
 

  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

कोरोना 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   



कोरोनव  

(कादांबरी) 

 

 

अांकुश वशांगािे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  



कोरोनव 

लेखक : अांकुश वशांगािे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अांकुश वशांगािे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवािा, कळमना 

माकेट रोि, नागपरू. महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे 

सरुशित असून पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे 

पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर 

करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आह े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ 

िकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a 

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts.  
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे 

फ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी 

ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य 

प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक 

आहे.  

  



मनोगत 

  कोरोनव कवदांबरी र्वचकवांनव दतेवांनव 

अत्यांत आनांद होत आह.े कोरोनव आलव र् त्यव 

कोरोनवनां सर्वांनवच नवकी नर् आिलां. यवत 

कवही लोकां  िरिांही पवर्ले. तसां पवशहल्यवस 

कोरोनवनां कहरच ओतलव. ह े तेर्ढांच सत्य 

आह.े  

कोरोनवनां सविवन्सय लोकवांर्र तर परीिवि केलवच. शिर्वय 

िवळव, व्यवपवरपेठव, दकुवन,े कविधांद,े रोजगवर यवर्रही परीिवि 

केले. ्थलवांतर, ्थवनवांतर यवर्रही परीिवि केले. तसेच कोरोनवनां 

कवही लोकवांनव नक्कीच उपवसिवर सहन करवयलव लवर्ली.  

 कोरोनवच्यव यवच प्रसांगवर्र आधवरीत ही कवदांबरी. यवत 

आकवि आशि अशभलवष अिी दोन िलुां. यव िलुवांचे कोरोनवनां 

कवय कवय हवल केले. ते सवकवरिवरे प्रसांग िी उभे केलेले आह.े यव 

कवदांबरीत जरी आकवि आशि अशभलवष ह ेदोन व्यक्तीशचत्ि उभ े

केले असले तरी यवत कोरोनवनां रवज्यवत तसेच दिेवांत कवय कवय 

सि्यव उत्पन्सन केल्यव? कोरोनवनां कोिकोित्यव गोष्टींर्र परीिवि 

झवलव ह ेसवकवरिवरी ही कवदांबरी आह.े 



 आपि ही कवदांबरी र्वचवर्ी. तसेच ्र्तःचां िनोरांजन 

करर्नू घ्यवर्ां. त्यवतच आर्डल्यवस एक फोन अर्श्य करवर्व ही 

शर्नांती. 

                          आपलव 

              अांकुि शिांगवडे नवगपरू ९९२३७४७४९२ 

  



 

 

 

सवव करोनायोदध्याांना 

सवदर सिवपवत  



कोरोनव 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पवनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती 

र् घटनव कवल्पशनक आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव 

दखुवशर्िे हव हते ू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी 

प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस 

तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.  

  

  



प्रस्तावना 

 

लेखक अांकुि शिांगवडे यवांच्यव कोरोनव कवदांबरीचे प्रथितः 

्र्वगत...! आपिवस शर्षवि ू सांसगा न होतव ज्ञवनसांसगा, िवशहती 

खशजनव म्हिनू उपयोगी पडिवरी ही कवदांबरी आह.े प्रथितः त्यवांनी 

यव शर्षयवर्र सशर््तर लेखन करून आपले सर्वांचे प्रबोधनच केले. 

त्यव बद्दल त्यवांचे िन्र्ी अशभनांदन! अांकुि शिांगवडे ह े अत्यांत 

सांरे्दनिील लेखक आहते. सिवजवतील लहवन लहवन गोष्टीकडे 

अत्यांत शचशकत्सक र्तृ्तीने ते पवहत असतवत. अनेक शर्षयवर्र 

त्यवांचे सतत लेखन असते. प्रवसांशगक लेखन असो र्व सविवशजक, 

बहुपयोगी लेखन ते सवतत्यवने करत असतवत. त्यवांची ही कोरोनव 

कवदांबरी द्त म्हिनू उपयोगवत येईल. 

           दिेवतच नव्ह ेतर जगवत कोरोनवने जो हवहवकवर िवजर्लव 

आह.े त्यवतनू उद्भर्लेल्यव अडचिींर्र अत्यांत शचशकत्सक आशि 

चपखल पद्धतीने लेखकवांनी प्रकवि टवकलव आह.े ही कवदांबरी 

र्वचत असतवनव आपल्यव आसपवस कवही घडलेल्यव घटनवांचव 

प्रत्यय आपल्यवलव आल्यवर्वचनू रवहत नवही. त्यविळेु ही कवांदबरी 

आपल्यव जर्ळची र्वटते. शिर्वय लेखकवने सिवजवतील कोरोनव 

कवळवत घडलेल्यव प्रसांगवांनव जीर्ांत ठेर्ण्यवसवठी पवत्वांची यथोशचत 



शनर्ड करून र्वचकवांनव शखळर्नू ठेर्ले आह.े लेखक ्र्तः 

शििक असल्यवने शििक म्हिनू येिवऱ्यव आशि आलेल्यव 

अनभुर्वलव र्व्तशर्तचेव गांध आह.े 

           आज कोरोनवच्यव पवर्श्ाभिूीर्र 

*कोरोनवची बवधव बघव* 

*कोिव कोिवलव झवली...* 

*िवळेचां तोंड न बघतवच* 

*पोरां पढुल्यव र्गवात गेली...||*               अिी श्थती शनिवाि 

झवली आह.े यवबवबतही सुांदर र्क्तव्य लेखकवने केले आह.े तसेच 

कोरोनवकवळवत घडलेल्यव घटनवांचव कवही शठकविी तवरखेसह 

उल्लेखही  आढळतो. तसेच यव कवळवत िविसवांच्यव शर्शर्ध 

प्रकवरच्यव प्रर्तृ्ती अत्यांत सुांदर पद्धतीने लेखकवांनी आपल्यव सिोर 

िवांडल्यव आहते. त्यवतनू िविसवच्यव िविसूकीचे दिानही पवशहले 

आशि त्यवच्यव कृतघ्न प्रर्तृीलवही अनभुर्ले. आतव 

कोरोनवबवबतीत  

*आपल्यवांच्यव आपलेपिवत* 

*आपलुकी आकसनू गेली...* 

*कवळजवच्यव कवळोखवत* 

*कोिी शकां कवळी ठोकली.*  

           असां म्हििां र्वर्गां ठरिवर नवही. श्री अांकुि शिांगवडे यवांनी   

पोटवसवठी होिवरी हवल अपेष्टव सवांगतवनव परप्रवांतींयवांनव सोसवर्ां 



लवगलेलां दःुख. कोरोनविळेु बदललेली र्तृ्ती आशि प्रर्तृ्ती, 

शर्द्यवथी, शििक, पवलक,  दकुवनदवर,  व्यवपवरी,  अशधकवरी,  

डॉक्टर,  सरकवर यव सगळ्यव गोष्टींचव उहवपोह सदर कवदांबरी िध्ये 

लेखकवने केलव आह.े 

*शभती नको, कवळजी घ्यवर्ी* 

*इथपयांत शठक आह.े..* 

*कोित्यवही नैसशगाक आपत्तीत* 

*दडलेली एक सीख आह.े* 

          यव कवदांबरीतील आकवि म्हवतवरव होऊन नवतर्वांनव 

कोरोनवबद्दल सवांगत आह.े भशर्ष्यवत आपिवलवही आकविचे पवत् 

र्ठर्वयचे आह.े िी तर असां म्हिेन की ही शनव्र्ळ िनोरांजन 

करिवरी कवदांबरी नवही तर येिवऱ् यव शपढीलव गतकवळवतील 

घडविोडी जविनू घणे्यवसवठी शजज्ञवसव शनिवाि करिवरी आशि आज 

र्वचकवांनव शखळर्नू ठेर्त िवशहती दते पढेु घेऊन जविवरी कवांदबरी 

आह.े र्वचक नक्कीच यव कवदांबरीचे ्र्वगत करतील. तसेच 

लेखकवनी केलेलव अट्टवहवस शनशित फळवलव येईल. यव 

सशदच्छवसह  लेखक अांकुि शिांगवडे यवांनव िनपरु्ाक िभुेच्छव...! 

                   *हििांत पडर्ळ* 

           *उपळे (िव), उ्िवनवबवद.*  



 

 

 

कोरोनव  

(कवदांबरी) 

  



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 ते गवर् फवरच सुांदर होतां. ससुांपन्सनतव त्यव गवर्वत नवांदत होती. 

गवर्वतील लोकां ही चवांगले होते. तसां पवशहल्यवस गवर्वत ससुांपन्सनतव 

असल्यवनांच की कवय, गवर्वतील लोकां  एकिेकवांनव िदत करीत 

असत. 

 गवर्वत एक नदी होती. त्यव नदीचां नवर् इरवर्ती होतां. ही नदी 

बवरिवही र्वहवत होती. त्यविळुां की कवय, त्यव नदीच्यव 

आजबूवजलूव जी जवगव पसरली होती. त्यव जवगेर्र सदरै् शहरर्ळ 

रवहवत असे. तसांच आजबूवजलूव जी झवडां होती. शतही शहरर्ीकां च 

होती. 



 लोकां  यव नदीच्यव शकनव-यवर्र िेती करीत. कोिी कोिी 

नदीतही िेती करीत. जी िांडळी नदीत िेती करीत. त्यव िेतीत त े

कशलांगड, डवांगरां, खरबजु लवर्त असत. कोिी कोिी तर दोडके 

अन ्गलगल्यवांचांही पीक घेत. तर नदीकवठवर्र धवन र् गहू. जी पीक 

पवण्यवर्र अर्लांबनू होती. ती पीक िेतवत घेतवांनव फवर िजव यते 

असे. 

 त्यव गवर्वतील जिीनही चवांगली भसुभसुीत होती. त्यव िवतीत 

शजप्सिचां प्रिवि जव्त होतां. त्यविळुां पीक जव्त यवयचां. परांत ू

पवर्सवळ्यवत यव नदीलव परू येत असल्यवनां िवत् यव परुवत उभां पीक 

र्वयव जवयचां. कधी एखवद्यव रे्ळी लर्कर परू ओसरल्यवनां नदीच्यव 

कवठवर्र असलेली पीकां  र्वचवयची. पि जर नदीचां पविी उतरलांच 

नवही तर सगळां पीक ने्तनवबतू व्हवयचां. त्यवतच ते पीक धवन कव 

असेनव. 

 धवनवचां पीक त्यव जवगेत शकफवयतिीर र्वटत होतां. यव 

धवनवच्यव पीकवांनव पविी भरपरू लवगत असे. नव्ह ेतर त्यवलव पविी 

जव्त लवगत असल्यवनां पीक चवांगलां व्हवयचां. सिजव परू आलवच 

तरी धवनवचां पीक पवशहजे त्यव प्रिविवत नकुसवन करवयचां नवही. िवत् 

कधी कधी यव नदीलव परू आलव आशि त्यव परुवनां गवळ र्वहवत 

आिलव, तर तो गवळ धवनवच्यव पीकवर्र बसवयचव. त्यविळुां धवनवचां 



पीक नष्ट व्हवयचां. िवत् तसां जर घडलां नवही तर धवनवची फसल 

चवांगली रवहवयची. त्यविळुां गवर् खिु होतां. त्यवचबरोबर ् र्यांपिुाही. 

 श्यविरवर् असवच एक िेतकरी. त्यवचीही ितेी ही 

नदीजर्ळच होती. ती िेती चवांगली पीकत होती. तो आपल्यव 

िेतवत धवनवचांच पीक घते असे. तसां धवनवचां उत्पवदन चवांगलां 

यवयचां. त्यविळुां की कवय, तो सांपन्सन होतव. त्यवचव गवर्वत तो श्रीिांत 

असल्यवनां दरवरवही होतव. 

 श्यविरवर् नवर्वचव तो िविसू. त्यवलव दोन िलुां र् तीन होत्यव. 

िलुी आशि िलुां असव भेदभवर् जरी तो करीत नसलव तरी त्यवच्यव 

िलुी जि ूभेदभवर् केल्यवगत दहवर्ी शिकून कविवलव जवत होत्यव. 

त्यविळुां त्यवनां आपल्यव िलुींचे शर्र्वह लर्कर उरकशर्ले होते. त्यव 

आपआपल्यव घरी सखुी होत्यव. आतव िलुवांचव प्रश्न होतव. िलुां िवत् 

लहवन असली तरी शिकत होती. िोठ्यव िलुवचां नवर् आकवि होतां 

तर लहवन िलुवचां नवर् अशभलवष.  

 ससुांपन्सन असां ते गवर्. पि त्यव गवर्वर्र कोिवची नजर 

लवगली ते कळलां नवही. थोड्यवच शदर्सवत त्यव गवर्वर्र सांक्रवत 

आली. त्यव सांक्रवतीत पिूा गवर्वलवच बरबवद करुन टवकलां होतां. 



 सरकवर गवर्खेड्यवसवठीच नवही तर िेतक-यवांच्यव सिदृ्धीच्यव 

दृष्टीकोिवतनू योजनव आित होते. त्यव योजनव म्हिज े

कल्यविकवरी योजनव असत. 

 आज अिीच एक योजनव सरकवरनां त्यव गवर्वांसवठी आिली 

होती. ती म्हिजे त्यव नदीर्रचां धरि.सरकवरलव र्वटत होतां की जर 

यव इरवर्ती नदीर्र धरि जर बवांधलां तर ते धरि पषु्कळ कविवत 

येईल. पयवायवनां सरकवरनां नकविव पवस केलव र् यव भवगवत नदीची 

पवहिी केली. 

 धरिवची भवनगड. सरकवरनां पवहिी करतवच धरि बवांधिां सरुु 

केलां. ते धरि र्रच्यव भवगवतील लोकवांसवठी आनांदवची पर्ािी 

ठरली. लोकवांिध्ये चैतन्सयवचां र्वतवर्रि शनिवाि झवलां. ज्यव 

शठकविवर्र पविी जवत नव्हतां. त्यव शठकविी पविी नेलां जविवर 

होतांंां. त्यवतच ज्यव भवगवत ते पविी जविवर नव्हतां. त्यव भवगवतही 

ते पविी येिवर म्हिनू लोकां  खिु होते. 

 सरकवरनां ठरशर्लेल्यव योजनेनसुवर धरि बवांधलां. आजबूवजचू े

िेतकरी आनांदी झवले. िेतक-यवांचां उत्पन्सन र्वढलां. आजबूवजलूव 

पविी कवलव्यवच्यव सवहवय्यवनां शिळवयलव लवगलां. त्यवतच सरकवर 

फवयद्यवत रवशहलां. 



 यव धरिवच्यव पवण्यवनां शकत्यके एकर शसांचनवचां िेत् 

लवभवन्सर्ीत झवलां. आजबूवजलूव िेती चवांगली पीकू लवगली. िेतवत 

रे्गरे्गळे पीक डोल ू लवगले. रवनपिी शकत्येक िैलवर्रुन येर् ू

लवगले. ते यव भवगवत येर्नू फेर धरुन नवच ूलवगले.  

 ज्यवप्रिविे त्यव भवगवत ितेी पीकत होती. त्यवप्रिवि े त्यव 

धरिवचव खवलचव भवग. ह्यव भवगवत िेती पीकत नव्हती. त्यवचां 

कवरिांही तसांच होतां. त्यवचां कवरि म्हिजे ह्यव भवगवत र्वहवत 

असलेल्यव नदीलव आतव पविीच नव्हतां. जे पविी दरर्षी नदीलव 

र्वहवत असवयचां, तेच पविी धरिवनां अडल्यवनां खवलच्यव भवगवत 

पविी यिेवर कुठून! त्यविळुां आतव यव भवगवत जी पीकां  दरर्षी 

डोलवयची. ती पीक पवशहजे त्यव प्रिविवत आतव पीकत नव्हती. 

पवर्सवळ्यवचव चवर िशहण्यवचव हांगवि जर सोडलव, तर बवकी हांगवि 

िेतक-यवांचव कोरडव जवत होतव. त्यविळुां की कवय,ितेक-यवांर्र 

उपवसिवरीची रे्ळ आली होती. यवच एकिेर् कवरिवनां गवर्वतील 

कवही लोकां  िहरवकडां ्थलवांतरीत झवले होते. ते िहरवतील 

कवरखवन्सयवत लवगनू गब्बर पैसव किर्ीत होते. कवही रोजिजरूी 

करीत होते. पि खिु होते. कवरि ते रोजिजरूी जरी करीत असले 

तरी त्यवांच्यवर्र उपवसिवरीची रे्ळ आली नव्हती. त्यवांनव पोट 

भवगशर्ण्यवपरुतव तरी रोजगवर शिळत होतव. 



 गवर्च्यव नदीलव पविी नवही. तसां पीक पीकत नवही. पोट भरत 

नवही. सतत उपवसिवरीचव सविनव करवर्व लवगतो. उपवसिवरीची 

सवरखी र्ेळ येते. हव भवग शर्चवरवत घरे्नू िोठव िलुगव आकवि हव 

कविवच्यव िोधवत िहरवत आलव. त्यवलव र्वटत होतां की उद्यव 

जवर्नू आपि आपल्यव लहवन भवर्वलवही िहरवत आि.ू त्यवचां 

पोट भरवयचांही सवधन शनिवाि करुन दरे्.ू 

 गवर्च्यव िवतीतील चिकतव तवरव आकवि िहरवत रवहवयलव 

आलव होतव. तो कां पनीत नोकरीलव लवगलव होतव. तसव तो सवधवरि 

आपल्यव पोटवलव परेुल एर्ढे पैसे किर्ीत होतव. तसव तो िहरवत 

रुळवर्लव होतव. त्यवतच आतव तो आपल्यव धवकट्यव भवर्वलव 

म्हिजे अशभलवषलव शिििवसवठी आि ू पवहवत होतव. त्यवतच 

कोरोनवनां प्ररे्ि केलव. 

 कोरोनवनां जगवत थैिवन घवतलां होतां. जो तो कोरोनवनां त््त 

होतव. लोकवांनव कोरोनवचां भय र्वटत होतां. शिििवसह सर्ा गोष्टींची 

ऐसीतैसी झवली होती. कोरोनव कवही केल्यव थवांबतव थवांबत नव्हतव. 

असां र्वटत होतां की हव कोरोनव सर्ा जगच नष्ट करते की कवय? 

 कोरोनवलव रोखतव येत नव्हते. लोकां  शकड्यविुांगयवांसवरख ेिरत 

होते. केव्हव कोरोनव आपल्यवकडे येईल आशि केव्हव कोरोनव 



आपल्यवलव भतुवांसवरखव पछवडेल यवचव कवहीच नेि नव्हतव. 

कोरोनवबवबत सरकवरही रे्गरे्गळी भशुिकव घेत होते. 

 कोरोनव पांख फैलवर्त पसरत होतव. त्यवचां पसरिां िुांगी शकां र्व 

कवसर्वच्यव पवर्लवचां नव्हतां, तर तो अगदी सिवच्यव आशि 

हरिवच्यव चवलीनां चपळ रे्गवत पसरत होतव. असां र्वटत होतां की 

हव कोरोनव सांपवयलव हर्व. पि कोरोनव कवही केल्यव सांपत नव्हतव. 

 सरकवरनां कोरोनवलव रोखण्यवचव बरवच प्रयत्न केलव. त्यवांनी 

लवकडवऊन लवर्नू पवशहलां. र्वटलां की कोरोनव सांपेल. पि 

लवकडवऊन लवर्नूही कवहीच उपयोग झवलव नवही. कोरोनव कवही 

केल्यव सांपलव नवही. उलट र्वढतच चवललव होतव.  

 सरकवर जर्ळ जेर्ढव खवण्यवशपण्यवलव पैसव होतव. तेर्ढव पैसव 

लोकवांचे पोट जगशर्ण्यवसवठी र्वपरलव. पि ज्यवरे्ळी असव 

सरकवरजर्ळचव पैसव सांपलव. तेव्हव िवत् लोकवांची उपवसिवर होर् ू

लवगली. तसेच लोकवांचे हवल होर् ूलवगले. 

 लवकडवऊन लवगलां होतां. ज्यवांच्यवजर्ळ पैसव होतव. त्यवांची 

कवही सि्यव नव्हती. पि ज्यवांच्यवजर्ळ पैसव नव्हतव. त्यवांची िवत् 

ते्धवशतरपीट उडत होती. त्यवांनव कवय करवर्ां असां र्वटत होतां. 

अिवतच आकविचे सोबती गवर्वकडां जवयलव शनघवले होते. 



 लवकडवऊन लवगलां होतां. सर्ा रहदवरी बांद होती. प्रर्वसही बांद 

होतव. लोकवांनव केव्हव लवकडवऊन उघडेल यवची िवर्श्ती नव्हती. 

त्यवतच लोकवांनी गवर्वकडां जवयचां ठरर्लां.  

 गवर्वकडां कवही पीकत नव्हतां. पि गवर्वलव कवही नवतेर्वईक 

होते. कोिवचे िवयबवप होते. कोिवचे भवऊबशहि होते. गवर्वकडां 

पैसव नव्हतव. पि गवर्वतील िविसां उपविी रवहूच िकत नवही ह ेयव 

िहरवतील लोकवांनव िवशहत होतां. प्रसांगी इथां िरण्यवपेिव गवर्वतच 

िरवर्ां असां लोकवांनव र्वटत होतां. म्हिनू की कवय, त े गवर्च्यव 

र्त्यवनां शनघवली होती. तेही सवधनां उपलब्ध नसल्यवनां पवयी पवयी 

र्तव कवपत होती. 

 अगदी लहवन लहवन िलुां पवठीर्र घेर्नू ही िहरवतील िविसां 

डोक्यवर्र खवण्यवचां सविवन घेर्नू अगदी पांढरीलव र्वरी शनघते. तिी 

र्वरी कवढत ही िांडळी आपल्यव गवर्वलव शनघवली होती.  

 गवर्वलव शनघवलेली ही िांडळी सकवळीच सयुोदयवपवसनू उठून 

जर्ळ असिव-यव र््तूांपवसनू लर्कर लर्कर ्र्यांपवक करुन 

तसेच दोन घवस लेकरवच्यव पोटवत कोंबनू ्र्तः िवत् अधापोटी 

उपविी रवहून सकवळी सयुोदयवपरु्ीपवसनूच तर रवत्ी उशिरव 

सयुवा्तवलव रे्ळ होई्तोर्र ते चवलत होते. रवत्ी सयुवा्त होतवच त े

एकव शठकविी थवांबवयचे, ज्यवशठकविी पवण्यवची सोय असवयची. 



शतथां ते थवांबवयचे र् ्र्यांपवक करुन दोन घवस कसेबसे पोटवत 

कोंबवयचे. त्यवनांतर शदर्सभर चवलनू चवलनू थकलेल्यव िरीरवलव 

परेुसव आरवि दणे्यवसवठी त्यवच जिीनीर्रच्यव िवतीभरल्यव जवगते 

सवप, शर्ांचचूी भीती न बवळगतव ते झोपवयचे. शदर्सभर र्त्यवनां 

उन्सहवतवन्सहवत चवलल्यवनांतर जो थकर्व यवयचव. त्यव थकव्यवर्र 

शर्रांजि म्हिनू ते जेव्हव त्यव अांथरुिवर्र लर्ांडर्त. तवे्हव त्यवांनव 

शदर्सभर थकव्यविळुां केव्हव झोप यवयची तेही िवशहत पडवयचां 

नवही. 

 आकविनां अशभलवषलव शिििवसवठी िहरवत आिलां होतां. 

तो रे्तन किर्ीत होतव. त्यवतच त्यवलव कां पनीत त्वस होतव. ते पवहून 

त्यवलव र्वटलां होतां की आपल्यव भवर्वलव पढेु असव त्वस होर् ूनये. 

म्हिनू की कवय, त्यवलव उच्चति शििि शिकशर्ण्यवसवठी 

अशभलवषलव त्यवनां िहरवत आिलां. पि जसव कोरोनव िहरवत 

प्ररे्िलव र् आकविसह अशभलवषचीही उपवसिवर होर् ूलवगली. 

तसव आकविनां शनिाय घेतलव. आपि आपल्यव भवर्वलव गवर्वलव 

पवठर्वर्ां. किीतकिी जीर्ांत रवशहलवच तर गवर्ची िेती तर सवांभवळू 

िकेल. पि यव िहरवत रवहून जगतव जगतव कधी कोरोनवनां 

पछवडलांच तर िरिवलव िीठी िवरवर्ी लवगेल आशि सिजव 

कोरोनवनां सोडलांच तर आपल्यवलव होिवरी उपवसिवरी सोडिवर 

नवही. उपवसिवरीही िहविवरीच आह.े 



 कोरोनवची िहविवरी लोकवांनव ्र््थ बस ूदते नव्हती. आज 

एर्ढे गेले. एर्ढे बवधीत झवले अिव प्रकवरच्यव गोष्टी ऐकवयलव यते 

होत्यव. जे रुगिवलयवत भरती होत होते. ते िवत् धव्तीनांच िरत होते. 

त्यवांनव तर केव्हव पोत्यवत गुांडून केव्हव िर्पेटीत जीर्ांतपिीच 

ठेर्तील यवची कवही िवर्श्ती नव्हती. तसां पवहतव कोरोनवचव रुगि 

हव बेिदु्धच असवयचव. 

 एकदव कोरोनव घरच्यवांनव झवलवच तर भेदभवर् केल्यवगत 

अख्खां कुटूांब त्यवलव र्वळीत टवकत असे. त्यवलव जेर्नखवर्न ्र्तां 

त्यवच्यव हवतवत दते नसनू ते दरुुन सरकर्नू शदलां जवई. िग एखवद्यव 

शभकव-यवगत ते जेर्न िरीरवत किवचांच त्वि नसतवांनव केर्ळ 

इच्छविक्तीच्यव भरर्िवर्र ते जेर्न रुगि उचलनू खवत असे. 

त्यवतच ज्यव रुगिवांनव ऑक्सीजनची किी होत असे. ते रुगि 

व्हेंटीलेटरर्र असत. त्यवांची सेर्व करण्यवसवठी पी पी टी शकट 

घवतलेली एक व्यक्ती असे. सिजव एखवद्यव रुगिवांचव ितृ्य ूझवलवच 

तर तो ितृदहे त्यवच्यव पररजिवांनव न दतेव त्यव ितृदहेवची पर्पर 

शर्ल्हरे्वट लवर्ली जवत अस.े 

 कोरोनव कसव होतोय. ह े लिवत यते नव्हतां. कोरोनवची 

लििांही सवधीच होती. ती लििां म्हिजे सर्ासवधवरि आजवरवांची 

लििां होती. सरुुर्वतीलव सदी,खोकलव र् हलकवसव तवप यवयचव. 



तो तवप ििवतच र्वढवयचव आशि तवबडतोब उपचवर केलव तर 

ठीक. नवहीतर रुगि सेंकदवच्यव अर्धीत पवपिी झपकते न झपकते, 

तोच रुगि यिसदनी पोहोचवयचव.  

 कोरोनवचव हव कवळ फवर भयवनक कवळ होतव. लोकवांिध्य े

कोरोनवबवबत एर्ढी दहित र्वढली होती की कवही अफर्वही 

पसरल्यव होत्यव. लोकां  म्हित होते की ह्यव कोरोनवत डॉक्टर िांडळी 

सवधवरि सदी तवप असिव-यव रुगिवांनव कोरोनव झवल्यवचां सवांगतवत 

आशि इांजेक्िन दरे्नू िवरुन टवकतवत. िग त्यवांच्यव िरीरवतनू गडुद,े 

शकडण्यव आशि इतर िवनर्ी िरीर अर्यर् कवढून घेतवत र् त्यवची 

त्करी करतवत. परांत ू यवबवबतीत अिी जरी अफर्व पसरली 

असली तरी, त्यव अफरे्त एर्ढवसवही खरेपिव नव्हतव. परांत ूलोकां  

त्यविळुच धव्तवर्ले होते ह ेतेर्ढांच खरां होतां. 

 कोरोनव व्हवयरसने दिेवतच नवही तर जगवत थैिवन घवतलां 

होतां. िेकडोच नवहीतर लवखोंच्यव सांख्येने जगभरवतील लोक यव 

रोगवच्यव सवर्टवखवली येत होते. एर्ढेच नवही तर यव रोगवने आपली 

दहित पिुा भवगवत शनिवाि केली होती. यव रोगवची िोठ्यव प्रिविवत 

लस उपलब्ध नसल्यवनां यव रोगवलव लोक घवबरत असललेे शदसत 

होते. 



 जवगोजवगी नवही तर सवर्ाजशनक ्थळीही लोकां  नवकवलव 

रुिवल बवांधनू तसेच िव्क घवलनू र्वर्रत असलेले शदसत असनू 

यव रोगवने जनु्सयव कवळवतील प्लेगची आठर्ि करुन शदलेली होती. 

 जनु्सयवकवळी प्लेग,दरे्ी,डवांगयव,शर्षिज्र्र यव रोगवच्यव 

सवथीच्यव सवथी यवयच्यव. यव सवथीत रोगवच्यव लसी उपलब्ध 

नसल्यवनां िेकडोंच्यव सांख्यनेे लोकां  ितृ्यिुखुी पडत असत. पि 

ज्यवरे्ळी त्यवची लस शनघवली.त्यवरे्ळी िवत् त्यव रोगवांचव सांपिूा 

नवयनवट झवलव.आतव ते रोग सवपडत नवहीत. 

 िध्यांतरीच्यव कवळवत पोशलओने जोर पकडलव होतव. जन्सि 

झवल्यवनांतर कवही शदर्सवांनी धडधवकट िविसे पोशलओांनी अपांग 

होत. पि सरकवरनां पोशलओ िोहीि रवबर्ल्यवने आतव पोशलओ 

शदसत नवही. हव रोग हद्दपवर झवल्यवचे शदसते. यवच पोशलओ 

सोबतच शचकनगशुनयव, डेंग,ू बडा फ्ल,ू नवगीन, शचकन क्रवप्स इत्यवदी 

रोग आलेत र् गेलेत. त्यवही रोगवची दहित होतीच कोरोनवसवरखी. 

पि त्यवर्र र्ेळीच उपचवर सवपडल्यवने आज ते रोग शदसत नव्हते. 

त्यवपकैीच हव कोरोनव रोगही होतव. 

 कोरोनवचव शर्षवि ू हव थोडवसव आकवरवने िोठव असनू 

तळहवतवर्र पांधरव शिनीट तर आपल्यव सांपिूा िरीरवर्र नऊ तवस 

जीर्ांत रवहवत होतव. तो सांसगाजन्सय शर्षवि ू असनू केर्ळ सवध्यव 



्पिवानेही त्यवची लवगि होत होती. तो उष्ितव सहन करिवरव नसनू 

अशत उष्ितते त्यवचव शटकवर् धरत नव्हतव. तो जरी जीर्घिेव 

शर्षवि ूअसलव तरी आतव जव्त घवबरण्यवचे कवरि नव्हतां. तरीही 

लोक घवबरत होते. कवरि आतव त्यव रोगवची लस शनघवली नव्हती. 

कवही शदर्सवनां लस शनघवली. यवत िहत्र्वचव िदु्दव हव की ती लस 

शर्पलु प्रिविवत उपलब्ध नव्हती. ती शर्पलु प्रिविवत उपलब्ध 

होईलच यवत िांकव नव्हती. िवत् ्र्तःची थोडी कवळजी तेर्ढी 

घ्यवर्ी लवगत होती. यवसवठी गदीची शठकविे, पयाटन टवळिे भवग 

होते आशि िक्यतोर्र घरी उष्ितविवनवर्र शिजलेले पदवथा सेर्न 

करिे भवग होते. 

 िळुवत कोरोनव व्हवयरस शकतीही िोठव असलव तरी 

घवबरण्यवचे कवरि नवही असां कवही लोकां  म्हित होते. ्र्तः 

शहांितर्वन बनवरे्, तसेच दसु-यवांनवही शहांितर्वन बनर्वरे्. असांही 

लोकां  म्हित होते. कवरि कोरोनव तर बवजलुवच रवशहलव. कधीकधी 

यव कोरोनवच्यव दहितीनेही हवटाअटँक येर्नू ितृ्य ूयरे् ूिकत होतव. 

 कोरोनव कवही प्लेग,लशर्षिज्र्र, डेंग,ू नवगीन, बडा फ्ल,ू 

शचकनगशुनयव पेिव िोठव नवही. ज्यवप्रिविे जगवने ह े रोग हद्दपवर 

केले. तसव कोरोनवही यवर्षी हद्दपवर होईलच. पि तो रोग हद्दपवर 

होण्यवपरु्ी ्र्तःची कवळजी घेतलेली बरी.तोंडवलव रुिवल शकां र्व 



िव्क लवर्लेले बरे. थांड पदवथाही खवर् ू नये ह े तेर्ढेच खरे. 

कदवशचत पढुील आयषु्य जगण्यवसवठी. जे आयषु्य आपल्यवसवठी 

बहुिोलवचे आह.े त्यवसवठीच त्यवचव प्रशतकवर करवयलव 

हर्व.घवबरुन जवर् ूनये. 

 चीनिध्ये कोरोनव व्हवयरसने द्तक शदली आशि पवहतव 

पवहतव सांपिूा जग यव व्हवयरसने व्यवपनू टवकले. न्सययूॉका , इटली, 

्पेन, फ्रवन्सस यवसह यव व्हवयरससने आिच्यव दिेवतही द्तक शदली 

होती. आज आिचव भवरतही यवच कोरोनवच्यव दहितीत र्वर्रत 

होतव. 

 आिच्यव दिेवत यव कोरोनवने द्तक दतेवच सर्ा शठकविी 

आटोकवट बांदोब्त लवर्लव गेलव.कवही शदर्सवसवठी कव असेनव, 

िवळव, िहवशर्द्यवलये, कवरखवन,े दकुवने, शचत्पटगहृ,े शबगबवजवर 

नव्ह ेतर बवजवरपेठव बांद झवल्यव. कवरि कोरोनवचव प्रवदभुवार् र्वढू 

नये. त्यवनसुवर आिचां अतोनवत नकुसवनही झवलां. जे नकुसवन झवलां, 

ते कधीही भरुन शनघिवरां नसलां तरी आम्ही ते सोसलां. कदवशचत 

होत असलेलां नकुसवन आम्ही पढुील कवळवत कोरोनवर्र जय 

शिळवल्यवर्र भरुन कवढू. ही आिची सांभवर्नव. 

 यवच कोरोनवचव प्रवदभुवार् शर्द्यवर्थयवार्र होर् ू नये म्हिनू 

शिििवशधकवरी सवहबेवांनी एक परीपत्क कवढून िवळवांनव पांधरव 



शदर्सपयांत सट्ु्टयव जवहीर केल्यव होत्यव. पि कवही िवळवांनी तो 

आदिे न जिुवनतव, त्यवनसुवर त्यव त्यव शजल्ह्यवतील 

िखु्यवध्यवपकवने सटु्टट्यव शदल्यव. कवरि दांडवत्िक कवयार्वही होिवर 

होती. पि शद.१६/०३/२०२० लव कवही िवळव िव.शिििवशधकवरी 

सवहबेवांचे आदिे डवर्लनू सुरु होत्यव.त्यवनांतर सट्ु्टयव शदल्यव. पि 

त्यव शद.३१/०३/२०२० पयांत न दतेव शद.२५/०३/२०२० पयांत 

शदल्यव. त्यव आदिेवलव न जिुवनतव सट्ु्टयवांिध्ये ही कटूतव. त्यव 

िवळव शद.१६/०३/२०२० लव पुं ुिारे्ळ घेतल्यव गले्यव.जि ू

शर्द्यवर्थयवांच्यव आयषु्यवचव खळेखांडोबव करीत........ 

 आजही कवही अिव िवळव शर्द्यवर्थयवांसह शििकवांनवही सट्ु्टयव 

लवगलेल्यव असल्यव तरी शििकवांनव रे्ठीस धरुन िवळेत बोलवर्त 

होते.त्यवांनव धिकी दते होते.नव्ह े तर शर्द्यवथी िवळेत यवर्ते 

म्हिनू.......त्यवांनी िवळेत प्ररे्ि घ्यवर्व म्हिनू त्यवांनव र््तीत 

पवठर्त होते. गदीच्यव शठकविी दखेील शफरवयलव लवर्त होते. 

अिवरे्ळी यव कोरोनवचव प्रवदभुवार् जर शििकवांनव झवलवच तर त्यवांचां 

होिवरां नकुसवन कोि भरुन दिेवर. शिििवशधकवरी की 

िखु्यवध्यवपक.........िखु्यवध्यवपकवचां ठीक होतां की ते ्र्तः 

र््तीत प्ररे्ि करण्यवसवठी जवत नव्हते.पि शििकवांचां कवय? त्यवांनव 

तर र्वरांर्वर र््तीत जवर्ां लवगत होतां प्ररे्िवसवठी. शर्द्यवर्थयवांनव 

सट्ु्टयव शदल्यव. छवन झवलां. तिव सट्ु्टयव सर्ाच िवळेने शििकवांनवही 



दणे्यवची गरज होती. िवळव प्ररे्ि असो की अजनू कोिती कविे. 

ततुवास ती ्थगीत ठेर्वयलव हर्ी होती. ज्यवप्रिविे कवरखवने बांद 

ठेर्ले. करोडो रुपयवचे नकुसवन सहन करीत. िग ही तर िवळव 

होती. खरां तर अिव िवळेर्र कवयार्वही व्हवयलव हर्ी होती. जी 

शर्द्यवर्थयवांच्यव जीर्विी खळेत होती. व्यशतरीक्त शििकवांच्यवही 

जीर्विी खेळत होती. 

 आम्ही कोरोनवचव प्रशतकवर करु म्हित होतो. त्यवसवठी 

जनजवगतृी करीत होतो. ती जनजवगतृी करण्यवसवठी शििक 

शसांहवचव र्वटव उचलत होते. पि शजथे शििकवलव िखु्यवध्यवपक 

असव त्वस दते लवचवर बनर्ीत असेल आशि शििकही जर लवचवर 

बननू अिव जीर्घेण्यव अर््थेरे्ळीही लवचवर बननू आपल्यव नोक-

यव करीत असतील.तर त्यवांनव कवय म्हिवरे् बरे. अडविी 

िविसवच्यव ितवनसुवर जर शर्चवर केलव तर 'आम्ही शिकलो पि 

शपकलो नवही' असे नक्कीच म्हितव येईल तिी कोरोनवच्यव सवथीत 

शििकवांची परर्थीती होती. कवरि सध्यवच्यव परर्थीतीत सवध्यव 

अनपढ व्यक्तीलवही कोरोनवची दहित कळत होती. तोही घरवच्यव 

बवहरे पडत नव्हतव. पि शिकलेल्यव यव शििक र्गवालव कळत 

नव्हतां की कोरोनवच्यव यव जीर्घेण्यव सवथीत कसां र्वगवयलव हर्ां. 

कवय करवयलव हर्ां. ते न चकुतव िवळेत येत होते नव्ह े तर यवत 



त्यवांनवच प्रवदभुवार् झवलवच, तर त्यवांच्यव शर्द्यवर्थयवांनवही 

शद.३१/०३//२०२० नांतर होिवर नवही असां सवांगतव यते नव्हतां. 

 आम्ही शििक म्हिनू आिची जबवबदवरी आह ेकी आम्ही 

आिच्यव शर्द्यवर्थयवांच्यव भशर्तव्यवबद्दल शर्चवर करवर्व. त्यवांनव 

कोरोनव होिवर नवही यवची कवळजी घ्यवर्ी. त्यवचबरोबर 

आम्हवलवही कोरोनव होर् ूनय ेयवचीही कवळजी घ्यवर्ी. जर आम्ही 

असेच िखु्यवध्यवपकवच्यव आदिेवचां पवलन करीत कोरोनव ग्र्त 

झवलोंेच तर आम्हवलव कोिीही र्वचर्िवर नवही.त्यवतच 

आिच्यव शर्द्यवर्थयवांनवही.कवरि दहव शदर्सवच्यव सुं ुट्टट्यव असो 

की एक िशहण्यवच्यव. कोरोनव अजनू सांपलेलव नव्हतव. त्यविळेु 

प्रत्येकवलवच ्र्तःची कवळजी घेिे गरजेंेचे होते. ह े

शिििवशधकव-यवांनवही सिजवयलव हर्ां होतां. िखु्यवध्यवपकवलवही 

सिजवयलव हर्ां. त्यवनसुवर आतवतरी आपलां डोकां  जवगयवर्र 

ठेंें ेर्नू शर्द्यवर्थयवांच्यव पवठोपवठ शििकवांनवही सट्ु्टयव द्यवयलव 

हव्यव होत्यव. शििकवांच्यव जीर्विी खेळू नये. त्यवांच्यव जीर्वचव 

खेळखांडोबव करु नये. असां शििकवांचां म्हििां आशि िवनिां होतां. 

 ते चेक पो्टचां शठकवि........त्यव शठकविीही शििकवांच्यव 

नोक-यव लवगल्यव होत्यव. पोशलसवांसह ते शििकही चकेपो्टर्र 

आपली शिप करीत होते. अिवचरे्ळी अशभलवष ज्यव लोंढ्यवत 



गवर्लव जवण्यवसवठी सहभवगी होतव. तो लोंढव त्यव चेकपो्टपविी 

येर्नू धडकलव. त्यव पो्टपविी असलेल्यव सवर्लीत आडोिवलव 

बसलव.  

 लखलखतां तप्त उन्सहां. अांगवची लवही लवही होत होती. त्यव तप्त 

उन्सहवत ती िांडळी चवलत चवलत आली होती. डोक्यवर्र सविवनवचां 

गवठोडां. एकव कवखेत एक लेकरु तर दसु-यव कवखेत पवण्यवची 

बवटल. बवटलिधील पविी गरि आलेलां. उन्सहवतनू चक्क चवलत 

आल्यवनां बहुतेकवांचे गळे सकुलेले होते. तसव त्यव चकेपो्टर्र 

ज्यटुी करिवरव एक िव्तर त्यवांच्यवजर्ळ जवर्नू उभव रवशहलव. 

ििभर त्यवनां शनरीिि केलां. तसव तो म्हिवलव, 

 "कुठां रवहतव जी? अन ्कुठां चवलल्यव?" 

 आधीच दिलेली ती िविसां. त्यवतील एकजि म्हिवलव, 

 "कुठां म्हांजी?" 

 "कुठां म्हिजे? िलव नवही सिजलां?" 

 "अर्ां आम्ही पशहलां रवहवत असलेलां शठकवि सवांगवर्ां कव 

आतवचां?" 

 "अहो, शजथनू आले ते शठकवि सवांगव." 

 "आम्ही ििईहून आलो जी." त्यवतील एकजि म्हिवलव. 



 तो शििक ििभर शर्चवर करीत बसलव. त्यवलव कवही कळत 

नव्हतां. तसां त्यवलव कवही रे्ळवनां सिजलां की ह ेििई म्हिजे िुांबई 

म्हित असवर्ेत कदवशचत. तसव तो म्हिवलव, 

 "िुांबईहून आलो म्हितव कव जी?" 

 "हो, तेथनूच आलो." 

 "अन ्कुठां चवलल्यव जी?" 

 "बदलवपरू." 

 "कुठां आह ेजी बदलवपरू?" 

 "लई दरू हवये जी. अजनू अधे बी नवय आलो." 

 "पि किवलव चवलले असवल तमु्ही?" 

 "कोरोनव हवये न जी. कोरोनवनां सिद्यवची उपवसिवर करीत हवय े

न सवयेब. लवकडवऊन हवये नव. कविां नवही. म्हून शहतां उपवसवनां 

िरण्यवपिव गवर्वले शनगवलो आतांच." 

 तो शििक........त्यव शििकवचां नवर् िहिे होतां. िहिेची 

चेकपो्टची ड्यटूी. रोजच अिी िांडळी यवयची र् पवयी पवयी 

शनघनू जवयची. िहिे िवत् दररोज ते शचत् न्सयवहवळवयचव. त्यवांच े

हवलहर्वल शर्चवरवयचव. त्यवलव फवर दःुख व्हवयचां. तो 

हळहळवयचव. पि त्यवचेजर्ळ कवही उपवय नव्हतव. 



 तीन चवर िशहण्यवपवसनू अश्तत्र्वत आलेलव कोरोनव 

व्हवयरस.त्यवने केर्ळ भवरतवतच नवही तर जगवर्र रवज्य करण्यवचव 

चांग बवांधलव होतव. त्यवने केर्ळ भीतीच शनिवाि केलेली नव्हती, तर 

तसां प्रवत्यशिकही ते करुन दवखर्त होते. जगवत यव व्हवयरसच्यव 

सांसगवाने िरिव-यवांची सांख्यव जव्त असनू परेुिव औषधसवठव 

उपलब्ध नसल्यवने लोकां  सगळे घवबरवयलव लवगले होते. 

 कोरोनव आजवर. पि लोकां  नेिके फटकून र्वगत होते. 

एखवद्यवलव सवधव खोकलव शकां र्व सदी असेल तर त्यवलव कोरोनव 

झवलवय अिी लवगलीच िांकव घेर्नू आपल्यवलव तो सांसगा होर् ूनय े

म्हिनू जि ूत्यवलव अपरवधी बनर्त त्यवच्यवपवसनू फटकून र्वगिे, 

त्यवलव र्वळीत टवकिे, त्यवलव िदत न करिे, त्यवलव सहकवया न 

करिे. ही गोष्ट जि ूभेदभवर् केल्यवसवरखी होती. लोकवांच ेह ेर्वगि े

ह ेिोभण्यवसवरखे नसले तरी त्यवलव लोकां  िोभवदवयक बनर्त होते. 

 कोरोनवची जी ही दहित होतींे. त्यवनसुवर त्यवलव 

आटोक्यवत आिण्यवसवठी प्रयत्न करीत असतवांनव सविवन्सय 

िविसवलव िवत् त्वस भोगवर्व लवगत होतव. शजथे जव्त गदी होईल 

अिी ्थवनां बांद केली होती. कवरि यव व्हवयरसची प्लेगसवरखी 

सवथ पसरु नये. 



 आज कवरखवने बांद होते. बवजवरपेठव बांद होत्यव. एर्ढांच 

नवही,तर छोटी छोटी दकुवनां बांद होती. शजथां िजरू र्गा कवि करत 

होतव. ज्यव िजरूवर्र केर्ळ तोच िजरू नवही तर त्यवचां अख्खां कुटूांब 

पोसल्यव जवत होतां. ज्यव िजरूवने एक शदर्स जरी किशर्लां नवही तर 

त्यवचां अख्खां कुटूांब उपविी िरत होतां. अिव अर््थेत सविवन्सय 

िजरूवर्र कोरोनविळेु सांक्रवत शनिवाि झवली होती. प्रत्येकजि 

कोरोनव गो कोरोनव गो म्हित होतव. 

 िहत्र्वचां म्हिजे कोरोनवची लवगर्ि इतर दिेवच्यव िवनवन े

जरी भवरतवत किी प्रिविवत असली तरी भवरतवलव सवर्धवनी 

बवळगिे कवळवची गरजेचे होते. िवत् कवही लोकां  म्हितवत की ज े

निीबवत असेल ते होईल. त्यवसवठी कवय गरज आह े

घवबरवयची.किवलव हर्ां बांद आशि किवलव हरे् आम्हवलव 

कविवर्र येर् ून दिेे. पि ही बवब शर्चवर करण्यवलवयक होती. 

