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ആമുഖം 

 
കുട്ടുകളുടെ ശിക്ഷണാപരതയുടെയുും 

മാനസികശശഷി വികാസങ്ങളുടെയുും 

ഉയര്ച്ചയ്കു ശവണ്ടിയുും നമ്മുടെ സ്കൂളിടെ 

െിറ്റില് കകറ്റ്സ് ഒരുകുന്ന മാഗസിന് 

ഇതാ ഇവിടെ വരചിെുന്നു. ഐ.െി ശമഖെ 

വഴി കുട്ടികള്ക്ക് അനിശമഷന്, ശ്പാ്ഗാ 

മിുംഗ,് മെയാളും കെപ്ിുംങ് തുെങ്ങിയവ 

യില്കഴിവ്്പകെിപ്ികാനുള്ളഅവസരും                                             

ഉണ്ട്ഈശശഷികടളല്ാുംതടന്നഒടതാരുമിച് 

മാഗസിന്ടെതാളുകളിെൂടെനമുക്ദര്ച്ശികാന് 

കഴിയുും.അധ്യാപകരുെസഹായശതാടെ 

കുട്ടികള്ക്ആര്ച്ജിടചെുതശശഷികളിെൂടെ  

നമുടകാന്ന്  കശണാെികാും. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ഗാന്ധി എന്ന വികാരം 
 

            

 

 ജീവിചിരികുശപാഴുും   മരണാനന്തരവുമായി   5   

തവണ   ശൊകസമാധ്ാനതിനുള്ള   ടനാശേല്  

സമ്മാനതിന്നാമനിര്ച്ശേശമുണ്ടായിട്ടുുംനിശഷധ്ി 

കടപ്ട്ട  ശനതാവാണ്  ഗാന്ധി.  1937, 1938, 1939, 1947, 

ഒെുവില്  മരണാനന്തരും1948െുും.   പില്കാെത്   

അശത  ശമഖെയില്  ടനാശേല് സമ്മാനുംശനെിയ   8    

ശൊക  ശനതാകള്ക്  മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ്   തങ്ങളുടെ 

മാര്ച്ഗദര്ച്ശിടയന്ന് ്പസ്താവിചിട്ടുണ്്ട.അന്തരിച്   59  

വര്ച്ഷും കഴിഞ്ഞാണ്  ഐകയരാഷ്്െസുംഘെന  

ഗാന്ധിയുടെജന്മദിനും  അന്താരാഷ്ട് അഹിുംസാദിനമായ 

ആചരികാന്തീരുമാനടമെുതത്(2007).ആ 

്പഖയാപനതിന മുണ്ടായിരുന്നു ഒരു   

പശ്ചാതാപതിന്ടെ  സവരും 



 

        ജീവിചിരികുശപാള്ക്എഴുപതാുംവയസ്സില്തന്ടെ  

ജന്മദിനുംആശഘാഷികാന്   താല്പ്ര്്പകെിപ്ിച   

അനുയായികശളാെ്,   ആ  ദിനും   'ചര്ച്കാദിന'മായി 

ആചരികാനാണ്     ഗാന്ധI നിര്ച്ശേശിചത്     മൂന്നു 

ദശകതിെധ്ികും   കാെും  ഇന്തയന്          ശദശീയ   

്പസ്ഥാന ടത നയിച  ഗാന്ധി  ഇന്തയകാര്ച്ക ്ഒരു   

വികാരമാണ്;     രാഷ്്െപിതാവാണ്,  രാജയും  കണ്ട 

ഏറ്റവുും  മികച   വയക്തിതവതിനുെമയുും.   

 

           രാഷ്്െപിതാശവടയന്ന,ശനതാജിയുടെസുംശോധ്ന 

രാ ജയുംആദരശവാടെ അുംഗീകരിചു.രേീ്രനാഥ 

ൊശഗാര്ച്സ്ശനഹപൂര്ച്വും വിളിച മഹാത്മാ  എന്ന   പദും   

ശൊകും ഏടറ്റെുതു.   

