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भारतीय रा यघटनेला अिभ ेत असलेली रा यशासनाची िश ण वषयक कत ये 
- सलील कुळकण  

 

(’ ाममंगल’ सं थे या ’िश णवेध’ मािसका या स टबर २०१० या अंकात िस  झालेला लेख) 
 
 
भारता या रा यघटने माणे क  सरकार कंवा कुठलेह  रा य सरकार इं जी भाषे या जोपासनेस, 
संवधनास कंवा सारास मुळ च बांधील नाह त. घटने या त वा माणे कुठ याह  रा याने ामु याने 
आप या रा यभाषे या मा यमातूनच आप या जनतेची शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती 
साध यासाठ  य  करायला हवेत. 

वर ल ववेचनाव न असे प पणे समजून येते क  येक रा याने आपाप या रा यभाषेतील 
िश णासच सवािधक मह व देणे हेच शासनाचे कत य आहे. इं जी ा परक य व घटने या प रिश -
८ म येह  समा व  नसले या भाषेला अनाठायी मह व देऊन इं जी मा यमातील शाळांवर जनतेचा 
पैसा खच कर याचे तर मुळ च कारण नाह . मराठ  शाळांत इं जीचे उ म िश ण दे यासाठ  य  
न क  हावा. मा  थािनक भाषेला िश ण े ात सवािधक मह व िमळालेच पा हज.े या पालकांना 
आप या मुलांना इं जी कंवा इतर मा यमांतून िश ण ायचे असेल यांनी ती हौस वतः या 
कुवतीवर भागवावी, सरकार  पैशावर न हे.   

नुसतेच थािनक भाषेतून िश ण देणे याबरोबर रा यशासनाची कत यपूत  होत नाह ; तर या 
भाषेतूनच जनतेची आिथक, सामा जक, सां कृितक गती होईल या ीने सतत य  करणे हेदेखील 
शासनाचे मूलभूत कत य आहे. या ीने शासनाने कायदे केले पा हजेत व धोरणे आखली पा हजेत. 
 
 
गे या काह  दशकांपासून महारा  शासनाचे धोरण हे सात याने रा यभाषा असले या मराठ  भाषे या 
मा यमा या शाळां या मुळावरच घाव घाल याचे रा हले आहे. यावर कळस हणजे गे या वष  
शासनाने नवीन मराठ  ( वना-अनुदािनतह ) शाळांना व वगाना अनुमती न दे याब ल आदेश काढला 
आ ण यानंतर इं जी शाळा सु  कर यास आमं ण देणारे व ताबडतोब अनुमती दे याची वाह  देणारे 
प रप कह  काढले. सातवीपयत मराठ  मा यमाचे वग असणा  या अनेक शाळांना आठवीचे वग सु  
कर यास परवानगी नाकार यामुळे खालील वगातील मुलांचे भ वत य अंधकारमय झाले. नुकताच क  
सरकारने मुलांना िश णाचा अिधकार दला असतानाह  इथे रा यशासनाने शाळांनी अनुमती 
नसतानाह  पुढचे वग चालव यास यां यावर फौजदार  कारवाई क न जबर दंड व कारावासाची िश ा 
दे याची धमक  दली आहे. गे या दोन वषात सुमारे द ड हजार मराठ  शाळांना अनुमती नाकारतानाच 
सुमारे साडेचार हजार इं जी, हंद , उद,ू गुजराथी, कानड  इ याद  मा यमांतील शाळांना आम या थोर 
महारा  शासनाने अनुमतीची खरापत वाटली आहे असे कळते. गे या पाच वषात रा यशासनाने 
अनुदािनत शाळांना वेतनेतर अनुदानच दलेले नाह . अथात वेतनासंबंधीचे अनुदानह  अ यंत उशीरा व 
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भाकरतुकडा फेक यासारखेच दले जाते. महारा  शासना या आकडेवार माणे रा यात खासगी, 
सरकार  व अनुदािनत शाळांची सं या आज ८० हजारा या घरात आहे व ह  सं या अ यिधक आहे 
असे कारण सांगून यापुढे नवीन वनाअनुदािनत व खासगी मराठ  शाळा सु  कर यावर धोरणा मक बंद  

घाल याचा वचार रा य सरकार कर त आहे अशी बातमी १७ माच २०१० या दवशी या 
वतमानप ांतून वाचनात आली. यानंतर यायालयाने शासनाला याब ल फटकारले असले तर  गे या 
काह  दशकांतील रा यशासनाची उंटाची चाल पा ह यावर रा यशासन मराठ  शाळांचे ख चीकरण 

य  कंवा अ य पणे कर तच राहणार अशी प  िच हे दसत आहेत. 
शासना या मराठ  शाळां वरोधी धोरणाला लगाम घालायला वरोधी प  देखील पूणपणे अयश वी 
ठरला आहे. कंबहुना आज इतर धंदेवाईक व तथाकिथत वकासा या महाग या क पांपुढे कुठ याह  
राजक य प ाला िश णा या मह वाचे भान न राह याइतके महारा ातील राजकार यांची बु  बिधर व 
बोथट झाली आहे.  
या पा भूमीवर आपण िश णा या ती शासनाची वैधािनक कत ये कोणती, यां या तुलनेत गे या 
पंचवीस वषातील शासनाची य  कृती कती यो य-अयो य आहे व शासना या या अशा कृतीची 
कारणे काय; अशा व वध बाबींचा आपण थोडा अ यास क .     
 
महारा  शासना या वधानातील पोकळपणा 
१. रा यभाषा मराठ वरच बंद  का?: सव थम हणजे महारा ात आव यकतेहून अिधक शाळा 
आहेत असे ितपादन करताना शासनाने पुढे केलेली शाळां वषयीची आकडेवार  त ांकडून तपासून 
यायला हवी. आ ण जर  ती यो य असली तर  रा यात आव यकतेहून अिधक शाळा आहेत अशी 

सबब पुढे करताना इं जी कंवा इतर पर या मा यमां या खासगी शाळांना राजरोस परवानगी; मा  
रा या या वतः या रा यभाषेत अनुदािनत कंवा वना-अनुदािनत त वावर शाळा सु  कर यावर बंद ; 
असे वपर त धोरण शासन कसे आखू शकते? जर शाळांची सं या आव यकतेहून अिधक असेल तर 
कुठ याह  शाळेला अनुमती देता कामा नये. पण मराठ  शाळांचीच अनुमती रोखून इं जी, हंद , 
गुजराथी, उद ूइ याद  शाळांवर मु ह ताने अनुमतीची खैरात कर यात आम या शासनक याचा काय 
हेतू असू शकतो?   

