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Ramachandra Pulavar és családja

Ramachandra Pulavar szarvasbőrből készült bábjaival
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Sreedevi*: Kérem, adjon egy rövid történeti átte-
kintést a tolpava koothu eredetéről!
Ramachandra Pulavar: A tolpava koothu avagy
árnyjáték a világ legrégebbi művészeti formája.
A világ kezdetén az első ember a napfényben állva
felfedezte, hogy végtagjai mozdíthatóak, és elkezdett
táncolni. A táncoló kezei, lábai által vetett árnyak ve-
zettek az árnyjáték kialakulásához. A bábjátékok a vi-
déki kultúra és műveltség fejlesztésének alapvető
forrásai voltak Ázsia és Európa országaiban egyaránt.
Négy bábtípust külön böztetünk meg – kesztyűs, ma-
rionett, pálcás és árnybáb –, melyek közül a legfon-
tosabbak az árnybábok.  Ezek a világon bárhol
megtalálhatók. (Az ókorban is.) Elődeink, a Saiva Vel-
lalansz közösség tagjai  Siva2 hívei voltak és egyben
prédikátorok is. Kezdetben az árnyjátékok a helyi
törzsfőnökökről és királyokról szóltak. Őseink prédi-
kátorok is voltak, akik a vallási beszédeket tartották
a templomokban. A legenda szerint az első tolpava
koothut Káli istennő kérésére adták elő, aki egy ha-
talmas démonnal folytatott küzdelme miatt lemaradt
a tízfejű démonkirály, Rávana3 és Ráma4 herceg ösz-
szecsapásáról, amiről a csata után mindenki beszélt,
az ő győzelmének hírét is elhalványítva. Ezt roppant
módon sajnálta, és bánatát látva apja, Siva meg-
ígérte neki, ha Keralába teszi át a székhelyét, akkor

bábjáték formájában megnézheti az elmulasztott
összecsapást. Az istennő engedelmeskedett Sivának
és Keralában telepedett le. A tolpava koothu-játék egy
tamil eposz, a Kamba Rámájana szövegére épül. Úgy
tartják, hogy az eposzt maga Siva írta, aki egy Kamba
nevű költő képében született újjá. Kamba a Csola pa-
lota udvari költője és egyben egy Kalingarajan nevű
földbirtokos intézője volt. A király megparancsolta
Kambának és költőtársának, Ottakuthunak, hogy
jegyezzék le Ráma herceg történetét és adják elő
neki egy hónap múlva, különben a fejüket veszi. Míg
Ottakuthu lelkesen vetette bele magát az írásba,
Kamba inkább a teheneket legeltette a birtokon. Bár
folyton Rámáról szóló énekeket énekelt, egyet sem
jegyzett le. Közelgett az előadás napja. Kamba a ki-
tűzött nap előtti estén lefeküdt Szaraszvati5 istennő
temploma előtt és elaludt. Másnap, mikor felkelt, két-
ségbeesetten felkiáltott: „Istenem, reggel van! Most
mitévő legyek?” Ekkor meghallott egy hangot, amely
a templomból jött feléje. „Én mindent leírtam,
Kamba.” Maga Szaraszvati istennő szólt hozzá, és
átnyújtott neki egy pálmalevelekre írt könyvet.
Ez a Kamba Rámájana, mely 12126 slókából6 áll.
Családom ősei Kambához hasonlóan a Siva híveit
tömörítő Saiva Vellalansz közösséghez tartoztak, és
mind kiváló prédikátorok voltak. A tolpava koothu

Sreedevi D.

BESZÉLGETÉS  A  TOLPAVA  KOOTHURÓL  
RAMACHANDRA  PULAVARRAL 1

* Sreedevi D.: a Jawaharlal Nehru University PHD-hallgatója. Főbb érdeklődési területe: irodalmi és kritikai elmélet, vizuális
és színházi kultúra. https://www.sahapedia.org/tolpavakoothu 

1 Ramachandra Pulavar (1960) a dél-indiai Keralában működő tolpava koothu (tol: bőr, pava: figura, koothu: tánc vagy
játék) elnevezésű, ötszáz éve működő tradicionális bábjáték legújabb kori művelője, az azonos nevű bábszínház vezetője
és tanára. A színház elnevezése több változatban ismeretes: tolpava koothu, tholpava koothu, illetve egybeírva, tolpava-
koothu, az angol átírás szerint pedig tholpavakoothu. Tamil nyelven játszanak.  Tapasztalt játékos, előadó és tanár.
2016-ban megkapta a Sangeet Natak akadémiai díjat. (Magyar átírásban: Ramacsandra Pulavar)

2 Siva: a „pusztító”. A Trimurti, a hindu isteni szentháromság egyik alakja. Bikán lovagolva, négy karral ábrázolják.
3 Rávana: a gonosz szellemek tízfejű fejedelme. 
4 Ráma vagy Rámacsandra: a holdhoz hasonló Ráma. Legendás hős, Visnu egyik megtestesülése.
5 Szaraszvati: Brahman felesége. A bölcsesség, a zene, az ékesszólás, a termékenység, a tudományok istennője. Az írás meg-

alkotója. Brahman az aranytojásból született ősisten, maga a teremtő. Három fejjel, Sivával és Visnuval együtt ábrázolják.
6 Slóka (shloka): szanszkrit versforma. Két rímtelen időmértékes sorból álló versszak, soronként 16 szótaggal.
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hagyománya a családom körében egy évszázadok-
kal ezelőtt élt ősömhöz, Csinna Tampi Pulavarhoz7

köthető, aki udvari költő volt és isteni sugallatra báb-
játékkal előadható versekbe szedte a történetet.
A Kamba Rámájana minden tíz slókájából kiválasz-
tott hármat, így született meg a 3126 slókából álló
szöveg. Ezt a kivonatot nevezik Adalpattu pavakoot-
hunak8, amely a Ramavataram és a Pattabhishekam
közötti történeteket foglalja magába. A bábjáték ere-
deti neve nem ’tolpava koothu’ volt, hanem ’olapava
koothu’, mert a bábok olából, vagyis pálmafa-levél-
ből készültek. A játékban egyaránt helyet kapott
az irodalom, a zene, és a társadalom minden réte-
gének szórakozást tudott nyújtani. Nyelve a klasszi-
kus tamil volt, melyet akkoriban mindenki értett.
Régebben Palakka tartomány teljes területén játszot-
ták a tolpava koothut, sőt Trissur és Malpurram tar-
tományok egyes részeinek 105 templomában is
látható volt. Manapság decembertől június 10-ig,
az éves fesztiválok részeként tartanak előadásokat,
közel 87 Devi9 templomban.
– S: Napjainkban hány éjszakán át tart egy elő-
adás? Melyek a történet kiválasztásának kritériumai
és ebben mennyire játszanak döntő szerepet
az előadás helyszínéül szolgáló templomok?
R. P.: Az előadások 7, 14 vagy 21 éjszakán át tarta-
nak az adott templom anyagi helyzetétől függően.
Egy tolpava koothu előadás lebonyolítása tekinté-
lyes összeget igényel, hiszen a zenészek, a temp-
lomi orákulum (velichapaddu) és az előadást kísérő
ünnepségek mind pénzbe kerülnek. Ezen felül
egyes templomok még kalampattu előadást is
szerveznek. A kevésbé tehetős templomokban
7 éjszakás előadásokat tartanak. Ezek Szetubad-
han történetével kezdődnek és a hetedik éjszakán,
Pattabhishekam történetével érnek véget. A jobb

