റ"ായി േപാവുകയല-, പാഠ0ൾ പകർ3ു ത3 കാലം
െബന$ാമിൻ

മേനാഹരമായ ഈ ഭൂമി ക.ാസ0ദി2ാൻ അനുവദി78 കി9ിയ
ഇ;ിരിേയാളമു= ആയുസിൽ നി@് റCായിേDായ സമയം എ@ാG
കഴിI ഒ@ര വർഷ;ിെന നNിൽ ഭൂരിപPവും കണ2ാ2ു@R.
ഈ വീ9ിലിരുD് അVതേമൽ നN നിരാശാഭരിതരാ2ുകയും
വിരസതയിേല2് ത=ിയിടുകയും െച[തി98.്. വിർച0ലി
കാണാനും സംസാരി2ാനും സംവദി2ാനും മീ\ിംഗുകൾ
നട;ുവാനും പു_തകVപകാശന`ൾ സംഘടിDി2ുവാനും
പു_തകാവേലാകന`ൾ നട;ുവാനും ഒ ടി ടി bാ\്
േഫാമുകളിലൂെട പു;ൻ സിനിമ കാണുവാനും ഇ ബു2ുകൾ
വായി2ുവാനും അവസരമു= ഈ കാല;ിൽ ആയി98 േപാലും
നിരാശ നെN വിഴു`ിയി98െ.eിൽ, ഒരു കാൽ നൂ\ാ.് മുൻg
ഇhറർെന\് സൗകരj`ള8ം േസാഷjൽ മീഡിയകള8ം നമു2്
അനjമായിരു@ ഒരു കാല;്, ക;ുകളിലൂെടയും Vടe് േകാൾ ബു2്
െച[R കാ;ിരു@് കി98@ വിളികളിലൂെടയും പര_പരം
ആശയ`ള8ം വിവര`ള8ം ൈകമാറിയിരു@ കാല;് ആയിരു@ു
ഈ മഹാമാരി നെN േതടി വ@ിരു@െതeിൽ എVതയധികം
ഒ\െD9തായിേDാകുമായിരു@ു നNുെട ഓേരാരു;രുെടയും ജീവിതം
എ@് ആേലാചിേ2.തു.്. ഇ;രം ചില ആധുനിക സൗകരj`ൾ
ഒെ2 ഒരു2െD9തിനു േശഷം മാVതം നെN ആVകമി2ാൻ
കാ;ിരു@തിനു നാം െകാേറാണേയാp Vപകൃതിേയാp Vപപrേ;ാp
നsിയു=വർ ആയിരിേ2.തു.്.
ഇtjയിെല ആദjെ; െകാേറാണ ൈവറ_ റിേDാർ9് െച[തR
ഞാൻ ജീവി2ു@ സംvാനമായ േകരള;ിലാG. െകാേറാണയുെട
VപഭവേകVsം എ@് ഊഹി2ു@ വുഹാനിൽ നി@ും മട`ിെയ;ിയ
മൂ@് െമഡി2ൽ വിദjാർxികളിൽ ആG േരാഗലPണം
കാണു@തും പിെ@ േരാഗം vിരീകരി2ു@തും. 2020 ജനുവരി
മുDതിനായിരു@ു അR. േലാക;ിhെറ വിവിധ ഭാഗ`ളിൽ േരാഗം
റിേDാർ9് െച[ത തുട`ിയിെ9 ഉ.ായിരു@ു=8 അേDാൾ. ഇtjൻ

ഉപഭൂഖ};ിേല2് എtും ഏതും ആദjം വെ@;ു@
കവാടമാG േകരളം എ@് ഞ`ൾ തമാശ പറയാറു.്. ജൂത•ാർ
വ@R, യവന•ാർ വ@R. ചീന•ാർ വ@R. അറബികൾ വ@R,
Vകി€•ാനി\ി വ@R, ഇ‚ാം വ@R, യൂേറാപj•ാർ വ@R,
കമjണിസം വ@R, എ@ി`െന ആദjം െകാേറാG വ@തും
േകരള;ിൽ തെ@.
