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Dear Elder Marian! 

Despite our hope of overcoming the pandemic by the end of 2021, and our expectation to normal 

relaxed lives, the COVID 19 pandemic cannot so be call of erased from our life. Most of us had 

received the two doses of vaccine by the middle of the year, but still precautions are taken in order 

to stop the spreading of the viruses, as two different variants of the virus Delta and Omicron had 

cropped up to warn us of its danger. The practice of social distancing, donning masks, sanitizing 

our hands and washing them with soap have to come a routine in order to ward off the deadly 

scourge. The senior citizen is provided with a booster dose too to help us circumvent it. 

 

In early 2021, only few social activities were carried out by the staff, students and alumni of St 

Mary’s College to improve our Thrissur town due to the restrictions forced on the public by our 

efficient police force. Most functions, meetings and talks were held as Google- meets and Zoom- 

meets. It is lucky for us all that such apps are available for our respected Principal could 

communicate instructions and information regarding the important activities carried out by the 

staff and students to prepare for the NAAC visit. It is indeed marvelous that St Mary’s College has 

managed to secure an A+ in the IVth cycle of NAAC accreditation despite so many difficulties. I 

heartily congratulate our revered Principal Sister, colleague and students for this great 

achievement. 

 

By the end of the year, off line activities were also being conducted optimistically in the college. 

Previously some simple activities like cookery classes and health care classes were conducted 

through online in the middle of 2021. I found them very informative. But soon afterwards, some 

functions began to be organized off line. The "famous writer Dr Leelavati was lauded and given 

an award by St Mary’s college on 21/10/2021. An eye testing camp was conducted on 10/11/2021. 

Besides, an induction programme for students and an interaction programme by Ms Aruna, LIC 

Development officer was conducted in the month of November 2021. In December2021, a History 

quiz known as Freedom Quiz was conducted off line where many students participated. The 

Reveries magazine team headed by Dhanya along with her colleagues have also invited articles 

from the alumni and students. 

 

The NAAC peer team visit took place by the end of December 2021 which went off without a 

hitch. The college was endowed with great success from their visit with the efficient preparations 

carried out by Sister Principal and her colleagues. The success was celebrated with a luncheon 

given by the principal to her colleagues and to the alumni executive members on 11/1/2022. 

 

I present this year’s’ Reveries’ as a record of the optimistic activities carried out in the past year. 

We believe that the coming days would be brighter with people enjoying and spending time with 

each other, as we hope the end of pandemic is nearer. 

  

Mrs Shemeela Sasikumar (Prof. Ramakrishnan Shemeela) (1972-74) 

 

Chief Editor 
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From Principal’s Desk                                                                       

         St. Mary’s College has walked through 76 glorious years and is glad to meet her daughters 

and granddaughters on January 26th of every year. Coming home especially for a get-together 

always makes all of us happy, enthusiastic, energetic and welds the bond which makes us 

strong. Even if we are facing a tough time due to the covid pandemic that disallows personal 

meetings, our eagerness to be back at our alma mater is evident from the virtual meeting that 

we attend. Once a St. Marian, you are always a St. Marian, now an Elder Marian and is always 

under the protective mantle of our beloved Mother Mary.  

             Despite the Covid 19 pandemic, the lockdowns and the dramatic changes in our daily 

life and relations, our humanitarian principles have always helped us to survive and prosper 

together. As our college is marching towards 77th year, God has showered his magnificent 

blessings, our college has been reaccredited for the fourth time by the NAAC with an A+ Grade, 

with a Grade Point of 3.41.  In the journey forward, we the St. Marians and Elder Marians must 

work together to uplift her glory to more and more heights. Elder Marians always go hand in 

hand with the College through sharing professional expertise and generosity.  

May God bless all our endeavours and strengthen our togetherness more and more! 

Wishing you all a great time ahead 

Dr. Sr. Magie Jose 

Principal 
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േകാവിഡും ചില �പകൃതി ജീവന ചി�കള�ം 

 

ഭൂമിയുെട ചൂ� അനുദിനം �കമാതീതം വർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ു. ചൂടു 

കൂടു�തിനും കാലാവ� മാറു�തിനും കാർബൺ മലിനീകരണ�ിൻെറ പ�് 

വളെര വലുതാ�. ഇതിനു ഉ�രവാദി മനുഷ�ൻ തെ�യാ�. �പകൃതിയുെട 

േമലു� മനുഷ�ൻെറ കട�ുകയ�ം, അതിൻെറ അതിർവര�ുകൾ കട�ു 

നിൽ�ു�ു. വ�വസായ വി�വകാലം മുതൽ ഭൂമിയുെട താപനില 

അപകടകരമാംവിധം വർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ു. ഇേതാെടാ�ം കാലാവ�യിലും 

മാ�ം സംഭവി��. അതു ഋതു ച�കെ� തെ� താളം െത�ി��. േകരള�ിൽ താളം 

െത�ി വരു� മഴമാ�തം �ശ�ി�ാൽ അതു മന�ിലാകും. േകരളം വളെര 

സുര�ിതമായി ജീവി�ാൻ പ�ിയ �ലമാ� എ�് 2018 െല �പളയംവെര ന�ൾ 

വിചാരി��. നാം വലിയ �പകൃതി ദുര��ൾ അനുഭവി�ി�ില� എ�ുേവണം 

കരുതാൻ. ഇടിമി�ലിെനയാ� ആെക ന�ൾ ഭയ�ിരു� �പകൃതിേ�ാഭ�ളിൽ 

അധികവും. എ�ാൽ ഇ�ു മഴയുെട ശ�ിയിലും അതിൻെറ ആവർ�ിയിലും 

മാ�ം സംഭവി��. ഭൂമി�ുേമലു� മനുഷ�ൻെറ ചൂഷണ�ിൽ ഭൂമി �മയുെട 

െനല�ിപടി ക�ുകഴി�ു. ഈ അവ�യിലാ� നെ� വിറ�ി��െകാ�് 

െകാേറാണ കട�ുവരു��. ഭൂമി അതിൻെറ സ�യം ശു�ീകരണ �പവൃ�ിയിേല�് 

കട�താകാം ഇ�െ� േകാവി�. 

ഈ േകാവിഡുകാലം ജീവി�ിരി�ു�വർെ�ല�ാം ജീവിത�ിൽ ഒരി�ലും 

അനുഭവി�ി�ില�ാ� പു�ൻ അനുഭവ�ളാ� സ�ാനി��. േലാ�െഡൗണും, 

സാനിൈ�സറും നിലവിൽ വ�ു. മാ�� നിർബ�മാ�ി, നിര�ുകൾ ഒഴി�ു, 

ആേഘാഷ�ൾ ഇല�ാതായി, �കൂള�കൾ അട�ു, വാ�മൂടിെ��ി, േചാദ��ള�ം 

സമര�ള�ം നിർ�ിെവ��, മനുഷ�െരല�ാം വീടുകളിൽ അവരുെട ഇട�ളിേല�് 

ഒതു�ികൂടി. എല�ാം ഓൺൈലനിലാ�ി, വിേനാദം, വിദ�ാഭ�ാസം 

എ�തിേനാെടാ�ം വ�ാപാരംകൂെട ഓൺൈലനിലാ�ി. 

അതിനുേശഷം ഒരുമാ�കിൽ നി�ും രെ��മാ�ി. പെ� െകാേറാണ 

േതാ��പിൻവാ�ിയില�. വാ�സിേനഷൻ വ�ു. ഒരു േഡാ� മി�വരും എടു�ു 

എ�ാൽ അവരിൽ പലർ�ും െകാേറാണ വ�ു. ര�്േഡാ� എടു�ാൽ 

േരാഗംവ�ാലും ഗുരുതരമാവില� എ�ാ�ി. അതും ന�ൾ എടു�ു. എ�ി��ം 

ഫലം തൈഥവ. ഇനി െകാേറാണ വരാതിരി�ു�തി� മൂ�ാം േഡാ� 

�പതീ�ി�ിരി�ുകയാ� നാം. ആേരാഗ�രംഗ�് ഇ�് ചികി� എ�� 

സാധാരണ�ാർ�് അ�പാപ�മായ വ�വസായമായി തീർ�ിരി�ു�ു. 

ഇ�െ� ഈ തകർ�യുെട കാലഘ��ിെല�ിലും മനുഷ�ൻ 

�പകൃതിയിേല�് തിരി�ുേനാ�ാൻ ത�ാറാേക�ിയിരി�ു�ു. മനുഷ�നു 
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ആവശ�മു�െതല�ാം ഭൂമിയിലു�്. എ�ാൽ അത�ാർ�ി�ു�തില�. ന�ുെട 

രാ��പിതാ� നമു�് ത� സേ�ശമാണി�. എ�ാൽ അതുൾെ�ാ�ാൻ നാം 

ത�ാറായില�. ഇ�ു േലാകെ��ാടുമു� ഉൽപതി�ണു�ളായ ചി�കർ 

ഉ��േനാ�ു�� ഗാ�ിജിയിേല�ാ�. 

�പകൃതി ജീവനമാ� ഇതിെനല�ാം ഒരു പരിഹാരം. �പകൃതി ജീവന 

ചി�കളിലൂെട േരാഗ�പതിേരാധനേശഷി േനെരയാ�ി േരാഗം മാ�ാനു� വഴികൾ 

ഉ�്. നല�വായു, നല� െവ�ം, ലളിതമായ �പകൃതി ഭ�ണം, നല�േശാധന, 

ഉപവാസം, െവയിൽെകാ�ൽ, 8 മണി�ൂർ ഉറ�ം, നല� മന�് ഇ�തയും 

പാലി�ാൽ െകാേറാണ എ�ല� ഏെതാരു േരാഗേ�യും അതിജീവി�ുവാൻ 

സാധി�ും. 

ആഹാര�ിൽ നല� �ശ� പാലി�ണം. അമിതാഹാരം ഒഴിവാ�ണം. 

വിശ�ുേ�ാൾമാ�തം ഭ�ണം കഴി�ണം. വിശ�ുേ�ാൾ വയറുനിറ�� 

കഴി�ാവു�തും കഴി�ാൽ അസ��തകൾ ഉ�ാ�ാ�തും 

സുഖംനൽകു�തുമായിരി�ണം ന�ുെട ഭ�ണം. എള���ിൽ ദഹി�ു�തും 

ആഗിരണവും വിസർ��വും എള���ിൽ നട�ു�തുമായ ഭ�ണം കഴി�ണം. 

