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मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं थान 

- ा० मनोहर राईलकर 

(वरील लेख ’िश णवेध’ मािसका या मे २०१० मिह या या अंकात िस  झाला आहे.) 

 

आ याि मक काय िकंवा िव ानातली काय मूळ त वं भाषातीत असतात. यांना भाषेचं बंधन नसतं.’ 
कॅ युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इं ज यूटनला आिण जमन लाइि न झला लागला. 
यु डेतर (non-Euclidean) भूिमतीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर ( च), गाउस (जमन), 
लोबाशे क  (रिशयन) आिण योहान बो याए (हंगेरीय) ा पाच वेगवेळया भाषांतील गिण यांना सामा यतः 
एकाच काळात पण, ट याट यानं लागत गेला. िवशेष हणजे ा भूिमती या शोधात इं जांचा कसलाच 
हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पािहजे ाचा अथ, ा सव भाषाही येकानं बालपणीच 
िशकाय या का? 

 

‘सर, एक िवचा ?’ एका गृह थांनी मला िवचारल.ं ‘लहानपणी मुल ंअनेक भाषा िशकू शकतात, हे खर ंआह े
का?’ 

‘खरं आह ेआिण नाही. कारण, हा यु वाद फसवा आह.े’ 
‘ हणज?े’ 

‘मुल ंलहानपणी अनेक भाषा िशकू शकतात,’ असं जे हणतात. यांचे आपण तीन गट क न, वर एक, चार गट 
मानू. 
गट १: संशोधकांचा. यांनी आप या योगांतून काढलेला हा िन कष आह.े यामुळ ं तो नाकारण ं अश य. 
कारण, यात त यांश न च आह.े तो कसा खरा आह ेआिण कसा नाही, ते आपण पाहच. 
गट २: वाथसाधूंचा. आप या क पने या पु यथ हे मत यांना सोयीचं असतं हणून ते याचा पुर कार करीत 
असतात. 
गट ३: आप यासार या भोळसटांचा. आपण संशोधक नाही आिण कुणाला फसवायचंही नाही. यामुळ ं
महाजनो येन गतः स पंथाः। बरेचजण या मागानं जातात, तोच चांगला माग, अस ंसमजणार.े आपल ं वतःच ं
काडीचंही संशोधन नसत ंआिण िवचारही नसतो. 
गट ४: वरीलपैक  एकाही गटात न बसणारे आिण वतः या मताशी ामािणक व ठाम असणार.े मत श द मन् 
हणजे िवचार करण े ा धातूपासून झाला आह.े मनन माहीत असेलच. िवचार क न जे पटल,ं याला खर ंतर 

मत हणायला हवं. पण, ितस  या गटात या लोकांना याकरता वेळ, मु यतः पुरेसं मनः वा य नसत.ं यामुळ ं
ते दुस  या गटा या का याला बळी पडतात आिण मेषिस ांताचा अवलंब करतात. िशवाय, या मताचा 
ामािणकपण ंआिण िह ररीन ं सारही करीत राहतात. 

