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िहंदी िव विव ालय म मराठी भाषा गौरव िदवस समारोह

कु सुमा ज के सािह य ने मनु य को क म रखा –डॉ. गं गाधर पानतावणे
सां कृ ितक काय म म लावणी, पोवाडा, अभं ग, भजन क तुितयां
सू यकां त भगत िलिखत ‘कबीर वाणी’ पु तक का लोकापण
वधा, 08 माच, 2017 : मराठी भाषा गौरव िदवस के उपलय य म मंग लवार 6 माच को महा मा गां धी अंतररा ीय िहं दी
िव िव ालय म आयोिजत काय म म अि तमादशकार, सु िस सािह यकार डॉ. गं गाधर पानतावणे, औरं गाबाद ने कहा िक ानपीठ
पुर कार ा त किव कु सु मा ज ने अपने सािह य के क म मनु य को रखकर मराठी के साथ भारतीय सािह य पर गहरा भाव ड़ाला है
। वे अि नरे खा से किवता रचनेवाले तप वी किव थे । उनका सािह य सामािजक याय के ित सचेत है ।
िव विव ालय के हबीब तनवीर सभागार म कु लपित ो. िगरी वर िम क अ य ता म आयोिजत समारोह म ितकु लपित
ो. आनंद वधन शमा, सािह य िव ापीठ के अिध ठाता ो. के . के . िसं ह, मराठी िवभाग के भारी अ य डॉ. शैलेश मरजी कदम

उपि थत थे । काय म म मराठी और िहं दी भाषी िव ािथय ने लावणी, पोवाडा, अभं ग एवं नृ य तुत कर ोताओं को मु ध कर
िदया । िवदित हो िक मराठी भाषा गौरव िदवस हर वष िपछले पां च साल से िव विव ालय म मनाया जाता है । िविव म मराठी िवभाग
शु होने से इस वष का आयोजन मराठी िवभाग क ओर से िकया गया । काय म म सेवा ाम के सु िव यात किव एवं गायक
सू यकांत भगत िलिखत कबीर वाणी पु तक का लोकापण मं च थ अितिथय ारा िकया गया । सं त कबीर के िहं दी दोहे उ ह ने मराठी
म अनू िदत िकये ह िजसम से कु छ दोह का पाठ िकया ।

डॉ. पानतावणे ने कु सु म ा ज के सम त सािह य पर काश ड़ालते हए कहा िक कु सु मा ज ने 1933 म जीवन लहरी तथा
1942 म िवशाखा किवता सं ह म सामािजक एवं सां कृ ितक कु रितय पर हार िकया । वतं ता ाि के आं दोलन का उनके

सािह य पर भाव था । उ ह ने वै णवी उप यास और नटस ाट नाटक के मा यम से मराठी सािह य म अपना मह वपू ण योगदान िदया
है। मराठी के िव तार को लेकर उ ह ने कहा िक इं लड और अमे रका जैसे देश म मराठी भाषी लोग क उ लेखनीय सं या है ।

उ ह ने माना िक माण भाषा को बल दान करने के िलए बोली भाषा िजवं त रहनी चािहए ।

अ य ीय उदबोधन म कु लपित ो. िगरी वर िम ने कहा िक िवजय तदु लकर, माधवराव स ,े भारतदु ह र चं एवं िव णू
बाबूराव पराडकर जैसे सािह यकार ने मराठी के साथ-साथ िहंदी भाषा को एक नई उंं चाई दान क है । िहंदी के िवकास म मराठी भाषा

का मह वपूण योगदान है । दोन भाषाओं म पार प रक सं बं ध ढ होने से दोन और समृ हो सकती ह । ितकु लपित ो. आनंद
वधन शमा ने कहा िक नागपु र म थम िव व िहं दी सं मेलन का आयोजन एवं रा भाषा चार सिमित का मु यालय वधा म होने से यह

तीत होता है िक महारा एवं वधा का िहंद ी से गहरा नाता है । अिधकतर िहंद ी िफ म महारा म ही बनती है और पू रे िव व म
दिशत होती ह, यह भी िहंदी क सेवा म उ ले खनीय है।

