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The Covid 19 pandemic, though brought in challenges we
have never seen and experienced before, has ignited

creativity and innovation in  unprecedented ways. 
I’m much elated to learn that the students of Commerce
Department are bringing out a magazine to give vent to
their creative thoughts, feelings and expressions during
this lockdown time and to keep them immortal for the

posterity to read and understand. 
I do appreciate the teachers who gave advisory support for

it and the students who coordinated and creatively
contributed to make the effort a reality. I wish that the

magazine offers an exclusive reading experience to all alike
in this home-locked time.

ആശംസ സേ'ശം 

Dr Abdul Latheef V
Principal

Govt Arts and Science college
kondotty
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ഇരുþിെ+ േലാകെ" െവളിõ"ിേലé് നയിéുക എéാലവും
കൗമാരമാണ്. എ<ാ തി*കൾെéതിെരയുമു= അവരുെട മുഷ്ടി ചുരുþൽ
ന*യുെട  èപകാശെ" െതളിõമു=താéു)ു. െകാേറാണ എ) മഹാമാരി

സമകാല ചരിèതെ" നിർനിേമഷമാéുേ6ാൾ സർഗാ കത െകാ™്
ചരിèതം സൃഷ്ടിéു) കുറõാളPകൾéിടയിലാണ് ' തേമാഘ്ന ' ടീം ഇ)്
കേസരയിþിരിéു)ത്. ഇെതാരു എളിയ പരിèശമമായിരിéാം.പെí

èപതിസ(ികളിൽ പകõP നിൽéാന< അവെയ വകýു മാ:ി മുേ)ാþP
കുതിéാനാണ് മനുഷå ചരിèതം ഉടനീളം നെ5 പഠി.ിéു)ത്.

 
   ഈ  ഇ-മാഗസിനിെ+ ആശയം െകാേമഴ്സ് ഡി.ാർþ്െമ+Lെല
വിദåാർ#ികൾ മുേ)ാþP െവõേ.ാൾ അതിെന എôെനെയ<ാം

മികõതാéാം എ) ചർõയിലായിരു)ു HOD വിനീഷ് സർ, മാഗസിൻ
എഡി:ർ ദീപé്  അടéമു=വരുെട ദിനരാèതôൾ

 
േകാടാനുേകാടി വർഷôളിൽ ജീവിõP നാമാവേശഷമായിേ.ായ ജീവി
വർഗôളിെല ഇേô തലയ്éെല തീർ"ും അèപധാനമായ ഒരു കšി
മാèതമാണ് ന5ൾ . èപകൃതിേíാഭôളPം യു&ôളPം േരാഗദുരിതôളPം

ഓേരാ ഘþ"ിലും മനുഷåെ+ èപതിസ(ിയുെട
ആഴôളായി.അവേയാെട<ാം നിസാരനായ മനുഷåൻ തെ+ ബു&ിേയയും
ഉ= ശêിേയയും െവõ് ഇേúാടിú് േപാരാþം നട"ി ഓേരാ)ിേനയും

ഓേരാ കാല"ും അതിജീവിõ് മുേ)റിെéാ™ിരിéു)ു. തെ+
സർഗാ കതെയ െകþ കാല"ിൽ േപാലും വസ,"ിെ+ ഇടിമി)ൽ

തീർéാൻ ഉപേയാഗിéു)ു.
 

    'േതാ:വരുേടത് കൂടിയാണ് ന5ുെട േലാകം' എ)് എം.എൻ.വിജയൻ.
'േതാൽവികൾ ഏ:Pവാôാനും വിജയôളിൽ അഹóരിéാതിരിéാനും

തെ+ മകെന പഠി.ിéണെമ)് എഴുതിയത് എèബഹാം ലിóണാണ്. èപളയം
വരുേ6ാഴും േരാഗ ദുരിതôൾ വരുേ6ാഴും മനുഷåെന േചർ"ുനിർ"ാൻ

പരåാപ്തമാéു)ത് ന5ുെട മുൻഗാമികൾ ചി,ിõP തീർ" വരികൾ
ന5ൾ മനപാഠമാéിയതുെകാ™ു കൂടിയാണ് . ജീവിതപാതകളിൽ

ഇ"രെമാരു ന*യുെട െവളിõം പകരാൻ ഓേരാ വåêിയും പരിèശമിéാൻ
ഇ-മാഗസിൻ പരåാപ്തമാവുെമóിൽ അതിൽ പരെമാരു സേ,ാഷം

േവെറയി<.ഇതിെന എ<ാ വിധ"ിലും അനുèഗഹിõ èപിൻസി.ാൾ ല"ീഫ്
സർ, HOD വിനീഷ് സർ എ)ിവേരാടു= ന'ി കൂടി അറിയിéെþ..

 ഇരുþ ്മാറെþ -- െവളിõം കൂടുതൽ ജçലിéെþ ....
          

            മാഗസിൻ അൈഡçസർ .

ആശംസ 

തçാഹിർ
അസിE+ ് െèപാഫസർ ഓഫ ്േകാേമഴ് സ്

ഗവെ̅+ ് േകാേളജ് െകാേ™ാþി 
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െകാേ™ാþി ഗവ. ആർട്സ ്&സയൻസ് േകാേളജിെല
േകാേമഴ് സ ്  വിഭാഗം വിദåാർ#ികൾ പുറ"ിറéു)

'തേമാഘ്ന ' എ) ഡിജി:ൽ മാഗസിന ് എ<ാവിധ
ആശംസകളPം േനരു)ു.

 
േകാവിഡ് മഹാമാരിéിടയിലും സർഗാ ക രചനകൾéിടം 

 നൽകുകയും േèപാ!ാഹി.ിéുകയും െച9P)ത്
അഭിന'നമർഹിéു)ു.

 
 

ആശംസ 

Dr വിനീഷ് ഒ. പി
  േകാേമഴ് സ് വിഭാഗം േമധാവി
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Covid 19 എ) മഹാമാരിെéാ.ം  ജീവിéു) ഈ
കാലഘþ"ിൽ ഒരു മാഗസിൻ പുറ"ിറéാൻ   

 നിôൾ  നട"ിയ പരിèശമെ" അേôയ:ം
അഭിന'ിéു)ു.ന< കലാ സൃഷ്ടികൾ എേ.ാഴും
മ:P=വർé് ഒരു èപേചാദനമാണ് . നിôളPെട

മാഗസിൻ  എ<ാവർéും ഒരു èപേചാദനം ആവെþ
.........

          തേമാഘ്ന എ) മാഗസീനും  അണിയറ
èപവർ"കർéും എ<ാവിധ ആശംസകളPം

േനരു)ു.
     

