
Page 1 of 19 

 

ित या - इं जी भाषेचा वजय (लोकस ा, लोकरंग, लोकमु ा – ०४ ऑ टोबर २००९) (Loksatta, Lokmudra - 041009) 

’इं जी भाषेचा वजय’ या लेखा वषयी वाचकां या काह  वशेष उ लेखनीय ित या 
(लोकस ा – र ववार, दनांक ०४ ऑ टोबर २००९ - लोकमु ा पुरवणीम ये मूळ लेख कािशत झाला) 

 
अन०ु

० 
नाव अिभ ाय अिभ ायास उ र 

१. अजय भागवत, 
पुणे (सं थळ: 
(http://marathis
habda.com)  

जोरदार अिभनंदन. लोकस ेतील लेख आ ाच वाचला. खूप 
सुंदर!!! 

अिभनंदनपर प ाब ल आभार. मराठ  माणसा या िनबर मनावर थोडातर  प रणाम 
होईल अशा (वे या?) आशेने िल हत रहायच.ं याचा थोडा जर  सुप रणाम दसून आला 
तर मा या पूण जीवनाचचं साथक झालं असं मी हणेन. 

२. डॉ० आनंद 
नाडकण  
(मानसोपचार 
त  व 
लेखक) 

डॉ० आनंद नाडकण  (AN) व मा या (SK) मधील 
एस०एम०एस० ारे झालेला संवाद उजवीकड ल रका यात 
दला आहे. 

AN> Was it u who wrote an informative article in Sunday loksatta? 
SK>Yes.  
AN>Gd.grt. Thr is a lesson 4 everyone in it.without politicizing people need tn get united and 
committed to these issues.  
SK>But how to do that? Let’s go for Samaajkaaran sans Raajkaaran. I am prepared to 
dedicate my tana, mana, dhana to the best of my ability and capability.  
AN>Wht i can promise is as a manus and as a lekhak. 
SK>If you are humane and a good writer, that's more than enough. These qualities when 
combined with pride (svabhiman) and love for one's mother tongue can produce the right 
mixture to make a social leader for Marathi people.One need not be or perhaps must not be a 
politician. Dr Bang and Amte etc. have done much more precious for the society than the 
politicians and ministers with wealth and power. Pls think seriously.   
A>Yes,i wl. 

३. राजू प ळेकर 
(प कार व 
लेखक) 

(एस०एम०एस० ारे)  

RP> Read yr article. It was an excellent article. Put the link on 
the net, orkut & facebook.  

SK> Thanks. I want to discuss similar points with you. Let us meet when time permits.  

४. अ वनाश आप या लेखाब ल ध यवाद! अिभ ायाब ल आभार. स व तर ववेचनाची वाट पाहतो. येक मह वा या मु ाचे 
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जगताप, 
व झरलंड. 

मी तुम या मताशी बरयाच वधाना शी सहमत होऊ शकत 
नाह . 

बषेशत: इ जी व मराठ  या भाषा ची तुलना (मराठ  
ऎवजी ह द  भाषा घेतली तर ह ) यो य वाटत नाह . 
मराठ  जगते, क  मरणपंथाला लागली आहे ह च स याची 
ववंचना आहे! मी न तर स व तर िलह न. 

सव पैलू तपासायला हवेत. यासाठ  असे वचारमंथन हवेच.  

५. नीतीन 
िनमकर, 
कां दवली.  

एक अ यंत उपयु  मा हतीपूण लेख नजरेस आणून 
द याब ल आभार  आहे. याचा वापर खूप ठकाणी करता 
ये यासारखा आहे. वषे त: वत:ला बु मंत समजणारे लोक 
मराठ ची हेटाळणी क न इं जीचे तोम माजवतात त हा. 
तुमचा हा लेख मी संदभासाठ  सं ह त क न ठेवला आहे. 

आप या अिभ ायाब ल आभार  आहे. हा लेख याच हेतूने िल हला आहे. यामुळे 
जा तीतजा त लोकांचे गैरसमज दर होऊन आपला यूनगंड दर होईल तर उ मू ू . 

 

६. Sanjay Maruti 
Gorde (Bajaj 
Auto, Pune) 

Apalya sarakhyanchya sanshodhanpar lekhamule 
nakkicha kranti ghadu shakel. Dhanyawad. 

(आप यासार यां या संशोधनपर लेखामुळे न क च ांती 
घडू शकेल. ध यवाद.) 

आप या मनात जी आग पडली आहे ित या ठण या इतरांपयतह  पोचू दे. यासाठ  
इतरांनी ’मराठ ’ या वषयावर िल हणे न जमले तर िनदान वाचणे आ ण वचार करणे 
एवढे तर  करावे यासाठ  आपण य  क . तसे झाले तरच आप या वचारांचा हा 
वणवा अिधकािधक व तृतपणे पस  शकेल. 

७. अिनल 
पढारकर, मुंबई 
(अनु दनी: 
http://vicharlah
ari.blogspot.co
m) 

वािभमान िश लक असलेले समाज कसे वागतात हे 
दाखवून देणारा हा एक अ यासपूण लेख आहे. ह ूसार या 
मृत ाय झाले या भाषेचे पुन जीवन यू लोकांनी अशाच 
जा व य भाषािभमानापोट  केले. इतर समाजांमधील 
लोकांसारखेच मराठ  लोकह  य भेदानुसार शहाणे, हशारु , 
कतबगार, लु चेलफंगे वगैरे आहेत. यांची मराठ  ह  
सां कृितक ओळख यां या भाषेमुळेच आहे यां या 
गुणांमुळे कंवा रंगामुळे नाह . 

ाची जाणीव यांना कषाने असायला हवी या मराठ  

ित येब ल आभार. आपण दलेले ह ूचे उदाहरण अितशय यो यच आहे. इ ायल 
देश भारतानंतर वतं  झाला. ते हा या ह ूची थती भारता या चौदाह  अनुसूिचत 
भाषांपे ा वाईट होती. पण आज ते याच भाषेत िश ण व रा यकारभार चालवतात 
आ ण अनेक े ात भारता या पुढे आहेत. आज तं ाना या अनेक े ात आपण 
यांची मदत घेतो. असो. इं जा या उदाहरणामुळे आपला यूनगंड थोडा जर  कमी 
झाला तर  य  साथक  लागले हण.ू 
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माताच ददवाने आ ण बहसं येने ु ु मी लई भुलते बाबाला’ 
अशा सवंग वृ ीने आप या मुलांसाठ  इं जी मा यमाचा 
आ ह धरतात. मे या आईचं दध यायलेला समाज िन तेज ू
िनपजतो आहे यात नवल काय? 

८. Anand Mhaskar लेख चांगला आहे. 

काह  मु े: या काळात यापार जगभर पसरलेला न हता. 
देश लहान होता, देशात या देशात सु ा यापार फारच 
मया दत असावा. यामुळे भाषा संपूणपणे बदलणे श य 
होते. 

नंतर अथातच यु  क न जवळपास सव जग जंकले िन 
ितथे आप या भाषेची स  केली! अमे रकेत असे हणतात 
क  केवळ एका मताने जमन ऐवजी इं जी ह  रा भाषा 
हणून वीकारली गेली! 

पेश यांनी हणे सग या भारतावर अंमल बसवला होता. 
पण िशंदे, होळकर यां या रा यात मराठ  बोलत असते तर 
यां या रा यां या ठकाणी आज मराठ  नसते का आले? 

मराठ ब ल लाज वाटणे, परभाषेचे ेम हे असे फार 
पूव पासून आहे, ते नाह से करणे आजकाल या काळात फार 
जा त कठ ण आहे. 

