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एका डॉक्टरची कोनिडकथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके 

वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत 

आह.े  प्रामावणक मत असाि.े ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत 

होत.े मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, 

आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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एका डॉक्टरची कोविडकथा 

लेखक: डॉ. आबाजी परब 

Mob: +91 98210 65557 

Email - dralparab1@gmail.com 

 

 

शब्ाांकन: डॉ. वनतीन मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

 

या पसु्तकातील लखेनाच ेसिव हक्क लेखकाकडे सरुवित असनू पसु्तकाच ेवकां िा 

त्यातील अांशाच े पनुमुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट वकां िा इतर रुपाांतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आहे.  तसे न केल्यास काय्शेीर 

कारिाई होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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. 

  

mailto:dralparab1@gmail.com
mailto:drnmore@yahoo.com


5 
 

प्रकाशक: ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com  

www.esahity.in  

esahity@gmail.com 

 

 

प्रकाशन : १५ ऑक्टोबर २०२० 

 

©esahity Pratishthan®2020 

 

विनामलू्य वितरणासाठी उपलबध.  

• आपले िाचनू झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू 

शकता.   

• ह ेई पसु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकां िा िाचनाव्यवतररक्त 

कोणताही िापर करण्यापिुी ई  -सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी 

परिानगी घेणे आिश्यक आहे.    

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/
mailto:esahity@gmail.com
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डॉक्टर आबाजी परब 

 

व्यिसायाने असलेले भलूतज्ञ डॉक्टर 

आबाजी परब सध्या मुांबईतील प्रवतवष्ठत 

रूग्णालयात सेिारत आहेत. त्याांचा 

सावहवत्यक िाचनाचा व्यासांग ्ाांडगा आह.े 

शास्त्रीय ि इतरही सांगीताची विशेष आिड 

असनू बागकाम, ्शेीवि्शेी प्रिास तसेच 

्ऱ्याखोऱ्यातील टे्रवकां ग ह े त्याांचे छां् 

आहते. माचव मवहन्यात कोरोनाशी 

पडलेल्या गाठीनांतर आलेल्या अनभुिाांचे 

िणवन हा त्याांचा वलखाणाचा प्रथमच प्रयत्न 

आह.े  

Mob: +91 98210 65557 

Email - dralparab1@gmail.com  

http://gmail.com/


7 
 

डॉ. नितीि मोरे 

डॉ. वनतीन मोरे ह े व्यिसायाने डॉक्टर 

असनू िसई, मुांबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हणनू 

सपु्रवसद्ध आहते. त्याांना मराठी ि इतर भाषा 

विषयाांची आिड असल्याने त्यातनूच 

वलखाणाची आिड वनमावण झाली.  सामान्यत: 

आजबूाजूच्या ्ैंनांव्न घटनाांतील विसांगती ि 

त्यातनू वनमावण होणारा विनो् हा त्याांचा आिडता विषय आवण त्यातनू 

उपरोधात्मक वलखाण आवण ममवभे्ी वटप्पणी करण्यात ते माहीर 

आहते. त्याचबरोबर आजबूाजचू्या व्यक्तीमधले नेमकेपण हरेून 

त्यािरही ते हीतात. त्याांच्या लेखनाचा कॅनव्हास निनिीन प्रयोगाांतनू 

कायम विस्तारत असतो. त्यात पत्रलेखन, विज्ञानकथा, कहाण्या, 

नाटके, एकाांवकका, नाट्यछटा, प्रेमकथा ह ेसिव असते. 

नेहमी व्िाळी अांकातनू डॉक्टराांच्या विनो्ी कथा प्रकावशत होत 

असतात. ई सावहत्यिर त्याांचे ह ेसहविसािे पसु्तक प्रकावशत होत आह.े 

त्याांचा स्ितःचा असा एक िाचकिगव आता वनमावण झाला असनू तो 

त्याांच्या पसु्तकाांची िाट पहात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 

 

 

mailto:drnmore@yahoo.com
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एका डॉक्टरची कोविड कथा  

 

 

लेखक  

डॉ. आबाजी परब  

शब्ाांकन: डॉ. वनतीन मोरे    
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1 

 

माचव २०२० 

 

व्िस कोरोनाचे आहते.  

 

कुणाचे भाग्य कसे वन कधी फळफळेल साांगता थोडीच येत?े 

अथावत व्हॉटस्याप यवुनव्हवसवटीत कोरोनाचे भावकत वकत्यके 

व्िसाांआधी आवण काही वठकाणी तर वकत्येक ्शकाां आधी 

झाल्याचे जनवशिण घेऊन झालेले माझे. कोरोना नामक अधवजीिी 

सकू्ष्म जांत ूत्याच्याहून अजस्त्र पटींनी मोठ्या माणसाच्या वजिािर 

उठलेल्यासही आता ्ोनेक मवहने उलटून गेलेले. सगळी सरकारे 

वन आरोग्य यांत्रणा काही आांधळयाांनी हत्ती पहािा तसा त्याचा माग 

काढण्यात गुांतलेली. वकत्यके ्शेाांनी त्याला 'ह ां.. इन््लयएूांझा 

कुठचा' म्हणनू मोडीत काढायचे ठरिलेले.. आवण त्याच जांतनेू त्या 

्शेाांनाच मोडीत काढण्याची तयारी चालिलेली.  

तर हा कोरोना चाांगलाच जोरात जगभर हातपाय पसरतोय.. 

त्याचे भाग्य फळफळतये..  
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िषावच्या शेिटच्या आठिड्यात वसनेमा ररलीज करून 

वफल्मफेअरिर हक्क साांगण्याचा बॉवलिडुी कािा हा विषाण ूकुठे 

वशकला असेल? तसेही हा 'मेड इन चायना.. घेतल्यावशिाय 

जाईना' असल्याचे सगळे कानीकपाळी ओरडून साांगत तर होते.. 

आधीही आवण आताही.. अग्ी ट्रांपतात्याही आज त्याच मताच े

आहते. तर वडसेंबरच्या शिेटच्या आठिड्यात जन्मनू कोविड 

२०१९ म्हणनू बारसे करिनू घेतलेल्या विषाणशूी इतक्या लिकर 

२०२०च्या माचवमध्ये माझी भेट घडेल असे िाटले नव्हत!े   

 

मुांबईतल्या 'इांद्रधन ूहॉवस्पटल'च्या ऑपरेशन वथएटरात कधी 

त्याचा प्रसा् वमळेल अशी अपेिा नव्हती माझी. इांद्रधन ूहॉवस्पटल 

ही माझी कमवभमूी. इांद्रधनषु्यासारखचे सप्तताराांवकत आवण जन-

मनात नामाांवकत. सप्ततारे म्हणजे सिव ॲडिान्स्ड सोयी सवुिधा यकु्त 

असे माझे हॉवस्पटल. गेली तीस िषे वतथे मी भलूतज्ञ (ऍनस्थेहटस्ट) 

म्हणनू कामाला आह.े वतथेच घडले हे रामायण. म्हणजे झाले 

इतकेच की एका कुठल्याशा कोविडाने आसमांतात आपल्या-

कडील जांतूांचा वशडकािा केला .. कुणाच्या नकळत. जे जे 

आपणाकडे आह ेते इतराांस द्यािे अशा विचाराांनी.. ते ही कुणाला 

पत्ता लाग ून ्तेा. त्या नांतर मात्र त्या कोविडाचा पत्ता लागलाच 

आवण हॉवस्पटलाची ् ारे बां् झाली. एक सवुशवित डॉक्टर तात्परुता 
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बेरोजगार होऊन घरी बसला! त्याच्या बरोबर हॉवस्पटलातले शांभर 

्ीडशे जणही. आवण त्याला आपल्या शरीरात वशरलेल्या या 

विषाणचू्या अवस्तत्िाचीही जाणीि नव्हती..  

 

पढेु काय?  

कोरोना असाच आह!े वनगुवण वनराकार म्हणा की आपल्या 

आजबूाजचू्या हिेसारखा आह ेम्हणा.. तो आह.े. ती आह.े. पण 

व्सत मात्र नाहीत. एखाद्या लबाड बालकासारखा तो लपनू बसतो. 

िेगिेगळया पषृ्ठभागािर व्िसेंव्िस वचटकून कुण्या मनषु्याच्या 

शरीरात वशरून उद्धाराची िाट पाहात बसतो. िेगिेगळे शास्त्रज्ञ हा 

कुठे वकती काळ िाट पाहात तग धरून शकतो याचा वहशेब 

लािण्यात गुांतलेत जगभर आवण सगळयाांना िाकुल्या ्ाखित ह े

कोरोना महाशय वबनधास्त सांचार करताहते ्वुनयाभर. एका 

्शेातनू ् सुऱ्यात जायला माणसास भले लागत असेल पासपोटव वन 

वव्हसा.. पण ह े कोरोना महाशय कुठल्याही पषृ्ठभागािरून 

विनावतकीट प्रिास करून जग पालथे घालायला वनघालते! आवण 

सगळे हात धिुनू त्याच्या मागे.. हा कुठल्या िाहनानी प्रिास करतो 

बघायला. तसा हा ही वशरला असणार माझ्या नाका तोंडात. अथावत 

हा कधी हिेत तरांगत काही तास झोके घते झलुतही राहतो यािर 

शास्त्रज्ञाांचे तोिर एकमत झालेले.. एरोसॉल म्हणतात त्याला.. 
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भलेही कोविडाची झेप तीन फुटाांपयंत असो. आमच्या 

हॉवस्पटलच्या आसमांतात तो वकतीकाळ तरांगत राहात क्ावचत 

माझ्या शरीरात वशरला असेल.. की मीच माझ्याच हाताच्या 

बोटाांनी त्याला शरीरात पासपोटव वन वव्हसा ् ऊेन बोलािले असेल.. 

फोमाईट्स म्हणे.. कुणास ठाऊक. पण कोविडजी शरीरात मजेत 

िास्तव्य करून होते ह े खरे काही व्िस. आवण त्याच्या 

अवस्तत्िाची चाहूल न लागता मी ही मजेत होतो. 

