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ആമുഖയം

ലജറജല് കകറചസച ഐടജ ക്ലബജനന ആഭജമുഖത്യതജല് 2018-19 അധത്യയനെവര്ഷനത

ഡജജജറല്  മറ്റോഗസജന  എന്ന  നൂതനെ  ആശയനത  "ഡൂഡജല്  "എന്ന  റപരജല്

യറ്റോഥറ്റോര്തത്യമറ്റോക്കുകയറ്റോണച  നനെട്ടയയം  ഗവവഃ  കഹെസ്ക്കൂളജനല  വജദത്യറ്റോര്തജകള.

വജദത്യറ്റോര്തജകളുനട  സര്ഗറ്റോത്മക  സൃഷജകനള  പരജറപറ്റോഷജപജക്കുന്നതജനുയം  വളര്ന്നുവരുന്ന

തലമുറകളകച കമമ്പ്യൂട്ടര് രയംഗനത അനെന്ത സറ്റോധത്യതകനള പരജചയനപടുതറ്റോനുയം ഇതജലൂനട

കഴജയയം.  നെമ്മുനട  പൂര്വജകര്  ഗുഹെകളുനട  ചുമരുകളജല്  നെജന്നുയം  തുടങജയ  വരനമറ്റോഴജയനട

യറ്റോത്ര  ഓലകളുയം  കടലറ്റോസയം  കടന്നച  ഡജജജറല്  യഗതജല്  എതജനെജല്ക്കുന്നു.

വജവരവജനെജമയ  സറ്റോറങ്കേതജകവജദത്യയനട  ഉപറയറ്റോഗയം  സറ്റോമൂഹെജകജചീവജതതജനന  സമസ

റമഖലകളജലുയം വത്യറ്റോപജചജരജക്കുന്ന ഈ കറ്റോലഘട്ടതജല് വജദത്യറ്റോര്തജകളുനട ഈ ഡജജജറല്

മറ്റോഗസജന പുതന തലമുറയച പ്രറചറ്റോദനെമറ്റോയജ മറ്റോറനട്ട.അറജവയം ഭറ്റോവനെയയം കകറകറ്റോര്ക്കുന്ന

ഈ  ഡജജജറല്  മറ്റോഗസജന  വജദത്യറ്റോര്തജകളുനട  ശമഫലമറ്റോയജ  നെജങളക്കു  മുനപജല്

എത്തുകയറ്റോണച .

ജജ. എചച.എസച നനെട്ടയയം                                                                                                                  4



Doodle
ഉളടകക

 എനന ബബലലക..............................................................................................................................................6

പനനബടക......................................................................................................................................................7

 ചചഞകറകനക പചകടചകളക........................................................................................................................8

 എനന നബടട..................................................................................................................................................9

നവദനകള..................................................................................................................................................10

 വവനണടകബക മലയബളനബടചനന.....................................................................................................................11

  കബത നചന ദദവക...................................................................................................................................12

കതട.........................................................................................................................................................13

  കണവരമഴ നപയ രബവട.................................................................................................................................16

 വചദലബരതച ജചവചതക.....................................................................................................................................17

കണനവര....................................................................................................................................................19

 മഴ.............................................................................................................................................................20

ഓരമകള...................................................................................................................................................21

ഒബണവസനക.............................................................................................................................................22

 ആത നനബമരക........................................................................................................................................23

 കഥയനട കഥ.............................................................................................................................................24

നകബയട.......................................................................................................................................................26

സസഹദക....................................................................................................................................................27

CHILDHOOD, THE SWEETEST SLICE OF LIFE...............................................................................28
FRIENDS.................................................................................................................................................30
BOOKS....................................................................................................................................................31
LOVELY MOM.......................................................................................................................................32
MY FRIEND............................................................................................................................................33
THE MOON.............................................................................................................................................34
TOP 10 LONGEST RAIL TUNNELS.....................................................................................................38
I WISH TO FLY.......................................................................................................................................39
WATER-FOR THE PRESENT AND THE FUTURE..............................................................................40
RIDDLES.................................................................................................................................................41

ജജ. എചച.എസച നനെട്ടയയം                                                                                                                  5



Doodle
 എനന ബബലലക

മണജനന മണമുളള ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം
മണപയം ചുട്ടുകളജചകറ്റോലയം
കുസൃതജക്കുറുമയം കളജചജരജയയം
കഥകളുയം നമറ്റോട്ടജട്ട ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം

വജണജറലനകറ്റോന്നു പറന്നചീടുവറ്റോന
നവണ്തജങ്കേളകലനയറ്റോനന്നടുതചീ  ടുവറ്റോന
റകണുനെടനന്നറ്റോരറ്റോബറ്റോലത്യകറ്റോലയം
റകളചീഭരജതനമന ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം

പതജരറജയറ്റോനതറ്റോരറ്റോ ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം
പഴമവജളങ്ങുന്ന ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം
തുമജനയ കനല്ലെടുപജചകറ്റോലയം
തുമപ്പൂ റതടജ നെടന്നകറ്റോലയം

അമ്മപറ  നഞറ്റോരറ്റോ കുമ്മറ്റോട്ടജഭൂതനത
അറജയറ്റോനത മറ്റോമുണ്ട ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം
കറ്റോകയയം പൂചയയം നചറ്റോന്നകറ്റോലയം
കജന്നറ്റോരയം നചറ്റോല്ലെജ നെടന്നകറ്റോലയം

കു    ഞജക്കുടയയം സഞജയമറ്റോയച
വജദത്യറ്റോലയപടജ നെടന്നകറ്റോലയം
അമ്മതനവറ്റോത്സലത്യമറജഞകറ്റോലയം
അച്ഛനന ആറരറ്റോമലറ്റോയകറ്റോലയം

ഓ൪മ്മത൯ തറ്റോളജനല വജസ്മയമറ്റോയച
ഓടജകളജക്കുന്ന ബറ്റോലത്യകറ്റോലയം

 മറവജത൯ മറ്റോററ്റോല മറ്റോയ്ക്കുകജല്ലെ
 ഓ൪മ്മത൯ തറ്റോളജനല വജസ്മയനത

ആദജതത്യ. എസച.ഡജ, 9B                     
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പനനബടക

എനെജക്കുമുനണ്ടറ്റോരു പൂറന്തറ്റോട്ടയം

വചീടജനമുന്നജനല പൂറന്തറ്റോട്ടയം

പലപലനചടജകള നെജറ ഞ്ഞുനെജല്ക്കുയം

എത്രസന്ദരനമന  പൂറന്തറ്റോട്ടയം!

പൂകള നെജറനഞറ്റോരു പൂറന്തറ്റോട്ടതജല്

പൂറന്തനുണറ്റോന വജരുന്നുവന്നു

പലപലനെജറമറ്റോയം പൂമറ്റോറ

ശചീതള ബജ എസച, 9B
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 ചചഞകറകനക പചകടചകളക

ഒരജടതച  രണ്ടച  പൂചക്കുട്ടജകളുണ്ടറ്റോയജരുന്നു-വണ്ടനുയം  മണജയനുയം.  ഒരജകല്  അവര്

രണ്ടുറപരുയംകൂടജ  നനെയ്യപയം  വറ്റോങറ്റോന  പുറനപട്ടു.നെടന്നച  നെടന്നച  അവര്  ഒരു  കറ്റോടജനന

അരജകജനലതജ.അറപറ്റോഴതറ്റോ  കറ്റോട്ടജനല  നതമ്മറ്റോടജയറ്റോയചജഞ്ചുക്കുറുകന  ആര്തജറയറ്റോനട

ഒറചറ്റോട്ടയം.ചജഞ്ചുക്കുറുകനനെകണ്ടച  വണ്ടനുയം  മണജയനുയം  റപടജച്ചുവജറച്ചു.അവര്  പ്രറ്റോണന

രകജകറ്റോനെറ്റോയജ ഒരു മരതജനന മുകളജല് കയറജ.അറപറ്റോള കുറുകന പറഞ്ഞു,"രകനപടറ്റോനമന്നച

കരുതണ്ട.നെജങനള എനന ആഹെറ്റോരമറ്റോകജയറശഷറമ ഞറ്റോന റപറ്റോവകയള.”കുറുകന മരച്ചുവട്ടജല്

കറ്റോതജരുന്നു.ഇനെജ എന്തു നചയ്യണനമന്നറജയറ്റോനത അവര് വജഷമജച്ചുനെജന്നു.അറപറ്റോഴറ്റോണച മണജയന

ഒരു  കറ്റോരത്യറമറ്റോര്തതച.കുറുകനെച  വയറനകടുവനയ  ഭയമറ്റോണച.  അറപറ്റോള  മണജയനനെറ്റോരു  സൂത്രയം

റതറ്റോന്നജ.അവനുറനക  വജളജച്ചുപറഞ്ഞു"വയറന  കടുവ  വരുറന്ന,വയറന  കടുവ  വരുറന്ന".ഇതു

റകട്ടറപറ്റോള തനന്ന കുറുകന വറ്റോലുയം ചുരുട്ടജനകറ്റോണ്ടച ഒററയറ്റോട്ടയം.അവനന ഓട്ടയം കണ്ടച മണജയനുയം

വണ്ടനുയം ഉറനക നനകനക റ്റോട്ടജചജരജച്ചു.അവര് നനെയ്യപവയം വറ്റോങജ തജരജനക മടങജ.

              

                   

ബജന്നജറമറ്റോള ബജ, 9B
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 എനന നബടട

റകരവൃകങള നെജറഞ നെറ്റോടച
കളരജപയറച പജറന്ന നെറ്റോ     ടച
പചപറ്റോട്ടച വജരജച നെറ്റോടച
നെനമ്മനളല്ലെറ്റോവരുയം ജനെജച നെറ്റോടച

                കഥകളജരൂപയം നകറ്റോണ്ട നെറ്റോടച
                റസ്നേ ഹെയം നെജറ   ഞ നെമ്മുനട നെറ്റോടച
                കണജനകറ്റോന്ന പൂക്കുന്ന നപറ്റോന്നു നെറ്റോടച
                മലകള മറ്റോടജവജളജക്കുയം നെറ്റോടച

പുഴകള പു     ഞജരജതൂകുയം നെറ്റോടച
നകറ്റോട്ടുയം പറ്റോട്ടുയം നെജറ                       ഞ നെറ്റോടച
നകറ്റോതജയൂറുയം ഒറ്റോണസദത്യ
മറ്റോനെയം മുറട്ട ഒയരുയം നെറ്റോടച

                 പുലയം പൂകളുയം നെജറഞ നെറ്റോടച
                 റതന നുകരറ്റോന തുമജ വന്നു
                 പൂകള നെജറഞ നെമ്മുനട നെറ്റോടച
                 എല്ലെറ്റോയജറപറ്റോഴയം തൂമ നെജറയയം

കദവ      ങനളല്ലെറ്റോയം അനുഗ്രഹെജച നെറ്റോടച
എറപറ്റോഴയം നെന്മ നെജറഞ നെറ്റോടച
മറ്റോറവലജതമരറ്റോന വറ്റോണ നെറ്റോടച
മലയറ്റോളഭറ്റോഷതന പുണത്യ നെറ്റോടച
                                               

നെജറവദത്യ.എസച.രറ്റോജചീവച,  4A                 
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റവദനെകള   

     മനെസജനന ഉളജനല റകറ്റോണജനലന്നുയം

     തങജനെജല്ക്കുന്ന ആ റവദനെകള

     ആത്മറ്റോവജലറ്റോയച അലജ  ഞ   ുറചരുന്ന

     റവര്പജരജയറ്റോത ആ റവദനെകള

ജചീവജതയറ്റോത്രയജല് എറന്നറ്റോനടറ്റോപയം

എന്നുയം നെജലനെജന്ന റവദനെകള

മറകറ്റോന ശമജചജട്ടുയം മറ്റോ ഞ്ഞുറപറ്റോകറ്റോത

മനെസജനന ഭറ്റോരമറ്റോ റവദനെകള

       ഭറ്റോരമറ്റോയം റവദനെ എനന മനെസജനന

       വര്ണ പ്രകറ്റോശയം തകര്തജരുന്നു

       ഇനെജയളളകറ്റോലയം കറ്റോതജരജക്കുന്നു    ഞറ്റോന 

       ആനെന്ദസയംഗചീതയം നുണയവറ്റോനെറ്റോയജ.

