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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�ंरण२.०२.०२.०२.०))))

-ले०सलीलकुळकणA

११११....ूा1ािवकूा1ािवकूा1ािवकूा1ािवक

बालभारतीने(‘महाराDराEपाFप1ुकिनGमतीवअHासबमसशंोधनमडंळ’Nानंी)मराठीमाOमाPाशालेय
गिणताPा पाFप1ुकातं िविशS स�ंाचंी Tढ नामे बदन नवीन ूकारची स�ंावाचनप�ती Tढ करWयाची
योजना केलेली आह.े Zाब�ल ह[ी मोFा ूमाणात चच\चे वादळ सTु झाले. महाराDातील सव̂ पणू-̂मराठी
माOमाPा आिण अध-̂मराठी (समेी-इिंaलश?) माOमाPा शाळातं बालभारतीची प1ुकेच वापरली जात
असbामळेु बालभारतीPा धोरणाचंा चाआिणभावी िपcातंीलमराठी मलुाPंा िशdणावरआिण एकंदरीतच
मराठीभाषक समाजावर फार मोठा पिरणाम होत असतो. Zामळेु हा िवषय फारच महhाचाआह,े काही िदवस
चावनू-चघळूनमग िवसTनजाWयासारखानाही,असेमलावाटत.ेZासाठीशकंासरुाचीभिूमकाघऊेनNानवीन
स�ंावाचनप�तीPािविवधपंैिवषयीिविवधमाOमामंधनूEाकाहीमलुाखती,लेखआिणचचा̂माnयावाचनात
oकवाऐकWयातआbा,Zावंरिवचारकेbावरजेकाहीसाधकबाधकम�ुेआिणशकंामाnयामनातआbा,Zासव̂
समाजातील िशdणतq, भाषातq, िशdकवग̂आिण एकूणच सव̂ बालक व पालकाPंा िवचाराथ̂ सिव1रपणे
माडंाrा असे मला वाटले, sणनू Nा लेखाचा ूपचं माडंला. एवढा मोठा िनणय̂ घWेयापवूAZाPा सव̂ पंैचा
यथायोaयआिणसवाtगीणअHास बालभारतीने केलेलाअसणेअपिेdतआह.ेZामळेु Nा लेखात मी नuदलेbा
माnयासव̂शकंाचंीसमाधानकारकउwरे बालभारतीकडेतयारअसतीलअशीअपdेाआह.ेबालभारतीनेआपला
ूितसाद सव̂ मराठी जनतPेा मािहतीसाठी कृपया ताबडतोब जाहीर करावा, अशी मी िवनतंी करतो. तसचे
महाराDातीलइतरिवचारवतंमडंळीहीNािवषयीआपलीमतेमाडंतील,अशीमीअपdेाबाळगतो.

नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन :नॆ िनवदेन : (१)ू1ािवतस�ंानामाPंाबदलाPंासबंधंातील िविवधमyुzाचंासागंोपागं िवचारकTननवीन
स�ंावाचनप�तीPासबंधंातमाnयामनातउ{वलेbाशकंाआिणZािवषयीमलाकराrाशावाटलेbासचूना
Nाचंेसिव1रिववचेनकरWयाचाूय|केbामळेुहालेखबराचलाबंलाआह.ेZाू}ाPाअनकेपंैचा िवचार
केbामळेु लेखथोडा िव�ळीतहीझालाअसले.काहीमyुzाचंीवगे~यासदंभात̂पनुरावwृीहीझालीअसले.पण
तरीही वाचकानंी हा लेख पणूप̂णे वाचनू मगच Zाब�ल आपली मते िनि�त करावीत, अशी िवनतंी. (२)
बालभारतीPा वतीने म�ुतः गिणततq डॉ० मगंला नारळीकरानंीच लेख िल�न आिण मलुाखती दऊेन
जोरकसपणेमराठीभाषतेील िनयोिजतस�ंावाचकश�ाPंाबदलाचंेसमथन̂ केले.ZाPंा ूितपादनातीलमला
खटकलेbाकाहीिवधानाचंाूितवादकरWयाचाूय|Nालेखातकेलेलाआह.ेपरंतुहीZाPंावरrि�शःकेलेली
टीकाआह,ेअसे कृपयाकोणीमानूनय.ेगिणतशा�ातीलZाPंा िव�wबे�लमी कुठbाहीूकारेशकंाघतेलेली
नसनू,स�ंानामाPंास�ंाकंडेगिणतशा�ाrितिर�इतरिSकोनातंनू, िवशषेतःrावहािरकअगंानेपा�नू1तु
बदलाPंािवषयीमीचचा̂केलीआह.े(३)काहीमहhाचीवा�ेलdवधेीकरWयासाठीतपिकरी-लालरंगातिलिहली
आहते,तरिवशषेकेTनबालभारतीलाउ�शेनूअसलेbाशकंा,िवधानेआिणसचूना[चौकटीकंसातभडकिन~या
रंगात] िलिहbाआहतेआिणZानंा सदंभास̂ाठी बमाकं िदलेलेआहेत. बालभारतीनेZाZा मzुाPा सबंिंधत
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िवषयाPा तqाशी (केवळ गिणततqच न�)े स[ामसलत कTनआिण Zासबंधंात योaय ती ूZd पाहणी
(सव\dण)कTन,Zाशकंा,िवधानेआिणसचूनाNाPंाब�लसिव1रआिणसमाधानकारक�Sीकरण,महाराDीय
जनतपेढुेमाडंावीत.

२२२२....बालभारतीचीबालभारतीचीबालभारतीचीबालभारतीचीयोजनायोजनायोजनायोजनाराEशासनाचाराEशासनाचाराEशासनाचाराEशासनाचािनणय̂िनणय̂िनणय̂िनणय̂धडुकावनूधडुकावनूधडुकावनूधडुकावनूलावणारीलावणारीलावणारीलावणारी????

बालभारतीने योजलेbा नवीन स�ंावाचनप�तीPा सबंधंात काही अगदी मलूभतू कायदशेीर ू} उ{वतात.
महाराDशासनाने िद० ६ नो��बर २००९Nा िदवशीलागू केलेbाशासनिनणय̂ाPा (जी०आर०) पिरिशS-५मOे
(‘दवेनागरीअकंआिणZाचंे ूमाणीकृतअdरी लेखन’) मराठीतील ूमाणीकृतस�ंानामे नमेनू िदलेलीआहते.
राEशासनाचाहाशासनिनणय̂शासकीयिवभागअसलेbाबालभारतीलान�ीचलागूआह.ेमगशासनिनणय̂ा�ारे
ठरवलेbा स�ंानामामंOे बदल करWयासाठी बालभारतीने राEशासनाची अनमुती मािगतली होती काय?
अनमुतीसाठी िदलेbा िवनतंीपऽात बा०भा०ने ZाPंा िन�षाल̂ा आधारभतू असणारी सव\dण,े Nा बदलासंाठी
आधारभतूअसणारेभाषाशा�ातीलoकवाअ�शा�ातंीलिनयमाचंेसदंभ,̂बा०भा०PातqाPंाSीनेअि1�ात
असलेbाआदश̂ (इमंजी,कानडी इZादी)भाषाPंामाOमातनूगिणताचाअHासकरणा�या िवzा�ाtनाआिण
सवस̂ामा�जनतलेागिणतात ूावीWय िमळवWयाPाबाबतीत इतरभािषकापंdेा होणा�या िवशषेफायzाचंे oकवा
Zानंीिमळवलेbािवशषेपािरतोिषकाचंेपरुाव,ेइZादीकुठलेकुठलेव�ैािनकपरुावेसादरकेलेलेहोत?ेबा०भा०ची
िवनतंीमा�कTनराEशासनानेबा०भा०लाआधीPाूमाणीकृतस�ंालेखनप�तीमOेबदलकरWयाचीअनमुती
िदली होतीकाय?तशीअनमुती िदbावरशासनाने नवीनशासनिनणय̂जारीकTनआधीPाशासनिनणय̂ातील
स�ंालेखनामOेबदलकेbाचेजाहीरकेलेहोतेकाय?[जरवरीलसव̂कायदशेीरूिबयापारपाडलेलीनसलेतर
बा०भा०नेघतेलेलानवीनस�ंानामाबं�लचािनणय̂अनिधकृत(unauthorised),बकेायदशेीर(illegal)आिण
sणनूचपिरणामश�ूवर�बातल(nullandvoid)ठरतनाहीकाय?Nामलूभतूू}ाचेसमाधानकारकउwर
सव ^ू थमबालभारतीनेzायलाहव.े] (२.१)बालभारतीतफ\ Nासव̂कायzासबंधंातीलूाथिमक TपाPाशकंाचंे
िनराकरणकेलेजाव.ेबालभारतीPास�ंानामेबदलWयाPायोजनPेाइतरपंैPायोaयायोaयतिेवषयी(merit)
पढुेचचा̂केलीआह.े

३३३३....मराठीमराठीमराठीमराठीभाषतेीलचभाषतेीलचभाषतेीलचभाषतेीलचस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलस�ंानामामंधीलजोडाdरेजोडाdरेजोडाdरेजोडाdरेजाचकजाचकजाचकजाचक????

मराठीभाषसेाठीनवीनस�ंानामप�तीचेसमथन̂करतानाबालभारतीPागिणत-स[ागार-सिमतीPाअOdाडॉ०
मगंला नारळीकर Nानंी वारंवार असे िवधान केले आहे की “मराठीमOे गिणतातील स�ंानामासंाठी योजलेले
जोडाdरय�ुश�मलुाPंामनातगिणतिवषयाPाअHासासबंधंातनावडआिणभीतीिनमाण̂करतात.तेलहान
मलुाPंािशdणाPामागात̂ीलकाटेआिणखडेआहतेआिणsणनूतेआsीकाढूनटाकतआहोत.”मगंलातानी
आपbाजवळजवळूZकेलेखात oकवामलुाखतीतमराठीतीलस�ंानामाचंाउ[ेखअZतंआलंकािरकभाषते
‘मलुाPंा िशdणाPा मागात̂ील बोचरे काटेआिण खड’े असा केलाआह.े स�ंानामािंवषयीPाआपbा काही
लेखातं Zानंी पWुयातील E¤े गिणत-अOापक ूा० मनोहर राईलकर NाPंा प¦ास वषाtपवूA ूिस� झालेbा
लेखाचाहीसदंभ̂िदलेलाआह.ेडॉ०नारळीकराPंावरीलमzुाब�लमाझेिवचारखालीलूमाण.े

जोडाdरामळेुअनभुवासयणेा�याअडचण§चािवचारकरWयापवूAजोडाdरsणजेन�ीकाय,हेूथमआपण�Sपणे
समजनू ¨ायला हव.े ’अdर’ sणजे वण̂ (Zाला मराठीत मळुाdर असहेी sणतात, तर इमंजीत अ©ाबटे
sणतात) oकवाEाचंा पणू̂उªारहोतोअसेसयं�ुवण̂ oकवाश�ावयव (इमंजीतील िसलेबल).sणजेअdरही
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सकं«नामळुातउªारणाशीचसबंिंधतआह.ेपण‘सवुाPअdर’,‘वळणदारअdर’,‘ ाdरी’इZादीश�नहेमी
कानावर पडbामळेु ‘अdर’हीस�ंा केवळ लेखनाशीचसबंिंधतअसावीअसेआपbालाउगीचचवाटतअसत.े
Zामळेु‘जोडाdर’Nासकं«नकेडदेखेीलकेवळलेखनाPािSकोनातनूचपािहलेजातेआिणलेखनात�,H,ॐ
अशा ूकारे ‘दोन-तीनअdराचंे तकुडे एकऽजोडून िलिहलेले िच’sणजेजोडाdर (जोड-अdर)असे ब�याच
लोकानंावाटत.ेमगZाPापढुचीपायरीsणजे‘अशीजोड-अdरेिलिहWयाचीप�तअसणा�यादवेनागरीसार�ा
िलपीवापरणा�याभाषातंचजोडाdरेआहते, लेखनातसटुीसटुी रोमीमळुाdरे वापरणा�या इगंजीसार�ाभाषातं
नाहीत’,अशीचकुीचीसमजतूब�याचलोकाPंामनातघरकTनअसत.े

खरेतर,भाषाहीम�ुतःभाषणासाठीsणजेबोलWयासाठीचअसत.े ‘भा®तेअनयाइितभाषा।’(िजचाउपयोग
कTनबोललेजात,ेतीभाषा.)भाषाहीम�ुतःसवंादाचेसाधनआह.ेलेखनहीकेवळभाषणाPानuदीचीsणजचे
रेकॉ°डगचीएकrव±ाअसत.े िलिहWयाचेअdरहेभाषतेील िविशSवणाच̂े (oकवाअनकेवणाtचे िमळून) िलिखत
 Tपातीलिचअसत.ेअशाअdरिचाचंीrव±ाsणजचेिलपी.भाषणहेभाषचेेम�ुकाय̂आह;ेतरलेखन
हीभाषPेासदंभात̂गौण िबयाआह.ेZामळेु ‘जोडाdर’Nासकं«नकेडसे�ुाम�ुतःउªारणाPािSकोनातनू
पाहायलाहव.ेउªारणाPािSकोनातनूजोडाdरालास�ृंतात‘सयंोग’असेsणतात.‘एकामागनूएक(लागोपाठ)
उªारbाजाणा�याrजंनानंा(एकिऽतपण)ेसयंोगअशीस�ंाआह’े.(पािणनीयrाकरणसऽू१.१.७)सयंोगामधील
rजंनाPंाउªारणाPंामOेकुठलाही रoकवा िवरामनसतो.s(म ्+ह्),¶(क्+ष ्+म ्)हीसव̂अdरेअनके
rजंनेएकऽयऊेनतयारझालेलीजोडाdरे(सयंोगाdरे)आहते.जोडाdराचीहीक«ना�Sपणेसमजनूघतेbावर
लdातयतेेकीजगातीलएकहीपरुेशीूग·मानवीबोली(बोललीजाणारी)भाषाजोडाdरिवरिहतअसूशकणार
नाही.उदाहरणsणनूइमंजीतीलdistributionNाश�ाचेउदाहरणघऊे.रोमीिलपीतिलिहलेलाहाश�वरवर
पाहताअसचेवाटतेकीZाश�ातीलसव̂अdरेसटुीसटुी, तऽंआहतेआिणZातएकहीजोडाdरनाही.पण
उªारणकरतानाकाळजीपवूक̂Oानिदbासलdातयतेेकीstriइथेतीन(स ्+ट्+र्)rजंनाचंेसयं�ुउªारणहोत,े
तरbuइथेदोन(ब ्+य ्)rजंनाचं.ेहीबाबतोइमंजीश�दवेनागरीत(‘िडि¹ºशून’असा)िलिहbाससहज�S
होत.ेZाश�ाचेमराठीतीलूितश�-िवतरणoकवावाटप-जोडाdरिवरिहतआहते.पणतरीहीब»स�ंमराठी
माणसे मराठीत बोलतानाही िडि¹ºशून हाचजोडाdरय�ु इमंजीश�वापरतात. तोजोडाdरय�ुअसbामळेु
लोकZाचावापरटाळतात,असेिदसनूयतेनाही.कारणतोइमंजीश�पुापुाकानावरपडूनअगंवळणी(oकवा
‘कानवळणी’?)पडलेलाअसतो. (‘कानवळणी’हाश�मळुातूा०मनोहरराईलकरNाचंा.)sणजेजोडाdरही
अडचण नसतचे. श� ऐकून ऐकूनZाची सवय होणेआिण तसा तो ‘कानवळणी’ पडण,े हे महhाच.े मग तो
उªारायलाही सहजसोपा वाटतो, ‘ओळखीचा’ आिण ‘आपलासा’ वाटू लागतो. ऍि¾ड�ट (अपघात), ए¿Àसे
(जलद),लेÁट(डावा),¹ेट(सरळ),फÂ̂(पिहला)...मराठीतनूबोलतानासहजीवापरbाजाणा�याअशाअस�ं
इमंजी श�ाबं�ल हचे सागंता यईेल. हे श� ूाथिमक शाळेतील मलेुदखेील सहज वापरतात. Zाचंे मराठीतील
ूितश� ब�याच मराठी भाषक ूौढाPंाही चटकन ् Oानात यते नाहीत. कारण ते कानवळणी पडलेले नसतात.
sणजेश�ाPंावापराPाबाबतीतीलआवड oकवा नावडZाश�ाPंाजोडाdरय�ुअसणे oकवानसणेNावर
नसत;े तरZाश�ाचंीकानानंा (आिणम�ला?)सवयहोWयावरअवलंबनूअसत.े हा िनयम कुठbाहीभाषतेील
वरवरपाहताउªारायलाकठीणवाटणा�या,पणसवयीनेकानवळणीपडलेbाश�ानंालागूपडतो;कारणहािनयम
श�ाPंाघडणीशीसबंिंधतनाही,गिणतशा�ाशीतरअिजबातचनाही.

[अगदी मळुाशी जाऊन िवचार केला तर असा ू} मनात यतेो की जोडाdराचंा मलुानंा उपिव होतो, हे तरी
बालभारतीPातqानंीकशावTनठरवले?Zालाशा�ीयआधारकायआह?ेबालभारतीPागिणतqानंीNाब�ल
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काहीच�Sीकरणनदतेाचथटेआपलािन�ष̂माडंलाआह.े](३.१)

खरे तर अगदी िशशवुयापासनू मलेु जोडाdरे उªारत असतात. मराठी कुटंुबात बोलायला सÅुवात करणा�या
लहानaयाबाळालाूथमबाबा,दादा,काका,आजीइZादीश�ाचंीओळखकTनिदलीजात.ेपणब�याचदाबाळ
Zाचंे उªारही सÅुवातीस बाÆा, दा�ा, का�ा,आÇी,असेकरत.े हे तर बाळाPाआवडीचेश�.sणजे बाळ
जोडाdरेनसलेbाश�ाचंहेीआपbासोयीसाठीजोडाdरय�ुउªारकरत.ेब»धातसचेउªारबाळालासोपेवाटत
असावते. शाळेत जाऊ लागलेbा मलुाला मातभृाषा ब�यापकैी अवगत झालेली असते आिण Zात अनके
जोडाdरय�ुश�ाचंा(ब�याचदाअगदीभकारादीिशrासंह)समावशेअसतो.उदा०‘बÈंानेआwाचदोनचपाZा
खाÉा’ अशी वा�े लहानगी मलेु सहज बोलत असतात. इमंजी वळणाPा कुटंुबातं तर मÊी, पËा Nा
श�ापंासनूचजोडाdरेउªारणेसTुहोत.ेिािवडीभाषतेहीभरपरूजोडाdरेअसतात.पणकेवळमराठीमाOमातनू
िशकवायPा गिणतातील तीस-चाळीस स�ंानामातंील जोडाdरे टाळbावर शाळकरी मलुाPंा निशबातील
जोडाdरे कशी टळणार, हचे कळत नाही. [की ‘मलुानंा फ� मराठी भाषतेील आिणZात पुा केवळ गिणत
िवषयातील तीस-चाळीस स�ंानामामंधील जोडाdराचंीच अडचण होत,े इतर कुठbाही भाषतेील जोडाdरय�ु
श�ामंळेुनाही’असा‘भाषािवषयकिस�ाÌ’बालभारतीPा‘गिणततqानंी’माडंलाआहेकाय?](३.२)

काहीजणलहानमलुानंाचालायलािशकणेसोपेजावेsणनूपागंळुगाडादतेात.काहीजणताÍामलुानंाबाटलीने
धपाजतात.लहानपणीबोबडेबोलणा�यामलुाशंीबोलतानामोFाकौतकुानेZाPंाचूमाणेबोबडेबोललेजात.े
(Zातहीभरपरूजोडाdरेअसतात.)असेउपाययोaयकीअयोaयNाब�लमतिभ¦ताअसूशकत.ेपणतसेकेलेतरी
मलुाचंेपालकतोचूयोगपढुेकायमचाचाठेवतातकाय?नाहीना?

[‘मलुानंा जोडाdरे उªारायला कठीणजात’े, असे dणभर गहृीत धरले, तरी एखाzा भाषतेीलजोडाdरे पणूत̂ःच
काढून टाकbासलगचे मलुानंा ती भाषा oकवाZा भाषतेनू िशकवायचा िवषयफारआवडूलागले,अशीखाऽी
बा०भा०चेतqदतेीलकाय?](३.३)

Nासव̂सोÎाू}ाचंीजीउwरेसवस̂ामा�ाPंामनातयतेात,तीचगिणतातीलस�ंानामामंधीलजोडाdरानंाही
लागूहोतनाहीतकाय?[हेू}बालभारतीPा‘गिणत�ाPंा’मनातआलेनाहीतकाय?](३.४)

मराठी माOमाPा गिणत आिण इतर िवषयाPंा पिहली-सरीपासनूPा प1ुकातं स�ंानामाrंितिर� इतर
पाFातहीबरेचजोडाdरय�ुश�आहते.तहेीमलुानंीवाचायच-ेउªारायच-ेिलहायचेनाहीतकाय?अलीकडेमराठी
माOमाPाशाळातं मराठीPाजोडीने इमंजीही पिहलीपासनूच िशकवलीजात.े रोमीअdरामंळेु इमंजी भाषतेील
जोडाdरेलdातयतेनाहीत,पणउªारातभरपरूअसतात.कदािचत ्मराठी�नहीअिधक.मगतीमलुासंउपिवीठरत
नाहीतकाय?स�ंानामाPंासदंभात̂चबोलायचेतर इमंजीमधीलाी, िस¾, ÑेÒ�,थटAन, िफÁटीन, िस¿Âीन,
स�ेÓीन, नाईÓीन, ÑेWटी पासनू ते नाइWटीनाईन, हWसडे, ाी-हWसडे-ऍWड-ÑेÒ�, िस¿Âीन-थाऊजWड-ऍWड-
िफÁटी-ाी इZादी अस�ं स�ंानामामंOे जोडाdरेआहते.ZाPंा बाबतीत बालभारतीचे धोरण कसे असणार
आह?ेतेइमंजीतीलकाटेबालभारतीकाढणारकीनाही?[कीइमंजीतीलकाटेमाऽबोचरेनसतात,उलटगळुगळुीत,
मऊआिणगदुगbुाकरणारेअसतात,असेबा०भा०Pातqाचंेमतआह?े] (३.५)खरेतर, इमंजीतीलस�ंाचंे
oकवा भाषतेील इतर श�ाचं,े श�लेखन (�oेलग) आिण उªारण Eाला जमते Zा िवzा�ाल̂ा मराठीतील
स�ंानामाचंे लेखनआिण उªारण सहजसोपे वाटेल, Nात काहीच शकंा नाही. महाजालावर इमंजीमधीलPre-
schoolLessonsPासबंधंातीलसकेंत±ळावंरीलपाठपाहावते.Zात िकतीउªारायचीजोडाdरेआिण िकती
िविचऽ�oेलगेअसणारेश�आहतेतेपाहाव.ेइमंजीभाषा,मराठीभाषा,oहदीभाषाआिणइतरजेकाहीिवषयमराठी
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माOमातीलमलुानंाशाळेतअHासायलाअसतात,Zासवच̂िवषयाPंापाFातजोडाdरय�ुश�असतात.पुा
Zातहीइमंजीचेविैश×असेकीअनकेदाउªारातजोडाdरनसनूहीश�लेखनातमाऽजोडाdरेअसतात.उदा०
bigger, small, beginning, rabbit, correct इZादी. [मग शाळकरी मलेु ऐकत, वाचत oकवा िलहीत
असलेbा हजारो जोडाdरय�ु श�ापंकैी मराठी माOमाPा गिणतातील केवळ तीस-चाळीस जोडाdरय�ु
स�ंानामे बदनमलुाचंेआय®ुसखुकर होईल,Nा बालभारतीPागिणततqाPंा िन�षाल̂ाशा�ीयआधार
कायआहे?](३.६)

इमंजी भाषतेील श�ाचंे उªारणआिणश�लेखन (�oेलग) NाPंात कधीच ताळमळे नसतो.Zाचा शाळकरी
मलुानंा (खरे तर ूौढानंादखेील) नहेमीच भयकंर ऽास होत असतो. महाराDात ह[ी पिहलीपासनूच इमंजी भाषा
िशकवलीजात.ेअशापिरि±तीतशाळकरीमलुालामराठीतीलजोडाdरय�ुपणिलिहbाूमाणेउªारणअसलेली
अØावीस, प1ीस, सwचेाळीस, ऽपे¦ इZादी जोडाdरय�ु स�ंानामे वाचणे आिण िलिहणे परवडले की
इमंजीमधील�oेलगूमाणेओन,े Ùवो, फॉऊर, िफ�,े एईÚट, िनन,े ÙवÒे�,े िथटAन, एईÚटीन, िननटेीन, ÙवÛेÜ,
िथÜ,̂ एईÚÜअसे िविचऽउªार होणा�याश�ाचंे लेखनकरणे (�oेलग)आिणश�लेखना�नभलतचे उªार
असणारीस�ंानामेवाचण/ेउªारणेसोपेवाटेल?Nाब�लबा०भा०Pातqानंीअवँयकोव~याशाळकरीमलुाचंे
सव\dण कTन पाहाव.े जर अशा सव\dणात मलुानंी sटले की “मराठीतील तीस-चाळीस जोडाdरय�ु
स�ंानामापंdेा इमंजीतीलस�ंानामाPंाआिणअस�ंश�ाPंा लेखनाचेआिणउªारणाचे ‘काटेआिणखड’े
अनकेपट§नीअिधकबोचरेआिणऽासदायकआहते”,[तरबा०भा०तqइमंजीतील�oेलगेउªाराूमाणेसरळसोपी
कTनमलुाPंा इमंजीPा िशdणाची वाटसपाटआिणगळुगळुीतकरणारआहतेकाय?] (३.७)खरे तर,मराठी
oकवाइतरसवच̂भारतीयभाषामंधीलजोडाdराचंेउªारणआिणलेखनथोÈाफारसरावानेमलुानंाजमूलागत.ेपण
इमंजीतीलनrानचेवाचलेbाश�ाचंेउªारणआिणनrानेऐकलेbाश�ाचंे लेखनूौढमाणसालाहीजÞात
चोखपणे जमू शकत नाही. [नrानचे वाचलेbा/ऐकलेbा इमंजी श�ाPंा उªारणाPा/�oेलगाPंा बाबतीत
आपलीकधीचचकूहोतनाही,अशीखाऽीबा०भा०चेतqतरीदऊेशकतातकाय?](३.८)

वरीलिववचेनावTन�S�ावेकीशाळकरीमलुालामराठीतीलस�ंानामामंधीलजोडाdराPंाउªारणासाठीफार
कS पडतात, हाच मळुात बालभारतीPा तqाचंा िनराधार ॅमआह.े थोडी अडचण भासलीच तर ती मराठीत
जोडाdरे िलिहWयाPा बाबतीत. माऽ मराठीतील जोडाdरय�ु श�ाचंे लेखनही उªारणाला अनसुTनच असत.े
(इमंजीPा �oेलगाPंा लेखनाPा बाबतीतील अडचणी मलुानंा शतपटीने अिधक ऽासदायक ठरतात. कारण
इमंजीतीलश�लेखनभारतीयभाषांू माणेá�ाधािरतनसत.े कुठbा रवाचक oकवाrजंनवाचकमळूाdराचा
(alphabet) कसा उªार होईल, Nाबाबतीत काहीच िनयिमतता नाही. िशवाय इमंजीPा श�लेखनात कधी
अनªुािरतअdरे िलहावीलागतात,तरकधीअिलिखतवणाtचेउªारकेलेजातात.उदा. lieutenantcolonel,
know, psychology, rough इZादी.) भारतीय भाषातंील जोडाdरय�ु श�ाचंे लेखन िशकताना अगदी
सÅुवातीचाकाहीकाळलहानमलुानंाथोडीअडचणजाणवलीतरीतीकेवळमराठीPागिणतातीलस�ंानामाPंा
जोडाdराPंा बाबतीतच न�े, तर मराठीrितिर� oहदी, कानडी अशा सवच̂ भाषातंील सवच̂ (गिणत, िव�ान,
भगूोल, भाषा इZादी) िवषयाPंा जोडाdरय�ु श�ाPंा लेखनाPा बाबतीत जाणवत.े sणनू शाळेत मलुानंा
टäÎाटäÎानचेजोडाdरे िलिहWयास िशकवाव.ेखरे तर िशdणतqअसेसागंतातकी मलूसहा वषाtचे होईपयtत
Zाला िलिहWयासाठीहातातपिेåलहीदऊेनय.े(ूा०राईलकरानंीहीआपbािविवधलेखातंअनकेदाखलेदऊेन
Nाचेकडवेसमथन̂केलेलेआहे.)त�ेाशाळेतकुठलाहीिवषयतuडीचिशकवावा.सहावषाtPापढुPामलुानंाूथम
कागदावरनसुतचेवगेवगेळेआकारकाढWयाचासरावकरायलालावनूमगकाहीकाळानेअdरेिलहायलािशकवणे
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सTु कराव.े पढुे यथावकाश साधे श�, साधी वा�े आिण Zानतंरच अिधक कठीण (मराठीPा बाबतीत
जोडाdरय�ु)श�आिणवा�ेिशकवावीत.हेसव̂मराठी,oहदीoकवागजुराथीमाOमाPाकुठbाहीिवषयातंील
जोडाdरय�ु श�ाPंा बाबतीत करावे लागतचे. Zाचूमाणे गिणताPा बाबतीतही मलुाला ूथम १ ते १००
स�ंानामे केवळ उªारायला िशकवनू तीZाPा नीट लdात रािहbावर पढुे टäÎा-टäÎानेZाला स�ंानामे
िलहायला िशकवावी. Zातही ूथम वीसपयtत (जोडाdरिवरिहत) स�ंानामे आिण नतंर टäÎाटäÎाने पढुील
स�ंानामेिशकवावी.

