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[टीप:ूा०मनोहरराईलकरयाBंामळूलेखाचेशीष  क’घरीकामधनेूपढुेताकमाग’ेअसेहोत.ेतोचलेखइथेूकािशत
करतानाJाचेशीष  कJाBंाअनमुतीने‘इमंजीूमाणेपरभाषतेनूश�उचल�यािवषयीचचा  ’असेबदललेलेआह,ेOाची
कृपयानPदQावी.]



‘‘‘‘घरीकामधनेूघरीकामधनेूघरीकामधनेूघरीकामधने,ू,,,पढुेताकमाग ेपढुेताकमाग ेपढुेताकमाग ेपढुेताकमाग’े’’’
(इमंजीूमाणेपरभाषतेनूश�उचल�यािवषयीचचा  )

-ूा.मनोहरराईलकर


ूा4ािवकूा4ािवकूा4ािवकूा4ािवक :::: िवUानाBा पिरभाषकेरता इमंजीश�Qायलाहरकतनसावी,असंपVुळ िवWानानंा वाटत.ं एकेकाळी
मलाहीतसंवाटतअस.ेपण,जपानचीअफाटूगतीपािहलीआिणJामागचंिवZषेणकळलं,त[ेावाटलं,“आप]ा
िवचारातंकाहीतरीघोटाळाआह.े”आिणपनु_वचारस ु̀  केला.वरीलमतabकरणारेवरअसंसागंतात,“इमंजीनं
नाहीकाअcभाषातंलेश�dीकारले?मगआप]ालाकायहरकत?असेश�घऊेनइमंजीभाषाटणकझाली,तशी
मराठी का होऊ नय?े” हे ूितपादन मराठी भाषकाBंा मनात संॅ म उjk करणारं अस]ानं Jाचा परामश  घणें
अJावँयकआहे.



Oाबाबतीतएकचसागंणंपरुसेंआह.ेमराठीBावापराबmलअJामहीअसणाढया,भाषाशoुीकरतासततिवधायकूयp
करणाढयाdा.सावरकराचंाही इमंजीश�ानंाअधं िवरोधन[ता.qाकrना sकवाव4ूआपणइतराकंडूनघते]ा
असतील,JाBंाकरताJाचंेJाचंेश�हीQायलाJाचंाआuपेनस.ेतरीशvतोJाBंाकरताहीचपखलूितश�
घडवावते,असंJानंावाटे.मwुxणजेJानंीतसेअनकेश�dतःघडवलेही.(पहा.भाषाशिुo-dा.सावरकर)

सावरकरानंीिदलेलंएकवाv,“Jानेजीपोिझशनऍँयमूकेलीहोतीतीओिरिजनलीचफॉ}सहोती.”हेआिणOा~नही
हा�ा�दशकेडोउदाहरणंदतेायतेील,असंJानंीxटलंआह.ेxणनूमराठीचाआमहधरणाढयाचंाइमंजीश�ानंा
अधं िवरोधमळुीचनसतानाJानंाकाझोडपलंजातंकळतनाही. (Jानंी िलिहलेले लेखनकुतचेभाषाशिुoनावाBा
प4ुकातूिसoझालेआहते.Jानंीमाडंलेलीभाषाशoुीचीमलूत�,ेJाप4ुकातपान६वरपाह�यासिमळतात.)

शoुतचेाआमहधरणाढयानंा डबकी िनमा  णकरणारेअशाश�ानंी िहणव�यात यते.ं मग िशवाजी राजानंी मराठीतील
उप�या फारसी श�ानंा पया  यी असणा�या स�ृंतो�व मराठी श�ाचंा (qातील बरचे पवू� `ढ होतचे)
राजaवहारकोशिनमा  णक`नडबकीचिनमा  णकेली,असंxणायलाहव.ंसावरकरानंीहीतचेकेलंनाहीका?
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इमंजीश� टाळणंशvनाही,असहंी िकJकेजणाचंं ूितपादनअसत.ं ते ठीक. पण गरजनसताना इमंजी श�ाचंी
घसुखोरीक`नआप]ाभाषचेीूकृतीका िबघडवावी?डडॅी,म�ीका? ि�यानंीनवढयाचाउ�ेखिम�रकाकरावा?
बोल�या-िलिह�यातनू अकारण इमंजी श� का यावते? स�ंाचंी नाव,ं Jाचंी लघ ु̀ प,ं धा_मक sकवा सा�ृंितक
काय  बमाBंा िनमऽंणपिऽका इमंजीत का? dात�ंानतंर स�र वषा�नीही दशेाचा कारभार पवू�Bा परकीय
शासनकJा�Bाभाषतेचालणंआप]ालाल�ा�दकावाटतनाही?महारा�ातमराठीसoुानीटवाचतायतेनाही,अशा
आिदवास�Bाभागातं,व4ूवापर�याBाआिणधोvाBासचूनाइमंजीतका?

वरBाूमाणं धडेजजुरं मराठीआज महारा�ात अनकेजण बोलतात. पण, JाBंापकैी िकतीजणानंा दहा िमिनटं तरी
इमंजीतअ�िलतबोलतायईेल?जीभाषाबोतीJाJाभाषBेाूकृतीनसुारचोखपणेबोअसंकावाटतनाही?
सवा�तवाईटxणजेOातआपलंचकुतयं,असंकुणालाहीवाटतनाही.उलट,Jातचूित�ावाटत.े

इमंजीBा तलुनतेआप]ामनातमराठीबmलअकारणcनूगडंआह.े इमंजी सफाईदार यायला हव,ं उ�ारहीअगदी
इमंजासंारखे यायला हवते, इमंजी िश�ाचारही अवलंबायला हवते. आपण अतंबा  O इमंजच [ाव,ं असं का वाटाव?ं
मोरिपसं लाव]ानं कावळयाचा मोर होतो का? पण, मोराची िपसं ग�डानं कशाला लावायला हवीत? भारतीय भाषा
मळुातचग�डआहते.पण,िव�तृीचीaाधीरझालीतरचते��होईल.भारतीयभाषाग�डकशा?नतंरसागंतो.

दोनभागदोनभागदोनभागदोनभाग::::वरीलूितपादनाचेआपणदोनभागक`.

((((अअअअ))))इमंजीनंअcभाषतेीलश�घतेले.