आता संशोधनाधा रत मताच ं िव लेषण क . ते कसं खर ंअसत,ं कस ंनसत,ं ते पाह. लहानपणी मुल ंअनेक 
भाषा िशकतात, हे खर.ं पण, लहानपणी अनेक भाषा िशकवता येतात हे चूक. 
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इथ ंिशकण ंआिण िशकवण,ं ा दोह म य ेफरक केला आह,े हे तुम या ल ात आलंच असेल. अनेक भाषा तर 
जाऊ ातच. पण मातृभाषासु ा कुणाला िशकवता येत नाही. तु हाला, मला मराठी कुणी, कधी आिण कशी 
िशकवली? िवचार केलात तर, ‘आप याला मराठी बोलायला कुणीही, कधीही िशकवली नाही. घरात यांच ं
ऐकल ंआिण अनुकरणानं बोलायला लागलो,’ हेच ल ात येईल. बरोबर? पोटात अस यापासूनच आईच ंबोलण ं
मुल ंऐकतात, हे तर आता िस च झाल ंआह.े 
आपण बोलायला कस ेआिण के हा िशकलो, ते कुणालाच आठवणार नाही. ते हा, तो िवचार दूर ठेवू. पण, 
घरातल ंलहान मूल बडबड करत,ं यातूनच यालाच श दांचा शोध लागतो, बोध होतो आिण अंती ते कस ं
बोलत,ं ते सवानी अनुभवल ंअसेल. एखादा श द बोलता आला क  मूल तो श द सतत घोकत राहात,ं हेही 
अनुभवल ंअसेल. एकूण, कोणतीच भाषा लहानपणी िशकवता येत नाही! 
भाषा िशकण-ंिशकवण ं ांतला फरक वाचकां या ल ात आला असेल. हणून, लहानपणी अनेक भाषा 
िशकता येतात, हे बरोबर. पण याचा अथ, दुस  या गटातल ेलोक लहानपणी मुलांना अनेक भाषा िशकवता 
येतात, असा काढतात, हे ल ात या. 
लहानपणी मुल ंअनेक भाषा िशकतात ते कस ंखर ंआह,े ते पाह. जशी मातृभाषा लहानपणी िशकलो, तशाच 
आणखीही भाषा मुलांना येतात. हणजे आसपास तस ंवातावरण असेल, या भाषाभाष चा सतत संपक असेल, 
आई-विडलां या भाषा िभ  असतील, अ यभाषक ांतात बदली झाली असेल, अशा अव थांत मुलांना 
आणखी भाषा येऊ लागतात. िवशेष हणजे अगदी सहजपण ंयेतात. इतकंच न ह,े तर मुल ंभाषांचा ग धळ 
करीत नाहीत. उदाहरणाथ, आईची भाषा मराठी आिण विडलांची कानडी असून बदली िहंदी ांतात झाली तर 
मुल ं आईशी मराठीत, विडलांशी कानडीत आिण िम ांशी िहंदीत, इकडचा श द ितकडे न करता सफाईनं 
बोलतात. िवशेष हणज े या भाषा अ यास हणून िशकव या जात नस यानं, भूक, तहान, शू, शी, अशा अनेक 
ि यां माणंच याही नैसिगक ि या बनतात. तो अ यास नसतो, परी ा, गृहपाठ, िश ा, उजळणी, वग, 
वगातला अनु मांक, असल ंकसलंही पालक य दडपण यां यांवर नसत.ं सव सहज, मजेत आिण नकळत 
होतं. पण, या भाषाही लहान मुलांना िशकवता येत नाहीत, हे स य उरतंच. 
मनु यजीवनाशी अगदी घिन  संबंध असले या मातृभाषे या काही कथा पाह. 
कथा १: नाना फडणीसांची ही कथा पु कळांना माहीत असेल. मातृभाषा मनु या या जीवनात केवढं मह वाच ं
थान बाळगून असत,े ते कळ याकरता ही कथा उपयोगी पडेल.  

एक माणूस अनेक भाषा, अगदी मातृभाषेइत या सफाईनं सहज, बोलत अस.े यानं एक आ हान िदल ंहोतं. 
माझी मातृभाषा कोणती ते ओळखायच.ं िफरत िफरत तो पु याला आला. नाना बुि सागर हणून िव यात होते. 
लोकांनी याला नानांकडे पाठवल.ं 
तो आ यावर, या याशी ग पा क न नानांनी याला आप या घरी राहवून घेतल.ं चार िदवस झा यावर एक 
िदवस दुपार या जड जेवणानं याला झोप आली. तो घोरायला लाग यावर नानांनी सेवकाला खूण केली. ते हा 
यानं या या त डावर पाणी मारल.ं तो िचडून उठला आिण ‘सूं छ,े सू ंछ,े’ असं ओरडला. सं याकाळी नानांनी 
याला सांिगतल,ं ‘तुमची मातृभाषा गुजराती.’ 

बेसावध अव थेत त डून अचानकपण ंबाहेर पडणारे उ ार मातृभाषेतच बाहेर पडतात. ठेच लागली क  ‘आई 
ग,’ हणतोच ना? हणजे मातृभाषा माणसाशी िकती एक प असत,े ते िदसत.ं 
कथा २: सफाईदारपण ंजमन भाषा येणा  या एका अमे रकन हेराच ं िबंग अशामुळंच फुटलं. बसम य े चढता 
चढता याला पोचवायला आले यान ंइं जीत अचानक हटलं, ‘हॅव गुड टाईम,’ यावर िति  ि या घडून 
चटकन वळून तो हणाला, ‘थँ यू.’ आिण सापडला. 
आता िव ानातली एक मािहती देतो ती वाचा. 
यूग: िवकृितमानसशा  (Abnormal Psychology) नावा या शाखेत मनो णांचा हा कार विणला आह.े 

