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എഡിറ്റ�ോറിയല്

സാശ്ശേ�തി�  വിദ്യയുടെ�  ആധുനി�  �ാലത്ത്  വിദ്യാഭ്യാസ  രംഗവും  പുത്തനുണർവ്വിശ്ശേലക്ക്

കുതിക്കു�യാണ്.പുതിയ  ചുവടു�ൾടെക്കാപ്പം  കുതിക്കുന്ന  വിദ്യാർത്ഥി  സമൂഹടെത്ത

വാർടെത്തടുക്കു�യാണ് ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്.
അറിവു  ശ്ശേനടുന്നശ്ശേതാടെ�ാപ്പം  തടെന്ന  പ�ർന്നു  നല്�ാനുമുള്ള  പരിശീലനമാണ്  കൈ�റ്റ്സ്

മാഗസിൻ  മുശ്ശേന്നാട്ടു  ടെവയ്ക്കുന്നത്.  സാധാരണ  മാഗസിൻ  പ്രവർത്തനങ്ങടെAാടെക്ക

ആവശ്യമുടെB�ിലും  ഡിജിറ്റല്  മാഗസിൻ  മാറിവരുന്ന  �ാലത്തിടെF  മുഖമുദ്രയാണ്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പത്ര പ്രവർത്തനത്തിടെF �ാലത്ത് ഈ സംരംഭം വിലശ്ശേയറിയതാണ്.

ഗ്രോഫിക്സ്  &ആനിറ്റ�ഷൻ,  �ലയോളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്  &  ഇന്റർനെന�്,  സ്ക്രോച്ച്,  നെ�ോബൈ$ല് ആപ്,

ബൈപത്തൺ  &  ഇലറ്റ(ോണിക്സ്,  റ്ററോറ്റ$ോട്ടിക്സ്,  ഹോർഡ്  നെ+യർ  തു�ങ്ങിയ  കൈ�റ്റ്സ്
പരിശീലനങ്ങൾടെക്കാപ്പം  ഒരു  മാഗസിൻ  തയ്യാറാക്കാനുള്ള  പരിശീലനവുമാണ്

വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്.  വിഭവ  സമാഹരണം,  എഡിറ്റിംഗ്,  ശ്ശേല  ഔട്ട്,  കൈ�പ്പിംഗ്

എന്നിങ്ങടെന വിവിധ ഘട്ടങ്ങAിലൂടെ� വിദ്യാർത്ഥി�ൾ ��ന്നു ശ്ശേപാവുന്നു.

റ്റപോരോയ്മകളുണ്ടോ+ോം.  നെ0റിയ  നെ0റിയ  ചു+ടുകളോണ്  ഭോ+ിയിനെല  +ലിയ  മുറ്റ5�ത്തിന്

പ്രറ്റ0ോദന�ോകു5നെ95 9ിരിച്ചറി+ിലോണ് ഇ9് അണിയിനെച്ചോരുക്കു59്.

                                                                                                        0ീഫ് എഡി�ർ
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എഡിറ്റ�ോറിയല് റ്റ$ോർഡ്

      �റ്റനോജ് കു�ോർ +ി                      അബ്ദുല് �ജീദ് നെക +ി                     റ്റ@ോഭന സി പി

          നെഹഡ് �ോസ്റ്റർ                            0ീഫ് എഡി�ർ                          സ്റ്റോഫ് എഡി�ർ    

     മുഹമ്മദ് $ോസില്                       ഫിസ ബൈഫസല്                              സജില

     സ്റ്റുഡൻറ് എഡി�ർ                         സ്റ്റുഡൻറ് എഡി�ർ                       സ്റ്റോഫ് എഡി�ർ    

      നിദ ബൈസന$്                             മുഹമ്മദ് ഷ�ീം                         ലു$ോ$ 9സ്നിയ

     സ്റ്റുഡൻറ് എഡി�ർ                        സ്റ്റുഡൻറ് എഡി�ർ                     സ്റ്റുഡൻറ് എഡി�ർ    
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ലി�ില് ബൈക�് അംഗങ്ങള് 2019-21
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Little Kite Members 2019-21 GVHSS Thamarassery

Sl No Admission. NO Name CLASS &DVN Date of birth Mob No.
1 23821 9F 17/05/2005 9947157902
2 23829 9B 27/10/2005 9539430946
3 23864 9D 24/03/2006 8086910106
4 23880 9A 03/09/2005 9745360291
5 23887 9F 20/05/2006 8086359571
6 23904 9A 15/03/2004 9747717107
7 23907 9B 19/12/2005 9995723617
8 23922 9B 21/01/2006 9539630492
9 23925 9D 17/11/2004 9995612860

10 23939 9D 09/10/2005 9745135808
11 23996 9D 24/12/2005 9544584716
12 24036 9C 12/11/2005 7034771419
13 24046 9B 18/12/2005 9447432758
14 24047 9A 01/04/2005 9745858121
15 24219 9B 28/04/2005 9605888476
16 24501 9A 26/12/2005 9497386098
17 24735 9D 24/03/2005 8943705272
18 24772 9B 24/10/2004 9847622429
19 24776 9B 24/11/2004 9562597488
20 24777 9B 12/03/2005 8086440014
21 24778 9B 06/03/2005 7034434415
22 24788 9A 02/07/2005 9747400119
23 24790 9B 17/03/2005 9526773756
24 24808 9A 23/11/2005 9497081886
25 24809 9B 20/07/2004 9562633358
26 24810 9A 18/05/2005 9447218808
27 24880 9C 10/03/2006 7356781844
28 24903 9F 29/12/2005 9947186981
29 24925 9B 10/06/2005 9645613611
30 24942 9F 14/03/2006 9539488457
31 24972 9A 14/09/2004 9539614758

AYANA P
FATHIMA SANA A V
ARCHANA N K
FATHIMA HANNA
ATHUL AP 
MUHAMMED SHAMEEM H S
NIDHA FASLY
SAMEEA KK
FAYIS KP
HARIJITH K K
NEERAJ RAJESH.P
SINASH
FATHIMA DILNA P M
NAJA FATHIMA
NIHALA FATHIMA
PARVATHI BABU C K
DEVIKA P
HANEENA HARIS
FATHIMA SHIFANA.A.K
DIYA DINESH K K
FIDHA FATHIMA
DEVAPRIYA V S
LUBABA THASNIYA K
FIZA FAISAL.M.P
MUHAMMED JIHAD N K 
NITHA SAINAB M S
MUHAMMED SABITH.K.P
FATHIMA HIDHA.P.P
FATHIMA ANAN.N.P
MUHAMMED RAZAL C P
MUHAMMED BASIL
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കഥ

+ോഗയിനെല രോത്രികള്

റ്റ@ോഭന സി പി

എന്നും അഞ്ചു മണിക്കു മുമ്പ് വാഗയില് പതാ� താഴ്ത്തി ഇരുവിഭാഗം കൈസനി�രും സല്യൂട്ട്

ടെZയ്ത് പിരിയുശ്ശേമ്പാഴാണ് അവരവിടെ�ടെയത്തു�.  �ിഴക്കുനിന്നും പ�ിഞ്ഞാറു നിന്നും

അവടെരത്തുശ്ശേമ്പാൾ മഞ്ഞിടെF ശ്ശേനർത്ത Zാറ്റല് അവിടെ�

ടെപാഴിയാറുB്.അടുടെത്തത്തുന്നശ്ശേതാടെ� അവരുടെ� വിരല്ത്തുമ്പു�ൾ ഒന്നാവുന്നത് പതിവു

�ാഴ്ചയാണ്.പിടെന്നയവിടെ� ആർക്കും അവടെര �ാണാനാവില്ല.  അടെല്ല�ിലും അവടെരാരിക്കലും

മറ്റുള്ളവരുടെ� �ണ്ണില്ടെപ്പ�ാറില്ലശ്ശേല്ലാ.രാത്രിയുടെ� അന്ത്യയാമത്തിടെF അവസാന വിനാഴി�യും

ടെ�ാഴിയുശ്ശേമ്പാൾ കൈസനി�രുടെ� �വാത്ത് വാഗയുടെ� മണ്ണില് പുA�മണിയിക്കുശ്ശേമ്പാൾ രB്

വിരല്ത്തുമ്പു�ൾ ശ്ശേവർപിരിഞ്ഞ് �ിഴക്കും പ�ിഞ്ഞാറുമായി ന�ന്നു ശ്ശേപാകും.

