
2022 സെപ്റ്റംബർ – 26 തിങ്കൾ (1198 കന്ി – 10)

രാവികല
4.30 പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00 നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷ:പൂജ, 
പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
െരെ്തിനടയിൽ: ൊരെ്തെൂകതജപം
വിഷണുനടയിൽ: പുരുഷെൂകതജപം

കവെിട്ട്
6.00 പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്ാഴപൂജ
8.30 നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
4.00 െ�തെനാ്മജപം – വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട്
5.00 പുരാണപാരായണം – ടക.യു. ശാത്കു്മാർ പനച്ിക്ാട്
5.30 പുരാണപാരായണം – രാധാകൃഷണവക്മൾ, വയല
6.00 ഭ്രവത്്രീതാ പാരായണം – തശീ്മ�ാലക്ക്്മി പാരായണെ്മിതി, കുഴി്മറ്ം
7.00 ഭജൻസ – തശീെത്യൊയിലെവ ഓർ്രവനലെഷൻ, ലകാട്യം

8.30 തശുതിലയ െം്ര്മം – രാ്രലയ്മൃദം്ര വിദ്യാപീ്ം
 വയലിൻ – ലകാട്യം ആർ. നന്ദകിലഷാർ
 പുല്ാങ്ുഴൽ – തശീരാഗ് തിരുവൻ്മണ്ൂർ
 ്മൃദം്രം – വാഴ്ള്ളി ടി.എസ. െതീഷകു്മാർ
 �ടം – വാഴ്ള്ളി ജി. അനിൽകു്മാർ
 തബല – അയ്മനം രാധാകൃഷണൻ
9.30 ജലതരം്ര കലച്രി – ലകാട്യം ടി.എസ. അജിത്
 വയലിൻ – ചമ്ക്ര രാലജഷ
 ്മൃദം്രം – ടപരുന് ജി. �രികു്മാർ
 �ടം – കു്മരകം ്രലണഷല്രാപാൽ
 ്മുഖർശംഖ് – ലകാട്യം എസ. ്മുരളീധരൻ

പപ
ത

ിപ
ദറം

  

ഭപദദീപറം സതളിയ്ക്കൽ ്്നീ. ഹരിെുമാർ ചങ്ങമ്ുഴ 
(സകൂൾ ഓഫ് ടലലറ്ഴ്സ, എം.ജി. െർവകലാശാല)
്മലയാളത്ിടറെ കാവ്യതപതിഭ 
(ചങ്ങമ്ുഴ കൃഷണപിള്ളയുടട പൗതതൻ, 
കവി, തപെം്രകൻ, അധ്യാപകൻ)



10.30  െം്രീതം – നിലവദ്യലജാഷി കാരാ്ുഴ
10.40  െം്രീതം – നന്ദിത എം. നായർ കിളിരൂർ
10.50  െം്രീതം – വന്ദന അജി ലവളൂർ
11.00  െം്രീതം – അജന്യൊബു കാരാ്ുഴ
11.10  െം്രീതം – അർജുൻല�ാഷ & ആദിത്യൻ ല�ാഷ
11.20  വയലിൻ – അർജുൻ ല�ാഷ & ആദിത്യൻ ല�ാഷ
11.30  വയലിൻ – ലകാട്യം ലജാഷി
11.40  വയലിൻ – നവനീത് ലജാഷി ലകാട്യം
11.50  െം്രീതം – ആതിര എസ. നിലമ്ൂർ
12.00  െം്രീതം – ലദവകൃഷണ എസ. ടചങ്ങളം
12.10  െം്രീതം – അർജുൻ രാജകു്മാർ ലകാട്യം
12.20  െം്രീതം – ഐശ്ര്യലക്ക്്മി ടക.എസ. &  അ്മൃതലക്ക്്മി പാറമ്ുഴ
12.30  െം്രീതം – �ിരൺ്മയി എച്ക്. &  ചിന്മയി എച്ക്., കുഴി്മറ്ം
12.40  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം – അർജുൻ പി.ആർ., ചിങ്ങവനം
12.50 െം്രീതം – തുളെി എസ., ചിങ്ങവനം
1.00  െം്രീതം – ജലജാ്മണി പി.ടക., ചിങ്ങവനം
1.10  വയലിൻ – അനൂപ് ടി.ആർ., തലലയാല്റമ്ക്
1.20  െം്രീതം – തശീലക്ക്്മി എസ. പരി്ക്
1.30  െം്രീതം – ടക.ബി. രത്നമ്, ്മാങ്ങാനം
1.40  െം്രീതം – തശീലക്ക്്മി ടക. ്മലനാജ, ഭാ്ര്യലക്ക്്മി, കാർത്ിക, 
  അനുത്ര�, ലപരൂർ
1.50  െം്രീതം – കലാല്രാപിനാഥ് അയ്മനം
2.00  വയലിൻ – തപെീദ തപൊദ അയ്മനം
2.10  െം്രീതം – ഭവതപിയ ബി. നായർ അയ്മനം
2.20  െം്രീതം – ആവണികൃഷണ അയ്മനം
2.30  െം്രീതം – വാണി ്മലനാജ ആറന്മുള
2.40  െം്രീതം – ആറന്മുള ്മലനാജ
2.50  െം്രീതം – ലതപ്മതപൊദ ലചാഴിയക്ാട്
3.00  െം്രീതം – െുധീഷ രാജൻ ഇത്ിത്ാനം
3.10  െം്രീതം – ്മാളവിക ദീപു & ല്മ�ദീപു പൂഞോർ
3.20  ഭരതനാട്യം – വി.ജി.എൻ. ല്മലനാൻ വവക്ം
3.30  ഭരതനാട്യം – ഷിബു െി. അയ്യ്ൻ ്മൂവാറ്ുപുഴ
3.40  ഭരതനാട്യം – നവ്മി തപകാശ് പയ്യ്ാടി
3.50  ഭരതനാട്യം – ലജ്യാതിജയൻ പയ്യ്ാടി
4.00  ഭരതനാട്യം – പി. ലെതുലക്ക്്മിനായർ ലചാഴിയക്ാട്
4.10  ല്മാ�ിനിയാട്ം – സലന�ല്മാ�ൻ വാകത്ാനം
4.20  കുച്ി്ുഡി – ൊത്ിക ഇഞ്ചൂർ, ലകാത്മം്രലം
4.30  ല്മാ�ിനിയാട്ം – കലാ്മണ്ഡലം തീർത്ഥ
കവെിട്ട്
5.00  െം്രീതെദസ – ളവാക്ൽ – അപർണ രാജീവ വാകത്ാനം
 വയലിൻ – ചമ്ക്ര രാലജഷ,  മൃേലംഗലം – ശംഭു പി.എം. തിരുവല്
 ഘടലം – തൃ്ൂണിത്ുറ കണ്ണൻ
5.30  െം്രീതെദസ – ളവാക്ൽ – അഭിരാ്മി അജയൻ & പാർവതി അജയൻ   
 ടചങ്ങന്ൂർ, വയലിൻ – ചമ്ക്ര രാലജഷ,  മൃേലംഗലം – തപണവ ടനടുങ്ുന്ം
 ഘടലം – തൃ്ൂണിത്ുറ കണ്ണൻ



 ദദശീയ െറംഗീതനൃദത്ാത്സവറം
7.30  െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ : യുവകലാപപതിഭ, ഭരത് നാരായൺ സെന്ന്
 വയലിൻ : ആറ്ുകാൽ ബാലെുതബഹ്മണ്യം
 ്മൃദം്രം : വാഴ്ള്ളി ടി.എസ. െതീഷകു്മാർ
 �ടം : ആദിച്നല്ൂർ അനിൽകു്മാർ
 ്മുഖർശംഖ് : ്രൗരീശപട്ം െജികു്മാർ
9.30  ശാസതതീയനൃത്ം : ബാലഭതദ നൃത്വിദ്യാലയം വാഴൂർ
10.30  ശാസതതീയനൃത്ം : ചിലടമ്ാലി സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ & ്മ്യൂെിക 
 വാഴ്ള്ളി
11.30  ശാസതതീയനൃത്ം : തശീകലാ നൃത്കലാലയം എറണാകുളം
12.30  ഭരതനാട്യം : താണ്ഡവം സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ ഏറ്ു്മാനൂർ

ഭപദദീപറം സതളിയ്ക്കൽ ്്നീ വി. മുരേനീധരൻ
(ബഹു. ളെ്ന് വിളേ്, �ാർലകമന്ററിൊര്യ സഹമ്ത്ി)
ഈശ്രതപാർത്ഥന :  
അഭിരാമി അജയൻ & �ാർവ്തി അജയൻ
െ്ാ്രതം : ്്നീ കെ.എൻ. നാരായണൻ നമ്പൂ്തിരി 
മാളനജർ, �നച്ിക്ാട് ളേവസ്ലം  
അദ്്യക്ൻ : ് ്നീ ്തിരുവഞ്പൂർ രാധാെൃഷണൻ MLA
(മുൻ ആഭ്യത്രമ്ത്ി)
കൃതജഞത : കെ. ളഗാ�ാലെൃഷണൻ നായർ 
(ള്�ാ്ഗാലം ളൊർഡിളനറ്റർ)

 െത്കലാലദവതയും െം്രീതരൂപിണിയും അക്
രലദവതയു്മായ പനച്ിക്ാട്മ് കുടിടകാള്ളുന് 
്മണ്ണക്, അതാണ് പനച്ിക്ാട് ദക്ിണ്മൂകാംബി. 
എനിലക്റ്വും തപിയട്ട് ലദവതയാണ് ്മൂകാംബി
ക. ഒരു പച്ിലക്ൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്ുന് അനുഭ
വവും ആശ്ാെവു്മാണിവിടട ന്മുക്ു ലഭിക്ുന്
ത്. അമ്യക്ക് ഏറ്വും ഇഷടട്ട് അർച്ന, അത് 
െം്രീതാർച്നയാണ്. എല്ാ കലാകാരന്മാലരയും 
ന്മിക്ുന്ു. അമ്യുടട അനുത്ര�ത്ിനായി തപാർ
ത്ഥിക്ുന്ു.
പത്മപശീ ന്കതപപറം ദാദമാദരൻ നമ്പൂതിരി



2022 സെപ്റ്റംബർ 27, സൊവ്വ (1198 കന്ി 11)
രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00  നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, 
 നവകം, ഉച്പൂജ, 
 െരെ്തിനടയിൽ : ൊരെ്തെൂകതജപം, 
 വിഷണുനടയിൽ : പ ുരുഷെൂകതജപം
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ
 
കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല 
4.00  െ�തെനാ്മജപം : വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി പനച്ിക്ാട്
5.00   ഭകതി്രാനെുധ : ്മലനാജ തിരു്മം്രലം ചാന്ാനിക്ാട് & പാർട്ി
6.00  െതമ്ദായഭജന : ്രൗരിശങ്രം ഭജൻസ ളാക്ാട്ൂർ
7.00  ഭജന : തശീലക്ക്്മി വനിതാെ്മാജം പാറമ്ുഴ
8.00  വയലിൻ : രഞജിത ബിജു ്മാമ്ുഴക്രി
8.10  വയലിൻ : ലക്ക്്മിെലത്ാഷ ഇത്ിത്ാനം
8.20  വയലിൻ : ്രിരികൃഷണൻ ഇത്ിത്ാനം
8.30  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം : ആദിനാഥ് വി. ഇത്ിത്ാനം
8.40  വയലിൻ : ഭവ്യ എസ. ്മറിയ്ള്ളി
8.50  വയലിൻ : ഭാ്മ എസ. ്മറിയ്ള്ളി
9.00  െം്രീതം : ഭാ്മ എസ. ്മറിയ്ള്ളി
9.10  വയലിൻ : തശീജൊ്രർ ്മലകുന്ം
9.20  െം്രീതം : അഭിരാ്മി ൊബു ഏറ്ു്മാനൂർ
9.30  െം്രീതം : തപിയതശീകു്മാർ ടവള്ളൂർ
9.40  െം്രീതം : ലദവിക പി.ടക. ടവള്ളൂർ
9.50  െം്രീതം : ൊധിക വി. നായർ പാമ്ാടി
10.00  െം്രീതം : അക്യ അഭിലാഷ ടവള്ളൂർ
10.10  െം്രീതം : ദീക്ിത പാമ്ാടി
10.20  െം്രീതം : ചാത്ിനി െുകു്മാരൻ പാമ്ാടി
10.30  െം്രീതം : ്രുരുതപിയ & ്രൗത്മി പാമ്ാടി
10.40  െം്രീതം : നിഷ െുനിൽ വടവാതൂർ
10.50  െം്രീതം : െുനിജ രജി വടവാതൂർ
11.00  െം്രീതം : അല്മയ രാലജഷ നീറിക്ാട്
11.10  െം്രീതം : ഉഷസ വിലനാദകു്മാർ ടവള്ളൂർ
11.20  െം്രീതം : ്മൗഷ്മിനായർ പാമ്ാടി
11.30  െം്രീതം : നിഖിൽ ടക.എസ. ്മണർകാട്
11.40  െം്രീതം : ലെതുലക്ക്്മി പി. നായർ കുറുമ്നാടം
11.50  െം്രീതം : അ�ല്യെൂരജ തിരുവല്
12.00  െം്രീതം : നന്ദന ഉല്മഷ ലചർത്ല
12.10  െം്രീതം : അജിത്ക് ്മൂലവട്ം
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12.20  െം്രീതം : ്മാളവിക എസ. ലചർത്ല
12.30  െം്രീതം : തപവീണ തശീകാത്ക് കു്മരകം
12.40  െം്രീതം : അനുത്ര� ടക. ടകാല്ം
12.50  െം്രീതം : ഐശ്ര്യലക്ക്്മി പാത്ാ്മുട്ം
1.00  െം്രീതം : ലാവണ്യ ഞാലിയാകുഴി
1.10  െം്രീതം : െുജിത് ലാൽ ലചർത്ല
1.20  െം്രീതം : തപെീത െുജിത്ക് ലാൽ ലചർത്ല
1.30  െം്രീതം : വി.എസ. തങ്ംടവങ്ിട്രാ്മൻ ചങ്ങനാലശരി
1.40  െം്രീതം : ലക്ക്്മി ്മലല്മൽ
1.50  െം്രീതം : െുജാലദവി
2.00  െം്രീതം : ഓ്മനല്മാ�ൻ ടതാടുപുഴ
2.10  െം്രീതം : അനിൽകു്മാർ ്മുണ്ക്യം
2.20  കീലബാർഡ് : തശീറാം ഇ., ്മുളവന
2.30  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം : ആദിത്യലദവ വി.എ സ. എസ.എൻ.പുരം
2.40  വയലിൻ : തശുതി തപൊദ �രി്ാട്
2.50  െം്രീതം : രഞജിനി ല്മ�നാഥ് ്മു�മ്
3.00  കുച്ി്ുഡി : നന്ദന ഉല്മഷ ലചർത്ല
3.10  ല്മാ�ിനിയാട്ം : ്മീനാക്ി ബാബുലാൽ കഞേിക്ുഴി
3.20  ഭരതനാട്യം : ്മീനാക്ി ല്മ�നാഥൻ ്മു�മ്
3.30  ഭരതനാട്യം : അശ്തില്മാ�ൻ ടകാല്ാട്
3.40  തിരുവാതിര : ലദവീവചതന്യം ്മണി്മലക്ാവ
4.00  ഭരതനാട്യം : പുണ്യദിലീപ് ചങ്ങനാലശരി
4.10  ഭരതനാട്യം : ലരഷ്മ രവീതന്ദൻ ്മാത്ാനം
4.20  ഭരതനാട്യം : ശിലപ ഓ്മനക്ുട്ൻ പരിയാരം
4.30  െം്രീതെദസ : ്മാഞേൂർ ശിവതപൊദ &  പാർട്ി
കവെിട്ട്
5.00  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : കുമ്നം പി.എസ. െുലരഷകു്മാർ
 വയലിൻ : ലകാട്യം ്രലണഷ
 ്മൃദം്രം : ഇത്ിത്ാനം ജയചതന്ദൻ
 �ടം : ലകശവൻ നമ്ൂതിരി കല്ംപള്ളിഇല്ം
 ്രഞ്ചിറ : തപതീഷ ശിവാനന്ദൻ
5.30  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ്മുണ്ക്യം വിജയകു്മാർ
 വയലിൻ : ലകാട്യം ്രലണഷ
 ്മൃദം്രം : ഇത്ിത്ാനം ജയചതന്ദൻ
 �ടം : ടപരുന് ടവങ്ിടകൃഷണവപ
 ്രഞ്ചിറ : ്രജാനനവപ ലകാട്യം

6.00  ല്മാ�ിനിയാട്ം : തശീ്മതി കലാ്മണ്ഡലം ൌ്മ്യ െതീഷ
7.00  ദദശീയ െറംഗീത നൃദത്ാത്സവറം
 കുച്ിപ്ുഡി – പശീമതി പശുതി ജയൻ – െിനി ആർട്ിസ്റ്റ് തൃശപൂർ
8.30  ശാസതതീയനൃത്ം : തശീഭതദ നൃത് വിദ്യാലയം അരയൻകാവ
9.30  ശാസതതീയനൃത്ം : ശിവപാർവ്വതി നൃത്രം്രം അരീ്റമ്ക്
10.30  ശാസതതീയനൃത്ം : നടനം സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ ്മാന്ാനം
11.30  ശാസതതീയനൃത്ം : നാട്യലബാധിനി സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ കായംകുളം
12.30  ശാസതതീയനൃത്ം : നാട്യലവദ സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ ഇലത്ൂർ
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രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00  നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, 
 നവകം, ഉച്പൂജ, 
 െരെ്തിനടയിൽ : ൊരെ്തെൂകതജപം, 
 വിഷണുനടയിൽ : പുരുഷെൂകത ജപം
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല 
4.00  െ�തെനാ്മജപം : വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി പനച്ിക്ാട്
5.00  പുരാണപാരായണം : അമ്ിണി െുകു്മാരൻ െചിലവാത്്മപുരം
5.30  നാരായണീയം : തശീലദവി രവീതന്ദൻ നായർ & പാർട്ി പനച്ിക്ാട്
6.30  ഭജൻസ : തശീതബഹ്മം ഭജൻസ ്രുരുവായൂർ
7.30    െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ – �രിതപിയ ലജാഷി ലകാട്യം
 വയലിൻ : ചമ്ക്ര രാലജഷ
 ്മൃദം്രം : ഓണംതുരുത്ക് െുനിൽ
 �ടം : തൃ്ൂണിത്ുറ ടക. ല്രാപാലകൃഷണൻ
8.00  വയലിൻ : ലജ്യാതിക തപെന്ൻ ്മറിയ്ള്ളി
8.10  വയലിൻ : ലക്ക്്മി തശീകു്മാർ പാത്ാ്മുട്ം
8.20  വയലിൻ : വന്ദന വാെുലദവ, ്മറിയ്ള്ളി
8.30  െം്രീതം : ല്രാപിക പി. കു്മാർ നട്ാലശരി
8.40  െം്രീതം : ്രായതതി ലതപംകു്മാർ നട്ാലശരി
8.50  െം്രീതം : ആർ. കൃഷണതപിയ ഏറ്ു്മാനൂർ
9.00  െം്രീതം : പാർവ്വതി്മനു ഇട്മുള
9.10  െം്രീതം : നന്ദ പി. നായർ ലകാട്യം
9.20  െം്രീതം : അരുന്തി രാജ & അരുണി്മ രാജ കുഴി്മറ്ം
9.30  െം്രീതം : അശ്തി്മണി & ആതിര ്മണി ്മരങ്ങാട്ുപള്ളി
9.40  െം്രീതം : ലക്ക്്മിതപിയ & ്രൗരിതപിയ തിരുവല്
9.50  െം്രീതം : എസ. അന്പൂർണ ചാ്മംപതാൽ
10.00  െം്രീതം : എസ. അനത്നാരായണൻ ചാ്മംപതാൽ
10.10  വയലിൻ ലൊലളാ : �ാരിസ പി. നായർ പരി്ക്
10.20  വയലിൻ ലൊലളാ : തശീലക്ക്്മി എസ., നീണ്ൂർ
10.30  െം്രീതം : തശീലക്ക്്മി എസ., നീണ്ൂർ
10.40  െം്രീതം : െിദ്ാർത്ഥക് ബിനു ടതലക്ത്ുകവല
10.50  ്മൃദം്രലയ വിന്യാെം : െിദ്ാർത്ഥക് ബിനു ടതലക്ത്ുകവല
11.00  െം്രീതം : ദീപതശീകാത്ക് തിരുവല്
11.10  െം്രീതം : ലഡാ. ആനന്ദക്ശങ്ർ ഏറ്ു്മാനൂർ
11.20  െം്രീതം : ലഡാ. വിദ്യ ആർ. പണിക്ർ ഏറ്ു്മാനൂർ
11.30  െം്രീതം : ലദവിക വി.എസ. വയല
11.40  െം്രീതം : തബഹ്മ്മം്രലം അനിൽകു്മാർ
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11.50  െം്രീതം : ബിന്ദുകൃഷണൻ തബഹ്മ്മം്രലം
12.00  െം്രീതം : തശീരാഗ് തബഹ്മ്മം്രലം
12.10  െം്രീതം : രാലജഷ വി.ആർ., ജയറാം പി.ടക., ലഡാ. ട്മറിൻ
12.20  െം്രീതം : െജീവകു്മാർ വവക്ം
12.30  െം്രീതം : ശിവാനി െജീവ ടക.എസ. ്മം്രലം
12.40  െം്രീതം : റാണി ടക.ജി. കല്ൂർ
12.50  െം്രീതം : അശ്നി െി.എസ., കല്ൂർ
1.00  െം്രീതം : അഞജലി െി.എസ., കല്ൂർ
1.10  െം്രീതം : തശീനന്ദ ആർ. വാര്യർ തൃടക്ാടിത്ാനം
1.20  െം്രീതം : ്മനു ടി.ആർ., പാല്മറ്ം
1.30  െം്രീതം :  വവഷണവ ല്രാപകു്മാർ തിരുവല്
1.40  െം്രീതം : തപാർത്ഥന െതീഷ കിഴക്ും്മുറി
1.50 െം്രീതം : അരുണ രാലജഷ കുന്ത്ാനം
2.00  െം്രീതം : �രികൃഷണൻ എം. ഭകതൻ വാഴ്ള്ളി
2.10  െം്രീതം : ്മുരളീധരഭകതൻ വാഴ്ള്ളി
2.20  െം്രീതം : ലദവനാരായണൻ ജി. ്മണി്ുഴ
2.30  െം്രീതം : ്രൗരി എസ. നായർ & ്രം്ര എസ. നായർ, ആറു്മാനൂർ
2.40  െം്രീതം : നീലംലപരൂർ െുലരഷകു്മാർ
2.50  െം്രീതം : ലക്ക്്മി & പാർവ്വതി അമ്ല്ുഴ െിസലറ്ഴ്സ
3.00  െം്രീതം : അമ്ിളി ഉല്മഷ ലകാട്യം
3.10  െം്രീതം : ലനഖ ആർ. & അബർണ ആർ. താഴത്ങ്ങാടി
3.20  െം്രീതം : തശീലക്ക്്മി ലദവ എൻ.എസ., പൂവൻതുരുത്ക്
3.30  െം്രീതം : സലന�ലക്ക്്മി എന്.എസ., പൂവൻതുരുത്ക്
3.40  ഭരതനാട്യം : ആർതദ രാലജഷ കു്മരകം
3.50  ഭരതനാട്യം : പല്വി െുലരഷ നീലംലപരൂർ
4.00  ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. െുഭാഷ ്മല�ഷ വർ തൃടക്ാടിത്ാനം
4.10  ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. തപവീൺകു്മാർ വയനാട്
4.20  ഭരതനാട്യം : ആർ.എൽ.വി. അനൂപ്ല്മാ�ൻ ടപരുമ്ാവൂർ
4.30  ല്മാ�ിനിയാട്ം : ആർ.എൽ.വി. തപവീൺകു്മാർ വയനാട്
4.40  ഭരതനാട്യം : അപർണ ശർമ് തിരുവനത്പുരം
4.50  ഭരതനാട്യം : ലീന െത്യൻ എടത്ാ

