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महारा ा या बाबतीतील दुट पीपणा प  करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ. उ रेकडून येणारा येक राजकारणी 
महारा ात आ यावर ‘ हंद  ह  रा भाषा आहे, हणून आपण हंद  िशकायलाच पा हजे, ितचा आदर करायलाच 

पा हजे.’ इ याद  (अस य) पुन:पु हा घोकून दाखवतो. पण हेच राजकारणी इतर कुठ याह  अ हंद  रा यात गेले क  

याचंी ह  सव त वे अचानक पालटतात. ह  मंडळ  ितथे जाऊन या रा या या भाषे या व सं कृती या आर या 
हणतात; तसेच क  सरकार, कंवा यांचा प  (जो असेल तो) या रा या या भा षक आ ण सां कृितक 

उ नतीसाठ  कशी आटोकाट मदत करतो आहे याचे रसभर त वणन करतात. महारा ात सव रा यीकृत बँका, क  

सरकार  वभाग, टपाल खाते, रे वे, सावजिनक े ातील (सरकार ) कंप यांम ये कायालयांत येणा या 
सामा यजनांनी वाच यासाठ  सव  लावले या पाटय़ा, सव फॉम व सूचना-फलक मराठ ला ड चू देऊन हंद त व 

इं जीत असतात. पण इतर रा यांत याच व वध सं था थािनक रा यभाषेलाच सवािधक मह व देतात. ब याच 

वेळा हंद लाच ड चू दला जातो. हा दुट पीपणा का हणून? काय ाने नेमून दलेले आ ण इतर रा यभाषांना दले 

जाणारे सव कायदेशीर अिधकार, मान, मह व आम या मराठ  भाषेला ायलाच पा हजेत- याहून जा त नको; पण 

कंिचतह  कमी नको. हे आमच ं हणण ंअयो य, बेकायदेशीर, अनैितक हणता येईल का? 
 

 

मराठ  भाषेला आ ण मराठ  माणसाला वत: या रा यात या य अिधकाराचे व स मानाचे थान िमळवून दे यासाठ  

सामा य माणसाला देशा या भा षक  धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पा भूमी मा हत असावी, या उ ेशाने मी हा लेख िलह त 

आहे. 

भारता या घटनेम ये कुठ याह  भाषेचा उ लेख ‘रा भाषा’ असा केलेला नाह . उलट घटने या अनुसूची-८ मधील सवच 

भाषा या रा भाषे या दजा या मान या जा यात असा अ य  संकेत दला आहे. 

सुमारे तीस वषापूव  मी आय.आय.ट . खडगपूर (प म बंगाल) येथे िशकत असताना, ‘ हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह ’ 

या व तु थतीब ल मी जे हा थमच ऐकले; ते हा माझा थम वत: या कानांवर व ास बसेना. आय.आय.ट .म ये 

ितसर ्या वषा या स ात आ हाला मान य वभागातफ  ‘भारताची रा यघटना’ हा वषय चॅटज  नावाचे एक बंगाली 
ा यापक िशकवत असत. ा. चॅटज नी भारताची घटना िशकवताना वेळोवेळ  संदभ देऊन आ हाला सांिगतलं होत ंक  

‘भारता या घटनेनुसार हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह . सव रा यभाषा सार याच मह वा या आहेत.’ तस ं पाहता, 
एकंदर तच वभाषा व वसं कृतीचा अिभमान हणजे काय हे मला बंगालातच थम अनुभवायला िमळाले. बंगालम ये 



कोटय़धीश मारवाड , र ा ओढणारे बहार  व कारकुनी करणारे बंगाली हे सवजण आपापसात सहजपणे बंगालीतच 

बोलताना दसतात. 

खडगपूरहून परत आ यावर मी कुठ याह  चचत हा मु ा मांड यास िम मंडळ  मला वेडय़ातच काढू लागली. ‘ हंद  ह  

भारताची रा भाषा नाह ’ हे वधान सवाना ‘भारत अजूनह  वतं  झालेलाच नाह ’ या वधानाएवढेच अश य ाय वाटे. 