((((आआआआ))))Jामळंुइमंजीभाषािवकिसतझाली.तशीमराठीकाहोऊनय?े

Oादोनू�ाचंीउ�रेपा~.

उ�रउ�रउ�रउ�र ((((अअअअ):):):):इमंजीनंअcभाषतेीलश�घतेले.Jावर ू�असा, इमंजीनंअcभाषतेीलश�ठरवनूघतेलेकी
dतःBाश�-दािरियामळंुितलाQावेलागले?इितहासकायसागंतो?

ृा Bावायaलेा (उ�र-पि¡म,आप]ालाअसंसािंगत]ािवनाकळतनाही) िॄिटशखाडीजवळनॉम�डीनावाचा
ूदशेआहे ितथ]ासरदारघरा�याचं नावनॉम  . पकैी, एकसरदार िव]म.Oानं १४ऑ¦ोबर १०६६Oा िदवशी
इ§ंलंडवर,हsे¨गशहरावर,ह�ाक`नतेsजकलं.हीहेs¨गचीलढाई‘दीनॉम  नकाªेँ¨’,आिणिव]महा‘िव]मद
काकँरर’ xणनू इ§ंलंडBा इितहासात ूिसoआहते. नॉम  न घरा�याचं राq इ§ंलंडवर उणीपरुी शदेीडशे वष� असले.
त[ेापासनूइ§ंलंडचाकारभार,cायदान, िशuण,सव  चaवहार «ृ चभाषतेस ु̀ झाले.पवू�लॅटीनआिणमीकभाषते
होत.ंइमंजीतन[तचे!का?

RichardFosterJones,TheTriumphoftheEnglishLanguage(StanfordUniversityPress,
stanford, California, 1951) प4ुकात xणतो, “Until the close of the sixteenth century
commentsontheEnglishlanguagewereconcernedlargelywithitsuneloquentnature,
the inadequacy of its vocabulary, the confusion and illogicity of its spelling, and the
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lackofgrammaticalregulation.[...]ThatitbeganwithAnglo-Saxon,wasinfluencedby
theDanishinvasion,receivedmanyFrenchwordsaftertheconquest,andwasfurther
enrichedbynumbersofborrowedwords.”(पा.२१४)

पाल म«ट, कोट आिण जनॅ  िलझम हे श� «ृ चचआहते. इमंजी तर ठार दिरिी भाषा होती!cायuऽेाचे बÆतके श�
«ृ चव`नच घतेलेले वा बतेलेले आहते. िव4ारदोष पÇ`न आणखी काही श� - (contract, agreement,
obligation, debt, bill, note, judge, justice, juror, counsel, attorney, clerk, party, action,
suit, claim, demand, bill,note,plaint,plaintiff,defendant,contract,agreement,debt,
master,servant,partner,damage,crime,trespass,felony,robbery,declaration,burglary,
property, guarantee, possession, pledge, lien, payment, money, pleadings, evidence,
verdict, conviction, sentence,appeal,pardon. (Pollock&Maitland,HistoryofEnglish
Law, Vol. I, p ८१) धÎा बसला ना कळून? न[,े कायÏाचा ूJके मह�ाचा श� «ृ च असला पािहजे असा
इ§ंलंडचाकायदाहीआह!े(इ.स.१३६२,P&M,पा.८४-८५)

मग, (अ)मÒेउपि�त केले]ा ू�ाचं उ�रकाय? इमंजानंाश�Qावेलागले. ते घतेानाJानंी�sेलगउ�ार,
अथ  हीबदलले,उदा.jour(जरू)िदवस.Jाव`नjournal(जनूा  ल,जन  लन[.ेदिैनक),मळू�sेलगparlement,
cour.(पाल मा,ँकूर-कोट )आिणcourtचाअथ  आखडू!अथा  चाअनथ  हीकेला.हेश�पाहा,(१)आप]ालासडंास
श�ाचीलाजवाटत.ेxणनूइमंजीचेमानिसकदास,टॉयलेट(toilette,Óालेत)हाूिति�त(इमंजी?)श�वापरतात.
पणOा «ृ चश�ाचाअथ   ूसाधनाचं टेबल, sकवाकाया  करतासजण/ेनटण.ेJाचासडंासअथ  करणं हा तÇालीन
इमंजाचंाखोडसाळपणाही असले. (२) पा¡ाJ पoतीBा सडंासाBा भाडंयाला ते कमोड (commode)xणतात,
xणनूआपणहीxणतो. पणOा «ृ चश�ाचाअथ  आह,ेखणाचंंकपाट! (chest ofdrawers)अनथ  च.JाBंा
चकुाचंहंीआपणअधंानकुरणकरतो!कारण इमंजी? मग तेौ�ेचअसणार!शकंाच नको!असंका? (कुणाला पािहजे
अस]ास «ृ च-इमंजीकोशातीलहीमािहतीमीछानणीकृत`पातपाठवीन.)इमंजीत]ािनमऽंणपिऽकातंR.S.V.P.
असंअसत.ंxणनूआपणअनसुरतो. हे ‘Repondez si'l vousplait’ (‘रपेादँे सीलवू ×’े. तxुालाआनदं होत
असलेतरूितसादÏा...)Oा «ृ चवाvाचंलघ ु̀ पआह,ेहेिकतीजणानंामाहीतअसले?xणजेउचलेिगरीच.

लोकसभा,cायालय,व�ृिवÏा,अस]ासामािजकमह�ाBाकrनानंासoुाqाभाषतेश�न[ते ितलाौ�ेकसं
xणतायईेल?Jones,xणतो,“ThattheEnglish languagepersewasconsideredvneloquent
(�sेलग मळूचचं) may be easily deduced from the adjectives most frequently used to
describeit:rude,gross,barbarous,base,vile.”(रागंडी,भरड,जगंली,हलकी,अस�ृंत)“Forthe
mostpart,thesetermsdidnotpossessthestrongconnotationsfortheRenaissancethat
they hold for us. ’Vile’ for instance meant only of little or no worth and base was
equivalentto‘low’,‘common’,‘vulgar’,‘uncultured’.”(पा.७).

