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कोविड १९ अथिा करोना ्ी एक म्ामारीची साथ आ ््रे. ्ी आरोग्यविष्यक सिावात मोठी िागवतक 

आपत्ी आ ््रे. ्ी साथ विज्ान, तांत्रज्ान आवि आरोग्य ्यांत्रिा ्याांच्या अथक पररश्रमान्रे वन्यांत्रिात ्य्रेईल. 

परांत ु्ी घटना व्यापक अथावान्रे समािात दूरगामी पररिाम घडिून आििारी आ ््रे. उदा्रिाथवा, ओपन 

समािात (Open Society) लोक रा्ात ्ोत्रे. त्याऐििी लोक टाळ्रेबांदीच्या काळात बांवदसत समािात 

(Close Society) ग्रेल्रे. बांवदसत समािात मानिी मनातील प््रेरक शक्ती बदलल्या आ ््रेत.  सन्रे्भाि 

्याऐििी आतमप््रेम िाढल्रे. उदा्रिाथवा, मुांबईत एका मलुीला करोना झाला त्रेव्ा वतच्रे सांपूिवा कुटुांब वतला 

ब्रेिारस अिसथ्रेत सोडून ग्रेल्रे. बांवदसत समािात मानिात परातमभाि िाढला. अस्रे अन्रेक बदल टाळ्रेबांदीच्या 

काळात झाल्रे. म्िि्रेच ्या घटन्रेचा पररिाम अथवाव्यिसथा, श्री समाि, गरीब, मव्ला, कामगार, गाि, 

्याांच्या समािमनािर दूरगामी बदल ्ोत आ ््रेत. ्ी सध्या एक सरुू असल्रेली प्वरि्या आ ््रे. ्ी प्वरि्या 

कोविडपूिवा आवि कोविडोत्र अशी काळाची विभागिी करत्रे. कारि द्रेश, न्रेत्रे, समाि परसपराांिर आरोप-

प्त्यारोप करत आ ््रेत. तस्रेच भाांडिलशा्ी, राज्यसांसथा, राष्ट्रिाद, लोकशा्ी, सांघराज्य, िांशिाद, पाळत 

्यांत्रिा ्याांच्यामध्य्रे छोट्रे छोट्रे पि म्त्िाच्रे बदल वदसू लागल्रे आ ््रेत. ््रे बदल प्वरि्या आवि सांकलपना, 

वसदाांत ्यासांबांधीच्रे ्ोत आ ््रेत. ्यासांदभावातील वनरीक्षि्रे ्य्रेथ्रे नोंदविली आ ््रेत. त्या बदलाांची कारिमीमाांसा 

साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी सांकलपन्रेच्या चौकटीत क्रे ली आ ््रे. 

नविदीच्या दशकापासून साट्रेलोट्रे भाांडिली व्यिसथा (Casino Capitalism) रडतखडत काम करीत 

्ोती. रडतखडत का म्टल्रे िात्रे, ् ा प्श्न उपवसथत ् ोतो. ्याच्रे कारि प्त्य्रेक द्रेशात भाांडिलशा्ीची ि्रेगळी 

अिसथा आ ््रे. ती अिसथा वनकोप सपधावा करू शकत ना्ी. अस्रे त्या त्या द्रेशाच्या आवथवाक धोरिािरून 

वदसत्रे. उदा्रिाथवा, अम्रेररक्रे त भाांडिली व्यिसथा ्ोती. त्याांनी त्या व्यिसथ्रेला भाांडिलशा्ी बािारप्रेठी्य 
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अथवाव्यिसथ्रेत बदलून घ्रेतल्रे. पवचिम ्यरुोपमध्य्रे कल्यािकारी अथवाव्यिसथा ् ोती. त्यास त्याांनी कल्यिकारी 

बािारप्रेठी्य अथवाव्यिसथा ्या प्कारात िळविल्रे. चीनमध्य्रे साम्यिादी अथवाव्यिसथा ्ोती. त्याांनी ्ी 

व्यिसथा साम्यिादी बािारप्रेठी्य अथवाव्यिसथा ्या प्कारात िळविली. भारतात वमश्र अथवाव्यिसथा ्ोती. 

भारतान्रे आवथवाक उदारीकरि धोरि अस्रे निीन िळि घ्रेतल्रे. ्या तपशीलाांिरून तीन समान मदु््रे अडखळत 

भाांडिलशा्ीच्रे सपष्ट ्ोतात. एक, ि्रेगि्रेगळ्या द्रेशाांत ि्रेगि्रेगळ्या सांकलपना िापरल्या. परांत ुआवथवाक धोरि 

ििळििळ समान ्ोत्रे. परांत ुतरी्ी वनकोप सपधावा नव्ती. दोन, बािारप्रेठी्य अथवाव्यिसथा ्ी सांकलपना 

साच्रेबद आ ््रे. कारि ती निउदारमतिादिाचक आ ््रे. ्या अिसथ्रेत विकवसत आवि विकसनशील असा 

फरक ्ोता. तीन, िर नोंदविल्रेल्या चार व्यिसथाांमध्य्रे साट्रेलोट्रे भाांडिली व्यिसथा समान आ ््रे. साट्रेलोट्रे 

भाांडिलशा्ीमध्य्रे आवथवाक प्रेचप्सांग वनमावाि झाल्रे. त्यामळु्रे  ती सित: अडचिीत ्ोती. परांत ुकरोनामळु्रे  

साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीची अडचि ्यरुोप आवि अम्रेररक्रे त िाढली. तर चीनमध्य्रे साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीतून 

निीन ताकद कृवतशील झाली. साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी म्िि्रे रािकारि आवि इतर क्ष्रेत्र्रे एकम्रेकाांच्रे 

व्तसांबांध िपतात. अशा ि्रेळी शोषि ्ोत्रे. म्िून ््रे एक अमानिी तत्ि ्ो्य. त्यामध्य्रे व्यक्ती ्ी 'साधन' 

मानली िात्रे. ््रे ग्रेल्या तीन मव्न्याांपासून आपि उघडल्या डोळ्याांनी करोनाच्या बाबतीत पाव्लां आ ््रे. 

विश्रेष समािाांची सांरचना आवि मूल्यव्यिसथा ्याांत बदल घडून ्य्रेत आ ््रे. व्यक्ती-व्यक्ती, व्यक्ती-समाि, 

व्यक्ती-विज्ान आवि व्यक्ती-वनसगवा ्याांच्रे समांिस आवि सलोख्याच्रे सांबांध अवतश्य िलद गतीन्रे वितळत 

ग्रेल्रे. त्याांना साट्रेलोट्रे भाांडिली व्यिसथ्रेन्रे खड््यासारख्रे बािूला सारल्रे. करोनान्रे समािाची घडी विसकटून 

टाकली. करोना ्या िा्नािर विज्ान-तांत्रज्ान सिार झाल्रे. मानिी च्रे्रा असल्रेल्रे विज्ान-तांत्रज्ान ््रे माग्रे 

सारल्रे. मानित्रेपासून व्यक्ती दूर िाऊ लागली. तस्रेच समाि्ी व्ांसक समाि झाला. व्ांसा- अव्ांसा सत्य 

-असत्य, न्या्य -अन्या्य ्यापैकती कोिता्ी तत्िावधवठित भ्रेद आिच्रे विज्ान आवि भाांडिलशा्ी करत 

ना्ी. म्िून ती निउदारमतिादी झाली आ ््रे. वतची का्यवापदती ् ुकुमशा्ीसारखी आ ््रे. ् ा समािशास्ती्य 

फ्रे रबदल सध्याच्या काळात घडला. ्यामळु्रे  कोविडोत्र िगाची निी सांरचनातमक व्यिसथा उभी रा्ात 

आ ््रे. वतची निीन मूल्यव्यिसथा घडत आ ््रे. ्या सांदभावातील िागवतक त्रे लोकल (सथावनक) अस्रे चार 

म्त्िाच्रे मदु््रे पढुीलप्माि्रे आ ््रेत. 