सवा याच जीवनात अस ेकाही संग, काही संकटं येतात क  िजण ंअगदी नकोस ं होऊन जात.ं कधी कधी 
मानिसक सहनश ी या पलीकडील असा जोरदार तडाखाही बसतो. आिण माणूस या अव थेपासून 
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मानिसकृ ा पलायन क  पाहतो. कस ं ते याचं यालाही कळत नाही. पण, नंतर तो पूणपण ं वतं  
य म व धारण क न राहतो. दुसरा िववाह करतो, नवीन यवसाय करतो. आप या पूवजीवनाची कसलीही 

आठवण याला या काळात नसते.  
िव मृतीचा काळ कधी काही िदवस, आठवडे वा काही वषाचाही असू शकतो. अचानक के हा तरी याला 
पूवायु याच ं मरण येऊन आपण अप रिचत िठकाणी कुठ ंआलो, ाच ं याला आ चयही वाटू लागतं. आपला 
अ ात काळ िकती होता, ते ल ात येऊन याचंही याला आ चय वाटत.ं तु हाला नवल वाटेल, आप या 
शरीराची िकंवा मनाची हणा, ही एक संर क यं णा आह.े  
Fugitive: हणजे फरारी, परागंदा. काय ापासून पलायन. इथ ं ा  संकटांपासून पलायन, असा अथ आह.े 
िवकृितमानस-शा ावरील पु तकांत ा कार या िवकृतीची अनेक उदाहरण ंिदलेली आढळतात. माणसा या 
अशा अव थेला यूग (fugue) हणतात. या अव थेत तो वय, नावगाव, नातेवाईक, िम प रवार, घरदार इ० 
सव काही िवसरतो. ते जीवन यानं अगदी ामािणकपणंच वीकारलेल ंअसतं. हे तपिशलानं सांग याच ंकारण, 
या अव थेतसु ा तो आपली मातृभाषा, हणजे बोलण-ंिलिहण ंही मूलभूत कौश य िवसरत नाही. (Amnesia 

and Fugue... Symptoms: The patient cannot remember his name, does not know how old he is 
or where he resides and does not recognize his parents, relatives, or friends. Yet his basic habit 
patterns such as ability to write, talk and so on remain in tact and he seems normal aside from 
the amnesia.  

In this amnestic case the individuality may retreat still further from his problems by going away 
in what is called a 'fugue state'. A fugue reaction, as its name implies, is a defence by actual 
flight: the patient wanders away from home and then days, weeks or sometimes even years, 
later he suddenly finds himself in a strange place, not knowing how he got there and with 
complete amnesia for the period of the fugue. His activities during the fuge vary from merely 
going on round of shows, to travelling across the country, entering a new occupation, 
remarrying, or even starting a new business. Abnormal Psychology and Modern Life, James C. 
Coleman, Scott, Freeman and Company, १९५०. p.१८८.) याव न माणसा या जीवनात मातृभाषेच ं
थान, शरीरात या र वाहासारखं कस ंअतूट आह,े ते कळून आल ंअसेलच.  

मूळ मु ा मातृभाषेतून िशक याचा आह.े हणून ाने वरीचाही तेव ापुरताच िवचार क . तो उ ोधक वाटेल, 
अस ंवाटत.ं 

ाने वरी: ‘तु हाला आणखी एक मह वाचा मु ा सांगतो,’ मी हणालो, ‘तु ही नेहमी ाने वरी वाचता. मला 
माहीत आह.े होय ना?’ यांनी होकार िदला. ‘ ाने वरी कोण या ंथा या आधार ेिलिहली आह?े’ 

