എന്നെ കുളിരണിയിച്ചൊരിളം രാവുകൾക്ക്
എന്നെ ചിരിപ്പിച്ച നക്ഷത്ര മുല്ലകൾക്ക്
എന്റെ ഏകാന്തതതൻ പുഴയ�ോരത്ത്
ഏറ്റിയയച്ച വിശിഷ്ട ഗന്ധങ്ങൾക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ട കലാലയ ജീവിതമേ
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നന്ദി നീ തന്നൊരിളം രാവുകൾക്ക്

ഒരായിരം നന്ദി... നന്ദി... നന്ദി...
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It gives me great joy to send my hearty congratulation and prayerful wishes to the management, sister Mariya Ashmitha A.C., the
principal, sisters, staff members and students.
Excellence lies in the pursuit of perfection!!
Let this gleaming embodiment of creative
energy be the guiding muse to young minds
who seek fulfillment in the joyful unison of
dynamism, innovation, committment and
excellence.
Best wishes to this very vibrant reflection,
indeed, a slice of an ever-bright and spirited
campus, nurtured and enriched by a plethora
of talents;and above all, by the gracious presence of God Almighty.
Let this spirit of goodness, team work and
co-operation be kept alive by such relentless
efforts towards creative expression and excellence.

Sr.Maria Karuna AC

Provincial Superior, AC Southern Province

ക�ോളേജിന്റെ പലപ്രവർത്തനങ്ങളിലും
താത്പര്യമുണ്ട് . പ്രത്യേകിച്ച് എൻ.എസ്.
എസ്., നിറവ് എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്ര
കൃതിയില്ലാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല,
മനുഷ്യനെന്നല്ല ഒരു ജീവിക്കും.
Nature and human being… Nature is the
major productive force
എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികള�ോടും അദ്ധ്യാപകര�ോ
ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒരു സന്ദേശമാണ്
നൽകാനുള്ളത് Love… everything in nature.
ക�ോളേജിനും കൂട്ടികൾക്കും അവരുടെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു.

ഡ�ോ. എ. അച്യുതൻ

Conservationist & Environmentalist

നമ്മുടെ ഈ സമുഹത്തിൽ ലിംഗ വിവേചനം
ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പെണ്ണായതുക�ൊണ്ട്
പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനപ�ോ
ലും ലഭിക്കുന്നില്ല. സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
അധികവും പിതൃമേധാവിത്വത്തിന്റെയും
മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. സ്ത്രീകൾ
ശക്തരാണ്, ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമി
ല്ല. ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികള�ോട്
പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും
നമ്മുടെ ജീവിതാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ബ�ോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്ക് അവകാ
ശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാ
ലും നമ്മൾ ശക്തരാണ്.

ചിലർക്ക് വേണ്ടി പലതും ഉപേക്ഷിച്ചു.
ഇന്ന് അവരാൽ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ദിശ മാറി ഒഴുകിയ പുഴയായിരുന്നു അവൾ...
ഒഴുകി അകലുവാനല്ല,
ഒടുവിൽ ഒരുമിച്ചൊരു കടലായി മാറുവാൻ
പുതിയ കുറേ നിയമങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ
മനുഷ്യർ പഴയതെല്ലാം മറക്കുന്നു...
ആരെയ�ൊക്കെയ�ോ ത�ോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ
സ്വയം ഇല്ലാതെയാകുന്നു...
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതാകുന്നു...
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