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मराठीचा उ कष - कसा करावा?
- ा. मनोहर राईलकर
िद. १५-११-२००९ या लोकमु ा पुरवणीम ये ी. सलील कु लकण चा ’िहंदी ही रा भाषा? एक चकवा’
अशा शीषकाचा एक अ यासपूण लेख आला आहे. आिण यावर िद. २९-१२-२००९ या लोकमु ाम येच पु कळ
ितसाद-प हं ी आली आहेत. तो उदंड ितसाद पाहन आनंद झाला. आप या बंधुभिगन या मनात मराठीब ल िकती
अिभमान आहे, याचं यंतर आलं. हे िच मोठंच आशादायक आहे. तो ितसाद हणजे िहमनगाचं टोक असेल, तर
मराठीचा अिभमानी असा चंड अ य ड गर खाली असेल, असंही वाटलं.
मा , आलेला हा ितसाद असाच बोलघेवडेपणानं वाया घालव याऐवजी यातून मायबोली या उ कषा या
ीनं काही भरीव असं रचना मक काम आपण के लं तरच खरं. हणून हा ितसाद संघिटत क न आपण आप या
भाषेचा उ कष साधला तर ी. कु लकण या लेखनाचा आिण आप या सवा याच मनात असले या भाषािभमानाचा
िवधायक उपयोग के यासारखं होईल. अप यानं जगात झडा लावला क याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात.
तसंच आपण मराठीच अप यं. आप या य नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आिण
'िहला बैसवू वैभवा या िशरी,' ही माधव यूिलयनांची आसही सफळ होईल.
ी० कु ळकण या लेखावर आले या सव ितसादप ांत ी० समीर जोश चा प सवात उजवं आहे, असं
माझं मत झालं. कारण, ताि वक चचपे ा ते िवधायक सूचनांनी भरलेलं आहे.
यांनी िनरिनरा या कार या एकू ण २७ सूचना के या आहेत. यां यात आणखी काही मु ांची भर घालता
येईल, असं ते हणतातच तर, मी थोडी भर घालू इि छतो.
(२८) सरकारनं मराठी शाळांचं वेतनेतर अनुदान २००४-०५ सालापासून, हणजे पाचसहा वष थकवलं
आहे. यातच िव ा याची सं या रोडाव यामुळं डबघाईस आले या शाळांनी आपला कारभार कसा चालवायचा? तरी
हे अनुदान ताबडतोब िदलं जावं. आिण ापुढं तरी ते थकवणा या अिधका याला जाब िवचारला जावा, संगी
ट याट यानं िश ाही हावी. (२९) सव प ं मराठीतच असावीत. तशी एक िकं वा दोन मिह यांची मुदत देऊन
संबंिधत अिधकार्यांना तशी क न घे यास भाग पाडावं. हे भाषांतर िहंदी िकं वा इं जी वळणाचं होणार नाही, याचीही
द ता यावी. (३०) सरकारी आयोगांच,े सिम यांचे वृ ांत थम मराठीतच सादर के ले जावेत. मराठीत आयोग सादर
कर या या शपथप ावरच संबंिधत अिधका याची िनयु ी के ली जावी. (३१) पाव या, िहशेबप ,ं ताळेबंद, इ यादी
सव कागद मराठीतच असावेत. (३२) ी० जोश या ० (२१) या सूचनेला मी थोडी दु ती सुचवतो. कोणतीही
मा यिमक शाळा २ िकमी या आत असावी आिण ाथिमक शाळा अधा िकमी या आत असावी. हणजे बालकांचा
जा याये यातला वेळ वाचेल, यांना खेळाकरता आिण आपापले छंद जोपास याकरता अिधक वेळ िमळेल. (३३)
मराठी शाळांतही वगातली सं या ३०-४० या पे ा अिधक असू नये. याकरता लागणारे अिधक वग उघड याकरता
सव कारचे (खो यांचे बांधकाम, वाढ या िश कां या नेमणु क , शै िणक सािह य, इ०करता) पूण अनुदान ावं.
