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ഒ.ക്.സു്്രഹ്മണ്കോപ്ം സഗൈാദരൻ ഒ.ക്.പരഗ്മശ്വരൻ.

    2018   ജനുവരി   8    തിങ്2 3

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
കപൻസിൽ ഗ്രായിങ്ിലും 
എണ്ണച്ായത്ിലും ജലച്ായ
ത്ിലും എ ഗ്ഗഡ് ഗേടിയ 
ആലപ്ുഴ ്ാർ്മൽ അക്ാദ്മി 
എച്ച്എസഎസികല പത്ാം 
ക്ാസ വിദ്ാർഥി ആദിത് 
രാജൻ ്ഗലാത്സവക്ാഴച
്ൾ കപൻസിൽ ഉപഗയാഗി
ച്ു പ്ർത്ുന്ു. ്ഴിഞ്ഞ 
വർഷം സംസഥാേതലത്ിൽ 
കപൻസിൽ ഗ്രായിങ്ിന് 
ഒന്ാ്മതായിരുന്ു ആദിത്. 

ജനിച്ച് ആറാം മാസം മുതൽ വർഷ
യുടെ ജീവിതം അംബികയട്ാ

പ്പമാണ്. ആ ചൂെും ചൂരുമമറ്ാണു വർ
ഷ വളർന്നത്. വർഷടയ അറിയടപ്പെു
ന്ന നർത്തകിയാ്ുക എന്ന അംബിക
യുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അഞ്ു വർഷമായി 
അവടള സംസ്ാന സകൂൾ കമലാത്സ
വ മവദികളിൽ ചിലങ്കയണിയി്ുന്നത്. 

മമാഹിനിയാട്ം ഹയർ ടസ്ൻഡ
റി വിഭാഗത്തിൽ കാസർമകാട് ടബല്ല 
ഈസറ്ച് ജിഎച്ച്എസഎസിടന പ്രതി
നിധീകരിടച്ത്തിയ ബി.വർഷയുടെ ജീ
വിതം ്രറയുമ്ാൾ ആദഷ്യം അംബികയു
ടെ കഠിനപ്രയത്നടത്ത്ുറിച്ു ്രറയാ
തിരി്ാനാവില്ല. കാഞ്ഞങ്ാട് മമലാ
മങ്കാട് തുന്നൽ്െ നെത്തുന്ന അംബി
കയുടെയും ഭർത്താവ് ഡപഡവർ ചപദ്ര
ടറെയും എല്ലാമാണു പ്ലസ െു വിദഷ്യാർ്ി
യായ വർഷ. ചപദ്രടറെ സമഹാദരി വല്ലി
യുടെ മകളാണു വർഷ. വല്ലി കൂലിപ്പണി
്ു മ്രാകുമ്ാൾ മകടള മനാ്ുന്നത് 
അംബികയായിരുന്നു. ്രിടന്ന അംബിക
യായി അവളുടെ എല്ലാം. അവടര അമ്മ
ടയന്നും അംബിടയന്നും വിളിച്ച് വർഷ 
വളർന്നു. വർഷയ്ു നൃത്തത്തിലു
ള്ള താൽ്രരഷ്യം മനസ്ിലാ്ി അതിനു
ള്ള പ്രയത്നമായി ്രിടന്ന. 12 വർഷമായി 
കലാമണ്ഡലം വനജയട്ാപ്പമാണ് നൃ
ത്ത്രഠനം. 

നൃത്ത്രഠനത്തിനുള്ള ഭാരിച് ടചല

വിടന്ുറിച്ച് അംബിക മവവലാതിടപ്പ
ട്ില്ല. കുറിയിൽ മചർന്നും ബാങ്കിൽ സ്വർ
ണം ്രണയം വച്ുടമാട് ്രണം സ്വ
രൂ്രി്ും. വർഷ എട്ാം ക്ാസ മുതൽ 
സംസ്ാന സകൂൾ കമലാത്സവത്തിൽ 
മമാഹനിയാട്ം, ഭരതനാെഷ്യം, കുച്ിപ്പു
െി എന്നിവയിൽ മത്സരി്ുന്നു. ഇ്ു

റി ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ാന്ാരിയാ
യി തൃശൂരിടലത്തി. ബിരുദത്തിനു വർ
ഷടയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ മചർ്ാനാ
ണ് അംബികയ്ും വനജയ്ും ആപഗ
ഹം. വർഷ നാെറിയടപ്പെുന്ന നർത്തകി
യായി മാറുമ്ാമേ ലക്ഷ്യം നിറമവറൂ 
എന്നാണ് അംബിക ്രറയുന്നത്. 