माऽकाहीहीकTनगिणतातीलमराठीस�ंानामामंधीलजोडाdरेकाढूनटाकायचीच,असाबालभारतीचािनधार̂च
असले, तर मग ZाPा समथन̂ासाठी जी कारणे सािंगतली जातात Zाच कारणासंाठी Zानंी सवच̂ िवषयाPंा
पाFातील जोडाdरे काढावीत आिण इमंजीची �oेलगहेी िनयिमत करावीत. [अ�था केवळ मराठी भाषतेीलच
स�ंानामाबं�लिवनाकारणबागलुबवुािनमाण̂कTनय.े](३.९)

४४४४....केवळकेवळकेवळकेवळमराठीतीमराठीतीमराठीतीमराठीतीललललस�ंानामेस�ंानामेस�ंानामेस�ंानामेअिनयिमतअिनयिमतअिनयिमतअिनयिमत????

बालभारतीPागिणत-सिमतीPाअOdा डॉ० मगंला नारळीकर नवीनस�ंावाचनाPासमथन̂ाथ̂आणखी एक
कारणदतेात.Zाsणतातकी“मराठीभाषतेीलTढस�ंानामामंधीलअकंाचंावाचनबमअिनयिमत (िवसगंत)
असbामळेु मलुाचंा गuधळ होतो, मराठी माOमातील मलुानंा गिणत िशकणे कठीण जात,े गिणताब�ल मलुानंा
नावड िनमाण̂ होतेआिणZामळेुमराठीमलेुगिणतातमागे पडतात.अशाअिनयिमतस�ंानामाचंे काटेआिण
खडदेखेीलमलुाPंाूगितपथामधनूरकरायलाहवते.”बा०भा०Pातqाचंाहादावादखेीलतपासनूपा�.

बालभारतीPातqाPंाSीने ‘अिनयिमतश�’sणजेचोखपणेतक̂श�ुआिणिनयमब�रचनानसलेलाश�.
‘अिनयिमतस�ंानाम’Nाचाअथ̂असाकीएखाzास�ंतेीलूZकेआकडाZास�ंतेीलआपbा(एकम ्,दहम ्,
शतम ् अशा)±ानाPा बमानसुार उªारला जात नाही. उदा० २२३ (दोनशे तवेीस) ही स�ंा वाचतानाआधी
स�ंतेील शतम ् ±ानाचाआकडा, Zानतंर एकम ् ±ानाचाआिण मग दशम ् ±ानाचा आकडा, अशा बमाने
आकÈाचंा िनद\श केलाजातो. मराठीतील ‘दोनशेतवेीस’ हेस�ंावाचनबा०भ०Pा Sीनेअिनयिमतआह,े ती
स�ंा‘दोनशेवीसतीन’अशीवाचायलाहवी.

बा०भा०Pा तqाचंा सरा आdपे sणजे मराठी स�ंानामे वाचताना कधी कधी स�ंतेील एकच आकडा
वगेवगे~याश�घटका�ंारेसचुिवलाजातो.उदा०बwीसआिणबचेाळीसNास�ंामंधीलदोनहाआकडाअनबुमे
बआिणबेNादोनवगे~याश�घटकानंीसचुिवलेलाआह.ेबा०भा०Pामतेअशाकारणामंळेुहीमराठीतनूगिणत
िशकणेमलुानंाफारचऽासदायकठरत.े

आताआपणकाहीभारतीयआिणकाहीपरदशेीभाषातंीलस�ंानामrव±ापा�.(मीजमवलेbामािहतीतकाही
िकरकोळहीचकुाआढळbासZाकृपयालdातआणनूzाrा.)

ूथमEाभाषलेाबा०भा०तqआदश̂आिणअनकुरणीयमानतातZाइमंजीभाषतेीलस�ंानामेपा�.दशमान-
प�तीअनसुरणा�या ब»तकेसवच̂भाषातं एकते दहास�ंा,आिणदहाPा पटीतील (वीस, तीस, नæद,शभंर
इZादी)स�ंाNाPंासाठी िविशSsणजेस�ंतेीलआकÈाPादशमान±ानाशीसबंिंधतनसलेलीनामेTढ
झालेलीअसतात.Zातंीलअनकेनामेजोडाdरय�ुहीअसतात.(उदा०इमंजीतीलाी,ÑेWटी,िस¿Âी,इZादी.)ही
नामेकुठbाहीतकाध̂ािरतिवचारानेठरवलेलीनसतात,तरतीिविशSनामेकेवळदीघक̂ालीनवापरातनूभाषतेTढ
झालेली असतात. (कुठbाही भाषते असे अस�ं Tढ श� असतात.) Nा Tढ स�ंानामाPंा अनषुगंाने इतर
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स�ंाचंीनामे िनि�तझालेलीअसतात.इमंजीमOे१ (one)ते१०(ten)NाPंािशवाय११आिण१२Nादोन
स�ंाचंी नामदेखेील (eleven आिण twelve) Tढ नामे आहते. १३ (thirteen) ते १९ (nineteen) Nा
स�ंाचंी नामे १ ते ९ Nा स�ंानामाशंी सबंिंधत असली तरी तीदखेील मराठीूमाणचे (बा०भा०Pा Sीन)े
वाचनबमाशी िवसगंतआहते.Zास�ंानामातंीलआकÈाचंा िनद\श»ब�ेबमराठीूमाणचेउजवीकडूनडावीकडे
केलाजातो.१३Nास�ंचेेस�ंानामबालभारतीPागिणत�ाPंािनयमानसुार‘ten-three’असायलाहवेहोत;े
पणतेतसेनाही, ‘thirteen’असेआह.ेइथेपुा ‘thir’sणजे ‘three’आिण‘teen’sणजे ‘ten’हेअथ̂
मलुानंाआपण�नसमजणारनाहीतच.sणजेहाूकारबालभारतीPातqानंीबोटदाखवलेbामराठीतीलब-wीस
आिणब-ेचाळीसNास�ंामंधीलदोनआकÈाPािनद\शांू माणेयािçक(arbitrary)झाला.असाहाूकार
१९पयtतचालतो.sणजेइमंजीतील११ते१९हीस�ंानामेमराठीूमाणचेअिनयिमतचआहते. [ZाPंाऐवजी
बालभारतीनेten-oneतेten-nineअशीस�ंानामेयोजायलाहवीत.](४.१)

डॉ०मगंलानारळीकरNानंीएकालेखात(लोकसwा,िद०२३जनू२०१९)sटलेआहेकी“मराठीतीलदोनअकंी
स�ंाचंेलेखनववाचनकरतानामलुाचंागuधळहोतो.उदाहरणाथ,̂पचंवीस(२५)Nास�ंानामाचेउदाहरणघऊेन
sणाbाकीहीस�ंावाचतानाZातीलपाचआधीतरवीसनतंरयतेात;िलिहतानामाऽिवसाचेदोनआधीआिण
पाचनतंरिलहायच!ेइमंजीतनूिशकणा�यामलुानंाहीअडचणयतेनाही.कारण‘Ñ�टी-फाई�’मOेबोलणेविलिहणे
यातअकंाचंाबमएकचआह.े”आता इथे इमंजीतीलथटAन (१३)तेनाईÓीन (१९)NाPंापकैी एखाzास�ंचेे
उदाहरणमगंलाताईनीकाघतेलेनाही? [इमंजीतील२१७हीस�ंाtwohundredandseventeen(ूथम
शतम ्±ानीयआकडा,नतंरएकम ्±ानीयआिणशवेटीदशम ्±ानीय)अशीअिनयिमतूकारेवाचलीजात,ेहे
बा०भा०Pा गिणतqानंा मा� आहे ना? मग अशा स�ंाचंे वाचन सधुारWयासाठी काय स[ा गिणत�ानंी
बालभारतीलािदलाआहे?](४.२)

मराठीतीलसwरस�ंानामेसधुारायला(?)िनघालेbाबालभारतीPातqानंीइमंजीतील११ते१९स�ंाचंेवाचन
िनयिमत करWयासाठी ZाPंा पाFप1ुकातं योaय ते बदल करायला नकोत काय? पण तसे करWयाऐवजी
बालभारतीनेइमंजीूमाणचेमराठीतही११ते१९स�ंानामातंीलदोष(?)तसचेठेवWयाचािनणय̂घतेलाआह.े(२१
पासनूपढुे इमंजीPाप�तीनसुारस�ंानामातंीलबदललागू केलेआहते.) [sणजेआपbादशेाPा ातéंपवू̂
राEकZाtPा भाषतेbा दोषाचंहेी अधंानकुरणच करायच,े असे गाधंारीPा पाितोZासारखे तh बालभारतीने
 ातéंोwरकाळातही ीकारलेलेआहेकाय?](४.३)

खरेतरख�ुइaंलंडमOेगिणत िवषयाPाबाबतीतशाळकरीमलेुमागासलेलीआहते,असेगbेाकाहीवषाtतील
सव\dणात िदसनूआलेआह.े ( तःराईलकरसरानंीहीNा िवषयीआपbाएका लेखातचचा̂ केbाचेआठवत.े)
इaंलंडमधीलमलेुफारचकमीूमाणातशाळेनतंरPाउªिशdणासाठीगिणतहा िवषयिनवडतात,असहेी िदसनू
आले आहे. [पण तरीही इमंजीमधील स�ंावाचनप�ती (ितPातील दोषासंह) मराठीत  ीकारbास मराठी
माOमातील मलेु गिणत िवषयात मोठी ूगती कT लागतील, अशी खाऽी बा०भा०Pा गिणतq दऊे शकतात
काय?](४.४)

बा०भा०Pातqानंाजरअसेवाटतअसलेकीजोडाdरेआिणअिनयिमतश�रचनाअसणारीमराठीतीलतवेढी
सwर स�ंानामे र केbावर आता मलुाPंा िशdणमागात̂ील सव̂ काटे-खडे र झालेले असनू Nापढुे मराठी
माOमाचीमलेुआवडीनेगिणताचाअHासकTलागतीलआिणZाचंीपढुेभराभरूगतीहोईल,तरहा िनयम
बालभारतीने सवच̂ िवषयानंा लागू �ायला हवा. [पण तसा दावा करणा�या बालभारतीPा तqानंी ख�ु
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बालभारतीचीच िविवध िवषयाचंी पाFप1ुके नजरेखान घातली आहेत काय?] (४.५) बालभारतीPा मराठी
माOमाPा केवळइयwापिहलीPापाFप1ुकातंीलकाहीश�ाचंीउदाहरणेअëटीपiमOे िदलीआहते.ती
वाचकानंीपाहावीत.शाळेतइयwापिहलीतूवशेघतेलेbापाच-सहावषाtPामलुानंासवच̂िवषयाPंाअHासात
वाचWयासाठीआिणिलिहWयासाठीिकतीजोडाdरय�ुआिणिकचकटअथाच̂ेश�असतातNाचीक«नाZावTन
यईेल.

इमंजी भाषचेा अHास आता महाराDात पिहbा इयwपेासनू अिनवाय̂ केलेला आह.े गिणतातील सwर
स�ंानामामंळेुजोअसN(?) ऽासमराठीमाOमाPाशाळकरीमलुानंा होतो,ZाPाशकेडो पटीने ऽासZाच
मलुानंा पिहलीपासनू िशकायPा इमंजी भाषतेील पणूप̂णेअिनयिमतअसणारी मळुाdरे, श�ाचंी िविचऽ�oेलगे
(श�लेखन),िविचऽउªारण,िविचऽश�Tपेआिणअिनयिमतrाकरणिनयम,तसचेअथश̂�ूपािरभािषकस�ंा
इZाद§मळेु होतो. इमंजीतील अनके पािरभािषक स�ंा लॅिटन oकवा मीक भाषतेनू घतेलेbा असतात. मराठीतील
अथव̂ाही स�ंाPंा मानाने इमंजीमधील िकतीतरी स�ंाअगदीचअथश̂�ू वाटतात.Zा स�ंा नrाने वाचbावर
Zाचंेअथ̂महाराDातीलमराठीमाOमाPाचकाय,पणइaंलंडमधीलइमंजीमलुानंाहीसहजपणेकळणेआिणलdार
राहणेश�नसत.े (अëटीपiiमOेकाहीउदाहरणे िदलीआहते.) [मगअसेअस�ं िविचऽइमंजीश�आिण
इतरिविवधिवषयाPंापाFप1ुकातंीलकठीणजोडाdरय�ुमराठी-oहदीश�मलुानंाशाळेतदहावीपयtतिशकायचे
असतानागिणताPाप1ुकातीलकेवळसwरस�ंानामेकाढूनमलुाPंािशdणाचामाग̂कंटकहीनकेbाचीदवडंी
बालभारतीकशीकायिपटत?े](४.६)

आताकानडीभाषतेीलस�ंानामाचंीrव±ापा�.कानडीत १ते १० हेअकं १ (ओं), २ (एरडु), ३ (मÅू), ४
(नाíु),५ (ऐ),६ (आÅ),७ (एळु),८ (एटुं),९ (ओभंw)ु,१० (हw)ुअसेsटलेजातात.आताचोखतक̂श�ु
(गिणती?)प�तीनेिवचारकेbास११चेस�ंानामकाय�ायलाहव?ेहwओुं.पणतेहोतेह¦u.१५चेस�ंानाम
हवेहwऐु,पणहोतेहिदनै.अशाूकारेकानडीस�ंानामातंहीथोडीअिनयिमतताआढळत.ेिशवायकानडीमOेए
आिण ओ हे ॑  आिण दीघ̂ असे दोी ूकारचे असतात. Zाचंे िनयम श�लेखनात आिण श�ोªारणात
काळजीपवूक̂पाळावेलागतात.दवेनागरीमOेएआिणओहे र॑ -दीघ̂अशावगेवगे~याूकारे िलिहWयाचा
ू}यतेनाही.

तेग,ू मलयाळम ्आिणतिमळभाषातंीलस�ंानामामंOहेीकानडीूमाणे थोडीफारअिनयिमतताआढळत.ेZा
भाषातंदखेीलकानडीूमाणेएआिणओहे र॑ आिणदीघ̂अशादोीूकारचेअसतात.िशवायतिमळमOे
िलिहताना आिण वाचताना Zा िलपीचे एक विैश× िदसनू यते,े ते असे की तिमळ भाषमेOे उªारायचे वण̂
(साधारणतःस�ृंतूमाण)ेबरचेअसलेतरीतिमळिलपीमOेZाPंाब�लिलहायचीअdरे(वणाd̂रिच)ेफारच
कमीआहते.उदा०क-वगात̂(कWFrजंन)ेक-ख-ग-घNासवाtनाएकचअdरिचअसनूङrजंनालाएकवगेळे
अdरिचआह.े तसाच काहीसा ूकार इतर वगAयrजंनातंआढळतो. इतरही काही वणाtना समानअdरिचे

आहते. (उदा० तिमळमOे खडं, कंठ, कंडआिण गडं Nा चारही श�ाचंे श�लेखन கஂ ட असचे असत,े पण
उªारणमाऽ वगेवगेळेअसत.े) उªारायPा वणाtपdेाअdरिचेखपूचकमीअसbामळेुचोखगिणती प�तीने
िवचार केbासस�ंानामचेन�ेतरभाषतेीलइतरहीअस�ंश� िलिहWयावाचWयास िशकतानालहानमलुाचंा
आिणूौढाचंाहीमोठाचगuधळउडायलाहवा.माऽतरीहीहजारोवषाtपासनूचालतआलेbाआिणमोFाूमाणात
उñृS सािहZिनGमती झालेbा अिभजात तिमळ भाषते बदल (सधुारणा?) करWयाचा तिमळ ‘भाषातqानंी’
िवचारहीकेलेलािदसतनाही,कारणअशावणाd̂रप�तीमळेुतिमळभाषकाचंेफारकाहीनकुसानझालेलेआह,ेअसे
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कोणाहीतिमळी‘भाषकानंा’oकवा‘भाषातqानंा’वाटतनसाव.े

चारदािdणाZभाषासोडbासभारतातीलइतरसव̂भाषातंथोÈाफारफरकानेमराठीूमाणचेस�ंावाचन केले
जात.ेआताकाहीपरदशेीभाषापा�.(रोमीिलपीवापरणा�याभाषातंीलश�लेखन(�oेलग)इमंजीूमाणचे,माऽ
ब»धाइमंजी�नथोडसेेकमी,िविचऽआिणअिनयिमतअसत.ेपणइथेZाPंाकेवळस�ंावाचनप�तीचाचिवचार
केलेलाआह.े)

ूथम �ृ चभाषतेीलस�ंानामाचंीकाहीनमनुदेारउदाहरणेपा�. (गमंतअशीकी �ृ चमधीलब»स�ंस�ंानामे
जोडाdरय�ुआहते!) �ृ चमOेTढअसलेलीस�ंावाचनrव±ाअशंतःचदशमानप�तीची (quasi-decimal

system)आह.ेकारणतीकाही बाबतीत दशमान प�तआह,े तरकाही नामाPंा बाबतीत षोडषमान (सोळाPा
पटीतील) आिण साठपासनू शभंरपयtत ती oवशितमान (िवसाPा पटीतील) प�त आह.े �ृ चमOे एक ते सोळा
स�ंानंा िविशS (Tढ)स�ंानामेआहते.sणजेती िनयमावंरआधािरतनाहीत. �ृ चमधीलस�ंानामाचंीकाही
उदाहरणे(मराठीतभाषातंरकTन)पा�.१७=(दहासात),२०(वीस),२१(वीसआिणएक)(‘वीसएक’न�)े,२२
(वीस दोन) (इथे ‘वीसआिण दोन’ न�)े, ६९ (साठ नऊ), ७० (साठ दहा), ७१ (साठआिणअकरा), ७६ (साठ
सोळा), ७७ (साठ दहा सात), ७९ (साठ दहा नऊ), ८० (चार िवसा) (four twentys) (इथे वीस श�ाचे
अनकेवचनvingtsवापरलेजात)े,८१(चारवीसएक)(इथे‘चारिवसाएक’न�)े,९०(चारवीसदहा),९६(चार
वीससोळा),९७(चारवीसदहासात)इZादी.वाचनूडोकेगरगरायलालागलेकीनाही?आताएकामोFास�ंचेे
उदाहरणपा�.७१८८७८९८हीस�ंामराठीत‘सातकोटीअठरालdसZाऐशंीहजारआठशेअöFाWणव’अशी
वाचलीजात.ेती �ृ चमOे‘soixanteetonzemillionshuitcentquatre-vingt-septmillehuit
centquatre-vingt-dix-huit’(मराठीत:साठआिणअकरादशलdआठशेचार-वीस-सातहजारआठशे
चार-वीस-दहा-आठ)अशीवाचलीजात.ेमराठीतजेस�ंानामआठश�(२३अdरे)वापTनउªारता/िलिहता
यते,ेZाPासाठी �ृ चमOेसोळाश�(७६अdरे)उªाराव/ेिलहावेलागतात.sणजे �ृ चमOेËटश�आिण
जवळजवळितËटअdरेवापरावीलागतात. �ृ चमधीलब»तकेसव̂स�ंानामेजोडाdरय�ुआहते,अिनयिमतही
आहते. िशवाय स�ंावाचनrव±ते धड दशमान प�त नमेाने पाळली जात नाही oकवा धड षोडषमान oकवा
oवशितमानप�तहीनाही.जीप�तआह,ेतीयािçकआहे,पणतशीचप�ीTढआह.ेतीपा�नअसेवाटतेकी
मराठीस�ंावाचनातीलगuधळ(?)या�नखपूबरा.बालभारतीPािSकोनातनूपािहले,तरआपbालdातयतेेकी
अशीस�ंावाचनप�तीसमजनूघऊेनलdातठेवतानाआिणZाPंाआधारेगिणतेसोडवतानाृाåमधीलमलुाचंे
मराठीमलुापंdेाहीिकतीतरीअिधकहालहोतअसणार.ZानंागिणतिशकWयाचाअZतंितटकाराचवाटतअसणार.
अशा गिणतामळेु ृाåमधbा शाळातं िवzा�ाtची गळतीही मोFा ूमाणात होत असणार. परंतु दøवाने �ृ च
समाजआपणआपbामलुावंर िकतीघोरअ�ायकरतआहोतआिणZामळेुआपbादशेातीलमलेुगिणतात
िकतीमागेपडतआहेतNाब�लपणूत̂ःअनिभ�चरािहलेलाआह.े[तरीहीआ�य̂sणजेगिणतातील‘ूित-नोबले’
मानले गलेेbा ‘फीÒड पदका’Pाआिणजागितक पातळीवरील इतरही िविवध पािरतोिषकाPंा मानक�यातं �ृ च
तÅणाचंामोFास�ंनेेसमावशेिदसनूयतेो.NावTनकायिन�ष̂काढायचा?](४.७)

जमन̂भाषतेीलस�ंानामाचंीrव±ाकाहीिकरकोळफरकवगळताबरीचशीमराठीूमाणचेआह.ेएकतेबारापयtत
आिणदहाPापटीतील,sणजेवीसतेशभंरNास�ंानंामराठीूमाणचेिविशS(Tढ)स�ंानामेआहेत.तरेाते
नrाWणवPास�ंानंामराठीूमाणचेूथमएकम ्-±ानआिणमगदशम ्-±ानसचुिवणारीनामेआहते.Zातंही
एकम ्-±ानसचूक नामामंOे समानता नाही. िशवायZाPंापकैी २१ पासनू पढुPा ते ९९ पयtतPास�ंानामातं
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मराठीतील ‘आिण’ Nा अथाच̂ा und (उªार : ‘उWट्’) असा श� वापरलेला असतो. उदा० (मराठीत भाषातंर
कTन) १७ (सातदहा) (सातआिणदहा नाही), २१ (एकआिणवीस), ७९ (नऊआिणसwर), ९८ (आठआिणनæद)
इZादी.sणजे इथे ब»तकेस�ंानामासंाठी मराठी�नहीअिधकउपपदे उªारावी लागतात. िशवायमोठी स�ंा
उªारतानामराठीूमाणेलहानलहानघटकश�वगेवगेळेनउªारताएकचलाबंलचकश�िलिहलाoकवाउªारला
जातो. उदा० 6,82,998 ही स�ंा जमन̂ भाषमेOे ‘sechshundertzweiundachtzigtausend-
neunhundertachtundneunzig’(सहाशदेोनआिणऐशंीहजारनऊशआेठआिणनæद)अशीवाचली/िलिहली
जात.े (मराठीत : सहा लाख, ºाऐशंी हजार, नऊश,े अöFाWणव) sणजे मराठीत सहा श� (सतरा अdरे)
वापरWयाPातलुनतेजमन̂भाषमेOे५८अdराचंा एकचलाबंलचकजोडाdरय�ुश� िलहावा/वाचावालागतो.
िशवायदशाशं±ानाPंाSीनेपािहbासस�ंावाचनाचाबमपणूत̂ःअिनयिमतचआह.ेबालभारतीचेजोडाdराचंे
आिणस�ंानामाPंासधुारणचेेिनकषलावले,तरEामलुाPंािशdणमागात̂इतकेअस�ंबोचरेकाटेआिणखडे
आहते,Zागिणतिशकणा�याजमन̂मलुाचंीपिरि±तीमराठीमलुा�ंनहीिकतीतरीअिधकदयनीयअसलीपािहजे
आिण ZाPंा मनात गिणतािवषयी आZिंतक ितटकारा असणार. िशवाय Zामळेु उª िशdणात अHासासाठी
कोणीहीगिणतिवषयघतेनसणार.[पणतरीहीजमन̂ीतगिणतशा�ातबरेचसशंोधनहोतअसbाचेआिणतथेील
गिणततqजागितकपातळीवरीलपािरतोिषकेिमळवतअसbाचेिदसनूयते.ेहेअबीतचन�ेकाय?](४.८)

िहॄूभाषतेीलस�ंानामाबं�लमािहतीकाढलीतरअसेआढळतेकी,Zाभाषतेीलस�ंानामातंमराठीूमाणेएकम ्-
दहम ्±ानाPंा अदलाबदलीची प�तआहचे, पणZािशवाय पoु[गीआिण�ीoलगी नामासंाठी (स�ंािवशषेण
sणनू)वापरायचीस�ंानामे िभ¦आहते.sणजे िहॄूभाषकानंाËटस�ंानामेलdात ठेवावीलागतातआिण
कुठbाहीनामाचे oलगलdातघऊेनZाच oलगाचेयोaयस�ंानामवापरावेलागत.े िशवायकाहीस�ंानामाचंा
उªार दवेाPंा नावासारखा होत असbाने ती नामे वगे~या ूकारे उªारली 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 मराठीपdेादखेीलअिधक िकचकट न�े काय?
[एवढेअसनूही,एकाहwरवषाtपवूA ातéं िमळाbावरमतृमानbागलेेbा िहॄूभाषचेेपनुÅÇीवनकTनZा
भाषते केवळशालेयचन�े तरउª िशdणघणेा�या िचमकुbा इॐायलदशेातीललोकानंी गbेासात दशकातं
गिणताचीआिणिव�ानाची(नोबलेसह)अनकेसवþªपािरतोिषकेिमळवलेलीआहते!](४.९)

