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रा यात नवीन मराठ  शाळांना परवानगी िमळावी आ ण वनाअनुदािनत, 
योगशील मराठ  शाळांवर ल बंद  शासनाने मागे यावी हणून खु  

महारा ातच ठक ठकाणी व ाथ , िश क, पालक आ ण मराठ ेमी जनता 
र यावर उतरली आहे. मराठ  शाळांना परवानगी नाका न आ ण 

शासनमा य नसले या योगशील मराठ  शाळांना टाळे लाव याची धमक  देऊन महारा  
शासनाने सुवणमहो सवी वषात मराठ  भा षक रा या या थापनेसाठ  ाणांची आहुती देणा  या 
हुता यांना अभूतपूव अशी आदरांजली वा हली आहे. सीमा भागातील मराठ  भा षक 
जनतेसाठ  वेळोवेळ  गळा काढणारे सरकार वत: या रा यात काय कारचे भाषाधोरण 
राबवते आहे हे सीमावािसयांनीह  ल ात घेतलेले बरे. मराठ  शाळांबाबत पारतं या या 
काळातील टश सरकारलाह  लाजवणारे धोरण वीका न रा य सरकारने साडेदहा कोट  
महारा ीय जनतेचा अपमान केला आहे. 
मराठ  शाळांवर ल बंद  ता पुरती असून बृहत ्आराखडा तयार झा यानंतर मराठ  शाळांना 
परवानगी दे याचा वचार क  असा खुलासा रा याचे मु यमं ी आ ण िश णमं ी कर त 
असले तर  मुळात मागेल याला इं जी शाळा व मराठ  शाळां या परवानगीला थिगती हा 
आगाऊपणा झालाच कसा हा  उरतोच. मागे खु  िश णमं यांनीच मराठ  शाळा हे एक 
ओझे अस याचे जाह रपणे हटले होते. आता लोकांनाच मराठ  शाळा नको आहेत तर शासन 
दुसरे काय करणार असा बचावह शासनामाफत केला जातो. लोकांची मागणी ल ात घेऊन 
काह  महापािलकांनी मराठ  शाळांचे इं जी शाळांत पांतर केलेलेह  आपण पाहातो. हे काय 
चालले आहे? आ ण याची प रणती कशात होणार आहे? यासाठ च महारा  या भा षक रा याची 
थापना झाली का? इं जी शाळांची मागणी करणारे कोण लोक आहेत? लोकांना मराठ  शाळा 

