
जनजागरण आणण दहशत पसरविणे यातील फरक जाण्णण्णयाची गरज 

२४ माचचला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करोनाच ंसंकट उद्भिल्यानंतर एकाच आठिड्यात 
सलग दसुऱयांदा देशाला संबोधधत करताना मोदी म्हणाले, 'जनता कर्फययचनं दाखियन 
ददलं की, देशािर ज्यािेळी कोणतही संकट येत तेव्हा संपयणच देश एकजुट होतो. 
करोनासारख्या महारोगान ंजगातील सामर्थयचशाली राष्ट्ांनाही हतबल करून ठेिलं 
आहे. त्या राष्ट्ांकडं साधन नाहीत, असं नाही. पण, हा आजार इतक्या िगेान ंपसरत 
आहे की, तयारीच करता येत नाही. त्यामळेु आज रात्रीपासयन सपंयणच देश 
लॉकडाउनमध्ये जात आहे. 

या िणैिक महामारीत एकचा पयाचय आहे तो म्हणजे सोशल दडस्टंधसंग. सोशल 
दडस्टंधसंग हे छोट्याशा गािापासयन सिाांनीच अंधगकारायचं आहे.काही लोकांना 
िाटतंय की हे केिळ आजारी लोकांसाठीच गरजेचं आहे. मात्र, हे सिच नागररकांना, 
प्रत्येक कुटंुबाला त्यातील प्रत्येक सदस्यासाठी आिश्यक आहे. काही लोकांच्या 
चकुीच्या विचारामळेु आपल्या संपयणच कुटंुबासाठी याचा मोठा धोका आहे. जर असाच 
बेजबाबदारपणा सरुु रादहला तर तर भारताला याची मोठी दकंमत चकुिािी लागय 
शकते. भारतात कोरोना व्हायरसची लागण 415 जणांना झाली आहे तर पादकस्तान 
करता ही संख्या ६४६ आहे म्हणजे फ़ार जास्त आहे. 

पादकस्तानमध्ये करोनाचा संसगच िाढत असल्याचे धचत्र असयन पादकस्तानने इतर 
देशांसमोर हात पसरण्णयास सरुुिात केली आहे. करोनाशी मकुाबला करण्णयासाठी 
पादकस्तानला आधथचक मदत करण्णयाची मागणी पतंप्रधान इम्रान खान यांनी श्रीमंत 
देशांना केली आहे. इम्रान खान यांनी म्हटले की, करोनाचा संसगच िाढल्यास गरीब 
देशांच्या अथचव्यिस्थेिर त्याचा ताण पडणार आहे. िदै्यकीय व्यिस्थाही कोलमडयन 
पडणार आहे. श्रीमंत देशांनी लहान गरीब राष्ट्ांना मदत करणे आिश्यक असल्याचे 



खान यांनी सांधगतल.े इराणिर करोनामळेु पररणस्थती धचंताजनक असल्याकडे त्यांनी 
लक्ष िेधले. 

यरुोप खंड करोनाच ेनिे कें द्र 

चीननंतर आता यरुोप खंड करोनाच ेनिे कें द्र झाले आहे. इटली, स्पेनमध्ये करोनाचे 
सिाचधधक रुग्ण आढळले आहेत. यरुोपमधील करोनाचा िाढता संसगच रोखण्णयासाठी 
यरुोपीयन देशांनी मदहनाभरासाठी आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत. यरुोपमधील 
महत्तिांच्या देशातील जनजीिन ठप्प असयन आता जगाचीही िाटचाल लॉकडाऊनकडे 
सरुू झाली आहे. जगभरात दीड लाखाहयन अधधकजणांना करोनाची लागण झालेली 
आहे. तर, सात हजारहयन अधधकजणांचा मतृ्यय झाला आहे. चीनपासयन सरुू झालेला 
करोनाच्या संसगाचन ेआतापयचत समुारे १४० हयन अधधक देशांना ग्रासले 
आहे.जगभरात करोनाचा संसगच टाळण्णयासाठी प्रधतबंधात्मक उपाय आखण्णयात येत 
आहेत.  

