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बालभारतीपरु�ृतअिभनवबालभारतीपरु�ृतअिभनवबालभारतीपरु�ृतअिभनवबालभारतीपरु�ृतअिभनव(?)(?)(?)(?)मराठीस�ंावाचनप�तीमराठीस�ंावाचनप�तीमराठीस�ंावाचनप�तीमराठीस�ंावाचनप�तीब�लकाहीब�लकाहीब�लकाहीब�लकाहीशकंाशकंाशकंाशकंा(स�ंरण(स�ंरण(स�ंरण(स�ंरण१.१.१.१.४४४४))))

-ले०सलीलकुळकणB

११११....ूा1ािवकूा1ािवकूा1ािवकूा1ािवक

बालभारतीनेमराठीमाCमाDाशालेयगिणताDापाGप1ुकातंिविशHस�ंाचंीIढनामेबदननवीनूकारची
स�ंावाचनप�ती Iढ करLयाची योजना केलेलीआह.ेPाब�ल हQी मोGा ूमाणात चचRचे वादळसIुझाले.
महाराTातील सव U पणू U-मराठी माCमाDाआिणअध U-मराठी (समेी-इिंYलश?) माCमाDा शाळातं बालभारतीची
प1ुकेच वापरली जात असZामळेु बालभारतीDा धोरणाचंा चा आिण भावी िप[ातंील मराठी मलुाDंा
िश\णावरआिण एकंदरीतच मराठीभाषक समाजावर फार मोठा पिरणाम होत असतो. Pामळेु हा िवषय फारच
मह`ाचा आह,े काही िदवस चावनू-चघळून मग िवसIन जाLयासारखा नाही, असे मला वाटत.े Pासाठी
शकंासरुाची भिूमका घऊेन eा नवीन स�ंावाचनप�तीDा िविवध पंैिवषयी िविवध माCमामंधनू gा काही
मलुाखती,लेखआिणचचा UमाhयावाचनातiकवाऐकLयातआZा,PावंरिवचारकेZावरजेकाहीसाधकबाधक
म�ुे आिण शकंा माhया मनात आZा, Pा समाजातील िश\णतk, भाषातkआिण एकूणच सव U बालक व
पालकाDंा िवचाराथ Uसिव1रपणेमाडंाmाअसेमलावाटले,nणनूeालेखाचाूपचंमाडंला.एवढामोठा िनण Uय
घLेयापवूBPाDासव UपंैचायथायोYयअoासबालभारतीनेकेलेलाअसणेअपिे\तआह.ेPामळेुeालेखातमी
नpदलेZामाhयासव Uशकंाचंीसमाधानकारकउrरेबालभारतीकडेतयारअसतीलअशीअप\ेाआह.ेबालभारतीने
आपलाूितसादसव UमराठीजनतDेामािहतीसाठीकृपयाताबडतोबजाहीरकरावा,अशीमी िवनतंीकरतो.तसचे
महाराTातीलइतरिवचारवतंमडंळीहीeािवषयीआपलीमतेमाडंतील,अशीमीअप\ेाकरतो.

नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन : (१) ू1ािवत स�ंानामाDंा बदलाDंा सबंधंातील िविवध मtुuाचंा सागंोपागं िवचार कIनPा
प�तीDासबंधंातमाhयामनातउvवलेZाशकंाआिणPािवषयीमलाकराmाशावाटलेZासचूनाeाचंेसिव1र
िववचेनकरLयाचाूयwकेZामळेुहालेखबराचलाबंलाआह.ेPाूxाDाअनकेपंैचािवचारकेZामळेुलेख
थोडािव�ळीतहीझालाअसले.काहीमtुuाचंीवगेyयासदंभा Uतपनुरावrृीहीझालीअसले.पणतरीहीवाचकानंी
लेखपणू UपणेवाचनूमगचPाब�लआपलीमतेिनिzतकरावीत,अशीिवनतंी.(२)बालभारतीDावतीनेम�ुतः
गिणततkडॉ०मगंला नारळीकरानंीच लेख िल~नआिणमलुाखती दऊेनजोरकसपणे िनयोिजतस�ंानामाDंा
बदलाचेसमथ Uनकेले.PाDंाूितपादनातीलमलाखटकलेZाकाहीिवधानाचंाूितवादकरLयाचाूयweालेखात
केलेलाआह.ेपरंतुहीPाDंावरmि�शःकेलेलीटीकाआह,ेअसेकृपयाकोणीमानूनय.ेगिणतशा�ातीलPाDंा
िव�rबे�ल मी कुठZाही ूकारे शकंा घतेलेली नसनू, स�ंानामाDंा स�ंाकंडे गिणतशा�ाmितिर� इतर
िHकोनातंनू,िवशषेतःmावहािरकअगंानेपा~नू1तुबदलाDंािवषयीमीचचा Uकेलीआहे.(३)काहीमह`ाची
वा�ेल\वधेीकरLयासाठीतपिकरी-लाल रंगात िलिहलीआहते,तर िवशषेकेIनबालभारतीलाउ�शेनूअसलेZा
शकंाआिणसचूनाभडकिनyयारंगातिलिहZाआहेत.

२२२२....बालभारतीचीबालभारतीचीबालभारतीचीबालभारतीचीयोजनायोजनायोजनायोजनाराgशासनाचाराgशासनाचाराgशासनाचाराgशासनाचािनण Uयिनण Uयिनण Uयिनण Uयधडुकावनूधडुकावनूधडुकावनूधडुकावनूलावणारीलावणारीलावणारीलावणारी????
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बालभारतीने योजलेZा नवीन स�ंावाचनप�तीDा सबंधंात काही मलूभतू कायदशेीर ूx उvवतात. महाराT
शासनानेिद०६नो��बर२००९eािदवशीलागूकेलेZाशासनिनण UयाDा(जी०आर०)पिरिशH-५मCे(दवेनागरी
अकंआिणPाचंेूमाणीकृतअ\रीलेखन)मराठीतीलूमाणीकृतस�ंानामेनमेनूिदलेलीआहते.राgशासनाचा
हा शासनिनण Uय शासकीय िवभाग असलेZा बालभारतीला न�ीच लागूआहे. मग शासनिनण Uया�ारे ठरवलेZा
स�ंानामामंCे बदल करLयासाठी बालभारतीने राgशासनाची अनमुती मािगतली होती काय? अनमुतीसाठी
िदलेZािवनतंीपऽातबा०भा०नेPाDंािन�षा UलाआधारभतूअसणारीसवR\ण,ेeाबदलासंाठीआधारभतूअसणारे
भाषाशा�ातील iकवाअ�शा�ातंील िनयमाचंे सदंभ U, बा०भा०Dा Hीनेअि1�ातअसलेZाआदशU (इमंजी,
कानडीइPादी)भाषाDंामाCमातनूगिणताचाअoासकरणा�यािवuा�ा�नाआिणसव Uसामा�जनतलेागिणतात
ूावीLय िमळवLयाDा बाबतीत इतर भािषकापं\ेा होणा�या िवशषे फायuाचंे iकवा Pानंी िमळवलेZा िवशषे
पािरतोिषकाचंे परुाव,े इPादी कुठले कुठले व�ैािनक परुावे सादर केलेले होत?े बा०भा०ची िवनतंी मा� कIन
राgशासनानेबा०भा०लाआधीDाूमाणीकृतस�ंालेखनप�तीमCेबदलकरLयाचीअनमुती िदलीहोतीकाय?
तशीअनमुती िदZावरशासनाने नवीनशासनिनण Uयजारी कIनआधीDाशासनिनण Uयातीलस�ंालेखनामCे
बदलकेZाचेजाहीरकेलेहोतेकाय?जरवरीलसव Uकायदशेीरूिबयापारपाडलेलीनसलेतरबा०भा०नेघतेलेला
नवीन स�ंानामाबं�लचा िनण Uय अनिधकृत, बकेायदशेीरआिणnणनूच पिरणामश�ू व र�बातल (null and
void) ठरत नाही काय? बालभारतीतफR  eा सव U कायuासबंधंातील ूाथिमक�IपाDाशकंाचंे िनराकरण केले
जाव.ेबालभारतीDास�ंानामेबदलLयाDायोजनDेाइतरपंैDायोYयायोYयतिेवषयी(merit)पढुेचचा Uकेली
आहे.

३३३३....मराठीमराठीमराठीमराठीभाषतेीलचभाषतेीलचभाषतेीलचभाषतेीलचस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलजोडा\रेजोडा\रेजोडा\रेजोडा\रेजाचकजाचकजाचकजाचक????

मराठीभाषसेाठीनवीनस�ंानामप�तीचेसमथ UनकरतानाबालभारतीDागिणत-सQागार-सिमतीDाअC\ाडॉ०
मगंला नारळीकर eानंी वारंवार असे िवधान केले आहे की “मराठीमCे गिणतातील स�ंानामासंाठी योजलेले
जोडा\रय�ुश�मलुाDंामनातगिणतिवषयाDाअoासासबंधंातनावडआिणभीतीिनमा Uणकरतात.तेलहान
मलुाDंािश\णाDामागा Uतीलकाटेआिणखडेआहतेआिणnणनूतेआnीकाढूनटाकतआहोत.”मगंलातानी
आपZाजवळजवळूPकेलेखात iकवामलुाखतीतमराठीतीलस�ंानामाचंाउQेखअPतंआलंकािरकभाषते
‘मलुाDंा िश\णाDा मागा Uतील बोचरे काटेआिण खड’े असा केलाआह.े स�ंानामािंवषयीDाआपZा काही
लेखातं Pानंी पLुयातील g�े गिणत अCापक ूा० मनोहर राईलकर eाDंा प¡ास वषा�पवूB ूिस� झालेZा
लेखाचाहीसदंभ Uिदलेलाआह.ेडॉ०नारळीकराDंावरीलमtुuाब�लमाझेिवचारखालीलूमाण.े

जोडा\रामळेुअनभुवासयणेा�याअडचण¢चािवचारकरLयापवूBजोडा\रnणजेन�ीकाय,हेूथमआपण£Hपणे
समजनू¤ायलाहव.े’अ\र’nणजेवण U(Pालामराठीतमळूा\रअसहेीnणताततरइमंजीतअ¥ाबटेnणतात)
iकवाgाचंा पणू U उ¦ार होतोअसेसयं�ुवण U iकवाश�ावयव (इमंजीतील िसलेबल).nणजेअ\रहीसकं§ना
मळुातउ¦ारणाशीचसबंिंधतआह.ेपण‘सवुाDअ\र’,‘�ा\री’इPादीश�नहेमीकानावरपडZामळेु‘अ\र’
ही स�ंा केवळ लेखनाशीच सबंिंधत असावी असे आपZाला उगीचच वाटत असत.े Pामळेु ‘जोडा\र’ eा
सकं§नकेडदेखेीलकेवळलेखनाDािHकोनातनूचपािहलेजातेआिणलेखनात�,o,ॐअशाूकारे‘दोन-तीन
अ\राचंेतकुडेएकऽजोडूनिलिहलेलेअ\रिच©’nणजेजोडा\र(जोड-अ\र)असेब�याचलोकानंावाटत.ेमग
Pा पढुील पायरी nणजे ‘अशी जोड-अ\रे िलिहLयाची प�त असणा�या दवेनागरीसार�ा िलपी वापरणा�या
भाषातंच जोडा\रे आहेत, लेखनात सटुी सटुी रोमन मळुा\रे वापरणा�या इगंजीसार�ा भाषातं नाहीत’, अशी
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चकुीची समजतू ब�याच लोकाDंा मनात घर कIन असत.े खरे तर, भाषा ही म�ुतः भाषणासाठी nणजे
बोलLयासाठीचअसत.े‘भाªतेअनयाइितभाषा।’(िजचाउपयोगकIनबोललेजात,ेतीभाषा.)भाषाहीम�ुतः
सवंादाचे साधनआह.े लेखन ही केवळभाषणाDा नpदीचीnणजचे रेकॉ¬डगची एकmवाअसत.े िलिहLयाचे
अ\रहेभाषतेीलिविशHवणा Uचे(iकवाअनकेवणा�चेिमळून)िलिखत�Iपातीलिच©असत.ेअशाअ\रिच©ाचंी
mवाnणजचेिलपी.भाषणहेभाषचेेम�ुकाय Uआह;ेतरलेखनहीभाषDेासदंभा Uतगौणिबयाआह.ेPामळेु
‘जोडा\र’ eा सकं§नकेडसे�ुा म�ुतः उ¦ारणाDा िHकोनातनू पाहायला हव.े उ¦ारणाDा िHकोनातनू
जोडा\राला स�ृंतात ‘सयंोग’ असे nणतात. ‘एकामागनू एक (लागोपाठ) उ¦ारZा जाणा�या mजंनानंा
(एकिऽतपण)े सयंोग अशी स�ंा आहे’. (पािणनीय mाकरणसऽू १.१.७) सयंोगामधील mजंनाDंा उ¦ारणामCे
कुठलाही�रiकवािवरामनसतो.n(म ्+ह्),³(क्+ष ्+म ्)हीसव Uअ\रेअनकेmजंनेएकऽयऊेनतयारझालेली
जोडा\रे (सयंोगा\रे)आहते.जोडा\राचीहीक§ना£HपणेसमजनूघतेZावरल\ातयतेेकीजगातीलएकही
परुेशीूग´मानवीबोली(बोललीजाणारी)भाषाजोडा\रिवरिहतअसूशकणारनाही.उदाहरणnणनूइमंजीतील
distributioneाश�ाचे उदाहरणघऊे. रोमी िलपीत िलिहलेला हाश�वरवर पाहताअसचे वाटतेकीPा
श�ातीलसव Uअ\रेसटुीसटुी,�तऽंआहतेआिणPातएकहीजोडा\रनाही.पणउ¦ारणकरतानाकाळजीपवू Uक
Cान िदZासल\ातयतेेकी stri इथे तीन (स ्+ट्+र्)mजंनाचंे सयं�ुउ¦ारणहोत,े तरbu इथे दोन (ब ्+य ्)
mजंनाचं.े ही बाब तो इमंजी श� दवेनागरीत (िडि¶·शून असा) िलिहZास सहज£H होत.े Pा श�ाचे
मराठीतील ूितश� - िवतरण iकवा वाटप - जोडा\रिवरिहतआहते. पण तरीही ब¸स�ं मराठी माणसे मराठी
बोलतानाहीिडि¶·शूनहाचजोडा\रय�ुइमंजीश�वापरतात.तोजोडा\रय�ुअसZामळेुलोकPाचावापर
टाळतात,असेिदसनूयतेनाही.कारणतोइमंजीश�प©ुाप©ुाकानावरपडूनअगंवळणी(iकवा‘कानवळणी’?)
पडलेलाअसतो.(‘कानवळणी’हाश�मळुातूा०मनोहरराईलकरeाचंा.)nणजेजोडा\रहीअडचणनसतचे.
श�ऐकूनऐकूनPाचीसवयहोणेआिणतसातो‘कानवळणी’पडण,ेहेमह`ाच.ेमगतोउ¦ारायलाहीसहजसोपा
वाटतो, ‘ओळखीचा’आिण ‘आपलासा’ वाटूलागतो. ऍि»ड�ट (अपघात), ए¼½से (जलद), ले¾ट (डावा), ¶ेट
(सरळ), फ¿U (पिहला)... मराठीतनू बोलताना सहजी वापरZा जाणा�या अशा अस�ं इमंजी श�ाबं�ल हचे
सागंतायईेल.हेश�ूाथिमकशाळेतीलमलेुदखेीलसहजवापरतात.Pाचंेमराठीतीलूितश�ब�याचमराठी
भाषकूौढाDंाहीचटकन ्Cानातयतेनाहीत.कारणतेकानवळणीपडलेलेनसतात.nणजेश�ाDंावापराDा
बाबतीतीलआवडiकवानावडPाश�ाDंाजोडा\रय�ुअसणेiकवानसणेeावरनसत;ेतरPाश�ाचंीकानानंा
सवय होLयावरअवलंबनूअसत.े हा िनयम कुठZाही भाषतेील वरवर पाहता उ¦ारायलाकठीण वाटणा�या, पण
सवयीने कानवळणी पडलेZा श�ानंा लागू पडतो; कारण तो िनयम श�ाDंा घडणीशी सबंिंधत नाही,
गिणतशा�ाशीतरअिजबातचनाही.

अगदी मळुाशी जाऊन िवचार केला तर असा ूx मनात यतेो की जोडा\राचंा मलुानंा उपिव होतो, हे तरी
बालभारतीDातkानंीकशावIनठरवले?Pालाशा�ीयआधारकायआह?ेखरेतरअगदीिशशवुयापासनूमलेु
जोडा\रेउ¦ारतअसतात.मराठीकुटंुबातबोलायलासÁुवातकरणा�यालहानYयाबाळालाूथमबाबा,दादा,काका,
आजीइPादीश�ाचंीओळखकIनिदलीजात.ेपणब�याचदाबाळPाचंेउ¦ारहीसÁुवातीसबाÂा,दा�ा,का�ा,
आÃी,असेकरत.ेnणजेबाळजोडा\रेनसलेZाश�ाचंहेीआपZासोयीसाठीजोडा\रय�ुउ¦ारकरत.ेब¸धा
तसचेउ¦ारबाळालासोपेवाटतअसावते.शाळेतजाऊलागलेZामलुालामातभृाषाब�यापकैीअवगतझालेली
असतेआिणPात अनके जोडा\रय�ु श�ाचंा (ब�याचदा अगदी भकारादी िशmासंह) समावशे असतो. उदा०
‘बÄंानेआrाचदोनचपाPाखाÅा’अशीवा�ेलहानगीमलेुसहजबोलतअसतात.इमंजीवळणाDाकुटंुबातं
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तरमÆी,पÇाeाश�ापंासनूचजोडा\रेउ¦ारणेसIुहोत.ेिािवडीभाषतेहीभरपरूजोडा\रेअसतात.पणकेवळ
मराठीमाCमातनूिशकवायDागिणतातीलतीस-चाळीसस�ंानामातंीलजोडा\रेटाळZावरशाळकरीमलुाDंा
निशबातील जोडा\रे कशी टळणार, हचे कळत नाही. की ‘मलुानंा फ� मराठी भाषतेील गिणत िवषयातील
स�ंानामामंधील जोडा\राचंीच अडचण होत,े इतर कुठZाही जोडा\रय�ु श�ामंळेु नाही’ असा िस�ाÈ
बालभारतीDागिणततkानंीमाडंलाआहेकाय?

काहीजणलहानमलुानंाचालायलािशकणेसोपेजावेnणनूपागंळुगाडादतेात.काहीजणताÉामलुानंाबाटलीने
धपाजतात.लहानपणीबोबडेबोलणा�यामलुाशंीबोलतानामोGाकौतकुानेPाDंाचूमाणेबोबडेबोललेजात.े
(Pातहीभरपरूजोडा\रेअसतात.)असेउपाययोYयकीअयोYयeाब�लमतिभ¡ताअसूशकत.ेपणतसेकेलेतरी
मलुाचंेपालकतोचूयोगपढुेकायमचाचाठेवतातकाय?नाहीना?

मलुानंाजोडा\रेउ¦ारायलाकठीणजात,ेअसे\णभरगहृीतधरले,तरीएखाuाभाषतेीलजोडा\रेपणू Uतःचकाढून
टाकZासलगचेमलुानंातीभाषाiकवाPाभाषतेनूिशकवायचािवषयफारआवडूलागले,अशीखाऽीबा०भा०चे
तkदतेीलकाय?eासोËाूxाचंीजीउrरेसव Uसामा�ाDंामनातयतेात,तीचगिणतातीलस�ंानामामंधील
जोडा\रानंाहीलागूहोतनाहीतकाय?

मराठी माCमाDा गिणत आिण इतर िवषयाDंा पिहली-सरीपासनूDा प1ुकातं स�ंानामाmंितिर� इतर
पाGातहीबरेचजोडा\रय�ुश�आहते.तहेीमलुानंीवाचायच-ेउ¦ारायच-ेिलहायचेनाहीतकाय?अलीकडेमराठी
माCमाDाशाळातंमराठीDाजोडीनेइमंजीहीपिहलीपासनूचिशकवलीजात.ेरोमनअ\रामंळेुइमंजीलेखनातील
जोडा\रेल\ातयतेनाहीत,पणउ¦ारातभरपरूअसतात.कदािचत ्मराठी~नहीअिधक.मगतीमलुासंउपिवीठरत
नाहीतकाय?स�ंानामाDंासदंभा Uतचबोलायचेतर इमंजीमधीलाी, िस», ÍेÎ�,थटBन, िफ¾टीन, िस¼¿ीन,
स�ेÏीन,नाईÏीन, ÍेLटी पासनूतेनाइLटीनाईन,हLसडे,हLसडे-ऍLड-वन, िस¼¿ीन-थाऊजLड-ऍLड-िफ¾टी-ाी
इPादी अस�ं स�ंानामामंCे जोडा\रे आहते. PाDंा बाबतीत बालभारतीचे धोरण कसे असणार आह?े ते
इमंजीतीलकाटे बालभारती काढणारकी नाही?की इमंजीतीलकाटे माऽ बोचरे नसतात, उलटगळुगळुीत, मऊ
आिणगदुगZुाकरणारेअसतात,असेबा०भा०Dातkाचंेमतआहे?खरेतर,इमंजीतीलस�ंाचंेiकवाभाषतेील
इतरश�ाचं,ेश�लेखन (£iेलग)आिणउ¦ारणgालाजमतेPा िवuा�ा Uलामराठीतीलस�ंानामाचंे लेखन
आिणउ¦ारणसहजसोपेवाटेल,eातकाहीचशकंानाही.महाजालावरइमंजीमधीलPre-schoolLessonsDा
सबंधंातीलसकेंतळावंरीलपाठपाहावते.Pात िकतीउ¦ारायचीजोडा\रेआिण िकती िविचऽ£iेलगेअसणारे
श�आहतेतेपाहाव.े इमंजीभाषा,मराठीभाषा, iहदीभाषाआिणइतरजेकाही िवषयमराठीमाCमातीलमलुानंा
शाळेतअoासायलाअसतात,Pासव Uच िवषयाDंा पाGातजोडा\रय�ुश�असतात. प©ुाPातही इमंजीचे
विैशÓअसेकीअनकेदाउ¦ारातजोडा\रनसनूहीश�लेखनातमाऽजोडा\रेअसतात.उदा०bigger,small,
beginning, rabbit, correct इPादी. मग शाळकरी मलेु ऐकत, वाचत iकवा िलहीत असलेZा हजारो
जोडा\रय�ुश�ापंकैीमराठीमाCमाDागिणतातीलकेवळतीस-चाळीसजोडा\रय�ुस�ंानामेबदनमलुाचंे
आयªुसखुकरहोईल,eाबालभारतीDागिणततkाDंािन�षा Uलाशा�ीयआधारकायआह?े

इमंजी भाषतेील श�ाचंे उ¦ारणआिणश�लेखन (£iेलग) eाDंात कधीच ताळमळे नसतो.Pाचा शाळकरी
मलुानंा (खरे तर ूौढानंादखेील) नहेमीच भयकंर ऽास होत असतो. महाराTात हQी पिहलीपासनूच इमंजी भाषा
िशकवलीजात.ेअशापिरितीतशाळकरीमलुालामराठीतीलजोडा\रय�ुपणिलिहZाूमाणेउ¦ारणअसलेली
अÕावीस, प1ीस, सrचेाळीस, ऽपे¡ इPादी जोडा\रय�ु स�ंानामे वाचणे आिण िलिहणे परवडले की
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इमंजीमधील£iेलगूमाणेओन,े Öवो, फॉऊर, िफ�,े एई×ट, िनन,े ÖवÎे�,े िथटBन, एई×टीन, िननटेीन, ÖवØेÙ,
िथÙU, एई×Ùअसे िविचऽउ¦ार होणा�याश�ाचंे लेखनकरणे (£iेलग)आिणश�लेखना~नभलतचे उ¦ार
असणारीस�ंानामेवाचण/ेउ¦ारणेसोपेवाटेल?eाब�लबा०भा०Dातkानंीअवँयकोवyयाशाळकरीमलुाचंे
सवR\ण कIन पाहाव.े जर अशा सवR\णात मलुानंी nटले की “मराठीतील तीस-चाळीस जोडा\रय�ु
स�ंानामापं\ेा इमंजीतील स�ंानामाDंाआिणअस�ं श�ाDंा लेखनाचेआिण उ¦ारणाचे काटेआिणखडे
अनकेपट¢नीअिधकबोचरेआिणऽासदायकआहते”,तरबा०भा०तkइमंजीतील£iेलगेउ¦ाराूमाणेसरळसोपी
कIनमलुाDंाइमंजीDािश\णाचीवाटसपाटआिणगळुगळुीतकरणारआहतेकाय?खरेतर,मराठीiकवाइतर
सव Uचभारतीयभाषामंधीलजोडा\राचंेउ¦ारणआिणलेखनथोÄाफारसरावानेमलुानंाजमूलागत.ेपणइमंजीतील
नmानचेवाचलेZाश�ाचंेउ¦ारणआिणनmानेऐकलेZाश�ाचंेलेखनूौढमाणसालाहीजÛातचोखपणेजमू
शकतनाही. (नmानचे वाचलेZा/ऐकलेZा इमंजीश�ाDंाउ¦ारणाDा/£iेलगाDंा बाबतीतआपलीकधीच
चकूहोतनाही,अशीखाऽीबा०भा०चेतkतरीदऊेशकतातकाय?)