 
 

       
  

ആശംസ സേ'ശം  

സുനിത യു
അസിE+ ് െèപാഫസർ

ഡി.ാർട്െമ+ ് ഓഫ് േകാേമഴ് സ് 
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നമുéു ചു:Pമു= നിറേഭദôൾ മഴവി<Pകളായും പൂéളായും
സçപ്നôളായും ജീവിതം തെ)യായും വരെõടുéാൻ ഏ:വും

അനുേയാജåമായ ഘþമാണ് കൗമാരം.കറു.Pം െവളP.Pം
ചികýുേനാéിയും വർšചിറകുകളിൽ ഊýാലാടിയും ജീവിതം

മേനാഹരമാéു) കാലം. സó; േലാക"ിെല
പളPó്െകാþാര"ിൽ തളõിþ പഴയതലമുറയിേലതിേനéാൾ

ഇ)െ" കൗമാരചി,കൾ ആനു കാലിക"ിെനാ"വയാണ്.
ചു:Pമു= ജീവിതശകലôളിൽ നി)് എടു"ും ത=ിéളýും

ജീവിതം ആേഘാഷമാéുകയാണവർ.. മനFിനു=ിൽ
ഒളിõPമൂടെ.þവയും, േലാകം ക™ിþPം കാണാെത േപാകു)വയും

െനúുറേ.ാെട വിളിേõാതുവാൻ ഇവിെട ഒരു തലമുറ
മുേ)ാþPവ)ിരിéു)ു. സçപ്നവും ദുഖവും സതåവും മിഥåയും

അíരôളPെട വർšôളിൽ ചാലിെõഴുതാൻ
ഒ"ുകൂടിയിരിéു) െകാേ™ാþി ഗവൺെമ+ ് ആർട്സ് ആ+്
സയൻസ് േകാേളജിെല ഈ പു"ൻ തലമുറé്.. അവരുെട

ഉദåമ"ിന്.. ആയിരമായിരം ആശംസകൾ േനരു)ു...

ആശംസ 

èശീകല 
അസിE+ ് െèപാഫസർ

ഡി.ാർþ്െമ+  ്ഓഫ് േകാേമഴ്സ്
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ആശംസ സേ'ശം 

ഈ èപതികൂല സാഹചരå"ിലും വിദåാർ#ികളPെട
സർîാ കതെയ േèപാ!ാഹി.ിéു)തിനായി   ഇôെന ഒരു

ഡിജി:ൽ മാഗസിൻ èപസി&ീകരിéു)തിന ് പി)ിൽ
èപവർ"ിõ െകാേമഴ്സ് ഡി.ാർþ്െമ+Lെല   വിദåാർഥികെള

èപേതåകം  അഭിന'ിéു)ു.
  എൻെറ èപിയെ.þ  വിദåാർ#ികൾ  പുറ"ിറéു) തേമാഘ്ന
എ) ഡിജി:ൽ മാഗസിന് എ<ാ വിധ ആശംസകളPം േനരു)ു.

ധനിത  പി 
അസിE+  ് െèപാഫസർ 

ഡി.ാർട്െമ+  ് ഓഫ്  േകാേമഴ് സ്  
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ആശംസ 

മുഹ5ദ്   മšിൽെ"ാടി 
അസിE+  ് െèപാഫസർ 

ഡി.ാർട്െമ+ ് ഓഫ്   അറബിക് 
 

െകാേറാണ എ) ഈ മഹാമാരിéിടയിലും
വിദåാഭåാസ"ിനു വåതåസ്തമായിþP= നൂതന

രീതികൾ അവലംബിéെ.þേ.ാഴും അതിെന മെ:ാരു
തല"ിേലé് െകാ™ുേപായി തേമാഘന  എ)

ഓൺൈലൻ മാഗസിൻ പുറ"ിറôാൻ
മുൻൈകെയടു" ഗåാസ്കി+  േകാേമഴ് സ്
ഡി.ാർട്െമ+Lന് èപേതåകം അഭിന'നം ,
ഇതുേപാലു= നൂതന രീതികളാവേþ

പുതുതലമുറയുെട  സമൂഹ"ിേലéു= സേ'ശം .
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ജീവിത"ിെ+ സമസ്ത േമഖലകെളയും പിടിõ ്കുലുéി
ഇരുþിലാéിയ ഈ കാലഘþ"ിൽ തമസിെന കീറിമുറിõ്

വിùാന"ിെ+യും വിേവക"ിെ+ യും െവളിõം പകരു),
Thamokhna എ) ഓൺൈലൻ èപസി&ീകരണം െകാേ™ാþി
സർéാർ കലാലയ"ിന ്സ5ാനിõ െകാേമഴ്സ് വിഭാഗം
വിദåാർ#ികൾéും, അധåാപകർéും ടൂറിസം - േഹാþൽ
മാേനജെമ+ ് വിഭാഗ"ിെല ഏവരുെടയും ഹൃദയംഗമമായ

ആശംസകൾ, അനുേമാദനôൾ!!
 

ആശംസ സേ'ശം 

 
േഡാ. ദിലീപ് ഡി,

ടൂറിസം - േഹാþൽ മാേനജെമ+  ്വിഭാഗം
േമധാവി 

 

13



It is great to know that the students of Commerce
Department are bringing out an e-magazine called

thamoghna which is an ensemble of their creative and
literary output. It is indeed appreciable that at a time

when the pandemic has caused a paradigm shift in our
thought and perception, we have refashioned our

creative urges and aspirations in new ways. I earnestly
wish that the magazine will give an outlet for their creative

talents.
 
 

ആശംസ 

Dr Abida Farooqui
Dept of English
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'∩जसस ेअंधेरा みर हो - ' उ⊃~ को साथwक करनेवाले बी.काॅम ⊇वभाग के ई
- मैग∩ज़न " तमो|ना " और इसके संपादन एवं ドकाशन मづ कायwरत सभी

को मेरी हा∝द９क शुभकामनाए.ँ....
 
 
 

          
       

           

ആശംസ  സേ'ശം 

 डा.ॅलuमी जी
 अ⊃सｺटづट ドोफसर

 ⊇हｭदＡ ⊇वभाग
सरकारी आडwस एｨड सायｭस काॅलेज

 कोｭटो゜Ａ
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ആശംസ 

It’s very glad to know that The Department of Commerce of
our college releasing magazine THAMOGNA. Magazine is one

of the great milestones in the campus life of each student. It is
one the great platform for presenting our inner creativity. I
really appreciate your great effort to complete this work, in

such a pandemic situation. 
 I take this opportunity to convey my best wishes to the

editorial board of the Magazine for your sincere endeavors and
wish you all success. 

                        

Mr. Mohammed Niyas
  Head,Dept OF Tourism & Hotel Management

16



ആശംസ സേ'ശം 

Commerce is the equalizer of the wealth of nations.  Commerce
students have wider opportunities if they explore and make use of

even  adverse situations.  Amidst the Covid pandemic , you have
proved your determination and enthusiasm which has come out in

the form of  this E Magazine.  One behalf of Physical Education
Department, I would like to convey my best regards for your great

initiative and wonderful work.  

Dr Abdussalam K,
Head of Physical Education Department,
Govt . Arts & Science College, Kondotty,

Vilayil (Po).
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ആശംസ 

െകാേറാണ എ) ഈ മഹാമാരിéിടയിലും  അറിവ്
ആഹ്ളാദമാéാൻ തുനിýിറôിയ  െകാേമഴ് സ്

ഡി.ാർട്െമ+Lന ് അഭിന'നം . തേമാഘ്ന
അùതയുെട തമFക:െþ...

