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आप या आईचा मान आधी आपणच राखला पा हजे 

(‘अंतनाद’ दवाळ  अंकातील लेख) 
- ले० सलील कुळकण  

‘अंतनाद’ मािसका या २०११ वषा या दवाळ  अंकातील ‘मराठ पण जपणे हणजे नेमके 
काय?’ या वषयावर ल प रसंवादातील ी० सलील कुळकण  यांचा हा लेख. 

 

‘आप या भाषे ारे धन, मान व ान िमळू लागले तर या प र थतीत िन तच फरक पडू 
शकेल. हे सव बदल ओघान,े ट या-ट यानेच होतील; पण यासाठ  यो य अशी 
वातावरणिनिमती थम घडवून आणली पा हजे.’ 

 

मराठ पण जप या वषयी वचार कर याआधी आपण ‘मराठ  हणजे काय?’, ‘मराठ  माणूस 
हणजे कोण’ आ ण ‘मराठ पण हणजे काय’ या मु ांवर थोडासा वचार क  या. 

मराठ  हणजे काय? आपण जे हा ‘मराठ ’ हा श द सामा याथाने वापरतो ते हा आप याला 
अनेक गो ी एक तपणे अिभ ेत असतात. यात केवळ मराठ  माणभाषाच न हे तर 
याचबरोबर बहुजनांम ये वापर या जाणा  या ित या ादेिशक उपभाषा, तसेच अ हराणी, 

झाड , शा हर , मालवणी, व  हाड  ां यासह मराठ या व वध बोलीभाषा, िशवाय मराठ  
सं कृती, मराठ  सा ह य, मराठ  समाज, तसेच मराठ  माणूस आ ण याची अ मता, 
मानिसकता, जीवनप ती, या या ढ , परंपरा इ याद  सवाचा एक तपणे समावेश असतो. 
मराठ  कोण? ‘ थमपासून महारा ातच वसले या कुळात ज मलेला तो मराठ ’ अशी मराठ  

माणसाची अ यंत संकुिचत या या अनेकदा केली जाते. पण मग अनेक प या बडोदे, इंदूर, 
वा हेर, बेळगाव, कारवार, तंजावूर, मॉ रशस अशा देश वदेशातील व वध ठकाणी थाियक 
असणा  या आ ण आप या मराठ पणाब ल अिभमान बाळगणा  या मंडळ ंचे काय? काह  
अ यासकां या मते महारा ातील काह  समाजगटांचे मूळ भारताबाहे न आले या शक-कुशाण 
जमातींम ये आहे तर इतर काह  गट उ र भारतातील कंवा द ण भारतातील व वध 
ठकाणांहून येऊन महारा ात थाियक झालेले आहेत. मग ती मंडळ  मराठ  मानायची नाह त 



अमृतमंथन - आप या आईचा मान आधी आपणच राखला पा हजे 

Page 2 of 11 
 

का? िशवाय या या येनुसार महान उ ोगपती वालचंद हराचंद शेठ कंवा भारतर  पं डत भीमसेन 

जोशी, यां याब ल येक मराठ  माणसाला अ यंत अिभमान वाटतो, अशा अनेक नरर ांना 
अमराठ  ठरवाव ेलागेल. काह  इितहासकारां या मते वतः िशवाजी महाराजांचे कूळह  मेवाडातील 

िशसो दया या राजपूत राजवंशाशी संबंिधत आहे. तसे असले तर मग मराठ  सा ा याची थापना 
करणा  या या अवतार  पु षास आपण अमराठ  हणाव ेकाय? महारा ात राहणारे मालपाणी, शहा, 
पांडे, अशी आडनाव ेअसणार  कंवा धमान ेमुसलमान, न, य ूअसणार  अशी अनेक माणस े

मला माह त आहेत क  यांना आप या मराठ पणाब ल मुंबई-पु या या उ च ू मराठ  
मंडळ ंपे ाह  अिधक अिभमान वाटतो आ ण यातील क येकजणांनी मराठ  सा ह य, सं कृती 
व समाजा या उ नतीसाठ  व स मानासाठ  बहुमू य हातभार लावलेला आहे. हणूनच ’जो 
वतःला मराठ  समजतो तो मराठ  माणूस’ अशी मराठ  माणसाची सोपी या या करावी असे 

मला वाटते. ह  या या या या ज म थान, वसित थान, वांिशक पा भूमी, आडनाव, धम, पंथ, 
जात इ याद  घटकांवर मुळ च अवलंबून नाह . याचबरोबर प यान ् प या महारा ात राहणा  या 
व येथील कायदेशीर अिधवासप  िमळवले या, पण तर ह  मराठ  भाषेला व सं कृतीला परक  
मानणा  या य स मराठ  मानता येणार नाह  असदेेखील मला वाटते.  