भेदभाव

आरांभीचा मदु्ा समािशास्ती्य आ ््रे. ्ा मदु्ा भ्रेदभािाच्रे समथवान उघडपि्रे करतो. तस्रेच आरोप- 

प्त्यारोप करतो. ्यामळु्रे  शांका, आक्ष्रेप, ््रेतिारोप िाढिल्रे आ ््रेत. मानिाच्रे आवि समािाच्रे दभुांगल्रेपि ्ी 

समािशास्ती्य समस्या कोविड १९ प्रेक्षा िासत पररिामकारक आ ््रे. अबोध मनातील विचार अशा ि्रेळी न 
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उपटता िासत काम करतात, (कसब्रे ,१९९४ : १८६). ्ा मदु्ा पढुील उदा्रिाांमध्य्रे वदसून आला आ ््रे.

एक, िांशभ्रेदभाि ्या काळात िाढला आ ््रे. ििवाद््रेषाला कोविड १९ न्रे पनु्ा उभारी वदली. ्ी सामाविक 

घटना म्ाराष्ट्रापासून त्रे िगातील ि्रेगि्रेगळ्या वठकािी ि्रेगि्रेगळ्या पदतीन्रे व्यक् झाली. म्ाराष्ट्रात 

चीनविरोधातील एक लाििी िांश ि ििवाद््रेषाचा प्चार व्हॉट्स ॲपिर करत ्ोती. ्ी घटना कोविडच्या 

पार्वाभूमीिर घडली आ ््रे. ििवाद््रेषीकरि ्ी एक भ्रेदभािाची प्वरि्या आ ््रे. भ्रेदभाि ््रे रािकती्य आवि 

सामाविक प्वक्य्रेच्रे धोरि असत्रे. ्या तत्िाचा परुसकार करोनाच्या काळात िाढला आ ््रे. कोविड १९ ्या 

विषािूांचा प्सार िाढला तसा तसा ििवाद््रेषी प्चार सरुू झाला. विसाव्या शतकातील पननाशीनांतर ििवाद््रेषािर 

सांसथा आवि राज्यघटन्रेन्रे वन्यांत्रि ठ्रेिल्रे ्ोत्रे. परांत ुिग पनु्ा ििळििळ ऐ ांशी िषां माग्रे ग्रेल्रे. ऐ ांशी िषाांच्या 

कालािधीत मानिी मनाची प्गती ्ळू्ळू झाली ्ोती. परांत ु्ा उलट प्िास क्रे िळ दोन चार मव्न्याांत 

पूिवा झाला. ्ी अधोगती आ ््रे. चीन विरोधात वशिीगाळ, अपमान, द््रेष ्या पदतीन्रे ि गतीन्रे सरुू आ ््रे. 

वमचवमच्या डोळ्याांच्या वतरसकरिी्य व्यक्तींनी अशी सरळसोट भूवमका घ्रेतली ग्रेली. भारत, अम्रेररका, 

वरिटन, अहॉवसटवल्या ्य्रेथ्रे नागररक वडिीटल पदतीन्रे अशा वतरसकरिी्य गोष्टी करीत आ ््रेत. नागररकाांिर 

सांसथाांच्रे वन्यांत्रि राव्ल्रेल्रे ना्ी. सांसथाांच्रे प्वतवनधी आवि पदावधकारी ििवाद््रेषाच्रे मखु्य प्चारक झाल्रे. 

डोनालड ट्रमप ्याांनी 'चा्यनीि व्ा्यरस' अस्रे वट्िट क्रे ल्रे ्ोत्रे. ्या शबदामध्य्रे अम्यावाद आपपरभाि वदसतो. 

व्ाईट ्ाऊसच्या िबाबदार अवधकाऱ्यान्रे 'कुां ग फलू' ्ी सांकलपना तचुछत्रेन्रे िापरली. ्यानांतर 'चहॉप 

फलूई' ि 'राईस ब्रेबीि' ््रे शबद अिमान करण्यासाठी सरावासपि्रे िापरल्रे ग्रेल्रे (मरुाळी, एवप्ल २०२०). 

्यातून शदुाशदुता ्ा विचार पढु्रे आला. दगाबािीचा आरोप लािला ग्रेला. चा्यनीि दाांवभक आवि ढोंगी 

आ ््रेत. ्यामळु्रे  िनमखूि, शारीररक वचन ््रे, कृवतखूि, भाषाखूि, बोलखूि ्या सिवा गोष्टतींचा पनुिावापर झाला. 

उदा्रिाथवा, चा्यनीि व्ा्यरस, कुां ग फलू, चहॉप फलूई ि राईस ब्रेबीि, इत्यादी. चाांगला सपशवा, िाईट सपशवा 

आवि साधन सपशवा ्या सिवा गोष्टतींचा आधार पावचिमात्य द्रेशाांनी आवि आवश्या खांडातील द्रेशाांनी घ्रेतला. 

्या सिवा सपशाांना ििवाभ्रेदभािाच्या एका साच्यात बसविल्रे ग्रेल्रे. विषािूांचा सांसगवा चीनच्या इवनसटट््ूयट ऑफ 

व्हॉ्यरहॉलहॉिी लॅबमधून झाला कती िनािराांच्या बािारातून झाला, ्याचा शोध घ्रेण्यासाठी वरिवटश सरकारन्रे 

एक सवमती न्रेमली आ ््रे. अस्रे खदु् बोररस िहॉनसनन्रे म्टल्रे आ ््रे. ््रे ितृ् ड्रेली म्रेलमध्य्रे प्वसद झाल्रे आ ््रे. 

्या घडामोडी सांसथा आवि सामान्य लोक अशा दोन्ी पातळ्याांिर घडत आ ््रेत. अशा घटनाांना सांसथा 

ताकद परुिीत आ ््रेत. समािाची मानवसकता ्यामळु्रे  बदलली िात्रे. ्या गोष्टी रोखण्यासाठी कोित्या्ी 

प्कारची सांसथा काम करीत ना्ी. मानिी िातीच्रे ््रे ििवाद््रेषीकरि सरुू झाल्रे आ ््रे. ्ा आधवुनक िगाचा 

उलटा प्िास वदसतो. चीनमध्य्रे विषािूचा िनम झाला. परांत ुत्याला ििवाव्यिसथ्रेन्रे िनमास घातल्रे ना्ी. 

