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येक रा ा या इितहासात एक काळ असा येतो क , यावेळ  जनतेचं वा तवाचं भान सुटतं 
आ ण ती गुलाबी आभासालाच वा तव मानू लागते. समाजमनाला एकूणच लानी येते. 
जनतेचं हे असं वा तवाचं भान सुटावं अशी येक रा यक याचीच इ छा असते. अशा 
काळात करमणुक ला अतोनात मह व येतं. कला आ ण करमणूक यातील भेद कळायची 
कुवतह  समाज हरवून बसतो. 
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संग लॉड माऊंटबॅटन यां या संदभातला आहे. ते आ ण प.ं 

नेह  द ली या र याव न एकदा जात होते. आता प.ं नेह  
होते हणजे एड वना माऊंटबॅटनह  बरोबर असू शकतील, पण 
मु ा अथातच तो नाह . द ली या र याव न जात असताना 

समो न एक भली मोठ  ल नाची िमरवणूक जात होती. द लीवाले कोणतीह  गो  जरा 
जा तच जोरात करतात. तसंच ते ल नाचंह  असणार. लाल रंगातले बँडवाल,े डो यावरनं ब ी 
घेऊन चालणा या बाया. ते नाचणं वगैरे असं सगळंच असणार. ते पाहून लॉड माऊंटबॅटन 
पं डतजींना हणाल,े तु ह  भारतीय कसले कसले उ सव करता.. ल न.. बारस.ं. काह ना काह  
सु च असतं. यावर पं डतजींचं उ र होतं, या सगळय़ां या आयु यात इतकं द:ुख आहे क , 

यातून वरंगुळा हणून हे सगळय़ाचा असा उ सव करतात.. 
गे या आठवडय़ात केट व चषकाचा न संपणारा आनंदसोहळा पाहात असताना प.ं नेह ं चं 
हे उ र आठवत होतं. आता भारताला सा य कर यासारखं जगात काह च रा हलेलं नाह .. ते 
एकदा सिचनचं भारतर चं क न टाकलं क  झाल.ं. अशा भावनेनं सारा देशच भारावलेला 
होता. लहानथोर सगळेच कानात वारं गे यासारखं करत होते. एरवी सोिनया गांधी तशा 
वत:चा आब राखून असतात, पण व चषक जंकला आ ण यांनाह  इतरांसारखं वागावंसं 

वाटल.ं उघडय़ा गाड तून ितरंगा घऊेन द ली या र यावरनं या भटकून आ या. पंत धान 
िसंग, ‘भावी’ पंत धान राहुल गांधी, न झालेले भावी पंत धान लालकृ ण अडवाणी.. 
यां यापासून ते ग लीत या नगरसेवकांपयत सगळय़ांत जणू चढाओढच लागली होती. देश 



अमतृमथंन: उ सवी म न राजा आ ण जाह ! 

Page 2 of 4 
 

महास ा बन याची खा ीच पटली ते पाहून. 
पण मुळात जेमतेम दहा देशांत या खेळात या वजे याला व वजेता मानावं का, हा प हला 

. तो वचारणं या णी पाप आहे याची जाणीव आहे, तर ह  तो वचारायलाच हवा. देशानं 
आता एवढय़ात या एवढय़ात व नाथन आनंदसारखा खराखुरा जग जेता पा हलेला आहे. तो 
जे हा दुस यादंा व वजेता बनून आला ते हा या या वागतालासु ा वमानतळावर कोणी 
गेलं नाह . याचं कारण साधं आहे. कोणतीह  बहुरा ीय कंपनी व नाथन आनंद याची 
पुर कत  नाह .. यामुळे ट ह वर आ ण वतमानप ात जा हराती नाह त. या नाह त हणून 
या या बाबत हवाच नाह . हणजे तो कोणा या उ पादनांची जा हरात करत नस यानं 
या या यशाची उंचीच आप याला कळणार नाह . हणजे आपण काय कळून यावं याचा 

