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Dear Elder Marians! 

 

Every year St. Mary's sets stage for the reunion of its alumni and  awaits 

with eager expectation the jubilant assembly of its members. It is heart 

warming to see the elders of yore and the youth of yester years flock  in 

the sanctuary of their Almamater, in the magnificent Jubilee Hall,  a  

witness  to the day's  sprightly activities. Giving vent to their sighs and 

hopes and promising to meet the next year they  leave needless to say 

with refurbished vigour in body  and mind. 

 

The Alumni  association of any college is  a colorful feather in its plume. 

It is a veritable source of abiding strength to the institution and moulds 

its destiny,  bequeaths an inheritance. Impressive  alumni waft the fame 

and name of the college to distant lands they inhabit.  

DR. Vimala Menon K (1964) 



Principal’s Note 

Dear friends, 

Happy to see and hear from you again. 

‘Reverie 2018’, the annual newsletter of the alumnae is an echo of all 

elder Marians.  St. Mary’s is one of the premier educational institution 

with a vision of holistic development of women and children, which 

came into existence in 1946.  This is the 72nd yearof her existence. 

Reverie symbolizes the amalgamation of generation of St. Marians.  One 

should be very proud and happy to come here and see the progress, 

difference and development in all perspectives of our alma matter. It is 

an occasion where students gather  and go through the memory line and 

look forward for new interactions with new hopes and aspirations. To 

see old faces are like seeing our own parents and grandparents from 

whom there is a lot to learn.  New generation people also have to 

cherish their memories which they had experienced during their college 

days.   I am sure this gathering will energize us in all levels.  Let us 

gather once in a year with very happy and enthusiastic mind.   

My message to Reverie is that wherever we go, whatever we do, do it for 

the greater glory of God.  What we are now is only with the grace of the 

God.  Let us not forget it.  With Him each person is a hero and without 

Him each one is a big Zero.  Let us inculcate in us what we learn from 

our alma matter and be a good person to propagate our love towards 



the institution.  Let us try to uphold the good qualities that we learn from 

our college and try to be a proud St. Marian.  

 In the Gospel it says “Do nothing from selfishness or conceit, but in 

humility count others better than yourselves. Let each of you look not 

only to his own interest but also to the interest of others.  Have this mind 

among yourselves” (Phil.2: 3-5).  

I feel extremely glad and proud to place this annual newsletter the 

‘Reverie’ in the hands of our esteemed stake holders.  I congratulate and 

thank all the alumnae, former staff members and students who have 

contributed  their write ups for publication of this issue.  I also 

congratulate and appreciate the hard work and tremendous efforts made 

by the editorial board and all the persons behind this task.   

I also express my heartfelt thanks to the members for the guidance and 

the support from time to time for the successful launch of this periodical.   

May you all be blessed by the Lord and may Mother Mary keep you 

under her mantle always and everywhere.  Thank you    

 

Thanking you, 

        Dr. Sr. Magie Jose 

        Principal 

 

 

 

  



  A REMINISCENCE 
It was in 1956 that 

I was a student of 

Botany BA in St.Mary’s 

College, Trichur.  Then 

the college was under 

Madras University.  Miss 

P.J.Daisy was the Head 

of the Department of 

Botany. (Later she got married 

and became Mrs.Daisy Mani 

Panengaden).  I was one among 

the first batch of Botany students.  

Mrs.Daisy was very strict with the 

students but never harsh.  We, 

the students never disobeyed her 

but loved her. 

One incident, I cherish in my 

mind, is her strictness when we 

were taken to Ooty on study tour 

for one week.  It was really a 

study tour in the strict sense.  She 

had given us a clear idea of the 

nature of the study tour although 

we did not understand it in the 

true sense.  The preparation for 

the tour was quite elaborate.  

Tickets were reserved, student’s 

concession forms were 

prepared in triplicates.  

We had to carry some 

wooden press, Vasculum, 

a number of gars, 

formalin newspapers, 

Books like ‘Flora of Hilly 

places like Ooty’.  We 

had booked for rooms in 

Malayali hotel where we had 

comfortable stay at night.  Every 

day after breakfast, we had to 

walk up to some hilly places with 

vasculum, plastic bags, knife etc 

and collect whatever plants we 

found both familiar and 

unfamiliar.  By evening we would 

reach our hotel very tired and our 

much felt need was to take rest.  

But Mrs Daisy would not agree.  

She knew that if we were allowed 

to take rest then, much of the 

work would not be finished that 

day.  She would remind us that 

study tour is different from picnic.  

Picnic is for enjoyment and study 

tour is part of study.  She would 

then divide us into groups.  Some 

of us would be engaged in 



pressing the known plant twigs 

using wooden press, others would 

be in charge of identifying the 

new plants using Flora-Another 

group was in charge of preserving 

specimens in Formalin.  Anyway 

we would sleep only after all the 

work was over, even though we 

were dead tired.  The next 

morning we would be fresh and 

continue the collection in the 

same pattern during the whole 

week. 

I still remember Mrs Daisy’s 

care for our health.  We wanted 

some change in the food for 

breakfast or dinner.  She would 

tell us that Idli and Chuttni is the 

best in the cold climate.  Masala 

Dosai and Puri would spoil our 

stomach and at noon ordinary 

Kerala rice, Sambar and Rasam 

would be served.  Actually we 

were slightly disappointed about 

the routine menu, but it was a 

blessing in disguise as it spared us 

of all stomach complaints.  Thanks 

to the food control. 

We wanted permission to go 

for cinema one day, Mrs. Daisy 

warned us that we had no time to 

spend like that.  We had to take 

maximum collection from Ooty.  

After one week when we returned 

from Ooty we had developed 

keen interest in the plants around 

us even though we could not 

enjoy sightseeing in Ooty. 

Now things have changed 

regarding study tour, no hardships 

at all.  The security in the garden 

will give enough number of plants.  

It is like picnic.  Though Mrs. Daisy 

Mani was strict then, I realize now 

that it was a good experience for 

us later when we had to deal with 

the students. 

I joined CMC (Congregation 

of Mother of Carmel).  M.K.Mercy, 

became Sr.Lucia CMC.  I was 

appointed as Lecturer in Botany in 

Vimala College in 1967.  Mrs.Daisy 

Mani was the Head of the 

Department.  I was very happy to 

assist her.  She never under rated 

me as her student but always 



considered me as her equal or 

perhaps with due respect since I 

was a nun – a religions sister. 

Later in 1979 though I was 

transferred to St.Mary’s College, 

Thrissur I had frequent contacts 

with her.  Every year we used to 

meet and exchange ideas.  But her 

death was sudden.  The almighty 

has his own plans and took her to 

his abode. 

May her soul rest in peace! 

Sr.Lucia CMC(1978)  

Principal sr. Dr. Mariette addressing the alumnae gathering 

 

 

ഒരു െസൻ� േമരീ� െസൗഹൃദ�ിെ� സുവർ� കഥ 

 
 
 1965-66 അ��യന വർഷം - അ�ു ഞ�ൾ എം.എ 

സീനിയർ വിദ�ാർ�ിനികളാ� – ഞ�ൾ - സ�ർ�കുമാരി, 

സുശീല, പി.ജി.പാർ�തി, പിെ� പി.ലീല എ� ഈ ഞാൻ. 

ഞ�ൾ 4 േപരും ഒരു െഞ�ിെല പൂ�ൾ േപാെല എ� 

പഴയ ഉപമ തെ� ഉപേയാഗിേ�ാെ�? എേ�ാഴും 



ഒരുമി�ായിരു�ു – ൈല�ബറിയിൽ - �ാ�ിൽ - 

റി�കിേയഷൻ െ�ഗൗ�ിൽ ഒെ� – 

 
 പഠി��ം, വായി��ം, െസാറപറ�ും തിമിർ�ു 

നട�കാലം. േഹാ�ലിൽ വർഷാ�� മ�ര�ൾ 

തുട�ി�ഴി�ു. ഒരു ദിവസം പി.ജി.പാർ�തി �െ�ാരു 

േമാഹം. സ�ർ�ം, നമുെ�ാരു Duet Dance െച�താെല�ാ? 

 
സ�ർ�ം : െച�ണം, അ�ത തെ�. 

സുശീല  : െവറുെത േവ�ാേ�ാ – ജൂബിലി ഹാളിൽ 

ആെക കൂ�ുവിളിയാവും. 

ലീല    : അതി� നി�ൾ ഡാൻ� പഠി�ി��േ�ാ? 

പി.ജി.പാർ�തി  : അതിലി�ത പഠി�ാെന�ിരി�ു�ു? 

 
 ഇ�മു� ഒരു പാ�് െസല�� െച��ക. എ�ി�് അ� 

വലിയ വശേ�ടു കൂടാെത പാടാൻ പഠി�ുക. പിെ� 

ഒെ� എള��മായിേല�? ന�ുെട മന�ിൽ വരു� 

ആംഗ��ൾ കാണി�്, കാലുകൾെകാ�് സാധാരണ 

ഡാൻസുകളിൽ കാണു�േപാെല െ���കൾെവ�് – 

നട�ുക, വ��ിൽ തിരിയുക: അ�തെയാെ�യേല� ഉ��? 

അെല� സ�ർ�ം? 

 
സ�ർ�ം : അെതയെത; അ�തതെ�േയ ഉ��. നമു�െതാ�് 

േവഗം ത�ികൂ�ണം. ഈ നൃ�മ�രം കഴി�ാൽ പിെ� 

നമു�ു ചാൻസില�. ൈഫനൽ ഇയർ ആയിേല�!  

 
സുശീല : എെ� പിേ�െര, േതാ��വാസം പറയാെത, ഉ� 

സമയം പഠി��ാൻ േനാ�ിേ�ാള�, ൈഫനൽ എ�സാമി� 

ഇനി അധികം കാലെമാ�ുമില�. 

 
ലീല : അല� പിെ� – ഒരു നൃ�വും അറിയാ�വരുെട 

ഒരു നൃേ�ാ�വം – അതും മ�രം – �ഭാ�ുതെ� – 

 



 ആ ദിവസം അ�െന കഴി�ു. പിേ�ദിവസം 

ആദ�െ� േഷാർ�് ഇൻറർെവല�ിൽ സുശീല ഓടിവരു�ു 

എെ�യടുേ���്: “സ�ർ�വും, പിജിയും എവിെട”?  

എ�ുപ�ി, �ാ�ിലിെല�: ഞാൻ. 

 
ഇെല�േ�, ര�ു േപേരം കാണാനില�: സുശീല. 

 
ഈ hour കൂടി കഴിേ�ാെ�. ഉ�യൂണു  സമയ�് നമു�ു 

റൂമിൽ േപായിേനാ�ാം. 

 
അല� – ഈ ര�ു പിരീയ� അവർ എവിെടയായിരു�ു? 

സുശീല. 

 
േനാ�ാം സുശീേല – ഈ hour  കഴി�ാൽ നമു�് 

േഹാ�ലിൽ േപാകാേലാ – 

 
സുശീല ശാ�യായില�. പേ� ആ പരി�ഭമേ�ാെട തെ� 

ഞ�ൾ ര�ുേപരും �ാ�ിൽ േപായി. 

 
 അവർ ര�ുേപരും �ാ�ിലില�. ഞ�ള�െട ക��കൾ 

ഒ�ുട�ി. 

 
 �ാ�� കഴി�ു. ഉ�യൂണുസമയം. ൈഡനി�് 

ഹാളിലും അവരില�. ഞാനും, സുശീലയും �ാ�ായ 

�ാ��കൾ മുഴുവൻ അല�ു. ക�ുകി�ിയില�. 

ഏെതാെ�േയാ friends െ� കൂെട ക�ുെവ�ു 

അവിടവിെടനി�് റിേ�ാർ��കൾ കി�ി. െഛടാ – 

ഇനിെയ�ുെച��ം? 

 
 പിേ��ു രാവിെല 11 മണികഴി�ാ� സുശീല��് 

ഒരു �� കി�ിയ�. അവർ ര�ുേപരും നൃ�മ�ര�ിൽ 

പെ�ടു�ാൻ േപരു െകാടു�ി���്. ഏെത�ിലും 

�ാ��മുറിയിൽ അട��നി�് പരിശീലനം തകർ�ുകയാവും. 



ഏതായാലും ആപെ�ാ�ുമില�േല�ാ എ�ു 

വിചാരി��െവ�ിലും സമാധാനി��ാനാവു�ില�. 

ഇവെര�െന നൃ�ം െച��ം? ജീവിത�ിൽ െക.ജി 

�ാ�ിെല�ിലും ര�ു ചുവടുകൾ െവ��ാ�വർ? 