‘गीते या आधारानं. हे तर सवानाच माहीत आह.े’ 
‘ हणज ेमूळ ंथ गीता. मुळात काय हटल ंआह,े ते मह वाच ंअसत ंअस ंतु हीच हणता. आिण सवाना मूळ 
इं जी पु तकं वाचता आलीच पािहजेत, असाही तुमचा आ ह असतो. मग तु हीसु ा गीताच का वाचीत नाही? 
काही झाल ंतरी ाने वरी ही गीतेवरची टीका आह.े श दशः भाषांतरसु ा नाही.’ 
‘गीता सं कृतात आह.े िततकं सं कृत मला समजत नाही.’ 
‘ हणजेच गीता तुम या मातृभाषेत नाही. हेच ना? उलट, इं जीपे ा सं कृत मराठीला िकतीतरी जवळ आह.े खर ं
तर, मूळ ंथ तर गीताही न ह.े मूळ ंथ, वेद. वेदांच ंिकंवा उपिनषदांच ंसार हणजे गीता. तशा अथाचा एक 
सं कृत लोकसु ा आह.े  
सव पिनषदो गावो दो धा गोपालनंदनः।  
पाथ  भ ः सुधीभ ा दु ध ंगीतामृत ं मृतम्॥  
(सव उपिनषद ं हणजे गायी, दूध गीता, ते काढणारा गवळी ीकृ ण, िपणारा अजुन.) 
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‘मग तु ही वेदांचं िकंवा उपिनषदांचंच वाचन आिण अ ययन करायला हवं. सा यासु या मराठीसार या द र ी 
आिण मृत मराठीत या ाने वरीच ंवाचन क न काय फायदा?’ मी वा टपणा केला. 
‘ ाने वरी साधीसुधी नाही हं. आिण अहो सर, ाने वरीतल ंत व ानसु ा कळायला अवघड जात,ं ितथं गीता 
काय कळणार? आिण तुमचे ते वेद िकंवा उपिनषद ंतर आप या डो याव नच जाणार. पण तु हाला नेमकं 
काय सुचवायचंय? मला कळल ंनाही.' 
‘ ाने वरीतल ंत व ान अवघड आह,े हे हणण ंचूक.’ 
‘अस ंकस ं हणता?’ 

‘जरा वेळान ंकळेल. तर मुळात गीतेत सांिगतलेल ंत व ानसु ा अवघड नाही. पण, सं कृत येत नस यानं 
गीता आिण भाषा जुनी अस यानं आप याला आता अप रिचत, हणून ाने वरी, किठण वाटतात. बर ंलो० 
िटळकांच ंमराठीतल ंगीतारह य तर न  वाचल ंअसेलच तु ही.’ 
‘छ ेहो. य न केला एकदा. पण, तेसु ा किठण जातं. तरीपण तु हाला काय हणायचंय ते मला अजूनही कळत 
नाहीय.े’ 
‘वेदांतल ं िकंवा उपिनषदांतल ंमहान त व ान गीतारह या- माण ंपंिडती मराठीत न ह,े तर अगदी सामा यांना, 
समाजात या अडा यांनासु ा सहज कळेल, अशा बोली भाषेत ानदेवांनी आणल.ं अकरा या अ यायात ते 
काय हणतात? हा त व ानाचा वाह सं कृत या किठण िकंवा टणक िकनार ेअसले या नदीतून वाहत होता. 
यामुळ ं यात उत न सामा यांना नान करता येत न हतं. ते िकनार े तोडून िनवृ ीदेवांनी (हा ानदेवांचा 

िवनय!) मराठी पाय  या बांध या. आता ा वाहात कोणीही नंे नान क न िव व पदशन यावं आिण 
संसारातून, हणजे ज ममरणा या च ातून मु  हावं.’ इतकं सोपं त व ान आह ेहे. 
तीरे सं कृताची गहने। तोडोनी म  हािठया श दसोपाने ।  
रिचली धमिनधाने। िनवृि देव े॥  
हणौनी भलतेण ेएथ स ाव ेनाहाव े। यागमाधव िव व प पहाव े।  

येतुलेनी संसारासी ाव े। ितलोदक ॥  
(दांडेकर त ९,१०॥ ) 

‘याचा समाजाला काय लाभ झाला, तु हाला कळला का?’ 

‘नाही बुवा. नाही कळला. सांगा ना.’ 
‘ ाने वरांनंतर िक येक जातीत संत िनमाण झाल.े गोरा कंुभार, सेना हावी, सांवता माळी, नरहरी सोनार, 
नामदेवांची दासी जनाबाई, हीन मान या गेले या जातीतल ेचोखा मेळा, तुकाराममहाराज वाणी आिण आणखी 
िकती िकतीतरी असतील. अलीकडची उदाहरण ं हणजे बिहणाबाई, गाडगेमहाराज?' यांनी मान डोलवली.  
‘आप याला माहीत नाहीत अशी आणखीही िक येक संतमंडळी असतील. तुकाराममहाराजांचेच सहकारी 
िनळोबा, जगनाडे. अस ंकस ंझाल?ं एकदम संतांची मांिदयाळीच कशी झाली हो?’ यांचा नाथ  चेहरा पाहन 
मीच पुढं बोल ू लागलो. 'मी सांगतो. मुळात ते त व ान समज याची यांची बौि क, मानिसक पा ता 
असणारच. पण ते सारं त व ान होत,ं यांना दुब ध असले या सं कृतात. यांनाच का? तु हालाही सं कृत 
दुब ध वाटल ंना? तर यांचं काय? बरोबर?’ 