 

 ഗുജൊതിടെ  ശപാര്ച്േെെില്  സാധ്ാരണ  

കുെുുംേതില്    ജനിച   ഗാന്ധി   ജന്മും ടകാണ്ടല്, 

കര്ച്മും   ടകാണ്ടാണ്   മഹാത്മാവായത്.   നിയമ 

പഠനതിനായിഇുംഗ്ലണ്ടിശെക്ശപായശതാടെയാണ്   ആ   

ജീവിതും   വഴിമാെിയത്. 

 

 

 

 

 



 

 

NEWTON'S LAW 
 

I  was  inattentive  in  Science class  one  day 

When the teacher at random looked  my way 

I didn't  look  up,  I  wouldn't  dare 

There's  no  escaping  that  intense  glare. 

Asked  me  to  explain  to  the  class 

Newton's  Law  of  Gravity  and  mass 

My  mind  was  a  blank,  heartbeats  louder 

For  an  answer  I  started  to flounder. 

I stood before the class trembling with                                                                                                                       

                                                               fear 

“Gravity”,  I  said...and  then  oh  dear!!! 

I  fell  off  the  stage  on  to  the  floor 

How  the  class  with  laughter did  roar. 

 

 



 

The  children  tittered  in  great amusement 

They  didn't  know  my  sad  predicament 

The  teacher  said,  “you've  demonstrated 

                                                             gravity” 

“Although  you  did  it  with  much  levity”. 

At  length  I  returned  to  my  seat 

With  much  applause  did  they  greet 

Now  I  look  back  upon  this  and  ponder 

I  decide  to  listen  and  not  let  my  mind 

                                                             wander. 

 

“All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost;     
the old that is strong does not wither, deep roots are not reached by 

the frost.” J. R. R. Tolkien 
 

 

 
SAVE TRESS SAVE LIFE 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

SONG OF A DREAM 
 
 

ONCE in the dream of a night I stood 
Lone in the light of a magical wood, 

Soul-deep in vision that poppy-like sprang; 
And spirits of Truth were the birds that sang, 

And spirits of Love were the stars that glowed, 
And spirits of Peace were the streams that flowed 

In that magical wood in the land of sleep 
 

 Lone in the light of that magical grove, 
I felt the stars of the spirits of Love 

Gather and gleam round my delicate youth, 
And I heard the song of the spirits of Truth; 

To quench my longing I bent me low 
By the streams of the spirits of Peace that flow 

In that magical wood in the land of sleep. 

 
 
  

  -Sarojini Naidu 



 

ജവഹര്ലാല്നെഹ്റു 
   ഇന്ത്യയുനെ ആദ്യനെ പ്രധാെമപ്ന്ത്ി 

 
 

 
 
 

                “എനിക് എന്ത്സുംഭവികുന്നു എന്നത്നിസ്സാര  

സുംഗതിയാണ് .എന്ടെ ജീവിതതിടെ നിരവധ്ി      

വര്ച്ഷങ്ങള്ക്ജയില്ചുമരുകള്ക്ക കതായിരുന്നു.          

എന്നാല്,ഇന്തയയ്കു ഇന്തയയുദശെക്ഷകണകിന്         

മകള്ക്കുും   എന്ത്  സുംഭവികുന്നു   എന്നത്   ഒരു  

നിസ്സാര   സുംഗതിയല്.....” 
 
സവന്തും  രാജയടതഹൃദയുംടകാണ്ട്   സ്ശനഹികുകയുും 

ആനാെിനായിജീവിതാവസാനും  വടര കര്ച്മമനുഷ്ടി 

കുകയുുംടചയ്ത  ജവഹര്ച്ൊല്      ടനഹ്െുവിന്ശെ താണ്  

ഈ വാകുകള്ക്.  മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ   

രാഷ്്െപിതാവാടണന്നാല്ആധ്ുനിക ഇന്തയയുടെ  



 

രാഷ്്െശില്പിയാണ്ടനഹ്െു. ഇന്തയ      

ശപാശകണ്ടവഴിശയടതന്ന്   അശേഹും   നമ്മുക്കാണിചു  

തന്നു. 
 