आजकाल या काळात, भारतातात या भारतात सु ा यापार 
हंटला तर  एकच मराठ  भाषा पुरत नाह . गुजरा यांचा 
यापारात भाव अस याने ब  याच मराठ  लोकांना 
गुजरातीच िशकावे लागले. गुजराती, मारवाड  लोक पण 
मराठ  िशकले, पण यानंी यांची भाषा सोडली नाह . 

इं जांनी ६०० वषा या यूनगंडावर मात केली आ ण आपण २०० वषा या यूनगंडाचा 
बाऊ करतो. या भाषेत वै क य िश ण दले तर रोगी मरतील आ ण जी भाषा फ  
पैलवानांना भांड या याच कामाची आहे; यायालयातील यु वादाला नाह  अशी 
तारणा केली गेली ती भाषा आज वै क य संशोधनासाठ  व इतर व वध परदेशातील 

रा ीयच न हे तर लहानसहान शहरे, नगरपािलका, सं था यांचेदे खल कायदे-घटना तयार 
कर यास वापरली जाते ह  गो  इ०स० १६०० साली कोणी दा या ( कॉच या?) नशेत 
तर  हटले असते असते का?   

हाता  या माणसांनी सु ा वतःला रकामटेकडे का हणावे? येक हातारा हा 
रकामटेकडाच असतो असे नाह  आ ण येक त ण हा उ ोगी असतोच असे नाह . 
वृ ां या ानाचा व अनुभवाचा फायदा इतरांना न क च होऊ शकतो. हणून तर 
ानवृ  असा श द योग चारात आला. वर उ लेख केलेले समथ रामदास, दादोजी 

क डदेव यांनी िशवाजी महाराजांना वरा यासाठ  मागदशन केल.ं आपणह  वभाषेसाठ  
बरंच काह  क  शकता. मराठ  माणसाचा वािभमान पु हा फुलून यावा, आ म व ास 
वाढावा यासाठ  त ण पढ ला मागदशन क  शकता, याब ल िलह शकताू . आम या 
ओळखीचे एक वयोवृ  गृह थ आहेत ते व झरलंडम ये मराठ  बालकांना व 
त णांना आपली भाषा, आपली सं कृती याची िशकवण देतात. वभाषेब ल व 
वसं कृतीब ल यां या मनात ेम व अिभमान जवतात. दसरे एक िनवृ  ा यापक ु

मराठ ेमी त ण व ौढांना इतक  फूितदायक मा हती देतात, इतकं लेखन करतात 
क  यां या उ साहापुढे आ हाला यूनगंड वाटावा. हे दोघेह  पंचाह र-ऐंशी या घरात 
असावेत. आपणह  आप या मायबोलीसंबंधी जनजागृतीचे काय क  शकता. मा हती 
अिधकार वाप न तीवर होणा  या अ याया व  काह  वधायक काय क  शकता. उलट 
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जागितक करणा या नावाखाली शाळेत सगळे इं जीच 
िशकवले जाते. महारा ात मराठ  लोक घर सु ा इं जीतून 
बोलतात. रोज या मराठ  भाषेत सु ा इं जी श दच जा त. 
सा ह यात सु ा वा तवते या नावाखाली भरपूर इं जी 
कंवा हंद च असते. मो या आशेने मायबोलीवर यावे तर 
ितथे ह इं जीच. याब ल मी एक मोठा लेख मा या 
रंगीबेरंगी पानावर िलह ला आहे. 

असे ऐकले आहे क  महारा  रा य सरकार या कचे  यामंधे 
मराठ च बोलले पा हजे. ते जर सगळ कडे पसरले तर ते 
श द जा त चिलत होतील िन वापर या जातील. स या 
िच  व च दसते. मा हत असले या मराठ  श दांसाठ  
सु ा इं जी वापर यात येते. जसे ‘मला फार बरे वाटले’ 
ऐवजी ‘मला फ ल गुड झाले!’ ( य ात ऐकलेले!) 

थोड यात, इं जांइतकेच आपले आप या भाषेवर ेम असले, 
अिभमान असला तर  ते हढा बदल फार जा त कठ ण 
आहे. फार तर मायबोलीसार या ठकाणी मराठ  भाषा 
जा त वापरावी ए हढ च अपे ा ठेवता येईल. िन मग ितथे 
फ  मा यासारखे लोक येतील, RTMM – ( रकामटेकड  
हातार  माणसे). 

पोटापा या या जबाबदार तून िनवृ  झा यावर आपण अिधक मोकळेपणाने व अिधक 
जोमाने अशी कामे क  शकता. िनवृ  आयु य हणजे ख  या अथाने 
कम येवािधकार ते अशा कारचे आयु य जग याची संधी. ती आपण न क च साथ 
कराल.  

९. मह  
(अनु दनी: 
kayvatelte.wor
dpress.com) 

लोकस ा मधे वाचला हा लेख. आ ण आवडला पण. 
काय करता येइल याची हंट दलेली आहे.पण असे िनणय 
यायला राजक य इ छाश  अती आव यक आहे. अ यथा 

काह च होणार नाह . 

(अमृतमंथन अनु दनी ारा उ र) 

मा या मते, “पण असे िनणय यायला राजक य इ छाश  अती आव यक आहे, 
अ यथा काह च होणार नाह  हे आपले हणणे काह  मयादेपयतच बरोबर आहे. काह  
गो ी घडायला, घडवून आणायला शासनाने िन हाने काह  ठोस कृती करणे आव यक 
असते हे खरंच आहे. पण शासनाची कृती कोण घडवून आणणार? आपण सदर लेखात 
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पा ह या माणे केवळ जनमता या रे यामुळेच इं लंड या संसदेने तो कायदा केला. पण 
तसा रेटा मराठ  भाषा आ ण सं कृती या बाबतीत महारा ातील राजकार यांना कधीच 
फारसा जाणवत नाह . स ाकारण, अथकारण याम ये मराठ  जेला गृह त धरलं जात.ं 
पर ांतीयांना मा  दबून रहायला लागत.ं कारण मराठ  माणसे केवळ मराठ या 
हता या मु ावर एक  येत नाह त. पर ांतीय मा  आप या लाभासाठ  एकग ठा 
मतदान करतात. मराठ  माणसाला वतः या भाषेब ल चंड यूनगंड आहे. तशी 
प र थती भारतातील इतर कुठ याह  रा यात आढळत नाह . मुंबईत मराठ  माणसांचे 
बहमत नसले तर  ती ु ३०-३५% आहेत. हणजे इतर कुठ याह  भा षक गटापे ा अिधक 
आहेत. (इतर शहरात तर मराठ  माणसांची सं या कतीतर  अिधक आहे.) पण तर ह  
मुंबई ह  बहभा षक या नावाखाली मराठ ची कुचंबणा केली जातेु . रेलवे, टपाल खाते, 
बका, व जवळजवळ सवच ठकाणी आम या थािनक भाषेला ख यासारखे उचलून 
बाजूला केले जाते. या उलट बंगळू  शहराम ये कानड  माणसांपे ा तिमळांची 
लोकसं या गेली अनेक दशके अिधक आहे. पण याचा प रणाम कुठेह  दसत नाह . 
सव  कानड चे मह व अबािधतच असते. कारण कानड  माणूस वतः या 
अिधकारांब ल, वािभमानाब ल जागृत आहे. मराठ  माणसाला वतः या भाषेब ल 
औदािस यच न हे तर यूनगंड आहे. याला वतःब ल अिभमान नाह  याला इतर 
लोक कसे मान देतील? इतर रा यात सव  थािनक भाषा वापरली जात अस यामुळे 
साह जकच थािनक भाषा अवगत असणा  या माणसाला अनेक कार या नोकर -
यवसाय-उ ोगांम ये ाधा य िमळते. यासाठ  िनवडणुक या त डावर पर ांतीयांना 
धोपट याची आव यकता नसते. यायालयात मराठ  स ची कर याचा िनणय घेऊन 
अनेक वष झाली पण शासन वतः या िनणयाची अंमलबजावणीच कर त नाह . खरं 
हणजे या एका बाबीमुळे य -अ य र या काह  लाख मराठ  कुटंुबांची पोटे 

