
करोना या काळात  वयंपाक!
भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला  तसाद
व े रत अनौपचा रक समूह 



सं याकाळ झाल  होती, आ ण मला कधीचीच 
भूक लागल  होती. “आ पा,  ल ज तुमची खास 
चकनकर  कराल का आज? चांगल  झणझणीत 
आ ण मसालेदार करा काय!” मी  हणालो. आई 
पण खूष होऊन  हणाल , "करा नं  ल ज, आज 
मी खूप दमले आहे."

“ठ क आहे,” आ पा  हणाले, आ ण साबणानं 
आपले हात धु यासाठ   सकंकड ेगेले. मी २० .. 
१९ .. १८ .. अशी उलट  मोजणी सु  केल , 
आई पण  यात सामील झाल . आ पांना 
रे डओशजेार  ज मनीवर बसून भाजी  चरायला 
आवडतं.  या  दवशी सकाळी रमेशकाका 
आ हाला वाचायला  यायला मा सके घेऊन आले 
होते, आ ण  याच  ठकाणी बसले होते. आ पांनी 
ती जागा  पंज आ ण साबणपा यानं पुसून 
व छ केल  होती. आ पा बसले आ ण आधी 
चकन आ ण मग  हर या  मर या  चरायला 
लागले. "आणखी थो या, आणखी थो या!" मी 
खुशीत  हणालो.



"काय महाराज, कांदे  चरणार का?" आ पांनी  वचारलं. "अरे बाप रे, नको 
रे बाबा .. मा या डो यांना झ बतं!" मी  हणालो. मग  यांनी तीन कांदे 
व छ धवुून सोलले. तेव यात शजेारची सरलाकाकू दाराबाहे नच आईला 
हणाल , "अगं, तुला ठाऊक आहे का मा या ब हणीनं काय केलं? 

खबरदार   हणून कांदे-टोमॅटो पण साबणानं धवुून घेतले, आ ण  या 
दवशी सग यांचं साबणाचं जेवण झालं!" साबणाचं जेवण या क पनेची 
मला भयंकर ग मत वाटल  आ ण हसू आलं.

आई मला  हणाल , "हा  वषाणू अ नावर वाढत नाह , आ ण तसाह  
शजव यावर न टच होतो हे तुला ठाऊक आहे नं?" मला अथातच हे 
मा हत होतं. "पण कांदा तर बाजारात उघ यावर पडलेला असतो, आ ण 
सग यांचे हात  याला लागतात. हो क  नाह  गं आई?" मी  हणालो. "हो 
रे बाळा," आई हसून  हणाल , " हणून तर तु या भावानं काल भाजी 
आण यावर मी सगळी नीट धवुून  व छ क न ठेवल  नं ..." मग 
आ ह  दोघंह  मं   हट यासारखे एकदम  हणालो, "... आ ण आपले 
हात २० सेकंद साबण लावून नीट धतुले!"



दारातूनच सरलकाकू आ पा काय करतात बघत होती. ती  हणाल , "अरे 
वा, आज  चकनचा बेत  दसतोय. पण मी तर  हा सअपवर वाचलं क  हा 
वषाणू  ा यांकडून आला  हणून. मग  चकन चालेल का?" आ पा ठासून 
हणाले, "हो, हो, न क च! कारण हा  वषाणू माणसाकडून माणसाकड े

जातो.  चकन आ ण नॉन हेज सगळं एकदम सुर त आहे. अहो मी 
नाह , डॉ टर  हणतात असं!" "नशीब माझं चांगलं!" मी मनात या मनात 
हणालो. तेव यात सरलाकाकूला  त या मुल नं हाक मारल  आ ण ती 

परत गेल .

इत यात शखेरदादा पण दकुानातून तांदळू आ ण तूरडाळ घेऊन परत 
आला. मा यासाठ   बि कटं आणायला  वसरला न हता. आत येऊ का 
नको, येऊ का नको, करत दाराशीच घुटमळत थांबला होता. तर आई 
हणाल , "अरे एवढं ग धळून जायला काय झालं?  तथेच थांब, आलेच 