കവെിട്ട്
5.00  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ചങ്ങനാലശരി കൃഷണൻ നമ്ൂതിരി
 വയലിൻ : തൃടക്ാടിത്ാനം തശീരാജ
 ്മൃദം്രം : ചങ്ങനാലശരി ല്രാപകു്മാർ
 �ടം : ടനടുങ്ുന്ം രാജീവ
 ്രഞ്ചിറ : അ്മൽജിത്ക് പുറ്മറ്ം
5.30  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ലചാറ്ാനിക്ര അജയകു്മാർ
 വയലിൻ : തൃടക്ാടിത്ാനം തശീരാജ
 ്മൃദം്രം : ടപരുന് തശീലജഷ എസ. നമ്ൂതിരി
 �ടം : ടനടുങ്ുന്ം ശരത്ക്
 ്രഞ്ചിറ : അ്മൽജിത്ക് പുറ്മറ്ം
6.00  വയലിന്കലച്രി : വയലിൻ : ൌരവ എസ. കു്മാർ
 ്മൃദം്രം : തശീതു ടനടുങ്ുന്ം
 ്രഞ്ചിറ : അ്മൽജിത്ക് പുറ്മറ്ം



7.00  ദദശീയ െറംഗീത നൃദത്ാത്സവറം
 കഥകളിപ്ദകദച്രി : പാലനാട് ദീപ & മീതറാറം ദമാഹൻ
 ടചണ് : കലാ്മണ്ഡലം തശീ�രി
 ്മദ്ദളം : കലാ്മണ്ഡലം അച്യുതവാര്യർ
9.00   ശാസതതീയനൃത്ം : ഏറ്ു്മാനൂർ തശീ്മ�ാലദവ നൃത്വിദ്യാലയം
10.00  ശാസതതീയനൃത്ം : ശിവദുർ്ര സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ കു്മാരനല്ൂർ
11.00  ഭരതനാട്യം : െു്മം്രല വി. വരുൺ ടബം്രളൂരു
12.00  ശാസതതീയനൃത്ം : െംസകൃതി നൃത്വിദ്യാലയം തൃടക്ാടിത്ാനം
1.00  ശാസതതീയനൃത്ം : അന്പൂർലണശ്രി നൃത്കലാലക്തതം കിടങ്ങൂർ

 കലാലദവതയായ അമ്യുടട 
തിരുെന്ിധിയിൽ കലലാപാെ
ന നടത്ുവാൻ ഭാ്ര്യ്മുണ്ായ 
ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാനും. 
ആ െന്ിധിയിൽ കലലാപാ
െന നടത്ുലമ്ാഴുണ്ാകുന് 
അനുഭൂതി പറഞേറിയിക്ുക 
തപയാെം. 
ഈ വർഷടത് നവരാതതി 
്മല�ാത്സവത്ിന് എടറെ എല്ാ
വിധ ആശംെകളും, അരങ്ങിടല
ത്ുന് കാലലാപാെകർടക്
ല്ാം പനച്ിക്ാട്മ്യുടട അനു
ത്ര�്മുണ്ാകടട് എന്ു തപാർ
ത്ഥിക്ുകയും ടചയ്യുന്ു.
പത്മപശീ മട്ന്പൂർ 
ശങ്കരൻകുട്ി മാരാർ

അക്രലദവതയായ പനച്ിക്ാ
ട്മ് കുടിടകാള്ളുന് പനച്ിക്ാ
ട് ദക്ിണ്മൂകാംബിയിൽ ്മതിവ
രുലവാളം െം്രീതാർച്ന നടത്ു
വാൻ ഭാ്ര്യം ലഭിച് ഒരു കലാകാ
രനാണ് ഞാൻ.
എല്ാ കലലാപാെകർക്ും നവ
രാതതി ആശംെകൾ.
കാവാലറം പശീകുമാർ



2022 സെപ്റ്റംബർ 29 വ്ാഴറം (1198 കന്ി – 13)
രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00  നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, 
 നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ : ൊരെ്ത െൂകതജപം
 വിഷണുനടയിൽ : പുരുഷെൂകതജപം
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
4.00  െ�തെനാ്മജപം : വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി പനച്ിക്ാട്
5.00  കഥകളി െം്രീതം: രവീതന്ദൻ ടക.എസ. കുഴി്മറ്ം
6.00  ഭകതി്രാനല്മള : ശംഖനാദം ഓർക്സതടാ ലകാട്യം
7.00  �ൃദയജപല�രി : ശിവ�രി ഭജൻസ വവക്ം
8.00  െം്രീതം : ദര്ശന രാലജഷ ലചാഴിയക്ാട്
8.10  െം്രീതം : ആദർശ് ലൊപാനം ലചാഴിയക്ാട്
8.20  െം്രീതം : ശിഖ എസ. നായർ ലൊപാനം ലചാഴിയക്ാട്
8.30  െം്രീതം : അനിയൻ കുളങ്ങര കുറിച്ി
8.40  െം്രീതം : അശ്ിൻ ്രിരീഷ കുഴി്മറ്ം
8.50  വയലിന് : അശ്ിൻ ്രിരീഷ കുഴി്മറ്ം
9.00  െം്രീതം : തശീരഞജിനി എസ. പിള്ള ്മര്യാത്ുരുത്ക്
9.10  െം്രീതം : അഭിറാം എസ., ടനത്ല്ൂർ
9.20  െം്രീതം : ്മിഥുൻ ടക.എം., കറുകച്ാൽ
9.30  െം്രീതം : അനു്മലനാ�ർ എറണാകുളം
9.40  െം്രീതം : വിഷണു തൃച്ാറ്ുകുളം
9.50  െം്രീതം : അനു ്മലനാ�ർ & അനുതശീ കലാഭവൻ എറണാകുളം
10.00  െം്രീതം : െൂര്യെുലരഷ ഏറ്ു്മാനൂർ
10.10  െം്രീതം : ്രൗരിനന്ദന എസ., പഴയിടം
10.20  െം്രീതം : കങ്ങഴ െിദ്ാർത്ഥക് നലടശൻ
10.30  െം്രീതം : ടവള്ളാവൂർ ല്രാപാലൻ
10.40  െം്രീതം : പവിതത ബി. നായർ പാമ്ാടി
10.50  െം്രീതം : അതുല്യ രാലജഷ പാമ്ാടി
11.00  െം്രീതം : ഇഷ്രൗരി ലകാത്ല
11.10  െം്രീതം : രഞജിനി ഡി. നായർ ടവള്ളൂർ
11.20  െം്രീതം : ആര്യ ബി. ്മുത്ൂർ
11.30  െം്രീതം : അഞജലി എച്ക്.എസ. കിഴക്ും്മുറി
11.40  െം്രീതം : പൂർണജിത് എസ. കിഴക്ും്മുറി
11.50  െം്രീതം : ഷാലരാൺ ്മറിയ ടെബാസറ്്യൻ ടപരിങ്ങര
12.00  െം്രീതം : കാർത്ികറാം ലകാട്്മുറി
12.10  െം്രീതം : ്രായതതി �രീഷ കിഴക്ും്മുറി
12.20  െം്രീതം : ്മാലതി ല്രാവിന്ദക് ടനടുമ്ുറം
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12.30  െം്രീതം : വിജയ �രിദാസ ടപരിങ്ങര
12.40  െം്രീതം : വത്സല �രിദാസ നീണ്ൂർ
12.50  െം്രീതം : ലഡാ. ്രീതു �രിദാസ നീണ്ൂർ
1.00  വയലിൻ : ലദവീകൃഷണ എസ. ആനിക്ാട്
1.10  െം്രീതം : ലദവീകൃഷണ എസ. ആനിക്ാട്
1.20  െം്രീതം : അരുൺചതന്ദൻ ആനിക്ാട്
1.30  െം്രീതം : പൂർണി്മ െുതബഹ്മണ്യൻ ഏറ്ു്മാനൂർ
1.40  െം്രീതം : ലകാ്മളവല്ി ്മാഞേൂർ
1.50  െം്രീതം : എം.ആർ. ബാല്മുരളി തിരുവല്
2.00  െം്രീതം : ജയറാം പി.ടക., ഏറ്ു്മാനൂർ
2.10  െം്രീതം : ആവണില്രാപകു്മാർ ചാന്ാനിക്ാട്
2.20  െം്രീതം : ദർശന ടി. തങ്്ൻ പൂവൻതുരുത്ക്
2.30  െം്രീതം : ശിവന്യരാജ കുഴി്മറ്ം
2.40  െം്രീതം : ്രായതതി അജിത് ഇരവിനല്ൂർ
2.50  െം്രീതം : ലദവതപിയ വി. ലകാട്യം
3.00  െം്രീതം : കൃഷണതപിയ വി. ലകാട്യം
3.10  വയലിൻ : അരുൺലജായ ലചർത്ല
3.20  െം്രീതം : വിലനാദ ഇട്മുള
3.30  െം്രീതം : രല്മശ് ഇ.വി. നരിയാംപാറ
3.40  െം്രീതം : വവശാഖ് ശങ്ർ വട്ിയൂർക്ാവ
3.50  ഭരതനാട്യം : നിലവദിത എസ വാഴൂർ
4.00  കുച്ി്ുഡി : നിഖിത ടക.പി. ചങ്ങനാലശരി
4.10  ഭരതനാട്യം : സലന� ആർ. ലഷണായ ടകാച്ി
4.20  ഭരതനാട്യം : ്മധുരി്മ ല്മാ�ൻദാസ ടചവന്
4.30  ഭരതനാട്യം : തപതീക് ലതപ്മനാഥൻ പാറശാല
4.40  തിരുവാതിര : വാണി എൻ.എസ.എസ. വനിതാെ്മാജം പനച്ിക്ാട്

കവെിട്ട്
5.00 െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : പാല്മറ്ം തപദീപ്
 വയലിൻ : ശ്യാം ജി.ടക. ഭാെി ഇത്ിത്ാനം
 ്മൃദം്രം : വാഴ്ള്ളി തശീകു്മാർ
 �ടം : തൃ്ൂണിത്ുറ ല്രാപാലകൃഷണൻ
5.30 െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ബിനു ചാലക്ാ
 വയലിൻ : ശ്യാം ജി.ടക. ഭാെി ഇത്ിത്ാനം
 ്മൃദം്രം : ലകാട്യം ടി.എസ. അജിത്
 �ടം : അനുരാഗ് വവക്ം
 ്രഞ്ചിറ : ടചങ്ങന്ൂർ െുഭാഷ

7.00  ദദശീയ െറംഗീതനൃദത്ാത്സവറം
 പതിഭുവനദപാഷിണി
 ഭരതനാട് അവതരണറം – കലാദഷേപത സെന്ന്
 കലാലക്തത : ്മാളവിക ല്മലനാൻ
 കലാലക്തത : അനുജ എ.ടക.
 കലാലക്തത : ആര്യ ടക.
 കലാലക്തത : ലദവിനന്ദന എം.



 കലാലക്തത : ്മാളവിക രാജീവൻ
 നട്ുവാങ്ം : ലഡാ. തശീ്മതി രാധിക വവരുലവലവൻ 
 കലാലക്തത ടചവന്
 ലവാക്ൽ : തശീ ്മിഥുൻ ്മധുെൂദനൻ കലാലക്തത ടചവന്
 ്മൃദം്രം : തശീ ടക.പി. അനിൽകു്മാർ കലാലക്തത ടചവന്
 വയലിൻ : തശീ തിരുടനല്ൂർ അജിത്
 ഫ്ൂട്ക് : തശീ വിലനാദ ചതന്ദ
9.00  ശാസതതീയനൃത്ം : തശീ്മതി അനുജ തപശാത്ക് & പാർട്ി ടതാടുപുഴ
10.00  ശാസതതീയനൃത്ം : ലകരള ആർട്സ അക്ാദ്മി തൃലക്ാത്മം്രലം
11.00  ശാസതതീയനൃത്ം : നൃത്ാഞജലി നൃത്വിദ്യാലയം ലപരൂർ
12.00  ഭരതനാട്യം : തശീ െുലരഷ പി.ടക. െ്മന്യം ത്രൂ്ക് ഇടുക്ി
1.00  ശാസതതീയനൃത്ം : ശിവ സകൂള് ഓഫ് ഡാൻസ ആല്ുഴ.