ന�ുെട ഭ�ണമാ� ന�ുെട ആേരാഗ�െ� നിലനിർ�ു��. ശരീരമായി 

ലയി��േചർ�ാൽ നല� ര�മ�മാംസാദികളാകാനും നല� അവയവ�ളാകാനും 

ഗുണേമ�യു� ഭ�ണമാ� �പകൃതിജീവനം നി��ർഷി�ു��. ദഹനം 

�പയാസമാ�ു�തും ദഹി�ാൽ മാലിന�ംകൂടു�തുമായ ഒരു ഭ�ണവും 

കഴി�രു�. പാചകം െച�ത ഭ�ണം ഒരുേനരംമാ�തം മതി. പാചകം െച�താൽ 

മൂ�ുമണി�ൂറിനു�ിൽ കഴി�ണം. ര�ുേനരം പഴ�ൾ അെല��ിൽ േവവി�ാ� 

പ��റികൾ സാലഡായി കഴി�ണം. നി�ള�െട േരാഗം എ�ുമാകെ�, 

അതിനുകാരണം േപാഷണൈവകല�മായിരി�ും. േപാഷണം എ�� ആഹാരം 

മാ�തമല�, നല�വായു നല�െവ�ം, സൂര��പകാശം എ�ിവയാ�. മരു�ുകൾ 

േരാഗംമാ��ം എ� വിശ�ാസം ആധുനിക മനുഷ�ൻെറ അ�വിശ�ാസമായി 

മാറിെകാ�ിരി�ു� ഈ കാലഘ��ിൽ ഓർമി�ുക ഭ�ണമാ� ന�ുെട 

ഔഷധം. ആേരാഗ�വും േരാഗ�പതിേരാധനേശഷിയും ആശുപ�തികളിൽ നി�ു 

വാ�ാൻ സാധി�ില�. നല�വായു നല�െവ�ം നല�ഭ�ണം ഇതാ� ആേരാഗ��ിനു 

അടി�ാനം. ഇതു സ�ാംശീകരിേ�� ഉ�രവാദിത�ം ഓേരാ വ��ിയിലും 

നി�ി�തമാ�. 

 

 

അൽേഫാൺസ സി.ആർ 

4 



CRYING IN THE RAIN 

 

Stepping out of my safe haven , 

Jumping over slushy puddles , 

The wind blowing my hair astray , 

Raindrops piercing my cheeks. 

Not a soul will know , 

I’m crying in the rain , 

Let go of all my burdens , 

For no one can ever differentiate , 

A rain drop from a tear. 

 

 

Geetha Sebastian 

                                                                                                                             (87-89) 

 

 

 

Congratulations to the Reverie cover page Designer 

JASMINE RASHEED (I MSc PSYCHOLOGY) 
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ഞാൻ എ�് ചിരി�ും 

കാ� ക�ിെയരിയുേ�ാൾ കൂ� ഉേപ�ി�് പറ�് േപാകു� അ�കിളിയുെട 

കഥ എ�ത ബാല��െള ക�ീരണിയി�ിരി�ു�ു. 

കാ� ക�ിെയരിയുേ�ാൾ അമർഷ�ിൻെറ തീപ�ം െന�ിൽ 

കു�ിയിറ�ിയ കാ�ാളെന വായി�് എ�ത െയൗ�ന�ൾ വിറെകാ�ിരി�ു�ു. 

കൂ� ന�െ�� കിളിയും, കാ� ന�െ�� കാ�ാളനും ഇ�് എ�് േകാടിയിലധികം 

മനുഷ�രുെട �പതീക�ളാ�. 2020-െല കണ�ുകൾ�പകാരം േലാക�് 8.2 േകാടി 

അഭയാർ�ികള��്. എ�െനയാ� ഇ�തയധികം മനുഷ�ർ അഭയാർ�ികളായ�? 

അലൻ കുർദി, ഒ�മാൻ ഡാക�ീ� എ�ീ േപരുകൾ നി�ൾ ഓർ�ു�ുേ�ാ? 

തിരയുെട തേലാടൽ ഏ��വാ�ു� അലൻ കുർദി എ� 3 വയ��കാരൻെറ 

മൃതശരീരം, ആംബുലൻസിൽ േപടി�ര� മുഖേ�ാെട േദഹമാസകലം െപാടിയും 

ര�വുമായിരി�ു� ഒ�മാൻ ഡാക�ീ�, േലാകം അവെര അഭയാർ�ികൾ എ�ു 

വിളി��. അഭയം അർ�ി�ു�വർ അഥവാ അഭയം േതടു�വർ. അവർ 

േദശാടന�ിനിറ�ിയ ദരി�ദരല�, മറി�് സ��ം േദശ�ുനി�ും നിർബ�ിതമായി 

പടിയിറ�െ��വരാ�. 

മനുഷ�ൻെറ പലായന�ൾ ചരി�താതീതകാലം മുതൽേ� ആരംഭി�താ�. 

ഭ�ണ�ിനുേവ�ി, കൃഷി�് േവ�ി, താമസ�ല�ിനുേവ�ി അവർ നിര�രം 

യാ�തെച�തു. ഒടു�ം പലരും പലയിട�ളിൽ നിലയുറ�ി��. അ�െന 

േഗാ�ത�ള��ായി, സം�കാര�ള��ായി. േദശ�ള�ം, േദശീയതയും കട�ുവ�ു. 

അവിെടയും അധിനിേവശ�ള��ായി. �പകൃതിയിൽ നിേ�� �പഹര�ൾ അവെര 

പുതിയ ജീവിതരീതികളിേല�് നയി��. എ�ാൽ മനുഷ�ൻെറ അധിനിേവശ�ള�െട 

കഥ അ�ത എള��ം അവസാനി�ില�. അെതാരി�ലും ഒരു ശുഭപര�വസായി 

ആയിരു�ില�. 

കൂടുതൽ വിശാലമായ സാ�മാജ��ൾ സൃ�ിെ�ടു�ുക എ�� 

മാ�തമായിരു�ു അവരുെട ല��ം. േഗാ�തവർ�യു��ളിലൂെട, രാജവംശ�ള�െട 

അധിനിേവശ�ളിലൂെട, മനുഷ�ൻ ഇ�ും നട�ിെ�ാ�ിരി�ു� 

അതിർ�ിതർ��ളിലൂെട ആഭ��രകലാപ�ളിലൂെട മനുഷ�ചരി�തം ഇ�ും 

ര�കലുഷിതമായിതെ� തുടരുകയാ�. ഈ സംഘർഷാവ�യാ� 

അഭയാർ�ികെള സൃ�ി��. അധികാരമാ� അതിർ�ികൾ സൃ�ി�� 

അ�ുെതാ�ിേ�വെര ര�ം തളംെക�ി നിൽ�ു� മ�ിൻെറയും അനി�ിതത�ം 

നിഴലി�ു� മുൾേവലികള�െടയും കഥേയ മനുഷ�� പറയാനു�ായി����. 

പൂർവീകരുെട വീരഗാഥകൾ േതടിയാ� യാ�തതിരി�ു�െത�ിൽ മനുഷ�� 

മടേ��ിവരിക വനാ�ര�ളിെല ഗുഹാമുഖ�ളിേല�ായിരി�ുെമ�് 

ഓർ�ി�ി�ു�ു. അതല�, മത�ിൻെറയും േദശീയതയുെടയും പി�ാ�ുറ�ൾ 

േതടിയാ� യാ�തെയ�ിൽ നി�െള�ിേചരുക മി�ുകളിലും തത��ളിലും 
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മാ�തമായിരി�ും. ഭാവിെയ തിരേയ�� ഭൂതകാല�ിലല�, മറി�് ഇ�് നാം 

സ�ീകരി�ു� നിലപാടുകളിലാ�. 

അതിൽ അനാഥരാ�െ��, അഭയാർ�ികളാ�െ�� നിരവധി മനുഷ�രു�്. ഇ�ും 

�കൂശി�െ���െകാ�ിരി�ു� നിരവധിേപർ. 

എതിരഭി�പായ�ൾ സ�ാഗതം െച�െ�ടാെത േപാകു� ഒരു കാലേ�ാടു� 

എതിർ�ിൻെറ ഭാഷയാ� ഇ�് സമാധാനം. സാ�മാജ��ള�െട ശവപറ�ിൽ 

തീ�വവാദവും എരി�ട�ുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു. തീരംേതടിയു� 

യാ�തെ�ാടുവിൽ ജീവൻ ന�െ�� േലാകെമ�ാടുമു� എൻെറ �പിയസേഹാദരർ�് 

മു�ിൽ �പണാമമർ�ി�ു�ു. 

സർവവും ന�െ�� കാ�ാള� ഒടു�ം കവി നൽകു� ഒരു ശുഭ�പതീ�യു�്.  

“ഒരു സൂര�നുദി�ും നിഴലായി��ിളി വളരും 

വളരും വനേമാടികളാടി െതളിയും 

വനമൂർ�യിൽ ദുഃഖം തകരും 

ഞാൻ അ�് ചിരി�ും’’ 

 

ശിഖില ശിവദാ� 
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മാ�ുേപാകു� ദിന�ൾ 

 

തുറ�ി� ജനലരികിൽ ഇരി�േവ 

മാരുതൻ അവൾ തൻ 

കവിളിൽ തേലാടി നി�ു..... 

മധുര �പർശമായി കുളിരാ� 

നിലാവിൽ വ�ു തഴുകിയ കാേ� 

നീെയൻ ബാല�െ� െതാ��ണർ�ു�ുേവാ? 

 

പുൽേമടതൻ േമനി തേലാടി 

വൻ മര�ൾ തൻ ശിഖിര�ൾ താ�ി 

എൻ അരികിൽ എ�ാൻ 

എെ� നീ ൈവകു�ു? 

 

നീരുറവതൻ മണിേപടക�ിെല 

മു�ുേപാെല തൻ ദിന�ൾ 

എ�ിൽ നി�ും എെ� അടർ�ുവീഴു�ു? 

വ� പാതയിൽ, േപാകു� വീഥിയിൽ 

ക�ുമറയു� മുഖ�ൾ..... 

 

അ�ും ഇ�ും എ�ും 

മായാെത മറയാെത 

സുഖ�പർശമായി 

എൻ കൂെട നീ മാ�തം......... 

 

േഡാ.േര�മ വി.ജി 
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Congratulations for your Achievements 

 

 
Anjali P 

BSc Biotechnology 

2016-2019 batch 

First Rank 

MSc Biotechnology 

(MG university ) 

 

 
Biji Raphy 

BSc Biotechnology 

 2016-2019 batch 

Second Rank 

MSc Biotechnology 

(Kannur University ) 

 
Tina K J 

BSc Biotechnology 

2007-2010 batch 

PhD 

 

 
Riya Ann Paul 

MSc General  Biotechnology 

2010-2012 batch 

A member in the team to develop 

"COVID-Anosmia checker", a tool for 

Covid-19/olfactory dysfunction 

screening 

  

 
Ankitha Prasad 

BSc  Mathematics  

2018 -2021 batch 

 
Karthika V 

BSc Microbiology 

2016-2019 batch 

First Rank in MSc Microbiology 

Department of Life Science  
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8th Rank in BSc 

Mathematics, Calicut 

University(2021) 

 

 

University of Calicut 

 
Swetha P 

M.Com  

2018-2020 batch 

Certificate Exam of 

Insurance Agents in Life 

Insurance 

 

 

STINY MARIA JOHNSON 

B.Com  

2015-18 batch 

KMAT 

Sona P.S 

M.Com 

 2018-20 batch 

Qualified NET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femi Moni 

M.Com  

2015-17 batch 

Qualified NET &PSC 

Sreelakshmi K 

M.Com  

2018-20 batch 

Qualified NET 

Calicut University 6 th 

Rank holder 

 

 

DELMA PULIKKOTTIL D 

M.Com  

2015-17 batch 

Qualified NET 
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Anukrishna P.U 

M.Com  

2018-20 batch 

Qualified NET 

 

AYISHA ALI 

B.Com batch 

2014-17 batch 

Qualified KMAT 

 

 Priyanka Rajan 

Chirayath 

B.Com 

 2017-20 batch 

CMAT, MAT 

TINTU THOMAS 

B.Com  

2014-17 batch 

Qualified KMAT 

 

 

Athira  K 

B.Com  

2017-2020 batch 

MAT 

 

RINTU WILSON 

B.Com 

2012-15 batch 

Qualified KMAT, MAT 
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 Vismaya T.S 

B.Com  

2017-20 batch 

MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilna Shaju 

B.Com 

 2015-18 batch 

KMAT 

Cinju Thampi 

M.Com  

2016-18 batch 

Qualified NET 

 

 

 

Navya Jolly M 

B.Com  

2015-18 batch 

Qualified KMAT 

 

Anjani Antony 

M.Com  

2016-18 batch 

Qualified NET 

 

 

 

Merin Raju 

M.Com  

2015-18 batch 

Qualified NET  
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Haritha Chandrashekaran 

M.Com  

2016-18 batch 

Qualified NET 

 

 

 
Amritha M S 

BSc Botany 

2013-2016 Batch 

Calicut University Research scholar 

won United States-India Educational 

Foundations Fullbright Fellowship. 

