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                മുഖമമമൊഴഴ
വഴവരസമൊങങ്കേതഴക വഴദദ്യയുമടെ വഴശമൊലവഴതമൊനങ്ങളഴങലകക

ങകരളളീയ വഴദദ്യമൊഭദ്യമൊസങമഖല ഉയര്നക 

പറക്കുകയമൊണക.      അറഴവഴമന്റെയുയും അനുഭവങ്ങളുമടെയുയും 

പുതഴയ നഴറങ്ങളുമടെ ചഴറകഴങലറഴ പഴയവഴദദ്യമൊര്തഴകള് 

സമൃദ്ധലകദ്യങ്ങള് സമൊധദ്യമമൊകമട്ടെ എനക പമൊര്തന  

കരമനദ്യമമൊയ അകരനകത്രങ്ങളഴലൂമടെ അറഴഞ്ഞതയും 

അറഴയുനതയും അറഴങയണ്ടതമമൊയമതലമൊയും ഞങ്ങള് ലഴറഴല് 

കകറകസക പങ്കുമവക്കുന്നു ഇന്സഴഗഴയയുമടെ 

ആതമൊവഴങലകക വമൊയനമൊപമൊര്തനയുമമൊയക 

വഴരുന്നുവരുന സഹൃദയമൊതഴഥഴകള്കക സവഴനയയും 

സഹര്ഷയും സമര്പ്പണയും
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   KITE MASTER DESK

As we know changes happen in every fields.Now a 
daysdramatic changes took place in education.The 
studenttoday is an individual with feelings of selfrespect,
sensitivity, responsibilityandcompassion.We need to
recognize,appreciate,encourage and foster the fine blend 
ofcreativities in a child.Lightin nature creates 
themovement of colours'.Thus INSIGNIYA is a light 
thatreflects the colours of students.This humble initiative
is to set the budding minds free allowing them toroam 
free in the realm of imagination and experience
to create a world of beauty in words.
EMJAY VHSS VILLIAPPALI attains its greatness 
throughthe achievement of children in various fields with
a
collaborative effort. This magazine shows the school 
spirit which I s built up with in the school through 
collective
actions,thought and aspirations. I thank everyone to 
havebeen of immense help in the creation of these 
coloured
pages.
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                                                  SANA V N

       MY  MOTHER
          
          Oh mother!
          I love you so much
          you are my heart
          sometimes I disturb you
          But I love you so much
          you not only my mother
          Teacher,Singer,Dancer
          Story teller and every thing
          Mom if you are not here
          I also won't be here  
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                                                   RIYANA LULU

          TIME

    Oh Time, Oh Time
          where are you going so fast
we can't reach at you
              you are fast runner
always people grace-no time no time!
               Why don't you turn back
Are so cruel & selfish ?
                Oh Time... Oh Time...
You are just wait for us
                 Not making us very haste
But you are a blessing
                  Making us punctual                      

                                       

 

LITTLE KITE                                                                                 11                                                    Emjay villiappally



                                           INSIGNIA

                                                 
                                                 RIYANA LULU

                                                    

                 MY    SHADOWMY    SHADOW

                she is one who follows me,she is one who follows me,
when I play when I jumpwhen I play when I jump

Do you know who is she ?Do you know who is she ?
My shadow.....

A dark sketch of mine
Some time she is very short

To be seen like a dwarf
Sometime tall and flat
Look like a coward,...

When she come near me by
I feel too shy

because,she is my best darling    

LITTLE KITE                                                                                 12                                                    Emjay villiappally



                                           INSIGNIA

                                              RIYANA LULURIYANA LULU

  

MY SCHOOLMY SCHOOL
My school is the world,

where I start my education
I feel happy and joyous

while I see my friends and teachers
I wish continue my studies forever
In the beautiful world my school

when I enter my school
I feel as I reach in the heaven
Oh my school is the wonderful

which we opens with the key of knowledge
My school is the place where,

Never I can't leave
My memories and thoughts      
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                                  HISANA NASRIN                                  HISANA NASRIN

KKNNOOWWLLEEDDGGEE

Knowledge Knowledge   is  is     power. Knowledge power. Knowledge    is  is 
needed needed   in in   our our   life. Iflife. If    one one    has  has   no no 
knowledgeknowledge     he  he    has  has   no no   value   value     in in 
society. Knowledgesociety. Knowledge    is  is   thethe    best best    tool     tool    
to to   changechange    the  the   world. If world. If   youyou    need  need 
betterbetter    life  life   you you   needneed    enough  enough 
knowledge.knowledge.
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THETHE
VILLAGEVILLAGE

In cool morning,In cool morning,
The sunlight passes through the treesThe sunlight passes through the trees
The cool wind is blowing along the villageThe cool wind is blowing along the village
And the village is filled with happinessAnd the village is filled with happiness

   All the villagers awakened from deep sleep   All the villagers awakened from deep sleep
   The birds fly along the blue sky   The birds fly along the blue sky
   The sun shines in the sky like a firing lamp   The sun shines in the sky like a firing lamp
   The flowers open their precious petals   The flowers open their precious petals

The village covered with green grassThe village covered with green grass
Like a carpet covered with emeraldLike a carpet covered with emerald
The floating rivers rotate.It is changing into The floating rivers rotate.It is changing into 
beautiful heaven              beautiful heaven              
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                                                  NADIYA  NADIYA      

            
   WATER   WATER

Do you know water is precious?Do you know water is precious?
If you If you 
don't know now understand thatdon't know now understand that
water is precious resources .water is precious resources .
And no one can live without water where And no one can live without water where 
there is water there is only life . There is life there is water there is only life . There is life 
in earth because there is water in it . Don't in earth because there is water in it . Don't 
waste water , also don't misusewaste water , also don't misuse
the water . To prevent the wastage of water the water . To prevent the wastage of water 
there are some ways as following.there are some ways as following.

*While bathing use mug and bucket*While bathing use mug and bucket
*don't use shower while bathing*don't use shower while bathing
*close the tap when you are brushing teeth*close the tap when you are brushing teeth
*switch off the electric motor whenthewater *switch off the electric motor whenthewater 
tank fillstank fills
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                                                                      HISAN                  HISAN

                  
         MOTHER         MOTHER

My mother is my heartMy mother is my heart
My mother is my lifeMy mother is my life

When my mothers laughsWhen my mothers laughs
She is like a little starsShe is like a little stars

My mother is my heartMy mother is my heart

My mother is my ownMy mother is my own
She is very prettyShe is very pretty
And she very cuteAnd she very cute

I love my mother very muchI love my mother very much
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                                           FIDA

FRIEND SHIP

Friendship is the biggest relation in the world. The Friendship is the biggest relation in the world. The 
value of friendship is similar as  blood relation. I value of friendship is similar as  blood relation. I 
have so many friends in my life so I am  a winner in have so many friends in my life so I am  a winner in 
the world. We want lot of friends so we make the world. We want lot of friends so we make 
friends.friends.
                       Friends help us to live even the hard                        Friends help us to live even the hard 
condition. Good friendsknow every thing about us. condition. Good friendsknow every thing about us. 
Every problem can be solved by friends easily. The Every problem can be solved by friends easily. The 
friendship isfriendship is  like a garden. like a garden. 
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                            abdullah shesinabdullah shesin

                                      
       MOON       MOON

II am the moon in the sky am the moon in the sky
And you the manAnd you the man
on the earthon the earth

I am forever,but youI am forever,but you
come and gocome and go
And I give light in the nightAnd I give light in the night
some days may be halfsome days may be half

I give happiness to those I give happiness to those 
who love me who love me 
I am forever,but youI am forever,but you
come and go......come and go......
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                                                    RENA RASHEEDRENA RASHEED  

THE WAY IN THE DEATHTHE WAY IN THE DEATH

Those beautiful eyes in to deathThose beautiful eyes in to death
The devils were on the wayThe devils were on the way
The mother and father cry aloudThe mother and father cry aloud
And they were waiting to see-herAnd they were waiting to see-her
But she has gone foreverBut she has gone forever
Fighting against to deathFighting against to death
Who fortuned and killed herWho fortuned and killed her
Our children are to be died?Our children are to be died?
Devil must die.......Devil must die.......
Our children want to live long.Our children want to live long.
And the devils must go forever And the devils must go forever 
The time when we see themThe time when we see them
We should cry aloudWe should cry aloud
no fortune no placeno fortune no place
For devils.....For devils.....
This world is to live comfortable This world is to live comfortable 
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                                                                              MIHAMIHA

