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िहंदीवा यांचे उघडे पडलेले दबावतं  

- िव०िभ० कोलत े 
(दैिनक 'त ण भारत', नागपूर; िद० १ जानेवारी १९८७) 

 

“हा यु वाद हणजे िहंदी भािषक गटा या बहमता या जोरावर इतर सव भािषकांवर िहंदी स ीने लाद याचा 
य न आह,े याचीही प  क पना इतर भािषकांना आली. यामुळे झाले काय क , एरवी िहंदी या बाजूने 

असणारे अ यभािषक सभासदही िवरोधी प ाला जाऊन िमळाल.े या व अशा भूिमकेमुळेच िहंदीला रा भाषेचे 
थान गमवावे लागले आिण केवळ official language - कामकाजाची भाषा या िब दावर समाधान मानावे 

लागल.े” 

'भारतीय संिवधान व राजभाषा िहंदी' ा लेखातून घेतलेला अंश आप या वाचनासाठी खाली सादर करीत 
आहोत. िशवाय कृत लेखातील िवचार तेवीस वषानंतरही आज या राजक य संदभात तेवढेच सयु क व 
लागू आहेत.   

 

...रा ाला एक रा भाषा पािहज,े भारतात ते थान िहंदीला िमळाले पािहजे हे मला मा य आह.े पण 
अजूनपयत तसे ते िमळाले नाही, ही व तुि थती आह.े ती ि आड करता येत नाही. व तुतः िहंदी हणजेच 
िहंदु थानीला रा भाषा हणजेच National Language हणून घोिषत कर याला संिवधान िनिमती या 
आरंभी या काळात ब हंशी सवाचेच एकमत होत,े पण १९४७म ये भारताचे िवभाजन झाल.े या िवभाजनाला, 
उदू िलपीच िलिहली जाणारी िहंदु थानी भाषा बोलणारेच कारणीभूत होत.े यामुळे या रा भाषे या नाला 
िनराळेच वळण िमळाल.े िहंदु थानी मागे पडली व िहंदी पुढे आली. िहंदी भाषेची बाजू मांडताना िहंदी या 
अितरे यांनी जी टोकाची भूिमका घेतली यामुळ,े िहंदीचा समावेश संिवधानात झाला तो रा भाषा हणून न ह,े 
तर केवळ कायालयीन िकंवा संपक भाषा हणून. याला िहंदी या अितरेक  समथकांची भूिमकाच कारणीभूत 
आहे हे नीट ल ात ठेवले पािहज.े घटना सिमतीत जुलै १९४७पासून ते २६ ऑग ट १९४९पयत या नावर 
या चचा झा या, यांचा वृ ांत ॅनि हल ऑि टन या The Indian Constitution : Cornerstone of a 

Nation या ंथातील The Half Hearted Compromise या मथ या या १२ या करणात अ यंत 
िव ताराने, साधार व स माण िदला आह.े तो अ यंत दुःखदायक आह.े िहंदी या नाचा िवचार करणा  या 
सवानी तो अव य वाचावा आिण या चच या वेळी िहंदी अितरे यांनी घेतलेली भूिमका अंतःकरणावर को न 
ठेवावी. आज या िहंदी या अितरे यां या ि कोनात यां या या भूिमकेची बीजे अजूनही ीस पडतात 
हणून हे सांगणे अव य आह.े घटना सिमतीत या िहंदी अितरे यांचे पुढारीपण सव ी टंडन, स सेना, 

बाळकृ ण शमा इ याद बरोबरच यावेळ या म य देशातील डॉ० रघुवीर, घन यामदास गु ा, सेठ गोिवंददास, 
पंिडत रिवशंकर शु ा, मंडलोई इ यािदकांकडे होत.े यांचा एक ि कोन िहंदु थानीला िवरोधाचा तर होताच 