 

 Greeshma P.B 

M.Com 

 2016-18 batch 

Qualified NET 

 

 
Fincy Francis  

B A History  

(2017-2020 batch) 

Top score in Library and 

information Science (Calicut 

University) 
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മഴവില�് 

വഴി െത�ി വെ�ാരു തുലാവർഷം, കാ�ിൽ അലി�ു ഇല�ാതാവു� 

കാർേമഘ�ൾ, കാ�ിൻെറ ഓള�ൾ�നുസരി�് ചരി�ു െപ��� മഴ�ു�ികൾ 

ഇട�െ��േഴാ �പകാശം പര�ു� െവയിലിെനാ�ം ഒരു തണു� കാ��ം 

ചൂളമടി�് നട�ു�ു�്. ആക�ാെട ഒരു സുഖമു� അ�രീ�ം. “ചൂടുെപാടി 

ക�ൻ, മഴ, േജാൺസൻ മാ�” ആഹാ എെ�ാരു അ��് 

െഫ��ബു�ിെലവിെടേയാ വായി�� മറെ�ാരു വരികൾ ഓർ�യിെല�ി. 

മിേ� .......... മഴവില�� കേ�ാ? 

ലാബിെല കു�ികളാ� മഴവില�� കാണി�� ത��. 

“മാന�ുെ�ാരു മഴവില�് 

മനം മയ�ും മഴവില�് 

റ േപാെല വള�ിരി�ും” 

 

പണികെളല�ാം മാ�ിവ�് ഒരു മൂളി�ാ��ം പാടി ഓേരാ�ം 

അവസാനമായി മഴവില�ിെന ക�� എ�ാ� 

ഓർ�യില� 

അെല��ിലും ഇേ�ാൾ ഓർ�കൾ ഒ�ും ഇല� 

ഓർ�െ�ടു�ലുകൾ മാ�തേമ ഉ�� 

“മാന�ുെ�ാരു മഴവില�് 

മന�ിലുെ�ാരു മഴവില�്” 

 

ആദ�മായി ക� അേത െകൗതുകേ�ാെട ക�് നിറ�് കാണുേ�ാേഴ�ും അത�ു 

മാ�ുേപാകു�ുേ�ാ??  

രെ��ം കാണു�ുേ�ാ 

7 നിറ�ൾ ഉേ�ാ�് 2-3 വ�ം ചു�ാ എ�ി േനാ�ി VIBGYOR... ഒരു രസം 

വ�ാെണ�് േതാ�ു�ുേ�ാ 

വ�് വരാനും മിനിമം ഒരു േയാഗ�ത േവണെമ�േല� േബ��ർ സുൽ�ാൻ 

പറ�ിരി�ു��. 

സു�രമായെതല�ാം �ണികമാ�..... 

�ണികമായെതല�ാം എ�ിനി�ത സു�രമാകു�ു 
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െഹാ നാശം!! നെല�ാരു കാ�ച കാണു�തിനിട��് ഉ�ിെല SADDIST ൻെറ വര� ... 

അേല�ലും കുറ�് നാളായി ഒരു ആവശ�മില�ാെത വലി�ു േകറി വേ�ാള�ം. 

ന�ാവൂല�...... 

കുറ��േനരം ക�ട�് അവിെട തെ� നി�ു, കാ�ചെയ മന�ിേലേ��� വാ�ി 

....... െതെല�ാരു േനരം കഴി�് തിര�ുകളിേല�ു മട�ി എ�ിയേ�ാൾ ഒരു 

േചാദ�ം മാ�തം ബാ�ിയായി ഉ�ര�െളാ�ും ഇല�ാെത “എല�ാവരും �പത�ാശയുെട 

മഴവില�� കാണുേ�ാൾ, മഴവില�ാകാൻ കഴിയാെതേപായ മഴ�ു�ികെള കാണു�� 

ഞാൻ മാ�തമാേണാ..............”   

 

�പസ�. ആർ. േകാവ�് 
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മലയാള നാ� 

 

ഏെതാര� തൻ ഉദേര 

പിറവി െകാെ�ൻ മാമക മലയാളനാേട 

പ��ുരുേ�ാല നീെള നിൻ മിഴികളിൽ 

ഹരിതാഭ ച��ിൽ ചാർ�ി െമെല� 

മാേ�റും ത��തിരുകൾ 

നിന�ാ� െപാ�ര�ാണം  

പണിതു ത�ു. 

ശു�മാം താരാ�് പാടിയി�ാറുകൾ 

പാലമൃതൂ��വാൻ വ�ു നി�ു 

നിൻ മുഖകാ�ിയേത�തിെല�ി�ാൻ 

കണിെ�ാ� നികു��ൾ 

ക�ലായി 

മ� മൂ�ു�ി��വുകൾ 

നിന�ാെയാരു�ിയ മൂ�ു�ി 

�െല�ാ�ു കാണെ� ഞാൻ. 

എൻ മലനാേട നീ ച��ിെല�ഴും 

ഉയെരയുയിരിൽ നിലെകാ�േണ. 

 

അ�ജന പി.എ 
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ഇര 

മധുവിധുവിൻ നാൾ 

അവൾ പറ�ിരു�ു 

ഉയരമു� െക�ിട�ിൽ നി�് 

താേഴ�ു േനാ�ുേ�ാൾ 

അവൾ�് തലചു��െമ�ും 

ക��കളിൽ ഇരു�് കയറുെമ�ും 

 

�പതീ�ി� െമ�ം 

അവൾ�ിെല��റി�േ�ാൾ 

േ�പമ�ി� ഒ��ം കുറവു വരാ� 

ഒ�യിൽ 

ഊ�ിയിേലെ�ാരു മധുവിധു- 

യാ�ത േപായാേലാ എ�വൻ; 

കാതിൽ ചുംബി�� 

�പിയേന ശരി എ�ും പറ�്  

ഉ�ാഹേ�ാെട അവൾ 

അതിസു�രിയായി 

ഒരു�ി വ�ു. 

മ�ു പുതയു� കാലം. 

േഹാ�ലിൻെറ ബാൽ�ണിയിൽ 

അവൻ അവെള 

േചർ�ുപിടി�� നി�ു. 

േകാടമ�് മാ�േ�ാഴാ� അവൾ 

ആഴം ക�� 

പിെ� എല�ാം എള��മായി 

അവൾ െകാല െച�െ���  

എ�െനെയ�് 

േപാ�്േമാർ�ം നട�ിയി��ം 

ഒരു െതളിവും ലഭി�ില� 

ഉ�ിെല ആന���ീർ 

ദുഃഖഭാവ�ിൽ പുറ�ണി�് 

അവൻ വിജയി�രുളി 

കുടു�ിേ�ായ നവവര�ാെര 

മന�ിൽ പു�ി�് 

അവൻ അടു� ഇരെയ 

േതടി നട�ു�ു�്. 

േമരി�ു�്  
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A trip on a Houseboat on Vembanad Lake 

