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എഡഡിറററ്റോറഡിയല്      
                                        ആധുനനിക കകാലഘട്ടതനിനന്റെ 
അനനിവകാരര്യയകായനി മകാറുകയകാണണ് കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്   വനിവരവനിനനിമയ 
സകാങങ്കേതനികവനിദര്യയനിലലും പകാഠര്യ പകാങഠര്യതര പ്രവര്തനങ്ങളനിലലും 
വവദഗര്യലും നതളനിയനിക്കുവകാന് വനിദര്യകാര്തനികനള പ്രകാപ്തരകാക്കുന്ന ലനിറനില് 
വകറണ്സണ് പ്രവര്തനങ്ങള്കണ് പുതനിയ ഉണര്വലും ആര്ജവലും നല്കനി 
ഡനിജനിറല് മകാഗസനിന്.                                       

                                                         ആശലുംസകങളകാനടെ 

                                                                       ചചീഫണ് എ ഡനിറര്           
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 എഡഡിറററ്റോറഡിയല് റബറ്റോര്ഡഡ

   ചചീഫണ് എഡനിറര്

വകറണ് മകാസ്റ്റര്

      സബണ് എഡനിങറഴണ്                   
                          അലചീഡ അന്ന ങജകാസഫണ്

                     ഡഡനനയ സസന ഉമന
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ആശകസ

ലനിറനില് വകറസനിനന്റെ സലുംരലുംഭമകായ 
ഡനിജനിറല്മകാഗസനിനണ് എലകാവനിധ ആശലുംസകളലും.

ഹഹെഡഡ മറ്റോസഡററര്
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അലറ്റോദഡിന

                      ങലകാകപ്രശസ്തമകായ അറബനികഥയകാണണ് 
'അലകാദനിനലുംഅദണ്ഭുതവനിളക്കുലും' . ഈ കഥനയ അടെനിസകാനമകാ കനി   
1992 ല് ഡനിസനി ഒരു അനനിങമഷന്  സനിനനിമ പുറതനി റകനി - 
'അലകാദനിന്'.                                    

                      അദണ്ഭുതങ്ങളനടെ ഗുഹെ-അതനിനകതണ് ഒരു 
മകാനനികവനിളക്കുണണ്.  ജകാഫര്  എന്ന വനിലനന്റെ  നനിര്ങദ്ദേശ 
പ്രകകാരമകാണണ് അലകാദനിന് എന്ന യുവകാവണ് ഗുഹെയ്ക്കകത്തു കടെ ന്നതണ് . 
അവന് അദണ്ഭുതവനിളകണ് വകകലകാകനി. ആ വനിളകനിനകതണ് ഒരു 
ഭൂതതകാന് തകാമസമുണകായനിരുന....        

സൂപ്പര്ഹെനിറകായനിരുന'അലകാദനിന്'.ആ വര്ഷലും ഏറവലും കൂടുതല്  
പണലും വകാരനിയ ചനിതലും ,50 ങകകാടെനിയനിങലനറ ങഡകാളര് ങനടെനിയ 
ആദര്യനത ആനനിങമഷന് ചനിതലും എന്നനിങ്ങനന നറങകകാഡു കള് 
പലതലും ആ തകര്പ്പന് ചനിതലും  തനിരുതനിക്കുറനിച. ഏറ വലും   
കൂടുതല് പണലും വകാരനിയ എകകാലനതയുലും അനനിങമഷന് ചനിതലും 
എന്ന നറങകകാഡണ് 1992 ല് അലകാദനിന് ങനടെനി, എന്നകാല്  ഈ 
നറങകകാഡണ് വവകകാനത 'ലയണ് കനിങണ്' എന്ന സനിനനിമ 
തനിരുതനിക്കുറനിച!.  

             ഇങപ്പകാഴനിതകാ ,'അലകാദനിന് 'വചീണലും വരുന. ഇതവണ 
ആനനിങമഷനല.നടെചീനടെനകാര് അഭനിനയനിക്കുന്ന 'വലവണ് ആക്ഷന് 
'സനിനനിമയകാണണ് പുതനിയ 'അലകാദനിന് '.2019 ങമയണ് 24 നണ് ഈ ചനിതലും 
പുറതനിറങലും.

                                        സുധനിന് വര്ഗചീസണ്
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ബറ്റോലല്യകറ്റോല ഓര്മകള

അറനിവനിനന്റെ ആദര്യകാക്ഷരലും നകരുവകാനകായനി

എനന്റെയമ്മതന് പകാണനിയനില്  തങ്ങനി ഞകാന്

അന്നണ് ആ വനിദര്യകാലയതനില്          

          പടെനികയറനിയതനിങപ്പകാള്

കണ്മുന്നനില് വനിളങ്ങനി നനിന്നചീടുന......

പനിന്നചീനടെലകാലും പരനിചനിതമകായനി

ഒരനികലലും മകായകാത ഓര്മ്മയകായനി 

കനയ്യെതകാദൂരതകാ ബകാലര്യകകാലലും 

ഇനന്നനന്റെ മനസനില് ങശകാഭനിചനനില്ക്കുന

ഒരനികലലും മകായകാത,മറകകാത ഓര്മ്മയകായണ്.

