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സെനന്ദേശയ

മപമാതുവഡിദദമാഭദമാസനമഖല വഡിവര സമാനങ്കേതഡിക വഡിനഡിമയ രസംഗതന്റ് 
അത്ഭുതമാവഹമമായ പുനരമാഗതഡി കകവരഡിചഡിരഡിക്കുന. ഈ നനടസം 
നമ്മുമടെ സന്റ്കൂളസം നനടെഡിയഡിരഡിക്കുന. പമാഠപുസ്തകങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തുള
വഡിവരങ്ങള് കുടഡികള്ക്കു മുനഡില് ശമാവദ-ദൃശദരസംഗങ്ങളമായഡി 
അവതരഡിക്കമപ്പെടുന. 
                              കുടഡികളമടെ മഎ. ടെഡി. കൂടമായ്മയമായ 
ലഡിറ്റഡില്കകറ്റന്റ്സഡിമനറ ആഭഡിമുഖദതഡില് തയമാറമാക്കഡിയ ഡഡിജഡിറ്റല്
മമാഗസസീന അവരുമടെ സര്ഗ്ഗവമാസനയസം സമാനങ്കേതഡിക 
പരഡിജമാനവസം പരഡിനപമാഷഡിക്കുവമാന സഹമായകമമാണന്റ്. ഈ 
മമാസഡിക നമ്മുമടെ സന്റ്കൂളഡിനന്റ് ഒരു മുതല്ക്കൂടമാവമട എനന്റ് 
ആശസംസഡിക്കുന.
                            മഹഡന്റ്മഡിസന്റ്ട്രസന്റ്
                               ശമാന്തകുമമാരഡി എന
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മനനോമ്പരയ

                       

   
  

ഒരു  തമാഴ്വരയഡില്  ഇടെഡിയസം മഴയസം ഉളള ഒരു ദഡിവസതഡിലമാണന്റ് 

മസീന എന മപണ്കുടഡിയമടെ ജനനസം. ജനഡിചനമാള് തമന 
മസീനമയ അവളമടെ പഡിതമാവന്റ് മപണ്കുടഡിയമാമണന നപരഡില് 

ഉനപകഡിച്ചുനപ്പെമായഡി. അവളമടെ ഒമാനരമാ പഡിറനമാളഡിനസം മസീന 

അച്ഛമന പ്രതസീകഡിചഡിരുന. എനമാല് അയമാള് വനഡില. 
മചെറുപ്പെതഡില് തമന ഓനരമാനരമാ കമാരണങ്ങളമാല് 

മനമാമ്പരപ്പൂവമായഡി  തസീര്ന മസീന അഞമാസം കമാസഡില് നചെര്ന.
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എലമാ കുടഡികളസം പുതന വസ്ത്രങ്ങളസം കുടെയസം ബമാഗസം        
ധരഡിച്ചു വനനപ്പെമാള് മസീന മമാതസം പഴകഡിയ വസ്ത്രങ്ങളസം മറസം ധരഡിച്ചു
മകമാണ്ടു വന. മസീനമയ കമാസഡിമല കുടഡികമളലമാസം കളഡിയമാക്കഡി.

എനമാല് ആ വഡിഷമസം മസീന പുറത്തു കമാടഡിയഡില. അവള് മറ   ഞ

നഡിന കര ഞ. അവള്ക്കറഡിയമാമമായഡിരുന തമന അവസ

എന്തമാമണനന്റ്. മസീന വളര്ന. നമലമാരു ഉനദദമാഗ

പദവഡിയഡിമലതഡി. അവളമടെ തളര്ചയഡില് കകതമാങ്ങമായസം
ഉയര്ചയഡില്  അഭഡിമമാനസം മകമാണ്ടുസം അവളമടെ അമ്മ അവമള

നനമാക്കഡി നഡിന.മസീന അധധമാനഡിച്ചു. അധധമാനതഡിലൂമടെ അവള് ഒരു

കലകന്റ്ടെറമായഡി മമാറഡി. ഒരഡിക്കല് ഒരമാള്  അവമള നതടെഡി

വന.അമതമാരു മധദവയസന്റ്കനമായഡിരുന. ആ മധദവയസന്റ്കന

ആരമാമണന അവള്ക്കറഡിയഡിലമായഡിരുന. എനമാല്
മധദവയസന്റ്കന മനസഡിലമാക്കഡി മസീന എന കലകന്റ്ടെര് തനഡിക്കുസം

തമന ഭമാരദയസം പഡിറന മകളമാമണനന്റ്. അയമാള് മസീനമയ

അവളമടെ അമ്മയഡില് നഡിനസം നവര്പഡിരഡിക്കമാന നനമാക്കഡി.
എനമാല് അതു നടെനഡില. കലകന്റ്ടെര് പദവഡിയഡില് നഡിന ഉയര്ന

സമാനങ്ങളഡിനലക്കന്റ് അവള് വളര്ന. എനഡിടസം മസീനയമടെ
അച്ഛന അവമള അമ്മയഡില് നഡിന നവര്പഡിരഡിക്കനളള ശമസം
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തുടെര്ന. പതഡിമയ പതഡിമയ അവള് അമ്മയഡില് നഡിന