 
 അ�് 71/2 മണി��് നൃ� പരിപാടികൾ 

തുട�ു�ിട�ുനി�് അെനൗൺ�െമൻ� വ�ുതുട�ി. 

ആദ�െ�യിനം നൃ�മ�ര�ൾ, ഒ�ാമതായി ഒരു 

�െപഷ�ൽ ഐ�മാ�. ന�ുെട ര�ു പി.ജി. 

വിദ�ാർ�ിനികൾ ആദ�മായി നൃ�ം െച���ു. ഒരു 

ഡ�ൂെവ�്. സുശീല െനറുകയിൽ ക��ംെവ�് ഓടി, അല� 

പറ�ു; േ�ജിെ� മു�ിേല��്. ഞാൻ െതാ��പി�ിൽ. 

അവിെട കർ�ൻ ഉയരു�ു. ആദ�െ� കാ�ച. പിജി ഒരു 

കേസരയിൽ ആഭരണ�ള�ം, ആടകള�മായി ഇരി��ു�ു. 

അര�ിെ� പി�ിൽനി�് “�പിയമാനസാ നീ വാവാ, 

േ�പമേമാഹന േദവാ.... വാതിലും തുറ�ു നിൻ വരവും 

കാ�ിരി�� ഞാൻ....” എ� ‘ചിലെ�ാലി’ യിെല 

ഗാന�ിെ� 

ബീ�്�. അേ�ാൾ കേസരയിൽ തലയിെലാരു പീലിയും 

െവ�ിരി�ു� പ.ജി.പാർ�തി കൃ�ണനാ�. സാരിയുടു�് 

ചു��ം വ�ംതിരിയു� സ�ർ�ം രാധയും......... 

 
“എെ� കൃ�ണാ-----“ സുശീലയുെട സഹതാപാർ�ദമായ 

വിളി. 

 
“ഇ�� ഇറ�ി വരണേ�ാ? ആ കർ�ൻ ഇ� രാജി” ---- 

വീ�ും സുശീല. 

 
 എനി��ാെണ�ിൽ മി�ാൻ പ���േതയില� – 

ഏതായാലും ആ പാ�് കഴിയു�തുവെര കർ�ൻ വീണില�. 

പിജിയും, സ�ർ�വും ഇറ�ിയതുമില�. ഹാളിൽ 

േകാളിള�ംതെ�. ൈകെകാ�ൽ-പീ�ിവിളി��ൽ-

ആർ��കൾ-പാ�്–ചൂളംവിളികൾ-അവസാനം എല�ാം 



െക�ട�ി. പാ��കഴി�് പ�ുമിനിേ�ാളം അ�ഹാസ�ള�ം, 

െപാ�ി�ിരികള�ം, ആർ��വിളികള�ം തുടർ�ു. 

 
 േഹാ�ൽ ദിന�ിെ� അ�് അ�െ� �െപഷൽ 

ഡാൻേസ�സി� ലീലയുേടയും, സുശീലയുേടയും വക ഒരു 

�െപഷ�ൽ ൈ�പ� അെനൗൺ� െച�തു െകാടു�ു. 

ഓേരാ െചറിയ നിലവിള�്, അതിൽ െസൗഹൃദ�ിെ� 

സുവർ� �മരണ��് േപരുകൾ െകാ�ിയിരു�ു, 

സ�ർ��ി�, പിജി��് – �േനഹപൂർ�ം “സ�ർ�ലീല”. 

 
 അതുകഴി�് ഒരുമാസ�ിനുേശഷം പിജിയുേടയും, 

സ�ർ��ിേ�യും പിറ�ാളായിരു�ു. അ�ുതമില� – 

മാസവും, ന��തവും ഒ�ുതെ�. ആ ര�ുവിള�ുകളിലും 

എ�െയാഴി�്, തിരിയി�് ഞ�ൾ അവെകാള��ി. ഓേരാ 

തൂശനില സംഘടി�ി��. േഹാ�ൽ വിഭവ�ൾ തെ� 

വിള�ി ഒരു സദ�. 

 
 പിെ�യും ആ�ചകേളാളം േഹാ�ലിൽ 

�പിയമാനസയുെട ട�ൂൺ േക��െകാേ�യിരു�ു. 

ചിലെരാെ� ഒഴിവുസമയ�ളിൽ ആ പാ�് മുഴുവൻ പാടി. 

േവെറ ചിലർ സ�ർ��ിേ�യും, പിജിയുേടയും 

വിചി�തമായ നൃ�ചുവടുകൾ അവതരി�ി�് 

അ�രീ��ിൽ െപാ�ി�ിരികള�യർ�ി. 

 
 വർഷ�ൾ കട�ുേപായി. ഞ�ൾ 4 േപരും 

വൃ�കളായി. ഇ�ും “ചിലെ�ാലി” യിെല “�പിയമാനസാ” 

മന�ിൽനി�് മായു�ില�. എ�െന മറ�ും?  ജീവിത�ിൽ 

എ�ത സേ�ാഷ�ള��ായാലും ആ ദിവസ�ള�െട തിള�ം 

ഒ�ുേവെറ�െ�. 

 
 

പി.ലീല (1959-1966) 

  



BRAINSTORMING 

QUESTIONS 

1. A murderer is condemned 

to death.  He has to choose 

between 3 rooms.  The first 

is full of raging fires, the 

2nd is full of assassins with 

loaded guns, and the 3rd is 

full of lions that haven’t 

eaten in 3 years which 

room is sagest for him? 

2. A women shoots her 

husband.  Then she holds 

him under water for over 5 

minutes.  Finally, she hangs 

him.  But 5 minutes later 

they both go out together 

and enjoy a wonderful 

dinner together.  How can 

this be? 

3. Can you name 3 

consecutive days without 

using the words Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday 

or Sunday and numbers? 

4. You are participating in a 

race.  You overtake the 

second person.  What 

position are you now in? 

5. A beggar’s brother died, 

But the man who died had 

no brother.  How could this 

be possible? 

6. What is the reason that it is 

considered illegal to bury a 

man living in North 

America in South America? 

7. Two mothers and two 

daughters went out to eat, 

everyone ate one burger, 

yet only 3 burgers were 

eaten in all.  How is this 

possible? 

8. What never asks questions 

but is often answered? 

9. What is black when you 

buy it, red when you use it 

and gray when you throw it 

away? 

10. If an electric train is 

going east at 60 miles an 

hour and there a strong 

westerly wind, which way 

does the smoke from the 

train, pass? 

ANSWERS   

1. The third.  Lions that 

haven’t eaten in 3 years are 

dead. 



2. The woman was a 

photographer.  She shot a 

picture of her husband, 

developed it and hung it up 

to dry. 

3. Sure you can : Yesterday, 

Today and Tomorrow 

4. If you overtake the second 

person, you take his place, 

so you are second. 

5. The beggar was a female. 

6. It is illegal to bury a man 

alive, when he is living. 

7. They were a grand mother, 

mother and daughter. 

8. A doorbell. 

9. Charcoal 

10. There is no smoke 

coming from electric trains. 

Femi Varghese (2014-2017) 

 

 

Secretary presenting the annual report 

 

 

 



ബു�ൻ നട� വഴികളിലൂെട  

 
 

ഞ�ൾ നട�ു.  അേത – �ശീബു�ൻ പലവ�ം നട� 

വഴികളിലൂെട, �ല�ളിലൂെട.  ഏെറ�ാലം മന�ിലി�് 

താേലാലി�് ഒരു യാ�തയായിരു�ു ഇ�.  ഞ�ൾ 

എ�ുെവ�ാൽ അ��ാപികമാരും, മുൻ അ��ാപികമാരും 

ചരി�ത ത�പരരുമായ ഒ�� ��തീകൾ മാ�തം. 2017 മാർ�് 

23 മുതൽ 30 വെരയായിരു�ു ഈ യാ�ത.  തീയതി 

നി�യി�ു�തി� എ�തേയാ മു�് തെ� സ��ന�ള�ം 

�പതീ�കള�ം വിമാനേമറിയിരു�ു, ഒ�ം ആശ�കള�ം.  

യാ�തകൾ എേ�ാഴും ഒരുപാ� അനുഭവ�ള�ം 

ഉൾ�ാ�ചകള�ം ന�ിൽ അവേശഷി�ി�ു�ു. ബു�ി, 

മന�്, വിചാരവികാര�ൾ എ�ിവെയ ഉേ�ജി�ി�ു�ു. 

ഓേരാ യാ�തയും കഴി�് തിരിെ��ുേ�ാൾ അതുവെര 

ക�തും അനുഭവി�തുെമല�ാം മ�ുമലയുെട ഒര�ം 

മാ�തമെല�, ഇനിയും എ�തേയെറ ബാ�ി കിട�ു�ു 

എ�ാവും ചി�.  

 

ഒരു �ടാവൽ ഏജൻസി വഴി യാ�തയും താമസവും 

ഒരു�ിയിരു�ു. ഉ�ർ�പേദശിെ� െത�് ഭാഗവും 

ബീഹാറിൻെറ മു�ാൽ ഭാഗവും മാ�തെമ യാ�താ 

പരിധി�ക�ു��. െകാ�ി, ഡൽഹി വഴി ല�െനൗവിെല 

വിമാന�ാവള�ിെല�ി. അവിെട ഒരു വാഹനം 

ഞ�ൾ�ായി കാ�ുകിട�ിരു�ു. ഉ�ഭ�ണം വഴിയിൽ 

കഴി�് േഹാ�ൽ ‘ബു� െറസിഡൻസിയി’ൽ എ�ി. 

അവിെടയാ� അടു� ര�ു രാ�തികളിെല താമസം. 

പിേ��് രാവിെലയാ� ല�െനൗ നഗരകാ�ച എ�് 



ൈ�ഡവർ പറ�ു. ഇ�് ബാ�ി സമയം യാ�താ�ീണം 

തീർ�ാനാണെ�ത. ഏതായാലും ൈ�ഡവർ ഒരു മിടു�ൻ 

യുവാ�. ക�േത ആശ�ാസമായി. ഇം�ീ� 

മന�ിലാകു�ു�്. ഞ�ൾ�് ഹി�ിയും ഒരുവിധം 

ന�ായി ൈകകാര�ം െച�ാം. വ�ി ഒരു പുതിയ 

‘�ടാവലർ’. രാവിെല കാണാെമ�് പറ�് ൈ�ഡവർ 

വ�ിയും െകാ�് �ലം വി��. ഞ�ൾ സ��ം നില��് 

ഒ�് കറ�ാെമ�് കരുതി. തരെ��ാൽ െചറിയ 

േഷാ�ിംഗും നട�ാെമ�ു�്. ഏതായാലും ല�െനൗവിൽ 

വ�ി�് ഇവിടുെ� �പശ�തമായ ‘ചി�ൻ’ ത�ലു� 

സാരി വാ�ാെത എ�െന േപാകും? ഞ�ൾ 

െപ���ളെല�? എ��ം പ�ും േപെരവെര 

െകാ�ുേപാകു� ഓേ�ാറി�കൾ തല�ും, വില�ും 

ഓടു�ുമു�്. േഷാ�ിം� ഗംഭീരമായി നട�ു. ല�െനൗ ഒരു 

വലിയ നഗരം തെ�. അവിെട പഴമയും, പുതുമയും 

ൈകേകാർ�ുേപാകു�ു. ധാരാളം 

ചരി�ത�മാരക�ള�മു�്. കുേറെയാെ� ക�ു. 

വാരാണസി എ� കാശി യു.പി. യിൽ തെ�. ഇതാ� 

േമാദിയുെട സ��ം ത�കം. ഇവിടം അ�ത ‘സ��’മായി 

േതാ�ിയില�. ഈ�ല�െള��ിെയാ�ും േലഖന�ിൽ 

വിശദീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�ു�ില�. ത��ാലം ബു�നുമായി 

ബ�െ�� �ല�െള��ി മാ�തെമ പറയു�ു��. 

യു.പി.യിെല സാരനാ� എ� �ലം ല�െനൗവിൽ നി�് 

വാരാണസിയിേല�ു� വഴിയിലാ�. ബു�െ� 

ജീവിത�ിെല ഒരു സു�പധാനഘ�ം ആരംഭി�ു�� ഇവിെട 

നി�ാ�. േബാേധാദയ�ിനുേശഷം ആ�ചകൾ കഴി�് 

സാരനാഥിൽ െവ�ാ� ബു�ൻ ആദ� �പഭാഷണം 

നട�ിയ�. അ�ാലെ� വലിയ നഗര�ള�ം  



വിദ�ാേക���ള�ം മ��ം ഉേപ�ി�് താരതേമ�ന െചറിയ 

പ�ണമായ സാരാനാഥിെന െതരെ�ടു�തി� എ�ാവാം 

കാരണം? മഹാ�ാർ എ�് ചി�ി�ു�ു എ�് 

ആർ�റിയാം! 