അച്ഛനാണ് താളം, 
അമ്മയാണ് ഈണം

താളം ്രകർ
ന്നത് 

അച്ഛൻ, ഈണം 
മൂളിയത് അമ്മ. ഒപ്പം 
അനഘയുടെ ഹൃ
ദയനാദം കൂെിമച്ർ
ന്നമപ്പാൾ ക്ാപ്ര
സംഗത്തിലും തബ
ലയിലും ലഭിച്ത് എ 
മപഗഡ്. തബലയിടല 
ഗുരു ആടരന്ന മചാ
ദഷ്യത്തിന് അച്ഛടന
യും ക്ാപ്രസംഗം 
്രഠിപ്പിച്താടരന്ന 
മചാദഷ്യത്തിന് അമ്മ
ടയയും മചർത്തു ്രി
െിച്ച് അനഘ ്രറയു
ന്നു, ‘ഇവരാണ് എടറെ ഓമന ഗുരു്ൾ’. 

വയനാട് നെവയൽ ടസറെച് മതാമസ എച്ച്എസഎസി
ടല ്രത്താം ക്ാസ വിദഷ്യാർ്ിയാണ് അനഘ ടസബാ
സറ്ഷ്യൻ. സംഗീത ്രാര്രഷ്യമുള്ള കുെുംബത്തിടല കുട്ി
പ്രതിഭ. അപ്പൂപ്പന് ടക.്രി.്രുരദ്രരദാസ അറിയടപ്പെുന്ന 
തബലിസറ്ച്. ബാബുരാജിടനമപ്പാലുള്ള ഗായകർട്ാ
പ്പം തബല വായിച്ു മ്രടരെുത്തയാൾ. ്രുരദ്രരദാസിൽ 
നിന്നാണ്  അനഘയുടെ അച്ഛൻ ടസബാസറ്ഷ്യൻ 
(തങ്കച്ൻ) തബലയുടെ താളമലാകമത്ത്ു വരുന്നത്. 
ടസബാസറ്ഷ്യനിൽ നിന്നു കുട്ി്ാലം മുതൽമ് അന
ഘയും തബലവായന ്രഠിച്ു. സമഹാദരൻ അക്
യട്ാപ്പമായിരുന്നു ്രഠനം. 

അമ്മ ഷീജയിൽ നിന്നു നൃത്ത്രാഠങ്ളും അഭഷ്യസി
ച്ു. ജാസ വായനയിലും ക്മുണ്ച്. അെുത്തകാലത്താ
ണ് ക്ാപ്രസംഗത്തിലും അനഘ അമ്മയുടെ ശിഷഷ്യ
ത്വം സ്വീകരി്ുന്നത്. അച്ഛൻ ്രഠിപ്പിച് തബല
യും അമ്മ ്രഠിപ്പിച് ക്ാപ്രസംഗവും മവദിയിൽ 
അവതരിപ്പിച്മപ്പാൾ ലഭിച് എ മപഗഡിൽ അഭിമാ
നമല്ല, വാൽസലഷ്യമാണ് നിറയുന്നടതന്നച് അനഘ. 

രഞജിത്ും ഗജാ്രിേും.

‘അവറെച്ഛനു ടഡങ്കി
പ്പനിയാ. മൂന്നാഴച

യായി തുെങ്ിയിട്ച്. രകത
ത്തില് കൗണ്ച് കൂെുകയാണ്. 
ഞാനുംകൂെി വന്നിടല്ലങ്കിൽ 
അവടറെ അവസരം നഷെടപ്പ
െും...’–കൂട്ുകാരൻ ടജ.മജാ
ബിൻ മജാസിടറെ മതാളിൽ 
കയ്ിട്ച് ആർ.രഞജിത്തച് 
്രറഞ്ഞു. എച്ച്എസഎസ 
കാർട്ൂൺ മൽസരത്തിൽ 
്രടങ്കെു്ാനാണു ടന

യ്ാറ്ിൻകര ഉണ്ൻമകാട് ടസറെച് മജാൺസ 
എച്ച്എസഎസ്ിടല പ്ലസ െു വിദഷ്യാർ്ി മജാ
ബിൻ മജാസ. അെുത്ത വീട്ുകാരനും അെു
ത്ത കൂട്ുകാരനുമാണു രഞജിത്തച്. 

