പ്രതിപദം

2022 സെപ്റ്റംബർ – 26 തിങ്കൾ (1198 കന്നി – 10)

രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷ:പൂജ,
പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
സരസ്വതിനടയിൽ: സാരസ്വതസൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ: പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 സഹസ്രനാമജപം – വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
5.00 പുരാണപാരായണം – കെ.യു. ശാന്തകുമാർ പനച്ചിക്കാട്
5.30 പുരാണപാരായണം – രാധാകൃഷ്ണകൈമൾ, വയല
6.00 ഭഗവത്ഗീതാ പാരായണം – ശ്രീമഹാലക്ഷ്മി പാരായണസമിതി, കുഴിമറ്റം
7.00 ഭജൻസ് – ശ്രീസത്യസായിസേവ ഓർഗനൈസേഷൻ, ക�ോട്ടയം

ഭദ്രദീപം തെളിയ്ക്കൽ ശ്രീ. ഹരികുമാർ ചങ്ങമ്പുഴ
(സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, എം.ജി. സർവകലാശാല)
മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യപ്രതിഭ
(ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പൗത്രൻ,
കവി, പ്രസംഗകൻ, അധ്യാപകൻ)

8.30 ശ്രുതിലയ സംഗമം – രാഗലയമൃദംഗ വിദ്യാപീഠം
വയലിൻ – ക�ോട്ടയം ആർ. നന്ദകിഷ�ോർ
പുല്ലാങ്കുഴൽ – ശ്രീരാഗ് തിരുവൻമണ്ടൂർ
	മൃദംഗം – വാഴപ്പള്ളി ടി.എസ്. സതീഷ്കുമാർ
	ഘടം – വാഴപ്പള്ളി ജി. അനിൽകുമാർ
തബല – അയ്മനം രാധാകൃഷ്ണൻ
9.30 ജലതരംഗ കച്ചേരി – ക�ോട്ടയം ടി.എസ്. അജിത്
വയലിൻ – ചമ്പക്കര രാജേഷ്
	മൃദംഗം – പെരുന്ന ജി. ഹരികുമാർ
	ഘടം – കുമരകം ഗണേഷ്ഗോപാൽ
	മുഖർശംഖ് – ക�ോട്ടയം എസ്. മുരളീധരൻ

10.30 	സംഗീതം – നിവേദ്യജ�ോഷി കാരാപ്പുഴ
10.40 	സംഗീതം – നന്ദിത എം. നായർ കിളിരൂർ
10.50 	സംഗീതം – വന്ദന അജി വേളൂർ
11.00 	സംഗീതം – അജന്യസാബു കാരാപ്പുഴ
11.10 	സംഗീതം – അർജുൻഘ�ോഷ് & ആദിത്യൻ ഘ�ോഷ്
11.20 വയലിൻ – അർജുൻ ഘ�ോഷ് & ആദിത്യൻ ഘ�ോഷ്
11.30 വയലിൻ – ക�ോട്ടയം ജ�ോഷി
11.40 വയലിൻ – നവനീത് ജ�ോഷി ക�ോട്ടയം
11.50 	സംഗീതം – ആതിര എസ്. നിലമ്പൂർ
12.00 	സംഗീതം – ദേവ്കൃഷ്ണ എസ്. ചെങ്ങളം
12.10 	സംഗീതം – അർജുൻ രാജ്കുമാർ ക�ോട്ടയം
12.20 	സംഗീതം – ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി കെ.എസ്. & അമൃതലക്ഷ്മി പാറമ്പുഴ
12.30 	സംഗീതം – ഹിരൺമയി എച്ച്. & ചിന്മയി എച്ച്., കുഴിമറ്റം
12.40 	മൃദംഗലയവിന്യാസം – അർജുൻ പി.ആർ., ചിങ്ങവനം
12.50	സംഗീതം – തുളസി എസ്., ചിങ്ങവനം
1.00 	സംഗീതം – ജലജാമണി പി.കെ., ചിങ്ങവനം
1.10 വയലിൻ – അനൂപ് ടി.ആർ., തലയ�ോലപ്പറമ്പ്
1.20 	സംഗീതം – ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്. പരിപ്പ്
1.30 	സംഗീതം – കെ.ബി. രത്നമ്മ, മാങ്ങാനം
1.40 	സംഗീതം – ശ്രീലക്ഷ്മി കെ. മന�ോജ്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കാർത്തിക,
		
അനുഗ്രഹ, പേരൂർ
1.50 	സംഗീതം – കലാഗ�ോപിനാഥ് അയ്മനം
2.00 വയലിൻ – പ്രസീദ പ്രസാദ് അയ്മനം
2.10 	സംഗീതം – ഭവപ്രിയ ബി. നായർ അയ്മനം
2.20 	സംഗീതം – ആവണികൃഷ്ണ അയ്മനം
2.30 	സംഗീതം – വാണി മന�ോജ് ആറന്മുള
2.40 	സംഗീതം – ആറന്മുള മന�ോജ്
2.50 	സംഗീതം – പ്രേമപ്രസാദ് ച�ോഴിയക്കാട്
3.00 	സംഗീതം – സുധീഷ് രാജൻ ഇത്തിത്താനം
3.10 	സംഗീതം – മാളവിക ദീപു & മേഘദീപു പൂഞ്ഞാർ
3.20 ഭരതനാട്യം – വി.ജി.എൻ. മേന�ോൻ വൈക്കം
3.30 ഭരതനാട്യം – ഷിബു സി. അയ്യപ്പൻ മൂവാറ്റുപുഴ
3.40 ഭരതനാട്യം – നവമി പ്രകാശ് പയ്യപ്പാടി
3.50 ഭരതനാട്യം – ജ്യോതിജയൻ പയ്യപ്പാടി
4.00 ഭരതനാട്യം – പി. സേതുലക്ഷ്മിനായർ ച�ോഴിയക്കാട്
4.10 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – സ്നേഹമ�ോഹൻ വാകത്താനം
4.20 കുച്ചിപ്പുഡി – സാത്വിക ഇഞ്ചൂർ, ക�ോതമംഗലം
4.30 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – കലാമണ്ഡലം തീർത്ഥ
വൈകിട്ട്
5.00 	സംഗീതസദസ് – വ�ോക്കൽ – അപർണ രാജീവ് വാകത്താനം
വയലിൻ – ചമ്പക്കര രാജേഷ്, മൃദംഗം – ശംഭു പി.എം. തിരുവല്ല
ഘടം – തൃപ്പൂണിത്തുറ കണ്ണൻ
5.30 	സംഗീതസദസ് – വ�ോക്കൽ – അഭിരാമി അജയൻ & പാർവതി അജയൻ 		
	ചെങ്ങന്നൂർ, വയലിൻ – ചമ്പക്കര രാജേഷ്, മൃദംഗം – പ്രണവ് നെടുങ്കുന്നം
ഘടം – തൃപ്പൂണിത്തുറ കണ്ണൻ

ഭദ്രദീപം തെളിയ്ക്കൽ ശ്രീ വി. മുരളീധരൻ
(ബഹു. കേന്ദ്ര വിദേശ, പാർലമെന്ററികാര്യ സഹമന്ത്രി)
ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന :
അഭിരാമി അജയൻ & പാർവതി അജയൻ
സ്വാഗതം : ശ്രീ കെ.എൻ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
മാനേജർ, പനച്ചിക്കാട് ദേവസ്വം
അദ്ധ്യക്ഷൻ : ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA
(മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി)
കൃതജ്ഞത : കെ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ
(പ്രോഗ്രാം ക�ോർഡിനേറ്റർ)

ദേശീയ സംഗീതനൃത്തോത്സവം

7.30 	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ : യുവകലാപ്രതിഭ, ഭരത് നാരായൺ ചെന്നൈ
വയലിൻ : ആറ്റുകാൽ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം
	മൃദംഗം : വാഴപ്പള്ളി ടി.എസ്. സതീഷ്കുമാർ
	ഘടം : ആദിച്ചനല്ലൂർ അനിൽകുമാർ
	മുഖർശംഖ് : ഗൗരീശപട്ടം സജികുമാർ
9.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ബാലഭദ്ര നൃത്തവിദ്യാലയം വാഴൂർ
10.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ചിലമ്പൊലി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് & മ്യൂസിക്
വാഴപ്പള്ളി
11.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശ്രീകലാ നൃത്തകലാലയം എറണാകുളം
12.30 ഭരതനാട്യം : താണ്ഡവം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് ഏറ്റുമാനൂർ

സത്കലാദേവതയും സംഗീതരൂപിണിയും അക്ഷ
രദേവതയുമായ പനച്ചിക്കാട്ടമ്മ കുടിക�ൊള്ളുന്ന
മണ്ണ്, അതാണ് പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണമൂകാംബി.
എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവതയാണ് മൂകാംബി
ക. ഒരു പച്ചിലക്കൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭ
വവും ആശ്വാസവുമാണിവിടെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന
ത്. അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അർച്ചന, അത്
സംഗീതാർച്ചനയാണ്. എല്ലാ കലാകാരന്മാരേയും
നമിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമ�ോദരൻ നമ്പൂതിരി

ദ്വിതീയ

2022 സെപ്റ്റംബർ 27, ച�ൊവ്വ (1198 കന്നി 11)
രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം,
നവകം, ഉച്ചപൂജ,
	സരസ്വതിനടയിൽ : സാരസ്വതസൂക്തജപം,
വിഷ്ണുനടയിൽ : പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ
കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമജപം : വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി പനച്ചിക്കാട്
5.00 ഭക്തിഗാനസുധ : മന�ോജ് തിരുമംഗലം ചാന്നാനിക്കാട് & പാർട്ടി
6.00 	സമ്പ്രദായഭജന : ഗൗരിശങ്കരം ഭജൻസ് ളാക്കാട്ടൂർ
7.00 ഭജന : ശ്രീലക്ഷ്മി വനിതാസമാജം പാറമ്പുഴ
8.00 വയലിൻ : രഞ്ജിത ബിജു മാമ്പുഴക്കരി
8.10 വയലിൻ : ലക്ഷ്മിസന്തോഷ് ഇത്തിത്താനം
8.20 വയലിൻ : ഗിരികൃഷ്ണൻ ഇത്തിത്താനം
8.30 	മൃദംഗലയവിന്യാസം : ആദിനാഥ് വി. ഇത്തിത്താനം
8.40 വയലിൻ : ഭവ്യ എസ്. മറിയപ്പള്ളി
8.50 വയലിൻ : ഭാമ എസ്. മറിയപ്പള്ളി
9.00 	സംഗീതം : ഭാമ എസ്. മറിയപ്പള്ളി
9.10 വയലിൻ : ശ്രീജസാഗർ മലകുന്നം
9.20 	സംഗീതം : അഭിരാമി സാബു ഏറ്റുമാനൂർ
9.30 	സംഗീതം : പ്രിയശ്രീകുമാർ വെള്ളൂർ
9.40 	സംഗീതം : ദേവിക പി.കെ. വെള്ളൂർ
9.50 	സംഗീതം : സാധിക വി. നായർ പാമ്പാടി
10.00 	സംഗീതം : അക്ഷയ അഭിലാഷ് വെള്ളൂർ
10.10 	സംഗീതം : ദീക്ഷിത പാമ്പാടി
10.20 	സംഗീതം : ചാന്തിനി സുകുമാരൻ പാമ്പാടി
10.30 	സംഗീതം : ഗുരുപ്രിയ & ഗൗതമി പാമ്പാടി
10.40 	സംഗീതം : നിഷ സുനിൽ വടവാതൂർ
10.50 	സംഗീതം : സുനിജ രജി വടവാതൂർ
11.00 	സംഗീതം : അമേയ രാജേഷ് നീറിക്കാട്
11.10 	സംഗീതം : ഉഷസ് വിന�ോദ്കുമാർ വെള്ളൂർ
11.20 	സംഗീതം : മൗഷ്മിനായർ പാമ്പാടി
11.30 	സംഗീതം : നിഖിൽ കെ.എസ്. മണർകാട്
11.40 	സംഗീതം : സേതുലക്ഷ്മി പി. നായർ കുറുമ്പനാടം
11.50 	സംഗീതം : അഹല്യസൂരജ് തിരുവല്ല
12.00 	സംഗീതം : നന്ദന ഉമേഷ് ചേർത്തല
12.10 	സംഗീതം : അജിത്ത് മൂലവട്ടം

