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णनवेदन 
 

भाषाहवषयक हवहवध प्रशनाचं्या संदभ त हजञासासव वाचकाचंी जाण ऄनेक ऄंगानंी वाढहवणे हे राज्य 
मराठी हवकास संस्थेला अपले एक महत्त्वाचे कायु वाटते. ते ईहिष्ट डोळयापं ढे ठेववन अम्ही पाच प स्तके या 
वषी प्रकाहशत करीत अहोत. डॉ. हमललद मालश ेअहण डॉ. गीता भागवत याचं्या अम्ही यापववी प रस्कृत वा 
प्रकाहशत केलेल्या दोन प स्तकानंा (‘अध हनक भाषाहवञासान’ अहण ‘प्रशासहनक मराठी भाषेचा हवकास’) 
वाचकानंी ईत्तम हरतीने दाद हदली अहे. जाणकारानंी पाहरतोहषके देउन तयाचंा सन्मान केलेला अहे. 
 

नव्याने प्रकाहशत होत ऄसलेल्या पाच प स्तकापंैकी कालद ृष्ट्या पहहले प स्तक अहे कै. प्रा. 
वास देव बळवतं पटवधुन याचें- ‘हशक्षण, हशक्षक व ऄभ्यासक्रम.’ म ंबइच्या हेमतं व्याख्यानमालेत तयानंी या 
हवषयावर हदलेली व्याख्याने प स्तकरूपाने १९०६ साली प्रकाहशत झालेली होती. परंत  द दैवाने अज तया 
प स्तकाच्या प्रती ईपलब्ध नाहीत. ऄभ्यासक्रमात मराठी कशासाठी हशकवायचे या प्रशनाचे ईत्तर जसे या 
व्याख्यानातं पटवधुनानंी हदले अहे तसेच सवु हशक्षणक्रमात, सवु स्तरावंर मराठीचे स्थान अहण स्वरूप 
कसे ऄसाव ेयाचे हववरण केले अहे. हे करताना तयावळेी तयाचं्या डोळयासंमोर जमुनीतील भाषाहशक्षणाचा 
जो अदश ु होता, तयाच्याशी अपल्याकडील भाषाहशक्षणाच्या वस्त स्स्थतीची त लना केली अहे. शालेय 
हशक्षणाशी हवहवध ऄंगानंी संबंहधत ऄसलेले अहण स्वतंत्रपणे हलहहले गेलेले ऄव चीन मराठी 
वाङ मयामधील हे पहहले मराठी प स्तक अहे. हे प स्तक प्रकाहशत करताना तयाला ऄद्याप 
वतुमानकाळातील शकै्षहणक पहरस्स्थतीच्या संदभ तही ऄथुपवणुता कशी अहे हे लक्षात याव ेया द ृष्टीने अम्ही 
ऄभ्यासपवणु प्रस्तावना व तळहटपाचंी जोड हदली अहे. अमच्या हवनंतीवरून प्रा. रमेश पानसे यानंी हे 
ऄतयावशयक काम अनंदाने केले. गेली पधंरा वष ेएक ऄभ्यासक-कायकुत  या नातयाने प्रा. पानसे याचंा 
पववुप्राथहमक, प्राथहमक अहण ग्रामीण भागातील माध्यहमक हशक्षणाशी हवशषे जवळवन सबंंध अलेला अहे. 

 
प्रा. वा. ब. पटवधुन याचंा पहरचय तयानंी प्रगट केलेल्या हवचारावंरून वाचकानंा होइलच. पण 

अवजवुन अणखी दोन-चार गोष्टींचा ईल्लखे आथे करावयास हवा. प ण्याच्या फगसुन महाहवद्यालयात 
पटवधनु हे आंग्रजीचे ऄहतशय नाणावलेले ऄसे प्राध्यापक होते. शके्सहपऄरची नाटके अहण शलेी, हकटस् 
बायरन अदी रोमहँटक कवींची कहवता ईत्तम हरतीने हशकहवण्याबिल तयाचंी महाहवद्यालयात हवशषे ख्याती 
होती. तयाचबरोबर मराठीतील प्राचीन संतकहवतेपासवन तयानंा समकालीन ऄसणाऱ्या रहवहकरण मंडळाच्या 
कहवतेपयंतच्या मराठी कहवतेचे ते एक चोखंदळ समीक्षकही होते. न्या. रानडे, स धारकाग्रणी गो. ग. 
अगरकर अदी शभंर-सव्वाश े वषांपववीच्या मान्यवर लोकनेतयानंी शकै्षहणक के्षत्रात मराठीचा प रस्कार 
करताना जो हवचार केला होता, तयाच हवचारसरणीला धरून काम करणारे पटवधनु हे एक कायुकतेही 
होते. तयाचं्या हवषयीची ही पववुमाहहती सागंण्याचा ईिेश मराठीहवषयक तयानंी केलेल्या प्रहतपादनाचे नेमके 
वजन वाचकाचं्या लक्षात याव ेहा अहे. 