मराठ पण हणजे काय? ‘अ मता’ हा श द सं कृतमधील ‘अ म’ (मी आहे) या 
यापदापासून िनमाण झाला. ‘माझे असणेपण’ ह  भावना ‘अ मता’ या श दातून अिभ य  

होते. यालाच मराठ म ये व व, कंवा ढोबळपणे य व, ओळख, प रचय (इं जीत 
‘identity’) असे हणता येईल. (इथे आज या राजकार यांनी ‘अ मता’ या श दाला दले या 
‘अिभमान’ कंवा ‘गव’ अशा कार या चुक या व वकृत अथ छटा आपण बाजूला ठेव.ू) 
मराठ  समाजा या संदभात ‘अ मता’ हणजेच याचे ‘मराठ पण’ आ ण हणजेच 
मराठ जनां या मराठ  अस यामुळे यां यात सामा यतः आढळणारे यव छेदक गुण. यात केवळ 

वभाववैिश येच न हे तर सं कृती, ढ , परंपरा, मानिसकता, आवड िनवड , शार रक वैिश य,े 

अंगभूत कौश य े अशा इतर अनेक कार या वैिश यांचाह  समावेश असतो. या समाजातील 

माणसां या व वध वैिश यांचा तो ढोबळ मानान े ‘म.सा. व’ असतो. यालाच आपण या गटाचा 
‘समाज वभाव’ असेह  हण ूशकू.  

मराठ पण जोपासण:े ‘समाजाचे मराठ पण जपण’े (‘जपण’े या श दापे ा ‘जोपासण’े हा 
श द योग मला अिधक यापक व यो य वाटतो) हणजे येकाने केवळ आप या घरापुरते 
मराठ पण टकवणे एवढाच अथ नसून येकाने आप या व वध गुणवैिश यांचा सतत 
वकास साधून, यांतील दोष दूर क न, या गुणां या बळावर आपण िनवडले या आिथक, 
औ ोिगक, यावसाियक, राजक य, सामा जक, सा ह यक, सां कृितक, डा, कला, ान-
व ान अशा व वध े ांत ावी य आ ण ाब य िमळव याचा य  करण ेव अशा कारे 
आप या गुणांचे उपायोजन (application) क न येक मराठ  माणसाने वतःची गती 
क न घेऊन याचबरोबर एकंदर तच मराठ  समाजाचा उ कष साध याचा य  कर त राहण,े 
याचासु ा मराठ पणा या जोपासनेत समावेश होतो असे मला वाटते. कारण तसे झाले तरच 
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‘मराठ पण’ या श दाने अिभ ेत असले या गुणवैिश यांचे चीज होईल व बा जगात 
मराठ पणाला बहुमान ा  होईल.  

ितस  या व  मराठ  सा ह य संमेलनातील आप या अ य ीय भाषणात महेश एलकंुचवार 
हणाल,े “ या मानवसमूहान ेआपली भाषा गमावली, हरवली आहे, यांची सं कृती मृत ाय हायला 

वेळ लागत नाह . कारण, भाषा हा सं कृतीचाच हु ंकार असतो. सं कृती व भाषा यांचा नाळेचा संबंध 

असतो व एकािशवाय दुसरे जग ूशकत नाह . भाषा हा काह  फ  श दां या देवघेवीचा यवहार नसतो. 
या भाषेशी आपली मन,े आपल ेसं कार व संिचत आ ण आपली सं कृती जुळलेली असते.”  भाषा हे 

सं कृती या अिभ य चे एक मुख साधन अस यामुळे सं कृती या जोपासनेला भाषे या 
सबलीकरणाने मोठा हातभार लागतो. 
अवाचीन इितहासात िशवाजी महाराजांनी मराठ  माणसा या सु गुणांना वरा या या 
धगधग या भावनेत तावून त कालीन प र थतीला यो य अशा नवीनच मुशीतून काढून 
यां या आधारावर  केलेली मराठा सा ा याची थापना, मराठ  समाजा या व सं कृती या 

उ कषासाठ  केलेली व वध काय, मराठ भाषाशु चे य  आ ण मराठ  माणसाची संपूण 
भारतवषात पसर वलेली क त  ह  मराठ या इितहासातील मराठ या जोपासनेची व संवधनाची 
अ यंत मो या माणात यश वीर या पार पडलेली प हली मोह म होय. याआधी व 
यानंतरह  अनेक मराठ  रा यक यानी, शूरवीरांनी, संतांनी, सा ह यकांनी, शा ांनी, 

िश कांनी, कलावंतांनी व समाजधु रणांनी आपाप या े ात बहुमोल कामिगर  क न 
मराठ पणाचे नाव उ वल केलेले आहे.  

स या या प र थतीत मराठ  भाषा आ ण सं कृती लवकरच लोप पावेल क  काय, अशी मला 
मुळ च भीती वाटत नाह . आज दहा कोट  अनुयायी असलेली, जगातील पंधरा या मांकाची 
भाषकसं या असलेली मराठ  भाषा व सं कृती काह  दशकांतच कशी लोप पावेल? परंतु मराठ  
जर  जवंत रा हली तर  आप या अना थेमुळे ितची अव था, द घकाळ खतपत पडले या 
दुखणेकर  णाइतासारखी होईल क  काय अशी मा  मला धा ती वाटते. तसे झा यास या 
थतीला केवळ आपले शासनकत, राजकारणी व समाजकारणी नतेेच न हे तर यां याह पे ा 

आपण सव सामा यजनच एक तपणे अिधक जबाबदार अस.ू हणूनच अिधक उशीर 
हो याआधी मराठ ची जोपासना व संवधन कर याची उपाययोजना ठरव या या ीने 
वचारमंथन क न यासाठ  िन त कृितमु े ठरवावेत व योजनाब  प तीने ते कृतीत 
आणावेत असे मला वाटते.   

