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 ആമുഖശം

2018 -19 പജോജഠഠ്യേതര വർഷസത്തെ സസെൻററ് ജജജോസെഫറ് സെറ് 
ജഗേള്സെറ് ഹഹൈസെറ് ക ൂളനിസല ലനിറനിൽ ഹകററ്സെറ് 
വനിദഠ്യേജോർതനികള് ഒര ുക്ക ുന്ന ഡനിജനിറൽ മജോഗേസെനിൻ ആണനിതറ്.
അധഠ്യേജോപകരജോയ സജൻസെനി ടടീച്ചർ, ജനിൻഷ ടടീച്ചർ 
എന്നനിവര ുസട ജനത ൃതത്വത്തെനിലജോണറ് ഇന്നടീ ഡനിജനിറൽ 
മജോഗേസെനിൻ ഇവനിസട ഒര ുങ്ങ ുന്നതറ്. 2018- 19 വർഷത്തെനിസല 
ഈ വനിദഠ്യേജോലയസത്തെ ക ുറനിച്ചറ് ക ൃതഠ്യേമജോയ ധജോരണ നൽകജോൻ 
ഈ മജോഗേസെനിൻ സെഹൈജോയനിക്ക ുസമന്നറ് ഞങ്ങള് കര ുത ുന്ന ു. 
ഈ വനിദഠ്യേജോലയത്തെനിസല ഹഗേഡറ് സെറ്, സജ.ആർ.സെനി എന്നടീ 
സെസംഘടനകസള ക ുറനിച്ച ുസം വനിവനിധതരസം ക്ലബ്ബ ുകസള ക ുറനിച്ച ുസം 
ഇതറ് വഠ്യേക്തമജോയ ധജോരണകള് നൽക ുന്ന ു. 
വനിദഠ്യേജോർതനികള ുസട കഴനിവ ുകള് പ കടമജോക ുന്ന 
തരത്തെനില ുള്ള കലജോകജോയനിക ജമളകള് ഈ സെറ് ക ൂളനിസന 
ക ൂട ുതൽ മനികവ ുറതജോക്ക ുന്ന ു. ശജോസെറ്  ത്രജമളയനിൽ 
സെസംസജോനതലസംവസര ഉയർന്ന ു നനിൽക്ക ുകയജോണറ് നമ്മ ുസട 
സെറ് ക ൂള്.
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 സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ്സെന്റ് ജഗേള്സെന്റ്             
ഹഹൈസെന്റ്ക്ക ൂള് ജമേപജോടട....

പശടമേഘട്ട മേലജയജോര ഗജോമേമേജോയ ജമേപജോടട ജതജോട്ടട്ടംസതജോഴടലജോളട 
ജമേഖലയ ുസട പ ൂർവ്വകജോല ഹപത ൃക നന്മകളടൽ ഒനജോണന്റ്. ജകജോഴടജക്കജോടന്റ് 
ജടല്ലയടസല മേലജോപറമന്റ്ജകന്ദ്രമേജോയട പ്രവർതടക്ക ുന സെജഹൈജോദരടമേജോർ 
എനറടയസപട ുന സെനനജോസെടനട സെഭ സകജോള ുതടസവച്ച സെജോട്ടംസെന്റ്കജോരടക 
വടളക്കജോണന്റ് സസെനന്റ് ജജജോസെഫന്റ്സെന്റ് ജഗേള്സെന്റ് ഹഹൈസെന്റ്ക ൂള്. അഭടവനന 
സമേതജോൻ ജഡജോകന്റ്ടർ മേജോകന്റ്സെന്റ് സവൽ വട സനജോജറജോണ മേദർ സപ്രജോവടൻഷനൽ 
റവ. സെടസ്റ്റർ സജ ജറജോസെ ആൽബർട്ടന്റ് എനടവര ുസട അന ുഗഹൈഹീത 
ജനത ൃതത്വതടൽ 1982 ജ ൂൺ 10-ാം തഹീയതട പ്രവർതനമേജോരട്ടംഭടച്ച 
വടദനജോലയട്ടം കർമ്മ മേഹൈടമേയുസട ഒനജോയ അധനജോയട്ടം ത ുനടജച്ചർതന്റ് 
സകജോണന്റ് നജോടടസന നജവജോതജോനട്ടം  നടലയമേജോയട മേജോറട വയനജോടന്റ് ജടല്ലയടസല
ഏക സപൺപളടക്ക ൂടട്ടം ആയ സജോപനട്ടം പജോഠനപജോജഠനതര രട്ടംഗേങ്ങള്ക്കന്റ് 
പ ുറജമേ കലജോകജോയടക പരടസടതട മേജോനവജസെവ ജമേഖലകളടല ുട്ടം 
പരടവർതനട്ടം തരട്ടംഗേങ്ങള് സെട്ടംസജോന ജദശഹീയ തലങ്ങളടൽ 
അട്ടംഗേഹീകരടക്കസപട്ടടട്ട ുണന്റ്. വടദനജോരട്ടംഗേട്ടം കലജോസെജോഹൈടതനജവദട, കര ുവന ൂരന്റ് 
കളതടജലക്കന്റ് സെജോമേ ൂഹൈടക, ശജോസെ ന്റ്തസെമേടതട, ശജോസെന്റ് ത കകൗൺസെടൽ, 
ഗേണടതശജോസെന്റ് ത ശടബടരട്ടം, ഇട്ടംഗഹീഷന്റ് ക്ലബന്റ്, ഐ ടട ക്ലബന്റ്, ആജരജോഗേന 
സെമേടതട, പരടസടതട ക്ലബന്റ്, എനർജട ക്ലബന്റ്, സെന്റ്കൂള് സുരകജോ ക്ലബന്റ്, 
ജജോഗത ക്ലബന്റ്, ഫടലടട്ടം ക്ലബന്റ് സെന്മജോർഗേ മേ ൂലനജബജോധന ജവദട 
എനടവയ ുസടയ ുട്ടം, ഭജോരത സെന്റ്കകൗട്ടന്റ്സെന്റ് ആൻഡന്റ് ഹഗേഡന്റ്സെന്റ്, ജ ൂനടയർ 
സറഡന്റ് ജകജോസെന്റ് എനടതനജോദട സെനദ്ധ കർമ്മ ജസെനകള ുസടയ ുട്ടം 
മേജോത ൃകപരമേജോയ പ്രവർതനങ്ങള് സെജോർവതടകമേജോയട 
പ്രവർതടക്കസപട ുന ു എനതന്റ് അഭടമേജോനജോർഹൈമേജോണന്റ്.
2012-13 വർഷതടൽ ബഹൈ ു. എട്ടം.എൽ.എ. ശഹീ . ജശയജോട്ടംസെന്റ്ക ുമേജോർ 
അവർകള ുസട പ്രജോജദശടക വടകസെനഫണടൽ നടന ുള സെഹൈജോയതജോൽ 
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എല്ലജോ ക്ലജോസെന്റ് മേ ുറടകള ുട്ടം സെന്റ്മേജോർട്ടന്റ് ക്ലജോസെന്റ് മേ ുറടകള് ആക്കടമേജോറട. 
സെ ുസെജ്ജമേജോയ ഒര ു ഐ.ടട  ലജോബന്റ്, ഹവവടധനമേജോർന ഗന്ഥ 
ജശഖരജതജോടന്റ്ക ൂടടയ സചെറടസയജോര ു വജോയന മേ ുറടയ ുട്ടം സെത്വന്തമേജോയ ുള ഈ 
വടദനജോലയട്ടം പഠനരട്ടംഗേത ുട്ടം പജോജഠനതര രട്ടംഗേത ുട്ടം സെത്വഭജോവ 
സെട്ടംസെന്റ്കരണതടല ുട്ടം, 
ആദ്ധനജോതടകതയടല ുട്ടം  ഉയർന നടലവജോരട്ടം നടലനടർത ുന ു എനതന്റ് 
അഭടമേജോനജോർഹൈമേജോണന്റ്
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ചപ്രിതറയാത്തഓര്മ

