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यायला, आप या भाषेत असं ठेवलंय तर  काय? 

आ ण आपली सं कृित कशाशी खातात हे मा हत असलेलं कोणी उरलंय तर  काय? 

लेखक: अतुल तुळशीबागवाल े

मराठ  भाषे या बाबतीत मी अकरावीत गे यापासूनच उ साह  आहे. माझं िश ण इं जी मा यिमक शाळेत झाल ंअस यामुळे 

आ ण ितथे आप या सं कृतीशी कमीत कमी संबंध आ याने, यूिनयर कॉलेजम ये गे यावर ज हा मला आप या 
मराठ पणाची जाणीव झाली ते हा न याने सापडले या जु या जवलग िम ासारखा मी मराठ चा सगं धरला. मग बरेच वष मी 
धा जीवनशैली जगत होतो ए ककडे मी मराठ  गाणी, मराठ  िच पट, नाटकं, क वता, व मराठमो या ड गरदर ्यांत भटकंती, 

अशा छंदात वत:ला झोकून दल ंहोतं आ ण दुसर कडे नोकर त मी आप या वरचढ इं जीचा वापर क न सवाशी कटा ाने 

इं जी बोलून आपण ा गावचे नाह च हे भासवत होतो. आता, हणजे वया या त बल चाळ सा या वष , जगा या 
कानाकोपर ्यात फ न व राहून आ यानंतर अखेर मी वत:ला पूणपणे मराठ  समजतो. हणजे कुठ याह  यवहारात “मी जर 
पैसे देणार असेन तर मी मराठ तच बोलणार” असा आ ह धरतो आ ण िम ांम ये कंवा प रवारात कोणालाह  ईमेल जर  
पाठवायची असेल तर  ती मी मराठ तच पाठवणार असाह  आ ह धरतो. तर अशा ा “वैिच यपूण” ह टामुळे मला अनेकदा 
वत:चं वागण ं वत:लाच पटवाव ंलागत ं– हणजे सारं जग चाललयं एका दशेने आ ण असला भलताच आ ह धरणारा मी 

कोण अस ंमला वारंवार जाणवत.ं तर ा लेखा या मा यमातून मी वाचकांसमोर तुत करतोय हा माझा वत:शीच चाल ू

असलेला वाद. 

अगद  परवाचीच गो ं, मी आ ण माझे कुटंुबीय ट ह समोर बसलो होतो, ते हा बाबा एक जा हरात बघून व मयाने उ ारले – 

“बघा - उगाच आपण ांतीय भाषा घेऊन बसलोय, शेवट  इं जीच उरणार आहे!”. याब ल कोणी काह  हणाय या आत 
जा हरातींची वेळ संपली व आमचा आवडता मराठ  गा यांचा पधा मक काय म सु  झाला – पण तो मराठ  आहे हे 
कोणा याह  ल ात आल ंन हत!ं आता शेकडो हंद  वा ह या व कमान १०-१२ इं जी करमणूक या वा ह या असताना 
आ ह  मराठ  काय मच का बघत होतो? काय म अथातच भारद त कलावंतांनी व रोचक तुतींनी सजला होता, पण तो 
अ य भाषेत असता तर यात आ ह  इतके समरस झालो असतो का? असे कतीतर  ण आठवतात क  यांत मराठ  नाटकं, 

गाणी, पु तकं, ट ह  काय म आ ण िच पट अनुभवून मन आनंदाने भ न गेले आहे. 

हे अस ंअपार सखु आप याला सग यांना नकोस ंझालं आहे का? मग का हणून आपण मराठ चा मृ यूलेख िलहायला 
सरसावत आहोत? पु हा याच काय माचं उदाहरण देतो – यातील बचार ्या प र कांना मराठ  वशेषणांचं वावडं अस याचं 
भासत होतं. यांना वशेषत: ‘ वल ण!’, ‘अ मानी!’, ‘बेधंुद!’, अशा ‘खूप छान!’ या समानाथ  श दांचं एक पु तकच भेट 

