
പഴമയിലേക്്ക ഒരു തിരിച്ചുലപോക്്ക 

 

നമ്മൾ ആര ും പ്രതീക്ഷിക്കാതത ആണ്, ഇൗ  കഴിഞ്ഞ മാർച്്ച മാസും 2020 ല് 

തകാറ ാണ അഥവാ റകാവിദ് 19എന്ന മഹാ മാരി റലാകതമമ്പാട ും രടർന്ന  രിടിച്ചത്. 

ചൈനയില് നിന്ന ും ഉത്ഭവിച്്ച റലാകും മ ഴ വന ും രടർന്ന രിടിച്ച ഇൗ  മഹാ മാരി 

നമ്മ തട എല്ാും ജീവിതതെ മാറ്റി മ ി ൈ  എന്ന് തതന്ന ര യാും.റലാക് ഡ ൺ എന്ന 

തജയിലിൽ നാമകതരട്്ട റരായി എന്ന ഒര  പ്രതീതി  മനസ്സിൽ ജനിപ്പിച്ച . 

സായാഹ്നങ്ങളിൽ ടിവിയിൽ ഏത ്ഒതക്ക രാജയെിൽ എ പ്ത റരാഗികൾ ഉണ്ട്... എപ്ത 

റരര് മരണ തരട്ട  എതന്നാതക്ക കാണ റമ്പാൾ മനസ്സിൽ ദ ുഃഖവ ും നിരാശയ ും അന ഭവ 

തരട്ട ...ഈശവരറനാട് പ്രാർതഥിക്ക ക അല്ാതത മറ്റ  റരാുംവഴികൾ നമ ക്്ക ഇല്ാതായി. 

നമ്മളാൽ കഴിയ ന്ന തരെിൽ അനയര മായി സാമൂഹയ അകലും രാലിക്ക കയ ും, 

ഇടക്കിതട ചകകഴ കി വൃെിയാക്കി വയ്ക്ക കയ ും, ര  െ് നിന്ന് വന്നാൽ 

ക ളിക്ക ക എന്ന രതിവ ും  എല്ാും നമ്മൾ ശീലും ആക്കി.  

രറക്ഷ ഇൗ  വിഷമങ്ങൾക്്ക ഇടയില ും ൈില നല് കാരയങ്ങള ും സുംഭവിച്ച . രണ്ട് 

മ ന്ന  കിടന്ന രല ശീലങ്ങള ും സവഭാവങ്ങള ും നമ്മൾ റരാടി തട്ടി എട െ  

പ്രാറയാഗികും ആക്കി. തിരക്കിനിടയിൽ ക ട ുംബാുംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച  കൂട ന്ന രതിവ് 

ക  വ ് ആയിര ന്ന . ഉറദയാഗസ്ഥരായ അച്ഛന ും അമ്മയ ും ക ട്ടികള ും ഒന്നിച്ചിര ന്ന് 

ഭക്ഷണും കഴിക്ക ന്ന രതിവ ് റരാല ും മ ടങ്ങി ഇര ന്ന . റലാക് ഡ ൺല് എല്ാവര ും 

വീട്ടിൽ തതന്ന ഇര പ്പ് അയതിനൽ ഒന്നിച്ചിര ന്ന് ഭക്ഷണും കഴിക്ക ന്ന ഒര  രതിവ് എല്ാ 

വീട്ടില ും ആരുംഭിച്ച . തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട തൽ ആശയ വിനിമയും നടൊന ും ഇത് 

സഹായിച്ച .തകാറ ാണ കാരണും സീരിയല കള ും, മറ്റ ും നിന്ന് റരായതിനാൽ, 

എല്ാവര ും ഒന്നിച്ച  ഇര ന്ന ,  ചവകിട്്ട സന്ധ്യാ നാമും ജരിക്ക ന്ന രതിവ് രല വീട്ടില ും 

ത ടങ്ങി. സിനിമ അതണങ്കില ും ടിവി ക്്ക മ മ്പിൽ എല്ാവര ും ഒന്നിച്ചിര ന്ന് കാണ ന്ന 

ശീലും ത ടങ്ങി. അത് റരാതല ക ട ുംബാുംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച  ഇര ന്ന  രാപ്തി അൊഴും 

കഴിഞ്ഞാൽ, അക്ഷര റലാകും തൈാല് ന്ന രതിവ ും ത ടങ്ങി. ഇത ് ക ട ുംബങ്ങതള 

തമ്മിൽ കൂട തൽ അട പ്പിക്ക കയ ും തൈയ്ത . 

