
In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

1





In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

3



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

4

In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic
© Centre for Socio-economic and Environmental Studies

First Published in India 2020
All rights reserved.

Centre for Socio-economic and Environmental Studies
NH By-pass, Padivattom, Kochi-682024
Kerala, India
+91-484-2805107, 2805108

csesindia@gmail.com
www.csesindia.org

Cover page designed by 
Designers Square Thrissur
+91 90723 80587 | designerssquare20@gmail.com



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

5

The last one and a half years have been tough for all of us; the whole world to 
be in crisis mode was hard to imagine. The COVID-19 affected us in different 
ways; a few amongst us even suffered the loss of dear ones. But, yes, the corona 
pandemic has also managed to teach us a few things. We learned to adapt and 
carry on in ways we never imagined we are capable of. During the initial months, 
after corona made an unwelcomed entry into our life, everything seemed 
blurred. But slowly, we learned to live with the pandemic, armed with a new set 
of vocabulary and behaviour changes.

Like several other institutions, the CSES also had to reinvent our ways of 
doing research to meet our commitments and take up new challenges thrown 
at us by the COVID-19. Swiftly, CSES could find its feet and spin into action by 
engaging on a range of research themes linked with the COVID-19 pandemic. 
We did a couple of quick studies to assess how different population segments 
are coping with the pandemic. We launched an online internship programme 
for young researchers on the research theme “impact of COVID-19 and the 
preparedness of various government functionaries, elected representatives, 
and community organisations to combat the pandemic.” We also started a 
Series on the CSES Facebook, called In Limbo, where we invited people from 
different walks of life to share their experiences or reflect on the COVID-19. The 
response to our Series In Limbo was astounding. Apart from the large number 
of responses we received, what was interesting was the profile of contributors, 
which ranged from senior researchers, practitioners to school children, and the 
diversity of topics and regions covered. The Series started on 8 April 2020 went 
on till 17 December 2020, with 46 articles. 

At the CSES, we contemplated curating these valuable collections of thoughts, 
which could be useful for the future. Hence came the idea to publish an e-book 
with selected articles from the Series. The e-book In Limbo: Reflecting Upon 
COVID-19 Pandemic essentially brings together a collection of experiences, 
thoughts, perspectives from individuals from various walks of life from different 
parts of the world. The e-book has two sections: one with articles in English, 
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and the second part contains those in Malayalam. We have arranged 
the articles chronologically. It does an interesting reading on how we 
reacted to a pandemic both individually and as a society. I hope readers 
of the e-book will find it interesting and serves as a source of a collective 
memory of the corona crisis we experienced and how we stood the test 
of time. 

I want to thank each of the contributors who generously contributed 
their time to the Series. The credit for coordinating the Series goes to 
CSES researchers Ms Aswathi Rebecca Asok, Dr Rakkee Thimothy, Mr 
Krishnakumar K.K, Mr Ramshad M., Dr Parvathy Sunaina, Mr Bibin 
Thambi and Mr Ben Rois Jose. I would also like to thank the excellent 
support received from the CSES research fraternity in bringing the 
e-book.

      Dr N. Ajith Kumar
      Director, CSES
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Why Fiscal Conservatism 
Even In Pandemic Times

In recent years, the country appears to 
be subjected to a series of shocks. The 
first in line was demonetisation, second 
was a poorly conceived, badly designed 
and weakly implemented GST and the 
third in line is the current pandemic. 
The pandemic was of course not a man 
made one, at least not made in India. 
However, it did not emerge suddenly. 
It started appearing in different parts of 
the world much earlier. But the package 
to prevent this pandemic came all of a 
sudden with just a three hour notice 
for the country to standstill. Obviously, 
we could not have expected the Prime 
Minister to go into the details, but 
one would have expected him to hand 
over the mike to the Finance Minister 

Dr. K.k. George
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and she would have given the 
details. But what happened 
was that, she in turn appointed 
a committee which in turn 
appointed sub committees and 
then the package of measures 
were conveyed to the states. The 
process took enormous time 
which especially the poor people 
in the country could ill-afford. 
More importantly, the mitigation 
measures, which finally came 
out, were actually are packaging 
and amalgamation of already 
existing schemes with very little 
additions.

The central government has 
two instruments of policy in 
its hands. One is the monetary 
policy to be implemented by the 
Reserve Bank of India (RBI). 
During this crisis, the RBI policy 
came in bits and pieces and 
the measures announced were 
more in the form of palliative 
care rather than any substantial 
intervention. What they did 
was only to reduce the interest 
rates. The major initiative should 
have come in the fiscal policy. 
In fiscal policy, there has been a 
sort of the golden rule of three 
percent of the GDP as a limit to 
the fiscal deficit. There is nothing 
sacrosanct about this three 
percent. In times of emergencies, 
the central government had 
relaxed this three percent norm 
on its own. Even this year, it 

appears that the central government has already 
exceeded the fiscal deficit target of four percent. 
As I had argued elsewhere earlier, actually there 
is a case for sharing these excessive borrowings of 
the central government among the states as the ill-
effects of the larger fiscal deficit in terms of inflation 
is to be borne by the state governments also. But 
that never happened in India. So nothing more 
could have been expected.

The central government has got a big bonanza 
in the form of the steep decline in the oil prices 
which is running around $20 per barrel now. This 
windfall profit of the public sector refineries and oil 
companies could have been shared among the state 
governments.

The states had been forced to restrict their fiscal 
deficit to three percent, which did not get relaxed 
even in view of this emergency situations. Of late, 
there has been some relief in the case of disaster 
relief fund. But the distribution of this fund, as it 
turned out has been very uneven and discriminatory 
towards the badly affected states like Kerala (due to 
its strong connection with Gulf countries).

As I had extensively discussed earlier, there has 
always been a divergence between the fiscal powers 
of the state government and its responsibilities. Till 
recently, the only buoyant source of revenue for the 
state was the state sales tax. With the introduction of 
the GST and the abolition of the sales tax except for 
a few commodities, there are few buoyant revenue 
resources available for the state governments. Now, 
the state governments are left only with the stamp 
duty, VAT on the sale of beverages and surplus 
from the same and (which is a state monopoly)and 
revenue from the sale of lotteries. All these sources 
have dried up in the view of total prohibition and 
the temporary ban of the lottery sales imposed now. 
The stamp duty also has come down as there is no 
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land transaction taking place because of 
the total collapses of the land market.

Coming to the expenditure responsib 
ilities, the major burden of providing food 
and health care to the citizens in general 
and the poor in particular is on the state 
for which they do not have adequate 
resources -both physical and monetary. 
After the global break out of the current 
pandemic, the government of Kerala 
has been doing pretty well in providing 
minimum food and other provisions for 

the poor. But then, how long it can sustain 
it because ofthe state’s poor fiscal resource 
situation is a big question to be answered.

In addition, Kerala is facing another 
problem, which has not been recognised 
by the central government yet. We have 
a large volume of migrant labourers who 
are unable to go back to the native places 
and the state has to provide for them. But 
in the food quota, which is made available 
to the state, this dimension has not been 
considered.

Published Date : 7 April 2020
Chairman, Centre for Socio-economic & Environmental 
Studies (CSES) is an expert on Public Finance and  
Centre-State relations
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Neighbourhood Stores
During A Pandemic
Aswathi Rebecca Asok

It would have been quite unimaginable at the turn of this century 
had someone told us that with a single click on the phone, everything 
we need would reach our doorstep. Over the last few decades, the 
markets flooded with commodities, inventions, innovations and 
technological developments have changed our consumption patterns 
unprecedentedly. Many of us, particularly from a middle or upper-
middle class background, prefer shopping from online platforms 
or one-stop shops like hyper marts and supermarkets rather than 
running between a nearby provision store, a vegetable vendor and a 
fish market. We never paid heed when our neighbourhood grocery 
shop closed down as it lost out its customer-base (including us) due 
to the competition thrown by the nearby supermarkets.

However, crises such as the current global pandemic and the 
resultant lockdown compel us to reflect upon such minute things 
which we kept aside until now, very conveniently. After the imposition 
of lockdown, we might have gone to our regular supermarket; to see it 
closed or with a long queue at the billing counter. Then, hesitantly we 
might have returned to our old neighbourhood provision store. And 
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the chettan/chechi there would 
have welcomed us just like the 
pre-supermarket days; refreshing 
the old bonds, asking about our 
family, chit-chatting with us 
about the current situation. We 
would have reciprocated with 
enquiries about their family, 
availability of the stock and 
ultimately wondering how he/
she will endure the tough time.

What is the relevance of these 
small neighbourhood stores in 
enabling us to survive through 
this desperate situation? Don’t 
we need to support them even 
after this period passes? These 
thoughts occurred to me from 
small talks with three retailers 
after one week of lockdown. One 
is the owner of a neighbourhood 
provision store (Rafeeque), the 
second is a small vegetable vendor 
(Rajan), and the third one is 
the owner of a supermarket, a 
childhood friend of mine (Anas) 
(The names provided here are 
fictitious).

Rafeeque has been running 
the shop for the last many years 
in the same place, and he seemed 
quite happy. “I am getting an 
adequate supply of goods as 
before from the same wholesaler. 
I have not lost out on customers; 
on the contrary, my customer 
base expanded. Since everyone is 
sitting at home, all of them buy 

goods from me only. Earlier many of them used to 
purchase from somewhere else on their way back 
from office.” It seemed that a couple of factors 
enabled him to keep the shop open even in the face 
of low sales in some days. Firstly, he stays very near 
to the shop, which is a family enterprise. Therefore, 
the operational cost required to keep the shop open 
(such as payment of salaries) is much lesser for him. 
Secondly, his ensured customer base and ability to 
stock the most locally relevant assortment of goods 
reduce his capital investment. Unlike the massive 
capital costs (such as huge space) involved in 
running the supermarket, the intimate knowledge 
of the local consumer community helps him to 
prudently utilise the limited space of his small 
shop. He keeps only what the local community 
needs while using the wholesaler as a warehouse. 
With a smile, he assured me that I do not need 
to worry about the supply until his shop remains 
open. “If you need any specific thing, let me know. 
If possible, I will arrange it for you”.

Rajan is a small roadside vendor (a tiny shop, 
referred to as madakkada/pettikkada in Malayalam) 
mainly sells eggs, vegetables, bananas and plantains 
acquired from the locality. Confidently he said: 
“Since I have fixed customer base and regular local 
supply mechanism, the lockdown did not affect me 
badly. The local farmers do not need to worry about 
the market for their products until I am here.”

However, I could not feel Rafeeque and Rajan’s 
confidence in my friend Anas, the owner of a 
famous supermarket chain in my locality. “The 
supply is not regular and adequate. We are getting 
enough supply of essential goods like rice. But as 
you might already know, merely selling them will 
not cover our daily expenses. On some days, we 
run out of vegetables and fruits, and on some days, 
the shop is filled with vegetables and fruits without 
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any customer buying them. Last week, people were 
rushing to stock things, and we were falling short 
of meeting their demands. This week, sales have 
declined sharply. Even if the sale is less, we have 
to bear a substantially high cost to open the shop, 
such as salaries and electricity charges. With this 
uncertainty, it will be difficult to keep the shops 
open throughout this entire lockdown period. 
Since there is government regulation that only five 
people can enter a supermarket at a time, the last 
week witnessed long queues in front of our shops. 
Maybe because of that, people are generally hesitant 
to come to supermarkets now. We attempted 
converting one of our shops for online delivery. 
But that did not work properly due to the staff 
shortages. We have cut down the working hours of 
our employees as it will not be possible for us to pay 
them as per the current scale.”

Now we will discuss the most important 
point of this note; how do such scattered small 
neighbourhood kirana stores/pettikkadas, not 
requiring massive capital investment and overhead 
costs, enable us to overcome this difficult period?

The hoarding of essential commodities by 
the traders and middlemen to profit from the 
panic scenario is a common headache for any 
government. The last two floods in Kerala witnessed 
similar endeavours, despite strict government 
vigilance, at least in some parts of the state. It 
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is quite natural to expect the 
same in the present situation, 
too, when the entire world is 
running to defeat a microscopic 
virus. How many days more, 
how much more restrictions…
no one can give a definite answer. 
We all were rushing to pile up 
things regardless of the state 
government’s assurance on the 
continuous supply of required 
commodities (the natural out-
come of such stocking could have 
been the rise in prices).

The interventions experime-
nted by the Kerala government, 
such as the distribution of 
essential commodities through 
ration shops and setting up of 
community kitchens (to provide 
cooked food to the needy), 
instead of resorting to direct 
cash transfer, were smarter ways 
to evade hoarding. Transferring 
cash would also mean that 
people have to venture out to 
procure commodities, which has 
to be restricted at this juncture to 
control the community spread. 
Perhaps, Kerala is the only state 
in the country that distributed 
free ration to all, irrespective 
of priority and non-priority 
card differentiations. As per the 
official data, 63.5 per cent of total 
PDS cardholders in Kerala have 
purchased their share within 
four days by complying with the 
physical distancing protocol.

Beyond these efforts, do the neighbourhood 
provision stores have any role in preventing the 
possible hoarding and consequent price rise during 
hard times? Imagine a situation, no grocery shops 
and vegetable vendors are available in our locality, 
and we have no other choice but to depend on the 
nearest supermarket to purchase all the required 
goods. This will provide them with some monopoly 
power in sales. In a panic situation, we are forced 
to remain at such shops’ mercy, believing whatever 
price they charge from us is the fair price. They do 
not have any personal bond with us; therefore, they 
do not care whether we are jobbed or not, whether 
we have money in hand or not.

On the contrary, the personal relationships 
developed between the neighbourhood shop owners 
and the customers work in two ways, beneficial 
for both sides. The intimate knowledge about the 
customers and the consequent accountability, many 
a time, prevent the neighbourhood shop owners 
from raising the prices arbitrarily. Similarly, such 
relations help the public to withstand the jobless, 
moneyless crisis periods. “Many of my customers 
are daily waged, and I know that they don’t have jobs 
during the lockdown. Most of them have a credit 
book (known as pattu book in Malayalam) with 
me, and I continue to provide the goods on credit. 
They are my regular customers residing locally, 
and I know them very much personally. They have 
to depend on me in the future, so it is imperative 
for them not to break my faith. Therefore, I am 
sure that they will repay my dues once things get 
better, and they start going for work,” Rafeeque 
paused. Besides, such shops’ nature of operation 
ensures that one seller cannot take advantage of the 
situation by acquiring monopoly power.

Although no accurate statistics are available, it 
is roughly estimated that about 12 million to 14 

Published Date : 08.04.2020
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million petty shops operate in the unorganised 
retailing sector across our country. These include 
the local kirana shops, owner manned general 
stores, convenience stores, hand cart and pavement 
vendors. They are usually vulnerable to economic 
shocks, as we saw during demonetisation. However, 
considering their potential to provide a livelihood 
to a significant number of families, their ability to 
prevent the creation of monopolies, their capacity 
to back the local economy and the public during 
difficult times, the government may think of 
support mechanisms (such as ensuring smooth 
supply of goods) for them during this lockdown 
period. This pandemic adds public health 
dimension to the relevance of such shops. Through 
their scattered nature, they facilitate us to practice 
physical distancing, which is the need of the hour.

Now I can very well relate to what one of my 
friends residing in the middle of Delhi once said: 
“I miss a kirana store (grocery shop) in the corner 

of this street, as in my village, 
where I can conveniently go and 
buy things on credit as per the 
needs and close the account at 
the beginning of each month. 
It would be much better than 
making absurd calculations 
and buying things together for 
a whole month from the hyper-
mart in the nearby mall at once 
my salary is credited”.

So, rest assured… even after 
this pandemic and lockdown 
is gone, ….nammade chettante 
kada, will be right there around 
the corner. All they need is a little 
support from us who were their 
regular customers… once upon a 
time…

Published Date : 8 April 2020
Research Associate, Centre for Socio-economic & 
Environmental Studies (CSES), Kochi. Her research 
interests include development, gender, agriculture, and 
employment.
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Story so Far
The migration landscape 

has witnessed tremendous 
changes in the last decade, 
with migrant stock growing 
in magnitude and migration 
flows becoming diversified - a 

Does Any One Care? 
Life Of Migrant Workers 
During COVID-19
Dr. Rakkee Thimothy 

fact that holds for both international and internal 
labour migration flows. What remains unchanged 
is the predominance of low skilled workers in 
these labour flows and the lack of appropriate 
administrative structures to respond to the needs 
of different categories of migrants. It is essential 
to recognise that a significant share of migrants 
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from developing countries are 
engaged in the informal sector. 
The majority of such activities 
offer poor working conditions, 
often hazardous activities, where 
the right to health and safety 
of migrants are compromised. 
Several studies have noted 
challenges faced by migrants 
to be part of the formal social 
security system and their limited 
access to informal social support 
networks; this situation that 
holds for both inter country and 
intra country labour movements. 
The pandemic COVID-19 has 
opened up the pandora box 
of problems encountered by 
migrant workers across the 
world, which are conveniently 
forgotten by mainstream society.

Never have we acknowledged 
labour migration as a process 
beneficial to both labour 
sending and receiving regions. 
On the contrary, migrants are 
stigmatised, for taking away 
local jobs, labelled as spreading 
diseases, contributing to crimes, 
increasing garbage, draining 
public infrastructure, threatening 
the social and cultural fabric of 
labour receiving regions, and 
the list goes on. The present 
crisis brought by COVID-19 
has brought into full display our 
long held bias against migrants 
across or within countries. We 
demonstrated how easily we 

could dispense migrants, even if it means redrawing 
borders between countries. Here the discussion is 
not on the wealthy, educated migrants, who might 
have a different set of issues to deal with during the 
present crisis, but on poor, low skilled migrants 
engaged in manual work and/informal sector.

Let’s Face Racism
The concern voiced by the UN Secretary-

General Antonio Guterres about the possibility of 
discrimination against certain groups of people 
due to coronavirus pandemic is not surprising. 
Labelled as ‘Chinese virus’, initial negativity was 
directed towards Chinese people. Incidentally, 
referring to Ebola as ‘African virus’ is nothing but 
racial. As all of us know, such stigmatisation is not 
displayed only by ordinary people. Those in power 
fueled such racial attacks. Even after the present 
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pandemic started to destabilise 
the American economy and 
society, US President Donald 
Trump seems to live in a denial 
mode, blaming China, Chinese 
people, or Chinese immigrants in 
the US, to be more specific. Apart 
from the blame game, something 
which has not received much 
attention is how it is affecting 
the migrants, particularly low 
skilled workers in the informal 
sector. Data indicates that in 
some of the countries worst 
affected by COVID-19, like Italy, 
Spain, the USA, UK, the share of 
undocumented migrants tend to 
be high. Such workers, maybe, 
without legal documents to 
work or stay in host countries, 
are mostly engaged in sectors 
that do not provide appropriate 
health and safety measures 
and often receive poor wages. 
How do migrants survive 
during COVID-19? Do they 
have enough food during the 
lockdown? Do they know how 
to protect themselves from the 
infection? Are they able to adopt 
preventive measures against the 
virus due to their cramped living 
conditions? What are the health 
care options available to them? 
Can they afford it? What are the 
additional vulnerabilities faced 
by undocumented migrants who 
fear, seeking medical or financial 
help will put them on the radar 

of immigration officials? Of course, questions are 
endless, though answers at best are half baked, 
sporadic or often absent.

In Italy, the pandemic’s epicentre in Europe, it 
was convenient to blame migrants for spreading the 
infection. Far-right leader Matteo Salvini, former 
deputy prime minister of Italy, was among the first 
to target migrants for the COVID-19 outbreak. 
Anti-immigration rhetoric was also vocal across 
Europe; in France, Hungary, Germany, Spain and 
Austria. In many countries, people from China and 
other Asian descent are reporting racist attacks and 
feeling insecure. Such a feeling of suspicion against 
foreigners may stay or get worse if leaders continue 
their baseless blame game on migrants.

There exists no reliable evidence to support 
that COVID-19 has spread among migrants more 
than the native population. Prato province in 
Tuscany, home to Italy’s most prominent Chinese 
community, is a case in point. Ethnic Chinese, who 
make up about a quarter of Prato’s population, are 
engaged in the textile industry, though the region 
noted the lowest infection rate in Italy. But this 
may not be necessarily true in other places. For 
instance, Lombardy in Italy, which has some of 
the world’s top cloth and leather fashion labels that 
employ many migrant workers, recorded one of the 
highest infection rates. The situation is likely to be 
extremely difficult for undocumented migrants in 
Europe and elsewhere, who keep the country afloat: 
farm work, stocking grocery stores, delivering 
food, care work, cleaning homes and buildings and 
several other poor remunerative jobs. Factors like 
deplorable living and working conditions and other 
social determinants of health of migrants make 
them more vulnerable to infection in comparison 
to the native population. The focus needs to be not 
against the migrants but the situation of migrants 
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that aid in spreading the virus. 
It is practically impossible for 
those staying in crowded places 
to practice social distancing or 
practice good personal hygiene 
habits. Further, for many migrants 
testing and medical facilities tend 
to be unavailable or unaffordable 
and paid quarantine leave is not 
an option. Even worse, their poor 
economic conditions may force 
them to work despite being sick, 
and in the process, may infect 
others.

New York, the centre of the 
COVID-19 pandemic in the 
United States, is estimated to 
have 5,00,000 undocumented 
immigrants. Due to ‘stay at 

home orders’, several of these undocumented 
workers are without work. While some domestic 
workers continue to work, even work more hours, 
so that their employers can work from home 
uninterrupted!! Enough evidence exist on the gap 
in access to health care between White Americans 
and African Americans. The latest data highlight 
a sharp increase in COVID-19 infection and 
mortality among African Americans than the other 
communities. So it is not hard to imagine the plight 
of undocumented migrants in the US. They may 
avoid seeking medical care for fear of being coming 
under the scanner of immigration authorities. 
Issues of migrants are likely to get less attention, 
affecting their access to essential services, as the 
Government is mobilising all resources to care for 
their citizens. For instance, in Italy, several projects 
providing migrants with food and other essentials 
have come to a halt.
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The situation is likely to be 
similar in the Gulf region, which 
accounts for a significant share 
of low skilled Indian workers 
who stay in the labour camps. 
A conversation with a Welfare 
Officer in one of the labour camps 
in Dubai suggests that there are 
5,000 workers in different camps 
run by his company alone who 
supply workers to construction, 
maintenance and cleaning sites 
across UAE. Now, there is no 
work due to two weeks lockdown 
to combat COVID-19. In such 
situations, it is not mandatory for 
the company to provide food and 
accommodation to workers as 
per labour laws in the UAE. This 

is going to have a considerable impact on migrant 
workers and their families back home.

Joining the Dots
As pointed out by Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, the director-general of the World 
Health Organization, “the greatest enemy we face 
is not the virus itself; it’s the stigma that turns us 
against each other. We must stop stigma and hate.” 
Several questions remain unanswered. But yes, the 
pandemic has managed to teach us a few things, 
the most crucial being ‘COVID- 19 does not care 
for your identity-your place of birth, language or 
religion’. The best learning from the crisis would 
be to acknowledge that we are fighting to contain 
the pandemic and let our compassion transcend 
human-made borders.

Published Date : 10 April 2020
Fellow, Centre for Socio-economic and Environmental 
Studies (CSES), Kochi. She specialises in research themes 
related to labour market dynamics, labour migration, and 
skill development. 
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Facing The Tough Times, Story Of 
Marginal Farmers In Wayanad
Aparna K.S. 

The Food and Agriculture Organization (FAO) has already 
warned us about a nearing global food crisis generated by 
the current COVID scenario. Many countries, including 
India, are observing lockdowns currently. It needs to be 
remembered that, in any emergency, the issues faced by 
people working in organised and unorganised sectors 
are quite different from each other. The prevailing class 
differences further get magnified in such difficult times. 
For instance, a regular salaried person with relatively safe 
savings can happily enjoy his/her working from home, 
simultaneously sharing quality time with beloved ones.

Meanwhile, the mere survival of marginal farmers 
and daily wage workers gets challenged due to the 
constraints embodied in the physical distancing and 
lockout concepts. The novel notions of ‘work from 
home’ and high-speed internet connectivity have zero 
significance in their daily manual labour. In this context, 
I would like to narrate the lives of marginal farmers of 
my locality (in Wayanad district) during this pandemic.

In my area, a large majority depends on small scale 
agriculture for their livelihood. Many of them own 
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land of fewer than three acres in 
extent. The months of March and 
April are the harvesting season 
of pepper, cashew nut, banana, 
bitter guard, and pea, some of 
the region’s principal crops. The 
low price of produce and high 
operating cost have already made 
farming a non-profitable activity 
here. Besides, the nationwide 
lockdown posed additional 
challenges, such as a lack of 
market accessibility.

Consequently, the price 
received by a marginal farmer on 
the product of his/her sweat has 
witnessed a sharp reduction this 
year. For instance, the price for 
banana received by this section 
was Rs. 50 per kg during the same 
time in the last year, while they 
get only Rs. 12 this year. Similarly, 
for pea and bitter gourd, the 
price came down from Rs. 40 in 
March 2019 to Rs.10 and Rs. 8 
respectively in March 2020. With 
the continuation of lockdown, 
a possible hike in agricultural 

commodity prices due to the bottlenecks developed 
in the production and distribution side is almost 
certain. However, from past experiences, it is 
evident that the benefits of such a price rise will 
not reach the hands of the actual tillers but will be 
pocketed by the middlemen.

Due to restrictions on movement, the 
agricultural sector of my region is experiencing a 
massive shortage of labourers for harvesting. The 
unavailability of drivers and vehicles to carry their 
produce, highway blockades, shut down of retail, 
agricultural markets, lack of availability of inputs to 
prepare the land for the next round of cultivation, 
and the consequent price rise of the inputs are 
the other major factors disrupting the smooth 
procurement of sales of the products.

In my area, most small farmers rear cattle, which 
helps them earn an extra income. Besides, animal 
waste is a major fertiliser for their cultivation. The 
farmers possessing cows usually give milk to the 
nearby Milma societies. However, during the initial 
period of the lockdown, Milma was not procuring 
milk from them due to its inability to sell. Farmers 
were forced to dump the excess milk as there was 
a limit for consuming by the family themselves 
and sharing with their neighbourhood. Shortage 
of cattle feed was also a severe challenge faced by 
them.
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However, timely intervention 
from the state government 
and local bodies has helped 
this section greatly. Firstly, the 
agricultural activities to be done 
during this period have been 
added as an essential service by 
the state government. Secondly, 
Vegetable and Fruit Promotion 
Council Kerala (VFPCK) and 
some private traders joined hands 
and collected farm products from 
the fields and distributed them 
to different community kitchens 
set up in Wayanad and nearby 
districts. Under the supervision 
of people’s representatives and 
agricultural officers, it was also 
ensured that the farmers receive 
a fair price in these transactions. 
For example, Thavinhal is the 
Panchayat which occupies the 
first position in the production 
of banana and other vegetables 
in the Wayanad district. During 

the lockdown, more than 60 tonnes of vegetables 
were collected directly from the fields. Thirdly, 
providing great relief to the farmers, due to the 
state government’s intervention, a milk powder 
producing company at Coimbatore has agreed to 
buy milk from Milma society. Now around 50000 
litres of milk is procured by this company per day. 
To a great extent, such interventions were proved 
to be beneficial for the lives of marginal farmers in 
my locality.

Of course, these issues are not exclusive to 
my Panchayat district or state. These are the real 
hardships experienced by every small farmer of our 
country. Kerala government has set forth certain 
alternate ways to alleviate their misery, which can 
be adapted to other states contexts too. A lot more 
needs to be done. However, I wanted to make the 
sole point in this note that in this neo-liberal world, 
where an Indian farmer is already struggling to 
live on, government interventions and protective 
measures are imperative during an unprecedented 
crisis like this. Otherwise, the number of suicides 
and hunger deaths of poor Indian farmers will 
outnumber the number of deaths due to the novel 
Coronavirus.

Published Date : 15 April 2020
Hailing from Wayanad, Kerala, the author is a Research 
Scholar at Kerala University. 
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i see you
Sandhya Sundaran

I live in a suburb of Dubai. In the last two weeks, I have spent most of my 
time indoors. But I do go outside. Twice a week, I head out to buy groceries. 
Once a day, or maybe every other day, I step out to water my garden. Yes, 
this is different from pre-pandemic when I shopped almost daily (buying 
only just a few things at a time), took long walks, and went to the gym. But 
I am managing okay without them. I am still getting to do these things, 
even if in smaller doses and slightly different ways. I can also interact with 
friends and family - thanks to Zoom, Botim and ToTok.

I have been working from home. To be honest, there are not that many 
things I miss about working from home, under quarantine. But there is one 
thing I have recently come to realise I do miss: interacting with strangers. 
There is little to no possibility of having brief, beautiful moments with 
someone I have never met before like I often had pre-quarantine. And 
I miss that. I was the kind of person who could spend hours in a coffee 
shop, watching passers-by, listening in on snippets of their conversation, 
wondering what kinds of lives they lead. 
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Today, I see fear and anxiety. 
People are struggling to hold 
on. Some, trying to make sure 
they can get the best that their 
wallet affords them. I see anxious 
mothers wiping down trolleys so 
that they do not carry infection 
back home, and I wonder how old 
her children are; if they are well. 
I see another father hoarding his 
trolley and wonder how many 
children he has. I wonder if his 
fear is goaded on by the numerous 
unverified claims from different 
forwards or just making sure 
he stays safe in case of an actual 
food and toilet paper crisis, albeit 
selfish. 

I cannot explain why brief 
encounters with strangers 
energise me like no interaction 
with friends and family do. I like 
seeing it as an accomplishment 
that I can survive an interaction 
with no intrusion into privacy. 
Now, I cannot tell if a person is 
smiling at me behind their mask 
or wondering if I am a carrier. I 
wouldn’t blame them especially 

since I am doing the same!
I once read somewhere, “Sometimes a stranger-

not a friend or a loved one-can significantly improve 
our day, providing comfort or helping to broaden 
our perspective.” I assume this goes back to when 
we, as a species, need the affirmation that we have 
the social skills to interact with people who are not 
from our tribe. 

I admit I have been afraid during these trying 
times. When Covid-19 first hit UAE, I was 
uninformed, like most citizens. I thought a mere 
brief encounter with a stranger could lead to 
sickness, hospitalisation, even death. I began to 
ignore strangers, averting my eyes. I felt bad for 
avoiding people, barely acknowledging the lady at 
the counter during my grocery store runs.

Now I am more informed. I know how to protect 
myself, how to stay as safe as I can. I know I need 
to keep my distance when I am outside. The brief 
moments that I do forget that we are in a pandemic, 
and I encourage a conversation, and when people 
reciprocate and speak to me, I feel better. I am 
reminded this is a brief time, like all times.

But I still very much miss those times before the 
pandemic, when moments with strangers were more 
frequent when they happened face-to-face when I 
could stand within six feet of someone I have never 
met before, look them in the eye, and say, without 
words, ‘I see you,’ knowing that they see me, too.

Published Date : 19 April 2020
The author is an accomplished event planner/producer in 
the UAE. In her nearly two decades of life in Dubai, she has 
also guided many small and medium local business 
enterprises on market strategy, target access and marketing 
communications.
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My Quarantine Life
Sreekumar N. C

The word ‘Quarantine’ has been recently added to our 
vocabulary and had become a part of our day-to-day life. And 
believe me, its experience is worse than its pronunciation. 
What does Quarantine actually mean? It is basically separation 
and restriction of movements of people who have potentially 
been exposed to a contagious disease to ascertain if they 
become unwell, reducing the risk of them infecting others. 
The word was used for the first time in Venice, Italy, in 1127 
regarding Leprosy, and most recently, we all started using it in 
the context of the current COVID-19 outbreak.
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I am a research scholar pursuing my doctoral 
studies at the Centre of Social Medicine and 
Community Health from Jawaharlal Nehru 
University (JNU). I had been in quarantine from 
22nd March, and this quarantine experience became 
crucial for me not only from the perspective of my 
studies but also due to its forceful entrance into my 
life.

In the last week of January, the World Health 
Organization had declared the Coronavirus as a 
pandemic, as the virus was swiftly spreading across 
the globe, creating an atmosphere of anxiety and 
panic. Yet, most of the western liberal countries 
seemed to move rather sluggishly towards a 
concrete plan to combat its threat. Their citizens 
are now paying for this sloppiness as the epidemic 
had turned into a catastrophe there. The slowness 
in reacting to the situation by the Government 
of India during the initial period can also not be 
overlooked. Initially, the Central Government 
had refused to issue any public advisories on 
COVID-19. However, on March 24th, all of a 
sudden, a nationwide lockdown was announced 
by the Prime Minister without doing the basic 
preparedness. Along with the migrant workers and 
informal labourers, students like me staying away 
from our hometowns suffered from this abrupt 
lockdown.

During the initial days of Covid spread in India, 
Kerala and Maharashtra were the worst hit states. 
So I prefer to stay at my hostel and continue my 
doctoral research work. Suddenly, a circular was 
issued on 20th March by the university asking us to 
vacate the hostel premises within 48 hours.

I got quite nervous as it was not safe to travel 
when the virus was spreading at an alarming rate. 
In case I became the carrier, it could prove deadly 
as I have aged parents at home. Besides, I did not 

have sufficient money to book 
a ticket as my fellowship was 
already delayed. Amid all these 
confusions, I realised that all my 
friends were planning to leave 
the campus by 22nd March. I was 
completely shattered and finally 
decided to discuss my issues with 
friends.

One of my friends emerged 
as a ray of hope in those anxious 
days, who lent me money to book 
tickets. After considering all the 
pros and cons, I decided to fly 
instead of travelling by train. I 
thought that in the flight, the 
security checking and scanning 
would be better than the train. 
Finally, I booked the flight 
for 22nd March, from Delhi to 
Kozhikode.

I thought that heavy screening 
and checking would take place 
at the airport, but nothing of 
that sort could be seen at the 
Delhi airport. However, most of 
the passengers had taken their 
precautionary measures, and 
the fear of the pandemic was 
quite visible in their eyes. I was 
frequently using sanitisers and 
trying to avoid unnecessary 
touches. Some of my friends were 
also travelling on the same flight. 
We safely reached Kozhikode 
airport, and at the exit gate, health 
department officials of the Kerala 
government were examining 
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the passengers and measuring 
their body temperature with 
thermometer guns. Passengers 
were also given a form to fill 
in some details such as the 
name, address, previous health 
conditions, travel history for the 
last month, etc.

Since we arrived on the day 
of Janata Curfew, no public 
transport was available. So my 
elder brother came to pick me 
up from the airport. While we 
were in the car, my hometown 
felt strange because the usually 
busy streets were completely 
deserted. During an almost one 
hour journey, we saw hardly a 
few people on the road.

On reaching home, I 
disinfected all my belonging and 
informed my family that I would 
be in self-quarantine for 14 days 
as per the instructions given by 
the health department. On 23rd 
March, at midnight, I received 
a message that one co-traveller 
in my flight was diagnosed with 
COVID-19. This news shook 
my family and me. The health 
department issued a notice 
asking all the passengers of the 
flight to report soon. I reported 
to the Corona Control Cell of 
my district the next day itself. 
On the same day, I got a call 
from the primary health centre, 
and the ASHA worker and other 

health workers visited me and collected all the basic 
details. They asked me to observe a strict quarantine 
for 28 days and informed me that there could be 
legal actions against me if I break the rules. They 
also patiently explained to my family and me all the 
required precautionary measures. This was the first 
time experience for me becoming a suspect case of 
an endemic. This particular incidence provides me 
with two different perspectives: one as a suspect 
and another as a public health researcher.

It is not an easy task to sit in isolation alone for 
around one month, trapped within the four walls 
of your room. Our own home would feel like a 
cage when you have no option other than staring at 
your ceiling. You have to maintain distance from all 
your loved ones. The loss of freedom and boredom 
created other traumatic effects. Negative thoughts 
struck me continuously: what if I had direct contact 
with that COVID-19 patient? Will I be the reason for 
inviting the virus into my house and to my family? 
I became more disheartened on recalling that if my 
university had not sent that immediate circular, 
I could have escaped this situation. However, 
determined to fight the scenario, I completed my 
one month period quarantine.

During that atmosphere of despair, I made all 
possible efforts to stay connected with my friends 
to survive the loneliness. Even though I felt stressed 
out and irritated many times, with the help of my 
best friend, I could engage myself in productive 
activities such as writing. My family members’ 
continuous care and support need a special mention 
here. Besides all these, health authorities were in 
constant contact with me. Not even a day during 
the entire one month period, I missed a call from 
the Corona Control Room. They regularly enquired 
about my health condition and even were ready to 
provide me with essentials such as groceries and 
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medicines, if required. Psychological 
counsellors from health authorities had 
also called me frequently.

As a public health researcher with 
firsthand experience of an endemic, I think 
the world has a lot more to learn from how 
our small state handled the situation. The 
state government had deployed extensive 
and invasive surveillance to bring the 
virus’ spread under control. Monitoring 
and managing the outbreak were efficient 
with the help of tools such as manual 
surveillance for contact tracing and setting 
up of district control rooms. Every day, I 
was waiting for the daily press meet of the 
Chief Minister, which felt for me like an 
energy drink. Under the strong leadership 
of the Chief Minister and Health Minister, 
Kerala society has demonstrated that 
within all the constraints, even with 
limited resources, the pandemic can be 

managed effectively. Adding to Kerala's 
success story, the state that reported the 
highest number of cases till March had 
swiftly flattened the curve. It was possible 
due to extensive measures such as early 
detection, contact tracing, 28-day strict 
home quarantine and a robust public 
health system.

There is a famous philosophy that 
the health of individuals and the whole 
community is the result of many 
interactions, which is an integral part 
of the development of society. Health 
maintenance is a major social investment 
that involves individual, community, 
state and international cooperation and 
solidarity. Kerala had effectively shown it, 
and I remember the words of our Chief 
Minister “keep physical distance and 
social unity, we can defeat the COVID- 19 
jointly”.

Published Date : 24 April 2020
Research Scholar, Jawaharlal Nehru University (JNU), 
New Delhi. 
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AWAY FROM FAMILY
Vandana Venkateswaran 

Being away from family, that too in a different country, during a global pandemic 
is quite difficult to endure, especially when you are alone at your residence, not 
even meeting up or hanging out with friends. You will always be worried about 
your near and dear ones back at home. They might also be very much concerned 
about your safety; thanks to technology, at least we could see each other and hear 
the voices daily. 

I work at a research institute 
in Germany that has been under 
lockdown since March 14th. I 
live in a very small town, majorly 
populated with old aged people. I 
should say, except for the frustration 
in remaining confined within the 
four walls of my residence, the 
lockdown has not much affected me; 
I get a regular monthly scholarship, 
therefore financially fine. Most of 
the researchers of my institute are 
working from home. In Germany, as 
far as I see, everyone is not losing out 
his/her job due to the lockdown. For 
instance, some construction is still 
going on at my institute, maintaining 
physical distance between the 
workers. Even small scale businesses 
and jobs that do not require any 
physical contacts are continuing 
without much hindrance. 

Grocery stores are opened all days 
and allowed to function on Sundays, 
but many don’t do so. They also build 
in some protections for the cashiers 
(plexi glass or foil covers). Standing 
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in a queue is marked with a label; every one meter 
distance is marked with a red sticker, so everyone 
knows where to stand. However, I cannot say that 
everyone is observing these regulations strictly. 
Still, a few people are being careless and breaking 
the rules of physical distancing.

Most of the restaurants are closed down, which 
is a major source of subsidiary income for migrant 
students in Germany. One of my cousins studying 
in South Germany and working at a restaurant for 
a daily wage lost out his income due to the closing 
down of his restaurant. However, he told me that he 
could manage as the government provides subsidies 
and economic reliefs to daily wage workers. 

To deal with this unheard-of scenario, the 
government of Germany is working along with 
Robert Koch Institute and strictly adhering to 
what the scientists say, which is a good thing, I feel. 
Looking into and managing things scientifically 
and spreading evidence-based information are the 
need of the hour. People are also encouraged to 
keep track of things on the Robert Koch website. 
The government is also maintaining an amazing 
healthcare system and providing good support to 
healthcare workers. The testing rates in Germany 
are also quite high, with more than 20000 testings 

per one million population. The 
government also introduced 
a ‘medical taxi’ system. The 
healthcare workers go to the 
homes of the positively tested 
people / people with symptoms /
people who have been in contact 
with tested people and do regular 
monitoring. All these factors 
must have contributed to the 
reduced death rate in Germany 
compared to its neighbouring 
countries and other European 
nations. 

However, humans show 
their real mentality when their 
lives are affected. Here too, 
people are hoarding medicines, 
soaps, disinfectant, food, etc. 
But whenever someone has 
been tested positive or shows 
symptoms, people display 
unending humanity by helping 
them (maintaining physical 
distance, of course). Nobody 
is reported being ill-treated or 
faced discrimination. 

Published Date : 26 April 2020
Researcher, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, 
Plön, Germany.
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An “Invisibilised” Section... 
Do We Really Care About Them?
Joshita Nag

COVID-19 has come with a whirlwind of challenges that have brought the 
whole world to its knees. The health impacts, economic impacts, social 
impacts and emotional impacts are all being dreaded. While we all have our 
own set of anxieties to gear up for, one of the cohorts often missed out is 
CHILDREN. Even when we talk of children, we universalise the identities, 
experiences and needs of the children. The group “Children”, just like all other 
demographics, is characterised by complex and multi-layered differentiations 
and diversities. Therefore, the impact of the pandemic on children belonging 
to different socio-economic background requires to be understood separately. 
Marginalisation amplifies vulnerabilities. Therefore, there is a growing need 
to look into the issues of deprived children, such as those belongs to Adivasi 
and Dalit communities, transgender, non-conforming children and children 
with fatal diseases, disabilities or mental illness more deeply during the 
Covid-lockdown period.

As a social worker working with and specialised in child rights, I cannot 
stop thinking about how our children endure this situation. Are we prepared 
to support them? This article is not intended to give any advice or suggest any 
solutions; this is a completely reflective piece, which hopefully makes us all 
think. Let us go through some situations that add up to the vulnerability and 
threat to children in general and see if COVID19 magnifies the vulnerability 
further.
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Urban Slum Dwelling Children
Children living in the slums of urban cities 

often belong to migrant families or families that 
survive on the adult members' meagre daily wages. 
Their access to food, especially nutritious food, 
has drastically affected due to the closing down of 
schools, Anganwadi centers and mid-day meals! 
This has also put them out of learning environments. 
There is also no surety when the learning will 
resume with growing uncertainty about when 
this lockdown will end. While the entire world is 
moving to digital platforms to enable “work from 
home”, educational institutions have also started 
attempting digital learning. But do the majority 
of our children in India have access to this super 
luxury? We are completely undermining the reality 
of the huge digital divide existing in our country. 
Digital access for most of us is the only form of 
connectivity during these times of isolation. But 
in these acts of belongingness, connectivity, are we 
able to include everyone?

Forget digital learning; we are always harping 
about social distancing in these times, but in a 
dingy slum lane, with houses that don't have even 
one feet distance between them, how are people 
supposed to maintain one metre distance? Social/
Physical distancing is an elite luxury that millions 
of people cannot afford in our country. Slums 
mostly have shared resources like community 
toilets. All of us have notched up our sanitation 
mechanisms to fight this pandemic. However, 
when thousands of people share a toilet, how do 
we maintain the kind of sanitation required to 
keep this virus away? According to the 69thround 
of National Sample Survey (2012), above 20% of 
the urban slum dwelling population uses public/
community toilets, and around 36.1 % had no access 
to toilets. Do they have access to clean water and 

sufficient soaps/hand sanitisers 
to comply with the hand cleaning 
guidelines mandated by World 
Health Organisation (WHO)? 
Besides, when one has to choose 
between starvation and possible 
exposure to the virus, what will 
one choose?

Many women in these slums 
work as house help in urban 
families. Their movement 
between different houses to earn 
their bread throws them at a 
high risk of getting exposed to 
the virus. Most families did not 
give their house help off until 
the country went into complete 
lockdown with no possibility of 
travel. The complete lockdown 
snatched away even the meagre 
source of income they had, which 
severely affected the children's 
nutritional requirements. The 
children who belong to such 
sections are now forced to starve.

Open playing spaces have 
never been a luxury for the slum 
dwelling children, but it was a 
social necessity for them given 
the narrow space at their home. 
Children in urban slums grow 
up together. Even during these 
times, if any of us have access to 
get any ground report, we will see 
how children are not confined 
within homes, not because they 
don’t want to be, but simply 
because they don’t have adequate 
space. However, many of them 
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even lost this space and their only 
enjoyment in life -group play- due 
to the lockdown. With the rising 
number of cases of community 
transmission in Mumbai, we are 
waiting on a ticking bomb of the 
slums in Mumbai. If you have 
any idea of the living conditions 
of these slums (beyond Dharavi, 
too!), you will know that social 
distancing in these places is 1000 
years away! In such a case, if 
any slum has an outbreak of the 
virus, will we be able to contain 
the spread? I seriously doubt.

Children in Rural Areas
Even though the pandemic 

has not spread yet in rural parts, 
and we hope it doesn't, the lives 
of children in rural areas are 
equally affected. With the stop 
of goods and services from cities 
to villages, children will only be 
able to access basic food, if at all, 
and not adequately nutritious 
food. They, too, are missing out 
on mid-day meals, as well as 
the leanings from school and 
anganwadi centers. The digital 
divide is far higher for the rural 

population. For homes where electricity is yet to 
enter, expecting digital learning infrastructure is 
way out of line.

If the economy does not support farmers in 
harvesting and transporting their produce to the 
cities, we might even witness hunger deaths amongst 
children in rural areas in the coming weeks.  It is 
also important to always remember that access to 
prompt health care is of utmost importance during 
a pandemic. Do our villages have that? Are the 
existing health care systems, food security, and 
other essential services in the rural areas equally 
accessible to all the people in the villages?

 Children in Child Care Institutions (CCIs)
It is a reality that CCIs in India are highly 

overcrowded in general, which provides an 
alarming picture of the alternative care system of 
our country. Given the lockdown, things might 
get worse for our CCIs. We cannot be even sure 
about the food situation of such homes. With the 
crowding of children, there is a high chance of the 
rapid spread of the virus in such homes. With the 
shutdown of contact with the outside world, there 
will be no visits from families, which may affect 
the mental health of such children. Their learning 
process got hindered. Will this invisible population 
ever truly recover from these setbacks? Child Care 
Institutions are not just ‘orphanages’; they cater to a 
multitude of needs of children.
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The daily routine stipulated for children in CCIs 
is imperative for their mental growth and character 
formation. However, with the imposed lockdown 
and staff shortages, their day today routine gets 
affected, which will have a detrimental effect on the 
overall development of the children.

Children in Conflict Zones
Children in conflict zones, children of refugees, 

children in relief camps, children affected by 
communal violence are vulnerable to a crisis like 
the current Covid pandemic. The recent communal 
attacks in Delhi left more than 50 people dead. The 
massacre has forced thousands of families from 
North East Delhi to seek refuge in camps situated 
on the outskirts of Delhi. How will the families in 
those camps secure themselves from this deadly virus?

Hundreds of vulnerabilities affect children. 
Children who are dealing with mental illnesses 
and physical disabilities might be struggling to 
overcome this crisis scenario. How many of them 
have access to their own set of necessities, which 
may differ from the able bodied people? How do 
the children take care of their terminally ill parents/
grandparents without proper access to health care 
facilities? What effect does this lockdown period 
create among the children who were earlier 
subjected to various types of abuses? What could 
be the magnitude of domestic violence they might 
have endured during this period.

The most important question I want to ask here 

is; how will the post COVID-19 
world look like? What all things 
will it offer for our children? 
While sitting behind the TV 
screens, applauding the police 
brutality by justifying it as the 
only way to keep Indians at home, 
we conveniently forget about the 
children. Do we care about the 
children of the victims of such 
police brutality, just like the man 
who got killed in the police attack 
in West Bengal while he went out 
to buy milk? Will his family, in 
the midst of this pandemic, be 
even able to grasp and grieve his 
death? The first 1000 days of a 
child’s birth significant in shaping 
the development of a child. 
This pandemic might have a 
disastrous effect on children born 
in the midst of this chaos. We 
need to review our preparedness 
in supporting (both in terms of 
physical and mental) pregnant 
women and lactating mothers, 
especially those belonging to 
vulnerable sections. I would like 
to end this not by thinking aloud, 
“how are we going to fill the huge 
void the Covid-lockdown times 
created in the lives of our children.

Published Date : 29 April 2020
The author is a social worker currently located in Odisha. 
She has completed MA in Social Work from Tata Institute 
of Social Sciences (TISS), Mumbai.
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Neither Here Nor There: 
The Plight Of Internal Migrants In India
Dr. Baishali Goswami

Hailing from the Himalayan valley town Siliguri of Darjeeling 
District of West Bengal, migration has been a way of life for me 
for more than a decade. The first move was to the bustling city of 
Mumbai, which offers a canopy of dreams over the tin-roofed one 
room dwellings in the numerous slums giving solace to millions of 
migrants from all over India. The second move was to the IT hub 
down south in Bengaluru and then further down to Kochi in God’s 
Own Country, where ‘Bengali’ has become a synonym for a migrant 
worker.

Throughout the journey, fortunately or unfortunately, I 
encountered several disasters. I vividly remember the night of 26 
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July in 2005, when incessant rains flooded Mumbai, 
and we were stranded at the International Institute 
for Population Sciences, where I worked. Though 
we had to remain hungry, we felt safe being with 
friends who lived on the campus. The only thing that 
bothered us that night as we were unable to inform 
our family members back home that we were safe. 
We could not do that even in the next couple of 
days, as the city’s entire telecommunication system 
had collapsed. I can still imagine how anxious they 
would have been in those days!

I faced a similar situation during the terrorist 
attack on 11 July 2006 when bombs simultaneously 
exploded in multiple suburban railway network 
locations in Mumbai. Though we were in the other 
part of the city and much safer space, we could not 
avoid thinking how our families back home, who 
were far away, would know if we were in the pool 
of bloody bodies of dead or injured persons! To be 
honest, on that day, I could not escape a sense of 
insecurity as a migrant in the big city!

These two incidents made me reflect that despite 
being safe and having enough social capital in the 
city, we failed to escape insecurity as migrants. 
This thought made me ponder over the situation 
of the inter-state migrant labourers, who form 
the lowest stratum of the inter-state migrants, 
how they cope with disasters, natural or human-
made? I received the answer in 2018 when Kerala 
faced nature’s fury, and the devastating floods and 
landslides impacted almost all districts in Kerala. 
Thanks to my association with the non-profits 
here, I had the opportunity to understand the real 
plight, the fear, the heightened sense of insecurity 
of the migrant workers. It was visibly prominent in 
their eyes and appeals. They had no clue what to 
do next when they lost their livelihood and their 
shelters flooded. There was uncertainty on whether 

they would be accommodated in 
the relief camps, access to food/
relief materials; the list went on. 
On the top, the most dominant 
thought was, would it possible to 
go back home? Whether the state 
governments at the source or at 
the destination can facilitate their 
journey back home! Migrant 
workers, despite contributing 
significantly to economies of 
both the home and destination 
states, I was just wondering why 
they always feel such helplessness 
under any disastrous situation!

The same thought became 
prominent when I witnessed 
the exodus of migrant labourers 
following the recent breakout of 
the COVID-19 pandemic and the 
resulting nationwide lockdown. 
Though such return migration 
was not evident in Kerala, 
migrant labourers and women 
and children from many other 
prominent destination states 
started their journey on foot 
to reach their respective home 
states, some even over a thousand 
kilometres away, knowing fully 
well the herculean nature of 
the task. Under the pandemic, 
their situation is far grimmer, 
as, unlike other disasters, they 
may not be welcome even in the 
home state! Eventually, as per 
the Ministry of Home Affairs 
guidelines, the Government of 
India, most destination states 
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have assured food and shelter, 
and many source states have 
taken steps to transfer cash to 
the stranded migrant labourers. 
However, these measures may 
not be enough to surpass their 
looming insecurity regarding 
their livelihood, uncertainty 
about the future that makes them 
anxious. The media is flooded 
with reports of non-receipt of 
subsistence and attempts or pleas 
by groups of workers to go back 
home in the absence of work 
and money. Moreover, given the 
indefinite nature of this medical 
emergency, the trajectories of 
their life choices and restoration 
of normalcy in the ensuing future 
are yet to be unfolded, which has 
further added to the quantum 
of insecurities involved with 
COVID-19 compared to any 
other disaster experienced by the 
country in the past.

I feel this anxiety is rooted in 
the sheer invisibility of migrant 
labourers in the policy arena of the 
country. The disaster has brought 
again the age-old question of 
inclusion and welfare of inter-
state migrant workers who play 
a pivotal role in the economy. 
Article 19 of India’s Constitution 
entitles any citizen of the country 
to move freely, work and settle 
in any part of the country. The 
regional disparities in India’s 
demographic achievements and 

economic development push people to migrate to 
escape distress. As disasters have become the new 
normal with climate change augmenting the rural 
distress, survival migration is only likely to increase. 
However, the policy environment around internal 
migration in India maintains a conservative outlook 
by considering migration as a negative process, 
therefore remaining unsupportive to it through 
discrimination and inaction. To date, except for 
some ad-hoc welfare measures, the country lacks 
a sound migration policy to mainstream inter-state 
labour migration challenges.