നവര്പഡിരഡിയനതമായഡി അഭഡിനയഡിച്ചു. അഭഡിനയസം അമ്മ

മനസഡിലമാക്കഡി. എനമാല് അവള് അച്ഛമനയസം    നസ്നേഹഡിചഡിരുന.
അവള് രണ്ടു നപരഡില് നഡിനസം അകലമാമത അടുത്തു

മകമാനണ്ടേയഡിരുന. മകളമടെ നപരഡിലുള ഒനര വ ഴക്കുസം മമാതമാ

പഡിതമാക്കളഡില് നഡിനസം അനഭവഡിച്ചു. അവള് വസീണ്ടുസം ഒരു

മനമാമ്പരതഡിമന നഡിറകുടെമമായഡി തസീര്ന. എനമാല് അവള്

തളര്നഡില. പകരസം ഉയര്ന മകമാനണ്ടേയഡിരുന. അവളമടെ

ഉയര്ചയഡില് മമാതമാപഡിതമാക്കള് സനന്ത ഷഡിച്ചു. അവളമടെ
നപരഡിലുള വമാക്കു തര്ക്കങ്ങള് മമാതമാപഡിതമാക്കള്

അവസമാനഡിപ്പെഡിച്ചു. മനമാമ്പരപ്പൂവമായ മസീനയമടെ ചുണ്ടേഡില്

മന്ദഹമാസസം വഡിടെര്ന. പഡിനസീടുള കമാലസം അവള് സനന്തമാഷമമായഡി

ജസീവഡിച്ചു. മനമാമ്പരപ്പൂവമായ അവള് മന്ദഹമാസതഡിമന

പ്രതസീകമമായഡി തസീര്ന.  
                                                                        
ആരനനോനദവജ
                                                      
കനോസച 9
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നകേരളമത കുലുക്കറിയ മെഹനോ പ്രളയയ

ജസീവമന ജസീവനമാസം നകരളനമാടെഡിമന
ഒമാര്ക്കുക മര്തദമാ ഇനസീ
ദഡിനങ്ങള്. 

മലമവളപമാചഡിലമാല് ഒഴുകുന നകരളസം.
ജസീവനനവണ്ടേഡി തുടെഡിക്കുവസീ നമാളകള്
പമാര്പ്പെഡിടെമഡിലമാമത ഭകണമഡിലമാമത ദുരഡിതതഡിലമാണ്ടു കഡിടെക്കുമസീ 
ജസീവനസം ജസീവമന രകക്കമായന്റ് കടെലഡിമന മക്കളസം നമാവഡികനസനയസം
ഒനഡിച്ചു നഡിന നപമായന്റ്.
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ദുരഡിതമമാസം പമാതകള് തമാണ്ടുന മര്തദ നസീ
ഒമാര്ക്കുക എനസം നസീ നകരളമത 
ജസീവഡിത രകക്കമായന്റ് പമായന മര്ത ദന ജസീവമന രകനപമാല് 
കദമാസംപുകളസം 
ഹഡിന്ദുവസം   കഡിസ്തുവസം ഇസമാസം മതക്കമാരുസം ഒനഡിച്ചു നഡിന മസീ 
മലമവളപമാചഡിലഡില് 
നസ്നേഹ ബന്ധങ്ങളഡിന്നൂടഡി ഉറപ്പെഡിക്കമാന കമാരണമമായഡി ഇനസീ 
പ്രളയസം. 
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ഇനഡി ഒമാനരമാ ജന്മവസം പ്രകദതഡിമയന അമ്മനയമാടെന്റ് ഇതരസം ക്രൂരത 
കമാടമാതഡിരഡിക്കുക. 
ജസീവഡിക്കൂ മര്തദമാ നസീ ജസീവഡിക്കുക മപമാഴഡിയന പുഷ്പമമാണസീ ജസീവഡിതസം

എമനങ്കേഡിലുസം നമാസം മനണമാടു നചെരുസം.

                                                 
മെനോളവറികേ വറിനനനോദന്റ്

                                                 
കനോസന്റ് 9
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        സ്ക്കൂള ഗനോലററി
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സുന്ദേരറിയയ രനോക്ഷസെനയ            

ഒരഡിടെതന്റ് ഒരു വസീടഡില് ഒരച്ഛനസം
മൂനന്റ് മപണ്മക്കളസം തമാമസഡിചഡിരുന.  ഏറ്റവസം ഇളയ മകള് 
ബുദഡിമതഡിയസം സുന്ദരഡിയമമായഡിരുന.അവര് വളമര 
ധനഡികരമായഡിരുന.
ഒരു ദഡിവസസം അവമര  മഞടഡിക്കുന വമാര്തയമമായഡി 
കപ്പെല് നമദമാവഡികള് വന. കപ്പെല് തകര്ന എനതമായഡിരുന 
ആ വഡിവരസം . സങ്കേടെസം തമാങ്ങമാനമാവമാമത ധനഡികനമായ അയമാള്  
വരമാന്തയഡില് ഇരുന. ഇളയ മകള്   വഡിവരമറഡിഞന്റ് അച്ഛമന
ആശ ധസഡിപ്പെഡിക്കമാനമായഡി അരഡികഡില് എതഡി.  മകളമടെ 
ആത്മവഡിശധമാസതഡില് അച്ഛന കടെല് തസീരനതക്കന്റ് നപമായഡി. 
അവഡിമടെ  മചെനനപ്പെമാള് അയമാളമടെ മനഞന്റ് തകര്നഡിരുന. 

