
െകാേറാണാവതാരം 
 
 
േലാക ജനതെയ ആകമാനം മുൾമുനയിൽ നിർ�ി, മനുഷ�ജീവെന കാർ�് തി�ു�        
െകാേറാണ എ� മഹാ വിപ�ിെന േനരിടാനു� പരി�ശമ�ിലാണ് നാം ഇ�്.        
ശാസ്�ത സാേ�തിക ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ളിൽ വൻ കുതി�് ചാ��ൾ        
നട�ി, പുേരാഗതിയുെട പടവുകൾ ചവി�ി കയറു� മനുഷ�െന, ന�േന�ത�ൾ       
െകാ�് കാണാൻ േപാലും സാധി�ാ� ഒരു സൂ�്മ ജീവി തള�ിടു� ഭയാനകമായ         
അവ�യാണ് ഇ�ു�ത്.  
 
ഒരു തര�ിൽ പറ�ാൽ ഇത് പല അഹ�ാര�ൾ�ും കി�ിയ തിരി�ടിയായി കൂടി         
കാണാം. മഹാ �ാന�ിെ� െകാടുമുടി കയറിെയ�് കരുതിയ മനുഷ�ൻ, നിരവധി        
വർഷ�ള�െട പരീ�ണ നിരീ�ണ�ളിലൂെട രൂപെ�� ഭാരത�ിെ�     
സംസ്കാരവും, അതിെ� ഭാഗമായി ൈകമാറി�ി�ിയ പാര�ര� ശീല�ള�ം പു�ി��       
ത�ാൻ യാെതാരുവിധ സേ�ാചവും കാണി�ിരു�ി�. പഴമയുെട �പതീക�ളായ ന�       
നിറ� പല കാര��ള�ം തെ� ‘ �ാ�സിന് ’ േചരിെ��് ക�ു നിഷ്കരുണം          
അവഗണി��.  
 
പുരാണ കഥകളിൽ �പതിപാതി�ും േപാെല അഹ�ാര�ിനു തിരി�ടി നൽകാൻ ഒരു        
അവതാരം രൂപെമടു�ുകതെ� െച��ം. അ�ര�ിൽ ഒരു അവതാരം വ�േ�ാൾ       
േകാടീശ�ര�ാർ�് േപാലും മരണേശഷം അവരുെട മൃതേദഹം അട�ാൻ ആറടി മ�്        
ലഭി�ാൻ അവസരം കാ�് നിൽേ��ി വ�ു. െവ�ി�ിടി�െതാ�ും      
ഉപകാരെ�ടാ� നി�ഹായാവ� സംജാതമായി  
 
മ�റ�ു േപായ പഴയ ശീല�ൾ ജീവൻ നിലനിർ�ാൻ അത�ാവശ�മാണ് എ�        
തിരി�റിവ് മനുഷ�നിൽ ഉ�ായി. െകാേറാണ പലതിെ�യും നാശ�ിനു മാ�തമ�       
ന�യുെട പുനർനാ�ുകെള  ജീവി�ി�ു�തിനു  കൂടി കാരണമായി.  
 
ഭാരതീയ സംസ്കാര�ിെ� �പതീകമായിരു�ു, ഒരാെള കാണുേ�ാൾ ൈക      
കൂ�ിെ�ാ�് നമസ്േത പറ�ു അഭിസംേബാധന െച��ക എ�ത്. വിേദശ       
രാജ��ളിൽ ഇതിനു ഹസ്തദാനം, ചു�നം, ആലിംഗനം എ�ീ രീതികളാണ് തുടർ�്        
േപാ�ിരു�ത്. അ�ിെന ആ അ�ര�� ഇവിെടയും സ�ീകരി�െ���. ൈക കൂ�ൽ        
ആലിംഗന�ിനു വഴിമാറി. ചാനലുകള�ം റിയാലി�ി േഷാകള�ം സ്�തീ-പുരുഷ      
േഭദമേന�യു� ആലിംഗനെ� അലേ�ാലമാ�ി. എ�ാൽ െകാേറാണ വ�േ�ാൾ      
സാമൂഹിക അകലം പാലി�് ഒരു മീ�െറ�ിലും അക�ു നി�് ൈക കൂ�ി അഭിവാദ�ം          
െച��� രീതി വിേദശ രാജ��ൾ േപാലും ഏെ�ടു�ു. ആ സംസ്കാര�ിെ�        
�പസ�ിയും ആവശ�കതയും േലാക�ിനു മു�ിൽ െവളിവായി.  
 
