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वाटले, यात बचा  या पोिलसांची काय चूक, यांना हंद  येत नसेल तर ते काय करणार? पण आ ह च वेडे ठरलो. 
यातील एक हवालदार चौक बाहेर आ यावर आम याशी हंद तून बोलला आ ण यान ेसांिगतले, ""इथे सवाना 
हंद  येते, पण कोणीह  बोलणार नाह . आ हाला आम या भाषेचा अिभमान आहे.'' 

  
मी रोज सकाळ  उठ यावर पेपर वाचतो, ट ह वर ल बात या बघतो. सव ठकाणी एकच वषय असतो, एकच वाद 

असतो, तो हणजे भाषेचा. स या गाजतोय तो मराठ  भाषेचा वाद. मला हे मराठ  भाषेच ेवाद व या याशी संबंिधत 

घटना पा ह या क  वाटायच,े ह  सव राजक य नेते मंडळ , पुढार  व कायकत वनाकारण या वषयावर वाद 

घालतात. वतःचा व प ाचा फायदा हो यासाठ  सामा यांना ास देतात आ ण एकूणच काय, क  यात आपली व 

सामा यांची भाषे या नावाखाली केलेली फसवणूक. यातून मा या मनात यायचे, क  हे भाषे या नावाखाली 
आप यात व पर ांतीयांत वाद लावतात व मतांच े राजकारण करतात. पण व तु थती वेगळ  आहे, मा या व 

तुम या मनावेगळ  आहे. 

 
मी ता. 15 माच 2007 रोजी घेतलेला अनुभव सांगतो. माझे पाच िम  देवदशनासाठ  मोटारकार घेऊन ित पती 
बालाजी या देव थानाला गेले होते. देवदशन घेऊन बेळगावमाग पु याला येत होते. सकाली 10.30 वा. नॅशनल 

हायवे . 4 क ूर या गावाजवळ "नो ए 'तून समो न आले या कला यांची मोटार धडकली. यात दोन िम ांचा 
जागीच मृ य ू झाला. यानंतर 10-12 दवसांनी आ ह  या ऍ सडट केसच े "एफ.आय.आर.'चे पेपर व इतर 

मे डकल रपोट आण यासाठ  क ूर या गावी गेलो. गे यावर तेथील पोिलस ठाणे सापडत न हते हणून ब  याच 

जणांना प ा वचारला, पण एकह  जण सांगायला तयार न हता. कारण आ ह  प ा मराठ  व हंद तून वचारत 
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होतो. नंतर या गावाजवळ ल िम ांना आ ह  फोन क न बोलावले. पण यांना यायला वेळ लागणार होता. यांनी 
सांिगतले या मागान ेआ ह  पोिलस टेशनम य ेपोहोचलो व हंद तून चौकशी क  लागलो. पण एकह  इ पेक्  टर, 

रायटर, हवालदार उ र ायला तयार न हता. याचे कारण एकच, आ ह  यां या (क नड) भाषेतून बोलत न हतो. 
 
नंतर वैतागून आ ह  बाहेर थांबून िम ांची वाट पाहू लागलो. थो या वेळान े िम  आले. यांनी यां या क नड 

भाषेतून चौकशी क न आ हाला हंद त मा हती सांिगतली. असे वाटले, यात बचा या पोिलसांची काय चूक, यांना 
हंद  येत नसेल तर ते काय करणार? पण आ ह च वेडे ठरलो. यातील एक हवालदार चौक बाहेर आ यावर 

आम याशी हंद तून बोलला आ ण यान ेसांिगतले, ""इथे सवाना हंद  येते, पण कोणीह  बोलणार नाह . आ हाला 
आम या भाषेचा अिभमान आहे.'' 

 
करण एव यावरच थांबले नाह . पुढे जाऊन दुस या दवशी यांनी आ हाला "एफ.आय.आर.' रपोट दला. देताना 
या रायटर साहेबांनी रपोट टाईप करायला टाईपरायटर बाहेर काढला. तो टाईपरायटरह  क नड भाषेचा होता. 

तुमचा वश ्   वास बसणार नाह ; पण यांनी आ हाला रपोट क नड भाषेतूनच दला. आ ह  यांना खूप वनंती 
केली, क  आ हाला रपोट हंद तून कंवा इं जीतून िमळावा. कारण तो रपोट पु यातील मोटारकार या इ शुर स 

कंपनीला ायचा होता. पण यांनी ऐकले नाह  व यातून कोटाचा र ता दाखवला, क  हा रपोट घेऊन कोटात जा. 
तेथून इं जीत ा सलेशन क न कोटाचा सह , िश का मा न या. यामुळे आमचा तेथील मु काम एक दवस 

वाढला. परत व कलाची फ , बाक चा इतर खच वाढला आ ण मन ताप झाला तो वेगळाच! 

 
मा या या अनुभवातून मी बरेच िशकलो. मला यातून कुठ याह  ांता या भाषेब ल वाद घालायचा नाह ; पण जर 

यांना जशी यांची भाषा य आहे, तशी आप याला का नसावी? िलहायच ेतर सोडाच, पण हंद  बोलता येत 

असूनसु ा जर ते याचा वापर टाळत असतील तर हंद चा झडा फ  आपणच िमरवायचा का? पर ांतात आपणाला 
तशी वागणूक िमळाली हणून आपणह  तसेच वागायचे का? असे जर तु ह  िशकवाल तर मी हणतो, यांना 
आपण आप या भाषेची जाणीव क न दली तर ते पुढे आप याशी तसे वागणार नाह त. कमीत कमी हंद  तर  

बोलतील. 

 