ൈവറസിhെറ സ0ഭാവെ;2ുറിേ7ാ തീVവതെയ2ുറിേ7ാ ആർ2ും
അVതെയാ@ും പിടിയിലƒാതിരു@ സമയമായിരു@ു അR. വളെര
അപകടം പിടി7 ഒരു ൈവറ_ കൂടി നN ആVകമി2ാൻ
എ;ിയിരി2ു@ു എ@് മാVതേമ അേDാൾ അറിയു. പരിVഭാtി
നിറI ഒരു അtരീPമാG അR ഇവിെട സൃ„ി7R. അതിനും
ഒ@ര വർഷം മുൻപാG ഞ`ൾ നിD് ൈവറസിhെറ ആVകമണെ;
േനരിടു@തും വളെര ഭീതിജനകമായ ഒരു അtരീP;ിലൂെട കട@ു
േപാകു@തും. വളെര ജാVഗതയും കാരjPമതയുമു= ഒരു
ആേരാഗjസംവിധാനം നിലനില2ു@ സംvാനം ആയതുെകാ.്
മാVതമാG അധികം കുഴD`ൾ സൃ„ി2ു@തിനു മുൻg അ@തിെന
പിടി78 െക9ാൻ കഴിIR. എ@ി98ം െചറിയ കാലയളവിനു=ിൽ
പതിേന… ജീവനുകെള അR കവർ@ുെകാ.ു േപായി. അ@ു.ായ
ഭീതിയുെട അലെയാലികൾ മായു@തിനു മുൻേപ ഉ.ായ ഈ
കട@ാVകമണം ആള8കെള ജാVഗത പാലി2ു@തിൽ Vശ†ാലു2ളാ2ാൻ
സഹായി78. ഇtjയിൽ തെ@ േലാ‡ഡൗൺ നിബ‰നകൾ, േപാലീ_
ബലVപേയാഗം ഇലƒാെത ജന`ൾ തെ@ സ0യം പാലി7
സംvാന`ളിൽ ഒ@ാG ഞ`ള8േടR. ഉയർ@ വിദjാഭjാസ
നിലവാരവും സാമൂഹിക േബാധവും ആേരാഗjസംവിധാന`ള8ം
ഒെ2 അതിെന സഹായി7ിരു@ിരി2ാം. എ@് മാVതമലƒ േകരള;ിൽ
നി@ു= വലിെയാരു വിഭാഗം േന…_മാർ േലാകെ;Šാടുമു=
VപധാനെD9 ആശുപVതികളിൽ േജാലി െച‹8@ു.്. ഇ2ാല;്
അവെരലƒാം േകാവിŒ ഡj9ി[2ാG നിേയാഗി2െD9R. അ`െന
ആ രാജj`ളിൽ നി@ു=, Vപേതjകി7് േകാവിŒ ആദjമായി
രൂPമായി ബാധി7 അേമരി2, ഇ\ലി എ@ിവയിട`ളിെല
േന…_മാർ അവരുെട േനരനുഭവ`ൾ, േരാഗികൾ കൂ9േ;ാെട
ആശുപVതികളിേല2് എ;ു@R, െവ\ിേല\ർ സൗകരjമിലƒാെത

പലരുെടയും ജീവൻ രPി2ാൻ കഴിയാെത പാതി വഴിയിൽ
ഉേപPിേ2.ി വരു@R, ഓ‡സിജനു േവ.ി േരാഗികൾ
പിടയു@R, ഉ\വരുെടയും ഉടയവരുെടയും സാമീപjം
അനുഭവി2ാനാവാെത പലരും മരണ;ിേല2് നീ`ു@R,
അനാഥശവ`െളേDാെല അവെര കൂ92ുഴിയിേല2് എറിയെDടു@R
ഒെ2 െചറു വീഡിേയാകളായും കര7ിലിhെറ വേ2ാളെമ;ു@
സേsശ`ളായും മു@റിയിD8കളായും േസാഷjൽ മീഡിയ വഴി
VപചരിDി7തു വഴി ഭയം നിറIെതeിലും ഒരു ജാVഗത
വളർ;ു@തിh സഹായി2ുകയും െച[തു.