അശ്ശേപ്പാൾഅതിർത്തിയിടെല അശ്ശേങ്ങാശ്ശേട്ടാ ഇശ്ശേങ്ങാശ്ശേട്ടാ എന്നറിയാടെത നൂറ്റാBിടെF

പഴക്കവുമായി നില്ക്കുന്ന വൻമരത്തിന�ിയില് നീലപ്പൂക്കൾ വീണു �ി�പ്പുBാവും.

�ാലങ്ങൾശ്ശേക്കാ വിഭജനത്തിശ്ശേനാ പിരിക്കാനാവാത്ത അവരുടെ� സാന്നിധ്യം ടെ�ാBാണശ്ശേത്ര

വാഗയുടെ� മണ്ണില് കൈസന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടാത്തത്.  ഒരിക്കലും പൂവിട്ടു �ാണാത്ത മരച്ചുവട്ടിടെല

നീലപ്പൂക്കൾ അവടെര എന്നും പരസ്പരം കൈ�നീട്ടിടെത്താ�ാൻ ശ്ശേപ്രരിപ്പിക്കുമശ്ശേത്ര.
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ക+ി9
അപ്പൂപ്പൻ 9ോടി

സു�ി9 @ി+ോനന്ദൻ  

വാക്കു�Aില് 
ശ്ശേnഹമഴ 
നിർത്താടെത 

ടെപയ്യുന്നു. 

വഴി�Aില് 
പൂക്കൾ 
സുഗന്ധം 

പരത്തുന്നു. 

താഴ് വര�Aില് 
�ാറ്റിലലിഞ്ഞു 
ആശ്ശേരാ 

പാടുന്നു. 

ആ�ാശങ്ങAില് 
ആയിരം 
നക്ഷത്രങ്ങൾ 
ടെവAിച്ചം 

വിതറുന്നു. 

ഹൃദയങ്ങൾ
അപ്പൂപ്പൻ താ�ി�Aായി 
ശൂന്യതയില് 
പറന്നു 

ന�ക്കുന്നു. 

അടെത 
ജീവിതം 
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സംഗീതമാകുന്നു. ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത 

ശ്ശേnഹസംഗീതം !!!
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ക+ി9
കോലം

റസോഖ് �റ്റലോറം

�ാല്യ ലാവണ്യ �തിരു�ൾ തൂ�ിടും
ബാല്യ�ാലം ടെതAിയുന്നിശ്ശേതാർമ്മയില്
അമ്പലപ്പ�ിശ്ശേത്താടും വയലിടെF
വമ്പു�ാട്ടിടെത്തAിഞ്ഞിടും പച്ചയും

കൂട്ടു�ാടെരാത്ത് പന്തടെലാരുക്കിയും
കൂട്ടില് ടെവച്ചമ്മ അച്ഛനായ്ത്തീർന്നതും
�പ്പയിതAിടെF ഹാരമണിഞ്ഞതും
പ്ലാവിലടെത്താപ്പി ശ്ശേപാലീസായ് തീർന്നതും

പാ�വും ശ്ശേതാടുടെമാന്നിച്ച വാസരം 
പാഴിലാക്കി�ാറില്ലടെന്നാരിക്കലും

മാങ്ങ, Zാമ്പക്ക, ശ്ശേപരക്കയങ്ങടെന
മാറിടും �ാലമറിയാടെത ശ്ശേപാന്നതും

മൺ�ലത്തിലവലിനായ് ശ്ശേവവുന്ന 
ടെനൻമണി ശ്ശേപാടെല ബാല്യം ടെപാരിഞ്ഞതും
ഉള്ളു ശ്ശേവവാത്ത Zക്കക്കുരുവിടെF
ഉള്ളു ശ്ശേബാംബായി Zീറ്റിടെത്തറിച്ചതും

എത്ര സുന്ദരസ്സാന്ദ്രമാം പ�ലു�ൾ
എത്ര നിർഭയ സ്വപ്നമാം രാവു�ൾ

ഹന്ത! ശ്ശേപായ് മറഞ്ഞാപൂർവ്വ�ാലങ്ങൾ
ടെവന്തു നീറുന്നു യൗവനം ചുറ്റിലും

അമ്പലക്കുന്നുമാ�ായി വയലു�ൾ

ടെZന്നിണം പുരBങ്ങടെന നില്ക്കുന്നു.
ഉള്ള കുന്നു�ടെAാടെക്കയും മാന്തി നാം
ഉള്ള തണ്ണീരിനുറവ�ൾ വറ്റിച്ചു
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ഊAിയിട്ടിട്ടു ടെതാട്ടു �Aിക്കുവാൻ

എവിടെ� കൂട്ടു�ാർ? എവിടെ�ടെF ശ്ശേതാടു�ൾ?
വിറ്റുതീർക്കുന്നു പാ�വും പുഴ�ളും
ചുറ്റുമുയരുന്നിതംബരചുംബി�ൾ

ഒടെന്നതിർത്തുരടെZയ്യുവാൻ വയ്യാടെത
ഒടെക്കയും �ണ്ടു നില്ക്കുന്നു മന്നവർ
�ാലശ്ശേമാ മാറി ഇശ്ശേപ്പാAവസ്ഥയും
മർത്യശ്ശേനാ ഗതിയശ്ശേറ്റാരവസ്ഥയും

പാഠടെമാന്നും പഠിക്കാത്ത കൂട്ടശ്ശേര

പാരിതിശ്ശേന്നാ അതല്ലിനി നാടെAശ്ശേയാ !?
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അഭി�ോന 9ോരങ്ങള്

സംസ്ഥോന സ്കൂള് കറ്റലോത്സ+ത്തില് ഗി�ോറില് (നെ+റ്റസ്റ്റൺ) എ റ്റഗ്രഡ് റ്റനടിയ
നീരദ്പർ+ീൺ. 

USS റ്റXോളർഷിപ്പ് റ്റനടിയ ഹി$ ഹസിൻ
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കഥ

ബിംബിസാരടെF ആല

സി.പി.എസ്

ആ�ാശടെത്ത ടെവAിച്ചം അസ്തമിക്കുന്നതും ക്രശ്ശേമണ കുങ്കുമ നിറമാവുന്നതും

ശ്ശേനാക്കി ഖിന്നനായി തഥാഗതൻ ന�ന്നു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന

ഭീതിദമായ ഇരുട്ടിടെനക്കുറിശ്ശേച്ചാർക്കു�യായിരുന്നു അയാAശ്ശേപ്പാൾ. തല

കുമ്പിട്ട് ന�ക്കുന്ന തഥാഗതടെF �ണ്ണു�Aില് ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ� ദു:ഖം തAം ടെ�ട്ടി.

ബിംബിസാരടെF ടെ�ാട്ടാരത്തിശ്ശേലക്കു ന�ക്കു�യായിരുന്നു അയാൾ. ടെZന്നായ്ക്കൾക്കു 
��ിച്ചു�ീറാ ടെനറിഞ്ഞു ടെ�ാടുത്ത ടെവളുത്ത കുഞ്ഞാ�ിടെF �ണ്ണിടെല കൈദന്യത്തിടെF 

ഓർമ്മയില് അയാൾനീറി.

ടെ�ാട്ടാരത്തിലശ്ശേപ്പാൾ ഉത്സവശ്ശേമAമായിരുന്നു. തഥാഗതടെF �ണ്ണു�Aില് അവടെയാന്നും 

പതിച്ചില്ല. എന്നാല് അട്ടഹാസം ശ്ശേപാലുള്ള ശ്ശേമAങ്ങൾ അയാളുടെ� ശ്ശേബാധടെത്ത ശ്ശേവദനിപ്പിച്ചു. 

