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य िम हो, 
ठाण े येथे होणा  या ८४ या अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलना या खु या अिधवेशनात 

मांड यासाठ  ’मराठ  भाषा आ ण सा ह य’ या संदभात ठराव सुचवावेत, अस े आवाहन मराठ  

सा ह य महामंडळान ेकेल ेआहे. हे ठराव द. १ डसबर २०१० पयत पाठवावयाचे आहेत. 

आपण सव मराठ ेमी ’अमृतमंथन’ या यासपीठावर एक  आलो आहोत. मराठ  या आप या 
मातृभाषेची थोरवी, ितचे जीवनातील मह व, ितचा इितहास, वतमान व भ व य या वषयांवर आपण 

आजवर अितशय उपयु  अशी चचा केली आहे, करतो आहोत, कर त राहू.  

भा षकसं ये या ीन ेमराठ  भाषा ह  संपूण जगातील प ह या दहा-पंधरा भाषापंैक  एक 
आहे. मराठ  भाषलेा हजार वषाहून अिधक काळाची उ वल परंपरा आहे. मराठ म य े
उ मो म सा ह य आजवर िनमाण झाल.े यापुढेह  अिधकािधक दजदार सा ह यिनिमती होत 
रहावी यासाठ  सव थम आव यक आहे ते हणजे मराठ  या मातृभाषेमधून आप या मुलांनी 
िश ण घेण.े मराठ चे िश णच बंद झाले तर उ ा कोण मराठ म ये सा ह यिनिमती करणार 
आ ण कोण ते सा ह य वाचणार? परंतु आज आपण पाहतोच आहोत क  बहुसं य मराठ  

भाषकांचा कल हा मुलांना इं जी मा यमातून िश ण दे याकडे आहे. दुकानांवर ल परभाषेतील 
पा या, सरकार  व खासगी आ थापनांम ये मराठ ला डावलून इतर भाषांचा वापर या गो ी हे 
या मूलभूत व पा या गंभीर चुक चे प रणाम आहेत. रा यात मराठ ला मह व व ाधा य 
नस यामुळे नोक  या, यवसाय व इतर रोजगार या सवच बाबतीत थािनक मराठ  माणूस 
मागे पडतो.  

रा पता महा मा गांधीचें या वषयावर ल काह  वचार पाहा. ते हणाल,े  

"We seem to have come to think that no one can hope to be like Bose unless he 
knows English. I cannot conceive a grosser superstition than this. No Japanese feels 
so helpless as we seem to do...." 
The cancer has so eaten into the society that in many cases the only meaning of 
education is ‘Knowledge of English’. All these are for me, signs of our slavery and 
degradation. It is unbearable to me that the vernaculars should be crushed and 
starved as they have been." 

जगातील सव गत व गतीशील देशांत वभाषेतून िश ण या त वाला फार मह व दल ेजाते व 

याच अनुषंगान े देशाची संसद यव था, याय यव था, उ ोगधंदे, समाज यवहार इ याद  बाबतीत 

थािनक लोकां या मातभृाषेलाच सवािधक मह व दल ेजाते. व झलडम य ेचार रा भाषा आहेत. 

आ ण येक ांतात तेथील थािनक भाषाच सव म मानली जाते व िश णासकट सवच े ांत 

ितला सव च ाधा य दल े जाते. रिशया, चीन व इतर बहुभा षक देशांतह  एत ेशीय थािनक 

भाषांम येच िश ण व इतर समाज यवहार केल े जातात. यामुळे इं जीतर रा ांतील नोबेल 
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पा रतो षके िमळवणा  या े  य ंनी आपल ेिश ण आपाप या थािनक भाषेतच घेतलेल ेअसते हे 

आपण ल ात घेण े आव यक आहे. हे सव वचारात घेऊनच आप या रा याचे शै णक धोरण 

आखल ेपा हजे. पण दुदवान ेिश णाचे मा यम कोणते असाव ेआ ण हे कोणी व कस ेठरवाव ेयाबाबत 