സർŽ ജന`ൾ2ും സൗജനjമായി ആഹാരം എ;ി2ു@തിൽ,
േരാഗബാധിതരുെട റൂ9് മാD് ത‹ാറാ2ി േകാൺടാകിൽ വ@വെര
ക0ാറhറൻ െച‹8@തിൽ, ഇതര സംvാന;് കുടു`ിേDായവെര
തിരിെ7;ി2ു@തിൽ, ഇവിെടയു= ഇതരസംvാന
െതാഴിലാളികെള സ0tം േദശ;് എ;ി2ു@തിൽ, ഇനിയും
മട`ാെത നിൽ2ു@വർ2് േവ.ി കമjണി\ി കി7ൻ
ഒരു2ു@തിൽ ഒെ2 സർ2ാർ സംവിധാനം ജാVഗത പാലി2ുകയും
േദശീയ അtർേദശീയ മാധjമ`ള8െടയും vാപന`ള8െടയും
Vപശംസ പിടി78 പ\8കയും െച[തു. അ@് ദിനംVപതിയു=
േകാവിŒ േകസുകൾ എ9ിലും പ;ിലും ഒതു2ി നിറു;ുവാനും
മരണ`ൾ ഉ.ാവു@ിെലƒ@് ഉറDാ2ുവാനും ഞ`ൾ2്
കഴിIിരു@ു.
അേതസമയം ഇtjയുെട ഇതരഭാഗ`ളിെല െതാഴിലാളികൾ
ആഹാരവും െവ=വും കി9ാെത വാഹന സൗകരjമിലƒാെത
അIൂറും എ••റും കിേലാമീ\റുകൾ നട@് സ0tം Vഗാമം
പിടി2ാൻ െനേ9ാ9േമാടു@ കാ…ചയാG േലാകം ക.R.
സ0ാതVtjാനtര ഇtj ക. ഏ\വും വലിയ കൂ9Dലായന;ിനു
ആ കാലം സാPjം വഹി2ുകയായിരു@ു. അവർ2ിടയിൽ
േകാവിŒ അതിhെറ രൂPതേയാെട കട@ു െച@ു. അേനകായിര`ൾ
ഈയാംപാ\കെളേDാെല മരി78 വീഴു@R ഞ`ൾ2് വീ9ിലിരു@്
കാേണ.ി വ@ു. ഇതരരാജj`ളിൽ നി@ു= വിമാനസർŽീ_
പുനരാരംഭി7 േശഷമാG േകരള;ിെല േകാവിŒ േകസുകൾ
Vകമാതീതമായി വർ†ി2ു@R.

അതുെകാ.് തെ@ ഇതരസംvാന`ൾ പലതും െകാേറാണയിൽ
മു`ി കുളി7് കയറി2ഴിIേDാഴും ഞ`ളിേല2് അR
പതിെയDതിെയ അരി7ിറ`ി വ@ുെകാേ.യിരി2ു@േതയു=•.
രാജjെ; തെ@ ഏ\വും ദീർഘമായ േലാ‡ഡൗൺ ദിവസ`െളയാG
ഞ`ൾ2് േനരിേട.ി വ@R. അR ഓേരാരു;െരയും
VപതjPമായും പേരാPമായും ഏെതാെ2 തര;ിലാG ബാധി7R
എ@് ഇനിയും ആഴ;ിൽ പഠിേ2.ിയിരി2ു@ു. ഓേരാ
കുടുംബ`ളിലും െപെ9@ു.ായ മരണ`ൾ, െതാഴിൽ ന„`ൾ,
സാŠ;ിക Vപതിസ‰ി, ഏകാtതയും ഒ\െDടലും മൂലമു.ാകു@
വിഷാദേരാഗ`ൾ, മുഷി’, മദjപാനാസ“ി, ലഹരി ഉപേയാഗം,
േസാഷjൽ മീഡിയയുെട അമിതമായ ഉപേയാഗം, അതിലൂെട
സൃ„ി2ു@ അപരിചിത ബ‰`ൾ, അതു.ാ2ു@ മാനസിക
സംഘർഷ`ൾ, കുടുംബ കലഹ`ൾ, വിവാഹേമാചന`ൾ,
കു9ികളിൽ ഉ.ാ2ു@ മാനസിക പിരിമുറു2ം. അ`െന എെtലƒാം
എെtലƒാം. ജനസംഖjയുെട മൂ@ിെലാ@് വിേദശ`ളിൽ െതാഴിൽ
േതടിേDായി98= സംvാന`ളിൽ ഒ@ാG േകരളം. അതിൽ
ബഹുഭൂരിപPവും ഗൾ” രാജj`ളിേല2ാG േചേ2റിയിരു@R.