മജാബിടറെ അച്ഛനു കൂലിപ്പണിയാ
ണ്. മരം ടവട്ലാണു പ്രധാന വരുമാന 

മാർഗം. അച്ഛനു ്രനി ്രിെിച്ു മൂന്നാഴച 
ആശു്രപതിയിലായിരുന്നു. അൽ്രം മഭദ

മായമപ്പാൾ വീട്ിമല്ു ടകാ
ണ്ുവന്നു. മജാബിടറെ കലാ
വിരുതിൽ ഏടറ അഭിമാനമു
ണ്ച് രഞജിത്തിന്. അച്ഛ
നു വയ്ാത്തതിനാൽ മജാബി
നു മ്രാവാൻ കേിയില്ല എന്നു 
വന്നമപ്പാൾ രഞജിത്തച് കൂടെ
ച്ാെിയിറങ്ി. രാപതി എമട്മു
്ാലിടറെ മംഗലാ്രുരം ടപെയി
നിൽ കയറിയമപ്പാൾ വൻ തിര
്ച്. ചവിട്ു്രെിയിലിരുന്നാണു 
യാപത ടചയതത്. രാവിടല തൃ

ശൂടരത്തി കുളിച്ച് മ്രരു റജിസറ്ർ ടചയതു. 
ഡവകിട്ു വടര സമയം കളയാൻ മനടര മൃഗ
ശാല കാണാൻ മ്രായി. രാപതി മൽസരം കേി
ഞ്ഞു ്രത്തരയുടെ ടപെയിനിൽ തിരുവനന്ത്രുര
മത്ത്ു മ്രായി. ടചമ്മന്തട്ച് പ്ലാവറവിള െി.മജാ
സിടറെ മകനാണു മജാബിൻ. തിരുവനന്ത്രുരം 
യൂണിമവഴസിറ്ി മകാളജിൽ ബിഎ ഹിസറ്റി 
വിദഷ്യാർ്ിയാണു രഞജിത്തച്. 

അത്ികപ്ാറ്റ രവിയും 
്മ്ൻ ജിഷണുവും. 

സംസ്ാന കമലാത്സവത്തിടല കന്നി
യരങ്ിൽ ജിഷണു രവീപദ്രൻ എ 

മപഗഡ് മനെുമ്ാൾ അച്ഛന് അത്തിടപ്പാറ് 
രവി്ച് ഇരട്ി സമന്താഷം. 1986 ൽ സംസ്ാന 
കമലാത്സവ മവദിയിൽ ക്കളി സംഗീതത്തി
നു ഒന്നാം സ്ാനം മനെിയതു താനാടണന്ന 
രഹസഷ്യം ടചറുചിരിമയാടെ ്രങ്കുവച്ു, അമദേ
ഹം. മകടറെ ആദഷ്യ മനട്വും തടറെ ആദഷ്യ വിജ
യവും വെ്ുന്നാ്ടറെ മണ്ിലാടണന്ന ചാരി
താർ്ഷ്യവുമുണ്ച്, ഈ ്രാല്ാട്ുകാരന്.

ക്കളി സംഗീത മമഖലയിൽ സജീവമാ
ണ് അത്തിടപ്പാറ് രവി. ഇളയ മകനാണ് ജി
ഷണു. ജിഷണുവിടറെ സമഹാദരി പ്ലസ വൺ 
വിദഷ്യാർ്ി ഉമയും മത്സരരംഗത്തുണ്ച്. സംഗീത
ത്തിൽ ജിഷണുവിടറെ ഗുരുവും വേികാട്ിയും 
അച്ഛന് തടന്ന.  ്രാല്ാട് കണ്ൂർ്ുന്നച് 
ഡഹസകൂളിൽ അധഷ്യാ്രകനാണ് രവീപദ്രൻ. 
പശീകൃഷണ്രുരം ഡഹസകൂൾ വിദഷ്യാർ്ിയാ
ണ് എട്ാം ക്ാസ വിദഷ്യാർ്ിയായ ജിഷണു. 

മുദ്രകളുടെ ചലനം... ഭാവങ്ങളുടെ രസം,  സർഗദ്രതിഭകളുടെ 
രചനാവവഭവം... ചുവെുകളുടെ ആനന്ദ നെനം... 
സകല കലകളുടെ സമ്മ്മളനമായി രണാം്രിനം..
മനം നിറയാൻ മ്വടറന്ു മ്വണടൂ..

േൃത് അധ്ാപി് ്ലാ്മണ്ഡലം വേജയക്ും അം്രി്യക്ുക്മാപ്ം വർഷ. 