 

ബു�ൻ തെ� ജീവിത�ിെ� മു�ാൽ ഭാഗവും 

െചലവഴി�� ഉ�ർ�പേദശും ബീഹാറും ഉൾെ�ടു� 

ഗംഗാസമതല�ിലായിരു�ു.  ജ��ലമായ ‘ലുംബിനി’ 

േന�ാളിെ� െതെ� അതിർ�ി�ടു�ാ�. 

ജ�ഭൂമിയാവാൻ ഭാഗ�ം ലഭി�ിെല��ിലും സി�ാർ�െന� 

െഗൗതമൻ ബു�നായതും �പേബാധന�ള�ം ശാ�ി 

മ���ള�ംെകാ�് അനു�ഗഹി�തും ഈ 

ഭാരതഭൂമിെയയാ�. നിർ�ാണമട� ‘കുശിനഗരവും’ 

ഭാരത�ിെല ഉ�ര�പേദശിൽ തെ�. ‘വിഹാര’�ള�െട 

നാടായതുെകാ�് പഴയ മഗധ രാജ��ിൻെറ ഭാഗമായിരു� 

ഒരു വിഭാഗം ‘ബീഹാർ’ എ�റിയെ���. വിഹാര�ൾ 

ബു�സന�ാസിമാരുെട വാസ�ല�ളാ�. ഇ�് 

ഇ��യിെല ഏ� ബു�മത തീർ�ാടനേക���ിൽ 

െച�ാലും ഇ���ാേര�ാൾ വിേദശികെളയാ� കാണാൻ 

കഴിയുക; �പേത�കി��ം ൈചന, ജ�ാൻ, തായലാൻ�, 

മ�ാൻമാർ, �ശീല�, ടിബ�് മുതലായ ഏഷ�ൻ രാജ��ാെര. 

ചരി�ത�ിെ� ഗതിവിഗതികൾ വിചി�തം തെ�. 

 

േന�ാളിെല കപിലവ�തു എ� നാ��രാജ��ിെല 

രാജകുമാരനായ സി�ാർ� െഗൗതമൻ ജീവിത�ിെല 

സമസ�കൾ�് പരിഹാരംേതടി, �ാനംേതടി, ശാ�ിേതടി 

ആേറ� െകാല�ം അല�ു തിരി�ു. ഫലെമാ�ുമു�ായില�. 

ഒടുവിൽ െത�ൻ ബീഹാറിെല ഗയയിെല ‘ഉരുേവല’ എ� 

െചറിയ �ഗാമ�ിൽ ഒരു അരയാൽ വൃ���വ�ിലിരു�് 

ധ�ാനി�ാൻ തുട�ി. നാൽപ� ദിവസ�േളാളം നീ� 



കഠിന തപ�ിനുേശഷം േബാേധാദയം ഉ�ായി. ആ 

മുഹൂർ��ി� സാ��ം വഹി�ാൻ പരിസര�ിെല�ും 

ആരുമു�ായിരു�ില�. അതുെകാ�് ബു�ൻ 

വലതുൈകെകാ�് ഭൂമിെയ �പർശി�� ഭൂമിെയ�െ� 

സാ�ിയാ�ി. അതിനുേശഷം ഈ �ലം ‘േബാ�ഗയ’ 

എ�റിയെ���. പി�ീ� അേശാക ച�കവർ�ിയുെട 

കാല�ാ� അവിെട ഒരു നല� വിഹാരവും ൈചത�വും 

മ��ം പണിത�. ഇേ�ാൾ അവിെടയു� 

‘മഹാേബാധിമഹാവിഹാര’�ിെല മുഖ��പതി�ഠ 

പ�ാസന�ിലിരു�് വലതുൈകെകാ�് ഭൂമിെയ െതാടു� 

രൂപ�ിലു�താ�. തുടർ�ു� ഏ� ആ�ചകൾ ബു�ൻ 

ആ �ല�ുതെ� ചി�ി��ം, ധ�ാനി��ം കഴി��കൂ�ി. 

പീ�ീടാ� സാരനാഥിേല�് േപായ� എ�്  ചില 

േരഖകൾ സൂചി�ി�ു�ു. ഇതിനകം മുൻ� 

സഹചാരികളായിരു� അ�ുശിഷ��ാരും കൂെട എ�ി. 

സാരനാ� ഋഷിമാരുെട ഒരു േക��മായിരു�ുെവ�് 

പുരാണ�ളിൽ പറയു�ു. ‘സാർനാ�’ എ� വാ�ിൻെറ 

അർ�ം ‘മാനുകള�െട നാഥൻ’ എ�ാ�. ബു�െ� 

മു��കഥകള�മായി ഈ �ലം ബ�െ���കിട�ു�ു. 

എ�ായാലും മാനുകെള സംര�ി�ാനായി ഒരു പാർ�് 

ഇേ�ാഴും അവിെട ഉ�്. അേശാകൻ ബിസി 3-◌ാ◌ം 

നൂ�ാ�ിൽ പണിയി�ി� “ധമ�് �തൂപ”മാ� ഇവിടെ� 

�പധാന ആകർഷണം. ബു�െ� ആദ� �പഭാഷണം നട�� 

ഇവിെടയാ�. ഒരു കൂ�ൻ െച�ൽ�ാറയിൽ 

വൃ�ാകൃതിയിലു� അടി�ാന�ിൽ സിലി�ർേപാെല 

ഉയർ�ു നി��ു� ഒരു �തൂപമാണി�. 28 മീ�ർ 

വ�ാസവും 31 മീ�ർ ഉയരവും ഉ�്. ഇരു� ചുവ�� 

നിറ�ിൽ കാണു�ു. അടു�ുതെ� ന�ുെട 

േദശീയചി�മായ സിംഹരൂപ�ൾ െകാ�ിെവ� 



അേശാക�തംഭവും ഉ�ായിരു�ു. അതിവിശാലമായ ഒരു 

വിഹാര�ിെ� ധാരാളം അവശി��ൾ അവിെട കാണാം. 

എല�ാം (ASI) – ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓ� ഇ��യുെട 

േനതൃത��ിൽ ഭംഗിയായി സൂ�ി�ിരി�ു�ു. ബു�െ� 

അവശി��ൾ സൂ�ി�ി��� മഹാേബാധിവിഹാരവും 

േബാ�ഗയയിെല അരയാൽവൃ��ിൽ നി�ു�ായ 

അരയാലും അവിെടയു�്. അടു�ുതെ�യു� 

മ�ൂസിയ�ിൽ, ഖനന�ിൽ കി�ിയ െമൗര�-കുശാന-ഗു�ത 

കാലഘ��ളിെല ചരി�താവശി��ൾ 

�പദർശി�ി�ിരി�ു�ു. ധാരാളം സ�ർശകരും 

തീർ�ാടകരും ഉ�്. അധികവും വിേദശികൾ. 

േഹാ�്േകാംഗിൽ നി�ുവ� �ഗൂ�ിെല യുവതിയും 

സു�രിയുമായ ഒരു ഭി�ുണി�് ഞ�ള�െട കൂെട ഒരു 

േഫാേ�ാ എടു�ാൻ േമാഹം! േമാഹം ഞ�ൾ 

സാധി�ി��െകാടു�ു. ഇരു�് വീണു തുട�ിയതുെകാ�് 

േഹാ�ലിേല�് േപാെയ�ിലും പിേ��് വീ�ും വ�ു താ� 

ബു�േ��തവും അതിനുമു�ിലു� േതാ��ിെല വലിയ 

ബു� �പതിമയും അേശാകച�കവും സിംഹ�തംഭവും മ��ം 

ക�ു. േറാഡി� എതിർവശ�് �ിതിെച��� ബു�മത 

അഭയാർ�ികള�െട ഒരു സഹകരണ�ാപനവും ക�ു. 

അവിെടയു� േഷാ�ിം� േക���ിൽനി�് കുേറ 

സാധന�ള�ം വാ�ിയി�ാ� മട�ിയ�. 

 

ഉ�ർ�പേദശിെല വാരാണസിയിെല (കാശി) 

വിശ�നാഥേ��തവും ദുർ�ാമ�ിരവും ഗംഗാനദിയിെല 

�പസി�ിേയറിയ വിവിധ �നാന-ദഹന-ഘ��ള�ം ക�ു. 

അതിരാവിെല തെ� ഗംഗയിലൂെട ഒരുമണി�ൂർ 

േതാണിയാ�തയും നട�ി. സ��ാസമയെ� ‘ഗംഗാ ആരതി’ 

എ� ചട�ും ക�ാസ�ദി��. അേതാെട ആ ദിവസം 

അവസാനി��. 



 

ബീഹാറിേല�ാ� ഇനിയെ� യാ�ത. അ�പം നീ� 

യാ�തതെ�യായിരു�ു. അതിരാവിെല പുറെ�െ��ിലും 

ഗയയിൽ എ�ിയേ�ാേഴ�ും ഉ�തിരി�ു. അ�ുതെ� 

േബാ�ഗയയിെല ‘മഹാേബാധിമഹാവിഹാര’ സമു�യം 

കാണാൻ േപായി. േബാേധാദയ സമയ�ു�ായിരു� 

അരയാൽ നശിെ��ിലും അതിൽനി�് മുള��വളർ� 

വൃ�െ� പൂജ�മായി കരുതി ആരാധി�ു�ു. കാ��് 

വീഴു� ഇലകൾ കി�ാൻ ഭ�ർ കാ�ു നി��ു�ു. 

േബാേധാദയ സമയ�് െഗൗതമൻ ഇരു�ിരു� ശിലാഫലകം 

‘വ�ജാസനം’ എ� േപരിൽ അറിയെ�ടു�ു. ഇതിനടു�് 

ആദ�ം പണിതവിഹാരവും ൈചത�വും പല�പാവശ�ം 

പുതു�ി�ണിതു. അേശാകെ� കാല�ു ഒരു നല� 

വിഹാരം പണികഴി�ി�ിരു�ു. എല�ാം കാലാ�ര�ിൽ 

നശി�് മ�ടി�ു. ഇേ�ാഴെ� വിഹാരവും മ�് 

അനുബ� െക�ിട�ള�ം �ബി�ീ� ഭരണാധികാരികള�െട 

�ശമഫലമായി ഉ�ാ�ിയതാ�. വിഹാര�ിൻെറ 

േഗാപുര�ി� 180 മീ�ർ ഉയരമു�്. െക�ിട�ള�േടയും 

ശി�പ�ള�േടയും ഭംഗി എടു�ുപറയാെത വ�. 

അ�തമയ സൂര�െ� തേലാടൽ അതിെന ഇര�ി�ി��. 

ക�ി� നെല�ാരു വിരു�ായി. 

 

മഹാേബാധിവിഹാര�ിനക�ു� ബു��പതിമയും 

അതിസു�രം തെ�. പ�ാസന�ിലിരു�് വലംൈകെകാ�് 

ഭൂമി െതാടു� രൂപ�ിലാണി�. പാതിയട� 

മിഴികേളാെടയു� ആ മുഖ�ുനി�് കെ�ടു�ാൻ 

േതാ�ിയില�. കറു�് ശിലയിൽ പണി� സ�ർ�ം െപാതി� 

�പതിമെയ ഓറ�് നിറ�ിലു� പ�് ചു�ി�ിരി�ു�ു. 

ഭ�ർ പൂ�ള�ം പ��ം പണവും കാ�ചയായി 

അർ�ി�ു�ു. നീ� ക�ൂ പുറകിലു�തുെകാ�് 

അധികസമയം നിൽ�ാൻ പ�ില�. അ�ട�മു� 



തീർ�ാടകരുെട മുഖ�ളിൽ �പതിഫലി�ു� �ശ�യും 

ഭ�ിയും പരിസരശു�ിയും പതി�ശ��ിലു� 

�പാർ�നകള�െമല�ാം മ�� തീർ�ാടനേക���ളിൽ നി�ും 

ഇതിെന തീർ�ും വ�ത��തമാ�ു�ു. എ�ുനിേ�ാ ഒരു 

ദിവ�ാനുഭൂതി ന�ളിലും ഉണരു�ു. അടു�ുതെ� 

േവെറയും വിഹാര�ള�ം, മ�� െക�ിട�ള�െമല�ാം ഉ�്. 

