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‘मराठी-भाषा-िदनाा शभुेा’ णज ेनी काय? 
ले० सलील कुळकण 

 

दरवष मराठी-भाषा-िदन ा एकाच िदवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबलचा अिभमान उफाळून यतेो... 

पण मायाच राात, मायाच गावात, मी आपा तःा भाषमे ेसाध ेदनैिंदन वहारही क शकत नाही, 
घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच यते नाही, फारशी कुठे वाचायला िमळत नाही, उलट कुठे मराठीम े
बोलास बाहरेील फालत ूउपर ेटॅी-िरावाले कवा फेरीवाले- कानदारसुा मायाकड ेतुतने ेपान “मराठी 
नही समझता. हदीम ेबोलो !!” अस ेफमा वतात, ाबल मराठी माणसाला कसलीच खतं वाटत नाही. 

 

[लेखकान े ह े प एका िस मराठी वृपाला िलिहले होत.े त े िस झाले नाही. पण मराठी माणसाा 
मािहतीसाठी आिण ान ेअतंम ु ख होऊन िवचार करावा ासाठी अमतृमथंन ा मु अनिुदनीवर त ेचढवले आह.े] 

-------- 

िद० २७ फेवुारी २०१७ 

 

िय सपंादक, 

समे नमार. 

आज मराठी-भाषा-िदनाा िनिमान े सवकडून शभुेा ऐकू यते आहते. पण ‘मराठी-भाषा-िदनाा शभुेा’ 
णज े नी काय? मराठी-भाषा-िदवस हा केवळ आपापसात पोकळ अिभमान  कन फुकटा फुशारा 
मारायचा िदवस झालेला आह.े दरवष मराठी-भाषा-िदन ा एकाच िदवशी अचानक मराठी माणसाचा 
मायबोलीबलचा अिभमान उफाळून यतेो. मग अतं उाहान ेस या मराठी माणसाकड ेतो  करायचा मा 
घराबाहेर पडाबरोबर शपेटू वळवनू आत घालायची आिण हदीच े आिण इंजीच े पाय चाटायच,े ही मराठी 
माणसाची मराठी-भाषा-िदवस साजरा करायची कना !! पण मायाच राात, मायाच गावात, मी आपा 
तःा भाषमे ेसाध ेदनैिंदन वहारही क शकत नाही, घराबाहरे मला माझी भाषा फारशी ऐकूच यते नाही, 
फारशी कुठे वाचायला िमळत नाही, उलट कुठे मराठीम ेबोलास बाहरेील फालत ूउपर े टॅी-िरावाले कवा 
फेरीवाले- कानदारसुा मायाकड ेतुतने ेपान “मराठी नही समझता. हदीम ेबोलो !!” अस ेफमा वतात, ाबल 
मराठी माणसाला कसलीच खतं वाटत नाही. 
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“महाराातील मराठीजनानंी आपापसात काय हवी ती ािभमानाची नाटकं करावी, पण  समाजवहारातं 
ानंी म नागिरक णनूच महाराात राहायला हव”े हा िनयम आता महाराात सवमा झालेला आह.े रे े
आिण इतर सरकारी संातंच न े तर खासगी संातं आिण कंपातंदखेील मोा संने े रााबाहरेा 
माणसानंा आणनू नोक या आिण कामाची कंाटे िदली जातात. तस े इतर चालत नाही, फ महाराातच चा 
शकत.े िरझ बॅकेंा िनयमामाण े इतर राातं ािनक भाषते पाा, फॉम  (प)े उपल करणा या सवच 
बॅकंाना महाराात ती गो अशच न ेतर कमीपणाची वाटत,े कारण हदी ऐकावर कवा वाचावर मराठीची 
गरजच नाही अशी ाचंीच न े तर मराठी माणसाचंीही खाी झालेली असत.े ामळेु सामाजनाशंी सपंक  
साधयासाठी ानंा महाराातील लोकानंा नमेयापेा उविरत भारतातनू आपापा िपानंा नमेनू ांा 
पोटापायाची वा करण ेआिण मराठी माणसाला मा उपाशी ठेवण,े ह ेसहजश होत.े 

गेा पास वषात िवदभा च ेहदीकरण पणू  झाावर आता लवकरच तो महाराापासनू तोडून ‘तं’ केला जाईल. 
त ेयशी झाावर मग म ुबंईची मनपा आिण महारााच ेराशासन अमराठी लोकांा हातात जाऊन पढुील काही 
वषात म ुबंईलादखेील ‘-तं’ करयाच ेय केले जातील. मतंरीा काळात पणु,े औरंगाबाद, नािशक इादी 
शहर े हदीकरणाा रागंते पढु े सरकत आहतेच. शवेटी हरयाणा आिण राजान ा राांमाण े महारााची 
भाषादखेील हदीची पणू तः उपभाषा/माडंिलकभाषा िस होईल आिण मग ितचहेी हदीम े िवसजन केले जाईल 
आिण ांा भाषांमाण े जनगणनेा वळेी मराठीभाषकाचंी संादखेील हदीा भाषकसंते जमा केली 
जाईल. अशा कार ेह-रा-म ा िती राावंरील हदीची सा सफळसपंणू  होईल. ान इतर राातंील जनता 
मा अशा कार ेलाचार आिण नूगडं नसामळेु हदीला अिधक माडंिलक िमळयाची शता मा नाही. 

तेा मराठी-भाषा-िदनी मराठी माणसान े तडान े िकतीही मराठीमेाा बाता मारा तरी ा ािभमानशू 
समाजाा नाा ांा हातात आह े अस े मराठीे े राजकारणी, उोगपती, सरकारी अिधकारी, नते े इादी 
मडंळी आपाला मनातनू छीपण ेहसतच आहते, ाच ेभान ठेवनूच ान े िनमटूपण ेआपण माडंिलकाच ेकत  
चोखपण ेबजावत राहायला हव,े ह ेअिनवाय  आह.े 

आपला न, 

सलील कुळकण 

कोथड, पणु े

(saleelk@gmail.com) 

---------------------------------------- 

 

‘ािनक मराठी माणसाचंा मान राखण’े ा िवषयावरील खालील ावंरील लेखदखेील अवय वाचा. 

 

परराातंनू यणेा या िवााना ‘तिमळ’ िशकावीच लागले! – मुमंी जयलिलता --}} 
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’मणभर कतृ ाचा कणभर दशे’ (ले० सधुीर जोगळेकर, लोकसा) --}}  http://wp.me/pzBjo-ad  

 

ािनक आळशी मराठी माणसू आिण कामस ूपाण…े. --}} http://wp.me/pzBjo-6W  

 

इंजी भाषचेा िवजय (ले० सलील कुळकण, लोकसा ४ ऑोबर २००९) --}  http://wp.me/pzBjo-8x  

 

हदी ही राभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकण, लोकसा, १५ नो० २००९) --} 
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एकच अमोघ उपाय - मराठी एकजटू !! (ले० सलील कुळकण, लोकसा, २० िडस० २००९) --} 
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