തളിർത്തത് അംബിയുടെ  

ഭർതൃസഹ�ോദരിയുടെ മകളുടെ നൃത്തസ്വപനങ്ങൾക്ക് 
തണലോവുകയോണ് അംബികടയന്ന വീട്ടമ്മ

ഭാവഗീതം മ്്രാടല  അച്ഛനും മകനുംവരക്ടൂട്ിന്  ഈ സൗഹൃ്രക്ടൂട്ട് 

സമ്നഹവർഷത്തിൽ

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
ഗ്മാൈിേിയാട്ടത്ിൽ 
എ ഗ്ഗഡ് ഗേടിയ  
പാവറട്ടി സിക്സികജ
എച്ച്എസഎസികല 
ജസ േിയ ജഗദീഷ.

സറ്ാർ ചാക്ാർ
മുൻ വർഷങ്ളിൽ സംസകൃതം, മലയാളം 

നാെക മത്സരങ്ളിടല മികച് നെനായിരു
ന്നു ബി.എസ.അഡദ്വത്. ഇത്തവണ ്രമക്, 
കളം ചാകഷ്യാർകൂത്തിമല്ു മാറ്ി. ആദഷ്യമായി 
മത്സരിച്ച് എ മപഗഡ് സ്വന്തമാ്ുകയും ടച
യതു. 

മകാേിമ്ാട് ട്രായിൽ്ാവ് ഡഹസകൂളി
ടല ഒൻ്രതാം ക്ാസ വിദഷ്യാർ്ിയാണ്. ഏതാ
നും വർഷങ്ളായി ഡ്രങ്കുളം നാരായണ ചാ
കഷ്യാരുടെ കീേിൽ ചാകഷ്യാർകൂത്തച് അഭഷ്യസിച്ു 
വരുന്നു. അെുത്തിടെയിറങ്ിയ ‘ചിപ്പി’ എന്ന ചി
പതത്തിൽ പ്രധാന ക്ാ്രാപതങ്ളിടലാരാളാ
യിരുന്നു അഡദ്വത്. വിദഷ്യാർ്ിയായ കാർത്തിക 
എന്ന ക്ാ്രാപതമായി സിനിമയിൽ തിളങ്ിയ 
അഡദ്വത് അഭിനയടത്ത ഗൗരവമായിത്തടന്ന
ടയെുത്തച് മുമന്നാട്ു മ്രാകാനാണു തീരുമാനം.

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
ഗ്മാൈിേിയാട്ടത്ിൽ എ ഗ്ഗഡ് 
ഗേടിയ  ഇരിങ്ാലക്ുട 
സംഗഗ്മശ്വര എൻഎസഎസ 
എച്ച്എസഎസ വിദ്ാർഥിേി 
അേുേന്ദേ എം. ോയർ.

എച്ച്എസ വിഭാഗം ഒപ്േയിൽ എ ഗ്ഗഡ് ഗേടിയ ്ുന്ം്ുളം ്രഥേി കസന്ച് ഗജാൺസ ജിഎച്ച്എസഎസ സംഘം സംസഥാേ സ്കൂൾ ്ഗലാത്സവത്ിൽ എച്ച്എസ വിഭാഗം ഒപ്േ ആസ്വദിക്ുന് ്ാഴചക്ാരുകട ഭാവങ്ൾ.

കലയുടെ തൃശൂർ കൂട്ട്

കേരള സേകൂൾ േക�ോത്സവം 
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ഒപ്പനയ്ക്ക് ഒപ്പപം 

ചാക്ാർ 
ദബമ്്രഴ്സ

 

‘ഔമദഷ്യാഗികമായി’ ഒ.ടക.്രര
മമശ്വരൻ കമലാത്സവമവദി 

വിട്ിട്ച് വർഷങ്ളായി; ഇമപ്പാൾ ്രിജി 
്രഠനത്തിലാണ്. ്രമക് കമലാത്സവ
ടമന്നു മകട്ാൽ ്രുള്ളി്ാരൻ വീണ്ും 
കച്മുറു്ിയിറങ്ും. ഒപ്പം ഡക്രിെി
ച്ച് അനിയൻ ഒ.ടക.സുപബഹമണഷ്യനു
മുണ്ാകും. അനിയൻ മവദിയിൽ ചാ
കഷ്യാരായി നിറഞ്ഞാെുമ്ാൾ സദ
സ്ിൽ കാഴച്ാരനായി മചട്നുമു
ണ്ായിരുന്നു. 