भरतील. पण शासनावर तेवढे दडपण आण याची कुवतच आप यात नाह . याच माणे 
मराठ  वषय ५वी ते १०वी या वगाना अिनवाय कर या या युती शासना या 
िनणयाला सव च यायालयाने केवळ अनुमतीच दली असे न हे तर याब ल 
पूणपणे पा ठंबा दला. पण तो शासक य िनणय अंमलात आण या या बाबतीत मा  
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शासन चालढकल करतय.ं (इतर बहतेक सव रा यांनी असे व वध िनणय ु १०-२०-२५ 
वषापूव च अंमलात आणले आहेत.) असो. 
आपण ’अमृतमंथन’ अनु दनीवर ल हंद  रा भाषा, प हाळा अनुभव, थािनक आळशी 
माणूस आ ण मराठ  बांधवांनो हे लेख वाचा. यात असे व वध लहानसहान मु े 
सापडतील. यानंतर आपण पु हा या वषयावर वचारमंथन क . इथे राजकार यांची 
इ छाश  न हे तर मराठ  सामा यजनां या इ छाश चा अभाव आहे. अराजक य, 
िन वाथ  मराठ  नाग रकांचे असे वचारमंथन चालू रा हले पा हजे, एवढेच न हे तर 
अशा वचारांचा वणवा सव  पसरला पा हजे आ ण मग आपण मराठ ब ल या 
भावनांचा जोर सव  दाखवून देऊन राजकार यांवर दबाव आणायला पा हजे. जे 
यूनगंड त इं जांना जमले ते आप याला का जमू नये? 

१०. मह  
(अनु दनी: 
kayvatelte.wor
dpress.com) 

लोकांची इ छा श  पण किमच पडते. सग या राज कय 
प ांना या मु ाचा केवळ राज कय फाय ासाठ  कंवा 
मतांसाठ च वापर क न यावासा वाटतो. एकदा िनवडणुक 
झाली क  हा मु ा फडताळात ठेवुन दला जातो. अमृतमथंन 
ला मी नेहेमीच भेट देत असतो. प हाळा वगैरे लेख पण 
पु वच वाचले आहेत.  

तुमचा लॉग मी आर एस एस फड मधे गुगल रडरला 
घेउन ठेवला आहे, यामुळे येकच लेख िल ह या बरोबर 
मला समजतं आ ण वाचायला िमळतो. 

(अमृतमंथन अनु दनी ारा उ र) 
उ राब ल आभार. महारा ात या कारे मराठ ची उपे ा आ ण हेळसांड होते कंबहना ु
ती षंढपणे होऊ दली जाते; तसे इतर कुठ याह  रा यात घडू शकत नाह . थािनक 
भाषा आ ण सं कृती या मु ांवर सव राजक य प  एकसूरातच अिभमानगीत गातात. 
नाह तर पुढ या िनवडणुक त यांचे पािनपत होईल. पण महारा ात यांना मराठ  हा 
मु ा कुचकामी वाटतो. (इतर रा यांत मा  यांची त वे वेगळ  असतात.) दोन 
िनवडणुक ं या मध या काळात सवच प ांना इतर ’अथ’पूण मु ेच मह वाचे वाटतात. 
महारा ा या निशबाचे हे सव द च  फ  सामा य मराठ  ु माणूसच तोडू शकतो, मराठ  
हा मु ा कायमचा धगधगता ठेऊन. आपण मराठ  हणूनच समाजात सव  य 
(visible) राहनू . महारा ात सव ठकाणी हॉटेल, र ता, बक, टपाल खाते, रेलवे-बस-टॅ सी-
र ा, शासक य व इतर कायालये, जथे- जथे श य ितथे सव  मराठ चा वापर क न. 
र यात समोर याला बोलता येत नसेल पण समजत असेल (खरं समजायलाच 
पा हजे) तर मराठ तच बोलून. (इतरांनी मराठ  ऐकलेच नाह  तर ते मराठ  िशकणार 
तर  कधी?) पण समोर याला ’कदािचत’ येत नसेल हणून वतःहन सवाशीच ू (अगद  
मराठ  माणसांशी सु ा) हंद त बोल याचा करंटेपणा आता िन यपूवक बाजूला ठेवायला 
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हवा. वभाषेब लचा यूनगंड वािभमानपूवक मनातून काढून फेकून ायला हवा. 
आपण येकाने वभाषे या संवधनासाठ  श य ते सव करायला पा हजे. लहानसहान 
बाबतीतह  आप या मातेचा अपमान सहन न करता या व  येक वेळ  आवाज 
उठवायला पा हजे. तसं श य झालं तर मग इं जांना जे जमलं ते आप याला अश य 
न क च नाह . 

११. dr. Hemant joshi 
(सं थळ: 
www.drhaj.co
m) 

We made a child health story in 10 languages. to see it pl.visit 
our website www.drhaj.com 

I am  quoting your article,to make child health encyclopaedia in 
13 indian languages. I am sending a bulettine  to 17000 
pediatricians of India for that. we will email its copy to you. we will 
also email our  story in 10 languages to you.  

Thanks for your response.  
I visited your website and got some idea about the social work that you two are doing. I do not 
mind being of any use to you for such a noble cause.  

हा लेख आपण पुन कािशत कर यास माझी हरकत नाह . उलट तो अिधकािधक मराठ  
माणसांपयत पोचव याब ल मी आपले आभारच मानेन. आप या या क पात माझा 
फूल ना फुलाची पाकळ  या व पात थोडाफार हातभार लागला तर मला आनंदच 
होईल. माझा लेख असलेली काशने मला पाठवू शकलात तर आनंद होईल. 

तुत लेख अमृतमंथन अनु दनी (blog) (http://amrutmanthan.wordpress.com/) वरह  
उपल ध आहे. ितचा दवा आपण अ े षत ु (forward) क  शकता कंवा ितथून तो ित प 
(copy) क न घेऊ शकता.   
 

१२. बाळ संत, 
जिन हा 

आपला लेख वाचला. सुरेख मु ेसूद आहे. मनापासून 
अिभन दन! 

एक वचार मनात आला. तो आप यासमोर मांड त आहे. 
आपण ितपादलेले धोरण भारतांतील येक ांताने या 
या ांतीय भाषेला लावले तर काह  वषानी आंत ातीय 
यवहारावर व आंतररा ीय यवहारावर याचा प रणाम 
झा याखेर ज राहणार नाह . ैभा षक धोरण (three- language 
formula) िन वळ यासाठ  का होईना चालू ठेवणे अप रहाय 
आहे. 

(अमृतमंथन अनु दनी ारा उ र)  
आपले प  अ यंत संतुिलत, यो यच आहे. याब ल खरोखरच आभार  आहोत. ह  
मनोभूिमका आपण सवाना, मराठ  व अमराठ  माणसांना, पटवून ायचा सतत य  
करायला हवा. 
भारत सरकार या भाषा सू ाब ल कंबहना कुठ याह  कायदेशीर बाबीब ल आ हाला ु
आ ेप नाह . उलट सव काय ातील बाबींचे पालन करताना इतर रा यांत संबं दत 
रा यभाषांना जेवढे मह व, ाथिमकता, अ म, मान, दला जातो, ते सव आम या 
रा यात आ हाला िमळाला पा हजे; याहन अिधक नको पण यां याहन य कंिचतह  ू ू
कमी नको; हाच आमचा आ ह आहे. 
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मुंबई भारताची औ ोिगक राजधानी मानले जाते आ ण ते 
यो यच आहे. मुंबईत मराठ चा सरास वापर हायला हवा 
अस यास मी िशवाजीराजे बोलतोय  ात सांिगतलेले 
ेमाने आ ह क न इतर ांतीयानी मराठ चाच वापर 

करायला हवा असेल व स  टाळायची असेल तर मुंबईतील 
येक मराठ  भा षक नाग रकाने इ◌्तर भाषेतून बोलणे 

कटा ाने टाळायलाच हवे. 