२. शेजार-शाळा संक पना: क  सरकारने नुक याच घो षत केले या िश णा या 
अिधकारासंबंधी या काय ाम ये ’शेजार-शाळा’ ह  एक नवीन संक पना मांडली आहे. यानुसार शाळेत 
जाणा  या १ली ते ५वी या मुलांसाठ  १ क०मी० अंतरापयत आ ण ६वी ते ८वी या मुलांसाठ  ३ 
क०मी० अंतरापयत शाळा उपल ध क न देणे आव यक आहे. रा यशासनाने तीन वषात अशा ’शेजार-
शाळा’ उभारणे अ यथा मुलांची ने-आण कर यासाठ  वाहनाची सोय करणे आव यक आहे. कुठलेह  ६ 
वषावर ल वयाचे मूल वतं पणे व वना ास शाळेत जाऊ शकले पा हजे असा या संक पनेमागील हेतू 
आहे. िश णा या अिधकारासंबंधी या काय ामधील ह  एक अ यंत मह वाची तरतूद आहे.  

३. शाळां या सं येचे ग णत: आता िश णा या अिधकारा या काय ातील ा िनयमा या 
अनुषंगाने महारा  शासना या “शाळांची सं या अ यिधक झाली आहे” ा वधानाचा आपण वचार 
क या. रा यशासनाने सांिगतले या रा यातील ८० हजार या शाळां या आकडेवार पैक  सवच शाळा 
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मराठ  नाह त. िशवाय िश णा या रा ीय धोरणा माण े रा यातील बहुसं य मुलांना मातृभाषेतच 
िश ण घे याचा पयाय उपल ध हवा, यां यावर परभाषेत िश ण घे याची जबरद ती होता कामा नये 
हे त व ल ात घेता महारा ात सव व ा यासाठ  पुरेशा मराठ  शाळा उपल ध असायला ह यात. 
महारा ात आज गावोगावी सवाना घराजवळ ५ क०मी० अंतराम ये मराठ  शाळा न क च उपल ध 
नाह त. महारा ाचे े फळ सुमारे ३ ल  ८ हजार चौरस क०मी० आहे. हणजेच १ली ते ५वी साठ  

येकाला जा तीत जा त १ क०मी० या प रघात शाळा उपल ध क न दे यासाठ  एकसमान घनता 
गृ हत धरली तर  द ड लाखाहून अिधक ाथिमक शाळा लागतील. खरं हणजे ब  याच शाळांची दाट  
नागर  भागात असून ामीण भागात या अ यंत वरळ आहेत. िशवाय रा याचा अिनयिमत आकार, 
ड गर, द  या, न ा, तळ , व तीची बदलणार  घनता, खासगी-शासक य मालम ा, कारखाने ांचे प रसर 
इ याद  भौगोिलक प र थती ल ात घेता मराठ  शाळांची सं या आणखीनच वाढवायला लागेल. असे 
असताना सवच भाषां या शाळा ध न आलेला ८० हजार हा आकडा अ यिधक आहे असे शासनाने 
काढलेले उ र हे यो य अ यास व ग णत न करताच डफरावून दले आहे असे प पणे दसते.  

 
कायदेशीर तरतूद  व त ांची मते 
मातृभाषेचे थान, िश णा या मा यमासाठ  यो य भाषा व शासनाची कत ये ा बाबतीतील कायदेशीर 
तरतूद  तसेच थोर समाजकार यांचे व भाषात ांचे वचार आपण जाणून घेऊ.  
१. घटनामा य भारतीय भाषा: आप या देशाला एक रा भाषा नसली तर ह  घटने या आठ या 
प रिश ात देशातील मह वा या भारतीय भाषांची याद  दलेली आहे व या सवच भाषा रा भाषे या 
समतु य समज या जा यात असा संकेत मानला जातो. या बाबतीत एक मह वाची गो  आपण 
प पणे जाणून यायला हवी क  अशा घटनेने वशेष दजा दले या भाषां या या याद त इं जी 

भाषेला थान दलेले नाह .   

२. क  सरकारची जबाबदार : घटनेतील प  तरतूद ं माणे प रिश -८ मधील सव भाषांचे वेगाने 
संवधन करणे व या भाषा आधुिनक ाना या दळणवळणाचे भावी मा यम हो या या ीने 
आव यक ती कृती करणे यासाठ  वत: सरकार बांधील आहे. याव न घटनेने या घटनामा य भारतीय 
भाषांना दलेले (इं जी भाषेहूनह  अिधक) वशेष मह वाचे थान प  होते.  

३. लोकशाह  प तीचे मूलभूत त व: लोकशाह ची या याच मुळात “लोकांनी, लोकांसाठ , 
लोकां ारे चाल वलेली शासन यव था” अशी आहे. अशी शासन यव था जर रा यातील बहुजनांना 
समजेल अशा यां या वतः या भाषेत आ ण यां या वतः या सं कृतीशी िनग डत नसेल तर ती 
लोकांसाठ  चालवलेली शासन यव था कशी ठरेल? लोकशाह त सामा य नाग रकाला आप या थािनक 
भाषेमधून सवसामा य नागर  यवहार सुलभतेने करता यायलाच पा हजेत आ ण यासाठ  याला 
पररा यातील कंवा परदेशातील भाषेवर अवलंबून रहायला लागणे हे लोकशाह या मूलत वांना कािळमा 
फासणारे ठरेल. हेच त व भारताची रा यघटना व यावर आधा रत व वध काय ांम ये प पण े
मा य केलेले दसून येते.  