मराठ पणाची जोपासना कर या या हेतूने आज या प र थतीचे व ेषण के यावर मला असे 
वाटते क  मराठ या समोर ल व वध आ हाने मु यतः पुढ ल सहा े ांत मोडतात. येक 
आ हान े ाब ल आपण अिधक स व तर वचार क .   

१. समाजातील अनौपचा रक े ांत मराठ : वभाषा हणजे माणसाला वसं कृतीशी जोडणार  
नाळच. यामुळे वभाषेपासून दूर जाणे हणजे वसं कृतीपासून दूर जाण,े आप या 
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अ मतेपासून दूर जाण.े एखा ा समाजा या सं कृतीची जोपासना व संवधन, या समाजा या 
वतः या भाषेतूनच होऊ शकते, परक य भाषेतून ते कदा प श य होणार नाह .  

आज मा या रा यातील अनेक ठकाणी मला मा या भाषेतून वाणीसामान वकत घेता येत 
नाह , भाजी वकत घेता येत नाह , शासक य कंवा खासगी सं थांम ये साधी चौकशीह  करता 
येत नाह , रेल ्  वे, बका, टपालखाते इ याद  सावजिनक ठकाणी मा या भाषेतून त ड  व लेखी 
यवहार केले जात नाह त. ह  सव अ यंत नामु क ची व कुठ याह  वािभमानी माणसास 
अ यंत ला जरवाणी वाटेल अशी प र थती आहे. या सव प र थतीला जबाबदार कोण? 

परभा षक तर न क च नाह त. मग आपल ेराजक य पुढार ? पण यांनाह  कसा काय दोष देणार? 

जे आडात आहे यातलेच तर पोह  यात येणार. हणूनच याब ल जे काह  करायचे ते थम 
आपणच करायला पा हजे.  वभाषेला ितचे यो य मानाचे थान िमळवून दे यासाठ  
आपणापैक  येकाने थम वत:पासूनच सु वात केली पा हजे व मग या भावनेचा सार 
आप या सव कुटंुबीयांत-िम मंडळ ंत-सहका  यातं-समाजात करायला हवा. मराठ  माणसाने 
वभाषेब लचा यूनगंड सोडून वरा यात श यतो सव ठकाणी कटा ाने मायबोलीत बोलण,े 

िल हणे केले पा हजे. अगद  र यावर, भाजीवा याकडे, वा याकडे, तसेच दुकान,े मॉल, हॉटेल,े 

टपाल कायालय,े बँका, रे व,े बस, र शा अशा व इतर सावजिनक ठकाणी, सरकार  कायालयात 
व जनसंपकाशी संबंध असले या सव खासगी आ थापनांत, बोलताना व िल हताना आपण 
कटा ाने मराठ चाच वापर केला पा हजे. आपण बहुसं येने तसे केले तर काह  म ह यांतच 
फरक दसू लागेल. आपण इतरांना आपली भाषा ऐकवलीच नाह  आ ण ितची आव यकता 
िनमाण केली नाह  तर ते तर  ती िशकणार का व कशी? इतर रा यांत पर ांतीय लोक 
थािनक भाषा झटपट िशकतात; कारण यांना ती िशकावीच लागते. अ यथा यांचे दैनं दन 

जीवनह  कठ ण होते. पण महारा ात थाियक हो यास आले या पररा यातील माणसा या 
मनावर आपण ’आम या रा यात आमची भाषा िशकणे मुळ च आव यक नाह ’ असे जे 
आप या कृतीनेच बंबवतो, ते ताबडतोब बदलायला पा हजे. मराठ  ह  आप याला मातेसमान 
आहे. आप या घरात आप या आईचा मान आपण वतः राखला तरच तसा तो घरात येणारे 
पाहुणे राखतील, अ यथा नाह .  

२. औपचा रक-अिधकृत े ांत मराठ : लोकशाह ची या याच मुळात ’लोकांनी, लोकांसाठ , 
लोकां ारे चाल वलेली शासन यव था’ अशी आहे. अशी शासन यव था जर लोकां या 
वतः या भाषेत आ ण वतः या सं कृतीशी िनग डत नसेल तर लोकशाह या या मूळ 

त वालाच हरताळ फासला जातो. लोकशाह त सामा य नाग रकाला आप या थािनक 
भाषेमधून सव दैनं दन व सामा य नागर  यवहार सुलभतेने करता यायलाच पा हजेत. 
यासाठ  याला परदेशातील कंवा पररा यातील भाषेवर अवलंबून रहायला लागणे ह  गो  

लोकशाह या मूलत वांना कािळमा फासणारे ठरते. भारताची रा यघटना व यावर आधा रत 
व वध काय ांनीदेखील या त वाचा पुर कार के याचे प पणे दसून येते आ ण ते 
भारतातील बहुतेक सव रा यांत पाळले जाते.  
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शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या कनाटक शासना या िनणया व या रट 
यािचकेत देशा या रा यघटनेचे संदभ देऊन व महा मा गांधींचा हवाला देऊन रा यशासनाची 
बाजू घेत सव च यायालय हणाले होते, “देशातील 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.े” हे 
वा तव आपण सव राजकार यां या ल ात आणून ायला हव.े या मु ाचीच पुढली पायर  
हणजे महारा ात मराठ  भाषा सावजिनक तरावर मा हती (information), सं ापन  

