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स्थळ: ररकवरी नू्यज वाक्षहनीचे भव्य सभागृह 

वेळ: सकाळी ७ वा. 

मुलाखतकार: डॉ. कोक्षवड योद्धा 

अततथी: जागक्षतक क्षवषाणू प्रसारक 

उपस्स्थती: जगातील क्षवकक्षसत व क्षवकसनशील देशांचे मयााक्षदत मान्यवर 

(सभागृहात व्यासपीठावर मुखपट्टी लावून मुलाखतकार स्थानापन्न झाले आहेत. त्ांच्यासमोर सुरक्षित अंतरावर 

अक्षतथी साठी खुची ररकामी आहे.व्यास पीठासमोर जगातील क्षनमंक्षित मान्यवर मुखपट्टी लावून त्ांच्या दुभाषा का 

समवेत सुरक्षित अंतर राखून आपापल्या खुच्याांवर स्थानापन्न झाले आहेत. सभागृहातील सवा अक्षतथीचं्या आगमनाच्या 

प्रतीिेत आहेत. मुलाखतकार 

बोलावयास सुरुवात करतात.) 

 

डॉ. कोतवड योद्धा: Good Morning audience.I, Dr Covid Yoddha welcome you all in this 

channel.Within a short time you will be listening to world famous virus. 

       (अक्षतथी व्यासपीठावर प्रवेश करतात...) 

And..... Here is the honorable guest we are waiting for.... Make a big round of applauds please! 

 

डॉक्टर योद्धा: welcome to our recovery news channel sir! (असं म्हणून मुलाखतकार डॉ. 

हस्ांदोलनासाठी उजवा हात पुढे करतात) 

अततथी : no sir! Sorry! Don't shake your hands please! Say ' Namaste!' by folding your hands sir! 

  (Ok म्हणत मुलाखतकार दोन्ही हात जोडून नमस्कार करतात) 

 

डॉक्टर योद्धा: I know sir, there is no need to introduce yourself. But just formality sir! 

अततथी: first may I make you clear that I can put my thoughts in Marathi itself? 

डॉक्टर योद्धा: oh my God! Oh my God!it's a big surprise sir to listen to you in our mother tongue! 

Many many thanks sir! Please carry on.... 

अततथी: 'अमृतातेही पैजा क्षजंके' अशी ख्याती असणारी मराठी भाषा मला खूप आवडते.अवघ्या तीन मक्षहन्यात मला 

मराठी भाषणे वेड लावलं , त्ामुळे मी स्वतः अक्षतशय फास्ट असल्यामुळे मी मराठी साक्षहत्, इतकच काय तर 

भगवद्गीता ,अध्यात्म वगैरे वाचलं आहे .क्षचंतन केलं आहे. तर... 

मी आहे नोव्हेंबर १९ चा, चायनातील वुहान शहराचा, मी वयाने अक्षतशय लहान, पण कतुात्वाने यमासमान!! थोडक्यात 

" कोक्षवड १९" अथाात कोरोनाव्हायरस क्षडसीज २०१९. भारतीय संसृ्कतीतील नवरस आपणाला माहीत आहेतच! त्ात 

साक्षहत्यत्कांनी दहाव्या रसाची भर घातली तो म्हणजे 'भक्तीरस'. आता मी 'अकरावा रस' जो तुमच्या भयानक, क्षबभत्स 

या रसांपेिाही जास् धोकादायक असा रस म्हणजे 'व्हायरस'. सवा जगाला पळता भुई थोडी झाली आहे तो मी, 

अवतरलोय मी! मला भ्याल तर उत्तम! अन्यथा ररझल्ट आपल्या समोर आहेच. 

 

डॉक्टर योद्धा: आपण कुठून आलात? इतक्या कमी वेळात सवा जगात आपण कशी काय मुशाक्षफरी करू 

शकलात? काय साध्य करायचंय आपल्याला? 

अततथी: माझा अवतरण संपूणा जगालाच भ्रमात टाकणार आहे. जग तका -क्षवतका  करत आहेत. कुणी म्हणतं मी 

वटवाघुळ आक्षण साप यांच्या मांसाहारी क्षमश्रणातून अवतीणा झालो? कोणी म्हणतो, मी वुहान च्या व्हायरस 

प्रयोगशाळेतून आलो?तर कुणी म्हणतंय की चायना ने आपली ढासळलेली अथाव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी 

आणलंय? चालायचंच! मला सवा जगात 'मी अक्षतशय वेगवान असल्यामुळे' पंख पसरण सहज शक्य झालं. त्ातही 

जगातील व्यस् क्षवमानतळान्नी माझ्या मुशाक्षफरी ला हातभार लावला. चायनातील वूहान शहराच्या आंतरराष्ट्र ीय 