मुंबईत या येक मराठ  भा षकाने कटा ाने मराठ तच 
बोलले पा हजे. मुंबईत जाणाया येणाया येक मराठ  
भा षकालाह  हाच आ ह केला पा हजे. 

मराठ  मा यमात चालणाया येक वतमानप ातून, 
रे डओव न, ट ह  वा हनीव न हेच सतत मराठ  मनावर 
बंब वले गेले पा हजे. एक दोन दवसांत कंवा एक दोन 
वषात हे होणार नाह . अ याहत याचा आ ह हायला हवा. 
तुम या मा या नातवंडा या हातारपणी जर  हे व न 
साकार झाले तर  िमळ वले. 

 
हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह  ह  व तु थती आहे. ती केवळ क  सरकारची 

(अंतगत) यवहाराची भाषा आहे; कंबहना याबाबतीत इं जीचे थान ितने यावेु ; अशी 
घटनाकारांना अपे ा होती. (ती दे खल स यात ये याची ल णे अजून दसत नाह  
आहेत.) अथात काह ह  झाले तर ह  सामा य माणसाचा क  सरकार या अंतगत 
यवहाराशी फारसा संबंध सहसा येत नाह . मा  भाषा-सू ानुसार क  सरकारनेदे खल 
आम या रा यात आम याशी ाधा याने आम या भाषेतूनच संवाद साधायला पा हजे. 
आम या भाषेमागून हंद -इं जी भाषासु ा उप थत अस याला आमची हरकत नाह ; 
पण आमची रा यभाषा सव थम असायलाच पा हजे. आम या रा यातील अितसामा य 
नाग रकाला याला केवळ थािनक रा यभाषा मराठ च येते हणून कुठ याह  
कारची गैरसोय होता कामा नये. बहजनसमाजाला सरकारने बहजनसमाजा या ु ु

भाषेतच सव कारे सेवा, मा हती दली पा हजे. नाह तर इं लंडम ये सोयीसाठ  कायदे 
चम ये क न ते न कळणा  या सामा य जनतेवर मनमानी क न कडक कारवाई 

केली जाई तसा कार होईल. 

पण ह  सव त वे जर केवळ महारा ा यित र  इतर रा यांतच राबवली जाणार 
असतील व आम यावर मा  बेकायदेशीर र तीने भाषा-सू  ( हंद -इं जीचा समावेश 
असलेले व आम या रा यभाषेचा जथे-ितथे पाणउतारा करणारे) तर मा  आ ह  याला 
कडाडून वरोधच क . 

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) पु हापु हा घोकून दाखवतो. सव रा ीयीकृत बका, क  सरकार  वभाग, 
टपाल खाते, रेल-वे, सावजिनक े ातील (सरकार ) कंप या इथे तोच धोशा लावलेला 
असतो, कायालयांत येणा  या सवजनांनी वाच यासाठ  सव  पा या लाव या असतात. 
सव फॉम व सूचना-फलक मराठ ला ड चू देऊन हंद त असतात. पण हेच राजकारणी 
इतर कुठ याह  अ हंद  वािभमानी रा यात गेले क  ह  सव त वे अचानक पालटतात. 
ह  मंडळ  ितथे जाऊन या रा या या भाषे या व सं कृती या आर या हणतात; 
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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. व वध सरकार  सं थासु ा रा यभाषेला सवािधक मह व देतात. ब  याच वेळा 
हंद लाच ड चू दला जातो. बंगळूरम ये अनेक दशके कानड  माणसां यापे ा तिमळ 
भाषक कतीतर  अिधक सं येने रहात असूनह  ितथे सव सरकार  कायालयात तिमळ 
कंवा हंद  न हे तर कानड च सव  दमाखाने िमरवताना दसते. पण महारा ातील 
खे यात, अगद  आ दवासी भागातह , जथे यांना हंद -इं जीचा वासह  लागलेला 
नसतो, ितथे सरकार  पा या, फॉम यां यावर सव  बेकायदेशीरपणे हंद -इं जीच 
मराठ या नाकावर ट चून िमरवत असतात. हा दट पीपु णा का हणून? काय ाने 
नेमून दलेले आ ण इतर रा यभाषांना दले जाणारे सव अिधकार, मान, मह व 
आम या मराठ  भाषेला ायलाच पा हजेत – याहन जा त नकोू ; पण कणभरह  कमी 
नको; एवढंच आमचं हणणं आहे. हे अयो य, बेकायदेशीर, अनैितक हणता येईल का? 

आपण अमृतमंथनवरल प हा या या अनुभवाब लचा लेख वाचला का? ह  गो  
महारा ा या गावांतह  सवसामा य-नेहमीची- बनमह वाची (normal-unimportant) अशी 
गणली जाते. परंतु तशीच गो  इतर कुठ याह  रा यातील गावात तर राह देू , अगद  
कोलकाता-बंगळूरसार या बहभा षक शहरांतह  घडूु  शकेल काय? आ ण चुकून माकून 
घडलीच तर या बके या शाखेचे काय होईल याची क पना आ ह  आप याला ायला 
नकोच. 

देशात हंद  भाषा सुमारे ३०-३५% जनतेला येते. ती दे खल ठरा वक रा यांतच. हणजे 
केवळ हंद  भाषे या जोरावर आपण देशभर मोकळेपणाने फ  शकतच नाह . तर ह  
आ ह  हंद  मा हत क न यावी असेच हण.ू कारण ती यात या यात सेतु भाषा 
ठर यास इतर भाषांपे ा अिधक यो य आहे. भारतीय जास ाक प तीत १०% मते 
िमळवणारा माणूस १००% जनतेचा ितिनधी ठरतो तसे हणा फार तर. असो. 
शेजा  याशी संबंध ठेव यासाठ  याची भाषा जाणून घेणे चांगले. पण तेवढ च ितची 
मयादा. ितने आम या मायबोलीची जागा घेऊ नये. 
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देशा या भाषावार ांतरचना व इतर भाषा वषयक काय ांम ये हेच अिभ ेत आहे; क  
येकाने आपाप या भाषेचा उ कष साधावा व एक तपणे रा ाचा उ ार साधावा. मी 

मा या शेजा  या या मुलाशी चांगले वागीन, मधूनकधीतर  याला लाडू वगैरे देईन पण; 
सात याने, ेमाने व िन ेने मी मा या मुलाचाच सांभाळ व संगोपन करतो, याला 
चांगले िश ण-सं कार िमळून याची उ नती कर याचा य  करतो. येकाने आपला 
मुलगा चांगला नाग रक केला तर  संपूण समाज चांगला होईल; यासाठ  येकाने 
आपली मुले सोडून दस  याु या मुलाचे (जर  तो ब या बापाचा बेटा असला तर ह ) सतत 
कौतुक क न आप या मुलाची हेळसांड करणे यो य नाह  आ ण कुठ याह  काय ास 
तसे अपे तह  नाह . 