मी!" आ ण  वयंपाकघरातून डाळतांदळूाचे मोठे डबे आ ण आणखी एक 
डबा घेऊन दाराशी गेल . ते उघडून दादाला  हणाल , "आता एकेक  पशवी 
उघड, आ ण ड याला हात  कंवा  पशवी लागू न देता ड यात ओत!" वर 
याला जामलं, "सांडलंस तर बघ बरं का ..." यावर मी  खदळलो आ ण 
दादा सगळं आईनं सां गत यासारखं काळजीका यानं करतो का ते बघत 
बसलो. शवेट   यानं  बि कटाचा पुडा उघडून ड यात  बि कटं ओतल , 
आ ण खूष होऊन  हणाला, "येस! ज या आ पूनकू!" कधी कधी असला 
फालतूपणा करतो ना, क  सग यांना हसूच येतं. सकाळी सरलाकाकूनं 
बटा याचा फमास र सा आणून  दला होता, ते हा आईनं तो पण असाच 
दारातच आप या भां यात  त याकडून ओतून घेतला होता.



"या  लाि टकचं काय करायचं गं आई?" दादानं  तथनूच  वचारलं. 
" तथ याच कच या या ड यात या  लाि टक या  पशवीत टाक" आई 
हणाल . चपला  तथेच काढून दादा आत आला. "आता २० सेकंद हात 

धवुायचे! काय?" मी फमान सोडलं आ ण तो तसं करतो ना ते बघायला 
या या मागे गेलो. हात धवुून झा यावर दादा कपड ेबदलायला गेला.

तोपयत आ पा  चरा चर  संपवून  वयंपाकघरात गेले होते. थो या 
वेळापूव च  यांनी सगळी भांडी-चमचे-डाव-उलथनी एवढंच काय क टा 
आ ण गॅस शगेडी पण साबणापा यानं  व छ क न ठेवल  होती. 
लवकरच घरभर  हगं-कडीप ा-कांदा-लसूण फोडणीचा घमघमाट सुटला. 
आ पांनी  यात  चकनचे तुकड े शजायला घातले. आई  तकड ेबाहेर या 
खोल त ट ह समोर बसल  होती.  तला  हणाले, "तुला शजेार या 
बि डगंमध या जेकबचं कळलं का?  याला सद -पडसं-खोकला झालाय. 
बार क ताप पण आला होता गे या आठव यात."

"अरे देवा! कठ ण असेल नं  कती  यां यासाठ  ... आपण जायचं का 
भेटायला?" शखेरदादानं  वचारलं. आई मान हलवून  हणाल , "नाह  रे, ते 
सगळे स या  वारंटाईनमधे असतील." "जेकब एकटा एकटा जेवत असेल 
का गं आई?  याला  चकनकर  चालेल का गं?" मी आईला  वचारलं. "हो, 
चालेल क , न क  चालेल!" आई  हणाल , "पण  यांना सग यांना खूप 
काळजी  यावी लागेल थोड े दवस.  याला  या या खोल तच राहावं 
लागेल, कुणालातर   याला ताटात अ न वाढून नेऊन  यावं लागेल,  याचं 
जेवण झा यावर ताट तसंच बराच वेळ ठेवून मग धवुावं लागेल." 
जेकबला पटकन बरं वाटू दे. मला तो पतंग उडवायला  शकवणार आहे.

"जेवण तैयार!" आ पांची आरोळी आल .  यांनी आ हाला सग यांना 
आधी हात  व छ धवुायला लावले, मग आम या ताटांमधे  चकनकर  
आ ण भात वाढला. "तु ह  नाह  जेवणार?" मी  वचारलं. "एक  म नट, 



एक  म नट!" असं  हणून  यांनी आधी आपलं नाक जोरजोरात खाजवलं. 
"हु श ... गेला तासभर मला हे करायचं होतं, पण  वयंपाक करत होतो 
नं, मग कसं खाजवणार?" यावर आईसकट आ ह  सगळे पोट ध न 
हसलो, आ ण आ पा परत एकदा हात धवुायला गेले. एकमेकांपासून पुरेसं 
दरू बसून गे या दहा हजार वषात झाल  नसेल अशी फमास  चकनकर  
या  दवशी आ ह  पोटभर चापल .

व ान स ध यथात य मा हती लोकांपयत पोचावी  हणून "भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला 
तसाद" या  व े रत अनौपचा रक समूहाकडून ह  कथा उपल ध कर यात आल  आहे. अशा  व पा या 

आणखी उपयु त आ ण  नःशु क मा हतीकरता इंटरनेटवर www.indscicov.in इथे जावे.


