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खरंच आपण वतं  झालो आहोत का? 

 

- मनोहर राईलकर 

 

खूपदा मा या मनात हा न उ वतो. कदािचत हा लेख वाच यानंतर तुम याही मनात उ वेल. तस ंझाल ंतर 
ते जाणून घे यासाठी मी उ सुक आह.े 

इं जांच ं उ ाटन हावं हणून महारा ातल े आ  ांितकारक वासुदेव बळवंत फड यांपासून िक येकांनी 
आप या जीवनावर िनखारे ठेवले. ते हा कुठं वातं य िमळाल.ं पण, आता इं जीच,ं अ य पणं इं जांच ं वािम व 
आपण मोठया आनंदानं वीका न, िमरवून देशाला पु हा गुलामीकडे िकंवा दा यात ढकलीत आहोत. इं जी या 

ामक मोठेपणाखाली दडपून जाऊन गुलामीचा पुर कार करीत आहोत. आप या मुलांनी इं जीतूनच िशकाव,ं अस ं
वाट यामागंसु ा दा यवृ ीच वाहत आहे. आिण तीच वृ ी पुढ या िपढयांपयत ने यासाठी िजवा या करारान ं
धडपड करीत आहोत! मातृभाषेत बोलणा  या मुलांना िश ा करणा  या शाळा आिण मुलांना या मुका ानं सहन 
करायला लावणारे पालक इथं भारतातच आहेत! 

गरज पडेल ते हा केवळ इं जीच काय इतरही भाषा िशका या लागतील. मुलं फ  इं लंड-अमे रकेतच जाणार 
आहेत का? आिण संबंध फ  इं लंड-अमे रकेशीच ठेवायचेत?  

बरं, इं जी िशकायच ंतरी इं जांसारख ंवागायला हवं अस ंका वाटावं? आईला म मी आिण विडलांना डॅडी 
हणा यान ं आपण इं जांसारख ेहोतो, अस ं वाटणं गुलामीच ंल ण न ह ेका? पण पालक मुलांना ते िमरवायला 

लावतात. शंभर वषाहन अिधक काळ इं जांचं आप यावर रा य होतं. पण यांचे कोणते स ुण घेतल?े याचं फ  
बा  अनुकरणच करावं अस ंका वाटतं? र यात कचरा टाकण,ं थंुकण,ं हे यो य िश ण िद यासारखंच वाटतं का? 

हणजे काव यानं मोराची िपस ंखोचली क  तो मोर होतो का? क  गाढवान ंिसंहाच ंकातडं पांघरल ंक  िसंह होतो? 

गंमत हणजे एक काळ इं जांचीही आप यासारखीच अव था होती. इं जी भाषेची ितथल े िशि त लोक 
अशीच अवहेलना करीत. इं जी भाषेला ते कसलीही नावं ठेवीत. पण, सुदैवानं यातून इं लंड बाहेर पडल.ं ािवषयी 
आणखी मािहती हवी अस यास Jonesचं The Triumph of the English Language हे पु तक पाहाव.ं 

सुदैवानं आिण रा भ  इं जां या य नांमुळ ंतो देश दा यवृ ीतून लवकर बाहेर पडला. आिण आता आपले 
दा यवृ ीचे लोक 'जगाची भाषा' अशी इं जीची भलामण करीत आहेत. पुढ या िपढीलाही मोठया िह ररीन ंआिण 
आवेशानं दासानुदास बनवू पाहात आहेत. 

माझा एक अनुभव सांगतो. पुढ या कूटरवर मागं बसलेला माणूस थंुकला, हणून वेगान ंपुढ ंजाऊन मी याला 
गाठल ंआिण जाब िवचारला. तो हणाला, “सॉरी.” इं जी श द अस यान ं या श दाला ित ा होती! मी िवचारलं, 
“तु ही इं जांचा िनरथक असा सॉरी हा श द िशकलात. पण इं ज माणसाचा र यात न थंुक याचा गुण का घेतलात 
नाहीत?” गंमत हणजे तो पु हा “सॉरी”च हणाला! तेही नुसतंच ‘सॉरी’. ‘आय अ मॅ सॉरी’ अस ं पूण वा यसु ा 
न हे. चुकलो, मा करा, अस ं हणायला मोठं जे मानिसक धैय लागतं, ते सॉरी हणायला लागत नाही, इतका तो 
श द पोकळ आहे. 
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टाय-बूट: इं लंडम य े थंडी पु कळच. यामुळं यां याकडे टायची था पडली असावी. पण आपला उ ण 
देश असूनही इं जांच ंअनुकरण हणून इं जी मा यमा या शाळांनीही टायचा आिण चाम ा या बुटांचा अंतभाव 