                               “വസന്തതിന്ടെ  ആത്മാവ്, 
നിതയയൗവനതിന്ടെ   കചതനയും.അതാണ്   

ടനഹ്െു.  മഹാകവിരവീ്രനാഥ   ൊശഗാര്ച്   ഇങ്ങടന   

വാഴ്തിയ    അശത  ടനഹ്െുവിടന 

യാണ്മഹാത്മാഗാന്ധി തന്ടെപിന്ഗാമിയായി   

വിശശഷിപ്ിചത്.ടനഹ്െുവിനയച അവസാന   

കതില്ഗാന്ധിജി ഇങ്ങടന     എഴുതി: “ഇന്തയ 
യുടെരത്നമായിനിങ്ങള്ക്ടനെുനാള്ക്ശശാഭികടട്ട.”                

ആ     മഹദ ്   വയക്തിതവതിന്    
വിശശഷണങ്ങള്ക്   ഇനിയുമുണ്ട്.        ്േിട്ടീഷ്   

്പധ്ാനമ്ന്തിയായിരുന്ന   വിന്സ്റ്റണ് ചര്ച്ചില്  

ടനഹ്െുവിടന   അനശവരനാകിയത്          ഈ  

വരികളിെൂടെയാണ്: “മനുഷയ്പകൃതിയിടെ 
ഏറ്റവുും വെിയ രണ്ടു   കവകെയങ്ങളുടെയുും 

ശമല്പരിപൂര്ച്ണ  വിജയും   ശനെിയ   ഒരു 

മനുഷയന്.അശേഹതിന്ഭയും എന്താടണന്ന 
െിഞ്ഞുകൂെടവെുപ്്എന്താടണന്നുുംഅെിയില്. 

   നാെിന്ടെ  എകാെടതയുുംജീവനായ  ആ ശദശീയ   

ശനതാവ്  അന്തരിചശപ്ാള്ക്,വിൊപ  യാ്തയില്വന്ന          

ജനെക്ഷങ്ങള്ക്   വിളിചുപെഞ്ഞു:   "പണ്ഡിറ്്റ   

ജിഅമര്ച്രശഹ".  പണ്ഡിറ്്റജിയ്ക്  മരണമില്!  

ടനഹ്െുവിന്ടെ  ജന്മദിവസമായ  നവുംേര്ച്   

14ശിശുദിനമായ് ആചരികുന്നു. 
 
 



 

 
THE PLEASURE OF READING 

 
 

Food is necessary for our body. Similarly, we need food for 
our mind. The food for the mind is reading. It has a joy of 
its own. According to Francis Bacon “Reading make a full 
man conference a ready man and writing an exact man”. 
Perfection is the aim of man. He takes pleasure in being 

called perfect. 
 

 There is no doubt that reading has many advantages. By 
reading only, person can become a complete man because 

by reading he acquires knowledge and wisdom. Books 
widen outlook and place the treasure of knowledge before 

us. 
 

 By reading good books we can also acquire noble virtues                                  
The pleasure one derives from reading is recreate. Reading 
gives us peculiar joy and we forget the cares and worries of 

life. A man who has acquired a habit of reading has 
secured a life-long source of pleasure, instruction and 

inspiration. He always has a pleasant occupation of the 
moments of his leisure. 

 



 

 Reading makes a man sophisticated and cultured. 
Reading of books is a great pleasure. It gives us peace of 
mind and satisfaction. When we feel tired and dull, the 

books of great writers give us peace of mind and make us 
optimists. These books contain many valuable ideas which 

guide life. 
 

Books also inspire us to work hard and achieve success in 
our life. By reading books, we can develop our natural 

talent. 
  Reading is of different kinds firstly, there is light reading 

which means reading which means reading of newspapers, 
journals are store houses of information about current 

events. This type of reading is delightful and instructive. 
Next we come to books of travel and adventure and 

fearlessness. The reading of novels is a pleasant pastime. 
A reader forgets himself for the time being and identifies 
himself with the characters of the novel. Then there are 

books of serious reading. They include works of literature, 
history, philosophy etc. Such reading enables one to come 

into contact with the master minds of all times. 
 

 One should be very careful in the choice of books. Young 
minds get corrupted by reading trash. Good books are 

purifying. They enlarge and enrich our mind and mould our 
character. 



 

 
 

        LET THE GAMES 
       BEGIN ! 

 
 
 

I dreaded the next day, but there was 
nothing I could do. So I took a deep 

breath and got ready for my first live 
broadcast:the opening ceremony of the 

olympic! 
 