यानंतर अनेक वषानी अचानकपणे ऑग ट २००८ या म ह यात एका रा ीय इं जी दैिनकातील शशी थ र यांचा एक 

लेख मा या वाचनात आला आ ण मी च क उडालोच. मा या या सांग याब ल जग मला वेडय़ात काढत होते तोच मु ा 
शशी थ र यां यासार या संयु  रा ांम ये भारताचे ितिनिध व केले या मुर बी य ने प पणे नमूद केला होता. 
(थ र हे स या क  सरकार या पररा यवहार खा याचे रा यमं ी आहेत.) 

थ र यांनी या लेखात केलेली काह  वधाने अशी होती, ‘बारा वषापूव  जे हा भारताने वातं याचा एकोणप नासावा 
वा षक दन साजरा केला, ते हा ता कालीन पंत धान एच. ड . देवेगौडा यांनी नवी द लीमधील सोळा या शतकातील 

लाल क या या तटाशी उभे राहून नेहमी या रवाजा माणे वातं य दनािनिम  देशाला उ ेशून हंद म ये भाषण 

केले. हंद  ह  अशी भाषा आहे क  जला आपण सवजण रा भाषा मानत असलो; तर ह  व तुत: हंद  ह  ‘रा भाषा’ 
अस या या संक पनेला देशा या घटनेम ये काह ह  आधार नाह .’ 

शशी थ र पुढे असे हणतात, ‘भारतीय रा ीय व ह  खरोखर च एक उ कृ  आ ण अन यसाधारण संक पना आहे. च 

माणसे च भाषा बोलतात, जमन मंडळ  जमन भाषा आ ण अमे रकन लोक इं जी भाषा बोलतात; परंतु भारतीय माणसे 

पंजाबी भाषा बोलतात कंवा गुजराथी बोलतात कंवा म याळम.् परंत ुतर ह  यामुळेआप यापैक  कुणाचेह  भारतीय व 

कुठ याह  ीने य कंिचतह  कमी तीचे ठरत नाह .’  

यानंतर मी या वषयी महाजालाव न व काह  जाण या मंडळ ंकडून अिधक मा हती िमळवली, ती आता खाली देत आहे. 

वातं यपूव काळात इं जांनी जे हा हंदु थानी लोकांना थोडेफार शासक य व पाचे ( बगर-राजक य) अिधकार 
दे यास सु वात केली या दर यान जे हा हंदु थानाची रा भाषा िनवडायची वेळ आली ते हा खड  बोली (उदूला जवळची) 
आ ण हंद  (मु यत: सं कृत भाषेवर आधा रत) यां याम ये खर  चुरस होती. मग या दोघांपैक  एक भाषा अंितमत: 

िनवड यासाठ  एक सिमती ग ठत केली गेली. या सिमतीम ये बर च चचा झा यावर जे हा मतदान घेतले गेले ते हा 
एका मता या आिध याने सं कृताधा रत हंद  (देवनागर  िलपीसह) ह  हंदु थानाची रा भाषा हणून िनवडली गेली. 
मा  हे आपण ल ात घेतले पा हजे क  वातं यानंतर भारताची घटना िल हताना घटनाकारांनी कुठलीह  एक भाषा ह  

वतं  भारताची रा भाषा हणून प पणे घो षत न करता या मु य़ावर मौनच पाळणे पसंत केले आहे आ ण हे स य 

आ हा सामा यजनां या ीस प पणे कधीह  आणून दले जात नाह . 

