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Dear Elder Marians! 

When you eat your own food it is ‘Prakrithi’ (denotes natural attitude), when you 

grab somebody else’s food it is ‘Dushkrithi’ (denotes evil nature) and when you share 

your food it is ‘Samskrithi’ (denotes culture). I came across these words from a speech by 

our honourable vice president Sri.Venkayya Naidu.  I have been seeking for a proper 

definition for culture and when I heard this I realized this is the most accurate one. 

Though we claim to be part of centuries old culture, its real essence seems to be 

missing in our society. 

Instead of blaming somebody else, lets try to see what we, the Elder Marians (the 

Alumnae Association of St.Mary’s College) are trying to do in our own college to 

develop the attitude of philanthropy.  I would like to share a few of my experiences as an 

Executive Member of the Association.  The happiest part is that the committee meets 

almost every month during the academic year. 

We have a master plan and thanks to the Principal, Vice Principal, Staff Members 

and Students for it is implemented without any hesitation.  At the end of the year we have 

a review meeting and necessary changes are made.  It is worth mentioning that the Elder 

Marians are given the opportunity to become a part of the events.   I was delighted that I 

could take part in some of these endeavors and I really enjoy every bit of it. 

I would like to cite just two examples – one is an interactive session with 

Smt.Bindu Vincent.  She narrated how, many ordinary home makers were totally 

transformed to economically, socially and psychologically better being.  This was quite 

obvious from the life stories she related. 

Another experience is where we conducted an eye camp at the Government L P 

School, Pattikkad with the help of the Malabar Eye Hospital in collaboration with under 

the Microbiology and Botany departments.  Free consultation was given by Dr.Ambili 

(MBBS, DO and Assistants).  

All of us are aware of the many escalating atrocities all around.  I believe it is high 

time we started highlighting the positive efforts taken by people of good will.  Let’s be 

more optimistic and concentrate on what is done and can be done.  Life is threatened 

from the time of conception and it continues all through. 

My request to all the alumnae is to save the date 26th January of every year to be 

with your Alma mater.  Come, share your joys and sorrows because the simple principle 



is, joy shared is doubled and sorrow shared is halved.  The gathering is from 10 am.  It 

ends with a lunch bringing back to our memory all the nostalgic feelings of our college 

days. 

There are many more activities taking place under the auspices of the Elder 

Marians.  You can read about it in the report.  I just mentioned a few so that you can 

come back, relax and be a part of these events as a grandmother, mother or a sister.  We 

look forward for your innovative ideas too. 

Let me take this opportunity to mention about two eminent personalities who 

religiously make it a point to be present at every alumnae gathering.  One is Mrs.Annama 

Baby John (W/o Late Mr.Baby, former Revenue Minister and mother of Mr.Shibu Baby 

John, former Labour Minister).  She lives in Kollam.  But she comes to Ernakulam on 

25th itself to attend the meeting the following day.  Another is Mrs.Vijayalakshmi who 

was a former student and teacher of our college.  She also comes from Ernakulam.  She 

has many reveries in her collection and she always cherishes the gift she gets with a deep 

gratitude. 

There are many others who take great efforts to make our annual gathering a 

success.  These two are examples. 

I would also like to mention another very effective project of Elder Marians.  It 

was a cancer detection camp by Cancare society from Ernakulum.  Many women 

participated for diagnosing their state of health. 

I really enjoyed being a part of most of the activities conducted this year.  This 

year we also had the great opportunity of watching the spectacular convocation ceremony 

conducted by the college after break of a few years.  Every part of the function was well 

organized and solemn. 

I am grateful to everyone who have been a part of the ‘reverie’ we read today. 

As true Marians let us walk following the footsteps of Mother Mary, who is an 

embodiment of love, patience, care and courage.         

 

Ms. Mary Hemalatha K.R (1975-77) 

Editor 

 

 



  

Principal’s Note 

 

Dear friends, 

Coming home is always a happy moment in everyone’s life. St. Mary’s a 

grand old lady of 73 is glad to meet her daughters and granddaughters 

together every year on January 26th.This get together makes us more 

enthusiastic energetic and feels young in mind. When we remember and 

share the memorable events of our college life, we spend in St. Mary’sit 

will give a feeling of nostalgia to us. Our dear St. Marians, you are 

always a St. Marian, daughters of our beloved Mother Mary. Wherever 

you go andwhatever you do, there will be and must be a touch ofour 

Mother’s hand with us. 

 There are many students came out of the portals of St. Mary’s who 

scale heights and bring laurels to this institution and our motherland. 

This year after a few years of gap, God almighty allow us to have our 

solemn graduation ceremony on 7th Jan 2019. 

  We have experienced a lot of incidents, new tastes in life during 

the last year. We witnessed the biggest flood in the history of Kerala. 

Water raised in such a way that all walls between us disappeared.  All 

were brothers and sisters, and it is because of this humanity we won 

over the devastating effects of flood. 

 Today as our institution is marching forward we work together to 

to have faith and humanity as our biggest tools, through which we 

spread the fragrance of love care and justice in the society. 

 Wishing you all a great time ahead 
         Yours in Jesus, 

         Sr. Dr. Magie Jose 

         Principal 

 
 
 

Principal Sr. Dr. Magie Jose 

addressing the alumnae gathering 



 

  



അന്നക്കുട്ടിയുടെ ആത്മഗതം 
(സദാചാരവിരുദ്ധമല്ല!) 

 
‘കേരളമ ൊരു ഭ്രൊന്തൊലയം’ എന്ന സ്വൊ ി വികവേൊനന്ദൻ കേരളമെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് 

തിരുകെണ്ടിവരും. ‘കേരളമ ൊരു പീഢനൊലയം’ എന്നു വിളിച്ചൊൽ തരകക്കടിലല എന്നൊണ് 

അന്നക്കുട്ടിയുമട പക്ഷം. 

 

‘ആണുങ്ങൾ ക ൊലികതടി നടക്കുന്നതികനക്കൊളു ധിേം കഭ്പ ിക്കുവൊനും പീഢിപ്പിക്കുവൊനും 

വലല മപണ്ണുങ്ങളുകണ്ടൊ എന്നു കതടി നടക്കുന്ന േൊല ൊണിത്!’ എന്നൊൽ മപൺ ഹതിേളും 

ഒട്ടും ക ൊശ ലലൊകട്ടൊ ഇന്നമെ നൂറ്റൊണ്ടിൽ. ആണുങ്ങകളക്കൊളും  ുേളിലൊയിട്ടൊണ് 

മപണ്ണുങ്ങളുമട നടപ്പ്. േൂവൊനും, തലലുണ്ടൊക്കൊനും, വൊയകനൊക്കൊനും, േ ന്റടിക്കൊനും ഒട്ടും 

പുറേിലലല മന്റ സ്ൊകറ ഞങ്ങൾ എന്നൊണികപ്പൊഴമെ മപണ്ണുങ്ങളുമട നിലപൊട്. തിരുവൊയക്ക് 

എതിർവൊ പറഞ്ഞികലലൽ ഒരു ഉറക്കം േിട്ടുേിലല അവർക്ക്;  ൊഭ്തവു ലല എന്തിനു 

ആണുങ്ങൾക്കു ൊഭ്തം എലലൊം, മപണ്ണുങ്ങൾമക്കന്തൊ പറ്റൂകലേ ഒന്നും എന്ന 

ചിന്തയുള്ളവരൊകണൽ ഒന്നും ൈ ഭ്ട മചയതു കനൊക്കൊമത വിടൂലൊ.................. 

 

എന്നൊൽ ചിലർക്ക് മപമണ്ണന്ന വർഗ്ഗെിമന േണ്ടൊ തുടങ്ങും വൊയില് േപ്പകലൊടിക്കൊൻ 

പൊേെിന് മവള്ളം. ഒരു ൊതിരി ഭ്പക ഹകരൊഗിേൾക്ക്  ധുരം േൊണുന്നതുകപൊമല. സ്തഭ്തീേൾ 

 ൊനേ ൊയി വസ്തഭ്തം ധരിക്കിലല എന്നൊണ് അവരുമട ആകരൊപണം. എന്നൊൽ ഇനി 

എലലൊവമരയും േണ്ണു ൊഭ്തം േൊണിച്ചു പർദ്ദ ഇട്ടു നടന്നൊലും ഒരു േൊരേവു ിലല.  നുഷ്േരകലല! 

മചന്നൊയക്കൾ  ൊനിറച്ചി േിട്ടിയൊൽ വിടുക ൊ? എഭ്ത അടക്കമ ൊതുക്കകെൊമട നടന്നൊലും 

പിന്നൊകല േൊണും. മപണ്ണുങ്ങളുമട തുണിയുമട അളമവടുക്ക് അതൊണ് എലലൊഭ്പശ്നെിനും 

േൊരണം. അവർ സ്ലീവ് ല മലസാണൊണ് ധരിക്കുന്നത്, മലഗ്ഗിൻസ്ൊണ് ഉപകയൊഗിക്കുന്നത്, ൈ ടറ്റ് 

 ീൻസ്ും ടീഷ്ർട്ടും ഇടുന്നു, ക ൊഡിഫിറ്റ് ആയ ചുരിദൊറൊണ്.....ഇങ്ങമനമയൊമക്കയൊയൊൽ 

ഏമതൊരൊൾക്കും ഭ്പകലൊരനം ഉണ്ടൊവൊതിരിക്കുക ൊ കചട്ടെികയ! പറഞ്ഞതിൽ േൊമ്പുമണ്ടന്നൊണ് 

അവർ വൊദിക്കുന്നത്.  േൊൻ ൊർ പകഭ്തൊം, ചൊനലുേളും േൊണുന്നികലലയൊകവൊ? 6  ൊസ്ംഭ്പൊയം 

തിേയൊെ േുഞ്ഞികനയും 60 േഴിഞ്ഞ വലലയമ്മകയയും ‘ഭ്ഡസ്തകേൊഡ്’ പഠിപ്പിക്കുക ൊ ആകവൊ? 

േമയൊന്ന് േുറഞ്ഞൊലും േൊ ഭ്പൊന്തിന് േുറവിലലൊെ കഗൊവിന്ദച്ചൊ ി ൊരുമടയിടയിൽ ഒരല്പം 

തകന്റടം േൊണിക്കുന്ന സ്തഭ്തീേൾ അഴിഞ്ഞൊട്ടക്കൊരൊയി േൊണുന്നവമന്റ േണ്ണിമല  ഞ്ഞക്കണ്ണട 

 ൊറ്റൊൻ വലല ഒറ്റ ൂലിയുകണ്ടൊ മന്റ ൈ ദവക ! 

 

േൊളമപമറ്റന്ന് കേൾക്കുകമ്പൊകഴക്കും േയമറടുക്കുന്ന ശീല ൊണ് ചിലർക്ക്!  നസാണിൽ വലേ 

‘ഇൻസ്തമപക്ടർ  ലറൊം’ എന്നൊണ് വിചൊരം. നിയ െൊൽ കപൊലിസ്ത അമലലങ്കിലും ചിലർ 

കഡൊക്ടർ ൊമരകപൊമല, CID  ൊമരകപൊമല ഒരു കേസ്ിൽ ൊഭ്തം സ്തമപഷ്ലിസ്റ്റൊണ്. അവമര 

വിളിക്കുന്ന കപരൊണ് സ്ദൊചൊര കപൊലീസ്ത. എവികടയും സ്തഭ്തീയും പുരുഷ്നും ഒന്നു 



േണ്ടു ിണ്ടിയൊൽ അതു കേസ്ൊക്കും. അങ്ങമന ആകണൽ ശരിക്കുള്ള കപൊലീസ്ിമന്റ േഞ്ഞിേുടി 

 ുട്ടും. 

 

അലല ഇപ്പറയുന്ന മചക്കന്മൊരുമട കേൊലക ൊ? പണ്ടമെകപൊമലയലല. മപണ്ണുങ്ങമള 

േടെിമവട്ടിക്കുന്ന കവഷ്ങ്ങളൊണ് ആൺപികള്ളരുകടത്.  ുണ്ടു ടക്കിേുെിയൊൽ അടിവസ്തഭ്തം 

േൊണുന്ന തരെിൽ ആമരമയങ്കിലും േണ്ടൊൽ അയൊൾ ഗുണ്ടകയൊ മേൊള്ളരിതൊെവകനൊ 

ആമണന്നൊണു  ുൻവിചൊരം. പയൻസ്ത മപണ്ണുങ്ങമള േുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ധരിക്കുന്നത് 

കലൊമവയസ്റ്റൊണ്  ീൻസ്ും പൊന്റ്സ്ും.  ഇകപ്പൊൾ ഊരിവീണുകപൊേൊവുന്ന തരെിൽ നിൽക്കുന്ന 

 ീൻസ്ിനു ുേളിൽ സ്വൊതഭ്ന്തേം ഭ്പഖ്േൊപിച്ചുമേൊണ്ട് അടിവസ്തഭ്തം ചിരിച്ചുനിൽക്കുന്നു. 

ഭ്പൊയെികലമറയൊമണങ്കിലും  ൂമക്കൊലിപ്പുതീരൊെ പയൻസ്ൊമണകന്ന കതൊന്നൂ. മപണ്ണുങ്ങൾ 

കദഹം  റയക്കുന്നിമലലന്നു പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളും ക ൊഡി േൊണിച്ചു നടക്കുവൊണ്. ആടിമന്റ 

തൊടിയും, ഭ്ടൊക്ടർ ഓടിച്ചതുകപൊലുള്ള മഹയർേട്ടും, േൊതിൽ ഒകന്നൊ രകണ്ടൊ േമ്മലും 

േഴുെിൽ േുരിശും േഠൊരയും തൂങ്ങുന്ന ചങ്ങലേളും േയിൽ  ഹുവർണ  ൊൻഡുേളും 

 ഹുരസ്ം. പുരുഷ്മന്റ മപൌരുഷ്ം കേൊഞ്ഞൊട്ടയൊേുേയൊകണൊ? 

 

ഓണെിനിടയിമല പൂട്ടുേച്ചവടംകപൊമല പീഢനെിനിടയിമല സ്വവർഗ്ഗകഭ്പ ം. ഒന്നിനും 

ഒരുക്ഷൊ വു ിലല നമ്മുമട നൊട്ടിൽ. ഇന്നൊമളൊരു േൊരണവര് ഉറമക്കമയൊരു ആത്മഗതം 

പറയണതു കേട്ടു. പണ്ടൊമണങ്കിൽ േുടും െിൽ കേറ്റൊവുന്ന ഒരുെിമയ ക ൊൻ ൈ േപിടിച്ചു 

മേൊണ്ടുവരകണ എന്ന ഭ്പൊർത്ഥനയൊയിരുന്നു. ഇമപ്പൊ അവൻ മേട്ടുന്നത് ഒരു 

മപണ്ണിമനയൊവകണ എന്നൊയിെുടങ്ങി! േൊലം കപൊയ കപൊകക്ക...... 