      MY MOTHER      MY MOTHER
Oh my mother!Oh my mother!
My own mother so lovableMy own mother so lovable
and my sweet heartand my sweet heart
                       Oh my mother                       Oh my mother
                       You give me dreams in life                       You give me dreams in life
                        like shining stars in the sky                        like shining stars in the sky
                        They guide me ever                        They guide me ever
Oh my motherOh my mother
You are my worldYou are my world
You are my heartYou are my heart
You are my every thingYou are my every thing
                              Oh my mother                               Oh my mother 
                              so lovable                               so lovable 
                              my own mother                              my own mother
                              my sweet heart                              my sweet heart
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                                       HIBA FATHIMA

MERITS AND DEMERITS OF I T

In this present generation,information In this present generation,information 
technology has great influence in every single technology has great influence in every single 
one of us.It play major role in every fields of our one of us.It play major role in every fields of our 
life. People can depend on IT on every aspects. It life. People can depend on IT on every aspects. It 
has great progress throughout the years. It has has great progress throughout the years. It has 
arrived into a situation were the world function arrived into a situation were the world function 
under the control of IT. IT studies has been madeunder the control of IT. IT studies has been made
compulsory in schools because it is necessary in compulsory in schools because it is necessary in 
every individuals future. Learning more about IT every individuals future. Learning more about IT 
can help develop skills of every students. IT has can help develop skills of every students. IT has 
certain merits and demerits. It depend upon howcertain merits and demerits. It depend upon how
people utilise it.people utilise it.
                               Students can gather information                               Students can gather information
easily and it requires no effort. Learning process easily and it requires no effort. Learning process 
can be made easy by IT. Governmental services can be made easy by IT. Governmental services 
enhanced. Services reaches the people can more enhanced. Services reaches the people can more 
efficiently. Information regarding school,work efficiently. Information regarding school,work 
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could be understood and be known in less time could be understood and be known in less time 
bound. It has created great relation with people. bound. It has created great relation with people. 
In the future it would progress more. It help to In the future it would progress more. It help to 
peoples learn more about the world. It has a peoples learn more about the world. It has a 
deep impaction the present generation. IT deep impaction the present generation. IT 
develops human resources which is an develops human resources which is an 
important factors for the progression of a important factors for the progression of a 
country. country. 
                 Along with the merits,there are certain                  Along with the merits,there are certain 
de merits. It mainly effect students. Students de merits. It mainly effect students. Students 
should be given concern regarding the usage of  should be given concern regarding the usage of  
IT. Without proper concern it would effect their IT. Without proper concern it would effect their 
life. Teenagers have fallen the bad usage IT. Theylife. Teenagers have fallen the bad usage IT. They
addicted. This is a common problem occurring addicted. This is a common problem occurring 
in this present time. It has to be controlled. in this present time. It has to be controlled. 
People are not aware of the risk of IT. Social People are not aware of the risk of IT. Social 
media is the one of the main reason for this.media is the one of the main reason for this.
                                People should try to use the                                 People should try to use the 
right concept of IT and act against the right concept of IT and act against the 
inappropriate. We could make the world into inappropriate. We could make the world into 
better place.                                  better place.                                  
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        MOTHER'S        MOTHER'S
             LOVE             LOVE
                          Mother's love for a child is like Mother's love for a child is like 
nothing else in the worldnothing else in the world
                         Your mother should  feel                          Your mother should  feel 
loved and valued at all  times,you must loved and valued at all  times,you must 
never forget her efforts to carry you insidenever forget her efforts to carry you inside
her womb for 9 months and labour pain her womb for 9 months and labour pain 
when she gives birth to you. Also,how shewhen she gives birth to you. Also,how she
sacrifice to gift you a better futuresacrifice to gift you a better future
    “SUCCESSFUL MOTHERS ARE     “SUCCESSFUL MOTHERS ARE 
NOT THE ONES WHO  HAVE NOT THE ONES WHO  HAVE 
NEVER STRUGGLED”..........    NEVER STRUGGLED”..........    
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              കലമൊലയ സസൗഹൃദയും

ആയഴരയും  കഴനമൊവഴമന്റെ പു     ഞഴരഴ പൂങന്തേന് ങപറഴആയഴരയും  കഴനമൊവഴമന്റെ പു     ഞഴരഴ പൂങന്തേന് ങപറഴ
വഴടെരമൊന് മകമൊതഴച്ചു നളീ സസൗരഭയും പരത്തുവമൊന്വഴടെരമൊന് മകമൊതഴച്ചു നളീ സസൗരഭയും പരത്തുവമൊന്
വഴടെരുയും മുങമ്പേ വഴടെ പറയമൊന് കഴഴ ഞ്ഞ നഴന്വഴടെരുയും മുങമ്പേ വഴടെ പറയമൊന് കഴഴ ഞ്ഞ നഴന്
ജളീവഴതയും മഹമൊധനയും പമൊവനയും ങശ്രേഷകയുംജളീവഴതയും മഹമൊധനയും പമൊവനയും ങശ്രേഷകയും
ക്രുരമമൊയക വഴശമമൊയും നളീ ദുര്ഗതഴങയമൊ അറഴയഴലക്രുരമമൊയക വഴശമമൊയും നളീ ദുര്ഗതഴങയമൊ അറഴയഴല
നഴനക മൃതതൃുങവമൊ സ്മരഴക്കുയും സന്ദര്ഭയും എന് ഹൃത്തടെയുംനഴനക മൃതതൃുങവമൊ സ്മരഴക്കുയും സന്ദര്ഭയും എന് ഹൃത്തടെയും
അങരയുയും മവറുപ്പഴകമൊമത അങരയുയും ങനമൊവഴകമൊമതഅങരയുയും മവറുപ്പഴകമൊമത അങരയുയും ങനമൊവഴകമൊമത

ഏവരുയും ദുദുഃഖഴക്കുമമൊങരമൊമങല നളീ ങപമൊയങലഏവരുയും ദുദുഃഖഴക്കുമമൊങരമൊമങല നളീ ങപമൊയങല!!
നഴനകമൊയക നല്കുവമൊന് കണഴലൂറുയും രണ്ടഴറനഴനകമൊയക നല്കുവമൊന് കണഴലൂറുയും രണ്ടഴറ
കണ്ണുനളീരഴലമൊകഴലസസ്വന്തേമമൊയഴഎനഴമകമൊന്നുയുംകണ്ണുനളീരഴലമൊകഴലസസ്വന്തേമമൊയഴഎനഴമകമൊന്നുയും

                                    
                                        നഴങ്ങമള കുറഴചക എലമൊമറഴഞ്ഞുമകമൊണ്ടകനഴങ്ങമള കുറഴചക എലമൊമറഴഞ്ഞുമകമൊണ്ടക

                                        ഇങപ്പമൊഴയും ങസ്നേഹഴക്കുനവരമൊണകഇങപ്പമൊഴയും ങസ്നേഹഴക്കുനവരമൊണക

                                        നഴ   ങ്ങളുമടെ യഥമൊര്ത സുഹൃത്തകനഴ   ങ്ങളുമടെ യഥമൊര്ത സുഹൃത്തക..
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                                                                                                JISHNUJISHNU
          

                    കഴറഴയുയും  അമ്മുവയുംകഴറഴയുയും  അമ്മുവയും
ഒരരിടടെടതത്തൊരരിടെതത്ത് ഒരു കരിറരിയയും അവളുടടെ ആടരിന്കുടരിയത്തൊയ അമ്മുവയും ഒരരിടടെടതത്തൊരരിടെതത്ത് ഒരു കരിറരിയയും അവളുടടെ ആടരിന്കുടരിയത്തൊയ അമ്മുവയും 

ഉണത്തൊയരിരുനഉണത്തൊയരിരുന..അവര്  നല്ലകൂട്ടുകത്തൊരത്തൊയരികുനഅവര്  നല്ലകൂട്ടുകത്തൊരത്തൊയരികുന..അങ്ങടനയരിരരിടക കരിറരിടയ അങ്ങടനയരിരരിടക കരിറരിടയ 
സ്ക്കൂളരിലസ്ക്കൂളരില

ചചേര്തചചേര്ത..ഇതത്ത് ഏറവയും വരിഷമരിപരിച്ചതത്ത് അമ്മുവരിനത്തൊയരിരരിനഇതത്ത് ഏറവയും വരിഷമരിപരിച്ചതത്ത് അമ്മുവരിനത്തൊയരിരരിന ..കത്തൊരണയും കത്തൊരണയും 