ധനഡികനമായ അയമാള് തഡിരഡിമക വസീടഡില് വന. കുറച്ചു 
ദഡിവസങ്ങള്ക്കന്റ് നശഷസം ഒരു സനന്തമാഷ
വമാര്തയമമായഡി മതമാഴഡിലമാളഡികള്  അനദ്ദേഹതഡിമനറ  വസീടഡില് 
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വന.ആ സനന്തമാഷവമാര്ത ഒരു കപ്പെല്
തഡിരഡിമക വന എനതമായഡിരുന. അതന്റ് അനദ്ദേഹതഡിമനറ 
മനസഡിമന വളമരയധഡികസം സനന്തമാഷവമാനമാക്കഡി.  ഈ 
വഡിവരമറഡിഞന്റ് മൂനന്റ് മപണ്മക്കനളയസം അച്ഛന അരഡികഡിനലക്കന്റ് 
വഡിളഡിച്ചു. എനഡിടന്റ് അവര്ക്കന്റ് ഒമാനരമാരുതര്ക്കുസം നവണ്ടേതന്റ് 
എമന്തലമാമമനന്റ് നചെമാദഡിച്ചു. മൂതമകള് ആഭരണങ്ങള് 
നവണമമനസം രണ്ടേമാമമത മകള് വസ്ത്രങ്ങള് നവണമമനസം 
പറഞ.
മൂനമാമമത മകനളമാടെന്റ് അച്ഛന നചെമാദഡിച്ചു  എന്തമാണന്റ് 
നവണ്ടേമതനന്റ് . എനമാല് മകള് പറഞ അച്ഛന 
സുരകഡിതനമായഡി വസീടഡില് എതണസം എന പറഞ .
മകളമടെ ഈ വമാക്കു നകടന്റ് അച്ഛനന്റ് അഭഡിമമാനസം നതമാനഡി.
എനമാലുസം നഡിനമക്കന്തമാണന്റ് നവണ്ടേമതനന്റ് പറയ. എനഡിക്കന്റ് ഒരു 
ചുവന നറമാസമാപ്പൂവന്റ് നവണസം. ശരഡി നമമാമള നഡിനക്കന്റ് നവണ്ടേഡി 
ഞമാനഡിതന്റ് തസീര്ചയമായസം മകമാണ്ടുവരുസം. വസീടഡില് നഡിനന്റ് അയമാള് 
പുറമപ്പെട. അവഡിമടെ എതഡിയനപ്പെമാള് കപ്പെലഡിമല സമാധനങ്ങള് 
എലമാസം എടുതന്റ് അവര് സലസം വഡിടഡിരുന. ദുദുഃഖസം 
തമാങ്ങമാനമാവമാമത അനദ്ദേഹസം അവഡിമടെ നഡിനസം നപമായഡി. എനന്തമാ 
ചെഡിന്തഡിച്ചു നടെന അയമാള്ക്കന്റ് വഴഡി മതറ്റഡിനപ്പെമായഡി. ആ സമയതന്റ് 
മഞമഴ മപയ്യുകയമായഡിരുന. മഞന്റ് കമാരണസം കുതഡിരയന്റ്  നടെക്കമാന
പറ്റഡിലമായഡിരുന. അനദ്ദേഹസം അതഡിമന ഒരു മരതഡില് മകടഡി. 
എവഡിമടെ നഡിനനമാ ഒരു പ്രകമാശസം അയമാള് കണ്ടു. അനദ്ദേഹസം 
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അതഡിമന ലകക്ഷൃമഡിടന്റ് നടെന. അവഡിമടെ മചെനനപ്പെമാള് അയമാള് 
ഒരു വലഡിയ മകമാടമാരതഡിമനറ അടുമതതഡി. ആ മകമാടമാരസം 
കമാണമാന നല ഭസംഗഡിയമായഡിരുന. അവഡിമടെ മചെനനപ്പെമാള് 
അവഡിമടെ ആരുമഡിലമായഡിരുന. അനദ്ദേഹസം ഒരു ദഡിവസസം അവഡിമടെ 
തങ്ങഡി. തഡിരഡിച്ചു മടെങ്ങമാന ഇറങ്ങഡിയനപ്പെമാള് വലഡിയ ഒരു 
നറമാസമാപ്പൂനന്തമാടസം അനദ്ദേഹതഡിമനറ ശദയഡില് മപട.
അതഡില് നഡിനസം ഒരു നറമാസമാപ്പൂ ബബ്യൂടഡിക്കുനവണ്ടേഡി പറഡിക്കമാന 
തസീരുമമാനഡിച്ചു. ഒരു നറമാസമാപ്പൂ പറഡിചനപ്പെമാള് ഒരു ഭസീകര 
ശബന്റ്ദനതമാമടെ മകമാടമാരതഡില് നഡിനസം ഒരു രമാകസന ഇറങ്ങഡി 
വന. നസീ ആരുമടെ അനവമാദനതമാമടെയമാണന്റ് എമനറ നറമാസമാപ്പൂ 
പറഡിചതന്റ്? 