साहि य िव ापीठ के अिध ठाता ो. के . के . िसं ह ने कहा िक भि आं दोलन का ारं भ महारा म हआ है । इस भू िम के
सं त ने िजतनी मराठी क सेवा क है उतनी ही िहंदी क भी क है । काय म म डॉ. मधु कर कासारे, ा. राज मुं ढ,े ा. मोद नारायणे,

डॉ. रव बोरकर, िवनोद वै , सं दीप सपकाळे, डॉ. अनवर अहमद िस ीक , डॉ. अिनल कु मार दु बे, बी. एस. िमरगे, डॉ. लेखराम

द नाना, अिनबाण घोष, डॉ. सु रजीत कु मार िसं ह, डॉ. िहंमां शु शेखर, डॉ. अिमत राय, डॉ. अमर कु मार शमा सिहत वधा के गणमा य
नाग रक एवं िव ाथ बड़ी सं या म उपि थत थे ।

वागत गीत मेघा देशमु ख ने तुत िकया । काय म का ा तािवक सहायक ोफे सर शैलेश मरजी कदम ने िकया सं चालन
सहायक ोफे सर सु षमा लोखं डे ने िकया तथा आभार दशनकारी कला िवभाग के भारी अ य डॉ. सतीश पावडे़ ने माना । इस

अवसर पर िविभ न िवभाग के िव ािथय ने महारा क लावणी, अभं ग, भजन, पोवाड़ा, गीत एवं नृ य के मा यम से सां कृ ितक
काय म तुत िकये ।

िहंदी िव विव ालयात मराठी भाषा गौरव िदवस समारोह

कु सुमा जांनी मनु य वा या अहं गं डाला सु ं ग लावणारे सािह य िलिहले–डॉ. गं गाधर पानतावणे
मराठमोठया लावणी, पोवाडा, अभं ग, भजनांनी दु मदु मला प रसर