ശ്ശേnഹത്തിടെFയും ധർമ്മത്തിടെFയും ശ്ശേപരിലശ്ശേല്ല ബിംബി സാരൻ അധി�ാരശ്ശേമറ്റത്. എത്ര 

ശാന്തനും സൗമ്യനുമായിരുന്നു അയാൾ. �ശ്ശേസരയാശ്ശേണാ ബിം ബി സാരടെന ദുഷിപ്പിച്ചത്. 

ചുറ്റുമുള്ള സഹവർത്തി�Aാശ്ശേണാ? അയാളുടെ� �ണ്ണു�ൾ ��ഞ്ഞു.

ആരും തടെന്ന തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ശ്ശേവB, ബിംബിസാരടെന 

�ാണB. നാടെA ബലി�ഴിക്കാനുള്ള ആടു�ടെA �ാണാം. തഥാഗതൻ ശ്ശേനടെര ആലയിശ്ശേലക്കു 

ന�ന്നു. പഴയ പരിZാര�ൻ ശ്ശേസാമദത്ത നാണ് വഴി �ാണിച്ചു തന്നത്. അയാളുടെ� മുഖത്തും 

മ്ലാനത നിഴച്ചിരുന്നു എന്നത് തഥാഗതൻ ടെ�ട്ടശ്ശേലാടെ� ഓർത്തു.

ആലയുടെ� �വാ�ം കൂറ്റൻ ഇരുമ്പു ശ്ശേഗറ്റുടെ�ാB് അ�ച്ചത് തഥാഗതൻ �ണ്ടു. എന്തിനാണ് ഇത്ര 

വലിയ ശ്ശേഗറ്റ്? രBാൾ ടെപാക്കത്തിലുള്ള �രി�ല് മതില് അശ്ശേപ്പാഴാണ് അയാളുടെ� 

ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പട്ടത്. ആലയ്ക്കായ് ഇത്രയധി�ം സ്ഥലടെമന്തിനാണ്? ശ്ശേനാടെക്കത്താ ദൂരശ്ശേത്താAം 

നീണ്ടു �ി�ക്കുന്ന മരുപ്രശ്ശേദശം തഥാഗതടെന തAർത്തി. അവി�വി�യായി ടെ�ട്ടിടെപ്പാക്കിയ 

�ാർശ്ശേപാAിൻ ഷീറ്റിന�ിയില് ശ്ശേവവുന്ന കുരുന്നു മുഖങ്ങൾ �B് അയാAമ്പരന്നു. അമ്മയുടെ� 
അ�ിട്ടില് നിന്ന് ശ്ശേവർടെപടുത്തിയ കുഞ്ഞിടെF ചുBിടെF ശ്ശേ�ാണില് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 

മുലപ്പാശ്ശേലാ നിലവിAിശ്ശേയാ? �ണ്ണീരുണങ്ങിയ കുഞ്ഞു മുഖങ്ങൾക്കി�യില് മുഖം നഷ്ടടെപ്പട്ട് 

തഥാഗതൻ നിസ്സഹായനായി.
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പുനർജ്ജനി 2019 ($ഷീർ ദിനം)

                                      പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി രാജൻ ടെZമ്പ്ര Zിത്രരZനയില്

ജീവിതത്തിടെF �ണക്കുകൂട്ടലു�ൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ� താAം നല്കിയ �ഥാപാത്രങ്ങൾ.... വ്യാ�രണത്തിടെF 

ശ്ശേവലിടെക്കട്ടിനുള്ളില് ഒതുങ്ങി നില്ക്കാത്ത ഭാഷ......

മനുഷ്യശ്ശേനക്കാൾ വAർന്നു നില്ക്കുന്ന മാനവി�തയുടെ� �ടെയ്യാപ്പു�ൾ....

വിശപ്പിശ്ശേനക്കാൾ വലിയ ജീവ ശാസ്ത്രമിടെല്ലന്ന ആത്മാനുഭവങ്ങളുടെ� തിരിച്ചറിവ്.....

ജീവിതത്തിടെF അരികു ശ്ശേZർക്കടെപ്പട്ടവരില്ശ്ശേപ്പാലും ശ്ശേZർക്കടെപ്പ�ാടെത ശ്ശേപായ �ള്ളനും ശ്ശേപാക്കറ്റ�ിക്കാരനും 

ജയില്പ്പുള്ളിയും.....

Zായം ശ്ശേതച്ച �ഥ�Aല്ല ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തിടെF നിറമില്ലാത്ത ആവിഷ�ാരം.....

മതത്തിനും പണത്തിനുമപ്പുറത്തുള്ള ജീവF ശ്ശേപ്രമസാധന�ൾ......

ഭൂമിയുടെ� അവ�ാശി�Aാവുന്ന ശ്ശേതളും പഴുതാരയും അട്ടയും .....

കുഞ്ഞിക്കുരുവിയുടെ� മുറിവില് ശ്ശേപാലുംഅലിവിടെFമരുന്നു ടെവച്ചു ടെ�ാടുക്കുന്ന പാരസ്പര്യത്തിടെF �രുതല്..... 

പരിഭാഷ�ടെര ഇശ്ശേങ്ങാട്ടാ�ർഷിക്കുന്ന രZനാ �ൗശലം.......

വിശ്ശേശഷണങ്ങളുടെ� �ള്ളി�Aിടെലാതുക്കാനാവാത്ത ശ്ശേബപ്പൂർ സുല്ത്താടെF രZനാ ശ്ശേലാ�ടെത്ത ടെതാട്ടറിയാനുള്ള

ശ്ശേനരിയ പരിശ്രമം...

താമരശ്ശേ�രി ഗവ: ടെവാശ്ശേക്കഷണല് ഹയർ ടെസക്കBറി സ്കൂAിടെല മലയാAശ്ശേവദി ഒരുക്കിയ പുനർജനി 2019...
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അധ്യാപ�രും വിദ്യാർത്ഥി�ളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി�ളും ഒരുമിച്ച് കൈ�ശ്ശേ�ാർത്തശ്ശേപ്പാൾ എഴുതിശ്ശേച്ചർത്ത 

പുതിയ അധ്യായം...

എടെF �ല എടെF �ലാലയത്തിന് എന്ന സശ്ശേന്ദശവുമായി ബ്രഷും ടെപയിൻറുമാടെയത്തിയ അവർ വരച്ചു 

ശ്ശേZർത്തത് ഒരുമയുടെ� മടെറ്റാരു പാഠം....

യു പി, കൈഹസ്ക്കൂൾ, ഹയർ ടെസക്കBറി, ടെവാശ്ശേക്കഷണല് ഹയർ ടെസക്കBറി വിഭാഗങ്ങAില് നിന്നായി 

വരയില് പടെ�ടുത്ത ഇരുപത്തശ്ശേ¦ാAം വിദ്യാർത്ഥി�ൾ.....

ശ്ശേനതൃത്വം നല്കാനും ഒപ്പം വരയ്ക്കാനുമായ് അധ്യാപ�ർ....

�ലടെയ �ലാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി�ൾ....

ഒരുമയുടെ� വർണ്ണം Zാലിച്ച് അവടെരാപ്പിടെയടുത്തത് ബഷീർ �ഥാപാത്രങ്ങളുടെ� അവിസ്മരണീയ Zിത്രങ്ങൾ....

വിശ്വസാഹിത്യ�ാരടെF വർണ്ണZിത്രങ്ങൾ....

പുനർജനിയുടെ� അരങ്ങിലും അണിയറയിലും

അധ്യാപ�രായ റസാഖ്മശ്ശേലാറം, അബ്ദുൾ മജീദ്, അനില്, ശ്ശേശാഭന, സുമിത, ഷീബ എന്നിവർടെക്കാപ്പം

വിദ്യാർത്ഥി�Aായ മഹർഷ് ലാല്, ശ്ശേസാന സശ്ശേന്താഷ്, രാധി�ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഗായത്രി, ഗൗരി പ്രിയ, 

അമല്ക്കൃഷ്ണ.... നന്ദന ശ്ശേഗാപി�, ഷാഹിന �ാസിം അക്ഷയ് കൃഷ്ണ :...