  

ആദജതത്യ.എസച.നെറ്റോയര്, 9B
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വചീനണ്ടടുകറ്റോയം     മലയറ്റോളനെറ്റോടജനനെ 

റകരളയം  അഭൂതപൂര്ണമറ്റോയ  പ്രകൃതജഭയംഗജയനട  വജളനെജലമറ്റോയച  മറ്റോറജയതച  നെമ്മുനട

പൂര്വജകന്മറ്റോരുനട  കറ്റോലതറ്റോണച.  മണയം  കൃഷജയയം  ജചീവജതമറ്റോയജ  കണ്ട  അവരുനട  സസ്വപ്നങളുയം
പ്രയത്നങളുയം ഗ്രറ്റോമതജനന തനെജമയ്ക്കുയം പഴമയ്ക്കുയം അപ്പുറയം റപറ്റോയജല്ലെ.  ഭൂമജനയ റദവജ ആയജ കണ്ട
അവര്  മണജല്  നപറ്റോന്നു  വജളയജച്ചു.  അവര്  മണജനനെ  റസ്നേഹെജച്ചു  പ്രകൃതജനയ  സയംരകജച്ചു.
റകരളതജനന  തനെതറ്റോയ  കറ്റോര്ഷജകസയംസറ്റോരതജനന  വകറ്റോകളറ്റോയജരുന്നു  അവര്.
വയറലലകളുയം,തണചീരചതടങളുയം,  കുന്നുകളുയം,  നകറ്റോച്ചുകകറതറ്റോടുകളുയം,  കറ്റോടുകളുയം,  തണറലകജയ
തരുകളുയം,  പൂമണയം നെജറയ്ക്കുന്ന വറ്റോടജകളുയം എല്ലെറ്റോയം നെജറഞതറ്റോണച നെമ്മുനട പ്രകൃതജ.  കദവതജനന
തൂലജക പതജഞതുറപറ്റോനല മറനെറ്റോഹെരമറ്റോയ നെമ്മുനട റകരളയം കദവതജനന സസ്വന്തയം നെറ്റോടറ്റോയജരുന്നു.
പ്രകൃതജനയ റസ്നേഹെജച മനുഷത്യനര പ്രകൃതജയയം റസ്നേഹെജച്ചു. മജതമറ്റോയ കറ്റോലറ്റോവസ്ഥയയം റകരളതജനന
പ്രറതത്യകതയറ്റോയജരുന്നു.
                       കുടജലജല് നെജന്നുയം റകറ്റോണ്കചീറച നകട്ടജടങളജറലകച മലയറ്റോളജയനട സസ്വപ്നയം
മറ്റോറജയറപറ്റോള,  ജന്മനെറ്റോടജനന വജശുദജയജല് നെജന്നുയം നെഗരവതചകൃതറലറ്റോകതജനന കൃത്രജമറ്റോഹറ്റോദയം
നെനമ്മ ആകര്ഷജച്ചു. വജറദശതച റപറ്റോകുന്നതച മലയറ്റോളജയനട മുഖമുദ്രയറ്റോയച മറ്റോറജ. പുതുമകള റതടജയ
മലയറ്റോളജ  പഴമകള  മറന്നു.  പജന്നചീടച  അവരുനട  സസ്വപ്നങളുയം  ആഗ്രഹെങളുയം  പരജതജവജട്ടു.
പണതജനു പജറ നക പറ്റോഞ അവര് നെമ്മുനട പ്രകൃതജ ഇല്ലെറ്റോതറ്റോകജ. വയലുകളുയം കുന്നുകളുയം എല്ലെറ്റോയം
ഇല്ലെറ്റോതറ്റോകജ റകറ്റോണ്കചീട്ടു സസൗധങളുയം ഫറ്റോറ്റുകളുയം നെജര്മ്മജച്ചു.  അറനെകയം ജചീവജകളകച അവയനട
ആവറ്റോസറകന്ദ്രയം  ഇല്ലെറ്റോതറ്റോയജ.  ഫറ്റോക്ടറജകളുയം  വത്യവസറ്റോയസ്ഥറ്റോപനെങളുയം  കുന്നുകൂടജ,
തണചീര്തടങള മലജനെമറ്റോകജ, വറ്റോഹെനെങളുനട മലജനെചീകരണവയം എല്ലെറ്റോയം നെമ്മുനട മണയം, വറ്റോയവയം,
ജലവയം  അശുദമറ്റോകജ.  ആവറ്റോസവത്യവസ്ഥയനട  ഒരു  കണജ  മറ്റോത്രമറ്റോണച  നെറ്റോനമന്നുയം,  മറ്റു
ജചീവജറ്റോലങളുനട  നെഷയം  നെമ്മുനട  നെജലനെജല്പജനെച  ഭചീഷണജയറ്റോകുനമന്നുയം  അവര്  ചജന്തജചജല്ലെ.
റവരുകള  നെഷനപട്ട മലയറ്റോളജകള പണതജനുറവണ്ടജ നെമ്മുനട പ്രകൃതജനയ ഇല്ലെറ്റോതറ്റോകജ. പണവയം
സസ്വത്തുയം  ഭ്രമമറ്റോയറപറ്റോള  'അമ്മ'  എന്ന  പരമറ്റോര്തതജനന  മൂലത്യയം  അവന  മറന്നു.  സന്തുലനെയം
നെഷനപട്ട  പ്രകൃതജയനട  മറുപടജ  ഒടുവജല്  'ഒറ്റോഖജ'യറ്റോയയം  റകരളജനെതനയ  ഒന്നറ്റോനക  നെടുകജയ
പ്രളയമറ്റോയയം  വന്നു.  അവനര  പ്രകൃതജറകറ്റോഭങളജല്  നെജന്നുയം  രകജകറ്റോന  സസ്വയയം  നകട്ടജപടുത
മണജമറ്റോളജകകളറകറ്റോ,  വറ്റോഹെനെങളറകറ്റോ  ആയജല്ലെ  അവര്കച  നവറുപറ്റോയജരുന്ന
മത്സത്യനതറ്റോഴജലറ്റോളജകളക്കുയം  അവരുനട  നകറ്റോച്ചുവളങളക്കുറമ  കഴജഞ്ഞുള.  മതവയം  ജറ്റോതജയയം
തചീര്ത മതജല്നകട്ടുകള അരങ്ങുവറ്റോണ സമയതച ആ പ്രളയതജല് എല്ലെറ്റോവരുയം ഒന്നജചച  ഒരു
കൂരയജല് ഒനതറ്റോരുമറയറ്റോനട ജചീവജച്ചു.

വജകസനെവയം മറ്റോറങളുയം ഏനതറ്റോരു ജനെതയ്ക്കുയം മുതല്ക്കൂട്ടറ്റോണച.  എന്നറ്റോല് അതച പ്രകൃതജകച
റദറ്റോഷമറ്റോകരുതച.  റവരുറപജചച  നെജറന്ന  ആകറ്റോശയം  ലകത്യമറ്റോകറ്റോനെറ്റോകൂ.  പ്രകൃതജനയ
റസ്നേഹെജചറ്റോല്  വചീനണ്ടടുകറ്റോയം  നെമുകച  നെമ്മുനട  മലയറ്റോളനെറ്റോടജനനെ  തനെജമയനടയയം
നതളജമയനടയയം വജളനെജലമറ്റോകറ്റോനെറ്റോകൂ. 

ആദജതത്യ എസച. ഡജ, 9B
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കറ്റോത്തു നെജന്ന കദവയം 

അച്ഛനെമ്മമറ്റോര്കച  നെമ്മറളറ്റോടച  റസ്നേഹെമജല്ലെനയന്നച  പലറപറ്റോഴയം  ചജല  കുട്ടജകള  ചജന്തജച്ചു

റപറ്റോകറ്റോറുണ്ടച.  യഥറ്റോര്ത  റസ്നേഹെനതക്കുറജച്ചുള  അറജവജല്ലെറ്റോയ്മ  ആണതച.  റസ്നേഹെയം  നവറുയം

ലറ്റോളനെയല്ലെ.  നെമ്മുനട  ഇ ഷങളനകറ്റോതച  നെജന്നു  തരുന്നതുമല്ലെ.നമറ്റോകബല്

റഫറ്റോണുയം,കമമ്പ്യൂട്ടറുനമല്ലെറ്റോയം  നെമുകച  ആവശത്യയം  ഇല്ലെറ്റോത  സമയതച

വറ്റോങജതരുന്നതുമല്ലെ.പകസ്വതയജല്ലെറ്റോതസമയതച  ഒരു  കമമ്പ്യൂട്ടര്  വറ്റോങജ  സസ്വന്തയം  മകനു

സമ്മറ്റോനെജചതജനന റപരജല് ഒരു പജതറ്റോവജനു വന്നുഭവജച ദവഃഖനതക്കുറജചച  പ്രശസ കലറ്റോകറ്റോരന

സൂരത്യകൃഷ്ണമൂര്തജ അടുത കറ്റോലതച ഒരു ആനുകറ്റോലജകതജല് വജവരജചതച ഇങനനെയറ്റോണച.

  അച്ഛനന  മരണറശഷയം  സൂരത്യകൃഷ്ണമൂര്തജയനട  അമ്മ  ഒരു

വജഷറ്റോദറരറ്റോഗജനയറപറ്റോനലയറ്റോയജതചീര്ന്നജരുന്നു.  അതുവനര  ഉണ്ടറ്റോയജരുന്ന  പതജവച

തമറ്റോശകളജല്ലെ,ചജരജയജല്ലെ,ഒന്നജലുയം  സറന്തറ്റോഷമജല്ലെ,എറപറ്റോഴയം  മസൗനെയം  മറ്റോത്രയം.ഈ  അവസ്ഥയജല്

നെജന്നുയം  മറ്റോറയം  വരുവറ്റോന  പല  ശമങള  നെടതജയജട്ടുയം  യറ്റോനതറ്റോരു  പ്രറയറ്റോജനെവമജല്ലെ.മറ്റോസങള

തനന്ന  ഈ  അവസ്ഥയജല്  തുടര്ന്നു.ഈ  അവസ്ഥനയറ്റോരു  മറ്റോറമുണ്ടറ്റോകുന്നതച  അയറ്റോളുനട

റപരക്കുട്ടജയജലൂനടയറ്റോണച.

