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’दैिनक लोकमत’मधील काही लेख  
 

इं जी ज र िशकू, मराठीला मार याची काय गरज? (ले० डॉ. अिनल अवचट) 

* मराठी भाषा 'िजवंत' राह यासाठी आप या मुलांना मराठीतून िशकवणं ही पिहली पायरी आहे. 

* मराठी भाषेत (मातृभाषेत) मुलांनी िश ण घेतलं नाही तर हळूहळू ती िनि चतच 'मरणपंथाला' लागेल. 

* मुलांना इं जी मा यमा या शाळेत घातलं तरी घरी यांना मराठी िशकवता येईल. 

* उ म मराठी पु तकां या वाचनाची गोडी मुलांना लावा. घरातच हा सं कार हायला हवा. 

* आपले दैनंिदन सव यवहार; हणजे शुभे छाप ं पाठिवणं प यवहार इ यािद सा या गो ी मराठीतून करता येतील. 

* एक भाषा हणून इं जी िशक यात काहीच हरकत नाही; पण यासाठी मराठीचे पाय ओढ याची काय गरज?  

* खरं तर डॉ टरक , इंिजिनअ रंग या िश णासाठीही इं जीची काहीच गरज पडू नये.  

* यवि थत य नांनंतर जगातली कोणतीही भाषा कोणालाही सहा मिह यांत िशकता येते. मग यासाठी इं जीचं एवढं अवडंबर 
कशाला माजवायचं? 
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आप या मुलांना मराठी िशकव यात लाज कसली? (ल०े अ ण ठाकूर, नािशक) 

तु ही अलीकड या काळात कधी पु तका या दुकानात गेला होतात? हणजे ॉसवडम ये नाही, मराठी पु तकां या दुकानात? िकंवा 
पु तकां या जािहराती पािह या आहेत? यात बहसं य मराठी पु तके अनुवािदत असतात ! सग यात जा त पु तके आहारशा , 

य म व िवकास, ीमंत कसे हावे आिण झटपट इं जी कसे बोलावे या िवषयांवर असतात. चांगली मराठी कादंबरी आपण 
कधी वाचली होती हे तु हाला सहजासहजी आठवते का? एकूणच मराठी सािह य रोडावले आहे, कारण मराठीचा परीघच आ सला 
आहे. आज मराठी ही मोलकरण शी बोल याची भाषा आहे, या मोलकरण नाही इं जी िशकवले क  ितही गरज संपेल आिण ख या 
अथाने आपण जागितक करण सा य क  असे आप याला वाटते. 

मराठीची ही हीनदीन अव था काही अचानक झालेली नाही. मराठीत िशकले या लोकांचा आ मिव वास खचला हणून मराठीची 
आज अशी गत झालेली आहे. १९२७ पयत महारा ात वै क य िश णही मराठीत िदले जात होते. आज आपण या िहंदी 
भाषकां या नावाने बोटे मोडतो, या िहंदी भाषकांनी आजही संपूण िहंदीत अिभयांि क चे िश ण दे याची यव था केलेली आहे. 
पण मराठी लोकांना मा  आपली भाषा ही ानभाषा होऊ शकत नाही असा सा ा कार झाला. ानभाषा होऊ न शकणारी भाषा मेली 
तरी मग रडायचे कारण काय? इं जीत िशकले या मराठी लोकांनी तरी काय असे अभूतपूव ान संपादन केले आहे? काय शोध 
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लावले आहेत? यांनी ाना या े ात यश संपादन केले आहे ते सगळे आप या मातृभाषेत िशक यामुळेच यश वी झालेले आहेत. 
सािह य े ात इं जी िलिहणा या लेखकांनीही इथ या इं जी न येणा  या समूहांिवषयीच िलहन नाव आिण पैसा कमावला आहे. 
हणजे थािनक भाषा बोलणारा समूह यांना केवळ क ा माल हणून हवा आहे.  

वत: या भाषेिवषयी ितर कार वाटणा या समाजात मराठी सािह य संमेलन नावाची उधळप ी मा  सु  असते. आता मराठी या 
नावाने संमेलन भरवलेच आहे तर क  या चमचाभर िचंता मराठी भाषेची, हणून काही प रसंवादही होत असतात. मोले घातले 
रडाया, नाही आसू, नाही माया ! अशा या प रसंवादात थोडेसे जरा मराठी या बाजूने बोलले क  लागलीच व ा 'इं जीवरही आपण 
भु व िमळिवलेच पािहजे' असे सांगून पाप ालन क न टाकतो. जणू असे सांिगतले नाही तर इं जी शाळा बंदच पडतील ! 