‘आता आला ल ात तुमचा मु ा.’ 
‘ ोते होते सामा य अडाणी अिशि त शेतकरी कामकरी. पण, सवानीच सं कृत िशकाव,ं िकंवा मूळ 
सं कृतातूनच ते ान िमळवाव,ं ते त व ान िशक याकरता सं कृतला पयाय नाही, असा वेडगळ आ ह 

ाने वरांनी धरला नाही. तर सं कृतातलंच महान त व ान यांनी मराठीत, तेही गीतारह या माण ं ांिथक 
मराठीतसु ा न ह.े सामा यां या अडा यां या, अगदी ठार अिशि तां या बोली भाषेत आणून ओतल.ं 

ांतसु ा ो यां या दैनंिदन जीवनातलेच आिण िज हाळयाचे िदल.े ते हा ते त व ान या लोकांना अवघड 
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वाटल ं नाही. इतकंच न ह.े तर या संतांनीही पुढं वरिचत ओ या-अभंगांतून ते आणखी सोप ं केल ं आिण 
आपाप या समाजात पुढंही नेल.ं तुकाराममहाराजांनी ाने वरीची हजारावर पारायण ंकेली होती, अस ंअ यासक 
सांगतात. यांनी तर मो ा आ मिव वासान ं हटल,ं वेदाचा तो अथ। आ हासची ठावा। येरोनी वाहावा। भार 
माथा॥ हणजे वेदांना काय सांगायचं आह,े ते घोकंप ी करणा  या िव ानांनाच कळल ंनाही. यांनी यांचा नुसता 
भार वािहला. वेदांचं खर ंमम आ हालाच कळल ंआह.े कशामुळ?ं 

‘मग, इं जीत उपल ध असलेल ंआधुिनक ान, असंच, सा यासो या, अगदी बोली मराठीतसु ा आणल,ं तर 
आप या खे ा-पा ांत या सामा यजनांनासु ा सहज कळेल. मग तेही, जगाचे डोळ े िदपवणारी चमकदार 
कामिगरी ते करणार नाहीत, अस ंआपण का समजावं? तेही इतके मोठ ेशोध लावतील क  इतर भाषांतही यांचा 
अनुवाद हावा. असंही होणार नाही, असं का मानावं? खरं तर तसं समजण ंहा यां या बुि म ेचा अपमान 
न ह ेका? 

‘खरं तर ानदेवां या ा अफाट कायाची जाणीव नामदेवांना िजतक  अचूक होती, िततक  फारच थोडयांना 
असावी.’ 
‘ हणज?े’ 

‘ ानदेवांच ं मह व सांगणारा नामदेवांचा एक अभंग आह.े सव या सव अभंग सांग याच ं हे थळ न ह.े 
आव यक तेवढी कडवी सांगतो. ते हणतात, यांनी वेद (िनगम) सवाना उलगडून सांिगतल.े ाने वरी हा 
गीतेचा अलंकार आह.े आिण ित या मा यमातून यांनी ानंद सवाना दाखवला, िमळवून िदला. 

ानराज माझी। यो यांची माऊली । 
जेणे िनगमव ी। कट केली ॥१॥ 

गीता अळंकार। नाम ाने वरी । 
ानंद लहरी। कट केली ॥२॥ 

पण तेव ावर नामदेवमहाराज थांबत नाहीत. ते पुढ ं हणतात, 

छ प  भाषेचा। केलास ेगौरव ।  
भवाणवी नाव। उभा नी ॥४॥ 

‘ हणजे काय?’ 