क्षवमानतळाहून, मी प्रवेश केलेल्या पयाटकांच्या देहातून, क्षवक्षवध क्षवमानाद्वारे क्षवक्षवध पयाटकांमाफा त मी इटली, से्पन, 
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फ्रान्स, क्षिटेन, अमेररका वगैरे देशांमधे्य घुसलो आक्षण नंतर त्ा त्ा देशातील भारतीया द्वारे मी प्रथम भारताच्या 

केरळ राज्यात 30 जानेवारी 2020 रोजी कायाप्रवेश केला. आक्षण महाराष्ट्र ात क्षवचारलं तर मी क्षसंगापूर वरून एका 

दांपत्ा सोबत पुणे आंतरराष्ट्र ीय क्षवमानतळावर येऊन 9 माचा रोजी महाराष्ट्र ात प्रवेश केला. आक्षण आता आधुक्षनक 

भाषेत  pandemic म्हणजे जागक्षतक महामारी म्हणतो ना तसं रूप घेतलय मी! माझं क्षवराट रूप आता सवा जग 

बघतंय पूणा जग हादरून गेलं बघा!! 

आता तुमच्या क्षतसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर--- माझं इथं अवतरण याचं कारण की मला सगळे जग बदलून टाकायचं आहे. 

मागील पंधरा वीस वषाात भौक्षतक प्रगती, भौक्षतक क्षवकास हा एकच घोषा आपला सुरू आहे.मग त्ा प्रगतीच्या नादात 

आपण क्षनसगाावर अत्ाचार करायलाही मागेपुढे बक्षघतलं नाही. पाक्षिमात्ांचे तर क्षवचारूच नका .पण भारत? एवढा 

संसृ्कती संपन्न देश पण तोसुद्धा भौक्षतकतेच्या वादळात सापडला. आपले पुराणकालीन ऋक्षषमुनी, संत यांची क्षशकवण 

पार क्षवसरून गेलात आपण! आय. टी च्या नावाखाली जो धुडगुस तरुण, तरुणी घालताहेत, वारेमाप पैशाची उधळण 

करीत आहेत. नुसतं चार चाकी, दुचाकी रस्त्यावर क्षकडा-मंुग्ांसारख्या धावत आहेत, प्रदूषण गंभीर स्रावर नेऊन 

पोहोचवलं आहे. पयाटन वाढलं आहे सगळी पयाटन िेिे, तीथािेिे, पक्षवि नद्या कचरा टाकून घाण करून टाकले 

आहेत. माणुसकी नामशेष होत आहे. संवेदनशीलता समाप्त होण्याच्या मागाावर आहे (काही अपवाद 

वगळता)."माणसाने माणसाशी माणसांसम वागणे" हा संदेश कचरापेटीत टाकला आहे. एकि कुटंुब पद्धती, सात्यत्वक 

आहार, सातच्या आत घरात, धमा (जीवनशैली) सारं काही अडगळीत गेलं आहे. हॉटेल्स, मॉल्स, क्षवकें ड यांच्या 

क्षिकूटात आपण रुतले जात आहोत याचं भानही आपण सोयीस्कर ररत्ा क्षवसरला आहात. एवढा पैशाचा अहंकार 

संपूणा जग क्षमरवते आहे? "हे क्षवश्वक्षच माझे घर" आता "हे घरची माझे क्षवश्व" मधे्य रूपांतर केलं आहे. "वृिवल्ली आम्हा 

सोयरी" क्षवसरलात.गांधीजीनंी खेड्याकडे चला हा संदेश क्षदला होता त्ाच्या क्षवरुद्ध वागून सगळे शहराकडे धावत 

आहेत. वृद्धांची तर अगदी कचरापेटी करून टाकली आहे. वृद्धांना आधार देणे, दुःत्यखतांचे ची सेवा करणे इक्षतहास 

जमा झाल्या सारखं मला वाटलं आक्षण म्हणून या सगळ्ांवर मात करणे हेच माझं साध्य आहे, त्ासाठीच मी जगात 

अवतरीत झालो आहे. 

 

डॉक्टर योद्धा : आपला exponential ररत्ा प्रसार होतो आहे त्ाची कारणं काय? आपल्या मनात exactly काय 

चाललंय सध्या? 