�ഥാ�ാരടെന ഹൃദയശ്ശേത്താ�് ശ്ശേZർത്ത് ടെവച്ച രാജൻ ടെZമ്പ്ര.....

എല്ലാറ്റിനും സഹായവുമായി ടെഹഡ്മിസ്ട്രസും സഹാധ്യാപ�രും

പിന്തുണയുമായി PTA യും.

Zിത്രരZനയില് പടെ�ടുത്തവർക്ക് ടെഹഡ്മിസ്ട്രസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നു

ബഷീർ.....

മലയാAി ജീവിതത്തിടെF �ാണാപ്പുറങ്ങൾക്ക് മഴവില്ലിടെF Zാരുത നല്കിയ മലയാAത്തിടെF പ്രിയ �ഥാ�ാരൻ 

മലയാAി�ടെA Zിരിപ്പിക്കു�യും Zിന്തിപ്പിക്കു�യും ടെZയ്ത്, �ാല്നൂറ്റാBിനു മുമ്പ് ��ന്നു ശ്ശേപായ പ്രിയ 

�ഥാ�ാരടെF ഓർമ്മ�ൾ ഓശ്ശേരാ മലയാAിയുടെ� മനസ്സിലും മായാടെത നില്ക്കും......മBൻ മുത്തപ്പയും എട്ടു 

�ാലി മമ്മൂഞ്ഞും ആനവാരിയും ടെപാൻകുരിശും നമുക്കി�യില് ജീവിക്കും..... ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന 

ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്    ജി.വി.എച്ച് എസ് എസ്  താമരശ്ശേ�രി                                                                   



  Digital Magazin 2020         D2                                                                                                             

�ണക്കു�ൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച് ��ന്നു ശ്ശേപായ ആ മഹാമനീഷിയുടെ� ഓർമ്മ�Aില് ഹൃദയപുഷ്പങ്ങAർപ്പിച്ചു 

ടെ�ാB്.....

പുനർജനി സമർപ്പിക്കന്നു

വിദ്യാർത്ഥി�ൾ വരച്ച ബഷീർ �ഥാ പാത്രങ്ങൾ
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പുസ്തക പരി0യം

ആർദ്ര�ീ ധനു�ോസ രോ+ില്

ടെ�.വി.അബ്ദുല് മജീദ്

പ്രശസ്ത മലയാA �വി ശ്രീ.എൻ.എൻ. �ക്കാ�ിടെനക്കുറിച്ച് ഭാര്യയും എഴുത്തു�ാരിയുമായ 

ശ്രീശ്ശേദവി �ക്കാ�് രZിച്ച ഓർമ്മക്കുറിപ്പു�Aാണ് ആർദ്രമീ ധനുമാസരാവില് എന്ന പുസ്ത�ം. 

പാലക്കാ�് ജില്ലയിടെല �ാറല്മണ്ണയില് �ീശ്ശേഴ നരിപ്പറ്റയിലാണ് ശ്രീശ്ശേദവീ �ക്കാ�ിടെൻറ 

ജനനം. മലയാA �വിതയില് ആധുനി�തയുടെ� വക്താക്കAില് പ്രമുഖൻ എന്ന് 

വിശ്ശേശഷിപ്പിക്കടെപ്പട്ട �വി.എൻ.എൻ �ക്കാ�ിടെന 1955 ഏപ്രില് 26 ന് വിവാഹം ടെZയ്തു. 

പത്രപ്രവർത്ത�യായും ആ�ാശവാണി ആർട്ടിസ്റ്റായും ശ്ശേജാലി ടെZയ്തു.

ഓർമ്മ�ളുBായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് �ൺമുന്നില് നിന്ന് മറഞ്ഞു ശ്ശേപായ 

വ്യക്തിടെയക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ�ൾ ശ്ശേ�ാർടെത്തടുക്കണടെമന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ പുസ്ത�ം 

രZിക്കാനുള്ള �ാരണടെമന്ന് ആമുഖത്തില് തടെന്ന ശ്രീശ്ശേദവി �ക്കാ�് പറയുന്നുB്. �ക്കാ�ിടെF 

വ്യക്തിത്വം വി�സനം പ്രാപിച്ചതിടെF Zരിത്രമാണ് ഈ പുസ്ത�ം. അതു ടെ�ാB് തടെന്ന 

സാഹിത്യ Zരിത്രത്തില് ഒരു ഇ�ം ഈ പുസ്ത�ത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു തലമുറയുടെ� 

സാമൂഹി� Zരിത്രത്തിടെF �ഥ ഇതില് �ടെBത്താൻ �ഴിയും. മാത്രമല്ല അരനൂറ്റാB് മുമ്പ് 

ശ്ശേ�രA സംസ്ക്കാരത്തിടെF പഴയ നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്ന് നഗരത്തിശ്ശേലക്കുള്ള പരിവർത്തനം 

അതിടെF വലിയ മൂശ�Aിടെലാന്നായ ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേക്കാ�ിടെF അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ� ഇവിടെ� ടെവAിച്ചം
�ാണുന്നു

�ക്കാ�ിടെF ജനന മരണങ്ങൾക്കി�യില് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓശ്ശേരാ നിമിഷവും ശ്രീശ്ശേദവീ �ക്കാ�് 

ഈ കൃതിയില് വരച്ചു വച്ചിട്ടുB്. ഒരു പശ്ശേക്ഷ �ക്കാ�ിടെനക്കുറിച്ച് ആധി�ാരി�മായി 

അറിയാനുള്ള ഏ� പുസ്ത�വും ഇതുതടെന്നയായിരിക്കും.

മലയാA സാഹിത്യ തറവാട്ടിടെല മിക്ക എഴുത്തു�ാരുമായും ഈ സാഹിത്യ ദമ്പതി�ൾക്ക് 

അടുപ്പമുBായിരുന്നു എന്ന് പുസ്ത�വായനയിലൂടെ� അറിയാൻ സാധിക്കും.

ടെZറുപ്പം മുതശ്ശേല പല ശ്ശേരാഗങ്ങൾക്കും അ�ിമയായ എൻ.എൻ �ക്കാ�ിടെF അവസാന 

�ാലടെത്ത ജീവിതാവതരണം ആടെരയും ശ്ശേവദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നു തടെന്നയാണ്. 
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ഭാര്യാഭർതൃബന്ധം പരസ്പരം ഊന്നുവ�ി�Aായി എങ്ങടെന ടെ�ാണ്ടു ശ്ശേപാ�ാം എന്നതിന് ഈ 

ദമ്പതി�ൾ ഉദാഹരണമാണ്.

ഈ പുസ്ത�ത്തിടെF രBാം ഭാഗത്ത് �ക്കാ�ിടെF മരണം വശ്ശേര ടെവAിച്ചം �ാണാടെത �ി�ന്ന 

Zില രZന�ൾ ടെ�ാടുത്തിട്ടുB്. സുന്ദരമായ �വിത�Aാണവ.

ഈ പുസത�ത്തിടെF ഏറ്റവും വലിയ സവിശ്ശേശഷത ആടെ�യുള്ള 247 ശ്ശേപജു�Aിലായി 

എൺപശ്ശേതാAം ശ്ശേലഖനങ്ങളുB് എന്നതാണ. എല്ലാം ടെ�ാച്ചു ടെ�ാച്ചു ശ്ശേലഖനങ്ങൾ . മാത്രവുമല്ല 

ലAിതമായ അവതരണവും' ഈടെയാരു രീതി വായനക്കാരടെന ഏളുപ്പത്തില് വായിച്ചു 

തീർക്കാൻ ശ്ശേപ്രരിപ്പിക്കും എന്നതില് തർക്കമില്ല.