 
द सरे प्रकाहशत होणारे प स्तक ‘मराठी भाषा : वाढ अहण हबघाड’ – हे कै. रॅी. के. क्षीरसागर 

याचं्या भाषाहवषयक लेखाचें शक ं तला क्षीरसागर यानंी केलेले सकंलन अहे. हवहवध भाषातंील दजेदार 
साहहतयावर मनापासवन पे्रम करणाऱ्या क्षीरसागराचें हे लेखन वळेोवळेी ऄनेक हनयतकाहलकातंवन अहण 
वृत्तपत्रातंवन प्रहसद्ध झाले होते. अहण तया तया वळेी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, कहववयु माधवराव पटवधुन 
अदी भाषाश द्धीच्या प रस्कतयांशी तयानंी घेतलेल्या वैचाहरक झ ंजीसाठी गाजलेलेही होते. हे लेख वाचताना 
अमच्या ऄसे लक्षात अले की भाषाश द्धी, पहरभाषेची घडण, मराठीचे लेखन अहण ईच्चारण अदी अजही 
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चचेत ऄसणाऱ्या प्रशनावंर प्रा. क्षीरसागर यानंी जे हवचार व्य क् त केले अहेत ते प ष्ट्कळ ऄंशानंी स्वीकारले 
तरी गेले अहेत लकवा ऄजवन स्वीकारावते आतके ईपय  क् त तरी अहेत. क् वहचत हववचेनात तयानंी घेतलेल्या 
काही ईदाहरणाशंी अपला मतभेदही होइल. परंत , अपल्या भाषेच्या संदभ त सवुसामान्य हशक्षत 
माणसाच्या मनात अज जे जे प्रशन घ टमळत अहेत तयाचंाच क्षीरसागरानंी ‘मराठी भाषा : वाढ अहण 
हबघाड’ या प स्तकामध्ये परामश ु घेतलेला अहे. तयाचें हे प स्तक, अजच्या लेखक-वाचकाचं्या मराठी 
बाबतच्या संभ्रहमत झालेल्या मानहसकतेला हनहरृत दृष्टीकोनाची अहण अधाराची बठैक प राहवल्याखेरीज 
राहणार नाही. कै. क्षीरसागरानंी हाताळलेल्या भाषाहवषयक प्रशनाचं्या संदभ त, नंतरच्या काळात प्रतयक्ष 
काय न भवच घेतलेल्या रॅीमती सत्त्वशीला सामंत (हनवृत्त ईपसंचालक, भाषा संचालनालय) याचंी 
प्रस्तावना अम्ही या प स्तकात घेतलेली अहे. तीही हवषयाच्या संदभ त अजची भाहषक स्स्थती सागंत 
अवशयक तेवढ्या ऄहधक माहहतीची प रेशी भर घालणारी अहे. मराठी लेखन अहण व्याकरण याबंाबत 
सत्त्वशीलाबाइंची स्वत:ची एक हवहशष्ट भवहमका अहे. हतचा अदर राखण्यासाठी प्रस्तावनेतील काही ततसम 
शब्दाचें लेखन तयाचं्या मवळ लेखनान सार अम्ही ठेवलेले अहे. एवढे कृपया, वाचकानंी समजवन घ्याव.े  

 
हतसरे प स्तक अहे डॉ. हदनेश द. माह लकर या बडोदा येथे वास्तव्याला ऄसणाऱ्या अहण बऱ्याच 

मराठी मंडळींना ऄपहरहचत ऄसणाऱ्या अतंरराष्ट्रीय कीतीच्या भाषावैञासाहनकाचें- “वृहद्ध : -भाषेचे अहण 
भाषाभ्यासाचे हवकसन.’’ ‘वृहद्ध:’ हा पाहणनीच्या ऄष्टाध्यायी या गं्रथातील पहहल्या सवत्रातील पहहला शब्द 
अहे. तो शीषकुात योजण्याबाबत डॉ. माह लकर हवशषे अग्रही होते. तयाचें म्हणणे ऄसे. अहे की, हवहवध 
प्रकारची क ं पणे तोडवन पलीकडे जा हा पाहणनीचा मंत्रच भाषाहवकसनाच्या संदभ त अज हवशषे ऄथुपवण ु
ठरतो अहे. पाहणनीचा हा हवचार हजतका ज ना हततकाच नवाही अहे. 