 एक सवांग ू इशच्छतो की आपल्यव घरवत एखवदव पवहुिव 

आलवच आशि त्यवलव आपि आपल्यव घरी येर्चू शदलां नवही तर 

तो दरर्वज्यवजर्ळ थवांबेल.पि दरर्वजेही आपि उघडले नवही तर 

तो शकती शदर्स र्वट बघिवर. तो शनघनू नवही कव जविवर! सरकवर 

कोरोनवच्यव बवबतीत तेच करत होतां.कोरोनवलव आम्ही कवही शदर्स 

आिच्यव घरवत शिरुच दरे् ूनये. असां सरकवर सवांगत होतां. अथवात 



त्यवांच्यव जांतलूव िवनर्ी िरीरवत र्वढवयची जवगवच शिळू दरे् ू नये 

असां सरकवरचां ित होतां. तसांच आपोआपच त्यवचे जांत ूनष्ट होतील. 

असांही सरकवर म्हित होतां. शकती शदर्स ते बवहरेच्यव र्वतवर्रिवत 

जीर्ांत रवहिवर. असव दृशष्टकोि ठेर्नू भवरतीयवांची ही लढवई 

कोरोनविी सरुु होती. कोरोनवही हवर िवनवयलव तयवर नव्हतव. 

लोकां ही हवर िवनवयलव तयवर नव्हते. 

 यव कोरोनवबवधीतवांचव उपचवर करतवांनव एक गोष्ट आर्जूान 

सिजली ती ही की कोितांही सांकट दिेवर्र येत असेल तर लोकां  

एकजटुीने एकत् येर्नू आपली िवनशसकतव तयवर करतवत आशि 

सांकटवांिी लढतवत.त्यवसवठी ते फवयद्यव- तोट्यवचव शर्चवर करीत 

नवहीत. शिर्वय कोरोनवसवरख्यव आजवरवलव ने्तनवबतू 

करण्यवसवठी कां बर कसतवत. पि एक गोष्ट अिीही जविर्ली की 

आपल्यवलव कवय करवयचे? 

 िहत्र्वचां म्हिजे दिे सांकटवत होतव. कोरोनव िहवभयांकर 

आजवर होतव, नव्ह ेतर िहविवरी. लोकवांनी यव िहविवरीचव सविनव 

करवयलवच हर्व. हवर िवनू नये. रवगही िवन ूनये. सांतवप ूनये आशि 

सांयि बवळगवरे्. कोरोनव आपलव शित् नव्ह ेित् ूआह.े त्यवसवठी 

सर्वांनी शिळून शिसळून रवहवरे्.एकिेकवांनव सहकवया करवरे् नव्हे तर 

सांकटवतही धवर्नू जवरे्. िग ते कोरोनवबवधीत कव असेनव. तसेच 



कोरोनवनेही कोिवचव अांत पवहू नये असां सरकवरचां ित होतां. 

लोकवांनव एकव धीरवच्यव िब्दवने न सधुवरिवरवही कोरोनवबवधीत 

व्यक्ती सधुरु िकेल. असांही सरकवर सवांगत होतां. 

 अशभलवष आपल्यव गवर्वलव पैसे पवशहजे तेर्ढे नसल्यवनां 

उन्सहवतवन्सहवत पवयी शनघवलव होतव. पि जो त्यवचव िोठव भवऊ 

आकवि गवर्वलव थवांबलव होतव. तो आकवि लोकवांच े सवांत्र्न 

करीत होतव नव्ह े तर आकवि सरकवरच्यव बवजनूां उभां रवहून 

लोकवांची िदत करीत होतव. 

 कोरोनव व्हवयरसने जग धव्तवर्ले असनू लोकां  आजही 

त्यवची भीती बवळगनू होते. कोरोनवलव ने्तनवबतू करण्यवसवठी 

प्रयत्न करीत असतवांनवही र् कवळजी घेत असतवांनवही कोरोनवच्यव 

रुगनसांख्येत र्वढ होतवांनव शदसत होती. पररश्थती शर्शचत् ्र्रुपवची 

असनू खरांच कोरोनव िवनर्वसवठी घवतक होतव. 

 कोरोनवची व्यवप्ती पवहतव कोरोनवची लवगि बहुतःि सर्ा 

जगवत झवलेली असनू कवही दिे व्यर््थीत कवळजी घते असनू त्यव 

दिेवत तो शर्षवि ूआटोक्यवत आलव होतव. त्यवसवठी तेथील दिेही 

िोठ्यव प्रिविवत सहकवया करीत होते. भवरत सध्यव तरी यवबवबतीत 

आघवडीर्र होतव. 



 कोरोनवर्र उपचवर सवांगतवांनव कोिी रे्गरे्गळे उपवय सवांगत 

होते. कोिी दवरु प्यवयलव सवांगत होते. कोिी गवईचां गोितु् प्रविन 

केल्यवनां कोरोनव होत नवही असां म्हित होते तर कोिी कवपडवत 

कवपरू, लर्ांग यवची पळुचूांडी बवांधवयलव लवर्त तर कोिी गरि 

पवण्यवच्यव गळुण्यवही टवकवयलव लवर्त. कोिी प्रशतकवर िक्ती 

चवांगली असवयलव हर्ी असे सवांगत. त्यवसवठी आांबट पदवथा 

खवयलव लवर्त. 

 खरांच असे उपवय केल्यवनां लोकवांिध्ये फवलतचूव सांभ्रि 

शनिवाि होत होतव. जो तो आपआपले र्ेगर्ेगळे उपवय करण्यवत 

िगन होतव. तसांही पवहतव आपलव दिे हव िेंढ्यवांचां अनकुरि 

करिवरव दिे आह ेअसे र्वटत होते. कवरि आपि ्र्तः आपल्यव 

िनवने शर्चवर न करतव बवजचूव कवय करीत असतो, ते पवहवत 

असतो. त्यवनसुवर र्वगत असतो. तसेच भीतीिळेु जो िविसू जेही 

खवयलव असेल, तेही खवयलव आपि बवध्य होतो. िग ती र््तू 

योगय असो की नको. यवत शर्चवर करीत नवही. पि यवत शर्चवर 

केलेलव बरव.यवत शर्चवर असव की ज्यव र््त ूपचर्वयची बवजचु्यव 

िविसवची प्रशतकवरिक्ती चवांगली असेल, तीच र््त ू पचर्वयची 

प्रशतकवरिक्ती दसु-यव िविसवची अस ू िकते असे नवही. सिजव 

एखवद्यव गवईच्यव गोठ्यवत रवहिवरव, गवईची अहोरवत् सेर्व करिवरव 

व्यक्ती जर गवईचां गोितु् शपत असेल तर सवहजीक आह.े कवरि त्यव 



गोितु्वतील जांतूांनव त्यवच्यव िरीरवची सर्य आह.े पि तेच गोितु् 

एकव िहरवच्यव िविसवनां जर प्रविन केलां तर त्यवलव अपवय होर् ू

िकण्यवची िक्यतव नवकवरतव येत नवही. कवरि ते गोितु् िुं ुद्ध 

केलेलां नसतां. 

 अशलकडे लोकां  रुिवल बवांधलेले शदसत. पि खरांंांच रुिवल 

िदु्ध ्र्रुपवची असते कव? आपि ज्यव भवगवतनू रुिवल बवांधतो. 

तीच बवज ूपरत बवांंांधतवनव र्वपरतो कव? तसेंचे त्यव रुिवलवन े

नवक, कवन तरी झवकलें े असते कव? ती जर दसु-यव बवजनूां 

र्वपरली गेली तर त्यव रुिवलवचे जांत ूिरीरवत प्ररे्ि करिवर नवहीत 

कव? 

 िहत्र्वचां सवांगवयचां म्हिजे ज्यवलव सहज िांकव येत असेल, 

कोरोनव झवलवय. त्यवांनी कोिीही कोितेही उपवय सवांगीतलेले पवळू 

नये. घरी सवबनवने हवतपवय धऊुन घ्यवरे् शकां र्व गरि पवण्यवने 

हवतपवय धरु्नू िगच घरवत प्ररे्ि करवर्व. रुिवल र्वपरण्यवऐर्जी 

हवतवने शिर्लेलव िव्क र्वपरवर्व. कोिीही कोितेही उपवय न 

करतव त्यवांनी आपल्यव ितवने शर्चवर करुन डॉक्टरवांचव सल्लव 

घ्यवर्व. भोंदबूवबवांकडे कोिीही जवर् ूनये. कोिी कोितेही उपचवर 

सवांगीतलेले ऐकू नयेंे. कवरि जर कव असे उपवय केल्यवने सि्यव 

आलीच शकां र्व शनिवाि झवलीच तर तो कोरोनव होण्यवपरु्ीच शनघनू 



जवईल. िग त्यवलव कोिीही र्वचर् ू िकिवर नवही. कवही लोकां  

अथवात सिवजसधुवरक अिव ्र्रुपवची जविीर्जवगतृी करीत होते. 

 आकवि हव शिकलेलव तरुि होतव. त्यवचव भोंदबूवबवर्र 

शर्र्श्वस नव्हतव. त्यवचव डॉक्टरवांर्र शर्र्श्वस होतव. पि त्यवच्यवजर्ळ 

आज कवही उपवय नव्हतव. कवरि अफर्व अिव उडत होत्यव की 

डॉक्टर िांडळी जविनूबजुनू कोरोनवच्यव नवर्वनां रुगिवांनव िवरतवत. 

तसेच त्यवांचे िरीरअर्यर् जव्तीत जव्त पैिवांनव शर्कून पैसव 

किर्तवत. 

 कोरोनव व्हवयरस, लोकां  फवर घवबरले होते. सगळां जग 

धव्तवर्लेले होते. रुगनवांची आकडेर्वरी र्वढत होती. सगळीकडां 

हवहवकवर. आपलांंां कसां होिवर. यवसांदभवात खोट्यव अफर्वही 

पसरत होत्यव. 

 लवकडवऊन लवगलव होतव. िव. पांंांतप्रधवनवांनी आव्हवन केलां 

होतां की लवकडवऊन उघडेपयांत कोिीही बवहरे पडवयचां नवही. 

कोरोनव कां न्सरोल होईल. पि त्यवर्र कोिी ऐकवयलव तयवर नव्हतां. 

लोकां ंां सरवास बवहरे पडत होते. पोशलस िवरतही होते........तरीही 

कोिीही ऐकवयलव तयवर नव्हतां. 

 कवही लोकां  खरांच घरवत बसले होते, तर कवही लोकां  म्हित 

होते की त्यवांनव घरवत करित नवही. ते सरकवर कवळजी 



घ्यव.र्ेगर्गेळे रवहव, घरवतच रवहव असां सवांगत असनूही ती िांडळी 

र्ेळ घवलशर्ण्यवसवठी िैदवनवर्र जवत होते. शक्रकेट खेळत होते. 

कोिी कोिी ऐकवयलव तयवर नव्हते र्व कवळजी घ्यवयलव तयवर 

नव्हते र्व घरवत रवहवयलव तयवर नव्हते. हीच िांडळी ख-यव अथवान े

कोरोनवचव प्रसवर करत होते. 

 कोरोनव ही िहवभयांकर आपत्ती असनू िहविवरी आह.े ही 

िहविवरी पवऊस र्वदळ आशि भकुां प घेर्नू आली होती. अिीच 

िहविवरी जगवत जे िहवयदु्ध लढलां गेलां, त्यव िहवयदु्धवच्यव रे्ळीही 

आली होती. जिानी प्रत्यके आघवडीर्र सरसवर्त असतवांंांनव 

अिवच एकव आजवरवनां त्यवांच्यव सैशनकवांनव घेरलां. सोबत पवऊस 

र्वदळां. िग जिान सैशनक यदु्ध लढत असतवांनव दसुरां यदु्ध 

आजवरविीही लढत होते.त्यवतच त्यव सैशनकवांची उपवसिवर. हचे 

घडलांंां आझवद शहांद फौजेच्यव बवबतीत. आजवद शहांद फौज 

शसांगवपरूर्रुन जपवनलव पोहोचली तेव्हव शतथांही भवरतीय आझवद 

शहांद सेनेबवबत असच घडलां. त्यवतच शहरोशििव नवगवसवकीर्र 

बवँब्फोट. त्यवतच शर्िवन अपघवत. कोिी म्हित नेतवजी िरि 

पवर्ले, कोिी म्हित नेतवजी जीर्ांत आहते. पि कवही कव असेनव, 

जर नेतवजी जीर्ांत असते तर भवरतवचां शचत् कवही रे्गळांच असतां. 

शर्षय हव होतव की एर्ढी िोठी िहविवरी. िहविवरीची सरुुर्वत खपु 

जोिवनां होते,पि जसजसे शदर्सां जवतवत. िहविवरीचव जोिही 



तेर्ढ्यव प्रिविवत किी होत असतो. म्हिनू जीर्नवचां जे होईल त े

होईल, त्यवसवठी घवबरण्यवची गरज नव्हती.कवळजी तेर्ढी घेण्यवची 

गरज होती. 

 यव कवळवत आपि यव िहविवरीपवसूं ून कवहीतरी 

शिकण्यवची गरज होती. ती गोष्ट म्हिजे सांयि. सांयि पवळत घरवतच 

रवहिे. दसुरी गोष्ट ही की लोभ न करिे. 

 आज आपि लोभ करीत असतो. लोभवच्यव आहवरी जवर्नू 

आपि आपल्यव जीर्नवचव सत्यवनवि करीत असतो.एक एक 

फुटवसवठी भवांडत असतो. ही िहविवरी अिवांनव सवांगत होती की 

लोभ करु नकव. आज कोिवलव केव्हव कोरोनव होईल ते सवांगतव यते 

नव्हते. 

 सवशहत्यीक िांडळी ह ेसवांगत. खरांच यव कवळवत आपि घरी 

रवहून रे्ळ कसव जवईल यवच बचुकळ्यवत पडून न रवहतव 

शिळवलेल्यव रे्ळवत एक दनैांं ांशदनी शलहवर्ी. इशतपवसनू इतांपयांंांत. 

त्यव दनैांशदनीत आपि लहवनवचे िोठे कसे झवलो? कवय कवय 

अनभुर् आले आशि आपि आजपयांत कसे जगलो? कोिविी 

भवांडलो? कोिविी कसे र्वगलो ह े शलहून कवढव आशि यवपढेु 

आपि कसां र्वगवयलव हर्ां तेही शलहून ठेर्व. तसांच रवग, द्वेष, लोभ, 

िद, ित्सर यवर्र शर्जय शिळर्वयचव नव्ह ेतर त्यव गोष्टी िनवतनू 



हद्दपवर करण्यवच्यव गोष्टी िनवत तयवर करव. रवगवच्यव जवगयवर्र 

दयेलव ्थवन द्यव.सत्य,अशहांसव,अ्तेय यव गोष्टींनव जीर्नवत ्थवन 

द्यव. शहांित िनविध्ये तयवर करव. जी शहांितच तमु्हवलव कोरोनवपवसनू 

र्वचर् ूिकेल. घरीच रवहव पि आनांदी रवहव. परीर्वरवसोबत रे्ळ 

घवलर्व. सरकवरनां रविवयि,िहवभवरत लवर्नू तिुच्यव रे्ळ 

घवलशर्ण्यवचव िवगा िोधनू शदलवय. त्यव िवशलकव पवहव. पि शनव्र्ळ 

टवईिपवस म्हिनू पवहू नकव तर त्यवपवसनू बोध घ्यव. घरवजर्ळचीच 

िांथरवसवरखी िविसां कसां घर तोडतवत. ते शिकण्यवची गरज 

आह.ेतसेच सर्ा असनूही शर्द्यवथी रुपवतील रविवने भेदभवर् केलव 

नवही ह े शिकव. शभिव िवशगतली. तसेच आई, िग ती सवर्त् कव 

असेनव, शतचव आदिे पवळून रवि र्नर्वसवत कसव जवतो, अथवात 

लोभ करु नये असां रविवयि शिकर्तां. तसांच आई र्डीलवांची आज्ञव 

पवळव असां रविवयि सवांगतां. तेच तमु्ही करव. िहत्र्वचां सवांगवयचां 

झवल्यवस कोरोनवलव जवगेर्र ठेर्नू आम्ही आिची जीर्निैली 

कोरोनवच्यव रुपवनां कव असेनव बदलर्वयलव हर्ी.जिेेकरून आम्ही 

पढुील कवळवत चवांगली िविसां बन ूर् र्वटचवल करु िकू. 

 सवशहत्यीक िांडळींचांही बरोबर होतां. ती सवशहत्यीक िांडळी ही 

लोकवांनव रे्ळेच्यव सदपुयोगवबवबत िवगादिान करीत होते. लोकवांनी 

आपलव र्ेळ कसव घवलर्वर्व यवर्र यव कोरोनवच्यव कवळवत 

सवशहत्यीक िांडळींनी खवस उपवय सवांगीतलव होतव. 



 कोरोनव.......कोरोनव म्हिजे कोिी रोडर्र नवही, कोिवलव 

रोजगवर नवही. कोिवलव रोिनी नवही अथवात सर्वांच्यव घरी अांधवर. 

आजवरी पडलेच आशि िरि पवर्लेच तर कोिवलव रोिनी नवही 

असवच अथा सर्ासवधवरिपि ेअशभप्रेत. 

 बवर्ीस तवरखेपवसनू लॉकडवऊन झवलां होतां. त्यवनसुवर 

लोकवांनी र्त्यवर्र शनघ ूनये असव शनिाय होतव. कोिी पवळत होते, 

तर कोिी पवळत नव्हते. पि जे पवळत होते, त्यवांच्यविळेुच 

कोरोनवची गती बससवरखी होती. पि गेल्यव पवच शदर्सवत रुगि 

सांख्यव र्वढली. हजवर र्रुन तीन हजवरवर्र गेली. यवचां कवरि 

िरकजचां प्रकरि. कोरोनव िज्जीदिध्ये कवहीच करत नवही असां 

लोकवांचां बेजबवबदवरपिवचां र्वगिां. तसेच सेशलब्रेटीही र्वढशदर्स 

सवजरव करत होत्यव. कोरोनवचे भय असतवांनव जविनूबजूनू 

जबरद्तीनां........खरांच कोरोनव पसरिवर नवही तर कवय? यवसवठी 

सरकवरलव पोशलस लवर्वर् े लवगले होते. शिशलटरी बोलर्वर्ी 

लवगली होती. तरीही लोकां  लॉकडवऊन पवळवयलव तयवर नव्हते. 

त्यविळुां कोि िरेल र् कोि जगेल हहेी सवांगतव यते नव्हतां. जर असव 

लॉकडवऊन लोकां  पवळत नसतील तर लॉकडवऊन करण्यवचव कवय 

उपयोग? असां र्वटत होतां. खरांच आजपयांतच्यव कवळवत कोरोनव 

र्र शर्जय शिळर्तव आलव असतव.पि आपलेच लोकां  ऐकवयलव 

तयवर नव्हते. ते आजही घरवत रवहवयलव तयवर नव्हते. 



पोशलसवांच्यवही लवठ्यव शहसकवर्त होते. कोिी त्यवांनव िवरतही होते. 

कोिी कवहीबवहीही बोलत होते. कोरोनवलव भीषि सांकट िवनत 

नव्हते. त्यविळेु कोरोनव जवयलवच तयवर नव्हतव. िवत् त्यवरे्ळी असां 

र्वटत होतां की अिवांनव गोळ्यवच िवरुन टवकवव्यव. अिी भवषवही 

कवही रवजकवरिी बोलत होत.े तेही बरोबरच होतां. 

 कोरोनव सांकटच होतां. शबकट सांकट. लॉकडवऊन केलां 

सरकवरनां. कोिी त्यव शनिायवलव चकुलां म्हित तर कोिी त्यव 

शनिायवचां सिथान करत. कवरि त्यविळुां सर्वांची हवलत ख्तव झवली 

आशि होिवर कव नवही. कवरि रोजगवर बडुवले. कोिवलव र्त्यवर्र 

यव कोरोनवन शनघचू शदलां नवही. शनघ ूदतेही नव्हतां. 

 यव कोरोनवच्यव कवळवत कवही लोकवांनी दवनधिा केलव. कोिी 

घरोघरी गेले. त्यवांनी गरीब कुटूांबवनव अन्सनधवन्सय परुर्लां. कोिी 

जेर्नखवर्ि परुर्लां. सर्वांनी त्यवर्र शर्र्श्वस केलव. पि जेव्हव िी 

्र्तः यवचव प्रसांग पवशहलव, तेव्हव िवत् दांग रवशहलो. लोकां  कसे कसे 

रवहतवत यवचव प्रत्यय आलव. 

 प्रसांग असव होतव. एकव शठकविी यवही कोरोनवच्यव सवथीत 

िहवप्रसवद र्वटिां सरुु होतां. दोन तीन फुटवच्यव अांतरवर्र लोकां  उभी 

होती. सगळी गरीब िांडळी रवांगेत होती. प्रत्यकेवलव अपेिव होती की 

िलवही यव अन्सनवचां पवकीट शिळेल. 



 त्यवांच्यव एकां दर पेहरवर्वर्रुन र्वटत होतां की ते अांत्यांत गरीब 

असवरे्त. केसां शर््कुटलेले, सवड्यव फवटलेल्यव, लहवन लहवन पोरां, 

त्यवांच्यव नवकवतलां िेंबडू र्वहवत होतां. सर्ा लवचवर आतव शिळेल 

आपल्यवलव पवकीट यवची र्वट पवहवत उभे होते. 

 आतिध्ये अन्सन पँकींग करिां सरुु होतां. अिवतच त्यव 

रवांगेजर्ळ एकजि आलव. म्हिवलव, 

 "ह ेजेर्न तिुच्यवसवठी नवही आह.े हे चवलांलय एि आय डी 

सी तील गरीब लोकवांनव. जव तमु्ही आतव. कोिवलवच पवशकट 

शिळिवर नवही. इथां गदी करु नकव. कोरोनव आह.े" 

 त्यव िविसवचां बोलिां.लोकवांनी रवांग िोडली. तसव एकजि 

म्हिवलव, 

 "ह ेकव सेर्व करतीन. ह्यवईलेच तां किी हवये. म्हितेत एि 

आय डी सीतल्यव गरीब लोकवांयसवठी जेर्न हवये. एि आय डी सीत 

कव गरीब लोकां  रवयतेत कव? ते तोंड पवर्नू दते असतीन पवकीट." 

 खरांच त्यव िविसवचां बोलिां रव्त होतां. कवरि शतथां रवांगते 

गरीब िांडळी. सेर्व करवयचीच असेल तर गरीबवची करवयलव हर्ी 

होती. जे त्यव रवांगेत होते. एि आय डी सी सवरख्यव कवलनीत कवय 

गरीब लोकां  रवहवत होते कवय? यवचां उत्तर नक्कीच नवही असां होतां. 

पि त्यव िविसवचे िब्द. इथां गदी करु नकव. ह ेजेर्न तिुच्यवसवठी 



नवही. खरांच यवलव सेर्व म्हिवर्ी कवय? ती सेर्व नवही तर तो त्यवांचव 

एक ्र्वथा होतव. दवन शकां र्व िदतीच्यव नवर्वर्र त्यवांनी िवांडलेलव 

बवजवर होतव. 

 शकरविव दकुवनवतही हीच हवलत शदसनू येत होती. र््तूांचे दर 

र्वढलेले होते. जी र््त ूकवल नव्र्द रुपये शकलो होती, ती आज 

एकिे तीस रुपये शकलो झवलेली होती. निेच्यव र््तूांची तर गोष्टच 

सोडव, त्यवांचव दर डबल आह.े तांबवख ू तर शिळेनव झवलव होतव. 

सवखर तर सवठच्यवही र्र तर तेल एकिे तीसच्यवही र्र शर्किे सरुु 

होते. पेरोल र् शडझेलही िहवग होर्नू िांभरच्यव घरवत गेलां होतां. 

एकां दरीत सवांगवयचां झवल्यवस यव र््तूांची झळ गरीबवांनव पोहोचलेली 

असनू श्रीिांतवांनव तेर्ढी पोहोचलेली नसवर्ी असां र्वटत होतां. कवरि 

त्यवांनव फवरसव फरक पडलव नव्हतव. र्ीजेचां शबल दपु्पट शतप्पट दरवनां 

र्वढून आलां होतां. रवजकवरिी ते शबल किी करण्यवसवठी आांदोलन 

करीत होते. पि र्ीज शबल कवही केल्यव किी झवलां नव्हतां.  

 गरीबवांनी जर एक शदर्स घरी रवहतो म्हटलां तर त्यवांच्यव घरी 

चलू पेटत नसतवांनव आज त्यवांनव बवर्ीस तवरखेपवसनू घरी रवहवरे् 

लवगले होते. कवरखवने बांद असल्यवनां र््तूांचां उत्पवदन बांद होतां. 

त्यविळेु कवही कवही र््त ूशिळिांही बांद झवलेलां हो तां. ज्यव र््त ू

जीर्नवर्श्यक होत्यव. 



 कोरोनव ह े सांकटच होते. एकतर उपवसवनां िरव नवहीतर 

रोगवच्यव प्रवदभुवार्वनां िरव असां कोरोनवनां करुन टवकलां होतां. पि 

यवर्र उपवय नव्हतव. सांिोधक औषधी िोधण्यवर्र सांिोधन करीत 

होते. ते शदर्सरवत् त्यवर्र िेहनत करीत होते. पि त्यवांनव यि येत 

नव्हतां. आज उपवय नव्हतव. 

 दिेवत एकत्ीकरिवचां र्वरां सरुु होतां. दिे कसव चवलर्वयचव 

हव प्रश्न सरकवरलव पडलेलव होतव. पि तेही हतबल झवलेलां होतां. 

परांत ूचपू बसलां नव्हतां. सरकवर कवही नव कवही उपवययोजनव कवढत 

होतां. ज्यव दिरथवचे दोन र्र कैकेयीनां िवगनू घेतवच जी श्थती 

दिरथवची झवली, तीच श्थती आज सरकवरची झवलेली होती. 

त्यवांनव तळ्यवत की िळ्यवत उभां रवहवर्ां ते सरकवरलव कळेनवसां झवलां 

होतां. तरीपि ते िेिबत्तीच्यव रुपवनां उजवा नवही पि एक 

एकत्ीकरिवची भशुिकव पवर पवडत होते. कोिी यवलव रवजकवरि 

म्हित. पि ह ेरवजकवरि नसनू कोरोनविी लढण्यवसवठी उचललेलां 

एक िस्रच होतां. त्यविळुां त्यवांच्यव िेिबत्ती शकां र्व शदर्व लवर्ण्यवर्र 

िांकव घ्यवयची गरज नव्हती तर सहकवया करण्यवची गरज होती.  

 सरकवरनां लोकवांिध्ये एकजटू शनिवाि व्हवर्ी म्हिनू टवळ्यव 

र्वजर्िे, घांटवनवद करिे, िेिबत्ती जवळिे इत्यवदी उपक्रि केले. 

पि कवही िांडळी त्यवलवही हसत होते. जि ूशखल्लीच उडर्ीत होते. 



िेिबत्ती लवर्िे हव कोरोनवर्रील उपवय नव्हतव. पि लोकवांनव 

आत्िीक सिवधवन दिेवरी ती एक र््त ू होती. सरकवर सर्वांनी 

िेिबत्ती लवर्व.कोिी शदर्े लवर्व तर कोिी िोबवईलचव 

टवचा.......ज्यवलव जे जिेल त्यवनां ते लवर्व. ज्यवलव लवर्वयच े

नसतील, त्यवनां लवर् ूनकव. पि उगवच कोिवलव नवर् बोटे ठेर् ूनकव 

आशि कोरोनवलव र्रचढ करु नकव. ही लढवई आहे, कोरोनविी 

लढतो आहो आपि. असां सवांगत होतां. तसेच सरकवरच्यव पवठीिी 

रवहून आपि लढूयव. िवांत सांयिी आशि शितल रवहून. कोरोनव 

शबकट सांकट आह.े म्हिनू िेिबत्तीने फरक पडिवर आह ेकव? असां 

कोिीही म्हि ू नये.कवरि एक िेिबत्ती लोकवांनव एकत् आिनू 

लोकवांच्यव शर्चवरवर्र सांयि आि ू िकते नव्ह े तर लॉकडवऊन 

पवळण्यवशर्षयी बवध्य करु िकते. म्हिनू एक िेिबत्ती खरांच 

पररर्तान घडर्नू आि ूिकेल कवय? असां म्हि ूनये.पवर्सवळ्यवत 

सयुा जरी शदसलव नवही पवच शदर्स म्हिनू कोिी िरत नवही.तीच 

कवया आज िेिबत्ती करिवर आह.े एकत्ीकरिवसवठी िवध्यि बननू. 

यवचव तमु्ही सकवरवत्िक शर्चवर करण्यवची गरज आह.े अिीही 

भशुिकव घेत सरकवर लोकवांनव तयवर करीत होतां.  

 आकवि आपल्यव भवर्वसोबत गवर्वलव शनघनू गेलव नवही. 

त्यवचां घर त्यव रवज्यवत नव्हतां. तो आपल्यव रवज्यवतनू रोजगवरवसवठी 

दसु-यव रवज्यवत आलव होतव. इथल्यव िवतीिी त्यवची नवळ जळुली 



होती. त्यवलव असां र्वटत होतां की ज्यव िवतीनां आपल्यवर्र पे्रि 

करुन आपल्यव पोटवपवण्यवचव प्रश्न सोडर्लव. आपल्यवलव रोजगवर 

शदलव. त्यव िवतीिी आपि बेईिवन होर् ू नये. आपली ही िवती 

आज सांकटवत असतवांनव आपि शहलव सोडून जविे ही बवब त्यवलव 

खटकत होती. म्हिनू की कवय, तो इथांच थवांबलव होतव, लोकवांची 

सेर्व करण्यवसवठी. त्यवलव लोकवांची सेर्व करतवांनव आत्िीक 

सिवधवन र्वटत होतां. 

 कोरोनव व्हवयरस, भल्यवभल्यवांचे िनवलव थरकवप सोडिवरव 

व्हवयरस, शनव्र्ळ यव व्हवयरसच्यव भीतीनां जीर् जवईल अिी 

अर््थव. यव व्हवयरसने नवत्यवांर्रही परीिवि केलेलव असनू कोिी 

पवहूिव घरी बोलवर्ण्यवच्यव लवयकीचव उरलेलव नव्हतव. 

 उन्सहवळी हांगवि, यव कवळवत पवहूण्यवांची सवरखी र्दाळ 

रवहवयची. कोिी शर्र्वहवशनशित्यवनां एकत् यवयचे तर कोिी उन्सहवळी 

सट्ु्टयव सवज-यव करण्यवसवठी बवहेरगवर्ी जवयचे तर कोिी 

दरे्दिानवसवठी शनघवयचे. पि कोरोनवने ह्यव सर्ा पवहुण्यवांच्यव 

येण्यवजवण्यवर्र ब्रेक लवर्लव. 

 अिीच एक घटनव.नवगपरूवतील असवच प्रशसद्ध एक भवग. 

शतथां सांियीत कोरोनवग्र्त सवपडल्यवने र् त्यव घरची िांडळी ही 

कोरोनव पवशजशटव्ह शनघवल्यवने त्यव भवगवलव सांपिुा लवकडवउन केलां 



गेलां होतां. िग त्यव घरवपवसनू कवही अांतरवचव पट्टव तपवसलव गेलव 

तर असां आढळलां की एकव घरची िलुगी धवकवनां आपल्यव 

आईच्यव घरी गेलेली होती. त्यविळेु पोशलसवांनी िोध लवर्त त्यव 

िलुीसह शतच्यव िवयबवपवांनवही उचलनू दितव शर्भवगवत ठेर्लां. 

 दसुरी अिीच एक घटनव होती. यवही शठकविी असांच घडलां. 

िलुवांनव जन्सि दिेवरव बवप. पि अशलकडे िी, िवझी पत्नी र् िवझी 

िलेु एर्ढीच सां्कृती उरली. अिव सां्कृतीत बवप िवय चवलत 

नवही.त्यवतच कवही िहवभवग आपल्यव िवयबवपवलव र्दृ्धवश्रिवचव 

र्तव दवखर्तवत तर कवही िहवभवग परीश्थतीिी जळुर्वजळुर् 

करतवत.अिवच एकव घरची गोष्ट. त्यव घरी एकव दवांम्पत्यवलव तीन 

िलुां. पि तीन िलुवांपैकी एकव एकव िलुवनां एक एक िशहनव 

िवयबवपवची सेर्व करवयची असां ठरलां. त्यवतच त्यव दवांम्पत्यवतनू 

एक सद्य िरि पवर्लव. बवप उरलव. आतव हव उरलेलव एकिेर् 

बवप, तोही एकवच िलुवने पोसवर्व ह ेतत्र्. एकव पोटलव शकती अन्सन 

लवगिवर होतां. पि िीच पोसवर्ां कव? यवतनू त्यव बवपवचीही तिवच 

तीन भवगवत शर्भवगिी. एक एक िशहनव. 

 अिवतच कोरोनव आलव. यवच कोरोनवच्यव कवळवत 

पवहूण्यवांची रेलचेल बांद झवली. कवही िहरवत लवकडवऊन अचवनक 

झवल. त्यविळेु पवहुिे आपल्यव गवर्वलव जवयचे थवांबले. कवही 



नर्रदरे् नर्-यवही अडकल्यव. कवही बशहि भवऊही. पि 

िहरवतल्यव िहरवत असल्यवनां हव बवप अडकू िकलव नवही.  

 ज्यव िलुवकडे बवप होतव, त्यव िलुवच्यव घरी त्यव बवपवचव 

िशहनव पिुा होतवच त्यवनां यवच कोरोनव कवळवत आपल्यव बवपवलव 

जबरद्तीनां हवकललां तर ज्यव िलुवचव पोसवयचव नांबर होतव. त्यवनां 

तो कोरोनव पवशजशटव्ह आह े की शनगेशटव्ह र्व त्यवच्यव बवपवलव 

कोरोनव आह ेकी नवही यवची िहवशनिव न करतव त्यवलव कोरोनव 

कोिवलवही रवहू िकते यव भीतीनां घरवच्यव बवहरेुनच हवकललां. 

आतव त्यव बवपवनां जवर्ां कुठां? तो बवप यव कोरोनवच्यव कवळवत 

र्त्यवर्र भीक िवगतोय. तो ्र्तःलव कोरोनव व्हवयलव हर्व असां 

म्हित होतव. जगनू कवही अथा नवही असां िवनत होतव. पि त्यवलव 

कोरोनव होत नव्हतव. र्य र्षा पांच्यवहत्तरच्यवही पशलकडां असनू तो 

शर्चवर करतोय की यवपेिव िी पतु्च होर् ूनसते शदले तर बरां झवलां 

असतां. 

 कोरोनव व्हवयरसने अिवप्रकवरच्यव नवत्यवांर्रही परीिवि 

केलेलव होतव. ज्यव िवयबवपवची सेर्व करवयलव िलुां कचरत होती. 

किीबिी परीश्थती जळुर्नू घेर्नू ज्यव िलुवांनी एक एक िशहनव 

पोसवयचां ठरर्लां. त्यवतच हव कोरोनव व्हवयरस म्हिजे त्यव 

बवपवसिोर शर्घ्नच नवही कव? जेव्हव कोरोनव नव्हतव तरी 



िवयबवपवलव सन्सिवनवनां न जगर्िवरी िविसां............त्यव िविसवांनव 

कोरोनव आजवर म्हिजे टवळूर्रचां लोिीच र्वटलां. पि जी त्यव 

म्हवतव-यव बवपवसवरखी शकत्येक िविसां दररोज िरि िवगत होती. 

त्यवांनव कोरोनवच कवय कोितवही आजवर शिर्त नवही असांच र्वटत 

होतां. 

 भवगय यवलवच म्हितव येईल. अिी भरपरू िविसे आहते की 

जी िांदीरवच्यव बवहरे भीिव िवगत होती, नव्ह ेतर त्यवर्र जगत होती. 

पि आतव कोरोनवत तसां अन्सन शिळिां बांद झवलां असनू आज िांदीर 

बांद होती. खवनवर्ळीत अिव िविसवांनव भीिव म्हिनू चवर दोन रुपय े

शिळवयचे, कधी नवश्तवही.......त्यव खवनवर्ळी आज बांद होत्यव. 

अिव िविसवांची कोिीच पोटवपवण्यवची सोय करीत नवही. किीतरी 

ती िांडळी जगत होती. अन्सन त्यवलवच शिळतवनव शदसत होतां. रविन 

शिळत नव्हतां. कवरि त्यवांच्यवजर्ळ कोित्यवच ्र्रुपवचां रविन 

कवडा नव्हतां. एपीएल, बीपीएल इत्यवदी. ते कवडा त्यवांनव कवढतवच 

येत नव्हतां र्व कवढलां नव्हतां. अन्सन र्व रविन त्यवलवच शिळत होतां 

की ज्यवांच्यव िोठिोठ्यव इिवरती होत्यव. एपीएल बीपीएलची कवडा 

होती.भरपरू सांपत्ती होती. जी िांडळी ते रविन खवत नव्हते. उचलत 

होते आशि गरीबवांनव चक्क शर्कत होते. त्यवांचां शपतळांही उघडां 

कोिी करु िकत नव्हतां. कवरि त्यव त्यव भवगवत त्यवांची दहित 

होती. 



 सविवन्सय लोकवांनव र्वटत होतां की खरां तर रविन र्वटतवांनव 

सरकवरनां उतवर्ीळपिव न करतव सरे् करुन िगच धवन्सय 

र्वटवर्ां.आधवरकवडा तर बँकेिी जळुलेलां आहचे. खरां तर आशथाक 

शनकष त्यवर्रुन लवर्नू ती शल्ट सरकवरनेच पवठर्वर्ी. तसेच त्यवही 

शल्टची अांिलबजवर्िी करतवांनव र््ती र््तीत जवर्नू जर त्यव 

शल्टिधील िविसवांची टोलेजांग इिवरत असेल त्यवलव रविन दरे्चू 

नये आशि शदलेही असेल तर कोरोनव सांपल्यवर्र अिव ्र्रुपवच्यव 

िविसवांर्र कवयार्वही करवर्ी. ज्यवांनी गरजूांचे धवन्सय पळर्ले आशि 

िवसनवलव भदुांड पवडलव. 

 असां र्वटत होतां की गरजूांनव धवन्सय शिळवयलव हरे्. सरकवरने 

उचललेले पवऊल रव्त आह.े कोरोनवत सरकवरनां लवकडवऊन 

केलां, त्यविळुां आिच्यव दिेवतील जनतव खविवर कवय? असव 

शर्चवर करुन एर्ढ्यव जनतेलव जगर्ण्यवसवठी सरकवरनां रविन 

र्वटपवचां पवऊल उचललां. त्यवसवठी सरकवर कजा कवढत आह.ेपि 

यवत ज्यवांनव खरांच गरज आह.े त्यवांनव रविन शिळत नसनू भलतीच 

िांडळी यवचव फवयदव घते आहते. यवचव शर्चवर करण्यवची गरज 

शनिवाि झवली आह.े त्यवचव सरकवरने शर्चवर करण्यवची गरज आह.े 

 कोरोनव व्हवयरसच्यव सवर्टवखवली अख्खव दिे र्वर्रत 

असतवांनव बहुतेक जि दहितीत होते. कवय करवरे्? कस ेजगवर्?े 



कवय खवर्े? असे प्रश्न प्रत्येक जनिविसवांच्यव िनवत होते. लोकवर्र 

उपवसिवरीची रे्ळ आली होती. आतव असां र्वटवयलव लवगलां होतां 

की उपवसिवरीनां िरण्यवपेिव लॉकडवऊनच िरवरे्. कवरि उपवय 

सचुत नवही. कोरोनवचां किी व्हवयचां लििच शदसत नव्हतां. 

 कोरोनव किी करण्यवसवठी िव.पांतप्रधवनवसह सर्ा यांत्िव कविी 

लवगली.सरुुर्वतीलव शद.३१/०३/२०२० र् नांतर १४/०४/२०२० 

पयांत लॉकडवऊन जे झवलां. तरीही कोरोनव आटोक्यवत आलव 

नव्हतव. दरम्यवन घांटवनवद केलव गेलव.त्यवनांतर िेिबत्ती उपक्रि.पि 

कोरोनवलव फरक पडलवच नव्हतव. उलट तो र्वढलव आशि 

नवईलवजवने ०३/०५/२०२० पयांत लॉकडवउन र्वढर्वर्ां लवगलां. 

तरीही कोरोनव आटोक्यवत येत नव्हतव. यवलव जबवबदवर लोकां  

्र्तःहवच होते. लोकां  जविनूबजुनू कोरोनव र्वढर्त चवलले होते. 

 घरीच बसव. घरवतनू बवहरे पडू नकव. असे सांदिे र्तृ्तपत्, 

दरुदिान आशि इतर जवशहरवत िवध्यिवतनू प्रसवरीत होत होतां. पि 

लोकां  ते ऐकत नव्हते. लोकां  घरवतनू िलु्लक िलु्लक गोष्टीसवठी 

बवहरे पडले. त्यवतच ते िरकजचां प्रकरि. ज्यव कोिवलव त्यव िरकज 

प्रकरिवतनू कोरोनव झवलव. ती िविसां अद्यवपही क्लोरोंटवईनिध्ये 

आली नव्हती. त्यवतील एकव एकव िविसवनां अख्ख्यव र््तीर््तीत 

कोरोनवचव प्रसवर केलव. लोकां  र्त्यवर्रुन शफरत असतवांनव घरवत न 



बसल्यवने पोशलसवांनव बळवचव र्वपर करवर्व लवगलव. तरीही 

लोकवांनी न ऐकल्यवनां पोशलसदलही थकलां आशि सरकवरही थकलां 

होतां. सरकवरनां आशि ्र्यांसेर्ी सां्थवांनी आपली कवळजी म्हिनू 

आपल्यवलव धवन्सय र् जीर्नवर्श्यक र््त ूपरुर्ल्यव. जेर्नांही परुर्लां. 

पि लोकां  तरीही घरी बसवयलव तयवर नव्हते. िग सरकवर तरी 

जीर्नवर्श्यक र््त ू केव्हवपयांत परुर्िवर आशि लोकवांचे लवड 

केव्हवपयांत करिवर! कवरि करोडो रुपयवचां नकुसवन होत होतां, झवलां 

होतां. त्यवतच लोकवांनव टोिण्यवची भवषव येत असल्यवने लोकां  

सरकवरलवच टोििे िवरुन धवरेर्र धरत होते. आतव सरकवरलवही 

र्वटत होतां की आपलांच चकुलां. जनतव ऐकवयलवच तयवर नवही. 

तेव्हव सरकवर हळूहळू लॉकडवऊन उघडत होतां. त्यविळुां आतव िवत् 

आपि सवर्ध व्हवयलव पवशहजे आशि लिवत ठेर्वयलव पवशहजे की 

आतव कोरोनवलव आपल्यव व्हवयरसचव प्रसवर करण्यवसवठी िवगा 

िोकळव झवलवय. आतव तो शदर्स दरू नवही की घरवघरवत कोरोनव 

असेल नव्ह ेतर आज कोरोनव ज्यव दोन नांबरच्यव ्टेजलव आह.े ती 

्टेज चवर नांबरलव जवयलव रे्ळ लवगिवर नवही. तेव्हव आतवतरी 

आपि बोध घेर्नू आपली सरुिव आपिच करवर्ी. असां लोकवांनव 

र्वटत होतां. सरकवरनां लॉकडवऊन उघडलां असलां तरी गरज असेल 

तरच घरवच्यव बवहरे पडव. रे्ळोरे्ळी हवतपवय धरु्नू घ्यव. तोंडवलव 

िव्क लवर्व. सॉशनटवयझरचव र्वपर करव. कवरि तिुच्यव एकव 



जिवांच्यव बवहरे पडण्यवच्यव चकुीनां कोरोनव तिुच्यव परीर्वरवसह 

तिुची अख्खी र््ती गवरद करु िकते. ठीक आह ेतमु्हवलव र््ती 

आर्डत नसेल. कवरि र््तीचव कवही जिवांनव रवग असतोच. पि 

परीर्वर तर आर्डतो नव. िग सरुिव आपल्यव परीर्वरवचीच करव. 

आपली पत्नी िलुबवळ त्यवांच्यवसवठी तरी ्र्तःलव लॉकडवऊन 

करव. जेिेकरुन कोरोनवर्र तमु्हवलव िवत करतव येईल र् कोरोनव 

दिेवतनू हद्दपवर करतव येईल. अिव प्रकवरच्यव सचुनव सर्ा यांत्िव 

लोकवांनव दते होत्यव. 

 आकविचां कवि बांद होतां. पि तो तरुि असल्यवनां सेर्वकवया 

करण्यवसवठी ज्यव शठकविी अन्सनर्वटपवचे ्टवल लवगले होते. 

त्यवशठकविी अन्सन र्वटप करवयलव जवत असे. तो अन्सन र्वटप 

करवयलव सहकवया करीत असे. त्यवचां ह ेकवया बरांच शदर्स चवललां. 

पि ज्यवर्ेळी यव अन्सनर्वटप करिव-यव लोकवांचां कोरोनव टे्टींग 

झवलां. त्यवरे्ळी त्यवच गटवचव एक हट्टवकट्टव िलुगव कोरोनवबवधीत 

ठरलव होतव. म्हिनू की कवय, त्यव शठकविची अन्सनर्वटप योजनव 

बांद झवली. ज्यव शठकविी आकविलव अन्सन शिळत होतां. आतव िवत् 

अन्सनर्वटप योजनव बांद झवल्यवनां आकविलव जेर्न शिळेनवसां झवलां 

होतां. जर्ळचव सर्ा पैसव खचा होत होतव. त्यविळुां की कवय, 

त्यवच्यवसिोर प्रश्न उभव रवशहलव होतव. तो म्हिजे आतव आपलां पोट 



कसां भवगर्वयचां. त्यवच एकिेर् शर्चवरवत र् शचांतेत तो गढलव जवत 

होतव नव्ह ेतर त्यवलव आतव ती शचांतव सतवर्त चवलली होती. 

 लवलच बरुी बलव सगळेच म्हितवत. िवनतवतही. पि 

कोिीही लोभ सोडलेलव नवही. सगळीच िविसां लोभ करीत 

असतवत. त्यवतच गडगांज सांपत्ती गोळव करीत असतवत. प्रसांगी यव 

लोभवपवयी एकिेकवांचे िदुडेही पवडत असतवत. 

 सर्वांनव िवशहत अंवह े की लवलच बरुी बलव आह.ेतरीही 

आम्ही लोभ कव करतो? त े आम्हवलव कळत नवही. कळिवरही 

नवही. ते कव बरे कळत नवही ह ेसिजवयलव कवरि नवही. 

 सांत सवांगनू गेले की लवलच बरुी बलव आह.ेतरीही आम्ही 

लवलच करतो आशि आपलव शर्नवि करुन घेतो. एर्ढांच नवही तर 

िहवभवरतवतही लोभवचव परीिवि दवखर्लेलवच आह.े 

 पवांडर्वांनी फक्त पवच गवर्ां िवशगतली होती.पि सईुच्यव 

टोकवर्रही िवरे्ल एर्ढीही जवगव िी पवांडर्वांनव दिेवर नवही. असां 

म्हििव-यव नव्ह ेतर लोभ करिव-यव दयुोधनवलव धडव शिकर्नू त्यव 

दयुोधनवलवच परवभूत् केलां नवही तर सांपिूा रवज्यवचां नकुसवन झवलां. 

दयुोधन िरि पवर्लव नव्ह े तर अख्खी कौरर् सेनव. शकतीतरी 

प्रिविवत अतोनवत नकुसवन झवलां. ते नकुसवन कधीच भरुन शनघिवरां 

नव्हतां. म्हिनू अशत लोभ बरव नवही. 



