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अमतृमथंनअनिुदनीचावा:http://amrutmanthan.wordpress.com/

ू#तुलेखाचावा:https://wp.me/pzBjo-6W 


अमतृमथंन:-ािनकआळशीमराठीमाणसूआिणकामसूपा8णे(१३स<=०२००९)



वरील िवषयावरआDा मराठीूमेी िमऽाFंा Gरगणात चचा I चालली असताना खालील मते माडंली गलेी. या िवषयी
आपKालाकायवाटत?ेजOरिलहा.

ौी०सलीलकुळकणRDणाले:
१.-ािनकमराठीमाणसूपरूातीयापंSेा,िवशषेतःभWामडंळXपSेाआळशीआहेयातशकंानाही.हीगोZसमथ Iनीय
नाही.आजजगातूगतीसाठी िज[,मह\ाकाSंा,पिरि-तीशीजमवनूघ े̂ याचीव_ृी हेगणुूगतीसाठीअ`ावँयक
आहते. पणमराठीआिण परूातंीयाशंी तलुनाकरतानाफc एवढीचगोZलSात न घतेा या भोवतीची इतरसबंिंधत
व#िु-तीसiुालSातघतेलीपािहज.े 

२. एका िठकाणचा सवIसामाj माणसू सkया िठकाणी जातो तlेा `ात `ाFा मळू गावी असणारी कसली तरी
कमतरताआिण जा^याFा गावी असणारी सधंी, सबु_ा इ`ादी मmुाचंी पाn Iभमूी असत.े सव I भारतभरातील माणसे
म ुबंईतयतेाततशीतीिबहार,आसाममpेजातनाहीत.परराqातंजाणारामाणसूहापोटाशीिज[आिणमह\ाकाSंा
बाळगनूचजातअसतो.-ािनकमाणसाततीभावनाकमीअसत.े 

३. िज[, िचवटपणा (अगदी लोचटपणासiुा) हे गणु भWा मडंळXFा बाबतीत अिधकचआढळतात कारण `ाFंा
राqातंगरीबीआिणनोकरीचीवानवातरआहचेपणसामािजकआिणराजकीयपिरि-तीसiुाअ`तंदयनीयपातळीला
पोचलीआह.ेमागासलेपणावगरीबीहीपिरि-तीइतरअनकेराqातंआह.ेपणउ०ूविबहारFाबाबतीतपोिलसदल
तर-ािनकधनदाडंग,े राजकीयपढुारीआिणजमीनदारयाFंाआदशेाूमाणचेकामेकरत.े िशवायसामाjासंjाय
िमळ^याचीफारशीआशानवाटावीअशीपोखरलेलीjायस-ंाहीदिेखललोकानंानाईलाजानेsीकारावीलागणारी
व#िु-ती आहे. `ामळेु सामाj माणसाला अशा ूदशेातं sतःचा पसैा आिण सपं_ीचीच नlे तर sतःFा
बायको-मलुXFाशीलरSणाचीदिेखलशाnतीनसत.े(सpाचचuतअसलेKापवनराजेGनबाळकराvंय़ाह`सेाठीह`ारे
आिणमारकेरीहेसवIचखासउ_रूदशेातनु’आयात’केलेगलेेहोतेहेवा#वबरचेकाहीिसiकरत.े)`ामळेुअशा
माणसानंामहाराyासारखीराq,ेिजथेसरुSाzव-ाजराबरीआह,ेएकमकेानंाआधारदणेारी`ाचंीsभािषकमाणसे
(आिण राजकीय पढुारीदिेखल) आहते, (आिण िशवाय महाराyाFा बाबतीत िवशषे Dणज,े -ािनक माणसामंpे
अि{तFेा ू|ावंर पर}रिवरोधी मतातंरे आहते), अशा िठकाणी जाणे हे िनि~तच अिधक सोयीचे ठरत.े आिण
महाराyातस�ुवातीसथोडाऽाससहनकरावालागलातरीहीपरतगावीजा^यापSेाइथचेअध Iपोटीरािहलेलेबरेअशी
भWाचंीमनोव_ृीअसत.े 
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४. मी बगंालात ५ वषu काढलीआहतेआिण भारताFा इतर राqात तसचे काही परदशेामंpे िफरलोआहे. तथेील
अनभुवावंOनमलाअसेसागंावसेेवाटतेकीमहाराyाूमाणचे-ािनकबगंालीमाणसूहाआळशीसमजलाजातो.बगंाली
माणसालादिेखलउ�ोगध�ंापSेानोकरीत,िवशषेतःसरकारीनोकरीत(बाबिुगरीचापशेा,कारकुनीत)अिधकरसअसतो.
बगंालातही धदंवेाईक मालक, को�ाधीश, हा गKेा शतका�न अिधक काळापासनू सहसा मारवाडीच असतोआिण
अगंमहेनतीचेकाम(qातफारशीबiुी Gकवा िशSणाचीआवँयकतानसत)ेकरणारासहसाशजेारFाच िबहार Gकवा
ओिरसाराqातीलअसतो.पणतेम ुबंईूमाणेितथेस�ंFेाबळावरदादािगरीकर^याचािवचारहीकOशकतनाहीत.
तथेील भाषा, स�ृंती, रीितिरवाज याFंा पिरघात राहणे`ानंा माjअसत,े`ानंा राqाFा समाजकारणातआिण
राजकारणात िवशषे मह� नसत.े (हा माऽ महाराyाFा तलुनते एक मोठा फरकआहे.) १९७५-८० साला पय�त ही
पिरि-तीम ुबंईतहोती.धवालाआिणभाजीवालाभWामानखालीघानचरहातअस.ेथो�ाअिधकूमाणातहीच
कथाओिरसा,आसाम,कना Iटक,तािमळनाडू,आींूदशे,यथेेआज िदसनूयते.े केरळआिणबगंालमधीलक�िुन�
ूभावामळेुलहानसहान बाबतीतही ह�ाFामाग^यासंाठीसपंकर^याची व_ृीआढळत.े एकंदरीत-ािनकमाणसू हा
सहसा स#ु, (आळशी?), महेनतीपSेा ह�ाFंा बाबतीत अिधक जागOक, असाच असतो. `ाउलट बाहOेन पोट
भर^यासाठी आलेला माणसू हा अिधक महेनती, पशैासाठी कुठलेही (अितमहेनतीच,े तसचे कधीकधी पशैासाठी
�ा�-अ�ा�)आिणिकतीहीकामकर^याचीतयारीअसणाराअसाअसतो. 

