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सलील कुलकण  यां या १५ नो हबर या लेखात हंद  ह  रा भाषा नसून ती क  सरकार या 
यवहाराची राजभाषा आहे आ ण तर ह  ती रा भाषा अस याचा आभास जाणीवपूवक िनमाण 
कर यात आ याच ेआ ह  ितपादन कर यात आले आहे. यां या या ितपादनाला पा ठंबा देणार  

वाचकांची प ेह  िस  झाली. कुलकण  यांनी मा हती या अिधकारात अज क न क  सरकारकडून 
तसे कबुलीप ह  िमळ वले. याबरोबरच मराठ  िशवाय इतर कुठ याह  भाषेला महारा ात थान िमळणार नाह . 

ते हा अमराठ  लोकांनी मराठ  िशकले पा हजे, असा आणखी एक मु ा या वादाला जोड यात आला आहे. 

हंद  ह  रा भाषा नसून राजभाषा हणजेच राजक य व शासिनक यवहाराची भाषा आहे, हे जुने वा तव आहे. पण 

या चचतून दोन  िनमाण झाले आहेत. हंद  ह  रा भाषा कर याचे य  झाले होते का आ ण झाले अस यास ते 
अयश वी का झाले? हंद  ह  राजभाषा आहे, हे वा तव वीकारले तर  ते कालाबािधत स य आहे क  ती एक 

ता कािलक तडजोड होती? प र थतीनु प यात प रवतन श य आहे का? 

या ांची उ रे शोध यासाठ  वातं य सं ामा या इितहासाचा धांडोळा घेणे आव यक आहे. हा सं ाम दोन 

पात यांवर लढ वला जात होता. टशां या स ेतून भारताला मु  करणे ह  याची एक पातळ  होती. तर न याने 
वतं  होणा या या देशाची राजक य आ ण सामा जक जडणघडण कशी करावी याचा वचार, ह  याची दुसर  

पातळ  होती. तुत चचचा संबंध या दुस या पातळ शी आहे. 

या देशात धािमक, भा षक, सां कृितक ादेिशक अशी अनेक कारची व वधता होती (व आहे) या व वधतेतून 

एका म व एकसंधी रा  िनमाण करणे, हे वातं यलढय़ाच े मुख उ  होते. यासाठ  दोन मागाचा अवलंब केला 
गेला. ज मजात वषमता व शोषण अंगभूत असले या व धममा यतेन े बं द त झाले या पारंप रक हंद ू
समाजातील वंिचतांना समतेची व सामा जक यायाची वाह  आ ण वकासाची समान संधी िमळावी हणून 

धमिनरपे  (से युलर) वचार णाली या पायावर भारताची राजक य व सामा जक उभारणी करणे हा याचा एक 
माग होता. पारंप रक समाज यव थेला धमाची मा यता अस यामुळे व यात उ चव णयांच े हतसंबंध गुंतलेले 

अस यामुळे ती यव था बदल यास धमस ेचा कठोर वरोध असतो. मग ती धमस ा कुठ याह  व पातील असो. 
यामुळे धमस ेच ेवच व नाकार यािशवाय समता व याय या मू यांना यवहारात काह  अथ उरत नाह . धमस ा 

आ ण राजस ा यांची फारकत क न माणसाची माणूस हणून ित ा मा य करणे हा से युलर वचार णालीचा 
अथ इथे अिभ ेत आहे. भारतीय सं वधानह  याच अथान ेधमिनरपे  वा से युलर आहे. सं वधानान े पंच वसा या 
कलमानुसार (अनु छेद) भारतीय नाग रकांना धम ेच े वातं यह  दले आहे. पण ते अबािधत नाह . समाजा या 
गतीसाठ  आव यक असलेले कायदे कर या या शासना या अिधकाराला बाधा येऊ नये हणून याच कलमा या २ 

(क) व (ख) या उपकलमां ारे धम ेच े वातं य मया दत कर यात आले आहे. 