ायला हवं होत!ं कारण पधकांची तुती करायला याचें श द तोकडे पडत होते. आ ण ते मराठ या अप रचयाने कंवा 
भावनांनी भारावून गे यामुळे न हे तर केवळ यां या दैनं दन यवसायात या मराठ या अभावामुळेच. जर रोज या 
यवहारात – हो आ ण यात आपला पोटापा याचा यवसायह  येतो – आपण मराठ ला जागा ठेवली नाह  तर उ ा या मराठ  
लेखकांना कंवा कवींना भाषा अशीच अपुर  पडेल. ाचबरोबर ते जर इं जी मा यिमक शाळांतून िशकलेले असतील तर 
न क च हा  अिधकच बकट होईल. मग अशी उ च दजाची करमणूक आपण अनुभवू शकू का? क  प यां प या फ  
१३ या शतकात या अभंगांपासून १९६०-७० पयतची गाणी आळवत बसून समाधान मानणार आहोत? 
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तर मग आपण आप या यवसायांत मराठ  का वापरत नाह ? याचं एक मु य कारण मला वाटतं क  आपण सव आज 
यश ाि या मागे धावत आहोत आ ण यश वी हो यासाठ  आपण बर ्याच गो ी यागायला तयार आहोत. तसं हटलं तर 
यश वी हो यासाठ  इं जीची न क  कती गरज आहे? ाबाबतीत अनेकदा असं ऐकू येतं क  भारता या अिलकड या 
आशादायी गतीपवाची सु वात झाली ती आऊ सोिसग मुळे, व हा धंदा केवळ आप या इं जी या भु वामुळेच भारताकडे 

आला. पण तस ं हणायचं तर इं जी बोलणारे इतर अनेक देश आहेत क  जथे आप यासारखी गती होऊ शकली नाह , 
उदाहरणाथ – नैजी रया व फिल प स. एवढंच कशाला, खु  अमे रका व टनसार या देशातसु ा बगळू तील सॉ टवेर 
इं जिनयरांपे ा कमी पैसे िमळवणारे कतीतर  लोक असतील. मग आप याकडेच हे आऊ सोिसगचं काम का येत?ं 

(मा या मते) इं जीचं आप याला सहा य न क च िमळाल ंआहे, पण आऊ सोिसगचे हे यश आप यात या ामा णकपणाचं, 

चंे व िश णाचं माण आहे. इतके दवस हे सदाचार  उ ोजक व वध सरकार  च ांत अडकवले जात होते, पण मा हती 
तं ानाचे आधुिनक श  अनेक सरकार  दु च ांना भेद ूशकले हणून आपली पुन नती सु  झाली. इतर गती या 
बाबतीत बोलायचं झालं तर कफ लकते या उंबर यावर उ या असले या आप या देशाला परक य मदती या वैफ यामुळे 
आंतररा ीय नाणेिनधी या दबावाखाली सुधारक नीती बाणवावीच लागली व यातून अनेक नवीन यवसायांचा उ म झाला 
अस ंस माण हणता येऊ शकेल.  

बरं, जर  आपण मा य केल ंक  आऊ सोिसग या े ात इं जी अिनवाय आहे, तर  हे े  भारता या एकंदर अथकारणाचा 
केवळ ५% भाग आहे. हणजे इतर सव यवसायात आपण आपापसांतच करत असतो. मग ा इतर ९५% यवसायात आपण 
आप या भाषा वापरायला का कचरतो? जगात इं जी बोलणारे गत देश – हणजे इं लंड, अमे रका, कॅनडा व ऑ ेिलया 
सोडून अनेक वकिसत देश आहेत, आ ण या येक देशांत यावसाियक पातळ वर यांची- यांचीच भाषा वापरली जाते. मग 
आप या यवसायांम येच हा इं जीचा अ टहास का? कंबहूना मराठ ला इतक  अ पृ य वागणूक का? भारतात अनेक ांतीय 

भाषा आहेत, पण आपला दैनं दन यवहारात अशा कती लोकांशी संबंध येतो क यांना मराठ  समजतच नाह ? खरं तर 
सवाशी मराठ  व गरज पडेल तरच हंद  हे सू  चाल यासारख ंआहे. 

ा व तु थतीव न केवळ एकच अिनवाय िन कष आपण काढू शकतो, क  आप या भाषा ा आप या पारंपा रक 
नीतीमू यांचं एक ल ण आहे व यश वी यवसायासाठ  आपण या नीतीमू यांच ंगाठोडं जेवढं दूर ठेवू तेवढंच बरं हा आज या 
समाजाचा ीकोन झाला आहे. हणजे हळूहळू जसे आपण आपली वेषभूषा, राहणीमान व घरं पा ा य केली तशीच आता 
आपण पा ा य भाषा आपणवत आहोत. 