ഒന്നിന ും സമയും ഇല്ാതത, ടയൂഷൻ ക്ലാസ് ല ും റകാറളജ് ല് ും സ്കൂ ള് കളില ും 

തനറട്ടാട്ടും ഓടിയിര ന്ന വിദയാർത്ഥികൾക്്ക, റലാക് ഡ ൺ ഒര  വിരാമും തതന്ന ആണ് 

ഇട്്ട തകാട െത.് അവർ അമ്മയ തട കൂതട അട ക്കളയിൽ കയ ി രാൈക തില ും ഭക്ഷയ 

വിഭവങ്ങളില്് ര തിയ രരീക്ഷണങ്ങൾ നടെ വാന ും, റജാലിക്കാർ ഒന്ന ും 

ഇല്ാെതിനാൽ അമ്മ യ തട ബ ദ്ധിമ ട്്ട മനസ്സിൽ ആക്കി അമ്മതയ സഹായിക്കാന ും, 

വീട് വൃെി ആക്കാന ും മ റ്റും അടിക്കാന ും, ക ളിമ  ി കഴ കാന ും ഒതക്ക രണ്ട് മടി 

കാണിച്ചിര ന്ന ഇവർ അമ്മതയ സഹായിക്കാൻ മ റന്നാട്്ട വരാൻ ത ടങ്ങി.  

ഓഫീസ് റജാലിയ ും തിരക്ക ും ആയി നടന്നിര ന്ന വീട്ടമ്മമാർ, മ ന്ന  

കിടന്നിര ന്ന രല രഴയ കാരയങ്ങള ും, ശീലങ്ങള ും തരാടി തട്ടി എട െ . എല്ാും ത ഡി 

തമയ്ഡ  ്രാക്കറ്റ കളിൽ കിട്ട ന്നത  വാങ്ങിച്്ച ഉരറയാഗിച്ചിര ന്നവര് നൂഡിൽസ്,  റബക്ക ി 

വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉറരക്ഷിച്്ച തകാണ്ടാട്ടങ്ങൾ, അച്ചാ  കൾ, രഴയ കാല രല 

ഹാരങ്ങൾ ആയ , ഉണ്ണി അപ്പും,  അരി ഉണ്ട, ഇല അട, അവൽ ക ഴച്ചത്്, എന്നിവയ ും രഴും 

ൈക്ക എന്നിവ തകാണ്ട ള്ള രപ്പഡങ്ങള ും, പ്രധമന കള ും ഉത്സാഹിച്ച  വീട്ടിൽ 

ഉണ്ടാക്കാൻ ത ടങ്ങി.എല്ാും ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിൽ എല്ാവര ും ഒര മിച്്ച ഉത്സാഹിച്ച  

കൂടി. അങ്ങതന രൂൈികര മായ രഴമയ തട വിഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ എല്ാവര ും പ്രായ 

റഭദതമറനയ ആസവദിച്ച  ത ടങ്ങി. 

 

 



ഓഫീസ് തല ഫയല കൾക്കിടയില ും ല്ാര്റടാരില ും ജീവിതും ഉഴിഞ്ഞ  

തവച്ചിര ന്നവർ, വീട്ട മ റ്റത ും സവന്തും തതാടിയില ും, വള പ്പില ും നാും പ്ശദ്ധിക്കാതത 

റരായിര ന്ന സ ന്ദരയും കതണ്ടൊൻ ത ടങ്ങി. രലര ും മ ന്ന കിടന്നിര ന്ന   

റതാട്ടപ്പണിയില ും കൃഷിപ്പണിയില ും ആനന്ദും കതണ്ടൊൻ ത ടങ്ങി. 