कनाटक शासन व  इं जी मा यमां या शाळांतील पालक संघा या करणात 
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 हेतु आ ण उ ेश असे आहेत क  
या- या रा यातील लोकांची या- 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  शासन व  अ पसं य भाषक शाळांचे ितिनधी यां या करणात सव च 
यायालय हणाले: 

“व तुतः पहायला (ipso facto) गे यास 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 यांकांनी थािनक भाषा 
िशकून यायला पा हजे हे 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-तुकडे पडणे) 
होते व तसे घडणे ह  रा ीय एका मते या ीने िनं  गो  आहे.” 
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हणून आपण हणता ते यो यच आहे. आपण आप या भाषेचा अिभमान धरायलाच 
पा हजे; आप या रा यात वभाषेचा आ ह धरायलाच पा हजे; संवादभाषा, िश णभाषा, 
ानभाषा, मा हतीभाषा अशा व वध ीकोनातून ितचा सतत वकास साधायलाच 

पा हजे. 

अथात याबाबतीत आप याला अंतगत आ ण बा  अशा दो ह  पात यांवर जागृती 
घडवायला हवी. थािनक मराठ  माणसांना औदािस या या- यूनगंडा या गततून बाहेर 
काढायला हवं आ ण याच बरोबर मराठ ची गळचेपी करणा  यानंा बाणेदारपणे यांची 
कायदेशीर जागा दाखवून ायला हवी. 
वातं यो र भारताने देशी भाषांची पुरेशी काळजी न घेत याने आपण इं जीवरह  

अ यिधक अवलंबून आहोत. ते हा ती भाषा तर नीट िशकायलाच पा हजे आ ण मग 
याभाषेतील ान वभाषेत आण याचा य  करायला पा हजे. हे सव जपान, इ ायल 
आद  देशांनी फार पूव च केले. ( ा झल, को रया, चीनसारखे देशह  आता क  लागले 
आहेत.) यामुळे या देशात अिधक मूलभूत संशोधन झाले. आपण मूलतः भारतीय 
वंशा या य स परदेशात केले या कायाब ल नोबेल पा रतोषक िमळा यावर आपली 
पाठ थोपटून घेतो. यात फार काह  अथ नाह . तसं हटलं तर आपण सवच एका 
वंशाचे, कारण एकाच अिमबापासून िनमाण झालो; हणजे सवच नोबेल पा रतोषक 
वजेते मा याच वंशाचे. ते खरंह  आहे. पण तर ह  येकाने आपाप या कुटंुबाचा, 
गावाचा, रा याचा, देशाचा, यो य उ कष घडवावा. तोह  व क याणाचाच भाग ठरेल. 
क०लो०अ० 

१३. बाळ संत, 
जिन हा 

आपले हणणे यो य आहे. मी या याशी सहमत आहे. 

पुढ ल  हे सगळे अमलात कसे आणता येईल हा आहे. 

मी परदेशी राहतॊ. मराठ  मा यमातील बहसं य क े मुंबई ु
व पु यात आहेत. यां याशी संपक साधून ा योजनेला 
यांचे सहकाय िमळ वले पा हजे. 

(अमृतमंथन अनु दनी ारा उ र) 
आप या अिभ ायाब ल आभार  आहोत. आज मराठ या संवधनासाठ  
बृह महारा ातील, अगद  परदेशांतील मंडळ ह  खूप हातभार लावीत आहेत. आपणापैक  

येकाने जसे श य तसे य  क या. 
सवात मह वाचे काम हणजे मराठ  माणसाची औदािस याची व यूनगंडाची 
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 मानिसकता बदलून याचा वािभमान जागृत करणे आ ण याला दैनं दन यथाश  
वभाषेसाठ  काह तर  कर यास उ ु  करणे. यासाठ  सतत इतरांशी बोलून, िलहनू , 
व वध मा यमां ारे जनजागृती कर याचे काम आप यासारखी ये , ानवृ  मंडळ  
न क च क  शकतील. सामा य माणसांनी मनात आणले तर ती आप या पुढा  यानंा, 
राजकार यांना, मं यांनाह  बदलू शकतील. इतर रा यात या गो ी जनमता या रे याने 
घडतात, या महारा ातह  घडू शकतील. 

वतमानप ,े मािसके, व वध संकेत थळे व इतर मा यमां या ारे िलहन आपण सतत ू
आपले वचार य  क या. श य तेवढे सु  मराठ  बोलूया, मराठ या शु  ेमा या व 
वािभमाना या भावनेचा सार क या.  

१४. ा० मनोहर 
राईलकर 

स ेम नम कार.   मनःपूवक अिभनंदन. वाढ यांचं आ ण 
िशजवणा-यांचंह  

आचार  आ ण वाढपी मी असलो तर ह  मूळ पाककृतीची फूतआपणापासूनच तर 
िमळाली.   

१५. फु ल गोखले आपला लेख वाचला. मी दादरला छ बलदास मधे िशकलो. 
शाळा सु  हो या यावेळ  ाथनेआधी एक चांगली रेकॉड 
वाजवीत असत. माधव जुिलयन यांची ह  क वता नेहमी 
लावली जात असे. आम या अंगावर काटा येत असे.  

आता मराठ  भाषेब ल. 1996 मधे मी अिलबाग कोटात एका 
खट या क रता जात असे. याच सुमारास ज हा 
यायालयात मराठ  मधून काम चालावे अशा सूचना 

आ या हो या. अिलबाग मधील वक ल िलमये यानी या 
माणे सु वात केली. पण पुढे बंद केले. ितसाद िमळाला 

नाह . टन मधील रा यक या माणे महारा ा मधे स  
झाली असती तर सहज श य होते. आ ह च िनवडून दलेले 
ितिनधी माती या पायाचे होते /आहेत. स  झाली असती 

तर मं ालयात मराठ चा वापर वाढला असता. कदािचत 
खाजगी कायालयामधे मराठ  टंकलेखकाची मागणी आली 

आपले प  वाचून खूप आनंद झाला. आपले प  व या आधी या काह  मराठ ेमींनी 
(अनु दनीवर व य गत वरोप-प यावर) िल हलेली प े वाचताना यांतील येक 
वा यामागील वष णता, चीड, वेष आद  भावना मनाला डसतात आ ण या सव 
आप या मनातील भावनांशी पूणपणे िमळ याजुळ या अस याचेह  वेळोवेळ  जाणवते. 
तुम या-आम यासारखी मायबोलीचा अिभमान बाळगणार  जमात अगद च नग य, 
अ पसं य, दल णीय नाह  हे जाणून थोडं समाधान िमळतंु . 

सव थम आपण आपले नाव Prafulla असे सुयो यप तीने िल हता (Praful असे िनरथक 
नाह ) हे पाहनह  बरे वाटलेू . (या वषयावरह  बरेच िल ह यासारखे आहे.) 

आपण उ लेख के या माणे पूव  मराठ  शाळेत माधव युिलयनां या सार या 
सा ह यकां या वभाषा, वदेश, वसं कृती यां या वषयी या व वध क वता-लेख 
वाचून-ऐकून बालमनावर जे िचर थायी सं कार झाले यामुळे आप या मनात 
वािभमानाचा भ कम पाया घातला गेला. वतःची सं कृती ह  वतः या भाषेतूनच 

िशकता येते. परदेशी भाषेतून परक य सं कृतीचे अनुकरण कर यामुळे नवीन पढ ला 
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असती. सरकार  प  यवहार  मराठ तच झाला असता, 
मराठ  भाषांतर करणारे लागले असते. िनदान महारा मधे 
मराठ ला चांगले दवस आले असते. आमचे  इं लीश मधे 
फाडतात.  

तामीळनाडू मधे क णािनधी या भाषे मधे बोलतात . सव 
माणसे  भाषांतर नीट समजून घेतात.  