തല്മുറകളായുള്ള ബന്്മാണ് 
എനിക്ക് പനച്ിക്ാട് ലക്തതവു
്മായുള്ളത്. അത് ഇന്ും തുടർന്ു 
ലപാരുന്ു..അമ്യുടട അനുത്ര�ം 
വാക്ുകൾക്ക് അതീത്മാണ്.
കലടയ ഉപാെിക്ുന് എല്ാ കലാ
കാരന്മാർക്ും വിദ്യാലദവതയുടട 
അനുത്ര്മുണ്ാകടട് എന്ക് തപാർത്ഥി
ക്ുന്ു. 
സപപാഫ. കുമാരദകരള വർമ്മ

എല്ാ കലകളും തപകൃതിയു്മായി 
ബന്ട്ട്താണ്. പനച്ിക്ാടിടറെ 
തപലത്യകതയും ആ ബന്്മാണ്, 
കലയും അമ്യു്മായുള്ള ബന്ം. 
പനച്ിക്ാടു്മായി 20 വയെിൽ തു
ടങ്ങിയ എടറെ ബന്ം 60 വർഷ്മാ
യി തുടരുന്... അമ്യുടട െുതപഭാ
തം പാടാനുള്ള ്മ�ാഭാ്ര്യം എനി
യക്ുണ്ായിട്ുണ്ക്. എല്ാ കലാ
കാരന്മാർക്ും വിദ്യാലദവതയുടട 
അനുത്ര�്മുണ്ാകടട് എന്ക് തപാർ
ത്ഥിക്ുന്ു. 
ന്വക്കറം ബി രാജമ്മാൾ



2022 സെപ്റ്റംബർ 30 സവള്ി (1198 കന്ി – 14)
രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00  നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, 
 ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ : ൊരെ്തെൂകതജപം
 വിഷണുനടയിൽ : പുരുഷെൂകതജപം
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്ാഴപൂജ
8.30 നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
5.00  െ�തെനാ്മജപം : വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി പനച്ിക്ാട്
6.00  ഭകതി്രാനാ്മൃതം : പനച്ിക്ാട് ഓർക്സതടാ, ശാത്കു്മാർ & ല്രാപൻ 
പനച്ിക്ാട്
7.00  ഈശ്രനാ്മാർച്ന : തശീഭതദ ഭജൻസ, ടവള്ളൂത്ുരുത്ി
8.00  വയലിൻ : തശീ�രി െുഭാഷ കുറിച്ി
8.10  വയലിൻ : ലദവനന്ദ എം. ്മറിയ്ള്ളി
8.20  വയലിൻ : ലദവനാരായണൻ ടജ. ്മറിയ്ള്ളി
8.30  വയലിൻ : ജയതപവീൺ ഇത്ിത്ാനം
8.40  െം്രീതം : നിരഞജന എസ. & നിലവദിത എസ. തിരുവഞ്ചൂർ
8.50  െം്രീതം  : െി. വി. തപദീപ്കു്മാർ പാല്മറ്ം
9.00  വയലിൻ : ആറന്മുള നന്ദകിലഷാർ
9.10  വയലിൻ : അനത്ുലജാഷി റബർ ലബാർഡ്
9.20  െം്രീതം : തശീ്മതി െരെം ല്രാപാലകൃഷണൻ തിട്ല്മൽ
9.30 െം്രീതം : കൃഷണതപിയ എസ., കൂവ്ടി
9.40  െം്രീതം : െജി എസ. ആചാരി അമ്ല്ുഴ
9.50  െം്രീതം : ജയത്ക് ജിലജാ ഏറ്ു്മാനൂർ
10.00  െം്രീതം : ്മീര രഞജിത്ക് ലപരൂർ
10.10  െം്രീതം : ഓംതപകാശ് ്മലല്മൽ
10.20  െം്രീതം : െുജിത്ക് ശങ്ർ
10.30  വീണ : ലബാബൻ എം.എസ. & െുശീല ലജാൺ അയ്മനം
10.40  െം്രീതം : ്മ�ാലദവപണിക്ർ ടകാല്ാട്
10.50  െം്രീതം : തപണവ പി. പിള്ള കുറ്ൂർ
11.00  െം്രീതം : നിധിയ ൊറാ ലറായ ലവളൂർ
11.10  െം്രീതം : ലവണി ്രിരീഷ പാക്ിൽ
11.20  െം്രീതം : ലതശയ ്രൗരി എസ. തിരുവാതുക്ൽ
11.30  വയലിൻ : തപെീത എം.എസ. അയ്മനം
11.40  വയലിൻ : ഉണ്ണികൃഷണൻ ്രുരുക്ൾ കാട്മുറി
11.50  പുല്ാങ്ുഴൽ : രാ്രതശീ ടജ. ല്മാ�ൻ ഉദയംലപരൂർ
12.00  െം്രീതം : ആയാംകുടി െുനിൽരാജ
12.10  െം്രീതം : അനത്ലക്ക്്മി ടി.എസ. ആർ്ൂക്ര
12.20  വയലിൻ : നന്ദന പി. നായർ ലകാട്യം
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12.30  വീണ : ്മഞജുഷ എസ. & ലഡാ. ലഷർലി ഡി. ്മഞ്ചാടിക്ര
12.40  െം്രീതം : ശിവരഞജിനി അയ്യർ തൃ്ൂണിത്ുറ
12.50  െം്രീതം : ആർതദ ജിലതതന്ദൻ ടചറുലകാൽ
1.00  െം്രീതം : ബിന്ദു ജിലതതന്ദൻ ടചറുലകാൽ
1.10  വയലിൻ : ബിന്ദു ജിലതതന്ദൻ ടചറുലകാൽ
1.20  വയലിൻ : ഇ.െി. ബിജുല്മാൻ ്മൂലവട്ം
1.30  െം്രീതം : കാർത്ിലകയൻ വി. പത്നാട്
1.40  െം്രീതം : നീരജ എസ. രാലജഷ തളി്റമ്ക്
1.50  െം്രീതം : അ്മൃത രജീഷ കുറിച്ി
2.00  ്മൃദം്ര ലയവിന്യാെം : തശീ�രി െുഭാഷ ്മലകുന്ം
2.10  െം്രീതം : കൃഷണതപിയ പി.എസ. & തശീജ തശീകു്മാർ കുറിച്ി
2.20  െം്രീതം : തീർത്ഥതരുൺ, ശിവനന്ദ, അഭി്മന്യു എം. െിലനാജ കുറിച്ി
2.30  െം്രീതം : ്രൗതം ടജ. തപകാശ് ഇത്ിത്ാനം
2.40  ്മൃദം്ര ലയവിന്യാെം : തശീലദവ െുഭാഷ ്മലകുന്ം
2.50  െം്രീതം : െുഭാഷ ശിവൻ ഈര
3.00  ഭരതനാട്യകലച്രി : ്മുതദ സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ പത്നാപുരം
3.10  ഭരതനാട്യം : ഭതദശർ്മ ഇ. ബുധനൂർ
3.20  ഭരതനാട്യം : ലജ്യാതിശർ്മ ഇ. ്മാലവലിക്ര
3.30  കുച്ി്ുഡി : ആർതദ ജിലതതന്ദൻ ടചറുലകാൽ
3.40  ഭരതനാട്യം : അഞജലികൃഷണൻ ടപരുന്
3.50  ഭരതനാട്യം : അഥീന ലക്ക്്മി ടപരുന്
4.00  ഭരതനാട്യം : അജിത ശശിധരൻ പനങ്ങാട്
4.10  കുച്ി്ുഡി : അജിത ശശിധരൻ പനങ്ങാട്
4.20  ഭരതനാട്യം : ഐശ്ര്യറാവു ഇരവിനല്ൂർ
4.30  തിരുവാതിര : തശീഭതദ തിരുവാതിര െം�ം പാമ്ാടി
4.50  ഭരതനാട്യം : നിമ്ി ടക. കു്മാരൻ കളർലകാട്
കവെിട്ട്
5.00 െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : തശീ്മതി തശീലത തശീകു്മാർ
 വയലിൻ : തിരുവിഴ ഉല്ാസ
 ്മൃദം്രം : ലകാട്യം ്മലനാജകു്മാർ
 �ടം : വാഴ്ള്ളി ജി. അനിൽകു്മാർ
 ്മുഖർശംഖ് : തൃ്ൂണിത്ുറ അയ്യ്ൻ
6.00 െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ്മീനാക്ി വീര്മണി
 വയലിൻ : കുമ്നം ഉലപതന്ദനാഥ്
 ്മൃദം്രം : കുമ്നം �രീതന്ദനാഥ്
 �ടം : ഷിനു ല്രാപിനാഥ്
 ്മുഖർശംഖ് : തൃ്ൂണിത്ുറ അയ്യ്ൻ

7.30  ദദശീയ െറംഗീതനൃദത്ാത്സവറം
 നൃത്ാർച്ന : നാട്പപിയ ഡാൻസ് അക്കാദമി സകാല്റം
 ഡയറകടർ : ലഡാ. തദൗപതി തപവീൺ (നീല്മന െിസലറ്ഴ്സ)
9.30  ശാസതതീയനൃത്ം : തപെ്യ ഡാൻഡ് & ്മ്യൂെിക, കണ്ണൂർ
10.30  ശാസതതീയനൃത്ം : നൃത്തശീ നൃത്െം്രീത വിദ്യാലയം, ആറന്മുള
11.30  ശാസതതീയനൃത്ം : കാലാ്മണ്ഡലം ശബന & പാർട്ി ്മാലവലിക്ര
12.30  ശാസതതീയനൃത്ം : തശീലദവി നൃത്വിദ്യാലയം, എറണാകുളം



2022 ഒകദടാബർ 1 ശനി (1198 കന്ി – 15)
രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00  നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം,
 ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ : ൊരെ്തെൂകതജപം
 വിഷണുനടയിൽ : പുരുഷെൂകതജപം, ചതകാബജപൂജ
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
5.00  െ�തെനാ്മജപം : വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട്
6.00  ഭകതി്രാനല്മള : ്മുരളി അഷടപദി, പാക്ിൽ
7.00  ഭജന : വാണി എൻ.എസ.എസ. വനിതാെ്മാജം, പനച്ിക്ാട്
8.00  െം്രീതം : നന്ദന ജയകൃഷണൻ പള്ളം
8.10  െം്രീതം : അനന്ദുലാൽ എസ., ്മാട്ള്ളി
8.20  െം്രീതം : നന്ദനകൃഷണ എം., ഇത്ിത്ാനം
8.30  െം്രീതം : ലക്ക്്മി അജിത്, ലകാട്യം
8.40  െം്രീതം : നന്ദന വി., പുലിയൂർ
8.50  െം്രീതം  : അനത്കൃഷണൻ ജി., ്മുട്മ്ലം
9.00  െം്രീതം : തശീവത്സക് എച്ക്. അയ്യർ, തിരുനക്ര
9.10  െം്രീതം : ്രീതാ ബാബു, അയർക്ുന്ം
9.20  െം്രീതം : ലദവില്മാൾ & ്മാളവിക, കിടങ്ങറ
9.30  െം്രീതം : അന� വിലനാദ & ലദവതപിയ, ്മാട്ള്ളി
9.40  െം്രീതം : അവദ്ത് ലിനീഷ & ഭതദവീണ വബജു, കിടങ്ങറ
9.50  െം്രീതം : റിയാരാജ & െ്രാഞജലി, ്മാട്ള്ളി
10.00  െം്രീതം : ്രൗരികൃഷണ എം. & ്രായതതികൃഷണ എം., കിടങ്ങറ
10.10  െം്രീതം : ഐശ്ര്യ അനിൽ, ടപരുന്
10.20  െം്രീതം : കാർത്ിക കണ്ണൻ, കാക്ാംലതാട്
10.30  െം്രീതം : അനന്ദു ഇ.എസ., ടനടുംകുന്ം
10.40  െം്രീതം : അനത്കൃഷണൻ, തട്ക്ുഴ
10.50  െം്രീതം : െുനിൽകു്മാർ, തട്ക്ുഴ
11.00  െം്രീതം : ലഡാ. റാണി പി., ടകാല്ം
11.10  െം്രീതം : യു. ആർ. ഉദയശങ്ർ, ടകാല്ം
11.20  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം : അശ്ത്ക്  ലാൽ, തൃലക്ാത്മം്രലം
11.30  െം്രീതം :  െൂര്യനാരായണൻ, കൃഷണ, നന്ദന, കാലവരി – അമ്ല്ുഴ
11.40  െം്രീതം : ്രൗരിലതശയ, ആദിത്യ, ആര്യ – അമ്ല്ുഴ
11.50  െം്രീതം : ചിൻ്മയി, നിരഞജന, അന� – അമ്ല്ുഴ