५.-ािनकमाणसालाथोडेमानिसक-यै Iअसत,ेतोपरूातंीयाएंवढाआ`िंतकआिणपटेलेला(desperate)नसतो.
िशवाय`ाचासव Iगोतावळा`ाFाअवतीभवतीअसतो.`ाFंासमोरतोकमीूतीचेसमजलेजाणारे("शiुमनाने
केलेलेकुठेलेहीकामकमीूतीचेनसत"ेहेसभुािषतसpाबाजसूठेऊ)कर^यासनाराजअसतो.`ाFापवू Iजाचंीशखेी
`ानेिमऽमडंळXकडेमारलीअसतेतीहीआडयते.े िशवायआडमागा IनेपसैािमळवायलादिेखलतोभWापंSेादोनवळेा
अिधक िवचार करत असले. (प ु̂ यात गKेा तीन वषा Iत ग�ुगेारी अचानक फार वाढलीआहेआिण घरफोडी, ह`ा
यासंारखेगभंीरकरणार्यातंभWाचंेूमाणअिधकआढळत.े)कारणआजबुाजलूा`ालाओळखणाkयालोकाचंी`ाला
लाजअसतचे.भWानंातसेइथेकोणीिवचारतनाही.आिण`ाFंाsमुखातीलस�ृंतीतदिेखलपसैाआिणस_ाहा
गणुेइतरगणुा�ंनफारचवरचढसमजलाजातो.`ामळेु`ाFंामनातइथेनिैतकदबावहीकमीअसतो.यनेकेनूकारणे
पसैे िमळव^यास ते इथे यतेात आिण `ासाठी काहीही कर^याची `ाचंी तयारी असत.े (अगदी ५-१० हजारातही
माणसाचीह`ाकरणाkयाभWाबं[लहीमीवत Iमानपऽातंवाचलेलेआहे.कदािचतउ०ू० िबहारमधीलअ`ाचारापSेा
महाराyातीलत�ंुगही`ानंाsगRयवाटतअसावा.)