इमंजीपuेामीकआिण लॅिटनभाषाअिधकसपंkआहते,असहंीसोळाaाशतकातइमंज िवWानxणत. इमंजीकशी
आहे,तेवरपािहलंच.आता,आप]ाभाषाग�डकशा?
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एकतरJासव  Ùिनूधानआहते.िलिह�या-वाच�यातकाहीभदेनाही.�sेलगचेपाठातंरहाूकारनाही.आिण..

(१)सरिव]मजो (१७४६-१७९४)नावाचेइमंजधम शा�Uxणतात,“स�ृंतभाषचेीरचनामोठी िवलuणआह.े
मीकभाषपेuेापिरपणू  ,,,,लॅटीनपuेासमoृअसनूदोघ�पuेामनोहरआिणिवशoुआह.े””””(१७८४मÒेसवÛ�cायालयाचे
एकcायमतू�xणनूजो भारतातआलेहोत.ेमन�ुतृीआिणशाकंुतलाचंइमंजी`पातंरJानंीकेलं.)

(२)मÜॅम�ुरxणतात,“मीकव लॅिटन, दोनभाषातं िमळूनजवेढेअिभजातमथं िमळतातJापंuेास�ृंतमथंाचंी
सwंाअिधक(िकमान१०,०००)आह.े”(India-Whatcanitteachus.मराठीअनवुाद,ह.अ.भाव,ेवरदा,पा.
११६/७.)आिण...

(३)अमिेरकनइितहासकार िवलÏरुां (WillDurant, १८८५-१९८१)xणतात,“स�ृंतयरुोपीयभाषाचंीहीजननी
आह.े”(TheCaseforIndia,StrandBookStall,Mumbai.पान३)

गमंतअशीकीइ§ंलंडात «ृ चलािवरोधस ु̀ होऊनइमंजीचाआमहवाढूलागलात[ेाइमंजीBाबाजनूंबोलणारेxणत,
एकेकाळीमीकआिणलॅटीनसoुागावढंळमान]ाजातचहोJाकी!(LatinandGreekthemselveswere
once vernaculars. Jones, पा. ४२) १५६१ मÒे Hobby नं ठासनू xटलं, “काही झालं तरी माणसाला
dतःBाचभाषतेUानमहणकरतायते.ं”(...knowledgemaybeobtainedinstudyingonlyinmans
ownenatiuetongue.Jones,पा.४१.वाvरचना,�sेलग,मळुाूमाणचं.)

इमंजीBादािरियाचाआणखीकोणतापरुावाहवा?मग,dतःBाउणीवामंळंुइमंजीलाजेकरावंलागलं,तेयो§यकस?ं
आिणआपणहीतसचंकरावंहास�ाउिचतकसा?आिणएखादीगो�इमंजीनं केलीxणनूचतीअनकुरणीय,हेतरी
उिचतकस?ंइमंजीBातजेानं(?)डोळेिदप]ानंअधंपणाआलाअसावा!आतासरामmुा...

उ�रउ�रउ�रउ�र((((आआआआ):):):):इमंजीभाषाटणकझाली.तशीमराठीकाहोऊनय?े

मळुात,रोमनिलपीचीवण  मालाचअJतंअशा�ीयआह.ेएअuरानतंरबीका,Oाचंतक शoुउ�रकुणीहीदतेनाही.
dराचंीसwंाफbपाच!उलट,रोमनिलपीचअसलीतरीतलुननें «ृ चआिणजम नभाषाउ�ाराBा�ीनंिकतीतरी
िनयिमतआहते.त[ेा, रोमन िलपीइमंजीBाअनागPदीचं एकमवेकारणन[चे.खरंकारण,इमंजीनं इकडून ितकडून
केलेलीश�ाचंीअमाप,अशा�ीयभरताड,हचे.Jामळंुहीअव�ाआली.पहा,

dरdरdरdर::::(१)aचेिकतीउ�ार?कधीअ(away),कधीआ(far),कधीए(ate),कधीऑ(all),कधीएअ(bare).

(२)eचेउ�ार.अ(certain),ए(set),इ(peculiar),

(३)oचेउ�ार.अ(other),इ(women),ऊ(woman),ओ(no),ओअ(bore),ऑ(doll),उ(do).

(४)iचाउ�ारअहो�याचंकायकारण?पण,sir,bird,girlयामंÒेहोतो.sitमÒेइहोतो,तरआइ(kite)आिण
आय(fire)सoुा!

(५)uचाउ�ारअ(but),इ(busy),ए(bury)आिणउ(put)पाचचdर,आिणपण,सारचेअिनयिमत!
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जोडdरजोडdरजोडdरजोडdर::::ितथहंीअनागPदीच!eaचेउ�ार,अ(heard)आ(heart),ई(eat),ए(pleasure),ईए(create).oo
चाऊ(pool),ओअ(door),अ(blood).ouचाओअ(pour),आऊ(out),ऊ(soup),अ(journal),ओ
(soul)आव ्(our).

उ�ारउ�ारउ�ारउ�ार::::बरं�sेलगसमानxणनूउ�ारसारख,ेअसहंीनाही.readचेउ�ारकाळानसुारवगेळे.आिणउ�ारतचेअसले
तरी�sेलगवगेळं!tale,tail;sale,sail.गPधळचगPधळ!chBाउ�ारातंकाहीससुगंतीआहेका?कझालाच,
कधीच(chest),कधीश(chivalry).

aजंन ेaजंन ेaजंन ेaजंन:े:::aजंनाBाउ�ारातंहीगPधळच.'क'Bाउ�ाराकरतािकतीपया  य?c(cat),ch(chord),q(quantity),k
(kite),ck(lack).accordमधेccचाउ�ारÎन[.ेएकच'क'.उलट,acceptमधेपिह]ाcचाउ�ारकतर
सढयाचास!का?श�वगेवगेळयािठकाणा~नआण]ामळंुहागPधळअस�याचाचसभंव.

वचनवचनवचनवचन::::एकाचूकारBाश�ाचंीअनकेवचनहंीवगेळी.boxचंboxesतरoxचंoxen.manचंmenतरpanचं
pans ितथहंी केवढागPधळ!हाचएकलेखाचा िवषयहोईल.हाआजचाूकार.पवू�चागPधळपा~नडोकंच िफरले!
पहा...