वधा, 08 माच, 2017 : मराठी भाषा गौरव िदना या िनिम ताने मं गळवारी (6 माच) महा मा गां धी आं तररा ीय िहं दी िव िव ालयात
आयोिजत काय मात अि तमादशकार, सु िस सािहि यक डॉ. गं गाधर पानतावणे, औरं गाबाद यांनी कु सुमा जां या सम सािह यावर भा य करतांना
सां िगतले क कु सुमा जांनी मनु य वा या अहं गडं ाला सु ं ग लावून मराठी सािह यात मानाचा ठसा उमटिवला. ते अि नरे षेने का य िलिहणारे त तप वी किव
होते. नैितक जाणीवेचे अनु बधं कट क न यांनी िलिहलेले सािह य सामािजक यायाची सा देतात. कु सु मा जांनी आप या सािह यातून बं धमु त माणूस
क थानी मानून नवी तीकं आिण िमथकं मांडू न सामािजक व सां कृ ितक आशयाचे िलखान के ले.
िव विव ालयातील हबीब तनवीर सभागृहात कु लगु ो. िगरी वर िम यां या अ य तेखाली मराठी भाषा गौरव िदन मोठया िदमाखात संप न
झाला. यावेळी मं च ावर कु लगु ो. आनं द वधन शमा, सािह य िव ापीठाचे अिध ठाता ो. के . के . िसं ह, मराठी िवभागाचे भारी अ य शैलश
े मरजी
कदम उपि थत होते. यावेळी मराठी आिण िहं दी भाषक िव ा यानी सादर के ले या लावणी, पोवाडा, अभं ग आिण मराठी भजनांनी प रसर दुमदुमला होता.
मराठी भाषा गौरव िदवस दरवष गे या पाच वषापासून उ साहाने साजरा कर यात येतो. काय मात सूयकां त भगत यां या कबीर वाणी या िहं दीतील मराठी
दोहयां या पु तकाचे लोकापण कर यात आले. भगत यांनी िनवडक दोहे िहं दी व मराठीतून सादर के ले.
डॉ. पानतावणे यांनी कु सुमा जां या सम सािह याचा आढावा घेत आप या अ यासपूण भाषणातून मराठी भाषेच ा उमग, ितचे भारतीय
सािह यातील थान आिण स ि थती यावर सां गोपांग भा य के ले. ते हणाले क 1933 म ये जीवन लहरी, 1942 म ये िवशाखा या का यसं हातून
कु सुमा जांनी सामािजक आिण सां कृ ितक जीवनात या दोषां वर हार के ले. यां या सािह यावर याकाळ या सामािजक, सां कृ ितक व राजक य
आं दोलनाचा प रणाम दिशत होतो. यां या मे किवतां नाही सामािजक व सां कृितक आशय आहे. याचाच यय यां या वै णवी या पिह या कादं बरीतू न
आिण नटस ाट या अजरामर नाटकातून येतो.
मराठी या िव ताराचा उ लेख क न डॉ. पानतावणे हणाले क आता मराठी भाषा सातासमु ाप याड गेली आहे. इं लं ड आिण
अमे रके सार या देशांम ये मराठी भाषकां चा मोठा वग आहे. असे असतांना मराठीला अजूनही अिभजात भाषेच ा दजा िमळालेला नाही यािवषयी यांन ी खं त
य त के ली. सं घषािशवाय तसे होणे नाही असेही ते हणाले. माण भाषा आिण बोली भाषा यािवषयी यांनी सां िगतले क माण भाषेल ा सबळ कर याचे
काम बोली भाषाच करतात हणून बोली िटक या पािहजेत. कु सुमा जांसारखा महान लेखक मराठी मुलख
ु ात ज मा ला येणे ही महान घटना होय असे
सां गतांना ते हणाले क यां या पाने मराठी या वजाकडे पाहन अनेक महान लेखक सलाम करतात.
अ य ीय भाषणातून कु लगु ो. िगरी वर िम हणाले क िवजय तडु लकर, माधवराव स ,े भारतदु ह र चं आिण िव णू बाबूराव पराडकर
यां यासार या सािहि यकांनी मराठीबरोबच िहं दी भाषेच ा गौरव वाढिवला. िहं दी या िवकासात मराठीचे मोलाचे योगदान आहे असे सां गनू ते हणाले क
उभय भाषांम ये पार पा रक सं बं ध िवकिसत झाले तर या आणखी समृ होतील. यावेळी कु लगु ो. आनं द वधन शमा यांनीही िवचार मां डले. नागपुरात
थम िव व िहं दी सं मेलनाचे आयोजन आिण वधत रा भाषा चार सिमितचे मु यालय असणे यातून महारा ाचा िहं दीशी िनकटचा सं बं ध आहे हे उघड
होते. िहं दी िच पट हे मु य वे महारा ात हणजे मायानगरी मुं बईत तयार होतात आिण संप ू ण जगात दिशत होतात, यातून महारा ाचे िहं दीसाठीचे योगदान
अधोरे िखत होते असेही यांनी नमूद के ले .
ो. के . के . िसं ह यांनी महारा ातील सं तांची परं परा आिण सािह य यावर िवचार य त के ले. भि आं दोलनाची मुहतमेढ महारा ात रोव या
गेल ी असे सां गनू यांनी मराठी सािह यातील संत आिण नामवंत सािहि यकांचा उ लेख के ला.
काय माला डॉ. मधु कर कासारे, ा. राज मुं ढ,े ा. मोद नारायणे, डॉ. रव बोरकर, िवनोद वै , सं दीप सपकाळे, डॉ. अनवर अहमद
िस ीक , डॉ. अिनल कु मार दुबे , डॉ. द नाना, अिनबाण घोष, डॉ. सुरजीत कु मार िसं ह, डॉ. िहं मांशु शेखर, डॉ. अिमत राय, डॉ. अमर कु मार शमा यां यासह
वधतील गणमा य नाग रक आिण िव ाथ मोठया सं येने हजर होते.
वागत गीत मेघा देशमुख यां नी सादर के ले. काय माचे ा तािवक सहायक ोफे सर शैलश
े मरजी कदम यांनी के ले . संचालन मराठी
िवभागातील सहायक ोफे सर सुषमा लोखं डे यांनी के ले तर आभार दशनकारी कला िवभागाचे भारी अ य डॉ. सतीश पावडे यां नी मानले.
यावेळी मराठी आिण िहं दी भाषक िव ा यानी सां कृ ितक काय म सादर क न महारा ा या सां कृ ितक समृ तेचा प रचय आप या
सादरीकरणातून करवून िदला.