वर उदाहरणादाखल चGचलेbा िती परदशेी ( �ृ च, जमन̂, िहॄ)ू भाषा बोलणा�या दशेाचंी लोकस�ंा महाराD
राEा�नबरीचकमीआहते.ZाPंाभाषतेीलस�ंानामामंOहेीबरेच‘खडेआिणकाटे’(?)आहते.पणतरीहीZा
दशेाPंानागिरकानंीगिणतिवषयाPासबंधंातीलआतंरराDीयपातळीवरीलभरपरूपािरतोिषकेिमळवलेलीिदसतात.
[हीव1िु±तीपािहbावरअसाू}मनातयतेोकीबालभारतीPातqानंीस�ंानामािंवषयीसशंोधनकरताना
इमंजीrितिर�इतरकुठbाहीभाषतेीलस�ंानामाचंाअHासकेलाकीनाही?केलाअसbासZावTनZानंी
कायिन�ष̂काढले?](४.१०)Zाचंीकानडीआिणइतरदिdणीभाषातंीलस�ंानामाबं�लचीमािहतीदखेीलऐकीव
आिणवरवरचीअसावीअसेवाटत.ेअनकेभाषाजाणणा�याराईलकरसरानंीZाPंालेखातमराठी,इमंजीआिण
कानडीNाभाषाPंाrितिर�स�ृंत, �ृ चआिणजमन̂भाषामंधीलस�ंावाचनप�त§चाथोड�ातउ[ेखकेलेला
आह,ेZाPंातील ऽटुीदखेील दाखवनू िदलेbाआहतेआिण इमंजीपdेा स�ृंतमधील स�ंावाचनप�ती अिधक
शा�श�ुअसbाचे�Sपणेूितपादनकेलेआहे.पणराईलकराPंा लेखातीलZासव̂ िववचेनाकडेदøवानेडॉ०
मगंलानारळीकराचंेलd̂झालेलेिदसत.े



अमतृमथंन:बालभारतीपरु�ृतअिभनवमराठीस�ंावाचनप�तीब�लकाहीशकंा

Page 11 of 40 

 

िवचारपवूक̂अHास केbासलdात यतेे की मानवाची कुठलीही नसैGगक बोली (natural language)कधीच
पणूत̂ः चोख, िनयिमतआिण तक̂श�ु नसत.े काही ूकारचीअिनयिमतता कमीअिधक ूमाणातजगातील ूZके
भाषPेाअनकेश�Tपातंअसतेआिणतशीचतीभाषतेीलस�ंावाचकश�ामंOहेीअसत.े(इमंजीसार�ाकाही
भाषातंीलसवच̂श�ाचंेलेखनआिणउªारणNाPंातीलसबंधंअिनयिमतआह.ेश�ाचंेTढलेखनआिणउªारण
‘जसेTढआहेतसचे’लdातठेवावेलागत.े)परंतुतरीहीकेवळमराठीतीलसwरस�ंानामामंळेुचमलुाचंागuधळ
होतोआिणतीअHासातमागेपडतात,असाजोूचारबालभारतीचेतqकरीतआहते,Zालाव�ैािनकआधार
काय?Zासाठी बालभारतीने काही िवशषे ूयोग oकवा पाहणी केलीआहे काय? [भारतातील केवळ १८% लोक
दािdणाZ भाषा बोलतात. Zा भाषा बोलणारे िवzाथA भारतातील इतर भाषा बोलणा�या ८२% भारतीय
िवzा�ाtपdेागिणतिवषयातअिधकूवीणअसतातअसेबालभारतीनेकेलेbापाहणीतलdातआलेआहेकाय?]
(४.११)गजुराथीआिणमारवाडीलोकउzोगधzंातइतरभारतीयापंdेा(दािdणाZापंdेादखेील)अिधकूवीणमानले
जातात. गजुराथी-मारवाडी कानदाराचंी मलेु लहानपणापासनूच कानात मदत करताना तuडी िहशबेही पटापट
करतातअसेिदसनूयते.े[मगZानंातuडीगिणतेकरतानाNाअशातथाकिथतजोडाdराPंाआिणअिनयिमततPेा
अडचणीकाबरेजाणवतनाहीत?](४.१२)

लोकसwतेील (२३ जनू २०१९) लेखात डॉ० मगंला नारळीकर sणतात, “[…] Zा मलुाPंा िशdणाब�ल,
भिव®ाब�लखरेचआ±ाआहेका?ZाPंासाठीमराठीही�ानभाषा�ावी,गिणतसोÎामागान̂,ेचकुाचंेबोचणारे
खडेटाळूनिशकवावेअसेवाटतनाहीका?[…]ZाPंासाठीिशdणआनदंदायीकरायलाहवेअसेवाटतनाहीका?
[…] भाषPेा या कैवारी लोकामंळेु परुोगामी महाराDात मराठी भाषा �ानभाषा होणे आिण मराठीतनू गिणत
िशकWयाPामागात̂ीलटोचणारेखडेरहोणेकठीणिदसत.े”मगंलातानीभावनावगेाने िवचारलेलेहेू}केवळ
मराठीजनतलेाचउ�शेनूआहतेकाय?हचेू}मराठीूमाणचेस�ंानामातंकमीअिधकअिनयिमतताअसणा�या
भारतातीलoहदी,गजुराथी,बगंालीइZादीभाषाबोलणा�याजनतलेाoकवा �ृ च,जमन̂,िहॄूआिणजगातीलतशाच
ूकारPािविवधभाषाबोलणा�यालोकानंालागूहोतनाहीतकाय?बालभारतीPागिणततqाPंाSीनेअिनयिमत
असणारी स�ंानामे असणा�या Zा सव̂ भाषादखेील �ानभाषा होऊ शकत नाहीत, sणजे जगातील Zा सव̂
भाषातंनूिशdणघणेारासपंणू̂समाज�ानाPाबाबतीतकायमचामागासलेलाचराहणार,मराठीलोकांू माणचेZा
लोकानंाही आपbा मलुाचंे िशdण आनदंदायी �ावे असे वाटत नाही, असचे सव̂ िन�ष̂ मगंलाताPा
ूितपादनातनूिनघतनाहीकाय?[जगभरातीलZासव̂भाषातंनूिशdणघणेा�यालोकाचंीतौलिनकशdैिणकि±ती
पाहता,मगंलाताPािन�षास̂पSुीिमळतेकाय?Nाचे�Sीकरणमगंलातानीzायलाहव.े](४.१३)

खरेतरराईलकरसराचंालेखडॉ०मगंलानारळीकरापंयtतपोचवWयास(दøवान)ेमीचकारणीभतूझालो.(rि�गत
पातळीवरराईलकरसरहेमाझेस�ुद्,गTुआिणमागद̂शक̂आहते.)मागेएकदाकाहीिनिमwानेडॉ०जयतंरावव
डॉ०सौ०मगंलाताईनारळीकराशंीभटेझालीअसताबोलताबोलतामगंलातानीकानडीमधीलवगे~याप�तीPा
स�ंानामाPंारचनचेाउ[ेखकेला.मगंलाताईगिणताPाअHासकअसbामळेुZानंावगेवगे~याभाषामंधील
स�ंानामाबं�लकुतहूलअसाव,ेअसेवाटूनमीZानंाराईलकरसराPंालेखाब�लसािंगतले.पढुेदोन-तीनिदवसानंी
राईलकरसराPंाअनमुतीनेमीतोलेखमगंलातानानऊेनही िदला.माnयाNाअितउ�ाहामळेुपढुेमोठाअनथ̂
घडणारआह,ेअसेत�ेामाnयाOानीमनीन�त.ेआमPाभटेीतमगंलाताईsणाbा,“स�ंानामातंीलअडचणी
भारतातीलमराठी, oहदी, गजुराथीअशास�ृंतज�भाषामंOचे िदसनू यतेात. स�ृंतPा नादीलागनू मराठीने
स�ंानामेवाचतानाशतम ्±ानापासनूवरPा±ानाचंेआकडेडावीकडूनउजवीकडेउªारणेआिणएकम ्आिण
दहम ्±ानाचंेआकडेउजवीकडूनडावीकडेउªारणेअशीिविचऽप�तअवलंिबलेलीआह.ेइमंजीतीलस�ंामंधील
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आकडे डावीकडून उजवीकडे वाचले जात असbामळेु इमंजीतील स�ंानामे लdात राहायला सोपी पडतात.
उदाहरणाथ,̂ two thousand three hundred twenty seven.” (अथात̂ ् इमंजीमधील eleven ते
ninteenहेअकंसमािवSअसणा�यास�ंानामाचंेउदाहरणZानंीघतेलेनाही.)मगंलाताचे ‘स�ृंतPानादी
लागbामळेुमराठीचेस�ंावाचन िविचऽझाले’ हे मतब»धाचकुीPा ऐकीवमािहतीवरआधारलेलेअसाव.े मी
Zानंा�Sकेलेकी“स�ृंतमOेकेवळएकम ्आिणदशम ्±ानाPंाबाबतीतचन�;ेतरसपंणू̂स�ंावाचताना
उजवीकडूनडावीकडेअशाएकाचिदशनेेसव̂±ानावंरीलआकडेउªारलेजातात.उदा०२३१७हीस�ंास�ृंतात
सात-दहा तीन-शे दोन-हजार (मराठी भाषातंर) अशी sटली जात.े sणजचे स�ंा वाचताना Zातील ूZके
आकÈाबरोबरच Zाचे ±ानही दश, शत, सहॐ अशा श�ानंी सचुिवले जात.े स�ृंतमOे हजारो वषाtपासनू
गिणतशा�ाचाअHासहोतोआह.े िलिहWयाचीसहजसोपीसोयहोWयापवूAहजारोवष\स�ृंतमOेगिणतेतuडीच
केलीजात.त�ेास�ंाउजवीकडूनडावीकडेsटbामळेुतोडीगिणतकरणेअितसलुभहोतअस,ेकारणबरेीज-
वजाबाकी-गणुाकार इZादी ूाथिमक अकंगिणती िबया दशमान प�तीत नहेमीच उजवीकडPा आकÈापासनू
डाrा िदशनेे केbाजातात. त�ेा इमंजीपdेास�ृंतचीस�ंावाचनप�तीअिधकयोaयआह.े” ( तः राईलकर
सरानंीही ZाPंा लेखात sटले आहे की, “इमंजी आिण स�ृंत यापंकैी स�ृंतमधील स�ंावाचनच अिधक
शा�श�ु आह.े कारण, उजवीकडून डावीकड,े आधी एकम ्, मग दशम ्, शतम ्... हाच नसैGगक बम आह.े”)
मगंलातानी माnया �Sीकरणावर काहीच ूितिबया िदली नाही. दøवाने भारताने ूाचीन काळी गिणतशा�ात
केलेbाूगतीब�लआजब»स�ंभारतीयजनतलेाकाहीचमािहतीनसत.े(गिणतशा�ातमलूभतूपणबािंतकारी
मानbाजाणा�यादशमानप�तीचाशोधहीमळुातभारतातचलावलागलेा.)बालभारतीचेगिणततqमराठीमOे
इमंजीूमाणे डावीकडून उजवीकडे अशा िदशनेे स�ंावाचन करWयाचा परु�ार करीतआहते. [पण जर मराठी
भाषतेीलस�ंानामे बदलायचीचअसा बा०भा०Pातqाचंाआमहअसले, तरमगमगंलातानीसदंभ̂ िदलेbा
राईलकरसराPंाचलेखातसचुिवलेलीआिणइमंजी�नअिधकयोaयअसलेली,स�ृंतमधीलउजवीकडूनडावीकडे
स�ंावाचन करWयाची अिधक योaय प�त अगंीकारायची सचूनाZानंी बालभारतीला का केली नाही?] (४.१४)
स�ंानामेनबदलताकेवळवाचनप�तीचीिदशाबदनअिधकचागंलेकामझालेअसत.ेउदा०५,३२१हीस�ंा
’एकवीसतीनशेपाचहजार’अशीवाचनूकामझालेअसत.ेिवzमानप�तीतफारबदलकरायलालागलाचनसता.

५५५५....मराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलमराठीतीलस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीबदलWयाPाबदलWयाPाबदलWयाPाबदलWयाPािनणय̂ालािनणय̂ालािनणय̂ालािनणय̂ालाकुठलाहीकुठलाहीकुठलाहीकुठलाहीशा�ीशा�ीशा�ीशा�ीययययआधारआधारआधारआधारिदसतिदसतिदसतिदसतनाहीनाहीनाहीनाही

गिणततqडॉ०मगंलानारळीकरानंीस�ंानामेबदलWयाPाू1ावालाकेवळआधारsणनूकेवळूा०राईलकर
सराPंाएकालेखाचाआधारिदलेलाआह.े(मीचतोलेखमगंलातानािदलाहोता.)व1तुःूा०राईलकरसरानंी
आपbािशdणrव±सेबंधंी,िवशषेतःमातभृाषतेिशdणदWेयाPासबंधंीअनकेिवचारूवतक̂लेखिलिहलेआहते.
राईलकरसरनहेमीचआपbालेखातंआपbाूितपादनाPाप×ुथ̂अनकेजागितकपातळीवरीलू�ाततqाचंी
ूयोगिस�मते उ�ृतकरतातआिणमातभृाषते िशdण दणेा�या दशेानंीच िशdणाPाआिणसशंोधनाPा dऽेात
इतरापंdेा कशी िवशषे ूगती केलीआहेNाचीउदाहरणेससदंभ̂माडंतात. पण दøवानेस�ंानामाPंा बदलाPंा
सबंधंातीलZा लेखातZानंी कुठेही जागितक1रावंरील तqाचंे िन�ष̂ oकवाZािंविशS ूकारची स�ंानामे
वापरणा�याकाहीदशेाPंागिणतातीलिवशषेूगतीचीआिणअयोaयस�ंानामाPंावापरामळेुझालेbाइतराPंा
अधोगतीचीउदाहरणे िदलेलीआढळतनाही.Nाचेकारणमलाअसे िदसतेकीजगातीलूZकेमानवीभाषमेOे
केवळ गिणताPा सबंधंातील पािरभािषक श�ाPंा बाबतीतच न�,े तर एकंदरीनचे कुठbाही भाषतेील अस�ं
श�Tपातं आिण rाकरणिनयमातं भरपरू ूमाणात अिनयिमतता असत.े तरीही जगातील कुठbाही दशेातील
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‘भाषातq’ oकवा ‘िशdणतq’ बालभारतीPा ‘गिणततqा’ंूमाणे मलुाPंा शालेय िशdणाPा मागात̂ील खडे
आिण काटे र करWयाPा उदाw हतेचूी सबब सागंनू भाषमेOे Tढ असलेले सwर स�ंावाचक श� बदन
िशdणप�तीत बातंी करWयाचा िस�ाÌ माडंत नाही. कारण एखाzा भाषतेील केवळ सwर स�ंाचंा आिण
िवzा�ाtPाअHासातीलूगतीचाथटेसबंधंआह,ेअसेइतरकुठbाहीदशेातील‘िशdणतqा’ंनावाटतनसाव.े
[Zामळेुडॉ०मगंलाताईनारळीकरानंीआपbा लेखातउ[ेखलेलाूा०राईलकराचंाप¦ासवषाtपवूAPा लेखहा
स�ंानामबदलWयाचािनणय̂योaयचआह,ेअसेिस�करणाराशा�िन¤परुावामळुीचठरतनाही.](५.१)

६६६६....स�ंास�ंास�ंास�ंाचकुीचीचकुीचीचकुीचीचकुीचीिलिहbामळेुिलिहbामळेुिलिहbामळेुिलिहbामळेुबालवाडीतीलबालवाडीतीलबालवाडीतीलबालवाडीतीलमलुीलामलुीलामलुीलामलुीलािशdािशdािशdािशdा....जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदारकोणकोणकोणकोण????

गिणततqडॉ०मगंलानारळीकरयानंीआपbालोकसwतेील(२३जनू२०१९)लेखातस�ंानामाPंाबदलाPंा
समथन̂ाथ̂आणखीएकगोSसािंगतलीआह.ेZािलिहतात,“एकतीस(३१)हीस�ंािलहायलासािंगतbावरसहा-
सातवषाtPामलुीने१३ िलिहलेsणनू ितला िशdाझालीहोतीआिणयाचीगोSूिस�झालीहोती.अशाचकुा
झाbा की मलुाचंाआ�िव�ास जातो. गिणत कठीणआह,ेआपbाला जमत नाही, अशीZाचंी धारणा होऊ
लागत.े”

आताडॉ०मगंला नारळीकरानंीZागोSीPासबंधंाने केलेbा िवधानाब�लआपणथोडेअिधकखोलवरजाऊन
िवचार कT. ती प¦ासा�न अिधक वषाtपवूAची बातमी मळुात अशीआहे की, “स�ंालेखनात चकू झाbाब�ल
िशdकानंीम ुबंईतीलएकाशाळेमधीलबालवाडीPावगात̂ीलएकामलुीला िशdा केली.”Nाबातमीब�लशातंपणे
िवचारकेbावरपढुीलम�ुेलdातयतेात.एकsणज,ेवगात̂ीलएकामलुीलािशdाकेलीZाअथAवगात̂ीलइतर
ब»तके मलुाPंा हातनू तीच चकू झाली नसावी. अथात̂ ्ZाPंा इतर कधीतरी चकुा होत असतील. पण सररास
सवाtPाचचकुाहोतनाहीत.सरेsणज,ेखरेतर,मळुातजगातीलब»तकेसव̂‘िशdणशा��ा’ंPामतेEावयात
मलुाPंाहातातपिेåलहीदऊेनयेअशाबालवाडीतीलकोव~या(चार-पाचवषाtPा)वयाPामलुानंा(कुठbाही
भाषतेनू) स�ंालेखन करWयाची जबरद1ी करणे हचे मळुात अयोaय आह.े त�ेा मलुाPंा अशा चकुासंाठी
बा०भा०PागिणततqानंीZाएकामलुीPाशाळेतीलिशdणाचेमाOमअसणा�यामराठीभाषतेीलस�ंानामानंा
दोषदणेेअZतंचकुीचेआह.े[बालवाडीPामलुानंाइमंजीoकवाकानडीभाषतेनूगिणतिशकवbासबालवाडीतील
४-५वष\वयाचीकोवळीमलेुस�ंालेखनाPाचकुाकरतचनाहीत,अशीखाऽीबा०भा०चेगिणतत�दतेीलकाय?]
(६.१)आकडचेकशाला,अdराPंाबाबतीतहीअशाचकुाहोतअसतात.जशीZामलुीने३१हीस�ंाचकूुन१३
अशी िलिहली तशाच ूकारचीश�लेखनकरतानाअdराचंी अदलाबदल होणे ही चकू बालवाडीतीलच न�े तर
वरPा वगाtतीलही मलुाPंा हातनू अनकेदा होत असत.े भाषाशा�ात Nाला वणि̂वपयय̂ (metathesis) असे
sणतात. उदाहरणाथ,̂ मराठीतील मश�र-महशरू, काख-खाक, बालडी-बादली. तसचे, डायरी (diary) आिण
डअेरी (dairy) Nा इमंजी श�ाPंा लेखनातील ai/ia NाPंा अदलाबदलीचा घोटाळा अनके मलेु करतात.
(िकZकेूौढहीकरतात.)[Zासाठीबा०भा०चे‘गिणततq’इमंजीभाषलेादोषदतेीलकाय?](६.२)राईलकरसर
 तःएकदीघान̂भुवी िशdक,ूाOापक, िशdणतqआिण िवचारवतंआहते. िशdणासबंधंीZानंीभरपरू लेखन
केलेलेआह.े ूा० राईलकराPंाEा लेखातनू वरीलघटना डॉ० मगंला नारळीकरानंी घतेलीआह,ेZाच लेखात
राईलकरसरानंीZामलुीलाझालेbा िशdचेेसिव1रिव�षेणकTनमलुाPंाकडूनहोणा�याअशाचकुामंागील
कारणमीमासंा माडंली आह.े Zातील िनवडक भाग इथे अëटीपतेiii िदला आह.े िज�ासु वाचकानंी आिण
बालभारतीPा अिधका�यानंी अवँय वाचावा. राईलकरानंी �Sपणे असा िन�ष̂ काढलाआहे की, “बालकाची
मानिसकआिणबौि�किस�ता(readiness)असbािवनाZालागिणतoकवाकोणताहीताGककिवषयिशकवणं
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योaय नाही, हेZा िमजासखोरशाळेलाकळलंचनाही.” ते पढुेअसहेीsणतात, “बालकाकंडून होणा�याअशा
चकुानंा मळुात मलुाचंे पालक,आईवडील, िशdक, चालकआिण िशdणाशीसबंिंधतसवच̂शासकीयअिधकारी,
अगदीिशdणमऽंीस�ुा,sणजेएकूणचिशdणrव±ा,असेसवच̂जबाबदारअसतात.”(अëटीपivपाहा.)त�ेा
इतराPंादोषासंाठीशाळेनेबालवाडीतीललहानaयाबालकालाजबाबदारधTनZालािशdादणेेहेअ�ा�चन�े
तर बूरपणाचेआह.े [राईलकर सरानंी अZतं परखडश�ातंआपbा सपंणू̂ िशdणrव±लेाच कतr̂ात कसरू
करWयाब�लजबाबदारधरलेअसले,तरीमोFाकौतकुानेNालेखाचासदंभ̂दऊेनकाढलेbािन�षात̂दøवानेडॉ०
मगंलानारळीकरानंीZासवाtनासटूदऊेनमराठीभाषतेीलस�ंानामानंाचजबाबदारधरलेलेआह!े](६.३)

डॉ०नारळीकरानंीआपbालेखातZाघटनचेीमािहतीदतेानाZासबंधंातराईलकरसराचंाउ[ेखकेलानसलातरी
Zानंीहीप¦ास�नअिधकवष\जनुीअसलेलीगोSZानंीचआपbालेखातइतरऽसदंभ̂िदलेbाूा०राईलकराPंा
लेखातनूच घतेलेलीआह,े हे न�ीच. राईलकर सरsणतातकी “ती मलुगी बालवाडीतीलsणजे पाच वषाtPा
आतलीच”. ‘शाळकरीमलुानंा लेखन-वाचनकधी िशकवाव’ेNा िवषयीूिस�शdैिणकमानसशा��,सशंोिधका
आिणलेिखकाडॉ०ौतुीपानसेNानंीआपbा‘वयानसुारलेखन’Nालेखातsटलेआहेकी,“ठरावीकूकारPा
िशdणालाठरावीकवययावचंलागत.ंहीगोSबालवाडीPािशdकानंीआिणZाशाळाPंाrव±ापनानंसमजनू
¨ायलाहवी.वयवषtचारहेवा1िवकखळेWयाचंवयआह.ेहेवयकोणZाहीूकारेलेखनआिणवाचनकरWयाचं
वयनाही.बालवाडीिशdकानंीलेखनिशकवणंअपिेdतनाही.वयवषtसहाझाbानतंरसव̂मलंुिल�शकतात.माऽ,
ZाआधीZाPंावरजबरद1ीsणजेZानंािन�ारणताणदणेंआहे.”Zालेखातीलिवधानाचंेअिधकसिव1र
अवतरणअëटीपvमOे िदलेआहते. [म�िव�ानाPातqडॉ०पानसेNाचंेहेम�ुेगिणततqडॉ०मगंलाताई
नारळीकरगिणतशा�ाPाआधारेखोडूनकाढूशकतातकाय?राईलकरसराPंालेखातउ[ेखbाूमाणेचकुीPा
स�ंालेखनाब�ल िशdा केली गलेेली ती कोवळी चार-पाच वषाtची बािलका ‘बालवाडीत’ िशकत होती. पण ते
वाचकानंासागंायचेमगंलातािवसTनगbेाआिणZाऐवजीZानंीितचाउ[ेख‘सहा-सातवषाtचीमलुगी’असा
केला.आता तqाPंाNा ‘नजरचकुीला’कायsणाव?े] (६.४) िशवायखरे तरZा घटनPेासबंधंात राईलकर
सरानंीमाडंलेbा िव�षेणाचाआिणकाढलेbा िन�षाtचाहीडॉ०मगंलानारळीकरानंीथोड�ातउ[ेखकरायला
हवा होता. परंतु राईलकर सरानंीZाPंा लेखात एकाअनभुवी िशdणतqाPा भिूमकेतनू वरील घटनचेे केलेले
सिव1र िव�षेणआिण काढलेले िन�ष̂ मगंलाताPा नजरेतनू िनसटलेले िदसतात. [हे सव̂ म�ुे मगंलातानी
लdातघतेलेअसतेतरZानंीबालवाडीत िशकणा�याZा४-५वष\वयाPा िनरागसकोव~याबािलकेPाहातनू
झालेbा स�ंालेखनाPा चकुीचे खापर ‘मराठीतील S मbेा स�ंानामावंर’ न�ीच फोडले नसत,े असे मला
वाटत.े](६.५)

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

मलाआणखीएककुतहूलवाटतेतेअसेकीनवीनस�ंावाचनप�तीनसुारपाढेकसेsटलेजातील?ज�ुासटुसटुीत
स�ंानामाPंाऐवजीमोठीलाबंलचकस�ंानामेsणायलालागतीलहेतरन�ी.इमंजीची(इमंजीतीलदोषासंह)
»ब�ेबन�लकTनZाूमाणेस�ंावाचनप�ती ीकारbावरपाढदेखेीलइमंजीतील‘Twoonesaretwo’,
‘twotwosarefour’अशा‘टेबÒस’Pाधरतीवरचअसणारकाय?एकोणतीसचापाढाकसाअसले?वीसनऊ
एकदावीसनऊ,वीसनऊदोनदाप¦ासआठ,[…]वीसनऊनऊदादोनशेसाठएक,वीसनऊदहादादोनशेनæद.
(»ँशं!!)[अशाूकारेसलुभीकरणाPानावाखालीमलुाचंेपाढेलाबंलचकआिणअिधकचिकचकटहोणारनाहीत
काय?](७.१)
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मलेुज�ेाकुठलेहीपाठातंरकरतात,त�ेाZातीलश�ाचंीr�ुwीआिणश�ाचंीअथ̂×ािनयिमतताNापdेाही
श�ाPंाउªाराचंा सटुसटुीतपणाआिणगयेताNा विैश×ामंळेु मलुाचंे पाठातंरसलुभआिणलवकरहोत.ेZात
पुागयेता,sणजेलयआिणताल,अZतंमहhाची.चालीवरिशकवbावरमराठीतीलआरZा,स�ृंतमधील
�ोकअसोतoकवाअगदीमाहीतनसलेbापर�ाभाषतेीलगाणीअसोत,अथ̂कळलानाहीतरीदखेीलऐकूनऐकून
मलुाचंेभराभरपाठातंरहोऊनजात.ेमराठीस�ंावाचनाPापारंपिरकप�तीनेपाढेsणतानाZातसटुसटुीतपणा
आहचे, पण Zात िवशषे लय आिण ताल जाणवतात. Zामळेु मलुाचंे मराठीतील पाढे (इमंजीतील
‘टेबÒस’पdेादखेील)अिधकलवकरपाठहोतातआिणते पढुे दीघ̂काळ (आजÞच?)लdात राहतात,असेमाझे
िनरीdणआह.े [शकंा वाटbास बालभारतीने तसा तलुना�कूयोगअवँयकTन पाहावाआिणZाचे िन�ष̂
जाहीर करावते.] (७.२) पण आता इमंजीची »ब�ेब न�ल केbावर Åd आिण लाबंलचक नावे उªारWयाPा
प�तीमळेुमराठीपाcामंधीललयआिणगयेतान�ीचहरवनूजाईलआिणमलुानंापाढेपाठकरायला िकतीतरी
अिधककाळआिणअिधकौमलागतील.