क  सरकार या The Official Languages (Amendment Act, 1967: Approach & Objective' या पु तकेत मला 
पुढ ल माणे उ लेख आढळला. ‘लोकसभेत १९६३ या बलावर चचा चाल ू असताना, पंत धान वगवासी पं डत 

जवाहरलाल नेह  यांनी (भाषा वषयक धोरणा वषयी) असे भा य केले होते, ‘ या (अनुसूची-८ मधील) सवच १४ भाषा या 
रा भाषा हणून नमूद क न भारतीय घटनाकारांनी अ यंत सु पणा दाखवला आहे. (घटने माणे) कुठलीह  एक भाषा 
इतर भाषांहून अिधक यो य अस याचा च उ वत नाह . बंगाली कंवा तिमळ कंवा इतर कुठलीह  ादेिशक भाषा हंद  

भाषेएवढ च भारताची रा भाषा आहे.’ 

याव न भारतीय घटने या भाषा वषयक धोरणामागील एक त व सु प पणे यानात येते. घटनाकारांनी येक 

रा याला आपाप या रा यकारभारासाठ  आपापली अिधकृत भाषा िनवड याचा ह क दला आ ण क  सरकार या 
कारभारा या अिधकृत यवहारासाठ  एकच भाषा िनवड या या उ ेशाने केवळ ट केवार  ( यात या यात) इतरांहून 

अिधक आहे; या एकमेव िनकषामुळे (बहुसं यांची भाषा नसूनह ) हंद  भाषेची ‘क  सरकार या कारभाराची अिधकृत 

भाषा’ हणून घटनेने िशफारस केली. पण याचबरोबर ‘क  सरकार या अिधकृत वापरासाठ  आ ण उ च व सव च 

यायालयातील कामकाजासाठ  इं जीचा वापर चालू ठेवावा. परंतु लवकरात लवकर इं जी या जागी हंद  था पत 



हावी यासाठ  य  करावा.’ अशी सूट दली. घटनेतील तरतुद माणे हा बदल घटना अमलात आ यापासून पंधरा वषात 

होणे अपे त होते. पण संसद तो काळ सतत वाढवत नेत असून आजह  ते काम पूण झालेले नाह  आ ण ते कधी होईल हे 

सांगता येणे श य नाह . यामुळे क  सरकार या अिधकृत कारभारात आजह  इं जीचाच अिधक वापर होतो. 
देशा या वातं यानंतर नेमले या रा ीय एका मता मंडळ, (National Integration Council), अिधकृत भाषा आयोग 

(Official Language Commission), रा ीय िश ण धोरणासाठ चा कोठार  आयोग, भाविनक एका मता सिमती 
(Emotional Integration Committee) अशा व वध त  सिम यां या िशफारशीवर आधा न भाषावार ांतरचना, 
अिधकृत भाषा धोरण अशी व वध धोरणे व कायदे देशात केले गेले आहेत. या सवा या िशफारशींम ये एक समान सू  

हणजे – ’ येक रा याने आपापली भाषा व सं कृती यांची गती व संवधन साधणे आ ण बहुजन समाजाला िश ण, 

मा हती, रोजगार व इतर सव सोयी आ ण यव था थािनक भाषेतच उपल ध क न देणे, यामुळेच भारता या 
व वधतेमधून एकता अबािधत राह ल एवढेच न हे तर ती वृ ंगत होईल.’ 

आणखी एक मह वाचा मु ा हणजे घटनेमधील तरतुद ं माणे अनुसूची-८ मधील सव भाषांचे (संबंिधत रा य शासना या 
मदतीने) वेगाने संवधन करणे व या आधुिनक ाना या दळणवळणाचे भावी मा यम हो या या ीने यो य ती कृती 
करणे यासाठ  वत: क  सरकार बांधील आहे. 

भारताची रा यघटना व इतर काय ां या आधारावर सव च यायालयानेह  थािनक भाषे या बाजूनेच िनणय दले 

आहेत. 

कनाटक शासना या शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व या रट यािचकेत रा य 

शासनाची बाजू घेऊन सव च यायालय हणाले, ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार रा यरचना 
यव थत था पत झाली आहे. अशा भाषावार रा यरचनेचा उ ेश असाच आहे क  येक रा यातील लोकांची यां या 
रा यातील भाषे या मा यमातून शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती साध यासाठ  अिधकािधक सोयी-सु वधा 
उपल ध क न देणे.’ 