A major reason why India’s urban centric 
development models have failed miserably 
in ensuring legal or social protection to this 
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vulnerable group is the serious data gaps on the 
extent, nature, and magnitude of internal migrants 
both at source and destination states. Thus they 
form an invisible population who contribute 
significantly to urban and rural development 
by taking up odd and hazardous jobs, accepting 
deplorable living and working conditions while 
remaining largely absent in the political economy 
of both labour sending and receiving states. This 
becomes far more critical during a disaster. We 
witness such narratives in the current situation 
where the states fail to act coherently about their 
migrant populations. Among the major destination 
states, Kerala has always ensured basic necessities 
like food to its migrant workers, termed as ‘guest 
workers’ in the state, quite effectively. The state is 
encouraging the workers through the government 
arms such as National Health Mission to stay back 
and continue working (e.g. in Ernakulam District, 
public announcements were made in different 
languages) so that remittances help their families to 
tide over the crisis.

On the other hand, there are also states like 
Maharashtra and Gujarat, which are still grappling 
with ensuring the supply of essentials. The recent 
outburst of migrant labourers in Mumbai and Surat 
reflect the distress of the workers. Maharashtra 
Government is proactively advocating for 
resuming the long distance train services to send 
the migrant workers back to their home states once 
the lockdown is lifted.

The varied reactions of the state authorities 

as well as that of the central 
government in managing the 
issue of the informal migrant 
labourers during the lockdown 
certainly pointing towards a 
policy void in defining the role of 
the central government and the 
source as well as the destination 
states towards the welfare and 
inclusion of the migrant workers. 
A country like India characterized 
by a huge informal economy 
and a wide variety of migratory 
moves of labourers cannot afford 
such varied approaches for its 
states, especially during a crisis. 
The devastating impact of the 
disasters is likely to push more 
people out of rural India to the 
urban centres for survival. It 
is high time we get rid of our 
sedentary bias and address the 
challenges faced by the migrant 
workers. Recognizing the crucial 
economic contributions and the 
far reaching social contributions 
of internal migration, the 
Government of India should 
strengthen the policy measures 
to mainstream internal migrant 
workers with clear and defined 
responsibilities for the sending 
and receiving communities.

Published Date : 30 April 2020
Adjunct Faculty Fellow, Centre for Socio-economic and 
Environmental Studies (CSES), Kochi. Her research areas 
include demography, migration, gender and development.
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Optimism In The Days Of Pandemic
Dr. Praveen Cheriyan Ashok

The outbreak of the Covid-19 pandemic is 
putting all aspects of human society into a 
stress test. Here are some of my fragmented 
thoughts on this situation. As a person who 
has not contracted the virus yet and living 
in the lock-down with family, I don’t have 
the first-hand experience of the physical 
hardship this virus could bring to one’s body, 
nor the mental trauma caused by loneliness. 
This gives me the undeserved privilege of 
looking at the current scenario through the 
lens of a mere observer.

As a millennial who spent the childhood 
at the phase of social transformation through 
the benefits of the third industrial revolution 
and who started working at the dawn of the 
industrial revolution 4.0, this generation 
has seen the repercussions posed by this 

unprecedented pace of technological 
growth, and it has been looming as the 

sword of Damocles. Also seen the 
social consciousness of sustainability 
going mainstream over the last 
couple of decades delaying the 

fall of this sword. Finally, it has 
happened. It is a taste of what 

is on its way, a pandemic that 
spread globally through 

the mechanisms that 
enabled globalisation. 
When globalisation makes 
the world a village, a 
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pandemic outbreak can spread 
across the global village in no 
time. Limiting a microscopic 
virus within the boundaries 
of a province or nation is not 
viable at all in this era. It is a first 
of its kind experience for my 
generation. It is an undisputed 
fact that compared to other 
global shocks, the current crisis 
has its own uniqueness. The most 
prominent one is that it is not a 
directly human-created situation. 
Be it Y2K, 9/11 or the economic 
meltdown of 2008, behind all 
other hitherto considered world 
disasters had human agency in 
the play. Secondly, the impacts 
of the impasses above were 
more or less localised either 
geographically or concerning 
the affected sections and aspects. 
In comparison, this pandemic 
is geographically global and 
affects the day-to-day dynamics 
of everyone in the world. While 
the impact could be different, all 
classes of people are affected by 
this pandemic.

I live in Scotland, where I 
migrated a decade back for my 
higher education and currently 
working in medical device 
development R&D. Achieving 
effective social distance is 
challenging when one lives in 
areas where the population 
density is high, especially in 
cities like New York and London. 

However, living in a suburban town, my family and 
I have a sufficient opportunity to achieve a viable 
social distancing. Although the characteristics 
of my job allow me to work from home since it 
is primarily based on cognitive functions, I have 
never exercised this possibility until the lock-down 
kicked in. The communication method that enabled 
a global collaborative work culture has scaled up to 
enable all those who could work from home. It is a 
slightly different scenario where families with kids 
would have to juggle between childminding and 
work. British culture generally keeps family and 
work as two separate entities. This unprecedented 
circumstance is now blurring that line for many.

As an expat, using video calls to connect with 
family back home is a part of life for me. Such tools 
came in handy in the days of lockdown. Even my 
two-year daughter is capable of using this as a natural 
form of communication. In that sense, the world 
was getting prepared to be in a state of lock-down 
for a while. While these forms of communications 
provide means of social connection, the notion of 
being physically confined to a limited space is a 
new experience. An opportunity to reflect upon the 
priorities of life and understand what matters in 
life. Certain aspects of life we take for granted, such 
as travelling (be it a short trip or a long trip), seem 
much valuable now.

It is also interesting to see how various parts of the 
world responded to this pandemic. One surprising 
aspect for me is how lightly western society took 
this issue initially, especially considering that they 
are normally paranoid about many things. The 
way Kerala responded to this issue is in contrast to 
this. It shows how responsible intervention by the 
government, keeping humanitarian considerations 
at the highest priority, could yield positive results. 
The short-sighted view on the impact on the 
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economy delayed the decision for lock-down for 
countries like the UK. Effectively that approach 
would result in more damage to the economy in 
the long run. Politically, this could be a correction 
factor to bring back the balance for the world 
order, which has been tipping towards far-right 
over the last few years. I hope politics based on 
humanitarian principles and sustainability could 
get more backing once the world comes out of the 
current situation.

It gives hope that the immediate response of 
humanity to this epidemic was to rely on science 
and technology for a solution. This could improve 
the penetration of scientific temper into the human 
psyche. It also makes society reflect on the priorities 
for the topics of science and technology research. 
The current situation shows that even with all the 
progress we made in health science and medical 
technology, a pandemic of this sort is sufficient to 
stress the system beyond its capacity. This experience 
could change the perception of governments across 
the world towards investment in healthcare and 

medical research, which could 
reflect in the change in policies in 
preparations for other challenges 
waiting for us in future.

This period provides some 
valuable insights from a social 
experiment point of view 
also. Being a global challenge, 
getting the COVID-19 under 
control requires international 
collaboration. So far, we have 
seen the world coming together 
to address this issue single-
handedly if we ignore a few 
outlier behaviours. In one sense, 
this triggers a social mutation 
for the society to adapt to 21st-
century challenges using the rapid 
knowledge gain and technology 
advancements humans made 
over the last few decades. The 
behaviour so far suggests that 
this could be a mutation for a 
better and sustainable society.Published Date : 7 May 2020

The author is a scientist in medical device R&D. He is 
currently working as Engineering Manager- Systems at 
Optos- in Nikon company in Scotland
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Getting Out Of Limbo: 
The Case Of Denmark
Dr. Harikrishnan V

I want to share my experience 
during this unprecedented lockdown 
due to the widespread outbreak of 
COVID-19. I am currently living in 
Aarhus, Denmark. I would share my 
account of how this country dealt with 
practical problems during a complete 
lockdown. I would also like to share 
some of the practical aspects of getting 
out of this lockdown, as this is an issue 

that most countries are pondering at 
this moment. It seems that the first 
wave of the pandemic is almost over, 
and countries are crawling themselves 
back to the normal state of affairs. 
This poses even a greater challenge 
because they need to ensure that 
while breaking the lockdown, they do 
not pave the way for the second wave 
of COVID-19. The official lockdown 
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started on March 12 in Denmark. As of 7th May, 
the total number of cases reported in Denmark is 
9983, with 506 confirmed deaths. So, if we want to 
evaluate the performance of Denmark, we need to 
have some simple data with us and compare them 
with the other Nordic countries as well (as of May 
7, 2020). I have tabulated some data (see Table 1), 
which would help compare COVID-19 infections 
in different Nordic region countries. 

The data clearly shows that Sweden is doing 
poorly compared with other Nordic countries 
in terms of the number of tests and deaths. This 
aligns well with the point that Sweden imposed 
much fewer restrictions on its people and gave 
all the control over its people to maintain social 
distancing. This was considered a bold step because 
trusting your people, especially in these testing 
times, also needs to be lauded. Instead of imposing 
strict restrictions, leaving it to the people’s 
consciousness can be considered both a good idea 
and a bad one. Then if we closely analyse the data, 
we can, of course, see that the other three countries 
are doing a good job in controlling the toll of 
deaths and in conducting tests as well. This can 
be owed to the fact that these countries imposed 
strict restrictions on their population. The limits 
imposed were similar to other countries. What I 

found was that the transportation 
systems were not completely 
curbed here. Buses and trams 
were running though almost 
empty. People were cautious in 
maintaining social distancing in 
the grocery shops with a clear 
demarcation line between each 
customer. The University, to 
which I am attached, was closed 
with immediate effect. All the 
restaurants were immediately 
closed. People were told not to 
move in groups. The students 
were promptly instructed to 
switch to online activities. The 
highest number of deaths was 
seen on April 5, and after that, 
the number of deaths was under 
control. 

The first phase of reopening 
has started with health services 
opening for activities other than 
corona. The nurseries, daycare 
and 0-5th grade classes were 
allowed to open after ensuring 
additional precautions. Private 

Table 1 : COVID - 19 Infection in Nordic

Source: For number of cases/deaths, World Health Organization. For Tests per million, World meter

Nordic Country Number of  
Cases

Number of 
deaths

Population (in 
million-2019)

Number of 
tests per mil-
lion

Sweden 23819 2941 10.23 14704
Denmark 9983 506 5.81 49114
Norway 7953 209 5.36 35406
Finland 5573 252 5.51 20232
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employees were allowed to start working again, 
allowing access to their offices. It was also stressed 
that the borders and libraries, cinemas and malls 
would remain closed, and the ban on gatherings of 
more than ten people will continue until May 10. 
The Universities were allowed to resume research 
activities with a limited number of people inside 
the labs working in two shifts. Social distancing is 
still maintained. The number of deaths, which has 
occurred in the last seven days (May 1-7), is 65 
in Denmark against 479 in Sweden, 46 in Finland 
and just 7 in Norway). It seems that the first wave 
of this COVID19 pandemic is pretty much under 
control in Denmark. During the initial days of the 

lockdown, the health authorities 
were creating infrastructure to 
conduct more tests. The number 
of tests per million has improved 
in Denmark. This means that 
everyone with symptoms is 
tested. More concretely, it means 
that if you have one or more of the 
following symptoms: dry cough, 
fever or breathing problems, you 
can get tested for coronavirus. 
So the city of Aarhus is crawling 
back to normality after the testing 
times of COVID days. 

Published Date : 8 May 2020
The author is Post Doctoral Fellow at Inter-Disciplinary 
Nanoscience Center, Aarhus University, Denmark.



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

48

Widening The Knowledge Gap?
Sarita KumarI

Education is the most powerful weapon 
which you can use to change the world.

This famous quote of Nelson Mandela 
highlights the power of education in 
transforming the existing unequal 
structure of a society. However, this 
presupposes a quality education 
available and accessible to all. It is 
disheartening that this powerful 
weapon itself is unequally distributed 
in society based on its members’ social, 
cultural and economic capital. The 
current global pandemic makes the 
divide more visible.

The National Policy of Education 

(NPE) in India was framed in 1986 
and modified in 1992. It emphasised 
the need to provide equal educational 
opportunities to those who were 
denied it earlier. Along with NPE, 
constitutional provisions and 
legislation such as the Right to 
Education (RTE) Act try to bridge 
the gap between different sections 
of society in terms of education. 
Nevertheless, it is a saddening reality 
that the policymakers usually use a 
top to bottom approach. Most of the 
policies face a downfall as soon as it 
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confronts the ground realities. 
The current suggestion for the 
full dependency on technology 
(i.e. use of the online mode of 
learning with the help of various 
applications such as WhatsApp, 
Skype Zoom) for continuing 
education activities during the 
lockdown period is an explicit 
example of the same.

Recently, the director of Amity 
University had appreciated 
the use of the online learning 
method of teaching. In his own 
words, “COVID lockdown has 
come as a blessing in disguise 
for the universities in India”. I 
agree with him that technology 
and innovative methods of 
instruction can make learning 
more effective. However, won’t 
complete dependency on 
technology for education that 
too, on such short notice, widen 
the divide between students?

One glance at the fees 
structure of Amity University is 
sufficient to get an idea about the 
class dimension of its students. 
Mostly the students who belong 
to upper and higher middle-
class families get an opportunity 
to study there. The curriculum 
and teaching methods of this 
university generally make use of 
the latest technology. Its teachers 
and students are comfortable 
with technological use due to 

their privileged economic and social capital. But a 
large majority of Indian students belongs to lower 
socio-economic background who do not have a 
basic understanding and access to technologies 
including a computer. Now the question arises; at 
this critical juncture, when all are surrounded by 
anxiety and fear, how can we expect this segment 
of the population to show their expertise in the 
technological domain?

To elaborate further, the University of 
Hyderabad had recently surveyed 2500 students to 
figure out the possibility of conducting an online 
end semester examination. Major findings of the 
survey are; about half of university students do not 
have laptops. A significant number of students does 
not have an electricity supply at home. Some of 
the major concerns raised by students in accessing 
online classes were the poor network connectivity 
(40%), high cost of data (30%) and unsteady 
electricity. After analysing the survey results, the 
university had cancelled the proposal for an online 
mode of examination.

These two interesting instances are from Indian 
universities, but the stark difference is that the former 
is a private university and the latter is a government 
one. Although the finding of the University of 
Hyderabad is limited to its university students, it 
represents the fundamental challenges and issues 
faced by the large chunk of Indian students. Thus 
this sudden and mandatory digital shift will further 
alienate these economically disadvantageous 
groups who are already marginalised due to the 
prevailing social inequality.

In India, as per the UNESCO estimates, the 
students enrolled in primary and secondary classes 
will be the most affected group due to the (86 per 
cent). The lockdown may also result in increased 
dropouts from education, especially among 
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vulnerable students. Various reports underscore 
the already existing higher dropout rates among 
SC/ST category in India compared to the general 
category. The pandemic may worsen the scenario.

My research work is on Dom Community, 
which belongs to the scheduled caste category in 
Uttar Pradesh. From time immemorial, Doms are 
engaged in their traditional occupation of burning 
the funeral pyre. My M.Phil finding suggests that 
the majority of males from the Doms completes 
their education till primary level. Then they turn 
to their caste-based occupations of providing a 
dignified death to the corpses at cremation ghat. 
The majority of them are forced to drop out of 
school due to poverty, discrimination at schools 
and lack of interest in education. Thus the vicious 
cycle is further repeated, where youth again get 
trapped in their caste imposed ‘polluted work’. In 
Indian society, where the caste-class hierarchies 
determine one’s social positions, education needs 
to be used to uplift the disadvantaged group. But 
this is possible only when the children from these 
sections can access quality education. I was shocked 
to discover that many people from the Dom 

community are not even aware of 
the educational and employment 
reservation opportunities, their 
constitutionally guaranteed 
rights. Thus I firmly believe that 
complete dependency on online 
platform for learning without 
providing essential resources 
and skills to marginalised section 
will further increase the existing 
divide in society.

According to UNESCO, 
more than 154 crores of students 
worldwide is affected by the 
lockdown, among which the 
girls are the worst affected. The 
report further warns about the 
possibility of a deteriorating 
gender gap in education with 
higher dropout rates among 
girls. The report also raises 
other concerns: the prevalence 
of increased domestic violence, 
sexual abuses, premature 
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pregnancy, and forced marriages. 
Many factors influence a girl 
child’s entry into school, such 
as parent’s education level, 
household income, etc. Other 
challenges such as responsibilities 
at home, financial constraints, 
long distance to school and 
lack of women teachers also 
act as entry barriers for female 
education. Similarly, girls’ access 
to technology and electronic 
gadgets such as computer and 
mobile phones remains far less 
than the boys, making it difficult 
for them to access education 
online.

Let me share a recent 
incident that forced me to pen 
down this article. As I already 
mentioned, that members of the 
Dom community are not much 
educated, and there are many 
first-generation learners among 
them. Most of them are from 
a poor economic background, 
staying even in a one-room 
house. Mostly both boys and girls 
drop out after 7th class. However, 
a few families are sending their 
children to private schools hoping 
for a better future. Salani (name 
changed) just got promoted to 1st  
standard. Her parents had only 
a primary level of education. 

During the lockdown, Salani’s class teacher sends 
her homework on the WhatsApp group. But the 
questions in English are incomprehensible to 
Salani’s parents. Her mother started sending me 
that homework and requested me to help her out.

Even though I helped her, I thought that many 
other children would have been facing a similar 
issue. I asked Salani’s mother why they were not 
asking the class teacher to write the question in 
English and Hindi. She disclosed that the class 
teacher is not friendly with them due to their low 
socio-economic background. The teacher often 
behaves rudely to them. Even during the parent-
teacher meeting, the teacher only speaks in English 
with them. Salani’s mother was feeling helpless, 
as she could not send her daughter to the tuition 
due to the lockdown. I talked to the teacher and 
requested her to help the child, but she brutally 
told me that it is not her fault if the girl’s parents 
are illiterate. However, she added that if there are so 
many issues, don’t ask the girl to do any homework. 
She can do it in school once the schools open after 
the lockdown. But doesn’t that mean that she trails 
behind her classmates? Perhaps, it may result in her 
dropping out of school. Although this is only one 
case point, I am sure there will be many other worst 
cases across India, where students struggle to cope 
with the challenges the lockdown has imposed on 
them.

We can hope that policymakers consider these 
marginalised sections while framing policies at 
this time of the pandemic. Every individual has the 
“Right to Education”, and it must be ensured that no 
one has left out.

Published Date : 10 May 2020
The author is a Doctoral Researcher in the Department of 
Sociology, Delhi School of Economics, New Delhi. 
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Covid-19
American Dream Dissected
Dr. Betsy George 

Unites States has a reputation for being one of the most 
advanced countries in the world in medical science. Some of 
us know people who came to America to treat a serious illness 
and recovered and are leading normal lives now. Last month 
we began seeing a picture that defied this perception. The 
newspaper headlines and television shows incessantly talked 
about the violent, almost out-of-control onslaught of the new 
virus in the United States. America, hailed as the world leader 
in medicine, has already lost more than 80 000 people, and 
the count is still rising. Right now, it has the most number of 
deaths and positive cases in the entire world.

This image of America standing 
flustered and cowed by this pandemic 
is beyond belief for many. How can a 
country that boasts of its achievements in 
medical science, where the world leaders 
and the richest people from all over the 
world come for their medical treatment, 
brought to its knees by a viral epidemic? 
Part of the answer could be the system’s 
inability to scale up to large hospital 
capacities rapidly. Without that, when an 
infectious disease spreads in a community, 
it can overwhelm the hospitals; add to 
that the fact that the majority of cases 
in a respiratory illness crisis would 
need specialised lifesaving equipment 
like ventilators. This country leads in 
specialised treatment for life threatening 
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diseases such as cancer, and a 
distinguishing feature in such 
cases is the absence of the quick 
ramping up in the number of 
cases. The current pandemic 
exposed the disparity in the 
focus between public health 
care and specialised treatment 
and the inherent lack of capacity 
and coordination when hit by a 
public health crisis.

Disparities – Rural Vs  
Metropolitan Areas

Most of the hospitals in the 
country are owned and run by 
private corporations, and profit 
is an important motive. You 
frequently hear stories of hospitals 
getting closed, especially in rural 
areas, when they didn’t turn in 
enough profits. Entire towns 
were left without medical care 
facilities forcing people to drive 
to distant cities for their medical 
needs.

The resources to fight an 
epidemic like this — ventilators, 
intensive care facilities, infectious 
disease experts, doctors in 
general — are overwhelmingly 
concentrated in cities making 
rural areas particularly 
vulnerable. For example, in 
the state of Georgia, nine of its 
counties, all of them rural, not 
only have no hospitals but have 
no practising physicians at all. 

Eighteen counties do not have any family practice 
doctors. When the pandemic hit, capacity simply 
did not meet the requirements, and each hospital 
was trying to bid for and buy equipment ranging 
from personal protective equipment to ventilators. 
When Albany, a rural county in south west Georgia, 
got hit by the virus in late March, it was reported 
that the only hospital in the area used up their 
entire six-month stockpile of protective equipment 
in a matter of seven days. In two days, the limited 
number of ICU beds were filled. Hospitals were left 
to fend for themselves; there were reports that the 
hospital staff was sewing masks. The hospital had 
to ask its employees who had tested positive for 
the virus to continue to work if they didn’t show 
symptoms! A new coordinating effort needed to be 
built from the scratch to address the overwhelming 
needs, which is still lacking at the federal level.

Politics matters – divide along political lines
In America, the public health care system 

has always had serious handicaps in terms of 
the undergirding policy, resource allocation, 
and personnel. The front of the public health 
care system are the doctors called primary care 
physicians (PCPs) and primary care nurses; they 
are the ones you go to with your health issues, and 
the way up to the specialised care is through their 
referrals. There is always a shortage for PCPs, and 
you would often hear stories about how hard it is 
to find a PCP for yourself when you move to a new 
place. Once you find a doctor who is taking new 
patients, you realise how overloaded they are. You 
become painfully aware of this when you try to get 
an appointment with your PCP when you are sick, 
and you are asked to wait for weeks to get one, and 
you are forced to depend on urgent care clinics for 
immediate needs.
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While everyone runs against the under-
resourced primary health care, the system is even 
more inaccessible to the lower income members of 
the society because of the high cost. Since the health 
care system almost entirely operates on private 
insurance run by big corporations (except for 
Medicare for elderly citizens and Medicaid for people 
with extremely low incomes), access is not available 
for those who cannot buy into insurance plans. A 
single visit with a PCP can cost hundreds of dollars, 
and it is almost impossible to pay these amounts 
out of one’s pocket. While thirty-six states and the 
District of Columbia have expanded Medicaid to 
include more people, fourteen states (Alabama, 
Florida, Georgia, Kansas, Missouri, Mississippi, 
North Carolina, Oklahoma, South Carolina, 
South Dakota, Tennessee, Texas, Wisconsin, 
Wyoming) have resisted this. Unfortunately, this 
split has happened along political lines. The result 
is untreated and unmonitored illnesses such as 
diabetes, hypertension, and obesity in the lower 
income groups of a community.

Race – the ultimate divider
For the first few weeks of the current pandemic, 

the data showed the aggregate numbers of deaths 

and infections. As heartbreaking 
and frightening as they were, the 
fault lines of the society blew open 
when the split of these numbers 
along racial lines became 
available. Black communities are 
disproportionately represented 
in these numbers. For example, 
in the state of Louisiana, 70% of 
the deaths due to COVID-19 are 
black citizens, while only 32% of 
the state population is black. In 
Georgia, it is 50%, while only 32% 
of its citizens are black. The same 
is the case in cities like Detroit, 
New York City, Philadelphia.

While we grapple with the 
unfairness, the data is hardly 
shocking. The virus is known 
to cause more fatalities in 
people with underlying health 
conditions such as diabetes, 
hypertension, asthma and 
obesity (age is another factor). 
Black communities all over the 
country are known to suffer from 
these issues. There are reasons for 
this ranging from the unhealthy, 
polluted environment in which 
they live and unavailability 
and unaffordability of healthy 
food choices to the lack of 
medical resources. Housing 
discrimination has kept them out 
of a healthy living environment 
for generations. Besides, the 
medical care system is simply not 
available to a large part of this 
community because they cannot 
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afford to buy into an insurance plan, or their low 
wage employment does not offer them an insurance 
plan (in the United States, insurance in most cases 
is provided by the employer). This inevitably leads 
to bad management of health conditions and 
increased vulnerability to infections.

To add to the community’s preexisting 
vulnerability, they are required to continue 
working through these times, which exposes them 
to infection, when the privileged can stay at home 
practising social-distancing. They are the ones who 
work at grocery stores, drive buses, run trains, 
work in food processing plants, which have been 
declared as essential services and the employees are 
mandated to show up.

Due to the lack of hospital capacity (which is 
acute in rural areas), the current treatment protocol 
asks a person to wait after testing positive till the 
symptoms get to the level of very high fever and 
breathlessness before you can be admitted to a 
hospital. Once a patient reaches this stage, it might 
be difficult to rescue him, especially if there are 
already underlying health issues, which is mostly 
the case for the black community.

Yes, we can argue that poverty is the underlying 
issue here. But anyone who has any sense of 
American history knows that there is a difference 
between black poverty and white poverty, which is 
visible to anyone who would care to look. We can 
say that the disparities in the mortality rate are due 
to the fact that black people have more underlying 
medical conditions, but we need to explain why. 
I am not sure whether we can blame the choices 
they made for their poverty or obesity and simply 

overlook racism. The underlying 
health conditions might have 
their roots in years of systemic 
racism.

So, yes, it is heart wrenching 
to look at these numbers and 
see a community getting hit one 
more time with consequences 
of an evil called racism that has 
existed since the country’s birth.

Can we do better for now?
Though it is not possible to 

solve racism and its implications 
on health immediately, it might be 
worth exploring aggressive ways 
to save these communities from 
losing their members. Increased 
testing in such communities, 
followed by aggressive medical 
interventions such as immediate 
hospitalisations before severe 
symptoms are exhibited, might 
reduce the fatality rate. Also, 
essential workers are invaluable; 
it is not enough to hail them 
as heroes (yes, it is good and 
necessary). They also need to be 
compensated accordingly. If the 
word ‘essential’ has any meaning 
to it, we need to let them know 
that they are important and 
crucial for our existence through 
these trying times.

Published Date : 16 May 2020
The writer has lived in the United States for the past twenty 
years and currently works as a senior software engineer at a 
leading software company. 
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Life In The Time Of Corona- 
Cases Of Vulnerability
Prem Kumar S 

Humanity is facing the toughest ever challenge, and hopefully, we will come 
out of this soon. Every nation, every individual is affected in one way or the 
other... but differ in intensity and degree. We are reminded of the often-quoted 
opening lines of Tolstoy’s Anna Karenina “Happy families are all alike; every 
unhappy family is unhappy in its own way”. Yes, COVID-19 victims also share 
the same plight.“Vulnerability is the degree to which a population, individual, 
or organization is unable to anticipate, cope with, resist and recover from the 
impacts of disasters(Environmental Health in Emergencies and Disasters: 
APractical Guide, WHO). Based on personal interactions with the community, 
I am sharing a few examples of difficulties faced by certain vulnerable groups 
that may not be highlighted in the normal course.
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Children with disabilities are definitely a 
vulnerable group during the lockdown period. A 
child with an autism spectrum disorder, personally 
known to the writer, reveals some of the difficulties 
faced by them. As there is no option for physical 
exercise, the child becomes hyperactive. The only 
remedy is to take the child out for a walk for 
one hour or so. During the lockdown, there are 
restrictions for such activities. However, the parents 
approached the district collector and appraised 
him of the gravity of the situation, and permission 
was granted. In many cases, such children’s needs 
may remain unmet as the parents may not have 
the required capability to address such issues. In 
addition to such inconveniences, what worries the 
parents most is losing the continuity of training the 
child was receiving. They shared a concern that it 
had been with great difficulty and pain that the child 
was trained to the current level – with all sorts of 
audio-visual aids and exercise for body and mind. 
A break in such routines for such a long period 
could adversely affect the child they fear. This 
is one of the typical cases. There can many more 
requirements for children with special needs. And 

the condition varies from child 
to child... Developing a platform 
to come together and share such 
things would be desirable.

Another vulnerable group 
is the elderly people/widows 
leading a lonely life. Such 
people have an unnecessary (to 
an outsider) anxiety and fear 
during this Covid pandemic. 
As they seldom mix with the 
neighbourhood, they feel lonely 
and desolated. Adding to this, 
they find it difficult to get cash in 
hand through bank transactions. 
Senior citizens who are alone at 
home find it very difficult to get 
their home plumbing repairs 
and repair electrical appliances 
and electronic gadgets due to a 
lack of technical personnel. The 
more distressing thing about 
the elderly is their anxiety about 
children and near ones working 
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abroad. They lack proper information about their 
arrival and whereabouts. Another problem pointed 
out is that of medicine availability-some doctors 
prescribe medicines that are available only in some 
particular shops. For the elders, it is very difficult 
to locate and buy the medicine during a lockdown. 
Elderly people, especially women, find it very 
difficult to cope with a situation where they cannot 
attend a Holy mass or other religious functions. 
Yet another issue is that many of them are in no 
way capable of filtering the genuine ones from fake 
information they receive. Often, they get carried 
away by fake news, which ultimately leads to mental 
stress and panic.

Senior citizens have shared some more concerns, 
which normally go unnoticed. Nowadays, they are 
deprived of their favourite TV programs at home 
as there are so many other priorities in the house 
now; there are many more members watching TV. 
They also shared a feeling that they are put under 
many restrictions due to their high vulnerability to 
the disease. It puts elderly people under pressure, 
especially those who consider themselves healthy 
and fit. This, it seems, is due to a lack of awareness 
among people about the attacking power of the 
virus. Some senior citizens shared a feeling of “too 
much dependency” and the absence of friends and 
companions to share their thoughts -this put them 
in distress.

Another group is the 
millennial generation, including 
children. Though they are not 
seriously affected, parents are 
the ones who are worried - 
youngsters spend a lot of time on 
digital gadgets(mobile/laptop/
TV etc.)- the so-called “screen 
time” is more. The saving grace 
is that it helps youngsters spend 
time without getting bored. Also, 
it will be helpful for them in 
the upcoming online learning/
virtual classes. The ‘New Normal’ 
has also created much anxiety 
and stress among executives 
working in the private sector (the 
author was part of this group 
until recently). Many youngsters 
are in a state of distress; they fear 
a salary cut or a job loss. Work 
and earnings provide a young 
man with social, financial, and 
emotional security. By losing 
the job, they lose their social 
status as well- all these put them 
under tremendous pressure. In 
many cases, they do not find an 
emotional venting out option, 
which makes matters worse.

Published Date : 18 May 2020
The author was with Apollo Tyres till recently.
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Children - The Warriors
Dr. Bindiya Shajith

We are going through one of the most unusual circumstances of our 
lifetime. The world around us is grim, and most of us are anxious about 
what’s in store for us. Even during these gloomy times, there is a lot of 
positive news coming up each day. A prominent one among them is how 
the earth begins to heal while human beings forcefully remain at homes. 

I prefer positive news, and for that reason, I would like to write about 
some positive observation that I have made during the COVID times - 
Children. I have always believed in the potential of each child. Children 
are not too different from nature. Just like a seed has it in itself as to what 



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

60

type of plant it will turn out to 
be or what kind of flower it will 
let bloom or the kind of fruit 
it will bear, so does children. 
Their capabilities are already 
stored within themselves, and 
it blooms when it gets the right 
kind of environment, nutrition 
and nurturing. Nevertheless, 
sometimes they are compelled 
to deviate from their natural 
trajectories due to adult 
intervention.

Children are embedded with 
many skills - physical activity, 
imagination, and creativity 
being some of them. However, 
they need generous support 
from adults to make full use 
of those skills. Self-regulation 
(e.g., emotional regulation, 
behavioural regulation, etc.) is 
one area where children need 
help. For example, many families 
come to me with concerns such 
as “children are being difficult 
to handle at home”, “school is 
complaining that he/she is not 
following rules in class”. Similarly, 
coping with stress or anxiety is 
also harder for children than 
adults. Children usually engage 
in a skill that they are good at 
to cope with an unusual or an 
anxiety-provoking situation. 

So, if you consider the 
lockdown situation, it means 
limited space for physical activity 

or no physical activity at all for many children. They 
are also experiencing a lot of stress. The uncertainty 
of when their lives will go back to normal (when 
can they go out to play and meet their friends 
again?) is a source of stress. Moreover, the fear of a 
dreadful illness can be an added stressor. Exposure 
of children to information about the virus but 
with not enough clarity adds to their anxieties 
immensely. Play and physical activity could have 
been instinctive stress busters for them. However, 
given the current scenario, they are denied this 
coping mechanism. Having to stay home, with no 
access to the usual amount of play, in the company 
of the parents who are demanding and not always 
available to engage with them also elicit their 
difficulties in self-regulation–running around the 
house, climbing on furniture, getting angry or 
upset easily, etc. 

Given all the potential difficulties children may 
face during the lockdown scenario, one would 
expect a very bleak situation for most children stuck 
at home. To understand how children are coping 
with the lockdown, I conducted a short survey. 
Although the results were mixed, I would like to 
enlist certain positive responses here. Although 
most children are frustrated with the situation, I 
found that they are being prudent about the risks of 
leaving their homes and willingly cooperating with 
their families. One parent who used to come to me 
with concerns about her difficulty dealing with her 
child’s high energy levels told me that her child is 
coping with the lockdown well. Mother and child 
recognised drawing as their common interest and 
have started spending a few hours a day drawing 
together. A colleague shared the instance of a young 
child with autism who started making sandwiches 
and cakes with the help of her mother, which left 
the mother surprised as she has never seen her 
child showing interest in any such activities before. 



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

61

Most parents with teenagers did not have much 
to say. Most teenagers, I think, are enjoying their 
time at home as their exams have been completed, 
cancelled or postponed indefinitely. Thus, there 
is no pressure to engage in academic activities by 
their parents, which allows them to explore areas 
of their interest and passion. On the other hand, 
parents are also letting them be themselves as they 
do not have much to nag about the academics 
(school, tuition, coaching, etc. Thus we see many 
instances where children are rising to the situation 
and coping pretty well, which strengthens my faith 
in children.

As I have mentioned earlier, I have highlighted 
only the positive responses to my survey. Of course, 
I came across some children and parents who find it 
harder to deal with the current situation during my 
survey. Besides, my survey was mostly responded 
to by the privileged section of people. I am mindful 
of many children facing bigger challenges while 
I write this piece from the safety of my home. 
Children who do not have the care and protection 
of trusted adults; children who may be worried 

about the next meal of the day; 
children who are walking long 
distances to reach home; and 
children who are being abused 
and/or exploited within the walls 
of their homes are also part of our 
reality. I hope that these children 
find the strength within them 
and the resources around them to 
reach out for help. It is important 
to mention here that the child 
protection services have been 
declared essential services during 
the lockdown period accessible 
at the Childline number 1098. 

I recently heard someone 
say that everyone is a warrior in 
this battle against COVID. If we 
adults are fighting hard to cope 
with this situation, remember 
that our children are fighting 
harder!

Published Date : 20 May 2020
The author is a School Psychologist, MITR of the Child, 
Bangalore and a member of the Child Welfare Committee, 
Bangalore.
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Online Education: Don’t Overlook  
The Question Of Social Inequality*

Dr. Rajeev Kumaramkandath

In an age of lockdown, there 
doesn’t seem to be an alternative 
to classroom education other than 
online education. The impossibility 
to resume real classes in time is 
forcing universities and schools 
across the country to migrate to 
digital platforms. Some have already 
started preparations, according to 
news reports.

Online education is not entirely 

novel in several universities with 
courses already attached to digital 
learning modules. However, against 
the current backdrop, those digital 
platforms may soon become a 
permanent virtual reality, albeit 
in divergent formats. Apex bodies 
like UGC and managements and 
private bodies across the country 
have been eying for a long time to 
introduce online learning platforms 



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

63

and normalize their operation; 
COVID 19 lockdown is an 
opportunity for them.

In India, where policymaking 
is a monopoly of management 
and economic experts, the 
social costs involved in 
introducing new technologies 
are often overlooked. Innovative 
technology is a necessity to 
materialize our developmental 
ambitions. However, a blind 
endorsement of technology 
may further aggravate social 
inequalities. One recent example, 
out of many, is the instance of 
starvation deaths in states like 
Jharkhand when ration cards 
were linked to the new biometric 
system called Aadhar card.

Similarly, in the case of online 
education, if serious attention is 
not paid to our society’s cultural 
fabric, it may result in further 
deepening the social divisions. As 
we treasure the latest technologies 
for high productivity, efficiency, 
time saving, etc., we also need 
to contemplate their suitability 
to our cultural-institutional 
frameworks.

Digital divide and online  
education

One of the main disadvantages 
of our policy making process is 
that it often fails to look beyond 
the requirements of the middle 

class, the main beneficiaries of technological 
transitions. Rarely do we address the difficulties 
of lower class segments to adapt to such changes. 
One sobering question in education through online 
platforms is how we address the digital divide, which 
is deep and stark in our society. The access to digital 
technologies, and the capacity to use them, is not 
uniformly distributed across our cultural-spatial 
locations. People in rural and tribal areas with less 
or no data coverage or the lower class sections living 
in the urban-semi urban centres are examples for 
such categories of population (those in slums, for 
example). With online education, students’ chances 
from these sections falling outside the ambit of the 
very system of education are very high.

The sheer demographic size of these sections 
explains the seriousness of the digital divide. 
According to a recent report, India has close to 451 
million people using the internet. Second, only after 
China, India still have more than 60 per cent of its 
population outside the internet reach. This means 
that digital platforms in India are currently unable 
to address the educational needs of students from 
sections consisting of more than 650 million people. 
Thus, shifting to online platforms can be extremely 
harmful as the already existing socio-economic and 
other cultural divisions between these sections of 
the population may increase beyond proportions. 
One needs to keep in mind that educational benefits 
directly influence the employment prospects of 
students and leave a lasting impression on their 
social status.

Language, gender and technical incompetence
Even those who are within reach of the internet 

may not be able to participate in online education 
classes in an equal manner. The medium of 
online education is primarily English, and the 
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technologies demand somewhat proficiency in 
that language. Digital education platforms are also 
designed mainly for English. Except for some main 
vernaculars like Hindi, Malayalam, Marathi etc., 
online educational materials hardly exist in India in 
non-English forms. The chances for students with 
poor English to be left out of digital platforms are 
very high.

Added to this is the question of technical 
competence that can intervene at all levels of 
education starting from admission. In a recent 
discussion, an online educationist confessed that 
it leaves out those who have poor technical skills, 
including the basic skill of using a computer 
keyboard. For example, the online assessments are 
not only tests of the students’ knowledge but also of 
their English proficiency and typing speed.

A related issue is that of gender and the usage 
of the internet. Statistics reveal massive gender 
differences in internet use. The India Internet 
Report 2019 published by IAMAI shows that the 

national male-female break up 
in internet use stands at 67% and 
33% respectively for males and 
females. The number of females 
using the internet is less than 
half of the total number of males. 
Language, gender, technical 
competence all operate at the 
basic level of one’s use of internet 
gadgets.

In the absence of serious 
interventions from the 
government to minimize the 
digital divide, online education as 
a sole platform can do irreparable 
damage to our principle of 
equality. The effectiveness of 
digital platforms vis a vis face-to-
face learning is still a debatable 
topic; however, they are certain to 
invoke much deeper and critical 
questions against the structural 
realities persistent in our society.

Published Date : 25 May 2020
The author teaches Sociology at CHRIST (Deemed to be 
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The Prime Minister on 19-04-20 
announced a nationwide lockdown to 
counter the spread of a hitherto unknown 
life-threatening virus, first surfaced in 
China in November 2019. Virologists and 
medical experts explained to the country 
that the virus COVID 19, which can be 
fatal, spreads at an exponential rate and 
that no medicine or vaccine was available 
as yet, for the treatment or prevention of 
what was assessed as a pandemic.

Keeping a safe distance of about five 
feet between people was assed as the best 
way to contain the virus. Public transport 
and long-distance trains were cancelled. 
Airlines were shut down; markets 

were closed. The rest is history. Almost 
immediately as the first countermeasures 
were initiated, it was felt that the public 
health infrastructure in the country might 
not be able to cope with the challenge at 
hand. Insufficiency of personal protection 
gear for health workers, ventilators, masks, 
shortage of hospital beds in rural areas, 
well-equipped hospitals etc., were staring 
at the front line corona warriors. The 
central and state governments did the best 
they could and prevented the virus from 
becoming an epidemic to their credit. 
The needs of millions of underprivileged 
for food and money were met, ensuring 
that in the tide of a potential calamity, 
they were not washed away. India has so 

Some Lessons From The Covid Crisis
T.T. Thomas
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far done much better than many 
financially and technologically 
advanced western countries.

But the corona also gives us 
many lessons 

The sight of long columns 
of migrant labourers with 
families and children on the 
roads, penniless and foodless 
wanting to walk hundreds or 
even thousands of miles to reach 
home, was a dire sight. They were 
always there, but this was a rare 
occasion when they had come to 
the front as humans with flesh 
and blood needing help. The 
Finance Minister had earlier 
in the budget speech strongly 
asserted that the government 
would respect wealth creators. 
This was probably in the context 
of complaints by the corporate 
sector of tax terrorism and other 
grievances. But who are the 
wealth creators? Are these people 
at the bottom of the pyramid, not 
wealth creators? Without them, 
infrastructure, the new prime 
mover of the economy cannot be 
built, crops will not be harvested, 
the food supply chain will not be 
maintained, or cities and homes 
cannot be kept clean. It is to be 
appreciated that the bottom, 
by the very structure of the 
pyramid, supports the Pyramid. 

An inverted pyramid cannot stand on its own. The 
accepted narrative in the post-liberalisation era is 
that industrialists, innovators and generally those 
who provide capital are the wealth creators. The 
rest somehow live off them as employees, service 
providers etc. A lesson to be learned from the 
Corona crisis is that the large segment of people at 
the bottom is not just a political entity to be kept 
silent by doles but also a vital productive force 
supported with structured social security and other 
benefits. Disruption or disquiet in this segment will 
destabilise the economic and social equilibrium 
with a far greater consequence if it happens again. 
True to its assertions, the government should 
respect all wealth creators, not those at the top of 
the pyramid alone.

The inadequacy of the public health system was 
in focus for a long time. Fund allocation under 
different schemes was increasing. But as a system, 
It is to be improved to handle health emergencies of 
the future, as experts tell us that pandemics of other 
nature cannot be ruled out. One may wonder where 
the money would come from to meet diverse and 
competing demands. Finding money is a matter of 
prioritising and effectively using it without leakages. 
The FRBM Act was passed in 2003 with a target of 
budgetary deficit at 3% of GDP by 31-03-20, on 
fears at that time of rising deficit and inflation. But 
it is not a dogma to be adhered to at all times. If 
more flexibility on this front is shown, funds can 
be found, many economists argue. It is hoped that 
RBI and Finance ministry will come on the same 
page in the context of the stable inflation scenario 
projected in the latest RBI report. 

Unity in diversity and Federalism are concepts 
well embedded in the democratic scheme of things 
of India. The COVID attack has again proved the 
country’s institutional strength in facing a crisis of 
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the first magnitude, threatening 
the lives of the population, despite 
misgivings about the weakening 
of the bonds that held together 
with the country. The lesson to 
be learnt is to leave behind the 
apprehensions and forge ahead, 
believing in the validity of the 
innate wisdom of the architects 

of the constitution and founders of the nation. 
Symbolisms employed by the Prime Minister to 
forge unity are to be lauded in this context.

Tailpiece: Management Guru, Coimbatore 
Krishna Rao Prahalad [CK. Prahlad], who coined 
the term ‘bottom of the pyramid’ while developing 
the concept in the eighties, had done extensive 
research at Dharavi, the epicentre of the corona 
explosion in Mumbai.
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IN LIMBO: 
Reflecting Upon A Pandemic
Liangamang Robert

The importance of health and proper health care facilities was felt during the crisis of 
this pandemic. My home town Tamenglong is one of the remotest districts in the state 
of Manipur. Health care facilities are poor, and referrals to hospitals in Imphal city were 
the norm even in simple cases. So, I decided to stay back in Dimapur, Nagaland, where 
the hospital and health facilities are nearer, though not the best. The lack of health care 
facilities in the Tamenglong district is compensated by the effort and vigilance of the 
District administration led by the Deputy Commissioner to systematically acquire 
schools, government buildings and complex as quarantine centres for the mandatory 
14 days to contain those returnees from other states. 

The gaps between the health service requirement and delivery used to be explained 
away, citing various reasons. The experience of COVID 19 has provided the people 
with an objective view of the gaps in the health service requirement and delivery. It has 
also made the government see the shortfalls in the health sector and the real impact of 
artificial shortfall created in the past due to their inefficiency and malpractices. 

The pace at which the disease caught us, the incomplete information, and the 
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inefficiency of the government 
machinery created a fear 
psychosis, leading to local 
vigilantism, primarily to control 
the movement of people. There 
were many instances, especially 
in the first few days of the national 
lockdown, where the local 
volunteers enforced their own 
rules. I faced a situation where a 
shop is located about 20 feet from 
the colony gate but technically 
falls into the jurisdiction of the 
next colony. I was told that I 
would not be allowed to come 
back if I go to the shop, literally 
about ten paces away from the 
gate where the volunteers were 
positioned. There are other 
similar cases where self made 
norms and regulations were 
imposed, even leading to abuse 
and physical attack. All these 
could have been avoided had the 
government and the concerned 
authorities properly sensitize 
people. Perhaps, volunteers 
will not be even required at all. 
In India, people tend to abuse 
power and responsibility, no 
matter how small the power or 
the responsibility. It was seen 
among the volunteers during 
the crisis. The inefficiency of the 

government mechanism is exposed in the context 
of Nagaland, so much so that people themselves 
have to pull up their socks and get involved in the 
effort. But dealing with a bio-crisis like COVID 19 
requires technical abilities, knowledge, skills and 
equipment. The common people and the volunteers 
are not equipped with any of those.  

Guided community involvement is required. 
In the initial days of the lockdown, the colonies 
randomly appointed volunteers to restrict 
movement, which is a quick fix solution. If only 
someone had thought of those who will be returning 
home from different parts of the country, a proper 
logistical arrangement could have been made to 
quarantine them. Or perhaps the country spends 
too many resources and finances on enforcing the 
lockdown without giving a thought to testing and 
isolating the infected?

Now that many North East Indian youths are 
employed in tourism, sales and marketing, BPOs 
have left their job and come back. The government 
and the community are concerned about 
quarantining and providing them accommodation. 
But nobody seems to give a thought about the fact 
that many of their jobs can be automated away and 
made redundant. The whole effort and resource are 
being spent on quarantine as of now. But each state 
government also needs to start developing how to 
gainfully employ these youth who have lost their 
jobs and cannot go back to the cities. We will see 
a rise in unemployment and youth discontentment 
etc, which are conditions favourable for elements 
like insurgency to manipulate and recruit.

Published Date : 10 June 2020
Research Scholar at Department of Science and Humanities, 
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When A Challenge Became 
An Opportunity
Dr. Parvathy Sunaina

April-May is usually a busy time at CSES when apart from our regular research activities, 
we also welcome students and researchers from various Colleges and Universities as 
participants of our Summer Internship Programme. During the internship, they are 
given hands-on experience on doing research, sometimes by being a part of an in-house 
study or an independent study done by them as individuals or groups. However, this 
year despite having received applications from numerous students, we were sceptical 
about conducting the programme in the wake of the COVID 19 pandemic and with 
the national lockdown announced on the 24th of March. It was also learnt that many 
colleges cancelled the requirement of undergoing internship as part of the course for 
the time being. The CSES team held in-house discussions on what could be done under 
the given circumstances. It was felt that while the situation presents a grave challenge, 
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it also gives us many learning 
experiences of how to manage a 
pandemic, lessons that need to 
be studied and documented. It 
has been seen that the success 
attained by Kerala in controlling 
the spread during the initial 
phases, as well as the welfare 
measures are undertaken to 
ensure the health and security 
of people during the lockdown, 
have been widely acclaimed, 
even in the international arena. 
It was felt that how Kerala 
implemented this action plan 
at the local level and the role 
of different key players across 
the spectrum should be studied 
and documented. And thus, the 
2020 summer internship of CSES 
was designed across the theme 
of COVID 19 and the State’s 
response to it. The current batch 
of interns came from various 
Universities across India and 
were residents of various areas of 
the state such as Palakkad, Idukki, 
Ernakulam and Malappuram. 
The interns were assigned to 
research on such issues as the 
local level implementation of the 
various strategies undertaken 
to control the pandemic in 
their Panchayat area; the role 
played by stakeholders such as 
Kudumbashree, ASHA workers, 
the impact of the lockdown on 
small scale spice cultivators, 
women participation in activities, 

etc. 
The next challenge was how to gather the 

information and data required for the study. 
Conducting a full-fledged survey was out of the 
question. It was decided that the studies would be 
qualitative, and the required qualitative data would 
be collected by conducting in-depth telephonic 
interviews with the key informants. However, no 
rigour was spared for the same as the interview 
schedules were prepared with the utmost diligence, 
the key informants were decided upon depending 
on the topics being researched. They were then 
contacted multiple times over the phone by the 
interns, and the required data collected iteratively. 
Secondary data was also incorporated into the study 
wherever relevant. In some of the domains being 
studied, an excellent data repository was available 
at the state level, such as concerning the activities 
undertaken by Kudumbashree units. 

Platforms such as Zoom were used for powerpoint 
aided presentation of the research proposal by the 
interns at the start of the programme and the final 
presentation of the research findings. The CSES 
team also undertook an orientation programme 
for the interns on the nuances of qualitative 
research and the conduct of interviews. Thanks to 
technology, the interns could be in regular touch 
with their mentors whenever support and feedback 
on their output were required. 

The internship programme, which kickstarted at 
the beginning of April, culminated with the final 
presentation held across the 2nd and 3rd of June. 
The findings of the internship projects threw light 
on why the strategies that were implemented were 
successful, the shortfalls that were experienced 
in some areas, the role played by the community 
level workers, the issues faced by them as well as 
the general population, the local level differences 
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in implementation, etc. Along with this batch of 
interns researching on topics related to COVID 
19, we also hosted a few students from other states 
who interned and undertook GIS-based research 
studies, such as developing a Model GIS Platform 
for waste management for local governments. Thus, 
the programme showcased how various research 
topics could be identified and studied in depth, 
using various methodologies and technological 
support systems. The programme can be deemed 
a success not only in terms of the experience that 
the interns attained during the process but also in 
terms of the learnings received from the research 
output of such studies.

And this is where CSES is elated on having 
successfully conducted the online internship 
programme. This pandemic and the resultant 
socio-economic circumstances have thrown up 
many challenges across domains, and many of 
the challenges are being addressed in novel ways. 
In our settings, research is often not given much 
importance, and it takes a back seat, especially 
during such crises, mainly due to funding issues. 
However, it also needs to be pointed out that across 
the world, a large volume of academic research is 
being undertaken on various facets of this pandemic; 
what are the socio-economic determinants of 
this pandemic, who are the population who are 

most vulnerable, what are the 
impacts that are being faced 
by different sectors, how are 
different section such as the 
elderly and the disabled facing 
the challenges raised by the 
pandemic? These are only some 
of the questions. Researchers 
must undertake in-depth studies 
to understand issues, especially 
of the marginalised, and design 
solutions to these problems. The 
COVID related database being 
regularly updated at the state 
level has also been appreciated by 
many. Such available data needs 
to be studied in detail and with 
rigour to understand finer aspects 
of the issue. The administrative 
machinery must also be more 
forthcoming to researchers who 
want to conduct such studies by 
making data more transparent 
and user friendly. A lot more 
can be done when such avenues 
are explored and challenges 
addressed.
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Covid 19 Lockdown, 
Agrarian Distress
Dr. Vijoo Krishnan

The world is facing an extraordinary health situation that has had a cascading 
effect on the economy, politics, and social life. COVID-19 Pandemic has brought 
India also to the brink of probably the biggest challenge in recent times. Millions of 
toiling masses-the peasantry, agricultural workers, migrant workers and oppressed 
sections are threatened not just by the virus alone but by loss of livelihoods, loss 
of incomes, unemployment, poverty and hunger. Millions of footloose workers 
are forced to flee their workplaces to their villages in an exodus that has not 
been seen since the partition. Even at this juncture, sections of the ruling class 
have been rejoicing, claiming that the crisis has provided the best opportunity 
to pursue neoliberal reforms more aggressively. “Now or never”, “we will never 
get this opportunity again, seize it”, clamoured the Niti Ayog CEO Amitabh 
Kant calling for labour market reforms, freezing a vast number of acts, giving 
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unbridled flexibility to industries 
as well as market reforms and 
corporatisation of agriculture. 
The different tranches of the 
package announced by the 
country’s Finance Minister 
only follow this Neoliberal 
exhortation.

Peasant Agriculture Put Under 
Lockdown

The threat of the COVID-19 
pandemic was known for about 
three months in advance before 
the lockdown. Warnings had 
been sent out by the World 
Health Organisation, the Food 
and Agriculture Organisation 
and other agencies. However, 
this time was not used by the 
government of this country for 
any preparation or planning to 
deal with the imminent crises.