മലയാA സാഹിത്യത്തിന് മുതല്കൂട്ടായ ഈ കൃതി ഒരു വട്ടടെമ�ിലും വായിക്കുന്നത് 

നന്നായിരിക്കും എന്ന നിർശ്ശേ¸ശശ്ശേത്താടെ� ഈ വായനക്കറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

2015 ലാണ് ഈ കൃതി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചത്

മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ആണ് പ്രസാധ�ർ

വില 250 രൂപ.
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പ്ര9ിഭകറ്റളോനെടോപ്പം

നാ��ത്തിന്  ജീവിതത്തില് വലിയ സ്ഥാനമുടെBന്നും ശ്ശേറഡിശ്ശേയാ  നാ��ങ്ങൾ സാധാരണ
ജീവിതടെത്ത  ഏടെറ  സ്വാധീനിച്ചിട്ടുടെBന്നും  പ്രശസ്ത  നാ��കൃത്ത്  ഹുകൈസൻ  �ാരാ�ി
അഭിപ്രായടെപ്പട്ടു.
പ്രതിഭ�ടെAശ്ശേത്ത�ി  വീടു�Aിശ്ശേലക്ക്  എന്ന പരിപാ�ിയില് നവം:  14  നാണ്  വിദ്യാർത്ഥി�ൾ
ഹുകൈസൻ  �ാരാ�ിശ്ശേയാടെ�ാപ്പം  സമയം  ടെZലവഴിച്ചത്.  താമരശ്ശേ�രി  ഗവ:  ടെവാശ്ശേക്കഷണല്
ഹയർ  ടെസക്കBറി  സ്കൂൾ  മീഡിയ  ക്ലബ്ബാണ്  പരിപാ�ിക്ക്  ശ്ശേനതൃത്വം  നല്കിയത്.ശ്ശേഗാപി�
Zന്ദ്രൻ,  അമൃത  ബാബു,  സായന്തന,  അയിഷ  ഫിദ,  ശ്ശേസാന  ശ്ശേമാൾ'  മുഹമ്മദ്  ബാസില്
എന്നിവശ്ശേരാടെ�ാപ്പം പ്രധാനാധ്യാപ�നായ മശ്ശേനാജ്  കുമാർ,  അധ്യാപ�രായ അബ്ദുൾ മജീദ്
,ഷീജ, ശ്ശേശാഭന എന്നിവരും പടെ�ടുത്തു.

വിദ്യാർതഥി�ൾ ഹുകൈസൻ �ാരാ�ിയുമായി സംവദിക്കുന്നു.
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പുതിയ ചുവടുടെവപ്പുമായ് GVS VOICE 

വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്ക് പഠനശ്ശേത്താടെ�ാപ്പം ടെതാഴില് സാധ്യത �ടെBത്താനുതകുന്ന പത്ര 

പ്രവർത്തന ശ്ശേമഖലയില് പരിZയശ്ശേമകുന്ന മീഡിയ ക്ലബ്ബിന് തു�ക്കം കുറിച്ചു. ജൂലായ് ഒന്നാം 

തീയതി സ്കൂൾ കൈലബ്രറിയില് ശ്ശേZർന്ന പ്രഥമ ശ്ശേയാഗത്തില് സ്റ്റുഡF് �ൺവീനറായി ഷാഹിന 

�ാസീമിടെന തിരടെഞ്ഞടുത്തു. അധ്യാപ�രായ അനില് , ശ്ശേശാഭന , അബ്ദുല് മജീദ്' ഷീബ 

എന്നിവടെര ഗശ്ശേവണിംഗ് ശ്ശേബാഡിയായി തിരടെഞ്ഞടുത്തു. എല്ലാ ടെവള്ളിയാഴ്ചയും മീഡിയ ക്ലബ്ബ് 

ശ്ശേയാഗം ശ്ശേZരാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്    ജി.വി.എച്ച് എസ് എസ്  താമരശ്ശേ�രി                                                                   



  Digital Magazin 2020         D2                                                                                                             

ക+ി9
കഥ

+ിസ്മയ സുറ്റരഷ് 9 ഇ

നിടെF ശ്ശേയാർമ്മ�ൾ
�ാൻ തീരുന്നി�ം വശ്ശേര
മാത്രമാണ്
പിന്നീ�ത്
ടെവറും �ഥയായ്

മാറുന്നു.
�ാൻ ഭയവും

നീ ശ്ശേവദനയുമാകുന്നു.
ആഞ്ഞുവീശുന്ന
�ാറ്റിടെന നീ
വീശിത്തടെന്ന

പി�ിക്കണം'
ഹൃദയത്തിടെല
പഴുത്തില�ടെA

ടെപാഴിക്കണം'
Zിതലു�ടെA
നശിപ്പിക്കണം
ശ്ശേവരു�ടെA
പിഴുടെതറിയണം
സ്വയം നീടെയാരു
�ഥയാവണം
നാവു�ൾക്ക്
വഴങ്ങാത്ത
�ണ്ണു�Aില്
തിAങ്ങുന്ന
ചുവന്ന �ഥ
പറയാനാവാത്തതിടെന
ശ്ശേവദനടെയന്നല്ല
പ്രണയടെമന്നല്ല
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സ്വപ്നടെമടെന്നനിക്ക്
തിരുത്തി വിAിക്കണം

�വിത

ദളങ്ങള് നെപോഴിഞ്ഞു റ്റപോകനെ+ ....

റ്റഗോപിക 0ന്ദ്രൻ 9 ഇ

പാരില് പിറക്കുന്നടെതന്തിന് വൃക്ഷശ്ശേമ നീ
നിൻ യാതനടെയല്ലാം �ണ്ടു മടുത്തിന്നു �ാൻ
തൻ കൈപതലിന്നു ശ്ശേവBി നീ സ്വയം നിടെന്ന
അർപ്പിച്ചടെതശ്ശേന്ത ഈ ശ്ശേലാ�ത്തിന്
നിൻ പിഞ്ചു കൈപതലിടെF ടെZറുടെനാമ്പരം ശ്ശേപാലും
നിടെF ടെന¦ില് തറച്ച വില്ലായി മാറ്റി നീ
അവളുടെ� ഓശ്ശേരാ �ണ്ണുനീരും
നിൻ രക്തത്തുള്ളിയായി മാറി
അവളുടെ� പിശ്ശേ¦ാമനയിന്നാ�ാശം
മുട്ടണടെമന്നാ �ാംക്ഷിപ്പതും
യൗവനം നിന്നാഗ്രഹടെമല്ലാം
�ണ്ണീർക്കണങ്ങAായ് മാറ്റിയടെതശ്ശേന്ത

ശാഖി .... നിടെFശ്ശേയാശ്ശേരാ ശിശുവിനു ചുറ്റും

�ഴു�ൻമാർ ഇന്നും വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നു.
ടെ�ാടും ഉഷ്ണത്തില് നിന്നും ടെപാതിഞ്ഞു
സൂക്ഷിച്ച നിൻ കൈപതലിടെന
�ഴു� ദൃഷ്ടിയില് നിന്നും
�ഴിയാത്തടെതശ്ശേന്ത നിനക്ക്
നിൻ ശ്ശേശഷിച്ച ഇതളും ടെ�ാഴിഞ്ഞു ശ്ശേപാ�ശ്ശേവ

താശ്ശേയ.. �ണ്ണീർ പൂB നിൻ ആനനവും
യൗവന സ്പർശശ്ശേമറ്റ നിൻ കൈപതലും

ഇന്നീ പൂഴിക്കു മുമ്പില് �രുണാർദ്രയാകുന്നു.
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കലോസോഹി9്യ റ്റ+ദി ഉണർന്നു 

വിദ്യാരംഗം �ലാസാഹിത്യ ശ്ശേവദി �വി വീരാൻകുട്ടി ഉല്ഘാ�നം ടെZയ്യുന്നു

താമരശ്ശേ�രി ഗവ: ടെവാശ്ശേക്കഷണല് ഹയർടെസക്കBറി സ്കൂAില് വിദ്യാരംഗം �ലാസാഹിത്യ 

ശ്ശേവദി ഉദ്ഘാ�നം ടെZയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസശ്ശേത്താടെ�ാപ്പം �ലാ സാഹിത്യ ശ്ശേമഖലയുടെ� 

വി�ാസമാണ് ഇതിടെF ലക്ഷ്യം. പ്രശസ്ത �വി വീരാൻ കുട്ടി മാസ്റ്ററാണ് ഉദ്ഘാ�നം ടെZയ്തത്. 

