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अमृतमंथन: “ हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह ” - क  सरकारचा अिधकृत िनवाळा 
(नववषाची सरकार  भेट) 

 

लेखक: सलील कुळकण  

गे या दहा-बारा दवसां या काळात ( डसबर २००९ या अखेर स) क य शेतक  मं ी ी० शरदराव पवार आ ण 
क य अवजड उ ोग मं ी ी० वलासराव देशमुख या दोन ये  मराठ  राजक य पुढा  यांनी अनु मे द ली व 

पािनपत येथे तेथील जनतेला उ ेशून " हंद  ह च भारताची रा भाषा आहे" तसेच “मंुबई व महारा  यांची गती 
पर ांतीयांमुळेच झाली” अशी छातीठोकपणे वधाने केली. अथात अशी राजकारणी मंडळ  अशाच कारची वधाने 
बंगाल, तिमळनाडू यांसार या इतर वािभमानी अ हंद  रा यांत ( यात अथातच महारा  येणार नाह ) का कर त 
नाह त हा  काह  चाणा ां या मनात आलाच. पण तर ह  एकंदर त असे अनुभवी, ये  पुढार  अ यासपूवक 

स यच सांगत असणार, असेच साधारणपणे सवसामा य भाब या जनतेला वाटत असावे.  

ते हा अशा या राजक य खेळांपैक  िनदान ’ हंद -ह -रा भाषा आ ण मराठ -ह -दु यम-भाषा’ हा एक खेळ तर  

कायमचा बंद हावा हणून ’ हंद  ह  रा भाषा? एक चकवा !!’ हा लेख लोकस ेत िलहून (१५ नो हबर २००९) 
पुरा यािनशी िस  केले होते क  हंद  ह  भारताची रा भाषा नाह . पण तर ह  काह  सा याभो या मराठ  माणसां या 
मनातील ’ वभाषा ेम व  वदेश ेम’ अशा कारच े ं  चालूच रा ह यान े ते शांत कर यासाठ  ’एकच अमोघ 
उपाय - मराठ  एकजूट’ हा लेख लोकस ेम य े२० डसबर २००९ या दवशी िस  झाला होता. या लेखात मराठ  

भाषा, मराठ  सं कृती आ ण मराठ  माणूस यां यावर ल अ याय दूर कर यासाठ  सव मराठ ेमींनी मो या सं येन े
मराठ +एकजूट बांध याचे आवाहनह  केले होते. ा लेखांमुळे वािभमानी मराठ  जनतेला तर  सा ा कार घडला 
असावा हे यां या उ फूत उ साह  ितसादाव न न क च कळून येते.  

एकदा शेवटचाच "हा सूय आ ण हा जय थ" असा िनवाडा कर यासाठ  सव े  अ ाचा आप याला आता योग 

करायचा आहे आ ण ते अ  हणजे वतः क  सरकार या अिधकृत भाषा वभागान े दलेली कबूली.  
मा हती अिधकाराखाली वचारले या आप या ाला क  सरकार या गृह मं ालया या अख यार त असले या 
राजभाषा वभागान े (Department of Official Language) दले या उ रात असे प पणे मा य केले आहे क  
" हंद ला रा भाषा हणून घो षत कर या वषयी भारता या रा यघटनेम ये कुठलीह  तरतूद नाह ". याचाच प  

अथ असा क  भारता या घटने माणे हंद  ह  देशाची रा भाषा नाह .  

यासाठ  सोबत जोडले या तीन धा र या पहा. प ह या धा रणीम य ेया हंद मधील मूळ अिधकृत प ाची त आहे. 
तर दुस  या व ितस  या धा रणींम य ेमूळ प ाच ेमराठ तील व इं जीतील भाषांतर सादर केलेले आहे.  

१. क सरकार या  राजभाषा वभागाचे मूळ हंद  प : (धा रणी उघड यास थोडा वलंब होईल.) 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/01/e0a485e0a4aee0a583e0a4a4e0a4aee0a482e0a4a5e0a4a8-
e0a5a7_e0a4b9e0a4bfe0a482e0a4a6e0a580-e0a4b0e0a4bee0a4b7e0a58de0a49fe0a58de0a4b01.pdf  

२. मूळ हंद  प ाचे मराठ  भाषांतर:  
http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/01/e0a485e0a4aee0a583e0a4a4e0a4aee0a482e0a4a5e0a4a8-
e0a5a8_e0a4b9e0a4bfe0a482e0a4a6e0a580-e0a4b0e0a4bee0a4b7e0a58de0a49fe0a58de0a4b0.pdf 

३. मूळ हंद  प ाचे इं जी भाषांतर:  
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िनदान आता ह  प े पा ह यावर तर  कोणाह  सा र, सुिश त व ामा णक भारतीया या मनात हंद  ह  रा भाषा 
नस या वषयी कंिचतह  शंका राहू नये. आता यापुढे महारा ात कुठेह  “ हंद  रा भाषा आहे”  या सबबीखाली 
मराठ ची उपे ा, गळचेपी होत असेल तर या पुरा याचा उपयोग क न याला खंबीर वरोध करायलाच 
पा हजे.   
आज आपणा सव वािभमानी मराठ  माव यांना एक सूचना करावीशी वाटते. वर ल मूळ प ा या भरपूर छापील 

ती काढून या नेहमी हाताशी ठेवा. ये  राजक य ने यांपासून आ ण रेल ्वे-टपाल-बका-रा यशासन यांमधील 
अिधका  यांपासून ते बस-लोकलमधील मराठ -अमराठ  सह वासी कंवा मंडईतील भाजी व यांपयत कोणीह  " हंद -

ह -रा भाषा आ ण मराठ -ह -दु यम-भाषा" ा पा यातील एक श द जर  उ चारला तर  याला या प ाची एक त 
स ेम भेट ा. अशा कारे मराठ या एकेका हतश ूला कायमच ेग प बसव यासाठ  प नास पैसे ( तीमाग)े खच 

झाले तर  तेवढा िचमटा आपण सोसू, कारण यान े आप या मायबोली या ग याला बसणारा तात कायमचा 
तोड यास आप याला मदत होईल.  

तुत मूळ हंद  प ातील सरकार - हंद  वा यरचना हा एक अ यंत वनोदाचा वषय आहे; पण आज या गंभीर 
चचम ये याचा अंतभाव कर याचा मोह मी टाळतो.  
वर उ लेख केलेले लोकस ेतील दोन लेख आप यापैक  कोणी वाचले नसतील ते खालील दु यांव न वाचता येतील.  

http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/12/21/एकच-अमोघ-उपाय-मराठ -एकजूट/ 

http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/ हंद -ह -रा भाषा-एक-च/ 

हे लेख वाचून झा यावर यातील मते पट यास सव मराठ ेमींनी मो या सं येने सहकुटंुब आ ण िम प रवारासह 

’मराठ +एकजुट’ कृितगटात भाग घे यासाठ  श यतो marathi.ekajoot@gmail.com या प यावर ई-मेल पाठवून 
अ यथा ’प पेट  मांक १९२०, पुणे-४११ ०३८’ या प यावर प  पाठवून आपले नाव न दवावे असे कळकळ च े

आवाहन मी आपणा सवाना करतो. (या वषयी स व तर मा हती ’एकच अमोघ उपाय – मराठ  एकजूट’ या लेखात 
सापडेल.) 

 

 

- सलील कुळकण  

["मराठ +एकजूट" <marathi.ekajoot@gmail.com> ] 