ह  सगळ  सै ा तक मांडणी हणजे व वधतेतून एका म भारत िनमाण कर याचा व याच ेसात य टक व याचा 
यास होता. या संदभात त कालीन रा ीय ने यांना आणखी एका मु ाचा वचार करणे भाग पडले होते. व वध धम 

आ ण जाती-उपजाती यां याबरोबरच व वध भा षक, ादेिशक आ ण सां कृितक वैिश य़ े व याबाबतची 
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संवेदनशीलता यांची जाण ठेवून रा ीय एका मतेचा वचार करणे आव यक होते. यातून माग काढ यासाठ  
भाषावार ांतरचनेच ेत व वीकार यात आले व या माणे १९५५ साली व वध भा षक रा ये िनमाण कर यात 

आली. 
आता एक रा  हणून जग याचा िनधार के यानंतर सव नाग रकांची  संपकाची एकच भाषा असणे हेह  िततकेच 

अप रहाय आहे. या देशात दैनं दन जीवनाची व सा ह यक आ ण शासक य यवहाराची एकच भाषा असते, ितथ े
रा भाषेचा वेगळा वचार कर याची गरज नसते. पण भारतासार या देशात सं वधानान ेमा य केले याच बावीस 

भाषा आहेत, ितथे रा भाषेचा वेगळा वचार करणे अप रहाय ठरते. असा वचार वातं यसं ामा या काळातच 
झाला होता. जा तीत जा त लोकांना सहज समजेल उमजेल वा सुलभतेन ेिशकता येईल अशीच भाषा रा भाषा होऊ 

शकत होती आ ण हंद  ह  एकच भाषा या िनकषांवर उतरत होती. हणून हंद  ह  रा भाषा कर याचा िनणय 
ने यांनी घेतला होता. 
पण ते हा या म ास ांतातील जनतेचा, वशेषत: तािमळ  लोकांचा याला ती  वरोध होता. या वरोधासाठ च ई. 
ह . राम वामी पे रयर यांनी चळवळ सु  केली. पण हंद  वरोध एवढेच या चळवळ च े व प न हते. ती अिधक 

यापक होती. ितला जसा उ रेतील आयन व  द णेतील वड सं कृतीमधील संघषाचा पदर होता तसेच 
तािमळनाडूमधील दिलत व  ा ण या संघषाचा आणखी एक पदर होता. 
१९३७ साल या िनवडणुकात ते हा या म ास ांतात काँ ेसला बहुमत िमळून राजगोपालचार  हे मु यमं ी झाले. 
यांनी मा यिमक शाळांत हंद  भाषा हा स चा वषय केला. हंद  वरोधकांना दु यम नाग रक ठर व याचा हा 

डाव आहे, असा या धोरणाचा अथ लावून राम वामी पे रयर यांनी या वरोधात ती  आंदोलन सु  केले. यामुळे 
यांना २६ नो हबर १९३८ रोजी अटक झाली व स म कारावासाची िश ा ठोठाव यात आली. २२ मे १९३९ रोजी 
यांची सुटका कर यात आली. यांनी आंदोलन अिधकच ती  कर याची घोषणा केली. िशवाय हे आंदोलन हंद  

भाषे या वरोधापुरतेच मया दत राहणार नसून तािमळ ंच े वतं  सावभौम रा  िनमाण क  इ छणार  ती 
वभ वाद  चळवळ असेल, असेह  पे रयर यांनी जाह र केले. या वतं  रा ाच ेनाव ‘ वडनाडू’ असेल हेह  यांनी 
िन त केले होते. पुढे काँ ेस या सवच ांितक सरकारांनी राजीनामे द यानंतर इतर रा यांसारखीच म ास 

ांतातह  ग हनरची राजवट सु  झाली व ितने हंद  भाषा स ची कर याचा िनणय र  केला. 
पण तर ह  पे रयर यांनी आंदोलन माग ेघेतले न हते. २७ ऑग ट १९४४ रोजी भरले या पे रयर यां या ज ट स 