६.जीकथाइतरराqाचंीतीचइतरदशेाचंी. इ�ंलंड,अमिेरका,ऑ�ेिलया, िsट्झरलंडयासव Iच िठकाणचामाणसू
आळशीसमजलाजातो.(`ालाजपानहाअपवादअसावा.आिणचीनDणजेआणखीएकवगेळाचूकार.तlेाया
दोघानंा बाजसू ठेऊ.) इ�ंलंडमधीलकमी िशकलेले पणगडगजं पसैाकमावलेलेगजुराथी, पजंाबी हे नहेमीच-ािनक
इमंजानंा हसतातआिण-ािनक इमंजानंा आळशी, अ�लशjू, अzवहारी, कामचकुार, अमह�ाकाSंी, अ सतंZु
अशाच िवशषेणानंीव¡णतात.`ाउलट-ािनकइमंजबाहरेीलअशा(िनवा Iिसत)मडंळXनाअस�ृंत, िशZाचारिवहीन,
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ॅZ,आमFानोकरी-zवसायावंरगदाआणणारी,आमFादशेातघाणकरणारी,इथेपसैेकमवनूतोइथचेनखच Iकरता
sदशेात घऊेनजाणारी माणस,ेअशाचश£ामंpे नावे ठेवतात. जी पिरि-ती लंडनमpे तीचऑ�ेिलया, जमIनी,
अमिेरका इ`ादी दशेात आढळत.े सवI भारतीय मडंळी ही `ाFंा Zीने िबहारी भWचे होत. सpा ऑ�ेिलयात
होणाkयावािंशकझग�ामंागदेिेखलअशाचभावनाचंीपाnIभमूीआह.े 

७.बरं,एकदाअशाूकारेएखादापरूातंीयमाणसूयनेकेनूकारणेसापंि_क¥ाूगतझाKावर`ाचंीपढुलीिपढी
कशीअसत?े ती तवेढचेकZ करायला तयारअसते का?अबूआझमी हाकाय होताआिणआज कुठे, कसा पोचला
याब[लमीइथेसिव#रपणेिलिहतनाही.पण`ाचामलुगािदिलपछाबिरयाFामलुाबरोबरबईमpेचरस-ूकरणात
पकडलागलेा.फारमोठीGकमतदऊेनआिणफारवरFापातळीवरिन#रािन#रकOन`ालाअबूआझमीनेसोडवले.
तोआजआपलाबाप`ाFावयातqापiतीनेकठोरपिरौम(वधै Gकवाअवधैअस^याचाम[ुाबाजलूा ठेऊ)कO
शकेल काय? कृपाशकंर Gसहाचा मलुगा भाजी िवकेल काय? लाची मलेु दररोज उठून गाईचे ध काढतील काय?
`ामानाने बiुी, िशSण, धदंवेाईक चातयु I, िचकाटी अशा ूकारFा गणुामंळेु वर आलेKा इतर गजुराती, पजंाबी,
मारवाडी,शठेाFंामलुाचंीपिरि-ती`ामानानेिकतीतरीबरीअसत.े 

८.थोड§ातDणज,ेमा¨यामतेपरूातंीयानंीबाहOेननोकरीध�ंासाठीय े̂ याब[लकाहीचअयो�यनाही.पण`ानंी
-ािनकलोकाचंीभाषा,स�ृंती,रीितिरवाज,पiती,sभाव,भावना, िशZाचारयाचंाआदरकरायलाचपािहज.े`ानंी
इथले कर भरावते, sकZाने राह^याचे घर आिण इतर सोय़ी िमळवाzात. राजकार^यानंी `ानंा चचुकार^यासाठी
-ािनकमडंळXFा�नअिधकिवशषेसवलती`ानंादणेेहेपणू Iपणेअयो�यआहे.काहीइ©ामीराqात,तिेथल-ािनक
जनतपेकैीच िपªान ्िपªाराहणाkया,पणइतरधमा Iचेअनयुायीअसणाkया,-ािनकमाणसावंर िजिझयाकरलादला
जातो. पण -ािनकाFंा पशैावर `ाFंाही पSेा परूातंीयानंा िवशषे सवलती दऊेन अू`Sपणे -ािनकावंरच
िजिझयासारखाकरलादणारामहाराyहाएकमवेूातंअसले.

९. ०३-जनू-२००९Fा टाई«स मधील "When in England, speak English" ही बातमी पािहली का? `ा
बातमीतअसेDटलेहोत,े-EnglandallrounderAndrew‘Freddie’Flintoffsaysitannoyshim
whenmigrantmigrantmigrantmigranthotelstaffinEnglandareunabletocommunicateinEnglish.“ItannoysItannoysItannoysItannoys
memememewhen I phone a hotel receptionist inmy own cmy own cmy own cmy own countryountryountryountry and theydon’t understand
whatI’msayingbecausetheydon’tspeakEnglish."  