My son Vivek and his wife Mahima came on a short vacation to Kerala last year in2019. 
It was a period of two weeks only. Sasikumar and I were a little disappointed about the 
shortness of their holiday. Still, we adjusted to it as it was their first visit after their marriage 
in March 2018. 
Vivek had booked a houseboat trip in Alappuzha for two days tour on the Vembanad Lake 
for the four of us.I was quite thrilled as I had only gone for a few hours trip on a houseboat 
across the Chetua Estuary in Manalur some years ago with my daughter and her family. 
A few days later, we travelled in an Innova tourist car in the early morning through The 
National Highway on through Mannuthy, Chalakkudy and Ernakulum, finally reaching 
Alappuzha at aroundTwo p.m. February is one of the hottest months in Kerala and by the 
time we reached there, all of us were a little weary. The houseboat was docked at a pier 
close to our stop. It was large with a prow on the front where it would be piloted by two 
guys while there was a stern at the back with a small deck where we could walk about 
and play games. It was made up of two storey with three comfortable bedrooms provided 
on the first storey. Sasikumar and I were installed in the last one while Vivek and Mahima 
were given the middle one. There were two small bedrooms at the top and a kitchen just 
below with a provision store at the same level as our bedrooms. There were two cooks 
working to feed the guest. Breakfast, lunch,tea and dinner were served at the top galley 
furnished with comfortable dining tables and chairs. 
Our schedule on the houseboat started with tea as we had already had our lunch on the 
way. Tea along with delicious snacks were served which satisfied us. After that, we moved 
on to the stern to watch it being sailed slowly out across the lake. On both sides the banks 
were filled with small houses and resorts where people were staying. The whole scenery 
was beautiful with the deep water filled with water hyacinth and seaweeds floating on the 
surface of the water. We could see all types of fresh water fish swimming within the water. 
After some time, we went to our respective rooms to take rest. The wooden walls and 
ceiling of the room with its old switches and switchboard along with the coolness of the 
breeze blowing through the large window filled us with a sense of contentment. Modern 
living too was ensured with the provision of an air conditioner. The adjoining bathroom-
cum-toilet was also modern with a shower and European toilet. All these concessions 
were to ensure that Westerners came for these tours in the estuaries of Kerala. We too 
were happy with the modern accessories fitted in the old surroundings of wooden walls 
and wooden ceiling of our room. The curtains of the large window were made of coconut 
leaves woven together into long strips. The double bed was also of wood with spongelike 
mattress and pillows provided to ensure comfortable rest and relaxation. All passengers 
had been instructed to walk bare- footed along the wooden floors by a notice provided at 
the entrance of the boat. 
Sasikumar and I had brought some books to read while Vivek and Mahima had brought 
a Scrabble board and playing cards to while away the time. Vivek told me to enjoy and 
rest from the stressful tedium of housework at home. I doubted his advice. But, truly it 
was a restful two days in the houseboat that we enjoyed. 
Dinner that night consisted of chicken curry, assorted vegetables, chappati and rice. We 
were also provided with fried fish. It was an enjoyable meal finally finished off with fruit 
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salad and ice cream. The few passengers were replete with the delicious food. After that, 
most of us took walks along the deck enjoying the sight of the darkness of night slowly 
creeping in. Finally, it was bedtime and most of us returned to our rooms. Then, a little 
time of watching television and reading, and then we were bound on the wings of restful 
sleep. 
The next morning, used to a lifetime habit of waking up of early, I got up, brushed my 
teeth and drank a few glasses of water, to resume the exercises that I did every morning. 
Then I crept out of my room to walk for some time along the deck of the boat. By that 
time, the boat men and cooks had also awakened to start their labours for the day. 
I returned to my room, where Sasikumar was awake, reading the newspaper he had 
procured. I had my bath and changed my dress. We went up to the dining room where 
we were served morning tea. We waited for some time before we could get breakfast. I 
ran down to call Vivek and Mahima to breakfast. It was a buffet breakfast where we could 
choose idles, dosais, poories along with the sambar, chutney and potato masala curry as 
we desired. There was also boiled eggs, egg omelette, and fruit juice. It was a hearty 
breakfast. 
The houseboat moved slowly along the lake while we watched the sights along the banks 
on either side. People were absorbed in their daily tasks at their homes. Many 
houseboats,large and small, were also plying along the lake, filled with their passengers. 
February seemed to be a good season for tourists on Vembanad Lake.We could see 
Ayurveda massage parlours at different locations along the sides. Vivek and Mahima 
desired to utilise this convenience at one of them. We enquired about them of the boat 
supervisor and he mentioned that the Santhigiri Ashram which we would be reaching at 
4 pm, would be ideal for this purpose. 
The boat supervisor explained that in these waters, there were about 2700 houseboats 
plying their tourist trade. They could only do this in the summer and spring seasons. But 
it could not be done during the tumultuous rainy six months of Kerala. Then they had to 
anchor their boats and go to Alappuzha town to earn money from other trades. Indeed, in 
2018, they were stranded with much hardship due to the terrible floods of July and August 
when their homes were flooded resulting in loss of all their earnings. We listened in rapt 
silence to their story of the hardships they had suffered in 2018. 
After a siesta, we came out of our rooms to wait for the boat to reach Santhagiri Ayurveda 
parlour. At 4 pm we reached there and all of us disembarked by means of a wooden board 
placed across the space between the boat and the shore. The Ayurveda Ashram was 
situated in a lovely location of trees and plants. The Ayurveda physician discussed the 
best type of massage to be done. Finally, he called two masseurs to conduct Vivek and 
Mahima to the massage rooms. The massage process time was about forty- five minutes. 
Although both Vivek and Mahima suggested that we should also go for a massage, we 
declined as we had never undergone it and was not sure of the outcome. 
We then returned to the boat. It started sailing again and at Dusk, reached a point where 
it was anchored. It was at this point that we bought some fish at a shop selling fresh fish 
just caught recently. We had these succulent fish fried at dinner that night. Mahima also 
tried her hand at fishing with a fishing pole at the end of which a bread piece was attached. 
But she was not successful. Still, though a failed attempt, it was an attempt well tried. The 
deep dark water of the lake reminded me of the great Malayalee poet Kumaranasan who 
had drowned while crossing it in a boat. His poems are full of beauty and depth about 
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casteism in the Hindu religion especially in Kerala, which paved the way for the social 
reformation of Hinduism to enable so-called low caste Hindus to enter temples to pray. 
Once, only high caste Hindus could do so. Also, the brutality of high caste Hindus towards 
low caste Hindus could be eradicated by his writings along with the teachings of Sree 
Narayana Guru, the great social reformer. 
We soon returned to the boat and after dinner, we played at cards and Scrabble. After 
that we went off to bed. 
The next morning, the boat had turned around at the end of the estuary,back in the 
direction that it had come. It was slowly but surely returning to the pier where we had 
boarded it. Different people had boarded at certain piers so that by the time we reached 
our pier, there were two bachelors, and a family of seven members also disembarking at 
our pier. The men helped the women and children cross across the board placed there. 
It was a breathtaking experience for the uninitiated ones. Our driver was waiting there 
with the car. We got into it and he drove us until we reached Thrissur, in between indulging 
in a snack and lunch. We arrived home at 3 pm. The trip in the houseboat had been a 
restful and relaxing experience. 
 
Mrs Shemeela Sasikumar (Prof. Ramakrishnan Shemeela) (1972-74) 
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പലഹാരം 

മറിയ ഒരു ന�സറി ടീ�റാ� 

സു�രി 

സ�ർ� വർ�ം 

രാജകലയു� മുഖം 

ആദ�രാ�തി അവള�െട കാതിൽ 

അയാൾ പറ�താ� 

അവൾ േദവകന�യാെണ�്, 

അയാൾ ഗവർെമൻ� 

കുറി��നി മാേനജർ 

ഏ�വും ഇളയ മകൻ 

തറവാടി�ം മാ�തമാ� അയാൾ�്  

��തീധനമായി കി�ിയിരു��. ല��ൾ വിലമതി�ു� ഉരു�ടി 

ചുള�വിൽ മരുമകനായി എ�ിയ 

സേ�ാഷ�ാൽ 

അവള�െട അ��ൻ 

കടംവാ�ിയ കാശുെകാ�് 

ആ�ിറ�ി വാ�ി മരുമകെന 

വിരു�ി� വിളി�� സ��രി��. 

മാ�ിളവീ�ിെല അവള�െട 

ആദ�െ� ഉയിർ��തിരുനാളാേഘാഷം. 

അ�ൻ ഒഴി��െകാടു� 

കളർ ചാരായം കുടി�് അവള�െട 

അ�ായിയ� ഏ�ലടി�് മൂ�ുപിഴി�് 

എ�ിെ�റു�ി കരയാൻ തുട�ി. 

ലഹരിമൂ�ാൽ അവർ അ�ിെനയാണെ�ത. 

അതാ� അവരുെട ചാരായ അള� 

മാളികവീ�ിൻെറ അക�ള�ളിൽ 

മുഴ�ു� നിലവിളികള�ം അ�ഹാസ�ള�ം 

അവെള ഭയെ�ടു�ി. 
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വിശാലമായ തള�ിെല 

വലിയ സദ�ിേല�് 

അവൾ ആനയി�െ���. 

ചാ��ളിേപാെല ആദ�െ� േചാദ�ം 

മൂ� നാ�ൂനാ� 

നിന�് വീ�ീ�് എ�ത പവൻ കി�ി. 

ഒ��രെ��ിലും അവൾ പറ�ു 

നൂെ�ാ�്. 

എ�ത കര�ിൻേറതാ� ഉരു�ടി 

ഇളയ നാ�ൂൻെറ േചാദ�ം 

കൂെട െപാ�ി�ിരിയും. 

മറുപടി�് അവൾ ആേലാചി�� നി�ില� 

െതാളളായിര�ിപതിനാ� 

പിെ� അവൾ അവിെട നി�ില� 

െചറിയ ബാഗും ഉടുവ��തവുമായി 

ആദ�ം ക� ബ�് ൈകകാ�ി നിർ�ി 

അവൾ ര�െ���. 

കന�ാ��തിയ� അവൾ�്  

വീ�ും േജാലി െകാടു�ുേപായി. 

അവൾ പഠി��. 

വീ�ും ഒരു ഉയിർ��തിരുനാൾ ദിനം 

ഡി�ഗി�് ഒ�ാം റാ�ുകി�ിയ 

സേ�ാഷവുമായി അവൾ 

കന�ാ��തിയ�െയ കാണാൻ  

മഠ�ിെല�ിയിരി�ുകയാ� 

ക�ിൽ ഒരു െപ�ി മധുരപലഹാരവുമായി 

 

േമരി�ു�് 
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Placements  

 

Vimitha V 

MSc Psychology 

2018 – 2020 batch 

Psychologist 

Hopeshore Multidisciplinary 

School for Special Needs, 

Kadalundi 

 

 

 

 

 
 

Anagha P Jayan  

MSc General Biotechnology 

2018-2020 batch 

Assistant Professor 

JDTS College 

 

 

HuznaIshak  

MSc Psychology 

2018 – 2020 batch 

 

Assistant Professor 

Assabah Arts and Science 

College, Valayamkulam 

 

 
TINA K J  

BScBiotechnology 

2007-2010 batch 

Central Food Safety Officer 

Banglore 
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Rose Ann Paulson 

MSc Psychology 

2018 – 2020 batch 

 

Assistant Professor 

Assabah Arts and Science 

College, Valayamkulam 

 

 

 

 

 

 
Anju Katherine 

MSc. General Biotechnology 

2018-2020 batch 

Lab Technician 

Plant Biotechnology and 

Molecular Department 

Kerala Agricultural 

University, Thrissur 

 
ASWATHY K B 

MSc. General Biotechnology 

2019-2021 batch 

 

Content writer   

EZHISHYA virtual learning 

app 

 

 

 

 
Athulya M A 

MSc. General Biotechnology 

2019-2021 batch 

 

Content writer 

EZHISHYA virtual learning 

app 
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Ms. 

Joyce Davis 

Chemistry 

Girl Cadet Instructor in 

NCC  

Dibrugarh, Assam 

 

 
Femi Varghese  

BSc Microbiology 

2014-17 batch 

MSc Microbiology 

2017-19 batch 

Microbiologist 

Greenview Medical center 

Bangalore 

 

 

 

 

 
 

Jismy Jose 

MSc Microbiology 

2017-19 batch 

Quality Controller 

Modern Bakery 

UAE 

 

 
Aswathy Madhu 

BSc Microbiology 

2018-2021 batch 

Junior Health Inspector 

Pathanamthitta 
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Sunitha A C 

BSc Mathematics 

2006-2009batch 

MSc Mathematics 

2009-2011batch 

 

HST Mathematics 

GVHSS Puthur 

 
 

 

 

 
Mary Rani Joshy 

Botany 

2019-2021 batch 

Ezishya virtual learning 

platform 

Content presenter cum 

storyboard writer 

 

Minnu K R 

M.Com  

2018-20 batch 

Junior Assistant 

Wilson PR & Co.Vellangallur, 

Irinjalakuda 

 

Sandra Joy 

B. Com 

2017-20 batch 

Transation Risk Investigator 

Amazon 

Development Centre - HYD 

16 

Phoenix (Info City) 

Rajendra Nagar- 500081, 

Telangana State, India 
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Angel Sebastian 

B.Com 

2016-2019 batch 

Emerald Nidhi Limited 

Thanikkal JamesTower 

Veliyannur Road  

Thrissur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reenu Jose 

M.Com 

2017-19 batch 

Keltron Accounting and 

Taxation Study centre 

 St. Thomas College Jubilee 

Block 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Bastin 

M.Com 

2017-19 Batch 

 

Officer 

ESAF Swasraya Multistate 

Cooperative Society Ltd. 