४. व वध त सिम या: घटनेची ह  भाषा वषयक संक पना िश ण वषयक रा ीय धोरण 
ठरव यासाठ  नेमलेला कोठार  आयोग, रा ीय एका मता प रषद, अिधकृत भाषा आयोग, भाविनक 
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एका मता सिमती व इतरह  व वध त  सिम यांनी आपाप या अहवालाम ये उचलून धरली आहे. 
या सवा या मते भारताची व वधता हाच भारतीय समाजसं कृतीचा आ ण परंपरेचा यव छेदक 
वभावधम असून यातच ितचे मूलभूत वैिश य दडलेले आहे. भारतीय सं कृती ित या सव 
व वधतेसकट जपली तरच ितचे मूळ या ’ व’- पात जतन करणे श य होईल, ितची एकसंधता आ ण 
एका मता टकून राह ल आ ण याच मागाने ितचे संवधनह  करता येईल.  
५. रा पता  महा मा गांधी: गांधीजींनी मातृभाषा ह च िश णाचे मा यम अस यावर वारंवार भर दला 
आहे. मातृभाषेऐवजी पर या भाषेतून िशकताना मुलांना कती ास होतो ाची आपण कुठे पवा 
करतो? गांधीजींनी ’यंग इं डया’ या मािसकातील एका लेखात असे ठासून सांिगतले होते क  -  

“परक य भाषेतील (िश णा या) मा यमामुळे मुलां या मदूला थकवा येतो, यामुळे यां या 
म जासं थेवर अनाठायी ताण पडून ती फ  घोकंप ट  व पोपटपंची क  लागतात. या या 
प रणाम व प ती मूलभूत आ ण वतं  संशोधनासाठ  अपा  बनतात. यां या ानाचा 
यां या कुटंुबाला कंवा समाजाला उपयोग होत नाह .” 

इ ायल, जपानसार या लहान देशां या मानानेह  वतं  भारतात फारसे काह च मह वाचे व वतं  
संशोधन झालेले नाह  आ ण यां या माणे आपले शा  नोबेलसारखी उ मो म पा रतो षके िमळवू 
शकलेली नाह त; ाची कारणमीमांसा गांधीजींनी पाऊणशे वषापूव च मांडून ठेवलेली आहे, नाह  का?  
गांधीजींनी आप या एका लेखात असेह  हटले आहे – 

“इं जी भाषेचं कंवा तीमधील वा  मयाचं मह व मी कमी लेखतो आहे; असा गैरसमज कोणी 
क न घेऊ नये. पण इं लंडमधील हवामान आ ण सृ स दय ांचा भारत देशाला य ात 
जतका उपयोग आहे; यापे ा य कंिचतह  अिधक उपयोग इं जी या वा  मयीन स दयाचा 
भारत देशाला खिचतच नाह . भारत देशाचा वकास आप या वतः याच वातावरणातून व 
सृ ीतून, तसेच वतः या वा  मयातूनच हायला हवा. मग ती सव प र थती इं जी 
वातावरण, सृ ी, वा  मया या मानाने िनकृ  असली तर  हरकत नाह . आपण आ ण आपली 
मुले ांचा वकास आप या सां कृितक परंपरेतूनच ायला हवा. आपण जर दुस  याकडून 
उसनं काढून आलो तर याने केवळ आपलं वतःचं दा र यच वाढवू, ीमंती न हे. कोणी 
दुस  या या अ नावर वाढू शकत नाह , मोठा होऊ शकत नाह .”   

गांधीजींनी शेवट  असेह  हटले आहे - 

“एकदाच प का िन य क न आपण िश णा या मा यमाची भाषा बदलून टाकली पा हजे 
आ ण काह ह  झाले तर  थािनक भाषांना यां या ह काचे थान िमळवून दलेच पा हजे. 
स या उ च िश णा या े ात दवसाग णक वाढतच जाणारा जो भयंकर अप यय चालला 
आहे; यापे ा एकवेळचा (बदला या काळातील) ता पुरता ग धळ परवडला.” 

६. रवीं नाथ टागोर: कोलकाता व ापीठा या पदवीदान समारंभाचे या यान देताना रवीं नाथ 
टागोरांनी मांडले या वचारांपैक  काह  असे होते -  

“ भारत वगळता जगातील इतर कुठ याह  देशात िश णाची भाषा आ ण व ा याची भाषा 
ां याम ये अशा कारची फारकत दसून येत नाह . जपानने आप या भाषेतून िश ण 
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घे याची आव यकता ओळखली होती. यांनी हा िनणय केवळ काह  िनवडक समाजगटा या 
बाबासाठ  घेतला न हता तर देशातील सवच नाग रकांना साम य व सं कृती ा दो ह  गो ी 
ा  क न दे या या ीने वभाषेतील िश ण सवाना मु पणे उपल ध दे याची आव यकता 

जपानला पट यामुळेच तसा िनणय यांनी घेतला. आ ण हे सा य कर यासाठ  जपानने 
य ां या कंवा खचा या बाबतीत कसलीह  काटकसर कर याचा वचार केला नाह . सवात 

मह वाची गो  हणजे असे ान सवाना सुलभतेने उपल ध क न न देता ते परदेशी भाषे या 
कचा यात अडकवून ठेव याचा अ वचार  संकुिचतपणा यांनी मुळ च केला नाह . 
पर या भाषेतून िश ण घे यामुळे एखा ा वषयावर वचारपूवक भु व ा  कर याऐवजी 
व ा याना घोकंप ट  कर याची सवय लागते. भारतात आपण या माणे शालेय तरावर 
िश णाचे मा यम हणून ादेिशक भाषांचा वीकार केला आहे; याच त वानुसार आपण 
ट याट याने अिधकािधक उ चिश णह  ादेिशक भाषांत दले पा हज.े”  

अथात आजची व तु थती पा हली तर वतं  भारतात ादेिशक भाषांचे मह व उ रो र कमी होत 
जाऊन उ च िश णच काय पण शालेय िश णा या बाबतीतह  इं जी मा यमाचे तोम वाढत गेलेले 
दसून येते. 
७. कोठार  आयोग: या या िशफारशीं या आधारावर वतं  भारताचे शै णक धोरण उभारले 
गेले अशा अ यंत मह वा या कोठार  आयोगाने आप या अहवालात खालील माणे ितपादन केले आहे. 

“ ादेिशक भाषांमधून िश ण दे या या प तीब ल आमची खा ी झाली आहे. देशा या 
साव क उ नतीसाठ  व िश णाचा दजा सुधार या या ीने आ ह  ादेिशक भाषांचा वकास 
अ याव यक मानतो. मा  कुठ याह  कारचा गैरसमज टाळ यासाठ  आ ह  मु ाम अिधक 
प पणे असे सांगू इ छतो क  आम या हण याचा अथ असा नाह  क  इं जी कंवा इतर 

कुठ याह  जागितक भाषांचा आपण िशरकावच होऊ ायचा नाह . उलटप ी, आपली 
िश णप ती अिधक प रणामकारक व उपयोगी झा यावर या भाषांपासूनह  आप याला बराच 
फायदा होईल.” 