(३४) महारा ात िवकावया या कोण याही उ पादनावरील कोण याही कार या (वापर या या, धो या या) सूचना
थम मराठीत अस याच पािहजेत. याखाली आणखी कोण या भाषेत, असायला हरकत नाही. (३५) िविवध
कं प यांकडे मराठीत पृ छा के ली तरी उ र मराठीत िमळत नाही. तशा कं प यांना चाप लावावा. (तो िविवध कारे
लावता येईल. (सूचना, कारणे दाखवा सूचना, दंड, परवाना र करणे, मुदतीपुरती बंदी, कायमची बंदी इ० ट यांनी).
(३६) िवधानसभा व िवधान प रषदेमधील भाषणं फ
मराठीतच असावीत. (३७) पु कळदा उपकलमांकरता
वापर यात येणारी अ रं अ, ब, क, इ. असतात. हा मराठीचा म न हे. ती अ रं इं जीचं भाषांतर के लेली आहेत.
ते हा तो मही मराठी माणे हणजे आ, आ, इ, ई, िकं वा क, ख, ग, घ, इ यादी, असाच असावा.
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मी के ले या ा सूचना काय िकं वा ी० जोश नी के ले या सूचना काय, या सव सरकारनं काय करावं, हे
सांगणा या आहेत. आता न असा आहे क आपण काय करणार? कारण, कोणतंही स काय वतःपासून सु करावं,
असं हणतात. याबाबत दोन िदशांनी िवचार करता येईल. (अ) मराठीचा उ कष हो यासाठी मराठी य ी हणून
आपण काय करणार, (आ) सरकारनं वरील सूचना अमलात आणा यात, ाकरता मराठी समाज हणून आपण काय
करणार. आपण दो ह चा िवचार क .
(अ) पिहली कृ ती हणजे दु स या कु णाला काही सांग याऐवजी वतःची भाषा सुधारणं. ' हणजे आ ही काय
गावंढळ भाषा बोलतो, असं तु हाला हणायचंय क काय?' असं तु हाला वाटेल. मी हणेन, एक वेळ आपण
गावंढळ भाषा बोललो तरी चालेल. कारण ती वभाषा आहे. ाने वर, तुकाराम आदी संतांची भाषा आहे.
गाडगेमहाराजांची आिण बिहणाबाईं ची भाषा आहे. पण, अधवट मराठी आिण अधवट इं जी अशी, िकं वा िहंदी-इं जीनं
िजला र बंबाळ के लं आहे, अशी भाषा अगदी त काळ बंद के ली पािहजे. अगदी आजपासून, आ ापासून. मराठी
बोलताना अनाव यक इं जी श द घुसडणं बंद के लं पािहजे. हे काम अगदी सोपं आहे.
अस या श दांचे आपण तीन गट क . (१) मुळात मराठीत श द उपल ध असतानाही इं जी श दांचा
उपयोग के ला जातो असे श द, (२) या क पना आिण सं ा मराठीत न ह या आिण या आपण इतरांकडू न सरळ
सरळ आयात के या आहेत, यां याकरता वापर यात येणारे श द, (३) िव ानात या िच हं-संक पना-सं ांकरता
लागणारे श द-खु णा.
श द असा श द असला तरी श द योग, वा योग, वा यरचना, िच हं असे सगळे कार अिभ ेत आहेत.
ाब ल आपणच काही कालमयादा आखून यावी.
(१) ा गटात या क पनांकरता आपण िन कारण इं जी श दांची योजना क न भाषा िबघडवतो. उदाहरणाथ,
मिहला नव याब ल बोलताना माझे िम ट( )र असा श द का वापरतात. अमुक एक मुलगा िकं वा मुलगी आम या
ुपमधली नाही, असं का हणतात, ते मला कळलं नाही. असे िक येक.
वरील गटात न बसणारं असंही काही आपण बोलतो. िहंदी वळणाचं िकं वा इं जी वळणाचं. ते पाह.