८८८८....बबबबमवाचकमवाचकमवाचकमवाचकश�श�श�श�((((OOOOrdinalrdinalrdinalrdinalNNNNumbers)umbers)umbers)umbers)

पिहला,सातवा,एकिवसावा,पचंचेािळसावा,अशाश�ानंाबमवाचकश�sणतात.तेएखाzामािलकेतीलबिमक
±ान सागंतात. उदा० बािवसावा मजला, एकवीसशे ऽसेSावा बमाकं, (�ाळात) तरेावा मिहना, चौदावे र|,
इZादी.

आतानवीनस�ंावाचनप�तीनसुारबमवाचकश�कसेअसतील?बािवसावाsणजेवीसदोनवाकीवीससरा?
एकवीसशेऽसेSावाsणजेवीसएकशेसाठितनवा/ितसरा?

[स�ंावाचनप�तीPाअशािविवधआनषुिंगकपंैचाबा०भा०Pािव�ानानंीआधीचपरुेसािवचारकेलाआह,ेअसे
sणWयासकुठलाहीपरुावाआढळलानाही.](८.१)

हचेबमवाचकश�आदश̂मानलेbाइमंजीभाषतेनू¨ायचेकाय?तेिकतीसे‘िनयिमत’असतात?One–First
(Oneth न�)े, Two – Second (Twoth न�)े, Eight – Eighth (Eightth न�)े, Twelve –
Twelfth (Twelveth न�)े, Twenty – Twentieth (Twentyth न�)े इZादी. [sणजे कुठbाही
भाषतेील श�रचनते भरपरू ूमाणात अिनयिमतता असते आिण ती र करWयाची जबाबदारी गिणततqावंर
सोपवलेलीनसत.े](८.२)

९९९९....िशdणतqिशdणतqिशdणतqिशdणतqूाूाूाूा००००रमशेरमशेरमशेरमशेपानस ेपानस ेपानस ेपानसेNाचं ेNाचं ेNाचं ेNाचंेूितपादनूितपादनूितपादनूितपादन

Nाू}ािवषयीअHासकरतानासमाजातीलिविवध1रातंीलआिणवगेवगेळीआGथक,सा�ृंितकआिणशdैिणक
पा�भ̂मूी असणा�या समाजगटामंधील लोकाPंा बालकानंा शालेय िशdणात यणेा�या अडचण§वर उपायsणनू
िशdणdऽेातकाय̂करणा�या िविवधr�ीआिणस±ंाNानंीशोधलेलेमाग̂NाPंाब�लमािहती िमळवावीअसे
मलावाटले.महाराDातशालेयिशdणाPाdऽेातअनकेसवेाभावीr�ीआिणस±ंासरकारीआौयावरअवलंबनू
नराहता तऽंपणेकामकरीतआहते.ZाPंापकैीमलाअनकेवष\पिरिचतअसलेलेूिस�िशdणतqूा०रमशे
पानसेNाPंाशीमीबातचीत केली.Zाचंीमते केवळऔपपिwक (theoretical)नाहीत; oकवा ‘मनालावाटले,
sणनूकेले’अशाूकारचीहीनसनू,तीिशdणdऽेातीलZाPंाअनकेदशकाPंादीघ̂अनभुवावरआिणतेआपbा
शाळातं राबवतअसलेbाूयोगिस� प�त§वरआधािरतअसbामळेुतीमला िवशषेमहhाची वाटतात.Zानंी
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ूZd भटेीत मला सािंगतलेली मािहतीआिणZाPंा काही लेखामंधनू वाचलेलीZाचंी काही मते मी ZाPंा
अनमुतीनेNालेखात(ZाPंानावािनशी)उ�ृतकेलीआहते.

११११००००....बालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीचेिशdणाPािशdणाPािशdणाPािशdणाPासलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेसलुभीकरणाचेखळूखळूखळूखळू

[बालभारतीनेआिणराEशासनाPािशdणखाZानेह[ी‘िशdणाचेसलुभीकरण’Nानावाखालीजेखळूचालवले
आह,ेZामागेZानंीकाहीतरीगभंीरपणेशा�श�ुअHासकेलेलाआहेकाय?Zासबंधंातिशdणशा�ातीलE¤े
तqाचंा स[ा घतेलाआहे काय? जगातील इतर दशेाचंी उदाहरणे तपासलीआहते काय? ूZd ूयोग कTन
पािहलेआहतेकाय?](१०.१)

अगदीदोन-तीनदशकापंवूAपयtतमलुाचंेउªारसधुारWयासाठी,Zाचंीजीभचागंलीवळावीsणनूउªारासकठीण
असे (tongue twister)स�ृंत�ोकमलुाकडूनम�ुामsणवनूघतेलेजात.पणआताबा०भा०PातqाPंा
SीनेतसेकरणेsणजेमलुावंरभयकंरअZाचारकरणेठरले.खरेतर,घाम िनघपेयtतमलुाकंडूनभरपरूrायाम
करवनू घणे,े rायामाPा नावाखाली मलुानंा िवनाकारण(?) थकवण,े धावायला लावण,े टेकडी चढायला लावण,े
दोरीPाउÈामारायला,सयून̂म�ारघालायलालावण,ेइZाद§मळेुमलुाचंीूकृतीसधुारत,ेआरोaयसधुारत,ेअसे
मानले जात.े पण बा०भ०Pा सलुभीकरणाचे तh लागू केbास तसे सव̂ ूय| मलुावंर भयकंर अ�ायकारक
ठरतात. उलट मलुाला चढायला लागनू धाप लागू नये sणनूZाला सपाट र�ानचे चालायला सागंणे oकवा
वातानकूुिलतगाडीनचेशाळेलानणे-ेआणण,ेकमीतकमीशारीिरकौमकरायलालावण,े[असेूय|sणजेमलुाचे
पढुीलसपंणू̂आय®ुसखुकरकरायचाखाऽीशीरमाग̂sणायचेकाय?] (१०.२)ह[ीसखुव1ुकुटंुबातंीलपालक
आपलेआपbा मलुावंरील ूमे िस�करWयासाठीZानंा ूकृतीPा िकरकोळ तबारीसाठीदखेीलऔषधे घWेयाची
सवयलावतात. पणZाचापिरणामsणनूअनकेदामलुाचंी ूितकारश�ीआिणसहनश�ीबळ̂होऊनपढुPा
आय®ुात लहानसहान आजारपणामळेु oकवा छोÜामोFा मानिसक ध¿�ामंळेुही मलुावंर मोठा ऽास भोगावा
लागतो.Nामागदेखेीलपालकाचंा‘कृिऽमरीZामलुाचंेआय®ुअितसलुभकरणेsणजेआपलेपालकsणनूकतr̂
पार पाडण’े हा गरैसमजचकारणीभतू असतो. तीच चकू बालभारतीने महाराDातील कोÜवधी मलुाPंा बाबतीत
करताकामानय.े(१०.३)

Nा ‘मलुाचंेआय®ुसलुभकरWयाPा’सबंधंातूा०कbाणकाळेNाचंा ‘वडेलागलेलंघर’(भाषाआिणजीवन,
उाळा १९९६) हा लेख वाचकानंी अवँय वाचावा. Zात काळ� नी डॉ० इरावती कव\ NाPंा Zाच शीषक̂ाPा
िनबधंाचासदंभ̂दऊेनZािनबधंातमाडंलेbािवचाराचंीसOाPािशdणdऽेातीलपिरि±तीPापा�भ̂मूीवरचचा̂
केलेलीआह.े ूा० कbाण काळे लेखाPा शवेटी असा िन�ष̂ काढतात – पढुे यणेा�या�ध\Pा वातावरणात
आमPायासहानभुतूीलासोकावलेbािवzा�ाtचीदशाकेिवलवाणीहोईल.त�ेावळेीचइरावतीबाूमाणेयावडे
लागलेbासमाजघटकानंािवनतंीकरWयाचीवळेआलीआह.े“बाबानंो,आपलीसहानभुतूीआताकमीकराआिण
आमPापोरानंाकठीणूसगंानंासामोरंजायलािशकूzा.”

Nासदंभात̂E¤ेिशdणतqूा०रमशेपानसेsणतात,“[…] िशdणअिधकािधकपिरणामकारक,अथप̂णू̂कसे
करता यईेल, हे पािहले पािहज.ेकािठWय पातळीकमीकरण,े सोपीकरण,े ही िशdणातीलउि�Sेकशीकायअसू
शकतात?”(द०ैसकाळिद०२०जनू२०१९)

इथेअमिेरकेचे भतूपवू̂ राDाOdआिणमा�वर नतेा ृंॅकिलनÅझव�े Nाचंे एक ूिस� िवधानही उ�ृतकरावसेे
वाटत,ेतेअस,े “अZतंशातंसमिुामOे कुशलदयाव̂दAकधीचतयारहोतनसतात.”NाचेूZतंरगbेाकाही
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दशकातं भारतात सातZाने ‘िशdणाPा सलुभीकरणाPा’ नावाखाली केbा जात असलेbा िशdणdऽेातील
नवनवीनउपबमाPंािदसनूयणेा�यापिरणामातंनूयतेआहचे.(उदा०‘ूथम’स±ंचेेभारतातीलिशdणdऽेामधील
ि±तीसबंधंातीलवाGषकसव\dणाचेअहवाल (असर)पाहावते.भारतातीलशालेय िशdणाPाअधोगतीचेआलेख
Zातिदसनूयतेात.)

दशमानप�तीवरआधािरतमिेशकपिरमाणेजगातीलब»तकेसव̂दशेानंी ीकारलीआहते.पणजगभरातअZिधक
सपं¦आिण ूगत मानला गलेेला अमिेरका दशे माऽZापासनू तः�न र रािहलाआह.े अमिेरकेत अजनूही
इaंलंडPाज�ुाइ�ीिरयलप�तीचीपिरमाणेवापरलीजातात.उदा०इचं, फूट,याड,̂फलाtग,मलै,एकर,औसं,
पाट,�ाट̂,गलॅनइZादी.अशाज�ुापारंपिरकप�तीतएकाचूकारPापिरमाणाPंाएककामंधीलपर�रसबंधं
दशमानप�तीूमाणेदहाPापटीतनसतात,तरवगेवगेळे(अिनयिमत)असतात.(उदा०१फूट=१२इचं,१याड̂
=३फूट,१मलै=१७६०याड)̂ZामळेुZाचंीगिणतेूौढानंादखेीलअZतंिकचकटठरतात.अशीचहीअिनयिमत
पिरमाणे ह�ाने वापरात ठेवणारा अमिेरका दशे आपbा शाळकरी मलुानंा अशा िविचऽ पिरमाणाचंी गिणते
सोडवायलालावनूZाPंावर िकती िनदय̂पणानेअZाचारकरतोआहेअसेsणायच?े [पणअसेअसनूही िव�ान
आिण गिणत िवषयातंील नोबले आिण त�म मोFा ूित¤चेी पािरतोिषके िमळवWयाPा बाबतीत अमिेरकेतील
शा��ाचंामोठावाटाकाअसतो,Nाचे�Sीकरणबालभारतीचेतqदतेीलकाय?](१०.४)

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

िनसगाP̂ाrवहारातअनकेअपवादआढळतात.पणिनसगाच̂ाअHासकरतानाआपbालाशवेटीतेअपवादही
िनसगाP̂ािनयमrव±तेीलएकवगेळािनयममाननू ीकारायलालागतात.(उदाहरणाथ,̂पाWयाचेअपवादा�क
ूसरण.)Eाूमाणे िनसगr̂वहारानंागिणताूमाणेचोख िनयमलागूपडतनाहीत,Zाचूमाणे िनसगा�̂नअिधक
लहरीअसणा�यामानवाPाभाषलेादखेील.मानवीभाषाहेएकसभंाषणाचेसाधनअसत.ेजीमानवी(बोली)भाषा
अनके शतके िव1तृ ूदशेात मोFा लोकस�ंकेडून बोलली जातआह,े कालौघात नसैGगकपणे उ�ातं आिण
िवकिसतहोतआह,ेअशीजगातीलकुठलीहीमानवी(बोली)भाषाअिनयिमतअसतचेअसत.ेकुठलीहीमानवीभाषा
सगंणकाPाभाष ेू माणेचोखिनयमानंसुारमानवानेकृिऽमरीZाघडवलेलीनसत.ेoकब»नाअिनयिमतताहाचमानवी
भाषाPंा बाबतीतील एक िनयमआह,े हे कुठलाही ‘भाषाशा��’ सागंले.Zामळेु भाषाकंडे गिणताPा नाही तर
भाषाशा�ाPा िSकोनातनू पाहाणेआवँयकआह.े [वगेवगे~या भाषातंीलआपbालाआवडलेली श�रचनचेी
oकवावा�रचनचेीविैश×ेआपbाभाषतेजशीPातशीआणनूआपलीभाषाचोखिनयमब�आिणआदश̂कT
पाहणेहीक«नाचमळुातपणूत̂ःअ�ानमलूकआिणअrावहािरकआह.ेतसेूय|जगातीलकुठbाचदशेातकेले
जातनाहीत.](११.१)भाषPेासबंधंात‘भाषाशा��ाचंा’स[ाघतेलाजातो,‘गिणत�ाचंा’न�.े

सराम�ुाअसाकीलेखातआधीपािहbाूमाणेमानवीबोलीभाषाहीम�ुतःबोलWयाच,ेsणजेमनातीलिवचार
r�करWयाचेसाधनअसत.ेकालौघातभाषाउ�ातंहोत,ेतीस�ुाबोलताबोलताच.भाषचेेलेखनसोपे�ावेoकवा
तीभाषा िशकवणेसलुभ�ावेsणनूकोणीओढूनताणनूभाषाबदलतनाहीत.तशासधुारणाकरायPाठरवbाच
तरZासाठीइमंजीभाषामराठीपdेाअनकेपट§नीअिधकलायकउमदेवारठरेल. [इितहासातइमंजीPाबाबतीत
असेकाहीअयश ीूय|झालेलेआहते.पणआजमाऽजगातीलकोणीहीआधिुनक‘भाषाशा��’तसेकरWयाचा
 �ातहीिवचारकरणारनाही.](११.२)(अëटीपviपाहा.)

श�लेखन, उªारण, वा�रचना, नवश�िनGमती, rाकरणिनयम इZाद§ची rव±ा पािहली तर इमंजी भाषते
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िनयमापंdेाही अपवाद अिधक िदसनू यतेात. (Nाची अस�ं उदाहरणे दतेा यतेील.) (अëटीपvii पाहा.) परंतु
ZामळेुलोकाPंामनातइमंजीब�लनावडिनमाण̂होतेआहेआिणितचावापरकमीहोतोआह,ेअसेमळुीचिदसनू
यते नाही. आज ती आतंरराDीय पातळीवरील सभंाषणासाठी ूमखु भाषा आह.े पण तसे होWयासाठी इमंज
‘भाषाशा��ा’ंना इमंजीमधील कमालीचा अिनयिमतपणाआिण िकचकटपणा सधुारायला लागले नाहीत. [मराठी
माOमाPा शाळातंील मलुानंा पिहलीपासनू इमंजी भाषा िशकताना मराठीतनू सwर स�ंानामे िशकWयापdेाही
अनकेपट§नीअिधकऽासहोतो.असेअसतानाहीइमंजीमाऽआहेतशीच,तीतकाहीहीसधुारणा(?)नकरतामराठी
मातभृाषाअसलेbामलुानंाअगदीपिहलीPावगाप̂ासनूिशकवWयाPाबाबतीतबालभारतीलाकाहीचवावगेवाटत
नाही.सबंातंकेवळमराठीवरचआणलीजात.ेअसेका?](११.३)

११११२२२२....केवळकेवळकेवळकेवळमराठीमराठीमराठीमराठीमाOमाPामाOमाPामाOमाPामाOमाPागिणताPागिणताPागिणताPागिणताPाप1ुकातीलप1ुकातीलप1ुकातीलप1ुकातीलस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेस�ंानामाचंचेकाटेकाटेकाटेकाटेआिणआिणआिणआिणखडेखडेखडेखडेकाकाकाकाबोचतातबोचतातबोचतातबोचतात????

मगंलातानी आपbा लेखातं आिण मलुाखत§मOे sटले आहे की “मराठी मलुाPंा गिणताPा अHासाPा
मागात̂ीलखडेआिणकाटेरकरWयासाठीआsीसwरस�ंानामामंOेबदलसचुवीतआहोत.”[पणमराठीतील
स�ंानामातंीलजोडाdरेआिणअिनयिमतता हेखडेआिणकाटेआहते,असे कुठbाशा�श�ुआधारावर िस�
होत?े Zासाठी शा�श�ु प�तीने पाहणी (सव\dण) केली आहे काय? Nा िन�षाtPा समथन̂ासाठी कुठbाही
िशdणशा�िवषयक,भाषाशा�िवषयक,बालमानसशा�िवषयकoकवाम�िव�ानिवषयकिस�ाÌाचंेपरुावेZादतेात
काय?] (१२.१) बरं, Zाचंे ते िवधान जरी dणभर खरे मानले तरी गिणतातील सwर स�ंानामाPंा अडचणी
मलुाPंा िशdणाPामागात̂ीलसवच̂ िवषयातंीलकठीणश�ाPंामळेुसोसायलालागणा�या एकूणअडचण§Pा
एक ट�ास�ुा असणार नाहीत. स�ंानामाrंितिर� गिणताPाच प1ुकातील इतर पाF, मलेु शाळेत िशकत
असलेbा इतर िवषयाPंा पाFप1ुकातंील पाF आिण शाळेत िशकायPा मराठी व oहदी अशा भाषातंील
जोडाdरे, अिनयिमत श�रचना व वा�रचनाआिण rाकरणाची अिनयिमतता [NाPंाब�ल बालभारतीने काय
उपाययोजनाठरवलीआहे?](१२.२)

शाळकरीमलुानंाघÈाळिशकतानाहीब�याचअडचणीयतेात.िदवसाचेचोवीसतासअसतात.Zातपुाचोवीस
तासाPंाएकािदवसातदोनवळेाएकतेबारावाजतात.िशवायएकातासातसाठिमिनटेआिणएकािमिनटातसाठ
सकंेद.Zामळेुसरळसोटदशमानप�तीनेगिणतेसोडवतायतेनाहीत.सकाळचेसातवाजनूएकाव¦िमिनटेआिण
सदतीससकंेदइथपासनूतेसOंाकाळचेपाचवाजनूसदतीसिमिनटेआिणअठरासकंेदइथपयtत िकतीवळेगलेा,
अशा ूकारची उदाहरणे अZतं ऽासदायक असतात. िवzा�ाtPा अHासमागात̂ील हे खडे आिण काटे तर
स�ंानामे पाठ करWयापdेाही अिधक बोचरे ठरावते. [ते र करWयासाठी बालभारतीने मराठी माOमाPा
अHासबमात तास, सकंेदआिण िमिनटाPंा बाबतीत सरळसोपी दशमान प�तीची अवँय रचना Tढ करावी.]
(१२.३)

महाराDातीलब»स�ंशाळातंील िवzाथA राEशासनाPाशालेय िशdणमडंळाचीशालाÌपरीdादतेात.अशा
शाळामंOे राEशासनाPा, महापािलकाPंा आिण खासगी शाळाचंा समावशे आह.े ZाPंात केवळ मराठी
माOमाPाचन�ेतरअध-̂मराठी(समेी-इिंaलश),तसचेoहदी,गजुराथी,oसधी,उ̂इZादीएकूणआठमाOमाPंा
शाळाआहते.Zाशाळातं बालभारतीचीच पाFप1ुके वापरलीजातात.Zासव̂ भाषातंीलस�ंावाचनप�तीही
कमी-अिधकूमाणातअिनयिमतचआह.े[मगमराठीमाOमाPापाFप1ुकातंीलस�ंानामातंEाबािंतकारक
सधुारणा(?) केbा जातआहते,Zा बालभारतीPाअ�भाषामाOमाPंा पाFप1ुकातं का लागू केbा जात
नाहीत?](१२.४)महाराDातीलoहदी,गजुराथीइZादीमाOमामंधीलशाळातंीलमलुानंीहीमराठी िशकणेअपिेdत
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असत.ेमगZानंीआपbाभाषतेज�ुाTढप�तीने(गजुराथीततरमराठीूमाणचेएकवीस,बावीस,तवेीस…oकवा
oहदीमOेइ�ीस,बाईस,तईेस…अस)ेस�ंावाचनकरायचेआिणZानंीचमराठीिशकतानामाऽनrाप�तीनसुार
(वीसएक,वीसदोन,वीसतीन…अस)ेस�ंावाचनकरायच?ेsणजेमलुाPंानिशबातीलजनुीप�ततरटळणार
नाहीच,पणवरआणखीएकनवीनप�तZाPंामाथीमारलीजाईल.[अशाहरेीप�तीमळेुमलुाचंेिशdणसलुभ
होईलकाय?](१२.५)

११११३३३३....स�ृंतस�ृंतस�ृंतस�ृंतrाकरणाPाrाकरणाPाrाकरणाPाrाकरणाPाबाबतीतबाबतीतबाबतीतबाबतीतइमंजीचीइमंजीचीइमंजीचीइमंजीचीन�लन�लन�लन�लकTनकTनकTनकTनआणलेbाआणलेbाआणलेbाआणलेbास�ंास�ंास�ंास�ंाशवेटीशवेटीशवेटीशवेटीबदलाrाबदलाrाबदलाrाबदलाrालागbालागbालागbालागbा

गbेा शतकातील स ुू िस� स�ृंत वयैाकरण रा. गो. भाडंारकर यानंी इमंज लोकाPंा स�ृंतPा िशdणाPा
सोयीसाठी बरीचशी इमंजीPा अगंाने जाणारी rाकरणाची रचना केलीआिण स�ृंतPाrाकरणातील ूाचीन
काळापासनूTढअसलेbापारंपिरकस�ंाPंाजागीइमंजीrाकरणाPास�ंाचंेश�शःभाषातंरकTननवीनस�ंा
बनवbा. पढुे दøवाने महाराD राEात शालेय स�ृंतPा िशdणासाठी तीच भाडंारकरी प�त अवलंिबली गलेी.
(महाराDाबाहरे भारतात oकवाजगभरात कुठेहीNा प�तीला थारा िदला गलेा नाही.) भाडंारकरी स�ंा स�ृंतPा
rाकरणाPा रचनPेा Sीने ब�याचदा अनथक̂ oकवा कधी कधी तर चकrा ठरतात. िशवाय महािवzालयात
गbेावरस�ृंतचाअिधकअHासकरWयासाठीवाचायPाकुठbाहीमथंातrाकरणाचासदंभ̂आलाकीZातील
पारंपिरक स�ंाचंा अथ̂ न कळbामळेु महाराDीय मलुाचंा फारच गuधळ होत अस.े महाराDातील स�ृंतPा
िवzा�ाtनाराEाबाहरेीलवाचकआिणौोZाशंीrाकरणिवषयकसवंादसाधतायणेेकठीणठरतअस.ेZाकारणाने
स�ृंताOयनाPा बाबतीत महाराD एखाzा बटेासारखा होऊ लागला. ूिस� िवषी गाब̂ाई भागवतsणाbा
होZा,“भाडंारकरानंीजगातलाआzrाकरणकारपािणनीयालाबाजलूासारलंआिणआमPाकपाळीभाडंारकरच
बसले. भाडंारकरानंी इमंजीPा rाकरणावर आधािरत अशी स�ृंतPा rाकरणाची रचना केली; पण Zामळेु
rाकरणाचंआिणिवzा�ाtचहंीकायमचंनकुसानझालं.”(‘ऐसपसैगËा:गाब̂ाशी’,ले.ूितभारानड,ेराजहंस
ूकाशन) नकुताच बालभारतीने (महाराD राE पाFप1ुक महामडंळान)े शालेय अHासबमातील स�ृंत
rाकरणाPािशdणाचीभाडंारकरीप�तबदंकTनपारंपिरकप�तपुाअनसुरWयाचायोaयिनणय̂घतेलाआह.े
[उिशरा का होईना, पण इमंजीPा दबावाखाली पवूA केली गलेेली एक मोठी चकू सधुारbाब�ल बालभारतीचे
मनःपवूक̂अिभनदंन!भतूकाळातघडलेलीचकूमा�कTनतीसधुारणेNातकमीपणातरनाहीच,उलटZातनू
सबंिंधतिवषयाPािव�ानाचंीबौि�कूग·तािदसनूयते.े](१३.१)

NाउदाहरणावTनकायधडािमळतो?शकेडोवषाtPापरंपरेतनूस�ृंत-ूाकृतभाषापंासनूिवकिसतझालेbाआिण
भारतातील जवळपास शभंर कोटी लोक बोलत असलेbा िािवडतेर भाषातंील पारंपिरक Tढ स�ंावाचनप�ती
ZाPंापकैी‘केवळमराठीभाषने’ेबदलWयाची‘बातंी’करWयाचीकाहीहीआवँयकतानाही.[भारतातइतरऽआिण
जगभरातकोणीचतसेूय|केलेलेिदसनूयतेनाहीत.](१३.२)मराठीतीलसwरस�ंानामेइमंजीPाप�तीनसुार
बदनकाहीफायदाहोWयाचीश�तातरनाहीच,उलटनकुसानचहोणारआह.े

११११४४४४....लहालहालहालहानगीनगीनगीनगीमलेुमलेुमलेुमलेुअनकेअनकेअनकेअनकेभाषाभाषाभाषाभाषापटापटपटापटपटापटपटापटकाकाकाकािशकतातिशकतातिशकतातिशकतात????