 

 

 

 

Anju Joshy 

M.Com 

2017-19 Batch 

Assistant 

National Institute of 

Electronics and Information 

Technology 

Calicut 
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Helen Joveson Therattil 

B.Com 

 2016-19 

Officer 

ICICI Bank 

 

 

 

 

 

 

 

Haritha Chandrasekaran 

M.Com 

2016-18 

Corporte Officer, 

Manappuram Finance 

Limited 

 

 

Greeshma V A 

M.Com 

2016-18 

Assistant Manager 

Axis Bank 

 

 

 

 

 

Anju Anto 

B.Com 

2013-16 

Clerk 

 South Indian Bank Ltd 
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Silpa C S 

B.Com 

2013-16 

Project Engineer 

Wipro 

Sonnet Varghese 

B.Com 

2013-16 

Officer Member Relation 

ESAF Swasraya Multistate 

Co-operative Society Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annie Rose 

BCA  

(2018-21) 

Operations Executive, 

 Infosys Limited 

 
Muhseena M 

MSc Computer Science 

(2019-2021) 

Assistant System Engineer-

Trainee,  

Tata Consultancy Services, 

Kochi 
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Rajitha P V 

MSc Computer Science 

(2019-2021) 

Assistant System Engineer-

Trainee 

Tata Consultancy Services 

Trivandrum 

 
Safidha Naufal  

MSc Computer Science 

(2019-2021) 

Assistant System Engineer-

Trainee 

Tata Consultancy Services, 

Kochi 

 

 

 

 

 

 

 
Rosemary CL 

Botany  

2014-2016 Batch 

: Non Vocational Teacher in 

Biology(Junior) 

NI VHS School ,Marampilly 

Marampilly 

 

 

Hima A 

Botany 

2019-2021 Batch 

Learning Content Developer 

Ezishya virtual learning app 

Thrissur 
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പരിമിതികളിൽ നി�ൾ േതാൽ�രു� 

 

ജീവിത�ിൽ എല�ാം കുറവുകളായാ� നാം പലേ�ാഴും ക�ിരി�ു��. 

എ�ത കി�ിയാലും മതിയാവാ�വനാ� മനുഷ�ൻ. എെ��ിലും ഒരു കാര�ം 

േനടാേനാ െച�ാേനാ സാധി�ിെല��ിൽ എല�ാം അതിൻേറതായ പരിമിതിയു�്, 

എ�ു പറ�് നാം മ���വെരേയാ, മെ��ിെനേയാ കു�െ�ടു�ും.  

 നി�ൾ�് ഒരു കാര�ം േനടിെയടു�ാൻ േയാഗ�നാ� എ�് നി�ൾ 

വിശ�സി�ു�േതാെട എ�ും േനടാൻ നി�ൾ�് സാധ�മാ�. നി�് വ�ൂചിസി�, 

ൈക��ം കാലും ഇല�ാെത പിറ�ുവീണ കു�്. മാതാപിതാ�ൾ അവെന 

ൈദവഭയേ�ാടും ആ�വിശ�ാസേ�ാടും വളർ�ി വലുതാ�ി. ആ�ഹത�ാ 

�പവണത അവനിലുമു�ായിരു�ു, സമൂഹം അവെന അവേഹളി�േ�ാൾ. എ�ാൽ 

അെതല�ാം െവടി�് അവനി�് വലിെയാരു േമാ�ിേവഷണൽ �പീ�റായി മാറി, 

പല രാജ��ള�ം സ�ർശി��. പലർ�ും മാതൃകയായി. 

16-◌ാ◌ം വയ�ിൽ ഒരു അപകട�ിൽെപ�� വലതുകാൽ 

മുറി��മാേ��ിവ� സുധാ ച��ൻ, ഭരതനാട�ം നർ�കിയായും സിനിമാരംഗ�ും 

പരെ� അറിയെ�ടു� വ��ിയായി മാറി. ഒരി�ൽ അവൾ പറ�ു. “ഒരി�ൽ 

ഞാൻ േ�ജിൽ കയറിയേ�ാൾ എനി�് എൻെറ ആ�ാ� തിരിെക ലഭി��. ” 

ആേപ�ികതാ സി�ാ��ിൻെറ പിതാ� ൈവകല�മു�വരിൽ ഏ�വും 

�പശ�തനായിരു�ു. പഠി�ാൻ ബു�ിമു�് േനരി� അേ�ഹ�ി� 3 വയ�് വെര 

സംസാരി�ാൻ കഴി�ില�. �കൂളിൽ അടി�ാന കണ�് പഠി�ു�തിൽ 

�പ�ന�ൾ േനരി�� അേ�ഹം. എ�ി��ം അേ�ഹം േലാകെ� കീഴട�ി.  

ജീവിത�ിലുടനീളം ഡിസെല�സിയ ബാധി� ഒരാൾ�് അേമരി�യുെട 

ആദ�െ� �പസിഡൻറാകാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, ഒരു പിഡ��ുഡിയും ഒരി�ലും 

കു�െപടു�ുകേയാ അവസര�ൾ ന�െ�ടു�ുകേയാ െച�രു�. കാരണം മഹത�ം 

ആ�ാവിനു�ിലാ�. േജാർ�് വാഷിം�ടൺ ഒരി�ൽ പറ�ു. “99% 

പരാജയ�ള�ം ഒഴികഴിവുകൾ പറയു� ആള�കളിൽ നി�ാ� വരു��.”  
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�പശ�ത ജർ�ൻ സംഗീത�ൻ ലുഡ�ി� വാൻ ബീേഥാവൻെറ �ശവണേശഷി 

തകരാറിലായി. 44-◌ാ◌ം വയ�ിൽ േകൾവി ൈവകല�ം ബാധി��. എ�ിലും ആ 

ൈവകല�ം അേ�ഹെ� തട�ില�. “സംഗീതം തത�ചി�െയ�ാൾ ഉയർ� 

െവളിപാടാ�.” 

സംസാര ൈവകല�മു� േറാവൻ അ�്കിൻസൺ നിരവധി തിര�കരണ�ൾ 

ഉ�ായി��ം സിനിമയിൽ തൻേറതായ ഇടം ഉ�ാ�ി. തൻെറ ൈശലി മി�ർ ബീൻ 

േ�പഷക ഹൃദയ�ിൽ �ാനം േനടി. അേ�ഹം പറയു� വാ�ുകളാ� “ഞാൻ 

കരയു�� ആരും കാണാ�തിനാൽ മഴയ�് നട�ു�� എനി�് ഇ�മാ�.”  

ഭയം േപാലു� പരിമിതികൾ പലേ�ാഴും ഒരു മിഥ�മാ�തമാ�. 

പരിമിതികൾ നി�യി�ു�� നാം മാ�തമാ�. ന�ുെട കുറവുകെളപ�ി 

ചി�ി�ുേ�ാൾ എേ�ാഴും നാം ന�ുെട കീഴിലു�വെര�ുറി�് ചി�ി�ുക. 

അവെര�ാൾ എ�തേയാ മുകളിലാ� ന�ൾ. അതിനാൽ ഒരി�ലും സ�യം 

കു�െ�ടു�ുകേയാ നിയ��ണ�ൾ വ�ുകേയാ െച�രു�. നമു�് അസാധ�മായി 

ഒ�ുമില�. എല�ാം ന�ുെട കെ��ും ദൂര�ു�്. എ�ിെ�ടാൻ ന�ുെട മന�ിനു 

സാധ�മാെണ�ിൽ നാം ആ�ഗഹി�തു കീ�െ�ടു�ി വിജയം വരി�ാൻ നമു�് 

സാധ�മാ�. 

 

�മിജിേമാൾ െക.െജ 
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                                                                   Anjana P 
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യാ�ത 

 

പുലരി തഴുകിയുണർ�ി 

സ�രമാ� പാടു� കിളികേള 

പൂവിൻ െസൗ�ര�ം നുകരും ചി�തശലഭ�െള 

ഇ�ും തീരാെത േപാെയാെരൻ സ��നേമ 

ഏകയാ� വ�ു ഏകയാ� വിടപറയും േനരം 

നിഴലിെനയുമുേപ�ി�ുെമാരു യാ�ത 

അർ�മില�ാ കടലാസു ക�ണ�െള 

അർ�മു�ിേ�രം അനുഭവ�െള 

നാെളയിേ�രം ഞാനാരംഭി�ുമീ 

എേ��ുമാെയൻ അന�മാം യാ�ത 
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ഇതാ ഒരു മനുഷ�ൻ  

സത�ം സമത�ം സ�ാത���ം എ�ീ സനാതന മൂല��ൾ ഉയർ�ി�ിടി�്, 

ജനാധിപത��ിലും നിയമവാ�ചയിലും മേതതരത��ിലും അഹിംസാ സി�ാ��ിലും 

അടിയുറ�് വിശ�സി�്, ഇ��ൻ ഭരണഘടന��് അക�ുനി�ുെകാ�് ദരി�ദരിൽ 

ദരി�ദരായ ദളി�-ആദിവാസികെള ൈകപിടി�് ഉയർ�ാൻേവ�ി, അരനൂ�ാേ�ാളം 

വി��വീ�ചയില�ാെത െപാരുതി മരി�്, മരണേ�യും അതിജീവി� ഒരു മനുഷ�ൻ! ഭരണകൂട 

ഭീകരതയുേടയും നീതിന�ായാധികാരികള�െട നി��കിയത��ിൻെറയും ഭീരുത��ിൻെറയും 

ഇര! തൻെറ മരണംവഴി അധികാരികെള െഞ�ി�ുകയും, തൻെറ ജാമ�ാേപ�യിൽ 

വാദംേക��െകാ�ിരു� ന�ായാധിപ�ാെര �ത�രാ�ി �പതികരി�ാൻ വാ�ുകൾ 

കി�ാതാ�ുകയും െച�ത ഒരു മനുഷ�ൻ! ഈ മനുഷ�ൻെറ ‘നിയമാനുസൃതമായ’ (due process 

of law) ക�ഡിമരണ�ിൽ ഒരുപാടുേപർ�് പ�ു�്. ഇ��ൻ ഭരണകൂടം, േദശീയ സുര�ാ 

ഏജൻസി, ഉ�ത നീതിന�ായാധികാരികൾ, ജയിലധികാരികൾ, മാധ�മ�പവർ�കർ 

എ�ി�െന പലേരാടുെമാ�ം െപൗര�ാരായ നമു�ും പ�ു�്. കാരണം ഇ��ൻ 

ഭരണഘടനയുെട, േലാക�ിെല സവിേശഷ ഭരണഘടനകളിൽ മു�ിലു� ഒ�ായ ന�ുെട 

സ��ം ഭരണഘടനയുെട ‘പരമാധികാരികൾ’ ആണേല�ാ െപൗര�ാരായ ന�ൾ ഓേരാരു�രും. 

അേതാർ�ുേ�ാൾ ല�യും കു�േബാധവുംമൂലം തല വല�ാെത കുനി�ു േപാകു�ു. മന�് 

വല�ാെത അസ��മാകു�ു. േദശ�ും വിേദശ�ും പലേവദികളിലും ഈ മരണം 

ചർ�ാവിഷയമായി എ�ുമാ�തമല� ഒേ�െറ �പമുഖർ ഒരു മനുഷ��േനഹിയുെട 

‘അപമാനകരമായ’ മരണ�ിൽ േരാഷവും ദുഃഖവും നടു�വും േരഖെ�ടു�ുകയുമു�ായി. 