 
भाषाहवषयावरील डॉ. माह लकराचें अजवरचे सवु लेखन आंग्रजीतवन झालेले अहे. हे तयाचें 

पहहलेच मराठी प स्तक प्रकाशनासाठी अम्हांला देउन तयानंी राज्य मराठी हवकास संस्थेचा बह मान केला 
अहे, ऄशी अमची कृतञासतेची भावना अहे. डॉ. माह लकर याचं्या हवचाराचंा व काय चा पहरचय राज्य 
मराठी हवकास संस्थेच्या संस्थापकापंैकीच एक ज्येष्ठ भाषावैञासाहनकानंी, डॉ. ऄशोक केळकर यानंी, 
प्रस्तावनेत समथुपणे करून हदला अहे. तयाची प नरावृत्ती मी करीत नाही. पण जगभर झालेली 
भाषाहवषयक हवचाराचंी गेल्या काही शतकातंील वाटचाल या प स्तकात डॉ. माह लकर यानंी ज्या स बोध 
बोली मराठीत ईलगडवन दाखहवली अहे हतने वाचक स्स्तहमत झाल्याखेरीज राहणार नाहीत, एवढे मात्र 
आथे अवजवुन सागंायाला हव.े डॉ. माह लकर यानंी पाहणनीचा ‘वृहद्ध :’ हा मंत्र ईच्चारीत काढलेला वरील 
हनष्ट्कष ुतर अपली मान ईंचावणारा अहेच. 

 
या पाच प स्तकाचं्या संचातील चौथे अहण पाचव ेही प स्तके अहेत ऄन क्रमे रॅी. स मन बेलवलकर 

अहण ऄहवनाश हबनीवाले याचंी. या दोघानंी ‘लोकसत्ता’ या मान्यवर दैहनकाच्या साप् ताहहक प रवणीत 
१९९४ ते ९९ या काळात जी भाषाहवषयक सदरे हलहहली तयाचें हे संकलन अहे. ‘बलेभाषा’ अहण ‘भाषा – 
अपली सवांचीच’ ही दोन्ही प स्तके, भाषाहवषयक दोन वगेळया हवचारके्षत्राचंा हवनोदातम शलैीत परामश ु
घेतात. स मन बेलवलकर यानंा परभाषकानंा मराठी हशकवताना स्वभाषेचे अहण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जे 
दशनु झाले ते तयानंी मोठ्या खेळकरपणाने छोया छोया लेखांतवन हटपले अहे. हबनीवाले यानंी मराठी 
भाषकाला वणुमाला, हलपी, ईच्चार आतयादींच्या संदभ त, जगातल्या हवहवध भाषाचं्या हवरॄातवन गमतीजमती 
सागंत हफरववन अणले अहे. या दोघानंीही स्वत:च्या प स्तकाला ज्या प्रस्तावना हलहहल्या अहेत तयाही 
तयाचं्या मवळ हववचेनात ऄहधक भर घालणाऱ्या अहेत. 
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डॉ. ऄहवनाश हबनीवाले यानंी वरील सवु प स्तकाचंी ज ळवाज ळव करताना वळेोवळेी हवचारहवहनमय 
करण्यामध्ये अहण प स्तकाचं्या म द्रणाच्या संदभ तही हवशषे सहकायु केले अहे. तयाचें मी मनापासवन अभार 
मानते. तयाचप्रमाणे या प्रकाशनप्रकल्पात सहकायु देणाऱ्या लेखक-प्रस्तावनाकार याचेंही अम्ही ऊणी 
अहोत. तसेच राज्य मराठी हवकास संस्थेच्या काय लयातील माझे सहकारी – ऄहनता जोशी, कहवता 
महाजन, हगरीश पतके, स्स्मता जोशी, नेहा मोहोड, सरोज भडंारी, ज्योती जोशी –यानंीही अपापल्या 
कामाचा वाटा अनंदाने अहण हौसेने ईचलला अहे. तयाचं्या सवांच्या सहकाय म ळेच हदनाकं २७ फेब्र वारी 
रोजी, कहववयु क स माग्रजाचं्या जन्महदनी, ही प स्तके प्रकाहशत होत अहेत. 

 
गेली काही वष ेमहाराष्ट्रात क स माग्रजाचंा वाढहदवस हा मराठी हदवस म्हणवन साजरा होत अला 

अहे. यंदा कहववयु अपल्यामध्ये नाहीत. राज्य मराठी हवकास संस्थेला तयाचें सहकायु ऄनेक प्रकारे 
लाभले होते. कृतञासतापववुक तयाचं्या स्मृतीला ऄहभवादन करून वगेवगेळे पैलव  हदग्दर्शशत करणारी ही 
भाषाहवषयाची प स्तके अम्ही तयाचं्या जन्महदनी प्रकाहशत करीत अहोत. 