त्याांचा िनम भाांडिलशा्ीमळु्रे  झाला आ ््रे. अवतश्य नफ्याची अवभलाषा आवि रािकती्य िचवासि प्सथावपत 

करण्याचा विचार ्या माध्यमातून चीनमध्य्रे विषािूचा िनम झाला. ््रे विि्रेचन ि्रेगळ्रे  आवि ििवाद््रेषीकरि 
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विचार ि्रेगळा आ ््रे. ्या गोष्टीच्रे आतमभान िगाला राव्ल्रे ना्ी. समािात ििवाद््रेषीकरि प्वक्या पनु्ा 

मानिी मनात खोलिर ग्रेली. ्या तपशीलाचा अथवा मानिी िीिनात अविि्रेकती आवि अविर्ासान्रे मोठी िागा 

वमळिली आ ््रे. 

दोन, भ्रेदभाि सांकलपना आवि आरोग्य ्याांचा सांबांध ्यरुोपमध्य्रे िोडला ग्रेला. तांदरुुसत आवि दबुळा ्यापैकती 

तांदरुुसत म्िि्रे ताकदिान व्यक्तीस िीविताचा ्कक आ ््रे. ्या वसदाांताच्रे समथवान क्रे ल्रे ग्रेल्रे. ि्योिदृ 

व्यक्तींिर उपचार करि्रे माग्रे ठ्रेिल्रे. तरुि वपढीिर उपचार करण्यास सरुुिात क्रे ली ्ोती. ्ा िैस्रे थ्रे िादी 

समािाचा (conservative) आिाि ऐकू आला. विश्रेष म्िि्रे ्यरुोपमध्य्रे ्ा मदु्ा पढु्रे आला. थोडक्यात 

डाविवानच्या वसदाांताकड्रे िळि घ्रेतल्रे ग्रेल्रे (Survival of fittest). ्ा मदु्ा म्ाराष्ट्रात ि्रेगि्रेगळ्या पदतीन्रे 

वदसून आला. श्री गरीब आवि मिूर ्याांच्या समस्याांचा विचार न करता बांदी घातली ग्रेली. ्यामळु्रे  श्री 

गरीब आवि इतर ्याांच्यात आपपरभाि क्रे ला ग्रेला. सरळ सरळ ्याचा अथवा श्री गररबाांच्या िीविताचा 

्कक नाकारला ग्रेला. गािबांदी आवि घरबांदीची सांकलपना ििळििळ श्री गरीब आवि मिूर विरोधी 

ग्रेली ्ोती. स्कारी प्ितृ्ी बरीच कमी झाली. 

तीन, कौटुांवबक व्ांसा ्ा सामाविक मदु्ा आ ््रे. स्ती-परुुष ्याांच्यातील सामाविक सत्ासांघषवा वदसू लागला. 

तीस टकक्याांनी कौटुांवबक व्ांसा िाढली. मानिी िीिनातील सामाविक सलोखा घटला. मानित्रेची अिनती 

झाली. परुुषति, श्र्रेठिति अशा िचवासिाच्या सांरचना अबोल मनातून आवि सामूव्क मनातून पढु्रे आल्या.

चार, अलपसांख्याकाांच्याबद्ल इतर्रेिन (Other) अशी सांकलपना उफाळून आली. 

ववज्ान-ततं्रज्ान

कोविडच्या सांदभावात दसुरा मदु्ा समािािर पररिाम करिारा भाांडिलशा्ी आवि विज्ान ्या दोन क्ष्रेत्राांशी 

सांबांवधत आ ््रे. 

अ)  

कोविडचा मदु्ा नैसवगवाक विज्ान आवि उप्योवित विज्ान ्या सांदभावातील बदलिाचक आ ््रे. 

विज्ान-तांत्रज्ानाला सितःच काम करता ्य्रेत ना्ी. त्यास आद्रेश मािूस द्रेतो. ््रे सूत्र लक्षात 
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घ्रेतल्रे तर विज्ान-तांत्रज्ानाचा िरदान म्िून िापर करािा कती शाप म्िून िापर करािा ््रे 

व्यक्तीच्या ्ाती आ ््रे. आरांभी विज्ान-तांत्रज्ानाचा अभ्यास करून मनषु््याच्या दःुखाांचा परर्ार 

क्रे ला ग्रेला. रसा्यनशास्तज् पार्र ्याांच्या शोधामळु्रे  निीन ्यगुाला सरुुिात झाली. ््रे चाांगल्या 

विज्ान-तांत्रज्ानाच्रे उदा्रि आ ््रे. तर चीनमधील विज्ान-तांत्रज्ानान्रे ्या विषािूची वनवमवाती करि्रे 

्ा विष्य अमानिी तति आ ््रे. कारि विज्ान कशासाठी ्ा नीवतशास्ती्य प्श्न उपवसथत ्ोतो. 

कोविड १९ च्रे ििवान समिून घ्रेतल्रे पाव्ि्रे. विषािू नैसवगवाक आ ््रे पि प््योगशाळ्रेत त्याला 

िाढविल्रे ग्रेल्रे. ्ा चीनिर ्यरुोप ि अम्रेररक्रे चा आरोप आ ््रे. ्ा आरोपाचा मदु्ा खरा कती खोटा 

््रे तथ्य ि्रेगळ्रे  आ ््रे. मदु्ा ्ा आ ््रे कती अम्रेररका विरोधी चीन अशी वद्धिृी्य सपधावा वदसू लागली. 

्यामध्य्रे ्यरुोप अम्रेररक्रे च्या बािूला ग्रेला आ ््रे. म्िि्रे निीन िगाचा आद्रेश उद्यास ्य्रेत आ ््रे 

( कुब्रेर, लोकसत्ा २२ एवप्ल २०२०). अम्रेररका कें द्ी्य एकधिृी्य िागवतक व्यिसथा ्ोती. 

्यामध्य्रे बदल झाला. चीनची चचावा सरुू झाली. दसुर्रे म्िि्रे िागवतक व्यिसथा ब्ुधिृी्य आ ््रे. 

्ी चचावा माग्रे पडली. त्याऐििी अम्रेररका विरोधी चीन अशी वद्धिृी्य िागवतक व्यिसथा म्िून 

चचावा चीन आवि अम्रेररका करत आ ््रे. त्यामध्य्रे इतराांनी भर घातली आ ््रे. ्ा तांत्रज्ानाचा 

पररिाम समािािर झाला. 

विज्ानाचा उप्योग उप्यकु्तािादी क्रे ला ग्रेला. ्याची का्ी उदा्रि्रे लक्षि्रेधक आ ््रेत. १) विज्ान-

तांत्रज्ानाचा अविि्रेकती पदतीन्रे िापर क्रे ला ग्रेला. विद्रेशातून भारतात ्य्रेताना पॅरावसटामलचा 

प्िाशाांशी उप्योग सरकारला फसविण्यासाठी क्रे ला. त्याांनी विज्ान-तांत्रज्ानाांच्या मदतीन्रे 

इतराांच्या िीिनाला धोका वनमावाि क्रे ला (विि्य चोरमार्रे, म्ाराष्ट्र टाइमस). २) आरांभी भारतात 

्यिुीसीन्रे का्यवारिम रद् क्रे ल्रे. त्याांना बदुीिीिी लोकाांनी विरोध क्रे ला. विज्ान-तांत्रज्ान समििार्रे 

लोक त्याांचा गौरिापर करत ्ोत्रे. ३) म्ाराष्ट्र सरकार आवि भारत सरकारन्रे बांदीचा वनिवा्य 

घ्रेतला. तरी्ी IT क्ष्रेत्रान्रे बांदीच्रे वन्यम धाब्यािर बसविल्रे. ( लोकसत्ा, १७ माचवा २०२०). 