�വിത രZിക്കുശ്ശേമ്പാഴുAA തടെF അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുടെവച്ചുടെ�ാB് വിദ്യാരംഗം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് 

ഇശ്ശേ¸ഹം ടെവAിച്ചം പ�ർന്നു. ഉദ്ഘാ�ന പരിപാ�ിയില് സ്കൂAിടെല മലയാAാധ്യാപി�യും 

വിദ്യാരംഗം �ൺവീനറുമായ ഷീബ �ീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അധ്യക്ഷ പദവി അല�രിച്ച 

HM ഉഷ �ീച്ചർ സ്വന്തം �വിത അവതരിപ്പിച്ചു ടെ�ാB് ശ്ശേവദി ധന്യമാക്കി. അധ്യാപ�നായ 

റസാഖ് മലാറം സ്വന്തം �വിത�ൾ അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി�ളുടെ� �ലാ പരിപാ�ി�ൾ 

ഉദ്ഘാ�ന Z�ങ്ങിന് മിഴിശ്ശേവ�ി.
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യോത്ര

 ആത്മോ+ിനെന നെ9ോട്ട് 

സഫിയ പി.നെക.

യാത്ര�ൾ എന്നും ലഹരിയാണ്. ഓശ്ശേരാ യാത്രയും പൂർണമാവണടെമ�ില് 

തിരിഞ്ഞു ശ്ശേനാക്കുശ്ശേമ്പാൾ അവ എടെന്ത�ിലും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിരിക്കണം. 

ക്രിയാത്മ�മായ ഒരു ഊർജ്ജം നമ്മിശ്ശേലക്ക് സന്നിശ്ശേവശിച്ചിരിക്കണം. 

യാത്ര�ൾ നല്ല പുസ്ത�ങ്ങൾ ശ്ശേപാടെലയാണ്. നല്ല സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾ ശ്ശേപാടെലയാണ്. 

ഓശ്ശേരാന്ന് �ഴിയുശ്ശേമ്പാഴും �ാനിവിടെ�ത്തടെന്നയുടെBന്ന് നമ്മടെA വരിഞ്ഞു ടെ�ാശ്ശേBയിരിക്കും. 

�ാലങ്ങൾ �ഴിയുശ്ശേമ്പാൾ പിന്നിട്ട യാത്ര�ൾ നമ്മുടെ� പിറടെ� വരും നമ്മുടെ� അലസ 

നിമിഷങ്ങടെA അത് സജീവമാക്കം. Zിലശ്ശേപ്പാൾ ഉമത്ത മാക്കും. മറ്റു Zിലശ്ശേപ്പാൾ നമ്മുടെ� 

ആത്മാവിടെന വടെര തഴു�ിടെക്കാശ്ശേBയിരിക്കും.

അജന്ത, എശ്ശേല്ലാറ - സ്ക്കൂൾ ജീവിതത്തിടെF ഒഴുക്കില് അവ ടെവറും ഗുഹ�ൾ മാത്രമായിരുന്നു. 

�ാണാപ്പാഠം ടെZാല്ലലിടെF ശീലു�Aിശ്ശേലക്ക് വഴിമാറിയ ഗുഹാശ്ശേക്ഷത്രങ്ങൾ... 

പിന്നീടെ�ശ്ശേപ്പാശ്ശേഴാ ജീവിതത്തിടെF �യറ്റിറക്കങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സ¦ാര പാതയിടെലവിടെ�ശ്ശേയാ

ശില�ൾ �വിത�ടെAഴുതുന്ന അജന്തയും എശ്ശേല്ലാറയും �ാണണടെമന്ന ശ്ശേമാഹം മനസ്സിലുBായി.

പിടെന്ന അമാന്തിച്ചില്ല, യാത്ര തു�ങ്ങി.

അജന്ത യാ യി രു ന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യം . മഹാരാഷ്ട്രയിടെല ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിടെല 

അജന്തയില് ബി.സി. രBാം നൂറ്റാB് മുതല് എ.ഡി. ഏഴാം നൂറ്റാB് വശ്ശേരയുള്ള 

�ാലഘട്ടത്തില് പലശ്ശേപ്പാഴായി �രി�ല്ലില് ടെ�ാത്തിടെയടുത്ത ഗുഹാശ്ശേക്ഷത്രങ്ങAാണ് അജന്താ 

ഗുഹ�ൾ 1983 മുതല് യുനശ്ശേÑായുടെ� ശ്ശേലാ� കൈപതൃ� പട്ടി�യില് ഉൾടെപ്പടുത്തിയിട്ടുB്. 

�ങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ശ്ശേപര�ങ്ങുന്ന സംഘം ഔറംഗബാദില് നിന്നും 107 �ി.മീ. അ�ടെലയുള്ള 

അജന്ത യിടെലത്തുശ്ശേമ്പാൾ ഏ�ശ്ശേദശം 11 മണി �ഴിഞ്ഞിരുന്നു. 29 ഓAം ഗുഹ�Aാണ് 

അജന്തയിലുള്ളത്. ഇതിടെF നിർമ്മിതിയില് ഒരുപാ�് പ്രശ്ശേത്യ�ത�ൾ ഉB്. വലിയ മല�ൾ 
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വശങ്ങAില് നിന്ന് തുരന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Zില ഗുഹ�ൾ മു�ൾഭാഗം 

പരന്നതാണ്. ഓശ്ശേരാന്നിലും

ബുദ്ധ പ്രതിമയുB് - വിവിധ രൂപങ്ങAില്

ഗുഹയില് തറയിടെലാഴിടെ� മടെറ്റല്ലായി�ത്തും Zിത്രങ്ങൾ രZിക്കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധടെൻറ 

ജീവZരിത്രം ശില്പ �ലയായി മാറിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയ �ാഴ്ച�ൾ ഓശ്ശേരാ സ¦ാരിശ്ശേയയും 

അല്ഭുതടെപ്പടുത്തുന്നു. അവ നൂറ്റാണ്ടു�ൾക്കപ്പുറടെത്ത അനന്തമായ ശ്ശേലാ�ശ്ശേത്തക്ക് നടെമ്മ 

കൂട്ടിടെക്കാണ്ടു ശ്ശേപാകുന്നു. ആ Zരിത്ര വിസ്മയശ്ശേത്താടു യാത്ര പറയുശ്ശേമ്പാൾ സായാഹ്നമായി. 

പിശ്ശേറ്റ ദിവസം എശ്ശേല്ലാറയിശ്ശേലക്ക്. ഔറംഗബാദില് നിന്ന് 30 �ി.മീ. അ�ടെലയാണ് എശ്ശേല്ലാറ 

ഗുഹ�ൾ . ഇന്ത്യൻ ഗുഹാശില്പ �ലയുടെ� ഉത്തശ്ശേമാദാഹരണങ്ങAായ എശ്ശേല്ലാറയും 

യുടെനശ്ശേÑായുടെ� ശ്ശേലാ� കൈപതൃ� പട്ടി�യില് ഉൾടെപ്പടുന്നു.

Zരണാദ്രി കുന്നു�ളുടെ� ടെZങ്കുത്തായ ഭാഗം തുരന്ന് നിർമ്മിച്ച ഹിന്ദു -ബുദ്ധ -കൈജന 

ശ്ശേക്ഷത്രങ്ങളും വിഹാരങ്ങളുമാണിവിടെ�. അജന്താ ഗുഹയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 

പലയി�ങ്ങAിലായി Zിതറിക്കി�ക്കുന്ന ഗുഹ�Aാണ് എശ്ശേല്ലാറയില് ഏ�ശ്ശേദശം 34 ഗുഹ�Aില് 

മാത്രശ്ശേമ പ്രശ്ശേവശനാനുമതിയുള്ളൂ.