                                                         രകാഹുല് രകാജണ്
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വഡിറവകക എന്ന വഡിളകഡ

                                നകാലും കകാണുന്ന വഴനികള് പല 
തരതനിലള്ളവയകായനിരനിക്കുലും . ഉറപലും നനിരപള്ള വചീതനി 
ങയറനിയ നനിരത്തുകള് നഗരങ്ങളനിലകാണണ് അധനികലും. ഗകാമ 
തനിനല സണ്തനി വര്യതര്യസ്തമകാണണ്.വഴനി എത ങമകാശമകാനണ 
ങ്കേനിലലും സുപരനിചനിതമകായ പകാതയകായതനിനകാല് ഇരുട്ടത്തുലും 
നമുകണ് ഒരുവനിധലും നടെകകാലും. സൂക്ഷനിചണ് നടെന്നകാല് ലക്ഷര്യ 
തനിനലതകാനലും പറലും. അപരനിചനിതമകായ വഴനി ഇരുട്ടനില് 
അപകടെകകാരനിയകാണണ്. എത സൂക്ഷനിചകാലലും വചീഴ്ച പറകാലും. 

ജചീവനിതലുംഅനതകാരു യകാതയകാണണ്.ഒരു ദചീര്ഘയകാത . 
നനിരപള്ള ഭകാഗമുനണങ്കേനില് ദുര്ഘടെലും പനിടെനിച ഭകാഗ 
മുണണ്.നവളനിചലും നനിറഞ്ഞഭകാഗവലും ഇരുട്ടണ് കൂടെണ് നകട്ടനിയ 
ഭകാഗവലും ഉണണ്.ജചീവനിതപകാതയനിനല നതളനിചലും 
കുറഞ്ഞഭകാഗങ്ങള് തരണലും നചയ്യെകാന് വനിളകണ് കയ്യെനില് 
കരുതണലും. വനിദര്യ നല്കുന്ന വനിങവകങതകകാള് 
പ്രകകാശലും നചകാരനിയുന്ന വനിളകണ് ങവനറ ഏതണണ്????.

                                                  അനന്തു നക അജനി             
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 A POEM

FALLING SNOW

See the pretty snowflakes See the pretty snowflakes 
Falling from the skyFalling from the sky
On the walk and housetops On the walk and housetops 
Soft and thick they lieSoft and thick they lie
            On the window - sight            On the window - sight
            On the branches – tops            On the branches – tops
            Filling all the air            Filling all the air
            Looking into garden             Looking into garden 
Where the grass was greenWhere the grass was green
Covered by the snow flakesCovered by the snow flakes
Not a common sightNot a common sight
            Droplets were falling down            Droplets were falling down
            All the look soft and white            All the look soft and white
            Shadows of the morning light-            Shadows of the morning light-
             Oh what a pretty sight!             Oh what a pretty sight!

                                                                    ALEEDA ANNA JOSEPH
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BOOKS – MY FRIENDS

  AA book is a collection of knowledge and wisdom. I love to make book is a collection of knowledge and wisdom. I love to make
books my friends. They give us a lot of information. They tell usbooks my friends. They give us a lot of information. They tell us
what is good and what is wrong. In other words, good books are what is good and what is wrong. In other words, good books are 
our best friends.our best friends.

We should develop an interest in reading books. This qualityWe should develop an interest in reading books. This quality
should be developed from the very childhood. If we begin it now,should be developed from the very childhood. If we begin it now,
it  will  be  very  helpful  for  theit  will  be  very  helpful  for  the
future. We will increase our future. We will increase our 
knowledge. If you have knowledge. If you have 
knowledge and a good character,knowledge and a good character,
everybody will love and respecteverybody will love and respect
you.you.

We always think of getting success. Reading good books will also We always think of getting success. Reading good books will also 
help us to succeed in life. Through books we will come to know help us to succeed in life. Through books we will come to know 
how others succeeded. It will help us to reach the top.how others succeeded. It will help us to reach the top.

Reading makes a man perfect. We allReading makes a man perfect. We all
want to be perfect. So the best way iswant to be perfect. So the best way is
to make books your friends. Take  a  to make books your friends. Take  a  
look at the great men and women in look at the great men and women in 
history. It can be easily understood  history. It can be easily understood  
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that most of them had great love forthat most of them had great love for
books. So,it is a fact that reading playsbooks. So,it is a fact that reading plays
a great role in life. They mould the character and personality ofa great role in life. They mould the character and personality of
an individual.an individual.

We should always have a personal libraryWe should always have a personal library
at home. We must buy some books that areat home. We must buy some books that are
useful. As we grow up, we should go on    useful. As we grow up, we should go on    
adding more to  it.  We also have a veryadding more to  it.  We also have a very
good library in our school. The books ingood library in our school. The books in
the shelves are waiting for us. Let us gothe shelves are waiting for us. Let us go
and be in friendship with them......!and be in friendship with them......!

                                                                                                         ALEEDA ANNA JOSEPH ALEEDA ANNA JOSEPH
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 MY PICTURE

                                        DANIA SUSAN OOMMEN                                        DANIA SUSAN OOMMEN
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       POEM

                                             NEHA REEBA PHILIP                                             NEHA REEBA PHILIP
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നനഡി

                                                  ഈ സലുംരലുംഭതനില് പങ്കേകാളനികളകായ എലകാ ലനിറനില്ഈ സലുംരലുംഭതനില് പങ്കേകാളനികളകായ എലകാ ലനിറനില്
വകറണ് സണ് അലുംഗങ്ങള്ക്കുലും നനനിവകറണ് സണ് അലുംഗങ്ങള്ക്കുലും നനനി........

                                                                                                            ചചീഫണ് എഡനിറര്ചചീഫണ് എഡനിറര്
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