पाट या अिधवेशनात या प ाच ेनाव बदलून ते ‘ वड कझगम’ असे ठेव यात आले. या संघटनेचे राजक य व प 
बदलून ितला सामा जक व सां कृितक संघटनेचे व प दे याचा िनणयह  या अिधवेशनात घे यात आला. वेग या 
रा ा या िनिमतीची सतत मागणी कर या या ीन ेहा बदल आव यक होता. पुढे ८ व ९ मे १९४८ रोजी हणजे 
भारत वतं  झा यानंतर भरले या वड कझगम या अिधवेशनात आंदोलन अिधक ती  कर याचे ठर व यात 

आले. यातच जून १९४८ म य े हंद  भाषा हा वषय शाळांतून स चा कर याचा पु हा िनणय घे यात आ यामुळे, 
वड कझगमचे आंदोलन व हंद चा वरोधह  आ मक झाला. अ णा दुराई यांनी ह च चळवळ पुढे सु  ठेवली. परंतु 

िनवडणुक या मागान ेरा यात स ा िमळ व यानंतर यांनी वेग या वतं  रा ाची मागणी सोडून दली. हंद चा 
वरोध मा  तसाच पुढे चालू ठेवला. ते हा हंद  ह  रा भाषा न होता क  सरकार या राजक य यवहाराची राजभाषा 
का झाली याचे मूळ राम वामी पे रयर यां या वभ तावाद  चळवळ त आहे. वा यीन संप ीत हंद पे ा गत 
असणा या अशा कतीतर  भाषा हो या हणून हंद ला रा भाषेच े थान दे यास अ य भा षकांचा वरोध होता, हा 
एका वाचकाचा यु वाद व तु थतीचा वपयास करणारा आहे. 

सारांश न याने वतं  झाले या भारता या एका म रा  िनिमती या येत ‘ थम ासे म कापात’ होऊ नय े

हणून हंद ला रा भाषा कर याचा आ ह सोडून ितला राजभाषेच े थान दे यात आले. ह  एक ता कािलक तडजोड 
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होती. तसेच अ हंद  भा षकांची मागणी येत नाह  तोपयत हंद  लादली जाणार नाह , ह  या तडजोड ची दुसर  बाजू 
होती. हंद ला असलेला वरोध य पूवक कमी करत, ितला रा भाषा हणून लोकांनी वीकार यासाठ  यांची 
मानिसक जडणघडण जाणीवपूवक करणे, हा या तडजोड चा पुढचा भाग होता. या दशेन े राजक य पातळ वर 
य  झाले नाह त, ह  खर  शोकांितका आहे.  

हंद  ह  रा भाषा न हो याचे मूळ राम वामी पे रयार व अ णा दुराई यां या आयन- वड  संघषात आ ण यातून 
िनमाण झाले या यां या हंद  वरोधात आहे. 

हंद  ह  रा भाषा हणून सवाना, वशेषत: द णेतील रा यात वीकाय हावी, यासाठ  राजक य पातळ वर 
प तशीर य  हायला पा हजे होते. तसे ते झाले नाह त. पण सां कृितक आ ण सामा जक पातळ वर मा  ते 

सहजतेन ेझाले. यात हंद  िच पटांचा िसंहाचा वाटा आहे. १९५० या सुमारास द णेतील जेिमनी ॉड शनचा 
प हला हंद  िच पट ‘चं लेखा’ मंुबईत आ ण इतर  दिशत झाला. यानंतर अनेक दा णा य िनमा यांनी हंद  

िच पटांची एक नवी परंपराच सु  केली. ती आजतागायत सु  आहे. दा णा य िच पटसृ ीन ेकेवळ चांगले हंद  
िच पट दले असे नाह  तर अनेक ितभासंप न कलावंतह  हंद  िच पटसृ ीला दले. सामा य रिसकांनीह  या 
दा णा य िच पटांना आ ण कलावंतांना उ फूत ितसाद दला. िच पटां या जोड ला आता ट . ह . मािलकाह  
या सामा जक आ ण सां कृितक अिभसरणाला हातभार लावत आहेत. रा ीय एका मते या आ ण हंद ला साव क 

मा यता िमळ या या ीन ेहे अितशय मह वाच ेआहे. कारण हंद ला रा भाषा हणून साव क मा यता िमळवून 
दे याचा तो सवात भावी माग आहे. 