महारा  शासना या शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगाना मराठ  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व चा रट 

अज फेटाळताना महा मा गांधीं या मताचा हवाला देऊन सव च यायालय हणाले, ‘व तुत: एखा ा रा यात वा त य 

करणा  या लोकांना तेथील थािनक भाषा िशक यास सांगता कामा नये असे ितपादन मुळ च मा य करता येणार नाह . 

पर या देशात राहताना भा षक अ पसं याकांनी थािनक भाषा िशकून यायला पा हजे हे त व पूणपणे उिचतच आहे. 

आम या मते थािनक भाषा िशक यास वरोधा या भावनेचे पयवसान समाजजीवना या मु य वाहापासून अलग 

हो यात होते आ ण याचा प रणाम हणून रा यात भाषेवर आधा रत वखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे 

ह  रा ीय एका मते या ीने िनं  गो  आहे.’ (अथात या करणा या बाबतीत सव च यायालयात जंकूनह  आपण 

िनवडून दलेले रा यकत तो िनणय अमलात आण या या बाबतीत मा  सपशेल हरलेले आहेत हे महारा ीय जनतेचे 

मोठेच दुदव.) 
आता वर चिचलेली कायदेशीर पा भूमी ल ात घेऊन वचार के यावर आप याला पुढ ल मु े प  होतात. 

भारत सरकार या भाषा सू ाब ल कंबहुना देशा या कुठ याह  कायदेशीर तरतुद ंब ल आप याला आ ेप अस याचे 

कारणच नाह . उलट सव काय ातील बाबींचे पालन करताना इतर रा यांत संबंिधत रा यभाषांना जेवढे मह व, 

ाथिमकता, अ म, मान दला जातो, तो सव आम या रा यात आ हाला िमळाला पा हजे; याहून अिधक नको, पण 

याहून कंिचतह  कमी नको; असाच आपला आ ह हवा. 
वर ल ववेचनाव न असे ल ात येईल क  हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह  तर ती केवळ क  सरकारची (अंतगत) 

यवहाराची भाषा (इं जीसह) आहे. भारता या घटने माणे क  सरकारचा कारभार, संसद आ ण उ च व सव च 

यायालये सोडून इतर सव े ांत, वशेषत: रा यां या पातळ वर हंद ला थािनक रा यभाषेपे ा कंिचतह  अिधक 

मह व नाह . उलटप ी घटने माणे कुठ याह  रा यात रा यभाषाच सव े  असून ितथे हंद  कंवा इतर कुठ याह  

भाषेचे थान हे यानंतरचेच मानले गेले आहे. (इं जी ह  भाषा तर अनुसूची-८ म येह  अंतभूत केली गेली नस यामुळे 



ितचे थान तर याहूनह  गौण आहे.) क  सरकार या भाषा सू ानुसारसु ा येक रा यात संबंिधत रा यभाषा 
सव च व सव े  आहे. 

वा त वक पाहता, सामा य माणसाचा क  सरकार या अंतगत यवहाराशी फारसा संबंध सहसा येतच नाह . यामुळे 

भाषा सू ानुसार क  सरकारनेदेखील आम या रा यात, आम याशी, ाधा याने आम या भाषेतूनच संवाद साधायला 
पा हजे. आम या भाषेमागून हंद -इं जी कवा इतर कुठली भाषासु ा उप थत अस याला आमची हरकत नाह ; पण 

आमची रा यभाषा सव थम असायलाच पा हजे. आम या रा यातील कुठ याह  भागातील अितसामा य 

नाग रकालासु ा केवळ थािनक रा यभाषाच समजत असली तर ह  याची कुठ याह  कारची गैरसोय होता कामा नये, 

यासाठ  सरकारने बहुजन समाजासाठ  बहुजन भाषेतच मु यत: यवहार करणे आव यक आहे. हाच तर लोकशाह  

रा यप तीचा ाथिमक िनकष आहे. तसे ते इतर रा यांत घडतह  असते. 