 आजही किा िरि पवर्लव जरी असलव तरी किा अजरविर 

आह.े कवरि त्यव किवानां आपलां कर्चकुां डल दवन केलां. हव इशतहवस 

आह.े तसेच यवलव दवनवचव परीिविही म्हिवर्े लवगेल. पि आज 

आपि दवन करीत नवही. गडगांज सांपत्ती गोळव करतो. कोिवसवठी 

तर आपल्यव िलुवांसवठी. जी िलुां त्यवांची पत्नी आल्यवर्र 

आपल्यवलव र्दृ्धवश्रिवची र्वट दवखर्त असतवत. िग तो एखवदव 

न्सयवयवधीि कव असेनव. 

 आज आपि पवहतो की शनव्र्ळ सगळी िविसां लोभ करीत 

असतवत. लोभवनां हवनीही होते तरी लोभ. त्यवतच िरि सत्य आशि 

अटळ आह ेहे आपल्यवलव िवशहत आह.े तरीही आपि लोभ करीत 

असतो. िविसां िरिवच्यव दवरवत असतवत, तरीही लोभ सटुत नवही. 

त्यवतच इांच इांच जवगेसवठी भवांडि करतवत. िेल्यवर्र कधीच 

िवलित्तव शिळिवर नवही ह ेिवशहत असनूही भवांडि. िहवभवरतवत 

प्रसांगी यदु्ध झवलां. पि पवच गवर्ां पवांडर्वांनव शदली नवही. हवच लोभ. 

िेल्यवर्र एक अांगवर्रचव पोिवख र् िवली शिर्वय कवहीच शिळत 

नवही. सोनां टवकतवत तोंडवत पि शकती.......तकुडव. तो तकुडवही 

रवखेिधनू िोधनू परत घतेवत. जी िवलित्तव आम्ही गोळव करतो. 

ज्यव िवलित्तेसवठी आम्ही एर्ढव लोभ करतो. तो लोभ असव म्हित 

नवही की बवप ूतलुव जगवयलव िी दोन र्षा जव्त दतेो. कवरि त ूजी 



िवलित्तव गोळव केली. ती िवलित्तव त ूउपभोगलेली नवही शकां र्व 

त्यव िवलिते्तचव त ूउपभोग घतेलेलव नवही. 

 अशलकडे िविसवत एर्ढव ्र्वथा र्वढलव आह ेकी िविसू यव 

नव त्यव कवरिवने िवलित्तव गोळव करीत आह.े त्यवसवठी भ्रष्टवचवर 

करीत आह.े त्यवसवठी भवांडि कवंेटा कच-ेयव. त्यवलव िवशहत 

असते की िी ज्यवच्यवसवठी एर्ढां करतो. तो िलुगव उद्यव यव 

िवलिते्तचव र्वपर कसव करेल. 

 आम्ही िोठ्यव िेहनतीनां यव नव त्यव कवरिवनां पैसव गोळव 

करतो. पि ती िवलित्तव उपभोगिवरी आिची िलुां तर चवांगली 

शनघवयलव हर्ी नव. जर ती िुलां आम्हवलव र्धृ्दवश्रिवत टवकत असेल 

तर त्यव िवलित्तव जिशर्ण्यवचव फवयदव कोितव? एकव िविसवची 

गोष्ट सवांगतो. 

 एक व्यक्ती असव होतव की ज्यवलव घर बवांधवयचे होते. 

त्यवसवठी त्यवलव पैसव हर्व होतव. पैसव शिळेल कोठून? तो शर्चवर 

करीत असतवांनव त्यवलव सहज आठर्लां की गवर्वकडां जिीन आह.े 

गवर्ची जिीन शर्कवर्ी र् पैसव आिनू घर बवांधवर्ां. तो गवर्वलव 

गेलव. 



 हव व्यक्ती िवयबवपवची सेर्व करीत नव्हतव. कवरि पत्नी 

बरोबर नव्हती. शतलव सवससूवस-यवबद्दल प्रेि नव्हते. पि घर तर 

बवांधवयचेच होते. कसे करवरे्? तो शर्चवर करु लवगलव. 

 असवच शर्चवर करीत असतवांनव तो गवर्वलव गेलव. पि तो 

गवर्वलव गेलव खरव, िवयबवपवनां सवांशगतलां. आिची सेर्व कर. 

आम्ही िरि पवर्ल्यवनांतरच तलुव िेती शर्कवयलव शिळेल. त्यव 

िलुवलव र्वईट र्वटलां. तो आल्यवपवर्ली परत गेलव. 

 तो परत येतवच त्यवच्यव पत्नीलव रवग आलव. पत्नीनां 

र्कीलवचव सल्लव घ्यवयलव लवर्ले. त्यवनां र्कीलवचव सल्लव 

घेतलव. र्कीलवनां खटलव टवकवयलव लवर्लव. 

 िलुगवच तो.......िखुा िुलगव. त्यवनां पत्नीचां ऐकून र् 

र्कीलवच्यव सल्ल्यवनां िवयबवपवर्र खटलव भरलव. कोटवाची केस 

सरुु झवली. त्यवतच तवरखवर्र तवरखव पडू लवगल्यव. 

न्सयवयवलयवलवही शनकवल कसव द्यवर्व यवचव शर्चवर येर् ूलवगलव. 

त्यवतच न्सयवयवलयवनां शनकवल शदलव. त्यव ितेीचे अधे अधे तकुडे 

करवर्ेत. अधवा िवयबवपवचव र् अधवा पोरवचव. 

 िेतीची र्वटिी केली गेली. जी िेती िवयबवपवनां कवबवडकष्ट 

करुन घेतली होती. आपल्यव म्हवतवरपिवची शिदोरी म्हिनू. ती 

शिदोरी आज शर्भवजीत झवली होती. 



 िवयबवपवचां थकतां र्य. म्हवतवरपिी सेर्व करवयलव िलुगव 

नवही. त्यवतच हवय खवर्नू िवयबवप िरि पवर्ले. आतव कवय 

पोरवसिोर रवन िोकळे झवले होते. िलुवनां लवगलीच सांपिुा िेती 

शर्कली आशि त्यवनां घर बवांधवयलव पैसे आिले. घर बवांधण्यवसवठी 

बवहरे झोपडां टवकण्यवत आलां. घर तयवर झवलां. आतव फक्त घरवत 

गहृप्ररे्िच बवकी होतव. 

 गहृप्ररे्ि बवकी होतव. अिवतच त्यव गहृ्थवचव अपघवत 

झवलव. उपचवर करतव येत होतव. पि पैसव खचा होईल म्हिून घरच्यव 

लोकवांनी त्यवचव उपचवर केलव नवही. त्यवतच तो गहृ्थ िरि 

पवर्लव. 

 प्रेत.......पे्रत रुगिवलयवतनू घरी आिले गेले. कोिी म्हित 

होते. ते पे्रत नर्ीन घरी ठेर्वयलव हर्ां. पि घरच्यवांनी म्हटलां की 

नको. कवरि गहृप्ररे्ि व्हवयचव आह.े होिहर्न, िवांती व्हवयची 

आह.े पे्रत त्यवच र्त्यवर्र बवांधलेल्यव तटुक्यव झोपड्यवत ठेर्ण्यवत 

आलां. शतथनूच त्यवची िैयत आटोपर्ण्यवत आली. ज्यव घर 

बवांधण्यवसवठी लोभ करुन ज्यव िविसवनां प्रसांगी िवयबवपवसोबत 

खटलव लढलव. कवय शिळवलां त्यवलव? तर िेल्यवनांतरही त्यवच्यव 

पे्रतवलव कवही िि शर्सवव्यवसवठी र्तव. र्त्यवर्रचव अपघवत अन ्



र्त्यवर्रुनच पलवयन. सवधां घर त्यव पे्रतवच्यवही निीबवत नव्हतां 

आशि ते गहृिवांतीत अडकलां होतां. 

 अशलकडे कोरोनव असवच होतव. शकतीही लोभ करुन पैसव 

शिळशर्लेलव असलव, तरी हव कोरोनव त्यवलव सोडत नव्हतव. तसेच 

ज्यवच्यवकडे कवही नव्हते. त्यवलवही कोरोनव सोडत नव्हतव. शिर्वय 

शकतीही पैसव असेल तरी त्यवची िैयत ही जव्त लोकवांच्यव सविीनां 

होत नव्हती. िैयतीलव केर्ळ पवचच लोकां  असत. िलुगव असेलच 

अिी िवर्श्ती नव्हती. शिर्वय ती िैयत घरच्यव लोकवांनव शिळेलच 

असां नव्हतां. कवरि जी िविसां आज कोरोनवनां िरत होती. त्यवांच्यव 

प्रेतवची शर्ल्हरे्वट रुगिवलयवतीलच किाचवरी करीत होत.े ते प्रेत 

घरच्यवांनव शिळत नव्हते. िग कवय फवयदव एर्ढ्यव िोठ्यव 

िवलिते्तचव की जी िवलित्तव िरतवांनवही आपल्यव कविवत येत 

नव्हती. 

 आम्ही प्रचांड प्रिविवत भ्रष्टवचवर करुन एर्ढी प्रचांड िवलित्तव 

गोळव करतो. ती िवलित्तव जर आिच्यव कविवत येत नसेल तर त्यव 

िवलिते्तचव आम्हवलव उपयोग कोितव? त्यवपेिव आिच्यवकडे 

िवलित्तव नसलेली बरी. कोरोनव आलव होतव. शर्दिेी प्रर्विवांकडून 

आलव होतव. शर्दिेवत कोि जवतो? सवधवरि िविसू जवत नव्हतव 

तर श्रीिांत िविसां जवत होती. तो अजनू गरीबवांच्यव झोपडीत 



पोहोचवयचव होतव. तेव्हव कोरोनवकडून हचे शिकवयलव शिळत होतां 

की लोभ सोडव, िवलित्तव जोडू नकव. भ्रष्टवचवर करु नकव. सन्सिवनवनां 

र्वगव.सन्सिवनवनां र्वगर्व. कवरि अजनूही रे्ळ गेलेली नवही. उद्यवचव 

शदर्स कसव शनघेल ह ेकवही सवांगतव यते नवही.्र्च्छ रवहव. हवतपवय 

धरु्व तसांच िनही ्र्च्छ करव. 

 कवही लोकां  शिकले होते. ते निीबवलव िवनत नव्हते. 

अांधश्रद्धव तर त्यवांनव अशजबवत चवलत नव्हत्यव. आकविही पवशहज े

त्यव प्रिविवत अांधश्रद्धव िवनत नव्हतव. तो निीबही िवनत नव्हतव. 

पि आतव त्यवचजेर्ळ उपवय नव्हतव. कवरि कोरोनवची 

शदर्सेंशदर्स दहित र्वढत चवलली होती. त्यवतच तो लोकवांनव 

म्हिवयचव की अांधश्रद्धव प्रसांगी िवन ू नकव. दगडवच्यव ितुीर्र 

कोंबडे, बकरे कवप ूनकव. पि निीबवर्र शर्र्श्वस ठेर्व. निीब िवनव. 

जे निीबवत असेल, ते होईल म्हिव. जर निीबवत जर कोरोनवनां 

िरिां असेल तर िरवल. नसेल तर नवही. 

 त्यवचां असां म्हििां बरोबर होतां. कवरि लोकां  शर्नवकवरि 

त्यवचव बवऊ करीत होते. शर्नवकवरि कोरोनवची अफर्व जव्तीत 

जव्त प्रिविवत पसरर्ीत होत ेनव्ह ेतर लोकां  निीब िवनत नसल्यवनां 

त्यवांनव कोरोनवची भयांकर भीती ही र्वटतच होती. 



 आकवि लोकवांनव सवांगवयचव की कोरोनव व्हवयरस आलव 

आह े आशि यव नव त्यव प्रकवरे सत्यवनवि करुन रवशहलव असनू 

आपल्यवलव सवर्ध रवहविे गरजेचे आह.े हव व्हवयरस र्हूवनसवरख्यव 

िहरवतनू िेकडो शकिीचव प्रर्वस करुन भवरतवत आलव आह.े यव 

व्हवयरसची दहितच िविसवच्यव ितृ्यलूव कवरिीभतू ठरत आह.े 

 जवगशतक क्रिर्वरीचव शर्चवर केल्यवस लोकां  पवखरवसवरख े

िरत आहते. लोकवांनव सवर्रवयलवही जवगव नवही. कवरि यव 

व्हवयरसर्र शनदवन करण्यवसवठी लस अजनूही प्रवप्त झवली नवही. 

 ते्तवयगुवत रविवलव ज्यवरे्ळी कैकयीने र्नर्वस शदलव. 

त्यवरे्ळी लक्ष्िि कैकेयीलव दोष दते होतव.पि रविवनां म्हटलां, 

 "ह ेलक्ष्ििव, िवतव कैकेयीलव दोष दरे् ूनकोस. कवरि र्नर्वस 

होिां ह ेशर्धीशलखीत होतां. तो र्नर्वस आपल्यव नशिबवत होतव." 

 द्ववपरयगुवत द्यतू खेळल्यवनांतर र् द्रोपदीही हरल्यवर्र यवच 

प्रकवरच्यव द्रोपदीच्यव प्रश्नवलव उत्तर दतेवांनव यधुीष्ठीर तेच म्हितो, 

 "द्रोपदी, दयुोधन हव आपलव अनजु असनू हव र्नर्वस र् 

अज्ञवतर्वस शर्धीशलखीत आह ेअथवात आपल्यव नशिबवत आह.े" 

 असे असतवांनव यव कशलयगुवत एखवद्यव द्रोपदी शकां र्व एखवद्यव 

लक्ष्ििवने जर कोरोनव कव आलव? असव प्रश्न केल्यवस कोिीतरी 



म्हितवत की हव कोरोनव येिे शर्शधशलखीत होते. तो आपल्यव 

नशिबवत होतव. िी बरेचदव कवही लोकवांच्यव तोंडून हचे ऐकलांय. 

 अडविी ित. दरे् चित्कवर करतो. यव सगळ्यव अांधश्रद्धव 

भरलेल्यव. त्यव चित्कवरवपढुां िविसुकी हरलेली असनू कोरोनव 

जगवतील शकत्येक रविसवसवरखे िविसे िवरत सटुलेलव होतव. तरी 

आजही आिचे डोळे उघडलेले नव्हते. आज आिचव दरे् कुलपूवत 

बांद होतव. तरीही आिचे डोळे उघडलेले नव्हते. आम्ही आजही 

शदव्य चित्कवरवर्र शर्र्श्वस करत होतो. होिहर्नवलव िवनत होतो. 

कोिी होि हर्न करवयलव सवांगत तर कोिी गवईचां ितु् प्यवयलव 

सवांगत. तपुही लवर्वयलव सवांगत. कोिी टवळ्यव र्वजर्वयलव सवांगत 

तर कोिी घांट्यव र्वजर्वयलव, िेिबत्ती जवळवयलवही सवांगत. 

सरकवरही तेच सवांगत होतां. िवत् सरकवरचव त्यविवगां हते ू रे्गळवच 

होतव. 

 टवळी र्वजर्िे ठीक होतां. कवरि त्यवतनू हवतवत उजवा शनिवाि 

होर्नू हवतवर्रील जांत ूिवरले जवतवत. तसेच पांतप्रधवनवने लोकवांिध्य े

उत्सवह शनिवाि करण्यवसवठी तसेच एकत्ीकरि करण्यवसवठी 

िेिबत्ती,लटवळीचव र्वपर केलव. कवहीतरी करण्यवसवठी कवहीतरी 

िवध्यि हर्ां म्हिनू. पि होिहर्न करिां हे िवध्यि नव्हतां शकां र्व 

अांधश्रदे्धचव र्वपर करिां हहेी िवध्यि नव्हतां. ते सरकवरनां सवांगीतलेलां 



नव्हतां. तपू शकां र्व गवईचां गोिुत् कोरोनव हटशर्ण्यवचां िवध्यि नव्हतां. 

तसांच कोरोनव कवही शर्धीशलखीत नव्हतव. तो नशिबवचवही खेळ 

नव्हतव. त्यविळुां तो यिेे नशिबवत होतव. शर्शधशलशखत होतव. असे 

म्हििे धवांदवत खोटे होते. अिव अफर्वांनव कोिीही बळी पडू नये 

र् त्यवर्र शर्र्श्वस करुन र्वर्रु नये. असां आकवि सवांगत असे. 

 िवत् कोरोनव कवळवत अडविी ित असांच सवांगत असनू 

पररसरवतील लोकां  म्हित, 

 "कोरोनव नशिबवचव खेळ हवये जी, तो येिवर होतव. म्हून 

आलव. त्यवले कव घवबरवचां एर्ळां. ज्यवच्यव नशिबवत िरिां असन, 

तो िरिच. िरि चकुिवर तरी आह ेकव जी ?" 

 लोकवांचां एकप्रकवरे बरोबर होतां. निीब िवनवरे्. त्यविळुांच 

ग्रविीि भवगवतील लोकां  शबनधव्त र्वर्रत होते. कोरोनवलव लोकां  

निीब िवनत होते. त्यवलव शर्धीशलखीत म्हित होते. कोरोनवनां 

िरि असेल तर कोरोनवनां िरि येईल अन्सयथव नवही. असांही म्हित 

होते. पि आकवि म्हिवयचव की होय, ज्यवच्यव नशिबवत िरि 

असेल, तो िरेलच. िरि चकुिवर नवही. पि थोडी कवळजी 

घेतल्यवस िरि कवही कवळ तर पढुां ढकलतव येईल नां तिुचां. तमु्ही 

जर हवच शर्चवर करुन शबनधव्तपिे र्वर्रत रवशहले तर कोरोनवच े

र्वहक बनिवर नवही कव? कोरोनव तमु्हवलवही लवगेल र् तिुच्यव 



घरवतील लोकवांनवही आशि तिुच्यव परीसरवतील लोकवांपवठोपवठ 

तिुच्यव दिेवलवही. कोरोनवची लवगि तमु्हवलव होिे ह े कवही 

तिुच्यव नशिबवत शलशहलेलां नवही. ज्यव िनू्ितृीत िविसवनां कसां 

र्वगवर्ां ह े शकत्यके शपढ्यवांपरु्ी शलशहलां होतां.त्यव शकत्यके 

शपढ्यवांपवसनू तिवच प्रकवरे िविसां र्वगत होती. कोिी शर्रोध करीत 

नसत. ती िनु् ितृी डॉक्टर बवबवसवहबेवांनी एकव झटक्यवत जवळून 

टवकली. रे्ळ लवर्लव नवही. निीब िविसवलवच घडर्तव येतां. 

कोिी चित्कवर करीत नवही र्व कोिवलव घडर्तव यते नवही. िवत् 

एक गोष्ट नक्की करतव येईल की निीब िवननू नक्कीच 

कोरोनवर्रील भीती नष्ट करतव येईल.  

 आकवि म्हिवयचव की आपि केर्ळ नशिबवलव हर्वलव 

दरे्नू डॉक्टरकडे गेलो नवही तर आपि उद्यव िरवयचे ते आजच िरु. 

नव्ह े तर शकत्येकवांनव िवरुन िरु िवनर्ी बवँब बननू. ठीक आह,े 

तमु्हवलव िरवयचे आह ेतर खिुवल िरव. पि ज्यवांनव िरवयचे नवही. 

त्यवांनव िवरु नकव जबरद्तीनां नशिबवच्यव नवर्वर्र. कवरि 

तिुच्यवसवरखांच नशिब सर्वांचांच शलशहलेलां नवही. निीब बदलतव 

येतां. कोरोनव र्वहक बननू नवही तर घरवतल्यव घरवत बसनू. हवतपवय 

्र्च्छ ठेर्नू. त्यविळुां नशिबवलव दोष दरे् ू नकव. निीब 

घडशर्ण्यवची तवकद यवििी तरी तिुच्यवजर्ळ आह.े तमु्ही घरवतच 

बसल्यवस र्व ्र्च्छतव बवळगल्यवस यव कोरोनवर्र िवत करुन 



र्वगलवत कवही शदर्स तर कवहीतरी नक्कीच करु िकवल. निीबही 

तमु्हवलव तिुच्यव िनवनसुवर घडर्तव येईल. यवत कवही दिुत नवही. 

फक्त त्यवसवठी निीबवर्र अर्लांबनू रवहू नकव. अन ् निीबवर्र 

शर्र्श्वसनू बवहरे पडू नकव. नवहकच कोरोनव र्वढर्नू डॉक्टर, 

नवतेर्वईक, पोशलस आशि आपले सरकवर यवांनव त्वस दरे् ूनकव. 

 कोरोनव दहित रवन िवजर्ल्यवसवरखी भवर्नव.सगळे 

घवबरलेले. कोिी कोरोनव गो म्हित. पि कोरोनव जव म्हटल्यवस 

जवर् ूिकत होतव कव? यवचां उत्तर नवही असांच होतां. कोरोनव कधी 

जव म्हटल्यवने जविवर नव्हतव. ये म्हटल्यवनां येिवर नव्हतव. 

 कोरोनवर्र लसी कवढण्यवचां कवि हिखवस सरुु होतां. इटलीनां 

दवर्व केलव होतव की कोरोनव लस कवढली र् अिेररकेलव टे्टींग 

सवठी पवठर्ली. लस िोधण्यवचे प्रयत्न प्रत्यके दिे शहरीरीनां 

सर्ातोपरी करीत होते. सर्ातोपरी होत होते. पि असे असतवांनव हव 

कोरोनव लोकवांची सटुकव जन्सिितृ्यचू्यव फे-यवतनू करेल कवय की 

बस सर्वांनवच यिसदनी पोहोचर्ेल. हव प्रश्न जनिविसवसिोर उभव 

ठवकललेव होतव. 

 जन्सि आशि ितृ्य ूह्यव एकवच नवण्यवच्यव दोन बवज ूअसनू जो 

जन्सि घेईल, तो िरिवर असव शनयिच आह ेपरु्ीपवसनू. िग तो प्रविी 

असो की जीर्जांत.ू सगळव नशिबवचव खेळ. कोिी म्हित की 



कोरोनव शर्धीशलखीत होतव. तो येिवर होतव.त्यवची दहित 

िवजिवरच होती. त्यवच्यवनां िविसां िरिवरच होती. ह े सगळां 

शलशहलेलां होतां. जन्सिवच्यव सहवव्यव शदर्िी येर्नू सटर्ीनां नशिबवत 

जी अिर शलहून शदली. ती अिरे कोिी शिटशर्िवर नवहीत. ते घडेल 

ते घडेलच. कोरोनवन िरिां असेल तर िरेलच. बरोबर होतां त्यवांचां 

ित एकव अथवानां शर्चवर करतव. 

 आकविलव र्वटवयचां की जन्सि आशि िरि ह े सटर्ीनां 

शलशहलेली अिरे. िग कोरोनवच्यव सवथीत लोकां  िरिवर हहेी 

सटर्ीनां जर शलशहलां तर लोकवांनी खिुवल बवहरे पडवर्ां. 

लवकडवऊनची गरज नवही. लोकवांनव उपवसिवरीनां िरण्यवचीही गरज 

नवही. तसेच लोकवांसवठी जेर्नवची व्यर््थव करण्यवची गरज नवही. 

 डॉक्टर बवबवसवहबेवांनी जर शर्चवर केलव असतव की आम्हव 

दशलतवांचव जन्सि हव सटर्वईनां शलशहलेलव असनू तो जन्सि 

बदलशर्ण्यवची आम्हवलव गरज नवही तर ते सिवजसधुवरिव करुन 

अ्पशृ्यतव शनर्वरि करु िकले नसते. 

 आज कोरोनवचे रुगि र्वढत चवललेले होते. लवकडवऊन जरी 

असलव तरी लोकां  सरुिीत अांतर पवळत असलेले शदसत नव्हते. 

एकिेकवांनव हवथ लवर्त होते. कोिी जविनूबजुनू तर कोिी 

नजरचकुीनां. कोिी लोकां  एकिेकवांच्यव घरी जवत जविनूबजूनू पवहुिे 



म्हिनू नव्हे तर यव िवध्यिवतनू कोरोनव पसरर्त असत. कोरोनवची 

सवथ जरी िहवभयांकर असली तरी ह्यव कोरोनवलव रोखतव यते 

असतवांनव लोकां  त्यवलव रोखण्यवचव शर्चवर न करतव र्वढशर्ण्यवस 

िदत करीत होते. कवय होते म्हित तसेच नशिबवचव खेळ म्हित 

लोकवांचां असां र्वगिां. त्यवतच प्रचांड गदी करिां ह ेकुठतांरी डोक्यवलव 

शर्चवर करवयलव लवर्िवरी बवब होती. असांच जर सरुु रवशहलां तर 

कोरोनव आिच्यवर्रही र्वर करेल.िग सटर्ीनां आिचां शकतीही 

चवांगलां निीब शलशहलां तरी जविनूबजूनूच्यव लोकवांच्यव र्वगण्यवनां 

कवही बेगनु्सहगेवर लोकां ही जन्सिितृ्यचू्यव फे-यवत सवपडून िरुन 

जवतील ह ेशर्सरतव कविव नये. असां आकविलव र्वटत होतां. 

 ि्तकवर्र कोितीही सटर्वई अिर टवकत नसनू कोरोनवच्यव 

लढवईत तसां सिजण्यवची गरज नव्हती. असां जर असतां तर आजही 

त्यवच जनु्सयव परांपरव रुढी सरुु रवशहल्यव असत्यव. लोकवांनी ऑपरेिन 

न करतव दहव दहव, बवरव बवरव िलुां पैदव केली असती. बवलशर्र्वह 

झवले असते र् शकत्येक लहवन िलुींनव लोकवांनी सती म्हिनू 

पतीच्यव शचतेर्र पवठर्लां असतां. 

 कोरोनवलव हद्दपवर करवयच ेहोतेंे. सविशुहक तवकद लवर्नू. 

शनव्र्ळ कोरोनव गो म्हटल्यवनां कोरोनव जविवर नव्हतव. त्यवसवठी 

कोरोनव गो चे सर्ा शनयि पवळवर्े लवगत होते. जिेे करुन 



अल्पवर्धीतल्यव ितृ्यपूवसनू तरी लोकवांची सटुकव करतव यरे् ूिकत 

होती. 

 दिेवतच नवही तर जगवत प्रदषुि फवर िोठ्यव प्रिविवत र्वढलां 

होतां. प्लव्टीकर्र बांदी जरी असली तरी चोरुन लपनू लोकां  

प्लव्टीकचव र्वपर करीत होते. अिवतच कोरोनव आलव र् सांपिूा 

जगवत लवकडवऊन लवगलां गलेां. ह ेलवकडवऊन बरांच कवळ चवललां. 

त्यविळुां कवय परृ्थर्ीर्रील ओझोनच्यव आर्रिवलव जे शछद्र पडलेलां 

होतां. ते शछद्र........ज्यव शछद्रवतनू जी सयुवाची अशतनील शकरिां 

घवतक होती. ती परृ्थर्ीर्र यवयची. ती येिां बांद होिवर होतां नव्ह ेतर 

त्यव गोष्टीनां परृ्थर्ी र्वसीयवांची सरुिव होिवर होती. 

 दिेवत खपु िोठ्यव प्रिविवत प्रदषुि र्वढलेलां होतां. 

ध्र्नीप्रदषुि, र्वयपू्रदषुि, पविीप्रदषुि,त्यवचबरोबर िनप्रदषुिही. 

त्यविळुां कुठां ध्र्नीतनू आजवर, कुठां र्श्सनवतनू आजवर, तर कुठां 

थुांकण्यवतनू आजवर शनिवाि होत होते. कुठां िनप्रदषुिवतनू चो-यव, 

डकैती, खनु, फसरे्गीरीही.......प्रदषुिवनां कहर िवजर्लव होतव. 

त्यविळुां परृ्थर्ीच्यव आर्रिवर्र त्यवचव परीिवि झवलव होतव. 

परृ्थर्ीर्रील रशहर्विी लोकवांर्रही. िहत्र्वचां म्हिजे प्रदषुिवचे ज े

प्रकवर आहते. त्यवत र्वढ झवली होती. 



 आर्रिवचे तीन प्रकवर आहते. र्वतवर्रि, जलवर्रि, 

शिलवर्रि. यव तीनही आर्रिवत प्रदषुि आह.े कवरखवन्सयवत र्वढ 

झवली. त्यव कवरखवन्सयवतनू शनघिवरव जो धरू होतव. त्यव धरुवतनू 

सल्फर डवय आक्सवईड आशि हवयड्रोजन सल्फवईड शनघनू र् 

र्वतवर्रिवत पोहचनू र्वतवर्रि शर्षवरी झवले. तसेच त्यवच 

कवरखवन्सयवतनू शनघिव-यव सवांडपवण्यवनां पविी प्रदषुीत झवले नव्ह ेतर 

त्यव कवरखवन्सयवतनू शनघवलेल्यव पवांढ-यव रवखेतनू जिीनही प्रदषुीत 

झवली. त्यवनसुवर पविीप्रदषुि, पविीप्रदषुि अतोनवत र्वढलां. यवचव 

परीिवि िेतीर्र होर्नू िेती पीकत नव्हती. 

 आतव आिखी एक सि्यव र्वढली होती. ती म्हिजे ध्र्नी 

प्रदषूि. आतव िहरवतच नवही तर गवर्वगवर्वतही प्रदषुि र्वढलां 

होतां. पविी, र्वय,ू त्यवचबरोबर ध्र्नीही........ 

 परांत ू ह ेजरी खरां असलां आशि यविळेु झवलेल्यव परृ्थर्ीच्यव 

र्वतवर्रिवर्रील परीिवि लिवत घतेव आतव अिवतच कोरोनव 

व्हवयरस आलव. त्यवत सांबांध दिेच कवय, जगही प्रदषुििुक्त झवले 

असे म्हटल्यवस आशतियोक्ती ठरेल कवय तर यवचां उत्तर नवही असां 

येईल. कवरि कोरवनवच्यव यव सांकटवतनू दिेवलव र्वचशर्ण्यवसवठी 

पिुा जगवत लवकडवऊन लवगलां. सर्ा जगवनां आपआपली िहर 

लवकडवऊन ठेर्ली. त्यवनसुवर लोकां  घरवतच रवहवयलव लवगले. 



जगवने शर्िवन उड्डवि, रेल्र्े, बसप्रर्वस सवरां बांद केलां. त्यविळेु 

गवड्यव बवहरे पडल्यव नवहीत. कवरखवन्सयवतनू दषुीत हर्व शनघवली 

नवही. यव लवकडवऊन च्यव कवळवत कवरखवन्सयवतलां सवांडपविी 

शनघवलां नवही. तसेच रवखही जिवनीर्र पसरली नवही.लोकां  र्त्यवर्र 

आली नवही. गवड्यवांचव आर्वज नव्हतव. लगनवत बँडचव आर्वज 

नव्हतव. डीजे शदसलव नवही. िोबवईल ररचवजा बांद झवले. कवरि पैसे 

सांपण्यवची भीती लोकवांच्यव िनवत होती. यवचव परीिवि हव झवलव 

की ध्र्नी प्रदषूि कवहीअांिी कव होईनव, ध्र्नीप्रदषुि थवांबलां. 

पविीप्रदषुि बांद झवलां आशि र्वयपू्रदषुिही. कवरि ह े प्रदषुीत 

करवयलव जे घटक जबवबदवर होते. ते घरवच्यव अांदर होते.यवचवच 

सर्वात िोठव परीिवि हव झवलव की ज्यव सयुवाच्यव अशतनील 

शकरिवनां परृ्थर्ी र्वच ूिकत नव्हती. यव सर्ा प्रकवरच्यव प्रदषुिवनां 

परृ्थर्ीच्यव आर्रिवत जे शछद्र पडलां होतां. जे सयुवाचे तवपिवन यव 

ओझोन र्वयचू्यव र्वतवर्रिीय शछद्रवनां जव्त जविर्त होतां. त े

आतव किी जविर्लां. सयुवाच्यव अशतनील शकरिवच्यव शर्षवरी 

प्रभवर्वनां ज्यव परृ्थर्ीर्रील र्वतवर्रिीय बदलवलव घवयवळ केलां 

होतां. ते यव कोरोनवच्यव शनशित्तवने कव होईनव बांद झवलेलां होतां. कवरि 

र्वतवर्रिवलव पडलेलां शछद्र बांद झवलेलां आह ेअसव दवर्व िवस्रज्ञवांनी 

केलेलव होतव. 



 िहत्र्वचां सवांगवयचां म्हिजे खरांच परृ्थर्ीच्यव यव 

र्वतवर्रिवतील शछद्रवलव कोरोनव सांकट फवयदिेीर ठरले कवय? 

खरांच यवने शछद्र बांद झवले होते कवय? पि ते पवहिे लोकवांचे कवि 

नव्हते. ते िवस्रज्ञवचे कवि होते. परांत ूएक गोष्ट नक्की की हव बदल 

जो झवलव, तो बदल अशतिय चवांगलव झवलव. कवरि बहुतःि 

जगवतील सगळी िांडळी घरवत होती. त्यवांनी यव कवळवत कवहीच 

प्रदषुि केले नवही र् तेच तत्र् उद्यवही शटकर्नू ठेर्वयचे आह.े असां 

िवस्रज्ञ िवनत होते. 

 प्रदषुि जरी तीन प्रकवरचां असलां तरी चर्थवही प्रकवर 

आम्हवलव आज पवहवयलव शिळत होतव. तो प्रकवर म्हिज े

िनप्रदषुि. लोकवांची आजच्यव कवळवत िनही प्रदषुीत झवलेली 

होती, ज्यवप्रिविे िोबवईलर्र बोलण्यवने ध्र्नीप्रदषुि होर्नू पिवांर्र 

परीिवि होर्नू पिी िरि पवर्ले. त्यवचवच परीिवि हव झवलव की 

िविसवर्र यव िोबवइल र्र बोलण्यवचव परीिवि झवलव. कुठे यवच 

िोबवईलच्यव िवध्यिवतनू हत्यवसत् घडलां. केर्ळ िोबवईलर्र 

बोलण्यवनां नवही तर यव िनवच्यव िवध्यिवतनू कुठां कुठां खनु, 

बलत्कवर इत्यवदी प्रकवर घडले. त्यव िनवच्यव प्रदषुिवलवही 

रोखण्यवची आज गरज होती. ज्यवप्रिविे कोरोनवच्यव सांकटवतनू 

पविी, र्वय ूआशि ध्र्नीप्रदषुिवलव आपि कवही अांिी थवांबर्लां. 

त्यवचबरोबर आपल्यव िनवच्यव प्रदषुिवलवही आपि यवच कोरोनव 



सांकटवतनू थवांबर्लां होतां. परांत ू आतव जव्त कवळ' लवकडवऊन 

ठेर्तव यिेवर नव्हतां. कवरि उपवसिवरीनां लोकां  िरु िकतवत. असां 

सरकवरलव र्वटत होतां. कोरोनव सांकट जरी असलां तरी लोकवांनव 

उपवसवनां िरु द्यवयचां नवही. सरकवरजर्ळ धवन्सय जरी असलां तरी 

करोडो रुपयवचां जे नकुसवन होत होते. ते नकुसवन कधीही भरुन शनघ ू

िकिवर नव्हते. तवे्हव कोरोनव सांकट जरी असलां तरी ते सांकट िवननू 

न घेतव आतव कविां करवर्ी. पि सवर्धवनतव बवळगनू. तसेच कुठेही 

परु्ीसवरखे खरे खवर्नू थुांकू नकव. थुांकीनां भींती रांगर् ूनकव. कवरि 

त्यवतनू कोरोनव पसरु िकतो. तसेच कविवर्रुन आल्यवर्र हवतपवय 

्र्च्छ धरु्व. जिेल तर अांघोळ करुन घ्यव.लत्यवबरोबर िनही 

्र्च्छ ठेर्व. िनवलवही धरु्नू घ्यव.पवण्यवनां नवही तर चवांगल्यव 

शर्चवरवनां. कोरोनवपवसनू नक्कीच हव बोध जरुर घ्यव. चवांगल्यव 

शर्चवरवनां िनवचां प्रदषुि थवांबर्व. तेव्हवच बलत्कवर, खनु आशि 

फसर्वफसर्ीचे प्रकवर बांद होतील. असां पदोपदी सिवजसेर्क 

म्हित होते. 

 अशभलवष गवर्लव गेलव होतव. त्यवलव भवर्वची शचांतव होती. 

िोबवईल बांद असल्यवनां सांपका  होत नव्हतव. तसां पवहतव िोबवइल 

आकविजर्ळ असलव तरी त्यवत ररचवजा करवयलव परेुसव पैसव 

नव्हतव. कवरि पोटवचव प्रश्न सोडशर्तवांनव जो पैसव लवगत होतव. तो 

पैसव आज आकविजर्ळ नव्हतव. 



 कोरोनव व्हवयरस लोकवांनव छळत होतव. सरकवरन लवकडवऊन 

करुन पवशहलां. पि कवही उपयोग झवलव नवही. कवही कवही लोकवांनी 

तर लवकडवऊन जबरद्तीनां तोडलां. लोकां  िशहनवभर घरवत 

रवशहल्यवनां उपवसिवर होर् ू लवगली. त्यवतच आांदोलनांही. कवरि 

लोकां  त्वसले होते. म्हिनू सरकवरनां लवकडवऊन खोलवयचां ठरर्लां. 

 लोकां  ऐकत नवहीत. म्हिनू सरकवरनां लवकडवऊन उघडवयचां 

ठरर्ल्यवर्र लोकां  आनांशदत झवले. त्यवांनव आतव कोरोनवचां भय 

रवशहलां नवही. त्यवतच आतव उपवसवनां िरण्यवपेिव कोरोनवनां िरु 

अिी शहांित लोकवांनी आपल्यव िनवत शनिवाि केली. तसेच 

प्रशतकवरिक्तीही अिवच प्रकवरची तयवर झवली. पि खरांच कोरोनव 

लोकवांच्यव शहितीलव ऐकेल कवय? असां र्वटवयलव लवगलां होतां. िग 

कवय, लवकडवऊन उघडतवच कोरोनवलव िोकळे रवन भेटले आशि 

दिेवत तीव्र गतीने कोरोनव र्वढवयलव लवगलव. नवगपरूचां उदवहरि 

द्यवयचां झवलां तर आकडव आटोक्यवबवहरेच होतव. कवय करिवर. 

सरकवरपढेुही पेच शनिवाि झवलव. 

 कोरोनव सांक्रिीत होिवरव रोग आह.े तो लवकडवऊन करव की 

उघडव. त्यवलव फरक पडिवर नव्हतव. लवकडवऊन केले तर 

कवसर्गतीने आशि उघडल े की सिवच्यव र्ेगवने. तसेच त्यवर्र 



सध्यव तरी उपवय न शनघवल्यवने त्यवची भीती. त्यवतच र्वदळां, पवऊस 

भकुां पही....... 

 ही िहविवरी होती. ही िहविवरी त्यव परुवि कथेची आठर्ि 

करुन दते होती की ह ेिन,ुिहवप्रलय येिवर आह.े तेव्हव सवर्ध हो. 

िी नवर् तयवर करुन ठेर्िवर आह.े त्यव नवर्ेत जे जे कविवचे आह.े 

ते ते घे. पिपुिी सवरां कवही. कवरि िहवप्रलय तो. कोि र्वचेल 

कोि नवही, ह ेसवांगतव येत नवही. िहवप्रलयवचे रे्ळी िी िवसव बननू 

येईल. त ूिवझ्यव शिांगवांनव नवर् बवांध. िी तलुव िेरु पर्ातवर्र घेर्नू 

जवईल. 

 कवही लोकवांच्यव म्हिण्यवनसुवर ही दांतकथव आह ेकी नवही 

कुिवस ठवऊक, पि यव कथेची आठर्ि सर्वांनव होत असेल. 

कवरि यव कोरोनवच्यव िहविवरीत पररश्थतीच तिी शदसनू येत 

होतींे. 

 एकीकडे कोरोनवची जवगशतक िहविवरी सरुु असतवांनवच 

िहवरवष्रवत र्वदळ आलां. तसेच त्यव र्वदळवनां िुांबईसह भरपरू 

शठकविची घरां पडली. शटनव, कौलां फुटले. झवडांही जिीनदो्त 

झवली. खपु शर्त्तीयहवनी झवली. त्यवतच कोरोनवत िहवरवष्रवचव 

आकडव इतर रवज्यवच्यव िवनवने जव्तच होतव. त्यवतच तो अजनू 

र्वढतच चवललव होतव. त्यविळुां लोकवांनव आिया टवकिव-यव यव 



घटनव. शनसगा एकीकडे कोरोनवसवरखव आजवर दते आह े आशि 

दसुरीकडां र्वदळां, भकूां प दते आह े अथवात शनसगवालव सगळां नष्ट 

करवयचां आह ेकी कवय असां र्वटत होतां. अिवरे्ळी लवकडवऊन ही 

उघडले होतें े. 

 सरकवरने िवँल, शचत्पटगहृे उघडले होते. दकुवनही सरुु केले 

होते आशि आतव िवळव सरुु करिवर असवही शनिाय ते घणे्यवच्यव 

सांभ्रिवत होते नव्ह ेतर घेिवरच होते. 

 कोरोनवची सवथ सरुु असतवांनव सिजव लहवन िलुवांनव िवळेत 

आिलांच आशि परेुसां अांतर पवळत िवळव सरुुही केली. तरी कवय 

कोरोनव र्वढिवर नवही कवय? ठीक आह.े र्गवात िलेु सरुिीत अांतर 

पवळून बसर्ली. त्यवांनव लर्कर सटुी शदली. तरी ती लहवन लहवन 

िलुां एकिेकवांनव हवत लवर्िवर नवहीत कवय? सिजव यविधील 

एखवद्यवलव कोरोनव असलव तर तो कोरोनव इतरवांनव होिवर नवही 

किवर्रुन?  

 लहवन िलुवांचे नकुसवन होत होते अभ्यवसवचे, त्यविळेु त्यवांच्यव 

र्वट्यवलव जवर् ूनये. असां सरकवर शर्चवर करीत असेल की त्यवांच्यव 

अभ्यवसवचे नकुसवन होते.पि ते जीर्ांत जर असतील तर भरपरू 

कवही शिकून घेतील. त्यवसवठी ते जीर्ांत असिां गरजेचां होते. 

शिर्वय एकर्षा नवही गेली िवळेत तर कवय शबघडिवर होते. ते 



शिकिवर नवहीत असां सरकवरलव र्वटत होते. त्यवांचां नकुसवन होईल 

असां सरकवरलव र्वटत होते. पि नकुसवन कसे होिवर? 

 एक आपि ऐकले असेल की अनभुर् हव दखेील एक गरुु 

असतो. शर्द्यवथी ह ेसतत शिकत असतवत. िवळेत ते शकती र्ेळ 

असतवत. फक्त पवच ते सवत तवस. त्यव पवच तवसवत ते जेर्ढे शिकत 

नवहीत. त्यवहीपेिव जव्त त ेपरीसरवतनू शिकतवत. घरची सगळी 

कविां ते शबनवबोलवनां शिकतवत. जे कवही कवही शर्द्यवर्थयवांच्यव पोट 

भरवयच्यव कविवत यतेे. शनसगवातील सर्ाच फुलपवखरवांची नवर्ां 

पु् तकवत नसतवत. तरीही शर्द्यवर्थयवांनव िवशहत असतवत. कोित्यव 

झवडवचां रोपटां ह ेकसां असतां ह ेशििकवांनव दखेील िवशहत नसतां, त े

शर्द्यवर्थयवांनव िवशहत असतां. सवपवची शनरशनरवळी नवर्ां ते पटकन 

सवांगतवत. आम्ही आिच्यव पु् तकवतनू दोन चवरच जवती शिकर्तो. 

जे त्यवांनव शिकर्तो नव आम्ही. ते आम्ही नवही शिकर्ले तरी 

शर्द्यवथी अनभुर्वतनू शिकत असतवत. त्यविळुां त्यवांचां नकुसवन होत 

आह.े हे कुिीही सिजनू घेण्यवची गरज नव्हती. 

 आिची शििि पद्धती ही सवचेबांद आह.ेआम्ही चौफेर 

शििि दते नवही. फक्त सवचेबांद शििि शिकर्तो. पवण्यवलव 

उष्ितव शदल्यवस ते गरि होतां असां आम्हवलव कोिी शिकर्वयची 



गरज नवही. पोळ्यव बनर्िे, भवजी, भवत बनर्िे ह ेिवळेत शिकर्ल े

जवत नवही. तरीही आम्ही शिकतोच. 

 परु्ी तर आश्रि पद्धती होती. िलेु शिकत नव्हती शर्शिष्ट 

र्यवत आल्यवशिर्वय. जेव्हव िलुवांची कवनवलव हवतां परुवयची, तेव्हव 

िलुां आश्रिवत प्ररे्ि शिळर्ीत. त्यवांनव आश्रिवत सर्ाच कविां करवर्ी 

लवगवयची. झवडवांनव पविी घवलिे. पीक शपकर्िे. आपले जेर्न 

बनर्िे, ्र्तःचव तवट ्र्तःच धिुे, जांगलवत जविे, जडीबटुी 

िोधिे, तसेच लवकडे आििे. यवतनूच िलुां पिुा शििि 

शिकवयची. पि जसवजसव कवळ बदललव. तसांतसां शििि बदललां. 

शिििवच्यव किव बदलल्यव. 

 शिििवच्यव किेबरोबरच लोकसांख्यव र्वढली र् िहवगवईही. 

त्यवतनूच पोट भरण्यवसवठी िवय बवप दोघांही कविवलव जवर् ूलवगली. 

िलुां पररसरवत खेळू लवगली. दांगवि्ती करु लवगली. तेव्हव त्यव 

िलुवांनव र्ळि लवर्वयचां कसां? िलुां ठेर्वयची कोिवजर्ळ? म्हिनू 

िवळेचे अर्व्तर् िहत्र् र्वढले.लते एर्ढे र्वढले की फँिनच 

झवली. आज तीन र्षा झवले की िलुवांनव िवळेत घवतलां जवतां. 

त्यवांच्यव बवलिनवची हत्यवच केली जवते. जे र्य खेळवयचां असतां. 

त्यव र्यवपवसनू त्यवलव िवळव, िवळेतील शििीकव. तो र्गा, र्गवात 

चपू बसण्यवचां दांडक, सर्ा कवही. त्यवचां ्र्वतांत्र्य ज े थोड्यव 



शदर्सवांसवठी कव होईनव ते शहरवर्लां जवतां. खरांच त्यव र्यवत 

शिकण्यवची तरी िवनशसकतव असते कव? तरीही आम्ही यव 

फँिनच्यव कवळवत आम्ही कुठे किी नवही म्हित शिकर्तो र् 

िवळव बांद असल्यवस नकुसवन होत आहे असे सिजतो. ह ेकवही 

बरोबर नवही. 