        An  athlete  Carrying  the  Olympics flame entered 
the stadium at a run He looked downright pooped. But 

as soon as he came in, the fun began! There 
was an enormouse parade.it was amazing 

over the world coming together. 
 
 

‘Optimism is the faith that leads to achievement. 
Nothing can be done without hope and confidence’ 

                           -Helen Keller 
  



 

 
A WAY BACK TO 

HERITAGE 
 

    The collins  dictionary  proposes  the heritage as a  
country's 

    qualities,traditions,or features of life that has continued 
over 

    many years and has  been passed on from one 
generation to 

    another. 
 

    Yes, heritage   means  features  belonging to  the culture 
of a 

    Particular  society, such as  traditions ,languages  or  
building 

    that   were   created   in   the  past  and   still   have  
historical 

    importance.  It is  certainly inevitable for   students  like  
us to 

    know  our  culture  and  traditions , which holds  
surreptitious 

    facts of    making  one sel f as  a person or personality . 
There 

    ar e various  governmental  and  non-governmental 
organiza- 



 

    tions   for  the  protection  of  our  heritage monuments. 
  
 

    And on the other side,it is always the matter of pride for  
us 

    to be in such a school which keeps an active fold of 
heritage 

    promotion through its students clubs. Our heritage club 
ma- 

    de markings  to let its members familiarize with 36 
heritage 

    sites, in addition to a memorable and informative field 
visit. 

    The club organized its  site visit to puthenmalika palace 
ne- 

    padmanabha swami  temple in Trivandrum on  9th  

january     
    as an outdoor activity. 

      



 

                                 

 
  

   A two storied palace was built in1840's by then 
Travancore 

    King Maharaja Swathi Thirunal Ramvarma, the one who 
is      

    also  known as Garbha sreeman. The palace  is also 
named   

    as kuthiramalika considering the 122 horses  carved on 
the 

    wooden supports  of the roof. 
 



 

 
 

    The palace is an   exotic example of Kerala architecture 
with   

    its typical slopping  roofs ,  pillared  corridors  and 
courtyard 

    Teak wood,rose wood and stones have been  used for  
maki- 

    ng this palace. The wooden ceilings  of    each room have 
dif- 

    ferent patterns, proves us the talent of architects  of 
eightee- 

    n hundreds, and  definitely a far above of our present 
days . 

    The ceiling was painted using the  flower extracts and   it 
re- 



 

    remains for a period  of more than 150 years. We can   
feel 

    that the beauty consciousness and concerns were 
extremely 

    high even at that time. 
 
  

   The floor  is made  of   egg whites, charcoal, and lime  
stone 

    which keeps the room with a cool effect even in  hot 
weath- 

 
 

    er condition.  The construction  of the palace  has  done 
by 

    5000  Vishwabramins as we  were  told by the  
government 

    guide. Though there are innumerable rooms in the  
palace, 

    visitors are permitted to access only very few of them. 
 

    The unique  marble statues of  various goddess and 
potrai- 

    ts  of Travancore Kings with their reign were more a  
mag- 

    net for us from the  palace collection , which   includes 14   



 

    life size-   Kathakali mannequins , Belgian and Italian mi- 
    rrors, armaments of  various countries , musical 

instrume- 
    nts, traditional  furniture and the other artifacts. 

 
    The  palace has remarkable ambience as  it has 

displayed 
    two  royal  thrones, from which one is made from 24 

elep- 
    hant tusks , the real dantha  simhasana!   And it has got 

a   
    bohemian  crystal  with  the Travancore  Emblem , conch 
    adorning  the top of  the back rest.The palace has a large 
     collection of idols and sculptures made of white marble. 
     On  the first floor  we can find an audience chamber,   a 
     library  and a  meditation room,  where  Swathithirunal 
     conceived  many of his  famous  musical   compositions. 
     This area offers  a  direct view  of  padmanabha  swami    
     temple  Gopuram. While the small  wooden   stairs  too    
     have carvings of peacock, elephant and dragon , ceilin- 
     gs demonstrate  the paintings  of parrot ,  peacock  and 

     elephant.   
    

