
*ഒരു േലാക്ഡൗൺപുനർവിചി�നം*

( ജയ�ശീഎസ് �പകാശ,് ചു���യൂണി�)്

േലാകം മുഴുവൻസംസാരി�ു�ത് െകാേറാണാൈവറസിെനകുറി�ാണ്. ഇത്
മനുഷ�ർ�ിടയിൽവ�ാ�ഭീതിയും െനഗ�ീവി�ി നിറ�ിരി�ു�ു. െകാേറാണ
പഠി�ി�ു�ചില ന�പാഠ�ള��.് അത്ഈൈവറസ് േലാകം വി�� േപായാലും നമു�്
എ�ും െകാ�ുനട�ാവു�കുേറ പഴയകാര��ളാണ്. ഇ�് നാംഎ�ാം മറ�ുഎ�ു
നടി�ു�ന�ശീല�ൾ. ഇ�െ�യുംഅതായത് െകാേറാണമഹാമാരി ന�ുെട
േലാക�്എ�ിേ�രും മുൻപ് നാംഅനുഭവി�ിരു�സുഖേഭാഗ�ൾപലതും ത�ജി�ാൻ
മനുഷ�ർ ഇ�് നിർബ�ിതരായിരി�ുകയാണ്.

പര�രാഗതൈശലികെളനമു�് തിരി�� പിടിേ��തു�.് നാം പരസ്പരം
കാണുേ�ാൾ 'ഹേലാ', 'ൈകെകാടു�ൽ', 'െക�ിപിടി�ൽ' തുട�ിയപുതിയ രീതികൾ
െകാേറാണനിേരാധനംഏർെ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ്. ഇവിെടയാണ് ന�ുെട ഭാരതീയ
സംസ്കാര�ിന് ഭാഗമായു� 'നമസ്േത' (ര�ുക��ം കു�ിെകാ�)് �്
�പസ�ിേയറു�ത്. െതാഴുൈകകേളാെട നമസ്േതപറയുേ�ാൾനാം െച���ത്
പൂർണമനേ�ാെട ഒരാൾ മെ�ാരാെള മാനി�ു�ുഎ�താണ്. ഈരീതി ഇനിയു�
കാല�ളിലും നമു�് പി�ുടരാം. അ�െനനമു�ും ഭാരതീയസംസ്കാര�ിന് ഒരു ന�
ഭാഗമാകാം.

ന�കാര��ൾഎവിെട നി�ു തുട�ാം?. കു�ി�ാലമാണ്അതിന്ഏ�വും പ�ിയകാലം.
മാതാ-പിതാ-ഗുരു-ൈദവംഎ�ി�െനഒരു െചാ�� തെ�ഉ�േ�ാ. ഓേരാരു�േരാടും
ഉ�ഉ�രവാദിത��ൾപറ�ുതരാൻനമു�് ഒരുപാട് േപരു�.് എ�ാൽഅവൻ
അവേനാടു�ഉ�രവാദിത�ം ഇതിനുംഅ��റമാണ്. സത�ം സ്േനഹം നീതി ഇവ
അവനവേനാട് തെ�പാലി�ാൻപഠി�ാൽ മ�് ഉ�രവാദി��ൾതാെനവ�ു
െകാ��ം. ന�ുെട ഉ�രവാദി��ളിൽവീഴ്ച ഒരു വലിയസമൂഹെ�തെ�എ�െന
ബാധി�ുെമ�് േകാവിഡ് 19 എ�േരാഗം നെ�പഠി�ി�� ത�ു.

ൈദവ�ിനു മുൻപിൽഎ�ാവരും തുല�ർഎ�ു പറയാറു�േ�ാ. അതുേപാെല
െകാേറാണാൈവറസിനു മുൻപിൽവലിയവൻെചറിയവൻപ�ിതൻപാമരൻസു�രൻ
വിരൂപൻസു�പസി�ൻകു�പസി�ൻആൺെപൺതുട�ിയയാെതാരു വ�ത�ാസവും ഇ�
എ�് നാംഅറി�ുകഴി�ു. ഇവിെട മനുഷ�ർ ത�ിലു�ഒെ�ാരുമ�ാണ്�ാനം.
ഈഅവസര�ിൽന�ുെടആേരാഗ� �പവർ�കർതെ�യാണ് ന�ുെടൈദവ�ള�ം.
ജന�ൾഅവർപറയു�കാര��ൾജാ�ഗതേയാെടഅനുസരി�ുക, ഈരീതി



െകാേറാണ�് മാ�തമ�തുടർ�് നമു�് പി�ുടരാം.