(communication) आ ण सेवा (service) यां यासाठ  सव  ाधा याने य, ा य आ ण इतर 
मा यमांतून अनुभवास यायला पा हजे. मराठ  ह  केवळ ’अिश त लोकांची बोलीभाषा’ अशी 
झालेली इतरांचीच न हे तर आपलीसु ा मानिसकता बदल यासाठ  ती समाजा या सव तरांत 
व सव े ांत अग याने वापरली गेली पा हजे. थोड यात हणजे क शासनाचे, रा यशासनाचे 
आ ण थािनक वरा य सं थांचे सव वभाग, यायालय,े रेल ्  वे, टपाल खाते, दूर वनी खाते, 

बँका, एट एम, थािनक रे डयो व दूरदशन वा ह या, कॉल सटरे, मोबाईल कंप या, मॉल, दुकान,े 

सोसाय या, तसेच सरकार  व खासगी आ थापनांचे सामा य जनतेशी संबंध येणारे सव 
यवहार, यांची सं थळे, फॉम, पा या, घोषणा, जा हराती अशा सव बाबतीत जनतेशी संपक-
संवाद साध यासाठ , मा हती-सेवा दे यासाठ  मराठ  भाषा सवािधक ाधा याने वापरली जावी 
या मागणीचा आपण श य या सव कारे आ ण सव मागानी पाठपुरावा केला पा हजे. 
रा यशासनाची सव कागदप े व सव प यवहार मराठ तच असायला हवा. रा यशासना ारे 
व त घरे, धा य कंवा इतर कुठ याह  व पाची मदत देताना रा या या अिधवासाचा 

दाखला असण ेह  पा तेची एक अट असावी. रा यशासनाने कुठ याह  नाग रकास सावजिनक 
कामासाठ  (उदा० टॅ सी, र ा, बसचालक, बसवाहक इ याद ) अनु ी (लायस स) 
दे याआधी याला रा यभाषेचे पुरेसे ान अस याब लची जी कायदेशीर अट आहे ती अंमलात 
आणायला हवी. रा यातील सव सावजिनक े ातंील सं थांना व खासगी कंप यांना मराठ  
भाषा जाणणारा जनसंपक अिधकार  नेमणे बंधनकारक असायला हव.े दरवष  
अथसंक पा माणे रा यशासनाने मराठ  भाषा-सं कृती-माणूस यां यासाठ  काय केले ाचे 
गितपु तक िस  कर यासाठ  शासनाला भाग पाडले पा हजे. मा  वर उ लेख केले या 
व वध ठकाणी चौकशी कंवा इतर कामांसाठ  मराठ ऐवजी इं जी कंवा हंद  भाषा वीका न 
आपण वतःहूनच अजाणता व वध े ांतील कायालयांमधील मराठ  भाषकां या नोकर या व 
यवसाया या संधी हरावून घेत असतो हे गंभीर स यदेखील आपण ल ात यायलाच हव.े  

रझ ह बके या िनयमां माणे सव अनुसूिचत (शे यू ड) बकांनी (याम ये सव अ ग य 
सरकार , सहकार , खासगी व परदेशी बकांचा समावेश होतो) भाषासू ानुसार सूचनाफलक, 
व वध फॉम, पासबुक, मा हतीपु तका, प यवहार, त ड /लेखी सं ापन इ याद ंसाठ  
रा यभाषेचा उपयोग करणे बंधनकारक आहे. ा िनयमांचे इतर रा यांत ब  याच माणात 
पालन करणा  या बका महारा ात मा  मराठ ची अवहेलना करतात. यां याब ल आपण 



अमृतमंथन - आप या आईचा मान आधी आपणच राखला पा हजे 

Page 6 of 11 
 

रझ ह बके या लोकपालाकडे (ombudsman) त ार क न बकांना यां या कत याची जाणीव 
क न ायला हवी. मो या सं येने अशा त ार  गे यास बका आपोआप वठणीवर येतील.    

जगभरातील बहुसं य गत तसेच अ गत देशांत आप या भाषेत बोलणे व अिधकतम 
यवहार करणे ह  अिभमानाची बाब मानली जाते. अनेक देशांत केवळ वतः या देशातीलच 
न हे तर श यतो वतः या रा यातील, ज ातील आ ण गावातील शेतक  व औ ोिगक 
उ पादन,े वेळ पड यास थोडे अिधक पैसे मोजूनदेखील, वकत घेणे ह  अिभमानाची व 
समाधानाची गो  मानली जाते, संकुिचतपणाची न हे. हे त व आपणह  नेहमी ल ात ठेवायला 
पा हजे. तसे के यास महारा ात मराठ  माणसाचे उ ोगधंदे, यवसाय, नोक  या यांना न क च 
मो या माणात उ ेजन िमळेल. यामुळे मराठ  भाषा, सं कृती व एकंदर तच मराठ पण 
यांचा व तार व वकास होईल. अथात अशीच गो  इतर येक रा याने व येक देशानेह  
करावी. यकेाने ‘उ रेत ् आ मना आ मानम ्’ हे त व पाळ यात अनुिचत असे काह च नाह .  

