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little kites is an organization working under 
“KERALA INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY FOR 
EDUCATION”. 

This organization is running in all hightech schools of kerala. It is 
helpful in empowering the knowledge and experience of students 
in the growing IT industry. Students get familiarised with subjects 
like graphics,animation, programming
robotics etc
 
we HIMAYATUL ISLAM H.S.S are proudly presenting our digital
magazine prepared by our little kite masters before you. 
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നവകകേരളള
"ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം നനാടട" എന്നറത്തിയനപ്പെടുന്ന
കകേരളതത്തിനന്റെ 62ാനാന്തം ജന്മദൈത്തിനമനാണട നനാന്തം
ആകഘനാഷത്തിക്കുന്നതട. 1956 നവന്തംബര് ഒന്നത്തിനനാണട നമ്മുനട നകേനാച്ചു നനാടട 
ഒരു സന്തംസനാനമനായത്തിതതീര്ന്നതട. 14 ജത്തില്ലകേളുള്ള കകേരളതത്തിനന്റെ 
തലസനാനന്തം തത്തിരുവനനപുരമനാണട. 38,863 ച.കേത്തി.മത്തി ഉള്ള നമ്മുനട 
നനാടത്തില് 44 പുഴകേളനാണുള്ളതട. അതത്തില് 41 എണന്തം പടത്തിഞനാകറനാടന്തം 3 

എണന്തം കേത്തിഴകകനാടന്തം ഉള്ളവയനാണട.  75 തനാലൂക്കുകേളുന്തം 6 

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളുന്തം 1572 വത്തികല്ലജുകേളുന്തം നമ്മുനടകകേരതത്തില് ഉണട. 20 

കലനാക്സഭകേളുന്തം 9 രനാജജ്യസഭകേളുന്തം നമുക്കുണട. കവമ്പനനാട കേനായലനാണട ഏറ്റവന്തം
വലത്തിയ്യ കേനായല്. വലത്തിയ പുഴ നപരത്തിയനാറനാണട. വടകട കേര്ണനാടകേയന്തം 
നതക്കുന്തം കേത്തിഴക്കുന്തം തമത്തിഴനാടുന്തം പടത്തിഞനാറട അറബത്തികടലുമനാണട.. 
          നമ്മുനട ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ വൃകന്തം നതങനാണട. കകേരങള് നത്തിറഞ 
നനാടനായതത്തിനനാലനാണട കകേരളന്തം എന്ന കപരട വന്നതട. നമ്മുനട ഭനാഷ 
മലയനാളമനാണട. നമ്മുനട മനാതൃഭനാ യനാണട മലയനാളന്തം. നമ്മുനട ആദൈജ്യനത 

മുഖജ്യമനത്തി ഇ.എന്തം.എസട 
നമ്പൂതത്തിരത്തിപ്പെനാടനാണട. 
കകേരളതത്തിനല ഏറ്റവന്തം 
വലത്തിയ്യ ജത്തില്ല 
പനാലകനാടനാണട. നചറുതട 
ആലപ്പുഴയമനാണട. 
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കകേരളതത്തിനന്റെ ആദൈജ്യനത പതന്തം രനാജജ്യസമനാഹനാരന്തം ആണട ഇടുകത്തി ഡനാന്തം 
ആണട. ആദൈജ്യനത എന്ജത്തിനത്തിയറത്തിങട കകേനാകളജട തത്തിരുവന നപുരന്തം 
എന്ജത്തിനത്തിയറത്തിങട കകേനാകളജട ആണട. 
       ശനാസനാന്തംകകേനാടയനാണട കകേരളതത്തിനറ്റ ശുദ്ധജലതടനാകേന്തം. കബകകല  
കഫനാര്ടട കകേരളതത്തിനന്റെ ഒരു പ്രധനാന ട്ടൂറത്തിസ്റ്റ കകേന്ദ്രമനാണട. 