12.20 	സംഗീതം : മാളവിക എസ്. ചേർത്തല
12.30 	സംഗീതം : പ്രവീണ ശ്രീകാന്ത് കുമരകം
12.40 	സംഗീതം : അനുഗ്രഹ കെ. ക�ൊല്ലം
12.50 	സംഗീതം : ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി പാത്താമുട്ടം
1.00 	സംഗീതം : ലാവണ്യ ഞാലിയാകുഴി
1.10 	സംഗീതം : സുജിത്ലാൽ ചേർത്തല
1.20 	സംഗീതം : പ്രസീത സുജിത്ത്ലാൽ ചേർത്തല
1.30 	സംഗീതം : വി.എസ്. തങ്കംവെങ്കിട്ടരാമൻ ചങ്ങനാശേരി
1.40 	സംഗീതം : ലക്ഷ്മി മലമേൽ
1.50 	സംഗീതം : സുജാദേവി
2.00 	സംഗീതം : ഓമനമ�ോഹൻ ത�ൊടുപുഴ
2.10 	സംഗീതം : അനിൽകുമാർ മുണ്ടക്കയം
2.20
കീബ�ോർഡ് : ശ്രീറാം ഇ., മുളവന
2.30 	മൃദംഗലയവിന്യാസം : ആദിത്യദേവ് വി.എസ്. എസ്.എൻ.പുരം
2.40 വയലിൻ : ശ്രുതി പ്രസാദ് ഹരിപ്പാട്
2.50 	സംഗീതം : രഞ്ജിനി മേഘനാഥ് മുഹമ്മ
3.00 കുച്ചിപ്പുഡി : നന്ദന ഉമേഷ് ചേർത്തല
3.10 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : മീനാക്ഷി ബാബുലാൽ കഞ്ഞിക്കുഴി
3.20 ഭരതനാട്യം : മീനാക്ഷി മേഘനാഥൻ മുഹമ്മ
3.30 ഭരതനാട്യം : അശ്വതിമ�ോഹൻ ക�ൊല്ലാട്
3.40 തിരുവാതിര : ദേവീചൈതന്യം മണിമലക്കാവ്
4.00 ഭരതനാട്യം : പുണ്യദിലീപ് ചങ്ങനാശേരി
4.10 ഭരതനാട്യം : രേഷ്മ രവീന്ദ്രൻ മാന്താനം
4.20 ഭരതനാട്യം : ശില്പ ഓമനക്കുട്ടൻ പരിയാരം
4.30 	സംഗീതസദസ് : മാഞ്ഞൂർ ശിവപ്രസാദ് & പാർട്ടി
വൈകിട്ട്
5.00 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : കുമ്മനം പി.എസ്. സുരേഷ്കുമാർ
വയലിൻ : ക�ോട്ടയം ഗണേഷ്
	മൃദംഗം : ഇത്തിത്താനം ജയചന്ദ്രൻ
	ഘടം : കേശവൻ നമ്പൂതിരി കല്ലംപള്ളിഇല്ലം
	ഗഞ്ചിറ : പ്രതീഷ് ശിവാനന്ദൻ
5.30 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : മുണ്ടക്കയം വിജയകുമാർ
വയലിൻ : ക�ോട്ടയം ഗണേഷ്
	മൃദംഗം : ഇത്തിത്താനം ജയചന്ദ്രൻ
	ഘടം : പെരുന്ന വെങ്കിടകൃഷ്ണപൈ
	ഗഞ്ചിറ : ഗജാനനപൈ ക�ോട്ടയം
6.00 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : ശ്രീമതി കലാമണ്ഡലം സൗമ്യ സതീഷ്
7.00

ദേശീയ സംഗീത നൃത്തോത്സവം
കുച്ചിപ്പുഡി – ശ്രീമതി ശ്രുതി ജയൻ – സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് തൃശൂർ
8.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശ്രീഭദ്ര നൃത്ത വിദ്യാലയം അരയൻകാവ്
9.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശിവപാർവ്വതി നൃത്തരംഗം അരീപ്പറമ്പ്
10.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നടനം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് മാന്നാനം
11.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നാട്യബ�ോധിനി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് കായംകുളം
12.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നാട്യവേദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് ഇലന്തൂർ

ത്രിതീയ

2022 സെപ്റ്റംബർ 28 ബുധൻ (1198 കന്നി 12)

രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം,
നവകം, ഉച്ചപൂജ,
	സരസ്വതിനടയിൽ : സാരസ്വതസൂക്തജപം,
വിഷ്ണുനടയിൽ : പുരുഷസൂക്ത ജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ
കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമജപം : വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി പനച്ചിക്കാട്
5.00 പുരാണപാരായണം : അമ്മിണി സുകുമാരൻ സചിവ�ോത്തമപുരം
5.30 നാരായണീയം : ശ്രീദേവി രവീന്ദ്രൻ നായർ & പാർട്ടി പനച്ചിക്കാട്
6.30 ഭജൻസ് : ശ്രീബ്രഹ്മം ഭജൻസ് ഗുരുവായൂർ
7.30
സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ – ഹരിപ്രിയ ജ�ോഷി ക�ോട്ടയം
വയലിൻ : ചമ്പക്കര രാജേഷ്
	മൃദംഗം : ഓണംതുരുത്ത് സുനിൽ
	ഘടം : തൃപ്പൂണിത്തുറ കെ. ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
8.00 വയലിൻ : ജ്യോതിക പ്രസന്നൻ മറിയപ്പള്ളി
8.10 വയലിൻ : ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ പാത്താമുട്ടം
8.20 വയലിൻ : വന്ദന വാസുദേവ്, മറിയപ്പള്ളി
8.30 	സംഗീതം : ഗ�ോപിക പി. കുമാർ നട്ടാശേരി
8.40 	സംഗീതം : ഗായത്രി പ്രേംകുമാർ നട്ടാശേരി
8.50 	സംഗീതം : ആർ. കൃഷ്ണപ്രിയ ഏറ്റുമാനൂർ
9.00 	സംഗീതം : പാർവ്വതിമനു ഇടമുള
9.10 	സംഗീതം : നന്ദ പി. നായർ ക�ോട്ടയം
9.20 	സംഗീതം : അരുന്ധതി രാജ് & അരുണിമ രാജ് കുഴിമറ്റം
9.30 	സംഗീതം : അശ്വതിമണി & ആതിര മണി മരങ്ങാട്ടുപള്ളി
9.40 	സംഗീതം : ലക്ഷ്മിപ്രിയ & ഗൗരിപ്രിയ തിരുവല്ല
9.50 	സംഗീതം : എസ്. അന്നപൂർണ ചാമംപതാൽ
10.00 	സംഗീതം : എസ്. അനന്തനാരായണൻ ചാമംപതാൽ
10.10 വയലിൻ സ�ോള�ോ : ഹാരിസ് പി. നായർ പരിപ്പ്
10.20 വയലിൻ സ�ോള�ോ : ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്., നീണ്ടൂർ
10.30 	സംഗീതം : ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്., നീണ്ടൂർ
10.40 	സംഗീതം : സിദ്ധാർത്ഥ് ബിനു തെക്കേത്തുകവല
10.50 	മൃദംഗലയ വിന്യാസം : സിദ്ധാർത്ഥ് ബിനു തെക്കേത്തുകവല
11.00 	സംഗീതം : ദീപശ്രീകാന്ത് തിരുവല്ല
11.10 	സംഗീതം : ഡ�ോ. ആനന്ദ്ശങ്കർ ഏറ്റുമാനൂർ
11.20 	സംഗീതം : ഡ�ോ. വിദ്യ ആർ. പണിക്കർ ഏറ്റുമാനൂർ
11.30 	സംഗീതം : ദേവിക വി.എസ്. വയല
11.40 	സംഗീതം : ബ്രഹ്മമംഗലം അനിൽകുമാർ

11.50 	സംഗീതം : ബിന്ദുകൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മമംഗലം
12.00 	സംഗീതം : ശ്രീരാഗ് ബ്രഹ്മമംഗലം
12.10 	സംഗീതം : രാജേഷ് വി.ആർ., ജയറാം പി.കെ., ഡ�ോ. മെറിൻ
12.20 	സംഗീതം : സജീവ്കുമാർ വൈക്കം
12.30 	സംഗീതം : ശിവാനി സജീവ് കെ.എസ്. മംഗലം
12.40 	സംഗീതം : റാണി കെ.ജി. കല്ലൂർ
12.50 	സംഗീതം : അശ്നി സി.എസ്., കല്ലൂർ
1.00 	സംഗീതം : അഞ്ജലി സി.എസ്., കല്ലൂർ
1.10 	സംഗീതം : ശ്രീനന്ദ ആർ. വാര്യർ തൃക്കൊടിത്താനം
1.20 	സംഗീതം : മനു ടി.ആർ., പാലമറ്റം
1.30 	സംഗീതം : വൈഷ്ണവ് ഗ�ോപകുമാർ തിരുവല്ല
1.40 	സംഗീതം : പ്രാർത്ഥന സതീഷ് കിഴക്കുംമുറി
1.50	സംഗീതം : അരുണ രാജേഷ് കുന്നന്താനം
2.00 	സംഗീതം : ഹരികൃഷ്ണൻ എം. ഭക്തൻ വാഴപ്പള്ളി
2.10 	സംഗീതം : മുരളീധരഭക്തൻ വാഴപ്പള്ളി
2.20 	സംഗീതം : ദേവനാരായണൻ ജി. മണിപ്പുഴ
2.30 	സംഗീതം : ഗൗരി എസ്. നായർ & ഗംഗ എസ്. നായർ, ആറുമാനൂർ
2.40 	സംഗീതം : നീലംപേരൂർ സുരേഷ്കുമാർ
2.50 	സംഗീതം : ലക്ഷ്മി & പാർവ്വതി അമ്പലപ്പുഴ സിസ്റ്റേഴ്സ്
3.00 	സംഗീതം : അമ്പിളി ഉമേഷ് ക�ോട്ടയം
3.10 	സംഗീതം : നേഖ ആർ. & അബർണ ആർ. താഴത്തങ്ങാടി
3.20 	സംഗീതം : ശ്രീലക്ഷ്മി ദേവ് എൻ.എസ്., പൂവൻതുരുത്ത്
3.30 	സംഗീതം : സ്നേഹലക്ഷ്മി എന്.എസ്., പൂവൻതുരുത്ത്
3.40 ഭരതനാട്യം : ആർദ്ര രാജേഷ് കുമരകം
3.50 ഭരതനാട്യം : പല്ലവി സുരേഷ് നീലംപേരൂർ
4.00 ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. സുഭാഷ് മഹേഷ്വർ തൃക്കൊടിത്താനം
4.10 ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. പ്രവീൺകുമാർ വയനാട്
4.20 ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. അനൂപ്മോഹൻ പെരുമ്പാവൂർ
4.30 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : ആർ.എൽ.വി. പ്രവീൺകുമാർ വയനാട്
4.40 ഭരതനാട്യം : അപർണ ശർമ്മ തിരുവനന്തപുരം
4.50 ഭരതനാട്യം : ലീന സത്യൻ എടത്വാ
വൈകിട്ട്
5.00 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : ചങ്ങനാശേരി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
വയലിൻ : തൃക്കൊടിത്താനം ശ്രീരാജ്
	മൃദംഗം : ചങ്ങനാശേരി ഗ�ോപകുമാർ
	ഘടം : നെടുങ്കുന്നം രാജീവ്
	ഗഞ്ചിറ : അമൽജിത്ത് പുറമറ്റം
5.30 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : ച�ോറ്റാനിക്കര അജയകുമാർ
വയലിൻ : തൃക്കൊടിത്താനം ശ്രീരാജ്
	മൃദംഗം : പെരുന്ന ശ്രീജേഷ് എസ്. നമ്പൂതിരി
	ഘടം : നെടുങ്കുന്നം ശരത്ത്
	ഗഞ്ചിറ : അമൽജിത്ത് പുറമറ്റം
6.00 വയലിന്കച്ചേരി : വയലിൻ : സൗരവ് എസ്. കുമാർ
	മൃദംഗം : ശ്രീതു നെടുങ്കുന്നം
	ഗഞ്ചിറ : അമൽജിത്ത് പുറമറ്റം