भारतात कोरोनाची दहशत 

सध्या सोशल मीदडया आणण इलेक्रॉधनक मीदडया िरती करोनाची दहशत पसरली 
आहे. कुठल्यातरी देशांमध्ये कुठल्यातरी भारतीयाने धतथली पररणस्थती दकती गंभीर 
आहे या िरती तयार केलेले णव्हदडओज हे आपल्या टीव्ही चॅनल्स िरती आणण 
सोशल मीदडयािर व्हायरल केले जात आहे. प्रत्यके टीव्ही चॅनेल आणण सोशल 
मीदडया िरती असलेले तथाकधथत तज्ञ अजयन पररणस्थती अधतशय गंभीर आहे हे 
दाखिण्णयाचा प्रयत्न करतो आहे. ही दहशत इतकी जास्त पसरली आहे सरकारने 
144 कलम लािल्यानतंर सदु्धा भाज्या दकराणा औषधे घेण्णयाकरता नागररकांची प्रचंड 
गदी होत आहे.मखु्य कारण सोशल मीदडया आणण इलेक्रॉधनक मीदडयान ेतयार 
केलेले भीतीचे िातािरण.  



समाजातील ही जागतृी फार चांगली गोष्ट आहे. कारण, या जागतृीमळेुच लोक 
प्रधतबंधक उपाय अनसुरू लागतात आणण उपचारापेक्षा प्रधतबंधन केव्हाही दहताचे 
असते. परंत,ु ही जनजागतृी दकंिा सािधधगरी हळयहळय दहशतीत पररिधतचत होत 
आहेत.यात मीदडयाचा फार मोठा हात आहे. आज ज्या प्रकारे आणण ज्या प्रमाणात 
कोरोना विषाणयबाबत मीदडयामध्ये बातम्या आणण संबंधधत मजकय र प्रधसद्ध होत आहे 
ते पाहता, याची खरेच आिश्यकता आहे का? असा प्रश्न मनात यतेो. जनजागरण 
करणे आणण दहशत पसरविणे यातील फरक मीदडया विसरला आहे.  

 अफिा विरुद्ध िास्ति 

करोना व्हायरसचा िाढता प्रादभुाचि पाहता सोशल मीदडयािर याविषयीच्या विविध 
अफिाही पसरू लागल्या आहेत. पण यातील चकुीच्या मादहतीमळेु लोकांची धचंताही 
िाढत आहे. त्यामळेु व्हॉट्सअपिर आलेल्या प्रत्यकेच मेसेजिर वििास ठेिायला 
पादहजे असं नाही. सरकारन ेददलेली मादहती दहच आधारभयत आहे आणण धतच्यािरच 
वििास ठेिणं गरजेचं आहे. 

चीननंतर सिाचधधक लोकसंख्येचा देश भारत आहे. चीनला लागयन आहे आणण 
व्यापारी संबंधांमळेु भारत-चीन प्रिासी िाहतयकही चांगलीच आहे. असे असतानाही 
भारतात कोरोनाग्रस्तांची इतकी कमी संख्या आहे. सािधधगरीचे उपाय काटेकोरपणे 
अंमलात आणणे आणण भीतीने पळत सटुणे यात फ़रक आहे. आतापयांत , 130 

कोटींच्या भारतात कोरोनाग्रस्तांची इतकी कमी संख्या ददसणे, याचे श्रये कें द्र 
सरकारला ददले पादहजे. ज्या पद्धतीन ेकें द्र सरकारच्या सिचच विभागांनी समन्ियान े
सािधधगरीच्या उपाययोजना तत्काळ प्रभािीपणे अंमलात आणल्या, त्यामळेुच ही 
संख्या इतकी कमी राहय शकली. परंत,ु मीदडया आपल ेदररोज पानेच्या पाने 
कोरोनािर मजकय र प्रकाधशत करीत बसले आहेत. याचा पररणाम म्हणयन आज 



बाजारातयन हॅण्णड िॉश, सॅधनटायझर इत्यादी िस्तय ददसेनाशा झाल्या आहेत. 
धमळाल्याच तर प्रचंड महाग धमळत आहेत.  

प्रधतबंधात्मक उपाययोजना अिश्य 

 कोरोना विषाणयचा प्रसार टाळण्णयासाठी जे प्रधतबंधक उपाय आहेत, त्यात स्िच्छता 
हा फार मोठा घटक आहे. एकय णच आपल्या दैनदंदन जीिनात स्िच्छता पाळली तर 
या विषाणयचा प्रसार प्रभािीपणे रोखता यतेो. तसेही भारतीयांच्या जीिनात 
स्िच्छतेला फार महत्ति होते. होते, यासाठी की आता तसे रादहले नाही.   