èപവീൺ രാജ് 
അസിE+ ് െèപാഫസർ

ഡി.ാർട്െമ+  ്ഓഫ് മലയാളം
ഗവെ̅+  ്േകാേളജ് െകാേ™ാþി 
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 കാലം നമുéുമു)ിലുയർ"ു) èപതിസ(ികെള
പുതുവഴികൾ െവþിെ"ളിéുവാനു= അവസരമാéി മാ:ി

നമുé ്മുേ)ാþ് േപാേയ തീരൂ.അതുെകാ™ു തെ)
സർîേശഷികളPെട èപകാശനവും പുതുവഴികൾ േതടു)ു. ഈ
സ'ർഭ"ിലാണ് ഗവൺെമ+ ് ആർട്സ ്ആൻഡ് സയൻസ്
േകാേളജ് െകാേ™ാþിയിെല െകാേമഴ് സ്  ഡി.ാർþ്െമ+ ്

ഇരുþിെന ഇ<ായ്മയാéി െവളിõ"ിെ+ പുതുനാ6ുകൾ 
 കിളPർéു) സർîേശഷിé് ചുéാൻ പിടിõത.്

                   ഇവിെട ചി,യുെടയും കാഴ്ച.ാടുകളPെടയും
മാനôൾ അതിരുകളി<ാെത തുറ)ുകാþPകയാണ.്

സർîാ കതയുെട വാതായനôൾ  ഇവിെട തുറ)ുവയ്éാം
,ഇരുþിൽ നി)ും èപകാശ"ിേലെé)േപാെല. 

          
          എഴു"് പുസ്തക"ിെ+ അക"ാളPകളിൽ
ജçലിéു) കലാലയ"ിെ+  കൗതുകôളാണ ് നാം.

നാെളയുെട നാവായ ന5ുെട സൃഷ്þികൾ േചർ"ുവയ്éു)
ഈ സ്മരണിക സർîാ കമായ ചി,കളPെട
èപക6ന"ിെ+ അലെയാലികൾ മുഴôുവാൻ
സഹായിéെþ. വർšാഭമായ ന5ുെട കലാലയ

ജീവിത"ിെ+ ഭാവ സൃഷ്ടികെള മുഴുവൻ ഉൾെéാ=ിéു)
ഒരു മാè,ിക  െച.ായി അറിയെ.ടെþ ന5ുെട ഈ

"തേമാഘ്ന " മാഗസീൻ.

ആമുഖം 
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കു)ിെ+ െകാþാരം

കാലെമെ)  തിരിെകവിളിéുെമóിൽ
ഓർമകൾ എെ) തഴുകി ഉണർ"ുെമóിൽ

ജരാനരകൾ ബാധിõാലും
 വാർ&കåെമെ) തടýാലും

എെ+ ഓർമകൾéു  പകിേþകാൻ
തിരിെക എ"ും ഞാനീ -

കു)ിെ+ െകാþാര"ിേലé്
എെ+ ഈ GASCK െ+ മšിേലé് െകാതി തീരുേവാളം

വീ™ുെമാ)ു സ<പിéാൻ.

അമൃത 
     മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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Amrutha
3rd Bcom

Our Strength
22



╅ 5 . ╄ 7 . ╆ ╄ ╆ ╄സ്േനേഹാപഹാരം 
23



സ്േനേഹാപഹാരം 

24



ED CLUB INAUGURATION 

(ENTREPRENEUR DEVELOPMENT CLUB)

25



എവിെട നിേ)ാ ഒഴുകിവ) േമഘôൾ 
ഒരു നാടിെന കുളിർ മഴയിൽ നനõ േപാെല
പലയിട"ുനി)ും േമഘം േപാെല വ)് 

കലാലയെമ) സçർî"ിൽ 
സൗഹൃദ"ിെ+ കുളിർ മഴ െപ9ിõ 

സൗഹൃദെമ) അ0ുത"ാൽ  ഒ)ിõ
കൂþPകാർ ഞôൾ....

മഴ െപയ്െതാഴിയും േപാെല 
ഒരിéൽ ഞôളPം പിരിയും 

അ) ് ഈ ജ*ം  ജീവിõPെവ)് േതാ)ിയ 
കലാലയ ഓർ5കളP™ാവും കൂþിന.്........

 

കലാലയം

അüന.െക 
  2nd Bcom
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കാലം

ഇ)െല ഞാൻ ക™ സçപ്ന"ിൽ
ഇലകൾ െകാഴിýുേപായി.
കാല"ിൽ മണൽപര.ിൽ

ഞാൻ ഏകയായി
വിരഹിത യാെയൻ മൗനം 

ഇരവിൽ പടികളിൽ
വീണുടയുേ6ാൾ

എെ) തിരിെക വിളിéുേമാ
കാലേമ നീ എെ) തിരിെക വിളിéുേമാ കാലേമ??

അമൃത 
     മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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ചാ:ൽ മഴെയയും ആþി പറ"ിെéാ™് േപാവു) കാ:ിെന േനാéി
വിദൂരതയിേലé് കšPം നþ ്െകാേറാണയുെട സംഹാര

താŸവ"ിൽ നി)ുേപായ  കലാലയ"ിെ+  ഒരുപാട ്ന<
ഓർ5കളPമായി ചാരുപടിയിൽ ഇരിéുേ6ാൾ എേ.ാേഴാ   മനF്
കുþിéാല"ിേലé് ഊർ)ിറôി. ആരുെടെയóിലും ക9ിൽ

എെ,óിലും ക™ാൽ  അത് സç,മാéണെമ) ആèഗഹം എെ+ 
 കൂട.ിറ.ായിരു)ു. അതുെകാ™ുതെ) മിഠായി കിþിയാൽ

അയൽéാരി കളPം കൂþPകാരികളPം  എ,ിേനെറ ഇ"ാ" വെര 
 അവെളകാണിേé™ എ)് അടéം പറയു)ത് പലതവണ

േകþതാണ്. എ)ാലും എെ+  ശാഠå"ിന് മു6ിൽ എേ.ാഴും ഇ"
മുþPമടéുമായിരു)ു.