ആ രാജj`ളിൽ ഉ.ായ സാŠ;ിക Vപതിസ‰ിയും െതാഴിൽ
ന„വും വലിയ േതാതിലു= മട`ി വരവിh കാരണമായി98.്.
അതു.ാ2ു@ സാമൂഹികാഘാതം ഭാവിയിൽ ആവും
Vപതിഫലി2ുക. സർŽതും റCായി േപാകു@ വാർ;കൾ ആയിരു@ു
ഈ ദിവസ`ളിൽ അVതയും നാം േക9R. വിമാന`ൾ റCാവു@ു,
തീവ.ികൾ റCാവു@ു, ബ_ സർŽീ_ റCാവു@ു, സിനിമ േഷാകൾ
റCാവു@ു, പരിപാടികൾ റCാവു@ു, ഉ•വ`ൾ റCാവു@ു.
യാVതകൾ റCാവു@ു. ആേഘാഷ`ൾ റCാവു@ു. വിവാഹ`ൾ
റCാവു@ു. പരീPകൾ റCാവു@ു. തിരെIടുD് റCാവു@ു. അ`െന
ഒെ2യാെണeിലും ഈ റCാവൽ കാലം നNുെട ജീവിത;,
സമൂഹെ;, സാമൂഹിക Vകമ`െള ഒെ2 ഒ@് വിശകലനം
െച‹ാനും പുനർവിനjസി2ാനും കി9ിയ ഒരു അവസരം
കൂടിയാണിR. ഭൂമിെയയും അതിെല സർŽ ജീവജാല`െളയും
അട2ി ഭരി2ു@ു എ@് അഹeരി2ുേŠാഴും ഒരു കുIു
ൈവറസിെന േനരിടാൻ േപാലും െക–പിലƒാ; ഒരു െചറു ജീവി
മാVതമാG നാം ഈ കാലം നെN പഠിDി78 ത@ു. ഭൂമിയുെട േമൽ

നാം ഇേ@ാളം േനടിയ അധീശ0ത0വും േമൽെ2യും േനടിയR
മനുഷjനു മാVതം സഹജമായ ഭാവനാശ“ിെകാ.ും
കൂ9ാ[മെകാ.ും ആെണ@ും സ0ാർxത ൈകെവടിI് സാമൂഹിക
പരമായ ഉ;രവാദിത0േ;ാെട നാം അതിെന ൈകകാരjം െച[തിലƒ
എeിൽ മനുഷjവംശ;ിhെറ സർŽനാശ;ിലാG അR െച@്
കലാശി2ുക എ@് ഈ കാലം നെN പഠിDി78. മനുഷjനു േവ.ി,
അവh ക.ാസ0ദി2ു@തിനുേവ.ി, അവനു േവ.Vത ഉപേഭാഗം
െച‹8@തിനു േവ.ി, അവhെറ സ0ാർxതകെള
തൃgതിെDടു;ു@തിനുേവ.ി സൃ„ി2െD9താG ഈ ഭൂമി
എെ@ാരു ബാലിശമായ വിചാരം നNിൽ ചിലർെ2eിലും
ഉ.ായിരു@ു. അVതേമൽ Vകൂരമായും നsിരഹിതമായുമാG നാം
ഇ2ാലമVതയും ഈ ഭൂമിയുെട േമൽ െപരുമാറിെ2ാ.ിരു@R.