മേരടക്ക ുകടല്ലഹീ  ഓർമ്മകള്
ചെടതറജോസതജോരഹീ  ഓർമ്മകള്
മേനസടൽ  ക ുറടസച്ചജോരജോ
മേജോയജോത ഓർമ്മകള്
കനവടൽ  സതളടയ ുമേഹീ
മേജോയജോത  ഓർമ്മകള്
കൺചെടമ്മട ഉണര ുട്ടം മേ ുമന്റ്                             
ഓടടസയത ുമേഹീ  ഓർമ്മകള് 
മേരടക്ക ുകടല്ലഹീ  ഓർമ്മകള്
ചെടതറജോസതജോരഹീ  ഓർമ്മകള്
                                    നന വടന ു
                                     9.B     
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     ടചമ്പ്രമല
വയനയാടെന്കയാഴപചകള
കയാണുനനയാര്ക്കപ
ദര്ശനശംനല്കുമടീപര്വ്വതറയാണപ്രി
പചപുതപപ്രിടപഭൂമപ്രിതന്ടമത്തയപ്രില്
ഒളപ്രികനണയാടടെകപ്രിടെക്കുമടീസുന്ദരപ്രി!
മയാറപ്രില്നപ്രിനുശംടതളപ്രിനടീര്പരത്തുശം
ജടീവജയാലങ്ങളക്കനുഭൂതപ്രിപകരുശം
ടചമ്പ്രടയനനപതമ്പ്രയാന്വപ്രിളപ്രിച്ച
ശശംഖറയാണടീനടീടയത്രമനനയാഹരപ്രി!
സനനയാനനരടത്തനടീലനപ്രിലയാവുനപയാല്
കണപ്രികയയായപദരയടീശശ്വനുനല്കുശം
നടീലകുറപ്രിഞപ്രിതന്വയാടെയാമലരുകള
ദശനവപ്രിസപമയസുന്ദരവസനശം
നപ്രിന്ഉച്ചപ്രിയപ്രില്നപ്രിനുശംചൂളമടെപ്രിടച്ചത്തുശം
മന്ദമയാരുതടനനുസുഖശം
എടന്റമനസപ്രിനുശംകണ്കളപ്രിലുശം
കുളപ്രിനരകുടനയാരടീകനനകയയാണുനടീ
മഞുകണപ്രികയയാല്നപ്രിന്ടനറുകയപ്രിലണപ്രിഞ
കനവുതടടമയാനുമയാറപ്രിയയാടട
നപ്രിന്മയാറപ്രിലണപ്രിഞമരതകലയാവണനശം
ഹരപ്രിതസുന്ദരമയാടയടന്റകണ്നപ്രിറയടട!.

                                             ഹനടീനയാജയാന്
                                                IXB
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പകതപ്രിനയയാടെപ
വരണ്ടുണങ്ങപ്രിയമണപ്രിന്മടെപ്രിത്തടപ്രില്
കരപ്രിഞുണങ്ങപ്രിയമുത്തശപ്രിമയാവുശം
പപ്രിടനകറുകറുത്തകയാക്കയുശംമയാത്രശം
അവസയാനതുളളപ്രിടവളളവുശംവറപ്രി
മരണടത്തമയാനറയാടെണച്ചപുഴയുടടെ
ടടകകളപ്രില്ജടീവനയായപപപ്രിടെയുന
മതനങ്ങളുശം............
സൂരനടന്റകഠപ്രിനചൂടെപ്രില്
ടവനുമരപ്രിച്ചമനുഷനനുശം
ശവപറമയായപഭൂമപ്രി
കൂടപ്രിനപകറുത്തപ്രിരുണ്ടപകല്
മയാത്രശം...............