            അവനന കളജകളുയം ചജരജകളുയം അമ്മയനട മനെസജനന ശദതജരജച്ചുു.അവറനെറ്റോനടറ്റോപയം

കളജകറ്റോനുയം  അവനുറവണ്ടജ  ആനെയറ്റോയജ  മുട്ടുകളജകറ്റോനുയം  റവണ്ടജ  അവര്  അവരുനട  സമയയം

വജനെജറയറ്റോഗജച്ചു.അവനന  വളര്ചനയറ്റോപയം  അമ്മയയം  മറ്റോറജത്തുടങജ.സറ്റോഹെചരത്യങറളറ്റോടച

നപറ്റോരുതനപടറ്റോന മനുഷറനെറ്റോളയം കഴജവച മനററ്റോരു ജചീവജറ്റോലങളക്കുമജല്ലെ. 

ഹൃദത്യ 6A
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കതട
അഞല്,             

20-12-2018            
പ്രജയനപട്ട അറമ്മ, മറ്റോതൃഭൂമജ, വന്ദനെയം
               നവറുനതനയറ്റോന്നച റചറ്റോദജറചറ്റോനട്ട അമ്മ സഖമറ്റോയജരജക്കുന്നുറവറ്റോ?  അമ്മയനട ചന്ദനെയം

മണക്കുന്ന  അമ്മജഞപറ്റോലജനന  രുചജ  ഇനന്നനന  നെഷ  സസ്വപ്നങളറ്റോണച.  അമ്മയനട  തറ്റോരറ്റോട്ടുപറ്റോട്ടുയം

മഴയനട സയംഗചീതയം  സന്ദരമറ്റോയ മുഖവയം  പ്രകൃതജ രമണചീയത  തഴകലുയം   ഇളയംകറ്റോറച  എല്ലെറ്റോയം ഇനന്നനന

തചീരറ്റോനനെറ്റോമരങളജല്  ചജലതച  മറ്റോത്രയം.  അമ്മ  മൂകയറ്റോയജരജക്കുന്നതുയം  നെജശബയം  കരയന്നതുയം

ഞറ്റോനെറജയന്നു.  എനെജക്കുമുണ്ടറമ്മ  ആകുലതകളുയം  റവദനെകളുയം.  ഞറ്റോനനെറ്റോന്നച  റചറ്റോദജച്ചുനകറ്റോളറട്ട?

ഞറ്റോനെജനെജ ഇവജനട എങനനെയറ്റോണച സസ്വസ്ഥമറ്റോയജ ജചീവജക്കുന്നതച?  എങനനെ?അമ്മയനട ഉദരതജല്

എറന്നറ്റോനടറ്റോപയം  ജനെജച  എനന  സറഹെറ്റോദരന്മറ്റോര്  എനന്ന  പജചജചചീന്തുകയറ്റോണച.  എനെജകച  എറന്നറ്റോടച

തനന്ന  ലജ്ജറതറ്റോന്നജപജക്കുവറ്റോന  അവര്  ഇടയറ്റോക്കുകയറ്റോണച.  സസ്വന്തയം  സറഹെറ്റോദരജകനള  അവര്

പചീഡനെതജനുയം മറ്റോനെഭയംഗതജനുയം ഇരയറ്റോകജ നകറ്റോലനപടുത്തുകയറ്റോണച.  എന്തു പറജ അറമ്മ ഇവര്കച?

അമ്മ  പകര്ന്നുനെല്കജയ  സയംസറ്റോരുയം  അറജവയം  ബുദജയയം  ചജന്തറ്റോശകജയയം  എല്ലെറ്റോയം  എവജനട?

മണടജഞ്ഞുറപറ്റോറയറ്റോ?ജറ്റോതജയനടയയം  മതതജനനയയം  സസ്വതജനനയയം  അന്ധവജശസ്വറ്റോസതജനനയയം

റപരജല്  സറഹെറ്റോദരങള  തമ്മജല്തല്ലെജകചീറുന്നു.  അങനനെ  അവരുനട  ദഷ്കര്മ്മങള  ഏവനരയയം

ശറ്റോരചീരജകവയം  മറ്റോനെസജകവമറ്റോയ  റവദനെ  നെല്കുന്നു.  എന്നജട്ടച  റപറ്റോലുയം  അവര്  റനെര്മറ്റോര്ഗയം

സസ്വചീകരജക്കുന്നജല്ലെ.  എവജനടറപറ്റോയജ  മറഞറമ്മ  അമ്മ  പഠജപജച  ആര്ഷ  ഭറ്റോരത  സയംസറ്റോരയം?

എന്തറ്റോണറമ്മ  നെമ്മള  ഡല്ഹെജയജലുയം  ഉതര്പ്രറദശജലുയം  ബറ്റോയംഗ്ലൂരജലുയം  കണ്ടതച.  എന്തജറനെനറ

കദവതജനന സസ്വന്തയം നെറ്റോടച എന്ന റപരുറകട്ട നെമ്മുനട നകറ്റോച്ചു റകരളതജല്റപറ്റോലുയം നെടന്നതച?

നെടന്നുനകറ്റോണ്ടജരജക്കുന്നതച?എന്തുവജധജയറ്റോണറമ്മ  ഇതച?  ഞറ്റോനുയം  എനന  സറഹെറ്റോദരജമറ്റോരുയം  ഇവജനട

എങനനെ സസ്വസ്ഥമറ്റോയജ ജചീവജക്കുയം,  ഒന്നുറങ്ങുയം?  എന്തറ്റോണറമ്മ ഒരു പ്രതജവജധജ?  ഓ!  എനന അമ്മ

കരയന്നു,  എനന്തല്ലെറ്റോയം  റവദനെകളുയം  യറ്റോതനെകളുമറ്റോണച  എനന  അമ്മ  അനുഭവജചതച,

അനുഭവജച്ചുനകറ്റോണ്ടജരജക്കുന്നതച.  എന്തജറനെനറ  അമ്മ  സമന്നയറ്റോയജരുന്ന  കറ്റോലതച  റതറ്റോക്കുയം

പചീരങ്കേജയമറ്റോയജ  വജറദശശകജകള  അമ്മനയ  കചീഴടകറ്റോന  ശമജചജരജന്നറപറ്റോള  റപറ്റോലുയം  നചറുത്തു
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നെജല്കറ്റോന കഴജഞ എനന അമ്മ അമ്മയനട മകളുനട ക്രൂരതയ്ക്കു മുന്നജല് പകച്ചുറപറ്റോവകയറ്റോണറല്ലെ?

അമ്മയനട  അമ്മജഞപറ്റോല്  കുടജച്ചു  വളര്ന്ന  അവര്  കൂര്ത  നെഖങള  (യന്ത്രങള:-

നജ.സജ.ബജ,മണമറ്റോന്തജ)  മുതലറ്റോയവ  നകറ്റോണ്ടച  അമ്മനയ  പജചജചചീന്തജ  റചറ്റോരവറ്റോര്ന്നച  കുടജചച

ഉന്മതരറ്റോകുന്നു.  അമ്മയനട  കകകറ്റോലുകളജനല  വജരലുകള  (മരങള)  മുറജചച  അവര്  അമ്മനയ

ഇല്ലെറ്റോതറ്റോക്കുന്നു.  അമ്മയനട  പ്രതചീകമറ്റോയജരുന്ന  ഗയംഗയയം  യമുനെയനമറ്റോനക  വജഷമലജനെമറ്റോകജ.

അമ്മയനട  കജരചീടമറ്റോയ  ഹെജമവറ്റോനന  മറവജല്  എനന്തറ്റോനകയറ്റോണറമ്മ  അരറങറുന്നതച.  അമ്മയനട

സസൗന്ദരത്യതജനന  പ്രതചീകമറ്റോയജരുന്ന  കറ്റോശചീരജനല  കറ്റോറജനെച  റപറ്റോലുയം  ഉണങറ്റോത  റചറ്റോരകറയനട

ഗന്ധയം. എനന്തറ്റോരുദര്വജധജയറ്റോണജതച? 

                    ഓറരറ്റോ ദരന്തങളുയം നെറമ്മറ്റോടച  പറയന്നു ക്രൂരതകള അരുനതന്നച,  അമ്മനയ

ഇല്ലെറ്റോതറ്റോകരുനതന്നച,അമ്മനയ പണയയം വയരുനതന്നച. പറക അവരുനട റബറ്റോധവയം ഇല്ലെറ്റോതറ്റോറയറ്റോ?

                എന്നജരുന്നറ്റോല്ക്കുടജ എവജനടനെജനന്നറ്റോനകറയറ്റോ പ്രകറ്റോശതജനന നപറ്റോന കജരണങള

തജളങന്നുണ്ടച. ഇറപറ്റോഴയം നെന്മ മരജകറ്റോത മനെസ്സുകള ഉണ്ടച. അവയച ഏറവയം വലജയ ഉദറ്റോഹെരണമറ്റോണച

റകരളനത  ഒന്നടങ്കേയം  മുകജയ  മഹെറ്റോ  പ്രളയതജല്  ജറ്റോതജമതറഭദമറനെത്യറ്റോനെത്യമജല്ലെറ്റോനത

രകറ്റോദസൗതത്യതജല്  ഏര്നപട്ടവര്  , സഹെറ്റോയഹെസങള  നെല്കജ  നവളതജല്  മുങജകജടന്നവനര

ജചീവജതതജറലകച  കകപജടജച്ചുയര്തജയവര്,ചുറ്റുയം  നവളതജല്  മുങജകജടക്കുറമറ്റോഴയം

കുടജനവളമജല്ലെറ്റോനത  വലഞവരജറലകച  ആഹെറ്റോരവയം  ജലവയം  തുണജകളുയം  മരുന്നുകളുയം  മറ്റുമറ്റോയജ

പറ്റോനഞതജയ  ഊരു  റപരുയം  അറജയറ്റോത  അറനെകര്  എന്തജറനെനറ  രകറ്റോദസൗതത്യതജനെജനട

ശരചീരയംചവജട്ടുപടജയറ്റോകജ ആരന്നറജയറ്റോത സറഹെറ്റോദരങനളറപറ്റോലുയം രകജകറ്റോന കറ്റോണജച മനെസജനെച

എനന പ്രണറ്റോമയം! നെന്മയനട അമൃതച ഊട്ടജ വളര്തജയ അമ്മയച എനന വന്ദനെയം.