 

SMIJI MOL K J 
 (2016-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



തീർത്ഥാെനം 

വരണ്ട നീർച്ചൊലുേൾ കതടി 

യൊഭ്ത മചയുേയൊമണൻ ആത്മൊവ് ല 

േനിവിമന്റ തൂവൽസ്തപർശവും ക ൊഹിച്ചു 

ദൂമര  മറ്റൊരു കലൊേെിൻ  ൂേതയികലക്ക് 

േെിമയരിഞ്ഞ ചിതൊരസ്ത െിൻ ഗന്ധക ൊമട 

ആയിരം ആത്മൊക്കളുമട പുണേതീർത്ഥവു ൊയി 

ചുറ്റി നടക്കുേയൊണു ഞൊൻ സ്ത ൃതിതൻ ശവപറമ്പിലൂമട 

എന്നുമട േയിമല രൊണ്ഡമേട്ടിൽ 

േെിയിട്ടും എരിയൊെ അസ്ഥിേളുണ്ട് 

േൊക്കേൾകപൊലും മേൊെൊെ  ലികചൊറുണ്ട് 

േവിേൾപൊടി ഉണർെിയ രൂതേൊലസ്ത രണേളുണ്ട് 

േലൊകേരളെിൻ സ്ൊക്ഷിയൊം മപൊട്ടിയ ചിലങ്കയുണ്ട്. 

പിമന്നകയൊ ഒരു േുടെിൽ ഒരിറ്റു ദൊഹ ല ുണ്ട് 

ഇമതലലൊം മേൊണ്ടുയൊഭ്തയൊവുേയൊണു 

നിള ഓർമ്മയൊേും രൊവിയുഗെികലക്ക് 

മഭ്പൌഢതയുമട പഴയേൊലമെ സ്ത രിച്ചു 

 രുക്കൊടുേൾ നിറഞ്ഞ ഇടവഴിേളിലൂമട 

ഇളം േൊകറ്റൽക്കുന്ന കേൊ ൊളിേളുമട നടുവിലൂമട 

മരൌഭ്ദതയുമട  ുഖ്ം ൂടി ദൂമരമയറിഞ്ഞ 

സ്ഹതൊപെിൻ അറച്ച കനൊട്ടങ്ങമള തട്ടി ൊറ്റി 

മവള്ള പുതച്ച പുതുയുഗസ്ന്തതിേൾക്കു 

നിണമ ൊഴുേുന്ന നീർച്ചൊലുേൾ  ൊക്കിയൊക്കി 

നിള യൊഭ്തൊമ ൊഴികയൊതുന്നു.                                          റിജി ടെ .സ്എ  

( 9002-9009 ) 

 

 



“LEELAVATI’S DAUGHTERS”: PAST, PRESENT AND FUTURE 

 

It is apt to start the discussion about Indian women in science, with “Leelavati’, 

the daughter of twelfth century mathematician Bhaskaracharya, who herself was an 

excellent mathematician. Bhaskaracharya’s famous book on algebra, ‘Leelavati’ was 

actually written to teach her mathematics. The spirit of learning that Leelavati had 

showed hundreds of years ago, despite the social conditions then, makes her a symbol of 

the tradition of women's education in India. Her innumerable descendants; the women 

scientists of India are privileged to be named as “Leelavati’s daughters”.1 

Today India is growing faster in the field of science and technology and gaining 

the potential to compete with the technology giants like U.S, Germany, Japan etc. But is 

there a proportional increase in the representation of women in science? The answer is 

“NO”. But we cannot ignore the fact that the conditions are much better than the past, 

even though it is improving on a slow pace. A journey through the time-scale will help us 

to get a clear view about the past, present and future of our women scientists. 

 

Vedic India had witnessed the “golden era” of women. There was no 

discrimination of sex in the field of studies. Panini and Pathanjali had referred about the 

admission of female students to Vedic schools. There were ‘chhatri’ (lady students) and 

‘upadhyayi’ (lady teachers). Girls were given lessons in veda, upanishad, grammar, logic 

and astrology. Gargi and Maitreyi were two renowned experts in Brahmavidya, the 

highest knowledge. On the contrary, medieval India was the ‘dark age’ for women. 

Invasion of foreigners and influence of their culture are considered to be the possible 

cause. During this period, girls -especially in the Hindu society - were not given formal 

education, except lessons in household chores. But in Christian, Jain and Buddhist 

communities, the situations were much more lenient. Women in these communities had 

comparatively easy access to education. The status of women in south India was better 

than that in north India. According to famous historian Ibn Batuta, there were 13 schools 



for girls in Honavar, Karnataka2. In the colonial period, women empowerment was one of 

the major aims of the social reformers through out India (Mahatma Gandhi, Swamy 

Vivekanandan, Raja Rammohan Roy, Ishwarachandra Vidyasagar, Subramanya Bharathi, 

Vijayalakshmi Pandit and Sarojini Naidu, to name a few). Women from the higher strata 

of the society could take advantage of the girls’ schools and women’s colleges 

established by the British government. Even then, getting admission into the science 

disciplines was tough3.  

 

Post independence period showed a promising, but slow increase in the number of 

women entering into the field of science. India has produced some outstanding women 

scientists. Some of the pioneers are4: 

 

 Dr. Anandhibhai Joshi (1865- 1887): First lady to complete medical education in 

USA and the first Hindu woman to get a medical degree. 

 Dr. Asima Chatterjee (1917- 2006): First woman D.Sc., Recipient of Padma 

Bhushan award, S. S. Bhatnagar award, C. V. Raman award, P. C. Ray award. 

Worked on natural products with special reference to the medicinal chemistry. 

 Dr. E. K. Janaki Ammal (1897- 1984): D.Sc., Winner of Padmashri award. 

Founder fellow of Indian Academy of Sciences. Renowned botanist and plant 

cytologist. Made significant contribution to genetics, evolution, phytogoegraphy 

and ethnobotany. 

 Dr. B. Vijayalakshmi (1952- 1985): Did studies on relativistic wave equations and 

their proportions. She had 11 international publications when she expired at the 

age of 33 due to cancer. 

 Dr. Anna Mani (1918- 2001): FASc, FNA. The only woman scientist to work with 

C.V. Raman. Well known for her work in atmospheric physics and 

instrumentation. She became the Deputy Director General of Observatories in 

Delhi. 



 Dr. Kamal Ranadive (1917- 2001): received Padmabhushan award. Founder of 

Indian Women Scientist Association (IWSA). Established the first tissue culture 

laboratory in India. 

 Dr. Tessy Thomas (1963- ): Joined DRDO at 1985. Expert on solid system 

propellants. Head of the Agni- III missile project. 

 

Prof. Manju Sharma, Prof. Indira Nath, Prof. Kasturi Dutta, Prof. Archana 

Sharma, Prof. Sipra Guha Mukharjee, Dr. Sneh Bhargava, Dr. Rohini Godbole, Dr. Rama 

Govindarajan, Dr Hema Ramachandran, Dr. Anuradha Lohia, Dr. Chandrima Shaha, Dr. 

Mitali Mukharjee and the list goes on. Women academicians have also given significant 

contributions to science. Our Alma Mater itself has got excellent examples. India has also 

seen successful women entrepreneurs like Dr. Kiran Mazumdar Shaw, BIOCON.  

 

Now, what is the current scenario of Indian women in science? Surveys show that the 

number of women scientists is marginal (women constitute only 18%) and also they form 

a minor proportion of all Indian working women.5 This situation is not much different 

from the global scenario. If we take the case of ‘Nobel prize’, the most prestigious award 

in science, only 16 women scientists have got the award till date and unfortunately there 

are no Indians6. When we had Sir J. C. Bose, Sir C. V. Raman, Srinivasa Ramanujam, 

M.S. Swaminathan and APJ Abdul Kalam as Idols of Indian science, there was not a 

single woman scientist to be added to that list! But the situation was not the same in the 

field of art, literature, politics and social reformation, where there was comparatively 

more female representation. 

 

So, it is sure that there exists a glass ceiling, which restricts the growth of the Indian 

women in Science. What may be the possible hindrance? An interesting article by Dr. 

Vineeta Bal7 states that, despite the increase in the number of women scientists, gender-

based disadvantages in a patriarchal culture continue to be the order of the day. Despite 

their education and class advantages, prevalent patriarchal notions affect the work and 



career of women scientists, since a woman is looked at primarily in the family context as 

daughter, wife or mother. An interesting observation of Dr Bal is that, women constitute 

a third of all doctoral degree holders over the past decade, the expectation would be that 

women would also constitute about a third of all junior faculty members in national 

laboratories and universities where academic biology research is carried out. But in 

reality, the decisions about child bearing and child rearing inevitably affect women far 

more severely than men in conventional households with patriarchal cultures. It is quite 

plausible that women’s ambitions to pursue careers take a back seat at this point, with 

women taking short or long breaks to attend to the ‘family’s needs’. In subsequent years 

this would translate into having poorer professional achievements than men of the same 

age and basic qualification. So, when it comes to finding a permanent job after finishing 

post-doctoral training, fewer women scientists may try, and fewer may be able to 

compete successfully with men for the same post. Factors like, longer working hours 

beyond 9- 5 routine and, 6- 8 years of research experience as the minimum requisite to 

get a permanent career, cannot be excluded in this context. Statistics reveal that women 

scientists are sidelined by male-centric selection committees for awards and for 

appointments to research and development (R&D) positions in government-funded 

organizations. In India, women head only two of the 60 autonomous institutions under the 

ministry.8 According to Dr. Bal, those women who find it difficult to provide better 

living conditions for their families, while pursuing their field of interest, will lose out in 

the pursuit of their profession in the early phases. Even for those who cross this hurdle 

successfully, the profession can make them invisible – not rising far enough to step into 

leadership roles, and not getting recognition.7  

 

What all can be done to improve this situation of Indian women scientists and what all 

are being done at present? It is glad to know that Indian government, government- funded 

organizations and top Indian research institutes are taking initiatives for the betterment of 

the situation. Department of Science and Technology, Indian Academy of Sciences, 



Indian Women Scientist Association, Indian Institute of Technology and various Indian 

Universities are organizing seminars and conferences on women empowerment in 

science. Many productive suggestions have been derived from these conferences. 

Relaxation of age limit for women candidates, longer paternity leave and flexible 

maternity leave, provision of crèches, flexible working hours for women with small 

children, gender audits in R&D institutions to ensure equal opportunities for qualified 

women, inclusion of women members in selection, promotion and grant-awarding 

committees, are some of them7,8 DST has launched a Women Scientists Scholarship 

Scheme (WOS) to enable women scientists (30– 50 years) to continue after a break in 

career.9  Exclusive awards to women scientists like, Women Bioscientist awards, L’ 

Oreal- UNESCO for women in Science award, FEBS/ EMBO Women in Science award 

etc are surely an encouragement for them to reach heights. Government has introduced 

various schemes for women empowerment in women’s Universities like Sri Padmavathi 

Mahila Visvavidyalaya, Mother Teresa Women’s University, Bijapur Women’s 

University etc.10  

The society can be made more aware about the scientific research, through media. 

This will definitely help to increase the female participation in science. Biographies and 

achievements of famous Indian women scientists can be included in the curriculum even 

form the school level, in order to inspire young girls to enter into the field of science. All 

these initiatives aim towards a competitive, yet cooperative, gender-inclusive, 

knowledge- based society. We may hope that these targets will be achieved in the recent 

future. Let us wait for that new dawn, when both men and women will join hands 

together to make our nation “The Best” in Science and Technology. 

"The best thermometer to the progress of a nation is its treatment of its women. There 

is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved." 

                                                                                                    -Swami Vivekananda 
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തൂല്ിെ 

 

ഒറ്റയക്കൊയ തൂലിേയൊയിരുന്നു എന്നും എമന്റ സ്ുഹൃെ്.... 

തൂലിേയിമല അക്ഷരങ്ങകളൊട് േിന്നൊരം മചൊലലിയൊയിരുന്നു 

എമന്റ ദിനങ്ങളുമട തുടക്കവും ഒടുക്കവും.... 

ഇടയക്കിമട നീർക ഘങ്ങൾ  ിഴിേമള  റയക്കുകമ്പൊൾ... 

തുലിേയിൽ അക്ഷരങ്ങളും അേലം പൊലിച്ചിരുന്നു....... 

അമന്നൊമക്ക ഉള്ളുപിടയുന്ന കവദനയിലും അറിയൊമത 

ഞൊൻ എമന്റ തൂലിേമയ ഭ്പണയിച്ചു തുടങ്ങി... 

തൂലിേകയൊട് പറയൊമത ഞൊൻ പറഞ്ഞമതൊമക്കയും 

എമന്റ ഭ്പണയ ൊയിരുന്നു....... 

അകപ്പൊഴും അക്ഷരങ്ങൾ വിരിയിച്ച എകന്നക്കൊൾ 

തൂലിേയക്ക് ഭ്പിയം നിറ ിലലൊെ ആ മവള്ളക്കടലൊസ്ികനൊടൊയിരുന്നു.... 

എന്നിട്ടും ഞൊൻ ഭ്പണയിച്ചു; 

ഒന്നിനു ലലൊമത ഇന്നും ഞൊനൊതൂലിേമയ ഭ്പണയിക്കുന്നു... 

  



അക്ഷരങ്ങൾ 

 

ആഭ്ഗഹിക്കുന്ന കപൊമല ആടിെീർക്കൊൻ 

േഴിയൊമത കപൊേുന്ന ഒന്നൊണ്  ീവിതം.... 

ക ൊഹിച്ച പലതും ൈ േയേലെിൽ നഷ്ട ൊവുന്നത് 

നിസാണംഗതകയൊമട കനൊക്കിനിൽകക്കണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ... 

അത് ഒരു കവദനയൊണ്.... 

 നസ്ിമന  ുറിമപ്പടുെുന്ന കവദന.......... 

 ന്ധങ്ങൾ  ന്ധനങ്ങളൊവുകമ്പൊൾ 

പലരും മ ൌനമെ േൂട്ടുപിടിക്കും 

ചിലർ വൊക്കുേളിൽ വൊചൊല ൊവും.... 

കക്ഷൊപെൊൽ പുറന്തള്ളുന്ന വൊക്കുേൾക്ക് 

 മറ്റൊരു ഹൃദയം േീറി ുറിക്കൊൻ ശക്തിയുമണ്ടന്ന് 

പലരും അറിയൊമത കപൊവുന്നു.... 

 റ്റുചിലർ മ ൌനംമേൊണ്ട് പടമവട്ടുന്നു... 

രണ്ടൊയൊലും കവദനയൊണ്... 

ചില അക്ഷരങ്ങളിലും വൊക്കുേകളക്കൊൾ തീഭ്വത ഒളിഞ്ഞിരിക്കും... 

ആ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നയൊളുമട 

 നസാണിൽ നിന്നും പിറവിമയടുക്കുന്നതൊവൊം... അമലലങ്കിൽ 

അയൊളുമട േണ്ണുേളിൽ എവിമടകന്നൊ പതിഞ്ഞതൊവൊം... 

എഴുതിെീർക്കുകമ്പൊൾ ചിലകപ്പൊൾ  നസാണിൽ ഉടമലടുക്കുന്ന 

സ്ങ്കട ൊവൊം അക്ഷരങ്ങളൊയി പുസ്തതേെൊളുേളിൽ പിറന്നുവീഴുന്നത്... 

ചിലകപ്പൊൾ നടക്കൊെ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുെിലൂമട സ്വന്ത ൊക്കുന്നതൊവൊം.... 

ചിലർക്ക് അക്ഷരം ഒരു ലഹരിയൊണ്.... 

ഏേൊന്ത ൊയയൊഭ്തമയക്കൊൾ ലഹരി..... 