दुदवाने महारा ात लहानपणापासून सतत पाज या जाणा  या बाळकडूमुळे रा भाषा हंद चा मान, अिधकार आ ण मह व 

हे रा यभाषा मराठ पे ा अिधकच असणार; हे पूणपणे चुक चे सू  आप या मनावर ठसले जाते. आ ण मग रे वे 

थानकांवर, टपाल कायालयात, रा यीकृत बँकांम ये, सावजिनक े ातील उ ोगां या कायालयांत व याच 

िनयमा माणे इतर खासगी कायालयांतह  मराठ ची अनुप थती, उपे ा आ ण हेळसांड, एवढेच न हे तर ितला दली 
जाणार  दु यम कंवा ित यम ( हंद  व इं जी या खालची) वागणूक याब ल आप याला काह ह  खंत वाटेनाशी होते. क  

सरकार या भाषा सू ा माणे रा यभाषेला सवािधक ाधा य व मह व देणे बंधनकारक असूनह  महारा ात रे वे या 
आर णाचे आवेदन फॉम, गाडय़ां या वेळा दाखवणारे फलक यात मराठ ला कटा ाने खडय़ासारखे बाजूला काढले जाते. 

आ ह  म यंतर  जमवले या टपाल खा या या महारा  वभागातील २२ फॉमपैक  सव फॉमवर इं जी, सुमारे १८ फॉमवर 
हंद , २ (परदेशी पासलासंबंिधत) फॉमवर च व केवळ एका (मनीऑडर) फॉमवर रा यभाषा मराठ चा अंतभाव केलेला 
आढळला. खरं हणजे, अशा कारे काय ाची पायम ली क न रा यभाषेचा अपमान के याब ल दुस या एखा ा रा यात 

संबंिधत अिधका  यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. पण हे सव महारा ात पूवापार अबािधतपणे चालले आहे व यात 

सुधारणा घडवून आण यासाठ  कुठ याह  महारा ीय राजकार याने कंवा समाजकार याने काह ह  कृती केलेली नाह . 
(या व तु थती व  आ ह  मा हती अिधकाराखाली केले या यािचकेची टपाल खा याकरवी आमची दमछाक 

कर यासाठ  टोलवाटोलवी चाल ू आहे. महारा ातील आमचे नविनवािचत आमदार आ ण खासदार याबाबतीत काह  

करतील का?) अथात इतर रा यांत यापे ा कतीतर  वेगळ  प र थती असते. ितथे अगद  याच सव सं था थािनक 

भाषेला सवािधक मान आ ण मह व देतात. 

मुंबईत मराठ  माणसांचे सरळ बहुमत नसले तर  यांचे माण सुमारे ३०-३५%आहे. एकूण सव हंद  भाषक सुमारे १५-

१७% आहेत. हणजे इतर कुठ याह  भाषक गटापे ा मराठ  भाषक अिधक आहेत (इतर शहरांत आ ण गावांत तर मराठ  

माणसांचे माण कतीतर  अिधक आहे.) पण तर ह  मुंबई ह  बहुभा षक आहे असा कांगावा क न मुंबईत सरळ सरळ 

मराठ ची कुचंबणा केली जाते. (खरं हणजे, यास कुठ याह  कारे कायदेशीर आधार नाह .) या उलट बंगळू  

शहरांम ये गेली अनेक दशके कानड  माणसांपे ाह  तिमळ भाषकांची लोकसं या कतीतर  अिधक आहे. पण याचा 
य प रणाम कुठेह  दसून येत नाह . नावा या पाटय़ा, उ ोषणा, फॉम अशा सव बाबतीत कानड चे सव े व अबािधत 

असते. कनाटकात हंद , तिमळ अशा कुठ याह  भाषेला कानड पे ा अिधक मह व दले जात नाह . याचे कारण एकच. ते 