കു@ുകൾ ഇടി78 നിര;ിയും വന`ൾ െവ9ി നശിDി78ം പുഴകെള
മലിനമാ2ിയും bാ€ി‡ ഉൾെDെടയു= ഖരമാലിനj`ൾ
നിർCാPണjം വലിെ7റിIും കടലിൽ വിഷം കലർ;ിയും
കഴിI ഒരു നൂ\ാ.ുെകാ.് നാം ഈ ഭൂമിയുെട സ0ഭാവികതെയ
കളeെDടു;ിെ2ാേ. ഇരി2ുക ആയിരു@ു. ഈ ഭൂമിയുെട
അവകാശികൾ മനുഷjൻ മാVതമാG എ@ ദുർബല വിചാര;ിൽ
നി@ാG ആ Vപവർ;ികൾ അVതയും ഉ.ായിവ@R. എ@ാൽ
Vപകൃതിയുെട നിയമ`ൾ അനുസരി7് ജീവി7ാൽ മനുഷjനു
േവണെമeിൽ ഇനിയും ഇവിെട തുടരാം, മനുഷjൻ ഇവിെട ഒരു
അനിവാരjതേയയലƒ, മനുഷjൻ ഇെലƒeിലും ഭൂമി2് തhെറ ജീവിതം
തുടരാനാവും, Vപകൃതി[2് മനുഷjെനെ2ാ.ലƒ മനുഷjh
Vപകൃതിെയെ2ാ.ാG ആവശjം, ഇതിേന2ാൾ കരു;•ാരായ
അേനകം ജീവി വർ—`ള8െട സർŽനാശ;ിനു സാPjം വഹി7
ചരിVതം ഭൂമി2ു.്, മനുഷjനു മാVതമലƒ പുഴുവിനും പൂŠാ\[2ും
പാŠിനും പലƒി2ും ആന[2ും അ•ാനും കൂടി അവകാശെD9താG
ഈ ഭൂമി എെ@ലƒാം ഈ കാലം ഒരി2ൽ കൂടി Vപകൃതി നN
ആഴ;ിൽ ഓർDി2ു@ു.
നNുെട ജീവിത;ിനു ഇVത ധൃതി ആവിശjമിലƒായിരു@ു എ@്,
ഇVതയും ആർഭാട`ള8ം അലeാര`ള8ം ഇലƒാെതയും ജീവി2ാൻ
ആവുെമ@്, വിവാഹ`ൾ2് ഇVതയും ആർഭാടവും ആൾ2ൂ9വും

ആവശjമിെലƒ@്, മരണ;ിൽ VപിയെD9വരുെട മാVതം സാ@ി†jം
മതിെയ@്, വീ9ിലിരു@ും സമര`ൾ സംഘടിDി2ാം എ@്,
ആരാധനാലയ`ളിൽ േപാകാെതയും Vപാർxി2ാെമ@്, മുഖാമുഖം
കാണാെതയും തീരുമാന`ൾ എടു2ാെമ@്, വീ9ിലിരു@ും
പഠി2ാെമ@് പരീP എഴുതാെമ@്, ഒെ2കൂടി പഠിDി7
ദിവസ`ളിലൂെടയാG നാം ഇേDാൾ കട@ു േപാകു@R. അ`െന
േനാ2ുേŠാൾ നമു2് ന„മായിേDായ ദിവസ`ളലƒ കട@ു േപായR
നമു2് പുതിയ പാഠ`ൾ പഠിDി78 ത@ നലƒ ദിവസ`ളായിരു@ു
ഇെത@് നാം കണ2ാേ2.ി വരും.
പണം െകാടു;് േനടാവു@ ജീവിത സുരP, ആേരാഗjം എ@ീ
ആശയ`െള അDാെട കടപുഴ2ി2ളIു ഈ മഹാമാരി2ാലം.