 
 

सरोणजनी वैद्य  
राज्य मराठी हवकास संस्था, 

म ंबइ १. 
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मनोगत 
 
माझे पती रॅी. रॅीकृष्ट्ण केशव क्षीरसागर (१९०१-१९८०) यानंी पन्नास वषांपववी, बडोदे येथील 

वाङ मय पहरषदेच्या चौदाव्या ऄहधवशेनातील ऄध्यक्षीय भाषणात मराठी भाषेवरील, अक्रमणाचा हवचार 
प्राम ख्याने केला होता. राज्य मराठी हवकास संस्था अता तयाच बडोदे शहरात रॅी. के. क्षी. याचं्या 
भाषाहवषयक प स्तकाचे प्रकाशन करीत अहे, हा योगायोग मला फार अनंदाचा वाटतो. 

 
रॅी. के. क्षी. याचं्या भाषाहवषयक लेखनाची स रुवात मात्र तया अधीच म्हणजे १९३५ सालच्या 

ऄखेरीस झाली होती. देशभक्त हवनायक दामोदर सावरकर अहण प्रो. माधवराव पटवधुन या दोघानंी 
चालहवलेल्या भाषाश द्धीच्या चळवळीला हवरोध करण्यासाठी रॅी. के. क्षी. यानंी अपली लेखणी ईचलली. 
प णे येथे महाराष्ट्र शारदा महंदरात १५ हडसेंबर १९३५ रोजी तयानंी “खरी भाषाश द्धी अहण हतचे खरे वैरी 
ऄथ त सावरकर अहण पटवधुन’’ हा हनबधं वाचला. ‘सह्याद्री’ माहसकाच्या फेब्र वारी अहण माचु १९३६ या 
दोन ऄंकामधवन तो प्रहसद्ध झाला. या दोन्ही लेखानंी मराठी साहहतयाचा हवरॄात जी खळबळ ईडाली हतचे 
अहण तया लेखावंरच्या सावरकर अहण पटवधुन याचं्या प्रहतहक्रयाचें हचत्रण, रॅी. के. क्षी. याचं्या ‘तसबीर 
अहण तकदीर’ या अतमचहरत्रात वाचावयास हमळते. 

 
मराठी भाषेच्या वापरातील वाढतया ऄराजकाम ळे ते हकती व्यहथत ऄसत हे तयानंी या हवषयावर प ढे 

तयाचं्या जीवनाच्या ऄखेरच्या वष पयंत वळेोवळेी केलेल्या लेखनावरून स्पष्ट होते. ‘मराठी भाषेचे सरकारी 
हशल्पकार ‘ हा तयाचंा या हवषयावरचा शवेटचा लेख ‘य गवाणी’ च्या राजभाषा मराठी हवशषेाकंात प्रहसद्ध 
झाला. (नोव्हे.- हडसे. १९७९) पहरभाषाहनर्शमतीच्या बाबतीतील तयाचंी भवहमका या सरकारी हशल्पकारानंी 
समजाववन घेतली नाही, हतचा हवपय स केला, याचे द :ख रॅी. के. क्षी. यानंा ऄखेरपयंत होते. 

 
वस्त त: या हवषयावर तयानंा एक प स्तक प्रकरणश: हनयोजन करून हलहावयाचे होते. आंग्रजीतील 

‘King’s English’ या प स्तकाच्या धतीवर तयानंी अपल्या प स्तकाचे ‘राजमान्य मराठी’ हे नावही हनहरृत 
केले होते. १९६५ साली ‘टीकाहववके’ या गं्रथाचे लेखन अहण म हद्रते तपासण्याचे काम संपल्यानंतर या 
द षृ्टीनेच तयानंी डेक्कन कॉलेजच्या ललस्ग्वस्स्टक क्लबमध्ये Neologisms या हवषयावर हलहहलेल्या हनबधंाचे 
वाचनही केले. परंत  प्रकृतीची साथ न हमळाल्याम ळे ‘राजमान्य मराठी’ला मवतु स्वरूप प्राप्त होउ शकले 
नाही. 

 
भाषाहवषयक लेखाचें हे सकंलन करीत ऄसताना मला सौ. सतवशीला सामंत, प्रा. डॉ.मीरा 

स ंदरराज अहण माझे बधंव रॅी. हवलास शकंर रानडे याचें बह मोल साहाय्य झाले अहे.मी तयाचंी मनापासवन 
अभारी अहे.  