                 അന്ഷപ്രിദ.പപ്രി.എ
                      IX.B
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A Dream  with in dream           
T ake the kiss upon the brow  
 And ,Inparting from you know 
 Thus much let me a row
    you are not  wrong who
    dream
                That  my  days have been a dream  
                  yet if hopes has   flown  away 
                 In  a night  or in  a day
                 In a vision or in none 
Is  it there fore the  less gone
All that we seen or seem 
 is but a dream  with in a   dream  
                                                                    AFNIDHA.C.A   (IX.B)

12                                                                                          സസെൻററ് ജജജോസെഫറ് ജഗേള്സെറ് ഹഹൈസ്ക ൂള്



                                                                                                                            നനിലജോവറ്

                             തൂലപ്രിക
 
ഹൈജോ എത്ര മധ ുരമജോർസന്നജോരനി ഗേജോനസം
നനിൻ ത ൂലനികത്തെ  ുമനിൽ നനിന്ന ുതനിർസന്നജോര ടീകജോവഠ്യേസം
വനിസെ റ്മയസമന്ന ുതസന്ന ഇതനിൻമറ ുജപരറ്
ചങ്ങമ ുഴയ ുസം,ക ുമജോരനജോശജോന ുസം ഉയർന്ന ു
വജോനനിൽ എത്തെനിച്ച ഈ ത ൂലനികഗേജോനസം
നജോവനിൽത ുമനിൽനനിന്ന ുസം ഉരനിയജോടടീട ുന്ന
വജോക്ക ുകള്ജചർത്തെനിട ുസമൻ ത ൂലനിക
മജോയജജോലകവജോതനിൽത ുറന്നനിട ുന്ന ഗേജോനസം
ഹൈജോ എത്ര മധ ുരമജോർസന്നജോരനി ഗേജോനസം
എൻ മജനജോഹൈരത ൂലനിക ഗേജോനസം
                                                സൂരനസുനരഷപ

                                                        9.b                                       
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 ചെ ുടല
കതടയമേര ുന മേ ൃതജമേ  നടനടലർപടസചെജോരജോ
സചെറ ുപ ൂവടന ുട്ടം പ ുൽസക്കജോടടക്ക ുജമേ യഥജോ-
കൽപടതകജോലതടന ു അഥർവ സജോനജമേജോ...
ചെ ുടലയടസലരടയ ുന കനലടന ുട്ടം ദ ൃഷ ന്റ് ടടയടൽ 
കജോത ുസവച്ചതന്റ് മേരണജമേജോ......
നടഗേ ുഢതസയജോര ു അലങജോരമേജോക ുജമജോള്
ചെ ുസട്ടരടക്ക ുനടതജോ ജഹീവടത നകൗകയടൽ
ജഹീവടച്ച ുതഹീർസതജോരഹീ സവൺമേണ്ണ ുജപജോട്ടം
 ന ഷ ന്റ്ടമേജോട്ടം നടമേടഷനത ു തഹീർനഹീ ചെ ുടലയടൽ...
സവന്ത ു സവണ്ണഹീറജോക ുട്ടം മേ ൃത ജമേജോ ഇനട-
പറ, നഹീ ജഹീവടച്ച കജോലതടന ു
നനടജയജോ, നഷ ന്റ് ടകജോലതടന ു
ബജോക്കടജയജോ, ഇകൗ കനല ുമേജോതട്ടം
 എരടയ ുന ചെജോരജമേജോ.... 
                                  -ആഷടഫ നസെ ന്റ് ലടൻ
                                                        9b
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 ഞയാന്

ഞയാന്ആഗ്രഹത്തപ്രിടന
പതടീക്ഷയുടടെസപനനഹത്തപ്രിടന
മുഖനധയാരയപ്രിലൂടടെകടെനുനപയാവുകയയാണപ
കകൗമയാരകയാലത്തപ്രിടലദുശടീലങ്ങള
നവടയയാടെയാന്തുടെങ്ങുനതപ്രിനു
മുമപതടനഞയാന്ഈ
നലയാകനത്തയാടെപവപ്രിടെപറയുനു
ആഗ്രഹത്തപ്രിടനപതടീക്ഷയുടടെ
സപനനഹത്തപ്രിടനവയാതപ്രില്
എടനമുന്പപ്രില്അടെയുനു

                ടമഹപറടഫെബപ്രിന്
                                 IX B
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സപൺകടടജോവന്റ്
ഭൂമപ്രിയപ്രില്പപ്രിറവപ്രിടകയാളളുനദപ്രിനശം
മയാതയാവപ്രിന്വയാല്സലനഭയാവമയശം
കയാലത്തപ്രിന്വടീഥപ്രിയപ്രില്ഞയാന്പപ്രിറനു
ഒരുകുഞയായപഇളശംടതനലപ്രില്കുളപ്രിരയായപ്രി
നയാവപ്രിലലപ്രിയുനഅമപ്രിഞപയാലപ്രില്
മധുരമലപ്രിഞു
ആദനയാക്ഷരങ്ങളകുറപ്രിച്ച
ബയാലനമകനു
കയാലശംഒഴുകപ്രിയകലടവ
ഭയമുണര്നുഅതപഎന്
ഇടെടനഞപ്രില്കരപ്രിപടെര്ത്തപ്രി
ഹദയത്തപ്രില്നഘയാരമയാശം
സപപന്ദനങ്ങളഎന്
നമനപ്രിയയാടകവപ്രിറയലയാക്കപ്രി
മനസപ്രിടനവപ്രിങ്ങല്
അലയുയര്ത്തപ്രി
ഓനരയാദപ്രിനങ്ങളുശം
ഭടീകരയയാമമയായപമയാറുനു
ഹദയത്തപ്രിടനനതങ്ങല്
ടവനുനടീറുനു
ടനയാമരടമലയാശംഅതപ്രില്
അലപ്രിഞപവടീഴുനു