7.00

ദേശീയ സംഗീത നൃത്തോത്സവം
കഥകളിപ്പദകച്ചേരി : പാലനാട് ദീപ & മീതറാം മ�ോഹൻ
	ചെണ്ട : കലാമണ്ഡലം ശ്രീഹരി
	മദ്ദളം : കലാമണ്ഡലം അച്യുതവാര്യർ
9.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീമഹാദേവ നൃത്തവിദ്യാലയം
10.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശിവദുർഗ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് കുമാരനല്ലൂർ
11.00 ഭരതനാട്യം : സുമംഗല വി. വരുൺ ബെംഗളൂരു
12.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : സംസ്കൃതി നൃത്തവിദ്യാലയം തൃക്കൊടിത്താനം
1.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : അന്നപൂർണേശ്വരി നൃത്തകലാക്ഷേത്രം കിടങ്ങൂർ

കലാദേവതയായ അമ്മയുടെ

തിരുസന്നിധിയിൽ കല�ോപാസ
ന നടത്തുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ
ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാനും.
ആ സന്നിധിയിൽ കല�ോപാ
സന നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന
അനുഭൂതി പറഞ്ഞറിയിക്കുക
പ്രയാസം.
ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി
മഹ�ോത്സവത്തിന് എന്റെ എല്ലാ
വിധ ആശംസകളും, അരങ്ങിലെ
ത്തുന്ന കാല�ോപാസകർക്കെ
ല്ലാം പനച്ചിക്കാട്ടമ്മയുടെ അനു
ഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു പ്രാർ
ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ
ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ

അക്ഷരദേവതയായ പനച്ചിക്കാ
ട്ടമ്മ കുടിക�ൊള്ളുന്ന പനച്ചിക്കാ
ട് ദക്ഷിണമൂകാംബിയിൽ മതിവ
രുവ�ോളം സംഗീതാർച്ചന നടത്തു
വാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു കലാകാ
രനാണ് ഞാൻ.
എല്ലാ കല�ോപാസകർക്കും നവ
രാത്രി ആശംസകൾ.
കാവാലം ശ്രീകുമാർ

ചതുർത്ഥി

2022 സെപ്റ്റംബർ 29 വ്യാഴം (1198 കന്നി – 13)
രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം,
നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ : സാരസ്വത സൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ : പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ
കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമജപം : ൈവഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി പനച്ചിക്കാട്
5.00 കഥകളി സംഗീതം: രവീന്ദ്രൻ കെ.എസ്. കുഴിമറ്റം
6.00 ഭക്തിഗാനമേള : ശംഖനാദം ഓർക്കസ്ട്രാ ക�ോട്ടയം
7.00 	ഹൃദയജപലഹരി : ശിവഹരി ഭജൻസ് വൈക്കം
8.00 	സംഗീതം : ദര്ശന രാജേഷ് ച�ോഴിയക്കാട്
8.10 	സംഗീതം : ആദർശ് സ�ോപാനം ച�ോഴിയക്കാട്
8.20 	സംഗീതം : ശിഖ എസ്. നായർ സ�ോപാനം ച�ോഴിയക്കാട്
8.30 	സംഗീതം : അനിയൻ കുളങ്ങര കുറിച്ചി
8.40 	സംഗീതം : അശ്വിൻ ഗിരീഷ് കുഴിമറ്റം
8.50 വയലിന് : അശ്വിൻ ഗിരീഷ് കുഴിമറ്റം
9.00 	സംഗീതം : ശ്രീരഞ്ജിനി എസ്. പിള്ള മര്യാത്തുരുത്ത്
9.10 	സംഗീതം : അഭിറാം എസ്., നെത്തല്ലൂർ
9.20 	സംഗീതം : മിഥുൻ കെ.എം., കറുകച്ചാൽ
9.30 	സംഗീതം : അനുമന�ോഹർ എറണാകുളം
9.40 	സംഗീതം : വിഷ്ണു തൃച്ചാറ്റുകുളം
9.50 	സംഗീതം : അനു മന�ോഹർ & അനുശ്രീ കലാഭവൻ എറണാകുളം
10.00 	സംഗീതം : സൂര്യസുരേഷ് ഏറ്റുമാനൂർ
10.10 	സംഗീതം : ഗൗരിനന്ദന എസ്., പഴയിടം
10.20 	സംഗീതം : കങ്ങഴ സിദ്ധാർത്ഥ് നടേശൻ
10.30 	സംഗീതം : വെള്ളാവൂർ ഗ�ോപാലൻ
10.40 	സംഗീതം : പവിത്ര ബി. നായർ പാമ്പാടി
10.50 	സംഗീതം : അതുല്യ രാജേഷ് പാമ്പാടി
11.00 	സംഗീതം : ഇഷഗൗരി ക�ോത്തല
11.10 	സംഗീതം : രഞ്ജിനി ഡി. നായർ വെള്ളൂർ
11.20 	സംഗീതം : ആര്യ ബി. മുത്തൂർ
11.30 	സംഗീതം : അഞ്ജലി എച്ച്.എസ്. കിഴക്കുംമുറി
11.40 	സംഗീതം : പൂർണജിത് എസ്. കിഴക്കുംമുറി
11.50 	സംഗീതം : ഷാര�ോൺ മറിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ പെരിങ്ങര
12.00 	സംഗീതം : കാർത്തിക്റാം ക�ോട്ടമുറി
12.10 	സംഗീതം : ഗായത്രി ഹരീഷ് കിഴക്കുംമുറി
12.20 	സംഗീതം : മാലതി ഗ�ോവിന്ദ് നെടുമ്പുറം

12.30 	സംഗീതം : വിജയ് ഹരിദാസ് പെരിങ്ങര
12.40 	സംഗീതം : വത്സല ഹരിദാസ് നീണ്ടൂർ
12.50 	സംഗീതം : ഡ�ോ. ഗീതു ഹരിദാസ് നീണ്ടൂർ
1.00 വയലിൻ : ദേവീകൃഷ്ണ എസ്. ആനിക്കാട്
1.10 	സംഗീതം : ദേവീകൃഷ്ണ എസ്. ആനിക്കാട്
1.20 	സംഗീതം : അരുൺചന്ദ്രൻ ആനിക്കാട്
1.30 	സംഗീതം : പൂർണിമ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഏറ്റുമാനൂർ
1.40 	സംഗീതം : ക�ോമളവല്ലി മാഞ്ഞൂർ
1.50 	സംഗീതം : എം.ആർ. ബാലമുരളി തിരുവല്ല
2.00 	സംഗീതം : ജയറാം പി.കെ., ഏറ്റുമാനൂർ
2.10 	സംഗീതം : ആവണിഗ�ോപകുമാർ ചാന്നാനിക്കാട്
2.20 	സംഗീതം : ദർശന ടി. തങ്കപ്പൻ പൂവൻതുരുത്ത്
2.30 	സംഗീതം : ശിവന്യരാജ് കുഴിമറ്റം
2.40 	സംഗീതം : ഗായത്രി അജിത് ഇരവിനല്ലൂർ
2.50 	സംഗീതം : ദേവപ്രിയ വി. ക�ോട്ടയം
3.00 	സംഗീതം : കൃഷ്ണപ്രിയ വി. ക�ോട്ടയം
3.10 വയലിൻ : അരുൺജ�ോയ് ചേർത്തല
3.20 	സംഗീതം : വിന�ോദ് ഇടമുള
3.30 	സംഗീതം : രമേശ് ഇ.വി. നരിയാംപാറ
3.40 	സംഗീതം : വൈശാഖ് ശങ്കർ വട്ടിയൂർക്കാവ്
3.50 ഭരതനാട്യം : നിവേദിത എസ് വാഴൂർ
4.00 കുച്ചിപ്പുഡി : നിഖിത കെ.പി. ചങ്ങനാശേരി
4.10 ഭരതനാട്യം : സ്നേഹ ആർ. ഷേണായ് ക�ൊച്ചി
4.20 ഭരതനാട്യം : മധുരിമ മ�ോഹൻദാസ് ചെന്നൈ
4.30 ഭരതനാട്യം : പ്രതീക്ഷ പ്രേമനാഥൻ പാറശാല
4.40 തിരുവാതിര : വാണി എൻ.എസ്.എസ്. വനിതാസമാജം പനച്ചിക്കാട്
ൈവകിട്ട്
5.00 സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : പാലമറ്റം പ്രദീപ്
വയലിൻ : ശ്യാം ജി.കെ. ഭാസി ഇത്തിത്താനം
	മൃദംഗം : വാഴപ്പള്ളി ശ്രീകുമാർ
	ഘടം : തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
5.30 സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : ബിനു ചാക്കോ
വയലിൻ : ശ്യാം ജി.കെ. ഭാസി ഇത്തിത്താനം
	മൃദംഗം : ക�ോട്ടയം ടി.എസ്. അജിത്
	ഘടം : അനുരാഗ് വൈക്കം
	ഗഞ്ചിറ : ചെങ്ങന്നൂർ സുഭാഷ്

7.00 ദേശീയ സംഗീതനൃത്തോത്സവം
	ത്രിഭുവനപ�ോഷിണി
ഭരതനാട്യ അവതരണം – കലാക്ഷേത്ര ചെന്നൈ
കലാക്ഷേത്ര : മാളവിക മേന�ോൻ
കലാക്ഷേത്ര : അനുജ എ.കെ.
കലാക്ഷേത്ര : ആര്യ കെ.
കലാക്ഷേത്ര : ദേവിനന്ദന എം.

കലാക്ഷേത്ര : മാളവിക രാജീവൻ
നട്ടുവാങ്കം : ഡ�ോ. ശ്രീമതി രാധിക വൈരുവേലവൻ
കലാക്ഷേത്ര ചെന്നൈ
	വ�ോക്കൽ : ശ്രീ മിഥുൻ മധുസൂദനൻ കലാക്ഷേത്ര ചെന്നൈ
	മൃദംഗം : ശ്രീ കെ.പി. അനിൽകുമാർ കലാക്ഷേത്ര ചെന്നൈ
വയലിൻ : ശ്രീ തിരുനെല്ലൂർ അജിത്
ഫ്ലൂട്ട് : ശ്രീ വിന�ോദ് ചന്ദ്ര
9.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശ്രീമതി അനുജ പ്രശാന്ത് & പാർട്ടി ത�ൊടുപുഴ
10.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : കേരള ആർട്സ് അക്കാദമി തൃക്കോതമംഗലം
11.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നൃത്താഞ്ജലി നൃത്തവിദ്യാലയം പേരൂർ
12.00 ഭരതനാട്യം : ശ്രീ സുരേഷ് പി.കെ. സമന്വയം ഗ്രൂപ്പ് ഇടുക്കി
1.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശിവ സ്കൂള് ഓഫ് ഡാൻസ് ആലപ്പുഴ.