   കകേരളതത്തിനന്റെ പരമ്പരനാകേത  കേലനാരൂപങളത്തില് പ്രധനാനനപ്പെട 

ഒന്നനാണട കേഥകേളത്തി  . നതയ്യന്തം  , കേണത്തിയനാര്കളത്തി  , പടത്തിയണത്തി  ,
എന്നത്തിവയനാണട മറ്റു കേലനാരൂപങള്  . പച്ചപ്പെട നത്തിറഞ ഈ കകേരളന്തം 

ഇകപ്പെനാഴന്തം ജനസമൃദ്ധവന്തം സമ്പല്സമ്പന്നവമനാണട  . ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം

നനാടനായ കകേരതത്തില് ജനനന്തം നകേനാണതത്തില് ഞനാന് അഭത്തിമനാനന്തം നകേനാള്ളുന.

എനന
കകേരളള

നജ്യയനട
നതക്കുപടത്തിഞനാകറ അറ്റത്തുള്ള സന്തംസനാനമനാണട കകേരളന്തം. 
കകേരളതത്തിനന്റെ  കേത്തിഴകട തമത്തിഴനാടുന്തം വടകട കേര്ണനാടകേയന്തം 

കേത്തിഴകട അറബത്തികടലുമനാണ.

ഇ
കകേര വൃകങള് കതത്തിങത്തി നത്തിറഞ നനാടനായതത്തിനനാല് കകേരളന്തം എന്ന കപരട 
വന. കകേരളനത ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം നനാടട എന്നനാണട 
അറത്തിയനപ്പെടുന്നതട. 1956 നവന്തംബര് ഒന്നത്തിനനാണട ഭനാഷനാ 

6      



അടത്തിസടഥനാനതത്തില് രൂപനപ്പെടതട. കകേരളതത്തിനന്റെ മുഖജ്യ മനത്തി പത്തിണറനായത്തി 
വത്തിജയന് ആണട. ഗവര്ണര് ജസ്റ്റത്തിസട പത്തി. സദൈനാശത്തിവന്തം ആണട.    കേഥകേളത്തി, 
നതയ്യന്തം,കേളരത്തിപ്പെയറ്റട എന്നത്തിവ കകേരളതത്തിനന്റെ തനതട കേലനാരൂപങളനാണട. 

സുഗന്ധവജ്യഞ്ജനങളുനട നനാടനാണട കകേരളന്തം. ദവവത്തിദൈജ്യമനാര്ന്ന 
ഭൂപ്രകൃതത്തിയനാല് സമ്പന്നമനായ കകേരളന്തം കലനാകേതത്തിനല സന്ദര്ശനന്തം 
നടകതണ സലങളുനട പടത്തികേയത്തില്  ഇടന്തം കനടുന. കകേരളതത്തിനന്റെ 
ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ പുഷന്തം കേണത്തിനകനാന്നയന്തം ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ പകത്തി മലമുഴകത്തി 
കവഴനാമ്പലുമനാണട. ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ ഫലന്തം ചകയനാണട. കകേരളതത്തിനന്റെ 
ആദൈജ്യനത മുഖജ്യമനത്തി ഇ.എന്തം.എസട നമ്പൂതത്തിരത്തിപ്പെനാടനാണട. കകേരളതത്തിനന്റെ 
ഏകേകദൈശന്തം ജനസന്തംഖജ്യ 333,876,77 ആണട. കകേരളതത്തിനന്റെ ഔകദൈജ്യനാത്തികേ 
ഉത്സവന്തം ഓണമനാണട. ബത്തിടതീഷുകേനാര് കകേരളതത്തില് 
സസ്വനാധതീനമുറപ്പെത്തിച്ചതുമുതല് കകേരളന്തം തത്തിരുവത്തിതനാന്തംകൂര്,നകേനാച്ചത്തി,മലബനാര് 
എന്നത്തിങനന മൂന്നനായത്തി തത്തിരത്തിഞ്ഞുകേത്തിടക്കുകേയനായത്തിരുന. ഇനജ്യക്കു 
സസ്വനാതനജ്യന്തം ലഭത്തിച്ചതുമുതല് ഐകേജ്യകകേരളതത്തിനുകവണത്തിയള്ള 
പ്രകകനാഭങള് ശകത്തിനപ്പെട.