അങ്ങന്റ് എനനമാടെന്റ് കമഡിക്കണസം. ഞമാന എമനറ മൂനന്റ് മക്കളഡില്

ഒരമാള്ക്കു നവണ്ടേഡിയമാണന്റ് നറമാസമാപ്പൂ പറഡിചതന്റ്. 
രമാകസനന്റ് അയമാനളമാടെന്റ് ദയവന്റ് നതമാനഡി. നറമാസമാപ്പൂ പറഡിചതഡില് 
നദഷദമപ്പെടെമാഞതഡില് അനദ്ദേഹതഡിനന്റ് അത്ഭുതസം നതമാനഡി. 

അയമാള് മക്കളഡില്
ഏറ്റവസം ഇളയ മകമള രമാകസനന്റ് നല്കമാന തസീരുമമാനഡിച്ചു. 
രമാകസമനറ ദയവസം നസ്നേഹവസം മകമാണ്ടേമാണന്റ് മകമള അനദ്ദേഹസം 
നല്കമാന തസീരുമമാനഡിചതന്റ്. മകള്ക്കന്റ് ആദദസം സമ്മതമലമായഡിരുന. 

പഡിനസീടെന്റ് അച്ഛമനറ വമാക്കന്റ് അവള് പമാലഡിച്ചു.  രമാകസമനറ 
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മകമാടമാരതഡിനലക്കന്റ് അവള് ഒരു കുതഡിരയമടെ പുറത്തുകയറഡി 
നപമായഡി. 
അല്പ്പെസമയതഡിന നശ ഷസം അവള് മകമാടമാരതഡിമലതഡി. 
അവമള കണ്ടേനപ്പെമാള് രമാകസനന്റ് ദയവന്റ് നതമാനഡി. അവള് 
രമാകസമനറ അടുനതക്കന്റ് മചെന. അവള് അടുനതക്കു 
മചെനതുസം രമാകസന ഒരു രമാജകുമമാരനമായഡിമമാറഡി. അവള്ക്കന്റ് 
അത്ഭുതമമായഡി. ഒരു സധപ്നമമാമണനന്റ് അവള്ക്കന്റ് നതമാനഡി. 
എനമാല് അതന്റ് സതദമമായഡിരുന. 

രമാകസനന്റ് ഒരു ശമാപസം കഡിടഡിയതമായഡിരുന. രമാജകുമമാരന 
ബബ്യൂടഡിമയ വഡിവമാഹസം 
കഴഡിച്ചു. നടെനമതലമാസം അവള് അച്ഛനനമാടെന്റ് പറഞ. അയമാള്ക്കന്റ് 
സനന്തമാഷമമായഡി. അവര് സനന്തമാഷമമായഡി 

കഴഡിഞ.! 

അപര്ണ

  കനോസന്റ്9
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പ്രസെയഗയ

                  

             ബഹുമമാനമപ്പെട പ്രഥമഅധദമാപഡിക ശമാന്തകുമമാരഡി ടെസീചര്,
മറ പ്രഡിയ അദദമാപകമര പ്രഡിയ വഡിദദമാര്ഥഡി സുഹൃത്തുക്കമള  
എലമാവര്ക്കുസം എമന വഡിനസീതമമായ
നമസന്റ്കമാരസം.

                         ഇനന്റ് നമ്മുമടെ പ്രഡിയ അദദമാപകനമായ 
ഷമാജഡി സമാറഡിമന ജന്മദഡിനമമാണന്റ്. സമാര് നനമ്മമാമടെമാപ്പെസം ഈ 
സന്റ്കൂളഡില് പ്രവര്തഡിച്ചുമകമാണ്ടേഡിരഡിക്കുന. 

                                        ഈ സന്റ്കൂളഡിമല ഏമതമാരു 
കമാരദതഡിലുസം അനദ്ദേഹതഡിമനറ പ്രവര്തനസം വളമര വലുതമാണന്റ്. 
ഈ സകൂളഡിമല കുടഡികളമടെ മനസഡിനളഡില് വളമര വലഡിയ 
സമാനമുണ്ടേന്റ്. സമാര്  ഞങ്ങനളമാടെന്റ് ഒരു അദദമാപകനമായഡിടല ഒരു 
സുഹൃതമായഡിടമാണന്റ് മപരുമമാറുനതന്റ്.
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                   ഞങ്ങളമടെ പ്രഡിയ അദദമാപകനമായ ഷമാജഡി 
സമാറഡിമനറ പഡിറനമാള് ദഡിനതഡില് ഞങ്ങള് തരുന സമ്മമാനസം ഈ
മചെറഡിയ വമാക്കുകളഡില് ഒതുക്കുന. ഇതയസം പറഞ മകമാണ്ടേന്റ് 
എമനറവമാക്കുകള് നഡിര്ത്തുന .
                                                                                                
                                             നന്ദഡി, 
                                                    നമസന്റ്കമാരസം 

യദുന് വറിനനനോജന്റ്

കനോസന്റ്9
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 ഉപനനനോസെയ

      

വഡിഷയസം-പരഡിസഡിതഡി സസംരകണസം

 