गणवेषात करावा का? ातली गुलामी आप याला िदसत नसावी. 

वा तिवक ि टनमधलंच संशोधन सांगतं. शाळेत न यानं वेश कर यापूव  मुलांत असले या पददोषांच ं
माण, शाळा संपताना वाढलं आह,े अस ंितथ या िनरी कांना िदसून आलं! आणखी खोल शोध घेता याचं कारण, 

चाम ाचे बूट अस याच ंआढळून आलं. मुलां या पायांचा आकार वेगान ंवाढत असतो. चाम ा या बुटांनी 
वाढीला ितबंध होतो. िकंवा दरवष , कधी दर सहा मिह यांनीसु ा बूट बदलावे लागतात. ‘हम दो हमारा एक’ या 
िदवसांत धाकट ंभावंडंही ह ी नसतं. यामुळं आधीचे बूट फुकट जातात. वा तिवक इत या मोठया खचाची काय 
आव यकता? आपण इं जांसारख ेिदसावं हणून? दासानुदास? 

पालक आधीच मोठया आकाराच े बूट घेऊन थोडया माणात हा खच वाचवू शकतीलही. पण वाजवीपे ा 
मोठया आकारा या बुटांमुळ ं मुलांना ासच होतो, असंही संशोधन सांगतं. अडखळून मुलांना अपघात हो याचाही 
संभव राहतोच. पण हणजे इं जी शाळा याचं अंधानुकरणच करतात नाही का? हा आप या मुलांचा छळ आह,े 

अस ं पालकांना, सरकारला िकंवा िश णत ांना वाटत नाही? सरकार, समाजिहतैषी डॉ टरही ाब ल काही 
सांगायचा, कर याचा य न करताना िदसत नाहीत. बूट हवेच असतील तर, आप या उ ण देशात कापडी बूट का 
वापरल ेजाऊ नयेत? मुलांना बुटांचा आिण टायचा ास होत असला तरी, कुणाही पालकाची सु ा काढायची ा ा 
नाही. पूव  इं जांना दबून वागत होतो. आता इं जीला दबून वागत आहोत. वाट यास सरकारन ं ावर संशोधन 
करावं. पण ही था व रत बंद करायला हवी. 

मुलांना टाय आिण चाम ा या बुटात पाचसहा तास, लांब राहणा  यांना तर आणखी जा त वेळ, जखडून 
ठेवायला शाळांना काही वाटत नाही. तो यांचा यवसाय आह.े पण, टाय आिण पायातल ेचाम ाचे बूट ामुळं 
बालकांना िदवसभर जखड यासारख ंहोतं, हे पालकां याही ल ात येऊ नये? साधी बाब, एखादा मनु य अचानक 
बेशु  पडला तर थम ग यापाशीच याचे कपडे सैल केल ेजातात. टाय असेल तर तोही थम सोडला जातो. 
यामुळं वास घेणं सोपं जातं. हा अनुभव नाही का? 

कदमव तीत (पुण-ेसोलापूर र यावर या लोणी गावानजीक) मराठी मा यमाची एक शाळा ह ी िनघाली 
आहे. ितथं राहणा  या मोठया मुलाकडे मी असलो क , वजवंदनासाठी या शाळेत जातो. गे या वेळी ितथं मुलां या 
ग यात टाय आिण अथातच, पायात बूट पािहल.े काय म संप यावर संचालकांना िवचारल,ं “मुलां या गळयात 
टाय आिण पायात बूट कशासाठी?” ते हणाले, “इं जी शाळांबरोबर पधा करायची आह ेना?” मानिसक गुलामीची 
ही प रसीमा झाली न हे काय? 

