
अमृतमंथन: मराठ या शोधात गांगरलेले गांगल 

लेख --} http://wp.me/pzBjo-AE  

अमृतमंथन --} http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 
 

मराठ  भाषे या याकरणा या िनयमांब ल, युिनकोडवर आधा रत टंक वाप न संगणकावर 
िल ह याबाबत ी० शुभानन गांगल थो या-थो या कालांतराने भ नाट व वरवर ांितकार  वाटणा  या 
क पना मांडतात. यांचा व वध मा यमांतून सामा य जनतेवर वषाव करतात. अशी मते पु हापु हा 
ऐकून सामा य जनतेलाह  गांग न जायला होते. यां या जवळजवळ येक लेखाला संबंिधत 
े ातील व ानांनी उ रे दली आहेत. यां या मते गांगलांची वधाने केवळ अ यासावर नाह  तर 

अ ानावर आधा रत आहेत. तसेच यांचे अनेक मु े यां या वतः याच पूव या मु ां या वपय त 
असतात. हे सव ा त ांनी वेळोवेळ  दाखवून दले आहे. पण गांगलसाहेब त ां या लेखांना मु ेसूद 
उ रे दे या या भानगड त पडतच नाह त व सामा य जनते या मनात मा  ग धळ िनमाण 
करतात आ ण यायोगे आपली पु तके, सीड  इ याद  खपव याचा य  करतात. 
अशाच कार या २४ ऑ टोबर २०१० या लोकस ेमधील लेखाला मराठ  सा ह य व भाषाशा ा या 
यासंगी सौ० स वशीला सामंत यांनी दलेले उ र दनांक २३ डसबर या लोकस ेम ये िस  झाले 
आहे. यासाठ  आपण खालील लेख वाचू शकता. 
 

मराठ या शोधात गांगरलेले गांगल 

स वशीला सामंत 

लोकस ा, गु वार, २३ डसबर २०१० 

‘लोकस ा: लोकरंग-लोकमु ा’ या र व. द. २४-१०-२०१० या अंकातील 
शुभानन गांगल यांचा ो र प ‘आ मसंवाद’ वाचला आ ण डो यात व वध 

ां या गाठ ंचा गुंता होऊन िनरगाठ बसली. मग हळूहळू शांत िच ाने तो 
गुंता सोडवायला बसले आ ण याची सुरगाठ व नंतर िनसरगाठ झाली. 
यांनी केले या ववेचनाचे मु ेवार खंडन मी पुढ ल माणे कर त आहे- 

१) ो र या ारंिभक भागात, मराठ ने देवनागर  िलपी वीकारली ते हा 
या िलपी या सोयीसाठ  मराठ त बदल केले गेले असे शुभानन गांगलांचे 

ितपादन असून यासाठ  यांनी त सम-त व श दभेदाची उदाहरणे दली आहेत. व तुत: 
देवनागर  िलपी व त सम-त व भेद यांचा बादरायण असादेखील संबंध नाह . उदाहरणाथ- 
‘शाला’ या श दातील ‘श’ क  ‘श’ क  ‘ ’ अगर ‘ल’ क  ‘ल’ या अ रवळणांचा वचार हा 
िलपीशा ा या (graphonomy) अंतगत येतो, तर ‘शाला’ (त सम) व ‘शाळा’ (त व) हा भेद 
श दघटनेशी (morphology) संबंिधत असून तो याकरणांतगत येतो. दोह चा अथाअथ  काह ह  
संबंध नाह . ‘वडाची साल पंपळाला लाव या’चा हा कार होय; 



अमृतमंथन: मराठ या शोधात गांगरलेले गांगल 

२) दुस  या तंभातील एका उ रात ते हणतात- ‘‘सं कृत नामांतील शेवटचा वर ‘अ’ असेल 
तर..’’ या वा यातील ‘नाम’ ह  याकरणसं ा खूप यापक (सामा य नाम, वशेष नाम, 