 

शांभरेक िषांनांतर आलेले ह ेपॅनडेवमक. आम्ही आजिर काय 

काय नाही पावहले याच आयषु्यात? ९२च्या ्ांगली पावहल्या,  

मुांबईतले टे्रन मधले बााँबस्फोट पावहले, मुांबईिरचा अवतरेकी हल्ला 

पावहला, अमेररकेिरचा हल्ला पावहला, महापरुात बडुालेली मुांबई 

पावहली.. आता आमच्या आधीच्या वपढीनेही न पावहलेल े

पॅनडेवमकही पाहतोय आता. शांभरीखालच्या जगाच्या कुठल्याही 

नागररकाच्या आयषु्यातले ह े पवहलेच या स्केलचे पॅनडेवमक. 

त्यामळेु चाचपडतच सगळे सरुू आजबूाजलूा. अग्ी िैद्यकीय 

विश्वातही मतमताांतरे या विषाण ूबद्दल. जेिढी मावहती कमी वततके 

त्या विषयातले तज्ञ जास्त! त्यामळेु वबगर िैद्यकीय तज्ञाांचीही कमी 

नाही या विषाणचू्यािर उतारा वमळािा म्हणनू. अग्ी WHO ही 

रोजच्या रोज एकमेकाांना काट ्णेाऱ्या सचूना ्तेेय.. सगळे 
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डॉक्टरलोक असा आह े होय हा कोविडभाऊ म्हणनू वचांताग्रस्त 

होऊन त्याला समजनू घ्यायच्या प्रयत्नात आहते.. आवण आम्ही 

वबनधास्त आमच्या ऑपरेशन्समध्ये पेशांट्ना गुांगी ्णे्यात गुांग 

आहोत. कोरोना आमच्यािर हल्ला चढितोय गवनमीकाव्यानी.. 

त्याने शरीरात घर करायला घेतलेय वन मी अनवभज्ञ .. अज्ञानात 

सखुी. 

 

व्हायचे ते झाले. कोविडाक्रमणानांतर हॉवस्पटलच बां् झाले वन 

िर म्हटले तसा सवुशवित बेरोजगार मकु्ती व्नाची िाट पाहात घरी 

बसला! आवण मकु्ती व्न जिळ आला! घरच्याांनी सटुकेचा वनश्वास 

सोडला. बायकोने 'सटुले बाई' म्हटल्याचे या कानाांनी ऐकले मी. 

आवण माझ्यात आजिर कोविडी लिणे नसल्यामळेु तो वनश्वास 

असािा हा आजही माझा पक्का समज आह!े या चार व्िसाांत मी 

काय काय नाही केले? अग्ी कोविडी प्राणायाम म्हणा! सिावत 

महत्त्िाचा म्हणजे विचार केला!  

 

या अिलिणी कोविड बाळाची निनिीन लिणे जाहीर होत 

होती. पाळण्यात असल्यापासनूच हा महा खोडकर. लिण े

असतीलच तर ठीक पण वकत्येक्ा वबना लिणाांचा ही राहतो म्हण े
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शरीरात. तरीही त्या व्िसाांत विचारात व्यापनू रावहलेल्या 

कोरोनाची लिणे शोधत रावहलो. कुणी म्हणे ताप येईल.. तो येतोय 

का याची चाचपणी झाली. घसा ्खुतोय का? नाही अजनू.. ्म? 

तो तर शक्यच नाही! बायको सगु्रास जेऊ घालतये.. अथावत भकू 

नाही मां्ािलीय वन चि व्यिवस्थत कळतेय .. भातािरच्या साजकू 

तपुाचा िास मस्त येतोय! छे! कोरोनानी चि जाते.. िास जातो.. 

भकू मरते.. नाहीत यातली कुठलीच लिण!े आपलुाच िा् 

आपणासी घालत बसलो रोज. लहानपणापासनूच मला 

व्यायामाची आिड. आजही 'मस्क्यलुर आबा' म्हणनू फेमस आह े

मी. आमचे चािट वमत्र तर पेशांट नसुता मला पाहूनच बेहोष होतो 

म्हणतात.. अशा माझ्या िाटेला कोरोना? छे!इम्पॉस!  

 

पण परत हॉवस्पटलात जायचे तर कोविडचा वनगवेटव्ह पासपोटव 

हिाच.. त्यासाठी नाकातोंडातला स्िाब ् णेे आले.. कोविडाक्रमण 

माझ्यािर शक्यच नाही.. खात्री होती माझी. पण काही व्िसातच 

हा भ्रमाचा भोपळा फुटायचा होता! वन त्या सकू्ष्मावतसकू्ष्म अधवजीिी 

कोरोनाची शरीरात िस्ती झाल्याचे डोवमसाईल हाती पडायचे होत!े  
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२ 

 

मला आठितांय मेवडकलच्या ॲडवमशनला डोवमसाईल 

सवटववफकेट लागायचे आम्हाला. पस्तीस एक िषांपिूी आम्ही 

लािलेली ओल्ड कस्टम हाऊस समोर लाईन त्याच्याकरता. 

मोठया मवुश्कलीनां एवप्रल-मेच्या उन्हाळयात लायनी लािनू 

वमळायचे ते आम्हाला. आवण इकडे ह्या कोविड बाळाला ते आयते 

वमळतेय! माझ्या नाकातोंडात घर करून बसलेल्या कोविडाचा 

शोध घ्यायचे ठरले ते हॉवस्पटल परत सरुू करण्याआधी. तोिर 

काही व्िस घरातील क्िारांटाईन डे! अग्ी व्हलेंटाईन डे च्या 

धतीिर. बायको वन मलुां पण घरात. इथे बायकोला 'बी माय 

क्िारांटाईन' म्हणायची सोय मात्र नाही! 

 

कोरोनाची भीती का िाटत े सगळयाांना? आयसोलेशन वन 

क्िारांटाईन.. माणसू एकटेपणाला वभतो. एकाकीपणाला वभतो. 

्सुऱ्या एका हॉवस्पटलात आयसीयतू कामाला असणारा सीवनयर 

डॉक्टर.. एक मवहन्यात घरी गेला नाहीए.. घरच्याांना त्याच्यामळेु 

काही होऊ नये म्हणनू. बायको पोराांना भेटला नाहीए. आजिर तो 

कोरोनापासनू बचािलाय.. पण उद्याचा काय भरिसा.. त्यातही तो 



16 
 

एकटाच राहणार आह.े.  हॉवस्पटलात ॲडवमट झाला कुणी की 

त्याच्या आजबूाजसू वफरकू ्ते नाहीत कुणा नातेिाईकास. सारे 

काही फोनिर बोलणे चालणे. आजाराहूनही ह्या एकटेपणाची भीती 

जास्त असािी. तर असा काही व्िस एकाांतिासात घरी होतो. माग े

लोक असे घरी विचारात पडले की आढ्याकडे नजर लािनू बसत. 

मुांबईल्या ्लॅटमध्ये कुठे असणार ह ेआढे? तेव्हा मोबाईल वन 

त्यातल्या कोविड न्यजूिर नजर लािनू बसलो. रोजच्या रोज 

मावहतीचा मारा होतोय. कुणी काही म्हणतोय तर कुणी काही. 

 

कुत्रा पाळणाऱ्याांच्या घरी गेलो तर एक िाक्य कायम ऐकायला 

येते.. 'घाबरू नका.. काही करत नाही तो!' तसा चीन साांगतोय.. 

घाबरू नका .. ्ोन तीन टक्केच आह ेमॉटॅववलटी! काही नाही हो 

करणार हा कोविडबाळ. नसुता ्ोनचार व्िस ताप आणेल.. 

खोकला आणेल वन जाईल वनघनू आपल्या िाटेने. तर ्सुऱ्या 

कुणीकडून त्या उलट ऐकायला येतये.. महामारीच नाि त्याचे. 

वव्हवडओ गेममध्ये पोरां कशी बां्कुीने वटपतात एकेकाला तसा 

वटपत जाईल तो. स्ितः डॉक्टर असल्याचा हा एक मोठाच तोटा 

म्हणायचा. ्ोन्ही बाजूांचे ऐकले तरी आजाराच्या स्िरूपाबद्दल तर 

िैद्यकीय मावहती कळतेच स्ितःला आवण नको असताना िळते 

्खेील. थोडक्यात कोविडपासनू बचाि हाच त्याच्या पासनू 
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िाचण्याचा उपाय एिढे सारे कळत होते िाचनू. आवण नाकातला 

स्िाब घेऊन गेले ते वन तो वनगेवटव्ह यािा म्हणनू ्िे पाण्यात 

ठेिण्यािाचनू ्सुरा उपायच रावहला नाही माझ्याकडे. 

 

हा एक आणखी मदु्दा. वकतीही विज्ञानाची कास धरली ना तरी 

अशा सांकटाच्यािेळी आठितो तो ्िेच. रामरिा पाठ असण्याचा 

फाय्ा झाला मला तो इथे. रामनामाचा मवहमा अगाध आह.े 

लहानपणी पाठ केलेली रामरिा आवण मारूती स्तोत्र आजही 

मखुोद्गत आह े मला. ररपोटव येईतोिर त्याचे पठण करत बसणे 

एिढेच हाती होते.  

 

स्िाब घ्यायची पण एक गांमत होती. गांमत म्हणायचे ते उगाच 

गांमत म्हणनू! व्िसाांमागनू व्िस लोकाांच्या  नाकातोंडात 

कापसाच्या काड्या घसुिनू स्िाब घेणारे, अांतराळ िीरासारख्या 

पोशाखातले टेवक्नवशअन्स वन लॅब िाले आवण त्याांच्या समोर आ 

िासनू बसणारा कोविड सांशवयत. त्या एकेका स्िाब बरोबर वन 

त्याच्या येणाऱ्या ररपोटव बरोबर िाढत जाणारा कोविडचा आकडा 

वन त्या आकड्यात अडकणारे विविध ियातील वन िगावतील 

कोविडी पेशांट्स. स्िाबसाठी काडी खपुसली गेली वन जीि 
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रस्ताळला माझा. डॉक्टर म्हणनू आवण ॲनेस्थेवटस्ट म्हणनू 

नाकातोंडात नळया घालायची सिय माझी. त्या आधी लोकल ् तेो 

आम्ही. तरीही काही पेशांट आ ऊ िगैरे वकां चाळतातच.. तसाच 

वकां चाळत बाहरे पडलो वन तडक घरी आलो.  