विज्ान-तांत्रज्ानिादी समू्ान्रे चूकतीच्रे ितवान क्रे ल्रे. ४) शासनाच्या विविध ्यांत्रिाांनी विज्ान-

तांत्रज्ान क्ष्रेत्राला धाब्यािर बसिल्रे. ्यामळु्रे  भारती्य समाि विज्ान-तांत्रज्ानाचा चाांगला उप्योग 

करण्याबरोबरच िाईट िापर करतो, अस्रे ससुपष्टपि्रे वदसल्रे. ्यानांतरची घडामोड म्िि्रे थ्रेट 

विि्रेकिादाला आव्ान वमळाल्रे ि अांधश्रदा म्िून घडली. ्यथा प्िा तथा रािा ््रे सूत्र लक्षात 

आल्रे. ्या गोष्टीला क्रे िळ राज्यकतावा िगवा नव ््रे तर विज्ान-तांत्रज्ानाला िाईट सिरूप द्रेिारी सिवा प्िा 

िबाबदार आ ््रे. ् ्रे आिच्या विज्ान-तांत्रज्ानाच्रे एक रूप आ ््रे. ् ्रे विज्ानाच्रे िाईट रूप करोनामळु्रे  

िासत उफाळून िरती आल्रे. ्ा प्श्न कसा ्ाताळािा, ्याांच्रे आतमभान आल्रे ना्ी. टाळी, थाळी 

आवि वदि्रे लािण्यास विरोध झाला. ्ी घटना विज्ान-तांत्रज्ानाच्या विरोधात ग्रेली. थोडक्यात, 
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टोकाच्रे विज्ान-तांत्रज्ान विरोधक आवि समथवाक दोन्ी विज्ान-तांत्रज्ान ि समािाच्या विरोधात 

्ोत्रे. द्रेशकाळपररवसथती पा्ून साद आवि प्वतसाद वदला िातो. ््रे आतमभान विरोधक आवि 

समथवाक ्याांच्याबरोबर राज्यकत्याांना नव्त्रे. ्ी एक भारती्य समािाची सामाविक अिसथा 

झाली आ ््रे. ्ी अिसथा करोनामळु्रे  िासत गतीन्रे पढु्रे आली. 

ब) 

कोविड १९ ्ी भाांडिलशा्ीमधील सपधावा आ ््रे. वतला चीनच्या साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीन्रे 

िनमाला घातल्रे. ्ा बोलबाला सरुू आ ््रे. ्ा एक िैविक साम्ाज्यिादाचा प्कार आ ््रे. 

चीन ्ा एक िागवतक आवथवाक सपधवाक आ ््रे. त्यामळु्रे  कोरोना ्ा चीनच्या डािप्रेचाांचा एक भाग 

आ ््रे, ््रे अम्रेररक्रे न्रे ठरविल्रे. चीन द्रेशान्रे साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीसाठी ्या विषािूला वनमावाि क्रे ला 

आ ््रे, ्याबद्लची माव्ती ् ळू्ळू प्कावशत ् ोऊ लागली आ ््रे. अथावातच ् ी माव्ती सरुुिातीच्या 

काळातील आ ््रे. परांत ु्या माव्तीकड्रे दलुवाक्ष करता ्य्रेिार ना्ी. चीनी साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीची 

अिसथा माकडीिीच्या कथ्रेसारखी वदसत्रे. सरुुिातीला चीनन्रे िु् ान ्या श्राला माकडीिीच्या 

वपललाांसारख्रे मारल्रे आवि भाांडिलशा्ी वििांत ठ्रेिली. ्या सांदभावातील माव्ती ि्रेवनफर िेंग 

्याांनी िा्ीर क्रे ली. उदा्रिाथवा, सॅट्रेलाईट फोटो प्कावशत क्रे ला आ ््रे. ्यािरून चौदा ्िार 

मतृद््रे  िाळण्यात आल्रे, असा वनष्कषवा काढण्यात आला. तस्रेच चीनमध्य्रे ८१ लाख मोबाईलच्रे 

ग्ा्क गा्यब झाल्रे. थोडक्यात १.१५ कोटी लोक गा्यब झाल्रे. ् ी कथा म्िि्रे माकडीिीसारखी 

आ ््रे. ्यानांतर दसुरा टपपा सरुू झाला. दसुऱ्या टप्यात चीनी आवि पावचिमात्य साट्रेलोट्रे 

भाांडिलशा्ी ्याांच्यामध्य्रे सांघषवा सरुू झाला आ ््रे. ्यरुोवप्यन द्रेश आवि अम्रेररका ्याांना चीनी 

साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीन्रे घ्रेरल्रे. ्या म्ा्यधुदात मािसाची ्त्या ्ोत आ ््रे. ्यामळु्रे  पावचिमात्य 

आवि चीनी साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी करोनाच्या माध्यमातून मानित्रेची ्त्या करीत आ ््रेत. 

म्िून चीनी ि अम्रेररकन दोन्ी रूप्रे व्ांसक आ ््रेत. (साप्ाव्क सकाळ, १८ एवप्ल २०२०). 

चीनमध्य्रे कम्यवुनसट न्रेत्याांनी दोन माांिराांची तलुना क्रे ली ्ोती. माांिर पाांढर्रे असो अगर काळ्रे  

असो, दोन्ी माांिर्रे सरत्रेश्रेिटी उांदराांची वशकार करतात. अशीच का्ीशी पररवसथती पावचिमात्य 

आवि चीनी साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी ्याांनी क्रे ली आ ््रे. परांत ुसध्या चीन वशकारीत सिावात पढु्रे 

आ ््रे. कारि चा्यनीि श्रेअर बािारातील कां पन्या श्रेअर विकत घ्रेत आ ््रेत. अलीबाबा (१.५४ 

टकक्रे ) आवि ट्रेनसेंटन्रे ( ०.३९) नफा वमळिला आ ््रे. (साप्ाव्क सकाळ, १८ एवप्ल २०२०) 
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्या तपशीलाचा अथवा चा्यना करोनाच्या आडून भाांडिलशा्ीच्रे व्तसांबांध िपत्रे. ्यासाठी त्या 

द्रेशातील न्रेततृिद्रेखील काम करत्रे.