ഒരു വലിയ കുള�ി� നടുവിലായി 

ധ�ാനനിരതനായിരി�ു� ബു�� കുടയായി അന�നാഗം 

പ�ിവിരി�് നിൽ�ു� ഒരു �പതിമയും ക�ു. ഇ�െന 

ഒരു സംഭവം യഥാർ��ിൽ ബു�െ� ജീവിത�ിൽ 

ഉ�ായതാെണ�് പറ�ുേക��. 

 

�ബി�ീ� ഇ��യിെല പുരാവ�തുപ�ിതനായ 

ക�ിം�ഹാം ആ� ഈ വിഹാര�ിൻേറയും 

സമീപ�ല�ള�േടയുെമല�ാം പുനരു�ാന�ി� 

കാരണമായ�. െന�റു ഗവൺെമൻ� േബാ�ഗയെയ ഒരു 

അ�ർേദശീയ തീർ�ാടനേക��മാ�ി നവീകരി�ാനു� 

�ശമം തുട�ി. ആർ�ിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓ� ഇ�� 

(ASI) ആ േജാലി ഭംഗിയായി െച�തു. 1982ൽ യുെന�േ�ാ 

(UNESCO) ഈ സമു�യെ� േലാകൈപതൃക �ലം (World 

Heritage site) ആയി �പഖ�ാപി��. ഇ�് ബു�മതവിശ�ാസം 

നിലവിലു� എല�ാ ഏഷ�ൻ രാജ��ള�േടയും – ൈചന, 

ജ�ാൻ, തായലാൻ�, �ശീല�, ഭൂ�ാൻ തുട�ിയ 

രാജ��ള�െട – ഉടമ�തയിലു� വിഹാര�ള�ം 

അതിഥിമ�ിര�ള�ം ഇവിെടയു�്. നാ��കാെര�ാൾ 

കൂടുതൽ വിേദശികെള ഇവിെട കാണാം. 

ഇെതാെ�യാെണ�ിലും ജ�ഭൂമിയിൽ ഈ മതം േവര� 

നിലയിലാെയ�് േതാ�ു�ു. 



‘രാജഗൃഹം’ അഥവാ ഇ�െ� രാ�ഗിർ ബു�� �പിയെ�� 

മെ�ാരു �ലമായിരു�ു. അേ�ാ��� വഴിയിൽ ൈജനമത 

�ാപകനായ മഹാവീരെ� സമാധി�ലവും ഞ�ൾ 

ക�ു. ‘ജലമ�ിർ’ എ�ാ� ഇതറിയെ�ടു��. 

‘പാപമില�ാ� പ�ണം’ എ�ർ�ം വരു� 

‘പാ�പുരി’യാ� ഈ �ലം. േപ� 

സൂചി�ി�ു�തുേപാെല ഒരു തടാക�ിൻെറ 

മ���ിലാ� ഈ മ�ിരം �ിതി െച����. 

അേ�ാെ��ാൻ 600 അടി നീളമു� പാലമു�്. 

ആ�ലുകള�ം നീർപ�ികള�മു� നീലജലാശയ�ിനു 

നടുവിലു� െവ�മാർബിൾ െക�ിടം േചേതാഹരം തെ�. 

ധാരാളം സ�ർശകരുമു�്. ഭ�ർ സമാധി�ലെ� മ�് 

വാരിെ�ാ�ുേപായതുെകാ�ാ� അവിെട ഒരു കുളം 

ഉ�ായെത�് ഒരു കഥയും േക��. ഒരു പേ� 

സത��ിൻെറ ഒരംശം അതിലു�ായിരി�ാം. 

 

േബാേധാദയ�ി� മു�ും പി�ും വർഷ�േളാളം ബു�ൻ 

‘രാജഗൃഹ’�ിൽ താമസി�ിരു�ു. സുഹൃ�ും 

ആരാധകനുമായ ബിംബിസാര രാജാവിെ� മഗധ 

രാജ��ിെ� തല�ാനം ഇതായിരു�ു. അ�ുകു�ുകൾ 

കാവൽ നി��ു� നഗരമാണി�. അതിൽ �പധാന കു�ായ 

‘ഗൃ��കൂട’�ിൽെവ�ാ� ബു�ൻ �പധാനെ�� ചില 

തത��ൾ ശിഷ��ാർ�് ഉപേദശി��െകാടു��. 

മലകളിലു� ഗുഹകളിൽ പ�് ധാരാളം സന�ാസിമാർ 

പാർ�ിരു�ു. ഇ� ൈജനരുേടയും തീർ�ാടന േക��മാ�. 

ബിംബിസാര രാജാ� തെ� പൂേ�ാ�ം ബു�� സമർ�ി��. 

അതാ� ‘േവണുവനം’ എ�് വിളി�ു� �ലം. േവണു 

എ� പദം അന�ർ�മാ�ു� വിധം മുള�ാടുകൾ നിറ� 

�ലമാണി�. ഒരു വിഹാരവും വലിയ കുളവും 

അടു�ു�്. പ���ം കുളിർമയും ജലാശയ 

സാ�ി��വുമു� ഈ �ലം ഏകാ� ധ�ാന�ിനും 

മനന�ിനും പ�ിയതുതെ�. 1970ൽ ഗൃ��കൂട�ിെ� 



ഭാഗമായ ര�നഗിരികു�ിൻമുകളിൽ ജ�ാനിെല 

ബു�മതാനുയായികൾ ഒരു ‘വിശ�ശാ�ി �തൂപം’ 

നിർ�ി�ി���്. അവിേട�് നടേ�ാ േറാപേവയിലൂെടേയാ 

എ�ാം. ഞ�ൾ ക�ൂ നി�് ടി�െ�ടു�് േറാപേവയിൽ 

കൂടിേപായി. ഏഴര മിനി��െകാ�് ര�ായിര�ി 

ഇരു�ൂ� അടി ദൂരം താ�ി �തൂപ�ി� അടുെ��ി. 

129 അടി ഉയരമു� െവ� മാർബിൾ �തൂപ�ിെ� 

നാലുമൂലകളിലും സ�ർ�നിറ�ിലു� ബു�വി�ഗഹ�ൾ 

ഉ�്. ഇവ നാലും ബു�െ� ജീവിത�ിെല നാ� �പധാന 

ഘ��ളായ ജനനം-േബാേധാദയം-�പേബാധനം-നിർ�ാണം 

എ�ിവെയയാ� സൂചി�ി�ു��. 

 

ഞ�ൾ ക� മെ�ാരു �പധാന�ലം നള�യാ�. 

അവിേട�് എ�ു�തി� മു�ായി, ൈചന�ാരനായ 

സ�ാരി ഹ�ുാ�സ�ാങിെ� �മാരകമ�ിരം ക�ു. 

ബു�മത പ�ിതനും തീർ�ാടകനുമായ ഇേ�ഹം എ.ഡി. 

ഏഴാം നൂ�ാ�ിലാ� ഇ��യിെല�ിയ�. നള�യിെല 

വിശ�വിദ�ാലയ�ിൽ വിദ�ാർ�ിയും അ��ാപകനുമായി 

12 വർഷ�ൾ െചലവഴി� ഈ പ�ിതൻെറ �ഗ��ളിൽ 

നി�ാ� ബു�മതേ�യും ആ കാലഘ�േ�യും പ�ി 

വിലപിടി� പല വിവര�ള�ം നമു�് ലഭി�ു��. 

ൈചനീ� വ�തു ശി�പരീതിയിൽ പണിതിരി�ു� ഈ 

െക�ിട�ി� മു�ിൽ തെ� ഹ�ുാ�സ�ാങിെ� ഒരു 

�പതിമയു�്. അകെ� വലിയ ഹാളിെ� ചുവരുകൾ 

നിറെയ ഇേ�ഹ�ിൻെറ യാ�തയുെട തുട�ം മുതൽ 

ഒടു�ം വെരയു� �പധാനഘ��ൾ ഭൂപട�ൾ സഹിതം 

അതിമേനാഹരമായി ആേലഖനം െച�തിരി�ു�ു. 

പുരാതന ഭാരത�ിെല മികവിെ� േക��മായ 

വിശ�വിദ�ാലയം �ിതി െച�തിരു�� 

നള�യിലായിരു�ു. പ�ുതെ� പ�ിത�ാരുെട 

േക��മായിരു� ഈ �ലം ബു�ൻ പലവ�ം 



സ�ർശി�ി���്. എ.ഡി. അ�്-പ���് 

നൂ�ാ�ുകൾ�ിടയിലാ� നള� യൂണിേവ�സി�ിയുെട 

സുവർ�കാലം. 12-◌ാ◌ം നൂ�ാ�ിൽ ബു�ിയാർ 

ഖിൽജിയുെട ആ�കമണകാല�് ഈ വിശ�വിദ�ാലയം 

തീയി�് നശി�ി��. മാസ�േളാളം ക�ിയ േശഷമു� 

കരിപിടി� െക�ിടഭാഗ�ൾ ഇ�ും കാണാവു�താ�. 

േലാക�ിെ� പലഭാഗ�ുനി�ും, �പേത�കി�് േപർഷ� 

മുതൽ ജ�ാൻവെരയും ദ�ിണപൂർ� ഏഷ�ൻ 

രാജ��ളിൽ നി�ുമു� വി�ാനദാഹികൾ തത�ചി�, 

കല, സം�കാരം, േജ�ാതിശാ��തം, ൈവദ�ം തുട�ിയ 

വിഷയ�ളിൽ ഉപരിപഠന�ിനായി നള�യിെല�ി. ഒരു 

കാല�് 10000 വിദ�ാർ�ികള�ം 2000 അ��ാപകരും ഈ 

വിശ�വിദ�ാലയ�ിലു�ായിരു�ുവെ�ത. 

�പേവശനപരീ�യിൽ മിക� േനടിയവർേ� �പേവശനം 

ലഭി�ൂ. പിെ� പഠനവും താമസവുെമല�ാം 

െസൗജന�മായിരു�ു. അ�ാലെ� ഉദാരമന��രായ 

രാജാ��ാരും മ��ം ദാനമായി നൽകിയ �ഗാമ�ളിൽ 

നി�ു� വരുമാനംെകാ�ാ� െചവലുകൾ 

നട�ിയിരു��. 9 നിലകൾ വെരയു� �ഗ�ാലയ�ൾ, 

ചർ�-�പഭാഷണ േവദികൾ, സേ�ളന �ല�ൾ, 

വിഹാര�ൾ, താമസ �ല�ൾ എ�ി�െന എ�ിയാൽ 

തീരാ� െക�ിട സമു�യമായിരു�ു ഇവിെട 

ഉ�ായിരു��. ഏകേദശം എ�് ൈമൽ വി�തീർ�ം 

കണ�ാ�ിയി���തിൽ െവറും 14 െഹ�ടർ �ലം 

മാ�തെമ ഖനനവിേധയമാ�ിയി����. ഹരിത 

പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�ിക��വ��� െക�ിടാവശി��ൾ 

വർ�ാഭമായ ഒരു െപയിൻറി�്േപാെല േതാ�ി��. 

ചു�ിനട�ുകാണാൻ ധാരാളമുെ��ിലും ന�ുെട 



പരിമിതികള�ം കണ�ിെലടു�ണമേല�ാ. ന���യിെല 

െപാ���െവയിൽ �ീണവും വിശ��ം, വിവരവും നല� 

ഇം�ീ� പരി�ാനവുമു� ൈഗഡിെ� അഭാവം തുട�ിയ 

കാരണ�ൾെകാ�് ഒരു ദിവസെമ�ിലും 

സമയെമടു�ുെകാ�് കാേണ� കാ�ചകൾ ഒ�ു 

ര�ുമണി�ൂറിൽ ഒതുേ��ിവ�ു. ഭ�ണേശഷം 

േറാഡിെ� എതിർവശ�ു തെ�യു� ആർ�ിേയാളജി�ൽ 

സർേ� ഓ� ഇ��യുെട (ASI) മ�ൂസിയം ക�ു. അവിെട 

ഈ �പേദശ�്നി�് ഖനനം െച�െതടു� അവശി��ളിൽ 

പലതും �പദർശി�ി�ി���്. െമൗര�-കുശാന-വർ�ന-പാല 

തുട�ിയ രാജവംശ�ള�െട കാലെ� ചില 

ചരി�താവശി��ൾെ�ാ�ം കരി�് കറു��ം െവള���ം 

നിറ�ിലു� അരിമണികള�ം ഉ�ായിരു�ു. നള� 

വിശ�വിദ�ാലയ�ിെല മഹാപ�ിത�ാരായ 

അ��ാപകരുെട �പഭാഷണേവദി എ�് ൈഗ� പറ� ഒരു 

ഉയർ� മൺത�ിൽ കയറിനി�് �ഗൂ�് േഫാേ�ാ എടു�ാൻ 

ഞ�ൾ മറ�ില�; അ��ാപകപര�ര എ� 

മഹാേമരുവിെ�  ചുവ�ിൽ കിട�ു� മൺതിരകളെല� 

ഞ�ള�ം! 