módú templomok már 14 éjszakás előadásokat
tudnak szervezni, melyek Pancsavati történetével
kezdődnek. A 21 éjszakás előadást csak az igazán
tehetős templomok engedhetik meg maguknak,
melynek során a teljes történet, mind a 3126 slóka
elhangzik. A mi templomunk, az Ajrankavu minden
évben 21 éjszakás előadásokat szervez, és társu-
latunk, a Kavalappara (vagy Koonathara) minden
évben fellép. 
A következő társulatok játszanak tolpava koothu
előadást: Mathoor, Puthoor, Kavalappara és Kutha-
noor. Nemrég néhányan elhagyták társulatunkat és
új együttest alapítottak Palappuram néven. Az elő-
adókat pulavarnak hívják, ami tudóst jelent. Egykor
fontos szerepet töltöttek be a falusi emberek intel-
lektuális fejlődésében.
– S: Tehát az előadni kívánt történeteket nem
a társulat választja meg, hanem a templomok
anyagi helyzete dönti el?
R. P.: Igen, teljes mértékben. Az embereknek napjaink-
ban ugyan van pénzük, de nincs szellemi-lelki béké-
jük. Ezért készek arra, hogy szponzorálják a temp lomi
játékokat abban a hitben, hogy az istennőnek tett fel-
ajánlások békét és sikert hoznak nekik. Amikor
a templomi szentélyben imádkozunk, akkor minden
gondolatunkat egy bizonyos istenre-istennőre irányít-
juk. Azonban a koothumaadamban, vagyis a színház-
ban, egyszerre négy-öt istenség is jelen van:
Ganesha10, Ráma, Sita vagy Lakshim, és az istennőt
jelképező lámpa. A templomban a pap mantrákat11

mormol, a pulavar viszont énekel és a Rámájana tör-
téneteiből mesél, hogy az istennő kedvére tegyen.
Az istennőt szimbolizáló lámpát az előadás után
hosszan égve hagyják. Az öregek szerint ugyanis az
előadást követően az istennő a színházban marad, és
újra meg újra elmondja az ott hallott történeteket.

07 A pulavar ótamil nyelven költőt jelent. Rendszerint az uralkodó köréhez tartozó, köztiszteletben álló személység, tudós
dalnok volt.

08 Adal: előadni, pattu: kapcsolat, pava: báb, baba, koothu: játék
09 Devi (szanszkrit): istennő
10 Ganes vagy Ganesa, más néven Ganapathi: a hinduista Panteon elefántfejű istene, aki szerencsét hoz az embereknek.

Siva és Parváti fia.
11 Mantra: ige, később varázsige; szanszkrit irodalmi fogalom. A védikus szanszkrit korszakban így nevezték  a három fő

Véda-gyűjtemény himnuszait, áldozati énekeit.
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Jelenet az indiai előadásból

Ráma herceg célba veszi Máricsát (Marichát) az aranyszarvas alakjában
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Ráma herceg harca a démonkirállyal, Rávanával

Ráma és Szíta
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– S: Van arra példa, hogy egy társulat egy bizonyos
történetre specializálódik?
R. P.: Amint említettem, minden a Rámájanán alap-
szik. Előfordult már, hogy az előadás bizonyos részé-
hez vendégjátékost hívtunk egy másik társulatból.
Például, ha úgy döntenénk, hogy ma este a Gara-
dupthut fogjuk játszani, akkor meghívnánk Prabha-
kara Pulavart, aki közismerten kiváló narrátora ennek
a történetnek. Az ő ellensúlyozására meghívunk egy
hasonlóan jó képességű pulavart egy másik társu-
latból. Ez a két kiváló előadó egészen a színpadra
lépés pillanatáig nem tud egymásról. 
– S: Miként lehet különbséget tenni a különböző
társulatok között?
R. P.: Az Adal Pattu a Rámájanából kiválasztott törté-
neteken alapszik, de minden társulat hozzátesz va-
lamit a saját stílusából, előadásmódjából. Itt van
például Vidusaka12 karaktere. Ez a karakter a Kamba
Rámájanában egyáltalán nem szerepel, az árnyjáté-
kokban viszont igen – legfőbb feladata a közönség
szórakoztatása, elgondolkodtatása. Megjegyzéseket
fűz az elbeszélésekhez, kritikus kérdéseket vet fel elő-
adás közben. Vidusaka a Rávana királyi udvar kiemel-
kedő tagja. Megvan az a kiváltsága, hogy szabadon
beléphet bárhova, hangot adhat véleményének, min-
denkire megjegyzéseket tehet, és mindenkiből bolon-
dot csinálhat. Az árnyjátékban Kudakkaran néven
szerepel. Léteztek olyan előadók, akik rendkívül járta-
sak voltak egy adott témában, történetben és annak
előadásában. Ilyen volt az apám, Krisnakutti Pulavar
is, aki jártas volt a filozófiában, a védákban13, a sászt-
rákban14 és a színpadon magabiztosan tudott kiállni
bárkivel szemben. 
– S: Korábban már beszéltünk az édesapjáról.
Mondana pár szót arról, hogy ő mivel járult hozzá
a tolpava koothuhoz?
R. P.: Szerencsés módon gyerekkoromban számos
helyre elutazhattam apámmal. Régen a tolpava

koothut csak templomokban adták elő, szertartás-
ként. Csupán nyolcéves voltam, amikor 1968-ban
Trivandrumban, a Malajalam világkonferencián
apám társulata elsőként adta elő ezt az árnyjáté-
kot a templom falain kívül, amiért aztán rengeteg
kritika érte. De apám rajongott az ötletért, hogy
ezt a játékot nyilvános, közösségi helyekre vigye,
egyre népszerűbbé tegye. Akkoriban komoly hiány
volt a bábjátékosokból, ezért nagyobb hangsúlyt
fektettek a szövegre, a recitálásra. Apám viszont
úgy gondolta, hogy a tolpava koothu akkor tud
egyre népszerűbb lenni, ha inkább a bábok moz-
gatására helyezi a hangsúlyt. Ennek megfelelően
választotta ki a történeteket is. Társulatunk 1979-ben
Venu Gopalan vezetésével részt vett a Szovjetunió-
ban megrendezett nemzetközi bábfesztiválon, Ott
használtunk először tradicionális olajlámpásokat. Ezt
követően számos lehetőségünk nyílt nyilvános he-
lyeken fellépni. Venu Gopalan, aki a Delhiben lévő
Nemzeti Drámaiskolában tanított, és meghatározó
szerepet játszott ennek az egyedülálló művészeti
formának a felvirágoztatásában, kezdetektől fogva
támogatta társulatunkat
– S: A bábok stílusa vagy az előadás struktúrája
megváltozott-e bármilyen módon, amikor nyilvános
helyen, a templomon kívül kezdtek játszani?
R. P.: Az indiai államok többségében színes bábokat
használnak, de Keralában és Orisszában fekete-
fehér figurákkal játszanak. A bábok eredetileg szar-
vasbőrből készültek, mert a templomi használatban
csak ez volt engedélyezett. Napjainkban a templo-
mon kívüli játékban azonban – a szarvasvadászati
tilalom következményeként – a bábok bivaly- és
kecskebőrből készülnek. A Kavalappara társulat ter-
mészetes növényi színezékeket használ a bábok
festésére. Főként pirosat és sárgát, követve a faliké-
peken és a Katakaliban jellemző mintákat. Ez a szí-
nezés azonban nem látható a bőr vastagsága

12 Vidusaka az indiai bábjáték hagyományos bohócfigurája. Púpos, kopasz törpe nagy orral. Alakja már a szanszkrit drá-
mairodalomban is megtalálható. Máig vitatott, hogy az élőszínházban vagy a bábművészetben jelent-e meg előbb.

13 Véda – jelentése tudás; az Indiát meghódító árják vallásos irodalma. Négy fő gyűjteménye van: Rigvéda, Jadzsurvéda,
Számavéda és Atharvavéda.