गbेाकाहीदशकातंीलसशंोधनावTनअसेिदसनूआलेलेआहेकीएखादीनवीनभाषाऐकूनतीZाभाषPेामळू
(±ािनक)भाषकांू माणे(likenativespeakers)बोलायलािशकणेूौढापंdेालहानकोव~यामलुानंािकतीतरी
अिधकसोपेजातेआिणलवकरजमत.ेकुटंुबीयाकंडूनoकवापिरसरातीललोकाकंडूनएकाचवळेीदोनoकवाअिधक
भाषाएकाचवळेीकानावरपडूनलहानमलेु(simultaneousbilingual/multilingualchildren)एकाच
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वळेीअनके भाषा बोलायलासहज िशकूशकतात. ते ूौढानंा कठीणजात.े वाढZा वयाबरोबर मलुाचंी ही dमता
हळूहळू कमी होऊ लागत,े आठ-दहा वषाtPा वयानतंर ती अिधक वगेाने कमी होऊ लागतेआिण ूौढपणी ती
ब�यापकैीकमीझालेलीअसत.ेूौढवयातूय|पवूक̂एखादीनवीनभाषािशकूनघतेलीचतरीतीमळूभाषकांू माणे
बोलणे�िचतचसाOहोत.े

लहानगीमलेुभाषाकौशbतीनटäÎातंआ�सात ्करतात.ूथमतेभाषतेीलउªारणाचेिविशSमलूáनी(वण)̂
ओळखWयासआिणउªारWयासिशकतात.मगतेश�िशकतातआिणZानतंरवा�ेिशकतात.भाषािशकWयाPा
बाबतीतीलकोव~यामलुाPंाजलदूगतीचेमलूभतूकारणअसेसािंगतलेजातेकीलहानपणीमलुाचंी भाषPेा
�ानाची पाटी बरीचशी कोरी असत.े Zावर जे नrाने उमटेल ते ती मलेु िवनातबार सdुमपणे (efficiently)
 ीकारतात.Zाचेदोनूकारेफायदेहोतात.एकsणजेवगेवगे~याभाषातंीलपणूप̂णेिभ¦ूकारचेवण̂(भाषतेील
मलूáनी, phonetic speech sounds)ओळखWयाPाआिण उªारWयाPा बाबतीतZाचंेौवण�ििय, म�
आिणजीभअसेअवयवअZतंसवंदेनशीलअसतात.Zामळेुिविवध राPंाबारकाrासंकटZाचंीस¶ूविैश×े
अचकूपणे लdात यणेेआिणZानसुार चोखपणेZाचंे उªार करायला िशकणे कोव~या मलुानंा ूौढापंdेा कमी
वळेातआिणसहजजमत.े(घरातीलआिणपिरसरातीलिविशSभाषचेी(oकवाभाषाचंी)सवयझाbावरपढुेवाढZा
वयाबरोबरअ�नवीनभाषातंीलविैश×पणू̂áन§Pा(वणþªाराPंा)बाबतीतीलZाचंीसवंदेनशीलताझपाÜाने
कमीहोऊलागत.ेउदा०मराठीतीलळहाउªारअ�भाषकआईविडलाचंेलहानगेमलूलवकरिशकूशकेल.पण
ूौढमाणसालातोचउªारअचकूपणेिशकWयासिकतीतरीअिधककाळलागले.)हाझालाएकफायदा.सराफायदा
sणजेEाूमाणेलहानमलेुओळखीPाr�ीनेसािंगतलेलीसचूनािनरागसिनःशकंपणे ीकारतात,Zाचूमाणे
मलेु कानावर पडलेले कुठbाही भाषतेील नवीन पद (वा�ात वापरलेले श�Tप) जसPेा तसे  ीकारतात,
सदंभान̂सुारZाचावाPाथ̂(सरलाथ)̂समजनूघऊेन�रणातसाठवनूठेवतातआिणपढुे तःबोलतानातोअथ̂
आठवनू Zा अथान̂सुार Zा पदाचा भाषते उपयोग करतात. (कोव~या वयात मलुानंा श�ाचंे लdणाथ̂ आिण
rजंनाथ̂ फारसे समजत नाहीत. Zामळेुही ZाPंा मनात गuधळ कमी असतो.) वा�ातील ूZके पद sणजे
ZाPंा Sीने  तऽं श� असतो. लहान मलेु श�ाPंा r�ुwीचा िवचार करत नाहीत. (Nा िवषयीची काही
उदाहरणे अëटीपviii मOे पाहा.) पढुे वय वाढत गbेावर मलू हळूहळू नकळत r�ुwीPा सबंधंातील
‘तकाध̂ािरत’ िवचार कT लागत.े मग भाषतेील अिनयिमततमेळेु ZाPा मनातील गuधळ वाढू लागतो आिण
ZामळेुहीभाषािशकWयाचावगेकमीहोऊलागतो.बालपणीकुठbाहीिवषयातीलपािरभािषकश�oकवागिणती
स�ंानामाPंा बाबतीतही मलेु Zाच प�तीने श� आ�सात ् करतात. बालवयात शाळेत ‘वीस आिण एक,
एकवीस’, ’वीसआिण दोन, बावीस’ अशा ूकारे घोकून वीस, एकवीस इZादी स�ंानामे िशकbावर लवकरच
Zानंातीनाम,ेZाचंेवाचनआिणअथह̂ीआपोआपसमजूलागतात.एकदाका‘एकतेशभंर’Nास�ंाचंेवाचन
आिणउªारणघोकूनडो�ातघ� (प�े)बसलेकीमगसवयीनेयथावकाशZाचंे लेखनही (जोडाdरासंह)Zानंा
जमूलागत.ेकाहीशाळातंस�ंालेखनिशकवतानामलुानंास�ंािलिहतानाती िविशSूकारेवाचWयाचीसवयही
लावतात.sणजे‘एकावरएक,अकरा’,‘एकावरदोन,बारा’,‘एकावरतीन,तरेा’,‘ितनावरएक,एकतीस’,इZादी.
कुठलीही स�ंा िलिहताना ती अशा ूकारे sणायची सवय लागbावर ‘एकतीस’ ही स�ंा िलिहWयाची वळे
आbावर,मलुाPामनातताबडतोब‘तीनावरएक,एकतीस’हेसऽूयतेेआिणमगतेमलू िलिहतानाूथम‘तीन
आिणमगएक’अशाचूकारे‘एकतीस’हीस�ंािलिहत.ेमग‘एकतीस’आिण‘तरेा’अशास�ंाचंेलेखनकरताना
मलेु ग[त करWयाची श�ता राहत नाही. अथात̂ ् नrाने स�ंावाचन आिण स�ंालेखन िशकताना शाळकरी
मलुानंाकाहीचअडचणीयतेनाहीत,असेमळुीचनाही.थोÈाफारशकंाआिणअडचणीसवच̂मलुानंायतेातच.खरे
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तर तशा अडचणी कुठलीही नवीन भाषा (िवशषेतः इमंजीसारखी अZतं िविचऽ भाषा) िशकताना oकवा कुठलेही
नवीनकला-कौशb(गायन, िचऽकला,नZृकला, िशवणकला इ०) िशकताना, कुठलाही नवीनमदैानी oकवाबठैा
खळे (उदा० पोहण,े बिु�बळ, िबकेट इ०) िशकताना, अHासाचा नवीन िवषय (पदाथि̂व�ानशा�, जीवशा�,
इितहास, भगूोल इ०) िशकून घते असता, अगदी सÅुवातीला Zा िवषयातील पािरभािषक स�ंा लdात ठेवताना,
Zासबंधंातील िनयम समजनू घतेाना oकवा ूZd कृती करायला िशकताना मलुानंा अडचणी यतेातच. खरे तर,
ितथचेतरिशdकाचेकौशbपणालालागत.ेगिणतNानrािवषयातीलपािरभािषकस�ंाआिणस�ंानामेनrाने
िशकतानाहीमलुालाअडचणीयतेात.बरेीज,वजाबाकी,गणुाकार,भागाकारइZादीूाथिमकगिणतीिबयासमजनू
घWेयासहीसÅुवातीसखपूअडचणीयतेात.अशाअडचणीकुठbाहीभाषPेामाOमातनूगिणतिशकतानायतेात.
पणमगकेवळगिणतातीलमराठीस�ंानामाचंाचबाऊकाकेलाजातोआह?े[तोजरखराअसलेतरमगNाचाच
उपिस�ाÌअसाहीमाडंतायईेलकायकी“मराठीमाOमाrितिर�अ�कुठbाहीमाOमातनूगिणतoकवाइतर
कोणताहीिवषयिशकणा�यामलुाPंामागात̂काहीच‘खडेआिणकाटे’असतनाहीतआिणZामळेुतीमलेुगिणत
आिणइतरसवच̂िवषयातंमराठीमाOमाPामलुापंdेाअिधकूवीणअसतात?”](१४.१)

११११५५५५....श�ाचं ेश�ाचं ेश�ाचं ेश�ाचंेूितमावाचनूितमावाचनूितमावाचनूितमावाचन

लहानमलेुश�ातीलएकेकअdरसमजनूघऊेन,ZावTनZाश�ाचीr�ुwीिनि�तकTन,मगZाश�ाचा
अथ̂लdातठेवतनसतात,असेजेवरsटले,Zासबंधंातूा०रमशेपानसेNानंीकेलेलेूितपादनखालीलूमाण.े

म�मOेश�ाPंाूितमातयारहोतातआिणपुापुावापरbानेZाघ�(प¿�ा)होतात.म�िनसगत̂ःच
आकृितबधंाचाशोधघतेअसतो.‘सwरआठ’अशाि�श�ी(दोनतकुÈातंील)ूितमपेdेा‘अöFाहwर’अशी
सटुसटुीत एकश�ी अखडं ूितमा (आकृितबधं) म�त सहजतनेे साठत.े कारण ती एक पणू̂ आिण  तऽं
आकृितबधंअसत.ेमलुानंावाचनातoकवालेखनातअशीूितमाओळखणसे�ुासहजआिणझटकन ्जमत.े

पाठातंरानहेी ूितमा घ� होतात. ूथम शभंरपयtतPा स�ंाआिण नतंर पाढे पाठ झाbावरआकÈाPंा
ूितमा कायमPा म�त साठतात. आवँयक त�ेा Zा साठवणीतनूआठवणीतआणता यतेात. उªाराPंा
ूितमावापरातआणताना,ZाकशातयारझाbाNाचा(sणजे‘अöFाहwर’Nास�ंमेOे“आधी८मग
७”,की“आधी७मग८”अशाबमवारीचा)िवचारZातयतेनाही.Zामळेुच,आजवरPािपcानंामराठी
(तसचेoहदी,गजुराथीoकवा �ृ चआिणजमन̂इZादीस�ुा)भाषतेीलस�ंावाचनकधीखटकलेनाहीआिणते
िशकतानामलुाचंेकधीअडलेनाही.

[‘म�िव�ान’ oकवा ‘मÇािव�ान’ (neuroscience) Nा शा�ामOे ‘श�ाचंे ूितमावाचन’ Nा िवषयी बरेच
सशंोधनझालेलेआह.ेबालभारतीने वरीलम�ुा ‘सबंिंधतशा�ाPातqाकंडून’अवँयतपासनू¨ावाआिणतो
चकुीचावाटbासतसेसकारणसागंाव.े](१५.१)

पानसेसराPंाNाूितपादनािवषयीथोडेअिधकिव1तृ�Sीकरणदतेो.माणसालाएखादीr�ीoकवाएखादीव1ु
वारंवारकुठbाही�ान�िियामंाफ̂तूZdपणे�ातझालीकीितचीएकिविशSूतीका�कूितमामाणसाPामनात
उमटून�रणात ठसनू (impression) राहत.े Zा ूितमलेा मळू r�ीची oकवा व1चूी आठवण एखाzा
खणूगाठीूमाणेबाधंनू ठेवलेलीअसत.ेमगपढुेकधीतरीअचानकएखादीतशीचआकृतीपािहलीकीमगतñाळ
तशाचूितमPेाखणूगाठीवTनआठवणीतीलमळूr�ीची/व1चूीआकृतीमाणसाPाडो~यासमोरयते,े ितचे
नावआिणओळखहीआठवत.ेकधीतरी तसाच र oकवा तशीच तान ऐकbासनकळतZावTनपवूA ऐकलेले
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मळूचेसगंीतZाPाकानातग ुजंूलागतेआिणत�बंिंधतइतरतपशीलआठवतात.कधीतरीवातावरणाततसाच
गधंजाणवbावरताबडतोबZागधंाPासबंधंातीलगतकाळातीलमळूॐोताचाoकवासबंिंधतूसगंाचा�िृतगधं
ZाPा मनात दरवळतो.आय®ुातअसेअनभुवआपणकळत-नकळत वारंवार घते असतो. अगदीZाचूमाणे
भाषतेीलश�ाचेिलिखत(ँय)िचपािहbावरoकवाउªािरतश�(ौrिच)ऐकbावरलगचेचमाणसाचा
म� Zाचा सबंधं�तृीत ठसलेbा तशाच ूितमशेी जोडतोआिणZा ूितमशेी िनगिडत असलेली अथभ̂ावना
तñाळमाणसाPाम�त िनमाण̂होत.ेअसातñाळसहजावबोधहोWयासाठीZालाूय|पवूक̂फार िवचार,Zा
श�ाPाr�ुwीचे िव�षेण oकवा तदनषुिंगक ज�ुाआठवण§ची शोधाशोध करायला लागतच नाही. (बालपणी
आिणतÅणपणीअशी�रणश�ीत[खअसत,ेपणsातारपणीम�चीहीdमताdीणझाbावरमाऽमाणसाला
�रणश�ीदगादऊेलागत.े)Nाचकारणामळेुम�तस�ंाPंाूितमाएकदाप¿�ाबसbाकीमगमलेुतरेा(१३)
आिणएकतीस(३१)Nास�ंाPंावाचनातoकवालेखनातकधीचग[तकरतनाहीत.पणतसेहोईपयtतिशdकाने
योaयूय|करायलाहवते,मलुाकंडूनपरुेसासरावकTन¨ायलाहवाआिणमलुाPंामनातस�ंाPंा ूितमा
प¿�ा ठसWयास परुेसा वळेzायला हवा. तसे न घडbामळेुच वर उ[ेखलेbा बालवाडीतील िन�ापकोव~या
वयाPाबािलकेPासबंधंातीलZादøवीघटनबे�लूा०राईलकरानंीZाबािलकेPा िशdकाला,शाळेलाआिण
आपbा िशdणप�तीलाच जबाबदार धरले आह.े [पण राईलकर सराPंा Zा ूितपादनातील मम̂ लdात न
आbामळेुबालभारतीPागिणत�ानंीZाघटनबे�लइतरसवाtनासोडून(केवळ)मराठीभाषतेीलस�ंानामानंाच
दोषीधरले.](१५.२)

११११६६६६....मलुानंामलुानंामलुानंामलुानंागिणतगिणतगिणतगिणतिवषयिवषयिवषयिवषयकाकाकाकाकठीणकठीणकठीणकठीणवाटतोवाटतोवाटतोवाटतो????

नrानचेशाळेतिशकूलागलेbालहानमलुानंासव̂िवषयातंिवशषेतःगिणतहाचिवषयसÅुवातीलाअिधककठीण,
िकचकटआिणअनाकलनीयकावाटतो,Nाचीकारणेवगेळीआहते.मलुाचे िशdण(sणजे�ानमहण)जÞbा
dणापासनूच (खरे तर गभाव̂±पेासनूच) सTु होत.े मानवी भाषा समजू लागWयापवूAदखेील मलू आपbा पाच
�ान�िियाPंासाधनानेश�-�श-̂Tप-रस-गधंNाPंामाOमातनूमािहतीिमळवतअसत,ेमािहतीचेिव�षेणकरत
असतेआिणZातनू समजलेbा �ानाचा मनामOे�तृीPा Tपात सचंय कTन ठेवत असत.े बालवयात मलू
िवचार कTशकते हे खरेच, पण मलुाचीZा काळातील िवचारश�ी बरीचशी ूाथिमक Tपाची, साधीआिण
सरळसोटअसत.ेZातफार ि�Sतानसत.ेमलूवाढूलागनूZालाजगातीलअिधकािधकग ुतंाग ुतंीचेअनभुवयऊे
लागले,कीमगपढुPावयातमलुाचीिवचारश�ीदखेीलतशाूकारचेअनभुवहाताळWयातअिधकािधक‘तरबजे’
होऊलागत.ेअगदीलहानवयातमलुाचे�ानिव� ‘ूZdअनभुवातनू’ िमळणा�यामािहतीवरचअवलंबनूअसत.े
सÅुवातीसमलुालाूZd-�ानानेगोचरपदाथाtचीनावचेकळतात.उदा०मÊम ्(भकूलागbावरिमळणारेखाण)े,
आई, बाबा, हÊा, भभू,ू काऊ, िचऊ, बाËा इZादी. उ�ता-गारवा, ितखट-गोड चव, इZादी गोSीदखेील
 ानभुवामळेु Zाला जाणवत असतात. पण तरल, स¶ू, का«िनक आिण अमतू̂ गोS§चा ZाPा �ानिव�ात
समावशेनसतो.पढुे हळूहळूभाषाअिधकािधकसमजूलागbावरबालकालानवनवीनश�ाचंेआिणवगेवगे~या
ूकारेश�ग ुफूंनतयारहोणा�यावा�ाचंेअथ̂समजूलागतात.सÅुवातीलामलुालाश�ाचंेवाPाथ̂(श�शःअथ)̂
आिणवा�ाचंेसरलाथच̂समजतअसतात.लdणाथ̂आिणrजंनाथ̂पढुेवयवाढbावरहळूहळूलdातयायला
लागतात.शालेय िशdणातही तोचबमअनसुरायचाअसतो. मलूशाळेतजाऊलागbावर ूथमZाला घरात,
समाजातआिण िनसगात̂ूZd िदसणा�यानहेमीPागोS§ब�लचसािंगतलेजात.ेमगपढुेटäÎाटäÎानेभाषचेी
कािठWयपातळीवाढतजात.ेपिहली-सरीमधीलिवषयम�ुतःमतू̂व1ूशंीसबंिंधतअसतात.पणगिणतहािवषय
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आिणिवशषेतःZातीलपािरभािषकस�ंा, िच,ेूिबया,NागोSीब»धाअमतू̂ (abstract)आिणसकं«नावंर
आधािरत असतात. (अëटीपix पाहा.) sणनूच गिणताPा अHासाची सÅुवात ूथम मतू̂  Tपातील व1ू
मोजWयापासनू केलीजात.ेमगपढुे टäÎाटäÎानेबरेीज-वजाबाकी,Zाचंी िचेइथपासनू तेसमीकरण,ेवगम̂ळू,
ूमये,ेZाPंािस�ताइZादीअिधकािधकअमतू,̂ूZdनिदसणा�याआिणका«िनकगोSीगिणतातिशकवbा
जाऊ लागतात. [मराठीतील केवळ सwर स�ंानामे बदन गिणत िवषयाचे  Tपच बदन जाईल, मराठी
माOमाPा मलुानंा तो िवषय अितशय सोपा वाटू लागले आिण मलेु गिणतात मोठी ूगती कT लागतील, हे
बालभारतीचेआ�ासनफारतरएकभाबडे �sणतायईेल.](१६.१)

िज ापिरषदPेाशाळातंमलुानंायोaयूकारेिशकवWयाचेूिशdणिशdकानंािदलेगलेेआिणिशdकानंािशdणाशी
सबंिंधतनसलेbा,अन�ुादक(िनवडणकुाचंीकाम,ेगावातीलसडंासमोजण,ेकuबÈामोजण,ेिनयिमतपणेअस�ं
ूकारचेअहवालबनवण,ेशाळेतीलिशdणाशीसबंधंनसलेलीअनकेूशासकीयकारकुनीचीकामेकरायलालावणे
इ०)कामामंOेनग ुतंवतािशdकानंाजा1ीतजा1वळेमलुासंाठीखच̂करWयासूो�ाहनिदले,तरगरीबoकवा
ौीमतंआिणअिशिdतoकवासिुशिdतअशासवच̂पालकाचंीमलेुन�ीचअिधकचागंbाूकारेअHासातूगती
करतील.पण केवळमराठीभाषतेीलसwरस�ंानामेबदलWयाPाबालभारतीPायोजनमेळेुमहाराD राEातील
शाळकरीमलुाचंाकाहीहीफायदाहोWयाचीश�तानाही.माऽतरीहीआपbामराठीतीलस�ंावाचनप�तीतील
बदलाPा िनणय̂ावरठामअसbासबालभारतीPातqानंीआपbािस�ाÌामागीलशा�ीयतh,ेZासबंधंात
केलेलाशा�श�ुअHासआिणशा�श�ुूयोगाधािरतसव\dण,जगभरातीलशा��ाचंीNासबंधंातीलमत,ेजगात
अशाूकारेपरुेशाrापकपातळीवरकेलेलेयश ीूय|आिणZातनूZामलुाचंीझालेलीगिणतातीललdणीय
ूगती, [Nाचंीमािहतीपरुाrासंहजाहीरकरावी.बालभारतीचेतqछातीठोकपणेसागंूशकतीलकायकी,Zाचंी
नवीन‘बािंतकारी’स�ंावाचनप�तीअमलातआbावरइत�ाइत�ावषाtतइतरमाOमातंिशकणा�यामलुापंdेा
मराठीमाOमातीलिवzा�ाtचीगिणताचीआवडमोFाूमाणातवाढलेलीअसले,हीमलेुअिधकमोFास�ंनेे
उª िशdणासाठी गिणताची िनवड करतीलआिण ती िवzाGथदशते तसचे पढुीलआय®ुात इतरा�ंन िकती तरी
अिधकूमाणातगिणतिवषयातीलपािरतोिषकेपटकावतील?](१६.२)

११११७७७७....�ानरचनावादावर�ानरचनावादावर�ानरचनावादावर�ानरचनावादावरआधािरतआधािरतआधािरतआधािरतअसलेलीअसलेलीअसलेलीअसलेलीूयोगिस�ूयोगिस�ूयोगिस�ूयोगिस�िशdणप�िशdणप�िशdणप�िशdणप�तीतीतीती

नामािंकत िशdणतq ूा० रमशे पानसे महाराDातील आिदवासी भागात तथेील मलुासंाठी �ानरचनावादावर
आधािरतशाळा चालवतात. (महाराDात इतरही काही िशdणतqअशाच ूकारPाशाळा यश ीपणे चालवीत
आहते.)Zा भागातीलआिदवासीलोकआGथकआिणशdैिणक ×ाअZतंमागासलेलेआहते.ZाPंा घरची
बोलीूमाण-मराठी�नवगेळीअसत.ेशाळेतयणेारीब»तकेमलेुूथमचशाळेतजाणा�यािपढीतीलअसतात.पण
तरीही ZाPंा शाळेतील आिदवासी मलुानंी Zा िज!ातील, तोच अHासबम िशकणा�या इतर िठकाणPा
मलुापंdेागिणतासहसवच̂िवषयातंअिधकचागंलीूगतीकेलेलीआढळत.ेपानसेसरानंीहेसव̂ूZdूयोगकTन
िस�केलेलेआह.े

ूा०रमशेपानसेयानंीNासबंधंातीलअनभुवाब�लपढुीलूमाणेमतr�केलेलेआह.े

“गरीब oकवा विंचत समाजातील मलेु शालेय िशdणात मागे पडतात, िशdणात ती फारशी यश ी ठरत
नाहीत”,असाएकअपूवादगलेीअनकेवष\लोकाPंामनात िटकूनआह.ेपणहेमळुीचखरेनाही. िनदान
आजPाकाळात,मलुानंा िशकवWयापdेाZाPंा िशकWयावरभर दणेारी�ानरचनावादी िशdणप�तीसवऽ̂
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उपल" झालेली असbामळेु मलुाPंा िशकWयाPा dमता वाढून मलेु िशकWयात मागे न पडता यश ी
होताना िदसताहेत.वाईजवळPाएकाशाळेतआsीकेलेbाूयोगातनूअसेआढळूनआलेआहेकीअगदी
िनवडून-वचेनू गिरबातंील गरीब आिण विंचत रािहलेbा कुटंुबातंील मलुानंादखेील अगदी पिहलीपासनूच
परीdामंOेउwमगणु िमळूशकतात.साधाच,पण çआिणस ुदंरपिरसर,म�ुआिण िनभय̂वातावरण,
ूौढाचंी (िशdकाचंी)सौहादप̂णू̂वधमकी-दरारािवहीनजविळकेचीवागणकूआिण यिंशdणाPासाधनावंर
आधािरत िवषय िशकWयाPा सधंी, यामंळेु सवच̂ मलेुछानआनदंाने िशकतातआिणउwमगणुानंी उwीण̂
होतात. अशा प�तीनसुार मलुासंाठी अHासबम उगीचच सोपा करWयाचीआवँयकता नसत,े तर मलुानंा
किठणतचेी आ�ाने पलेायला सधंी परुवWयाची गरज असत.े आपण िशकZा मलुाPंा dमतावंर आिण
वागणकुीवरिव�ासमाऽठेवायलाहवा;ZानंासÞानzायलाहवा.

ूा०रमशेपानसेपढुेअसहेीsणतातकी,

गbेा ३-४ वषाtत िज ापिरषदPेाहीEाEा शाळातंनू �ानरचनावादावरआधािरत िशdणप�तीचा योaय
ूकारेअवलंबकेलागलेाआहे,अशाशकेडोशाळातंीलमलुाPंाूगतीचाआढावाघतेbासअसेिदसनूयतेे
की,Zाशाळातंीलमलुानंागिणत िशकWयातफारकाहीअडचणीयतेआहतेआिणतीगिणतातमागेपडत
आहते,असेआढळूनयतेनाही.

कुठbाही ूकारचे बौि�क oकवा शारीिरक rगं नसलेली आिण योaय ूकारे वाढ झालेली सवच̂ मलेु मळुात
साधारणपणे ब�या बौि�कdमतचेीअसतात. माणसूशरीराचेअवयवEा ूकारेआिणजवेढे वापरतो,Zानसुार
Zाचंी वाढआिणूगती होतजात,े हा डाGवनNाशा��ानेसािंगतलेलाउ�ािंतवादातीलूिस� िस�ाÌआह.े
वनातराहणा�याकाहीआिदवास§Pामलुाचंेडोळे(आिणम�)गरजनेसुारलाबंनूूाणीoकवापdीहरेWयातअिधक
तरबजेहोतात.जीवनप�तीPाआवँयकतेू माणेकाहीआिदवासीमलुाचंीयाण�िियेतरकाह§चेहातापायाचंे$ायू
अिधक चागंले तयार होतात. मानवाPा म� Nा अवयवालाही तोच िनयम लागूआह.े ZाचाEा ूकारेआिण
िजतकाउपयोगकT,ZाूकारेआिणZाूमाणातZाचा िवकासहोतअसतो. कुठbाहीसवस̂ामा�ब�ुीPा
मलुानंायोaयूकारेमागद̂शन̂केbास,ZानंािशकWयासपरुेसावळेिदbासआिणEाबाबतीततीकमीपडतात
ZाबाबतीतZानंामदतदऊेनZाPंातआ�िव�ासिनमाण̂करWयाचेयोaयूय|केbासमलेुकुठलाही िवषय
सवस̂ामा�ब�यापातळीपयtततरीन�ीचिशकूशकतात.तसेनकरतामलुाचंीबौि�कdमताZाPंाघराWयाPा
जातीशी,धमाश̂ीoकवापालकाPंाशdैिणकवाआGथकपातळीशीजोडण,ेहामहाराDातीलशाळकरीमलुाचंाआिण
ZाPंापालकाचंाअपमानआह.े(डॉ०मगंलानारळीकरानंीआपbािद०२३जनू२०१९Pालोकसwतेीललेखात
अशामzुानंा�श̂केलेलाआहे.तेमलाखटकले.)