 

माझ्या हॉवस्पटलातील एक्सपोझरला काही व्िस उलटून 

गेलेले. मला लिणे तर काही नाहीत. हा स्िाब वनगेवटव्ह आला 

की ्ोन व्िसाांनी परत मी माझ्या कमवभमूीिर म्हणज ेऑपरेशन 

वथएटरात. डॉक्टर असण्याची ही एक गांमत असते. वकतीही म्हटले 

की पेशांट मॅनेज करण्याचे डे इन डे आऊट टेन्शन तरी त्यापासनू ्रू 

राहणे कठीण. ह े टेन्शन तर ॲनास्थेवटस्टला जास्तच. पेशांटला 

बेशदु्ध करून परत व्यिवस्थत शदु्धीिर आणणे, त्यात गोंधळ होऊन 

चालायचे नाही .. 'डू नो हामव' ह ेपवहले वप्रवन्सपल. त्याचे अथावत 

टेन्शन असतेच. पण त्या टेन्शनचीही एक गांमत असते. तर आता 

ररपोटव वनगेवटव्ह आला की लिकरच हॉवस्पटल सरुू आवण मी परत 

त्याच कामािर, पेशांट्सना बेशदु्ध करण्याच्या. घरी वबनकामाचा मी 

वकत्यके िषांत बसलो नसेन, कधी सटुी घ्यायची तर त्यासाठी 

लागते मोठे प्लॅवनांग आवण आता सक्तीच्या विश्ाांतीिर बसलोय 

घरी. कां टाळा आवण टेन्शन .. आवण लिकरात लिकर कामाला 

लागणे हाच त्याच्यािर इलाज.   
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ते ररपोटवच्या िाट पाहण्याचे ्ोन व्िस सरले. लॅबिाल्याांनी 

बीएमसीला कळिले, त्याांनी तत्काळ ॲक्शन घेत फोडला तो 

बातमीचा बााँब.. 

 

होय! माझ्या व्यायामाने कमािलेल्या वन वशस्तशीरतेने वन 

खाण्यावपण्यािरच्या कां ट्रोल मधनू जपलेल्या शरीरात नो एांट्रीचा 

बोडव ओलाांडून कोविडचा विषाण ू वशरलेलाय. नाकातोंडात 

िसतीला आह ेतो. त्याच्या मळेु त्रास काहीच नाही अजनू. पण 

छुपा रूस्तमु तो. कधीही कसाही चढि ूशकेल तो हल्ला वन मारेल 

माझ्या आरोग्यािर डल्ला.  

 

ररपोटव आला वन आजिरच्या माझ्या ब्रेव्ह फ्रां टचा बाांध 

फुटला.. बाांध फुटला म्हणजे डोळयाांत पाणी आले वन डोके 

गडुघ्यात घालनू विमनस्क मी बसलो असे नाही झाले काही. 

डॉक्टर म्हणनू ही ररस्क तर असतेच. आधीही असायचीच. मध्ये 

स्िाईन ्ल ूअसायचा, मग साथीचे रोग असतात आवण स्ाबहार 

म्हणािा असा बारमाही टीबी तर कधीही 'डॉक्टर माझ्या साथीला' 

म्हणत वशरकाि करू शकतो. त्या सगळयाांची सिय आह.े. 
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त्याांच्यापासनू आजिर बचाित आलोय मी. अग्ी एच आय व्ही 

जोमात असायचा तेव्हाही सईुच्या जखमेची भीती असायचीच. पढेु 

त्याचीही सिय झाली. ती भीती नाहीशी झाली एच आय व्ही 

वतथेच रावहला तरीही. मग या कोविडला का घाबरािे?  

 

एकतर आजार निीन. त्यात िैद्यकीय विश्वातच त्याबद्दल 

नक्की मावहती नाही. त्यािर नक्की असा उपचार नाही आवण सिावत 

महत्त्िाचे म्हणजे एकाएकी पेशांटची कां डीशन खराब होऊ शकते. 

सकाळी बसलेला पेशांट ्पुारी व्हेंवटलेटरिर वन रात्री ्िेाघरी असा 

सपुर फास्ट प्रिास करू शकतो. सगळयाच पेशांट्स मध्ये नाही पण 

पन्नाशी पलीकडल्याांत तर नक्कीच शक्यता जास्त. ियाची 

पन्नाशी गाठली पाच िषांपिूी तेव्हा मोठया थाटात अधवशतक 

झाले म्हणनू बॅट उांचािनू ्िेाच्या पॅवव्हवलयनकडे अवभिा्न 

केलेले. आता थेट ्िेाचे बोलािणे येते की काय? िणभरातली 

भीती त्यानांतर ट्रान्सफर झाली ्सुऱ्याच िणी ती घरातल्या 

सिांकडे. आजिर घर म्हणजे सरुवित आसरा होता त्याांच्यासाठी, 

त्याच आसऱ्यात मी कोविडला तर आणनू ठेिले नाही ना? माझ्या 

हॉवस्पटलच्या कामातनू हा सकू्ष्म जांत ूलपनूछपनू येऊन तर बसला 

नसेल कुठल्यातरी पषृ्ठभागािर? नवशबाने त्याांच्या पैकी कुणालाच 

मेवडसीनचा गांध नाही. अज्ञानातले सखु त्याांना वमळतेय याचाच 
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आनां् होता. नाहीतर मोड्स ऑफ ट्रान्सवमशन, इन्फेवक्टवव्हटी वन 

चान्सेस ऑफ कॉन्टॅक्टस ् डेव्हलवपांग इलनेस यािर खल करत 

बसले असते सगळे. आवण मी माझ्या एकट्याच्या खोलीत.. सारे 

काही विलग ठेिनू. अशा िेळी पाठीिर ठेिनू 'लढ' म्हणणारा हात 

हिा.. पण त्या हाताला स्पशावतनू कोविडचे सांक्रमण होईल म्हणजे 

त्या स्पशावलाही पारखा झालेला मी. त्यात घरातील कुणाला झाला 

असेल माझ्या मळेु तर.. त्याांच्या पाठीिर हातही मी नाही ठेि ू

शकणार.. 

 

जगात कशाचाही िेग मनोिेगाहून जास्त नसणार. बीएमसीतनू 

फुटलेली बातमी आवण माझ्या मनातले ह ेविचार यात काहीच िण 

गेले असािेत ..  

 

काल परिा कोविड स्टॅवटवस्टक्स पाहणारा मी आता त्या 

आकडेिारीतला एक भाग बनला होतो. रात्री कोरोना अपडेट्स 

येतील टीव्हीिर, त्यात जगभरातल्या आकड्याांतला एक.. मी 

आह.े. विचार मोठाच मानवसक खच्चीकरण करणारा.. 
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आता यापढेु िैद्यकीय दृष्टीने कोरोनाला पाहायला हिे.. तीन 

टक्के डेथ रेट म्हणजे सत्त्याण्णि टक्के सव्हावयव्हल .. िीस टक्के 

सीररयस आजार म्हणजे ऐ ांशी टक्के नॉन सीररयस आजार.. ग्लास 

अधाव ररकामा की अधाव भरललेा .. फरक दृवष्टकोनाचाच..  

 

रात्री बसनू कोरोनाचे अपडेट्स िाचत रावहलो..  
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३ 

 

कोरोनाने माझा बचाि तर भे्ला आवण तो गोल पोस्टमध्य े

पोहोचला. एक विरूद्ध शनू्य लढाई सरुू तर झाली.  

 

आता पढेु काय?  

 

सारे काही सरकारी वनयमानसुार. म्हणजे पॅनडेवमक न 

पसरण्यासाठी सरकारी गाइडलाइन्स पाळायलाच हव्यात. 

लॉकडाऊनला ऑलरेडी तीन आठिडे उलटून गेलेले. जगज्जेत्या 

नेपोवलयन िा वसकां ्राच्या थाटात जग पा्ाक्राांत करत चाललेला 

कोरोनाचा सकू्ष्म वन अदृश्य विषाण.ू त्याचा तो अश्वमेधाचा घोडा 

अडिण्याच्या प्रयत्नात इकडची सगळी राज्ये. केरळासारख्या 

राज्याने आजिर घालनू व्लेला धडा, पण अख्ख्या केरळाच्या 

वनम्मी लोकसांख्या एकट्या बडी बाका मुांबई नगरीत सामािलेली. 

वतथे कोरोनाला मोकळे रान तर वमळणारच होते. त्यामळेु ्शेात 

अग्रगण्य असा महाराष्ट्र आवण त्यातही ही मुांबापरुी. त्यात पढेु 

चाललेला कोविड आवण त्यामागे 'हात धिुा रे सगळयाांनी' अस े

आिाहन करत मागे लागलेली सारी सरकारी आवण आरोग्य यांत्रणा. 
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त्यात ह्या कोविडला अटकाि करायची स्टॅ्रटेजी म्हणजे पेशांटला 

कुठेतरी एकाांतिासात ठेिण ेआवण ्ोन आठिड्यात विषाणचूा 

अांत होण्याची िाट पाहाणे. कोरोनािर विशेष उपचार नाहीत. ज े

आहते ते वकतपत खात्रीलायक आहते हचे िैद्यकीय विश्वास ज्ञात 

नाही. फारच श्वसनास त्रास झाला तर पेशांटला श्वासाचा सपोटव ्णे े

इतपत उपचार होतो. प्राणिायचूा परुिठा करत राहणे आवण 

विषाणचू्या अांताची िाट पाहाणे याहून जास्त करण्यासारखे आह े

तरी काय? सिावत महत्त्िाचे म्हणजे पेशांटच्या सांपकावत आलेल्या 

कुणासही.. त्याच्या घरच्या लोकाांपासनू ते िॉडवबॉय, वसस्टसव वन 

डॉक्टर या सिांना त्याचा सांसगव होऊ नये याची काळजी घेणे..  

