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ित, 
अमृतमंथन, 

सादर नम कार, 

 

इंटरनेटवर मला आप या अमृतमंथन या लॉगचा शोध लागला आ ण इत या चांग या वषयाला वा हलेला 
हा लॉग मला उिशरा सापड याब ल फारच चुक यासारखे वाटले. गे या अनेक वषापासून मराठ वर 
होणा  या अ यायामुळे मा या मनात दाटलेली अ व थता आणखीह  अनेकांना वाटते; आ ण अमृतमंथन या 
एका यासपीठाची िनिमती यासाठ  झालेली आहे याचा मला फार आनंद होतो आहे.  
येथील मुख लेख मी नुकतेच वाचले. यापैक  ा. राईलकरांचे वतमानप ांतून िस  झालेले लेख या 
पूव ह  मा या वाचनात आलेले होते. ते व इतरह  लेखन फार चांगले आहे. अशा यासपीठाची मराठ  भाषा 
व भा षक यांना फार तातड ची गरज होती. ती भागव याब ल मी आपले अिभनंदनपूवक आभार मानतो. 
मा याजवळ या ठकाणी य  कर यासारखे बरेच काह  आहे. मी सुमारे १० वष नोकर  िनिम  इं जी 
मा यमा या अनेक शाळांमधून अ यापन केलेले आहे. यामुळे या शाळांचा बुर याआडचा अ यंत  व 
दु  चेहरा मला आतून बघ याची संधी िमळाली. माझी मते य  करणारा एक लेख पाठवीत आहे. 
ा.राईलकरां या लेखांम ये या वषयावर सव पश  ववेचन उ मर या केलेले आहेच. तथा प मी याच 

मु यां या पु यथ काह  वेगळ  उदाहरणे देऊ इ छतो. लेख पुढे देत आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

समांतर अथ यव थासु ा चालेल का? 

उ मेष इनामदार 

 

’इय ा १२वीची व ानाची पर ा आता आप या महारा ात मराठ तूनह  देता येणार’ ह  बातमी 
वाचनात आली. मराठ  मा यमातून िशकणारे हणजे जणू शासना या दारातले 
िभकार च! तर ह  िश ण, समाज व देश यां या हता या ीने अ यंत हतकारक असे हे फार 
मोठे यश पु या या समथ मराठ  सं था या सं थेने िमळवले आहे.   
पोटासाठ  धावताना आपण पायाखाली काय तुडवतो आहोत याचे भान आज भारतीयांना 
वशेषतः मराठ  माणसांना रा हलेले नाह . आप या संप न मातृभाषेचा याग िन वळ पोट 
भर यासाठ  तो ह  इत या सहजपणे करावा असे इत या मो या सं येने लोकांना कसे काय 
वाटते? हा िभकारडेपणा नसून आधुिनकतेची, गतीची ओढ आहे असे हणावे तर याच वेळ  
ह च मंडळ  अिन  ढ , अंध ा यांना मा  िचकटून बसलेली दसतात. मा या मते हे सव 
मो या सं येने असले तर  चुलीत चंदन जाळणा  या िभ लणी माणे अ ानी लोक आहेत. 
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माणसाची कंवा एखा ा जनसमूहाची जागितक ओळख हणजे काय, व व, रा भावना हणजे 
काय, आपली रा ीय संप ी कोणती, याचे काह ह  भान यांना नाह . खरे तर १५ ऑग ट १९४७ 
या सकाळ च वदेशी भाषे या मा यमातून िश ण देणे या देशात बंद हायला हव ेहोते. ते 

न झा यामुळे वातं याचा खरा अथ लोकांना समजलेलाच नाह . चीन कंवा जपानमधे 
परभाषे या मा यमातून बालकांना िश ण देणे हणजे आप या देशाचा झडा खाली उतरवणे 
असे मानतात.  