भाषे या बाबतीत वचार करताना आपण गे या ५०-६० वषात झाले या वेशभूषे या प रवतनाकडे बिघतल ंतर यातील बदल 
हे भाषे माणेच झाले आहेत अस ं दसून येत.ं पा ा य व  आधी केवळ इं ज साहेबा या नोकर तील ठरा वक लोक घालायचे. 

नंतर ा पा ा य शैलीचा व तार सुिश त/यश वी वगाकडून झाला. समाजा या एकेक घटकांनी आप या पुढ या पढ साठ  
हळूहळू पा ा य व ंच वापरायला सु  के यामुळे हे प रवतन सव  पसरले आ ण आज देशा या अगद  सवात अग य गावांना 
सोडल ंतर इतर सव पु ष पा ा य व ंच वापरतात. यां या बाबतीत हे प रवतन अजून सु  आहे असे दसून येते. आज या 
पु षां या बाबतीत हणायचं, तर भारतीय वेषाचा एक कार केवळ सणो सवांसाठ  आपण घालतो व तो थोडा अडिनडा 
अस यामुळे काम झा यावर लवकरात लवकर आपण पु हा पा ा य व ांत िशरतो. हो आ ण आजह  आप यापैक  काह जण 
ह टाने कुता/सदरा नेहमी घालतात – पूणपणे भारतीय व  नेसणारे लोक मा  शहरांत अगद च थोडे असतील अस ं हणायला 
हरकत नाह . 
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ा प रवतनात ल ात घे यासार या दोन गो ी आहेत – एक हणजे आप या पारंपार क वेषभूषेम ये जाितभेद होता – केस, 
पग या, पागोट , व  नेस या या प ती इ याद  कार व वध जातींम य ेिभ न असायचे. पा ा य कप यांमुळे जाितभेदाचा 
एक र ता बंद झाला अस ं हणायला हरकत नाह . दुसर  गो  हणजे आधुिनक काय े ांत हणजे कारखाने, वाहने, 
कचे यांम ये पा ा य व  वापरायला सोपी जातात अस ं हणायला वाव आहे. ाउलट पा ा य व  आप या वातावरणासाठ  

( हणजे ऊ मा, आ ता, डास, इ याद  सव पैलूंसाठ ) िततक  यो य ना हयेत हे ह  खरंच. तर जातमु  हो यासाठ  व ा 
सोयींसाठ  आपण पा ा य वेष अवलंबवला क  केवळ यशाचे अनुकरण हणून, ह  गो  वचार कर यासारखी आहे. जर खरंच 

गतीसाठ  प रवतन करायचे असत े आ ण खरंच आप या मनातून जातीयता न  झाली असती, तर कदािचत जातीची 
अ मता नसलेला व वापरायला सोपा असा आधुिनक भारतीय वेषह  आपोआप िनमाण झाला असता. पण तस ंनाह  झालं 
आ ण आपण केवळ पा ा यांचे अनुकरण केले व यानी काह   सुटले व नवीन काह  सम या उ या रा ह या. सोयी या 
बाबतीत बोलायचं झाल ंतर जथे आपण काह  िमळवल ं ितथे िततकंच कंवा याहून जा त गमावल ंअस ं हणायला हरकत 

नाह . जर खरंच गती आप या मनात असती तर ा प रवतनाचा माग कदािचत खूप िनराळा (आ ण आगळा वेगळाह ) झाला 
असता. 
ा प रवतनात जे जे काह  व ां याबाबतीत खरं आहे ते ते जवळजवळ सवकाह  भाषे याबाबतीतह  खरं आहे. उदाहरणाथ, 

जशी ांत/जातीं माणे वेषभूषा थोड  िभ न असायची, तशीच आपली भाषा एकसंध नाह  – येक ांतातील व जातीतील लोक 

मराठ  थो याफार फरकाने वापरतात, जसा पा ा य वेषभूषेचा व तार यश वी समाजानी तो अवलंब यामुळे झाला, तसाच 
इं जी या वापराचा व तारह  ितथेच झाला आहे. जशी जनसामा यांनी आप या पुढ या पढ साठ  पा ा य व ं िनवडली 
तसेच आज पुढ या पढ साठ  आपण इं जी शाळा िनवडतो आहोत. उ ाचं िच  अथात िन त नाह ये, पण पा ा य 
व ांबाबत झाल ंतसचं ा प रवतना या अखेर इं जीचा सव यापी वापराहून व तु थती वेगळ  अस याचं काह ह  कारण 

आजतर  दसत नाह ये. आ ण जसे आज आपण आप या पूवजांनी कधीह  न घातलेला “शेरवानी” आपला पारंपा रक अलंकार 
हणून िमरवतो, तसेच कदािचत ् उ ाचे लोक आज या मराठ शी काह ह  संबंध नसलेले श द आप या अ खिलत इं जीम ये 

मराठ  क मश हणून वापरतील. 