िक येकदा आपण इं जी िकं वा िहंदी वळणाची वा यरचना करतो. मी तुझी मदत क शकणार नाही, हे िहंदी. आिण
तो हणाला क तो आज येणार नाही, हे इं जी वळणाचं हणजे ’इनडायरे ट’ रचनेचं वा य. व े यां या भाषणात
हणाले, हे इं जी. मी याला एक पु तक िदलं. जे माझं वतःचं होतं. हे िहंदी. इथं ’तुझी’ या जागी ’तुला’, दु स या
’तो’ या जागी ’मी’, ’ यां या, या जागी ’आप या’, आिण ’मी याला माझं वतःचं पु तक िदलं’, ा मराठी रचना
होत.
सांगायचा उ ेश असा क , आपण हा कार त काळ बंद करावा. इं ज ये यापूव मिहला पतीचं नाव उ ारीत
नसत. ते यो य क अयो य, हा मु ा नसून तशी था होती. तरीही नव याचा उ ेख करताना मालक, कारभारी, धनी,
िकं वा इकडे अशासारखे श द योजीत. तसे योजावेत, असं मी सुचवीत नसून, पती, यजमान, ीयुत अशासारखे श द
वापरणं सु करावं. आणखी काही उदाहरणं दे याची आव यकता आहे, असं वाटत नाही. आपण सारे समंजस
आहात. एक श यता आहे. कोणताही बदल करायचा हटलं क याची िटंगल हो याची पु कळ श यता असते. तशा
िटंगलीला आपण िनडरपणं त ड यायला हवं. कारण, बराचसा समाज बहमताकडे झुकणारा असतो. आपलं बहमत
झालं क िटंगल करणारा गटही आप याला िमळेल आिण दु सर्यांची िटंगल क लागेल. तोवर धीरानं रेटत रा ला हवं.
(२) दु स या गटाब ल काही मतभेद असू शकतील. उदाहरणाथ, कू टर, मोटार, रेलवे, टेिलफोन इ यादी व तू
आप याकडे न ह याच. यां याकरता आप यापुढं दोन पयाय आहेत. एक हणजे यां याकरता चांगले चपखल
ितश द उपल ध करता आले, तर ते करावेत, सुचवावेत, यांचा एक कोश कर याचं काम रा य मराठी िवकास
सं था यासार या मराठी िव ानां या सं थांनी करावं. कोणीही ितश द सुचवावेत आिण या सं थांनी यांचा अ यास
क न कोणता तरी एक वा अनेक चपखल ितश द मा य क न िस करावेत. अथवा दु सरा पयाय, जसे या तसे
इं जी ितश द वापरावेत.
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काही उदाहरणांनी मी हे प करतो. टेिलफोन, मोबाईल ा क पना आपण आयात के या आहेत.
यां याकरता िनरिनराळे लोक िनरिनराळे श द वापरतात. टेलेफोनकरता दू र वनी, दू रभाष, मोबाईल-करता मण वनी,
चल वनी, हणतात. लँडलाईनकरता थल वनी िकं वी ि थर वनी, काँ यूटरला संगणक, इ यादी. ा बाबतीत मी
वतः आ ही नाही. यांना ते वापरायचे असतील यांनी ते अव य वापरावेत. पण यांना ते वापरायचे नाहीत, यांनी
ते वापरणार्यांची िटंगल कर याचं कारण नाही. कदािचत ते हळू हळू ढ होतीलही. आिण डािवन या िस दांता माणं
जो चांगला श द असेल तो िटके ल.
(३) ितस या गटाब ल. डॉ. रघुवीरांनी A Comprehensive English-Hindi Dictionary of Scientific
Terms अशा नावाचा, सव भाषांना चालणारा एक कोश तयार के ला होता. पण आपण ( हणजे कु णी, ा वादात
िशर याचं हे थळ न हे) यां या कामाकडे दु ल के लं. प रणामी यांचे क वाया गेल.े देशाचा पैसा वाया गेला.