 
राज्य मराठी हवकास संस्थेच्या संचालक डॉ. सरोहजनी वैद्य व तयाचें सहकारी यानंी सवु लेख 

बारकाइने वाचवन तयाचंी हवषयान रोधाने प नमांडणी करणे, प नरावृत्ती काढवन टाकणे अदी ऄनेक कामे 
केली. राज्य मराठी हवकास संस्थेच्या वतीने प स्तकाचे प्रकाशन करण्याचेही मान्य केले. याबिल मी 
सरोहजनीबाइंची अहण संस्थेची हवशषे ऊणी अहे. 
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रॅी. के. क्षीरसागर याचें १९३५ पासवनचे भाषाहवषयक हवचार अज वाचकानंा गं्रथरूपाने 
एकहत्रतरीतया प्राप्त होत अहेत. मराठीच्या ऄभ्यासकानंा ते हनहरृत मागदुशकु ठरतील ऄसा मला हवरॄास 
वाटतो . 

 
शक ं तला क्षीरसागर 

२९/४१८ लोकमान्य नगर, 
प णे ४११०३०.  
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प्रस्तावना 
 
पारतंत्र्यकाळात “मराठी ऄसे अम ची मायबोली, जरी अज ती राजभाषा नसे’’ ऄशी खंत व्यक् त 

करत ऄसतानाही माधव जवहलयन याचं्या मनी हतच्या ‘यशाची हदव्य अशा’ वास करीत होती. तयानंतर 
स्वातंत्र्य येउन तीन तपे ईलटली, १९६० साली महाराष्ट्र राज्य ऄस्स्ततवात अले व कागदोपत्री मराठीला 
राजभाषेचा दज  हमळाला. तरीही प्रतयक्षात आंग्रजीचे वचुस्व कमी झाले नाही, तयाम ळे १९७९ साल हे 
महाराष्ट्र सरकारने जनजागृतीसाठी ‘राजभाषा वष’ु म्हणवन साजरे केले व १९८५ या रौप्यमहोतसवी 
वष पासवन महाराष्ट्र राज्याच्या कारभारात मराठीला खऱ्या ऄथ ने स प्रहतहष्ठत करण्याचा संकल्पही 
सरकारने सोडला. पण वस्त स्स्थती काय अहे? अज माधव जवहलयन हयात ऄसते तर तयाचंा उर अनंदाने 
भरून अला ऄसता ऄसे दृशय खरोखरी हदसत अहे काय? ईलट, मराठी नसे अम ची मायबोली, जरी ती 
अज राजभाषा ऄसे’’ ऄसे म्हणवन तयानंी कपाळाला हात लावला ऄसता!  

 
कहववयु माधव जवहलयन अहण स्वातंत्र्यवीर सावरकर यानंी ‘भाषाश द्धी’च्या नावाने जे बीज पेरले 

तयाला रसाळ अहण गोमटी फळे का अली नाहीत याचा शोध घेताना, मवळ बीज खरोखरी श द्ध होते का हे 
तपासवन पाहाव ेलागेल. “भाषाश द्धीच्या ऄहतरेकी व हवकृत कल्पनानंी डागाळलेल्या या बीजातवन भाहषक 
ऄराजकाच्या हवषवल्लीच तारारतील’’ ऄसा आशारा कै.रॅीकृष्ट्ण के. क्षीरसागर या नामवतं टीकाकाराने 
१९३६ सालीच हदला होता. तेव्हापासवन तहत १९८० साली अपली जीवनज्योत मालवपेयंत हा एकाडंा 
हशलेदार मराठी भाषेच्या के्षत्रातील ऄराजकाहवरुद्ध धमुयोध्यांच्या अवशेाने लढत राहहला. पण 
‘ईध्वुबाह र्शवरौम्यहं च करृन शृणोहत माम्’ हाच हवहधलेख तयाच्या भाळी हलहहलेला होता. ईरात हेच शल्य 
बाळगवन रॅी.के.क्षी. या जगातवन गेले.  

 
पवव य ष्ट्यात तयानंी सावरकर-पटवधनुाशंी सामना केला. ईत्तर अय ष्ट्यात तयानंा सरकारशी लढा 

द्यावा लागला. ढोबळ दृष्टीने पाहहल्यास, रॅी.के.क्षी. याचंी हार झाली ऄसे काहीजण म्हणतील, पण ते खरे 
अहे काय? रोग्याने जाणकार वैद्याचा सल्ला ध डकाववन क पथ्य केले तर ऄंती न कसान रोग्याचेच होणार. 
तीच पहरस्स्थती अज मराठीच्या तथाकहथत ऄहभमान्याचंी झाली अहे. 