16                                                                                          സസെൻററ് ജജജോസെഫറ് ജഗേള്സെറ് ഹഹൈസ്ക ൂള്



                                                                                                                            നനിലജോവറ്

ഓനരയാദപ്രിനങ്ങളുശംടവണടീറയായപ്രിമയാറുശം
അതപ്രില്ഏകയാനമയായ
കണപ്രിടയയാരുക്കശം
ഇനടീനലയാകശംഭയാനമയാണപ
അതപഎന്മപ്രിഴപ്രിയപ്രിടലഉമയയാണപ
കയാരണടമലയാശംനചയാദപ്രിക്കുവയാന്
എടനചൂണ്ടുവപ്രിരല്
പപ്രിടെയക്കുനുപടക്ഷ

ഉരുവപ്രിടെല്നപ്രിഷപപഭമയാകുനു
എന്മനശംഭയക്കുനതയാടരയയാണപ
കയാരണടമടനനുയര്ടക്കനചയാദപ്രിക്കുവയാന്
എന്മനശംപപ്രിടെക്കുനടതനയാണപ
അതപ്രില്നപ്രിനുമകലുനടതനയാണപ
കയാരണശംഞയാനടീഭൂമപ്രിതന്
ടപണ്കപ്രിടെയാനവയാ
                   Rithu sulthana
                          X .C
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നടലയ ന്റ്ക്കജോത സെന്റ്മൃതടകള്
 മേന ുഷന രക്തസത ഊറട ക ുടടക്കജോൻ പ്രളയമേജോട്ടം മേഹൈജോവർഷട്ടം

 ഇജപജോള്  വസനതടസയൻ 
ഒജോർമ്മയടൽ എവടസടജയജോ
 മേ ുജനറജോട്ടം നമേ ുസക്കജോര ുമേടച്ചന്റ് 
പ ുത ുതലമേ ുറയ ന്റ്ക്ക ജോയന്റ്
മേജോനവരജോശടയ ുസട ക ൂരമേജോട്ടം മേ ുഖട്ടം
പ്രളയമേജോയട ഉൽഭവടച്ച ു പ്രളയകജോലതന്റ്
ചെ ൂട ുപകരജോൻ

സെട്ടംരകകനജോയട കജോവൽ ഭടനജോയട
വസനതട സെത്വന്തട്ടം ജസെന മേതന ജസെന
ഒരജോയടരട്ടം നനടജയജോസട ഓർക്ക ുന ു ഞജോൻ
                                                       ആതടര ടട.ബട
                                            9.b                           
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മേധ ുരമേജോട്ടം  മേലയജോളട്ടം
മേലയജോളമേജോണ ു നജോട്ടം മേജോതജോവട  നജോവടൽ൯
നടന ുരടയജോടടത ുടങ്ങടയ ദടവനഭജോഷ
മേലയജോള ഭജോ ഷസയ മേധ ുരമേജോയന്റ് ന ുകര ുവജോൻ
മേലയജോളടയജോയ നജോട്ടം മേറനടടജല്ല 
മേനമേജോസക ക ുളടജരക ുട്ടം സെ ുനരഭജോ ഷയജോട്ടം മേലയജോളട്ടം                       
മേധ ുരമേജോയന്റ് ന ുണയ ുവജോനജോയടജടണട്ടം
മേലയജോളമേറടയജോസമേനടസക്കന സെതനട്ടം
സചെജോല്ല ുവജോൻ മേടടയജോയട വനടട ുന ു
അറടജയണട്ടം മേതടമേറനടന ു നജോട്ടം
മേറ ുളഭജോഷസയ അതടജലസറ
മേധ ുരമേജോണഹീ മേലയജോളസമേജനജോർക്ക ുക.                         

                                              വടബടഷന്റ് ണ .എസെന്റ്   
                                   9.b                   
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  സഖത്തോവദ                                                

  ഓർക ുന്ന ു ഞത്തോൻ സഖത്തോതവ
    പഴയ ച ുവന്ന പകൈല ുഷം ഇര ുണ രത്തോത്രറിയ ുഷം

   എനറിന ു പറയ ുന്ന ു ഇന്നദ
   തടവറയറിനല ഇര ുട്ടെറിനന വലറിച ു നകൈട്ടെ ുന്ന ു

   ഇര ുട്ടെറിനന വറിഴ ുങ്ങറി സ രദൻ ഉദറിക ുന്ന ു.
    വര ുനമത്തോര ുനത്തോൾ അതപത്തോൾ ച ുവപറിക ുഷം നത്തോടത്തോനകൈ നമ്മൾ

   ഈ നഷീറ ുന്ന നറിസത്തോരനൻറ മനസറിൽ
   തനരറിനൻറ ച ുകൈന്ന വറിതദ വറിതറത്തോൻ

  ഇനറിയ ുനമത്തോരത്തോയറിരഷം ധഷീര സഖത്തോകൾ
 ജന്മഷം എട ുക ുഷം

           ലത്തോൽ സലത്തോ  ൦ .....

                                                                                  
                                                          അന ുശഷീ.വറി      
                                9.B
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  HAVING A BEST FRIEND

A story tells  that  two friends were walking through the desert.
During some point of the journey, they had an argument, and one
friend slapped the other one in the face.