कोठार  अहवालात पुढे असेह  हटले आहे क  -   
“(मातृभाषेतून िश ण) हे त व सामा जक आ ण रा ीय एका मते या प रपोषणा या 

ीकोनातूनह  मह वाचे आहे. क  सरकार या ’भाविनक एका मता सिमती’चे असे मत होते 
क  किन  पातळ पासून उ च पातळ पयत िश णाचे मा यम हणून ादेिशक भाषांचा उपयोग 
करणे ह  बाब रा ीय एका मते या ीने आ यंितक मह वाची आहे. ा मतास ’रा ीय 
एका मता प रषद (जून १९६२)’ ांनी खालील श दांत पा ठंबा य  केला आहे.” 

“केवळ सां कृितक आ ण राजक य भावनांमुळे न हे तर अ यंत मह वा या अशा एका 
िश णासंबंधी या बाबीमुळे िश णाचे मा यम बदल याचे समथन करता येते. ती बाब हणजे 
व ा याची आकलनश  आ ण एखादा वषय प पणे समजून घे याची कुवत यां याम ये 
वाढ घडवून आणण.े ा प रषदे या मते, व ापीठा या पातळ वर देखील िश णाचे मा यम 
हणून ादेिशक भाषांचा उपयोग न के यास आप या देशातील लोकां या अंगभूत कौश या या 
वकासाचा वेग मंदावेल. ”  
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८. सव च यायालय: थािनक भाषेची जोपासना, संवधन व सारासाठ  यो य ती पावले उचलणे 
ह  रा यशासनाची मह वाची जबाबदार  आहे; हे कायदेशीर स य सव च यायालयानेह  वेळोवेळ  
प पणे अधोरे खत केले आहे. 

कनाटक शासना या शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व या रट 
यािचकेत रा य शासनाची बाज ूघेऊन सव च यायालय हणाले,  

"कोणाला आवडो अथवा नावडो, परंतु या देशात भाषावार रा यरचना यव थत था पत झाली 
आहे. अशा भाषावार रा यरचनेचा उ ेश असाच आहे क  - येक रा यातील लोकांची यां या 
यां या रा यातील भाषे या मा यमातून शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती 

साध यासाठ  अिधकािधक सोयी-सु वधा उपल ध क न देणे." 
शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगासाठ  मराठ  भाषा अिनवाय कर या या युती सरकार या 
िनणया व चा रट अज जे हा सव च यायालयापुढे आला ते हा महारा  शासनाने वतः असा 
यु वाद केला होता क  –  

“हे अ यंत वचारपूवक ठरवलेले धोरण िश ण आयोगा या िशफारशी, भारताचे रा ीय 
िश ण वषयक धोरण, व वध िश णत ांचे अिभ ाय आ ण रा यभाषे या साराची गरज 
यांवर आधा रत आहे. इतर सव रा यांनी थािनक भाषा अिनवाय कर याचे धोरण १९६८ 
सालापासूनच वीकारले आहे. १९६८ आ ण १९८६ ची शै णक धोरणे ह  रा ीय एका मते या 

येम ये अ यंत उपयु  ठरली. व वध भा षक अ पसं यां या गटातील व ा याना 
महारा ातील सं कृती आ ण जीवनाशी िमळून-िमसळून राह यास ा शै णक धोरणाने मदत 
होईल. यांची मातृभाषा इं जी नाह  पण तर ह  इं जी मा यमा या शाळेत िशकत आहेत 
अशा मुलांपैक  ८० ट याहून अिधक मुलांची मातृभाषा मराठ च आहे. रा यभाषे या 
वकासाला सहा यभूत होतील अशी धोरणे ठरव याचा रा यशासनाला अिधकार आहे...”  

महारा  शासना या धोरणास भ कम पा ठंबा य  क न तुत रट अज फेटाळताना महा मा 
गांधीं या मताचा हवाला देऊन सव च यायालय हणाले,  

“व तुत: एखा ा रा यात वा त य करणा  या लोकांना तेथील थािनक भाषा िशक यास सांगता 
कामा नये असे ितपादन मुळ च मा य करता येणार नाह . पर या देशात राहताना भा षक 
अ पसं याकांनी थािनक भाषा िशकून यायला पा हजे हे त व पूणपणे उिचतच आहे. 
आम या मते थािनक भाषा िशक यास वरोधा या भावनेचे पयवसान समाजजीवना या मु य 
वाहापासून अलग हो यात होते आ ण याचा प रणाम हणून रा यात भाषेवर आधा रत 
वखंडन (तुकडे-तुकडे पडणे) होते व तसे घडणे ह  रा ीय एका मते या ीने िनं  गो  
(अनॅथमा) आहे. ”  

