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मायबोली मराठ  भाषा दन - नैिम क न हे, िन यच पाळावा !! 
 

नुकताच २७ फे ुवार  हा दवस आपण मायबोली मराठ  भाषा दन हणून साजरा केला. असे हे व वध 
दवस साजरे कर याचा हेतु असाच असतो क  यािनिम ाने आपण यामागे असले या मूळ भावने वषयी 
जनजागृती करावी. 
िशवजयंती साजर  करायची ती हंद  िच पटगीतां या तालावर नाच कर यासाठ  न हे तर महाराजांचे काय, 

यांनी दाखवलेला आदश, यांचा मराठ  बाणा, यांची हुशार , यांचा वभाषा व वसं कृतीब लचा िनतांत 
अिभमान आ ण यांचे जाक याणाचे येय ांची आठवण वतःला व आजुबाजु या इतरांना क न 
दे यासाठ च साजर  करायची. अशाच उ ेशाने तर लोकमा यांनी सावजिनक िशवजयं यु सव व 
गणप यु सव सु  कर याची ेरणा जनतेला दली. यातून यांना लोकांचा देशािभमान जागृत करायचा 
होता, लोकांना देश ेमा या भावने या धा याने एक  बांधायचे होते. आज तशीच आव यकता आहे. मराठ  
माणसाला, वभाषा व वसं कृती या अिभमानाची आठवण क न दे याची वेळ आली आहे. येक उ सव-
सोह यातून अशा कारचे यो य संदेश त णां या मनावर बंबवले जातील ाची आपण काळजी घेऊ. 
परदेशात वषातील एक ठरा वक दवस मातृ दन हणून पाळतात. या दवशी ते लोक वृ ा मात कंवा 
इतर कुठेतर  राहणा  या आप या आईला औपचा रकपणे शुभे छाप  व पु पगु छ वगैरे पाठवून देतात. मग 
उव रत ३६४ दवस यांना आईची आठवणह  येत नाह . मा  इथे भारतात आपला दररोजच मातृ दन 
असतो. आप याला आईब ल नेहमीच ेम, आपुलक , अिभमान, कृत ता वाटत असते. यासाठ  कुठ याह  
कार या उपचारांची आव यकता नसते. हणूनच औपचा रक पातळ वर इतर जगाला अिभमानाने आप या 

मायबोलीचे े व दाखवून दे यासाठ  आपण वषातील एक मायबोली मराठ  भाषा दन साजरा क च; पण 
यािशवाय मायबोलीचे ेम, मायबोलीचा उ सव आपण मनान,े वचाराने व य  कृतीने दररोजच साजरा 

क . 
या समाजधु रणांनी काह  करायला पा हजे होते यांनी तसे केले नाह  हणून यां यावर दोष ढकलून 

आपण सवसामा यजन व थ बसून राहतो, वतः काह च न करता. याने काय घडू शकते? केवळ त ड  
ट का केली क  आप या जबाबदार तून आपण मु  झालो अशी आपलीच खोट  समजूत क न घे याचा हा 
कार असतो, पण याला काह  अथ नाह . इतर रा यांतील राजकारणी हे भाषा व सं कृती या बाबतीत 

एवढे बेपवा राहू शकत नाह त याचे कारण ते काह  वशेष ामा णक असतात हणून न हे; तर यां यावर 
सामा यजनांचा भाषा-सं कृती या बाबतीत तर  मोठा दबाव असतो. आप या महारा ातील राजकार यांना 
तो जाणवतच नाह  कारण आपण फ  (बंद खो यांत) यां या नावाने बोटे मोडतो आ ण मग वतः या 
पोटापा या या कामाला लागतो. आपला वािभमान व आपली पोटित डक इतरांपयत पोचतच नाह  हेच 
आपणा मराठ जनां या अवमू यनाचे मुख कारण आहे. 
याच अमृतमंथन अनु दनीवर ल ’इं जी भाषेचा वजय’ या लेखाम य ेिल ह या माणे या इं जी भाषेब ल 
इं लंडम ये एवढा यूनगंड वाटत होता, जी इं जी भाषा अ यंत मागासलेली, हणकस, गावठ , असं कृत (ह  
सव यांची वतःचीच वशेषणे) समजली जात होती ितची थती एवढ  सुधारेल अशी कती इं जांना 
आशा होती? वतः या भाषेला व प र थतीला दोष देऊन ग प बसणे सोडून यांनी जे हा एक तपणे 
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उठाव केला व शासनावर दबाव आणून शासनाला कायदे क न च भाषेवर बंद  घाल यास व सव  
इं जीचा उपयोग स चा कर यास भाग पाडले ते हाच तो मोठा बदल झाला. िशवाजी महाराजांनी िनमाण 
केलेले वरा य, भारताने िमळवलेले वातं य, संयु  महारा , यासु ा एकेकाळ  अश य ाय मान या गेले या 
घटनाच हो या. पण या घडू शक या. आ ण यापैक  येक घटना ह  सामा य माणसे बहुसं येने एक  
आ यामुळेच घडली. एका इं जान,े एक या िशवाजी महाराजांनी, एक या गांधीजींनी कंवा एक या आचाय 
अ नी अशा घटना घडव या नाह त तर मो या सं येने एक  आले या जनसामा यांनीच केवळ िनधार, 
ज  अशा गुणां या बळावरच अशा घटना श य क न दाखव या आहेत. इं लंड देश हा महारा ापे ाह  
लहान देश. याची लोकसं या तर अगद च कमी. यांना श य झाले ते आप याला होणे अश य नाह च. 
फ  आपण आप या वािभमानाची धार ती ण करायला हवी. 
वर ल उदाहरणे आज आप या सम ये या संदभात कदािचत आप याला हा या पद वाटतीलह . पण या 
घटना घड या या आधी तसे व नरंजन कर याचे धा र यह  अनेकांना श य न हते हे नीट ल ात यावे. 
तशीच बकट प र थती आज उ वली आहे व तशाच कारे िन याने व एकजुट ने आपण ातून माग 
काढून मराठ  भाषेला व मराठ  माणसाला पु हा सुवणकाळ ा  क न देऊ शकू. 
आपण सव एकाच मराठ  मायबोली आईची लेकरे, सहोदर, बंधुभिगनी आहोत. आप या आई या 
स मानासाठ , संप नतेसाठ , आपण एकजुट ने सतत य  कर त रा हले पा हजे. आपण सवच मराठ ेमींनी 
बहुसं येने एक  येऊन, सात यान,े एकच यास ध न मायबोलीची जोपासना, संवधन कर त रा हले पा हजे. 
वभाषा व वसं कृतीब ल या अिभमाना वषयी, कत यां वषयी सतत एकमेकांत बोलतह  राहू, एकमेकांना 
ो साहन देऊ, सहकाय क . पण थम वतः या य गत पातळ वर सतत मायबोली या स मानाचे भान 