നസ്നേഹമുള ചെങ്ങമാതഡിമമാമര,

    നമ്മുമടെ ചുറപമാടുകള് ശദഡിച്ചു നനമാക്കൂ. എമന്തലമാസം വദതദസ്ത

കമാഴ്ചകളമാണന്റ്  കമാണുനതന്റ്.പരഡിസഡിതഡിമയ  സസംരകഡിക്കണമമനന്റ്

ഒരു നബമാധവസം ഈ കമാലമത മനഷദ ക്കന്റ് ഇല൪ .  പരഡിസഡിതഡിമയ
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ന ശഡിപ്പെഡിക്കുനതന്റ്  ദൂഷദമമാണന്റ്.  പ്രകൃതഡിയമായ  അമ്മ  ഇമതലമാസം

സഹഡിച്ചു നഡിന. ഇനഡി സഹഡിച്ചു നഡില്ക്കുകയഡില. മരങ്ങള്

മവടഡിക്കളഞമാല്  എമന്തലമാമമാണന്റ്  സസംഭവഡിക്കുനതന്റ്?
പ്രകൃതഡിനമ്മമള  ഒനസം  മചെയ്യുനഡില.  കമാടഡില്  തമാമസഡിക്കുന

 ജനങ്ങള്  പ്രകൃതഡിമയ  നസ്നേഹഡിക്കുന.  അതുനപമാമല  തമന

പ്രകൃതഡിമയ  നമ്മളസം  നസ്നേഹഡിക്കണസം.  പ്രകൃതഡിയഡിമല  മരങ്ങളസം

എലമാസം  നശഡിപ്പെഡിചമാല്  പ്രകൃതഡിക്കന്റ്  നമാ ശനഷ്ടങ്ങള്  സസംഭവഡിക്കുസം.
പ്രകൃതഡിയഡിമല മരങ്ങളസം മറസം നശഡിപ്പെഡിക്കമാതഡിരുനമാല് പ്രകൃതഡിമയ
കമാണമാന എമന്തമാരു ഭസംഗഡിയമായഡിരഡിക്കുസം. മരസം ഒരു വരമമാമണനന്റ്

പറയകയള്ളൂ  അലമാമത  നമ്മള്  നശഡിപ്പെഡിക്കമാതഡിരഡിക്കഡില.  ഈ
പ്രകൃതഡി   ഇലമായഡിരുമനങ്കേഡില്  നമ്മളഡില.  പരഡിസഡിതഡിമയ

സസംരകഡിക്കണസം  എന  നബമാധസം  ഉണ്ടേമാകണസം.  അതന്റ്  ഈ

കമാലമത മന ഷദര്ക്കഡില.  എത ക്രൂരമമായമാണന്റ്  നമാസം  പ്രകൃതഡിമയ

ഉപദ്രവഡിക്കുനതന്റ്.  പ്രകൃതഡി  നമ്മമള  ഒനസം  മചെയഡില.  എനമാല്

നമാസം  അതഡിമന  നശഡിപ്പെഡിച്ചുമകമാണ്ടേഡിരഡിക്കുകയമാണന്റ്.  ഇനഡി  വരുസം

തലമുറയസം  ഇങ്ങമന  തമന  മചെയ്തുമകമാണ്ടേഡിരഡിക്കുസം  .  അങ്ങമന

മചെയമാല്  നമ്മള്ക്കമാണന്റ്  നദമാഷകരസം.  നമ്മളസം  മചെയ്യരുതന്റ്  വരുസം

തലമുറയസം  മചെയ്യരുതന്റ്.  എത  പറഞമാലുസം  മനഷദര്  നകള്ക്കഡില.
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പറയകമമാതസം  മചെയ്യമാസം  അലമാമത  അവര്  നകള്ക്കഡില.  ഇവമര

നമ്മള്  എന്തു  പറഞമാണന്റ്  മനസഡിലമാനക്കണ്ടേതന്റ്.  ഇവര്ക്കന്റ്

തക്കതമായ  ശഡിക  നല്കണസം  .  എന്തു   കമാരണസം  മകമാണ്ടേമാണന്റ്

ഇവര് ഇങ്ങമന പ്രകൃതഡിമയ ക്രൂരമമായഡി ഉപദ്രവഡിക്കുനതന്റ്.
പ്രകൃതഡിനയമാടു നമ്മള് മചെയ്യുന ക്രൂരതയമാണന്റ് പമാസഡികന്റ്. പമാസഡിക്കന്റ്

നദമാഷകരമമാണന്റ്  .  നമ്മള് ഉനപകഡിനച മതഡിയമാകൂ .  പമാസഡികന്റ് ഒരു

അപകടെകമാരഡിയമാണന്റ്  .  പമാസഡികന്റ്  മണഡിനലക്കഡിടുനമ്പമാഴുസം  ,
കതഡിക്കുനമ്പമാഴുസം  നദമാഷകരമമാണന്റ്.  നപപ്പെര് മണഡിനന്റ്  നദമാഷകരമല.
നപപ്പെര്  മകമാണ്ടുള  സമാധനങ്ങനള  ഉപനയമാഗഡിക്കമാവൂ  .  പമാസഡികന്റ്