The one who got slapped was hurt, but without saying anything,
wrote in the sand “Today my best friend slapped me in the face”.

They  kept  on  walking  until  they  found  an  oasis,  where  they
decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in
the mire and started drowning, but the friend saved him. After he
recovered from the near drowning, he wrote on a stone “Today my
best friend saved my life”.

The friend who had slapped and saved his best friend asked him,
“After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a
stone, why?” The other friend replied “When someone hurts us
we should write it down in the sand where winds of forgiveness
can erase it away. But, when someone does something good for
us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.”

Moral:  Do not  value  the  things  you have  in  your  life.  But
value who you have in your life.

                                                                                           Lissa Joby      
                                                                                                9.A
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തറിരറിചററിയത്തോനത തപത്തോയ സസൗഹ ൃദഷം 

ജഷീവറിതതറിനല ഏറവ ുഷം വലറിയ ഭത്തോഗദമത്തോണദ സസൗഹ ൃദഷം. എത്ര 
പറിണങ്ങറിയത്തോല ുഷം വഴകദ അടറിചത്തോല ുഷം നമ്മ ുനട കൈ നട ഉണത്തോവ ുന്നവരത്തോണദ.
അതദ നമ്മ ുനട അമ്മയത്തോവത്തോഷം , അച്ഛനത്തോവത്തോഷം, സതഹത്തോദരർ ആവത്തോഷം , 
സഹപത്തോഠറികൈൾ ആവത്തോഷം നമ്മ ുനട ദ ു:ഖങ്ങള ുഷം സതനത്തോഷങ്ങള  ുഷം 
പങ്ക ുവയദ കത്തോൻ ഒരത്തോൾ ഉണത്തോ വ ുകൈ എന്നതദ വലറിനയത്തോര ു ആശശത്തോസഷം 
തനന്നയത്തോണദ. ഏതദ പ്രതറിസനറികൈളറില ുഷം നതമ്മത്തോനടത്തോപഷം 
ഉണത്തോകൈ ുന്നവരത്തോണദ സ ുഹ ൃത ുകൾ.എനറിനകത്തോര ു നല്ല സ ുഹ ൃത ുണദ 
അവനള എനറികദ ഒര ുപത്തോടദ ഇഷ ദ ടമത്തോയറിര ുന്ന ു പറിനന്ന പതറിനയപതറിനയ 
അത ു കൈ ുറയത്തോൻ ത ുടങ്ങറി കൈത്തോരണഷം, അവൾ എതപത്തോഴ ുഷം എനന്ന വഴക ു 
പറയ ുമത്തോയറിര ുന്ന ു എന്നറിട്ടെദ അവൾ തനന്ന കൈയറ ുകൈയ ുഷം നചയ ുഷം. ഞത്തോൻ
മറിണത്തോൻ തപത്തോയത്തോല ുഷം  അവനളതന്നത്തോടദ മറിണറില്ല പറിനന്ന കൈ ുതറ പ ുറനകൈ 
നടന്നത്തോതല അവൾ മറിണ ുകൈയ ുളള  എതപത്തോഴ ുഷം അവൾ തലതവദനനയന്ന ു
പറയ ുമത്തോയറിര ുന്ന ു പറിനന്ന ,ഒര ു ദറിവസഷം ഞങ്ങൾ വരത്തോനയറിൽ 
ഇരറിക ുകൈയത്തോയറിര ുന്ന ു. അവനളതന്നത്തോടദ പറഞ്ഞ ു ആതരത്തോട ുഷം 
പറയറിനല്ലങ്കറിൽ ഞത്തോൻ ഒര ു കൈത്തോരദഷം പറഞ്ഞ ു തരത്തോഷം. ഞത്തോനവൾകദ 
വത്തോക ുനകൈത്തോട ുത ു ആതരത്തോട ുഷം പറയറിനല്ലന്നദ .അവൾ പറയത്തോൻ ത ുടങ്ങറി 
ആദദനമത്തോന്ന ുഷം ഞത്തോൻ വകൈ നവചറിനല്ലങ്കറില ുഷം പറിന്നഷീടദ അവൾ പറഞ്ഞ 
ഓതരത്തോ കൈത്തോരദവ ുഷം എനന്ന വല്ലത്തോനത തവദനറിപറിച ു കൈത്തോരണഷം, അവനളത്തോര ു 
പത്തോവമത്തോയറിര ുന്ന ു അവൾകദ ഒര  ുപത്തോടദ പ്രശദ നങ്ങള ുണത്തോയറിര ുന്ന ു. 
ഇനതത്തോനക അവൾ ആതരത്തോട ുഷം പറയത്തോനത അവള ുനട ഉള്ളറിൽ അടകറി 
വചറിരറിക ുകൈയത്തോയറിര ുന്ന ു .അങ്ങനനയത്തോണദ അവൾകദ തലതവദന 
വന്നതദ. തത്തോങ്ങത്തോവ ുന്നതറില ുഷം അപ ുറമത്തോയറിര ുന്ന ു അവള ുനട സങ്കടഷം 
ആര ുഷം അവനള മനസറിലത്തോകറിയറിര ുന്നറില്ല. ആർക ുഷം അവനള 
ഇഷ ദ ടമറില്ലത്തോയറിര ുന്ന ു അവനള മനസറിലത്തോകത്തോൻ ആനരങ്കറില ുഷം 
ഉണത്തോയറിര  ുനന്നങ്കറിൽ അവൾ ഇങ്ങനനനയത്തോന്ന ുഷം ആവറില്ലത്തോയറിര ുന്ന ു. 
ഞത്തോനല്ലത്തോനത അവൾകദ ഒര ു ഫണത്തോയറി ആര ുമറില്ലത്തോയറിര ുന്ന ു ഉണത്തോയ 
സ ുഹ ൃത ുകൾ അവനള വറിട്ടെ ു തപത്തോയറി എനറിനകതന്നത്തോട ു തനന്ന നവറ ുപദ
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തതത്തോന്നറി. അവനള തപത്തോനല ഒര ു നല്ല ഫണറിനന മനസറിലത്തോകത്തോനത തപത്തോയറി
എന്നദ ഓർക ുതമത്തോൾ ഇനറിയ ുഷം അവൾകദ സങ്കടങ്ങൾ ഉണത്തോയത്തോൽ 
അവൾകദ തലതവദന കൈ ട ുകൈയല്ലത്തോനത കൈ ുറയ ുകൈയറില്ല അവൾകദ 
എനന്ന ഒര ുപത്തോട ു ഇഷ ദ ടമത്തോയറിര ുന്ന ു .അവൾനകനന്ന അത്രയ ുഷം ഇഷദ ടഷം 
ഉള്ളത ുനകൈത്തോണത്തോണദ അവൾ എനന്ന എതപത്തോഴ ുഷം  വഴകദ പറഞ്ഞറിര ുന്നതദ
എന്നദഎനറികദ മനസറിലത്തോയറി. അവനള ഞത്തോൻ ആ വരത്തോനയറിൽ നറിന്നദ 
നകൈട്ടെറിപറിടറിച ു നകൈത്തോണ ു പറഞ്ഞ ു..........