आिण आपण रेसभरही गती के ली नाही. जर कोठारी आयोगा या सूचने माणं याच वेळी आपण धाडसानं
भाषामा यमात बदल के ला असता तर िव ानात लागणारे, डॉ० रघुवीरांनी सुचवलेले श दही आपण मराठीत (आिण
अथातच सव भाषांत) सुलभतेनं वाप शकलो असतो. पण आता येक भारतीय भाषेनं वतःकरता श द तयार
करायचे हटलं तर ग धळ होईल आिण 'बघा आ ही हणत न हतो क इं जीच मा यम ठेवायला हवं होतं. आता
झाले क नाही देशाचे तुकडे,' असं हणणार्यांची त डं वाजू लागतील. हणून ते श द तसे या तसेच ठेवावेत.
यां याकरता नवीन कोश तयार कर यात पैसा आिण श ी खच क नये.
िशवाय, यांचा उपयोग कर याचा एक लाभ न आहे. तो हणजे जुजबी इं जी येऊनसु ा इं जी पु तकं
वाचताना यांना फारशी अडचण येणार नाही. प रणामी इं जी मा यमच वीकार यामागची एक मोठी सबब नाहीशी
होईल.
आप याच भाषेला ओरबाडणा या मंडळ त, वृ प ,ं दू रदशन वािह या, सरकारी व खासगी कं प या असे
िविवध श शाली गट आहेत. यां याशी लढा दे याकरता आप याला आपली, हणजे मराठी-अिभमा यांची एक
भावी संघटना उभारावी लागेल. कशी?
मी एक उदाहरण देतो. अगदी नाव घेऊन देतो. कारण इतर अनेकां माणं मला ते सारं अस होत आलं
आहे. आयिडया कं पनीचा सारेगम हा काय म. बोलणा या मंडळ चं इं जीनं फाडलेलं मराठी ऐकू न मला संताप व
उबग येतो. अगदी मा यवर, ीधर फडके , अवधूत गु ,े वैशाली सामंत, देवक पंडीत, संजीव अ यंकर आिण कहर
हणजे वतः सू धार प वी जोशी. प रणामी इतका चांगला काय मही मी अनेकदा ऐकत नाही. ऐकू शकत नाही.
ां या बोल याचा प रणाम हणून मुलंही ध यवाद िकं वा आभारी आहोत, असं हण याऐवजी थँ यू हणतात.
आजवर मला फ दोनच लोक ख या मराठीत बोलणारे आढळले. एक हणजे ी. उमप आिण दु सरे पं. दयनाथ
मंगेशकर. हे दोघे कटा ानं एकही इं जी श द न वापरता बोलत (बोलू शकत) अस याचं पाहन आनंद झाला. ( हणजे
मराठीत बोलता येतं क !) ाला उपाय काय? उपाय आहे. आपण जर संघिटतपणं तो लागू के ला तर, याचा प रणाम
त काळ होईल. याकरता आयिडयाचा चल वनी वापरणा या मराठी अिभमा यांना आवाहन क न यांची एक िव तृत
यादी करायची. आिण आयिडया कं पनीला कळवायचं, 'आ हाला तुम या काय मात होणारी मराठीची अवहेलना
सुतराम् मा य नाही. ती जर त काळ थांबवली नाहीत तर, आता येत असले या न या सुिवधेचा उपयोग क न आ ही
तुमची सेवा बंद क न दु स या कं पनीची सेवा घे याचा िनणय करीत आहोत. तु हाला अमुक इतक मुदत िदली आहे.'
सव कं प यांचा ाण पैशात असतो. यांचा एकमेव उ ेश, पैसा िमळवणं. याकरता ते काहीही करायला तयार
होतील. जर दहावीस हजार, सु वातीला िनदान हजार लोकांची ई-प ं कं पनीला गेली तर वर नावं घेतले या सवाचं
मराठी लागलीच सुधारेल. बोला, आहात का तयार? िवजापूर या बादशहानं शहाजीराजांना अटक के यावर
िशवाजीराजांनी औरंगजेबाला प िलिहलं. यानंतर िवजापूरकरांची जशी हबेलंडी उडाली तसं आयिडयाचं होईल.