आप या रा यशासनाजवळ कोणतेह  िन त धोरण नाह . महा मा गांधी व भारता या इतर थोर 

ने यांनी सुचवलेल,े िश णत ांनी ितपादन केलेल,े भारतदेशा या रा यघटनेन े मा य केलेल े

आ ण कोठार  आयोगान े प पण ेमांडलेल े िश ण वषयक त व ेरा यक याना मा य नाह त कंवा 
मा हतच नाह त.      
इतर कोण याह  गतीशील देशात िश ण या वषयातील कोणतेह  धोरण ठरवताना िश णशा  

या वषयातील त ांनी केले या िशफारशींना सव च मह व दल ेजाते. िश ण े ापासून राजकारण 

श य िततके दूर ठेवल ेजाते. िश णाचे धोरण ठरवताना केवळ शहरात वाढले या, आिथक या 
सबळ, व पुढेह  नेहमी शहरांतच काम ेक  इ छणा  या घरांतील मुले डो यासमोर ठेवून धोरण न 

ठरवता देशा या दूर या खेडेगावांतील, आ दवासी भागातील, गर ब, वंिचत, पुढे खे यात राहूनह  

समाजा या गतीम य ेसहयोगी होऊ शकतील अशा बहुसं य मुलांचाह  मु यतः वचार करायला 
पा हजे. परंतु दुदवाने आप याकडे िश णशा ात या त ां या िशफारशींना केराची टोपली दाखवून 

स ाधार  मंडळ  िश ण े ाकडे आपली खुच  टक व या या साधनांपकै  एक हणून पाहतात. 

इं जी मा यमा या शाळां या नावाखाली सामा य माणसा या खशातला पैसा सहजपण ेकाढून घेता 
येतो; व हा पैसा खुच  टक व यासाठ  संबंिधतांना वाटायला उपयोगी पडतो. यामुळे इं जी 
मा यमा या शाळा आप या राजकार यां या वशेष लाड या आहेत. िश णाचे मा यम कोणते 

असाव े हे ठर वण े शासनान े लोकशाह  वातं यांचा आव आणून पालकांवर सोडून दलेले आहे. हे 

करताना वरवर पाहता धूतपण े पालकांसमोर दोन पयाय ठेवलेल े आहेत. प हला आहे अथातच 

मातृभाषेचा आ ण दुसरा आहे राजकार यांचा ’लाडका’ इं जी मा यमाचा. यातील ’लाडका’ इं जी 
मा यमाचा पयायच सधन व ऐपतदार पालकांनी आ ण यांचे अनुकरण करणा  या कमी उ प न 

गटातील पालकांनीह  िनवडावा यासाठ  मराठ  मा यमा या शाळांचा दजा वाईट राह ल व इं जी 
मा यमा या शाळा दजाह न अस या तर  पालकांना सव कारे आकषक वाटतील याची पुरेपूर 

काळजी घेतली जाते. आता तर इं जी मा यमा या शाळा िमळवून देत असले या ’महसूलाला’ 
रा यकत व राजकारणी लोक एवढे चटावल ेआहेत क  मराठ  शाळा बेकायदेशीरपण ेव  गुंडिगर  क न 

बंद पाड यापयत यांची मजल गेली आहे. यासाठ  शासक य यं णा राब वली जाते आहे. वरोधी 
प ांचाह  हाच धंदा अस यान े ते या काराला कोणताह  वरोध कर त नाह त. मराठ या बोली 
भाषेत बोलणा  या या आ दवासींना मराठ तून िशकणेह  जड जाते यां यासाठ  मराठ  शाळा 
बंद क न इं जी शाळा काढ यासारखी हा या पद कृती केवळ महारा  शासनच क  जाण.े 
इं जी मा यमातील िश ण ाला पयायच नाह  असा गैरसमज प तशीरपण ेपसर वला जातो 
आहे. याला पालक बळ  पडून हे लोण एखा ा साथी या रोगा माण ेशहरातून गावांकडे, गावाकंडून 

खे यांकडे फैलावते आहे. 