വ�ാജകു�ാേരാപിതനായി, കു�ം െതളിയി�െ�ടാെത, രാ��ീയ പകേയാെട, ‘േദശേ�ദാഹി’ 

എ� മു�ദയടി�്, ‘നിയമമനുസരി�്’ മരണ�ി� വി��െകാടു�െ�� ഈ 

മനുഷ��േനഹിയുെട ജീവിതം ഏതാനും വരികളിൽ േകാറിയിടുവാനു� ഒരു 

എളിയ�ശമമാ� ഈ േലഖനം. ഈ മനുഷ�ൻെറ േപരാ� ഫാ.�നി�ാേവാ� ലൂർ�് സ�ാമി 

എ�.െജ അഥവാ �ാൻ സ�ാമി. ആദിവാസികൾ�ുേവ�ി ജീവിതം ഉഴി�ുെവ� ഒരു 

കേ�ാലി� പുേരാഹിതൻ; ‘െജസ�ൂ�്’ സന�ാസസഭാ അംഗം. (െജസ�ൂ�് സഭ 16-◌ാ◌ം 

നൂ�ാ�ിൽ ആരംഭി��.) ഈ സഭാംഗ�ൾ (ഈേശാ സഭ എ�ും അറിയെ�ടു� സഭ) 

േലാകമാെകതെ� ത�ള�െട �പവർ�നേവദിയായി കാണു�ു. കേ�ാലി� സഭയുെട 

ആേഗാളേനതാവായ വ�ി�ാനിെല �ഫാൻസി� മാർ�ാ�യും െജസ�ൂ�് സഭ അംഗമാ�. 

�പാർ�നയും പരിത�ാഗവും �പേബാധനവും മാ�തമല� സാഹചര��ൾ അനുസരി�് 

മനുഷ�ന��ായി രാ��ീയ സാമൂഹ� ഇടെപടലുകള�ം നട�ു�വരാ� െജസ�ൂ��കൾ. �ാൻ 

സ�ാമിയും അതാ� ഝാർഖ�ിൽ െച�തുെകാ�ിരു��. 

തമി�നാ�ിെല തിരു�ിറ��ിയിൽ (�ടി�ി) 26-ഏ�പിൽ-1937 ൽ ജനി��. 

തിേയാളജിയിൽ ബിരുദവും േസാേഷ�ാളജിയിൽ ബിരുദാന�രബിരുദവും േനടി. നീ� 

വർഷ�ളിെല പഠന�ിനും പരിശീലന�ിനുംേശഷം പുേരാഹിതനായി അവേരാധി�െ���. 

ഇ��ൻ േസാഷ�ൽ ഇൻ�ി��ൂ�്, ബ�ള�രുവിൽ (ISI Bangalure) അ��ാപകനും തുടർ�ു 

�ാപന�ിൻെറ ഡയറ�ടറും ആയി. ഈ കാല�് ധാരാളം സാമൂഹ�സംഘടനകള�ം 

വ��ികള�മായി ബ�െ��� �പവർ�ി�ിരു�ു. സാധാരണ ജന�ള�മായി നിര�രം 

ബ�െ��തുെകാ�് അവരുെട ജീവിതവും �പ�ന�ള�ം ന�ായി മന�ിലാ�ി. ദളി�-

ആദിവാസികള�െട ദയനീയ അവ�യും അവകാശനിേഷധവും അേ�ഹെ� വളെര 

ദുഃഖി�ി��. അവർ�ായി �പവർ�ി�ണെമ� ഉൾേ�പരണയാൽ ബ�ള�രുവിെല േജാലി 

മതിയാ�ി മ�� ഇ��യിെല ഏ�ം ദരി�ദരായ ആദിവാസികള�െട നാടായ ഝാർഖ�ിേല�് 
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േപായി. അവിെട ആദിവാസികള�െട മേ��, ഒരു ഒ�മുറി കുടിലിൽ അവേരേ�ാെല 

ഒരുേനരംമാ�തം ഭ�ണം കഴി�്, അതും നില�ടല �പധാന ആഹാരമായി, ജീവിതം 

ആരംഭി��. നിര�രരായ കു�ികെള പഠി�ി�ുകയും അവരുെട വീടുകൾ സ�ർശി�ുകയും 

െച�തു. തൻെറ നിലപാടുകളിൽ ഉറ�� നിൽ�ാൻ അേ�ഹ�ി� ഇ�ാലെ� 

അനുഭവ�ൾ വഴിെതളി��. 

തെ� സ�ാധീനി� ചിലെര��ി അേ�ഹം പറ�ു. അതിെലാരാൾ �ബസീലിെല 

ആർ�്ബിഷ�് െഹൽദർ കാ�െറയാ�. ബിഷ�് ഒരി�ൽ പറ�ു – “ഞാൻ ദരി�ദർ�് 

ഭ�ണം െകാടു�ുേ�ാൾ നി�െളെ� വിശു�ൻ എ�് വിളി�ു�ു; ഇവെര�െന 

ദരി�ദരായി എ�് േചാദി�ുേ�ാൾ നി�െളെ� ക��ൂണി�ാ�ു�ു.” ഇതാ� �ാൻ 

സ�ാമിേയയും അധികാരികൾ ‘മാേവായി�്’ ആ�ിയതിൻെറ പുറകിെല രഹസ�ം. 

ഇതുതെ�യാ� േചാദ�ം െച���വെര ഇല�ാതാ�ു� നിലപാടിെല യു�ിയും. സ�ാധീനി� 

മെ�ാരാൾ ‘പാവേലാ െ�ഫ�ർ’ എ� ചി�കനാ�. അേ�ഹം ഇറ�ിയ ഒരു ബു�് െല�ിൽ 

- (Pedagogy of the Oppressed)  ഇ�െന പറയു�ു – “അവകാശ�ൾ നിേഷധി�െ�� ദളിതെര 

ഉണർ�ി (awakening) അവരുെട അവ�െയ��ി േബാധവാ�ാരാ�ിയാൽ അവർ സ�യം 

ഉയർ�് �പവർ�ി�് �പ�നപരിഹാരം കെ��ിെ�ാ��ം” എ�്. ത��ാലം 

േബാധവൽ�രണമാ� അത�ാവശ�െമ�് �ാൻ സ�ാമി�ും അറിയാമായിരു�ു. അതിനാൽ 

ആദിവാസിയുവാ�േളാ� അേ�ഹം നിര�രം സംവദി�ിരു�ു. അവരുെട തന� 

സം��ാരം, ജീവിതൈശലി, ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശ�ൾ, ഉ�ത 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിൻെറ ആവശ�കത, ആേരാഗ�സാ�രത എ�ിവെയല�ാം അവരുമായി 

പലേ�ാഴും ചർ�െച�തിരു�ു. പേ� ഈ ചർ�കെളാ�ും നിയമവിരു�േമാ 

അഹിംസവിരു�േമാ ആയിരു�ില�. ഇതിൻെറ ഫലമായി ആദിവാസികൾ ഒരു കലാപവും 

നട�ിയി��മില�. ഇ�രം േബാധവൽ�രണം ഫലം കാണു�� അധികാരികൾ�് 

സഹി�ാവു�തായിരു�ില�. ആദിവാസികളിൽ �കേമണ ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഉ�ാഹവും 

വളർ�് വ�ു. അവകാശ�ൾ േനടിെയടു�ാൻ േവ�ി അവർ �പവർ�ന സ��രായി. 

അവേരാ� സഹകരി�ാനും േനതൃത�ം നൽകാനും മ��പല സംഘടനകള�ം വ��ികള�ം 

ത�ാറായിവ�ു. 

ഝാർഖ�ിെല ആദിവാസികൾ ഭൂമിേയാ� �പേത�ക �േനഹവും ആദരവും 

ഉ�വരായിരു�ു. ജീവൻ െകാടു�ാലും ഭൂമി ൈകവിടാൻ അവർ ത�ാറായില�. അ�ാരാ�� 

കു�ക ക�നികൾ ആദിവാസി ഭൂമിയിൽ േനാ�മി�ിരു�ു. ധാതുസംപു�മായ മ�് ചൂഷണം 

െച�ാൻ േകാടീശ�രരായ ഖനിമുതലാളികൾ ത���ൾ െമനയുകയും അധികാരികള�െട 

സഹായേ�ാെടതെ� ആദിവാസികെള കുടിെയാഴി�ി�ുകയും െച�ാൻ തുട�ി. ഇതിെന 

െചറു�ാൻ നിയമസഹായം േതടാൻ �ാൻ സ�ാമി �ശമി��. ഇ��ൻ ഭരണഘടനയിൽ 

ആദിവാസി സംര�ണ�ിനായി േചർ�ിയി��� വകു��കൾ നട�ിലാ�ാൻ 

ഗവർെ��ിേനാ� നിര�രം അഭ�ർ�ി��െകാ�ിരുെ��ിലും ഫലെമാ�ും ക�ില�. 

ഭരണഘടനയിെല അ�ാം െഷഡ�ൂളിൽ പറയു�േപാെല ഒരു ‘ആദിവാസി ഉപേദശകസമിതി’ 

ഉ�ാ�ി ആദിവാസികള�െട സുര�യും അവകാശ�ള�ം ഉറ��വരു�ാൻ അേ�ഹം 

ആവശ�െ���. ഭരണാധികാരികൾ ഒ�ിനും ത�ാറായില� എ�ു മാ�തമല� എ�ിെനയും �ാൻ 

സ�ാമിെയ അറ��െച�ാൻ വഴികൾ അേന�ഷി�ുകയുമായിരു�ു. 2018-ൽ പൂനയിൽ 

ഭീമേകാേരഗാ� എ� �ല�ുനട� കലാപ�ിൽെപ� യഥാർ��പതികെള ര�ി�ാൻ 

ഏതാനും ആദിവാസികെള അന�ായമായി അറ��െച�തു. അവെര കലാപ�ി� 

േ�പരി�ി�� എ�് ആേരാപി�് �ാൻ വാസ�ലം െറ�� െച�� ലാ�േടാ�് 

എടു�ുെകാ�ുേപായി. അ� പി�ീ� അേ�ഹ�ി� തിരി��െകാടു�ില� എ�ുമാ�തമല� 
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അതിെന ഒരു കരുവാ�ി അതിൽനി�് സ�ാമി ഒരു മാേവായി�് അനുഭാവി (sympathizer) 

യാെണ�തി� െതളിവുകൾ കെ��ിെയ�് ആേരാപി�് അറ�ിെന ന�ായീകരി�ുകയും 

െച�തു. എല�ാം ഭംഗിയായി നട�ു! ‘െവഗാസ�’ വിവാദകാല�ും “ലാ�േടാ� 

െതളിവുകെള” ഒരു ജ�ജിയും സംശയി��മില�. അറ�ി� ര�ുദിവസം മുൻ� ഒരു 

വീഡിേയായിൽ �ാൻ സ�ാമി താൻ ഗവർെമ�് േപാളിസിേയാ� വിേയാജി�ു�തുെകാ�് 

ഉടൻ അറ�് െച�െ�ടുെമ�ും ഇ� േപാലു� സംഭവ�ൾ തനി�ുമാ�തമല� രാജ��ുടനീളം 

നട�ു�ുെ��ും ധാരാളം ബു�ിജീവികള�ം വ�ീൽമാർ, സാഹിത�കാര�ാർ, കവികൾ, 

മാധ�മ�പവർ�കർ, വിദ�ാർ�ികൾ, സർേ�ാപരി മനുഷ�ാവകാശ �പവർ�കർ 

തുട�ിയവരും േചാദ�ം െച�ലിൻെറയും വിേയാജി�ിൻെറയും േപരിൽ തടവിൽ 

കിട�ു�ുെ��ും തനി�ും അവേരാ� പ�ുേചരു�തിൽ സേ�ാഷമുെ��ും പറ�ു. 

