
अमृतमंथन: वकिसत देशांतील व ाथ  िश णासाठ  इं जीवर अवलंबून नाह त 

 

लेख --} http://wp.me/pzBjo-Fs  

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

 

वकिसत देशांतील व ाथ  िश णासाठ  इं जीवर अवलंबून नाह त 

संपादक (दैिनक सकाळ) यांसी, 
स ेम नम कार. 
७ जुलै २०११ या अंकातील ’माझेह  मत’ या सदरातील ’इं जी या आधारे मूठभरांची िमरासदार ’ ा 
शीषका या ा० दलीप च हाण यां या लेखातील मु े पटले. ’इं जी या िश णािशवाय भारत 
जागितक करणा या पधत मागे पडेल’ असा ह ली यु वाद केला जातो. पण तसे असेल तर जपान, 
इ ायल तसेच जमनी, ा स यांसारखे युरोपातील सवच इं लंडेतर देशांचा ए हाना गेली साठ वष 
इं जीची घ ट कास धरले या भारता या मानाने खूपच अपकष हायला हवा होता.  

िशवाय इं जीचे िश ण हणजे इं जीमधून िश ण न हे. आव यक वाट यास इं जी अव य िशकावी. 
अगद  उ म कारे िशकावी. पण सव ान मातृभाषेला वस न इं जीतूनच िमळवले पा हजे हा 
अ टहास जगभरातील त ां या ीने चुक चाच आहे. आ ण अशा चुक या धोरणामुळे आपण 
वातं या या नंतर चौस  वषातह  िश णाचा सार मूठभर लोकांपयतच क  शकलो आहोत. परक य 

भाषेतून िश ण दे याचा दुरा ह हेदेखील आप या देशातील शाळांमधील गळतीचे एक मु य कारण 
आहे. जमन शा ांनी लावले या शोधाचा अ यास अमे रकन-रिशयन-चीनी-जपानी-इ ायली व ाथ  
आपाप या भाषेतूनच करतात. येक शोध समजून घे यासाठ  या- या शोधा या संशोधकाची भाषा 
िशकणे आव यक नसते. नोबेल पा रतोषक वजे या जपानी शा ांना इं जी येत नसते. सव गत 
देशांत व वध कारचे ान आप या मातृभाषेतूनच िशकवले जाते. बहुतेक सव भारतीय भाषांम येह  
तेवढ  मता आहे. िशवाय इं जीचा ह यास ध न आपली िश ण यव थाच न हे तर संसद यव था, 
याय यव था, समाज यवहार, यवसायधंदे इ याद  मूलभूत गो ीह  बहुसं यांना माह त नसले या 

इं जी भाषेत करणारे भारतासारखे पा क तान, बांगलादेश वगळता कतीसे देश आहेत? लोकशाह ची 
या या ’लोकांनी, लोकांसाठ  आ ण लोकांतफ चालवलेले रा य’ अशी केली जाते. पण ते रा य 
सवसामा य लोकां या भाषेत नसले तर ह  ती रा य यव था लोकशाह ची ठरेल काय?  

साडेतीनशे वषापूव  इं जांनी आप या देशातील मूठभरांची म े दार  मोडून काढ यासाठ  चभाषेवर 
आधा रत यव था झुगा न देऊन काय ाने व स ने इं जी भाषा था पत के यावरच इं जी भाषा 
सुधारली आ ण सवसामा यांसाठ  इं जीम ये ान उपल ध झाले. आपण तसे आप या भाषां या 
बाबतीतह  क  शकतो. मा  यासाठ  इं जांसारखी कणखर आ ण वािभमानी इ छाश  हवी. ती 
आप याकडे आहे का हाच खरा  आहे.  
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