        ഞôളPെട അടു" èപേദശ" ്ഉ!വ"ിന് െത9ം െകþി
േപാകു)ത് കാണാൻ വ<ാ" ഉ!ാഹമായിരു)ു . െച™ െകാþിയ

ശബ്ദം േകൾéുേ6ാേഴ മനFിൽ േപടിേയാെട ആെണóിലും
പൂതനയുെട േചാര നിറമു= നാéും എഴുതിയ കšPം ചാടി കളിയും
കാണാൻ വ<ാ" അനുഭൂതി തെ)യായിരു)ു. എ<ാം ഇ)െല

െപയ്തുേതാർ) മഴെയ േപാെല മനFിൽ വ<ാ™് ഒþി
പിടിõിരിéു)ു.പെ9 പെ9 ആ ഉ!വവും പൂതനയും

വർഗീയതയുെട അടയാളമായി മാറി. പ=ി െപാളിõP തെ) അ6ലം
പണിയണം എ)് പറയു)വർ ഭാരതാംബയുെട െചേóാലും

കിരീടവും ൈകéലാéി യാൽ ഇത<ാെത മെ:ാ)ും
èപതീíിéരുതേ<ാ.  പഴയകാല െകാേ™ാþി േനർõയും

നാþP!വôളPം മനFിൽ െതളിýു ക"ു) ഓർ5കളാണ.്
      െപാടു)െന െപാþിയ ഇടിയുെട ശബ്ദ"ിൽ െഞþി

എഴുേ):േ.ാഴാണ് ഗåാസടു.ിൽ തിളéാൻ വõ ചായയുെട കാരåം
ഓർ5 വ)ത്. ഉ5õിയുെട ശകാരം േകൾéു)തിനു മുൻേപ ഞാൻ
അടുéളയിേലേéാടി അേ.ാഴും യാെതാരു ഭയവും ഇ<ാെത കാ:്

മഴെയ ത=ി ദൂരേ"é ്പായിõPെകാേ™യിരു)ു.

ഷമീമ
     മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം

പകൽéിനാവ്
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Farewell party 
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നഷ്ടôെള നിôെളെ+ കൂെട വരൂ....
ഈ രാèതിെയാരുമിõിരു)ു നമുéാ ആേഘാഷ"ിനു*ാദ 
 മധുനുകരാം...
നഷ്ടôെള േവ™ുേവാളം എടു"ു െകാൾവിൻ നിôളീ മധു
നഷ്ടôെള നിôെളനിെéാരു െച6നീർ.Q... പകരം തരൂ..
ആ ചുരുൾ മുടിയിൽ നി)ുതീർെ)ാരാ െച6നീർ പൂപകരം തരൂ..

 നഷ്ടôെളയീ മധുേരാ*ാദ"ിെലóിലും
െതളിയെþ എൻ കšിൽ േപായ് മറെýാരാ èഗാമ ഭംഗി.
എൻ ഹൃദയ"ിൽ നിെ)óിലും േകൾéെþ ഞാനാ ഈറൻ
മുളóാടിെ+ ഈണവും,നിശയുെട നിശബ്ദ സംഗീതവും
നഷ്ടôെളെയാരു നിമിഷെമóിലും വീ™ും തരൂ
നിôെളനിെéെ+ തലയിലിഴയു)  വിറയാർ)  വിരലിെ+
സ്േനഹ സ്പർശം.
 ഓടികളിéു) പിúുബാലåെ"   ഞാെനാ)ു വാരി.Pണരെþ...
എ)ിലൂെട ഓടുെ)ാെരൻ  അ5തൻ ൈകപിടിõി"ിരി  ദൂരം
ഞാെനാ)ു നടéെþ..
 നഷ്þôെള നിôെളൻ കൂെടവരൂ.....
അഹóാരമതിൻ കണികെയóിലും മനFിൽ വ)ുേപാെയóിൽ
നിôെളെ) വിളിéൂ... വീ™ും നമുéീ കšPനീർ
മധുനുകർ)ടാം....

നഷ്ടôെള നിôെളെ+
കൂെട വരൂ

വിജീഷ് പി. സി
      മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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മനFിെല കൂരിരുþിൽ തനിõിരിéുേ6ാൾ ഇഷ്ടം
നിറý അíരôളPമായ് മി)ാമിനുôുേപാെല മി)ി

വരു) ചിലരു™.്.!
 അെതാരു  കുýുെവþമാെണóിൽ േപാലും
കൂരിരുþിലകെ.þ മനFിനത ്നിലാവുദിõത്

േപാെലയായിരിéും..! ആ നിലാവിൽ മനF ്ഹൃദയം
തുറ)് സംസാരിéും..! അേ)ാളം മൂടിവõ

ഭാരôെള<ാം ഒരു തൂവൽ കണെé അവർéു
മു)ിൽ പാറിനടéും..!! ആ െവളിõ"ിൽ

സçകാരåതകൾ േപാലും അവർéു മു)ിൽ െതളിýു
വരും..!!

പേí .....!!!!!
  െപെþെ)ാരു േനരം ആ െവളിõെമാ)്

മി)ിയകലുേ6ാൾ.. അേ)രം വെര തിളôിയിരു) ആ
èപകാശം വീ™ും കൂരിരുþായ ്മാറുേ6ാൾ.. തൂവൽ
േപാെല പറ)ു നട) ഭാരôെള<ാം കരിóൽ

ചീളPേപാെല മനFിെ+ ഹൃദയ"ിേലé് അടർ)ു
വീഴും..!  മുൻപേ"éാൾ ഭാരേ"ാെട..

അതിേനéാൾ കൂരിരുþിൽ ആരും േകൾéാ"
േതôേലാെട മനF ്പഴയതുേപാെല തനിõിരിéും..!!!

 ആ കുýുെവളിõം ഒ)ുകൂടി
െതളിýിരുെ)óിെല) ആèഗഹേ"ാെട.....

 
അഖിൽ. െക

 2nd year

ഒ:െ.ടൽ
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ഒ)ിõP നട) വരാ,കളP ം കലപില കൂþിയ
ഇടനാഴികളP ം േതാേളാട ്േതാൾ േചർ)

സ<ാപôളP ം അനåമാേയാ ന5ിൽ നി)ും, 
സായാJôളിെല െബúുെകാþി.ാþP ം കാ+Nൻ
വർ"മാനôളP ം ഉõയൂണിെല ക9ിþPവാരലു ം 
പാതി കടിõ മിþായി  കഷ്ണôളP ം അനåമാേയാ

ന5ിൽ നി)ും, 
ഗാസ ്കിെ+ മšിെല കിരീടം െവéാ"
രാജാé*ാരായ നാെമ<ാം ഇ) ്െവറും

അനåേരാ?? 
അനåേരാ നാം അനåേരാ?? ഇ)ാമšിൽ 

 അനåേരാ? 
 

   വെ)ാരാ മഹാമാരി അടിേവരുപിഴുത് 
ആèഗഹôളPെടയ ും ആന'"ിെ+യും തിരി

നാളം െകടു"ി അനåരാéി ആ മšിൽ നി)ും.., 
ഇ)ീ രാവും പകലും മുറിéു=ിൽ അടയുേ6ാൾ
വ<ാെ"ാരു േമാഹമായ് തിരിെക ഒ)ണയാൻ 

ഇളം കാ:Pവീശ ും ആലിൻ േചാടും 
പാþP ം കൂþPമായി മാറിയ മാേúാടും, േകാേളജ്

ബFിെല കലപിലയും അôെനയôെന
എšിയാെലാടുôാ"  ഓർ5കൾ ഇ)്

െപരു6റ െകാþP) ു...... 
 അണയുവാൻ വ<ാെ"ാരു േമാഹമായ്

ഇടെനúിലി)്...

അനåമായെത<ാം അണയുവാൻ
േമാഹമായ്

അസ് ന
  3 rd year
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Co u r t y a r d  In a u g u r a t i o n 
33



അേôയ:ം ഇേമജ ്
േകാൺഷåസ് ആയ
കുറõPേപരു™.്.