अथात या करणा या बाबतीत सव च यायालयात आपली बाजू जंकूनह  “अशा कार या काय ाची 
अंमलबजावणी इतर सव रा यांनी क न अनेक दशके होऊन गेली आहे” हे यायालया या ो प ीस 
आणणारे महारा  रा याचे शासनकत वतः मा  तो िनणय अमंलात आण या या बाबतीत सात याने 
चालढकलच कर त रा हले आहेत हा वरोधाभास महारा ीय जनते या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरत 
नाह  काय? 
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सव च यायालया या वर ल दोन व यांव न कुठ याह  रा यात तेथील रा यभाषेला असलेले 
सव च थान व रा यशासनाने आप या जनतेचे िश ण व इतर सव े ातील गती साध यासाठ  
रा यभाषेचाच उपयोग करायला पा हजे हे कायदेशीर त व या दोन कायदेशीर बाबी प  होतात.   
९. िश णाचा पाया मातृभाषेम येच: मातृभाषेतील िश णाचे मह व युने को व जगभरातील 
भाषात  सांगत असतातच. जगभरातील िश ण वषयक संशोधन असे सांगते क  मुलांनी थम 
आप या मातृभाषेतच वाचणे व िल हणे िशकले पा हज.े यांना िमिनटाला कमान ४५-५० श द वाचता 
येऊ लागले क  मगच यांना आपण जे वाचतो आहोत ते (वाचता-वाचता) समज याची पा ता लाभते. 
अशा कारची न अडखळता सहजपणे वाच याबोल याची मता मातृभाषेत अ यंत सहजतेने लाभते. 
ह  पायर  एकदा गाठली क  मग दुसर  कुठलीह  भाषा िशकणे कतीतर  सोपे जाते. इतर भाषा व इतर 
व वध वषयांचे ान हे मातृभाषे या पायावरच भ कमपणे उभारता येते हे त व जग मा यच आहे.  
१०. इं जीची ताबेदार  बेकायदेशीरच: वर ल ववेचनाव न असे प पणे समजून येते क  
भारता या रा यघटनेनुसार कुठ याह  रा यात तेथील रा यभाषाच सव च मानलेली आहे. इं जी 
भाषेचा रा यघटने या आठ या प रिश ातह  समावेश नस यामुळे काय ाने ितचे कायदेशीर थान 
सवच घटनामा य भारतीय भाषांहून खालचे आहे. अशा या भाषेवर सामा य जनतेचे िश ण कंवा 
इतर समाजकारण अवलंबून असणे हे भारतीय घटनेला मुळ च अपे त नाह . यामुळे भारता या 
रा यघटने माणे क  सरकार कंवा कुठलेह  रा य सरकार इं जी भाषे या जोपासनेस, संवधनास कंवा 
सारास मुळ च बांधील नाह त. घटने या त वा माणे कुठ याह  रा याने ामु याने आप या 

रा यभाषे या मा यमातूनच आप या जनतेची शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती साध यासाठ  
य  करायला हवेत. क  सरकारने नुक याच जाह र केले या िश णा या अिधकाराम येह  थािनक 

भाषेतील िश णालाच अिधक मह व दे यात आले आहे. या सवाचा अथ असा आहे क  महारा  
शासनाने सामा यजनां या िश णासाठ  मराठ  मा यमां या शाळांवरच भर ायला हवा. मराठ  शाळांत 
इं जी भाषेचे उ म िश ण दे यासाठ  य  न क  हावा. मा  थािनक भाषेला सवािधक मह व 
िमळालेच पा हजे. या पालकांना अिधक खच क न मराठ यित र  इतर भाषांतील खासगी शाळांत 
आप या पा यांना घालायचे असेल यांनी ते चोचले वतः या बळावर करावे. यां या मदतीसाठ  
सरकारने एक पैसाह  खच करता कामा नये.   
अशी सव व तु थती असताना महारा  रा याला मराठ  शाळांना दडपून इं जी शाळां या सारास 
उ ेजन दे याचे असे आ मघातक  धंदे सुचतातच कसे? अशा या योजनांमागे राजकार यांचा धंदेवाईक 
वाथ दडला आहे क  यामागे मं ालयात बसलेले पर ांतीय सनद  अिधकार  कारणीभूत आहेत?  

 
भाषा, िश ण आ ण सं कृती 
लॉड मेकॉलेने इं ज राजवट साठ  कारकून तयार कर यासाठ  अनुकूल अशा कारचे िश ण दे या या 
उ ेशाने धूतपणे भारतीयां या वतःचा देश, सं कृती व परंपरा याब ल या अिभमानाचे ख चीकरण 
करणार  िश णप ती आखली. पण आजचे आमचे शासनकत टशां यापे ा देखील वरचढ िनघाले. 

टशां या काळ ह  जेवढे न हते तेवढे इं जीधा जणे धोरण आजचे वतं  भारतातील शासनकत 
जनतेवर लादत आहे. यां या माणे जर टशांनी वातं यपूव काळात चलाखी दाखवली असती व 
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ते हाच प हलीपासूनचे िश ण संपूणपण े इं जी भाषेतूनच स चे केले असते तर भारतीय मुलांना 
वाढ या सं कार म वयात वभाषा, वदेश व वसं कृतीचे बाळकडू िमळालेच नसते व प रणामतः 
भारताम ये एव या मो या माणात देशभ  व वातं यवीर िनमाण झालेच नसते. िश त 
भारतीयांनी (आज या माण)े ते हाह  इं जी भाषेचे व इं जी सं कृतीचे गोडवे गायले असते व टश 
शासनकत िनध कपणे, फारशा ासािशवाय सुखेनैव अनंतकाल भारतावर रा य कर त रा हले असते, 
नाह  का? 

भाषा ह  माणसाला आप या सं कृतीशी जोडणार  नाळ असते. आपली सं कृती आपण वतः या 
भाषेसारखी परभाषेतून िशकू शकत नाह . पूणपणे इं जी भाषेतून िश ण व पा ा य सं कृतीचे 
अनुकरण करणा  या काह  प या गे यावर आप या देशाला व व, अ मता व वतःची सं कृतीच 
उरणार नाह .  

 
मराठ  शाळां या पछेहाट ची कारण े 
यशवंतराव च हाणां या नंतर सामा य मराठ  माणसाचे खंबीरपणे ितिनिध व करणारा कोणीह  ये  
आ ण सुसं कृत राजक य नेता कंवा समाजकारणी झाला नाह . यशवंतरावांनतर सात याने मराठ  
भाषेला वतः याच रा यात िश ण, उ चिश ण, व ान, सां कृितक े , सामा जक यवहार, अशा 
सवच े ात अिधकािधक किन  थान िमळत गेले. यामुळे मराठ म ये चांगली शाळा चालवणे 
श यच नाह , शाळा केवळ इं जीतच उ म र तीने चाल वता येते व उ म ान केवळ इं जी 
भाषेमधूनच िमळवता येते, असा आज या पालकांचा अ यंत चुक चा ह झालेला आहे. व तुतः 
महारा ात मराठ  शाळांची पीछेहाट व इं जी शाळांचा सार ा व तु थतीचे अनेक पैलू आहेत. 

