
2022 - 23 അധ്യയയന വർഷത്തെ� 
കൂടിിയാാട്ടംം-കഥകളിി 

രംംഗാാവതരംണ പരംിപാടിികളുടെടി 
ഉദ്്ഘാാടിനംം

മാാർഗിിയുത്തെെസ്ഥാാപകൻ 
ഡിി. അപ്പുക്കുട്ടംൻ നംായാർ

അനുസ്മരംണം

2022 ജൂൺ 27, 28, 29, 30 
മാാർഗിി നാെയഗൃഹംം

കോകാട്ടയ്ക്കകം കോ�ാർട്ട് ഹൈഹംസ്കൂളിിനു സമാീപം

മാാർഗാി 
കോകാട്ടയ്ക്കകം, തിിരുവനന്തപുരംം 



മാാനയ സഹൃദയകോരം,
കഥകളിി, കൂെിയാട്ടം തുെങ്ങിിയ കോകരംളിീയ രംംഗികലകളുത്തെെ പരംികോപാഷണ�ിനും 
ആസാാദന�ിനുമാായി പതിിവുകോപാത്തെല ഈ അധ്യയയന വർഷ�ിലുംം മാാർഗിി 
നെത്തുന്ന ആസാാദന ക്ലാാസ്സുകളുത്തെെയും രംംഗിാവതിരംണങ്ങിളുത്തെെയും ഉദ്ഘാാെ
നം 2022 ജൂൺ 27 ഹൈവകുകോന്നരംം 6 മാണിക്ക്് കോ�ാ. കോ�ാർ�് ഓണക്കൂറിിത്തെ� 
അധ്യയക്ഷതിയിൽ കൂടുന്ന കോയാഗി�ിൽ മാാർഗിിയുത്തെെ രംക്ഷാധ്യികാരംി കൂെിയായ 
പദ്മാവിഭൂഷൺ ശ്രീീ അടൂർ കോഗിാപാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹംിക്കുന്നതിാണ്. മാാർഗിിയു
ത്തെെ സ്ഥാാപകനും കഥകളിി - കൂെിയാട്ടം പഠിിതിാക്ക്ൾക്ക്് ഗുരുസ്ഥാാനീയനുമാായ 
�ി. അപ്പുക്കുട്ടൻ നായത്തെരം അനുസ്മരംിക്കുന്ന പ്രഭാാഷണം കോകന്ദ്ര സംഗിീതി നാെക 
അക്ക്ാദമാിയുത്തെെ കൂെിയാട്ട കോകന്ദ്രം �യറിക്റ്റർ കോ�ാ. കണ്ണൻ പരംകോമാശ്വാരംൻ (ഏറ്റു
മാാനൂർ) ത്തെ�യ്യുന്നതിാണ്.
കൂെിയാട്ടം - കഥകളിി ആസാാദകർക്ക്ായി ദൃശ്വയകോവദിയുത്തെെ സഹംകരംണകോ�ാ
ത്തെെ നെത്തുന്ന ആസാാദന ക്ലാാസ്സ്് ഈ നാലും ദിവസവും ഉണ്ടാായിരംിക്കുന്നതിാ
ണ്. നാലും മാണിക്ക്് ആരംംഭാിക്കുന്ന ഈ മാാസത്തെ� ക്ലാാസ്സ്ിൽ കൂെിയാട്ട�ിലുംം 
കഥകളിിയിലുംം ഒകോരം കോപാത്തെല വരുന്ന �ില ആട്ടങ്ങിളുത്തെെ കോസാദാഹംരംണ പ്രഭാാഷ
ണങ്ങിളിാണ് പ്രധ്യാനമാായും ഉൾത്തെ�ടു�ിയിരംിക്കുന്നതി്. അടു� മാാസം മുതിൽ 
ഇ�രംം ആസാാദനക്ലാാസ്സുകൾ തിാതി്പരംയത്തെ�ടുന്ന സ്കൂൾ - ത്തെകാത്തെളിജുകളിിലുംം 
വച്ചു നെ�ി ത്തെകാടുക്കുന്നതിാണ്. തിാതി്പരംയമുള്ള സ്ഥാാപനങ്ങിത്തെളി അറിിയിച്ച്് 
പരംിപാെികൾ സംഘാെി�ിക്ക്ാൻ എല്ലാാ കലാകോ�ഹംികളുത്തെെയും സഹംകരംണം 
അഭായർത്ഥിിക്കുന്നു.
മാാർഗിിയിൽ കഥകളിി, കൂെിയാട്ടം എന്നിവയിത്തെല വിവിധ്യ കലാവിഷയങ്ങിൾ 
അഭായസിക്ക്ാൻ തിാതി്പരംയമുള്ള വിദയാർത്ഥിികളിിൽ നിന്ന് അകോപക്ഷ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ലാാസുകൾ സൗ�നയമാായാണ് നെത്തുന്നതി്. ജൂലാെ് 15-നകം 
അകോപക്ഷ മാാർഗിിയിൽ ലഭാിച്ച്ിരംിക്ക്ണം.
എല്ലാാ സഹൃദയരുത്തെെയും സാന്നിധ്യയ സഹംകരംണങ്ങിൾ അകോപക്ഷിച്ചു ത്തെകാണ്ടാ്,

