
कोरोना महामार� वर �नबंध (Corona Essay in
Marathi -लहान मलुांसाठ�)

जानेवार�.. फे�वुार�… माच�… आता फ�त दोन म�हने रा�हले होत ेआ�ण मग उ�हाळी स�ुट� चाल ूहोणार

होती.

स�ुट�म�ये कुठे �फरायला जायचं,कोणत ेखेळ खेळायचे, कोणकोण�या �म� म�ैीणीना भेटायचं अशा एक

ना अनेक गो�ट�ंची स�ुनयोिजत याद� मनाम�ये आधीच तयार झाल� होती. आता वा�ष�क पेपर चालू

हो�यासाठ� थोडचे �दवस रा�हले होत ेआ�ण अ�यासाची भरपरू तयार� स�ुधा चाल ूहोती.

इत�यात ट��ह� वरती एक बातमी सारखी झळकू लागल�.. “जाग�तक कोरोना महामार�.. “भारतात

कोरोनाचा �शरकाव” सरुवातीला या बातमीची काह�च भीती वाटल� नाह�. पण थो�याच �दवसात कोरोना

��णांची सं�या इतक� वाढू लागल� क� सव�� लॉकडाऊन जाह�र करावा लागला. सव�जण आप आप�या घर�

बंद झाले. आमची शाळा बंद झाल�, बाबांच ऑ�फस बंद झालं, �यामळेु सगळे खपू खषु झाले. रोज

वेगवेग�या रे�सपी तयार होऊ लाग�या. कॅरम, प�े, ब�ु�धबळाचे डाव रंगू लागले. जनेु फोटो खेळणी यांची

शोधाशोध स�ु झाल�.

सरुवातीला खपू धमाल केल�. परंत ुनंतर घराम�ये क�डून ठेव�या सारखं वाटू लागलं. बाहेर मदैानातील

खेळांची आठवण यायला लागल�. �म�ांची भेट न झा�यामळेु अ�व�थ वाटू लागलं होत. एका जागी घ�ट

बांधनू ठेव�यासारख वाटू लागलं. यानंतर खपू भयानक प�रि�तथी झाल�. लोकांना खाऊ�या आ�ण

रोज�या वापरा�या व�त ूआण�यासाठ� स�ुधा बाहेर पडणं अवघड झालं. जे रोजकामाई क�न खाणारे
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लोक होत े�यांना पोटभर अ�न �मळणे स�ुधा मिु�कल होऊन गेलं. पण अ�या प�रि�थतीत स�ुधा पोल�स

लोकां�या सरु�ेसाठ� आ�ण डॉ�टर लोकां�या आरो�यासाठ� �दवसरा� खंबीरपणे कोरोनाशी लढा देत

होत.े�वतः�या आरो�याची कोणतीच काळजी न करता जनत�ेया सेवेसाठ� हे लोक गुंतनू गेले होत.े या

अशा भयंकर प�रि�थतीम�ये कोणताह� देव मदतीला न�हता तर पोल�स कम�चार�, डॉ�टर, नस�,सफाई

कामगार,शतेकर� हे लोकचं देव बनले होत.े

पंत�धान नर�� मोद� आ�ण �था�नक �शासन लोकांचं मनोबल वाढव�याचा पणू� �य�न करत होत.े सोशल

मी�डया �या मा�यमातनू काळजी घे�यासाठ� आ�ण लोकांची भीती घालव�यासाठ� लोकांना संबो�धत

करत होत.ेसोशल distancing आ�ण मा�कचा वापर सवा�साठ� खपू मह�वाचा बनला होता. लवकरच

आपण या संकटातनू बाहेर पडू अशी आशा आता सवा�ना लागल� होती.

�व�याथ� स�ुधा आता �चतंते होत.े तस पाहायला गेलं तर शाळेला स�ुट� �मळालेल� सवा�ना आवडत.े पण

४..६ म�ह�यांची स�ुट� आता नकोशी वाटू लागल�.कंटाळा वाटणार� शाळा स�ुधा आता आठव ूलागल�

होती.आपण �ास आ�ण कंटाळा �हणनू �या गो�ट�ंकड ेपाहतो कदा�चत वेळ गे�यानंतर �याच गो�ट�ं�या

आठवणीत आपलं मन जा�त रमत.कोरोना मळेु लोकांना अ�या गो�ट�ंची जा�णव अगद� जवळून झाल�.

आम�या शजेार� एक वयोव�ृध आजी- आजोबा राहत होत.े दोघेच राहत अस�याने �यांना औषधे आ�ण

�कराणा या गो�ट� आण�यासाठ� लोकांची मदत लागत होती.सव�जण �यांना मदत करत होत.े पण

वेगवेग�या लोकां�या संपका�त आ�याने आजोबांना कोरोनाचा संसग� झाला. �यांची मलेु स�ुधा �यां�या

जवळपास नस�याने त ेदोघे खपू घाब�न गेले. �यांना आता कोणीच मदत कर�यासाठ� पढेु येत न�हतं.

�यांना �मळणार� सव� मदत बंद झाल�.मग मा�या बाबांनी �यांना मदत कर�याचं ठरवलं.

�यांना हॉि�पटल म�ये दाखल कर�यापासनू त े�यांना रोज न चकुता जेवणाचा डबा पोहचव�या पय�त सव�

मदत बाबा करत होत.े माझ ेबाबा �यां�या या मो�या संकटात �यांचा खपू मोठा आधार बनले. �यांना

स�ुधा तो आधार �यां�या मलुां�माणे वाटला. आ�ण आजोबा एका म�ह�यातच कोरोना वर मात क�न

सरु��तपणे घर� परतले. मा�या मनात बाबांब�दलचा आदर ��वगु�णत झाला.�या प�रि�तथी म�ये

अ�धक मराठ� �नबधं आ�ण भाषणांसाठ� मराठ��ो डॉट कॉम MarathiPro .Com सकें�थळाला भेट �या.

https://marathipro.com


स�ुधा तो मा�यासाठ� खपू मोठा आनंदाचा �ण होता. जर आपण एकमेकांस सहा�य केले तर आपण या

कोरोना ला न�क� हरव ूशकतो यावर माझा प�का �व�वास बसला.

अगद� आज�या �दवसापय�त स�ुधा कोरोना चे संकट / कोरोना महामार� अजनू पणू�पणे नाह�से झालेले

नाह�. सदैुवाची बाब अशी क� आता या महामार� वर लस शोध�यात सरकारला यश आलं आहे. तर�

जोपय�त आप�याला लस �मळत नाह� तोपय�त आपण काळजीचे सव� �नयम पाळले पा�हजेत.लोकांनी या

संकटातनू �शकलं पा�हजे क� आपण �नसगा��या �नयमांचा द�ुपयोग केला तर आप�यावर संकट येणारच

आहे. मानवता हा धम� माननू आपण �नसगा�ची आपण पजूा केल� पा�हजे. �याने आप�याला भरभ�न �दलं

आहे �याचा यो�य आ�ण �यवि�थत वापर केला तर आपण ��येक संकट परतवनू लाव ूशकतो. याच सव�

गो�ट�ंचा परु�कार क�न आपण कोरोना आप�या आय�ुयातनू ह�दपार क� अशी मला आशा वाटत ेआ�ण

आपण या मो�हमेत न�क�च यश�वी होऊ.

कोरोना महामार�वर�ल आणखी २ �नबंध वेबसाईटवर पो�ट केले आहेत. त ेपहा�यासाठ� खाल�ल �लकंवर
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