
मी  23 जानेवारी ला फ्रान्स वरून इंडिया ला परत आले. त्या वेळी कोरोना फक्त चीन पुरता मयाादित 
होता.असे  ऐकण्यात आले कक चीन मध्ये नवीन ववषाण ूची ननर्माती झाली आहे आणण बरेच लोकानंा 
त्याची लागण झाली आहे . ववशेष म्हणजे यावर काही औषध असे उपलब्ध नाही आणण सध्या सापिले 
दह नाही . 
पदहलयािंा  ऐकून  खपू  भीती  वाटली  नाही .म्हणजे  Viral Flue ची  साथ बरेचिा असते पण 
त्यात फारसा  नुकसान झालेला कधी बनितला  नाही .  
हळूहळू कोरोना ने बरेच िेशात पाय पसरले आणण हजारोने लोक मतृ्यमुखी पिले. युरोप सारख्या संुिर 
िेशामध्ये  एकाच िुुःखाची लाट पसरली. आणण माचा मध्ये भारतमध्ये कोरोना चा प्रवेश झाला.  
या ववषाण ूशी लढा िेण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची िोषणा जी भारत सरकार ने केली ते 
म्हणजे...Lockdown. लहान मुलानंा शाळेला सुट्टी र्मळाली. परीक्षा रद्ि झालया.िकुान, Malls, 
Theatres सगळं  बिं. जण ूकाही सगळी कि ेpause बटण िाबलया गेला. माझ्या ओळखीतले 
काही senior citizens म्हणाले कक अक्ख्या आयुष्यात त्यानंी कधी अशी पररस्थथती बनितली 
नाही. िंगे झाले, curfew लागला पण एका ववषाण ूमुळे संपूणा जगावर एक pause लागला. 
आजपयतं िरात फक्त रात्री झोपण्यासाठी म्हणनू येणारी माणस ंआता िरातच राहू लागली.काही  
लोकांची कामे बिं पिली आणण काहीचंी work from home करत चालू पण होती. २१व्य शतकात 
माणसांनी  
स्जथे आपलया गरजा वाढवनू ठेवलया, आयुषयकिून अपेक्षा वाढवनू ठेवलया, नतथे एकाच क्षणात या 
ववषाणनेू पनु्हा र्शकवले कक मूलभूत गरजा फक्त अन्न, वथत्र आणण ननवारा आहे. ज्या लोकानंी 
आयुष्यभर "मला वेळ र्मळत नाही" म्हणत अनेक वषा काढले, त्यानंा आपले छंि जोपासायला एकाच 
वेळ र्मळाला. कुणी खायला नवीन पिाथा ,कुणी ववणकाम, कुणी वाचन, कववता अश्या अनेक 
creative ideas आपलयाला बिायला र्मळालया. किाचचत हा बे्रक आवश्यक होता. आणण फक्त 
आपलयालाच नाही तर ननसगााला िेखील.ननसगातील झाि,ेपक्षी, प्राणी, हवा,निी आणण थवतुः ननसगा 
पण. माणसाने आपलया गरजा वाढवनू तो थवाथी बनत गेला आणण ननसगााचा गैरवापर  करू लागला 
कक काय असे वाटले. जरी आपलयावर आज pause बटण असेल तरी ननसगााची reset बटण आहे 
दह. इटली मधील व्हेननस सारखा संुिर शहरामध्ये कालवामध्ये पाणी एकिम थवच्छ होऊन 
jellyfish दिसू लागलया.गंगेचे पाणी इतके थवच्छ झाले कक ओंजळीत िेऊन तसेच वपता 
येईल.अनेक लोकांना आपलया िरातनू  
अक्षरशुः दहमालयाचे िशान झाले. मोठ्या शहरात राहणाऱ्या लोकानंा थवच्छ आकाशात तारे बिायला 
र्मळाले आणण प्रिषूण नाहीसा झाला.यातून एकच गोष्ट कळते कक,ननसगा आपला नाही,आपण 
ननसगाचे आहोत, आपलयासारखेच अनेक जीव ननसगााचे आहेत.सगळ्यानंा सोबत िेऊन राहणे 
आपलयाला र्शकावे लागेल. 
 

एका दठकाणी काही चांगलया गोष्टी बिायला र्मळालया तर िसुरीकि ेकाहींचे नकुसान पण झाले. लि ु
उद्योगी, िकुानिार,हॉटेल, आणण airlines कमाचारी या सगळ्यांची आचथाक आवक एक्िम काम 
झाली. 
पण जसे आपण वारंवार ऐकत आलो आहे "जान है तो जहााँ है",प्रयत्न करत राहायला हवे .या आधी 
पण नैसचगाक आपत्ती आलीच नाही असे नाही. त्यातनू माणसांनी नेहमीच मागा काढला आणण मोिलेला 
िर पनु्हा जुळवलं आहे.आताही आपण हारून चालणार नाही. 
प्रयत्न करून अथाव्यवथथा पनु्हा उभारायला हवी. 
 



कोरोना ववषाण ूवर लस शोधण्याचे बरेच प्रयत्न चालू आहेत आणण ते र्मळेलही.पण काहीकाळ तरी 
आपलयाला या ववषाण ूसोबत जगायची सवय लावायला हवी . 
Handwash, mask आणण social distancing पाळून आपण नक्की स्जंकू शकतो याची मला 
खात्री आहे ."हम थवथथ तो जग थवथथ". 
 

असे म्हणतात कक 100 वषाातून एकिा काही नैसचगाक आप्पती येते आणण लाखो लोकाचें प्राण िेऊन 
जाते. त्याबद्िल काही पुरावे पण आहेत .त्यात सत्य ककती हे सांगता येणार नाही. 
 पण अस ंअसल ंतर,बिा यातनूही आज आपण ककती पढेु आलो आहोत .प्रगती होतेच आहे.बहुतेक 
प्रगती करताना ज्या गोष्टीनंा आपण मागे सोित जातो त्याची आठवण करून िेण्यासाठी येतयं अस ं
संकट.पण नेहमी प्रमाणेच हे दह दिवस जातील आणण पुन्हा एकिा  आयुष्याची गािी पवूा पिावर येईल. 
 

हे दह दिवस जातील 
पुन्हा एकिा अनोळखी हात र्मळवतील 
अर्भनिंन करण्यासाठी र्मत्र हात र्मळवतील 
शेजारी आपसात गप्पा मारतील 
 

हे दह दिवस जातील 
र्मत्र सोबत कॉफी प्यायला जातील 
र्सनेमा गहृात मज्जा करतील 
हॉटेल मध्ये जेवणाचा आनिं िेतील 
 

हे दह दिवस जातील 
ice क्रीम च्या िकुानात गिी होईल 
शाळेच्या पटांगणावर मुळे खेळतील 
रथतावर गाडयांची ये जा होईल 
 

कोरोना नावाचा कानतल नष्ट होईल 
हे दह दिवस जातील 
 

                                                                                             

- प्रतीक्षा कोकिकेर 
                                                                                                
वाकि, पुणे  
 