 പ്രധനാന വത്തികനനാദൈ സഞനാര കകേന്ദ്രങളത്തില് ഒന്നനായത്തി കകേരളന്തം 
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തത്തിരനഞടുകനപ്പെട. മലകയനാരങലുന്തം വനവനമനാനകയനായത്തി 
സഞനാരത്തികേളുനട പ്രത്തിയനപ്പെട സന്തംസനാനമനാണട ഇന്നട കകേരളന്തം. 

എനന കകേരളള
നമ്മുനട കകേരളന്തം എനനനാരു ഭന്തംഗത്തിയനാണട  .
നമ്മള് നമ്മുനട കകേരളത വൃതത്തിയനായത്തി സൂകത്തികണന്തം  .
നമ്മുനട കകേരളതത്തിനന്റെ ജനനന്തം  1956 നവന്തംബര് ഒന്നത്തിനനാണട  .
കകേരതത്തില്  14 ജത്തില്ലകേളനാണുള്ളതട  .
കകേരളന്തം ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം നനാടട എന്ന കപരത്തില് അറത്തിയനപ്പെടുന  .
കകേരളതത്തില്   44 നദൈത്തികേളനാണുള്ളതട  .
കകേരളതത്തിനല മത്തികയത്തിടങളത്തിലുന്തം ധനാരനാളമനായ മനാലത്തിനജ്യ നത്തികകപന്തം 

കേനാണനപ്പെടുന  .
അവ നമ്മുനട നനാടത്തിനന്റെ  മകനനാഹരതയട ഭതീഷണത്തിയനായത്തി മനാറുകേയനാണട  .
ആകരനാഗജ്യമുള്ള സമൂഹന്തം ഏതു നനാടത്തികന്റെയന്തം സസ്വപ്നമനാനണന്നത്തിരത്തിനക.

 
ആ സസ്വപ്നതത്തില് നത്തിന്നട കകേരളന്തം എതമനാതന്തം അകേന എന്നട നനാന്തം 

മനസത്തിലനാകകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  .
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എനന കകേരളള,
ദദൈവതഗനന സസ്വനള നന്തൊടട

എനന്റെ നനാടട കകേരളമനാണട. ഞനാന് എനന്റെ നനാടനായ കകേരളനത ഒരുപനാടട 
കസ്നേഹത്തിക്കുടന. 

     കകേരളന്തം ഇനജ്യയനട പടത്തിഞനാറട ഭനാഗതനാണട സത്തിധത്തിനചയ്യുന്നതട  .
കകേരളതത്തിനന്റെ അയല് സന്തംസനാനങള് തമത്തിഴനാടുന്തം കേര്ണനാടകേയമനാണട  .
കകേരളതത്തില്  14 ജത്തില്ലകേളനാണുള്ളതട  . കകേരളതത്തിനന്റെ ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ 

കേലനാരൂപന്തം കേഥകേളത്തിയനാണട  . ഔകദൈജ്യനാഗത്തികേ പകത്തി കവഴനാമ്പലനാണട  .
കകേരളതത്തിനന്റെ ഇകപ്പെനാഴനത പ്രധനാന മനത്തി പത്തിണറനായത്തി വത്തിജയന് ആണട.

കകേരളതത്തില് ഒരുപനാടട ഡനാമുകേള് ഉണട  . കകേരളതത്തിനല പ്രധനാന കേവത്തികേള്

ഇടകശ്ശേരത്തി,നചറുകശ്ശേരത്തി,കേടമനത്തിട രനാമകൃഷ്ണന്,സച്ചത്തിദൈനാനന്ദന്  ,
എന്നത്തിവരനാണട  . കകേരളതത്തില് കേഥകേളത്തി  ,
വള്ളന്തംകേളത്തി,ഒടതീ ശത്തി,ബരധനനാടജ്യന്തം,നതയ്യന്തം,ഒപ്പെന,നനാകടനാടത്തിനൃതന്തം 
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എന്നത്തിങനന ഒരുപനാടട കേലനാരൂപങളുണട  . കകേരളതത്തിനന്റെ പ്രധനാന 