കണ്ൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.എ
ച്ച്എസഎസിൽ ഒൻ്രതാം ക്ാസ 
വിദഷ്യാർ്ിയാണ് സുപബഹമണഷ്യൻ. 
സകൂൾ ്രഠനകാലത്തച് മമാമണാ 
ആകെിലും ചാകഷ്യാർ കൂത്തിലും സം
സ്ാന തലത്തിടല മിന്നുംതാരമായി
രുന്നു ്രരമമശ്വരൻ. നാമൊെിനൃത്ത
ത്തിലും മികവു പ്രകെിപ്പിച്ു. ഒരു വർ
ഷം മികച് നെനുമായി. മചട്ടറെ അമത 
്രാതയിൽത്തടന്നയാണ് സുപബഹമ
ണഷ്യടറെ വരവും. അതും തുെർച്യായ 
രണ്ച് മിന്നും ജയങ്മളാടെ... 

എഴുത്ത് :  ഉണ്ണി കെ. വാരണിയർ, സന്ാഷ് ന�ാൺ തൂവൽ, ടണിഎസ് ദണിവ്യ , അരുൺ എഴുത്ച്ഛൻ , ടണി. അ�ീഷ് ,
നഹാസ് മുഹമ്മദ് , നവീൻ നമാഹൻ, വണി. മണിതതൻ, എസ്.പണി. ശരത് , ഷണിന്ാ ന�ാസഫ് , �സ്റ്ണിൻ മാത്യു, 
സുബണിൻ എം. നതാമസ് , പണിങ്ണി നബബണി , രാന�ഷ് നനായൽ,  സായൂ�്യ  കസബാസ്റ്്യൻ   

ചണിതതം:  ഉണ്ണി നൊട്ടക്കൽ, വണിബണി ന�ാബ്, ആർ.എസ്. ന�ാപൻ, സമീർ എ. ഹമീദ്, അബു ഹാഷണിം, റണിങ്ുരാജ് മട്ടാനചേരണിയണിൽ,
ധനനഷ് അനശാെൻ, ഫഹദ് മുനീർ, അരവണിന്ത് നവണുന�ാപാൽ, �ണിബണിൻ കചന്ാല, രാഹുൽ പട്ടം

ശിഷ്ഗരാകടാപ്ം ്മാധവോശാൻ

അേഘ കസ്രാസറ്റ്ൻ

അനും ഇനും ഒപ്പനയടക്ാപ്പം 

അന്നച്: 13 വർഷം മുൻപ്, അറബന മുട്ച്, ദഫമുട്ച് മത്സരമവദികളിൽനിന്നച് ഒപ്പനമവദി
യിമല്ച് ഓെുന്ന എട്ാം ക്ാസുകാരൻ. ഇന്നു മത്സരിച് രണ്ച് ഇനങ്ളിടല ഫലം 

വരുന്നതിമന്ാൾ ചങ്കിെിപ്പാണ് അവന് ഒപ്പനയുടെ ഫലമറിയാൻ. കാരണം തിരുവനന്ത
്രുരം ജില്ലാ െീമിൽ തടറെ ശിഷഷ്യരാണു മത്സരി്ുന്നത്. തമന്ന്ാൾ പ്രായമുള്ള കുട്ികൾ. 
അന്നച് ആദഷ്യ മൂന്നു സ്ാനങ്ൾ കിട്ിയിടല്ലങ്കിലും മികച് പ്രകെനം കാഴചവച് െീമിടറെ 
ആശാടനന്ന മ്രരുകിട്ി, തിരുവനന്ത്രുരം സ്വമദശി ഹാരിസ ബഷീറിന്. 

ഇന്നച്: മകാട്യം മുതൽ ടതമ്ാട്ുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും െീമിടറെ ഗുരുവായി ഹാരി
സ ഒപ്പനമവദിയിൽ സജീവം. തിരുവനന്ത്രുരം യൂണിമവഴസിറ്ി മകാളജിൽ എംഎ ഫിമലാ
സഫി്ു ്രഠി്ുന്ന ഈ വിദഷ്യാർ്ിയുമെതായി ഈ കമലാത്സവത്തിൽ ആറു െീമുകളുണ്ച്. 
ഇതിൽ അപ്പീലിലൂടെ വന്നവരായി ആരുമില്ല, എല്ലാവരും ജില്ലാ മജതാ്ൾ. എട്ാം ക്ാസ 
മുതൽ ഹാരിസ ഒപ്പന ഗുരുവാണ്. ഹാരിസിടറെ ്രഠനം തുെരുന്നതും ആറു മ്രരുള്ള കുെും
ബം ്രുലരുന്നതും ഒപ്പനയൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ടകാണ്ാണ്. 