ര ഷ്പങ്ങള തടയ ും രച്ചക ികള തടയ ും ര തിയ വിെ കള ും, ചതകള ും 

സുംഘടിപ്പിക്ക വാന ും, നട വാന ും ക ട ുംബനാഥന ും വീട്ടമ്മയ ും ഉത്സാഹിച്ച  കൂടി. 

ഇെരും കൂട്ടായ്മറയാതട തൈയ്യ ന്ന പ്രവർെികൾ, അവര തട മനസ്സിന് ഉത്സാഹവ ും 

ഉന്മാദവ ും രകർന്ന . 

ര  െ് നിന്ന് വന്നാൽ കാൽ കഴ ക്്ന്ന ഒര  രാരമ്പരയും നമ ക്്ക ഉണ്ടായിര ന്ന . 

ചരപ്പ് ഒന്ന ും ഇല്ാതിര ന്ന കാലെ്, അകെ  കടക്ക ന്നത്ന് മ ൻര്, കാൽകഴ കാൻ, 

മിക്ക വീട കളില ും രണ്ട് ഒര  കിണ്ടിയിൽ തവള്ളും നി ച്്ച ര  െ് തവച്ചിര ന്ന . നഗര 

ജീവിതെിതല തിരക്കിന് ഇടയിൽ അതതാതക്ക നമ്മൾ മ ന്ന റരായിര ന്ന . ഇെരും 

നല് ശീലങ്ങൾ റലാക് ഡ ൺ നമ്മൾക്്ക നൽകി.  

പ്രായും തൈന്നവറരാതടാപ്പും ഇരിക്കാറനാ അവര തട കൂതട സമയും 

ൈിലവഴിക്കാതനാ യ വതലമ  ക്്ക സമയും ഇല്ായിര ന്ന . റലാക് ഡ ൺ സമയെ് 

മ െശ്ശി മാറരാതടാപ്പും ഇരിക്കാന ും, അവര തട രഴും കഥകൾ റകൾക്കാന ും, ക ട്ടികൾ 

സമയും കതണ്ടൊൻ ത ടങ്ങി. പ്രായമായവര തട വിറവകവ ും അ ിവ ും രകർന്ന  

കിട്ട ന്നറതാറടാപ്പും, ആധ നിക തടക്റനാളജി വാട്്ടസ്ആര്, റഫസ് ബ ക്്ക എന്നിവ 

മ െശ്ശിമാർക്ക ും, അച്ചച്ചൻമാർക്ക ും padhippichu തകാട ക്കാന ും യ വതലമ   ഉത്സാഹും 

കാണിച്ച  ത ടങ്ങി. ഒര  രാട് സമയും ഉള്ളതിനാൽ, തരൺക ട്ടികൾ, അമ്മ 

മാറരാതടാപ്പും, രരമ്പരാഗതമായ കലകളായ ചകതകാട്ടിക്കളിയ ും,റമാഹിനിആട്ടവ ും  

വീട്ടിൽ തതന്ന പ്രാക്ടീസ് തൈയ്ത ത ടങ്ങി.  

 

അങ്ങതന രഴമയ തട ഭുംഗിയ ും, സ ന്ദരയവ ും, നമ്മ തട വീട കളിൽ തിരിച്ച  എെി 

ത ടങ്ങി. തകാറ ാണ എന്ന മഹാ മാരി യ തട ഭീതിക്ക ും, കര തലിന ും ഇടയില ും, 

അങ്ങതന നമ്മൾ മ ന്ന കിടന്നിര ന്ന രല ശീലങ്ങള ും, മൂലയങ്ങള ും ഇൗ  തകാറ ാണ 

കാലെ് ര നർ ജനിച്ച  എന്ന് ര യാും. ഇൗ  തകാറ ാണകാലും കഴിഞ്ഞാല ും ഇതതല്ാും 

ത ടരാൻ നാും ഏവർക്ക ും സാധിക്കൂമാ ാകതട്ട. 

 

 

 

                   

പ്രസന്ന ജയറദവൻ  

രാലക്കാട ്