 

पॅनडेवमक म्हणजे जगभर पसरलेला एखा्ा आजार. 

सांसगवजन्य आजार असा हाहाःकार माजितात अधनूमधनू. पण 

आजिर इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेले पावहले नव्हते कुणी. 

त्यात हा निा विषाण.ू निा म्हणजे आजिर मनषु्याच्या शरीरात न 

वशरलेला. एखाद्या जांतचु्या सांपकावत माणसू आला की शरीराची 

प्रवतकार यांत्रणा कामाला लागते. मग त्या जांतशूी लढाई सरुू होते. 

जांत ूजनुा असेल तर प्रवतकार यांत्रणेची मेमरी कामी येते. पण ब्राँड न्य ू

ब्राँडच्या चायनीज व्हायरसपढेु ह ेसारे कुचकामी. कारण मेमरीत हा 

डेटा साठिललेाच नाहीए आजिर. थोडक्यात कोरोनाशी शरीराची 
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लढाई म्हणजे सांन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासनू तयारी! त्यामळेु 

मळुात प्रवतकारशक्ती कमी असणारा त्याच्यापढेु कमजोर 

पडण्याची शक्यता जास्त. आजिर मी विशेष आजारी न पडणारा. 

प्रकृतीचे मलुद्रव्य बह धा मजबतू असािे. आता हा कोरोनाचा डाि 

त्याच्यािर उलटिणे आले. अशातशाने हार मानणारा मी नव्ह.े 

जांगी लढाई तर होणार आवण होणारच. 

 

ररपोटव तर आला. आता बीएमसी सांपकावत होती. ॲडवमट 

करून इलाज गरजेचा होता.. त्याांच्या गाइडलाइन्सनसुार. मला तर 

लिणे कोणतीच नाहीत. जनु्या लोकाांच्या भाषेत.. 'मला काय धाड 

भरलीय' म्हणािे अशी प्रकृती. पण सरकारी गाइडलाइन्स 

पॅनडेवमकनसुार बनलेल्या. त्यात एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेने इलाज 

नाही होत. त्यामळेु लिकरच कुठल्या तरी हॉवस्पटलात ॲडवमट 

होणे आले!  

 

'ॲडवमट' शब्ाला सारेच घाबरतात. एक्ा ॲडवमट झालो 

की सगळया नाड्या हॉवस्पटलच्या हाती. डॉक्टर ठरिणार तसे 

तपास वन औषधे आवण मॅनेजमेंट ठरिेल वततके हॉवस्पटलचे वबल! 

्ोन्ही गोष्टी तशा छातीत धडकी भरितील अशा. पण समोर 

कोरोना आह.े. त्याचा पाडाि करायचा तर ह ेकरणे भाग आह!े  
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ॲडवमट व्हायला फोन तर आला बीएमसीचा.. पण- 

मुांबईतल्या कोरोनाच्या घोड्ौडीमळेु हॉवस्पटलात बेड नाही! 

आजची ॲडवमशन उद्यािर ढकलल्याच्या समाधानात मी माझ्या 

एकाांतिासाच्या क्िारांटाईनमध्ये रावहलो पढुचे तीन व्िस. 

क्िारांटाईनचे ते तीन व्िस म्हणजे घरात राहून घरापासनू ्रू. 

कुणी माझ्या रूममध्ये येणे नाही आवण एका मीटरहून जास्त जिळ 

येणे नाही. सारे काही त्याच कोठडीत! घर स्ितःचे पण एखाद्या 

कोठडीत रावहल्यासारखा स्थानबद्ध झालेलो. व्िसाच े चोिीस 

तास आधी परेुसे नव्हते. आता तेच चोिीस तास लोळून काढायची 

वशिा. त्यात कोरोना  शरीराच्या आत काही गोंधळ घालत तर 

नसेल ना याचे टेन्शन. घरातील इतराांना तर सांक्रवमत होणार नाही 

ना याचे टेन्शन. पण मी सारे पॉवझवटव्हली घेण्याचे ठरिलेले. 

एिीतेिी कोविड पॉवझवटव्ह झालोच होतो. त्याला वनगेवटव्ह 

करायचे तर ॲवटट्यडू पॉवझवटव्हच हिा! या कोरोनाचा वनभाि 

माझ्या पढेु लागणार नाहीच ही खणूगाठ बाांधली मनात पक्की.. 

आवण ्ोन व्िसाांनी सैफी हॉवस्पटलात भरती झालो. 
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४ 

 

ॲडवमट व्हायला लाग ूनये असे मनापासनू िाटत होते मला. 

एकतर एक्सपोझरला ्ोन आठिडे उलटून गेलेले. इतके व्िस 

कोरोना तग धरून बसलाय, तो ही शाांतपणे.. पण माझा वडफेन्स 

मोडता येत नाही ह ेपाहून फ्रस्टे्रट झाला असणार. शेिटी विषाण ू

झाला तरी त्याच्या सहनशक्तीच्या मयाव्ा असणार! आवण कां टाळून 

तो माझा ना् सोडून ्णेार एक व्िस. खरेतर हॉवस्पटल बां् 

होऊनही ्ोन आठिडे झालेले. ते सरुू करण्याआधी घेतलेला तो 

स्िाब. तो पॉवझवटव्ह यायच ेकाही कारण नव्हते. पण तो वचिट 

कोविड बाळ हटून नाकातोंडात वचटकून बसलेला. चायनीज 

गोष्टींना असे हातपाय पसरण्याची सियच असते नाहीतरी!  

शेिटी तीनचार व्िसाची घरातील स्थानबद्धता सांपायला 

आली वन मकु्काम सैफी हॉवस्पटलात हलिण्याचे आ्शे आले.  

 

या सगळया कोविडी रामायणात ह्या कोरोनाच्या वचिटपणाने 

वन जो व्सेल त्याच्यािर हल्ला चढिण्याच्या सियीनेच सारे 

महाभारत घडत होते ्वुनयाभरात. तेव्हा त्याचा पाडाि करायला 

आता िैद्यकीय सेनेस पाचारण करणे आले. वकां िा खरेतर मला त्या 
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िैद्यकीय सेिेस शरण जाणे आले. पावलकेची ॲम्बयलुन्स आली 

मला घेऊन जायला. घरच्याांचा वनरोप घेऊन वनघालो .. मी पान 

खात नाही पण तरीही विडा उचलला .. घरी परतेन तो कोरोनाला 

हरिनूच. मी शाांतपणे वनघालो. माझ्या त्या शाांततेने असेल पण 

घरचे सारे आश्वस्त झाले असािेत. वततक्याच शाांततेने मला वनरोप 

व्ला घरून. 

 

घरून वमळाला असेल शाांत वनरोप, पण वबवल्डांग खाली 

आलेली ॲम्बयलुन्स ही एरिी ् खेील ् खलपात्र असते. कुठल्याही 

सोसायटीत एक तर ॲम्बयलुन्स नाहीतर पोवलसाांची गाडी .. 

लोकाांच्या नजरा खेचनू घतेातच. एरिी सोशल वडस्टवन्सांग नसत े

तर आतापयंत आजबूाजलूा कोंडाळे जमले असते. ह्या सिावत सेंटर 

ऑफ अटॅ्रक्शन असल्याने थोडा कॉन्शस होतो मी. त्यात कोरोनाच े

व्िस. कुठे कुठे या प्रकारात डॉक्टरलाच खलनायक मानल े

गेल्याचे िाचले होते मी. त्या विवशष्ट डॉक्टरच्या नािापढेु सांशवयत 

असाही शब् जोडला गेलेला िाचलाय मी. एकीकडे 'अमकु 

डॉक्टरने इतक्या लोकाांत पसरिला कोरोना' अशीही िाचलीय 

बातमी मी. असेल ते असो. माझ्या सोसायटीत तरी मला फक्त 

सहानभुतूीचे लकु्स वमळाला हे खरे. मी ॲम्बयलुन्स जरा ्रू उभी 

करायला साांवगतलेली, तेव्हा चेहराभर मास्क लािनू त्या 
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रूग्णरथािर स्िार व्हायला वनघालो. मास्कमळेु चेहऱ्यािरच्या 

भािभािना आपोआपच मास्क होत होत्या, त्यामळेु त्याची वचांता 

नव्हतीच. काहीच व्िसाांपिूी वखडक्या वखडक्यात थाळया 

िाजिणारे आवण व्िे लािणारे सारे परत एक्ा वखडकीतनू 

डोकाित होते. घरातच असल्याने त्याांना मास्क आड चेहरा 

लपिायची सोय नव्हती आवण माझ्या, क्ावचत अांवतम ठरेल की 

काय, अशा तोंडाने ते ्शवनास उभे होते. काय असेल ते असो.. मी 

फक्त आता काहीच व्िसाांत वफट होऊन येतोच आह े एिढा 

पॉवझवटव्ह विचार करत घरातल्याांच्या कडे हात केला. ्ोनच 

व्िसाांत माझ्या पोराचा िाढव्िस आवण मी घरी नसणार. पोरां 

तशी मोठी आहते तरी बाबाच्या िाटेिर डोळे लािनू बसणार..  

.. एक मोठी लढाई वजांकायचा पण करून वनघालेलो.  

सीमेिर सैवनक असेच आपल्या घरच्याांची आठिण काढत 

जगत असणार.. त्याांच्यापढेु तर ह ेकाहीच नाही. आवण प्रश्न तर 

काहीच व्िसाांचा आह ेह ेखरे! 