[बालभारतीPातqानंावरीलूितपादनचकुीचेवाटतअसbासतकाध̂ािरतकारण,ेदशेातीलआिणपरदशेातंील
तqाPंाूितपादनाचंेसदंभ,̂तसचेूZdूयोगावरआधािरतअसलेले िन�ष̂दाखवनूतसेZानंी िस�कराव.े]
(१७.१)

गिणत िवषयातील केवळ सwर मराठी स�ंानामे बदलbावर आपोआपच महाराDातील शाळकरी मलुाPंा
िशdणमागात̂ीलखडेआिणकाटे र होऊनमलेु गिणतआवडीने िशकूलागतीलआिणगिणतातभराभर ूगती
करतील,अशीफोलआ�ासनेदWेयापdेा [बा०भा०Pाअिधका�यानंीआिणतqमडंळ§नीपानसेसराPंा (oकवा
तशाचइतरतqाPंा)शाळानंाअवँयभटेzावी,Zाचंेsणणेतपासनू¨ावेआिणखाऽीपटbावरतेउपयोजीत
असलेली�ानरचनावादावरआधािरतिशdणप�तीमहाराDातीलसव̂शाळातंयोaयूकारेलागूकरावी.](१७.२)
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११११८८८८....नवीननवीननवीननवीनस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीस�ंावाचनप�तीलादलीलादलीलादलीलादलीजाणारजाणारजाणारजाणारनाहीनाहीनाहीनाही????

डॉ०मगंलानारळीकरानंीबालभारतीPावतीनेअसाहीिनवाळ̂ािदलाआहेकी“स�ंानामाचीनवीनप�तमलुावंर
लादली जाणार नाही. मलुाPंा इçेूमाणेZानंा नवी oकवा जनुी स�ंानामे वापरWयासआमचा काहीचआdपे
असणारनाही.”हेिवधानलोकाचंीिदशाभलूकरणारेआह.ेमलुानंातसेपयाय̂उपल"कTनदWेयासाठीशाळेमOे
स�ंानामेपाठकTनघतेाना,वगात̂गिणतिशकवताना,पाढेsणनूघतेाना,मलुानंागिणतिवषयकतuडीoकवालेखी
ू} िवचारताना, ूZके वळेी ूZके स�ंा दोी ूकारे sणनू दाखवणे िशdकाला श�च होणार नाहीआिण
िशdकानेजरतसेकेलेचतरएकाचवळेीदोन-दोनप�तीचीस�ंानामेऐकूनमलुाचंाअिधकचगuधळहोईल.खरे
तर,मराठीशाळेतीलिशdकZालाबालभारतीनेनrानेसTुकेलेbाप�तीनचेस�ंावाचनकरेलआिणिशdकजे
आिणजसेसागंतातZाचूमाणेमलेुवाचनकरतील,Nातशकंाचनाही.शाळेमOेएकाचवगात̂काहीमलेुनवीन
प�तीने स�ंावाचनकरतात, तर काही मलेु तः�न इतराPंापdेा वगे~याsणजेज�ुा प�तीने स�ंावाचन
करतात, असे होऊच शकणार नाही. मलेु इमंजीमधील िविचऽ श�ाचंे उªारदखेील शाळेतील िशdकानंी
िशकवbाूमाणचे(चकुीचेअसलेतरीही)करतात.एकदाबालभारतीने िनयमकेलाकीZािवÅ�शाळकरीमलेुच
काय िशdकही जाऊ शकणार नाहीत. महाराDातील सव̂ गरीब िबचा�या मराठी शाळा डोळे झाकून शासनाPा
वळेोवळेीबदलतजाणा�याआदशेानंाअनसुरतिनमटूपणेशाळाचालवWयाचीधडपडकरतअसतात.[त�ेाआता
स�ंावाचनाची नवी प�त ऐिçक आहे, असे बालभारतीPा तqानंी सागंण,े ही Zानंी केवळ वादातनू
िनसटWयासाठीशोधनूकाढलेलीपळवाटआह.ेZा�नZालाकाहीहीअथ̂नाही.](१८.१)

उलटपdी डॉ० मगंलातानी जेआ�ासन िदले, तसे खरेच होणार असले तर मग अिधकच काळजी करWयाची
पिरि±तीिनमाण̂होईल.मराठीमाOमातिशकलेbाकाहीमलुानंीजनुीप�तआिणकाह§नीनवीप�तवापरWयाची
सवयकेलीतरशाळेतचन�ेतरपढुेमोठेझाbावरबाहरेीलजगातहीमोठाचगuधळिनमाण̂होईल.िशवायमराठी
माOमातनिशकणा�याएसएससी,सीबीएसई,आयसीएसईआिणइतरसव̂बोडाtPामहाराDातीलशाळातंमराठी
िवषय िशकणारी मलेु ज�ुा Tढ प�तीनचे मराठीमधनू स�ंावाचन करणार आहते. sणजे महाराDात Nापढुे
कायमचदोन िभ¦स�ंावाचनप�त§चे दोनसमातंर ूवाह मराठीसमाजात ू±ािपत होणारआहतेआिणअशा
r�§Pापर�रातंीलसवंादातमोठाचगuधळउडणारआह.े[व%ानेएकाप�तीनेस�ंावाचनकेलेआिणौोता
स�या प�तीचाअसलेतरZात िकतीगuधळहोऊशकतो,Nाचाबा०भा०Pागिणततqानंीगिणत िवषयाPा
बाहरे पडूनrावहािरक1रावर िवचार केलेलाच नाही असे�Sपणे िदसत.े] (१८.२) कुठलीही स�ंा वाचताना
माणसूआपbासोयीूमाणेितचेभागकTनतीस�ंासागंतोoकवावाचतो.उदा०आता९८५३९६५९५७हाबमाकं
जरकोणीनrाप�तीनसुारनæदआठ,पाचशेतीसनऊ,साठपाच,नऊशेप¦ाससातअसासािंगतलातरज�ुा
प�तीचाौोता तो ९०८५३०९६०५९५०७असा काही तरी िल�न घऊेन गuधळूनजाईल. पवूAअFाWणव, पाचशे
एकोणचाळीस,पासS,नऊशेसwाव¦अशाूकारेसािंगतbावरZातचकूहोWयाचीश�तान�ती.एका(इमंजी)
वषात̂ िदवस िकती? नrा प�तीPा परु�Zाच̂े उwर : तीनशेसाठ पाच? (३६०५?)अरे बापरे! पवूA तर वषात̂
तीनशेपासSचिदवसअसत.३००/६७हीस�ंानrाप�तीनेतीनशेसाठस&माशं(कीसाताशं?)अशीवाचली
असता,ज�ुा प�तीचाौोता ती ३६०/७अशी िल�नघईेल.माऽसOाज�ुाप�तीनसुारतीतीनशेससSाशं
अशीवाचलीजातेआिणZातशकेंलाजागानसत.ेZाचूमाणे२५३५२३३३हाबमाकंनrाप�तीनसुारवीसपाच,
तीस पाच, वीस तीन, तीस तीनअसा वाचbास, ज�ुा प�तीचाौोता तो २०५३०५२०३३०३असा िल�न घऊे
शकतो. पण ज�ुा प�तीने पचंवीस प1ीस तवेीस तहेतीस असा वाचbासZात गरैसमज होWयाची श�ताच
नसत.ेअशा िविवधूकारPागरैसमजामंळेु बॅकंामंO,ेसरकारीकायाल̂यातं,खासगी कंप�ाPंा लेखा िवभागातं
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oकब»ना िजथे िजथेआGथकrवहारहोतअसतातअशा िठकाणीरकमाPंाबाबतीतघोटाळेघडूनमोFासम'ा
िनमाण̂होWयाचीश�तावाढत.ेह[ीअकंाचंेयगुआह.ेचलभाषबमाकं,पनॅबमाकं,खातेबमाकं,वाहनबमाकं,
िपनकोडअसेबरेचवगेवगेळेबमाकंआपbालावळेोवळेीसागंायलालागतअसतात.ZातचकुाहोWयाचीश�ता
अशाहरेीप�तीनेखपूचवाढत.ेकुठbाहीिनयमाPंाबाबतीतिनि�तूमाणनसलेकीजेजेगuधळहोऊशकतात,
तेसव̂Nाधडेगजुरीूकारामळेुहोऊशकतात.

मलाआणखीएकखतंवाटतेतीअशीकीमराठीतीलस�ंावाचनदोनवगे~यासमातंरप�त§नीचाठेवbावर
नवीन प�तीअनसुरणा�यालोकानंा मराठीभाषतेीलआजवरPासािहZाचा,Zातीलकिवताचंाआिण िवशषेतः
वा¿ू चारवsण§चाआ ादकसाघतेायईेल?यगुेवीसआठिवटेवरीउभा?(यगुेअØावीस.)ग�ेवीसपाची?(ग�े
पचंिवशी.) तीस दोनी पाडण?े (बिwशी पाडण.े) तीस सहाचाआकडा? (छwीसाचाआकडा.) नæद सहा कुळी
मराठा? (शहाWणव कुळी.) तnुयासारखे प¦ास सहा बिघतलेआहते? (छË¦ बिघतले.) प¦ास दोनकशी सोन?े
(बाव¦कशी सोन.े) िवचारानचे डोकं चबावनू जात.ं अनकेदा बोली मराठीत ‘अदंाज’े Nा अथA ‘एक’ असा श�
जोडलाजातो.उदा०‘सभलेाप¦ासएकमाणसेआलीहोती.’आताNाचाअथ̂कोणी‘अदंाजेप¦ासमाणस’ेअसा
घईेल;तरकोणी‘एकाव¦माणस’ेअसाघईेल.यापढुेएखाzावतम̂ानपऽात,मािसकातoकवालेखसमंहातदोनिभ¦
ूकारेस�ंावाचन िशकलेbामाणसाचंे लेख oकवाचचा̂एकाचवळेीूिस�झाbावरतरमोठाचगuधळउडले.
कदािचत ्ूZकेलेखाखाली‘कुठलीस�ंावाचनप�तीअनसुरलीआह’ेZाब�ल�Sीकरणा�कटीपzावीलागले.

एकंदरीतपाहताअशाहरेीस�ंावाचनप�तीमळेु“कानडीन� केलाम�हाटाॅतार।एकाच�उwरएकानय।े”Nा
तकुारामाPंाअभगंाूमाणेपिरि±तीओढवले.हेसव̂पा�नहसावेकीरडाव,ेतचेकळतनाही.

[वरीलिववचेनावTन�Sहोतेकीगिणत�डॉ०मगंलानारळीकरानंीबालभारतीPावतीनेअZतंउदारपणे“जोजे
वाछंीलतोतेबोलो”अशीजीघोषणा केली,तसेखरोखरचघडले,तरतोउपाय ‘रोगापdेाऔषधभयकंर’अशा
ूकारचा ठरेलआिणअशा चकुीPा िनणय̂ाचंी िशdा सपंणू̂ मराठी समाजाPा सOाPाआिण पढुील िपcानंा
भोगावीलागले.rावहािरक1रावरीलअशािविवधसम'ाचंािवचार‘बालभारतीन’ेकेलाआहेकाय?](१८.३)

कुठbाहीसमाजाPाभाषा,स�ृंती,परंपरा,TढीNापणूप̂णे तऽंनसतात.ZाआजबूाजPूाइतरलोकाPंा
भाषा, स�ृंती, परंपरा, Tढी इZाद§शी जडुलेbाआिणZाPंात ग ुतंलेbाअसतात.Zामळेुआपbा भाषलेा
इतराPंा�नपणूप̂णे ‘ -तऽं’माननू ितPातीलश�रचनाप�ती रैपणेबदलbासZातनूइतरापंdेाआपbाच
समाजातीललोकाचंा तोटा होWयाचा मोठा सभंवअसतो. [हा महhाचा म�ुाZाPाकडे गिणतशा�ाPाअगंाने
पािहbासमळुीचसमजणारनाही,तोसमजनूआिणउमजनूघWेयासाठी(tounderstandandappreciate)
ZाPाकडेभाषाशा�ाPािSकोनातनूचपाहायलाहव.े](१८.४)

१९१९१९१९....स�ंानामाPंास�ंानामाPंास�ंानामाPंास�ंानामाPंाू}ासू}ासू}ासू}ासराजकीयराजकीयराजकीयराजकीयरंगरंगरंगरंग????

भारताची राEघटनालोकसwाक प�तीवरआधािरतआह.े तीमOेलोकानंी िनवडून िदलेbा ूितिनध§नीससंदते
आिण िवधानमडंळात िवzमान सरकारपढुे लोकाचंे ू}आिणलोकाPंा भावना माडूंनZावंर चचा̂ करणेआिण
वळेोवळेीसरकारलाजाब िवचारणेअपिेdतअसत.ेNाrव±तेजरीथोडफेारदोषअसलेतरीही तऽंभारताने
अगंीकारलेbाNाrव±चेानागिरकNानाZानेआपणमानराखायलाहवा.पणबालभारतीनेस�ंावाचनप�तीत
केलेbा बदलािंवषयीज�ेा िवधानसभते िवरोधी पdानंी राEशासनाला ू} िवचारले, त�ेाZाब�लडॉ०मगंला
नारळीकर आपbा (लोकसwा िद० २३ जनू २०१९) लेखात मह्णाbा, “यास राजकीय रंगही िदसतो आह.े
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िवधानसभा सरीPा गिणताPा प1ुकात एवढा रस घतेे आह,े हे मला नवीन आह.े आशा आहे की, यावर
बोलणा�या लोकानंी ७६ पानाचंे हे प1ुक वाचले असले.” sणजे महाराDातील लोकूितिनध§नी िवधानसभते
राEाPाअिधकृतभाषसेबंधंातीललोकाPंाभावनाPंाअनषुगंानेसरकारलाू}िवचारलेलेमगंलातानाÅचलेले
नाहीअसेिदसत.ेिवरोधीपdानंीशासनालािवचारलेbाू}ानंाबालभारतीPातqानंीसमिुचतउwरेदऊेनZाचंे
िनराकरणकरWयाऐवजीZानंा‘राजकारण’असेsणनूZाचंीहटेाळणीकरणेयोaयन�.े‘लोकूितिनध§नाशालेय
गिणतिवषयाब�लरसवाटतो’Nाब�लमगंलातानीआ�य̂r�केले.बालभारतीचे‘सरीPावगाच̂े७६पानाचंे
गिणताचे पाFप1ुक’वाचनू राEाPाभाषमेOे केलेbाबदलािंवषयीअHासपणू̂चचा̂करWयाचीमहाराDातील
‘लोकूितिनध§ची कुवतनाही’; ‘भाषPेासबंधंातील’नपैWुय केवळ‘गिणततqामंOचे’आह,े -असेमगंलाताचे
मतआहेकी काय, ते कळतनाही. [शासकीय िवभागअसलेbा बालभारतीPा स[ागार सिमतीPाअOdानंी
लोकूितिनध§ब�ल जाहीरपणे काढलेले वरील अनदुार उ(ार माnया Sीने अशोभनीयआिण खदेजनकआहते.]
(१९.१)असो.मळू िवषयाशीकाहीचसबंधंनसलेbाआिणओढूनताणनूराजकीयसदंभ̂जोडूनकेलेbाअू1तु
िवधानाPासबंधंातअिधकखोलातजाWयातअथ̂नाही.

२२२२००००....मराठीमराठीमराठीमराठीमाणसाचामाणसाचामाणसाचामाणसाचा�नूगडं�नूगडं�नूगडं�नूगडंआिणआिणआिणआिणबचावाबचावाबचावाबचावा����ककककधोरणधोरणधोरणधोरण

आपण आधी पािहbाूमाणे अिधक rापक 1रावर (macro level) जाऊन भाषतेील श�लेखन आिण
श�TपिनGमतीचेववा�रचनचेेrाकरणिनयमइZादीघटकाचंािवचारकेbासलdातयतेेकीजगातीलएकूणएक
सवच̂भाषामंOेजोडाdरेअसतातआिणसवच̂भाषा लेखन-वाचनाPाबाबतीतकमीअिधकूमाणातअिनयिमत
आहते.खरेतर,ब�याचूमाणातá�ाधािरतअdरलेखनाचीप�तअसbामळेुआिणजगभरातीलभाषाशा��ानंी
ूशिंसलेbास�ृंतसार�ाभ�मिनGमितdमभाषPेा(generativelanguage)ूभावामळेुआिणपाoठºामळेु
सवच̂भारतीयभाषाजगातीलअनकेभाषापंdेालेखन,उªारणआिणrाकरणाPाबाबतीतउजrाठरतात.

भाषा ही बाब दशे, स�ृंती, इितहास, परंपरा NाPंाएवढाच कुठbाही माणसाPाअि�तचेा (identity) भाग
असतो.जगातीलसवच̂जाणकारभाषकानंा (िनदानZाPंापकैी ‘भाषातqानंा’)आपbाभाषतेऽटुीआिणदोष
असणार/आहतेNाचंीिनि�तजाणीवअसत;ेपणतरीहीZासवाtनाआपापbाभाषबे�लिन)ीमअिभमानआिण
ूमेचवाटतअसत.े

अशासव̂वा1वाब�लिवचारकरतानाZाPाचअनषुगंानेमाnयामनातआणखीएकिवचारआला.दøवानेआज
अशी व1िु±तीआहे की मराठी माणसाला भाषबे�लआिण स�ृंतीब�ल परुेसा अिभमान उरलेला नाही.
 तःPा राEातअसतानादखेीलघराबाहरे पडलाकीमराठीमाणसूमराठीतन बोलताआपसकूच oहदीत oकवा
इमंजीतबोलागतो.Zाला भाषाआिण स�ृंतीयाPंाबाबतीतकाहीसा�नूगडंचवाटतोआिणZामळेु
Zािवषयीतोनहेमीपडखाऊपिवऽाघतेो.हीचमानिसकता“केवळ‘आपbामराठीभाषतेीलच’सwरस�ंानामे
शाळकरीमलुाPंा िशdणाPामागात̂ीलकाटेआिणखडेआहते”Nा�नूगडंातनूउ�¦झालेbागरैसमजास
आिण“sणनू‘केवळमराठीभाषतेनूच’तेदोषरकरायलाचहवते,तरचमलुाPंािशdणाचामाग̂सकुरहोईल.”
अशापडखाऊूवwृीसकारणीभतूझालीअसलेकाय?कारणअसािविचऽआिण�नूगडंम1िSकोनभारतातील
oकब»नाजगातीलइतरकुठbाहीभाषPेाबाबतीत ीकारलेलाआढळतनाही.

[ू1ािवतबदलामंळेुमराठीमाणसाPामानिसकतमेधील तःूतीPा�नूगडंालाअिधकचखतपाणीिमळेल.हे
सव̂टाळWयासाठीदखेीलबालभारतीने‘केवळमराठीभाषमेधील’स�ंावाचनप�तीPाबदलाचीयोजनाताबडतोब
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मागे¨ायलाचहवी.](२०.१)

२२२२११११....बालभारतीन ेबालभारतीन ेबालभारतीन ेबालभारतीनेगिणततqाPंागिणततqाPंागिणततqाPंागिणततqाPंासÉान ेसÉान ेसÉान ेसÉानेभाषािवभाषािवभाषािवभाषािवषयकषयकषयकषयकिनणय̂िनणय̂िनणय̂िनणय̂¨ावते¨ावते¨ावते¨ावतेकायकायकायकाय????

बालभारतीनेइतरकोणाशीहीस[ामसलतनकरताकेवळगिणततqाPंासÉावTनठरवलेbा‘मराठीभाषतेील’
स�ंानामवाचक श�ाPंा बदलाPंा सबंधंात ूा० रमशे पानसे Nानंी पढुीलूमाणे मत नuदवलेले आह.े
“गिणततqानंी भाषPेा सदंभात̂ील एखादा बदल करण,े हे अिधकाराितबमण आह.े याचे कारण जो िवषय
भाषातqाचंाआह,ेतोZाPंाशीस[ामसलतकेbािशवायहाताळलाजाऊनय.ेगिणतसमजावनूदतेानासोपी
भाषा वापरली पािहज,े हे मा�चआह;े पण भाषते एखादा मलूभतू बदलकरायचाअसतो, त�ेा (भाषातqाशंी)
ZाPापिरणामािंवषयीसाधकबाधकचचा̂आधीचहोणेआवँयकअसत.े”(दिैनकसकाळ,२०जनू२०१९)

मलातरNाPाहीपढुेजाऊनकाहीसागंावसेेवाटत.ेमानवीभाषतेस�ंावाचकश�ाचंाअतंभाव̂कसाझाला,Nाचा
आपण ूथम िवचार कT. हजारो वषाtपवूA मानवी समाजrवहार िवकिसत होतअसताना मानवालाज�ेा गणना
(मोजणी) करWयाची गरज भासू लागली त�ेा मानवी बोलीत अकंवाचन सTु झाले. नतंर िविनमयाचा
(दवेाणघवेाणीचा)rवहारसTुझाbावरगरजपेोटीमाणसू बरेीज-वजाबाकीकरायला िशकला. दोन हाताचंी दहा
बोटे वापTनrावहािरक िहशबेकरताकरता दहाPा पटीतील दशमान प�तीचाशोधलागला.गलेी हजारो वष\
शाळेत जाऊन गिणत िवषय न िशकलेला माणसूही दनैिंदन समाजrवहाराचा भाग sणनू हाताची बोटे आिण
Zाबरोबर भाषते Tढ असलेले स�ंावाचक श� वापTन साधे िहशबे सहजपणे करत आलेला आह.े श�ू
(अभावाचाभाव,null,void)आिणअनतं(अपिरमये,infinite)हेगिणतातीलअकंनाहीत;तरZागभंीरअथ̂
असणा�या सकं«ना आहते. भारतात हजारो वषाtपासनू गिणताrितिर� िविवध भारतीय दशन̂,े तh�ान,
EोितGवzा (खगोलशा�),rाकरणशा�वइतरशा�,ेसािहZअशा िविवध िवषयातंअशासकं«नाचंाउपयोग
केलागलेेलाआह.ेEाूमाणेदनैिंदनrवहारातउपयोगीअसलेलीमानवीशरीराPाअवयवाचंीनाव,ेआकाशातील
मह-ता�याचंीनाव,े िविवधूकारPाूाणी-पdी-वन�त§चीनाव,ेहेसव̂श�भाषमेOेमानवीसमाजrवहाराPा
आवँयकतेू माणे िवकिसत झालेbा सपं¦ श�सपंwीचा भाग असतात; पढुे िवकिसत झालेbा अवाच̂ीन
शरीरशा�, खगोलशा� oकवा जीवशा� इZादी िवषयातंील तqाचंी मालमwा नसतात, Zाचूमाणे भाषतेील
स�ंावाचकश�हेभाषतेीलश�सभंाराचाचअिवभाEभागअसतात.तेकधीचगिणतशा��ानंीठरवनू िदलेले
न�त.े sणनूच भाषतेील अकंवाचन, स�ंानामे NाPंावर गिणततqाचंी म�ेदारी नाही. मानवाPा सामा�
समाजrवहाराPागरजतेनूभाषPेािवकासाPानसैGगकूिबय�ेारेस�ंानामाचंाभाषतेसमावशेझालेलाअसतो
आिण ती स�ंानामे सपंणू̂ भाषचेा भागsणनूZा भाषबेरोबरच एका िपढीकडून पढुPा िपढीला सोपवली जात
असतात.Zासाठीगिणत िवषयाचेऔपचािरक िशdणमळुीचआवँयकनसत.े [ZामळेुZासबंधंातील िनणय̂ही
केवळ एखाzा पर�ा भाषचेे अधंानकुरण करWयासाठी आपbा समाजाPा भािषकआिण सा�ृंितक परंपराशंी
काडीमोडघणेारेअसताचकामानयते.तोअिधकारभाषातqानंाहीनाहीआिणगिणततqानंातरअगदीचनाही.]
(२१.१)

खरेतर,मानवी भाव(मानिसकता),मानवाचेआरोaयआिणमानवाचीभाषा,NागोSीrवहारातचोखतक̂श�ु
िनयमकधीचपाळतनसतात.ZामळेुZाPंासबंधंातीलकुठलेहीउपचार,औषधoकवाउपायिनि�तकरWयापवूA
मानसशा� (psychology), वzैकशा�/औषधशा� (medicine/pharmacy) oकवा भाषाशा�
(linguistics)Nाचंेतqपरुेसेूयोगाधािरतसशंोधनआिणrापकपाहणी(सव\dण)केbािशवायकधीचअिंतम
िनणय̂ालायतेनाहीत.[परंतुमराठीभाषPेासबंधंातीलू1तुिनणय̂ाPाबाबतीतबालभारतीनेतसेकाहीचूय|
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केलेलेिदसतनाहीत.](२१.२)

एकंदरीतअसे िदसतेकीबालभारतीनेमराठीमाOमाPा(च)गिणताPापाFप1ुकातंीलस�ंानामेबदलWयाचा
मराठीसमाजावरफारमोठाआिणदीघक̂ालीनपिरणामकरणारािनणय̂ब»धाकेवळकाहीगिणतिवषयकतqाPंा
सÉावTन घतेला. [Nा सबंधंात मला पडलेला ू}असा की भाषतेील स�ंानामे बदलWयाPा Nा िनणय̂ाPा
सदंभात̂बा०भा०Pागिणततqानंीतेिवशषे�असलेbागिणतशा�ातीलकुठलेिस�ाÌ,गिणतसऽू,ेूमयेेoकवा
िनयमलागू केलेआहते? oकवाZासाठी कुठbाजगूिस�गिणतशा��ाPाNा िवषयीPा ूितपादनाचासदंभ̂
िदलाआह?े](२१.३)गिणतशा�ाचाकुठलाहीिनयमरा*यानदेखेीलभाषतेीलस�ंानामाPंाू1ािवतबदलाPंा
सबंधंातलागूहोतो,असेमाnयासामा�ब�ुीलातरीवाटतनाही.गिणततqडॉ०मगंलाताईनारळीकरानंीदखेील
ZाPंा कुठbाही लेखात oकवा मलुाखतीत गिणतशा�ाचा (oकब»ना कुठbाही शा�ाचा) एकही सदंभ̂ oकवा
िव�ानाधािरतrापकसव\dणाचा परुावा िदbाचेआढळतनाही. [मगEा िवषयाPा बाबतीत ‘गिणतशा�ातील
िवशषे �ान’ लागचू नाही अशा ूकारPा भाषतेील काही Tढ नामाPंा पनुरच̂नPेा िवषयी बालभारतीने
भाषाशा��ानंाआिण इतर सबंिंधत शा�ाPंा तqानंा डावन ‘केवळ गिणततqाचंाच’ स[ा घऊेन महhाचे
िनणय̂घणेेिकतपतउिचतठरत?े](२१.४)

गिणतशा�हेपणूत̂ःअमतू̂(abstract)आिणमानीव(notional)सकं«नावंरआधािरतअसलेलेचोखआिण
िनयमिन¤ शा� आह.े ते भाषातीत असत.े कुठbाही भाषते एखाzा गिणताचे उwर तचे यते.े Zामळेु
गिणतशा��ानंाकुठलेहीिन�ष̂काढतानाभाषाशा�ीयिSकोनातनूिवचारकरWयाचीगरजनसत,ेआिणूायोिगक
पाहणीकरWयाचीसवयहीनसत.ेपरंतुमानवीभाषाकधीचगिणतशा�ाच,े oकब»ना कुठbाचऔपपिwकशा�ाचे
(theoreticalscience)िनयमततंोततंपाळतनाही.sणनूभाषPेाअHासासाठीूयोगिस�िव�ानप�तीचाच
(empiricalscience)आधार¨ावालागतो.