भाषा: मराठीही इं जीसारखीच का िलहायबोलायची? इं जीत डायरे ट-इंडायरे ट वा यरचना आह;े पण 
मराठीतही तीच बरोबर का? मा याकडे िकतीतरी उदाहरणं आहेत. मूळ मु ा मानिसक दा य हाच आह.े 

वातं याला बास  वषाचा कालावधी उलटून गेला. तरीही आप या भाषेत िश ण िमळत नाही, ाची खंत 
वाटत नाही का? उलट, आप या भाषा ा कामाला स म नाहीत, अस ंवाटणं गुलामिगरीचंच ल ण होय. गांधीज ना 
तर ते अपमानकारक वाटत अस.े तस ं यांनी आप या एका लेखात प पणं हटलंही आहे. (पाहा: यंग इंिडया, िद० 
२ फे ुवारी १९२१) 

इं ज गेल.े पण इं जीची गुलामिगरी जा याऐवजी वाढ या माणात बोकांडी बसत आहे. सफाईदार न 
अडखळता, िकंवा फाड फाड इं जी भाषा बोलता येणं हे अ याव यक का मानल ंजाव?ं ानआयोगालाही तस ंका 
वाटाव?ं आिण इं जी न ये यामुळं क ीय परी ांत मुलं मागं पडतात, हा दोष का वाटावा? एखादी परक  भाषा 
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सफाईदार रीतीन ंबोलता आली तर तो एक गुण आहे हे खरं. पण न ये यात कमीपणा वाट याजोगं काय आह?े इतर 
देशांतही इं जीचा अ यास केला जातो. पण इं जी येत नाही, ात कुणाला कमीपणा वाटत नाही. आप याला 
वाटतो. कारण? मानिसक गुलामी? मराठी बोलताना अकारण इं जी श द घुसड याची सवय यामुळंच लागली 
असावी. मग, इं जी बोलताना मराठी श द वापरल ेतर ते तरी गावंढळपणाच ंका समजलं जाव?ं इं जीहन मराठी हीन 
आह,े अशी आपली प  भावना आह ेका? 

वातं यापूव  जेवढा ती  वािभमान आप यात होता, या या शतांशानंही तो आज उरला नाही, हे कारण आह े
का? इं जी बोल यात, घरांची नावं इं जी ठेव यात, हवामान ितकूल असूनही इं जांसारखी वेषभूषा कर यात, 

िनमं ण ंइं जीतून काढ यात, अंतगत प यवहार इं जीतून कर यात, सिमित-वृ ांत इं जीत दे यात, नाना कारांनी 
दा यवृ ी िटकव याचा, वाढव याचा, पुढ या िपढीपयत पोचव याचा, सं ािमत कर याचा जाणीवपूवक य न 
करीत अस याच ं पाहण,ं आम यासार या वृ ांना खंतावून जातं. वर ‘सॉरी’चा उ ेख केला. पण याच माण ं
एरवीसु ा आपण ध यवाद िकंवा आभारी आह,े अस ं हण याऐवजी ‘थँ यू’च हणतो.  

“नाही तरी थँ यूची क पना आपण इं जांकडूनच घेतली आह ेना?” माझं ऐकून एका गृह थांनी एकदा मला 
छेडलं. 

“कोण हणतं? ाने वरीत आह ेक !” ते चमकले. मी पुढ ं हणालो, “नाही तरी आभार हणज ेदुस  या या 
सा ाब ल कृत ताच ना? आठ या अ यायात भगवान हणतात, भ  जे हा माझं मरण करतो, ते हा याचा भार 
मला सहन करवत नाही. या या ऋणातून उतराई हो यासाठी मी या या अंतकाळी याची सेवा करतो. ितही जे 
वेळी मी मरावा। ते वेळी मरला क  पावावा। तो आभा ही जीवा। साहवेिच ना॥ ते ऋणवैपण देखोनी आंगी। मी 
आपुिलयाची उ ीण वालागी। भ ांिचया तनु यागी। प रचया करी॥ (संदभ: ी ाने वरी, दांडेकर त, अ याय ८, 
ओवी ० १३०, १३१) 

एकदा एक मु या यापक मला हणाल,े “मु या यापकां या सभेला कॉ हटच ेमु या यापक उिशरा आले तर 
िज हािधकारी याचं वागत उठून आदरान ंहात ध न खुच त आणून बसवतात. तस ंआमचं वागत यांनी कधीच 
केल ंनाही.” हणजे िज हािधकारीही मनान ंअजून गुलामच रािहल ेनाहीत का? 