കമാരണസം എമന്തലമാസം  നരമാഗങ്ങളമാണന്റ്  നമ്മള്ക്കന്റ് ഉണ്ടേമാകുനതന്റ്  .
പമാസഡികന്റ്  പ്രകൃതഡിയഡില്  കതഡിക്കുനമ്പമാള്  അന്തരസീകതഡിനന്റ്
നമാശകരമമാകുന.  എത  വലഡിയ  വഡില  നല്കഡിയമാലുസം  അതന്റ്

തഡിരഡിമചടുക്കമാന  നമ്മള്ക്കന്റ്  കഴഡിയഡില.  പ്രകൃതഡി  സസംരകഡിക്കൂ
നസ്നേഹഡിക്കൂ  പ്രകൃതഡിയഡിനലക്കഡിറങ്ങൂ  പരഡിപമാലഡിക്കൂ  നഡിരസീകഡിക്കൂ
ഇതയസം എഴുതഡിമകമാണ്ടേന്റ് ഞമാന എമനറ എഴുതന്റ് ചുരുക്കുന.

നസനോണജ രനോജച
കനോസച9
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സ്ക്കൂള ഒരു നനര്ക്കനോഴ
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      മെഴ

    

മഴ മഴ മഴ മഴ നല മഴ 
      മഴ മഴ മഴ മഴ കു ഞ മഴ 
        മഴ മഴ മഴ മഴ വലദ മഴ
          മഴനയമാമടെമാപ്പെസം മഴവഡിലന്റ്
            ഏഴു നഡിറതഡില് മഴവഡിലന്റ്
           പുഞഡിരഡി തൂകഡി മതളഡിമമാനസം
                  ചെമാഞമാടുന സസദങ്ങള്! 

                                            ആതറിര ആര് നനോയര്

                                                        കനോസന്റ്9
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സെ൪ബതന്റ് ഷമെമീ൪

  

ഒരു  മനനമാഹരമമായ  ഗമാമസം.   അവഡി     മടെഒരു

ചെമായക്കടെയണ്ടേമായഡിരുന.  അയമാളമാണന്റ്  ഷമസീ൪.  അയമാള്

പമാവമപ്പെടവനമായഡിരുന.  അയമാള്  എലമാ  ദഡിവസവസം

പതഡിമനമാനന്റ്  മണഡിയമാകുനമ്പമാള്  കടെയഡിമലത്തുമമായഡിരുന.
ജനങ്ങള്  എലമാവരുസം  ചെമായക്കുടെഡിക്കമാന  ഷമസീറഡിമന  കടെയഡില്

വരുമമായഡിരുന. ഷമസീറഡിമന ചെമായയന്റ്  നല സധമാദമാണന്റ്.അയമാളമടെ

കടെയഡില്  ഒരു  നവലക്കമാരനണ്ടേമായഡിരുന.   അയമാളമാണന്റ്

ജജ.എചച.എസച.എസച തുമ്പമണ് നനനോര്തച                                                          29



                                                                                                                                             ഉദയയ

ശങ്കേര്.ഷമസീര് എനപ്പെമാ ഴുസം ശങ്കേറഡിമന അടെഡിക്കുമമായഡിരുന.  പമാവസം

ശങ്കേര്  ആ  അടെഡി  നഡിന  മകമാള്ളുമമായഡിരുന.  എനമാല്

എനപ്പെമാനഴമാ ശങ്കേറഡിനന്റ്  ഷമസീറഡിനനമാടെന്റ് നദഷദസം നതമാനഡി. ശങ്കേര് നജമാലഡി

ഉനപകഡിച്ചു നപമായഡി. ആ നഡിമഡിഷസം മുതല് ശങ്കേറഡിമന വഡില ഷമസീര്

മനസഡിലമാക്കഡി.  പഡിനസീടെമാമരയസം  ഷമസീര്  ഉപദ്രവഡിചഡിടഡില.
അയമാള് എലമാവനരമാടുസം നസ്നേഹനതമാമടെ മപരുമമാറഡി.

                                                           ബറിന്സെറി നയനോഹനനോന്

                                             
കനോസന്റ്9
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            വരക്കനോഴ......

                        നവമെറി സെനോബ

                           കനോസന്റ്9
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ബനോലനതറിമന ആനവശയ
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    അമ

