
કોરોનાના સમયમા ંરસોઈ
ભારતીય વૈ ાિનક નો કોવીડ 19 આહવાનને  િતસાદ
એક  વયસંેવક સ હૂ  



સાજંનો સમય હતો અને મને  ખૂ લાગી 
હતી. 

મ ક ુ ં“પ પા, મારા માટ તમાર   પે યલ 
ચકન કર  બનાવશો? વધાર મસાલેદાર 
રાખજો!”. મ મી સહમતીમા ંબોલી- “ ુ ંપણ 
બુ થાક  ગઈ  ,ં આ  તમે જ  ચકન કર  

બનાવો!” 

 “ઠ ક  યાર.” પ પાએ ક ુ ંઅને સા થુી હાથ 
ધોવા બેસીન તરફ ગયા. તરત જ મ અને 
મ મીએ 1 થી 20 સેક ડ  ધુી ની ગણતર  
શ ુ કર . પ પાને જમીન ઉપર ર ડયોની 
બા ુમા ંબેસીને શાક કાપ ુ ંગમે.

અમને મેગેઝી સ વાચંવા માટ આપવા સવાર 
રુશ  કલ આ યા હતા અને તે  યાજં બેઠા 

હતા. મને યાદ છે તે ગયા પછ  પ પાએ 
આખો ઓરડો સા  ુઅને  પો જથી ચો ખો 



કય  હતો. પ પા નીચે બેસીને  ચકન અને લીલા મરચા સમારવા 
લા યા. “હ  થોડા મરચા વધાર નાખો!”, મ ક ુ.ં

 “ ુ ંમને  ુગંળ  કાપી આપીશ?” 

“ના..  ુગંળ  મને બ  ુરડાવે”, મ ક ુ.ં પછ  એમણે 3  ુગંળ  ધોઈને 
છોલી. એટલામા,ં બા ુ  વાળા ભાવનાબેન મ મી સાથે વાત કરવા 
આગળના દરવા ની બહાર આવીને ઉભા ર ા.ં એ બો યા, “તમને 
ખબર છે માર  બેહને  ુ ંક ?ુ” “એણે  ચતામા ં ુગંળ  અને ટામેટા 
સા થુી ધોયા. અને પછ  આખા ઘર સા વુા ં શાક ખા ુ.ં” આની 
ક પના મા થી  ુ ંહસી પડ .

 મ મીએ સમ ુ:ં “તમને ખબર છે ને, ક આ વાયરસ શાક ઉપર 
નથી  વતો, અને રસોઈ કરતી વખતે તે નાશ પામી  ય છે. તે કોઈ 
બે ટ રયા નથી.” મને ખબર જ હતી આ િવષે પણ મ  છૂ ુ:ં “જયાર 
ુગંળ  માકટમા ં ુ લામા ંહતી  યાર લોકોએ હાથ લગાડ ો હશે ને?”. 
“હા, બેટા”, મ મીએ સમ વતા ક ુ,ં “એટલે જ ગઈ કાલે તારો ભાઈ 



શાકભા  લઇ આ યો એના પછ  મ બધા શાકભા  પાણીથી ધોઈ 
ના યા હતા”...... “ યારબાદ મારા હાથ પણ 20 સેક ડસ  ધુી સા થુી 
ધોયા”, અમે બનંે એક સાથે બો યા. 

 પછ  ભાવનાબેનની નજર પ પા  ુ ંકરતા હતા એના ઉપર ગઈ. 
“ઓહો, તમે તમા ું  યાત  ચકન બનાવો છો! પણ મ વો સએ પ 
પર વાં ુ ંહ  ુક આ વાયરસ  ાણીઓ માથંી જ આ યો છે. તો  ુ ંઆ 
બનાવ ુ ં હતાવહ છે?” તેમણે  છૂ ુ.ં “હા- તો” પ પાએ ક ુ,ં “વાયરસ 
ખાલી માણસથી માણસમા ંફલાય છે, નોન-વેજ ખોરાક પણ  હતાવહ 
છે! ડો ટરોએ પણ ક ુ ંજ છે."  મ િવચા ,ુ મારા સારા નસીબે! 
એટલામા ંએમની દ કર એ એમને બોલા યા અને  ટ  તેમને ઘરે 
ચા યા ગયા. 