അവനത്ത് കളരികത്തൊന് ആടകയണത്തൊയരിരുന്നതത്ത് ഈ കരിറരി മത്തൊത്രമത്തൊയരികുനഅവനത്ത് കളരികത്തൊന് ആടകയണത്തൊയരിരുന്നതത്ത് ഈ കരിറരി മത്തൊത്രമത്തൊയരികുന . . 
കരിറരി സ്ക്കുളരില ചപത്തൊകത്തൊന് തുടെങ്ങരികരിറരി സ്ക്കുളരില ചപത്തൊകത്തൊന് തുടെങ്ങരി..എന്നത്തൊല കരിറരിഎനയും സ്ക്കൂളരില എന്നത്തൊല കരിറരിഎനയും സ്ക്കൂളരില 
ചപത്തൊകുചമത്തൊള് ഞത്തൊനയും വരടട എന്നത്ത് അമ്മു ചപത്തൊകുചമത്തൊള് ഞത്തൊനയും വരടട എന്നത്ത് അമ്മു 

ചചേത്തൊദരികത്തൊറുണത്തൊയരിരുനചചേത്തൊദരികത്തൊറുണത്തൊയരിരുന..അചപത്തൊടഴെല്ലത്തൊയും നരിനകക്ക്വരത്തൊന് പറരില്ല എന്നത്ത് കരിറരിഅചപത്തൊടഴെല്ലത്തൊയും നരിനകക്ക്വരത്തൊന് പറരില്ല എന്നത്ത് കരിറരി

പറയത്തൊറുണത്തൊയരിരുനപറയത്തൊറുണത്തൊയരിരുന..ഒരുദരിവസയും കരിറരി വവീണയും ചചേത്തൊദരിചഒരുദരിവസയും കരിറരി വവീണയും ചചേത്തൊദരിച..അങ്ങടന കരിറരി അങ്ങടന കരിറരി 

സ്ക്കൂള്വടര വരത്തൊന് സമ്മതരിചസ്ക്കൂള്വടര വരത്തൊന് സമ്മതരിച..അവര് രണ ചപരുയും യത്തൊത്രയത്തൊയരിഅവര് രണ ചപരുയും യത്തൊത്രയത്തൊയരി..സ്ക്കൂളള് സ്ക്കൂളള് 
എതരിയചപത്തൊള് കരിറരി അമ്മുവരിചനത്തൊടെത്ത് വവീടരിചലേകത്ത് മടെങ്ങത്തൊന് എതരിയചപത്തൊള് കരിറരി അമ്മുവരിചനത്തൊടെത്ത് വവീടരിചലേകത്ത് മടെങ്ങത്തൊന് 

പറഞപറഞ..വരികൃതരിടയത്തൊനയും കളരികത്തൊടത വവീടരിചലേകത്ത് ചപത്തൊകത്തൊന് വരികൃതരിടയത്തൊനയും കളരികത്തൊടത വവീടരിചലേകത്ത് ചപത്തൊകത്തൊന് 

പറഞപറഞ..അങ്ങടന അമ്മു സ്ക്കൂളരില നരിന്നത്ത് മടെങ്ങരിഅങ്ങടന അമ്മു സ്ക്കൂളരില നരിന്നത്ത് മടെങ്ങരി ..അമ്മു നടെന അമ്മു നടെന 

ടകത്തൊണരിരരിടക ഒരു ടചേന്നത്തൊയടടെ ശബയും ചകട്ടുടകത്തൊണരിരരിടക ഒരു ടചേന്നത്തൊയടടെ ശബയും ചകട്ടു ..അമ്മു ചവഗയും അടുതള്ള അമ്മു ചവഗയും അടുതള്ള 

കുറരികത്തൊടരിചലേകത്ത് ഒളരിചകുറരികത്തൊടരിചലേകത്ത് ഒളരിച..ടചേന്നത്തൊയ ചപത്തൊയതരിന ചശഷയും വരിചടരിലേകത്ത് ടചേന്നത്തൊയ ചപത്തൊയതരിന ചശഷയും വരിചടരിലേകത്ത് 

കുതരിചകുതരിച..പരിന്നവീടെത്ത് ഒരരികലയും അമ്മു തനരിച്ചത്തൊയരിഎവരിചടെയയും ചപത്തൊയരിറരില്ലപരിന്നവീടെത്ത് ഒരരികലയും അമ്മു തനരിച്ചത്തൊയരിഎവരിചടെയയും ചപത്തൊയരിറരില്ല ..    
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                                          SHAHALA                                          SHAHALA
                                                                                                                          

              നന വനനലല
      
           അറനഞനല നന വരന കകരരര
          ഒനന മലമ പറഞവവങനല
          എവനയര എവന മവകളയര
           എന വനടര കഷനയര പറമര
        വകകണലപകയനലല.......
                           നശനപനചനലല.......
           നന ഒനന പറഞവവങനല
           നന എനനനകണന വനതന
            നന എന ശതവകണനലപകള
                              പളയലമ.......
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                                      JAISAL

        കൂട്ടെയും മതറഴയ പകഴ
                          കൂടയും ടതറരിയ പകരിയത്തൊയ ഞത്തൊന്

                           യത്തൊത്രയത്തൊയത്ത് ഒരു ചവളയരില

                           ആരുമരില്ലത്തൊത യത്തൊത്രയരില

                           ചവടടകണരിയരിലഅകടപടുതത്തൊന്
പത്തൊറരിപറനടകത്തൊണരിരുന്ന ഞത്തൊന്
ഒനമല്ലതയത്തൊയരി ആ യത്തൊത്രയരില
പത്തൊതരിവഴെരിയരില നരിലക്കുടന്നയന് ചമത്തൊഹചമ
പത്തൊപഭത്തൊരമത്തൊയത്ത് ഞത്തൊന് ഈ ഭൂമരിയരില

          ഉയരുവത്തൊനള്ളടയന് ചമത്തൊഹതരില

          ഉയര്ടതഴുചന്നലക്കുവത്തൊന് ഞത്തൊന് കത്തൊതരിരുന

          ഒനമത്തൊവത്തൊത എന് ചമത്തൊഹങ്ങള്

          ഉണരത്തൊത കത്തൊലേതരില കകകളരില
ചതത്തൊരത്തൊത കണണ്ണുുനവീര് ടപത്തൊയ്കയരില
ജക്ക്വത്തൊലേയത്തൊയത്ത് ഞത്തൊന് പടെര്ന്നരിടുന
ഒനമത്തൊടവത്തൊത ഞത്തൊന് മടെങ്ങുന
പുതരിടയത്തൊരു ചമത്തൊഹയത്തൊയത്ത്
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                           NIHALA

      അമ്മൂമയുമടെ സങ്കേടെയുംഅമ്മൂമയുമടെ സങ്കേടെയും

മകളുയും ബന്ധുകളുയും ഉചപകരിചചപത്തൊയ അമ്മരിണരിയമ്മൂമയത്ത്മകളുയും ബന്ധുകളുയും ഉചപകരിചചപത്തൊയ അമ്മരിണരിയമ്മൂമയത്ത്

ആശക്ക്വത്തൊസമത്തൊയരിരുന്നതത്ത് ആ പൂച്ചകുടരിമത്തൊത്രമത്തൊയരിരുനആശക്ക്വത്തൊസമത്തൊയരിരുന്നതത്ത് ആ പൂച്ചകുടരിമത്തൊത്രമത്തൊയരിരുന ..നത്തൊലനത്തൊല
മകടള  ചപത്തൊറരിവളര്തരിയ  മകള്  നത്തൊല  വഴെരികത്ത്മകടള  ചപത്തൊറരിവളര്തരിയ  മകള്  നത്തൊല  വഴെരികത്ത്

പരിരരിഞചപത്തൊയരിപരിരരിഞചപത്തൊയരി..ഭര്തത്തൊവത്ത്  മരരിച  ചപത്തൊയ  അമ്മരിണരിയമ്മ  വളടരഭര്തത്തൊവത്ത്  മരരിച  ചപത്തൊയ  അമ്മരിണരിയമ്മ  വളടര

കഷ്ടടപടത്തൊണത്ത്  മകടള  വളര്തരിയതത്ത്കഷ്ടടപടത്തൊണത്ത്  മകടള  വളര്തരിയതത്ത് ..മകള്കത്ത്  തത്തൊടനത്തൊരു  ഭത്തൊരമത്തൊയരിമകള്കത്ത്  തത്തൊടനത്തൊരു  ഭത്തൊരമത്തൊയരി