                   " your my best friend “                

                                  fasna kamal    (9.a)
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കയാര്നമഘശം
രജോത്രനി... ജകജോരനിസച്ചജോരനിയ ുന്ന മഴയജോണറ്; സതജോടനിയനിൽ നനിന്ന ുസം

മരങ്ങള് കടപ ുഴകനി വടീഴ ുന്ന ശബറ് ദങ്ങള് ജകള്ക്കജോസം; അശത്വതനി

ഇജപജോഴ ുസം ഉറങ്ങനിയനിട്ടനില; ഒത്തെനിരനി ദനിവസെങ്ങളജോയനി ഒന്ന ു

ജനരജോവണസം ഉറങ്ങനിയനിട്ടറ്. അവള് തസന

കഴനിഞ്ഞ കജോലങ്ങസള ക ുറനിച്ചറ് ഓർത്തെ ു അച്ഛൻ മരനിച്ചനിട്ടറ്

ഇജന്നക്കറ് 4 വർഷസം കഴനിഞ്ഞ ു, ഒര ുപജോടറ് ബ ുദനിമ ുട്ടനിയജോണറ്

ഇത ുവസര എത്തെനിയതറ്. അനനിയത്തെനിമജോര ുസട ഫടീസെടക്കജോന ുസം

ചനിലവനിന ുസം എലജോമജോയനി ഒര ുപജോടറ് കഷ റ്ടസപട്ട ു. അമ്മ വടീട്ട ുജജജോലനി സചയറ് തജോണറ് 

ക ുട ുസംബസം കഴനിഞ്ഞ ുജപജോക ുന്നതറ്. നജോസള തസന ജടീവനിതത്തെനിസല നനിർണജോയക 

ദനിവസെമജോണറ്. തജോൻ പസങ്കെട ുത്തെ ഇനർവഠ്യേ ൂവനിനറ് ഫലസം അറനിയ ുന്ന ദനിവസെസം.. 

അതനിൽ വനിജയനിച്ചജോൽ ബജോങ്കെനിൽ തനനിയറ് ക്ക റ് നസലജോര ു നനിലയനിൽ ജജജോലനി കനിട്ട ുസം. 

സെകല ഹദവങ്ങസളയ ുസം വനിളനിച്ച ുസകജോണറ് അവള് ഉറങ്ങജോൻ കനിടന്ന ു.'' അജപജോള് 

മഴയറ് ക്ക ുസം കജോറനിന ുസം അലറ് പസം ശമനസം ഉണജോയനിര ുന്ന  ു".

പഭജോതസം കണ ുചനിമ്മനി ത ുറക്ക ുന്ന ജവഗേത്തെനിൽ പ ുലർന്ന ു.അശത്വതനി പ  ൂജജോമ ുറനിയനിൽ 

ഹദവത്തെനിന ു മ ുന്നനിൽ പജോർതനയനിൽ ഇരനിക്ക ുകയജോണറ്.

സപസട്ടന്നജോണറ് ഒര ു ഹസെക്കനിള് സബലടനി ജകട്ടതറ്. അവള് ഓടനിജപജോയനി ജനജോക്കനി 

പത്രക്കജോരൻ ആയനിര ുന്ന ു അതറ്. അവള് പത്രസം വജോങ്ങനി . ഹൈ ൃദയമനിടനിജപജോസട 

അതനിസന ഓജരജോ തജോള ുകള ുസം മറനിച്ച ുജനജോക്കനി. ആ റജോങ്കെറ് ലനിസനിൽ തസന ജപര ുജണജോ

എന്നറ്. അടങ്ങജോൻ ആവജോത്തെ സെജനജോഷജത്തെജോസട ആ ജപപറ ുസം എട ുത്തെ അവള് 

അമ്മയ ുജടയ ുസം അനനിയത്തെനിമജോര ുസടയ ുസം അട ുജത്തെക്കറ് ഓടനി . റജോങ്കെറ് ലനിസനിൽ ഒന്നജോസം

സജോനത്തെജോയനിര ുന്ന ു അവള്.അനനിയത്തെനിമജോര ുസടയ  ുസം അമ്മയ ുസടയ ുസം ഉള്ളനിൽ 
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സെജനജോഷത്തെനിനറ് തനിരകള് ഉയർന്ന ു. അജപജോള് പ ുറത്തെറ്

'' സെ ൂരഠ്യേകനിരണങ്ങള് തനിളങ്ങ ുന്ന ുണജോയനിര ുന്ന ു''.