अनेक सहिनवासांत मराठी लोकच राहतात. पण ितथ या सूचना इं जीत असले या पाहन हस ूयेतं. इं जी या 
घो ावर वार हाय याऐवजी इं जीचं भूत आप या मानगुटीवर बसलं आह,े अस ंिच  िदसतं. 

बास  वष झाली तरी लोकसभेतली भाषण,ं क ीय कायालयां या पा ा, प ,ं सं थांची नाव,ं दुकानांचे फलक 
अजून इं जीत ठेव यात ित ा वाटते, बदलून घे याकरता कायदा करावा लागतो आिण यालाही िवरोध होतो. मग 
वातं य हणजे काय? 

अ य देशांनाही आपण इं जीमाफतच ओळखतो. ा सच ं नाव ांस आह,े भाषा ांस.े जमनीचं नाव 
डॉइचलांट आह,े भाषा डॉइच आिण जपानच ंनाव िनपॉन आह.े आपण इं जी या इतके आहारी गेलो आहोत क , 

भारतातील नावंगावंही आपण इं जीव न ओळखतो. ांितकारक मदनलाल यांचं आडनाव िधं ा नसून ढ गरा होतं. 
माजी सभापती िध ाँ नसून ढी ाँ होते! भाखडा धरणाजवळचं गाव नानगल नसून नंगळ आह!े 

मला अनेकदा गिणतावर बोल याकरता जावं लागतं. ते हा, ‘इं जीत बोला, आ हाला मराठी कळत नाही,’ अस ं
ो यांचं हणणं ऐकून चीड येते. चौकशी के यावर कळतं क  वीसबावीस वष पु यात राहनही आप याला मराठी 

कळत नाही, अस ं िक येक िश क िनल पण ं हणू शकतात. मी यांना हणतो, “इतक  वष पु यात राहन मराठी 
िशकाव,ं अस ंतु हाला वाटलं नाही, हा आमचा आिण आम या भाषेचा अपमान आहे. अ य देशात थािनक भाषा न 
येता तु हाला वीस वष तर सोडाच, यां या देशात वीस तास तरी कुणी राह देईल का?”  
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ा पा वभूमीवर पुढील े उदाहरण डोळ े उघडणारं ठराव.ं ‘लोकस ा’ दैिनका या १ फे ुवारी २०१० या 
अंकाम य ेमालती देशमुख ांच ंप  आहे. या टांझािनयात राहात हो या. थािनक भाषा वािहली. एका दुकानात 
यांनी व तूची मागणी इं जीत केली. दुकानदारान ं िवचारल,ं “इं जीत का िवचारलंत?” या हणा या, “मला 
वािहली येत नाही.” दुकानदारान ं िवचारल,ं “इथं िकती वष राहाता?” यांनी उ र िदल,ं “तीन वष.” “इतके िदवस 

आम या देशात राहनही आमची भाषा िशकला नाहीत? मी तु हाला माल देणार नाही.” मराठी दुकानदार असा 
वािभमान दाखव ूतरी शकतील का? 

गोरा रंग: ाचं आकषण हे तर गुलामी मानिसकतेच ंवेडगळ ल ण आह.े कातडीचा रंग काळा असणं हणज े
िविवध वैि वक िकरणांपासून संर ण करणारं रंग य शरीरात असणं. ते हा, ते असणं आरो यदायक क  नसण?ं 

गमतीची बाब हणजे नीलो पल याम हे रामाच ं वणन आिण घननीळ हे कृ णाच.ं ौपदी, ाने वर, िववेकानंद, 