The harvest season for 
many rabi crops, including 
wheat, paddy in some areas, 
chilli, cowpea/chana, mustard, 
different pulses, cotton, maize, 
and many vegetables and fruits, 
fell within the first phase of 
the lockdown. The unplanned 
lockdown hampered harvesting 
and marketing operations and 
pushed the peasantry, which 
already was facing a crisis, into 
further acute distress. Work 
From Home (WFH) is impossible 
for farmers, agricultural workers, 

rural artisans, and workers. Lockdown for them in 
the strict sense would be snatching away of their 
livelihood, their year-long toil and investment, lead 
to loss of standing crops, loss of incomes and would 
push a large number of people into starvation. 
Entire investment both as toil and capital will go 
down the drain if the standing crops could not be 
saved. The peasantry demanded that there should 
be a relaxation in lockdown with the government 
pitching in for harvesters, provision of personal 
protection equipment etc. The Kerala government 
announced that paddy harvesting would be 
considered an essential service, and they will assist 
in the harvest. It also allowed the use of labourers 
for irrigating certain crops that otherwise would 
be rendered unproductive. However, the Central 
Government took considerable time to come up 
with such relaxation, which did not translate on the 
field.

A harvesting and marketing crisis was created 
due to shortage of labour for harvesting operations, 
for managing harvesters, for loading and unloading 
of produce, absence of transportation facilities, 
restrictions on vehicles, high-handed manner of 
implementation of the lockdown, disruption in the 
procurement of foodgrains, collection of harvest by 
traders, restricted access to Mandis or Markets. The 
lockdown came when the farmers were expecting a 
bumper wheat harvest, and the harvest of other rabi 
crops was also expected to be good. Wheat acreage 
increased, touching about 33 million hectares 
compared to 29.6 million hectares last year, which 
is about 11 per cent higher. It has now been brought 
out with conclusive evidence by an important study 
by Prof.Vikas Rawal and Ankur Verma that the 
COVID-19 lockdown has resulted in a complete 
breakdown of the agricultural marketing system. 
This comprehensive study, based on data from 
1331 Mandis from across the country, shows that 
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the market arrivals of key agricultural commodities 
during the first 21 days of the COVID-19 lockdown 
were substantially short of the arrivals during the 
same period in the previous year. In the case of 
wheat, the total arrivals in the Mandis across the 
country were just about 6 per cent of arrivals in 
the same period last year. The situation was equally 
dire for chana and mustard, both harvested in this 
season.

In comparison with the same period last year, 
arrivals during the lockdown were only 41 per 
cent for potato and 30 per cent for onion. Their 
study of all the three phases of lockdown covering 
2247 Mandis/Markets from 32 States and Union 
Territories found that the total arrival of wheat in 
the market was 38 per cent less or 53 lakh tonnes 
lesser than arrivals in the same period last year. 
Reports from Uttar Pradesh suggest that since 
15th April 2020, the state Government opened 
5,831 purchasing centres to procure 55 lakh tonnes 
of wheat. However, in 22 days, on average, one 
purchasing centre has purchased wheat only from 
33 farmers, implying less than two farmers per day. 
This points to the bitter truth that standing crops 
are not yet harvested fully, and even what has been 

harvested has not reached the 
Mandis/Market.

The marketing of perishables 
like milk, fish, vegetables, 
fruits and flowers have all been 
adversely affected. Cattle feed 
and poultry feed is not reaching 
farmers. Poultry farmers have 
suffered huge losses. Milk prices 
have fallen Rs.10-15 per litre. 
Tomatoes are fetching, not 
even Rs.2/Kg., grape growers 
are estimated to have suffered 
losses of over 1000 crores in 
Maharashtra alone. Wheat prices 
in Madhya Pradesh saw a fall 
in prices to Rs.1600/Quintal. 
Chicken prices had fallen to 
Rs.25/Kg from around Rs.90/
Kg. Mustard and chana used to 
fetch Rs.4800 per quintal are 
fetching only Rs.1000 per quintal 
in Rajasthan.

Shortage of seeds and inputs 
for next season and unavailability 



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

76

of labour has almost brought to a 
standstill the sowing of pre-kharif 
rice, maize, rajma and other 
short duration crops. Farmers 
are forced to abandon their entire 
crop of cauliflower, cabbage, 
musk melon, flowers and grapes 
in many regions. Sericulture 
farmers are not finding buyers for 
silk cocoons. The crisis-ridden 
jute industry, workers and jute 
farmers, small tea-growers, and 
plantation workers are all in acute 
distress. The absence of workers 
for harvesting sugarcane, milling 
of pulses, rice and such activities 
also hamper these operations. In 
the tribal areas, in addition to the 
threat of malnutrition, starvation 
and lack of health facilities, there 
is the problem of being unable 
to collect or market minor forest 
produce like honey, mahua, tendu 
leaves etc. An already deprived 
marginalised section has been 
further deprived of their meagre 
earnings. Unseasonal rains, 
the menace of stray cattle and 
wild animals also has destroyed 
standing crops. An inevitable 
consequence after the easing of 
lockdown will be the distress sale 
of whatever could be saved of 
the standing crops. Agricultural 
workers were deprived of work 
in harvesting operations as well 
as under the MGNREGA.

The Government seemed 
oblivious to the existence of the 

millions of workers who contribute to building 
infrastructure, performing agricultural activities, 
providing services, keeping urban spaces clean, and 
performing numerous other tasks. Many of them 
are working as security guards, rickshaw-wallahs, 
auto and taxi drivers sell vegetables, fruits and other 
wares on handcarts as street vendors and so on. A 
good number of them come from agrarian families 
or are peasants and agricultural workers who come 
to cities to earn in the lean period. They come far 
away from their homes searching for livelihood and 
are forced to live deprived of basic necessities. The 
abandonment of this large section and the absence 
of any plan for them led to an unprecedented 
situation wherein they had to flee on foot like 
refugees in their own land. Many were stranded 
in different States and left to fend for themselves 
without a job or food. The killing of 16 workers on 
the railway tracks in Aurangabad, Maharashtra, 
and 26 workers in road accident at Auraiya in Uttar 
Pradesh adds to the more than 800 others who have 
died due to starvation, walking long distances and 
distress suicides due to the punitive lockdown.

Thus, in times of an economic recession and a 
persistent agrarian crisis, the prolonged lockdown 
has undoubtedly increased the hardship of the 
peasantry, the agricultural workers and the toiling 
masses. Poverty, unemployment, malnutrition and 
hunger are widespread. Ironically while we have 
more than three times the required buffer stocks 
at present with 50 million tonnes of rice and 27.5 
million tonnes of wheat, we witness a situation of 
hunger amidst plenty.

The Way Forward
Incentives to corporates cannot protect the 

vulnerable sections; the fundamental issues of 
the masses need to be addressed. States are at 
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the forefront of the fight against the COVID 19 
Pandemic. A Financial Package to States to deal 
with the extraordinary situation must be announced 
immediately. Crop and income losses due to the 
lockdown must be compensated. Loss of incomes 
of the peasantry and toiling masses have to be 
addressed by income support of at least Rs.7,500 per 
month to all non-tax paying, poor people in India. 
The peasantry, including the landless, small, middle 
peasantry, tenant farmers and agricultural workers, 
must be immediately given debt relief and a full 
loan waiver. Crops including perishable crops and 
livestock products such as milk, eggs and meat must 
be assured of remunerative prices as per C2+50% 
formula, and procurement must be ensured. Free 
seeds, affordable inputs and interest free loans 
for the next season must be provided. The PM-
KISAN amount must be increased to Rs.18,000/- 
per year, bringing all tenant farmers and Adivasi 
farmers under its purview. The unemployment 
wages clause under MGNREGA should be used 
to give all agricultural workers Rs.300/- per day 
or the Minimum wage in the State, whichever is 
higher. Following the Kerala example, other than 

food grains, all essentials like 
cooking oil, sugar, pulses, tea, 
salt, spices etc., have to be given 
to all. In addition, emphasis 
should be given to infrastructure 
development in terms of cold 
storage and promotion of 
processing, value addition and 
marketing through cooperatives 
with public investment. 
Protection of traditional agro-
based industry and addressing 
the safety of workers involved 
in procurement and market 
operations by ensuring access 
to adequate safety equipment 
and gear need to be emphasised. 
Universal health, education, 
public distribution and social 
security with State spending must 
be put firmly on the national 
agenda.
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A Student’s Life 
During the Pandemic 
Anant Sekhar

While it is true that the present pandemic is one 
of the worst this world has experienced, for me 
it has been hard to look at it more than another 
fun vacation, minus the outdoor parts. Although 
initially, the fear of the virus was present, after a 
while, as I stayed at home and went about my day, 
as usual, fear seemed to fade away and give way 
to the joy of lazy life. Of course, the media reports 
instilled a sense of caution within me but only up 
to that point. I believe it is important to draw a 
clear line between caution and fear. One should be 
cautious and take necessary precautions to prevent 
the spread of the virus but also take care not to fall 
prey to fear of the virus. Another interesting fact is 
how my perception of time has changed, the days 
seem to be smaller, and you start to forget what day 
of the week it is. 
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During the first two weeks, it 
was pure joy, but as the reality 
of the situation slowly set in, I 
realised the need to spend at least 
some of my time productively. 
Once I acknowledged the need to 
spend some time productively, I 
took up the art of cooking with 
the help of the ever-faithful 
assistant YouTube. After a few 
wonderful desserts and just as 
many disastrous fails, I had my fill 
of cooking. Another interesting 
activity that I discovered during 
the lockdown is digital MUN; 
it involves each member of the 
program representing a country 
in a model of the United Nations. 
The program was fun but at 
the same time exhausting. The 
program focuses on improving 
its members’ speaking and 
researching skills in a fun and 

entertaining manner. After 2 MUNs, I took up 
writing under my parents “kind” encouragement. 
I took up writing as a hobby and decided to write 
about anything that came to mind if I was in the 
mood. 

The biggest change to a student’s life due to the 
pandemic has quite obviously been the advent of 
online classes. Even after attending some 10, 20 
classes, they don’t feel real. The first one and a half 
months after the exams were supposed to be pure 
bliss, but the pandemic had to come around and 
ruin all that. You couldn’t go out with your friends, 
have your favourite food, basically nothing that 
involved going out. I was shocked when I found 
out we wouldn’t be able to step outside our homes 
anymore because, like most of my peers, my general 
knowledge was and still is quite terrible, so to me, 
the pandemic was something in far-away China. 

Setting aside the efficiency of online classes, 
I must say they have been a lot of fun, at least 
initially. In my case, the learning curve to adapt 
to online classes hasn’t been too steep since I have 
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some experience with using online resources 
for my studies. Studies have never really been 
enjoyable, but e-learning has been much more 
enjoyable compared to the usual method. Not 
being able to interact with your friends and acting 
like “hoodlums” the moment the teacher leaves the 
class is certainly quite regrettable, though. 

The pressure on the student to answer questions 
is also, fortunately, much lesser since there is a 
truckload of excuse that one can come up with, like 
an unstable network or the voice not being clear. 
I think that my acting talent has received a huge 
improvement through the online classes. 

Online classes have helped to shine some light 
on the drastic difference in the resources available 
to students of different backgrounds. The case of 
the 15-year-old Archana is just one example of this, 
and there are certainly thousands more like her who 
are unable to attend online classes. Expecting the 

government to handle the matter 
alone is but a fantasy. Society 
needs to work together with the 
government to identify such 
students who are suffering and 
provide them with the needed 
support. Students like Archana 
who have a strong desire to learn 
are the future of our country, and 
it is our responsibility to ensure 
they receive the required care. 

So to conclude, the pandemic 
has been an opportunity to enjoy 
myself, live the lazy life and 
partake in the innumerable joys 
of life hidden in the mystical 
ravines of this wonderful world. 
I know it’s late for introductions, 
but I am a twelfth standard 
student living in Ernakulam.

Published Date : 2 July 2020
XII standard student in Kendriya Vidyalaya, Kochi



Life in 
Myanmar 
During COVID-19 
Khin Sway Aoo

During the COVID-19 pandemic, 
availability, accessibility, 
and affordability of correct 
information and proper health 
care facilities are crucial. In 
Rakhine, very remote and one of 
the poorest states in Myanmar, 
where I was born and brought up, 
this continue to be a challenge. I 
have witnessed how the existing 
health care system in Rakhine 
fails to protect the people due 
to the shortage of health care 
facilities and low quality of 
doctors. If someone wants even 
to get tested for COVID-19, they 
need to go to either Sittwe or 
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Yangon, cities with better health 
infrastructure in Myanmar. 

When COVID-19 spread 
started, I was about to go back 
from the city I work, Yangon, 
to Rakhine, for spending my 
Thingyan Holidays (in Myanmar, 
Thingyan holidays, are called 
New Year holidays, as per the 
Myanmar calendar, which 
generally falls in the second week 
of April). However, my parents 
asked me not to come back for 
two main reasons: the ongoing 
fight between the military and 
the Rakhine ethnic armed 
group- Arakan Army (AA), and 
due to the COVID-19 outbreak. 
They want to make sure that 
my siblings and I are safe even 
if we are far away. I called them 
every day to check if they are 

alright because my father has to get medicines 
administered due to his health problems. We were 
concerned and scared of infectious disease and the 
fighting. In the towns of northern Rakhine, where 
the fights between the army and AA were severe, 
the government shut down the internet since 
June 2019. This also means people are not able to 
receive any information about the COVID-19. 
Nonetheless, I was updating my parents about the 
COVID-19 situation in Myanmar. But my parents 
were more concerned about the dangers posed by 
the armed groups rather than getting infected by a 
mysterious new infection. 

In Myanmar, the first COVID-19 case was 
reported in March, creating panic among people 
across different socioeconomic backgrounds. The 
government introduced urgent rules and laws to 
protect the citizen from the COVID-19, including 
imposing partial lockdown in different parts of the 
country. Yangon, the city I presently live in, is the 
commercial and the most populated in my country. 
So we have to be careful than other parts of the 
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country and practice social distancing. While in 
my hometown, people continue to live without any 
information about COVID-19, a situation because 
of the fighting. While people in cities are competing 
to buy food to store during the lockdown, back 
in Rakhine, the focus is on saving their lives and 
livelihood from the fighting. When people in cities 
complain about social distancing, in Rakhine, life 
continues in crowded camps for displaced people. 

In this dire situation, the insufficiency of the 
doctors and nurses in my country is one of the biggest 
problems. Now, the government have allowed inter-
city communications and transportation with some 
restrictions, people are coming back to their home 
from different parts of the country, and the workers 
from foreign countries are also returning. There 

are measures undertaken by the 
local authorities to quarantine 
them. The government should 
also consider lifting the internet 
shutdown to facilitate access 
to information during this 
pandemic and find feasible 
solutions to rehabilitate people 
in Rakhine. And possibly, the 
government should find ways to 
employ the returnees because the 
pandemic will bring the highest 
economic failure around the 
world, and the returnees could 
play a pivotal role to revive the 
economy of Myanmar. 

Published Date : 22 July 2020
The author holds a master’s degree in Policy Economics 
from Williams College, USA and currently works as 
Assistant Director in the public sector promoting 
investment in Myanmar
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The Foot Soldiers of Kerala’s COVID-19 
Battle: Story of ASHA Workers
Akhil Salim

I was enjoying my college life in Loyola 
in the midst of the hustle and bustle. 
I went home on March 22nd following 
the precautionary measures against the 
COVID-19 pandemic. During my college 
days, I wish to jump from the hectic works 
of CIAs, components, ppts, etc. Now it has 
happened. I was ecstatic! But due to the 
spread of the coronavirus pandemic, the 
internships that I received were cancelled 
one by one. At that time, I heard about 

the CSES internship programme from 
one of my friends. So, I decided to do an 
internship there and applied. Since 20th 
April, I have been a part of the Centre 
for Socio-economic and Environmental 
Studies (CSES) Kochi. 

I joined the internship programme 
with great curiosity and excitement. Since 
I was doing an internship for the first 
time, I had no idea how things would turn 
out. I came up with a rough idea of how 
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things should go from the project 
proposal presentation on 1st 
and 2nd May. I did a study titled 
“Performance of ASHA Workers 
during the Time of COVID-19: 
A Case Study of Rajakkad Gram 
Panchayat”. 

One of the core strategies 
suggested under the National 
Rural Health Mission (NRHM) 
was the creation of Accredited 
Social Health Activists (ASHA) 
to strengthen the decentralized 
village and village level health 
planning and management. 
ASHA workers play an important 
role in creating awareness 
among the rural people about 
the COVID-19 pandemic. 
Nowadays, ASHA workers are 
becoming popular among the 
rural population by visiting 
their homes and collecting vital 
statistics and giving necessary 
advice to prevent COVID-19. 
They are working with dedication 
and courage, putting their lives 
at risk on the frontlines of the 
battle against the COVID-19 
pandemic. In my internship 
research I examined the overall 
performance of ASHA workers 
during COVID-19 pandemic. 

The duties of ASHAs in the 
fight against COVID-19 includes 
door to door surveys, educating 
the rural population about 
COVID-19, and monitoring 

people for symptoms of the virus. But the risk is 
far greater than anything they have faced before. In 
this situation, in addition to their daily tasks, they 
were supposed to trace the contacts of COVID-19 
patients. ASHAs have been instructed to screen 
all households to identify any persons showing 
symptoms of the coronavirus infection. If an 
individual shows the symptoms of coronavirus, 
they must immediately report to the Community 
Health Centre (CHC) Rajakkad. A medical team 
from the CHC is then supposed to arrive, test 
the suspected patient and take further necessary 
actions. ASHAs are also required to show the 
visiting team to the suspect’s house. They have a 
lot of work to do in between these tasks. A weekly 
immunization program should be done at the CHC 
Rajakkad. Besides, they are responsible for taking 
care of pregnant women, newborn babies, and 
elderly peoples.

Through this study, I was able to delve into the 
various difficulties confronted by ASHA workers. 
Lack of transportation affected the day to day 
activities of ASHAs. In some areas, the ASHAs 
position has remained vacant, and no additional 
recruitments have taken place. Some ASHAs look 
after a population of even 1500-2000 population 
(where the norm is ASHA/1000 population). The 
population in the Rajakkad panchayat is spread 
over large areas and intercepted by hills. In such 
places, ASHAs will have to walk long distances to 
reach the home of the beneficiaries. Due to these 
natural barriers, the ASHAs even failed to visit 
certain areas and certain sections of the population. 
ASHA never got any travel incentives. In 2016 the 
Government of Kerala had substantially hiked their 
performance-based honorarium from Rs 1,000 to 
Rs 5,000. The chief minister also announced an 
extra incentive of Rs 1,000 to all ASHAs, hailing 
them for their exemplary work on COVID-19. But 
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they do not receive an honorarium at the right time. 
Most of the time, they spend money from their own 
pockets to full fill their responsibilities.

Also, I took the opinion of the rural population 
about the services by ASHA workers and the benefits 
they get from the services. The majority of the rural 
population were aware of ASHAs and opined that 
ASHA provided information regarding COVID-19. 
Besides, they were very satisfied with the services 
rendered by ASHAs. At the end of the study, I’m able 
to put forward some recommendations towards 

improving the performance of 
ASHA workers.

The internship opportunity 
I had with the CSES Kochi was 
a great chance for learning and 
professional development. I 
have been able to use the last 
two months in a highly effective 
way. Therefore, I consider myself 
lucky as I got an opportunity to 
be a part of CSES.

Published Date : 27 July 2020
Postgraduate student in the Department of Economics, 
Loyola College, Chennai
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The Broken Wheel:  
Exploring the Impact of COVID-19  
on Traditional Pottery in Malabar
Aravindh Panikkaveettil 

The Kumbhāran are a community of potters, concentrated largely in 
Palakkad, Malappuram, and Thrissur districts, with smaller populations in 
Kozhikode and Wayanad. They are a group of migrant potters originally 
from modern-day Andhra Pradesh who came to Kerala roughly 300 years 
ago. Due to the financial unsustainability of pottery in modern times, a 
large number of people have today dropped out of the traditional activity, 
and the industry has been facing a state of decline for almost three 
decades. Other factors include technological backwardness, scarcity of raw 
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materials, and exploitation by 
intermediaries. The majority of 
the surviving pottery production 
units in Malabar are traditional 
small-scale units, producing only 
traditional cooking vessels. These 
traditional units also produce 
items like flower pots and jugs 
in smaller numbers. Larger 
production units have gradually 
diverged into the manufacture 
of other utility items, terracotta 
murals and well-rings.

The coronavirus pandemic 
has left the traditional pottery 
industry reeling in its wake. The 
already flailing sector has been 
left in shambles in terms of both 
production and sales. Although 
the Government of Kerala did 
bring in some relaxation in the 
norms to allow the potters to 
collect clay, the Kumbhāran ran 
into problems since they could not 
arrange transport mechanisms 
to bring the raw material from 
the site to their workshops. Clay 
is not readily available in many 
places, and the potters typically 
rely on supplies from far away 
locations to carry out their 
traditional work. The potters also 
have issues regarding clay mining 
licenses. In places face opposition 
from law enforcement officials 
and government departments, 
including the geology 
department, when it comes to 
taking clay from paddy fields.

The potters also have a large stock of finished 
articles that they have been unable to sell due to 
the pandemic. The harvest festival of Vishu served 
as an important market for earthenware, especially 
in the Malabar region. In anticipation of increased 
sales, the Kumbhāran has produced significant 
quantities of vessels. However, the lockdown 
announced towards the end of March resulted in 
sales plummeting as dealers could not procure 
the products from the potters. Across Malabar, 
the Kumbhāran depend on intermediaries to get 
the items out into the market, with direct sales 
channels being utilized only by a few large-scale 
production units. This problem was observed in 
all the districts where the Kumbhāran produces 
earthenware but was more pronounced in Palakkad 
district, which has the highest number of pottery 
production units. Speaking with the potters in 
Alathur and Thirumittacode during the lockdown 
revealed that the crisis dejected them, and many 
were contemplating shifting permanently from 
pottery to other jobs once the lockdown was lifted. 
The potters had invested a significant amount into 
producing their wares, and there is a major fear that 
they will not be able to recuperate most of their 
production cost. Profits in the traditional terracotta 
industry are wafer-thin. Often, the Kumbhāran 
rely on large quantities of sales at reduced prices to 
generate any momentum in the market in the face 
of fierce competition from their counterparts in 
Tamil Nadu and cheaper plastic or metalware.

The countrywide COVID-19 lockdown also 
closed the doors on the Kumbhāran, who relied 
on other occupations for their livelihood. The 
community members are almost fully engaged in 
activities in the informal sector, with those who 
do not practice pottery generally finding work as 
unskilled manual labourers or self-employed as 
autorickshaw drivers. Even those who worked 
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as employees in small private sector jobs found 
themselves deprived of an income, like a vast 
majority of informal labour across India. These 
individuals hope that once the lockdown is lifted, 
they will find some employment, but their outlook 
is also bleak about the traditional industry. 
Interactions with potters during this lockdown 
period revealed a palpable fear that the traditional 
industry is on its death knell with little means to 
revive it unless institutional support is extended to 
them.

For the Kumbhāran, who were on the verge of 
abandoning their craft, the coronavirus has proven 
to be the proverbial straw that broke the camel’s 
back. Many Kumbhāran, who persisted with pottery 
due to emotional attachment, reverence to their 
traditional belief systems, etc., expressed a feeling 
that they cannot carry forth the tradition in such 
loss-making fashion. There is a growing sentiment 
that the future generation will almost certainly not 
practice pottery, thus pulling the curtains on a craft 
that withstood the test of time.

It is possible to revive pottery 
in Kerala, as has been done in 
numerous other Indian states 
and neighbouring countries like 
Sri Lanka and Bangladesh, where 
state intervention was crucial 
in stemming the rot and saving 
artisan livelihoods. Extending 
subsidies for raw materials, 
providing training and modern 
technology, and improving their 
marketing channels has proven 
to reap great dividends for the 
traditional potter communities 
in other states of India. With the 
active support of the Government 
of Kerala and other bodies such 
as NGOs, it is entirely possible to 
revive this craft in Kerala, thus 
saving from an untimely demise, 
a tradition whose economic and 
social potential begs to be tapped.

Published Date :14 August 2020
Doctoral Fellow, Department of Applied Economics 
Cochin University of Science and Technology, Kerala 
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The Covid-19 Experience 
In The South Of Brazil
Dr. Kathryn Lum

When I first heard about a strange and virulent new virus that had emerged in China, I 
was so busy adapting to living in a new country and culture, looking for accommodation 
and dealing with bureaucratic hurdles that I hardly paid attention to. I had assumed at 
the time that, as with previous viruses like H1N1, it would not spread internationally. 
However, I was soon proved wrong. One day I came into my office, only to be informed 
that the university was closing the following day and to collect my personal belongings. 
Sadly, I never got to teach in person and meet my students personally before lockdown 
occurred.

The first lockdown in my city of 
Porto Alegre turned it into a ghost town, 
especially in the first few weeks. Streets, 
parks and squares, once so lively and full 
of life, emptied, and streets with shuttered 
shops became sad shells of their previous 
selves. It was only once they closed down 
that I realised just how much I valued 
the daily small interactions with the staff 
of the neighbourhood cafes and fruit 
store on my street. Porto Alegre already 
had a severe homelessness and poverty 
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problem, which was aggravated 
with lockdown, leading to even 
more people sleeping on the 
streets, suddenly deprived of 
the “bicos” or informal jobs that 
are the only source of income 
for slightly over 40% of the 
Brazilian population, and even 
more so for women and black 
and brown Brazilians. Hundreds 
of thousands lost their jobs 
without the benefit of generous 
government furlough schemes 
as in the U.K. The far-right 
government of Bolsonaro did 
adopt an emergency financial 
assistance programme aimed 
particularly at informal workers, 
small business owners and the 
unemployed, but its initial value 
of 600BRL (8, 621Rs) was halved 
after just a few months, and the 
programme, which has prevented 
millions from becoming destitute 
is now coming to an end. 
While many native Brazilians 
were plunged even further into 
precarity and poverty, migrants 
and refugees to Brazil from 
neighbouring Venezuela and 
further afield, such as Haiti, were 
similarly struggling, but without 
formal legal status, were not 
always eligible for emergency 
government support. I started 
volunteering at a local Roman 
Catholic church, known as the 
CIBAI centre, whose special 
mission is to serve the needs of 

the local migrant and refugee population. Twice 
a week, we distributed food baskets to swelling 
numbers of migrants for whom feeding themselves 
and their families was now a daily challenge. What 
is euphemistically termed “food insecurity” in the 
West was on full display, and sadly, while we are 
now racing to develop vaccines for COVID-19, we 
also need to employ similar vigour and dedication 
in vaccinating against hunger so that every human 
being is assured of good-quality, nutritious food 
without having to rely on charity.

As in many other countries, along with the 
COVID pandemic, two other silent pandemics 
stalked Brazilians: loneliness and domestic violence. 
With almost all socialising banned and places of 
worship closed, people living alone were plunged 
into severe social isolation, without regard for their 
mental or spiritual health. Those living with abusive 
partners/spouses or other family members in many 
cases experienced an intensification of violence and 
abuse. Still, they were cut off from sources of support 
and found it more difficult to find the privacy to 
denounce their abusers to the police. In Porto Alegre 
and the state of Rio Grande do Sul (of which Porto 
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Alegre is the capital), a new anti-domestic violence 
campaign was launched that enables women to ask 
for help in code in participating pharmacies (which 
were one of the few commercial establishments to 
remain open during lockdown), by asking for a 
purple mask. Trained staff then advise the police. A 
new Whatsapp number was also launched so that 
women can silently reach out for help via a simple 
text message.

As in other countries, the COVID pandemic 
exposed Brazil´s multiple and deep structural 
inequalities; while the wealthy of Porto Alegre 
could escape to second homes by the beach or in 
the tranquil countryside, the poor and precariat 
were struggling to survive. Many lost their jobs or 
had their salaries cut and could no longer afford to 
pay their gas and electricity bills. While the well-
off have been able to afford the luxury of the home 
delivery of groceries and restaurant food, rampant 
inflation of food staples in Brazil, such as rice, milk 
and beans, without any government intervention 
whatsoever to cap prices, has further deepened 
the misery of millions of working and unemployed 
Brazilians. The stay-at-home mantra assumed that 
people had a dignified home in the first place and 
viewed ´home´ as a safe place, a refuge. For the 
Brazilians living in favelas (slums), home is often a 
cramped place without a window or running water, 
where it is impossible to self-isolate or socially 
distance. For many women and LGBT youth, home 
is akin to a prison. In the case of LGBT youth, many 
of whom were forced to return to hostile family 
homes, they returned to environments that are 

psychologically very unsafe and 
damaging to their mental health/
emotional well-being.

The ongoing experience of the 
COVID pandemic in Brazil has 
made me grateful for the privileges 
that I have and also made me 
value so much more many things 
that I used to take for granted, 
both large and small, whether it 
be the ability to socialise freely, 
teach in the classroom, being 
able to leave the house without a 
mask, hug others, or experience 
full freedom of movement. While 
the pandemic has unleashed a 
great deal of solidarity in Brazil, 
as well as the formation of new 
digital communities, digital 
innovation cannot replace face-
to-face contact, nor can donations 
substitute robust government 
policies and investment to ensure 
that every human being has access 
to sufficient food, clean water, a 
humane/safe home, and regular 
income. The silent pandemics 
that have long disproportionally 
affected marginalised groups 
in Brazilian society must now 
urgently be addressed with the 
same political and economic 
importance given to the COVID 
pandemic.

Published Date :17 December 2020
Serves as Professor in the Faculty of Education at the 
Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) in Porto 
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ക�ൊറ�ൊണക്ൊലം 
നൽകുന്ന പൊഠങ്ങൾ
അബൂബക്ർ സിദ്ിഖ്

അനമരിക്കയിൽ കൊനറാണ വ്ാപനം തുടങ്ങുന്തു മുതൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്ാ
ണ് ന�ാലി കെയ്യുന്ത്. കുടംബം നാട്ടിലായത് കൊണ്് താമസസ്ഥലത്് ഒറ്റ
യ്ക്കുമാണ്. മൂന്നു മുറിെളുള്ള ഒരു വീടാണ് െഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി നലാെം. 
വീടിനു മുന്ിലുള്ള തപാൽ കപട്ടിയിൽ െത്് വന്ിട്ടുനണ്ാകയന്് പരിന�ാധി
ക്കാൻ നപാവുന്ത് ഒഴിച്ാൽ മുഴുവൻ സമയം അടച്ിട്ട വാതിലിനെത്ാണ്. 
ഏൊ്തയുകട 28 ദിവസങ്ങൾ. കഫബ്രുവരി മാസം നാട്ടിൽ നിന്നു തിരിച്ചു 
വന്ന്ാൾ കൊണ്ടുവന് പുസ്തെങ്ങളും നലാക്ക്്ഡൗണിനു മുമ്് ഇവികടയുള്ള 
ഖലബ്രറിയിൽ നിന്നുകമടത് പുസ്തെങ്ങളുമാണ് ആകെയുള്ള കൂട്ട്. ൊനലകൂട്ടി 
വാങ്ങിച്ചുകവച് അരിയും പച്ക്കറിെളും ഇതുവകര ഉണ്ായിരുന്നു. െഴിഞ്ഞ 
ആഴ്ച് ഓൺഖലനായി കുറച്ചു അവ�് സാധനങ്ങൾ ‘ഇൻസ്റാൊർട്ട് ’ എന് 
കവബ് ഖസറ്റ് വഴി വാങ്ങി. ആളുെൾ പുറത്ിറങ്ങാകത ഓൺഖലൻ സംവി
ധാനങ്ങകള ആശ്രയിക്കുന്തിനാൽ ഓർ്ർ കെയ്ത സാധനങ്ങൾ വീട്ടികലത്തു
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ന്തിനും നാല് ദിവസകമടത്തു.
അനമരിക്കയിൽ ആനരാ�്നമ

ഖല കപാതുകവ കെലവ് കൂടിയതാ
ണ്. ആനരാ�് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള
വർനക്ക പലന്ാഴും െിെിത്ാ 
കെലവുെൾ താങ്ങാൻ പറ്റുെയുള്ളൂ. 
ന�ാലി നഷ്ടക്ട്ടവർക്കും കുറഞ്ഞ 
വരുമാനക്കാർക്കും െിെിത്ാസം
വിധാനങ്ങൾ അപ്ാപ്മാണ്. മുത
ലാളിത് രാ�്ത്ികറെ എല്ാ 
ദഡൗർബല്ങ്ങളും ഉള്ളതു കൊണ്് 
സാധാരണക്കാരുകട �ീവിതകത് 
മുച്ചൂടം ബാധിക്കുന്താണ് ഇന്ാഴ
കത് സാഹെര്ങ്ങൾ. നൊവി്് 
െിെിത്യും അതു മൂലം ഉണ്ായ 
കതാഴിൽ/സാമ്ത്ിെ നഷ്ടങ്ങളും 
ഒരു പരിധി വകര പരിഹരിക്കാനാ
ണ് പ്സി്റെ് ട്ംപ്, �നങ്ങൾക്ക് 
‘സാമ്ത്ിെ ഉനത്�െ പാനക്ക�് ’ 
പ്ഖ്ാപിച്ത്. 

സാമ്ത്ിെ സഹായം നനരിട്ട് 
ബാങ്് അക്കഡൗണ്ടുെളിനലക്ക് എത്ി 
ക്കുകമന്ാണ് പ്ഖ്ാപനം. തീവ്രവ
ലതുപക്ഷ ആ�യങ്ങളുകട പ്നയാ
ക്ാവായ പ്സി്റെ് ഇന്ാൾ 
ഖെനകക്കതികര ഒളിയുദ്ം നട
ത്തുെയാണ്. നലാൊനരാ�് സംഘ 
ടന ഖെനകയ അമിതമായി പിന്തു
ണക്കുന്നു എന്് ആനരാപിച്ചും, 
നൊവി്്-19 കന ‘ഖെനാ ഖവ
റകസ’ന്് പരാമർ�ിച്് വം�ീയവി
നദവേഷം �നി്ിക്കുന് �ല്പനങ്ങൾ 
നടത്ിയും സവേ്ം െഴിവുനെടെ
കള മറച്ചുകവക്കുെയാണ് ട്ംപ്. പഡൗ
രന്ാരുകട �ീവകനക്കാൾ അനദേഹ
ത്ിന് പ്ധാനം രാ�്ത്ികറെ 
സാമ്ത്ിെ നഷ്ടങ്ങളാണ.് വ്ാപനം 

രൂക്ഷമായ ൊലിനഫാർണിയ, നയൂനയാർക്ക് സംസ്ഥാ
നങ്ങളിൽ സാമ്ത്ിെ നഷ്ടനമാർത്് ഒരു നിയന്ത്ര
ണവും കൊണ്ടുവരാഞ്ഞതായിരുന്നു അവിടങ്ങളിൽ 
പ്ശ്ം രൂക്ഷമാക്കിയത്. പിന്ീട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
കൊണ്ടുവന്ന്ാനഴക്കും മരണം അയ്ായിരം െടന്ി
രുന്നു. ഇന്ിന്ാൾ ഇ്്യും ഖെനയുമടക്കം മറ്റു രാ
�്ങ്ങനളാട് സഹായമഭ്ർത്ിനക്കണ് സ്ഥിതിയിനലക്ക് 
ൊര്ങ്ങൾ എത്ി.

ഐടി രം�ത്് Work from Home (വീട്ടിലിരുന്നു 
ന�ാലി കെയ്യുെ) സാധാരണ സംവിധാനമാകണങ്ി
ലും കപാതുകവ െമ്നിെൾ അത് നപ്ാത്ാഹി്ിക്കാ
റില്. വിവര സുരക്ഷിതതവേം, ഉത്പാദനക്ഷമതയികല 
കുറവ്, ഫലപ്ദമായ വിനിമയത്ികല അഭാവം തുട
ങ്ങിയ ൊരണങ്ങളാണ് അതിനു നിരത്ാറുള്ളത്. 
എന്ാൽ ഈ നൊവി്് ൊലത്് നലാെകത്ല്ായി
ടത്തും ഐടിയും മറ്റ് സാധ്മായ ന�ാലിെളും വീട്ടിലി
രുന്ാണ് കെയ്യുന്ത്. ബാംഗ്ലൂർ അടക്കമുള്ള ഇ്്യി
കല ഐടി ഹബ്ബുെൾ സവേ്മായി ലാ്് നടാ്് 
ഇല്ാത്വർക്ക് ഓഫീസുെളികല ക്സ്നടാ്് െമ്യൂ
ട്ടർ വീടെളിനലക്ക് കൊണ്ടുനപാൊൻ വകര അനുമതി 
നൽെിയിരിക്കുന്നു. െഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷനത്ാളമാ
യി പ്മുഖ ഐടി നസവനദാതാക്കളായ െമ്നിെകള
ല്ാം Agile Methodology ആണ് നട്ാക്കികക്കാണ്ി
രിക്കുന്ത്. Agile Methodologyയുകട അടിസ്ഥാന 
പ്നത്െതെൾ ഒനര സ്ഥലത്ിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്വൃ
ത്ിയും (Co-located Team Work) മാറ്റകത് കപകട്ട
ന്നുൾകക്കാള്ളാനുള്ള മാനസിൊവസ്ഥ രൂപക്ടത്ലു 
മാണ്. Co-located team രൂപക്ടത്ാൻ ബുദ്ിമുട്ടുെളു 
കണ്ങ്ിലും കപകട്ടന്നുള്ള മാറ്റകത് എങ്ങകന അഭിമു
ഖീെരിക്കുന്നു എന്റിയാൻ ഈ ൊലഘട്ടം നകല്ാരു 
അവസരമാണ് നൽെിയിരിക്കുന്ത്.

കൊനറാണ ൊലം പ്ധാനമായും വ്ക്ിപരമാ
യും, �ീവിക്കുന് രാഷ്ട്രവുമായും, ഐടി നമഖലയുമായും 
ബന്ധക്ട്ട െില പാഠങ്ങളാണ് എനിക്ക് നൽെിയത്. 
സാഹെര്ങ്ങനളാട് കപകട്ടന്് കപാരുത്ക്ടാൻ 
എല്ാ മനുഷ്രും നിർബന്ധിക്കക്ട്ടിരിക്കുന്നു എന്
താണ് വ്ക്ി എന് നിലയിലുള്ള വലിയ പാഠം. പ്
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തിസന്ധിെളിൽ പതറാകത കവല്ലുവിളിെകള അവസ
രമായി ൊണാനും സമയകത് ക്ിയാത്മെമായി ഉപ 
നയാ�ിക്കാവുന് സാധ്തെൾ െകണ്ത്ാനും ഇക്കാലം 
പഠി്ിച്ചു. രണ്ാമതായി മുതലാളിത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 
ആനരാ�്നമഖലകയ രാ�്കത് എല്ാ മനുഷ്ർക്കും 
പ്ാപ്മാനക്കണ്തികറെ ആവ�്െത വീണ്ടും വീണ്ടും 
കതളിയിക്കക്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹെര്ത്ിലാണ് 
കപെയിൻ സവേൊര് ആശുപത്ിെകള നദ�സാൽക്കരി
ച്ത് എന്നു കൂടി ഓർമിക്കണം. വൻെിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ 
മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങകളക്കൂടി പരി�ണിനക്കണ്തും പരപെരസ
ഹെരണം വർധി്ിനക്കണ്തും ആവ�്മാകണന്് ഈ 
മഹാവ്ാധി നലാെരാഷ്ട്രങ്ങകള പഠി്ിക്കുന്നു. ഐടി 
രം�ത്തും മറ്റ് വ്വസായനമഖലെളിലും പുതിയ 
വാണി�് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപക്ടത്ണകമന്താണ് 

അടത് പാഠം. ഖസബർ കസെയൂ
രിറ്റി വർധി്ിച്് വീട്ടിലിരുന്നു 
തകന് ന�ാലി കെയ്ാവുന് സാനങ്
തിെവിദ്െൾ രൂപക്ടനത്ണ്ി 
യിരിക്കുന്നു. വൻെിട വ്വസായങ്ങ
ളിൽ പരമാവധി കെറുെിട- കുടിൽ 
വ്വസായങ്ങകള ഉപനയാ�ക്ട
ത്ാനുള്ള സാദ്്തെൾ പരിന�ാ
ധിനക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. സർനവാപരി 
എല്ാ രം�ത്തും പുതിയ ആനലാെന
െൾ നടത്ാനുള്ള ഒരു അവസരമാ
യി ഈ കൊനറാണൊലകത് 
ൊണുന്നു. 

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 9 ഏപ്രിൽ 2020 
അറമരിക്യിൽ ഇന്ത്യൊനൊറപൊെീസക് എന്ന സ്ലത്തക് ഐ.െി. റമഖല
യിൽ പ്രവർത്തിക്കു�യൊണക് മലപ്പു�ം ഒറ്ത്ത� സ്റദശിയൊയ റലഖ�ൻ
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മഹൊമൊരിയം 
റ�ന്ദ്ര-സംസ്ൊന 
ധന�ൊര്യ ബന്ധവം
കൃഷ്ണകുമൊർ ക�.ക�

നലാെകത്യാകെ ഗ്രസിച് നൊവി്്-
19 മഹാമാരി ഇ്്യിലും പടരുെയാ
ണ്. ഇ്്യിൽ ആദ്മായി കൊനറാണ 
ഖവറസ് ബാധ റിന്ാർട്ട് കെയ്തത് 
2020 �നുവരി 30 നാണ്. വളകര 
െഴിഞ്ഞ് മാർച്് 22 നാണ് നെന്ദ്രസർ
ക്കാർ ഒരു മുന്റിയിക്ന് നിലയിൽ 14 
മണിക്കൂർ നീളുന് �നത െർഫയൂവും 
പിന്ീട് മാർച്് 24ന് ഇരുപത്ികയാന്് 
ദിവസം നീളുന് അഖിനല്്ാ നലാ
ക്ക്്ഡൗണും പ്ഖ്ാപിച്ത്. നെരളം 
ഇതികനാകക്ക മുൻപു തകന് കൊനറാണ
ബാധ പടരാതിരിക്കുന്തിനുള്ള പല 
മാർഗ്ഗങ്ങളും സവേീെരിച്ചു െഴിഞ്ഞിരുന്നു. 
ആദ് സമയത്് ഇ്്യിൽ ഏറ്റവുമധി
െം കൊനറാണ ബാധിതകര െകണ്

ത്ിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു നെരളം. 
ഇന്ാൾ കൊനറാണ ബാധിതരുകട 
എണ്ത്ിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനനത്ക്ക് 
താഴ്ന്നു. അടകത്ങ്ങും രാ�്ം അഭിമുഖീെ
രിച്ിട്ടില്ാത് തരത്ിലുള്ള ദുര്മായാ
ണ് നൊവി്് – 19 മഹാമാരി മാറി
കക്കാണ്ിരിക്കുന്ത്. സാധാരണ സംഭ 
വിക്കുന് ദുര്ങ്ങളായ കവള്ളക്ാക്കം, 
വരൾച്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂെമ്ം ഇവകയ 
അനപക്ഷിച്് രാ�്കമാട്ടാകെയാണ് 
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ഈ മഹാമാരി ബാധിച്ത്. അതു
കൊണ്ടു തകന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് തനികയ കെയ്ാവുന് ദുര്നി
വാരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ക് പരിധി 
യുണ്്. അനത സമയം ഈ മഹാമാ
രികയ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്തിനുള്ള 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കായി നനരിട്ടുള്ള 
കെലവുെൾ ഭൂരിഭാ�ം കെനയ്ണ്ി
വരുന്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. 
ഇ്്ൻ കഫ്റൽ സംവിധാന
ത്ിൽ കമാത്ം കെലവികറെ 60 
�തമാനനത്ാളം സംസ്ഥാനങ്ങളു
കട ബാധ്തയാണ്. GSTസംവിധാ
നം വന്നതാകട വരുമാനത്ികറെ 
വലിയ പങ്ം നെന്ദ്രത്ിനുമാണ്. 
ഇന്ാഴകത് അവസ്ഥയിൽ സം
സ്ഥാനങ്ങളുകട തനതു വരുമാനം 
ഏകറക്കുകറ ഇല്ാതായി എന്നുത
കന് പറയാം. കപനട്ാൾ, ്ീസൽ 
വില്പനയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന് 
VAT മാത്മാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് ഇന്ാൾ കുറകച്ങ്ിലും ലഭിക്കു
ന് വരുമാനം. അകല്ങ്ിൽ തകന് 
ധനപ്തിസന്ധി നനരിടന് നെരളം 
നപാകലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ 
ഈ അവസരത്ിൽ ഈ മഹാമാ
രികയ നനരിടവാനുള്ള പണം 
എവികട നിന്് െകണ്ത്തും എന്നു
ള്ളത് ഉത്രം െകണ്നത്ണ് ഗുരു
തരമായ പ്ശ്മാണ്. ഇത്രുണ
ത്ിലാണ് നെന്ദ്ര സർക്കാരികറെ 
സഹായം അത്ാവ�്മായി വരു
ന്ത്. നെന്ദ്രസർക്കാർ 1.7 ലക്ഷം 
നൊടി രൂപയുകട ഒരു സാമ്ത്ിെ 
പാനക്ക�ാണ് ആദ്ം (മാർച്് 26-
ന് ) പ്ഖ്ാപിച്ത്. ദഡൗർഭാ�്െര
കമന്നു പറയകട്ട ഈ പാനക്ക�ിൽ 

സംസ്ഥാനങ്ങകള സഹായിക്കുന് ഒരു ഘടെം നപാലു
മില്ായിരുന്നു.

പിന്ീട്, പതിനഞാം ധനൊര്െമ്ീഷൻ ദുര് 
നിവാരണത്ിനായി 2020-21 വർഷനത്ക്കു മാറ്റി 
വച് തുെയിൽ നിന്നും 11,092 നൊടി രൂപ നസ്ററ്റ് ്ി
സാസ്റർ കറനപൊൺസ് മിറ്റിന�ഷൻ ഫണ്് (SDRMF) 
കറെ ഭാ�മായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് റിലീസ് കെയ്തു. 
ഈ തുെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വീതം 
കവച്ത് നൊവി്് – 19 വ്ാപനവുമായി ഒരു ബന്ധവു
മില്ാത് രീതിയിലാണ്. പെരം പതിനഞാം ധനൊ
ര്െമ്ീഷൻ അതികറെ 2020-21 വർഷനത്ക്ക് നവ
ണ്ിയുണ്ാക്കിയ റിന്ാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന് 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്ൊരമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള 
വിഹിതം തീരുമാനിച്ത്. അതുകൊണ്ടുതകന് ഇത് 
റിലീസ് കെയ്ത സമയത്് ഏറ്റവുമധിെം നൊവി്് 
ബാധിച് രണ്ാമകത് സംസ്ഥനമായിരുന് നെരള
ത്ിന് ലഭിച്ത് കവറും 157 നൊടി രൂപയാണ്, 
റിലീസ് കെയ്ത കമാത്ം തുെയുകട 1.4% മാത്ം. 
സാധാരണ പ്തീക്ഷിക്കാത് തരത്ിലുള്ള ദുര്
മായ നൊവി്് - 19 വ്ാപനകത്, മറ്റു ദുര്ങ്ങൾക്ക് 
സമാനമായി പരി�ണിച്് തുെം വീതം കവച്തുകൊ
ണ്ാണ് നെരളത്ിനുള്ള വിഹിതം ഇത് കുറഞ്ഞ് 
നപായത്. 

2011-12 മുതൽ 2017-18 വകര SDRMFൽ നിന്നും 
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കെലവഴിച് തുെയ്കാണ് സം
സ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം തീരുമാനിക്കുന്തിനു
ള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പതിനഞാം ധനൊര് െമ്ീ
ഷൻ 70% കവയിനറ്റജം നൽെിയിരിക്കുന്ത്. നെരളം 
അഭിമുഖീെരിച് രണ്ടു മഹാ പ്ളയ ദുര്ങ്ങളും സംഭ
വിച്ത് ഈ ൊലയളവിനു ന�ഷമായിരുന്നു. ദുര്ങ്ങ
ളുകട ൊര്ത്ിൽ മുൻൊല െരിത്ത്ിന് ഇത് വലിയ 
പരി�ണന നൽകുന്ത് ഒരിക്കലും ന്ായീെരിക്കത്
ക്കതല്. സമാനതെളില്ാത് ദുര്ങ്ങളാണ് പലന്ാ
ഴും ഉണ്ാകുന്ത്, നൊവി്് – 19 തകന് ഉദാഹരണം.