िनणय या कंप या करणार.. बाजारपेठ य श ं या हाती आपण काय काय देणार.. 
आता व चषक जंक यावर कणधार मह िसंग धोनी या या हाताला कसा जादुई पश आहे.. 
तो हात लावेल याचं सोनं कसं करतो.. झह र खान या गोलंदाजीत कशी जादू आहे.. यावर 
रकाने या रकाने िल हले गेले आ ण ट ह वरनं या सगळय़ां या आर याच ओवाळणं बाक  
होतं. पण याच मह िसंग धोनी या या घरावर २००७ साल या व चषक पधत या 
पराभवानंतर आप याच लोकांनी दगडफेक केली होती. या या आईव डलांना जीव मुठ त 
ध न राहावं लागत होतं. झह र खान या या हॉटेलचं नुकसान केलं होतं. आता तोच धोनी 
आ ण तेच आपण तो मॅनेजमट गु  हणून कसा उ म आहे, याचे गोडवे गातोय. मॅनेजमट 
गु  हे एक नवीनच करण असतं ह ली. पाचेक वषापूव  आपलं रे वे खातं चांगलं चाल व या 
ब ल लालु साद यादव हेसु ा असेच मॅनेजमट गु  वगैरे झाले होते. भाषणह  ायला जायचे 
ते वेगवेगळय़ा मॅनेजमट कॉलेजांतून. नंतर ममता बॅनज  रे वेमं ी झा या आ ण यांनी 
सागंून टाकलं लालूंनी रे वेची कशी वाट लावलीये ते. आता ते मॅनेजमट गु  वगैरेचं काय 
होणार ते कळलं नाह . असो. 

येक रा ा या इितहासात एक काळ असा येतो क , यावेळ  जनतेचं वा तवाचं भान सुटतं 
आ ण ती गुलाबी आभासालाच वा तव मानू लागते. समाजमनाला एकूणच लानी येते. 
जनतेचं हे असं वा तवाचं भान सुटावं अशी येक रा यक याचीच इ छा असते. अशा 
काळात करमणुक ला अतोनात मह व येतं. कला आ ण करमणूक यातील भेद कळायची 
कुवतह  समाज हरवून बसतो. 
आपली सम या ह  आहे क  आप या निशबात हे असे कालखंड वारंवारच येतात. यासाठ  
आपले रा यकत आपले आभारच मानत असतील, मनात या मनात. उ र पेशवाईत जे हा 
दवाळं वाजायची वेळ आली होती ते हाच बाव नखणी छनछनाट जोरात सु  होता. एवढय़ा 
जु या इितहासात डोकावयाची गरज नाह . दोन दशकांअिलकडची प र थती आठवली तर  हे 
कळेल. ३१ ऑ टोबर १९८४ला इं दरा गांधी यांची ह या झाली आ ण देशाचं राजकारण आ ण 
यामुळे अथकारणह  ढवळून िनघालेलं होतं. अज  बहुमतानं िनवडून आलेले राजीव गांधी 
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पंत धानपद  होते. यां या व ान तं वषयक धोरणांची म यमवगाला भुरळच पडली होती. 
पण च महो सव, रिशयन महो सव वगैरे थोतांडं यां याच काळातली. यां या प ह या 
स ाकाळा या उ राधात ाचारांची मोठमोठ .. खर खोट .. करणं उघडक स येऊ लागली 
होती. अथमं ी व नाथ ताप िसंग यांनी धी भाई अंबानी, शंतनुराव कलरे कर आद ंवर धाड  
घालायचा सपाटाच लावला होता. नंतर नंतर तर यांनी राजीव गांधी यांनाच आ हान ायला 
सु वात केली होती. बोफोस या तोफा धडाडू लाग या हो या. रा पती यानी झैलिसंग हे काय 
करणार याकडे सगळय़ांचं ल  होतं. एकवेळ तर अशी आली क , झैलिसंग हे वत:च 
सरकारचंच उ चाटन करतायत क  काय. अनेकांना यामुळे एकदम आणीबाणीचीच आठवण 
येत होती. देश कमाली या अ थरते या वातावरणात होता. 
नेम या याच काळात जनताजनादन वगैरे हणतात तो र ववार  सकाळ  आंघोळ क न 
रामायण मािलकेत गुंतलेला होता. अनेक ठकाणी तर रामाचं ट ह या पड ावर दशन 
झा यावर िसयावर रामचं  क  जयचा जयघोष हायचा आ ण ट ह लाच हारफुलं वा हली 
जायची. श य झालं असतं तर लोकांनी यावेळ  ट ह लाह  आंघोळ घातली असती. र ववार  
र यावर शुकशुकाट असायचा आ ण नंतर पुढ या र ववापयत लोक माग या र ववार या 
रामायणातली कथा एकमेकांना ऐकवत बसायचे. याच काळात राजीव गांधींनी हाकल यानंतर 
व नाथ ताप िसंग अलाहाबादेतनं पोटिनवडणुक त वजयी झाल.े पुढ याच वष , १९८९ साली, 
लोकसभे या िनवडणुका हो या. ते हा रामायणाची जागा महाभारतानं घेतली होती. १९८७ ते 
८८ या काळात रामायण मािलका सु  होती आ ण १९८८ ते १९९० दोन वष महाभारत. हा 
काळ देशासाठ  अ यंत खडतर होता. सोनं गहाण ठेवायची प र थती याच काळात िनमाण 
होत गेली आ ण देशा या राजकारणाला नवं वळण देणार  बाबर  मशीद.. रामज मभूमी 
आंदोलनह  याच काळात आकाराला येऊ लागल.ं केट व चषक वजय आ ण यानंतर या 
उ मादा या िनिम ानं हे सगळं तपासून पाहणं आव यक आहे. गेले काह  म हने देशातील 
जनता अगद  पचून गेली होती. दूरसंचार घोटाळय़ातले ए. राजा, पुणा महो सववाले रा कुल 
घोटाळय़ातले सुरेश कलमाड , द ता आयोगाने हतबल झालेले खु  पंत धान मनमोहन िसंग.. 
वाढती महागाई.. या सगळय़ा वातावरणात व चषकानं एक उभार  दली हे खरंय, पण ह  
उभार  कती मजबूत मानायची आ ण मुळात अस या कचकडय़ा या आनंदानं इतकं हुरळून 
जावं का? आपली पंचाईत अशी आहे क  आप या रा यक यानाह  या ाची उ रं एकतर देता 
तर  येत नाह येत कंवा खरोखरच माह त नाह येत. अशा वेळ  तेच िशंग मोडून वासरांत 
िशरतात आ ण दाहक वा तवापासून चार घटका वरंगुळा शोधताना दवस दवस सामने बघत 
बसतात. एका बाजूला याच सरकारचे अथस लागार, सव च यायालय आप याला सांगतं क , 