പെ�ാെ�വീടിെ� ഉ�റെ�കാൽൈകമുഖംകഴുകാൻ ഒരു കി�ി െവ�ം െവ�ു�
പതിവു�ായിരു�ു. ഇ�്അത്നിേ�ഷംഇ�ാതായിരി�ു�ു. ൈപ�്ആയാലും
മതിയായിരു�ു. െകാേറാണഈശീലെ�തിരി�� െകാ�ുവ�ിരി�ു�ു. പുറ�്
േപായി വ�ാൽശു�ിവരു�ിഅക�ുകയറണം. ഒരുൈവറസിനു കീഴട�ാൻ
കഴിയാ�പുതിയതലമുറ ഉ�ാവെ�.

കു�ികൾ�്ഗുണപാഠം കഥകൾപറ�ു െകാടു�ാൻവീ�ിൽ മു��നും മു��ിയും
ഉ�ായിരു�കാലം ഇ�് നമു�്ഓർ�മാ�തമാണ്. പുരാണകഥകൾഎ�് പറ�്
ത�ിയിരു�കഥകൾഓേരാ�ുംഓേരാ ഗുണപാഠ�ൾആണ്. അണുകുടുംബം ന�ുെട
കു�ികൾ�്ഈഅവസരം നഷ്ടെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. പുതിയസാഹചര��ിൽനമു�്
അവർ�ുേവ�ിഎ�ുെച�ാൻകഴിയുംഎ�് ചി�ിേ��ിയിരി�ു�ു. എ�ിലും ന�
ദർശി�ാനു�രീതിയിേല�്അവെര മാ�ിെയടു�ാം. അവരുെട ചി�കെളയും
സ�പ്ന�െളയും ന�തിേല�് നയി�ാൻഈെകാേറാണകാലം നമു�് ഉപേയാഗി�ാം.
നമു�ു മു�ിലു�നവമാധ�മ�ൾഅന�സാധ�തകളാണ് െചറു��ാർ�്
തുറ�ുെകാടു�ു�ത്. ന�കാര��ൾ�്അവഉപേയാഗെ�ടു�ി നമു�്
�പായേഭദമേന�ആ�വിശ�ാസ�ിെ� െകാടുമുടിയിേലറാനാകെ�.

പ�്അക�ുനി�് ഭ�ണംകഴി�് പുറേ��് േപായശീലം നമു�് ഉ�ായിരു�ു. ഇ�്
പുറ�ുനി�് കഴി�അകേ��്വരു�ശീലമാണ്അധികവും. ഈഭ�ണശീലം
െകാേറാണവ�േതാെട പാെട മാറിയിരി�ു�ു. അസുഖ�ൾഏെറകുറ�ിരി�ു�ു.
പര�രാഗതരീതിയിലു� ഭ�ണ�ൾ�് �പാധാന�ം ഇ�ര�ിൽവർ�ി�ിരി�ു�ു.
പ�ുകാല�് പുറ�ുനി�് പ��റി വാ�ു�ത്വ�വിേശഷവും വരുേ�ാൾ
മാ�തമായിരുെ��ിൽ, ഇേ�ാൾ ഭ�ണം െവ�ണെമ�ിൽപുറ�ുനി�ും വിഷംഅടി�
പ��റി വാ�ിേയപ��. െകാേറാണകാരണംപലരും വീടുകളിൽ െചറുതാെയ�ിലും
പ��റി ഉ�ാ�ി തുട�ി. ന�കാര�ം. ഈന�ശീലം ഇനിയും ശ�മായന�
വാശിയായി തെ�ഓേരാ മനുഷ�നും തുടരാൻകഴിയെ�.