 
१९८१ साली साहहतय-संस्कृती मंडळाने सावरकराचंा ‘भाषाश हद्ध’ हा गं्रथ प नम ुहद्रत केला व तयाला 

रॅी.के.क्षी. यानंी प्रस्तावना हलहहली. हतच्यात सावरकराचं्या हवचारांचे खंडन करीत ऄसतानाही तयाचें 
ऐहतहाहसक कायु ते हवसरले नाहीत. एका अक्रमक राष्ट्राने अपली सत्ता द सऱ्या राष्ट्रावर लादल्याम ळे 
घडणारा भाहषक संघष ुप्राय: बलातकाररूप ऄसतो व तयाला प्रतय त्तर देण्यासाठी हजत राष्ट्राचा स्वाहभमान 
जागतृ करावा लागतो. ही कामहगरी सावरकराचं्या ‘भाषाश हद्ध’ चळवळीने बजावली. सावरकर अहण 
माधवराव पटवधुन याचं्यासारख्या मनस्वी व्यक् तींनी एक रोग बरा करताना द सरा रोग ईद भवण्याचा धोका 
पतकरला ऄसला तरी तया दोघानंी भाषेच्या शब्दसपंत्तीत मोलाची भर घातली हेही तयानंी नमवद केले अहे.  

 
या हठकाणी एक गोष्ट अठवते. सावरकरानंी कधीतरी ‘हंस हपक्चसु’च्या स्ट हडओला भेट हदली 

होती. तेव्हा हचत्रपटाची रॅयेनामावली देताना सवु ताहंत्रक शब्द आंग्रजीत वापरलेले पाहवन व्यहथत झालेल्या 
सावरकरानंी द सऱ्या हदवशी आंग्रजी पहरभाहषक शब्दानंा स भग मराठी पय य स चववन ती यादी करून 
अणली. अजतागायत सवु मराठी व लहदी हचत्रपटातंही ही स ंदर पहरभाषा वापरली जाते व ती चागंलीच 
रुळली अहे. सावरकरासंारख्या प्रहतभावतंाने मराठीत अणलेल्या ‘ईच्चाकं’, ‘हदनाकं’ आ. शब्दाचंी रॅी. के. 
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क्षी. यानंी एकेकाळी हखल्ली ईडवलेली ऄसली तरी, अज हे शब्द रूढ होउन गेले अहेत. पण हेही हततकेच 
खरे की, ‘तारीख’ हटवण्यासाठी सावरकरानंी ‘हदनाकं’ अणला, तो रुळलाही, पण ‘तारीख’च हटली 
नाही, कोट त ऄजवनही तारीख पडते. का कोण जाणे सावरकरानंी ‘पोलीस’ याला हदलेला ‘अरक्षी’ हा 
प्रहतशब्द कधीच रुळला नाही. संस्कृहतरक्षणाच्या नावाखाली सावरकरानंी ‘हजार’ या शब्दाऐवजी ‘सहस्र’ 
हा शब्द रूढ करण्याचा प्रयतन केला. पण तो हततकासा यशस्वी झाला नाही. कारण, रॅी. के. क्षी. याचं्या 
म्हणण्याप्रमाणे ‘भाषा ही नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे ऄसते, ती पाटवणाप्रमाणे तटबंदीतवन वाहत नाही.’ कोण्या 
एका ज न्या लहदी कवीने (बह धा कबीराने) म्हटले अहे. ‘भाषा बहता नीर,’ भाषा-प्रद षणाच्या बाबतीत 
‘बाटग्या ऄहतरेकापेक्षा सोवळा ऄहतरेक बरा’ ऄसे सावरकर म्हणत. पण रॅी. के. क्षी. याचंा हवरोध दोन्ही 
ऄहतरेकानंा होता. हववके, भाषाहववके ही गोष्ट रॅी. के. क्षीं. ना महत्त्वाची वाटत होती. 

