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शहाणा भारत आिण वेडा जपान 

- ा० मनोहर राईलकर 
 

िद० ११-३-१० या लोकस े या पुण ेवृ ांम य ेआलेली मािहती वाचून मी थ  झालो. आिण िख ही 
झालो. तु हीही हाल. पण का ते सांग याआधी आप याकड े मुरले या काही प या पण िनराधार आिण 
आंधळया िकंवा मेषिस ांतांची हजेरी घेऊ. 

 पु कळांचा, यात या यांत सधन म यमवग यांचा, असा एक प ा समज आह ेक  “िव ानात गती 
करायची असेल तर उ  िश णात इं जीला पयाय नाही. यासाठी अगदी बालवाडीपासूनच फाडफाड इं जी 
बोलता आ यािशवाय आिण इं जीतून िशक यािशवाय आप या मुलांची आिण देशाचीही (?) गती 
होणार(च) नाही. आिण येक ांतान ंआपाप या भाषांतूनच िश ण िदल ंतर देशाच ेतुकडे पडणार नाहीत 
का?”, अस ंअगदी पोटितडक नं ते हणतातही. िवशेष हणज ेपिहलीपासून इं जी िशकवायला हव,ं अस ं ान 
आयोगाचे अ य  सॅम िप ोडा ांनासु दा ठामपणानं वाटत.ं   

 खर ं तर देशा या काळजीमुळ ं अस ं िकतीजण मनापासून हणत असतील कोण जाण!े वतः या 
मुलांची काळजी हेच खर.ं अस ंमला का वाटत,ं याचं कारण सांगतो. हणज ेदेशाची काळजी हे कस ंढ ग 
आह,े तेही कळून येईल. कारण तसं कोठारी आयोग, रा ीय एका मता सिमती आिण भावना मक एका मता 
मंडळ ांना मुळीच वाटल ंनाही. 

 रा ीय एका मतेकरता अगदी तळापासून ते थेट सवात वर या पातळीपयत या सव िश णाकरता 
भारतीय भाषांच ं मह व अन य आह,े असं कोठारी आयोग रा ीय एका मता सिमती आिण भावना मक 
एका मता मंडळ ा ितघांचंही हणण ंहोत ं.िविवध िवषयांतील त  आिण सवसामा य जनता ां यांत आज 
असलेली दरी तातडीनं बुजव याची आव यकता आह े.िश णाच ंमा यम हणून ादेिशक भाषांचाच अवलंब 
कर यानंच ही दरी बुजवता येईल .(The importance of having Indian languages as media of education 

from the lowest to highest stage of education is a matter of profound importance for National 

Integration. There is urgent need to remove the gulf that has existed between the masses of the 

people and the intellectual elite.... Only the adoption of regional languages as media of 

instruction will help to remove the gulf.) कोठारी आयोग वृ ांत, पृ० १३. आयोगा या ा हण याला 
उ ेिखत दो ही सं थांनी पािठंबा िदला होता. 

 ते हा, देशाची काळजी िकतपत खरी आह,े ाब ल मला तरी शंकाच आह.े खरी काळजी मा या 
मुलाच ं कस ंहोईल, हीच. आिण याकरता इं जीच मा यम, िनदान सेमीइं जी तरी हवंच. हणजे काय? तर 
गिणत आिण िव ान हे िवषय आरंभापासूनच इं जीतून िशकवल ेनाहीत, तर मुलांना पुढं जड जात.ं पुढं हणज े
महािव ालयात. हाही एक विनिमत मेषिस दांतच. यांत या कुणाकडेही पुरावा नाही. मा याजवळचा तर 
यां या िवरोधात जाणाराच आह.े यांची मातृभाषाच इं जी आह,े या य  इं लंडात या मुलांनाच गिणत 

कळत नाही, असं वाचलं नाही का तु ही? (नसेल तर २२-८-०६चा ‘सकाळ’ वाचा. (.अमे रकेत या मुलांचंही 
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गिणत क  ं अस याच ं उघडक स आलंच आह)े .२१-११-०६चा ‘सकाळ’सु दा वाचा (.मा याजवळ 
आणखीही पुराव ेआहेत .ते यथावकाश िस द होतील. 