१. पूव  साखरस ाट होते व नंतर िश णस ाट झाले. (आता म स ाट होऊ घातले आहेत). 
अिधक शु क घेता येत अस यामुळे यांनी वतः या इं जी शाळा व महा व ालये उघडली आहेत. 
अशा राजकार यांना आपली इं जी व ा याची ाहकपेठ बळकट कर यासाठ  मराठ  शाळा 
अिधकािधक कमजोर कंवा बंद कर यात व इं जी मा यमा या शाळांचे मह व वाढव यात न क च 
यावसाियक रस आहे. यामुळे सवच राजकार यांचे मराठ  शाळांचा सार, जोपासना, वाढ 
कर याव न मन उडालेले असून यांना मराठ  समज यासह  थोडाफार ास होतो अशा 
आ दवासीं यासाठ  दे खल नवीन इं जी शाळा सु  कर याचा उ ोग शासनाने सु  केला आहे.  
२. साखर कारखाने, िश णसं था व आता दा  गाळ याचे कारखाने अशा व वध े ांत 
राजकार यांनी ’सवप ीय एका मता’ साधली आहे आ ण यासाठ  ते एकमेकांना ’िचयस’ हणून 
पा ठंबा व ो साहन देत असतात. अशा कारे ’उंदराला मांजर सा ी’ अस यामुळे शासना या बेताल 
कृतीला कुठलाह  वरोधी प  भावी प तीने वरोध करत नाह . ह लीच परवाने िमळाले या व 
अनुदानास पा  हणून जाह र के या गेले या दा  गाळ या या कारखा यां या वतक-मालकांची नावे 
पहा; हणज े मग सामा य माणसांनी व अभय बंगांसार या िनः वाथ  समाजकार यांनी आवाज 
उठवला तर  रा यातील कुठ याह  वरोधी प ाने संबंिधत काय ाला फारसा का वरोध केला नाह  हे 
सहजच ल ात येईल. तीच गो  रा यशासन सात याने घेत असले या मराठ शाळा वरोधी धोरणा या 
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बाबतीतह  तशीच लागू आहे. बहुतेक सवच राजकारणी िश ण े ातील बाजारपेठेत उतर यामुळे ितथेह  
“एकमेकां क  सहा य, अवघे होऊ अित ीमंत” असे सहकाराचे धोरण यांनी वीकारले आहे.   
३. रा यशासन त डाने सामा य व ा या या हताब ल कतीह  मो यामो या ग पा मार त असले 
तर  यांचे येक पाऊल मराठ  शाळांची गळचेपी क न इं जी शाळांना ाधा य दे याकडेच असते. 
ा अंत थ उ ाकडे ल  ठेऊनच गे या काह  वषात शासनाने सतत पावले उचलली आहेत. पुढ ल 

उदाहरणे अगद  ठळकपणे तोच मु ा प  करतात. गे या वष  िनवडणुकां या त डावर त कािलन 
िश णमं ी वखे-पाट ल ांनी आय०सी०एस०ई० व सी०बी०एस०ई० सकट सव शाळांम ये १ली ते ४थी 
या वगाना मराठ  वषय अिनवाय क न तसे न करणा  या शाळां या परवा याचे नूतनीकरण 

थांबव याचा िनणय जाह र केला होता. पण नंतर या या अंमलबजावणीसाठ  शासनाने काह ह  कृती 
केलेली दसत नाह . पैशाचा तुटवडा हे कारण पुढे क न मराठ  शाळांना अनुदान न देऊन यांची 
उपासमार करण,े (मा  सवच मुख राजक य प ातील मंडळ ं या सं थांना, उ ोगांना, 
आयपीएलसार या ीमंती डासाम यांना करसवलती या व अनुदाना या नवनवीन योजना लागू 
करण)े. नवीन खासगी इं जी व इतर भा षक शाळांना मोकळेपणाने अनुमती देत असतानाच नवीन 
खासगी वना-अनुदािनत मराठ  शाळांना मा  अनुमती न देण.े (म यंतर  तर एरवी मराठ  शाळांचे 
अनुदान दे यास टाळाटाळ करणारे रा यशासन इं जी शाळांना अनुदान दे या या वचारात अस याची 
बातमी ऐकली.) इतर सव रा यांनी तीस-चाळ स वषापूव च सव शाळांत रा यभाषा अिनवाय क नह  
व याबाबतीत सव च यायालयाने भ कम पा ठंबा देऊनह  महारा ात ५वी ते १०वी साठ  मराठ  
वषय अिनवाय कर या या सो या व यो य उपायासंबंधात अवा रह  न काढणे. मराठ भाषे या 
िश णाला ो साहन दे यासाठ  अ त वात असले या थो याफार तुटपंु या िनयमांचीह  ामा णकपणे 
अंमलबजावणी न करणे. शालांत पर ेम ये ’बे ट ऑफ फाई ह’ हा पयाय देऊन मराठ  ा इतर 
वषयां या मानाने कमी गुण िमळणा  या भाषा वषयाचे मह व कमी करण.े महा व ालयांत मराठ  या 
भाषे या वषयाला इले ॉिन स व मा हतीतं ान असे तां क व अिधक गुण िमळवून देणारे वषय 
पयाय हणून देणे क  जेणेक न मुले मराठ पासून दूर जातील. िश ण खा यास ये  कॅ बनेट दजाचा 
वतं  मं ी देणे तर दूर रा हले; उलट सात याने एखादा किन  व तोह  या यावर मु यतः कृ ष व 

दु ध यवसायासार या इतर कुठ या तर  खा याची मु य पूणवेळ जबाबदार  आहे असा आ ण 
िश ण े ा या बाबतीत कसलीह  कतबगार , अनुभव कंवा आवड नसलेला एखादा  फाव या वेळातील 
(पाट-टाईम) मं ी नाईलाजा तव हणून नेमण.े ा० रामजोशी सिमती या बालिश णाब ल या 
अहवालासारखे अनेक उ मो म िश ण वषयक धोरणासंबंधीचे त  सिमतींचे अहवाल कुठ याह  

ीने त  नसले या मं याने पर पर कुचकामी ठरवून केरा या टोपलीत टाकून देणे व काटेकोरपणे 
या अहवालातील येक िशफारशी या अगद  व  असलेले िनयम व योजना अचूकपणे अंमलात 

आणण.े अशा कारे अनेक कार या कृतींमुळे रा यशासनाची िश ण वषयक अना था न हे तर 
मराठ  शाळांब ल या आकसाचे हेतुपुर सर व िनयोजनब  धोरण प  होते.  