वरीलिववचेनावIन£H�ावेकीशाळकरीमलुालामराठीतीलस�ंानामामंधीलजोडा\राDंाउ¦ारणासाठीफार
कH पडतात, हाच मळुात बालभारतीDा तkाचंा िनराधार ॅमआह.े थोडी अडचण भासलीच तर ती मराठीत
जोडा\रे िलिहLयाDा बाबतीत. माऽ मराठीतील जोडा\रय�ु श�ाचंे लेखनही उ¦ारणाला अनसुIनच असत.े
(इमंजीDा £iेलगाDंा लेखनाDा बाबतीतील अडचणी मलुानंा शतपटीने अिधक ऽासदायक ठरतात. कारण
इमंजीतील श�लेखन भारतीय भाषांू माणेÝ�ाधािरत नसत.े िशवाय इमंजीDा श�लेखनात कधी अन¦ुािरत
अ\रे यतेात तर कधी अिलिखत वणा�चे उ¦ार केले जातात. उदा. lieutenant colonel, know,
psychology, rough इPादी.) भारतीयभाषातंीलजोडा\रय�ुश�ाचंे लेखन िशकतानाअगदी सÁुवातीचा
काही काळ लहान मलुानंा थोडी अडचण जाणवली तरी ती केवळ मराठीDा गिणतातील स�ंानामाDंा
जोडा\राDंा बाबतीतच न�े, तर मराठीmितिर� iहदी, कानडी अशा सव Uच भाषातंील सव Uच (गिणत, िव�ान,
भगूोल,भाषा इPादी) िवषयाDंाजोडा\रय�ुश�ाDंा लेखनाDाबाबतीतजाणवत.ेnणनूमराठीमाCमाDा
शाळेतमलुानंा टàËाटàËानचेमराठीतीलजोडा\रे िलिहLयास िशकवाव.ेखरे तर िश\णतkअसेसागंतातकी
मलूसहा वषा�चे होईपय�तPाला िलिहLयासाठी हातात पिेáलही दऊे नय.े (ूा० राईलकरानंीहीआपZा िविवध
लेखातं अनके दाखले दऊेन eाचे कडवे समथ Uन केलेले आह.े) शाळेत कुठलाही िवषय तpडीच िशकवावा. सहा
वषा�Dा पढुDा मलुानंा ूथम कागदावर नसुतचे वगेवगेळेआकार काढLयाचा सराव करायला लावनू मग काही
काळानेअ\रेिलहायलािशकवणेसIुकराव.ेपढुेयथावकाशसाधेश�,साधीवा�ेआिणPानतंरचअिधककठीण
(मराठीDाबाबतीतजोडा\रय�ु)श�आिणवा�े िशकवावीत.हेसव Uमराठी, iहदी iकवागजुराथीमाCमाDा
कुठZाही िवषयातंीलजोडा\रय�ुश�ाDंाबाबतीतकरावेलागतचे.PाचूमाणेगिणताDाबाबतीतहीमलुाला
ूथम१ते१००स�ंानामेकेवळउ¦ारायलािशकवनूतीPाDानीटल\ातरािहZावरपढुेटàËा-टàËानेPाला
स�ंानामे िलहायला िशकवावी.Pातही ूथम वीसपय�त (जोडा\रिवरिहत)स�ंानामेआिण नतंर टàËाटàËाने
अिधकािधककठीणअसलेलीपढुीलस�ंानामेिशकवावी.

माऽकाहीहीकIनगिणतातीलमराठीस�ंानामामंधीलजोडा\रेकाढूनटाकायचीच,असाबालभारतीचािनधा Uरच
असले, तर मग PाDा समथ Uनासाठी जी कारणे सािंगतली जातात Pाच कारणासंाठी Pानंी सव Uच िवषयाDंा
पाGातील जोडा\रे काढावीत आिण इमंजीची £iेलगहेी िनयिमत करावीत. अ�था केवळ मराठी भाषतेीलच
स�ंानामाबं�लिवनाकारणबागलुबवुािनमा UणकIनय.े
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४४४४....केवळकेवळकेवळकेवळमराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलस�ंानामेस�ंानामेस�ंानामेस�ंानामेअिनयिमतअिनयिमतअिनयिमतअिनयिमत????

बालभारतीDागिणत-सिमतीDाअC\ा डॉ० मगंला नारळीकर नवीनस�ंावाचनाDासमथ Uनाथ Uआणखी एक
कारण दतेात.Pाnणतातकी मराठी भाषतेीलIढस�ंानामामंधीलअकंाचंा वाचनबमअिनयिमत (िवसगंत)
असZामळेु मलुाचंा गpधळ होतो, मराठी माCमातील मलुानंा गिणत िशकणे कठीण जात,े गिणताब�ल मलुानंा
नावड िनमा Uण होतेआिणPामळेुमराठीमलेुगिणतातमागे पडतात.अशाअिनयिमतस�ंानामाचंे काटेआिण
खडदेखेीलमलुाDंाूगितपथामधनूरकरायलाहवते.बा०भा०Dातkाचंाहादावादखेीलतपासनूपा~.

बालभारतीDातkाDंाHीने ‘अिनयिमतश�’nणजेचोखपणे िनयमब�आिणतकUश�ुरचनानसलेलाश�.
‘अिनयिमतस�ंानाम’eाचाअथ Uअसाकीएखाuास�ंतेीलूPकेआकडाPास�ंतेीलआपZा(एकम ्,दहम ्,
शतम ्अशा)ानाDाबमानसुार उ¦ारलाजात नाही. उदा० २२३ ही स�ंा वाचतानाआधीस�ंतेीलशतम ्
ानचाआकडा,Pानतंरएकम ्ानचाआिणमगदशम ्ानचाआकडाअशाबमानेआकÄाचंे िनदRशकेला
जातो.मराठीतील ‘दोनशेतवेीस’हेस�ंावाचनबा०भ०DाHीनेअिनयिमतआह,ेतीस�ंा ‘दोनशेवीसतीन’
अशीवाचायलाहवी.

बा०भा०Dा तkाचंा सरा आ\पे nणजे मराठी स�ंानामे वाचताना कधी कधी स�ंतेील एकच आकडा
वगेवगेyयाश�घटका�ंारेसचुिवलाजातो.उदा०बrीसआिणबचेाळीसeास�ंामंधीलदोनहाआकडाअनबुमे
बआिणबेeादोनवगेyयाश�घटकानंीसचुिवलेलाआह.ेबा०भा०Dामतेअशाकारणामंळेुहीमराठीतनूगिणत
िशकणेमलुानंाफारचऽासदायकठरत.े

आताआपणकाहीभारतीयआिणकाहीपरदशेीभाषातंीलस�ंानामmवापा~.(मीजमवलेZामािहतीतकाही
िकरकोळहीचकुाआढळZासPाकृपयाल\ातआणनूuाmा.)

ूथमgाभाषलेाबा०भा०तkआदशUआिणअनकुरणीयमानतातPाइमंजीभाषतेीलस�ंानामेपा~.दशमान-
प�तीअनसुरणा�या ब¸तकेसव Uचभाषातं एकते दहास�ंा,आिणदहाDा पटीतील (वीस, तीस, नâद,शभंर
इPादी) स�ंा eाDंासाठी िविशHnणजे स�ंतेीलआकÄाचे दशमानानाशी सबंिंधत नसलेली नामे Iढ
झालेलीअसतात.Pातंीलअनकेजोडा\रय�ुअसतात. (उदा०इमंजीतीलाी, ÍेLटी, िस¼¿ी,इPादी.)हीनामे
कुठZाही तका Uधािरत िवचाराने ठरवलेली नसतात, तर ती िविशH नामे केवळ दीघ Uकालीन वापरातनू भाषते Iढ
झालेली असतात. (कुठZाही भाषते असे अस�ं Iढ श� असतात.) eा Iढ स�ंानामाDंा अनषुगंाने इतर
स�ंाचंीनामे िनिzतझालेलीअसतात.इमंजीमCे१ (one)ते१०(ten)eाDंािशवाय११आिण१२eादोन
स�ंाचंी नामदेखेील (eleven आिण twelve) Iढ नामे आहते. १३ (thirteen) ते १९ (nineteen) eा
स�ंाचंी नामे १ ते ९ eा स�ंानामाशंी सबंिंधत असली तरी तीदखेील मराठीूमाणचे (बा०भा०Dा Hीन)े
वाचनबमाDािवसगंतआहते.Pास�ंानामातंीलआकÄाचंािनदRश¸ब~ेबमराठीूमाणचेउजवीकडूनडावीकडे
केलाजातो.१३eास�ंचेेस�ंानामबालभारतीDा िनयमानसुार ‘ten-three’असायलाहवेहोत;ेपणतेतसे
नाही, ‘thirteen’ असेआह.े इथे प©ुा ‘thir’ nणजे ‘three’आिण ‘teen’ nणजे ‘ten’ हे अथ U मलुानंा
आपण~नसमजणारनाहीतच.nणजेहाूकारबालभारतीDातkानंीबोटदाखवलेZामराठीतीलब-rीसआिण
ब-ेचाळीसeास�ंामंधील दोनआकÄाDा िनदRशांू माणे यािãक (arbitrary)झाला.असा हा ूकार १९
पय�त चालतो. nणजे इमंजीतील १९ पय�तची स�ंानामे मराठीूमाणचे अिनयिमतच आहते. PाDंा ऐवजी
बालभारतीनेten-oneतेten-nineअशीस�ंानामेयोजायलाहवीत.
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डॉ०मगंलानारळीकरeानंीएकालेखात(लोकसrा,िद०२३जनू२०१९)nटलेआहेकी“मराठीतीलदोनअकंी
स�ंाचंेलेखनववाचनकरतानामलुाचंागpधळहोतो.उदाहरणाथ U,पचंवीस(२५)eास�ंानामाचेउदाहरणघऊेन
nणाZाकीहीस�ंावाचतानाPातीलपाचआधीतरवीसनतंरयतेात;िलिहतानामाऽिवसाचेदोनआधीआिण
पाचनतंरिलहायच!ेइमंजीतनूिशकणा�यामलुानंाहीअडचणयतेनाही.कारण‘Í�टी-फाई�’मCेबोलणेविलिहणे
यातअकंाचंाबमएकचआह.े”आता इथे इमंजीतीलथटBन (१३)तेनाईÏीन (१९)eाDंापकैी एखाuास�ंचेे
उदाहरणमगंलाताईनीकाघतेलेनाही? इमंजीतील२१७हीस�ंा twohundredandseventeen (ूथम
शतम ्ानीयआकडा,नतंरएकम ्ानीयआिणशवेटीदशम ्ानीय)अशीअिनयिमतूकारेवाचलीजात,ेहे
बा०भा०Dागिणतkानंामा�आहेना?मगPाचंेकायकरणार?

मराठीतीलसrरस�ंानामेसधुारायला(?)िनघालेZाबालभारतीDातkानंीइमंजीतील११ते१९स�ंाचंेवाचन
िनयिमत करLयासाठी PाDंा पाGप1ुकातं योYय ते बदल करायला नकोत काय? पण तसे करLयाऐवजी
बालभारतीने इमंजीूमाणचे मराठीतही ११ ते १९ स�ंानामातंील दोष(?) तसचे ठेवLयाचा िनण Uय घतेलाआहे.
(स�ंानामातंील बदल २१ पासनूच पढुे लागू केले आहेत.) nणजे आपZा भतूपवू U राgकPा�Dा भाषतेZा
दोषाचंहेी अधंानकुरणच करायच,े असे गाधंारीDा पाितोPासारखे त` बालभारतीने �ातæंोrर काळातही
�ीकारलेलेआहेकाय?

खरेतरख�ुइYंलंडमCेगिणत िवषयाDाबाबतीतशाळकरीमलेुमागासलेलीआहते,असेगZेाकाहीवषा�तील
सवR\णात िदसनूआलेआह.े पणतरीही इमंजीूमाणे (ितDातीलदोषासंह)स�ंावाचनप�ती बदलZासमराठी
माCमातीलमलेुगिणतिवषयातमोठीूगतीकIलागतील,अशीखाऽीबा०भा०Dागिणतkानंावाटतेकाय?

बा०भा०Dातkानंाअसेवाटतेकीतवेढीसrरस�ंानामेरकेZावरआतामलुाDंािश\णमागा Uतीलसव Uकाटे-
खडेरझालेलेअसनूeापढुेमराठीमाCमाचीमलेुआवडीनेगिणताचाअoासकIलागतीलआिणPाचंीपढुे
भराभर ूगती होईल. हेखरे असZास हा िनयमसव Uच िवषयानंा लागू�ायला हवा. पण तसा दावाकरणा�या
बालभारतीDा तkानंी ख�ु बालभारतीचीच िविवध िवषयाचंी पाGप1ुके नजरेखान घातली आहते काय?
बालभारतीDाकेवळइयrापिहलीDापाGप1ुकातंीलकाहीश�ाचंीउदाहरणेअçटीपiमCेिदलीआहते.ती
वाचकानंीपाहावीत.सव UचिवषयाDंापाGप1ुकातंीलश�िकतीजोडा\रय�ुआिणिकचकटआहतेतेपाहाव.े

इमंजी भाषचेा अoास आता महाराTात पिहZा इयrपेासनू अिनवाय U केलेला आह.े गिणतातील सrर
स�ंानामामंळेुजोअसe(?)ऽासशाळकरीमलुानंाहोतोPाDाशकेडोपटीनेऽासशाळकरीमलुानंापिहलीपासनू
िशकायDा इमंजी भाषतेील पणू Uपणेअिनयिमतअसणारी मळुा\रे, श�ाचंी िविचऽ£iेलगे (श�लेखन), िविचऽ
उ¦ारण, िविचऽ श�Iपे आिण अिनयिमत mाकरणिनयम तसचे अथ Uश�ू पािरभािषक स�ंा इPाद¢मळेु होतो.
इमंजीतील अनके पािरभािषक स�ंा लॅिटन भाषतेनू घतेलेZा असतात. (अçटीपii मCे काही उदाहरणे िदली
आहते.)मराठीतीलअथ Uवाहीस�ंाDंामानाने इमंजीमधील िकतीतरीस�ंाअगदीचअथ Uश�ूवाटतात.Pास�ंा
वाचनूPाचंेअथ UमराठीमाCमाDाचकाय,पणइमंजीमातभृाषाअसणा�यामलुानंाहीकळणेश�नसत.ेमगअसे
अनके िविचऽइमंजीश�आिणइतर िवषयाDंा पाGप1ुकातंीलकठीणजोडा\रय�ुमराठी-iहदी-स�ृंतश�
मलुानंा शाळेत दहावीपय�त िशकायचे असताना गिणताDा प1ुकातील केवळ सrर स�ंानामे काढून मलुाDंा
िश\णाचामाग UकंटकहीनकेZाचीदवडंीबालभारतीकशीकायिपटत?े

आताकानडीभाषतेीलस�ंानामाचंीmवापा~.कानडीत १ते १० हेअकं १ (ओं), २ (एरडु), ३ (मÁू), ४
(नाéु),५ (ऐ),६ (आÁ),७ (एळु),८ (एटुं),९ (ओभंr)ु,१० (हr)ुअसेnटलेजातात.आताचोखतकUश�ु
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(गिणती?)प�तीनेिवचारकेZास११चेस�ंानामकाय�ायलाहव?ेहrओुं.पणतेहोतेह¡p.१५चेस�ंानाम
हवेहrऐु,पणहोतेहिदनै.अशाूकारेकानडीस�ंानामातंहीथोडीअिनयिमतताआढळत.ेिशवायकानडीमCेए
आिणओहे॑�आिणदीघ Uअसेदो©ीूकारचेअसतात.तोिनयमश�ो¦ारणातआिणश�लेखनातकाळजीपवू Uक
पाळावालागतो.दवेनागरीमCेएआिणओहे�र॑�-दीघ UअशावगेवगेyयाूकारेिलिहLयाचाूxयतेनाही.

तेग,ू मलयाळम ्आिणतिमळभाषातंीलस�ंानामामंCहेीकानडीूमाणे थोडीफारअिनयिमतताआढळत.ेPा
भाषातंदखेीलकानडीूमाणेएआिणओहे�र॑�आिणदीघ Uअशादो©ीूकारचेअसतात.िशवायतिमळमCे
िलिहताना आिण वाचताना Pा िलपीचे एक विैशÓ िदसनू यते,े ते असे की तिमळ भाषमेCे उ¦ारायचे वण U
(साधारणतःस�ृंतूमाण)ेबरचेअसलेतरीतिमळिलपीमCेPाDंाब�लिलहायचीअ\रे(वणा U\रिच©)ेफारच
कमीआहते.उदा०क-वगा Uत(कLGmजंन)ेक-ख-ग-घeासवा�नाएकचअ\रिच©असनूङmजंनालाएकवगेळे
अ\रिच©आह.े तसाच काहीसा ूकार इतर वगBयmजंनातंआढळतो. इतरही काही वणा�ना समानअ\रिच©े

आहते. (उदा० तिमळमCे खडं, कंठ, कंडआिण गडं eा चारही श�ाचंे श�लेखन கஂ ட असचे असत,े पण
उ¦ारणमाऽ वगेवगेळेअसत.े) उ¦ारायDा वणा�प\ेाअ\रिच©ेखपूचकमीअसZामळेुचोखगिणती प�तीने
िवचार केZासस�ंानामचेन�ेतरभाषतेीलइतरहीअस�ंश� िलिहLयावाचLयास िशकतानालहानमलुाचंा
आिणूौढाचंाहीमोठाचगpधळउडायलाहवा.माऽतरीहीहजारोवषा�पासनूचालतआलेZाआिणमोGाूमाणात
उîृH सािहPिनïमती झालेZा अिभजात तिमळ भाषते बदल (सधुारणा?) करLयाचा तिमळ ‘भाषातkानंी’
िवचारहीकेलेलािदसतनाही,कारणअशावणा U\रप�तीमळेुतिमळभाषकाचंेफारकाहीनकुसानझालेलेआह,ेअसे
कोणाहीतिमळी‘भाषाशा��ासं’वाटतनाही.

चारदाि\णाPभाषासोडZासभारतातीलइतरसव UभाषातंथोÄाफारफरकानेमराठीूमाणचेस�ंावाचन केले
जात.ेआताकाहीपरदशेीभाषापा~.(रोमीिलपीवापरणा�याभाषातंीलश�लेखन(£iेलग)इमंजीूमाणचे,ब¸धा
इमंजी~न थोडसेे कमी, िविचऽआिणअिनयिमतअसत.े पणखालीPाDंा केवळस�ंावाचनप�तीचाच िवचार
केलेलाआह.े)

ूथम �ृ चभाषतेीलस�ंानामाचंीकाहीनमनुदेारउदाहरणेपा~. (गमंतअशीकी �ृ चमधीलब¸स�ंस�ंानामे
जोडा\रय�ुआहते!) �ृ चमCेIढअसलेलीस�ंावाचनmवाअशंतःचदशमानप�तीची(quasi-decimal
system)आह.ेकारणतीकाहीबाबतीतदशमानप�तआह,ेतरकाहीबाबतीतषोडषमान(सोळाDापटीतील)
प�तआह.े �ृ चमCेएकतेसोळास�ंानंािविशH(Iढ)स�ंानामेआहते.nणजेतीिनयमावंरआधािरतनाहीत.
�ृ चमधीलस�ंानामाचंीकाहीउदाहरणे(मराठीतभाषातंरकIन)पा~.१७=(दहासात),२०(वीस),२१(वीस
आिणएक)(वीसएकन�)े,२२(वीसदोन)(इथेवीसआिणदोनन�)े,६९(साठनऊ),७०(साठदहा),७१(साठ
आिणअकरा),७६(साठसोळा),७७(साठदहासात),७९(साठदहानऊ),८०(चार िवसा)(fourtwentys)
(इथेवीसश�ाचेअनकेवचनvingtsवापरलेजात)े,८१(चारवीसएक)(इथेचारिवसाएकन�)े,९०(चारवीस
दहा),९६(चारवीससोळा),९७(चारवीसदहासात)इPादी.वाचनूडोकेगरगरायलालागलेकीनाही?आताएका
मोGा स�ंचेे उदाहरण पा~. ७१८८७८९८ ही स�ंा मराठीत ‘सात कोटी अठरा ल\ सPाऐशंी हजारआठशे
अôGाLणव’अशीवाचलीजात.ेती �ृ चमCे‘soixanteetonzemillionshuitcentquatre-vingt-
septmillehuitcentquatre-vingt-dix-huit’(मराठीत:साठआिणअकरादशल\आठशेचार-वीस-
सातहजारआठशेचार-वीस-दहा-आठ)अशीवाचलीजात.ेमराठीतजेस�ंानामआठश�(२३अ\रे)वापIन
उ¦ारता/िलिहतायते,ेPाDासाठी �ृ चमCेसोळाश�(७६अ\रे)उ¦ाराव/ेिलहावेलागतात.nणजे �ृ चमCे
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Çट श�आिण जवळजवळ ितÇट अ\रे वापरावी लागतात. �ृ चमधील ब¸तके सव U स�ंानामे जोडा\रय�ु
आहेत,अिनयिमतहीआहेत. िशवायस�ंावाचनmवतेधडदशमानप�तनमेानेपाळलीजातनाही iकवाधड
षोडषमान प�तही नाही. जी प�तआहे, ती यािãकआह.े ती पा~नअसे वाटते की मराठी स�ंावाचनातील
गpधळ(?)या~नखपूबरा.बालभारतीDािHकोनातनूपािहले,तरआपZाल\ातयतेेकीअशीस�ंावाचनप�ती
समजनूघऊेनल\ातठेवतानाृाáमधीलमलुाचंेमराठीमलुापं\ेाही िकतीतरीअिधकहालहोतअसणार.Pानंा
गिणतिशकLयाचाअPतंितटकाराचवाटतअसणार.अशागिणतामळेुृाáमधZाशाळातंिवuा�ा�चीगळतीही
मोGाूमाणातहोतअसणार.परंतुदöवाने �ृ चसमाजआपणआपZामलुावंर िकतीघोरअ�ायकरतआहोत
आिणPामळेुआपZादशेातीलमलेुगिणतातिकतीमागेपडतआहतेeाब�लपणू Uतःअनिभ�चरािहलेलाआह.े
तरीहीआzय Unणजे गिणतातील ‘ूित-नोबले’ मानले गलेेZा ‘फीÎड पदका’Dाआिणजागितक पातळीवरील
इतरहीिविवधपािरतोिषकाDंामानक�यातं �ृ चतÁणाचंामोGास�ंनेेसमावशेिदसनूयतेो.eावIनकायिन�ष U
काढायचा?

