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ീെരഽുംമ്പടവും ശ്ശ഼ധരീെ ്ട്ടപടെ ഻ ്ന ന ു ഺവ   ശ്െഺര്ത്ഥ  
 ഻രര്ത്ഥകം ആും ്യുളഺ്  ൂ വീെ െഴ഻ക്കഽന നവരഽീട ച഻ശ്രും 
വരച്ചുകം ആഺട്ടുന നഽണ്ടപ. ്മ്പലെ഻   മഺല ീകം ആട്ടുന ന 
മഺധവ഻വഺരയരഽീട െരഺര഻ ഇരഺണ് “ുരവീര, ്ഴഺും  വയസ഻   
ഞഺന്  ഈ ്മ്പലെ഻   ്െ഻യരഺണ്.  ഻ ക്കഺയ഻ ഞഺന്  
്ുതഺരും ൊക്ക്   ഽള്ള഻. ്ശ്ര മഺലകം ആ്  ുകം ആഺര്ത്െഽ. ്ന ന഻ട്ടുും 
സമയും ്യുളഺ്  ്ീെകം ആഴഽെ഻   ഒരഽ മഺല ഇടഺന്   ഼ 
മറന നഽ ുെഺയുലലഺ.  ട്ടയഽവരവെ഻ീെ വ഻രഽമ്പ  . വഺരയരഽീട 
സങ്കടും മീറഺന നഺണ്. “്ീെുരവീര, ഞഺന്  ്ടഽെ 
കം ആഽെഽവ഻ളക്ക഻ീെശ്െകം ആഺശെ഻ീെീവള഻ച്ചെ഻   ്ീലല  ഼ 
്ഴഽന നള്ള഻യത്. ്ന ന഻ട്ടുും  ഼ ്ീെ വ഼വ഻രെ഻   ഒരഽ വ഻ളക്കപ 
ീരള഻ക്കഺന്  മറന നഽ ുെഺുയഺ? മഺരഺരഽീട സങ്കടവഽും മീറഺന നഽും 
്ലല. “്ീെുരവീര  ഻ ക്കഺയ഻ െഺട഻ െഺട഻ ്ീെ ഒച്ച 
്ടഞ്ഞഽ ്ീെ ഇടക്കയക്കയഽീട  ഺ ും ുെഺയ഻. ്ന ന഻ട്ടുും 
്ീെവ഼വ഻രെ഻ീല ശ്ശഽര഻ഭുംങങ്ങങ്്ക്കപ  ഼ ഒരഽ െര഻ഹഺരും 
്യ഻ലലുലഺ”.   

 

സഺധഺരണ മ ഽഷയരഽും ഇീരഺീക്കരീന ന െറയഺറഽണ്ടപ. ഒന്െരഽ   
്ഴ്ച ു ഺുവ കം ആാട഻ ുവളഺങ്കണ്ണ഻യ഻ലഽും മലയഺറൂര഻ലഽും ഒീക്ക 
ുെഺയ഻. ു ര്ത് ച്ചകം ആഴ്ചകം ആ്  ്ര്ത്ള഻ച്ചു. ്ന ന഻ട്ടുും വ഼വ഻രും ഒരഽ 
ഗര഻ െ഻ട഻ക്കഽന ന഻ലലുലഺ. മകം ആീെ ുവഺല഻ ശര഻യഺകം ആഽന ന഻ലല. 
വ഼ട഻ീെെണ഻ ൊര്ത്െ഻ ്ക്കഺന്  െറുന ന഻ലല. മകം ആളുീട 
വ഻ഹഺഹും  ടക്കഽന ന഻ലല. ഇ ഻ െള്ള഻ ഇലല. െട്ടക്കഺരന്  ഇലല, 
കം ആാ ഺശ ഇലല, ശ്െഺര്ത്ഥ  ഇലല. 
 

ശ്െഺര്ത്ഥ യ഻   മടഽളപ ുരഺന നഽന നവര്ത്ക്കപ മഺരികം ആ ്യ഻ വ഻. 
ശ്ഗന്ഥും   കം ആഽന ന മഺരികം ആ ്ണ് കം ആഺ ന്കം ആഺര഻ തശ്ര഼. 
ശ഻ഷയന്മഺരഽീട വ഻ലക്ക഻ീ  മഺറ഻കം ആടന നപ  ഈുശഺ  ്വളുീട 



വ഻ശവഺസീെ െര഼ക്ഷ഻ച്ച഻ട്ടുും ്വ്  െ഻ന്മഺറഺന്  കം ആാട്ടഺക്കഽന ന഻ലല. 
്വളുീട മറഽെട഻ ശ്ശദ്ധ഻ക്കഽകം ആ. “ ഺക്കയക്കളുും യവമഺ ീെ 
ുമശക്കര഻കം ആ഻   വ഼ഴഽന നവ ഭക്ഷ഻ക്കരഽണ്ടഺുലഺ”. 