परभाषा ज र िशकावी परंतु िश णाचे मा यम मातृभाषाच असायला हवी हे भारत सोडून 
जगभर मानले गेले आहे. आपले व जगभरातले िश णत  देखील हेच सांगत आले आहेत. 
यांची अ य उपे ा कर याची परंपरा येथे आहे.  सहजधना या ह यासापोट  राजकार यांनी 

िश णाचे बाजार करण क न का या पैशाचा चंड ोत िनमाण केला आहे. कोणीह  उठावे 
आ ण  राजकार यांचे दलाल व प क न खासगी िश णसं था काढा यात. साप साप क न 
भुई धोपटावी आ ण म यमवग यांना भयभीत क न आता फ  इं जी मा यमच तु हाला 
ता  शकेल असा चार क न पालकांना व बालकांना आप या क लखा यात आणून लूटमार 
करावी. 

येक वतं  देशाचे अ त व व अ मता यांचे तीक हणून तीन गो ी मान या जातात. 
या हणजे देशाचा झडा, चलन व िश णाचे मा यम मातृभाषा. (भारतीय सं वधानसु ा हेच 

सांगते. हणूनच तर सं वधाना या वीकृतीनंतर देशातील िश णाचे पायर -पायर ने 
मातृभाषीकरण कर यासाठ  सरकारला पंधरा वषाची मुदत दली होती. त कालीन सरकारचे 
यात अपयश व सारवासारव हा भाग वेगळा.) यात कोणताह  बदल कर याचे वातं य 
कोणालाह  नसते. जसे या देशा या भूमीवर येकाने या देशाचाच झडा फडक वला पा हजे. 
एखा ाला दुस  या देशाचा झडा आवडत असला तर  तो येथे फडक व याची मुभा नसणे हेच 
खरे देशा या वातं याचे ल ण आहे. कंवा जसे या देशात या देशा या चलनातच अथ यवहार 
झाला पा हजे, याच माणे मातृभाषे या मा यमातूनच या देशात िश ण यवहार झाला 
पा हजे.  यांना या देशात आपसात डॉलरम ये यवहार करावयाचा आहे यांनी तो करावा 
असे जर वातं य दले तर अथ यव थेची काय अव था होईल तीच आज िश ण यव थेची 
झाली आहे. यांना आ ह  आपसात डॉलरम ये यवहार क  अशी धमक  दली पा हजे. 
मातृभाषेतून िशकणारे देश ेमी आहेत. ते असले धंदे करणार नाह त हे माह त अस यानेच हा 
अ याय चालू आहे.  ‘िश णाचे मा यम’ या िनकषाव न समाज दुभंगला आहे. नवा शै णक 
जातीयवाद व उ चनीचता िनमाण झाली आहे. इं जी मा यमातून िशकणा  याचंा एक 
देशांतगत देश तयार झाला आहे. ’रा भावना’ ह  कुचे ा-टवाळ  कर याची गो  बनली आहे. 
’गुलामिगर ’ भूषणावह मानली जात आहे. या देशाब लची िन ा, ेम, बंधु व यांची तसेच 
इथ या समृ  परंपरांशी इमान राख याची ित ा इथली बालके एका परभाषेतून घेतात. व ह  
गो  कोणालाह  हा या पद व ला जरवाणी न वाटणे हे रा ीय अ मतेचा साव क लोप 
झा याचे अ यतं दुदवी ठळक ल ण आहे. ज हा ज हा मी इं जीतून ित ेचे 
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पा यपु तकांतले ते पान बघतो त हा मला एका वनोद  कथेची आठवण होते यात 
कामािनिम  परगावी गेलेला नवरा आप या बायकोला “तूच माझी आवडती आहेस, मी 
तु याशी एकिन  आहे” वगैरे िनरोप एका वे यकेरवी पाठवतो.  
या सव गो ींचे मुख कारण हणजे  इं जीतून िश ण यवहाराची दु  समांतर 
िश ण यव था! या देशातील बालकांना मातृभाषेतून िशक याचा पयाय उपल ध असणे यावर 
आपण समाधानी रा हलो तर हेसु ा अ यायकारक व गुलामिगर चेच झाल.े परभाषेतून 
िशक याचा पयाय उपल ध असणे ह च तर समांतर िश ण यव था आहे जी असताच कामा 
नये. यामुळे मातृभाषेतून िशकणा  यानंा दु यम व लाभते. आमचा लढा हा आम याच भूमीवर 
आ हाला िमळणा  या दु यमते व  असायला हवा; केवळ मराठ  मा यमातून िशकायला 
िमळ यासाठ  नाह . 
भारत हा जर का एक वतं  व सावभौम देश असेल तर या भूमीवर सव तरांवर ल िश ण 
फ  आ ण फ  मातृभाषांमधूनच ( या भाषे या िनकषावर येक घटक रा याची िनिमती 
झाली या भाषेतून; आ ण थलांत रतांसाठ  यां या मातृभाषेतून.) झाले पा हजे. तरच येक 
भाषेचा, लोकांचा व या देशाचा वकास होणार आहे. या देशातील काह  नाग रकांनी जगातील 
धिनक देशांची सेवा क न िमळवलेले धन हणजे देशाचा वकास असे चुक चे िच  आज 
िनमाण केले जाते आहे. फार तर तो या य ंचा तोह  फ  आिथक वकास हणता येईल. 
हा देश हणजे वकिसत देशानंा सेवक पुरवणार  कंपनी आहे काय? आ ण सव भारतीय 
हणजे ितचे नोकर? यांना परभाषेतूनच िश ण यायचे असेल यांनी परदेशात जाऊन ते 

