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रे वे आ ण मराठ  

बंदुमाधव अं बके 

येक गावाला, शहराला एक नाव असतं आ ण ते नाव या ठकाणाचे य म व असतं. या नावामागे 
काह  इितहास असतो, काह  आठवणी असतात, काह  भावना असतात. पूव  सा ा य व तारा या काळात 
जे यांनी परा जतां या देशातील ठकाणांची नावे बदल यामाग ेतेथील सं कृती या खुणा आ ण भावना जागतृ 
क  शकतील अशा आठवणी न  करणे हाच हेतू असे.  
ह ली रे वे आ ण महारा ाचे नातेह  असेच जेते व परा जताचे झाले आहे. िनतीश कुमार, राम वलास 
पासवान व लालू साद यांनी रे वे मं ीपदाचा वापर पुरेपूर क न घेतला व महारा ाची रे वे उ र भारता या 
दावणीला नेऊन बांधली. रे वेतील नोकर भरती या जा हराती महारा ाऐवजी उ र भारतातील वृ प ात 
िस  होऊ लाग या व महारा ातील रे वेत उ र भारतीयांचा मो या माणात भरणा केला. सुरवातीला 

नग य वाटणारे हे माण दवस दवस वाढतच गेले आ ण आज अ खी रे वेच ’उ.भां.’ना आंदण 
द यासारखी झाली आहे. सुरवातीस सौ य वाटणा  या ’उभां’नी पुढे मो या सं येने मोचा बांध यावर आता 
आपले खरे प दाख व यास सुरवात केली आहे.  
आधी सांिगत या माणे येथील थािनक सं कार पुसून जथेितथे आप या सं कृतीची मोहर उमटव यासाठ  
यांनी येथील रे वे थानकांची नावे आप या उ र भारतीय ढंगाने बदल यास सु वात केली आहे. भाषा 

सू ा या आडून उभांनी यां या बोलीभाषेत शोभतील अशी नावे येथील गावांना ठेव यास व व वध सार 
मा यमातून तीच चुक ची नावे ढ कर यास सु वात केली आहे. सु वातीस वां े असलेले नंतर बां ा झाले 
आ ण आता बहुसं य लोक याला यां ा अशा हड स नावाने ओळखतात. आता रे वेमधील उ ोषणातसु ा 
वां े असे नाव ऐकू येत नाह . या ऐवजी बां ा आ ण यां ा ह च नावे वापर यात आली आहेत. अथात 
यात आ ह  मराठ ह  मागे नाह त. वलेपाल याचे पेिलंग Vile Parle असे न करता Ville पाल असे िल हले 
जाते. व ोळ  आ ण कासू या नावांचे व प आता व ोळ  व खासू असे केले जाते. महारा ातील येक 
नावावर पर ांतीय (उ र कंवा द ण भारतीय) ठसा असायलाच हवा का?  

याउलट टशांनी बदललेले बडोदा हे नाव बदलून पु हा वडोदरा हे नाव गुजरा यांनी खंबीरपणे चारात 
आणले.  
खरे हणजे हंद तह  ’ण’ हे मूळा र आहे तर ह  क याणचे क यान आ ण वाणगावचे वानगाव का होते? 

हंद त असा काह  िनयम असलाच तर तो काह  ह ली बदल यात आ याची मा हती नाह . इतके वष ढ 
असलेले क याण एकाएक  क यान का झाले ? द णेतील एरणाकुलम व उ रेतील सहारणपुर यांची नावे 
रे वे या उ र भारतीय प रभाषे माणे ण ऐवजी न होत नाह . मग ह  मानहानी फ  मराठ चीच आ ण 
तीसु ा महारा ा या राजधानीत का? अटकेपार फड वले या झ याचा अिभमान बाळगणारे आपण एवढे 
बनक याचे कसे झालो? पु याहून येणार  गाड सु ा पु याची होते आ ण तेज (जलद) लोकल थाने (ठाणे) 
थानकात थांबते. याह  पुढे जाऊन हंद या दु भावापुढे मान तुकवून मराठ तह  आता थाने असाच 

उ लेख सव रे वे थानकांवर केला जातो.  
मंुबईतील उपनगर  रे वे या ड यात िचकट वले या उपनगर य माग मानिच ाम ये डोलवली, डहाणू याऐवजी 
दोलावली, दहानू असे बोबडे बोल िल हलेले असतात. मालाडचे मलाड होते.  
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रे वे थानकांवर ल वशेष उ  घोषणा तर अगद  विच  मराठ त के या जातात. अमराठ  बाई या त डून 
अ यंत अशु  मराठ चा नमुना सादर कर त महारा ाचा पाणउतारा केला जातो.  रे वे गा यांवर ल गंत य 
थानाचा फलकह  फ  इं लश व हंद तच असतो व यावरह  बां ा, क यान अशी चुक ची नावे असतात. 

केवळ िलपी या साध यामुळे वकृत हंद करण हेच मराठ  हणून आप या माथी मारले जात आहे. 
मूळ या सुिश त मराठ  माणसाला हंद  िशकणे फारसे कठ ण जात नाह . मा  नुसता लोटा धोतर घेऊन 
मंुबईत येणा  या उभांची सोय हावी हणून रे वे हंद ला िचकटून बसली आहे.  
रे वेतील नोक  यांत ’उभा’, टेशनवर ल खा पेय व े यांचे ठेकेदार ’उभा’, अगद  साधनगृहाचे सफाई 
कामगारसु ा ’उभा’च. आता तर "अिधक धा य पकवा" योजनेत रे वे या गटाराकडेने असले या मोक या 
जागाह  भा या पकव यासाठ  उभां या ता यात द या आहेत. रे वेवर ल उ र भारतीय अित मणाचा 
बमोड करणा  या मराठ  ने यांच े मु य वरोधक मराठ च. वतःला रा वाद  समजणारे मराठ जन हंद ला 
कवटाळ यातच ध यता मानीत आहेत. याउलट फे ुवार  २००८ म ये मनसेने काह  भै यानां झोडपले 
हणून पटणा वधानसभेत  रा यपाल रा. सु. गवई यां यासमोर ग धळ घालणारे सगळे रा यकत थम 

फ  बहार  असतात. सगळे प ीय मतभेद बाजूला ठेऊन यांनी बहार  एकजुट चे दशन घड वले. इथे 
मा  मराठ चा आ ह धरणारेच चार वष िनलं बत, तेह  मराठ  माणसांकडूनच????   

द ली रांचे जोडे उचल यात ध यता मानणार  भुतावळ मराठ  अ मतेसाठ  काह  करेल हा केवळ भाबडा 
आशावाद आहे. हा लढा मूठभर िशलेदारांना एकाक पणे लढावा लागत आहे. रे वेमं ी झाले या नेभळट 
मराठ  माणसाने यात सुधारणेचे काह च य  केले नाह त.    

ू  राजकारण व णक लाभ बाजूला ठेऊन ज हा मराठ  माणूस एका झ या खाली एक  येईल तोच 
महारा ासाठ  व मराठ साठ  खरा सु दन ठरेल. 
 

   

 