തനിച്ചൊക്കൊൻ ആരു ിലല എന്ന് ഉറപ്പു നൽേുന്ന ലഹരി.. 

ഏേൊന്തതയുമട ഒറ്റമപ്പടലിമന്റ ചങ്ങൊതി അതൊണ് അക്ഷരങ്ങൾ... 

എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭ്പിയ ുള്ളതും അക്ഷരങ്ങൾ തമന്ന... 



െവിയത്തീ 

 

നീർ ൊതളെിൻ ചുവട്ടിൽ 

അല്പകനരം ഇരിക്കണം... 

നീയറിഞ്ഞ സ്ുഗന്ധങ്ങൾ, 

നിമന്നെഴുേിയ േൊറ്റിലൂടറിയണം... 

നിമന്റ  നസാണ് സ്ഞ്ചരിച്ച വഴിേളിലൂമട 

നിമന്നയൊവൊഹിച്ച നീയൊയ നടക്കണം.... 

നിമന്റ ചലനങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച  നസാണുേമള 

അസ്ൂയകയൊമടൊന്ന് േൂമടേൂട്ടണം... 

 ൊഭ്ന്തിേ വിരൽസ്തപർശെൊൽ 

ആരൊധേ വൃന്ദമെ,  വലിക്കും 

മസ്ൌന്ദരേെിനടി േളൊക്കിയ 

നിമന്റ ക ൊഹിപ്പിക്കും വരിേൾ 

പലവുരു വൊയിച്ച് നിർവൃതിയടയണം.. 

നീമയന്ന സ് ുഭ്ദമെ കതടിമയെിയ 

നീരുറവേളിൽ നീ േമണ്ടെിയ 

ഭ്പണയം, നിന്നൊവിഷ്ക്ക്കൊരങ്ങളിൽ 

നിറഞ്ഞുനിന്ന് നൃെ ൊടിയകപ്പൊൾ 

ഒരുകവള നൊണിച്ചുകപൊയിരുന്നു നീയും.... 

നൊണെൊൽ വിരിഞ്ഞ നുണക്കുഴിേളിൽ 

ഞൊൻ േൊണുന്നത് േുങ്കു കച്ചൊപ്പൊൽ 

അങ്കിത ൊയ ഭ്പണയ ുഭ്ദേളൊണ്........ 

നിർരയ ൊയ നിമന്റ  നസാണിൽ 

 

എത്തീ 

ൈ ദവം സ്തഭ്തീമയ സ്ൃഷ്ടിച്ചകപ്പൊൾ  ൊലൊഖ് ൈ ദവകെൊട് കചൊദിച്ചു. 

“എന്തിനൊണ് ഇഭ്തയും സ് യമ ടുെു അവമള സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നത്?” 

നിഷ്ക്േളങ്കത േുടികയറിയകപ്പൊൾ 

േൂമടപ്പൊർെ വരിേളിൽ 

േൊ വും ക ൊഹവും അരിലൊഷ്വും 

കചർെ് ചൊലിച്ച നിറക്കൂട്ടൊൽ 

 ീവൻ പേരൊൻ നിനക്കു  ൊഭ്തക  

േഴിഞ്ഞതുള്ളൂ... ഭ്പിയ േവിയഭ്തീ............ 

നിമന്ന ഭ്പണയിച്ച  നസാണുേളിൽ 

ഒരു തുലൊ ഴയൊയ മപയതിറങ്ങുന്നു നീ, 

നിന്നൊലൊകലഖ്നം മചയമപ്പട്ട 

നിരുപ  സ്ുന്ദര വരിേളൊൽ..! 

ഒടുവിമലൊരു പർദ്ദക്കുള്ളിൽ 

നിമന്റ മസ്ൌന്ദരേമ ൊളിപ്പിക്കൊൻ 

നീ േൊട്ടിയ തിടുക്കക ൊ... തകന്റടക ൊ 

നിന്നിമല ചങ്ങലക്കിട്ട മപണ്ണിമന്റ 

നീയൊഭ്ഗഹിച്ച ക ൊചന ൊയ... 

അടികച്ചൽപ്പിക്കമപ്പടുന്ന 

ആചൊരങ്ങകളൊട് നീ ഭ്പഖ്േൊപിച്ച 

യുദ്ധ ൊയ േൊണുന്നു ഞൊൻ...! 

ഭ്രൊന്ത ൊയ ആകവശ ൊയ നിമന്ന 

 നസാണിൽ സ്ൂക്ഷിക്കൊതിരിക്കൊൻ 

േഴിയിമലലൊരൊൾക്കും, 

ഒരിക്കമലങ്കിലും നിമന്ന 

വൊയിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമണ്ടങ്കിൽ....!!! 

 



ൈ ദവം പറഞ്ഞു. “അവൾ വളമര ഭ്പകതേേത ഉള്ളവളൊണ്”, “ഏമതൊരു അവസ്ഥയും 

ൈ േേൊരേം മചയൊൻ േഴിയണം. ഒരുപൊട് േുട്ടിേമള ഒകര സ് യം മേട്ടിപ്പിടിക്കൊൻ 

േഴിയണം. േൊലിമല  ുറിവ് ല  ുതൽ ഹൃദയെിമന്റ  ുറിവ് ല വമര  ൊറ്റൊൻ 

േഴിയണം. അസ്ുഖ്ം വരുകമ്പൊൾ സ്വയം  രുന്ന് േമണ്ടെണം. 18  ണിക്കൂർ വമര 

എന്നും ക ൊലി മചയൊനൊേണം.” 

 ൊലൊഖ്യക്ക് വിശവൊസ് ൊയിലല..”ഇമതലലൊം രണ്ടു ൈ േമേൊണ്ട് എങ്ങമന േഴിയും.. 

അസ്ംരവേം,”  ൊലൊഖ് സ്തഭ്തീമയ മതൊട്ടുകനൊക്കി...... 

“ൈ ദവക .. പമക്ഷ ഇവളുമട ശരീരം  ൃദുലം ആണകലലൊ”.... 

“അവൾ  ൃദുല ൊണ്, പമക്ഷ പുരുഷ്മനക്കൊളും കവദന തൊങ്ങൊൻ അവളുമട 

ശരീരെിനൊേും”.... 

 ൊലൊഖ് അവളുമട േവിളിൽ മതൊട്ടു....”ൈ ദവക  ഇവിമടനിന്നു മവള്ളം വരുന്നു”.... 

ൈ ദവം പറഞ്ഞു “അത് േണ്ണീരൊണ്, അവളുമട സ്തകനഹവും, ഏേൊന്തതയും, 

കവദനേളും, ആേുലതേളും, സ്കന്തൊഷ്വും ഭ്പേടിപ്പിക്കൊനുള്ള  ൊർഗ്ഗ ൊണ്.” 

 ൊലൊഖ്യക്ക് സ്കന്തൊഷ് ൊയി, “അവളുമട േഴിവ് ല അപൊര ൊണകലല”. 

“അകത, അവൾക്ക് വലിയ ഭ്പശ്നങ്ങൾ കനരിടൊൻ േഴിവുണ്ട്.” 

“തമന്റ ശരീരെിന് തൊങ്ങൊവുന്നതികനക്കൊൾ അധിേം കവദന തൊങ്ങി ഭ്പസ്വിക്കൊൻ 

അവൾക്കൊേും” 

“അവൾക്ക് സ്കന്തൊഷ്വും സ്തകനഹവും അരിഭ്പൊയങ്ങളും പിടിച്ചുമവക്കൊനുള്ള 

േഴിവുണ്ട്.” 

“സ്ങ്കടം വരുകമ്പൊളും പുഞ്ചിരിക്കൊൻ അവൾക്ക് േഴിയും.” 

“സ്വന്തം വിശവൊസ്െിന് കവണ്ടി ഏതറ്റംവമര കപൊേൊനും അവൾക്കൊേും.” 

“ഉപൊധിേളിലലൊമത സ്തകനഹിക്കൊൻ അവൾക്കൊേും.” 

“തനിക്ക് കവണ്ടമപ്പട്ടവർക്ക് കവദനിച്ചൊൽ അവളുമട ഹൃദയം നുറുങ്ങും.” 

“അകപ്പൊൾ അവൾക്ക് േുറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഇമലലന്നൊകണൊ ൈ ദവക .” 

“അവൾക്ക് ഒരു േുറവുണ്ട്.... തനിക്ക് ഇഭ്തയും േഴിവുമണ്ടന്ന് അവൾ പലകപ്പൊഴും 

 റക്കും.” 

പുരുഷ്ൊ.... സ്തഭ്തീമയ  ഹു ൊനിക്കുേ.... അവൾ 

 േളൊണ്...മപങ്ങളൊണ്.....േൂട്ടുേൊരിയൊണ്.......രൊരേയൊണ്.....അമ്മയൊണ്..... നിമന്റ 

 ീവൻ അവളുമട സ്ഹന ൊണ്...... 

സ്തഭ്തീമയ.....നീ ഒകന്നൊർക്കുേ.... 



നിന്നിമല േഴിവുേൾ േണ്ടുപിടിക്കൊൻ പുരുഷ്കനൊളം നിമന്ന സ്ഹൊയിക്കൊൻ 

കവമറൊരൊളിലല. 

സ് ർപ്പണം:- ഈ  ന്മെിൽ ഞൊൻ േണ്ടു ുട്ടിയ എലലൊ സ്തഭ്തീരത്നങ്ങൾക്കും.......... 

 

ത്രണയം 

അവകനൊടു എനിക്ക് വലലൊെ ഭ്പണയ ൊയിരുന്നു, 

ശിവരൊഭ്തിയിൽ  ലപൊന ിലലൊമത ഉറക്ക ുളച്ചതും, 

അവൻ എമന്റ  ൊഭ്ത ൊവൊൻ ആയിരുന്നു... 

നിമന്റ ആ കദഷ്േ ുണ്ടകലലൊ... അകത.... അതൊ എനികക്കമറയിഷ്ടം. 

അന്ന് േൂവള രെിമന്റ കചൊട്ടിൽമവച്ചൊ 

ആദേം നികന്നൊട് ഇഷ്ട ൊമണന്ന് പറഞ്ഞത്.. 

തിരിഞ്ഞു നടക്കുകമ്പൊൾ നൊഗ രമപൊെിൽ നിന്നും 

ഇഴമഞ്ഞമന്ന മേട്ടിപുണർന്ന നൊഗെൊമന, 

നിമന്റ േഴുെിൽ മേട്ടിയിട്ടകപ്പൊൾ നിനമക്കമന്നകയമറ 

ഇഷ്ട ൊമണന്നുള്ള ഉെരം നീ പറയൊമത പറഞ്ഞു. 

 

അന്ന് നീ എമന്റ േഴുെിലണിയിച്ച രുഭ്ദൊക്ഷ ൊലയുണ്ടകലലൊ 

അത് നിന്നിലുള്ള വിശവൊസ്െിമന്റ പേിട്ട് േൂട്ടി. 

ചുടലപറമ്പിൽ നൊം നൃെം ചവിട്ടി 

നീ എമന്ന പുണരുകമ്പൊൾ രസ്ത ഗന്ധ ൊയിരുന്നു എനിക്ക്. 

അമതമന്ന  െ്പിടിപ്പിക്കുന്നു. 

 ടയിൽ അവൾ ഒഴുേുകമ്പൊഴും ആ  

മനഞ്ചിൽ തലചൊയച്ചുറങ്ങുകമ്പൊൾ േിട്ടുന്ന 

സ്ുരക്ഷിതതവം  മറ്റങ്ങും എനിക്ക് ലരിക്കിലല. 

ഭ്പണയം  ൊഭ്ത ൊണ്  നുഷ്േൊ 

എമന്റ ശിവമന നികന്നൊട് എനിക്ക്.... 

അശ്വതി ടെ.ജി. 
 )9002-9002(  

 

 



Secretary presenting the annual report 

 

 

 

 

 

 

സ്ൻ ഗുരുനാഥൻ 

നശവര ൊം  ീവിതയൊഭ്തതൻ തൊളെിൽ 

േമണ്ടെി അനശവര ൊമ ൊരു  ൊനസ്മെ 

എങ്ങു ലിഞ്ഞിടൊമത  റഞ്ഞുകപൊയ 

സ്ൊനന്ദം കദവൻ ൊർക്കു തുലേം 

 ീവിതയൊ ം സ്കന്തൊഷ്പൂർണ്ണ ൊക്കൊൻ 

 ീവിതൊരിലൊഷ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റിടുവൊൻ 

അഹിംസ്തൻ പൊതമയ പിന്തുടരൂ 

ആ േണ്ഠം േീറി ുറിച്ചവൻ മചൊലലി 

ഹിംസ്തൻ രൊവങ്ങൾ തീയൊയ പടരും 

മനഞ്ചങ്ങമളമയൊന്നൊയ തേർെടിച്ചിടും 

എമന്റ  ീവിതെിമന്റ വൊക്കൊണു സ്തേം 

എന്നുമ ൻ  ീവിതം ഏേുന്നു ഗുരുനൊഥനൊയ 

രൊ രൊ േെിൽ വൊഴ്മേന്ന നൊദം 

സ്ർവ്വചരൊചരങ്ങൾക്കും മേൊടുെുകപൊയ  

നൊഥൻ 

 

 

 

 ണ്ണിമന വിണ്ണൊക്കി  ൊറ്റിയവൻ നീ 

രൊ ൊധിരൊ നൊയ വൊകഴണ്ടവൻ നീ 

കനരൊയിതീർന്ന േിനൊവുകപൊമല 

രണ്ടൊയി പിളർന്നു  റ്റുള്ളവർക്കൊയ 

ശക്തിതൻ ൊർഗ്ഗം നിഷ്ക്ഫലമ കന്നൊ! 

യുക്തിതൻ  ൊർഗം തിരമഞ്ഞടുെു 

അണിനിരന്നൊടുവിൻ തിരിമതളിച്ചൊടുവിൻ 

വൊമക്കന്ന പടച്ചട്ടകയന്തി ഒരുങ്ങുവിൻ 

േൊല ൊം പൊമ്പിമന മവട്ടിവീഴ്െീടുവൊൻ 

രൂ ിക്കൊശംസ്ൊ ഗീതം  ീട്ടിടുവൊൻ 

വന്നൂ  ന്നിൻ നന്മക്കൊയ 

വീണുകപൊയ  ർെേഗദതന്നടിയൊൽ 

എങ്കിലും എൻ വീണ  ീട്ടിടുന്നു 

എൻ ഗുരുനൊഥൻ സ്േലഭ്പക ൊദൻ. 

ടെമി മമാണി )9002-9002(  

 



PavuBhaji 

Buy Ready-made Pav on Packet – keep clean  Pav (Special Soft Bread) 

Bhaji:- 

Potatoes  - 1kg 

Carrot  - ¼ kg 

Onion  - ¼ kg 

Garlic  - 25gm 

Ginger  - 25gm 

Tomatoes   - ¼ kg 

Beans  - ¼ kg 

G. Peas  - ¼ kg 

Coriander leave - 1b 

Yellow Powder - 1 tbspn 

Green Chilly - 4 to 5 

Pav – Bhaji  

Masala - 3 to 4 tbspn 

Lemon  - 1 no. 