ഞാൻ ഒരു നിശ� കാ�ച�ാരനല�.  ഈ കളിയിൽ പ�ാളിയാെണ�ും അതിൻെറ വിലെകാടു�ാൻ 

ത�ാറായിരി�ുകയാെണ�ും �പ�താവി��. 

ഒ�േടാബർ 8, 2020-ൽ സ�ാമിെയ NIA (National Investigation Agency) UAPA (Unlawful 

Activities (Prevention) Act) അനുസരി�� തടവിലാ�ി. ജാമ�ം കി�ാൻ സാധി�ാ� അറ�ാ� 

ഇ� എ�ിലും ഉ�തേകാടതികൾ�് അത�ാവശ�െമ�ിൽ ഇടെപടാൻ സാധി�ുമായിരു�ു. 

മുംൈബ-െല െസൻ�ടൽ ജയിലിൽ 84 കാരനായ ഈ തടവുകാരൻ യാെതാരു 

ആനുകൂല��ള�ം െകാടു�ാതിരി�ാൻ അധികാരികൾ ബ��ശ�രായിരു�ു. പെ� 

നൂറുകണ�ി� തടവുപു�ികൾ അേ�ഹ�ി� സഹായമായി . പാർ�ിൻസൺ േരാഗവും 

വാർ�ക� സഹജമായ അവശതകള�ം, േനെര നിൽ�ാേനാ ഭ�ണം കഴി�ാേനാ എ�ി� 

�പാഥമികാവശ��ൾ നിർ�ഹി�ാേനാ കഴിവില�ാ�മയുെമാ�ും അധികാരികെള 

കരുണകാണി�ാൻ േ�പരി�ി�ില�. തറയിൽ കിട�ാേനാ പുത��ാേനാേപാലും േവ�െതല�ാം 

സഹതടവുകാരാ� നൽകിയ�. �പതിബ��െളാ�ും തെ� സ�ാമിയുെട ആ�വീര�ം 

െകടു�ിയില�. “ഇനിയും ഞ�ൾ ഒരുമി�് പാടും; കൂ�ിലട�കിളി�ും പാടാനാവും” എ�ാ� 

അേ�ഹം പറ��. പല �പാവശ�ം NIA യുെട തട�ം കാരണം ജാമ�ാേപ� 

ത�ി�ള�ുെവ�ിലും വീ�ും സ�ാമി �ശമം തുടർ�ു. ഒടുവിൽ, ജയിലിൽ പടർ�ുപിടി� 

േകാവി� സ�ാമിേയയും ബാധി��. തുടർ�് േബാംെബ ൈഹേ�ാടതിയുെട �പേത�ക 

ഇടെപടൽവഴി സ�ാമിെയ ഒരു ൈ�പവ�് ആശുപ�തിയിലാ�ുകയും അവിടെ� 

െവൻറിേല�റിൽെവ�് മരണമടയുകയും െച�തു. െകാല�െ�� ജൂലിയ� സീസെറ��ി 

േഷ��പിയർ എഴുതിയേപാെല, ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴെ��ാൾ അധികമായി മരണേശഷം 

�ാൻസ�ാമി അറിയെ���. “Stan Will change India” എ�ുവെര പറ�വരു�്. �പസി� 

മലയാളകവി െക.ജി.ശ�ര�ി� സ�ാമിെയ�ുറി�് എഴുതിയ കവിതയിൽ ചിലവരികൾ 

ഉ�രി�ാം –  

�ാൻ സ�ാമി പലർ�ും അേലാസരമായിരു�ു – 

അവർ സ�ാമിയില�ാ� ഭൂമി സ��നം ക�ു -  അവർ കാ�ു; ------ 

െകാ�താെണ�് േതാ�ാെ�ാരു െകാലനട�ായി --------- 

എവിെടയാ� നാം? എ�ുതരം ജീവിതമാ� നാം ജീവി�ു��? -------- 

 

�ാൻ സ�ാമിയുെട മരണം നെ� ഓർ�ി�ി�ു�ു, �പായം ഒ�ിനും തട�മെല��ും 

�പായം കൂടുംേതാറും കുറയു�തല� മനുഷ�ൻെറ �പതിേരാധെമ�ും സ�ാമിെയേ�ാെല 

നമു�ും �പത�ാശയു�്. ഒരുനാൾ ജനാധിപത�ം ജയി�ുെമ�്; പരമാധികാരം 

ജന�ളിൽ�െ� നിലെകാ��െമ�്; െപൗരാവകാശ�ൾ ഒ�ും ഹനി�െ�ടുകയിെല��്. 

ഭരണഘടനയും നിയമ�ള�െമല�ാം കാലാനുസൃതമായി തിരു�െ�േട�തിൻെറ ആവശ�കത 
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എ�ാണാേവാ നീതിന�ായാധികാരികൾ�ും പരേമാ�തേകാടതി�ും ന�ൾ 

െതരെ�ടു�യ�ു� �പതിനിധികൾ�ും േബാ��മാവുക! കാ�ിരു�് കാണാം. 

സ�ാമി ജൂൈല 5, 2021-ൽ മുംൈബ ആശുപ�തിയിൽെവ�് നിര�ാതനായ വിവരം 

ഇ��യിലും വിേദശ�ളിലും വൻ �പതിേഷധവും ദുഃഖവും ഉളവാ�ി. സമാന 

ചി�ാഗതി�ാരായ സുഹൃ�ു�ള�െട ഉ�ിൽ െപാ�ിവ� േചാദ�ം ഒ�ു തെ� – 

ആദിവാസികള�െട േമാചന�ിനും േ�ശയ�ിനുംേവ�ി ജീവിത�ിൽ മു�ാൽഭാഗവും 

െചലവഴി� ഒരു സുമന�ിെന സ�ാർ�ലാഭ�ിനായി ത�പരക�ികൾ കപട കു�ാേന�ഷണ 

വഴികളിലൂെട നീചമായും നി�ഠൂരമായും മരണ�ി� വി��െകാടു�ുകയായിരു�ുേവാ? 

തടവറേയയും മരണേ�യും ഭയ�ി�ില�ാ� ഈ ധീരൻ മധുരമായ ഒരു 

വ��ിത��ി�ുടമയായിരു�ു. 9 മാസെ� ജയിൽജീവിതം തനി�് ഒരു പുതിയ 

ഐക�േബാധവും ൈധര�വും ശ�ിയും ന�കിെയ�തിൽ സേ�ാഷി�ു�ു. ഇ�ാല�് 

ധാരാളം ക�ുകള�ം കവിതകള�ം ഓർ��ുറി��കള�ം ചി�കള�ം എഴുതി. 

സഹതടവുകാെര��ി “അവരാ� എൻെറ ക��ം കാതും ൈകകാലുകള�ം” എ�് എഴുതി. 

മരണം മുൻകൂ�ി��് ഒരു വിടപറയൽ സേ�ശവും എഴുതി ഒരു�ിയിരു�ു – അതിൽ 

കൂെടനി�് വഴിനട�ിയവേരയും മുൻേപ വിടപറ�വേരയും �മരി�ു�ു. ഇ�കവി 

ഖലീൽ ജി�ബാൻെറ കവിതയിൽനി�് ഒരു വരി ഉ�രി�ു�ു -  അ� ഇ�െനയാ� –  

“ജീവിതവും മരണവും ഒ�ു തെ�, നദിയും കടലും ഒെ��േപാെല.” 

സത�ം, നീതി, മാനവികത എ�ിവ��ായി െപാരുതു� സുഹൃ�ു�ള�െടയും 

സഹ�പവർ�കരുെടയും കൂെട നട�ാൻ കഴിവിൻെറ പരമാവധി �ശമി�� എ�ാ� ഞാൻ 

ഓർ�ി�െ�ടാൻ ആ�ഗഹി�ു�� എ�് പറ�ുെകാ�് ആ സമത� സു�ര 

സ��നഭൂമിയിേല�് അേ�ഹം പറ�് ഉയർ�ു.  

 

െജ� 
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Eldermarian activity report 

2021- 22 

 

On 04.08.2021, Eldermarian Association organized a Debate on the topic ‘Choose the Challenge’ 

via google meet.  Meeting URL: https://meet.google.com/kjz-csxs-evr.  36 Students from various 

departments participated in the programme.  Mrs. Soja KK, Advisory Committee Member of 

Sthree Shakthi Kendram, Ayyanthole was the moderator for the debate.   

   
 

 

Elder Marian Association organised a Talk on ‘A B C of Gender’ for students and parents on 

18.08.2021 from 3 pm to 4 pm.  Resource person for the programme was Dr. R. Ramya, 

Assistant Professor and Head of the Department, Research Department of Economics, Sri C. 

Achutha Menon Government  College, Thrissur.  The programme was organised through  Google 

meet and was telecasted through the official youtube channel of the college. 

Google meet link - https://meet.google.com/mfg-jkfc-szc  

YouTube live streaming Link  - https://youtu.be/U8mc59vPWTg     
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Elder Marian Association organised a Quiz Competition on History of the Freedom Movement in 

Kerala in collaboration with the PG Department of History, St.Mary’s College, Thrissur on 

09.11.2021 in connection with the 75th Year of Indian Independence Golden Jubilee Celebrations.  

Vismitha (Alumni, 2017-19 MA History) served as Quiz master.  Third prize was won by Christy 

Shajan (III BA History) and Rajasree Rajeev (I BA History), Second prize by Nanda Arush and 

Anagha VP (I BA History) and First Prize was won by Vandana K.R and Diya K B (I BA History). 

Winners were awarded with cash awards (1000, 750 and 500 rs respectively for I, II and III prize), 

certificate and Trophy. 
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Considering the long periods of screen time that students are spending due to the covid pandemic 

and online class mode of education that may adversely affect eye health, Elder Marian Association 

decided to provide free eye camp for our students.   

Elder Marian Association organised a free eye camp for II DC Students of St.Mary’s College on 

10.11.2021 in collaboration with Malabar Eye Hospital, Thrissur.  More than 550 students 

underwent eye check up and 86 were found to have issues related to eye vision and were directed 

for further detailed consultation at Malabar Eye Hospital.The camp includes free consultation and 

treatment if needed.  
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 Department of Computer Science and Applications organized a career motivation session with 

alumnae on 18th November 2021 for the final year BCA students. The invited alumnae Ms 

Manjusha Narayanan, Senior Software Developer, Wipro Technologies, Bangalore. She is an 

eminent alumna of our department with years of experience in Software Development. She 

discussed various career options after graduation and dealt with the challenges that the students 

may face while applying for an IT job. She also shared her insights on campus placement and gave 

a brief idea on how to crack a job interview. The session was really informative and the students 

could understand how to build up a successful career. 