 വട്പ്പാട്ിൽ വമ്പൻ ടഷഹീർ 

മാപ്പിളതാളം മചമലാടെ 
ടകാട്ിയിറങ്ിയ ്രാല

്ാെൻ വട്പ്പാട്ച് സംഘടത്ത കാ
ത്തു മവദി്ു താടേ ടഷഹീർ 
ഉണ്ായിരുന്നു. ഒരു ഡകത്തട്ു 
മ്രാലും ്രിേയ്ാത്തതിനു ശി
ഷഷ്യടര മചർത്തുനിർത്തി അഭിന
ദ്രിച്ു. ഇന്നടല ഡവകി വട്പ്പാട്ച് 
മത്സരം അവസാനി്ും മുൻ്രു വയനാട്, കണ്ൂർ, കാസർമകാട് സം
ഘങ്ൾ്ും കിട്ി, ഇമത ഗുരുവാത്സലഷ്യം. 

ടഷഹീർ വെകരയുടെ സാന്നിധഷ്യമറിയാത്ത സംസ്ാന കമലാ
ത്സവം 18 വർഷത്തിനിടെ നെന്നിട്ില്ല. ഇത്തവണ അഞ്ു െീമുകളി
ലായി 50 വിദഷ്യാർ്ികളാണു ടഷഹീറിടറെ ശിഷഷ്യരായി എത്തിയത്. 
കാസർമകാട്ു നിന്നുള്ള ഒരു െീം മാപതമാണ് അപ്പീലിലൂടെ എത്തിയ
ത്. ബാ്ി നാലും ഒന്നാം സ്ാന്ാർ. 

മലപ്പുറം ടകാമണ്ാട്ിയിടല മമായിൻകുട്ി ഡവദഷ്യർ മാപ്പിളകലാ 
അ്ാദമിയിൽ അധഷ്യാ്രകനാണു ടഷഹീർ. മാപ്പിളപ്പാട്ച്, അറബന
മുട്ച് തുെങ്ിയവയിലും ്രരിശീലനം നൽകുന്നു. 

39 വർഷം തുെർച്
യായി സംസ്ാ

ന കമലാത്സവത്തിടന
ത്തിയ ട്രരുമയുമായി 
ട്രരിമങ്ാട് ്രഞ്വാ
ദഷ്യത്തിൽ ടകാട്ി്യ
റിയമപ്പാൾ സകൂളിടല 
്രഞ്വാദഷ്യ സമിതിയു
ടെ ആദഷ്യ രക്ാധികാ
രി മഗാ്രാലൻ നായരും 
ആമവശത്തിലായി. ഓർ
മകളുടെ കാലങ്ളിൽ 
ഇെറാത്ത ഡകത്താള
മാണു മലയാളം അധഷ്യാ
്രകനായിരുന്ന മഗാ്രാ
ലൻ നായർ. ട്രരിമങ്ാെിടറെ ്രഞ്വാദഷ്യ സംഘത്തി
ന് ആദഷ്യമായി രക്ാധികാരിയായ ആശാൻ. പ്രായം 88 
ആടയങ്കിലും ്രാല്ാെു ട്രരിമങ്ാട് സകൂളിടല വി
ദഷ്യാർ്ികളുടെ മൽസരം കാണാൻ മഗാ്രാലൻ നായർ 
എത്താറുണ്ച്. മുെങ്ാടത. 

1977 ൽ കമലാത്സത്തിൽ ്രഞ്വാദഷ്യം ഉൾടപ്പെുത്തി
യതു മുതൽ ട്രരിമങ്ാെുകാർ എത്തുന്നുണ്ച്. ട്ര
രിമങ്ാെു്ാർ്ച് മത്സരമല്ല ്രഞ്വാദഷ്യം, ജീവിതം 
തടന്ന. ട്രരിമങ്ാട് ്രഞ്വാദഷ്യ സംഘത്തിടല കലാ

 മാധവനാശാനും കുമ്ട്്ാളും 

ഒൻ്രതു ജില്ലകളിടല യക്ഗാനം സംഘങ്ൾ മവദിയിൽ കയറും മുൻ്രു മാധവനാശാ
ടറെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ു ദക്ിണ സമർപ്പിച്ു. ഒൻ്രതു സംഘങ്ടളയും ആശാൻ 