ഞ�ള�െട ഈ യാ�തയുേടയും അവസാനെമ�ി. 

ഗയയിൽനി�് ഡൽഹിവെരയും അവിെടനി�് 

െനടു�ാേ�രിയിേല�ും എ�ി. തിരി��വരുംവഴി 

അടു�യാ�ത എവിേട�് എ� വിഷയം 

ചർ�െച�െത�ിലും അഭി�പായ ഐക�ം ഉ�ായില�; 

എ�ിലും യാ�തകൾ തുടരണം എ� കാര��ിൽ 

അഭി�പായവ�ത�ാസമില�ായിരു�ു. 

െ�പാഫ.കാതറിൻ ജ� (1968) 



  

HOLIDAYS 

There is not much need of 

proving to most school children 

that holidays are necessary.  

They are quite convinced that 

they are-and most desirable too. 

They welcome a holiday from 

school with hilarious joy, and 

plague the teachers on the least 

excise to let them off their 

lessons.  It would be better to try 

and convince them of the 

necessity of work and study. Yet, 

it may be desirable to show that 

regular intervals of rest, 

recreation, or a change of 

occupation are really necessary.  

As the old rhyme says, 

“All work and no play, 

Makes Jack a dull boy.” 

 

Holidays at proper intervals are 

especially necessary for young 

people, and for those engaged in 

hard mental work; for 

continuous work, without a 

break, will injure the health, and 

may cause a nervous break-

down.  A short holiday, rightly 

used, will send us back to our 

work with renewed zest and 

vigour.   How can holidays be 

best used, so that the end of it, 

we shall come back to work or 

studies with renewed energies 

and keener interests?  If we are 

students, or have been shut up 

in stuffy offices, we should get 

away into the pure air and avoid 

unhealthy amusement, keep 

early hours and get plenty of 

refreshing sleep.  We could 

probably get away into the 

country, and live a healthy, open 

air life, enjoying games or sports.  

We should never be idle.  

Change of occupation, is in itself, 

a kind of rest.  If we have a little 

regular work to do, work that we 

take interest in, it will make our 

holidays a lot more healthier, 

and more enjoyable. 

Nivedya Mohan (2014-2017) 



 

KHICHDI (RICE) 

1. Soak ½ Kg of white rice for 10 to 15 minutes in water.  Place the 

pressure cooker in low flame. Fry ½ tsp of Jeera, ½ tsp crushed 

pepper, 100gms of moong dal in 2 to 3 tsp of ghee or in butter for 

2 minutes.  Add soaked rice and fry again for a while.  Mix ½ tsp 

of turmeric powder & salt to taste.  Cover the lid & cook for 10 to 

12 minutes (3 whistles).  Serve hot. 

BEET-ROOT SALAD 

 

2. Grate 3 raw beetroots.  Add 2 small onions (cut into pieces), 2 

green-chilies, coriander leaves, 2 tb.spoon of lime-juice & salt as 

you need.  Mix & serve.  

Mrs. Santha Rajagopal (1975-77) 

 

പാ�ിലിേയായുെട കാെലാ��കൾ   

 

ആ പാതേയാര�ള�ം അവിടുെ�  

നന� മണൽ�ടവുകള�ം, 

പാ�ിലിേയായുെട കാെലാ��കെള 

െനേ�ാടണ��ുേ�ാഴും 

അവിെടെയേ�ാ ആേരാ മറ�ി��േപായ 



താേ�ാൽ�ൂ�ം നിലവിളി��ു�ു�് 

ചില��ം തവിടും തല�ും വില�ും തിര�ി��ം 

ഏതു ചിറകുകെള കൂ�ിലട�� ചിരി�ാനു� 

മുറവിളിയാണെത�റിയു�ില�ാ 

പാ�ിലിേയാ................. 

എെ� �പിയ പാ�ിലിേയാ............. 

ക�ിെലാതു�ിയ മഴ�ു�ിയല� നീെയ�റിയുക 

െഞ���ം െപാഴിയും മുേ� 

പറിെ�ടു�െ�� ഇല�ാർ�ുമല� 

കഴി� കാല�ിെ� ചാര�െള 

നിന�ു വളരാൻ വളമാ� മാ�ിയ 

ഉയര�ള�െട ച�ാതി........ 

പറേ�റുക പാരിൽ നീ 

ഈ പഥ�െള കാെലാ�ിനാൽ 

പുണരുക.............. 

അ�ജന പി.എ (2011-2014) 

Reverie  release by Smt. Vijayam  Radhakrishnan (1956-63) 

 

 

 

 



The Salty Plea 

“Tired of being weird 

Enough tired of these tedious 

tides, 

Hosted some last souls 

So you called me ‘The suicide 

Bowl’. 

 

Scarred of this settling sun 

And scared of that melting moon, 

Needy for my last rites 

Not greedy for those past nights 

 

Wanna revive as a river 

Never to retire as night mare, 

Hungry to have some PEACE 

And thirsty to get sink in PEACE 

 

Hungry to have some PEACE 

And thirsty to get sink in PEACE 

Enquired it everywhere 

Only to conquer some good in 

life” 

 

Waving the mind sea 

While bushing for a shore of 

peace, 

Weeping the mind waves 

When bowing for it’s salty 

plea…………… 

 
Neenu Neelakantan (2011-2014) 

 

തിേരാധാനം 

ആ�ുകൾ െകാെ�ാരാൽമരം 

നിലയുറ�ി�ിരു�ു ഈ മ�ിൽ 

ഇെ�ാരുനാളിതാ വലിെയാരു  

മ��മാ�ിയതിൻ േവരും പിഴുെതടു�ു. 

പ�വിരിെ�ാരു പാടേമാ 

േചാരചി�ി�ിട�ു�ു. 

കാവലായുെ�ാരു കാവൽമാട�ിൻ 

േശഷി��േപാലുമില� 



പി�ാ�ുറെ� െതാടിയിൽ 

തു�ുേപാലുമില�ാെത തു� 

െതാ��രു�ി നട�ുവാൻ 

െതാ�ാർവാടിയുെട തിരേനാ�മില�. 

മാ�ൂ പൂ� ചില�യിൽ 

കവണൈ�തൻ കേല�റുമില�. 

കാൺമാനില� ക�െതാ�ുെമ, േക�െതാ�ുേമ 

അറിയില� ആരാണീ 

തിേരാധാന�ിനു പി�ിൽ 

നാെയാ, നരിെയാ, അേതാ നരേനാ...? 

അശ�തി.െക.ജയരാമൻ (2014-2017) 

 

Congratulations to the Reverie Cover page designer Ruksana  

Sharing P (II MSc Microbiology) 

 

െകടാവിള�് 

 

വർഷ�ളായി �യി��കിട�ു�  

എ�ിെല േ��ത�ിൻ െകടാവിള�ിൽ നീ 

ഇ�് എ�ിേനാ തിരിെകാള��ി 

എ�വ�ികിട�ിരു� കൽവിള�ുകളിലാെക 



ഇ�് െവളി�ം പര�ു 

എ�ിെല േദവി�ായി നീ ഇ�് നിേവദ�വും േനദി��, 

ആ േതജ�് നി�ിൽ �പസാദി��. 

നാെളയുെട േലാക�ിേല�് നീ േചേ�റിയേ�ാൾ, 

ഈ േ��തവും �പതി�ഠയും എല�ാം നീ മറ�ിരി�ു�ു. 

എ�ാൽ, നിെ� വരവും കാ�് നീ െകാള��ിയ 

െകടാവിള�ിെല തിരി സ�യം എരി�ു തീരു�ു................... 

 
�കി�ണ�പിയ സി.എ�. (2014-2017) 

  

 

Treasurer presenting the financial report 

 

 
 

 



 
 

Demonstration class on Mushroom cultivation by Dr. Deepa James 
(Alumnae), Teaching Assistant, College of Horticulture, Mannuthy  on 

06-11-2017 

    
 

NEVER PUT OFF TILL 

TOMORROW WHAT YOU 

CAN DO TODAY 

“Procrastination” said William 

Shakespeare, “is the thief of time”.  

In our scriptures also, we are 

exhorted to do what we are 

supposed to do immediately 

without wasting any time.  

Postponing an action is like 

defeating its very purpose or 

delaying or weakening the results 

that it is supposed to yield.  

Remember the old saying, “For 

want of a nail, an empire was 

lost”.  It is said that a rider 

arranging a message during 

wartime was careless.  He knew 

that a nail had fallen off from his 

horse’s hoof.  His immediate task 

should have been to stop his 

journey because he thought that a 

missing nail from the horse’s hoof 

would not make much difference 

to the speed of the horse.  The 

horse galloped for some time 

before it stopped on account of 

pain.  Another nail had fallen off.  

But the rider was still not 

bothered.  He continued the 

journey.  Soon, the horse fell 

down; it had become lame.  It 

refused to get up and gallop 

further.  The message was not 



delivered in time to the general to 

whom it had been urgently 

addressed, requisitioning 

reinforcements on the war front.  

As a result, the forces lost.  A 

whole empire was lost because the 

rider would not take immediate 

action in getting the nail on the 

horse’s hoof fixed before starting 

off.  We should, therefore never 

postpone our assigned, tasks.  The 

delay or postponement may lead to 

disastrous results. 

This applies especially to the 

students.  They should not 

postpone their day’s studies to the 

next day or for some other time.  

By postponing, the work would 

accumulate to such an extent that 

the very thought of doing it would 

frighten them and eventually at the 

time of the examinations, they 

would not be adequately prepared.  

This is the bane of students today.  

They keep postponing their 

preparations for the examinations 

till the last moment.  

Consequently, their performance 

leaves much to be desired. 

“Never put off till tomorrow what 

you can do today”.  If all of us 

keep this in mind, there would be 

no delays or hold ups, no 

bureaucratic red tapism and no 

hassles in our own or our fellow 

beings’ lives. 

Aswathy K Jayaraman (2014-

2017) 

സ�ത��മായി ഒരു രാ�തികി�ിയാൽ നി�ൾ എ�െന 

െചലവിടും? 

 

േമടമാസ�ിെല ചി�താ െപൗർ�മി നാളിെല 

അർ�രാ�തി ജനി�തിനാലാേണാ എെ� രാ�നവുകൾ�് 

നിലാവിെ� നിറം, െകാ�െതാഴി� പാട�ൾ 

കാ�ിരി�ു� പൂര�ിൻ �പഭ, പ�വാദ��ിൻ മുഴ�ം, 

കരിമരു�ിൻ ഗ�ം.......  



  

 ഒരു െപൺകു�ി ആയതിെ� പരിമിതികളിൽ ഞാനാദ�ം 

അറി�� ‘രാ�തികളിേല�ു� വില�ുകൾ’ തെ�യാ�. 

ഇരു��ം മുേ� കൂടണയണം, അസമയ�് പുറ�ിറ�രു�. 

ഇ�െന അരുതുകള�െട േലാക�ും ഞാൻ രാ�തിയുെട 

വശ�ത അനുഭവി�ാൻ, ആസ�ദി�ാൻ, �ശമി�ിരു�ു. 

മുല�െമാ�ിൻ മണമു�, പാലപൂ�ു�� അറിയാനാവു�, 

നിശീഥിനികൾ ധനുമാസരാവിൻ മ�ിൽ അലിയാനാവു�, 

കേരാളിൻ സംഗീത�ിൽ ലയി�ാനാവു� രജനികൾ.... 

ഒരുപാ� െകാതി� ഒേ�െറ കാര��ൾ അറിയാനു�്, 

അനുഭവി�ാനു�്, ആസ�ദി�ാനു�് ഇനിയും എനി�്....... 

വായനയുെട രാ�തിയാമ�ൾ മാ�തം സ��മായ ഞാൻ 

ഭാവനയിൽ ക� തുറ� രാ�തി.....വിഷാദ െമൗന�ിെ� 

ശീലുകൾ മീ��� കറു�് മാ�തമല� രാ�തി 

എ�റിയുേ�ാഴു� സുഖം......അനുഭവ�ള�െട വിശാല 

ഭൂമികൾ സ�ാനി�ു� ഒരു രാ�തി എനി�ാ� തുറ�ു 

ത�ാൽ എ�ത മേനാഹരമായിരി�ും ആ അനുഭവം. 