जम Uनभाषतेीलस�ंानामाचंीmवाकाहीिकरकोळफरकवगळताबरीचशीमराठीूमाणचेआह.ेएकतेबारापय�त
आिणदहाDापटीतील,nणजेवीसतेशभंरeास�ंानंामराठीूमाणचेिविशH(Iढ)स�ंानामेआहेत.तरेाते
नmाLणवDास�ंानंामराठीूमाणचेूथमएकम ्-ानआिणमगदशम ्-ानसचुिवणारीनामेआहते.Pातंही
एकम ्-ानसचूक नामामंCे समानता नाही. िशवायPाDंापकैी २१ पासनू पढुDा ते ९९ पय�तDास�ंानामातं
मराठीतील ‘आिण’ eा अथा Uचा und (उ¦ार : ‘उLट’्) असा श� वापरलेला असतो. उदा० (मराठीत भाषातंर
कIन) १७ (सातदहा) (सातआिणदहा नाही), २१ (एकआिणवीस), ७९ (नऊआिणसrर), ९८ (आठआिणनâद)
इPादी.nणजे इथे ब¸तकेस�ंानामासंाठी मराठी~नहीअिधकउपपदे उ¦ारावी लागतात. िशवायमोठी स�ंा
उ¦ारतानामराठीूमाणेलहानलहानघटकश�वगेवगेळेनउ¦ारताएकचलाबंलचकश�िलिहलाiकवाउ¦ारला
जातो. उदा० 6,82,998 ही स�ंा जम Uन भाषमेCे ‘sechshundertzweiundachtzigtausend-
neunhundertachtundneunzig’(सहाशदेोनआिणऐशंीहजारनऊशआेठआिणनâद)अशीवाचली/िलिहली
जात.े (मराठीत : सहा लाख, ·ाऐशंी हजार, नऊश,े अôGाLणव) nणजे मराठीत सहा श� (सतरा अ\रे)
वापरLयाDातलुनतेजम UनभाषमेCे५८अ\राचंा एकचलाबंलचकजोडा\रय�ुश� िलहावा/वाचावालागतो.
िशवायदशाशंानाDंाHीनेपािहZासस�ंावाचनाचाबमपणू Uतःअिनयिमतचआह.ेबालभारतीचेजोडा\राचंे
आिणस�ंानामाDंासधुारणचेेिनकषलावले,तरgामलुाDंािश\णमागा Uतइतकेअस�ंबोचरेकाटेआिणखडे
आहते,Pागिणतिशकणा�याजम Uनमलुाचंीपिरितीमराठीमलुा~ंनहीिकतीतरीअिधकदयनीयअसलीपािहजे
आिण PाDंा मनात गिणतािवषयी आPिंतक ितटकारा असणार. िशवाय Pामळेु उ¦ िश\णात अoासासाठी
कोणीहीगिणतिवषयघतेनसणार.पणतरीहीजम Uनीतगिणतशा�ातबरेचसशंोधनहोतअसZाचेआिणतथेील
गिणततkजागितकपातळीवरीलपािरतोिषकेिमळवतअसZाचेिदसनूयते.े

िहॄूभाषतेीलस�ंानामाबं�लमािहतीकाढलीतरअसेआढळतेकी,Pाभाषतेीलस�ंानामातंमराठीूमाणेएकम ्-
दहम ्ानाDंा अदलाबदलीची प�तआहचे, पणPािशवाय पiुQगीआिण�ीiलगी नामासंाठी (स�ंािवशषेण
nणनू)वापरायचीस�ंानामे िभ¡आहते.nणजे िहॄूभाषकानंाÇटस�ंानामेल\ात ठेवावीलागतातआिण
कुठZाहीनामाचे iलगल\ातघऊेनPाच iलगाचेयोYयस�ंानामवापरावेलागत.े िशवायकाहीस�ंानामाचंा
उ¦ार दवेाDंा नावासारखा होत असZाने ती नामे वगेyया ूकारे उ¦ारली जातात. उदा० १५ आिण १६ ही
स�ंानामे अनबुमे ‘नऊ-अिधक-सहा’ आिण ‘नऊ-अिधक-सात’ अशी वाचली जातात. आणखीही काही
स�ंानामाचंी अशीच उदाहरणेआहते. मग ही स�ंावाचनप�ती मराठीप\ेादखेीलअिधक िकचकट न�े काय?
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एवढेअसनूही, एकाहrरवषा�पवूB�ातæं िमळाZावरमतृमानZागलेेZा िहॄूभाषचेे पनुÁÃीवनकIनPा
भाषते केवळशालेयचन�े तरउ¦ िश\णघणेा�या िचमकुZा इॐायलदशेातीललोकानंी गZेासात दशकातं
गिणताचीआिणिव�ानाची(नोबलेसह)अनकेसवü¦पािरतोिषकेिमळवलेलीआहते!

इतरभाषातंीलस�ंानामामंधीलअशीसव UगमंतजमंतपािहZावरअसाूxमनातयतेोकीबालभारतीDातkानंी
स�ंानामािंवषयीसशंोधनकरतानाइमंजीmितिर�इतरकुठZाहीभाषतेीलस�ंानामाचंाअoासकेलाकीनाही?
Pाचंीकानडीआिणइतरदि\णीभाषातंीलस�ंानामाबं�लचीमािहतीदखेीलऐकीवआिणवरवरचीअसावीअसे
वाटत.ेअनकेभाषाजाणणा�याराईलकरसरानंीPाDंालेखातमराठी,इमंजीआिणकानडीeाभाषाDंाmितिर�
स�ृंत, �ृ चआिणजमUनभाषामंधीलस�ंावाचनप�त¢चाथोड�ातउQेखकेलेलाआह,ेPाDंातीलऽटुीदखेील
दाखवनू िदलेZाआहतेआिण इमंजीप\ेा स�ृंतमधील स�ंावाचनप�ती अिधक शा�श�ु असZाचे £Hपणे
ूितपादन केलेआह,े पण राईलकराDंा लेखातीलPा सव U िववचेनाकडे दöवाने डॉ० मगंला नारळीकराचंे लU\
झालेलेिदसत.े

िवचारपवू Uकअoास केZासल\ात यतेे की मानवाची कुठलीही नसैïगक बोली (natural language)कधीच
पणू Uतः चोख, िनयिमतआिण तकUश�ु नसत.े काही ूकारचीअिनयिमतता कमीअिधक ूमाणातजगातील ूPके
भाषDेाअनकेश�Iपातंअसतेआिणतशीचतीभाषतेीलस�ंावाचकश�ामंCहेीअसत.े(इमंजीसार�ाकाही
भाषातंीलसव Uचश�ाचंेलेखनआिणउ¦ारणeाDंातीलसबंधंअिनयिमतआह.ेश�ाचंेIढलेखनआिणउ¦ारण
‘जसेआहेतसचे’ल\ातठेवावेलागत.े)परंतुतरीहीकेवळमराठीतीलसrरस�ंानामामंळेुचमलुाचंागpधळहोतो
आिणतीअoासातमागेपडतात,असाजोूचारबालभारतीचेतkकरीतआहते,Pालाव�ैािनकआधारकाय?
Pासाठीबालभारतीनेकाही िवशषेूयोगiकवापाहणीकेलीआहेकाय?भारतातीलकेवळ१८%लोकदाि\णाP
भाषाबोलतात.Pाभाषाबोलणारे िवuाथBभारतातीलइतरभाषाबोलणा�या८२%भारतीय िवuा�ा�प\ेागिणत
िवषयात अिधक ूवीण असतात असे बालभारतीने केलेZा पाहणीत ल\ात आले आहे काय? गजुराथी आिण
मारवाडी लोक उuोगधuंात इतर भारतीयापं\ेा (दाि\णाPापं\ेादखेील) अिधक ूवीण मानले जातात. गजुराथी-
मारवाडी कानदार तpडी िहशबेही पटापट करतात असे िदसनू यते.े मगPानंा तpडी गिणते करताना eा अशा
तथाकिथतजोडा\राDंाआिणअिनयिमततDेाअडचणीकाबरेजाणवतनाहीत?

लोकसrतेील (२३ जनू २०१९) लेखात डॉ० मगंला नारळीकर nणतात, “[…] Pा मलुाDंा िश\णाब�ल,
भिवªाब�लखरेचआाआहेका?PाDंासाठीमराठीही�ानभाषा�ावी,गिणतसोËामागा Uन,ेचकुाचंेबोचणारे
खडेटाळूनिशकवावेअसेवाटतनाहीका?[…]PाDंासाठीिश\णआनदंदायीकरायलाहवेअसेवाटतनाहीका?
[…] भाषDेा या कैवारी लोकामंळेु परुोगामी महाराTात मराठी भाषा �ानभाषा होणे आिण मराठीतनू गिणत
िशकLयाDामागा Uतीलटोचणारेखडेरहोणेकठीणिदसत.े”मगंलातानीभावनावगेाने िवचारलेलेहेूxकेवळ
मराठीजनतलेाचउ�शेनूआहेतकाय?हचेूxमराठीूमाणचेस�ंानामातंकमीअिधकअिनयिमतताअसणा�या
भारतातीलiहदी,गजुराथी,बगंालीइPादीभाषाबोलणा�याजनतलेाiकवा �ृ च,जम Uन,िहॄूआिणजगातीलतशाच
ूकारDािविवधभाषाबोलणा�यालोकानंालागूहोतनाहीतकाय?बालभारतीDागिणततkाDंाHीनेअिनयिमत
असणारी स�ंानामे असणा�या Pा सव U भाषादखेील �ानभाषा होऊ शकत नाहीत, nणजे जगातील Pा सव U
भाषातंनूिश\णघणेारासपंणू Uसमाज�ानाDाबाबतीतकायमचामागासलेलाचराहणार,मराठीलोकांू माणचेPा
लोकानंाही आपZा मलुाचंे िश\ण आनदंदायी �ावे असे वाटत नाही, असचे सव U िन�ष U मगंलाताDा
ूितपादनातनूिनघतनाहीकाय?जगभरातीलPासव Uभाषातंनूिश\णघणेा�यालोकाचंीतौलिनकश\ैिणकिती
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पाहता,मगंलाताDािन�षा UसपHुीिमळतेकाय?eाचे£Hीकरणमगंलातानीuायलाहव.े

खरेतरराईलकरसराचंालेखडॉ०मगंलानारळीकरापंय�तपोचवLयास(दöवान)ेमीचकारणीभतूझालो.(mि�गत
पातळीवरराईलकरसरहेमाझेस�ुद्,गIुआिणमाग Uदश Uकआहते.)मागेएकदाकाहीिनिमrानेडॉ०जयतंरावव
डॉ०सौ०मगंलाताईनारळीकराचंीभटेझालीअसताबोलताबोलतामगंलातानीकानडीमधीलवगेyयाप�तीDा
स�ंानामाDंा रचनचेा उQेख केला. मगंलाताई eा गिणताDा अoासक असZामळेु Pानंा वगेवगेyया
भाषामंधीलस�ंानामाबं�लकुतहूलअसाव,ेअसेवाटूनमीPानंाराईलकरसराDंालेखाब�लसािंगतले.पढुेदोन-
तीनिदवसानंीराईलकरसराDंाअनमुतीनेमीतोलेखमगंलातानानऊेनहीिदला.माhयाeाअितउ�ाहामळेुपढुे
मोठा अनथ U घडणार आह,े असे त�ेा माhया Cानीमनी न�त.े आमDा भटेीत मगंलाताई nणाZा,
“स�ंानामातील अडचणी भारतातील मराठी, iहदी, गजुराथी अशा स�ृंतज� भाषामंCचे िदसनू यतेात.
स�ृंतDा नादी लागनू मराठीने स�ंानामे वाचताना शतम ् ानापासनू वरDा ानाचंे आकडे डावीकडून
उजवीकडे उ¦ारणेआिण एकम ्आिण दहम ्ानाचंे आकडे उजवीकडून डावीकडे उ¦ारणे अशी िविचऽ प�त
अवलंिबलेली आह.े इमंजीतील स�ंामंधील आकडे उजवीकडून डावीकडे वाचले जात असZामळेु इमंजीतील
स�ंानामेल\ातराहायलासोपीपडतात.उदाहरणाथ U,twothousandthreehundredtwentyseven.”
(अथा Uत ्इमंजीमधीलelevenतेninteenहेअकंसमािवHअसणा�यास�ंानामाचंेउदाहरणPानंीघतेलेनाही.)
मगंलाताचे ‘स�ृंतDा नादी लागZामळेु मराठीचे स�ंावाचन िविचऽ झाले’ हे मत ब¸धा चकुीDा ऐकीव
मािहतीवरआधारलेलेअसाव.ेमीPानंा£Hकेलेकी“स�ृंतमCेकेवळएकम ्आिणदशम ्ानाDंाबाबतीतच
न�;ेतरसपंणू Uस�ंावाचतानाउजवीकडूनडावीकडेअशाएकाचिदशनेेसव Uानावंरीलआकडेउ¦ारलेजातात.
उदा०२३१७हीस�ंास�ृंतातसात-दहातीन-शेदोन-हजार(मराठीभाषातंर)अशीnटलीजात.ेnणजचेस�ंा
वाचताना Pातील ूPके आकÄाबरोबरच Pाचे ानही दश, शत, सहॐ अशा श�ानंी सचुिवले जात.े
स�ृंतमCेहजारोवषा�पासनूगिणतशा�ाचाअoासहोतोआह.ेिलिहLयाचीसहजसोपीसोयहोLयापवूBहजारोवषR
स�ृंतमCेगिणतेतpडीचकेलीजात.त�ेास�ंाउजवीकडूनडावीकडेnटZामळेुतोडीगिणतकरणेअितसलुभ
होत अस,े कारण बरेीज-वजाबाकी-गणुाकार इPादी ूाथिमक अकंगिणती िबया दशमान प�तीत नहेमीच
उजवीकडDाआकÄापासनू डाmा िदशनेे केZा जातात. त�ेा इमंजीप\ेा स�ृंतची स�ंावाचनप�ती अिधक
योYयआह.े”(�तःराईलकरसरानंीहीPाDंालेखातnटलेआहेकी,इमंजीआिणस�ृंतयापंकैीस�ृंतमधील
स�ंावाचनचअिधकशा�श�ुआह.ेकारण,उजवीकडूनडावीकड,ेआधीएकम ्,मगदशम ्,शतम ्...हाचनसैïगक
बम आह.े) मगंलातानी माhया £Hीकरणावर काहीच ूितिबया िदली नाही. दöवाने भारताने ूाचीन काळी
गिणतशा�ातकेलेZाूगतीब�लआजब¸स�ंभारतीयजनतलेाकाहीचमािहतीनसत.े (गिणतशा�ातमलूभतू
पण बािंतकारी मानZा जाणा�या दशमान प�तीचा शोधही मळुात भारतातच लावला गलेा.) बालभारतीचे
गिणततk मराठीमCे इमंजीूमाणे डावीकडून उजवीकडे अशा िदशनेे स�ंावाचन करLयाचा परु�ार करीत
आहते. पण जर मराठी भाषतेील स�ंानामे बदलायचीच असा बा०भा०Dा तkाचंा आमह असले, तर मग
मगंलातानी सदंभ U िदलेZा राईलकर सराDंाच लेखात सचुिवलेली आिण इमंजी~न अिधक योYय असलेली,
स�ृंतमधील उजवीकडून डावीकडे स�ंावाचन करLयाची अिधक योYय प�त अगंीकारायची सचूना Pानंी
बालभारतीलाकाकेलीनाही?स�ंानामेनबदलताकेवळवाचनप�तीची िदशाबदनअिधकचागंलेकामझाले
असत.ेउदा०५,३२१हीस�ंा’एकवीसतीनशेपाचहजार’अशीवाचनूकामझालेअसत.े िवuमानप�तीतफार
बदलकरायलालागलाचनसता.
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५५५५....मराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीबदलLयाDाबदलLयाDाबदलLयाDाबदलLयाDािनण Uयालािनण Uयालािनण Uयालािनण Uयालाकुठलाहीकुठलाहीकुठलाहीकुठलाहीशा�ीयशा�ीयशा�ीयशा�ीयआधारआधारआधारआधारिदसतिदसतिदसतिदसतनानानानाहीहीहीही

गिणत�डॉ०मगंलानारळीकरानंीस�ंानामेबदलLयाDाू1ावालाआधारnणनूgाDंालेखाचाआधारिदला
आह,े Pा ूा० राईलकर सरानंी िश\णmवसेबंधंी, िवशषेतः मातभृाषते िश\ण दLेयाDा सबंधंी अनके
िवचारूवत Uक लेख िलिहलेआहते. राईलकरसरआपZा लेखातंआपZा ूितपादनाDा पÓुथ Uअनकेजागितक
पातळीवरीलू�ाततkाचंीूयोगिस�मतेउ�ृतकरतातआिणमातभृाषतेिश\णदणेा�यादशेानंीचिश\णाDा
आिणसशंोधनाDा\ऽेातइतरापं\ेाकशी िवशषेूगती केलीआहेeाचीउदाहरणेससदंभ Uमाडंतात.पणदöवाने
स�ंानामाDंाबदलाDंासबंधंातीलPालेखातPानंीकुठेहीजागितक1रावंरीलतkाचंेिन�ष UiकवाPािंविशH
ूकारचीस�ंानामेवापरणा�याकाहीदशेाDंागिणतातीलिवशषेूगतीचीआिणअयोYयस�ंानामाDंावापरामळेु
झालेZाइतराDंाअधोगतीचीउदाहरणेिदलेलीआढळतनाही.eाचेकारणमलाअसेिदसतेकीजगातीलूPके
मानवी भाषमेCे केवळ गिणताDा सबंधंातील पािरभािषक श�ाDंा बाबतीतच न�े, तर एकंदरीनचे कुठZाही
भाषतेील अस�ं श�Iपातं आिण mाकरणिनयमातं भरपरू ूमाणात अिनयिमतता असत.े तरीही जगातील
कुठZाहीदशेातीलभाषातkiकवािश\णतkबालभारतीDागिणततkांू माणेमलुाDंा(कुठZाहीिवषयाDा)
शालेय िश\णाDामागा Uतीलखडेआिणकाटे रकरLयाDा उदाr हतेचूी सबबसागंनू भाषमेCेIढअसलेले
सrरस�ंावाचकशबद्बदनिश\णप�तीतबातंीकरLयाचािस�ाÈमाडंतनाही.कारणएखाuाभाषतेीलकेवळ
सrर स�ंाचंा आिण िवuा�ा�Dा अoासातील ूगतीचा थटे सबंधं आह,े असे इतर कुठZाही दशेातील
िश\णतkानंावाटतनसाव.ेPामळेुडॉ०मगंलाताईनारळीकरानंीआपZालेखातउQेखलेलाूा०राईलकराचंा
प¡ासवषा�पवूBDालेखहास�ंानामबदलLयाचािनण UययोYयचआह,ेअसेिस�करणाराशा�िन�परुावामळुीच
ठरतनाही.

६६६६....स�ंास�ंास�ंास�ंाचकुीचीचकुीचीचकुीचीचकुीचीिलिहZामळेुिलिहZामळेुिलिहZामळेुिलिहZामळेुबालवाडीतीलबालवाडीतीलबालवाडीतीलबालवाडीतीलमलुीलामलुीलामलुीलामलुीलािश\ािश\ािश\ािश\ा....जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदारकोणकोणकोणकोण????

गिणततkडॉ०मगंलानारळीकरयानंीआपZालोकसrतेील(२३जनू२०१९)लेखातस�ंानामाDंाबदलाDंा
समथ Uनाथ UआणखीएकगोHसािंगतलीआह.ेPािलिहतात,“एकतीस(३१)हीस�ंािलहायलासािंगतZावरसहा-
सातवषा�Dामलुीने१३ िलिहलेnणनू ितला िश\ाझालीहोतीआिणयाचीगोHूिस�झालीहोती.अशाचकुा
झाZा की मलुाचंाआ�िव�ास जातो. गिणत कठीणआह,ेआपZाला जमत नाही, अशीPाचंी धारणा होऊ
लागत.े”

आताडॉ०मगंला नारळीकरानंीPागोHीDासबंधंाने केलेZा िवधानाब�लआपणथोडेअिधकखोलवरजाऊन
िवचार कI. ती प¡ासा~न अिधक वषा�पवूBची बातमी मळुात अशीआहे की, “स�ंालेखनात चकू झाZाब�ल
िश\कानंीम ुबंईतीलएकाशाळेमधीलबालवाडीDावगा Uतीलएकामलुीला िश\ा केली.”eाबातमीब�लशातंपणे
िवचारकेZावरपढुीलम�ुेल\ातयतेात.एकnणज,ेवगा Uतीलएकामलुीलािश\ाकेलीPाअथBवगा Uतीलइतर
ब¸तके मलुाDंा हातनू ती चकू झाली नसावी. अथा Uत ् PाDंा इतर कधीतरी चकुा होत असतील. पण सररास
सवा�Dाचचकुाहोतनाहीत.सरेnणज,ेखरेतर,मळुातजगातीलब¸तकेसव Uिश\णशा��ाDंामतेgावयात
मलुाDंाहातातपिेáलहीदऊेनयेअशाबालवाडीतीलकोवyया(चार-पाचवषा�Dा)वयाDामलुानंा(कुठZाही
भाषतेनू) स�ंालेखन करLयाची जबरद1ी करणे हचे मळुात अयोYय आह.े त�ेा मलुाDंा अशा चकुासंाठी
बा०भा०DागिणततkानंीPाएकामलुीDाशाळेतीलिश\णाचेमाCमअसणा�यामराठीभाषतेीलस�ंानामानंा
दोषदणेेअPतंचकुीचेआह.ेबालवाडीDामलुानंाइमंजीiकवाकानडीभाषतेनूगिणतिशकवZासबालवाडीतील
४-५वषRवयाचीकोवळीमलेुस�ंालेखनाDाचकुाकरतचनाहीत,अशीखाऽीबा०भा०चेगिणतत�दतेीलकाय?
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जशीPामलुीने३१हीस�ंाचकूुन१३अशीिलिहलीतशाचूकारचीइमंजीभाषतेश�लेखनकरतानाअ\राचंी
अदलाबदलहोणेहीचकूबालवाडीतीलचन�ेतरवरDावगा�तीलहीमलुाDंाहातनूअनकेदाहोतअसत.ेआकडचे
काअ\राDंाबाबतीतहीअशाचकुाहोतअसतात.भाषाशा�ातeालावण Uिवपय Uय(metathesis)असेnणतात.
उदाहरणाथ U, मराठीतील मश~र-महशरू, काख-खाक. तसचे, डायरी (diary)आिण डअेरी (dairy) eा इमंजी
श�ाDंा लेखनातील ai/ia eाDंा अदलाबदलीचा घोटाळा अनके मलेु करतात. (िकPके ूौढही करतात.)
Pासाठी बा०भा०चे ‘गिणततk’ इमंजी भाषलेा दोष दतेील काय? राईलकर सर�तः एक दीघा Uनभुवी िश\क,
ूाCापक,िश\णतkआिणिवचारवतंआहेत. िश\णासबंधंीPानंीभरपरूलेखनकेलेलेआह.ेूा०राईलकराDंा
gा लेखातनू वरील घटना डॉ० मगंला नारळीकरानंी घतेली आह,े Pाच लेखात राईलकर सरानंी Pा मलुीला
झालेZा िश\चेेसिव1र िव�षेणकIनमलुाDंाकडूनहोणा�याअशाचकुामंागीलकारणमीमासंामाडंलीआह.े
Pातीलिनवडकभागइथेअçटीपतेiiiिदलाआह.ेिज�ासुवाचकानंीआिणबालभारतीDाअिधका�यानंीअवँय
वाचावा. राईलकरानंी £Hपणे असा िन�ष U काढला आहे की, “बालकाची मानिसक आिण बौि�क िस�ता
(readiness)असZािवनाPालागिणतiकवाकोणताहीताïककिवषयिशकवणंयोYयनाही,हेPािमजासखोर
शाळेला कळलंच नाही.” ते पढुे असहेी nणतात, “बालकाकंडून होणा�या अशा चकुानंा मळुात मलुाचंे पालक,
आईवडील, िश\क,चालकआिण िश\णाशीसबंिंधतसव Uचशासकीयअिधकारी,अगदी िश\णमऽंीस�ुा,nणजे
एकूणच िश\णmवा, असे सव Uच जबाबदार असतात.” (अçटीपiv पाहा.) त�ेा इतराDंा दोषासंाठी शाळेने
बालवाडीतील लहानYया बालकाला जबाबदार धIन Pाला िश\ा दणेे हे अ�ा�च न�े तर बूरपणाचे आह.े
राईलकरसरानंीअPतंपरखडश�ातंआपZासपंणू U िश\णmवलेाचकत UmातकसरूकरLयाब�लजबाबदार
धरलेअसले,तरीमोGाकौतकुानेeालेखाचासदंभ UदऊेनकाढलेZािन�षा Uतदöवानेडॉ०मगंलानारळीकरानंी
Pासवा�नासटूदऊेनमराठीतीलस�ंानामानंाचजबाबदारधरलेलेआहे!