पावचिमात्य आवि चीनी साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी ्याांचा विचार मूलतः अवतर्रेकती आ ््रे. ्या साट्रेलोट्रे 

भाांडिलशा्ीप्रेक्षा भारती्य भूवमका ि्रेगळी आ ््रे. कारि भारती्य रािकारिाची वदशा आवि धारिा मािसाच्या 

अवसततिाची सतत राव्ली आ ््रे. भारतान्रे साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीच्या अमानिी रािकारिाविरोधात न्रेततृि 

कराि्रे कती करू न्य्रे ्ा ि्रेगळा मदु्ा आ ््रे. भारतान्रे करोनाच्या वनवमत्ान्रे प्यावा्य वदला पाव्ि्रे. ्या आघाडीिर 

पोकळी आ ््रे. ्ी पोकळी भरून काढण्याची एक सांधी उपलबध झाली आ ््रे. ्ी सांधी मानितािादी 

रािकारिाच्या नव्यान्रेच सरुू करण्यासांदभावातील आ ््रे. भारतान्रे साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीच्या सरुात सूर 

वमसळून िाऊ न्य्रे, अस्रे कल्यािकारी अथवाव्यिसथ्रेला िाटत्रे. भारती्य रािकारिाची वदशा ्यामळु्रे  पावचिमात्य 

ि चीनी साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी विरोधात घड्रेल. ्या अथावान्रे करोनाच्रे म्ा्यदु भारतासाठी पव्ल्या आवि 

दसुऱ्या म्ा्यदुाप्रेक्षा मोठ्रे आ ््रे. तस्रेच ्ा प्श्न गांभीर आ ््रे. ्यामळु्रे  पावचिमात्य द्रेशाांप्रेक्षा आवि चीनप्रेक्षा 

ि्रेगळी दृष्टी भारताकड्रे आ ््रे. ती मानितािादी रािकारिाची दृष्टी आ ््रे. भारतातील करोनाविरोधातील 

लढा द्रेशाांतगवात नागररकाांच्या सािवािवनक आरोग्याच्यादृष्टीन्रे म्त्िाचा आ ््रे. त्याबरोबरच विर्ाला निीन 

दृष्टी द्रेिारा आ ््रे. 

सववेवियनसची हुकुमशाही 

वतसरा म्त्िाचा पररिाम राष्ट्रिाद, राज्यसांसथा आवि सांघराज्य ्या सांदभावातील झाला आ ््रे. ्ा मदु्ा 

पढुीलप्माि्रे आ ््रे. 

अ)

पाळत ्यांत्रिा ््रे राज्यसांसथ्रेच्रे म्त्िाच्रे अांग आ ््रे. करोनामळु्रे  सिवेवल्यनसच्या सिवा ्यांत्रिा 

अवतकृवतशील झाल्या आ ््रेत. मानिी िीिनात पाळत ठ्रेिण्याच्रे तांत्र सिीकारल्रे ग्रेल्रे. परांत ु

करोनामळु्रे  खािगी िीिनात पाळत तति आल्रे. राज्यसांसथा, पोलीस, पोवलसपाटील, लष्कर ्याांच्रे 

वन्यांत्रि िाढल्रे. ्याच्रे कारि सि्यांस्रेिी िीिन परािलांबी झाल्रे. लोक आतमबळाचा सकारातमक 

दृवष्टकोन ि पररिाम विसरल्रे. करोनाच्या वनवमत्ान्रे सत्यता ि अवधकाराांच्रे विकें द्ीकरि 

झाल्रे. प्शासकती्य सत््रेबरोबर लष्करी कारिाईची भाषा िापरली ग्रेली. लोकाांना सत््रेचा िापर 
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आपल्या िीिनात ्ोत आ ््रे. ््रे दररोिच्रे िाटू लागल्रे. त्याांनी अवतश्य म्त्िाची गोष्ट म्िून त्रे 

सिीकारल्रे. सीसीटीव्ी कॅम्रेर्रे ्या पढु्रे सिवेवल्यनसच्रे काम ्या काळात सरकल्रे. वडिीटल कॅम्रेरा, 

मोबाईल ्याांनी तर मानिी िीिनाच्रे सूत्रसांचालन सरुू क्रे ल्रे ्ोत्रे. पि ्या बांदीमध्य्रे ्या माध्यमातून 

सरकार लोकाांच्रे व्यिसथापन करत्रे. ्ी घटना करोनाविरोधातील लढा म्िून ्योग्य आ ््रे. परांत ु

लोकाांनी सि्यांवशसत पाळली ना्ी, म्िून सरकारन्रे ्ी सांधी घ्रेतली. ्या गोष्टीची लोकाांना्ी 

सि्य लागली. म्िून ्ी घटना समािाची एक निीन गरि म्िून साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ीन्रे 

ओळखली. वतचा प्सार ि प्चार क्रे ला. सामाविक सांसथा, रािकती्य सांसथा आवि शैक्षविक 

सांसथा वडिीटल सांदभावात वनिवा्य ग्रेली द्ा िीस िषवे घ्रेत नव्त्रे. परांत ु करोनामळु्रे  थ्रेट एका 

वदिसात वनिवा्य घ्रेण्यात आल्रे. पाच टकक्रे  नोकरदाराांच्या मदतीन्रे का्यावाल्यात कामकाि सरुू 

आ ््रे. नोकरदाराांच्रे आरोग्य िादा कामामळु्रे  चाांगल्रे रा्ािार ना्ी. उलट पाच टकक्रे  नोकरदाराांच्रे 

््रे अमानिी शोषि आ ््रे. परांत ुकरोनामळु्रे  त्याांना सि्य झाली. ््रेच उदा्रि पढु्रे आदशवा म्िून 

प्सारमाध्यम्रे माांडिार आ ््रेत. ्या गोष्टतींच्रे समथवान िनताद्रेखील करिार आ ््रे. आपल्याकड्रे एक 

लोक्यकु्ती आ ््रे कती 'म्ातारी म्रेल्याच्रे दःुख ना्ी पि काळ सोकाितो', ्या काळ सोकािण्याच्या 

कलपन्रेला कोरोनाच्या काळात निीन पांख फुटल्रे आ ््रेत. छोट्रे मोठ्रे भाांडिलदार ्याांना ््रे काळ 

सोकािण्याच्रे तति समािात रूढ कराि्याच्रे ्ोत्रे. त्यास पोषक िातािरि करोनान्रे वनमावाि क्रे ल्रे. 