  

 അറബി�ഥയിെല ആയിരെ�ാ�ു രാെവാ�ും േവ�, 

ഒേര ഒരു രാ�തി മാ�തം മതി...അരുതുകളില�ാ�, 

അതിരുകളില�ാ� ഒേര ഒരു രാ�തി മതി എനി�് 

നവരസ�ള�െട ഭാവതീ�വതകൾ സ�ാനി�ാൻ. 

 

 പൂര�ിെ� നാ��കാരിയായതിനാലാവും െപൺ 

ഉടലുകൾ�് അ�പാപ�മായ തൃ��ർ പൂര�ിെല രാ�തി 

എഴു��ി�ിെ� �പഭാവലയ�ിൽ അലിയാൻ എനിേ�െറ 



േമാഹം. കു�ുനാളിൽ അ�െനാ�ം ഒരു െക�ിട�ിെ� 

മുകളിൽ ഇരു�േ�ാൾ തുട�ിയ േമാഹമാ� രാ�തിയിൽ 

ഇടമുറിയാെത ഒഴുകു� ആ പുരുഷാര�ിൽ അലിയാൻ. 

ത�ലും, മു�ലും, േതാ�ലും, തേലാടലും ഇല�ാെത, 

േമളെ�രു��ിലും, ആന��രിലും, തീെവ����ിൻ 

എരിവിലും അലിയാൻ.    

 

 െകൗമാര�ിൻ �ഭമി�ി� കാടിെന അറിയാനു� 

സ�ാര�ിെലല�ാം രാ�തികൾ, ��തീയാ�തികർ�് 

വില�ായിരു�ു. ഇതാ വീ�ും േമാഹം ഉദി�ു�ു. ഒരു 

രാ�തി എനി�ു സ��മായാൽ, കാടക�ിെ� െസൗരഭ�ം 

നുണ�്, പാറ��റ�് കിട�്, നീലന��ത�േളാ� 

സല�പി�് നീ�ു� നിശീഥിനിയുെട അ��യാമ�ൾ 

�പണയ�ിെ� ഏതുദാ�ഭാവനേയ�ാള�ം എെ� 

�ഭമി�ി�ു�ു ആ നീലരാ�തി. ചു�ി�ാടിെ� 

ചിദംബര�മരണയിൽ രാ�തി ഏകനാ� കട��റ�് 

ഇരിേ��ിവ�േവളയിൽ, കൂ�ിനാ� എ�ിയ 

അപഥസ�ാരിണിയുെട മടിയിൽ തലചാ�� അനുഭവം 

ഓർ�േവ േതാ�ി ഒരു രാ�തി തിരകെള�ി 

തീര�ിരി�ു�തിെ� സുഖം അവർ�നീയമേല� എ�്. 

എ�ാൽ സ��ം ശരീര�ി� വിലപറയാനായി രാ�തിവെര 

കാ�ിരിേ��ിവരു� െപൺമന�െള ഓർ�േ�ാൾ 

േതാ�ി, െപ��ടലുകൾ�് വില പറയാ� ഒരു 

താവള�ിേല�് ഇവെര ൈകപിടി�� നട�ാനാവണം 

എനി�ു ലഭി�ു� രാ�തി �ശമിേ��� എ�്.   

 സുഗതകുമാരിയുെട വരികളിൽ പറയും േപാെല 



  “രാ�തിയും ഞാനും മാ�തം.... 

  മെ�ാരാളിട��ില�ാെയ�ിൽ” 

 

അഗാധമായ രാവനുഭവ�ളിൽ നിറ�് ഞാൻ 

�പതീ�യുെട മെ�ാരു പുലരിയിേല�് ചുവടുെവേ�േന--- 

ൈവ.എ�.െപൗർ�മി (1988-90) 

 

 

“Gem” Meera V M & 1st runner up of Gem of St. Mary's  sharing their 

experiences 

      

 
ഓർ�കളിെല ഓണം     

 
ഓണം വേ�ാണം വേ�ാണം വേ� 

ഓണ�ിേ�ാർ�കൾ ഓടിവേ� 

െപാ�ിൻ ചി�ം വ�ിെ��ും േനരം 

െപാേ�ാണ�ിൻ നാടുണർ�ീടു�ു. 

 
കാലവർഷ�ിൽ കുളി��േതാർ�ി 

േചലിൽ മരതക��് ചാർ�ി 



വഴിനീെള വർ����ൾചൂടി 

മാേവലി മ�െന കാ�ിരി��. 

 
അ�ം മുതലു� പ�ുനാളിൽ 

ഒ�ു മിനു�ിെയാര�ണ�ിൽ 

മു�ു�ി, മ�ാരം തു���വും 

മുല�യും, േറാസും െജമ�ി��വും 

ച�േമറുെ�ാരു െച�ി��വും 

േചർെ�ാരു പൂ�ളമി��േമാദാൽ 

കു�ികെളല�ാരും കൂ��കൂടും 

ഒ��ം മറ�ാ� ഓണ�ാലം. 

 
വർഷ�ിേലെറനാൾ കാ�ിരു�് 

ഹർഷം നിറ��ണി�ിടുേ�ാൾ 

ഓണേ�ാടിയതിൻ ഗ�േമാർ�ാൽ 

േവണേല�ാ േവഗെമാേരാണ�ാലം. 

 
അ�നുമ�യും സ���ാരും 

തു�വരുമാനം േചർ�ുെവ�് 

െവ�� വിള�ുെമാേരാണ സദ� 

െകാ��മന�ിലിടം പിടി��. 

 
ഓണ�ിെനല�ാരും നാ�ിെല�ും 

ഓണ�ളികൾ�ാെയാ�ുകൂടും 

നാടൻ പാ��കൾ, ഓണ�ാ��കൾ 

നാടാെക േവദികൾ കീഴട�ും 

ഊ�ാലാ�ം, കു�ാ�ിയും പിെ� 

വ�ം കളിയും വടംവലിയും 

ഉ�വകാല�ിൻ മ�ര�ൾ 

ഉ�ാഹേമാട�ാടി�ിമർ�ും. 

 
 

      െ�പാഫ. അ�ം േജാൺ (1979) 



Alumnae donated Rs 30000 towards scholarships for BBA & BSW 

 

എവിെട ആ ഭൂമിതൻ സു�രകാ�ചകൾ ????? 

 

ഇവിെട ഞാനി�ു നിൽ�ു�ു 

എ�ിലും എവിെട ആ ഭൂമിതൻ 

സു�രകാ�ചകൾ? 

പറയൂ എവിെട ആ മനമൂറും കാ�ചകൾ? 

ക�ിജ�ലി�ും അ�ിതൻ ചാരമാ� 

ഇനിെയ�ും അെത�ു�ിൽ ഓർ�കൾ 

മധുരേതനൂറും സു�രകാ�ചകൾ!! 

 

 

പ�യാംവിരി�ി� പാടേശഖര�ള�ം 

എ�ുേപാ� എ�ുേപാ� എ�ുേപാ�? 

കളകളം വീണമീ��ം കിളികള�ം 

ഹരിതവർ��ുടേയ�ും വൃ��ള�ം 

മധുരമാംേതൻ നുകരും പൂ�ള�ം 

ശു�ജലേമ�ും അരുവി, പുഴകള�ം 



എ�ിൽ നിെ��ുമാ�ു 

മറ�ുേപാ�? 

ഇനിെയല�ാം എൻ ഓർമയിൽ തഴുകും 

കാ�ചകൾ 

 

 

വരുേമാ ഇനിെയാരുജ�ം ആ 

മധുരസു�രകാ�ചകൾ ഒരി�െല�ിലും? 

വരുേമാ? വരും........വരണം....... 

ഞാനും നീയും നി�ള�ം ന�ള�ം 

ൈകേകാർ�ു േചർ�ാൽ ഇനിയും വരും 

ആ ഭൂമിതൻ സു�രകാ�ചകൾ 

ഉണരൂ ഉണരൂ ഇ�ുവരൂ ഭൂമിതൻ മ�േള 

തിരി��പിടി�ാം ആ സു�രകാ�ചകൾ!!! 

 

 

അ�ന അഷറ� (2013-2016) 

Department of Economics conducted Alumnae Lecture Series 

 

 

 

 

 

 
A Lecture on Capital Market Derivatives by Smt. Sini Thomas M,  (2005-2008)  
Research Scholar In University Of Calicut to Vth Semester BA Economics students on  
28-06-2017. 



 

 

 

 

 

 

A talk on “Trend and Pattern of Foreign Trade in India” delivered by Dr. Thushara 
George, Asst. Prof, Dept of Economics, St Teresa's College, Ernakulam, to both BA 
Economics  and MA Applied Economics  Students on 2-11-2017. 

 

എെ� വലിയ സ��നം    

 
 
എനിെ�ാരു സ��നമു�്, ഒു െചറിയ വലിയ സ��നം 

ഒരി�ലും നട�ിെല��് അറിയാവു� ഒരു സ��നം 

കാരണം,ആ സ��ന�ിേലെ��ാൻ ഞാൻ ഒേ�െറ 

കട�കൾ കട�ണം 

അതി�...................... ഞാെനാ�് മരി�ണം.!!! 

മുടിയിഴകൾ െവ�ിനിറമാകാെത 

ൈകകളിൽ നി�ും �പൂണും പാ�ത�ള�ം താെഴ വീഴാെത 

െകാ��മ�െള േപാെല കിട�യിൽ മൂ�തെമാഴി�ാെത 

പീളെക�ിയ െവ�ം നിറ� കൺതട�ളില�ാെത 

േകാടിയ ചു�ുകൾ�ിടയിലൂെടയു� വിതു�ലുകളില�ാെത 

ഓർ�കൾ മായാ�, മന�� മടു�ാ� 

ഒരു സുഖനി�ദയിൽ ഒരു സ��നം േപാെല 

ഈ േലാക�് നി�ും മാ�ു േപാകണം. 

 
എനിെ�ാരു സ��നമു�്. ഒരു െചറിയ വലിയ സ��നം 

അതി�.... ഞാെനാ�ു �പസവി�ണം!!! 



അെതാരു െപൺകു�ായിരി�ണം 

ജനി�ുേ�ാൾ അവൾ�ു മൂ�ു വയ�ാകണം, 

ജനി�യുടൻ എെ� െക�ിപിടി�് 

അേ� എ�് വിളി�് കവിളിൽ ഒരു ഉ� തരണം. 

അെത...അവെളെ� െകാതിപി�് കരയി�  

എെ� ആദ�െ� കൺമണിയായിരി�ണം. 

 
എനിെ�ാരു ചുംബനം േവണം! 

�പണയ�ിൽ െപാതി� �പിയതമെ� ആദ�ചുംബനം 

ൈകവിരലുകൾ െതാ��െതാടാെത, ക�ിൽ ക�ിൽ േനാ�ി, 

ശ�ാസ�ിെനാ�് 

ഹൃദയതാളെമാതു�ി, ത�ിലറിയാനു� ആകാം�േയാെട 

പുതുമഴയ�് 

ആ പൂമരേ�ാ�ിലിരു�് ഞ�ൾെ�ാ�ും �പണയി�ണം 

 
എനിെ�ാരു യൂണിേഫാം േവണം, കൂ��ിൽ ക��ചി�ി 

തുറ�ു� 

ഒരു പാവയും മുടിയിഴകൾ പി�ിയി�് ബാഗും 

കുടയുെമാതു�ി 

ഒരു പൂ�ാ�െയേപാെല കടി�ാൻ ഇല�ാ� 

കുതിരെയേപാെല 

ബാല�െകൗമാര�ളിൽ അലിയണം. 

 
എനിെ�ാ�ു ഉറ�ണം! 

ബ��ള�െട നൂലാമാലകളില�ാെത ലാഭന��ള�െട 

കൂ�ികിഴി�ലുകളില�ാെത 

ജയപരാജയ�ള�െട കണെ�ടു��കളില�ാെത 

സ��മാ�..............ശാ�മാ�...............സുര�ിതമാ� 

എനിെ�ാ�ു ഉറ�ണം 

അതിനു ഞാൻ ഒരുപാടു ദൂരം പി�ിേല�ു സ�രി�ണം. 

അെത.......എെ� അ�യുെട ഗർഭപാ�ത�ിേല�് 

അതു തെ�യാ� എെ� സ��നം. 