ഉത്സവന്തം ഓണമനാണട  . കകേരളതത്തിനന്റെ ഏറ്റവന്തം വലത്തിയത്തിയ നദൈത്തി 

നപരത്തിയനാറനാണട  . നകേ കകേളപ്പെനന കകേരളതത്തിനന്റെ പത്തിതനാവനായത്തി 

അറത്തിയനപ്പെടുന  . കകേരങള് നത്തിറഞ നനാടനായതുനകേനാണനാണട കകേരളന്തം 

എന്ന കപരട വന്നതട   . 1956 നവന്തംബര് ഒന്നട കകേരളപ്പെത്തിറവത്തിദൈത്തിനമനായത്തി 

ആകഘനാഷത്തികനപ്പെടുന  . നമ്മുനട കകേരളന്തം ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം 

നനാടനാണട  . നമ്മുനട കകേരളതത്തിനന്റെ മകനനാഹരത നനാന്തം 

കേനാത്തുസൂകത്തികണന്തം.

കകേരള ഗന്തൊനള
എനന്റെ കകേരളന്തം,സുന്ദര കകേരളന്തം 
ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനമനായ 
എനന്റെ കകേരളന്തം
എനന്റെ ജനനതീയനായ കകേരളന്തം
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മതനാവത്തിനന്റെ വനാത്സലജ്യന്തം 
                                   തരുന്നതട ഞനാന്
                                  പത്തിറന്ന എനന്റെ മലനനാടട
കകേരന്തം നത്തിറഞ സുന്ദര സുലഭമതീ മലനനാടട
തനാഴ്വരയത്തിലൂനട കേനകേനാലത്തികേള് കമയന
വനാനതത്തിലൂനട കുരുവത്തികേള് പനാറത്തിപറക്കുന
എനന്റെ കകേരളതത്തില് മരതകേന്തം നത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന
സുഗന്ധകേനാറ്റട വതീശുന

കകേരളന്തം ഞനാന് പത്തിറന്ന നനാടനാണട...
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കകേരളള
കകേരളന്തം കകേരളന്തം കകേരളന്തം
കകേരളന്തം എനന്റെ നനാടട....
മലയനാളനമനന്റെ ഭനാഷ....

ദദൈവതത്തിനന്റെ സസ്വനന്തം നനാടട....
എനന്റെ നനാടട എനന്റെ നനാടട...
നമ്മുനട നനാടട കകേരളനനാട
നമ്മുനട നനാടട ഒരുമയനട നനാടട..   
കകേരളനമനന്റെ  നനാടട..
മലയനാളനമനന്റെ ഭനാഷ..

കകേരളന്തം എനന്റെ നനാടട..
എനന്റെ സസ്വനന്തം നനാടട...
കകേരളന്തം..കകേരളന്തം...കകേരളന്തം...
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POPPY AND TINKU
ne day Poppy and Tinku went to the park with mummy. They 
carried a picnic basket with lot of thinks to eat. They also took a 
ball to play with.O

Poppy carried a lot of bread for the ducks.
First they went to the pond. The ducks were happy to see them. Poppy and
Tinku fed bread crumbs to the ducks. It was nice to watch the ducks eat the
bread.
               Then Poppy and Tinku went to the playground.The playground 
was full of children.They did not find any swing free.Tinku saw his friend 
mary wawing out to him from the see-saw.Tinku ran to meet her.Poppy 
waited for her turn at the swing.''Don't stand close to the swings,Poppy.
You may hurt''.said mummy.

Next they went to the see-saw. Tinku and Mary wanted  to sit together on 
one end of the see-saw.''The see-saw will not work''.shouted poppy.''the 
other end with me only will be up in the air''.So they took turns. It was a 
great fun.