हणजे, कानड  माणूस वत: या अिधकारांब ल आ ण वािभमानाब ल जागृत आहे. ह च प र थती 
महारा ा यित र  येक रा यात आढळते. याउलट महारा ात मुंबईसारखी बहुभा षक शहरे तर सोडाच, अगद  

लहानसहान नगरा-गावांम येसु ा क  सरकार  व खासगी आ थापनांत मराठ पे ा हंद -इं जीला अिधक मह व दले 

जाते आ ण याला जबाबदार आहोत आपण मराठ  जनताच. मराठ  माणसाला वत: या भाषेब ल अना थाच न हे तर 
यूनगंड आहे. याला वत:ब ल अिभमान नाह  याला इतर लोक कसे मान देतील? महारा ातील मं ी आप यावर 

संकुिचतपणाचा आळ येईल हणून घाब न महारा ातह  सारमा यमांशी बहुतक न हंद तच बोलतात. पण हंद म ये 

न बोल याब ल भूतपूव रा पती अ दुल कलाम, स याचे क य गृहमं ी िचदंबरम, तिमळनाडूचे मु यमं ी क णािनधी व 
अशा इतर अ हंद  िस  य ंवर तसा आळ कोणी घेतला आहे का? 



महारा ा या बाबतीतील दुट पीपणा प  करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ. उ रेकडून येणारा येक राजकारणी 
महारा ात आ यावर ‘ हंद  ह  रा भाषा आहे, हणून आपण हंद  िशकायलाच पा हजे, ितचा आदर करायलाच पा हजे.’ 

इ याद  (अस य) पुन:पु हा घोकून दाखवतो. पण हेच राजकारणी इतर कुठ याह  अ हंद  रा यात गेले क  यांची ह  सव 

त वे अचानक पालटतात. ह  मंडळ  ितथे जाऊन या रा या या भाषे या व सं कृती या आर या हणतात; तसेच क  

सरकार, कंवा यांचा प  (जो असेल तो) या रा या या भा षक आ ण सां कृितक उ नतीसाठ  कशी आटोकाट मदत 

करतो आहे याचे रसभर त वणन करतात. महारा ात सव रा यीकृत बँका, क  सरकार  वभाग, टपाल खाते, रे वे, 

सावजिनक े ातील (सरकार ) कंप याम ये कायालयांत येणा या सामा यजनांनी वाच यासाठ  सव  लावले या 
पाटय़ा, सव फॉम व सूचना-फलक मराठ ला ड चू देऊन हंद त व इं जीत असतात. पण इतर रा यांत याच व वध सं था 
थािनक रा यभाषेलाच सवािधक मह व देतात. ब  याच वेळा हंद लाच ड चू दला जातो. हा दुट पीपणा का हणून? 

काय ाने नेमून दलेले आ ण इतर रा यभाषांना दले जाणारे सव कायदेशीर अिधकार, मान, मह व आम या मराठ  

भाषेला ायलाच पा हजेत – याहून जा त नको; पण कंिचतह  कमी नको. हे आमचं हणण ंअयो य, बेकायदेशीर, 
अनैितक हणता येईल का? 

हा केवळ भाविनक  नाह . याला यावहा रक, आिथक अशी इतर अंगेसु ा आहेत. इतर रा यातं अनेक े ांत 

थािनक भाषा वापरली जात अस यामुळे साह जकच ती भाषा अवगत असणा  या माणसांना अनेक कार या नोकर - 

यवसाय-उ ोगांम ये ाधा य िमळते. कॉल सटर, से समन, रसे शिन ट, टेलीफोन ऑपरेटर, माक टंग, दुकाने, 

मॉ स, ड ट पी, टाय पंग, जनसंपक, जा हराती, दूरदशन, अ यापन, भाषांतर इ याद  या भाषेवर अवलंबून असणा  या 
यवसायांची नवी दालने आपोआपच उघडतात. मग यासाठ  पर ांतीयांचा ितर कार कर याचाह  च उ व ू नये. 