‘ हणज,े आज जसे इं जी या अ या हळकंुडानं िपवळ ेझालेल ेिव ान मराठीची हेटाळणी करतात, िव ानाकरता 
मराठी स म नाही अस ं ठोकून देतात, तसे या काळातल े सं कृत िव ान मराठी भाषेला छपणी हणज े
नाटकवा यांची भाषा हणून िहणवीत. पण भवसागर त न जा याचा माग ानदेवांनी मराठी भाषेत आणून 
छपणी समज यात येणा  या मराठीचाच गौरव केला.  
‘इं जीला उ  िश णात पयाय नाही, अस ंछातीठोकपण ंजे हा, वतःला िव ान समजणारे पंिडत आज जे हा 
िह ररीन ं मांडतात, ते हा मला यांच ं हस ू येत ं आिण ानदेवां या ा अफाट कतृ वाच ं मरण होऊन या 
िव ानांची क वही येत.े 
‘ हणून नुसतंच इं जी भाषा समृ  आह,े ित यात भरपूर ान आह,े अस ं घोकत, सवानाच इं जी भाषेतून 

ान हण करायला लाव याचा ह  धर यापे ा आिण मु यतः, जे अश य आह,े ते हणजे सवानाच इं जी 
िशकवण,ं यात वेळ व श ी दवड यापे ा, काह नी ती भाषा चांगली िशकून ित यातल ं ान सात यानं 
आप या सव भाषांत आणून ओतत रािहल,ं तर भाषा समृ  होतीलच. पण, समाजही वेगान ंपुढं जाईल. एका 
अथानं यांचं काय ाने वरां या पातळीवर जाऊन पोचेल. म० गांध चंही तेच हणण ंआह.े आिण मग गाऊस, 
आबेल, गा वा ां यासारख ेगिणतीही आपण जगाला देऊ. जपानन ंतेच केल.ं हणून तर १९४९ सालच ंएक, 
२००८ सालची दोन नोबेल पा रतोिषक िमळवणा  या जपानी वै ािनकांची उदाहरण ंआहेतच. क  तसं झाल ंतर, 
अिशि त समाजातल ेलोक आप या पुढं जातील, हीच नेमक  पोशाखीजनांची पोटदुखी आह?े’ 
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‘अस ंकस?ं’ 

‘कस ं ना? जो स या पु तकाचं उदाहरण देतो हणज े कस ं ते कळेल. वै क य िश ण सग यांना, इं जीत 
उपल ध झाल ंतर आप या यवसायावर प रणाम होईल, अशी भीती इं ज डॉ टरांनी कशी य वली होती, 
अस ंजो स हणतात.’ 
‘काय हणतात जो स?’ 

‘जर वै क य िश ण इं जीत हणज े इं जां या मातृभाषेत आल ंतर मग सग यांनाच ते कळायला लागेल. 
आिण आम या यवसायावर प रणाम होईल, असंही ितथल ेडॉ टर हणायच.े’ 
‘छ ेहो. अस ंकस ं हणतील? काही तरीच तुमचं.’ 
‘काहीतरीच? मग तु हाला पुरावाच दाखवला तर?’ मी Jones चं पु तकातले उतारे, यांना दाखवल.े तु हीही 
पाहा. 
‘Richard Foster Jonesचं The Triumph of the English Language ा नावाचं पु तक आह.े सगळा संदभ 
देतो. मग तर झाल?ं Stanford University press, Stanford, California. १९५३ थम काशन, तुत 
लेखाकरता संदभ, आवृ ी १९७४. 

‘आज मराठीब ल जसा यूनगंड िशि तांत, आप या अधिशि तांतही आह,े तसाच सोळा या शतकात 
इं जीब ल िशि त इं जां या मनात होता. या काळात िश णा या भाषा लॅटीन, च हो या. आिण 
सामा यां या भाषांतून िश ण िदल ंगेल ंपािहज,े अशा त हेच ंवारं वाह लागल ंहोतं. पण वतः इं ज पंिडतच, 
इं जी मूलतःच गावंढळ आह,े रांगडी आह,े बोजड आह,े संिद ध आह,े हीन आह,े जंगली आह,े असं कृत आह,े 
िन पयोगी आह,े अस ं हणत. काय वा ेल त े हणणारे लोकही होतेच. (That the English language per se 
was considered uneloquent may be easily deduced from the adjectives most frequently used to 
describe it: rude, gross, barbarous, base, vile. vnmannerly,  vneloquent. Vile meant only of little 
or no worth, and 'base' was equivalent to low, common, vulgar, uncultured. (Jones, p. ७.) )  