മനFറിെýാ)ുറെé 
ചിരിéാൻ മടിയു=,

മനുഷåരു™.്.
നാലാൾ േനാéി  നിൽെé

കരýാൽ,
നാണേéടാെണ)്
കരുതി മസിലു പിടിõP
നടéുേ)ാരു™.്

ഇഷ്ടേമെറ േതാ)ിെയാരു
േഫാേþാ പ4ിക്

ആയി േപാE് െചയ്താൽ
നാþPകാെര,ു കരുതുെമ)്

ഭയéു),
നാലúു തവണ െഷയർ
െച9ാെനടു"ുവõ 

േപാE് ബാക്സ്െപയ് സ്
അടിõP ഡിലീ:് െചയ്തു 

കളയു),
മനുഷåേരാെടാെéയും 

അേôയ:ം സഹതാപമാണ്..
നാെള എെ,)റിയാ"

ന5െള,ിനാണ,്
നാþPകാെരയും വീþPകാെരയും

േബാധി.ിéാൻ,
നമുെéാþPേമ േചരാ" 
േവഷം െകþിയാടു)ത.്

േകവലെമാരു നിമിഷംേപാലും
നെ5 ഓർ"ു േവവലാതി-

െ.ടാ" മനുഷåർé്
േവ™ി ന5െള,ിനാണ ്
ന5േളാടു= ഇഷ്ടം 

െവറുേത െവþിõPരുéു)ത്..
ന5െള ന5ളായിéാണാനും

െനേúാടുേചർéാനും
മനുഷåരു=േ.ാൾ,

എ,ിനാണ് േനർെ"ാരു
നൂലുേപാെല ജീവിത"ിൽ
വ)ുേപാവുേ)ാർé് േവ™ി
ഈ ഒെരാ: ജീവിത"ിെ+
ഭംഗിയിൽ കരട ്വീഴ്"ു)ത്.

വിôൽ

ജിദå
     3rd year
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അയി"ം
െതാþP തീ™ാ" രêം

ആ ഒരു വളവ് കഴിýാൽ ഇ<േ"é് എ"ും... 
അôാടിയിൽ േപായി മടôിയേ.ാേഴéും íീണിõിരു)ു... 
വ<ാ" കിത.Pമു™്.... 
പ™െ" വലå ജ*ി കുടുംബമായിരു)ു ഇേ.ാൾ കുറõ്
íതേമ:ിþPെ™óിലും തെ+ കുടുംബ മഹിമയും മ:Pം
അതുേപാെല തെ) മുറുെക പിടിõിþP™.്... 
അവിെട ആ വളവിൽ കുറõ ് വഷളൻ െചറു.éാരു™്
താഴ്) ജാതിയാ... 
പ™ായിരുെ)óിൽ തെ+െയാ)ും മു6ിൽ വരാൻ േപാലും
ൈധരåെ.ടി<ായിരു)ു... 

ഇെ.ാ ഇവർെéാ)ും ഒരു ബഹുമാനവുമി<..... 
അôെന ചി,കളPെട കൂþPപിടിõ ്അയാൾ പതുെé നട)ു
നീôി... 
െപെþ)് വളവ് തിരിýു വ) ഒരു വ™ി അയാെള ഇടിõതു
മാèതമാണ് അയാൾé് ഓർമ.... 
പതിെയ കšടയ്éുേ6ാൾ അയാളPെട അടുേ"é്
ആെരാെéേയാ ഓടി വരു)ു™ായിരു)ു.....
പിെ) കുേറ േനരേ"é് ഒ)ും ഓർമയി<.... 

തലയിെല േവദന െകാ™ാവും പതിെയ കš്
തുറ)േ.ാൾ േഹാസ്പി:ലിലാണ്...
അവിെട കൂടിയിരു) ആെരóിലുമായിരിéും.... 
പതിെയ കാരåôൾ േചാദിõറിýു... 
അവിെട ഇരു)ിരു) െചറു.éാർ ആണേèത തെ)
ഇവിെട എ"ിõത് ഒെé താഴ്) ജാതിയാ... 
എ<ായിട"ും െതാþ് അശു&ി ആകിയിþP™ാകും... !!
െവറുെത ഒരു േതാ)ൽ അയാളിലൂെട മി)ി മറýു. 
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അôെന ഒ)ും ചി,ിõP കൂടാ 
ഒ)ിെ<óിലും അവരേ< തെ) രíിõത് !!!
അയാൾ തെ+ ശരീര"ിേലé് കയ:P)
രê"ിേലé് േനാéി.... 
െപെþ)ാണ് േഡാക്ടർ വ)ത്... 
കാരåôെളാെé അേനçഷിõP... 
'അവർ തé സമയ"് എ"ിõത് െകാ™് ഒ)ും
പ:ിയി<, അവർ തെ) 4ഡും ത)ു അതുെകാ™്
ഒെéയാണ് ജീവൻ രíിéനായത് '
േഡാക്ടർ പറýു നിർ"ി. 

അയാൾ അവരിേലെéാ)് േനാéി.... 
അവർ തെ+ അടു" ് എèതേയാ èപാവശåം
വ)ിരിéു)ു, പെí പലേ.ാഴും താൻ അവെര
പരിഗണിõിരു)ി<.... 
കഴിý ആഴ്ച വീþിൽ അകം പണിé് വ)ിþ് േപാലും
അവർé് പണിയി< അകേ"é് കയേറെ™)്
പറýു വിലéി... 
അയാൾé് തേ)ാട് തെ) അമർഷം േതാ)ി... 
അവരിേലé് ന'ി സൂചകെമേ)ാണം േനാéി...
അേ.ാേഴéും അേ%ഹ"ിെ+ വീþPകാർ വ)ു. 

(അവസാനിõP)

ഇർഷാദ്
    3rd year
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RHYTHAM
ANNUAL ARTS FEST
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ELICA 2K19
Commerce association inauguration 
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കഥ എ)് ഇതിെന പറയാൻ പ:ി<. ഇത് എെ+ അനുഭവം ആണ്. എനിé് ഏെറ
കാലôൾ ആയി അടു" ് പരിചയം ഉ= ഒരു കുþി, ഒരു ന< èഫ™.് ഒരിéൽ
അവൾé് വ<ാ" തല േവദന അനുഭവെ.þP. വീþPകാർ അവരുെട വീþിൽ

ഉ™ായിരു) മരു) ്എടു" ്െകാടു"ു. അേ.ാൾ തല്éാലം അവൾ ശാ,ം
ആെയóിലും ൈവകാെത വീ™ും കരയാൻ തുടôി. അവളPെട മുഖം ഒെé

സç,ം നഖം െകാ™് വികൃതം ആéാൻ തുടôി, േവദന െകാ™്. വീþPകാർ ഉടെന
ആശുപèതിയിൽ െകാ™് േപായി. 13ഓളം െടEPകൾ നട"ി. െചറിയ തല േവദന
മുതൽ ടåQമർ വെര ഒ)ും അവളിൽ ഇ< എ)് േഡാക്ടർമാർ ഉറ.ിõP പറýു.