अनागPदीअनागPदीअनागPदीअनागPदी::::आप]ाभाषते]ा लेखन-उ�ारातंससुगंती नाही,Oाचीकrना इमंज िवWानानंासोळाaाशतकापासनूच
होती.Jonesxणतो,“WhereastheWritingandSpellingofourEnglishTonguewasinthose
timesverybad,Eventhescholarsthemselvestakinglittleheedhowtheyspelt.”(पा.१४४)
जो जे वाछंील तो ते िलहो! ’टंग’चं (भाषा) �sेलग tung-toung-toong-toonge-tunge-tongis. उ�ार?
तxुालावाटेलतो!Culd-culde-could-coulde,ytself(itself),kyng,wyse,sayd,moreharder(!)
haue, theyr, latyn, tho, yong, perseyuyd, suposeyd, tyme, wordis, bokys, thingis,
corage, grete, dew (due), Englysh-Englyshe-Englisshe आिण Inglish सoुा. जो नं शकेडो
उदाहरणंिदलीआहेत.एकीकडेजसंिवनाकारणeअuरजोडलंजाई,तसंअन�ुािरतeगाळ�याचीपoतहोती.excus,
thos,अस.ेMispelledLanguageनावाचंएकdतऽंूकरणचJonesनंटाकलंआह.े (ूकरण५पाने१४२-
१६७)

इमंजीत]ाअशाअदंाध ुदं�sेलगमळंुवतैागनूलोकxणायचे“[...]theconfusedspellingofthelanguage
hascausedstrangerstoexclaimindisgustthatit"wassorudandbarbarosthatitwas
nottoobelearnedbywrytingorprynting.”(Jones१५५)अवघडश�ाचंाकोशहवा,असहंीइमंजानंा
सोळाaाशतकापय�तवाटतन[त!ं(पा.१५७)

सधुारणलेा इमंजाचंा सदा िवरोधच असावा. फार जनुं कशाला, िलपी-सधुारणकेरता लंडनमÒे िवसाaा शतकातही
Lojikon(LojiLojiLojiLojikalKonKonKonKonsonents)नावाचीएकस�ंा�ापनझालीहोती.िवशषेxणजेौी.गोsवददवेधकेरनावाचे
एकमराठीगहृ�पाचवष�ितचेअÒuहोत.ेस�ंचेीLojikonनावाचीएकपिु4काJानंीमलाभटेxणनूहीपाठवली
होती.Jानंाहीयशिमळालंनाही,हेतरआप]ालाआजहीिदसतंआह!े
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सव चभाषातंकाहीअिनयिमतपणाअसतो,हेमाc केलंतरी, इतरभाषातंलेश�कसहेीउचल]ामळंुइमंजीटणक
झालीकीश�ाBंाउ�ार,अथ  ,�sेलग,aाकरण,सव  ऽअदंाध ुदंीमाजली?तxुीचठरवा. इमंजीतलाएखादानवीन
श�सािंगतलाकीतो िलहायचाकसाहेकळणारनाही.आिण िल~नदाखवलातरवाचायचाकसाहेकळणारनाही.
एखादा मराठी श� दवेनागरीत िलहायला सािंगतला की कुणी Jाचं �sेलग िवचारतात का? कधीच नाही. मग,
Ùिनूधानमराठीहीअशीसधुा`न(?)गPधळालाआमऽंणÏावंका?

ूJके भाषचेी ूकृती असत.े ितला न मानवणारे श� घसुवनू �ळत नाहीत. ’बस’ हा इमंजी श� मसू, घसू, साल
OाBाूमाणंअकारातं�ीsलगी.पण,Oाचंंसामाc`पमशुी,घशुी,सालीहोत,ंतसंबसचंबशीहोतनाही.तोबशीत
चढला,बशीतनूउतरला,७बशी,असंझालंनाही!MulcasterचंमतहीJonesनPदतो.(Everylanguagehas
itspeculiarcharacteristicsandshouldnotbesubjectedtooseverelytotherulesderived
fromotherlanguagesपा.१६६.)

सकाळमध]ामाäयालेखावरएकाabीनं’गवत’मधे’अ’चेतीनवगेळेउ�ारआहते,असंपलंुचंिनरीuणकळवलं.
गमंतxणजेपलंुनीसागंतेोJाBंाहीलuातआलंनसाव.ंकारण,माजंरीचेदातिपलानंाटोचतनाहीत.तसामातभृाषचेा
अिनयिमतपणाअपJानंाजाचतनाही.िशवाय,अिनयमतपणाचंूमाण,हापरममह�ाचामmुाउरतोचकी!Jाचंकाय?

श�कुलश�कुलश�कुलश�कुल:::: आता, king, queen, prince, palace, priest, treasury, dynasty श� पहा. वा4िवक Oा
कrनापर�राशंी िनगिडत.पण, िविवधिठकाणा~ंनउचलके]ामळंु,एकमकेाशंीभािषकसबंधंकाहीचनाही.उलट,
मराठीत राजा (राजन)्Oा एकाश�ाव`न राणी (राUी), राजपऽु, राजकcा, राजवाडा, राजगहृ, राजकोश, राजवशं,
राजलåी,राजसभा,राजवाडा,राजग ु̀ ,राजाUा,राजशेाही,राजपऽ, राqकारभार,राजaवहार,राजभाषा,राजमिुा,
राजत, राजवÏै, राजपरुोिहत, इ.इ. िकतीतरीश�?तxुीआणखीहीशोधूशकाल.आपलीभाषा इमंजीBातलुनते
दिरिीआह,ेहाॅमकाढूनटाकू.अिभमानाचीबाबxणजेिजनंपा¡ाJानंाभरुळघातलीJास�ृंतमधनूआपणहवी
तशीउचलक`शकतो.श�घडव�याBास�ृंतBाशbीचीकrनाहीकरतायणेारनाही.पæुासारेलuातठेव�याचे
क�हीनाहीत!इमंजीश�ाचंीसwंा१०लuझाली,xणनूकाही िदवसापंवू�dतःचीचपाठथोपटणंझालं.स�ृंतात
अçावधीश�घडवतायतेात.पण,Jासवा�चीकोशातमmुामभरकरीतनाहीत!Jािवषयीहीिलिहणारआहचे.पण,पढुं
के[ातरी.