  યાર જ મારો ભાઈ  ુ કાનેથી ચોખા,  વુેરની દાળ, અને  બ કટ 
લઈને આ યો. તે આગળના દરવા ની બહાર ઉભો ર ો, હવે  ુ ંકર ુ ં
જોઈએ તેનો િવચાર કરતો હતો. "આટલો  ૂઝંવણમા ં ના   કુાઇશ", 
મ મી  હસી પડ , " બે િમિનટ જરાક  યા ંજ ઉભો રહ ". મ મી 
રસોડામા ંજઈને દાળ અને ચોખા  કુવાના ડ બાઓ  અને એક ખાલી 
ડ બો લઇ આવી. ડ બાઓ ખોલીને એણે ભાઈને  લા ટકના પેકટ 
ખોલવા ક ુ.ં "ડ બાઓને હાથ લગા યા વગર દાળ અને ભાત સીધા 
એમા ંભર  દ" , "અને ખબરદાર જો નીચે જમીન ઉપર ક  પણ 



વેરા ુ ંતો". હસતા હસતા મ ભાઈને બ ુ ંક ા  જુબ કાળ થી કરતા 
જોયો. પછ  એણે  બ કટ ુ ંપેકટ ખોલીને ખાલી ડ બાને અડ ા વગર 
બધા  બ કટ તેમા ંભયા. "શાબાશ!" પોતાની સફળતાની ઉજવણી 
કરતા એ બો યો. અમે બધા ંહસવા લા યા- ઘણી વાર એ આવી 
મ ક કરતો હોય છે. મને યાદ આ ુ ંક સવાર આવી જ ર તે મ મીએ 
પણ ભાવનાબેનના આપેલા ઢોકળા ડ બામા ંખાલી કયા હતા. 

"હવે આ  લા ટક અને પપેર ુ ં ુ ંક ું?" ભાઈએ મ મીને  છૂ ુ.ં 
મ મીએ એને બહાર  કુલા કચરા ટોપલીમા ં કુવા ક ુ.ં ચ પલ 
કાઢ ને ભાઈ  દર આ યો. "હવે 20 સેક ડ  ધુી સા થુી હાથ ધો", મ 
કુમ કય  અને એની પાછળ- પાછળ િનર ણ કરવા ગઈ. પછ  એ 
કપડા ંબદલવા  દર ગયો. 

યા ં ધુી મા ંપ પા રસોડામા ંપહ ચી ગયા હતા. સવાર જ તમણે  
બધા વાસણો, ચમચીઓ  અને  ટોવ સા -ૂપાણીથી ધોયા હતા. થોડા 
જ સમયમા ંમને લીમડા અને  હગના વઘાર ની  ગુધં આવવા લાગી. 
ચકન બનાવતા બનાવતા એમણે મ મી,   પોતાની સીર યલ જોતી 
હતી, એને  છૂ ુ,ં "તે પેલા બા ુના  બ ડ ગ વાળા ઠાકોરભાઈ િવષે 
સાભં ુ?ં એમને શરદ -ખાસંી છે અને ગયા અઠવા ડયે થોડો તાવ 
પણ હતો"

"અરર ભગવાન, એમના પ રવાર માટ આ ચતાજનક વાત છે. 
આપણે જઈને એમને મળ  આવ ુ?ં" ભાઈએ  છૂ ુ.ં મ મીએ ક ુ ં"ના, 
અ યાર એ લોકો બધા  વોર ટાઇન મા ંહશે."  ઠાકોરકાકા એમના  ુ ુ ંબ 
સાથે કવી ર તે જમતા હશે? એવો મને િવચાર આ યો. મ મ મીને 
છૂ ુ ંક કોઈ એમના માટ પણ  ચકન કર  બનાવી શક ક નહ ? "હા, 

કમ નહ  ?" , મ મીએ ક ુ.ં " એમણે બસ થોડ  કાળ  રાખવાની 



જ ર છે, બેટા. કાકાએ પોતાના  મમા ંરહ ુ ંજોઈએ અને એમને કોઈ 
આવીને ખાવા ુ ંઆપી જશે. અને ખાઈ લીધા પછ  એમના વાસણો 
યવ થત ર તે ધોવા પડશે." આશા ક ું   ંક તે જ દ  સારા થઇ 
ય, એ મને પતગં ચગાવતા શીખવાડવાના છે. 

"જમવા ુ ંતૈયાર છે.", પ પાએ ક ુ.ં બધાને હાથ ધોઈને પોતાની 
થાળ ઓ લાવવા ુ ંક ુ ંઅને દરકને કર  અને રોટલી આપી. "તમે 
પણ  ચાલોને  જમવા" મ ક ુ.ં "એક િમિનટ ઉભા રહો", પોતા ુ ંનાક 
જોરથી ખજંવાળતા બો યા. "છે લા અડધા કલાકથી માર આ ુ ંકર ુ ં
હ ુ ંપણ ખાવા ુ ંબનાવતો હતો એટલે ન કરાય, પણ  હવે કરાય!", 
પ પાએ ક ુ.ં અમે બધા હસી પડ ા અને એ હાથ ધોવા ગયા. 
એકબી થી થોડ  ૂર બેસીને  ુ િનયાની બે ટ  ચકન કર  ખાધી.

આ લા ણક  ૃ યો દશાવવા અને અમે  રૂ  પાડલી મા હતી ને સદં ભત કરવા માટ છે. આવ યકપણે, આ 
વાત ને સરળ બનાવે છે.  ૃપા કર ને ખાતર  કરો ક તમે વૈ ાિનક ચોકસાઈ માટ વેબસાઇટ પરના દ તાવેજો 
ને જોવો