तातपरुत्रे प्यावा्य का्यमसिरूपी तोडगा म्िून ओळखल्रे िातील.(्यिुाल नोिा ्रारी)

ब) 

वतसऱ्या मदु्ाचा ्ा म्त्िाचा भाग आ ््रे. राज्यसांसथ्रेच्या िनमाची कथा िीविताच्रे सांरक्षि, 

सिातांत््याच्रे सांरक्षि आवि सांपत्ीच्रे सांरक्षि अशी सरळसोट पि वत ््रेरी सिरूपाची ्ोती. ्ी 

कथा म्िि्रे चाांगल्या राज्यसांसथ्रेची कथा ्ोती. राज्यसांसथ्रेच्या ्या तीन्ी का्यवाक्ष्रेत्राांच्या पढु्रे 

कोविड १९ न्रे प्चांड मोठ्रे आव्ान उभ्रे क्रे ल्रे आ ््रे. राज्यसांसथ्रेन्रे ि मानिान्रे राज्यसांसथ्रेच्या 

सत््रेचा '्ाडवा पहॉिर' आवि 'सहॉफट पहॉिर' असा निीन विकास क्रे ला. ्या सांकलपना ्याआधी 

िोस्रेफ ना्य ्या अम्रेररकन समािशास्तज्ान्रे िापरल्या ्ोत्या. कोविड १९ ्ी सत्ा सहॉफट पहॉिर 

म्िून चा्यनान्रे विकवसत क्रे ली. साॅफटपहॉिर ्ी विज्ान, सांसकृती आवि धमवा ्याांनी घडविल्रेली 

िचवासिासाठीची सांकलपना आ ््रे. ्या सांकलपन्रेची पाळ्रेमळु्रे  िागवतकतीकरिानांतरच्या पररवसथतीत 

खोलिर गुांतल्रेली आ ््रेत. त्रेव्ापासून राज्यसांसथ्रेची कल्यािकारी ताकद कमी ्ोत ग्रेली. त्या 

िागी िाईट राज्यसांसथा िनमास आली. ्यामळु्रे  अम्रेररक्रे ला कोविडच्या वनमूवालनाप्रेक्षा 'िकवा  
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कलचर' िासत म्त्िाच्रे िाटत्रे. िकवा  कलचर आवि िीविताच्रे सांरक्षि ्यापैकती िकवा  कलचरला प्थम 

रिमाांक आवि िीविताला दयु्यम सथान अम्रेररकन राज्यसांसथ्रेन्रे वदल्रे. चीनमध्य्रे विषािूचा िनम 

झाल्यानांतर साॅफट पहॉिर आवि िीवित ्यापैकती सहॉफट पहॉिरला प्थम रिमाांक आवि िीविताला 

दयु्यम सथान वदल्रे ग्रेल्रे. भारतात रािकती्य पक्ष 'इव े्ंट मॅन्रेिमेंट' करीत आ ््रेत. परांत ुकरोनाच्या 

विरोधातील लढण्यासाठी साधन्रे परुविली िात ना्ीत. राज्यसांसथ्रेन्रे सिातांत््याची ्मी वदली 

्ोती. परांत ु करोनामळु्रे  सिवेवल्यनसच्या ्यांत्रिाांनी ्ुकूमशा्ी पदती सरुू क्रे ली. सांपत्ीबद्ल 

राज्यसांसथा काळिी घ्रेत्रे. परांत ुकोिाच्या सांपत्ीबद्ल राज्यसांसथा काळिी घ्रेत्रे, ्ा म्त्िाचा 

प्श्न आ ््रे. गोरगरीब िनता रसत्यािर आली. त्याांचा रोिगार ग्रेला. ्या उलट राज्यसांसथा भाांडिली 

सांपत्ीच्रे रक्षि करण्यासाठी प््यतन करीत आ ््रे. थोडक्यात, राज्यसांसथ्रेन्रे वतच्रे अवभिचन पाळि्रे 

सोडून वदल्रे आ ््रे. राज्यसांसथा आधी वदखािा करीत ्ोती. करोनामळु्रे  वतन्रे वदखाऊ धोरि 

सोडून वदल्रे आ ््रे. ््रे तति समकालीन समािाला्ी अप्रेवक्षत ्ोत्रे. त्यामळु्रे  करोनाच्या मदतीन्रे 

साट्रेलोट्रे भाांडिली व्यिसथा काम करत्रे अस्रे ससुपष्टपि्रे वदसत्रे. ्ी घटना लोक नाईलािान्रे 

सिीकारीत आ ््रेत. परांत ु करोनाच्या वनवमत्ान्रे व्ांसा-अव्ांसा, सत्य-असत्य, न्या्य-अन्या्य 

्यापैकती कोिता्ी तत्िावधवष्टत भ्रेद क्रे ला िात ना्ी. भारतात 'आतमबळ' अशी एक सांकलपना 

राज्यसांसथ्रेच्या सांदभावात आ ््रे. आतमबळ म्िि्रे रािकती्य व्ांस्रेचा विल्य घडिि्रे. व्ांसा आवि 

्यदुसांसथा मानिी िीिनातून ्द्पार करि्रे ्ो्य. ्ा प््यतन म्ातमा गाांधी ्याांनी क्रे ला ्ोता. ्या 

प््यतनाांची तीन िैवशष््ट्य्रे आ ््रेत. १) लोकसांग्् करि्रे २) आतमबळ िाढिि्रे आवि ३) विद्ाबळ 

िाढिि्रे. ्या तीन िैवशष््ट्याांमळु्रे  व्ांसा कमी कमी ्ोत ग्रेली. ( िािड्रेकर १९४१) (चौसाळकर, 

२०१४). परांत ु करोनाच्या वनवमत्ान्रे ्या तीन्ी िैवशष््ट्याांच्या विरोधातील रािकारि घडत 

आ ््रे. साट्रेलोट्रे भाांडिलशा्ी राज्यसांसथ्रेला बळाचा िापर करण्यास भाग पाडत्रे. कोविड १९ 

्ी एक िैविक ्यदुसांसथा आ ््रे. वतला चा्यनान्रे डािप्रेचाांचा भाग म्िून नव्यान्रे िनमाला घातल्रे. 

्यामळु्रे  ्ी घटना भारती्य आतमबळ सांकलपन्रेच्या विरोधातील रािकारि घडवित्रे. आतमबळाची 

सांकलपना राज्यसांसथ्रेची ताकद कमी करत्रे. परांत ुकरोनाच्या वनवमत्ान्रे राज्यसांसथ्रेची व्ांसातमक 

ताकद िाढत्रे. राज्यसांसथा ताकदिान ्ोत्रे. भारतात क्षात्रधमवा शास्त स्मतीन्रे व्ांसा करीत 

्ोता. आधवुनक लोकशा्ी राज्यव्यिसथ्रेत क्षवत्र्याांच्या व्ांस्रेचा त्याग क्रे ला ग्रेला. त्या िागी 

लोकसांग््, विद्ाबळ आवि आतमबळाची सांकलपना रूढ झाली ्ोती. मात्र कोविड १९ न्रे 

भारती्य रािकारिातील ्ी आतमबळाची सांकलपना ििळििळ सिवाच क्ष्रेत्रातून ्द्पार क्रे ली. 

म्िून ्ी घटना मळुात नव्या ्यगुाची नाांदी आ ््रे. ्या सांदभावात ्ांग्रेरीच्रे एक म्त्िाच्रे उदा्रि 

आ ््रे. १९८९ मध्य्रे लोकशा्ी राििट त्रेथ्रे आली. परांत ुम्ामारीचा आधार घ्रेऊन वव्कटर 
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ओबन ्याांनी सांसद्रेत त्याांना का्यमसिरूपी सत््रेत रा्ाण्याचा अवधकार वदला. ्ी घटना दोन 

ततृी्याांश ब्ुमतान्रे मांिूर करण्यात आली. ्यामळु्रे  िनमत अिमािण्यािर बांदी घातली. ्ी बांदी 

अवनवचित काळासाठी घालण्यात आली. न्याव्यक सिातांत््यािर घाला घातला ग्रेला. लोकशा्ी 

मागावान्रे ्ुकूमशा्ी ्ांग्रेरीत आली. ्ी घटना फार बदल घडि्रेल, अस्रे सूवचत करत्रे. ्ी घटना 

म्िि्रे आतमबळाचा विल्य घडवित्रे.