     When  we  walked into  another room , we were surpri- 
     sed to see the the picture of  our  Sree  Chithira  Thiru- 
     nal  Balaramavarma , who is  positioned to  look each 



 

     one of us , even if we  stand  at  different  angles . This 
     illusionary  portrait  has been  sketched  by  Svetoslav 
     Roerich , a Russian  artist . The face and  shoes of the 
     king  appear facing  the onlooker  from every angle to 

     the picture. 
 

 
     Then we  moved to  Chithralayam. It is an art  gallery 

     in  the  Rengavilasam   Palace .  In  fact , Chithralayam 
     has taken  us to an expedition of history.The rate most 
     photographs of  rituals  and ceremonies of Travancore   
     royal  family has well  placed in a magnificent manner. 
     We, the students could easily compare and feel the we- 
     ightage of ancient days in  Travancore.  Tripadidanam. 
     Thaliyola, written in  archaic form  of  Tamil  language 
     was another historical attraction that  we found there. 

 
                     

     The collection of amorgraphic  by   Vincent Pallissery 
     is  also exhibited there.We also saw the stuffed  head 



 

     of  Travancore's  elephant  Chandrashekharan in the 
     place. We happened to  know  about the  Sreekrishna 
    vilasam   palace ,   where  the   last    Travancore  King     
    Sree  Chithira  Thirunal   had   spent   the   major  share 
    of his life. We were told that our Bappuji too made his 

    visit to this palace to meet the then king. 
 
 

             
 
 
 

     Methan Mani ,  the  clock  tower next  to  Padmanabha 
    swamitemple ,built in 1833 is another tourist attraction 
    we have found. The dial of the  clock has  a  men's  face 
    with goats on either side . The  trip was  undoubtedly a 
    novel  experience  , which  made  everyone  of  us  feel 

    very proud and excited.  



 

 
      

    ANOTHER CHANCE 
 

 How often we wish for  another chance 
To make a fresh beginning. 

A chance to blot out our mistakes 
And change failure into winning. 

 
It does not take a new day 

To make a brand new start, 
It only takes a deep desire 
To try with all our heart. 

 
To live a little better 

And to always be forgiving 
And to add a little sunshine 

To the world in which we're living. 
 

So never give up in despair 
And think that you are through, 
For there's always a tomorrow 
And the hope of starting new. 

 
  



 

        

     ഒാാര്മപ്പൂക്കളം 
 
 

 
 
 
ഒെുവിെടത  മഴശമഘവുും  ടമടല് 
പെിയിെങ്ങുന്നു  കര്ച്കെരാവുശപായ് 
പെരുും  സൗവര്ച്ണദീപ്തിയില്  ടപാന്ടവയില്   

പെയുന്നാവണി 
ശതരിങ്ങണഞ്ഞുശപാല് 
മഴമെഞ്ഞു ടതളിഞ്ഞ വിഹായസ്സില് 
വിരിയുശമാണനിൊവിനാല്   
മുറ്റങ്ങള്ക്   ടമഴുകിനില്കുന്ന   ്ശാവണസവപ്നശമ  

നിെയുടകന്നില് 



 

നീ  സവപ്നമായ്,  ശമാദമായ് 
അഴടകഴുന്നതാടമ്തശയാ   ഒാാര്ച്മ്മ 
യായ്   അരികില്   നില്പു    നീയുും 
കണ്കളില്  അരിയനഷ്ടങ്ങള്ക്, 
ശവര്ച്പാെുകള്ക്  തീര്ച്ത  കദനഭാരങ്ങള്ക്   

ഒാാണസ്മൃ തികളുും 
ടകാകില്  നിടന്നശന്നാ  ഊര്ച്ന്ന   
കതിര്ച്ശപാടെ നില്കയാശണാണും 
ഒാാര്ച്മ്മകള്ക്   മാ്തമായ് ദുുഃഖശാഖിയില്  

നഷ്ടുംടകാെികുന്ന 
പക്ഷിയാണു   ഞാന്   പാട്ടുമെന്നു 
ശപായ്   കുനുകുടനപ്ചശയാെുന്ന 
തുപതന്  ടനെുകയില്  പൂതുനില് 
കുന്ന  പൂവുകള്ക്  വരികടയന്നു 
ക്ഷണിചിരുടന്നടന്നടയന്  വരദമാ 
കുന്ന  ോെയതിടെടപ്ാഴുും 
അതു  പെിചുനിരതുന്ന  പൂകളും 
അവികെസവപ്ന്സായൂജയടമന്നശപാല്  