अमृतमंथन: िहंदीवा यांचे उघडे पडलेले दबावतं  
 

Page 2 of 2 
 

 
पण देशातील सव तरांवर िहंदीचा वापर हावा हणून भारतातील इतर ादेिशक भाषांनाही िवरोध करणारा 
होता. यामुळे घटनासिमतीतील िहंदीतर भािषकांचे डोळे खाडकन उघडल.े िहंदीला रा भाषेचा मान देऊन या 
िहंदी अितरे यांचा अहंकार पु  केला तर पुढे इतर ांितक भाषांसमोर काय वाढून ठेवले आहे याची प  
क पना यांना आली. यामुळे या इतर भािषकांनी िहंदीवा यांना यांचे यो य ते थान दाखिवल.े िहंदी ही 
कायालयीन भाषा हणून यांनी मा य केली, पण ितला रा भाषेचा दजा दे याचे साफ नाकारल.े िहंदी रा भाषा 
होऊ शकत नाही, कारण एकतर सव देशात ती बोलली जात नाही आिण समजूही शकत नाही. देशातील भािषक 
गटांम ये ती सवात मो ा भािषक गटाची भाषा असली, तरी देशाची लोकसं या ल ात घेता ही बहसं यांची 
भाषा न ह.े अशा ि थतीत एखा ा भाषेला रा भाषेचा मान ायचाच असेल, तर िहंदीपे ाही अिधक िवकिसत 
असले या बंगाली, तािमळ, गुजराथी आिण मराठी या भाषांचा आधी िवचार झाला पािहज,े असा यु वाद 
होऊ लागला. एक वेळ तर अशी आली क , एरवी सलो याचे वातावरण ठेव या या आव यकतेचीही पवा न 
करता, घटना सिमतीतील िहंदी भािषक सद यां या बहमता या जोरावर िहंदी सव देशावर लाद याचा य न 
कर यालाही यांनी कमी केले नाही. या बाबतीत सेठ गोिवंददास यांनी आ हपूवक ितपादन करताना हटले : 
“We have accepted Democracy, and democracy can only function when majority opinion 
is honoured. If we differ on any issue, that can only be decided by votes. Whatever 
decision is arrived at by the majority must be accepted by the minority respectfully and 
without bitterness.” हा यु वाद हणजे िहंदी भािषक गटा या बहमता या जोरावर इतर सव भािषकांवर 
िहंदी स ीने लाद याचा य न आह,े याचीही प  क पना इतर भािषकांना आली. यामुळे झाले काय क , 
एरवी िहंदी या बाजूने असणारे अ यभािषक सभासदही िवरोधी प ाला जाऊन िमळाल.े या व अशा 
भूिमकेमुळेच िहंदीला रा भाषेचे थान गमवावे लागले आिण केवळ official language - कामकाजाची भाषा 
या िब दावर समाधान मानावे लागल.े िहंदी अितरे यांनी इतर ादेिशक भाषांिव  घेतले या भूिमकेतूनच 
संिवधानाला देशातील मा य ादेिशक भाषांची अनुसूची जोड याची क पना ती तेने पुढे आली. अशी अनुसूची 
संिवधानात अंतभूत कर यालाही या अितरे यांचा ती  िवरोध होता. संिवधानात मा यता ा  भाषा हणून 
िहंदीिशवाय यांना इतर कोण याही भाषेचा नामिनदश नको होता. केवढी ही भािषक संकुिचत ी! इतर िवशाल 

ी या ने यां या य नामुळेच ही अनुसूची संिवधानात समािव  कर यात आली. ही अनुसूची संिवधानाला 
जोड याचा आपण आ ह का धरला या नाला उ र देताना ीमती दुगाबाई देशमुख हणा या हो या : "For 
psychological reasons. We had these languages listed in the Constitution to protect them 
from being ignored or wiped out by the Hindi-wallas." या आणखी असेही हणा या क , "The 
people of the non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this 
attitude on behalf of the Hindi-speaking areas is a fight for effectively preventing the 
natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of the 
Nation." 

['भारतीय संिवधान व राजभाषा िहंदी' ा लेखातून घेतलेला अंश. हा संपूण लेख िव०िभ० कोलत े ां या 
'मराठी अि मतेचा शोध' ा पु तकात ( काशक: ीिव ा काशन, पुण)े समािव  केलेला आह.े ] 

 

   