क)  

कोविड १९ मळु्रे  राज्यव्यिसथ्रेमध्य्रे मोठ्रे दोन बदल ससुपष्टपि्रे वदसू लागल्रे आ ््रेत (मरुाळी, 

२०२०). एक, लोकशा्ी राििट िाऊन ्ुकूमशा्ी राििट सिीकारली ग्रेली. ्या सांदभावात 

्ांग्रेरीच्रे एक म्त्िाच्रे उदा्रि आ ््रे. म्ामारीच्या वनमूवालनासांांदभावात लोकशा्ी राििटीिरील 

विर्ास सांपषु्टात ्या द्रेशात आला. लोकशा्ीऐििी िचवासि, वन्यांत्रि, व्ांसा, दमन अशा निीन 

सांरचनाांचा परुसकार उघडपि्रे मान्य क्रे ला. ्ी ्ांग्रेरीची कथा ्ळू्ळू सिवात्र अबोल पदतीन्रे 

सिीकारली ग्रेली आ ््रे, ्यास ्यरुोप आवि अम्रेररका अपिाद ना्ीत. परांत ुत्रेथ्रे ्ा मोठा बदल 

करण्याऐििी सिावाथावान्रे अांतगवात बदल क्रे ल्रे आ ््रेत. दोन, सांघराज्य व्यिसथा असल्रेल्या द्रेशात 

अांतगवात बदल अवतश्य िलदगतीन्रे झाल्रे. ििळपास सांघराज्याच्या वसदाांताचा कोविड १९ च्या 

आरोग्य समस्य्रेच्या वनवमत्ान्रे निीन अथवा आवि सिरूप पढु्रे आल्रे. सांघराज्यािर सत्ाकें द्ीकरिाचा 

आरोप समीक्षकाचा ् ोता. सत्ाकें द्ीकरिाबरोबर सांघराज्यातील लोकाांच्या वनठिा दटुपपी झाल्या. 

लोक एकाचि्रेळी कें द् आवि राज्य सरकारविष्यी कोिती्ी ठाम तावत्िक भूवमका घ्रेताना वदसत 

ना्ीत.म्िि्रे कें द् सरकारच्या विरोधात िनमत िात ना्ी. लोकाांच्या राज्य सरकाराांकडून 

अप्रेक्षा िाढल्या आ ््रेत. राज्य सरकारच्रे कोविड १९ वनमूवालनाच्रे का्यवा प्भािी आ ््रे.्याांची 

उघडपि्रे कबलुी वदली िात्रे. ्ी घटना अम्रेररका आवि भारती्य सांघराज्यातील राज्याांच्या मध्य्रे 

िासतच उठून वदसत्रे. राज्य शासनान्रे िासतीत िासत आर्ासक िातािरि वनमावाि क्रे ल्रे. ् ा मदु्ा 

राज्य शासनाच्या सांदभावात सू्यावासारखा आर्ासन द्रेतो. म्िि्रे सू्यवाप्काशामळु्रे  िनसपततींची िाढ 

्ोईल, रोगराई िाईल, िीिनसत्ि्रे वमळतात ्ा आशािाद सू्यावामळु्रे  व्यक् ्ोतो. न्रेमकती तशीच 

अप्रेक्षा राज्य शासनाच्या सांदभावात व्यक् अम्रेररका आवि भारत ्य्रेथ्रे झाली. विश्रेष म्ाराष्ट्र 

राज्य ्याबद्ल सध्या आघाडीिर आ ््रे. अशीच का्ीशी पररवसथती अम्रेररक्रे च्या राज्यातील 

गव्नवारबद्ल आ ््रे. ्या घडामोडतींमळु्रे  असिसथता कमी ्ोत्रे. राज्य शासन दु् ्रेरी सांिाद साधताना 

वदसतात. तस्रेच सिवाच राज्य शासन्रे िासतीत िासत लोकाांप्यांत पो्ोचिण्यासाठी प््यतन करीत 
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आ ््रेत. राज्यशासन्रे पारदशवाक आ ््रेत, अस्रे िाटत्रे. राज्यशासनाच्या न्रेततृ्िाबद्ल ्योग्य आवि 

उवचत अस्रे अम्रेररका आवि भारत ्य्रेथ्रे बोलल्रे ग्रेल्रे. ्या उलट सांघराज्य शासनाच्या सांदभावात 

फार मोठा आशािाद व्यक् झाला ना्ी. दोन्ी सांघराज्य शासनाच्रे न्रेततृि प्चांड लोकवप््य आ ््रे. 

परांत ुसांघाच्या तलुन्रेत राज्यशासनान्रे कोविड १९ विरोधातील लढण्यासाठी निीन रािकती्यति 

समिून घ्रेण्यासाठी ततपर वदसली. ्यामळु्रे  अथावातच अम्रेररका आवि भारत ्या दोन्ी सांघराज्यात 

राज्यशासनाच्रे रािकती्यतिाबद्लच्रे आकलन अविल दिावाच्रे वदसल्रे. 

ड) 

सांघ आवि राज्यशासनान्रे कोविड १९ मळु्रे  ्ादरली आ ््रेत. त्याांच्या मनामध्य्रे वचांत्रेच्रे िातािरि 

पसरल्रे आ ््रे. परांत ुराज्यशासनाांची वचांता वचांतनशील प्ितृ्ीची वदसत्रे.  ््रे अम्रेररका आवि भारत 

्य्रेथ्रे वदसत्रे. राज्यशासन्रे खचून ग्रेली ना्ीत. त्याांची भाषा आर्ावसत करिारी आ ््रे. ्यामळु्रे  

िनमत त्याांच्या बािून्रे घडू लागल्रे. ्यामळु्रे  द्रेशातील सिावात मोठ्रे पक्ष इव े्ंट मॅन्रेिमेंट दिकट 

करू लागल्रे. अम्रेररका, भारत, पावकसतान अशा द्रेशात अांतगवात इव े्ंट मॅन्रेिमेंट आवि मॅन्रेिर 

अशी निीन साखळी वनमावाि झाली आ ््रे. विरोधी पक्ष द्रेखील फार ठाम भूवमका घ्रेत ना्ीत. 