12.00 ൊരെ്തറം സ്ദകാളർഷിപ്റ് & കച്ഛപി പുരസ്കാര വിതരണറം
 അദ്്യക് : ബ�ു. തശീ്മതി ആനി ്മാ്മൻ
 (തപെിഡറെക്, പനച്ിക്ാട് ത്രാ്മപഞ്ചായത്ക്)
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കച്ഛപി പുരസ്കാരറം: 
 1.) തശീ കുമ്മനം ഉദപതദ്രനതോഥ് (തപശസത വയലിന് വിദ്ാൻ)
  2.) തശീ ദകതോട്ടയം എസ്. മുരളീധരൻ (തപശസത ്മുഖർശംഖ് വിദ്ാന്)
ആശംെ :  തശീ െിബി ലജാൺ  (ട്മമ്ർ പള്ളം ല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ക്)
     :  തശീ്മതി െു്മ ്മുകുന്ദൻ (ട്മമ്ർ പനച്ിക്ാട്  ത്രാ്മപഞ്ചായത്ക്)
1.20 െം്രീതം : പാർത്ഥിവ എം. തപദീപ്, ചിങ്ങവനം 
1.30  െം്രീതം : നന്ദന ആർ. തമ്ി, കാണക്ാരി
1.40  െം്രീതം : രുഗ്ിണി അമ്ാൾ, തിരുവനത്പുരം
1.50  െം്രീതം : ജിതതപൊദ, ഇത്ിത്ാനം
2.00  വയലിൻ : ്രൗരിനായർ, കു്മാരനല്ൂർ
2.10  വയലിൻ : തപണവ പി. നായർ, കു്മാരനല്ൂർ
2.20  െം്രീതം : ലൊ്മരാജൻ ടി.ആർ., കുറിച്ി
2.30  െം്രീതം : തപൊദ ടക.പി., പനച്ിക്ാട്
2.40  െം്രീതം : �ി്മുനതരം്രിണി, ്മൂല്മറ്ം
2.50  െം്രീതം : ധനതശീ ടക.എസ., ടതലക്ത്ുകവല
3.00 ്മൃദം്രലയവിന്യാെം : ്രൗതം അനിൽ, ്മല്്ള്ളി
3.10  െം്രീതം : ്മിനു കൃഷണൻ ടക.ജി., ടതങ്ങണ
3.20  ല്മാ�ിനിയാട്ം : ദിവ്യ എസ., വവക്ം
3.30  ല്മാ�ിനിയാട്ം : അശ്തി ല്മാ�ൻ, ടപരുവ
3.40  തിരുവാതിര : കാർത്്യായനി തിരുവാതിര െം�ം, തിരുവല്
4.00  ഭരതനാട്യം : ്മാളവിക രാധീവ, ആലുവ
4.10  ഭരതനാട്യം : ര്മ്യ രാധീവ, ആലുവ
4.20  ല്മാ�ിനിയാട്ം : ലഡാ. െുജ ലവണുല്രാപാൽ, കു്മാരനല്ൂർ
4.30  ഭരതനാട്യം : കു്മാരി കലാലക്തത ്മീരകൃഷണൻ, തിരുവനത്പുരം

കവെിട്ട്
5.00  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : ര്മ്യാ ലജാഷി, ലകാട്യം
 വയലിൻ : വവക്ം ദിലീപ് തപഭു
 ്മൃദം്രം : നാട്കം ലകരളവർമ്
 �ടം : തൃടക്ാടിത്ാനം രാധാകൃഷണൻ
5.30  െം്രീതെദസ : ലവാക്ൽ : യജലഞശ്ർ ്രം്രാധർ
 വയലിൻ : ്മറിയ്ള്ളി െനൽ പത്മനാഭൻ
 ്മൃദം്രം : നീണ്ൂർ ്മല�ഷ
 �ടം : ലരാ�ിത്തപൊദ, കുറിച്ി
 ്മുഖർശംഖ് : ടതാടുപുഴ നടരാജൻ

 ൊരെ്തറം സ്ദകാളർഷിപ്റ് 
ഉദ്ാടനവുറം വിതരണവുറം :

 തശീ വി.എൻ. വാെവൻ 
 (ബ�ു. ൊംസകാരിക, 
െ�കരണ രജിസലതടഷന് വകു്ക് ്മതത്ി)



7.00 ദദശീയ െറംഗീതനൃദത്ാത്സവറം
 െറംഗീതെദസ് : ദവാക്കൽ : യുവകലാഭാരതി െറംഗീത കലാദജ്ാതി –  
 അഭിലാഷഗിരിപപൊദ, സെന്ന്
 വയലിൻ : ല്രാകുൽ ആലംലകാട്
 ്മൃദം്രം : ടപരുന് ജി. �രികു്മാർ
 �ടം : ്മാഞേൂർ ഉണ്ണികൃഷണൻ
 ്മുഖർശംഖ് : ലകാട്യം എസ. ്മുരളീധരൻ
9.00 ശാസതതീയനൃത്ം : ദക്ിണ്മൂകാംബിക കലാലകതന്ദം, പനച്ിക്ാട്
10.00 ശാസതതീയനൃത്ം : നാട്യ്മയൂര ന ൃത്വിദ്യാലയം,  പുലിയൂർ
11.00 നൃത്ായനം : ജയലകരള സകൂൾ ഓഫ് ടപർല�ാ്മിംഗ് ആർട്സ തിരുവല്
12.00 ഭരതനാട്യം : ്മയൂര നൃത്വിദ്യാലയം, പരിയാരം
1.00 ശാസതതീയനൃത്ം : ലക്്യ സകൂൾ ഓഫ് ടപർല�ാ്മിംഗ് ആർട്സ ആറന്മുള

2022 ഒകദടാബർ 2 ഞായർ (1198 കന്ി 16)

രാവികല
4.30  പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00 നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ
 പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ – ൊരെ്തെൂകതജപം
 വിഷണുനടയിൽ – പുരുഷെൂകതജപം

കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

െലാമണ്ഡ�ത്ിൽ
രാവിടല
5.00  െ�തെനാ്മജപം – വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട്
6.00  െുധാ്മൃതം – ജയതികൃഷണൻ, ഏറ്ു്മാനൂർ
7.00  ഭകതി്രാനെുധ – കാട്ൂർ �രികു്മാർ & പാർട്ി
8.00  പുല്ാങ്ുഴൽ – ബിജു ചതന്ദല്മലനാൻ, പനച്ിക്ാട്
8.10  െം്രീതം – ബിജു ചതന്ദല്മലനാൻ, പനച്ിക്ാട്
8.20  െം്രീതം – കു്മാരി ലദവലെനാ ല്മലനാൻ, പനച്ിക്ാട്
8.30  വയലിൻ – െൂര്യ ടി.എസ., ഇത്ിത്ാനം
8.40  വയലിൻ – പാർവ്വതി പുരുലഷാത്്മൻ, ്മലകുന്ം
8.50  െം്രീതം – ല�്മ എസ. നായർ, അരീ്റമ്ക്
9.00  െം്രീതം – െ്രരാ്രെുധ െം്രീത വിദ്യാലയം, വവക്ം
9.10  െം്രീതം – അഞജലികൃഷണ, ്മുണ്ക്യം
9.20  െം്രീതം – അനുപംകൃഷണ, ്മുണ്ക്യം
9.30  പുല്ാങ്ുഴൽ – തുറവൂർ വിജയൻ, ലകാട്യം
9.40  പുല്ാങ്ുഴൽ – തശീജ�രീഷ, ലകാട്യം
9.50  പുല്ാങ്ുഴൽ – വിഷണു വിജയൻ, ലകാട്യം

െ
പ്

ത
മി



10.00  പുല്ാങ്ുഴൽ – ര്മ്യകണ്ണൻ, പുലിയന്ൂർ
10.10  വീണ – ലദവിനന്ദന ടി.എ., ലകാട്യം
10.20  പുല്ാങ്ുഴൽ – ടി.എസ. അജിത്, ലകാട്യം
10.30  െം്രീതം – അ്മൃത ബി. തിരുവനത്പുരം
10.40  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം – ലദവനാരായണൻ & ടപരുന് 
 തശീലജഷ എസ. നമ്ൂതിരി
10.50  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം – ലദവശങ്ർ, ടപരുന്
11.00  െം്രീതം – ലതശയ ആർ. തൃ്ൂണിത്ുറ
11.10  െം്രീതം – ലകശിനി, കണ്ണൂർ
11.20  െം്രീതം – ആകാശ് ബി. ലദവ, കു്മളി
11.30  െം്രീതം – അന� ബി. ലദവ, കു്മളി
11.40  െം്രീതം – നന്ദന ജയരാജ, കരി്മണ്ണൂർ
11.50  ്മൃദം്രലയവിന്യാെം – എം. കാളിദാസ & എം. കൃഷണദാസ, കല്ൂ്ാറ
12.00  െം്രീതം – ജയലക്ക്്മി ജി., പന്മറ്ം
12.10  െം്രീതം – ജാനി എൽൊ ്മാത്യു, കളത്ി്ടി
12.20  െം്രീതം – രുത് എൽൊ ബിനു, വാകത്ാനം
12.30  െം്രീതം – ലിസലബത് ല്മരി ലജാൺ, കുട്മാളൂർ
12.40  െം്രീതം – ടക.എ. അനത്കൃഷണൻ, ്മറിയ്ള്ളി
12.50  െം്രീതം – അന� ടക.എൻ., ്മീനടം
1.00  െം്രീതം – അ്മൽലദവ ടജ. ലഷണായ, ലകാട്യം
1.10  വയലിൻ – െീതാലക്ക്്മി, കണിച്ുകുളങ്ങര
1.20  െം്രീതം – വിദ്യ അജിത്, ആർ്ൂക്ര
1.30  െം്രീതം – തശദ് ടക., തൃശൂർ
1.40  െം്രീതം – തശീഷ െുനിൽ, ഓണംതുരുത്ക്
1.50  െം്രീതം – അശ്ിൻകൃഷണ, ഓണംതുരുത്ക്
2.00  െം്രീതം – തശീതപിയ എസ. & ്രീതാഞജലി, ഇടയാറന്മുള
2.10  വീണ – തശുതില്മാൾ ടക.എസ., ലദവലലാകം
2.20  വീണ – ലജ്യാതിലക്ക്്മി ആർ., ലവളൂർ
2.30  െം്രീതം – ല്മ�ാ ല്രാപാലകൃഷണൻ, ലചാഴിയക്ാട്
2.40  െം്രീതം – ജയലദവ െുഭാഷ, തുരുത്ിലക്ാട്
2.50  ഭരതനാട്യം – ലദവിതപിയ വി., അനുഷക ശങ്ർ & 
 ലദവി കീർത്ന എസ., ലകാട്യം
3.00  ഭരതനാട്യം – കൃഷണതപിയ & �രിതപിയ, ലകാട്യം
3.10  കുച്ി്ുഡി – തശീലക്ക്്മി എസ. പണിക്ർ, തിരുവാതുക്ൽ
3.20 കുച്ി്ു  ഡി – ല്രാപിക ആർ., പള്ളം
3.30  ഭരതനാട്യം – അക്യ ദീപക, ലതാട്യക്ാട്
3.40  ഭരതനാട്യം – വരദ ജയരാജ, കരി്മണ്ണൂർ
3.50  ല്മാ�ിനിയാട്ം – അതുല്യ പി.എം., ടചവന്
4.00  ഭരതനാട്യം – തശുതി ജി. വാഴ്ള്ളി
4.10  ല്മാ�ിനിയാട്ം – ധന്യ എം., തൃക്ാക്ര
4.20  ഭരതനാട്യം – ലവദ്രം്ര ഇ.പി.
4.30  ഭരതനാട്യം – ടതപാ�. ്രായതതി വിജയലക്ക്്മി, തിരുവനത്പുരം

കവെിട്ട്
5.00  െം്രീതെദസ  ലവാക്ൽ – ്മാധവി പുതു്മന
 വയലിൻ – ഏറ്ു്മാനൂർ എൽ. െജികു്മാർ



 ്മൃദം്രം – ലകാട്യം ടി.എസ. അജിത്
 �ടം – വിഷണുരാജ
5.30  െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – ലദവിനന്ദന & ലദവിവന്ദന
 വയലിൻ – ആകാശ് കൃഷണൻ
 ്മൃദം്രം – ലകാട്യം ടക.ആർ. രഞജിത്
 �ടം – വിഷണുരാജ
6.00  പഞ്ചാരില്മളം – തശീകൃഷണ കലാെ്മിതി, കളത്ൂർ
6.30  തായമ്ക – ആനിക്ാട് ല്രാപകു്മാറും െം�വും