सं वधाना या आठ या प रिश ात दे यात आले या सव बावीस भाषा रा भाषा आहेत, असा मु ाह  या चचत आला 
आहे. तो पूणत: तक वसंगत आहे. कारण कुठ याह  रा ाची रा भाषा एकच असते. आठ या प रिश ात नमूद 

केले या भाषा या ादेिशक भाषा असून या सं वधाना या ३४४ व ३५१ या अनु छेदां या (कलमां या) अधीन 
आहेत. ३४४ या अनु छेदात, ‘शासक य योजनांक रता हंद  भाषेचा अिधकािधक वापर कसा होऊ शकेल व 

याबरोबरच इं जीचा वापर कर यावर िनबध कसे घालता येतील,’ या वषयी िशफारशी कर यासाठ  रा पतींनी 
आयोग घ टत कर यासंबंधीची तरतूद आहे व यानुसार घ टत कर यात आलेला आयोग ‘अ हंद  भाषी े ातील 

य ंच े या य ह क व हतसंबंध यथायो य ल ात घेईल’ असेह  प पणे नमूद कर यात आले आहे. (३४४ (३) 
खंड (२)) 

सं वधाना या ३५१ या अनु छेदानुसार, ‘ हंद  भाषेचा सार वाढवणे, ती भारता या संिम  सं कृती या सव 
घटकांना अिभ य च ेमा यम हणून उपयोगास येईल, अशी रतीन े ितचा वकास करणे’ व याचबरोबर हंद  

भाषेचा असा वकास करताना अ य भारतीय भाषा, याम य ेवापरली जाणार  पे, शैली व श द योग सामावून 
घेतले जावेत हणून काळजी घे याची तरतूद कर यात आली आहे. 

सं वधानातील या सव तरतुद  हणजे हंद ला राजभाषेपासून रा भाषेपयत ने याचा यास आहे. भारत हे एका म 
रा  हणून टकवायच े असेल तर हा यास आव यकच न हे तर अप रहाय आहे. इं जी ह  परक य भाषा 
अस यामुळे ती रा भाषा होऊ शकत नाह . आज या जागितक करणा या युगात इं जीच े ान आव यक असले 
तर  रा भाषा हणून ितचा वचार करणे कंवा ित या अती आहार  जाणे हणजे इं जां या बौ क गुलामिगर तून 

आपण अजूनह  मु  झालो नाह त, याचे ते ल ण आहे. महारा  रा याची िनिमती मराठ  माणसां या आशा-
अपे ांना वाव िमळावा हणून झाली. मराठ  भाषेचा उ कष हावा हेह  या भा षक ांतरचनेचे उ  होते. या चचत, 

उप थत केलेले काह  मु े पूव ह दू षत अस यामुळे यात व तु थतीचा वपयास झालेला आढळतो. मराठ  
भाषेला वाईट दवस आलेले असलेच तर ते इं जी भाषे या आ ण इं जी मा यमा या शाळां या ह यासामुळे. इं जी 
मा यमां या शाळा मराठ  माणसां याच आ हामुळे वाढ या आहेत. इं जांनी सा या देशभर आधुिनक इं जी 
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िश णा या शाळा काढ या; परंतु यातील बहुसं य शाळा थािनक भाषां या शाळा हो या. इं जी मा यमां या 
शाळा ामु यान े इं जी मातृभाषा असले यांसाठ  हो या. यातील बहुसं य व ाथ  न असत. काह  

अपवादा मक मोजके इतर भा षक व ाथ  असत. महारा ात तर  सव  मराठ  मा यमा याच शाळा हो या. मा  
यात इं जी भाषा हा वषय दजदारपणे िशक वला जात असे. यामुळे मॅ क वा एस. एस. सी. झा यावर हे 

व ाथ  इं जी मा यमां या कुठ याह  कॉलेजम य े वेश घेऊन उ च िश ण िमळवीत असत. मराठ  मा यमा या 
शाळांतून िश ण घेतले या अनेक मराठ  माणसांनी इं जीवर भु व िमळवून नाव गाजवले आहे. लो. टळकांनी 
इं जीतून ंथ लेखन तर केलेच पण लंडनला जाऊन ह  कौ सलम य ेआप या व चा खटला वत: चालवला 
होता. सी. ड . देशमुख रायगड ज य़ातील रो य़ा या कोकण ए युकेशन सोसायट या शाळेतून मॅ क झाले. 