१०.-ािनकमाणसाFाअशामानिसकतमेpेजगभरसारखपेणाआढळतो.माऽचेाथोडाफारफरकअसलातरीकेवळ
मराठी माणसूचआळशीआहे, कामकरीत नाहीआिणमहेनतीFाजोरावर ूगतीकरणाkया परूातंीयाचंा ितर�ार
करतो ही गोZ तवेढीशीखरी नाही. माऽ इतराFंा तलुनते मराठी माणसाFा बाबतीतील विैश¥पणू I अपवादDणजे
`ालाअसलेलीsभाषाआिणsस�ृंतीब[लचीअना-ा,Gकब8नाjनूगडं.`ालामाऽिनयतेतोडनाही.`ामळेुच
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आपणआपKाचराqातआपKाभाषपेSेासkयाचभाषचे,ेस�ृंतीचेआिणतीभाषाबोलणार्याचंे#ोमिवनाकारण
वाढवनूठेवलेआहे.आिण`ासाठीकोणीपरूातंीयनlेतरआपणsतःचजबाबदारआहोत. 

११.जगाचेरा�द.ेपणभारतापरुतेबोलायचेझालेतरआणखीएकमह\ाचाम[ुालSात�ावालागले.माऽइतरसव I
राqातंमहाराyाFातलुनतेएकमोठाफरकअसाकीइतरराqातं-ािनकभाषाआिणस�ृंतीयाFंाब[लतडजोड
नसत.े`ाचंे वच Is अबािधतआिण वादातीत असत.े-ािनक भाषा शालेय िशSणात अिनवाय I का असावी हा ू|
तिमळनाडू,कना Iटक,बगंाल Gकब8ना इतर कुठKाही राqातीलपरूातंीयानंा पडतनाही.तो इथेमहाराyातचपडतो.
सरेDणजे`ाराqातंजाऊन-ाियकहो^यासाठी`ानंा-ािनकभाषािशकावीचलागतेआिण-ािनकस�ृंतीशी
जळुवनू �ावचे लागत.े शासकीय कागदपऽे आिण दळणवळणही -ािनक भाषते असKामळेु तोही `ानंा मोठाच
अडसरठरतो.भाषFेाअिनवाय Iतमेळेुसाहिजकच ितथे-ािनकमाणसालानोकरीतअमबम िमळतो.इतरानंाहाम[ुा
आपोआपचूितकूलवअनºुाहीकरणाराठरतो.अशासवIकारणामंळेुभWा(वइतरही)जवेªासहजपणेमहाराyात
-लातंरणकर^याचा िवचारव कृतीकOशकताततवेढे`ानंा इतरराqFंाबाबतीतजमतनाही.आपKाराqात
आपणसवIऽGहदीचेमह�वाढवनूभWाचंेमह\चवाढवीतअसतो. 

११. यासाठी एक उदाहरण दतेो. दोन मिहjापंवूR काही कारणाने मला म ुबंईतील मिुाकं-श¼ु आिण न½दणीकरण
खा`ाFाकाया Iलयातजा^याचायोगआला.शिनवारअसKामळेुूचडंगदRहोती.माझंकामकरणारादलाल(एजटं)
मराठीहोता,पणइतरसव Iदलालमाऽ७०ट�ेगजुराथीवउरलेलेGसधी,मलयाळी,भWा,पजंाबीअसचेहोत.ेमराठी
अगदीचकमीअसावते.अथा Iतयातकाहीचनवीननlत.ेपणमलाआ~यIवाटलेतेयागोZीचेकीब8तकेसव Iअमराठी
दलालाकंडे हे काम कर^यासाठी एक-एक मराठी सहाWक नमेलेला होता. माझा डो¾यावंर िवnास बसनेा. मी
आनदंा~या Iनेमा¨यादलालालाकारणिवचारलं.`ानेमािहतीपरुवलीकीन½दणीसाठीद#(deed)सादरकर^यापवूR
एक लहानसा फॉम I (ूपऽ) भरावा लागतो. तो सपंणू Iपणे मराठीत असतो व मराठीतच भरावा लागतो. `ामळेु सव I
दलालानंामराठीबkयापकैीिलिहता-वाचताकारकूनपदरीठेवावाचलागतो.`ानेिदलेKायाउ_रानेएकसाधंपणमोठं
त\ िसiझालं.शासनानेमऽंालय,jायालय,े पोिलस,सवI राqशासनाचीखाते यथेीलसवंादाची,आवदेन,े ूपऽ,े
द#,कागदपऽेयाचंीभाषासcीनेमराठीकेली(तसेकरणेघटनलेाधOनचआहेआिणइतरराqातंतसेकमीअिधक
ूमाणातझालेलेसiुाआहे.)तरू`Sआिणअू`SपणेलSावधीमराठीमाणसानंाइतराFंामानानेूाधाjानेनोकरी,
काम,रोजगारिमळूशकेलव`ाFंावरअवलंबनूअसणाkयाकोटभरसामाj-ािनकजनतचेंपोटभOशकेल. 

