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जपाननं व ानावर भु व कसं िमळवल ं 

- ा० मनोहर राईलकर 

 

राठ  अ यास प रषदेनं ' व ानाची मराठ  कती पुढे? कती मागे?' ा वषयावर एक 
चचास  आयो जत केलं होत.ं या संदभात तुत लेख आहे. आपण १९४७ साली वतं  
झालो. आ ण जपानवर ऑग ट १९४५ म ये झाले या दोन अणुबाँब ह यानंतर जपाननं 
अ रशः राखेतून वतःचं पुन जीवन घडवून आणल.ं जपानचे  पु कळसे 
आप यासारखेच होते. आ ण आहेतह . २००८ या जनगणने या अंदाजानुसार लोकसं येची 
घनता आपली घनता ३४९, जपानची ३३७, इ ाएलची ३५६! िशवाय, जपानचा ७३ ट के 
भाग ड गराळ आहे. शेतीयो य जमीन फ  ११ ट के आहे! ८० ट के भूमी वसाहतयो य 
नाह ! ह  तुलना अनेक कारांनी करता येईल. तूत आपण भाषामा यमापुरताच वचार 
क . व ानातील गतीत आज जपान आप या कैक दशकं पुढं आहे.  

िसंबायॉिससम ये ज० माणेकशा मृित या यानमालेत बोलताना डॉ० रघुनाथ 
माशेलकर सांगतात, (लोकस ा, पुणे-वृ ा त द० ११ माच २०१०, पृ  ३) भारतात संशोधन 
क ं फ  १९ असून जपानम ये ५३०० आहेत! आप या २७९ पट! आपली लोकसं या 
जपान या ९ पट आहे. मग तर यां या क ांची सं या आप या २५११ पट भरेल! कंवा 
आप याकडे ४७,७०० क ं असायला हवीत! हणजे येक लाख लोकसं येकरता ४, कंवा 

येक २४-२५ हजार लोकसं येकरता १. पु यात १४०, मुंबईत ६००. आपाप या गावाकरता 
कती हवीत ते आता तु ह च ठरवा. 

आप या आ ण जपान या गतीची सु वात १९४७ या आसपासच झाली. 
आरंभापासून जपानीतच िशकले या डॉ० हकेड  युकावा यांना अणुपे ाह  सू म कणाचं 
अ त व था पत के याब ल १९४९ सालचं नोबेल पा रतो षक िमळालं आहे. आ ण 
२००८ची माकोटो कोबायाशी व टोिश हदो म कावा ा दोघांना िमळालं आहे. २०१० सालची 
रसायनातली दोन नोबेल पा रतो षकं जपान याच इची नेिगशी व अ करा सुझुक  ा 
वै ािनकांना िमळाली. १९४७नंतर आपण व ानातली कती िमळवली? सर सी० ह ० रमण 
ांना १९३० सालचं भौितक तलं िमळाल,ं यानंतर एकह  नाह . 

वै क य े ात लागणार  कती तर  उपकरणं जपाननं िनमाण केली आहेत. 
उदाहरणाथ संमोहनाखाली असले या णाची अव था त काल सांगू शकणारं (प स-
ऑ समीटर), वनातीत कंपनां या सा ानं गभवतींची पर ा करणार  उपकरणं 
(अ ासोनो ाफ ) जपानमधूनच आयात करावी लागतात. आ ण यासाठ  आप याला 
ल ावधी पये मोजावे लागतात. जपाननं इतक  झेप कशा या आधारं घेतली? कारण, 
जपाननं आप या िश णाकरता इं जी मा यमाचा अंगीकार न करता मातृभाषाच 
वीकार याचा िनणय वेळ च घेतला. प रणामी जपाननं आज इतक  गती केली आहे क  

पु या या वकासाकरता जपान आप याला कज देऊ कर त आहे. आ ण ते वीकार याला 
आप याला कोठलीच खंत कंवा लाजह  वाटत नाह ! इं जी मा यमा वषयी आपण 
आंधळेपणानं जे त व आज आपण मढरांसारखं वीकारतो आहोत, यामुळं काह  चार डोक  
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वतःची गती क न अमे रकेत जात असतीलह . पण समाजाला व ानािभमुख कर याचं 
मु य काय यातून कसं सा य होईल? 

आज सव  इं जी मा यमाचं वेड फोफावत आहे. इतकं क  खे यापा यातंूनसु ा 
इं जी मा यमां या शाळांची सं या वेगानं वाढत आहे. पण तर ह  जपान या तुलनेत 
आपण कती तर  मागं आहोत, हे स य नाकारता येणार नाह . ‘इं जीिशवाय तरणोपाय 
नाह ’, या गृह तका या मगर-िमठ तून आपण बाहेर पडत नाह , तोवर समाज 
व ानािभमुख कसा होणार? ा संदभात जपाननं व ानावर भु व कसं िमळवलं अशा 
शीषकाचा एक लेख सु िस  भाषापं डत डॉ० रघुवीर ांनी १९५० या आसपास के हा तर  
िल हला होता. Elementary English-Indian Dictionary of Scientific Terms ा कोशाम ये 

तुत लेखाचा अंतभाव केला आहे. या याच आधारानं मी संबंिधतांकरता यांचे वचार 
मराठ त मांड याचा य  कर त आहे. हा अनुवाद न हे. 