 

 ഺട്ട഻   രണ്ടഽരരും  ഺക്കയക്ക്  ഉണ്ടപ. വളര്ത്െഽ ഺക്കയക്കളുും 
്ലഞ്ഞഽ ര഻ര഻യഽന ന ീരണ്ട഻െട്ട഻കം ആളുും. ീരണ്ട഻ െട്ട഻കം ആ്  
ഭക്ഷണെ഻ ഺയ഻ ഓുരഺ സ്ഥലെഽും ്െഽും. കം ആ഻ട്ട഻യഺ   
ഭക്ഷ഻ക്കഽും. കം ആുലലറ് കം ആ഻ട്ട഻യഺ   കം ആഽരച്ചുീകം ആഺണ്ടപ ഓട഻ുെഺകം ആഽും. 
്ര഻ ഽ സ്ഥഺയ഻യഺയ ഒരഽ യവമഺ തു ഹുമഺ ശ്െര഻ബധരുയഺ 
ഇലല. ്ന നഺ   വളര്ത്െഽ ഺയ രലലു കം ആ഻ട്ട഻യഺലഽും കം ആുലലറ് 
കം ആ഻ട്ട഻യഺലഽും യവമഺ ീെ കം ആഺ ക്ക  ഻ന നഽും വ഻ട്ടുുെഺകം ആ഻ലല. ്ത് 
യവമഺ ീെവ഼ട്ടുെട഻ക്ക രീന ന  ഉണ്ടഺകം ആഽും. കം ആഺ ്കം ആഺര഻ 
കം ആര്ത്െഺവ഻ു ഺടഽ െറയഽന നര഻ീെ ്ര്ത്ഥും ഇരഺണ്. ്ളും 
കം ആ഻ട്ടഺീര കം ആുലലറഽകം ആ഻ട്ടുുമ്പഺ്  ഓട഻ ുെഺകം ആഽന ന ീരണ്ട഻െട്ട഻ ്ലല 
ഞഺന് , മറ഻ച്ചുപ രലലു കം ആ഻ട്ട഻യഺലഽും രുലഺട   കം ആ഻ട്ട഻യഺലഽും 
യവമഺ ീെവ഼ട്ടുമഽറെപ  ഻ കം ആഽന ന വളര്ത്െഽ ഺയ ്ണ് ഞഺന് . 
 

ഏരഽ ശ്െര഻കം ആാല സഺഹചരയെ഻ലഽും ൂ വീെ വ഻ട്ടു 
ുെഺകം ആഺെ ഒരഽ മ സ്സപ ്വ്് ഉീണ്ടന നഽ മ സ്സ഻ലഺയുളഺ്  
കം ആര്ത്െഺവഽ െറഞ്ഞഽ “തശ്ര഼ീയ  ഻ീെവ഻ശവഺസും വലഽരഺണ്” 

 ഻ീെ ്ശ്ഗഹുംുെഺീല ഭവ഻ക്കീട്ട. 
 

മഽളെ഻മാന നഽവര്ത്ഷും ്സന്മഺര്ത്ഗ഻യഺയ ്ഗതര഻ു ഺസ഻ന നഽ 
ുവണ്ട഻ ശ്െഺര്ത്ഥ഻ച്ച വ഻ശഽദ്ധ ുമഺ ഻ക്കഺയഽീട മു ഺവയഥ 
മ഻ലഺ ഻ീല ീമശ്രഺ ഺയ഻രഽന ന വ഻ശഽദ്ധ ്ുംുശ്ബഺത െറഞ്ഞഽ 
“കം ആണ്ണ഼ര഻ീെ ഈ െഽശ്രന്   ശ഻ച്ചു ുെഺകം ആ഻ലല. ൂ വും 
ഇടീെടഽീന നഺരഽ സമയും വ഼വ഻രെ഻   ഉണ്ടപ”. ീബരൂസദ്ര 
കം ആഽളക്കരയ഻ീല ുരഺഗ഻ മഽളെ഻്ട്ടുവര്ത്ഷും ൂ വീെ കം ആഺെഽ 
കം ആ഻ടന നഽ. രക്തശ്സഺവക്കഺര഻യഽീട വ഼വ഻രെ഻   ൂ വും ഇടീെട്ടത് 
െശ്തണ്ടഽ വര്ത്ഷങങ്്ക്കഽ ുശഷും ്ണ്. ുമഺ ഻ക്കയഽീട 
ശ്െഺര്ത്ഥ കം ആ്ക്കപ ഉെരും ഉണ്ടഺയത് മഽളെ഻മാന നഽവര്ത്ഷങങ്്ക്കപ 
ുശഷും ്ണ്. ച഻ലുളഺ്  ൂ വും ഒരഽ  ഻മ഻ഷെ഻ീെ 
ഇടുവളീകം ആഺണ്ടപ  ഻ീെ വ഼വ഻രെ഻   ഇടീെട്ടു ്ന നപ വരഽും. 
ശ്െഺര്ത്ഥ കം ആ്  ഒന നഽും ഫലശാ യും ്യ഻ ര഻ര഻ച്ചുവര഻ലല.  ഻ ക്കപ 



കം ആഺെ഻ര഻ക്കഺ ഽളള  മ സ്സുും വ഻ശവഺസും ഉളള  ഒരഽ ഹി യവഽും 
ഉീണ്ടങ്ക഻ ...  ്ര഻ ഺയ഻ ശ്െഺര്ത്ഥ഻ക്കഺും. 
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