इं जीिवषयी पराकोटीचा यूनगंड असणे हे मराठी अस याचे यव छेदक ल णच आहे. अमे रकेतील मराठी सािह य संमेलनाचा 
वृ ांत िलिहताना एका प कार बाई ंनी, 'मराठी लोकांनी आपली मुले मराठी शाळेत घातली पािहजे, हा आ ह आपण सोडून िदला 
पािहजे' असे िलिहले होते. हे वा य मराठी असूनही मला अ ाप याचा अथ कळू शकलेला नाही ! मुळात असा आ ह 
सािहि यकांनी तर कधीच धरलेला नाही. सािह य सहवासात राहणा या मराठी सािहि यकांपैक  य. िद. व िवंदा या दोघांचा अपवाद 
सोडला तर (बहधा) कुणाचीच मुले मराठी शाळेत गेली नाहीत. मराठी या नावाने घरे मा  लाटली ! सािहि यकांना पैसा व ित ा 
यासाठी मराठीचा उमाळा येतो, राजकार यांना मतांसाठी मराठी या नावाने हंदका येतो. सािहि यक मराठी या नावाने गळा काढतात, 

तर राजकारणी दुस  याचा गळा धरतात, दोघांची मुले मा  जातात इं जी शाळेत ! सां कृितक व राजक य े ात इतके ढ गी नेतृ व 
िमळा यावर मराठीला बाहेर या मारेक  याचंी गरजच नाही ! (चला, एव ा एका बाबतीत तरी मराठी लोक आ मिनभर आहेत.)  

गे या पाच वषापासून शासनाने मराठी शाळांवर बंदी घातलेली आहे. यासंबंधी नामवंत िश णत ांनी व सामािजक कायक यानी 
िनषेधप क काढले यावर एकाही सािहि यकाची काहीही िति या आली नाही. सािहि यक तर सोडाच; पण एरवी घर या आमटीत 
जरा मीठ कमी-जा त झाले तर वाचकां या प यवहारात बाणेदारपणे प  िलिहणा या जाग क नाग रकांपैक  कुणीही या िवषयावर 
िलहायचे क  घेतले नाहीत.  

गे या वष  शाळांकडून मा यतेसाठी अज मागिवताना शासनाने १५,००० पयांची खंडणी उकळली. इं जी शाळांना मु  ह ते 
परवान या िद या आिण मराठी शाळांना अनुदान ायला लागेल हणून अंगठा दाखवला. सव मराठी शाळांचे ताव र  कर यात 
आले आहेत असे एक प  आले. अजासोबत हजारो मराठी शाळांनी भरलेले १५,००० पये मा  एखा ा िखसेकापू या सराईतपणे 
िश ण खा याने हडप केले. या पैशातून आता दा या कारखा यां या उभारणीसाठी शासन अनुदान देणार आहे. सरकार दा या 
करातून जमा केले या पैशातून अनुदान देते हणून शाळांनी शासक य अनुदान घेऊ नये अशी भूिमका महा मा गांधीनी घेतली होती. 
दा या कारखा यांनी आजवर िश ण े ाला केले या मदतीची शाळांकडून अशा रीतीने परतफेड कर याची शासनाची ही नामांिकत 
योजना आहे. याला अथातच मराठी सािहि यकांचा पािठबा असणे वाभािवक आहे, याचे कारण सवाना ठाऊकच आहे ! महा मा 
गांध या काळात िवनाअनुदान शाळा चालिव याचा तरी ह  होता, आता मराठीत िवनाअनुदान शाळा काढ यासही शासनाची 
परवानगी नाही.  

सालाबाद माणे याही संमेलनात बेळगाविवषयी ठराव होईल; पण महारा ातील मराठीची दुदशा पाहता खरेतर बेळगाव कनाटकातच 
राहावे असा ठराव करायला हवा. ितथे िनदान अ पसं याकांची भाषा हणून तरी मराठी शाळांना काही घटना मक संर ण िमळेल 
आिण मराठी तग ध न राहील अशी आशा करता येईल ! बेळगाव महारा ात आले क  तेथील मराठीही लु  होऊन जाईल यात 
काहीच शंका राह नये एवढे कतृ व तरी महारा  शासनाने न च िस  केले आहे.  

सलील कुलकण , कौशल इनामदार यां या मराठी गा यां या मैफल ना त णांची गद  होते यािवषयीच आपण समाधान मानून घेतो; 
पण या गद चा अथ असा होतो क  'इं जी शाळांम ये िशकले या या मुलांनाही मराठी हीच आप या अिभ य ीची भाषा वाटते.' 
या शाळांम ये मध या सुटीत जरी मराठीत बोलले तरी िश ा होते असे आपण ौढीने सांगतो या शाळा मुलांची ि शंकू अव था 
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करतात. या भाषेत याला सहजपणे अिभ य ी श य असते या भाषेिवषयी तेथे तु छता िशकिवली जाते आिण पर या भाषेत 
अिभ य ी श य होत नाही. ही ि शंकू िपढी काय सािह यिनिमती करणार?  