നഷ്ടെ�� പഴയന�കാല�ിെ�സൗ�ര�ം �പായമായവർപലരും ഇേ�ാഴും
അയവിറ�ു�ത് േകൾ�ുേ�ാൾഇ�െ�ജനംഅവെരപു�ി�� ത���ു. അടു�
വീ�ിൽതാമസി�ു�വെര േപാലും ഇ�് പലർ�ുംഅറിയി�. അവർഎവിെട നി�ു
വ�വരാണ്എേ�ാഎേ�ാ�� േപാകു�ുഎേ�ാആർ�ുംഅറിയി�. േകരള�ിൽ
തെ�ഈഅടു�കാല�ായിഎ�തകു�ികെളകാണാതായി?. അവർഎവിെട?.
ഒരു�രവും ഇ�ുമി�ാ�കുെറതിേരാധാന�ൾഇവിെട ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�ു.
അടു�ു�വർ�് േപാലും യാെതാരുഐക�വും ഇ�ാ�ത് െകാ�ാണ് ഇ�െന
പലതുംസംഭവി�ു�ത്. ഇനിെയ�ിലുംഅയൽ�ാെരഅറിയുവാനും



മന�ിലാ�ുവാനും നമു�ുകഴിയണം. മനുഷ�ൻ ഒരുസമൂഹജീവിയാണേ�ാ. അ�ം
പരിഗണനമ���വർ�് േവ�ിയുംആകാം. അെത, ഒരു കരുതൽഎ�ാവർ�ും
ആവശ�മാണ്. പുതിയ �പേലാഭന�ളിൽ െപ�� ന�ുെടകു�ികൾവഴി െത�ാതിരി�െ�.

നാെളെയകുറി���ചി�കൾഈെകാേറാണാകാലെ��ിലും നെ�ഏെറ
അല���ു�ാവും. �പകൃതിദുര��ൾേലാകെമ�ും ദിനചര�യായി
മാറിെ�ാ�ിരി�ു�ു. പാടം നിക�ാൻഅനുമതി ഇെ��ിലുംൈക�ൂലി നൽകിയും
മ��ം വലിയ�ാ��കള�ം വീടുകള�ം ഇ�് ഉ�ാ�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു. �പളയംവ�േ�ാൾ
കുെറ േപർ�് മതിയായി. ആറു ദശാബ്ദ�ൾ�്ഇടയിെലഏ�വും വലിയകാർബൺ
ബഹിർഗമനവർഷമായി 2019െനഗേവഷകർക�ിരി�ു�ു. അമിത�ാ�ിക് ഉപേയാഗം,
പരി�ിതി ചൂഷണനിർ�ിതികൾ, വാഹനപുകതുട�ി �പകൃതി ചൂഷണംതുടരു�ു.. ഈ
േലാക്ഡൗൺഇതിെന�ാം ഒരു പരിധിവെരഅറുതി വരു�ിയിരി�ു�ു. ഓേസാൺ
പാളിച്�ു�ായവി�ൽഏെറ�ുെറ മാ�ം വ�തായി പറയു�ു. പാടം നിക�ിയി��ം,
കു�ിടി�ി��ം, മണൽവാരിയി��ം, കാടുെവ�ിയി��ം, മാലിന��ൂ�ാരം കു�ുകൂ�ിയി��ം ഉ�
�പകൃതിചൂഷണം മനുഷ�ൻനിർ�ിയാൽ മാ�തേമ നമു�് മു�ിേല�്സുഗമമായി
േപാകുവാൻകഴിയൂ. അതിനായി�്ആകെ�ഈൈവറസിെന േപടി�ാെണ�ിലും ന�ുെട
ഓേരാരു�രുെടയും �ശമം.

' മരി�വീ�ിൽ േപായാൽകുളിേ�അക�ുകയറാവൂ', എ�ുപറയു�അതിെ�അർ�ം
ശവ�ിൽകുെറൈവറസുകൾ( അണു�ൾ) ഉ�ാകുംഅത്ന�ുെട േമൽ
പ�ിയി��െ��ിൽന�ാെയാ�ുകുളി�ാൽ മതിഎ�ാണ്. േസാ��ംസാനിൈടസറും
ഉപേയാഗി�് വൃ�ിയാ�ണംഎ�് പറയുേ�ാൾഇത്എവിടു�ു വ�ാലും േവണെമ�്
നാംസ�യം പഠി�ുക. െകാേറാണ േപായാലുംഈശീലം തുടരാവു�താണ്.
ക�ി�ുേ�ാൾഎ�ാഅണു�ള�ം നശി�ു�ു. ന�ുെട ഭാരതീയസംസ്കാര�ിൽ
ശവസംസ്കാരംഎ�ാൽ ദഹി�ി�ുകആണ്. അതിെലആണുനെ�വി�� േപാകു�ത്
അേ�ാൾ മാ�തമാണ് നാം പി�ുടരു�തും ഇേത രീതി തെ�യാണ്.