मराठीपuेाइमंजीसवा  था  नंवरचढआहे,असंआप]ािशिuताचंंएकअUानजcगहृीतकचआह.ेतेदडपण,तोॅमर
क`नdतऽंपणं िवचारकर�याचीआवँयकताआह.ेतोॅमरक`नभाषाxणनूइमंजीचमराठीपuेा िकतीकिन�
आहे,हेमीए[ानादाखवलंआह.ेपण...

पण,तीआप]ापuेाकोणJाबाबतीतवरचढआह,ेआिणकशामळंु,तहेीजाणलंचपािहज.ेमराठीचीितBाशीतलुनाच
होणारनाहीइतकंिविवधिवषयातंीलूचडंवाèयितBातंआह.ेपण,ूारंभीइमंजीनंभाषातंराचाचआसराघतेलाहोता.
अजनूहीघतेआहतेच.कसा?गिणताBाकुठ]ाहीशाखचेाअéासकरायचातरकाहीमलूभतूशाखावंरूभÓुअसावं
लागत.ंJा�ीनंN.BourbakiनावाBा «ृ चस�ंनेंगिणतावरील२३प4ुकाचंीएकउ�ममािलकाूिसoके]ाचं
मलाकळलं.आिणमथंालयाकरतामीघतेली.गिणतापरुतंजजुबी «ृ चमलायतेअस]ामळंुमीतीप4ुकंवाचूशकलो.
पणदोनचवषा�नीJाचंंइमंजीभाषातंरउपलëझालं!(एकमmुा)मगमाऽ «ृ चप4ुकाचंंमाझंवाचनथाबंलं.कारण,
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इतvावषा�Bासरावानंइमंजीवाचणंसोपंहोत.ंत[ेा,माäयामनातआलं,अशीप4ुकंमराठीतअसतीतरआणखी
सोपंनसतंगलंे?(सरामmुा)

MirPublicationBामळूरिशयनपसुÇाचंीछोìाछोìाआिणवाचतानाचसहज िवषयकळेलअशा (१५वा
१६)प4ुकाचंीइमंजीभाषातंिरतप4ुकंआमBामहािवÏालयातघतेलीआहते.(तशीमराठीतहीहवीत.)

िद.०२-०२-१९२१Bा’यगंइिंडया’तगाधंीजीxणतात,“तीआतंररा�ीयaापाराची,राजकीयaवहाराचीभाषाआह.े
ितBामÒेवाèयीनसपं�ीआह.े[...]xणनूआप]ापकैीथोíालोकानंाइमंजीचंUानआवँयकआह.े”

भाषातंराचामाग  जपाननंआिणरिशयानहंीdीकारलाहोता.िकJकेरा�ंआजहीdीकारतात.तेमळुीचचकुीचंनाही.
मग,आपलेहातकुणीबाधंलेत?आपणक`याअनवुादानंमराठीसपंk.१९६६मÒेकोठारीआयोगानंसचुवलंहीहोत.ं
अrावधीतचआपणक`शकू.JामळंुिवUानसमाजाBाआवाvातयऊेनसव (बÆसwं)समाजचिवUानिन�होईल.
(Jाबmलहीनतंरिलहीन.)

पण,सव चUानसामाcाBंाआवाvातआलं,तरआपलंमह�कायराहील,अशीसîुभीती िशिuतानंाअसावी.हे
माझं िवधान काrिनक नाही. इमंजीला िवरोध करणाढया (इमंज) डॉ¦राचंचं xणणं Jones नPदतो. ते xणत,
“cannotabydethatgoodandlaudableArtesshouldebecommontomany,fearingthat
theirnameandpractiseshouldedecay,oratleastshouldediminishe.”(पा.५०).

जपानजपानजपानजपान::::उदाहरणचÏायचंतरइ§ंलंडचंका?जपानचंकानको?कारण,ूगतीकरताइमंजीचाआसराQावा,असंJानंा
तर मळुीसoुा वाटलं नाही.dतःचचेश� वापर�याचाJाचंा हï.आिण इमंजीला पया  य नाही, हाआपला हï. म.
गाधं�नी(हिरजन०९-०७-१९३८)xटलं,“आप]ालाइमंजीिवनािजतकंअसहायवाटत,ंिततकंजपानीमाणसालावाटत
नाही.”कदािचतOाचंकारण,आपणइमंजाचंेदासहोतो,हेअसाव.ंपणअजनूहीमनानंइमंजीचेदासकाराहाव?ंxणनू
आताआपलीआिणजपानचीसाठपास�वषा�तीलूगतीअéासनूकोणमागंपडलंआिणकोणपढंुगलंे,तेपा~याकी.

थोडीतलुनाथोडीतलुनाथोडीतलुनाथोडीतलुना:आप]ाअपयशाचंखापरसातJानंफbवाढJालोकसwंवेरफोडलंजात.ंजपानचीलोकसwंाअदंाजे
१३ कोटी आिण भारताची १२५ कोटी! JाBंा साडनेऊ पट! ही िनðळ लोकसwंा. आपली लोकसwंचेी घनता
३६०/चौिकमीआिणजपानची३३७/चौिकमी.xणजेआप]ापuेाकमीआह,े(९४टÎेच)असंसकृmश नीवाटेल.पण,
उपलëभमूीचािवचारकेलातरिचऽकाहीिनराळंचिदसत.ंजपानची२०टÎेभमूीचराह�यासयो§यआह.ेयाउलट,
आपलीजा4ीतजा4४०टÎेभमूीचवसाहतयो§यनाही.हेपािहलंतरजपानचीलोकसwंचेीघनता, िदसतेJाBा
पाचपट,xणजे१६८५होईल!त[ेावाढतीलोकसwंाहेआप]ापरागतीचंएकमवेकारणतरनÎीचनाही.तसंxणणं
हेअकाय  uमता,आळस,हेग ु णछपवणारंठरले.जपानमÒेइतकीदाटीअसनूहीमनòुबळकमी(?)पडतंxणनूरोबो
वापरतात.उलट,आप]ाकडेतरबकेारीआह!ेौी.िवजयसाळंुकेxणतात,महायoुातीलअपमाना�दनामVुीनतंरही
जपानने झपे घतेली. जगातलीआज ती सढया बमाकंाचीआ_थक स�ाआह.े [...] एकूण जागितक उjादनामÒे
जपानचावाटादहाटÎेअसनू,आणखीपधंरावषJानंायरुोपीयसघं,चीनवाभारतमागेटाकूशकणारनाहीत,अशी
ि�तीआहे. (सा.सकाळिद.०७-०९-२००७)जपानचीूगतीकशामळंुझाली?इमंजीतलेश�घते]ामळंुकी, ितचा
आधार न घतेा उलट, ितला दाराबाहरे ठेवनू केवळ dसामôा  वरच िवसबं]ामळंुच. Jानंी हे कसं केलं, ते एका
कोशातीलएकालेखाBाआधारेपा~या.
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डॉ.रघवुीराचंाएकमोठाकोश(AComprehensiveEnglish-HindiDictionaryofScientificTerms)
हो�यासवळेलागणारअस]ामळंुएकसिंuîकोशतयारकर�यास(प.ंनहे`ंनी)Jानंासािंगतलंअसाव.ंू4तुकोश
TheInternationalAcademyofIndianCulture,NagpurOानंी१९४८सालीूिसoकेलाआह.ेJानंा
िनरिनराळयापाऊणशBेावरभाषापिंडताचंंसाOलाभलंहोत.ंमराठीपिंडताचंीनावंदतेो.(सव  चिवÏावाच�ती.xणनू
’डॉ.’ गाळतो.) सव ौी.औटी, भालेराव, घयु, िद.धP.कव, इरावती कव, स.ुम.ंकऽ,े िलिखत,े िलमय,े िव.वा.नारळीकर,
मनोहर,गो.रा.पराजंप.े