എശ്ശേല്ലാറയിടെല എടുത്തു പറയത്തക്കതായ ശ്ശേക്ഷത്രമാണ് കൈ�ലാസനാഥ ശ്ശേക്ഷത്രം. ഇത് ഒരു 

രഥത്തിടെF ആകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധശ്ശേക്ഷത്രവും കൈ�ലാസ ശ്ശേക്ഷത്രവും 

�B് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിടെF ബസിലാണ് കൈജന ശ്ശേക്ഷത്രം �ാണാൻ ശ്ശേപായത്. പുരാതന 

ഭാരതത്തിടെF മതസഹിഷ്ണുതയും കൈപതൃ�വും മഹത്തായ സംസ്ക്കാരവും ജീവിത രീതി�ളും 

സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സ്മാര�ങ്ങAാണ് ഈ ശ്ശേക്ഷത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ എല്ലാം. ഭാരതീയ ശില്പ 

�ലയുടെ� ഉത്തശ്ശേമാദാഹരണങ്ങAായ അജന്ത - എശ്ശേല്ലാറ ഗുഹ�ശ്ശേAാ�് വി� പറയുശ്ശേമ്പാൾ മനസ്സ് 

മന്ത്രിച്ചു ടെ�ാശ്ശേBയിരുന്നു-

"അശ്ശേഹാ നമിക്കുന്നു വിനീതരായ് �ങ്ങൾ

മഹാവിസ്മയശ്ശേമ നിനക്ക് മുന്നിലായ്....

ഋതുക്കടെAാടെക്കയും അലിഞ്ഞു നിന്നിലായ്

�നിഞ്ഞു �ാലവും പ്രപ¦ടെമാടെക്കയും

അജയ്യമാടെമാരു മനുഷ്യശക്തിയാല്
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അലിഞ്ഞിടുന്നിടെതൻ അഹംശ്ശേബാധവുമിവിടെ� "
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�വിത
ഓർമ്മ

അഞ്ജന ശ്ശേമാഹൻ

മഴത്തുള്ളി വീണ ജനലഴി�ൾ
ഓർത്തു �ാനാക്കാലം
ആ ശ്ശേതൻ മിഠായിക്കാലം
വിദ്യാലയത്തിൻ ശ്ശേതനൂറും �ാലം
Zവർപ്പിൻ പരീക്ഷാക്കാലം
മാമ്പഴച്ചാറിൻ ശ്ശേവനല്ക്കാലം
തട്ടിടെത്തറിപ്പിച്ച മഴക്കാലം
പൂക്കൾ പറിച്ച ഓണക്കാലം
മാർച്ചിടെF ശ്ശേവനലും പരീക്ഷാ ശ്ശേവനലും
അമ്മതൻ �രിമീട്ടിയ ബാല്യം
ശ്ശേnഹ സന്താപത്തിൻ�ൗമാരം
മുന്തിരിച്ചാറിൻ പ്രണയം മീട്ടിയ യൗവനം

��ന്നു ശ്ശേപായ് ഹാ... �ാലം!
വാർദ്ധകുത്തിൻ സമ്മാനം
ഈ ഓർമ്മ�ൾ മാത്രം
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വിജശ്ശേയാല്സവം
കൈജത്രം - 2019

2019- 20 അധ്യയന വർഷടെത്ത SSLC വിദ്യാർത്ഥി�ളുടെ� പ 0 ന പുശ്ശേരാഗതിക്കായി 
രൂപീ�രിച്ച പദ്ധതിയാണ് കൈജത്രം 2019. ജില്ലാ പ¦ായത്തിടെF വിജശ്ശേയാത്സവം 
പരിപാ�ിയുമായി സഹ�രിച്ചാണ് കൈജത്രം ന�പ്പാക്കുന്നത്.ശ്ശേമാർണിംഗ് - ഈവനിംഗ് 
ക്ലാസു�ൾ,, വാരാന്ത്യ സായാഹ്നക്ലാസ്, സീരീസ് ടെ�സ്റ്റു�ൾ, ശ്ശേമാട്ടിശ്ശേവഷൻ ക്ലാസു�ൾ, 
ടെഹല്പ്പ് ഡസ്�്, പ്രഭാത ഭക്ഷണം, അതിഥി ക്ലാസു�ൾ, സ്റ്റുഡF് �ീച്ചർ ,പാരFിംഗ്, പഠന 
പിശ്ശേന്നാക്കക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്ശേത്യ� പരിശീലനം, ഗൃഹസന്ദർശനം, അയല്പക്ക പഠന സദസ്സ്, 
ശ്ശേലാക്കല് റിശ്ശേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങടെന വ്യത്യസ്ത പരിപാ�ി�Aാണ് കൈജത്രം ന�പ്പാക്കുന്നത്.
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നെലങ്കല് 2019

താമരശ്ശേ�രി :ഗവടെäF് ടെവാശ്ശേക്കഷണല് ഹയർ ടെസക്കBറി സ്കൂൾ �ശ്ശേലാത്സവം ടെല�ല് 

2019 ന് തു�ക്കമായി. സ്കൂൾ പി �ി എ പ്രസിഡF്  എം. സുല്ഫിക്കർ ഉത്ഘാ�നം ടെZയ്തു. സ്കൂൾ 
�ശ്ശേലാത്സവങ്ങൾ പുതിയ താരങ്ങടെA സൃഷ്ടിക്കുടെമന്നും ആധുനി� സമൂഹത്തില് �ഴിവു�ൾ 
പ്ര��ിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാ�്  അവസരങ്ങൾ ഉടെBന്നും വിദ്യാർത്ഥി�ൾ അത് 

ഉപശ്ശേയാഗിക്കണടെമന്നും അശ്ശേ¸ഹം അപിപ്രയടെപ്പട്ടു. Z�ങ്ങില് ഹയർ ടെസക്കBറി 

പ്രിൻസിപ്പാൾ ബിന്ദു വി ശ്ശേജാർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. Z�ങ്ങില് മഴവില് മശ്ശേനാരമ, ശ്ശേ�രA 

വിഷൻ ടെഫയിം സാനുരാജ് ശ്ശേ�ാഴിശ്ശേക്കാ�്, കൈ�രAി, അമൃത, ഫ്ലശ്ശേവയ് സ് ടെഫയിം ഹസീബ് 

പൂനൂർ മുഖ്യാഥിതി�ൾ ആയിരുന്നു. മധുസൂദനൻ വി എZ്  എസ് ഇ പ്രിൻസിപ്പല്, മുഹമ്മദ്  

ബഷീർ പി �ി ടെഹഡ് മാസ്റ്റർ, പി എം അബ്ദുല് മജീദ് പി �ി എ കൈവസ് പ്രസിഡF് , എം �ി 

അബ്ദുല് അസീസ്, വിശ്ശേനാദ് കുമാർ ടെ�, ലതി�, ഇഖ്ബാല് പൂശ്ശേക്കാ�്, സ്കൂൾ ടെZയർമാൻ 

ഉദയ് രശ്ശേമശ് , ശ്ശേജായിF് ടെസക്രട്ടറി നിയ ഫാത്തിമ, ലീഡർ നന്ദന,അബ്ദുല് അസീസ് എ. 