തലമുറകളായുള്ള
ബന്ധമാണ്
എനിക്ക് പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രവു
മായുള്ളത്. അത് ഇന്നും തുടർന്നു
പ�ോരുന്നു..അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം
വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്.
കലയെ ഉപാസിക്കുന്ന എല്ലാ കലാ
കാരന്മാർക്കും വിദ്യാദേവതയുടെ
അനുഗ്രമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥി
ക്കുന്നു.
പ്രൊഫ. കുമാരകേരള വർമ്മ

എല്ലാ കലകളും പ്രകൃതിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പനച്ചിക്കാടിന്റെ
പ്രത്യേകതയും ആ ബന്ധമാണ്,
കലയും അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം.
പനച്ചിക്കാടുമായി 20 വയസിൽ തു
ടങ്ങിയ എന്റെ ബന്ധം 60 വർഷമാ
യി തുടരുന്ന... അമ്മയുടെ സുപ്രഭാ
തം പാടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം എനി
യ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കലാ
കാരന്മാർക്കും വിദ്യാദേവതയുടെ
അനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
വൈക്കം ബി രാജമ്മാൾ

പഞ്ചമി

2022 സെപ്റ്റംബർ 30 വെള്ളി (1198 കന്നി – 14)
രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം,
ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ : സാരസ്വതസൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ : പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
5.00 	സഹസ്രനാമജപം : ൈവഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി പനച്ചിക്കാട്
6.00 ഭക്തിഗാനാമൃതം : പനച്ചിക്കാട് ഓർക്കസ്ട്രാ, ശാന്തകുമാർ & ഗ�ോപൻ
പനച്ചിക്കാട്
7.00 ഈശ്വരനാമാർച്ചന : ശ്രീഭദ്ര ഭജൻസ്, വെള്ളൂത്തുരുത്തി
8.00 വയലിൻ : ശ്രീഹരി സുഭാഷ് കുറിച്ചി
8.10 വയലിൻ : ദേവനന്ദ എം. മറിയപ്പള്ളി
8.20 വയലിൻ : ദേവനാരായണൻ ജെ. മറിയപ്പള്ളി
8.30 വയലിൻ : ജയപ്രവീൺ ഇത്തിത്താനം
8.40 	സംഗീതം : നിരഞ്ജന എസ്. & നിവേദിത എസ്. തിരുവഞ്ചൂർ
8.50 	സംഗീതം: സി. വി. പ്രദീപ്കുമാർ പാലമറ്റം
9.00 വയലിൻ : ആറന്മുള നന്ദകിഷ�ോർ
9.10 വയലിൻ : അനന്തുജ�ോഷി റബർ ബ�ോർഡ്
9.20 	സംഗീതം : ശ്രീമതി സരസം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ തിട്ടമേൽ
9.30	സംഗീതം : കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്., കൂവപ്പടി
9.40 	സംഗീതം : സജി എസ്. ആചാരി അമ്പലപ്പുഴ
9.50 	സംഗീതം : ജയന്ത് ജിജ�ോ ഏറ്റുമാനൂർ
10.00 	സംഗീതം : മീര രഞ്ജിത്ത് പേരൂർ
10.10 	സംഗീതം : ഓംപ്രകാശ് മലമേൽ
10.20 	സംഗീതം : സുജിത്ത് ശങ്കർ
10.30 വീണ : ബ�ോബൻ എം.എസ്. & സുശീല ജ�ോൺ അയ്മനം
10.40 	സംഗീതം : മഹാദേവപണിക്കർ ക�ൊല്ലാട്
10.50 	സംഗീതം : പ്രണവ് പി. പിള്ള കുറ്റൂർ
11.00 	സംഗീതം : നിധിയ സാറാ റ�ോയ് വേളൂർ
11.10 	സംഗീതം : വേണി ഗിരീഷ് പാക്കിൽ
11.20 	സംഗീതം : ശ്രേയ ഗൗരി എസ്. തിരുവാതുക്കൽ
11.30 വയലിൻ : പ്രസീത എം.എസ്. അയ്മനം
11.40 വയലിൻ : ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ കാടമുറി
11.50 പുല്ലാങ്കുഴൽ : രാഗശ്രീ ജെ. മ�ോഹൻ ഉദയംപേരൂർ
12.00 	സംഗീതം : ആയാംകുടി സുനിൽരാജ്
12.10 	സംഗീതം : അനന്തലക്ഷ്മി ടി.എസ്. ആർപ്പൂക്കര
12.20 വയലിൻ : നന്ദന പി. നായർ ക�ോട്ടയം

12.30 വീണ : മഞ്ജുഷ എസ്. & ഡ�ോ. ഷേർലി ഡി. മഞ്ചാടിക്കര
12.40 	സംഗീതം : ശിവരഞ്ജിനി അയ്യർ തൃപ്പൂണിത്തുറ
12.50 	സംഗീതം : ആർദ്ര ജിതേന്ദ്രൻ ചെറുക�ോൽ
1.00 	സംഗീതം : ബിന്ദു ജിതേന്ദ്രൻ ചെറുക�ോൽ
1.10 വയലിൻ : ബിന്ദു ജിതേന്ദ്രൻ ചെറുക�ോൽ
1.20 വയലിൻ : ഇ.സി. ബിജുമ�ോൻ മൂലവട്ടം
1.30 	സംഗീതം : കാർത്തികേയൻ വി. പത്തനാട്
1.40 	സംഗീതം : നീരജ എസ്. രാജേഷ് തളിപ്പറമ്പ്
1.50 	സംഗീതം : അമൃത രജീഷ് കുറിച്ചി
2.00 	മൃദംഗ ലയവിന്യാസം : ശ്രീഹരി സുഭാഷ് മലകുന്നം
2.10 	സംഗീതം : കൃഷ്ണപ്രിയ പി.എസ്. & ശ്രീജ ശ്രീകുമാർ കുറിച്ചി
2.20 	സംഗീതം : തീർത്ഥതരുൺ, ശിവനന്ദ, അഭിമന്യു എം. സിന�ോജ് കുറിച്ചി
2.30 	സംഗീതം : ഗൗതം ജെ. പ്രകാശ് ഇത്തിത്താനം
2.40 	മൃദംഗ ലയവിന്യാസം : ശ്രീദേവ് സുഭാഷ് മലകുന്നം
2.50 	സംഗീതം : സുഭാഷ് ശിവൻ ഈര
3.00 ഭരതനാട്യകച്ചേരി : മുദ്ര സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് പത്തനാപുരം
3.10 ഭരതനാട്യം : ഭദ്രശർമ ഇ. ബുധനൂർ
3.20 ഭരതനാട്യം : ജ്യോതിശർമ ഇ. മാവേലിക്കര
3.30 കുച്ചിപ്പുഡി : ആർദ്ര ജിതേന്ദ്രൻ ചെറുക�ോൽ
3.40 ഭരതനാട്യം : അഞ്ജലികൃഷ്ണൻ പെരുന്ന
3.50 ഭരതനാട്യം : അഥീന ലക്ഷ്മി പെരുന്ന
4.00 ഭരതനാട്യം : അജിത ശശിധരൻ പനങ്ങാട്
4.10 കുച്ചിപ്പുഡി : അജിത ശശിധരൻ പനങ്ങാട്
4.20 ഭരതനാട്യം : ഐശ്വര്യറാവു ഇരവിനല്ലൂർ
4.30 തിരുവാതിര : ശ്രീഭദ്ര തിരുവാതിര സംഘം പാമ്പാടി
4.50 ഭരതനാട്യം : നിമ്മി കെ. കുമാരൻ കളർക�ോട്
ൈവകിട്ട്
5.00 സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : ശ്രീമതി ശ്രീലത ശ്രീകുമാർ
വയലിൻ : തിരുവിഴ ഉല്ലാസ്
	മൃദംഗം : ക�ോട്ടയം മന�ോജ്കുമാർ
	ഘടം : വാഴപ്പള്ളി ജി. അനിൽകുമാർ
	മുഖർശംഖ് : തൃപ്പൂണിത്തുറ അയ്യപ്പൻ
6.00 സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : മീനാക്ഷി വീരമണി
വയലിൻ : കുമ്മനം ഉപേന്ദ്രനാഥ്
	മൃദംഗം : കുമ്മനം ഹരീന്ദ്രനാഥ്
	ഘടം : ഷിനു ഗ�ോപിനാഥ്
	മുഖർശംഖ് : തൃപ്പൂണിത്തുറ അയ്യപ്പൻ
7.30

ദേശീയ സംഗീതനൃത്തോത്സവം
നൃത്താർച്ചന : നാട്യപ്രിയ ഡാൻസ് അക്കാദമി ക�ൊല്ലം
ഡയറക്ടർ : ഡ�ോ. ദ്രൗപതി പ്രവീൺ (നീലമന സിസ്റ്റേഴ്സ്)
9.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : തപസ്യ ഡാൻഡ് & മ്യൂസിക്, കണ്ണൂർ
10.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നൃത്തശ്രീ നൃത്തസംഗീത വിദ്യാലയം, ആറന്മുള
11.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : കാലാമണ്ഡലം ശബ്ന & പാർട്ടി മാവേലിക്കര
12.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ശ്രീദേവി നൃത്തവിദ്യാലയം, എറണാകുളം

ഷഷ്ഠി

2022 ഒക്ടോബർ 1 ശനി (1198 കന്നി – 15)
രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം,
ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ : സാരസ്വതസൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ : പുരുഷസൂക്തജപം, ചക്രാബ്ജപൂജ
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
5.00 	സഹസ്രനാമജപം : ൈവഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
6.00 ഭക്തിഗാനമേള : മുരളി അഷ്ടപദി, പാക്കിൽ
7.00 ഭജന : വാണി എൻ.എസ്.എസ്. വനിതാസമാജം, പനച്ചിക്കാട്
8.00 	സംഗീതം : നന്ദന ജയകൃഷ്ണൻ പള്ളം
8.10 	സംഗീതം : അനന്ദുലാൽ എസ്., മാടപ്പള്ളി
8.20 	സംഗീതം : നന്ദനകൃഷ്ണ എം., ഇത്തിത്താനം
8.30 	സംഗീതം : ലക്ഷ്മി അജിത്, ക�ോട്ടയം
8.40 	സംഗീതം : നന്ദന വി., പുലിയൂർ
8.50 	സംഗീതം: അനന്തകൃഷ്ണൻ ജി., മുട്ടമ്പലം
9.00 	സംഗീതം : ശ്രീവത്സ് എച്ച്. അയ്യർ, തിരുനക്കര
9.10 	സംഗീതം : ഗീതാ ബാബു, അയർക്കുന്നം
9.20 	സംഗീതം : ദേവിമ�ോൾ & മാളവിക, കിടങ്ങറ
9.30 	സംഗീതം : അനഘ വിന�ോദ് & ദേവപ്രിയ, മാടപ്പള്ളി
9.40 	സംഗീതം : അദ്വൈത് ലിനീഷ് & ഭദ്രവീണ ബൈജു, കിടങ്ങറ
9.50 	സംഗീതം : റിയാരാജ് & സ്വരാഞ്ജലി, മാടപ്പള്ളി
10.00 	സംഗീതം : ഗൗരികൃഷ്ണ എം. & ഗായത്രികൃഷ്ണ എം., കിടങ്ങറ
10.10 	സംഗീതം : ഐശ്വര്യ അനിൽ, പെരുന്ന
10.20 	സംഗീതം : കാർത്തിക കണ്ണൻ, കാക്കാംത�ോട്
10.30 	സംഗീതം : അനന്ദു ഇ.എസ്., നെടുംകുന്നം
10.40 	സംഗീതം : അനന്തകൃഷ്ണൻ, തട്ടക്കുഴ
10.50 	സംഗീതം : സുനിൽകുമാർ, തട്ടക്കുഴ
11.00 	സംഗീതം : ഡ�ോ. റാണി പി., ക�ൊല്ലം
11.10 	സംഗീതം : യു. ആർ. ഉദയശങ്കർ, ക�ൊല്ലം
11.20 	മൃദംഗലയവിന്യാസം : അശ്വന്ത്ലാൽ, തൃക്കോതമംഗലം
11.30 	സംഗീതം : സൂര്യനാരായണൻ, കൃഷ്ണ, നന്ദന, കാവേരി – അമ്പലപ്പുഴ
11.40 	സംഗീതം : ഗൗരിശ്രേയ, ആദിത്യ, ആര്യ – അമ്പലപ്പുഴ
11.50 	സംഗീതം : ചിൻമയി, നിരഞ്ജന, അനഘ – അമ്പലപ്പുഴ
12.00 സാരസ്വതം സ്കോളർഷിപ്പ് & കച്ഛപി പുരസ്കാര വിതരണം
അദ്ധ്യക്ഷ : ബഹു. ശ്രീമതി ആനി മാമൻ
(പ്രസിഡന്റ്, പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)