दवस दवस मराठ  शाळांमधील सु वधांची होणार  आबाळ, शासना या चुक या धोरणामुळे 

मराठ तून िश ण घेतले यांना िमळणार  दु यम वागणूक, मराठ  भाषेवर आधा रत रोजगार व 
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यवसाया या संधी उपल ध क न दे या या बाबतीत रा यशासनाला आलेल ेसपशेल अपयश अशा 
व वध कारणांमुळे सामा य लोक मराठ  मा यमा या शाळांपासून दूर जात आहेत. इं जीचे िश ण 

हणजे इं जी भाषे या मा यमातून सवच िश ण न हे ह  मूलभूत गो  शासनान ेसमजून घेतली 
पा हजे व जनसामा यांना समजावून सांिगतली पा हजे. मराठ  मा यमा या शाळांतून देखील 

इं जीचे उ म िश ण िमळेल अशी काळजी शासनान े यावी.      
 असा पडतो क  मराठ  भाषा, मराठ  सा ह य यांची िनिमती व वकास या प र थतीत कसा 

होणार? मातृभाषेला सोडिच ठ  देऊन परदेशी भाषेला मातृभाषे या जागी बसव यान ेराजकार यानंा 
मोठा लाभ होत असला तर  बालकांचे, मराठ  सार या जगातील एका समृ  भाषेचे, सा ह याचे व 
सं कृतीचे अप रिमत नुकसान होते आहे. हा सव अिन  व लांछना पद कार केवळ मराठ जनांचा 
शासनावर दबाव नस यामुळे चाल ू आहे. भारता या इतर कोण याह  रा यात एवढ  भीषण 

प र थती आढळत नाह .  
मातृभाषेला ितलांजली देऊन इं जी मा यमातून िशकलेली सव बालके इं जी भाषेवर चांगल े भु व 

िमळवीत आहेत असेह  नाह . ते श यह  नाह ; कारण ह  प त मूळातच अशा ीय आहे. अशा कारे 

एकह  भाषा धड न येणार  संपूण पढ  महारा  शासन लवकरच िनमाण कर या या बेतात 

आहे. मराठ  भाषेत चांगली सा ह य िनिमती एकवेळ अिश त माणूस क  शकतो. कतीतर  महान 

सा ह यक कोणतेह  औपचा रक िश ण न घेतलेल ेआहेत. परंतु आप या िश णाचा ीगणेशाच 

ाचारान ेकेले या आ ण आप या मना या संवेदना हणजे काय असतात ते माह तच नसणा  या व 

अस याच तर  या य  कर यासाठ  एकह   भाषा नीट न येणा  या प यांकडून भ व यात  कोणती 
सा ह यिनिमती  होणार आहे? मराठ च काय, इतरह  भारतीय भाषां या सा ह यक, व 

सा ह य ेमींनी ह  गंभीर धो याची घंटा वेळ च ओळखली पा हजे. मराठ या बाबतीत अ खल 

भारतीय मराठ  सा ह य महामंडळान ेया बाबतीत ल  घालण ेआव यक ठरते.  

कनाटक शासना या शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व या रट 

यािचकेत रा यशासनाची बाजू घेऊन सव च यायालय हणाल,े “कोणाला आवडो अथवा न आवडो, 
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 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 देण.े” या 
व न हे प  हावे क  तसे न करणारे महारा ाचे रा यशासन आप या घटना मक 
जबाबदार पासून दूर जात आहे. मराठ  शाळांत इं जी भाषेचे उ म िश ण ावे पण मुलांना 
मातृभाषेऐवजी परक य भाषेतून िश ण यायला लावणे हे घटना वरोधीच न हे तर 
िश णशा ा याह  वरोधात आहे.   
महारा  शासना या शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगाना मराठ  भाषा अिनवाय कर या या 
िनणया व चा रट अज फेटाळताना महा मा गांधीं या मताचा हवाला देऊन सव च यायालय 