ടെ�,ഷീന പി പി,   കൈലജു ശ്ശേതാമസ്, ശ്ശേശാഭന സി. പി, അബ്ദുല് മജീദ് ടെ� വി, �ശ്ശേലാത്സവ 

�മ്മിറ്റി ജനറല് �ൺവീനർ ആർ. ടെ� ഷാഫി സ്വാഗതവും ശ്ശേപ്രാഗ്രാം �മ്മിറ്റി �ൺവീനർ 

രഹന നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

മുഖ്യാതിഥി സാനുരാജ്  �ലാപരിപാ�ി ഉല്ഘാ�നം ടെZയ്യുന്നു.
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ഹസീബ് പൂനൂരിന് ഡപ്യൂട്ടി എച്ച് എം ബഷീർ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരം നല്കുന്നു.
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ലി�ില് ബൈക�്സ്

സംസ്ഥാനടെമാട്ടാടെ� കൈഹ ടെ��് വിദ്യാലയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായശ്ശേതാടെ� ക്ലാസ് മുറി�Aിടെല
ഉപ�രണങ്ങൾ കൈ��ാര്യം ടെZയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും റിപ്പയർ ടെZയ്യാനും വിദ്യാർത്ഥി�ടെA

പ്രാപ്തരാശ്ശേക്കBത് അനിവാര്യമായി .ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ് എന്ന ക്ലബ്ബ് ഇത്തരത്തിലാണ് 

രൂപീ�രിക്കടെപ്പട്ടത്.

സംസ്ഥാനടെത്താട്ടാടെ� വിദ്യാലയങ്ങAില് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബ്ബാണിത്. എട്ടാം 

ക്ലാസില് നിന്നും പ്രശ്ശേത്യ� ടെ�സ്റ്റ് ന�ത്തിയാണ് അംഗങ്ങടെA ടെതരടെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. എട്ടാം 
ക്ലാസിടെല ത്രിദിന �്യാമ്പിലൂടെ� അ�ിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് 

ഒമ്പതിടെലത്തുന്നശ്ശേതാടെ� എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഒരു മണിക്കൂർ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രാഫിക്സ്

&ആനിശ്ശേമഷൻ, മലയാAം �മ്പ്യൂട്ടിംഗ് & ഇFർടെനറ്റ്, സ്ക്രാച്ച്, ടെമാകൈബല് ആപ്, 

കൈപത്തൺ & ഇലശ്ശേéാണിക്സ്, ശ്ശേറാശ്ശേബാട്ടിക്സ്, ഹാർഡ് ടെവയർ എന്നീ ശ്ശേമഖല�Aില് 

പരിശീലനം നല്കുന്നു ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്.

2019-21 ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
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�ോമു �ോസ്റ്റർ എൻറ്റഡോ+്നെ�ൻറ് +ി9രണം നെ0യ്തു

എസ്.എസ്.എല്.സി.പരീക്ഷയില് ഉയർന്ന മാർക്കു വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്കുള്ള 
മാമുമാസ്റ്റർ സ്മാര� എൻശ്ശേഡാവ്ടെമൻറ് വിതരണം ന�ത്തി. താമരശ്ശേ�രി ശ്ശേ�ാ-ഓർപ്പശ്ശേററ്റീവ് 
അർബൻ ബാ�ാണ് മാമുമാസ്റ്ററുടെ� ശ്ശേപരിലുള്ള എൻശ്ശേഡാവ്ടെമF് നല്കുന്നത്.
ഫാത്തിമ ഹന, അർജ്ജുൻ കൃഷ്ണ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥി�Aാണ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 
ബാ�് പരിധിയിലുള്ള നാല് സ്കൂളു�ൾക്കാണ് എൻശ്ശേഡാവ്ടെമF് നല്കുന്നത്.

മുൻ എം.എല്.എ വി.എം ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ Z�ങ്ങ് ഉദ്ഘാ�നം ടെZയ്തു.ബാ�് പ്രസിഡB് 
അഷ്റഫ് ശ്ശേ�ാരങ്ങാ�്, എ.അരവിന്ദൻ, നിയാസ് ഇല്ലിപ്പറമ്പില്, ഷാജു ശ്ശേജാസഫ്, സ്കൂൾ 
ടെഹഡ്മാസ്റ്റർ മശ്ശേനാജ് കുമാർ, പി �ി മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അബ്ദുൾ മജീദ്.ടെ�.വി, പി.എം അബ്ദുൾ 
മജീദ്, ഇഖ്ബാല് പൂശ്ശേക്കാ�് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

മാമു മാസ്റ്റർ എൻശ്ശേഡാവ്ടെമൻറ് മുൻ എം എല് എ ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ വിതരണം ടെZയ്യുന്നു.
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സ്കൂള് @ോസ്ത്രറ്റ�ള 2019

2019 -20 അധ്യയന വർഷടെത്ത സ്കൂൾ ശാസത്ര - ഗണിത ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യ ശാസത്ര - ഐ �ി -

പ്രവൃത്തി പരിZയ - ഭാഷാ ശ്ശേമA.            മാസത്തില് ന�ന്നു.വിദ്യാർത്ഥി�ളുടെ� പ�ാAിത്തം 

ടെ�ാB് ശ്രശ്ശേദ്ധയമായ ശ്ശേമA ബഹു: ടെ�ാടുവള്ളി MLA �ാരാട്ട് റസാഖ് ഉദ്ഘാ�നം ടെZയ്തു. 

സബ് ജില്ലാ - ജില്ലാ ശ്ശേമA�ൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥി�ടെA തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ ശ്ശേമA�ൾ 

സഹായ�മാവുന്നു. മത്സരത്തില് ഒന്ന്, രB്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ശ്ശേന�ിയ വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്ക് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റു�ളും സമ്മാനങ്ങളും നല്�ി. ടെഹഡ്മാസ്റ്റർ - ഇൻZാർജ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ പി.�ി.,

വിശ്ശേനാദ് കുമാർ, �ൺവീനർ ഷീജ അബ്രഹാം സംസാരിച്ചു.
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സമ്പൂർണ്ണ വായനയുമായി GVHSS താമരശ്ശേ�രി

ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിടെF സ്ഥാപ�നായ പി. എൻ പണിക്കരുടെ� Zരമദിനമായ ജൂൺ 19 
താമരശ്ശേ�രി സ്കൂAിടെല വിദ്യാർഥി�ളും അധ്യാപ�രും സമ്പൂർണ്ണ വായനാദിനമായ് ആZരിച്ചു. 
ഒരു ദിവസം ഒരു പുസ്ത�ം എന്ന മുദ്രാവാ�്യവുമായി അധ്യാപ�രും വിദ്യാർത്ഥി�ളും 
ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പുസ്ത�ങ്ങൾ വായിച്ചു. വായനക്കൂട്ടം മലയാAശ്ശേവദിയുടെ�യും വിദ്യാരംഗം 
�ലാസാഹിത്യ ശ്ശേവദിയുടെ�യും ആഭിമുഖ്യത്തില് സാദരം-19 വായനാദിന പ്രശ്ശേത്യ� പരിപാ�ി 
ന�ന്നു. എഴുത്തു�ാരുടെ� Zിത്രവും വിവരണവും ഉൾടെപ്പട്ട Zാർട്ട് പ്രദർശനവും മല്സരവും 
ഇശ്ശേതാടെ�ാപ്പം ന�ന്നു. ഒന്നാം സ്ഥാനം ശ്ശേന�ിയ ക്ലാസ്സിന് വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാ�ന ശ്ശേവദിയില് 
സമ്മാനം നല്കി.

ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ്    ജി.വി.എച്ച് എസ് എസ്  താമരശ്ശേ�രി                                                                   
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ക+ി9

രോത്രി...

+ിൻസി എടോട്ട്

രാത്രി...

സുന്ദര സുരഭിലയാം രാത്രി.. 
നിശാഗന്ധിതൻ 

സുഗന്ധപൂരിതമാം രാത്രി..

സ്വപ്നങ്ങളുടെ� താഴ് വാരമാം രാത്രി..

 നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളും 
ഇഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളും 

ഇണശ്ശേZരുന്ന രാത്രി... 

ഈ യാമം.. 

അവസാനമില്ലാത്ത യാമം..

പ�ലിടെF ചൂശ്ശേ�ല്ക്കാൻ... 

ആവതില്ല മർത്യന്.. 
രാത്രിയുടെ� ശീതAിമ സുഖ�രം..
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ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ് 2019-21 ബാച്ച്

ലിറ്റില് കൈ�റ്റ്സ് 2018-20 ബാച്ച്
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