Salt   - to taste 

Butter  - 4 to 5 Spoon  

 

ടരൺടൊെി 
ഈ  ലിന ൊമയൊരു മതരുവിലൊദേ ൊയ 

നീ പിറന്നമതൻ മപൺമേൊടി 
നിൻ രൊവികയൊ രൂതക ൊ 

എനിക്കറിയിമലലന്നു  ൊഭ്ത ലല 
നിൻ വർെ ൊനം തമന്ന  

ഊഹിക്കൊമനനിക്കു വയ. 
 

 

സ്വന്ത ൊയ കപരിലല പൊരിലിന്നു 
സ്വന്ത ൊയ നിനക്കു നടുനീർക്കുവൊൻ േൂരയിലല 
 ൊധേതേമളൊന്നു ിലലൊമത നിനക്കൊയ 

ഇന്നീ മതരുവു സ്വന്തം 

മവറുമത നീ സ്വപ്നങ്ങൾ േൊകണണ്ട 

മപൺമേൊടീ.............. 
കേവലമ ൊരു  രീചിേയൊണു 
നിമന്റ  ന്മം 

 

Boil all the vegetables to keep aside.  Paste the 

onion, ginger, garlic together.  Keep a pan on the 

fire just butter and the paste of onion, ginger, and 

garlic fry till brown.  Add tomatoes and fry for 

awhile, then add all other ingridients lastly add 

lemon. 

Have hot Bhaji with Pav fried in butter. 

Mrs.SanthaRajagopal 
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 റ്റു  നുഷ്േകക്കൊലങ്ങളിന്നു 
നിമന്ന കനൊക്കുന്നമതങ്ങിമനമയന്നു 
നീ അറികഞ്ഞൊ? 

മതരുവിമന്റ ദൊന ൊയ 

മതരുവിമന്റ  േളൊയ 

പുച്ഛ ൊം  ിഴി ുന നികന്നർമക്കറിഞ്ഞവർ 

നിമന്ന തളർെികയൊമയൻ മപൺമേൊടി. 
 ൊലമേൌ ൊരമയൌവനം തകലൊടി നിൻ 

ൈ േയും മ യും വളർകന്നൊ 

രൊഭ്തിയൊം യൊ െിൽ - 
 ംഗലഗൊഭ്തയൊം നിന്നുമട 

ദൊവണി തുമ്പിലപരമന്റ 

 ുഷ്ടി പതിഞ്ഞതും 

അംഗ ലീലേളൊടി നിന്നുമട 

േപൊലം തേർക്കമവ 

പേൽ  ൊനേനവമന്റ 

 ുഖ്ം ൂടിയഴിഞ്ഞു നിന്നിൽ ലയിച്ചതും 

നിമന്ന തളർെികയൊമയൻ മപൺമേൊടി 
 

നീയന്നു മതരുവിമന്റ  ൊറിലുകപക്ഷിച്ച 

പിഞ്ചുൈ പതലും നിൻ- 
മേൊലുസ്ിനു പുനർസ്ൃഷ്ടിമയന്നു 
നീയറികഞ്ഞൊ? 

ഇഭ്ത ഭ്േൂര ൊം വിധിയവൾ നിമന്ന 

ആഴെിൽ പുണർന്നമതകന്ത സ്ഖ്ീ ! 

ഇതു നികന്നതു  ന്മെിൻ 

ഫല ൊണ് മപൺമേൊടി .? 

േരകയണ്ട നീയിന്നു തളകരണ്ട 

ഇതു നിൻ വിധി തമന്ന 

ഇതു നിമന്റ വിധി തമന്നമയൻ 

മപൺമേൊടി 
 

ജിഷ്ന ജയൻ വി. 
(2013-2016) 

 
 
 
 
 



സ്ഴുത്താണി 

രൊവിമല അലൊറെിമന്റ പതുമക്ക പതുമക്ക ഉള്ള  ൂളൽ കേട്ടൊണ് ഉണർന്നത്. 

ഇമന്നകന്ത ആമേപൊമട ഒരു  ടി...................... 

അടുെു േിടക്കുന്ന േുഞ്ഞമന കനൊക്കി.... ഇലല ഉണർന്നിട്ടിലല..........രൊഭ്തി 

ൈ വേിയൊണുറങ്ങിയത്. എഴുകന്നൽക്കൊൻ സ്ൊധേതയിലല. എന്നൊലും തമന്റ ചൂട് 

വിട്ടൊൽ അറിയൊറുള്ളതൊണ്. ഉറക്കെിലും അവൻ രണ്ടു േണ്ണും തുറന്നു 

വച്ചിരിക്കുേയൊമണന്നു കതൊന്നും. 

 

മ ൊൈ  ൽ എടുെു കനൊക്കി. സ് യം 6.30 േഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇകപ്പൊ പിമന്ന 

േലണ്ടറും അലൊം കലൊക്കും, േേൊ റയും, ടി.വി.യുമ ൊമക്ക മ ൊൈ  ൽ ആണകലലൊ. 

ചിന്തിച്ചു സ് യം േളയൊനിലല. സ്വിച്ചിട്ടകപൊമല എഴുകന്നറ്റു. 

 

േുഞ്ഞൻ എണീക്കുന്നതിനു  ുൻപ് എലലൊം േഴിയണം. 

5  ിനിറ്റ്. േുളിയും കതവൊരവുമ ൊമക്ക േഴിഞ്ഞു. 

ഒരു  ണിക്കൂർ നിന്നു േുളിക്കൊറുള്ളവളൊ...... േുട്ടിയൊയകപ്പൊ േണ്ടികലല േയറുന്നതും 

ഇറങ്ങുന്നതും അറികയ ഇലലയ............... അമ്മ പറയൊറുള്ളത് ഓർെു. 

 ുഖ്െ് മചറിമയൊരു ചിരി വന്നു............. 

ഇലല..........അവൻ എണീറ്റിട്ടിലല. തലയിണ മേട്ടിപിടിച്ചു ഉറങ്ങൊണ്. നലല സ്വപ്ന ൊണ് 

േൊണുന്നമതന്ന് കതൊന്നുന്നു. ഉറക്കെിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

കനമര അടുക്കളയികലക്ക് 

ചട്ടിയും േലവുമ ൊമക്ക തട്ടീം.......... ുട്ടീം...........നലല സ്തപീഡ് 

ഇടയക്കിമട സ് യം കനൊക്കി. ഒരു അര  ണിക്കൂർ േൂടി. എലലൊം മറഡിയൊേും. 

അടുപ്പെ്  ൊവ് ല കേൊരിമയൊഴിച്ചകപ്പൊമഴ സ്ംശയം കതൊന്നി 

ഉള്ളിൽ ഒരു േുെൽ   :- ഒരു നീറ്റൽ കപൊമല 

കദൊശയുമട മ ൊരിയുന്ന  ണം  ൂക്കിൽ അടുക്കുന്നതിനു  ുൻകപ അവൻ 

പുറെുചൊടി. 

 

ഒരു എഴുെൊണി  ??? 

 

ഓർമ്മയുകണ്ടൊ എമന്ന............. 



ആ കചൊദേം തമന്ന വളമര നൊൾ പുറകേൊട്ടു മേൊണ്ടുകപൊയി. 

അമത ഇവൻ തമന്ന................. 

ഒരുപൊടു കവദിേളിൽ തമന്റ േൂമട ഉണ്ടൊയിരുന്നവൻ........രൊഭ്തി മവളുക്കുകവൊളം 

മവട്ടിയും തിരുെിയും  ീവിതെിനു നിറം കേൊറിയിട്ടവൻ................. 

 റ്റുള്ളവരുമട േണ്ണുമപടൊതിരിക്കൊൻ തൊൻ  ൊകറൊടു കചർെു ഒളിച്ചുപിടിച്ചവൻ 

അമത തമന്റ ഭ്പിയമപ്പട്ട എഴുെൊണി. 

 ീവിതെിമന്റ തിരക്കുപിടിച്ച ഓട്ടെിനിടയിൽ ൈ േവിട്ടു കപൊയവൻ. അത് 

 നപൂർവ്വ ൊയിരുകന്നൊ. 

എകന്ത ഇകപ്പൊ തിരിച്ചു വരൊൻ...........ഇഭ്തയും നൊൾ 

എവിമടയൊയിരുന്നു..................ഒരു നൂറൊയിരം കചൊദേങ്ങൾ  നസാണിൽ തലമപൊക്കി 

തുടങ്ങിയിരുന്നു.  റുപടിയൊയി ഒരു േള്ളച്ചിരി ചിരിച്ച് അവൻ  ിണ്ടൊമത 

നിന്നു..................എമന്റ േുഞ്ഞമന കപൊമല 

േുറച്ചു കനരമെ നിശബ്ദതയക്കു കശഷ്ം എഴുെൊണി പറഞ്ഞു ഒന്നു േൊണണമ ന്നു 

കതൊന്നി. 

കദവനൊയേിയും,  ീരയുമട കചതനയും അരങ്ങു വൊഴുന്ന ഈ േൊലെ് 

അഭ്തയമക്കൊന്നും എെിമലലങ്കിലും ഒരു നൊലുവരി ഈ  ടിച്ചിേുട്ടിമയ മേൊണ്ട് 

എഴുതിക്കണമ ന്ന് കതൊന്നി. േുഞ്ഞനു കവണ്ടി ഒരു േുഞ്ഞിക്കഥമയങ്കിലും  ! 

എമന്റ ചുണ്ടിൽ ഒരു  ന്ദഹൊസ് ുണ്ടൊയി, േൺകേൊണിൽ ഒരു തുള്ളി േണ്ണീരും 

നീയുമ നിമക്കമന്റ േുഞ്ഞമന കപൊമലയൊണ്. എഴുെൊണിമയ വൊരിമയടുെു 

മനകഞ്ചൊടു കചർെു േുറച്ചു കനരം നിന്നു. 

ഞങ്ങൾ  ൊഭ്തം....................ഒരു ിച്ച് ഓർമ്മേളികലക്ക് ഒരു  ടക്കം 

 

അകമ്മ !!! 

 

അകമ്മമട േുഞ്ഞൻ എണീകറ്റൊ.................ദൊ വരുന്നൂ............ 

 

അകപ്പൊൾ േുഞ്ഞനുള്ള േുഞ്ഞിക്കഥയുമട ആദേമെ വരി  നസാണിൽ കേൊറിയിടുന്ന 

തിരക്കിലൊയിരുന്നു എഴുെൊണി...................... 

ത്രസന്ന ആർ. മൊവത്ത് 
(2007-2012) 

 



 

The Rain 

The rain 

She sings, she sways 

She flows with the hues of Heaven 

Awakening the dormant to its  

novice scripts 

The horizons seemed washed  

with its innovations! 

The rain 

She smiles, she shines 

She inspires with the grace of love 

Anointing the souls to its vibrant states 

The life seemed blessed with  

its transformations! 

The rain 

She laughs, she roars 

She yawns with the thunders of panic 

Annihilating the toxins to nitrogen sacks 

The earth seemed replete with  

its modulations! 

The rain 

She moans, she creeps 

She floods with the grips of havoc 

Advocating the humanity to  

altruistic beats 

The hearts seemed united with  

its deadly mischief! 

The rain 

She deceives with oasis in desert dry 

Affirming the greedy hands to  

evil intentions 

 

 

  

The mind seemed desperate with  

its dirty tales! 

The rain 

She mocks, she thwarts 

She fools with the tinge of new currencies 

Avowing satires to unmask  

the political Gods 

The rain 

She flirts, she fakes 

She violates with the gaze of  

lust insane 

Abating the laws to her chaotic fate 

The body seemed an inn with its 

consumerizations! 

The rain 

She pleads, she wails 

She shudders with the wounds  

of poignant rape 

Accompanying our conscious  

to its jurisdiction 

The media seemed bribed by thrones of 

violence! 

The rain 

She acts, she plays 

She disguises with prolix diverse roles 

Admonishing creativity to profound  

dramas 

The world seemed an illusion with its 

paradoxes! 

Dr. Smitha Rose C.G. 

(2003-06) 
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ഒരു തുള്ളി നനവും തണുപ്പം 

മവള്ളിനൂലൊയി വന്നു  ണ്ണിനു 

മവള്ളിച്ചിലങ്കയിട്ടവൾ 

തുള്ളിപളുങ്കൊയ ചിലലയിൽ 

മപൊട്ടണിയിച്ചവൾ 

പച്ചിലച്ചൊർെിനു നനവുള്ള 

േുപ്പൊയ ിട്ടവൾ 

 ഴയൊയവൾ  ൊരിവിലലൊയവൾ 

 ണ്ണിമന്റ  േളൊയവൾ................ 

 

ഒരു രൊവവളിവിമട 

 മണ്ണൊഴുക്കി,  രവും പറിച്ചു 

ചിലലമയൊടിച്ചിന്നവമളൊഴുേി 

അണമപൊട്ടി, വഴിമതറ്റി 

പുഴയും അലഞ്ഞു 

വിറമേൊണ്ടു  ലേൾ 

 ലനൊടും, പലനൊടും 

 

നൊമളയിവിമട മപൊൻ ണ്ണു ദൊഹിച്ചു 

േരയുകമ്പൊഴവകളേണം 

തുള്ളി നനവും തണുപ്പും 

ഇനിയിവിമട പുഴ വയമറൊട്ടി വരളുകമ്പൊഴ- 

വകളേണം നീരുറവ തന്നുറവിടം 

 ഴ േണ്ണുനീരലല, ഭ്പളയ ലല 

പൊലൂട്ടുന്ന സ്വൊദും നിനൊദവു വൾ..................... 

 

അഞ്ജന രി.സ് 

(2014-2016) 
 

  



ടരയടതാഴിഞ്ഞ മഴ 

 

നിലയക്കൊെ കനൊവുകപൊമല മപയതുവീഴുന്ന  ഴ 

 നസാണിൽ മപയമതൊഴിഞ്ഞ നിൻ ഓർമ്മേൾ 

നിനക്കൊയ േൊകതൊർക്കുന്നു ഞൊൻ 

എന്നുവരും നീ എൻ  ീവനിൽ 

ഞൊൻ എൻ മ ൌനങ്ങൾ നീക്കിമവച്ചു 

നിൻ നൊദെിൻ േൊമലൊച്ചകേൾക്കുവൊൻ 

മപയമതൊഴിഞ്ഞ  ഴമയ 

എന്നു വരും നീ എൻ  ീവനിൽ 

 ഴക ഘെുള്ളിയൊയ നീ വരും നി ിഷ്െിൻ 

 ണ്ണിമന വിട്ടേന്നുകപൊേുന്ന  ഴകയ 

േണ്ണിന് അനന്ത ൊം േുളിർ കയേുവൊൻ 

എന്നുവരും നീ എൻ  ീവനിൽ 

ഇനിയും പുനർജ്ജനിക്കുക ൊ ക ഘക  

നിൻ  ഴെുള്ളിേമള കതടുന്നവർക്കൊയ 

മപയമതൊഴിഞ്ഞ  ഴകയ 

എന്നു വരും നീ എൻ  ീവനിൽ 

Tainu Ousey 

(2008-2011) 
 

 

 

 

 



Congratulations to the Reverie Cover page designer Anha 

Fathima of III DC Microbiology (III DC Microbiology) 

 
 
Congratulations 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ATHIRA KRISHNAN  

2014-2016 JRF, UGC,NET 

Dr. Saritha Francis 
(Dept. of Biotechnology) 
Date of award : 14/03/2018 
Subject : Biochemistry 
PhD  from  Calicut University 
Titile: Defining the criteria 

for Reference Interval 

calculation of selected 

Clinical Biochemistry 

analytes for identification of 

predisposition to disease and 

their risk calculation’. 