അതുേപാെല വ��ിശുചിത�ം പഴയകാല സംസ്കാര�ിെ� മുഖമു�ദയായിരു�ു.     
പുറ�് േപായി വ�ാൽ കുള�ിൽ േപായി കുളി� േശഷേമാ ഉ�റ�ിരി�ു�        
കി�ിയിെല െവ��ിൽ കാലും മുഖവും കഴുകിേയാ ആണ് വീ�ിനു�ിൽ       
കയറിയിരു�ത്. കാല�ിെ� കുേ�ാഴു�ിൽ അ�രം ശീല�ള�ം     
ഒഴിവാ�െ��ിരു�ു. എ�ാൽ െകാേറാണെയ തടയാൻ ഈ ശീലെ�യും വീ�ു       
സ�ീകരിേ��തായി വ�ു. പുറ�ുേപായി വ�ാൽ ൈകകാലുകൾ ശുചിയാ�ാെത      



വീ�ിനു�ിൽ െപരുമാറാൻ ആർ�ും ൈധര�മി�ാതായി. അ�ിെന     
ശുചിത�പൂർ�മായ വീടിെ� വാതിലുകൾ െകാേറാണ�് മുൻപിൽ െകാ�ിയട�െ���.  
 
െകാേറാണെയ െചറു�ാൻ സർ�ാർ മുേ�ാ�് െവ� ആശയം ആയിരു�ു സ�ൂർണ        
അട�ിടൽ. ഇതിെ� ഭാഗമായി വീ�ിലിരി�ാൻ അവസരം കി�ിയേ�ാൾ അവിെടയും       
വ�ു നിരവധി മാ��ൾ. പലർ�ും ഇത് വീടിെനയും വീ��കാെരയും ശരിെ�ാ�ു        
കാണാനു� സ�ർഭമായി. സമയെ� ൈക�ിടിയിൽ ഒതു�ാനു� വ��ഗതയിൽ      
ആസ�ദി�ാൻ മറ�ുേപായ പലതും ആസ�ദി�ാനു� അവസരമായി. വീ��കാേരാട്      
മുഖാമുഖം സംസാരി�ാനും ഒരുമി�ിരു�് ഭ�ണം കഴി�ാനും സ്േനഹം പ�ു       
െവ�ാനും ആേവാളം സമയം ഒരു�ിെ�ാടു�ു ഈ കാലഘ�ം.  
 
കുടുംബേ�ാെടാ�ം ചിലവഴി�ു� സമയ�ൾ ഫല�പദമായി വിനിേയാഗി�ാനു�     
നൂതന ആശയ�ൾ അേന�ഷി�് പലരും കാർഷിക വൃ�ിയിേല�ും തിരി�ു.       
പുറ�ുേപായി ഭ�ണം കഴി�ു� രീതി മാറി. ഫാ�് ഫുഡ് ശീല�ൾ ഇ�ാതായി.         
പകരം സ��ം മ�ിൽ ഉ�ായ ജീവനു� ഭ��വസ്തു�ള�െട രുചി തിരി�റി�ു.        
അവ�് പുതിയ രൂപ ഭാവ�ൾ നൽകി അത് സുഹൃ�ു�ള�മായി പ�ുെവ��.        
അ�ിെന ശരീര�ിന് ഹാനികരമായ വസ്തു�ൾ�് പകരം േപാഷക സമൃ�മായ       
ഭ�ണം എ� തിരി�റിവിേലെ��ി. അ�ിെന ആർ�ും േവ�ാതിരു� ച�       
അടു�ളയിെല സൂ�ർ �ാർ ആയി തിള�ി. 
 
ഇ�െന തിരി�റിവിെ� പാഠ�ൾ മനുഷ�െന പഠി�ി�ാനും, പഴമയുെട ന�       
അംഗീകരി�ാൻ അവെന �പാപ്തനാ�ാനും െകാേറാണ എ� അവതാര�ിനു      
സാധി��. മനുഷ� രാശിയുെട നാശ�ിനു മാ�തമാേണാ ഈ കിരീട ശ�ി അവതരി�ത്         
എ�് സംശയിേ�� അവ�. എ�ിലും അവതാര ലക് ഷ�ം പൂർ�ീകരി�ാൻ       
ഇനിയും സംഹാര താ�വ�ൾ എ�തേയെറ ആടി�ി�ീർ�ാനു�ാകും എ�      
ഭയാശ�യിൽ ന�യുെട ദീപ�ൾ െതളിയി�് �പാർ�ി�ാം, നെ�ാരു നാെള�ായി.  
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