प रवतनाची ह  प र मा जर आपण मा य केली तर सग यात मह वा या ाला आपण सामोरे जातो – मग ात बघडलं 

काय? कुठले कपडे घातलेत कंवा कुठ या भाषेत बोलतोय ानी खरंच काह  फरक पडतो का? भाषे या बाबतीत न क च 
पडतो असा माझा समज आहे याची दोन कारण ंआहेत. सव थम जथे आप या भाषे या खासगी बंग यात आपण वे छा 
वहार क  शकतो, ितथे पर या भाषेची भाडो ी जागा आपण कतीह  सजवली तर  मालक आपण कधीह  होणार नाह  आ ण 
यामुळे आप या वािभमानाला कायमच सीमा राहतील. दुसरं हणजे जशी भौितक वातावरणात या व वध पैलूंमुळे आपली 

वेषभूषा ठरते, याच माणे आप या भाषेमुळे आप या भोवतालचं सां कृितक वातावरण ठरत,ं कंबहुना आपला भाषेचा संबंध 
थेट आप या सां कृितक घडणीशी आहे. 

वािभमानाचा मु ा मी मा या एका अनुभवा ारे सांगतो – मा या कंपनीचे एक कायालय फनलंडम य ेहोतं. ितथे मी भेट 
ायला गेलो असताना ितथ या अिधकार ्याबरोबर मी रा ी जेवायला गेलो होतो. ग पा मारता मारता फिनश भाषेचा वषय 

उ वला. तो हणाला क  फिनश भाषेतले शु लेखन अगद  शा ो  असत ंकारण रोमन िलपी फिनश भाषेनी औ ोिगक 
ांतीनंतर वीकारली आहे. या या हण या माणे याआधी जगात अशी शा शु  भाषाच न हती. मग मी पा णनी, व 

जवळजवळ सव भारतीय भाषांची शा ो  मांडणी सांग याचा य  केला, व यावर यानी अ व ास दाखवला – कारण 
मु य वे यानी कुठ याह  युरो पयन सा ह यात ाचं वणन वाचल ंन हत.ं तो हणाला क  भारतीय स यता ( हणजे अथातच 

ाचीन शहरं व फुटक  भांड  वगैरेतून िस  झालेली स यता) खूप जुनी आहे हे याला ात होतं, पण यातल ंकाह ह  आजह  
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उरल ंआहे हे याला माह त न हत.ं हणज े याला वाटल ं(जर  यानी मला बोलून दाखवल ंनाह  तर ) क  इं जांनी आप याला 
िशकवेपयत आपण आ दवासीच होतो – पूव ची ती शहरं वगैरे ना हतर  धुळ सच िमळालेली होती. बरं हा काह  कोणी अिश त 

पोर ्या न हता, तर सां कृितक या ितथ या लोकांम ये अित े  ेणीतला होता (अिश त पो यांकडून नैसिगकपणे 
होणारा वणभेद आपण समज ूशकतो). असाच यय मला अनेक ठकाणी आला आहे, क परदेिशयांना मी यांचा सहकार  व 

साहेब हणून चालत होतो पण मा या भारतीयपणाचा लवलेशह  यांना मा य न हता. हणूनच क  काय परदेशात राहणारे 
भारतीय वत:ला पा ा य अ मतेत सामावून घे याची धडपड करत असतात, कारण ितथ या जनमानसात भारतीय 

सं कृतीला थान नाह  आ ण वत:ला “स य” हणवून यायला परदेशी बाब आणावाच लागतो. याचा प रणाम असा, क  
जर  आपण उ कृ  इं जी बोललो, तर  इतरां या मानाने असं कृतच मानले जाणार, कारण पा ा य जनमानसात खर ्या 
सं कृतीची या या “ ीसम ये याची सु वात झाली तेच”, अशी आहे – व बाक  सव जे काह  ान आहे तो ग डस ( कंवा 
विचत संगी वकृत) वेडपटपणाच आहे.  