അനുപഗഹിച്ാണു മവദിയിമല്യച്ത്. വയനാട്, മകാേിമ്ാട്, മലപ്പുറം, ്രാല്ാട്, തൃ
ശൂർ, ഇെു്ി, ്രത്തനംതിട്, ടകാല്ലം, തിരുവനന്ത്രുരം ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള വിദഷ്യാർ്ിക
ളാണു സംസ്ാന കമലാത്സവത്തിൽ ആശാടറെ ശിഷഷ്യരായി മത്സരിച്ത്– 63 മ്രർ. 12 വർ
ഷമായി മാധവനാശാൻ കമലാത്സവത്തിനു വിദഷ്യാർ്ികടള ്രരിശീലിപ്പി്ുന്നു. എല്ലാ വർ
ഷവും 10 സംഘം ശിഷഷ്യരാണു സംസ്ാന തലത്തിൽ മത്സരി്ാടനത്തുന്നത്. ഇത്തവ
ണയും അതാവർത്തി്ാനിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ, കണ്ൂർ ജില്ലയിടല മത്സരാർ്ികളിൽ 
ഒരാൾ മവദിയിൽ വീണമതാടെ ചരിപതം മാറുകയായിരുന്നു. 

 ്രതിറ്ാണുകളായി വ്രങ്ുളം 

ഡഹസകൂൾ വിഭാഗം ചാകഷ്യാർകൂത്തിൽ മത്സരി്ാ
ടനത്തിയതു ഡ്രങ്കുളം നാരായണ ചാകഷ്യാരുടെ 

അഞ്ു ശിഷഷ്യർ. ്രതിറ്ാണ്ുകളായി ഡ്രങ്കുളത്തിടറെ ശിഷഷ്യരാണു 
സംസ്ാനതലത്തിൽ മൽസരി്ുന്നത്. ശിഷഷ്യർട്ല്ലാം ഒമര ്രിന്ന
ണി്ാടരയും ഡ്രങ്കുളം ഒരു്ിയിരുന്നു.

കാരന്ാരാണ് മത്സരി്ാടനത്തുന്ന ഓമരാ വിദഷ്യാർ്ി
യും. ്രഠിച്ിറങ്ുന്നവരിൽ ്രലരുടെയും ടതാേിലാണ് 
്രഞ്വാദഷ്യം. കീേൂർ ്രൂരവും അയ്പ്പൻവിള്ും ടകാട്ി
യിറങ്ിയാണ് ഇവർ കമലാത്സവത്തിടനത്തിയത്. സം
സ്ാന കമലാത്സവങ്ളിൽ ഒന്നാം സ്ാനം മനെിയവ
രാണ് ഇമപ്പാേുള്ള ആശാൻമാർ. 

ഇ.്രി.മണികണ്ഠൻ (ഇെയ്), മുരളി (താളം), വി.
ചപദ്രൻ (മദേളം), രാധാകൃഷണൻ (ടകാ്ച്), ഉണ്ിമമാൻ  
(തിമില) എന്നിവരാണ് നിലവിടല ആശാൻമാർ. 

ശിഷ്ഗരാകടാപ്ം ൈാരിസ ്രഷീർ.

ഉണ്ണിരാജ 
കചറുവത്കൂർ

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം പഞ്ചവാദ്ത്ിൽ എ ഗ്ഗഡ് ഗേടിയ കപരിഗങ്ാട് 
എച്ച്എസികല ടി.ആർ േിതിേും സംഘവും.

കഷൈീർ

 യുവകവിയും 
     36 ശിഷ്ൻമാരും 

‘ടതാണ്ിമുതലും ദൃകസാക്ിയും’ എന്ന 
സിനിമയിടല യുവകവി രാമജഷ 

അ്ലത്തറയായി അഭിനയിച് ഉണ്ിരാജ ടചറുവ
ത്തൂർ കമലാത്സവ മവദിയിൽ കറങ്ി നെ്ുന്നു... 
ടതാണ്ിമയാടെ ്രിെികൂെി കാരഷ്യം തിര്ിയമപ്പാൾ, 
കവി്ിമപ്പാൾ മറാൾ അധഷ്യാ്രകടറെയാണ്. ഒന്നും 
രണ്ുമല്ല, ഉണ്ിരാജ ടചറുവത്തൂരിടറെ ശിഷഷ്യർ 36 മ്ര
രാണു മത്സരി്ുന്നത്. ഇംഗ്ിഷ സകിറ്ിലും ഡമമി
ലുമായി അഞ്ു െീമുകളുണ്ച്. 