डॉ०नारळीकरानंीआपZालेखातPाघटनचेीमािहतीदतेानाPासबंधंातराईलकरसराचंाउQेखकेलानसलातरी
Pानंीहीप¡ास~नअिधकवषRजनुीअसलेलीगोHूा०राईलकराDंालेखातनूचघतेलेलीआह,ेहेन�ीच.राईलकर
सर nणतात की “ती मलुगी बालवाडीतीलnणजे पाच वषा�Dाआतलीच”. पणPा लेखात उQेखZाूमाणे
चकुीDा स�ंालेखनाब�ल िश\ा केली गलेेली ती मलुगी ‘बालवाडीत’ िशकत होती हे वाचकानंा सागंायचचे
मगंलाता िवसIन गZेा आिण Pाऐवजी Pानंी ‘सहा-सात वषा�ची मलुगी’ असा ितचा उQेख केला. आता
तkाDंाeा‘चकुीला’कायnणाव?ेिशवायखरेतरPाघटनDेासबंधंातराईलकरसरानंीमाडंलेZािव�षेणाचा
आिणकाढलेZािन�षा�चाहीडॉ०मगंलानारळीकरानंीथोड�ातउQेखकरायलाहवाहोता.परंतुराईलकरसरानंी
PाDंा लेखात एकाअनभुवी िश\णतkाDाभिूमकेतनू वरीलघटनचेे केलेले सिव1र िव�षेणआिणकाढलेले
िन�ष U मगंलातानी ल\ात घतेलेले नाहीत. हे सव U म�ुे मगंलातानी ल\ात घतेलेअसते तरPानंी बालवाडीत
िशकणा�याPा ४-५ वषR वयाDा िनरागसकोवyया बािलकेDा हातनूझालेZास�ंालेखनाDा चकुीचेखापर
‘मराठीतीलHमZेास�ंानामावंर’न�ीचफोडलेनसत,ेअसेमलावाटत.े

७७७७....नवीननवीननवीननवीनस�ंावाचनप�तीूमाणेस�ंावाचनप�तीूमाणेस�ंावाचनप�तीूमाणेस�ंावाचनप�तीूमाणेपाढेपाढेपाढेपाढे

मलाआणखीएककुतहूलवाटतेतेअसेकीनवीनस�ंावाचनप�तीनसुारपाढेकसेnटलेजातील?ज�ुासटुसटुीत
स�ंानामाDंा ऐवजी मोठी लाबंलचकस�ंानामेnणायलालागतील हे तर न�ी. इमंजीची ¸ब~ेब (इमंजीतील
दोषासंह)न�लकIनPाूमाणेस�ंावाचनप�ती�ीकारZावरपाढदेखेीलइमंजीतील‘Twoonesaretwo’,
‘twotwosarefour’अशा‘टेबÎस’ूमाणचेअसणारकाय?एकोणतीसचापाढाकसाअसले?वीसनऊएकदा



अमतृमथंन:बालभारतीपरु�ृतअिभनवमराठीस�ंावाचनप�तीब�लकाहीशकंा

Page 14 of 35 

 

वीसनऊ,वीसनऊदोनदाप¡ासआठ,[…]वीसनऊनऊदादोनशेसाठएक,वीसनऊदहादादोनशेनâद.(¸ँशं
!!)अशाूकारेसलुभीकरणाDानावाखालीमलुाचंेपाढेलाबंलचकआिणअिधकचिकचकटहोणारनाहीतकाय?

मलेुज�ेाकुठलेहीपाठातंरकरतात,त�ेाPातीलश�ाचंीm
ुrीआिणश�ाचंीअथ UÓािनयिमतताeाप\ेाही
श�ाDंाउ¦ाराचंा सटुसटुीतपणाआिणगयेताeा विैशÓामंळेु मलुाचंे पाठातंरसलुभआिणलवकरहोत.ेPात
प©ुागयेता,nणजेलयआिणताल,अPतंमह`ाच.ेचालीवर िशकवZावरमराठीतीलआरPा,स�ृंतमधील
�ोकअसोतiकवाअगदीमाहीतनसलेZापर�ाभाषतेीलगाणीअसोत,अथ Uकळलानाहीतरीदखेीलऐकूनऐकून
मलुाचंेभराभरपाठातंरहोऊनजात.ेमराठीस�ंावाचनाDापारंपिरकप�तीनेपाढेnणतानाPातसटुसटुीतपणा
आहचे, पण Pात िवशषे लय आिण ताल जाणवतात. Pामळेु मलुाचंे मराठीतील पाढे (इमंजीतील
‘टेबÎस’प\ेादखेील)अिधकलवकरपाठहोतातआिणते पढुे दीघ Uकाळ (आजÛच?)ल\ात राहतात,असेमाझे
िनरी\णआह.े (शकंा वाटZास बालभारतीने तसा तलुना�कूयोगअवँयकIन पाहावाआिणPाचे िन�ष U
जाहीरकरावते.) पणआता इमंजीची न�ल केZावर Á\आिणलाबंलचकनावे उ¦ारLयाDा प�तीमळेु मराठी
पा[ामंधीललयआिणगयेतान�ीचहरवनूजाईलआिणमलुानंापाढेपाठकरायलािकतीतरीअिधककाळआिण
अिधकौमलागतील.

८८८८....बमवाचकबमवाचकबमवाचकबमवाचकश�श�श�श�((((OOOOrdirdirdirdinalnalnalnalNNNNumbers)umbers)umbers)umbers)

पिहला,सातवा,एकिवसावा,पचंचेािळसावा,अशाश�ानंाबमवाचकश�nणतात.तेएखाuामािलकेतीलबिमक
ान सागंतात. उदा० बािवसावा मजला, एकवीसशे ऽसेHावा बमाकं, (�ाळात) तरेावा मिहना, चौदावे रw,
इPादी.

आतानवीनस�ंावाचनप�तीनसुारबमवाचकश�कसेअसतील?बािवसावाnणजेवीसदोनवाकीवीससरा?
एकवीसशेऽसेHावाnणजेवीसएकशेसाठितनवा/ितसरा?

स�ंावाचनप�तीDाअशािविवधआनषुिंगकपंैचाबा०भा०Dािव�ानानंीआधीचपरुेसािवचारकेलाआह,ेअसे
nणLयासकुठलाहीपरुावाआढळलानाही.

हचेबमवाचकश�आदशUइमंजीभाषतेनू¤ायचेकाय?तेिकतीसे‘िनयिमत’असतात?One–First(Oneth
न�)े, Two – Second (Twoth न�)े, Eight – Eighth (Eightth न�)े, Twelve – Twelfth
(Twelveth न�)े, Twenty – Twentieth (Twentyth न�)े इPादी. nणजे कुठZाही भाषतेील
श�रचनतेभरपरूूमाणातअिनयिमतताअसत.े

९९९९....िश\णतkिश\णतkिश\णतkिश\णतkूाूाूाूा००००रमशेरमशेरमशेरमशेपानस ेपानस ेपानस ेपानसेeाचं ेeाचं ेeाचं ेeाचंेूितपादनूितपादनूितपादनूितपादन

eाूxािवषयीअoासकरतानासमाजातीलिविवध1रातंीलआिणवगेवगेळीआïथक,सा�ृंितकआिणश\ैिणक
पा� Uभमूी असणा�या समाजगटामंधील लोकाDंा बालकानंा शालेय िश\णात यणेा�या अडचण¢वर उपायnणनू
िश\ण\ऽेातकाय Uकरणा�या िविवधm�ीआिणसंाeानंीशोधलेलेमाग UeाDंाब�लमािहती िमळवावीअसे
मलावाटले.महाराTातशालेयिश\णाDा\ऽेातअनकेसवेाभावीm�ीआिणसंासरकारीआौयावरअवलंबनू
नराहता�तऽंपणेकामकरीतआहते.PाDंापकैीमलाअनकेवषRपिरिचतअसलेलेूिस�िश\णतkूा०रमशे
पानसेeाDंाशीमीबातचीत केली.Pाचंीमते केवळऔपपिrक (theoretical)नाहीत; iकवा ‘मनालावाटले,
nणनूकेले’अशाूकारचीहीनसनू,तीिश\ण\ऽेातीलPाDंाअनकेदशकाDंादीघ UअनभुवावरआिणतेआपZा
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शाळातं राबवतअसलेZाूयोगिस� प�त¢वरआधािरतअसZामळेुतीमला िवशषेमह`ाची वाटतात.Pानंी
ूP\ भटेीत मला सािंगतलेली मािहतीआिणPाDंा काही लेखामंधनू वाचलेलीPाचंी काही मते मी PाDंा
अनमुतीनेeालेखात(PाDंानावािनशी)घतेलेलीआहते.

१०१०१०१०....बालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीचेिश\णाDािश\णाDािश\णाDािश\णाDासलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेखळूखळूखळूखळू

बालभारतीनेआिणराgशासनाDा िश\णखाPानेहQी‘िश\णाचेसलुभीकरण’eानावाखालीजेखळूचालवले
आह,ेPामागेPानंीकाहीतरीगभंीरपणेशा�श�ुअoासकेलेलाआहेकाय?Pासबंधंातिश\णशा�ातीलg�े
तkाचंा सQा घतेलाआहे काय? जगातील इतर दशेाचंी उदाहरणे तपासलीआहते काय? ूP\ ूयोग कIन
पािहलेआहतेकाय?

अगदीदोन-तीनदशकापंवूBपय�तमलुाचंेउ¦ारसधुारLयासाठी,Pाचंीजीभचागंलीवळावीnणनूउ¦ारासकठीण
असे (tongue twister)स�ृंत�ोकमलुाकडूनम�ुामnणवनूघतेलेजात.पणआताबा०भा०DातkाDंा
HीनेतसेकरणेnणजेमलुावंरभयकंरअPाचारकरणेठरले.खरेतर,घाम िनघपेय�तमलुाकंडूनभरपरूmायाम
करवनू घणे,े mायामाDा नावाखाली मलुानंा िवनाकारण(?) थकवण,े धावायला लावण,े टेकडी चढायला लावण,े
दोरीDाउÄामारायला,सयू Uनम�ारघालायलालावण,ेइPाद¢मळेुमलुाचंीूकृतीसधुारत,ेआरोYयसधुारत,ेअसे
मानले जात.े पण बा०भ०Dा सलुभीकरणाचे त` लागू केZास तसे सव U ूयw मलुावंर भयकंर अ�ायकारक
ठरतात. उलट मलुाला चढायला लागनू धाप लागू नये nणनूPाला सपाट र�ानचे चालायला सागंणे iकवा
वातानकूुिलतगाडीनचेशाळेलानणे-ेआणण,ेकमीतकमीशारीिरकौमकरायलालावण,ेअसेूयwnणजेमलुाचे
पढुीलसपंणू Uआयªुसखुकरकरायचाखाऽीशीरमाग Unणायचेकाय?

eा ‘मलुाचंेआयªुसलुभकरLयाDा’सबंधंातूा०कZाणकाळेeाचंा ‘वडेलागलेलंघर’(भाषाआिणजीवन,
उ©ाळा १९९६) हा लेख वाचकानंी अवँय वाचावा. Pात काळ� नी डॉ० इरावती कवR eाDंा Pाच शीष UकाDा
िनबधंाचासदंभ UदऊेनPािनबधंातमाडंलेZािवचाराचंीसCाDािश\ण\ऽेातीलपिरितीDापा� Uभमूीवरचचा U
केलेलीआह.े ूा० कZाण काळे लेखाDा शवेटी असा िन�ष U काढतात – पढुे यणेा�या£धRDा वातावरणात
आमDायासहानभुतूीलासोकावलेZािवuा�ा�चीदशाकेिवलवाणीहोईल.त�ेावळेीचइरावतीबाूमाणेयावडे
लागलेZासमाजघटकानंािवनतंीकरLयाचीवळेआलीआह.े“बाबानंो,आपलीसहानभुतूीआताकमीकराआिण
आमDापोरानंाकठीणूसगंानंासामोरंजायलािशकूuा.”

eासदंभा Uतg�ेिश\णतkूा०रमशेपानसेnणतात,“[…] िश\णअिधकािधकपिरणामकारक,अथ Uपणू Uकसे
करता यईेल, हे पािहले पािहज.ेकािठLय पातळीकमीकरण,े सोपीकरण,े ही िश\णातीलउि�Hेकशीकायअसू
शकतात?”(द०ैसकाळिद०२०जनू२०१९)

इथेअमिेरकेचेभतूपवू UराTाC\आिणमा�वरनतेाृंॅकिलनÁझव�ेeाचंेएकूिस�िवधानउ�ृतकरावसेेवाटत,े
तेअस,े“अPतंशातंसमिुामCेकुशलदया UवदBकधीचतयारहोतनसतात.”eाचेूPतंरगZेाकाहीदशकातं
भारतातसातPाने ‘िश\णाDासलुभीकरणाDा’ नावाखाली केZाजातअसलेZानवनवीनउपबमाDंा िदसनू
यणेा�यापिरणामातंनूयतेआहेच.(उदा०असरसंचेेिश\ण\ऽेातीलितीसबंधंातीलवाïषकसवR\णाचेअहवाल
पाहावते.)

दशमानप�तीवरआधािरतमिेशकपिरमाणेजगातीलब¸तकेसव Uदशेानंी�ीकारलीआहते.पणजगभरातअPिधक
सपं¡आिण ूगत मानला गलेेला अमिेरका दशे माऽPापासनू�तः~न र रािहलाआहे. अमिेरकेत अजनूही
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इYंलंडDाज�ुाइ�ीिरयलप�तीचीपिरमाणेवापरलीजातात.उदा०इचं, फूट,याडU,फला�ग,मलै,एकर,औसं,
पाट,�ाटU,गलॅनइPादी.अशाज�ुापारंपिरकप�तीतएकाचूकारDापिरमाणाDंाएककामंधीलपर£रसबंधं
दशमानप�तीूमाणेदहाDापटीतनसतात,तरवगेवगेळे(अिनयिमत)असतात.(उदा०१फूट=१२इचं,१याडU
=३फूट,१मलै=१७६०याडU)PामळेुPाचंीगिणतेूौढानंादखेीलअPतंिकचकटठरतात.अशीचहीअिनयिमत
पिरमाणे ह�ाने वापरात ठेवणारा अमिेरका दशे आपZा शाळकरी मलुानंा अशा िविचऽ पिरमाणाचंी गिणते
सोडवायलालावनूPाDंावर िकती िनद UयपणानेअPाचारकरतोआहेअसेnणायच?े पणअसेअसनूही िव�ान
आिण गिणत िवषयातंील नोबले आिण त�म मोGा ूित�चेी पािरतोिषके िमळवLयाDा बाबतीत अमिेरकेतील
शा��ाचंामोठावाटाकाअसतो,eाचे£Hीकरणबालभारतीचेतkदतेीलकाय?

११११११११....जगातीलजगातीलजगातीलजगातीलकुठलीचकुठलीचकुठलीचकुठलीचमानवीभाषामानवीभाषामानवीभाषामानवीभाषा१००१००१००१००%%%%िनयमब�िनयमब�िनयमब�िनयमब�नाहीनाहीनाहीनाही

िनसगा UDाmवहारातअनकेअपवादआढळतात.पणिनसगा UचाअoासकरतानाआपZालाशवेटीतेअपवादही
िनसगा UDािनयमmवतेीलएकवगेळािनयममाननू�ीकारायलालागतात.(उदाहरणाथ U,पाLयाचेअपवादा�क
ूसरण.)gाूमाणे िनसग Umवहारानंागिणताूमाणेचोख िनयमलागूपडतनाहीत,Pाचूमाणे िनसगा U~नअिधक
लहरीअसणा�यामानवाDाभाषलेादखेील.मानवीभाषाहेएकसभंाषणाचेसाधनअसत.ेजीमानवी(बोली)भाषा
अनके शतके िव1तृ ूदशेात मोGा लोकस�ंकेडून बोलली जातआह,े कालौघात नसैïगकपणे उ�ातं आिण
िवकिसतहोतआह,ेअशीजगातीलकुठलीहीमानवी(बोली)भाषाअिनयिमतअसतचेअसत.ेकुठलीहीमानवीभाषा
सगंणकाDाभाष ेू माणेचोखिनयमानंसुारमानवानेकृिऽमरीPाघडवलेलीनसत.ेiकब¸नाअिनयिमतताहाचमानवी
भाषाDंा बाबतीतील एक िनयमआह,े हे कुठलाही ‘भाषाशा��’ सागंले.Pामळेु भाषाकंडे गिणताDा नाही तर
भाषाशा�ाDा िHकोनातनू पाहाणेआवँयकआह.े वगेवगेyया भाषातंील आपZाला आवडलेली श�रचनचेी
iकवावा�रचनचेीविैशÓेआपZाभाषतेजशीDातशीआणनूआपलीभाषापिरपणू UआिणआदशUकIपाहणेही
क§नाचमळुात पणू Uतःअ�ानमलूकआिणअmावहािरकआह.े तसे ूयwजगातील कुठZाचदशेात केलेजात
नाहीत.कारणभाषDेासबंधंात‘भाषाशा��ाचंा’सQाघतेलाजातो,‘गिणत�ाचंा’न�.े

सराम�ुाअसाकीलेखातआधीपािहZाूमाणेमानवीबोलीभाषाहीम�ुतःबोलLयाच,ेnणजेमनातीलिवचार
m�करLयाचेसाधनअसत.ेकालौघातभाषाउ�ातंहोत,ेतीस�ुाबोलताबोलताच.भाषचेेलेखनसोपे�ावेiकवा
तीभाषा िशकवणेसलुभ�ावेnणनूकोणीओढूनताणनूभाषा बदलतनाहीत. तसेकरायचेझालेचतरPासाठी
इमंजी भाषा मराठीप\ेा अनके पट¢नी अिधक लायक उमदेवार ठरेल. इितहासात इमंजीDा बाबतीत असे अनके
अयश�ीूयwझालेलेआहते. पणआजमाऽजगातीलकोणीही ‘भाषाशा��’तसेकरLयाचा��ातही िवचार
करणारनाही.(अçटीपvपाहा.)

श�लेखन, उ¦ारण, वा�रचना, नवश�िनïमती, mाकरणिनयम इPाद¢ची mवा पािहली तर इमंजी भाषते
िनयमापं\ेाहीअपवादअिधकिदसनूयतेात.(eाचीअस�ंउदाहरणेदतेायतेील.)(अçटीपviपाहा.)परंतुPामळेु
लोकाDंामनात इमंजीब�लनावड िनमा Uणहोतेआहेआिण ितचावापरकमीहोतोआह,ेअसेमळुीच िदसनूयते
नाही.आज तीआतंरराTीय पातळीवरील सभंाषणासाठी ूमखु भाषाआह.े पण तसे होLयासाठी इमंज भाषकानंा
इमंजीमधील कमालीचा अिनयिमतपणा आिण िकचकटपणा सधुारायला लागले नाहीत. मराठी माCमाDा
शाळातंील मलुानंा पिहलीपासनू इमंजी भाषा िशकताना मराठीतनू सrर स�ंानामे िशकLयाप\ेाहीअनके पट¢नी
अिधकऽासहोतो.असेअसतानाहीइमंजीमाऽआहेतशीच,तीतकाहीहीसधुारणा(?)नकरतामराठीमातभृाषा
असलेZामलुानंाअगदी पिहलीDावगा Uपासनू िशकवLयाDाबाबतीत बालभारतीलाकाहीचवावगे वाटतनाही.



अमतृमथंन:बालभारतीपरु�ृतअिभनवमराठीस�ंावाचनप�तीब�लकाहीशकंा

Page 17 of 35 

 

सबंातंकेवळमराठीवरचआणलीजात.ेअसेका?

१२१२१२१२....केवळकेवळकेवळकेवळमराठीमराठीमराठीमराठीमाCमाDामाCमाDामाCमाDामाCमाDागिणताDागिणताDागिणताDागिणताDाप1ुकातीलप1ुकातीलप1ुकातीलप1ुकातीलस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेकाटेकाटेकाटेकाटेआिणआिणआिणआिणखडेखडेखडेखडेकाकाकाकाबोचतातबोचतातबोचतातबोचतात????

मगंलातानी आपZा लेखातं आिण मलुाखत¢मCे nटले आहे की “मराठी मलुाDंा गिणताDा अoासाDा
मागा UतीलखडेआिणकाटेरकरLयासाठीआnीसrरस�ंानामामंCेबदलसचुवीतआहोत.”पणमराठीतील
स�ंानामातंीलजोडा\रेआिणअिनयिमतता हेखडेआिणकाटेआहते,असे कुठZाशा�श�ुआधारावर िस�
होत?े Pासाठी शा�श�ु प�तीने पाहणी (सवR\ण) केली आहे काय? eा िन�षा�Dा समथ Uनासाठी कुठZाही
िश\णशा�िवषयक,भाषाशा�िवषयकiकवाबालमानसशा�िवषयकिस�ाÈाचंेपरुावेPादतेातकाय?बरं,Pाचंेते
िवधान जरी \णभरखरे मानले तरी गिणतातील सrर स�ंानामाDंा अडचणी मलुाDंा िश\णाDा मागा Uतील
सव Uच िवषयातंीलकठीणश�ाDंामळेु सोसायलालागणा�या एकूणअडचण¢Dा एक ट�ास�ुाअसणार नाहीत.
स�ंानामाmंितिर� गिणताDाच प1ुकातील इतर पाG, मलेु शाळेत िशकत असलेZा इतर िवषयाDंा
पाGप1ुकातंीलपाGआिणशाळेतिशकायDामराठीवiहदीअशाभाषातंीलजोडा\रे,अिनयिमतश�रचनाव
वा�रचनाआिणmाकरणाचीअिनयिमतताeाDंाब�लबालभारतीनेकायउपाययोजनाठरवलीआह?े

शाळकरीमलुानंाघÄाळिशकतानाहीब�याचअडचणीयतेात.िदवसाचेचोवीसतासअसतात.Pातप©ुाचोवीस
तासाDंाएकािदवसातदोनवळेाएकतेबारावाजतात.िशवायएकातासातसाठिमिनटेआिणएकािमिनटातसाठ
सकंेद.Pामळेुसरळसोटदशमानप�तीनेगिणतेसोडवतायतेनाहीत.सकाळचेसातवाजनूएकाव¡िमिनटेआिण
सदतीससकंेदइथपासनूतेसCंाकाळचेपाचवाजनूसदतीसिमिनटेआिणअठरासकंेदइथपय�त िकतीवळेगलेा,
अशा ूकारची उदाहरणे अPतं ऽासदायक असतात. िवuा�ा�Dा अoासमागा Uतील हे खडे आिण काटे तर
स�ंानामे पाठ करLयाप\ेाही अिधक बोचरे ठरावते. ते र करLयासाठी बालभारतीने मराठी माCमाDा
अoासबमाततास,सकंेदआिणिमिनटाDंाबाबतीतसरळसोपीदशमानप�तीचीरचनाIढकरावी.