माझं हे व नरंजन नाही. डॉ. ीपाद पांडे (ऍि सस बॅंक) आिण कौशल इनामदार ( होडाफोन) ा
एके कटयांनीसु ा इंगा दाखव यावर संबंिधत मंडळ नी त काळ यां या पायाशी लोळण घेतली.
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आयिडया या काय माचं मी एक उदाहरण घेतलं. तशा कारे िक येक मािलकांत मराठीचे हाल चालू
असतात. ही िमजास ायोजकां या जािहरातीतून िमळणा या पैशावरच चालते. यांचे आिण ायोजकांचेही ाण पैशातच
असतात. तर वर या माणं आपण ायोजकांना प िलहायचं, 'अमुक काय मात िन कारण मराठी िबघडव याचं काम
होत असलेलं आढळतं. ते थांबलं नाही, तर आ ही तुमची उ पादनं िवकत घेणार नाही.' पु हा, अशी दहावीस हजार
प ं गेली तर लागलीच यश येईल, हे िवसरायचं नाही. ही क पना माझी न हे. चे ैमधील लोकांनी ाच मागानं टार
वािहनीवरील आप या भाषेची परवड बंद करवली.
मीही एक ानं हा योग के ला तरी मला यश िमळालं. कसं? एका िनयतकािलकात अ लील आिण बीभ स
किवता िस होत असत. मी िनयतकािलकाचा वगणीदार होतो. मी संपादकांना प िलहन िवनंती के ली. यावर या
कवीनं के लेली काही संपादणी संपादकांनी िस के ली. मग मी संपादकांना दु सरं प िलिहलं, 'काय िलहावं, हा या
कव चा न आहे. काय छापावं हा तुमचा न आहे. पण काय िवकत यावं हा माझा न आहे. ते हा मी तुम या
िनयतकािलकाची वगणी आता भरणार नाही.' पु हा या कवी या किवतांना थान िमळालं नाही! कदािचत आणखीही
काही जणांनी मा या माणं यु ी के ली असेल! मला माहीत नाही.
(आ) (आता सरकारला कसं करायला लावायचं ितकडे वळू यात. जसा कं प यांचा ाण पैशात असतो, तसा
आमदाराचा ाण स ेत, हणजे खुच त असतो. आपली खु च जाईल, अशी भीती यांना वाटली तर ते तुमचं कसलंही
हणणं मा य करतील. मग काय करायचं? कोण या तरी संघटने या (आप याला काय, कु णा याही क ब ानं उजाडू
ा) मा यमातून हे घडवायचं. पण, संघटना हवीच. (मराठी उ कष मंडळ?) तर मतदारसंघानुसार आप याही संघटना
ह यात. मतदार संघात या मराठी आमदाराला गाठायचं. आपलं हणणं (वर मांडले या ३७ सूचना), सरकारला लागू
असले या सूचनांची मागणी (आदेश?) यांना ायची. आिण असं सांगायचं, 'तु ही आता चारपाच वष आमदार
राहणार आहात. ते हा ही कामं होतील अशी यव था करा. कशी ते तु ही ठरवा.' हे मरण यांना शांतपणं आिण
ठामपणं, तोल जराही ढळू न देता, वेळोवेळी देत रा चं. आिण अमुक मुदतीत ही कामं झाली नाहीत, तर पुढ या वेळी
तु ही िनवडू न येणार नाही, याची यव था आ ही क , असा स य पण यो य श दांत स ड दम भरायचा. मा सव
काम िशवाजीराजां या कौश यानं झालं पािहजे. अगदी बारकाईनं योजना आखून आिण पूण श ीिनशी. आपण सव
मराठी बंधुभिगन नी सव श ी लावली तर हा जग ाथाचा रथ आपण शेवटपयत ओढू न नेऊच नेऊ. काय? पटतंय का?
तर हात िमळवा. आिण मग? माधव यूिलयन हणतात तसं:
मराठीला बैसवू(च) वैभवा या िशरी.
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