വയനാട്, മകാേിമ്ാട് ജില്ലകടള പ്രതിനിധീക
രിടച്ത്തുന്ന ഡമം െീമുകൾ, മകാേിമ്ാട്, കാസർ
മകാട് ജില്ലകളിൽനിന്നച് ഇംഗ്ിഷ സകിറ്ിൽ മൂന്നു െീ
മുകൾ എന്നിങ്ടനയാണ് ഉണ്ിരാജയുടെ ശിഷഷ്യസ
്ത്തച്. ്രതിടനട്ു വർഷമായി കമലാത്സവ മവദിക
ളിൽ സജീവമായ ഉണ്ിരാജ
യുടെ ശിഷഷ്യർ ഡമം, സകി
റ്ച്, മമാമണാ ആകട്, മിമിപകി 
ഇനങ്ളിടലല്ലാം സംസ്ാ
ന തലത്തിൽ മികച് മനട്ം 
ഡകവരി്ുന്നുണ്ച്. 

സംവിധായകൻ രഞജി
ത്തിടറെ ‘ഞാൻ’ എന്ന സിനി
മയിലൂടെ ടവള്ളിത്തിരയിടല
ത്തിയ ഉണ്ിരാജ സിനിമയി
ലും നാെകത്തിലും സജീവം. 

ട്രരുമ അഥവാ ട്രരിമ്ങ്ങാട്

വരകൾക്ക് ഒപ്പപം 

ഗുരു–ശിഷ്യ    ബന്ധത്ിന്റെ ഇഴയടുപ്പമാണു കല�ാത്സവത്ിന്റെ ഏന്െ സവിലശഷമായ ദൃശ്യങ്ങളിന്�ാന്ന്. ചി�ർക്ന് ഗുരുക്ന്ാർ കൂട്ുകാരാണ്; ചി�ർക്ു വീട്ുകാർതന്ന്. ഗുരു–ശിഷ്യ പരമ്പരകളുന്ട ചി� ലവെിട് ചിതതങ്ങളി�ൂന്ട... 

തൃശകൂർ ∙ മഞജു വാരിയർ മുതൽ നവഷ്യ നായർ വടര
യുള്ളവരുടെ ഇെയിമല്ച് ഒരു കമലാത്സവ താരം കൂെി. 
സംസ്ാന സകൂൾ കമലാത്സവ മവദിയിൽനിന്നു 
ടക.എം.അഭിരാമി മനടര മ്രാകുന്നതു സിനിമയിമല്ാ
ണ്. കമലാത്സവം തീരുന്ന ദിവസമാണ് അഭിരാമിയുടെ സി
നിമയുടെ ഷൂട്ിങ് തുെങ്ുന്നത്. 

മകാട്യം ്രാ്ാെി മപകാസമറാഡ്സ എച്ച്എസഎസി
ടല പ്ലസ  വൺ ടകാമമഴസ വിദഷ്യാർ്ിനിയാണ് അഭിരാമി. 
്രുതുമുഖ സംവിധായകനായ അഭികൃഷണ സംവിധാനം 
ടചയ്ുന്ന ‘ഐരാവതം’ സിനിമയിലാണ് അഭിരാമി അഭിന
യി്ുന്നത്. അഭിരാമി ടചയത ഡബസമാഷ കണ് നിർ

മാതാവ് രാജീവൻ പശീരാഗം തടറെ സിനിമയിമല്ു 
ക്ണി്ുകയായിരുന്നു. 

2015ൽ മകാേിമ്ാട്ച് നെന്ന സംസ്ാന കമലാ
ത്സവത്തിൽ മികച് കലാകാരി്ുള്ള മമനാരമയു
ടെ സ്വർണപ്പത്ം മനെിയത് അഭിരാമിയാണ്. മകാ
തല എൻഎസഎസ ഡഹസകൂളിടല വിദഷ്യാർ്ിനി
യായിരുന്നു അന്നച്. 

ഭരതനാെഷ്യത്തിലും ഓട്ൻ തുള്ളലിലും 
ഒന്നാം സ്ാനം മനെിയിരുന്നു. ഇത്തവ

ണ എച്ച്എസഎസ ക്കളി പഗൂപ്പച് ഇന
ത്തിൽ മാപതമാണു മൽസരി്ുന്നത്. 

നാലു വയസ്ു മുതൽ അഭിരാമി നൃ
ത്തം ്രഠി്ുന്നുണ്ച്. ്രാ്ാെി മുണ്ൻ
കാവ് ഷാപ്പിടല ടതാേിലാളിയാണ് 
അച്ഛൻ ടക.എസ.മമനാജകുമാർ. 
അമ്മ: മായ. സമഹാദരൻ: അഭിജിത്തച്.

കമ്ലാത്സവം തീരുമ്മ്പാൾ 
സിനിമയിമ്ലക്ു ്രറക്ുനു 

അഭിരാ്മി 