പിെ) എ,ാണ് ഇതിന ്അർ#ം? അവൾ രാèതി എേ)ാ പകൽ എേ)ാ
ഇ<ാെത േവദന െകാ™് പുളയു)ു. പി)ീട ്അധികം ൈവകാെത അവരുെട
കുടുംബ"ിെല ഒരു േഡാക്ടർ മനFിലാéി അവൾé് മാനസികം ആയി

എെ,ാെéേയാ èപശ്നം ആണ് എ)്. ആ ക™് പിടി""ിെ+
അടിGാന"ിൽ നട"ിയ അേനçഷണ"ിൽ ആണ് ആ സതåം എ<ാവരും
മനFിലാéിയത്. അവൾ ലഹരിയുെട ഒരു Gിരം ഉപേഭാêാവായിരു)ു. 

                  എ,ാണ് ഇ)െ" സമൂഹ"ിെ+ അവG. ഇ)് ഇവിെട
ലഹരിയുെട ഉപേയാഗം ഒരു സാധാരണ സംഭവം ആയി മാറിയിരിéുക  ആണ്.
ആൺ  എേ)ാ െപൺ എേ)ാ മുതിർ)വർ എേ)ാ കുþികൾ എേ)ാ വåതåാസം

ഇ<ാെത എ<ാവരും അതിന ്പിറകിൽ ഒരു èഭാ,െന േപാെല
അലയു)ു.അ"ര"ിൽ ഉ= പലരും ന5ുെട നിയè,ണ പരിധിയിലും ആണ്.
പെí ന5ൾ ആരും അവെര പി,ിരി.ിéാൻ èശമിéു)ി<. ഒരു പെí ന5ൾ

തടýാൽ അവെര ആ ആപ"ിൽ നി)് നമുé ്പി,ിരി.ിéാൻ
കഴിേýéാം. ന5ുെട ആ ഒരു മൗനം കാരണം ആെരóിലും ലഹരിയുെട
വലയിൽ െപþാൽ അതിെ+ èപധാന പó് വഹിéു)ത് തീർõയായും ന5ൾ
തെ) ആണ്. ഒരർ#"ിൽ ന5ുെട മൗനം അവർ സ5തം ആéി എടു"ു
എ)ും പറയാം. ലഹരിé് എതിെര േപാരാടാൻ, èപതികരിéാൻ എ<ാവർéും
കഴിയണം. കിþP) അവസര"ിൽ èപതികരിéണം, പി)ീട ്ഒരു അവസര"ിന്
േവ™ി കാ"് നിൽéരുത.് അ"ര"ിൽ എ<ാവരും െചയ്താൽ മാèതേമ 

 ന5ുെട സമൂഹം ഈ èപശ്ന"ിൽ നി)് മുêി േനടൂ. ഇനിയും ഇ"ര"ിൽ
ഉ= അനുഭവôൾ ഇ<ാതിരിéെþ എ)് èപാർ#ിéു)ു............

.............................

മുർഷിദ്
 3rd year
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പõവിരിõ പാടവര6ിലൂെട
എൻ കാ;ാദôൾ നീളെവ

േകാൺèകീ:ിþ മു:െമ"ി നിൽകെവ
ഇടവ പാതിയ്éായി ഇടതിšയിൽ

കാý തവളകൾ അèപതåíമാകെവ
ഉറവ വ:ിയ മണൽ തരികൾ -

എെ) േനാéി പരിഹസിéേവ
ൈകéു6ിളിെലാരി:P െതളിനീരിനായി

ദാഹിõP ഞാൻ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   അമൃത
   മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം

ദാഹജലം
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Industrial visits 
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സൂരåèപകാശേമ േകൾéുേമാ നീ 
എൻ െനúിൽ െകാളP"ിയ ദീപനാളം  
അറിയാെത േതôു) മുറവിളികൂþP) 
എൻ െകþണýീടാ" ദീപഗാനം

ത"ിéളിéു) ഇലയുെട സേ,ാഷം 
കിþPവാനാദീപമാèഗഹി.Q 

െപാþി കിടéു) മšിൻകുടം േപാെല െ+ ഹൃദയവും
െപാþിതകർ)ിരി.Q 

എവിെടേയായാെണെ+ െനúിൽ തഴുകു) 
അ5വാé്, അôകെലെയേôാ ആണ്  
സ്േനഹമാം  സ5ാനം നൽകുെ)ാരöെ+ 

മുഖöായ  കരയുവാൻ കഴിയു)ി<. 
അലയുകയാണ് ന'ി ക™ിടാൻ 

അതിെലാഴുകു) സ്േനഹെ" മാേറാട് േചർéാൻ 
ആരുമി<ിെ)െ+ േതôൽ േകൾéാൻ 

തകർെ)െ+ വിളéിൽ കൂടാരം നിർ5ിéാൻ 
വാടു) പുഷ്പ"ിെ+ സ്േനഹെമാഴിéാൻ 

എേ,ാ എനിéാരുമി< 
എെ+ േരാദനം േകൾകുവാനാരുമി<.

മനസിെ+ േരാദനം 

ആയിഷ
 3rd year
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ചിറെകാടിý രാéിളി

എൻ കഥ ക"ു)ു.
താെഴയീ  െവറും മšിൽ!

എ)ിെല സൂരåൻ,
എ)ിലലിെýാരീയാകാശം
എേ+താം..... എ<ാം മായും!
പിെ) ശൂനåത മാèതം......

തപിõP നീരാവിയായി വാനിേലéുയരെþ
താെഴെയാരു തരി -
മšിനു നനേവകാം
íണികം പെí!.

അമൃത
  മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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നാം ഓേരാരു"രും തിരേéറിയ ജീവിത"ിേലé് മാറിെéാ™ിരിéു)ു. 
കാരåôെള<ാം ഡിജി:ലായി തീർ)േതാെട പലരുെടയും േനരിþP= സാമീപåം

കുറýു െകാ™ിരിéു)ു. 
2020, േലാകെമ6ാടും പിടിമുറുéിയ COVID-19 ഇതിെനാരു ഉദാഹരണം തെ). 
കുþികൾ മുതൽ മുതിർ)വർ വെര ത5ിൽ കാണാ" വിധം ഈ മഹാമാരി

നെ5 കീഴടിéിയിരിéു)ു. 
എ)ിരു)ാലും, ഈ ഡിജി:ൽ കാലഘþം ഒരുപാട ്അകാല സുഹൃദ ്

 ബ(ôെള തിരിõറിയാൻ വലിയ പóുവഹിõിþP™്.
ഒരിéൽ, വåêിസാഹചരåôളായിരു)ു പലരുെടയും കൂþPകണéുകളPം 

 മ:Pം  മാ:ിമറിõിരു)ത്. 
എ)ാൽ ഇ)് േലാക"ിെ+ അഥവാ തെ+ നാടിെ+ സാഹചരåം നാം

ഓേരാരു"േരയും മാ:ിമറിõിരിéു)ു.എ,ിന് ! കൂെട.ിറ.ിെനേ.ാലും
അനåം നിൽéു) ഒരു കാലഘþം.സാംസ്കാരികവും, സാമൂഹികവും,