അല്ാകത തകന് നെന്ദ്ര നികുതിയുകട വിഹിതം നി
ശ്ചയിക്കുന്തിൽ െരിത്ത്ിലാദ്മായി 2011-കല 
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�നസംഖ് എടത്തുൊരണം നെരളത്ിനു നഷ്ടമാ
യത് ഭീമമായ തുെയാണ്, 2.5% വിഹിതമായിരുന്നു 
14-ആം ധനൊര് െമ്ീഷൻ നിശ്ചയിച്കതങ്ിൽ 
പതിനഞാം ധനൊര് െമ്ീഷകറെ തീരുമാനമനുസ
രിച്് അത് 1.94% ആയി കുറഞ്ഞു. പതിനഞാം ധന
ൊര് െമ്ീഷൻ ഇടക്കാല റിന്ാർട്ടുപ്ൊരം 
ൊണിച് വിനവെനം അ്ിമ റിന്ാർട്ടിൽ തിരുത്ി
യികല്ങ്ിൽ നെരളം നപാകലയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് ദീർഘൊലാടിസ്ഥാനത്ിൽ ഭീമമായ നഷ്ടം നന
രിനടണ്ിവരും എന്ത് യാഥാർഥ്മാണ്.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് െടകമടക്കാനുള്ള പരിധി 
GSDPയുകട 3% എന്നുള്ളത് വർധി്ിക്കണം എന്ത് 
സംസ്ഥാനങ്ങളുകട ൊലങ്ങളായുള്ള ആവ�്മാണ്. ദു
ര്ങ്ങളുകട ൊലത്തു നപാലും ഈ ആവ�്ം നെന്ദ്ര
സർക്കാർ പരി�ണിച്ിട്ടില്. രണ്് മഹാപ്ളയങ്ങളുകട 
ൊലത്തും നെരളം ഈ ആവ�്ം ഉന്യികച്ങ്ിലും 
അനുവദിക്കക്ട്ടില്. അതു മാത്മല്, ഇന്ാൾ സം
സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആദ്ഘട്ടമായി അനുവദിച് െട്ത്
ങ്ങളുകട നലലത്ിലൂകടയുള്ള വായ്പക്ക് വളകര കൂടിയ 
പലി�യാണ് ബാങ്െൾ ഈടാക്കുന്ത്, 8.9%. 
ഇതിൽന്ാലും ഇടകപടൽ നടത്തുവാൻ നെന്ദ്രസർ
ക്കാനരാ റിസർവ് ബാനങ്ാ തയ്ാറാവാത്ത് സംസ്ഥാ
നങ്ങനളാട് ൊണിക്കുന് െടത് അന്ായമാണ്. 
റിസർവ് ബാങ്് പലി�നിരക്ക് 4.4% ആയി കുറച്
ന്ാഴാണ് ഇതിന് മുമ്് കൊടത്ിരുന്തിനനക്കാൾ 
ഒരു �തമാനനത്ാളം അധിെ പലി� നൽകുവാൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്ത്.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാമാരി നനരിടവാൻ 
വലിയ നതാതിലുള്ള ധനസഹായം നെന്ദ്ര സർക്കാർ 

നൽനെണ്ിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എത്നത്ാളം 
സഹായം നൽെണം എന്ത് തീ
രുമാനിക്കാൻ സവേീെരിനക്കണ് മാ
നദണ്ഡങ്ങളിലും മറ്റു ദുര്ങ്ങകള 
അനപക്ഷിച്് വ്ത്ാസങ്ങൾ ഉണ്ാ 
നെണ്തുണ്്. ഈ മഹാമാരിയുകട 
ൊര്ത്ിൽ നെരളത്ികറെ ൊര്ം 
മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങകള അനപ
ക്ഷിച്് വളകര വ്ത്സ്തമാണ്. �ന
സംഖ്യുകട ഒരു നല് വിഭാ�ം നെ
രളത്ിനു പുറത്് ആയതിനാൽ 
വ്ാപനം നടക്കുവാനുള്ള സാധ്ത 
കൂടതലാണ്. അതു നപാകല തകന് 
അതിഥി കതാഴിലാളിെകള നലാ
ക്ക്്ഡൗൺ സമയത്് ആഹാരവും 
മരുന്നും താമസ സ്ഥലവും നൽെി 
സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്തയും 
സംസ്ഥാനത്ിന് ഉണ്്, അത് മാ
ത്ൊപരമായി കെയ്യുന്നുമുണ്്. 
ഇ്്യിൽ ഈ സമയത്് തുറന് 
റിലീഫ് െ്ാമ്പുെളിൽ പകുതിനയാ
ളം നെരളത്ിലാണ്, അവയിൽ 
തകന് ഭൂരിഭാ�വും അതിഥി കതാ
ഴിലാളിെൾക്കു നവണ്ി തുറന്വ
യാണ് എന്് ഓർക്കുെ. ഇത്രം 
ഘടെങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 
സഹായം നൽകുനമ്ാൾ െണക്കി
കലടക്കണം.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 13 ഏപ്രിൽ 2020
ക�ൊച്ചിയികല കസറെർ റ�ൊർ റസൊറഷ്യൊ-എക്റണൊമിക്ക് ആറെക് 
എൻവയൺകമറെൽ സ്റ്റഡീസിൽ (സി.എസക്.ഇ.എസക്.) സീനിയർ 
ക�റലൊ ആണക് റലഖ�ൻ
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‘മീനില്ാകത ഊണികനക്കുറിച്് െി്ി
ക്കാനന വയ്’ എന്നു െരുതിയിരുന് മല
യാളിെൾക്കിടയിനലക്ക് അപ്തീക്ഷിത
മായാണ് നൊവി്് 19ഉം അതികന 
തുടർന്് മത്്നമഖലയുൾക്ടന് സമസ്ത 
നമഖലെളിനലയും അടച്ചുപൂട്ടലും വകന്
ത്ിയത്. നെരളത്ികല �നസംഖ്യു
കട 3.08 �തമാനം മത്്നമഖലകയ 
ആശ്രയിച്് െഴിയുന്വരാണ്. സംസ്ഥാ
നത്് 1.8 ലക്ഷം സ�ീവ മത്് കതാഴി
ലാളിെളും 1.64 ലക്ഷം അനുബന്ധ കതാ
ഴിലാളിെളും ഉകണ്ന്ാണ് െണക്കാക്ക 
ക്ട്ടിട്ടുള്ളത്. നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലം 
എങ്ങകന മറിെടക്കുകമന്് െി്ിച്ിരു
ന് ഈ നമഖലയികല കതാഴിലാളിെൾ

ക്ക് കതല്ാ�വോസം പെർന് തീരുമാന
മായിരുന്നു ഏപ്ിൽ ആദ്വാരം സർക്കാർ 
പ്ഖ്ാപിച് നലാക്ക്്ഡൗൺ ഇളവുെൾ. 
ഇതുപ്ൊരം മത്്നമഖല അവ�് സർ
വീസിൽ ഉൾക്ടത്ി. കൊനറാണ 
നപാസിറ്റീവ് നെസുെൾ അധിെമായി 
റിന്ാർട്ട് കെയ്ക്ട്ട ൊസറന�ാ്് 
ഒഴികെയുള്ള �ില്െളിൽ മത്് ബന്ധനം 
നടത്തുവാനും, നലലം ഒഴിവാക്കികക്കാ
ണ്് സർക്കാർ നിബന്ധനെൾക്കനുസൃത
മായി മത്് വിപണനം നടത്തുവാനുമു
ള്ള അനുവാദവും സർക്കാർ നൽകുെയു 
ണ്ായി. മത്്വില നിയന്ത്രിക്കുന്തിന് 
�ില്ാ െളക്ടർ അധ്ക്ഷനായുള്ള ‘ഹാർബർ 
മാനന�്കമറെ് കസാഖസറ്റിെകള’ ചുമത
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ലക്ടത്തുെയും, അനതാകടാ്ം കെറു 
െിട വില്പനക്കാർ ഉൾക്കടയുള്ള
വർക്ക് ഫിഷറീസ് ്ി്ാർട്ട്കമറെി
കറെ സഹെരണനത്ാകട മത്്ം 
ഓൺഖലനായും, മത്്കഫ്് 
വഴിയും നിശ്ചിത നപായന്റുെളിൽ 
എത്ിക്കുന്തിനുള്ള സംവിധാനം 
ഒരുക്കുെയും കെയ്തു. ഇകതാകക്കയു
ണ്ായിട്ടും ‘നാട്ടികല നെട്ടന്ാർ’ മീൻ 
അനനവേഷിച്് ഇരുെക് വാഹനങ്ങ
ളിലും മറ്റും െറങ്ങി നടന്് ക്മസ
മാധാനപാലെരുകട പണി കൂട്ടി. 
ഇതിനിടയിലും പ്ധാനക്ട്ട തനദേ� 
മാർക്കറ്റുെളിലും മറ്റും പഴെിയ 
മത്്മടക്കം കപാന്നും വിലക്കു 
വിൽക്കുവാൻ ന�ഖരിച്് കവച്തും 
അധികൃതർ െണ്ടുകെട്ടി. ഇതിനു 
പുറകമ ഇളവുെൾ ലംഘിച്് അയൽ 
സംസ്ഥാനമായ തമിഴ് നാട് മുതൽ 
ബം�ാളിൽ നിന്നുവകര ഇവിട
കത് തീൻ നമ�കയ സജ്ീെരി
ക്കാൻ മായം െലർത്ിയും അല്ാ
കതയും മത്്ം എത്ിത്തുടങ്ങി. 
എന്ാൽ സർക്കാരികറെ ശ്രദ് 
ഇത്രക്കാകര െണ്ടുകെട്ടുന്തിലും 
തുടരുന്നുണ്്. 

എ്ായാലും നലാക്ക്്ഡൗൺ 
ഇളവുെകളത്തുടർന്് നമ്മുകട ഉൾ
നാടൻ, െടനലാര മത്് നമഖല 
വീണ്ടും ഉഷാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
പരമ്രാ�ത നബാട്ടുെൾ െളത്ി
നലക്കിറങ്ങി. ഉൾനാടൻ നമഖലയി
ലും കെമ്ീനും ഞണ്ടും ഉൾക്കട
യുള്ള വിഭവങ്ങൾ െരകയ്കത്ിച്് 
അതിനവ�ം വിറ്റഴിക്കുന് ൊഴ്ചെ
ളും െണ്ടുവരുന്നുണ്്. െഴിഞ്ഞ ദിവ
സങ്ങളായി എകറെ വീടിനു നെർന്നു

ള്ള പഞായത്് നറാ്ിൽ നമാനട്ടാർ ഖബക്ക് 
റാലികയന്നു നതാന്നുന് വിധമാണ് തുടകരത്തുടകര 
ഇരുെക്വാഹനങ്ങൾ ഒന്ിനു പുറകെ ഒന്ായി 
െടന്നു നപാകുന്ത്. ഒരു സഞി നിറകയ മീനുമായി 
ൊൽനടയായ് വീടിനുമുന്ിലൂകട നപായ അയൽ പക്ക
കത് നെട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് ഫിഷ് ലാറെിം�് കസറെ
റിൽ വഞിയടത്ിട്ടുകണ്ന്നും, ഈ വാഹനങ്ങകളാ
കക്ക അനങ്ങാനട്ടക്കാകണന്നും. നഫാണിലൂകടയും, 
വാട്സാ്ിലൂകടയും മത്്കതാഴിലാളിെൾ വിവരം 
തനദേ� വാസിെൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയക്കു
ന്നു. അങ്ങകന ആ വിവര ശംഖല മൂന്് നാല് െിനലാ
മീറ്റർ ദൂരം വകരയുള്ളവർക്ക് വകര മത്്ം കൃത് സമയ
ത്് നപൊട്ടിൽ വന്് വാങ്ങാവുന് രീതിയിൽ ക്മീെരി 
ക്കക്ട്ടിരിക്കുന്നു. എ്ായാലും ഇതുവഴി ഇടനിലക്കാ
രുകട ചൂഷണം ഒരു പരിധി വകര ഒഴിവാക്കാൻ െഴി
ഞ്ഞനതാകടാ്ം മത്്ം പിടിക്കുന്വർക്ക് തങ്ങളുകട 
ഉല്പന്ം പ്തീക്ഷിക്കുന് വിലക്ക് വിറ്റഴിക്കാനും സാ
ധിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിലും വൻ െിടക്കാരടങ്ങിയ മകറ്റാരു 
വിഭാ�ം തീര പ്നദ�ങ്ങളിൽ നിന്് കെറിയ വിലയ്ക് 
വാങ്ങി സവേൊര് വാഹനങ്ങളിൽ വളകര ഉയർന് വി
ലയ്ക് വീടെളിലും മാർക്കറ്റുെളിലും വിതരണം നടത്തു
ന്നുമുണ്്. 

എന്ാൽ മത്്വിപണനം അവ�്സർവീസായി 
പ്ഖ്ാപിച്തികറെ ഗുണകമാന്നും ലഭിക്കാകത െഴിയു
ന് ഒരു കൂട്ടരുണ്്. ൊലങ്ങളായി മത്്നമഖലയികല 
പരമ്രാ�ത നഹാംക്ലിവറി ശംഖല. ഓൺ ഖല
നിനറെയും, വാട്സാ്ിനറെയും പ്ാനയാ�ിെ വ�ങ്ങകള
ക്കുറിച്റിയാകത, െഴിഞ്ഞ മൂന്ാഴ്ചക്കാലമായി ഇനത 
നമഖലയിൽ തങ്ങളുകട കതാഴിൽ കെയ്ാൻ െഴിയാകത, 
സർക്കാർ പ്ഖ്ാപിച് ഇളവുെളുകട ഫലം ലഭിക്കാ
കത ഇവർ ൊത്ിരിക്കുെയാണ്. മറ്റാരുമല് തലച്ചുമടാ
യി വീടെളിൽ െയറിയിറങ്ങി മീൻ വിൽക്കുന് 
നമ്മുകട നെച്ിമാർ (നെട്ടൻ മാരുമുണ്് ). മത്്ം ഉൾനാ
ടൻ - െടനലാര നമഖലയിൽ നിന്് നനരിനട്ടാ മാർക്കറ്റു
െളിൽ നിനന്ാ ന�ഖരിച്് കപാതു �താ�തകത് 
ആശ്രയിച്് ന�ര പ്നദ�ങ്ങളിലും മറ്റും വീടവീടാ്
രം െയറിയിറങ്ങി വില്പന നടത്തുന്വരാണ് ഇക്കൂട്ട
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രിൽ അധിെവും. കുടംബത്ികല ഖദനംദിന െിലവു
െൾക്കും, കുട്ടിെളുകട വിദ്ാഭ്ാസം, വിവാഹം തുടങ്ങി 
യ ആവ�്ങ്ങൾക്കും ഖെത്ാങ്ങാകുവാനാണ് മിക്ക
വാറും സ്തീെൾ ഈ കതാഴിൽ കെയ്യുന്ത്. മത്്ം ന�
ഖരിക്കുന്തിനായും, വിറ്റഴിക്കുന്തിനുമായുള്ള യാത്
െൾക്ക് ഇക്കൂട്ടർ പ്ധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ത് 
ബസ്സുെകളയാണ്. അതിരാവികല വീട്ടിൽ നിന്് പുറ
ക്ട്ട് മത്്ം തീരപ്നദ�ത്് നിനന്ാ തനദേ� മാർക്ക
റ്റുെളിൽ നിനന്ാ വാങ്ങി ന�ര പ്നദ�ങ്ങളിൽ 
വീടെൾ െയറിയിറങ്ങി വില്പന നടത്ി െിനലാ മീറ്ററു
െൾ യാത് കെയ്ത് ഖവെിട്ടാണ് അവരവരുകട വീടെ
ളിൽ തിരികച്ത്തുന്ത്. മകറ്റല്ാ അവ�് സർവീസുെ
ളിലും നഹാം ക്ലിവറി ഉൾക്കടയുള്ള സംവിധാനം 

നൊവി്ികനതികരയുള്ള പ്തി
നരാധ പ്വർത്നത്ികറെ ഭാ�മായി 
കൊണ്ടുവന്ന്ാൾ ൊലങ്ങളായി 
മത്്ം നഹാം ക്ലിവറി നടത്ി
ന്ാരുന് നമ്മുകട നെച്ിമാരും, നെട്ട
ന്ാരും നലാക്ക് ്ഡൗൺ മൂലം തങ്ങ
ളുകട െച്വടം എന്നന്ക്കുമായി 
നഷ്ടക്ടനമാ എന് ആ�ങ്യിലാ
ണ്. അവകര എങ്ങകന �ാരീരിൊ
െല നിബന്ധനെൾക്കനുസൃതമായി 
സർക്കാർ നിയന്ത്രിത മത്്വിതര
ണസംവിധാനങ്ങനളാട് കൂട്ടിനച്ർ 
ക്കാകമന്നുള്ളത് െി്ിക്കണ്തനല്?

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 17 ഏപ്രിൽ 2020
ക�ൊച്ചിയികല കസറെർ റ�ൊർ റസൊറഷ്യൊ - എക്റണൊമിക്ക് ആറെക് 
എൻവയൺകമറെൽ സ്റ്റഡീസിൽ (സി.എസക്.ഇ.എസക്.) ഗറവഷ�യൊ
ണക് റലഖി�
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ക�ൊറ�ൊണ �രുതലികല റപൊലീസ്
ബിബിൻ തമ്ി

"കപാരുതാം പടകപാരുതാം  
നവനലാെം െണിൊണാൻ... 

െരുതാം ഖെ െഴുൊം  
ഇത് അതി �ീവന സമരം..."

ഇത് ഏകതങ്ിലും വിപ്ലവ പാർട്ടിയു
കട പട്ാട്ടല്. നെരള നപാലീസ് 
കൊനറാണ ൊലത്് തയ്ാറാക്കി അവ
തരി്ിച് െരുതലികറെ വരിെളാണ്.

ക്മസമാധാന - പാലനത്ിൽ ഊന്ി 

യിരുന് നപാലീസ് നസനക്ക് മുന്ിൽ 
െരുതലികറെ ഒരു പുതിയ പാഠം ഈ 
അടച്ചുപൂട്ടൽ ൊലം തുറന്ിരിക്കുെയാണ്. 
ഒരു '�നെീയ നപാലീസികറെ' ഉത്രവാ
ദിത്ങ്ങൾ വളകര വലുതാകണന്് ഈ 
ൊലം നമ്കള ഓർമി്ിക്കുന്നു.

വീടെളിൽ നിന്് പുറത്തുനപാൊൻ 
സാധിക്കാത്വർക്ക് ഭക്ഷണവും, മരുന്നും 
എത്ിച്് നൽെിയും, മാസ് നിർമ്ാ
ണം ഏകറ്റടത്തും, �യിലുെളിൽ സാനി



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

104

ഖറ്റസർ തയ്ാറാക്കിയും, ഖവവി
ധ്മാർന് നബാധവൽക്കരണ പരി 
പാടിെൾ അവതരി്ിച്ചും തങ്ങളു
കട പുതിയ ഉത്രവാദിത്ങ്ങനളാട് 
നീതി പുലർത്ാൻ നപാലീസ് 
നസന ശ്രമിക്കുെയാണ്. അതിനിട
യിലാണ് വഴിയിൽ കൂട്ടംകൂടിയും, 
വ്ാ�സനന്�ങ്ങൾ പ്െരി്ിച്ചും, 
വ്ാ� വാറ്റും െഞാവ് കൃഷിയും 
നടത്ിയും െിലർ നപാലീസികറെ 
“ന�ാലിഭാരം കുറയാതിരിക്കാൻ” 
പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ത്. അത് പ്
തീക്ഷിനക്കണ്തുമാണ്. എന്ാൽ 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം നെരള �നതയും 
സർക്കാർ നിർനദേ�ങ്ങൾ അക്ഷരം 
പ്തി പാലിച്് �ീവിക്കുന്നു എന്ത് 
നപാലീസിന് ഏകറ ആ�വോസം 
നൽകുന്നുണ്ാകും.

എന്ാൽ ഇനത ൊലത്് 
തകന്യാണ് നിയമം ലംഘിച്് പു
റത്ിറങ്ങിയവകര യാകതാരു ദാ
ക്ഷിണ്വുമില്ാകത നപാലീസ് നസന 
യികല െിലർ തലങ്ങും വിലങ്ങും 
തല്ിനയാടിച്തും, നട നറാട്ടിൽ 
നിർത്ി ഏത്മിടീച്തും, “ആനരാ�് 
പ്വർത്െരാണ്, റവനയൂ ഉനദ്ാ�

സ്ഥരാണ,് സന്ദ് പ്വർത്െരാണ് ” എകന്ാ 
കക്ക െരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും ദയയില്ാകത നെസിൽ കുട
ക്കിയതും. പല െളവുെൾ പറഞ്ഞ് നിയമനത്യും, നി
യമപാലെനരയും, സർക്കാർ നിർനദേ�ങ്ങനളയും കവല്ലു
വിളിച്ചുകൊണ്് െിലർ ഉണ്ാക്കുന് ന�ാലി സമ്ർ 
ദേമാണ് ഇത്രം അവസ്ഥെളിനലക്ക് പലന്ാഴും 
നയിക്കുന്കതന്് നപാലീസികല സുഹൃത്തുക്കൾ പറ
യുന്നു. ഈ നിയമലംഘെർ ക്ിമിനലുെൾ അല് എന്
റിഞ്ഞുതകന്യാണ് കപാതുകവ കപരുമാറുന്ത് എന്നും, 
എന്ാൽ വർദ്ിച് ന�ാലിസമ്ർദേം െിലന്ാകഴങ്ി
ലും നിയന്ത്രണം വിടാൻ ഇടയാക്കുന്നു എന്നും അവർ 
കൂട്ടിനച്ർത്തു. നപാലീസ് നസനക്ക് പരി�ീലന സമയം 
മുതൽ ലഭിക്കുന് ഔപൊരിെവും അനഡൗപൊരിെവു
മായ ഓറിയനറെഷനുെളും ഇന്ാഴും നൂറു�തമാനവും 
ശുദ്ീെരിക്കക്ടാത് ചുരുക്കം നസനാ അം�ങ്ങളും 
ഇത്രം കപരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് ൊരണമാകുന്നു എന്നും 
നാം അനുമാനിനക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.

ഈ കൊനറാണ നപടിയികല അടച്ചുപൂട്ടൽ 
ൊലത്് നപാലീസ് നസനയികല െില സഡൗഹൃദങ്ങളു
മായി നടത്ിയ സംസാരങ്ങളാണ് ഈ കുറി്ിനാ 
ധാരം. െരുതൽ പ്വർത്നങ്ങളിൽ തങ്ങളും ഉയർന്് 
പ്വർത്ിക്കുന്നു എന് ആത്മവി�വോസത്ിലാണ് 
അവകരല്ാം. ഈ ൊലത്് ഖെകക്കാണ് പല നടപ
ടിെളും തുടർന്നുകൊണ്ടുനപാൊനായാൽ നസനയിൽ 
മിെച് മാറ്റങ്ങളുണ്ാക്കാൻ െഴിയുകമന്നും അവരിൽ 
പലരും അഭിപ്ായക്ടന്നു.

ഈ ദുരിതൊലത്് നപാലീസിന് പ്ളയൊലകത് 
ന്ാകല അധിെ ന�ാലി ഉള്ളതല് പ്ശ്ം. സുരക്ഷിത
മായി ന�ാലി കെയ്ാൻ പറ്റുന് സാഹെര്ം ഉണ്ാവുെ 
എന്താണ് പ്ധാനം. ൊരണം നപാലീസ് നസന 
ഈ മാരെ ഖവറസിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായിരി 
നക്കണ്ത് സമൂഹത്ികറെ ആവ�്മാണ്. ഈ ചൂട് 
കൂടിയ അ്രീക്ഷത്ിൽ മുഖാവരണവും, ഖെയുറെ
ളും ധരിച്് ന�ാലി കെയ്യുെ എന്ത് വളകര ദുഷ്ക്കരം 
പിടിച് ന�ാലിയാകണന്് നപാലീസിലുള്ളവർ തകന് 
പറയുന്നു. നിലവിൽ ലഭ്മായ മുഖാവരണങ്ങളുനടയും, 
ഖെയുറെളുനടയും ഗുണനിലവാരപ്ശ്നമാ, ഇത്രം 
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സഡൗെര്ങ്ങൾ ഉപനയാ�ിച്ചുള്ള 
�ീലമില്ായ്മനയാ ആൊം ഇതിന് 
ൊരണം. സഡൗെര്ം െിട്ടിയാൽ 
നിയമം ലംഘിക്കാൻ അവസരം 
പാത്് നടക്കുന് വിരുതർ ഇത് 
മനസ്ിലാക്കുന്ത് നന്ായിരക്കും. 
നപാലീസ് നസനയിൽ ഒരാൾക്ക് 
ഖവറസ് ബാധിച്ാൽ അത് സമൂ
ഹത്ിൽ വ്ാപിക്കുന്തിനുള്ള 
സാധ്ത വർദ്ിക്കും. ഈ സാഹ
െര്ത്ിലാണ് ആനരാ�് നമഖല 
നിഷ്ക്കർഷിക്കുന് നപ്ാനട്ടാനക്കാൾ 
തെരാകത സൂക്ഷിക്കുവാൻ നപാലീസും 
അനത അളവിൽ �നങ്ങളും പ്വർ
ത്ിനക്കണ്ി വരുന്ത്.

ന്ാണുപനയാ�ിച്് നടത്ിയ 
നിരീക്ഷണങ്ങളും അതിൻ നമൽ എട 
ത് നടപടിെളും നപാലീസ് നസനക്ക് 
പുതികയാരാത്മവി�വോസം നൽകുന് 
തായി അവരുകട തകന് വാക്കുെ
ളിൽ കതളിയുന്നുണ്്. ഇത്രം സം
വിധാനങ്ങൾ തുടരാൻ െഴിയുെയാ
കണങ്ിൽ ക്മസമധാനപാലന 
രം�ത്് ൊതലായ മാറ്റം വരു
ത്ാൻ െഴിയുകമന്നും അവർ പറയു
ന്നു. സാനങ്തിെ വിദ് ഉപനയാ�ി
ച്് െള്ളം കതളിനവാകട പിടികൂട 
നമ്ാൾ പികന് 'ശുപാർ�ക്കാ'കര 
ത്ിയിട്ടും ൊര്മികല്ന് അവസ്ഥ
യും സം�ാതമാകും. അനാവ�്മാ
യി പുറത്ിറക്കിയ വാഹനങ്ങകള
യും, കൂട്ടം കൂടി നിയമ ലംഘനങ്ങൾ 
നടത്ിയവകരയും പിടിക്കുനമ്ാൾ 
അവർക്കായി ശുപാർ�െളുകട കപരു 
മഴ വരുന്ത് കെറുതല്ാത് അനലാ
സരവും സമ്ർദേവുമാണ് നപാലീസു
ൊരിൽ ഉണ്ാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

'തുണ' നപാലുള്ള ഓൺ ഖലൻ നപാർട്ടൽ, �നഖമ
ത്ി നപാലീസ്, സ്റ്റു്റെ് നപാലീസ് നെ്റ്റ്, സ്കൂൾ 
കപ്ാട്ടക്ഷൻ െമ്ിറ്റിെൾ തുടങ്ങിയവകയാകക്ക വഴി 
ഈ ഒരു മാറ്റം മുനമ് തുടങ്ങി എന്ത് വിസ്മരിക്കുന്ി
ല്. നപാലീസ് നസവനം ഓൺ ഖലനിൽ ലഭിക്കുന് 
“തുണ”, കപാതു�ന സുരക്ഷക്കായി ഉപനയാ�ിക്കാവു
ന് 'രക്ഷ', 'സിറ്റിസൺ നസഫ്റി' തുടങ്ങിയ കമാഖബൽ 
ആപ്ലിനക്കഷനുെൾ, സി.സി.ടി.എൻ.എസ.് സംവിധാനം, 
ഖസബർ നിരീക്ഷണത്ിനുള്ള 'ഖസബർന്ാം', 
്ി�ിറ്റൽ നഫാറൻസിെ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഓഫീസ് 
നസവനങ്ങളുകട െമ്യൂട്ടർവൽക്കരണം, �ില്െൾക്കു
ക്കടയുള്ള ആധുനീെ കവബ് ഖസറ്റുെൾ, നഫാനട്ടാ 
ആർഖക്കവ് എന്ിങ്ങകന ആധുനീെ സാനങ്തിെ 
വിദ്െൾ ഉപനയാ�ക്ടത്ി നപാലീസ് നസന സാ
നങ്തിമായി മുനന്ാട്ടു കുതിക്കുെതകന്യാണ്. എന്ാൽ 
ഈ സഡൗെര്ങ്ങൾ കപാതു�നം നവണ്ത് പ്നയാ�ന
ക്ടത്ി തുടങ്ങിയിട്ടില് എന്ാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ി
ക്കാണിക്കുന്ത്. ഇനതാകടാ്ം നപാലീസ് നസന 
പല ബുദ്ിമുട്ടുെളും നിലവിൽ നനരിടന്നുമുണ്്. നപാലീ 
സ് നസനയിൽ ആവ�്ത്ിന് അം�ബലമില്ാത്
ത്, ഉള്ളവകര �ാസ്തീയമായി ക്മീെരിക്കുന്തികല 
അപാെത, സുരക്ഷാ ഉപെരണങ്ങളുകടയും, മറ്റ് 
അവ�് വസ്തുക്കളുനടയും ലഭ്തക്കുറവ്, ഉള്ളവയുകട 
യഥാസമയമുള്ള കമയിറെനൻസില്ായ്മ, വാഹന സഡൗ
െര്ങ്ങളുകട അപര്ാപ്തത എന്ിങ്ങകന പലതും നപാ
ലീസികറെ സു�മമായ പ്വർത്നങ്ങകള ബാധിക്കുന്നു
ണ്്. അടിയ്ിര ഘട്ടങ്ങളിൽ കപാതുനവ നപാലീസിന് 
ഉപനയാ�ക്ടത്ാവുന് ഫ്ല്് ഖലറ്റുെൾ നപാലീസ് 
നസ്റഷൻ നെന്ദ്രീെരിച്് ആവ�്മാകണന്ിരിനക്ക 
അത് സബ് ്ിവിഷൻ തലത്ിൽ നപാലും ലഭ്മല്
കത്. നപാലീസ് നസനയുകടയും, ന്ാൺ-നഫാനട്ടാ
ഗ്രാനഫഴ്് അനസ്ാസ്ിനയഷനുെളുകടയും സംയുക് 
സംരംഭമായി “ഈ�ിൾ ഐ” എന് നപരിൽ ഒരുപ
റ്റം കെറു്ക്കാർ സഡൗ�ന്മായിട്ടാണ് നിലവിൽ 
ന്ാൺ നസവനം നൽെിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങകന 
അധിെനാൾ തുടർന്നുനപാൊൻ െഴിയില്നല്ാ.

സാമൂഹ് അെലം പാലിച്്, ആയാസം കുറച്് 
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കൂടതൽ കതളിവുെളുകട സഹായനത്ാകട പ്തിെകള 
പിടികൂടന്തിന് ന്ാൺ, സി.സി. ടിവി െ്ാമറെൾ 
തുടങ്ങിയ സാനങ്തിെ വിദ്െൾക്ക് ൊര്മായ 
സഹായം നൽൊൻ െഴിയും. കെറിയ കെറിയ െവല
െളിൽ അടക്കം സി.സി. ടിവിെൾ നിർബന്ധമായും 
സ്ഥാപിക്കണകമന്് പ്ാനദ�ിെ സർക്കാരുെനളാട് 
നപാലീസ് ആവ�്ക്ടാറുകണ്ങ്ിലും അത് പലന്ാ
ഴും നട്ിലാൊറില്. നട്ിലാകുന്വ തകന് പല
ന്ാഴും നവണ് രീതിയിൽ പരിപാലിക്കക്ടന്ില്. 
ഇകതല്ാം മാറുകമന്് നമുക്ക് പ്തീക്ഷിക്കാം. ഇത്രം 
സാനങ്തിെ വിദ്െൾകക്കാ്ം �ിനയാഗ്രാഫിെ് ഇൻ
കഫാർനമഷൻ സിസ്റം (�ി.ഐ.എസ്.), ന്ാബൽ 
കപാസിഷനിം�് സിസ്റം (�ി.പി.എസ്.) നപാലുള്ള 
നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ ഉപനയാ�ക്ടത്ി ൊര്
ങ്ങൾ കൂടതൽ എളു്മാക്കാനും നപാലീസ് നസ്റഷനു
െൾക്ക് െഴിയും. ഇതിനായി സനങ്തിെ വിദ്യും, 
വിദ്ാപരിജ്ാനവും നസ്റഷൻ പരിധിയിൽ വർധി
നക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. നപാലീസ് നസനയിനലക്കുള്ള റി
ക്രൂട്ട്കമറെിൽ അടക്കം വിവിധ സാനങ്തിെ പരിജ്ാ
നമുള്ളവരുകട പങ്ാളിത്ം ഉറ്ാനക്കണ്തുണ്.് മാറ്റങ്ങൾ 
താകഴത്ട്ടിൽ നടക്കുനമ്ാഴാണ് നസന കൂടതൽ മിെ
ച്താവുെ.

നപാലീസികറെ ഇൻ-സർവീസ് കട്യിനിം�് വർ
ദ്ി്ിക്കുെ; �ാരീരിെ പരി�ീലനങ്ങൾക്ക് പുറകമ 
നപാലീസികറെ ഖദന്ംദിന പ്വർത്നങ്ങളിലും 
വിവിധ ഖനപുണ്ങ്ങളിലും പരി�ീലനം ഉറ്ാ
ക്കുെ; സാമൂഹ്ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്തിന് പ്
നത്െ പരി�ീലനങ്ങളും പദ്തിെളും രൂപക്ടത്തുെ; 
ഈ ദുര് ൊലത്് നസന ഏകറ്റടത്തിന് സമാന
മായ െരുതൽ പ്വർത്നങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ 

നട്ിലാക്കുെയും �നങ്ങളുമായി 
കൂടതൽ നല് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കു 
െയും കെയ്യുെ; ന്ാണുെൾ, ഫ്ല്് 
ഖലറ്റുെൾ തുടങ്ങിയ ഉപെരണ
ങ്ങൾ സബ് ്ിവിഷൻ നെന്ദ്രീെ
രികച്ങ്ിലും ലഭ്മാക്കുെ; അതിനാ
വ�്മായ പരി�ീലനങ്ങൾ ഉറ്ാ 
ക്കുെ; നപാലീസ് ഇതിനനാടെം 
തകന് രൂപക്ടത്ിയിട്ടുള്ള നിര 
വധി സാനങ്തിെ വിദ്െളും, സഡൗ
െര്ങ്ങളും �നങ്ങളിനലക്ക് എത്ി
ക്കുെ; ആ നസവനങ്ങൾ പ്നയാ�
നക്ടത്തുന്തിന് കപാതു�നകത് 
പ്ാപ്തരാക്കുെ; ഇതിനായി വിദ്ാ
ഭ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി പ്
നത്െ പരിപാടിെൾക്ക് രൂപം 
കൊടക്കുെ; മിെച് സാനങ്തിെ 
സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തിന് 
തനദേ� സവേയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളുകട മുൻ ഖെ ഉറ്ാക്കുെ; ഇവയി
ലൂകടകയാകക്ക ഒരു ൊര്ക്ഷമമായ 
നപാലീസ് നസനകയ രൂപക്ടത്ി 
കയടക്കാൻ നെരളത്ിനാകും.

സാനങ്തിെ വിദ്െൾ ഫലപ്ദ
മായി പ്നയാ�നക്ടത്തുെ വഴി 
നിലവിലുള്ള നസനകയ കൂടതൽ 
ഫലപ്ദമായി വിനിനയാ�ിക്കുന്
തിന് നെരള നപാലീസിനാകും. 
അതിന് നെരള നപാലീസിന് സാ
ധിക്കകട്ട എന്് പ്ത്ാ�ിക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 21 ഏപ്രിൽ 2020
ക�ൊച്ചിയികല കസറെർ റ�ൊർ റസൊറഷ്യൊ-എക്റണൊമിക്ക് ആറെക് 
എൻവയൺകമറെൽ സ്റ്റഡീസിൽ (സി.എസക്.ഇ.എസക്.) സീനിയർ  
�ിസർച്ചക് ഓ�ീസ�ൊണക് റലഖ�ൻ
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റ�ൊവിഡ് കനഗറ്ീവ്, 
റപൊസിറ്ീവ് വൊർത്തയൊവന്ന �ൊലം...
നഹീമ പൂറ്ൊട്ത്തിൽ

നലാെത്ികറെ ദ്രുതതാളകത് മന്�
തിയിനലക്കും പലന്ാഴും നിശ്ചലതയി
നലക്കും വഴിമാറ്റിയ നൊവി്് ൊലം. 
എല്ാ വൻ ന�രങ്ങകളയും നപാകല നെ
രളത്ിൻകറ കമനട്ാ ന�രമായ കൊച്ി
കയയും വി�നതയും നി�ബ്ദതയും പിടി
മുറുക്കിയ നലാക്ക്് ഡൗൺ ൊലം. �ീവിത 
ത്ികലാരിക്കലും െണ്ിട്ടില്ാത് പല 
ൊഴ്ചെളും ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ നാളുെളികല 
മാധ്മപ്വർത്നത്ിലൂകട ൊണാനാ 
യി. 

രാവും പെലും ഉറങ്ങാത്, വാഹന
ങ്ങളുകട ഇരമ്ലിൽ നിന്് ഒരു നിമിഷം 
നപാലും നമാെനമില്ാത് ഈ ന�രം 
നലാക്ക്്ഡൗണികറെ നിർബന്ധത്ിൽ 
അലസമായി മടിപിടിച്ചുെിടക്കുെയായി
രുന്നു. എല്ാ നമഖലെകളയും നപാകല 

എകറെ കതാഴിലായ മാധ്മപ്വർത്ന
കത്യും നൊവിഡം നലാക്ക്്ഡൗണും 
പുതുരൂപത്ിനലക്ക് പരിവർത്ി്ിച്ി
രുന്നു. അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞും ആളുെകള 
നതടിയുമുള്ള റിന്ാർട്ടിങ്ങിൽ (ഗ്രഡൗണ്് 
റിന്ാർട്ടിങ് ) നിന്്, ഓഫിസിനലാ 
വീട്ടിനലാ തകന് ഇരുന്് നഫാണിൽ 
കൂകടയും മറ്റ് ആ�യവിനിമയ സംവിധാ
നങ്ങളിലൂകടയുമുള്ള വാർത്ാന�ഖരണ
ത്ിനലക്ക് (ആം കെയർ ന�ണലിസം) 
ചുവടമാറിയത് കപകട്ടന്ായിരുന്നു. രാ
ഷ്ട്രീയവും കുറ്റകൃത്വും നിയമവും വിനനാ
ദവുകമല്ാം നിറഞ്ഞ വാർത്ാസാമ്ാ�്
കത് നൊവി്് എന് വില്ൻ െീഴടക്കി, 
ആധിപത്ം സ്ഥാപിച്ത് നിമിഷനവ�
ത്ിലാണ്. എല്ാ വാർത്െൾക്കും 
നൊവി്ികറെ രുെിയും മണവും. 
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ആ�ങ് നവകണ്ന്് സവേ്ം മന
സിനനാകടന് നപാകല വായനക്കാ
നരാടം ആവർത്ിക്കുനമ്ാഴും അക്ഷര 
ങ്ങളിലും വാക്കുെളിലും ഭീതിയും 
ആ�ങ്യും ഭാവികയക്കുറിച്ചുള്ള അനി 
ശ്ചിതതവേവും ഒളിച്ചുനിന്ിരുന്നു. 
അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ 
'നപാസിറ്റീവ് ' വാർത്െൾ കന�
റ്റീവും 'കന�റ്റീവ് ' വാർത്െൾ 
നപാസിറ്റീവുമായത് പലതവണ. 
'നൊവി്് സം�യിക്കുന്യാൾക്ക് 
നപാസിറ്റീവ് ' എന്നു സ്ഥിരീെരിച് 
വാർത്യാണ് സങ്ടത്ികറെയും 
ആ�ങ്യുകടയും കന�റ്റീവ് നടാ 
ണിൽ കെനയ്ണ്ിവന്ത്. പി.
ആർ. ്ി. ഇൻപുട്ട് ഉപനയാ�ിച്് 
എറണാകുളം �ില്യുകട പ്തിദിന 
നൊവി്് റഡൗണ്പ്പുെൾ തയ്ാറാ
ക്കുനമ്ാൾ “ഓഹ് ഇകന്ല്ാം കന
�റ്റീവാണനല്ാ” എന് ആത്മ�ത
ത്ിനുണ്ായിരുന്ത് പ്തീക്ഷയുകട 
നപാസിറ്റീവ് നടാണായിരുന്നു.

നെരളത്ിലാദ്മായി നൊവി്് 
ബാധിച്് മട്ടാനഞരി സവേനദ�ി 
മരിച് ദു:ഖവാർത്യറിഞ്ഞന്ാഴും 
പിനറ്റന്കത് പത്ത്ിനലക്കായി 
ആ വാർത്യും അനുബന്ധ വാർ
ത്െളും തയ്ാറാക്കുനമ്ാഴും അതു
വകരയില്ാത് ഒരു മരവി്് മനസി 
കന െീഴടക്കിയിരുന്നു. മുഖാവരണ
മുൾ്കട അണിഞ്ഞ് 'വീട് - 
ഓഫിസ്, ഓഫിസ്-വീട് ' എന്ി
ങ്ങകന നിത്യാത് ചുരുങ്ങികയ 
ങ്ിലും 'ശ്രദ്ിക്കനണ' എന് പ്ിയ
ക്ട്ടവരുകട െരുതൽ വാക്കുെൾ 
നൽെിയ ഊർ�ം കെറുതല്. 

നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലകത് കതാ

ഴിലിടത്ിനലക്കുള്ള യാത് ഇനികയാരിക്കലും �ീവിത
ത്ിൽ മറക്കില്. പ്ധാനമന്ത്രി പ്ഖ്ാപിച്് രാ�്നമ
കറ്റടത്് നട്ാക്കിയ �നത െർഫയൂ ദിനമായ മാർച്് 
22നാണ് �ീവിതത്ിലാദ്മായി ഈ കൊച്ി ന�ര
കത് അത്നമൽ അസവോഭാവിെതയുകടയും അപരിെി
തതവേത്ികറെയും മൂടപടമണിഞ്ഞ് ൊണുന്ത്. ൊക്ക
നാട്ടു നിന്നും എറണാകുളം നൊൺകവറെ് �ം�്ഷൻ 
വകരയുള്ള യാത്ക്കികട പതിവായി ൊണാറുള്ള നൂറു
െണക്കിന് വാഹനങ്ങൾക്കു പെരം അന്നു െണ്ത് 
വിരലികലണ്ാവുന്ത് വാഹനങ്ങൾ മാത്ം. പലകരയും 
നപാലീസുൊർ തടഞ്ഞ് തിരിച്യക്കുനമ്ാൾ, ഖെൊ
ണിക്കുന് നപാലീസുൊനരാട് മീ്ിയ എന്നു മാത്ം 
പറഞ്ഞ് ഒരു ന�ണലിസ്റ് പ്ിവിനല�ിൽ മുനന്ാട്ടു കു
തിച്ത് ഓർമ വരുന്നു. നലാക്ക്്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളി
നലാനരാന്നും ഇതുതകന്യായിരുന്നു അനുഭവം. രാവികല 
െില്റ കെക്കിംഗുെൾ െഴിഞ്ഞ് ഓഫിസിനലക്ക്. 
നൊവി്് നലാക്ക്്ഡൗണിൽ തെർന്ടിഞ്ഞ വിവിധ 
നമഖലെളുകട ദുരിത വാർത്െൾ, പ്തിസന്ധിെൾ 
ക്കിടയിലും പ്ത്ാ�യുകട നാളമാവുന്വകര കുറിച്ചുള്ള 
നല് വാർത്െൾ, നൊവി്ിനനാട കപാരുതി അതി
�ീവനത്ികറെ പുതിയ ആൊ�ം െീഴടക്കികയത്തുന് 
നരാ�മുക്കര കുറിച്ചുള്ള ശുഭവാർത്െൾ, തിരക്കില്ാ
ത് കതരുവികന അടയാളക്ടത്തുന് വാർത്െൾ, 
നലാക്ക്്ഡൗൺ ലംഘെകര കുറിച്ചുള്ള വാർത്െൾ.. 
അങ്ങകനയങ്ങകന നലാക്ക്്ഡൗൺ-നൊവി്് ൊലം, 
നൊവിക്ന് നെന്ദ്രബിന്ദുവിൽ നിന്് പിറന് 
പലവിധ വാർത്ാവിന�ഷങ്ങളുകട നാളുെളായിരു
ന്നു. 

സഡൗെര്ത്ിനായി സമയം പുനക്മീെരിച് രാത്ി 
ഷിഫ്റിനു ന�ഷം പത്തു മണി െഴിഞ്ഞ് ഓഫിസിൽ 
നിന്നു പുറക്ടനമ്ാൾ ഇത് കൊച്ി ന�രം തകന്നയാ 
എന്് പലന്ാഴും സം�യിച്ചുനപാകും. ഒരു െിനലാമീ
റ്റകറങ്ിലും ഓടിക്കഴിഞ്ഞാണ് െിലന്ാൾ മകറ്റാരു 
വാഹനം ൊണാനാവുെ. മഞ്ഞയും കവള്ളയും കവളിച്
ത്ിൽ സദാ തിളങ്ങിത്തൂവി നിൽക്കാറുള്ള ന�രത്ി
കറെ പലഭാ�ങ്ങളും െടെളുകമല്ാം ഇരുട്ടികറെ പിടിയി
ലമർന്ിരിക്കുെയായിരുന്നു. തിരനക്കതുമില്ാ പാതയി 
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ലൂകട നവ�തയിൽ നീങ്ങുന് എകറെ ടൂവീലറിന് ഇടയ്ക് 
ഇരുട്ടിൻ മറവിൽ നിന്നും പതികയ ൊടിവീഴുന് കതരു
വുനായ്കകള ശ്രദ്ിക്കണമായിരുന്നു. മുമ്കത് നപാകല
യികല്ങ്ിലും കമനട്ാ പില്റിനരിെിൽ രാവു പുലർത്തു 
ന് പലരും ഉറക്കത്ിനലക്ക് വീഴുനന്യുണ്ാവുള്ളു. െട
ന്നുനപാവുന് വാഹനങ്ങളിലുള്ള െിലരുകട നനാട്ടങ്ങൾ 
ൊണാം; ഈ നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് അതും ഈ 
'അസമയത്് ' ഒരു കപൺകുട്ടികയ്ാ ഒറ്റക്കുനപാവു
ന്കത്ന്ായിരുന്നു ആ നനാട്ടങ്ങളുകട അർഥം. അര
െിനലാമീറ്റനറാളം വാഹനങ്ങളുകട നീണ് നിരയുണ്ാ

വാറുള്ള (െില കുരുനക്കറിയ സമയ 
ങ്ങളിൽ അതിലുനമറും) പാലാരിവ
ട്ടം ഖബ്ാസ് സിഗ്നലിൽ കൂടി
കയല്ാം അനാഥനപ്തം നപാകല 
ആരുമില്ാകത വണ്ി മുനന്ാട്ടുകുതി 
ച്ിട്ടുണ്്. അന്ാകഴല്ാം നൊവി്ി
കറെ ആ�ങ് െത്ിനിൽക്കുന് നാ
ളുെളിലും കതാഴികലടക്കാനാവുന്നു
ണ്നല്ാ എന് അഭിമാനം മാത്ം.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 3 കമയക്  2020
മൊധ്യമം ദിനപത്ം ക�ൊച്ചി ബയൂറ�ൊയിൽ �ിറ്ൊർട്�ൊണക് റലഖി�
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ഒരു വവ�സ് 
ത�ർകത്ത�ിഞ്ഞ 
ക്ിക്റ്തിർത്തി�ൾ...
ബൻസൻ റതൊമസ് റ�ൊർ�്

ഇത്ിരിന്ാന് ഒരു ഖവറസ് നലാെം 
മുഴുവനും പടർന്നു പിടിച്ന്ാൾ അത് 
പലകരയും പല രീതിയിൽ സവോധീനിച്ിട്ടു
ണ്്! ഒരുപാട് നപർ അവരുകടയുള്ളിൽ ഒളി
ച്ിരുന് െഴിവുെൾ തിരിച്റിഞ്ഞ ദിന
ങ്ങൾ. ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ തിരിച് 
റിവുെളുകട ൊലം! എനിക്കും അത്രം ഒരു 
തിരിച്റിവുണ്ായ ദിവസം ആയിരുന്നു 
ഏപ്ിൽ 23.

1988ൽ നെരളത്ിൽ ഒരു പച്മലയാളി
യായി, അതിലുപരി ഒരു ഇ്്ക്കാരനായി 
�നിച് എനിക്ക് ക്ിക്കറ്റ് എന്ത് ഒരു െളി 
എന്തിലുപരിയായി ഒരു വിൊരനമാ 
ഭ്ാന്ാ ഒകക്ക ആയിരുന്നു. സച്ിൻ ഉണ്ാ
യിരുന് െളിെൾ; അവസാനിമിഷം സച്ിൻ 
�യി്ിക്കുന് െളിെൾ; ഇ്് നതാൽ
ക്കാൻ നപാകുന്നു എന്് നതാന്നുനമ്ാൾ 
െളി �യിക്കാൻ നവണ്ി മുട്ടിനന്ൽ നിന്് 
പ്ാർത്ിച് ദിനങ്ങൾ; ആ പ്ാർത്നയുകട 
ഫലമായിട്ടാണ് െളി �യിച്ത് എന്് വി
�വേസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ിരുന് ൊലം. ക്ി
ക്കറ്റ്െളി ഒരു ആനവ�മാക്കി മാറ്റിയ ആ 
മനുഷ്കറെ, അല് ക്ിക്കറ്റികറെ ഖദവത്ി
കറെ �ന്ദിനമായിരുന്നു ഏപ്ിൽ 23. 
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അനദേഹം തന്ിരുന് ആനവ�ം പി
ന്ീടനങ്ങാട്ട് മറ്റാരും തരാത്ത് 
കൊനണ്ാ, �ീവിതം തിരക്കിലായ
തു കൊനണ്ാ എന്ാ െളി ൊണു
ന്ത് കുറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു യാ
ഥാർഥ്മാണ്. എന്ാലും ഉള്ളിൽ 
ഉണ്ായിരുന് ക്ിക്കറ്റ് നപ്മി അതു 
നപാകല തകന് അവികട ഉണ്ായി
രുന്നു. പിന്ീട് വന് എം.എസ്. 
നധാനി, വിരാട് നൊഹ് ലി, നരാഹി 
ത്് �ർമ, പാണ്ഡ് തുടങ്ങിയവ 
രിലൂകട ക്ിക്കറ്റികന നനേഹിക്കുന് 
ആ ഇ്്ക്കാരൻ എകറെ ഉള്ളിൽ 
ഇന്ാഴും �ീവിക്കുന്നുണ്്. െളിക്കു
ന് െളിെളിൽ എല്ാം ഇ്് �യി
ക്കണം എന്് െഠിനമായി ആഗ്ര
ഹിച്ിരുന് ഞാൻ അത് നപാകല 
തകന് ആഗ്രഹിച്ിരുന് മകറ്റാരു 
ൊര്മുണ്്. െളിക്കുന് െളിെളിൽ 
എല്ാം പാക്കിസ്ഥാൻ നതാൽക്ക
ണകമന്്. ഇത് എകറെ മാത്ം 
ആഗ്രഹം ആകണന്് നതാന്നുന്ി
ല്; ഒരുപകക്ഷ എല്ാ ഇ്്ക്കാര
നും ഒരിക്കകലങ്ിലും ഇങ്ങകന െി
്ിച്ചു ൊണണം.

ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് െഴിഞ്ഞ സ്ഥിതി
ക്ക് ഇനി ഞാൻ മുനമ് പറഞ്ഞ തി

രിച്റിവികറെ ൊര്ത്ിനലക്ക് െടക്കാം. അതായത് 
ഫ്ലാഷ്ബാക്കിൽ നിന്് ഇന്ിനലക്ക് വരാകമന്് 
ചുരുക്കം. കൊനറാണ നപാസിറ്റീവ് ആകണന്് അറി
ഞ്ഞന്ാൾ ദുബായിൽ വർസാനികല സർക്കാരികറെ 
ഒരു ഐകസാനലഷൻ കസറെറിനലക്ക് എകന് മാറ്റിയി
രുന്നു. അവികട എനിക്ക് കൂട്ടായി െിട്ടിയത് പാക്കി
സ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള റയീസ് ഖാകനയാണ്. അനദേഹ
ത്ിൻകറ സ്ഥലം പാക്കിസ്ഥാൻ- അഫ്�ാനിസ്ഥാൻ 
അതിർത്ിപ്നദ�മായ കുറം ഏ�ൻസി ആണ്. 
അവികട �നിച്ചുവളർന് റയീസ് ഖാൻ സ്കൂളിൽ ഒന്നും 
നപായിട്ടില്. ഇവികട ഐകസാനലഷൻ കസറെറിൽ 
എത്ിയ അന്നുമുതൽ ഞങ്ങൾ പരപെരം സംസാരി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു. എന്ാൽ എകറെ 
പാതി മുറിഞ്ഞ ഹിന്ി പുള്ളിക്കും, പുള്ളീകട ഹിന്ി 
എനിക്കും അത് വ്ക്മാവുന്നുണ്ായിരുന്ില്. എന്ാലും 
ഞങ്ങൾ െമയൂണിനക്കറ്റ് കെയ്യുന്നുണ്ായിരുന്നു. വാക്കു
െൾ അവസാനിക്കുന്ിടത്് ആം�്ഭാഷ തുടങ്ങിയി 
രുന്നു. 

അങ്ങകനയിരികക്ക ഒരു ദിവസം രാവികല പുള്ളി 
ആകരനയാ നഫാൺ കെയ്ത് ഭയങ്ര െരച്ിൽ. ഇവികട 
വന് ന�ഷം ആദ്മായിട്ടാണ് ഇങ്ങകനകയാരു സംഭവം. 
അറിയാവുന് ഭാഷയിൽ പുള്ളിനയാട് ൊര്ം തിരക്കി
യന്ാൾ, ഒന്നുമില് എല്ാം ഓകക്ക ആകണന് അർഥ
ത്ിൽ, “സബ് കുച്് ഠീെ് നഹയ് ” എന് മറുപടിയാ
ണ് െിട്ടിയത്. പുറം നലാെം ൊണാൻ പറ്റാത് 
ഫ്രന്രേഷൻ പുള്ളി തീർത്ത് ഞാൻ െണ്താണ്. 
അടത് ദിവസം �നലികറെ സ്റിക്കർ കുറച്ചു െീറി മാറ്റി 
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പുറനത്ക്ക് ഏകറ നനരം നനാക്കി നിന് റയീസ് സവോ
തന്ത്ര്ം െിട്ടാൻ കൊതിക്കുന് ഒരു കുട്ടികയന്ാകല 
നതാന്ിച്ചു. പുറത്് വല് ൊഴ്ചെൾ ഒന്നും ഉണ്ായിട്ടല്, 
മറിച്് തുറസ്ായ ഭൂമിയും ആൊ�വും ഒകക്ക ൊണാനു
ള്ള കൊതികൊണ്ാണ്. നമ്ൾ അവ�ണിച്ിരുന്, 
കെയ്തിരുന് പലതിനും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത് ഭം�ി 
ഉകണ്ന്് തിരിച്റിഞ്ഞ നാളുെളാണിത്. പുള്ളീകട മാ
നസിൊവസ്ഥ കുറകച്ാകക്ക മനസിലായത് കൊണ്ടും, 
അറിയാത് ഭാഷ കവച്് ഈ സിറ്റുനവഷൻ ഖെൊര്ം 
കെയ്ാൻ പറ്റില് എന്് മനസിലായത് കൊണ്ടും 
എകറെ കൂകട ന�ാലി കെയ്യുന് മുക്ക്താറികന നഫാൺ 
കെയ്ത് പുള്ളികയകക്കാണ്് സംസാരി്ിച്ചു. അതുെഴി
ഞ്ഞു പുള്ളി കുറകച്ാകക്ക ഓകക്ക ആയി എന്് 
നതാന്ി. പനക്ഷ വിഷമം പൂർണമായും മാറിയിട്ടില് 
എന്് നതാന്ിയന്ാൾ പാക്കിസ്ഥാൻ സിനിമെൾ 
ൊണനണാ എന്നനവേഷിച്ചു. പുള്ളിക്ക് അതികലാന്നും 
ഒരു താല്പര്വും ഇകല്ന്് മനസിലായി. പികന് 
ആകെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ക്ിക്കറ്റ് ആണ്. 

പാക്കിസ്ഥാൻ �യിക്കുന്ത് ൊണാൻ ഇഷ്ടമില്ാ
തിരുന് ഞാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ ഓസ് നട്ലിയകക്കതി
കര അതി�ംഭീരമായി �യിക്കുന് ഒരു െളി പുള്ളിക്ക് 
മകറ്റാരു നഫാണിൽ കവച്ചുകൊടത്തു. ഓനരാ സിക്ിലും 
നഫാറിലും വിക്കറ്റിലുകമാകക്ക പുള്ളീകട മുഖത്തു മാറി 
മറിഞ്ഞ സന്ാഷമുണ്്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ാതിരുന് 
ഒരു ൊര്ം നവകറ ഒരാളുകട സന്ാഷത്ിനു നവണ്ി 

കെയ്തന്ാൾ അനുഭവികച്ാരു ആനന് 
മുണ്്. ഒരുപനക്ഷ ഇതുനപാകല ഒരു 
സന്ാഷം ഇതിനു മുമ്് ഞാൻ 
അനുഭവിച്ിട്ടില്. ഈ ആനന്ം 
ആണ് “നികന് നപാകല തകന് 
നികറെ അയൽക്കാരകന നനേഹി
ക്കുെ” എന്് നയശു ക്ിസ്തു പറഞ്ഞ
ത് പ്ാവർത്ിെമാക്കുനമ്ാൾ നമുക്ക് 
ലഭിക്കുന്ത്. �ാരീരിെം ആയി
നക്കാകട്ട മാനസിെം ആയിനക്കാ
കട്ട, അന്കറെ സന്ാഷം ആണ് 
എകറെയും സന്ാഷം എന് തിരി
ച്റിവാണ് എനിക്കുണ്ായത്. 