             ജസീവനമാമണമനറ അമ്മ

               നസ്നേഹമുള അമ്മ 

              മഎശധരദമമമനറ അമ്മ

               അമ്മയന്റ്  എമനറ ഉമ്മ

                                     ദറിവനനോദനോസെന്റ്

                                       
കനോസന്റ്9
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ഉപനനനോസെയ

       യവതതയ നനരറിടുന മവല്ലുവറിളറികേള

      നമാമളയമടെ വമാഗമാനങ്ങളമാണന്റ് ഒമാനരമാ യവമാക്കളസം. നമാമള ഈ 
നലമാകതഡിമന കമാലചെകസം തഡിരഡിക്കുനതുസം ഇവരമാണന്റ്. എനമാല്  
ഇനമത യവതലമുറകള് മദദതഡിനസം മയക്കുമരുനഡിനസം 
അതുനപമാമലതമന ഇനര്മനറ്റഡിമനയസം പഡിറമക ഒമാടുകയമാണന്റ്. 
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                  എടുതന്റ് പറനയണ്ടേതന്റ്  മമമാകബല് നഫമാണഡിമന 
അമഡിത ഉപനയമാഗമമാണന്റ്.ഇനന്റ് മമമാകബല് നഫമാണ്  ഒരു 
ഉപകരണസം മമാതമല നമ്മുമടെ ശരസീരതഡിമന 
ഭമാഗമമായഡിരഡിക്കുകയമാണന്റ്. നമാസം ഒമാര്ക്കണസം നഫമാണഡിമനറ പഡിറമക 
നപമായഡി എത യവമാക്കളമാണന്റ് ഇനന്റ് ഒമാനരമാ കുരുക്കഡിലുസം മചെന 
ചെമാടുനതന്റ് .     നഫമാണ് ഉപനയമാഗഡിക്കണ്ടേ എനല പറയനതന്റ്. ഒരു 
പരുധഡി  വമര മമാതനമ ഉപനയമാഗഡിക്കമാവൂ എനമാണന്റ്.
          
                    ഒരു മകമാച്ചുകുടഡിമയ എടുത്തുനനമാക്കഡിയമാല് ആ 
കുടഡിയമടെ കകയഡിലുസം നഫമാണ് ഉണ്ടേമായഡിരഡിക്കുസം. 

വമാഹനനമമാടെഡിക്കുനമ്പമാള് മസല്നഫമാണ് ഉപനയമാഗഡിക്കുനവരുണ്ടേന്റ്. 
ഒമാനരമാ അപകടെങ്ങളഡിനലക്കമാണന്റ് അവര് മചെനമപടുനതന്റ്. 
അനനകമായഡിരസം യവമാക്കളമാണന്റ് മരണമപ്പെടുനതന്റ്.

                    നമാസം ഒമാര്ക്കുക,നമാമളയമടെ വമാഗമാനങ്ങമള ഒമാനരമാ   
യവമാക്കമളയസം വമാര്മതടുനക്കണ്ടേതന്റ് ഈ സമൂഹമമാണന്റ് . 
അതുമകമാണ്ടേന്റ് നമ്മു മടെ സമുഹസം ഒറ്റമക്കടമായഡി നഡിനന്റ് യവമാക്കമള 
നനര്പമാതയഡില്  മകമാമണ്ടേതഡിക്കുവമാന ശമഡിക്കുക.

  നസ്നേഹ എബ്രഹനോയ

കനോസന്റ്9
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  മെഴ 

മമാനസം നഡിറമയ മഴ വന. 
മഴ കമാണമാന തവള വന
മുറ്റസം നഡിറമയ മചെളഡിമവളളസം
മചെളഡിമവളളതഡില് കളഡിവളളസം

കളഡിവളളതഡില് ഉറുമ്പുകള്
നതമാണഡിക്കമാരന പുല്ചമാടെഡി
കുഞ മനസഡില് കളഡിവളളസം

അതുല ചന്ദ്രന്

കനോസന്റ്9
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പ്രകൃതറി
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നസ്നേഹയ
ഒരു അമ്മയസം മൂനന്റ് മക്കളസം ഉണ്ടേമായഡിരുന

മകനന്റ് വഡിനദശതന്റ് ആയഡിരുന നജമാലഡി.
ആ അമ്മയമടെ കൂമടെ രണ്ടേന്റ് മപണ്മക്കള്നമാടഡിലമായഡിരുന.

ആ മകന കുടുസംബമമായഡിടന്റ് വഡിനദശതന്റ്തമാമസഡിക്കുകയമായഡിരുന.
ആ മകനന്റ് നമാടഡില് അമ്മയസം സനഹമാദരഡിമമാരുസം ഉമണ്ടേനന്റ് 
ഒമാര്തഡിരുനഡില.
പനക മകന  അയക്കുന കതമാമണനന്റ് പറഞ മകമാണ്ടേന്റ് 

എനസം ഒരുകതന്റ്  മക ള് വമായഡിച്ചുനകള്പ്പെഡിക്കുമമായഡിരുന.
മകന കതന്റ് അയഡിക്കുനഡിലനന്റ് അറഡിഞമാല്
അമ്മ ചെങ്കേന്റ് മപമാടഡി മരഡിക്കുമമായഡിരുന.
പണ്ടേന്റ് മുതല് തമന ആ മകമന അമ്മ വഡിളഡിചഡിരുനതന്റ് 

നമമാനമയനമാണന്റ്.
അമ്മമയ മകന വഡിളഡിചഡിരുനതന്റ് ഗഗൗരഡിക്കുടഡിയമ്മമയനമാണന്റ് 
പനക ഇനപ്പെമാള്
ആ മകനന്റ് അമ്മ നമമാന എനന്റ് വഡിളഡിക്കുനതന്റ്
നപമാലുസം ഇഷ്ടമലതമായഡിരഡിക്കുന.
ആ മകമന നമാവഡില് നഡിനന്റ് ഗഗൗരഡിക്കുടഡിയനമ്മമയനന്റ് ഒരു വഡിളഡി 