खरेच नको असतील तर या का नको आहेत याचा शासनाने कधी वचार केला आहे काय? 
मराठ  शाळा दोन कारणांसाठ  आव यक आहेत. एक- मातृभाषेतून िशक याचा आपला 
अिधकार अबािधत ठेव यासाठ , आ ण दोन- मराठ  भाषेचे जतन व संवधन कर यासाठ . 
मातृभाषेतून िश ण या संक पनेला य गत व सामा जक प रमाणे आहेत. य या 
सजनशीलतेचा, तकबु चा जलद व वाभा वक वकास ितची ज मापासून सोबत करणा  या 
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मातृभाषेतून जतका होईल िततका तो परभाषेतून होणार नाह . िश ण हे जर माणसातील 
पूण वाचे कट करण असेल तर ते िस  हो यासाठ  मातृभाषेसारखे दुसरे मा यम नाह. 
िश णातील आ ण एकूणच मानवी जीवनातील मातृभाषेचे हे मह व ओळखून ितला 
मातृभूमी माणे य गत, ता कािलक उपयु तेपलीकडचे मू य ा  झालेले आहे. यामुळे 
मातृभाषेतून िश ण हा य चा केवळ वशेषािधकार न राहता ते एक सामा जक, सां कृितक 
दािय वह  बनते. मातृभाषेतून न िशक यामुळे य वकासाला मयादा तर पडतातच; पण एका 
अिल खत सामा जक कराराचा भंगह  होतो. महारा ात मराठ  शाळांतून िशकणे हा एक 
सामा जक करार आहे आ ण याचे पालन सवानीच केले पा हजे. 
मराठ  शाळांचा  हा केवळ शै णक  नाह . तो सामा जक, सां कृितक, राजक य आ ण 
आिथक ह  आहे. १९६० साली महारा  रा याची िनिमती झाली ती केवळ शासक य सोय 
न हती तर जगातील मुख २५ भाषांपैक  एक आ ण थोर ऐितहािसक परंपरा असले या 
मराठ  भाषे या वतं  रा याची थापना होती. मराठ  ह  महारा ाची राजभाषा आ ण 
लोकभाषा आहे. ितचे जतन आ ण संवधन करणे हे आपणा सवाचेच कत य आहे आ ण ते 
पार पाडायचे हणजे मराठ  भाषेचा श य ितत या सव यवहारांत गुणव ापूण वापर करण.े 
असा वापर करायचा हणजे मराठ  िशकणे व िशकवणे आलेच. भाषेचा अ ययन-अ यापन 
यवहार कोण याह  भाषे या संवधनासाठ  आव यक असतो. भाषेचा पढय़ांतगत सं मण 
(Intergenerational transmission) कोण याह  भाषे या अ त वा या व वकासा या क थानी 
असते असे भाषेचे अ यासक सांगतात. एका पढ कडून दुस  या पढ कडे भाषेचे सं मण 
कर यासाठ  ती भाषा िश णाचे मा यम असावी लागते. केवळ एक वषय हणून ितचा 
अ यास पुरेसा नाह . भाषेचा अ ययन-अ यापन यवहार नसेल तर ित या अ य यवहारांना 
उ रो र गळती लागते व ते काला तराने न  होतात. मराठ  नाटक, िच पट, सा ह य, 
प का रता व अ य सावजिनक यवहार हे मराठ  िश णावर आ ण अिधक नेमकेपणाने 
बोलायचे तर मराठ  शाळांवर अवलंबून आहेत. जणू मराठ  शाळा या मराठ  भाषेची मुळे 
आहेत. तीच न  झाली तर मराठ  भाषावृ ाचा वरचा व तार हळूहळू मातीला िमळेल. मराठ  
शाळा वाचव या पा हजेत, वाढव या पा हजेत. कारण यां यावरच मराठ  भाषेचे भ वत य 
अवलंबून आहे. हणूनच िश णा या मा यमाबाबत तट थ राहून मागणी तसा पुरवठा असे 
धोरण वीकारता येणार नाह . मराठ  ह  महारा ाची भा षक, सामा जक व सां कृितक ओळख 
आहे. ती अबािधत व विध णू ठेवायची असेल तर मराठ  शाळांचा  यु पातळ वर सोडवला 
गेला पा हजे. जागितक करणामुळे वाढलेले इं जी भाषेचे थ, िश णाचे खासगीकरण, 
मराठ शी सोयरसुतक नसले या अ य भाषकांचे रा यातील वाढते थलांतर आ ण राजक य 
इ छाश चा संपूण अभाव यामुळे मराठ  भाषेपुढे न भुतो असे आ हान उभे रा हले आहे. 
संयु  महारा ाची चळवळ मराठ  भा षक रा या या थापनेसाठ  होती. आता तेवढ च मोठ  
चळवळ उभार याची गरज आहे ती मराठ  रा य टकव यासाठ . भाषेकडे तट थपणे 
पाहणा यांना आ ण वभाषे वषयी कसलाच मू यभाव नसणा यांना ह  कदािचत अितशयो  
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वाटेल. पण मराठ  शाळांची ह  लढाई आपण हरलो तर मराठ ची अ खी लढाई आपण 
हर यासारखे आहे. मराठ  शाळा हा मराठ चा आ मा आहे. तो जपला पा हजे. 
मा  रा य शासनाने मराठ  शाळांना परवानगी न दे याचे आपले धोरण बदलले तर  मराठ  
शाळा टकतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. मराठ  शाळांचा लोका य वाढून यांना 
इं जी माणे सामा जक वीकृती व ित ा िमळायची असेल तर प नास ट के स  आ ण 
प नास ट के संधी हे धोरण वीकारावे लागेल. लोकांना इं जी शाळा का ह यात? यांना 
इं जी वषयी ेम आहे हणून? मुळ च नाह . No language survives if it doesn't provide 
economic value. भाषा अ मतेवर जगत नाह त. या लोकां या पोटावर जगतात. इं जी ह  
पोटापा याची, अथाजनाची, सुखसमृ ची भाषा आहे. मराठ  भाषेने याबाबतीत उपयु तेचा 
नीचांक गाठलेला आहे आ ण हणून लोक असहायतेपोट  इं जीकडे वळत आहेत. मराठ चा 
अिभमान बाळगणारांची मुलेह  इं जी मा यमात िशकतात हा वरोधाभास यातूनच िनमाण 
झालेला आहे. पण मराठ  शाळांवर ह  पाळ  कोणी आणली? साठ-स र या दशकांत 
गतीपथावर असले या मराठ  शाळांना आताच का घरघर लागावी? गे या दोन दशकांत असे 

काय घडले हणून लोकांचा मराठ  शाळांवरचा व ास उडाला? या काळात मराठ  भाषेचे 
आिथक स मीकरण कर यासाठ  रा य शासनाने कोणती सकारा मक पावले उचलली? 
मराठ चे यावहा रक कुपोषण क न जग यासाठ  एक िन पयोगी भाषा अशी ितची ितमा 
कोणी िनमाण केली? 