എകറെ ഇഷ്ടനക്കട് അവകറെ 
ഇഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു. രാ�്ത്ികറെ 
അതിർവരമ്പുെൾ തീർക്കുന് അെ 
ലം, നമ്മുകട തിരക്കുെൾ തീർക്കു
ന് അെലം, നമ്മുകട മുൻ�ണന
െൾ തീർക്കുന് അെലം അങ്ങകന 
പലതും... ആ അെലങ്ങൾക്ക് ഒകക്ക 
മുെളിലാണ് അന്കറെ സന്ാഷ
ത്ിൽ നമ്മുക്ക് അനുഭവിച്റിയാവു
ന് അട്ം!

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 4 കമയക്  2020
പത്തനംതിട് സ്റദശിയൊയ റലഖ�ൻ ദുബൊയിൽ സംരംഭ�നൊണക്
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റ�ൊവിഡ് �ൊലകത്ത പ്രവൊസം 
മൊലിദ്ീപ് അനുഭവങ്ങൾ
റസതു ആനന്് മൊലൂർ

ഒരു മൂന്ാഴ്ച മുമ്് വകര ൊര്മായ നൊവി്് ബാധ ഇല്ാതിരുന് ഒരു രാ
�്മായിരുന്നു മാലിദവേീപ്. മുമ്് റിന്ാർട്ട് കെയ്ത നൊവി്് നെസുെകളാകക്ക 
നിയന്ത്രണവിനധയമാക്കി എന് ആത്മവി�വോസത്ിലായിരുന്നു ഞങ്ങകള
ല്ാവരും. എന്ാൽ രണ്ാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരട്ടി നവ�ത്ിലാണ് നൊവി്് 
വ്ാപനം നടന്ത്. മാലിദവേീപികലാന്ാകെ ഏെനദ�ം 30000 ഇ്്ക്കാരും 
ആറായിരനത്ാളം മലയാളിെളുമുകണ്ന്ാണ് െണക്കാക്കക്ട്ടിരിക്കുന്ത്. 
മലയാളിെളും തമിഴരുമാണ് മാലിദവേീപിൽ �ീവിക്കുന് ഇ്്ക്കാരിൽ 
അധിെവും. 

അറബിക്കടലിൽ െിതറിക്കിടക്കുന് ആയിരത്ിനലകറ ദവേീപുെൾ ഒരുമി
ച്് നെർന്നുള്ള ഒരു ദവേീപുസമൂഹമാണ് മാലിദവേീപ്. രാ�് തലസ്ഥാനമായ 
മാകല എന് ദവേീപിലാണ് �നവാസം കൂടതലുള്ളത്. ഇവികടയാണ് ഞാൻ 
ന�ാലി കെയ്യുന്തും. വിദ്ാഭ്ാസം, ആനരാ�്ം, അക്കഡൗണ്ിം�് നമഖലെളി
ലാണ് മലയാളിെൾ പ്ധാനമായും ഇവികട ന�ാലി കെയ്യുന്ത്. പത്് െതുര
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ശ്രെിനലാമീറ്ററിൽ താകഴ മാത്മാ
ണ് ഈ ദവേീപികറെ ആകെ 
വിസ്തീർണം. “രാ�ാവികറെ ദവേീപ് ” 
എന്റിയക്ടന് മാകല നലാെ
ത്ികല തകന് ഏറ്റവും �നസാ
ന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു ന�രമാണ്. ഒരു 
െതുരശ്രെിനലാമീറ്ററിൽ 27000 ആളു 
െളാണ് തിങ്ങി്ാർക്കുന്ത്. അതു
കൊണ്ടുതകന് നരാ�വ്ാപനം 
വളകര കപകട്ടന്ാണിവികട നടക്കു
ന്ത്. എന്ാൽ സ്ഥലത്ികറെയും 
സഡൗെര്ങ്ങളുകടയും പരിമിതി മൂലം 
ഇത്യും നരാ�ിെകള െിെിത്ി
ക്കാനുള്ള ആനരാ�്സംവിധാനം 
ഇവികടയില്. ആകെ രണ്് ആശു
പത്ിെളിൽ മാത്മാണ് (ഒന്് സർ
ക്കാർ നമഖലയിലും, ഒന്് സവേൊര്
നമഖലയിലും) പരിമിതമായ നിലയി 
കലങ്ിലും െിടത്ി െിെിത്യ്ക്കുള്ള 
സഡൗെര്മുള്ളത്. സാധാരണ സമ
യങ്ങളിൽന്ാലും മാലിദവേീപിലുള്ള
വർ ഇ്്കയയും ശ്രീലങ്കയയു 
മാണ് കപാതുകവ െിെിത്യ്കായി 
ആശ്രയിക്കുന്ത്. ആദ്കത് 
നൊവി്് നെസ് റിന്ാർട്ട് കെയ്ത
തികറെ നപാലും �രിയായ ട്ാക്കിം 
ഗും നൊണ്ാക്റ് നട്സിംഗും ഇത് 
വകര നടത്ാൻ സാധിച്ിട്ടില് എന് 
താണ് സത്ം. 

കൃഷിയും മറ്റും വളകര കുറവായ 
മാലിദവേീപ് ഭക്ഷ്സാധനങ്ങൾക്കാ
യി ഏതാണ്് പൂർണമായി വിനദ�

രാ�്ങ്ങകളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്ത്. നലാക്ക്്ഡൗൺ 
തുടങ്ങിയതിനു ന�ഷം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്് െര
ക്കുെൾ എത്തുന്തിൽ ൊര്മായ കുറവ് സംഭവിച്ിട്ടു
മുണ്്. ഇതുമൂലം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുകട ലഭ്ത ഉത്ക്ക
ണ്ാകുലമായ അവസ്ഥയിനലക്ക് നീങ്ങുെയാണ്. 
വിനദ�ത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് ഇതികറെ നദാഷഫലം 
കൂടതലും അനുഭവിക്കുന്ത്. കൂടാകത മലയാളിെളുൾ
ക്കട ഭൂരിഭാ�ം വിനദ�കത്ാഴിലാളിെൾക്കും െഴിഞ്ഞ 
മാസകത് �മ്ളം പൂർണമായി ലഭിച്ിട്ടില്. ഇതുമൂലം 
വില നൽെി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ില്. 
മാകലയിൽ കപാതുകവ ഇറെർകനറ്റ് റീൊർ�ിങ്ങ് 
കെലവു കൂടിയതാണ്. ഖെയിൽ പണമില്ാത്തി
നാൽ പലർക്കും ഇറെർകനറ്റ് റീൊർ�് കെയ്ാനും െഴി
യുന്ില്. ഇത് വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം അറിയുന്തി
നും നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധക്ടന്തിനും 
ൊര്മായ തടസ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്്. 

ഏറ്റവും നമാ�മായ അവസ്ഥയിൽ, കെറിയ 
മുറിയിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞാണ് പല വിനദ�കത്ാഴി
ലാളിെളും താമസിക്കുന്ത്. ഇത് നരാ�ം കപകട്ടന്് 
പടർന്നുപിടിക്കാൻ ഇടയാക്കുകമന്് പ്നത്െം പറ
നയണ്തില്നല്ാ. ഇന്ാൾ നൊവി്് നെസുെൾ 
കൂടതലും റിന്ാർട്ട് കെയ്തിരിക്കുന്തും വിനദ�ത്തു നി
ന്നുള്ളവരുകട ഇടയിലാണ്. മറ്റു വിനദ�രാ�്ങ്ങളുമാ
യി താരതമ്ം കെയ്ാൻ െഴിയാത്ത്യും ഗുരുതര പ്
ത്ാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ാവും വിധമാണ് വളകര കെറിയ 
വിസ് തൃതി മാത്മുള്ളതും, െിെിത്ാസഡൗെര്ങ്ങൾ 
വളകര കുറവുള്ളതും, അവ�്സാധങ്ങളുകട അപര്ാ
പ്തത ഉള്ളതുമായ മാകലയുകട നിലവികല അവസ്ഥ. 
അതുകൊണ്ടു തകന് മാലിദവേീപികല പ്വാസിെളായ 
ഞങ്ങൾക്ക് നൊവി്് എന്ത് അെകലയുള്ള ഒരു 
ഖവറസല്. പടിവാതിൽക്കകലത്ി നിൽക്കുന് ഒരു 
യാഥാർഥ്മാണ്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 6 കമയക്  2020
�ണ്ണൂർ സ്റദശിയൊയ റലഖ�ൻ റജൊലിയമൊയി ബന്ധക്ട്ക് മൊലിദ്ീ
പിൽ സ്ിരതൊമസമൊണക്.
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നീക്ി കവക്ൊൻ 
സമയമുണ്്,
നമ്മകെ 
�കണ്ത്തൊനും...
ഷംന ക�ൊെറക്ൊടൻ

മനുഷ്ൻ എത് നിസ്ഹായനാണ് 
അനല്? ഒരു ഖവറസ് ൊരണം ഒകരാറ്റ 
മാസം കൊണ്് നലാെകത് സെലതും 
തലകുത്ി മറിഞ്ഞ നാളുെൾ... കൊനറാണ 
എന് ഖവറസും അത് പടർത്ിയ ഭീതി 
യും അപെടാവസ്ഥയും നലാെം നനരിട്ട് 
െണ്ടുകൊണ്ിരിക്കുന് ഈ നലാക്ക്് ഡൗൺ 
ൊലം നിങ്ങളിൽ എ്് മാറ്റമാണ് കൊ
ണ്ടുവന്ത്? 'ഒരു നരാ�കത് പിടിച്ചു കെ
ട്ടാനായി നലാെം മുഴുവൻ വീട്ടിലിരുന്' 
വീര�ാഥ പത്ിരുപതു വർഷങ്ങൾക്ക് 
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ന�ഷം നമ്മുകട മക്കനളാടം നപരമ
ക്കനളാടം പങ്കവക്കുനമ്ാൾ 'അന്് 
നിങ്ങകള്് കെയ്തു' എന് അവരുകട 
നൊദ്ത്ിന് നിങ്ങകളന്തുത്രമാ
ണ് നൽൊൻ നപാകുന്ത്?. 

ഞാൻ ഏറ്റവും കപ്ാ്ക്ടീവ് 
ആയി ഉപനയാ�ിച് നാളുെളാണ് 
ഈ നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലം എന്് 
തകന് പറയാം. സ്കൂളിൽ കുട്ടിെൾ
ക്ക് പരീക്ഷ ആയതിനാൽ വീട്ടിൽ 
നബാറടിച്ിരിക്കുന് സമയത്് വീട് 
വൃത്ിയാക്കുന്തിനിടയിലാണ് 
പണ്് ആനവ�നത്ാകട വാങ്ങികവ
ച്് പികന് താൽപര്ം നപായ 
കുറച്് എംനബ്രായ്്റി നൂലും മറ്റും 
ഖെയിൽ െിട്ടുന്ത്. െിട്ടിയന്ാൾ 
തകന് നവകറാന്നും കെയ്ാനില്ാ
ത്ത് കൊണ്് അതുകവച്് കവറുകത 
ഞാൻ എകറെ ്സ്ിൽ കുറച്ചു 
പൂക്കൾ തുന്ി. അന്ാഴാണ് എന്തു
കൊണ്് എംനബ്രായ്്റി കെയ്തുകൂ
ടാ എന് െി് വീണ്ടും മനസ്ിനല
ക്ക് വന്ത്. 

അങ്ങകന നലാക്ക്്ഡൗൺ തുട
ങ്ങുന്തികറെ നാലു ദിവസം മുനന് 
ഫ്ലിപ്ൊർട്ടിൽ കുറച്് നൂലും എം
നബ്രായി്റി സാധനങ്ങളും ഓർ്ർ 
കെയ്തു. അന്ാനഴക്കും കൊനറാണ 
ഖവറസികറെ വ്ാപനം കൂടെയും 
നലാക്ക്്ഡൗണികറെ ൊര്ം ഏെ 
നദ�ം തീരുമാനമാവുെയുംകെയ്തു. 
അതിനാൽ തകന് ഓർ്ർ കെയ്ത 
സാധനങ്ങൾ വരുകമന് ൊര്ത്ിൽ 
യാകതാരു ഉറപ്പും ഉണ്ായിരുന്ില്. 
എന്ാൽ നലാക്ക്് ഡൗണികറെ കതാട്ടു 
തനലന്് ഓർ്ർ കെയ്ത എല്ാ സാ
ധനങ്ങളും വീട്ടികലത്ി. 

പിന്ീടനങ്ങാട്ട് യൂടയൂബ് ടയൂനട്ടാറിയൽസികറെ വര
വായിരുന്നു യുടയൂബിൽ ഒരുപാട് വീ്ിനയാസ് െണ്ടു. 
അതിൽനിന്നും അത്ാവ�്ം നവണ് തുന്ൽ രീതിെ
കളാകക്ക പഠികച്ടത്തു. പികന് അവിടന്നങ്ങാട്ട് െറപറ 
തുന്ലായിരുന്നു. അഞാകറണ്ം കെയ്തന്ാനഴക്കും 
ഞാൻ അവകയല്ാം നഫസ് ബുക്കിലും ഇൻസ്റാഗ്രാമി
ലും നപാസ്റ് കെയ്തു. കപകട്ടന്് തകന് അവിടന്് എല്ാം 
നല് കറനപൊൺസ് െിട്ടി. "ഇത് നവണം”, “ഇതിങ്ങ
കന കെയ്തു തരാനമാ" എകന്ാകക്ക കൂട്ടുൊരുകട കമനസ്
ജെൾ ഇൻനബാക്ിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു നപ�് തുട
ങ്ങിക്കൂകട എന് സുഹൃത്തുക്കളുകട നൊദ്ത്ികറെ ഫല 
മായാണ് ഇൻസ്റാഗ്രാമിലും നഫസ് ബുക്കിലും "Knots & 
Needles" എന് നപ�് തുടങ്ങിയത്. 

പിന്ീട് െസ്റഖമസ്്് വർക്കുെൾ കെയ്ാൻ 
തുടങ്ങി. പ്ധാനമായും ഹൂപ് ആർട്ട്  എംനബ്രായ്്റി 
ആണ് ഞാൻ കെയ്യുന്ത്. ആവ�്ക്കാർക്ക് അവർ 
പറയുന് ്ിഖസനിലും അവർ പറയുന് ആനഘാഷ
നവളെൾക്ക് അനുസരിച്ചും എംനബ്രായ്്റി കെയ്തു 
കൊടക്കും. ഇന്ാൾ നപാർഖട്റ്റുെളും കെയ്തുവരുന്നു. 
ഒരുമാസം കൊണ്് ഏെനദ�ം മു്നതാളം ഓർ്റു
െൾ സമൂഹമാധ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്ത് 
എകന് സംബന്ധിച്് ഒരു വലിയ ൊര്ം തകന്യാ
ണ്.

അങ്ങകനയിരികക്കയാണ് എംനബ്രായ്്റി ബുക്ക് 
മാർക്കുെകള കുറിച്് യൂടയൂബിൽ ൊണാനിടയായത്. 
എങ്ിൽ പികന് അതു കൂടി പരീക്ഷിച്ചു െളയാം എന്നു 
വിൊരിച്് അതിലും ഒരു ഖെനനാക്കി. രണ്ടുമൂകന്
ണ്ം ഉണ്ാക്കിയന്ാനഴക്കും അത്ാവ�്ം ആവ�്
ക്കാർ ഉകണ്ന്് മനസിലായി. നനഞ്ഞാലും കുഴ്മി
ല്ാകത, നെടവരാകത കൂടതൽ ൊലം നിലനിൽക്കും 
എന്താണ് നപ്ർ ബുക്ക് മാർക്കികനക്കാളും തുണി 
യിൽ കെയുന് ബുക്ക് മാർക്കുെളുകട ഗുണം. ഇതിനിട
യിൽ തുണി തീർന്നു നപായ സമയത്ാണ് വാർന്ാ
ബ് തുറന്് പഴയ തുണിെളുകട ഭം�ിയുള്ള െട്ട്  
പീസുെൾ ഉപനയാ�ിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 

ഞാനിത് കെയ്തു തുടങ്ങിയന്ാൾ ഏറ്റവും കൂടതൽ 
അദ് ഭുതക്ട്ടത് വീട്ടുൊരും കൂട്ടുൊരും ആണ്. “നിന
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ക്കികതാകക്ക അറിയാമായിരുനന്ാ” എന്ാണ് പലരും 
നൊദിച്ത്. സത്മായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ായിരു
ന്നു. അഞാം ക്ാസിൽ വച്് തുന്ൽ പഠിച്ിട്ടുണ്് 
എന്ല്ാകത ഞാനും തുന്ലുമായി ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും 
ഇല് എന്താണ് സത്ം. എല്ാം ഈ നൊനറാണക്കാ
ലത്് പഠിച്താണ്. ഒത്ിരി സമയം ഇങ്ങകന നീണ്ടു
നിവർന്് െിടക്കുെയനല്. സഹായിക്കാൻ യൂടയൂബും 
പിന്തുണയ്കാൻ ചുറ്റിനും ആൾക്കാരും ഉള്ളന്ാൾ എല്ാം 
എളു്മാണ്. 

എകന് തിരിച്റിയാനും െഴിവ് െകണ്ത്ാനും 
ഞാൻ എനിക്ക് തകന് നൽെിയ റിയഖലനസഷൻ 
പിരീ്് ആയിട്ടാണ് ഈ നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലകത് 

ഞാൻ ൊണുന്ത്. ഞാകനകന് 
ഏറ്റവും മനസിലാക്കിയ, ഏററവും 
ഇഷ്ടക്ട്ട ദിവസങ്ങൾ... 

പണ്് ഉണ്ായിരുന്, എന്ാൽ 
�ീവിതസാഹെര്ങ്ങളിൽ മറന്നു 
നപായ, ഒഴിവാനക്കണ്ി വന് പല 
െഴിവും നമുക്കുള്ളിലുണ്ാകും. നമു
ക്കായി ഇത്ിരി സമയം മാറ്റികവ
ക്കാം... അവനവനിനലക്ക് നനാക്കൂ, 
നമ്കള െകണ്ത്ാം…

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 12 കമയക്  2020
റസൊഷ്യൽവർക്ിൽ ബിരുദൊനന്തരബിരുദം പൂർത്തിയൊക്ിയ റലഖി�, 
വനിതൊ-ശിശുവി�സന വകു്ിൽ ഐ.സി.ഡി.എസക്. സൂ്ർവവസ
�ൊണക്
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“ഹരികൃഷ്ണ”കറെ
ക�ൊറ�ൊണക്ൊലം
അനഘ സി. ആർ.

കൊനറാണക്കാല മീമുെളിൽ ശ്രദ്ിക്കക്ട്ട െി
ലതാണിവകയന്നു നതാന്നുന്നു. നനാർത്് 24 ൊതം 
എന് െിത്ത്ികല ഹരികൃഷ്ണൻ എന് അമിത വൃ
ത്ിക്കാരകന ഈ നരാ�ൊലത്് ഓർകത്ടക്കുെ
യാണ് മലയാളി. പരിധിയിൽ െവിഞ്ഞ വൃത്ി �ീ
ലങ്ങൾ അസവോഭാവിെമാക്കി തീർത് അയാളുകട 
�ീവിതകത് നനാക്കി െിരിച് നമ്ൾ ഇന്്, 'ൊല
ത്ിനു മുനന് സഞരിച് നായെനാ'യതിനാൽ 'ബി 
ഖലെ് ഹരി' എന്് �ഡൗരവനത്ാകട പറയുന്നു. പു

തിയൊലത്ികല ദീർഘ ദർ�ി
യായ നായെനായി വാഴ്ത്തക്ടനമ്ാ
ഴും, നമ്ൾ അധിെം െി്ിക്കിക്കാൻ 
ഇടയില്ാത് മകറ്റാരു തലം കൂടിയു
ണ്ാെിനല് ഹരികൃഷ്ണകറെ കൊനറാ
ണക്കാല �ീവിതത്ിന്? അയാകള
ന്ാകല സദാ അണുബാധാഭയവും 
നപറിനടക്കുന് ഒരാളുകട നൊവി
്് ൊല �ീവിതം എങ്ങകനയായി
രിക്കുകമന്് ഓർത്തു നനാക്കിയിട്ടു
നണ്ാ? ഉകണ്ങ്ിലും ഇകല്ങ്ിലും 
ഒന്നുറ്ാണ്, നമ്മുകട സങ്ൽ്ത്ി
നും ഏകറ അപ്പുറം തീർത്തും ദുഷ്ക്കര
മായ ഒരാവസ്ഥയിലൂകടയാകും അയാൾ 
െടന്നു നപാകുന്ത്. ഇത്രത്ിൽ 
പരിഹാസങ്ങൾക്കും ഒറ്റക്ടത്ലു
െൾക്കും ഇടയിലും 'സാധാരണ' �ീ
വിതാവസ്ഥയിനലക്ക് എത്ിക്ടാൻ 
പണിക്ടന് നിരവധി ഉത്ക്കണ്ാ
നരാ�ിെളുണ്് നമുക്കിടയിൽ. അവരുകട 
കൊനറാണക്കാല �ീവിതകത്ക്കു
റിച്ാണ് ഈ കുറി്്. അണുബാധ
കയക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ഭയാ�ങ്
െൾ കൊണ്് പൂർണമായും ഭ്ാ്മായ 
ഒരു അവസ്ഥയിനലക്കവർ എത്ി
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ക്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്കും െിലതു 
കെയ്ാനാകും, കെയ്ാകതയിരിക്കാ
നും.

ഒ.സി.ഡി അഥവൊ ഒബക് സസീവക് 
�ം പൽ സീവക് ഡിറസൊർഡർ

സമൊലിെ സാഹെര്ത്ിൽ 
മൂർച്ിക്കുവാൻ സാധ്തയുള്ള ഒരു 
തരം ഉത്ക്കണ്ാനരാ�മാണ് ഒ.
സി.്ി. മനസ്ിനുള്ളിനലക്ക് ആവർ 
ത്ിച്ചു െടന്നു വരുന് അസവേസ്ഥത
യുളവാക്കുന് െി്െനളാടം ദൃ�്
ങ്ങനളാടം ഒരു വ്ക്ിക്ക് അയാള
റിയാകത തകന്യുണ്ാകുന് ആസ 
ക്ികയയാണ് 'ഒബ് സഷൻസ് ' 
(obsessions) എന്് വിളിക്കുന്ത്. 
ഈ െി്െൾ യഥാർത്മല് എന്് 
അനുഭവിക്കുന് ആൾക്കു തകന് 
അറിയാകമങ്ിലും അവകയ ഒഴിവാ
ക്കാനനാ ഇല്ാതാക്കാനനാ െഴിയു
ന്ില്. ഇത്രം െി്െൾ നിര്
രമായി മനസ്ിനലക്ക് െടന്നുവരു 
നമ്ാൾ കനഞിടി്്, കവപ്ാളം, 
വയകറരിച്ിൽ, വിറയൽ, അമിത
വിയർ്് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ 
പ്െടമാകും. ഈ അവസ്ഥകയ മറി
െടക്കാനായി ആ വ്ക്ി കെയ്യുന് 
ആവർത്ന സവേഭാവമുള്ള പ്വൃത്ി
െകളയാണ് “െം പൽ ഷനുെൾ” 
(compulsions) എന്് വിളിക്കുന്
ത്. ഇങ്ങകന ഒബ് സഷനുെളും െം
പൽഷനുെളും ഒത്തുനെരുന് നരാ
�ാവസ്ഥയാണ ്ഒബ്സസ്ീവ ്െംപൽ 
സീവ് ്ിനസാ്ർ അഥവാ ഒ.സി.
്ി. വിവിധതരം ഒ.സി.്ിെൾ 
ഉകണ്ങ്ിലും സമൊലിെ സാഹെ

ര്ത്ിൽ പ്സക്മായതും അമിത വൃത്ിനബാധ 
വുമായി ബന്ധക്ട്ടതുമായ ഒരു വിഭാ�ത്ികറെ പ്തി
നിധിയാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ. ഖെ ഉൾക്കടയുള്ള �രീര
ഭാ�ങ്ങളിൽ അഴുക്കിരിപ്പുകണ്ന്നു സം�യിച്് ആവർ
ത്ിച്ാവർത്ിച്് ഖെ െഴുകുെ, കുളിക്കുെ, �രീരത്ി 
കലവികടകയങ്ിലും നരാ�ാണുക്കൾ െയറിയിട്ടുകണ്
ന്് ആ�ങ്ക്ട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പരിന�ാധനെൾ 
നടത്തുെ എന്ിവയാണ് പ്ാരംഭഘട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. 
എങ്ിലും ൊലക്നമണ, െിെിത്യുകട അഭാവത്ിൽ, 
നരാ�ം മൂർച്ിച്്, മറുെി് സാധ്മല്ാത് വിധം എല്ാ 
�ീവിതെര്െളും ആവർത്ിച്ാവർത്ിച്് കെനയ്ണ്ി
വരുന് അവസ്ഥയിനലക്ക് വകര നരാ�ി എത്ക്ടാം. 
അത് വ്ക്ി�ീവിതവും സാമൂഹ് �ീവിതവും ഒരു 
നപാകല ദുസ്ഹമാക്കിത്ീർക്കാം. യാഥാർഥ്ത്ിനും 
അയഥാർത്ത്ിനും ഇടയിൽ െി്െളുകട ചുഴിയി
നലക്ക് വലിച്ിടക്ടന്ാഴും നിസ്ഹായരായി നില
വിളിക്കാനന പലർക്കും െഴിയാറുള്ളൂ.

കൂടതൽ വ്ക്തയ്കായി ഒരിക്കൽ ഒരു കടലിവി
ഷൻ െർച്യിൽ ഒരു മനഃ�ാസ്ത വിദഗ്ദ്ധൻ പങ്വച് 
അനുഭവം ഇവികട നെർക്കുന്നു. എട്ടാം ക്ാസിൽ പഠി
ക്കുന് സമർത്നായ വിദ്ാർത്ി കുറച്ചു നാളുെളായി 
പഠനത്ിൽ ശ്രദ്യില്ാത്വനും അലസനുമായി ൊ
ണക്ടന്നു. അവൻ എന്ാഴും അസവേസ്ഥനാകുന്നു. 
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ന്ാക്ടർക്കടകത്ത്ിയ കുട്ടിക്ക് 
പറയാനുണ്ായിരുന്ത് തകന് 
െഠിനമായി അലട്ടികക്കാണ്ിരിക്കു
ന് അണുബാധാ ഭയകത്ക്കുറിച്ാ
ണ്. ആദ്ഘട്ടത്ിൽ ഒന്നും രണ്ടും 
മണിക്കൂകറടത്് കുളിച്ിരുന് താ
നിന്ാൾ പുലർകച് രണ്ടുമണികക്ക
ഴുനന്റ്റ് കുളി തുടങ്ങുകമന്നും 
എന്ാൽ എട്ടു മണിക്ക് ന�ഷവും 
�രീരം വൃത്ിയാകയന് സംതൃപ്തി
നയാകട കുളിച്ിറങ്ങാൻ െഴിയികല്
ന്നുമാണ് ആ കുട്ടി ന്ാക്ടനറാട് 
പറഞ്ഞത്. കൃത്മായ അണുനിർ
മാർ�നത്ിനായി തകറെ �രീര
കത് പതിനാറു ഭാ�ങ്ങളായി സവേയം 
തിരിച്ിട്ടുകണ്ന്നും ഓനരാ ഭാ�ത്തും 
അഞ്ചു തവണ വലനത്ാട്ടും അഞ്ചു 
തവണ ഇടനത്ാട്ടും നസാ്് നതച്ി
ട്ടും ഇളൊത് അഴുക്കികന/അണു
വികനക്കുറിനച്ാർത്് തകറെ സമാ 
ധാനം നഷ്ടക്ടന്നുകവന്നും അവൻ 
ന്ാക്ടകറ അറിയിക്കുന്നു. നരാ�ം 
മൂർച്ിച് അവസ്ഥയിൽ കുളി 
െഴിഞ്ഞ് മകറ്റാന്ിനും സമയമില്ാ
തായ കുട്ടിയുകട സ് കൂളിൽ നപാക്ക് 
നിലച്ന്ാഴാണ് ഖവദ്സഹായ
ത്ിനാകയത്ിക്കുന്ത്. അവി�വേ
സനീയകമന്നു നതാന്ാവുന് ഒരു 
സംഭവ െഥയാണിത്. അങ്ങകന
കയങ്ിൽ, അനിതരസാധാരണമായ 
ഈ ഖവറസ് ൊലം എത് അര
ക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിനലക്കാണ് 
െിെിത് െിട്ടാത് ഓനരാ ഒ.
സി.്ി നരാ�ികയയും കൊണ്ടു കെ
കന്ത്ിച്ിരിക്കുെ എന്് സങ്ല്പി
ക്കാനാകുനമാ?

കൊനറാണ വാർത് െണ്ാൽ 

തനിക്ക് ഖവറസ് ബാധ ഉണ്ാനയക്കുകമന്് െരുതി 
വാർത്ാമാധ്മങ്ങകളല്ാം ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്വരും, 
നരാ�ബാധകയ കെറുക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 
നിശ്ചിത തവണ ഖെ െഴുെണകമന്നും ക്നറ്റാളിൽ 
കുളിക്കണകമന്നും നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്വരും, പ്െടമായ 
യാകതാരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ാകത തകന് സവേയം 
നരാ�ിയായി സങ്ൽ്ിച്് മുറിയടച്ിരിക്കുന്വരും, 
അത്ാവ�്ൊര്ത്ിനു നപാലും പുറത്തുനപാൊൻ 
ഭയക്ടന്വരും, നപാനെണ്ിവന്ാൽ ഒന്ിലധിെം 
മാസ്ക്കുെളും, ഖെയുറെളും, ഫുൾ സ്ീവ് വസ്തങ്ങളുമിട്ട് 
ടിഷയൂ നപ്റും സാനിഖറ്റസറും െയ്ിൽ െരുതി 
െണ്ിൽ ഭയവും ൊലിൽ വിറയലും കനഞിൽ എരി
ച്ിലുമായി പായുന്വരും, വഴിയിനലാ െടയിനലാ 
െണ്വർ തനിക്ക് നരാ�ം ഖെമാറിയിട്ടുനണ്ാകയന്ാ
�ങ്ക്ട്ട് ഉറക്കം നഷ്ടമായവരും, അനിയന്ത്രിതമായ 
െി്ാപ്വാഹത്ിൽ നിന്് രക്ഷനതടി ദിവസത്ിൽ 
മുക്കാൽ സമയവും ഉറങ്ങിക്കഴിയുന്വരും, ഉറക്ക
ത്ിൽ കഞട്ടികയഴുനന്റ്റ് നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് 
െിട്ടിയ സമയം ക്ിയാത്മെമായ ഒന്ിന് നവണ്ിയും 
ഉപനയാ�ിച്ികല്നന്ാർത്് സവേയം പഴിക്കുന്വരും, 
ഭയക്ടരുത്, ഭയക്ടരുത് എന്് ആയിരം തവണ 
മനസ്ികന പറഞ്ഞ് പഠി്ിച്ിട്ടും കൊനറാണകയന്നു 
നെട്ടാൽ നപാലും ഉയരുന് ഹൃദയമിടി്ികന അട
ക്കാൻ െഴിയാത്വരും, താൻ മറ്റുള്ളവരിനലക്ക് 
നരാ�ബാധ പെർത്തുന്നുകവന്് സം�യിച്് സവേയം 
കുറ്റവാളിയുകട പരിനവഷമണിയുന്വരും ഇവികട, 
ഈ സമൂഹത്ിലുണ്്. ഭയാ�ങ്െളുകട പത്മവയൂഹ
ത്ിൽ കുടങ്ങിക്കിടക്കുന്വരാണവർ. കൊനറാണൊലം 
അത്നമൽ അരക്ഷിതരാക്കിയവർ. നമുക്ക് ദൃ�്മല് 
എന്് െരുതി ദയവായി ഈ സാധ്തകയ റദ്ദുകെയ്രു
ത്. ൊരണം ഇത് കവറുകമാരു സാധ്തയല്, നിരവധി
നപരുകട യാഥാർഥ്മാണ്. അയഥാർഥ്വുമായുള്ള ഒട
ങ്ങാത് നപാരാട്ടമാണ്. നമ്കളവകര ൊണുന്ികല് 
ങ്ിൽ, അവരുകട ആ�ങ്െൾ നാമറിയാകത നപാകു
കന്ങ്ിൽ ഒനന്യുള്ളൂ ൊരണം. 'നനാർമൽ' ആയ 
നമുക്ക് മുന്ിൽ ഹരികൃഷ്ണകറെ 'തനിയാവർത്നങ്ങളാ
യി' അപഹസിക്കക്ടവാൻ അവർ തയ്ാറല് എന്തു
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കൊണ്്.
പ്ബുദ്രായ മലയാളിെൾക്ക് ഇന്നും മാനസിെ 

ഖവെല്ങ്ങകളല്ാം 'വട്ടാണ് ', നനാക്കിനിന്നുെിരി
ക്കാനും ന�ഷം പരിതപിക്കാനുമുള്ളതാണ്. അതുകൊ
ണ്ാണ്, അതുകൊണ്ടു മാത്മാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്കള 
െിരി്ിച്ത്. പ്െടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവകരന്ാ
ലും ഖവദ്സഹായം ലഭ്മാക്കുന്തിന് പെരം പരി
ഹസിക്കുവാനും വിമർ�ിക്കാനുമനല് നമ്ളിൽ ഭൂരിഭാ
�വും ശ്രമിക്കുന്ത്? ഭ്ാ്് എന്് എല്ാത്രം 
മാനസിെ പ്ശ്ങ്ങകളയും ക�നറഖലസ് കെയ്യുന് പാ
രമ്ര്വും െിെിത് നൽൊകത, ഉപനദ�ിച്് '�രി' 
യാക്കാം എന് മിഥ്ാനബാധവും കൂടതൽ തീവ്രവും ഭ്ാ
്വുമായ നരാ�ാവസ്ഥയിനലക്കാണവകര തള്ളിവിട
ന്ത്.

മുൻപ് സൂെി്ിച്തുനപാകല, അകല്ങ്ിൽ അതിനു
കമത്നയാ അപ്പുറം നമ്മുകട യുക്ിക്കും നബാധത്ിനും 
നിരക്കാത് അനനൊയിരം െി്െളുകട അത്്ം 
അപെടെരമായ ഭാവനാനലാെത്് വീണുനപായവരു

ണ്്. ആ സങ്ല്പനലാെത്് �ീവിച്് 
നൊമാളിെകളന്നു വിളിന്ര് െിട്ടി
യവരുണ്്. അത്രം �ീവിതങ്ങ
നളാട് മുഖം തിരിക്കുന്വരാെരുത് 
ഉത്രവാദിത്മുള്ള സാമൂഹിെ�ീ
വിെളാനെണ് മനുഷ്ർ. ഈ നരാ
�ൊലത്് ഒരല്പം െരുതൽ അവർ
ക്കായി കൂടി നീക്കികവക്കാം. അതി 
നായികല്ങ്ിലും ദയവായി, നമ്മുകട 
'റാഷണാലിറ്റി'യുമായി കെന്് അവ 
രുകട ആ�ങ്െകള, അതുണ്ാക്കുന് 
ആവർത്നങ്ങളുകട 'അർത്ശൂന് 
ത'കയ അളക്കാതിരിക്കുെകയങ്ിലും 
കെയ്യുെ. ൊരണം നമുക്ക് പരിെി
തമില്ാത് ഒരു യുക്ിയാണവകര 
നയിക്കുന്ത്. നമുകക്കാരിക്കലും 
പിടിെിട്ടാനിടയില്ാത് ഒന്്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 14 കമയക്  2020
കമറെൽ കഹൽത്തക് ആക്ഷൻ ട്രസ്റ്റക് നെ ി്ലൊക്കുന്ന മീ കഹൽ്ക് റപ്രൊജ
ക്ിൽ �ിസർച്ചക് അസിസ്റ്ററെൊയി പ്രവർത്തിക്കു�യൊണക് റലഖി�
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റ�ട്�ിഞ്ഞ ക�ൊറ�ൊണയം 
അനുഭവിച്ച�ിഞ്ഞ ക�ൊറ�ൊണയം...
റസൊനു സഫീർ

കൊനറാണ എന് മഹാവിപത്ികന കുറിച്് െിലകതാകക്ക മനസ്ിലാ
ക്കിയ ഒരാകളന് നിലക്കും െഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു ആഴ്ചെളായി അതനുഭവിക്കു
ന് ഒരാകളന് നിലക്കും െിലത്... 

സവേതനവ കെറിയ ൊര്ങ്ങൾക്ക് നപാലും കനർവസ് ആവുന്, കെറിയ ദു
ഖങ്ങകളയും സന്ാഷങ്ങകളയും അതികറെ എക്്ട്ീം കലവലിൽ അനുഭവിക്കു
ന് ആളായിരുന്ിട്ട് നപാലും കൊനറാണ ബാധികച്ന്റിഞ്ഞ സന്ർഭത്ിൽ 
ഓവർ പാനിക്ക് ആവാതിരിക്കാനും ഒരു റിക്കവറി നസ്റ�ിനലക്ക് എത്ാനും 
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ശ്രദ്ിച്ിരുന്നു.
െില �ാരീരിെ ബുദ്ിമുട്ടുെകള 

തുടർന്് ഏപ്ിൽ 5 നാണ് കടസ്റ് 
കെയ്തത്. 8 ന് റിസൾട് നപാസിറ്റീ
വ് ആകണന് വിവരം ലഭിച്ന്ാൾ 
നെട്ട മാത്യിൽ ഒന്് സ്തംഭിച്ചു 
നിന്നു....

നൊദിച് ൊര്ങ്ങൾകക്കാകക്ക 
യാന്ത്രിെമായി മറുപടി നൽെി 
നനകര വിളിച്ത് ഒരു സുഹൃത്ി
കന...

"ഹനലാ..." 
"ഉം.."
"എക്ടാ.."
"അവര് വിളിച്ിരുന്നു..."
അനത് പറനയണ്ി വന്നുള്ളൂ...

അവിടന്് െിട്ടിയ ഖധര്ം, 
നനേഹം, എ്ിനും ഏതിനും കൂകട
യുകണ്ന് നതാന്ൽ, അതിലൂകട
യാണ് എകറെ റിക്കവറി ആരംഭി
ക്കുന്ത്. പിന്ീട് അത് എകറെ 
ന�്ഷ്ഠനിലൂകടയും, സുഹൃത്തുക്കളിലൂ 
കടയും, സഹമുറിയന്ാരിലൂകടയും, 
െമ്നി മാനന�ർ ഉൾക്കടയുള്ള 
സെല സ്റാഫുെളിലൂകടയും നെട്ടറി
ഞ്ഞു. പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് നഫാണിലൂ
കടയും, കമനസ്�ിലൂകടയും ബന്ധ
ക്ട്ട നപനരാ നാനടാ വീനടാ 
അറിയാത് ഒത്ിരി ആളുെളു
ണ്്...

പിന്ീട്, അവിടന്ിനങ്ങാട്ട് ഈ 
നിമിഷം വകര �ാരീരിെമായി 
െില ബുദ്ിമുട്ടുെൾ ഉണ്ായി എന്
കതാഴിച്ാൽ ൊര്ങ്ങൾ അത് 
പാനിക്ക് അവസ്ഥയിനലക്ക് നപാ
യിട്ടില്.

ഇതത് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല് എന്് സവേയം വി
�വേസി്ിക്കുന് ഒരു മനസ്സും എ്ിനും ഏതിനും കൂകട 
നിൽക്കുന് ഒരു സഡൗഹൃദവലയവും ഉകണ്ങ്ിൽ 
"നിസ്ാരം.." എന്് പറഞ്ഞു നപാരാൻ പറ്റുന് ഒന്് 
തകന്യാണികതന്് എകറെ അനുഭവം എകന് പഠി്ി
ക്കുന്നു.

റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ അന്് രാത്ി എകന് പിക്ക് 
കെയ്ാൻ ആംബുലൻസ് വരുന്നുകണ്ന്നും കറ്ി ആവ
ണകമന്നും പറഞ്ഞ് നപാലീസിൽ നിന്നും പിന്ീട് 
�വകമെറെ് കഹൽത്് ്ി്ാർട്കമറെിൽ നിന്നും 
ൊൾ വന്ിരുന്നു. റൂമിൽ നിന്് പുറത്ിറങ്ങിയ നനരം 
നനരകത് പറഞ്ഞ എന്ികല ആ ഇനമാഷണൽ �ീവി 
പുറത്തു ൊടി... 

അന്ാൾ സാമൂഹിെ അെലം പാലിച്ചു കൊണ്് 
തകന് എകന് മനസ്് കൊണ്് നെർത്് നിർത്ിയ 
സഹമുറിയന്ാർ....

ആംബുലൻസ് വരാൻ നനരം ഖവകുകമന്നും 
വന്ാൽ അറിയിക്കാകമന്നും പറഞ്ഞ് എകന് റൂമിനല
ക്ക് തകന് തിരിച്ചുവിട്ടന്ാൾ, ആ ഒരു നിമിഷമായിരു
ന്നു ഞാൻ പഴയ ഞാൻ ആയത് എന്് നവണകമങ്ിൽ 
പറയാം. അന്് മുതൽ ഈ നിമിഷം വകര ഒരിക്കലും 
മാനസിെമായ പിരിമുറുക്കം അനുഭവിനക്കണ്ി വന്ി
ട്ടില്. പിന്ീട് അവിടന്ിനങ്ങാട്ട് അവരുകട െരുതലി
ലും അവർ കവച്ചുവിളമ്ി തരുന് ഭക്ഷണത്ിലും 
മനസ്സും �രീരവും പതികയ പഴയ പടിയാവുന്ത് ഞാ
നറിഞ്ഞു. 

ഈ നരാ�ത്ിന് പ്നത്െികച്ാരു വാക്ിൻ ഇകല്
ന്ിരികക്ക, നരാ�ിയുകട ന്ാക്ടർ അവരവർ തകന്യാ
കണന്ിരികക്ക, അങ്ങകനകയങ്ിൽ എകറെ ന്ാക്ടർ 
ഞാൻ ആകണന്ിരികക്ക എനിക്ക് പ്ിസ് ഖക്ബ് 
കെയ്ാനുള്ള ഏെ കമ്ിസിൻ മാനസിെ ഖധര്മാ
ണ്.

നനരത്ിനു ഭക്ഷണം െഴിക്കുെ, വിറ്റാമിൻ സി 
െഴിക്കുെ, നന്ായി ഉറങ്ങുെ, രണ്ടു മൂന്നു ലിറ്റർ കവള്ള
കമങ്ിലും കുടിക്കുെ, പലരും പറഞ്ഞു നെട്ട നപാകല 
സൂര്പ്ൊ�ം ഒരു 30 മിനികറ്റങ്ിലും കൊള്ളുെ, 
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ദിവസവും രനണ്ാ മൂനന്ാ തവണ കുളിച്ചു സുരക്ഷിതമാ
യിരിക്കുെ, നാരങ്ങ, കവളുത്തുള്ളി, ഓറഞ്, നൊഴിമുട്ട 
ഇവകയാകക്ക കൂടതലായി െഴിക്കുെ എന്തികനാ്ം 
തകന് നപാസിറ്റീവ് ആയി െി്ിക്കുന് ഒരു മനസ്സും 
അങ്ങകനകയാരു മനസ്് പാെക്ടത്ാൻ സഹായെ
മാവുന് ഒര്രീക്ഷവും ഒന്നും സംഭവിച്ിട്ടികല്ന് 
മട്ടിൽ െളിെിരിെൾ പറയാൻ കുറച്ാളുെളും...

അനത് നവണ്ടൂ...
പല തവണെളായി നഹാപെിറ്റൽ ഐകസാനലഷ

ന് നവണ്ി ശ്രമിച്ിരുന്നു, െില ൊരണങ്ങളാൽ സാ
ധ്മായില്, അകതാരു അനുഗ്രഹമായി ഇന്ാൾ നതാ
ന്നുന്നു. ഇന്ിന്ാ ഞാകനകറെ റൂമിൽ മൂന്ാഴ്ചെൾ 
പിന്ിടനമ്ാൾ നതാന്നുന്നു എകറെ സവേ്ം റൂം തകന്
യാണ് ഏറ്റവും നല് നസഫ് നസാൺ എന്്...

തീർത്തും അപരിെിതമായ ആളുെൾക്കിടയിൽ 
നപര് അനവേർത്മാക്കുന് രീതിയിൽ ഒറ്റക്ട്ട് താമസി
ക്കുന്തിലും എത്നയാ നഭദം 'െിൽ' ആയ സഹമുറിയ
ന്ാർകക്കാ്മുള്ള വാസമാണ്.

ഒരു നരാ�ി എകന്ാരു നതാന്ലില്ാകത �ീവിക്കാ
നാവും..!

െഴിഞ്ഞ 23-ന് നടത്ിയ കടസ്റിൽ റിസൾട്ട് കന�

റ്റീവ് ആകുെയും ഇത് ദിവസം 
വീട്ടിൽ പറയാഞ്ഞ ൊര്ം ഖന 
സായി വീട്ടിൽ അവതരി്ിക്കുെ
യും കൂകട കെയ്തനതാകട മാനസിെ 
ഖധര്വും എ്ികനയും നനരിടാകമ
കന്ാരു നതാന്ലും അതികറെ പൂർണ
തയിൽ എത്ിയിരിക്കുെയാണ്.

"ഭയമല് �ാഗ്രതയാണ് നവണ് 
ത് " എന് ഒറ്റവരിയിൽ നാനമാരു
ത്ർക്കും കൊനറാണകയ നതാൽ
്ിക്കാനാവും. �ാഗ്രതയുള്ളവരായി
രിക്കുെ,അമിതഭീതികയാഴിവാ
ക്കുെ. മനസ്ികന പാെക്ടത്തുെ.. 
സവേയനമാ അകല്ങ്ിൽ നമ്മുകട പ്ി
യക്ട്ടവർനക്കാ അസുഖം വന്് 
െഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹിെ അെലം 
പാലിക്കുന്നതാകടാ്ം മാനസിെ 
അട്വും ഖധര്വും പെരുെ…

നമ്ൾ അതി�ീവിക്കും, ഉറ്ാ
യും അതി�ീവിക്കും...

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 1 ജൂൺ  2020
അബുദൊബിയിൽ അക്ഡൗണ്റെൊയി റജൊലി ക�യ്യു�യൊണക് മലപ്പു�ം സ്റദ
ശിയൊയ റലഖ�ൻ



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

125

എഴുത്തും കുത്തുകമാകക്ക നിർത്ിയിട്ട് വർഷം നാല് െഴിഞ്ഞു. നൊനള�ിൽ 
നിന്് ഇറങ്ങിയതിൽ പികന് ആ ഒരിഷ്ടം പതികയ മറന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. 
കുട്ടിക്കാലത്് കൂകട പഠിച് ഒരു സുഹൃത്് െഴിഞ്ഞ ദിവസം നൊവി്് ൊല 
അനുഭവങ്ങൾ പങ്കവക്കുന്തികനക്കുറിച്് സൂെി്ിച്ചു, എഴുത്ിനലക്കുള്ള 
ഒരു പുതിയ തുടക്കമാവകട്ട എന്നു കൂടി പറഞ്ഞന്ാൾ എന്ാ ഒരു െഡൗതുെം! 
എഴുത്ിനലക്ക് ഒരു തിരിച്് വരവിന് നിമിത്മായ നൊവി്് ൊലത്ിനും, 
സുഹൃത്ിനും നന്ി പറയകട്ട. 

എകറെ നൊവി്് ൊല അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ത് നലാക്ക്്ഡൗണിനും 
മുൻനപയാണ്. ഉം റക്ക് (മക്കയിനലക്കുള്ള തീർത്ാടനം) നവണ് സെല ഒരു
ക്കങ്ങളുമായി ഉമ്കയ എയർനപാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് വീട്ടിൽ തിരികച്ത്ിയ

ഞങ്ങകെൊകക് ആദ്യറമ  
�്ൊ�വറെനിലൊണ് ഭൊയ്!...
വഖറുന്നിസ
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ന്ാനഴക്ക് എയർനപാർട്ടിൽ നിന്നും 
ഉമ്യുകട വിളി വന്നു. കൊനറാണ 
ൊരണം ഉം റ തീർത്ാടെർക്ക് 
യാത്ാനുമതിയികല്ന്്! അന്ാണ് 
കൊനറാണയും നൊവിഡം �ീവി
തത്ിനലക്ക് വന്ത്. അന്ാകഴാ
ന്നും ഇതികറെ �ഡൗരവം അറിയില്ാ
യിരുന്നു.

മാർച്് 8-ന് സനഹാദരനും 
കുടംബവും തബൂക്കിൽ നിന്് തിരി
കച്ത്ി. വകന്ാരാഴ്ച െഴിഞ്ഞന്ാ
ഴാണ് നലാക്ക്്ഡൗണും െവോറഖറെ
നുകമാകക്ക നാട ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി 
യത്. 28 ദിവസകത് െവോറഖറെൻ 
സനഹാദരനും കുടംബവും പൂർത്ി
യാക്കി. അന്ാഴും ഇതികറെ �ഡൗരവം 
തിരിച്റിഞ്ഞിരുന്ില്.

നലാക്ക്് ഡൗൺ ൊലകത് കുറിച്് 
പറയാം, സ്ഥിരമായി വീട്ടിലിരിക്കു
ന് എകന് നപാലുള്ള ഒരു വീട്ടമ്
ക്ക് അത് വലിയ െടമ്കയാന്നുമല് 
െവോറഖറെൻ. “മീൻ െിട്ടാത്ത് 
ൊരണം മീൻ മുറിക്കാനില്” എന്് 
ഒരു സുഹൃത്് പറഞ്ഞന്ാൾ 
സത്മാകണന്് നതാന്ി. െക്കയും 
െക്കക്കുരുവും അടക്കള അടക്കി
വാണ െഥ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർ
ത്ിക്കുന്ില്. കഷയ്ക് മുതൽ 
ഗുലാബ് �ാമൂൻ വകര െക്കക്കുരു 
കറസി്ിയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. 
അക്ാകഴാകക്കയും നെരളത്ിലാ
കണന് ഖധര്ം കൊണ്ടുതകന് 

കൊനറാണ ഭീതി ഇല്ായിരുന്നു.
പനക്ഷ വിനദ� രാ�്ങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വഷളാവുെ

യാകണന് വാർത്യാണ് ഏകറ തളർത്ിയത്. 
നൊവി്് ൊലത്് െടന്നു നപായ റംസാൻ ദിനരാത്
ങ്ങളികല പ്ാർത്നയുകട ഏറിയ പങ്ം വിനദ�ത്തുള്ള 
പ്ിയതമൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് നവണ്ി ആയിരുന്നു. 
അതിനിടയിലാണ് അബുദാബിയിൽ ന�ാലി കെയ്യു
ന് കൂകട പഠിച് സുഹൃത്ിന് നൊവി്് നപാസിറ്റീവാ
കണന്റിഞ്ഞത്. അതുണ്ാക്കിയ ആഘാതം കെറു
കതാന്നുമല്. ഖദവത്ിനു സ്തുതി, ഖവൊകത തകന് 
അവൻ നരാ�മുക്ി നനടികയന് വാർത്യും അറിഞ്ഞു.

അങ്ങകന പ്ാർത്നനയാകട െടന്നു നപായ ദിവസ
ങ്ങളിൽ ചുറ്റും െണ്വകയക്കുറിച്ചു കൂടി പറയണമനല്ാ! 
ഒരു ഭാ�ത്് ദിവസക്കൂലിക്കാരൻ ഓനരാ ദിവസവും 
തള്ളി നീക്കാൻ െഷ്ടക്ട്ടന്ാൾ കതാട്ടപ്പുറത്് ബക്ക
റ്റ് െിക്കകറെ അതിപ്സരം ആയിരുന്നു. അവർക്ക് 
നലാക്ക്്ഡൗൺ ആനഘാഷൊലമായി മാറിയതും 
െണ്ടു. അനതാകടാ്ം തകന് െരുണ വറ്റാത് മനു
ഷ്ർ ഇനിയും ഒരുപാടകണ്ന്് മനസ്ിലാക്കി തന് 
അനുഭവങ്ങളും ഏകറയുണ്്. കൂട്ടായ്മെളും സംഘടനെ
ളും ഖെയഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ന്ാൾ പട്ടിണി പാവ
ങ്ങളുകട െണ്ിൽ റംസാൻ അമ്ിളിയുകട തിളക്കമുണ്ാ
യിരുന്നു. അവികടയും നഫാനട്ടാകയടത്് കവറു്ിച്വർ 
കുറവായിരുന്ില്. ഇങ്ങകന നപാകുന്നു നലാക്ക്്ഡൗൺ 
ൊല അനുഭവങ്ങൾ.