दीडशे वषा�पवू� (१८६७मÒ)ेजपाननं परदशेाशंीसबंधं ू�ािपतकर�याचं ठरवलं.आिणJानतंरसमुारे २० वषा�नी
Jानंीआप]ा िशuणपoतीची पनुर चनाकर�यासस�ुवात केली. तेकामअफाट,अितूचडं होत.ं पणजपानीलोक
कचखाऊ न[त.े JाBंाजवळ िततकाच ूचडं उöाह आिण ऊजा   होत.े सवा�त मह�ाचं xणज,े ते रा� कधीही
गलुामाचंंरा�न[त.ंिवÏाôा�चेथवBेाथवेयरुोपआिणअमिेरकेकडेूयाणक`लागले.पा¡ाJUानिवUानाचाआिण
वाèयाचाJानंी कसनूअéास केला. पण, मह�ाचंxणजेdतःBा दशेाला कायमचा टाटा करीतJानंी ितथचं
मÎुाम ठोकला नाही! माऽ, Jानंी जे Uानआ÷सात केलं होत,ं ते परकीय भाषातं होत.ं पिरणामीआप]ा भाषते
आण]ािशवाय, दशेातील यवुयवुत�ना समजणंशvच न[त,ं हेJाBंा लuातआलं. जपानी भाषते ते Uानab
कर�याकरता चपखल ूितश�ाचंा पणू   अभाव. तरीही जपाननंआप]ा िशuणाकरता इमंजीचा अवलंब केला नाही....
“इमंजीिशवायतरणोपायनाही,”अस]ावडेगळॅमानंतेपछाडलेलेन[त.ेआिणशoुतBेाआमहामळंुआपणकेवळ
डबकीच िनमा  णकरतो,असं कुणाविकलानंJानंा िहणवलंहीनाही.Jानंीश�घडवायलास�ुवात केली. वडेवेाकडे
कसहेी चालतील, पण, सामाcानंाही कळतील, असे श� घडव�याचा िवडाच Jानंी उचलला. मwु xणजे जसं
आप]ाकड,े“आपलेश�स�ृंतूचरुआहते, िø�बोजड,लाबंलचकआहते,Jापuेा इमंजीश� िकतीसटुसटुीत
आहते,”असंxणतsटगलटवाळीझालीतशीितथंझालीनाही.जेकाहीकरायच,ंजेकाहीिशकायच-ंिशकवायच,ंतेसारं
dभाषतेनूच.बù,हेएकचÒये.इमंजीनाहीxणजेनाहीच.

१९४७ साली आपण dतऽं झालो. Jाच समुारास xणजे १९४५Bा अणúुोटातनू झाले]ा पराभवानतंर जपाननं
स�ुवात केली.त[ेापासनूजपाननं िवUानातलीनऊ(४९चं एक,२००८ची दोन,२०१०चीदोनआिण२०१२चंएक,
२०१४चीदोन)नोबलेपािरतोिषकंिमळवली.आप]ालाOाकाळातिवUानातलंएकतरीनोबलेिमळालंकाय?ूगतीचं
आणखीएकमानसागंतो.आप]ानवaा िहँँयाइतकीसoुालोकसwंानसले]ाजपानमÒेरा�ीयसशंोधनस�ंा
५,३००असनूभारतातफb१९आह.े(पणुेलोकस�ा,िद.११-०३-१०.डॉ.रघनुाथमाशलेकर)लोकसwंचेािवचारकेला
तरी आप]ाकडे तस]ा ५०,००० स�ंा हaात! चोवीस-पचंवीस हजार लोकसwंकेरता एक! त[ेा कुठं आपण
जपानBानसुतेबरोबरीलायऊे.पढुंजाणंतर िवसराच!१४-०९-२०१२Bालोकस�ाूमाणंजगात]ापिह]ाउÇृ�
२०० िवÏापीठात जपानची सहा िवÏापीठं बसतात. मरेा महान दशेाBा तलुनते िच�र अशा कॅनडा, िdûझल�ड,
हागँकागँ,sसगापरू,ृा ,द.कोिरया,िफनलंड,dीडन,तवैान,बिे}जयम,cझूीलंड,यादशेाBंािवÏापीठाचंीहीनावहंी
यादीतआहते.पण,भारताBाएकाहीिवÏापीठाचंनावनाही!२०१३,२०१४सालीसoुाएकहीनाही.