देशात ग रबांची सं या दाखवली जाते यापे ा अिधक आहे आ ण दवसाला फ  १२ पये 
एवढा मोबदलाह  यांना िमळू शकत नाह . याच वेळ  हेच सरकार अ जावधी पयांचा 
दौलतजादा केटपटंूवर करतं, ते हा याचं समथन असं काय करायचं? देशात या क पांसाठ  
आप या जिमनी गमावून बसणा या अनेकांना सरकारकडून जिमनी या तुकडय़ाची दे यात 
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आलेली आ ासनं पूण झालेली नाह त. अनेक जवानां या वधवा प ी, वृ  पालक यांना 
जाह र झाले या जिमनी या, पे ोलपंपां या ती ेत आहेत. अशा वेळ  या केटपटंूना 
भूखंड या भूखंड दे या या सरकारां या घोषणेचं काय करायचं? आ ण सरकार या 
हण यानुसार हे केटपटू देशासाठ  खेळत नाह त, तर बोड ऑफ केट कं ोल ऑफ इं डया 

या कंपनी काय ानं न दणीकृत असले या कंपनीसाठ  खेळतात. यात असं सगळय़ांनीच वाहून 
जात राहणं देश हणून कतपत यो य? 

अशा वेळ  आवजून दाखला ावासा वाटतो तो रोमन सा ा याचा. मानवी सं कृती या 
इितहासात या सा ा याची झळाळती कामिगर  हा अनेकां या अ यासाचा वषय रा हलेला 
आहे. कंबहुना या सा ा याचा उदया त समजून सांगणारा एडवड िगबन यांचा ंथ वाचणं 
ह सु ा एक कामिगर च मानली जाते. तर जे हा या राजवट ला तडे जायला लागले आ ण 
एकेक वीट ढासळू लागली यावेळ  राजानं काय केल?ं तर गावोगाव सकशीचे खेळ लावले 
आ ण लोकांना आमं णं दली. बघा.. ह  सकस बघून मनोरंजन क न या.. पण द:ुख क  
नका.. 
आता राजा नसेल.. सा ा यह  नसेल, पण कोणी हणेल आयपीएल हणजे सकस न हे! 
 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148510:2011-04-08-17-
12-19&catid=323:2011-01-11-12-20-33&Itemid=324 
 

 

 

   