३. अथाजनासाठ  मराठ : कुठ याह  सं कृतीचा वकास व उ कष हा मु यतः ित या 
समाजा या भरभराट या व थैया या काळातच झाला असे जगाचा इितहास सांगतो. 
मराठ पणा या जोपासनेची चळवळ केवळ भाविनक पातळ वर राहून उपयोगी नाह . मराठ ची 
जोपासना क न ितला ख  या अथाने समृ , संप न बनवायचे असेल तर मराठ भाषा केवळ 
सा ह य-वा याचीच भाषा न राहता आिथक-ऐ हक-सांसा रक समृ  साध यास साहा यकारक 
ठरणार  भाषासु ा हायला पा हजे. यासाठ  ती उ प नाशी, रोजगाराशी, नोकर -धंदे- यवहार-
उ ोगाशी जोडली गेलेली भाषा िस  हावयास हवी. आप याला आप या भाषे या मा यमातून 
िमळवले या ानामुळे व ितचा संवादात उपयोग के यामुळे, केवळ मानिसक समाधानच न हे 
तर आिथक संप नता व सामा जक ित ादेखील लाभ यासारखी प र थती िनमाण ायला 
हवी. यासाठ  मराठ  भाषेचा संवादभाषा, िश णभाषा, ानभाषा, मा हतीभाषा अशा व वध 
अंगांनी सतत वकास साधला गेला पा हजे. मराठ चे ान हे महारा ात सवाना यावहा रक 

यासु ा फाय ाचे, सोयीचे व ाधा य िमळवून देणारे वाटले पा हजे.  

रा यशासना या सव वभागांमधील, उप मांमधील कमचा  यानंा मराठ म ये बोलण,े िल हणे व 
वाचणे याचें यथायो य ान अिनवाय असले पा हजे. इतर काह  रा यां माणे रा यशासना या 
सव वभागांम ये अिधकृत द तऐवजीकरण (documentation) तसेच शासनाकडे न दणी 
करायचे सव करार, द त, ित ाप े इ याद  रा यभाषेतच अस याचे बंधन हव.े यांचे 
वना वलंब संगणक करणह  यायला हव.े शासनाची सव संकेत थळे अ माने मराठ तच 
असायला हवीत. तसेच इतर काह  रा यां माणे उ च यायालया या खालील सव 
यायालयांम ये १००% काम रा यभाषेत हायला पा हजे. सदिनका व भूखंडां या खरेद - व  
यवहारा या न दणीसाठ  भरायचे एक लहानसे प  (फॉम) मराठ त अस याचा िनयम 
झा यापासून खरेद - व या संबंधातील काम करणा  या येक दलालास व वक लास िनदान 
एक तर  मराठ  जाणणारा कारकून ठेवणे म ा  झाले व अशा कारे मुंबईसकट रा यभरात 
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काह  हजार मराठ  माणसांस नोक  या िमळा या. जर इतर रा यां माणे अिधकािधक 
द तऐवजीकरण मराठ त कर याची योजना काया वत केली तर लाखो मराठ  लोकांना 
कारकून, टंकलेखक, स लागार, द तकार, वषयत  इ याद  उपजी वका ा  होतील व 
यां ारे य  वा अ य पणे कोटभर मराठ  जनतेचे पोट भरेल. बंगाल व तिमळनाडू या 

शासना माणे शासक य कायालयांतील २०% नोक  या रा यभाषतूेन िश ण घेतले या 
य ंसाठ  राखून ठेवायला पा हजेत. महारा रा या या िनिमतीनंतर खासगी उ ोगांत 
भूिमपु ांना ८०% नोक  या दे या या बंधनाचे कायदे तीनवेळा क न झाल.े उ ोगधं ांना 
रा यशासनाकडे उ ोग व यासाठ  जागा, बांधकाम, पाणीजोड, वीजजोडणी इ याद  व वध 
कार या अनु ी (लायस सेस) मागताना ा काय ाचे पालन कर त अस याचे अंगीकारप  

(undertaking) ावे लागते. पण या प ावर यो य वजन ठेवले क  या प ाची काह च 
पडताळणी होत नाह . अशाच व पाचे थािनक माणसा या हताचे बरेच कायदे आधीच 
व मान आहेत, पण ते सव दखाऊ आहेत. यांची यो य अंमलबजावणी झा यास मराठ  
माणूस शासक य व खासगी े ातंील नोक  यां या ीने कंवा इतरह  यवसाय व उ ोगां या 

ीने मोठ  झेप घेऊ शकेल. अशा कारे आप याला खासगी उ ोगधंदे, रा यशासन, वरोधी 
प  व इतर व वध सामा जक सं था अशा सवावरच एकजुट ने जनमताचा दबाव आणून 
व वध े ांत मराठ या उ नतीसाठ  कामे क न यावी लागतील.  