 

माझ्या हॉवस्पटलातले तबबल पस्तीस जण पॉवझवटव्ह आलेल े

त्या एका पेशांटमळेु. कसला वचिट विषाण ू असणार बघा. त्या 

सिांची तर खबरबात नव्हती, पण त्यातले बह तेक सारेच 
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माझ्यासारखे. लिणे फार नाहीत, पण पावलकेच्या वन्शेाने वजथ े

कुठे जागा होईल वतथे ॲडवमट झालेले. काही उपचार होऊन घरी 

परतलेले. वन मी माझ्यातल्या कोरोनाजांतचूा डाि उलटिनू त्याची 

हकालपट्टी करायला सज्ज झालेलो. तरच आता एकच लक्ष्य .. 

कोविड वनगेटीव्हीटी आवण त्यासाठी मानवसक पॉवझवटवव्हटी!  

 

बचेंगे तो और भी लडेंगे .. छे! बचना तो ह ैही.. लडना भी ह ै

और जीतना भी. तोच एक आऊटकम मान्य आह ेमला. शेिटी हा 

इांवडया व्हसेस चायनीज व्हायरस सामना वजांकणारच मी.  

 

अग्ी सकारात्मक विचाराांनी मी सैफीतल्या िॉडावतला पेशांट 

नांबर ७१० बनलो!  

 

समोर अथाांग समदु्र पसरलेला व्सत होता.  

'अनांत आमचुी ध्ययेासक्ती अनांत अन आशा.. वकनारा तलुा 

पामराला..' 

कुसमुाग्रजाांच्या ओळी आठित माझ्या त्या खोलीत बस्तान 

ठोकले मी.   
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५ 

 

मकु्काम पोस्ट सैफी हॉवस्पटल. रूम नांबर ७१०. 

अांगािर पेशांटचे कपडे चढिले वन एरिी कुां पणाच्या ्सुऱ्या 

बाजसू असणारा मी, डॉक्टरचा पेशांट झालो. एरिी बेडच्या बाजसू 

उभा राहून पेशांटला काही बाही विचारणारा मी माझ्या रूमच्या 

बेडिर आडिा झालो. रूम तशी चाांगली होती. समोर समदु्राच्या 

लाटाांची गाज ऐकायला येईल इतकी शाांतता.. अथावत ही शाांतता 

म्हणजे सारी लॉकडाऊनची कृपा. समदु्राची भरती ओहोटी 

आपल्याच िेळापत्रकाप्रमाण ेसरुू. िेळापत्रक वबघडलेय ते फक्त 

माणसाचे. बाकी सषृ्टी मजते आह.े झाडे वन झडुुपे आपल्याच रांगात 

आहते. प्र्षूण नसल्याने त्याांनाही हिेचे अवतररक्त शदु्धीकरण 

करण्यापासनू थोडी विश्ाांती आह.े पिी आवण प्राणी माणसाचा 

िािर नसल्याने आपलेच राज्य असल्यासारखे मकु्त आहते. 

वचमण्याांना वचिवचिाट करायला िेळ आवण जागा वमळतये. हल्ली 

तर पोपट पण व्सताहते शहरातनू म्हणे. कुणी तरी मोर रस्त्यािर 

वफरतानाचेही फोटो पाठिले  होते मध्ये. थोडक्यात सारे माणसाच्या 

वपांजऱ्यातनू सटुलेत वन माणसू वपांजऱ्यात अडकलाय. मी ही माझ्या 

रूम मध्ये अडकलोय आता.  
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मी हॉवस्पटलच्या बेडिर वन माझ्या आजबूाजलूा सारे अांतराळ 

िीर .. वन िीराांगना.. फुल्ल मास्क, गॉगल्स आवण गाऊन्स घालनू. 

अांतराळिीराांसारखे व्सणारे सगळे.. एकाच प्रकारच्या अशा 

कपड्याांत की कोणीच िेगळे ओळखू येणार नाहीत. मी ही माझा 

मास्क तोंडािर ठेिनू आपल्याच खोलीत बांव्स्त होतो.  

 

आता मी इथे एकटा होतो. माझे बाकी ररपोटवस ्आले नव्हत े

अजनू. एकूण आजाराची लिणे अशी की हा कोविडचा विषाण ू

कां टाळून वनघनू जाण्याच्या बेतात असािा.. असे मला तरी िाटत 

होते. िेगिेगळया ररपोटवस ् मध्ये आजाराची पढुील प्रगती कळू 

शकते.. ते नव्हते आले अजनू. खरेतर कोविडच्या सांपकावत येणे.. 

मग तो ररपोटव पॉवझवटव्ह यणेे वन नांतर  हॉवस्पटलात ्ाखल होण े

सगळे काही घडून गेलेले काही व्िसाांत. िय आवण थोडाफार इतर 

आजार सोडला तर तसा मी वफटच होतो. पण एरव्ही हॉवस्पटलात 

ऐटीत वशरणाऱ्या मला ह े पेशांट म्हणनू िातािरण प्रथम पचिण े

आले. पण तरी हॉवस्पटलातील वसस्टसव वन स्टाफची एकूणच 

पेशांटशी िागण्याची पद्धत पाहून धीर आल्यािाचनू रावहला नाही. 

आमच्याही हॉवस्पटलात स्टाफची पेशांटस ्बरोबर अशीच ितवणकू 

असते. हॉवस्पटल वन आजार म्हटल्यािर आधीच गभवगळीत 

झालेल्यास हा आधार महत्त्िाचाच. िैद्यकीय उपचार तर होतातच. 
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डॉक्टरशी सांपकव  व्िसात ् हा वकां िा पांधरा वमवनटे. पण या स्टाफशी 

सांपणूव व्िस. तेव्हा त्याांच्यािरच पेशांटसशी वभस्त. माझ्या नवशबाने 

सैफीतला स्टाफ खपूच चाांगला होता. हॉवस्पटलच्या बेडिर पडून 

राहण,े वसस्टर ्ईेल तशी औषधे खाणे, समोर येईल ते िेळच्या 

िेळी जेिणे .. 'डॉ. परब .. हाऊ आर य ूवफवलांग..' वसस्टरच्या या 

प्रश्नाला  व्िसाांत चार्ा 'आयॅम ॲबसोल्यटूली फाईन' म्हणनू उत्तर 

्ते राहणे.. आवण ह ेसगळयामधनू बाकी िेळ वचांतन करत राहण े

समदु्राच्या लाटा पाहात .. नवशबाने वचांता करण्याची गरज नव्हती 

.. तेव्हा वचांतन करण्यास िेळच िेळ होता. रोजच्या रूटीनमध्य े

फारसा फरक तर पडणार नव्हता. जेिणखाण.. हाय प्रोटीन डाएट .. 

आवण रात्री हळ्ीचे ्धू.. म्हणजे आजच्या तरूणाईच्या भाषते 

'टमवररक लाट्टे..' तो न आिडता प्रकार घशाखाली उतरिला की 

रात्रीची वनिाांत झोप..  

 

समोरच चनी रोड स्टेशन. मुांबईची लाईफलाईन म्हणािी ती 

रेल्िे गेले मवहनाभर बां् आह.े न भतूो असा प्रकार ही आम्ही 

आमच्या आयषु्यात पाहतोय. एरव्ही ्ोन वमवनटे जरी गाडी लेट 

झाली तर ओसांडून िाहणारा रेल्िे प्लॅटफॉमव आता ओसाड 

पडलेला.. नाही म्हणायला एखा्ा काळा कुत्रा वफरकायचा मधनू 

मधनू, कधी एखा्ा पोवलस हातातली काठी आपटत जायचा 
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इकडून वतकडे आवण कधी मुांगीच्या िेगाने जाणारी माल िाहतकू 

करणारी गाडी. 

 

मी विचार करत बसलो.. एमबीबीएस वन एम डी.. मग 

ॲनॅस्थेवटस्ट म्हणनू इांद्रधन ूहॉवस्पटलात जॉब.. याला उलटून गेलीत 

पांचिीस एक िषे. त्यात असा वनिाांत िेळ कधीच न वमळालेला. 

आवण तो वमळािा तर असा! कोई बात नहीं. मला असला 

वनिाांतपणा नकोच आह.े. या कोरोनाच्या विषाणलूा एक्ा 

हाकलिला की मी मोकळाच होणार आह.े.  परत तेच माझे आयषु्य 

सरुू होणार आह.े.  

 

हॉवस्पटलातील ॲडवमशनच्या पवहल्या व्िशी तर अग्ी 

प्रसन्न मनाने झोप आली. हॉवस्पटल वसवलांग्स आर बोअररांग 

म्हणतात.. पण माझी आठ तासाांची ह कुमी झोप .. आलीच ती 

डोळयाांत. 

आता लिकरच निा स्िाब जाईल.. तो लिकरच वनगेटीव्ह 

येईल वन पनु्हा मी परतेन.. माझ्या होम स्िीट होम मध्ये .. आवण 

एक्ा वनगेवटव्ह झालो की मोकळेपणानी आपल्या माणसाांत 

्खेील.   
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६. 

 

"हाऊ आर य ूडॉक्टर परब?" 

वसस्टराांचा हा प्रश्न सकाळी राऊां डिर डॉक्टरनी विचारला. मी 

तर फाईनच होतो.. आधीही वन आताही. तर िेगळे उत्तर काय 

्णेार? 

 

सततच्या या प्रश्नाने मात्र मी विचारात पडलो. मी इकडे बांव्स्त 

खोलीत वफरतोय.. अडकून पडल्यासारखा. मला न कुठे ्खुतेय न 

खपुतेय.. कोरोना माझ्या शरीरात कॉलनी बनिनू राहतोय पण 

त्याचा मला काही त्रास नाही .. मी असा धडधाकट व्सत असताना 

मला हा प्रश्न िारांिार का विचारला जािा? बाकी आजाराांच्या 

पेशांटसना कोण विचारतो असे? सो समवथांग टू डू विथ कोरोना 

इटसेल्फ? िाचायला पावहजे. डॉक्टर असण्याचा हा मोठाच तोटा. 

आजार काय ह ेही कळते वन त्यातली कााँवप्लकेशन्स काय ह ेही.  