भाववाचक नाम इ.) असूनह  गांगल यांनी ह  सं ा फ  य - वशेषनाम हणून संकुिचत 
अथाने वापरली आहे हे यांनी दले या उदाहरणांव न (राम, ल मण इ.) दसते. फ  
वशेषनामांव न सं कृत-मराठ तील भेद शोधायचा झाला तर  ‘अ’कारा त मराठ  ( वशेष) नामे 
ीिलंगी असतात’ हे गांगल यांचे वधान ‘सुहास, करण, िशर ष, सुमन’ या वशेष नामां या 

बाबतीत अ या  ठरते. कारण ह  आकारा त वशेषनामे उभयिलंगी आहेत. गांगल यांनी 
उ ले खले या मराठ  आकारा त पुिलंगी वशेषनामांपैक  ‘भीमा, कृ णा’ ह  वशेषनामदेखील 
उभयिलंगी अस यामुळे यांचे हेह  वधान चूक ठरते. तसेच आजवर मराठ तील ‘दया’ हा श द 
सामा यनाम हणून (mercy) व वशेषनाम हणूनह  ीिलंगी समजला जात होता; पण 
सु िस  लेखक कै. दया पवार यांनी तोह  समज खोटा ठरवला. थोड यात सं कृत-मराठ तील 
भेद प  कर यासाठ  य - वशेषनामांचा आधार घेणे हा नुसता भ गळपणाच न हे तर शु  
पोरकटपणाह  आहे; 

३) मोड  िलपीब ल गांगल यांनी केले या ववेचनाचा मिथताथ असा दसतो क , पूव  मराठ  
सा ह य हे मोड  िलपीत िल हले जात होते व या िलपीत केवळ द घ ईकार-ऊकार यांवरच 
िनवाह होत असे आ ण कालांतराने मराठ  भाषेने सं कृत या दडपणाखाली देवनागर  िलपीचा 
अंगीकार केला. या संदभातला व तुिन  व यथात य इितहास पुढ ल माण-े 
शािलवाहन शकपूव २०० पासून ते शके ११०० (इ.स. ११७८) पयत या काळात ा  ऊफ 
अशोक - गु -कु टल-देवनागर  ऊफ बाळबोध असा िल यांचा वास झाला. सवसाधारणपणे इ. 
सना या ११/१२ या शतकापासून मराठ तील ंथरचनेला ारंभ झाला. या काळ  मराठ त 
थोडेबहुत ग  (पंचतं ाद  नीितकथा वा बोधकथा, कहा या इ.) आ ण बहुतांशाने प रचना होऊ 
लाग या. बहुतेक सव ंथ देवनागर  वा बाळबोध िलपीतच िल हले जात होते. मुकंुदराजाचा 
‘ ववेकिसंधु’ हा आ ंथ बाळबोध िलपीतच िल हलेला आहे. तथा प १२ या शतकात 
रामदेवराव यादव (जाधव) या या पदर  हेमा  ऊफ हेमाडपंत याची ‘करणािधप’ हणजे 
फडनवीस हणून नेमणूक झाली. हा मोठा यु प न पं डत होता. याने द णेत खा यात 
बाजर , बांधकामात बनचु या या इमारती (हेमाडपंती देवळे) आ ण िल ह यात मोड  िलपी 
(अथात ‘ पशा च िलपी’) आणली. पण या िलपीचा वापर यावहा रक े ापुरताच मया दत 
होता. रा यकारभारातील बाबी, रा याचा जमाखच, हशेबलेखनातील मे तक (heads of 