തുടെങ്ങരിയചപത്തൊള്  തടന്റെ  സുഖയും  ചതടെരിചപത്തൊയരിതുടെങ്ങരിയചപത്തൊള്  തടന്റെ  സുഖയും  ചതടെരിചപത്തൊയരി ..എങരിലയും  അമ്മൂമഎങരിലയും  അമ്മൂമ

പതറരിയരില്ലപതറരിയരില്ല..സടടധെെരരയും  ചനരരിടെത്തൊന്  തവീരുമത്തൊനരിചസടടധെെരരയും  ചനരരിടെത്തൊന്  തവീരുമത്തൊനരിച ..നല്ലവരത്തൊയനല്ലവരത്തൊയ
അയലപകകത്തൊരുടടെ  സഹത്തൊയയും  ടകത്തൊണത്ത്   അമ്മൂമ  ജവീവരിതയുംഅയലപകകത്തൊരുടടെ  സഹത്തൊയയും  ടകത്തൊണത്ത്   അമ്മൂമ  ജവീവരിതയും

സുഖപ്രദമ്മത്തൊകരിസുഖപ്രദമ്മത്തൊകരി..അപ്രതവീകമത്തൊയരിവവീടരിചലേകത്ത്  വന്ന  പൂച്ചകുഞത്ത്അപ്രതവീകമത്തൊയരിവവീടരിചലേകത്ത്  വന്ന  പൂച്ചകുഞത്ത്

അമ്മൂമയടടെ ജവീവരിതതരിനത്ത് പുതുജവീവന് നലകരിഅമ്മൂമയടടെ ജവീവരിതതരിനത്ത് പുതുജവീവന് നലകരി . . അവര് രണത്ത് ചപരുചടെയയുംഅവര് രണത്ത് ചപരുചടെയയും
സസൗഹൃദ  ബനയും  കണ  അയലപകകത്തൊര്കത്ത്  തടന്ന  അസൂയസസൗഹൃദ  ബനയും  കണ  അയലപകകത്തൊര്കത്ത്  തടന്ന  അസൂയ

തുടെങ്ങരിതുടെങ്ങരി..അങ്ങടനയരിരരിടക  ഒരു  ദരിവസയും   അമ്മൂമ   കണതത്ത്  തടന്റെഅങ്ങടനയരിരരിടക  ഒരു  ദരിവസയും   അമ്മൂമ   കണതത്ത്  തടന്റെ

ഒത്തൊമനപ്പൂച്ചകുങ്ങരിടന്റെ  നരിശ്ചലേമത്തൊയ  ശരവീരമത്തൊണത്ത്ഒത്തൊമനപ്പൂച്ചകുങ്ങരിടന്റെ  നരിശ്ചലേമത്തൊയ  ശരവീരമത്തൊണത്ത് .  .  അടുതത്ത്തടന്ന  ഒരുഅടുതത്ത്തടന്ന  ഒരു

പത്തൊമരിചനയയുംപത്തൊമരിചനയയും..തടന്റെ  വവീടരിനള്ളരിചലേകത്ത്  കയറരിവന്ന  പത്തൊമരിടനതടന്റെ  വവീടരിനള്ളരിചലേകത്ത്  കയറരിവന്ന  പത്തൊമരിടന

ഒത്തൊടെരിചവരിടെത്തൊനള്ള ശ്രമതരിമരിടെയരില      ആ പത്തൊവയും രക്തസത്തൊകരിയത്തൊയരിഒത്തൊടെരിചവരിടെത്തൊനള്ള ശ്രമതരിമരിടെയരില      ആ പത്തൊവയും രക്തസത്തൊകരിയത്തൊയരി . . 
                                  അമ്മൂമ വവീണയും നരിലേയരില്ലകത്തൊയലേരില തനരിച തടന്റെ അമ്മൂമ വവീണയും നരിലേയരില്ലകത്തൊയലേരില തനരിച തടന്റെ 

                                  ചതത്തൊണരി തുഴെഞചതത്തൊണരി തുഴെഞ..അനന്തതയരിചലേകത്ത്അനന്തതയരിചലേകത്ത്..................
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                                                                                                  MidlajMidlaj

THE  FOX  AND  THETHE  FOX  AND  THE
GRAPESGRAPES
One afternoon ,  a  fox was walking through theOne afternoon ,  a  fox was walking through the
forest. On the way he noticed a bunch of grapesforest. On the way he noticed a bunch of grapes
hanging  from the  lofty  branch  of  a  grape  tree.hanging  from the  lofty  branch  of  a  grape  tree.
Yeah , something to end my hunger and thirst,saidYeah , something to end my hunger and thirst,said
the fox.the fox.
Taking a few steps back, the fox jumped to get theTaking a few steps back, the fox jumped to get the
hanging  grapes.  Again  ,the  fox  jumped  but  hehanging  grapes.  Again  ,the  fox  jumped  but  he
reached near to them but couldn't get even a singlereached near to them but couldn't get even a single
one.  He  tried  one  more  but  the  same  thingone.  He  tried  one  more  but  the  same  thing
happened.  His  attempt  ,  finally  gave  up  hehappened.  His  attempt  ,  finally  gave  up  he
said,they  are  probably  sour  any  way.  Then  hesaid,they  are  probably  sour  any  way.  Then  he
walked away as if he were very busy.walked away as if he were very busy.
Moral:Moral:it easy to despise what you cannot have?it easy to despise what you cannot have?
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                                  Rida hasni                                  Rida hasni

Tongue TwisterTongue Twister

- she sells seshells  by the sea shore.- she sells seshells  by the sea shore.
- The sixth sick sheikh's sheep's sick- The sixth sick sheikh's sheep's sick
- Six slippery snails, slid slowly seaward- Six slippery snails, slid slowly seaward
- Can you can a can as a canner can can a- Can you can a can as a canner can can a
can?can?
-Black bug big bear. But where is the big-Black bug big bear. But where is the big
blank bear that the big black bug it ?blank bear that the big black bug it ?
-  The stump thunk the  stunk stunk the-  The stump thunk the  stunk stunk the
skup thunk the stump stunkskup thunk the stump stunk
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                                           shahala                                           shahala

                                          പൂടമത്തൊടത്ത്പൂടമത്തൊടത്ത്
പതരിവചപത്തൊടലേ അവര് രത്തൊവരിടലേ എഴുചന്നറപതരിവചപത്തൊടലേ അവര് രത്തൊവരിടലേ എഴുചന്നറ..ഇനയും അച്ചന് ഇനയും അച്ചന് 

ഉറങ്ങരിയരില്ല ഉറങ്ങരിയരില്ല ..ചവദനയടടെ കത്തൊഠരിനരയും ടകത്തൊണത്തൊയരിരരിക്കുയുംചവദനയടടെ കത്തൊഠരിനരയും ടകത്തൊണത്തൊയരിരരിക്കുയും . . എത്ര എത്ര 

ചവദനരിച്ചത്തൊലയും എടന്ന വരിളരികരില്ലചവദനരിച്ചത്തൊലയും എടന്ന വരിളരികരില്ല..ഉപദ്രവരികണ എന്നത്ത് ഉപദ്രവരികണ എന്നത്ത് 

ടവച്ചത്തൊയരിരരിക്കുയുംടവച്ചത്തൊയരിരരിക്കുയും..ഒരുമരിടന ചപത്തൊലയും അറരിഞ ടകത്തൊണത്ത് ഒരുമരിടന ചപത്തൊലയും അറരിഞ ടകത്തൊണത്ത് 

ചവദനരിച്ചരിടരില്ലചവദനരിച്ചരിടരില്ല..ഒരരികലയുംഒരരികലയും..എല്ലത്തൊയും ടടദവതരിടന്റെ എല്ലത്തൊയും ടടദവതരിടന്റെ 

പരവീകണമത്തൊടണനത്തൊണത്ത് ഒത്തൊചരത്തൊര്തരുയും പറയന്നതത്ത്പരവീകണമത്തൊടണനത്തൊണത്ത് ഒത്തൊചരത്തൊര്തരുയും പറയന്നതത്ത്..ടപടന്നത്തൊണത്ത് ടപടന്നത്തൊണത്ത് 

ആവള് ഒത്തൊര്തതത്ത്ആവള് ഒത്തൊര്തതത്ത്..ഇനയും ടടവകരി അവള് ധൃതരി പരിടെരിച്ചത്ത് എല്ലത്തൊ ഇനയും ടടവകരി അവള് ധൃതരി പരിടെരിച്ചത്ത് എല്ലത്തൊ 