14 Sásztra (shastra): szanszkrit irodalmi műfaj, egyes tudományágak tanításainak összefüggő kifejtése. A legrégibb sásztrák
az i.e. utolsó századokban keletkeztek.
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miatt. A Palappuram társulat szintén színes bábok-
kal játszik.
– S.: Beszéltünk a bábok színéről. Mesélne nekünk
a stílusukról és a készítés menetéről?
R. P.: Régen a pulavarok nem érhettek hozzá a báb-
készítésnél használt állati bőrökhöz. Ezért a bőrök
kikészítését az alacsonyabb kasztbéliek végezték.
– S.: A Padajanihoz hasonlóan (mely egy maszk-
ban előadott rituális tánc) léteztek a bőrkikészíté-
sére specializálódott kasztok? 
R. P.: A bőrkikészítés az alacsonyabb kasztok – mint pél-
dául a Karuvan vagy az Aasari – feladata volt. A nagy-
apám idejében a kész bőrt szentelt vízzel megspriccelték,
s csak aztán kezdhetett el a pulavar dolgozni vele.
A bábok ruházatának díszességét rangjuk határozza meg
(csakis a királyok által viselt öltözet a veeralipattu).
Az egyes karakterek ruháját díszítő minták is specifikusak
és minden mintának van neve. A bábokon megfigyel-
hető a klasszikus táncokból ismert kéztartás, az úgyne-
vezett mudra. Akár Ráma, akár Rávana figuráját nézzük,
a kéztartás ugyanaz: a csin mudra (hüvelyk és mutatóujj
végeinek összeérintése, többi ujj egyenes, legyezősze-
rűen szétnyílik). Ez a kéztartás a Rámájana üzenetét hor-
dozza: béke legyen mindenkivel. Egy báb elkészítése és
festése közel egy hónapot vesz igénybe. A szemeket
csak a legvégén rajzolják meg, mert úgy hiszik, ezzel
életre kel a báb. Az elkészült bábot megszentelik
a templomból hozott szentelt vízzel és ezzel készen áll
a színpadra lépésre. A társulatok többségében még ma
is használnak régi szarvasbőr bábokat, de sajnos nagy
részük tönkrement az évek során. Sérült bábokkal vi-
szont nem játszanak, mert úgy tartják, azok nem alkal-
masak az istennő kegyelmének elnyeréséhez. Ezeket
a bábokat hagyományosan a folyó vizére teszik és
hagyják elúszni. Hogy ezt elkerülhessük és a sérült bá-
bokat biztonságban meg tudjuk őrizni, szeretnénk egy
múzeumot létesíteni.
– S.: A bábjait itt, a házában készíti? 
R. P.: Apám idejében a közelben lévő ősi, családi ház-
ban készítettük a bábokat. Leghőbb vágya az volt,

hogy az egész világon népszerűsítse a tolpava koot-
hut. Sajnos azonban nem tudta beteljesíteni ezt a vá-
gyát. 2000-ben bekövetkezett halála után felmondtam
addigi munkahelyemen és azóta azon munkálkodom,
hogy valóra váltsam apám álmát. Saját házamban van
egy 50 fő befogadására alkalmas kis színházam. Ezzel
lehetővé váltak a mindennapos előadások és így az
előadók nem csak a fesztiválok idején, hanem egész
évben játszhatnak. Az indiai államok közül egyébként
csak Keralában van állandóan működő bábszínház.
Körülbelül 15 tanítványom van. A társulatomban fel-
lépnek velem a fiaim, de a lányom is tanulta a tolpava
koothut. Ő és a feleségem is szoktak játszani velem
nyilvános helyeken.
– S.: A Rámájanán kívül a repertoárban megjelen-
nek új történetek is. Mondana valamit ezekről
a kortárs mesékről? 
R. P.: A Kendra Sangeeta Nataka Akadémia minden
évben normatív támogatást biztosít új szövegköny-
vek megírására. Ennek felhasználásával készült el
a Gandhi életének főbb eseményein alapuló elő-
adásunk is. Az ötlet még apámtól származik, de
ő sajnos nem tudta megvalósítani. Készítettünk
Jézus életéről szóló előadást, bemutattunk Pancsa-
tantra15-történeteket, és feldolgoztunk olyan társa-
dalmi problémákat, mint az AIDS vagy az erdőirtás.
Most éppen Shakespeare darabjain dolgozunk.
Mindig a felmerülő igényeknek megfelelően választ-
juk ki a történeteket, és a modern technikát is meg-
próbáljuk bevonni előadásainkba. Így a művészek
megélhetése egész évben biztosított.
– S.: A közönség minden bizonnyal megváltozott,
mióta a játékot kihozták a templom falai közül…
R. P.: A templomi művészeti formák és rituálék jelen-
tős mértékben vesztettek közönségükből a televízió
és egyéb médiák terjedésével. Keralában Trissur, Pa-
lakkad és Malapurram körzetek a tolpava koothu
kulcsfontosságú helyei. A Padajani (tradicionális tánc
és rituális művészeti forma Kerala középső részén)
Tiruvanántapuramban16 és környékén a legelterjed-

15 Pancsatantra („ötös tankönyv”): szanszkrit nyelvű állatmese-gyűjtemény a 2.-3. századból. A történetek erkölcstana a macchiavellista
államvezetés politikájának felel meg: nem a becsületes, hanem az okos cselekedet vezet célhoz; az eszes boldogul, 
a hiszékeny ostoba pórul jár. De a mesék mégsem cinikusak, csupán a józan életfelfogást képviselik.

16 Tiruvanántapuram Kerala székhelye.
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tebb, míg a Thejjamthara (3 napos kultikus játék, is-
tentisztelet) a Malabár part északi részén. Ezek
a művészeti formák mind a Rámájanából merítenek
inspirációt és Káli istennőhöz szólnak. A tradicionális
tolpava koothu-játék megkívánja a közönségtől,
hogy egész éjszaka a templomban ülve hallgassák
az előadást. Ezt azonban nem teszik lehetővé
a megváltozott körülmények. A többgenerációs
családmodell felbomlása, a növekvő munkaórák
száma oda vezetett, hogy az emberek este inkább
otthonaikban, tévéjük előtt pihennek. A közönség
csökkenésének másik oka a bábjátékosok ala-
csony száma. Egy teljes, 21 napos előadáshoz
180-200 bábra és megközelítőleg 40 bábjátékosra
van szükség. Régen egy előadás egy egész társu-
latot igényelt, ma viszont támogatás híján csak két
játékost tudnak alkalmazni egy előadás során. Így
nincs elegendő ember a bábok mozgatásához, va-
gyis az előadások alatt a bábok mozdulatlanok
maradnak, az előadók pedig csak mechanikusan
recitálják a szöveget. Természetesen egy ilyen elő-
adás nem vonzza az érdeklődőket. Ezen úgy pró-
báltunk változtatni, hogy az előadások hosszát egy
órára rövidítettük le és modern, kortárs történeteket
játszunk mozgékony bábok (madár, különféle ál-
latok) segítségével.
– S.: Nők nem léphetnek fel a koothumaadamok-
ban, és női karaktereket sem játszhatnak. Mit gon-
dol erről?
R. P.: A papok a templomok szentélyeiben tartják
szertartásaikat, hogy az istenek kegyeit elnyerjék.
Mi ugyanezt tesszük a koothumaadamban, vagyis
a színházban, amelynek megvan ugyanaz a szent-
sége, mint a templomi szentélynek. Mivel nők nem
léphetnek a szentélybe, így a koothumaadamban
sem játszhatnak. Az én álláspontom az, hogy ha
a koothumaadamban nem is, de nyilvános helye-
ken lehetőséget kéne adni a nőknek arra, hogy a
Rámájana női karaktereit eljátszhassák. Sok kritika
ér amiatt, hogy a feleségem és a lányom, Rajita is
játszik velem nyilvános helyeken. Két koothumaa-
damból is kitiltottak ezért.
Állami támogatással minden évben rendezünk tol-
pava koothu-tábort, amit meghirdetünk az újságok-
ban. De még így is nehéz férfi jelentkezőket