 

Biochemistry analytes for 

identification of 

Dr. Dhanya Shankar K S 
Subject : Economics 
Date of award: 16/10/2018 
Titile:Deprivation among 
shedule caste population in 
Kerala 
PhD  from  Calicut University 
 

Dr.Sr. Smitha Rose C G- Sr. Jesual 
(Dept. of Mathematics)  
Date of award : 21/04/2018 
Subject : Mathematics 
Title: A Study on Certain 
Chromatic Parameters and 
Polynomials of Graphs 
University: CHRIST (Deemed to 
be University), Bangalore 
 



Placements 

Dept of Vocational studies  
Multimedia: 

ANILA RAJAN Multimedia Creative Castle,Thrissur. 

FINNY RAPHAEL Multimedia Valappila Communication 

ANJANA SHAJU Multimedia Creative Castle,Thrissur. 

ANNMARY WILSON Multimedia Creative Castle,Thrissur. 

ARUNIMA VISWANATHAN E Multimedia Creative Pencil, Thrissur 

ASWATHY K N Multimedia Vcv Channal,Wadakanchery 

AYANA M A Multimedia Trade Kerala,Thrissur 

CATHRIN BABY Multimedia Tcv Channel  

DISHNA RAPHY Multimedia Lavender Interior 

JASMIN JOSE Multimedia Sony Studio 

JOTHYSREE PALAZHI Multimedia Core Board Entertinment Advt 

MRUDHULA P K Multimedia Groovy Interiors 

POOJA KALYAN Multimedia Play Media, Thrissur 

RESHMA R KRISHNAN Multimedia PG Digital Animation 

SEETHAL GRACE XAVIER Multimedia Couch Potoatos 

SHILPA SATHYAN Multimedia Dair Farm Course 

SONIYA P JOHNSON Multimedia Play Media, Thrissur 

Software Development: 

Evan Maria  

ICICI Prudential PVT 

LTD,Thrissur Trainee 

Sanjana .I.S 
Adone Agate Entrepreneures 
Pvt.Lmtd 

Android Developer 
Trainee 

Shiya Wilson 
SMART Infoprism. M G Road, 
Thrissur 

Computer Language 
Instructor 

Priya K Babu 
Akshaya Center, Marathakkara, 
Thrissur 

Computer Operator 

Vaijayanthi.V.J 
Crypters Infosystem and 
solutions, Thrissur Junior Devloper 

Sreesha 

Padmanabhan 
Crypters Infosystem and 
solutions, Thrissur Junior Devloper 

Lena.T.D 
Prompt Digital Kuruppam Road, 
Thrissur 

Data Convertion and 
Layout Designing 



Jaina Joy Johns Honda ,Puzhakkal , Thrissur Data Entry Operator 

Smily 

Varghese Sign Of Ads Acountant 

Lorna Francis  Sign Of Ads Digital Marketing  

Rose P S Sign Of Ads Digital Marketing  

 

History: 

Anupama S 2018  Government of Kerala  Civil Officer 

Remya CR 2018 Government of Kerala HSST 

Management Studies: 

Briji Maria 2015-2018 Excel Academy  Private Sector  

 

Karishma  

K R 

2015-2018 HDFC Bank Private Sector 

 

Commerce 

Anju V. K 

 

2012-2015 Harvest 

Anjani Antony  2016-2018 St’ Marys college 



 

Femi A.S 

 

2016-2018 J & M logistics 

DelmaPulikottil D 

 

2015-2017 St’ Marys college 

Femi moni 

 

2015-2017 St’ Marys college 

Jinu Rose P.K 

 

2015-2017 Paramekkavu college 



LubanaJainney 

 

2015-2017 St’ Thomas College 

BlessyJob 

 

2015-2017 Little Flower college 

Steffychirapanath 

 

 

2015-2017 Emerson company Dubai 

Haritha Chandrasekhar 

 

2016-2018 KosamattomFincorp 

Amurtha I.P 

 

2016-2018 HDFC life 



Dona K Job 2016-2018 Indian Navy 

Greeshma V. A 

 

2016-2018 Swasrya Special School 

Greeshma P.B 

 

2016-2018 Aryabhatta college 

Sreeragi M 

 

2014-2016 St’ Marys college 

Psychology: 
Renya C.V. 2016 -2018 Voluntary 

Psychologist - 

Govt. Mental 

Health Centre, 

Thrissur  

Government 

 



Sunaina M 

Sulaiman 

2016 -2018 Voluntary 

Psychologist - 

Govt. Mental 
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ത്രളയം 

 

പച്ചയൊയ  ീവിത  ുഖ്ങ്ങൾ 

േൺ ുന്നിൽ നിറഞ്ഞൊടമവ 

എന്ത്  ൊതി, എന്ത്  തം 

 നുഷ്േമനന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞൊൻ 

 

ഭ്പൊണവൊയു ശവസ്ിക്കൊൻ 

ഞൊൻ ഞൊനൊമയന്നും നില്ക്കൊൻ 

ഭ്പേൃതിതൻ േനിവു േൊെു 

എഭ്ത എഭ്ത ദിനങ്ങൾ 

 

എൻ േൂരയിൽ അന്തിയുറങ്ങുവൊൻ 

എൻ ഭ്പിയകരൊമടൊെ് വസ്ിക്കുവൊൻ 

എമന്റ വീടും മതൊടിയും േൊണുവൊൻ 

Congratulations: 

NET ACHIEVERS (2016-2018) 

ANJANI ANTONY 

 

HARITHA CHANDRASEKHAR 

 

CINJU THAMBI 



 നുഷ്േക്കൂട്ടങ്ങളിൽ േണ്ടു ഞൊൻ എമന്റ സ്വന്തം  ുഖ്ം 

 

തിരിച്ചറികയണ്ടു നമ്മൾ 

തിരിച്ചറികയണ്ടമതമന്തന്ന സ്തേം 

 നുഷ്േനൊണ് ഞൊൻ 

മവറും ഒരു  നുഷ്േൻ.................. 

 
ജിജി ത്ൊൻസിഎ ഇ 
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Inauguration of Cancer Dtection Camp by Sr. Dr. Lekha CMC, Social councillor, Nirmala 

Province 

 

Cancer detection camp onducted on 12, January 2019 at St. Mary’s College, Thrissur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



മ ാഗൻവില്ലെൾ രൂക്കുമപാൾ 

അലസ് ൊയി വീശുന്ന േൊറ്റിൽ,  ുറ്റെ് മതന്നി ൊറുന്ന ക ൊഗൻവിലല പൂക്കമളകനൊക്കി 
മചറുപുഞ്ചിരികയൊമട ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്ന കലൊനപ്പമന േണ്ടകപ്പൊൾ 

ക രിക്കുട്ടിയക്കു അരിശം വന്നു. 

“ഈ  ുറ്റം  ുഴുവൻ ഞൊൻ തമന്ന കവണം അടിച്ചുവൊരൊൻ. ഈ വയസാണുേൊലെ് 
കവമറ ആരുണ്ട് എമന്ന സ്ഹൊയിക്കൊൻ? ഞൊൻ അപ്പകഴ പറഞ്ഞതൊ ഇമതൊന്നും 
ഇവിമട കവമണ്ടന്ന്. മവറും ഇല മചടിയൊകണൽ ഇഭ്ത ഭ്പയൊസ് ിലല. നലല നീളൻ 
 ുള്ളുേൾ ഉള്ള ഈ മചടി വീടിമന്റ ഉമ്മറെിരിക്കുന്നതുതമന്ന കദൊഷ് ൊ. ആരു 
കേൾക്കൊൻ ആകരലും ഇതുമവട്ടി േെിയക്കൊമ ന്നു മവച്ചൊൽ ഈ  ുൾമച്ചടി 
മതൊടൊൻ തമന്ന നലല േൊശു മേൊടുക്കണം.” 

 
ക രിക്കുട്ടിയുമട പിറുപിറുക്കൽ കലൊനപ്പൻ കചട്ടനു പുെരിമയൊന്നു ലല. േടുെ 
കവനലിലും വസ്ന്തം വിരിയിക്കുന്ന ഈ  ുൾമചടിമയ അവൾക്കു ഇഷ്ട ലല. 
എങ്കിലും അവമള ഒരൽപ്പംേൂടി കദഷ്േമപ്പടുെണമ ന്നു കതൊന്നി. “അകലലലും 
റ റു ൊഭ്തം േണ്ടു വളർന്ന നിനക്ക് പൂക്കളുമട രംഗിമയപ്പറ്റി എന്തറിയൊനൊ? ഓ നീ 
 ുറ്റം അടിയമക്കൊന്നുക ണ്ട. അകലലലും ഇവിമട ആരു വരൊൻ? ഞൊനും നീയും 
പിമന്ന ഒരു മപൊട്ടനും!” 

 
ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കൊൻ പറഞ്ഞതൊമണങ്കിലും ക രിക്കുട്ടിയുമട  ുഖ്ം മ്ലൊന ൊവുന്നതു 
കലൊനപ്പൻ േണ്ടു. അവളുമട ഭ്ശദ്ധ ൊറ്റൊൻ എന്നവണ്ണം അയൊൾ പറഞ്ഞു. 
 
“നീ എനിമക്കൊരു ചൊയ എടുകെ.... ” നനവു പടർന്ന അവരുമട നയനങ്ങൾ 
സ്ൊരിയുമട തലപ്പുമേൊണ്ട് തുടയക്കുന്നതു േമണ്ടങ്കിലും, പിമന്ന ഒന്നും പറയുവൊൻ 
കലൊനപ്പനു  നസാണുവന്നിലല. ഋതുക്കൾ, വർഷ്ങ്ങൾ എന്നിവമയൊന്നും അധിേം 
പരുകക്കൽപ്പിക്കൊെ ആ വയസാണൻ വീടിമന കലൊനപ്പൻ അടി ുടി കനൊക്കി. 
പെിരുപതു വർഷ് ൊയി ഈ വീട്ടിൽ തൊ സ്ം ആരംരിച്ചിട്ട്, അലല ക ൊക ൊമന്റ 
ഭ്പൊയം. 
 
 ുപ്പെിയഞ്ചു വയസാണ്!  ക രിക്കുട്ടിയു ൊയുള്ള വിവൊഹം േഴിഞ്ഞ് അധിേം 
ൈ വേൊമത ഇവികടയക്കു വന്നു. േുടും വീട്ടിൽ നിന്നു േിട്ടിയതും ക രിക്കുട്ടിയുമട 
മപൊന്നുമ ലലൊം സ്വരുക്കൂട്ടി ഉണ്ടൊക്കിയ എമന്റ അലല ഞങ്ങളുമട ആദേസ്മ്പെ്. ഈ 
വീട്ടിൽവച്ചൊണ് ക ൊക ൊൻ  നിച്ചത്. അതിനുകശഷ്ം ക ൊണിയും.  ീവിതെിമന്റ നിറം 
ഏറ്റവും ഭ്പകശൊരിച്ച േൊല ൊയിരുന്നു അത്. എഭ്ത മപമട്ടന്നൊണ് അത് 
 ങ്ങിതുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞൊൽ ക ൊണി  നിച്ചകശഷ്ം........ രണ്ടു 
വയസാണിനുകശഷ്വും അവൻ സ്ംസ്ൊരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടിലല......ചിലർ ആശവസ്ിപ്പിച്ചു.. 
ചിലേുട്ടിേൾ ഇങ്ങമനയൊണ് ഇമതൊന്നും അഭ്ത വലിയ ഭ്പശ്ന ലല. അമതൊമക്ക തൊകന 
ശരിയൊേും. 
 
പട്ടണെിമല ആശുപഭ്തിയിൽ ക ൊമന േൊണിച്ചകപ്പൊഴൊണ് ഒരു ഇടി ിന്നൽകപൊമല ആ 
വൊക്കു കേട്ടത് 

  “ക ൊനു ഓട്ടിസ് ൊണ്”  

 
ആദേം ഒന്നും  നസാണിലൊയിലല. പിമന്നപിമന്ന പതിമയ േൊരേം ക ൊധേ ൊയി 
ക ൊണിക ൊൻ  റ്റു േുട്ടിേളിൽ നിന്നു വേതേസ്ഥനൊണ് 



 
സ്ംസ്ൊരെിൽ........... 
മപരു ൊറ്റെിൽ............ 
ദിനചരേയിൽ.......... 
 
ക രിക്കുട്ടിയക്കു അത് ഒരിക്കലും ഉൾമേൊള്ളൊൻ േഴിഞ്ഞിലല. അവൾ േരഞ്ഞു, 
പിമന്ന അതു കദഷ്േ ൊയി.... 
 
വീടിമന്റ വൊസ്തതുവൊയിരുന്നു ക രിയുമട ഭ്പശ്നം. ആമരൊമക്കകയൊ പറഞ്ഞൂകഭ്ത, 
 ുള്ളുേളുള്ള മചടിേൾ വീടിമന്റ ഉമ്മറെു പൊടിലല എന്ന്. 
 
“ ുള്ളുേൾ” കലൊനപ്പൻ അറിയൊമത ഒന്നുരുവിട്ടു.  ീവിതം എന്ന വടവൃക്ഷെിൽ 
ആരൊലും ക്ഷണിക്കൊമതയും മ നയൊമതയും ഉണ്ടൊേുന്ന  ുള്ളുേൾ. 
 
പിന്നീടു അവളുമട ഭ്ശദ്ധ  ുഴുവൻ ക ൊക ൊനിലൊയിരുന്നു. അവൻ 
സ് ർത്ഥനൊയിരുന്നു പഠനെിലും, പൊകഠേതര വിഷ്യങ്ങളിലും. പതിമയപ്പതിമയ 
ക ൊണിമയക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കൊമതയൊയി. അവൻ നിശബ്ദം ചലിച്ചു. ആരും 
അവമന മഗൌനിച്ചിലല. നൊലൊൾ േൂടുകമ്പൊൾ അരിമേ ക ൊക ൊമന പിടിച്ചു 
നിർെു ൊയിരുന്നു. അവമന ഭ്പശംസ്ിക്കൊനൊയിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ 
 ത്സരിച്ചിരുന്നത്. ക ൊക ൊമന ചുറ്റും വലംവയക്കുന്ന ഉപഭ്ഗഹങ്ങളൊയി ഞങ്ങൾ 
 ൊറി എന്ന യൊഥൊർത്ഥേം വളമര ൈ വേിയൊണ് തൊൻ  നസാണിലൊക്കിയമതന്ന് 
കലൊനപ്പൻ ഗദ്ഗദകെൊമട ഓർെു. 
 
“അവനു ഒരു ൈ  ക്ക് കവണം. അവമന്റ എലലൊ േൂട്ടുേൊർക്കും ഉമണ്ടകന്ന, നിങ്ങൾ 
അവമനൊരു അമ്പതിനൊയിരം രൂപ മേൊടുകെ.” 