പണരിയയും കഴെരിചപണരിയയും കഴെരിച..അച്ചന് ബ്രഡത്ത് ടകത്തൊടുക്കുചമത്തൊള് അച്ചന് പറയത്തൊന്അച്ചന് ബ്രഡത്ത് ടകത്തൊടുക്കുചമത്തൊള് അച്ചന് പറയത്തൊന്

തുടെങ്ങരിതുടെങ്ങരി."."മത്തൊലേത്തൊഖ എന്നത്ത് ചപരത്ത് തന്നരിട്ടുയും ഞത്തൊന് നരിനകത്ത് നല്ല വസയുംമത്തൊലേത്തൊഖ എന്നത്ത് ചപരത്ത് തന്നരിട്ടുയും ഞത്തൊന് നരിനകത്ത് നല്ല വസയും

ചപത്തൊലയും വത്തൊങ്ങരി തന്നരില്ലചല്ലത്തൊചപത്തൊലയും വത്തൊങ്ങരി തന്നരില്ലചല്ലത്തൊ..ചമത്തൊചളചമത്തൊചള......എത്ര നത്തൊള് എന്നത്ത് വച്ചരിട എത്ര നത്തൊള് എന്നത്ത് വച്ചരിട 
ഒരു ഉടുപത്ത് ചപത്തൊലയും വത്തൊങ്ങത്തൊടത കരിട്ടുന്ന ടടപസകത്ത് എനരികത്ത് ഒരു ഉടുപത്ത് ചപത്തൊലയും വത്തൊങ്ങത്തൊടത കരിട്ടുന്ന ടടപസകത്ത് എനരികത്ത് 

മരുന്നത്ത് വത്തൊങ്ങരി തവീര്ക്കുന്നതത്ത്മരുന്നത്ത് വത്തൊങ്ങരി തവീര്ക്കുന്നതത്ത്..ഇതരിടനത്തൊനയും ഒരു പ്രചയത്തൊജനവയും ഇതരിടനത്തൊനയും ഒരു പ്രചയത്തൊജനവയും 

ഇല്ല ചമത്തൊചളഇല്ല ചമത്തൊചള........ഒത്തൊഒത്തൊ......അച്ചന് തുടെങ്ങരി എത്രത്തൊമടത പ്രത്തൊവശരത്തൊഅച്ചന് തുടെങ്ങരി എത്രത്തൊമടത പ്രത്തൊവശരത്തൊ.... .... 
ഞത്തൊന് ഇതത്ത് ചകട്ടു മടുതഞത്തൊന് ഇതത്ത് ചകട്ടു മടുത..കുറച കഴെരിഞത്തൊല അച്ചടന്റെ അസുഖയും കുറച കഴെരിഞത്തൊല അച്ചടന്റെ അസുഖയും 
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എല്ലത്തൊയും മത്തൊറുയുംഎല്ലത്തൊയും മത്തൊറുയും..എന്നത്തൊണത്ത് ചഡത്തൊകത്ത്ര് പറഞതത്ത്എന്നത്തൊണത്ത് ചഡത്തൊകത്ത്ര് പറഞതത്ത് . . അചപത്തൊള് ഞത്തൊന് അചപത്തൊള് ഞത്തൊന് 

ഒന്നല്ലഒന്നല്ല,,ഉടുപത്ത് വത്തൊങ്ങരി നൃതയും ടവക്കുയുംഉടുപത്ത് വത്തൊങ്ങരി നൃതയും ടവക്കുയും. . പത്തൊവയും അച്ചന് പത്തൊവയും അച്ചന് 
അറരിയരില്ലചല്ലത്തൊ അച്ചടന്റെ അസുഖയും മത്തൊറത്തൊത അറരിയരില്ലചല്ലത്തൊ അച്ചടന്റെ അസുഖയും മത്തൊറത്തൊത 

അസുഖമത്തൊടണന്നത്ത്അസുഖമത്തൊടണന്നത്ത്..അവള് വവീടരില നരിന്നരിറങ്ങരിഅവള് വവീടരില നരിന്നരിറങ്ങരി..കത്തൊശരകത്തൊരരികത്തൊശരകത്തൊരരി

ജുലേരി ചചേച്ചരിയടടെ വത്തൊയരില ഇരരിക്കുന്നതത്ത് ചകകണയുംജുലേരി ചചേച്ചരിയടടെ വത്തൊയരില ഇരരിക്കുന്നതത്ത് ചകകണയും..അവള് അവള് 

പരിറുപരിറുതപരിറുപരിറുത..ഭത്തൊഗരയും എന പറയത്തൊയും അവരിടടെ വരിരുനകള് ഉള്ളതത്ത് ഭത്തൊഗരയും എന പറയത്തൊയും അവരിടടെ വരിരുനകള് ഉള്ളതത്ത് 

ടകത്തൊണത്ത് ചേവീത ഒനയും കരിടരിയരില്ലടകത്തൊണത്ത് ചേവീത ഒനയും കരിടരിയരില്ല..അവള് മുടെരിച മുറയും  അവള് മുടെരിച മുറയും  

അടെരിചഅടെരിച..അകയും വൃതരിയത്തൊകരിഅകയും വൃതരിയത്തൊകരി..അങ്ങടന പണരിടയത്തൊടക കഴെരിഞത്ത് അങ്ങടന പണരിടയത്തൊടക കഴെരിഞത്ത് 

ഇറങ്ങുചമത്തൊളത്തൊണത്ത് അവള് ടടപസ കണതത്ത് മത്തൊസചതകത്തൊളുയും ഇറങ്ങുചമത്തൊളത്തൊണത്ത് അവള് ടടപസ കണതത്ത് മത്തൊസചതകത്തൊളുയും 100 100 
രൂപകൂടുതലേത്തൊടണന്നത്ത്രൂപകൂടുതലേത്തൊടണന്നത്ത്..അചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് മനസരിലേത്തൊയതത്ത് അചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് മനസരിലേത്തൊയതത്ത് 
വരിരുനകത്തൊരുടടെ മുമരില ആളത്തൊവത്തൊന് ചവണരിയത്തൊയരിരുന വരിരുനകത്തൊരുടടെ മുമരില ആളത്തൊവത്തൊന് ചവണരിയത്തൊയരിരുന 

എന്നത്ത്എന്നത്ത്..ടടദവതരിനത്ത് നനരി പറചയണതത്ത് ടടദവതരിനത്ത് നനരി പറചയണതത്ത് 

വരികുനകത്തൊര്കത്തൊണത്ത്വരികുനകത്തൊര്കത്തൊണത്ത്..അചപത്തൊള് ഞത്തൊന് സചന്തത്തൊഷചതത്തൊടടെ അചപത്തൊള് ഞത്തൊന് സചന്തത്തൊഷചതത്തൊടടെ 

വവീടരിചലേകത്ത് മടെങ്ങരിവവീടരിചലേകത്ത് മടെങ്ങരി. . അചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് വവീടരിടലേ സരിരയും അചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് വവീടരിടലേ സരിരയും 

വരിരുനകത്തൊരത്തൊയ ചജത്തൊര്ചജ്ജേടന്വരിരുനകത്തൊരത്തൊയ ചജത്തൊര്ചജ്ജേടന്..അചദ്ദേഹയും അച്ചടന്റെ ബത്തൊവരകത്തൊലേ അചദ്ദേഹയും അച്ചടന്റെ ബത്തൊവരകത്തൊലേ 

സുഹൃതത്തൊണത്ത്സുഹൃതത്തൊണത്ത്..അച്ചനയും  ചജത്തൊര്ചജ്ജേടനയും കുചറ ചനരയും അച്ചനയും  ചജത്തൊര്ചജ്ജേടനയും കുചറ ചനരയും 

സയുംസത്തൊരരിക്കുയുംസയുംസത്തൊരരിക്കുയും..ഞത്തൊന് അവര്കത്ത് മൂന ചപര്ക്കുയും ചേത്തൊയ ഞത്തൊന് അവര്കത്ത് മൂന ചപര്ക്കുയും ചേത്തൊയ 

എടുതഎടുത..മുന്നത്തൊമടതയത്തൊള് അചദ്ദേഹതരിടന്റെ മകനത്തൊണത്ത്മുന്നത്തൊമടതയത്തൊള് അചദ്ദേഹതരിടന്റെ മകനത്തൊണത്ത്..മകനയും മകനയും 

ഞത്തൊനയും നല്ല സുഹൃതത്തൊണത്ത്ഞത്തൊനയും നല്ല സുഹൃതത്തൊണത്ത്..ഞങ്ങള് കുചറ ചനരയും ഞങ്ങള് കുചറ ചനരയും 