account), कजखत, जामीनखत इ. कायदेशीर द त, सरकार  व खासगी प यवहार इ. 
वषयांतील मजकूर व मायने कसे असावे यासंबंधी याचा ‘लेखनक पत ’ हा ंथ िस  आहे. 
अशा कामात शी  गतीने यवहार हावेत व यावहा रक मतलब कळ याशी कत य अशा दोन 
हेतंूनी  ह व-द घ वर हत अशी एकटांक  मोड  िलपी योजलेली होती. मा  एर ह  वा यीन 
मू य असले या सा ह य ंथांत मोड  िलपी चिलत न हती (इ.स. १२९० म ये िल ह या 
गेले या ‘ ाने र ’ या ंथा या सुमारे साडेचारशे पो यांपैक  एकह  पोथी अ ाप मोड  िलपीत 
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उपल ध झालेली नाह  अशी ये  संशोधक डॉ. रामदास डांगे यांची मा हती आहे.) [संदभ : 
महारा  सार वत- कै. व. ल. भाव-े करण दुसरे - ंथकतृ वाची सु वात] थोड यात, ग भ 
वा य े ात अथा या व वध सू म छटा य   कर यासाठ  आव यक ते  ह व-द घ आ ण 
सानु वार-िनरनु वार भेद यांनी यु  अशी देवनागर  वा बाळबोध िलपी ह च मराठ  
सार वतांनी पूवापार ा य़ मानलेली आहे. 
४) मराठ त फ  एकच ‘ई’कार व एकच ‘उ’कार असावा असे ितपादन करणारे गांगल याच 
ासात प ासाठ   ह व आ ण द घ असे दो ह  इकार व उकार वापरणे यो य ठरते असे 
हणतात. या दोन पर पर वरोधी वधानांची संगती कशी लावायची? हणजे पु हा ग  व प  

या दोह साठ   ह व-द घा या वेगवेग या यव था असा यात असे यांचे हणणे आहे काय? 

५) गांगल यांनी इतर काह  मु े आपणच काह तर  नवीन शोध लावलेला आहे, असा आव 
आणून मांडलेले असले तर  याम ये कोणतेह  नावी य नाह . कोणतीह  भाषा सतत बदलत 
राहून वाह  रा हली तर  ित यात काह तर  थरत व असते (व हणूनच ाने रांपासूनची 
मराठ  सात याने बदलत राहून ितला आजचे व प ा  झाले असले तर  ती ‘मराठ ’च आहे) 
हा मु ा पूवापार सवमा य आहे. हणून मी अशा मु य़ांचा परामश घेऊ इ छत नाह ; 

६) यांची आणखी काह  वधाने इतक  पर पर वसंगत आहेत क  यांचा समाचार घेऊ 
गे यास या गुं यातून माझी व वाचकांचीह  सुटका होणे अश य आहे. हणून याकडे मी 
दुल  करते. 
समारोपादाखल मी गांगल यांची आजवरची भूिमका वेळोवेळ  कशी बदलत गेली आहे ते 
थोड यात सांगते. सव थम ‘ ची’ मािसका या (जून २००६) अंकात गांगल यांनी ‘न या 
मराठ या दहा घोषणा’ सृत क न काह  लेखांक िल हल.े ते हा ‘मराठ चे लेखन-िनयम शू य 
असावेत’ हणजेच मराठ त ‘उकार’ आ ण ‘इकार’  ह व कंवा द घ कसेह  िलहायची मुभा 
असावी’ असा यांचा मु य िस ांत होता. परंतु आपण या िस ांताचा चार के यास आप या 
‘शुभानन’ या सुरेख नावाची ‘शूभानन’ अशीह  वासलात लागू शकेल हे ल ात आ यावर गांगल 
यांनी प व ा बदलला. ते हा जानेवार  १९९९ म ये काह  गुजराती भाषकांनी आप या 
सोयीसाठ  ‘ऊंझा’ नामक गांवी एक प रषद भरवून ‘ऊंझा जोडणी’ (यापुढे गुजरातीत फ  द घ 
ईकार व  ह व उकार असावा) नावाचा जो ठराव पास केला होता तो गांगलां या सा ाला 
धावून आला. (गुजरातम ये अजूनह  या ठरावाला साव क व सरकार  मा यता िमळालेली 
नाह ). २७ फे ुवार  २००९ रोजी ‘मराठ  दना’ला पु या या ‘दै. सकाळ’म ये गांगल यांचा 
दुसरा लेख छापूनआला. याम ये यांनी मराठ त यापुढे (ऊंझा जोडणी या धत वर) फ  द घ 
ईकार व  ह व उकार असावा असा दुसरा िस ा त मांडला. ५ ऑ टोबर २००९ रोजी महारा  
सरकार या ‘सां कृितक धोरण सिमती’पुढेह  यांनी आपली ह च भूिमका मांडली. मा  ती 
मांडत असताना ‘पा णनीने ऋ वेदाचे याकरण रचल’े अशांसारखी काह  अ ानमूलक वधाने 
क न िशवाय मराठ या संदभातह  यांनी ‘पा णनी’ या जगमा य याकरणकाराला अकारण 
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दूषण दले ते हा खु  सं कृत  अ य  डॉ. आ. ह. साळंुखे यांनीह  यांना फटकारले व 
यथायो य समज दली. ७-२-२०१० रोजी ‘मुंबई मराठ  सा ह य संघा’ने भरवले या मराठ  
शु लेखन वषयक चचास ात गांगल यांनी मराठ त फ  एकच द घ वेलांट  असावी ह  आपली 
आधीची भूिमका बदलून न याने दोन कार या वेलांटय़ा सुचव या. अलीकडेच २४ ऑ टोबर 
रोजी ‘दै. लोकस ा : लोकरंग-लोकमु ा’मधील ो र त यांनी पु हा ग ासाठ  एकच ईकार 
व उकार आ ण प ासाठ  दो ह  कारचे इ/ईकार व उ/ऊकार असावेत असे हटले आहे. पूव  
ते ‘मौ खक अ रे’, ‘संवृ - ववृ  अ ररचना’ अशासारखी प रभाषा वापर त. ‘लोकस ा’मधील 
ता या लेखात यांनी ‘मूलभूत वर/ यंजन’ अशा सं ा वापर या आहेत. सं कृत भाषेला 
झुगा न दे याचे आवाहन करणारे गांगल ‘संवृत- ववृत’ याऐवजी ‘संवृ - ववृ ’ अशा चुक या 
का होईना पण सं कृत सं ाच वापरतात, पा णनीसार या जग व यात याकरणकाराचा 
अकारण व अनिधकाराने अिध ेप करतात आ ण तकाचा न हे तर तकाभासाचा अवलंब क न 
सामा य वाचकांचा बु भेद करतात. गांगल यांना मत वातं य आहे व यांना आप या मताचा 
चार कर याचाह  अिधकार आहे. पण यांना अपु  या अ यासािनशी वपय त मा हतीचा 