toborozni. Ugyanakkor nők szép számmal – külö-
nösen  fiatal anyukák – jelentkeznek a felhívásra.
Természetesen az állam által nyújtott jövedelmezés
vonzza őket leginkább, de miután a gyerekeket ki-
tették az iskolánál, jönnek és tanulnak. Elsősorban
a bábkészítés érdekli őket és az, hogyan  tudnának
ebből megélni, vajon felléphetnek-e valaha egy
színházban. Hogyan mondhatnék nemet annak, aki
tanulni akar?
– S.: Említette, hogy  a tholpavakoothu táborba je-
lentkezők állami támogatásban részesülnek. Van-
nak tehát olyan, más közösségekből, kasztokból
származó művészek, akik szeretnék elsajátítani
a tolpava koothut? 
R. P.: Más közösségekből, alacsonyabb kasztokból
is jönnek érdeklődők. Viszont csak a magasabb
kasztbéli emberek számára engedélyezett a szín-
házi szereplés. Volt egyszer egy Ponnumani Pulavar
nevű ember, aki az Ezhava kaszthoz tartozott.
Ő a koothumaadam falain kívül állva hallgatta és
megtanulta az Adalpattu teljes szövegét. Amikor
apám ezt megtudta, bevette a társulatába, és meg-
engedte, hogy vele játsszon.
– S.: Az új generációk is érdeklődnek az árnyjáték
iránt?
R. P.: A fiatalabb generáció is érdeklődik, de őket in-
kább a bábkészítés vonzza, nem annyira az árny-
játék elsajátítása. Az elkészített bábokat fali dísznek,
lámpaernyőnek vagy kulcstartónak adják el és jól
keresnek vele. Az a helyzet, hogy manapság
a bábok árusításával többet lehet keresni, mint az
előadásokkal. Az így megkeresett pénzt viszont
a színházra és az előadások megvalósítására lehet
fordítani.
– S.: Tehát miközben a bábkészítésre és  az érté-
kesítésre egyre nagyobb figyelem irányul, úgy érzi,
hogy  a színház iránti érdeklődés csökken, a thol-
pavakoothu veszít az értékéből?
R. P.: Dharmavaramban, Andhra Pradesh államban,
körülbelül 450 bábos van, akik bábkészítésből és
eladásból élnek. Kora reggeltől csak ezzel foglalkoz-
nak, beleértve a nőket is. Félek, hogy ez veszélyt je-
lent az árnyjáték jövőjére. Ezért a tanítványaimnak
mindig elmondom, hogy a templomi játékokat soha
ne hagyják el, hiszen minden a Devi templomokban
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kezdődött. Hiszem, hogy míg Ráma neve él, addig
ez a művészeti forma is élni fog. Gondot jelent,
hogy az egykor 10 órásra nyúló templomi előadá-
sok mára öt órásra rövidültek. Így sok tudás elvész,
hiszen csak egy rövidített változat szövege, játék-
módja hagyományozódik az új generációra. Apám
tudásának én is már csak a 40%-át örököltem.
A másik probléma a rossz időzítés. A tolpava ko-
othu-előadások hagyományosan este 11 órakor
kezdődnek és hajnali fél négyig tartanak. Az éj-
szaka négy szakaszra, úgynevezett jamára17 van
felosztva. Az első a szandjajama18, amely este 6-tól
9-ig tart. Ezt követi a manushjajama19 9-től 11 óráig.
A harmadik jama a tolpava koothu, az istenek és
istennők ideje éjféltől hajnali fél négyig. Végül
a Szarasvatijama következik reggel hatig. Ezen pró-
bálunk változtatni, szem előtt tartva a tradíciót. Már
két templomban sikerült elérnünk változást, ami azt
jelenti, hogy az énekkel, zenével, mozgó bábokkal
tarkított előadások este 6 vagy 7 órakor kezdődnek
és 11-12 között végződnek. Ennek köszönhetően ha-
tározott növekedés figyelhető meg a nézőszámban.
– S.: Mit tesznek a kutatók, a bábjáték külföldi kö-
vetői, vagy éppen hogyan hat a kormány pénzügyi
segítsége abban, hogy ezt a bábművészeti formát
segítsék?
R. P.: A tolpava koothut Keralában nem becsülik. Le-
nézik, és azt gondolják, hogy gyerekeknek való.
Ugyanakkor India más részein és világszerte is elis-
merik, amit csinálunk: közel 40 országban játszottam
már tolpava koothut. Indiában a tradicionális művé-
szeti formáknak nincs helyük, nincs szervezetük,
amely összefogná és támogatná őket. Társulatom
az UNIMA tagja, de valójában Indiában kéne lennie
a bábozás központjának, hiszen innen ered. A báb-
játék Indiából terjedt el más országokba, mint például
Oroszországba, Kínába, Balira és Sziámra. A bábjáté-
kokat India-szerte maráti nyelven játsszák. Ennek
egyik lehetséges magyarázata az, hogy Maharasztrát
tartják a bábozás bölcsőjének. Feltehetően az ország

más részeibe elvándorló maráti-játékosok magukkal
vitték és ezáltal terjesztették művészetüket. Így ha-
tással volt a helyi művészekre, akik azonban a játék
stílusát és a szövegét is saját környezetükhöz, a helyi
ízléshez igazították.
Erre jó példa Andhra vagy Karnataka, ahol ugyan
maráti nyelven játszanak, de a bábok teljesen kü-
lönböznek a hagyományos maráti báboktól. Még
az első, 1913-ban forgatott indiai filmre is nagy ha-
tással volt a maráti bábjáték.
– S.: Tudna beszélni a tanítási módszerről és a nar-
ráció technikájáról?
R. P.: Régen tradicionális módon tanulták a művé-
szeteket. Akkor még erős volt a guru – szisja (mes-
ter–tanítvány) kapcsolat. Az oktatás azzal kezdődött,
hogy a szisja egyfajta adományt, ajándékot adott
a mesternek. Ez a dakshina, ami nem más, mint
pálmalevélre helyezett bételdió. Még most is ezzel
a szertartással kérünk áldást a művészetekre.
Az órák hajnali négy körül kezdődtek. Minden nap
4-5 éneket kellett megtanulnunk kívülről, szó szerint,
különben nem kaptunk enni. Úgy tartják, hogy mi-
után leírtunk egy éneket, legalább négyszázszor kell
elmondanunk, mert csak így leszünk képesek arra,
hogy bármikor előhívjuk emlékezetünkből a szöve-
gét. Egy négysoros éneket nemcsak az elejétől
a végéig kellett tudni, hanem fordítva is, vagyis el
kellett tudni mondani az utolsó sorral kezdve is.
A tanítványok földre terített szőnyegeken ültek, mert
akkoriban a padlót vastag réteg tehéntrágyával bo-
rították.  3126 éneket kellett megtanulnunk, amihez
hozzájöttek még a mögöttes tartalmak, magyaráza-
tok és az élettel kapcsolatos dolgok. Ahhoz, hogy
valaki felléphessen a koothumaadamban, legalább
öt évet kell tanulással töltenie. A tanulóévek nagyon
kemények, ha csak egy napot is hiányzik valaki, ne-
hezen éri utol a többieket. Ezen felül gyakorlatot kell
szerezni a színházi fellépésben. Ezt nevezzük ma-
adaparikajamnak. A koothumaadamban a kezdők-
nek nem engedélyezték a recitálást. Erről jut

17 Jama: az alvilág istene, a holtak bírája, Jami ikertestvére, a napisten fia. A hinduizmusban és a buddhizmusban egyaránt
megtalálható.