महारा  रा यात उ च यायालय वगळता इतर यायालयीन कामांसाठ  मराठ  लाग ूकर याचा िनणय घेऊन अनेक वष 

झाली, पण रा य शासन वत: याच िनणयाची अंमलबजावणी कर त नाह  याचे कारण काय अस ूशकते? खरं हणजे 

या एका बाबीमुळे य -अ य र या अनेक कारचे नोकर , धंदे, यवसाय, रोजगार िनमाण होऊन काह  लाख 

मराठ  कुटंुबांची पोटे भरतील. याच माणे मराठ  वषय पाचवी ते दहावी या वगाना अिनवाय कर या या युती 
शासना या िनणयाला सव च यायालयाने केवळ अनुमतीच दली असे न हे तर याब ल शंसा केली, पण तो 
शासक य िनणय अमलात आण या या बाबतीत मा  शासन चालढकल कर त आहे. (इतर अनेक रा यांनी असे व वध 

िनणय १५-२० वषापूव च अमलात आणले आहेत.). तािमळनाडू शासनाने तर आता उ च यायालयातह  तिमळ लाग ू

कर यासाठ  कंबर कसली आहे. 

या माणे भारताब ल अिभमान बाळगणे याचा अथ पा क तानी, बांगलादेशी कंवा अमे रक  लोकांचा ेष करणे असा 
होत नाह ; याच माणे मराठ चा अिभमान बाळगताना हंद , इं जी कंवा इतर कुठ याह  भाषेचा ितर कार करावा असे 

मुळ च नाह . इतर भाषा अव य िशका या, यां यावर भु व िमळवावे. आज या काळात याचा फायदाच होईल. 

आप याला सव मावशा-आ यांब ल आदर असावा, पण ‘माय मरो आ ण मावशी जगो’ अशी वृ ी नको आहे. वत:ची 
सं कृती ह  वत: या भाषेतूनच िशकता येते, ितची जोपासना करता येते, परभाषेतून नाह . वभाषेब ल आ ण 

वसं कृतीब ल ेम आ ण अिभमान बाळगणे व यां या बहुमानासाठ  आ ण संवधनासाठ  य  करणे हे 

सुसं कृतपणाचेच ल ण आहे; संकुिचतपणाचे न हे आ ण ह  सव जगभर सवमा य असलेली त वे आहेत. भारतात 

तिमळांनी तिमळ भाषा व सं कृती जोपासावी, बंगा यांनी बंगाली, हंद  भाषकांनी हंद  तसेच मराठ  भाषकांनी मराठ . 

आपण आप या भाषेचा अिभमान बाळगायलाच पा हजे. आप या रा यात वभाषेचा आ ह धरायलाच पा हजे. 

संवादभाषा, िश णभाषा, ानभाषा, मा हतीभाषा अशा व वध कोनांतून ितचा सतत वकास साधायलाच पा हजे. 

च व लॅ टन भाषां या दबावाखाली पचणा  या आ ण हणकस व गावठ  समजली जाणा या इं जी भाषेला इं जांनी 
साडेतीनशे वषापूव  आपला यूनगंड झटकून याच मागाने उ कषाकडे नेले. 

वातं यो र काळात भारताने वदेशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेत याने आपण आजह  इं जीवर अ यािधक अवलंबून 

आहोत. ते हा ती भाषा तर नीट िशकायलाच पा हजे आ ण याचबरोबर या भाषेतील ान वभाषेत आण याचा य ह  
करायला पा हजे. हे सव जपान, इ ायल आद  देशांनी फार पूव च केले ( ाझील, को रया, चीनसारखे इतर देशह  आता 



मोठय़ा माणात क  लागले आहेत.). जपान, इ ायल यां यासार या या इं जीतर देशांनी वत: या भाषेत स म 

िश णप ती वकिसत के या; या देशांत ग णत, व ान इ याद  वषयांत मोठय़ा माणात मूलभूत संशोधन होते. 