आपणच ठरविले पादहजे की, मी प्रधतबंधात्मक उपाययोजना अिश्य करीन, परंतु 
कोरोनामळेु घाबरून वपसाळल्यासारखे करणार नाही. तसेही आपल्या भारतीयांची 
रोगप्रधतकारक शक्ती चांगली आहे. असे अनेक विषाणय आपण पचविले आहेत. 
आपल्याकडील िातािरणही इतर देशांप्रमाणे विषाणयंना पोषक नाही. उन्हाळ्यातील 
तापमानाचा कडाका बघयन डासदेखील ददसेनासे होतात.  

आता चीनने ददलेल्या या भेटीमळेु जगभराला तीव्र मंदी आणण प्रचंड महागाईला 
सामोरे जाि ेलागणार यात शकंा नाही. अथाचतच यातयन भारताची आणण 
महाराष्ट्ाचीही सटुका नाही. कोरोना या व्हायरसमळेु फक्त शारीररक हानीच झाली 
असे नाही, तर महासत्ता असणा-या चीनला अक्षरश: नामोहरम करण्णयाचे काम या 
व्हायरसन ेकेले आहे.  

मानधसक आजाराचे प्रमाण िाढण्णयाची शक्यता  

कोरोनाच्या ‘सोशल’ भीतीमळेु सिचसामान्य नागररकांना जगण्णयाची आणण कोणत्याही 
कारणाने आपल्यालाही कोरोना होऊ शकेल अशी प्रचंड भीती धनमाचण झाली आहे. 
समाजमाध्यमांमधयन अजयनही कोरोनाच्या प्रसाराला आळा बसत नाही, आपल्याकडे 



असलेली मादहती अधधकाधधक जणांकडे पोहोचिण्णयाची जणय चढाओढ सरुू झाली 
आहे. 

यातयनच गैरसमजच अधधक पसरत चालले आहेत. समाजमाध्यमांमधील स्ियंभय 
तज्ज्ञांमळेु नागररकांमध्ये मानधसक आजाराचे प्रमाण िाढण्णयाची शक्यता धनमाचण 
झाली आहे. गदृहणी, शाळकरी मलेु िा नोकरदारांना छोटय़ाशा कारणाने जरी 
शारीररक अस्िस्थता जाणिय लागली तरी आपल्याला आजाराची लागण झाली की 
काय अशी भीती िाटय लागली आहे. अनेक डॉक्टरांनी मोफत मागचदशचनासाठी 
हेल्पलाईन नंबर जारी केले आहेत. शासन पातळीिर सािचजधनक बंदची घोषणा ददली 
असली तरी अजयनही जनजागतृीसाठी परेुशी काळजी घेतलेली ददसत नाही. 
सामान्यांमधील कोरोनाची भीती, तो पसरण्णयाची नेमकी कारणे आणण नेमक्या 
उपाययोजना याबाबत एक-दोन जादहरात आणण फलक लाियन जनजागतृी होणार 
नाही.  

आिश्यक औषध,े सदी खोकल्याचे धसरप आणण सॅधनटायझरचा तटुिडा जाणिण्णयाची 
शक्यता उद्भिते आहे. या पररणस्थतीत सरकारकडयन काय प्रयत्न केले जाणार आहेत, 

याबाबत अधनणितताच आहे.  

सरकारकडयन कोरोनाच्या मानधसक दहशतीखाली असणा-या मानधसक रुग्णांना 
समपुदेशनाची व्यिस्था दठकदठकाणी करण्णयाची गरज धनमाचण होते आहे. 

अशा विषाणयंिर मात करण्णयासाठी सकस आहार, आरोग्यविषयक काळजी, योग्य 
झोप, रोजचा व्यायाम, शदु्ध हिेत चालणे, चांगले तेच खाणे, धनसगच आणण पशय 
पक्षयांना बाधा यणेार नाही, असे ितचन ठेिणे, आदी धनयम पाळले, तर कोणत्याच 
प्रकारचे विषाणय मानिाचे आयषु्य पोखरू शकत नाहीत.आपण थोडेसे शहाणे 



बनययात. कोरोनाची प्रत्येकाच्या मनात असणारी भीती बाजयला करण्णयासाठी प्रयत्न 
करूयात. 

 