കവെിട്ട്
6.30 ദീപാരാധന പഗന്ഥസമഴുന്ള്ിപ്റ്, പപൂജസവയ്പ്
വിശിഷട ത്രന്ഥങ്ങളും, പാ്പുസതകങ്ങളും വ�ിച്ുടകാണ്ക് കുഴി്മറ്ം ഉ്മാ്മല�
ശ്ര ലക്തതത്ിൽ നിന്ും ലചാഴിയക്ാട് തശീകൃഷണെ്ാ്മി ലക്തതത്ിൽ നി
ന്ും െ്ാ്മി വിലവകാനന്ദ പ്ിക സകൂളിൽ നിന്ും ആരംഭിക്ുന് ല�ാഷയാ
തതകൾ വവകുലന്രം 5.30ന് പരുത്ുംപാറ കവലയിൽ എത്ിലച്രുലമ്ാൾ പരു
ത്ുപാറ കാണിക് ്മണ്ഡപ ചിറ്ക് കമ്റ്ിയുടട െ്ീകരണവും തശീെരെ്തി ബാ
ലല്രാകുലത്ിടറെ ആഭി്മുഖ്യത്ിൽ ബാലികാബാലന്മാരും അമ്്മാരും ഭകത
ജനങ്ങളും ലചർന്ക് െ്ീകരിക്ുകയും ല�ാഷയാതതയിൽ പങ്ാളികളാവുകയും 
ടചയ്യുന്ു. പഞ്ചവാദ്യം, നാ്രെ്രം തുടങ്ങിയ ല്മളങ്ങളുടട അകമ്ടിലയാടുകൂ
ടി ല�ാഷയാതത പനച്ിക്ാട് കു്മാരനാശാൻ ട്മലമ്ാറിയൽ എസ.എൻ.ഡി.പി. 
ശാഖാലയാ്ര ്മന്ദിരത്ിടലയും പനച്ിക്ാട് എൻ.എസ.എസ. കരലയാ്ര്മന്ദിര
ത്ിടലയും െ്ീകരണത്ിനുലശഷം 6.15നു ലക്തതാങ്ണത്ിൽ എത്ിലച്രു
ന്തും െരെ്തി െന്ിധിയിൽ തപലത്യകം ഒരുക്ിയ ്മണ്ഡപത്ിൽ പൂജവയക്ു
ന്തു്മാണ്.

7.00  െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – തശീ എൻ.യു. െഞജയ
 വയലിൻ – ലകാട്യം ആർ. നന്ദകിലഷാർ
 ്മൃദം്രം – അയ്മനം ടക.എസ. െജീവ
 �ടം – കു്മരകം ്രലണഷല്രാപാൽ
 ്രഞ്ചിറ – പന്മറ്ം അരുൺ

8.30  ദദശീയ െറംഗീത നൃദത്ാത്സവറം 
 ദമജർ സെറ്റ് കഥകളി
 കലാ്മണ്ഡലം പള്ളം ്മാധവൻ സ്മരണാർത്ഥം 
 പനച്ിക്ാട് ലദവെ്ം നൽകുന് ‘‘െറംഗീത െരെ്തി പുരസ്കാരറം’’
 തപശസത കഥകളി െം്രീതജഞൻ പശീ കലാനിലയറം രാജീവന്
 ്മുൻ ആഭ്യത്ര ്മതത്ി ്്നീ ്തിരുവഞ്പൂർ രാധാെൃഷണൻ MLA. നൽകി  
 ആദരിക്ുന്ു.

 കഥകളി – കഥ: നളെരിതറം മപൂന്ാറം ദിവെറം
 നളൻ – തശീ ലകാട്യക്ൽ �രികു്മാർ
 കാർലക്ാടകൻ – കലാ്മണ്ഡലം കാശിനാഥ്
 ബാ�ുകൻ – പിശ്ള്ളി രാജീവൻ
 ഋതുപർണ്ണൻ – കലാ്മണ്ഡലം ല്രാപകു്മാർ



 ജീവലൻ – കലാ്മണ്ഡലം കാശിനാഥ്
 വാഷലണയൻ – ആനിക്ാട് കണ്ണൻ
 െുലദവൻ – കലാ്മണ്ഡലം ഭാ്ര്യനാഥ്
 ദ്മയത്ി – കുട്മാളൂർ ്മുരളീകൃഷണൻ
 പാട്ക് –   കലാനിലയം രാജീവൻ
 പാട്ക് –  കലാനിലയം െിനു
 പാട്ക് –  �രിശങ്ർ കണ്ണ്മം്രലം
 ടചണ് – കിടങ്ങൂർ രാലജ ഷ
 ടചണ് – കലാ്മണ്ഡലം തശീ�രി
 ്മദ്ദളം –   കലാ്മണ്ഡലം അച്യുതവാര്യർ
 ്മദ്ദളം –   കലാ്മണ്ഡലം രാ�ുൽ നമ്ീശൻ
 ചുട്ി  –    കലാനിലയം െജി
 കളിലയാ്രം – ലദവിവിലാെം കഥകളിലയാ്രം, കുട്മാളൂർ

2022 ഒകദടാബർ 3 തിങ്കൾ (1198 കന്ി 17)
രാവികല
 4.30 പള്ളിയുണർത്ൽ
 5.00 നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ
 പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ – ൊരെ്ത െൂകതജപം
 വിഷണുനടയിൽ – പുരുഷെൂകതജപം

വവകിട്ക്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
4.00  െ�തെനാ്മജപം – വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട്
5.00  ഭകതി്രാനെദസ – ഉഷ രജി, പനച്ിക്ാട്
6.00  ഭകതി്രാനെുധ – റജി നാരായണൻ, തശീരാ്രം ്മ്യൂെിക, ലകാട്യം
7.00  െം്രീതം – ന്മിത എ.പി., കാരാ്ുഴ
7.10  െം്രീതം – നന്ദന എസ., ഏഴംകുളം
7.20  െം്രീതം – ൊരം്രി െം്രീത വിദ്യാലയം, ഓണംതുരുത്ക്
7.30  െം്രീതം – ഷീബാ വാെു
7.40  െം്രീതം – ജയലക്ക്്മി െുനിൽ
7.50  െം്രീതം – �ി്മ, �ിത & ജീലവഷ, ഓണംതുരുത്ക്
8.00  ്മൃദം്ര ലയവിന്യാെം – തശീ�രി എസ., ഇത്ിത്ാനം
8.10  െം്രീതം – രാ�ുൽരാജ, തൃടക്ാടിത്ാനം
8.20  െം്രീതം – ലതശയ എസ., നട്ാലശരി
8.30  െം്രീതം – ലക്ക്്മിതപിയ, പാറമ്ുഴ
8.40  വയലിൻ – തശീലക്ക്്മി എസ. ഓ്മല്ൂർ
8.50  െം്രീതം – ല്മ�്മധു, ്മറിയ്ള്ളി
9.00  ഭരതനാട്യം – അശ്തി കിരൺ, പനച്ിക്ാട്
9.20  െം്രീതം – െതീഷ ടക.പി., ഇട്മറ്ം

ദു
ർഗ

ാഷ
ടമ

ി



9.30  െം്രീതം – വിഷണു എം. ്മണിക്ുട്ൻ, ഐരൂർ
9.40  െം്രീതം – വിശാഖ്കു്മാർ വി.എസ., തിരുവല്
9.50  െം്രീതം – അന� എസ. ചതന്ദൻ, ഇരവിനല്ൂർ
10.00  െം്രീതം – അരുൺ ശിവറാം, കണ്ണൂർ
10.10  െം്രീതം – െ്ാതി എസ. നാഥ്, ആറന്മുള
10.20  െം്രീതം – ലദവികൊരഥി, ആറന്മുള
10.30  െം്രീതം – അ്രജ്മനീഷ, ശിവാനി ആർ. നായർ, പാർത്ഥൻ എസ, 
ലദവിക അനിൽകു്മാർ, ധൻവിത ൊരഥി, തശീ�രി അമ്ാടി, കാർത്ിക, 
വിലനാദ, നന്ദനലക്ക്്മി
10.40  െം്രീതം – അതദി ജ്മനീഷ, ആദിയ വി. നായർ, വൃന്ദ വിലനാദ, 
 അന� കൃഷണൻ, അതുല്യ അനിൽ
10.50  െം്രീതം – രവിശങ്ർ ആർ. നായർ, ആറന്മുള
11.00  െം്രീതം – അജു വി. നായർ, ആറന്മുള
11.10  െം്രീതം – അന� കൃഷണൻ, ആറന്മുള
11.20  െം്രീതം – ലദവെൂര്യ എ., അതിരമ്ുഴ
11.30  വയലിൻ – എസ. തശീഷ, ചാന്ാനിക്ാട്
11.40  െം്രീതം – തശീലക്ക്്മി വാര്യർ, ടതാടുപുഴ
11.50  െം്രീതം – ല്രാപിക വാര്യർ, ടതാടുപുഴ
12.00  വയലിൻ – ്രായതതി ലദവി എസ., നീലംലപരൂർ
12.10  വയലിൻ – പാർവ്വതി ലദവി എസ., നീലംലപരൂർ
12.20  വയലിൻ – അതുൽ ബിജു, കുറിച്ി
12.30  െം്രീതം – ദിലീപ്കു്മാർ, എസ. പുരം
12.40  െം്രീതം – ലജാണി െനീധ, കഞേിക്ുഴി
12.50  െം്രീതം – ലദവിക ദിലീപ്, എസ. പുരം
1.00  വയലിൻ – ആലരാ്മൽ ഡി. ഷായല്മാൻ, പാറമ്ുഴ
1.10  െം്രീതം – ലകാട്യം ല്രാപാലകൃഷണൻ
1.20  െം്രീതം ആദിത്യ തശീകു്മാർ, ചിങ്ങവനം
1.30  െം്രീതം – ഷീല എസ., ടചങ്ങളം
1.40  െം്രീതം – ലരഷ്മ ഷാജി, നീലംലപരൂർ
1.50  വയലിൻ – കൃഷണതപിയ എസ. നീലംലപരൂർ
2.00  െം്രീതം – ൊതന്ദ ജയൻ, ഭവ്യാലക്ക്്മി ജയൻ, 
 ൊ്മലക്ക്്മി ജയൻ, ഏത്യാർ
2.10  െം്രീതം – ജയൻ, ഏത്യാർ
2.20  െം്രീതം – ്മീനാക്ി അനിൽകു്മാർ, പുത്നങ്ങാടി
2.30  െം്രീതം – ടൊനാലി അന് ലജാർജ, ടചല്ിടയാഴുക്ം
2.40  െം്രീതം – ്മീനാക്ി അനീഷ, കാനം
2.50  ശാസതതീയ നൃത്ം – ്മാളവിക ടക.എസ., ടകാല്ം
3.00  ശാസതതീയ നൃത്ം – തശീലക്ക്്മി ല്രാപിനാഥ്, ടകാല്ം
3.10  ശാസതതീയ നൃത്ം – ലദവതപിയ െി. ടകാല്ം
3.20  ശാസതതീയ നൃത്ം – ലദവതപിയ ആർ.യു. ടകാല്ം
3.30  ഭരതനാട്യം – അഞജു െുജീഷ, ്മാണിക്ുന്ം
3.40  തിരുവാതിര – തശീെുദർശന തിരുവാതിര െം�ം, തിരുവല്
4.00  തിരുവാതിര – എൻ.എസ.എസ. യു.പി. സകൂൾ, പനച്ിക്ാട്
4.20  തിരുവാതിര – തശീപാർവ്വതി വനിതാെ്മാജം, തിരുവല്

ആദ്യാക്രത്ിടറെ ഒാർ
്മകളിൽ ആദ്യട്മത്ുന്
ത് പനച്ിക്ാട്മ്യാണ്. 
ഒാർ്മടവച് നാൾ ്മുതൽ 
തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് 
പനച്ിക്ാട് ലക്തതവു്മാ
യുള്ള ബന്ം. എല്ാവർ
ക്ും അമ്യുടട പുണ്യ്മു
ണ്ാവടട്. 
കൃഷണപപൊദ, നടൻ