महाराTातील ब¸स�ंशाळातंील िवuाथB राgशासनाDाशालेय िश\णमडंळाचीशालातं परी\ा दतेात.अशा
शाळामंCे राgशासनाDा, महापािलकाDंा आिण खासगी शाळाचंा समावशे आह.े PाDंात केवळ मराठी
माCमाDाचन�ेतरअध U-मराठी(समेी-इिंYलश),तसचे iहदी,गजुराथी,उUइPादीइतरमाCमाDंाहीब�याच
शाळाआहते.Pाशाळातं बालभारतीचीच पाGप1ुके वापरलीजातात.Pासव U भाषातंीलस�ंावाचनप�तीही
अिनयिमतचआह.ेमगमराठीमाCमाDापाGप1ुकातंीलस�ंानामातंgाबािंतकारकसधुारणा(?)केZाजात
आहते,Pा बालभारतीDाअ�भािषक माCमाDंा पाGप1ुकातं का लागू केZा जात नाहीत? महाराTातील
iहदी, गजुराथी इPादी माCमामंधील शाळातंील मलुानंीही मराठी िशकणे अपिे\त असत.े मगPानंीआपZा
भाषते ज�ुा Iढ प�तीने (गजुराथीत मराठीूमाणचे एकवीस, बावीस, तवेीस… iकवा iहदीमCे इ�ीस, बाईस,
तईेस… अस)े स�ंावाचन करायचेआिण मराठी िशकताना माऽ नmा प�तीनसुार (वीस एक, वीस दोन, वीस
तीन…अस)ेस�ंावाचनकरायच?ेnणजेमलुाDंानिशबातीलजनुीप�ततरटळणारनाहीच,पणवरआणखी
एकनवीनप�तPाDंामाथीमारलीजाईल.अशाहरेीप�तीमळेुमलुाचंेिश\णसलुभहोईलकाय?

१३१३१३१३....स�ृंतस�ृंतस�ृंतस�ृंतmाकरणाDाmाकरणाDाmाकरणाDाmाकरणाDाबाबतीबाबतीबाबतीबाबतीततततइमंजीचीइमंजीचीइमंजीचीइमंजीचीनननन����ललललकIनकIनकIनकIनआणलेZाआणलेZाआणलेZाआणलेZास�ंास�ंास�ंास�ंाशवेटीशवेटीशवेटीशवेटीबदलाmाबदलाmाबदलाmाबदलाmालागZालागZालागZालागZा

गZेा शतकातील स ुू िस� स�ृंत वयैाकरण रा. गो. भाडंारकर यानंी इमंज लोकाDंा स�ृंतDा िश\णाDा
सोयीसाठी बरीचशी इमंजीDा अगंाने जाणारी mाकरणाची रचना केलीआिण स�ृंतDाmाकरणातील ूाचीन
काळापासनूIढअसलेZापारंपिरकस�ंाDंाजागीइमंजीmाकरणाDास�ंाचंेश�शःभाषातंरकIननवीनस�ंा
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बनवZा. पढुे दöवाने महाराT राgात शालेय स�ृंतDा िश\णासाठी तीच भाडंारकरी प�त अवलंिबली गलेी.
(महाराTाबाहरे भारतात iकवाजगभरात कुठेहीeा प�तीला थारा िदला गलेा नाही.) भाडंारकरी स�ंा स�ृंतDा
mाकरणाDा रचनDेा Hीने ब�याचदा अनथ Uक iकवा कधी कधी तर चकmा ठरतात. िशवाय महािवuालयात
गZेावरस�ृंतचाअिधकअoासकरLयासाठीवाचायDाकुठZाहीमथंातmाकरणाचासदंभ UआलाकीPातील
पारंपिरक स�ंाचंा अथ U न कळZामळेु महाराTीय मलुाचंा फारच गpधळ होत अस.े महाराTातील स�ृंतDा
िवuा�ा�नाराgाबाहरेीलवाचकआिणौोPाशंीmाकरणिवषयकसवंादसाधतायणेेकठीणठरतअस.ेPाकारणाने
स�ृंताCयनाDा बाबतीत महाराT एखाuा बटेासारखा होऊ लागला. ूिस� िवषी गा Uबाई भागवतnणाZा
होPा,“भाडंारकरानंीजगातलाआumाकरणकारपािणनीयालाबाजलूासारलंआिणआमDाकपाळीभाडंारकरच
बसले. भाडंारकरानंी इमंजीDा mाकरणावर आधािरत अशी स�ृंतDा mाकरणाची रचना केली; पण Pामळेु
mाकरणाचंआिणिवuा�ा�चहंीकायमचंनकुसानझालं.”(‘ऐसपसैगÇा:गा Uबाशी’,ले.ूितभारानड,ेराजहंस
ूकाशन) नकुताच बालभारतीने (महाराT राg पाGप1ुक महामडंळान)े शालेय अoासबमातील स�ृंत
mाकरणाDािश\णाचीभाडंारकरीप�तबदंकIनपारंपिरकप�तप©ुाअनसुरLयाचायोYयिनण Uयघतेलाआह.े
उिशराकाहोईना,पणइमंजीDादबावाखाली केलीगलेेलीएकमोठीचकूसधुारZाब�लबालभारतीचेमनःपवू Uक
अिभनदंन !आपली चकू मा� कIन ती सधुारणे eात कमीपणा तर नाहीच, उलटPातनू सबंिंधत िवषयाDा
िव�ानाचंीूग´तािदसनूयते.े

eाउदाहरणावIनकायधडािमळतो?शकेडोवषा�Dापरंपरेतनूस�ृंत-ूाकृतभाषापंासनूिवकिसतझालेZाआिण
भारतातीलजवळपासशभंरकोटीलोकबोलतअसलेZाभाषातंीलपारंपिरकIढस�ंावाचनप�ती‘केवळमराठी
भाषने’ेबदलLयाची‘बातंी’करLयाचीकाहीहीआवँयकतानाही.भारतातइतरऽआिणजगभरातकोणीचतसेूयw
केलेलेनाहीत.मराठीतीलसrरस�ंानामेइमंजीDाप�तीनसुारबदनकाहीफायदाहोLयाचीश�तातरनाहीच,
उलटनकुसानचहोणारआह.े

१४१४१४१४....लहानगीलहानगीलहानगीलहानगीमलेुमलेुमलेुमलेुअनकेअनकेअनकेअनकेभाषाभाषाभाषाभाषापटापटपटापटपटापटपटापटकाकाकाकािशकतातिशकतातिशकतातिशकतात????

गZेाकाहीदशकातंीलसशंोधनावIनअसेिदसनूआलेलेआहेकीएखादीनवीनभाषाऐकूनतीPाभाषDेामळू
(ािनक)भाषकांू माणे(likenativespeakers)बोलायलािशकणेूौढापं\ेालहानकोवyयामलुानंािकतीतरी
अिधकसोपेजातेआिणलवकरजमत.ेकुटंुबीयाकंडूनiकवापिरसरातीललोकाकंडूनएकाचवळेीदोनiकवाअिधक
भाषाएकाचवळेीकानावरपडूनलहानमलेु(simultaneousbilingual/multilingualchildren)एकाच
वळेीअनके भाषा बोलायलासहज िशकूशकतात. ते ूौढानंा कठीणजात.े वाढPा वयाबरोबर मलुाचंी ही \मता
हळूहळू कमी होऊ लागत,े आठ-दहा वषा�Dा वयानतंर ती अिधक वगेाने कमी होऊ लागतेआिण ूौढपणी ती
ब�यापकैीकमीझालेलीअसत.ेूौढवयातूयwपवू Uकएखादीनवीनभाषािशकूनघतेलीचतरीतीमळूभाषकांू माणे
बोलणे�िचतचसाCहोत.े

लहानगीमलेुभाषाकौशZतीनटàËातंआ�सात ्करतात.ूथमतेभाषतेीलउ¦ारणाचेिविशHमलूÝनी(वण U)
ओळखLयासआिणउ¦ारLयासिशकतात.मगतेश�िशकतातआिणPानतंरवा�ेिशकतात.भाषािशकLयाDा
बाबतीतीलकोवyयामलुाDंाजलदूगतीचेमलूभतूकारणअसेसािंगतलेजातेकीलहानपणीमलुाचंी भाषDेा
�ानाची पाटी बरीचशी कोरी असत.े Pावर जे नmाने उमटेल ते ती मलेु िवनातबार स\ुमपणे (efficiently)
�ीकारतात.Pाचेदोनूकारेफायदेहोतात.एकnणजेवगेवगेyयाभाषातंीलपणू Uपणेिभ¡ूकारचेवण U(भाषतेील
मलूÝनी, phonetic speech sounds)ओळखLयाDाआिण उ¦ारLयाDा बाबतीतPाचंेौवण�ििय, म�
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आिणजीभअसेअवयवअPतंसवंदेनशीलअसतात.Pामळेुिविवध�राDंाबारकाmासंकटPाचंीस³ूविैशÓे
अचकूपणे ल\ात यणेेआिणPानसुार चोखपणेPाचंे उ¦ार करायला िशकणे कोवyया मलुानंा ूौढापं\ेा कमी
वळेातआिणसहजजमत.े[घरातीलआिणपिरसरातीलिविशHभाषचेी(iकवाभाषाचंी)सवयझाZावरपढुेवाढPा
वयाबरोबरअ�नवीनभाषातंीलविैशÓपणू UÝन¢Dा(वणü¦ाराDंा)बाबतीतीलPाचंीसवंदेनशीलताझपाÙाने
कमीहोऊलागत.ेउदा०मराठीतीलळहाउ¦ारअ�भाषकआईविडलाचंेलहानगेमलूलवकरिशकूशकेल.पण
ूौढमाणसालातोचउ¦ारअचकूपणेिशकLयासिकतीतरीअिधककाळलागले.]हाझालाएकफायदा.सराफायदा
nणजेgाूमाणेलहानमलेुओळखीDाm�ीनेसािंगतलेलीसचूनािनरागसिनःशकंपणे�ीकारतात,Pाचूमाणे
मलेुकानावरपडलेलेकुठZाहीभाषतेीलूPकेनवीनपद(वा�ातवापरलेलेश�Iप)जसDेातसे�ीकारतात,
सदंभा UनसुारPाचावाDाथ U(सरलाथ U)समजनूघऊेन�रणातसाठवनूठेवतातआिणपढुे�तःबोलतानातोअथ U
आठवनू Pा अथा Uनसुार Pा पदाचा भाषते उपयोग करतात. (कोवyया वयात मलुानंा श�ाचंे ल\णाथ U आिण
mजंनाथ U फारसे समजत नाहीत. Pामळेुही PाDंा मनात गpधळ कमी असतो.) वा�ातील ूPके पद nणजे
PाDंा Hीने �तऽं श� असतो. लहान मलेु श�ाDंा m
ुrीचा िवचार करत नाहीत. (eा िवषयीची काही
उदाहरणे अçटीपvii मCे पाहा.) पढुे वय वाढत गZेावर मलू हळूहळू नकळत m
ुrीDा सबंधंातील
‘तका Uधािरत’ िवचार कI लागत.े मग भाषतेील अिनयिमततमेळेु PाDा मनातील गpधळ वाढू लागतो आिण
PामळेुहीभाषािशकLयाचावगेकमीहोऊलागतो.बालपणीकुठZाहीिवषयातीलपािरभािषकश�iकवागिणती
स�ंानामाDंा बाबतीतही मलेु Pाच प�तीने श� आ�सात ् करतात. बालवयात शाळेत ‘वीस आिण एक,
एकवीस’, ’वीसआिण दोन, बावीस’ अशा ूकारे घोकून वीस, एकवीस इPादी स�ंानामे िशकZावर लवकरच
Pानंातीनाम,ेPाचंेवाचनआिणअथ Uहीआपोआपसमजूलागतात.एकदाका‘एकतेशभंर’eास�ंाचंेवाचन
आिणउ¦ारणघोकूनडो�ातघ� (प�े)बसलेकीमगयोYयवळेीसवयीनेPाचंे लेखनही (जोडा\रासंह)Pानंा
जमूलागत.ेअथा Uत ्हेसव Uिशकतानाशाळकरीमलुानंाकाहीचअडचणीयतेनाहीत,असेमळुीचनाही.थोÄाफार
शकंाआिणअडचणीसव Uचमलुानंायतेातच.खरेतरतशाअडचणीकुठलीहीनवीनभाषा(िवशषेतःइमंजीसारखी
अPतं िविचऽभाषा) िशकताना iकवा कुठलेहीनवीनकला-कौशZ(गायन, िचऽकला,नPृकला इ०) िशकताना,
कुठलाही नवीनमदैानी iकवा बठैाखळे (उदा० पोहण,े बिु�बळ, िबकेट इ०) िशकताना, अoासाचा नवीन िवषय
(पदाथ Uिव�ानशा�,जीवशा�,इितहास,भगूोलइ०)िशकूनघतेाना,अगदीसÁुवातीलाPािवषयातीलपािरभािषक
स�ंाल\ातठेवताना,PासबंधंातीलिनयमसमजनूघतेानाiकवाूP\कृतीकरायलािशकतानामलुानंाअडचणी
यतेातच.खरेतर,ितथचेतरिश\काचेकौशZपणालालागत.ेगिणतeानmािवषयातीलपािरभािषकस�ंाआिण
स�ंानामे नmाने िशकतानाही मलुालाअडचणी यतेात. बरेीज, वजाबाकी, गणुाकार, भागाकार इPादी ूाथिमक
गिणतीिबयािशकतानाहीसÁुवातीसखपूअडचणीयतेात.पणकेवळगिणतातीलमराठीस�ंानामाचंाचबाऊका
केला जातो आह?े तो जर खरा असले तर मग eाचाच उपिस�ाÈ असाही माडंता यईेल काय की “मराठी
माCमाmितिर� अ� कुठZाही माCमातनू गिणत iकवा इतर कोणताही िवषय िशकणा�या मलुाDंा मागा Uत
काहीच‘खडेआिणकाटे’असतनाहीतआिणPामळेुतीमलेुगिणतआिणइतरसव UचिवषयातंमराठीमाCमाDा
मलुापं\ेाअिधकूवीणअसतात?”

१५१५१५१५....श�ाचं ेश�ाचं ेश�ाचं ेश�ाचंेूितमावाचनूितमावाचनूितमावाचनूितमावाचन

लहानमलेुश�ातीलएकेकअ\रसमजनूघऊेन,PावIनPाश�ाचीm
ुrीिनिzतकIनमगPाश�ाचा
अथ Uठरवतनसतात,असेजेवरnटले,Pासबंधंातूा०रमशेपानसेeानंीकेलेलेूितपादनखालीलूमाण.े
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म�मCेश�ाDंाूितमातयारहोतातआिणप©ुाप©ुावापरZानेPाघ�(प¼�ा)होतात.म�िनसग Uतःच
आकृितबधंाचाशोधघतेअसतो.‘सrरआठ’अशाि�श�ी(दोनतकुÄातंील)ूितमपे\ेा‘अôGाहrर’अशी
सटुसटुीत एकश�ी अखडं ूितमा (आकृितबधं) म�त सहजतनेे साठत.े कारण ती एक पणू U आिण �तऽं
आकृितबधंअसत.ेमलुानंावाचनातiकवालेखनातअशीूितमाओळखणसे�ुासहजआिणझटकन ्जमत.े

पाठातंरानहेी ूितमा घ� होतात. ूथम शभंरपय�तDा स�ंाआिण नतंर पाढे पाठ झाZावरआकÄाDंा
ूितमा कायमDा म�त साठतात. आवँयक त�ेा Pा साठवणीतनूआठवणीतआणता यतेात. उ¦ाराDंा
ूितमावापरातआणताना,PाकशातयारझाZाeाचा (nणजे७८eास�ंमेCे“आधी८मग७”,की
“आधी७मग८”अशाबमवारीचा) िवचारPातयतेनाही.Pामळेुच,आजवरDािप[ानंामराठी(आिण
iहदी,गजुराथीइPादी)भाषतेीलस�ंावाचनकधीखटकलेनाहीआिणतेिशकतानामलुाचंेकधीअडलेनाही.

‘मÃािव�ान’ (neuroscience) eा शा�ातील ‘श�ाचंे ूितमावाचन’ eा िवषयी बरेच सशंोधन झालेलेआह.े
बालभारतीनेतोम�ुा‘सबंिंधततkाकंडून’तपासनू¤ावा.

१६१६१६१६....मलुांमलुांमलुांमलुानंानानानागिणतगिणतगिणतगिणतिवषयिवषयिवषयिवषयकाकाकाकाकठीणकठीणकठीणकठीणवाटतोवाटतोवाटतोवाटतो????

नmानचेशाळेतिशकूलागलेZालहानमलुानंासव UिवषयातंिवशषेतःगिणतहाचिवषयसÁुवातीलाअिधककठीण,
िकचकटआिणअनाकलनीयकावाटतो,eाचीकारणेवगेळीआहते.मलुाचे िश\ण(nणजे�ानमहण)जÛZा
\णापासनूच (खरे तर गभा Uवपेासनूच) सIु होत.े मानवी भाषा समजू लागLयापवूBदखेील मलू आपZा पाच
�ान�िियाDंासाधनानेश�-£शU-Iप-रस-गधंeाDंामाCमातनूमािहतीिमळवतअसत,ेमािहतीचेिव�षेणकरत
असतेआिणPातनू समजलेZा �ानाचा मनामCे�तृीDा Iपात सचंय कIन ठेवत असत.े बालवयात मलू
िवचार कIशकते हे खरेच, पण मलुाचीPा काळातील िवचारश�ी बरीचशी ूाथिमक�Iपाची, साधीआिण
सरळसोटअसत.ेPातफार ि�Hतानसत.ेमलूवाढूलागनूPालाजगातीलअिधकािधकग ुतंाग ुतंीचेअनभुवयऊे
लागले,कीमगपढुDावयातमलुाचीिवचारश�ीदखेीलतशाूकारचेअनभुवहाताळLयातअिधकािधक‘तरबजे’
होऊलागत.ेअगदीलहान वयातमलुाचे �ानिव� ूP\अनभुवातनू िमळणा�या मािहतीवरचअवलंबनूअसत.े
सÁुवातीसमलुालाूP\�ानानेगोचरपदाथा�चीनावचेकळतात.उदा०मÆम ्(भकूलागZावरिमळणारेखाण)े,
आई,बाबा,हÆा,भभू,ूकाऊइPादी.उ�ता,गारवा, ितखट-गोडचव,इPादीगोHीदखेील�ानभुवामळेुPाला
जाणवतअसतात.पणतरल,स³ू,का§िनकआिणअमतू UगोH¢चाPाDा�ानिव�ातसमावशेनसतो.पढुेहळूहळू
भाषा अिधकािधक समजू लागZावर बालकाला नवनवीन श�ाचंे आिण वगेवगेyया ूकारे श� ग ुफूंन तयार
होणा�या वा�ाचंे अथ U समजू लागतात. सÁुवातीला मलुाला श�ाचंे वाDाथ U (श�शः अथ U) आिण वा�ाचंे
सरलाथ Uचसमजतअसतात.ल\णाथ Uआिणmजंनाथ UपढुेवयवाढZावरहळूहळूल\ातयायलालागतात.शालेय
िश\णातही तोच बम अनसुरायचा असतो. मलू शाळेत जाऊ लागZावर ूथमPाला घरात, समाजातआिण
िनसगा UतूP\िदसणा�यागोH¢ब�लचसािंगतलेजात.ेमगपढुेटàËाटàËानेभाषचेीकािठLयपातळीवाढतजात.े
पिहली-सरीमधील िवषयम�ुतः मतू U व1ूशंी सबंिंधतअसतात. पणगिणत हा िवषयआिण िवशषेतःPातील
पािरभािषक स�ंा, िच©,े ूिबया, eा गोHी ब¸धा अमतू U (abstract) आिण सकं§नावंर आधािरत असतात.
(अçटीपviii पाहा.)nणनूच गिणताDाअoासाची सÁुवात ूथम मतू U�Iपातील व1ू मोजLयापासनू केली
जात.ेमगपढुेटàËाटàËानेबरेीज-वजाबाकी,Pाचंीिच©ेइथपासनूतेसमीकरण,ेवग Uमळू,ूमये,ेPाDंािस�ता
इPादी अिधकािधक अमतू U, ूP\ न िदसणा�या आिण का§िनक गोHी गिणतात िशकवZा जाऊ लागतात.
मराठीतीलकेवळसrरस�ंानामेबदनगिणतिवषयाचे�IपबदनजाईलआिणमराठीमाCमाDामलुानंा
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तोिवषयअितशयसोपावाटूलागलेआिणमलेुगिणतातमोठीूगतीकIलागतील,असेबालभारतीचेआ�ासन
फारतरएकभाबडे��nणतायईेल.

१७१७१७१७....�ानरचनावादावर�ानरचनावादावर�ानरचनावादावर�ानरचनावादावरआधािरतआधािरतआधािरतआधािरतअसलेलीअसलेलीअसलेलीअसलेलीूयोगिस�ूयोगिस�ूयोगिस�ूयोगिस�िश\णप�तीिश\णप�तीिश\णप�तीिश\णप�ती

आणखीएकमह`ाचाम�ुाnणजेकुठZाहीूकारचेबौि�कiकवाशारीिरकmगंनसलेलीआिणयोYयूकारेवाढ
झालेलीसव Uचमलेुमळुातसाधारणपणेब�याबौि�क\मतचेीअसतात.माणसूशरीराचेअवयवgाूकारेआिण
जवेढेवापरतो,PानसुारPाचंीवाढआिणूगतीहोतजात,ेहाडाïवनeाशा��ानेसािंगतलेलाउ�ािंतवादातील
ूिस�िस�ाÈआह.ेवनातराहणा�याकाहीआिदवास¢Dामलुाचंेडोळे(आिणम�)गरजनेसुारलाबंनूूाणीiकवा
प\ी हरेLयात अिधक तरबजे होतात. जीवनप�तीDा आवँयकतेू माणे काही आिदवासी मलुाचंी याण�ििये तर
काह¢चेहातापायाचंे�ायूअिधकचागंलेतयारहोतात.म�eाअवयवालाहीतोचिनयमलागूआह.ेPाचाgाूकारे
आिण िजतका उपयोग कI,Pा ूकारेआिणPा ूमाणातPाचा िवकास होत असतो. कुठZाही सव Uसामा�
ब�ुीDामलुानंायोYयूकारेमाग Uदश UनकेZास,PानंािशकLयासपरुेसावळेिदZासआिणgाबाबतीततीकमी
पडतातPाबाबतीतPानंामदतदऊेनPाDंातआ�िव�ासिनमा UणकरLयाचेयोYयूयwकेZासमलेुकुठलाही
िवषय िनदान सव Uसामा� पातळीपय�त तरी न�ीच िशकू शकतात. तसे न करता मलुाचंी बौि�क \मताPाDंा
घराLयाDाजातीशी,धमा Uशी iकवापालकाDंाश\ैिणकवाआïथकपातळीशीजोडण,ेहामहाराTातीलशाळकरी
मलुाचंा आिण PाDंा पालकाचंा अपमान आह.े (डॉ० मगंला नारळीकरानंी आपZा िद० २३ जनू २०१९Dा
लोकसrतेीललेखातअशामuुानंा£शUकेलेलाआह.े)

नामािंकत िश\णतk ूा० रमशे पानसे महाराTातील आिदवासी भागात तथेील मलुासंाठी शाळा चालवतात.
(महाराTात इतरही काही िश\णतkअशाच ूकारDा �ानरचनावादावरआधािरत शाळा यश�ीपणे चालवीत
आहते.)Pा भागातीलआिदवासीलोकआïथकआिणश\ैिणक ÓाअPतंमागासलेलेआहते.PाDंा घरची
बोलीूमाणमराठी~नवगेळीअसत.ेशाळेतयणेारीब¸तकेमलेुूथमचशाळेतजाणा�यािपढीतीलअसतात.पण
तरीही PाDंा शाळेतील आिदवासी मलुानंी Pा िज ातील, तोच अoासबम िशकणा�या इतर िठकाणDा
मलुापं\ेागिणतासहसव Uचिवषयातंअिधकचागंलीूगतीकेलेलीआढळत.ेपानसेसरानंीहेसव UूP\ूयोगकIन
िस�केलेलेआह.े

ूा०रमशेपानसेयानंीeासबंधंातीलअनभुवाब�लपढुीलूमाणेमतm�केलेलेआह.े

“गरीब iकवा विंचत समाजातील मलेु शालेय िश\णात मागे पडतात, िश\णात ती फारशी यश�ी ठरत
नाहीत”,असाएकअपूवादगलेीअनकेवषRलोकाDंामनात िटकूनआह.ेपणहेमळुीचखरेनाही. िनदान
आजDाकाळात,मलुानंा िशकवLयाप\ेाPाDंा िशकLयावरभर दणेारी�ानरचनावादी िश\णप�तीसव Uऽ
उपल! झालेली असZामळेु मलुाDंा िशकLयाDा \मता वाढून मलेु िशकLयात मागे न पडता यश�ी
होताना िदसताहेत.वाईजवळDाएकाशाळेतआnीकेलेZाूयोगातनूअसेआढळूनआलेआहेकीअगदी
िनवडून-वचेनू गिरबातंील गरीब आिण विंचत रािहलेZा कुटंुबातंील मलुानंादखेील अगदी पिहलीपासनूच
परी\ामंCेउrमगणु िमळूशकतात.साधाच,पण�ãआिणस ुदंरपिरसर,म�ुआिण िनभ Uयवातावरण,
ूौढाचंी (िश\काचंी)सौहाद Uपणू Uवधमकी-दरारािवहीनजविळकेचीवागणकूआिण�यिंश\णाDासाधनावंर
आधािरत िवषय िशकLयाDा सधंी, यामंळेु सव Uच मलेुछानआनदंाने िशकतातआिणउrमगणुानंी उrीण U
होतात. अशा प�तीनसुार मलुासंाठी अoासबम उगीचच सोपा करLयाचीआवँयकता नसत,े तर मलुानंा
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कठीणतचेी आ�ाने पलेायला सधंी परुवLयाची गरज असत.े आपण िशकPा मलुाDंा \मतावंर आिण
वागणकुीवरिव�ासमाऽठेवायलाहवा;PानंासÛानuायलाहवा.