यानंतर व वध े ांत आंतररा ीय पातळ वर यांनी कतृ व गाजवले. वातं यपूव काळात आ ण यानंतरह  
अनेक वष वै क य े ात मराठ  माणसांच ेवच व होते. डॉ. पुरंदरे, डॉ. िशरोडकर, डॉ. देशमुख, डॉ. तळवळकर ह  

काह  नावे नमु यादाखल देता येतील. सट झे वयससार या िमशनर  कॉलेजातह  व ान शाखेत ा. लवंदे, ा. 
आगाशे, ा. कोठारे यांसार या मराठ  माणसांचाच वरच मा होता. या सवाच ेिश ण मराठ  मा यमां या शाळांतून 

झाले होते; परंतु या शाळांतून इं जी हा वषय दजदारपणे िशक व यात येत अस यामुळे, उ च िश ण घे यात 
यांना कसलीह  अडचण आली नाह . आयन, िच क सक समूह, व सन, राममोहन या मंुबईतील शाळा या काळ  

अ ेसर हो या. पु यात तर मराठ  मा यमां या शाळांच ेसंपूण वच व होते. 

याच ना याला दुसर ह  एक बाजू आहे. टशां या राजवट त मराठ या वकासासाठ  शासनाकडून हेतुपुर सर 

य  केले गेले नाह त. पण आधुिनक मराठ  सा ह याच ेबीजारोपण याच काळात झाले हा इितहास आहे. इं जी 
सा ह यातून ेरणा घेऊनच त कालीन मराठ  सा ह यकांनी मराठ  लिलत सा ह यात नवे नवे वाह आणले. 

केशवसुतांना तर आधुिनक मराठ  का याचे जनक मानले जाते. तीच परंपरा भा. रा. तांबे, बालकवी, यशवंत 
चं शेखर, माधव युिलयन आ ण इतर अनेक कवींनी समथपणे पुढे नेली. नंतर या काळात कुसुमा ज, बोरकर, 

मढकर, महानोर, पाडगांवकरसार या आधुिनक कवींनी याचा कळसा याय गाठला. नाटक हे तर मराठ  माणसाचे 
वेड! १८४३ साली व णुदास भा यांनी सीता वयंवर नाटकाचा योग क न मराठ  रंगभूमीचा पाया घातला. याच 

पायावर कल कर, देवल, राम गणेश गडकर , आचाय अ  ेयांसार या द गज नाटककारांनी मराठ  रंगभूमीची 
भ य इमारत उभी केली. वसा या शतका या म यावर मराठ  रंगभूमीला मरगळ आली होती. पण या काळातह  

मो. ग. रांगणेकर, मामा वरेरकर, माधवराव जोशी, अनंत काणेकर, आचाय अ  े या रंगभूमीची बांिधलक  
मानणा या नाटककारांमुळे मराठ  रंगभूमी तगली. हणूनच महारा  रा या या िनिमतीनंतर ितला पु हा उभार  

येऊ शकली. यातूनच व. वा. िशरवाडकर, वसंत कानेटकर, र ाकर मतकर , वजय तडुलकर, पु. ल. देशपांडे 
यांसार या मात बर नाटककारांनी मराठ  नाटक आ ण रंगभूमी वषय आ ण आशय या दो ह  ीन ेसमृ  केली. 
महारा  रा या या िनिमतीपूव  १९७४ साली शासनान ेरा य नाटय़ पधा सु  के यामुळे ायोिगक रंगभूमीला वाव 
िमळाला. यामुळे मराठ  रंगभूमी सवच अंगांनी समृ  झाली. 
का य, नाटय़ या सा ह य े ात मराठ ची गती होत असताना मराठ  कादंबर ह  गत होती. हर  नारायण आपटे, 
ना. सी. फडके, व. स. खांडेकरांपासून रणजीत देसाई, जयवंत दळवी, ी. ना. पडसे, गो. नी. दांडेकर, अ ण साध,ू 