           ''Come let's eat now''called mummy.''you must be hungry,let's find 
out a cool place to sit down''.They sat on a bench near the pond. Mummy 
took out the food from the basket. They had tomato sandwiches,bananas,
oranges and fruit juice with them. After they had finished eating,poppy and
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inku cleaned up the place. They put the rubbish and the peels in the basket.

''Let's play with ball now'',said Tinku. ''I will also play with you''said, 
mummy. Poppy and Tinku stood on one side and mummy on the other 
side.
Poppy and Tinku were running and jumping to catch the ball. Mummy did
not have to run much. She stood in her place and yet she could catch the 
ball. Suddenly a small brown dog came running up to them. It jumped up
and caught the ball and return back to it's owner.''Drop it'',said the owner.
The dog droped the ball and stood wagging it's tail.''Good dog'',said Tinku,
but he didn't touch the dog.Mummy had told them never to pat any strange
dog.
          ''It's time to go'',said mummy.Poppy and Tinku wawed good bye to 
mary.They walked back home. 
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THE
LITTLE
TURTLE

There was a little turtle,

He lived in a box.

He swam in a puddle,

He climbed on the rocks.

He snapped at a mosquito,

He snapped at a flea.

He snapped at a minnow,

And he snapped to me.

He caught the mosquito,

He caught the flea.

He caught the minnow,

But he didn't catch me.
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THE GRAIN
AS BIG AS
HEN'S EGG
THE DISCUSSION

ne day some children found, in a ravine, an object shaped like a 
grain of cone, with a groove down the middle, but as large as a 
hen's egg. A travaller passing by saw it. He bought it from the 

children for a penny, he  took it to the town and sold it to the king as it was
a curious one.

O
        The king called all his wise men , and told them to find out what the 
thing was, the wise men thought and thought, but coud not make head or 
tail of it. A few days later, when the thing was lying on a window sill, a 
hen flew in and pecked at it till she made a hole in it. Then everyone saw 
that it was a grain of cone.

The wise men went to the king and said: 
 'it is a grain of corn.'
At this the king was much surprised;he 
ordered the learned men to find  out when 
and where such corn grew. The learned 
men pondered again, and searched in their 
books, but could find nothing about it,saw 
they returned to the king and said: 
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We can give you no answer. There is nothing about it in our books. You 
will have to ask the peasants; perhaps some of them may have heard from 
their father when and where a grain grew to such a size. So the king gave 
orders that some very old peasants should be brought before him. His 
servants found one such man and brought him to the king. He was old and 
bend,pale and toothless. He could just manage to totter into the king's 
palace with the help of crutches. 

The king showed him the grain, but the old man could hardly see it. He 
took it however, and felt it with his hands. The king questioned him, same:

'Can you tell us ,old man, where such grain grew? Have you ever bought 
such corn, or sown it in your fields?' 

The old man was so deaf that he could hardly hear what the king said and 
only understood with great difficulty. 'No!' he answered at last,'I never 
sowed nor reaped any like this in my field nor did I ever buy any such. 
When we bought corn, the grains were always as small as they are now. 
But you might ask my father. He might know where such grain grew'.

THE GREAT GRAND
FATHER

The king sent for the old man's father, and
he was brought before him. He came
walking on one crutch. The king showed
him the grain and the old peasant, who
was still able to see, took a good look at
it. And the king asked him:'Can you tell
us old man, where a corn like this used to grow? Have you ever bought 
anything like it, or sown it in your fields?'. Though the old man was rather 
hard of hearing, he could hear better than his son. 'No,' he said, 'I never 
sowed nor reaped any grain like this in my field. As for buying, I never 
bought any, for in my time, the money was not yet in use. Everyone grew 
his own corn, and when there was any need, we shared     with one another,
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I do not know where such kind of corn grew. Ours was larger and yielded 
more flour than the present day grain, but I never saw any like this.
  

I have, however, heard my father say that in his time, the grain grew larger 
and yielded more flour. You had better ask him'. 

So the king sent for the old man's father. They found him, and brought him
before the king. He entered walking easily and without crutches. His eyes 
were clear, his hearing good and his spoke distinctly. The king showed him
the grain, and the old grandfather looked at it, and turned it about in his 
hand. 'It is long since I saw such a fine grain,'  said he, and he bit a piece 
off and tasted it. 'it's the very same kind,' he added.