 
मराठी भाषेच्या सरकारी हशल्पकारानंी सावरकराचंा वारसा साहंगतला अहण सरकारी भाषा द बोध 

करून ठेवली. पहरणामी, हे धोरण लोकातं ऄहप्रय झाले, आंग्रजीच्या ऄहभमान्याचें फावले अहण या 
भाषावृक्षावर आंग्रजीचे बाडंगवळ वाढले. द बोध मराठीपेक्षा आंग्रजी बरी ऄसे सवांना वाटव  लागले. ऄसे का झाले 
याचे ईत्तर शोधायचे ऄसेल तर हनलेप मानाने व पववुग्रह बाजवला ठेववन, मराठीच्या ऄहभमान्यानंी रॅी. के. क्षी. 
याचें भाषाहवषयक लेख वाचावते. ज न्या काळी तयानंी केलेले रोगहनदान अजही तंतोतंत लागव अहे हे 
लक्षात येइल. तपशील बदलला तरी अजही रॅी. के. क्षी. याचंी हवधाने तयाचं्या द्रष्टेपणाची साक्ष देतील.  

 
मराठी भाषेची हनकोप वाढ होण्याच्या माग तील ऄडथळे कोणते याचे हववचेन करताना, रॅी. के. 

क्षीं. यानंी ज्या ऄपप्रवृत्तींचा ईल्लेख केला तयाहंवषयीचे ज ने दाखले जाउन तया जागी नवीन दाखले अले 
ऄसले तरी तया प्रवृत्ती मात्र कायम राहहल्या अहेत ऄसे अपल्याला हदसेल. तया प्रवृत्ती ऄशा – 

 
प्रवृत्ती १ : आंग्रजी व फारसी-ईदवु या तथाकहथत परकीय भाषातंील शब्दापं रता फाजील सोवळेपणा. 

वस्त त: १९५५ साली भारत सरकारने नेमलेल्या ‘राजभाषा अयोगा’ने केलेल्या हशफारशीमध्ये एके हठकाणी 
ऄसे म्हटले अहे की ‘Doctrinaire insistence on ‘language purism’ is deprecated.’’ ऄसे ऄसवनही 
सरकारी भाषासहमतयानंी नको हतथे श द्धतावादी धोरण ऄवलंहबले. ईदा. लहदीवाल्यानंी ‘अबोहवा’ या 
प्रचहलत शब्दातील ‘हवा’ या ऄरबी शब्दाला घाबरून तया जागी ‘जलवाय  ’ हा शब्द रूढ करण्याचा प्रयतन 
केला. पण ‘अबोहवा’ मधील ‘अब’ हा शब्द म ळात ससं्कृतमधील ‘अप्’ पासवनच अला अहे याचा तयानंा 
हवसर पडला. वस्त त: अम्हाला ‘एऄर’ च्या ऄथ ने ‘हवा’, ‘गसॅ’ या ऄथ ने ‘वाय ’ अहण स्वयंपाकघरातील 
आंधन दशहुवण्यासाठी ‘गसॅ’ ऄशा तीनही शब्दाचंी जरुरी अहे. याच चालीवर राज्य सरकारच्या मंत्रालयीन 
भाषेत ‘हलफ्ट’ लकवा ‘पाळणा’ हा शब्द टाळवन तयासाठी ‘ईद वाहन’ हा बोजड व हास्यास्पद शब्द योजण्यात 
अला. प्रवृत्ती २ : जाहतवतं मराठी शब्दाबंाबतचे ऄञासान, ईदा. ‘Census’ याला ‘हशरगणती’ लकवा 
‘खानेस मारी’, ‘गणती’, ‘मोजदाद’ हे प्रहतशब्द पववुपार रूढ अहेत. मग ती माणसाचंी ऄसो वा पशवचंी ऄसो- 
पण सरकारी कोशात ‘Census’ (१) Population जनगणना (२) Cattle पश गणना ऄसे अकारण दोन 
पय य हदले अहेत. 

 
प्रवृत्ती ३: पववी अपल्याकडे काहीच नव्हते व प्रतयेक संस्थेचे अहण कल्पनेचे नव्याने भाषातंर 

करण्याखेरीज गतयतंर नाही, ही लाचारी. 
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या तीन मनोगंडानंी अपल्याला ग्रासलेले अहे ऄसे रॅी. के. क्षींचे म्हणणे अहे. नवशब्दहनर्शमतीच्या 
हव्यासापोटी मराठी भाषेत ऄनेक हवद्रवप शब्द जन्माला अले. ‘दाडंगेरॄर हनती’चा ऄवलंब करून ते लादवन 
रूढ करण्याचा प्रयतन झाला. मग व्याकरणद ृष्ट्या ते शब्द योग्य अहेत लकवा नाहीत याचा हवचार 
करण्याआतकी फ रसत कोणाला? ईदा. ‘रहजस्टडु’ याला लहदीतील ‘रहजस्रीकृत’ या धेडग जरी पय याच्या 
धतीवर ‘नोंदणीकृत’ हा शब्द बनहवण्यात अला. वस्त त: ‘नोंदणीकृत’ या तृतीया ततप रुषी समासाचा ऄथु 
‘नोंदणीने केलेला’ ऄसा होतो. ‘कृतनोंदणी’ हे तयातल्यातयात श द्ध रूप. पण तयाहीपेक्षा सावरकरानंी 
वापरलेला ‘नोंदीव’ हा पय य हकती तरी ऄथुवाही व स टस टीत होता! ही ‘ह ल्लडबाजी’ रॅी. के. क्षी यानंा 
अके्षपाहु वाटते. 