आपण काय केलं? तर डॉ. कोठार�चा अहवाल दाबनू ठेवला. आपली ूगती जपानBा तलुनते नग�य राह�याला
जबाबदार मडंळी कोण? तर िवÏापीठं आिण िवÏापीठातंले डुüढाचाय  , मराठीतनू िशकून काय भलं [ायचयं, असं
xणणारीूाÒापकमडंळी,dभाषातंनूिशक]ासकारकुनाचीतरीनोकरीिमळेलकाअसाउपहासकरणारेcायाधीश,
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शoुश�ाचंाआमह धरणाढयाचंी कुच�ेा करणारे वकील, िवUानाकरता मराठीअजनू (?) सuम नाहीअसंxणणारे
सपंादक, सव ऽ सbीनं इमंजीच माÒमअसावं असंxणणारे मऽंी, वनवास�नाही इमंजीतनू िशकवू पाहणारं सरकार,
इमंजीिशवायपया  यनाही,इमंजीहीजगाचीभाषाआह,ेजगातलंसव  Uानकेवळइमंजीतचभरलंआह,ेअसंवाटणारे
िशिuतपणअUानीपालक,मातभृाषतेनूचिशकवा,असंxणणाढयाचंाOासवा�नीफbउपहासकेला.आतासागंाआपण
कुठंपोचलो?एकउदाहरण...

सोनोमाफीOा एकाचजपानी वÏैकीय उपकरणाची sकमतअठरावीसलाखआह.ेआिणJाBंाखरदेीकरताआपला
िकतीपसैाजपानलाजातो?तोचपसैाजपानप�ुयाBािवकासालापसैादणेारआह!ेतेल�ा�दवाटतनाहीका?

बाOजगातीलअJाधिुनकसशंोधनाचीमािहतीसव  सामाcजपानीवUैािनकानंाकशीिमळतअसले,अशीशकंाहीकाही
वाचकानंायईेल.तशीमािहतीÓिरत िमळावीOाकरताहीJानंी एकसाधी, पणूभावीयऽंणाकाया  िýत केलीआह.े
आपाप]ा िवषयातजगातकोणतंसशंोधनचाआहे,कशीूगतीझालीआह,ेहेसशंोधकानंाकळावंxणनू,ूिसo
झालेलंसशंोधनअगदीअrावधीतजपानीभाषतेउपलëक`न िदलंजात!ंइमंजीभाषाआिणइमंजीतनू िशक�यात
जपानीवUैािनकाचंीशbीवायाजाऊिदलीजातनाही.

आपणआप]ामलुानंासव  िशuणजबरद4ीनंइमंजीतनूचQायलालावतो.पणूगतीझालीकाय?पिरणाम?आप]ा
भाषाचंा िवकासनाही.आप]ाभाषाचंीचआप]ालामािहतीनाही.आप]ामलुानंाआप]ाभाषािंवषयीआ÷ीयता
नाही. ूदीघ   काल (आधी शक, ~ण मग मPगली अमंलआिण नतंर इमंजी अमंल) पारत�ंात आिण परकीयाBंा
टाचखेालीघालव]ामळंुआप]ालाआ÷िव�तृीझालीआह.ेगलुामीचा िवषाणुअगंात िभनलाआह,ेआपलीशbी
कायआहे,आप]ाभाषाचंीशbी िकतीआहे,याचीजाणरािहलीनाही.अितइमंजीमळंुमराठीही इमंजीBावळणानं
बोलली-िलिहली, पिरणामी िबघडवलीजात.ेपæुाJाचीकrनाहीआप]ालानाही.Jावरही िलहायचंमनातआह.े
पण, इतvा वषा�Bा इमंजीआमदनीमळंु िकJके, समुारे सहॐ-दीडसहॐ इमंजीश�आप]ाभाषातं घसुनू मराठी
िबघडवीतआहेत,आिणआपणजणुबिुoपरुùरवाढचकरीतआहोत.न[,ेतसेघऊेनआपलीभाषाटणकहोईल,असा
ॅमही काहीजणानंा आह.े अिंतमतः इमंजी जाणणारे न जाणणारे असे दशेाचे तकुड!े ही धोvाची सचूना कोठारी
आयोगानं१९६६सालीिदलीचहोती.

जपाननं (आिणखरंतर,आपणही)घडवलेलेश�इतकेचपखलआिणअथ  वाहीआहतेकी,इमंजीश�घ�ेयाऐवजी
आपणआपलेश�का वाप` नयते? जपानची तर िलपीही िकती िø�. श�घडव�याची शbीस�ृंतइतकी नाही.
आप]ाला स�ृंतचा इतकाआधारआहे की श� घडवणं जपानपuेा अगदी सोपंआह.े कारण एकदा धातचूा अथ  
कळला,उपसगा�मळंुकसेबदलहोतात,ूJयामंळंुकस,ेहेकळलंकीसारचेश�घोकावेलागतनाहीत.आिणभाषBेा
Ùिनूधानतमेळंुवाचायचेकसेतेसागंावंलागतनाही.अशारीतीनंघडवतायणेाढयाश�ाचंीसwंाकाहीअçातंजात!े
Jावरही िलिहणारआह.ेजपानीश� िततकेसेचागंलेआहेत,असहंी नाही. काही तरफारचलाबंलचकआहते. पण
सवा�त मह�ाचंxणजेJाचंे श� सवा�नासवा�नासवा�नासवा�ना कळतात. एक नमनुा. फलाट श�अपारदश कआह.े पण, लोक गाडीत
चढतात, उतरतात.xणनूफलाटाला जपानीतलाश� ‘गाडी-चढ-उतर-�ान’! कुणालाही कळेल.Jाचंे िवUानातले
श�ही डॉ. रघवुीरानंी िदलेआहते. Jा श�ािंशवायJाचंी ूगती झाली नसती. सामाc जनतते िवUानाचा ूसार
झालाचनसता.आिणदशेाचीहीइतकीूगतीझालीनसती.
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आपलेकाहीश�पा~. इसॉफेगस, शॅिकया, ढहाबँस,आयसॉिसिलस शंॅगलxटलंतरसामाcabीलाकाहीकळत
नाही.पण,अkनिलका,�ासनिलका,समभजु-चौकोन,समिWभजु िऽकोणइ.श�सहजकळतील.Jाचंमwुकारण
आप]ालाअkमाहीतआह,े�ासमाहीतआहे,निलकाहीमाहीतआह.ेतचेसम,भजु,चौकोन,िऽकोण,रb,वािहनी,
शoु,अशoुरbवािहनीइ.श�ाचं.ंिशuणात,मातभृाषचेंकायमह�आह,ेJावरहीिलहायचंमनातआहचे.

