിയിെല റിലീഫ് ശില്പങ്ങളിൽ
ഒട്ടനവധി മുസ്ലീം കുതിരക്കച്ചവടക്കാെര കാണാം.
വിജയനഗരത്തിെന്റ ൈസനികവും ൈസനിേക�
തരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കുതിരകെള അറ�
ബിനാടുകളിൽ നിന്നു് െകാണ്ടുവന്നിരുന്നതു് മുസ്ലീം
സേഹാദരന്മാരാണു്. ഹമ്പിയിെല മുസ്ലിം പള്ളിക�
ളുെട സാന്നിദ്ധ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രേദ്ധയമാ�
ണു്. മുസ്ലീം അംഗരക്ഷകരും ഹമ്പിയിെല റിലീഫ്
പാനലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഇന്ത്യയിൽ�
നിന്നും വിേദശങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങെള വി�
ജയനഗര ൈസന്യത്തിലും മറ്റുേദ്യാഗങ്ങളിലും നി�
േയാഗിച്ചിരുന്നുെവന്നു് അബ്ദുൾ റസാഖിെന്റ വിവ�
രണങ്ങളിൽ നിന്നുമറിയാം. മുൻപു് പരാമർശിച്ച,
േദവരായൻ രണ്ടാമൻ തെന്റ സിംഹാസനത്തിനു
പിന്നിൽ വിശുദ്ധഖുറാെന്റ ഒരു പ്രതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന�
തായി റസാഖ് പറയുന്നുണ്ടു്. മുസ്ലീം ഓഫിസർമാരു�
െട സത്യപ്രതിജ്ഞ രാജാവിനു് േനരിട്ടു നടത്താൻ
േവണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം െചയ്തിരുന്നതെത്ര.
ഈ രാജാവു് സ്വയം വിേശഷിപ്പിച്ചിരുന്നതു് ‘ഹി�
ന്ദുക്കൾക്കിടയിെല സുൽത്താൻ’ എന്നാെണന്നും
പറയെപ്പടുന്നു.12

12. Cited in Fritz and Michell.

നൃത്തംെവക്കുന്ന രണ്ടു തുർക്കികൾ.

വിജയനഗരം-ഹമ്പിയിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളു�
െട െതളിവുകൾ പുരാവസ്തുവിസ്തൃതിയിൽ തെന്ന
പ്രകടമാണു്. തകർന്ന മന്ദിരങ്ങൾ, േക്ഷത്രങ്ങൾ,
ശിരേച്ഛദം െചയ്യെപ്പട്ട ശില്പങ്ങൾ—എങ്ങും തകർച്ച�
യുെട ദൃശ്യവ്യാപ്തി. പേക്ഷ, നാം അഭിമുഖീകരിേക്ക�
ണ്ട േചാദ്യം ഇെതങ്ങെന സംഭവിച്ചു എന്നതാണു്.
ഹമ്പിയിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ മുൻ�
കൂട്ടിയുള്ള ആസൂത്രണേമാ വർഗ്ഗീയ അജണ്ടേയാ
ഉണ്ടായിരുന്നുേവാ? അേതാ ഇെതല്ലാം ശത്രുയിട�
ങ്ങളിൽ വിജയികൾ നടത്തുന്ന പതിവു േതർവാഴ്ച
മാത്രേമാ? വിജയനഗര-സുൽത്തേനറ്റ് ജനതകൾ
തമ്മിൽ വർഗ്ഗീയ സ്പർദ്ധകെളാന്നും നിലനിന്നിരു�
ന്നിെല്ലന്നു് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ൈക�
മാറ്റവും വാണിജ്യബന്ധങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു് പരസ്പരവിരുദ്ധ താല്പര്യ�
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നതു് സ്വാഭാവികമാണേല്ലാ.
െഡക്കാനിൽ, തുംഗഭദ്രേയാടു് േചർന്നുള്ള, ൈറച്ചൂർ
െദാവാബിെല കാർഷികസമ്പത്തിെന്റ നിയന്ത്രണ�
ത്തിനായി ഇരുകൂട്ടരും മത്സരിച്ചിരുന്നു, കലഹിച്ചിരു�
ന്നു. ഇതിെന്റ മൂർദ്ധന്യത്തിലാണു് തളിേക്കാട്ട യുദ്ധം
വിജയനഗരത്തിെന്റ അജയ്യപ്രയാണത്തിനു വിരാ�
മമിടുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ, വിജയനഗരവും ബാ�
ഹ്മിനി സുൽത്താന്മാരും തമ്മിലുള്ള ൈവര്യത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു.
മതാധിഷ്ഠിത കലഹങ്ങൾ ഉടെലടുക്കുന്നതു് മതാ�
ത്മക ഭരണകൂടങ്ങളിേലാ അെല്ലങ്കിൽ മതാത്മക
േദശീയതയിേലാ ആണു്. വിജയനഗരം അതിനു
വളക്കൂറുള്ള ഇടമായിരുന്നില്ല.