ाचाच प रणाम आपण आज भारतातह  बघतो आहोत – आप या सवानाच आप या सं कृतीतील जे काह  उ कृ  ानाचे 
ंथ आहेत कंवा जे काह  उ म सा ह य, व ऐितहािसक घटना आहेत, यांचा वसर पडला आहे, आ ण िशवाय “आय 

भारताबाहेरचेच आहेत” कंवा “रामायण आ ण महाभारत जर  र य गो ी अस या तर  या का पिनकच आहेत” इ याद  

पा ा यांम ये ढ असलेले वचार आपण “शा शु ” हणून वीका  लागलो आहोत. एकदा का आपण आपला सां कृितक 

वारसा वसरलो, क  जो वचार आज पा ा यांम ये ढ आहे – क  इं ज ये यापूव  आपण मूख होतो – तोच वचार आपणह  
वीका , व वत:ला यां यामानाने दु यम समज ूलागू. मग कतीह  ीमंती व यश िमळाले तर  आप याला रोज ये जा 

करायला लागणा या “ लोबल हलेज” म ये काय थान िमळेल ाचा तक करणं फार अवघड ना हये. वचार करा, जथे 
आप या वंशाचे असलेले एस ्. चं शेखरसारखे थोर शा सु ा नोबेल िमळवायला त बल २६ वष वाट बघत होते, ितथे 

आप यासार या जनसामा यांना कुठलीह  सामा जक समानता सहज िमळेल का? आज जगात कुठेह  अिधकृतर या वण षे 
मा य ना हये, पण जर आपण आपली बाजूच वसरलो आ ण काह  प यांनंतर जर कोणी ीक वंशातून आलेल,े गो या वणाचे 

लोक मुळातच े  असा मु ा मांडला, तर याला यु र ायला आप याकडे काह ह  नसेल, आ ण तो वचार समाजा या 
मु य वाहात ढ हायला वेळ लागणार नाह . 

बरं, जर  वािभमानाचा मु ा आपण बाजूला ठेवला ( हणजे समजा आपण अशी वत:ची समजूत घातली क  सगळेच काह  
सां कृितक वारशाचे समीकरण स यतेशी करत नाह त व एखा ाला कटु अनुभव आला हणून काय सग यांनाच येईल अस ं

नाह ), तर   राहतो तो सं कृतीचा व यातून कट होणा या जीवनशैलीचा. हा मु ा थोडा ल  आहे, पण मी इथे 
मांड याचा य  करतो. 
मराठ  व इतर भारतीय भाषांचा आप याला वसर पडला तर आपण आपली पारंपा रक त व ानातून उ वलेली जीवनशैलीह  
वस  ात शंका नाह . ाचं कारण हणजे भाषे या अ याहत वाहातच सं कृतीचं अ त व असत ंआ ण जर तो वाहच 

उरला नाह  तर सं कृतीची समज ह  एखा ा पुत या माणे उ ा या ंथालयांत िनज वपणे उरेल. मराठ  व इतर भारतीय भाषा 
हे सं कृत भाषेशी असलेल ेआपले अखेरचे दुवे आहेत, व भारतीय त व ानाची अनमोल र े सं कृत भाषेतच उपल ध आहेत. 

पण हे त व ान खरंच िततकं मह वाचं आहे का? समजा असेल, तर मग आपण ते वसरलोच कसे? मा या मते हे त व ान व 
याभोवतालचा सां कृितक वारसा डोळसपणे जपण ं मह वाचं आहे, कारण आज या चिलत जीवनशैलीशी जर  याचा 
वरोधाभास असला, तर  यात कदािचत मनु य ा या या गतीचा संतुिलत व द घ काळ टकू शकणारा माग अस ूशकेल. 
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पा ा य सं कृतीचा व तार झाला तो औ ोिगक ांतीमुळे. ा ांतीतील एक मह वाचा ट पा हणजे वाफेचे इं जन व ाचा 
वापर साधारण १७०० साली सु  झाला. वाफे या मुळे औ ोिगक ांती सवसामा यांपयत पोहोचली अस ं हणायला हरकत 

नाह . तस ंजर असेल, तर आज केवळ तीनशे वषात ा ांती या थेट प रणामांमुळे मानवजाती या अ त वाचाच  उभा 
रा हला आहे. हणजे तापमान व इतर वातावरणातील बदल, इतर दूषण, जगंलतोड, समु जीवनाचा वनाश इ याद  ांनी 
आज मानवजातीला वेढल ंआहे. ाकडे दुल  करणं सोपं आहे – हे सव काह  आप याला रोज सं याकाळ  ट ह वर दसणार 
ना हये – पण कधीतर  आपण सवानाच कुठ या न कुठ या व पात याला सामोरं जावच लागणार आहे – मग ते वादळ  