िटळकही सगळ े काळेच होते. पण कोण याही नाटकात, िसनेमात यांना काळ े दाखवायला िनमा यांना आवडत 
नसावं. आिण पाहायला आप याला आवडत नसावं! ा संदभात, डयाड िक ंगचं पुढील हणणं वाचा. िहदं ू ं या 
कृ णवणाची कुचे ा कर याचे ि चनां या वा या या ीन े आता उिचत नाही. ि चनांची कुचे ा आिण 
िहंदू ंची सिह णुता ांतून यून अंती ि चनांकडेच येते. आिण ा झग ाचा िनणय अंती एकच लागेल. यांपैक  
एकाच ेथडगे उभारल ेजाईल. व यावर पुढील मृ युलेख िलिहलेला आढळले: पौवा य सं कृतीची कुचे ा कर याच े
साहस करणारा एक िनबु  इथं िचरिव ांती घेत आहे. 

ीके ी:  सु िस  समी क ा० ी०के० ीरसागरांनी िद० २३ जुलै १९७७ या ‘त ण भारत’म य े
एक लेख िलहन आप या अस या मानिसक दा याची िदलेली उदाहरण,ं संबंिधतांना या या वेळी िमळाले या 
फट यांसकट सांगतो. 

(अ)  ीमती िवजयाल मी पंिडत रिशयात राजदूत हणून गे या हो या. आिण यांनी आपली कागदप  ं
इं जीतून सादर केली. ते हा रिशयन अिधका  यांनी ती वीकारली नाहीत. एक तर िहंदीत ा नाही तर 
रिशयनम ये ा, अस ं यांनी यांना सांिगतल.ं मला लाज वाटली. तु हाला? 

(आ) माझा ( ीके ी सांगतात) तास संपवून मी घरी येत होतो. पुणे िव ापीठान ंआ हाला िदले या गाडीत 
एक रिशयन ा यापक होते. काही तरी बोलायचं हणून मी िवचारल,ं “आपण, थोडेफार िहंदी िशकलात 
क  नाही?” अथात हे मी इं जीतच िवचारलं. मा या नावर ते हणाले, “परदेशातून येणा  या माणसान ं
िहंदी का िशकाव?ं तुमच े सव यवहार तर इं जीतच चालले आहेत.” आमची गाडी डे न 
िजमखा या या भागातून चालली होती. ा यापकांनी दो ही बाजूंना बोट ेदाखवली. सव पा ा इं जीत 
हो या. मग चीननं िकंवा रिशयान ंिहंदु थान अजूनही इं लंडची कॉलनी आह,े अस ं हटल ंतर आप याला 
राग का यावा? 

(इ)  पुण ेिव ापीठा या वसितगृहात इराणी िव ाथ  आिण भारतीय िव ा यात काही बोलाचाली झाली. ते हा 
इराणी िव ा यानी भारतीय िव ा याना ’बूटिलकस ऑफ ि िटश’ हणून िहणवलं. काय वाटलं वाचून? 

(ई)  लोकसभेत एका तिमळ खासदाराला राजनारायणांनी िहंदीतून उ र िदल ं हणून तो खासदार रागावला. 
पण याचा राग, तिमळमधून उ र पािहज,े ासाठी न हता. तर याला इं जीतून उ र हवं होतं. याला 
ेम जु या परक य रा यक याच ंहोतं, ती भाषा आप या कायमची बोकांडी बसावी असा याचा, या या 
ांतबांधवांचा आ ह होता.  

तसंच शुभकायात, इं जीचा आ ह धरणारे वेडगळ ठरत नाही, मराठीचा आ ह धरणं हाच वेडगळपणा ठरतो 
आहे अस ंिदसतं. 
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३२/३३ वषापूव चा ा० ीरसागरांचा हा लेख वाच यानंतर मा या मनात न आला क  अजूनही अशी 
प रि थती असेल तर आपण वतं  झालो हणजे नेमकं काय झाल?ं वतं  झालो तरी का? 