THE CORN   

'Tell me, grandfather, 'begun the king,'
when and where was such corn grown?
Have you ever bought any like it, or sown
it in your fields?'
And the old man replied: 

'Corn like this used to grow every where in my time. I lived on corn like 
this and the days of my youth and fed others on it. It was such a grain that 
we used to sow, reap and thrush.' And the king asked: 'Tell me, 
grandfather, did you buy it anywhere, or did you grow it all yourself?'
 
The old man smiled. 'In my time,' he answered,'no one ever thought of 
such a sin as buying or selling bread; and we knew nothing of money. Each
man had enough corn of his own'.

'Then tell me grandfather,' asked the king, 'where was your field, where did
you grow corn like this?'. And the grandfather answered: 'my field was 
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god's earth. Wherever I ploughed, it was my field. Land was free. It was a 
thing no man called his own. Labour was the only thing men called their 
own. 

'Answer me two more questions, 'said the king. The first is , why did the 
earth bear such grain then and has ceased to do so now? And the second is,
why does your grandson walk with two crutches, your son with one, and 
you yourself with none? Your eyes are bright, your teeth sound, and your 
speech clear and pleasant to the ear, how have thus things comes about?
 
And the old man answered: 'thus things are so because men has ceased to 
live by their own labour, and have taken to depending on the labour of 
others. In olden times, men lived according to god's law. They had what 
was their own, and coveted not what others had produced'.
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THE
PLOUGH MAN
These are the hands whose sturdy labour brings.

The peasants food, the golden pomp of king;

This is the page whose letters shall be seen,

changed by the sun to words of living green;

This is the scholar whose immortal pen,

Spells the first lesson hunger taught to men;

These are the lines that heaven – commanded toil,

Shows on his deed,- the charter of the soil! 
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LET'S HELP              
          EACH OTHER

ong ago, in a small hut in a forest there lived an old sage. Many young 
boys came to live with him to study. After many years of studying, they
would go away and a new batch of students would come.l

One year, a new group of boys came to live with the teacher. They were 
haughty bunch! These four boys were always fighting with each other. The
sage tried to teach them that  it was not good to fight each other without 
any reason. He told them: 

“We all are the creations of god. It is our duty to love and help each other, 
share our things, and avoid quarrelling with each other”.  
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But they did not pay attention to what the sage had told to them. Every day
they would find a new reason to fight with each other. One day the wise 
teacher decided to teach them a lesson. He called them and said;

“Today we will not study anything, but we will have fun. I have organised 
a feast. Take a bath and come back soon for the lunch”.

The boys were excited. They ran to the river to have a bath and returned 
back to the king after the bath. The teacher asked them to sit in a row. And 
the sage placed a banana leaf in front each one of them. He then served 
them hot and delicious food of three varieties of rice; two vegetable dishes;

before they could eat, the teacher tied a long, thick stick to the right hand 
of each boy. “Now you may eat but only use the right hand”. He said to his
disciples. The boys picked up the food but their hands not reach their 
mouths. The stick would not let them bend their elbows. The could feel the
smell of the wonderful feast, they could see it before them, but they were 
unable to eat the wonderful feast that is made by their sage. They were 
very much frustrated. Then, the teacher said;

“now put the food in the mouth of the boy nearby sitting each of you”.

It was so ,messy and funny, and soon with a lot of laughter all the boys 
began to feed each other. In no time they felt like old friends. When they 
had eaten their food, the teacher untied the sticks from their hand and said;
“Now you see that our  hands are best used to help others, not to fight with
each other, I hope you all had learned”. They promised that they would not
fight with each others.    
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TREE
I think I shall never see
A poem lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest,
Against the earth's sweet flowing breast.

A tree that looks at god all days,
And lift her leafy arms to pray.

A tree that may in summer wear,
A nest of robins in the hair.

Upon whose bosom snow has lain,
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me,
But only god can make a Tree.   
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