मधु मंगेश क णक, ह. मो. मराठे, भालचं  नेमाडे अशा अनेक कथा-कादंबर कारांनी सा ह या या या कारावर 
आपला ठसा उमट वला. महारा  ह  तर भारतीय िच पटसृ ीची ज मभूमीच. पण याचबरोबर प का रता, समी ा, 
वैचा रक लेखन या कुठ याच े ात वकासा या बाबतीत मराठ  कमी पडलेली नाह . सा ह य संमेलन े तर 

टशां या काळातच सु  झाली होती आ ण शासक य अनुदानािशवाय उ साहान ेसाजर  होत होती. वातं यपूव 

काळात सा ह यक यवहार आिथक य़ा आतब टय़ाचाच असायचा. पण वभाषे वषयीच े ेम व या भाषेतून 
सा ह य िनमाण कर याची उम , हेच िनकष सा ह य िनिमतीस ेरक ठरत असत. 
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आजह  ितभावंत सा ह यकांची उणीव नाह . उणीव आहे ती वाचकांची आ ण याचे एकमेव कारण हणजे इं जी 
मा यमां या शाळांचा ह यास. अशा शाळांची मागणी आता इत या माणात वाढत आहे क  याचे लोण ज हा, 
तालुका पातळ पयत पोचले आहे. इं जी ह  जगातील सवात अिधक गत भाषा आहे. व ान आ ण तं ाना या 
े ात जगातील कुठलीह  भाषा ित याशी पधा क  शकणार नाह . आज या युगात ती पर पर संपकाच ेसवात 

भावी मा यम झाले आहे. यामुळे इं जी या ानािशवाय आपण जागितक पधत टकू शकणार नाह . पण 
मातृभाषेला बाजूला सा न इं जी मा यमा या शाळांतून िश ण घेऊनच ान व ाना या े ातील पधत टकता 
येईल हा यु वाद ामक आहे. कमान मा यिमक पातळ पयतच ेिश ण मातृभाषेतून झाले तर व ा याना व वध 
वषयांच ेआकलन यथाथपणे होऊ शकते, हा बालमानसशा ाचा जग मा य िस ांत आहे. ा स, रिशया, जपान, 

चीन अशा जगातील अनेक गत देशांत यां या थािनक भाषेतूनच िश ण दले जाते. तर ह  तेथील व ाथ  
ाना या बाबतीत इं जी या तुलनेत कुठेच कमी पडत नाह त, याचे कारणह  उपरो  मानसशा ीय िस ांतात 

आहे. महारा ातह  हे होऊ शकते. यासाठ  फ  मराठ चा रा त आ ण वधायक अिभमान आ ण इ छाश  पा हजे 
आहे आ ण याचाच तर आप याकडे अभाव आहे. इं जी भाषा िशकणे कंबहुना ित यावर भु व िमळ वणे, ह  

आज या काळाची गरज आहे. पण यासाठ  वभाषेला वस न इं जीसार या परक य भाषे या पूणपणे आहार  
जा याची गरज नाह . पण या भाषेन ेआम या मनावर आ ण बु वर इतका ताबा िमळ वला आहे क  पालकांना 
आप या पा यांबरोबर घरात आ ण समाजात इं जीतून संभाषण करणे हणजे टेटस िसंबॉल वाटतो. याह  
पलीकडे जाऊन हमालय, अशोक, कुबेर, कनाटक, आं  यांसार या आप या पारंप रक श दांचा उ चारह , 

हमालया, कुबेरा, अशोका, कनाटका, आं ा असा इं जी या वळणान ेकर यात आ हाला कसलीच द कत वाटत 
नाह . कारण इं जां या बौ क गुलामिगर तून आपण अजूनह  मु  झालेलो नाह त. जो समाज अशा बौ क 

गुलामिगर त जगत असतो या समाजा या वत: या भाषेला काह च भ वत य नसते. 