ഹസാർരാമേക്ഷത്രം, മുൻവശം.

വിജയനഗരത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച േക്ഷ�
ത്രേകന്ദ്രിത ആക്രമണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പുതു വ്യാഖ്യാ�
നങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ശ്രേദ്ധ�
യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം വിജനഗരത്തിെല ൈവ�
ഷ്ണവ-ൈശവ സംഘർഷങ്ങളിേലക്കു് വിരൽചൂണ്ടു�
ന്നു. വിജയനഗരത്തിനു വളെര മുൻപുതെന്ന വീര�
ൈശവ പ്രസ്ഥാനത്തിനു ശക്തമായ േവേരാട്ടമുള്ള
ഭൂമികയായിരുന്നു വടക്കൻ കർണ്ണാടകം. ചാലൂക്യ�
ന്മാരുെട കാലം മുതൽെക്ക ഇവർ ദക്ഷിേണന്ത്യൻ
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെല പ്രബലശക്തിയായിത്തീർ�
ന്നു. ഹമ്പിയിെല െതളിവുകളിേലയ്ക്കു വന്നാൽ, നാം
കാണുന്നതു് എല്ലാ വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളും തകർക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു്. വിഷ്ണുവിഗ്രഹങ്ങൾ അപ്രത്യ�
ക്ഷമാവുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ തകർക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്തിരിക്കുന്നു. വാളുപേയാഗിച്ചു് ശിരേച്ഛദം െച�
യ്ത വിഗ്രഹങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നു് കെണ്ടടു�
ത്തിട്ടുണ്ടു്. ആരായിരിയ്ക്കാം ഇതിനുത്തരവാദികൾ?
െഡക്കാൻ സുൽത്താന്മാരുെട സംയുക്ത ൈസന്യം
ഹമ്പിയിൽ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളുെട പട്ടികയി�
ലാണു് ഇതും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, ഉത്തര�
മില്ലാത്ത േചാദ്യങ്ങൾ പിെന്നയും ബാക്കിയാവുന്നു.
ഉദാഹരണമായി, എന്തുെകാണ്ടു് വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങൾ
മാത്രം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു? വിജയനഗര രാജാക്ക�
ന്മാരുെട കുലേക്ഷത്രമായ വിരൂപാക്ഷ (ശിവൻ)
േക്ഷത്രം മാത്രം യാെതാരു പരിക്കുകളുമില്ലാെത,
തുടർപൂജയുള്ള, ഒേരഒരു േക്ഷത്രമായി, എങ്ങിെന
നിലെകാണ്ടു? സുൽത്താൻ ൈസന്യത്തിനുേണ്ടാ
ശിവനും വിഷ്ണുവും! അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ, ഇതി�
നു പിന്നിൽ മേറ്റേതാ േപ്രരകഘടകമുെണ്ടന്നു വരു�
ന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് വീരൈശവരുെട
പങ്കിെനക്കുറിച്ചുള്ള േചാദ്യങ്ങൾക്കു് പ്രസക്തിേയ�
റുന്നതു്. ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സമചിത്തതേയാെട,
വസ്തുനിഷ്ഠമായി, ഇനിയും പഠിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
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 ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിെല െപരിേഞ്ചരി സ്വ�
േദശി. തൃശ്ശൂർ േകരളവർമ്മ േകാേള�
ജിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദവും
െപ്രാഫ.എം.ജി.എസ്സ്. അദ്ധ്യക്ഷനാ�

യിരുന്ന േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല ചരിത്രവിഭാ�
ഗത്തിൽ നിന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും. 1975 മുതൽ
ചരിത്രാദ്ധ്യാപകൻ, െപ്രാഫസർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നി�
നിലകളിൽ വിവിധ സർക്കാർ കലാലയങ്ങളിൽ പ്രവർ�
ത്തിച്ചു. 2007-ൽ പട്ടാമ്പി ഗവെണ്മന്റ് സംസ്കൃത േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ചു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. േദശചരിത്രം
2. സമ്പത്തും അധികാരവും

Edited works

1. History and Theory

2. State and Society in Pre-modern South India
(edited jointly with R. Champakalakshmi and
Kesavan Veluthat)

കൂടാെത സമാഹരിക്കാത്ത കുറച്ചു േലഖനങ്ങളും.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
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