അ`െന ഒരു െത\ായ ആശയ;ിhെറ പുറ;്
െക9ിെDാ2ിെ2ാ.ു വ@തായിരു@ു നNുെട ആേരാഗjസുരP
എ@ ആശയം. നിറെയ പണം ഉ=വർ വലിയ മൾ9ി _െപഷjാലി\ി
ആശുപVതികളിൽ നിതjസsർശനം നട;ി ശരീര;ിhെറ ചലന`ള8ം
അളവുകള8ം തൂ2`ള8ം ശരിയാെണ@് ഉറD8 വരു;ി, ഇനി
അഥവാ വലƒ അസുഖ`ള8ം പിടി കൂടിയാൽ അതിhെറ
ചികി•ാർxം വലിയ തുക[2് ഇൻഷുറൻ_ എടു;്
സമാധാനേ;ാെട ജീവി78 വ@വരുെട േമൽ വീണ ഒരു ഇടി;ീ
കൂടിയാG ഈ മഹാമാരി. സ0കാരj ആേരാഗjം എ@ ആശയെ;
അR റC് െച[ത കളIു. സമൂഹിക ആേരാഗjമാG Vപധാനം എ@്
െതളിIു. അR എനി2് മാVതം കിേ9. ചികി•യും എനി2്
മാVതം ലഭjമായ സുരPയും അലƒ. സമൂഹ;ിനു െമാ;മായും
ലഭിേ2. ആേരാഗj സുരPെയ അR ഓർNിDി2ു@ു. നാം
പൂർ•മായും ഒരു സാമൂഹിക ജീവി ആെണ@ും എhെറ സുരP
ഉറDാവു@R എhെറ സമൂഹ;ിhെറ സുരP
ഉറDാവു@തിലൂെടയാG എ@ും നാം തിരി7റിയു@ു. സമൂഹം
എ@R എനി2് ചു\8ം ഉ=വർ മാVതമലƒ, എhെറ രാജj;ു=
എലƒാവരും ഈ േലാക;ിലു= സർŽ ജന`ള8ം ആG.
അവസാനെ; ആളിനും ചികി•യും വാ‡സിനും
ലഭjമാകു@തുവെര േലാക;ിhെറ ഒരു േകാണിലു= ആള8ം
സുരPിതരലƒ എ@് നാം ഓർ2ുേŠാഴാG നNുെട ആേരാഗjചിt

എVത സ0ാർxത നിറIതും സാമൂഹിക വിരു†വും Vപകൃതി
വിരു†വും ആയിരു@ു എ@് തിരി7റിയു@R. അR നെN
മ•രാധി˜ഠിതജീവിത;ിൽ നി@ും സഹവർത0;ിേല2്
മാ\ിെ2ാ.ു േപാകും എ@ാG എhെറ VപതീP. അതിhെറ ഒരു
സൂചന അടു;ിെട ഞ`ൾ േനരി9് അനുഭവി78. പതിെന9് േകാടി
ഇtjൻ രൂപ വില വരു@ ഒരു ഇrPൻ െകാടു;ാൽ ഒരു
കുIിhെറ ജീവൻ രPി2ാനാവും എെ@ാരു വാർ; വ@േDാൾ
ഒരാ…ചെകാ.് ആ തുക സമാഹരി78 നൽകിയ ഒരു സമൂഹം
സഹവർത0;ിൽ ഊ@ിയ 'responsible charity' യിേല2് കട2ു@ു
എ@ുേവണം കരുതാൻ.
കാലം േകാവിഡിനു മുൻപും പിൻപും എ@ രീതിയിേല2്
വിഭജി2െDടും എ@ കാരj;ിൽ സംശയെമാ@ുമിലƒ. പഴയെതാെ2
മട`ി വ@ാലും ചിലെതാ@ും നN ഇനി വി98 േപാവിലƒ. ഈ
െചറിയ കാലം െകാ.് അVതേമൽ നാം അതുമായി താദാ¨jം
Vപാപി78 കഴിIിരി2ു@ു. േലാം© േകാവിŒ ഉ.ായാലും
ഇെലƒeിലും മാസം സാനിൈ\സറും സാമൂഹിക അകലവും കുറ78
വർഷ`ൾ കൂടിെയeിലും നNുെട കൂെടയു.ാവും. െപാതു
സേNളന`ള8ം ഓഫീ_ മീ\ി`ുകള8ം സാഹിതj സംവാദ`ള8ം
അനു_മരണ Vപഭാഷണ`ള8ം ഓൺൈലനിൽ നിർŽഹി2ു@തിhെറ
സുഖം നാം അനുഭവി78 തുട`ിയിരി2ു@ു. അതിൽ നി@് ഇനി
പിേ@ാ9് നട2ു@R എ`െന? യാVതെകാ.് ന„മായിരു@
എVതയധികം സമയെ;യാG അR മട2ി;രു@R. താമസം, യാVത
എ@ിവ[2ായി വലിയ പണ7ിലവു= ഓഫീഷjൽ VടിD8കൾ
ഏതാ.് പൂർ•മായും തെ@ കŠിനികൾ ഒഴിവാ2ാനാG സാധjത.