സാരസ്വതം സ്കോളർഷിപ്പ്
ഉദ്ഘാടനവും വിതരണവും :

ശ്രീ വി.എൻ. വാസവൻ

(ബഹു. സാംസ്കാരിക,
സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കച്ഛപി പുരസ്കാരം:
1.) ശ്രീ കുമ്മനം ഉപേന്ദ്രനാഥ് (പ്രശസ്ത വയലിന് വിദ്വാൻ)
2.) ശ്രീ ക�ോട്ടയം എസ്. മുരളീധരൻ (പ്രശസ്ത മുഖർശംഖ് വിദ്വാന്)
ആശംസ : ശ്രീ സിബി ജ�ോൺ (മെമ്പർ പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)
: ശ്രീമതി സുമ മുകുന്ദൻ (മെമ്പർ പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്)
1.20	സംഗീതം : പാർത്ഥിവ് എം. പ്രദീപ്, ചിങ്ങവനം
1.30 	സംഗീതം : നന്ദന ആർ. തമ്പി, കാണക്കാരി
1.40 	സംഗീതം : രുഗ്മിണി അമ്മാൾ, തിരുവനന്തപുരം
1.50 	സംഗീതം : ജിതപ്രസാദ്, ഇത്തിത്താനം
2.00 വയലിൻ : ഗൗരിനായർ, കുമാരനല്ലൂർ
2.10 വയലിൻ : പ്രണവ് പി. നായർ, കുമാരനല്ലൂർ
2.20 	സംഗീതം : സ�ോമരാജൻ ടി.ആർ., കുറിച്ചി
2.30 	സംഗീതം : പ്രസാദ് കെ.പി., പനച്ചിക്കാട്
2.40 	സംഗീതം : ഹിമുനതരംഗിണി, മൂലമറ്റം
2.50 	സംഗീതം : ധനശ്രീ കെ.എസ്., തെക്കേത്തുകവല
3.00	മൃദംഗലയവിന്യാസം : ഗൗതം അനിൽ, മല്ലപ്പള്ളി
3.10 	സംഗീതം : മിനു കൃഷ്ണൻ കെ.ജി., തെങ്ങണ
3.20 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : ദിവ്യ എസ്., വൈക്കം
3.30 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : അശ്വതി മ�ോഹൻ, പെരുവ
3.40 തിരുവാതിര : കാർത്ത്യായനി തിരുവാതിര സംഘം, തിരുവല്ല
4.00 ഭരതനാട്യം : മാളവിക രാധീവ്, ആലുവ
4.10 ഭരതനാട്യം : രമ്യ രാധീവ്, ആലുവ
4.20 	മ�ോഹിനിയാട്ടം : ഡ�ോ. സുജ വേണുഗ�ോപാൽ, കുമാരനല്ലൂർ
4.30 ഭരതനാട്യം : കുമാരി കലാക്ഷേത്ര മീരകൃഷ്ണൻ, തിരുവനന്തപുരം
ൈവകിട്ട്
5.00 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : രമ്യാ ജ�ോഷി, ക�ോട്ടയം
വയലിൻ : വൈക്കം ദിലീപ് പ്രഭു
	മൃദംഗം : നാട്ടകം കേരളവർമ്മ
	ഘടം : തൃക്കൊടിത്താനം രാധാകൃഷ്ണൻ
5.30 	സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : യജ്ഞേശ്വർ ഗംഗാധർ
വയലിൻ : മറിയപ്പള്ളി സനൽ പത്മനാഭൻ
	മൃദംഗം : നീണ്ടൂർ മഹേഷ്
	ഘടം : ര�ോഹിത്പ്രസാദ്, കുറിച്ചി
	മുഖർശംഖ് : ത�ൊടുപുഴ നടരാജൻ

7.00 ദേശീയ സംഗീതനൃത്തോത്സവം
സംഗീതസദസ് : വ�ോക്കൽ : യുവകലാഭാരതി സംഗീത കലാജ്യോതി –
അഭിലാഷ്ഗിരിപ്രസാദ്, ചെന്നൈ
വയലിൻ : ഗ�ോകുൽ ആലംക�ോട്
	മൃദംഗം : പെരുന്ന ജി. ഹരികുമാർ
	ഘടം : മാഞ്ഞൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
	മുഖർശംഖ് : ക�ോട്ടയം എസ്. മുരളീധരൻ
9.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ദക്ഷിണമൂകാംബിക കലാകേന്ദ്രം, പനച്ചിക്കാട്
10.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : നാട്യമയൂര നൃത്തവിദ്യാലയം, പുലിയൂർ
11.00 നൃത്തായനം : ജയകേരള സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫ�ോമിംഗ് ആർട്സ് തിരുവല്ല
12.00 ഭരതനാട്യം : മയൂര നൃത്തവിദ്യാലയം, പരിയാരം
1.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം : ലക്ഷ്യ സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫ�ോമിംഗ് ആർട്സ് ആറന്മുള

സപ്തമി

2022 ഒക്ടോബർ 2 ഞായർ (1198 കന്നി 16)

രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ
പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ – സാരസ്വതസൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ – പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
5.00 	സഹസ്രനാമജപം – വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
6.00
സുധാമൃതം – ജയതികൃഷ്ണൻ, ഏറ്റുമാനൂർ
7.00 ഭക്തിഗാനസുധ – കാട്ടൂർ ഹരികുമാർ & പാർട്ടി
8.00 പുല്ലാങ്കുഴൽ – ബിജു ചന്ദ്രമേന�ോൻ, പനച്ചിക്കാട്
8.10 	സംഗീതം – ബിജു ചന്ദ്രമേന�ോൻ, പനച്ചിക്കാട്
8.20 	സംഗീതം – കുമാരി ദേവസേനാ മേന�ോൻ, പനച്ചിക്കാട്
8.30 വയലിൻ – സൂര്യ ടി.എസ്., ഇത്തിത്താനം
8.40 വയലിൻ – പാർവ്വതി പുരുഷ�ോത്തമൻ, മലകുന്നം
8.50 	സംഗീതം – ഹേമ എസ്. നായർ, അരീപ്പറമ്പ്
9.00 	സംഗീതം – സ്വരരാഗസുധ സംഗീത വിദ്യാലയം, വൈക്കം
9.10 	സംഗീതം – അഞ്ജലികൃഷ്ണ, മുണ്ടക്കയം
9.20 	സംഗീതം – അനുപംകൃഷ്ണ, മുണ്ടക്കയം
9.30 പുല്ലാങ്കുഴൽ – തുറവൂർ വിജയൻ, ക�ോട്ടയം
9.40 പുല്ലാങ്കുഴൽ – ശ്രീജഹരീഷ്, ക�ോട്ടയം
9.50 പുല്ലാങ്കുഴൽ – വിഷ്ണു വിജയൻ, ക�ോട്ടയം

10.00 പുല്ലാങ്കുഴൽ – രമ്യകണ്ണൻ, പുലിയന്നൂർ
10.10 വീണ – ദേവിനന്ദന ടി.എ., ക�ോട്ടയം
10.20 പുല്ലാങ്കുഴൽ – ടി.എസ്. അജിത്, ക�ോട്ടയം
10.30 	സംഗീതം – അമൃത ബി. തിരുവനന്തപുരം
10.40 	മൃദംഗലയവിന്യാസം – ദേവനാരായണൻ & പെരുന്ന
	ശ്രീജേഷ് എസ്. നമ്പൂതിരി
10.50 	മൃദംഗലയവിന്യാസം – ദേവശങ്കർ, പെരുന്ന
11.00 	സംഗീതം – ശ്രേയ ആർ. തൃപ്പൂണിത്തുറ
11.10 	സംഗീതം – കേശിനി, കണ്ണൂർ
11.20 	സംഗീതം – ആകാശ് ബി. ദേവ്, കുമളി
11.30 	സംഗീതം – അനഘ ബി. ദേവ്, കുമളി
11.40 	സംഗീതം – നന്ദന ജയരാജ്, കരിമണ്ണൂർ
11.50 	മൃദംഗലയവിന്യാസം – എം. കാളിദാസ് & എം. കൃഷ്ണദാസ്, കല്ലൂപ്പാറ
12.00 	സംഗീതം – ജയലക്ഷ്മി ജി., പനമറ്റം
12.10 	സംഗീതം – ജാനി എൽസാ മാത്യു, കളത്തിപ്പടി
12.20 	സംഗീതം – രുത് എൽസാ ബിനു, വാകത്താനം
12.30 	സംഗീതം – ലിസ്ബേത് മേരി ജ�ോൺ, കുടമാളൂർ
12.40 	സംഗീതം – കെ.എ. അനന്തകൃഷ്ണൻ, മറിയപ്പള്ളി
12.50 	സംഗീതം – അനഘ കെ.എൻ., മീനടം
1.00 	സംഗീതം – അമൽദേവ് ജെ. ഷേണായ്, ക�ോട്ടയം
1.10 വയലിൻ – സീതാലക്ഷ്മി, കണിച്ചുകുളങ്ങര
1.20 	സംഗീതം – വിദ്യ അജിത്, ആർപ്പൂക്കര
1.30 	സംഗീതം – ശ്രദ്ധ കെ., തൃശൂർ
1.40 	സംഗീതം – ശ്രീഷ സുനിൽ, ഓണംതുരുത്ത്
1.50 	സംഗീതം – അശ്വിൻകൃഷ്ണ, ഓണംതുരുത്ത്
2.00 	സംഗീതം – ശ്രീപ്രിയ എസ്. & ഗീതാഞ്ജലി, ഇടയാറന്മുള
2.10 വീണ – ശ്രുതിമ�ോൾ കെ.എസ്., ദേവല�ോകം
2.20 വീണ – ജ്യോതിലക്ഷ്മി ആർ., വേളൂർ
2.30 	സംഗീതം – മേഘാ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ, ച�ോഴിയക്കാട്
2.40 	സംഗീതം – ജയദേവ് സുഭാഷ്, തുരുത്തിക്കോട്
2.50 ഭരതനാട്യം – ദേവിപ്രിയ വി., അനുഷ്ക ശങ്കർ &
	ദേവി കീർത്തന എസ്., ക�ോട്ടയം
3.00 ഭരതനാട്യം – കൃഷ്ണപ്രിയ & ഹരിപ്രിയ, ക�ോട്ടയം
3.10 കുച്ചിപ്പുഡി – ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്. പണിക്കർ, തിരുവാതുക്കൽ
3.20 കുച്ചിപ്പുഡി – ഗ�ോപിക ആർ., പള്ളം
3.30 ഭരതനാട്യം – അക്ഷയ ദീപക്, ത�ോട്ടയ്ക്കാട്
3.40 ഭരതനാട്യം – വരദ ജയരാജ്, കരിമണ്ണൂർ
3.50 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – അതുല്യ പി.എം., ചെന്നൈ
4.00 ഭരതനാട്യം – ശ്രുതി ജി. വാഴപ്പള്ളി
4.10 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – ധന്യ എം., തൃക്കാക്കര
4.20 ഭരതനാട്യം – വേദഗംഗ ഇ.പി.
4.30 ഭരതനാട്യം – പ്രൊഫ. ഗായത്രി വിജയലക്ഷ്മി, തിരുവനന്തപുരം
വൈകിട്ട്
5.00 	സംഗീതസദസ് 	വ�ോക്കൽ – മാധവി പുതുമന
വയലിൻ – ഏറ്റുമാനൂർ എൽ. സജികുമാർ