പനിജറദനിവസെസം തസന്ന ബജോങ്കെനിൽനനിന്ന ുസം വനിളനിവന്ന ു. അവജളജോടറ് ജജജോലനിയനിൽ 

പജവശനിക്കജോൻ പറഞ്ഞ ുസകജോണറ്. അവള് ആ രജോത്രനി സെ ുഖമജോയനി ഒന്ന ുറങ്ങനി. 

പഭജോതമജോയനി; അശത്വതനി അതനിരജോവനിസല തസന്ന എഴ ുജന്നറ ു.എലജോ ദനിവസെവ ുസം 

ജനരസത്തെ എഴ ുജന്നൽക്ക ുന്ന അമ്മ ഇന്നറ് എഴ ുജന്നറനിട്ടനില. തജലദനിവസെസത്തെ 

ജജജോലനിയ ുസട കടീണസം ആവജോസം. അവള് ക ുളനിച്ചറ്, ജജജോലനിക്ക ുജപജോകജോൻ 

സറഡനിയജോയനി, ഇത ു വസര അമ്മ എഴ ുജന്നറനിട്ടനില. അവള് അമ്മസയ വനിളനിക്കജോൻ 

ജവണനി റ ൂമനിജലക്കറ് ജപജോയനി. എത്ര വനിളനിച്ചനിട്ട ുസം അമ്മ എഴ ുജന്നൽക്ക ുന്നനില. അവള് 

അമ്മസയ തട്ടനിവനിളനിച്ച ു; എന്നനിട്ട ുസം ഒരനക്കവ ുമനില; അവള് അമ്മയ ുസട മ ൂക്കനിൽ 

വനിരൽസവച്ച ു; ശത്വജോസെസം ഒന്ന ുമനില; അവള് ജവഗേസം അനനിയത്തെനിമജോര ുസട 

അട ുജത്തെജക്കജോടനി. അവർ എലജോവര ുസം അമ്മസയ ജഹൈജോസെ റ്പ നിറലനിൽ എത്തെനിച്ച ു. 

ജഡജോകറ് ടർ മരനിസച്ചന്നറ് വനിധനിസയഴ ുതനി. അശത്വതനി നട ുങ്ങനിജപജോയനി. ആശ ുപത്രനിയനിസല
വരജോനയനിൽനനിന്നറ് അലറനി വനിളനിച്ച ുള്ള ഒര ു ശബറ് ദസം എലജോവര ുജടയ ുസം കജോത ുകളനിൽ

ത ുളച്ച ുകയറനി. നനിയന്ത്രണമനിലജോസത ഒര ു ഭജോനനിസയ ജപജോസല അവള് ആ 

വരജോനയനിലനിര ുന്ന ു. 

'' അജപജോള് പ ുറത്തെറ് കജോർജമഘങ്ങള് ഉര ുണ ു ക ുടനിയനിര ുന്ന ു. ജമഘസം 
കരയ ുന്നത ുജപജോസല മജോനത്തെ ുനനിന്ന ുസം

മഴത്തെ ുള്ളനികള് ഇറനിറ ു വടീണ ു.'' ....

                                                             shamila....sherin 9.a
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തത്തമ

പച്ചനില സകജോമനിസല പച്ചപനങ്കെനിളനി തത്തെ 

പജോറനി കളനിക്ക ുസം തത്തെമ്മ

പജോല ു കുടനിക്ക ുസം തത്തെമ്മ

പച്ച വനിരനിച്ച ുള്ള ജമനനിയജോജണ

ച ുണറ് ആസണങ്കെനിജലജോ ച ുവപജോണറ്

കജോണജോസനസനജോര ു ജചലജോണറ് 

 പച്ചപനങ്കെനിളനി തത്തെമ്മസയ !!!

                                  Hiba
                                    9.a
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സപജോത ുവടജജോനട്ടം

 1.തകൈരളതറിനല ഏറവ ുഷം ഉയർന്ന പ്രതദശനതസറിതറിനചയ ുന്ന

ടസൗൺ?

Ans: മ ന്നത്തോർ
2. തകൈരളതറിൽ ഏറവ ുഷം കൈ ട ുതൽ ഏലഷം ഉല ദപ ത്തോദറിപറിക ുന്ന 
ജറില്ല?

Ans: ഇട ുകറി
3. തകൈരളതറിൽ ഏറവ ുഷം കൈ ട ുതൽ തതയറില ഉൽപത്തോദറിപറിക ുന്ന 
ജറില്ലതയതദ?
Ans: ഇട ുകറി

4. ഇനദയ ുനട തദശഷീയ ന ൃതര പഷം?
Ans: ഭരത നത്തോടദഷം
5.' നമത്തോസത്തോദദ' ഏതദ രത്തോജദനത രഹസദത്തോതനശഷണ 
ഏജൻസറിയത്തോണദ?
Ans: ഇസത്തോതയൽ
6. തകൈരളതറിനല ഏറവ ുഷം വലറിയ ഹറിന്ദ ുമത സതമ്മളനഷം 
നടക ുന്ന സലഷം?
Ans: നചറ ുതകൈത്തോൽപ ുഴ( പതനഷംതറിട്ടെ)