खुशाल याव.े  
याला घे यात येणारे सव आ ेप हे अ ान व गुलामिगर ची मानिसकता यांतून घेतलेले 
असतात. थलांत रतांचे काय कंवा पररा यात नोकर  करणा  याचें काय असले ु लक  
वचारले जातात. कंबहुना हा वादाचा वषयच नाह . जगा या नकाशावर ज हा एखादे नवीन 
रा  ज माला येते त हा वर ल बाब अ या तच असते. नवीन बाळ ज माला आले क  जशी 
याला खास याची अशी अंगड  टोपड  िशवावीच लागतात; लोकाचंी कती काळ वापरणार? 

याव न कोणी वाद घालतो का? अ यथा कशासाठ  ज माला घातला आपण हा देश? का 
हाकलून दले इं जांना आपण एवढा द घ लढा देऊन आ ण हजारो भारतीयांनी आपले ाण 
देऊन; आ ण आज शेवट  वतं  भारतात इं जी रा यच जर करायचे होते तर काय वाईट होते 
यांचेच रा य?  

गुलामिगर ची मानिसकता हा एक हळू ळू जडणारा व पसरत जाणारा रोग असतो. भारतीयांना 
गे या सात-आठ प यांम ये  हा रोग जडत गेला आहे. येक जण जर लंगडू लागला तर 
सु ढपणाची या याच बदलेल; तसेच याचे झाले आहे. यािशवाय येयह न व ाचार  
रा यक याना अशा रो यावंर रा य करणे सोपे जात अस याने ते गुलामिगर या 
मानिसकतेला उ ेजनच देतात. 



अमृतमंथन: समांतर अथ यव थासु ा चालेल का? 

िशक यासाठ  कोणती भाषा सोपी व कोणती अवघड, कंवा कोणती सोयीची-गैरसोयीची हा येथे 
मु ाच होऊ शकत नाह . िचनी कंवा जपानी भाषा, िल या काय इं जीपे ा सो या व सोयी या 
हणून ते देश यां या भाषेतूनच िश ण यवहार करतात क  काय? मु ा अ मतेचा व रा ीय, 

सां कृितक अ त वाचा आहे.  
िश णासाठ  ज हा मूल घराबाहेर पडते त हा ’मूल व समाज’, ’मूल व देश’ यांची घ ट सांगड 
घाल याचे महान साधन हणजे मातृभाषा! मातृभाषेमधून िश ण! ते या वािभमानी 
देशांम य ेकसोशीने पाळले जाते. जगाम ये “आमची ह  विश  भाषा बोलणारे आ ण याच 
भाषेमधून यवहार करणारे आ ह ” हा एक एक जनसी समाज आहे. ह  आमची जागितक 
ओळख आहे. जगात या यांना आम याशी यवहार करायचा असेल यानंी आमची भाषा 
िशकावी. ह  भूमी हे आमचे घर आहे. हा देश माझा आहे आ ण मी या देशाचा आहे; हे 

