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ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഭരതനാ
ട്യത്ിൽ എ ഗ്ഗഡ് ഗനടിയ  
ഗ്ാട്ടപ്പുറം സെന്റ്.ആന്ണീസ 
എച്റ്എെിസെ ടി.എ അമീക്ഷ

ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം 
ഭരതനാട്യത്ിൽ എ 
ഗ്ഗഡ് ഗനടിയ തൃശകൂർ 
ഗെ്്ട്ടറ്ൈാർട്ടറ് എച്റ്എ
സഎസ വിദ്യാർഥിനി 
നാദിയ സ്. അഷറഫ്.

െംസഥാന സ്കൂൾ ്ഗൊത്സവത്ിനിസട തൃശകൂർ ഗതക്ിൻ്ാട് ഹമതാനസത് ഗവദിക്പുെമീപം 
ഹ്ഗനാട്ടക്ാരിയപുസട മപുമ്ിസെത്ിയ നർത്്ൻ. ‘ഫലം പറയാം’:

വിളിച്പു വരുത്തിയതിട്ട് ‘കഞ്തി’ ഇല്ലെന്നോ? റീജനൽ 
തതിയറ്ററതിൽ ഹൈസകകൂൾ വതിഭനോഗം നനോടകം കനോണനോ

ല്നത്തിയവല്രലെനോം സംഘനോടകല്ര പഴതിച്ുല്കനോണ്നോണ് 
ഇ്ല്െ മടങ്തിയത്. അരങ്ു കനോണനോൻ ഒഴുകതിയ സദ

സ്തിനു നതി്ുനതി്ട് അരയ്ക്ു നീരു വ് അവസ്ഥ
യനോയതി. കനോെുകുത്നോനുള്ള സ്ഥെം സദസ്തിെതി

ലെനോയതിരു്ു. ഒടുവതിൽ ൈനോളതിനു പതിറകതില്െ 
ഓപ്പൺ നവദതിയതിൽ ടതിവതി സ്ഥനോപതിച്ട് 

കനോണതികല്ള തനോൽ
ക്നോെതികമനോ

യതി 

സംതൃപതരനോക്തി. 
രംഗം ഒന്റ്: പറഞ്തതിെും ഇരുപതു മതിനതിറ്റട് ഹവകതി 

ആരംഭം. സദസ്ട് അനപ്പനോനഴ നതിറഞ്ു കവതിഞ്ു. അറു
നകൂനറനോളം സീറ്റുകൾ ആർക്ും തതികയനോത് അവസ്ഥ. 

രംഗം രണ്റ്: വതിധതികർത്നോക്നളനോടു നേർ്ട് ഒഴതിഞ്ു
കതിട് രണ്ുവരതി കനസരകളതിനെക്ട് നതി്ു മടുത് കുറ
ച്ു നപർ കയറതിയതിരതിക്ു്ു. ഇവതില്ട ഇരതിക്നോൻ പനോടതില്ലെ
്ു ല്പനോെീസ, കനോര്യല്മല്തെ്ു കനോണതികൾ. വതിധതികർ
ത്നോക്ൾക്രതികതിൽ ഇരതിക്നോൻ പനോടതിലെ. ഓല്ക, സമ്മതതി
ച്ു, പകരം ഇരതിപ്പതിടം തരണല്മ്നോയതി കനോണതികൾ. മസതി
െു പതിടതിച്തിട്ു കനോര്യമതില്ലെ്ു മനസ്തിെനോക്തി ല്പനോെീസ 
അയഞ്ു. 

രംഗം മകൂന്റ്: നനോടകശനോെയതില്െ വനോതതിെുകൾ 
നപനോെും മറച്ു കനോണതികൾ പുറ

നത്ക്ട്. പതി്തിെു
ള്ളവർ

ക്നോ

ല്ണങ്തിൽ ഒ്ും 
നകൾക്നോനും വയ്യ. 
അതതിനതില്ട രംഗപപനവ
ശം ല്േയ്തതു മപതെതി സതി.രവീ
പദ്രനനോഥ്. സംഘനോടകരുമനോയ ല്പനോരതി
ഞ് േർച്. പുറത്ട് ഡതിജതിറ്റൽ നവനോൾ ല്സ
റ്റട് ല്േയ്യനോല്മ്ും ശബദ സജജീകരണം ഉറപ്പനോ
ക്നോല്മ്ും വനോക്ു െഭതിച്നതനോല്ട കനോണതികൾ ശനോതെരനോ
കു്ു. 

രംഗം നാല്: മപതെതിയുല്ട വനോക്ട് വതിശ്വസതിച്ട് പുറത്ു 
കനോണതികളുല്ട കനോത്തിരതിപ്പട് തുടരു്ു. മുരളതി ല്പരുല്നലെതി 
എംഎൽഎ സ്ഥെല്ത്ത്തി. ഡതിജതിറ്റൽ നവനോളതില്നല്ച്നോ
ലെതി കൺഫ്യകൂഷൻ. ഗനോെറതി തുറ്ു ല്കനോടുക്ണല്മ്നോ
യതി കനോണതികൾ. എസതി ഘടതിപ്പതിക്നോനനോയതി പകൂട്തിയതിട്തിരതിക്ു
്തതിനനോൽ അതും അസനോധ്യം. കനോണതികളുല്ട തതിരക്ട് കനോ
രണം വനോതതിെും നടപ്പനോതയും ഉനണ്നോല്യ്ു തല്് അറതി
യനോൻ സനോധതിക്നോത് അവസ്ഥ. 

രംഗം അഞ്റ്: ഉച്യനോകനോറനോയനപ്പനോൾ മപതെതി സുനതിൽ കു
മനോറതില്റെ കട്ുവരവ്. കനോണതികളും സംഘനോടകരും ഒരു
നപനോല്െ പരനോതതില്ക്ട്ഴതിച്ു. മപതെതി കനോര്യമനോയതി ഇടല്പ

ട്ു. ആദ്യം ടതിവതി സ്ഥനോപതിക്നോനും തുടർ്ട് ഡതിജതിറ്റൽ 
നവനോൾ സ്ഥനോപതിക്നോനും തീരുമനോനം. അഞ്ു നനോടക

ങ്ൾക്ട് അനപ്പനോനഴക്ും തതിരശ്ീെ വീണതിരു്ു. 
നനോടക അക്നോദമതിയുല്ട പതി്തില്െ ഓപ്പൺ സനറ്റ
ജതിൽ ആദ്യം ടതിവതി സ്ഥനോപതിച്ു. ഏഴനോം നനോടക
മനോയനപ്പനോനഴക്ും ല്പപനോജകടല്റത്തി. അക്നോദ
മതി ൈനോളതിെും ഓപ്പൺ ഓഡതിനറ്റനോറതിയത്തിെുമനോ
യതി കനോണതികൾ നനോടകം ആസ്വദതിച്ു തുടങ്തി. 
നനോടകനദതി ശുഭകരമനോയതി ഒഴുകതി. 

അന്തമില്ോത്ത 
നാടകം നടന്ന 
റീജനൽ തിയറ്ററിലെ 
സദസ്ിെും 
നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

നോടേം 

നാട്മത്സരം നടക്പുന് റീജനൽ തിയറ്ററിനപു പപുറത്പു സ്്ീനിൽ നാട്ം ്ാണപുന്വർ.
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