                         നെജപ മഹെറ്റോവത്യറ്റോധജ റകരളനത ഒന്നടങ്കേയം കചീഴടകറ്റോനെറ്റോയജ വന്നറപറ്റോള, പ്രജയനെച

ആത്മവജശസ്വറ്റോസയം  നെജറഞ്ഞുനെജല്ക്കുന്ന ഒരു  റസ്നേഹെക്കുറജനപഴതജ  നെല്കയജട്ടച  തനന  നപറ്റോറന്നറ്റോമനെകനള

അമ്മയനട  മടജതട്ടജല്  ഏല്പജചച  മറ്റുളവര്ക്കു  റവണ്ടജ  മരണനത  സസ്വചീകരജചച  നെജശബയം

കടന്നുറപറ്റോയ " ലജനെജ എന്ന മറ്റോലറ്റോഖയച "എനനനയറ്റോരു കണചീര് പ്രണറ്റോമയം. അമ്മയനട കജരചീടതജനല

നപറ്റോനതൂവലറ്റോയജ അവള എന്നുയം റശറ്റോഭജക്കുയം.                      
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അമ്മയനട  യശസച  വറ്റോറനെറ്റോളയം  എതജച  കുഞന,  തുഞന,ആശറ്റോന  തുടങജ  അകരങനള

പ്രണയജചവര്,  മറ്റോറലറ്റോകര്കച മധുരയം പകരറ്റോന പറ്റോട്ടജനന പറ്റോലറ്റോഴജ തചീര്തവര്,  കൂത്തുയം കൂടജയറ്റോട്ടവയം

തുളലുയം  കഥകളജയനമറ്റോനകയറ്റോയച  അരങച  വറ്റോണവര്,  വറ്റോഴറന്നറ്റോര്,  അമ്മയനട  ജചീവജതജനന

വര്ണങള  നെജറങളജലൂനട  ചറ്റോലജനചഴതജയവര്,  ഇരുള  നെജറഞ  മനുഷത്യജചീവജതതജലുളവനര

നവളജചതജറലകച  നെയജച  മഹെറ്റോരഥന്മറ്റോര്,  അജ്ഞതയറ്റോകുന്ന  അന്ധകറ്റോരയം  നെചീകജ  അറജവജനന

നവളജചയം  പകര്ന്ന  ഗുരുകന്മറ്റോര്,റവദനെയജല്നെജന്നച  ആശസ്വറ്റോസതജറലകച  നെനമ്മ  നെടത്തുന്ന

കവദത്യശറ്റോസ്ത്രപ്രതജഭകള, മറ്റോതൃഭൂമജയനട മറ്റോനെയം കറ്റോകറ്റോന രറ്റോപകലുകളജല്ലെറ്റോനത റപറ്റോരറ്റോടജയവര്, ഇന്നുയം

കറ്റോവല്  നെജല്ക്കുറന്നറ്റോര്,  അമ്മയനട  ആത്മറ്റോവജനനെ  റലറ്റോകതജനു  മുന്നജല്  കറ്റോണജച്ചുനകറ്റോടുതച

അവരുനട  ഹെര്ഷറ്റോരവങളറ്റോള  അമ്മനയ  പുളകജതയറ്റോകജയ  സസ്വറ്റോമജ  വജറവകറ്റോനെന്ദനനെറപറ്റോലുളവര്,

ജചീവജതതജനന റനെര്കറ്റോഴ്ചകള നെമ്മജറലകച എതജക്കുന്ന മറ്റോധത്യപ്രവര്തകര് തുടങജ അറനെകര്. ഈ

മകനളനയല്ലെറ്റോയം ഓര്തച അമ്മയച അഭജമറ്റോനെജകറ്റോയം.

                     ഏനറ നെന്ദജയണ്ടറമ്മ ഇവനരനയറ്റോനക എനെജകറ്റോയജ തന്നതജനെച. ഈ റലറ്റോകനത

കചീഴടകറ്റോനെറ്റോയജ  കരുതുന്നതജനെച,  ആത്മവജശസ്വറ്റോസയം  തന്നതജനെച,  എനന്ന  പറ്റോലൂട്ടജയതജനെച,

റചറ്റോറൂട്ടജയതജനെച,  ശുദവറ്റോയ  തന്നതജനെച,  ശുദജലയം  തന്നതജനെച,എനന്ന   ഞറ്റോനെറ്റോകജയതജനെച,  ഈ

കറ്റോയലുയം  കടലുയം  പുഴയയം  മലകളുയം  നകറ്റോനണ്ടനന  മനെസ്സു  നെജറചതജനെച.  നെന്ദജയണ്ടച...ഞറ്റോന

അര്ഹെജക്കുന്നതജറനെകറ്റോള  കൂടുതല്  എനെജകച  തന്നതജനെച.എല്ലെറ്റോയം.....  ഒരു  ഉറുമജറനെറ്റോളയം  റപറ്റോലുയം

ഇല്ലെറ്റോത എനെജകച ഈ ഭൂമജറയറ്റോളയം തന്നതജനെച, അല്ലെ ഈ പ്രപഞറതറ്റോളയം എനെജകച തന്നതജനെച നെന്ദജ.

അമ്മയച എനന ശതറകറ്റോടജ പ്രണറ്റോമയം.

 ഞറ്റോന  ഉറപ്പു  നെല്കന്നു  അമ്മ  നതളജയജച  വഴജകള  മറകജനല്ലെന്നച,  അമ്മ  നകറ്റോളുതജയ

തജരജകള നകടറ്റോനത കറ്റോത്തുസൂകജക്കുനമന്നച. ഇനെജനയറ്റോരു ജന്മമുനണ്ടങ്കേജല് അമ്മയനട കുഞറ്റോയജ ഈ

മണജല് പജറക്കുവറ്റോന എനെജക്കു റമറ്റോഹെയം........................

                                                             റസ്നേഹെപൂര്വയം
                                                             സസ്വന്തയം പുത്രജ

നെജരഞ്ജനെ എസച സധചീര്,7B
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  കണവരമഴ നപയ രബവട

 നെജലറ്റോവള രറ്റോവതച...
      കണതജല് ചന്ദ്രജക മറ്റോഞ്ഞുറപറ്റോയച,
      തറ്റോരകമകറളറ്റോ എറങറ്റോ റപറ്റോയച മറഞ്ഞു
      തമസജനന മറ്റോയറ്റോവലയയം ആഗതമറ്റോയച...
      ജചീവനന  തുടുപജനലറ്റോരയംശയം ആ രറ്റോവജല് 
      നെഷമറ്റോയച റപറ്റോയറല്ലെറ്റോ കദവറമ... 
      റസ്നേഹെതജനന മറ്റോയറ്റോപ്രപ ഞയം
      എങറനെറ്റോ നെഷമറ്റോയച റപറ്റോയച...
      നെഷ സസ്വര്ഗനത ഞറ്റോന വചീണ്ടുറമറ്റോര്ത്തു. 
      പജനന്നയറ്റോരറ്റോവജല് കണചീര് മഴ നപയ..
      ജചീവജതതജല് ഒരജകലുയം റതറ്റോരറ്റോത മഴ...
      ഞറ്റോറനെറ്റോര്ക്കുന്നു,ഞറ്റോന നചയ്ത നതറ്റുകള                  
      സസ്വയയം ഏനറടുനതനന്ന സയംരകജച രകകന.
      അജ്ഞറ്റോനെതജനന തമസജല് നെജന്നച എനന്ന
      ജ്ഞറ്റോനെദചീപതജനന നവളജചതജനലതജചവന.
      എന കളജറതറ്റോഴനെറ്റോയച വന്നവന എനന്ന 
      ചജരജപജചവന... എനന്ന കളജയറ്റോകജയവന...
      എനന്ന ജചീവനെറ്റോയച  റസ്നേഹെജചവന...
      എനന്നകറ്റോള മുനറപ എന  മറ്റോതറ്റോവജന
      ഉദരതജല് നെജനന്നതജയവന
      ഞറ്റോന വന്ന നെറ്റോള മുതല് എനെജകച തണറലകജയവന
      നപനട്ടനന്നറ്റോരു രറ്റോവജല് എറന്നറ്റോനടറ്റോരു വറ്റോക്കു നചറ്റോല്ലെറ്റോനത
      എനന്ന തനെജചറ്റോകജ എറങറ്റോ റപറ്റോയവന
      ഞറ്റോനനെത്ര വജളജചജട്ടുയം വന്നജല്ലെവന
      ഇന്നവന നതറകമുറനത മണല്ക്കൂനെയജല് നെജദ്രപ്രറ്റോപജചറല്ലെറ്റോ...
      ഇന്നുനമന മനെസവനനെ റതടുന്നു
      ഒരജകലുയം മരജകറ്റോത ഒറ്റോര്മകള
      കണചീര് മഴയറ്റോയച നപയ...

അഭജരറ്റോമജ, 7B
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 വചദലബരതച ജചവചതക

ഒരു  രറ്റോ           ജത്യതജനന  ഏറവയം  വലജ യ  സമതറ്റോണച  അവജടുനത
സയംസറ്റോരസമന്നരറ്റോയ പസൗരന്മറ്റോര്.ഇന്നനത വജദത്യറ്റോതജയറ്റോണച നെറ്റോളനത പസൗരന. ഒരു
മനുഷത്യനന  സവര്ണ  കറ്റോലമറ്റോണച  അവനന  വജദത്യറ്റോര്തജ  ജചീവജതയം.വജദത്യറ്റോര്തജ
ജചീവജതതജല് അവന തനന ശകജ വജകസജപജക്കുന്നു.കുടുയംബതജനുയം സമുഹെതജനുയം
രറ്റോജത്യതജനുയം റവണ്ടജ തനന അവകറ്റോശങനള കുറജച്ചുയം കടമകനള കുറജച്ചുമുള അറജവച
റനെടുന്നു.

മനുഷത്യജചീവജതതജല്  വജദത്യറ്റോര്തജ  ജചീവജതയം  ബഹുമൂലത്യമറ്റോണച.ആ
ജചീവജതതജല്  അവന  തനന  ഭറ്റോവജ  ജചീവജതതജനു  റവണ്ടജ  തയ്യറ്റോനറടുപച
നെടത്തുന്നു.അവനന സസ്വഭറ്റോവരൂപചീകരണതജനുള സമയവയം അതച തനന്നയറ്റോണച.വജദത്യ
അഭത്യസജക്കുന്ന  സമയയം  വജദത്യറ്റോര്തജ  തനന  ശരചീരതജനനയയം  മനെസജനനയയം
ആത്മറ്റോവജനനയയം  വജകസനെയം  സയംബന്ധജച  വജദത്യ  റനെടുന്നതജല്
മുഴകുന്നു.ശറ്റോരചീരജകവജകസനെതചീനെറ്റോയജ  കളജകളജലുയം  വത്യറ്റോമതജലുയം  പനങ്കേടുക്കുന്നു.
മനെസജനനയയം ശരചീരതജനനയയം ആത്മറ്റോവജനനയയം വജകസനെതജനെറ്റോയജ വജദത്യറ്റോര്തജ
ജചീവജതതജല്  അറജവച  സയംബറ്റോദനെറതറ്റോനടറ്റോപയംതനന്ന  എല്ലെറ്റോകറ്റോരത്യവയം
ഏകറ്റോഗ്രതറയറ്റോനട നചയ്യുന്നു.