४. मा हती-तं ानासाठ  मराठ : संगणक आ ण महाजाल (internet) ह  आज ान, मा हती, 
अ यास, िश ण व सं ापनाची अ यंत मह वाची मा यमे झाली आहेत. ये या दशकात ती 
इतर सव कार या दळणवळणा या मा यमांना मागे टाकतील अशी अपे ा आहे. यांचा 
मराठ  भाषेतून वापर करणे सोपे व सोयी कर हावे यासाठ  आ ण यां याब ल या 
िश णासाठ  व साव क सारासाठ  तातड ने य  होणे अग याचे आहे. आपण याबाबतीत 
य शः बरेच कर यासारखे आहे आ ण शासन व खासगी उ ोग े  यां याकडूनह  बरेच 
करवून घे यासारखे आहे. जगभरातील मराठ  संगणक उपयोजकांनी एकजुट ने मनात आणले 
तर केवळ रा यशासनच काय पण माय ोसॉ ट, गुगल व नो कयासार या जगातील अ ग य 
कंप यासु ा आप या इ छेचा मान राखतील, असा जगभरातील अनुभव सांगतो. व वध 
बहुरा ीय कंप या या भाषांत वशेष सेवा देतात यांची याद  मु ाम पाहा. यापंैक  
बहुतेकांची लोकसं या महारा ाहून कमी असून काह ंची तर मुंबई शहरापे ाह  कमी आहे. 
यां या मानाने महारा  हा एक चंड अज  ाणी आहे. आपण याला हलवून जागा 

करायला पा हजे व याला आप या अिधकाराचे थान िमळवून ायला पा हजे. यामुळे 
मराठ पणा या जोपासनेस व सारास मो या माणात हातभार लागेल.  

५. आधुिनक सा ह य-सं कृती- ान- व ानाचे मा यम मराठ : कुठ याह  समाजाची गती ह  
या या भाषेमधील लिलत सा ह या माणेच जगात उदयास येणारे नवनवीन ान या भाषेत 

सामावून घे यासाठ  अिधकािधक स म होत राहणा  या भाषासाम यावरह  अवलंबून असते. 
इतर भाषांतील उ मो म सा ह य, पा यपु तके, कोश, प रभाषा तसेच ान- व ान-संशोधनपर 
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लेखन मराठ  भाषेत आणणे आ ण याचबरोबर असे ान लीलया पेल यासाठ  ितला उ च 
दजा या सा ह याची, उ च िश णाची, ानाची व संशोधनाची भाषा बन वणे या ीने सतत 
य  केले पा हजेत. यासाठ  शासनाला आ ण व वध शासक य, राजक य व सामा जक 

सं थांना अशा य ांचे मह व पटवून देऊन यो य क प काया वत हायला हवेत. आज 
जगातील अनेक देशांत े  अस,े अगद  नोबेल पा रतो षक वजेते असलेलेह , व वध े ांतील 
त  आहेत, यांनी सव उ चिश ण आपाप या मातृभाषेतून घेतलेले आहे. हे कसे श य 
झाल?े तर या देशांत जगभरात वेळोवेळ  व वध भाषांमधून िस  होणारे संशोधन, कािशत 
होणार  उ मो म पु तके इ याद ंचे ताबडतोब आप या भाषेत भाषांतर केले जाते व ते व वध 
मा यमां या ारे जनतेस उपल ध क न दले जाते. महाजाल हे या ीने आधुिनक युगातील 
अ यंत भावी मा यम आहे. या माणे जमनीम ये वै क े ात झाले या संशोधनाची मा हती 
ताबडतोब इं लंड-अमे रकेत इं जीम ये उपल ध क न दली जाते; याच माणे ती चीनम ये 
थािनक भाषांत, रिशयात तेथील भाषांत तर इ ायलम ये ह ू भाषेत उपल ध क न दली 

जाते. तशीच यव था महारा ात ( कंबहुना भारतातील येक रा यात) हायला हवी. रा कुल 
देशां या खेळांचे आयोजन कंवा असेच इतर व वध अनाव यक पांढरे ह ी पोस यात हजारो 
कोट  पये खच कर यापे ाह  वर ल मूलभतू मह वा या क पांना सव च ाधा य दले 
गेले पा हजे. तसे झा यास सवच भारतीय भाषांचे सबलीकरण व समृ करण घडेल व याचा 
आतापयत वंिचत रा हले या बहुसं य समाजास मोठा फायदा होईल.  

रा यशासनावर अवलंबून न राहता, फाय फाऊंडेशन, कल कर, वालचंद, बजाज, फरो दया, 
गरवारे, धूत व इतर अ ग य मराठ  खासगी सं था, उ ोगसमूह, यावसाियकांना व 
मराठ ेमी दानशूर य ं या मदतीने मराठ संबंिधत सां कृितक, सामा जक, शै णक, 
वै ािनक, कला, सा ह य इ याद  े ांत अन यसाधारण काय केले या य ंचा गौरव 
कर यासाठ  एक ’महासं था’ थापन क न ित या ारे दरवष  जग िस  नोबेल 
पा रतो षकां या धत वर वशेष पुर कार दे याची यव था करावी. पुर कारांना पा  य ंची 
िनवड पूणतः िन प पाती व ानां या सिमती ारे पारदशक प तीने हावी.    