‘पण, हे काहीच नाही. इं जीतून वै क य िश ण दे याला पु कळ डॉ टरांचाच िवरोध होता. कारण तसं झालं 
तर आप याला यवसायात िटकून राहण ंकिठण जाईल. यवसायावर प रणाम होईल. एक तर तो बंद पडेल 
नाहीतर कमी तरी होईल, असंही डॉ टर हणत.’ (cannot abyde that good and laudable Artes shoulde 
be common to many, fearing that their name and practise shoulde decay, or at least shoulde 
diminishe. Jones, p. 50) (इथं इं जी spelling जुनंच राखल ंआह.े i या जागी y, u,v ां यांत अदलाबदल, 
e चा अिधक योग, अस े कार होते.) 

‘कस ंकाय वाटल?ं’ 

‘ध ादायक आह ेहं.’ 
‘ हणज े तु हाला वाटल ं तस ं मी काहीतरीच सांिगतल ं नाही. होय ना? ते हा, नेमक  तशीच भीती 
आप याकड या िशि तांना नसेलच, अस ंकोण या आधारावर हणता येईल?’ 

‘तु ही आज मला ध यावर ध े च देताहात, सर.’ 
‘ यािशवाय तु ही, हणजे तुम यासारख ेह ी लोक, ताळयावर यायचे नाहीत ना? आणखी एक. आ याि मक 
काय िकंवा िव ानातली काय मूळ त वं भाषातीत असतात. यांना भाषेचं बंधन नसतं.’ 
‘ हणजे काय?’ 

‘उदाहरणानं सांगतो. कॅ युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इं ज यूटनला आिण जमन 
लाइि न झला लागला. यु डेतर (non-Euclidean) भूिमतीचा शोध साशेरी (Sacceri इटालीय), लांबेर 
(Lambert च), गाउस (Gauss जमन), लोबाशे क  (Lobachevski रिशयन) आिण योहान बो याए (Bolyai 
हंगेरीय) ा पाच वेगवेळया भाषांतील गिण यांना सामा यतः एकाच काळात पण, ट याट यानं लागत गेला. 
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िवशेष हणजे ा भूिमती या शोधात इं जांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आल ं
पािहजे ाचा अथ, ा सव भाषाही येकानं बालपणीच िशकाय या का? 

‘खरं तर मूळ ानत व भाषे या अतीतच असत.ं याच ंआणखी एक उदाहरण. १९४५ साली हॅडामाड ा 
गिण यानं, अमे रकेत ज मले या िकंवा थाियक झाले या गिण यांना “तु हाला कस ंसुचत?ं” अस ं िवचा न 
सव ण केल.ं “मला जे सुचत,ं याचा भाषेशी, िकंबहना गिणतात या िच हांशीही काहीसु ा संबंध नसतो,” अस ं
उ र आइन टाइननी िदल.ं यांनी पुढ ंसांिगतल,ं “मला काय हणायचंय ते इतरांना समजावून सांगायला मला 
भाषेचा आधार यावा लागला.” (Act of Creation, Arthur Koestler) 

‘मग मुलांना मराठीत समजणार नाही, अस ं मानण ं हे आ मिव वास गमाव याचं ल ण न ह े का? खर ं तर 
इं जीसार या परक य भाषेतून िशकायला लावून आपण मुलांची वयं ा खुरटून टाक त आहोत. यांनी 
जमवलेली मातृभाषेतील श दसंप ी कुजवीत आहोत, यां या बौि क श ीचाही अप यय करीत आहोत. 
इं जी या चाकोरीतून जायला स ी क न यां या वाभािवक सजनशीलतेचा नाश करीत आहोत, अस ंनाही 
तु हाला वाटत?ं 

‘खरं सांग?ू जे हा िविवध पंिडत “पिहलीपासून इं जी िशकवा, पिहलीपासून सव िवषय इं जीतूनच िशकवा, 
कारण उ  िश ण इं जीतून आह,े यामुळ ंउ  िश णात इं जीला पयाय नाही, गिणत आिण िव ान इं जीतून 
िशकवण ं ही काळाची गरज आह,े” अस ं काहीबाही हणतात, ते हा यां या िवचारश ी या िथटेपणाचीच, 
िकंवा पोरकट मांडणीचीच मला क व येत.े अिधक परखड बोलायच ंतर यां या अकलेचाच मला संशय येतो.’ 
 

 

   