18 Szandjajama: az alkony ideje
19 Manushjajama: az ember ideje
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eszembe, hogy régen a művészek nem ültek le az
előadás alatt. Viszont egy egész éjszakás előadást
csak úgy bírtak ki, hogy a mennyezetről lelógó hosz-
szú kötelekbe kapaszkodtak. Akkoriban nem volt
mikrofon, mégis mérföldekre elhallatszott a pulavarok
éneke. A koothumaadam zsúfolva volt emberekkel.
Elöl a király ült, mögötte a közönség a kaszthierar-
chia szerint ültetve. Az alacsonyabb kasztbéliek nem
léphettek be a koothumaadamba. Ők a falakon kívül,
síri csendben, nagy távolságból hallgatták az elő-
adást (a koothumaadam 42 láb hosszú, 6 láb
magas, 18 láb széles épület). A tanulók csendben
figyelték mesterük előadását és közben jegyzeteltek.
Amikor kellő tapasztalatra tettek szert és hivatásos
előadóvá váltak, akkor a király pulavarrá avatta őket.
Manapság minden előadó pulavarnak mondja
magát, pedig a fiatalabb generáció csak felolvassa
a szöveget, de nem is ismerik a szavak mögöttes
tartalmát.
– S.: Kérem, mondjon pár szót a narrálás techni-
kájáról! 
R. P.: A tolpava koothu ütőhangszeres zenével kísért
felvonulással kezdődik. A támogatók az orákulum,
az előadók és a falu lakóinak kíséretében először
körüljárják a templomot, majd a koothumaadam
felé veszik az irányt. Azt is megkerülik egyszer, aztán
rizst és áldást szórnak az előadókra. Ez a szokás
a koothumaadam kottikajarukka. Az olajlámpások
meggyújtása előtt felhangzik egy speciális ének,
a kalarikintu. Ezt nem a bábjátékosok adják elő,
hanem egy ütősökből álló zenekar. Ezt követi a kö-
nyörgés Ganesához. Az éneket ütősök kísérik.
Régen a koothumaadamokban zenéltek, de idővel
kikopott ez a szokás. Én visszahoztam a zenét a ko-
othumaadamokba. Eredetileg tradicionális népze-
nére épültek az énekek, de én változtattam rajta.
Mivel régen az énekek apáról fiúra szálltak és nem

volt lehetőség a rögzítésükre, így igazán senki sem
tudja hogyan szóltak eredetileg. Én a dallamok
megkomponálásakor a népzenét vegyítettem egy-
fajta klasszikus zenével, így az énekek könnyebben
érthetőek a közönség számára. A történet elbeszé-
lésében különféle érzelmek jelennek meg. Például
van egy jelenet, amelyben Ráma Varuna istenhez
imádkozik, hogy segítsen neki átkelni a tengeren.
Ez az ének egy könyörgés, amit négy, de akár negy-
ven órán keresztül is képes egy pulavar recitálni. Nos,
ez a pulavar igaz tudása. Aztán van benne humor
is. Ez nincs az eredeti Kamba Rámájanában, előde-
ink tették az előadásba. Például, amikor Rávana Ha-
numánt úgy szólítja, hogy „Edakuranga20…”. Erre
Hanumán úgy vág vissza, hogy mondandóját tele-
rakja da végű vagy kezdetű szavakkal. Megtalálható
még a bánat, a szomorúság és a sringara, vagyis
a szerelem, a szeretet. Például, amikor Rávana fel-
keresi a foglyul ejtett Sitát.
– S.: Köszönöm a beszélgetést.

Fordította: Kőhidiné Magyar Mietta
A lábjegyzeteket írta: Balogh Géza

Irodalom: https://www.sahapedia.org/conversation-
ramachandra-ulavar#sthash.wNVEIae5.dpuf
Sahapedia: az indiai kulturális örökségek online
portálja

20 Eda: a fiatalember megszólítása. Kuranga: szamár. A jelentése tehát „szamár úrfi”.

Ramachandra Pulavar
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Leading tolpavakoothu artist, Ramachandra Pulavar,
speaks about the origins of the art form and the
challenges it faces at present (Palakkad, October
14, 2015)

Sreedevi: Could you talk briefly about the history
and background of tolpavakoothu?
Ramachandra Pulavar: Tolpavakoothu or shadow
puppetry is the oldest art form in the world. In the
early days of the earth, in the sunlight, the first hu-
man discovered the mobility of his limbs and it led
to dance. The shadows thrown by their moving
limbs led to the beginnings of shadow puppetry.
In Asian and European countries, puppet plays
were a source of intellectual stimulation for villagers.
There are four different kinds of puppets–glove
puppets, string puppets, rod puppets and shadow
puppets. Of these, shadow puppetry is the most
prominent. It can be found in any corner of the
world. In ancient times, our ancestors, our com-
munity, the Saiva Vellalans, were devotees of Lord
Siva, and were preachers. In the beginning the
stories told in tolpavakoothu were those of local
chieftains and kings.
As I said, our ancestors were preachers too. They
conducted religious discourses in temples. I will
tell you about the myth behind it. Goddess Kali
slew the powerful asura (demon) at the end of
a fierce war. Ravana was killed by Rama at the
same time. Kali cut off the head of the asura and
roamed the land carrying it. Kali was hurt that eve-
ryone was so taken up with Rama killing Ravana
that no one noticed her victory. She regretted that
she couldn’t get to see the intense battle that eve-
ryone was talking about. So she went to her father,
Lord Siva, and spoke of how she missed the battle
that everyone was talking about. Siva then asked
her to go and reside in the sacred place called
Supparakam that later became Kerala. He also as-

ked her to bless those who served her well and
she would be able to watch a puppet play on the
Rama-Ravana battle. The goddess obeyed Siva
and came to reside in Kerala.
It is believed that Kamba Ramayana was written by
Siva himself. He took birth as Kamban. Kamban
was the royal poet in the Chola palace. He was the
farm guard of a landlord called Kalingarayan in the
Chola country. Now the king ordered Kamban and
a poet called Ottakuthu to write down the story of
Ramayana and present it before him in a month’s
time, otherwise, they would be beheaded. Ottakuthu
finished writing the Ramayana while Kamban grazed
the cattle at the farm. He kept singing the story of
the Ramayana but he never got down to writing it
out. Soon the day came to present it before the
king. In those days there would be a temple on
the farms of all landlords. So on the eve of the cru-
cial day Kamban lay down in the field in front of
the temple of Goddess Saraswati and fell asleep.
When the sun rose, he got up, and exclaimed, “Ne-
ram mudinjitallo ammal!” (Amma, It is morning!)What
would he do now? He would soon lose his head.
Just then he heard a voice from within the temple.
‘Ezhuti mudinjithe Kamba’ (I have finished writing,
Kamba). It was Goddess Saraswati herself and she
presented the palm-leaf script to Kamban. This is
the Kamba Ramayana. It has 12,126 slokas.
Centuries ago, our ancestor, Chinna Thampi Pulavar,
belonging to the Saiva Vellala community, the same
one Kamban belonged to, had a divine call to pre-
pare verses for a puppet play. He was a court poet.
We belong to his community, the Saiva Vellala. He
selected three out of every ten slokas from
the Kamba Ramayana and prepared the text for
puppet play. About 3,126 slokas. From Ramavat-
aram to Pattabhishekam. That is the text, Adal pattu
pavakoothu. Adal means to act. Pattu means rela-
ting to. It was not ‘tol pavakoothu’ in those days. It

Sreedevi D.