�പസ� ആർ. േകാവ�് (2007-2012) 



Principal congratulating the Ph.D holders    

         

TRICKY QUESTIONS 

1. Name all the numbers from 1-100, which number has the letter ‘a’ 

in their spellings. 

Ans. None 

 

2. How many sides does a circle have? 

Ans. 2, An inside & an out side 

 

3. Which two words, when combined, hold the most letters? 

Ans. Post Office 

 

4. You have a match and you enter a wagon with a candle, a lamp & 

a fireplace. Which one do you light first? 

Ans. Your match 

 

5. Which letter of the English alphabet flies, sings & stings? 

Ans. ‘B’ (bee) 

 

6. Which one is correct? “Penguin flies” or “A Penguin flies”. 

Ans. None.  Penguins do not fly 

 



7. If there are 12 fish and half of them drown, how many are there? 

Ans. 12, Fish don’t drown 

 

8. A man went outside in the pouring rain with non protection, but 

not a hair on his head got wet.  How come? 

Ans. He was bald headed 

 

9. A girl kicks a soccer ball.  It goes 10 feet & comes back to her. 

How?  

Ans. She kicked it up 

Sanjana Sethu (2014-2017) 

 

Dr. Vijayalakshmi examining the  patience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ഊഴം കാ�് 

 

ന��� െപാരിെവയിലിൽ 

ഒ���ു നടെ��ി 

“േനരേ� വ�ു അേല�” 

തിര�ിയാേരാ മ�ം 

“േനരെ� വരിെക�ു� 

ദു�ീലം ശീലമാ�ി ഞാൻ” 

 

സദ�� നിറ�ി��ം 

േവദിയന�ീല 

ൈവകി വ�ിെല��ിൽ 

വലു�ം കുറയിേല�? 

 

നിമിഷ�ളിഴയു�ു 

സമയം കന�ു�ു. 

അകല�ു നി�ാേരാ 

അലറി�ായു�ു 

 

 

അ���നതികായൻ 

അറിവിൻ പര�ബ�ം. 

ക�തുെപൺേപരാദ�ം 

“േവ�തു പി�ീടാവാം 

ആണു�ളിേല� േവെറ 

അവർ�ു തിര�േല� 

അവധി ദിനെമ�ിലും 

െപ��കാ�ിരുേ�ാള�ം.” 

എേ�ാർ�ാലും ശരി. 

 

ആശംസെയാഴുകീ പിെ� 

ആ��പശംസേയാെടാ�ം 

വാ�ുകൾ മുട�ീ ഇഴ�ു 

നിർ�ീവം നിർല�ം 

 

പറ�ു തീർ�വെരല�ാം 

പറ�ക�ു േവഗം 



“വിശി�െരല�ാം തെ� 

േവദിയിലിരി�ണം” 

ഇെല��ിൽ തലേപായിടു 

െമേ�ാർ�ി�വള�ം െച�ു. 

 

കരുതിെയാരു�ിേയാർ 

വാ�മഴ െചാരിയേവ 

എഴുതി�ഠി�ാേ�ാർ 

ഇരുളിൽ�രതീെമെല�. 

 

േപരുേ�ാർ പതിവുേപാൽ 

പല�വി നീ�ി�ാടി 

നൂെ�ാ�ാവർ�ി�ാൽ 

മാേ�റുെമ�ു ശാ��തം. 

 

 

മ��േ�ാർ െചാ�േതതും 

േകൾ�ുവാൻ 

കാതില�ാേ�ാർ. 

 

പറയാതിറ�ിയാൽ 

അവേരാർ�ും തിരെ��് 

അതുേവ�വൾ കാ�ു 

ര�ുവാ�ുരിയാടാൻ. 

 

േലഡീ� ഫെ��ാദ� 

മരുളിയ സായിെ��ത 

മാന�െന�വേളാർ�ു 

അവള�െടയൂഴം വ�ു 

ഇടിയാ� െകാടു�ാ�ാ� 

േതാരാ� േപമാരിയാ�. 

 േഡാ.പാർ�തി വാരിയർ (1983) 

 

 

 

 



Alumnae president addressing the audience during the eye camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headmistress welcoming the team of Doctors during eye camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഇ�് ചിരി�ാം...., നാേള��ാ� 

 

 

കട�ുേപായ ദിനരാ�ത�ൾ�ും, 

കാ�ിരി�ു�  

നിമിഷ�ൾ�ുമിടയിൽ 

ഇല�ാതാവുകയാ�  



ഇ�ിെ� സേ�ാഷം...! 

  
 
വാശികൾ�ും 

വിഷം ചീ��ം വാ�ുകൾ�ുമിടയിൽ 

വാടിേ�ാകു�ു 

ഇ�ിെ� സേ�ാഷം....! 

 
 
തിര�ുകളിൽ 

തീരാസ��ന�ളിൽ..... 

തിരയു�ില� നാം 

ഇ�ിെ� സേ�ാഷം...! 

 
 
തുറ�ാം, മന��ം 

മിഴികള�ം...... 

പകുെ�ടു�ാം 

�േനഹ�ിൻ മധുരം....... 

 
 
നിറ��ാം ചു�ിൽ 

നിറമു� പു�ിരി........ 

കരുതിവ��ാമാ ചിരി 

നാേള��ാ�....... 

നീനു നീലക�ഠൻ (2011-2014) 
 

Golden memmory 

Teachers are the real mentors in a 

student’s life. They teach us not 

only subject; but also discipline 

and morality. One such teacher is 

Ms.Susamma Thomas. She 

joined in service on 1968.She 



served as HOD of Chemistry 

Department throughout her 

service. She took VRS in March 

1994. She was a very efficient 

and dedicated teacher.She was 

very simple, humble, loving and 

caring person who had good 

relation with students and 

teachers.On the roots of her love 

and concern towards students a 

scholarship was establishedin the 

title ‘Susamma Memorial Prize’ 

which is awarded for the selected 

meritorious student from 

Department of Chemistry every 

year. After retirement she 

became a fulltime social worker. 

She passed away last year. 

  

How to reduce household waste? 
 

Waste management is all measures 
required to handle waste from its 
origin to its final disposal. Waste 
may be solid, liquid, or gas and 
each have different methods of 
disposal and management. It was 
created industrially, biologically or 
by household ways. Zero 
Waste strategy encourages the 
redesign of resource of wastes and 
also reuse of all products. The goal 
is for no trash to be thrown into 

the environment. In order to 
reduce the waste, each citizen 
should avoid such situations being 
wasteful. The following are the 
tips to cut down the household 
waste.  
Reduce garbage 
Use cloth bags instead of plastic- 
This small measure will greatly 
reduce the amount of waste bring 
into the home. Use reusable cloth 
bags instead of accepting plastic 
bags from the store.  



Use the bulk food section - Buy 
rice, beans, cereals, teas, spices, 
and other dry foods in the bulk 
food section of grocery store and 
store the foods in airtight glass or 
containers in the home. 
Don't use bottled drinks -Bottled 
water and other bottled drinks are 
a major source of waste in many 
places. If one has to travel long 
distance, instead of buying bottled 
drink homemade lemonade or 
other drinks are great choices. 
Reduce paper usage- Take 
measures to reduce the amount of 
paper for buying, as well as the 
amount of paper that gets sent 
through e-mail. In order to reduce 
paper usage one should pay bills 
by online and also take measures 
to stop junk mail from 
overflowing your mailbox. Reuse 
paper by printing on both sides. 
Reusing and Recycling 
Donate items when possible-
 Donate old clothing, usable 
electronics, or other items instead 
of throwing them out in the trash. 
Old clothes and fabric scraps can 
be donated to a fabric recycling 
facility. 
Reuse containers- Durable 
containers, bottles, boxes and bags 
can be reused a number of times 
before they need to go out with the 

garbage or recycling. Plastic 
containers are fine to use for 
storage, but be careful about 
reusing them too many times to 
store food.  
Dispose of trash and hazardous 
waste properly - Some household 
items can't be recycled or reused. 
These items have to be thrown out 
with the trash or disposed of at a 
hazardous waste facility. Try to 
reduce the consumption of 
batteries, paint, TVs, computers, 
and other electronics. 
Composting 
Select an area in a sunny or 
partially shaded spot and dump 
food scraps, cuttings, green items 
like raw vegetable peelings, coffee 
grounds, tea bags, grass cuttings, 
leaves, and brown items like sticks 
and branches, paper, cardboard, 
eggshells, sawdust into it properly. 
  Maintain the compost site and 
use the compost when it's ready.  

Waste is not something that 
should be disposed of with no 
regard for future use. It can be a 
valuable resource if treated 
properly, through strategy and 
practice. With rational and 
consistent waste management 
practices there is an opportunity to 
reap a range of benefits.  
Dr Sheeja T Tharakan (1992) 



 
 

Mrs. Santha Rajagopal (Elder Marian-1975-77) renowned hosts of  Cookery 

Shows conducted demonstration session on “Khichdi  and Beetroot salad” for 

the students  on 13-12-2017. 

   
 

 

 

 

 

അനു�മരണം 

 
 

2017 െസ��ംബർ 13-◌ാ◌ം തീയതി 

െ�പാഫ�ർ സാറാ� േതാമ� നെ� 

വി��പിരി�ു. കുേറ വർഷ�ളായി 

ജ�ുവിെല ഉധംപൂരിൽ ഇളയമകള�െട 

കുടുംബേ�ാെടാ�മായിരു�ു അവർ 

താമസി�ിരു��. മൃതശു�ശൂഷയും 

സം�കാരവും െസ��ംബർ 15-◌ാ◌ം തീയതി 

എറണാകുള�ുെവ�് നട�ി. അ��ശു�ശൂഷ �പാർ�ന��് 

മു�ായി േദവാലയ�ിൽ െവ��തെ� പുേരാഹിതരട�ം 

പേ�ാളംേപർ അവരുമായു�ായിരു� ഊ�മള ബ�ം 

അനു�മരി�് സംസാരി��. 

 



1979ൽ ചരി�തം ബിരുദേകാ�� ആരംഭി�േ�ാൾ 

വിമലേകാേളജിൽ നി�ും െ�പാഫ.സാറാ� േതാമസിെന െസൻ� 

േമരീ� േകാേളജിേല�് �ലം മാ�ി. 1982-ൽ അവർ േജാലിയിൽ 

നി�് വിരമി��. �ാ�്മുറിയിൽ ചരി�ത�ി� പുറെമ സ��ം 

ജീവിത�ിൽ നി�് പഠി� പാഠ�ള�ം വിദ�ാർ�ിനികെള 

പഠി�ി��. ആദ�െ� ചരി�ത ബാ�് പുറ�ിറ�ിയ വർഷം 

തെ�യായിരു�ു അവർ വിരമി��. കാലി��് 

യൂണിേവ�സി�ിയുെട ചരി�തം ഡി�ഗി പരീ�യിൽ ര�ും 

മൂ�ും റാ�ുകൾ േനടിെ�ാ�് അവർ ഗുരുവി� ഉചിതമായ 

ഒരു സ�ാനം നൽകി. 

 
�ാ� റൂമിലും അേ�യ�ം െസൗഹൃദാ�രീ�ം 

നിലനിർ�ി. വിരമി�േശഷവും ഇട��ിെട 

ഡി�ാർ�്െമൻറിൽ വ�് ബ�ം തുടർ�ുേപാ�ു. 

ഉധംപൂരിലായിരു�േ�ാഴും േഫാൺ േകാള�കള�ം, 

സ�ാന�ള�ം �ാഫിെന േതടിെയ�ി. 

 
ഒരു �കി�ത�ാനിെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം മരണം 

അവസാനമല�. പുനരു�ാന�ിലും നിത�ജീവനിലും 

വിശ�സി�ിരു� െ�പാഫ.സാറാ� േതാമസിൻെറ ആ�ാവി� 

നിത�ശാ�ി േനരു�ു.  