 आप या भाषा िव ानाकरता स म नाहीत, असाही प ा समज काह चा आह.े आिण तसं कोण याही 
आधारािवना ते अगदी ठासून ितपादनही करतात. आिण मग यासाठी पु हा देशालाच मध ेघालतात. यामुळ ं
यां या मताला वेगळीच ित ा िमळत असावी! याचा प रणाम हणून यांना परवडत नाही, अस े

आईबाबासु दा मढरा माण ं यां या माग ंधावधावून आप या बाळांना इं जी मा यमात घाल ूपाहतात. पण, तो 
खच वाचवून मुलाला पौि क अ  ावं, याचंही भान यांना राहात नाही, याचं मला आ चय वाटतं. ते हा 
देशाचा िवचार खर ंतर कुठंच नाही. पण मुलांनाही यातून काही लाभ होण ं बाजूलाच. उलट, यांचे हालच 
होतात. िब ारी मुल.ं आईबाबा धावडवतील ितकडं आिण तस ंधावायचं! मुलांची खरोखरच काळजी असेल 
तर यांना आईबाप अस ंइं जी या चरकात िपळत ठेवणारच नाहीत. आता अस ंका हणतो ते पाहा. 

 वातं य िमळा याला आणखी पाच मिह यांनी ६३ वष होतील .देशाची वै ािनक गती िकती झाली? 

ही गती कशी मोजायची? यासाठी, एक तर िकती लोकांना खरी वै ािनक ी आली, ाच ं काही तरी 
मोजमाप हवं .ते तर किठण िदसत ं .एखा ा य ीला वै ािनक ी आली क  नाही, आली असेल तर ितचं 
माण काय? आिण ितला, देशाला िकंवा समाजाला िकती आली ाचं मोजमाप कसं करायच?ं तसं कुणी मला 

सांिगतल ंनाही .पण मी आपल ं वतःशीच एक आडाखा बसवला आह े.पाहा, तु हाला पटत ंका. 
 वै ािनक ी आिण िव ानात संशोधन करणा या सं था ांचा काही तरी संबंध असतो, अस ं

समजायला तुमची काही हरकत नसावी, अस ंसमजतो. हणून िव ानात संशोधन करणा  या सं था िजत या 
अिधक िततक  या देशाची िव ानातली गती अिधक असत,े अस ंमोघमपण ं हण यात मला तर काही चुक चं 
वाटत नाही. कारण याचा अथ, िजतक  जा त मंडळी िव ानात अवगाहन करणारी, िकंवा क  शकणारी, िकंवा 
क  इि छणारी असतील िततका तो समाज अिधक िव ानिन  आह,े असा होतो. हणून संशोधन सं था िजथं 
अिधक ितथं वै ािनक ीही अिधक, असंही समजायला हरकत नसावी. 

 आता कोठ या बातमीन ंमी थ  आिण िख ही का झालो ती सांगतो. मग िव ानात या गतीचा 
आिण ितचा कसा संबंध आह,े तेही सांगतो. कदािचत तसं सांगायचीही आव यकता राहणार नाही. तु हीच साफ 
आडव े हाल! इं जी मा यमाचा िह ररीन ं पुर कार करणा यांची त डं बंद पडतील. मा , यां या वाग यात 
काही बदल होईल क  नाही, ते सांगता येत नाही! कारण इितहासात केले या चुकांतून मनु य काही िशकतच 
नाही, असा इितहासाचाच दाखला आह!े (The only lesson a man has learned from history is that he 

does not learn from history.) 

 आता बातमी सांगतो. िसंबायोिससतफ झाले या माणेकशा या यानमालेत बोलताना डॉ० रघुनाथ 
माशेलकर हणाल,े “संशोधन करणा  या सं थांची सं या जपानम य े ५,३०० आह.े आिण भारतात फ  
१९! अगदी द० को रयासार या लहान रा ातही ३७२३ संशोधन सं था आहेत!” 

 मला काय हणायचं आह ेते आता तुम यासार या बुि दमान वाचकां या ल ात आलंच असेल. 
पण, काही आकडेमोड क . हणजे क पना अिधक प  होईल. आिण डोळ े व छ उघडतील. हणज े
उघडायला हवेत, अस ंआपल ंमला वाटतं. आपला सतत एक धोशा असतो क  इं जीला पयाय नाही, इं जीला 
पयाय नाही.... इं जीिशवाय देशाची गती होणार नाही. सव वै ािनक ान फ  इं जीत आह,े इं जीत सवात 
जा त पु तकं आहेत, असाही पु कळांचा प ा समज असतो. तसा तो कशा या आधारावर असतो, ते 
यांत या कुणी कधी प  के याच ंमी वाचलं नाही. कुणी वाचल ंअसेल तर संदभासकट मला कळवाव.ं 
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 सांग याचा उ ेश, आप याला जसं वाटत,ं तसं जपानला वाटत नसाव.ं कारण ितथं सव पातळीवरच ं
िश ण फ  जपानी भाषेतच देतात. जपानी हणजे फ  जपानीच. सेमीजपानी िकंवा सेमीइं जी, असला 
अधवट कारभार नाही. वेडपट! जग कुठं चाललंय ते जपा यांना कळतच नाही का? 