 कोरोनवनां तर पवलकवांच्यव िनवर्रही रवज्य केलां होतां. िलुवांच्यव 

इर्ल्यविव र्यवतलां शहरवर्लेलां ्र्वतांत्र्य कोरोनवनां शिळर्नू शदलां 

होतां. जि ूकोरोनव हचे सवांगत होतव की ििभर शर्चवर करव. पवलक 

यव नवत्यवने. सरकवरनेही पवलकवांचव पवलक यव नवत्यवने शर्चवर 

करवर्व र् कोरोनवच्यव यव िहविवरीत िवळव सरुु करवयची घवई करु 

नये. कवरि बवलकवची सरुिव हव शजव्हवळ्यवचव प्रश्न आह.े शििि 

होईलही पढेु. पि जीर् असेल तर. जीर् जर नसेल तर शििि 

कुचकविवचे ठरेल यवचव शर्चवर करण्यवची गरज आह.े 

 शििितज्ञ म्हित होते की फुलपवखरवांनव फुलपवखरवसवरखां 

कवही शदर्स ् र्च्छांद उडू द्यवरे्.कोरोनवर्र उपचवर शनघ ूद्यवर्व. िगच 

िवळव उघडवव्यव. शर्नवकवरि नकुसवनीच्यव नवर्वर्र शनरवगस 

िलुवचव जीर् धोक्यवत घवल ूनये. त्यवांचांही बरोबर होतां. कवरि जेव्हव 

िवळव उघडल्यव गेल्यव, त्यवर्ळेी परत एकदव लवकडवऊनची श्थती 



शनिवाि झवली होती नव्ह े तर पनु्सहव कवही शठकविी लवकडवऊन 

लवगलां होतां. 

 कोरोनव व्हवयरस आलव आशि सर्ाच िेत् बहुतःि शनकविी 

झवलां. िग ते व्यवपवरी िेत् असो की अजनू कोिते. त्यवनां कोित्यवच 

िेत्वलव सोडलां नव्हतां. अजनुही कवही दकुवनां उघडलेली नव्हती 

आशि कवही प्रशतबांधीत िेत् खलुी झवली नव्हती. 

 हे तर इतर िेत्वतील झवलां. शििि िेत्वतही शिििवचव बोरव 

र्वजलेलव शदसत होतव बरेच शदर्स िवळव सरुु झवलेल्यव नव्हत्यव. 

सरकवर म्हित होतां की कोरोनव अजनुही आटोक्यवत आलेलव नसनू 

आम्ही यव कोरोनविळेु शर्द्यवर्थयवांनव ऑनलवईन शिकर्.ू योजनव बरी 

होती.बरोबरही होती. कवरि आजच्यव कवळवत सर्वांजर्ळ 

्िवटाफोन होतव. त्यवांचे फोन ऑनलवईन नेटर्र असवयच.े पि ह े

जरी र्रर्र खरां र्वटत असलां तरी प्रत्यिवत ह ेखरां नव्हतां. कवरि 

अजनुही ब-यवच लोकवांजर्ळ ऑनलवइनचे िोबवईल नव्हते. 

 ऑनलवईन र्गा शिकशर्ण्यवच्यव दृष्टीकोनवतनू शर्चवर करीत 

असतवांनव ज्यवरे्ळी प्रत्यिवत ऑनलवइनचे िोबवईल नांबर जेव्हव 

पवलकवांनव िवगीतले, तेव्हव उत्तरां शिळवलीत की सर आिच्यवकडे 

ऑनलवइनचे िोबवईल नवहीत. बवजचूे नांबरां द्यव असां शर्चवरतवच 

त्यवांनी सवांगीतलां की बवजचूी िांडळी सवधव फोन आल्यवर्र दते 



नवहीत. कवही जिवांनी सवांगीतलां की सर इथां पोटवची सोय करवयलव 

पैसे नवहीत. कविधांद े बांद आहते. कुठून टवकिवर िोबवईल िध्ये 

पैसे. िहवगवई र्वढली आह.े नेट पैकेज कवही फ्री नवही की प्रत्यके 

पवलक आपवपल्यव िोबवईल िध्ये नेट पैकेज टवकेल. तसेच 

कोरोनवनांतर बवजवर जरी उघडलव असेल तरी जीर्नवर्श्यक र््तूांच े

भवर् गगिवलव पोहोचले आहते. पेरोलिध्ये ही र्वढ झवली आह.े 

त्यवचबरोबर सर्ाच र््तूांिध्ये र्वढ झवली आह.े  

 कोरोनवच्यव यव कवळवत सविवन्सय िविसवची गोची झवललेी 

असनू सविवन्सय िविसू यवच कोरोनवच्यव लॉकडवऊनिळेु सतत 

घरवत बसलेलव होतव. तो नकुतवच कविवलव जरी लवगलव असलव 

तरी त्यवलव आतवपयांत ररक्त झवलेली शतजोरी नव्ह े तर झवलेल े

नकुसवन भरुन कवढवयचे होते. अिवरे्ळी लोकवांच्यव जर्ळ 

िोबवईल जरी असले तरी लोकवांच्यव िोबवईल िध्ये नेट टवकवयलव 

पैसे नव्हते. कवहींजर्ळ तर ऑनलवइनचे िोबवईलच नव्हते तर 

कवहींजर्ळ सवधे दखेील िोबवईल नव्हते. अिवर्ेळी ऑनलवईन 

शििि जरी घ्यववयचे झवले तर ते घ्यवर्े कसे? हव प्रश्न सविवन्सय 

िविसवलव पडलेलव होतव.  

 ऑनलवईन शििि द्यवर्े कसे? हव प्रश्न शििकवांनवही पडलेलव 

होतव. पि आपल्यवलव पगवर शिळतो नव हवच एकिेर् उद्दिे घेर्नू 



तेरी भी चपू िेरी भी चपू म्हित पररश्थतीिी जळुर्नू घते हो लव 

हो करीत शििकही गप्प होते. खरांच यवतनू शिििवची ऐसीतैसी 

होत जरी असली तरी दोष कोिवलव द्यवयचव हव ही नर्व प्रश्न 

सर्वांसिोर उभव होतव. यवतनू िवगा कसव कवढतव येईल यवर्र शर्चवर 

करिे सरुु होते. कवरि कोरोनव आजच सांपिवरव आजवर नव्हतव. 

त्यवलव सांपर्वयलव बरेच शदर्स लवगिवर होते. त्यवलव 

ििशर्ण्यवसवठी अजनू लोकवांची िवनशसक तयवरी झवलेली नव्हती. 

ज्यवर्ेळी िवनशसक तयवरी होईल,तेव्हव नक्कीच कोरोनव सांपेल. 

असां र्वटत होतां. तोपयांत शिििवची ऐसीतैसी जरी होत असली 

तरी ती ऐसीतैसी आपल्यवलव सहन करवर्ी लवगेल. घवई करु 

नये.नवहीतर ह्यवच कोरोनवलव सांपर्ीत असतवांनव कोरोनवच 

आपल्यवलव सांपर्नू जवईल हे ही लिवत घेण्यवची गरज होती. 

प्रत्येकजि िहविे हचे सवांगत होते. िवत् अधािहविे त्यवांचां ऐकतील 

तेव्हव नव. 

 कोरोनव व्हवयरस पवहुिव म्हिनू आलव असलव तरी आतव 

श्थरवर्ण्यवचव प्रयत्न करीत होतव. यव पवहुण्यवनां हळूहळू करीत 

दिेवतील सर्ाच बवबीर्र परीिवि केलेलव होतव. त्यविळुां व्यवपवर, 

उद्योग, खवजगी कवि, घरगतुी कवि, शििि, आरोगय यव सर्ाच 

िेत्वर्र परीिवि झवलेलव शदसनू येत होतव.  



 सरकवरनां यव कोरोनवच्यव पसरिव-यव बवबींचव शर्चवर करुन 

कवही कवही खवसगी िेत् सरुु केलेली होती. त्यवतच कोरोनव होर् ू

नये म्हिनू दितव ही घ्यवयलव लवर्ली होती. िव्क बवांधिे, 

सरुिीत अांतर पवळिे इत्यवदी शनबांध लवर्ले होते. तरीपि लोकां  

आज हव आजवर एर्ढव र्वढत असलव तरी कवळजी घ्यवयलव तयवर 

नव्हते. सरुिीत अांतरही पवळवयलव तयवर नव्हते. तसेच कवहीतर 

तोंडवलव िव्क बवांधवयलव तयवर नव्हते. सवशनटवयझर लवर्िां तर 

दरुच. 

 सवशनटवयझरच्यव िांभर एि एलची बवटल िांभर रुपय े

असल्यवनां र् जर्ळ लॉकडवऊनिळुां पैसे नसल्यवनां लोकां  

सवशनटवयझर र्वपरवयलव तयवर नव्हते. तसेच पवहून घेर् ूअसे म्हित 

सवबनवनां हवत धरु्वयलवही तयवर नव्हते. एर्ढांच नवही तर निीबवर्र 

यव सगळ्यव गोष्टी सोडून लोकां  सैरवरै्रव शफरत होते. ज्यवांनव कोरोनव 

झवलव, तो िवत् आपली आपबीती सवांगत होतव. त्यवतच त्र्चव 

कोरडी होते असव बहविव करुन कवही लोकां  र्वरांर्वर सवबनवनां हवत 

धरु्वयलव तयवर नव्हते.  

 लोकां  आपल्यवलव कवय होते असे म्हित र्वर्रत. िव्क 

बवांधत नव्हते. म्हिनू सरकवरनां त्यवर्र कडक शनबांध म्हिनू एक 

हजवर रुपये दांड ठेर्लव होतव. परांत ूलोकां  दांड श्र्रवरवयलव तयवर 



होते. पि िव्क बवांधत नव्हते. त्यवतच सरकवरनां कवही कवही िेत् 

सरुु केल्यवनां त्यवचव परीिवि गदी र्वढण्यवर्र झवलव र् हल्ली 

झपवट्यवनां कोरोनव पसरवयलव लवगलव होतव. 

 सरकवरी िेत्वची तर गोष्ट र्ेगळीच होती. सरकवरी िेत्वतही 

किाचव-यवांची आतव पन्सनवस टक्के उपश्थती अशनर्वया केलेली 

होती. त्यवतच पांच्चवर्न र्षवापेिव जव्त र्यवचे, सतत आजवरी 

पडिवरे, िधिेुह र् रक्तदवब असिवरे किाचवरी अशनर्वया केलेले 

नव्हते. तरीपि कवही सरकवरी िेते् पांचवर्न र्षवापशलकडील 

किाचव-यवांनव त्वस दणे्यवच्यव िवनशसकतेनां कविवर्र बोलवर्तवांनव 

आढळत. रे्गरे्गळ्यव आजवरवनां त््त असलेल्यवही लोकवांनव 

सरकवरी कविवर्र बोलवर्तवतच. असे शचत् शदसत होतें.े 

 िवळेच्यव बवबतीतील शर्चवर केल्यवस कवही लोकवांनव 

िवळेची िोठी घवई येर्नू पडली होती. आपली िलेु घरीच रवहू नये. 

असां सिजनू तीन र्षाही व्हवयच्यव परु्ीच िवळेत नवर् टवकिव-यव 

र् बवलपि शहरवर्िव-यव पवलकवांनव आपल्यव िलुवांच्यव आरोगयवची 

कवळजी नव्हती. पि त्यवांच्यव अभ्यवसवची कवळजी होती. ते सतत 

शर्चवरत होते की िवळव केव्हव सरुु होईल. 

 कोरोनवचव र्वढतव प्रवदभुवार् पवहतव िवळव किी सरुु करवर्ी 

हव शर्चवर सर्ा शििकर्ृांदच नवही तर सर्ा अशधकवरी, किाचवरी 



आशि सरकवरलवही पडलव होतव. पि शनिाय घ्यवयचव कसव? कवरि 

हव तर िलुवांच्यव आरोगयवचव प्रश्न होतव. म्हिनू कवही लोकवांनी यवर्र 

उपवय म्हिनू ऑनलवईन शिििवची योजनव िवांडली. त्यवतच कवही 

भवगवत शर्द्यवर्थयवांच्यव पवलकवांजर्ळ ऑनलवइनचे िोबवईल नव्हत े

तर ज्यवांच्यवजर्ळ होते, ते शिकवयलव तयवर नव्हते. कवरि नेटच्यव 

शकां िती ह्यव अिव पवलकवांनव परर्डिव-यव नव्हत्यव. यवचे कवरि 

शजथे आज लॉकडवऊनिध्ये खवयलव पैसे नव्हते, शतथे नेट 

टवकवयचव कुठून? हव प्रश्न उभव होतव. अिवतच कवही लोकवांनी 

कवही सशुििीत पवलक जिर्नू ऑनलवईन शििि शिकर्वयलव 

सरुुर्वत केली. परांत ूत्यवच ग्रपुर्र कवही िहवभवगवांनी अश्लील िेसेज 

पो्ट केल्यवनां गडबड झवली. िग अँडिीन असलेल्यव शििकवसह 

त्यव ग्रपुर्र कवरर्वई झवल्यवनां शििकही धव्तवर्ले की िलुवांनव 

शिकर्वर्े कसे? यवतच सरकवरच्यव हवलचवली शदसत होत्यव. कोिी 

िकु्तवफळे उधळत की ऑग्ट िशहण्यवत िवळव सरुु करु. कोिी 

सप्टेंबरही लवगत. 

 िवळव किी सरुु करतव येईल. ऑनलवईनही कसां शिकर्तव 

येईल? यवर्र खरांच शर्चवर करण्यवची गरज होती. ऑनलवईन 

शिकर्लां तर कवही लोकवांकडे ्िवटाफोन नव्हते. कवहींकडे होते तर 

ते नेट टवकू िकत नव्हते. कवही टवकत होते तर त्यवांचे ग्रपु बनर्नू 

शिकशर्ल्यवस कवही िहवभवग अश्लील िेसेज पो्ट करत. कवरर्वई 



करतवांनव ज्यवने तो िेसेज पो्ट केलव,त्यवच्यवर्र न करतव सांपिुा 

ग्रपुर्र र् अँडिीनर्र होत होती. तसेच यव अश्लील िेसेजिध्ये चकू 

िेसेज करिव-यवची असनूही बदनवि शििकच होत होतव. त्यवतच 

ग्रपुर्र ज्यव शर्द्यवर्थयवांची नवर्ां असत. त्यवांनव रै्यक्तीकपिे िलुवांच े

िेसेज जवत. ते िेसेज पवलकवांनव शदसल्यवर्र कवरर्वई तर होिवरच 

होती. 

 कवरर्वई व्हवयलव हर्ी. पि अँडिीन र्र नको. कवरि त्यवांचव 

यवत कोितव दोष? शजथे आपि आपल्यव जन्सि शदल्यव िलुवांच्यव 

िनवतील भवर् ओळख ूिकत नवही.शतथां यव तरुि शर्द्यवर्थयवांच्यव 

िनवतील भवर् कसे ओळखिवर! अथवातच ऑनलवईन िवळव सरुु 

करिे िक्य नवही. असां ग्रपु अँडिीन म्हित होते. जो तो अिव 

अशश्ललतेिळुां र् कवरर्वईिळेु ऑनलवइन शििि शिकर्वयलव 

तयवर नव्हतव. 

 कवही लोकां  शनिाय की ऑनलवईन िवळव जरी सरुु केली तरी 

ते सिजिवर कसां? त्यवपेिव अिव सवर्ाजशनक िवळव सरुु करवव्यव. 

ज्यवत िलुवांनव िवळेत बोलर्वरे्. तीन तीन शदर्सवची, तीन तीन 

तवसवची िवळव घ्यवर्ी. िलुवांनव ्र्तःच्यव चटयव आिवयलव 

लवर्वव्यव.सरुिीत अांतर पवळवयलव लवर्वर्ां. सवशनटवयझर शकां र्व 

सवबि र्वपरवयलव लवर्वर्ां. िव्क बवांधवयलव लवर्वर्ां. पि ह ेतरी 



िक्य नव्हतां. शजथां आपि िोठीच िविसां सवशनटवयझर र्वपरु िकत 

नवही. एक हजवर दांड भरतो. पि िव्क र्वपरत नवही. पोशलस शदसले 

की िव्क लवर्तो. पोशलस गलेे की कवढून फेकतो. शतथां ही तर िलुां. 

लहवन र्यवपवसनू तर िोठे र्य असलेली िलुां. त्यवांनव यविधील 

कवय कळतां? तवे्हव ततुवास तरी िवळव बांदच ठेर्वर्ी. जेव्हवपयांत 

कोरोनवर्र हिखवस उपवय सवपडत नवही. शर्नवकवरि िलुवांच्यव 

जीर्विी खेळून कोरोनवच्यव िहविवरीत त्यवांच्यव जीर्वचव अांत 

करवयलव नको. एक र्षा घरी बसल्यवनां कवही होिवर नवही. पि जर 

कव हव व्हवयरस अांगवर्र चवलनू आलवच तर ते जीर्वर्र बेतेल. 

कवरि कोरोनव ही िहविवरी असनू ती जग सांपर्वयलव लवगली आह.े 

ह े जवगशतक कोरोनवच्यव आकड्यवर्रुन लिवत येते.ह े शर्सरुन 

चवलिवर नवही. असां जो तो सवांगत होतव. िहत्र्वचां म्हिजे ् र्च्छतव 

पवळव, सरुिीत अांतर ठेर्व र् िव्क र्वपरव. अफर्वांर्र शर्र्श्वस ठेर् ू

नकव. तसेच आनांदी जीर्न जगव. ही आपली कोरोनवची लढवई 

आह.े ही आपि नक्कीच शजांकू. पि ततुवास कोित्यवही गोष्टीची 

घवई न करतव सांयि पवळवयलव शिकव. कोरवनव हव पवहुिव म्हिनू 

आलव आह.े तो कधी नव कधी एक शदर्स शनघनू जवईलच ह ेलिवत 

ठेर्व. असेही कवहीजि म्हितच होते. 

 कोरोनव व्हवयरसनां नवकी नर् आिलां होतां. शदर्सेंशदर्स 

त्यवची सांख्यव र्वढत होती. तसेच भीतीच्यव सवर्टवखवली दिेवतील 



जनिवनस र्वर्रत होते. असे असतवांनव िवळव सरुु करण्यवची घवई 

पवलक करीत होते. 

 पवलकवचे िवळव सरुु करण्यवर्रुन दोन गट पडले होते. एक 

म्हिजे िवळव सध्यव सरुु करु नये असे म्हििवरव गट र् दसुरव िवळव 

सरुु करव म्हििवरव गट. सरकवरही िवळव सरुु करण्यवर्र शर्चवर 

करीत होतें े. पि त्यवांनव र्वटते की जर िवळव सरुु केलीच तर 

आधीच र्वढिवरी कोरोनवची सवथ. त्यवत िवळव सरुु केल्यवस 

दपुटीने र्वढ होईल. कवही पवलकवांनवही तेच र्वटत होते. म्हिनू ते 

िवळव सरुु करण्यवच्यव पशलकडचे होते. अथवात त्यवांच्यव 

म्हिण्यवनसुवर िवळव सरुु व्हवयलव नको. िवळव सरुु झवल्यवस 

सांक्रिि एर्ढां र्वढेल की त्यवलव थवांबर्िां र्व त्यवच्यवर्र रोक 

लवर्िां कठीि होर्नू बसेल. कवरि लहवन िलुवांनव शकतीही 

सवांगीतलां, तरीही सांक्रििवचव धोकव टवळतवच येर् ूिकत नवही. िग 

शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन नको, ते शर्सरतवत म्हििवरे कवही श्रीिांत 

पवलक ऑनलवइन िवळव सरुु करव म्हित होते. त्यवसवठी सरकवरर्र 

दबवब आित होते. सरकवरलव पेचवत पवडत होते नव्ह े तर 

आपल्यवच पवल्यवांचव जीर् धोक्यवत घवलत होते. ते िवळेलव आशि 

शििकवांनव रे्ठीस धरुन ऑनलवइन शििि द्यवयलव भवग पवडत 

होते. यवच भशुिकेतनू कवही िवळवांनी ऑनलवइन र्गा सरुुही केले. 

पि यवत सांभवव्य धोक्यवचव शर्चवर केलेलव नव्हतव. 



 कोरोनव कवळवत सांभवव्य धोके पढुीलप्रिविे होते. 

 १) लवकडवऊन कवलवर्धीत प्रत्येकजि घरी होतव. त्यवांनव 

कविधांद ेनव्हते. त्यविळुां जर्ळ असिवरव पिुा पैसव खवण्यवत खचा 

झवलव होतव. आतव पवलकवांजर्ळ पैसे नरे्हते. त्यविळुां त्यवांनव पोट 

भवगर्तवांनव िोबवईलिध्ये ररचवजा टवकवयलव परेुसे पैसे नव्हते. तसेच 

ऑनलवइन शििि घतेो म्हटलां तर ्िवटाफोन घ्यवयलवही परेुसे पैसे 

नव्हते. 

 २)िोबवईल र्वपरवबवबत सशुर्धव नव्हत्यव. कवरि प्रत्यकेवनां 

ऑनलवइन शििि घ्यवयचव शर्चवर केलवही, तरीही शििकवांच्यव 

शिकशर्ण्यवच्यव र्ेळेस िोबवईलचींे इतर कविे पडतवत. कोिवलव 

िोबवईल ऑशफसलव(कविवर्र) न्सयवयचव असतो शकां र्व कोिवलव 

अजांट फोन करवयचव असतो. ती कविां करतव येत नव्हती. त्यविळेु 

खांड पडतो असां लोकवांनव र्वटत होतां. 

 ३)्रवटाफोनर्रुन अभ्यवस करतवांनव िलेु एर्ढी हुिवर झवली 

होती की ते आपल्यव र्डीलवांनव कवही सिजत नव्हते. असव शर्चवर 

होतव. ते पबजी सवरखे खेळ खेळत बसत. अभ्यवसवत िन न 

लवर्तव. तसेच पवलकवांनव सिजतही असेल िोबवईल तरीही 

त्यवांच्यवजर्ळ परेुसव रे्ळ नव्हतव की ते पवलक आपल्यव िलुवांजर्ळ 



पिुा तवसीकव होतपयांत बसतील. अिवरे्ळी चवांगली िलेुही 

शबघडण्यवची िक्यतव होती. 

 ४)कधी कधी नेटही बरोबर चवलत नव्हतव.त्यवर्ेळी 

ऑनलवइन र्गा शदसत नव्हते. अिवरे्ळी शर्द्यवर्थयवांचे नकुसवनही 

होत होते. 

 िोबवईल चवांगलव र्वपरलव तर चवांगलवच उपयोग आह.े पि 

तरुि होत असिव-यव िलुवांनव कोि सवांगेल. ते अभ्यवस करीत 

असतवांनव तरुिही होत असतवत. हहेी लिवत घ्यवयलव हरे्. 

त्यवसवठी कवही पवलकवांनी सर्ोच्च न्सयवयवलयवत खटलेही दवखल 

केले होते. खवजगी िवळेनां ऑनलवइन र्गा शिकर्िां सरुु केलां होतां. 

कवरि त्यवांनव भीती होती की जर त्यवांनी शिकर्िां सरुु केलां नवही तर 

त्यवांनव रे्तन शिळिवर नवही.त्यवांचांही बरोबर होतां. कवरि 

शर्द्यवर्थयवांनव शििकवांनी शिकर्लेच नवही तर पवलक िवळेचे िलु्क 

कसे भरतील, अन ्पवलकवनां पैसे भरले नवहीत तर शििकवांनव रे्तन 

कसे शिळेल. म्हिनू ऑनलवइन शििि शिळवयलवच हर्ां अिी 

पवलकवची भशुिकव होती. 

 िहत्र्वचां म्हिजे शर्द्यवथवांनव ऑनलवइन शििि दणे्यवऐर्जी 

ऑफलवइन शििि द्यवर्े. शिकशर्ण्यवत यिेवरव भवग शर्द्यवर्थयवांनव 

जेव्हव र्ेळ भेटेल, तेव्हव ते पवहतील र् शिकतील. पवलकवांनवही 



जेव्हव रे्ळ भेटेल. तेव्हव ते शर्द्यवर्थयवांनव शिकर् ू िकतील. असे 

कवही शििक म्हित. त्यवनसुवर कवही िवळव ह े िीटसवरख्यव, 

झिुसवरख्यव अँपर्र ऑनलवइन शििि शिकर्ीत होते. तर कवही 

िवळव ऑफलवइन िवळव शिकर्ीत होते. त्यवत शििक िेहनत 

करुन ऑफलवइन शव्हडीओ बनर्नू पोष्ट करीत असले तरी त े

पवहवयलव िलुवांजर्ळच नवही तर तो अभ्यवस घ्यवयलव िलुवांच्यव 

पवलकवांजर्ळ रे्ळ नव्हतव. त्यवांनव शर्चवरलां असतव ते आिचां िलुां 

ऐकतच नवही असव बहविव करीत र्व आम्हवलव र्ेळच शिळत नवही 

असव बहविव करीत. त्यवतच पवलकवांचव र्चक नसल्यवनां िलुां चक्क 

शफरत असत. उनवडक्यव करीत असत. पि शिििवचां त्यवांनव 

जीर्नवत िहत्र् र्वटत नव्हतां. 

 कोरोनव व्हवयरस, िवसन लोकवांचव जीर् घिेवर की कवय असे 

र्वटत होते. सर्ा र््त ू र्वढत चवलल्यव होत्यव. त्यवतच पेरोल, 

शडझेलचेही दर र्वढलेले होते. खवण्यवचे तेल र् भवजीपवल्यवचे दर 

आसिवनवत पोहोचले होते. 

 कोरोनव व्हवयरसने जगवत थैिवन घवतले असतवांनव िवसनही 

लोकवांचव जीर् घेिवर कवय अिी श्थती आज शनिवाि झवली 

असतवांनव लवकडवऊन उघडिां ठीक होतां. कवरि पैसे आििवर 

कुठून? लोक लवकडवर्नू लवर्ल्यवनांतर त्यव लोकवांनव कवि 



नसल्यवनां त्यवांनव परेुिव सोयी करुन दिेां ह े सरकवरचां कवि होतां. 

जेिेकरुन जनतेलव त्यवचव फटकव बस ूनये. 

 प्रत्येक िहरवत लवकडवर्नू लवर्लां गेलां. बरेच शदर्स लोकां  

घरी रवशहली. त्यवत त्यवांची उपवसिवर होर् ू लवगली. त्यवतच 

सरकवरनां कवही शठकविी अन्सनछत्ही उघडली. कसां तरी लोकवांनव 

जगर्लां. पि लवकडवऊन जरी लवर्लां असलांंां तरी कोरोनव 

जवयलव तयवर नसल्यवनां कोरोनवनां जनतेलव िवरवयचां की उपवसवनां 

जीर् घ्यवयचव ही श्थती शनिवाि झवल्यवनां लवकडवऊन उघडलां. िग 

कवय? ज्यवप्रिविे दोन शदर्स उपविी पोटी रवशहलेल्यव िविसवलव 

जिी सपवटून भकू लवगते, तिी जनतेची श्थती झवली र् लोकां  न 

ऐकतव कविवसवठी गदी करु लवगले. सोिल डी्टींगचव जरी शनयि 

असलव तरी त्यवची धज्जी उडर् ूलवगले. त्यवतच कवहीजि िजुोर 

िव्क न लवर्तवही शफरु लवगले. 

 सरकवरनांही नवगरीकवांनव िवफ केलां नवही. लवकडवऊनच्यव 

कवळवत बरेच शदर्स लोकां  घरी असनूही र् त्यवांच्यव हवतवलव कवि 

नसनूही सरकवरनां िहवगवईर्र शनयांत्ि आिलां नवही. लवकडवऊन 

उघडल्यवनांतर ज्यव व्यवपवरी सांकुलवांनी दकुवनां उघडली, त्यव 

दकुवनवतनू र््त ूग्रवहकवांनव िहवग शर्कल्यव जवर् ूलवगल्यव. अथवातच 

िहवगवई र्वढली. बरां ह े दकुवनदवर खवजगी होते. ज्यव गोष्टीर्र 



सरकवरचे शनयांत्ि होते.त्यव पेरोल डीझलच्यव दरवतही र्वढ झवली 

असल्यवनां िग कवय शजथे र््तचू्यव दळिर्ळिवलव पेरोल डीझल 

लवगतां, तेच पेरोल डीझल र्वढल्यवनां र््तचू्यव शकिती र्वढि े

सवहशजकच होते. त्यव र््तचू्यव शकां िती दपुटी शतपटीनां र्वढल्यव 

होत्यव. 

 दसुरी िहत्र्वची गोष्ट सरकवरनां केली. ती म्हिजे र्ीजेची र् 

पवण्यवची शबलां. लवकडवऊनच्यव कवळवत िविसू घरी होतव. हवतवलव 

कवि नव्हतां. जर्ळ होतव नव्हतव सर्ा पैसव सांपलव. तरीही र्ीज 

कां पन्सयवांनी र्ीजेची शबलां अिवप िनवप पवठर्ली. सगळां कवर्थवन 

र् योजनवबद्ध ररतीनां जनतेलव त्वस दणे्यवसवठी केलेली योजनव. त े

र्ीज शबल पवशहलां की भल्ल्यवभल्यवांनव घवि फुटेल असे होतां. परु्ी 

तीन िशहण्यवचांही शबल एर्ढां नसवयचां. पि आतव त्यव िवगील तीन 

िशहन्सयवच्यव यिेव-यव रकिेच्यव दपु्पट शतप्पट शबल होतां. तेच 

पवण्यवच्यवही शबलवत झवलां होतां. 

 सरकवरनां लवकडवऊन लवर्लां. कवही जनतेनां म्हटलां नव्हतां 

लवकडवऊन लवर्व. तरीही लवकडवऊन लवर्लां गेलां जबरद्तीनां. 

तसां पवहतव गरजही होती. पि लवकडवऊन लवर्ल्यवनां कोरोनव 

थवांबलव कवय? हां थोडव त्यवत बदल नक्कीच करतव आलव. पि हे 



जरी खरां असलां तरी सरकवरनां अिव शबलवर्र शनयांत्ि आििां 

गरजेचां होतां. 

 कवही लोकां  म्हितवत की किाचव-यवांनी कवि केलां त्यव 

कवळवत. त्यवांनव रे्तन द्यवर्ां लवगलां. ठीक आह ेरे्तन शदलां गेलां. पि 

दिे कोरोनवच्यव खवईत सवपडलव असतवांनव त्यवांनव पिुा रे्तन 

द्यवयलवच नको होते. नव्ह ेतर त्यवांनी ्र्तः सांकटवत सवपडलेल्यव 

लोकवांनव िदत म्हिनू तसेच सेर्व म्हिनू र्ीजेच्यव शबलवच्यव यशूनट 

ती प्रत्येक िशहण्यवनसुवर फवरकत करुन र्ीज आकवरिी करवयलव 

हर्ी होती. पि र्ीज कां पन्सयवांनी अिी फवरकत न करतव सरसकट 

र्ीजेचां यशुनट जोडून शबल आकवरिी केल्यवनां एर्ढां शबल आलेलां 

असनू कवही लोकवांनव ते भरिां िक्य नव्हतां. कवही रवजशनतीक 

पवट्ायव आांदोलन करीत होत्यव. पि ते केर्ळ दवखशर्ण्यवपरुते होते. 

त ू िवर िी रडल्यवसवरखव करेल अिी रवजनीतीक पवट्ायवांची 

आांदोलनां. सवध्य कवहीच झवलां नवही. कवल सते्तर्र असिवरी 

िांडळी आज ओरडत. पि सत्तव जेव्हव असते, तेव्हव िवत् नेत्यवांची 

तीच हवलत असते. जी आजच्यव सत्तवधव-यवांची होती. शनव्र्ळ 

आर्श्वसनच.कवि िवत् कर्डीचांही नव्हतां. 

 आतव सरकवर परत लवकडवऊनचव शर्चवर करिवर की कवय 

अिी श्थती शदसत होतीं.े पि सरकवरलव जनतव लवकडवऊन 



लवर्ण्यवपरु्ी आर्जूान सवांगत होती. आधी िहवगवई किी 

करव.पेरोल डीझलचे दर उतरर्व. र्ीजेची र् पवण्यवची दरां किी करव 

आशि आम्हवलव जगशर्ण्यवसवठी कवय उपवययोजनव केली ते सवांगव. 

िगच लवकडवऊन लवर्व. कवरि उपवसवनां िरण्यवपेिव कोरोनविी 

लढतवनव िरि येत असेल,तर ते चवांगलां. पुरी झवली उपवसिवर सहन 

करिां, आतव परत उपवसिवर नकोच. असव जनतेचव प्रश्न होतव. पि 

जनतेनां तरी यव गोष्टी शर्चवरवत घेण्यवची गरज होती. कविवर्र 

जवतवांनव परेुसव रुिवल तोंडवर्र बवांधवर्व, ज्यवलव िव्क म्हितवत. 

परेुसां अांतर पवळवर्ां र् गदी टवळवर्ी. सरकवरनांही जनतलेव रवहवत 

द्यवर्ी. परेुिी िहवगवईची र् शबलवची बांधनां टवळून. नवहीतर िवसन 

लोकवांचव जीर् घते आह ेअिी जनतेची सरकवरबद्दल धवरिव होईल 

र् सरकवरलव िवसन चवलर्िां कठीि जवईल. 

 आकविलवही यव सर्ा गोष्टीबद्दल शर्चवर होतव. कवरि त्यवनां 

यव िहरवत कवि करतव करतव एक घर शर्कत घेतलां होतां. नळांही 

शर्कत घेतलव होतव.र्ीजही होती त्यवच्यव घरी. त्यवलवही पेरोल 

दरर्वढीचव फटकव बसलव होतव. जर्ळ पैसव नव्हतव. कवय करवर् े

सचुेनवसे झवले होते. 



 शदर्सेंशदर्स भवजीपवल्यवांचे र्वढते दर. त्यवतच शदर्सेंशदर्स 

र््तूांच्यव र्वढत्यव शकां िती त्यवलव छळत होत्यव. अिवतच श्रवर्ि 

िशहनव उजळलव. 

 श्रवर्ि िशहनव आलव. हव िशहनव सखुसिदृ्धी आिेल असां 

र्वटलां. कवरि आधीच कोरोनवनां जनतव त््त होती. त्यविळुां रवहत 

शिळेल असां र्वटत होतां. िवळव सरुु होऊन शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन 

टळेल असांही र्वटलां होतां. पि लोकवांचव भ्रिशनरवि झवलव. कवरि 

लोकवांनव श्रवर्ि उजळूनही रवहत शिळवली नवही. शर्द्यवर्थयवांच्यव 

िवळव सरुु झवल्यव नवहीत. त्यवतच ब-यवच शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन 

होत असलेलां शदसत होतां. 

 शर्द्यवथी र्गवाच्यव अभ्यवसवबवबत शिकशर्ण्यवचव शर्चवर 

केल्यवस असां जविर्त होतां की शििकवांनी ऑनलवइन शिकशर्ि े

सरुु केले आह.े त्यवतच िोबवईलर्र िलेु शिकत आहते. पि 

ज्यवांच्यवकडे िोबवईलच नवही त्यवांची गोची होतवांनव शदसत होती. 

त्यवांच्यव अभ्यवसवचां होिवरां नकुसवन कसां भरुन शनघले यवर्र 

प्रश्नशचन्सह लवगले होते. 

 शििक अभ्यवस शिकशर्तवांनव अंॉफलवईन शिकर्वयलव 

तयवर नव्हते. त्यविळुां अजनू प्रश्न शनिवाि झवले होते. कवरि 

पवलकवांनव दोन िलुां असल्यवस र् एकवच रे्ळेलव दोन िलुवांच े



अभ्यवस सरुु असल्यवस एकव िलुवचां यव ऑनलवइन शिििवतनू 

नकुसवनच होिवर होतां. कवरि दसु-यवलव िोबवइल अभ्यवसवलव 

शिळिवर नव्हतव. 

 लॉकडवऊन िध्ये आधीच पैिवनां तटुलेली िांडळी ऑनलवइन 

अभ्यवसवसवठी िोबवइल घेतील कुठून? शजथे पोट भरु िकत नव्हते. 

शतथे िोबवइलचव प्रश्न. अिवतच लोकां  किीबिी कविवलव 

लवगलेली असतवनव दररोज सवयांकवळी घरी कविवर्रुन आल्यवर्र 

िोबवइल सवठी िलुवांचे ओरडिे तसेच पत्नीची कटकट ऐकून 

िविसवांचव शतळपवपड होत होतव. त्यवलवही कळत होतां की िलुवच े

नकुसवन होत आह.े ते टवळवरे् कसे? शििकवांनव शर्चवरिव केल्यवस 

तेही हकेड बोलनू अपिवनच करीत. िग अिवरे्ळी नुकसवनवचां 

कवय? ते नकुसवन कोि भरुन कवढेल हव प्रश्न पवलक र्गवालव 

पडलेलव होतव. 

 श्रवर्ि जसव आलव, तसवच होतव. यवर्षी तो दरर्षीप्रिवि े

आनांद घेर्नू आलेलव नव्हतव. यव िशहन्सयवत येिवरी सि जिी यते 

होती. तिीच आतवही आलेली होती. पि जी िजव परु्ी यवयची. 

ती यवर्ेळी येत नव्हती. 



 श्रवर्िवचां एक रै्शिष््टय आह.े एक दोन सरी आल्यव की ऊन 

शदसिे. ते कोर्ळे ऊन असते. अांगवलव चटकव जविर् ूदते नवही. 

ज्यवलव यव उन्सहवचव त्वस होतो.त्यवच्यवसवरखव नवजकू नवही. 

 कधी कधी पवऊस जवतवच कडेलव लवांब लचक इांद्रधनहूी 

शदसतो. तो पवहतवांनव फवर िजव र्वटते. त्यवतच यव श्रवर्िवत 

नवगपांचिी तसेच रवखीच्यव यवत्व असतवत. नवगद्ववरच्यव यवते्तनू 

परत आल्यवनांतर रवखीपवसनू लोकवांच्यव कढयव सरुु होतवत. िग 

जोरजोरवत िहवदरे्वची गविी म्हटली जवतवत. ते यवर्ळेी शदसत 

नवही. नवगपांचिीच्यव शदर्िी म्हटल्यव जविव-यव बव-यव यवर्ेळी 

शदसल्यव नव्हत्यव नव्ह े तर रवखीलव रवखी बवांधवयलव शफरिव-यव 

बशहिी आतव शदसत नव्हत्यव. 

 यव िशहण्यवत िवांस खविां कवही लोकां  टवळतवत. त्यवचां 

कवरिांही तसेच आह.े ररिझीि येिवरव पवऊस. ह्यव पवर्सवनां नदी 

नवल्यवांनव परू असतवत. त्यविळुां लोकां  िवसे पकडवयलव जवऊ िकत 

नवहीत. र्वहून जवण्यवचव धोकव असतो. म्हिनू िवसेिवरी बांद असते. 

तसेच प्रवण्यवांनव पवयख-ुयव, तोंडख-ुयवच यवसवरखे आजवरच नवहीत, 

तर रे्गरे्गळे जव्तीत जव्त आजवर असतवत. ज्यव आजवरवचे जांत ू

उष्ितेनांही िरु िकत नवहीत नव्ह े तर आजवरी पवडिव-यव सकु्ष्ि 



जांतनूवही यवच कवळवत सगुीचे शदर्स असल्यवने िवांस यव कवळवत 

र्जा असते. 

 श्रवर्ि िशहण्यवत होिवरी दहीहांडी आतव शदसिवर नव्हती. 

कवरि कोरोनव गदीिध्ये जव्त र्वढत होतव नव्ह ेतर पोळव भरर्लव 

जविवर नव्हतव. तसेच पोळ्यवलव शनघिवरी िवरबत तसेच 

बडगयवर्रही यवच कवळवत सांक्रवत होती. 

 ज्यवप्रिविे श्रवर्िवतल्यव सिवांनव यव कोरोनवनां अडथडव 

आिलव होतव. त्यवचप्रिविे पवर्सवच्यव उघडीपच्यव प्रकवरवलवही 

यव कोरोनवनां ब्रेक लवर्लव की कवय असे र्वटवयलव लवगले होते. 

कवरि यव िशहन्सयवत येिवरे सांततधवर पविी बहुतके शठकविी शदसले 

नव्हते. पढेु शदसतील कवय? ते सवांगतव येत नव्हते. तसेच 

र्वतवर्रिवत यव झवडवर्रुन त्यव झवडवर्र उडिवरी फुलपवखरे र् 

फुलचखु्यव यवर्षी शदसल्यव नव्हत्यव. यवच कवळवत कवनवत गुांजिवरे 

ते बेडकवचे डरवर् डरवर् आर्वज तसेच र्त्यवर्रुन चवलतवांनव 

अलगत आडरे् जविवरे ते सवपवचे शपल्ल ूशदसले नव्हत.े बहुतःि 

प्रवण्यवांनीही कोरोनवचव धसकव घेतलव असवर्व असां र्वटत होते नव्ह े

तर पोळ्यवलव शनघिवरी घवििवकड आतव शदसिवर नव्हती. पढेु 

श्रवर्ि सांपल्यवर्र कवजळतीज आशि गिपती उत्सर् शदसतो की 

कवय? ह्यवर्र ही प्रश्नशचन्सह लवगले होते. 



 नवरळी पौशिािेलव सिदु्रवलव नवरळ र्वशहलव की कवय? त े

ऐकवयलव आले नव्हते. बशहिींचे सविहुीक िेहांदी लवर्िे अदृश्यच 

झवले की कवय? असे र्वटत होते. 

 एकां दरीत सवांगवयचां झवल्यवस श्रवर्िवच्यव ज्यव शर्शर्ध छटव 

असतवत. ज्यव छटवांनी िविसवांनव तसेच जगवतील रे्गरे्गळ्यव सकु्ष्ि 

जीर्वपवसनू अर्वढव्य प्रवण्यवांपयांतच्यव जीर्वांनव आनांद प्रवप्त होतो. 

तो आनांद यव कोरोनवनां लुटून नेलव होतव. सवहशजकच लोकवांच े

शफरिे बांद असल्यवनां घर एके घर र् घर दिुे नकुसवन हचे गशित 

लोकवांनव कळवयलव लवगले होतेंे. तेही यव श्रवर्ि िशहण्यवत. 

आषवढ गेलेलव होतव शहरिसुले करुन. आतव श्रवर्ि उजळलव होतव 

नव्यव आिव पल्लर्ीत करुन. पि हव श्रवर्ि ही शनरवि करीत जवत 

होतव. कदवशचत भवद्रपद कसव उजळतो ते िवशहत नव्हते. त्यविळुां 

लोकवांनव यव कोरोनविळुां आलव श्रवर्ि गेलव श्रवर्ि म्हिण्यवची 

र्ेळ आली होती. 

 सध्यव दिेवत तसेच जगवत कोरोनवचव सांसगा चरिसीिेर्र 

होतव. आकविलव आतव करित नव्हतां. त्यवलव गवर्ची आठर्ि 

येत होती. पि जविवर कसव, गवड्यव अजनूही खलु्यव झवल्यव 

नव्हत्यव.  



 प्रर्वसवलव बांदी होती. त्यव अनषुांगवने लोकवांनी गदी करु नय ेर् 

कोरोनव पसरु नये म्हिनू सरकवर नर्नरे् शनयि लवर्त होते. त्यवतच 

ज्यव भवरतीय सिवलव लोकवांची गदी जिते. ते सि सवजरे 

करण्यवसवठी दिेवने कवही शनयि बनर्ले होते. यवच शनयिवच्यव 

अनषुांगवने कोरोनवच्यव चक्रव्यहुवत बैलवचव पोळवही फसलव होतव. 

ह ेकोरोनवचे चक्रव्यहु केव्हव भेदतव येईल ह ेसवांगिे कठीि आह.े 

 पोळव......बैलवचव सि. शर्दभवात हव सि िोठ्यव उत्सवहवनां 

सवजरव होतो. लोकां  जी बैलजोडी िेतीकविवलव िेतक-यवांनव र्षाभर 

िदत करते. त्यव बैलवच्यव उपकवरवची आठर्ि म्हिनू दरर्षी 

शर्दभवातील िेतकरी श्रवर्ि िशहण्यवच्यव िेर्टच्यव शदर्िी तो 

शदर्स बैलपोळव म्हिनू सवजरव करतवत नव्ह े तर हव बैलपोळव 

सवजरव करुन त्यवचव उत्सर् िनशर्तवांनव त्यव बैलवलव सजर्नू (चौरव 

िटवट्यव,बवशिांग बवांधनू) गवर्च्यव एकव चौर्त्यवर्र नेतवत. इथनू 

बैलवची शिळर्िकू कवढतवत. िग यव बैलवांनव घरोघरी शफरर्नू 

परुिपोळीचां नैरै्द्य खवर् ू घवलतवत. त्यवचबरोबर कवही शठकविी 

िोहफुलवांची रवबही. शर्दभवात हव उत्सर् िोठ्यव थवटविवटवत सवजरव 

होतो. िग हव सि पवहण्यवसवठीही लोकवांची प्रचांड गदी होते. 

 यव पोळ्यवच्यव पशहल्यव शदर्िी पळसवच्यव झवडवची कत्तल 

करुन त्यवच्यव फवांद्यव लोकां  आपआपल्यव घरवच्यव दरर्वज्यवर्र 



लवर्तवत नव्ह े तर यवत िेकडो झवडवांची कत्तल होते. पयवार्रि 

सितोल ढवसळतो. एर्ढांच नवहीतर यव पोळ्यवच्यव दसु-यव शदर्िी 

शकत्यके कोंबड्यव बक-यवची कत्तल होते. आपले जीभेचे चोचल े

परुशर्ण्यवसवठी. शबचव-यव शनरपरवध कोंबड्यव बक-यवांनव ठवर केलां 

जवतां. ते पवशहलां की पोळव हव आनांदवचव सि आह ेकी दःुखवचव 

असव प्रश्न कवही लोकवांनव नक्कीच पडत असतो. 

 यव र्षी कोरोनवचां सांकट जरी असलां तरी यव र्षी झवडवांची 

कत्तल होिवर नवही असां र्वटत असलां तरी झवडवांची कत्तल झवली. 

लोकवांनी जवगे िवरबत म्हित पळसवच्यव डहवळ्यव तोडल्यव. त्यव 

पळसवच्यव डहवळ्यव घरवच्यव सिोर लवर्ण्यवसवठी झवडां तोडली. 

तसेच दसु-यव शदर्िीही शनरपरवध कोंबड्यव बक-यवांचव जीर् घेर्नू 

आपल्यव जीभेचे चोचले लोकवांनी परुर्लेच. 

 पोळ्यवचव जवे्हव दसुरव शदर्स शनघतो. ज्यव शदर्िी िवरबत 

शनघते. त्यवचबरोबर बडगवही. बडगव िविसवचां प्रशतक तर िवरबत 

बवईचां प्रशतक. ज्यवांनी र्वईट कविां केलीत, त्यवांचव शनषेध म्हिनू ही 

िवरबत र् बडगयवची शिळर्िकू कवढण्यवची प्रथव आह.े ही प्रथव ब-

यवच शदर्सवपवसनू शर्दभवात सरुु असनू नवगपरूिधील शपर्ळी 

िवरबत अशधक प्रशसद्ध आह.े 



 सध्यव दिेवत तसेच जगवत कोरोनव थैिवन घवलत असतवांनव 

पोळ्यवर्रही कोरोनविळुां सांक्रवांत आली असनू र्रील बवबी ख-यव 

असल्यव तरी पोळव हव सि कसव सवजरव करवर्व हव एक न 

उलगडिवरव प्रश्न होतव. तो प्रश्न प्रत्येक जनिविसवलव पडलेलव 

होतव. त्यवतच त्यव बैलवचव कवय दोष? असे र्वटत होते. 