हणाल,े “व तुत: एखा ा रा यात वा त य करणा  या लोकांना तेथील थािनक भाषा िशक यास 

सांगता कामा नय ेअस े ि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 पूणपण ेउिचतच आहे. आम या मते 
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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-तुकडेत पडणे) 
होते व तस ेघडण ेह  रा ीय एका मते या ीन े िनं  गो  आहे.” (अथात या करणा या बाबतीत 

सव च यायालयात जंकूनह  आपण िनवडून दलेल े रा यकत तो िनणय अमलात आण या या 
बाबतीत मा  सपशेल हरलेल ेआहेत हे महारा ीय जनतेचे मोठेच दुदव.) 
महारा  सरकारचे रा यभाषेला खाली दाबून टाक याचे धोरण बेकायदेशीरच न हे तर रा यघटनेची 
पायम ली करणारा आहे. यामुळे सव मराठ  भा षकांनी िमळेल या सव मा यमांतून यासाठ  

शासनावर दडपण आणण ेआव यक आहे. या ीने सा ह य संमेलन हे एक भावी मा यम 
आहे. 
सा ह य महामंडळान े ठाण े येथे होणा  या ८४ या अ खल भारतीय सा ह य संमेलना या खु या 
अिधवेशनात  शासनाला अशी िशफारस कर याचा ठराव मांडून तो एकमतान े मंजूर कर याचे 
आवाहन कराव े क , “महारा  रा यातील बालकां या िश णा या तसेच मराठ  भाषे या, 
सा ह या या व सं कृती या सवागीण उ नती या ीन ेरा यातील शालेय व महा व ालयीन 
िश ण हे भारतीय रा यघटनेला अिभ ेत अस या माण ेरा यातील बहुसं यां या मातृभाषे या 
मा यमातून दले जा यासाठ च रा यशासनाने य  केले पा हजेत. घटनामा य भाषां या 
याद तह  समावेश नसले या परक य इं जी भाषे या िश णासाठ  रा यशासनाने जनतेचा पैसा खच 
करता कामा नये. तसेच शासनान े इं जी मा यमा या शाळांना कोणतीह  छाननी न करता 
अमयाद सं येन ेपरवान े देण ेथांबवून शालेय िश णाचे मा यम कोणते असाव ेया बाबतीत 
घटने या, कोठार  आयोगा या व िश णत ां या िशफारसीचा अवलंब करावा. पर ांतीय 
बालकानंीह  रा यभाषा मराठ तून कंवा यांची इ छा अस यास खासगी शाळां या 
उपल धतेनुसार आप या मातृभाषेतून िश ण याव.े पण रा यातील सव शाळांत पाचवी ते 
दहावीपयत (सव च यायालयाने ठाम पा ठंबा द या माण)े रा यभाषा मराठ चा अ यास 
अिनवाय असलाच पा हजे.” 

ते हा िम हो,  
सा ह य महामडंळा या आवाहनाला ितसाद देऊन आपण सवानी जा तीत जा त सं येन े

वर ल माण े ताव सा ह य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळ चे आवाहन. 

----------------------------------------- 

ताव पाठव यासाठ  प ा: 
अ खल भारतीय मराठ  सा ह य महामंडळ, 

मुंबई मराठ  सा ह य संघ, 

डॉ. अ. ना. भालेराव माग, 

िगरगाव, मुंबई ४०० ००४. 

------------------------------ 



अमृतमंथन: सा ह य मंडळास मराठ तून िश णाब ल ताव पाठव यासाठ  आवाहन 

अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलनाला ठराव पाठव याची मुदत १ डसबर २०१० पयत आहे. 

ते हा आपण हा ठराव प ान ेवर दले या प यावर लवकरात लवकर न क  पाठवावा आ ण आप या 
सम वचार  िम ांनाह  याब ल ज र सांगाव.े 

आप या माणेच एक मायबोली ेमी बांधव, 

उ मेष इनामदार 

(मराठ +एकजूट) 

 

   