आपणच मराठ मधून एकमेकाशी बोलत नाह . १९७३ मधील 
एक मराठ  उ ोजक मॉलेिसया मधे कारखाना काढत होते. 
सगळे मराठ  अिधकार  होते. पण आपसात बोलताना 
इं लीश मधे बोलत; भांडत. ितथ या माणसाना सव समजत 
असे. अिधका  या ना सांगून झाले क  भांडायचे असेल काह  
खाजगी असेल तर मराठ मधे बोला. (जसे जपानचे लोक 
वागतात). कोणी ऐकले नाह . नाव खराब झाले. 

एका वलंत वषयाला हात घाता याब ल अिभनंदन. ावर 
कोणी काह  चांगले िनणय घेतले तर आनंदच. 

वभाषा, वसं कृती इ याद ब ल चंड यूनगंड आला आहे. आज शाळेतील मुलांना 
फुले हणजे डॅफो ड स व फळे हणजे लूबेर ज असं काह सं िशकवलं जात.ं 

आपण यायालय, मं ालय इ याद  ठकाणी मराठ या वापरा वषयी मांडलेले मत 
अ यंत यो य आहे. इतर रा यांत या ीने बर च गती झाली असली तर  महारा ात 
याचे मह व वाथ  राजकारणी जाऊदे पण आप यामधील सुिश त मराठ  
मंडळ ंनासु ा ल ात येत नाह . माझा अनुभव सांगतो. मुंबईतील िम ाचे घर भा याने 
दे यासाठ  केले या भाडेकराराची न दणी कर यास गेलो असता असं दसून आलं क  
जर  जवळपास सवच दलाल ( ोकर) अमराठ  असले तर  येकाने िनदान एक तर  
मराठ  कारकून ठेवला होता. का? तर कागदप े न दणीला सादर करताना यासोबत एक 
साधा एकपानी फॉम भ न ावा लागतो. तो मराठ त छापलेला असून तो मराठ तच 
भरावा लागतो. केवळ तेव यासाठ  यांना येकाला एकेका मराठ  कारकूनास 
(नाईलाजाने?) नोकर स ठेवावे लागते. मग अशा कारे तेथील व इतर शासक य 
कायालयातील अिधकािधक यवहार मराठ त करणे स चे झाले तर कती मराठ  
माणसांना य -अ य पणे (कारकून, टाय प ट, िशपाई, इतर अिधकार , यां यावर ल 
यव थापक इ याद ) नोक  या िमळतील? यायालयात मराठ  अिनवाय कर याचा 
शासनाने िनणय घेऊन अनेक वष झाली. पण तो कोणीह  अंमलात आणत नाह त. 
सव च यायालयाने शाळेत ५वी ते १०वी (१ली ते ४थी वगळून) मराठ  भाषा वषय 
अिनवाय कर यास संमती देऊनच न हे तर शंसा क न अनेक वष झाली पण 
युतीचा तो िनणय कॉ ं ेस शासन अंमलात आणत नाह त, महारा ातील पैसेवाले आ ण 
अमराठ  रागवतील हणून. अशा कारचे सव िनणय बहतेक इतर सव रा यांनी ु
के हाच अंमलात आणले. पण कणाह न महारा  सरकार मा  नेहमीच कच खात.ं 

मराठ  माणसा या यूनगंडा वषयी काय बोलणार? बंगाल, तिमळ नाडू कंवा अशा इतर 
रा यात गे यावर वािभमानाचा अथ समजून येतो. आ ण यामुळेच यांना इतर लोक 
गृ हत ध  शकत नाह त. यां या रा यात रेलवे, टपालाचे, बकेतील व इतर सावजिनक 
सं थांचे फॉम, सूचनाफलक, घोषणा इ० थािनक भाषेत असतात. फ  महारा च याला 
अपवाद आहे. यासाठ  सव दोष आ ण जबाबदार  राजकार यांवर टाक यात काह ह  
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अथ नाह . इतर रा यां माणे राजकार यांवर आपण भाषािभमाना या बाबतीत 
जनमताचा दबाव कतपत आणतो? वतः सव  मराठ म ये बोलतो, िल हतो, वापरतो 
का? येकाने तसे केले तर एका वषातह  सव प र थती सुधा  शकेल. आपली 
जबाबदार  इतरांवर टाकून मोकळे झाले या यूनगंड त (षंढ?) माणसांचा मान कोण 
राखणार? 

या वषयावर भरपूर चचा, उहापोह होऊन वािभमानाचा वणवा सव  पसरला पा हजे. 
यूनगंड आ ण अगितक मानिसकता (diffidence) हे अवगुण थम मनातून काढून 

फेकून ायला पा हजेत. या ीने या लेखाची कंिचत ्शी जर  मदत झाली तर  
यामागील हेतु िस  झाला असे हणता येईल. 
क०लो०अ० 

१६. ीकांत लेले 
(वक ल), ठाणे 

ठा याचे वक लसाहेब ी० ीकांत (उपा य अ णासाहेब) 
लेले, यांनी माझा दर वनीू वर संपक क न हा लेख इतर 
वक ल बांधवांना पाठव यासाठ  माझी अनुमती मािगतली. 
ा लेखा या ती क न ते महारा ातील इतर वक ल-

संघांना (बार असोिसएश सना) आप या पु प ासोबत 
पाठवणार आहेत. या पु प ाम ये असे हटले असेल, 
“ तुत लेखा माणे आपणह  आप या मराठ  भाषेब लचा 
अिभमान अिधक तेज वी करणार आहोत क  नाह ? 
यायालयांत मराठ  अिनवाय कर याचा कागदोप ी कायदा 

क न नतंर रा यशासन तो वस न झोपीह  गेले आहे. 
शासनाला जागे क न आपण या काय ाची अंमलबजावणी 
कर यास भाग पाडलेच पा हजे. ते हा कृपया आप या 
वक ल-संघातील सव सभासद-वक लांना या लेखा या 
छाया ती काढून पाठवा. या ावर चालू असले या 
चळवळ ला आपण सवानी िमळून एक तपणे अिधक 

(दर वनीव न उ रू ) अशा कारे इं जां या वािभमानी वृ ीपासनू फूत  घेऊन 
उ फूतपणे कोणी मायबोली या अिधकारासाठ  व स मानासाठ  अिधक यापक 
चळवळ करणार असतील तर मला आनंदच होईल. आपण अव य आप या 
योजने माणे कृती करावी. शुभ य शी म ् I    

काह  वषापूव या उपल ध असले या आकडेवार नुसार देशातील सव उ च आण 
सव च यालयांत िमळून सुमारे ३५ हजार करणे लं बत होती, तर याखालील 
व वध यायालयांत सुमारे २ कोट  २५ लाख करणे लं बत होती. याचाच अथ 
बहजनसमाजाचा संबंध येणार  बहसं य करणे ह  ु ु मु यतः खालील यायालयांतच 
चालतात. हणूनच ती यायालये थािनक भाषांत चालवली तर बहसं य जेला ु
याचा फायदा होईल व तेच ख  या अथाने जास ाक रा यप ती या त वांशी सुसंगत 
ठरेल. याच उ ेशाने घटने माणे सव रा ये सव च व उ च यायालयांना वगळता 
इतर (खालील) यायालयांत रा यभाषेत कामकाज चालवू शकतात.   

हे सव जाणून इतर काह  वभाषािभमानी रा यांत हा कायदा के हाच अंमलात आला 
आहे. बंगाल व तिमळनाडूसार या काह  रा यांनी तर तो उ च यायालयांत लागू 
कर या या हेतुनेसु ा कायदेशीर व भाषा स मीकरणा या ीने हालचाली सु  
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बळकट  आणून शासनावर दबाव आणूया. केले या आहेत. पण वतःला ागितक हणवणा  या महारा  शासनाने खालील 
यायालयांसाठ  तसा कायदा क नह  केवळ वाथ  आ ण िनल ज राजकारणामुळे तो 

अंमलात आणलेला नाह .  