 
ക രിക്കുട്ടിയുമട ഈ വൊക്കുേൾ വളമര അമ്പരകപ്പൊമടയൊണ് കലൊനപ്പൻ കേട്ടത് 

 
“ക രിക്കുട്ടി നീ എന്തറിഞ്ഞൊ സ്ംസ്ൊരിക്കുകന്ന. ഈ വർഷ്മെ േൃഷ്ിമയലലൊം 
വളമരക ൊശ ൊയിരുന്നികലല. ഇഭ്തയും തുേ എവിമടന്നൊ സ്ംഘടിപ്പിക്കുകന്ന” 

 
എവിമടന്നൊകണലും കവണ്ടിലല, ആമേയുള്ള ഒരു  ിടുക്കൻ മചക്കനൊ.... അവനൊ ഈ 
വീടുകനൊകക്കണ്ടത്. പിമന്നയുള്ളത് ഒരു മപൊട്ടനൊ............ എമന്നമക്കൊമണ്ടൊന്നും 
പറയിപ്പികക്കണ്ട............... 
 
അതു ശരിയൊ ആർക്കുകവണ്ടിയൊ ഈ സ്മ്പൊദിക്കുകന്ന. അവനൊ എകന്റയും ഒരു 
 ലം. ൈ  ക്കു വൊങ്ങിയതിനുകശഷ്ം ഞൊയറൊഴ്ച അമ്മയും  േനും പള്ളിയിൽ 
കപൊേുന്നത് േൊണൊൻ നലല ചന്ത ൊ...........  േൻ േറുെ േണ്ണടയു ൊയി ഗ യിൽ, 
പിന്നിൽ അവൾ  േമന മപൊെിപ്പിടിച്ച്........... 
 
ആ രംഗമ ൊന്നു േൊണണം കലൊനപ്പൻ പതിമയ ഒന്നൂറി ചിരിച്ചു. പിമന്നപിമന്ന ആ 
േൊഴ്ചയു ിലലൊമതയൊയി, പള്ളിയിലല, പട്ടക്കൊരനിലല. ആമേയുള്ളത് േൂട്ടുേൊർ. 
അവകരൊമടൊെൊയി േറക്കം. ദൂമരയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ േൊണുവൊൻ േൂട്ടുേൊരു ൊയുള്ള 
യൊഭ്തേൾ........ അങ്ങമന ഒരു യൊഭ്തയക്കിടയിൽ അവനും................. 
 



ഓർമെടുക്കൊൻ വയൊമത കലൊനപ്പൻ പതുമക്ക മതൊടിയികലക്കിറങ്ങി. അവനുകവണ്ടി 
എടുെ  ൊധേതേളുമട രൊണ്ഡമേട്ടു ൊയി........... നിതേവൃെിയക്കു േഷ്ടമപ്പടുന്ന 
ഒരപ്പൻ.............. 
 
ഒന്നും ഭ്പതീക്ഷിക്കൊൻ ഇലല. 
ഒരു േൊൽമപരു ൊറ്റം കേട്ടൊണ് കലൊനപ്പൻ തിരിഞ്ഞു കനൊക്കിയത്. വിേൊരിയച്ചനൊണ്. 
 
“ഈകശൊ ിശിഹൊയക്കു സ്തതുതിയൊയിരിക്കമട്ട” കലൊനപ്പൻ അച്ചമന വിനയപൂർവ്വം 
മതൊഴുതു. “ഇകപ്പൊഴും എകപ്പൊഴും സ്തതുതിയൊയിരിക്കമട്ട.” “എന്തൊ കലൊനപ്പൊ 
വികശഷ്ങ്ങൾ?” “ഓ, എന്തു പറയൊനൊ അകച്ചൊ േൃഷ്ിമയലലൊം ക ൊശ ൊമണകന്ന” 

 
“അകലലലും േൃഷ്ിമയ ൊഭ്തം ആഭ്ശയിച്ച് നമ്മുമട നൊട്ടിൽ േഴിയൊൻ ഇനി  ുദ്ധി ുട്ടൊ. 
കലൊനപ്പൻ കചട്ടകന്റയും േുടും െികന്റയും അവസ്ഥ എനിക്കറിയൊം. അതുമേൊണ്ട് 
ഞൊൻ വന്നത് ക ൊണിമക്കൊരു ക ൊലിേൊരേം പറയൊനൊ....” 

 
“എന്ത്.......... ആ മപൊട്ടകനൊ..........ക ൊലികയൊ............”  

 
കലൊനപ്പൻ കചട്ടന് അത് വിശവസ്ിക്കൊനൊയിലല. 
 
“മപൊട്ടകനൊ.......................അവകനൊ.....................” 

 
അച്ചമന്റ  ുഖ്ം ചുവക്കുന്നതു കലൊനപ്പൻ േണ്ടു. 
 
“അവമനപറ്റി നിങ്ങൾമക്കന്തറിയൊം......... പള്ളിക ടയിൽ എമന്ന സ്ഹൊയിക്കുന്ന 
പയനൊ അവൻ........... അവമന നിങ്ങൾക്കു  ിടുക്കനൊക്കൊനറിയിലല............. 
എനിക്കറിയൊം..... നൊമള ുതൽ പള്ളിയിമല കതൊട്ടക്കൊരനൊയി അവൻ വരമട്ട. 
അവമന്റ ശമ്പളം ഞൊൻ ഇവിമടതരൊം. ഇതറിയിക്കൊനൊ ഞൊൻ ഇഭ്തയിടം വകന്ന.......... 
അന്നൊ ശരി കലൊനപ്പൊ” 

 
അച്ചൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടക്കുകമ്പൊൾ  ുറ്റമെ ക ൊഗൻവിലല പൂക്കൾ 
മതന്നി ൊറുന്നത് കലൊനപ്പൻ അമ്പരകപ്പൊമട കനൊക്കിനിന്നു. 
 
 
 

സ്ല്ിസ ത്ത് രി. മതാമഎ 

          (2001-2006) 

 

ത്രമണം 
 

ആരൊരുമടയും പേര മലലമന്നലലൊം 

ഓതുന്നമതൊമക്ക വൃഥൊവിമലന്നൊണകലലൊ 

ഓകരൊകരൊ  ീവിതക ൊതുന്ന ഗൊഥേൾ 

ഉദ്ക ൊധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മമളമയന്നുക  

 

ഞൊനിലലൊമതമയൻ േൊല ിതുരുളുക ൊ 

എന്നയൊേുലതേൾ എലലൊം മവറുമതയൊ 



മണന്നറിയിക്കു ൊ  ിന്നലറിവുേൾ 

ഏേുന്നതിമലലൊട്ടും ആശവൊസ്മ ന്നുക  

 

എലലൊം  േണിേേൾ തൻ ൊഭ്ത എമന്നൊമക്ക  

ശൊസ്തഭ്തം പറകഞ്ഞൊമട്ട ആശവൊസ്വൊക്കിനൊയ 

 ീവനചഭ്േം  ുകന്നൊട്ടുരുളുകമ്പൊൾ 

 ൊയയൊം ഭ്ര േൊത്മേത തമന്ന സ്ുഖ്ം 

 

ത്രമം 
 
േൊഴ്ചയേലങ്ങളുമട ദൂരദർശിനിേകളൊ 

േൊഴ്ച േൂട്ടുമന്നൊരീ സ്ൂക്ഷ് ദർശിനിയികതൊ 

 ൊറ്റുന്ന േൊഴ്ചേളും േൊഴ്ചപ്പൊടതും 

 ൊറ്റുന്നിലലഹം എന്ന സ്വത്ക ൊധമെ 

ക ൊധവൊതൊയനം തള്ളിതുറക്കുവൊൻ 

ആവുന്നിലലമയൊരു പകഞ്ചഭ്ന്ദിയെിനും 

സ് യ ൊം േൊല ൊം അറിവുേൾകക്കതിനും  

അഭ്പൊപേ ൊമയൊരു ക ൊധസ്വതവെിമന 

ഞൊമനന്ന ക ൊധമെ വേതിേരിച്ചറിയുവൊൻ 

ഇനിമയന്ത് എങ്ങിമന എകപ്പൊൾ എന്നൊേുലം 

ഞൊനിരിമക്ക ഞൊനറിയുന്നു 
അറിയുവൊൻ സ്ൊധിക്കയിലലീ ഭ്പപഞ്ചെിമലൊന്നുമ  

അതിലൊദേം ഞൊൻ തമന്നമയന്നമയൊരറിവമലലൊ  

ഭ്ര ിപ്പിക്കുന്നു ക ൊധ അക ൊധ ദവയങ്ങമള 

Dr. Dhanya K C (2001-2004) 

 

 

Treasurer presenting the financial report 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMFACTS 

Chemistry I indeed in our every day.  You 

yourself are a big bag of chemicals. You 

find chemistry in the foods you eat, the air 

you breathe, cleaning chemicals, your 

emotions or literally every objects you can 

see or touch.  Let’s find out the chemistry 

in our everyday life. 

 Your Body :Your Body is mostly 

water which is hydrogen & oxygen.  

Almost 99% of mass of human 

body is made of six elements.  

Oxygen, carbon, hydrogen, 

nitrogen, calcium & Phosphorous. 

Feeling Hungry: When you feel 

hungry the hormone ghrelin is 

secreted by the stomach that 

triggers hunger it stimulates the 

release of the growth hormone.  So 

the next time your stomach growls 

grab a bite because if you fast or 

skip meals more Ghrelin is 

produced thus increasing your 

craving for food. 

 Tears & Crying :    Sometime 

crying is a natural reflex emotional 

tears contain more manganese, an 

element that effect temperament & 

more prolactin that regulates milk 

production.  This elimination of 

manganese and prolactin is thought 

to ease out tension building up in 

the body & you feel energized.  So 

the next time you feel low & need 

to vent your emotions, just cry! 

 Sad eyes :   When you cut 

onions you break the cells that 

forms the layer of an onion thus 

releasing an enzyme Allinase that 

reacts with a sulfur-containing 

compound known as prensco, 

which is also released while 

cutting.This reaction sulfenilicacid 

is produced. 

 Nail paint removers :   It consists of 

3 ingredients organic solvents and 

drying agents, thickeners & 

hardening agents and coloring 

agents.  The remover is actually an 

organic solvent that is used as an 

ingredient which may be acetone or 

ethyl acetate.  So when you apply 

the remover the solvent molecule in 

blue the chains of polymers and 

separate them making it’s easy to 

wipe off. 

 The smell of rain :   Geosmin has 

a distinct earthy flavor and aroma 

and is responsible for the earthy 

taste of the beets & a contributor to 

the scent (perichor) in the air when 

the rain falls after a dry a spell of 

weather.  It is produced by an 

antibactiria. 

 Odor of body :   Perspiration is a 

way in which body cool itself.  

Body odor mainly originates from 

the apocrine glands which are found 

in the armpits, ears, breasts, the 

genitals & hair follicles that become 

active the onset of puberty.  The 

sweat that these glands release is 

slight yellow in color due to the 



presence of fattijacids& proteins in 

it.  The bacteria that thrive on our 

stein break down the secretion of 

apocrine glands & create smelly 

odors. 

If you place a ripe banana next to a 

green tomato, the tomato will ripen 

due to ethylene gas produced by 

banana. 

 How sunscreen works on our body

 :   Sunscreen combines 

organic and inorganic chemicals to 

fitter the light from the sun so that 

less of it reaches the deeper layers 

of your skin.  Sunblock on the other 

hand reflects or scatters the light 

away so that it does not reach the 

skin at all the reflective particles in 

it are Zincoride or Titanium oxide.  

The organic particles like Para 

Amino Benzoic Acid (PABA), 

Cinnamater, Benzophenone, 

Anthranilates & Ecamsules absorb 

UV rays & release them as heat. 

 Time to go to the bed :   

Sleep:   There’s a chemical in our 

brain called adenosine that binds to 

certain receptors & slows down 

nerve cell activity when we are 

sleeping. 

Therefor one can sec that chemistry is 

on the whole in everyday life.  Without 

chemistry life is not possible.  Therefore 

chemistry is a great way to know the life in 

a better way.  Chemistry may be enjoyable 

to anyone, but be careful about the harmful 

thing of chemistry. 

 

AiswaryaChandran 

      

    (2013-2016) 

 
രൂമിയുടെ തല്ടയെുപ്് 

 രൂ ിയിമല ഏറ്റവും ഉയരം േൂടിയ മേൊടു ുടി – എവറസ്റ്റ് 
 എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി മചയുന്നത് – കനപ്പൊൾ 

 കനപ്പൊളിൽ എവറസ്റ്റിമന വിളിക്കുന്നത് – സ്ൊഗർ  ൊതൊ 

 ടി റ്റിൽ വിളിക്കുന്ന കപര് – കചൊക ൊലൊങ്  

 സ്ർകവ്വ വേുപ്പ് നൊ േരണം മചയതിരിക്കുന്നത് – പീക്ക് XV 

 എവറസ്റ്റിന് പീക്ക് XV എന്ന കപര് നൽേിയത് – ഭ് ിട്ടീഷ്ക് ഇന്തേയിമല 
സ്ർകവ്വയർ  നറലൊയിരുന്ന സ്ർ ക ൊർ ജ് എവറസ്റ്റ് 

 കലൊേെിമല ഏറ്റവും ഉയരം േൂടിയ മേൊടു ുടിയൊയി ആദേ ൊയി 
തിരിച്ചറിഞ്ഞത് – രൊഥൊനൊഥ് സ്ിക്ദർ (1852) 

 എവറസ്റ്റ് മേൊടു ുടിയുമട ഉയരം – 8850  ീറ്റർ 

 എവറസ്റ്റ് ആദേം േീഴടക്കിയത് – 1953 മ യ 29ന് രൊവിമല 11.30ന് 
നേൂസ്ിലണ്ടുേൊരനൊയ എഡ് ണ്ട് ഹിലൊരിയും കനപ്പൊൾക്കൊരൻ മടൻസ്ിങ്ങ് 
കനൊർഗയും കചർന്ന്. 