പ്രറ്റോചചീനെകറ്റോലതച  ഈ  അവസ്ഥയജല്  വജദത്യറ്റോര്തജകനളയയം  ഗുരുവജനന
ആശമങളജറലറ്റോ  ഗുരു കുലങളജറലറ്റോ  പഠനെതജനെറ്റോയജ  അയചജരുന്നു.അവ നെഗരവയം
അതജനന  തജരക്കുകളുയം  ഇല്ലെറ്റോത  ഒരജടമറ്റോയജരുന്നു.ഗുരു  തനന  ശജഷത്യന്മറ്റോനര  ഈ
കറ്റോലയളവജല് പരുവനപടുതജ സസ്വര്ണതുലത്യമറ്റോകജ മറ്റോറജയജരുന്നു.കറ്റോലതജനന മറ്റോറയം
വജദത്യറ്റോര് തജനയ സ്കൂളുകളജറലക്കുയം റകറ്റോറളജുകളജറലക്കുയം അയച്ചു.എന്നറ്റോല് ഇന്നനത
വജദത്യറ്റോലയങള അചടകരഹെജതരറ്റോയ,ലകത്യരഹെജതരറ്റോയ ഒരു പറയം വജദത്യറ്റോര്തജകനള
രൂപനപടുത്തുന്നു.ഒരു വജദത്യറ്റോര്തജയനട ലകത്യയം ഈ വജധമറ്റോണച:

കറ്റോകയനട പ്രവൃതജയയം,നകറ്റോകജനന ശദയയം,ശസ്വറ്റോനെനന ഉറകവയം ഒപയം തനന്ന
അലറ്റോഹെറ്റോരജയയം  ഗൃഹെതത്യറ്റോഗജയയം  ഇവയറ്റോണച  യഥറ്റോര്ത  അഞ്ചു
ലകണങള.,എന്നുവചറ്റോല്  കറ്റോകനയറപറ്റോനല  പ്രവര്തജശചീലവയം
നകറ്റോകജനനെറപറ്റോനല  ധത്യറ്റോനെനെജരതവയം  ശസ്വറ്റോനെനനെറപറ്റോനല  അലയം  ഉറങ്ങുന്നവനുയം
എറപറ്റോഴയം  ശദയളവനുയം  അല്പറ്റോഹെറ്റോരജയയം  വചീടജനന  ചജന്തനവടജഞച  പഠനെയം
പ്രധറ്റോനെമറ്റോയച  കറ്റോണുന്നവരുമറ്റോയജരജകണയം.വജദത്യ  ആഗ്രഹെജക്കുന്നവനുയം.ഒരു
ആദര്ശവറ്റോനെറ്റോയ  വജദത്യറ്റോര്തജ  തനന  ഗുരുവജനനെ  ആദരജക്കുന്നതജലുയം  ഒപയം
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പഠനെതജലുയം  അഭജരചജ  കറ്റോട്ടുന്നു.അവന  പരജശമശചീലനുയം  സസ്വറ്റോശയശചീലനുയം
ആയജരജക്കുയം.

വജദത്യറ്റോര്തജ  ജചീവജതജല്  അവന  വളനരറയനറ  ശദറയറ്റോനട
പഠജറകണ്ടതച  ആവശത്യമറ്റോണച.സമയനത  നെല്ലെ  കറ്റോരത്യതജലറ്റോയജ  വജനെജറയറ്റോഗയം
നചയ്യണയം  ആവശത്യമറ്റോണച.ചചീത  കൂട്ടുനകട്ടുകളജല്  നെജന്നച  മറ്റോറജ  നെജല്കണയം.എന്തച
എന്നറ്റോല്  ഈ  സമയയം  ഏനതങ്കേജലുയം  ദര്ഗുണയം  ശചീലജച്ചുറപറ്റോയറ്റോല്  ജചീവജതകറ്റോലയം
മുഴവനുയം  അതച  പജന്തുടരുയം.നെല്ലെ  നെല്ലെ  അവസരങള  നെഷനപടുകയയം  നചയ്യുയം.ഭറ്റോഷ,
മതയം,ജറ്റോതജ,സമ്പ്രദറ്റോയയം  തുടങജയ  സങ്കേചീര്ണതകളകച  ഉപരജയറ്റോയച  നെല്ലെ  ഒരു
പസൗരനെറ്റോയജമറ്റോററ്റോന ശമജറകണ്ടതറ്റോണച.ഇടുങജയ ചജന്തറ്റോഗതജകള,അനെറ്റോചറ്റോരങള,
അന്ധവജശസ്വറ്റോസങള  എന്നജവ  ഉറപകജകണയം.എന്നറ്റോല്  ഇന്നച  വജദത്യറ്റോര്തജകള
രറ്റോഷജയതജല്  അകനപട്ടച  നതററ്റോയ  ദജശയജറലകച  നെചീങജനകറ്റോണ്ടജരജക്കുന്നു.
വജദത്യറ്റോര്തജകള  ഇതജനനെക്കുറജചച  വളനര  ശദ  നചലുറതണ്ടതച
ആവശത്യമറ്റോണച.ഇന്നനത  ചജല  സജനെജമകള,ടചീവജയജല്  കറ്റോണജക്കുന്ന  ചജല
പരജപറ്റോടജകള,ചജല പ്രസജദചീകരണങള ഇവ കുട്ടജകളജല് ദര്ഭറ്റോവനെകളുയം ദരറ്റോശകളുയം
ഉണ്ടറ്റോക്കുന്നുണ്ടച.വജദത്യറ്റോര്തജകള  തജന്മനയ  അവഗണജചച  നെന്മനയ
ഏറ്റുവറ്റോങ്ങുന്നവരറ്റോകനട്ട.

അനെഘ ജജതച ,8B
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Doodle
കണനെചീര്

മറകറ്റോനെറ്റോവജല്ലെ മുറത നെജനന്ന,

    മരജക്കുറവറ്റോളയം എനെജകച,

    ഒരു നുള റസ്നേഹെതജനെറ്റോയജ

     ഒരുപറ്റോടു സസ്വപ്നങള മനെസജല്

     ഒരു നെറ്റോറളകറ്റോയച കരുതജവച്ചു

     ഒരു മറ്റോത്ര നെജനന്ന കണ്ടതുമുതല്റക

     പലതവണ പറയണനമന്നുറച്ചു

     പറ്റോതജ വഴജവച്ചു മടജച്ചുനെജന്നു

      പരജതപജകറ്റോന ഇടവന്നജടുറമറ്റോ

സയംവൃത.എസച  5B
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Doodle
  മഴ                             

മറ്റോനെത്തുഞറ്റോന      മഴയറ്റോയജ
തറ്റോഴത്തുവന്നറപറ്റോള  പുഴയറ്റോയജ
നെചീ  തട ഞറപറ്റോള  ഡറ്റോമറ്റോയജ
 ഞറ്റോന ഉറഞ തുളജയറപറ്റോള  പ്രളയമറ്റോയജ
നെചീ അതജല് നപട്ടച  തക൪ന്നുനപറ്റോയജ
എന്നജട്ടുയം മനുഷത്യറ്റോ നെചീ പഠജചജല്ലെറല്ലെറ്റോ
മറ്റോനെവജകതയനട   പുതജയ പറ്റോഠങള

നകറ്റോന്നുയം  പരസ്പരയം  നകറ്റോലവജളജച്ചുയം
നെചീറതടജയനതനന്തല്ലെറ്റോയം
നെജനന  തജരജനകടറ്റോയം  റനെരത്തുയം
ചുടലകളതജലുയം ഞറ്റോനനെതണയം
അന്തറമറ്റോപചറ്റോരമറ്റോനയന്നറജയറ്റോത
നെചീറയറ്റോ  മറ്റോനെവന

അയംബരചീഷച.എസച.സജചീവച, 5B
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Doodle

ഓരമകള
ഓര്മ്മതന പൂങ്കേറ്റോവനെതജലജന്നച  

ഏഴനെജറങള തന പൂവജരജഞ്ഞു 

അഴറകറജടുനന്നറ്റോരറ്റോ പൂവജനലന്നുയം

റസ്നേഹെതജന മധുമണയം നെജറഞ്ഞുനെജന്നു

പൂകനള റതടജനയതജടുനന്നറ്റോരറ്റോ

പൂമറ്റോറകളകച ഇന്നച എന്തച ഭയംഗജ

ബറ്റോലത്യകറ്റോലതജനന ഓര്മ്മയമറ്റോയജ

പറ്റോറജ പറന്നവ അരജകജനലതജ 

കറ്റോതജനലറന്തറ്റോ പറഞ്ഞു പതജനയ 

റതന മണമൂറുന്ന വറ്റോക്കുകളറ്റോല്

നകറ്റോണ്ടുറപറ്റോകറ്റോയം ഞങള നെജനന്നയജന്നറ്റോ

ഓര്മ്മതന പൂങ്കേറ്റോവനെതജറലകച

പഴയകറ്റോലതജനന മറ്റോധുരത്യവയം

പതജനയ നുകര്ന്നജടറ്റോയം കൂട്ടുകറ്റോരജ. 

 ബജബജത ടചീചര് , UPST
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Doodle
ഒബണവസനക

ഓണമറ്റോയജകഴജഞജതു നെറ്റോട്ടജലുയം, ഓറരറ്റോ-
വചീട്ടജലുനമതജകഴജഞതു കറ്റോണ്കയറ്റോയച
ക ര്മ്മമറ്റോണു ധര്മ്മനമന്ന ചജന്തയജല് ക ൃഷചീവലര്
റവര്നപറ്റോഴകജയന്തജവനര, ഓണനമറ്റോനന്നറ്റോരുക്കുവറ്റോന
അതനമന്നനെറ്റോളുനതറ്റോനട്ടറ്റോരുകറ്റോമറ്റോയച മഹെറ്റോബലജ-
നകത്രറമറ്റോദ, റമകജടുവറ്റോന, റമന്മയജല് വരറവല്പ്പുറമ
പുതനെരജറചറ്റോറുവച്ചു-വജശജഷമറ്റോയം കറജകളുയം 
തത്രറവഗനമറ്റോരുകജ,ഭയംഗജയറ്റോയച,ഗ  ൃഹെസ്ഥകള
പറ്റോടയം, പറമമജട വഴജനയറ്റോനകതന
റകളചീകമതറ്റോനെനമറ്റോരുകചീ ബറ്റോലകര്
പൂകളയം തചീര്കലുയം, ഊഞറ്റോലജലറ്റോട്ടവയം
ബറ്റോലജകമറ്റോര്നകറ്റോരു റകളജയറ്റോയ്തചീരറവ
പുതനുടുപ്പുയം കളജറകറ്റോപ്പുനമറ്റോനകയയം
വ   ര്ദജച റമറ്റോദയം വരുത്തുന്ന വസ്തുകള
ആവകനയറ്റോനക പരസ്പരയം കറ്റോട്ടജയചീ-
റയറ്റോണ ദജനെങളജല് ബറ്റോലത്യങള റമവറമറ്റോള
നെമ്മുനട ഹൃതജല് നെജനന്നറപറ്റോഴമചീറയറ്റോണ-
പറ്റോട്ടുയം കഥയയം മറകറ്റോതജരജകയയം 
റലറ്റോകനെന്മയയം സമൃദജയയം ലകത്യമറ്റോറയറ്റോണനെറ്റോളജല്
റമന്മനയറ്റോന്നുകൂടജടനട്ട, നയന്നുഞറ്റോനുമറ്റോശജപ്പൂ.