	മൃദംഗം – ക�ോട്ടയം ടി.എസ്. അജിത്
	ഘടം – വിഷ്ണുരാജ്
5.30 	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ – ദേവിനന്ദന & ദേവിവന്ദന
വയലിൻ – ആകാശ് കൃഷ്ണൻ
	മൃദംഗം – ക�ോട്ടയം കെ.ആർ. രഞ്ജിത്
	ഘടം – വിഷ്ണുരാജ്
6.00 പഞ്ചാരിമേളം – ശ്രീകൃഷ്ണ കലാസമിതി, കളത്തൂർ
6.30 തായമ്പക – ആനിക്കാട് ഗ�ോപകുമാറും സംഘവും

വൈകിട്ട്
6.30 ദീപാരാധന ഗ്രന്ഥമെഴുന്നള്ളിപ്പ്, പൂജവെയ്പ്
വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പാഠപുസ്തകങ്ങളും വഹിച്ചുക�ൊണ്ട് കുഴിമറ്റം ഉമാമഹേ
ശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ച�ോഴിയക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നി
ന്നും സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഘ�ോഷയാ
ത്രകൾ വൈകുന്നേരം 5.30ന് പരുത്തുംപാറ കവലയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പരു
ത്തുപാറ കാണിക്ക മണ്ഡപ ചിറപ്പ് കമ്മറ്റിയുടെ സ്വീകരണവും ശ്രീസരസ്വതി ബാ
ലഗ�ോകുലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാലികാബാലന്മാരും അമ്മമാരും ഭക്ത
ജനങ്ങളും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ഘ�ോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളികളാവുകയും
ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചവാദ്യം, നാഗസ്വരം തുടങ്ങിയ മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയ�ോടുകൂ
ടി ഘ�ോഷയാത്ര പനച്ചിക്കാട് കുമാരനാശാൻ മെമ്മോറിയൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി.
ശാഖായ�ോഗ മന്ദിരത്തിലെയും പനച്ചിക്കാട് എൻ.എസ്.എസ്. കരയ�ോഗമന്ദിര
ത്തിലെയും സ്വീകരണത്തിനുശേഷം 6.15നു ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേരു
ന്നതും സരസ്വതി സന്നിധിയിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ മണ്ഡപത്തിൽ പൂജവയ്ക്കു
ന്നതുമാണ്.
7.00 	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ – ശ്രീ എൻ.യു. സഞ്ജയ്
വയലിൻ – ക�ോട്ടയം ആർ. നന്ദകിഷ�ോർ
	മൃദംഗം – അയ്മനം കെ.എസ്. സജീവ്
	ഘടം – കുമരകം ഗണേഷ്ഗോപാൽ
	ഗഞ്ചിറ – പനമറ്റം അരുൺ
8.30

ദേശീയ സംഗീത നൃത്തോത്സവം
മേജർ സെറ്റ് കഥകളി
കലാമണ്ഡലം പള്ളം മാധവൻ സ്മരണാർത്ഥം
പനച്ചിക്കാട് ദേവസ്വം നൽകുന്ന ‘‘സംഗീത സരസ്വതി പുരസ്കാരം’’
	പ്രശസ്ത കഥകളി സംഗീതജ്ഞൻ ശ്രീ കലാനിലയം രാജീവന്
	മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA. നൽകി
ആദരിക്കുന്നു.
കഥകളി – കഥ: നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
നളൻ – ശ്രീ ക�ോട്ടയ്ക്കൽ ഹരികുമാർ
കാർക്കോടകൻ – കലാമണ്ഡലം കാശിനാഥ്
ബാഹുകൻ – പിശപ്പള്ളി രാജീവൻ
ഋതുപർണ്ണൻ – കലാമണ്ഡലം ഗ�ോപകുമാർ

ദുർഗാഷ്ടമി

ജീവലൻ – കലാമണ്ഡലം കാശിനാഥ്
വാഷ്ണേയൻ – ആനിക്കാട് കണ്ണൻ
	സുദേവൻ – കലാമണ്ഡലം ഭാഗ്യനാഥ്
ദമയന്തി – കുടമാളൂർ മുരളീകൃഷ്ണൻ
പാട്ട് – കലാനിലയം രാജീവൻ
പാട്ട് – കലാനിലയം സിനു
പാട്ട് – ഹരിശങ്കർ കണ്ണമംഗലം
	ചെണ്ട – കിടങ്ങൂർ രാജേഷ്
	ചെണ്ട – കലാമണ്ഡലം ശ്രീഹരി
	മദ്ദളം – കലാമണ്ഡലം അച്യുതവാര്യർ
	മദ്ദളം – കലാമണ്ഡലം രാഹുൽ നമ്പീശൻ
ചുട്ടി – കലാനിലയം സജി
കളിയ�ോഗം – ദേവിവിലാസം കഥകളിയ�ോഗം, കുടമാളൂർ

2022 ഒക്ടോബർ 3 തിങ്കൾ (1198 കന്നി 17)
രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ
പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ – സാരസ്വത സൂക്തജപം
വിഷ്ണുനടയിൽ – പുരുഷസൂക്തജപം
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമജപം – വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
5.00 ഭക്തിഗാനസദസ് – ഉഷ രജി, പനച്ചിക്കാട്
6.00 ഭക്തിഗാനസുധ – റജി നാരായണൻ, ശ്രീരാഗം മ്യൂസിക്, ക�ോട്ടയം
7.00 	സംഗീതം – നമിത എ.പി., കാരാപ്പുഴ
7.10 	സംഗീതം – നന്ദന എസ്., ഏഴംകുളം
7.20 	സംഗീതം – സാരംഗി സംഗീത വിദ്യാലയം, ഓണംതുരുത്ത്
7.30 	സംഗീതം – ഷീബാ വാസു
7.40 	സംഗീതം – ജയലക്ഷ്മി സുനിൽ
7.50 	സംഗീതം – ഹിമ, ഹിത & ജീവേഷ്, ഓണംതുരുത്ത്
8.00 	മൃദംഗ ലയവിന്യാസം – ശ്രീഹരി എസ്., ഇത്തിത്താനം
8.10 	സംഗീതം – രാഹുൽരാജ്, തൃക്കൊടിത്താനം
8.20 	സംഗീതം – ശ്രേയ എസ്., നട്ടാശേരി
8.30 	സംഗീതം – ലക്ഷ്മിപ്രിയ, പാറമ്പുഴ
8.40 വയലിൻ – ശ്രീലക്ഷ്മി എസ്. ഓമല്ലൂർ
8.50 	സംഗീതം – മേഘമധു, മറിയപ്പള്ളി
9.00 ഭരതനാട്യം – അശ്വതി കിരൺ, പനച്ചിക്കാട്
9.20 	സംഗീതം – സതീഷ് കെ.പി., ഇടമറ്റം

9.30 	സംഗീതം – വിഷ്ണു എം. മണിക്കുട്ടൻ, ഐരൂർ
9.40 	സംഗീതം – വിശാഖ്കുമാർ വി.എസ്., തിരുവല്ല
9.50 	സംഗീതം – അനഘ എസ്. ചന്ദ്രൻ, ഇരവിനല്ലൂർ
10.00 	സംഗീതം – അരുൺ ശിവറാം, കണ്ണൂർ
10.10 	സംഗീതം – സ്വാതി എസ്. നാഥ്, ആറന്മുള
10.20 	സംഗീതം – ദേവികസാരഥി, ആറന്മുള
10.30 	സംഗീതം – അഗജമനീഷ്, ശിവാനി ആർ. നായർ, പാർത്ഥൻ എസ്,
ദേവിക അനിൽകുമാർ, ധൻവിത സാരഥി, ശ്രീഹരി അമ്പാടി, കാർത്തിക്,
വിന�ോദ്, നന്ദനലക്ഷ്മി
10.40 	സംഗീതം – അദ്രി ജമനീഷ്, ആദിയ വി. നായർ, വൃന്ദ വിന�ോദ്,
അനഘ കൃഷ്ണൻ, അതുല്യ അനിൽ
10.50 	സംഗീതം – രവിശങ്കർ ആർ. നായർ, ആറന്മുള
11.00 	സംഗീതം – അജു വി. നായർ, ആറന്മുള
11.10 	സംഗീതം – അനഘ കൃഷ്ണൻ, ആറന്മുള
11.20 	സംഗീതം – ദേവസൂര്യ എ., അതിരമ്പുഴ
11.30 വയലിൻ – എസ്. ശ്രീഷ്, ചാന്നാനിക്കാട്
11.40 	സംഗീതം – ശ്രീലക്ഷ്മി വാര്യർ, ത�ൊടുപുഴ
11.50 	സംഗീതം – ഗ�ോപിക വാര്യർ, ത�ൊടുപുഴ
12.00 വയലിൻ – ഗായത്രി ദേവി എസ്., നീലംപേരൂർ
12.10 വയലിൻ – പാർവ്വതി ദേവി എസ്., നീലംപേരൂർ
12.20 വയലിൻ – അതുൽ ബിജു, കുറിച്ചി
12.30 	സംഗീതം – ദിലീപ്കുമാർ, എസ്. പുരം
ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ ഒാർ
12.40 	സംഗീതം – ജ�ോണി സനീധ, കഞ്ഞിക്കുഴി
മകളിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന
12.50 	സംഗീതം – ദേവിക ദിലീപ്, എസ്. പുരം
ത് പനച്ചിക്കാട്ടമ്മയാണ്.
1.00 വയലിൻ – ആര�ോമൽ ഡി. ഷായ്മോൻ, പാറമ്പുഴ
ഒാർമവെച്ച നാൾ മുതൽ
തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക്
1.10 	സംഗീതം – ക�ോട്ടയം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രവുമാ
1.20 	സംഗീതം ആദിത്യ ശ്രീകുമാർ, ചിങ്ങവനം
യുള്ള ബന്ധം. എല്ലാവർ
1.30 	സംഗീതം – ഷീല എസ്., ചെങ്ങളം
ക്കും അമ്മയുടെ പുണ്യമു
1.40 	സംഗീതം – രേഷ്മ ഷാജി, നീലംപേരൂർ
ണ്ടാവട്ടെ.
1.50 വയലിൻ – കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്. നീലംപേരൂർ
കൃഷ്ണപ്രസാദ്, നടൻ
2.00 	സംഗീതം – സാന്ദ്ര ജയൻ, ഭവ്യാലക്ഷ്മി ജയൻ,
	സാമലക്ഷ്മി ജയൻ, ഏന്തയാർ
2.10 	സംഗീതം – ജയൻ, ഏന്തയാർ
2.20 	സംഗീതം – മീനാക്ഷി അനിൽകുമാർ, പുത്തനങ്ങാടി
2.30 	സംഗീതം – സ�ൊനാലി അന്ന ജ�ോർജ്, ചെല്ലിയ�ൊഴുക്കം
2.40 	സംഗീതം – മീനാക്ഷി അനീഷ്, കാനം
2.50 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – മാളവിക കെ.എസ്., ക�ൊല്ലം
3.00 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ശ്രീലക്ഷ്മി ഗ�ോപിനാഥ്, ക�ൊല്ലം
3.10 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ദേവപ്രിയ സി. ക�ൊല്ലം
3.20 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ദേവപ്രിയ ആർ.യു. ക�ൊല്ലം
3.30 ഭരതനാട്യം – അഞ്ജു സുജീഷ്, മാണിക്കുന്നം
3.40 തിരുവാതിര – ശ്രീസുദർശന തിരുവാതിര സംഘം, തിരുവല്ല
4.00 തിരുവാതിര – എൻ.എസ്.എസ്. യു.പി. സ്കൂൾ, പനച്ചിക്കാട്
4.20 തിരുവാതിര – ശ്രീപാർവ്വതി വനിതാസമാജം, തിരുവല്ല