मराठीभाषतेीलस�ंावाचनप�तीबदलWयाचाू1तुिनणय̂शाळकरीमराठीमलुाPंािशdणाशीचन�,ेतरतमाम
मराठीसमाजाPाभाषशेी,सािहZाशीआिणसमाजrवहाराशीिनगिडतआह.े[Zामळेुतसेकाहीबदलकरायचचे
असbासबालभारतीनेZाआधीभाषाशा� (linguistics),áिनशा� (phonetics), िशdणशा� (science
of education), बालमानसशा� (child psychology), म�िव�ान (neuroscience) उ�ािंतवाद
(theoryof evolution),समाजशा� (sociology) इZादीसबंिंधत िवषयातंीलतq,तसचेमराठीभाषचेे
आिण स�ृंती-परंपरा-इितहास NाPंा अनषुगंाने झालेbा ितPा िवकासाचे अHासक, अशा िवशषे�ाचंा स[ा
¨ायलाहवा.Nाबाबतीतजगातइतरऽकायचाललेआह,ेZाचाआढावा¨ायलाहवा.सवात̂महhाचेsणजे
िवशषे�ानंीसचुवलेलेउपायवरचGचbाूमाणेूथमूायोिगकपातळीवरआपbाराEातपाहणीकTनपडताळून
पाहायलाहवते.](२१.५)

माझेहेूितपादनकाहीउदाहरणेदऊेन�Sकरतो.सरकारज�ेार�ावरीलवाहनासंाठीवाहतकुीचेिनयमठरवते
त�ेासरकारवाहतकुीसबंधंातीलतqाचंास[ाघते,े वाहनाPंासबंधंातीलऑटोमोबाईलआिभयािंऽकीdऽेातील
तqाचंान�.ेकारणआिभयािंऽकी�ानाचार�ावरीलवाहतकुीPािनयमाशंीकाहीचथटेसबंधंनसतो.Zातपुा
वाहतकुतqाकंडूनिमळालेलास[ासरकारब�याचदाकाहीिदवसासंाठीूायोिगकतhावरपडताळूनपाहतेआिण
खाऽी पटbावरचलागू करत.े सरे उदाहरण सागंतो. मराठीमOेअधनूमधनू नवीन इमंजी श�ाला मराठीमOे
कुठलाूितश�असावाNाब�लचचा̂चालत.ेआताजरका ‘मोबाईल-फोन’Nाइमंजीश�ालामराठीूितश�
शोधनू काढायचा असले तर ती कामिगरी मोबाईलफोनPा िवषयात िवशषे अHास केलेbा इले¿शॉिनक
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अिभयZंावरसोपवावीकाय?ZासाठीZालाZाPाआिभयािंऽकीमधीलिवशषे�ानाचाकाहीतरीउपयोगहोऊ
शकतोकाय?Zामळेुइले¿शॉिनकअिभयZंावरभाषPेासबंधंातीलजबाबदारीसोपवणेजसेिवपरीतठरेल,तशाच
ूकारचा गिणततqाPंा सÉानसुार मराठी भाषतेील िवzमान सwर स�ंावाचक श� बदन ZाPंाऐवजी
इमंजीPा धरतीवरील नवीन श� ठरवWयाचा हा िनणय̂आह.ेखरे तर मानवी भाषPेा सबंधंात िवचार करताना
गिणतीिSकोनरचठेवायलाहवा.चोखगिणतीप�तीनेिवचारकेbासभाषPेासबंधंातीलिवचारसमजणेआिण
उमजणे(understandandappreciate)कधीचश�चहोणारनाही.

[आपण आधी पािहbाूमाणे जगातील सवच̂ भाषातंील स�ंानामातं कमीअिधक ूमाणात जोडाdरे आिण
अिनयिमततािदसनूयते.ेकाहीभाषातंतरमराठी�नअिधक.मगजगातीलकुठbाकुठbाभाषाPंासबंधंाततथेील
गिणततqानंी स�ंानामातं बदलकरण,े हालहानमलुातं गिणत िवषयाब�लआवड िनमाण̂करWयाचासवþwम
उपायआह,े असे सागंनू तसे बदल कTन घतेलेआहते? िनदान गिणतशा�ाशी सबंिंधत असलेbा Nा एकमवे
ू}ालातरीबालभारतीPागिणततqस[ागारानंी�Sआिणसमाधानकारकउwरzाव.े](२१.६)

डॉ० मगंला नारळीकर व इतर काही गिणततqानंी बालभारतीला केलेbा िशफारसीनसुार बालभारतीने मराठी
भाषतेीलसwरस�ंानामेबदलWयाचािनणय̂घतेला.डॉ०नारळीकरानंीZािनणय̂ाPासमथन̂ाथ̂वरउ[ेखलेbा
लोकसwतेील(२३जनू२०१९)लेखातकायिलिहलेआहेतेपा�.Zाsणतात,“पWुयातीलE¤ेगिणतअOापक
ूा० मनोहर राईलकरयाचंे या िवषयावरीलकामजनुेआिण ूिस�आह.े या िवषयी ५० वषाtपवूA ूिस�झालेला
ZाचंालेखअZतंवाचनीयआह;ेपरंतुदøवानेZाचंेsणणेअजनूही‘बालभारती’लाूाथिमकशाळेतीलप1ुकात
अमलातआणताआलेलेनाही.(न�त?े)कारणभाषातqाचंा िवरोधआिणलेखकाचंीअना±ाoकवाभीती!”पण
मगंलाताई अOdा असलेbा गिणत-स[ागार-सिमतीPा सÉानसुार बालभारतीने गbेा (२०१८) वषाप̂ासनू
स�ंानामे बदलWयाची योजना अमलात आणणे सTु केले. sणजे प¦ास वष\ ‘भाषातqाPंा’ आिण
‘सािहिZकाPंा’ सÉानसुार मराठी भाषतेील स�ंावाचनप�तीत बदल न करWयाचे धोरण  ीकारणा�या
बालभारतीने शवेटी प¦ास वषाtनी ‘गिणततqाPंा’ सÉानसुार ‘भाषातqाचंा’ स[ा झगुाTन दऊेन भाषतेील
स�ंावाचकश�बदलWयाचािनणय̂घतेला.हीगोSsणजे‘�िोगतqाने�दयाचीशbिबयाकरणेयोaयन�,े
असे सािंगतले असतानाही आिण Zानतंर प¦ास वष\ तो Åaण िनरोगी आय®ु जगत असतानादखेील, पढुे
अि±रोगतqाPाआमहावTनZाPाच ह1े ÅaणाPा �दयाची श�िबया कTन¨ायचा िनणय̂ ÅaणाPा
पालकानंीघतेला’,अशाूकारचीझाली.Åaणाचेिहतoचतककधीतरीअशाूकारेिनणय̂घतेीलकाय?सरेsणज,े
मगंलातानीशालेय िवzा�ाtPागिणत िवषयाब�लPानावडीसाठी (केवळ)मराठीभाषतेीलस�ंानामानंा दोष
दतेाना ूा० राईलकराचंी ूशसंाकTनZाPंाज�ुा लेखाचादाखला िदलाअसला,तरीZाच लेखात राईलकर
सरानंीZासबंधंातआपbािशdणप�तीPादश̂चेीकेलेलीसपंणू̂कारणमीमासंा,Zातनूसपंणू̂िशdणrव±लेा
अयतं परखड श�ातं िदलेला दोष आिण Zा सबंधंात सचुवलेbा सधुारणा, Nा गोSी दøवाने मगंलातानी
बालभारतीपढुे oकवा जनतपेढुे आणbाच नाहीत. (Nाब�ल आपण वर एक-दोन िठकाणी चचा̂ केलेली आह.े)
[sणनूच बालभारतीनदेखेील गिणतशा�ाचे िवशषे �ान लागू न पडणा�या Nा भाषPेा सबंधंातील िवषयात
भाषातqाPंा सÉािवÅ�जाऊन, केवळगिणततqाPंा सÉानसुार, दीघ̂ काळापासनू भाषतेTढअसलेbा
स�ंावाचकश�ातंबदलकTनयते,अशीकळकळीचीिवनतंीबालभारतीलाकरावीशीवाटत.े](२१.७)

२२२२२२२२....rापकrापकrापकrापकसशंोधनसशंोधनसशंोधनसशंोधनआिणआिणआिणआिणसव\dणसव\dणसव\dणसव\dणकरणेकरणेकरणेकरणेआवँयकआवँयकआवँयकआवँयक

भाषाशा�ाचेमथंवरवरजरीचाळले oकवामहाजालावरथोडीफारजरीमशुािफरी केली,तरीअसेलdातयतेेकी
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जगातील कुठbाही नामवतं स±ंतेील भाषाHासक भाषPेा ूातंात एखादा िस�ाÌ माडंWयापवूA परुेसे सशंोधन
आिणसव\dणकेbािशवायकधीचकुठbाहीअिंतमिन�षा ^ू तयतेनाहीत.भाषPेासबंधंातीलमहhाचेिन�ष̂
कोणाचहेीrि�गतअनभुवoकवाअतंः,ूतA,NाPंापdेासशंोधन,ूयोग,िनरीdणआिणतक̂श�ुिवचारNाPंावर
आधािरत (based on research, experiments, observation and reasoning, rather than
individualexperienceandintuitionalunderstanding)असायलाहवते.

बा०भा०Pा तqाचंा जर असा स[ा असले की केवळ सwर स�ंानामे बदन टाकली की मराठी माOमात
िशकणा�यामलुानंागिणतिवषयाब�लगोडीिनमाण̂होईलआिणतीगिणतातअिधकूावीWयिमळवूलागतील,तर
तqाPंाअशाrि�गतमताचंीयोaयायोaयताठरवWयासाठीिव1तृूमाणातूयोगआिणपाहणी(सव\dण)कTन
मगचZाब�लकाही िनि�त िन�ष̂काढलेजायलाहवते. [भाषसेबंधंीअसे िनणय̂घWेयापवूAबालभारतीने िनदान
खालीलदोनूकारPापाहWया(सव\dण)ेकरणेआवँयकआह,ेअसेमलावाटत.े](२२.१)

१. बालभारतीPा Sीने गिणतिशdणासाठीEा भाषा (sणजे इमंजीआिण चार दिdण भारतीय भाषा)आदश̂
आहते, Zा भाषातंनू गिणत िशकbावर ती मलेु इतर (मराठी व इतर भारतीय) भाषामंधनू गिणत िशकणा�या
मलुापंdेाअिधकआवडीन,ेअिधकझटपटगिणतिशकतातआिणZािवषयाततीअिधकूावीWयिमळवतात,तसचे
तीअिधकूमाणातगिणतिवषयातआवडीनेउªिशdणघऊेनसशंोधनकरतातआिणZािवषयातअिधकस�ंनेे
पािरतोिषके िमळवतात,असे�Sपणे िदसनूयतेेकाय,याचीसयुोaयप�तीनेपाहणीकTनस�ंाशा�ीयप�तीने
Zाचेिव�षेणकरावेआिणZाब�लचेिन�ष̂जाहीरकरावते.

२. सरी अZतं महhाची गोS sणज,े बा०भा०Pा तqानंी सचुवलेला उपाय ूथम आपbा राEातील
िशdणrव±मेOे िव1तृ ूमाणात शा�श�ु प�तीने ूायोिगक पातळीवर तपासनू ¨ायला हवा. Zासाठी
महाराDातीलिविवधभागातील,वगेवगेळीआGथकआिणसा�ृंितकपा�भ̂मूीअसणारीमराठीमाOमातिशकणारी
ूाथिमकआिण माOिमक शाळेतील मलेु (मलुगेआिण मलुी) िनवडावी. सपंणू̂ राEातील मराठी माOमातील
मलुाPंास�ंPेामानानेZाचंीनमनुास�ंा(samplesize)स�ंाशा�ाPाSीनेपरुेशीअसावी.Zामलुाचंे
दोनगटकेलेजावते.एकागटातीलमलुानंाज�ुाप�तीनेस�ंावाचनिशकवाव,ेतरस�यागटातीलमलुानंानवीन
प�तीनेस�ंावाचनिशकवाव.ेइतरसव̂िशdणसारखचेअसाव.ेनतंरकाहीवष\िनयिमतपणेदोीगटातंीलमलुाचंी
गिणतिवषयातीलआिणइतरहीिवषयातंील‘दीघक̂ालीनूगती’तपासावी.काहीवषाtनीZाPंाूगतीतकाहीिवशषे
लdणीय फरक िदसतो काय, ZाPंा गिणत िवषयाPा आवडीत काही िवशषे फरक लdात यतेो काय, वरPा
वगात̂ीलिकतीशामलुानंाउªिशdणासाठीगिणतिवषय¨ावासावाटतो,इZादीमािहतीजमवनूZाचंातौलिनक
अHास करावाआिण मग पाहणीचे िन�ष̂ पारदशक̂ रीZा जाहीर करावते. (मी सचुवलेbा वरील प�त§मOे
‘सबंिंधतिवषयाचं’ेआिण‘स�ंाशा�ाचेतq’न�ीचसधुारणासचुवतील.ZानसुारपाहWयाकराrात.)

बालभारतीनशेालेय िशdणाPा सबंधंातील महhाPा मzुाPंा बाबतीत ‘सबंिंधत तqाPंा’ िशफारश§नतंर
‘सयुोaयआिणशा�श�ुप�तीनेपाहWयाकTन’मगचZािवषयीिनि�तिनणय̂¨ायलाहवते.तोपयtतघाईघाईने
गिणत�ाPंा सÉानसुार भाषते बदल कT नयते. [अशा प�तीने ूयोगिस� िन�ष̂ काढWयाचे ूय| NापवूA
बालभारतीनेकेलेआहतेकाय?असbासतेजाहीरकरावते.](२२.२)

२२२२३३३३....बालभारतीPाबालभारतीPाबालभारतीPाबालभारतीPाू1ािवतू1ािवतू1ािवतू1ािवतयोजनPेायोजनPेायोजनPेायोजनPेासबंधंातीलसबंधंातीलसबंधंातीलसबंधंातीलकाहीकाहीकाहीकाहीतािंऽकतािंऽकतािंऽकतािंऽकू}ू}ू}ू}

बालभारतीPाNािनणय̂ाPासबंधंातकाहीतािंऽकू}हीमनातउभेरािहले.
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[एकsणज,े] बालभारती हे म�ुतः ‘पाFप1ुकाचंी िनGमती’करWयाPा उ�शेाने राEशासनाने±ापन केलेले
महामडंळ, जनतलेा िव�ासात न घतेा, केवळ  तःPा अिधकारात हजारो वषाtपासनू चालत आलेbा आिण
जगभरातील बारा कोटीलोकातंTढअसलेbा सम�ृ भाषते िनराधार (unsubstantiated) बदलकTशकते
काय?(२३.१)

[सराsणज,े] बालभारतीला अिभूते असलेले स�ंावाचनाचे (तथाकिथत) सलुभीकरण केवळ मराठी भाषPेा
पाFप1ुकातंच केलेजातआह,ेबालभारतीPाचइमंजी, oहदी,गजुराथी,उ̂ इZादीभाषाPंा पाFप1ुकातील
धÈातंनाही,Nाचेकारणकाय?Zातंसमानताकानाही?बालभारतीइतरभाषातंीलिवzा�ाtPािहताकड(े?)का
बरेलd̂करीतआहे?(२३.२)

[ितसरा असा की,] केवळ एक-दोन ‘गिणततqाPंा’ rि�गत मतावTन बालभारतीने ‘भाषाशा�’ आिण
‘िशdणशा�’NाPंाशीसबंिंधतअसामहhाचािनणय̂एकतफAपणानेघणेेयोaयआहेकाय?खरेतरअसेअZतं
महhाचेिनणय̂परुेसाअHासआिणतयारीकTन,सव̂सबंिंधतिवषयातंीलतqाचंास[ाघऊेनआिणआवँयक
तीसव\dणेकTनमगच¨ायलाहवते.पणबा०भा०नेतसेकाहीचूय|केलेलेिदसतनाहीत.(२३.३)

[चवथा अZतं महhाचा म�ुा असा की,] कुठbाही भाषतेील स�ंावाचनप�तीचा केवळ शाळकरी मलुाPंा
िशdणाशीच न�,े तर समाजातील स�ंाशंी सबंिंधत सवच̂ rवहाराशंी ितचा सबंधं यते असतो. शासनाने
आखलेbा एखाzा योजनमेळेु समाजातील ब»स�ं लोकाPंा जीवनावर, योगdमेावर,  ा-ावर, तसचे
पयाव̂रणावर पिरणाम होणार असले, तर शासनाने ूथम सबंिंधत लोकानंा (stakeholders) िव�ासात घऊेन,
Zानंा योजनचेी सिव1र मािहती दऊेन, लोकाPंा आdपेाचंे आिण शकंाचंे िनरसन कTन मगचZा योजनवेर
कायव̂ाहीकरावी,असाकायदाआह.ेब»तकेवळेाशासनZानसुारनवीनूक«ाचंेिनयोजनआिणकायव̂ाहीकरत.े
(शासनाने कायzातीलअट§ची पतूत̂ा न केbास कधी कधी लोकशासनािवÅ��ायालयातही जातात.) दव̂ाने
िशdणासबंधंातीलधोरणाPंाबाबतीततसानमेकाकायदाअि1�ातनसलातरीहीसव̂मराठीजनतPेाआजPा
आिण पढुील िपcाPंा जीवनावर, िशdणावर, समाजrवहारावर आिण योगdमेावर पिरणाम घडवणा�या
बालभारतीPाNास�ंावाचनप�तीPाबदलाPािनणय̂ाPासबंधंाततचेतhलागूकरायलाहवेआिण[ू1तु
िनणय̂ताबडतोबमागेघऊेन,Zासबंधंातआवँयकतेसव̂अHास,सशंोधनआिणपाहणीकTन,Zासबंधंातील
सव̂मािहतीजनतपेढुेठेवनू,Zावरतपशीलवारचचा̂घडवनूआणनूमगचपारदशक̂प�तीनेबालभारतीनेयोaयतो
िनणय̂¨ावा.](२३.४)

[पाचवा म�ुा असा की,] अशा ूकारे गिणतशा�ावर oकवा इतर कुठbाही शा�ावर oकवा rापक सव\dणावर
आधािरतनसलेलाहािनणय̂बालभारतीनेमागेघतेbावरतोEागिणततqाPंासÉानसुारतोघतेलाहोता,Zा
सवाtनी तःचाrि�गतअपमान माननूआपbा पदाचा राजीनामा दWेयाची धमकी दऊेन बालभारतीवर दबाव
टाकणदेखेीलयोaयनाही.[ZापdेाZानंीअिधकrापकआिणिव�ानिन¤अHास,सशंोधनआिणपाहणीकTन
परुेशाचोखपरुाrाPंाआधारावरस�ंानामबदलाचा ू1ाव पढुीलकाळातजनतसेमोर माडंावाआिणजनतलेा
राजीकराव.े](२३.५)

२२२२४४४४....गिणतगिणतगिणतगिणतिवषयिवषयिवषयिवषयिशकवWयासाठीिशकवWयासाठीिशकवWयासाठीिशकवWयासाठीिशिशिशिशdकानंाdकानंाdकानंाdकानंािवशषेिवशषेिवशषेिवशषेूिशdणूिशdणूिशdणूिशdणआवँयकआवँयकआवँयकआवँयक

आधीचGचbाूमाणे गिणत हा िवषयअमतू̂ सकं«नावंरआधािरतअसbामळेु गिणतातील केवळस�ंानामचे
न�,ेतरबरेीज,वजाबाकी,गणुाकार,भागाकार,श�ू, oब, रेषा इZादीसवच̂पािरभािषकस�ंाआिणसकं«ना
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मलुानंासÅुवातीलासमजWयासकठीणजातातआिणमलुानंातो िवषयइतरिवषयापंdेाअिधकऽासदायकवाटतो.
गिणत िवषयूथमपासनूचयोaयूकारेन िशकवbासZाPाब�लमलुाPंामनातभीतीचीभावनाÅजतेआिण
कायमचीअढीिनमाण̂होत.ेजागितकपातळीवरीलअनकेूिस�गिणतqआिणव�ैािनकसागंतातकीशाळेतील
िविशS िशdकामळेु मला Nा िवषयाचीआवड िनमाण̂ झालीआिण मग मला Zाचे अिधकािधकआकषण̂ वाटू
लागले.सदुवैानेअसेिशdकलाभbासZामलुाचंाशालेयिशdणाचाअनभुवअZतंआनदंदायीहोतोआिणमग
Zानंािशdणाचामाग̂खÈाकाÜानंीभरलेलानाहीवाटतनाही.Zाचंातोूवासडuगरद�यातंनूतÅवले§Pाआिण
झ�याPंा साि¦Oात बागडWयासार�ा मनोरम होतो. [पण ते सव̂ म�ुतः िवzा�ाच̂ा िशdक, अHासबम,
शाळेतील वातावरण, िशdणप�ती, िशdणrव±ाNाPंावरअवलंबनूअसत.े बालभारतीनेZा गोS§कडेअिधक
लdzायलाहव.े](२४.१)मागात̂ीलसwर(तथाकिथत)काटे oकवाखडेकाढूनूवासाचासपंणू̂माग̂कधीचसोपा
आिणगळुगळुीतहोतनसतो.

Zामळेु शाळकरी मलुाPंा मनातील गिणत िवषयाब�लची भीती र कTनZाब�लआवड िनमाण̂ करWयासाठी
शालेयअHासबमातगिणत िवषय िशकवतानाअिधककाळजी¨ायला हवी.Zासाठीशालेय िशdकानंा योaय
मागद̂शन̂आिण ूिशdणzायला हव.े गिणतातील कुठलीही गोS िशकताना ितची मलुानंाआजबूाजलूा ूZdात
िदसणा�यामतू̂ व1ूशंीसागंडघानचतीमलुानंासमजनूzायलाहवीआिणती पुा पुा वगेवगे~याूकारे
सागंनू मलुाPंा मनात प�ी Åजवायला हवी. (ूा० राईलकरानंी िविवध प1ुका�ंारे गिणत िशकवWयाPा िविवध
व1िुन¤ प�ती सािंगतलेbाआहते. इतर िशdणतqानंीही Nा िवषयी प1ुके िलिहली असतीलच.Zा सवाtचा
अवँय िवचार �ावा.) पिहलीPा वगात̂ ूथम फ� तuडीच एक ते शभंर अकंाची ओळख कTन िदली जावी.
Zासाठी ूथमव1ूPंाआधारे एकते दहाआिणमगदहा-दहाचेगटकTनदहाPापटीतीलवीसतेशभंरNा
स�ंातuडीिशकवनूपायातयारझालाकीZाPंाआधारेइतरस�ंािशकवाrा.–पवूAूमाणचे‘वीसआिणएक
एकवीस’,‘वीसआिणदोनबावीस’…अशाूकारेचस�ंासमजनूसागंाrा.Zामळेु‘एकवीस’sणजे‘वीस(दोन
वळेादहा)आिणवरएक’,‘बावीस’sणजे‘वीस(दोनवळेादहा)आिणवरदोन’,अशाक«नामलुानंा�Sहोत
जातात. िशवायस�ंालेखनकरतानािलहायचाआकÈाचंाबमहीआपोआपचलdातराहतो.एकदास�ंाचंाअथ̂
नीटसमजलाआिणस�ंानामेप�ीलdातरािहलीकीमगस�ंानामेिल�नकाढणेहीबरीचशीसरळसोटयािंऽक
िबयाहोत.े १ते १००Nास�ंाचंी प�ीओळखझालीकीमगपढुे बरेीज,वजाबाकीआिणइतरगिणतीूिबया
rवहारातील ँय व1ूPंा मदतीने िशकवbास मलुानंा लवकरकळूलागतात. Nाब�लचा िनि�तअHासबम
िशdणतqानंीकाळजीपवूक̂ठरवायलाहवा.

आय®ुात अनभुवाने िवनासायास आयZा िमळणा�या �ानापdेा शाळेत अHास कTन िमळणारेऔपचािरक
प�तीचे िशdणसÅुवातीसमलुानंा नकोसे वाटतचे.Zात पुा गिणत िवषयअिधकच िविचऽ.Zामळेु ूाथिमक
शाळेत गिणत िशकवणे आिण मलुाPंा मनात Zा िवषयाची गोडी िनमाण̂ करणे ही सोपी गोS न�चे. मराठी
भाषकामंOे गिणतूमेीआिणगिणततq िनमाण̂ करायचेअसतील तर बालभारतीनेZाPंा प1ुकाचंी गणुवwा
जगातीलउwमोwमपाFप1ुकाPंातोडीचीकरण,े िशdकानंाहीगिणत िशकवWयाचेयोaयूकारे ूिशdणदणे,े
मलुानंीकेवळघोकंप�ीकरWयावरनाहीतरZानंीिवषयसमजनूघऊेन तःिशकWयावरभरदणे,ेZासाठीZानंा
परुेसावळेदणे,ेमलुाचंेसमाधानकारकरीZाशकंािनरसनकरण,ेअधनूमधनूयोaयूकारेचाचणीपरीdाघणेेआिण
ZाPंािनकालानसुारमलुानंाचकुाÅ1करWयासमदतकरण,ेअसेूय|करायलाहव.ेशाळेतीलगिणतिवषयाचा
अHासबममलुाचंे वय,Zाचंी महणश�ी, ितPा िवकासाPायोaय प�ती इZादीम�ुे लdातघऊेनठरवायला
हवा.सलुभीकरणाPानावाखालीमलुानंाबuडbानेभरवWयापdेा(spoon-feeding)Zानंा तःिवषयसमजनू
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घऊेन िशकWयाची सवय लावायला हवी.Zासाठी िशdकानंाआवँयकअसणारी साधने उपल" कTन zायला
हवीत. तःूा०राईलकरानंीआिणइतरहीकाहीगिणत�ानंीिलिहलेली,साOासाOाव1ूआिणसाधनेवापTन
गिणत िशकवWयाPा प�ती सागंणारी, बरीच प1ुके आज उपल" आहते. �ानरचनावादी िशdणप�ती
अवलंिबलेbा अनके िज ापिरषदाPंा शाळातंनू मलेु अस�ं मतू̂ साधनाPंा साहा�ाने वगेवगे~या 1रावंर
गिणत िशकतआहतेआिणZातछानूावीWय िमळवतआहते.बा०भा०PातqानंीZासवाtचाअHासकTन
बा०भा०तफ\  गिणताPा िशdकासंाठी चागंbा अOापनमागद̂शक̂ पिु1का तयार कTन zाrात. िशdकाPंा
िनयिमतूिशdणाचेअHासबमआखावते.हेसव̂कामफारमहhाचेआहेआिणमोठेआहे.[ZातबालभारतीPा
गिणततqाचंे‘गिणतिवषयातीलिवशषेूावीWय’न�ीचसाथक̂ीलागले.](२४.२)

२२२२५५५५....शालेयशालेयशालेयशालेयिशdणिवषयकिशdणिवषयकिशdणिवषयकिशdणिवषयकइतरइतरइतरइतरअिधकअिधकअिधकअिधकमलूभतूमलूभतूमलूभतूमलूभतूआिणआिणआिणआिणमहhाPामहhाPामहhाPामहhाPािवषयांिवषयांिवषयांिवषयाकंडेकडेकडेकडेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीच ेबालभारतीचेलd̂लd̂लd̂लd̂????