ബജന്ദു ടചീചര്, UPST
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Doodle
ആതനനബമരക

എല്ലെറ്റോയം  ഓർമ്മകൾ  മറ്റോത്രയം
വല്ലെറ്റോതുള റനെറ്റോവന്നു….. 
എറങറ്റോ റപറ്റോയച  മറനഞനന
മജന്നുയം നെഷ സസൗഭറ്റോഗത്യനെറ്റോളുകള

നപറ്റോന്നജൻ മുന്നജലമൂലത്യമറ്റോയച 
നവലയം ആത്മ തതസ്വങൾ 
ഒന്നറ്റോയച നചറ്റോലനമന്നമ്മ
നെജല്ക്കുന്നുത്തുയംഗശയംഗതജൽ

നചറ്റോല്ലെറ്റോറതനററചറ്റോലകള
നചറ്റോല്ലെജയയം നചറ്റോല്ലെറ്റോനത  തനന്നയയം  
വല്ലെറ്റോനതറ്റോരറ്റോത്മ ബന്ധനത
തലയം തറലറ്റോടജപകർന്നവർ 

എന്നുയം നെന്മ നചറ്റോലറന്നറ്റോർ 
എന്നജൽ നെന്മ കറ്റോയംഷജറചറ്റോർ  
മുന്നജൽ ദൃഷറ്റോന്തമറ്റോയവർ
മുന്നയം നെജൽക്കുന്നു കൺമുൻപജൽ

ധർമ്മറ്റോധർമ തതസ്വങൾ
ധറ്റോരറ്റോളമറ്റോയച  ചർച നചയ്തവർ
ധർമതതസ്വമനുഷജച്ചു
ധനെത്യമറ്റോകജയ ധരറ്റോതലയം

സർവയം സഹെജച്ചു നെജൽക്കുന്നു
സർവയംസഹെയറ്റോയം പ്രകൃതജറയ
സർവരുയം റചർന്നച ഹെജയംസജപ്പൂ 
സർവ റനെരവമജന്നജതറ്റോ

കണചീർ വറജയ കണകൾ
കരയറ്റോനത റകഴനമന്നമ്മ
കരയന്നനതനന്നറയറ്റോര്ർതറല്ലെറ്റോ
കര പറണനമനമകൻ

കല്പനെ ടചീചര്, UPST

ജജ. എചച.എസച നനെട്ടയയം                                                                                                                  23



Doodle
കഥയനട കഥ

കഥ  പറയവറ്റോനുയം  കഥ  റകളക്കുവറ്റോനുയം  ഉളള  കസൗതുകയം  അനെറ്റോദജ  കറ്റോലയം  മുതല്റക
മനുഷത്യനുണ്ടറ്റോയജരജന്നു.തനന  അനുഭവങളുയം,ഭറ്റോവനെകളുയം  മറ്റുളളവരജറലകച  പകരുവറ്റോനുളള  തസ്വര
കഥ  പറയവറ്റോന  പ്രറചറ്റോദനെമറ്റോയജ.എല്ലെറ്റോ  കഥകളജലുയം  ഏനതങ്കേജലുയം  തരതജലുളള
അനുഭവതജനനറയറ്റോ,  സങ്കേല്പതജനനറയറ്റോ  സറ്റോന്നജദത്യമുണ്ടറ്റോയജരജക്കുയം.കഥ
ചജരയംജചീവജയറ്റോണച,സറ്റോയംസറ്റോരജക ഉല്പന്നമറ്റോണച.ക   ഴതജല് മുട്ടുന്ന വറ്റോളമുനെയനട നെജഴലജല് നെജന്നു
നകറ്റോണ്ടച,ഒറ  രറ്റോത്രജയനട ആയസമറ്റോയജ  കഥകള പറ ഞ്ഞുതുടങജ-കഥയനട രസനെജയത നകറ്റോണ്ടച
ആയജരനതറ്റോന്നച രറ്റോത്രജകള കടന്നച  വറ്റോളജനന ഉടമയനട സസ്വന്തമറ്റോകജയ മന്ത്രജകുമറ്റോരജയനട കഥ,
കഥയനട കജവശകജനയയറ്റോണച വത്യകമറ്റോക്കുന്നതച.

എന്തറ്റോണച  കഥ?ജചീവജതതജനല  ഏനതങ്കേജലുനമറ്റോരു  സയംഭവനത  നകട്ടുററപറ്റോനട
പുനെരറ്റോവജഷകരജചറ്റോല്  അതജനെച  കഥ  എന്നച  പറയന്നു.അതച  അനുകമമറ്റോയ  ഒരു
സയംഭവവജവരമറ്റോണച.സയംഭവറ്റോഖത്യറ്റോനെതജനന  ഒറ്റോറരറ്റോ  ഘട്ടതജലുയം  ഇനെജനയന്തച?ഇനെജനയന്തച?എന്ന
ഒരു  ആകറ്റോയംക  റകളവജകറ്റോരജല്  ഉവളവറ്റോകണയം.അതജനെച  പരജഹെറ്റോരമറ്റോകുന്നറതറ്റോനട  കഥ
അവസറ്റോനെജക്കുന്നു.പൂര്വറ്റോപരബന്ധവയം,തനെതറ്റോയ അര്തവമുള ഒരു കമചീകൃതഘടനെ കഥയ്ക്കുളജല്
കഥ  പറ ഞ്ഞു  നെടന്ന  സൂതന്മറ്റോരുയം,മറ്റോഗധനമറ്റോരുയം,കഥ  പറചജല്  ജചീവജതവൃതജയറ്റോകജയ
ചറ്റോകത്യറ്റോന്മറ്റോരുയം നെമ്മുനട   പറ്റോരമരത്യതജനന ഭറ്റോഗമറ്റോണച.അററബത്യന മണല്കറ്റോടുകളകരജകജനല
ചന്തസ്ഥലങളജല് തമകള നകട്ടജ കഥ പറഞജരുന്നവരുനട മുന്നജനല ജനെകജരകജനനെക്കുറജച്ചുയം
നെറ്റോയം  റകട്ടജട്ടുണ്ടച.ഇനതല്ലെറ്റോയം  വത്യകമറ്റോക്കുന്നതച  കഥയച  മനു ഷത്യനനെ  ആകര്      ഷജകറ്റോനുള
കഴജവജനനെയറ്റോണച.

കഥകള പണ്ടുമുതറല ഉണ്ടറ്റോയജരുന്നുനവങ്കേജലുയം,'നചറുകഥ എന്ന സറ്റോഹെജതത്യരുപയം തറ്റോതറമത്യനെ
പുതജയതറ്റോണച.  പഴയകറ്റോലനത നചറജയ കഥയജല് നെജന്നുയം ഈ നെവചീനെതയജറലക്കുളള പ്രയറ്റോണയം
19-ാം നൂററ്റോറണ്ടറ്റോനടയറ്റോണച ആരയംഭജചതച.
'ഹെറ്റോറതറ്റോണജനന'കഥകനള  വജമ൪ശജച്ചുനകറ്റോണ്ടച  'എഡചഗറ്റോ൪  അലനറപറ്റോ'രചജച
ഉപനെത്യറ്റോസങളജലൂനടയറ്റോനണന്നച  പറയറ്റോയം.റവദങളജലുയം,ഉപനെജഷത്തുകളജലുയം,കബബജളജലുയം  മറ്റുയം
ധറ്റോരറ്റോളയം  നചറജയ  നചറജയ  കഥകളുണ്ടച.പഞതന്ത്രയം,കഥസരജതച  സറ്റോഗരയം,  തുടങജയകൃതജകള
നചറജയ കഥകളുനട സഞയമറ്റോണച.അറബജകഥകള,നബറ്റോകറ്റോചജയനട
ഡകറ്റോമറണ്കഥകള,മറ്റോ൪ഗരറച  രറ്റോജ്ഞജയനട  നഹെപററ്റോമറന  കഥകള,റചറ്റോസറുനട  കറ്റോന൪
ബറജകഥകളുയം,എന്നജവയജനല കഥകളുയം,നചറുകഥയനട മുറന്നറ്റോടജയറ്റോയജ ഗണജകനപടുന്നു.

പഴയ  കഥകള  പലതുയം,വറ്റോനയ്മറ്റോഴജ  വഴകതജല്നപട്ടവയറ്റോണച.തലമുറകളജല്  നെജന്നുയം
തലമുറകളജറലകച കകമറ്റോറജവന്ന അതരയം കഥകളുനട കര്ത്ത്രതസ്വയം സറ്റോമൂഹെജകമറ്റോണച.ജജജ്ഞറ്റോസ
ഉണര്ത്തുന്ന രചീതജയജലജള സയംഭവവത്യറ്റോഖത്യറ്റോനെങളറ്റോണവ.
ഭറ്റോവനെറ്റോപ്രധറ്റോനെവയം  യകത്യധചീനെവയം  അത്ഭുതരസറദത്യറ്റോതകവമറ്റോയ  അതരയം  കൃതജകളുനട  ലകത്യയം
റകളവജകറ്റോനര രസജപജക്കുകറയറ്റോ,ധറ്റോര്മജകറബറ്റോധയം നെല്കുകറയറ്റോ ആണച 

നചറുകഥ  ശദറ്റോപൂര്വയം  രചജക്കുന്ന  ആഖത്യറ്റോനെശജല്പമറ്റോണച.
വചീകണസ്ഥറ്റോനെയം,ബജയംബവജനെത്യറ്റോസയം,ഭറ്റോ ഷറ്റോകശലജ  തുടങജയ  ഘടകങളജനലറ്റോനക  സൂകമത
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പുലര്ത്തുന്ന  രചനെയറ്റോണച.യകജക്കു  നെജരക്കുന്ന  ഇതജവൃതയം,യഥറ്റോര്ത  മനുഷത്യരുനട
ഛറ്റോയയയം,പ്രകൃകജയമുള  കഥറ്റോപറ്റോത്രങള,വജശസ്വസനെചീയമറ്റോയ  ജചീവജത
ചജത്രചീകരണയം,ഭറ്റോവസൂചകമറ്റോയ  ആന്തരസൃഷജ,ധസ്വനെത്യറ്റോത്മകമറ്റോയ  ആഖത്യറ്റോനെയം,ഗുണപറ്റോഠ
പരറ്റോമര്ശനതകറ്റോള  ജചീവജതറ്റോവസ്ഥയനട  അന്തര്റ്റോവനത  സ്ഫുരജപജകറ്റോനുള  കഴജവച
തുടങജയവനയറ്റോനക,നചറുകഥനയ  പരമരറ്റോഗത  കലറ്റോരൂപങളജല്  നെജന്നു
വത്യതജരജകമറ്റോകുന്നു.കദര്ഘത്യനതപറജ  പല  അഭജപ്രറ്റോയങളുമുണ്ടച.ഒറ  ഇരുയജരുപജല്
വറ്റോയജച്ചുതചീര്കറ്റോവന്നതച,അരമണജക്കൂറജല്  വറ്റോയജച്ചുതചീര്കറ്റോവന്നതച,  പതജനെറ്റോയജരയം
വറ്റോകജനലറ്റോതുങ്ങുന്നതച,ഇരുപതജനെറ്റോയജരയംവറ്റോകജനലറ്റോതുങ്ങുന്നതച
തുടങജയവയറ്റോണച.എസച.നക.നപറ്റോറകറ്റോടജനന  'പുളജമറ്റോന'  ഏറവയം  കദര്ഘത്യമുള
കഥകളജനലറ്റോന്നറ്റോയജ ഗണജക്കുന്നു.ഏഴറ്റോയജരതജല്പരയം വറ്റോക്കുകള അതജലുണ്ടച.കഷജചച 
അറുപതച വറ്റോകജല് ഒതുങ്ങുന്ന കഥകള മറ്റോധവജക്കുട്ടജ,ഒ.വജ.വജജയന തുടങജയവരുറടതറ്റോ
യണ്ടച.ഏകറ്റോഗ്രതയറ്റോണച നചറുകഥയനട മസൗലജകഭറ്റോവയം.            