കുളിരുതൂകിടയന്  അതകിനാകടള  പുരമുറ്റതു  

കുെിയിരുതുന്നതുും   വെിയ 
മാവിന്ടകാപില്   കാശട്ടാെല്   
വള്ളിയാല്  ടനെിടയാരുഞ്ഞാെു 
ഞാന്നുകിെപ്തുും   അരികിെൂഴമിട്ടാെു 
വാന് ഞങ്ങളന്നതികവിസ്മയമാര്ച്ന്നു 
കുതിപ്തുും   ്ശാവണതിന്ടെ  നന്മടയ   ടചാല്ുവാന്   

്പാണനാകു 
ടമന്   ടപാന്കിളീ   പാെുക 
ഒാാണടമന്ന   മഹാകപതൃകതിന്ടെ 
നാളമാകുക,   നാടമാതുശചരുക!!!   
 



 

 

      വന്നന്ന  നഹല്ല 
                 
                         ഒരിെത്  ടഹല്   എടന്നാരു 

ദു൪മ്ന്തവാദിനി               യുണ്ടായിരുന്നു. രാ്തിയായാല്  

ടഹല്  മാ്ന്തികചൂെില്   
ആകാശത്    പെന്നു  നെകുും.  ഇെയ്ക്          
നിെതിെ ങ്ങുും.              എന്നിട്്ട  മുന്നില്  കാണുന്നവടര  

ചൂെുടകാണ്ട്  അെികുും. 
മാ്ന്തികചൂൊല്  അെിടകാള്ളുന്നയാള്ക് 
അെികുന്നയാളുടെ അെിമയായി  മാെുും! 
                        ഒരു  ദിവസും  അതിരാവിടെ 
ടഹല്  ഒരു  സ്കു്ളിടെതി.     അവിടെ   
ആരുമില്ാടതകിെന്ന  മുെിയില്  കയെി 
കിെന്ന്     ഉെകമായി.  അശപ്ാഴാണ്  പെു 
വികൃതിയായ  െിട്ടു      ആ   വഴി  വന്നത്. 
െിട്ടു  ശനാകുശപാഴതാ ചൂെൂും  അെുതു വടചാരു 

അമ്മൂമ്മ കിെന്നുെങ്ങുന്നു െിട്ടു     ആ  ചൂെുടമെുത്    

ഒറ്റശയാട്ടും!       ടഹല്   ടഞട്ടിയുണര്ച്ന്നു              

പിന്നാടെശയാെി 
െിട്ടുവിടന  പിെികൂെി. 
             “ഇനി മുതല് നീ എന്ടെ അെിമയാ. 
പെയുന്നതനുസരികാതിരുന്നാല്  തവള 
യാകി        മാറ്റികളയുും!”  െിട്ടു  ശപെിചു 
വിെചു.  അശപ്ാള്ക്  മുതല്  െിട്ടു  ടഹല് 
 പെയുന്നത്  അനുസരികാന്  തുെങ്ങി.     
        “മരയാദയ്ക്  എന്ടെ കാെുതിരുമ്മ്...” 
ടഹല്  പെ ഞ്ഞു.      െിട്ടു  ശപെിച്  ശവഗും     
കാെു  തിരുമ്മിടകാെുതു. െിട്ടു  കാെു     



 

തിരുമ്മിടകാെുത    രസതില്  ടഹല് 
പതുടക  മയങ്ങി.        അശപ്ാഴാണ് ഒരു ചിെന്തി 

ടഹല്യുടെ ശദഹത്കയെുന്നത്  െിട്ടു  കണ്ടത്. അവന് 

ശവഗും  ചൂടെെുത്  ചിെന്തിടയ  ഒറ്റയെി.ചിെന്തി  

ചാെിശപ്ായി. 