पावसात या पुरात असो, ऊ णते या लाटेम ये असो, कंवा द या या वकाराम ये असो.  
आपण आज अ यंत गजबजाटा या शहरांम ये राहतो, नुसता input/output चा वचार केला, तर ह  शहरं जगातील व वध 

नैसिगक स प ी शोषून घेतात व कचर ्याचे ढ ग तयार करतात. िशवाय आपण अनैसिगक अशा वातावरणात आपल ंबरचस ं
आयु य घालवतो, व िनसगा या जवळ जायला अनेक तास वमान/बस/ ेन इ याद ंम ये घालवतो, व वषातून मोजकेच दवस 

आप याला य अशा वातावरणात घालवतो. ह  अशी “ गती” आपण कती दवस टकव ूशकतो? 

आज आधुिनक शा ांनी आपण कुठ या गो ींचा िनवाडा क  शकतो याला सीमा आहेत. आ ण “मन” हे या सीमेपिलकडचं 

आहे अस ंआपण मानतो. हा मना या व वध पैलूचंी नीटशी जाण नस यामुळे क  काय, कुठ या भावनांना कती मह व ायचं 
हेच आप याला कळत नाह . कदािचत यामुळेच व वध भावनांचा वपयास आपण बघतो, आ ण यातूनच पयावरणाला 
अ यंत वघातक असे िनणय आपण घेतो व वत:चेच आयु य अिधकािधक अनैसिगक करतो.  
भारतीय ानात ाची काह  उ रं न क च आहेत. मला ाची नुसती झलक िमळाली आहे, पण मी जेवढं काह  कमयोग, 

योगसू , इ याद  वाचलयं, यांतच मला अनेक गो ींचा उलगडा होतोय. गंमत हणजे या अ ूत गो ींमुळे सदस वेकबु चा 
अगद  च काचूर होतो अशा कशाचाच आधार ा त व ानात यावा लागत नाह . पण आज दुदवी व तु थती अशी आहे, क  

आज उपल ध असले या भारतीय ानाब ल या सवच पु तकांम ये इतके विच  कार आप याला गृ हत धरायला लागतात 
क  ववेकपूण वचार क न आप याला कशाचाच िनणय देता येत नाह . 

भारतीय सं कृतीचे मूळ हे ा काह  मोज या त वांत आहे असे मी समजतो, व याव न आपली नैसिगक जीवनशैली ओघाने 
येतेच. इतका सहजपणा आ ण ववेक मी अ य कुठेह  बिघतला ना हये. पण िनसगाबरोबर एव या समरसतेने राहूनह  १५०० 

वषापूव चा आयभटाचे ग णत आता आधुिनक समज या जाणार ्या ग णता या तोड चं िनघाल,ं आ ण कणादांनी २००० 
वषापूव  अणूंची क पना मांडली. आयुवद, हठयोग व अ य वा य वषयक शा ांचा भावीपणा तर आप या सवाना 
मा हतच आहे. 

अस ंभारतीय सं कृतीचं कतीह  गुणगान केल ंतर ह  व तु थती अशी आहे, क  गेली सुमारे हजार वष आपली ह  सं कृती 
पराभूतांची आहे. न क च ात काह तर  चुक चं असल ंपा हजे क  यामुळे ाचे अनुयायी ( हणजे अपले पूवज) इत या 
परक य स ां या हाती हारले. ह  सं कृती कुठे दुबळ ठरली ते माह त नाह , पण आज जे िच  दसत ं ते अस ंक  ा ाचीन 

सं कृती या वटवृ ाला अंध ा, बुवाबाजी व अ ववेका या वाळवीने पुरत ंपोखरल ंआहे. आ ण हणूनच आज आपण याचे 
तीक असलेली आपली भाषा यश ाि या मागे धावताना दूर ठेवतो.  

इत या लांबलचक वचनाचं सार एवढंच, क  आज आपण आधुिनकता सोडून पु हा मूळ भारतीय सं कृती काय हे शोधत 
बसावं अस ं मी हणत ना हये, पण जर ा सं कृती या मुळाशी असले या काह  उ कृ  अशा त वांना आपण अ ुतता, 
अंध ा व अ ववेका या िचखलातून बाहेर काढलं, तर आज या बकट वाटणा या सम या सोडवायला आप या हाताशी अजून 
काह  वैचार क श  असतील व वनाशाकडे वेगाने धावणा या जगाचा रोख थोडातर  बदल ूशकेल. 