TALK ING  ABOUT  THOLPAVAKOOTHU 
RAMACHANDRA  PULAVAR
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was ola pavakoothu. The puppets were made of
ola, the leaves of palm trees. It had literature and
music and entertained everyone from rich to poor,
from upper class to lower class. The language
is chenthamizhu (classical Tamil) easily understood
by the people in those times. Earlier tolpavakoothu
was performed in the whole of Palakkad district
and in parts of Trissur and Malappuram districts in
about 105 temples. Now it is being performed in
about 87 Devi temples in the months from Dec-
ember till 10th June as part of the annual festival.
– S.: So for how many nights does a performance
last at a time? What is the criterion of selecting the
story? Is the temple where it is going to be perfor-
med a deciding factor?
R. P.: The performance is spread over a duration of
seven, fourteen or twenty one nights depending on
the resources of the temple. In temples that are not
well off financially, pavakoothu is performed for
seven consecutive nights. That is because the devi
wishes to see the Rama–Ravana battle. So the nar-
ration starts with the story of Setubandhan and fi-
nishes with Pattabhishekam on the seventh day. To
arrange a tolpavakoothu performance it requires
a substantial amount of money. Because there is
musical accompaniment, there will have to be fes-
tivities, then the velichapadu (temple oracle)… Some
temples even organize a kalampattu performance.
If the temple is moderately well off, the performance
for 14 nights is arranged starting with Panchavati.
Then there is the 21-night performance organized
by wealthy temples.
If it is seven days, the story begins from Yudhakanda:
Sethu bandhanam, Pradhama yudham, Kumbha-
karnamoksham, Athikayamoksham, Indrajitmoks-
ham, Ravanamoksham and Pattabhishekam. For 14
days, the story will start from Panchavati, Bali-Sug-
reevayudham, Sitapaharanam and Yudhakandam.
Twenty-one days’ performance will start from Ra-
maavataram to Pattabhishekam. Our temple, Aryan-
kavu organizes 21 days of koothu every year. Our
troupe, Kavalappara troupe (or Koonathara troupe),
performs there every year. The other major troupes
were Mathoor, Puthoor, Kavalappara and Kuthanoor.
Recently a group left our troupe and formed another

troupe, Palappuram troupe. The performers are called
Pulavars. The word Pulavar means scholar. Pulavars
played a big part in the intellectual development of
village folk in those days.  
– S.: The stories are not decided by the troupes,
but by how much the temple can afford, right?
R.P.: Yes, as I said earlier, it depends upon the financial
capacities of the temple. People have money now,
but they don’t have mental peace. So they are ready
to sponsor a tolpavakoothu performance in the
temple in the belief that such an offering to the
goddess will bring them peace and prosperity. When
we pray before the sanctorum in the temple all our
concentration is directed towards a particular god or
goddess. But in a koothumaadam there is the pre-
sence of Lord Ganesha, Rama, Sita or Lakshmi and
the lamp symbolizing the goddess. So four or five
gods are invoked at once. The priest chants mantras
inside the sanctorum while the Pulavar sings and
narrates the Ramayana to please the goddess. The
lamp is left burning in the koothumaadam long after
the performance is over. Our elders say that Devi re-
mains in the maadam and recites the stories that
she heard to herself.
– S.: Does any group specialise in any particular story?
R.P.: As I said earlier, this is based on the Ramayana.
Sometimes for a particular section we call artists
from other troupes to perform. For instance, sup-
pose we are going to perform Garadupathu tonight.
So we decide to bring in someone like Prabhakara
Pulavar since he is skilled in its narration. To counter
him we bring in another equally good scholar from
another troupe. The two debaters wouldn’t know
who their opponent is till they go on stage.  
– S.: How do you differentiate between the groups?
R.P.: Our text, Adal Pattu is a selection of verse from
the Ramayana. Each troupe adds its own interpre-
tation of the verses.  Then there is the presence of
Vidushakan in puppet plays too.  This character is
not found in the Kamba Ramayana. Vidushakan’s
main purpose is to entertain the audience as well
as to make them think. He comments on the narra-
tive and interjects with critical questions. He is a pro-
minent member of Ravana’s royal court and has
the freedom to enter everywhere, even in Ravana’s
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Jelenetek
a tolpavakoothu-
előadásokból

Rávana, a démonkirály

A hadba vonuló Ráma
herceg  szövetségesei
elefántháton
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marital chamber, express his opinion, and make
fun of or criticise anyone. Vidushakan is called
Kudakkaran in the puppet play. There were per-
formers who were skilled in a particular subject or
story and its interpretation. My father, Krishnankutti
Pulavar, was a scholar in philosophy, Tharkkam,
the Vedas, Sastras etc. and could confidently face
anyone on stage.  
– S..: You were talking about your father earlier. Could
you talk about his contributions to this art form?
R.P.: As a child I had the good fortune to travel with
him to various places. In 1968 his troupe performed
for the first time outside temples at the World Ma-
layalam Conference in Trivandrum. I was eight years
old then. After that, in 1972, at Smt. Kamaladevi Chat-
topadhyay’s initiative his troupe performed in Delhi.
She played a significant role in the revival of this
form. We went to Russia in 1979 to participate in an
international puppetry festival. There we performed
using oil lamps, sticking to the tradition. After that we
got a chance to stage many public performances.
Venu. G supported us greatly. In fact, Kamaladeviji
asked him to lead the troupe when it went to Russia
for the first time. He was then teaching at National
School of Drama in Delhi. He played a significant
role in the revival of the art form.   
Before that tolpavakoothu was performed only in
temples as a ritual. So when our group performed
outside there was a lot of criticism. Everybody criti-
cised my father. But he welcomed the idea of per-
forming in public spaces as it made the art more
popular. During his time, the performance suffered
as the there was a shortage of performers to mani-
pulate the puppets. So the emphasis was more on
the recital or koothu. In order to make it more po-
pular he emphasised the movement of puppets.
Stories were selected keeping this in mind.
– S.: Did the structure of performance or the style
of puppets change in any way when you began
to perform outside?
R.P.: Puppets of Kerala and Orissa are black and
white while the rest of the states have coloured
puppets. Ours is dark because it is made of deer
skin and inside temples only deer skins are allowed.
Now the killing of deer is prohibited. So we don’t