അെികിട്ടിയത്ടഹല്യ്കായിരുന്നു.അശതാടെ  ടഹല്  

െിട്ടുവിന്ടെ  അെിമയാ 
യി  മാെി.       
                   “ഇനി  അങ്ങ്  പെയുന്നത് 
എന്തുും  ഞാന്  അനുസരിശചാളാശമ....” 
ടഹല്  െിട്ടുവിന്ടെ  മുന്നില്  താണുശക 
ണ്  പെഞ്ഞു.     
                   “എന്നാല്  ഞങ്ങള്ക്ക്  എല്ാ  ദിവസവുും  

ഉചയ്ക്  നല്  രുചികര 
മായ  ഭക്ഷണമുണ്ടാകിതരണും" 
                 ടഹല്  സമ്മതിചു.  അങ്ങടന അന്നുമുതല് 

ടഹല് സ്കൂളിടെ  കുട്ടികള്ക്ക്                   
രുചികരമായ  ഭക്ഷണും  ഉണ്ടാകിടകാ 
െുകുന്ന  ശജാെികാരിയായി  മാെി!            
                                
 
 
“One best book is equal to a hundred good friends, but 
one good friend is equal to a library.”  ― Abdul Kalam 
 
 

  



 

 

   സൂരയന്  കാണാെ 
കാഴ്ച്ച 

      തന്ടെ  സദസ്സിെുള്ളവരുടെ  േുദ്ധി 
ശക്തി  പരീക്ഷികല്  അക്േര്ച്  ച്കവ 
ര്ച്തിയുടെ  പതിവാണ്.  ഒരികല്  അശേഹും  

വിചി്തമാടയാരു  ശചാദയും 
രാജസദസ്സില്  ശചാദിചു. 
                        “സൂരയന്   ഒരികെുും  കാണാനാവാതത്  

എന്താണ്? ഉതരും 
പെയുന്നവര്ച്ക്  ഈ  കവരമാെ  നല്കുും..."  മാെ  

സദസ്സിടന  കാണിചു 
ച്കവര്ച്തി  പെഞ്ഞു. 
           കവരമാെയുടെ  ശമാഹിപ്ികുന്ന 
തിളകും   കണ്ട്   പെരുും   ഉതരും  പെയാന്  ്ശമിചു. 
          “വീെിനകതു  സൂക്ഷിച  സാധ്ന 
ങ്ങള്ക്.”, ഒരാള്ക്  പെഞ്ഞു. 
                “ഹ!ഹ!ഹ!  നിങ്ങള്ക്  അത് 
കാണുന്നത്  സൂരയന്ടെ  ടവളിചതിെശല് 
?”,  ച്കവര്ച്തി   ശചാദിചു.   പെരുും 
പെതുും   പെടഞ്ഞന്നാെുും   അടതാന്നുും 
ശരിയായ  ഉതരമായിരുന്നില്. 
                 “ഏതായാെുും  എന്ടെ  കവര 
മാെ    നഷ്െ്ടപ്ട്ടില്ശല്ാ....    നിങ്ങള്ക് 
എല്ാവരുും  ശതാറ്റിരികുന്നു....!”  ച്കവ 
ര്ച്തി  പെഞ്ഞു. 
                       ടപടട്ടന്ന്   േീര്ച്േല്  മുശന്നാട്ടുവന്ന്  

പെഞ്ഞു,  “അങ്ങടന 



 

പെയാന്  വരടട്ട,  തിരുമനശസ്സ....” 
              ച്കവര്ച്തി  ്പതീക്ഷിച  ശബ്ദമ്ായിരുന്നു  

അത്! 
               "ശരിയുതരും  പെഞ്ഞാെുും!” 
ച്കവര്ച്തി  അനുവാദും  നല്കി. 
         “ഇരുട്്ട!   ഇരുട്ടിടന   കാണാന് 
സൂരയന്  ഒരിയ്കെുും  കഴിയില്.” 
                േീര്ച്േെിന്ടെ   മെുപെിശകട്ട്  സദസ്സു  മുഴുവന്  

കകയെിചു. 
                  “േശെശഭഷ്,  േീര്ച്േല്!” 
ച്കവര്ച്തി   ചിരിശയാടെ   ആ   മാെ 
േീര്ച്േെിന്  നല്കി. 
 