 

जनु्या जमान्यातले पेशांटस ् खरे नशीबिान होते. एक्ा 

डॉक्टरच्या हाती विश्वासाने पेशांट सोपिला की काम झाले.. आवण 

असा विश्वास ्ाखिणारे पेशांट वन नातेिाईक वमळणे ह े त्या 
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डॉक्टराांचेही नशीब. आज गगुलिरची अधववशवित वन 

पािलोपािली अविश्वास ्ाखिणारी पेशांट वन नातिेाईक मांडळी 

पावहली की िाटते.. कुठे नेऊन ठेिलाय िैद्यकीय व्यिसाय माझा! 

पण तेव्हा उगाच डॉक्टरला ्िेाचा ्जाव ्णेारे ही चुकीचे होत े

आवण आज एक्म ्सुऱ्या टोकाला जाऊन ्ानि मानणारे पण 

चकूच. डॉक्टर आपला सिवसामान्य माणसासारखा. आजिर मदु्दाम 

कोणा पेशांटचे नकुसान करणारा डॉक्टर माझ्या पाहण्यात नाही. 

डॉक्टरिर विश्वास टाकला की वनवचांत मनाने आजाराचा सामना 

करता येतो. कोरोनाबद्दल आजिर वकतीतरी मावहती वमळिनू 

झालेली. अजनूही निनिीन मावहती व्हॉटस्यापिर येऊन थडकतेय. 

काही जनु्या थेयरीज बा् होताहते. काही नव्या यतेाहते. ट्रीटमेंट 

प्रोटोकॉल बनताहते.. वबघडताहते.. परत नव्याने जळुिले 

जाताहते. मी डोळे वमटून ठरिले.. आपले भलू ्णे्याचे ज्ञान भलू 

जाि.. डॉक्टर म्हणणार तो इलाज.. ते तपास. लिकरात लिकर 

इथनू घरी पोहोचणे हा एकच विचार करायचा. बाकी बघनू घेण्यास 

श्ी असतात तसे इकडचे िैद्यकीय कमवचारी समथव आहतेच! आवण 

मी इतक्या िषांत पावहलांय ह.े. असा विश्वास ्ाखिणारा पेशांट 

वमळाला की डॉक्टरचाच ह रूप िाढतो. एक्ा पेशांटनी सारे 

तमुच्यािर सोपिलेय म्हटले की डॉक्टरला त्याच्याबद्दल अवधक 
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विचार करण्यात आनां् िाटतो.. आवण तेच करत मी डोळे वमटून 

औषधे घेत वन ते साांगतील त ेतपास करत रावहलो.  

 

पण आजचा व्िसच माझा नसािा.. झाले असे की आज 

माझ्या वमत्राचा फोन आला. तसे फोन यायचे मधनू मधनू. 

फोनमधनू सोशल वडस्टवन्सांग साध्य होते आवण ह्या कोरोना 

व्हायरसला व्हायरल न होऊ द्यायला हा उपाय बेस्ट! पण आजच 

नेमका असा फोन यािा मला.. झाले इतकेच की त्या वमत्राशी 

बोलताना पाणी प्यायचे वनवमत्त झाले. घशात पाणी डायरेक्ट 

गेल्याने त्याने असहकार पकुारला आवण खोकून वनषेध नों्िला 

गेला. खरेतर वबचाऱ्या कोरोनाचा हात नव्हता या खोकल्यामध्ये. 

पण पलीकडच्या माझ्या वमत्राने वबल त्याच्यािर फाडले. "कोविड 

पॉवझवटव्ह विथ बाऊट ऑफ कॉफ.. व्हरेी सीररयस .." 

त्याने तत्काळ वन्ान करून टाकले. खोकल्याच्या अनांत 

कारणापैकी फक्त कोविडच े कारण सचुले होते त्याला. परीिा 

असती ही तर मी त्याला वतथेच फेल केले असते. पण ही काही 

व्हायिा नव्हती आवण तशी चकू त्याची नव्हती. सारे िातािरणच 

कोरोनामय झालेले.. तो तरी काय करणार? ्शेातील कोणत्याही 

घडामोडीत परकीय हात व्सािा तसा कुणी वशांकला की खोकला 

की त्यात कोविडचा हात व्सतो सगळयाांना.  
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जाता जाता िाटले.. आता कोरोनाच्या वनवमत्तान े

टेवलमेवडसीनचा प्रसार वन प्रचार होतोय.. म्हटले काही खरे नाही 

टेवलमेवडसीनचे.  

 

पण जे व्हायचे ते होऊन गेले. म्हणजे माझ्या थोड्याफार 

हळव्या झालेल्या मनािर त्या खोकल्याच्या वन्ानाचा पररणाम तर 

झालाच. अग्ी जखमेिर मीठ िगैरे वफल्मी डायलॉग इतका नाही 

पण तरीही थोडी नकारात्मकता येते ती आलीच  

 

ह े कमी की काय.. हातातल्या मोबाईलिर मेसेजेस मागनू 

मेसेजेस येत होते. ते थोडीच थाांबिता येणार होत े मला? 

व्हॉटस्यापिर शास्त्रीय आवण अशास्त्रीय मावहतीचा महापरू येत 

होता. त्यात कोविडचे नानाविध प्रताप आवण त्यािरच े सांभाव्य 

उपाय याांचा जण ूप्रपात कोसळत होता. वकतीही नाही िाच ूम्हटले 

तरी नजर जात होती त्याांच्यािर. लेट कॉवम्प्लकेशन्स पण होऊ 

शकतात म्हणे.. म्हणनू तर ्ररोज डॉक्टर आर य ूफाईन विचारत 

नसािेत सकाळी? तसे माझ ेऑवक्सजन सॅच्यरेुशन तर परफेक्ट 

व्सत होते वन आजारीपणाची लिणे तर विशेष नव्हतीच.. तरीही.. 
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सांशयाची पाल एक्ा मनात घसुली की ती चकुचकुायची काही 

थाांबत नाही. 

 

सारे काही व्यिवस्थत असतानाही मनात नाही नाही ते विचार 

डोकाि ूलागले. उद्या स्िाब जाणार परत.. त्यात ररपोटव वनगेटीव्ह 

येणे ही पॉवझवटव्ह न्यजू.. अशी ब्रेवकां ग न्यजू वमळणार ना? 

आजिरचे पांधरा िीस व्िस.. त्यात झालेले सारे काही डोळयाांपढेु 

उगाच यायला लागले. आवण तशात उगाचच निा सां्शे आला..  

इटलीतले ऑटोप्सी ररपोटव. पन्नास पेशांटच्या ऑटोप्सीत 

सापडलेले वबघाड. त्यात रक्तिावहन्याांत सापडल्या रक्ताच्या 

गठुळया. एकूण आजाराच ेआजिर समजलेले स्िरूपच ब्लनू 

टाकणारे ररपोटवस ्..  

 

रात्र झाली. हळ्ीचे नािडते ्धूही पोटात गेले. रात्रीची 

औषधे गेली. बेडिर पडलो की लगेच येणारी माझी ह कुमी झोप.. 

येता येईना ती.  

 

आता मनाला विचाराांची ग्ी व्हायला लागली. समोरच्या 

चनीरोड स्टेशनात अग्ी एका मवहन्यापिूी जशी व्हायची तशी. 
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एकतर अग्ी शाळेचे व्िस आठिले. आमच्या शाळेतला मी 

ह शार विद्याथी. ्हािीपयंत पवहला नांबर सोडला नव्हता मी. 

मराठीत वशकलेलो सातिीपयंत तरी नांतर इांग्रजीिाल्याांना टफ 

फाईट ्ते ्हािीतही पवहला आलेलो मी. तशीच बारािी 

गाजिली.. जीएस मेवडकल कॉलेज वन केईएम हॉवस्पटलासारख्या 

नांबर िन कॉलेजमध्ये एम डी झालो.. इांद्रधन ू सारख्या मोठया 

हॉवस्पटलात अग्ी कॉम्पवलकेटेड केसेस हाताळायला लागलो.. 

माझा करीयर ग्राफ कधी खाली आला नाही .. एकाएकी ह ेसारे 

सांपतेय की काय?  

 

मग कॉलेजचे व्िस डोळयाांपढेु आले. आमच्या रूपारेलच े

वकत्यके जण माझ्याबरोबरच पोहोचलेले जीएस मध्ये. 

एमबीबीएसचा घनघोर अभ्यास .. रात्रांव्िस घासवूगरी करून 

पोहोचलो ते ॲनास्थेवशया वडपाटवमेंट .. पण कॉलेज म्हणजे तेिढेच 

नाही .. वमत्रपररिार सगळा जो आजही सांपकावत आह.े आमची 

बॅचही मोठमोठया ह शार जणाांनी भरलेली. त्यातील काहीतर 

जगप्रवसद्ध त्याांचा वफल्डमध्ये. बह तेक सारे आपापल्या जागी 

आवण आपापल्या जगात नािाजलेले. अशाांच्या मैत्रीचेही अप्रपू 

िाटािे.. त्याांचे मेसेजेस आजही येतात आमच्या ग्रपुिर.. तथेे सारेच 
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तेच विशी बाविशीचे बननू अितरतात.. सारे काही कसे छान.. 

आता तर सगळी घडी बसतेय.. एकाएकी मोडणार की काय ती?  

 

घरचे सारे आठिायला लागले.. सगळयाांत मी लहान .. 

शेंडेफळ. त्यामळेु वबघडलेला नसलो तरी लाडका सगळयाांचा. 

डॉक्टर झालो.. मोठ्या हॉवस्पटलात कामाला लागलो.. याचा 

सगळयाांना कोण अवभमान.. बायको माझी बाँकेत ऑवफसर.. 

चाांगली ्ोन मलुां.. पाल्यावतले छानसे स्िप्नित घर.. आता तर 

पांचािन्नी आलीय.. मेहनत करतोय अजनू पण ती स्ितःच्या 

मजीने.. पैशाांची अडचण वन त्यामळेु यणेारी मजबरूी म्हणनू नाही .. 