4.40  ഭരതനാട്യം – ലഡാ. ലിെി ലജാെഫ്, പാല
4.50  കുച്ി്ുഡി – ലെതുലക്ക്്മി രാ�ുൽ, തൃ്ൂണിത്ുറ

കവെിട്ട്
5.00  പുല്ാങ്ുഴൽ കലച്രി
 പുല്ാങ്ുഴൽ : അഖിൽ അനിൽകു്മാർ, വാഴ്ള്ളി
 വയലിൻ : ്മറിയ്ള്ളി രാലജഷ
 ്മൃദം്രം : വാഴ്ള്ളി ടി.എസ. െതീഷകു്മാർ
 �ടം : വാഴ്ള്ളി ജി. അനിൽകു്മാർ
കവെിട്ട്
6.00  െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – െൂരജ എസ. കു്മാർ
 വയലിൻ – ്മറിയ്ള്ളി രാലജഷ
 ്മൃദം്രം – ആറന്മുള നന്ദകിലഷാർ
 �ടം – വിഷണുരാജ.
6.30  ദീപാരാധന
7.00  െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – തശീ്മതി ്മാതം്രി െത്യ്മൂർത്ി
 വയലിൻ – ലകാട്യം എസ. �രികു്മാർ
 ്മൃദം്രം – ലകാട്യം ജി. െലത്ാഷകു്മാർ
 �ടം – ലകാട്യം ശരത്
8.30  ശാസതതീയനൃത്ം
 തശീ്മതി ആർ.എൽ.വി. ്രായതതി വിജയകു്മാർ
9.30  നടനവർഷിണി
 പപശസ്ത നർത്കിയുറം െലച്ിപത താരവുമായ 
 ശാലുദമദനാനുറം െറം്വുറം അവതരിപ്ിക്കുന്ു
10.30  ശാസതതീയ നൃത്ം – ലഡാ. ശാലിനി �രികൃഷണൻ, തൃ്ൂണിത്ുറ
11.30  ശാസതതീയ നൃത്ം – ്രുരുകുലം കലാപരിശീലന കളരി, ്മാന്ാർ
12.30  ഭരതനാട്യം – നാട്യാഞജലി നൃത്വിദ്യാലയം, വകലത്ാലം
 
2022 – ഒകദടാബർ – 4 – സൊവ്വ (1198–കന്ി–18)

രാവികല
4.30   പള്ളിയുണർത്ൽ
5.00   നടതുറക്ൽ, അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, 
 ഉഷഃപൂജ, പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ
 െരെ്തിനടയിൽ – ൊരെ്തെൂകതാർച്ന
 വിഷണുനടയിൽ – പുരുഷെൂകതാർച്ന

കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00 അത്ാഴപൂജ
8.30 നടയടയക്ൽ

മഹ
ാന

വ
മി

ക�രിളഞേരിമന 
വാസുളേവൻ നമ്പൂ്തിരി

(്ത്ത്ി)

കെ. വി. നാരായണൻ 
നമ്പൂ്തിരി

(ളമൽ്ാത്ി)



കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
4.00  െ�തെനാ്മജപം – വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട്
5.00 നാരായണീയം – ്രുരുതീർത്ഥം നാരായണീയ െ്മിതി, വവക്ം
6.00 ഭകതി്രാനല്മള – അപർണ രാജീവ & പാർട്ി, വാകത്ാനം
7.00  െം്രീത െദസ – ലഡാ. എൽ. തശീരഞജിനി, കുരട്ിലശേരി
7.30  വയലിൻ കലച്രി – തശീ പുതു്ള്ളി ടക.ഐ. ദിവാകരൻ & 
 കൃഷലണന്ദു ദിവാകരൻ
8.00 െം്രീത െദസ – ലവാക്ൽ – ്മീര എം. നായർ, ചമ്ക്ര
 വയലിൻ – കുമ്നം ഉലപതന്ദനാഥ്
 ്മൃദം്രം – വാഴ്ള്ളി റ്ി.എസ. െതീഷകു്മാർ
 �ടം – ലരാ�ിത് തപൊദ, കുറിച്ി
9.00 െം്രീതെദസ – ലവാക്ൽ – ചങ്ങനാലശരി െി.പി. ്മാധവൻ നമ്ൂതിരി
 വയലിൻ – തിരുവിഴ ജി. ഉല്ാസ
 ്മൃദം്രം – ടപരുന് ജി. �രികു്മാർ
 �ടം – ലകാട്യം ഷിനു ല്രാപിനാഥ്

10.00  ദഷേിണ മപൂകാറംബി െറംഗീദതാത്സവറം – 2022
 ലവാക്ൽ 
 െർവതശീ തപ�. ആയാംകുടി ്മണി
 വാഴ്ള്ളി െി.പി. ്മാധവൻ നമ്ൂതിരി
 വാഴ്ള്ളി ടക. കൃഷണൻ നമ്ൂതിരി
 ലകാട്യം ടക. വീര്മണി
 വാഴ്ള്ളി �രിരാഗ് നന്ദൻ
 ടചങ്ങളം �രിദാസ
 പുതു്ള്ളി െതീശൻ
 ല്രാപകു്മാർ
 അയ്മനം ജയചതന്ദൻ
 ലതപം ജി.ടക. ഭാെി
 ്മാട്ള്ളി അജീഷ കു്മാർ
 തശീ്മതി ്മാതം്രി െത്യ്മൂർത്ി
 തശീ്മതി വവക്ം ബി. രാജമ്ാൾ
 തശീ്മതി വത്സല രാ്മകൃഷണൻ
 തശീ്മതി തശീലത തശീകു്മാർ
 തശീ്മതി വത്സല �രിദാസ
 തശീ്മതി ജയലക്ക്്മി കുഴി്മറ്ം
 തശീ്മതി രാധിക കൃഷണ
 തശീ്മതി ല്രാപിക കൃഷണ
 തശീ്മതി െ്ാതി എസ. നാഥ്
 തശീ്മതി ആരതി ടക. കൃഷണൻ
 തശീ്മതി കൃഷലണന്ദു ദിവാകരൻ
 തശീ്മതി ലദലവന്ദു ദിവാകരൻ
 തശീ്മതി ലദവിക �രിദാസ

കഴിഞേ 50 വർഷ്മായി 
അമ്യുടട െന്ിധിയിൽ 
ഉപാെന നടത്ുന്തിനു
ള്ള ഭാ്ര്യം എനിക്ുണ്ാ
യി..എടറെ ജീവിതത്ിടല 
എല്ാ ൌഭാ്ര്യവും അമ്
യുടട അനുത്ര�ം ടകാണ്ു ്മാതത്മാണ്. എല്ാ 
കലാകാരന്മാർക്ും, വിദ്യാരംഭം കുറിക്ുന് 
കുഞേുങ്ങൾക്ും വിദ്യാലദവതയുടട അനു
ത്ര�്മുണ്ാകടട് എന്ക് തപാർത്ഥിക്ുന്ു. 
സപപാഫ. ആയാകുടി മണി



 വയലിൻ
 െർവ്വതശീ പുതു്ള്ളി ടക.ഐ. ദിവാകരൻ
 െർവ്വതശീ ശ്യാം ജി.ടക. ഭാെി
 െർവ്വതശീ ഏറ്ു്മാനൂർ എൽ. െജികു്മാർ
 െർവ്വതശീ ്മറിയ്ള്ളി െനൽ പത്മനാഭൻ
 െർവ്വതശീ ശിവതപൊദ പനച്ിക്ാട്
 െർവ്വതശീ കൃഷണരാജ, പനച്ിക്ാട്
 ്മൃദം്രം
 െർവ്വതശീ വാഴ്ള്ളി ടി.എസ. െതീഷകു്മാർ
 െർവ്വതശീ ലകാട്യം ടി.എസ. അജിത്
 െർവ്വതശീ ഇത്ിത്ാനം ജയചതന്ദൻ
 െർവ്വതശീ പനച്ിക്ാട് �രികു്മാർ
 െർവ്വതശീ �രീഷ ്മറിയ്ള്ളി
 െർവ്വതശീ ്മല്്ള്ളി ജി. ആനന്ദക്
 െർവ്വതശീ തശീലജഷ എസ. നമ്ൂതിരി, ടപരുന്
 െർവ്വതശീ ആറന്മുള എസ. നന്ദകിലഷാർ
 �ടം
 െർവ്വതശീ തൃ്ൂണിത്ുറ ല്രാപാലകൃഷണൻ
 െർവ്വതശീ തൃടക്ാടിത്ാനം രാധാകൃഷണൻ
 െർവ്വതശീ വാഴ്ള്ളി ജി. അനിൽകു്മാർ
 െർവ്വതശീ തൃടക്ാടിത്ാനം രാലജഷ
 െർവ്വതശീ അരുൺ പനച്ിക്ാട്
 െർവ്വതശീ ഇരവിനല്ൂർ ശിവാനന്ദൻ
 ്മുഖർ ശംഖ്
 െർവ്വതശീ ലകാട്യം എസ. ്മുരളീധരൻ
 െർവ്വതശീ ടതാടുപുഴ നടരാജൻ
 ചമ്ക്ര എസ. ്മുരളീധരൻ
 ട്രഞ്ചിറ
 തശീ തപതീഷ ശിവാനന്ദൻ
 ഇടയക്
 െർവ്വതശീ വിനു കണ്ണൻചിറ

12.30 െം്രീതം – തശീ്മൂകാംബിക കലാലക്തതം, ്മാന്ാർ
12.40 െം്രീതം – അർജുൻകൃഷണ ടി.എം., പരിയാരം
12.50  െം്രീതം – രാജാ്മണി ര�ുനാഥ്, ഇളംപള്ളി
1.00  െം്രീതം – വവഷണവി ജയചതന്ദൻ, ടതാടുപുഴ
1.10  െം്രീതം – എം.െി. വിജയകു്മാർ, അ്മയന്ൂർ
1.20  െം്രീതം – ്രൗരിനന്ദനൻ, ലചർ്ുങ്ൽ
1.30 െം്രീതം – അഞജന വി. ബാംഗ്ൂർ
1.40  ്മൃദം്ര ലയവിന്യാെം – അവദ്ത് അനിൽകു്മാർ, ഇത്ിത്ാനം
1.50 െം്രീതം – അനത്ലക്ക്്മി അനിൽകു്മാർ, ഇത്ിത്ാനം
2.00  െം്രീതം – അ്മലലന്ദു അനിൽകു്മാർ, ഇത്ിത്ാനം
2.10 െം്രീതം – ജയലദവ റാം ടജ.ടജ., ഇത്ിത്ാനം
2.20  െം്രീതം – തശുതി എസ. നായർ, ഇത്ിത്ാനം
2.30 െം്രീതം – അൽല�ാൺസ െുജിത്ക്, ഇത്ിത്ാനം

പനച്ിട്മ്ടയ ടതാഴു
തവർടക്ല്ാം തപലത്യ
ക അനുഭവ്മുണ്ായിട്ു
ണ്ക്. അവിടട എതതവലിയ 
ഭകതനാടണങ്ിലും അമ്
ടയ കാണുവാൻ താലഴ
യക്ക് ഇറങ്ങി ടചല്ണം. 
അമ്യുടട അനുത്ര�ം 
ആലവാളം അനുഭവിക്ു
ന് എല്ാ കലാകാരന്മാർ
ക്ും  അവിടുടത് അനു
ത്ര�്മുണ്ാകടട് എന്ക് 
തപാർത്ഥിക്ുന്ു. 
തൃപ്പൂണിത്ുറ എൻ രാധാ
കൃഷണൻ, ് ടറം വിദ്ാൻ



2.40 െം്രീതം – ടക.ആർ. ല്രാപകു്മാർ, പാമ്ാടി
2.50  െം്രീതം – രാജീവ വി.പി., ടകാങ്ങാണ്ൂർ
3.00 ഭരതനാട്യം – വിധുകു്മാർ, തിരുവനത്പുരം
3.10 ഭരതനാട്യം – ഉ്മല്രാവിന്ദക്, തിരുവനത്പുരം
3.20 കുച്ി്ുഡി – വിധുകു്മാർ, തിരുവനത്പുരം
3.30 കുച്ി്ുഡി – ഉ്മ ല്രാവിന്ദക്, തിരുവനത്പുരം
3.40 ഭരതനാട്യം – ലരവതി രാജീവ, കാട്മുറി
3.50 കുച്ി്ുഡി – നന്ദന തപെന്ൻ, ലകാഴിലക്ാട്
4.00 കുച്ി്ുഡി – അർച്ന എൻ. രാജ, കാരാ്ുഴ
4.10 ഭരതനാട്യം – െംയുകത എസ. നായർ, കടവത്റ
4.20 ഭരതനാട്യം – ശിവാനി വി. വക്മൾ, ടകാച്ി
4.30 ല്മാ�ിനിയാട്ം – നന്ദനതപെന്ൻ, ലകാഴിലക്ാട്
4.40 ശാസതതീയ നൃത്ം – ലൊണിയ വിശ്നാഥൻ, റാന്ി
4.50 ഭരതനാട്യം – കു്മാരി ്രൗരി, പത്നംതിട്