 എവറസ്റ്റ് േീഴടക്കിയ ആദേവനിത –  പ്പൊൻേൊരി  ൊകങ്കൊതൊക  (1975 മ യ 
16) 

 എവറസ്റ്റ് േീഴടക്കിയ ആദേമെ അന്ധൻ - എറിക് മവയിൻ ക യർ (2001 
മ യ 25 USA) 

 എവറസ്റ്റ് േീഴടക്കിയ ആദേമെ ഇന്തേൻ വനിത –  കചഭ്ന്ദിപൊൽ (1984 മ യ 
17) 

 രൂ ിയിമല ഏഴ് രൂഖ്ണ്ഡങ്ങളിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയര ുള്ള മേൊടു ുടിേമള 
വിളിക്കുന്ന കപര് – സ്പ്ത ശൃംഖ്ങ്ങൾ 

 സ്പ്ത ശൃംഖ്ങ്ങൾ ഇവയൊണ്: 1)എവറസ്റ്റ് (ഏഷ്േ) 2)എൽഭ് ൂഡ് (യൂകറൊപ്പ്) 
3)േിളി ജ്ജകരൊ (ആഭ്ഫിക്ക) 4) ക് േിൻലി (വടകക്ക അക രിക്ക) 
5)അകേവൊൻേൊഗവ (മതകക്ക അക രിക്ക) 6)കേൊസ്ി യുസ്തകേൊ (ആസ്തകഭ്തലിയ) 
7)വിൻസ്ൺ  ൊസാണിഫ് (അന്റൊർട്ടിേ) 

 രൂ ിയിമല ഏറ്റവും ഉയരം േൂടിയ രണ്ടൊ മെ മേൊടു ുടി – മേ.2 അഥവൊ 
കഗൊഡ് വിൻ അസാണൻ - 8611  ീറ്റർ 

സരിത ത്ൊൻസിഎ 

(2000-2003) 

മഴയും രുഴയും ഞാനും 
(ത്രളയാനുരവം) 

2018 ആഗസ്റ്റ് 15 – നമ്മുമട നൊട് സ്വൊതഭ്ന്തേെിമന്റ  ധുരസ്ത രണേൾ 
ആകഘൊഷ്ിക്കുന്ന ദിവസ്ം. ആകഘൊഷ്ം അലകങ്കൊല ൊക്കൊൻ എന്നകപൊമല രൊവിമല 
 ുതൽ കതൊരൊ ഴ മപയതുമേൊണ്ടിരുന്നു. തകലദിവസ്ം തമന്ന  ലൊശയങ്ങളും 
പുഴേളും  റ്റും നിറഞ്ഞു േവിയൊറൊമയന്ന വൊർെകേട്ടിരുന്നു. നിറഞ്ഞ് ഒഴേുന്ന 
പുഴ േൊണുന്നത് എകപ്പൊഴും സ്കന്തൊഷ്ം തമന്ന. ഏതൊയൊലും വീട് വമര 
ഒന്നുകപൊയിവരൊമ ന്ന് േരുതി, തൃശൂരു നിന്ന്  ലപ്പുറകെക്ക് യൊഭ്ത തിരിച്ചു. 
സ്ൂപ്പർഫൊസ്റ്റ്  സ്ിൽ രണ്ടര ണിക്കൂർ യൊഭ്ത  തി വീട്ടിമലെൊൻ. കറൊമഡൊഴിമേ 
 മറ്റലലൊയിടെും മവള്ളം തമന്ന.  സാണ് ഒച്ചിമനകപ്പൊമല ഇഴഞ്ഞും മവള്ളെിലൂമട 
നീന്തിയും ഒരുവിധം േുറ്റിപ്പുറം പൊലംവമര എെി. പൊലെിന് ഒരൊൾ തൊഴ്ച്ചയിൽ 
േുതിമച്ചൊഴുേുന്ന പുഴ േണ്ട് ശരിക്കും രയന്നുകപൊയി. ഇങ്ങമന ഒരു േൊഴ്ച 
ഇതുവമര േണ്ടിട്ടിലല. ൈ ദവക ! എങ്ങമന ഈ പൊലം േടക്കും എന്ന് 
വിചൊരിച്ചകപ്പൊകഴക്കും  സാണ് പൊലെിൽ േയറി. േണ്ണടച്ച്, ആപമെൊന്നും 
വരുെമലല എന്ന് ഭ്പൊർത്ഥിച്ച്മേൊണ്ടിരുന്നു. ഹൊവൂ! പൊലം േടന്നുേിട്ടി. 
ആശവൊസ് ൊയി.  സാണിൽ േുകറകപ്പർ മ ൊൈ  ൽകഫൊൺ കനൊക്കിമക്കൊണ്ട് 
ഇരുന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പൊലം േടന്നകപ്പൊകഴക്കും, േുറ്റിപ്പുറം പൊലം ഉടമന 
അടയക്കും എന്ന വൊർെേിട്ടി.  ൊഭ്ത ലല പട്ടൊമ്പി-മപരിന്തൽ ണ്ണ കറൊഡിമല പൊലം 
 ുങ്ങികപ്പൊയതുമേൊണ്ട് ആ വഴി  സാണ്കപൊേുന്നിമലലന്നും കേട്ടു. ആമേ പരിഭ്ര  ൊയി. 
വകരണ്ടിയിരുന്നിലല എന്ന് നൂറുവട്ടം ചിന്തിച്ചു. േൊയൽകപൊമല േൊണമപ്പട്ട 
പൊടങ്ങളും പറമ്പുേളും മവള്ളം േയറിയ കറൊഡുേളും തൊണ്ടി  സാണ് 
ലക്ഷേസ്ഥൊനമെെി. 1½  ണികയൊമട ഞൊൻ വീട്ടിമലെി. 
 

േടലുണ്ടിപ്പുഴയുമട രൊഗ ൊയ ഞങ്ങളുമട പുഴയുമട തുടക്കം േരുവൊരക്കുണ്ട് 
 ലേളിൽ നിന്നൊണ്. ഏേകദശം 25-30 േി. ീ. േിഴക്കൊണ് ഈ സ്ഥലം. പുഴയിൽ 



നിന്ന് 100  ീറ്റകറൊളം അേലെിലൊണ് ഞങ്ങളുമട വീട്. നഗരഹൃദയെിൽ നിന്നും 
ഒരു േികലൊ ീറ്റർ  ൊഭ്തം അേമല േിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരു പച്ചെുരുെൊണ്. 
പണ്ടുേൊലെ് ഒരു പകക്ഷ ഇമതൊരു ചതുപ്പു നില ൊയിരിക്കൊം; തൊ രക്കുഴി എന്ന 
സ്ഥലകപ്പരിൽനിന്ന് ഊഹിക്കുന്നതൊണ്. എന്തൊയൊലും നഗരെിൽ നിന്ന് അല്പം 
തൊഴ്ന്നു േിടക്കുന്ന സ്ഥല ൊണിത്. അടുെേൊലെ് പണിതപൊലെികലക്ക് കറൊഡ് 
പണിതകപ്പൊൾ ഞങ്ങളുമട വീട് അല്പംേൂടി തൊഴ്ച്ചയിലൊയി. ഇരുനില വീടിമന്റ 
ചുറ്റും ധൊരൊളം  രങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്ലൊവുേൾ,  ൊവ് ല, സ്കപ്പൊട്ട, ചൊമ്പ, മതങ്ങ്, േവുങ്ങ് 
എന്നിവയക്ക് പുറമ   ണി രുത് (രണ്ടു ൊസ്ക്കൊലം വയലറ്റ് പൂക്കുട ചൂടി 
നില്ക്കും) േണിമക്കൊന്ന, മചമ്പരെിേൾ,  ുലലേൾ, പുലലൊനിവള്ളിേൾ ( ണവും 
രംഗിയുള്ള കറൊഡും മവള്ളയും പൂങ്കുലേൾ തലേീഴൊയി േിടക്കും), പൊഷ്ൻഭ്ഫൂട്ട് 
വള്ളിേൾ എന്നിങ്ങമന നട്ടുനനച്ചും തമന്നയും വളർന്നുവന്ന മചടിേളും  രങ്ങളും 
എലലൊം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭ്പകദശമെ  ിക്ക വീടുേളിലും 
ഇങ്ങമനമയൊമക്കയുണ്ട്. 
 

ഞൊൻ വീട്ടിമലെുകമ്പൊൾ  ുറ്റെ് ½  അടി മവള്ള ുണ്ട്.  ഴമവള്ളംകപൊമല 
മതളിഞ്ഞമവള്ളം. പിമന്നപ്പിമന്ന മവള്ളെിമന്റ നിറം  ൊറിെുടങ്ങി.  ൊഭ്ത ലല, 
േരുവൊരക്കുണ്ടിൽ ഉരുൾമപൊട്ടലുണ്ടൊയി; മവള്ളം േയറൊൻ സ്ൊധേതയുണ്ട്: 
വീമടൊഴിഞ്ഞ് കപൊേണം എന്ന് ൈ  ക്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുമേൊണ്ട് വൊഹനങ്ങൾ 
തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടൊൻ തുടങ്ങി. ദുരിതൊശവൊസ് േേൊംപുേൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നും അറിയിച്ചു. എങ്കിലും കപൊകേണ്ടിവരിലല എന്ന് വിചൊരിച്ചു. അടുെുതമന്ന 
തൊ സ്ിക്കുന്ന സ്കഹൊദരിയും േുടും വും രണ്ടു േി. ീ. ദൂമര അവർക്കുള്ള ഒരു 
മചറിയവീട്ടികലക്ക് കപൊേുേയൊമണന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങകളയും അകങ്ങൊട്ട് ക്ഷണിച്ചു. 
അത് മപൊളിച്ചുപണിയൊൻ ഉകദ്ദശിച്ചതൊണ്. രണ്ടു േുഞ്ഞു ുറിേളും ഹൊളും 
അടുക്കളയും  ൊഭ്തക യുള്ളൂ. േുട്ടിേളടക്കം 6 കപർ അവർ തമന്നയുണ്ട്. അതൊണ് 
 ടിച്ചത്.  ഴേണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പരിഭ്രൊന്തിയൊയി. ഇതിനിമട  ുറ്റെുനിന്ന് മവള്ളം 
അടുക്കളയിൽ േയറി. ധൃതിയിൽ അല ൊരേളിമല തുണിേളും, േിടക്കേളും 
ഞങ്ങൾക്ക് മപൊക്കൊവുന്ന േകസ്രേൾ തുടങ്ങിയവയും  ുേളിമലെിച്ചു. ചു ർ 
അല ൊരയിൽ ധൊരൊളം തടിയൻ പുസ്തതേങ്ങൾ, നിഘണ്ഡുക്കൾ, ൈ   ിളുേൾ, 
കഷ്ൊകക്കസ്ിമല സ്ൊധനങ്ങൾ എലലൊം അവിമടെമന്ന ഏറ്റവും  ുേളിമല തട്ടികലക്ക് 
േയറ്റിമവച്ചു. അടുക്കളയിമല അല ൊരേളും തട്ടുേളും േൊ ിനുേളും നിറമയ 
േുമറകയമറ പൊഭ്തങ്ങളും േലങ്ങളും ടിന്നുേളും ഉണ്ട്. എലലൊം എവിമട മവക്കും? 
അരി, പഞ്ചസ്ൊര,  സ്ൊലമപ്പൊടിേൾ തുടങ്ങിയവയും ഗേൊസ്ത സ്ിലിണ്ടറും, മസ്റ്റൌവും, 
 ിക്സ്ിയും  ൊഭ്തം  ുേളിമല നിലയിൽ മേൊണ്ടുമവച്ചു.  ൊക്കിമയലലൊം – 
അല ൊരേൾ, േട്ടിലുേൾ, കസ്ൊഫ, ദിവൊൻ, ഭ്ഫിഡ്ജ്, വൊഷ്ിങ്ങ്മ ഷ്ീൻ തുടങ്ങി 
നീക്കൊൻ പരസ്ഹൊയം ആവശേ ൊയമതലലൊം അവിമടെമന്ന ഉകപക്ഷിച്ചു. എലലൊവരും 
തിരക്കിലൊയതുമേൊണ്ട് ആകരയും സ്ഹൊയെിന് വിളിക്കൊൻ േഴിയൊമതയൊയി. 
അകപ്പൊകഴക്കും മവള്ളം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഹൊളികലക്കും  ുറിേളികലക്കും എെി. 
ഇനി കപൊേൊമത രക്ഷയിലല എന്ന് ക ൊദ്ധേ ൊയി. ഓകരൊ എയർ  ൊഗിൽ 
അതേൊവശേം വസ്തഭ്തങ്ങളും ഷ്ീറ്റുേളും  രുന്നുേളും എടുെ് എലലൊവരും 
തയൊറൊയി. നൊലു ണിയൊയകപ്പൊകഴക്കും  ുറ്റെ് നൊല് അടികയൊളം മവള്ളം േയറി. 
ഇനി നിന്നൊൽ കറൊഡികലക്ക് േയറൊൻ പറ്റൊമതയൊേും. ആർക്കും നീന്തൽ 
അറിയിലലതൊനും. ഏേകദശം അരകയൊളം മവള്ളം മപൊങ്ങി. പിമന്ന, ഏറ്റവും 
പുറേിമല വൊതിലും  ുന്നിമല വൊതിലും  ൊഭ്തം അടച്ച്  ൊക്കി എലലൊ  നലുേളും 
വൊതിലുേളും തുറന്നിട്ട് എലലൊം ഉകപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങികപ്പൊന്നു. അകപ്പൊഴമെ 
വിഷ് ം,  ൊനസ്ിേൊവസ്ഥ വിവരിക്കൊൻ ഭ്പയൊസ് ൊണ്. ഇനി ൈ ദവംതമന്ന ശരണം. 



കറൊഡിൽ േിടന്നിരുന്ന വണ്ടിയിൽ േയറി സ്കഹൊദരിയുമട േുഞ്ഞുവീട്ടികലക്ക് 
ഞങ്ങളും കപൊയി. രണ്ടു േികലൊ ീറ്റർ അേമല നലല ഉയര ുള്ള സ്ഥലെൊണ് ഈ 
വീട്. മവള്ളംേയറുമ ന്ന് കപടിക്കൊനിലല. ഇവിമട മവള്ളവും മവളിച്ചവു ുണ്ട്. 
സ്കഹൊദരി, സ്ിലിണ്ടറും ഗേൊസ്ത മസ്റ്റൌവും പൊഭ്തങ്ങളും മേൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. മഭ് ഡ്ഡ്, 
പഴം, ചപ്പൊെി,  ിസ്തക്കറ്റുേൾ എലലൊം േുമറമയൊമക്ക മേൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. 
പുലലുപൊയയിൽ ഷ്ീറ്റുേൾ വിരിച്ച് 10 കപരും രണ്ടു ുറിേളിലൊയി േിടന്നു. 
ഇതുതമന്ന ധൊരൊളം. അകപ്പൊഴും മവള്ളെിന് നടുവിൽ നില്ക്കുന്നവരും 
അകനേ ുണ്ടമലലൊ. ൈ ദവെിന് നന്ദിപറഞ്ഞു. തുടർന്നുള്ള നൊലഞ്ചുദിവസ്ങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ അവിമടെമന്ന േഴിഞ്ഞു. കനരംപുലർന്നകപ്പൊൾ ഞങ്ങളുമട സ്ുഹൃെുക്കൾ 
വീടിമന്റയും ചുറ്റുപൊടുേളുകടയും കഫൊകട്ടൊേൾ മ ൊൈ  ലികലക്ക് അയച്ചുതന്നു. 
രയമപ്പട്ടതുകപൊമലെമന്ന പുഴ നിറഞ്ഞു േവിഞ്ഞു. അര േി. ീറ്റകറൊളം 
 ുകന്നൊട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. കറൊഡ് മവള്ളെിലൊയി. 10 അടികയൊളം മവള്ളം േൊണും. 
കപൊർച്ച്  ുങ്ങൊറൊയി. തൊഴമെ നിലയിൽ മവന്റികലറ്ററിമന്റ തൊമഴവമര 
മവള്ള ുണ്ട്. ഇനി േയറിയൊൽ രണ്ടൊം നിലയികലമക്കെും. ഭ്പ ൊണങ്ങളും 
സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റുേളും ധൃതിയിൽ മേൊണ്ടുമവച്ചതും അവിമടയുള്ളതു ൊയ 
സ്ൊധനങ്ങളും എലലൊം എലലൊം നശിക്കും. പിന്നമെ സ്ഥിതി ആകലൊചിക്കൊൻ വയ. 
ഒഴുക്കിമന്റ ശക്തി േുറഞ്ഞുമവന്ന് അറിമഞ്ഞങ്കിലും ഉരുൾമപൊട്ടൽ രീഷ്ണി 
നിലനിൽക്കുന്നുമവന്ന് കേട്ടതുമേൊണ്ട് സ് ൊധൊനിക്കൊനൊയിലല. എന്തും സ്ംരവിക്കൊം. 
 