ूा० राईलकर सरानंी मराठीतील स�ंानामाबं�ल आिण शालेय गिणताPा िशdणासबंधंात िविवध उपाय
सचुवणा�या एका लेखातील िनवडक भागाचा सदंभ̂ बालभारतीPा गिणततqानंी िदला असला, तरी राईलकर
सरानंीइमंजीलाभारतातिदलेजाणारेअवा1वमहhकमीकTनभारतीयभाषाचंेमहhू±ािपतकरWयािवषयी
गbेाकाहीदशकातंशभंरावरलेखिलिहलेआहते.महाराDातीलशाळातंमराठीमाOमातनूचउwमदजाच̂ेिशdण
िदलेगलेेपािहज,ेNाब�लतेआमहीअसतात.Zासाठीराईलकरसरमहा�ागाधंीचेिशdणिवषयकलेख,िशdणाचे
धोरणठरवWयासाठीक� िसरकारनेनमेलेलेकोठारीआयोगआिणयशपालसिमती,तसचेराEसरकारनेनमेलेली
ूा० रामजोशीसिमती इZाद§चेअहवाल,तसचेजागितकपातळीवरीलअनके िशdणतqानंी केलेbाूयोगाचंे
आिणूितपादनाचंेदाखलेदऊेनिलखाणकरतअसतात.मराठीतीलइतरहीअनकेिशdणतqानंीअसेलेखिलिहले
आहते.Eाूमाणे ताÍामलुाPा पोषणासाठीआईPा धािशवायअ�पयाय̂असचूशकतनाही,Zाचूमाणे
लहानपणापासनू मलुानंा ूथम मातभृाषतेनूच िशdण दणेे Nालादखेील पयाय̂ नाही, Nावर जगभरातील सवच̂
मा�वरिशdणतqाचंेएकमतआह.े(बालभारतीनेZातqाचंीमतेअवँयतपासनूपाहावीत.)Eादशेातंमलुानंा
मातभृाषतेनू िशdण िदलेजात,ेZादशेातंीलमलुाचंी िशdणdऽेातीलूगतीइतराPंामानानेलdणीयअसbाचे
स�ंाशा�ीयपरुाrावंTन िस�होत.े (हीसव̂मािहतीमहाजालावरउपल"आह.े)गिणतातीलसwरस�ंानामे
बदलWयाPामzुापdेाहाम�ुाकेवळभािषकअि�तPेान�,ेतरमलुाPंािशdणातीलूगतीPाआिणतदनषुगंाने
दशेाPा सावि̂ऽक उ¦तीPा Sीने िकतीतरी अिधक मलूभतू Tपाचाआिण महhाचाआह.ेZामळेु हे तh
बालभारतीने राEशासनाला पटवनू zायला हव.े [िशdणाPा सबंधंातील Nा अZतं मलूभतू आिण सवाि̂धक
महhाPािवषयाPाबाबतीतमहाराDाPाराEशासनानेआिणबालभारतीनेताबडतोबयोजनाब�प�तीनेिनि�त
पावलेउचलणेआवँयकआह.े](२५.१)

२२२२६६६६....थोड�ातथोड�ातथोड�ातथोड�ातिन�ष ^िन�ष ^िन�ष ^िन�ष̂

ू1तु िववचेनात बालभारतीला ू1ािवतस�ंानामबदलाPासबंधंात ब�याचशकंा िवचारbाआहते.Zा सव̂
महाराDातील सामा�जनाPंा मनातील शकंाPंा ूाितिनिधक Tपातआहते. [बालभारतीने ू1तु िनणय̂ सव̂
सबंिंधताशंीचचा̂कTनआिणपरुेसेसशंोधनकTनघतेलाअसbासZाएकूणएकसव̂ू}ाचंीसमाधानकारक
उwरेबालभारतीकडेतयारअसणेअपिेdतआह.ेबालभारतीनेतीजाहीरकरावीत.](२६.१)

लोकाPंामनातीलशकंानंाबालभारतीकडेसमाधानकारकउwरेनसbासZाचाअथ̂असाहोईलकीबालभारतीने
ZाPंािनणय̂ापवूAपरुेशीतयारीनकरताघाईनेिनणय̂घतेलाआह.ेबालभारतीनेलdात¨ायलाहवेकीभाषतेील
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स�ंानामवाचकश�बदलणेहाम�ुाकेवळबालभारतीPामराठीमाOमातीलगिणताPापाFप1ुकातीलधडे
आिणशालेयगिणताचीपरीdाएवcाशीचसबंिंधतनाही.तोम�ुामराठीसमाजाPाभावीिपcाPंाभाषशेीआिण
जीवनrवहाराशी सबंिंधत आह.े Zामळेु Nा मzुाPा सबंधंातील िनणय̂ बालभारतीने परुेशा भाषाशा�ीय
परुाrािशवायoकवाूयोगाधािरतपाहणीिशवाय,केवळकाहीगिणततqाPंासÉावTनघणेेचकुीचेआह.ेत�ेा
बालभारतीनेसOाहा िनणय̂ र�कTनZािवषयीपुा िविवधतqाशंीस[ामसलत,तसचेrवि±तसशंोधन,
ूयोगवपाहणीकरावीआिणZासबंधंातीलसव̂मािहतीजनतपेढुेसादरकTनZाब�लPाजनतPेाूितिबया
जाणनू¨ाrातआिणजनतPेाशकंाचंे समाधानकराव.े [Zानतंरजनतचेे मतअनकूुलअसbासबालभारतीने
शासनाचीअनमुतीघऊेनमगस�ंानामातंबदलकरWयासकोणाचीहीहरकतअसWयाचेकारणनाही.](२६.२)

ताताताता०क००क००क००क०Nालेखाचेमळूस�ंरणिद०२३-०९-२०१९रोजीबालभारतीलाअिधकृतरीZािदलेलेआहेआिणZाPा
ूतीमहाराDराEाचेमा०राEपालआिणमा०शालेयिशdणमऽंीNानंापाठवbाआहेत.आताबालभारतीकडून
काहीसमाधानकारकउwरिमळतेकाय,तेपा�.

-सलीलकुळकणA

(कोथTड,पणु)े
���


अमतृमथंनअनिुदनीवरील‘मराठीभाषाआिणशालेयिशdण’Nािवषयावरीलकाहीलेखाचंेवेखालीलूमाणे:-

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

भारतीय राEघटनलेा अिभूते असलेली राEशासनाची िशdणिवषयक कतr̂े (ले० सलीलकुळकणA) --}}
https://wp.me/pzBjo-ww

भारतीयभाषाआिणइमंजीचे±ान(ले०डॉ०इरावतीकव\)--}}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

राE मराठीच.े. इमंजी शाळाचंे (ले० डॉ० ूकाश परब, द०ै लोकसwा, २२ नो��०२०१०)  --}}
https://wp.me/pzBjo-yx
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आपbा आईचा मान आधी आपणच राखला पािहजे (‘अतंनाद̂’ िदवाळी अकंातीललेख)  --}}
https://wp.me/pzBjo-Iv

िवकिसत दशेातंील िवzाथA िशdणासाठी इमंजीवर अवलंबनू नाहीत (सलीलकुळकणA)  --}}
https://wp.me/pzBjo-Fs

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

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

हेिशdणआपलंआह?े(ले०ूा०मनोहरराईलकर,द०ैलोकसwा)--}}https://wp.me/pzBjo-O7

फॅशन sणनू पालकानंी मलुानंा इमंजी माOमाPा शाळेत घा नये – डॉ. अिनलकाकोडकर  --}}
https://wp.me/pzBjo-JY

समातंरअथr̂व±ास�ुाचालेलका?(ले०उÞषेइनामदार)--}}https://wp.me/pzBjo-wD

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

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

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

सव ^ू थममातभृाषतेिशकणेहीचसवþwमप�त(ले० ामीनाथनएस०अकंलेसिरयाअ�र,टाई9सऑफइिंडया)-
-}}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
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अëटीपाअëटीपाअëटीपाअëटीपा
                                            

iबालभारतीPापिहbाइयwPेापाFप1ुकातंीलजोडाdरय�ुआिणिकचकटश�योजनचेीकाहीनमनुदेारउदाहरण.े

िवषयमराठी.िवषयमराठी.िवषयमराठी.िवषयमराठी. (ू1ावना)– िमऽमिैऽण§नो, पाFप1ुक, इयwा, प�ा, प�तीन,ेगोSी, िचऽवाचन,अdरगटस�ुा,शभुçेा.
(धड)े–ढaगोबाई,ढोbा,तो�यामO,े डुब�ा,इवbाशा,अdर,त~यात,साय�र, कुऽा,आई>ीम,ूZके,श�,वा�,े
पणूि̂वराम,काँमीर, ध�ा, तः,अशंतः, उषःकाल, कैवb,�ानशे, य�ुी,अ ल,वåमोअर, राDáज. ि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 माOम).िवषय गिणत (मराठी माOम).िवषय गिणत (मराठी माOम).िवषय गिणत (मराठी माOम). (धड)े – घÈाळाखालील, पडzामागील, हAेटे, व1ूभंोवती, िनरीdण,
िरdाला,िचकटप�ीचा,इिंधन®ुात,वटेो~यात,स�ंािच,ेऑBोपसला,श�ू,होÈाचंी,उलÜा,चढZा,उतरZा,िच,
बमवार, िरकाCा, ठ� गWया, हल�ा, स&ाहाच,े ूािणसमंहालय. िवषय गिणत (अध̂ इमंजी माOम).िवषय गिणत (अध̂ इमंजी माOम).िवषय गिणत (अध̂ इमंजी माOम).िवषय गिणत (अध̂ इमंजी माOम). (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,
equal, Observe, Berries, distributed, memorise, execrcise, written, emptied, singletons, sequence,
currency,consecutive,succession,introduction,measured.

आता केवळ पिहलीPा पाFप1ुकातंच असे अनके िकचकट श� असतील, तर वरील वगाtPा पाFप1ुकातं िकती
असतील?[हेश�मराठीतीलस�ंानामापंdेािलिहWयाPा,वाचWयाPाआिणअथाच̂ेआकलनहोWयाPाSीनेसोपेआहते,
असेबालभारतीचेsणणेआहेकाय?](टीप१.१)

(इथेएकिनरीdणनuदवbािशवायराहावतनाही.पिहलीPाप1ुकातंसािंगतलेलीberriesसारखीपरदशेीफळेमीशाळेत
असतानामलाकधीमाहीतहीन�तीआिणhopscotchसार�ाकाहीश�ाचंाअथ̂तरमलाआजपयtतमाहीतन�ता.
अथात̂ ्,Zामळेुआय®ुातमाझेकधीचअडलेनाही.बालभारतीनेमलुानंाआपbापिरसरातीलसमाजrवहारासाठीआवँयक
असणारीच भाषा िशकवायला हवी. ूZके मलू पढुे इaंलंडमOे±ाियक होणारआह,े असे का गहृीत धरायच?े हादखेील
इमंजापंढुीलमानिसकगलुामिगरीचापिरणामsणायचाकाय?)

ii इमंजी भाषतेील वाचWयास, िलिहWयासआिण अथ̂ समजWयास िकचकट असलेbा काही पािरभािषक स�ंाचंी उदाहरणे
पढुीलूमाण.े(कंसातमराठीतीलसमानाथAस�ंािदलेbाआहते.)

गिणतिवषयक:गिणतिवषयक:गिणतिवषयक:गिणतिवषयक: isosceles triangle (समि�भजु िऽकोण),equilateral triangle (समभजु िऽकोण),equiangular
triangle (समकोन िऽकोण), congruent triangle (एकTप िऽकोण), scalene triangle (िवषमभजु िऽकोण),
obtuseangledtriangle(िवशालकोनिऽकोण),acuteangledtriangle(लघकुोनिऽकोण),tangent(�Gशका)
इZादी. जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक :जीवशा�िवषयक : Trachea (�ासनिलका), oesophagus (अ¦निलका), urethra (मऽूनिलका), kidney
(मऽूoपड)इZादी.

िविवध िवषयातंीलअशाइमंजीमधीलशकेडोपािरभािषकस�ंासागंतायतेील.वर िदलेbापािरभािषकइमंजीस�ंासबंिंधत
मराठीस�ंाPंातलुनतेिकतपतअथव̂ाहीआहते,तसचेउªारWयासआिणश�लेखनास(�oेलग)िकतपतसोÎाआहते,हे
वाचकानंीच तःठरवाव.े

iii डॉ० मगंला नारळीकरानंी सदंGभलेbा ूा० मनोहर राईलकराPंा मळू लेखातीलZा बािलकेPाचकुाचंी कारणमीमासंा
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सागंणाराकाहीिनवडकभागखालीिदलाआह.े:

३१Pा जागी चकुीनं १३ िलिहbाब�ल म ुबंईतील स�. xxx हाय�ूलPा बालवाडीतील मलुीला झालेली िशdा, हा
िवषय.Zादोनस�ंामंधीलवगेळेपणसबंिंधतबािलकेलाकासमजलंनसलेNामागचंताGककिववरण:-

पिहलीबाब.एखाzािवzा�ाल̂ािशdकानंीसािंगतलेलं,िकवािशकवलेलंसमजलंनाही,हािवzा�ाच̂ाअपराधसतुराम
न�.ेउलटपdी,असलाचतर,बालकानंासमजलेअसंिशकवलंनाही,असादोष,काहीअशंीतरीसबंिंधतिशdकाकडे
आिणशाळेकडहेीयतेो.

सरीबाब,एखादासबंोध“समजण”ंहीक«नाsणजेZासबंोधाचासाdाñारअसतो.तोकोणाबालकाला, के�ा
होईल,कशामळंुहोईल,िकतीवळेासािंगतbावरहोईल,Nािवषयीकसलाहीिनयमसागंतायईेल,असंमलावाटतनाही,
[…]Nात�ाकडेआपलंअdCलd̂होतआह.ेoकब»नासव̂सबंिंधताचंंठारअ�ानचआह.े

ितसरी बाब, बालकाची मानिसक आिण बौि�क िस�ता (readiness) असbािवना Zाला गिणत oकवा कोणताही
ताGककिवषयिशकवणंयोaयनाही,हेZािमजासखोरशाळेलाकळलंचनाही.

[दøवाने ूा० राईलकराPंाNाच लेखातील िविशS दाखलाआपbामराठी स�ंानामाPंा बदलाPंा ूितपादनाPा प×ुथ̂
दणेा�याडॉ०मगंलानारळीकराचंेZाचलेखातीलNासव̂सबंिंधतमyुzाकंडेलd̂कसेझालेहेकळतनाही.](टीप३.१)

iv डॉ० मगंला नारळीकरानंी सदंGभलेbा ूा० मनोहर राईलकराPंा मळू लेखातील मलेु अHासात मागे पडWयामागची
जबाबदारीिनि�तकरणाराकाहीिनवडकभागखालीिदलाआह.े:

आणखीएक.एखादासबंोधबालकालासमजWयाकरताजवेढाकाळलागले,तवेढािदलाजातोका?हामलूभतूू}.Nा
ू}ाकडेआपलंलdतरीआहेका?इथं“आपलं”याअधोरिेखतश�ान,ंआईवडील,िशdक,चालकआिणिशdणाशी
सबंिंधतसवच̂शासकीयअिधकारी,िशdणमऽंीस�ुा,Nासवच̂सबंिंधतानंामीमोजीतआह.ेकारणकमीअिधकूमाणात
हेसवच̂जणउwरदायीहोत.

Nाू}ाचंउwरमीचदतेो.कोणताहीसबंोधसमजWयाकरताूZकेबालकालालागले िततकावळेZाला िदलाजात
नाहीच.आजPा‘सबघोडेबाराट�े’Nापठडीततेश�नाही,अशीसबबहीकदािचतपढंु केलीजाईल,याचीमला
क«नाआह.े वगाtतलीअमाप स�ंा, िशdकाचंं अपणू̂ ूिशdण, परकीय भाषामाOम,शdैिणकसािहZाची उणीव,
अशाआणखीहीकाहीसबबीअसतील,याचीहीमलाक«नाआह.ेपणZासाढयाहीसोयी�रपळवाटाचहोत.जरते
श�नाही,असासबंिंधताचंाबचावअसलेतरमगपढुचेू}मलािवचारायचेआहते.“मगतsुीिशकवताsणजेकरता
तरीकाय?जरमलुानंासमजायलापािहजेNाचंउwरदािय�तsुासवाtPावरअसलेतर,कोणतीहीसबबनसागंता,
बालकानंासमजWयाकरताजेकरणंअZावँयक,तेकेलंचपािहज,ेअसंतsुाकुणालावाटतनाहीका?आिणतचेजर
तsुीकरीतनसाल, तचे होतनसलेतरतमुचं िशकवणं िनÅपयोगी न�ेका? oकवा, िनरा~याअथान̂ं तsुीआपापलं
कतr̂योaयतढहनेंपारपाडीतनाही,असंsणतायईेलना?”

[दøवाने राईलकर सराचंे हेआपbा िशdणrव±लेा ू} करणारे लेखन बालभारतीPा गिणततqानंा मा� नसावे असे
वाटत.ेZामळेुबािलकेPास�ंालेखनातीलचकुीसाठीूा०राईलकरानंीसािंगतलेलीवरीलकारणेडॉ०नारळीकरानंीकुठेही
उ�ृतकेलेलीनाहीत.](टीप४.१)

vडॉ०ौतुीपानसेNानंीदिैनकलोकसwतेील(२८नो��.२०१९)आपbा‘म�शीमऽैी’Nासदरातील‘वयानसुारलेखन’Nा
लेखातनuदलेलीकाहीिवधानेपाहा.

“वा1िवकआपला म� िकतीही »शारआिणचलाखअसलाआिणम�मOे िशकWयाPासव̂ यऽंणा तयारअसbा
तरीस�ुाठरावीकूकारPािशdणालाठरावीकवययावचंलागत.ंहीगोSबालवाडीPािशdकानंीआिणZाशाळाPंा
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rव±ापनानंसमजनू¨ायलाहवी.[…]वयवषtचारहेवा1िवकखळेWयाचंवयआह.े[…]हेवयकोणZाहीूकारे
लेखनआिणवाचनकरWयाचंवयनाही.मलुाPंाकलानंलेखनपवू̂आिणवाचनपवू̂असेउपबमिदवसातनूकाहीचकाळ
घतेलेजाऊशकतात.[…]अनकेशाळालेखन-वाचनाचाअ�हासकरतात.हेम�परूकनाही,तरउलटम�बाधकआह.े
बालवाडीिशdकानंीलेखनिशकवणंअपिेdतनाही.म�सशंोधनवशरीरशा�ानसुारसहावषाtPाआधीमलुानंालेखन
िशकवणंआिणZाPंाकडून लेखनाचा सराव कTन घणे,ं ही गोS म�वर ताणआणणारीआह.े […] वय वषt सहा
झाbानतंर[…]सव̂मलंुिल�शकतात.माऽ,ZाआधीZाPंावरजबरद1ीsणजेZानंािन�ारणताणदणेंआह.े”

बालवाडीतील कोव~या मलुीने स�ंालेखन करताना केलेbा चकुीचे खापर मराठी भाषतेील स�ंानामावंर फोडणा�या
बा०भा०Pागिणततqानंाडॉ०ौतुीपानसेNाचंेवरीलूितपादनचकुीचेवाटतअसbासZानंीतसेसकारण�Sकराव.े
(टीप५.१)

vi इमंजीभाषPेा लेखन-उªारणाPा रै िनयमाचंेकडवे टीकाकारअसणारेजगूिस� इमंजीसािहिZकजॉज̂ बनाड̂̂शॉ
NाPंासबंधंातभाषाशा�ाPावत ुळ̂ातएकदतंकथासािंगतलीजात.ेशॉNानंीएकदाथ�ेखोरपणेअसेसचुवलेकी fishNा
श�ाचे श�लेखन (�oेलग) ghoti असे केले जाऊ शकत.े Zातील gh Nाचा उªार laugh, rough, enough Nा
श�ांू माण,ेoचाउªारwomenNाश�ाूमाण,ेआिण tiNाचंाउªारnation,mention,attentionNाश�ांू माणे
केलाजावा.बनाड̂शॉNानंी इमंजीभाषतेीलश�लेखनआिणउªारणNाPंामधीलकमालीPा िवसगंतीकडेलोकाचंेलd
वधेWयासाठी असे िविचऽ उदाहरण िदले. असहेी sटले जाते की शॉ Nानंी आपbा मZृपुऽात इमंजी भाषचेे श�लेखन
उªारणानसुारीकरWयाPाउ�शेानेूय|करWयासाठीबरीचर�ममागे ठेवलीहोती.परंतुZातनूफारसेकाही िन�¦झाले
नाहीआिण ती क«ना िव�तृीPा पडzाआड& झाली. कारणअशा ूकारे कृिऽम उपायानंी ‘भाषा सधुारWयाच’े ूय|
आधिुनक‘भाषाशा��ानंा’मा�नाहीत.
viiआपणमराठीआिणइमंजीNादोनभाषामंधीलकेवळश�ोªारणआिणश�लेखनNािबयाबं�लिवचारकT.मराठीतील
५०-६०मळुाdरे उªारायला व िलहायलायऊेलागलीआिणतीमळुाdरे वापTनश�लेखनकरWयाची प�तसमजलीकी
साधारणपणेमराठीतीलब»धाकुठलाहीश�िलिहताआिणवाचतायतेो.परंतुआपणइमंजीची२६मळुाdरेिलहायलािशकलो
तरीZाचंेउªार िनि�तनसतात.Zा केवळ२६मळुाdराPंा लेखनाPा�ानावरअवलंबनू रा�न कुठलाही ऐकलेलाश�
िलिहणेoकवािलिहलेलाश�योaयूकारेवाचणेश�नसत.ेउदा०ReadNाश�ाचाउªाररीडकीरडे?रीडअसाश�
ऐकलाअसताZाचेश�लेखन (�oेलग)कसेकरायच?ेRead,ReedकीReid? oकवा रडेअसाश�ऐकलातरZाचे
श�लेखनRed,RaidकीRade?हेसव̂सिंदaधचअसत.े(उदाहरणातीलसव̂इमंजीश�ानंा तःचे तऽंअथ̂आहते.)
Zामळेु इमंजीभाषचेे लेखनआिणवाचन िशकणेमराठी�नअनकेपट§नीकठीणअसत.े इमंजीPाइतरअनकेबाबतीतील
अिनयिमततचेीचचा̂इथेकरतनाही.माऽइत�ागuधळाPापिरि±तीतहीजगभरबोलÒयाजाणा�याइमंजीभाषतेीलिविचऽ
�oेलगेइमंजीPा‘भाषातqानंी’बदललेलीनाहीत.
viiiमलेुबालपणीनवीनभाषािशकतानाितPातीलश�ाचंीr�ुwीoकवाश�Tपेिस�करWयाचेrाकरणीयिनयम,Nाचंा
िवचारनकरताऐकलेलेश�जसPेातसेलdातठेवतातआिणतसाचZाचंाबोलतानाउपयोगकरतात.उदा०मराठीतील
‘मीजातो’Nावा�ाचेभतूकाळीTप‘मीगलेो’असेकाहोत,े‘मीजालो’असेकानाही,अशीशकंािवचाTनमलेुअडूनबसत
नाहीत.तसचेइमंजीतील‘Igo’चेभतूकाळीTप‘Iwent’असेहोत,े‘Igoed’असेकानाही?oकवाoहदीमOे‘म Eजाता�ँ’चे
भतूकाळीTप‘म Eगया’काहोत,े‘म Eजाया’काहोतनाही?असेू}पडूनमलेुगuधळूनजातनाहीत.Zाचूमाणेलहानवयात
योaय ूकारे िशकवनू, समजनू घWेयास परुसेा वळे दऊेन, पाठातंर कTन घऊेन स�ंानामे िशकवbासZानंा स�ंानामे
आ�सात ्करणेकुठbाहीभाषतेीलनवीनश�िशकWयासारखचेसोपेoकवाकठीणजात.े

ixगिणतिवषयातीलभिूमतीमधीलअZतंमलूभतूसमजbाजाणा�याoबआिणरषेाNापािरभािषकस�ंाPंाrा�ाकाय
आहते?बालभारतीPासहावीPाप1ुकातoबब�लिदलेलीमािहतीअशी.“oबलहानशािठप�ानेदशव̂लाजातो.पनेoकवा
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टोकदार पिेåलनेकागदावरलहानसा िठपकाकाढता यतेो. रागंोळीचे िठपके ही oबची ूतीकेआहते.” रषेबे�लची मािहती
अशी.“कागदावरAवBअसेदोनoब¨ावतेप�ीPामदतीनेजोडा.आपbालाABहीसरळरघेिमळत.े”हीमािहती
rा�ाsणनू िकतीढोबळआिण िढसाळआहेपाहा.एकंदरीतकाय,तरगिणतशा�ातीलNाअZतंूाथिमक1रावरील
सकं«नास�ुा का«िनकआिणअमतूच̂आहतेआिण गिणत िवषयातील Nा मलूभतू सकं«नाPंा rा�ा ‘चोख गिणती
प�तीन’ेदणेेश�नाही.Wikibooks.orgNासकेंत±ळावरसािंगतलेआह,े“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 कोव~या मलुानंा कठीण सकं«नाPंा “intuitive
descriptionof characteristics”कशाकायसलुभकTन िशकवायPा?Zासकं«नाचंीनावे बदनतीूिबयासोपी
आिणझटपटहोईलकाय?नाहीना?मगतेिशकWयासाठीमलुानंापरुसेावळेzायलानकोकाय?Nाब�लगिणतीचोखपणावर
भरदणेारेबालभारतीचेगिणततqकायsणतात?](टीप९.१)

गिणताPािवकासमागाव̂रील‘श�ू’(अभावाचाभाव)हीसकं«नाबािंतकारीमानलीजात.े(हीसकं«नाहजारोवषाtपवूA
भारतातचूथमिवकिसतझाली.)गिणतातवरPावगात̂‘ऋणस�ंा’(negativenumber),‘असत ्स�ंा’(imaginary

number)अशाहीसकं«ना िशकवbाजातात.ZाPंाब�लचीमािहतीूथमचऐकbावरशालेय िवzा�ाच̂चेकाय, पण
ूौढाचदेखेील डोके चबावनू जाईल! पण Zाचंे सलुभीकरण करWयाPा वाटेस कोणी जात नाही. इतर सव̂ कठीण
सकं«नांू माणे गिणताPा िवzा�ाtना काही काळानतंर सरावानेNा सकं«नादखेील सहजावबोधाने (intuitively) समजू
लागतात. [माऽ गिणताPा अमतू̂ सकं«नाPंा बाबतीत zायची ही ‘यथावकाश होणा�या सहजावबोधाची’ सवलत
बालभारतीचेगिणततqमराठी‘भाषतेीलTढस�ंानामाPंा’बाबतीतzायलामाऽतयारनाहीत.असेकाबर?े](टीप९.२)