വിദåാഭåാസപരവുമായ എ<ാ േമഖലകളിലും ഒേþെറ മാ:ôൾ
സംഭവിõിരിéു)ു.നിതåേവതന െതാഴിലാളികൾ െതാഴിലി<ാെത വീþിൽ

കഴിയു)ു. സçകാരå വാഹനôളPെട നിര" ്പാതേയാര"്
നിറýിരിéു)ു. ഒരുകാല" ്, അറിവ് കിþാതിരു) അഥവാ വിദåാ

സ6)ര<ാ" ആളPകൾ േപാലും െവളിõ  േലാകേ"é്
മാറിയിരിéു)ു.പലയിട"ും നിരíരരായ ആളPകൾ വിദåാ അഭåസിéാൻ
േവ™ി കുþികേളാെടാ.ം ഓൺൈലൻ ìാFിൽ പóുേചരു)ു. ആധുനിക
െടക്േനാളജിéൽ  ഡിൈവസുകളPം മ:Pം ഒരുപാട ്ആേരാഗå èപശ്നôൾ
ന5ിൽ ഉ™ാéു)ു™്.എ)ിരു)ാലും അെതാ)ും വകെവéാെത
ആളPകെള ഈ കാലഘþം ,സാഹചരåം അത് ഉപേയാഗിéാൻ അവെര

നിർബ(ിതരാéു)ു.
 ക<Tാണôള Pം, സൽéരôളPം മ:P പരിപാടികളPം എ<ാം covid

േèപാേþാേകാൾ മാനിõ് നടേ"™ സാഹചരåôൾ നാം േനരിടു)ു. 
ചുരുé"ിൽ െകാേറാണ എ) covid 19 േലാക"ിന് ഒരു ചരിèതം തെ)

സൃഷ്ടിõP ത)ു. ഇôെന ഒരുപാെടാരുപാട ്നാം ഓേരാരു"രും 
 കാണു)തിലുപരി ഇനിയും എèതേയാ മാ:ôൾ േനരിടാനുെ™)

èപതീíേയാെട നമുé ്മുേ)റാം.

മുന?ിറ
         മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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അമൃത 
    മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം

 

സൂരåെനാരുതിരി പകലിനു നീþെവ 
പാതിരാ മണലിൻ കൂþP നൽകും 

ചè'േനകനായിരിെé 
പുലർ േവളയിെല തുഷാര കുളിർമയിൽ

വീ™ുെമാരു പുലരി പിറéെവ.. 
നþPനനõ  േമാഹôളPമായി 

മാനവർ യാèത തിരിéെവ ജീവ ശçാസം നഷ്þ
മാേയéാവു) 

കാല"ിെ+ ചèകവാള"ിൽ വീ™ുെമാരു
പുലരിെയ വരേവൽéാം.

 

സുèപഭാതം
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ചിരകാല സ്മരണയിൽ
ആഗതമാം മ'സ്മിത"ിൽ

ഞാേനാർéെവ എൻ കളിേതാഴെന
ക"ിെയരിയു) തീ ചൂളതൻ 
ജçാലയിൽ ചി)ിചിതറിയ

എൻ ബാലåകാല സ്മരണകളിൽ
എ)ിെല ദുഃഖെ" സ്േനഹിõവൻ

ഒടുവിേലാരു)ാെള)ിെല സ്േനഹം പറിെõടു"്
വാനിെല നíèതôൾéു=ിെലാളിõവൻ

ഇ)വെ+ കുഴിമാട"ിെലാരിടം  -
ഞാൻ Gാപിéേവ

അവനലിെýാരു മšിലൂെട അറിയുകയായി
ഞാൻ എ)ിെല എെ).

ജീവിതമി)വനരികിേലéണയേവ
അവനുറôു) മšിൽ അവെ+ -

ഇടെനúിൽ തലചായ്õP മൺമറയെവ
പരിപൂർണമായിതാ എൻ èപണയഗാഥ.

മരണാന,രാനുരാഗം

അമൃത
മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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ED club programs 
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ED club programs 
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കാൻഡിൽ ഡി)ർ
ഒരാഴ്õ െചറുമéേളാെടാ.ം നിൽéാൻ വ)താണ്. 

അവധി തുടôിയ അ)് മéൾ വിളിéു)ു™് ഇേ.ാഴാണ് ഒ)് വരാൻ
പ:ിയത്....

അവിെടെ" വീടും പറ6ും േതാടും മാേèത എനിé് പിടിé"ു=Q... 
പിെ) മéൾ വിളിéുേ6ാ എെèതെയ)് െവõ വരാതിരിé... 

 
മകന ്ഇവിെടയാണ്  േജാലി, അവിെട)് ഇേôാþ് ഒരുപാട ്യാèത

െച9ാനു™്. 
അതുെകാ™് അവൻ ഇേôാþ് താമസം മാറി.... 

വരുേ6ാൾ എെ)യും വിളിõതാണ് പെí ആ നാടും വീടും വിþ്
േപാരാൻ എനിé് താ;രåമി<ായിരു)ു... 

ഒരുപാട ്നിർബ(ിõP, ഒടുéം അവൻ എെ+ വാശിé്
കീഴടôുകയായിരു)ു... 

 
ഞാൻ ശരിéും ഭാഗåം െചയ്തവളാണ്... 

ഇവെരെ) ഇതുവെര വൃ&സദന"ിെലാ)ും െകാ™ുവിþി<േ<ാ.... 
എèതെയèത അനുഭവôൾ േകþിരിéു)ു.... 

അôെന ഓേരാ)് ആേലാചിõP െകാ™ിരിéുേ6ാളാണ് െചറുമകൻ
വരു)ത്, അവനാണ് ഇളയത,് അതിെ+ കുറുെ6ാെé

അവെ+യടു"ു™്... 
 

'ഇ)് ന5ൾ കാൻഡിൽ ഡി)റാണ് കഴിéു)ത് '
ഒരു രഹസåം േപാെല ഇതും പറý് അവനേôാþ് ഓടി.... 

അ<... ഇെത,ാ സംഭവം കാൻഡിൽ ഡി)ർ? 
ഇനി വ< വിഭവവും ആയിരിേéാ സദåേപാെല.... 

എ,ായാലും മകെ+യും മരുമകളPെടയും /ാനിംഗ ് ആണ്.... 
 

അവർ സർൈèപസ ്ആéിെവõതാവും... 
ഇവൻ ഇത ്േകþ ്എെ+ അടു" ്രഹസåം േപാെല പറý് ഓടിയത്

അതുെകാ™ാകും.... 
എ,ായാലും അറിý ഭാവം നടിé™, 

അവർ ആèഗഹിõേപാെല സർൈèപസ ്തെ) ആയിേéാെþ..... 
അവെള,ായാലും എെ) അടുéളയിേലé ്അടു.ിõിþി<, ഭയóര

സൽéാരèപിയ ആണ്.... 
അôെന രാèതിയായി എ<ാവരും ഭíണം കഴിéാൻ ഇരു)ു...