ह ेसारे असेच सोडून जािे लागते की काय?  

 

रात्र सरता सरेना. नजरे समोर सेकां ड इयरचे पॅथॉलॉजी आले. 

ऑटोप्सीचा मोठा हॉल. एका टेबलािर ती डेड बॉडी.. त्याला 

मध्यभागी व्लेला  छे्.. पोटातील आतडी.. उघडलेली किटी.. 

छोटा वन मोठा में् ू.. मन वकती विवचत्र असािे? मध्यरात्रीच्या त्या 

अांधारात माझ्या खोलीत मी माझीच ऑटोप्सी इमॅवजन करतोय.. 

सगळा प्रताप त्या इटलीच्या पेपराचा.. कळतेय मला पण िळत 

नाहीए. झोप अजनू का येत नाही .. खरेतर एक्ा ते ररपोटव वनगेवटव्ह 
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आले की मी घरी जाण्यास मोकळा .. एिढे समजनू उमजनू ही 

विचाराांची ग्ी काही हटत नाही.. विचाराांनाही सोशल वडस्टवन्सांग 

लाग ूकरायला हिे..  

 

कधीतरी पहाटे डोळा लागला माझा. जाग आली ती 

वसस्टरच्या हाऊ आर य ूडॉक्टर या प्रश्नाने..  
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७ 

 

्िेाजीचे नाि घते सकाळी उठलो. झोप नीट न झालेली. पण 

वनग्रहाने रात्रीतली वनगेटीव्हीटी झटकून टाकली. आजचा व्िस 

माझाच..  

 

सकाळ सकाळी नाकातोंडातला स्िाब घ्यायला पोहोचललेी 

लॅबिाली मांडळी. थोडेफार ्खुलेच. ्खुले नाहीतर स्िाब नीट 

होत नाही म्हणे! थोडक्यात साँपवलांग व्यिवस्थत झालेय. थोड्याफार 

विव्हळण्यानांतर आता मी ररपोटवची िाट पहायला मोकळा आह.े 

 

आता फक्त सकारात्मक विचार. नो मोअर सायांवटवफक ररवडांग. 

करािे तर काय काय आवण िाचािे तर काय..  

 

मी माझ्याकडचा पािा बाहरे काढला. कृष्ण आवण त्याची 

बासरी .. ्ोघाांच्या पे्रमात न पडलेला आजिर कुणी व्सला नाही 

मला. कृष्ण मला ्रिेळी िेगळा भासतो. कधी खरोखरीचा ्िे 

म्हणनू, कधी योद्धा म्हणनू, कधी सल्लागार म्हणनू .. कधी 

तत्िज्ञानी म्हणनू .. कधी राधेचा असतो तो.. आवण कधी मीरेचा 
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असतो.. कधी त्याच्या सिांगड्याांचा तर कधी सु् ाम्याचा ्ोस्त. 

त्याच्या डोक्यािरचे मोरपीस आवण ओठािरची बासरी.. 

श्ीकृष्णाच्या मोहात कोण पडणार नाही? त्याची ती बासरी मी 

वशकलोय.. िाजितो अधनू मधनू. घरून येताना कशी कुणास 

ठाऊक आठिणीने आणलेली मी ती माझ्या बरोबर. ती बाहरे 

काढली.. आवण िाजि ूलागलो. कुठल्याशा हॉवस्पटलच्या बेडिर 

बासरी िाजिेन मी कधी.. कधी स्िप्नातही आले नव्हते ते. पण 

कोरोना कृपेने आज आला तो व्िस. सांगीताची मला रूची 

पवहल्यापासनूच. विशेषतः शास्त्रीय सांगीत .. त्यासाठी कान तयार 

आहते माझे. िेगिेगळे राग आवण रावगण्या.. त्यात आता हातात 

बासरी.. ठरिले.. आता फक्त मधरु सांगीत .. ओठािरल्या बासरीने 

मी िेगिेगळी गाणी िाजि ूलागलो. समोर कुणी ही नाही .. खऱ्या 

अथावने स्िाांत सखुाय! आवण खरेच ते सखु कन्हयैाच्या बासरीत 

आह ेह ेमला अवधकच कळले त्या व्िशी. कालचा तो विवचत्र 

विचाराांचा प्रिाह आटला पणूवपणे. मनातले ते विचार बासरीच्या 

सरुाांबरोबर वनघनू गेले असािेत.. सांकट म्हटले तर आले होते.. 

खरेतर ते जास्त मनातच होते .. ते विरले. मन आता पणूवपणे मोकळे 

झाले.  
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मग वमत्रमांडळींना फोन झाले. काल टेवलमेवडसनचा प्रयोग 

झाला होता माझ्यािर. आज तसे काही होणार नाही. ज्याांच्याशी 

बोललो ते सगळेच माझे डॉक्टर वमत्र .. टेक वथांग्स इन यिुर स्ट्राइड्स 

या विचाराांचे. त्यामळेु कुणी मला माझ्यातल्या त्या कोरोनाबाळाची 

आठिणही करून व्ली नाही. इकडवतकडच्या गप्पा झाल्या.. 

गांमत म्हणजे आम्ही सारे तीस एक िषांपिूी एका कॉलेजातले वमत्र. 

नांतर भेट कधी चकूुन झाली तर झाली. वकत्येकाांशी तर गेल्या ्हा 

बारा िषावत भेट झाली नसेल. पण बोलताना ते काळाचे बांधन तटूुन 

पडते पार. कॉलेजातल्या गमतीजमती आठित ्पुार छान वनघनू 

गेली.  

 

आता माझ्या नाकातोडाांमध्य ेजांत ू.. की त्याांच्या डेड बॉड्या.. 

लॅब मधल्या कुठल्याशा यांत्रात असतील. समोर पॅथॉलॉवजस्ट 

वन्ान करत असणार. पास की फेल? माझ्या िढाय िढाय मनात 

परत त्या टेस्टचे ररपोटवस ्डोकािायला लागलेच. पण आज आय 

िॉज इन माय ओन कां ट्रोल. कालची पनुराितृ्ती आज नाही.. 

नाहीच..  
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प्राथवनेत शक्ती आह.े मला आठिते, आमच्याच कॉलेज ग्रपुिर 

्िे आह े की नाही यािर प्रचांड वडस्कशन झालेले. अथावत 

आवस्तकाांची मेजॉररटी आहचे आवण लोकशाही ही ्िेाव्काांनाही 

लाग ूकरािी असे मला तरी िाटते! पररिेला बसलो वन ररझल्टच्या 

व्िशी खरेतर टेन्शन घऊेन काही फाय्ा नसतो. धनषु्यातनू बाण 

वनघनू गेला वकां िा आजच्या जमान्यात एक्ा एस एम एस सेंड 

केला.. की तो परत घेता येत नाही. तसे परीिेत लािलेले व्ि े

वकतीही प्राथवना केली ररझल्ट आधी तरी जास्त व्होल्टेजने जळत 

नाहीत .. आवण गांमत म्हणजे ह ेसगळे मावहती असनूही ररझल्टच्या 

आधी माणसू प्राथवना करणे सोडत नाही .. माझा स्िाब आधीच 

वनघनू गेला होता.. आता वनकाल लागणे बाकी होते.. मी 

सकारात्मक विचाराांचा जोर लािनू त्या कोविडचा पाडाि करणार 

होतो आवण त्याचीच मनाने तयारी करत होतो मी. आता ्ोन 

व्िसाांनी त्या विषाणनेू कां टाळून आत्महत्या केल्याची बातमी 

आली की वजांकलो ही लढाई. म्हणजे पवहला गोल कोविडचा भले 

असो.. वनणावयक गोल माझाच असणार.   

थोडक्यात ्िेाची स्तोते्र पाठ होती ती म्हटली, नामस्मरणाचा 

मवहमा आह ेखपू. अथावतच बरे िाटले. आजचा व्िस माझा ह े

खरेच.. उद्या कोरोना विजय झाला की उद्याचाही व्िस माझाच!  
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८ 

 

"गडु मॉवनंग .. डॉक्टर. हाऊ आर य?ू यिुर बथव डे टुडे?" 

वसस्टरच्या आिाजानी मी ्चकलो.  

माझा बथव डे? अथावत आज ररपोटव वनगेटीव्ह आला तर तो 

िेगळया अथावने िाढव्िसच.. 

"तमुच्या रूम मधनू ती हपॅी बथव डे टू य ूची ट्यनू ऐकली.." 

"ओह! ती ट्यनू.. माय सन्स बथव डे वसस्टर. आय प्लेड वधस 

्ल्यटू अाँड रेकॉडेड .. सेंट टू वहम.." 

"डोन्ट िरी.. य ू िडु सनू बी विथ वहम .. तमुचा ररपोटव 

वनगेवटव्हच यणेार .." 

"ओह! थयाांक्स वसस्टर.." 

 

व्िस तर असा सुां्र सरुू झाला. समोर समदु्र ही शाांत आह.े 

लाटाांचा आिाज कानािर येतोय. असेच रावहले तर मुांबईच्या 

समदु्रात अग्ी डॉवल्फनपण व्सायला लागतील! सारी 

कड्याकुलपुाची म्हणजे लॉकडाऊनची कमाल. सगळीकडे प्र्षूण 

कमी झालये.. हिा शदु्ध झालीय.. बाकीचे डॉक्टरलोक साांगताहते 

अग्ी हाटव अटॅक्सची सांख्या ही कमी झालीय.. पथृिीिरचे ओझोन 
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होल पण ररपेअर होत आलांय म्हणे! रवििार सटु्टी पाहून रेल्िे िाले 

मेगाबलॉक घेतात, सषृ्टीने मेगाबलॉक घेऊन शदु्धीकरण करिनू 

आणलांय सगळीकडे. 

अशा विचारात असतानाच तीच अांतराळिीराच्या 

पोशाखातली वसस्टर परत आली..  

"गडु न्यजू सर!" 