കോ�ാ.കോ�ാർ�് ഓണക്കൂർ എസ്.ശ്രീീനിവാസൻ ഐ.എ.എസ്.(റിിട്ട.)
പ്രസി��് ത്തെസക്രട്ടറിി
94475 21162 94470 59240



കാരംയപരംിപാെി 
2022 ജൂൺ 27 ഹൈവകുകോന്നരംം 4 മാണി

സോ�ാദ്ാഹരംണ
ആ�ാാദ്നം ക്ലാാസ്സ്് 

ആട്ടങ്ങിൾ കൂെിയാട്ട�ിലുംം
കഥകളിിയിലുംം

പാഠിം 1. ഹംിമാകരംം

മാാർഗിിയിത്തെല കൂെിയാട്ടം - കഥകളിി 
കലാകാരംന്മാാർ പത്തെ�ടുക്കുന്നു. 
നയിക്കുന്നതി് : 
കോ�ാ.പി.കോവണുകോഗിാപാലൻ

6 മാണിക്ക്് 
ഉദ്്ഘാാടിനം

അനുസ്മരംണ
�സോ�ളിനംം 

സാാഗിതിം : എസ്. ശ്രീീനിവാസൻ 
അധ്യയക്ഷൻ : കോ�ാ.കോ�ാർ�് ഓണക്കൂർ 
ഉദ്ഘാാെനം : ശ്രീീ അടൂർ കോഗിാപാലകൃഷ്ണൻ 
അനുസ്മരംണ
പ്രഭാാഷണം : കോ�ാ. കണ്ണൻ പരംകോമാശ്വാരംൻ

7 മാണിക്ക്് 
ഹിമാകരംം
കൂടിിയാാട്ടംം

രംാവണൻ : മാാർഗിി സ�ീവ ്നാരംായണ �ാകയാർ 
മാിഴാാവ് : മാാർഗിി സ�ി, മാാർഗിി മാകോഹംഷ് 
ഇെയ്ക്ക : മാാർഗിി അഖിിൽ 
തിാളിം : മാാർഗിി വിശ്വിഷ്ട, മാാർഗിി കോദകോവന്ദു 
ചുട്ടി  : മാാർഗിി രംവികുമാാർ 
അണിയറി  : മാാർഗിി കോ�ാബിി 

2022 ജൂൺ 28 ഹൈവകുകോന്നരംം 4 മാണി 

സോ�ാദ്ാഹരംണ
ആ�ാാദ്നം ക്ലാാസ്സ്് 

പാഠിം 2 ഹൈകലാകോസാദ്ധാാരംണം 
- പാർവതിീ വിരംഹംം

മാാർഗിിയിത്തെല 
കൂെിയാട്ടം - കഥകളിി കലാകാരംന്മാാർ 
പത്തെ�ടുക്കുന്നു 

6.30 ന് 
നംങ്ങ്യാാാർ കൂത്ത്് 

കഥ: കോഗിാവർദ്ധാകോനാദ്ധാാരംണം 
രംംഗി�്: മാാർഗിി ഉഷ
(കോമാളിം മുൻ ദിവസത്തെ� കോപാത്തെല ) 

2022 ജൂൺ 29 ഹൈവകുകോന്നരംം 4 മാണി

സോ�ാദ്ാഹരംണ
ആ�ാാദ്നം ക്ലാാസ്സ്് 

കഥകളിിയിത്തെല പതിിഞ്ഞപദങ്ങിൾ 
പാഠിം. 1. �ഞ്ചലാക്ഷിമാാകോരം!