 पोळव आम्ही सवजरव करीत असतवांनव आिच्यव भवगवतील 

िेतकरी यव बैलवलव पोळ्यवत तर नेतवत. त्यव शदर्िी िवरत नवहीत 

पोळ्यवत नेईपयांत बैलवलव. पि जेव्हव पोळव फुटतो. अथवात तोरि 

तटुतां. तेव्हव िवत् त्यव बैलवच्यव िवलकवांच्यव अांगवत िैतवन सांचवरतो 

र् तो िवलक 'िलव भेटते की िवझ्यव कुत्र्यवलव शिळते' यव र्तृ्तीनां त्यव 

बैलवलव िवरत िवरत र्व परवनी टोचनू आपल्यव घरी आितो र् रवत्ी 

पयांत पैसे गोळव करण्यवसवठी बैलवलव लोकवांच्यव घरी शफरर्तो. परांत ू

यवत ह े सिजत नवही की हव सि बैलवसवठी नव.िग त्यवलव घरी 

नेण्यवसवठी यव शदर्िी तरी परविी टोचण्यवसवरखव उपक्रि कव? पि 

लर्कर जर बैलवलव घरी नेलां नवही, तर त्यव बैलवांनव घरोघरी शफरर्नू 

पैसे कुठून शिळिवर? पि यवर्षी कोरोनवनां यवची दखल घेतली 

होती. त्यवनां असां ठरर्लां होतां की लोकवांनी पोळवच भरर् ूनये. गदी 

तर सोडव. आपल्यवलव ही कोरोनव िवरबत जरी र्वटत असलव तरी 

बैलवच्यव दृष्टीकोनवतनू बैलवांसवठी बरोबर र्वटत होतव. कवरि कोिी 

असव पैसव गोळव करण्यवसवठी िवरिवर तर नवही. असे बैलवलवही 



र्वटले असेल त्यवरे्ळी. तसेच दरर्षी पोळ्यवत सजनू जवण्यवची 

कवही बैलवची इच्छव असते. कवहींची नक्कीच नसते.पि िविसू 

त्यवांनव गलुवि सिजत त्यवांनव जबरद्तीनां पोळ्यवत नेतो. तेच 

कोरोनवनां यवर्षी टवळलां होतां. यवचबरोबर दसु-यव शदर्िी येिवरव 

तवन्सहवपोळवही यव र्षी भरिवर नवही असे सांकेत होते. 

 पोळव हव बैलवचव सि असलव.......पोळ्यवलव लहवन िुलवांनव 

नांदीबैल शफरशर्तवांनव िजव र्वटत जरी असली........लोकवांनव बडगयव 

र् िवरबतची िजव येत जरी असली तरी यव पोळ्यवर्र कोरोनवनवच्यव 

िवरबतीनां कहर केलव होतव. लोकवांची गदी सोडव. लहवन िलुवांचव 

पोळव भरलवच नवही. 'जवगे कोरोनव िवरबत' म्हित प्रत्येक 

घरवघरवतनू नक्कीच सरु गुांजले. लोकां  बवहरे पडले नसले तरी त्यवांनी 

नक्कीच अिी पळसवच्यव डहवळ्यवांनी िवरबत हवकलनू ती 

जवळली. लोकवांनव र्वटत होतां की अिवनां तरी कोरोनव जवईल. पि 

ती एक अांधश्रद्धव होती. लोकवांनी कोरोनवचे प्रशतकवत्िक पतुळे 

बनर्नू ते पतुळे प्रत्येक शठकविी जवळले. िग कोरोनवच कवय? 

कोरोनवच्यव शपल्लवर्ळींनवही नवईलवजवनां दिेवतनू जवर्ां लवगेल असां 

लोकवांनव र्वटलां.  

 लोकवांनी बैलवलव अर्श्य सजर्लां. पोळवही सवजरव केलव. 

पि ्र्तःची सरुिव अर्श्य करीत. घरीच पोळव सवजरव केलव र् 



आपल्यव बैलवलव ्र्तांत्र्यतव दरे्नू त्यवचे उपकवर िवनले. िवत् 

कोरोनवलव जवगे िवरबत म्हित दिेवतनू तसेच जगवतनू अर्श्य 

हवकलण्यवचे प्रयत्न झवले. 

 हरतवशलकव व्रत, कोरोनवकवळवत स्रीयवांर्र बांधन ठेर् ूनये. असां 

कवही लोक आपलां ित िवांडत होते. कवरि कोरोनव जरी असलव 

तरी स्रीयव हरतवशलकव व्रत करिवर होत्यव. त्यविळुां गदी र्वढिवर 

होती. 

 हरतवशलकव सि. दरर्षी हरतवशलकव यतेे र् सौभवगयर्ती 

स्रीयव तसेच कुिवररकव िलुीही हव व्रत करतवत. किवसवठी? तर 

इशच्छत पती शिळवर्व. ही अांधश्रद्धव िनवत असल्यवनां र् आपि 

िवनत असल्यवनां. हव इशच्छत पती शिळवर्व म्हिनू कुिवरीकव,तर 

सौभवगय अखांड शटकवर्ां म्हिनू सौभवगय र्ती स्रीयव हव व्रत करीत 

असतवत. 

 यव शदर्िी शदर्सभर स्रीयव उपर्वस करतवत. रवत्ीही त्यवांनव 

उपर्वस असतो. िग िरीरवतील पोषकतत्र्े किी झवल्यवने चक्कर 

येतवत. यवतच जीर्ही जवर् ू िकतवत ही िक्यतव नवकवरतव यते 

नवही. 

 सध्यव कोरोनवचव कहर सुरु होतव. कोरोनव सध्यव चौर्थयव 

्टेजर्र होतव. घरोघरी रुगि होते. अिवर्ेळी िरीरवची 



प्रशतकवरिक्ती तेर्त ठेर्ण्यवची आर्श्यकतव होती. पि यवच 

कोरोनवच्यव कवळवत उपर्वस केल्यवनां िरीरवतील प्रशतकवरिक्ती 

किी झवल्यवस येिव-यव सांभवव्य धोक्यवलव कोितवच व्यक्ती 

र्वचशर्िवर नवही नव्ह े तर र्वचर्वयलव येिवर नवही. िग ज्यव 

दरे्वसवठी उपर्वस केलव. तो दरे्ही र्वचशर्िवर नवही. असांही ित 

कवही शर्चवरर्ांत िवांडत होते. 

 हरतवशलकव व्रतवची कथव कवहीिी अिी आह.े पर्ातरवजवची 

िलुगी ही भगर्वन िांकरवर्र पे्रि करीत होती. पि शपत्यवची इच्छव 

होती की शतनां श्रीशर्ष्ििूी शर्र्वह करवर्व. िग आपले र्डील 

आपल्यव िनवत असलेल्यव आपल्यव पतीलव शिळू दिेवर नवही. 

जबरद्तीनां आपलव शर्र्वह शर्ष्ििूी लवर्नू दतेील यव सांभवव्यवनां 

पवर्ाती िैत्ीिीच्यव िवध्यिवतनू पळून गेली. पि भगर्वन िांकर ह े

तपियेत शलन होते. ते कवही शतच्यवकडे पवहवयलवही तयवर नव्हते. 

त्यविळेु त्यवांनव प्रसन्सन करण्यवसवठी पवर्ातीनां भवद्रपद ततृीयेच्यव 

शदर्िी ह ेव्रत केले. त्यवरे्ळी ह्त नित् होतां. त्यवनसुवर भगर्वन 

िांकर प्रसन्सन होर्नू पवर्ातीिी त्यवांनी शर्र्वह केलव. 

 यव व्रतविवगचव उद्दिे असव की जर हव व्रत केल्यवने भगर्वन 

िांकर पवर्ातीलव शिळू िकत ेतर िग आपि जर हव व्रत केलव तर 

आपल्यवलव इशच्छत र्र कव शिळिवर नवही. म्हिनू त्यव रे्ळपवसनू 



हव व्रत करण्यवची प्रथवच सरुु झवली. यव व्रतविवगे कल्पनव आह ेकी 

हर म्हिजे िहवदरे्, प्रत्यि िांकर. हररतव म्हिजे म्हिजे शजलव नेले. 

तवली अथवात यविध्ये आली म्हिजे सखी असव अथा घेर्नू 

सख्यवांच्यव िदतीने नेली. असव अथा घेर्नू हरतवलीकव यव िब्दवचव 

अन्सर्यवथा लवर्लव आह.े कवही लोक यवलव हरतवशलकव आशि 

हररतवशलकवही म्हितवत. पि हरर चव अथा शर्ष्ि ूहोत असल्यवनां 

यव व्रतवलव प्रशक्रयव हचे नवर् आह.े 

 परृ्थर्ीर्र घडिवरे पवप लिवत घेर्नू यव सिवलव शहांद ूस्रीयव 

दरर्षी सवजरव करीत असतवत.त्यवांच्यव ितवनसुवर हव व्रत केल्यवनां 

इच्छीत र्र तर शिळेलच. तसेच सौभवगयही तर अखांड रवहील. 

तसेच आपल्यव हवतनू घडिवरे पवपही नष्ट होईल. यवच उद्दिेवनां द्ववपर 

यगुवत इांद्रप्र्थचां रै्भर् पिूातः द्यतूशक्रडेत पवांडर् हरल्यवनांतर जेव्हव 

ते र्नवत गेले. त्यवरे्ळी भगर्वन श्रीकृष्िवने द्रोपदीलव म्हटले की 

शतनां ह ेव्रत करवरे्. जेिेकरुन शतच्यव हवतनू घडलेले पवप नष्ट होईल 

र् शतलव परत रवजर्ैभर्वची प्रवप्ती होईल. द्रोपदीनां ज्यवरे्ळी ह ेव्रत 

केलां. त्यवनसुवर शतलव परत रवजरै्भर् प्रवप्त झवलां असां लोकवांचां 

िवनिां. 

 दरर्षी र्टपौिीिव, हरतवशलकव व्रत येत असते. िग हव व्रत 

करण्यवसवठी स्रीयवच पढुवकवर घेत असनू त्यव आपल्यव पतीचां 



आयषु्य र्वढवर्ां, तसेच आपल्यव कुटूांबवत सखु, िवांती र् सिदृ्धी 

नवांदवर्ी. आपलव पती तसेच आपली िलुांबवळां सखुी रवहवर्ी. म्हिनू 

सवरख्यव अिव प्रकवरचे व्रत करुन रवबत असतवत नव्ह ेतर कडक 

उपर्वसही करीत असतवत. परुुष िवत् ते करीत नवही. तरीही अिव 

प्रकवरचे व्रत करुनही असे परुुष त्यव स्रीयवांनव कवय दतेवत तर रे्दनव, 

क्लेष, अपिवन. सतत दःुखवत शझजत असतवत त्यव 

अबलव.कोिवसवठी? तर आपलव पती सखुी व्हवर्व. आपली 

िलुांबवळां सखुी व्हवर्ी! 

 सवरीच बांधनां स्रीयवांर्रच. स्रीयवांनी ह ेकरवर्ां, ह ेकरु नये. असां 

र्वगवर्ां, असां र्वग ूनये आशि स्रीयवही ह ेसगळां सहन करुन अिव 

प्रकवरची व्रतां करीत असते सवतत्यवनां. रुढी, परांपरव, चवलीरीती, जप 

तप, व्रतरै्कल्ये सवरांच ती करीत असते. िवत् एर्ढां सगळां 

केल्यवनांतरही ज्यव भगर्वन िांकरवसवठी ती व्रत करते. तो भगर्वन 

िांकर तरी शतलव पवर्तो कव, तर यवचां उत्तर नवही असांच आह.े कवरि 

ही व्रतां केल्यवनांतरही त्यव स्रीचव पती शतलव िवरझोड करतो. कोिी 

शतलव जवळतो. सतत दवरु शपर्नू येिे आशि पत्नीलव शिव्यव दिेे ह े

सगळां येतां पतीलव. 

 परु्ीही यव पतींसवठीच असे सि उत्सर् सवजरे व्हवयचे. तरीही 

सतीप्रथव, बवलशर्र्वह, केिर्पेन, शर्धर्व पनुशर्ार्वहवलव बांदी होती. 



ह्यव र्वईट प्रथव सिवजवत जोर धरुन होत्यवच. िविसू त्यव प्रथवांनव 

शर्रोध करु िकत नव्हतव. कवरि ज्यव िविसवनां शकां र्व स्रीनां यव 

प्रथवांनव शर्रोध केलव, तर त्यव कुटूांबवांनव र्वळीत टवकण्यवची शकां र्व 

त्यवांची घरां जवळून टवकण्यवचीही एक कुप्रथव सिवजवत अश्तत्र्वत 

होतीच. कवरि सिवजवर्र जनु्सयव परांपरव र् रुढींचव पगडव होतव. िग 

कवय शचतेर्र िशहलवांनव त्वस होर्ो की अजनू कवही होर्ो. 

जीर्ांतपिी शतलव पतीच्यव शचतेर्र जळवर्ांच लवगत होतां. कल्पनव 

करव की त्यवरे्ळी शतलव कसां र्वटत असेल. म्हिनूच सांयकु्त कुटूांबवत 

रवहतवांनव स्रीयवांनव अिव प्रथव पवळवव्यवच लवगत. ह ेझवलां सतीप्रथेचां. 

पि यवर्रुनही िोठी प्रथव होती. ती म्हिजे केिर्ेपन. ती तर 

िहवभयांकर प्रथव. सतीप्रथेतनू एकदवचे िरि पत्करुन स्रीयव िरुन 

तरी जवत. आपल्यव आयषु्यवत पढेु येिव-यव सांभवव्य रे्दनव सिवप्त 

करीत. पि यव सिवजवत जीर्न जगतवांनव र् र्वर्रतवांनव केिरे्पनवत 

आपली ्र्तःची टक्कल करुन गवर्वत शफरिे, त्यवतच लोकवांचां 

टवँगशटांग ऐकून जीर्न कवपिे नव्ह े तर एखवद्यव र्ेळी एखवद्यव 

नरवधिवकडून बलत्कवरवचे शिकवर होिे. त्यव बलत्कवरवनांतरही तो 

झवलेलव बलवत्कवर उजवगर न करिे. यवसवरख्यव गोष्टी सतत 

शतच्यवसोबत घडतवांनव नवकीनर् यवयचां. त्यवतच कवही कवही स्रीयव 

असां दःुख सहन न झवल्यवनां आत्िहत्यवही करीत. पि त्यव 



आत्िहत्येबवबत कोिी जवब शर्चवरत नव्हतव र्व कोिी त्यव 

आत्िहत्यव रोख ूिकत नव्हतव. 

 बवलशर्र्वह प्रथेतही शतच गोष्ट होती. अगदी कौिवया कवळवत 

्र्तःचे िवयबवप आपल्यव िलुीचव शर्र्वह जबरद्तीनां शतलव 

सिजदवरीपिव येण्यवच्यव परु्ीच एखवद्यव म्हवतव-यव िविसविी 

लवर्नू दते. िग कवय त्यवरे्ळी सिजत नसतवांनवही कवही 

सवसरकडील िांडळी त्यव बवशलकवांनव छळत. त्यवांच्यवकडून 

आपल्यव परुुष असिव-यव पतीसवठी व्रतरै्कल्ये करुन घते. त्यवांनव 

सिजत नसतवांनवही. कवरि यव व्रतरै्कल्यवतनू परुुषवचां आयषु्य 

र्वढते असव गैरसिज होतव. ती िलुगी परवयवघरची असल्यवनां शतचां 

आपल्यव िलुवसवठी कवहीही नकुसवन होर्ो. चवलेल अिी भवर्नव 

ठेर्नू अगदी लहवन र्यवपवसनू यव प्रथव स्रीयवांच्यव अांगर्ळिी 

पवडल्यव गेल्यव. िग ह्यव प्रकवरची व्रतां केल्यवनां त्यव कवळवतील 

स्रीयव सखुी झवल्यवत कव? तर यवचांही उत्तर नवही असांच आह.े 

 आजही प्रथव परांपरेनसुवर स्रीयव अिव प्रकवरची व्रतां करतवत. 

पि शकती स्रीयव सखुी आहते असव जर सरे् केलवच तर त्यवांची 

सांख्यव बोटवर्र िोजण्यवसवरखी येईल. िग शर्चवर येतो की दिे जरी 

्र्तांत्र्य झवलव असलव तरी स्रीयवांर्र आजही अिव गलुविीपिवच्यव 

प्रथव परांपरव कव लवदवव्यव? हां, एक गोष्ट ठीक आह ेकी हव सि 



सवजरव करवर्व. पि किवसवठी? तर आनांद म्हिनू. पि जबरद्तीनां 

ह्यव प्रथव पवळून घेिे आशि स्रीयवांनव िळुवत बांधनवत ठेर्िे. प्रथव 

परांपरेंचां हे भतू पवठीिवगे लवर्नू. ह े कवही बरोबर नवही. तेव्हव 

हरतवशलकव व्रतवच्यव शनशित्यवनां कवही तज्ञवांचां र् अांधश्रद्धव न 

पवळिव-यवांचां सवांगिां होतां की िरीरवलव झेपेल तेर्ढांच करवर्ां. 

शर्नवकवरि परुुष म्हितवत म्हिनू व्रत करु नये. नवहीतर यव 

कोरोनवच्यव कवळवत गलवनी येर्नू जीर् धोक्यवत येईल. कवरि 

उपर्वसवनां जीर् नेहिी चक्रवर्त असतो. ह ेलिवत घ्यवर्. परुुषवांनवही 

सवांगिां होतां की सवरीच बांधनां स्रीयवांर्र लवद ूनये. नवहीतर तमु्हवलवही 

ह्यव कोरोनवच्यव कवळवत सि्यव येर् ूिकतवत. िग र्वचशर्िवरवही 

कोिी भटूे िकिवर नवही. कवरि सध्यव रुगिवलये कोरोनवच्यव 

रुगिवांनी गच्च भरलेले असनू तमु्हवलव त्यव रुगिवलयवत प्ररे्िवलव 

जवगवच उरलेली नवही. 

 त्यवांचांही म्हििां बरोबरच होतां. कवरि रुगिवलयवत िळुवतच 

जवगव नव्हती. तसेच स्रीयव यव िळुवत नवजकू असल्यवनां कोरोनवच्यव 

लवगटपिवलव बळी पडू िकिवर होत्यव. ह ेतेर्ढांच खरां होतां. 

 भवरत ्र्वर्लांबी दिे आह.े यव दिेवत रवहिवरी बरीचिी 

िांडळी ही दखेील ्र्वर्लांबी आहते. त्यविळुां नक्कीच त े



िक्यतोर्र कोिवची िदत घते नवहीत. आजवरवांच्यव बवबतीतही तचे 

आह.े 

 भवरतवतील बरीचिी िांडळी ही गरीब असनू दवररद््रयवत जीर्न 

जगतवत. त्यवांच्यवजर्ळ गवठीलव जव्त पैसव रवहवत नवही. पि कधी 

कधी पोटवतही अन्सन कोंबवयलव पैसे नसतवत. िग उपविी पोटीच 

पविी शपर्नू शदर्सां कवढवरे् लवगतवत. त्यवतच हव कोरोनव व्हवयरस 

आलवय. 

 कोरोनव व्हवयरस येण्यवपरु्ीही ही भवरतीय िांडळी आजवरी 

पडत असत. कोिवलव शकरकोळ सदी खोकलव व्हवयचव. तर 

कोिवलव तवपही यवयचव. त्यवतच अिव सदी खोकल्यवर्र उपवय 

म्हिनू ही िांडळी थेट डॉक्टरकडे न जवतव औषधवलयवत जवयची र् 

तेथनू दोन रुपयवच्यव गोळ्यव घेर्नू आपली प्रकृती सधुवरवयची. 

अिवतच यवर्षी कोरोनव आजवर आलवय. 

 दरर्षीप्रिविे यवहीर्षी लोकवांनव सदी, खोकलव होतच होतव, 

तवपही येतच होतव. हव सदी खोकलव आशि तवप कोरोनवचवच होतव 

असे नव्हते. हव आजवर इतरही आजवरवचव अस ूिकत होतव. त्यवर्र 

औषधवलयवतनू कवही जेनेरीक औषधी घेर्नू लोकां  किी पैिवत 

आपलव आजवर सधुरर् ू िकत होते. पि आतव औषधवलयवांनी 

सांभवव्यतः कोितवही आजवर झवल्यवस डॉक्टरवांची शचठ्ठी आिव, 



िगच औषधी दतेो. ह ेबांधन घवतलां होतां. त्यविळुां सविवन्सयवांची गोची 

होत होती. कवरि कवही डॉक्टर ह ेचवांगले होते. ते सढळ हवतवनां 

किी पैिवत शचठ्ठी शलहून दते. उपचवर करीत. पि कवही डॉक्टर िवत् 

हीच रे्ळ लटुवयची आह े असव शर्चवर करुन लटुवयलव िवगांपढुां 

पवहवत नसत. 

 एकीकडे लवकडवऊन िळुां खवयलव पैसव नसतवांनव सवध्यव सदी 

खोकल्यव सवठी डॉक्टर कडे जविां परर्डत नसतवांनव नवईलवजवनां 

लोकवांनव डॉक्टरवांकडे जवर्ांच लवगत होतां. त्यवतच डॉक्टरवांची चवांदी 

झवलेली असनू कवही कवही डॉक्टर ह ेिनिवनी िलु्क र्सूल करीत 

होते. ती औषधवची रक्कि सविवन्सयवांनव परर्डिवरी नव्हती. 

 िहत्र्वचां म्हिजे शजथे चवर दोन रुपयवत कवि होत होतां. शतथे 

िांभर रुपये िोजवरे् लवगत असल्यवने ह्यव कोरोनवच्यव दहितीत 

जगण्यवपेिव िेलेलां बरां. असां लोकवांनव र्वटू लवगलां होतां. 

 कोरोनवनां एर्ढी दहित शनिवाि केली होती की सांभवव्य 

परीश्थती सवांभवळिां कठीि होतां.घरवत शकां र्व घरविेजवरी 

कोिवलवही सवधव सदी खोकलव तवप आलव आशि तो कोरोनवचव 

नसलव तरी िांडळी धव्तवर्नू जवत असत. त्यवांनव कोरोनवच झवलव 

असेल असे सवांगनू आजबुवजचूी िांडळी त्यव घरविी सांपका  तोडत 

होती नव्ह ेतर त्यवलव भरती करव. डॉक्टरकडे न्सयव. असे सल्ले दते 



असत. त्यवतच जर डॉक्टरकडे नेलांच तर तो बांदकूीच्यव सहवय्यवनां 

तवप िोजनू सरळ त्यवची रर्वनगी िोठ्यव इश्पतळवकडे करीत 

असत. तेही सवध्यव तवप, सदी, खोकल्यवसवठी कोरोनव तपवसिी 

िवगत.िोठे इश्पतळर्वलेही अिव रुगनवलव कोरोनव होर्ो अगर न 

होर्ो. परीर्वरवलवही भेटू दते नसत. त्यवतच कवही इ्पीतळवतील 

डॉक्टरवांनी जीर्ांत िविसवांचचे यकृत आशि शकडन्सयव डॉक्टरवांनी 

कवढल्यव, असे शव्हडीओ व्हवट्सअपर्रुन शफरत असल्यवनां अजनू 

धव्ती िनवत शिरली होती. यवर्र कवय उपवय करवर्व ह ेकोिवलवही 

सिजेनवसे झवले होते. 

 कोरोनव िविसू जर असतव, तर त्यवलव रोक लवर्तव आली 

असती तर कोरोनव कवही िविसू नवही की ज्यवच्यवर्र रोक लवर्तव 

येईल. सध्यव इांजेक्िन बरोबर शनघवलेले नव्हते. लस यवयलव बरवच 

उिीर आह.े यवर्र उपवय एकच की गदी टवळिे. िक्यतोर्र बवहरे 

शफरवयलव न जविे. पि ह ेतरी कोि लिवत घेतो! लोकां  कोरोनवच्यव 

छत्छवयेत कोरोनव र्वढत जरी असलव तरी शबनधव्त लोकां  शफरत 

होते. कोरोनवची भीती बवळगतवांनव शदसत नव्हते. 

 िहत्र्वचां म्हिजे डॉक्टरवांची चवांदी जरी असली तरी सविवन्सय 

िविसवांनव आतव डॉक्टरकडे जविां भवगच होतां. नवहीतर ह्यव 

कोरोनवच्यव दहितीत कोरोनव बवजलूव रवशहल,आम्ही दसु-यवच 



आजवरवचे बळी पडू र् कोरोनव नवही,तर दसुरवच आजवर 

आपल्यवलव ने्तनवबतू करेल ही िक्यतव नवकवरतव यते 

नवही.कोरोनविळेु कवही कवही डॉक्टरवांची चवांदी जरी असली कवही 

कवही डॉक्टरां खरांच चवांगले आहते. ते रुगिवांची कवळजी घेत आहते. 

तसेच सविवन्सयवांनव शदलवसव दते आहते. असां लोकवांनवही र्वटत होतां. 

 िखु्यतः कोरोनवची दहित जरी असली तरी खरां तर 

औषधवलयवतनू लोकवांनव शदलवसव शिळवयलव हर्व. कधीकधी जो 

आजवर दोन रुपयवत सांपतो, तो आजवर डॉक्टरकडे जवर्नू र् जव्त 

पैसे िोजनूही सांपत नवही. तेव्हव औषधे दतेवांनव औषधवलयवांनी 

डॉक्टरच्यव शचठ्ठीचां प्रवर्धवन ठेर् ूनये. सरकवरनेही तिी बांदी आि ू

नये. जेिेकरुन सविवन्सयवांर्र आथीक भदुांड पडिवर नवही. 

डॉक्टरवांनीही लोकवांनव कोरोनवचव फवयदव घेर्नू लटूु नये नव्ह ेतर 

कोरोनव शनकष लवर्नू लोकवांची शदिवभलू करु नये. जेिेकरुन 

लोकवांच्यव िनवत डॉक्टरवांबद्दल अशर्र्श्वस शनिवाि होईल. असां कवही 

तज्ञ म्हित. 

 आकविलव र्वटत होतां की आपि कोित्यवच आजवरवनां 

आजवरी पडू नये. तो त्यवसवठी व्यवयवि करीत होतव. बवहरेच्यव 

कोित्यवच र््त ू खवत नव्हतव. त्यवतच त्यवलव र्वटत होतां की 

आपि इथां एकटेच रवहतो. रे्ळेर्र कोि धवरे्ल. िेर्टी आपि जर 



आजवरी पडलोत तर आपल्यवलव कवपडवत गुांडून जीर्ांतपिीच 

आपल्यव परीजनवांनव िवशहत न करतव डॉक्टर िवरुन टवकतील र् 

कोरोनव रुगि म्हिनू जवशहर करतील. म्हिनू तो एकवकी असल्यवनां 

्र्तःची अशतिय कवटेकोरपिे कवळजी घते होतव. 

 कोरोनवनां जग धव्तवर्लेले होतां. लोकवांिध्ये भीती पसरलेली 

होती. केव्हव कोिवलव कोरोनवचव सांसगा होईल र् केव्हव कोि 

बवधीत होईल ते कवही सवांगतव येत नव्हतां. अिवतच िलुवांचां 

ऑनलवइन शििि. सर्ात् गोंधळच उडत चवललव होतव. 

 कोरोनव व्हवयरस जगवतनू िेकडो िैलवचव प्रर्वस करीत करीत 

भवरतवत आलव होतव. त्यवतच पशहली ्टेज, दसुरी ्टेज करीत 

करीत त्यवनां चौथी ्टेज पवर केली होती. औषध कवही शनघवल े

नसल्यवने िवळव किव सरुु करवव्यवत हव प्रश्न सर्वांनव पडलव होतव. 

त्यवतच ऑनलवइन शििि सरुु झवलां. 

 ऑनलवइन शििि शिकर्ीत असतवांनव कोिी गगुल िीट, 

कोिी शदिव, तर कोिी झिु र्वपरु लवगले. त्यवतच लोकवांचव 

कविवचव व्यवप लिवत घेतव र् र्ेळेची उपलब्धतव लिवत घेतव 

अंॉफलवईनलवही कवही शििक पसांती दरे् ूलवगले. त्यवनसुवर त े

य ु ट्यबू र्रुन कवही शव्हडीओज डवऊनलोड करुन िुलवांनव टवकू 

लवगले. कवही प्रश्नही टवकू लवगले. शर्िेषतः िलुवांचे नकुसवन होर् ू



नये म्हिनू शििक िेहनत घेर्नू आपआपल्यव पद्धतीनां शििि 

िोबवइल द्ववरे िलुवांनव पो्ट करु लवगले. त्यवतच कवहींनव असां 

र्वटलां की ह ेसगळां रेडीिेड आह.े यविळुां शर्द्यवर्थयवात आत्िीयतव 

र्वटत नवही. म्हिनू शर्द्यवर्थयवांनव आत्िीयतव र्वटवर्ी यवसवठी 

्र्तःच ्र्तःचे शव्हडीओ बनर्नू पो्ट करु लवगले. पि यवतनू 

अध्ययन शनष्पत्ती कवय शनघवली? तर कवहीच नवही. शििकवांनी 

िेहनत केली. सडेतोड अगदी जीर् लवर्नू िेहनत केली. पि यवचां 

फशलत पवशहजे तेर्ढां रव्त शनघवलेलां नव्हतां. यवचे कवरि म्हिज े

शर्द्यवर्थयवांनव ऑफलवइन शििि पचनी पडलां नवही. 

 ऑनलवइन शिििवतनू कवही िलुवांचव फवयदव नक्कीच झवलव. 

पि कवही िलुवांचां अतोनवत नकुसवन झवलां. ते म्हिजे त्यवांच्यवजर्ळ 

िोबवइल नसिे. तसेच ज्यवांच्यवजर्ळ िोबवइल आह.े त्यवांच्यवर्र 

पवलकवांचे शनयांत्ि नसल्यवने त्यवांचे िोबवइल र्र सतत खळे खेळिे. 

 आम्ही िलुवांच्यव शिििवचां नकुसवन होर् ू नये म्हिनू 

ऑनलवइन कव असेनव, कौिल्यशर्कवस करवयलव शनघवलो होतो. 

पि िलुां ख-यव अथवानां अभ्यवस करतवत कव? ह ेिवत् पवशहलां नवही. 

शर्चवरवतही घतेलां नवही. खरां तर यवसवठी आठर्ड्यवतनू कधी 

चवचिी घेतली नवही. शकती िलुवांनी प्रश्नवांची उत्तरां सोडशर्ली? 

त्यवचांही उत्तर आिच्यवकडे नव्हतांच. हां, शििकवांनी फोन करुन 



शर्चवरलां पवलकवांनव की अिकु अिकु तिुचव िलुगव अभ्यवस करतो 

कवय? पवलकही होय म्हित. कवरि त्यवांनव िलुगव िोबवइल र्र 

अभ्यवस करतवांनव शदसत होतव. िवयबवप जर्ळ आले की िलुगव 

अभ्यवसवचां कवढत होतव आशि ते दरू गेले की खेळ. िवयबवपवांनव 

र्वटत होते की िवझव िलुगव शकती अभ्यवस करतो. अन ्िवयबवपही 

िलुवांजर्ळ कव चोर्ीस तवस बसनू रवहिवर! त्यवांनव कवय तरे्ढव रे्ळ 

होतव कव? नवही. ते िवत् लवकडवऊनां पैसव सांपल्यवनां र् िहवगवईनां 

त््त झवल्यवनां सदरै् व्य्त होते. तेव्हव शििकवांनीच हर्व तरे्ढव कस 

लवर्नू आपली िलुां अभ्यवसवकडे कसे कवय र्ळतील यवसवठी 

प्रयत्न करवयलव हरे् होते. त्यवनसुवर शििक प्रयत्न करीत होते. 

 शििक हव कलवकवर असवयलव हर्व. त्यवलव नवटककलव 

जिवयलवच हर्ी. त्यवलव हसर्नू शिकशर्तव यवयलव हर्ां. तसेच 

त्यवलव िलुां शखळर्नू ठेर्तव यवयलव हर्ी. त्यवनसुवर यव ऑनलवइन 

शिििवत त्यवनां शर्दषुकवची भशुिकव पवर पवडवयलव हर्ी. असां 

र्वटत असतवांनव तो शििक सर्ातोपरीनां प्रयत्न करीत होतव. 

जेिेकरुन शर्द्यवथी र्गवालव पवठ सिजेल र् शिििवतनू 

कौिल्यशर्कवस सवधतव येईल. तसेच हव्यशर्नोदवनां अभ्यवसवत 

रुची र्वढेल. एर्ढेच नवही तर िलुवांनव ते प्रश्न शर्चवरत होते 

कधीकधी. त्यवांची उत्तरां शलहून पवठर्वयलव लवर्त असत. त्यवतच 



ती प्रश्नवांची उत्तरां शर्द्यवर्थयवांनी पवठर्ली की त्यव शििकवांनव आनांद 

र्वटत असे. 

 िोबवइल द्ववरे शिकर्ीत असतवांनव शनव्र्ळ शव्हडीओ बनर्नू 

व्हवयरल करतवांनव केर्ळ पवठ र्वचन करुन चवलिवर नवही तर 

त्यवसवठी शचत्वांचवही र्वपर करवर्व.शचत्वच्यव िवध्यिवतनू 

शर्द्यवर्थयवांनव जव्त कळतां.तो अनभुर् शचरकवल शटकतो. शिर्वय 

एक अखांड पवठ शकती प्रिविवत लघ ूकरुन शिकशर्तव येईल, यवचव 

शर्चवर शििकवलव करण्यवची गरज होती. त्यवसवठी शचत् कवढून 

शिकशर्िे र् छोटे छोटे प्रश्न तयवर करुन शिकशर्िे चवांगले. असां 

शििकवांनव र्वटत होतां. त्यवनसुवरच ते शिकर्ीत होते. 

 ऑनलवइन शििि िोबवइल द्ववरे शिकर्ीत असतवांनव छोटे 

छोटे प्रश्न, शचत् र् िधविधवत हव्यशर्नोद करुन बनशर्लेल े्र्तःच े

छोटे छोटे शव्हडीओ िलुवांनव पो्ट केल्यवने िलेु अभ्यवस करतीलच. 

त्यवतच आठर्ड्यवतनू एक शदर्स शिकर्नू झवलेल्यव पवठ्यवांिवर्र 

एक पवच दहव गिुवांची चवचिी घ्यवर्ी.जेिेकरुन ती सोडर्ली कव? 

शकती सोडर्ली? ह ेपवहतव यईेल नव्ह ेतर अध्ययन शनष्पत्ती िोजतव 

येईल. त्यवचबरोबर आपल्यवलव जे अपेिीत आह.े त्यवचां फलीत 

िोजतव येईल. अिवप्रकवरे शिकशर्ल्यव गेल्यवस ऑनलवइन 

अभ्यवसवतनू कौिल्यशर्कवस नक्कीच सवधतव येर् ूिकतो. पि हे 



सर्ा तेव्हवच घडू िकते,जेव्हव पवलकवांचां आपल्यव पवल्यवच्यव 

िोबवईल हवतवळण्यवर्र परेुपरू शनयांत्ि असेल.पवलकवांनीही िलुवांनव 

फक्त अभ्यवसवपरुतव िोबवइल द्यवर्व. तसेच जेव्हवपयांत अभ्यवस सरुु 

असेल.तेव्हवपयांत बवकीची कविां बांद करुन पवलकवांनी ्र्तः 

पवल्यवजर्ळ बसवर्े. जिेेकरुन तो पवल्य शनव्र्ळ अभ्यवसच करु 

िकेल.फवलतचु्यव गोष्टी करवयलव र्वर् शिळिवर नवही. 

 पवलक िवत् उदवसीन असले तरी शििक अशतिय जीर् 

तोडून जि ू आपल्यव ्र्तःची लेकरां असल्यवसवरखां शिकर्ीत 

होतव. तसवही शििक हव र्ेतन घेत असलव तरी तो आपल्यव 

िलुवपेिवही शकतीतरी चवांगल्यव पद्धतीनां िलुवांनव शिकर्तो. तो 

शकतीतरी पढुां गेलव आह ेह ेऐकतवच तो एर्ढव आनांदीत होतो की 

त्यवलव आपि जिीनीर्र आहो की गगिवत आहो, तेही कळत 

नवही. अगदी कोरोनव कवळवतही आपल्यव िलुवचां ज्यवप्रिवि े

नकुसवन होर् ू नये असां शििकवांनव र्वटलां. तेच प्रयत्न त्यवनां 

आपल्यव शर्द्यवर्थयवांच्यव बवबतीतही केलेच. 

 आकविचव शर्र्वह झवलव होतव. त्यवलवही दोन िलुां होती. 

त्यवलवही र्वटत होतां की आपलव िलुगव शिकवर्व. आपल्यव िलुवांचां 

नकुसवन होर् ूनये. पि तटुपुांजे पैसे. त्यवतच िोबवईलचां ऑनलवइन 

शििि. कवय करवर्ां, कवय नवही असां त्यवलव र्वटत होतां. िोबवईल 



तर घ्यवर्वच लवगले. कवरि िोबवईल नवही घेतलव तर आपल्यव 

िलुवचां िैिशिक नकुसवन होईल असां त्यवलव र्वटत होतां. िेर्टी तो 

िोबवईलच्यव दकुवनवत गेलव. कवगदपत् गहवि ठेर्ली र् एक दहव 

हजवरवचव िोबवईल त्यवनां आपल्यव िलुवलव घेर्नू शदलव. आतव 

त्यवचव एक िलुगव िोबवईलर्र ऑनलवइन अभ्यवस करु लवगलव. 

पि दसु-यवचां िवत् अतोनवत नकुसवन होर् ूलवगलां. कवय करवर्ां ह े

त्यवलवही सिजत नव्हतां. सचुतही नव्हतां. 

 शद.५ सप्टेंबर डॉक्टर सर्ापल्ली रवधवकृष्िन यवांचव जन्सिशदर्स 

होतव. दरर्षी त्यवांचव जन्सिशदर्स हव शििकशदन म्हिनू सवजरव केलव 

जवत असे. कवरि ते आधी शििक होते. पि ते पढेु दिेवचे 

रवष्रपतीही बनले. त्यविळेु सवहशजकच शििकवांचव सन्सिवन र्वढलव. 

म्हिनू त्यवांच्यव जन्सिशदर्िी शििकवांचव सन्सिवन म्हिनू हव शदर्स 

सव-यव भवरतभर शििकशदन म्हिनू लोकां  सवजरव करीत असत. 

 शििकशदन म्हिनू हव शदर्स सवजरव करीत असतवांनव यव 

शदर्िी शर्द्यवथी ्र्तः शििकवांचव रे्ष पररधवन करुन िवळेत येत. 

शििकवांनव आरवि दते. तसेच त्यवांनव एखवदां पषु्प दरे्नू र्व एखवदां 

बिीस दरे्नू ते शर्द्यवथी शििकवांचव सन्सिवन करत. तसेच त्यव 

शििकवांनव एक शदर्स कव होईनव आरवि दरे्नू ्र्तः शिकर्ीत 

असत. 



 सध्यव जगवत कोरोनव आजवर र्वढतच चवललव होतव. 

त्यवनसुवर रवज्यवतच नवही तर दिेवतही आजवर र्वढत होतव. 

अिवर्ेळी लहवन िलुवांनव धोकव होतो, म्हिनू कोरोनवच्यव यव 

पवर्श्भिुीर्र िवळव सरुु करण्यवत आलेल्यव नव्हत्यव. िवळव सरुु 

किव करवव्यवत हव प्रश्न सर्वांसिोर उभव होतव. 

 यव िवळव सरुु करण्यवर्र तोडगव म्हिनू िवसनवनां उपवय 

िोधलव र् ऑनलवइन शिकर्व असां सवांगीतल्यवनां शर्द्यवर्थयवांचां 

नकुसवन होर् ू नये म्हिनू शर्द्यवर्थयवांनव ऑनलवइन शिकशर्िे सरुु 

झवलेले होते. तेव्हव िलुां शिकत होते. पि यवर्र पवलकवांच्यव तक्रवरी 

होत्यव आशि सांभवव्य धोके होते.ते म्हिजे  

 १)कवही िलुवांजर्ळ िोबवइल नव्हतां. त्यवांचां अतोनवत 

नकुसवन होत होतां. 

 २)कवही िलुवांजर्ळ िोबवइल होतां. पि ते शिकण्यवऐर्जी 

खेळ खेळत होते.  

 ३)िोबवईलची व्यर््थव होती. पि िलुां अभ्यवस करीत 

नव्हते. त ेपवलकवांनव ऐकत नव्हते. 

 ४)िलुवांनव कां टवळव येतो. म्हिनू िलुां अभ्यवस करीत नव्हते. 

 ५)िोबवइल र्वपरविळुां िलुवांच्यव डोळ्यवर्र पररिवि होत 

होतव. तसेच आरोगयवर्रही पररिवि होतच होतव. 



 अनेक अडचिी.......ज्यवप्रिविे पवलकवांसिोर होत्यव. 

त्यवचप्रिविे शििकवांसिोरही होत्यव.शििकवांची यव कोरोनवकवळवत 

सत्र्परीिवच सरुु होती. िोबवईल तांत्ज्ञवनवनां िलुां शिकशर्िां म्हिज े

सत्र्परीिव नवही तर कवय? 

 िोबवईलर्र शिकशर्िां ही शििकवांसवठी तवरेर्रची कसरत 

होती. त्यवतच सर्ा िलुां शिकली पवशहजे हव शििकवांचव िवनस 

असतो. पि िोबवईलर्र शिकशर्तवांनव िलुां शदलेल्यव रे्ळेच्यव रे्ळी 

उप्थीत होतवत कव? हव पशहलव प्रश्न शििकवांसिोर उभव होतव. िलुां 

जर उप्थीत रवहवत नसतील,तर त्यवांनव उप्थीत कसे करवरे् हवही 

प्रश्न शििकवांनव सतवर्त होतव. त्यवतच कवही िलुवांजर्ळ चक्क 

िोबवईलच नवही तर त्यवांच्यवसवठी कवय करवर्ां? हवही प्रश्न 

शििकवांसिोर उभव होतव.  

 ज्यव शठकविी शर्द्यवथी सवध्यव ऑनलवइन र्गवालव उपश्थत 

रवहू िकत नव्हते. शतथे ते शर्द्यवथी शिकू िकत असतील कव शकां र्व 

जे शर्द्यवथी ऑनलवइन र्गवालव उपश्थत रवहतवत. पि ते लि दतेवत 

कव? अन ्ऑनलवइन र्गवात शदलेलव अभ्यवस घरी ्र्तः सोडर्तवत 

कव की घरी कोिवकडून सोडर्नू घेतवत. ह ेसगळे प्रश्न. 

 िोबवइल र्वपरुन ज्यवांनी अभ्यवस केलव. त्यवांचां ठीक होतां. पि 

ज्यवांनी िोबवइल र्वपरुन िळुवत अभ्यवसच केलव नवही शकां र्व 



ज्यवांच्यवजर्ळ िोबवइलच नव्हतव. त्यवांचां झवलेलां नकुसवन कसां 

भरुन कवढवयचां हव प्रश्न शििकवांसिोर उभव असतवांनव आतव िोठव 

पेच शििकवांसिोर उभव होतव. 

 ही शििकवांची सत्र्परीिव जरी असली तरी यवतनू सांभ्रिही 

शनिवाि झवलव होतव. कवरि िळुवत शर्द्यवथी अभ्यवसवत शकती िवग े

रवशहले शकती नवही, ह ेतपवसण्यवलव िवगा नव्हतव. कवरि शििक 

प्रत्यि त्यवची परीिव घेर् ूिकत नव्हते. 

 पवच सप्टेंबरलव शििकशदन होर् ूघवतलेलव होतव. हव शदर्स 

म्हिजे शििकवांच्यव सन्सिवनवचव शदर्स होतव. पि इथे शििकवांचचे 

हवलहवल होत होते. ऑनलवइन शििि.........त्यवतच कवही कवही 

कवँन्सव्हेंटच्यव िवळेत शििकवांच्यव पगवरवतही कटूतव केली होती. 

कवरि त्यवांचां रे्तनच िळुवत पवलकवांर्र अर्लांबनू होतां. लॉकडवऊन 

िळुां पवलकवांचीही श्थती डबघवईलव आली होती. ते पैसे कुठून 

भरिवर? त्यवतच िवळेत पैसव न आल्यवनां ते शििक जरी शिकर्ीत 

असले िोबवइल द्ववरे, तरी त्यवांनव रे्तन कसे द्यवरे् हव प्रश्न िवळव 

सांचवलकवर्र येर्नू पडलेलव होतव आशि िोबवईलिध्ये पैसव कसव 

टवकवर्व शिकशर्ण्यवसवठी हवही प्रश्न खवजगी िवळेतील शििकवांनव 

पडलेलव होतव. पवलक त्यवांनव िवळेचां िलु्क किी करवयलव लवर्त 

होते. कवरि िलुवांचां नकुसवन होर् ू नये म्हिनू पवलकवांनी नर्ीन 



िोबवइल घेतलेले असनू त्यवसवठी अनवठवयी खचा झवलेलव होतव. 

शिर्वय त्यवत दरिहव टवकण्यवत येिवरव ररचवजाही पवलकवांचे कां बरडे 

िोडत होतव. सरकवर यवसवठी सोई करण्यवकडे कल दते नव्हते. 

तेव्हव यव शनशित्यवने शििकवांसिोर जे प्रश्न उप्थीत झवले 

होते.त्यवर्रुन ्र्तः शििकवलवच हव शििकशदन, शदन नवही, तर 

दीन र्वटवयलव लवगलव होतव. कवरि हव कोरोनव व्हवयरस कोिवची 

नवही तर शििकवांचीच सत्र्परीिव घते असल्यवचे शदसनू यते होतव. 

 कोरवनव व्हवयरसनां दिेच नवही, तर जग धव्तवर्ले होते. 

शदर्सेंशदर्स कोरोनव रुगिवची सांख्यव र्वढत होती. तसवच ितृ्यचूवही 

आकडव र्वढत होतव. अनेकवांचे रोजगवर बांद होते. त्यवचबरोबर 

अनेक रुगि पॉशजशटव्ह शनघतच होते. कवही लोकां  आतवही कवळजी 

घेत होते तर कवही लोकां  आतवही कवळजी घेतवांनव शदसत नव्हते. 

 कोरोनव होर् ूनये म्हिनू कवहीजि जनजवगतृी करीत होते. त े

करिे सवहजीकही होते. पि कवही िवत् त्यवत आशतियोक्तीही 

करतवांनव शदसत होते. ती गोष्ट न आर्डिवरी गोष्ट होती. 

 आशतियोक्ती यवचव अथा दसु-यवलव आर्श्यकतव नसतवांनव 

ज्ञवन सवांगिे. बवशलि बहू बवयकवत बडबडल्यवसवरखां. ्र्तःत िवत् 

कोितांही कतृात्र् नसतवांनव िवझ्यवत कतृात्र् आह ेअसव शर्चवर करुन 

ती कतृात्र्वची गोष्ट फुगर्नू सवांगिां. 



 आम्ही शिकलो.कोिी उच्च शििि घतेलां. त्यवांनव तर असां 

िहविपि िोठ्यव प्रिविवत आलां. कवरि यव शिििवसोबतच 

आिच्यवतील िविसूकी नष्ट झवली. त्यवचां कवरिही तसांच घडलां. 

यव उच्च शिििवसोबतच आम्हवलव शिळवलेल्यव नोकरीनां पैसव 

र्वढल्यवनां आिच्यवत जो अहांकवरीपिव आलव. तो अहांकवरीपिव 

िविसूकीची शखल्ली उडर्ीत सटुलवय अिी गत सिवजवत झवली 

होती. तसेच जी िांडळी सविवन्सय शिकली होती.तीही िांडळी अध्यवा 

हरकां डवत शपर्ळी झवल्यवगत र्वगतवांनव शदसत होती.  