ूा०रमशेपानसेपढुेअसहेीnणतातकी,

गZेा ३-४ वषा�त िज#ापिरषदDेाहीgाgा शाळातंनू �ानरचनावादावरआधािरत िश\णप�तीचा योYय
ूकारेअवलंबकेलागलेाआहे,अशाशकेडोशाळातंीलमलुाDंाूगतीचाआढावाघतेZासअसेिदसनूयतेे
की,Pाशाळातंीलमलुानंागिणत िशकLयातफारकाहीअडचणीयतेआहतेआिणतीगिणतातमागेपडत
आहते,असेआढळूनयतेनाही.

गिणतिवषयातीलकेवळसrरमराठीस�ंानामेबदलZानेमहाराTातीलशाळकरीमलुाDंािश\णमागा Uतीलखडे
आिणकाटेरहोऊनमलेुगिणतआवडीने िशकूलागतीलआिणगिणतातभराभरूगतीकरतीलअशीआ�ासने
दLेयाप\ेाबा०भा०Dाअिधका�यानंीआिणतkमडंळ¢नीपानसेसराDंा(iकवातशाचइतरतkाDंा)शाळानंा
अवँयभटेuावी,Pाचंेnणणे तपासनू¤ावेआिणखाऽी पटZावर ते उपयोजीतअसलेली�ानरचनावादावर
आधािरतिश\णप�तीमहाराTातीलसव UशाळातंयोYयूकारेलागूकरावी.

िज#ापिरषदDेाशाळातंमलुानंायोYयूकारेिशकवLयाचेूिश\णिश\कानंािदलेगलेेआिणिश\कानंािश\णाशी
सबंिंधतनसलेZा,अन
ुादक(िनवडणकुाचंीकाम,ेगावातीलसडंासमोजण,ेकpबÄामोजण,ेिनयिमतपणेअस�ं
ूकारचे अहवाल बनवण,े शाळेतील वाढलेली ूशासकीय (कारकुनीची) काम,े इPादी कामामंCे न ग ुतंवता
िश\कानंाजा1ीतजा1वळेमलुासंाठीखच UकरLयासूो�ाहनिदले,तरगरीबiकवाौीमतंआिणसिुशि\तiकवा
अिशि\तअशासव Uचपालकाचंीमलेुन�ीचअिधकचागंZाूकारेअoासातूगतीकरतील.पण केवळमराठी
भाषतेील सrर स�ंानामे बदलLयाDा बालभारतीDा योजनमेळेु महाराT राgातील शाळकरी मलुाचंा काहीही
फायदाहोLयाचीश�तानाही.माऽतरीहीआपZामराठीतीलस�ंावाचनप�तीतीलबदलाDा िनण Uयावरठाम
असZासबालभारतीDातkानंीआपZािस�ाÈामागीलशा�ीयत`,ेPासबंधंातकेलेलाशा�श�ुअoास
आिणशा�श�ुूयोगाधािरतसवR\ण,जगभरातीलशा��ाचंीeासबंधंातीलमत,ेजगातअशाूकारेपरुेशाmापक
पातळीवर केलेले यश�ी ूयwआिणPातनू Pा मलुाचंी झालेली गिणतातील ल\णीय ूगती, eाचंी मािहती
परुाmासह जाहीर करावी. बालभारतीचे तk छातीठोकपणे सागंू शकतील काय की, Pाचंी नवीन बािंतकारक
स�ंावाचनप�ती अमलात आZावर इत�ा इत�ा वषा�त इतर माCमातं िशकणा�या मलुापं\ेा मराठी
माCमातील िवuा�ा�ची गिणताचीआवडमोGा ूमाणात वाढलेलीअसले, ही मलेुअिधकमोGास�ंनेे उ¦
िश\णासाठीगिणताची िनवडकरतीलआिणती िवuाïथदशतेतसचेपढुीलआयªुातइतरा~ंन िकतीतरीअिधक
ूमाणातगिणतिवषयातीलपािरतोिषकेपटकावतील?

१८१८१८१८....नवीननवीननवीननवीनस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीलादलीलादलीलादलीलादलीजाणारजाणारजाणारजाणारनाहीनाहीनाहीनाही????

डॉ०मगंलानारळीकरानंीबालभारतीDावतीनेअसाहीिनवा Uळािदलाआहेकी“स�ंानामाचीनवीनप�तमलुावंर
लादली जाणार नाही. मलुाDंा इãेूमाणेPानंा नवी iकवा जनुी स�ंानामे वापरLयासआमचा काहीचआ\पे
असणारनाही.”हेिवधानलोकाचंीिदशाभलूकरणारेआह.ेमलुानंातसेपया Uयउपल!कIनदLेयासाठीशाळेमCे
स�ंानामेपाठकIनघतेाना,वगा Uतगिणतिशकवताना,पाढेnणनूघतेाना,मलुानंागिणतिवषयकतpडीiकवालेखी
ूx िवचारताना, ूPके वळेी ूPके स�ंा दो©ी ूकारे nणनू दाखवणे िश\काला श�च होणार नाहीआिण
िश\काने जर तसे केलेच तर एकाच वळेी दोन-दोन स�ंानामे ऐकून मलुाचंा अिधकच गpधळ होईल. मराठी
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शाळेतीलिश\कPालाबालभारतीनेनmानेसIुकेलेZाप�तीनचेस�ंावाचनकरेलआिणिश\कजेआिणजसे
सागंतातPाचूमाणे मलेु वाचनकरतील,eातशकंाच नाही.शाळेमCे एकाच वगा Uत काही मलेु नवीन प�तीने
स�ंावाचनकरतात, तरकाहीमलेु�तः~न इतराDंाप\ेा वगेyयाnणजेज�ुा प�तीनेस�ंावाचनकरतात,
असेहोऊचशकणारनाही.मलेुइमंजीमधीलिविचऽश�ाचंेउ¦ारदखेीलशाळेतीलिश\कानंी िशकवZाूमाणचे
(चकुीचेअसलेतरीही)करतात.एकदाबालभारतीनेिनयमकेलाकीPािवÁ�शाळकरीमलेुचकायिश\कहीजाऊ
शकणारनाहीत.महाराTातीलसव Uगरीबिबचा�यामराठीशाळाडोळेझाकूनशासनाDावळेोवळेीबदलतजाणा�या
आदशेांू माणचे िनमटूपणे शाळा चालवत असतात. त�ेा आता स�ंावाचनाची नवी प�त ऐिãकआहे, असे
बालभारतीDा तkानंी सागंण,े हीPानंी केवळ वादातनू िनसटLयासाठीशोधनूकाढलेली पळवाटआह.ेPा~न
Pालाकाहीहीअथ Uनाही.

उलटप\ी डॉ० मगंलाताई जेnणाZा, तेखरेच असले तर मगअिधकचकाळजी करLयाची पिरिती िनमा Uण
होईल.मराठीमाCमातिशकलेZाकाहीमलुानंीजनुीप�तआिणकाह¢नीनवीप�तवापरLयाचीसवयकेलीतर
शाळेतचन�ेतरपढुेमोठेझाZावरबाहरेीलजगातहीमोठाचगpधळिनमा Uणहोईल. िशवायमराठीमाCमातन
िशकणा�या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आिण इतर सव U बोडा�Dा महाराTातील शाळातं मराठी िवषय
िशकणारी मलेुIढ प�तीनचे मराठीमधनू स�ंावाचनकरणारआहते.nणजे महाराTात कायमच दोन वगेyया
स�ंावाचनप�तीिशकलेलीमलेुतयारहोणारआहतेआिणअशामलुाDंापर£रातंीलसवंादातगpधळचहोणार
आह.े व$ाने एका प�तीने स�ंावाचन केलेआिणौोता स�या प�तीचा असले तरPात िकती गpधळ होऊ
शकतो,eाचाबा०भा०Dागिणततkानंीmावहािरक1रावर िवचार केलेलाचनाहीअसे िदसत.े कुठलीहीस�ंा
वाचतानामाणसूआपZासोयीूमाणेितचेभागकIनतीस�ंासागंतोiकवावाचतो.उदा०आता९८५३९६५९५७
हाबमाकंजरकोणीनmाप�तीनसुारनâदआठ,पाचशेतीसनऊ,साठपाच,नऊशेप¡ाससातअसासािंगतला
तरज�ुाप�तीचाौोतातो९०८५३०९६०५९५०७असाकाहीतरीिल~नघऊेनगpधळूनजाईल.पवूBअGाLणव,
पाचशेएकोणचाळीस,पासH,नऊशेसrाव¡अशाूकारेसािंगतZावरPातचकूहोLयाचीश�तान�ती.एका
(इमंजी)वषा Uतिदवसिकती?नmाप�तीDापरु�PाUचेउrर:तीनशेसाठपाच?(३६०५?)अरेबापरे!पवूBतर
वषा UततीनशेपासHच िदवसअसत.३००/६७हीस�ंानmाप�तीनेतीनशेसाठस%माशं (कीसाताशं?)अशी
वाचली असता, ज�ुा प�तीचाौोता ती ३६०/७ अशी िल~न घईेल. माऽ सCा ज�ुा प�तीनसुार ती तीनशे
ससHाशंअशीवाचलीजातेआिणPातशकेंलाजागानसत.ेPाचूमाणे२५३५२३३३हाबमाकंनmाप�तीनसुार
वीसपाचतीसपाचवीसतीनतीसतीनअसावाचZास,ज�ुाप�तीचाौोतातो२०५३०५२०३३०३असािल~न
घऊेशकतो.पणज�ुाप�तीनेपचंवीसप1ीसतवेीसतहेतीसअसावाचZासPातगरैसमजहोLयाचीश�ताच
नसत.ेअशा िविवधूकारDागरैसमजामंळेु बॅकंामंC,ेसरकारीकाया Uलयातं,खासगी कंप�ाDंा लेखा िवभागातं
रकमाDंाबाबतीतघोटाळेघडूनमोGासम&ा िनमा UणहोLयाचीश�तावाढत.ेहQीअकंाचंेयगुआह.ेचलभाष
बमाकं, पनॅ बमाकं, खाते बमाकं, वाहन बमाकं, िपन कोड असे बरेच वगेवगेळे बमाकं आपZाला वळेोवळेी
सागंायलालागतअसतात.Pातचकुा होLयाचीश�ताअशा हरेी प�तीनेखपूचवाढत.े कुठZाही िनयमाDंा
बाबतीतिनिzतूमाणनसलेकीजेजेगpधळहोऊशकतात,तेसव Ueाधडेगजुरीूकारामळेुहोऊशकतात.

मलाआणखीएकखतंवाटतेतीअशीकीमराठीतीलस�ंावाचनदोनवगेyयासमातंरप�त¢नीचाठेवZावर
नवीन प�तीअनसुरणा�यालोकानंा मराठीभाषतेीलसािहPाचा,Pातीलकिवताचंाआिण िवशषेतः वा¼ू चार व
nण¢चाआ�ादकसाघतेायईेल?नâदसहाकुळीमराठा?(शहाLणवकुळी.)यगुेवीसआठिवटेवरीउभा?(यगुे
अÕावीस.)ग�ेवीसपाची?(ग�ेपचंिवशी.)तीसदोनीपाडण?े(बिrशीपाडण.े)तीससहाचाआकडा?(छrीसाचा
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आकडा.) प¡ासदोनकशीसोन?े (बाव¡कशीसोन.े)तhुयासारखेप¡ाससहाबिघतलेआहते? (छÇ¡बिघतले.)
िवचारानचे डोकं चबावनू जात.ं अनकेदा बोली मराठीतअदंाजे eाअथB ‘एक’असाश�जोडलाजातो. उदा०
‘सभलेाप¡ासएकमाणसेआलीहोती.’eाचाअथ Uकोणी ‘अदंाजेप¡ासमाणस’ेअसाघईेल,तरकोणी ‘एकाव¡
माणस’े असा घईेल. यापढुे वत Uमानपऽात, मािसकात iकवा लेखसमंहात दोन िभ¡ ूकारे स�ंावाचन िशकलेZा
माणसाचंेलेखiकवाचचा Uएकाचवळेीूिस�झाZावरतरमोठाचगpधळउडले.

एकंदरीत पाहता हरेी स�ंावाचनप�तीमळेु “कानडीन� केला म�हाटा ॅतार। एकाच� उrर एका न य।े” eा
तकुारामाDंाअभगंाूमाणेपिरितीओढवले.हेसव Uपा~नहसावेकीरडाव,ेतचेकळतनाही.

वरीलिववचेनावIनहे£Hहोतेकीडॉ०मगंलानारळीकरानंीअPतंउदारपणे“जोजेवाछंीलतोतेबोलो”अशी
जीघोषणा केली तसेखरोखरचघडलेतरतोउपाय ‘रोगाप\ेाऔषधभयकंर’अशा ूकारचा ठरेलआिणअशा
चकुीDािनण Uयाचंीिश\ासपंणू Uमराठीसमाजालाभोगावीलागले.

१९१९१९१९....स�ंानामाDंास�ंानामाDंास�ंानामाDंास�ंानामाDंाूxासूxासूxासूxासराजकीयराजकीयराजकीयराजकीयरंगरंगरंगरंग????

भारताची राgघटना लोकसrाक प�तीवरआधािरतआह.े लोकाDंा ूितिनध¢नी िवधानसभतेआिण लोकसभते
िवuमानसरकारपढुेलोकाचंेूxआिणलोकाDंाभावनामाडूंनPावरचचा Uकरणेअपिे\तअसत.ेeाmवतेजरी
दोषअसलेतरीतीmवाभारतानेमोडीतकाढलेलीनाही.पणडॉ०मगंलानारळीकरआपZा(लोकसrािद०२३
जनू२०१९)लेखातnणतात,“यासराजकीयरंगहीिदसतोआह.ेिवधानसभासरीDागिणताDाप1ुकातएवढा
रसघतेेआह,ेहेमलानवीनआह.ेआशाआहेकी,यावरबोलणा�यालोकानंी७६पानाचंेहेप1ुकवाचलेअसले.”
nणजेमहाराTातीललोकूितिनध¢नीराgाDाभाषसेबंधंातीललोकाDंाभावनाबं�लिवधानसभतेचचा UकरणेPानंा
Áचलेले नाही असे िदसत.े कदािचत ् िश\ण आिण भाषा eा िवषय¢ अoासपणू U चचा U करLयाची महाराTातील
लोकूितिनध¢ची कुवतचनाही,तोअिधकारगिणतत�ाचंाचआह,ेअसेPाचंेमतअसाव.ेतसेअसZास,माhया
HीनेहीअPतंदöवाचीगोHआह.ेअसो.eासदंभ Uहीनअवातंरिवषयातeा~नअिधककाहीबोलLयातअथ Uनाही.

२०२०२०२०....मराठीमराठीमराठीमराठीमाणसाचामाणसाचामाणसाचामाणसाचा�नूगडं�नूगडं�नूगडं�नूगडंआिणआिणआिणआिणबचावाबचावाबचावाबचावा����ककककधोरणधोरणधोरणधोरण

आपणआधीपािहZाूमाणेकेवळस�ंानामाDंाबाबतीतचिवचारकेला,तर£Hहोतेकीजगातीलसव Uचभाषातं
वाचन-लेखनाDाथोÄाफारअडचणीआहते.काहीभाषातंीलवाचन-लेखनाDाअडचणीतरमराठी~नहीअिधक
भयकंरआहते.अिधकmापक1रावर(macro level)जाऊनभाषतेीलश�लेखनआिणश�Iपिनïमतीचेव
वा�रचनचेेmाकरणिनयमइPादीघटकाचंािवचारकेZासल\ातयतेेकीजगातीलसव Uचभाषालेखन-वाचनाDा
बाबतीतकमीअिधक ूमाणातअिनयिमतअसतात.खरे तर,Ý�ाधािरतअ\रलेखनामळेुआिणस�ृंतसार�ा
भ�मभाषDेा ूभावामळेुसव Uचभारतीयभाषाजगातीलब¸स�ंभाषापं\ेा लेखन,उ¦ारणआिणmाकरणाDा
बाबतीतउजmाठरतात.

भाषा ही बाब दशे, स�ृंती, इितहास, परंपरा eाDंाएवढाच कुठZाही माणसाDाअि�तचेा (identity) भाग
असतो. जगातील सव Uच भाषकानंा (िनदान PाDंातील ‘भाषाशा��ानंा’) आपZा भाषते ऽटुी आिण दोष
असणार/आहतेeाचंीिनिzतजाणीवअसत;ेपणतरीहीPासवा�नाआपापZाभाषबे�लिन'ीमअिभमानआिण
ूमेचवाटतअसत.े

अशासव Uवा1वाब�लिवचारकरतानाPाDाचअनषुगंानेमाhयामनातआणखीएकिवचारआला.कारणदöवाने
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आजअशीव1िुतीआहेकीमराठीमाणसाला�भाषबे�लआिण�स�ृंतीब�लपरुेसाअिभमानउरलेलानाही.
�तःDा राgातअसतानादखेीलघराबाहरे पडलाकीमराठीमाणसूमराठीतन बोलताआपसकूच iहदीत iकवा
इमंजीतबोलागतो.Pाला�भाषाआिण�स�ृंतीयाDंाबाबतीतकाहीसा�नूगडंचवाटतोआिणPामळेु
Pािवषयीतोनहेमीपडखाऊपिवऽाघतेो.हीचमानिसकता“केवळ‘आपZामराठीभाषतेीलच’सrरस�ंानामेही
शाळकरीमलुाDंािश\णाDामागा Uतीलकाटेआिणखडेआहते”eा�नूगडंातनूउ
¡झालेZासमजासआिण
“nणनू‘केवळमराठीभाषतेनूच’तेदोषरकरायलाचहवते,तरचमलुाDंािश\णाचामाग Uसकुरहोईल.”अशा
पडखाऊूवrृीसकारणीभतूझालीअसलेकाय?कारणअसा िविचऽिHकोनभारतातील iकवापरदशेातीलइतर
कुठZाहीभाषDेाबाबतीत�ीकारलेलाआढळतनाही.

ू1ािवतबदलामंळेुमराठीमाणसाDामानिसकतमेधील�तःूतीDा�नूगडंालाअिधकचखतपाणी िमळेल.हे
सव U टाळLयासाठीदखेील बालभारतीने ‘केवळ मराठी भाषमेधील’ स�ंावाचनप�तीDा बदलाची योजना मागे
¤ायलाचहवी.

२२२२११११....बालभारतीन ेबालभारतीन ेबालभारतीन ेबालभारतीनेगिणततkाDंागिणततkाDंागिणततkाDंागिणततkाDंासÅान ेसÅान ेसÅान ेसÅानेभाषािवषयकभाषािवषयकभाषािवषयकभाषािवषयकिनण Uयिनण Uयिनण Uयिनण Uय¤ावते¤ावते¤ावते¤ावतेकायकायकायकाय????

मानवीभाषािवकिसतहोतानामानवालाज�ेागणना(मोजणी)करLयाचीगरजभासूलागलीत�ेामानवीबोलीत
अकंवाचन सIु झाले. नतंर िविनमयाचा (दवेाणघवेाणीचा)mवहार सIु झाZावर माणसू बरेीज-वजाबाकी कI
लागला. दनैिंदन समाजmवहाराचा भागnणनू साधे िहशबे शाळेत जाऊन गिणत िवषय न िशकलेला माणसूही
हजारोवषRकरतआलाआह.ेभाषतेीलस�ंावाचकश�हेभाषतेीलश�सभंाराचाचअिवभाgभागअसतात.ते
गिणतशा��ानंीशोधनूकाढलेलेनाहीत.अकंवाचन,स�ंानामेeाDंावरगिणततkाचंीम�ेदारीनाही.मानवाDा
सामा� समाजmवहाराDा गरजतेनू भाषDेा िवकासाDा नसैïगक ूिबय�ेारे Pाचंा भाषते समावशे झालेला
असतो.PामळेुPासबंधंातीलिनण Uयहीमानवीmवहारआिणसा�ृंितकपरंपराशंीजळुतेअसायलाहवते.

eा िवषयी ूा० रमशे पानसेeानंी पढुीलूमाणे मत नpदवलेलेआह.े “गिणततkानंी भाषDेा सदंभा Uतील एखादा
बदल करण,े हे अिधकाराितबमणआह.े याचे कारण जो िवषय भाषातkाचंा आह,े तो PाDंाशी सQामसलत
केZािशवायहाताळलाजाऊनय.ेगिणतसमजावनूदतेानासोपीभाषावापरलीपािहज,ेहेमा�चआह;ेपणभाषते
एखादामलूभतूबदलकरायचाअसतो,त�ेा(भाषातkाशंी)PाDापिरणामािंवषयीसाधकबाधकचचा Uआधीचहोणे
आवँयकअसत.े”(दिैनकसकाळ,२०जनू२०१९)

खरेतर,मानवी�भाव(मानिसकता),मानवाचेआरोYयआिणमानवाचीभाषा,eाDंासबंधंातीलकुठलेहीउपचार,
औषध iकवाउपाय िनिzतकरLयापवूBमानसशा�,वuैकशा� iकवाभाषाशा�eातंीलतkपरुेसेूयोगाधािरत
सशंोधनआिणपाहणी(सवR\ण)केZािशवायकधीचअिंतमिनण Uयालायतेनाहीत.परंतुमराठीभाषDेासबंधंातील
ू1तुिनण UयाDाबाबतीततसेकाहीचकेलेगलेेलेिदसतनाही.