 
Lunch with our dear alumnae 

 
 



 

അ�ായിയ� 

   
വ��ി മരുമകൾ െകാ��ിരി�ുമവൾ,  

ഇരി�ു� െകാ�ുമുറിേ�� 

െപെ��് താെഴ െപാ�ി വീണി��രു�ു മ�ിൽ,  

അലമുറയി�� കരേ�� 

അ�ായിയ� കിനാ ക�ുറെ� 

യ�ഹസിെ�ാ��ണർ�് ക��മിഴിേ�� 

ക�െതല�ാം പാ��ിനാവാെണ�ു ന�ി സത�മാവാൻ, 

ജപമാലയി��തിരിേ�� 

 
 
നൻമ നിറ�വേള, സ��തി െചാല��ം േനരമിരു,  

കെ�ാലി�ും കാ�ച കാൺ താേയ 

െനാ�ു െപ� െപാൻ മകെന, െചറു വിരലിലവൾ 

കറ�ും, ചി�തേവല കാണുക താേയ 

അ� പരം െപാരുെള�, പരമാർ�െമടു�ാ�, 

നാണയമായവെനറിേ�� 

അവെന�ും േനരമവൾ, കുഴയു� ശൃംഗാരം,  

അവേന�ം �പിയമാ� വേ�� 

 
 
െനറിെകേ�ാൾ തലയിണ, മ��ശ�ിയാലവെന,  

ആണ�ം െക�വനാ�ി 

അവനെ�തയവള�െട ജീവിത�ിൻ െസൗഭാഗ�ം,  

േക�ി�് ചിരി വരു�േ�ാ 

അേ�െല മറിേയെട മരുമകൾ െകാ�ുവ�,  

��തീധന�ിൻ തുകയും കാറും 

ക�ി�ാ െവ��ുതിര മുഖി�െ�ാ��ം,  

നാണം വരു�ില�േല�ാ 

 
 



ഉേദ�ാഗ�യാണുേപാൽ, െക�ിയാടിയ�ാടി  

ചു�ിയടി തെ�യാെണ�ും 

അവേനതു കാ��വ�ൻ, അവള�െട കാര��ൾ 

അ�െയാ�ും േനാ�രുതേ�ത 

അവള�െട എം.ഏേടം, കിേ�േടം കടലാ�്  

തീയൂതാൻ കുഴലിനു െകാ�ാം 

തറവാ�ിൻ സൽേ�� നിലനിർ�ാൻ േപാരു�  

വിവരമാ കഴുത�ുേ�ാ 

 
 
ഇ��േ�ാളിതുവേരയും, മാ�ിളതൻ േനെര േനാ�ി,  

ഒരു കാര�ം െചാല�ിയതില� 

ഇവിെടയിവൾ, ധനമ��ി, ഇവളി�ം അവനി�ം, 

കുശുകുശു�ാെണല�ാെമല�ാം 

ര�ുേപരുെമേ�ാെടാ�ുരിയാടാെതാ�ി�്, 

വ�ിേയറിെയാരുേപാ�ുേ� 

അതു കാണുംേനരെമെ� േമനിയാെക െപരുെപരു�ു 

കയറിടുെമൻ ത�ുരാൻറേ� 

 
 
�ീഹ പറ� േപാെല, സഭയിൽ തല മൂേടേ�ാൾ,  

സമുദായ നായികയേ�ത 

ദാനമായി െമൗനിയായി നിെ��ിൽ നെ��്,  

ഞാെന�ത െചാല�ിയതാേണ 

ആരു�് െചവിതരുവാൻ, അവള�െട െക�ിേയാേനാ,  

അവെന നീ െകാ�ണം താേയ 

െപെ�ാരു�ി ഒരു പാഠം പഠി�ുവാൻ ത�ശി�  

നീ തെ� ഏകണം കേന� 

 
 
വീ�ീ�് പടിയിറ�ി േപാകാനും വ� താേയ,  

നീെയെ� ഏകമാം തുണ  



അവൾ െപ�താേണലും, എെ� കു�ു ൈപതലിെന. 

ൈക�ിരിേപാൽ കാ�േണ മാേത 

�പാർ�ന�് ഉ�രം നീ നൽകിടും ഹാ നി�യമാ�, 

സ��മാ� ഞാൻ ക�ട�െ� 

സ�ർ��നായ താതൻ പരിശു�റൂഹായും  

പു�ത സഹിതം കാ�ീടേണ  

െ�പാഫ. േഡാ.േമരി�ു�് (1979) 

അടു�ള���കൾ 

 

നീ��ക�യിൽ െപാതി� സ�ട�ൾ�ുേമൽ 

സ��ന�ള�െട ക�ീരി�� െവെ�രി�് 

ചാരമാകു�ു�് ഓേരാ ദിനാ�വും. 

വിറ�ിരി���് �പതീ�യുെട മ�ുപാ�ത�ളിൽ 

തണു�്, നീെയ�ും ഞാെന�ുെമഴുതിയ 

ര�ു െമഴുകുതിരികൾ, ഇരു�് െഞാറിയി� 

ജാലക�ൾ�ി��റം െനടുവീർ��കള�െട കരിേമഘ�ൾ 

ഉറ�െ� തല�ിവീ��ു�ുെ�െ�ാഴും 

ചിലേനര�ളിൽ ക�ിൽ െപാടികയറിയേപാെല 

ക�ീരിെ� പൂഴി�രികൾ കല�ിനിൽ�ും 

ശ�മില�ാെത അവ, പലേ�ാഴും 

അടു�ള അവസാനി�ു�ിട�ായിരി�ും. 

ആരും േകൾ�രുെത�് ഒളി�ി� ശ�േ�ാെട 

ത�ി�ട�് വീഴുക തുഴെയടു�ാൻ മറ�ുേപായ 

േതാണി�ാരെ� േവവലാതിേയാെട ദി�റിയാെത 



തിരയു�ു�്, നാളെ� േതാേള�ിയ ആധിപിടി� മന�് 

പുലർ�േയാെട ഇടേവളയിെലേ�ാെഴാ 

സ��ന�ിൽ കയറി വരു�ു�് ച�ിയിൽ 

ച�ുകിട�ു� മ�ികൾതൻ തുറ� ക��കൾ. 

അശ�തി.െക.ജയരാമൻ (2014-2017) 
 

Acheivements 

NET & JRF 

Dept of Mathematics    

Shahana AR (2007-2012) 

 

  

Dept of Botany    

Sreeshma  P S (2011-2014) 

 

  



Neenu A Santhosh (2004- 2007) 

 

  

Anusree K Dharman (2007-10) 

 

  

Dept of History     

Jibi Jose P (2009-11) 

 

  

Dept of Computer Science    

Tainu Ousey(2008-11) 

 

  

 

 

   



Dept of Microbiology 

Steji Raphel ( 2011-2014) 

GATE Rank -189 

Gate Score(619) 

 

  

 

Dept of Biotechnology 

   

Hima Xavier (2012-15 )  

 

  

 

NET 

Dept of Mathematics    

Krishnapriya C   (2007-2012) 

 

  

 

 

 

 

   



Dept of Commerce 

Greeshma P.B. (2016-18) 

 

  

Femy Moni (2015-17)  

 

 

 

Delma Pulikkottil D. (2015-17)  

 

 

 

SET   

Manita Gabriel    (2008-2013) 

Jyothy P K      ( 2009-2012) 

Aswathy  KG(2008-11) 

Anjumol V T(2008-11) 

 

 



CONGRATULATION 

Dept of Botany 

PhD from Kerala University 

Dr.Anila P Ajayan 

 

. 

 

Thesis Title: Ecological Assessment of 

Museum Lake in 

Thiruvananthapuram, Kerala with 

Special reference to its 

Conservation and Management  

Dept of Economics 

Dr . Sini Thomas  

(2005-2008) 

PhD From Calicut 

University  

 

 

 

 

 

Topic:“Capital formation in Kerala 

Agriculture” 

Dept of Computer Science 

Surya Chand P C 

(2014-17)  

Ist rank  in CUSAT  

MCA Entrance (SC Category) 

 

 

 



Dept of Economics 

Surabhi V .S (2015-17).  

I rank in MA Applied 
Economics 

 

 

Dept of Biotechnology 

Gayathri M (2012-15)  

MG University  

Ist rank in Msc  

Biotechnology 

  

Dept of Biotechnology 

Nimmi Vincent (2012-15)  

Calicut University  

III rank in Msc  

Biotechnology 

  

Placements 

Dept of Microbiology   

Smisha Lawrance 

(2009-2014) 

SI-Fingerprint (Central 
Fingerprint 
Bureau -CFPB) 

NCRB-National Crime 
Records Bureau 
New Delhi. 

 

 

 



BVocMultimedia 
 

  

Amitha Thomas(2014) Designing Dept.   
Aswani.K. K (2014) Color correction Dept.  
Creative Castle, Max Arcade, 11/858/5, Thrissur 

B.Voc Software Development 
 
Syama I.S(2014).The Kerala State Development Corporation for Scheduled Cast & 

Scheduled Tribes Ltd, Thrissur. 
Athira P(2014). M Squared Software and Services Pvt.Ltd. , Techno Park Campus, 

Thiruvananthapuram 
Ragi V.R &Shenna Johnson (2014).M Squared Software and Services Pvt.Ltd. , Techno 

Park Campus, Thiruvananthapuram 
 Nimisha Devassy (2014)Wu-xing Cyber Solutions, Upasika group of companies, 

Sreelakshmi building, Thrissur 
Shari K V (2014). Working @ White ovel, Technologies, TVM 
Nimitha K N(2014) Fab STUDIOZ, Thrissur. 
 
Dept of Computer science 
University assistant, Kerala university 

Abhilasha Prabhakar(2011-13)  

Placed  in TCS (2014-17) 
 

M. Sowparnika, 
Surya Chand P C, 
Stephy Maria P S, 
KeerthyGopinath K, 
Indu K S 

Placed  in UST Global (2014-17) 
Stephy Maria P S 
Fila Jose 

 
 

Dept of Mathematics 

Lecturer in Sahrdaya College of Advanced Studies , Kodakara 

Sreeja Santhoshkumar (2012-17)  

BEd training college Thrissur. 

            ShahanaAR      (2007-2012) 

 



Dept of Botany 

Assisant Professor on contract at Vimala College, Thrissur 

Anjana P A (2011-14) 

Assisant Professor on contract at St. Joseph’s College, Irinjalakkuda 

Reshma K (2012-15)  

Research Assistant at Botany Department, Calicut University.  

Divya  K Venugopal (2011-14) 

HSA at   Lord’s academy, Varandarapilly 

Reeba Rose B P(2012-15) 

LDC, Thaluk Supply Office , Vadakkancherry. 

Ranjini K B (2006-9) 

Assisant Professor on contract at Lilltle Flower College, Guruvayur. 

Whylgreen (2011-14)  

HSA at SSLPS, Koodaranji. 

Neenu Maria Jose (2015-17). 

Vocational  Instructor at GVHSS , Pudukkad. 

Deepa Chandran (2007-10)  

Teacher at Vishwodaya CBSC Public School, Visakhapattananm. 

Aleena P Kuttan(2007-10)  

Research Assistant at Olericulture,KAU 

Anju K C (2011-14)  

HSST at Govt. HSS , Koppam. 

Sabitha V B(2001-2004) 

HSST at St. George HSS, Thozhiyoor 

Libi Thomas(2001-2004) 

HSST, Junior in Botany at VHSS, Kakkat. 

Divya V (2001-04) 

Assisant Professor on contract at St. Mary’s College, Thrissur.  

Aswathy KG (2008-11)  

Aiswarya  Raj (2010-13)  

Neenu A Santhosh (2004-2007)  



           Physical Education Teacher (SST) at GGSUPS Kakkara  
           Aneesha M.P (2009-12) 

 

 
 

 

 

 

Sports Alumina 

Riya T.C(2013-16). Gold medal  in Junior National Power Lifting Championship  
and Strong Woman 

o First place in Calicut Unty.Inter Collegiate Power Lifting 
Championship 

 

 

 

 

 

 Sumi George(2013-16) Ist Place in Senior National Power Lifting 
Championship ( Western Railway). 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted demonstration class on the topic “Solid waste recycling” by Ms. Indira 

Gopinath (1963-64) and visited Thumburmuzhi model constructed at Navani Apartments 

on 15th June 2017. 



 Swathi Krishna C.Nair(2013-16) Ist place in   Senior National Weight 
Lifting Championship ( Central Railway)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnae participated in Marian 

Monsoon fest on 3rd  and 4th 

August, 2017. 

 

 

Conducted a talk on “ Life style diseases and Remedies “ by Dr. E R Rakesh, Lecturer of 
International Sujok association on 12-07-2017. 

 

 



Talk on “Family well being through women health education”  by Dr. Roni 

Ignatius (1985-87) on 22-1-2018 

  

 

 

Principal awarding sash to the “Gem” 2018 

 

 



Crowning ceremony of Gem of St. Mary’s (Sadiya Bathul of II MSc  Psychology) 

by Alumnae secetary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants of Gem of ST. Mary’s  contest along with alumnae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

EYE Camp 

at 

St. Therasas L P 

School, 

Kanimangalam 



From the Heart of Alumnae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Mary’s College 
College Road, Thrissur – 680 020 

2018 