यायालय: ितथं येऊ पाहणा  या मराठी या वापराला िवरोध करणा  या एका मिहला विकलांच ं िद० २२ 
फे ुवारी २००६ या ‘सकाळ’मधलं मधलं आिण एका पु ष विकलांच ं िद० ४ फे ुवारी २००८ या 
‘लोकस ा’मधलं प  ं वाचून चीड तर आलीच. पण या दोघां या मानिसक दा याच ं घृणा पद दशन होऊन 
िकळसही आली. मिहला वक ल हणतात, जोवर सव  यायालयात मराठी चालत नाही तोवर िज हा तरावर 
मराठीचा ह  (?) ध  नये. ( निच ह माझं.) पु ष वक ल हणतात, उ  यायालयात मराठीचा आ ह धरण े
हणजे अवकाशात झेप घे याऐवजी घराजवळील डब यात उ ा मार याचा कार होय. 

बास  वषानंतरसु ा मला वतः या भाषेत याय िमळणार नसेल आिण मराठीला डब याची उपमा िमळणार 
असेल तर वातं य हणजे काय? सव  आिण उ  यायालयात मराठी बास  वषातही आली नाही तर आता 
कधी तरी येईल का? इं लंडातल े चच ेगुलाम वक ल आिण भारतातल ेइं जीचे गुलाम दास िनराळ ंबोलत नाहीत. ते 
इं जीची हणजे मातृभाषेचीच कुचे ा करीत, हे मराठीची हणजे मातृभाषेचीच, करतात. इं जीतून वै क य िश ण 
दे याला पु कळ इं ज डॉ टरांचाच िवरोध होता. कारण तस ंझाल ंतर आप या यवसायावर प रणाम होईल. एक 
तर तो बंद पडेल नाहीतर कमी तरी होईल, असंही इं ज डॉ टर हणत. त तच जर कायदा मराठीत आला तर 
सवानाच कळेल. वक ल नेमकं काय बोलताहेत, ते अिशलांना कळल,ं तर आमची पत काय राहील, अशी भीती तर 
विकलांना वाटत नसावी? हे हणणं का पिनक नाही. कारण, इं ज वक ल च भाषेत बोलत अस यान ंते आप या 
बाजून ंबोलतात क  िव  ते अिशलांना कळत नसे. यामुळ ं यांचं अप रिमत नुकसान होई. ते थांबव याचा एकच 
माग इं जांना िदसला. सव कायदा इं जीतच आणणे. हा उताराच पाहा. Whereas many and great mischiefs 

do frequently happen to the subjects of this kingdom from the proceedings of the courts of 

justices being in an unknown language to those who are summoned and impleaded having 

no knowledge or understanding of what is alleged for or against them... (History of English 

Law, by Pollock & Maitland Vol. I)   

आणखी एक उतारा या. इ०स० १६४७म ये लाटबनन ंलोकसभेपुढं एक बंध सादर केला. कायद ेजनतेला 
न समजणा  या च भाषेत असणं याला दा यल ण, पाशवी आिण हीन वाटत होतं. आिण सव कायद ेत काल 
मातृभाषेत आण याची याला िनकड वाटली. (That considering it a badge of our slavery to Norman 

conquerer, to have our laws in French tongue and it is a little less than brutish vassalage to 

be bound to talk by laws  which the people cannot know, that therefore all the laws and 

customs of this realm be immediately written in our mother tongue without any 

abbreviations of words and the most known vulgar hand viz. Roman or Secretary and that 

writs, processes and enrolments, be issued forth, entered or inrolled in English and such 

manner or writing as aforesaid. तोच संदभ) वक ल याला हे पु तक माहीत नसेलच का?  

दै० ‘सामना’ या िद० २७ िडसबर २००९ या उ सव पुरवणीत वा०रा० गाणार ांचा लेख इं जाळले यांना 
सणसणीत तडाख ेदेणारा आहे. ते िलिहतात, ‘रिशयन का सुलेट जनरल इगोर बोनी यांच ं वागत नागपूर या धनवट े
मंिदरात झाल.ं अ य  या० अ यंकर आिण वागता य  कॉ० बधन या दोघांची भाषण ं इं जीत झाली. पण, 

याच ंमराठी भाषांतर कर यात आल ंनाही. वतः इगोर बोनी भाषणा या आरंभी हणाल,े “मी इं जी बोल ूशकतो. 
पण ती िवदेशी भाषा आहे. रिशयन भाषेत बोललो, तर तु हाला कळणार नाही. हणून मी िहंदीत बोलणार आहे.” ते 
१ तास २० िमिनट ं अ खिलत बोलले. आिण भारतीय गुलामां या ीमुखात मखमली िदली!’ ी० गाणार पुढ ं
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िलिहतात, ‘मी नंतर ी० बोन ना भेटलो ते हा ते मला हणाल,े “िहंदु थानी लोक तनान े वतं  झालेत. पण मनान े
अजून इं जीच ेगुलाम आहेत.” हणजे मनान ंआपण अजूनही वतं  नाही! 