make puppets out of deer skin now. Even if we
add colours to the puppets it is not visible because
of the thickness of the skin. Our Kavalappara troupe
add colours to the puppets. We use natural colours
from different plants. We use mainly red, yellow
and similarly we follow colour patterns used in
Kathakali and mural paintings. Another troupe in
Palappuram also use colours for their puppets. In-
side the temples only puppets made of deer skin
are permitted. So different troupes like the Mathoor,
Puthur and Palappuram still play with the old pup-
pets. Most of them have become damaged over
the years. We now make puppets out of buffalo
and goat skins and have kept aside the old, da-
maged puppets. We don t use damaged ones as
it is believed that performing with broken ones is
not propitious.
– S.: We were talking about the colours of the
puppets. Can you now tell us about their style and
the process of making them?
R.P.: Earlier the Pulavars would not touch the animal
skins that are used to make the puppets. The skins
were processed by people belonging to lower castes.   
– S.: Like in Padayani, were there specific castes
who were involved in the processing of skins?
R.P.: Yes. Castes like Karuvan, Aasari… My father
used to talk about one Karuvan Krishnan who
used to sit in our house, process the skins and
prepare the puppets. Gradually as time changed
we too began to make the puppets ourselves. In
my grandfather’s time after the skin was processed,
holy water was sprinkled over it. Afterwards we
could work with it. This puppet (showing a puppet)
is Lord Rama. The cloth worn by him is called ve-
eralipattu. It is worn only by kings. The embellish-
ments in the lower half of the body are typical of
royal clothes worn by characters like Rama, Ravana,
Bali etc. And then the ornaments too are specific
for each character. Each ornament and design has
a name. The mudras or hand gestures found in
classical dances can be seen here too. No matter
what the puppet is, whether it is Rama or Ravana,
the hand gesture will be the same the chin mudra
(demonstrating the mudra by pressing the tips of
the thumb and forefinger together and keeping
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the other fingers straight). It gives out the message
of the Ramayana. Peace for all. Loka samastha
sukhino bhavantu.
It will take almost a month to make a puppet and
colour it. The eyes are drawn only at the end. After
the eyes are drawn it is believed that the puppet
comes to life. Then holy water is brought from the
temple and sprinkled over it. Now they have sanc-
tity and are ready to go on stage. Damaged puppets
are not taken on stage. They are set afloat in the
river. We want to make a museum, for that purpose
we have kept our damaged puppets safely. Our
father has told us not to perform with damaged
puppets and so our Kavalppara troupe does not
use such puppets.   
– S.: Do you make your puppets here in your house?
R.P.: In my father’s time puppets were made at his
ancestral house that is close by. Now I have small
theatre here in my house. My father wished to po-
pularize this art form all over the world. Though he
got a National Award, he died before he could
fulfil his wish. I worked as a postmaster and before
that I taught puppetry in a school in Bombay (Mum-
bai). After my father’s death in 2000, I resigned,
and since then have been working towards fulfilling
my father’s wish. I also wanted to bring new ge-
nerations to this art form. Only for four months
a year when the annual temple festivals went on
did the performers had stages to perform. They
were out of job for the rest of the year. So we de-
cided to create a small theatre here where tolpa-
vakoothu performance could be held every day.
The theatre can accommodate about 50 persons.
– S.: Other than the stories from the Ramayana,
you are now performing new stories too. Can you
talk about your contemporary stories?
R.P.: The Kendra Sangeeta Nataka Akademi asked
us what we wanted. We said we didn’t have eno-
ugh stages. Puppetry has a permanent theatre only
in the temples of Kerala. They don’t have even
that in other states. The Akademi gives us a nomi-
nal grant every year to prepare new scripts for
puppet plays. Earlier we had done a performance
on Hindu-Muslim unity. That was a big hit. Then
we started preparing new scripts using the grant.

We prepared a narration based on all the major
events in Gandhiji’s life. It was my father’s wish.
But he couldn’t complete it. We performed it on
stage. Then we did a narration based on Jesus’s
life, stories from the Panchatantra and also on
social issues like AIDS, deforestation etc. At present
we are doing Shakespeare’s plays. We also incor-
porate the use of technology like the projector etc.
We select the story according to the demand. We
get a lot of demands to present Jesus’s life in chur-
ches. In this way the artist too can get a livelihood
throughout the year.
– S.: The nature of the audience must have chan-
ged as you brought it out of the temples.  
R.P.: Nowadays with the emergence of TV and new
media most of the temple art forms and rituals
have lost audience. In Kerala, pavakoothu is pro-
minent in the districts like Trissur, Palakkad and
Malappuram, Padayani is prevalent in and around
Tiruvananthapuram and Theyyamthara is practised
in Malabar. All these art forms are performed for
goddess Kali and draws inspiration from the Ra-
mayana. All of them have lost their audience. Now
TV entertains everyone within the comforts of home.
A traditional tolpavakoothu performance in the
temple requires the audience to sit through the
whole night. Moreover, the nuclear family set-up
and busy jobs are huge deterrents.  
Then there is a huge shortage of puppet players. Earlier
there was a whole troupe to carry out the performance.
For the temple committee, the main concern is the
grandeur of the annual festival. The tolpavakoothu is
just another ritual to be performed. They get money
from the sponsor, but it doesn’t reach the players. They
are given only a nominal amount. So the committee
engage only about two artists to do a performance.
Without a sufficient number of performers the puppets
cannot be manipulated. So they are still and the per-
formers mechanically recite the verse. Such a perfor-
mance will naturally fail to attract audience. That is
why we decided to perform contemporary stories with
puppets of animals, birds etc. that are very mobile and
also let us encapsulate the story in an hour’s duration.
Such a performance that is not very long and involves
moving puppets attracts the audience. 
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– S.: Women are not allowed to perform inside ko-
othumaadam. Even the women characters in the Ra-
mayana are out of their reach. How do you view this?
R.P.: Inside the sanctum sanctorum the temple
priest performs the rituals to propitiate the goddess.
We also perform in the koothumaadam to please
the goddess. The koothumaadam has the same
sanctity that the sanctorum has. Women are not
allowed inside the sanctorum. Likewise they are
not allowed to perform in the koothumaadam too.
Also, earlier, women didn’t go out much. But I think,
in the present scenario women should be allowed
to perform. I have been banned from performing
in at least two koothumaadams because I allow
women to perform with me on public platforms.
Here every year a tolpaavakoothu camp is con-
ducted. The central government gives stipends to
the aspiring performers. We put out advertisements
in the papers. Even then male students are hard
to find. On the contrary, women, especially young
mothers, come and enrol. They drop off their child-
ren to school and come here to learn. The main
attraction is the stipend, of course. They want to
learn puppet-making. They wonder if they would
be allowed to perform in the koothumaadams and
how much they would earn from this art.  How
could I refuse them?  But if I allow them to perform
I won’t get stages in the temples. My stand is that
let them stay away from the stage during the seven
days of menstruation. On other days they should
be allowed to perform. Let them do the female
characters in the Ramayana like Sita, Surppanakha
etc. But not inside the koothumaadams, only on
public platforms. I am not here to subvert the tra-
dition. My wife and my daughter, Rajita, perform
with me outside the temples. Yes, I have been cri-
ticized much for this.
– S.: You mentioned that that those who enrol in
the annual tolpavakoothu camp are paid stipends.
Are there artists from other communities and castes
who are ready to learn this?
R.P.: Yes. These days, people from low castes too
come forward to learn this. Only artists from upper
castes are allowed to perform in the koothumaa-
dams. There was a man, Ponnumani Pulavar, who