ചുരുക്കി്റഞ്ഞാൽ പ്ിയക്ട്ടവകരല്ാം സുരക്ഷി
തരാകണന് നബാധ്മുള്ളിടനത്ാളം �ീവിതത്ികറെ 
ഏറിയ പങ്ം വീട്ടിൽ െഴിയുന് എകന് നപാകലാരു 
വീട്ടമ്കയ അങ്ലാ്ിലാക്കാൻ ഈ നലാക്ക്്ഡൗണി
ന് െഴിയില്. ഞങ്ങകളാകക്ക ആദ്നമ െവോറഖറെനി
ലാണ് ഭായ്!..

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 3 ജൂൺ  2020
എക്റണൊമിക്ിൽ ബിരുദൊനന്തര ബിരുദ ധൊരിയൊയ റലഖി�  
മലപ്പു�ം സ്റദശിയൊണക്
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പ്രതീക്ഷ�ൾ 
നയിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ
രുദ്ര വി.എസ്.

കൊനറാണക്കാലത്് ഒരുപനക്ഷ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധിെം നഷ്ടക്ടന്
ത് ദിവസവും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്് നൊനള�ിനലയ്ക്കുള്ള കട്യിൻ 
യാത്യായിരിക്കും. ഒനര വഴിയിലൂകട എത് സഞരിച്ാലും ഓനരാ ദിവസവും 
പുതുമ സമ്ാനിക്കുന് യാത്.

സ്കൂളുെൾക്കും നൊനളജെൾക്കും അവധി പ്ഖ്ാപിച് ദിവസം നൊനള�ിൽ 
എത്ിയത് തകന് നല് ചുമയും കൊണ്ായിരുന്നു. എല്ാവരും െളിയാക്കി 
കവനല്ാ കൊനറാണയും ആനണാ എന്്, അവസാനം എനിക്ക് തകന് സം�
യമായി; ഇനി �രിക്കും കൊനറാണ ആനണാ???

ഇനറെണൽ പരീക്ഷ െഴിഞ്ഞ് നൊനള�ിൽ നിന്് ഓടിയിറങ്ങി 
കറയിൽനവ നസ്റഷനിൽ നപാൊൻ െിട്ടിയ ബസിൽ ൊടിക്കയറി അന്ാഴാ
ണ് ക്ാസ് നമറ്റികറെ നൊൾ വരുന്ത് — നൊനള�് മാർച്് 31 വകര അടയ്കാൻ 
നപാവുെയാകണന്്. നൊനള�ിൽ നിന്് ഓടിയിറങ്ങിയതിൽ ആ നിമിഷം 
വിഷമം നതാന്ി. പിന്ീടള്ള ദിവസം ഭീതിയുനടതായിരുന്നു. കട്യിനിൽ 
യാത് കെയുന്ത് കൊണ്ടു തകന് ഒരുപാട് അപരിെിതരായ ആളുെളുമായി 
അടത്് ഇടപഴെിയിട്ടുണ്ാകും. പനിയും ചുമയും ൊരണം �രിക്കും കവല് 
കൊനറാണയും പിടിനച്ാ എന് സം�യം കൊണ്് വീട്ടുൊർക്ക് നപാലും 
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സമാധാനം കൊടത്ില്. നവ�ം 
തകന് അടത്തുള്ള ഖപ്മറി കഹൽ 
ത്് കസറെറിൽ നപായി ന്ാക്ടകറ 
െണ്ടു. കുഴ്കമാന്നുമില് എന്് പറ
കഞ്ഞങ്ിലും നപടി പൂർണമായും 
മാറിയത് പനി വിട്ടന്ാഴാണ്.

ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നലാ
െകത്ാട്ടാകെ നൊവി്് പടർന്നു 
പിടിച്ിരുന്നു. എനിക്ക് കെയ്ാൻ 
െഴിയുന് ഏറ്റവും വലിയ ൊര്ം 
�വകമെറെ് നൽകുന് നിർനദേ�
ങ്ങൾ പാലിച്് വീട്ടിലിരിക്കുെ 
എന്തായിരുന്നു. ഖെയിലുള്ളത് 
ആവ�്ത്ിലധിെം സമയവും. 
സംഘടനാ പ്വർത്നങ്ങളും 
നൊനള�് �ീവിതവുമായിട്ട് അന്നു
വകര കവറുകത ഇരിക്കുന് സമയം 
�ീവിതത്ിൽ വളകര കുറവായിരു 
ന്നു. സമയത്ികറെ കൃത്മായ ഉപ
നയാ�മായിരുന്നു ക്മീെരിനക്കണ്ി 
യിരുന്ത്. ആനരാ�്കത്ക്കുറിച്ചു 
കൂടതൽ നബാധവതിയായത് ഈ 
ൊലഘട്ടത്ിലാണ.് ദിവസവും രാവി 
കല 6 മണിക്ക് എഴുനന്ൽക്കാനും 
വ്ായാമം കെയ്ാനും കൃത്സമയ
ത്് ഭക്ഷണം െഴിക്കാനും �ീലിച്ചു. 
വായന പുനരാരംഭിച്ചു. ആരാച്ാരും, 
ന�ാർക്കിയുകട മദറും, വിക്ടർ ഹയൂ
ന�ായുകട പാവങ്ങളും െണ്ിലൂകട 
െടന്നു നപായി. അങ്ങകന വീട്ടിൽ 
കവറുനതയിരുന്ില്. പുസ്തെങ്ങളി 
ലൂകട സഞരിച്് െൽക്കത്യുകട 
�ലിെളിലൂകടയും റഷ്യുകട കതാഴി 
ലാളി വർഗ്ഗസമരങ്ങളിലൂകടയും 
ഫ്രാൻസികല പട്ടിണി്ാവങ്ങൾ
ക്കിടയിലൂകടയും യാത് കെയ്തു. 

സാമൂഹ് മാധ്മങ്ങൾ പൂർണ

മായും ഒഴിവാക്കിയ ൊലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അത്. 
ഇൻസ്റാഗ്രാം, നഫസ് ബുക്ക്, വാട് സ്ആ്് എല്ാം ഒഴി
വാക്കി. ഒരുപനക്ഷ ആളുെളിൽ നിന്നും അവരുകട സു
ഖ വ ി വ ര ാ ന ന വേ 
ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒളിനച്ാട്ടമായിരുന്ിരിക്ക
ണം ഈ ഒഴിവാക്കൽ. നലാെത്ികറെ അവസ്ഥ വാർ
ത്െളിലൂകട മാത്ം അറിഞ്ഞു. എ്ിനാണ് ആളുെ
ളിൽ നിന്് ഇങ്ങകന ഒളിനച്ാടിയകതന്് നൊദിച്ാൽ 
നൽൊൻ എകറെ ഖെയിൽ ഒരു നല് മറുപടി നപാലും 
ഇല്. പകക്ഷ അത് �ീവിതകത് തകന് മകറ്റാരു തല
ത്ിൽ മനസിലാക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായെമായിട്ടു
ണ്്.

ഈ സമയത്ാണ് ഒരു സംഭവവിൊസം കൂകട 
ഉണ്ായത്. വീട്ടിൽ കെറുതാകയങ്ിലും അമ്കയ 
സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്യാണ് വീട്ടികല മുഴുവൻ 
ന�ാലിെളും, നപാരാഞ്ഞിട്ട് കൃഷി്ണിെളും നനാക്കു
ന്ത്. എകറെ ഇരുപത്ിരണ്ാം വയസ്ിലും ഒരു ് ാസ് 
കവള്ളം എടത്് തരണകമങ്ിൽ അമ് നവണമായിരു
ന്നു. െില യാഥാർഥ്ങ്ങൾ െിലന്ാൾ ഖവെിയാവും 
തിരിച്റിയുെ. പുറകമ നപായി ഒരുപാട് ൊര്ങ്ങൾ 
കെയ്യുകമങ്ിലും അനന് വകര അമ്കയ സഹായിക്കാൻ 
മുതിരുമായിരുന്ില്. എന്ാൽ എല്ാ പ്വർത്നങ്ങളും 
ആദ്ം വീട്ടിൽ നിന്നും തകന് തുടങ്ങണം എന് തതവേം 
പിന്തുടർന്നുകൊണ്് സവേ്ം നടായ് ലറ്റ് സവേയം വൃത്ി
യാക്കി ഹരിശ്രീ കുറിച്ചു. 

എകറെ ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് 
ആളുെൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുനമ്ാൾ അവർക്കുനവ
ണ്ി എകന്കക്കാണ്് കെയ്ാവുന് കുറച്് ൊര്ങ്ങൾ 
ഞാൻ പ്വർത്ിക്കുന് യുവ�നസംഘടനയുകട ഭാ� 
മായി കെയ്ാൻ ശ്രമിച്ചു. ആദ്ഘട്ട പ്വർത്നം 
ആരംഭിച്ത് ഹാൻ്് വാഷ് നൊർണറുെൾ സ്ഥാപി
ച്ചുകൊണ്ായിരുന്നു. ആനരാ�് പ്വർത്െർക്ക് മാസ്ക്കു
െൾ നിർമ്ിച്ചു നൽെിയും കഹൽത്് കസറെറുെൾ വൃ
ത്ിയാക്കിയും നറഷൻ െടെളിൽ ഹാൻ്് സാനി 
ഖറ്റസർ വിതരണം കെയ്തും പ്വർത്നം പുനരാ�മിച്ചു. 
പഞായത്ിന് െീഴിൽ കതാഴിലുറപ്പു പദ്തിയിൽ 
പണികയടക്കുന് (കതാഴിലുറ്് പദ്തിയുകട പ്വർ
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ത്നങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്തിനു ന�ഷം) മുഴുവൻ കതാ
ഴിലാളിെൾക്കും, SSLC- പ്ലസ് ട പരീക്ഷ എഴുതുന് 
മുഴുവൻ വിദ്ാർഥിെൾക്കും മാസ് ക്കുെൾ നിർമിച്ചു 
നൽെി. നറഷൻ െടയിൽ നിന്നും വിതരണം കെയ്തിരു
ന് സഡൗ�ന് െിറ്റ് പാക്ക് കെയ്യുന്തിനും കൂടി. 
ആളുെൾ കൊനറാണ ആശുപത്ി എന്് ഒളിവിലും 
മറവിലും വിളിക്കുന്, പരിസരത്തു കൂടി നപാലും 
നപാൊൻ ഭയക്കുന് കമ്ിക്കൽ നൊനള�ികല നരാ
�ിെൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുൊർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്തി
നും നരാ�ിെൾക്ക് രക്ം ദാനം കെയ്യുന്തിനും എത് 
യുവാക്കളാണ് സഖധര്ം മുനന്ാട്ട് വന്ത്. ഇന്ാൾ 
അവർ നെരളകത് ഉയർകത്ഴുനന്ല്പിക്കാൻ പാഴ് 
വസ്തുക്കൾ ന�ഖരിച്് റീഖസക്കിൾ കെയ്തു കൊണ്ിരി
ക്കുെയാണ്. ഇങ്ങകനയുള്ള മനുഷ്രുള്ളന്ാൾ നമ്ൾ 
എങ്ങകന വീണു നപാവാനാണ്? നെരളകത് പടത്തു
യർത്ാനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളുകട ഭാ�മാൊൻ കുറ
കച്ങ്ിലും സാധിച്തിൽ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമു
ണ്്.

ഇതികനല്ാം സഹായെമാവുന്ത് �ീവിക്കാനുള്ള 

പ്തീക്ഷയാണ്. ആ പ്തീക്ഷ നൽ
കുന്ത് ഈ സംസ്ഥാനകത് നയി
ക്കുന് ഒരു കൂട്ടം ആളുെളും. നലാ
ക്ക്് ഡൗൺ ഇളവുെളിൽ �നങ്ങൾ 
പതികയ പതികയ �ീവിതം 
തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ിരിക്കുെയാ
ണ്. ഇന്ാൾ ഓൺഖലൻ ക്ാസ്ി
കറെ തിരക്കുെൾ ആരംഭിച്ചു. എല്ാ 
കുട്ടിെളുകടയും വീട്ടിൽ പഠന സഡൗ 
െര്ം ഉകണ്ന്് ഉറപ്പു വരുത്ലാ
ണ് പ്ധാന ഉത്രവാദിത്ം. 
�ീവിതം പഴയനിലയിനലക്ക ്മാറാൻ 
ഇനിയും ഒരുപാട് ൊത്ിരിനക്ക
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. പ്തീക്ഷാ നിർഭര
മായ ൊത്ിരി്ികറെ അവസാനം 
നലാെം മുഴുവൻ സന്ാഷം നിറ
ഞ്ഞതാെകട്ട എന്് നമുക്ക് പ്ത്ാ
�ിക്കാം.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 8 ജൂൺ  2020
തൃശൂർ സ്റദശിനിയൊയ റലഖി� എ�ണൊകുെം ഗവ. റലൊ റ�ൊറെ 
ജിൽ അവസൊന വർഷ വിദ്യൊർഥിനിയൊണക്.
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കപണ്ണുങ്ങളുകട 
റലൊക്്ഡഡൗൺ 

�ൊലം
സഹല ക�.

കപണ്ണുങ്ങളുകട നലാക്ക്്ഡൗൺ എങ്ങനാ
യിരുന്ിരിക്കും എന്് ആനലാെിച്ചു നനാക്കീ
ട്ടുനണ്ാ? പന്ത്രണ്ടു വയസുള്ള ഇത്ിരിക്ണ്് 
കതാട്ട് പതികനട്ടു െഴിഞ്ഞതും ഇരുപത്
ഞായതും പികന് നാല്പതും അമ്തും അങ്ങ
നങ്ങകന ഓനരാ തട്ടിലിരിക്കുനന്ാരുകട? 

ഇവിടിരുന്നു ചുറ്റിനും നനാക്കുനമ്ാ കൊനറ 
കപൺൊഴ്ചെൾ ൊണാൻ പറ്റുന്നുണ്്. 

ഉമ്ച്ീന്് തകന് തുടങ്ങാം. "മ്ച്ീ ഇനി 
മുതൽ നലാക്ക്്ഡൗൺ ആണനത്, പുറകത്ാ
ന്നും നപാവാൻ പറ്റൂല്ാ"ന്് വല് ൊര്ത്ിൽ 
കെന്് പറഞ്ഞന്ാൾ "അകല്ങ്ിന്ാ ഞാൻ 
എന്നും പുറത്ാണനല്ാ" എന്ായിരുന്നു മറു 
പടി.  വീട്ടിനലാട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനനാ 
അകല്ങ്ിൽ സവേ്ം ആവ�്ത്ിന് വല്തും 
വാങ്ങാനനാ നവങ്ങരയിനലാട്ടും കൂടിന്ാ 
യാൽ മലപ്പുറനത്ാട്ടും അതിനപ്പുറം ബന്ധു
വീടെളിനലക്കും മാത്ം യാത് കെയ്യുന് ഉമ്
ച്ിക്ക് നലാക്ക്്ഡൗൺ എന്ാൽ വല് പ്ശ്ം 
ആകയാന്നും നതാന്ിയനത ഇല്. "വാന്ം 
മക്കളും വന്നതാകട കുറച്ചൂടി പണി കൂടി 

എന്ല്ാണ്് എകറെ �ീവിതത്ിൽ വല് മാ
റ്റങ്ങകളാന്നും ഇകല്"ന്ാണ് മ്ച്ി പറയുനന്. 
ഞങ്ങകട തുണികയാകക്ക അലക്കി ഞങ്ങൾ 
'സഹായിക്കുന്ിനല്' എകന്ാകക്ക ഓന്ാ
സിഷൻ നൊദിക്കുന്നുണ്്. ഒരു അവാർ്് 
കൊടക്കുന്ത് പരി�ണിക്കാവുന്താണ്. 
ചുറ്റിനും നനാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഉമ്ച്ിമാകര 
ൊണാൻ പറ്റുന്നുണ്്. ഇവന്ാകരാന്നും ഇവി
ടില്ാരുനന്ൽ ൊലു നീട്ടികയാന്് ഇരിക്കാ
മായിരുന്നൂന്് പറയുനന്ാര്. 

പരീക്ഷ െഴിഞ്ഞ സന്ാഷത്ികലാരു 
പ്ലസ്ടുക്കാരി വന്ിരുന്നു. അടത് വീട്ടികലയാ
ണ്. "ഇത്ാത്ാ എനിക്ക് വായിക്കാൻ 
കുറച്ചു പുസ്തെങ്ങൾ നവണം" എന്ായിരുന്നു 
ആവ�്ം. അവനളാട് ആവ�്മുള്ളത് നനാ
ക്കികയടനത്ാളാൻ പറഞ്ഞു. സംസാരത്ി
നിടയിൽ സവോഭാവിെമായും ഭാവി പരിപാടി
കയ കുറിച്ചു ഞാൻ നൊദ്കമറിഞ്ഞു. "എനി 
ക്ക് ്ിഗ്രി കെയ്ണം എന്നുണ്് ഇത്ാ, 
പകക്ഷ ഇക്കാക്ക പറയുന്ത് ഒനന്ാ രനണ്ാ 
വർഷം കൊണ്് തീരുന് നൊഴ്് മതീന്ാ.. 
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അകല്ങ്ി അതിനിടക്ക് െല്ാണം 
വരുനമ്ാ പ്ശ്ം ആവുംന്്.. ഇതി 
ന്ാ നലാക്ക്്ഡൗൺ ഒകക്ക 
െഴിഞ്ഞ് ക്ാസ് തുടങ്ങുമ്നഴക്ക് 
ഒരുപാട് സമയം എടക്കുംന്്..."

മിടക്കിയാണ്, െടലമായി സം
സാരിക്കുന്വൾ, മുകമ്ാരിക്കൽ 
ഐ.ഐ.ടിയികല ഇറെനഗ്രറ്റ്് 
എം.എ. നൊഴ്് എടക്കുന്തികനക്കു
റിച്് സംസാരിച്വൾ... അങ്ങകനാ
രു കുഞ്ഞികന അവളുകട ആൊ�
നത്ാളം ഉയരമുള്ള സവേപ്നങ്ങകള 
കവറും െല്ാണം കൊണ്് തെർ
ത്തു െളയാൻ അവർക്ക് െഴിഞ്ഞു. 
ഇന്ാൾ “െല്ാണനക്കാഴ്ി”കറെ 
ഖട്നിങ്ങിൽ ആണ്. തകൃതിയാ
യി പണി പഠി്ിക്കൽ നടക്കുന്നു
ണ്്. കൊണ്ടുനപായ പുസ്തെം ഇത് 
വകര തിരികച്ത്ിയിട്ടില്; വായിച്ചു 
തീർന്ാലനല് തരാൻ പറ്റൂ. 

നനാമ്ിന് വീട്ടില് കുറച്ചു വിരു
ന്നുൊകരാകക്ക ഉണ്ായിരുന്നു. 
ആണും കപണ്ണുകമാകക്ക ആയിട്ട് 
അഞാറു കുട്ടിെളും. നനാമ്് തുറ്ി
ക്കകലാകക്ക ഭം�ിയായിട്ടു െഴിഞ്ഞു. 
കപണ്ണുങ്ങൾ (മാത്ം) കവച്ചുവിളമ്ി 
ബാക്കിയുനള്ളാരുകട വയറും മന 
സും നിറച്ചു. പിനറ്റന്് നനരം 
കവളുത്തു. െണ്ണും തിരുമ്ി ഓനരാരു

ത്രായി സിറ്റഡൗട്ടിൽ എത്ി. െസിൻ �ർഭിണിയാ
ണ്, പ്സവം 'സുഖ'മുള്ളതാക്കാൻ മുറ്റമടിക്കുന്ത് നല്
തായത് കൊണ്് ചൂകലടത്് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്്. െഥ 
ഇകതാന്നുമല്; നനരകത് പറഞ്ഞ പിനള്ളരിൽ ഒരു 
പതിനഞ്ചുൊരൻ ആൺതരിയുണ്്. അവൻ എഴുനന്റ്റു 
വന്് പടിയിലിരിക്കുന് അനിയത്ിയുകട തലയ്ക് ഒരു 
െിഴുക്ക്; "എ്ാടീ നിനക്ക് കെന്് അടിച്ചു 
വാരിയാൽ?" െഷ്ടിച്് പത്തു വയസ്് ൊണും ആ 
കപൺകുട്ടിക്ക്. "അകത്ാടാ നീയനല് അവനളക്കാൾ 
മൂത്ത്, നിനക്കങ്ങു കെയ്തൂനട"ന്് ഞാൻ നൊദിച്ചു. 
ഉടൻ അവകറെ മറുപടി വന്നു... "അനയ് ഞങ്ങകട വീട്ടി
കലാകക്ക ഇത് കപണ്ണുങ്ങകള പണിയാണ്." പനത്ാ 
പന്ത്രനണ്ാ വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞികന കപണ്ണുങ്ങളുകട 
പണി പഠി്ിക്കാനും എട്ിക്കാനും ഒരു പതിനഞ്ചു
ൊരന് പറ്റും ഇവികട. അവന് അധിൊരമുണ്കത്. 
വീടിനു പുറകത്ാരു കറസിക്ൻഷ്ൽ സ്കൂളിൽ പഠി
ക്കുന്വൻ ആണ്, മുഴുവൻ സമയം വീട്ടിലുണ്ായിരു
കന്ങ്ിൽ ആ കുഞ്ഞികറെ �തി എ്ാനയകന എന്് 
ഞാകനാരു കഞട്ടനലാകട ആനലാെിച്ചു. അകത ഇവ
മ്ാകരാകക്ക നലാക്ക് ആയി വീട്ടിലിരിക്കുന്താണ് 
നലാക്ക്്ഡൗണിനനക്കാൾ കപണ്ണുങ്ങകള അലട്ടുന് 
പ്ശ്ം. 

നലാക്ക്്ഡൗൺ ഉപനയാ�പ്ദമാക്കുന്തും ആനഘാ 
ഷിക്കുന്തും, എ്ിന് കവറുകത നബാറടിച്ിരിക്കുന്
ത് നപാലും ആണുങ്ങളാണ്. കപണ്ണുങ്ങള്, കപൺകു
ഞ്ഞുങ്ങള്, ആ ഇരിക്ാകക്ക എങ്ങകന കൂടതൽ 
ആയാസരഹിതമാക്കി കൊടക്കാം എന്് പഠിക്കുന്
തികറെ, പഠി്ിക്കുന്തികറെ, പഠിച്ത് പ്ാവർത്ിെമാ 
ക്കുന്തികറെ തിരക്കിലാണ്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 12 ജൂൺ  2020
മലപ്പു�ം സ്റദശിനിയൊയ റലഖി� എ�ണൊകുെം ഗവ. റലൊ റ�ൊറെ 
ജിൽ അവസൊന വർഷ വിദ്യൊർഥിനിയൊണക്
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കൊനറാണ ൊരണം വിദ്ാഭ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർച്് 31 വകര അടച്ിടാനു
ള്ള തീരുമാനം നെരളത്ിൽ വന്ത് മാർച്് 10നായിരുന്നു. ഒട്ടും പരിെിതമല്ാത് 
സഹെര്ങ്ങളിനലക്ക് ആണ് �ീവിതം നീങ്ങി കൊണ്ിരിക്കുന്ത് എന്് 
അന്ാഴും മനസിലാക്കാൻ െഴിഞ്ഞിരുന്ില്. പൊനിഷ് ഫ്ലൂവിനനയും, യൂനറാ
്ിൽ പടർന്നു പിടിച് നപ്ല�ികനയും ഒകക്ക പറ്റി പുസ്തെങ്ങളിൽ വായിച്ചുള്ള 
പരിെയം അനല് ഉള്ളു. 

ഒരു ദിവസം കൂകട എറണാകുളം നലാ നൊനള�് നഹാസ്റലിൽ “കറഫയൂ�ി 
നഹാം” എന്് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന് അന്റുനമാകറെ മുറിയിൽ താമസിച്് പിനറ്റ 
ദിവസം നാട്ടിനലക്ക് തിരിച്ചു. ഈ പ്തിസന്ധി അധിെം നീണ്ടു നപാെില് എന് 
ശുഭാപ്തി വി�വോസത്ിലും കപാരികവയിലത്് വണ്ി ഓടിക്കാൻ ഉള്ള മടികൊ
ണ്ടും എകറെ ഖബക്ക് അറ്റ്ലാറെിസിൽ റൂമികറെ താകഴ കൊണ്ടു കവച്ചു. നട്ട്ാതിര

അതി�ീവനത്തികറെ 
നൊളു�ൾ
വിഷ്ണു ദത്തൻ
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ക്ക് സുപ്ധാന തീരുമാനങ്ങൾ എട
ക്കുന് ഒരു രാ�്കത് പഡൗരൻ 
എന് നിലയിൽ ഞാൻ അത്രം 
ഒരു ഉദാര സമീപനം എടക്കരുതാ
യിരുന്നു; അത് എകറെ കതറ്റ് . 

നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലം ഞാൻ 
ഏറ്റവും കൂടതൽ കെലവഴിച്ത് 
എകറെ റൂമിൽ തകന്യാകും. ഏൊ
ഗ്രത ഉള്ള വായന ഒന്നും ആയിരു
ന്ിനല്ലും കുറച്ചു കുറച്ായി ഒരുപാ 
ട് പുസ്തെങ്ങൾ വായിച്ചു. ഓനരാ 
വട്ടം വായിക്കുനമ്ാഴും ഓനരാ അനു
ഭവമായിരുന്നു. ഖസാക്കികറെ ഇതി 
ഹാസം ഇത്വണയും പതിവ് കത
റ്റിച്ില്, െടത് യാത്ാനിയന്ത്ര
ണം ഉണ്ായിരുന് സമയത്് പുറ 
ത്തു നപാവാൻ െഴിയാത് സങ്ടം 
കുറകച്ങ്ിലും മാറിയത് എസ്.കെ. 
കപാറ്റക്കാടികറെ യൂനറാ്ിനലക്കുള്ള 
സഞാരസഹിത്ം വായിച്ന്ാഴാ
ണ്. ഇറ്റലിയികല ൊ്ിരി ഐലൻ
്ിലൂകടയും 70 വർഷം മുൻപകത് 
നറാമാ ന�രത്ിലൂകടയും ഒകക്ക 
വരിെളിലൂകട സഞരിക്കാൻ െഴി 
ഞ്ഞു. വായിച്ചു തീർത് പുസ്തെങ്ങ
കള നപാകല തകന് പാതി 
വഴിയിൽ നിന്നു നപായവയും ഉണ്്. 
പാവങ്ങളികല നമയർ ഴാങ് വാൽ
ഴാങ്ങികന അറസ്റ് കെയ്ാൻ 
ഴാനവറികന ഞാൻ ഇതുവകര അനു
വദിച്ിട്ടില്. വിലങ്ങുമായി നീണ്ടു
നപാകുന് ൊത്ിരി്ിലാണ് 
അയാൾ. കൊലപാതെം കെയ്തതി
നാനണാ തകന് നപാലീസ് പിടിച്
ത് എന്നു നപാലും അറിയാകത 
സാർ ഭരണൊലകത് റഷ്യികല 
ഒരു നപാലീസ് നസ്റഷനിൽ ന്ാ

നസ്റാനയവ്്ിയുകട റസ് നൊൽനിനക്കാവ് െൺഫയൂ
ഷൻ അടിച്് എകന്യും ൊത്ിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
മാസം രണ്ായി. സഡൗെര്ം നപാകല അകതാകക്ക 
വായിച്ചു തീർക്കണം.

വീട്ടിൽ വന് അന്് മുതൽ അച്നും അമ്യും 
വീട്ടിൽ ഉണ്്. അച്ൻ ഒരു സമാ്ര വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ഥാപനം നടത്തുെയാണ്. നൊനള�് നനരകത് 
അടച് ൊരണം പ്തിസന്ധി ഒകക്ക ഉണ്്. ബഹുഭൂരി
പക്ഷവും ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ വിദ്ാർഥിെൾ 
പഠിക്കുന് ഒരു സ്ഥാപനം എന് നിലയിൽ മാർച്് 
അവസാനത്ിൽ ആണ് ഒരുപാട് ഫീസ് പിരിഞ്ഞു 
െിട്ടുെ. അകതാകക്ക മുടങ്ങി െിടക്കുെയാണ്. ടീച്ർ
മാർക്ക് �മ്ളം കൊടക്കണം. പകക്ഷ അതികനല്ാമു
പരി മൂ്കര അലട്ടുന് പ്ശ്ം 25 വർഷം ആയി രാ്
െൽ ഇല്ാകത �ീവിതത്ികറെ ഭാ�ം ആയ അത്യും 
പ്ിയക്ട്ട ഒരു ഇടത്് നിന്നുള്ള വിട്ടു നിൽക്കൽ 
ആണ്. മഹിളാ പ്ധാൻ ഏ�റെ് ആയ അമ്യും 
എത്നയാ ൊലത്ിനു ന�ഷം കതാഴിൽ കെയ്ാൻ 
െഴിയാത് അവസ്ഥകയ്റ്റി പറയും. പനക്ഷ രണ്ടുനപ
രും കപാതു പ്വർത്നത്ിൽ സ�ീവമായി നലാ
ക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് ഇടകപട്ടൂ. അമ് പഞായത്് 
കമമ്ർ ആണ്. മുൻപകത് നടമിൽ അച്ൻ ആയിരുന്നു 
കമമ്ർ. നൊവി്് ൊലത്് ഉരുത്ിരിഞ്ഞു വന് പ്
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ശ്ങ്ങൾക്കും, നവനൽക്കാലം ആയാൽ 
സാധരണ ഉണ്ാൊറുള്ള കുടികവ
ള്ള ക്ഷാമത്ിനും ഒകക്ക പരിഹാരം 
ൊണാൻ തിരക്കിട്ട പ്വർത്ന 
ങ്ങൾ നടത്തുെയായിരുന്നു അവർ. 

പഞായത്് െമ്യൂണിറ്റി െിച്ൻ, 
അതിഥി കതാഴിലാളിെളുകട നക്ഷമം 
ഉറപ്പു വരുത്ൽ, പച്ക്കറി െിറ്റ് 
വിതരണം, വിനദ�ത്തു നിന്നും 
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
വരുന്വർക്ക് െവോററെയിൻ സഡൗെ 
ര്ം ഒരുക്കൽ തുടങ്ങി നൊവി്് 
ൊലത്് നനരിട്ട വലിയ കവല്ലുവി
ളിെകള ഒരു നാട് ഒരുമിച്ചു നിന്് 
നനരിടന്തികറെ ഭാ�ം ആവാൻ 
എനിക്ക് െഴിഞ്ഞുകവന്ത് വലിയ 
അഭിമാനമാണ.് മലയാളിയുകട സഹ 
വർത്ിതവേതികറെയും ഹൃദയവി�ാ
ലതയുകടയും െണ്ണു നിറയ്ക്കുന് 
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അത്രം 
പ്വർത്ന നവളയിൽ ൊണാൻ 
െഴിഞ്ഞു .

നൊവി്ിന് എതിരായ യുദ്
ത്ിൽ ഇനിയും നമ്മുക്ക് �യി
ക്കാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടികല്ങ്ിലും, ദിനം
പ്തി പുതിയ പ്തിസന്ധിെൾ 
നനരിടനമ്ാഴും, ഒടവിൽ നമ്ൾ 
വി�യിക്കും എന് ശുഭാപ്തി വി�വോ 
സം �നങ്ങളിൽ ഉണ്്. അത് ഉണ്ാ
ക്കി എടത്തിൽ പ്തിസന്ധിയിൽ 
െണക്കുെൾ കവച്ചു ഖെകയാഴിയാ
കത “സർക്കാർ കൂകട അല് മുൻപിൽ 
തകന്യുണ്് ” എന്നു പറയാൻ 
ആർ�വം ൊണിച് ഭരണസംവി
ധാനത്ിനു വലിയ പങ്ണ്്. വിെ 
സന മാതൃെെൾ ആയി നമ്മുകട 
മുൻപിൽ കൊട്ടിനഘാഷിക്കക്ട്ട 

രാ�്ങ്ങളിൽ പലതിലും നൊനറാണയും മരണവും 
അല്ാകത നവകറ ഒന്ികന കുറിച്ചും െി്ിക്കാൻ 
നപാലും െഴിയാകതയിരുന് ൊലത്് നമ്മുകട നാട്ടിൽ 
്ാറ്റ ഖപ്വസികയ കുറിച്ാണ് െർച് ഉണ്ായത് 
എന്ത് നപാലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വെ തരുന്
താണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ ആവ�്ങ്ങൾ നപാലും 
നിറനവറാകത നമ്മുകട സനഹാദരങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും 
മഹാരാഷ്ട്രയികലയും ്ൽഹിയികലയും ഒകക്ക കപാ
ള്ളുന് നവനൽച്ചൂടിൽ െിനലാമീറ്ററുെനളാളം സംസ്ഥാ
നങ്ങൾ താണ്ി നടനക്കണ്ി വന് ഒരു രാ�്ത്് 
ആണ് ഇത്രം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ായത് എന്നുള്ളത് 
നമ്ൾ അനുഭവിക്കുന് പ്ിവിനല�ികറെ ആഴം വ്ക്
മാക്കുന്നുണ്്.

മനസിൽ എവികടാകക്കനയാ െിടക്കുന് ഇൻകസ
െയൂരിറ്റി വല്ാകത നവട്ടയാടിയ ൊലം കൂകടയായിരുന്നു 
െടന്നുനപായത്. ഇൻ്ികപൻ്ൻ്് ആവാൻ 
ഇതുവകര െഴിയാത്ത് ഒകക്ക മനസിൽ വന്ലട്ടു
നമ്ാൾ സാധാരണ കെയ്യുന് റീഫ്രഷിങ് ടൂൾസ് ഒകക്ക 
നലാക്ക്്ഡൗണിൽ കപട്ടു നപായിരുന്നു. �ാ്മായ 
െടൽ തീരത്ിനും �ബ്ദമുഖരിതമായ, നെനതാഹരൊ
ഴ്ചെൾ ഉള്ള കതരുവുെൾക്കും ഒരുനപാകല എകന് �ാ
്നാക്കാനും സന്ാഷി്ിക്കാനും െഴിയും. സുഹൃ
ത്തുക്കകള നപാകല തകന് െടലും തിരനക്കറിയ കതരു 
വുെളും നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലകത് നഷ്ടം ആണ്. 
ഏറ്റവും ക്ിയാത്മെമായി നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് 
കെയ്തകത്ാകണന്് നൊദിച്ാൽ നൊനള�ിൽ എകറെ 
വിദ്ാർത്ി സംഘടന തുടങ്ങിയ വാട്സാ്് നബ്രാ
്്ൊസ്റികറെ രാവിലകത് നറ്ിനയാ നപാ്്ൊസ്റ് 
ഏകറ്റടത്് നടത്ാൻ െഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നലാ
ക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് ആരംഭിച് അന്കത് ദിവസ
കത് നയൂസ്, െരിത് പ്ാധാന്ം എന്ിവകയാകക്ക 
ഉൾകക്കാള്ളുന് നപാ്്ൊസ്റ് 50 ദിവസത്ിനലകറ 
മുടക്കം കൂടാകത വിദ്ാർഥിെളിൽ എത്ിക്കാൻ െഴി
ഞ്ഞത് ഏകറ സന്ാഷം നൽെിയതും പുതിയ അറി
വുെൾ നനടി തന്തും ആണ്. അത് ഇന്ാഴും തുടരു
ന്നു. നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലകത് ഏറ്റവും വലിയ 
തിരിച്റിവുെളിൽ ഒന്് അകമ്കയക്കാൾ നല് കുക്ക് 
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അച്ൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. തകറെ കതാഴിൽ മണ്ഡ
ലത്ിലും പഞായത്തു കമമ്ർ എന് നിലയിലും 
മിെവ് പുലർത്തുന് ഒരു സ്തീ നല് കുക്ക് ആവണം 
എന്് യാകതാരു നിർബന്ധവും ഇല്. കപങ്ങളുകട 
െല്ാണ ന�ഷം അടക്കളയിൽ ഇടകപടാൻ തുട
ങ്ങിയ അച്ൻ നൊവി്് ൊലകത് ഭക്ഷണ പരീക്ഷ
ണങ്ങൾ വഴി പാെെ െലയിൽ തകറെ ഖവദഗ്ദ്ധ്ം 
കതളിയിച്ചു. “ഞങ്ങകളക്കാൾ നല് കുക്ക് ആണ് നീ” 
എന് അവരുകട നൊംപ്ലികമറെ് അപെട സാധ്ത മന
സിലാക്കി െയ്ിൽ തകന് കവച്ചു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. 
രണ്് വർഷം മുൻനപ ഞാൻ �ീലിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് 
െഴിച് പാത്ം സവേ്ം ആയി െഴുെി കവക്കുെ എന്നു
ള്ളത്. അതിൽ മാത്ം നിന്നു നപായിരുന് എകറെ 
“സാമൂഹിെ വ്വസ്ഥക്ക് എതികര ഉള്ള വിപ്ലവ പ്വർ
ത്നം” കൂടതൽ വീട്ടുൊര്ങ്ങൾ സവേ്ം ആയി കെയ്ത് 
സ�ീവമാക്കി എന്നുള്ളത് നൊവി്് ൊലകത് 
മകറ്റാരു നല് മാറ്റം .

നൊവി്ിനനാകടാ്ം �ീവിക്കാൻ മനുഷ്ർ പാെ
കപട്ട്  കൊണ്ിരിക്കുന് ൊലം ആണ്… പുതിയ 
�ീവിത രീതിെനളാട് കപാരുത്ക്ട്ടു തുടങ്ങി… 

മാസ്ം, സാനിഖട്ടസറും ഒകക്ക നി
നത്ാപനയാ� വസ്തുക്കൾ ആയി… 
ഓൺഖലൻ ക്ാസ് ഒകക്ക ആയി 
പുതിയ അധ്യന വർഷം തുടങ്ങി. 
െരിത്ാതീത ൊലംകതാട്ട് എത് 
എത് പ്തിസന്ധിെകള അതി�ീ
വിച്ാണ് മനുഷ് സമൂഹം ഇരുപ
കത്ാന്ാം നൂറ്റാണ്ിൽ എത്ി
നിൽക്കുന്ത്. മനുഷ്കറെ സ്ഥിനരാ 
ത്ാഹത്ിനും, അതി�ീവിക്കാൻ 
ഉള്ള തീവ്ര ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും, 
ഇനന് വകര നനരിട്ട എല്ാ പ്തിസ
ന്ധിെകളയും നപാകല ഈ മഹാമാ
രികയയും അതി�ീവിക്കാൻ െഴിയും. 
ആ പ്ത്ാ�യാണ്, നൊവി്ാന
്ര നലാെം കൂടതൽ മനനാഹരം 
ആകും എന് സവേപ്നങ്ങൾ ആണ് 
�ീവിതകത് മുനന്ാട്ടു നയിച്ചുകൊ
ണ്ിരിക്കുന്ത്..

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 20 ജൂൺ  2020
തൃശൂർ സ്റദശിയൊയ റലഖ�ൻ എ�ണൊകുെം ഗവ. റലൊ റ�ൊറെ 
ജിൽ അവസൊന വർഷ വിദ്യൊർഥിയൊണക്.
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ഈ വർഷകത് കവനക്കഷന് എനിക്ക് 
കുകറ പ്ലാനുെളുണ്ായിരുന്നു. അനമ്കട 
വീട്ടിൽ നിന്നും എറണാകുളത്് അച്കറെ 
അടനത്ക്ക് നപാൊനും, അവികട ചുറ്റിക്കറ 
ങ്ങാനുകമാകക്ക ആയിരുന്നു പ്ധാന പ്ലാൻ. 
ഒരു ബൂട്ടും, കഹൽമറ്റും കവനക്കഷന് വാങ്ങി
ത്രാകമന്് അമ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ന്റ്റിങ് 
പഠിക്കണകമന്് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ായി
രുന്നു. എറണാകുളത്് എത്ിയാൽ തിനയറ്റ
റിൽ നപായി സിനിമെൾ ൊണണകമന്നും 
കൊതിച്ിരുന്നു. പരീക്ഷ മാറ്റികവക്കുെയാ
കണന്നും, കവനക്കഷൻ നനരകത് തുടങ്ങുെ
യാകണന്നും മാഷ് പറഞ്ഞന്ാൾ എനിക്ക് 
കുറച്് സന്ാഷവും അനത സമയം 
വിഷമവും നതാന്ി. കൊനറാണ എന് 
മഹാമാരി എത്ിയത് ഈ സമയത്ാണ
നല്ാ.

ഞങ്ങനളയും കൂട്ടി ഏറണാകുളനത്ക്ക് 
നപാൊൻ അച്ൻ എത്ിയ ദിവസമാണ് 
കൊനറാണ ൊരണം ഇ്് മുഴുവൻ നലാ
ക്ക്്ഡൗണായത്. പിന്ീടള്ള കുകറനാൾ 

പുറത്് എവികടയും നപാൊകത വീട്ടിൽ 
തകന് ആയിരുന്നു. അച്ൻ വീട്ടിലിരുന്് 
ന�ാലിയിലായിരുന്നു. െില ദിവസങ്ങളിൽ 
അച്ന് ഓൺഖലൻ മീറ്റിം�് ഉണ്ായിരു
ന്നു. ഞാനും അനിയനും ഈ ദിവസങ്ങൾ 
മുഴുവൻ വീട്ടിനെത്തും, മുറ്റത്തും, പറമ്ിലും 
ഒകക്ക െളിച്് നടന്നു. അച്ൻ ഇടക്ക് സാധ
നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്് നപാൊറുണ്ായി
രുന്നുകവങ്ിലും ഞങ്ങകള കൊണ്ടു നപായിരു
ന്ില്.

കുകറ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ായിരുന് 
ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുറ്റത്തും, പറമ്ി
ലും ഒകക്കയാണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത്. പറമ്ി
കല പൂമ്ാറ്റെകള നിരീക്ഷിക്കൽ എകറെ ഒരു 
പ്ധാന വിനനാദമായി. അമ് പറഞ്ഞു, പൂ
മ്ാറ്റകയ കുറിച്് ഒരു നപ്ാ�ക്ട് കെയ്ാൻ. 
അതിനായി ഞാൻ ഗൂ�ിളിലും, പുസ്തെങ്ങ 
ളിലും നനാക്കി പറമ്ിൽ െണ് പൂമ്ാറ്റെൾ 
ആകരാകക്കയാകണന്് കതരയാൻ തുടങ്ങി. 
പൂമ്ാറ്റെൾ എങ്ങകന ഉണ്ാകുന്നു, അതികറെ 
�ീവിത െക്ം, അവയുകട നപരുെൾ, അവ 

പൂമ്ൊറ്�ളുകട കൂകട 
എകറെ ക�ൊറ�ൊണക്ൊലം
ഇഷൊൻ റദവ്
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രുകട �ത്രുക്കൾ എന്ിങ്ങകന കുകറ 
ൊര്ങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇകത 
ല്ാം െമ്യൂട്ടറിൽ മലയാളത്ിൽ 
ഖട്് കെയ്ാൻ അച്ൻ പഠി്ിച്ചു. 
തെരമുത്ി, െരിയില �ലഭം, കെ
നങ്ാമാളി, നീലക്കടവ, പുള്ളിവാലൻ, 
വയങ്തൻ, വിലാസിനി, തുടങ്ങിയ 
�ലഭങ്ങകള ഞാൻ മുറ്റത്തും, പറ
മ്ിലും ഒകക്കയായി നിരീക്ഷിച്ചു. 
പുഴുക്കളാണ് പൂമ്ാറ്റ ആകുന്ത് 
എന്നും, കുഴിയാനെളാണ് തുമ്ിെ
ളാകുന്ത് എന്നും പഠിച്ചു.

ബൂട്ടും, കഹൽമറ്റും ഒന്നും ഈ 
മഹാമാരി സമയത്് വാങ്ങിയില്. 
എന്ാൽ ഖവകുനന്രങ്ങളിൽ 
കപാട്ടിയ കെരിപ്പുമിട്ട് എന്നും അച് 
നും, അനിയനുകമാ്ം മുറ്റത്് പ്് 
െളിച്ചു. െില ദിവസങ്ങളിൽ അമ് 
യും െളിക്കാൻ ഉണ്ാൊറുണ്്. 
കുകറ പുസ്തെങ്ങൾ വായിച്ചു. കലനികറെ 
പുഞിരി, കൊച്ചു മൺ കുടിൽ, കന
ലക്ക്്, തീ്ക്ഷി, ചുക്കും ക�ക്കും, 
ന�ാ-ന�ാ ക�നക്കാ, കുട്ടിക്കഥെളും 
െിത്ങ്ങളും ഒകക്ക ഈ സമയത്് 
വായിച് പുസ്തെങ്ങളാണ്. ഇട്
ള്ളി വനിത-വിനീതയിനലാ, മാളു
െളിനലാ നപായി സിനിമ ൊണാൻ 
െഴിഞ്ഞില്. എന്ാൽ ദി ലയൺ 
െിം�്, ദ ഗു്് ദിനനാസർ, ഹാരി
ന്ാട്ടർ, ്ംനബാ, തുടങ്ങിയ കുകറ 

്ിനേി നവൾ്് സിനിമെളും, ജറാസിെ് നവൾ്്, 
െിം�് നൊം�് തുടങ്ങിയ ഇം്ീഷ് സിനിമെളും, 
നെശു, അയ്്നും നൊ�ിയും, തുടങ്ങി കുകറ മലയാളം 
സിനിമെളും അച്ൻ ലാ്് നടാ്ിൽ ൊണിച്് തന്നു.

ന്റ്റിം�് പഠിക്കണകമന് ആഗ്രഹം നടന്ില്. 
എന്ാൽ ഒരു ദിവസം അച്ൻ എനിക്ക് റുബിക്ക് സ് 
െയൂബ് വാങ്ങി തന്നു. കുകറ ദിവസം എടത്ാണ് 
ഞാനും അച്നും അത് കെയ്ാൻ പഠിച്ത്. ഇന്ാൾ 
എനിക്കത് കപട്ടന്് കെയ്ാൻ പറ്റും.

അച്കറെ ഓഫീസ് തുറന്ന്ാൾ ഞങ്ങൾ പാകസട
ത്് എറണാകുളനത്ക്ക് നപായി. അവികടയും വീട്ടിന
െത്തും, മുറ്റത്തും, പരിസരങ്ങളിലും മാത്നമ നപാൊൻ 
പറ്റിയുള്ളൂ. കൊനറാണ ആയതിനാൽ സാധാരണ 
എറണാകുളത്് എത്ിയാൽ എകന് ൊണാൻ 
വരുന് എകറെ അഞ്ജു ടീച്റും, യദുവും എകന് ൊണാൻ 
വന്ില്, എകറെ ഏറ്റവും നല് കൂട്ടുൊരനായ കമൽബി
നനയും െണ്ില്. അ�വേതി നെച്ിമാരും വന്ില്. മാളുെ
ളിലും, പാർക്കിലും നപായില്. അത് എകന് സങ്ടക്
ടത്ി. അമ്ക്ക് പരീക്ഷാ ഡൂട്ടി തുടങ്ങിയതിനാൽ 
അച്ൻ ഞങ്ങകള തിരികെ ൊലിനശേരിയിൽ ആക്കി 
നപാവുെയും കെയ്തു. അങ്ങകന പുറത്് െറങ്ങാകത 
ഈ അവധിക്കാലം തുടരുെയാണ്. 

ഓൺ ഖലൻ ക്ാസ്് തുടങ്ങി. വിനക്ടഴ്് ൊനലിൽ 
ക്ാസ്സുെൾ ൊണുന്നുണ്്. ടീച്ർ, അമ്യുകട വാട്ട്സാ
്ിൽ കെയ്ാനുള്ള വർക്കുെൾ തരും. അങ്ങകന സ്കൂൾ 
ൊണാകത പഠനവും ആരംഭിച്ചു. കുകറ ആഗ്രഹങ്ങൾ 
നടക്കാകത നപായതികറെ വിഷമവും, ഈ കൊനറാണ
ക്കാലത്് കുകറ ൊര്ങ്ങൾ കെയ്ാൻ െഴിഞ്ഞതികറെ 
സന്ാഷവും എനിക്കുണ്്. 

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 25 ജൂൺ  2020
�ൊലിറശരി ഗവ. എൽ.പി.സ്ക്കൂെിൽ നൊ ലൊം ക്ൊസക് വിദ്യൊർഥിയൊണക് 
ഇഷൊൻ റദവക്



റ�ൊവിഡൊന്ര റ�രെത്തികല 
�ൊർഷി�രംഗം-�ില �ി്�ൾ
എം. റഗൊപകുമൊർ

നൊവി്ാന്ര നെരളം എങ്ങകനയായിരിക്കും എന് െർച്യിലും പ്വൃ
ത്ിെളിലുമാണനല്ാ എല്ാവരും. െില്റ ൊര്ങ്ങൾ ഇങ്ങകന ഓർത്തും 
കതരഞ്ഞും സമയം നപാക്കുന് പരിപാടി എനിക്കുമുണ്്.

കൃഷി �ക്ിക്ടത്തുെ എന് അ�ണ് മുനന്ാട്ടു വച്ചു െഴിഞ്ഞു. നെരള
ത്ികറെ ആകെ കൃഷി വിസ്തൃതിയുകട 62 �തമാനം പലവിധ നാണ് വിളെ
ളാണ്. 28 �തമാനം പ്ലാനറെഷൻ ആണ്. ഭക്ഷ്വിള കൃഷി വിസ്തൃതി ഏതാണ്് 
10 �തമാനം മാത്മാണ്. എന്ാൽ നെരളത്ികല കൃഷിയുകട പുനർ�ീവൻ 
എന്നു നാം ഇന്ാൾ പറയുന് സം�തി ഏതാണ്് പച്ക്കറിയിൽ തുടങ്ങി 
അവികട നിൽക്കുന് വർത്മാനമാണ്. നമ്മുകട ഫു്് ബാ്റ്റികറെ ഒരു 
വലിയ ഭാ�ം നാം തകന്യുണ്ാക്കുെ എന്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്ാധാന്ം 
ഉണ്് എന്ത് �രിയാണ്. പകക്ഷ കൃഷിയുകട പുനരുജ്ീവനം എന്ത് ൊർ
ഷിെവിസ്തൃതിയുകട 10 �തമാനത്ികറെ ഒരം�ം മാത്മായ പച്ക്കറികൃഷിയു
കട വിെസനം മാത്മായി െണക്കാക്കാനാവില്. അതിൽ ഭക്ഷ് സുരക്ഷയുകട 
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ഒരു വ�മുകണ്ന്ത് ൊണാകതയ
ല്. പകക്ഷ, പ്ാനയാ�ിെതലത്ിൽ 
നെരളത്ികല കൃഷിയുകട പുനരു
ജ്ീവനം എന്ത് കൃഷിവിസ്തൃതി 
യുകട 62 �തമാനം വരുന് നാണ്
വിളെൾ, 28 �തമാനം വരുന് 
റബർ, ൊ്ി, ഏലം, നതയില തുട
ങ്ങിയ പ്ലാനറെഷൻ ഇവകയക്കൂടി 
നെർത്തുകൊണ്ാെനണ്? പ്ലാനറെ
ഷൻ എന്നു നെൾക്കുനമ്ാൾ തകന് 
പ്ലാനറെഷൻ ഭൂമി പിടികച്ടത്് 
വിതരണം കെയ്യുന് ഒരു സുന്ര 
നലാെകത് കുറിച്ാകും െിലരുകട
കയങ്ിലും ആനലാെന. നിരവധി 
ഘടെങ്ങൾ കൊണ്് കപാറുതി മുട്ടു
ന് രം�മാണ് നമ്മുകട നതാട്ടം 
നമഖല. സവേതന്ത്ര വ്ാപാര ൊലം 
നൊവി്് െഴിയുന്നതാകട െളം 
ഒഴിയുെകയാന്നുമില്.

അതുകൊണ്ടുതകന് നാളിനെരം, 
റബർ, നതാട്ടം നമഖല ഇവയികലാ
കക്ക പുതിയ നിലപാടില്ാകത 
കൃഷിയുകട പുനരുജ്ീവനം സാ
ദ്്മല്. ഖനനം, മത്്നമഖല, പാ
ലുല്പാദനം, കൃഷി ഇവകയല്ാം നെർന് 
പ്ാഥമിെ നമഖലയുകട സംഭാവന 
സംസ്ഥാനത്ികറെ gross value 
added (GVA)കറെ ഏതാണ്് 10 �ത
മാനമാണ്. നിർമ്ാണം, കെറുെിട 
ഉല്പാദനം, ഫാക്ടറി നമഖല എല്ാം 
കൂടി 28 �തമാനം. നിർമ്ാണത്ി
കറെ പങ്് കുറഞ്ഞുവരിെയുമാണ്. 
അനത നപാകല പ്ാഥമിെ നമഖല
യിൽ ഖമനിം�്, െവോറിയിം�് 
എന്ിവയുകട വിഹിതവും കുറയുന്നു
ണ്്. വാരാൻ മണലും കപാട്ടിക്കാൻ 
പാറയും നവനണ്? 62 �തമാനവും 

ടൂറിസം, മറ്റു നസവനങ്ങൾ എന്ിവയുകട പങ്ാണ്. പ്ാ
ഥമിനമഖലയിൽ ൊർഷിെ വളർച് കന�റ്റീവ് 0.5 
�തമാനമാണ് എന്തുനമാർമിക്കണം.