കവെിട്ട്
5.00 വയലിൻ ലൊലളാ
 വയലിൻ – പാർവ്വതി ടവങ്ിടാചലം
 ്മൃദം്രം – തശീകാത്ക് ടക. പുളിയക്ൽ
 �ടം – കുറിച്ിത്ാനം അനന്ദകൃഷണൻ
5.30 െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – ലതപംജി ടക. ഭാെി, ഇത്ിത്ാനം
 വയലിൻ – ശ്യാം ജി. ടക. ഭാെി, ഇത്ിത്ാനം
 ്മൃദം്രം – ലകാട്യം കൃഷണകു്മാർ
 ്രഞ്ചിറ – ടചങ്ങന്ൂർ െുഭാഷ
7.00 െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – തപ�. ആയാംകുടി ്മണി
 വയലിൻ – പാർവ്വതി ടവങ്ിടാചലം
 ്മൃദം്രം – ലകാട്യം ശരത്
 �ടം – കുറിച്ിത്ാനം അനത്കൃഷണൻ
8.30 െം്രീതെദസ
 ലവാക്ൽ – �രിരാ്രനന്ദൻ, വാഴ്ള്ളി
 വയലിൻ – പാർവ്വതി ടവങ്ിടാചലം
 ്മൃദം്രം – ്മറിയ്ള്ളി �രീഷ
 �ടം – കുറിച്ിത്ാനം അനത്കൃഷണൻ
10.00  ശാസതതീയ നൃത്ം  പുനർജനി സകൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ, എറണാകുളം
11.00  ശാസതതീയ നൃത്ം  നൃത്തശീ നൃത്പ്ന ലകതന്ദം, ലകാട്യം
12.00  ശാസതതീയ നൃത്ം  തശീഭതദ നൃത്വിദ്യാലയം, കിടങ്ങൂർ
1.00  ഭരതനാട്യം നടന സകൂൾ ഓഫ് ടപർല�ാ്മിംഗ്, ആർട്സ, ്മലകുന്ം.

2022 ഒകദടാബർ 5 ബുധൻ (1198 – കന്ി – 19)
രാവികല
3.30  പള്ളിയുണർത്ൽ, നടതുറക്ൽ
4.00  പൂജടയടു്ക്, വിദ്യാരംഭം
5.00  അഭിലഷകം, ്രണപതില�ാ്മം, ഉഷഃപൂജ
 പഞ്ച്രവ്യം, നവകം, ഉച്പൂജ

വ
ിജ

യ
ദശ

മി

ഒരു നവരാതതിക്ാലത്ക് 
ശബദം അടച്ക് പാടാൻ 
ൊധിക്ാടത വന്ല്ാൾ 
അമ്യുടട നടയിടലത്ി 
തപാർത്ഥിച്ു പാടുകയും 
ശബദം തിരിടക ലഭിക്ു
കയു്മുണ്ായി. എല്ാവ
ടരയും അമ് അനുത്ര�ി
ക്ടട് എന്ു തപാർത്ഥി
ക്ുന്ു. 
മാതറംഗി െത്മപൂർത്ി, 
െറംഗീതവിദുഷി



 െരെ്തിനടയിൽ – ൊരെ്തെൂകതാർചന
 വിഷണുനടയിൽ – പുരുഷെൂകതാർചന
കവെിട്ട്
6.00  പുഷപാഭിലഷകം, ദീപാരാധന
7.00  അത്ാഴപൂജ
8.30  നടയടയക്ൽ

കലാമണ്ഡപത്ിൽ
രാവികല
4.00  െ�തെനാ്മം – വവഷണവം െത്സം്രെ്മിതി, പനച്ിക്ാട് 
5.00  ്മാനെ ജപല�രി – തശീ തപശാത്ക് വർ്മ & പാർട്ി
7.00  പുല്ാംകുഴൽ – െുഭാഷ, ലവളൂർ
7.30  െം്രീതെദസ – അനുതശീ കലാഭവൻ
8.00  െം്രീതെദസ – ല്മാനിഷ അനിൽകു്മാർ, നീലി്മം്രലം
8.30  െം്രീതെദസ – ്മനീഷ ബാബു, തിരുവനത്പുരം
9.00  ്മൃദം്രലയ വിന്യാെം – അഭിലഷക എച്ക്.എൽ, തിരുവനത്പുരം
9.10  െം്രീതം – ദർശ് കണ്ണൻ, കുമ്നം
9.20  െം്രീതം – അന� അനിൽ, ്മര്യാത്ുരുത്ക്
9.30  െം്രീതം – ്രീതാ രാജു, പരി്ക്
9.40  െം്രീതം – വവഷണവി നമ്്യാർ, പറശേിനിക്ടവ
9.50  െം്രീതം – ലൊനു ല്രാപിനാഥ്, കാഞേീറ്ുകര
10.00  െം്രീതം – െജീവൻ, ്മറവൻതുരുത്ക്
10.10  െം്രീതം – അന� അനിൽകു്മാർ, കുറുമ്നാടം
10.20  െം്രീതം – അഞജന ടക. ഓ്മനക്ുട്ൻ, ഇരവിനല്ൂർ
10.30  ്മൃദം്രലയ വിന്യാെം – �രികൃഷണൻ പി., ്മരിയാത്ുരുത്ക്
10.40  െം്രീതം – ല്മ�ന നായർ, ്മരിയാത്ുരുത്ക്
10.50  െം്രീതം – അ്മൃത രല്മശ്, കട്ാട്ൂർ
11.00  വീണ – ്രിരിജ തപൊദ, അയ്മനം
11.10  വീണ – ദീപ രാജു, പനച്ിക്ാട്
11.20  വീണ – രാജി �രി�രൻ, ലകാട്യം
11.30  വീണ – ദിനു പി.ടക., അയ്മനം
11.40  വീണ – എം. കൃഷണതപിയ, അയർക്ുന്ം
11.50  വീണ – ്രീത തുളെി
12.00  വീണ – ലശാഭ ടി., ഏറ്ു്മാനൂർ
12.10  െം്രീതം – ലെതുലക്ക്്മി പി.
12.20  ്മൃദം്ര ലയവിന്യാെം – അഖിൽ ൊബു, കുറിച്ി
12.30  െം്രീതം – ഉ്മ എസ., കുറിച്ി
12.40 െം്രീതം – അഞജന നടരാജൻ & അഞജലി നടരാജൻ, കുറിച്ി
12.50  െം്രീതം – കൃഷണതപിയ രാധാകൃഷണൻ, കുറിച്ി
1.00  െം്രീതം – ഭരത്കൃഷണ ഡി.ആർ, തിരുവനത്പുരം
1.10  െം്രീതം – പാത്ാ്മുട്ം ര�ു
1.20  െം്രീതം – അശ്തികൃഷണ എം., ഏറ്ു്മാനൂർ
1.30  െം്രീതം – ലകാന്ിയൂർ തശീകു്മാർ
1.40  െം്രീതം – അഞജന തശീകു്മാർ, ലകാന്ി
1.50  െം്രീതം – െി.ടജ. ശാത്ിതപിയ, ലകാന്ി



2.00  െം്രീതം – �ർഷ തശീകു്മാർ, ലകാന്ി
2.10  െം്രീതം – കൃഷണ രാലജഷ, ലകാന്ി
2.20  െം്രീതം – ആര്യതപൊദ, ലകാന്ി
2.30  െം്രീതം – അനുപ്മ അനിൽ, ലകാന്ി
2.40  െം്രീതം – ആര്യ ലൊ്മൻ, ലകാന്ി
2.50  െം്രീതം – െൂര്യ െുലരഷ, ലകാന്ി
3.00  കുച്ി്ുഡി – ഋതുനന്ദന ടറജി, കുര്യനാട്
3.10  ല്മാ�ിനിയാട്ം – കാർത്ി െജീവ, കുറവിലങ്ങാട്
3.20  ഭരതനാട്യം – ശിവതപിയ എം.ആർ., കുറവിലങ്ങാട്
3.30  കുച്ി്ുഡി – ആർതദ ബാബു, കുറവിലങ്ങാട്
3.40  ഭരതനാട്യം – ലദവ്രം്ര ്മലനാജ, പയ്യ്ാടി
3.50  ഭരതനാട്യം – ആഷി്മ അനീഷ, പയ്യ്ാടി
4.00  ഭരതനാട്യം – തശീലക്ക്്മി രാജൻ, പയ്യ്ാടി
4.10 ഭരതനാട്യം – ദീപ്തി ടക. പി. പയ്യ്ാടി
4.20  കുച്ി്ുഡി – ചിതത ത്യാ്രരാജൻ, തിരുവനത്പുരം
4.30  ആലയാധന, വാദ്യകലാെ്മന്യം – 
 രഞജിത് കൃഷണൻ ്രുരുക്ൾ, പനച്ിക്ാട്
കവെിട്ട്
5.00  ഭജന – ടക.ജി. വിജയകു്മാർ & പാർട്ി, പനച്ിക്ാട്
5.30  ഭജൻസ – ഈശ്രനാ്മല�ാഷം – വവഷണവം ഭജൻസ, പനച്ിക്ാട്
7.00  നൃത്ായനം – ജയലകരള സകൂൾ ഓഫ് ടപർല�ാ്മിംഗ് ആർട്സ, 
 ചങ്ങനാലശരി
8.00  ശാസതതീയ നൃത്ം – തശുതിലയ നൃത്വിദ്യാലയം, കവിയൂർ
9.00  ലകരള നടനം – നടന ഭൂഷണം ചിതതല്മാ�ൻ & പാർട്ി
10.00  ശാസതതീയനൃത്ം – ശിവ ഡാൻസ അക്ാദ്മി, ്മുത്ൂർ
11.00  ല്മാ�ിനിയാട്ം – തശീ്മതി ൌ്മ്യ െതീഷ & 
 കു്മാരി നിരഞജന െുതബഹ്മണ്യൻ
12.00 ഭ രതനാട്യം – നാട്യാഞജലി ന ൃത്വിദ്യാലയം, കാരാ്ുഴ 

പനച്ിക്ാട്മ്യുടട തിരുെ
ന്ിധിയിൽ എടറെ കുട്ിക്ാല
ത്ക് ജയവിജയന്മാരുടട കലച്
രിക്ക് ്മൃദം്രത്ിൽ പകരക്ാ
രനായാണ് തുടക്ം. അന്ു്മു
തൽ ഇന്ുവടര എടറെ കലാ 
ജീവിതത്ിടല എല്ാ ഉയർച്
കളും അമ്യുടട അനുത്ര�ം
ടകാണ്ു ്മാതത്മാണ്. എല്ാ
വർക്ും അമ്യുടട അനുത്ര
�്മുണ്ാകടട് എന്ു തപാർ
ത്ഥിക്ുന്ു.
െങ്ങനാദശരി ബി. ഹരി കുമാർ
മൃദറംഗ വിദ്ാൻ അമ്യുടട തിരുെന്ിധി

യിൽ ്മൂന്ു പതിറ്ാണ്ാ
യി ഉപാെിക്ുന് കലാ
കാരനാണ് ഞാൻ. പനച്ി
ക്ാട്മ്യുടട ആസഥാന
വിദ്ാൻ പുരസകാരം ലഭി
ച്ത് ജീവിത പുണ്യ്മായി 
കരുതുന്ു. കലാ്മണ്ഡപ
ത്ിൽ എത്ുന് എല്ാ
വർക്ും അമ്യുടട അനു
ത്ര�്മുണ്ാകടട് എന്ു 
തപാർത്ഥിക്ുന്ു.
വാഴപ്ള്ി 
ടി. എസ് െതീഷകുമാർ
മൃദറംഗ വിദ്ാൻ