െപെþ)് കറ+  ് േപായത് െകാ™് െമഴുകുതിരി െവളിõ"ിൽ ആണ്
ഭíണം കഴിõത്.... 

ഞാൻ തീൻേമശ മുഴുവനും പരാതി േനാéി.... പെí എനിéറിയാ"
ഒരു വിഭവവും ക™ി<.... 
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'അ< േമാെള ഇവൻ പറýു ഇ)് കാൻഡിൽ ഡി)ർ
ഉെ™)്... 

എ)ിþ് അെതവിെട എടുéാൻ മറേ)ാ? '
 

േകþപാതി എ<ാവരും ഒ)് ചിരിõP.... 
സംഭവം അറിയാെത ഞാൻ മിഴിõിരു)ു... 

'ഇതാണ് അ5õി കാൻഡിൽ ഡി)ർ '
'ഏത് ഞാൻ ക™ി<േ<ാ... കുറõ ്ഇേôാþ് ഇേþ '

'അേ9ാ അത< ഇôെന െമഴുകുതിരിയുെട െവþ"ിൽ
ഇരു) ്കഴിéു)താണ് അ5õി കാൻഡിൽ ഡി)ർ

എ)് പറയു)ത്... '
അവൾ കൂþിേõർ"ു... 

 
'അേ<യ്.... ഇെത,് കൂ".്.. പെ™ാെé കറ+ ്

േപാകുേ6ാളാണ് െമഴുകുതിരി െവþ"ിൽ ഭíണം
കഴിéാറ്... ഇതിേ.ാ ൈല:Pം ഓഫാéി ഇൻെവർþറും
ഓഫാéി െമഴുകുതിരി ക"ിõP കഴിéു)ു.... കാലം

എ,ാ പിറേകാþ് േപാകേണാ '
എെ+ മറുപടി േകþ ്അവർ പരസ്പരം േനാéിെയാ)്

ചിരിõP... 
കാല"ിെ+ ഓേരാ േപാെéയ്...

നസീഫ്
 3rd year
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ഓർ5തൻ മടി തþിൽ താരാþP േകþP ഞാൻ 
മിഴി ര™ിലും പൂþി മയôും േനരം അറിയാെത
ക™ു ഞാൻ.. എെ+ മനസിെ+ േകാണിൽ..
ഞാൻ താഴിþP പൂþിയ ഒരു ന< സçപ്ന"ിൽ

ബാഹå രൂപം. 
എെ+ അധരôൾ അറിയു)ു അതിൽ

േനർ" സ്പർശം. 
എെ+ മിഴികളിൽ െതളിയു)ു ഇഷ്þ

േബാധ"ിൽ പൂർണ രൂപം. 
പാടു) കുയിലും ആടു) മയിലും, വിരിയു)
പൂവും തളിർéു) ഇലയും, ഒഴുകു) പുഴയും

വെ)"ു) കാ:Pം...ഇെ)ൻ നഷ്þ
സçപ്ന"ിൻ പൂർണ രൂപം.. ഇെ)ൻ

ഹൃദയ"ിൽ പണി തീർ" സçപ്ന"ിൻ
കൂടാരം ഇ)ു െമൻ േനർéു= േചാദå

ചിJം.....

ചിറെകാടിý സçപ് നôൾ 

Libina vm
2nd Bcom
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എെ+ കാഴ്ച മôിതുടôിയിരു)ു
എെ+ കšിൽ ഇരുþP വീണിരു)ു

അരികിലിരു)ാെര<ാേമാ
േപമാരി േപാൽ കരýിരു)ു.
ഞാൻ ൈകയിലടéിയ മšിെല
പുഴുéൾ എ,ിേനാ േവ™ി
കലഹിõP തുടôിയിരു)ു.
എെ+ െതാ™ വര™ിരു)ു

എെ+ ഞര6ുകൾ വലിýു മുറുകി -
എെ+ ശçാസം ആേരാ തടýതുേപാെല

ഒരു ആർ" നാദ"ിെ+ 
പാതിെവെõെ+ േകൾവി മുറിയു)ു.

അവസാനെനടുവീർ.ിþ് ഞാൻ യാèതയായിരു)ു.
തലയിെല ഭാരമിറéിെവõ്  ഒരു നീ™ വിèശമ"ിനിെട

ഞാൻ യാèതയായി......

അമൃത
മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം

വിèശമം
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Consumer protection act day
56



നþPõ 

ആ നþPõ േനരം ഞാൻ മšിേലéിറôി.. 
സൂരåൻ തിമിരമാെണ)റിýേ.ാൾ

ക9ിൽ ഒരു റാ,ൽ ...
െവþം കരുതി.. 

െപെþെ)ാരു ബിംബം ക™ു 
പകõP ഞാൻ!

മു6ിെലാരു ജാതി േകാമരം 
ചീറി േപായ വാഹനം ചി<ിലൂെട ക™ ആൾ  

അത്ഞാനാകു)ു 
അേ.ാെളാരു അറിവുണരു)ു. 
തിമിരം അത് സൂരåന<ായിരു)ു

 തിമിരം  എനിéായിരു)ു.

അമൃത
മൂ)ാം വർഷം ബിേകാം
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NATIONAL
SEMINAR
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എ)ിെല ജçാല

െവളിõമാം ഇരുþിൻ വഴിയിൽ
നിെ)യറിയാെത പതറു) എെ)

സ്േനഹമാം നിൻ െവളിõ"ിൻ നിഴലിലൂെട എൻ
പാതതൻ èപകാശമായ്  ജçലിõീടുവിൻ .......
എൻ  ഓർമതൻ പുസ്തക താളPകളിൽ 

 െതളിയു)ു നിൻ മാതൃസ്േനഹ"ിൻ ജçാല.
 

Aparna
3rd Bcom
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കു"ിവര 

Sreepriya
Afneetha

Dishna

Amrtha

Aparna

Sona

Navas

Namitha

Shaheeba

Amrtha

Sharun

Nimisha

Anagha

Nithin
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Sreepriya3rd Bcom

61



Afneetha3rd Bcom
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Dishna3rd Bcom
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Amrutha3rd Bcom
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Aparna3rd Bcom
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Sona2nd Bcom
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Na } i t h a
┥ r d  Bc o }

Na v a s
┥ r d  Bc o }

Sh a h e e b a
┤ n d  Bc o }
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Amrutha3rd Bcom

68



Sharun3rd Bcom
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Nimisha3rd Bcom

70



Anagha3rd Bcom

Nithin3rrd Bcom
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2ND BCOM
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3rd BCOM
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മഹാമാരിéിടയിലും
സർîാ കതയുെട  േവറിþ

തല"ിേലé്, തേമാഘനയായി
അഥവാ ഇരുþിൽ നി)്

െവളിõ"ിേലé് ൈക പിടിõP
എ"ിõ എ<ാവർéും ന'ി...... 

(

DEEPAK
Student Editor 
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