१२.यापढुे एकपाऊलपढुेजाऊनमलाअसंवाटतंकीअिधवासूमाणपऽ (domicile certificate) दतेाना Gकवा
qापदावर काम करताना सामाj जनतशेी सपंकI  य े̂ याची श§ता असते अशा पदावंर माणसू नमेताना `ाला
zावहािरक पातळीवरील बोल^यावाच^याइतपत -ािनक भाषा यते अस^याची अट घालावी. भWानंा न मारताच
आपोआप-ािनकमाणसालानोकरीआिणकामध�ंातमोठंूाधाjिमळेलआिणहेसवIसनदशीरमागा Iनेकरतायईेल.
अथा IतयासाठीआवँयकअसणारेराजकीयइÀाबलिकतीराजकार^याकंडेआहेयाब[लशकंाचवाटत.े 
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ौी०शरदगोखलेDणाले:
मराठी बÁुदीजीवी वगा Iत एकआÂपीडनाची ूव_ृीआहे. मराठी कानदार [िवशषेत: प ु̂ यातील]आिणzावसाियक
याचंीटवाळीकर^याची 'फॅशन'[पलंुपासनू]जनुीचआहे.तसेकेलेDणजेमराठीकानातनजा^याचेसमथ Iन[आिण
पापSालन] होत.े काही वषा�पवूR कदािचतअशी ूव_ृीअसले. पणआता मराठी कानदारातंआिणzावसाियकातंही
बदल झालेआहते. म ुबंई सारखी महानगरे सोडली तर अधIशहरीआिण मािमण भागात ब8स�ं कानदार मराठीच
असतात.कोÇापरूसार�ामोÈाशहरातही[कानाFंापा�ावंरीलनावेपाहाता]zापाराचीसऽूेमराठीमाणसाFा
हातातआहतेहीउÉेखनीयबाबआहे.आिणसमजादवणेसागंताततसेकानदारभटेलेचतर`ानंाबदल^याचाूयÊ
करायचाकीपरूािंतयाFाकानातजायचेआिणवर`ाFाशीGहदीतबोलायच?ेआपKामलुातकाहीदोषअसतील
तर ते र करायचे की शजेा-याFा मलुाचे कौतकु करायच?े मला असा अनभुवआला तर मी कानदाराला `ाची
चकू दाखवतो व तरीही 'तDुी मराठीअसKामळेु तमुFाच कानातनूखरदेी करणार'असे बजावतो.श§तो [लाबं
जायलालागलेतरी]मीमराठीकानातनूचखरदेीकरतो.याउलटएखा�ापरूािंतयाFाकानातजाणेभागचपडले
तरतथेेमराठीतनूचबोलतोवमीबोललेले`ालासमजलेनाहीतरखरदेी नकरताबाहरेपडतो.हे एवªावयैिcक
पातळीवरिलिहलेकारणआपणचआपलेदोषउगाळीतबसायचेकी`ाFंावरमातकर^याचाूयÊकरायचा? 