മലയറ്റോള  നചറുകഥയനട  ജറ്റോതകയം  പരജറശറ്റോധജചറ്റോല്  1891-ല്  വജദത്യറ്റോവജറനെറ്റോദജനെജ
മറ്റോസജകയജല്  പ്രസജദചീകരജച്ചു  വന്ന  റവങയജല്  കുഞജരറ്റോമന  നെറ്റോയരുനട
'വറ്റോസനെറ്റോവജകൃതജ'ആദത്യനത നചറുകഥയറ്റോനണന്നച കറ്റോണറ്റോയം.ഒരു അപസര്പകകൃതജയറ്റോണതച.ഇന്നച
റലറ്റോകനചറുകഥകറളറ്റോടച  കജടപജടജകതക  രചീതജയജല്  മലയറ്റോളനചറുകഥ  വളര്ന്നച.ഒടുവജല്
കുഞജകൃഷ്ണറമറനെറ്റോന,എയം.ആര്.നക.സജ,  മുര്റതറ്റോതച  കുമറ്റോരന,  കറ്റോരൂര്,തകഴജ,റദവച,എയം.ടജ,
മുകുന്ദന,മറ്റോധവജക്കുട്ടജ,വജജയന  തുടങജ  ഒരുപറ്റോടച  പ്രതജഭകളജലൂനട  മലയറ്റോളനചറുകഥ  അതജനന
ധനെത്യമറ്റോയ അധത്യറ്റോയയം കുറജച്ചു കഴജഞ്ഞു.

ചരജത്രറതറ്റോടുയം  ഭറ്റോ ഷറയറ്റോടുമുള  പ്രതജകരണങളനട  ഒരു  രൂപറരഖയറ്റോണച
നചറുകഥ.ജചീവജതതജനന ബറ്റോഹെത്യവയം ആന്തരജകവമറ്റോയ സങ്കേചീര്ണ ചലനെങളുനട വജശ്ലഥമുദ്രകള
അവയജലുണ്ടറ്റോകുയം.മറച  സറ്റോഹെജതത്യ രൂപങനള അറപകജചച  ഒരുപറ്റോടച  ആസസ്വറ്റോദകരുനട സമന്നത
നചറുകഥയ്ക്കുണ്ടറ്റോവറ്റോന  കറ്റോരണമറ്റോവമജതച.മറ്റോത്രവമല്ലെ  സമകറ്റോലജക  സറ്റോഹെത്യതതജല്  ഭറ്റോവനത
നെജര്ണയജക്കുന്ന  ഉതരറ്റോധുനെജകതയനട  പ്രഭറ്റോവയം  കൂടുതല്  പ്രകടമറ്റോകുന്നതച
നചറുകഥയജലറ്റോണച.എല്ലെറ്റോ  നെജര്വചനെങനളയയം  അതജജചീവജച്ചു  നകറ്റോണ്ടച  നെജരന്തരയം
പുതുമയറ്റോര്ജ്ജജച്ചുനകറ്റോണ്ടജരജക്കുന്നസറ്റോഹെജതത്യരൂപമറ്റോണച  നചറുകഥ. അതജനെറ്റോല്  കൃത്രമമറ്റോയ
ലകണങള  കല്പജചച  ഇതറ്റോണച  നചറചകഥ  എന്നച  പറയറ്റോന  സറ്റോധജകജല്ലെ.പുതജയതറ്റോയജ
ഉണ്ടറ്റോകുന്ന  ഒറ്റോറരറ്റോ  നെല്ലെ  കൃതജയയം,പുതജയ  ലകണങനള  അനെറ്റോവറ്റോരത്യമറ്റോക്കുന്നു.അങനനെ
നകട്ടുകഥരളുനട  ഭറ്റോവനെറ്റോറലറ്റോകതച  നെജന്നച  യഥറ്റോര്തത്യതജനന  മണജറലകച  ചുവടുനവച്ചു  നകറ്റോണ്ടച
നചറുകഥ  എന്ന  സറ്റോഹെജതത്യരൂപയം  തനെതറ്റോയ  വത്യകജതസ്വറതറ്റോടുയം  തലനയടുറപറ്റോടുയം  കൂടജ
നെജലനെജല്ക്കുന്നു.

പജ.നക.സറന്തറ്റോ ഷച ലറ്റോല്, HSA
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നകറ്റോയ ച

നകറ്റോയജനെച റപറ്റോകറ്റോയം

നനെല്കതജര് കറ്റോണറ്റോയം

പറ്റോടതച നെജല്ക്കുന്ന

നനെല്ലെച നകറ്റോയ്യറ്റോയം 

കറ്റോറത്തുലയന്ന വയലജനനെ കറ്റോണറ്റോന

എന്തു ഭയംഗജ ഇന്നുയം എന്തു ഭയംഗജ

നനെല്ലെച നകറ്റോയ്യറ്റോയം മജതമജനതയറ്റോയം

നെചീയയം വറ്റോറയറ്റോ

സൂരത്യ ജയന, 9B
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സസൗഹൃദയം

ഒരുമയനട നെറ്റോളുകളജല്

നെറ്റോയം കണ്ട കജനെറ്റോവകള

ആ നെല്ലെ നെറ്റോളജല്  വരചജറല്ലെ 

റപറ്റോവകയറ്റോറണറ്റോ നെചീ

ആ നെല്ലെ നെറ്റോളജല് ഒറ്റോര്മ്മയമറ്റോയജ

മറ്റോയന്ന രറ്റോവജന ഹൃദയതജനലറങറ്റോ

ഒരു കൂടച കൂട്ടജയജറല്ലെ

നെറ്റോയം ഒരു കൂടച കൂട്ടജയജറല്ലെ....

ബജപജത കൃഷ്ണന, 9B
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CHILDHOOD, THE SWEETEST  SLICE OF LIFE 

Childhood ,the sweetest slice 
of life fruit
It's a time, when we taste 
The life fruit first

The virgin slice of life
which teaches us to enjoy the rare lie fruit
No pain, no sorrows
Only the fuitful memories

It's a slice dipped in love and joy
It's a sweet slice cut from the life fruit
It is plucked with intense pain
from the mother tree

Life fruit, bitter to taste
But sweet and yummy
The virgin slice, childhood 
It's juicy with memories

Thank you, Lord, the creator
for gifting me the sweet slice
Life is bitter, I know
But no bitterness in its juicy pulp

In that fruit
Some slices are sour
Some slices are unripe
Some slices are rotten

But life fruit is yummy
Because, you have filled in it
The marvellous essence of 
The sweetest slice, childhood
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Feels like a lot more'
While eating that slice
The wondrous extract
It helps us to enjoy even the bitter slices

We can enjoy it, the life fruit
Even in the utmost bitterness
Using the golden memories
Because, its sweetness is everlasting

It's my dream
To taste it one more
I want to fly into my past
To bravely welcome the future

I enjoy that sweet slice, childhood
Like a bee, sucking nectar
God, give me back
That juicy slice once more

Childhood, the sweetest slice of life
No pain, no sorrows
Only happiness
Love its everlasting impression

Gopika Unni, 10B 
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FRIENDS
Friends are the most valuable treasure we get from the god. There are so many people

around us. But all of them are not our friends. Those who help us in our dangerous

situation are our dear friends. Everyone can be a friend,but only a few one can be a good

friend.

We can share our sorrows with them. They always with us to solve them.Angels

always act as a pioneer. Hence friends are the angels in our life. Good friends are good

gifts. But bad friendship lead us to dangers. They are sweet flowers. We can suck nectar

from  them.  They  are  beautiful  pearls  that  are  so  precious.  Friendship  is  the  most

precious relation in the universe that exists for all time.  Let us be a good friend for all.

                                 

Anusree.A, 9B 
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BOOKS

Books are my best companions
        It is also like my best friend
        When I am alone in my room 
        It talks with me 
          
           When I am in sleep                                                
           the books are  coming                                          
           in my dream
           It tells me the story about the world 
                                                                                         
           The books take me to its world
            sometime it is like my father
            And it teaches like a teacher

          When I become sad
           The books make me happy  
           like a companion 
           without books it is impossible
            To live in this world.    
 
                                                            

Samvrutha S, 5B      
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LOVELY MOM

Oh! my  lovely mom,
how sweet are you,
you are my lightning lamp,
you are my life and joy.  

You gave birth to me,
and give mirth to me,
your smile is like a moon light
and it enlightens my days.

 You are a part of my soul,
 you are my pleasure and full hope,
 you are my first and best teacher,
 you are the treasure that I got.

Oh! My lovely mom,
your love is like the number of stars,
your life is always shining for me
my life is always debted to you.

Lekshmi A,9B
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MY FRIEND

I have a friend a lovely one

I play with her la.. la.. la..

I laugh with her ha..ha..ha..

I dance with her thai thai thai

I share my joys with her

I share my toys with her 

I help her in times of mud

we are friends in mud

Together we go to school

Together we go to park

Enjoy slide and swing

Together,together together

She is cute,she is nice

very very nice 

I have a friend a pretty  one

                             
                              

Samvrutha S, 5B
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THE MOON

The Moon is an astronomical body that orbits planet Earth and is Earth's only
permanent natural satellite. It is the fifth-largest natural satellite in the Solar System,
and the largest among planetary satellites relative to the size of the planet that it orbits
(its primary). The Moon is after Jupiter's satellite Io the second-densest satellite in the
Solar System among those whose densities are known.

The Moon is thought to have formed about 4.51 billion years ago, not long after
Earth. The most widely accepted explanation is that the Moon formed from the debris
left over after a giant impact between Earth and a Mars-sized body called Theia.