2. വൃത്രഹൈവരംിനന്ദന
(നരംകാസുരംവധ്യം)

മാാർഗിിയിത്തെല 
കഥകളിി കലാകാരംന്മാാർ പത്തെ�ടുക്കുന്നു. 
ക്ലാാസ്സ്് നയിക്കുന്നതി് : 
ശ്രീീ കലാമാണ്ഡലം ശ്രീീകുമാാർ 



6 മാണി 
ഉത്ത്രംാ�ായാംവരംം കഥകളിി

ദുകോരംയാധ്യനൻ  : കലാമാണ്ഡലം (മാാർഗിി ) ബിാലസുബ്രഹ്മണയൻ 
ഭാാനുമാതിി : കലാമാണ്ഡലം അതുൽ 
ദൂതിൻ : മാാർഗിി �ിഷ്ണു രംവി 
ഭാീഷ്മർ : മാാർഗിി സുകുമാാരംൻ 
കൃപർ : കലാമാണ്ഡലം പാർത്ഥിസാരംഥി 
കർണ്ണൻ, വിരംാെൻ : മാാർഗിി പാർവതിി സുകോരംഷ് 
ത്രിഗിർ�ൻ : കലാമാണ്ഡലം ബിാലകൃഷ്ണൻ 
വലലൻ : സദനം വിഷ്ണു പ്രസാദ്

(പാട്ടുംം കോമാളിവും മുൻദിവസത്തെ�കോ�ാത്തെല)

5.30 ന് 
മാാർഗിിയിൽ അഭായസിച്ചു വരുന്ന 

പഠിിതിാക്ക്ളുത്തെെ
സോതാടിയാം അരംസോങ്ങ്യാറ്റംം 

രംംഗി�്: 
അമൃതി എ., 
ഹൈകലാസ് നാഥ് പി.വി.

6.15 ന് 
നംരംകാസുരംവധംം കഥകളിി 

(ആദയരംംഗിം) 

ശ്രീീകൃഷ്ണൻ : കലാമാണ്ഡലം അതുൽ 
പത്നിിമാാർ : മാാർഗിി സുകുമാാരംൻ
   മാാർഗിി �ിഷ്ണു രംവി 

പാട്ട് : കലാമാണ്ഡലം ഹൈബിജു
   കലാനിലയം വിഷ്ണു 
ത്തെ�ണ്ടാ : കലാമാണ്ഡലം കൃഷ്ണദാസ്
   മാാർഗിി കോവണുകോഗിാപാൽ, 
   കലാനിലയം കൃഷ്ണകുമാാർ,   
   കലാമാണ്ഡലം സായി കൃഷ്ണ 
മാദ്ദളിം : മാാർഗിി രംവീന്ദ്രൻ, 
   മാാർഗിി രംത്നിാകരംൻ, 
   കലാമാണ്ഡലം കൃഷ്ണപ്രസാദ്,   
   കലാമാണ്ഡലം അനന്തു ശ്വ�ർ 
ചുട്ടി : മാാർഗിി ശ്രീീകുമാാർ 
അണിയറി : ത്തെനടുമുെി മാധുസൂദന�ണിക്ക്ർ,   
   കോവണുകോഗിാപാൽ, വികോനാദ്

സോ�ാദ്ാഹരംണ
ആ�ാാദ്നം ക്ലാാസ്സ്് 

പതിിഞ്ഞപദങ്ങിൾ 
പാഠിം 3. കലയാണീ കാൺക

2022 ജൂൺ 30 ഹൈവകുകോന്നരംം 4 മാണി 