സയുംസത്തൊരരിക്കുയുംസയുംസത്തൊരരിക്കുയും..അങ്ങടന കുറച്ചത്ത് ദരിവസങ്ങള് അങ്ങടന കുറച്ചത്ത് ദരിവസങ്ങള് 

കഴെരിഞകഴെരിഞ..ടപടടന്നത്തൊണത്ത് അതത്ത് സയുംഭവരിച്ചതത്ത്ടപടടന്നത്തൊണത്ത് അതത്ത് സയുംഭവരിച്ചതത്ത്..ഞത്തൊന് രത്തൊവരിടലേ ഞത്തൊന് രത്തൊവരിടലേ 
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എഴുചന്നറചപത്തൊള് അച്ചന് ഉറങ്ങുകയത്തൊയരിരുനഎഴുചന്നറചപത്തൊള് അച്ചന് ഉറങ്ങുകയത്തൊയരിരുന..ഞത്തൊന് പണരി ഞത്തൊന് പണരി 

ടചേന്നചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് അറരിഞതത്ത് അച്ചന് മരരിച്ചരിരുന എന്നത്ത്ടചേന്നചപത്തൊഴെത്തൊണത്ത് അറരിഞതത്ത് അച്ചന് മരരിച്ചരിരുന എന്നത്ത്..ഞത്തൊന് ഞത്തൊന് 
ഒരു നല്ല ഉടുപരിട്ടു കത്തൊണത്തൊന് അച്ചന് ഒരുപത്തൊടെത്ത് ഒരു നല്ല ഉടുപരിട്ടു കത്തൊണത്തൊന് അച്ചന് ഒരുപത്തൊടെത്ത് 

ആഗ്രഹരിച്ചരിരുനആഗ്രഹരിച്ചരിരുന..എനരി എനരികത്ത് ആരുയും ഇല്ലഎനരി എനരികത്ത് ആരുയും ഇല്ല..കുറച്ചത്ത് ദരിവസയും കുറച്ചത്ത് ദരിവസയും 

കഴെരി ഞചപത്തൊള് ചജത്തൊര്ചജ്ജേടനയും കുടുബവയും വനകഴെരി ഞചപത്തൊള് ചജത്തൊര്ചജ്ജേടനയും കുടുബവയും വന ..ടപണത്ത് കത്തൊണത്തൊന്ടപണത്ത് കത്തൊണത്തൊന്

ആയരിരുനആയരിരുന..വരന് മകന്നത്തൊയരിരുനവരന് മകന്നത്തൊയരിരുന..അച്ചന് ആഗ്രഹവയും അച്ചന് ആഗ്രഹവയും 

അതത്തൊയരിരുനഅതത്തൊയരിരുന..ഞത്തൊന് സമ്മതയും മൂളരിഞത്തൊന് സമ്മതയും മൂളരി..വരിവത്തൊഹയും കഴെരിഞവരിവത്തൊഹയും കഴെരിഞ..പരിടന്ന പരിടന്ന 

ഞങ്ങള് സചന്തത്തൊഷചതത്തൊടടെ ജവീവരിചഞങ്ങള് സചന്തത്തൊഷചതത്തൊടടെ ജവീവരിച..

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

                                                                                
      
  

LITTLE KITE                                                                                 34                                                    Emjay villiappally



                                           INSIGNIA

                                                                    siljiya                                                                    siljiya
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                                                                vishnu                                                                vishnu
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              തവീതവീയഴല് നടെനമൊല് മപമൊളയുംയഴല് നടെനമൊല് മപമൊളയും. . എനമൊല് തളീകനലഴല്എനമൊല് തളീകനലഴല്

നമുകക മചരുപ്പഴടെമൊമത നടെകമൊയുംനമുകക മചരുപ്പഴടെമൊമത നടെകമൊയും. . നമ്മുമടെ നമൊട്ടെഴമലമൊമക നമ്മുമടെ നമൊട്ടെഴമലമൊമക 
ഇതക കദവത്തഴമന്റെ ങപരഴലയുംഇതക കദവത്തഴമന്റെ ങപരഴലയും, , പഴമന ആതളീയതയുമടെ പഴമന ആതളീയതയുമടെ 
ങപരഴലമമമൊമകയമൊണു ഈ തളീകനല് നടെത്തയും ങപരഴലമമമൊമകയമൊണു ഈ തളീകനല് നടെത്തയും 
കമൊണമൊറുള്ളതകമൊണമൊറുള്ളത
സതദ്യത്തഴല് എന്തേമൊണു ഇതഴനു പഴനഴലള്ള ശമൊസയും സതദ്യത്തഴല് എന്തേമൊണു ഇതഴനു പഴനഴലള്ള ശമൊസയും 
എനക ങനമൊകമൊയുംഎനക ങനമൊകമൊയും..