belonged to the ezhava caste. He was 90 years
old when he died three years ago. He stood outside
the koothumaadams and learnt all the stories
from Ramavataram to Pattabhishekam. But he was
very unhappy as he was not allowed to perform
in the temples. When my father heard about him
he took him in his troupe and let him perform
with him.      
– S.: Is the new generation interested in the art?
R.P.: Yes, they do come forward to learn. But they
are interested in puppet-making, not in learning
the art. They make puppets, market them as wall-
hangings, lamp-shades, key chains etc. They earn
well. We participate in puppet exhibitions all over
the world. Last month I went to Muscat for an ex-
hibition-cum-sale. They are a good source of in-
come. The money thus earned is directed to run-
ning the theatre and doing the performances. So
there is more money in selling the puppets than
in the actual performance now.     
– S.: So when you focus more on the making and
marketing of puppet-artefacts, do you feel that
focus on the koothu or the performance is dimi-
nishing?
R.P.: In Dharmavaram in Andhra Pradesh there are
about 450 puppeteers. They focus more on making
puppets and selling them than in puppet-play.
From early morning they, including the women in
their households, engage in making puppets. My
father used to say that he got only 60 percentage
of knowledge from his father. I got only 40 percen-
tage of knowledge from my father. Because as I
said, tolpavakoothu that used be 10 hours long is
now condensed to five hours in the temples. So
that much knowledge is lost. The problem that the
tolpavakoothu performers face is that of the odd
timings of their performance in the temples. The
performance start from 11:00 at night and go on
till past three. That is the third yama of the night
when the goddess wants to watch the Rama-Ra-
vana battle. The night is divided into four yamas.
The sandya (dusk) yama that begins from 6:00 in
the evening to 9:00 at night, then the manushya
(human) yama from 9:00 to 11:00, the third yama
belongs to gods and goddesses from 12:00 to
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3:30. After that, it is the Saraswati yama till 6:00 in
the morning. My father used to say that we should
perform till 3:30 in the morning. We have almost
no audience now in the temples because of the
timings. We have been trying to think of ways to
change the timings without breaking the tradition.
As of now two temples have changed the timings.
We start from 6:00 or 7:00 and finish off at 11:00
or 12:00. The performance will present all elements,
singing, narration, music, moving puppets…Maybe
the other temples will follow suit.
– S.: Is there any increase in the number of spec-
tators?
R.P.: Yes, definitely. But I fear that like in Andhra,
this increased focus on puppet-making and mar-
keting will endanger the future of the art. I always
tell my students that it all started in the devi temples
and that they should never abandon performing
in the temples. I genuinely feel that as long the
name of Lord Rama is alive in this world, this art
form will live.    
– S.: How do the researchers and aspiring artists
from abroad and the financial help from the go-
vernment contribute to the growth of this art?
R.P.: The art of tolpavakoothu is not appreciated in
Kerala. They look down on this art and think that it
is meant for children. In fact we are respected outside
Kerala and in other parts of the world. I have perfor-
med in about 40 countries so far.  Here we don’t
have a place for traditional art forms and nobody
appreciates it. We don’t have an organization for us
here. We all are members of UNIMA (Union Interna-
tionale de la Marionette- the International Puppetry
Association), based out of France. The Europeans
have great admiration and respect for this art form.
Actually the headquarters should be here in India
because it originated here. From here it spread to
other countries like Russia, China, Bali, Siam etc. The
puppet plays in other states also narrate in Marathi.
The performers from Andhra, Karnataka etc. narrate
in Marathi. One probable reason is that puppetry is
said to have originated in Maharashtra. But the pup-
petry tradition in Kerala is different. I lived in Sa-
wantwadi in Maharashtra from 1982-87. The Marathi
puppet players might have migrated to other parts

of India and spread their art there. The artists who
were influenced by this art might have changed the
style and script to suit their environment. Thought
the players form Andhra, Karnataka etc. narrate in
Marathi the styles of their puppets are different. The
first film in India Raja Harichandra, directed by Da-
basaheb Phalke (1913) was hugely influenced by
the puppet play in Maharashtra.
– S.: Could you talk about the teaching methods
and the technique of narration?
R.P.: Earlier every art was learnt in the traditional
way. The guru-sishya relationship was strong then.
The education began with the sishya offering daks-
hina (offering) to the guru. Betel-nut on a palm-
leaf. We still follow that ritual of seeking blessing
in every art. The classes began very early, around
four in the morning. We had to recite verses and
learn them by heart. We had to learn at least four
or five songs every day. Otherwise we wouldn’t be
allowed to have food that day. It was said that
once a song was written down it should be recited
400 times. Then only would we be able to recall it
in an instant. If we had to learn a four-line verse,
not only we had to learn it from the first line to the
last but also we had to learn to recite it backwards,
that is, from the last line to the first. The students
would sit on mats spread on floors. In those days
the floors would be caked with cow dung. Thus
we had to learn to recite 3,126 verses. Then there
were the subtexts, the interpretations, matters per-
taining to life etc. One should have at least five ye-
ars of learning before he debuted in the koothu-
maadam. So those learning years were very tough.
If you missed class for even a day you would find
it difficult to keep up with the others. And then you
had to gain experience by performing in koothu-
maadams. We call it maadaparichayam, experience
gained from performing in koothumaadam. A be-
ginner would not be allowed to recite. By the way,
in those days the performers would not sit during
their performance. They held on to a length of
rope hanging from the ceiling and recited for hours.
There was no mike then but their voice could be
heard miles away. It would be quiet all around.
The koothumaadam would be packed with people.
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The king at the front, behind him the audience se-
ated as per the caste hierarchy. The lower castes
were not allowed inside the koothumaadam. They
would listen to the narration from a long distance.
The kalari should be six feet in height, 42 feet in
length and 18 feet in breadth. So the beginner
would quietly listen to his master’s narration and
take down notes. When he gained enough expe-
rience and became proficient, the king would dec-
lare him to be a Pulavar. Nowadays every performer
declares himself one. Now koothu is performed in
temples, but the young generation just read out
from the text. They do not know anything beyond
the written words.
– S.: Could you talk about the technique of nar-
ration?
R.P.: The procession of sponsors accompanied by
percussion music, velichapadu, the performers and
the villagers would circumambulate the temple
and proceed to the koothumaadam. They would
circumambulate the maadam once, throw rice and
bless the performers. This custom is called koothu-
maadam kottikayarukka.  Before the oil-lamp is lit,
there is a special recital called kalari chinthu (song).

This is not done by the puppet players. There is
another set of percussion players who perform ka-
lari chinthu. Then there is invocation to Lord Ganesh.
The beginning goes like this aa…o…re…(Singing).
Knowledge of all living and non-living creatures
and of this whole universe is contained in these
three words. The singing is accompanied by per-
cussion music. (Recites the invocation to Lord Ga-
nesha) Earlier music was played inside the koot-
humaadam. But it was lost for a while. I vbrought
music back into koothumaadam. I structured the
music with a mix of folk and semi-classical and
introduced it on the stage.
– S.: The verses were sung in the tradition of folk
music before?
R.P.: Yes. But I changed it. But no one really knows
how it was sung earlier. There was no recording
then. The knowledge was handed down to the
next generation orally. I introduced semi- classical
too. When sung in this way the audience find it
easier to understand. There are all types of emoti-
ons in the narration. For instance, there is a scene
where Rama prays to Lord Varuna to help him
cross the sea to reach Lanka. (recites).

Részlet a Rámájana-előadásból
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This recital is a request. I recited in under a minute.
One can recite it for four or forty hours. Such is the
knowledge of a Pulavar.  
Then there is hasyam or humour that is not found
in the Kamba Ramayana. For example, Ravana calls
Hanuman “Eda kuranga…” (eda is a way of add-
ressing a younger person, kuranga means monkey).
Hanuman then retorts.
A-da ta-da-tu cheyta nee
Undernathan Deviye
Vi-da-ta-da-tu poma-da
Veena-da-stu Pokumo
Chilati choozhu Lankaye
Chu-da-ta-da-tu Pome-da
E-da po-da Ravana
So Hanuman counters Ravana’s eda with a deluge
of da…s.
This verse is not found in Kamba Ramayana. This
was the contribution of our ancestors.
Then there is sorrow. And there is sringara. For
example, the scene where Ravana approaches
a captive Sita. (recites).
In the beginning of the story, there is a scene

where Goddess Earth approaches Lord Indra and
informs him about her problems and the need to
kill demons like Ravana. Along with Goddess Earth
the Devas also went to Brahma to find a solution
to their problems. They worship him and seek his
help. (recites)
– S.: Who perform in your group?
R.P.: My father, Krishnakutty Pulavar, had many stu-
dents. My sons Rajeev and Rahul perform with
me. My daughter, Rajitha, also has learnt pavako-
othu. She is married to my sister’s son. Whenever
I call her, she comes to perform with us. My sister
used to sing in All India Radio when my father
was alive. My wife, Rajalakshmi too is involved in
this. About 40 people from my village are engaged
in making puppet-artefacts with me. I have about
15 students now. 

(See more at: https://www.sahapedia.org/con-
versation-ramachandra-
pulavar#sthash.wNVEIae5.dpuf
Sahapedia: India’s first online portal on cultural
heritage)
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