हा लेख वाचला िन मला कमालीची लाज वाटली. ही गो  मी िकतीतरी त णांना सांिगतली. ते हा यांचीही 
िति या अशीच झाली. यामुळं मला थोडी तरी आशेची थोडी िच ह ंिदसली आिण आनंद झाला. 

सं या: सं या अशुभ कशी अस ूशकते? मग १३ ा आक ाची भीती आप याला का वाटावी? इं जांना 
वाटते हणून? रामानुजनना भेटायला हाड  १७२९ मांका या गाडीतून गेल.े हाड  हणाले िहला १३नं भाग जातो, 
हणून ती अशुभ आह.े यावर रामानुजन हणाल,े ‘उलट, दोन घनां या बेरजे या पात दोन कारे य  करता 

येणारी ती सवात लहान सं या आहे. १७२९ = १०३
 + ९३

 = १२३
 + १३

. तसंच मीही सांगतो. २ व ३ ा सवात 
लहान दोन मूळ सं यां या वगाची बेरीज १३ येते! हणजे गिणता या ीनं तर १३ अ यंत शुभ होय. १३ िबंदू ंची 
भूिमतीही गिणतात िस  असून सांि यक त उपयु ही ठरली आहे. िशवाय, आपण तर १३ ही सं या अशुभ 
मानतच नाही. ‘ ीराम जयराम जयजयराम’ हा तेरा अ रांचा मं  महान मानला जातो. समथ रामदा वाम नी याचा 
जप तेरा (पु हा तेराच?) कोटी वेळा केला. आिण यांना य  ीरामाच ंदशन झाल,ं अस ं हणतात. पण, आपल े
खासदारसु ा सही १३ मांकावर न करता दा यवृ ीनं बारानंतर चौदा या मांकावर करतात! मी एक वष 
चंडीगढला होतो. ितथं हॉि पटल या १२ से टरनंतर एकदम िव ापीठाचा १४ मांकाचाच से टर आह!े १३ 
नाहीच. आपण इं जांची ही अंध ा द क घेतली आह ेअसे िदसते. हणजे पु हा तोच न: आपण वतं  झालो 
का? 

अलाहाबाद उ  यायालयाचे यायाधीश ी० ढवण एकदा हणाले, “एखा ा कायदेशीर संक पनेकरता 
चपखल सं कृत श द उपल ध असूनही मला जे हा लॅटीन भाषेत या वा योगाचा अवलंब करायची पाळी येते, 

ते हा मला लाज वाटते. इं जीत या घटनेची सं कृतमधील अिधकृत त मा याजवळ असतानाही मला लॅटीन 
श दांचा उपयोग करावा लागतो, ते हा पोपटपंची के यासारख ंवाटतं. उदा० ा याय असा सुंदर श द उपल ध 
असतानाही शंभर वषा या ि िटश रा याचा प रणाम हणून मला res judicata हणावं लागतं. कारण, 

आम यात या अनेकांनी ा याय श दच ऐकलेला नसतो.' (‘ऑगनायझर’, िद० २१ जून १९६५, पृ० ७) 

माझा म हाटाची बोल ूअमृतालाही िजंकेल, अस ंआ मिव वासान ंआिण अिभमानान ं हणणा  या ानदेवांची 
आिण ाकृत काय चोरे केली, अस ंठणकावून िवचारणा  या एकनाथमहाराजांची उणीव आज ती तेन ंभासते आह.े 
‘बाप हो, तु ही पु हा अवतार या. आिण आप या मराठीला पु हा एकदा उ  पदावर बसवा,’ अशी ाथना यांना 
करावी, अस ंमनात येतं!  

 

 

   

 