 शििि ह े र्वशघिीचां दधू आह े म्हितवत. जो शपिवर तो 

गरुगरुिवर. तिी आजची पीढी शिकून जव्तच गरुगरुवयलव लवगली 

होती. ज्यव शठकविी गरुगरुवयचां त्यव शठकविी आजची शपढी गरुगरुत 

नव्हती. ज्यव शठकविी आर्श्यकतव नवही, त्यव शठकविी आधी 

गरुगरुतवांनव शदसत होती. कवयवालयवत नोकरी करतवांनव बॉस जर 

बदिवि असेल तरी ही शिकलेली िांडळी तो अन्सयवय जरी करीत 

असलव तरी तो अन्सयवय िकुवट्यवनां सहन करीत. आर्वज उठर्ीत 

नव्हते. िवत् त्यवच्यव हवतव खवलच्यव किाचव-यवांनव ते अनन्सर्ीत 

रे्दनव दते असत गलुवि असल्यवगत. त्यविळुां यवलवच शििि 

म्हविवयचां कव? असवही प्रश्न पडत होतव. 



 ितृ्य.ू......ितृ्य ू हव आज नव उद्यव येिवरच.तमु्ही घवबरलवत 

तरी ितृ्य ू येिवर. अन ् नवही घवबरलवत तरी ितृ्य ू येिवर. तमु्ही 

कवचबांद पेटीत जरी लपनू बसलवत, तरी ितृ्य ू येिवर. िग तो 

कोरोनवच्यव रुपवनां असो की इतर बवबीनां असो. कोिवजर्ळ 

शकतीही िोठां शििि असलां, शकतीही पैसव असलव तरी ितृ्यनूां 

त्यवलव सोडलेलां नवही. ितृ्यूची रे्ळ आशि घशटकव ठरलेली आह.े 

तिी िवनशसकतव कोरोनवबवबतही आपल्यव िनवत शनिवाि करवयलव 

हर्ी. इतर आजवरवनां ितृ्य ूयेत नव्हतव कवय? हवही प्रश्न आपल्यव 

िनवत शनिवाि करुन कोरोनविी दोन हवत करवयलव हर्ां. यविळुांच 

ितृ्यरू्रील र् कोरोनवर्रील भीती नष्ट होर् ूिकेल असां कवही लोकां  

िवनत होते. 

 कोरोनवच्यव बवबतीत सवांगवयचां झवल्यवस एक व्यक्ती दसु-

यवलव िवगादिान करतवांनव सवांगत होतव. 

 ''कवळजी घ्यव बरां.कोरोनवचे रुगि र्वढत आहते. कोरोनव 

रुगिवचे फवर हवल होतवत. रुगिवलयवत खवटव शिल्लक नवहीत. 

िव्क लवर्व. सवशनटवयझर लवर्व. सवरां कवही. तमु्ही जर कवळजी 

घेिवर नवही तर तिुच्यवपवसनू आम्हवलवही होईल. कोरोनवच्यव 

सांपकवात येर् ूनकव.'' 



 असे असतवांनव डॉक्टरवांनी तसव शर्चवर जर केलव तर कोरोनव 

रुगि सधुवरिवर कवय? त्यवच्यविते, ते फवर ्र्तःची कवळजी घेत 

असतील असे र्वटत होते. िग कवळजी जर घेत आह.ेतर िग 

घरवतनू बवहरे पडलेच कसे? हव प्रश्न जे त्यवचां ऐकत होते. त्यवलव 

पडलव होतव. कवरि लॉकडवऊन सरुुच होतां. कवही शठकविी 

अद्यवपही लॉकडवऊन उघडलेलां नव्हतां. 

 र्तािवनकवळवत अिी शपढी शनपजली आहे की 'जे लोकव सवांग े

ब्रम्हज्ञवन, आपि कोरडे पवषवि' असल्यवगत र्वगत असतवत. 

आपि ्र्तः तसे र्वगत नवही. पि िहविपिव नक्कीच सवांगतवत. 

तसेच जे िहविपिव सवांगत होते. कोरोनव त्यवलवच छळत होतव. 

सविवन्सय िविसवांपेिवही शकतीतरी जव्त प्रिविवत. आज नट नटी, 

शक्रकेटरलवही कोरोनव झवलेलव होतव. िग त्यवांनव कव व्हवर्व 

कोरोनव? कवरि ते तर दरूदिानसवरख्यव िवध्यिवतनू िव्क र्वपरव. 

सवशनटवयझर र्वपरव अिी जवहीरवत करीत होते. 

 कोरोनव हव आजवर जरी असलव तरी कवही प्रिविवत हव 

आजवर िवनशसकतेचां खच्चीकरि करीत होतव. ह्यव आजवरवनां 

लोकवत दहित होती. एखवद्यवलव कोरोनव झवलवच तर त्यवलव 

र्वळीत टवकलां जवत होतां. आपल्यवलवही होईल ही भीती होती. 

सर्ात् कोरवनव रुगिवबवबत भदेभवर् आशि बशहष्कवर. जर असवच 



भेदभवर् डॉक्टर आशि परीचवरीकवांनी केलव असतव, असवच 

भेदभवर् पोशलसवांनी केलव असतव, असवच भेदभवर् शििकवांनीही 

केलव असतव........तर खरांच कोरवनव आजवर बरव झवलव असतव की 

र्वढलव असतव.........ही शर्चवर करवयलव लवर्िवरी बवब होती. 

नक्कीच र्वढिवरच होतव. िग ह े दबुालीकरि कव? िवनशसकतव 

सबळ करण्यवचां कवि कोिीच करीत नवहीत. उलट कोरोनवच्यव 

रुपवनां िवनशसकतेचां खच्चीकरि करण्यवचव प्रयत्न होत आह.े असां 

आकविलव र्वटत होतां. 

 कोरोनवबवबत अपप्रचवर करु नये म्हिनू शिडीयव र् प्रिवसन 

जवगतृ असवर्ां. सविवन्सय पवतळीर्र कोरोनवचव अपप्रचवर सरुु 

नसवर्व. कोरोनव होर् ू नये म्हिनू बहुतःि सर्ाच लोक ्र्तःची 

कवळजी घते होते. असां असतवांनव कवही लोकां  उगवच त्यवचव बवऊ 

करीत असतवांनवही शदसत होते. कोरोनवच्यव आजवरवबवबत 

िवनशसकतव तयवर करण्यवचां कवि कोिीच करतवांनव शदसत नव्हते. 

कोरोनव झवलवच तर घवबरण्यवचां कवरि नवही असां कोिी सवांगत 

नव्हते. िवत् घवबरर्ण्यवच्यव गोष्टी िळुवत जव्त प्रिविवत सरुु 

असलेल्यव शदसत होत्यव. लॉकडवऊन लवर्वयचां! केव्हवपयांत 

लवर्वयचां. उपवसवनां िरत असेपयांत. ह ेअसां उपवसवनां िरण्यवपेिव 

कोरोनवनां िरि पवर्लेलां चवांगलां. कवरि शकतीही कोरोनवलव 

घवबरर्नू ् र्तःलव कैदते ठेर्लां, तरी कोरोनवचव सांपका  होर्नू आपि 



केव्हव कोरोनवबवधीत होर् ू ह े कवही सवांगतव येत नव्हतां. तेव्हव 

िविसवनां कोरोनवलव न घवबरतव शहांितीनां कोरोनविी लढवयलव हर्ां. 

जिेल तेर्ढी कवळजी घ्यवयलव हर्ी. बवकीच्यव गोष्टी निीबवर्र 

ठेर्वव्यवत. असां जर आपि करिवर नवही. तोपयांत आपि 

कोरोनविी लढू िकिवर नवही र् दिेवलव कोरोनविकु्तही करु 

िकिवर नवही. कवरि कोरोनवच्यव सांपकवात आल्यवशिर्वय 

आपल्यव िरीरवत कोरोनविी लढण्यवची प्रशतकवरिक्ती तयवर होिवर 

नवही. म्हिनू कोरोनवच्यव पवर्श्भिुीर्र कोिी कोिवचां खच्चीकरि 

करु नये. असां ित आकविचां होतां. 

  

  

 दिेवत िेती करवयलव कोिी पवहवत नव्हतां. लोकां  िेत्यव 

शर्कत होते. कवरि िेती पवशहजे त्यव प्रिविवत पीकत नव्हती. 

आत्िहत्येचां सत् सरुु होते. सरकवरी िदत पवशहजे त्यव प्रिविवत 

शिळत नसल्यवनां िेतक-यवचां अतोनवत नकुसवन होत होते. 

त्यवचबरोबर दिेवत कोरोनवचां सत् सरुु होतां. सर्ात् भीतीचां 

र्वतवर्रि. लवकडवऊनचव असर अजनूही दिेवत होतव. कविधांद े

सरुु झवले होते. पि अजनूही ब-यवच लोकवांनव कविां शिळवलेली 

नव्हती. कवही लोकां  अजनूही खवली होते. 



 दिेवतील बरवचसव भवग हव िेतीर्र अर्लांबनू होतव. लोकवांनी 

आपल्यव िेतवत िेतिवलवची पेरिी केली होती. िेतवत पीकां  

चवांगलीही होती. िवत् जेव्हव सोयवबीन फुलवर्र आलां.तेव्हव िवत् 

पवऊस सरुु झवलव. तो पवऊस शटपीर शटपीर सरुु झवलव. त्यविळुां 

पीकवांनव र्श्वस घेण्यवस अडचि शनिवाि झवली होती. अथवात त्यव 

पवर्सवनां पीक कोिेजण्यवस िदत झवली. 

 पीकवांच्यव र्वढीलव लवगिवरव सयुाप्रकवि. यव कवळवत सयुा 

शनघवलवच नसल्यवनां त्यविळुां यव सयुाप्रकविवनां र्न्पतीच्यव पवनवत 

जी प्रकवि सांशे्लषिवची प्रशक्रयव घडते. त्यवतनू र्न्पती जे अन्सन 

शनिवाि करतवत. ते र्न्पतींनव करतव न आल्यवनां र्न्पतींनव परेुसां 

अन्सन शिळवलां नवही. िहत्र्वचां म्हिजे यवतनू रोपवांची पवनां शपर्ळी 

पडली. त्यवतच अख्खां झवड करपलां. तसांच कवहींची फुलां करपली. 

कवहींनव िेंगव लवगल्यव. पि त्यवही पोचट. त्यविळुां कवही भवगवत 

ही सोयवबीन कवपतव यिेां िक्य झवलां नव्हतां. अिी श्थती एकां दर 

ब-यवच लवांबपयांत शदसत होती. त्यवर्रुन असां र्वटत होतां की 

िेतक-यवांच्यव िेतवत यवर्षी कोरोनव तर शिरलव नवही. 

 एकीकडे हव कोरोनव घरी रवशहल्यवस लोकवांनव उपवसवनां िवरत 

होतव. दसुरीकडे हव कोरोनव कविवर्र गेल्यवस सांसगवाचव प्रवदभुवार् 

होर्नू आजवरवनां िवरत होतव. अिवरे्ळी कवय करवरे् लोकवांनव सचुत 



नव्हते. अिवतच सरकवरपढेुही पेच शनिवाि झवलव होतव. यव 

कोरोनवसवरख्यव आजवरवर्र िवत किी करवर्ी? हव प्रश्न सरकवरपढेु 

उभव होतव. लवकडवऊन लवर्लां तरी लोकां  िरतवत. नवही लवर्लां तरी 

लोकां  िरतवत. त्यविळुां सरकवरलवही सचुेनवसे झवले होते. त्यवतच 

आतव िेतक-यवांच्यव पीकवांचां नकुसवन. कदवशचत ह ेहोत असलेले 

नकुसवन कदवशचत कोरोनवचां तर लिि नवही. कदवशचत कोरोनवनां 

पीकवांनव तर छळलां नसवर्ां असां र्वटवयलव लवगलां होतां. 

 िेतकरी आत्िहत्यव.........अिवच ितेकरी आत्िहत्यव होत 

असतवत. िेती करण्यवसवठी शबयविे खते घणे्यवपवसनू तर पढुां पीक 

हवतवत येईपयांत सतत िेतक-यवलव पैसव लवर्वर्व लवगतो. नवांगरिी 

करिे, बीयविे घेिे, ती पेरिे, त्यवनांतर खते टवकिे,शनांदि करिे, 

डर्रव िवरिे, पविी दिेे, शकडनविक तिनविक िवरि,े कवपिे, 

िळिी यांत्वने धवन्सयवचे शर्लगीकरि करिे, ते बवजवरपेठेत नेि े

इत्यवदी सर्ा कविे िेतकरी आपल्यव िेतवत करतवत. यव सर्ाच 

गोष्टीलव पैसव लवगतो. िग आिव असते की धवन्सय शर्कल्यवर्र हव 

पैसव शनघेल. पि असव पैसव जर शनघत नसेल तर िेतकरी जगिवर 

कसव? कजाही कवढेल. पि ते कजा केव्हवपयांत शिळेल. कोि 

केव्हवपयात कजा दईेल. सततचव दषु्कवळ जर पवचर्ीलवच लवगलव 

असेल िेतक-यवांच्यव तर िेतकरी कसव जगेल? हवही प्रश्न होतव. 



 िेतकरी जगलव पवशहजे. िेतकरी जगेल तर दिे जगेल. पि 

शजथे अख्खव दिे कोरोनवच्यव सांकटवत असतवांनव र् पीकवांचीही 

अिव ्र्रुपवची अर््थव असतवांनव दिे तरी कोित े पवऊल 

उचलिवर हव न उलगडिवरव प्रश्न होतव. दिेवलवही र्वटत होतां की 

िेतकरी जगवर्व. पि अिव िेतक-यवांची सांख्ख्यव बोटवर्र 

िोजण्यवएर्ढी असते कव? यवचां उत्तर नवही असांच होतां. 

 िहत्र्वचां म्हिजे सरकवरलव जरी र्वटत असेल की ितेकरी 

जगलव पवशहजे तर सरकवरनां एक कवि किी करवर्ां आशि ज्यव 

भवगवत असां नकुसवन झवलां, त्यव भवगवतील लोकवांनव सरकवरनां 

नकुसवन भरपवई द्यवर्ी. कवरि िेतकरी जगेल तर दिे जगेल. जर 

अिी नकुसवन भरपवई िेतक-यवलव शिळवली नवही तर असे िेतकरी 

आत्िहत्येने िरतील. िग ितेी करवयलव कोिी र्वली उरिवर नवही. 

िेती होिवर नवही. धवन्सय पीकिवर नवही. कोिी पीकर्िवर नवही. 

िग शजथे िेतीच पीकिवर नवही. शतथे पोटवलव अन्सन तरी कोठून 

शिळिवर. तेव्हव ही पररश्थती येर् ू नये. म्हिनू त्यवलव 

जगशर्ण्यवसवठी सर्ा सिवजवतील घटकवांनी िदत करवर्ी. जेिेकरुन 

िेतकरी जगेल तर दिे जगेल असां म्हितव येर् ूिकेल.  

 िेतकरी कोरोनवच्यव कवळवत असवच सांकटवत असतवांनव 

सरकवरनां िेतक-यवांसवठी एक योजनव आखली होती. त्यव 



योजनेनसुवर कोितवही िवल बवजवरपेठेत न नेतव र् दलवलवांकरर्ी न 

शर्कतव तो िवल व्यवपव-यवांकरर्ी करवर करुन थेट शर्कवयलव भवग 

पवडिवरव कवयदव सरकवरनां बनर्लव होतव. पि हव कवयदव िेतक-

यवांनव शहतवचव र्वटत नसल्यवनां िेतकरी आपल्यव हक्कवसवठी 

थांडीच्यव शदर्सवत थांडीत कुडकुडत लढत होते. एर्ढेच नवही तर 

कोरोनवच्यव सांकटवतही सरकवरिी ते सांकट न बवळगतव लढत होते. 

 आकविचेही र्डील यव आांदोलनवत सहभवगी झवले होते. 

त्यवांनवही तिीच सि्यव होती. शिर्वय नदीलव पविी येत नसल्यवनां 

फक्त पवर्सवळी पीक येत होतां. बवकीचव हांगवि कोरडव जवत होतव. 

त्यवतच आतव सरकवरचां धोरि. त्यवांनव र्वटत होतां की आपि 

आपलव िवल करवर न करतव बवजवरपेठेतच शर्कवर्व. करवर करुन 

उद्योगपतींनव शर्कू नये. त्यवत नकुसवन आह.े म्हिनू ते इतर िेतक-

यवांसोबत आांदोलनवत सहभवगी झवले होते. 

 िांदीर........आजही कुलपूबांद होती. गिपती उत्सर् गलेव, 

आतव नर्रवत् आलव. गिपती जसव थांड तसवच नर्रवत्ही थांडच 

जवत होतव. िहत्र्वचां म्हिजे कोरोनव व्हवयरस आलव आशि सर्वांनव 

त्वसदवयक ठरलव. यव व्हवयरसनां भल्यवभल्यवांची र्वट लवर्लेली 

होती. आतवही कवही लोकवांचव रोजगवर बांदच होतव. त्यवत िांदीर 

आशि िांदीरवतील किाचव-यवांचव सिवरे्ि होतव. 



 कोरोनव येण्यवपरु्ी बहुतःि िांदीरवतील पजुव-यवांच्यव र् रष्ट 

र्वल्यवांच्यव बोटवत दोन दोन सोन्सयवच्यव अांगठ्यव शदसवयच्यव. तसेच 

अांगवर्र जवडजवड सोन्सयवच्यव सवखळ्यवही शदसवयच्यव. आतव िांदीर 

बांद असल्यवनां त्यवांची शचांतव र्वढत होती. पोटवचव प्रश्न त्यवांच्यवहीपढुां 

शनिवाि झवलव होतव. त्यवांनवही जगवयचे कसे हवच प्रश्न होतव. 

 परु्ी दवे्यवांच्यव नवर्वर्र व्यवपवर होत होतव. लोकां  लटुत होते. 

पि दवे्यवांनव बदनवि केलां जवत होतां. त्यव िांदीरवत एर्ढां िहवग आह.े 

खरांच दवे्यव कवय खवत होत्यव कवय? नवही तर ह्यव दवे्यवांच्यव नवर्वर्र 

िांदीरवतील पजुवरी व्यवपवर करीत होते. म्हिनूच दोन दोन बोटवत 

सोन्सयवच्यव अांगठ्यव र् गळ्यवत सोनसवखळ्यव. त्यवतच त्यव भवर्ीक 

्थळवर्रील लोकां  शकरवयवची खोली दतेवांनव अिरिः िहवगडी दते 

होते. जि ूयव दिेवतील गरीबवांनी दिानवलवच जवर् ूनये. 

 आज िवत् शचत् रे्गळां होतां. कवरि दवे्यव रुष्ट झवल्यवसवरख्यव 

र्वटत होत्यव.  

 कोरोनवच्यव आगिनवनां जनजीर्न प्रभवर्ीत झवलेलां असनू 

आजही िांदीरां खलुी करण्यवत आलेली नव्हती. त्यवतच रवज्यपवल 

आशि िखु्यिांत्ी र्वद चव्हवट्यवर्र आलव होतव. िग रवष्रपती 

िवसनवची शिफवरस झवली. र्वद एर्ढव शिगेलव पोहोचलव की इथ े

रवष्रपती िवसन लवर्वर्ां म्हिनू कवही शर्रोधी पि न्सयवयवलयवत 



गेले. न्सयवयवलयवनां शनिाय शदलव की िहवरवष्र म्हिजे एकटी िुांबई 

नवही तर िहवरवष्र शकतीतरी दरूर्र पसरलेलव आह.े त्यवनसुवर िांदीरां 

सरुु झवलेली नवही. 

 नर्रवत्ोत्सर्........यव नर्रवत्वत लोकवांची धिुधवि 

असवयची. लोकां  नटूनथटून दवे्यवांच्यव िांदीरवत जवत होत ेनव्ह ेतर 

त्यव दरे्ीच्यव नवर्वनां गरबव खळूेन िनोरांजन करीत होते. तसेच कवही 

लोकां  आपलां दकुवन थवटून चवर पैसेही किर्ीत होते. कवही कवि न 

करिवरे लोकां  नर्ही शदर्स दरे्ीच्यव िांदीरवत जवर्नू आपले नर् 

शदर्स भरपेट खवर्नू अन्सनवची गरज भवगर्ीत होते. कवही िांदीर 

चवलक तसेच पजुव करिवरी िांदीरवधीि िविसां यव िांदीरवत येिव-

यव दवनवर्र आपलव र्षाभरवचव चररतवथा चवलर्त होते. कवहींनी हव 

धांदवच बनर्लव होतव. यव दवे्यव आज िवत् कुलपूवत बांद असल्यवनां 

आतव िांदीरवर्र अर्लांबनू असलेले पजुवरी, किाचवरी तसेच कवही 

दकुवनदवर यवर्र सांक्रवांत आली होती नव्ह ेतर यव उत्सर्वशनशित्य 

नटिां थटिां बांद असल्यवनां िशहलवांनव कां टवळर्विां र्वटत होतां नव्ह े

तर यव गरबवच्यव नवर्वनां यव भोळ्यवभवबड्यव िलुींनव फसशर्िवरे 

िहवभवग आतव शदसिवर नव्हते. 

 नर्रवत् हव खरव तर दरे्ीचव. दरर्षी नर्रवत्वत दवे्यव दगडवच्यव 

जरी असल्यव तरी त्यव सविवत परृ्थर्ीर्र यतेवत असे कवही लोकां  



िवनतवत. िग असे असतवांनव र् दवे्यव सविवत अश्तत्र्वत असतवांनव 

आज कोरोनव कसव शिरजोर होत होतव. ते कळत नव्हतां. त्यवतच 

यव नर्रवत्वत गरबव खेळिव-यव शकत्येक भोळ्यवभवबड्यव िलुींच्यव 

भवर्नव दरे्ीनां कव ऐकल्यव नव्हतां ते कळत नव्हतां. तसेच ह्यवच दवे्यव 

आजपयांत पजुवशर्धी करिव-यव पजुव-यवांर्र तसेच ती पजुव करुन 

घेिव-यव किाचव-यवांर्र कव रुसली तेही कळत नवही. यवचां कवरि 

तसांच होतां. 

 आज आिचव सिवज बळजबरीनां र् आपल्यवच िनवनां कवही 

कृत्य करीत असतो. कवही िलुी नटूनथटून ज्यव नर्रवत् शनशित्यवनां 

गरबव खेळवयलव िांदीरवत येतवत. अिव िलुींनव फुस लवर्नू पळर्नू 

लवर्िवरे लोकां  दवे्यव आपल्यव उघड्यव डोळ्यवनां पवहवत असतवत. 

ते दवे्यवांनव सहन होत नवही. कवही िलुींर्र बलत्कवर होतवांनव दरे्ी 

प्रत्यि डोळ्यवने पवहते. तेही शतलव सहन होत नवही. एर्ढांच नवही 

तर दरे्ीच्यव यव िांदीरवतच कवही िहवभवग ह े प्रत्यि स्रीयवांनव 

जवळतवत. बलत्कवर करुन जवळतवत. म्हिनूच कदवशचत कोरोनवनां 

आज असे प्रकवर घडू नये म्हिनू िांदीरां बांद केलेली असवर्ी असां 

र्वटत होतां.  

 ह ेशर्र्श् म्हिजे दवे्यवांचव गवभवरव असतवांनव यव शर्र्श्वत आजही 

शस्रयव हुांड्यवसवठी छळल्यव जवतवत. आजही लोभविळुां पतु् बवपवची 



हत्यव करतो तर रवगविळुां बवप पतु्वची. िविसुकी रवशहलेली नवही. 

ती िेलेली आह.े खरां तर यव दवे्यवांनव िांदीर पजुवरी आशि रष्ट 

र्वल्यवांनी गलुवि केलेलां असवर्ां असां र्वटत होतां. कवरि जो जव्त 

पैसव दवन म्हिनू देईल. तो तेर्ढव श्रीिांत आशि सतत नवशपकीनां त््त 

असिवरव ितेकरीही जवे्हव िांदीरवत आिव घेर्नू जवतो आशि यव 

दरे्ीस फुल नवही पि फुलवची पवकळी म्हिनू दरे्ीलव पवच रुपयवची 

र््त ू र्वहतो. तरीही त्यवची आत्िहत्यव. कवरि दरे्ी श्रीिांतवांची 

गलुवि आह ेअसेच र्वटत होतां. दवे्यव यव आत्िहत्यव कव र्वचर्त 

नवही. कवरि पवप बरेच र्वढले आहते असांही र्वटत होतां. म्हिनू 

गरीबवांनवच र्र नेिे सरुु होते परृ्थर्ीर्रील ओझां किी करण्यवसवठी. 

कवरि गरीबवांजर्ळ िोठिोठ्यव रुगिवलयवत उपचवर करवयलव पैसे 

नसतवत. 

 दवे्यवही आज कां टवळल्यव आहते असे करतवांनव. असां र्वटत 

होतां. कवरि आज पजुवरी तसेच िांदीर र्ट िवलकवच्यव गलुवि 

असल्यवसवरखी र्वगिकू दवे्यवांनव शिळत होती. कधीही 

िवलकवच्यव म्हिण्यवनसुवर िांदीरवलव कुलपू. प्रविी, पिी िांदीरवत 

जवर् ू नये. आज पैिवच्यव भकेुल्यव दवे्यव जरी नसल्यव तरी यव 

दवे्यवांच्यव नवर्वर्र लोकवांचव व्यवपवर करिे सरुु होते. 'तमु्ही अिकु 

गवर्वर्रुन आले. जरव जव्त दवन टवकव." "तमु्ही िांभरचव हवर घ्यव. 

दहवचव कवय घेतव रवर्." "सवहबे ही पजुव सवतिे रुपयवची आह.े 



ह्यवनां हे होईल. त्यवनां ते होईल." असे म्हिनू लटुिवरी िांडळी पवहून 

दवे्यवही कां टवळल्यव होत्यव. त्यविळुां दवे्यवांनव कुठांतरी सरुिव हर्ी 

होती. त्यवतच कविवचां सततचां ओझां असल्यवनां दवे्यवांनव आरवि 

नव्हतव. म्हिनूच आज यव नर्रवत्वत दवे्यवांनी आरवि करवयचां 

ठरर्लां होतां. त्यविळुां त्यवांनवही आरवि करु द्यव. त्यवांच्यव आरविवत 

शर्घ्न र्व व्यत्यय आि ूनकव. असव सांदिे आज कुलपूवत बांद ठेर्नू 

कोरोनव दते होतव. कोरोनविळुांच दवे्यवही आनांदीत झवल्यव की कवय 

असे शचत् शदसते होते नव्ह े तर यव शचत्विधनूच ज्यवांनी कोिी 

दवे्यवांनव गलुवि िवनलां. त्यवांनव आज दवे्यव धडव शिकर्ीत आह ेअस 

शचत्ां शदसत असनू ह े िांदीर बांद असल्यवनां पजुवरी र् रष्ट कां गवल 

होतवांनव शदसत होतेंे. म्हिनूच िांदीर सरुु करव असां त्यवांचां म्हििां 

होतां. तेव्हव कोरोनवच्यव रुपवनां त्यवांनी बोध घ्यवयलव हर्व.जेिेकरुन 

कोिवर्रच सांक्रवांत शनिवाि होिवर नवही नव्ह ेतर जेर्ढां पचते तेर्ढांच 

भवशर्कवांनव लटुवर्ां. जव्त अशतरेक केल्यवस आज कोरोनव आलव. 

उद्यव अजनू कोितव रोग येईल.त्यवतच आज केर्ळ उपवसिवर होते. 

उद्यव िवत् िहविवरी शनिवाि होर्नू कोितेच औषध त्यव िहविवरीर्र 

चवलिवर नवही र् अख्खी पीढी गवरद होईल गव्हवसोबत सोंडव 

शपसल्यवगत.........हचे कोरोनव पदोपदी सवांगत होतव एखवद्यव 

रे्ड्यवसवरखव........असां ििवििवलव र्वटत होतां. 



 कोरोनव व्हवयरस आलव. त्यवनसुवर िवळव बांद ठेर्ल्यव गले्यव 

होत्यव. तसेच िवळव बांद असल्यवनां ऑनलवइन तीन शदर्सवचां 

प्रशििि झवलां. िलुवांची किी सरुशिततव करवर्ी यवसांदभवात िवशहती 

होती. त्यवांचे हक्क कवय? इत्यवदी िवशहती होती. तसेच बवलकवांची 

अश्ितव दखुवर् ूनये यवबवबतही िवशहती सवांगीतली होती. त्यवनसुवर 

त्यवांचां बरोबर होतां.  

 बवलकवांची सरुिव? खपु िोठव ऐरिीचव प्रश्न. कोिां करवर्ी? 

हवही प्रश्न. शििकवांनी अपिब्द बोल ूनये. ठीक आह.े पवलकवांनीही 

अपिब्द बोल ूनये. ठीक आह.े सिवजवनेही अपिब्द बोल ूनये. 

यवबवबतीत ठीक आह े असां म्हितव येिवर नवही. कवरि 

कोिवकोिवची आपि तोंड बांद करिवर आहो. खरां तर इथेच प्रश्न 

पडतो आह.े 

 बवलकवची सरुशिततव जोपवसतवांनव त्यव बवलकवनां गनु्सहव जरी 

केलव एखवदव, तरी त्यवलव रवगवर् ूनये तर त्यवलव तझुव गनु्सहव नवहीच 

असे म्हिनू हळूहळू त्यवचे िन बदलण्यवचव प्रयत्न करवयचव होतव. 

बरोबर आह.े हे सवधवरितः ज्यवांचे घरी िवयबवप दोघांही जीर्ांत 

आहते. शतथां ठीक होतां. ज्यवांनव सर्ा सशुर्धव शिळतवत. त्यवांच्यवसवठी 

ठीक होतां. पि प्रत्यिवत िवत् श्थती रे्गळी होती. शर्द्यवर्थयवांच्यव 

िवनशसकतव फक्त त्यवलव अपिब्द बोलण्यवनांच शबघडत नव्हत्यव 



तर त्यव िवनशसकतव किवप्रकवरे शबघडतवत, त्यवची कवरि े

खवलीलप्रिविे दतेव यतेील. 

 १) त्यवांनव कोिी कवही म्हटलां तर........ 

 शर्द्यवथी ह े शिकत असतवत. त्यवांनव ्ततुी आर्डते. त्यवांनव 

कोिी र्वईट म्हटलेलां आर्डत नवही. जर एखवद्यवनां कधी र्वईट 

म्हटलांच तर ते त्यवांनव आर्डत नवही. त्यवतच ते जव्त िवयव 

शििकवांर्र करीत असतवत. त्यविळुां शििकवांचां रवगवर्िां त्यवलव 

अशजबवत आर्डत नवही. त्यवतनूच त्यवलव कवही म्हटल्यवस तो 

आपली िवनशसकतव बदलर्तो र् तो शिकू िकत नवही असव 

शर्चवर िवनसिवस्रज्ञवांनी केलव. त्यवतनूच उपवय सचुर्नू शििकवांनी 

शर्द्यवथी र्गवालव अशजबवत रवगवर् ू नये. हव उपवय आिलव. परांत ू

यवतनू दरुगविी परीिवि झवले. ते म्हिजे असव शर्द्यवथी एर्ढव र्वयव 

गेलव की त्यवलव कोिी कवही बोललेलां अपिवनच र्वटवयलव 

लवगलव. त्यवतनूच एखवद्यव रे्ळी नकळत अपिब्द बोलल्यवस तो 

अपिब्द सहन न झवल्यवनां तो अंवत्िहत्यवही करु लवगलव. 

शििक ठीक आह े नोकरी र्वचशर्ण्यवसवठी बोलिवर नवही. पि 

इतरवांची तोंड किी झवकतव येतील! त्यविळुां ह ेअसां घडलां.यवचव 

शर्चवर िवनसिवस्रज्ञवांनी केलेलव नव्हतव. 

 २) त्यवांच्यव शििकवांनव कोिी कवही म्हटलां तर......... 



 शर्द्यवर्थयवांनव ज्यवप्रिविे आईर्डील आर्डतवत. त्यवचप्रिवि े

त्यवलव त्यवचे शििकही आर्डतवत. तो आपल्यव शििकवांबद्दल 

अपिब्द ऐकत नवही. जर एखवद्यव रे्ळी आईनां रे्गळी रीत जरी 

उदवहरिवांची सवांगीतली तरी तो शर्द्यवथी आईबवबवनां सवांगीतलेली 

सोपी रीत र्वपरत नवही तर शििकवांनी शिकशर्रे्ली कठीि रीत 

र्वपरतो. एर्ढां घट्ट पे्रि शर्द्यवर्थयवांचां शििकवांर्र असते. तो 

शििकवांबद्दलही अपिब्द ऐकू िकत नवही. पि खवसगी िवळेत 

िवत् यवच शर्द्यवर्थयवांसिोर शििकवांचव पदोपदी अपिवन केलव जवतो. 

ते दिे म्हिनू सांचवलकवांनव पैसे दते नसल्यवनां शििकवांचव 

शर्द्यवर्थयवांसिोर अनन्सर्ीत छळ केलव जवतो. रोजच र्वरांर्वर अपिब्द 

बोलले जवतवत. ह्यविळेु शर्द्यवर्थयवांनव आपल्यव शििकवांनव तसे 

बोललेले आर्डत नवही र् ते शर्द्यवथी आपल्यव िनवत न्सयनुगांड 

शनिवाि करु िकतवत. ही िक्यतव नवकवरतव येत नवही. 

 ३) त्यवांच्यव आईर्डीलवांनव कोिी कवही म्हटलां तर...... 

 शर्द्यवथी र्गवालव ज्यवप्रिविे आपल्यव शििकवांनव कवही 

बोललेले चवलत नवही, त्यवप्रिविे त्यवांच्यव आईर्डीलवांनवही कवही 

बोललेल े चवलत नवही. त्यवांच्यव आईर्डीलवांनव कोिी अपिब्द 

बोलल्यवस ते सहन होत नवहीत. त्यवतनूच कधीकधी भवांडिां होतवत. 

िडुद ेपवडली जवतवत. 



 ४) त्यवांच्यव शित्वांनव कोिी कवही म्हटलां तर........ 

 शर्द्यवथी अपिब्दवबवबत एर्ढव भवर्कू असतो की त्यवलव 

एखवदव अपिब्द आईर्डील जरी बोलले तरी ते त्यवलव सहन होत 

नवहीत. त्यवतच त्यवचां एखवद्यव िलुीर्र पे्रि असेल आशि त्यव 

िैत्ीिीलव त्यवचे आईर्डील जरी कवही बोलत असतील तरी ते त्यव 

िलुवलव सहन होत नवही. ते आईर्डील त्यवलव सिजशर्तवत की ह े

कोर्ळां र्य आह.े असां पे्रि केल्यवनां करीअर नष्ट होतां. पि ती िलुां 

ते करीअर न पवहतव खदु्द आपल्यव आईर्डीलवांच्यव अपिब्दवचव 

अपिवन िवननू त्यवांनव सोडून जवतवत आशि आपलां करीअर ्र्तः 

नष्ट करतवत. कधीकधी यवच शित्भवषेतनू ही िलुां खनुवचवही प्रयत्न 

करतवत. 

 ५)त्यवांच्यव जर्ळच्यव नवतरे्वईकवांनव कोिी कवही म्हटलां 

तर......... 

 शर्द्यवथी र्गवालव ज्यवप्रिविे आपल्यव शििकवांलव, 

िवयबवपवलव, शित्वांनव र्वईट म्हटलेलां आर्डत नवही, त्यवचप्रिवि े

त्यवच्यव जर्ळच्यव नवतेर्वईकवांनवही कवही अपिब्द म्हटलेलां 

आर्डत नवही. ते नवतेर्वईकही त्यवलव आर्डिवरे असतवत. 

 कोितवही शर्द्यवथी हव आपल्यवबद्दल ज्यवप्रिविे अपिब्द 

ऐकू िकत नवही. त्यवचप्रिविे तो शर्द्यवथी आपल्यव 



आईर्डीलवांबवबत, शििकवांबवबत, शित्वांबवबत, नवतेर्वईकवांबवबत 

अपिब्द ऐकू िकत नवहीत. कधी एखवद्यवरे्ळी त्यव शर्द्यवर्थयवांच्यव 

आईर्डीलवांनव, शििकवांनव,नवतेर्वईकवांनव तसेच शित्िैत्ीिींनव 

कोिी अपिब्द बोलल्यवस ते अपिब्द ते शर्द्यवथी सहन करु िकत 

नवहीत. तो त्यवांनव अपिवन र्वटतो र् ते हिरवतिुरीर्र येतवत. 

सिवजवत असव शर्द्यवर्थयवांचव पदोपदी अपिवनच होत असतो. 

 त्यव शर्द्यवर्थयवांसवठी कवय करतव येर् ूिकेल यवबवबत कोिी 

कवही बोल ूिकिवर नवहीत. फक्त शििकवांनवच दोषी सिजत त्यवांनी 

अपिवन करु नये यवचव शर्चवर करुन शििकवांनवच पवशहजे तेर्ढव 

त्वस दणे्यवची पद्धत धवर पकडू लवगली आह.े कवरि आतव शििक 

नकोसव झवलवय. एखवद्यव शर्द्यवर्थयवांचे िवयबवप अकवली िरि 

पवर्तवत. त्यवतच त्यव शर्द्यवर्थयवाचव तो ज्यवच्यवजर्ळ रवहवत असेल, 

तो व्यक्ती पवर्लोपवर्ली अपिवनच करीत असतो. अिव 

शर्द्यवर्थयवांचव अपिवन कसव रोखलव जवर् ूिकतो? पि आजच्यव 

सिवजवत शर्द्यवर्थयवाने केलेल्यव र्वईट कृतीर्र अपिब्दवने बोलि े

चवलत नवही. कदवशचत तचे अपिब्द र्व त्यव शििकवांचे त्यव 

शर्द्यवर्थयवांनव रवगवर्िे शकां र्व आईर्डीलवांचे र्वईट कृतीर्र रवगवर्ि े

म्हिजे त्यव शर्द्यवर्थयवांचे चवांगले जीर्न घडशर्िे र्व त्यवांच्यवत चवांगले 

सां्कवर फुलशर्िेही अस ू िकते. पि ह्यव गोष्टी शर्चवरवत कोि 

घेतोय? इथे तर बवलिजरुी प्रशतबांधकचे कवयद ेअसतवांनव आजही 



शकत्यके िलेु फटवके कां पनीत र्व तत्सि कां पन्सयवत बवलिजरू म्हिनू 

अल्प दरवत कवि करतवत. ज्यव शठकविी एकव शदर्सवच्यव िजरूीर्र 

एक व्यक्ती लवग ूिकतो. त्यवच िजरूीर्र चवर अल्पर्यीन बवलकां  

लवर्ली जवतवत. पि कृतीकवयाक्रि कोि रवबर्तो? कोिीच नवही. 

यविळुच दिेवत बेरोजगवरीची सि्यव शनिवाि झवली आह.े 

कवरखवन्सयवत िजरू म्हिनू बवलकविगवर शिळतवत नव......... 

 िहत्र्वचां म्हिजे शर्द्यवर्थयवांचव अपिवन करिवरव घटक हव 

केर्ळ शििकच नवही तर सिवजवतील इतरही घटक आहते. ज्यव 

घटकवांनव कोिीही रोख ूिकत नवहीत. त्यविळुां केर्ळ शििकवांनवच 

धवरेर्र धरिां बरोबर नवही. कवरि शििक ह ेआपल्यव बोलण्यवतनू 

रवगवर्ण्यवतनू शर्द्यवथी घडर्त असतवत. कदवशचत त्यव शििकवने 

केलेले कवही सां्कवर ह े त्यव शर्द्यवर्थयवांच्यव पढुील आयषु्यवच्यव 

कविवत येर् ूिकतवत. कवरि जीर्नवत आयषु्य जगत असतवांनव खपु 

सवरे सांकटां येर् ूिकतवत. जर अिव सांकटवत शर्द्यवर्थयवाने कधीही 

अपिब्दवचव सविनव केलव नसेल तर तो अपिवन र्वटतो र् त्यवच्यव 

हवतनू नकळत चकुवही होर् ू िकतवत. एकतर आत्िहत्येने प्रवि 

जवर् ू िकते शकां र्व गनु्सह े तरी होर् ू िकतवत. म्हिनू शर्द्यवर्थयवांर्र 

सां्कवर करीत असतवांनव कवही कृत्यवर्र रवगवर्ण्यवचीही िभुव 

असवर्ी. परांत ू शजथे िवसन जर अपिब्दवबवबत शर्द्यवथी सरुिव 

पवहवत असेल तर त्यवशठकविी शििकवांचीही िवसनवनां सरुिव 



करवर्ी. त्यवचवही प्रिवसनवनां, िवसनवनां कोित्यवही गोष्टीसवठी 

अपिवन करु नये.  

 कोरोनव आलव होतव. िवळव सरुु होिवर होती. त्यवतच िवळव 

सरुु होतवच शर्द्यवथी सरुिव तर होईलच. पि सिजव एखवदव 

शर्द्यवथी बवधीत झवलव तर त्यवलव घरी बसर्तव येईल. पि एखवदव 

शििक जर कोरोनव बवधीत झवलव तर त्यवची सरुिव किी करवर्ी 

हव प्रश्न होतव. सरकवर आतव िवळव सरुु करण्यवकडे जव्त कल दते 

होते. पि िवळव सरुु केल्यवनांतर शर्द्यवथी र्गा जर कोरोनव र्वहक 

असेल तर त्यवलव कसां रोखवर्ां ह्यवचव उपवय सरकवरजर्ळ नव्हतव 

शकां र्व त्यव शििकवलव कोरोनवच्यव प्रसवरवपवसनू कसां रोखवर्ां हवही 

प्रश्न होतव. आकविही आपल्यव िलुवलव िवळेत पवठर्िवर होतव. 

पि त्यवच्यवही िनवत हवच प्रश्न असल्यवनां तोही शचांतवग्र्त होतव. 

 कोरोनव व्हवयरस आलव र् प्रत्यि िवळव सरुु होण्यवर्र बांधन 

आलां. िग कवय िलुवांचां शिििवचां नकुसवन होर् ू नये म्हिनू 

िोबवईल शििि आलां. िलुवांनव पवलकवांनी िोबवइल घेर्नू शदलव. 

त्यव िवध्यिवतनू िलेु अभ्यवस करु लवगली. 

 कवही िलेु अभ्यवस करु लवगली. पि कवही िलेु ्िवटाफोन 

असनूही उनवडक्यव करीत शफरु लवगली. त्यवांनव त्यवचबरोबर 



शिििवबद्दल अनव्थव र्वटू लवगली. त्यवचां कवरि म्हिज े

पवलकर्गा. 

 कवही कवही पवलकर्गा चवांगलव होतव. त्यवांनी आपल्यव 

िलुवांनव ्िवटाफोन घेर्नू शदले होते. त्यवांनी अभ्यवसही घतेलव. पि 

कवही कवही पवलकवांकडे ्िवटाफोन होतव. परांत ू त्यवांनी िलुवांचव 

अभ्यवस घेतलव नवही. यवचां कवरि होतां शिििवबद्दल त्यवांच्यव 

िनवत असलेली अनव्थव. 

 पवलकवांनी िलुां पैदव तर केली. परांतू ती शिकलीच पवशहजे असां 

त्यवांनव र्वटत नव्हते. असां प्रत्यिदिी कवि करतवांनव जविर्लां. 

त्यवतच कवरिवांचव िोध घेतलव. ती कवरिां अिी होती. 

 १) िवयबवप जव्त शिकललेे नव्हते. 

 िवयबवप ह ेबहुतेक घरवतील जव्त शिकलेले नव्हते. असां 

आढळलां. त्यविळुां त्यवांनव सवहशजकच शिििवबद्दल कळर्ळव 

शदसत नव्हतव. 

 २) पवलक व्यसनवधीन होते. 

 पवलक व्यसनवधीन आढळले.त्यवांनव निेिी घेिांदिेां होत.े पि 

शिििविी लेनदने नव्हते. शदर्सभर निेत रवहिे र् सवयांकवळी 

बवयकोच्यव भरर्िवर्र खवि ेह ेत्यवांनव चवांगलां जितवांनव आढळलां. 

 ३)नोकरी लवगत नवही हव उद्दिे िनवत होतव. 



 शिििवबद्दल अनव्थव शनिवाि होण्यवलव कवरिीभतू होतां 

नोकरी न लवगण्यवचव उद्दिे. कवही आजबुवजचूी िलेु शिकलेली 

होती. पि त्यवांनव अद्यवप नोकरी लवगलेली नसल्यवनां ते ररिवर्वहक 

बनले होते. तसेच ते इतर तत्सि लघ ूदजवाचे कवि करीत होते.  

 ४)कविवलव जव्त प्रवधवन्सय शदले गेले. 

 पशहलव लवकडवऊन लवगलव. त्यवत लोकवांनव घरी 

कवयि्र्रुपी बसवर्ां लवगलां. त्यविळुां यव कवळवत पैिवची आबवळ 

झवली. त्यवतच शर्जेचां शबल आशि पवण्यवचां शबल आलां. ते एर्ढां 

तीव्र होतां की शर््कटलेल्यव घडीत ते असह्य होतां. ही शर््कटलेली 

घडी बसशर्ण्यवसवठी लोकवांनव कविवलव जविां भवग होतां. िग 

आपली िलुां घरी अभ्यवस करतवत की नवही यवर्र त्यवांनव परेुसां लि 

दतेवच आलां नवही. येतही नवही. 

 ५)िलु र् पवलकहीं िोबवइल खेळ खेळण्यवत िगन होते. 

 िलुां िोबवइल खेळ खेळत होते. तसेच पवलकही िोबवइल र्र 

गेि खेळवयची. त्यवांनव आपल्यव पवल्यवांचां शिििवचां नकुसवन होत 

आह े हे कळत नव्हतां. शििक अभ्यवस पवठर्तवत. पि यव 

अभ्यवसवर्र शर्द्यवथी लि दते नव्हते. पवलक अभ्यवस करर्नू घेत 

नव्हते. तसेच पवलकही लि दते नसल्यवनां शििकवांची िेहनत व्यथा 

जवत होती. 



 ६)पवलकवांचे पवल्यवांकडे लि नव्हते. 

 िवझव पवल्य अभ्यवस करतो की नवही यवबद्दल पवलक 

उदवसीन होते. ते कधीच आपल्यव पवल्यवच्यव अभ्यवसवची 

पडतवळिी करीत नव्हते. फक्त खवि ेर् शदर्सभर कवबवडकष्ट करि े

हचे त्यवांनव िवशहत होते. 

 ७)कवही जिवांजर्ळ िोबवइल नव्हते. ्िवटाफोनही नव्हते. 

कवही शठकविी िोबवइल रेंज नव्हते. 

 कवही जिवांजर्ळ िोबवइल होते. पि िोबवइल रेंज रवहवत 

नव्हती. कवही जिवांजर्ळ तर िोबवईलच नव्हते. कवही जिवांजर्ळ 

िोबवइल होते. पि ्िवटाफोन नव्हते. 

 ८) शििकवांचवही दोष होतव. 

 शिििवच्यव अनव्थेत शििकवांचवही दोष होतव. कवरि 

ऑनलवइन शिकशर्िवरे कवही शििक ह ेशर्शिष्ट र्ेळेत शिकर्ीत. 