ഒരു ടചേറരിയ ഉദത്തൊഹരണതരില നരിനയും തുടെങ്ങത്തൊയും…ഒരു ടചേറരിയ ഉദത്തൊഹരണതരില നരിനയും തുടെങ്ങത്തൊയും…
ഒരു പത്തൊസരികത്ത് ഗത്തൊസുയുംഒരു പത്തൊസരികത്ത് ഗത്തൊസുയും, , ഒരു സവീല ഗത്തൊസുയും ഒരു സവീല ഗത്തൊസുയും 2-3 2-3 
മണരിക്കൂര് ഫരിഡത്ത്ജരിടന്റെ ഫരിസറരില ടവക്കുകമണരിക്കൂര് ഫരിഡത്ത്ജരിടന്റെ ഫരിസറരില ടവക്കുക. . എന്നരിടത്ത്എന്നരിടത്ത്
2 2 ഉയും കകയരില എടുത ചനത്തൊക്കുകഉയും കകയരില എടുത ചനത്തൊക്കുക. 2 . 2 നയും ഒചര നയും ഒചര 
തണുപ്പു തണുപ്പു ( ( തത്തൊപനരിലേ തത്തൊപനരിലേ ) ) ആടണങരിലയും പത്തൊസരികത്ത് ആടണങരിലയും പത്തൊസരികത്ത് 
ഗത്തൊസരിന തണുപ്പു അധെെരികയും ചതത്തൊന്നരില്ലഗത്തൊസരിന തണുപ്പു അധെെരികയും ചതത്തൊന്നരില്ല. . എന്തത്തൊണു എന്തത്തൊണു 
കത്തൊരണയും കത്തൊരണയും ?? ?? പത്തൊസരികരിടന്റെ പുറചമയള്ള തണുപ്പു പത്തൊസരികരിടന്റെ പുറചമയള്ള തണുപ്പു 
മത്തൊത്രചമ നമ്മുടടെ കകയരില പ്രചവശരിക്കുനളമത്തൊത്രചമ നമ്മുടടെ കകയരില പ്രചവശരിക്കുനള. . 
എന്നത്തൊല സവീലേരിടന്റെ ഉള്ഭത്തൊഗടത തണുപ്പു പുറചമയ്ക്കു എന്നത്തൊല സവീലേരിടന്റെ ഉള്ഭത്തൊഗടത തണുപ്പു പുറചമയ്ക്കു 
വനടകത്തൊചണ ഇരരിക്കുയുംവനടകത്തൊചണ ഇരരിക്കുയും. . അതുടകത്തൊണ സവീലേരിന അതുടകത്തൊണ സവീലേരിന 
തണുപ്പു കൂടുതല എന്നത്ത് ചതത്തൊനയുംതണുപ്പു കൂടുതല എന്നത്ത് ചതത്തൊനയും. . എന്നത്ത് വച്ചത്തൊല… എന്നത്ത് വച്ചത്തൊല… 
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സവീല ഒരു നല്ല തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും സവീല ഒരു നല്ല തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും ( thermal ( thermal 
conductor ) conductor ) ആണുആണു. . എന്നത്തൊല പത്തൊസരികത്ത്എന്നത്തൊല പത്തൊസരികത്ത്, , മരയുംമരയും, , റബ്ബര് റബ്ബര് 
മുതലേത്തൊയവ ഒരു നല്ല തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും അല്ലമുതലേത്തൊയവ ഒരു നല്ല തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും അല്ല..
തവീ അണച്ചതരിന ചശഷയും ഉള്ള കനലയും ഇതുചപത്തൊടലേ തവീ അണച്ചതരിന ചശഷയും ഉള്ള കനലയും ഇതുചപത്തൊടലേ 
ആണത്ത്ആണത്ത്. . ഏറവയും പുറയും ഭത്തൊഗതള്ള ചൂടു മത്തൊത്രചമ കത്തൊലേരിലഏറവയും പുറയും ഭത്തൊഗതള്ള ചൂടു മത്തൊത്രചമ കത്തൊലേരില
ഏലക്കൂ…ഏലക്കൂ…
തവീകനലേരില അധെെരികയും സമയയും നരിലത്തൊടത ചവഗയും തവീകനലേരില അധെെരികയും സമയയും നരിലത്തൊടത ചവഗയും 
ചവഗയും കത്തൊല മത്തൊറരി മത്തൊറരി ചേവരിടരിയത്തൊല കത്തൊല ചവഗയും കത്തൊല മത്തൊറരി മത്തൊറരി ചേവരിടരിയത്തൊല കത്തൊല 
ടപത്തൊള്ളരില്ലടപത്തൊള്ളരില്ല. . കത്തൊരണയും കത്തൊരണയും .. .. കനലേരിടന്റെ പുറയും ഭത്തൊഗടത ചൂടുകനലേരിടന്റെ പുറയും ഭത്തൊഗടത ചൂടു
മത്തൊത്രചമ കത്തൊലേരില മുട്ടുനളമത്തൊത്രചമ കത്തൊലേരില മുട്ടുനള. . കൂടെത്തൊടത കനലേരിന കൂടെത്തൊടത കനലേരിന 
മുകളരില ഒരു നരിര ചേത്തൊരയും കൂടടെ മരികവത്തൊറുയും മുകളരില ഒരു നരിര ചേത്തൊരയും കൂടടെ മരികവത്തൊറുയും 
ഉണത്തൊയരിരരിക്കുയുംഉണത്തൊയരിരരിക്കുയും. . ഈ ചേത്തൊരവയും ഒരു തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും ഈ ചേത്തൊരവയും ഒരു തത്തൊപ ചേത്തൊലേകയും 
അല്ലഅല്ല..
അചപത്തൊള് ഇതുചപത്തൊടലേ കനലേരില നടെക്കുന്നവരരില അചപത്തൊള് ഇതുചപത്തൊടലേ കനലേരില നടെക്കുന്നവരരില 
ചേരിലേര്കത്ത് ടചേറുതത്തൊടയങരിലയും ടപത്തൊള്ളചലേലകത്തൊറരിചല്ല ചേരിലേര്കത്ത് ടചേറുതത്തൊടയങരിലയും ടപത്തൊള്ളചലേലകത്തൊറരിചല്ല 
എന്നത്ത് ചേരിലേര് ചചേത്തൊദരികത്തൊയുംഎന്നത്ത് ചേരിലേര് ചചേത്തൊദരികത്തൊയും..
ശരരിയത്തൊണു ശരരിയത്തൊണു . . ചേരിലേര്കത്ത് ടപത്തൊള്ളല ഏലകത്തൊറുണചേരിലേര്കത്ത് ടപത്തൊള്ളല ഏലകത്തൊറുണ. . 
അടതന്തുടകത്തൊണത്തൊടണന ചനത്തൊകത്തൊയുംഅടതന്തുടകത്തൊണത്തൊടണന ചനത്തൊകത്തൊയും....
തവീകനലേരില നടെക്കുചമത്തൊള് കത്തൊല ചവഗയും മത്തൊറരി മത്തൊറരി തവീകനലേരില നടെക്കുചമത്തൊള് കത്തൊല ചവഗയും മത്തൊറരി മത്തൊറരി 
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നടെകണയും എന്നത്ത് പറഞവചല്ലത്തൊനടെകണയും എന്നത്ത് പറഞവചല്ലത്തൊ. . ഇങ്ങടന ഇങ്ങടന 
നടെക്കുചമത്തൊള് കനല നമ്മുടടെ വരിരലകള്കരിടെയ്ക്കു നടെക്കുചമത്തൊള് കനല നമ്മുടടെ വരിരലകള്കരിടെയ്ക്കു 
കുരുങ്ങരിചപത്തൊകത്തൊറുണകുരുങ്ങരിചപത്തൊകത്തൊറുണ. . അതുടകത്തൊണ വരിരലകള അതുടകത്തൊണ വരിരലകള 
വരിടെരത്ത്തരിയയും ചുരുകരിയയും കനല കുരുങ്ങത്തൊടത വരിടെരത്ത്തരിയയും ചുരുകരിയയും കനല കുരുങ്ങത്തൊടത 
ശ്രദരികണയുംശ്രദരികണയും. . കൂടെത്തൊടത കനലേരിന കൂടടെ ഉരുകരിയ കൂടെത്തൊടത കനലേരിന കൂടടെ ഉരുകരിയ 
പത്തൊസരിചകത്തൊപത്തൊസരിചകത്തൊ, , ചലേത്തൊഹ പദത്തൊര്തങ്ങചളത്തൊ ഉണത്തൊവത്തൊയുംചലേത്തൊഹ പദത്തൊര്തങ്ങചളത്തൊ ഉണത്തൊവത്തൊയും. . 
അതുയും ശ്രദരികണയുംഅതുയും ശ്രദരികണയും. . കൂടെത്തൊടത കത്തൊല പത്തൊതയും മത്തൊത്രയും കൂടെത്തൊടത കത്തൊല പത്തൊതയും മത്തൊത്രയും 
കനലേരില മുട്ടുവത്തൊന് പത്തൊടുളകനലേരില മുട്ടുവത്തൊന് പത്തൊടുള. . പത്തൊദതരിന മുകളരിലള്ള പത്തൊദതരിന മുകളരിലള്ള 
സത്തൊധെെത്തൊരണ ടതത്തൊലേരിയരില കനല ചനരരിട്ടു സത്തൊധെെത്തൊരണ ടതത്തൊലേരിയരില കനല ചനരരിട്ടു 
മുടതരിരരികത്തൊനയും ശ്രദരികണയുംമുടതരിരരികത്തൊനയും ശ്രദരികണയും..
ഇത്രയയും പറഞതുടകത്തൊണ ആരുയും തവീകനല ഇത്രയയും പറഞതുടകത്തൊണ ആരുയും തവീകനല 
ഉണത്തൊകരി അതരില നടെകത്തൊന് ശ്രമരികണഉണത്തൊകരി അതരില നടെകത്തൊന് ശ്രമരികണ. . എന്നത്തൊലയും എന്നത്തൊലയും 
കനല നടെതയും എന്നത്ത് ചകള്ക്കുചമത്തൊള് ഒരു ടചേറു കനല നടെതയും എന്നത്ത് ചകള്ക്കുചമത്തൊള് ഒരു ടചേറു 
പുഞരിരരിചയത്തൊടടെ അതരിടന്റെ പരിന്നരിലള്ള ശത്തൊസയും പുഞരിരരിചയത്തൊടടെ അതരിടന്റെ പരിന്നരിലള്ള ശത്തൊസയും 
എനരികറരിയത്തൊയും എന്നത്ത് ഓര്തത്തൊല മതരിഎനരികറരിയത്തൊയും എന്നത്ത് ഓര്തത്തൊല മതരി..
ഒരു അവസരയും കരിടരിയത്തൊല ടചേയത്തൊന് മടെരികരുതത്ത്ഒരു അവസരയും കരിടരിയത്തൊല ടചേയത്തൊന് മടെരികരുതത്ത്. . അതത്ത്അതത്ത്
നരിങ്ങള്ക്കു തരുന്ന ടസലത്ത് ചകത്തൊണ്ഫരിഡന്സത്ത് വളടര നരിങ്ങള്ക്കു തരുന്ന ടസലത്ത് ചകത്തൊണ്ഫരിഡന്സത്ത് വളടര 
വലതത്തൊകുയും വലതത്തൊകുയും !!!!
പടക ഇതത്ത് മറകരുതു പടക ഇതത്ത് മറകരുതു ::
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* * വരിരലകള്കരിടെയ്ക്കു കനല കുരുങ്ങരി ഇരരികത്തൊടത വരിരലകള്കരിടെയ്ക്കു കനല കുരുങ്ങരി ഇരരികത്തൊടത 
ശ്രദരികണയുംശ്രദരികണയും..
* * ഉരുകരിയ റബ്ബചറത്തൊഉരുകരിയ റബ്ബചറത്തൊ, , പത്തൊസത്ത്ചകത്തൊപത്തൊസത്ത്ചകത്തൊ, , ചലേത്തൊഹതരിടന്റെ ചലേത്തൊഹതരിടന്റെ 
ഭത്തൊഗങ്ങളരിചലേത്തൊ കത്തൊല ചേവരിടരുതത്ത്ഭത്തൊഗങ്ങളരിചലേത്തൊ കത്തൊല ചേവരിടരുതത്ത്..
* * കത്തൊല പത്തൊതതരിന മുകളരിടലേ ടതത്തൊലേരി കനലേരില കത്തൊല പത്തൊതതരിന മുകളരിടലേ ടതത്തൊലേരി കനലേരില 
മുടത്തൊടത ശ്രദരികണയുംമുടത്തൊടത ശ്രദരികണയും..