7. ശഷീലങ്കയ ുനട തദശഷീയ മൃഗഷം?
Ans: സറിഷംഹഷം
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8. തകൈരളതറിൻനറ സത്തോഷംസദ കൈത്തോരറികൈ തലസത്തോനഷം?
Ans: ത ൃശ ർ
9. 'തപ്രമസഷംഗഷീതഷം' എന്ന കൈ ൃതറിയ ുനട രചയറിതത്തോവദ
ans: ഉള്ള ർ
10. പത്തോലറിൽ അടങ്ങറിയറിരറിക ുന്ന പഞ്ചസത്തോര ഏതദ?
ans: ലത്തോകൈ ദതടത്തോസദ
11. തതനറിൽ അടങ്ങറിയറിട്ടെ  ുള്ള പ്രധത്തോന പഞ്ചസത്തോര ഏതദ?
ans: ഫകൈ ദതടത്തോസദ
12. നമഴ ുകൈദ ലയറിക ുന്ന ദത്തോവകൈഷം ഏതദ?
ans: നബൻസഷീൻ
13. സറിററിഞ്ച ുകൈൾ അണ ുവറിമ ുക്തമത്തോകത്തോൻ ഉപതയത്തോഗറിക്കുന്ന 
പദത്തോർതഷം ഏതദ?
ans: എഥതനത്തോൾ
14. മണറിനന അമ്ല വഷീരദഷം കൈ ുറക ുവത്തോൻ ഉപതയത്തോഗറിക ുന്ന 
പദത്തോർതഷം?
ans: കൈ ുമ്മത്തോയഷം 
15. ജലഷം ശ ുദഷീകൈരറിക ുന്നതറിനദ ഉപതയത്തോഗറിക ുന്ന ഒര ു ലവണഷം?
ans: നപത്തോതട്ടെത്തോ  ഷദ ജലഷം
16. കൈത്തോർബൺ സഷംയ ുക്തങ്ങനള കൈ ുററിചദ പഠറിക ുന്ന 
രസതന്ത്രശത്തോഖ?

ans: ഓർഗത്തോനറികദ നകൈമറിസദ ട്ര റി
17. മഷറികറ മത്തോയദ ക ത്തോൻ ഉപതയത്തോഗറിക ുന്ന ആസറിഡദ?
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ans: ഓകൈ ദസത്തോലറികൈദ ആസറിഡദ
18. രത്തോസപ്രവർതന തവഗഷം വദതദത്തോസനപട ുതത്തോൻ തചർക ുന്ന 
രത്തോസവസ ദ ത ുകൾ അററിയനപട ുന്നതദ?
ans: ഉൾതപ്രരകൈങ്ങൾ
19. നപരറിയത്തോർ ഡത്തോഷം ജലതറിനന അളവദ കൈ ട ുതമത്തോൾ ഏത ു 
ഡത്തോമറിനല ഷട്ടെറത്തോണദ ത ുറക ുന്നതദ?
ans: നചറ ുതതത്തോണറി പ ുഴ ഡത്തോഷം

                       അശശ്വനപ്രി

                     9.a
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        മേടകവ ുതന്റ് സെവട്ടം
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school  activities
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കൂട്ടുകജോർ വരച്ച ചെടതങ്ങളടലൂസട.......
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                    ലറിററിൽ വകൈറദ സദ
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ഹഗേഡന്റ്സെന്റ് പ്രസജോനട്ടം

1908-ൽ സെർ ജറജോബർട്ടന്റ് സെന്റ്ററഹീവൻസെൺ സെന്റ്മേടതന്റ് ജബ  ഡൻ 
പവ്വൽ സജോപടച്ച സെന്റ്കകൗട്ടന്റ്&ഹഗേഡന്റ്സെന്റ് ഇനന്റ് ജലജോകസമേമജോടട്ടം 
നടരവധട അനുയജോയടകളജോയട വടജയഗേജോഥജയജോസട 
മുജനറുന.1909-ൽ ഇന്തനയടൽ സെന്റ്കകൗട്ടടങട്ടം 1911-ൽ ഹഗേഡടങട്ടം 
ആരട്ടംഭടച.ഹഗേഡടങ്ങന്റ് തുടങ്ങജോൻ ബടപടസയ സെഹൈജോയടച്ചതന്റ് 
സെജഹൈജോദരടയജോയ ആഗ്നസെജോയടരുന.1857 സഫബ്രുവരട 22 നന്റ് 
ജനടച്ച ബടപട 1876-ൽ പട്ടജോളജഹീവടതതടൽ ജചെർന.ലണ്ഠൻ 
ഇന്തന,അഫന്റ്ഗേജോനടസജോൻ,സെകൗതന്റ് ആഫടക്ക എനഹീ 
രജോജനങ്ങളടൽ അജദഹൈട്ടം ജസെവനമേനുഷടച.ആദനസത പരഹീകണ 
കനമന്റ് 1907 ജൂഹല 31 മുതൽ ആഗേസെററന്റ് 8 വസര English 
ചെജോനലടസല ബകൗൺസെട സഎലൻടൽ സവച നടന.തയജോർ എന 
മുദ്രവജോകനവുമേജോയട സജോപകനജോയ ബടപട വടഭജോവനട്ടം സചെയ്ത ഉജദശട്ടം 
തതത്വങ്ങള്,രഹീതട,എനടവയ്ക്കനുസെരടച്ചന്റ് ജജോതടമേതവർഗേവർണ 
പരടഗേണനയടല്ലജോസത ബജോലടകബജോലൻമേജോസരയുട്ടം 
യുവജനങ്ങളുസടയുട്ടം സെമ്പൂർണ വനക്തടതത്വവടകസെനതട നുതകുന
രജോഷഹീയജോതഹീതവുട്ടം സെത്വയട്ടം സെനദ്ധവുട്ടം വടദനഭനസെവുട്ടം  ആയ ഒരു 
ആജഗേജോള പ്രസജോനമേജോയ ഹഗേഡടങ്ങന്റ് ഈ വടദനജോലയതടൽ 
ശരടയജോയ വടധതടൽ മേ ുജനറ ുന ു.
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