४. ज ांतील व गावांतील शासक य शाळांत ’कोणाचा पायपोस कोणा या पायात’ अशी 
प र थती असते. यामुळे शासक य शाळांमधील यव थापनात सव  सावळा ग धळच आढळतो. 
यामुळे ह ली गावोगावी देखील पालक आप या मुलास श यतो खासगी इं जी शाळेत पाठव याचा 
य  करतात.  
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५. िश ण खाते हे आरो यसेवा खा या माणेच समाजाला अ याव यक अस यामुळे तेथे फाय ाचा 
फार वचार न करता मो या माणात िनधी उपल ध क न दला पा हजे. पण य ातील प र थती 
पा हली तर अ त वात असले या मराठ  शाळांचे ठरवून दलेले अनुदानह  रा यशासनाने ४-५ वषात 
दलेले नाह . इमारतीची डागडुजी व इतर मूलभूत कामे करणे दे खल दुरापा त झाले आहे.  मोड या व 
गळ या इमारतीत शाळा भरतात. अशा प र थतीत शाळांम ये इतर िश णासंबंधी या सु वधा 
कतपत असणार?  

६. अगद  कमी उ प न गटातील पालकह  म ह याला िश णशु क व इतर सबबींखाली मािगतले 
जाणारे १०० ते ५०० पये खच क न इं जी शाळेम ये मुलांना घाल यास तयार असतात.   पण वाढता 
खच भागव यासाठ  खासगी मराठ  शाळेतील िश णशु क म ह याकाठ  दहा-वीस पयांनी वाढवले तर  
मोठा गहजब होतो. ाला कारण हणजे इं जीमधून िमळणारे ान अिधक उ च तीचे व हणून 
अिधक महागडे असते असा क न दला गेलेला बनबुडाचा साव क गैरसमज. हा गैरसमज दूर 
कर यासाठ  शहरांत व गावांत समाजजागृती करायला हवी.  
७. सुिश त म यमवग य मराठ  मंडळ ंनी पाठ फरव यावर इतर लोकांनीह  मराठ  शाळांकडे 
पाठ फरवली. आता हे च  उलटे फरव यात म यम वग यांचाह  सहभाग असायला पा हज.े  

८. इं जी शाळेतील सव यव था उ म असते आ ण तेथील िश क उ चिश त असतात हा 
िनखालस गैरसमज आहे. “खूप पैसे खच क न बनवलेला येक हंद  िच पट यामानाने कमी पैशात 
बनवले या इतर ादेिशक भा षक िच पटांहून अिधक गुणव ेचा असतोच” ा वधानाएवढेच ते वधान 
स य वा अस य ठ  शकते.  

९. खासगी इं जी शाळांत िश क कं ाट  प तीने व अ प पगारात घेतले जातात.  मराठ  
िशकव यास अमराठ  बाई असते. पु यातील एकाह  इं जी शाळेतील ग णता या िश काकडे ग णता या 
अ यासाची पदवी नाह , असे पाहणीत दसून आ याची बातमी वाचली. खासगी शाळांत बी०एड०सु ा 
अिनवाय नाह . अशी प र थती असताना बाहेर ल रंगरंगोट व नच (इमारती या व चेह  यावर ल) 
आपण शाळे या व िश कां या यो यायो यतेब ल आपली मते बनवीत असतो. 
१०. समाजातील सवच थरात बहुशः कत यबु , ामा णकपणा, अ यासूवृ ी, रा हलेली नाह . मराठ  
शाळा यांस अपवाद नाह त. पण तसे ते इतर भा षक शाळांतह  तेव याच माणात झाले आहे. केवळ 
मराठ  शाळांनाच या बाबतीत जबाबदार धरणे यो य नाह .  

११. म यंतर  आ ह  कोकणातील आम या अ यंत मागासले या खेडेगावातील शाळेला भेट दे यास 
गेलो असता १ली ते ४थी या (एकाच वगात भरणा  या) ाथिमक शाळेतील लहान यांनी आ ह  वेश 
करता णीच उभे राहून भर दुपार  “गुड मॉिनग सर” असे आमचे वागत केले. ते पाहून हसावे क  
रडावे हेच आ हाला समजेना. पूव चे “नम ते गु जी” हे अिभवादन ह ली वसरले गेले दसते आहे. 
याचाच अथ असा क  प हलीपासून नवीन अ यास मा माणे प हलीपासून इं जी िशकव या या 
शासक य धोरणा माणे इं जी िश णाबरोबरच पा ा य सं कृतीह  िशकवणे सु  केले आहे. अशामुळे 
मराठ ब लचा यूनगंड अिधकािधक बळावत जातो. आपली सं कृती आपण केवळ परदेशी महाजनां या 
( ह आयपी) आगमना यावेळ  यांचे कंुकू लावून व आरती ओवाळून वागत कर यापुरतीच ल ात 
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ठेवायची. आप या वतः या मुलांना मा  आपण याचे वारेह  लागू न देता पा ा य सं कृतीच 
िशकवायची असे शासनाचे धोरण दसते आहे.  

१२. आजची वतमानप ,े िच वाणी वा ह या, व समाजात इतर ह  अशीच वातावरणिनिमती केली 
जाते क  मराठ  मा यमात िशकले या मुला या मनात चंड यूनगंड िनमाण होऊन मराठ  शाळेत 
िशक याने आपले आयु य पूणपणे हलाखीतच जाणार अशा दडपणाखाली याने रहावे. शासनाने कठोर 
कायदे क न ामागील प र थती बदलली पा हज.े रा यभाषेतून िश ण घेत याने कोणाचाह  
रोजगार- यवसायासाठ  तोटा तर नाह च उलट फायदाच होईल अशी प र थती िनमाण कर याकडे 
शासनाचा रोख हवा.  

१३. गे या वषभरात वतः शासना या नोकर साठ  देखील मराठ पे ा इं जी मा यमातून िश ण 
घेतले या उमेदवारांना ाधा य दे याब ल या काह  जा हराती पा ह या. हणजे घटनेला अिभ ेत 
असले या थािनक भाषेतूनच समाजाची गती साध या या रा या या मूलभूत कत या या बाबतीत 
आपले रा यशासन पूणपणे अपयशी ठरले आहे ाचेच हे माण न हे काय?   