ഡിജി\ൽ സാേeതവിദjകൾ ഉപേയാഗെDടു;ിെ2ാ.ു=
വിദjാഭjസം തിയറികൾ, സമവാകj`ൾ, െഡഫനിഷൻ_, ഡയVഗം_
എ@ിവയുെട പഠനംകൂടുതൽ എള8Dമു=വ ആ2ി;ീർ2ും.
Vപാഥമിക തല;ിലു= വിദjാഭjാസം _കൂളിൽ തെ@
തുടരുെമeിലും ഉ@ത വിദjാഭjാസരീതികെളeിലും ഇനി മുതൽ
സമൂലം മാറുകയും ഓൺൈലൻ വഴിയു= വിദൂരവിദjാഭjാസ;ിനു
കൂടുതൽ Vപാമുഖjം ലഭി2ുകയും െച‹8ം. വീ9ിലിരു@് കുറI
ചിലവിൽ ഏR വിേദശ യൂണിേവ…സി\ിയിലും പഠി2ാം എ@

സൗകരjമാവും അതിലൂെട ഒ9നവധി വിദjാർxികൾ2് ലഭjമാകാൻ
േപാകു@R.
െതാഴിൽ സം_കാര;ിലാവും വിbവകരം എ@് പറയാവു@ മാ\ം
ഉ.ാവാൻ േപാകു@R. വീp തെ@ െതാഴിലിട`ളാവു@ അവv
ഇതിേനാടം സംജാതമായി2ഴിIു. vാപന`ൾ2ും
ജീവന2ാർ2ും ഒേരേപാെല ഗുണം െച‹8@ു എ@തിനാൽ അR
കൂടുതൽ വjാപി2ാനാG സാധjത. €ാർ9D8കൾ സ0gനം കാണു@
െചറുD2ാർ േനരി9ിരു@ വലിയ Vപ«ന`ളിൽ ഒ@് വjവസായി
ഐടി പാർ2ുകളിൽ ഇ;ിരി vലെമടു2ു@തിh േവ.ി വരു@
ഭീമമായ മുതൽ മുട2ായിരു@ു. വീടുകളിേല2ു= ഓഫീ_ മാ\ം
അവർ2് ഊർ-ം പകരു@താവും. അതായR, പ;ു വർഷ`ൾ2്
േശഷം സ0ഭാവികമായും സംഭവിേ2.ിയിരു@ ചിലതിെന സമൂഹം
പാകം ആകു@തിനു മുൻg തെ@ സാമൂഹികVകമം ആ2ി ഉറDി78
കളIു എ@താG ഈ േകാവിŒ കാല;ിhെറ ഏ\വും
ഗുണപരമായ വശം എ@് പറയാം.
ഇ2ാല;് സാഹിതjവും കലകള8ം എtു െച‹8ം എെ@ാരു
േചാദjം സ0ഭാവികമായും ഉയർ@ു വരാൻ സാധjതയു.്.
വീ9ിലിരുD് എഴുതാൻ സഹായകകരമാകുമേലƒാ എ@് പലരും
പറയാറുെ.eിലും ഈ മടുD് സർ—ചിtകെള ഉണ2ി
കളയുകയാG െച‹8@R. എeിലും അതിനു ഒരി2ൽ
െപാ9ിമുള[2ാെത വ‹. അ`െനയാG ഇേ@ാളമു= ചരിVതം
സൂചിDി2ു@R. എലƒാ ഇരു.കാല`ള8ം മഹ;ായ
സാഹിതj;ിനും കല[2ും കാരണമായി98.്. േbഗിെന2ുറി78ം
വസൂരിെയ2ുറി78ം േകാളറെയ2ുറി78ം _പാനി˜
പൂവിെന2ുറി78ം പിൽ2ാല;് മഹ;ായ സാഹിതj സൃ„ികൾ
ഉ.ായതു േപാെല തെ@ ഈ േകാവിŒ കാലെ;2ുറി78ം
രചനകൾ ഉ.ാവും എ@് തെ@യാG എhെറ വിചാരം. അR
പേP ഈ കാല;ിെന പകർ;ി വ[2ു@തിനു േവ.ി ആവിലƒ.