हा एक कायदा जर  नीटपणे अंमलात आला तर  वक ल, कारकून, शासक य कामे 
करणारे, भाषांतरकार, टंकलेखक, व इतर अनेक कार या कामांसाठ  काह  लाख मराठ  
जनतेला य  व अ य र या रोजगार िमळेल. यासाठ  पर ांतीयांना न धोपटता 
शांतपणे व कायदेशीर प तीने हे सव करता येईल. पण तसे य  आतापयत 
कुठ याह  राजक य प ाने केलेले नाह त, इतर अनेक बाबीं माणे हे आणखी एक 
महारा ाचे ददवु .  

हणूनच लेले वक लांसारखे वािभमानी लोक याबाबतीत काह ह  करणार असतील तर 
सव मराठ  बांधवांनी याला पा ठंबाच ायला हवा. वातं याआधी बॅ र टर मंडळ ंनी 
देशा या वातं याची चळवळ चालवली. आज मराठ या वातं या या चळवळ तह  
वक ल मंडळ ंनी पुढाकार यावा. 

१७. र व करंद कर मी म कत म ये असतो, मी या आधी या या कंपनीत 
(म कत म येच) होतो तेथे आ ह  मराठ  मंडळ ंनी मराठ  
ह  अंतगत यवहाराची भाषा हणुन चलीत केली होती 
कारण सव २५-३०जण (मराठ  / अमराठ ) मुंबईचे होते. ाचा 
खपुच फायदा हायचा. तेथे असताना (जवळ जवळ ७ वष) 
आ ह  अंतगत प ातील (Internal Memos)  शेरे देखील 
मराठ त िल हलेले आहेत.  

ा उलट पु यात नौकर  साठ  असताना ९०% मराठ  
कमचार  असले या कंपनीत यवहाराची भाषा मा  गजी!. 
फारच वरोधाभास वाटायचा. पण यव थापनाने िनयमच 
तसे केले होते. व मराठ त बोल यास आम या मराठ  
बांधवांना च क लाज वाटायची - आता ाला काय 

(अमृतमंथन अनु दनी ारा उ र) 
आप या अिभ ायाब ल अ यंत आभार  आहे. आपले हणणे मला पूणपणे पटते. 
पु या या कंपनी या या यव थापनाने कायालयात अंतगत यवहार, अगद  
बोल यासाठ सु ा मराठ चा वापर कर याची मनाई केली होती, ते यव थापन तशी 
गो  तिमळनाडू, केरळ, बंगाल, आं  देश, कनाटक अशा रा यांत क  शकेल काय? या 
रा यांत परभा षकांनासु ा लवकरात लवकर थािनक भाषा िशकून यावी लागते; 
नाह तर वाळ त टाकलेले आयु य यां या नशीबी येईल. आपण हणता या माणे 
राजकारणी आ ण सरकार वतः काह च करणार नाह त. इतर रा यांत ते करतात 
कारण जनमताचा चंड दबाव. तो महारा ात मुळ च नस यामुळे इथ या 
राजकार यांना याची काह च आच जाणवत नाह . सामा यजनांना वभाषेचा यूनगंड 
वाटत असताना राजकार यांसार या वाथ  मंडळ ंना याबाबतीत वािभमान का 
वाटावा? यां या ीने मते-स ा-पैसा-संप ी- िस  िमळव यासाठ  इतर मु े अिधक 
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हणणार? 

शेवट  सांगायचे हणजे : आपली मातृभाषा वापरायचा 
आ ह आपणच (प ी जनतेनेच) धरला तर मराठ ला 
उ वल भ वत य आहे. कायदे कर यासाठ  सरकारकडे डोळे 
लावुन बसलो तर कालप ययाखेर ज काह  घडणार नाह  
असे माझे मत (झाले) आहे. 

मह वाचे आहेत. असे इतर रा यांत अपवादानेसु ा घडत नाह . 
सामा य मराठ  माणसाचा वािभमान जागा झाला तर ह  प र थती न क च बदलू 
शकेल, नाह तर ती दवस दवस अिधकािधक बघडत जाईल. आपण आप या माते या 
सेवेसाठ  आपाप या पर ने जेवढे काह  जमेल तेवढे करत रहायचे. (अमृतमंथनवर ल 
इतर लेखह  वाचून पहा.) 

१८. शैलेश श. 
खांडेकर, पुणे 
(अनु दनी: 
http://vidagdha
.wordpress.co
m/) 

लोकस ाम ये रवीवार ४ ऑ टोबर रोजी कािशत झालेला 
"इं जी भाषेचा वजय" या तुम या लेखाबाबत आ ाच एका 
ने ाने मला प  पाठवले. वाचून आनंद झाला. माझा 

अिभनंदन कर यामागे हेतू हा, आपले लेख दैनं दन 
कामकाजात मराठ शी फारसा संबंध न येणा या सु वचार  
लोकांनाह  पटत आहे, यासाठ  होता. 
हा दक अिभनंदन आ ण तुम या य ांना खूप-खूप 
शुभे छा! 
टार माझा सार या वा हनीवर तुमचा या वषयावर 

काय म करायला हवा. 

आभार  आहे. सवानी िमळूनच ह  चळवळ सु  क , वाढव,ू पसरव ूआ ण आप या 
मायबोलीला ितचे गतवैभव िमळवून दे याचा ज ने य  क .  

१९. SALIL 
MANDREKAR 

Mr. Kulkarni, I am a marathi, a marashtrian at heart rather I 
would say "RAKTA CHA MARATHA AANI HADACHA 
MARATHI". Pls sir do send me mails hence forth. I would like to 
read all of them. 

तुत लेख अमृतमंथन अनु दनी (blog) वरह  उपल ध आहे. ितचा दवा आपण िम ांना ु
अ े षत (forward) क  शकता.  
मराठ  भाषा, सं कृती, परंपरा, सा ह य यांब लचा अिभमान, कळकळ अशा बाबतीत जर 
आपण सम ची मराठ  बांधव असू तर ’अमृतमंथन’ ह  अनु दनीसु ा 
(http://amrutmanthan.wordpress.com/) आप याला न क  आवडेल. वशेषतः ०३, ०४, ०७ 
या अनुभागांतील व वध लेख सवड ने वाचा. आवडले तर आप या इतर िम ांनाह  
दाखवा. सांगोपांग वचार क न आपले ितमत (feedback) न क  कळवा. अशा 
वचारमंथनातून स या सवकडे पसरले या वषावर तोडगा हणून काह  अमृतह  िनघू 
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शकेल. तोच तर ’अमृतमंथन’चा मूळ उ ेश. 

२०. भरत आं बये, 
िशवतीथ, मुंबई 

आपली मायबोली सुंदर मराठ  भाषा केवळ आप या मराठ  
जनां या बे फ कर  वा इं लश या गुलामिगर मुळे मागे 
पडली आहे व हे आपण व थ बसून पाहत आहोत. 

इं जां या भाषा ेमाने े रत होऊन यांनी दले या 
ल यापासून फुरण घेऊन आपण आप या सुंदर 
मराठ भाषे या अिभ य साठ  जाणीवपूवक आ हाने लढा 
देऊन ितला समृ  क न जागितक मानाचे थान ा  
क न दले पा हजे. 

यासाठ  हा लेख वचार वतक व ेरणादायी आहे. मा हती व 
यासंगपूणता यामुळे परत परत वाच यासारखा, सं ा  
आहे.  

या सुंदर लेखाब ल ध यवाद! 

आवजून पाठवले या अिभ ायाब ल मनःपूवक आभार. 
अशा काह  य ं या सहवासामुळे, सहकायामुळे मा या मळू या मराठ  अिभमानाला 
आता थोडेसे वधायक व प िमळाले आहे. 