मराठ  माणूस मराठ  शाळांपासून खुशीने दूर गेलेला नाह , तर रा य शासना या 
नाकतपणामुळे मराठ चे काह  खरे अशी हाय खाऊन याने इं जी शाळांचा माग प करलेला 
आहे. केवळ उ च ूच न हे तर तळागाळातील लोकांनीह  आप या सामा जक आ ण आिथक 
अ युदयाची भाषा हणून इं जीचा वीकार केला. मुंबईसार या शहरांम ये हे माण इतके 
वाढले क  मराठ वर ल ेमापोट  मुलांना मराठ  शाळांत पाठवणारे पालक मागासलेले व वेडे 
ठ  लागल.े अशी प र थती केवळ आप याकडेच आहे असे नसून भारतातील इतर ांतात 
वशेषत: मागासले या रा यांतह  आढळते. म यंतर  राहुल गांधी उ र देश या दौ  यावर 
असताना एका खेडय़ात उतरल.े एका पददिलत लेकुरवा या म हलेची वचारपूस करताना मुले 
कोण या मा यमात िशकतात हणून सहज वचारल.े ती हणाली इं जीत. राहुल गांधींनी 
आ याने वचारल,े इं जीतच का हंद तून का नाह ? यावर या म हलेने जे उ र दले ते 
भारतातील ादेिशक भाषां या अवनतीचे व इं जी या वाढ या भावाचे मम सांगणारे आहे. 
ती म हला हणाली, तु ह  लोक चॉकलेट या वे नावरह  इं जीतून िल हणार मग आम या 
मुलांनी हंद त िशकून करायचे काय? पोटा-पा याचे यवहार या भाषेत होत नाह त ती भाषा 
कोण आ ण कशासाठ  िशकणार? 

मराठ  शाळा वाचवाय या असतील शाळांवर इलाज क न चालणार नाह  तर यवहारातील 
मराठ वर इलाज करावा लागेल. मराठ  भाषेचे यावहा रक, आिथक स मीकरण करावे लागेल. 
हणजे शासना माणेच रा यांतगत उ ोग, वा ण य, व ान, तं ान, उ च व यावसाियक 
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िश ण, यायालयीन यवहार यात मराठ चा जा तीत जा त वापर करावा लागेल. यासाठ  
स चा माग अवलं ब यात काह ह  गैर नाह . पण आप याकडे मराठ या बाजूने कायदे 
असूनह  यांची अंमलबजावणी होत नाह . रा यातील व ापीठांनी मराठ तूनह  उ च िश ण 
उपल ध क न ावे असे व ापीठ कायदा सांगतो; पण य ात व ापीठांनी इं जी या 
वच ववादाला खतपाणी घातल.े रा यातील सव किन  यायालयातील यायिनवाडय़ासह संपूण 
कामकाज इं जीऐवजी मराठ तून करावे असा रा य शासनाचा व उ च यायालयाचा आदेश 
आहे. पण तो संबंिधतांनी धा यावर बसवला. रा यातील क य आ थापनांनी आप या 
कामकाजात भाषा सू ानसुार मराठ चा वापर करावा अशी तरतूद असताना िलपीसाध याचा 
फायदा घेऊन केवळ इं जी- हंद चा वापर क न मराठ ची फसवणूक केली. मराठ या या व 
इतर यावहा रक अवमू यनामुळे लोकांची अशी समजूत झाली क , यापुढे इं जी ह च 
यवहारभाषा असणार आहे फ  मराठ  भाषेकडून इं जीकडे सवाना ये यासाठ  काह  काळ 
जाईल हणून काह  एक यवहार व थोडेफार िश ण मराठ तून चालू राह ल. आप या 
रा याला कसले भाषाधोरण नस याचा हा पुरावा आहे आ ण आता तर लोकांनाच मराठ ऐवजी 
इं जी शाळा ह या आहेत असे सांगून रा यकत वत: या पापाचे खापर लोकां याच डो यावर 
फोडत आहेत. 
 

   