അടുെ രണ്ടുദിവസ്ങ്ങളിലും ഇടയക്കിടക്ക് േനെ  ഴേൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നു. 
മവള്ളം േൂടിയിലല എങ്കിലും ഇറങ്ങിയൊലമലല ആശവൊസ് ൊവൂ.  ൂന്നൊം നൊൾ മവള്ളം 
ഇറങ്ങിെുടങ്ങി. പകക്ഷ വീടിമന്റ അടുകെമക്കൊന്നും എെൊൻ പറ്റിലല. നൊലൊം 
ദിവസ്ം ൈ വേുകന്നരം നന്നൊയി ഇറങ്ങിമയങ്കിലും ആ ഭ്പകദശമെൊന്നും 
ൈ വദേുതിയിലലൊെതുമേൊണ്ട് കപൊേൊൻ നിവൃെിയിലല. പികറ്റന്ന് രൊവിമല വീട്ടിൽ 
നിന്ന് പുരുഷ്ന്മൊർകപൊയി അേമലനിന്ന് കനൊക്കി. പിമന്ന ശുചീേരണെിന് 
ഒരുങ്ങികപ്പൊയി. കവണ്ട സ്ൊധനങ്ങൾ എലലൊം എടുെിരുന്നു. പകക്ഷ കഗറ്റിൽതമന്ന, 
കഗയറ്റികനൊളം മപൊക്കെിൽ പ്ലൊസ്റ്റിക് േുപ്പിേളും പൊട്ടേളും  റ്റു ചണ്ടിേളും 
തടഞ്ഞു േിടന്നതുമേൊണ്ട് അേെ് േയറൊനൊയിലല. അമതൊമക്ക നീക്കി കഗറ്റ് തുറന്ന് 
ആദേമെ േൊലടിമവച്ചകപ്പൊൾ വീഴൊഞ്ഞത് രൊഗേം. കചൊക്കകലറ്റ് കപൊമല ചളി 
എലലൊയിടെും പരന്നുപ്പിടിച്ച് േിടക്കുന്നു. നിലം ൊഭ്ത ലല മചടിേളും  രങ്ങളും 
സ്ർവ്വസ്ൊധനങ്ങളും േട്ടിയിൽ ചളിപുതച്ചു േിടക്കുന്നു. േറന്റിലലൊെതുമേൊണ്ട് 
മവളിച്ചവും മവള്ളവു ിലല.  ുറ്റമെ േിണർ നിറഞ്ഞുേിടന്നതുമേൊണ്ട് 
കേൊരിമയടുെ് എലലൊം േഴുേൊം. ആശൊരിവന്നിട്ടൊണ് വൊതിൽ തുറന്ന് േിട്ടിയത്. 
അേെ് പുറകെക്കൊൾ അപേടേര ൊയ സ്ഥിതി. വടിേുെി ൊഭ്തമ  നടക്കൊൻ 
പറ്റൂ. പൊമ്പ്, േുരുടി എന്ന പൊമ്പുകപൊമല കപടിപ്പിക്കുന്ന ഇഴ ീവി, പഴുതൊര, കതൾ 
തുടങ്ങിയവർ ധൊരൊളം. ഇവമരലലൊം മവള്ളകെൊമടൊപ്പം വന്നവരൊമണങ്കിലും 
മവള്ളകെൊമടൊപ്പം കപൊേൊൻ പറ്റിയിലല. അേെ് 9 അടികയൊളം മവള്ളം 
നിന്നിരുന്നു. പുറെ് 10-11 അടിയും. ചുവരുേൾ എലലൊം ചുേപ്പൊയി. അല ൊരേളും 
േട്ടിലുേൾ ക ശ തുടങ്ങിയവമയലലൊം തമന്ന ചളിയിൽ പൂണ്ടു. ഉയരെിൽ 
േയറ്റിമവച്ച പുസ്തതേങ്ങളും  റ്റു വസ്തതുക്കും  ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു 
േിടക്കുന്നുണ്ടൊയിരുന്നു. ഭ്ഫിഡ്ജ് നിലെ് നീണ്ടുനിവർന്ന് േിടക്കുന്നു. 
വൊഷ്ിങ്ങ്മ ഷ്ീനും അങ്ങമനെമന്ന. എവിമടതുടങ്ങണം എന്നറിയൊമത എലലൊം തമന്ന 
വലിച്ചു  ുറ്റെു േൂട്ടിയിട്ടു. പിമന്നയകങ്ങൊട്ട് രണ്ടു  ൂന്നൊഴ്ച ശവൊസ്ം 
േഴിക്കൊൻകപൊലും സ്ൊവേൊശം േിട്ടിയിലല. നഷ്ടങ്ങമളപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നിലല. 
10,000/-േ. ദുരിതൊശവൊസ് തുേ രണ്ടുഭ്പൊവശേ ൊയി േിട്ടി. ഓകരൊ വീട്ടിലും രണ്ടു 



േിറ്റുേൾ, അരിസ്ൊ ൊനങ്ങളും, ലുങ്കി, ൈ നറ്റി തുടങ്ങിയവയും േിട്ടി. ഞങ്ങളുമട 
വൊർഡ് മ മ്പർ ൊർ സ് ീവ ൊയി ഇടമപട്ടതുമേൊണ്ടൊണ് ഇഭ്തമയങ്കിലും കവഗെിൽ 
േിട്ടിയത്. പലവീട്ടുേൊർക്കും ഇമതൊമക്ക േിട്ടിയത് തൊല്ക്കൊലിേ ൊമയങ്കിലും 
ആശവൊസ്ംതമന്നയൊയിരുന്നു. ദിവകസ്ന േുടിമവള്ളവും എെിച്ചിരുന്നു. േിണറ് 
ശുദ്ധിയൊക്കൊൻ കവണ്ട ബ്ലീച്ചിങ്ങ് മപൌഡർ തന്നു.  ൂന്നു ഭ്പൊവശേം കലൊറികനറ്റ് 
മചയതു. അങ്ങമന ഞങ്ങൾ ഭ്പളയമെ അതി ീവിച്ചുമേൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എമന്തൊമക്ക 
നഷ്ടം വന്നൊലും ഈ വീട് ഉകപക്ഷിക്കൊൻ പറ്റിലലകലലൊ. ഈ പുഴയും പച്ചപ്പും 
ഇവിടമെ പുലലും പൂക്കളും പക്ഷിേളും എലലൊം എങ്ങമന ഉകപക്ഷിച്ചുകപൊേും? 
ഇനിയും ദുരന്തങ്ങൾ വന്നൊലും ഒരു ൈ േകനൊക്കൊം എമന്നൊരു ആത്മവിശവൊസ്വും 
ഉണ്ട്. 
 

ഇെരെിലുള്ള ഭ്പളയവും വരൾച്ചയും മേൊടുംേൊറ്റുേളും 
ആവർെിക്കമപ്പടൊൻ സ്ൊധേതയുമണ്ടന്ന് ശൊസ്തഭ്തജ്ഞന്മൊർ പറയുന്നു.  ൊഭ്ത ലല 
തീഭ്വതേൂടൊനും  തിയമഭ്ത. ഈ തീഭ്വേൊലൊവസ്ഥ  ൊറ്റെിമന്റ ഭ്പധൊനേൊരണം 
ആകഗൊളതൊപന ൊമണന്നൊണ്  നസാണിലൊേുന്നത്. ഇതിമന്റ ഭ്പതേൊഘൊതങ്ങൾ വളമര 
വലുതൊണ്. സ് ുഭ്ദെിമല ൈ  വസ്മ്പെികനയും േൃഷ്ികയയും നശിപ്പിച്ച് രൂ ിയുമട 
സ്ർവ്വനൊശെിന് ഇത് േൊരണ ൊവും. ഇതിമനൊരു പരിഹൊരം നമ്മൾ േകണ്ടതീരൂ. 
േൊരണം ആകഗൊളതൊപനെിമന്റ കവഗതേൂട്ടുന്ന േൊർ ൺഡകയൊക്ൈ സ്ഡിമന്റ 
പുറംതള്ളൽ നിയഭ്ന്തിക്കൊൻ നമ്മൾക്ക്  ൊഭ്തമ  േഴിയൂ. വനം നശിപ്പിച്ചും 
േുന്നിടിച്ചും പൊറമപൊട്ടിച്ചും തണ്ണീർതടങ്ങളും വയലുേളും നിേെി കേൊൺഭ്േീറ്റ് 
മേൊട്ടൊരങ്ങൾ പണിതും  ണൽ ഊറ്റിയും അണമേട്ടിയും പുഴേളുമട സ്വച്ഛ ൊയ 
ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞും പരിസ്ഥിതി സ്ംതുലനം അട്ടി റിച്ചതും നമ്മൾ  ൊഭ്ത ൊണ്.  മറ്റൊരു 
സ്ൃഷ്ടിക്കും ഇതിൽ പങ്കിലല. രൊപ്പേൽ കരദ ിലലൊമത ഓടുന്ന േണക്കിലലൊെ ക ൊകട്ടൊർ 
വൊഹനങ്ങളും പ്ലൊസ്റ്റിക്-ഇലക്കഭ്ടൊണിക്  ൊലിനേങ്ങളും ഉണ്ടൊക്കുന്ന 
അന്തരീക്ഷ ലിനീേരണം കവമറയും. ഭ്പേൃതിമയ കഭ്ദൊഹിച്ചതിനുള്ള 
തിരിച്ചടിയൊണിമതലലൊം. സ്ഹിച്ചമലല പറ്റൂ. യു.എൻ മന്റ റികപ്പൊർട്ട് അനുസ്രിച്ച് 
ഇകപ്പൊഴമെ സ്ഥിതി തുടർന്നൊൽ ഈ നൂറ്റൊണ്ട് അവസ്ൊനിക്കുകമ്പൊകഴക്കും തൊപനില 

30C ആേും. ഭ്പതേൊഘൊതങ്ങൾ വളമര വലുതൊയിരിക്കും. അന്തി ഫലം രൂ ിയുമട 
സ്ർവ്വനൊശം തമന്ന. നമ്മൾ  നസാണുമവച്ചൊൽ ആകഗൊളതൊപനെിമന്റ കവഗത 1.50C 
ആക്കി നിയഭ്ന്തിച്ച് നിർെൊൻ േഴിഞ്ഞൊൽ രൂ ിയുമട ആയുസാണ് േുകറക്കൂടി 
നീട്ടിക്കിട്ടും. 

 
ഭ്പളയേൊലെ് നമ്മൾേണ്ട േൊഴ്ചേൾ പലതും ഉള്ളുലയക്കുന്നവയൊയിരുന്നു. 

പകക്ഷ വൻദുരന്തങ്ങൾക്ക്  ുമ്പിൽ പേച്ചുനില്ക്കൊമത ഒന്നിച്ചുനിന്ന് കനരിട്ടൊൽ 
എലലൊം അതി ീവിക്കൊനൊവും എന്നപൊഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ മേട്ടിമപ്പൊക്കിയ 
 തിലുേൾ തേർക്കൊൻ ഭ്പളയെിന് അധിേസ് യം കവണ്ടിവന്നിലല. ഈ 
ഓണക്കൊലെ് ‘ ൊനുഷ്മരലലൊരും ഒന്നുകപൊമല’ ആയി; കേരളം  ൊകവലി വിരൊവനം 
മചയത ‘സ് തവ സ്ുന്ദര’ നൊടൊയി. എങ്കിലും തേർെ  തിലുേമളൊമക്ക വീണ്ടും 
മേട്ടിമപ്പൊക്കൊനുള്ള ഭ്ശ ം തുടങ്ങികയൊ എന്ന് ഒരു സ്ംശയ ുണ്ട്. േണ്ടിട്ടും 
മേൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കൊെ  ണ്ടന്മൊർ ഏതുനൊട്ടിലും ഉണ്ടൊേു മലലൊ! 
രൊവിതല ുറമയപ്പറ്റി ന ുക്ക് ഏമറ ആശങ്കമപ്പകടണ്ട േൊരേ ിമലലന്നും നമ്മൾ 
 നസാണിലൊക്കി. ഊണും ഉറക്കവും ഉകപക്ഷിച്ച് അവർ നടെിയ രക്ഷൊഭ്പവർെനം 
നമ്മൾ േണ്ടതൊണകലലൊ. ഈ രൂ ിയിൽ ഇകപ്പൊഴും നന്മനിറഞ്ഞ  നുഷ്േർ ധൊരൊള ുണ്ട് 
എന്നും ഭ്പളയം േൊണിച്ചുതന്നു. ഇകതൊമടൊപ്പം മ ൊൈ  ൽകഫൊണിമന്റ ചീെകപ്പരും 



 ൊറിക്കിട്ടി എന്നുകതൊന്നുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞൊൽ  നുഷ്േമന സ്ൃഷ്ടിച്ചതിമന്റ കപരിൽ 
ൈ ദവെിന് കഖ്ദികക്കണ്ടിവരിമലലന്ന് വിശവസ്ിക്കൊനൊണ് എനിക്കിഷ്ടം. 

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

conducted demonstration session on “Pavu Baji” for the students  on 20.06.2018. 

 
Talk by Dr. Anjana Bhandran (Govt. Homeo Hospital , Thrissur) on ‘Women’s 

health through Naturopathy’  on 25.07.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candle making Demonstration - Ms. Soja KK, Alumnae Executive Member on 29-6-18 

 

 

 

 

 

 

 



Talk on Yoga by  Ms. Supriya  (2002-2004) on 25.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldermarians participated in “Marian Monsoon fest” on 3rdand 4th August, 2018 

Handwash, Dishwash and soap of Pain and Palliative care Society, Thrissur  

 

Sale of Njaval Juice, Strawberry Juice, Passion Fruit Juice, Nellikka Kanthari 

Juice ,  Chakka payasam and Pineapple burfi  

 

 

 

 

 

 

Interactive session  on “Gender sensitization and women entrepreneurship” by  Smt. Bindu 

Vincent, Gender  resource person and community councilor of Kudumbasree on 18-9-2018  



 

 

 

 

 

 

Distribution of health card to  

I DC  on 14th August 2018  

 

  

 

 

 

 

 

Awareness class on “Women’s Health – Nation’s 

Wealth” by Dr. Roni Ijnatius (1985-87) 14th August 

2018 

 



Release of  11th Reverie 

 

My gratitude to alumnae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mr. Aji T J, Ward Member, Pattikad  inaugurating the eye camp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eldermarian President, Smt Rosily  Antony addressing the eye camp

 
Scholar Support Programme by Ms. Elizabeth Ravi Thanickal (Eldermarian 1995-97)  

at St. Mary’s College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alumnae President crowning the gem of St Mariy’s 

 
 
 
 
 
 
 

Principal adorning Sash to the Gem 2019 

 
Together after the Gem Contest 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gem winners of 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entertainments 

 

 

 

 



In connection with Alumnae Lecture Series Economics Association arranged an invited 

lecture on a move towards Sustainable Development toMA Applied Economics students by 

Ms.Anila C Assistant Professor Department of Economics Sree Kerala Varma College 

Thrissur(1998-2001) on 5-12-2017. 

 

A Lecture on Capital Market Derivatives by Smt. Sini Thomas M, ( 2005-2008) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Principal congratulating the Eldermarians 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Experiences bygone era 
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