येक बालका या मनावर ज म यापासून फ  मातृभाषेचा स मान के यामुळेच बंबवले 
जाते.  
आता आपण भारतीय याबाबतीत काय करतो ते पाहू. खो या क पनांपायी आदश समाज 
िनिमतीचे हे महान साधन आ ह  कच  यात फेकून मातृभाषेमधून िशकणा  या भारतीय 
व ा याना भारता याच भूमीवर िन वळ िश णा या मा यमा या िनकषावर दु यम दजाचे, 

नीच शै णक जातीचे ठरवतो. इथे परभाषेतून िश ण घेणा  या बालकांना आ ह  हे िशकवतो 
क  “तू उ च शै णक जातीचा असनू या लोकांसाठ  आहेस जे इथे नाह त, परदेशात आहेत. 
ते तुझे आ  आहेत; – जर  ते तुला यांचे आ  मानत नसले तर . हणून तुला यां या 
भाषेमधून आ ह  िशकवतो आहोत. या देशात तू राहात असलास तर  इथ या लोकांची भाषा, 
सं कृती तुला िशक याची आव यकता नाह . ते तुझे कोणीह  नाह त. यां यात आ ण तु यात 
संवाद हो याचीह  काह  गरज नाह . यांची भाषा, आचार- वचार, सं कृती यां याशी तुला 
फारकत यावयाची आहे. हा सव याग तुला तु या जलद य गत आिथक समृ साठ  
करावयाचा आहे. कारण जगात तेच फ  मह वाचे आहे. तु या यके पा यपु तकात 
छापलेली ित ा अथ ल ात ठेव यासाठ  नाह . कारण ती या या पूणपणे वपर त असून 
केवळ औपचा रक िनयमां या पूततेसाठ  आहे. 
माझे वर ल वचार यांना पटतात यांनी सव लोक ितिनधींवर असे दडपण आणणे आव यक 
आहे क  गुलामिगर या मानिसकतेचा रोग न जडलेले आ ह  बरेच लोक या देशात आहोत. 
इं जी ह  भाषा राजक य पारतं याची द डशे वष अिधक भा षक पारतं याची ेस  अशी दोन 
शतकांहून अिधक काळ जनतेवर लादूनसु ा या देशातील जनतेत िश णाचे मा यम हणून 
अ जबात जलेली वा वीकारली गेलेली नाह . या थो यांनी वीकारली आहे ते वाथलोलुप, 

भयभीत व वाहपितत आहेत. या देशातील २० ट के लोकांना सु ा ती येत नाह . त हा ती 
लोकां या माथी मा न देश वभाजनाचा योग आता बंद करावा. कोण याह  े ातील 
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कोण याह  पातळ वरचे िश ण या देशात फ  आ ण फ  मातृभाषेतूनच दले गेले पा हजे हे 
कतीह  अवघड व विच  वाटले तर  घडलेच पा हजे. जगाचा तो िनयमच आहे.  
गु हेगार रा यक याची का या पैशाची हाव भागव याचा ठेका मराठ  माणसांनी घेतला आहे 
क  काय? मराठ  शाळा वाचवा, जगवा हो! हा तर भीक माग याचा कार झाला. का हणून 
भीक मागायची आम याच भूमीवर ाचार  व गु हेगार रा यक या या दारात? मातृभाषेतून 
िशकणे हा जर येक बालकाचा ह क आहे तर या पायम ली व  यायालयात तसेच मानव 
ह क आयोगाकडेह  दाद मािगतली पा हजे. सव बाजंूनी लढा दला गेला पा हजे. आप या 
’अमृतमंथन’ या उप मातून यासाठ  जागृती, जनमत व एकजूट िनमाण हावी ह  स द छा. 
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