 
                    

 
                         
 
 
   

  



 

INTERESTING FACT’S 
 
1.ശൊകതിടെ  ഏറ്റവുും  ഉയരമുള്ള   ടകട്ടിെും  ഏത് ? 
                     േുര്ച്ജ്  ഖെീഫ 
 
2.ശൊകതിടെ  ഏറ്റവുും  വെിയ   രാജയും  ഏത് ? 
                      െഷയ 
 
3.ശൊകതിടെ   ഏറ്റവുും   ടചെിയ   ഭൂഖണ്ഡും  ഏത് ? 
                      ഒാാസ്ശ്െെിയ 
 
4.ശൊകതില്   ഏറ്റവുും   കൂെുതല്   മഴ  െഭികുന്നത് 

എവിടെയാണ് ? 
                    മൗസിന്ാും 
 
5.ശൊകരാജയങ്ങളില് ആദയമായ് ്പസിഡന്ൊയ  

വനിത ആരാണ് ? 
       മെിയാടപശൊണ് (അര്ച്ജന്െീന) 
 
6.ശൊകതിടെ   ഏറ്റവുും   വെിയ   ദവീപ്  ഏത് ? 
                     ്ഗീന്ൊന്ഡ് 
 
7.ശൊകതിടെ    ആദയടത  ടെസ്റ്റ്െയൂേ്   ശിശുവിന്ടെ   

ശപടരന്ത് ? 
              െൂയിസ്  ശജാണ്  ്േൗണ് 
 



 

8.ഹിറ്റെര്ച്,  ജവഹര്ച്ൊല്  ടനഹ്െു, ചാര്ച്ളി  ചാപ്ലിന്  

എന്നിവര്ച്  ജനിചത്   ഒശര   വര്ച്ഷമാണ്.   ഏതു 
   വര്ച്ഷും ? 
                     1880 
 
9.ഏഷയടയയുും   ആ്ഫികടയയുും  ശവര്ച്തിരികുന്ന  

കനാല് ? 
                     സൂയസ്  കനാല്                                                                                      
 
10.ഏതു രാജയതിന്ടെ പാര്ച്െടമന്ൊണ്   

ശൊകതിടെ   ഏറ്റവുും    പഴകമുള്ള   പാര്ച്െടമന്ൊയി 
     കണകാകടപ്െുന്നത് ? 
                      ഐസ് െന്ഡ് 
 
11.ആയിരടതാന്നു രാവുകളുടെ നഗരും  

എന്നെിയടപ്െുന്ന  നഗരശമത് ? 
                      ോഗ്ദാദ് 
 
12.ഏത്   ഏഷയന്   രാജയതാണ്  ഒരു   മുന്കാെ   

സിനിമാനെന്     രാഷ്്െതെവനായത് ? 
                       ഫിെിപ്ീന്സ് 
 
13.ഹിറ്റ്െെുടെ നാസിപ്െയാളികളുടെ   

ആ്കമണതില് നിന്നുര  ക്ഷടപ്ൊനായി   ഒളിചിരുന്ന് 
     ഡയെികുെിപ്ുകള്ക്   എഴുതിയ   

ശഹാളണ്ടുകാരിയായ   ടപണ്കുട്ടി  ആര് ? 
                     ആന്  ്ഫാന്ക് 



 

14.ജര്ച്മനി  1989-ല് വീണ്ടുും  ഒന്നാ യശപ്ാല് അതിനു  

മുന്കകടയെുത  ജര്ച്മന്  ഭരണാധ്ികാരി ? 
                 ടഹല്മുട്്ട  ശകാള്ക് 
 
15.യുകണറ്റഡ്  ശനഷന്സ്  എന്ന ശപര്  ആദയമായി  

ഉപശയാഗിച   അശമരികന് ്പസിഡന്െ് ആര് ? 
               ്ഫാന്ക്ളിന് ഡി. െൂടസവല്റ്റ് 
   
         
 “Science is a beautiful gift to humanity, We should not 
distort it” 
                      -A.P.J Abdul kalam 
         
 
        “Keep your face always toward the sunshine and the 
shadow will  all behind you.” 
                           -Walt Whitman 

  



 

The following articles are given by our valuable little stars 
of grade 9. 
 

Amjad 
Saheer 
Fayas 
Taha 
Afsal 
Hashir 
Muhthar 
Safdar 
Maheen 
Riyas 
Aparna 
Suhana 
Fathima 
Amina 
 
 
 

Also, thanking everyone for their valuable assistance and 
support. 
 
         
         