4.40
4.50

ഭരതനാട്യം – ഡ�ോ. ലിസി ജ�ോസഫ്, പാല
കുച്ചിപ്പുഡി – സേതുലക്ഷ്മി രാഹുൽ, തൃപ്പൂണിത്തുറ

വൈകിട്ട്
5.00 പുല്ലാങ്കുഴൽ കച്ചേരി
പുല്ലാങ്കുഴൽ : അഖിൽ അനിൽകുമാർ, വാഴപ്പള്ളി
വയലിൻ : മറിയപ്പള്ളി രാജേഷ്
	മൃദംഗം : വാഴപ്പള്ളി ടി.എസ്. സതീഷ്കുമാർ
	ഘടം : വാഴപ്പള്ളി ജി. അനിൽകുമാർ
വൈകിട്ട്
6.00 	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ – സൂരജ് എസ്. കുമാർ
വയലിൻ – മറിയപ്പള്ളി രാജേഷ്
	മൃദംഗം – ആറന്മുള നന്ദകിഷ�ോർ
	ഘടം – വിഷ്ണുരാജ്.
6.30 ദീപാരാധന
7.00 	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ – ശ്രീമതി മാതംഗി സത്യമൂർത്തി
വയലിൻ – ക�ോട്ടയം എസ്. ഹരികുമാർ
പെരിഞ്ഞേരിമന
വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി
	മൃദംഗം – ക�ോട്ടയം ജി. സന്തോഷ്കുമാർ
(തന്ത്രി)
	ഘടം – ക�ോട്ടയം ശരത്
8.30 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം
	ശ്രീമതി ആർ.എൽ.വി. ഗായത്രി വിജയകുമാർ
9.30 നടനവർഷിണി
പ്രശസ്ത നർത്തകിയും ചലച്ചിത്ര താരവുമായ
ശാലുമേന�ോനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു
10.30 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ഡ�ോ. ശാലിനി ഹരികൃഷ്ണൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ
11.30 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ഗുരുകുലം കലാപരിശീലന കളരി, മാന്നാർ
12.30 ഭരതനാട്യം – നാട്യാഞ്ജലി നൃത്തവിദ്യാലയം, കൈതേപ്പാലം

മഹാനവമി
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രാവിലെ
4.30 പള്ളിയുണർത്തൽ
5.00 നടതുറക്കൽ, അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം,
ഉഷഃപൂജ, പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ
	സരസ്വതിനടയിൽ – സാരസ്വതസൂക്താർച്ചന
വിഷ്ണുനടയിൽ – പുരുഷസൂക്താർച്ചന
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

െക. വി. നാരായണൻ
നമ്പൂതിരി
(മേൽശാന്തി)

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമജപം – വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
5.00 നാരായണീയം – ഗുരുതീർത്ഥം നാരായണീയ സമിതി, വൈക്കം
6.00 ഭക്തിഗാനമേള – അപർണ രാജീവ് & പാർട്ടി, വാകത്താനം
7.00 	സംഗീത സദസ് – ഡ�ോ. എൽ. ശ്രീരഞ്ജിനി, കുരട്ടിശ്ശേരി
7.30 വയലിൻ കച്ചേരി – ശ്രീ പുതുപ്പള്ളി കെ.ഐ. ദിവാകരൻ &
കൃഷ്ണേന്ദു ദിവാകരൻ
8.00	സംഗീത സദസ് – വ�ോക്കൽ – മീര എം. നായർ, ചമ്പക്കര
വയലിൻ – കുമ്മനം ഉപേന്ദ്രനാഥ്
	മൃദംഗം – വാഴപ്പള്ളി റ്റി.എസ്. സതീഷ്കുമാർ
	ഘടം – ര�ോഹിത് പ്രസാദ്, കുറിച്ചി
9.00	സംഗീതസദസ് – വ�ോക്കൽ – ചങ്ങനാശേരി സി.പി. മാധവൻ നമ്പൂതിരി
വയലിൻ – തിരുവിഴ ജി. ഉല്ലാസ്
	മൃദംഗം – പെരുന്ന ജി. ഹരികുമാർ
	ഘടം – ക�ോട്ടയം ഷിനു ഗ�ോപിനാഥ്

10.00 ദക്ഷിണ മൂകാംബി സംഗീത�ോത്സവം – 2022
	വ�ോക്കൽ
	സർവശ്രീ പ്രഫ. ആയാംകുടി മണി
വാഴപ്പള്ളി സി.പി. മാധവൻ നമ്പൂതിരി
വാഴപ്പള്ളി കെ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി
	ക�ോട്ടയം കെ. വീരമണി
വാഴപ്പള്ളി ഹരിരാഗ്നന്ദൻ
	ചെങ്ങളം ഹരിദാസ്
പുതുപ്പള്ളി സതീശൻ
	ഗ�ോപകുമാർ
അയ്മനം ജയചന്ദ്രൻ
	പ്രേം ജി.കെ. ഭാസി
	മാടപ്പള്ളി അജീഷ് കുമാർ
	ശ്രീമതി മാതംഗി സത്യമൂർത്തി
	ശ്രീമതി വൈക്കം ബി. രാജമ്മാൾ
	ശ്രീമതി വത്സല രാമകൃഷ്ണൻ
	ശ്രീമതി ശ്രീലത ശ്രീകുമാർ
	ശ്രീമതി വത്സല ഹരിദാസ്
	ശ്രീമതി ജയലക്ഷ്മി കുഴിമറ്റം
കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി
അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ
	ശ്രീമതി രാധിക കൃഷ്ണ
ഉപാസന നടത്തുന്നതിനു
	ശ്രീമതി ഗ�ോപിക കൃഷ്ണ
ള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാ
	ശ്രീമതി സ്വാതി എസ്. നാഥ്
യി..എന്റെ ജീവിതത്തിലെ
	ശ്രീമതി ആരതി കെ. കൃഷ്ണൻ
എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും അമ്മ
	ശ്രീമതി കൃഷ്ണേന്ദു ദിവാകരൻ
യുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എല്ലാ
	ശ്രീമതി ദേവേന്ദു ദിവാകരൻ
കലാകാരന്മാർക്കും, വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന
	ശ്രീമതി ദേവിക ഹരിദാസ്
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വിദ്യാദേവതയുടെ അനു
ഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
പ്രൊഫ. ആയാകുടി മണി

വയലിൻ
	സർവ്വശ്രീ പുതുപ്പള്ളി കെ.ഐ. ദിവാകരൻ
	സർവ്വശ്രീ ശ്യാം ജി.കെ. ഭാസി
	സർവ്വശ്രീ ഏറ്റുമാനൂർ എൽ. സജികുമാർ
	സർവ്വശ്രീ മറിയപ്പള്ളി സനൽ പത്മനാഭൻ
	സർവ്വശ്രീ ശിവപ്രസാദ് പനച്ചിക്കാട്
	സർവ്വശ്രീ കൃഷ്ണരാജ്, പനച്ചിക്കാട്
മൃദംഗം
	സർവ്വശ്രീ വാഴപ്പള്ളി ടി.എസ്. സതീഷ്കുമാർ
	സർവ്വശ്രീ ക�ോട്ടയം ടി.എസ്. അജിത്
	സർവ്വശ്രീ ഇത്തിത്താനം ജയചന്ദ്രൻ
	സർവ്വശ്രീ പനച്ചിക്കാട് ഹരികുമാർ
	സർവ്വശ്രീ ഹരീഷ് മറിയപ്പള്ളി
	സർവ്വശ്രീ മല്ലപ്പള്ളി ജി. ആനന്ദ്
	സർവ്വശ്രീ ശ്രീജേഷ് എസ്. നമ്പൂതിരി, പെരുന്ന
	സർവ്വശ്രീ ആറന്മുള എസ്. നന്ദകിഷ�ോർ
ഘടം
	സർവ്വശ്രീ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ
	സർവ്വശ്രീ തൃക്കൊടിത്താനം രാധാകൃഷ്ണൻ
	സർവ്വശ്രീ വാഴപ്പള്ളി ജി. അനിൽകുമാർ
	സർവ്വശ്രീ തൃക്കൊടിത്താനം രാജേഷ്
	സർവ്വശ്രീ അരുൺ പനച്ചിക്കാട്
	സർവ്വശ്രീ ഇരവിനല്ലൂർ ശിവാനന്ദൻ
മുഖർ ശംഖ്
	സർവ്വശ്രീ ക�ോട്ടയം എസ്. മുരളീധരൻ
	സർവ്വശ്രീ ത�ൊടുപുഴ നടരാജൻ
ചമ്പക്കര എസ്. മുരളീധരൻ
ഗെഞ്ചിറ
ശ്രീ പ്രതീഷ് ശിവാനന്ദൻ
ഇടയ്ക്ക
	സർവ്വശ്രീ വിനു കണ്ണൻചിറ

പനച്ചിട്ടമ്മയെ
തൊഴു
തവർക്കെല്ലാം
പ്രത്യേ
ക അനുഭവമുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. അവിടെ എത്രവലിയ
ഭക്തനാണെങ്കിലും അമ്മ
യെ കാണുവാൻ താഴേ
യ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം.
അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം
ആവോളം അനുഭവിക്കു
ന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാർ
ക്കും അവിടുത്തെ അനു
ഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ എൻ രാധാ
കൃഷ്ണൻ, ഘടം വിദ്വാൻ

12.30	സംഗീതം – ശ്രീമൂകാംബിക കലാക്ഷേത്രം, മാന്നാർ
12.40	സംഗീതം – അർജുൻകൃഷ്ണ ടി.എം., പരിയാരം
12.50 	സംഗീതം – രാജാമണി രഘുനാഥ്, ഇളംപള്ളി
1.00 	സംഗീതം – വൈഷ്ണവി ജയചന്ദ്രൻ, ത�ൊടുപുഴ
1.10 	സംഗീതം – എം.സി. വിജയകുമാർ, അമയന്നൂർ
1.20 	സംഗീതം – ഗൗരിനന്ദനൻ, ചേർപ്പുങ്കൽ
1.30	സംഗീതം – അഞ്ജന വി. ബാംഗ്ലൂർ
1.40
മൃദംഗ ലയവിന്യാസം – അദ്വൈത് അനിൽകുമാർ, ഇത്തിത്താനം
1.50	സംഗീതം – അനന്തലക്ഷ്മി അനിൽകുമാർ, ഇത്തിത്താനം
2.00 	സംഗീതം – അമലേന്ദു അനിൽകുമാർ, ഇത്തിത്താനം
2.10	സംഗീതം – ജയദേവ് റാം ജെ.െജ., ഇത്തിത്താനം
2.20 	സംഗീതം – ശ്രുതി എസ്. നായർ, ഇത്തിത്താനം
2.30	സംഗീതം – അൽഫ�ോൺസ് സുജിത്ത്, ഇത്തിത്താനം

2.40	സംഗീതം – കെ.ആർ. ഗ�ോപകുമാർ, പാമ്പാടി
2.50 	സംഗീതം – രാജീവ് വി.പി., ക�ൊങ്ങാണ്ടൂർ
3.00 ഭരതനാട്യം – വിധുകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം
3.10 ഭരതനാട്യം – ഉമഗ�ോവിന്ദ്, തിരുവനന്തപുരം
3.20 കുച്ചിപ്പുഡി – വിധുകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം
3.30 കുച്ചിപ്പുഡി – ഉമ ഗ�ോവിന്ദ്, തിരുവനന്തപുരം
3.40 ഭരതനാട്യം – രേവതി രാജീവ്, കാടമുറി
3.50 കുച്ചിപ്പുഡി – നന്ദന പ്രസന്നൻ, ക�ോഴിക്കോട്
4.00 കുച്ചിപ്പുഡി – അർച്ചന എൻ. രാജ്, കാരാപ്പുഴ
4.10 ഭരതനാട്യം – സംയുക്ത എസ്. നായർ, കടവന്തറ
4.20 ഭരതനാട്യം – ശിവാനി വി. കൈമൾ, ക�ൊച്ചി
4.30	മ�ോഹിനിയാട്ടം – നന്ദനപ്രസന്നൻ, ക�ോഴിക്കോട്
4.40 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – സ�ോണിയ വിശ്വനാഥൻ, റാന്നി
4.50 ഭരതനാട്യം – കുമാരി ഗൗരി, പത്തനംതിട്ട