अततथी: मी सांक्षगतलंय ना? क्षवराट रूप घेऊनच अवतरलोय!!एकाच्या देहात मी क्षशरलो की मी लागलीच एक 

मीटरपेिा कमी अंतरावर असलेल्या त्ाच्या कुटंुबात, क्षमि-मैक्षिणीत, नातेवाईकात प्रते्काच्या नाक,डोळे तथा 

मुखाद्वारे प्रवेश करतो आक्षण काही क्षदवसातच त्ांना त्ाचा प्रत्य येऊ लागतो फू्ल सारखी लिणे क्षदसतात त्ामुळे 

जनता त्ावरील औषधोपचार सुरू ठेवते पण सदी, खोकला खूप ताप या सोबत आणखी एक जास्ीच लिण ' 

श्वासोच्छवासाला खूप िास' क्षदसून येतो. बरं! माझ्यासमोर सुक्षशक्षित, व्यापारी, उद्योगपती, अक्षभनेते, राजकारणी, 

गरीब, श्रीमंत, धमा, जात, पंथ वगैरे सगळे समान आहेत. म्हणजे भारतीय आध्यात्यत्मक भाषेत मी "समत्व योगी" आहे. 

जसे कमा तसेच अचूक फळ मी देतोच देतो. आपण "सोशल क्षडस्टन्सक्षसंग" पाळलं नाही, आपण मूख पट्टी लावली 

नाही,हॅन्ड ग्लोज घातले नाहीत तर वरील इंक्षियातून डर ोपलेट्स द्वारे क्षम प्रवेश करतो आक्षण वेगाने इतरांमधे्य प्रसाररत 

होतो. इतकच काय प्राण्यांमधे्य सुद्धा माझा प्रादुभााव होतो.आज सवा जग अनुभवत आहे तरीही लोकांचं डोकं 

क्षठकाणावर येत नाही. भारतात मी इतका कसा वाढलो? याची कारणं आपणच शोधा?आपण मला समजून घेतलं 

नाही ,घरातून बाहेर जास् क्षनघालात, सामाक्षजक दुरी राखली नाही तर मग माि आपल्याला महाकठीण होईल!म्हणून 

माझी कळकळीची क्षवनंती आहे की सावरा स्वतःला कोरोना म्हणजेच 'कोई रोडपर ना क्षनकले' या मंिांचा सतत 

स्मरण करायला क्षशका. 

                माझ्या मनातलं क्षवचारलं,तर मला हे माझंच असलेला संपूणा जग सवाांग संुदर, स्वच्छ, प्रदूषणरक्षहत, धमा, 

पंथ, जात-पात क्षवरक्षहत, गरीब-श्रीमंत अशी दरी नसणारं , ईश्वर क्षनष्ांची मांक्षदयाळी असणारं हवं आहे."आपल्या 

मनावर ताबा आक्षण दुसऱ्यांच्या वेदनेची जाणीव" अशी संसृ्कती मला हवी आहे. नुसता धमा, धमा न करणारी पण 

क्षनष्काम कमा आचारणारी संसृ्कती मला हवी आहे. मी अवघ्या तीन मक्षहन्यात भगवंतांचा भक्त झालो आहे. तो म्हणतो 
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"धमा कराल तर देवाकडून तुम्हाला मागावे लागेल आक्षण कमा कराल तर देवाला तुम्हाला द्यावेच लागेल" म्हणून 

कमायोग आचरणात आणा.भारताची जीवनशैलीच मला भारतात पंख पसरण्यास प्रवेश करण्यास खूप मज्जाव करत 

आहे.मला हे सुद्धा माक्षहती आहे की आपल्याकडे २०% लोक त्ांच्या बेजबाबदार वतानामुळे, कधीकधी अज्ञानी 

उत्साहामुळे मला भारतात मनसोक्त क्षवहार करू देतील. आपलं सरकार संवेदनशील असल्यामुळे आक्षण 80% 

लोकांनी सरकारला क्षदलेल्या प्रक्षतसादामुळे मी खूप थांबवल्या गेलो आहे. आक्षण या जागक्षतक महा मारीत 

आपल्याकडील डॉक्टर, नसेस, वॉडा बॉईज, सफाई कामगार, पोलीस, मीक्षडया अहोराि मला घालण्याकरता झटत 

आहेत, योगदान देत आहेत. ह्या सवा यंिणेला मलाच सलाम करावासा वाटतो. त्ांना देवत्व द्यावसं वाटतं! आणखी 

कुठला देव कुणी पाक्षहला का? ह्या तुमच्या सैक्षनकांन मुळेच मला भारतातून क्षनघून जावं लागेल आक्षण मी खुशीने 

जाईन सुद्धा! 

 

डॉक्टर योद्धा: असे क्षकती काळ आपण संपूणा जगात वास्व्य करणार आहात, क्षनक्षित सांगू शकाल? आपण काही 

उपाय सुचवाल का प्लीज? 