िशवाजी महाराजांनी वरा य थापन केलं ते हा महाराज, जजाबाई, रामदास वामी, 
दादोजी क डदेव (महारा  शासनाची मा मागतो) वगैरे थोडके दरदश  वगळता इतर ू
कोणी व नात तर  तसे पा हले होते का? इं जां या अंमलापासून वातं य िमळणे ह  
सु ा एकेकाळ  अश य ाय घटना होती. भारतीय माणूस वातं यास नालायक हे केवळ 
चिचलसार या इं जांनाच न हे तर अनेक भारतीयांनाह  मनापासूनच वाटत होते. पण 
वािभमान, िनधार, येयास  इ याद  गुण हे अशा द कु र, अ ा य (खरं हणजे हे सव 

अश य न हतेच) गो ी यश वी क न दाखवतात. 

तुत लेखाचा मूळ उ ेश मराठ  भाषकां या मनातील मरगळ, अना था व यूनगंड 
दर करणे हा आहेू . हा लेख वाचून ब  याच उ फूत ित या िमळा या. वरोपाने, 
अमृतमंथन अनु दनीवर, एस०एम०एस० ारा, दर वनीवरू , अशा अनेक कारे लोकांनी 
आपले अिभ ाय य  केले. दोन-तीन अपवाद वगळता सवानाच तो लेख आवडला, 
कंबहना यातील इितहास समज यावर मराठ या उ कषाब ल पु हा आशा वाटू ु
लागली. स या या िनराशजनक वाटणा  या प र थतीमधूनसु ा काह  वाट काढता येऊ 
शकते असा आशावाद जागृत झाला. मराठ  माणसाने िनराशा झटकून टाकली व याची 
आशा जागृत झाली आ ण याने िन य केला तर "जग मा यता ह स अपू तापे, 
हला बैसवू वैभवा या िशर" हे घडणे अश य नाह च.  

तू िल हलेले "इं जां या भाषा ेमाने े रत होऊन ............ मानाचे थान ा  क न 
दले पा हजे" हे वा य फार मह वाचे आहे. अथात यासाठ  राजक य पुढार  काह  
करतील या आशेने वाट पाहत न बसता येकाने वतःचे नेतृ व वतःच करावे 
आ ण जे कोणी साथ देतील यां यासह मराठ या उ नतीचा यास घेऊन यासाठ  
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जे-जे काह  करता येईल ते-ते कर याची आपण ित ा क या.  

२१. Shyam V. Bale, 
Mumbai. 

Your article in " Lokarang " last Sunday,was definitely a very 
interesting work.You have called it a VIJAY. I will call it a 
DEFEAT of healthy human. Compare English language 
technically with Sanskrit. 
The very script of Sanskrit language and the phonetic values, 
makes Sanskrit a language good for Human health. The single 
letter "OUM" has proved it. But English Empire showed that 
MIGHT is right. In order to rule multi-lingual Bharat, the only 
common language, Sanskrit, linked with the Bharatiya culture 
was done away with. 
My humble request to writers like you, would be to write articles 
so as to revive,promote and propagate Sanskrit,so that a Healthy 
human being once again lives on mother Earth. Can it be done? 
With best regards, 

आप या प ाब ल आभार. आप या भावना मी न क च समजू शकतो.  
आपण हणता: << You have called it a VIJAY. I will call it a DEFEAT of healthy 
human.Compare English language technically with Sanskrit.>> 

पण ते हा ददवाने इं जांना सं कृतचा पयाय अवगत न हताु . आ ण आप याला 
पतरभाषेब ल अिभमान असला तर  मातृभाषेचे ेम अिधक असणारच. यामुळे 
आपणह  सं कृत या ानाचा अिधकािधक फायदा क न घेऊन मराठ चा उ कष साध.ू 
पण मराठ ऐवजी सं कृत भाषा वापर यास सु वात करणे हे न जक या भ व यकाळात 
श य होईलसे वाटत नाह .  

आपण हे प  इं जीपे ा सं कृत कंवा मराठ त िल हले असते तर अिधक आनंद 
झाला असता.  

२२. दामोदर 
वनायक बाळे 

आप या इ छे माणे मराठ  िलह याचा य  करतो. 
सं कृत ह  एकाच भाषा अशी आहे क  जी भारतंत या 
सग या रा यांत आजूनपयत जवंत आहे.जी भारतंत या 
सं कृतीशी िनगड त आहे. आ ण हणूनच इं जानी ती 
आप या वातासाठ  ना ता केली. जेणेक न भारतंतलीं 
रयत एक होऊन शकली नाह .ं सवा भारतभर ढ  एकाच 
आहेत, यांची  भाषा सं कृत आहे. धूत इं जानी हंद  भाषा 
रा भाषा करायचा उपदेश दला. कारण हंद  भािसक जनता 
ह  सवात या ती अिश त होती. सं कृत, हंद  आ ण 
मराठ  ा ित ह  भाषांची िलपी देवनागर च आहे. 

पाएक म हंद  आ ण मराठ  बाक  आहेत. हंद या लोटयापु
ढ  मराठ  हल ूहलू नाह शी होईल. मग राह ल हंद , 

(देवनागर  िलपीच) आ ण इ ज इ ज या यगाितक 
वापरपुढे हंद चापन नायनाट होईल. आ ण इं जी ह च 

िन याने या वयातसु ा संगणकावर मराठ  िल हणे िशकून प  िल ह याब ल अ यंत 
आनंद व आदर वाटला. आपले शतशः आभार मानतो.  
आप यासार या ये , ानवृ , तपोवृ  य पंुढे माझा अनुभव, माझी ा फारच 
तोकड  आहे. मी आप या मतांवर काय ितमत देणार? आ हा सव मातृभाषा ेमीं या 
वतीने आपले आशीवाद मा  ह काने मागेन. 
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रा भाषा हणून राह ल. भारत हे नाव जाऊन इं डया हेच 
नाव राह ल. नंतर हल ूहल ू ढ  जातील. आ ण खया 
किलयुगला ारंभ 
होईल. जोपयत भारतम यन सं कृत भाषेच पुन जीवन 
होत नह ,ं तोपयत माणसाच जीवन 
आरो यदायी राहाणार नाह .     

२३. दा. व.बाळे. आपण मातृभाषा ेमी अहांत. (मराठ ). मग हंद , का मीर , 

तिमळ, वगैरे माटृभषा ेमी असले या देशवासीयानीं रा भाषा 
हणून कुठ या भाषेला वीकाराव? सं कृत भाषे टल 

अगाध द यान(नालेज) या भाषेचा अ यास देशवासीयानीच 
केला पा हजे.  आशीवडपूवक, 

आभार.  

२४. A.R.Thatte,I.T.C
onsultant, 
Sangli 

I congratulate you for the writing a very informative and 
interesting article in Lokasatta dt.4.10.2009. 
Where did you get the book of Richard Foster Jones referred by 
Atalji in his lecture in Parliament 40 years ago. 
Can you let me know,where the book is available either book-
stall or library ? and also its ISBN No. and publisher for tracing 
the same. 
Once again I congratulate you. As Indian people should determin 
to liberate themselves from mental slavery, is the correct 
message, for which I appreciate your wise intelect. 

Thank you very much for your response. The thoughts expressed by you in your letter are quite 
apt. Let us all try to do whatever possible to achieve liberation from the mental slavery 
that you have mentioned.  
In my opinion, even among the different people of India, we Maharashtrian are hit the hardest 
by inferiority complex and indifference for our own language and culture. As a result of such an 
attitude, we Maharashtrians and our language Marathi are accorded minimum importance and 
respect in our own state. Let us resolve to do whatever possible, to the best of our ability, to 
rectify the situation. 
The book was available on Amazon.com site. Please google it. If you cannot find it, I shall try to 
help you. 

 