गगुल िीटर्र. त्यवरे्ळी िोबवइलची रेंज नसल्यवनां कवही 

शर्द्यवर्थयवांनव तो अभ्यवस पवहतवच येत नव्हतव.अिवर्ेळी 

शिकशर्लेलव भवगही ऑनलवइनिळुां नांतर शदसत नव्हतव. हे शििि 

ऑफलवइन असवयलव हर्ां.शर्द्यवर्थयवांनव केव्हवही पवहतव यवयलव 

हर्ां. असां र्वटत होतां.  

 ९)गरीबी (दवरीद्रतव) 



 दिेवत कवही कवही शठकविी शर्र्श्कोटीचां दवरीद्र होतां. 

कसवबसव पवलकवांनी िोबवइल घेतलव. परांत ू त्यवत नेट टवकवयलव 

पैसेच नसल्यवने तसेच आधी पोट िहत्र्वचे असतवांनव पोटवचव प्रश्न 

सोडशर्तवनव तो कसव सोडर्वर्व ते कळत नव्हतां. अिवच्यव िलुवांनव 

शिििवबद्दल कवय आ्थव र्वटेल. 

 १०) िलुवांची पैदवर्वर 

 शिििवच्यव अनव्थेत सर्वात िोठां कवरि होतां, ते म्हिज े

िलुवांची पैदवर्वर. कवही कवही घरवत आजही पवच पवच सहव सहव 

िलुां होती. तीन िलुां तर भरपरू शठकविी होती. कोिवकोिवलव 

पवलक िोबवइल घेर्नू दिेवर. त्यवतच लवकडवऊननां लोकवांचां 

कां बरडां िोडलां. शिर्वय ज्यव शठकविी ऑफलवइन अभ्यवस 

करण्यवची सोय होती. त्यव शठकविी ठीक होतां. पि शजथे नवही. शतथे 

अनव्थवच शनिवाि झवलेली होती. तहुी अभ्यवस नको करु. िीही 

नवही करत अिी अर््थव. 

 कोरोनव कवळवच्यव यव िवळव बांद होत्यव. पि ऑनलवइन 

शििि सरुु योजनेत तसां पवशहलां तर सर्ाच िेत्वत नकुसवन झवलेलां 

होतां. पि त्यवचबरोबर शिििवतही अतोनवत नकुसवन झवलेलां होतां. 

कवही पवलक आपल्यव िलुवांचां नकुसवन होर् ू नये म्हिनू जवतीनां 

लि दते. पि कवही पवलक िवत् आजही उदवसीन होते. त्यविळुां 



म्हिवर्सां र्वटते की जर आपल्यव पवल्यवच्यव शिििवबवबत पवलक 

एर्ढे उदवसीन होते तर िग िलुवांनव जन्सि शदलवच किवलव? तसचे 

हवच प्रश्न जो िवझ्यव िनवत होतव. तोच प्रश्न इतरवांच्यव िनवत नसेल 

किवर्रून? िलुां त्यवांचीच नव. िग दोन असो की तीन. त्यवांनी जर 

िलुवांनव जन्सि शदलवच तर िलुवांच्यव शिििवकडां लि द्यवयलवच हर्ां 

होतां. जेिेकरुन शर्द्यवर्थयवांच्यव िनवत शिििवबद्दल अनव्थव शनिवाि 

झवली नसती. 

 कोरोनव कवळवत रविनच्यव दकुवनवत रवांगव शदसत होत्यव. लोकां  

आपल्यव ्र्तःच्यव गवड्यव घेर्नू रविनच्यव दकुवनवत यते. रविन 

तर घेत आशि ते आपल्यव घरवजर्ळच्यव शकरविव दकुवनवत ते रविन 

शर्कत. कोिी आपल्यव घरच्यव पिपूक्ष्यवांनव ते दविे टवकत. अथवात 

जे रविन पोटवसवठी सरकवर देत होतां. त्यवच रविनचव असव दरुुपयोग 

होतवांनव शदसत होतव. कवही लोकां  िवत् नक्कीच उपयोग करीत 

असत. शतही गरीब नसतच. पि दोन चवर लेकरां पैदव केल्यवनां घरी 

खवयलव नसल्यवनां ते गरीबच र्वटत. खरां तर ही जव्त िलुां पैदव 

करिां म्हिजे सरकवरच्यव शतजोरीर्र तवि दिेां होतां.  

 एक जीर् पैदव करिां सोपां होतां. पि त्यवचव जो भवर परृ्थर्ीर्र 

पडत होतव. तो पेलर्िां परृ्थर्ीलवही कठीि होतां. त्यवलव र्वपरवयलव 

कवपड दिेां, त्यवलव खवयलव अन्सन दिेां, त्यवलव रवहवयसवठी लवकूड 



दिेां. जवगव दिेां. ह ेओझां परृ्थर्ीर्र नवही कव? तसांच सरकवर जरी कर 

घेत असलां तरी अशतररक्त लोकसांख्यचे्यव कवळवत ते गनु्सहगेवर नवहीत 

कव? खरां तर त्यवलव पोसण्यवची अख्खी जबवबदवरी पैदव करिव-यव 

आईर्डीलवांची? िग सरकवरर्र असां रविन िवगनू सरकवरलव त्यवांनी 

कां गवल कव करवर्? 

 आज दिेवची आथीक श्थती डबघवईलव आली होती. 

कोरोनव ह े फक्त शनशित्त होतां. पि यव कवळवत यव सर्वांचां पोट 

पवलर्तव पवलर्तव सरकवरलव नवकी नर् यते होतां. रविनच्यव 

दकुवनवत रवांगव शदसल्यव की असां र्वटत होतां की आिचव दिे शकती 

गरीब आह ेकी त्यवांनव खवयलव अन्सन नवही. पि तो आिचव भ्रि 

होतव. कवरि दिेवत दोन चवर लोकां  सोडले तर कोिीच गरीब 

नव्हतां. आम्ही ्र्तःलव गरीब सिजिवरे आम्ही लोकवांचीच नवही 

तर दिेवचीही फसर्िकू करीत होतो आशि सरकवरही आिच्यव 

गोड बोलण्यवर्र भवळून आिच्यवर्र दयव दवखर्ीत होते. 

 उदव. एखवद्यव बवईचव जरी गनु्सहव असेल आशि तरीही शतनां 

रडून आपलव शनरवगसपिव बोलनू दवखशर्ल्यवस आपल्यवलव दयव 

येते र् आपि शतलव गनु्सहगेवर सिजत नवही. रडिे हव स्रीयवांचव 

्र्भवर्गिु. सांकट लहवन जरी असलां तरी त्यवलव रडून शकती िोठां 

करवर्ां ते त्यव स्रीयवांनवच जितां. चवांगली चवांगली लोकां  यव स्रीयवांच्यव 



भवर्कूतेचे बळी पडतवत. तोच प्रकवर आज गरीब ओळखतवांनव 

शदसनू येत होतव. 

 गरीबीच्यव व्यवख्येत ती पीढी बसत नव्हती. देिवत 

लोकसांख्येचव भष्िवसरू िवजलव असतवांनव आम्ही आिच्यव घरी 

एक िलु न पैदव करतव तीन तीन िलुां पैदव करत होतो. कोिी दोन 

पैदव करत आशि ्र्तःलव गरीब सिजत. आम्ही आिचे ्र्त:लव 

गरीब सिजिे ह ेजरी योगय असलां तरी अिी िांडळी ख-यव अथवानां 

गरीब होर्चू िकत नव्हते. कवरि आजच्यव कवळवत ज्यवांचेकडे 

्र्तःची गवडी होती. फोन होतव. पक्के िवतीचे घर होते. दोन िलुां 

होते. ते लोकां  गरीब होर्चू िकत नवही. असांही त्यवरे्ळी र्वटत 

होतां. त्यविळुां त्यवांनव रविन दरे्चू नये असां र्वटत होतां. 

 िहत्र्वचां म्हिजे गरीबीच्यव नवर्वर्र आजही कवही लोकां  

भोळ्यव भवबड्यव गरीब लोकवांची फसर्िकू करीत असत नव्ह ेतर 

सरकवरचीही फसर्िकू करीत असतवांनव शदसत. आजही 

कोरोनवच्यव कवळवत रविनच्यव दकुवनविध्ये ज्यव रवांगव लवगलेल्यव 

शदसत होत्यव. त्यव रवांगेचव जर सव्ह ेकेलवच तर आपल्यवलव शदसनू 

येत होतव की त्यव रवांगेनसुवर कोिीच गरीब नवही. कवरि जे खरांच 

गरीब होते. त्यवांचकेडे रविनकवडा नव्हते आशि ही जी िांडळी होती. 

यवांच्यवकडे रविनकवडा होते. त्यवचबरोबर गवड्यव आशि बांगलेही 



होते. दोन - दोन, तीन - तीन फोनही र्वपरत. तसेच दोन दोन िलुांही 

होते. ते आपल्यव गवडीनां रविन घ्यवयलव येत र् फोनही र्वपरत. िग 

जी िांडळी फोन र्वपरु िकत, जी िांडळी िहवगडी गवडी र्वपरु 

िकत. जी िांडळी शसिेंटच्यव घरवत अशधर्वस करु िकत होते. 

तसेच जी िांडळी लोकसांख्यचे्यव यव भष्िवसरुवत दोन दोन िलुां पैदव 

करु िकत. त्यवांनव गरीब कसां म्हिवर्ां! हां, दसुरां िलु पैदव करतवांनव 

त्यवचव खचा सरकवरनां करवयलवच नको होतव. कोरोनवत तर 

अशजबवत करवयलव नको होतव. पि सगळां रवजकवरि ितवांसवठी हव 

कवांगवर्व होतव. यव दिेवत लोकसांख्येचव प्रश्न सोडशर्तवांनव सरकवरलव 

नवकी नर् येत होतां. अिवरे्ळी दसुरां िलुां पैदव केल्यवनां सरकवरर्र 

अशतररक्त ओझां र्वढलां होतां. दसुरां िलु पैदव करिवरव व्यक्ती हव खरव 

गनु्सहगेवर होतव. तरीही सरकवर त्यवांनव दोषी न िवनतव त्यवांनव रविन 

दते होतां आशि जे खरांच गरीब होते. त्यवांच्यवर्र अन्सयवय करत होतां. 

ही िोकवांशतकव. िळुवत खरांच गरीब कोि? ह ेओळखनू सरकवरनां 

त्यवांचव यव पद्धतीनां सरे् करुन त्यवांनवच रविन द्यवयलव हर्ां होतां. 

जेिेकरुन दिेवचव गरीब आहो असां सवांगनू फसशर्िव-यवर्रील खचा 

र्वचलव असतव. तसेच दिेही डबघवईस येण्यवपवसनू र्वचलव 

असतव यवत िांकव नवही. कवरि कोरोनव कवळवत दिे डबघवईलव 

आलव होतव. तो यवचिळुां. दिेवनां िहवगवई सोसली, ती यवचिळुां 

असां म्हिवर्ां लवगेल. 



 कोरोनव व्हवयरस आलव आशि सर्ाच गोष्टीर्र पररिवि करुन 

गेलव. त्यवत िखु्यतः खवलील बवबींबर कोरोनवचे पररिवि शदसनू 

आले. 

 *अशधकव-यवांची िनिवनी र् शििकवांसिोरचे प्रि र्वढले 

होते* 

 कोरोनव व्हवयरसच्यव रुपवतील पशहलव गांभीर पररिवि म्हिज े

अशधकवरी र्गवाची र्वढलेली िनिवनी. अशधकवरी र्गा कोरोनवचव 

गांभीर धोकव लिवत घरे्नू गांभीरतेने र्वगत. ह ेजरी खरे असले तरी 

तो र्गा केर्ळ आपल्यव अशधकवरवचव र्वपर करुन केर्ळ आदिे 

दणे्यवचे कवि करीत होतव. शििििेत्वबवबत सवांगवयचां झवलां तर 

िवननीय शििििांत्ी नर्ीन नर्ीन आदिे कवढत. ते आदिे 

पवळतवांनव अशधकवरी चवलढकल करत. जे कविवचे आदिे होते. 

त्यवांचां ठीक आह,े पि बवकीचे फवलत ू आदिेही ते पवळवयलव 

लवर्त. उदवहरि द्यवयचां झवलां तर सर्ा शििकवांनव िवळेत येण्यवचां 

बांधन नव्हतां. परांत ूकवही िवळेत अशधकवरी असलेलव िखु्यवध्यवपक 

्र्तः िवळेत येत नव्हतव. परांत ूसर्ा शििकवांनव िवळेत बोलवर्त 

होतव. तसेच िलुवांची परीिव घेर् ू नये असे आदिे कवढत होतव. 

ऑनलवइन परीिेबवबत िवसनवची कोितीही सक्ती नसतवांनव. चक्क 

ह ेिखु्यवध्यवपक ऑनलवइन परीिवही घेत होते. त्यवतच शििकवांनव 



रे्ठीस धरत होते. यव परीिेत तोंडी परीिवही होत्यव. त्यविळेु 

ज्यवांच्यवजर्ळ ्िवटाफोन शकां र्व फोन होते, त्यवांचां ठीक होतां. परांत ू

ज्यवांच्यवजर्ळ असे फोन नव्हते. त्यवांची परीिव किी घ्यवयची हव 

प्रश्न शििकवांसिोर उभव होतव. त्यवतच िखु्यवध्यवपकवचे म्हििे 

असे की शर्द्यवर्थयवांसवठी तिुची शनयकु्ती झवलेली असनू त्यवांची जर 

परीिव नवही घतेली तर तमु्हवलव घरी बसवर्ां लवगेल. अिी 

िखु्यवध्यवपक म्हिनू शनयकु्त असिव-यव अशधकव-यवची िनिवनी 

शदसनू येत होती. त्यवतच बहुतःि खवजगी अनदुवनीत िवळेत 

शर्द्यवर्थयवांची र्वनर्व असल्यवनां यवच सांकट कवळवत शर्द्यवथी 

प्ररे्िवसवठी र््तीर््तीत शििकवांनी जवरे् असे आदिे बहुतःि 

िवळेचे िखु्यवध्यवपक दते होते. तेव्हव कोरोनवनां िरण्यवची र्ेळ 

शििकवांसिोर येर्नू ठेपलेली होती. 

 *रोजगवर बडुवले;लोकां  हर्वलदील झवले होते* 

 कोरोनवच्यव सांक्रििवलव रोखण्यवसवठी ज्यव कवळवत 

लवकडवऊन लवगलां, त्यव कवळवत पिूातः रोजगवर बांद होते. परांत ू

आज लवकडवऊन उघडल्यवर्रही लोकवांनव रोजगवर उपलब्ध झवले 

नव्हते. लोकां  हर्वलदील झवले होते. कोरोनवचव फैलवर् होतो, 

म्हिनू बरेचसे लोकां  खवनवर्ळीत जवत नव्हते. ठेल्यवर्रही खवत 

नव्हते र्व नवश्तव करीत नव्हते तर आपल्यव घरीच ्र्यांपवक करून 



खवत असत. तसेच जव्त शफरवयलव जवत नसत. तसेच हव सांसगा 

होतो, म्हिनू लोकां  बवांधकवि करीत नसत. यवतच यवचव गांभीर 

परीिवि लोकवांच्यव व्यर्सवयवर्र झवलेलव असनू आजही ब-यवच 

लोकवांनव व्यर्सवय नव्हतव. कविधांद ेनव्हते. ते घरी बसले असनू 

कवही लोकवांनव आजही खवयलव अन्सन शिळत नव्हतां. 

 *पवलक उदवसीन;शर्द्यवर्थयवाचे िैिशिक नकुसवन होत होते* 

 कोरोनवच्यव यव सांक्रििकवरी सांकटकवळवचव परीिवि 

शर्द्यवर्थयवार्र ब-यवच प्रिविवत झवलेलव होतव. कवही िलुवांकडे 

्िवटाफोन जरी असलव तरी ते त्यव ्िवटाफोनर्र अभ्यवस 

करण्यवऐर्जी खेळ खेळत होते. पवलकवांचां त्यवकडां लि नव्हतां. 

पवलकवांनव िलुां ऐकत नव्हते. तसेच पवलक आपल्यव िलुवांर्र जव्त 

पे्रि करीत असल्यवनां आपल्यव पे्रिवखवतर शर्द्यवर्थयवांर्र 

अभ्यवसवबवबत सक्ती करीत नव्हते. यवतच िलुवांचां िवगील र्षी 

शिकशर्ल्यवचां सर्ा शर्सरल्यवचां शदसत होतां. िखु्यवध्यवपकवच्यव 

आदिेवनां जेव्हव अिव परीिव घेतल्यव गेल्यव. तेव्हव चक्क उत्तरे 

दखेील पवलकवांनी ्र्तः आपल्यव ह्तविरवत शलशहलेली 

आढळली. तसेच कवही पवलक तर आपल्यव पवल्यवबद्दल खोटांही 

बोलतवांनव शदसली. िलेु गवर्वतच असनू दखेील बवहरेगवर्ी गेल्यवचां 

पवलक सवांगत. तसेच शर्द्यवर्थयवांनव शिकशर्ण्यवसवठी असलेल्यव 



ग्रपुिधनू कवही पवलक चक्क बवहरेही पडली. कवही तर यवच 

शर्द्यवर्थयवांच्यव ग्रपुर्र शर्द्यवर्थयवांचव अभ्यवस टवकण्यवऐर्जी कवही 

दरै्तीकरिवच्यव फोटो टवकत र् त्यव फोटो फॉरर्डा करव असां सवांगनू 

अांधश्रद्धवांचव प्रसवर करीत. शििकवांनी सांपका  सवध ूनये म्हिनू कवही 

पवलकवांनी तर चक्क फोनच बांद करुन ठेर्ले. कवही पवलक िवळव 

सरुु झवल्यवनांतर पशहल्यव शदर्िी िवळेलव भेट द्यवयलव आले. 

त्यवनांतर कवही पवलक तर अशजबवत भेटीस आलेले नसनू सवधव 

सांपका ही त्यवांनी केलेलव नव्हतव. 

 पवलकवांचे फोन लवगत नव्हते. कवहींनी जविनूबजुनू फोन बांद 

करुन ठेर्ले होते तर कवहींनी जविनूबजुनू फोननांबरच शदलेले 

नव्हते. ज्यवांचे लवगतवत तेही आिच्यव िलुवलव नवपवस करव म्हित. 

िखु्यवध्यवपकवांच्यव आदिेवने परीिव घेतल्यव गेल्यव. पि कवही 

पवलकवांनी त्यवलव प्रशतसवद शदलेलव नव्हतव. त्यविळुां आतव 

िखु्यवध्यवपक नवर्वच्यव अशधकव-यवच्यव आदिेवनां शर्द्यवर्थयवांचव 

शनकवल कसव लवर्वयचव? हव प्रश्न सांबांधीत बहुतेक िवळेच्यव 

शििकवांसिोर उभव होतव. 

 िहत्र्वचां सवांगवयचां म्हिजे कोरोनव व्हवयरसने थैिवन 

िवजशर्ले होते. एक िोठां सांकट सर्ा र्गवासिोर उभां झवलेलां होते. त े

कसां शन्तरवयचां हवही प्रश्न उभव झवलेलव होतव. लोकवांजर्ळ पैसव 



नव्हतव. पि र्ीज शबल, िहवनगरपवशलकव कर, पवण्यवची 

शबलां........ यव सरकवरी शबलवनी तर िविसवचे कां बरडे िोडले होते. 

शजथां ् र्तःचां पोट भरवयलव सवधनां उपलब्ध नव्हतां. शतथां अिी शबलां 

भरवयची कुठून? तसेच ज्यव िविसवचां पोट घरवतील शकरवयवर्र 

होतां. त्यवांचवही शकरवयव येत नसल्यवनां आतव जगवयचां कसां असे प्रश्न 

लोकवांच्यव सिोर उभे होते. 

 िखु्य म्हिजे कोरोनव व्हवयरसने जनजीर्नवर्र गांभीर परीिवि 

केलेले असनू ह े कोरोनवचे परीिवि रोखतव येतील कव? असेही 

आिखी एक प्रश्न जनिविसवांनव सतवर्त होते. तवे्हव यवत कोरोनवचव 

तर दोष होतवच. व्यशतरीक्त प्रिवसनवचवही दोष होतव. प्रिवसनही 

लोकवांनव जग ूदते नव्हते. तेव्हव कवय करवर्ां असां सर्वांनव र्वटत होतां. 

असांच जर सरुु रवशहलां तर कवही शदर्सवनांतर नक्कीच लोकां  

आत्िहत्यव करतील. दोष प्रिवसनवचव रवशहल. पि तो दोष प्रिवसन 

कोरोनवलव दईेल यवत िांकव नव्हती. कोरोनवचव कवहीही दोष 

नसतवांनव. कवरि कोरोनव व्हवयरस ही नैसगीक आपत्ती होती. 

 कोरोनव व्हवयरस आलव आशि सर्वांच्यव नवकीनर् आले. 

सर्वांचेच बवरव र्वजले. त्यवतच सर्वांचां नकुसवन झवलां. आजही 

कोिवचेही कविधांद ेबरोबर नव्हते. तरीही कोरोनव व्हवयरस कवही 



आखडुतव पवय घ्यवयलव तयवर नव्हतव. तो पवय घट्ट रुतर्नू बसलव 

होतव. 

 यव व्हवयरसचां कवरि करुन लोकां  रोजगवर उपलब्ध नवही अिी 

तक्रवर करीत होते. त्यविळुां सरकवरनां रोजगवर दणे्यवसवठी होटल, 

िांदीर आशि इतर सर्ाच गोष्टी हळूहळू सरुु केल्यव होत्यव. आतव 

उरल्यव होत्यव िवळव. िवळवही सरुु होईलच. असां र्वटत होतां.  

 िवळव सरुु न करण्यविवगे िखु्य कवरि म्हिजे शर्द्यवथी लहवन 

असिे. त्यवांनव कोितवही आजवर लर्कर पकडत असतो. त्यवतच 

ते र्ेगर्ेगळ्यव भवगवतनू यतेवत. सिजव एखवद्यवलव चक्क कोरोनव 

असलवच तर तो सर्वांनवच होईल र् दिे पिूातः कोरोनवच्यव सवर्टवत 

सवपडेल असव शर्चवर करुन िवसनवनां िवळव सरुु केलेल्यव नव्हत्यव. 

त्यवतच आतव नयव कोरोनव आलव होतव. 

 जसजसे शदर्सां जवत होते. तसतसव कोरोनव किी होईल असां 

र्वटत होतां. पि कोरोनव कवही थवांबवयलव तयवर नव्हतव. तो 

थवांबवयची तयवरीच दवखर्त नव्हतव. 

 सर्वांचे रोजगवर सरुु झवले होते. सर्ाच गोष्टी सरुु झवल्यव होत्यव. 

िवळव सरुु झवल्यव नसल्यव तरी शििकवांनव रे्तन असल्यवनां कवही 

सि्यव शनिवाि झवल्यव नव्हत्यव. िवत् शििकवांच्यव बवबतीत 

सवांगवयचां झवल्यवस शििकवांनव रे्तन तर शदलां.त्यवचबरोबर 



जबवबदवरीची तेर्ढीच कविांही शदली होती. त्यवनसुवर प्रत्येक 

शििक हव कविवलव जुांपलव गेलव. 

 कोरोनवच्यव कवळवत कोरोनवच्यव सांसगवाचां शचत् असतवांनवही 

आिचव शििकबांध ू टोलनवक्यवर्र, रविनदकुवनवर्र, र््तीत 

कोरोनवचे सव्ह े करवयलव शफरलव. कवही जिवांनव कोरोनव 

झवलवदखेील. कवरि झोपडपट््टयवतील ती रविन धवरक िविसां. ती 

िविसां त्यवांची नवरे् शलशहतवांनव सरुिीत अांतर पवळतच नव्हती. 

शकतीही सवांगीतले तरी ती िविसां िव्क घवलत नव्हती. शिर्वय 

्र्तःची पेनांही र्वपरत नव्हती. सरकवरनांही अिी कविां दतेवांनव 

कोरोनव शकटही परुर्ली नवही. सर्ा धोके पत्करुन शििकवांनी 

आपल्यव नोक-यव केल्यव. पोशलसवांनीही आपल्यव शिपव केल्यव. 

तरीही शिळिवरव पगवर कवही लोकवांनव खपुलवच. 

 जी शििक िांडळी यव कोरोनवकवळवत सरकवरच्यव कविवत 

नव्हती, त्यवांनव सांचवलक िखु्यवध्यवपकवांनी जबरद्तीनां कविवलव 

लवर्लां. एक तशृतयवांि शििकवांनी आळीपवळीनां िवळेत यवर्ां असव 

सरकवरचव जी आर असतवांनवही कवही सांचवलकवांनी त्यवांनव िवळेत 

बोलवर्लां. त्यव शििकवांची बसण्यवची खोलीही सवशनटवयझर न 

करतव शतथेच बसवयलव लवर्लां. परेुिव सोयी न दतेव ऑनलवइन र्गा 

शिकर्वयलव लवर्ले. िखु्यवध्यवपक ्र्तः िवळेत दवखल होत 



नव्हते. पि शििक िवत् आर्जूान उप्थीत झवले. त्यवतच 

फलकवर्र शिकर्नू त्यवांचे शव्हडीओ सदु्धव िलुवांनव परुर्ले गेले. यवत 

ज्यवांच्यवजर्ळ िोबवइल होते. त्यवांनव फवयदव झवलव. ज्यवांच्यवजर्ळ 

िोबवइल नव्हतव. त्यवांनव िवत् फवयदव झवलव नवही. त्यवतच यव 

िलुवांची परीिवही घेण्यवत आली. त्यव परीिेनसुवर शनकवल 

लवर्वयच ेनसतवांनवही शििकवांनव रे्ठीस धरुन कवही िखु्यवध्यवपक 

सांचवलकवांनी जोरजबरद्तीनां शनकवलही लवर्ले. आतव यवत शकती 

शर्द्यवर्थयवांचव फवयदव झवलव आशि शकती शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन झवलां 

ते सवांगवयलव जवगव नवही. 

 िळुवत ह ेसांचवलक, िखु्यवध्यवपक शििकवांनव रे्ठीस धरुन 

कोरोनव येण्यवपरु्ीपवसनू त्वस दते असत. असव त्वस दते की 

कविवर्र जवर्नूही त्यव कविवचव िोबदलव दोन दोन, चवर चवर र्षा 

दते नसत. ते दोघांही एकिेकवांचे नवतेर्वईक असल्यवनां सगळां घडून 

येत होतां. न्सयवयवलयवत तक्रवर टवकल्यवर्र न्सयवयवलयवतनू शनकवलही 

शिळत असे. पि न्सयवयवलय आपलां घ्यव यव शनिायवनां र्वगत असे. 

त्यवांचव गनु्सहव रवहूनही त्यवांनव कोित्यवच ्र्रुपवचव दांड करीत नसे. 

न्सयवयवलयवच्यव यव शनकवलवच्यव शर्रोधवत बोलल्यवस शकां र्व दांड 

करव अिी सवधी शटपिी जरी केली तरी तो न्सयवयवलयवचव अर्िवन 

ठरत असल्यविळुां सविवन्सय िविसू त्यवांच्यवशर्रोधवत बोलवयलव 

धजत नव्हतव. त्यविळेुच आजच्यव सांचवलकवची भवषव अहांकवरयकु्त 



बनलेली होती. ते हळूहळू शििकवांचे कदानकवळ बनले होते. त्यवांनव 

शर्द्यवथी शर्कवसवचां घेिांदिेां र्वटत नव्हतां नव्ह े तर ते शर्द्यवथी 

शििकवच्यव नवत्यवलव कवळीिव फवसत असनू यव पशर्त् नवत्यवलवही 

बदनवि करवयलव िवगेपढेु पवहवत नव्हते. असांच कोरोनव नसतवनवचां 

शचत्. 

 कोरोनवच्यव यव पवर्श्भिुीर्र ब-यवस िवळव अिव होत्यव की 

त्यव िवळेनां िांभर प्रशतित िलुवांनव शिकर्लां नवही. कवरि ब-यवच 

िलुवांजर्ळ िोबवईल नव्हते. िवसनवनां परीिव घेर् ूनकव सवांगीतलां 

होतां. पि तरीही अिव प्रकवरच्यव िवळेंनी परीिव घेतल्यव. त्यवतच 

शनकवलही लवर्ले. 

 शनकवल लवर्िे र्व परीिव घेिे ठीक होतां. परांतू अिव परीिव 

घेतल्यवने र् शनकवल लवर्ल्यवने बवकीची जी िलुां होती की ज्यव 

िलुवांजर्ळ िोबवइल नव्हत.े अिव िलुवांचव शनकवल लवगिवर 

कुठून? अिव िलुवत न्सयनुगांड शनिवाि होर् ूिकत होतव यवत कवहीच 

िांकव नव्हती. सिजव यवतच एखवद्यव पवलकवनां खटलव टवकलवच 

तर न्सयवयवलय म्हटलां असतां की 'हां, तिुचव िलुगव शिकलव नवही 

नव. त्यवची सोय करु.' तसव आदिे त्यवांनी िवळेलव शदलवही असतव. 

पि कवही कवरर्वई केली नसती. यवत बवकी शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन 

झवलां. त्यवांच्यवतही न्सयनुगांड शनिवाि झवल्यवस त्यवांच्यवसवठी कोिती 



सोय होती? तर यवर्र उत्तर कोिवचजर्ळ नव्हते. शिर्वय ज्यव ज्यव 

िवळेनां अिव परीिव घेर्नू असव न्सयनुगांड शर्द्यवर्थयवात शनिवाि केलव. 

त्यवांच्यवर्र कोितीच कवरर्वई कोिीच करीत नसल्यविळुां आज ब-

यवच िवळेिध्ये सरवास ऑनलवइन परीिव रवबशर्ण्यवत यते होत्यव. 

ह ेसर्ा िवळव िलु्कवसवठी होत होतां. यवबवबत िखु्यवध्यवपकवलव 

तक्रवर केल्यवस ते म्हित की आम्ही कवय करु. सांचवलक फक्त 

िवळेचां िलु्क बघतवत. सांचवलक यव शर्षयवर्र बोलवयलव तयवर 

नव्हते. सरकवरही कवय करवर् ेयवसवठी हर्वलदील होते. 

 िहत्र्वचां म्हिजे कोरोनवच्यव कवळवत नकुसवन होत होते ह े

खरे होतेंे. ऑनलवइन शिकशर्िेही बरोबर होतां. पि परीिव घिे े

कवही बरोबर र्वटत नव्हते. कवरि खरां िलु्यिवपन ह ेऑनलवइन 

अभ्यवसवतनू होर् ू िकत नवही. म्हिनू शर्द्यवर्थयवांर्र ऑनलवइन 

परीिेची सक्ती असवयलवच नको होती. तसां पवहतव ह ेर्षा िैिशिक 

दृष्टीकोिवतनू िनु्सय र्षा होते. 

 कोरोनव व्हवयरसचां येिां ह ेददुरै् होतां. जगवनां कवही त्यवलव य े

म्हटलां नवही. त्यवतच एक र्षा िलुगव घरी रवशहलवही आशि नवही 

शिकलव तरी पवशहजे तरे्ढां नकुसवन होिवर नव्हतां. पि तोच जर 

अिव िवळेतनू कोरोनवच्यव कचवट्यवत सवपडलवच तर भयांकर 

नकुसवन होिवर होतां. ते नकुसवन कधीही भरुन न शनघिवरे होतां. 



सरकवरनां यवर्र उपवय म्हिनू यवर्षी सरसकट शर्द्यवर्थयवांनव पढुच्यव 

र्गवात चढर्वरे् असां कवही लोकां  म्हित होते. पि कोिवर्रही 

परीिेची सक्ती करु नये. जेिेकरुन शर्द्यवर्थयवात न्सयनुगांड शनिवाि 

होिवर नवही. असांही कवही लोकां  म्हित होते. 

 िवसनवनां पवचर्ीपवसनू िवळव सरुु केल्यव होत्यव. त्यवतच 

आतव शनयिीत अभ्यवसही सरुु झवलव होतव आशि कवय आिया 

कोरोनव र्वढवयलव लवगलव होतव. त्यवतच यर्तिवळ र् अिरवर्ती 

बांद झवलां होतां. त्यवतच आतव सांपिूा रवज्यवत लवकडवऊनची श्थती 

शनिवाि झवली होती. 

 कोरोनव हव जेंवे्हव पशहल्यव ्टेजलव होतव. तवे्हवच रोखतव 

येर् ूिकत होतव. पि आज चौर्थयव ् टेजलव असल्यवनां आतव त्यवलव 

रोखतव येिे िक्य नव्हते. त्यवतच आतव नर्ीन कोरोनव आलव होतव. 

 कोरोनव हव कोरोनवर्वहकवपवसनू र्वढलव होतव. पि नेिके 

कोरोनवर्वहक कोि? त्यवचव शर्चवर आतव केल्यवस लहवन िलुवांनव 

जबवबदवर धरलां जवत होतां. जरी त्यवांचव दोष नसलव तरी. 

 िवळव सरुु होतवच कोरोनव र्वढेल ही भीती होती. त्यविळुां 

कोरोनव र्वढत होतव. पि त्यव र्वढीस शर्द्यवर्थयवांनव जव्तीत जव्त 

प्रिविवत जबवबदवर धरवयलव नको होते. त्यवलव जबवबदवर होतां 

आजचां र्वतवर्रि. कधीही असव जोड हांगवि येतो. त्यवरे्ळी 



अचवनक अिव पयवार्रिीय बदलवनां कोितवही रोग र्वढीलव 

लवगतो. त्यवतच हव कोरोनव. 

 कोित्यवही रोगवबवबत अभ्यवस केल्यवस आपल्यवलव असां 

जविर्ेल की ज्यवर्ेळी पवर्सवळव शनघत असतो, र् शहर्वळव लवगत 

असतो. ज्यवर्ेळी उन्सहवळव शनघत असतो र् पवर्सवळव लवगत 

असतो आशि ज्यवर्ेळी शहर्वळव शनघत असतो र् उन्सहवळव लवगत 

असतो. त्यवर्ेळी कोितवही रोग जोर पकडत असतो. कोरोनवही 

असवच होतव. त्यवरे्ळी कोरोनवनां जव्तच जोर पकडलव होतव. शतच 

परर्थीती उद्भर्ली होती. शहर्वळव शनघत होतव र् उन्सहवळव येत 

होतव. त्यवतच आतव िवळवही सरुु झवल्यव होत्यव. 

 सद्यश्थतीत कोरोनव र्वढत असलव तरी घवबरण्यवचे कवरि 

नव्हते. कवरि हव जोड हांगवि होतव. परांत ूकवही लोकवांचे म्हििे होत े

की कवही शदर्स शनघनू जवतवच हव कोरोनव पनु्सहव िवांत होईल. 

िहत्र्वचां म्हिजे जवे्हवपयांत आपल्यवलव यव कोरोनवची सर्य 

होिवर नवही. कोरोनवचव सततचव सांपका  जेव्हवपयांत येिवर नवही, 

तेव्हवपयांत कोरोनव दबिवरही नवही. पि आपली शर्चवर करण्यवची 

िितव एर्ढी किकुर्त आशि ्र्वथी आह ेकी त्यविळुां आपि 

कोरोनवलव आधीच घवबरुन शबळविध्ये लपनू बसतो. िग शबळवत 

लपनू बसल्यवनां कोरोनव जविवर तरी आह ेकव? जोपयांत कोरोनविी 



आपि दोन हवत करिवर नवही, दोन हवत करण्यवसवठी बवहरे पडिवर 

नवही, तोपयांत कोरोनवही सिवप्त होिवर नवही. 

 आपल्यवलव िवशहत आह ेकी इांग्रज भवरतवत आले. त्यवांचव 

प्रशतकवर करण्यवसवठी आपि सर्ाजि सविहुीकपिे र्त्यवर्र 

आलो. त्यवांनी सरुुर्वतीलव आपि र्त्यवर्र येर् ूनये म्हिनू दोनचवर 

लोकवांनव फविी शदली. पि आपि घवबरलो कव? नवही. आपि हचे 

ठरर्लां की ह े इांग्रज शकती लोकवांनव िवरिवर! िेर्टी आपल्यव 

शर्चवरवांचव शर्जय झवलव. इांग्रजवांनी िवर िवर िवरले. िेर्टी इांग्रज 

थकले. त्यवांनी भवरतीयवांनव िवरिे बांद केले र् ्र्वतांत्र्य दरे्नू गेले. 

 कोरोनवबवबतही हचे लिवत घ्यवयलव हर्ां की कोरोनव असे 

शकती जीर् घेिवर. दोन.......चवर.....पवच. पि आपि घवबरलोच 

नवही. लढवयलव पढेु आलो सविहुीकपिे. तर एकिेकवांच्यव सांपकवात 

आल्यवने कोरोनविी लढतवनव आपल्यव सविहुीक िक्तीचां रुपवांतरि 

प्रशतकवरिक्तीत होईल र् आपि सहजच कोरोनवर्र शर्जय शिळर् ू

िकू. पि ही लढण्यवची तयवरी प्रत्यकेवनां करवयलव हर्ी. 

आपल्यवसवठी नवही तर आपल्यव भवर्ी पीढीसवठी तरी. ज्यवप्रिवि े

तिवि भवरतीयवांनी इांग्रजवांच्यव बवबतीत केलां. 

 आज शर्द्यवथीर्गा हवच कोरोनवचव र्वहक आह ेअसे आपि 

सिजतो. त्यवांनवच दोषी सिजतो. पि ते तर शनरवगस आहते. त्यवांनव 



तेर्ढां कळत नवही. त्यवांनव शित्िैत्ीिी आर्डतवत. त्यवांनव शित्वांिी 

गप्पव करिे आर्डते. त्यवांनव एकिेकवांची रुिवल घिेे आर्डते. 

त्यवांनव एकिेकवांचां पविी आर्डतां. एर्ढांच नवही तर अभ्यवस 

करण्यवसवठी एकिेकवांची र्ही घेिे आर्डते. र्गवात शिकशर्तवांनव 

खोडरबर, पेन्ससील, पेन सव-यवच गोष्टी िलुां िेअर करतवत. 

कोिकोित्यव गोष्टीसवठी रोखिवर शर्द्यवर्थयवांनव. कवही कवही िलुां 

अिीही आहते की जे शििकवांसिोर िव्क र्वपरतवत. शििक 

र्गवात नसले तर िव्क कवढून बसतवत. त्यवांनव त्यवर्र शििक 

रवगवर्हूी िकत नवही. कवरि िवसन रवगवर् ू नकव. हव त्यवांचव 

अपिवन आह े असां म्हिते. शर्द्यवथी दखेील त्यवलव अपिवन 

सिजतो. शिर्वय पे्रिवनां सगळेच शर्द्यवथी ऐकतही नवही. कवहींनव 

रवगर्वर्ांच लवगते. 

 कोरोनव बवबतीत लोकवांचांही म्हििां बरोबरच होतां. कवरि 

शर्द्यवथी ह े तर शनदोष असतवत. असिांजसही........त्यवचबरोबर 

शनरवगसही. तरी त्यवांच्यवचिळेु कोरोनव र्वढत होतव असां आपलां 

ढोबळ ित. पि खरे कोरोनवर्वहक ते नव्हते तर चवांगले चवांगले सजु्ञ 

लोकां  होते.  

 सरुिीत अांतर पवळव. िव्क लवर्व. सवशनटवयझर लवर्व असां 

सगळेच सवांगत. जे त्यव गोष्टी र्वपरत नसत, तेही सवांगत. पि कृतीत 



आित नसत त्यव गोष्टी. त्यवचां उत्तर नकवरवत्िक असत. आपि त्यव 

गोष्टी कृतीत आित नवही. असां लोकवांनव र्वटे. आज िजरूीच्यव 

कविवर्र जविवरे िजरू िांडळी सरुिीत अांतर र् सवशनटवयझर र्वपरत 

नव्हते. कवरि पोटवसवठी परेुल एर्ढवही पैसव त्यवांच्यव पदरवत पडत 

नव्हतव. त्यवत सवशनटवयझरसवठी ते पैसे कुठून आििवर! शर्िषे 

म्हिजे ते तर िजरू झवले. परांत ूशििि िेत्वचव शर्चवर केलव आशि 

बवरकवईनां पवशहलां तर असां जविर्त होतां की जवे्हव िवळेतील 

सांचवलक आशि िखु्यवध्यवपक नर्ीन प्ररे्िवसवठी कोरोनवच्यव यव 

अिव धोकवदवयक परी्थीतीत शििकवांनव र््तीत शफरर्त. तेव्हव 

कोरोनव र्वढू िकत नवही कवय? असां र्वटू लवगे.  

 कोरोनव अिव कवही कवही प्रशतकवरिक्ती िनु्सय शििकवांच्यव 

िरीरवत लर्कर प्रर्ेि करु िकतो. कवरि अशलकडचे कवही कवही 

शििक ह े एसीिध्ये र्वर्रिवरे अस ू िकतवत. तसेच आज 

शर्र्वहवसवठी हपवपलेले नर्री, नर्रदरे् शर्र्वह करतवांनव जी गदी 

जिर्तवत, त्यवतनूही कोरोनव र्वढू िकतो नव्ह ेतर िांदीरवतही गदीने 

धक्कव िवरत चवलिवरी िांडळी आज किी नवही. शिर्वय गदीच्यव 

शठकविी व्यर्सवय करिवरी िांडळी आजच्यव कवळवत किी नवही. 

व्यवपवरी सांकुलविध्ये र््तचूी दरे्विघेर्वि करतवांनव शग-हवईक 

आशि दकुवनदवर, ह्यवांनी शकतीही म्हटलां की आम्ही एकिेकवांनव 

सांपका  होर् ूदिेवर नवही. तरीपि ते िक्य नवही. हव सांपका  र््तचू्यव 



्र्रुपवत होर्चू िकतो. पैिवच्यव दरे्विघरे्विीनेही होर् ूिकतो. 

असां सदु्धव र्वटत असे. 

 लोकां  म्हित की यव कोरोनवलव शकती घवबरिवर आपि. ि. 

गवांधींकडून शिकव, त्यवांनी िस्र न उचलतव इांग्रजवांचव प्रशतकवर केलव. 

आपल्यवलवही तेच करवयचां आह.े आज लसी शनघवल्यव आहतेच. 

ती लस म्हिजे आपली तलर्वर आह.े पि ज्यवांच्यवकडे अिी लस 

नवही. त्यवांनव तर रिवशर्िव र् िस्रवशर्िव जसां ि. गवांधींनी ्र्वतांत्र्य 

शिळर्लां. तसांच कोरोनवच्यव पवर्श्भिुीर्र लढवयचां आह.े कोरोनव 

जीर्च घेईल नव. शकती घिेवर असव शर्चवर करुन. 

 आतव लवकडवऊन उघडलां आह.े सगळीकडे कोरोनवर्वहक 

िोकळे शफरत आहते. कोिी कोिी आपल्यवलव असललेव रोग 

कोिवलव होर् ूनये, म्हिनू तोंडवनवकवर्र िव्क आशि सवशनटवयझर 

र्वपरत आहते. परांत ूकोिी आपल्यवलव झवलेलव रोग इतरवांनव कसव 

होईल, इतरवांचां कसां नकुसवन होईल यवचव शर्चवर करुन ्र्तःची 

कवळजी बवळगतवांनव शदसत नवहीत. कवहीतर ्र्तः कवळजी घेत 

आहते. पि इतरवांनव हव रोग कसव होईल यवसवठी प्रयत्न करीत 

आहते. हे कवि िखु्यतः िवलक िांडळी करीत आहते ्र्तःची 

सरुिव बवळगनू. यवर्र उपवय म्हिजे आपिही आपली कां बर 

कसवर्ी आशि आपल्यव िरीरवत कोरोनविी लढण्यवशर्षयक 



प्रशतकवरिक्ती शनिवाि करवर्ी. जेिेकरुन कोिवचव शकतीही 

आपल्यवशर्रोधवत डवर् असेल. तो हविनू पवडतव येईल तसेच 

आपल्यवलव यवतनू र्वचतव येईल शकां र्व सरुिीत रवहतव येईल. 

कोरोनव र्वढत आह े ह े सर्वांनवच शदसत आह.े पि त्यवसवठी 

घवबरण्यवचे कवरि नवही. कवरि एक म्हि आहे की िविसू कोपलव 

तर कोपो. दरे् कोपवयलव नको. यव म्हिीचव अथा असव की जरी 

कोरोनव र्वहक असले आशि ते जविनूबजुनू इतरवांनव ्पिा करुन 

कोरोनवचव प्रसवर करीत असले तरी घवबरण्यवचां कवरि नवही. जेव्हव 

तमु्ही तिुच्यव िनवची तवकद आशि तयवरी करवल. तेव्हव कोरोनवच 

कवय, कोरोनवपेिव िहवभयांकर रोगही आपल्यवलव सवधव ्पिा करु 

िकिवर नवही. ह े तेर्ढांच खरां आह.े िळुवत कोरोनव र्वहकवांनव 

रोखण्यवसवठी िनवची तयवरी हर्ी. त्यवशिर्वय आपि 

शर्नविस्रवशर्िव(लसीशर्िव) कोरोनविी लढू िकिवर नवही. तसेच 

आपि भवरतर्वसी आहोत. आपल्यवत शहांित आह.े आपि लढू 

िकतो. म्हिनू कोरोनवलव घवबरण्यवचे कवरि नवही.  

 कवही लोकवांचां अिव ्र्रुपवचां बोलिां इतरवांनव पे्ररिव दिेवरां 

होतां. कवही लोकां  असां कवही बोलनू जवत की त्यविळुां िरीरवत 

नर्चैतन्सय र् उत्सवह दरर्ळत असे र् लोकां  कोरोनविी लढवयलव 

तयवर होत असवयचे. िवगचां सगळां शर्सरुन अशर्रतपिे कोरोनविी 

दोन हवत करीत होते. 



 आकवि चवांगल्यव ्र्भवर्वचव होतव. त्यवच्यव डोळ्यवसिोर 

कोरोनवची परर्थीती उभी होती. ती पवहून त्यवच्यव डोळ्यवतनू अश्र ू

र्वहवत असे. पि त्यव अश्रनूां कवही कोरोनव पळून जवर् ू िकत 

नव्हतव. कोरोनवच्यव यव कहरवत रोजची िविसां शकड्यविुांगयवांसवरखी 

िरत होती. कवहींचे तर अख्खे सांसवरचे सांसवर उध्र््त होत होते. 

तसां पवहतव कोरोनव आतव नवकीनर् आलव होतव. 

 सवधी सविवन्सय िविसां. त्यवांचे सांसवर उध्र््त होत होते. सतत 

लवकडवऊन र् त्यविळुां उपवसिवर यविळुां आकविनां कोितां कवि 

करवर्ां यवर्र शर्चवर करिे सरुु केले होते. एरर्ी त्यवलव बवयकवपोरां 

पोषवयचे होते. िेर्टी शर्चवरवअांती त्यवलव िवगा सवपडलव. त्यवनां 

भवजीपवल्यवचव व्यर्सवय सरुु केलव.  

 बवजवरपेठव सरुु झवल्यव नव्हत्यव. पि भवजीिांडी सरुु होती. 

तसव तो बवजवरपेठेत गेलव. त्यवनां सर्ा बवजवरपेठ पवशहली. त्यवनां 

थोडव थोडव िवल शर्कत घतेलव. तो िवल शपिव्यवत भरलव र् तो 

त्यव तटुक्यव फुटक्यव सवयकलने िहरवतील र्ते भवजी भवजी म्हित 

शफरु लवगलव. पि तरीही त्यवलव प्रशतसवद शिळवलव नवही. लोकां  

कोरोनवच्यव धवकवनां भवजीपवलव घेत नव्हते. ते तर डवळर्रिच खवत 

असत. पि त्यवनां हवर िवनली नवही. 