ആർഭാട�ൾ�്നമു�് ഒരു പ�വുമി�. ഒരു കു�ുജനി�ു�ത് മുതൽമരണം
വെരകാതുകു�്, േചാറൂണ്, പിറ�ാള�കൾ, വിവാഹം, ഗൃഹ�പേവശംതുട�ിഎ�ും
ആർഭാടംആ�ികഴി�ു�ന�ൾഇ�്എവിെടഎ�ിനിൽ�ു�ു. എ�തസ��ൻ
ആയാലും വിവാഹം വീ�ിൽവ�്കൂടിയത് 20 േപർ മാ�തം പെ�ടു�നട�ു�ഒരു
ചട�ായിഈെകാേറാണകാല�് മാറി. ഒരു ഭാഗവതആചാര�ൻപറ�തുേപാെല
"ഏ�വും ചുരു�ി വിവാഹം നട�ാൻആർെ�ാെ�ൈധര�ം ഉ�്എ�് േചാദി��.
ആരും മറുപടി പറ�ി�, എ�ാവർ�ുംഅവരവർ�്അനുസരി�് നട�ണെമ�ാണ്
േമാഹം. ഇനിഈചിലവ് കൂടിവരു�വിവാഹം േപാലു�കാര��ൾചുരു�ി നട�ിയാൽ
എ�ാഎ�് നമു�്ആേലാചി�ാവു�താണ്..



ആരാധനാലയ�ൾചട�് മാ�തമാ�ി ഉ�വം െകാ�ാടു�ു. അമിതആേഘാഷം
കുറയ്�ാവു�താണ്. മീ�ിംഗ് തുട�ിയവഓൺൈലൻവഴിആ�ാവു�താണ്. യാ�ത
ചിലവ്, �ീണംഇവ ഒഴിവാ�ാമേ�ാ. വിഷുആേഘാഷ�ിെ� ഭാഗമായിആയി�ാണേ�ാ
ചില പരിപാടികൾയൂ�് വിങ് �ാൻ െചയ്തത്. ഇ�രം െചറുഎ�ാൽമനസംതൃപ്തി
നൽകു�ആേഘാഷ�ൾആേരാഗ�പരമാെണ�് പറയാെതവ�.

െകാേറാണ മനുഷ�ജീവിത�ിെലസമസ്തേമഖലകെളയുംഅടിമുടിബാധി��. േജാലി
നഷ്ടെ��വർ, �പിയെ��വർവി�� പിരി�വർ, പല�ല�ും േലാക്ഡൗണിൽ ഭ�ണം
േപാലും കി�ാെതവല�വർ, എ�ുതുട�ികഷ്ടതകള�ം നഷ്ട�ള�ം
ഏെറയുെ��ിലും 'ഭാരതീയസംസ്കാരം' എ�വാ�ിൽവരു�പലന�ശീല�ൾഇ�്
മനുഷ�െ�നിത�ജീവിത�ിൽവീ�ും�ാനം പിടി�ിരി�ു�ു. ഇനിെയ�ിലും മനുഷ� നീ
ആെര�്അറിയാെതയു�ഒ�ിനും േനരമി�ാ�െവറുംബ��സി മാ�തമായഈപാഴ്
ജീവിതംഅവസാനി�ി�ുക. മാനസിക ഉ�ാസംതരു�സംഘർഷ�ൾഒഴി�ഒരു
സാധാരണജീവിത�ിേല�് പുതു �പതീ�േയാെടതിരി�� വരൂ.. ഇതിനാകെ�ഇനിയു�
നാേമാേരാരു�രുെടയും �ശമം.