ठेऊन वागू व जग.ू पुढे चंड असा नद बनणार  गंगानद  दे खल गंगो ी या उगम थानाजवळ अ यंत 
लहानच असते. ितला अिधकािधक झरे, ोत येऊन िमळाले क  मग ती मोठ  होत जाते. येकाने वतःचे 
य गत कत य थम कर त राहून मग इतरांनासु ा माते ती या जबाबदार ची आठवण क न ावी. 
अथातच हे एक या-दुक याचे काम नाह . जथे आप यासोबत इतर मराठ - ेमी िम  असतील ितथे यांना 
घेऊन, श य ितथे गट, संघ, सं था थापन क न, हे श य नसेल ितथे एक यान,े अशा कारे उ  दशेने 
य  कर त रा हले पा हजे. बहुसं य मराठ  मंडळ ंत अशी वािभमानाची जाग आली तर इतर सव 

राजक य प ांनादे खल आप या भाषेसाठ  केवळ वरवरचे न हे तर मूलभूत पातळ पासून काय करावे लागेल, 

जे इतर वभाषािभमानी रा ये ब  याच माणात कर त असतात. 
शेवट  समाज, शासन यांनी काय करायचे हे समाजातील माणसेच य -अ य र या ठरवत असतात. 
आडात असेल यातलंच पोह  यात येतं. यामुळे आपण आडातील पाणीच शु , श दायी, फूितदायी 
बनव याचा य  क . 
या भाषेमधून धन-मान- ान िमळेल असा लोकांना व ास वाटेल अशा भाषेची सतत गती होतच 

राहणार. हणूनच ह  चळवळ केवळ भाविनक पातळ वर ठेऊनह  उपयोगी नाह . भाषेला िश ण, ान, 

अथ ा ी, सामा जक ित ा अशा अंगांनीह  ितचा वकास हायला पा हजे. आपली भाषा ह  उ म संवादभाषा 
हो याबरोबरच ितचा स म अशी िश णाची भाषा, शासनाची भाषा, ानभाषा, मा हतीभाषा आ ण 
नवसा ह यिनिमतीची भाषा इ याद  व वध कारे कशी जलदगतीने संप न होईल यासाठ  आपण सवानी 
य  क या. मराठ  भाषे या ानामुळेसु ा रोजगार ाधा याने िमळू शकतात अशी प र थती िनमाण 

झाली पा हजे. भाषेला स मान आदराचे थान िमळवून दे यासाठ  आपण ित याब ल आदर बाळगला 
पा हजेच पण तो संकुिचत हटले जाय या भीतीने लपवून न ठेवता बािभमानाने एखा ा अलंकारा माणे 
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दाखवला पा हजे. मराठ  भाषा रा यात सव  य आ ण ा य असली पा हजे - अगद  तारां कत 
हॉटेलांपासून ते चहा या टपर पयत आ ण वमानतळापासून ते र ातळापयत. 
आता नकारा मक वचार मनात न आणता आपण येकाने िन याने कामास लागुया. आपण कंवा 
आपली मायबोली मराठ  भाषा कुठ याह  ीने नालायक, हणकस, अ म नाह  एवढा आ म व ास बाळगून 
जसे जमेल तसे पुढे रेटत जा याचा य  क . आप या येक कृती या मागे आप या मातेचा वचार 
असायला हवा. यासाठ  जथ-े जथे, जे हा-जे हा, जतके काह  श य असेल ते सतत कर त रा हले पा हजे. 
यातूनच एक मोठ  चळवळ उभी राहू शकेल, एक मोठ  ांती घडू शकेल. यात आप याला आप या मातेचे 

ऋण फेड याचे समाधान िमळेल व शांतपणे शेवटचा ास घे या या वेळ  आपली सदस वेकबु  आड 
येणार नाह . संत तुकाराम महाराजां या उ माणे मग आपणह  हणू शकू, "याजसाठ  केला होता 
अ टहास, शेवटचा दस गोड हावा". 
 

 

   