काहीमिहjापंवूRलोकस_तेिबहारवउ_रूदशेातनूइतरूातंातलोकचिरताथा Iसाठीकाजातातयािवषयीएकवगेळा
िZकोण माडंणारे दोनलेख आले होत.े लेखकाचे Dणणे असे होते की या दोन ूातंात जातीय जाणीव व
उÌ-नीचतFेाभावना एवªा तीो आहते की `ामळेु आपKा पिरसरात एखादा यादव, कुमR अथवा भमूीहार
अगंमहेनतीचे तथाकिथत हलके कामकOधजावत नाहीत.माऽ नाइलाजा#व पोट भर^यासाठी तचे कामअनोळखी
ूातंातकर^याची`ाचंीतयारीअसत.ेिबहारीवउ_रूदशेचेलोकखरोखरीचएवढेमहेनतीअसतीलतरूचडंनसै¡गक
सपं_ीचे वरदानलाभलेKाआपKा ूातंाचंे ते नदंनवनकाकOशकत नाहीत? दोन/तीन वषा�पवूR कोकण रÎेFेा
िचपळूण-ानकावरतथेीलउपहारगहृातीलकामगारभWेअसKाचेपा�नमीकाही िनषधेपरउÏारकाढले.बाजलूाच
उभेअसलेलेएकगहृ-पढुेआलेवमलाDणाले,"मीचयाउपहारगहृाचाकंऽाटदारआहे.आपलीमराठीमलेुिटकत
नाहीत.`ानंाकामकरायलानको.वळेोवळेीसÐुीपािहजेअसत.ेहािबहारीमलुगागलेीदोनवषuगावालागलेानाही."
आिणअशाचूकारचेसमथ Iनपरूातंीयानंाकामावरठेवणारेकरीतअसतात.पणयापाठीमागचीखरीव#िु-तीअशी
आहेकीमराठीकामगार-ािनकअसKामळेुविबहारी/यपुीमजरूाएंवढेगरजूनसKामळेुतेिपळवणकूकOनघ े̂ यास
राजीनसतात.दोनदोनवषuघरीनजाताराबणारानोकरहीआदशIपिरि-तीनाही.धडप_ामािहतनसणारेवमराठीन
यणेारे अनके िबहारी व यपूी िरSा चालकआपण पाहातो. पण`ा िरSाचंे मालक मराठीच (काही वळेा तर पिरवहन
खा`ातीलकमIचारीच) असतात. पणअिधक पशैाFंा लालचीने ते मराठी गरजूzcीला िरSा चालवायला न दतेा
भWानंा दतेात. सOुवातीला नॆ व गरीबअ(भा)सणारे हचे भWेकाही वषा�तच`ा िरSाचे मालक होतात.आमFा
ठा^यातभाजीमडंईतएकनवीनभWाबघनूमीनहेमीFाभाजीवाKाकंडेतबारकेली.तेDणाले,"अहोभाजीवाला
भWा असला तरी कानाचा मालक मराठीच आहे." साराशं, भWाचंे exploitation कर^यात आपणमागे नाही.
`ामळेुच ल½ªािंवOÁदची चळवळ तीो होत नाही. िशवसिैनक हीच माझी कवच-कंुडले आहते असे Dणणा-या
िशवसनेाूमखुाFंाfarmhouse(शते-घरा)चीराखणकरणारेशवेटीगरुखेअसतात,यातचसवIआले!!
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`ावरौी०कुळकणRDणाले:
नाहीतरीमहाराyातमराठीनबोलणारेउ_र-भारतीयमऽंीहोतातच.मराठीमहापािलकेचीअिधकृतभाषामराठीDणनू
जाहीर केKावर`ाला िवरोध होतो व ू#ावग ुडंाळलाजातो. म ुबंईFामागेगKेा ८-१० वषा�त पणुे दिेखल बाटलं.
"हमको मराठी नही समझता, Gहदीमे बोलो" अशी माजखोर वा§े गKेा काही वषा�त प ु̂ यातही ऐकू यऊे लागली.
परूातंीयानंी,िवशषेतःभWानंी,म ुबंई३५-३०वषा�पवूRचGजकलीहोती.आतापणुसेiुाघशातघालणेचाआहे.नािशक
नहेमीप ु̂ यामागेचालतअसतचं.उ_रमहाराy,मराठवाडा, िवदभ IइथसेiुाGहदीचाआिणGहदीभाषकाचंाूभावबराच
आढळतो.`ाचंाअnमधेाचाघोडाअसाचपढुेूगतीकरतरािहलातरनजाणो,य े̀ ादशकातंकोÇापरू,वथो�ाफार
उरलेKामहाराyातसiुा`ाचंािदिगिवजयपणू Iहोऊनसपंणू IमहाराyGहदीचामाडंिलकहोईल. 

इतरानंीहीआपलेिवचारमाडंावते. 
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