एकंदरीतअसे िदसतेकीबालभारतीनेमराठीमाCमाDा(च)गिणताDापाGप1ुकातंीलस�ंानामेबदलLयाचा
मराठीसमाजावरफारमोठाआिणदीघ Uकालीनपिरणामकरणारािनण Uयब¸धाकेवळकाहीगिणतिवषयकतkाDंा
सÅावIन घतेला. eा सबंधंात मला पडलेला ूx असा की भाषतेील स�ंानामे बदलLयाDा eा िनण UयाDा
सदंभा Uत बा०भा०Dा गिणततkानंी गिणतशा�ातील कुठले िस�ाÈ, गिणतसऽू,े ूमयेे iकवा िनयम लागू केले
आहते?गिणतशा�ाचाकुठलाहीिनयमरा(यानदेखेीलभाषतेीलस�ंानामाDंासबंधंातलागूहोतो,असेमाhया
सामा�ब�ुीला तरीवाटतनाही.डॉ०मगंलाताईनारळीकरानंीदखेीलPाDंा कुठZाही लेखात iकवामलुाखतीत



अमतृमथंन:बालभारतीपरु�ृतअिभनवमराठीस�ंावाचनप�तीब�लकाहीशकंा

Page 26 of 35 

 

गिणतशा�ाचा(iकब¸नाकुठZाहीशा�ाचा)एकहीसदंभ U iकवा िव�ानाधािरतmापकसवR\णाचापरुावा िदZाचे
आढळतनाही.गिणतशा�हेपणू Uतःअमतू U(abstract)आिणमानीव(notional)सकं§नावंरआधािरतअसलेले
चोखआिणिनयमिन�शा�आह.ेतेभाषातीतअसत.ेकुठZाहीभाषतेएखाuागिणताचेउrरतचेयते.ेPामळेु
गिणतशा��ानंा भाषाशा�ीय िHकोनातनू िवचार करLयाची गरज नसत,े आिण mावहािरक पाहणी करLयाची
सवयही नसत.े मानवी भाषा कधीच गिणतशा�ाचे iकब¸ना कुठZाच औपपिrक शा�ाचे (theoretical
science)िनयमपाळतनाही.nणनूभाषDेाअoासासाठीूयोगिस�िव�ानप�तीचाच(empiricalscience)
आधार¤ावा लागतो. मराठी भाषतेील स�ंावाचनप�ती बदलLयाचा हा िनण Uय म�ुतः मराठी भाषशेीआिण
शाळकरीमलुाDंािश\णाशीिनगिडतआह.ेPामळेुबालभारतीनेPासाठीभाषाशा�(linguistics),Ýिनशा�
(phonetics), िश\णशा� (science of education), बालमानसशा�eा िवषयातंील तk, तसचे मराठी
भाषा व ितची स�ृंती-परंपरा-इितहास eाचंे अoासक, अशा िवशषे�ाचंा सQा¤ायला हवा. सवा Uत मह`ाचे
nणजेिवशषे�ानंीसचुवलेलेउपायवरचïचZाूमाणेूायोिगकपातळीवरपाहणीकIनपडताळूनपाहायलाहवते.

माझेहेूितपादनकाहीउदाहरणेदऊेन£Hकरतो.सरकारज�ेार�ावरीलवाहनासंाठीवाहतकुीचेिनयमठरवते
त�ेासरकार वाहतकुीसबंधंातीलतkाचंासQाघते,ेऑटोमोबाईलआिभयािंऽकी\ऽेातीलतkाचंा न�.ेकारण
आिभयािंऽकी �ानाचा वाहतकू िनयमाशंी काहीच थटे सबंधं नसतो. प©ुा तkाकंडून िमळालेला सQा सरकार
ब�याचदाकाहीिदवसासंाठीूायोिगकत`ावरपडताळूनपाहतेआिणखाऽीपटZावरचलागूकरत.ेसरेउदाहरण
सागंतो. मराठीमCेअधनूमधनू नवीन इमंजीश�ालामराठीमCे कुठला ूितश�असावाeाब�लचचा U चालत.े
आता जर का ‘मोबाईल-फोन’ eा इमंजी श�ाला मराठी ूितश� शोधनू काढायचा असले तर ती कामिगरी
मोबाईलफोनDािवषयातिवशषेअoासकेलेZाइले¼शॉिनकअिभयPंावरसोपवावीकाय?तसेकरणेजसेिवपरीत
ठरेल, तशाचूकारचामलुानंा गिणताचीगोडीलावनूPानंा गिणत िवषयात ूवीणकरLयासाठीगिणततkाDंा
सÅानसुारमराठीभाषतेील िवuमानसrरस�ंानामेबदनPाऐंवजीइमंजीDाधरतीवरीलनवीनस�ंानामे
ठरवLयाचाहािनण Uयआह.ेखरेतरभाषDेासबंधंातिवचारकरतानागिणतीिHकोनरचठेवायलाहवा.

डॉ०मगंलानारळीकरवइतरगिणततkानंीबालभारतीला केलेZा िशफारसीनसुारबालभारतीनेमराठीभाषतेील
सrर स�ंानामे बदलLयाचा िनण Uय घतेला. डॉ० नारळीकरानंी Pा िनण UयाDा समथ Uनाथ U वर उQेखलेZा
लोकसrतेील(२३जनू२०१९)लेखातकायिलिहलेआहेतेपा~.Pाnणतात,“पLुयातीलg�ेगिणतअCापक
ूा० मनोहर राईलकरयाचंे या िवषयावरीलकामजनुेआिण ूिस�आह.े या िवषयी ५० वषा�पवूB ूिस�झालेला
PाचंालेखअPतंवाचनीयआह;ेपरंतुदöवानेPाचंेnणणेअजनूही‘बालभारती’लाूाथिमकशाळेतीलप1ुकात
अमलातआणताआलेलेनाही.(न�त?े)कारणभाषातkाचंािवरोधआिणलेखकाचंीअनााiकवाभीती!”गZेा
वषा Uपासनू मगंलाताई अC\ा असलेZा गिणत-सQागार-सिमतीDा सÅानसुार बालभारतीने स�ंानामे
बदलLयाची योजना अमलातआणणे सIु केले. nणजे प¡ास वषR भाषातkाDंा सÅानसुार मराठी भाषतेील
स�ंावाचनप�तीत बदल न करLयाचे धोरण �ीकारणा�या बालभारतीने शवेटी गिणततkाDंा सÅानसुार
भाषातkाचंा सQा झगुाIन दऊेन भाषतेील स�ंावाचक श� बदलLयाचा िनण Uय घतेला. ही गोH nणजे
‘�िोगतkाने�दयाचीशZिबयाकरणेयोYयन�,ेअसेसािंगतलेअसतानाहीआिणPानतंरप¡ासवषRतोÁYण
िनरोगी आयªु जगत असतानादखेील, पढुे अिरोगतkाDाआमहावIनPाDाच ह1े ÁYणाDा �दयाची
श�िबयाकIन¤ायचा िनण UयÁYणाDापालकानंीघतेला’,अशाूकारचीझाली. ÁYणाचे िहतiचतककधीतरी
अशा ूकारे िनण Uय घतेीलकाय? सरेnणज,े मराठीतीलस�ंानामानंा दोष दतेाना ूा० राईलकराDंा लेखाचा
दाखला िदलातरीPा लेखातPानंी केलेलीसपंणू UकारणमीमासंाआिणPानंी िश\णmवलेा िदलेलादोषeा
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गोHीदöवानेमगंलातानीबालभारतीपढुे iकवाजनतपेढुेआणZाचनाहीत.(eाब�लआपणवरएक-दोनिठकाणी
चचा U केलेलीआह.े)nणनूचबालभारतीनदेखेील केवळगिणततkाDंासÅानसुार,भाषातkाDंासÅािवÁ�
जाऊन, दीघ UकाळापासनूभाषतेIढअसलेZास�ंावाचकश�ातं बदलकIनयते,अशीकळकळीची िवनतंी
बालभारतीलाकरावीशीवाटत.े

२२२२२२२२....mापकmापकmापकmापकसशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधनआिणआिणआिणआिणसवR\णसवR\णसवR\णसवR\णकरणेकरणेकरणेकरणेआवँयकआवँयकआवँयकआवँयक

भाषाशा�ाचेमथं वरवरजरीचाळले iकवामहाजालावर थोडीफारजरीमशुािफरी केली, तरअसेल\ातयतेे की
जगातील कुठZाही नामवतं संतेील भाषाoासक भाषDेा ूातंात एखादा िस�ाÈ माडंLयापवूB परुेसे सशंोधन
आिणसवR\ण केZािशवायकधीचकाही िन�षा Uू तयतेनाहीत.भाषDेासबंधंातीलमह`ाचे िन�ष Uकोणाचहेी
mि�गतअनभुवआिणअतंः*ूतB,eापं\ेासशंोधन,ूयोग, िनरी\णआिणतकUश�ु िवचारeाDंावरआधािरत
(basedonresearch,experiments,observationandreasoning,ratherthanindividual
experience and intuitional understanding)असायला हवते. बा०भा०Dा तkाचंा जरअसा सQा
असलेकीकेवळसrरस�ंानामेबदनटाकलीकीमराठीमाCमातिशकणा�यामलुानंागिणतिवषयाब�लगोडी
िनमा Uण होईल आिण ती गिणतात अिधक ूावीLय िमळवू लागतील, तर तkाDंा अशा mि�गत मताचंी
योYयायोYयता ठरवLयासाठी िव1तृ ूमाणात ूयोगआिणपाहणी (सवR\ण)कIनमगचPाब�लकाही िनिzत
िन�ष U काढले जायला हवते. भाषसेबंधंी काहीही िनण Uय घLेयापवूB बालभारतीने िनदान खालील दोन ूकारDा
पाहLया(सवR\ण)ेकरणेआवँयकआह,ेअसेमलावाटत.े

१. बालभारतीDा Hीने गिणतिश\णासाठीgा भाषा (nणजे इमंजीआिण चार दि\ण भारतीय भाषा)आदशU
आहते, Pा भाषातंनू गिणत िशकZावर ती मलेु इतर भाषामंधनू गिणत िशकणा�या भारतीय मलुापं\ेा अिधक
आवडीन,े अिधक झटपट गिणत िशकतातआिणPा िवषयात ती अिधक ूावीLय िमळवतात, तसचे ती अिधक
ूमाणातगिणतिवषयातआवडीनेउ¦िश\णघऊेनसशंोधनकरतातआिणPािवषयातअिधकस�ंनेेपािरतोिषके
िमळवतात,असे£Hपणे िदसनूयतेेकाय,याचीपाहणीकIनस�ंाशा�ीयप�तीनेPाचे िव�षेणकरावेआिण
Pाब�लचेिन�ष Uजाहीरकरावते.

२. सरीअPतंमह`ाचीगोHnणज,े बा०भा०Dातkानंीसचुवलेलाउपाय ूथम िव1तृ ूमाणातशा�श�ु
प�तीने ूायोिगक पातळीवर तपासनू¤ायला हवा.Pासाठी महाराTातील िविवध भागातील, वगेवगेळीआïथक
आिणसा�ृंितकपा� UभमूीअसणारीमराठीमाCमातिशकणारीलहानशाळकरीमलेुिनवडावी.Pाचंीनमनुास�ंा
(samplesize)स�ंाशा�ाDाHीनेपरुेशीअसावी.मलुाचंेदोनगटकेलेजावते.एकागटातीलमलुानंाज�ुा
प�तीनेस�ंावाचनिशकवाव,ेतरस�यागटातीलमलुानंानवीनप�तीनेस�ंावाचनिशकवाव.ेइतरसव Uिश\ण
सारखचेअसाव.ेनतंरकाहीवषR िनयिमतपणेदो©ीगटातंीलमलुाचंीगिणत िवषयातीलआिणइतरही िवषयातंील
ूगतीतपासावी.काही(िकमान५-६?)वषा�नीPाDंाूगतीतकाही िवशषेल\णीयफरकिदसतोकायतेपाहाव.े
िनरी\णाचेिन�ष Uजाहीरकरावते.

बालभारतीनेअशा ूकारे शा�श�ु प�तीने पाहLया कIन मगचPािवषयी िनिzत िनण Uय¤ायला हवते. अशा
प�तीनेूयोगिस�िन�ष UकाढLयाचेूयweापवूBबालभारतीनेकेलेआहतेकाय?असZासतेजाहीरकरावते.

२२२२३३३३....बालभारतीDाबालभारतीDाबालभारतीDाबालभारतीDाू1ािवतू1ािवतू1ािवतू1ािवतयोजनDेायोजनDेायोजनDेायोजनDेासबंधंातीलसबंधंातीलसबंधंातीलसबंधंातीलकाहीकाहीकाहीकाहीतािंऽकतािंऽकतािंऽकतािंऽकूxूxूxूx
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बालभारतीDाeा िनण UयाDासबंधंातकाहीतािंऽकूxहीमनातउभेरािहले.एकnणज,ेबालभारतीहेम�ुतः
‘पाGप1ुकाचंी िनïमती’करLयाDाउ�शेानेराgशासनानेापनकेलेलेमहामडंळ,जनतलेा िव�ासातनघतेा,
केवळ �तःDा अिधकारात जगभरातील बारा कोटी लोकातं Iढ असलेZा आिण हजारो वषा�पासनू चालत
आलेZा सम�ृ भाषते िनराधार (unsubstantiated) बदल कI शकते काय? सरे nणज,े बालभारतीला
अिभूतेअसलेलेस�ंावाचनाचे(तथाकिथत)सलुभीकरणकेवळमराठीभाषDेापाGप1ुकातंचकेलेजातआह,े
इमंजी,iहदी,गजुराथी,उUइPादीभाषाDंापाGप1ुकातीलधÄातंनाही,eाचेकारणकाय?Pातंसमानताका
नाही?बालभारतीइतरभाषातंीलिवuा�ा�Dािहताकड(े?)काबरेलU\करीतआहे?ितसरेअसेकी,केवळएक-
दोन‘गिणततkाDंा’mि�गतमतावIनबालभारतीने ‘भाषाशा�’आिण‘िश\णशा�’eाDंाशीसबंिंधतअसा
मह`ाचा िनण UयएकतफBपणानेघणेेयोYयआहेकाय?खरेतरअसेअPतंमह`ाचे िनण Uयपरुेसाअoासआिण
तयारीकIन,सव UसबंिंधतिवषयातंीलतkाचंासQाघऊेनआिणआवँयकतीसवR\णेकIनमगच¤ायलाहवते.
पणबा०भा०नेतसेकाहीचूयwकेलेलेिदसतनाहीत.

चवथा अPतं मह`ाचा म�ुा असा की, कुठZाही भाषतेील स�ंावाचनप�तीचा केवळ शाळकरी मलुाDंा
िश\णाशीच न�,े तर समाजातील स�ंाशंी सबंिंधत सव Uच mवहाराशंी ितचा सबंधं यते असतो. शासनाने
आखलेZा एखाuा योजनमेळेु समाजातील ब¸स�ं लोकाDंा जीवनावर, योग\मेावर, �ा+ावर, तसचे
पया Uवरणावर पिरणाम होणार असले, तर शासनाने ूथम सबंिंधत लोकानंा (stakeholders) िव�ासात घऊेन,
Pानंा योजनचेी सिव1र मािहती दऊेन, लोकाDंा आ\पेाचंे आिण शकंाचंे िनरसन कIन मगचPा योजनवेर
काय Uवाहीकरावी,असाकायदाआह.ेब¸तकेवळेाशासनPानसुारनवीनूक§ाचंेिनयोजनआिणकाय Uवाहीकरत.े
(कायuातीलअट¢ची पतू Uता न केZासकधीकधीलोकशासनािवÁ��ायालयातहीजातात.) िश\णासबंधंातील
धोरणाDंा बाबतीत तसा नमेका कायदा अि1�ात नसला तरीही सव U मराठी जनतDेा आजDाआिण पढुील
िप[ाDंा जीवनावर, िश\णावर, समाजmवहारावर आिण योग\मेावर पिरणाम घडवणा�या बालभारतीDा eा
स�ंावाचनप�तीDाबदलाDािनण UयाDासबंधंाततचेत`लागूकरायलाहवेआिणतो िनण Uयताबडतोबमागे
घऊेनआवँयकतेसव UसशंोधनआिणअoासकIनPासबंधंातीलसव Uमािहतीजनतपेढुेठेवनू,Pावरतपशीलवार
चचा UघडवनूआणनूमगचपारदशUकप�तीनेबालभारतीनेयोYयतोिनण Uय¤ावा.

पाचवाम�ुाअसाकी,अशाूकारेगिणतशा�ावरiकवाइतरकुठZाहीशा�ावरiकवाmापकसवR\णावरआधािरत
नसलेलाहा िनण UयबालभारतीनेमागेघतेZावरतोgागिणततkाDंासÅानसुारतोघतेलाहोता,Pासवा�नी
�तःचा mि�गत अपमान माननू आपZा पदाचा राजीनामा दLेयाची धमकी दऊेन बालभारतीवर दबाव
टाकणदेखेीलयोYयनाही.Pाप\ेाPानंीअिधकmापकआिण िव�ानिन�अoासवसशंोधनकIनपरुेशाचोख
परुाmाDंाआधारावरस�ंानामबदलाचाू1ावपढुीलकाळातजनतसेमोरमाडंावाआिणजनतलेाराजीकराव.े

२२२२४४४४....गिणतगिणतगिणतगिणतिवषयिवषयिवषयिवषयिशकवLयासाठीिशकवLयासाठीिशकवLयासाठीिशकवLयासाठीिश\कानंािश\कानंािश\कानंािश\कानंािवशषेिवशषेिवशषेिवशषेूिश\णूिश\णूिश\णूिश\णआवँयकआवँयकआवँयकआवँयक

आधीचïचZाूमाणे गिणत हा िवषयअमतू U सकं§नावंरआधािरतअसZामळेु गिणतातील केवळस�ंानामचे
न�,ेतरबरेीज,वजाबाकी,गणुाकार,भागाकार,श�ू, iब, रेषा इPादीसव Uचपािरभािषकस�ंाआिणसकं§ना
मलुानंासमजLयासकठीणजातातआिणमलुानंातोिवषयइतरिवषयापं\ेाअिधकऽासदायकवाटतो.Pामळेुगिणत
िवषय िशकवतानाअिधककाळजी¤ायलाहवी.गिणतातील कुठलीहीगोH िशकताना ितचीमलुानंाआजबूाजलूा
ूP\ातिदसणा�यामतू Uव1ूशंीसागंडघानचतीमलुानंासमजनूuायलाहवीआिणतीप©ुाप©ुावगेवगेyया
ूकारेसागंनूमलुाDंामनातप�ीÁजवायलाहवी.(ूा०राईलकरानंीिविवधप1ुका�ंारेगिणतिशकवLयाDािविवध
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व1िुन�प�तीसािंगतलेZाआहते.इतरिश\णतkानंीहीeािवषयीप1ुकेिलिहलीअसतील.Pासवा�चाअवँय
िवचार�ावा.)पिहलीDावगा Uतूथमफ�तpडीचएकतेशभंरअकंाचीओळखकIनिदलीजावी.Pासाठीूथम
व1ूDंाआधारे एक ते दहाआिण मग दहा-दहाचे गट कIन दहाDा पटीतील वीस ते शभंर eा स�ंा तpडी
िशकवनूपायातयारझालाकीPाDंाआधारे इतरस�ंा िशकवाmा.–पवूBूमाणचे ‘वीसआिणएकएकवीस’,
‘वीसआिणदोनबावीस’…अशाूकारेच िशकवाव.ेPामळेु ‘एकवीस’nणजे ‘वीस (दोनवळेा दहा)आिणवर
एक’,‘बावीस’nणजे‘वीस(दोनवळेादहा)आिणवरदोन’,अशाक§नामलुानंा£Hहोतजातात.एकदास�ंाचंा
अथ U नीट समजलाआिणस�ंानामे प�ी ल\ात रािहली की वरDा वगा Uत गZेावर स�ंानामे िल~नकाढणे ही
बरीचशीसरळसोटयािंऽक िबयाहोत.े १ते १००eास�ंाचंी प�ीओळखझालीकीमगपढुे बरेीज,वजाबाकी
आिण इतर गिणती ूिबया mवहारातील ँय व1ूDंा मदतीने िशकवZास मलुानंा लवकर कळू लागतात.
eाब�लचािनिzतअoासबमिश\णतkानंीचठरवायलाहवा.

आयªुात अनभुवाने सहज िवनासायास िमळणा�या िश\णाप\ेा शाळेत िमळणारेऔपचािरक प�तीचे िश\ण
सÁुवातीस मलुानंा नकोसे वाटतचे. Pात प©ुा गिणत िवषय अिधकच िविचऽ. Pामळेु ूाथिमक शाळेत गिणत
िशकवणेआिणमलुाDंामनातPािवषयाचीगोडीिनमा UणकरणेहीसोपीगोHन�चे.मराठीभाषकामंCेगिणतूमेी
आिण गिणततk िनमा Uण करायचे असतील तर बालभारतीने PाDंा प1ुकाची गणुवrा जगातील उrमोrम
पाGप1ुकाDंातोडीचीकरण,ेिश\कानंाहीगिणतिशकवLयाचेयोYयूकारेूिश\णदणे,ेमलुानंीकेवळघोकंप�ी
करLयावरनाहीतरPानंीिवषयसमजनूघऊेन�तःिशकLयावरभरदणे,ेPासाठीPानंापरुेसावळेदणे,ेमलुाचंे
समाधानकारकरीPाशकंािनरसनकरण,ेअधनूमधनूयोYयूकारेचाचणीपरी\ाघणेेआिणPाDंािनकालानसुार
मलुानंाचकुाÁ1करLयासमदतकरण,ेअसेूयwकरायलाहव.ेशाळेतीलगिणतिवषयाचाअoासबममलुाचंे
वय,Pाचंीमहणश�ी,ितDािवकासाDायोYयप�तीइPादीम�ुेल\ातघऊेनठरवायलाहवा.मलुानंाबpडZाने
भरवLयाप\ेा (spoon-feeding) Pानंा िवषय समजनू घऊेन िशकLयाची सवय लावायला हवी. Pासाठी
िश\कानंाआवँयकअसणारी साधने उपल! कIनuायला हवीत.�तः ूा० राईलकरानंीआिण इतरहीकाही
गिणत�ानंी िलिहलेली, साCा साCा व1ूआिण साधने वापIन गिणत िशकवLयाDा प�ती सागंणारी, बरीच
प1ुकेआजउपल!आहते. �ानरचनावादी िश\णप�तीअवलंिबलेZाअनके िज#ापिरषदाDंाशाळातंनू मलेु
अस�ंमतू U साधनाDंासाहा�ाने वगेवगेyया1रावंरगिणत िशकतआहतेआिणPातछान ूावीLय िमळवत
आहते. बा०भा०Dा तkानंी Pा सवा�चा अoास कIन बा०भा०तफR  गिणताDा िश\कासंाठी चागंZा
अCापनमाग Uदश Uकपिु1कातयारकIनuाmात. िश\काDंा िनयिमतूिश\णाचेअoासबमआखावते.हेसव U
कामफारमह`ाचेआहेआिणमोठेआह.ेPातबालभारतीDागिणततkाचंेगिणत िवषयातीलूावीLयन�ीच
साथ Uकीलागले.

२२२२५५५५....शालेयशालेयशालेयशालेयिश\णिवषयकिश\णिवषयकिश\णिवषयकिश\णिवषयकइतरइतरइतरइतरअिधकअिधकअिधकअिधकमलूभतूमलूभतूमलूभतूमलूभतूआिणआिणआिणआिणमह`ाDामह`ाDामह`ाDामह`ाDािवषयाकंडेिवषयाकंडेिवषयाकंडेिवषयाकंडेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीचेलU\लU\लU\लU\????