गडु न्यजूची ही एक गांमत असते. आपली अपेिा असते ती 

त्या त्यािेळची गडु न्यजू! ्हािीत असताना शाळेत पवहला आलो 

ती गडु न्यजू.. मग मेवडकलला आलो.. एम डी झालो.. तेव्हा 

ररझल्ट लागला ती न्यजू गडु.. माझ्या मलुाांचा जन्म झाला तेव्हा 

पण वसस्टरने व्लेली न्यजू.. तेव्हा ती गडु न्यजू.. आज गडु न्यजू 

म्हणजे फक्त एकच.. ररपोटव वनगेवटव्ह असणे.. 

"ररपोटव वनगेवटव्ह सर.." 

"थयाांक्स वसस्टर. टेन्शन ओव्हर .." 

मी कुणी राजा महाराजा असतो तर गळयातला हार काढून 

व्ला असता.. नाहीतर कुठली जहागीर नािे करून व्ली असती 

वसस्टरच्या असे िाटले मला.. इतक्यात वसस्टर म्हणाली, 

"बी रेडी.. सेकां ड स्िाब.. जस्ट नाऊ.. येताहते लॅब िाले.." 

आता हा ् सुरा वनगवेटव्ह आला की मी घरी जायला मोकळा..  
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"म्हणजे अजनू ्ोन व्िस?" 

"नो सर.. ररटन ररपोटव टेक्स टाईम.. वनगेटीव्ह असेल तर 

सांध्याकाळपयतं साांगतील फोन िर.." 

"ओह! ्ने आय कॅन बी होम.. कान्ट िेट टू गो बॅक.. आयॅम 

इन अ हरी.." 

"यस.. िईु टू.. टू ॲकोमोडेट नेक्स्ट पेशांट .." 

"ओह! थयाांक्स वसस्टर.." 

"कमॉन सर.. टू वगव्ह होप्स इज अिर जॉब.. प्रे ऑल विल बी 

िेल.." 

 

सारे काही ठीक झाले. पाचके व्िस उलटून गेलेले पण घरी 

आलो तर वकती तरी व्िस उलटून गेलेत असे िाटत होते. अथावत 

आता धोका टळला िोिा. कोरोना आता गवनमी काव्यानहेी येणार 

नाही परत. फक्त आता डॉक्टरी सल्ल्यानसुार चौ्ा व्िस सक्त 

एकाांतिास! एका खोलीत माझ्या मी बांव्स्त. घरच्याांशी फोनिरून 

बोलणे वन जेिण आणनू व्ले की ते एकट्याने खाणे.. अथावत 

आधीही मी असा क्िारांटाईनमध्ये होतो.. पण हा आता कोरोना 

मकु्तीकडे प्रिास.  
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मन वकती विवचत्र असते? कुणी आधी चौ्ा व्िस कोंडून रहा 

म्हणाले असते तर एक सांकट िाटले असते. आता चौ्ा व्िस तर 

काय अस्से जातील िाटायला लागले.. रामाने तर चौ्ा िषव 

काढली िनिासात .. मी चौ्ा व्िस नाही काढू शकणार? आवण 

त्या शेिटी मग स्िातांत्र्य .. अग्ी कोरोना वबघडि ूनाही शकणार 

काही. पवहल्या इन्फेक्शनच्या अाँवटबॉडीज नव्या कोरोनाला बघनू 

घेतील.. थोडक्यात ्ोन आठिड्यात मी परत माझ्या इांद्रधन ू

हॉवस्पटलाच्या ओ.टी त असणार .. चौ्ा व्िस म्हणजे स्ितः 

स्ितःशी.. आत्मसांिा्.. उगाच त्याला एकाांतिास कशाला 

म्हणायचे? आता विचार कसलाच करायचा नाहीए.. फक्त ्ोन 

आठिडे..  

 

कोरोना मला शहाणे करून गलेा.  

तसा तो आला तसा वनघनू गलेा. जास्त त्रास न ्तेा. साधारण 

्ोन तीन आठिडे माझ्याबरोबर होता तो. त्याच्या अवनवचत 

स्िरूपाने टेन्शन ्ऊेन गेला.  

पण या व्िसाांत काय काय विचार नाही आले मनात? कधी 

भीती थोडी.. कधी एक्म वबनधास्त. रोज ऑवक्सजन लेव्हल 

बघायचो.. ताप तर नाही ना ते बघायचो.. चि आवण गांधाच े
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सेन्सेशन्स शाबतू आहते ना ते बघायचो .. काहीच कुठे ॲबनॉमवल 

नाही.. थोडािेळ जीि भाांड्यात पडायचा.. मग का कुणास ठाऊक 

तो भाांड्यातला पडलेला जीि उठून परत म्हणायचा .. डोन्ट 

ररलॅक्स.. रात्रच काय व्िसही कोरोना नािाच्या िैऱ्याचा आह.े. 

मग आता म्हणे माझ्या शरीरात ॲ ांवटबॉडीज बनल्या असतील .. 

परत कोरोना काही िाट िाकडी करायला येणार नाही.. आवण 

आला तरी माझे काही िाकडे करू शकणार नाही .. आवण 

अचानक कुठून ररपोटव येतो.. एक्ा झालेल्याला पनु्हा कोरोना 

झाला म्हणे! व्हॉटस्याप विद्यापीठ शाांत बस ू्ईेल तर ना!  

 

पण या काळात हाती होती ती ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरीतील अध्याय 

आवण जीिनाचे तत्िज्ञान.  

मी गाथा िाचली, तकुाराम वन ज्ञानेश्वराच्या अभांगाांचा 

अमतृानभुि घेतला.. जीिनाची िणभांगरुता वन जीिनाचा अथव.. 

गहन तत्िज्ञान .. शेिटी ध्यानात आले ते एकच.. 

मना श्ेष्ठ धाररष््टय जीिी धरािे  

राम्ास स्िामी साांगनू गेलेत.. मन हचे शस्त्र.. मन हचे शास्त्र.. 

मनासारखे ्धुारी शस्त्र.. िापरािे तसे िापरले जाईल. तेच घात 

करेल.. आघात करेल आवण तेच एका िणी उद्धार करेल. 



52 
 

कोरोनाच्या वनवमत्ताने एिढा बोध घेता आला.. अग्ी सांत 

सज्जनाांना वन महात्म्याांना एखा्ी ओिी अनभुिा यािी एिढी 

पणु्याई नसेल ही पण त्या वनवमत्ताने थोडे स्ितःच्याच अांतरांगात 

डोकािता आले.. 

 

कोरोना गेला माझ्या शरीरातनू. मी आधी होतो तसाच फीट 

आह.े. लिकरच मी परत जॉईन होईन.. पुनच हरी ओम म्हणत!  

 

 

 

 

 

 

(या पसु्तकाच्या लेखनाच्या वळेी कोविडबद्दलची िैद्यकीय माविती 

मयाावित िोती. गेल्या कािी मविन्यात आजाराचे स्िरूप, त्याच ेइलाज िगैरे मध्य े

वकत्येक बिल घडले आिते. तरी िखेील आजाराच ेअक्राळविक्राळ स्िरूप ि 

ज्यास तो िोतो त्याच्या मनातील भीती अजनूिी तशीच आि.े या पसु्तकातील 

अनुभि ि ेत्या िेळचे्या कोविडच्या तपास ि इलाजाांिरचे आिते.)   
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डॉ. हनिीन मोरे याांची प्रकाहशि २६ पसु्िके 

याांच्या कविरिर हक्लक/टॅप करिाच (नेट असल्यास) पुस्िक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/preetichi_premkatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/toch_chnadrama__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/don_ank_premaache_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_3_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirvya_bg_nitin_more.pdf
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डॉ. हनिीन मोरे याांची प्रकाहशि पसु्िके 

याांच्या कविरिर हक्लक करिाच (नेट असल्यास) पसु्िक उघडेल. 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kkk_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf
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अनभुिाांचे लेखन जसजस े प्रामाहिक 

वयक्तीगि िोि जाि े िसिसे त्याची 

पररिामकारकिा िैहिक िोि जािे. प्रामाहिक 

अनभुिलेखन िाचकाांच्या मनाला हभडिे. 

जगािील सिााि जास्ि गाजलेली पसु्िके िी 

वयक्तीगि अनभुिाांची आििे. 

कोणत्याही प्राण्याला, सजीिाला, 

अनभुिाने शहाणपण यतेां. अनभुिासारखा 

वशिक नाहीच. इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात 

त्याांचे जन्म्ाते थोडांफ़ार वशिण ्तेात. पण 

मानि हा असा प्राणी आह े ज्याला फ़ार पिुी 

जगलेल्या आवण आता वजिांत नसलेल्या 

माणसाांचे अनभुिही वशकता येतात. ते 

पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या जिळपास 

नसलेल्या, ्रू ्शेातल्या माणसाांचे अनभुि 

समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. 

प्रत्यि अनभुिाांहून चाांगला वशिक नाहीच. पण 

इतराांना आलेले अनभुि, त्याांनी खाल्लेल्या 

ठेचा याही माणसाला वशकितात आवण शहाण े

करून सोडतात.  
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म्हणनू िाचा. िाचत रहा. इतराांना 

िाचायचा आग्रह करा. िाचाल तर िाचाल ह े

शांभर टक्के सत्य आह.े  एक एक पसु्तक म्हणजे 

वव्हटावमनची एक एक गोळी असते असां समजा. 

शहाणां करून सोडणारां वव्हटावमन.  

आवण जसे इतराांचे अनभुि तमु्हाला शहाणां 

करतात तसे तमुचे अनभुि इतराांना साांगनू त्याांना 

शहाणां करायचां काम तमु्ही करू शकता. तमु्ही 

तमुचे अनभुि वलहून ई सावहत्यकडे पाठिा. 

बाकी सिव आम्ही बघ.ू 

आपल्या गाठीशी असे कािी अनभुि 

असिील िर िे हलिा. आमच्याकडे पाठिा. 

 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

www.esahity.in 
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