നൊവി്ാന്ര നെരളത്ികല പുനരുദ്ാരണ 
ത്ിൽ കൃഷിയുകട പങ്് എങ്ങകനയാവണം എന്ത് 
പുനർവായിക്കാവുന് ഒരു അ്രീക്ഷം നിലവിലുണ്്. 
ഉദാഹരണത്ിന് “എകറെ ഭൂമി എനിക്ക് കൃഷി 
കെയ്ാൻ സഡൗെര്മികല്ങ്ിൽ കവട്ടിക്കൂട്ടി കൂനകവയ്ക്കും” 
എന് വാദം ഇനി പനണ് നപാകല എറിക്കാൻ 
സാധ്ത കുറവാണ്. ഭൂമിയിനന്ലുള്ള അവൊ�ം 
ഉപനയാ� അവൊ�മാണ് (usufructury right), പരി
പൂർണാവൊ�ം (absolute right) അല് എകന്ാകക്ക 
പറയാവുന് നിലയിനലക്ക് നമ്ൾ എത്ിയിട്ടുണ്്. 
അതാണ് “നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി പറ്റില് എങ്ിൽ തയ്ാറാ
കുന്വർക്ക് കൃത്മായ വ്വസ്ഥ പ്ൊരം കൃഷി 
കെയ്ാൻ കൊടക്കണം” എകന്ാകക്ക പറയാൻ നമുക്ക് 
സാധിക്കുന്ത്.

മകറ്റാരു അനുകൂല സാഹെര്മുണ്്. അത് ഊഹവി
ലയുകട അടിസ്ഥാനത്ിലുള്ള ഭൂമിക്കച്വട മാതൃെയു
കട (real estate) തെർച്യാണ്. ഈ തെർച് ഭൂമികയ 
ഉല്പാദന ഉപാധി എന് തരത്ിനലയ്ക് ഉയർത്ാൻ 
ഉപയുക്മായ മാറ്റമാണ്. �ൾഫിൽ നിന്നും മറ്റും തിരി
ച്ചുവരുന് പ്വാസിെളാണ് (return migrants) ആണ് 
മകറ്റാരു അനുകൂല ഘടെം. ഇങ്ങകന തിരിച്ചു വരുന്വ
രുകട �രാ�രി പ്ായം (ഊഹമാണ് ) 45 - 50 ആൊം. 
എന്നു പറഞ്ഞാൽ 15 - 20 കൊല്ം കൂടി ഉല്പാദനക്ഷമ
മായ ഒരു �ീവിതം അവർക്ക് ഇനിയും ഉണ്ാകും. 
അവർക്ക് മിനിമം വരുമാനമുണ്ാക്കാവുന് ഒരു നമഖല 
എന് നിലയിൽ കൃഷി സാദ്്മാനയക്കാം. ൊല്പനിെ 
കൃഷി വഴി മുടക്കാൻ നിൽക്കരുത്. �ാസ്തീയമായ 
ൊർഷിെ വൃത്ി അവലംബിനക്കണ്ി വരും.

കൃഷിയിനലയ്ക് തിരിയുെ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം 
എ്ാണ് ലക്ഷ്മിടന്ത്? എല്ാവർക്കും ഒനര അഭി
പ്ായം ആയിരിക്കുനമാ? എകറെ നതാന്ൽ അല് 
എന്ാണ്. അങ്ങകന ഒരു collective understanding 
ഉണ്് എന്് നതാന്നുന്ില്. നെരളത്ികല ഒരു മദ്്
വർ� താല്പര്ം എ്ായിരിക്കും? നാടൻ പച്ക്കറി
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കയാകക്ക െിട്ടണം. വളം കെയ്ലി
കനക്കുറിച്ചും െീട നിയന്ത്രണകത് 
ക്കുറിച്ചുകമല്ാം സാർവ്വത്ിെമായി 
െിട്ടുന് ധാരണ കവച്് വളമിടാത്, 
െീടനാ�ിനി അടിക്കാത് (രണ്ടും 
ഒറ്റ �വോസത്ിലാണ് ) നാടൻ പച്
ക്കറി നവണം. ഇതാണ് എകന്
ന്ാലുള്ളവരുകട താല്പര്ം. മറ്റു 
കുറച്് നപർക്ക് കനൽകൃഷിയാണ്. 
പകണ്ാകക്ക കനല്് കുത്ി െഞ്ഞി 
കുടിച് ൊര്കമാകക്ക പറയുന് 
രീതി. നമുക്ക് ഇത് രണ്ിനറെയും 
ൊര്കമടക്കാം.

ആദ്ം കനല്്... 1960 - 61 ൽ 
എട്ട് ലക്ഷം കഹക്ടർ സ്ഥലത്് 
കനൽകൃഷി ഉണ്ായിരുന്ത് 
ഇന്ാൾ രണ്് ലക്ഷം കഹക്ടറിൽ 
െനണ്ക്കാം. കനല്ലുല്പാദനം അന്് 
10.7 ലക്ഷം ടൺ. ഇത് 1990-91 ൽ 
10.9 ലക്ഷം ടണ്ായി ഉയർന്നു. ഇത് 
ഇന്് 5.8 ലക്ഷം ടൺ ആണ്. നെര
ളത്ികല കനല്ലുല്പാദനത്ികറെ 37 
�തമാനം പാലക്കാട്ടും 22 �ത 
മാനം ആലപ്പുഴയിലും, 12 �തമാനം 
തൃശൂരും, 11 �തമാനം നൊട്ടയത്തു
മാണ്. നമ്മുകട അരി ആവ�്ം 

ഏതാണ്് 38 ലക്ഷം ടൺ പ്തിവർഷം ആൊം. ഒരു 
ൊലത്തും നമുക്കാവ�്മുള്ള അരിയുകട മൂന്ികലാന്നു 
നപാലും ഇവികട ഉണ്ാക്കിയിട്ടില് എന്നു നതാന്നുന്നു. 
ഇന്ാെകട്ട ആറികലാന്നു നപാലുമില്. ഉല്പാദനക്ഷമത 
ഈ വർഷവും ഉയർന്ിട്ടുണ്്. ഒരു കഹക്ടറിൽ 2920 
െിനലാഗ്രാം.

ഇനി കനൽകൃഷി നെരളത്ികല മനുഷ്കറെ 
പ്ധാന �ീവനനാപാധിയായിരുനന്ാ എന്് നനാക്കാം? 
നാല് �ില്െളിൽ മാത്മാണ് ആകെ കനല്ലുല്പാദനത്ി
കറെ 81 �തമാനവും നടക്കുന്ത്. അതായത് ഭൂരിഭാ�ം 
�ില്െളിലും കനല്് ഒരു പ്ധാനക്ട്ട ഉല്പാദനവിളയ
ല്. ഇതു പറയുന്തിനർത്ം കനൽകൃഷി നവകണ്കന്ാ
ന്നും അല്. നൊവി്ാന്ര ൊലത്് നാം എന്തു 
കെയ്യും എന് ആസൂത്ണകമാകക്ക ആകുനമ്ാൾ 
ഇതുകൂടി െണക്കികലടക്കണകമന്് മാത്ം.

പച്ക്കറിയുകട ൊര്ം നനാക്കിയാനലാ? 25 ലക്ഷം 
ടൺ പച്ക്കറിയാണ് നമ്മുകട വാർഷിെ ആവ�്ം. 
ആഭ്്ര ഉല്പാദനം 10 ലക്ഷം ടൺ ആണ്. 60 
�തമാനം നമ്മുകട നാടനാണ്. നമ്മുകട പച്ക്കറി 
�ീലം നന്ായി മാറിയിട്ടുണ്്. ഖ�ത്ൊല/നദ� 
വിളെൾ നമ്മുകട കവ�ിറ്റബിൾ ബാസറ്റികറെ ഒരു പ്
ധാനയിനമാണ്. അത് വിളയിക്കാവുന് സ്ഥലം വട്ടവ
ടനയാ മൂന്ാനറാ ഒകക്ക മാത്നമ ഉള്ളൂ. അന്ാൾ പരമാ
വധി ഒരു 5-8 ലക്ഷം ടൺ പച്ക്കറി ഉല്പാദനത്ികറെ 
നസാ്് അനല് ഉണ്ാകൂ (ആഭ്്ര വിപണി ലക്ഷ്മി
ട്ടാകണങ്ിൽ). ഇതികറെ കതാഴിൽ ക്ഷമത എത്യായി
രിക്കും? അനത സമയം ആകെ കൃഷിവിസ്തൃതിയുകട 62 
�തമാനം നാണ്വിളെളാണ്. ഒരു കതാഴിൽ നമഖല 
എന് നിലയിൽ കൃഷിയുകട വർധനവ് നമ്മുകട ലക്ഷ്
മാനണാ?

എങ്ിൽ പ്ലാനറെഷൻ അടക്കമുള്ള നാണ്വിള 
കൃഷികയ �ഡൗരവത്ിൽ അഭിസംനബാധന കെനയ്ണ്
തുണ്്.

നാളിനെരത്ികറെ നാട് എന് നപര് നെരളത്ിന് 
ഇന്ാഴും നെരുനമാ? െണക്കു നനാക്കിയാൽ അങ്ങകന 
െരുതണം. 7.6 ലക്ഷം കഹക്ടറിൽ കതങ്ങു കൃഷിയുണ്്. 
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കതങ്ങുകൃഷി വിസ്തൃതിയിലും ഉല്പാദനത്ിലും നെരളമാ
ണ് ഒന്ാമത്. എന്ാൽ ഉല്പാദന ക്ഷമതയിൽ അഞാ
മതാണ്. നെരളത്ികല ആകെ വിള വിസ്തൃതിയുകട 30 
�തമാനം കതങ്ങാണ്. കനൽക്കൃഷി എട്ട് �തമാന
ത്ിൽ താകഴനയ വരൂ. കൃഷി എന്് നാകമല്ാം പറയു
നമ്ാൾ പികന്്ാണ് കതങ്ങ് വരാത്ത്? മരം മാത്
മല്. ൊയുമുണ്ാകുന്നുണ്്. 523 നൊടി നതങ്ങയുണ്ാ 
കുന്നുണ്്. പികന്ന് �ീവിക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി 
കതങ്ങുകൃഷികയ എടക്കുന്വരുകട എണ്ം വളകര കുറ
വാകുന്ത്? കതങ്ങികന ൊര്മായി ആരും നനാക്കുന്നു
ണ്ാവില്. കവള്ളകമാഴിച്ാൽ തകന് ൊയ്ക്കുന് ഒരു 
പാവം മരമാണികതന്നു നെട്ടിട്ടുണ്്. ഇന്ിന്ാൾ നന
യുമില് െിളയുമില്.

കതാണ്ടും മടലും ഓലയും െിരട്ടയുമടക്കം സെല 
സാധനത്ിനും ഉപനയാ�മുള്ള ഒരു വൃക്ഷം. പികന് 
െള്ളികറെ ൊര്ം പറയുെയും നവണ്. നെരളത്ിൽ 
ഏതാണ്് ഒരു ലക്ഷം നപർക്ക് ഇന്നും കതാഴിലു കൊട
ക്കുന് െയർ വ്വസായം നാളിനെര കൃഷികയ ആശ്ര
യിക്കുന്താണനല്ാ. തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്ിന്ാൾ 
െെിരി വരാതായന്ാൾ സം�തി പാളിയിട്ടുണ്്. നാം 
നന്ായി ഉല്പാദനം കൂട്ടി. പകക്ഷ നപാര. ഇങ്ങകന കത
ങ്ങിനനാളം പ്ാധാന്മുള്ള ഒരു വിള നവനറയുനണ്ാ? 
റബർ നപാലുമില്. എത് അനുബന്ധ വ്വസായമാ
ണ്? െള്ള്, െയർ, ഇങ്ങകന?

നെരളത്ികല ൊർഷിെസമ്ദ് വ്വസ്ഥയുകട പു
നരുജ്ീവനത്ിൽ പ്ഥമ പരി�ണന നമ്മുകട നാളി
നെരത്ിന് നൽെണം. ഒരു ദീർഘൊല വിളയാണ്. 
കവച്ചുപിടി്ിച്് ൊയ ഫലം െിട്ടാൻ ൊത്ിരിക്ക
ണം. പുതിയത് വയ്കണം. കുകറ െള്ളിന്, കുകറ െരി
ക്കിന്, കുകറ ൊമ്ിന്, ഇങ്ങകന ഇനം തിരിച്്.

പികന് ഇന്ാൾ ൊയ്ക്കുന് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിപാല
നം ഉറ്ാക്കിയാൽ ൊയ ഫലം �ണ്മായി വർദ്ി
ക്കിനല്? കതങ്ങ് സംരക്ഷിക്കാൻ താൽ്ര്മുള്ളവകര 
വൃക്ഷം ഏൽ്ിക്കണം. പറമ്് മാറണ്. കെത്് കതങ്ങ് 
നല്കുന്തു നപാകല നൽെണം. പണ്് കതങ്ങ് കെകട്ടാ
കന്ാരു ഏർ്ാടണ്ായിരുന്നു. കതങ്ങ് ഒരു സംഘ
ത്ിന് പണയക്ടത്തുെയാണ്. ഫലം സംഘം 
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എടത്് വീതിക്കും. ഈ മാതൃെ 
ആയിക്കൂകട?

റബർ കവയ്ക്കുന് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഒരു രീതിയുണ്്. റബർ കവച്് കവട്ടു 
പ്ായമാക്കി കൊടക്കാൻ സ്ഥലം 
നൽകും. മൂലധന കെലവ് സ്ഥലമുട
മയുനടതാകണന്നു നതാന്നുന്നു. സ്ഥലം 
ഏകറ്റടക്കുന്വർ ഖപനാ്ിൾ 
വയ്ക്കും. വിളകവടക്കും. ഈ മാതൃെ 
കതങ്ങ് കൃഷിയിൽ പറ്റുനമാ? ഖപ
നാ്ിളിനു പെരം െിഴങ്ങുെനളാ, 
പൂക്കനളാ എന്തുമാൊം. എ്ായാ
ലും ആകെ വിള വിസ്തൃതിയുകട 30 
�തമാനമുള്ള കതങ്ങിൽ നാം 
കതാടണം. കതങ്ങിനു നനയ്ക്കുനമ്ാൾ 
െിഴങ്ങിനും െിട്ടണം. അങ്ങകന…

രാ�്കത് നതാട്ടവിള ഉൽ്ാദ
നത്ിൽ 48 �തമാനം നെരളത്ി
ലാണ്. പ്ലാനറെഷനുനവണ്ി ഇ്്
യിലാകെ ഉപനയാ�ിക്കക്ട്ടിട്ടുള്ള 

ഭൂമിയുകട 37.2 �തമാനം നെരളത്ിലാണ്. റബർ 
ഉൽ്ാദനത്ികറെ 84 �തമാനവും ഏലം ഉൽ്ാദന
ത്ികറെ 89 �തമാനവും ൊ്ി ഉൽ്ാദനത്ികറെ 20 
�തമാനവും നതയില ഉൽ്ാദനത്ികറെ 5 �തമാന
വും നെരളത്ികറെ വിഹിതമാണ്. ഇവകയല്ാംകൂടി 
നെരളത്ികല ആകെ വിളവിസ്തീർണ്ത്ികറെ 28 
�തമാനം വരും. 2018കല െണക്കുെൾ അനുസരിച്് 
3.3 ലക്ഷം നപരാണ് നതാട്ടം നമഖലയികല കതാഴിലാ
ളിെൾ. ഇതിൽ പകുതിയിനലകറ സ്തീെൾ. 2012-13ൽ 
നമ്മുകട ആഭ്്ര ൊർഷിനൊൽ്ാദനത്ികറെ 33 
�തമാനം നതാട്ടം നമഖലയുനടതായിരുന്നു. 21000 
നൊടി രൂപ. എന്ാൽ ഇന്ാൾ ഇത് 10000 
നൊടിയിൽ താകഴയാണ്.

നെരളത്ികല നതാട്ടവിളെളുകട പ്ധാന പരാധീ
നത ഉൽ്ാദനക്ഷമത കുറവാകണന്താണ്. ഉദാഹര
ണത്ിന് നതയില. നതയിലയുകട കമാത്ം കൃഷി 
വിസ്തൃതി നമാമാത്മായിട്ടാകണങ്ിലും ഉയരുെയാണ് 
കെയ്തത്. പകക്ഷ, ഉൽ്ാദനം ഇടിഞ്ഞു. ഇതികറെ 
ൊരണം ഉൽ്ാദനക്ഷമത കുറവായതാണ്. നതയില
യുകട നദ�ീയ �രാ�രി ഉൽ്ാദനക്ഷമത കഹക്ടറിൽ 
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2288 െിനലാഗ്രാം ആണ്. നെരളത്ിലാെകട്ട ഇത് 
1666 െിനലായാണ്. ഇതികറെ ൊരണകമ്ാണ്? 
നമ്മുകട നതയിലകച്ടിെൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 70 കൊല്ം 
പഴക്കമുണ്്. അതുമാറ്റി പുതിയത് നടണകമങ്ിൽ 
വലിയ നതാതിൽ മൂലധനമുടക്കുനവണം. ധനൊര്
സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പ നൽെിയാനല ഈ മൂലധനമുട
ക്ക് സാധ്മാകൂ. പകക്ഷ, നതയിലനത്ാട്ടത്ിന് വായ്പ 
നൽൊൻ നെരളത്ികല ഏകതങ്ിലും ബാങ്് തയ്ാറാ
കുനമാ? പതിറ്റാണ്ടുെളായി നീളുന് ഉടമസ്ഥതാ തർക്ക
ത്ിൽക്ട്ട് കുരുങ്ങിയ ഭൂമിയാണ് നല്പങ്് നതയില
നത്ാട്ടവും. ഖെനയ്റിയവ പിടികച്ടക്കണം. 
അതികറെ നപരിൽ നതയിലനത്ാട്ടം തകന് എന്ാ 
നദ�നദ്രാഹമാകണന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തു 
കെയ്ാൻ െഴിയും? നദവികുളം താലൂക്കിൽ മാത്ം 
നതയില നമഖലയിൽ ഒരുലക്ഷത്ിലധിെം നപർ 
പണികയടക്കുന്നുണ്ാവും. ഓനരാരുത്രുകടയും ൊൽ
്നിെ മനനാവ്ാപാരങ്ങളിൽ കുടങ്ങി നെരളത്ികല 
നതാട്ടങ്ങൾ തെരാൻ ഇടയാെരുത്.

റബറികറെ സ്ഥിതി നനാക്കൂ. റബറികറെ നദ�ീയ�
രാ�രി ഉൽ്ാദനക്ഷമത ഏതാണ്് കഹക്ടറിൽ 1600 
െിനലാഗ്രാമാണ്. നെരളത്ിൽ ഇത് 1000ൽ 
താകഴയും. ൊരണകമ്ാണ്? റീ-പ്ലാറെിം�് നടക്കു
ന്ില്. അതിനുള്ള ഒരു ഇൻകസറെീവ് ഒട്ടും ഇല്താനും. 
സവേതന്ത്ര വ്ാപാര െരാറുെൾ നമ്മുകട സമ്ദ്ഘടന
കയ എത്നത്ാളം തെർത്തുകവന്തികറെ ഉദാഹരണ
മാണ് റബർ നതാട്ടങ്ങൾ. ഇന്കത്യത് റബ്ബർ നതാട്ട
ങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്തയികല്ന്് നതാന്നുന്നു. 
പകക്ഷ, അത് കവട്ടിമാറ്റി മുഴുവൻ കവള്ളരിക്ക നടാൻ 
തീരുമാനിക്കരുത് എന്ാണ് എകറെ അഭ്ർത്ന. 
ഇവികട െഴിയുന് സ്ഥലങ്ങളിൽ െരിക്കിനും െള്ളിനു
കമാകക്കയുള്ള കതങ്ങ് വയ്കണം. അത് കൊട്ടവിരിയുന് 
ൊലം വകര (നാലു കൊല്ം) കതങ്ങികന നപാറ്റാനുത
കുന് വിപുലമാകയാരു വായ്പാ പരിപാടി ഉണ്ാെണം.

ഏലം ഉൽ്ാദനത്ികറെ 89 �തമാനവും 
ഇന്ാഴും നെരളത്ിനറെതു തകന്യാണ്. എന്ാൽ 
െഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടുൊലംകൊണ്് ഏലത്ികറെ 
വിളവിസ്തൃതി �ണ്മായി കുറഞ്ഞു. ഏല്ാട്ടം സംബ

ന്ധിച് അവസാനിക്കാത് ആ�ങ്
െളും തർക്കങ്ങളും അവ്ക്തെളു
മാണ് ഇതിന് ആധാരം.

നമ്മുകട ആദ്ൊല പ്വാസിെ
ളിൽ പലരും ഈ മലനയാരത്തുനി
ന്നും െടൽ െടന്വരാണ്. അവ 
രിൽ പലരും തിരിച്ചുവരുനമ്ാൾ 
അവർക്ക് രക്ത്ിൽ അലിഞ്ഞ 
ഒരു കതാഴിൽ നമഖല ഏകതന്നു 
നൊദിച്ാൽ അത് നതാട്ടം വിളെ
ളായിരിക്കും. അന്ാഴും അന്
മായ ഈ തർക്കങ്ങളും ൊൽ്
നിെ വ്ാപാരങ്ങളുംകൊണ്് ൊലം 
െഴിക്കാകത മണ്ണും മഞ്ഞും ൊറ്റും 
കുളിരുകമാകക്ക സംരക്ഷിച്ചുകൊ
ണ്് നതാട്ടം വിളെൾ �ക്ിക്ട
ത്തുന്ത് എങ്ങകനകയന് ആനലാ 
െന നൊവി്ാന്ര നെരള
ത്ിൽ സുപ്ധാനമാണ്.

നൊവി്് നെരളത്ിന് എന്തു 
നഷ്ടം വരുത്തും? നൊവി്് 
ഭീഷണി എത്ൊലം നിലനിൽ
ക്കും, ഇത് മൂലം നിലയ്ക്കുെനയാ മന്ീ
ഭവിക്കുെനയാ കെയ്ത വിവിധ ഉല്പാ
ദന നമഖലെൾ മുൻനില ഖെവരി 
ക്കാൻ എത്സമയകമടക്കും എന്
കതല്ാം നനാക്കിയാണ് നൊവി്് 
മൂലമുണ്ാൊവുന് നഷ്ടം െണക്കാ
ക്കുെ. Guilati Institute of Finance 
and Taxation (GIFT) അടത്ികട 
ഒരു പഠനം നടത്ിയിട്ടുണ്്. മൂന്നു 
തരത്ികല അനുമാനങ്ങൾ എടത്് 
ഉല്പാദന നഷ്ടം െണക്കാക്കുെയാ
ണ് അവർ കെയ്തിട്ടുള്ളത്. നലാ
ക്ക്്ഡൗൺ ൊലം മാത്മുള്ള നഷ്ടം 
എന്താണ് ഒരനുമാനം. െില നമ
ഖലെൾ പൂർവ സ്ഥിതി ഖെവരി
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ക്കാൻ മൂന്് മാസകമടനത്യ്ക്കും 
എന് അനുമാനമാണ് രണ്ാമനത്
ത്. െിലത് വർഷം ഒകന്ടനത്
യ്കാം എന്താണ് മൂന്ാമകത് അനു 
മാനം. മൂന്നു രീതിയിലും നഷ്ടകമത് 
എന്് െണക്കാക്കിയിരിക്കുെയാ
ണ്. അതികറെ വി�ദാം�ങ്ങളിനല
യ്കില്.

ഏറ്റവും നവ�ം പുനർ�ീവനം 
നനടെ കൃഷിയായിരിക്കും. വാസ്തവ
ത്ിൽ നെരളത്ികല ൊർഷിെ
നമഖലകയ �ണ്മായി ഈ നൊ
വി്്ൊലം ബാധിക്കുന്നുനണ്ാ 
എന്് തകന് സം�യം. പകക്ഷ, 
ട്ാവലും ടൂറിസവും എത് ൊലം 
കൊണ്് ഇന്കത് സവേഭാവത്ിൽ 
പഴയ പ്ഡൗഢി തിരിച്ചു പിടിക്കും? 
സിനിമനയാ? നിർമ്ാണങ്ങൾ? 
നസവന - വിനനാദ നമഖലെൾ വർ
ഷകമാകന്ങ്ിലും എടക്കും ഒന്് െര 
െയറാൻ. നെരളത്ികറെ ആഭ്

്ര ഉല്പാദനത്ിൽ ഇമ്ാതിരിയുള്ളവയുകട പങ്് 
ഏതാണ്് 70 �തമാനത്ിൽ അധിെം വരും. ഇത് 
െണക്കാക്കിയാണ് �രാ�രി 6 മാസം എന് ഏറ്റവും 
മിതമായ അനുമാനത്ിൽ ഒന്ര ലക്ഷം നൊടി 
രൂപയുകട gross value added നഷ്ടവും ഏതാണ്് 15 
�തമാനം കന�റ്റീവ് വളർച്യും എന് നി�മനത്ി
നലക്ക് ഈ പഠനകമത്തുന്ത്. ഇത് കഞട്ടിക്കുന്താ
ണ്. ഇതികന അതി�ീവിക്കുന്കതങ്ങകന എന്താ
ണ് നൊദ്ം.

ഇല്ാത് സ്ഥലത്് കൃഷി കെയ്ത് ഇത് പരിഹരി
ക്കാം എന്നു െരുതരുത്. കൃഷിയ്ക് വലിയ പ്ാധാന്ം 
ഉണ്്. പകക്ഷ ഈ നഷ്ടം പരിഹരിച്് ഇന്കത് 
നമ്മുകട �ീവിതസഡൗെര്ങ്ങൾ തുടരാം എന്നു െരുതുെ 
വയ്. �ീവിതരീതി മാറ്റണം. പകക്ഷ ഇത്നമൽ മാറ്റുനമാ 
എന്നു നൊദിച്ാൽ ഇല് എനന് സത്സന്ധമായി പറ
യാനാകൂ. അന്ാൾ കൂടതൽ നൊമ്റ്റീറ്റീവ് ആയവർ
ക്ക് നദദക്ട്ട അതി�ീവനം എന് നിലയാകുനമാ ?

വാസ്തവത്ിൽ നൊവി്ാന്ര നെരളത്ിനു മു
ന്ിലുള്ള കവല്ലുവിളി നാം പുലർത്തുന് സാമാന്ം നഭദ
ക്ട്ട സമതവേം തുടരുെയും കമച്ക്ടത്തുെയും കെയ്യു
ന്കതങ്ങകന എന്താണ് എന്നു നതാന്നുന്നു.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 29 ജൂൺ  2020
ആലപ്പുഴ സ്റദശിയൊയ റലഖ�ൻ എഴുത്തു�ൊരനും സൊമൂഹ്യപ്രവർ
ത്ത�നുമൊണക്
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മലയൊെത്തികറെ 
മൊനസി�ൊറരൊഗ്യം
�ംഷൊദ് എം.

നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലത്് ആനരാ�്
നത്ാകട വീട്ടിലിരിനക്കണ്തികറെ പ്ാധാന്
കത്ക്കുറിച്് നലാൊനരാ�് സംഘടനയുകട 
്യറക്ടർ ന്ാ. കതദ്രസ് അദ്നം �ബ്രിനയ
സിസ് ഒരിക്കൽ വി�ദീെരിക്കുെയുണ്ായി, 
അതിൽ ഏറ്റവും പ്ാധാന്നത്ാകട അനദേഹം 
സൂെി്ിച് ൊര്മായിരുന്നു മാനസിൊനരാ
�്ം പൂർണ്ാർത്ത്ിൽ നിലനിർത്തുെ 
എന്ത്. ഇതിനായി െില മാർ�ങ്ങളും 
അനദേഹം നിർനദേ�ിക്കുെയുണ്ായി; ചുറ്റുമുള്ളവ 
നരാട് സംസാരിക്കാനും അവകര അനനവേഷി
ക്കാനും സമയം െകണ്ത്തുെ, െഴിയുന് തര
ത്ിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവ�്മായ മാനസിെ 
പിന്തുണ നൽകുെ, കുടംബാം�ങ്ങളുമായും 
അയൽക്കാരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും നി
ര്ര ബന്ധവും സഡൗഹൃദവും പുലർത്തുെ, മാ
നസിനൊല്ാസ പ്വർത്നങ്ങളായ സം�ീ

താസവോദനം, പുസ്തെ വായന, കെറിയ 
െളിെൾ തുടങ്ങിയവക്ക് സമയം െകണ്
ത്തുെ, മാനസിെ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ാക്കുന് 
വാർത്െൾ പരിപാടിെൾ എന്ിവ ൊണാ 
നും നെൾക്കാനും കൂടതൽ സമയം കെലവഴി
ക്കാതിരിക്കുെ തുടങ്ങിയവയാണവ.

ആനരാ�്നത്ാകടയിരിക്കുെ എന്തി
കന പലന്ാഴും നമ്മുകട കപാതുനബാധം �ാ
രീരിെമായ ആനരാ�്ം നിലനിർത്തുെ എന് 
അർത്ത്ിൽ മാത്മാണ് മനസ്ിലാക്കുന്
ത്. മാനസിെമായ ആനരാ�്ത്ികന നവ
ണ്ത് പ്ാധാന്നത്ാകട മനസ്ിലാക്കാനനാ 
ഉൾകക്കാള്ളാനനാ നമുക്ക് െഴിഞ്ഞിട്ടില് എന് 
താണ് യാഥാർത്്ം. �ാരീരിൊനരാ�്വും 
മാനസിൊനരാ�്വും തുല് പ്ാധാന്മുള്ള 
താകണന് തിരിച്റിവിനലക്ക് നാം മാനറണ്
തുണ്്. പലന്ാഴും മാനസിൊനരാ�്ത്ിൽ 
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വരുന് അസവേസ്ഥത �ാരീരിൊ
നരാ�്കത്ക്കൂടി ബാധിക്കാറുകണ്
ന്ത് നമ്ൾ തിരിച്റിയണം.

ആഴ്ചെൾക്ക് മുൻപ് നമ്ൾ 
വായിച് രണ്് വാർത്െളുണ്്, 
ഒന്ാമനത്ത് െിെിത്യിലൂകട 
നൊവി്്-19 സുഖക്ട്ട പത്നം
തിട്ടയികല യുവ ദമ്തിെൾ തങ്ങളു
കട അസുഖൊല അനുഭവങ്ങൾ 
പങ്കവക്കുന്താണ്. നദ�ീയ മാ
ധ്മങ്ങൾ വളകര പ്ാധാന്നത്ാകട 
റിന്ാർട്ട് കെയ്ത ഈ വാർത്
യിൽ, നരാ�കത് നനരിടന്തിന് 
െിെിത്കയക്കാളും മാനസിെ പി
ന്തുണെൾ കെലുത്ിയ സവോധീന
മായിരുന്നു വാർത്യുകട തലകക്ക
ട്ടായി നപാലും വന്ത്. രണ്ാമകത് 
വാർത്, കബം�ളൂരുവിൽ നൊവി്് 
ബാധിച് നരാ�ി െടത് മാനസിെ 
സമ്ർദേത്ാൽ ആശുപത്ി കെട്ടി
ടത്ിനു മുെളിൽ നിന്നും ൊടി 

ആത്മഹത് കെയ്തതാണ്. ഈ രണ്് സംഭവങ്ങളും 
മാനസിെ ആനരാ�്ത്ികറെയും പിന്തുണയുകടയും 
പ്ാധാന്ത്ിന് അടിവരയിടന്വയാണ്.

നലാക്ക്്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ വീടിനു കവളിയിൽ 
നപാവാൻ സാധിക്കാകത വന്ന്ാഴുള്ള അസവേസ്ഥത
െളും പ്യാസങ്ങളും നന്ായി അനുഭവിച്വരാണ് 
നമ്ൾ. അന്ാൾ ദിനം പ്തി നൊവി്് വ്ാപനത്ി
കറെ കൂടതൽ ഭീതിദായെമായ വാർത്െളും മരണനി
രക്കുെളും നെട്ടുകൊണ്്, പതിനാലും ഇരുപകത്ട്ടും 
ദിവസം നാലു ചുവരുെൾക്കുള്ളിൽ മറ്റാനരാടം ഇടപഴ
ൊനാവാകത നഹാം െവോറഖറെനിനലാ ഇൻസ്റിറ്റയൂഷ
ണൽ െവോറഖറെനിനലാ െഴിയുന്വരുകട മാനസിൊ
വസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതയുള്ളൂ. ദിവസവും സാമൂഹ് 
മാധ്മങ്ങളിലും അല്ാകതയും പ്െരിക്കുന് കതറ്റായ 
പ്െരണങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ാക്കുന് മാനസിെ സംഘർ 
ഷം, അയൽക്കാരിൽ നിന്നും നാട്ടുൊരിൽ നിന്നും നന
രിനടണ്ിവരുന് നസാഷ്ൽ സ്റിഗ്മയുകട പ്ശ്ങ്ങൾ, ഒറ്റ
യ്കിരിക്കലികറെ ഭാ�മായി ഉണ്ാനയക്കാവുന് ഉറക്കമി
ല്ായ്മ, �രിയായ ഭക്ഷണം െഴിക്കാനാൊകത വ്ാ 
യാമം കെയ്ാനനാ ഇത്ിരി ദൂരകമങ്ിലും നടക്കാനനാ 
െഴിയാകത ഒരു മുറിയിൽ അടച്ിരിക്കുന്തികറെ 
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ഭാ�മായി ഉണ്ാനയക്കാവുന് പ്ശ്
ങ്ങൾ, ലഹരി ഉപനയാ�ിക്കുന്വർ
ക്ക് അത് ലഭിക്കാത്തികറെ ഭാ� 
മായി ഉണ്ാൊവുന് പ്ശ്ങ്ങൾ, 
തുടങ്ങി അനവധി ൊര്ങ്ങൾ 
ഇവകര കൂടതൽ മാനസിെമായി 
തളർത്ിനയക്കാം.

ഈ പ്ശ്കത് �രിയായി മന
സ്ിലാക്കി ഇടകപടാൻ നെരളസർ
ക്കാരിന് ഒരു പരിധിവകര െഴിഞ്ഞു 
എന്ത് ആ�വോസെരമാണ്. െവോറ
ഖറെനിൽ െഴിയുന്വർക്ക് മാന 
സിെ സാമൂഹിെ പിന്തുണ 
(ഖസനക്കാ നസാഷ്ൽ സന്ാർ
ട്ട് ) നൽകുന്തിനായി എല്ാ �ില്
െളിലും, �ില്ാ മാനസിൊനരാ�് 
പദ്തിയുകട നനതൃതവേത്ിൽ (തൃശ്ശൂർ 
�ില്യിൽ ഇത് ്ി.എം.ഓഫീസ് 
നനരിട്ടാണ് കെയ്യുന്ത് ) കടലി
െഡൗൺസലിം�് നസവനം നൽകു
ന്നുണ്്. സംസ്ഥാനത്ാകെ 1107 
മാനസിൊനരാ�് പ്വർത്െർ 
ഇതിനായി പ്വർത്ിക്കുന്നു, കമയ് 
29 വകര 3,13,786 നപർക്ക് ഈ 
നസവനം ലഭിച്ിട്ടുണ്്. ഇതു കൂടാകത 
ആവ�്മായവർക്ക് ഫാർമനക്കാ 
കതറാ്ിയും വിദഗ്ദ നസവനവും 
ലഭ്മാക്കുന്നുണ്്. �ില്ാ മാനസി
ൊനരാ�് പദ്തി, ഐ.സി.്ി.
എസ്., വനിതാ-�ിശു വിെസന 
വകു്്, കുടംബശ്രീ, ഖെൽ്് 
കപ്ാട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി 
വിവിധ സർക്കാർ പദ്തിെളുകട 
െഡൗൺസിലർമാകര കൂടാകത ഈ 
നമഖലയിലുള്ള സന്ദ്പ്വർത്
െരും ഇതികറെ ഭാ�മായി പ്വർ
ത്ിക്കുന്നുണ്്.

െവോറഖറെനിൽ നപാനെണ്ിവരാത്വർക്കും ഈ 
നൊവി്് ൊലം അത് നല് അനുഭവമായിരിക്കാൻ 
വഴിയില്. ദിനം പ്തി വർദ്ിച്് വരുന് നരാ� വ്ാപന
വും മരണവും ൊണിക്കുന് വാർത്െളും, അനിശ്ചിത
മായി തുടരുന് നലാക്ക്്ഡൗണും, സാധാരണ �ീവി
ത്ിനലക്ക് മടങ്ങാനാവാത്തും, ന�ാലിയിലും 
വരുമാനത്ിലും ഉണ്ായിട്ടുള്ള പ്തിസന്ധിെളും, 
സാമൂഹ് �ീവിതത്ിൽ നിന്നുള്ള അെൽച്യും മറ്റും 
നമ്ളിൽ മിക്കവർക്കും മാനസിെ സംഘർഷങ്ങളു
ണ്ാക്കിയിട്ടുണ്ാവും. വിഷാദം, ഉത്ക്കണ്, ഭയം, ഉറ
ക്കമില്ായ്മ / ക്മരഹിതമായ ഉറക്കം തുടങ്ങിയവയും 
ഇതികറെ ഭാ�മായി അനുഭവക്ട്ടിട്ടുണ്ാകും. സാധാ 
രണ ഇതുനപാലുള്ള സാഹെര്ത്ിൽ നമ്ൾ ആശ്ര
യിക്കുന്വരിൽ പലരും ഇനത തരത്ിലുള്ള പ്യാസ
ങ്ങൾ നനരിടന്ത് ൊരണം നമ്കള സഹായിക്കാനാ
വാ ത് അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കും. സവോഭാവിെമായും 
ഓനരാ വിഭാ�ത്ികനയും ഓനരാ തരത്ിലായിരി
ക്കും ഈ ൊലം ബാധിച്ിട്ടുണ്ാവുെ.

കുട്ടിെളിലാകണങ്ിൽ പഠനം സംബന്ധിച് അസ
ന്ിഗ്ദ്ധാവസ്ഥയും, പരീക്ഷ നീണ്ടുനപാവുന്തും, കൂട്ടുൊ
കരയും അദ്്ാപെകരയും ൊണാൻ െഴിയാത്തും, 
പുറത്് നപായി കൂട്ടുൊനരാകടാത്് െളിക്കാൻ െഴി
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യാത്തും, െിലർക്ക് വീട്ടിൽ എല്ാവർക്കുമിടയിൽ 
നവണ്ത് ശ്രദ് െിട്ടാത്തും മറ്റുെിലർക്ക് അധിെ 
ശ്രദ് ലഭിക്കുന്തും, എല്ായ്ന്ാഴും വീട്ടുൊരാൽ ചുറ്റ
ക്ട്ടിരിക്കുന്തികറെ ഭാ�മായി സവേൊര്ത നഷ്ടക്ട
ന്തും, ആഗ്രഹിക്കുന് ഭക്ഷണവും മറ്റ് സഡൗെര്ങ്ങളും 
ലഭിക്കാത്തും മാനസിെ പ്യാസങ്ങൾക്ക് ൊരണ
മാവുന്നുണ്ാവും.

പ്ായമായവരിൽ നൊവി്് നവ�ത്ിൽ പടരാനു
ള്ള സാധ്തകയക്കുറിച്ചും, ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഉയർന് 
മരണ നിരക്കും ൊണിക്കുന് വാർത്െൾ പ്ായമുള്ള 
വരിൽ ഉണ്ാക്കുന് മാനസിെ സംഘർഷം കൂറകച്ാന്നു 
മല്. ഇതിനു പുറകമ അത്ാവ�് ഘട്ടങ്ങളിൽ നപാലും 
ന്ാക്ടകറ ൊണാൻ നനരിടന് പ്യാസവും ഇവരിൽ 
മാനസിെ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ാക്കാം.

കുടംബം മുഴുവൻ വീട്ടിലിരിക്കുനമ്ാൾ സ്തീെൾക്ക് 
ന�ാലി ഭാരം കൂടന്നു എന്ത് ഭൂരിപക്ഷം വീടെളികല
യും ഒരു യാഥാർത്്മാണ്. ഇതു കൂടാകത, വീട്ടു 
ന�ാലിയും ഓഫീസ് ന�ാലിയും ഒന്ിച്് കൊണ്ടു 
നപാനെണ് സാഹെര്ം, സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്
ത്സ്തമായി കൂടതൽ അളവിലും കൂടതൽ സമയങ്ങളി
ലും ഭക്ഷണം ഉണ്ാനക്കണ്ത്, തുടർച്യായി വീട്ടിൽ 
ഇരിക്കുനമ്ാൾ (പ്നത്െിച്് കൂട്ടുകുടംബത്ിൽ) വർ
ദ്ിക്കുന് �ാർഹിെ പീ്നം, സാമ്ത്ിെ അസ്ഥി
രത തുടങ്ങിയവ സ്തീെൾക്ക് പ്നത്െമായ മാനസിെ 
പ്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം.

ഓനരാ വിഭാ�ത്ികറെയും പ്ശ്ങ്ങകള പ്നത്െം 
പ്നത്െം മനസിലാക്കി അഭിസംനബാധന കെയ്യുെ 
എന്ത് വളകര പ്ധാനമാണ്. അതിനുള്ള െില ശ്രമ
ങ്ങൾ നെരളത്ിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്് എന്ത് നമു
കക്കല്ാവർക്കും അഭിമാനമാണ്. �ില്ാ മാനസിൊ
നരാ�് പദ്തിയുകട ഭാ�മായി തകന് മാനസിെ 
നരാ�മുള്ളവർ, പ്നത്െ പരി�ണന അർഹിക്കുന് 
കുട്ടിെൾ, അതിഥി കതാഴിലാളിെൾ, ഒറ്റനയ്കാ അല്ാ
കതനയാ താമസിക്കുന് പ്ായമായവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് 
ഖസനക്കാ നസാഷ്ൽ സന്ാർട്ട് കൊടക്കുന്നുണ്്. 
സ്തീെൾക്ക് പ്നത്െ പിന്തുണ നൽൊനായി കുടംബ
ശ്രീ, സംസ്ഥാന വനിതാ വിെസന നൊർ്നറഷൻ, 

വനിതാ കഹൽ്് ഖലൻ തുട
ങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടതൽ 
�ാഗ്രതനയാടള്ള പ്വർത്നങ്ങൾ 
ആവിഷ്കരിച്് നട്ാക്കുന്നുമുണ്്. 
അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന് മാ
നസിെനരാ�മുള്ളവകര െകണ്ത്ി 
പാർ്ിക്കാനും െിെിത് ഉറ്ാ
ക്കാനും �ില്ാ ഭരണകൂടങ്ങളും ശ്ര
മിക്കുന്നുണ്്. അദ്്ാപെർ വിദ്ാർ
ത്ിെകള ഇടക്കിടക്ക് നഫാണിൽ 
ബന്ധക്ട്ട് അവർക്ക് നവണ് പി
ന്തുണയും ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പഠ
നപ്വർത്നത്ിനു കൂടി ഉപെരി
ക്കുന് ആക്ടിവിറ്റിെളും നൽകുന്നുണ്.് 
കൂടാകത നെരള നപാലീസികറെ 
ഓ.ആർ.സി. (അവർ കറനപൊൺ
സിബിലിറ്റി ട െിൽ്ൻ), ഖെൽ്് 
ഖലൻ, വിവിധ സന്ദ് സംഘട
നെൾ, ബാല സംഘടനെൾ തുട
ങ്ങിയവരും കുട്ടിെളുകട മാനസി
നൊല്ാസത്ിനായി വിവിധ പദ്തി 
െൾ ആവിഷ്കരിച്് നട്ാക്കുന്നുണ്്.

നലാക്ക്്ഡൗൺ മൂലമുള്ള മാന 
സിെ പ്യാസങ്ങൾ പറയുന്തി
നനാകടാ്ം തകന്, ഈ നമഖലയി
കല െില നല് മാറ്റങ്ങളും പരാമർ
�ിനക്കണ്താണ്. ഒരുപാട് ൊല 
ത്ിന് ന�ഷം വളകര സന്ാഷ
നത്ാകട കുടംബനത്ാകടാ്ം കെ
ലവഴിക്കുന്ത് കുടംബ ബന്ധങ്ങ
കള ഊഷ്മളമാക്കുന്നു എന്ത് നമ് 
ളിൽ െിലരുകടകയങ്ിലും അനുഭവ
മായിരിക്കും. പരപെരം അറിയാനും, 
തിരക്കുെകളാഴിഞ്ഞ് നെൾക്കാ
നും, പരപെരം പദ്തിെളും പ്വർ
ത്നങ്ങളും ആസൂത്ണം കെയ്ാ 
നും, സന്ാർട്ട് കെയ്ാനും, കുട്ടിെ



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

149

ളിലുള്ള െഴിവുെൾ തിരിച്റിഞ്ഞ് 
നപ്ാത്ാഹി്ിക്കാനും ഇകതാരു 
നല് അവസരമായാണ് മിക്കവരും 
ഉപനയാ�ിക്കുന്ത്. പല കുടംബ
ങ്ങളിലും മൂന്നും നാലും തലമുറെൾ 
ഒന്ിച്ചുള്ള കൂട്ടായ െളിെൾ ദിനെ
ര്െളുകട ഭാ�മായി മാറിയിരിക്കു
ന്നു. കൂടാകത നല് പുസ്തെങ്ങൾ വാ
യിക്കാനും, നല് സിനിമെൾ ൊ 
ണാനും, പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരീ
ക്ഷിക്കാനും, കൃഷി തുടങ്ങാനും, 
ഒരുപാട് ൊലമായി പല തിരക്കു
െൾ ൊരണം നഷ്ടക്ട്ട െഴിവു
െൾ വീകണ്ടക്കാനും നലാക്ക്് ഡൗൺ 
സാഹെര്കമാരുക്കിയതും നമ്മുകട 
അനുഭവമാണ്.

നമ്മുകട നാട്ടിൽ ദുര്ൊലത്് 
സന്ദ് നസവനത്ിന് ആളുെകള 
െിട്ടാൻ ഒരു ക്ഷാമവും ഇല് എന്
താണ് വസ്തുത. എന്ാൽ ഇന്ാഴ
കത് നപാകല �ാരീരിെ അെലം 
പാലിനക്കണ് സാഹെര്ത്ിൽ 
സാധാരണ സന്ദ് പ്വർത്ന 

ങ്ങൾ പലതും സാധ്മാൊനിടയില്. പനക്ഷ അന്ാഴും 
മാനസിൊനരാ�് പ്വർത്െർക്ക് പ്വർത്ിക്കാൻ 
ഒരു പ്യാസവുമില്. നനരിട്ടു കെല്ാകത കടലി െഡൗൺ
സിലിം�് നടത്ാനുള്ള സഡൗെര്ങ്ങൾ ഇന്ാൾ ലഭ്
മാണ്. എന്ാൽ നൊവി്ികറെ തുടക്ക സമയത്് 
ആനരാ�് നമഖലയിനലക്ക് സന്ദ് പ്വർത്െകര 
ക്ഷണിച്ന്ാനഴാ, സംസ്ഥാന സർക്കാരികറെ സന്ദ് 
നസന രൂപീെരിച്ന്ാനഴാ മാനസിൊനരാ�് പ്വർ
ത്െർക്ക് ര�ിസ്റർ കെയ്ാനുള്ള ഓപ് ഷൺ ഉണ്ായി
രുന്ില്. �ില്ാ മാനസിെനരാ�് പദ്തിയുകട ഖസ 
നക്കാ നസാഷ്ൽ സന്ാർട്ട് പ്വർത്നത്ിൽ നപാലും 
മാനസിൊനരാ�് നമഖലയികല സന്ദ് പ്വർത്െ
കര െകണ്ത്ി ഉപനയാ�ിക്കാൻ നവണ്ത് ശ്രമം നട
ന്ിട്ടില് എന്ാണ് മനസിലാക്കാൻ െഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 
ഏത് തരത്ിലുള്ള ദുര് സാഹെര്ങ്ങളിലും മാന
സിൊനരാ�് പ്വർത്െരുകട പ്ാധാന്ം തിരിച്റി
ഞ്ഞ് ഇവകരക്കൂടി ദുര്നിവാരണ ടീമികറെ ഭാ�മാ
ക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിനക്കണ്തുണ്്. വരുംൊലങ്ങളിൽ 
ഇത്രം സാഹെര്ങ്ങൾക്കായി വിദഗ്ദ്ധപരി�ീലനം 
നൽെി മാനസിൊനരാ�് പ്വർത്െരുകട ഒരു സ്ഥിരം 
സന്ദ് സംഘകത് തകന് തയ്ാറാക്കുന്തും സർക്കാ
രിന് ആനലാെിക്കാവുന്താണ്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 30 ജൂൺ  2020
ക�ൊച്ചിയികല കസറെർ റ�ൊർ റസൊറഷ്യൊ-എക്റണൊമിക്ക് ആറെക് 
എൻവയൺകമറെൽ സ്റ്റഡീസിൽ (സി.എസക്.ഇ.എസക്.) ഗറവഷ�
നൊയ റലഖ�ൻ റ�ൊവിഡക് �ൊലത്തക് എ�ണൊകുെം ജില്ൊ മൊനസി
�ൊറരൊഗ്യപദ്തിയകെ �ീഴിൽ രൂപീ�രിച്ച വസറക്ൊ-റസൊഷ്യൽ 
സറ്ൊർട്ക് െീമികറെ ഭൊഗമൊയിരുന്നു
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നമ്മൾ അതി�ീവിക്കും...
തീർച്ച.
ബിനി ദൊസ്

ഉച്യ്ക് നൊനള�ിലിരിക്കുന് സമയത്ാ
ണ് നഫാണിൽ മനനാരമ ഓൺഖലനിൽ 
നനാട്ടിഫിനക്കഷൻ വരുന്ത;് സംസ്ഥാനകത് 
വിദ്ാഭ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊനറാണവ്ാ
പനം ൊരണം മാർച്് 31 വകര അടച്ിടം, മു
ഖ്മന്ത്രി മാധ്മങ്ങകള ൊണുന്നു… നനകര മു
ഖ്മന്ത്രിയുകട നഫസ് ബുക്ക് നപ�ിൽ നപായി 
നനാക്കി. സം�തി �രിയാണ്. 

അപ്തീക്ഷിതമായി െിട്ടിയ അവധി… 
നൊനള�ിൽ കെയ്തു തീർക്കാൻ കുനറ ൊര്
ങ്ങൾ ബാക്കി… സ്കൂൾ കുട്ടിെൾക്ക് പരീക്ഷ 
നടന്നു കൊണ്ിരിക്കുന് സമയം… എല്ാത്ി
നും അപ്തീക്ഷിത വിരാമം. കുറച്ചു ദിവസ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തകന് രാ�്ം സമ്പൂർണ 
നലാക്ക്്ഡൗണിനലയ്ക്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്് 
നി�ബ്ദമായി രാ�്ം. 167 വർഷത്ിനിട
യിൽ ആദ്മായി നിശ്ചലമായ നമ്മുകട രാ
�്കത് തീവണ്ി പാതെൾ മഹാമാരികയ 
എത്മാത്ം െരുനതണ്ിയിരിക്കുന്നു എന്് 
വിളിനച്ാതി. 

ഇത് നാളും വിദൂരമായിരുന് ഭീതി കപകട്ട
ന്് അരിെികലത്ിയ നപാകല… ഉള്ളികലവി
കടനയാ ഞാൻ പ്തീക്ഷിച്തിലും �ഡൗരവം 
നൽനെണ് ഒന്ാണികതന് തിരിച്റിവ് ഉട
കലടത്തു. പിന്ീടനങ്ങാട്ടുള്ള നീണ് നലാ

ക്ക്്ഡൗൺ ൊലം ഇനന്ാളം സഞരിച്ിട്ടി
ല്ാത് വഴിയിലൂകടയാണ് എകന്, അല് 
നലാെ �നതകയ തകന് കൊണ്ടുനപായി
കക്കാണ്ിരിക്കുന്ത് എന്് ഞാൻ മനസ്ിലാ
ക്കി. 

ഇതുവകര അപരിെിതമായിരുന് പലതും 
പിൽക്കാലത്് �ീലമാനക്കണ്ി വന്നു. പുറ
നത്യിറങ്ങാതിരുന് രണ്് മാസങ്ങൾ. 
നരാ� ഭീതിക്കപ്പുറം നലാക്ക് ്ഡൗൺ പ്തി
സന്ധിെൾ! 