 जपान या सं थां या ५३००ला आप या सं थां या १९नं भागून पाह .उ र येत ं २७८.९४७. 

हणजे २७९ समजू ाचा अथ प  आह े ना? जपानम य े वै ािनक संशोधन सं थांची सं या आप या 
२७९पट आह े !पावणेतीनशेपटीहनही अिधक ! हणजे वरील िववेचनानुसार जपानम य े आप या २७९पट 
वै ािनक ी आह े.इं जीिशवाय पयाय नाही, अस ंअजूनही तु हाला वाटत असेल तर आकडेमोड आणखी 
पुढ ंनेतो. 

 जपान या लोकसं येचा २००८ सालचा अंदाज आह,े १२ कोटी ७७ ल  .आिण भारताचा अंदाज 
आह,े ११५ कोटी . हणजे िकती पट? हणज ेभारताची लोकसं या जपान या ९पट आह.े 

 हे कशाकरता केल,ं असं तुम या मनात आल ंअसेलच. तर याचा िवचार क . भारताची लोकसं या 
जर जपान या ९पट असेल तर मग जपानची नुसती बरोबरी कर याकरता लोकसं ये या माणात आप याकड े
िकती पट संशोधन सं था असायला ह यात? २७९ या ९पट .उ र येत ं२५११पट . हणजेच जपानची नुसती 
बरोबरी कर याकरता आप याकड े१९ या २५११पट हणजे ४७,७०० संशोधन सं था ह यात !इं जीतून 
िशक यामुळ ंमुल ंिव ानात जोरदार गती क  शकतात तर आणखी ह या हो या .आहेत? िनराळया श दांत, 

१२.७७ कोटी लोकसं येकरता ५३०० हणजे येक एक लाख लोकसं येकरता ४ िकंवा येक २४-२५ 

हजार व तीकरता १!  

 जपानम य े आप या अडीच हजारपट वै ािनक ी आह े िश णाच ं मा यम इं जी नसूनही. 
सेमीइं जी िकंवा सेमीजपानीसु दा असला कोठलाही अधवट कारही नसूनही. जपानी िश णत  आिण 
पालक आप या मुलांना स ीन ं इं जीतून िशकायला लावीत नसूनही जपान आप या अडीच हजारपट पुढं 
आह!े इं जीिशवाय पयाय नाही, हे यांना कळलंच नाही! 

 देशा या गती या ग पा करणारे ावर काय हणणार? मी सांगतो. अहो, इं जीतून िशकले या 
पु कळ मुलांना िवषयच कळत नाही, तर त ेकाय कपाळाच ंसंशोधन करणार? आिण मराठीतून िशकूच ायच ं
नाही, हे आपल ंप ं  धोरण! 

 जपानम य ेकाय, एकच भाषा आहे, आप याकडे आहेत २२, असंही मला पु कळांनी हटलं. कारण, 

देशाचा िवचार! हणून आता फ  महारा ापुरता िवचार क . महारा ाची लोकसं या अंदाज े११ कोटी .मग 
५३०० भािगल े१२.७७ गुिणल े११ बरोबर ४५६५. देशाचं सोडा, जपान या िनदान समान हो याकरता, फ  
महारा ात साडेचार हजाराहन अिधक संशोधन सं था असायला ह यात! महारा ात इत या तर खेडीपाडी 
सोडून मंुबई, पु याची लोकसं या जर ३० ल  असेल तर पु यातही १२० सं था ह यात . मंुबईची लोकसं या 
१५० ल  . हणजे ६००. अस ं यानं यान ं आपाप या शहरांकरता िकती आहेत आिण िकती ह यात त े
शोधावं.  

 पण, इतक  वष इं जी मा यमाचा धोशा असूनही संपूण देशातच १९  संशोधन सं था आहेत! 

 मला तर लाज वाटली. तु हाला काय वाटत?ं 

   