१८६७म ये जपाननं आपली दारं परक यांकरता थम उघडली. यानंतर वीस वषानी 
यांनी आप या िश ण-प तीची आमूला  पुनरचना आरंिभली. ते काम अफाट होत.ं पण, 

जपानी माणसानं कच खा ली नाह . कारण जपान कधीह  गुलाम देश न हता. तो देश 
सदैव वतं च रा हला होता. यांनी आधुिनक व ानाची कास धर याचं एकदा 
ठरव यावर यांना कुणीह  थांबवू शकत न हतं. ितवष  यांनी आपली त ण मुलं युरोप 
आ ण अमे रकेत पाठव यास सु वात केली. या मुलांनी आधुिनक व ान आ मसात केलं 
आ ण ती आप या देशात परतली. पण पा ा य ान जसं या तसंच देशात लागू करणं 
श य न हतं. व ानाची प रभाषा चंड आहे. यातच पु हा परदेशांतून िश ण घेऊन 
आलेली सवच मुलं अितबु मान होती, असं मुळ च न हत.ं पण, आप या तं ानंा, 
उ ोगपतींना, खाणमालकांना, जहाज-तं ांना, व ुत तं ांना, व ाना या व वध 
वभागां या ा यापकांना िश त कर याकरता माणसं अहोरा  खपत होती. ाकरता 
यांनी इं जीऐवजी वतः या मातृभाषा-मा यमाचा अवलंब केला. अितबु मान मुलांना 

सव पा ा य ान मातृभाषेत सहज उपल ध झा यानं यांनी संशोधनात चंड आघाड  
घेतली. ह  सार  गती जपानी भाषेत अस याचा या देशाला एक अ य  लाभ झाला. 
यांचं संशोधन, यांची नवनवी उ पादनं सारं काह  जपानीत अस यानं जगाला अ ातच 

रा हलं. आ ण वतःची पुरेशी गती झा यावरच यांनी ते जगाकरता िस  क  दल.ं 
इं जी या मानिसक गुलामिगर त भूषण मानणा  या आप यातील काह ंना कदािचत 

अशी शंका येईल, क  जगात व ान े ात सात यानं जी काह  गती होत असते ितची 
मा हती केवळ मातृभाषेतच अडकून रा हले या जपानी वै ािनकांना कशी होत असेल? पण, 
िनरिनराळया े ांत संशोधन करणा  या वै ािनकांकरता जागितक संशोधनाची अ ावत 
मा हती उपल ध हावी याकरता जपानन ं एक अफाट यं णा उभारली आहे. जगात 
कोण याह  देशात, कोण याह  भाषेत कोण याह  व ानशाखेत काह ह  संशोधना मक 
मा हती आली क  ती अगद  अ प काळात जपानी संशोधकांना वभाषेत उपल ध क न 
दे याची अगद  साधी सोपी यं णा जपाननं उभारली आहे. याउलट, आप या व ा याना 
जबरद तीनं इं जीतून ान हण करावं लागत अस यानं आप याला आप या भाषां वषयी 
आपुलक  रा हली नाह . कदािचत आपण अनेक शतकं आ मणं आ ण पारतं  यांत 
जखडून रा ह यानं तसं झालं अस याची श यता आहे. भाषांब ल या आपुलक चा वचार 
णभर बाजूला ठेवू. पण, केवळ उपयु ते या ीनं पा हलं तर  ते अयु च अस याचं 

ल ात याव.ं आज आप या भाषांतून इं जी श दांची इतक  भरताड झाली आहे क  आपण 
आपाप या भाषांतून जण ू वचारह  क  शकत नाह . इं जी श दांकरता आप या भाषांतले 
श द वापर याला आप याला कमीपणाह  वाटू लागला आहे. कधी कधी तर आपण 
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आप याच श दांना तु छतेनं हसतो. जपानला तशी अडचण कधी आली नाह . कारण 
यांनी आप या आजी कंवा भावी प यांना परक य भाषे या जोखडाखाली कधीह  जाऊ 
ायचं नाह  असं प कं ठरवलं होतं आ ण आहेह . 