याची क पना या देशांतील अनेक शा ांना व त ांना नोबेल पा रतो षक िमळाले आहे या व तु थतीव न येऊ 

शकते. 

अथात, याबाबतीत आप याला वत:, आजुबाजूचा मराठ  समाज आ ण वत: या हतसंबंधांसाठ  अप चार क न 

महारा ात वेळोवेळ  मराठ ची उपे ा आ ण अनादर करणारे राजकारणी व इतर मंडळ  अशा ित ह  पात यांवर जागृती 
घडवायला हवी. थािनक मराठ  माणसांना औदािस या या व यूनगंडा या गततून बाहेर काढायला हवे आ ण 

याचबरोबर आप याच रा यात मराठ ची गळचेपी करणा  या राजकार यांना बाणेदारपणे यां या कायदेशीर व नैितक 

कत याची आठवण क न ायला हवी. 
हे सव आप याला अश य नाह च. संपूण महारा ाला वरोध करणा  या नेह ं चे मतप रवतन अचानक झाले न हते. या 
चळवळ या वेळ  महारा ाने, चळवळ साठ  बिलदान केले या हुता यांनी, चळवळ चे नेतृ व केले या पुढा  यांनी आ ण 

यांना पा ठंबा देऊन क  सरकारवर दडपण आणणा  या कोटय़वधी वािभमानी मराठ जनांनी ते िन हाने घडवून आणले 

होते. 

मला मु ाम सव मराठ  भाषा बांधवां या असे ल ात आणून ावेसे वाटते क , घटने या व वध तरतुद , तसेच गांधीजी, 
वातं यो र काळातील े  सामा जक पुढार  आ ण भाषा व ानांची मते, क  आ ण रा य सरकारने नेमले या व वध 

त  आयोगांचे अहवाल, उ च आ ण सव च यायालय यांनी दलेले व वध िनवाडे हे सव थािनक भाषा आ ण 

मातृभाषे याच बाजूचे आहेत आ ण यांचा पुरेपूर उपयोग क न भारतातील सवच रा ये काय ा या चौकट त राहून 

वािभमानी वृ ीने आपाप या भाषांचे मह व आ ण मान टकवून ठेवत असतात. याला अपवाद केवळ एकच आ ण तो 
हणजे आपले उदारमतवाद  महारा  रा य!! 

इतर येक रा यात थािनक भाषा आ ण सं कृती या मु य़ांवर सव राजक य प  आपापसातील मतभेद वस न 

एकसुरात अिभमान गीत गात असतात; नाह  तर पुढ या िनवडणुक त यांचे पािनपत होईल अशी यांना भीती असते, 

पण महारा ात मा  राजकार यांना थािनक भाषा हा मु ा ु लक वाटतो. अथात, आडात नाह  तर मग ते पोह  यात 

कुठून येणार? मराठ  माणसालाच जर वभाषेब ल वािभमान वाटला नाह , तर तो मराठ  राजकार यांना का वाटावा? 

हणून महारा ा या दैवाचे हे संपूण दु च  फ  सामा य मराठ  माणूसच तोडू शकतो. यासाठ  आपण सव मराठ  

मायबोलीची अप ये, धम-जात-पंथ अशा कारचे भेद वस न आ ण वभाषे या अिभमानाची मशाल मनात सतत पेटती 
ठेवून, केवळ मायबोली या मु य़ावर एक  येऊया; मराठ  भाषे या, मराठ  माणसा या, महारा  रा या या 
क याणाक रता. यासाठ  आपण क व े  सुरेश भटां या लेखणीतून साकारले या मराठ या या अिभमानगीताची सतत 

वत:ला आठवण क न ायला पा हजे. 

लाभले अ हासं भा य बोलतो मराठ , 

जाहलो खरेच ध य ऐकतो मराठ , 

धम, पंथ, जात एक जाणतो मराठ , 

एवढय़ा जगात माय मानतो मराठ ।। 
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