१४. व तुतः परभाषे या मा यमातून द या जाणा  या िश णामुळे मुलांना िश ण अ यंत 
कंटाळवाणे, कठ ण व जाचक वाटू लागते, नकोसे होते. आधीच िश णाचे मह व न जाणणा  या ामीण 
भागात बालवयापासून द या जाणा  या इं जी या िश णामुळे उलट शाळेब लची भीती व ितटकारा 
वाढलाच आहे आ ण याचेच पयवसान मुलां या अिधक माणातील गळतीम ये व व ा या या 
आ मह यांम ये होत आहे. इतर काह  कारणांबरोबर हेदेखील एक मह वाचे कारण आहे हे वा तव 
ल ात न घेताच आठवीपयत या पर ांम ये अनु ीण कर यावर बंद  घाल यासारखे वरवरचे व सवंग 
उपाय योजणे हणजे णा या रोगावर उपाययोजना क न याला िनरोगी कर याऐवजी याला 
ऑ सजन व सलाईन लावून ता पुरता बरा कर यासारखे आहे.     
१५. समाज तोच, अ यास म तोच, पालकवग तोच, मुलेह  तशीच. असे असताना इं जी व मराठ  
शाळांम ये फरक तो काय? तर भाषेचा. आ ण मातृभाषेतील िश ण हे परक य भाषेतील िश णापे ा 
अिधक चांगले हे जगभरातील (अगद  इं जी बोलणा  या इं लंड व अमे रकेतीलह ) िश णत  
सांगतात. ान िमळवणे हे आपले सा य आहे. आ ण यासाठ  लागणा  या व वध साधनांपैक  भाषा हे 
िन वळ एक साधन आहे. पण भारतात आपण साधन (इं जी) व सा य ( ान) यांचीच ग लत कर त 
आहोत. इं जी भाषा हणजेच ान न हे. तसे असते तर इं जी बोलणा  या देशांतील मुले व माणसे 
जगातील इतर भाषकांपे ा कतीतर  अिधक हुशार, ानी व उ चिश त असायला हवीत. पण तसे 
मुळ च आढळत नाह . कारण मातृभाषा हेच िश णाचे सव म साधन आहे. जपान, इ ायल, को रया, 
चीन, युरोपातील इं लंड वगळता इतर सव गत देश हे आपाप या भाषांतूनच शालेय िश ण व 
उ चिश ण घेतात. या िश णा या आधारावर संशोधनह  करतात. पण यामुळे ते संशोधनात आ ण 
जागितक बाजारपेठेत मागे न पडता उलट भारतासार या पर या भाषे या कुब यांवर उ या राहणा  या 
देशापे ा अ ेसर आहेत. असे असूनह  महारा ाचे रा यशासन इं जी शाळांना उ ेजन दे याचा ह यास 
ध न मराठ  शाळां या मुळावर का उठले आहे? 
 

रा यशासनाची कत ये 
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वर ल ववेचनाव न असे प पण े समजून येते क  येक रा याने आपाप या रा यभाषेतील 
िश णासच सवािधक मह व देणे हेच शासनाचे कत य आहे. इं जी ा परक य व घटने या प रिश -
८ म येह  समा व  नसले या भाषेला अनाठायी मह व देऊन इं जी मा यमातील शाळांवर जनतेचा 
पैसा खच कर याचे तर मुळ च कारण नाह . मराठ  शाळांत इं जीचे उ म िश ण दे यासाठ  य  
न क  हावा. मा  थािनक भाषेला िश ण े ात सवािधक मह व िमळालेच पा हज.े रा यशासनाने 
रा यघटनेला अिभ ेत असले या धोरणा माणे सामा यजनां या िश णासाठ  थािनक भाषेतून 
िशकवणा  या शाळाच उपल ध क न द या पा हजेत. या पालकांना आप या मुलांना इं जी कंवा 
इतर मा यमांतून िश ण ायचे असेल यांनी ती हौस वतः या कुवतीवर भागवावी, सरकार  पैशावर 
न हे. नुक याच जाह र केले या िश णा या अिधकारा या काय ाम येह  थािनक भाषेतील 
िश णालाच अिधक मह व दे यात आले आहे.  

नुसतेच थािनक भाषेतून िश ण देणे याबरोबर रा यशासनाची कत यपूत  होत नाह ; तर या 
भाषेतूनच जनतेची आिथक, सामा जक, सां कृितक गती होईल या ीने सतत य  करणे हेदेखील 
शासनाचे मूलभूत कत य आहे. या ीने शासनाने कायदे केले पा हजेत व धोरणे आखली पा हजेत. 
 

पुढे काय? 

हे सव मु े ल ात घेऊन महारा ातील जनतेने एकजुट ने रा यशासना या मराठ शाळां वरोधी 
धोरणाब ल व वध मा यमांतून आपला िनषेध य  करायला पा हज.े आ ण तेव याने जर 
रा यशासनावर प रणाम होणार नसेल तर पुढे अिधक कृती, मोच, अगद  उपोषणाद  उपायांचाह  
गंभीरपणे वचार कर याची वेळ आली आहे.    

महारा  शासना या शै णक धोरणात नेहमीच धरसोड वृ ी दसून येते. िश णासार या अ यंत 
मूलभूत व मह वा या वषयाचे गांभीय ल ात घेऊन शासनाने रा या या सुवणमहो सवी वषात व वध 
त ां या स याने दूर ी बाळगून पुढ ल कमान २५ वषासाठ  लागू असणारे देशा या घटनेतील 
त वांवर आधा रत असे रा याचे सु प , िन त व सवसमावेशक असे द घकालीन िश ण वषयक 
धोरण घो षत करावे. याम ये कालब  व सु व हत कृितमु ांचा समावेश केला जावा आ ण दरवष  
शासनाने रा याचा अथसंक प सादर कर यापूव  आपण अंगीकारले या िश ण वषयक धोरणा या 
अंमलबजावणी वषयीचा वा षक ताळेबंद अिधकृतपणे वधान मंडळात सादर क न यावर चचा घडवून 
आणावी. सव िश णत ांनी, समाजकार यांनी आ ण सव सजग नाग रकांनीह  शासनास तसे 
कर यास भाग पाडावे. शेवट  ा एका मह वा या धोरणावर आप या पुढ ल प यांचे आयु य व देशाचे 
भ वत य अवलंबून आहे हे आपण सवानी ल ात ठेवायला हवे.  

 

- सलील कुळकण   

 
   

 