मराठ चा वचार आणखी एका कोनातून केला पा हजे. कारण याचा संबंध महारा  रा या या िनिमतीशी आहे. 

महारा ा या िनिमतीपूव सु ा मराठ त कसदार सा ह य िनिमती होत होती. मराठ  ह  देशातील मोज या समृ  
भाषांपैक  एक मानली जात होती व आहे; परंतु महारा  रा याची िनिमती झा यानंतर मराठ  ह  राजभाषा झाली. 
शासक य, िनमशासक य आ ण इतर महामंडळां या कायालयातील यावसाियक व शासिनक प यवहार 
मराठ तून झाला पा हजे, अशी सवाची अपे ा होती. महारा  शासनान ेतसे धोरणह  वीकारले. पण एवढे क न 

काम भागणारे न हते. कारण यावसाियक व शासिनक प यवहार हा वषय मराठ ला नवा होता. 
महा व ालयातून पदवी कंवा पद यु र िश ण घेणा या व ा याना मराठ  सा ह य आ ण सा ह यक भाषा 
िशक वली जाते. मराठ  यावसाियक प यवहार िशक वला जात नाह . या ीन ेशासनान ेकाह  य  अव य 
केले. भाषा संचालनालयाच ेगठन केले. पदनाम कोश, शासन यवहार कोश यांसारख ेकाह  पा रभा षक कोशह  

िस  केले. पण हे य  अपुरे  आहेत. खर  गरज आहे ती अशा यावसाियक व शासक य प यवहाराच ेतं शु  
िश ण दे याची! यासाठ  यापक माणावर यं णा िनमाण के यािशवाय हे श य नाह . महा व ालयीन 

पातळ वर ल मराठ या अ यासात या वषयाचा (commercial correspondence)समावेश नाह . खाजगी 
े ातह  असे िश ण देणार  एकह  सं था नाह . यामुळे कसे घोटाळे होतात याचे एकच उदाहरण देतो. म य 

मंुबईत  J. J. Group of Hospital या नावाच ेएक शासक य णालय आहे. याच ेमराठ  भाषांतर जे. जे. समूह 
णालय असे कर यात आले आहे. अथ आ ण याकरण या दो ह  ीन ेते चूक आहे. हे भाषांतर ‘जे. जे. णालय 

समूह’ असे हवे. अशी कतीतर  उदाहरणे देता येतील. 

यायालयीन कामकाजात मराठ चा वापर झाला पा हजे, अशी आ ह  मागणी कर यात येत असते. पण यासाठ  

िश णाची वशेष गरज आहे. यायालयात दाखल कर या या मूळ दा याचा अज, अपील मेमो, लेखी यु वाद, 
िनवेदन,े शपथप  ेयांसार या द तऐवजांचा आकृतीबंध, यांची प रभाषा व विश  अशी भाषाशैली असते. याच े



अमृतमंथन: हंद  आ ण मराठ चे महाभारत 

Page 6 of 6 

यो य कारे िश ण द यािशवाय यायालयीन कामकाजात ग भ र तीन ेमराठ चा वापर करता येणे श य 
नाह . तालुका व ज हा पातळ वर ल यायालयात जो काह  थोडाफार मराठ चा वापर होतो, हे पा ह यास अशा 
िश णाची कती गरज आहे, हे कुणालाह  कळू शकेल. 

मराठ  ह  महारा ाची राजभाषा अस यामुळे सवच पात यांवर ितचा वापर झाला पा हजे, या वषयी दुमत अस याचे 
कारण नाह . पण यासाठ  या विश  े ात मराठ चा प तशीर वकास करणे आव यक आहे आ ण सव यापी व 
वधायक कोन वीकार यािशवाय हा वकास श य नाह . 

 

 

   

 