६. िश णासाठ  मराठ : भारतातील इतर रा यां माणे महारा ातह  रा यभाषेचे िश ण सवच 
शाळांम ये पाचवी ते दहावीपयत अिनवाय असायलाच हव.े यासाठ  वत: सव च 
यायालयानेदेखील रा यशासनास कायदेशीर व नैितक त वांवर पा ठंबा दलेला आहे. तो 

िनणय य  कृतीत आण यासाठ  सवच राजक य प ांवर आपण दबाव आणायला हवा. 
थम शाळांत व नंतर ट या-ट याने उ च िश णात मराठ चा वापर वाढवीत नेला पा हजे. 

एखा ा समाजा या सवकष उ कषाचा एक मह वाचा मानदंड हणजे या समाजातील 
लोकांम ये झाले या िश णा या साराचे माण. बहुसं यांपयत ान पोहोचव यासाठ  ते 
यांना सहज समजेल अशा थािनक भाषेतूनच पोचवायला पा हजे. तसे न झा यामुळेच 
वातं य िमळून चौस  वष होऊन गेली तर ह  आप या देशात खे यात या व तळागाळात या 

लोकांपयत िश णाचा फारसा सार होऊ शकलेला नाह . अथात यासाठ  इं जी 
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िशकण/ेिशकवणे बंद कर याचे कारणच नाह . उलट इं जी भाषेवरसु ा भु व िमळवाव.े 
मातृभाषेचा पाया भ कमपणे बांधून यावर इतर व वध भाषांचे व व वध वषयांतील ानाचे 
इमले बांधणे हाच िश णाचा सवयो य माग आहे असे जगातील व वध देशांचे िश णत  
सांगतात. याउलट आजकाल महारा  शासनाचे िश णासंबंधीचे िनणय अ यंत  ह व ीचे, 
धरसोड वृ ीचे तसेच ‘दाखवायचे दात वेगळे आ ण खायचे वेगळे’ अशा कारचे असतात. इतर 
रा यां माणे महारा ातील शाळांत मराठ  वषयाचे िश ण अिनवाय कर यास चालढकल 
करणा  या, गे या सहा वषात महारा ात मराठ  शाळांतील वग सु  कर यासाठ  आलेले आठ 
हजार अज केरा या टोपलीत फेकून देऊन जवळपास ४५०० इं जी, हंद , कानड  व गुजराथी 
शाळांना मा  त परतेने अनुमती देणा  या व वतःच मा य केलेले असूनह  अनुदािनत मराठ  
शाळांचे अनुदान गे या ६-७ वष रोखून ठेवून यांचा योजनाब  प तीने गळा घोटू पाहणा  या 
शासनाला रा यातील मराठ  शाळांना लवकरात लवकर ितलांजली ायची आहे, असा िन कष 
कोणी काढला तर ते चुक चे ठरेल काय? मराठ  शाळा संप यास उ म मराठ  सा ह य तर  
कोण िल हणार आ ण कोण वाचणार? शासनावर व उदासीन राजकार यांवर दबाव आणून ह  
प र थती लवकरात लवकर बदलायला हवी.  

आज या धंदेवाईक राजकार यांना देशा या घटनेने नेमून दले या तसेच महा मा गांधींनी व 
देशा या आ ण रा या या तरावर ल अनेक त  सिम यांनी ( यातील सवात शेवटचे उ म 
उदाहरण हणजे ा. राम जोशी सिमती) पुन:पु हा अधोरे खत केले या वभाषे ती व 
वसं कृित ती असणा  या व वध कत यांची शासनाला आठवण क न देऊन या माणे यांना 

वागावयास भाग पाडणे हे आपणासमोर मोठे आ हान आहे.  

समारोप: आप या भाषे ारे धन, मान व ान िमळू लागले तर या प र थतीत िन तच 
फरक पडू शकेल. हे सव बदल ओघान,े ट या-ट यानेच होतील; पण यासाठ  यो य अशी 
वातावरणिनिमती थम घडवून आणली पा हजे. सव वप रत प र थतीचा दोष शासनक यावर 
ढकलणेह  यो य नाह . या सव प र थतीला मु यत: संपूण मराठ  समाज वतःच जबाबदार 
आहे. शासनक याना आपणच िनवडून दलेले असते. आपण उदासीन न राहता जाग क 
रा हलो तर ते मराठ  भाषा, सं कृती, मराठ चे  यां या ती असे बेपवा राहू शकणार 
नाह त. ‘मा हतीचा अिधकार’ हे काय ाने जनते या हवाली केलेले एक अ यंत भावी अ  
आहे. याचीह  नीट मा हती क न घेऊन यो य उपयोग क . या या ारे शासनावर दबाव 
आण.ू िशवाय शासनापे ा अिधक काम आपण वतः करायचे आहे. यासाठ  ’मी एकटाच 
काय क ?’ असा वचार कर त इतरांसाठ  थांबून न राहता थम आपण येकाने 
वतःपासून सु वात केली पा हजे. यानंतर आप या मतांचा, मा हतीचा व सूचनांचा सव  