विरोधी पक्ष कोविड १९ च्या प्श्नापासून दूर आ ््रेत. कारि समस्य्रेच्रे ग्रेल्रे सत्ाधारी पक्षाच्या 

लक्षात आिून द्रेि्रे ््रे फार मोठ्रे काम ना्ी. सत्ाधारी पक्षाला प्यावा्य वदला पाव्ि्रे. लोकाांच्या 

समस्याांपासून दूर रा्ून त्रे रािकारि वबगर रचनातमक का्यवा करीत आ ््रेत. कोविड १९ च्या 

वनमूवालनासाठी सांरचनातमक प्यावा्य उपलबध करून विरोधी पक्षाांनी वदला ना्ी. ्यामळु्रे  सत्ाधारी 

पक्षाांना आता राज्यशासन्रे मखु्य सपधवाक िाटत आ ््रेत. ््रे सांघाच्रे अम्रेररका आवि भारत ्य्रेथील 

आकलन िचवासिाच्या सिरूपाच्रे आ ््रे. ्यामळु्रे  राज्यशासनाच्या कामकािात सांघ ्सतक्ष्रेप 

करत्रे. मखु्यमांत्री स्ाय्यता वनधी आवि पांतप्धान क्रे अर फां ड असा सांघषवा कृवत्रम घडविला 

ग्रेला. ्या आश्याची घटना आधी अम्रेररक्रे त घडली. त्या पाठोपाठ भारतात घडली. त्यामळु्रे  

सांघाच्रे अशा आिीबािीच्या प्सांगी रािकारिात एक कवलपत शतू्रची वनवमतती (इतर्रेिन) क्रे ल्रे. 

मानिी अवसततिासाठी शत्रभुािी नात्याांना विि्रेकाच्या आधार्रे बािूला सारून ठ्रेिल्रे िात्रे. ््रे 

अवसततिासाठीच्या रािकारिाच्रे खर्रे लक्षि असत्रे. पि सध्या ््रे रािकती्य आकलन शोधून 

सापडत ना्ी. ्या गोष्टीचा म्ाराष्ट्रातील रािकारिािर पररिाम झाला आ ््रे. म्ाराष्ट्र 

राज्यातील रािकारिाची निीन माांडिी सरुू असताना कोविड १९ ् ी एक मोठी समस्या वनमावाि 

झाली. त्यामळु्रे  वशिस्रेना पक्षाची िैचाररक भूवमका मध्यममागती झाली. उदि ठाकर्रे ्याांनी कोविड 
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१९ च्या काळात अन्रेक ि्रेळा िनत्रेशी सांिाद साधताना मध्यममागती भूवमका घ्रेतली. अांतरा्य ्ा 

वशिस्रेन्रेचा मखु्य रािकती्य ि िैचाररक भाग ्ोता. अांतरा्य म्िि्रे दोन गटाांमध्य्रे रािकारिाची 

विभागिी िािीिपूिवाक क्रे ली िात्रे. तसा आकार वदला िातो. अांतरा्य भूवमपतु्र आवि परप्ाांती्य, 

व्ांदू आवि मसुलीम असा ्ोता. अस्रे त्याांच्रे अांतरात कळीच्रे आवि रािकारि घडवििार्रे ्ोत्रे. 

कोविड १९ च्या काळात ्ी वशिस्रेन्रेची सांकलपना ििळििळ लोप पािली. उदि ठाकर्रे ्याांनी 

अांतरा्याांच्या िागी आम स्मतीची सांकलपना सातत्यान्रे िापरली. त्याांनी भूवमपतु्र- परप्ाांती्य, 

व्ांदू- मसुलीम, आरिमक व्ांदतुि- मिाळ व्ांदतुि अशी भूवमका घ्रेतली ना्ी. ्यामळु्रे  वशिस्रेना 

पक्ष आवि मखु्यमांत्री ्याांनी ्या काळात स्मतीन्रे रािकारि क्रे ल्रे. आरिमकता ्ळू्ळू माग्रे 

पडत आ ््रे. लोकशा्ी मागावान्रे मखु्यमांत्री िात आ ््रेत. ्यामध्य्रे सांिाद, चचावा, वचकाटीन्रे प््यतन 

क्रे ल्रे िात आ ््रेत. ्ा बदल वशिस्रेना पक्षाच्या सांदभावात खूप कठीि ्ोता. असा बदल वशिस्रेना 

पक्षात घड्रेल अशी कलपना आधी कोिी माांडली ना्ी. असा बदल वशिस्रेना पक्षात घड्रेल असा 

विचार माांडला तरी प्चांड टीका झाली असती. परांत ु मखु्यमांत्री उदि ठाकर्रे ्याांनी ्ा बदल 

पचविला आ ््रे. ्याांची दोन नमनु्रेदार उदा्रि्रे म्िि्रे एक, बांदीच्या काळात व्ांदू- मसुलीम अस्रे 

परसपर विरोधी रािकारि त्याांनी क्रे ल्रे ना्ी. दोन, व्ांदू साधूांची ्त्या झाली. तरी्ी मखु्यमांत्री 

्याांनी समतोल भूवमका घ्रेतली. ्यामळु्रे  वशिस्रेना विविध आव्ान्रे पचिीत आ ््रे अस्रे वदसून ्य्रेत्रे. 

मखु्यमांत्री ्याांच्यापढु्रे दोन्ीपैकती एका सभागृ् ाच्रे सदस्य ्ोण्याच्रे प्चांड मोठ्रे आव्ान आ ््रे. ्या 

मदु्ािर घटनातमक ्ालचाल म्ाविकास आघाडीन्रे क्रे ली आ ््रे. ्यामळु्रे  ्ा प्श्न गांभीर ना्ी. परांत ु

्ा प्श्न गांभीर बनविला ग्रेला आ ््रे. ्यामळु्रे  मखु्यमांत्री विरुद भािप असा अांतरा्य घडला आ ््रे. ्या 

मदुद््ािर वनकाल कोित्या्ी बािून्रे लागला तरी मखु्यमांत्री उदि ठाकर्रे ्याांना प्चांड लोकवप््यता 

वमळाली. थोडक्यात कोविड १९ च्या काळात लोकमत मखु्यमांत्री उदि ठाकर्रे ्याांच्याबरोबर 

िात आ ््रे अस्रे वदसत्रे. थोडक्यात म्ाराष्ट्रातील अांतरा्यिादी रािकारि (conflict) स्मतीच्रे 

(consensus) सरुू झाल्रे, ्ा म्त्िाचा बदल राज्यात वदसतो्य. ्ी घडामोड िागतृ मनाच्या 

अिसथ्रेची वदसत्रे. 

आरांभी नोंदविल्रेल्या प्करिाच्रे कोविड (१९) प्रेक्षा सामाविक, आवथवाक, रािकती्य अस्रे फ्रे रबदल िासत 

खोल ि दूरगामी पररिाम करिार्रे आ ््रेत. ््रे बदल मानिी िीिनातील सांकलपना आवि वसदाांत ्याांच्रे अथवा 

बदलून घ्रेिार्रे आ ््रेत. स्कारी प्ितृ्ीच्या िागी िीिनात 'बलिान अस्रेल तर तो िग्रेल' असा वन्यम पढु्रे 

सरसािला आ ््रे. मानिाच्या िागतृ मनाप्रेक्षा अबोल मन आवि सामूव्क मन ्या अशा काळात उफाळून 

िरती ्य्रेत्रे. ्या सांदभावातील घटना सथावनक पातळीपासून त्रे िगातील ि्रेगि्रेगळ्या वठकािी घडत आ ््रेत. ्या 

घडामोडी सामाविकशास्ताांच्या पढुील सिावात मोठी आव्ान्रे आ ््रेत. 
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(टीप : १ माचवा २०२० त्रे २४ एवप्ल २०२० प्यांत लोकसत्ा ि सकाळमधील बातमीपत्राांचा आधार घ्रेतला 

आ ््रे. )
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