കാരണം ഇ2ാല;് പല മീഡിയകളിലൂെടയും വുഹാൻ ഡയറി
േപാെലയു= പു_തക`ളിലൂെടയും അനവധിയായ
േഡാകjെമhററികളിലൂെടയും േസാഷjൽ മീഡിയ അനുഭവ
വിവരണ`ളിലൂെടയും ഒെ2 അ;ര;ിലു= ജീവിതാനുഭവ`ൾ,

ഭാവി2ുേവ.ി ഏെറ2ുെറ വj“മായും ആധികാരികമായും
പകർ;ി വ7ി98.്. അതിനു ഇനിയും ഫിPhെറ ആവശjമിലƒ.
എ@ാൽ ഫിPൻ നിർNി2െDടു@R ഈ അനുഭവ`െള
മനുഷjരാശി എ`െന ഉൾെ2ാ.ു, എ`െന ജീവിത പാഠമാ2ി
എ`െന അR അവhെറ ജീവിതെ; മാ\ി;ീർ;ു. ഈ അനുഭവ
േലാക;ിലൂെട കട@ു േപായ ഈ തലമുറ എ`െന ഭാവി[2് ഒരു
മാതൃകയും പാഠപു_തകവും ആവു@ു എെ@ാെ2
നിരീPി2ു@തിനു േവ.ി ആവും എ@ുറD്. അസാധാരണമായ
ജീവിത വീPണവും സാമൂഹിക േബാധവും ചരിVതേബാധവും ഉ=
എഴു;ുകാർ ആവും അവ ഭാവി2് പറIു െകാടു2ുക. കാരണം
നNുെട ഈ കാല;ു നി@ും ഈ തലമുറയിൽ നി@ും മാVതം
സംഭവ`െള കാണുേŠാൾ അതി ഭീകരമായ ഒരു അവvയിലൂെട
നാം കട@ു േപാകു@തായ ഒരു ഭീതിയും നിരാശയും നN വ@ു
െപാതിയു@ു.ാവും. എ@ാൽ മനുഷjരാശിയുെട ചരിVതം ഒ@ാെക
പരിേശാധി7ാൽ ഇതിേന2ാൾ എVതേയാ അധികം വലിയ
മഹാമാരികെളയും Vപതിസ‰ികേളയും യു†`െളയും Vപകൃതി
ദുരt`െളയും പി@ി9ാG നNൾ ഇവിെട വെര എ;ിേ7ർ@R
എ@് മനസിലാവും. അതും ശാ_Vതം ഇVതെയാ@ും പുേരാഗമി2ാ;
Vപകൃതിയുെട അനt നിഗൂഡതകൾ ഇVതെയാ@ും െവളിെDടാ; ഒരു
കാല;ും മനുഷjൻ അവhെറ ധീരതെകാ.ും സാമൂഹിക
േബാധേ;ാെട പര_പരം േചർ;ു പിടി78മാG അതിെനെയലƒാം
അതിജീവി78 വ@R. ഇ2ാല;ിനും അ`െന േചർ@ു
നി–പിhെറയും േചർ;ു പിടി2ലിhെറയും അേനകം
Vപകാശമാനമായ കഥകൾ പeുവ[2ാനു.ാവും. അ`െനയാG
നNള8ം ഈ മഹാമാരിയുെട കാലെ; അതിജീവി7R എ@് ആ
കഥകൾ ഭാവി തലമുറ[2് പറIു െകാടു2ും. അR അവരുെട
കാല;ിെനയും അവർ േനരിടാൻ ഇടയു= ദുരt`െളയും
അതിജീവി2ാൻ Vപാgതി നൽകും. ഭൂതകാലം നമു2് പകർ@ു
തെ@ അ;രം നലƒ കഥകൾ വായി7് നNൾ ഈ കാല;ിെന
മറികട2ു@തുേപാെല തെ@. അെലƒeിൽ തെ@ മെ\tാG
കഥകള8െടയും കലകള8െടയും ദൗതjം?!
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