 त्यव सशुििीत शठकविचे लोकां  श्रीिांत होते. पि त्यवांनव 

कोरोनवची अशतिय भीती होती. त्यवांनी कोण्यव 

भवजीर्वल्यवपवसनूही आपल्यवलव कोरोनव होर् ू िकतो ह े िवशहत 

असल्यवनां ते कवही भवजीपवलव घते नव्हते. कवही लोक िवत् 

सशुििीत होते. त्यव इिवरतीही िोठिोठ्यव होत्यव. पि त्यवचव 

भवजीपवलव घेतलव नवही.  

 िोठ्यव आिेनां आकविनां जर्ळच्यव तटुपुांज्यव पैिवलव खचा 

करुन धांदव लवर्लव असलव तरी आज तीन शदर्स होर्नूही धांदव न 

झवल्यवनां त्यवांची शचांतव फवरच र्वढली होती. हव िवल तसवच फेकवर्व 

लवगतो की कवय, असां त्यवलव र्वटू लवगलां होतां. त्यवतच त्यव 

नकुसवनवचां भय होतांच. तसव त्यवलव शर्चवर आलव. पशहलवच 

अनभुर्. त्यवतच तटुपुांजव पैसव. आपल्यवलव जर आतव िवल 

फेकवर्व लवगलव तर जर्ळचव पैसवही जवईल र् नकुसवन होईल. 

तिी शचांतव त्यवलव र्वटवयलव लवगली होती. कवरि यव कोरोनवच्यव 

कवळवत एक एक रुपयव िहत्र्वचव होतव. िेर्टी त्यवलव उपवय 

सवपडलव, आपि रे्श्यवांच्यव र््तीत जवयचां. 

 ती रे्श्यवांची र््ती. त्यव र््तीलव घविेरडी र््ती सिजनू 

लोकां  भवजीपवलव शर्कवयलव त्यव र््तीत जवत नसत. त्यवतच ती 

लोकां  घविेरडी असतवत असां सिजनू तेथनू कोरोनवचव प्रसवर होर् ू



िकतो. म्हिनू तर लोकां  शतथां अशजबवत फटकत नसत. पि धांदवच 

तो आकविचव. जर आपि शतथां जवर्नू धांदव केलव नवही तर आपलां 

नकुसवन होर् ू िकते. तसांही नकुसवन होिवरच आह.े असांही 

होिवरच आह.े िेर्टी तो नवईलवजवनां कव होईनव, त्यव र््तीत गेलव 

र् त्यव र््तीतील गल्लीगल्लीत भवजी भवजी म्हित भवजी शर्कू 

लवगलव. धांदव जरी झवलव नसलव तरी आतव उपवय नसल्यवनां तो 

िजबरूीनां कव होईनव, तो त्यव र््तीत गेलव र् धांदव करीत रवशहलव.  

 आकवि सकवळीच उठून बवजवरपेठेत जवयचव. आपल्यव 

जीर्नवची लवही लवही करवयचव. त्यवलव िेहनत करिां आर्डत 

होतां.  

 आज तीन शदर्स झवले होते. तो गल्लीबोळी शफरलव होतव. 

चवांगल्यव श्रीिांत सशुििीत शठकविवर्रुन भवजी भवजी करीत तो 

शफरलव असलव तरी आज तीन शदर्स होर्नूही धांदव झवलव नसल्यवनां 

एक शदर्स असवच भवजीपवलव शर्कतव शर्कतव तो त्यव र््तीत 

गेलव. जी ती रे्श्यवांची र््ती होती. शतथांही तो भवजीपवलव शर्कू 

लवगलव आशि कवय आिया त्यवच्यवजर्ळ होतव नव्हतव, तेर्ढवही 

भवजीपवलव सिवप्त झवलव. 

 रे्श्यवांची ती र््ती. त्यव र््तीबद्दल आकविनां चवांगलांसां 

ऐकलां नव्हतां. त्यवलव तेथील अनभुर् नव्हतव. पि लोकवांनी त्यव 



र््तीबद्दल र्वईटच सवांगीतलां असल्यवनां तोही त्यव र््तीलव र्वईटच 

सिजत होतव. पि आज पशहल्यवच शदर्िी नवही तर धांदव 

लवर्ण्यवच्यव तीन शदर्सवनांतर जो िवल त्यवलव फेकवर्व लवगिवर 

होतव, तो िवल यव र्शे्यवर््तीत सिवप्त झवलव होतव र् यव 

रे्श्यवर््तीनां त्यवचां होिवरां नकुसवन टवळलां होतां.  

 आकवि आतव दररोज सकवळीच उठवयचव. बवजवरपठेेत 

जवयचव र् बवजवरवतनू भवजीपवलव घेर्नू तो दररोज त्यवच 

रे्श्यवर््तीत जवयचव. ज्यव रे्श्यवर््तीनां त्यवलव होिव-यव 

नकुसवनीपवसनू तवरलां होतां. 

 आज सवयकलर्रुन भवजीपवलव शर्कतव शर्कतव आकविनां 

ठेलव बनर्लव होतव. त्यवचव धांदव र्वढलव होतव. तो त्यव 

र्ेश्यवर््तीचे उपकवरच िवनत होतव. कवरि त्यवच र््तीनां त्यवलव 

होिव-यव नकुसवनवपवसनू र्वचर्लां होतां. 

 अशभलवष गवर्वलव रवहवत होतव. त्यवचां शििि झवलां होतां. 

तसव तो कवही जव्त शिकलव नवही. त्यवचवही यवच कोरोनवदरम्यवन 

शर्र्वह झवलव. 

 कोरोनवदरम्यवन झवलेलव शर्र्वह. आकवि त्यवचव सख्खव 

भवऊ जरी असलव तरी तो त्यवच्यव शर्र्वहवलव जवऊ िकलव नवही. 



कवरि लवकडवऊन असल्यवनां गवड्यव बांदच होत्यव. त्यविळुां 

भवर्वची र्वट न पवहतव अशभलवषनां शर्र्वह उरकर्नू टवकलव. 

 लवकडवऊन उघडलां होतां. तिी कोरोनवर्र औषध शनघवली 

होती. औषधीचे डोज कवही लोकवांनव टोचले होते. लोकवांच्यव 

िनवतनू भय शनघनू गेलां होतां. 

 कोरोनवर्र लस शनघवली होती. पि पिुा ्र्रुपवत ती लस 

यि्र्ी नव्हती. ती लस कवही कव असेनव, एक हलकवसव उपवय 

म्हिनू कविवची होती. पि कोरोनवही कवही किजोर नव्हतव. 

कोरोनवर्र औषध शनघवली असली तरी कोरोनव पनु्सहव पनु्सहव 

नर्नर्ीन रुप घेर्नू येत होतव. नर्ां ् र्रुप धवरि करीत होतव. त्यवतच 

लस शनघवली असली तरी भय अजनुही होतांच.  

 लवकडवऊन उघडलां होतां. गवड्यवही सरुु झवल्यव होत्यव. 

त्यवतच गवर्वलव जी िविसां पवयी पवयी गेली होती. ती िविसां परतत 

होती. कविधांद्यवच्यव दृष्टीकोनवतनू ती परत येत होती. ती िविसां परत 

आल्यवर्र कविवलव लवगली होती. त्यवतच आतव ती िविसां िहरवत 

परत आल्यवर्र कां पनीत लवगली होती.  

 ती कां पनी........ त्यव कां पनीत आकविच्यव चवांगल्यव 

्र्भवर्वनां त्यवलव बोलवर्िां आलां होतां. पि आकविचव र्वढतव 

धांदव. आकविलव आतव कां पनीत जरी बोलवर्िां आलां असलां तरी 



तो परत गेलवच नवही. कवरि तो बवहरेच भवजीपवल्यवच्यव धांद्यवत 

चवांगलव पैसव किर्ीत होतव. तसव तो िेहनतही चवांगली करीत होतव. 

 गवर्वलव गेलेली ती िविसां. ती िहरवत परतली तरी अशभलवष 

िहरवत परतलव नवही. त्यवतच तो शििि शिकत असलव तरी त्यवनां 

पढुचां शििि घेतलां नवही. त्यवनां आपलव शर्र्वह उरकर्लव. कवरि 

त्यवचां एकव िलुीर्र पे्रि होतां. ती िलुगी........त्यव िलुीर्र पे्रि 

करतव करतव ते पे्रि एर्ढां जव्त प्रिविवत शनिवाि झवलां की त्यव 

पे्रिविळुां त्यवनां आर् तवर् न पवहतव लर्करच आपलव शर्र्वह 

उरकर्लव. शतचां नवर् सोनवली होतां. 

 सोनवली पवहवयलव सुांदर होती. शतच्यव रुपवर्र भवळून त्यवनां 

शतच्यविी शर्र्वह केलव. पि सोनवली ज्यवप्रिविां रुपर्ांत होती. 

त्यवप्रिविां ती ्र्भवर्वनां चवांगली नव्हती. त्यव सोनवलीच्यव 

्र्भवर्विळुां की कवय, अशभलवष दवरु प्यवयलव लवगलव. तो एर्ढव 

दवरु प्यवयचव की त्यवलव आतव िदु्धच रवहवयची नवही. त्यवतच 

सोनवली खपु परेिवन व्हवयची.  

 सोनवली र् कवजल दोन बशहिी होत्यव. कधीकधी सोनवली 

कवजललव आपली कहवनी सवांगत असे. कवजललव खुं ुप र्वईट 

र्वटवयचां. त्यवतच कवजल म्हिवयची की त ूघरी परत ये. सोनवली 



िेर्टी आपल्यव दवरुड्यव पतीलव कां टवळली र् िवयबवपवच्यव घरी 

आली.  

 िवयबवपवनां सोनवलीलव पवशहलां. तसव त्यवांनव रवग होतवच 

शतचव. कवरि शतनां आांतरजवतीय शर्र्वह केलव होतव. तो शर्र्वह 

सां्कृती जपिव-यव िवयबवपवलव पसांत नव्हतव. तसां सोनवलीनां घरी 

येतवच िवयबवपवची िवफी िवगीतली. परांत ूज्यव िवयबवपवलव र्वटलां 

की आपली सोनवली आपलां न ऐकतवच आांतरजवतीय शर्र्वह केलव 

नव्ह े तर पळून गेली. त्यव िवयबवपवनां आपली इज्जत गलेी असां 

सिजनू शतलव घरवतनू हवकलनू शदलां. त्यविळुां सोनवली परत पतीच्यव 

म्हिजेच अशभलवषच्यव घरी परत गेली. परांत ू अशभलवषच्यव 

िवयबवपवनही ती िवयबवपवच्यव घरी कव गेली, म्हिनू हवकलनू शदले. 

त्यविळुां की कवय, सोनवलीलव फवर र्वईट र्वटलां. ती घरवतनू शनघनू 

गेली. शतचे जगण्यवचे िवगा सांपले र् शतनां एकव शर्शहरीत उडी िवरुन 

आपलां जीर्न सांपर्लां. 

 तीन शदर्स झवले होते. सोनवलीचां शतच्यव िवयबवपवलवही 

कवही लेनदने नव्हतां. त्यवतच शतच्यव सवसरच्यवांनवही.......अिवतच 

शतचां पे्रत त्यव गवर्वतील एकव िलुवलव त्यव शर्शहरीत डोकवर्तवांनव 

शदसलां. त्यवनां लोकवांनव आर्वज शदलव. पोशलस तक्रवर झवली. तसां ते 

पे्रत बवहरे कवढलां, त्यवतच त्यव प्रेतवची िहवशनिव झवली. त्यव 



पे्रतवची ओळख पटली. त्यवतच अशभलवषलव अटक झवली. परांत ू

आिया असां की ज्यवरे्ळी पे्रतवची शिनवश्त करण्यवत आली. 

त्यवरे्ळी एक पसुटिव अिरवची शचठ्ठी त्यव पे्रतवच्यव कपड्यवत 

सवपडली. त्यवत शलशहलां होतां. िी ्र्तःच्यव िजीनां आत्िहत्यव 

करीत आह.े त्यवत िवझवच दोष आह.े िवझ्यव पतीचव कवहीही दोष 

नवही. तसेच इतर कोिवचवही कवहीही दोष नवही. तेव्हव िवझ्यव 

ितृ्यनूांतर कोिवलवही दोषी सिज ू नये र् सोडून दणे्यवत यवरे्. 

त्यविळुां सोनवलीच्यव ितृ्यपूरु्ीच्यव बयवनवनां अशभलवषलव 

पोशलसवांनी सोडून शदलां. 

 सोनवली िरि पवर्ली होती. आज ती जगवत नव्हती. त्यवतच 

आठर्िीनां अशभलवष अजनू जव्त प्यवयलव लवगलव होतव.  

 गवर् अांधश्रदे्धनां गरुफटलां होतां. त्यव गवर्वत भतु पे्रत, आत्िव 

परिवत्म्यवच्यव गोष्टी चवलत असत. सोनवली िरि पवर्ली खरी. 

परांत ू सोनवलीची आत्िव सांतषु्ट नव्हती असां लोकां  िवनत होते. 

त्यवतच सोनवलीचां भतू बनलां आह ेअिी गवर्वत अफर्व पसरली. 

कोिीही म्हित असे की सोनवलीची इच्छव पिुा न झवल्यवनां शतचां 

भतू बनलां आह.े म्हिनूच अशभलवष जव्त शपतो आह.े िेर्टी 

त्यवलव िवांत्ीकवांकडेही दवखर्ण्यवत आलां.  



 अशभलवषलव िवांत्ीकवकडां नेलां गेलां. िवांत्ीकवनांही त्यवत पषृ्टी 

जोडली. तो उपचवरही करीत होतव. पि सोनवलीचां भतू बनेल तेव्हव 

नव. भतू पे्रतवसवरख्यव गोष्टी जगवत नव्हत्यवच. िग सोनवलीचव भतू 

बनेल कसव? िेर्टी सोनवलीच्यव यव भतुवलव बवांधवयचे कवि 

िवांत्ीकवनां केले. पि सोनवलीचां भतू कवही बवांधतव आलां नवही. 

त्यवतच अशभलवषची दवरुही सटुली नवही. 

 कोरोनव कवही केल्यव पिुापिे सिवप्त झवलव नव्हतव. त्यवतच 

अशभलवषची र्वढती दवरु. अशभलवषचव बवपही परेिवनच होतव. तो 

िवांत्ीकवांकडेही जवत होतव. तरीही तो सधुवरत नव्हतव. ते पवहून की 

कवय, त्यवच्यव बवपवनां त्यवलव िहरवत आकविकडां पवठर्वयचां 

ठरर्लां. त्यवनसुवर आकविलव त्यवची परर्थीती िवशहत होतवच 

त्यवनां त्यवलव आपल्यवजर्ळ आिलां.  

 अशभलवष परत आकविकडे आलव होतव. तो आकविच्यव 

घरी रवहवयलव आलव असलव तरी त्यवनां आपली दवरु शपण्यवची 

सर्य बांद केली नव्हती. तसव आकवि त्यवच्यव दवरुनां परेिवनच 

होतव. 

 अशभलवष भवर्वकडां रवहवत होतव. तो कां पनीतच लवगलव 

होतव. परांत ूत्यव कां पनीतनू शिळिवरव पैसव अख्खव दवरुतच उडर्त 



असे. यविळुांच आकवि दखेील परेिवन होतव. त्यविळुां 

आकविलवही िवगा सवपडत नव्हतव.. 

 दवरुची दकुवनां कोरोनवच्यव कवळवत बांद होती. तरीही लोकां  

कुठूनही दवरु आिवयचे आशि आपलव िौक पिूा करवयचे. तसव 

आकविही िोध लवर्नू दवरु अंविवयचवच. त्यवतच आतव दवरुची 

दकुवनां सरुु झवली होती. आतव िवत् अशभलवषची चवांदी चवांदी होती. 

 शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. त्यवतच एक शदर्स दवरुच्यव 

रवांगेत लवगनू केव्हव अशभलवषलव कोरोनव झवलव ह ेसिजलां नवही. 

 अचवनक अशभलवष खोकलवयलव लवगलव. त्यवची अचवनक 

प्रकृतीही खरवब झवली. त्यवतच त्यवलव डॉक्टरकडे नेण्यवत आलां. 

डॉक्टरवांनी त्यवची कोरोनव टे्ट केली. त्यव टे्टदरम्यवन त्यवलव 

कोरोनव झवल्यवचां लिवत आलां. त्यवलव डॉक्टरवांनी रुगिवलयवत नेलां.  

 अशभलवष रुगिवलयवत भरती झवलव होतव. त्यवलव घरची 

िांडळी शदसत नव्हती. त्यवलव फवर र्वईट र्वटत होतां. आजुबवजचू्यव 

कोरोनवग्र्तवांनव िदु्धच नसवयची. 

 अशभलवषसिोरच िदु्ध हरपलेले कोरोनव रुगि.........कदवशचत 

ते कोिवत गेलेले असवयचे. पि अद्यवपही ते िेलेले असवयचे की 

नसवयचे ह ेिवशहतही पडवयचां नवही. तरीपि त्यवच्यवचसिोर त्यवांनव 

पवांढ-यव कपड्यवत गुांडवळवयचे र् घेर्नू जवयचे. कदवशचत कवही 



कवही लोकवांचे िरीरवचे अर्यर्ांही कवढले जवतवत अिव प्रकवरच्यव 

गोष्टी ऐकल्यवनां त्यवची शहांित खचवयची. त्यवतच यवच कोरोनवच्यव 

कवळवत कोरोनवग्र्त लोकवांनव जेव्हव त्यव पवांढ-यव कपड्यवत 

गुांडवळलां जवई. तेव्हव िवत् धडकी भरत असे. 

 कोरोनवचां भय आज सवधवरितः सर्ा लोकवांनव र्वटत होतां. 

त्यवतच नर्ीन कोरोनव आलव होतव. यव नर्ीन कोरोनवनसुवर आतवही 

शजल्हचेे शजल्ह ेबवधीत होत होते. त्यवतच यर्तिवळ, अिरवर्ती र् 

अकोलव ही िहरां बांद करण्यवत आली होती. कोरोनव कवही 

ऐकवयलव तयवर नसल्यवनां लसी शनघवल्यव तरी पनु्सहव परु्ीसवरखीच 

श्थती शनिवाि होईल कव? अिी भीती व्यक्त केली जवत होती. 

नवगपरूवतही िव. िहवपौरवांनी म्हटलां होतां की पवचर्ी ते आठर्ीच्यव 

िवळव बांद. कवरि ज्यवरे्ळेपवसनू पवचर्ीच्यव िवळव उघडण्यवत 

आल्यव होत्यव. त्यवरे्ळेपवसनू कोरोनव र्वढवयलव लवगलव होतव. 

त्यवतच िखु्यिांत्ी सवहबेवांनी म्हटलां होतां की जर आठ शदर्सवत 

आम्हवलव एक जरी शर्द्यवथी कोरोनवबवधीत सवपडलव तर 

नवईलवजवनां रवज्यवत लवकडवऊन करवर्ां लवगेल. 

 िलुवची थिाल चवचिी दररोज करवयची होती. त्यवतच 

एखवदव िलुगव सवपडेलच. पि शर्िेष सवांगवयचां झवल्यवस ही लहवन 



िलुां कोरोनवचे र्वहक होते, बवधक नवहीत. त्यवचां कवरिही तसांच 

होतां. 

 शर्िेषतः शर्शिष्ट र्यवतील लहवन िलुां ही जव्त खेळत 

असतवत. जी िवळेत जवत असतवत. ती िलुां घरी चक्करशबल्लव, 

चेंडू, भोर्रव, लपांडवर्, तसेच पतांगवच्यव िवगेही धवर्त असतवत. 

तसेच िवळेतही र्ेगर्ेगळे खेळ खेळत असतवत. त्यवतनूच त्यवांचव 

व्यवयवि होत असतो. यव धवर्ण्यविळुां र्व व्यवयवि करण्यविळुां 

त्यवांच्यव िरीरवतील रक्तप्रर्वह हव सतत हवलतव असतो. अथवात 

त्यवांच्यव िरीरवतील रक्तवचां र्हन होत असते. त्यवांचे िवयबवप त्यव 

खेळण्यवसवठी शकतीही ओरडत असले तरी. तरी त्यवच खेळण्यवतनू 

रक्तवचे र्हन होत असल्यवनां िरीरवतील सततच्यव चयवपचयवच्यव 

शक्रयेिध्ये कवही शर्षवरी र्वय ू जे शनिवाि होतवत. ते शर्षवरी र्वय ू

रक्तवच्यव यव र्हनशक्रयेत उत्सजीत होतवत. त्यवतच यव र्हनप्रशक्रयते 

िरीरवत िलुवांच्यव सतत खळेण्यवनां त्यवांची र्श्वसोच्छर्वसवची जी 

गती र्वढते, त्यव गतीिळुां िरीरवत तीव्र र् िदु्ध ऑक्सीजनचव 

परुर्ठव होतो. जे िदु्ध ऑक्सीजन आपल्यव िरीरवतील रक्त िदु्ध 

ठेर्त असतां. त्यविळुां आपोआपच िलुवांची प्रशतकवरकिक्ती र्वढते. 

 सवधवरितः अिी प्रशतकवरिक्ती र्यवच्यव बवरवव्यव र्षवापवसनू 

पढुील र्षवाच्यव िलुवांिध्ये जव्त असते. ती िलुां जव्त खेळत 



असतवत. तसेच िैदवनी खेळांही जव्त खेळत असतवत. त्यवपेिव 

र्यवनां लहवन असलेली िलुां खेळत असली तरी ती तेर्ढ्यव 

प्रिविवत िैदवनी खेळ खेळत नवहीत आशि जी एकदि लहवन 

असतवत. ती खेळत असली तरी त्यवांचां खेळिां िनु्सय ते दहव टक्के 

एर्ढांच असतां. त्यविळुां ती सतत आजवरी पडत असतवत. 

 कोरोनवबवबत अभ्यवस केल्यवस आतव आपल्यवलव ह े

जविरे्ल की ह्यव िलुवांिध्य े जव्त कोरोनव आजवर बळवर्लेलव 

नव्हतव. पि ते कोरोनवचे र्वहक ठरले होते. बरोबर होतां ते. त्यवचां 

कवरि म्हिजे कोरोनव हव सांसगाजन्सय रोग होतव. तो कोरोनव व्हवयरस 

लहवन िलुवांच्यवही अांगवर्र बसत होतव. कपड्यवर्र बसत होतव. तो 

व्हवयरस कोित्यव शठकविी असेल, ह े कवही सवांगतव यते नव्हतां. 

अिवरे्ळी ही लहवन िलुां, त्यवांनव शकतीही सवांगीतलां तरी िोठ्यव 

व्यक्तींसवरखी र्वगत नव्हती. ती अल्लड असत. ती लहवन िलुां ही 

कोिवलवही हवत लवर्त असत. आपली शित्, आपली िैत्ीि यवांनव 

हवत लवर्त असत. शतच लहवन िलुां ही आपल्यव घरवतील िोठ्यव 

िविसवांच्यव म्हिजे आई, र्डील, िोठव भवऊ, िोठी बशहि, कवकव, 

िविव,िेजवरी पवजवरी यवांच्यव सांपकवात जेव्हव येत. शतच लहवन िलुां 

त्यवांच्यव सांपकवात आल्यवनां ह्यव कोरोनवचव प्रकवर र्वढत होतव. 



 िोठ्यव िविसवांनव कोरोनव लर्कर होत होतव कवय? असव जर 

प्रश्न केलव तर त्यवचे उत्तर होय असे होते. कवरि िोठी िविसां ही 

लहवन िलुवांएर्ढी खेळत नव्हती. ती लहवन िलुवांएर्ढी व्यवयवि 

करीत नव्हती. म्हवतवरी िविसां तर अशजबवतच व्यवयवि करीत 

नव्हती आशि करीतही असतील तर पवशहजे तेर्ढव व्यवयवि करीत 

नव्हती. त्यविळुां ही िलुां जर अिव म्हवतव-यव शकां र्व िोठ्यव 

िविसवांच्यव सांपकवात आल्यवस ती लर्कर बवधीत होत. शिर्वय 

र्योिवनवनसुवर त्यवांची प्रशतकवरिक्तीही किी होत होती. त्यवतच 

त्यवांचव व्यवयवि जव्त होत नसल्यवनां िदु्ध ऑक्सीजनचव त्यवांनव 

परुर्ठव होत नव्हतव. त्यवतच कँल्िीअि, सोडीअि किी झवलेलां 

असतां. बीपी, िगुर असतो. र्योिवनवनसुवर प्रशतकवरिक्तीही नसते. 

अिवरे्ळी ही म्हवतवरी शकां र्व जव्त र्यवतील िविसां लहवन 

िलुवांच्यव सांपकवात आल्यवस लहवन िलुवांनव किी र् िोठ्यव 

िविसवांर्रच कोरोनवचव जव्त प्रभवर् पडत होतव. 

 आज पीकवांर्रही सेंद्रीय खत फर्वरलां जवत नव्हतां. कां पो्ट 

आशि िेिखतांही आज शिळत नव्हतां. सगळीकडां यरुीयव र् 

सल्फेटनां रवन िवजर्लां होतां. ह े सल्फेट शर्षवरी असतां. त्यवतील 

शर्षवरीपिव पीकां  िोषनू घेत. शतच पीकां  लोकां  जवे्हव खवत होते, 

तेव्हव त्यव पीकवांतील शर्षवरी घटक आपल्यव िरीरवत जवत. ती 

शर्षवरी घटकां  िेर्टी आपल्यव आरोगयवर्र पररिवि करत. ते घटकां  



एर्ढव पररिवि करत की आपल्यव िरीरवर्र आपली प्रशतकवरिक्ती 

अशतिय किी होत असे. त्यविळेु आतव छोट्यव छोट्यव आजवरवचां 

प्रिवि र्वढलेलां होतां. त्यवतील कोरोनव हव एक आजवर होतव. 

 िखु्यतः कोरोनव होर् ूनये यवसवठी लोकां  कवळजी घेत. हवत 

धतु, सवबन, शलक्र्ीड आशि सवशनटवयझर लवर्त. त्यविळुां कोरोनव 

फटकून र्वगत असे अगदी जर्ळून. पि सिजव कोरोनव झवलवच 

तर लोकवांचे धवबे दनवित असे. आपल्यवलव तेव्हव र्वटवयलव लवगत 

असे की आपि आतव िरिवर. आतव आपि यवतनू र्वचचू िकत 

नवही. त्यवतच कवही िांडळी ही भीतीनांही िरि पवर्त असत. पि 

िनवची तयवरी करवर्ी की कोरोनव झवलव तरी चवलेल. पि तो 

आपल्यव िरीरवत र्वढू नये. त्यवसवठी सिजव कोरोनव झवलवच तर 

दलुाि न करतव आपली प्रशतकवरिक्ती किी र्वढेल यवचव शर्चवर 

करवर्व. केर्ळ शर्चवरच नवही तर ते शर्चवर अांिलवत आिवरे्. ज्यव 

र््तनूां प्रशतकवरिक्ती र्वढते, त्यव र््त ूखवव्यवत. जसे आांबट पदवथा 

शलांब,ू सांत्ी, िोसांबी. ज्यसू घ्यवरे् जसे.िोसांबी, अननस. तसवच 

कवढवही घ्यवर्व. शिरे, कलिी आशि हळदीचव. त्यवनां प्रशतकवरिक्ती 

र्वढू िकते. तसेच आपि कोरोनविीच नवही तर इतरही अनेक 

रोगविी लढू िकतो. असां कवही लोकां  सवांगत असत. 



 कोरोनवच्यव बवबतीत सवांगवयचां झवल्यवस सर्वात िहत्र्वची 

गोष्ट ही की यव कोरोनवकवळवत सर्वांनी व्यवयवि करण्यवची गरज 

होती. व्यवयविवनां िरीरवतील रक्तवचे र्हन होत असे र् 

कोले्टेरवलची पवतळी हळूहळू किी होत होती. त्यवतच रक्तवत 

ऑक्सीजन शिसळेल नव्ह ेतर भकूही भरपरू लवगेल असां लोकवांनव 

र्वटत होतां. यवच जेर्नवतनू िरीरवलव असिवरे पोषक घटक जसे 

सोडीअि, कँल्िीअि शिळेल. ज्यवतनू दखुिां खपुिां र्वटिवर नवही 

र् आपि कोित्यवच आजवरवर्र बळीही पडिवर नवही. असांही 

शिकलेले लोकां  म्हित असत. 

 िहत्र्वचां म्हिजे लहवन िलुां ही जव्तीत जव्त प्रिविवत 

कोरोनव र्वहकवचां कवि करीत. ती कोरोनव बवधक ठरत नव्हती. 

त्यवांच्यवत तीव्र प्रशतकवरिक्ती असल्यवनां ती बवधीत होत नव्हती. 

तेव्हव लहवन िलुवांच्यव बवबतीत घवबरण्यवचां कवरि नव्हतां. िवत् हे 

नक्की की त्यवांच्यवपवसनूच सवर्ध रवहण्यवची गरज होती. त्यविळुां 

सिजव घरी लहवन लहवन िलुां असतील, तर ती िलुां कोरोनव 

रुगिवांच्यव सांपकवात यिेवर नवही यवची कवळजी घ्यवर्ी. तसेच जी िलुां 

िवळेत जवतवत. ती िलुां घरी आली की त्यवांनव ्र्च्छ अांघोळ 

करवयलव लवर्िे. तसेच त्यवांचे र्स्र दररोज धरु्वयलव लवर्िे. 

जेिेकरुन ती लहवन िलुां कोरोनव र्वहक बनिवर नवहीत र् 

कोिवलवही कोरोनव होिवर नवही. िग रवज्यच नवही तर दिेही 



कोरोनविकु्त होईल असां म्हितव येईल. असांही कवही लोकां  म्हित 

असत. 

 

**************************************** 

  

 गरीबवांनव कोरोनव होर् ू नये म्हिनू सरकवरचव शर्चवर होतव. 

त्यवचवच शर्चवर सरकवर करीत होतां. सरकवरलव शतच शचांतव सतवर्त 

होती. 

 कोरोनव किी झवलव होतव. त्यविळुां शर्द्यवर्थयवांचां नकुसवन होर् ू

नये िवळव सरुु करण्यवत आल्यव होत्यव. पि कवय आिया, शर्द्यवथी 

र्य छोटां असल्यवनां र् शर्द्यवर्थयवांनव शकतीही सवांगनू त्यवांनी सरुिीततव 

न बवळगल्यवनां त्यवांनव जरी कोरोनव झवलव नसलव तरी त ेकोरोनवच े

र्वहक ठरले होते. त्यवतच कोरोनव एर्ढव र्वढलव की पनु्सहव 

लवकडवऊन लवगलां र् िवळव बांद झवल्यव होत्यव. कोरोनव किी 

व्हवर्व यवसवठी. 

 कोरोनव दिेवत येर्नू बरवच कवलवर्धी झवलव होतव. कोरोनव 

आखडुते पवऊल घ्यवयलव तयवरच नव्हतव. म्हिनू की कवय 

लवकडवऊनची घोषिव. लवकडवऊन शर्द्यवर्थयवासवठी र्व 

धशनकवांसवठी नवही तर गरीबवांचव शर्चवर करुन. त्यवचां कवरि असां 



होतां की सिजव धशनकवांनव कोरोनव झवलवच, तर ते पैसव खचा करुन 

आपल्यवर्र उपचवर करु िकतील. पि गरीब 

िांडळी.........ज्यवांच्यवजर्ळ पोट भरवयलव परेुसे पैसे नव्हते. ती 

पैिवअभवर्ी उपचवर कसव करतील अिी सरकवरलव शचांतव होती. 

त्यवतच दिेवची लोकसांख्यव अफवट असल्यवनां सरकवरी रुगिवलयवत 

दिेवची लोकसांख्यव शर्चवरवत घेतव तेर्ढ्यव प्रिविवत परेुिव सोयी 

नव्हत्यव. िनषु्यसवधन नव्हते. लसी उपलब्ध झवल्यव असल्यव तरी 

त्यव लसी फवरिव प्रभवर्ी नव्हत्यव. 

 गरीब िांडळींनव कोरोनव झवलवच तर त्यवांच्यवसवठी परेुिी सोय 

सरकवर करीत असले तरी सिजव एखवदव कताबगवर व्यक्ती कोरोनव 

सांक्रििवनां िरिच पवर्लवच तर जर्ळ पैसव नसल्यवनां गरीबवांनी 

जगवर्ां कसां हवही प्रश्न सरकवरलव पडलेलव होतव.  

 लवकडवऊन लवर्वयचव. कवही लोकां  म्हित लवर्वयचव तर 

कवही लोकां  म्हित नवही लवर्वयचव. ज्यवांच्यव घरी आपलां पोट 

भरवयलव सि्यव होती, ते म्हित लवकडवऊन लवर् ूनकव आशि 

ज्यवांचां पोट भरलेलां होतां. ते म्हित की लवकडवऊन लवर्वरे्. कवरि 

त्यवांनव पोट भरवयलव भरपरू पैसव होतव. लवकडवऊन लवर् ू नय े

म्हििव-यव िांडळींिध्ये सर्ा प्रकवरचे िजरू सिवशर्ष्ट होते. जे 

कवबवडकष्ट करत. कोिी भवजीबवजवरवत कवि करीत. कोिी 



बवांधकवि व्यर्सवयवत तर कोिी छोट्यव िोठ्यव कवरखवन्सयवत कवि 

करीत. यवउलट जे लवकडवऊनची िवगिी करत, त्यविध्ये सर्ा 

प्रकवरचे सरकवरी किाचवरी सिवशर्ष्ट होते. कवरि यव किाचव-यवपैकी 

कवही किाचव-यवांजर्ळ बक्कळ पैसव होतव. त्यवांनव लवकडवऊनचव 

कोितवही फरक पडत नव्हतव. कवरि लवकडवऊन कवळवतही त्यवांचां 

रे्तन सरुुच होतां. त्यव रे्तनवत थोडीिीही कटूतव नव्हती. पि िजरू 

र्गा जर घरी बसलव तर त्यवांचां रे्तन ह े िुळवत यव लवकडवऊन 

कवळवत बांद होतां.  

 किाचव-यवांचव शर्चवर केल्यवस असे किाचवरी की 

ज्यवांच्यवजर्ळ भ्रष्टवचवरी िवगवानां किशर्लेलव पैसव होतव. त्यवांनव 

कवय फरक पडिवर होतव बरां ! पि गरीब र्गवालव लवकडवऊन 

लवर्लव तरी फरक रजत होतव, नवही लवर्लव तरी फरक पडत होतव. 

त्यवचां शर्शे्लषि िळुवत पढुीलप्रिविे होतां. 

 सिजव लवकडवऊन लवगलांच तर सर्ा प्रकवरची िजरूवांची कविां 

बांद होतील. त्यविळुां ज्यव िजरू िांडळीकडे कविवर्र गेल्यवर्रच चलू 

पेटू िकते. त्यवांची चलू पेटिे िक्य नव्हते. त्यवतच त्यवांच्यव घरी 

उपविी रवहण्यवची रे्ळ येर् ू ितक होती. यवउलट सिजव 

लवकडवऊन नवही लवर्ल्यवस हव कोरोनव त्यवांच्यव रुपवत र्वढू िकत 

होतव नव्ह ेतर तो कोरोनव सांपकवात आल्यवनां त्यवांनवही होर् ूितक 



होतव. त्यवतच त्यवांच्यवजर्ळ परेुसव पैसव नसल्यवनां घरचव कताबगवर 

व्यक्तीही दगवर् ू िकत होतव. पयवायवनां सवांगवयचां झवल्यवस 

लवकडवऊनच्यव सरुु आशि बांदचव शर्चवर करतवांनव सरकवरजर्ळ 

शर्चवर करवयलव िवगाच नव्हतव. एकां दर त्यवांच्यवजर्ळ सांभ्रि शनिवाि 

करिवरी श्थती शनिवाि झवली होती. सरकवरलवही कवय करवर्े 

सचुेनवसे झवले होते. तसेच ज्यव दिेवत सत्तर टक्के गरीबी होती. जी 

गरीबी आज किी झवलेली नव्हती, जी गरीबी यव र्वढत्यव 

लोकसांख्येिळुां आली होती, ज्यव लोकवांनी दिेवच्यव लोकसांख्येचव 

प्रश्न लिवत न घेतव एकवपेिव जव्त िलुां पैदव केली होती, अजनूही 

करीत होते. अिवांचां पोट कसां भवगर्वयचां? अिवांचवही जीर् कसव 

र्वचर्वयचव? यवबवबतही सरकवरजर्ळ िोठव शर्चवर असनू 

सरकवरलवही शचांतव लवगली होती. िळुवत यव दिेवत जनतेनांच िलुां 

पैदव करुन सांकट शनिवाि केलेले असनू आतव लवकडवऊन लवर्वयच े

की नवही लवर्वयचे ही सांभ्रिवची श्थती सरकवरपढेु शनिवाि झवली 

होती, त्यवतच लवकडवऊन लवर्लां तरी जनतव ओरडिवर आशि 

लवकडवऊन नवही लवर्लां तरी जनतव ओरडिवर. त्यविळुां कवय 

करवर्ां ह ेसरकवरलवही कळेनवसे झवले होते. यवत सरकवरचव दोष जरी 

नसलव, तरी सरकवर हे लोकवांचे िवयबवप होते. त्यवतच ितदवनवनां 

सरकवर शनर्डून येत असल्यवनां सरकवरची श्थती इकडे आड आशि 

शतकडां शर्शहर अिी झवलेली होती. कदवशचत सरकवर लवकडवऊन 



लवर्ेलही कोरोनवलव हरशर्ण्यवसवठी. ती सरकवरचीच नवही तर 

जनतेचीही ्र्तःची गरज होती. तेव्हव आपि आपलां ितवचां 

रवजकवरि न करतव केर्ळ कोरोनवलव हरशर्ण्यवसवठी सरकवरलव 

नवर्बोटां न ठेर् ूनये, सरकवरलव सहकवया करवर्े. कोित्यवही प्रकवरच े

दषुिां लवर् ूनये. तसेच त्यवतच आपले भलेही आहे असां सरकवर 

ओरडून ओरडून सवांगत होतां. 

 सरकवरनां शकतीही ओरडून सवांगीतलां असलां तरी लोकां  कवही 

ऐकत नव्हते. त्यविळुां नवईलवजवनां सरकवरनां लवकडवऊनची घोषिव 

केली र् त्यवनसुवर पांधरव शदर्सवचां लवकडवऊन लवर्लां गेलां. 

 अशभलवष कोरोनव सांकटवतनू र्वचलव होतव. त्यवनां परिेर्श्रवच े

आभवर िवनले. ्र्तःलव पणु्यर्वन सिजनू घेतलां. पि त्यवच्यव 

हवतनू कळत नकळत एक पवपच घडलां होतां. ते एक पवपच होतां. 

कवरि त्यवच्यवच कतृात्र्वनां शनष्पवप सोनवलीचव जीर् गेलव होतव. ते 

पवप त्यवलव भोगवयचां होतां.  

 कोरोनवतनू तो र्वचलव खरव. पि ज्यव परृ्थर्ीर्र तो ्र्तःच्यव 

किवाचां प्रवयिीत करण्यवसवठी जीर्ांत रवशहलव. त्यवनसुवर तो पढुील 

कवळवत सधुरलवही. पि आज सधुरुन कवही उपयोग नव्हतव. पढुील 

कवळवत त्यवच्यव िरीरवत कोरोनविळुां एक गवठ तयवर झवली. 



कोरोनवचव पररिवि म्हिनू ती गवठ. ती गवठ आतव खपु दखुत होती. 

त्यवर्ेळी िवयबवप िरुन गेले होते. 

 अशभलवष आतव गवर्वलव रवहवत नव्हतव. गवर्ची िेतीर्वडी 

आकविनां शर्कून टवकली होती. तो आतव िहरवत श्थरवर्लव होतव. 

आपल्यव लेकरवसिर्ेत, पत्नीसिर्ेत र् भवर्वसिर्ेत तो 

गणु्यवगोशर्ांदवनां रवहवत होतव. 

 आज अशभलवषनां दवरु शपिां बांद केलां नव्हतां. कवरि 

कोरोनवतनू जी गवठ िरीरवत शनिवाि झवली. ती गवठ फवर दखुत 

होती. त्यव गवठीची र्ेदनव ही फवर असह्य होत होती. ती र्ेदनव एर्ढी 

असह्य व्हवयची की अशभलवषलव िरुन जवर्ांसां र्वटत असे. पि 

िरि येत नव्हतां. त्यवतच त्यवचव दसुरव शर्र्वह झवलव नव्हतव. 

त्यविळुां त्यवची सेर्वही कोिी करीत नव्हतव. भवऊ र् र्शहिींनव त्यव 

गवठीचां दखुिां सवांगवर्ांसां र्वटत नव्हतां. त्यवांनव रे्दनव होईल असां 

त्यवलव र्वटत होतां. कवय करवर्ां सचुेनवसां झवलां होतां. आत्िहत्यव 

करवर्ीिी र्वटत होती. पि ती करवयलव शहांित होत नव्हती. आतव 

िवत् त्यवलव पत्नी आठर्त होती. कवि! पत्नी जीर्ांत असती 

तर........ 

 त्यवलव आतव सवरखी पत्नीची आठर्ि येत असे. परांत ूत्यवलव 

आतव पत्नी आठर्त जरी असली तरी आतव त्यवचजेर्ळ उपवय 



नव्हतव. अख्खां त्यवचां जीर्न पत्नीच्यव शर्रहवत गेलां होतां. त्यविळुां 

की कवय, तो एकवांतवत रडत असे. ते अश्र ूओथांबनू त्यवचां दःुख थोडां 

किी होत असे. 

 कोरोनव कवही केल्यव जवयचांच नवर् घेत नव्हतव. त्यवतच 

कोरोनव आतवही सरुुच होतव. पि आतव कोरोनवर्र लसी शनघवल्यव 

होत्यव. त्यविळुां कोरोनव उखळवत िुांडकां  टवकून र्वट पवहवत होतव. 

त्यवलव असां र्वटत होतां की आपि त्यव शदर्सवची र्वट पवहू, ज्यव 

शदर्िी िविसां बेसवर्ध होतील. लसी टोचनू घिेवर नवहीत. पि 

िविसां कवही बेसवर्ध नव्हती. ती कोरोनव येर् ूनये म्हिनू र्रचेर्र 

लसी टोचत होती. कवरि ते तो इशतहवस जविनू होते. ज्यव कवळवत 

कोरोनवनां कहर ओकलव होतव. शकत्येक त्यवांचे परु्ाज िवरुन टवकले 

होते. 

 आतव िवत् प्रत्येक कवयवालयवत कोरोनव लसीकरि केलां की 

नवही यवचे दवखले िवगत होत.े गभार्तीच्यव बवळांतपिवतही कोरोनव 

टे्ट होत होती. तसेच जन्सि झवल्यवनांतर नर्जवत शििलूव कोरोनव 

लस शदली जवत होती. तसेच दरर्षी अगदी अल्प पैिवत कोरोनव 

लस घरोघरी जवर्नू शदली जवत होती. त्यवतच कवही शठकविी 

पोशलओसवरखेच कोरोनव शिबीर लवर्ल्यव जवत होत.े कवरि 



लोकवांनव भीती होती की पनु्सहव कोरोनव िुांडकां  र्र कवढून नव्यव रुपवनां, 

नव्यव ्र्रुपवनां येिवर तर नवही. तसेच कहरही िवजर्िवर तर नवही. 

 आज आकवि म्हवतवरव झवलव होतव. त्यवची नवतर्ांडां त्यवच्यव 

िवांडीर्र खेळत होती. त्यवांनव पवठ्यक्रिवत कोरोनवचव धडव होतव. 

तसे कधीकधी ती नवतर्ांड त्यवलव आर्जूान शर्चवरत की बवबव, हव 

कोरोनव म्हिजे कवय? तेव्हव हुांदके दते तो नवतर्ांडवांनव सवांगत असे, 

त्यव कोरोनवच्यव आठर्िी. ज्यव कोरोनवनां त्यवचव पिुा परीर्वर 

सांपर्लव होतव. तो कोरोनव आज त्यवचव ित् ूबनलव होतव. 

 आकविलव आठर्त होतव. त्यवच्यव कोरोनवकवलीन इशतहवस. 

ज्यव कवळवत त्यवची िलुां िवळेत जवत होती. त्यवच कवळवत 

कोिवच्यव तरी ्पिवातनू कोरोनव घरवत आलव होतव. यव सवथीत 

त्यवची पत्नी र् त्यवचव एक िलु आजवरी पडले होते. एक भवऊ जो 

आजवरी होतव. त्यव आजवरवतनूही तो र्वचलव होतव. त्यव सवथीत 

बरेच शदर्स उपचवर चवललव. पि आतव िलुगव आशि 

पत्नी.......िेर्टी त्यवचव िलुगव र् त्यवची पत्नी त्यवच आजवरवतनू 

िरि पवर्ले. इच्छव असतवांनवही तो आपल्यव िलुवलव र् पत्नीलव 

भेटू िकलव नवही. फक्त ती िेर्टची नजर. त्यव िेर्टच्यव नजरेनां 

फक्त त्यव पत्नी र् िलुवलव पवहतव आलां तेही दरुुन. ती पत्नी र् ते 

िलु.......त्यवांनव भेटवयची इच्छव असनूही भेटतव आलां नवही. त्यवांनव 



अगनीही दतेव आलव नवही. त्यवतच ते दोघांही िरि पवर्ले. आतव 

िेर्टी आयषु्यवचे सर्ाच शदर्स हे असेच खडतर कवपवरे् लवगले 

होते.  

 आज तो भवऊ दवरु जरी पीत असलव तरी भवर्वलव जव्त 

िहत्र् दते होतव. जपत होतव. कवरि यव जीर्घणे्यव आजवरवतनू फक्त 

भवऊच तरे्ढव र्वचलव होतव. त्यव भवर्वनांच अखेरपयांत त्यवची सवथ 

सोडली नव्हती. 

  

**************** 
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.  

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे हे बारावे पुस्तक.  

अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहते. वशक्षक ही त्याांची केवळ 

उपजीववका नाही तर जीववकाही आह.े समाजात सत्याचे आवण 

ववज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी 

वशकाव ेव त्याांच्या आत्मवनभवरतेने समाजाला अविक बळकटी यावी ह े

त्याांच ेस्वप्न आह.े ते भरपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या 

घटकाांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके समाजात जास्त वाचली 

जावीत अस ेत्याांना वाटते आवण ई सावहत्य ह ेत्या दृष्टीने त्याांन योग्य 

वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही ववववि प्रकाशकाांनी 

प्रकावशत केली आहते व त्याांच्या पसु्तकाांना मागणी आह.े पण तरीही 

ते आपली पसु्तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेर्श्र, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ पु् तके), िांभ ू

गिपलेु(९पु् तके), डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगलु 

(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव 



दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस 

आल्िेडव(२), िधकुर सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ू

शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय 

पवांढरे (ज्ञवनेर्श्री भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), 

सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि (८), 

डॉ. र्षृवली जोिी(२२), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनुि 

सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(१२), आनांद 

दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि 

फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. 

दिेपवांडे(६) वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरां िती बापट असे 

अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली 

पु् तके लवखो लोकवांपयांत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली धवजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वांचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 