നകള്ക്കമാന ആ അമ്മ കമാനതമാര്തന്റ് ഇരഡിക്കുകയമാണന്റ്. 
കൂടകമാരുമടെ മുനഡില് മവചന്റ് അമ്മ നമമാന എന വഡിളഡിക്കുനതുസം 
അമ്മയന്റ്  വയസമായഡി
കൂടകമാരുമടെമുനഡില് പരഡിജയമപ്പെടുതഡിയമാല് 
തനഡിമക്കമാരു അപമമാനമമാകുമമനമാണന്റ് 
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നമമാനവഡിമനഅമ്മമയയസംസനഹമാദരഡികമളയസംമറനന്റ്  കുടുസംബവസം, 
കൂടകമാരുമമായഡിരുന അനദ്ദേഹതഡിമന ജസീവഡിതസം.
അങ്ങമനയഡിരഡിമക്ക ഒരഡിക്കല് കൂടകമാ ക്കുസം തനഡിക്കുസം നവണ്ടേഡി ൪

നമമാന കമ്പഡിനഡിയഡില് തടഡിപ്പെന്റ് നടെതഡി. കുറച്ചു ദഡിവസങ്ങള്ക്കന്റ് നശഷസം 
കമ്പഡിനഡി 
മമാനനജ  ഇതന്റ് പഡിടെഡിച്ചു൪ .
നമമാനവഡിമന നജമാലഡിയഡില് നഡിനന്റ് പുറതമാക്കുകയസം 

കുടുസംബജസീവഡിതതഡില് നഡിനസം പുറതമാക്കഡി. കളനമമായഡിടള കൂടന്റ് 
നവണ്ടേമയനന്റ് കൂടകമാ  പറഞ൪ .
കുറച്ചു ദഡിവസങ്ങള്ക്കു നശഷസം തഡിരഡിമചതഡിയ നമമാന നമാടഡില് 

തഡിരഡിമചതഡി അമ്മയമടെ കമാലുപഡിടെഡിചന്റ് മമാപ്പെന്റ് നചെമാദഡിച്ചു. 
നമമാന ഇനപ്പെമാള് തഡിരഡിചറഡിയന ഏതന്റ് നസ്നേഹനതക്കമാളസം 
വലുതമാണന്റ് അമ്മയമടെ നസ്നേഹസം. മക്കള് മതറ്റന്റ് മചെയമാലുസം അതന്റ് 
ശമഡിക്കമാനസം മറക്കമാനസം അമ്മമമാ ക്കന്റ് കഴഡിയസം ൪
ഇനപ്പെമാള് ഗഗൗരഡിക്കുടഡിയമ്മയമടെ മനസഡില് ഒരു 

വഡിഷമവസം ഇല. സനന്തമാഷമമാണന്റ് ഇനപ്പെമാള് അവരുമടെ 
ജസീവഡിതതഡില്.             

                                                          
ആദര്ശന്റ്

                                                           
കനോസന്റ്9
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                                 കടെങ്കേഥകള്

1. ആനയസം നഡിലയഡില പമാപ്പെമാനസം നഡിലയഡില 

അമ്പമാടെഡിക്കണനന്റ് അ.ടെരനയമാളസം മവളസം

                                          -തവള
ആനയഡിലുണ്ടേന്റ് നചെനയഡിലഡില ഇമയഡിലുണ്ടേന്റ് ഇഷ്ടതഡിലഡില 
രണ്ടേകരമുള ഞമാനമാരന്റ് 

                                           -ആമ
ആനമയക്കമാണമാന മവളഡിചമുണ്ടേന്റ് വഡിളക്കുമകമാളതമാന 
തസീയഡില 

                                           -നടെമാര്ചന്റ്
ഉണ്ടേമാക്കുനവന ഉപനയമാഗഡിക്കുനഡില ഉപനയമാഗഡിക്കുനവന 
അറഡിയനഡില 

                                           -ശവമപ്പെടഡി
എലമാസം തഡിനസം എലമാസം ദഹഡിക്കുസം മവളസം 
കുടെഡിചമാല് ചെത്തുനപമാകുസം 

                                           -തസീ
എമന മതമാടകൂടസം പമക സദദമയടുക്കഡില 

                                        -കമാല്ക്കുനലറ്റര്
ഒരമ്മ നനരസം മവളതമാല് വസീടെഡിന ചുറസം 

ജജ.എചച.എസച.എസച തുമ്പമണ് നനനോര്തച                                                          40



                                                                                                                                             ഉദയയ

ഒമാടെഡിനടെക്കുസം പഡിമന മചെമനമാരു മുക്കഡിലഡിരഡിക്കുസം 

                                 -ചൂലന്റ്
ഒമാടുസം കുതഡിര ചെമാടുസം കുതഡിരമവളസം 
കണ്ടേമാല് നഡില്ക്കുസം കുതഡിര

                                -മചെരുപ്പെന്റ്
  

                                                      
അനനന ശങ്കര്

 കനോസന്റ്9
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            തനോളുകേളക്കന്റ് പറിനറില,,,,
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കേടപനോടന്റ്

                    മമാഗസഡിന രൂപകല്പനയഡില് പങ്കേമാളഡികളമായ
എലമാ  കൂട്ടൂകമാര്ക്കുസം   ഞങ്ങള്ക്കമാവശദമമായ  നഡിര്നദ്ദേശങ്ങളസം
സഹമായങ്ങളസം  തന  അധദമാപകര്ക്കുസം  മഹഡന്റ്മഡിസന്റ്ട്രസഡിനസം
നന്ദഡി.....
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