कोरोना महामारी वर निबंध (Corona Essay in
Marathi -लहान मल
ु ांसाठी)
जानेवारी.. फेब्रव
ु ारी… मार्च… आता फक्त दोन महिने राहिले होते आणि मग उन्हाळी सट्
ु टी चालू होणार
होती.
सट्
ु टीमध्ये कुठे फिरायला जायचं,कोणते खेळ खेळायचे, कोणकोणत्या मित्र मैत्रीणीना भेटायचं अशा एक
ना अनेक गोष्टींची सनि
ु योजित यादी मनामध्ये आधीच तयार झाली होती. आता वार्षिक पेपर चालू
होण्यासाठी थोडेच दिवस राहिले होते आणि अभ्यासाची भरपरू तयारी सद्
ु धा चालू होती.
इतक्यात टीव्ही वरती एक बातमी सारखी झळकू लागली.. “जागतिक कोरोना महामारी.. “भारतात
कोरोनाचा शिरकाव” सरु वातीला या बातमीची काहीच भीती वाटली नाही. पण थोड्याच दिवसात कोरोना
रुग्णांची संख्या इतकी वाढू लागली की सर्वत्र लॉकडाऊन जाहीर करावा लागला. सर्वजण आप आपल्या घरी
बंद झाले. आमची शाळा बंद झाली, बाबांच ऑफिस बंद झालं, त्यामळ
ु े सगळे खप
ू खष
ु झाले. रोज
वेगवेगळ्या रे सिपी तयार होऊ लागल्या. कॅरम, पत्ते, बद्
ु धिबळाचे डाव रं गू लागले. जन
ु े फोटो खेळणी यांची
शोधाशोध सरू
ु झाली.
सरु वातीला खप
ू धमाल केली. परं तु नंतर घरामध्ये कोंडून ठे वल्या सारखं वाटू लागलं. बाहे र मैदानातील
खेळांची आठवण यायला लागली. मित्रांची भेट न झाल्यामळ
ु े अस्वस्थ वाटू लागलं होत. एका जागी घट्ट
बांधन
ू ठे वल्यासारख वाटू लागलं. यानंतर खप
ू भयानक परिस्तिथी झाली. लोकांना खाऊच्या आणि
रोजच्या वापराच्या वस्तू आणण्यासाठी सद्
ु धा बाहे र पडणं अवघड झालं. जे रोजकामाई करून खाणारे
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लोक होते त्यांना पोटभर अन्न मिळणे सद्
ल होऊन गेलं. पण अश्या परिस्थितीत सद्
ु धा मश्कि
ु
ु धा पोलीस
लोकांच्या सरु क्षेसाठी आणि डॉक्टर लोकांच्या आरोग्यासाठी दिवसरात्र खंबीरपणे कोरोनाशी लढा दे त
होते.स्वतःच्या आरोग्याची कोणतीच काळजी न करता जनतेच्या सेवेसाठी हे लोक गंत
ु न
ू गेले होते. या
अशा भयंकर परिस्थितीमध्ये कोणताही दे व मदतीला नव्हता तर पोलीस कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स,सफाई
कामगार,शेतकरी हे लोकचं दे व बनले होते.
पंतप्रधान नरें द्र मोदी आणि स्थानिक प्रशासन लोकांचं मनोबल वाढवण्याचा पर्ण
ू प्रयत्न करत होते. सोशल
मीडिया च्या माध्यमातन
ू काळजी घेण्यासाठी आणि लोकांची भीती घालवण्यासाठी लोकांना संबोधित
करत होते.सोशल distancing आणि मास्कचा वापर सर्वांसाठी खप
ू महत्त्वाचा बनला होता. लवकरच
आपण या संकटातन
ू बाहे र पडू अशी आशा आता सर्वांना लागली होती.
विद्यार्थी सद्
े होते. तस पाहायला गेलं तर शाळे ला सट्
ु धा आता चिंतत
ु टी मिळालेली सर्वांना आवडते. पण
४..६ महिन्यांची सट्
ु टी आता नकोशी वाटू लागली.कंटाळा वाटणारी शाळा सद्
ु धा आता आठवू लागली
होती.आपण त्रास आणि कंटाळा म्हणन
ू ज्या गोष्टींकडे पाहतो कदाचित वेळ गेल्यानंतर त्याच गोष्टींच्या
आठवणीत आपलं मन जास्त रमत.कोरोना मळ
ु े लोकांना अश्या गोष्टींची जाणिव अगदी जवळून झाली.
आमच्या शेजारी एक वयोवद्
ृ ध आजी- आजोबा राहत होते. दोघेच राहत असल्याने त्यांना औषधे आणि
किराणा या गोष्टी आणण्यासाठी लोकांची मदत लागत होती.सर्वजण त्यांना मदत करत होते. पण
वेगवेगळ्या लोकांच्या संपर्कात आल्याने आजोबांना कोरोनाचा संसर्ग झाला. त्यांची मल
ु े सद्
ु धा त्यांच्या
जवळपास नसल्याने ते दोघे खप
ू घाबरुन गेले. त्यांना आता कोणीच मदत करण्यासाठी पढ
ु े येत नव्हतं.
त्यांना मिळणारी सर्व मदत बंद झाली.मग माझ्या बाबांनी त्यांना मदत करण्याचं ठरवलं.
त्यांना हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यापासन
ू ते त्यांना रोज न चक
ु ता जेवणाचा डबा पोहचवण्या पर्यंत सर्व
मदत बाबा करत होते. माझे बाबा त्यांच्या या मोठ्या संकटात त्यांचा खप
ू मोठा आधार बनले. त्यांना
सद्
ु धा तो आधार त्यांच्या मल
ु ांप्रमाणे वाटला. आणि आजोबा एका महिन्यातच कोरोना वर मात करून
सरु क्षितपणे घरी परतले. माझ्या मनात बाबांबद्दलचा आदर द्विगणि
ु त झाला.त्या परिस्तिथी मध्ये
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सद्
ु धा तो माझ्यासाठी खप
ू मोठा आनंदाचा क्षण होता. जर आपण एकमेकांस सहाय्य केले तर आपण या
कोरोना ला नक्की हरवू शकतो यावर माझा पक्का विश्वास बसला.
अगदी आजच्या दिवसापर्यंत सद्
ु धा कोरोना चे संकट / कोरोना महामारी अजन
ू पर्ण
ू पणे नाहीसे झालेले
नाही. सद
ु ै वाची बाब अशी की आता या महामारी वर लस शोधण्यात सरकारला यश आलं आहे . तरी
जोपर्यंत आपल्याला लस मिळत नाही तोपर्यंत आपण काळजीचे सर्व नियम पाळले पाहिजेत.लोकांनी या
संकटातन
ू शिकलं पाहिजे की आपण निसर्गाच्या नियमांचा दरु
ु पयोग केला तर आपल्यावर संकट येणारच
आहे . मानवता हा धर्म मानन
ू आपण निसर्गाची आपण पज
ू ा केली पाहिजे. त्याने आपल्याला भरभरून दिलं
आहे त्याचा योग्य आणि व्यवस्थित वापर केला तर आपण प्रत्येक संकट परतवन
ू लावू शकतो. याच सर्व
गोष्टींचा परु स्कार करून आपण कोरोना आपल्या आयष्ु यातन
ू हद्दपार करू अशी मला आशा वाटते आणि
आपण या मोहिमेत नक्कीच यशस्वी होऊ.
कोरोना महामारीवरील आणखी २ निबंध वेबसाईटवर पोस्ट केले आहे त. ते पहाण्यासाठी खालील लिंकवर
क्लिक करा
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