The Moon is in synchronous rotation with Earth, and thus always shows the same
side to Earth, the near side. The near side is marked by dark volcanic maria that fill the
spaces between the bright ancient crustal highlands and the prominent impact craters.
After the Sun, the Moon is the second- brightest  regularly visible celestial  object  in
Earth's sky. Its surface is actually dark, althoughcompared to the night sky it appears
very  bright,  with  a  reflectance  just  slightly  higher  than  that  of  worn  asphalt.  Its
gravitational influence produces the ocean tides, body tides, and the slight lengthening
of the day.

The Moon's average orbital distance is 384,402 km (238,856 mi),[13] [14] or
1.28 light-seconds.This is about thirty times the diameter of Earth. The Moon's apparent
size in the sky is almost the same as that of the Sun, since the star is about 400 times the
lunar distance and diameter. Therefore, the Moon covers the Sun nearly precisely during
a total solar eclipse. This matching of apparent visual size will not continue in the far
future because the Moon's distance from Earth is gradually increasing.

FORMATION
The Moon formed 4.51 billion years ago, some 60 million years after the origin of

the Solar System. Several forming mechanisms have been proposed,including the fission
of the Moon from Earth's crust through centrifugal force  (which would require too great
an initial spin of Earth), the gravitational capture of a pre-formed Moon (which would
require  an  unfeasibly  extended  atmosphere  of  Earth  to  dissipate  the  energy  of  the
passing Moon), and the co- formation of Earth and the Moon together in the primordial
accretion disk  (which does not  explain the depletion of  metals  in  the Moon).  These
hypotheses also cannot account for the high angular momentum of  the Earth–Moon
system.

INDIAN MOON MISSIONS
Chandrayaan-2 is scheduled to launch in April 2019[4] and will attempt to soft 

land a lander and rover in a high plain between two craters, Manzinus C and Simpelius 
N, at a latitude of about 70°south. If successful, Chandrayaan-2 will be the second 
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mission to land a rover near the lunar south pole.

On 12 November 2007, representatives of the Russian Federal Space Agency 
(Roscosmos) and ISRO signed an agreement for the two agencies to work together on 
the Chandrayaan-2 project.

ISRO  would  have  the  prime  responsibility  for  the  orbiter  and  rover,  while
Roscosmos was to provide the lander.The Indian government approved the mission in a
meeting  of  the  Union  Cabinet,  held  on  18  September  2008  and  chaired  by  Prime
Minister Manmohan Singh. The design of the spacecraft was completed in August 2009,
with scientists of both countries conducting a joint review.

Although  ISRO  finalised  the  payload  for  Chandrayaan-2  per  schedule,  the
mission was postponed in January 2013 and rescheduled to 2016 because Russia was
unable to develop the lander on time. Roscosmos later withdrew in wake of the failure of
the Fobos-Grunt mission to Mars, since the technical aspects connected with the Fobos-
Grunt mission were also used in the lunar projects, which needed to be reviewed. When
Russia cited its inability to provide the lander even by 2015, India decided to develop
the lunar mission independently.

The spacecraft's launch had been scheduled for March 2018, but was first delayed
to April and then to October to conduct further tests on the vehicle. On 19 June 2018,
after  the  program's  fourth  Comprehensive  Technical  Review  meeting,  a  number  of
changes  in  configuration  and  landing  sequence  were  planned  for  implementation,
pushing the scheduled to April 2019.

The orbiter will orbit the Moon at an altitude of 100 km (62 mi). The mission will
carry  five  instruments  on  the  orbiter.  Three  of  them are  new,  while  two others  are
improved versions of those flown on Chandrayaan-1. The approximate launch mass will
be 2,379 kg (5,245 lb).The Orbiter High Resolution Camera (OHRC) will conduct high-
resolution observations of the landing site prior to separation of the lander from the
orbiter. Interfaces between the orbiter and its GSLV Mk II launch vehicle have been
finalised.The orbiter's structure was manufactured by Hindustan Aeronautics Limited
and delivered to ISRO Satellite Centre on 22 June 2015.

Vikram
The mission's lander is called Vikram, named after Vikram Sarabhai (1919-1971)

who is widely regarded as the father of the Indian space programme.The Vikram lander
will detach from the orbiter and descend to a lunar orbit of 30 km × 100 km (19 mi × 62
mi) using its 800 N (180 lb f ) liquid main engines. It will then perform a comprehensive
check  of  all  its  on-board  systems  before  attempting  to  land  on  the  lunar  surface.
UnlikeChandrayaan-1's  Moon  Impact  Probe,  the  Vikram  lander  will  make  a  soft
landing, deploy the rover, and perform some scientific activities for approximately 15
days. The approximate combined mass of the lander and rover is 1,471 kg (3,243 lb).
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The preliminary configuration study of the lander was completed in 2013 by the Space
Applications Centre (SAC) in Ahmedabad.The lander's  propulsion system consists of
eight 50 N (11 lb f ) thrusters for attitude control and five 800 N (180 lb f ) liquid main
engines derived from ISRO's 440 N  (99 lb f ) Liquid Apogee Motor. Initially, the lander
design employed four main liquid engines, but a centrally mounted engine was added to
handle new requirements of having to orbit the Moon before landing. The additional
engine is expected to mitigate upward draft of lunar dust during the soft landing.Some
associated technologies include a high resolution camera, navigation camera, hazard
avoidance camera,  an 800 N throttleable  liquid main engine  and attitude  thrusters,
altimeter,  velocity  meter,  accelerometer,  and  the  software  needed  to  run  these
components. The lander's main engine has successfully undergone a high altitude test
for  a  duration  of  513  seconds,  and  closed  loop  verification  tests  of  the  sensors,
actuators and software were completed in 2016.
Engineering models  of  the lander began undergoing ground and aerial  tests  in  late
October 2016, in Challakere in the Chitradurga district of Karnataka. ISRO created
roughly 10 craters on the surfaceto help assess the ability of the lander's sensors to
select a landing site.

The rover's mass will be about 27 kg (60 lb) and will operate on solar power. The 
rover will move on 6 wheels on the lunar surface, perform on-site chemical analysis and
send the data to the orbiter above, which will relay it to the Earth station.
The initial plan was for the rover to be designed in Russia and fabricated in India.
However,  after  Russia proved unable to contribute  to the mission,  ISRO decided on
designing and fabricating the rover itself. IIT Kanpur is developing three subsystems to
provide mobility:1. Stereoscopic camera-based 3D vision using two NAVCAMs in front
of  rover  will  provide  the  ground  team  controlling  the  rovers  a  3D  view  of  the
surrounding terrain and help in path planning by generating a digital elevation model
of the terrain.
2. Kinematic traction control - will enable the rover to negotiate the rough lunar terrain 
using independent steering provided on four of its wheels.
3. Control and motor dynamics - The rover will have six wheels, each driven by an
independent  electric  motor.  Four of  the wheels  will  also  be capable of  independent
steering.
A total of 10 electric motors will be used for traction and steering.
Payload
ISRO selected five scientific instruments for the orbiter, four for the lander, and two for
the rover.While it was initially reported that NASA and ESA would participate in the
mission by providing some scientific instruments for the orbiter,ISRO has later clarified
that due to weight restrictions it will not be carrying foreign payloads on this mission.
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India's second lunar exploration mission after Chandrayaan-1.Developed by the
Indian Space Research Organisation (ISRO), the mission is planned to be launched to
the Moon by a Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk III).

 The story,formation and mysterious findings are more interesting...

Ajesh Jayachandran, IX B
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TOP 10 LONGEST RAIL TUNNELS

SL 
No

TUNNEL/LOCATION YEAR
COMPLETED

LENGTH

KM MILES

1
AlpTransit 
Gotthard,Switzerland

2018 57.1 35.6

2 Seikan,Japan 1988 53.9 33.6

3
Channel 
Tunnel,France/England

1994 50.5 31.5

4
Moscow metro(Serpukhovsko 
Timiryazevskaya),Russia

2002 41.5 25.9

5
Moscow metro(kaluzhsko 
Rizhskaya),Russia

1990 37.6 23.4

6 Lotschberg Base,Switzerland 2007 34.6 21.6

7 Berlin U-Bahn (U7 Line) 1984 31.8 19.8

8 Guadarrama,Spain 2007 28.4 17.7

9 Taihang,China 2008 27.9 17.4

10
London Underground(East 
Finchely/Modern,Northen 
Line),UK

1939 27.8 17.3

Ajesh Jayachandran, IX B
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I WISH TO FLY

I wish to fly in the air
To sore up the sky without fear
To tear off the snowy clouds
with my warm and little hands

I have to go like a bird
to defeat the highness of cloud
I have to touch the stars 
with my warm and little hands

I always wish to fly
I always wishes heights
I have to fly in the air
I have to soar with the air

I doesn't go backwards
I have to move onwards
I have to move with clouds
I have to defeat the clouds

Always look up at heights
To gain something high 
To gain the success life 
To defeat the hazards of life 

Anju Krishna R, IX B
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WATER-FOR THE PRESENT AND THE FUTURE

Water is an elixir of life like air ,food and soil. Water is also an essential factor for

our survival.No living beings can live without water.Two-third of our earth's surface is

covered with water.But fresh water is scarce.Without water our survival in this world is

impossible.So water is a precious natural resource which should be used by the present

and have to use by the future.

Nowadays water scarcity is a huge problem.Fresh water availability is very  low

now.It  is  not because of  our to deeds ,  it  is  only because of our misuse for  greed .

Nowadays  as  a  part  of  development  we  forgot  about  our  fields,  our  hills  and  our

lushgreen forests.We gave consideration only to our even needs on the basis of profit or

economy.We build houses and other buildings by reclaiming paddy fields,demolished

hill sides for soil,practised sand mining in the rivers,practised deforestation etc.Without

thinking a bit about our future we does all these for our commercial basis.As a result the

agriculture became poor,when natural sinks of water  such as paddy feilds and hills were

destroyed.Fresh water  availability  declained.As a  result  of  deforestation rain became

scare and it also affected fresh water availability.If           the condition go on our earth

will itself become a desert.

We have to preserve the beuty of our planet.We have to preserve our preserve our

presious  natural  resoures.We  have  to  preserve  or  conserve  water.Like  our  united

activities destroyed all these .We must to unite for a change also.Our earth is unique.Our

life is a unique.Nothing can substitute it.We have to protect and preserve the conserved

beauty of our earth.We have to conserve water .We can save water. We can

save future.

Adithya.S.D, 9B
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RIDDLES

1. what is common between a family and a church?
Ans:Father

2.Which driver does not drive a car?
Ans:Screw Driver

3. Which dress we can't wear?
Ans:Address

4.Which pet is always found on the floor?
Ans:Carpet

5.'An unmarried girl is standing down'. How will we say it in English in one 
word?
Ans:Misunderstanding

6.One finger  that only grow in the ground?
Ans:Ladies Finger

7.Why do train never run on time?
Ans:Because they run on rail

8.Why is mathematics unhappy?
Ans:Because it is full of problems 

9.What 4 letters frighten a thief?
Ans:OICU {oh I see you}

10.What is never used until it is broken?
Ans:Egg

Ajesh Jayachandran, IX B
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