अिधकािधक सार क न एक चळवळच उभारायला पा हजे. व वध महानगरांत, उपनगरांत, 

नगरांत, ज ा या-तालु या या-गावा या ठकाणी आपले संघ थापन क न एक तपणे 
विश  मु ांवर एकल य ीने (focused) कृितआंदोलन उभा . केवळ ’मराठ पणाची 
जोपासना व उ कष’ ा एकमेव उ ासाठ  आपण एक  येऊ. जो मराठ चा पाठ राखा तो 
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आपला िम . धम-जात-पंथ कंवा अशा इतर कुठ याह  िनकषावर आप यात भेद असू नयेत. 
एकमेकां या वैय क पातळ वर ल राजक य आवड -िनवड ब ल आपली काह  राजी-नाराजी 
नसावी. कुठ याह  राजकारणी मंडळ ंना आप या आंदोलनाला ामा णकपण,े शु  हेतूने मदत 
करायची अस यास आपण  यांचे वागतच क . आपली इतर सव जीवनकत ये यथासांग पार 
पाड त असतानाच आपण हे कृितआंदोलन शांतपणे चालू ठेवू आ ण सावकाश, ट याट याने 
सामा जक बदल घडवून आण.ू 
आजची सामा जक प र थती पाहता आप यापुढ ल आ हाने चंड आहेत हे िन त. पण 
इं लंड देशाचा चारशे वषापूव चा इितहास पा हला क  मला बर च आशा वाटते. या काळ  
इं जी भाषेला गावंढळ व कुचकामी अशी बोलीभाषा (the vernacular) हटले जात 
अस यामुळे केवळ चारशे वषापूव देखील ित यात बायबलसार या प व  ंथाचे साधे भाषांतर 
कर याचीह  परवानगी िमळत न हती. ( याउलट या या अनेक शतके आधीपासून मराठ त 
ाने र सारखे बरेच उ मो म सा ह यक, धािमक व त व ानपर ंथ रचल े गेले होते.) 

इं लंडम ये काय ाची, सा ह याची, शासनाची व समाज- यवहाराची भाषा च होती व सव 
उ चिश ण लॅ टन भाषेत चालत अस.े पण पुढे इं लंडमधील सामा य बहुजनसमाजाने उ च ू 
लोकां या भा षक िमरासदार व  बंड क न च व लॅ टन भाषांचे व वध सामा जक 
े ांतील वच व मोड त काढले व बहुजनां या इं जी भाषेला मानाचे सव च थान ा  

क न दल.े इ ायल, जपान, जमनी, रिशया तसेच जगातील इतरह  ब  याच देशांतील लोकांचा 
वािभमान अशाच कार या सामा जक-सां कृितक-भा षक पुन थाना या अनुभवातून तावून-

सुलाखून िनघालेला आहे.  

आप या महारा ातदेखील अ यंत वषम प र थतीम ये कोणाला व नातह  वाटले न हते 
अशा कारे िशवाजी महाराजांनी सामा य माव यांना एक  क न यां या मदतीने 
वरा याची थापना केली. याच माणे स  प र थतीत यो य दशेन े बदल घडवणे हे 

अ यंत कठ ण असले तर  अश य मा  िन तच नाह . आपण सामा य मराठ जन 
आपापसातील इतर सव मतांतरे बाजूला सा न जर मो या सं येने व ढ िन याने एक  
आलो आ ण वचारपूवक व एका वेळ  मोज याच उ ांवर एकल य ीने (focused) काम 
केले तर आपण न क च बरेच काह  साधू शकू. तसे झा यास मराठ पणाची जोपासना व 
संवधन आ ण मराठ  माणसाचा उ कष हो यास वेळ लागणार नाह . कंबहुना अशीच गो  
भारतातील येक रा यात घडावी असे मला कषाने वाटते. जास ाक भारता या 
रा यघटनेचे हेच तर व न आहे.  

   

संदभ: 
तुत लेखातील काह  मु ांब लचे संदभ कंवा अिधक स व तर चचा खालील लेखांत 

आढळतील. वाचून पाहा. 
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o इं जी भाषेचा वजय (ले० सलील कुळकण ) -- } http://wp.me/pzBjo-8x  

 

o Mahatma Gandhi’s Thoughts on Medium of Education -- }  
http://wp.me/pzBjo-w8 

 

o महेश एलकंुचवार यांचे व -मराठ -सा ह यसंमेलनातील अ य ीय भाषण -- } 
http://wp.me/pzBjo-Gs  

 

o खरंच आपण वतं  झालो आहोत का? (ले० ा० मनोहर राईलकर) -- } 
http://wp.me/pzBjo-lZ  

 
o Lord Macaulay’s Psychology: The Root Cause behind British India’s Baneful 

Education System -- } http://wp.me/pzBjo-uH 
 

o सव थम मातृभाषेत िशकणे ह च सव म प त (ल०े वामीनाथन एस० अंकलेस रया 
अ यर, टाई स ऑफ इं डया) -- } http://wp.me/pzBjo-fZ  

 

o जपाननं व ानावर भु व कसं िमळवलं (ले० ा० मनोहर राईलकर) -- } 
http://wp.me/pzBjo-zo  

 

o ब कंग े ामधील भाषा वषयक धोरणाकडे महारा ात पूण दुल  -- } 
http://wp.me/pzBjo-ko  

 

 
 
 
 

 
 