വിജയദശമി

വൈകിട്ട്
5.00 വയലിൻ സ�ോള�ോ
വയലിൻ – പാർവ്വതി വെങ്കിടാചലം
	മൃദംഗം – ശ്രീകാന്ത് കെ. പുളിയ്ക്കൽ
	ഘടം – കുറിച്ചിത്താനം അനന്ദകൃഷ്ണൻ
ഒരു നവരാത്രിക്കാലത്ത്
5.30	സംഗീതസദസ്
ശബ്ദം അടച്ച് പാടാൻ
	വ�ോക്കൽ – പ്രേംജി കെ. ഭാസി, ഇത്തിത്താനം
സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ
അമ്മയുടെ നടയിലെത്തി
വയലിൻ – ശ്യാം ജി. കെ. ഭാസി, ഇത്തിത്താനം
പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടുകയും
	മൃദംഗം – ക�ോട്ടയം കൃഷ്ണകുമാർ
ശബ്ദം തിരികെ ലഭിക്കു
	ഗഞ്ചിറ – ചെങ്ങന്നൂർ സുഭാഷ്
കയുമുണ്ടായി. എല്ലാവ
7.00	സംഗീതസദസ്
രെയും അമ്മ അനുഗ്രഹി
	വ�ോക്കൽ – പ്രഫ. ആയാംകുടി മണി
ക്കട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥി
ക്കുന്നു.
വയലിൻ – പാർവ്വതി വെങ്കിടാചലം
	മൃദംഗം – ക�ോട്ടയം ശരത്
മാതംഗി സത്യമൂർത്തി,
	ഘടം – കുറിച്ചിത്താനം അനന്തകൃഷ്ണൻ
സംഗീതവിദുഷി
8.30	സംഗീതസദസ്
	വ�ോക്കൽ – ഹരിരാഗനന്ദൻ, വാഴപ്പള്ളി
വയലിൻ – പാർവ്വതി വെങ്കിടാചലം
	മൃദംഗം – മറിയപ്പള്ളി ഹരീഷ്
	ഘടം – കുറിച്ചിത്താനം അനന്തകൃഷ്ണൻ
10.00 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം പുനർജനി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ്, എറണാകുളം
11.00 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം നൃത്തശ്രീ നൃത്തപഠന കേന്ദ്രം, ക�ോട്ടയം
12.00 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം ശ്രീഭദ്ര നൃത്തവിദ്യാലയം, കിടങ്ങൂർ
1.00 ഭരതനാട്യം നടന സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫ�ോമിംഗ്, ആർട്സ്, മലകുന്നം.
2022 ഒക്ടോബർ 5 ബുധൻ (1198 – കന്നി – 19)
രാവിലെ
3.30 പള്ളിയുണർത്തൽ, നടതുറക്കൽ
4.00 പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം
5.00 അഭിഷേകം, ഗണപതിഹ�ോമം, ഉഷഃപൂജ
പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ഉച്ചപൂജ

	സരസ്വതിനടയിൽ – സാരസ്വതസൂക്താർചന
വിഷ്ണുനടയിൽ – പുരുഷസൂക്താർചന
വൈകിട്ട്
6.00 പുഷ്പാഭിഷേകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്താഴപൂജ
8.30 നടയടയ്ക്കൽ

കലാമണ്ഡപത്തിൽ
രാവിലെ
4.00 	സഹസ്രനാമം – വൈഷ്ണവം സത്സംഗസമിതി, പനച്ചിക്കാട്
5.00 	മാനസ ജപലഹരി – ശ്രീ പ്രശാന്ത് വർമ & പാർട്ടി
7.00 പുല്ലാംകുഴൽ – സുഭാഷ്, വേളൂർ
7.30 	സംഗീതസദസ് – അനുശ്രീ കലാഭവൻ
8.00 	സംഗീതസദസ് – മ�ോനിഷ അനിൽകുമാർ, നീലിമംഗലം
8.30 	സംഗീതസദസ് – മനീഷ ബാബു, തിരുവനന്തപുരം
9.00 	മൃദംഗലയ വിന്യാസം – അഭിഷേക് എച്ച്.എൽ, തിരുവനന്തപുരം
9.10 	സംഗീതം – ദർശ് കണ്ണൻ, കുമ്മനം
9.20 	സംഗീതം – അനഘ അനിൽ, മര്യാത്തുരുത്ത്
9.30 	സംഗീതം – ഗീതാ രാജു, പരിപ്പ്
9.40 	സംഗീതം – വൈഷ്ണവി നമ്പ്യാർ, പറശ്ശിനിക്കടവ്
9.50 	സംഗീതം – സ�ോനു ഗ�ോപിനാഥ്, കാഞ്ഞീറ്റുകര
10.00 	സംഗീതം – സജീവൻ, മറവൻതുരുത്ത്
10.10 	സംഗീതം – അനഘ അനിൽകുമാർ, കുറുമ്പനാടം
10.20 	സംഗീതം – അഞ്ജന കെ. ഓമനക്കുട്ടൻ, ഇരവിനല്ലൂർ
10.30 	മൃദംഗലയ വിന്യാസം – ഹരികൃഷ്ണൻ പി., മരിയാത്തുരുത്ത്
10.40 	സംഗീതം – മേഘന നായർ, മരിയാത്തുരുത്ത്
10.50 	സംഗീതം – അമൃത രമേശ്, കടപ്പാട്ടൂർ
11.00 വീണ – ഗിരിജ പ്രസാദ്, അയ്മനം
11.10 വീണ – ദീപ രാജു, പനച്ചിക്കാട്
11.20 വീണ – രാജി ഹരിഹരൻ, ക�ോട്ടയം
11.30 വീണ – ദിനു പി.കെ., അയ്മനം
11.40 വീണ – എം. കൃഷ്ണപ്രിയ, അയർക്കുന്നം
11.50 വീണ – ഗീത തുളസി
12.00 വീണ – ശ�ോഭ ടി., ഏറ്റുമാനൂർ
12.10 	സംഗീതം – സേതുലക്ഷ്മി പി.
12.20 	മൃദംഗ ലയവിന്യാസം – അഖിൽ സാബു, കുറിച്ചി
12.30 	സംഗീതം – ഉമ എസ്., കുറിച്ചി
12.40	സംഗീതം – അഞ്ജന നടരാജൻ & അഞ്ജലി നടരാജൻ, കുറിച്ചി
12.50 	സംഗീതം – കൃഷ്ണപ്രിയ രാധാകൃഷ്ണൻ, കുറിച്ചി
1.00 	സംഗീതം – ഭരത്കൃഷ്ണ ഡി.ആർ, തിരുവനന്തപുരം
1.10 	സംഗീതം – പാത്താമുട്ടം രഘു
1.20 	സംഗീതം – അശ്വതികൃഷ്ണ എം., ഏറ്റുമാനൂർ
1.30 	സംഗീതം – ക�ോന്നിയൂർ ശ്രീകുമാർ
1.40 	സംഗീതം – അഞ്ജന ശ്രീകുമാർ, ക�ോന്നി
1.50 	സംഗീതം – സി.ജെ. ശാന്തിപ്രിയ, ക�ോന്നി

പനച്ചിക്കാട്ടമ്മയുടെ തിരുസ
ന്നിധിയിൽ എന്റെ കുട്ടിക്കാല
ത്ത് ജയവിജയന്മാരുടെ കച്ചേ
രിക്ക് മൃദംഗത്തിൽ പകരക്കാ
രനായാണ് തുടക്കം. അന്നുമു
തൽ ഇന്നുവരെ എന്റെ കലാ
ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഉയർച്ച
കളും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം
കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എല്ലാ
വർക്കും അമ്മയുടെ അനുഗ്ര
ഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു പ്രാർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
ചങ്ങനാശേരി ബി. ഹരി കുമാർ
മൃദംഗ വിദ്വാൻ

അമ്മയുടെ തിരുസന്നിധി
യിൽ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടാ
യി ഉപാസിക്കുന്ന കലാ
കാരനാണ് ഞാൻ. പനച്ചി
ക്കാട്ടമ്മയുടെ ആസ്ഥാന
വിദ്വാൻ പുരസ്കാരം ലഭി
ച്ചത് ജീവിത പുണ്യമായി
കരുതുന്നു. കലാമണ്ഡപ
ത്തിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ
വർക്കും അമ്മയുടെ അനു
ഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്നു
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
വാഴപ്പള്ളി
ടി. എസ് സതീഷ്കുമാർ
മൃദംഗ വിദ്വാൻ

2.00 	സംഗീതം – ഹർഷ ശ്രീകുമാർ, ക�ോന്നി
2.10 	സംഗീതം – കൃഷ്ണ രാജേഷ്, ക�ോന്നി
2.20 	സംഗീതം – ആര്യപ്രസാദ്, ക�ോന്നി
2.30 	സംഗീതം – അനുപമ അനിൽ, ക�ോന്നി
2.40 	സംഗീതം – ആര്യ സ�ോമൻ, ക�ോന്നി
2.50 	സംഗീതം – സൂര്യ സുരേഷ്, ക�ോന്നി
3.00 കുച്ചിപ്പുഡി – ഋതുനന്ദന റെജി, കുര്യനാട്
3.10 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – കാർത്തി സജീവ്, കുറവിലങ്ങാട്
3.20 ഭരതനാട്യം – ശിവപ്രിയ എം.ആർ., കുറവിലങ്ങാട്
3.30 കുച്ചിപ്പുഡി – ആർദ്ര ബാബു, കുറവിലങ്ങാട്
3.40 ഭരതനാട്യം – ദേവഗംഗ മന�ോജ്, പയ്യപ്പാടി
3.50 ഭരതനാട്യം – ആഷിമ അനീഷ്, പയ്യപ്പാടി
4.00 ഭരതനാട്യം – ശ്രീലക്ഷ്മി രാജൻ, പയ്യപ്പാടി
4.10 ഭരതനാട്യം – ദീപ്തി കെ. പി. പയ്യപ്പാടി
4.20 കുച്ചിപ്പുഡി – ചിത്ര ത്യാഗരാജൻ, തിരുവനന്തപുരം
4.30 ആയ�ോധന, വാദ്യകലാസമന്വയം –
രഞ്ജിത് കൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കൾ, പനച്ചിക്കാട്
വൈകിട്ട്
5.00 ഭജന – കെ.ജി. വിജയകുമാർ & പാർട്ടി, പനച്ചിക്കാട്
5.30 ഭജൻസ് – ഈശ്വരനാമഘ�ോഷം – വൈഷ്ണവം ഭജൻസ്, പനച്ചിക്കാട്
7.00 നൃത്തായനം – ജയകേരള സ്കൂൾ ഓഫ് പെർഫ�ോമിംഗ് ആർട്സ്,
ചങ്ങനാശേരി
8.00 ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം – ശ്രുതിലയ നൃത്തവിദ്യാലയം, കവിയൂർ
9.00 	കേരള നടനം – നടന ഭൂഷണം ചിത്രമ�ോഹൻ & പാർട്ടി
10.00 ശാസ്ത്രീയനൃത്തം – ശിവ ഡാൻസ് അക്കാദമി, മുത്തൂർ
11.00 	മ�ോഹിനിയാട്ടം – ശ്രീമതി സൗമ്യ സതീഷ് &
കുമാരി നിരഞ്ജന സുബ്രഹ്മണ്യൻ
12.00 ഭ രതനാട്യം – നാട്യാഞ്ജലി നൃത്തവിദ്യാലയം, കാരാപ്പുഴ