समाज िवUानिन�नाही,xणनूउपहासकर�यापuेा िवUानसमाजघटकानंासहजकळेलअसाचूयpकरायलाहवा.
सामाcजनतलेासहजकळतीलअसचेश�आपणघडवायलाहवते.आिणआप]ाभाषातंनूचिशकवायलाहव.ंइमंजी
श�ाचंीसततभलामणकरीततेजसBेातसेघ�ेयानेआपणदा�व�ृीतनूबाहरेचयऊेशकलोनाही.यऊेशकणारही
नाही.अथा  त,सामाcजनतलेा िवUानकळूचनय,ेअशीसîुइ�ामनातवावरतअसले,तरआह,ेहचेधोरणअनतं
काळपय�तचालवाव.ंआिणमराठीशाळाही बदंकराaात.नाही तरीमहारा�सरकारलातोफौजदारीगæुाचवाटतो!
आिणिशuणम�ंानंाओझंवाटत!ं

पण,आप]ाभाषातंिवUानाचाूवाहआणावाअशीतळमळअसलेतरतेकर�यातआपणआजवरजीहयगयकेली,
ती टाळली पािहज.े तसं के]ामळंु इतरऽश� िनमा  ण हो�याBा वगेाशीआपण�धा  क`शकतनाही,शकणारच
नाही,असंवाट�याजोगीअव�ाद �वानंआलीआह.ेतीआपणचओढवनूघतेलीआह.े

एरवीहीमाझीपVुळाशंीचचा  होतअसत,ेलेखनहीचाअसत.ंएकानंमलाxटलं,”अहो,जपानमÒेकायएकचभाषा
आह.ेआप]ाकडेिकJकेभाषाआहते.”'

मीJानंाxणालो,“महारा�तरजपानपuेालहानआह.ेत[ेामराठीपरुतािवचारकरा.”पणसवा�नाएकदमदशेाचीच
काळजी!खरंच तसं काहीआहे का? मलुानंा इमंजी माÒमात घाल�यामागचंखरं कारण, पढुं मागंJानं अमिेरकेत
वा4a,जम]ासकायमच,ंकरावंहीचसîुआकाuंाअस�याचासभंवअिधक.दशेाचंकसंहोईल,हेदाखवायचेदात.

वर उ�ेख केलेलं डॉ. कोठारी आयोगाचं ूितपादन, ूदीघ   वाटलं तरी, माहीत असाव.ं “The importance of
having Indian languages as media of education from the lowest to highest stage of
educationisamatterofprofoundimportanceforNationalIntegration.Thereisurgent
need to remove the gulf that has existed between themasses of the people and the
intellectual elite. [...]Only the adoption of regional languages asmedia of instruction
willhelp to remove the gulf.” (कोआ. १.५३ पा. १३.)कोठारीआयोगाBा र�ीचंकौतकुकरायला हवं
नाही?

म. गाधं�चंxणण,ं1 : (१) If I had thepowers of adespot (Æकूमशहा), Iwould today stop the
tuitionofourboys andgirls througha foreignmediumand require the teachers and
professors on pain of dismissal to introduce the change. I would not wait for the
preparationofthetextbooks.Theywillfollowthechange.(YoungIndia१-९-१९२१.)

                                                 

1पहा:MahatmaGandhi’sThoughtsonMediumofEducation--}http://wp.me/pzBjo-w8
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(२)qारा�ातीलमलुानंाdतःBाभाषaेितिरbइतरभाषतेनू िशuणQावंलागतंतेरा�आ÷घातचकरीतअसत.ं
(YoungIndia१-९-१९२१.)

(३)Themediumofinstructionshouldbealteredatonce.Andatanycosttheprovincial
languages be given their rightful place. I would prefer a temporary chaos in higher
educationtothecriminalwastethatisdailyaccumulating.(हिरजन९-७-१९३८)

लोकसभते, cायालयात इमंजीिशवाय सढया भाषते बोल�याBा ग
ुाला ५० प�ड दडं कर�याचा कायदा इ§ंलंडनं
१७३३ मÒे केला होता. तसा भारतीय भाषासंाठी कधी होईल?आिण मराठीच जगाची भाषा कधी होईल? का नाही
होणार?आई,वडीलआिणिशuकमलुामंळंुचमोठेहोतात.Jामळंुतीजबाबदारीआपली,मराठीलामातामानणाढया
आपणासपुऽु-सकुcाचंीआह.े

°°°

चलभाष:९८२२०६७६१९

ईप�ा:railkar.m@gmail.com
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Oािवषयासबंिंधतखालीललेखसवडकाढूनअवँयवाचा:--

इमंजीभाषचेािवजय(ले०सलीलकुळकण�,लोकस�ा४ऑ¦ोबर२००९)--}http://wp.me/pzBjo-8x

The English Medium Myth – Talk at IIT Kanpur by Sankrant Sanu --}}
https://wp.me/pzBjo-Ti

MahatmaGandhi’sThoughtsonMediumofEducation--}http://wp.me/pzBjo-w8

जगाचीभाषा(?)आिणआपण(ले०सधुýाब«डाळे)--}}http://wp.me/pzBjo-9s

िपठातंमीठ(ले०लोकमाcिटळक)--}http://wp.me/pzBjo-4W

sहदीवाvम ्ूमाणम ्!(ले०सलीलकुळकण�)--}http://wp.me/pzBjo-BF

मायबोलीचेूमेxणजेअcभाषाचंाWषेन[े(ले०सलीलकुळकण�)--}http://wp.me/pzBjo-Kp

भाषाआिणस�ृंती(ले०लोकमाcिटळक)--}http://wp.me/pzBjo-GQ
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‘d-तऽं’ श�ािवषयीची जपानी सकंrना – एक छोटासा िकùा (ूषेक : अनय जोगळेकर) --}}
http://wp.me/pzBjo-kP

महशेएलकंुचवारयाचंेिव�-मराठी-सािहJसमंलेनातीलअÒuीयभाषण--}}https://wp.me/pzBjo-Gs

जपाननंिवUानावरूभÓुकसंिमळवलं(ले०ूा०मनोहरराईलकर)--}}http://wp.me/pzBjo-zo

शहाणाभारतआिणवडेाजपान(ले०ूा०मनोहरराईलकर)--}}http://wp.me/pzBjo-kv
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