ആഹാരത്ിന് അന്സംസ്ഥാനങ്ങകള 
ആശ്രയിക്കുന് �നത അതിർത്ിെൾക്ക് 
പൂട്ട് വീഴുന്നു എന്് മനസ്ിലാക്കിയന്ാൾ 
ഒരിക്കൽ മാറ്റികവച് മമ്ട്ടീം ഖെനക്കാട്ടും 
ഒകക്ക ഖെയികലടത്തു. ഭാവികയ കുറിച്ചുള്ള 
ആ�ങ്യാണിതിൽ പ്വർത്ിച് ഉൽനപ്ര
െം എന്് പറയാകത വയ്. ദിവസനവതന
ക്കാരായ ഒരുപാട നപരുകട �ീവിതം തകന് 
സ്തംഭിക്കുന് അവസ്ഥയായിരുന്നു. പനക്ഷ 
പ്തിസന്ധിയിലുടനീളം െരുതലായി കൂകട 
നിന് നെരള സർക്കാർ മുഴുവൻ �നങ്ങനള
യും ഒരു നപാകല നെർത്തുനിർത്ി മഹാമാ
രികക്കതികര നപാരാടികക്കാണ്ിരിക്കുെയാ
ണ്. വിെസിത രാ�്ങ്ങൾ നപാലും പെച്് 
നിന്ിടത്് പരിമിതിെൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു 
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കൊണ്് നലാെരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മാതൃ
െയാവുെയാണ് നമ്മുകട കൊച്ചു 
നെരളം.

ഈ നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലം 
എനിക്ക് നൽെിയ നവദന മുത്ശേ
കറെ നവർപാടായിരുന്നു. 93-ാം വയ
സ്ിൽ അനദേഹം യാത്യായി. 
എന്നും എനിക്ക് മുന്ികല അത്ഭുത
മാണ് ആ വലിയ മനുഷ്ൻ. മുത്
ശേകറെ സമ്ാദ്ത്ിൽ ഏറിയ 
പങ്ം പറമ്പും, കതങ്ങിൻ നതാപ്പും, 
പാടവുകമാകക്കയായിരുന്നു. എല്ാ 
മക്കൾക്കും വീട് വയ്കാനുള്ള സ്ഥലവും 
കൃഷി കെയ്ാനുള്ള നിലവും ഒരു 
പശുവിനനയുമാണ് അനദേഹം നൽ
െിയത.് വരും തലമുറെൾക്ക് അന്ം 
മുട്ടുന് അവസ്ഥ വരരുകതന്നുള്ള 
െരുതൽ… മുത്ശേകറെ െരുതലി
കറെ ഫലം ഞാനും അനുഭവിക്കുെ
യാണ്. നലാക്ക്്ഡൗൺ ആയാലും 
അകല്ങ്ിലും ഒരു പരിധി വകര വീ
ട്ടിനലക്കാവ�്മായ പാൽ, അരി, 
പച്ക്കറി, മുട്ട, നതങ്ങ, കവളികച്
ണ്, െ്, െീനി, ൊച്ിൽ തുടങ്ങി 
ഞങ്ങൾക്ക് െഴിയാവുന്ത്യും 
തനികയ ഉത്പാദി്ിക്കുന്നുണ്്. 

ത ി ര ക്കു െ ൾ ക്ക ി ട യ ി ലു ം , 
കതാഴിലാളി പ്തിസന്ധിെൾക്കിട 
യിലും, മുത്ശേൻ ഖെമാറിയ ആ 
പാരമ്ര്ം അടത് തലമുറയിനല
യ്ക് ഖെമാറണം എന് പ്യുകട

യും, ഒ്ം തകന് എല്ാത്ിനും നനതൃസ്ഥാനത്തുള്ള 
അമ്യുകടയും നിർബന്ധം; കതാഴിലാളിെളില്ാകത 
വന്ന്ാൾ സവേയം അധവോനിക്കാൻ അവകര നപ്രി്ി
ച്തും ഒ്ം നെരാൻ ഞങ്ങൾക്കാനവ�ം �നി്ിച്തു
കമാകക്ക ഒരുപനക്ഷ ഉള്ളിൽ മുത്ശേൻ എന് അത്ഭുതം 
അദൃ�്മായി പെരുന് ആനവ�മായിരിക്കാം.

നലാക്ക്്ഡൗണികറെ ആദ് ഒരു മാസം െഴിഞ്ഞ
ന്ാൾ തകന് സാഹെര്ങ്ങളുമായി ഞാൻ ഏകറ 
കപാരുത്ക്ട്ടു െഴിഞ്ഞു. വീടം വീട്ടുൊനരാടം ഒത്് 
ഇത്നയകറ സമയം കെലവഴിച്ിട്ടില് ഇതിനു മുമ്് 
എകന്നിക്ക് നതാന്നുന്നു. കെറിയ ന�ാലിെൾക്ക് 
നപാലും ഇന്ാൾ എല്ാവരുനടയും സഹെരണമുണ്്. 
പുറനത്ക്കിറങ്ങിയാൽ മനസ്ിലാവുന്ത് എല്ാവരും 
തകന് നിലവികല സാഹെര്ം മനസ്ിലാക്കി വിനവ
െനത്ാകട കപരുമാറാൻ പ്ാപ്തരായി എന്താണ്. മു
ഖാവരണവും ഖെ െഴുെലും �ാരീരിൊെലം പാലി
ക്കലും ഒകക്ക �ീലമായി െഴിഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്് കടക്ക് നനാള�ിെൾ 
വലിയ രീതിയിൽ ഉപനയാ�ക്ടത്ാൻ തുടങ്ങി. 
പഠനവും, െർച്െളും, നയാ�ങ്ങളും, പണമിടപാടെളു
കമാകക്ക ഓൺഖലനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 
പനക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് ന�ഷം സംഭവിനക്കണ്ിയിരു
ന് മാറ്റങ്ങൾ നിലവികല അടിയ്ര സഹെര്ത്ിലൂ
കട ദിവസങ്ങൾ കൊണ്് സംഭവിച്ിരിക്കുന്നു. അധ്
യന വർഷം വീടെൾ ക്ാസ്് മുറിെളായി മാറി, 
അധ്ാപെർ വീട്ടികലത്ി പഠി്ിക്കുന്നു, എല്ാം െരു
തലികറെ വിവിധ മുഖങ്ങളാണ്. 

അെന്ിരുന്നു കൊണ്് ഒരുമയിലൂകട നാം ഓനരാരു
ത്രും നപാരാടികക്കാണ്ിരിക്കുെയാണ്!

നമ്ൾ അതി�ീവിക്കും…. തീർച്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 1 ജൂവല  2020
എ�ണൊകുെം ഗവ. റലൊ റ�ൊറെജിൽ അവസൊന വർഷ വിദ്യൊർഥി
യൊണക് റലഖി�
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ഒരധ്യൊപി�യൊണ്... 
ഒരമ്മയമൊണ്...
അഞ്ജു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

സ്കൂൾ വാർഷിെം മാർച്് 12 നടത്ാനായി
രുന്നു തീരുമാനം. എന്ാൽ കൊനറാണ വ്ാ
പനകത് തുടർന്് വാർഷിെം നടത്തുന്ത് 
അത് നല് ൊര്മല് എന്് മനസ്ിലാക്കി 
വാർഷിെം മാറ്റികവക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
തൽക്കാലം തീയതി മാറ്റുെയാകണനന് വി
ൊരിച്ചുള്ളൂ. കുട്ടിെൾ ഒരുവ�ത്് വാർഷിെ
ത്ിനായുള്ള ഒരുക്കം. ഞങ്ങൾ അധ്ാപെ
രും അതിനുള്ള തയ്ാകറട്ിൽ. ഉച്യ്ക് 
ഭക്ഷണം െഴിക്കുന് സമയത്് എകറെ കമാ
ഖബലിനലക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവികറെ നഫാൺ 
നൊൾ. “ടീച്കറ സ്കൂൾ മാർച്് 31 വകര അടച്ി
ടന്നു എന്് വാർത്യിൽ എഴുതി ൊണിക്കു
ന്നു”. ഭക്ഷണം െഴിച്ചു െഴിഞ്ഞ് ഓഫീസ് 
റൂമിൽ നപായി കമയിൽ കെക്ക് കെയ്തന്ാൾ 

സംഭവം �രിയാണ്. കുട്ടിെകള എല്ാവകര
യും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു കെറിയ മീറ്റിം�് നട 
ത്ി. സ്കൂൾ അടയ്ക്കുെയാണ് എന്നും ആരും പു
റത്ിറങ്ങരുകതന്നും അവധി ആനഘാഷി
ക്കാൻ ബന്ധുക്കളുകട വീട്ടിൽ നപാെരുകത
ന്നും നിർനദ�ം നൽെി. പ്തീക്ഷിക്കാകത 
െിട്ടിയ അവധിയിൽ കുട്ടിെൾക്ക് സന്ാ
ഷമായിരുന്നു. എന്ാൽ അവകര വിഷമത്ി
ലാക്കിയത് സ്കൂൾ വാർഷിെം മാറ്റി കവച്ചുകവ
ന്താണ്. വിവിധതരം െലാപരിപാടിെൾ 
ക്ക് ആയി കപാനന്ാമനെൾ ഒരുങ്ങിയിരു
ന്നു. “ഇനികയന്ാണ് ടീച്കറ സ്കൂൾ വാർഷി 
െം” എന്ായിരുന്നു അവരുകടകയാകക്ക 
നൊദ്ങ്ങൾ. “നമുക്ക് അടത്മാസം നട 
ത്ാം മക്കകള” എന്് പറഞ്ഞ് കുട്ടിെകള 
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സമാധാനി്ിച്ചു. നാലാം ക്ാസ്ിൽ 
പഠിക്കുന് കുട്ടിെളുകട ൊര്മായി
രുന്നു ഏറ്റവും െഷ്ടം. അവരുകട 
അവസാന വർഷമായിരുന്നു ഈ 
സ്കൂളിൽ (ഞങ്ങളുകട വിദ്ാലയം 
എൽപി വിദ്ാലയമാണ് ).

കമയ് മാസം വീണ്ടും െണ്ടുമുട്ടാം 
എന്നുള്ള പ്തീക്ഷയിൽ കുട്ടിെളുമായി 
പിരിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ 
വന്ത് നലാക്ക്്ഡൗൺ ൊലം. 
നൊവി്് നരാ�ിെളുകട എണ്ം 
വർദ്ിക്കുന്നു, അതുകൊണ്് സ്ക്കൂളു
െൾ തുറക്കുന്ികല്ന്നും, പെരം 
ഓൺഖലൻ ക്ാസ്സുെൾ നടത്തുകമ
ന്നും മുഖ്മന്ത്രി കമയ് മാസത്ിൽ 
പറയുന്നു. മിക്കവർക്കും പരിെയമി
ല്ാത് സാനങ്തിെവിദ്യുമായി 
കപകട്ടന്നു തകന് കപാരുത്ക്നട
ണ്ിവരും എന്നുള്ളതും ഉറ്ായി. 
അധ്ാപിെ എന് നിലയിലും 
നാലാം ക്ാസ്ിൽ പഠിക്കുന് കുട്ടി
യുകട അമ് എന് നിലയിലും 
എന്ിൽ കുകറയധിെം ഉൽക്കണ് 
�നിച്ചു. എങ്ങകനയായിരിക്കും ഇനി 
യുള്ള പഠിത്ം എന്നുള്ള െി്. കൂ
ലി്ണിയുമായി െഴിയുന്വർ ഈ 
സമയത്് എങ്ങകന �ീവിക്കുകമ
ന്നുള്ള ആ�ങ്. പല ൊര്ങ്ങൾ
ക്കും രക്ഷിതാക്കൾ കൂകട നിന്ാകല 
കുട്ടിെൾക്ക് പഠനം പൂർത്ിയാക്കാൻ 
െഴിയൂ എന് അവസ്ഥ.

“ടീച്ർ എങ്ങകനയാണ് ക്ാസ് ”, 
“വീട്ടിലിരുന്ാൽ പഠിക്കുനമാ”, “സ്മാർ
ട്ട് നഫാണില്”, “എനിക്ക് പഠി്ി
ക്കാൻ അറിയില്” എന്ിങ്ങകന 
രക്ഷിതാക്കൾ നഫാണിലൂകട അവ 
രുകട സങ്ടങ്ങൾ എകന് വിളിച്ചുപ

റഞ്ഞുകൊനണ്യിരുന്നു. അവരും ആ�ങ്യിലാണ്. 
ഇതിനിടയിൽ അധ്ാപെർക്ക് ഒരു ഓൺഖലൻ 
ക്ാസ് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ അധ്ാപെർ ഒന്ിച്് കൂടി 
ഓനരാ ക്ാസ്ിനും ഓനരാ വാട്സ്ആ്് ഗ്രൂ്് ഉണ്ാക്കു
െയും ഓൺഖലൻ ക്ാസുെകള കുറിച്ചുള്ള െർച്െൾ 
നടത്തുെയും കെയ്തു. ഖടംനടബിൾ പ്ൊരം വിനക്ടഴ്് 
ൊനലിൽ ക്ാസ് നടക്കുനമ്ാൾ തുടർപ്വർത്നങ്ങളും, 
കുട്ടിെൾക്കാവ�്മായ സഹായങ്ങളും വാട്സ്ആ്് 
ഗ്രൂ്് വഴി നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കടലിവി
ഷനും, കമാഖബൽ നഫാണും ഇല്ാത് കുട്ടിെളുകട 
െണകക്കടത്തു. രണ്ടു കുട്ടിെൾക്കാണ് എകറെ സ്ക്കൂളിൽ 
ഈ സഡൗെര്ങ്ങകളാന്നുമില്ാതിരുന്ത്. നഫാണും, 
ടി.വി.യും ഇല്ാത്തിനാൽ അധ്യനവർഷം നഷ്ട
ക്ടനമാ എന്നുള്ള സങ്ടം ആ കുട്ടിെകള വല്ാകത 
അലട്ടിയിരുന്നു. അവകര വിളിച്് അന്ന്നുള്ള ക്ാസും 
തുടർപ്വർത്നങ്ങളും നൽൊകമന്നു പറഞ്ഞ് ആ�വേ
സി്ിച്ചു. വിവരം സ്കൂൾ മാനന�്കമറെ് െമ്ിറ്റികയ 
അറിയിച്ചു. താമസം കൂടാകത അവർ രണ്് കുട്ടിെൾക്കും 
ഒനരാ സ്മാർട്ട് നഫാൺ സംഘടി്ിച്് നൽെി.

അങ്ങകന ജൂൺ ഒന്ിന് വിദ്ാലയങ്ങൾ തുറക്കാ
കത തകന് പഠനം ആരംഭിച്ചു. നൊരികച്ാരിയുന് മഴ
യത്് പുതിയ കുടയും ചൂടി, പുത്ൻ ഉട്ിട്ട്, കുഞ്ഞുമ
ക്കൾ ഓടിച്ാടികയത്തുന് ആ ൊഴ്ചയാണ് ഇത്വണ 
നമ്മുകട വിദ്ാലയങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത്. കുട്ടിെളി 
ല്ാകത വിദ്ാലയങ്ങൾ ഏൊ്തയിൽ ആണ്. 
അതുനപാകല തകന് കൂട്ടിന് കൂട്ടുൊരും അധ്ാപെരു
മില്ാകത നാലുചുമരുെൾക്കുള്ളിൽ കമാഖബൽ നഫാണി 
ന് മുൻപിൽ അെക്ട്ട കുഞ്ഞുമക്കൾ. തകറെ വീട് 
തകന് സ്കൂൾ, വീട്ടികല മുറിെൾ തകന് ക്ാസ്് റൂമുെൾ. 
നനരകത്കയണീക്കണ്, വണ്ി വരുന്തും നനാക്കി 
നിൽക്കണ്, കൂട്ടുൊരുകമാത്് സ്കൂൾ വണ്ിയിയിലുള്ള 
യാത്നവണ്. സ്കൂളിൽ രാവികല വന്നുള്ള പാട്ടികനാ്ം 
ഉള്ള ്ാൻസ് ഇല്, അസംബ്ി ഇല്, ദിവനസനയുള്ള 
പത്ം വായന ഇല്, ബഹളങ്ങൾ ഇല്, കപാട്ടിച്ിരി
െൾ ഇല്, നനേഹനത്ാടകൂടി നൊറു വിളമ്ി തന്് 
െഴി്ിക്കുന് ബിന്ദു ആറെി ഇല്, ഒന്ിനും പറ്റാകത കു
ട്ടിെൾ വീട്ടിൽ �വോസംമുട്ടുന് അവസ്ഥ. കുട്ടിെൾ 
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കക്കാ്ം കപട്ടുനപാകുന് അമ്മാർ.
വിനക്ടഴ്് ൊനലികല ക്ാസുെൾ എ്് മനനാഹര

മാണ്. ഓനരാ അധ്ാപെരും ഏറ്റവും മിെച് രീതി 
യിൽ തകന് അവതരി്ിക്കുന്നുണ്്. സ്കീനിനു മുൻപിൽ 
കുട്ടിെകള ഇരുത്തുന്ത് നിസ്ാരൊര്മല്. അഞ്, 
ആറ് വയസ്് പ്ായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങകള രസി്ിക്കുന് 
രീതിയിൽ, അവകര പിടിച്ിരുത്തുന് ക്ാകസടത് ടീ
ച്ർക്ക് അന്ാൾതകന് കപരുമഴയായി നട്ാളുെൾ. 
െണ്ന്ാൾ �രിക്കും സങ്ടം നതാന്ി. അഭിനന്ിച്ി
കല്ങ്ിലും െളിയാക്കരുത്. ഈ പ്ായത്ിലുള്ള കുട്ടിെ
കള ഇങ്ങകന അല്ാകത എങ്ങകനയാണ് പഠി്ിനക്ക
ണ്ത്? ക്ാസ് റൂം ആകണന്് െരുതി, മുന്ിൽ കുട്ടിെൾ 
ഇരിക്കുന്നു എന്് സങ്ൽ്ിച്്, െ്ാമറയ്ക് മുൻപിൽ 
നനാക്കി ക്ാകസ്ടക്കൽ അത് നിസ്ാര ൊര്മല്. 
നന്ായി പ്യത്ിച്തിന് െിട്ടുന് പ്തിഫലം ഇങ്ങ
കനയാകണങ്ിൽ അത് ൊണുന് ടീച്ർമാരുകട മാന
സിൊവസ്ഥ എ്ായിരിക്കും? അധ്ാപെർ ഒരിക്ക
ലും കവറുകത ഇരിക്കുെയല്. ഓൺഖലൻ ക്ാസ്് 
തുടങ്ങിയനതാകട അധ്ാപെർക്ക് സത്ത്ിൽ വർക്ക് 

നലാ്് കൂടതലായി. രക്ഷിതാക്ക
ളും ഒത്ിരി െഷ്ടക്ടന്നുണ്്. വാ
ട്സാ്ിൽ ഇടന് വർക്കുെൾ കുട്ടി
െകളകക്കാണ്് കെയ്ി്ിക്കണം. 
നഫാനട്ടാ എടത്് ഗ്രൂ്ിൽ ഇടണം. 
കെയ്ത ൊര്ങ്ങൾ പഠി്ിക്കണം. 
ക്ാസ്സുെൾ മുടങ്ങാകത ൊണിക്ക
ണം. പണി പിടി്ത് ആണ്. 
അമ് എന് നിലയിൽ ഒരു 
വ�ത്് ഈ വർക്കുെൾ നടക്കു
നമ്ാൾ, മറുവ�ത്് അധ്ാപിെ 
എന് നിലയിൽ ക്ാസുെൾ ൊണു 
െയും അനതാകടാ്ം വർക്ക്ഷീറ്റു
െൾ നൽകുെയും നവണം. കുട്ടിെൾ 
കെയ്യുന് എല്ാ ൊര്ങ്ങളും വില
യിരുത്ണം. വീ്ിനയാ നൊൾ 
കെയ്ണം. പഠനപ്വർത്നങ്ങൾ 
നൽെണം.

രണ്് ക്ാസുെൾ ഞാൻ വീ്ി 
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നയാ ആയി എടത്തു. സുഹൃത്തുക്കളു 
കടയും കൂകടയുള്ള ടീച്ർമാരുകടയും 
സന്ാർട്ട് പ്ൊരം ഞാൻ അത് 
യൂടയൂബിൽ ഇടെയും കെയ്തു. ഒരധ്ാ
പിെ എന് നിലയിൽ വളകര 
സന്ാഷം നതാന്ിയ ഒരു ൊര്
മായിരുന്നു അത.് ടീച്ിങ് എയ്് ്സ് 
തയ്ാറാക്കി, കലസ്ൺപ്ലാൻ എഴു
തിയുണ്ാക്കി, ബക്കറ്റും സ്റ്റൂളും വച്് 
കമാഖബൽ സ്റാൻ്് രൂപക്ട 
ത്ി അതിൽ കമാഖബൽ വച്ായി
രുന്നു ക്ാസ് പിടിച്ത്.

പഠനവുമായി ബന്ധക്ട്ടത് മാ
ത്മല് പല പ്ശ്ങ്ങളും കുട്ടിെളും, 
രക്ഷിതാക്കളും ഈ സമയത്് നന
രിടന്നുണ്്. അവർക്ക് സമയാസമ
യം മാനസിെ പിന്തുണ നൽെണ
കമന്ത് പ്ധാനമാണ്. അതിന് 
അവരുമായി നിര്രം നഫാണിൽ 
സംസാരിച്് വിന�ഷങ്ങളറിനയ
ണ്ി വരും. അനതാകടാ്ം നൽകു
ന് വർക്കുെൾ കുട്ടിെൾക്കും, രക്ഷി

താക്കൾക്കും അധിെ ഭാരമാൊകത ശ്രദ്ിക്കുെയും 
നവണം. സ്ക്കൂളുെളിൽ കുട്ടിെൾക്ക് ലഭിച്ിരുന് സാ മൂ
ഹ്വൽക്കരണവും, മാനസിെ പിന്തുണയും മകറ്റാരു 
തലത്ിൽ കുട്ടിെൾക്ക് ഉറ്ാക്കലാെണം ഈ സമ
യകത് പ്ധാന പ്വർത്നം. അനതാകടാ്ം കുട്ടിെ
ളിൽ പഠനാ്രീക്ഷം നിലനിർത്തുെയും നവണം. 
കെറിയ കുട്ടിെളിൽ പഠനാ്രീക്ഷം നില നിർത്തുന്
തിൽ അധ്ാപെരുകടയും മാതാപിതാക്കളുകടയും സാ
ന്ിധ്ം വളകര വലുതാകണന്് മനസ്ിലാക്കുന്നു. 
വീട്ടിൽ അമ് എന് നിലയിൽ കുട്ടിനയാട് ഇടകപടെ
യും ഒരു ടീച്ർ എന് നിലയിൽ അനത പ്ായത്ിലുള്ള 
കുട്ടിെനളാട് സംവദിക്കുെയും കെയ്യുന് ഒരാകളന് 
നിലയിൽ ഇത് കൂടതലായി മനസ്ിലാക്കാൻ െഴിയു
ന്നുമുണ്്. കുട്ടിെകള ഒരു സാമൂഹ് �ീവിയായും, പഠി
താവായും നിലനിർത്തുന്തിന് നാം കൂടതൽ ഫലപ്ദ
മായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആനലാെിനക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
നൊവി്് നപ്ാനട്ടാനക്കാളുെൾ പാലിച്ചുകൊണ്് കുട്ടി
െകള ഇത്രത്ിൽ സ�ീവമാക്കുന്തിനായുള്ള പദ്
തിെൾ കൂടി തയ്ാറാനക്കണ്തുണ്്. ഈ മഹാമാരികയ
യും നാം അതി�ീവിക്കുെ തകന് കെയ്യും, ഒന്നും 
നഷ്ടക്ടത്ാകത തകന്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 17 ജൂവല  2020
എ�ണൊകുെത്തക് പൊെിവട്ം ഗവ. എൽ.പി. സ്ക്കൂെിൽ അധ്യൊപ�യൊ
ണക് റലഖി�
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റ�രെത്തികറെ റ�ൊവിഡ് 
പ്രവർത്തനങ്ങളും 
തറദേശ സ്യംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളും
സൊന്ദ്ര എസ്.

മാർച്് 17ന് തമിഴ് നാട്ടികല തിരുവാരൂ
രിൽ നിന്നും കട്യിൻ നെറി ആവണീ�വേരം 
നറയിൽനവ നസ്റഷനിൽ കൂട്ടുൊനരാട് യാത് 
പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുനമ്ാഴും രണ്ാഴ്ചെൾക്കപ്പുറം 
കൊനറാണ അവധി പ്തീക്ഷിച്ിരുന്ില്. 
നാല് മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്നും തീരാത് 
ദുര്മായി അത് മാറുകമന്നും ആരും െണ്ി
രുന്ില്. നാട്ടിൽ എത്ിയിട്ട് എല്ാ വിദ്ാർ
ഥിെളും ആനരാ�് നെന്ദ്രവുമായി ബന്ധക്
ടണം എന് നിർനദേ�ം തന്ിട്ടാണ് അവർ 
ഞങ്ങകള മടക്കിയത്. തമിഴ് നാട്ടിൽ അന്് 
നൊവി്് നപാസിറ്റീവ് നെസുെൾ ഇല്ാതി
രുന്ിട്ട് കൂടി 14 ദിവസകത് നിരീക്ഷണ
ത്ിൽ നല് കുട്ടിയായി വീട്ടിൽ തകന്യിരു

ന്നു. ഏപ്ിൽ ആയനതാകട അഖസൻകമ 
ന്റുെൾ അധ്ാപെർ തന്് തുടങ്ങി. 

അങ്ങകന രണ്ാം കസമസ്റർ ഓൺഖല
നായി തുടരുന്തിന് ഇടയിലാണ് മാസ
ങ്ങൾക്ക് മുമ്് അനപക്ഷിച് CSES 
ഓൺഖലൻ ഇനറെൺഷി്ികറെ കമയിൽ 
വന്ത്. കതകല്ാരു ആൊംക്ഷയിലും ആനവ
�ത്ിലും ആദ്മായി െിട്ടിയ ഈ അവസര
കത് വിനിനയാ�ിക്കാൻ തകന് ഞാനും 
സഹപാഠിെളും തീരുമാനിച്ചു. പിന്ീട് അനന 
െം പ്ാവ�്ം കമയിലുെൾ ഖെമാറി. സൂം 
ആ്ിലൂകട കൂടിക്കാഴ്ച്യും നടന്നു. രണ്ാമ
കത് കൂടിക്കാഴ്ച്യിലാണ് കെനയ്ണ് ന�ാലി 
െകള പറ്റി ഏെനദ� ധാരണ െിട്ടിയത്. 
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ഏപ്ിൽ അവസാന വാരനത്ാകട ഞങ്ങൾ ഔനദ്ാ
�ിെമായി ഇനറെൺഷി്് ആരംഭിച്ചു. സ്ഥാപനത്ികല 
സീനിയർ കഫനലാ കൃഷ്ണകുമാർ K K ആയിരുന്നു എകറെ 
കമറെർ.

കമയ് 1, 2 തീയ്തിെളിൽ നടന് അവതരണങ്ങ
ളിൽ നിന്നുള്ള ആ�യങ്ങളും കമറെറിൽ നിന്നുളള ഉപ
നദ�ങ്ങളും കൂടി പരി�ണിച്് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ിയ 
ന�ഷം ജൂണിൽ അവസാനകത് അവതരണവും 
നടന്നു. നൊവി്ികനതികര ഏനാദിമം�ലം ഗ്രാമ 
പഞായത്് നടത്ിയ പ്വർത്നങ്ങളായിരുന്നു 
എകറെ പഠനവിഷയം. 

വിവര ന�ഖരണം നഫാൺ വഴി ആയിട്ടു കൂടി 
പഞായത്ധിൊരിെളിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിച് പൂർണ
സഹെരണം എകന് അത്ഭുതക്ടത്ി. 

നൊവി്് തടയൽ പ്വർത്നങ്ങളുകട ഭാ�മായി 
ഏനാദിമം�ലം ഗ്രാമ പഞായത്് ആദ്ം നടത്ിയ 
ഇടകപടൽ കുടംബശ്രീ സാമൂഹ് അടക്കളയ്ക് ആവ�്
മായ സ്ഥലം െകണ്ത്ി നൽെി എന്താണ്. �വൺ
കമറെ് ഉത്രവ് പ്ൊരം മാർച്് 20 മുതൽ കമയ് 3 
വകര കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സാമൂഹ് അടക്കള പ്വർത്ി
ക്കുെയും കെയ്തു. നൊവി്് സംബന്ധമായ ഏത് പരാ
തിെളും സം�യങ്ങളും ദുരീെരിക്കുന്തിനായി 24 
മണിക്കൂറും പ്വർത്ിക്കുന് ഒരു കഹൽ്്ക്സ്ക്കും 
പഞായത്് സന്ദ്നസവാ പ്വർത്െരുകട സഹാ
യത്ാൽ സജ്മാക്കിയിരുന്നു. പഞായത്ികല ദുർ
ബലവിഭാ�ത്ിൽ കപടന് മുഴുവൻ ആൾക്കാകരയും 
രണ്് വിഭാ�ങ്ങളായി തിരിച്് അവർക്ക് പ്നത്െ 
ശ്രദ് നൽകുെയും കെയ്തു. പ്ായമായവർ, നൊവി്ി
തര നരാ�മുള്ളവർ, നരാ� പ്തിനരാധ ന�ഷി കുറഞ്ഞ
വർ എന്ിവകര ആദ്കത് വിഭാ�ത്ിലും അടിയ

്ിര ഘട്ടങ്ങളിൽ സുരക്ഷിത നെന്ദ്ര 
ങ്ങളിനലക്ക് മാറാൻ െഴിയാത്വ
കര രണ്ാം വിഭാ�ത്ിലും ഉൾക്
ടത്ി പട്ടിെയും തയ്ാറാക്കി. മരു 
ന്് അത്ാവ�്മായവർക്ക് അവ 
വിതരണം കെയ്ൽ, പച്ക്കറി, 
ധാന് െിറ്റുെൾ തയ്ാറാക്കൽ, പച്
ക്കറി വിത്തുെൾ വിതരണം കെയ്ൽ 
എന്ിവയും കുടംബശ്രീ പ്വർത്
െരുകടയും മറ്റ് സവേയം സഹായ 
സഹെരണ സംഘങ്ങളുകടയും പങ്ാ 
ളിത്നത്ാകട നടന്നു. ഇത്ര
ത്ിൽ ഏെനദ�ം 6300 ധാന് െി
റ്റുെളാണ ്പഞായത്ിലുടനീളം വിത 
രണം കെയ്ക്ട്ടത്. 

അന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മറ്റു രാ�്ങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി
കയത്ിയ ആൾക്കാകര രണ്ാഴ്ച
കത് നിർബന്ധിത നിരീക്ഷ
ത്ിൽ പാർ്ിക്കുന്തിന് നവണ്ി 
സവേൊര് കമ്ിക്കൽ നൊനള�് 
െകണ്ത്ി നൽെിയത് പഞായ
ത്് ഭരണകൂടമാണ്. സന്ദ്നസ
നാ പ്വർത്െർ, ആ�ാ വർക്കർ
മാർ, കുടംബശ്രീ പ്വർത്െർ, 
പഞായത്് �ീവനക്കാർ, �നപ്
തിനിധിെൾ തുടങ്ങിയ ഒരു വലിയ 
കൂട്ടായ്മായിരുന്നു ഏനാദിമം�ലം 
ഗ്രാമ പഞായത്ികറെ നൊവി്് 
പ്വർത്നകമന്ത് പറയാകത വയ്. 

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 6 ആഗസ്റ്റക് 2020
തമിഴക് നൊെക് റ�ന്ദ്ര സർവ�ലൊശൊലയിൽ എക്റണൊമിക്ക് പി.ജി. വി
ദ്യൊർഥിനിയൊണക് റലഖി�
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ഒരു വട്ം കൂടി...
കമൽബിൻ റ�ൊബി

അന്് കൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു. എകറെ �ീവി
തത്ികല മറക്കാനാവത് ദിവസങ്ങളിൽ 
ഒന്്. പതിവുനപാകല ഞാൻ സ് കൂളിനലക്ക് 
നപാൊകനാരുങ്ങിയത് വളകര ഉത്ാഹ
നത്ാകടയാണ്. ഞാനും അമ്യും ഏെ 
നദ�ം ഒനര സമയത്ാണ് വീട്ടിൽ നിന്് 
ഇറങ്ങുെ. പനക്ഷ അന്് അമ് പതികയ യാ
ത്യാകുന്ത് െണ്് ഞാൻ നൊദിച്ചു, “അമ്
യ്ക് ഇന്് ഖവെിന്ായാൽ മതിനയാ?” 
അമ് പതിഞ്ഞ സവേരത്ിൽ പറഞ്ഞു, 
“ഇന്കല യൂനറാെി്്സികല നമ്ം പറ 
ഞ്ഞു നൊവി്് ൊരണം സ് കൂളിൽ ക്ാസു
െൾ നിർത്തുെയാകണന്്. ഇന്നു മുതൽ 
ന്കെയർ മാത്ം. എനിക്കും ഒരു ആയ 
ആറെിക്കും മാത്നമ ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ. എനിക്ക് 
എകറെ ക്ാസികല കുട്ടിെനളാട് ഒന്് യാത് 
പറയാൻ നപാലും െഴിഞ്ഞില്.” അമ് യു.കെ
.�ിയിലാണ് അവികട പഠി്ിക്കുന്ത്. അമ് 
പഠി്ിച്ിരുന് കുട്ടിെകളാകക്ക ഒന്ാം 
ക്ാസിൽ ഇനി മകറ്റാരു സ് കൂളിനലക്ക് നപാകും. 
ഓ... അതാനണാ ൊരണം? ഞാൻ അതും 

ആനലാെിച്ിരുന്നു.
അന്ാനഴക്കും ഓനട്ടാ വരാറായി. ഞാൻ 

ഓടി. എകറെ മനസ്ിൽ സ് കൂൾ മാത്മായിരു
ന്നു. ഇന്നും ്ാൻസ് സാർ വരും. രണ്ടു മൂന്നു 
ദിവസം െഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുകട ആനുവൽ 
ന്യാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ാവരും അതികറെ 
ത്ില്ിലാണ്. സ് കൂളികലത്ി രാവിലകത് 
പഠനവും ഉച്യൂണും െഴിഞ്ഞു ്ാൻസ് പ്ാ
ക്ടീസ് തുടങ്ങി. ്ാൻസ് സാറും ഞങ്ങളും 
വളകര ഉത്ാഹനത്ാടകൂടി ്ാൻസ് കെയ്യു
െയായിരുന്നു. അന്ാഴാണ് ഞങ്ങളുകട 
എച്്. എം. രാന�ഷ് സാറും, ടീനച്ഴ് സും 
ഞങ്ങനളാട് ആ വാർത് പറഞ്ഞത്. “നാകള 
മുതൽ സ് കൂൾ ഇല്. പരീക്ഷെളും ഇല്. 
ൊരണം നൊവി്്-19”. ഇതുനെട്ടന്ാൾ 
ഞാനും യദുവും, നന്ദുനച്ട്ടനും പരപെരം 
നനാക്കി. സ് കൂൾ ഇകല്നന്ാ? അന്ാൾ 
ഞങ്ങളുകട ആനുവൽ ന്? ഞങ്ങൾ അവത
രി്ിക്കാനിരുന് പരിപാടിെൾ? എക്ല്ാ
മായിരുന്നു പ്ലാൻ കെയ്തിരുന്ത്. ആകെ വി
ഷമമായി. നമുക്ക് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ 



In Limbo: Reflecting upon COVID-19 Pandemic

159

െഴിഞ്ഞു ആനുവൽ ന് നടത്ാകമന്് പറഞ്ഞ് ടീ
ച്ർമാർ ഞങ്ങകള സമാധാനി്ിച്ചു.

അന്് ഖവെീട്ട് ഓനട്ടായിൽ നിന്ിറങ്ങി പതി 
വിലും ഓടിക്കിതച്ാണ് വീട്ടികലത്ിയത്. അമ്നയാ
ട മുറ്റത്തു നിന്നുതകന് ഉറകക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 
“അനമ് സ് കൂൾ പൂട്ടി പരീക്ഷയുമില്.” അമ് പതറിയ 
സവേരത്ിൽ പറഞ്ഞു. “ഞാനറിഞ്ഞു. രമ് ടീച്റും, 
അഞ്ജു ടീച്റും വിളിച്ിരുന്നു. എകറെ സ് കൂളും പൂട്ടി.” 
അന്ാകഴനിക്കു മനസ്ിലായി അമ്യുകട ന�ാലി 
നഷ്ടക്ട്ടു. സ് കൂൾ തുറക്കാകത അമ്യ്ക് എങ്ങകന 
നപാൊനാകും. നെച്ിക്ക് പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ിരി
ക്കുെയായിരുന്നു. അവരുകട പരീക്ഷയും പാതിവഴി
യിൽ നിന്നു. അങ്ങകന ഞങ്ങൾ മൂന്നു നപരും വീടിനു
ള്ളിലായി. പ് സൂ്ർ മാർക്കറ്റിൽ ന�ാലി കെയ്യുന് 
തിനാൽ പ്യ്ക് നപാൊൻ പറ്റി.

ആദ്കത് ആഴ്ചെളിൽ സന്ാഷമായിരുന്നു. നെ
ച്ിനയാകടാ്ം െളിച്ചു തിമിർത്തു. പകക്ഷ �ീലങ്ങകളാ
കക്ക കതറ്റി. ഖവെി എഴുനന്ൽക്കലും, ഭക്ഷണം 
ഖവെി െഴിക്കലുകമാകക്കയായി. കുറച്ചു ദിവസം െഴി
ഞ്ഞന്ാൾ �രിക്കും മട്് നതാന്ിത്തുടങ്ങി. നലാ
ക്ക്്ഡൗൺ പ്ഖ്ാപിച്നതാകട അമ് ഞങ്ങകള പുറ
ത്ിറക്കാകതയായി. പ് നപാകുനമ്ാൾ പറയും ഇട 
യ്കികട ഖെ െഴുെണം, കവള്ളം കുടിക്കണം, പുറത്ിറ
ങ്ങരുത്. എകന്ാകക്ക. പ്യ്ക് ഭയങ്ര നപടിയായിരു
ന്നു. സൂ്ർമാർക്കറ്റിൽ കുനറയധിെം ആളുെൾ വരുന്
തനല്? �രിക്കും സ് കൂളിനനയും, ടീനച്ഴ് സിനനയും, 
ഫ്രണ്്സിനനയും എല്ാവനരയും മിസ്് കെയ്തു തുടങ്ങി. 
വീട്ടിൽ അമ് ഇടയ്കികട സാമ്ാർ കവയ്ക്കുനമ്ാൾ ഞാൻ 
സ്ക്കൂളികല എകറെ ബിന്ദു ആറെിയുകട സാമ്ാർ ഓർക്കാറു
ണ്്. കഹാ! എന്തു രുെിയാ. പികന് എനിക്ക് ഏറ്റവും 
മിസ്് കെയ്തത് എകറെ ഫ്രണ്് യദുവികനയാണ്. കെ.�ി 
മുതൽ എകറെ കബസ്റ് ഫ്രണ്് ഇഷാനായിരുന്നു. പകക്ഷ 
2-ാം ക്ാസികല കവനക്കഷനിൽ അവൻ നവകറ സ് കൂ
ളിനലക്ക് നപായി. എനിക്ക് ആകെ സങ്ടമായി. അന്ാ 
ഴാണ് 3-ാം ക്ാസിനലക്ക് അഞ്ജു ടീച്റുകട മെനായ 
യദു നെരുന്ത്. ഇഷാകറെ കുറവ് നിെത്ിയത് സത്
ത്ിൽ യദുവാണ്. ഈ കവനക്കഷകനങ്ിലും ഇഷാൻ 

എറണാ കുളത്് വരുനമ്ാൾ ൊ
ണാകമന്നുണ്ായിരുന്നു. അതും നട
ന്ില്നല്ാ എനന്ാർത്ന്ാൾ എനി 
ക്ക് വിഷമമായി.

ആകെ ഉണ്ായിരുന് സന്ാ 
ഷം പ്കയ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടതൽ 
അടത്തുെിട്ടി എന്താണ്. പ് 
ന�ാലി കെയ്തിരുന് സൂ്ർ മാർക്ക
റ്റികറെ സമയം കവട്ടിക്കുറച്് 5 മണി
യാക്കി. നനരകത് പ് വന്ിരുന്ത് 
10 മണിയാകുനമ്ാഴാണ്. അമ്യ്ക് 
വീട്ടിൽ പണിെൾ കൂടൂതലായി. 
ആദ്കമാകക്ക പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ാ
ക്കലുകമാകക്കയായി നല് രസമായി
രുന്നു. പികന് പികന് പ്യുകട 
വരുമാനത്ിൽ ഒതുനങ്ങണ്ിവന്
തിനാൽ വാടെയും വീട്ടുകെലവുെളു
കമല്ാം പ്ശ്മായി. എല്ാ വർഷവും 
വിഷുവിന് മുമ്പുതകന് ഞങ്ങൾ 
അമ്യുകട വീട്ടികലത്തും. അതായ 
ത് ഏപ്ിൽ 11-ാം തീയതി. അന്് 
എകറെ നെച്ിയുകട പിറന്ാളാണ്. 
അവികട വച്ാണ് പിറന്ാൾ ആനഘാ 
ഷിക്കാറുള്ളത്. �രിക്കും പറ
ഞ്ഞാൽ അവിടമാണ് ഞങ്ങളുകട 
സവേർഗ്ഗം. അവികട മാത്മാണ് അമ് 
യുകട നിയന്ത്രണങ്ങളില്ാത്ത്. 
ഇവികടയാകണങ്ിൽ അമ് അപ്പു 
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ഓടരുത്, അനങ്ങാട്ട് നപാെരുത്, മു
റ്റത്ിറങ്ങരുത് അങ്ങകന നൂറു നി
യന്ത്രണങ്ങളാണ്. അവികട അച്ാ
ച്നും, അമ്ാമയും, നെട്ടായിയും, 
അമ്യുകട നെച്ിയും, െിറ്റയും 
എല്ാവരും കൂടി നല് രസമാണ്. 
വിഷു ഞങ്ങൾ അവികട അടിച്ചു
കപാളിക്കാറുണ്്. വിഷുവികറെയന്നു
ള്ള വിഷുക്കണിയും, അമ്ലത്ിൽ 
നപാക്കും അമ്ാമയുകട ഖെകൊ
ണ്ാക്കിയ വി�ിഷ്ടവിഭവങ്ങളും 
എല്ാം; എ്ിന് ഞങ്ങളുകട കവ
നക്കഷൻ തകന് കവള്ളത്ിലായി. 
എന്നും അമ്ാമയും, നെട്ടായിയും 
എല്ാവരും വിളിച്് വിന�ഷങ്ങൾ 
തിരക്കും. അവർക്ക് ഞങ്ങകള 
ൊണാൻ കൊതിയാണ്. പകക്ഷ 
നപാൊൻ പറ്റില്നല്ാ? തട്ടിക്കൂട്ടി 
ഒരു െണിയുകമാരുക്കി, അമ്യുകട 
ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പായസവുമായി വിഷു 
െടന്നുനപായി.

അങ്ങകന ഞാൻ വായനയുകട 
നലാെനത്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. പുസ്തെ
ങ്ങളും എകറെ കൂട്ടുെരാണ്. വായന 
എനിക്ക് വളകര ഇഷ്ടമാണ്. വായന 
എന്് പറയുനമ്ാൾ എകറെ മനസ്ി
നലക്ക് ആദ്ം വരുന്ത് രാ�ി 
ടീച്റും, ഞങ്ങളുകട സ് കൂളിൽനിന്് 
നപായ ബീന ടീച്റുമാണ്. രാ�ി ടീ
ച്റാണ് യു.കെ.�ിയിൽ വച്് വാ
യിക്കാനുള്ള എകറെ െഴിവ് തിരിച്
റിഞ്ഞ് അമ്നയാട് പറഞ്ഞത്. 
അനന് ടീച്ർ കെറിയ െഥാപുസ്തെ
ങ്ങൾ എകന്കക്കാണ്് വായി്ിക്കു
മായിരുന്നു. പികന് ബീന ടീച്റും 
എകറെ വായന ഈ നിലയികല
ത്ിക്കാൻ വളകര നപ്ാൽ സാഹനം 

തന്ിട്ടുണ്്. ഒന്ിൽ നിന്നു രണ്ാം ക്ാസികലത്തുനമ്ാൾ 
ഏെനദ�ം വലിയ െഥാപുസ്തെം തകന് അക്ഷരകത്
റ്റില്ാകത വായിക്കാനും അത്ാവ�്ം നല് രീതിയിൽ
തകന് എഴുതാനും വായിക്കാനും ടീച്ർ പരി�ീലി്ി
ച്ിരുന്നു. അഞ്ജു ടീച്റും അങ്ങികന തകന്. ടീച്റുകട 
നപ്ാൽ സാഹനം കൊണ്് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടതൽ 
പുസ്തെങ്ങൾ വായിച്തിന് സമ്ാനം െിട്ടിയിട്ടുണ്്. 
മൂന്ാം ക്ാസികല രമ് ടീച്റും വായനയിൽ നപ്ാൽ
 സാഹി്ിക്കാറുണ്്. നടാനട്ടാൊനും, പറയികപറ്റ പ്ി
രുകുലവും ഒകക്ക എനിക്ക് ഈ സമയത്് വായിക്കാൻ 
പറ്റി.

അങ്ങകന ദിവസങ്ങൾ െടന്നുനപായി. ഹാൻ്് 
വാഷികറെയും, ഹാൻ്് സാനിഖറ്റസറികറെയും, മാ
്ികറെയും എണ്ം വർദ്ിച്ചു വന്നു. �രിക്കും ഞങ്ങൾ 
കൂട്ടിലിട്ട െിളിെകളന്ാകലയായി. ആദ്ം ഞാൻ വി
ൊരിച്ിരുന്ത് ജൂൺ മാസത്ിൽ സ് കൂൾ തുറക്കു 
കമന്ാണ്. പിന്ീട് ആ പ്തീക്ഷയും നപായി. അതി
നിടയിൽ അമ്യുകട നഫാൺ താകഴ വീണ് കപാട്ടി
ന്ായി. കമയ് അവസാനമായന്ാൾ അതാ പുതികയാ 
രു വാർത് വരുന്നു. ഓൺഖലൻ ക്ാസുെൾ തുടങ്ങുെ
യാണ്. അനന്രം അമ്യുകട ഖെയിലുള്ളത് പഴയ 
ഒരു നഫാണാണ്. പ്യുകട നഫാണിൽ ക്ാസ് 
ൊണാൻ പറ്റില്. എന്തു കെയ്യും? അഞ്ജു ടീച്റും രമ് 
ടീച്റും വിളിച്് വിവരങ്ങൾ അനനവേഷിച്ചു. രാന�ഷ് 
സാറും ടീനച്ഴ് സും എനിക്ക് ടിവിനയാ, കമാഖബനലാ 
െിട്ടുന്തിനുനവണ്ി നനന് പരിശ്രമിച്ചു. ജൂൺ ഒന്ാം 
തീയതി തകന് ഓൺഖലൻ ക്ാസുെൾ ആരംഭിച്ചു. 
അന്് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. ക്ാസ് 
ൊണാൻ പറ്റില്നല്ാ? അന്് എകറെ അമ്യുകട 
നെച്ിയും, എകറെ നെട്ടായിയും നഫാൺ അവരുകട 
ടിവിയുകട അരിെിൽ വച്് ക്ാസ് നെൾ്ിച്ചു തന്നു. 
അന്നു രാത്ി അഞ്ജു ടീച്ർ വിളിച്് എനിക്ക് ഖധര്ം 
പെർന്നു. ക്ാസികല ൊര്ങ്ങൾ നഫാണിലൂകട 
പറഞ്ഞു തന്തു നെട്ട് ഞാൻ ഒരു വർണ്ന എഴുതി. 
ഇത്യും മനനാഹരമായി ഒരു വർണ്ന ഞാൻ ഇതു 
വകര എഴുതിയിട്ടില്. അഞ്ജു ടീച്ർ രണ്ാം ക്ാസികല 
ക്ാസ് ൊണുെയും, മെകറെ ക്ാസ് െണ്് ഉത്രങ്ങൾ 
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പറഞ്ഞുകൊടക്കുെയും കെയ്യുന്നതാകടാ്ം എല്ാ ദിവ 
സവും എകന് വിളിച്് ൊര്ങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നുകൊ
ണ്ിരുന്നു. രമ് ടീച്റും നവണ് നിർനദേ�ങ്ങൾ തന്് 
സമാധാനി്ിച്ചു. അങ്ങകന ഞങ്ങൾ പ്തീക്ഷിക്കാകത 
സ്ക്കൂളികല അങ്ിൾമാർ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്് 
എനിക്ക് ഒരു പുതിയ നഫാൺ സമ്ാനിച്ചു. ഞാൻ 
സന്ാഷം കൊണ്് തുള്ളിച്ാടിയ ദിവസമായിരുന്നു 
അത്. നഫാൺ ഖെയിൽ തന്ിട്ട് അവർ രണ്ടുനപരും 
ഒനര സവേരത്ിൽ “നന്ായി പഠിക്കണം, പഠിച്ചു മിട
ക്കനാെണം. ഇതുനപാകല പഠനവും, വായനയുകമാ
കക്ക തുടരണം” എന്് പറഞ്ഞു. ആദ്ം രാന�ഷ് സാറി 
കനയും, രമ് ടീച്കറയും, അഞ്ജു ടീച്കറയും, അനിത 
ടീച്കറയും വിളിച്് നഫാൺ െിട്ടിയത് പറഞ്ഞു. അവർ
കക്കല്ാം സന്ാഷമായി. അവരും പറഞ്ഞത് ഒനര
ൊര്ം തകന്. “പഠിച്് മിടക്കനാെണം.”

അകത, ഞാൻ പഠിച്് മിടക്കനാകും. എനന്ാട് 
എകറെ പ് പറഞ്ഞത് നീയും ഇതുനപാകല പഠിച്് 
നല് നിലയികലത്ി മറ്റുള്ളവകര സഹായിക്കണകമ
ന്ാണ്. ഇന്ാൾ എകറെ ആകെയുള്ള വിഷമം സ് കൂൾ 
തുറക്കാൻ ഖവകുന്താണ്. എകറെയും എകറെ കൂട്ടുൊ
രുകടയും ഈ സ് കൂളികല അവസാനകത് വർഷമാ
 ണിത്. ഞങ്ങളുകട സ് കൂൾ ഒരു എൽ.പി സ് കൂളായതു
കൊണ്് നാലാം ക്ാസ് വകരനയയുള്ളൂ. ഞാനും �ിവ 
നന്യും, യദുവും, കൃപയുകമാകക്കയാണ് ഇന്ാൾ 
സ് കൂളികല നെട്ടന്ാരും, നെച്ിമാരും. ഈ വർഷം 
അടിച്ചുകപാളിക്കാകമന്് വിൊരിച്താണ്. സ് കൂളിൽ 
വച്് നടത്തുന് എല്ാ പരിപാടിെളിലും െവേിസ് മത്ര
ങ്ങളിലും ഞാൻ പകങ്ടക്കാറുണ്്. പകക്ഷ ഇന്ാൾ 

ഇകതല്ാം ഓൺഖലൻ വഴി നട
ത്തുന്തുകൊണ്് സ് കൂളിൽ വച്് 
പകങ്ടക്കുന്തുനപാകല ആനവ�വും 
രസവും സന്ാഷവും നതാന്നുന്ി
ല്. കൊനറാണകയന് പെർച്വ്ാ
ധി മുഴുവനായും മാറി സ് കൂൾ തുറ
ന്ാനല ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും 
െളിക്കാനും ഞങ്ങളുകട പ്ിയക്ട്ട 
ടീച്ർമാകര ൊണാനും െഴിയുെയു
ള്ളൂ. അത് എത്യും കപകട്ടന്് സാ
ധിക്കനണകയന്് ഞാകനന്നും പ്ാർ 
ത്ിക്കാറുണ്്.

സ് കൂൾ ഓനട്ടായിൽ െയറാൻ, 
അസംബ്ി കൂടാൻ, ആദ്ം തകന് 
െവേിസികറെ ഉത്രം പറയാൻ, അഞ്ജു 
ടീച്റികറെ “മക്കനള…” എന് വിളി 
നെൾക്കാൻ, പുതിയ പുതിയ അറി
വികറെ നലാെനത്ക്ക് ഖെപിടിച്് 
കൂട്ടികക്കാണ്് നപാകുന് രമ് ടീച്റു
കട ക്ാസിൽ ഇരിക്കാൻ, അനിത 
ടീച്നറാട് വാ�ി പിടിച്് ലാപ് നടാ
പിൽ ഓനരാ ൊര്ങ്ങൾ ൊണാൻ, 
ബിന്ദുവാറെിയുകട രസവും െടലയും 
െഴിക്കാൻ, ഓടിക്കളിക്കുനമ്ാൾ 
രാ�ി ടീച്റുകടയും സീനത്ാറെിയു
കടയും “വീഴൂനട്ടാ..”’ എന്നുള്ള �ൊ 
രം നെൾക്കാൻ, എല്ാം എനിക്ക് 
കൊതിയാവുെയാണ്.

പ്രസിദ്ീ�രിച്ച തീയതി: 4 കസപക്റ്ംബർ 2020
എ�ണൊകുെത്തക് പൊെിവട്ം ഗവകമെറെക് എൽ.പി.സ്ക്കൂെിൽ നൊലൊം 
ക്ൊസക് വിദ്യൊർഥിയൊണക് കമൽബിൻ
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