* * യക്തരിവത്തൊദരികളുയുംയക്തരിവത്തൊദരികളുയും, , ചമത്തൊടരിചവഷന് കത്ത്ളത്തൊസുകള് ചമത്തൊടരിചവഷന് കത്ത്ളത്തൊസുകള് 
എടുക്കുന്ന സഘടെനകളുയും ചകരളതരിലഎടുക്കുന്ന സഘടെനകളുയും ചകരളതരില.. .. തവീയരിലൂടടെ തവീയരിലൂടടെ 
ഉള്ള നടെതയും ചകത്തൊണ്ഫരിഡന്സത്ത് ഉള്ള നടെതയും ചകത്തൊണ്ഫരിഡന്സത്ത് 
വര്ധെെരിപരിക്കുന്നതരിടന്റെ ഭത്തൊഗമത്തൊയരി ആളുകടളടകത്തൊണത്ത് വര്ധെെരിപരിക്കുന്നതരിടന്റെ ഭത്തൊഗമത്തൊയരി ആളുകടളടകത്തൊണത്ത് 
ടചേയരികത്തൊറുണത്ത്ടചേയരികത്തൊറുണത്ത്. . 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                    
കടെപ്പമൊടെക      ബമൊബു രമൊജകകടെപ്പമൊടെക      ബമൊബു രമൊജക
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    മലപ്പുറയും കത്തഴമലപ്പുറയും കത്തഴ

മലേപ്പുറയും കതരി, അമയും വരിലയും... നമുടകല്ലത്തൊയും
പരരിചേയമുടള്ളത്തൊരു ഡയചലേത്തൊഗത്തൊണരിതത്ത്. മലേപ്പുറയും എന്നത്ത് ചകളത്ത്ക്കുചമത്തൊ തടന്ന മറ 
ജരില്ലകത്തൊര് ചപടെരികത്തൊനത്ത് ഇതു ധെെത്തൊരത്തൊളയും. എന്നത്തൊലേത്ത് മലേപ്പുറയും കതരി ഉപചയത്തൊഗരിച്ചത്ത് 
ഇനവടര ഒരത്തൊടളയയും അക്രമരിച്ചതത്തൊയരി ചകട്ടു ചകളക്ക്വരി ചപത്തൊലമരില്ല.

മുറുക്കുന്നവരത്ത് അടെക ടകത്തൊതരി നറുകത്തൊനയും, മറ ടചേറരിയ ടചേറരിയ 
ആവശരങ്ങളത്ത്ക്കുമത്തൊണത്ത് കതരി പ്രധെെത്തൊനമത്തൊയയും ആശ്രയരിച്ചരിരുന്ന
തത്ത്. മലേപ്പുറയും ജരില്ലയരിടലേ ടതങ്ങു കയറ ടതത്തൊഴെരിലേത്തൊളരികളരിലേത്ത് ഒരു വരിഭത്തൊഗയും ഇനയും 
മലേപ്പുറയും കതരിടയ ആശ്രയരിക്കുന.

മലേബത്തൊറരിടലേ, പ്രചതരകരിച്ചത്ത് മലേപ്പുറയും ജരില്ലയരിടലേ മുസരിയും 
വരിഭത്തൊഗകത്തൊരത്ത്കരിടെയരിലേത്ത് പ്രചേത്തൊരതരിലണത്തൊയരിരുന്ന ഒരു പ്രചതരക തരയും 
കതരിയത്തൊണരിതത്ത്. കനയും കൂടെരിയതുയും മൂരത്ത്ച്ചചയറരിയതു
മത്തൊയ വത്തൊയത്തൊരരിയയും അരഭത്തൊഗടത പരിടെരിയരിലേത്ത് നരിന്നത്ത് ചവരത്ത്തരിരരിക്കുന്ന 
ടകത്തൊളുതമത്തൊണത്ത് മലേപ്പുറയും കതരിയടടെ പ്രചതരകതകളത്ത്. തുകലറയരിലേത്തൊണത്ത് കതരി 
സൂകരിച്ചത്ത് വയ്ക്കുക. അതരത്തൊവശരയും കനമുള്ളതുയും 15 മുതലേത്ത് 25 ഇഞ്ചുവടര 
നവീളമുള്ളതുമത്തൊണത്ത് മലേപ്പുറയും കതരി.

കതരിയടടെ പരിടെരി മത്തൊനത്ത്ടകത്തൊമത്ത് ടകത്തൊണത്തൊണത്ത് നരിരത്ത്മരിക്കുക. ടചേറുതയും ടവള്ളരി 
നരിറമുള്ള പരിച്ചള ചലേത്തൊഹക്കൂടത്ത് ടകത്തൊണള്ള ചേരിത്രപണരിയയും ഇതരിടന്റെ പരിടെരിയടടെ 
പ്രചതരകതയത്തൊണത്ത്.

ഒമത്തൊനരിടലേ ചഗത്തൊത്ര ജവീവരിതവമത്തൊയരി ബനടപട്ടു കതരികത്ത് വലേരിയ 
സത്തൊനമുണത്ത്. ഖഞത്തൊരത്ത് എന്നത്ത് ചപരത്തൊയ ഈ പരമരത്തൊഗത കതരി അവരത്ത് അവരുടടെ 
ചവഷവരിധെെത്തൊനതരിന്റെ

LITTLE KITE                                                                                 41                                                    Emjay villiappally



                                           INSIGNIA

ഭത്തൊഗമത്തൊയരി ടകത്തൊണത്ത് നടെന്നരിരുന ഭത്തൊഗമത്തൊയരി ടകത്തൊണത്ത് നടെന്നരിരുന ((ഒമത്തൊനരിടന്റെ ചദശവീയ പതത്തൊകയരിലയും ഇന്നത്ത് ഖഞത്തൊരത്ത്ഒമത്തൊനരിടന്റെ ചദശവീയ പതത്തൊകയരിലയും ഇന്നത്ത് ഖഞത്തൊരത്ത്

കതരി  കത്തൊണത്തൊയുംകതരി  കത്തൊണത്തൊയും).  ).  ഇതരിടന്റെ  ഒരു  ചകരളവീയ  വകചഭദമത്തൊണത്ത്  മലേപ്പുറയും  കതരിഇതരിടന്റെ  ഒരു  ചകരളവീയ  വകചഭദമത്തൊണത്ത്  മലേപ്പുറയും  കതരി

എന്നത്തൊണു  പ്രധെെത്തൊന  അഭരിപ്രത്തൊയയുംഎന്നത്തൊണു  പ്രധെെത്തൊന  അഭരിപ്രത്തൊയയും.  .  അചറബരനത്ത്  നത്തൊടുകളുമത്തൊയരിഅചറബരനത്ത്  നത്തൊടുകളുമത്തൊയരി
മലേബത്തൊറരിനണത്തൊയരിരുന്ന ദവീരത്ത്ഘകത്തൊലേടത വരത്തൊപത്തൊര  ബനങ്ങളരിലൂടടെ  കകവന്നമലേബത്തൊറരിനണത്തൊയരിരുന്ന ദവീരത്ത്ഘകത്തൊലേടത വരത്തൊപത്തൊര  ബനങ്ങളരിലൂടടെ  കകവന്ന
സത്തൊയുംസത്തൊരരിക  വരിനരിമയങ്ങളുടടെ  കൂടതരിലേത്തൊണത്ത്  ഈ  കതരി  ചകരളതരിലേത്ത്സത്തൊയുംസത്തൊരരിക  വരിനരിമയങ്ങളുടടെ  കൂടതരിലേത്തൊണത്ത്  ഈ  കതരി  ചകരളതരിലേത്ത്

പ്രചേരരിച്ചടതന്നത്ത് കരുതുനപ്രചേരരിച്ചടതന്നത്ത് കരുതുന..
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                                           INSIGNIA

                          OUR EXTRA CURRICULAR ACTIVITIESOUR EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES     
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                                           INSIGNIA

      

                                                    

                                          THE ENDTHE END
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