समाजात सार कर याचा अिधकार मा  िन त नाह . गोबे सचे चारतं  चांगल ेअवगत 
अस याने ते वारंवार लोकांची दशाभूल करणारे असे लेख िल हतात. व तुत: ते लेख 
दुल णीयच आहेत. पण एखाद  य  सात याने अस याचा चार कर त रा ह यास व 
मा यासार यांनी मौन बाळग यास अखेर स या अस यालाच स याचा दजा िमळ याचा 
संभव अिधक. हणून त ड उघडावे लागले व लेखनदंड हाती यावा लागला. संगणक य 
मराठ साठ  गांगल यांनी वत: शोधलेला तथाकिथत ‘गांगल फाँट’ हे एक वतं  करण 
असून यासंबंधी िनतीन िनमकर व व नल हजारे या दोन संगणक जाणकारांनी ६ ऑग ट 
२०१० या एका दैिनकात ‘शुभानन गांगलांचे अवघड करण’ अशा मथ याचा एक लेख िलहून 
यांचा बुरखा पुरता फाडला आहे. ‘भाषा आ ण जीवन’ या ता या दवाळ  अंकात (वष २८ : 

अंक ४ : दवाळ  २०१०) हा लेख पुनमु त केलेला आहे. यात लेखक य हणतात- 
‘‘..सामा य माणसा या संगणक य अ ानाचा (गैर)फायदा घेताना साखरभाषा वाप न, 

मराठ या भ याचा कांगावा क न व ांितकारक संशोधकाचा झगा पांघ न शुभानन गांगल 
संगणक य मराठ या वकासाचे अतोनात नुकसान कर त आहेत.. िनखालस खोट  व 
घोटाळेबाज मा हती देऊन आ ण लोकां या अ ानाचा फायदा उठवून ते मराठ या भ याचा 
जो आव आणत आहेत याला आमचा आ ेप आहे. जर शुभानन गांगलांना खरेच मराठ चे 
भले हावे असे वाटत असेल तर यांनी िनरथक बुवाबाजी थांबवावी..’’ 
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