
अमृतमंथन: महारा ात िनपाणी नाह , परंतु िनपाणीत महारा .. 

Page 1 of 1 
 

http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 

 

 
 

महारा ात िनपाणी नाह , परंतु िनपाणीत महारा .. 
 
(लोकस ा, १९ ए ल २०१०) 
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कनाटकात समा व  केले या आ ण देशातील थम मांकाची तंबाखूची बाजारपेठ हणून ओळख या 
जाणा  या ‘िनपाणी’ या शहरात कामािनिम ाने जा याचा योग आला. को हापूरपासून तासाभरा या अंतरावर 
असले या िनपाणी शहरातील बाजारपेठ, मंडईबरोबर  शाळा, कॉलेज, दुकान,े हॉटे स, मं दरे, र ते दोन दवसांत 
पंजून काढले. महारा ा या सीमेपलीकड ल या क नड भा षक रा यात येथील मराठ  माणसांनी जोपासलेली 

‘मराठ  अ मता पाहून थ क झालो. येथील मराठ  माणसां या बोल यात, यवहारात, िश ण े ात मराठ  
भाषेला अ वल थान द याने येथे क नडची भेसळ नाह . अगद  शंभर ट के मराठ  अ मता आ ण 
मराठ  बाणा. येथील दुकानांवर ल व वध सं था, बँका यावर ल मराठ  फलक आ ण यातच ना याना यावर 
डौलाने फडकणारे भगवे वज जणू मराठ  अ मतेची सा  देत होते. हा अ सल मराठ  बाणा, हे 
मायमराठ चे कौतुक क नड भा षक रा यात होत असलेले पाहून अिभमानाने ऊर भ न आला. 
 
सकाळ  सलूनम ये िशरलो. मी मंुबईहून आ याचे समज यावर सलून मालकाने आदराने वचारपूस केली. 
तो हणाला, ‘आ ह  कनाटकात असलो तर ह , आ ह  येथे महारा ात अस या माणेच वागतो. महारा ाचा 
सां कृितक ठेवा आ ह  जपत आलो आहोत.’ मा  महारा ा या रा यक याना िनपाणीम ये वा त य 
करणा  या एक लाख मराठ  बांधवांब ल काड चेह  ेम नाह . सारांश, कनाटकात राहूनह  ‘आ ह  मराठ  
आहोत’ असे अिभमानाने सांगणा  या िनपाणीकरांकडून महारा ा या स ा ढ काँ ेस-रा वाद  सरकारने बोध 
घे यासारखे बरेच काह  आहे. 
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