अततथी : माझ्या वास्व्या क्षवषयी क्षवचाराल, तर त्ाचं उत्तर माझ्याजवळ नसून आपल्याच जवळ आहे."तुझे आहे 

तुजपाशी, परी तू जागा क्षवसरलासी" अशी अवस्था आपलीच नाही तर सवा जगाचीच झाली आहे. इटली, फ्रान्स, से्पन, 

अमेररका, क्षिटेन या क्षवकक्षसत देशांनी माझा हाहाकार पक्षहला आक्षण अजून क्षतथे मी संपलो नाही. चायना व इतर देश 

यांनी पुष्कळ क्षनयंिण क्षमळवलं आहे.आज घडीला सवा जगात 44 लाख लोक संक्रक्षमत आहेत पैकी तीन लाख लोक 

माझे जवळ (यमसदनी) पोहोचले आहेत. एवढा पुढारलेला युरोक्षपयन देश इटली त्ाला मी जेरीस आणलं आहे. 

एवढ्या आरोग् सुक्षवधा असताना सुसज्ज हॉत्यस्पटल असताना सुद्धा उपकरणांच्या कमतरतेमुळे जे्यष् नागररकांवर 

उपचार करणे त्ांना शक्य झाले नाही त्ांना मृतू्च्या दारात तडफडत सोडून द्यावे लागले. आजवर 35000 वर लोक 

मृतु्मुखी पडलेत. अमेररका बघा,फक्त आक्षथाक व्यवस्थाच महत्त्वाची या अहंकारा बाई आज 85 हजार लोक एकट्या 

अमेररकेत मृतु्मुखी पडलेत. त्ामानाने भारत बराच क्षनयंिण ठेवण्यात आज तरी यशस्वी झाल्या सारखा वाटतो. 

कारण मला थोपवण्यासाठी एकच शास्त्र उपयोगाचं आहे "लॉकडाऊन"! भारताने फार लवकर देश लॉकडाऊन 

केला म्हणून मी क्षनयंिणात वाटतो. पण आपल्याकडे सुद्धा बेजबाबदार लोक आहेत. घरात टाळ्ा वाजवण्याचा 

आवाहन केलं (सुरक्षित अंतर राखत) तर सुक्षशक्षित म्हणवणारे हजारोच्या संकेत "सोशल क्षडस्टन क्षसंगचा" फज्जा 

उडवत रस्त्यावर आले. दारू क्षमळवण्यासाठी दारूच्या दुकानासमोर १-१ क्षकमी च्या रांगा लावल्या.बेरोजगार झालेले 

मजूर लाखोचं्या संखे्यने गदी ने आपल्या गावी क्षनघाले .काही लोकांनी धाक्षमाकतेच्या नावाखाली चुकीचे मागादशान 

करून त्ांना भडकवून तीन-चार हजार लोकांना एकाच क्षठकाणी जमा केले(माझी लिणे क्षदसत असतांना?) पण 

नंतर माझी लिणे घेऊन अनेक राज्यातील अनेक गावांत गेलेत. त्ामुळे मंुबईतील "धारावी" झोपडपट्टीत माझा 

क्षशरकाव झाला आक्षण आता भारत देशाला माझी इच्छा नसताना माझं क्षवराट रूप क्षदसणार आहे. भारतातील सवा 

कोवीड योद्धा स्वतःचा जीव धोक्यात घालून संक्रक्षमतांवर उपचार करीत आहेत. 80000 संक्रक्षमतांपैकी 26 हजार 

रुग्ण कोरोना मुक्त होऊन घरी गेले आहेत.या युद्धात ते स्वतः संक्रक्षमत होत आहेत पण "माझ्यापेिा माझे इतर लोक" 

यांच्यासाठी समपाण करीत आहेत. चांगली गोष्ट् आहे. माझ्या वास्व्यावर उपाय म्हणाल तर मला एकच सांगावसं 

वाटतं की आपण आता जुन्या कडे जाण्यास सुरुवात करा. सात्यत्वक आहार सेवन करा. पयाटनातून आनंद 

घेण्याऐवजी कुटंुबासमवेत आपल्याच घरात रहा."कुटंुब हेच क्षवद्यापीठ" बनु द्या! पूणा सृष्ट्ी प्रदूषण रक्षहत करा. सवा 

नद्या सदैव स्वच्छ राहू द्या. वृद्धाश्रम बंद केलेत तर फार छान होईल. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना अन्न-वस्त्र-क्षनवारा 

द्या! साने गुरुजीचं्या शब्दात "खरा तो एकची धमा , जगाला पे्रम अपाावे"याप्रमाणे दुःत्यखतांचे दुःख दूर होऊ 

द्या.सरकारसुद्धा आक्षथाक संकटात सापडणार आहे त्ासाठी आपणही खारीचा वाटा उचला. सरकारला सवातोपरी 

सहकाया करा. या सवा गोष्ट्ी मी बक्षघतल्या की मी भारत देशाला "रामराम" करून येथून क्षनघून जाईल! आनंदाने! 

डॉक्टर योद्धा: मा. अक्षतथीचें व सवा मान्यवरांचे आभार! जयक्षहंद! 

 

अरतविंद कोकडेकर.  