 

   
 

 

Elder Marian Association organized a Cookery Show on 23.11.2021. Ms.Dimple Joseph, 

renowned host of cookery shows conducted demonstration session on Granola Bar, a tasty and 

healthy bar for all age groups. The programme was live streamed through our official YouTube 

channel from 2.00pm. All the faculty and students of the college attended the programme. 
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Elder Marian Association organized a talk on Life skills by Shaukath, receiver of Kerala 

Sahithya Academy Award (2007) in association with Dept. of Botany on 11/1/2022. The 

session was attended by 84 students (first and second year degree students of Botany 

Department). Students were given awareness on healthy relationship practices between 

parents, friends and others. The session was highly interactive and students actively 

discussed various problems they were facing as a youth generation. 
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മനുഷ�ത�ം കാ�് 

രാവിെല എഴുേ��് ഒരു ക�് ചായയും പ�തവുമായി ഉ�റ�് ഇരി�ാ� 

അശ�തി. െകാേറാണ കാരണം �ാ�് ഇേ�ാൾ ഓൺൈലൻ ആയ�െകാ�് 

�കൂളിൽ േപാകാൻ േവ� പതി� കലാപരിപാടികൾ ഒ�ും തെ� 

ആവശ�മില�േല�ാ. “പ�ത�ളിൽ മുഴുവൻ െകാേറാണയാ� താരം” എ�് പറ�് 

ഒരു പു�ിരി തൂകി െകാ�് “ഞാൻ ഇതുവെര ഒരു െകാേറാണ ബാധി� 

വ��ിെയ ക�ി�ില�േല�ാ അേ�” എ�് ഉറെ� പറ�ു. 

െകാേറാണ വ�ാലും ആകാശം ഇടി�് വീണാലും അവധിയില�ാ� ഒരു 

വിഭാഗമാ� വീ��മാർ. അശ�തിയുെട അ�യും ആ വിഭാഗ�ിൽെ��യാളാ�. 

 ചൂേടറിയ വാർ�കൾ വായി�് ദിവസം ഒ�ു ഉഷാറാ�ാൻ തീരുമാനി�് 

അശ�തി പിെ�യും വായന തുടർ�ു. െപെ��ാ� ഒരു ഓേ�ാ അവരുെട വീടിനു 

മു�ിലൂെട േപാവു�� അവൾ �ശ�ി��. ആ വഴിയിെല അവസാന വീടാ� 

അവള�േട�. പിെ� എേ�ാ�ാ� ഈ ഓേ�ാ േപാകു�െത�് അറിയാൻേവ�ി 

പുറ�ിറ�ി േനാ�ി. മതിലിനരിെക ഓേ�ാ തിടു��ിൽ നിർ�ു�തും, 

ര�ാള�കൾ േചർ�് ഒരു മനുഷ�െന പുറ�ിറ�ു�തും അവൾ ക�ു. സൂ�ി�് 

േനാ�ിയേ�ാൾ അ� അവള�െട അയൽവാസിയായ സത�ൻ എ� േപരു� ഒരു 

േച�നാ�. സത�ൻ ഒരു േലാ�റി വിൽ�ന�ാരനാ�. വിവാഹം കഴി�ി�ില�. 

അ�യും വിവാഹം കഴി�ാ� ഒരു സേഹാദരിയുമാ� ഉ��. 

 വ�വർ അതിേവഗ�ിൽ മതിലിൽ ചാരിെവ�് ഓേ�ായിൽ തിരിെകേപായി. 

അശ�തി അ�യുെട അടുേ��് ഓടിെച�് പറ�ു. “അേ�, സത�ൻ േച�െന 

ആെരാെ�േയാ േചർ�് വഴിയിൽ െകാ�ുവ�ു വ�ിരി�ു�ു. അ�യും 

അശ�തിയും അടു�ു� ആള�കള�ം കൂടി, സത�ൻെറ സേഹാദരിയും 

ഉ�ായിരു�ു. അയാള�െട അരികിൽ മരു�ുെപാതികള�ം മരു�ും ഉ�ായിരു�ു. 

സേഹാദരി കുെറവിളി�ി��ം അയാൾ അന�ിയില�. സഹായി�ാൻ കൂടിനി� 

ആരും ഉ�ായില�.” 

 അശ�തിെയ അവള�െട അ� വീ�ിേല�് പിടി��െകാ�ുവ�ു. അശ�തി േചാദി��. 

എ�ാ അേ� ആരും അവെര സഹായി�ാ��. അ� പറ�ു. “നീ ക�ിേല� 

അയാള�െട അരികിൽ മരു�ുെപാതിയും. മരു�ും ഉ�്, െകാേറാണയാെണ�ാ� 

േതാ�ു��. അ�ൻകൂടി വീ�ിൽ ഇല�ാ�താ� ന�ൾ ഒ�ും വരു�ിെവ�� നീ 

ഇ�്േപാെര”. അശ�തി ചി�ി��, മനുഷ�െന മൃഗ�ളിൽനി�് വ�ത��തരാ�ു�� 

ചി�ി�ാനു� കഴിവിൻെറ അടി�ാന�ിലാ�. എ�ാൽ, മനുഷ�ത�ം എ�� 

മനുഷ�ൻെറ ഉ�ിൽ നി�് ഒരുപാ� അക�് േപായിരി�ു�ു. 

 സമയം ഒ�ിരികഴിെ��ിലും സഹായി�ാൻ ആരുംതെ� വ�ില�. 

അവസാനം, അടു�വീ�ിെല അേ�ാണിേച�ൻ ആൾ�ൂ�ം ക�് വരുകയും, 

സഹായി�ാൻ പലെരയും വിളി�ുകയും െച�തു. ആരും വരാെതയായേ�ാൾ 
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സ�യം അയാെള വാരിപുണർ�്െകാ�് അയാള�െട വീ�ിേല�് െകാ�ുേപായി 

കിട�ി. അേ�ാേഴ�ും അയാൾ മരി��കഴി�ിരു�ു. പിെ�, ആെക ബഹളമായി 

ആംബുലൻ� വ�ു അയാെള ആശുപ�തിയിേല�് െകാ�ുേപായി. കടു� പനി 

ഉ�ായിരു�ു. സത�ൻ േച�� അവസാനം െകാേറാണയാെണ�് �ിരീകരി��. 

അേ�ാണി േച�ൻ ക�ാറൻറീനിൽ േപായി. 

 പിേ� ദിവസെ� പ�ത�ിൽ ഈ സംഭവം വാർ�യായി. െകാേറാണ 

േരാഗിെയ വഴിയരികിൽ ഉേപ�ി��േപായിരി�ു�ുെവ�്. അേ�ാണി േച�ൻെറ 

ധീരമായ ഇടെപടലിെനകുറി��ം വാർ�യിൽ എഴുതിയിരു�ു. അശ�തിയുെട അ� 

േഫാണിലൂെട സംഭവം ഉ��ം മുളകും േചർ�് ആെരാെ�േയാ വിളി�് 

പറയുകയാ�. “മനുഷ�ത�ം ന�മാകാ� ചില മനുഷ�ർ ഇേ�ാഴും നമു�ിടയിൽ 

ഉ�്” എ�് ഓർ�ുെകാ�് അശ�തി ചായ ക��മായി അകേ��് േപായി. 

 

െ�ഫി ആൻറണി സി. 
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�േനഹേ�ാെട 

തിര�് പിടി�് അബ��ിൽെച�് ചാടിയേപാെല ആയിരു�ു 

മാേന�െമൻ� സീ�ിൽ െസൻ� േമരീസിൽ അ�മിഷൻ കി�ിയ എൻെറ അവ�. 

ഒ��ം താൽ�ര�മില�ാെത േചർ� ഒരു േകാെള�. ഒ�ാമെ� കാരണം വിമൻ� 

ഓൺലി, ര�ാമെ� കാരണം “No Mobile Phones”. മൂ�ുെകാല�ം യൂണിേഫാമിൻെറ 

േപാ��ിൽനി�ും പുറേ��് േപാേക�ിവരാെത എേ�ാ� മു�ിയുരുമി നി�ിരു� 

എൻെറ േഫാണിെന വീ�ിൽ ഉേപ�ി��വരാൻ മന�� വ�ില�. പെ� 

എ�ുെച�ാൻ, എ�ായാലും മു�ി ഇനി കുളി�് കയറാം എ�് വിചാരി��. 

പി.ജി. കാലഘ�ം, ഒരുപാ� �പതീ�കള��ായിരു�ു എെ�ാെ� പറ�ാൽ 

ത���തുേപാെല േതാ�ും. അതുെകാ�് “No Comments”. സാധാ േപായി 

േപാരണേപാെല അേ�ാ�് തുട�ി. അവിെട ആദ�ം വ� അ�് േപരിൽ 

ഒരാളായിരു�ു ഞാൻ. ഞ�ൾ വ�് കുറ�് കഴി�ാ� അവിെട പുതിയ പുതിയ 

െപൺകു�ികൾ വരാൻ തുട�ിയ�. “ചിലർ വ�ു, ചിലർ േപായി” ഞാൻ 

അവിെട�െ� ഉ�ായിരു�ു. തുട�കാരായി വ�തുെകാ�് തെ� ഒേര �ാ�ിെല 

ആദ�െ� കു�ികളായതിനാൽ അനു മി�് പറയു�തുേപാെല ഞ�ളവിടുെ� “so 

called seniors” ആയിരു�ു. അതിൻെറ അഹ�ാരം േലശം 

ഉ�ായിരു�ില�ാതില�ാതില�ായിരു�ു. 

ഞാൻ എ�ിൽ ഒരുപാ� നല� മാ��ൾ ക� പഠനവർഷമായിരു�ു അ�. 

എൻെറ അഭി�പായ�ൾ േകൾ�ാൻ അതുേപാെല െച�ാൻ, എെ� ഒരു 

േനതാവായി കാണാൻ ഒെ� അവിെട ആള�കള��ായിരു�ു. എ�ിനും (നല� 

കാര��ൾ�്) ഒരു ൈധര�ം എവിെട നിെ�ാ തരി�് കയറുമായിരു�ു. മുൻ� 

ഞാൻ േപടി�് പിൻവലി�ിരു� ഒരുപാ� അവസര�െളകുറി�് ഓർ�് ഞാൻ 

സ�ടെ�ടാറു�്. പെ� അെതല�ാം ഞാനിവിെട നിക�ി എ�് എനിെ�ാരു 

ആ�വിശ�ാസം ഉ�്. 

െസൻ� േമരീസിെല അലുമിനീ എ�് പറയാൻ അഭിമാനം േതാ�ു�ു. 

ഇവിെട പഠി�ു� ഞ�ള�െട അനിയ�ി�ു�ികേളാ� ഞ�ൾ�് പറയാനു��. 

നീ ഒരു െപ�ാ�. നിെ�െകാ�് അ� സാധി�ില� എ�് പറയാൻ ഒരുപാ� േപ� 

കാണും, പെ� എ�ിനും േപാ�വളായി മാേറ�� ന�ുെട മാ�തം 
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ഉ�രവാദിത�മാ�. ഈ േകാെളജിെല നിയമ�ള�ം strictness ഉം നി�െള കൂടുതൽ 

ഉയർ�ുകേയ ഉ��, ഇവിെട നി�ൾ ജയിെ��ിൽ, പിെ� എവിെടയും 

നി�ൾ�് ജയി�ാം. 

എ�ു കാര��ിലും ഒരു നല�� കാണാൻ �ശമി��േനാ�ൂ, അേ�ാൾ നി�ൾ�് 

മന�ിലാകും, ഈ േലാക�ിെല സർ�രും തുല��രാെണ�്. ന�ുെട സേ�ാഷം 

മ���വരുെട ൈകകളിൽ അല�, ന�ുെട ൈകകളിൽ തെ�. ഈ തിരി�റി� 

നി�െള ഉ�ത�ളിെല�ി�ും. 

എല�ാ അനിയ�ികു�ികൾ�ും എല�ാവിധ ആശംസകള�ം. 

 

വസുധ എ�. ബാബു 
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