ूा० राईलकर सरानंी मराठीतील स�ंानामाबं�ल आिण शालेय गिणताDा िश\णासबंधंात िविवध उपाय
सचुवणा�या एका लेखातील िनवडक भागाचा सदंभ U बालभारतीDा तkानंी िदला असला, तरी राईलकर सरानंी
इमंजीलाभारतातिदलेजाणारेअवा1वमह`कमीकIनभारतीयभाषाचंेमह`ूािपतकरLयािवषयीगZेा
काहीदशकातंशभंरावरलेखिलिहलेआहते.महाराTातीलशाळातंमराठीमाCमातंनूचउrमदजा Uचेिश\णिदले
गलेे पािहज,ेeाब�लतेआमहीअसतात.Pासाठी राईलकरसरमहा�ा गाधंीचे िश\णिवषयक लेख, िश\णाचे
धोरणठरवLयासाठीक� िसरकारनेनमेलेZाकोठारीआयोगआिणयशपालसिमतीeाचंेअहवाल,तसचेजागितक
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पातळीवरील अनके िश\णतkानंी केलेZा ूयोगाचंे आिण ूितपादनाचंे दाखले दऊेन िलखाण करत असतात.
मराठीतीलइतरहीअनकेिश\णतkानंीअसेलेखिलिहलेआहते.gाूमाणेताÉामलुाDापोषणासाठीआईDा
धािशवायअ�पया Uयअसचूशकतनाही,Pाचूमाणेलहानपणापासनूमलुानंाूथममातभृाषतेनूच िश\णदणेे
eालादखेीलपया Uयनाही,eावरजगभरातीलसव Uचमा�वरिश\णतkाचंेएकमतआह.े(बालभारतीनेPातkाचंी
मते अवँय तपासनू पाहावीत.) gा दशेातं मलुानंा मातभृाषतेनू िश\ण िदले जात,े Pा दशेातंील मलुाचंी
िश\ण\ऽेातीलूगतीइतराDंामानानेल\णीयअसZाचेस�ंाशा�ीयपरुाmावंIनिस�होत.ेगिणतातीलसrर
स�ंानामे बदलLयाDामtुuाप\ेा हा म�ुा केवळभािषकअि�तDेा न�े, तर मलुाDंा िश\णातील ूगतीDा
आिणतदनषुगंाने दशेाDासाव Uिऽकउ¡तीDा Hीने िकतीतरीअिधकमलूभतू�Iपाचाआिणमह`ाचाआहे.
िश\णाDा सबंधंातील eा अPतं मलूभतू आिण सवा Uिधक मह`ाDा िवषयाDा बाबतीत महाराTाDा
राgसरकारानेताबडतोबयोजनाब�प�तीनेिनिzतपावलेउचलणेआवँयकआह.े

२२२२६६६६....थोड�ातथोड�ातथोड�ातथोड�ातिन�ष Uिन�ष Uिन�ष Uिन�ष U

ू1तु िववचेनात बालभारतीला ू1ािवतस�ंानामबदलाDासबंधंात ब�याचशकंा िवचारZाआहते.Pा सव U
लोकाDंामनातीलशकंाDंाूाितिनिधक�Iपातआहते.बालभारतीनेपरुेसेसशंोधनकIनू1तुिनण Uयघतेला
असZासPाएकूणएकसव Uूxाचंीसमाधानकारकउrरेबालभारतीकडेतयारअसणेअपिे\तआह.ेबालभारतीने
तीजाहीरकरावीत.

लोकाDंा मनातील सव U शकंानंा बालभारतीकडे समाधानकारक उrरे नसZास Pाचा अथ U असा होईल की
बालभारतीनेPाDंािनण UयापवूBपरुेशीतयारीनकरताघाईनेिनण Uयघतेलाआह.ेबालभारतीनेल\ात¤ायलाहवे
की भाषतेील स�ंानामवाचक श� बदलणे हा म�ुा केवळ बालभारतीDा मराठी माCमाDा पाGप1ुकातील
गिणताचेधडेआिणशालेयगिणताचीपरी\ाएव[ाशीचसबंिंधतनाही.तोम�ुामराठीसमाजाDाभावीिप[ाDंा
भाषशेीआिणजीवनmवहाराशीसबंिंधतआह.ेPामळेुम�ुतःभाषशेीसबंिंधतअसलेलाहा िनण Uयबालभारतीने
परुेशाभाषाशा�ीयपरुाmािशवायiकवाूयोगाधािरतपाहणीिशवाय,केवळकाहीगिणततkाDंासÅावIनघणेे
चकुीचेआह.े त�ेा बालभारतीनेसCा हा िनण Uय र�कIनPािवषयी प©ुा िविवधतkाशंीसQामसलत,तसचे
mवितसशंोधन,ूयोगवपाहणीकरावीआिणPासबंधंातीलसव UमािहतीजनतपेढुेसादरकIनPाब�लDा
जनतDेा ूितिबया जाणनू ¤ाmात आिण जनतDेा शकंाचंे समाधान कराव.े Pानतंर जनतचेे मत अनकूुल
असZासबालभारतीनेशासनाचीअनमुतीघऊेनमगस�ंानामातं बदलकरLयासकोणाचीही हरकतअसLयाचे
कारणनाही.

ताताताता०क००क००क००क०हा लेख िद०२३-०९-२०१९ रोजीबालभारतीलाअिधकृत रीPा िदलेलाआहेआिणPाDाूतीमहाराT
राgाचे मा० राgपाल आिण मा० शालेय िश\ण मऽंी eानंा पाठवZा आहते. आता बालभारतीकडून काही
समाधानकारकउrरिमळतेकाय,तेपा~.

-सलीलकुळकणB

(कोथIड,पणु)े


���
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अमतृमथंनअनिुदनीवरील‘मराठीभाषाआिणशालेयिश\ण’eािवषयावरीलकाहीलेखाचंेवेखालीलूमाणे:-

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

भारतीय राgघटनलेा अिभूते असलेली राgशासनाची िश\णिवषयक कत Umे (ले० सलीलकुळकणB) --}}
https://wp.me/pzBjo-ww

भारतीयभाषाआिणइमंजीचेान(ले०डॉ०इरावतीकवR)--}}https://wp.me/pzBjo-ou

जपाननंिव�ानावरूभ�ुकसंिमळवलं(ले०ूा०मनोहरराईलकर)--}}https://wp.me/pzBjo-zo

भाषाआिणस�ृंती(ले०लोकमा�िटळक)--}}https://wp.me/pzBjo-GQ

‘�-तऽं’ श�ािवषयीची जपानी सकं§ना – एक छोटासा िक'ा (ूषेक : अनय जोगळेकर)  --}}
https://wp.me/pzBjo-kP

राg मराठीच.े. इमंजी शाळाचंे (ले० डॉ० ूकाश परब, द०ै लोकसrा, २२ नो��०२०१०)  --}}
https://wp.me/pzBjo-yx

आपZा आईचा मान आधी आपणच राखला पािहजे (‘अतंना Uद’ िदवाळी अकंातीललेख)  --}}
https://wp.me/pzBjo-Iv

िवकिसत दशेातंील िवuाथB िश\णासाठी इमंजीवर अवलंबनू नाहीत (सलीलकुळकणB)  --}}
https://wp.me/pzBjo-Fs

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

मराठीतनू महािवuालयीन अoासबमासाठी प1ुके – मदतीसाठी आवाहन (�ानभाषाूकाशन)  --}}
https://wp.me/pzBjo-xA

हेिश\णआपलंआह?े(ले०ूा०मनोहरराईलकर,द०ैलोकसrा)--}}https://wp.me/pzBjo-O7

फॅशन nणनू पालकानंी मलुानंा इमंजी माCमाDा शाळेत घा नये – डॉ. अिनलकाकोडकर  --}}
https://wp.me/pzBjo-JY
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समातंरअथ Umवास�ुाचालेलका?(ले०उÛषेइनामदार)--}}https://wp.me/pzBjo-wD

इमंजी जIर िशकू, मराठीला मारLयाची काय गरज? (द०ै लोकमत मधील काहीलेख)  --}}
https://wp.me/pzBjo-ok

तिमळ आिण मराठी शासनकPा�ची तलुना – �ािभमान, अि�ता, जनिहताची कळकळयाबाबतीत  --}}
https://wp.me/pzBjo-t6

StudyTamiltogetjobs:Karunanidhi(SifyNews)--}}https://wp.me/pzBjo-pw

सव Uू थममातभृाषतेिशकणेहीचसवürमप�त(ले०�ामीनाथनएस०अकंलेसिरयाअ�र,टाई7सऑफइिंडया)-
-}}https://wp.me/pzBjo-fZ

Blame it on RTE: Rural students cannot read (DNA, 17 Jan2012)  --}}
https://wp.me/pzBjo-JQ

Namibia’s language policy is ‘poisoning’ its children (The Guardian,UK)  --}}
https://wp.me/pzBjo-JA



अçटीपाअçटीपाअçटीपाअçटीपा
                                            

iबालभारतीDापिहZाइयrDेापाGप1ुकातंीलजोडा\रय�ुआिणिकचकटश�योजनचेीकाहीनमनुदेारउदाहरण.े

िवषयमराठी.िवषयमराठी.िवषयमराठी.िवषयमराठी. (ू1ावना)– िमऽमिैऽण¢नो, पाGप1ुक, इयrा, प�ा, प�तीन,ेगोHी, िचऽवाचन,अ\रगटस�ुा,शभुãेा.
(धड)े–ढYगोबाई,ढोZा,तो�यामC,े डुब�ा,इवZाशा,अ\र,तyयात,साय�र, कुऽा,आई<ीम,ूPके,श�,वा�,े
पणू Uिवराम,काँमीर, ध�ा,�तः,अशंतः, उषःकाल, कैवZ,�ानशे, य�ुी,अ�ल,वáमोअर, राTÝज. िवषयइमंजीिवषयइमंजीिवषयइमंजीिवषयइमंजी–
(Preface) – hearty, beginning, foundation, education, establish, activities, experiences, language,
beautifully,studying.(Lessons)–Listen,picture,rhyming,Match,Throw,Continue,Couldn’t,tiffin,
cycle-bicycle,toes,knees,beneath,Excuse,pomegranate,ice-cream,scream,fighting,bridge,flowers,
eight, queue, question, Excuse, circle, different, mixture, yoke, whistle, yawn, surroundings,
Wednesday, February, cauliflower, grey, watches, hopscotch, drawing, John, Soldier, shelling,

pitcher, laugh. िवषय गिणत (मराठी माCम).िवषय गिणत (मराठी माCम).िवषय गिणत (मराठी माCम).िवषय गिणत (मराठी माCम). (धड)े – घÄाळाखालील, पडuामागील, ह?ेटे, व1ूभंोवती, िनरी\ण,
िर\ाला,िचकटप�ीचा,इिंधनªुात,वटेोyयात,स�ंािच©,ेऑ@ोपसला,श�ू,होÄाचंी,उलÙा,चढPा,उतरPा,िच©,
बमवार, िरकाAा, ठ� गLया, हल�ा, स%ाहाच,े ूािणसमंहालय. िवषय गिणत (अध U इमंजी माCम).िवषय गिणत (अध U इमंजी माCम).िवषय गिणत (अध U इमंजी माCम).िवषय गिणत (अध U इमंजी माCम). (Preface) – Little
friends,Mathematics,amusing,possible,recite,practice-practise,subtractions,yourselves.(Lessons)–
bigger,curtain,below,front,stumps,vehicle,monkey,bridge,earlier,picture,differences,rickshaw,
doggy,understand,reciting,everybody,cockroach,passengers,pebbles,butterflies,decreasing,sign,
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equal, Observe, Berries, distributed, memorise, execrcise, written, emptied, singletons, sequence,
currency,consecutive,succession,introduction,measured.

आता केवळ पिहलीDा पाGप1ुकातंच असे अनके िकचकट श� असतील, तर वरील वगा�Dा पाGप1ुकातं िकती
असतील?हेश�मराठीतीलस�ंानामापं\ेािलिहLयाDा,वाचLयाDाआिणअथा UचेआकलनहोLयाDाHीनेसोपेआहते,
असेबालभारतीचेnणणेआहेकाय?
ii इमंजी भाषतेील वाचLयास, िलिहLयासआिण अथ U समजLयास िकचकट असलेZा काही पािरभािषक स�ंाचंी उदाहरणे
पढुीलूमाण.े(कंसातमराठीतीलसमानाथBस�ंािदलेZाआहते.)

गिणतिवषयक:गिणतिवषयक:गिणतिवषयक:गिणतिवषयक:equilateral triangle (समभजु िऽकोण), isoscelestriangle(समि�भजु िऽकोण),equiangular
triangle (समकोन िऽकोण), congruent triangle (एकIप िऽकोण), scalene triangle (िवषमभजु िऽकोण),
similartriangles(समIपिऽकोण),obtuseangledtriangle(िवशालकोनिऽकोण),acuteangledtriangle
(लघकुोन िऽकोण), tangent (£ïशका) इPादी. जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक : Trachea (�ासनिलका), oesophagus
(अ¡निलका),urethra(मऽूनिलका),kidney(मऽूiपड)इPादी.

िविवध िवषयातंीलअशाइमंजीमधीलशकेडोपािरभािषकस�ंासागंतायतेील.वर िदलेZापािरभािषकइमंजीस�ंासबंिंधत
मराठीस�ंाDंातलुनतेिकतपतअथ Uवाहीआहते,तसचेउ¦ारLयासआिणश�लेखनास(£iेलग)िकतपतसोËाआहते,हे
वाचकानंीच�तःठरवाव.े
iii डॉ० मगंला नारळीकरानंी सदंïभलेZा ूा० मनोहर राईलकराDंा मळू लेखातीलPा बािलकेDाचकुाचंी कारणमीमासंा
सागंणाराकाहीिनवडकभागखालीिदलाआह.े:

३१Dा जागी चकुीनं १३ िलिहZाब�ल म ुबंईतील स�. xxx हाय�ूलDा बालवाडीतील मलुीला झालेली िश\ा, हा
िवषय.Pादोनस�ंामंधीलवगेळेपणसबंिंधतबािलकेलाकासमजलंनसलेeामागचंताïककिववरण:-

पिहलीबाब.एखाuािवuा�ा Uलािश\कानंीसािंगतलेलं,िकवािशकवलेलंसमजलंनाही,हािवuा�ा Uचाअपराधसतुराम
न�.ेउलटप\ी,असलाचतर,बालकानंासमजलेअसंिशकवलंनाही,असादोष,काहीअशंीतरीसबंिंधतिश\काकडे
आिणशाळेकडहेीयतेो.

सरीबाब,एखादासबंोध“समजण”ंहीक§नाnणजेPासबंोधाचासा\ाîारअसतो.तोकोणाबालकाला, के�ा
होईल,कशामळंुहोईल,िकतीवळेासािंगतZावरहोईल,eािवषयीकसलाहीिनयमसागंतायईेल,असंमलावाटतनाही,
[…]eात�ाकडेआपलंअ\AलU\होतआह.ेiकब¸नासव Uसबंिंधताचंंठारअ�ानचआह.े

ितसरी बाब, बालकाची मानिसक आिण बौि�क िस�ता (readiness) असZािवना Pाला गिणत iकवा कोणताही
ताïककिवषयिशकवणंयोYयनाही,हेPािमजासखोरशाळेलाकळलंचनाही.

दöवाने ूा० राईलकराDंाeाच लेखातील िविशHदाखलाआपZाूितपादनाDा पÓुथ U दणेा�याडॉ०मगंला नारळीकराचंे
Pाचलेखातीलeासव UमtुuाकंडेलU\कसेझालेहेकळतनाही.
iv डॉ० मगंला नारळीकरानंी सदंïभलेZा ूा० मनोहर राईलकराDंा मळू लेखातील मलेु अoासात मागे पडLयामागची
जबाबदारीिनिzतकरणाराकाहीिनवडकभागखालीिदलाआह.े:

आणखीएक.एखादासबंोधबालकालासमजLयाकरताजवेढाकाळलागले,तवेढािदलाजातोका?हामलूभतूूx.eा
ूxाकडेआपलंल\तरीआहेका?इथं“आपलं”याअधोरिेखतश�ान,ंआईवडील,िश\क,चालकआिणिश\णाशी
सबंिंधतसव Uचशासकीयअिधकारी,िश\णमऽंीस�ुा,eासव Uचसबंिंधतानंामीमोजीतआह.ेकारणकमीअिधकूमाणात
हेसव Uचजणउrरदायीहोत.
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eाूxाचंउrरमीचदतेो.कोणताहीसबंोधसमजLयाकरताूPकेबालकालालागले िततकावळेPाला िदलाजात
नाहीच.आजDा‘सबघोडेबाराट�े’eापठडीततेश�नाही,अशीसबबहीकदािचतपढंु केलीजाईल,याचीमला
क§नाआह.े वगा�तलीअमाप स�ंा, िश\काचंं अपणू U ूिश\ण, परकीय भाषामाCम,श\ैिणकसािहPाची उणीव,
अशाआणखीहीकाहीसबबीअसतील,याचीहीमलाक§नाआह.ेपणPासाढयाहीसोयी�रपळवाटाचहोत.जरते
श�नाही,असासबंिंधताचंाबचावअसलेतरमगपढुचेूxमलािवचारायचेआहते.“मगतnुीिशकवताnणजेकरता
तरीकाय?जरमलुानंासमजायलापािहजेeाचंउrरदािय�तnुासवा�Dावरअसलेतर,कोणतीहीसबबनसागंता,
बालकानंासमजLयाकरताजेकरणंअPावँयक,तेकेलंचपािहज,ेअसंतnुाकुणालावाटतनाहीका?आिणतचेजर
तnुीकरीतनसाल, तचे होतनसलेतरतमुचं िशकवणं िनÁपयोगी न�ेका? iकवा, िनराyयाअथा Uनं तnुीआपापलं
कत UmयोYयतढहनेंपारपाडीतनाही,असंnणतायईेलना?”

दöवानेराईलकरसराचंेहेआपZािश\णmवलेाूxकरणारेलेखनबालभारतीDागिणततkानंामा�नसावेअसेवाटत.े
PामळेुबािलकेDास�ंालेखनातीलचकुीसाठी ूा० राईलकरानंीसािंगतलेलीवरीलकारणेडॉ०नारळीकरानंी कुठेहीउ�ृत
केलेलीनाहीत.
v इमंजी भाषDेा लेखन-उ¦ारणाDा�रै िनयमाचंे कडवे टीकाकारअसणारे जगूिस� इमंजी सािहिPकजॉज U बना UडU शॉ
eाDंासबंधंातभाषाशा�ाDावत ुUळातएकदतंकथासािंगतलीजात.ेशॉeानंीएकदाथ�ेखोरपणेअसेसचुवलेकी fisheा
श�ाचे श�लेखन (£iेलग) ghoti असे केले जाऊ शकत.े Pातील gh eाचा उ¦ार laugh, rough, enough eा
श�ांू माण,ेoचाउ¦ारwomeneाश�ाूमाण,ेआिण tieाचंाउ¦ारnation,mention,attentioneाश�ांू माणे
केलाजावा.बना Uडशॉeानंी इमंजीभाषतेीलश�लेखनआिणउ¦ारणeाDंामधीलकमालीDा िवसगंतीकडेलोकाचंेल\
वधेLयासाठी असे िविचऽ उदाहरण िदले. असहेी nटले जाते की शॉ eानंी आपZा मPृपुऽात इमंजी भाषचेे श�लेखन
उ¦ारणानसुारीकरLयाDाउ�शेानेूयwकरLयासाठीबरीचर�ममागे ठेवलीहोती.परंतुPातनूफारसेकाही िनC¡झाले
नाहीआिणतीक§नािव�तृीDापडuाआड%झाली.
viआपणमराठीआिणइमंजीeादोनभाषामंधीलकेवळश�ो¦ारणआिणश�लेखनeािबयाबं�लिवचारकI.मराठीतील
५०-६०मळुा\रे उ¦ारायला व िलहायलायऊेलागलीआिणतीमळुा\रे वापIनश�लेखनकरLयाची प�तसमजलीकी
साधारणपणेमराठीतीलब¸धाकुठलाहीश�िलिहताआिणवाचतायतेो.परंतुआपणइमंजीची२६मळुा\रेिलहायलािशकलो
तरीPाचंेउ¦ार िनिzतनसतात.Pा केवळ२६मळुा\राDंा लेखनाDा�ानावरअवलंबनू रा~न कुठलाही ऐकलेलाश�
िलिहणेiकवािलिहलेलाश�योYयूकारेवाचणेश�नसत.ेउदा०Readeाश�ाचाउ¦ाररीडकीरडे?रीडअसाश�
ऐकलाअसताPाचेश�लेखन (£iेलग)कसेकरायच?ेRead,ReedकीReid? iकवा रडेअसाश�ऐकलातरPाचे
श�लेखनRed,RaidकीRade?हेसव UसिंदYधचअसत.ेPामळेुइमंजीभाषचेेलेखनआिणवाचनिशकणेमराठी~नअनके
पट¢नी कठीण असत.े इमंजीDा इतर अनके बाबतीतील अिनयिमततचेी चचा U इथे करत नाही. माऽ इत�ा गpधळाDा
पिरितीतहीजगभरबोलÎयाजाणा�याइमंजीभाषतेीलिविचऽ£iेलगेइमंजीDा‘भाषातkानंी’बदललेलीनाहीत.

viiमलेुबालपणीनवीनभाषािशकतानाितDातीलश�ाचंीm
ुrीiकवाश�Iपेिस�करLयाचेmाकरणीयिनयम,eाचंा
िवचारनकरताऐकलेलेश�जसDेातसेल\ातठेवतातआिणतसाचPाचंाबोलतानाउपयोगकरतात.उदा०मराठीतील
‘मीजातो’eावा�ाचेभतूकाळीIप‘मीगलेो’असेकाहोत,े‘मीजालो’असेकानाही,अशीशकंािवचाIनमलेुअडूनबसत
नाहीत.Pाचूमाणेइमंजीतील‘Igo’चेभतूकाळीIप‘Iwent’असेहोत,े‘Igoed’असेकानाही?iकवाiहदीमCे‘म Dजाता
~ँ’चेभतूकाळीIप‘म Dगया’काहोत,े‘म Dजाया’काहोतनाही?असेूxपडूनमलेुगpधळूनजातनाहीत.Pाचूमाणेलहान
वयातयोYयूकारेिशकवनू,परुसेावळेदऊेन,पाठातंरकIनघऊेनस�ंानामेिशकवZासPानंास�ंानामेआ�सात ्करणे
कुठZाहीभाषतेीलनवीनश�िशकLयासारखचेसोपेiकवाकठीणजात.े
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viiiगिणतिवषयातीलभिूमतीमधीलअPतंमलूभतूसमजZाजाणा�याiबआिणरषेाeापािरभािषकस�ंाDंाmा�ाकाय
आहते?बालभारतीDासहावीDाप1ुकातiबब�लिदलेलीमािहतीअशी.“iबलहानशािठप�ानेदशUवलाजातो.पनेiकवा
टोकदार पिेáलनेकागदावरलहानसा िठपकाकाढता यतेो. रागंोळीचे िठपके ही iबची ूतीकेआहते.” रषेबे�लची मािहती
अशी.“कागदावरAवBअसेदोनiब¤ावतेप�ीDामदतीनेजोडा.आपZालाABहीसरळरघेिमळत.े”हीमािहती
mा�ाnणनू िकती ढोबळ, िशिथलआिण िढसाळआहे पाहा. एकंदरीत काय, तर गिणतशा�ातील eा अPतं ूाथिमक
1रावरीलसकं§नाका§िनकआिणअमतू Uचआहतेआिण‘चोखगिणतीप�तीन’ेगिणतातीलeामलूभतूसकं§नाDंाच
mा�ादणेेश�नाही.Wikibooks.orgeासकेंतळावरसािंगतलेआह,े“Pointsandlinesaretwoofthemost
fundamental concepts inGeometry, but they are also themostdifficult todefine.We candescribe
intuitivelytheircharacteristics,butthereisnosetdefinitionforthem:they,alongwiththeplane,are
the undefined terms of geometry. All other geometric definitions and concepts are built on the

undefined ideas of the point, line and plane.” आता कोवyया मलुानंा “intuitive description of
characteristics”कसेकायसलुभकIनिशकवायच?ेPाचाआिणस�ंानामाचंासबंधंकाय?

गिणतातील ‘श�ू’ ही सकं§ना बािंतकारी मानली जात.े (ही सकं§ना हजारो वषा�पवूB ूथम भारतातच माडंली गलेी.)
गिणतात पढुे ‘ऋणस�ंा’ (negative number), ‘असत ् स�ंा’ (imaginary number) अशाही सकं§ना िशकवZा
जातात.PाDंाब�लचीमािहतीूथमचऐकZावरशालेय िवuा�ा Uचचेकाय, पणूौढाचदेखेीलडोकेचबावनूजाईल!पण
PाचंेसलुभीकरणकरLयाDावाटेसकोणीजातनाही.इतरसव Uकठीणसकं§नांू माणेगिणताDािवuा�ा�नाकाहीकाळात
सरावाने eा सकं§नादखेील सहजावबोधाने (intuitively) समजूलागतात. माऽ गिणताDाअमतू U सकं§नाDंा बाबतीत
uायची ही ‘यथावकाश होणा�या सहजावबोधाची’ सवलत बालभारतीचे गिणततk मराठी भाषतेील Iढ स�ंानामाDंा
बाबतीतuायलामाऽतयारनाहीत.असेकाबर?े