जपानी आ ण िचनी िल या िच िल या अस याचं सवाना माह त असेल. यामुळं या 
कती ल  आ ण बोजड असतील हे आपण समजू शकतो. या िशक यासाठ  आप या 
िचकाट चा अगद  अंत पा हला जाईल. तर ह , जपाननं श द कसे तयार केले याचे काह  
नमुने वाचकां या मा हतीकरता देतो. डॉ० रघुवीरांनी आपला लेख मुळात इं जीत िल हला 
अस यानं जपानी श द यांना रोमन िलपीत िलहून दाखवावे लागले. आहेत. पण, भारतीय 
िल या मुळातच विन धान अस यामुळं तशी अडचण मला जाणवणार नाह . िशवाय, मी 
ते मराठ त देणार अस यान,ं आपलेह  श द आपोआपच कसे अथवाह  होऊ शकतात तेह  
दसून येईल. ितसर  बाब हणजे जपानी भाषेपे ा आप या भाषा मुळातच समृ  
अस यानं आपण अथवाह  श द सहज घडवू शकतो. यातच, आप या सवच भारतीय 
भाषांना श द पुरवणा  या सं कृतची श द घडव याची अफाट श  आप या पाठ शी आहे. 
दुदवानं याची आप याला जाणीवच नाह.  

अ ॅ बे टॉसकरता जपानी श द आहे सेक -मेन, हणजे दगड  कापूस. ऑटो-गायरोकरता 
यांचा श द कंिचत लांब आहे. फु-शा-िश क- ह-को-क . पण जपा यांना तो लांब वाटत 

नाह . याचा श दशः अथ आहे पवनयान, हणजे हेिलकॉ टर. बंगलोर  टॉपडोला ते 
हणतात बाकु-याकु-तो. श दशः फोट-निलका. हवेचा दाब मोजणा  या यं ाला यांचा 

श द सेई-ऊ-केई हणजे ताप-जल-मापक. बॅटर ला ते हणतात डेन-ची. हणजे वजेचं 
तळं. आपण तर व ुतघट हणतोच. फोटोला जपानीत हणतात शा-िशन हणजे 
ित बं बत-वा तव. आपण छायािच  कंवा काशिच  हणतोच. रेलवेला यांचा श द 

आहे, ते सु-दो हणजे ळगाड . आपण इं जीत या लॅटफॉमव न फलाट हणू लागलो 
आहोत. जपानी श द अगद  सरळ आहे चढ-उतार- थान. हॉ पटलला यांचा श द यो-
इन, हणजे णालय! टँकला ते हणतात सेन-सा. हणजे यु -वाहन. आपलेह  
रणगा यासारखे वरचे इतरह  श द कती पारदश  आहेत! 

जपानी लोकांनी घडवलेले सगळेच श द अगद  अथवाह  असतातच असं नाह . मा , 
क येक श द अथवाह  असून का यमयह  आहेत. पण सवात मह वाचं हणजे न 
सांगताच सामा य माणसाला सहजी अथ कळणारे आहेत. ह च ी जपा यांनी 
अवलंब यामुळं सवसाधारण माणसाचा व ानाशी प रचय हो याचं काम अ यंत सोपं झालं 
हा सवात मह वाचा लाभ होय. एरवी ते सामा य समाजात पसरणं केवळ अश य होत.ं 
(इथली प र थती पाहा.) तो माग जपाननं सुकर के यामुळंच आज देश िशखरावर पोचला 
आहे. समाजाला वै ािनक ी नाह  असा केवळ कंठशोष आपण सदैव कर त असतो. पण 
ती ये याकरता व ानाचा प रचय कुणालाह  सहजपणं होईल याची द ता मा , आपण 
कधी घेतली नाह . यांचं कारण इं जीिशवाय आपण पांगळे ठ , ा िस ा तावर असलेला 
आपला ठाम व ास होय. 

इं जीब ल या ा गुलामिगर तून मानिसक या आपण बाहेर पड यािशवाय आ ण 
व ान सामा य माणसा या आवा यात आण यािशवाय आपण व ान आपलंसं क च 
शकणार नाह . यािशवायच, इं जीिशवाय न हे, आप याला गती नाह , हे खरं स य आहे. 

जाता जाता, ाच संदभात नुकतीच वाचनात आलेली एक मह वाची मा हती वाचकांना 
ावीशी वाटते ती अशी :  जपानम ये दरडोई फ  ०.०३ हे टर जमीन उपल ध आहे. तर 

भारतात ती ०.१६ हे टर आहे. हणजे ितपट हून अिधक. तर ह  जपानी शेतकर ्याचं 



अमृतमंथन: जपाननं व ानावर भु व कसं िमळवलं  

उ प न २५,३३९ डॉलर असून भारतीय शेतकर ्याचं फ  ४०२ डॉलर आहे. ा सग याची 
तुलना केली तर एक बाब अशी ल ात येते क  आप याइतक च दरडोई जमीन जपानी 
शेतकर ्याकडे असती तर याचं उ प न १,३५,१४१ डॉलर झालं असत.ं आ ण दुसरं हणजे 
ते भारतीय शेतकर ्या या ३३९ पट ठरलं असत ं . (संदभ : ‘ वक पवेध’, स टबर २००६) 
उ प नातील वाढ इतक  ग णती र तीनं होत नसते, असा आ ेप काह  जण घेतील. ते 
मा य केलं तर  तुलना मक या जपानी शेतकर ्याचं उ प न भारतीय शेतकर ्या या 
कतीतर  (६३) पट आहे, हे तर न क . 

 

   

 

 