इंटरनेटवर रसेल पीटर या भारतीय वंशा या पण कॅनडात राहणा या त णाचा टॅ ड अप टॉक शो पहायला िमळतो. तो या 
कॉ हे टम ये िशकले या लोकां या भारतीय इं जीवर िदसणा या ादेिशक हेलाची टर उडवत असतो. हणजे आपण िकतीही 
साहेब हायचा य न केला तरी आपले ादेिशक सं कार कट होतातच. यावर उपाय हणजे हे ादेिशक सं कार घासून घासून 
घालिवणे (मग यात आपली कातडी सोलली गेली तरी बेह र !) िकंवा इं जीचा यूनगंड घालिवणे. खरे हणजे इं जी ही 
कामापुरती वापरायची भाषा आहे. ितचे फारतर कामचलाऊ ानसु ा पुरे आहे. यासाठी मुलां या अिभ य ीवर बंधन घालून 
यांना सां कृितक ा पोरके कर याची गरज नाही हे कुणाही शहा या माणसाला पटेल. अशा सां कृितक पाया हरवले या 

समाजात उ म दजाचे सािह य िनमाण होणार कसे?  

मराठी माणसांची ही ु  मानिसकता जात नाही तोपयत मराठी या वा ाला अशी दुरव थाच येणार. 'इं जीमुळे नोक या िमळतील' 

या मात सारे गटांग या खात आहेत. खु  साहेबा या देशातही इसवीसन १६५१ पयत इं जी बोलली जात न हती. ते हा युरोपवर 
च भाषेचे वच व होते. शेवटी इं लंड या राजाला इं लंडमधील सव यवहार इं जीतच होतील असा वटहकूम काढावा लागला. 

यातून पुढे औ ोिगक ांती झाली व इं ज सव जगात पसरले. यां या िविजिगषू वृ ीने यांनी जग िजंकले. आ हाला साहेबाकडून 
काही यायचे असेल तर ही िविजिगषू वृ ी यायला हवी. याऐवजी आपण यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत. कुणाकडे 
काय मागावे हेही समजावे लागते. यािवषयी एक मराठी बोधकथा सगून हे अर य दन थांबिवतो.  

एका गावात ल मीचे एक जागृतदेव थान होते. 'मागाल ते िमळेल' अशी याती अस याने तेथे भ ांची गद  असे. एक िदवस एक 
गरीब माणूस बराच वेळ या रांगेत उभा राहन कंटाळला. याने पािहले ल मी या शेजारीच अ ाबाईचे मंिदर आहे. यापुढे मा  
एकही माणूस िदसत नाही. तो सरळ या मंिदरात गेला. लोक याला हसले; पण काही िदवसांनी या माणसाची आिथक ि थती पालटू 
लागली. पाहता पाहता तो ीमंत झाला. मग कुणाला तरी आठवले क  तो तर शेजार या अ ाबाई या मंिदरात गेला होता. मग 
लोकही तेथे जाऊ लागले; पण या मंिदरात गेलेला माणूस काही िदवसातच िभकेला लागू लागला. लोक संतापले व यांनी या 
माणसाला याचे रह य काय आहे ते िवचारले. तो माणूस हणाला, 'मला आधी हे सांगा क  तु ही अ ाबाई या मंिदरात जाऊन 
काय मािगतले?' लोक हणाले, 'देवी आम यावर कृपा कर असे हणालो, आणखी काय हणणार?' तो माणूस हणाला, 'मग बरोबर 
आहे. अरे मुखानो अ ाबाई ही जरी ल मीची बहीण असली तरी ितचे काय ल मी या उलट असते. मी ित या देवळात जाऊन 
हणालो, बाई गं आजवर तू मा यावर खूप कृपा केलीस, आता तू मा या घरातून िनघून जा ! अ ाबाई गेली क  ल मी आलीच. 

तु ही अ ाबाईची कृपा मािगतली तर मग भीक मागायचीच पाळी येणार ! कुणाकडे काय मागावे हेही समजावे लागते बाबांनो.'  

आ ही हा इं जी या अ ाबाईचा फेरा मनोभावे पूजा क न मािगत यावर आम या समाजाची अव था खालावणारच, 

आ मिव वास खचणारच. अथात ही कथा मराठीत अस याने ती सां कृितक वा राजक य े ातील ने यांनी वाचली असणे श य 
नाही. यामुळे आमची अवनीतीकडे यश वी वाटचाल सु च राहील !! 
 
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailedsuppliment.php?id=Manthan-52-1-21-03-2010-
de894&ndate=2010-03-21&editionname=manthan 

 

 