 
आंग्रजी शब्दाचं्या वणलेुखनाशी साद ृशय साधण्याचा पोरकट ऄट्टाहास हे अणखी एक रोगलक्षण. 

ईदा. रेहडओवरील प्रादेहशक बातम्यात हरघडी वापरला जाणारा ‘ऄवषणु-प्रणव के्षत्र drought-prone 
area’ हा एक बोजड शब्द प्रयोग. तयाऐवजी ‘द ष्ट्काळी’ शब्दाच्या चालीवर न सते ‘ऄवषणुी के्षत्र’ म्हणवन काम 
भागव शकते. परभाषेतील शब्द टाळण्याकहरता हनघालेल्या चळवळीम ळे याहंत्रक रीतीने शब्दहसद्ध झाल्याचे 
समाधान झाल्यासारखे वाटले तरी भाषातंहरत मराठीतील वाक प्रयोगाचें वळण मात्र आंग्रजीच राहहले . ईदा. 
आंग्रजीतील ‘To’ या मायन्याचे ‘यासं’ ऐवजी ‘प्रहत’ हे भाषातंर पाहाव.े तसेच आंग्रजीतील ‘डीऄर’ हा मायना 
मराठीत ‘हप्रय’ या शब्दातवन व्यक् त केल्याने शासनव्यवहारातही ठायी-ऄनाठायी वाजवीपेक्षा ऄहधक सलगी 
हदसव लागली! वस्त तः ‘माननीय’, ‘रा. रा.’ आतयादी संबोधनेच मराठीच्या प्रकृतीला योग्य अहेत. म्हणवन 
“सरकार अज जे काम करीत अहे ते शब्दहनर्शमतीचे न समजता शलैीहनर्शमतीचे, समजले तरच तयाला 
ऄस्सल मराठी वळण येइल.’’ ऄसे मराठी भाषेचे सरकारी हशल्पकार या लेखात क्षीरसागर हलहहतात. 

 
‘भाषाश द्धी’साठी एकीकडवन परकीय शब्दावंर नको तेथे बहहष्ट्कार द सरीकडवन नको तेथे हनष्ट्कारण 

परप्रातंीय व ऄनोळखी शब्दाचंा भडीमार होतो व जोडीला संस्कृतचे ऄञासान ऄसते. ईदा. ऄलीकडे मराठीत 
‘समारंभ साजरे’ न होता ‘समारोह संपन्न’ होतात. हल्ली ‘हमरवण की’ ऐवजी ‘शोभायात्रा’ हनघते. ‘सपंन्न’ 
याचा ऄथु ‘समदृ्ध’ ऄसा अहे. लहदीच्या जास्तीत जास्त जवळ पोचणे म्हणजे एकाराष्ट्रीयतवाच्या जवळ 
पोचणे ही एक भ्रामक कल्पना. ईदा. सरकारी मराठीत ‘प्रॉपटी’ याला ‘मालमता’ हा रूढ पय य सोडवन व 
लहदीच्या पावलावर पाईल टाकव न ‘सपंहत्त’ हा पय य घेतला तरी, सामान्य मराठीभाषी समाजाच्या मनात तो 
‘वले्थ’ याचा प्रहतशब्द अहे. तयाम ळे ‘संपहत्तकर’ म्हणजे ‘प्रॉपटी टॅक्स’ की ‘वले्थ टॅक्स’ हे सागंणे कठीण 
झाले.  

 
येणेकरून सरकारी मराठी ही स्थाहनक बह जनसमाजापासवन दवर जात चालली व भाहषक गोंधळात 

फक् त भर पडली. ईलट लहदीतील ‘सरकार’ हा शब्द मराठीत रूढ ऄसल्याने तो घेतला ऄसता तर 
एकरूपता साधली ऄसती, पण तो ईदवु ऄसल्याने तो टाळवन ‘शासन’ हा संस्कृत शब्द ऄकारण अणला. या 
धोरणाम ळे भाषाश द्धीचे तथाकहथत कैवारी हेच हतचे ‘खरे वैरी’ ठरले. या हवसंगतीला काय म्हणाव े? 

 
हवरोधकानंा रॅी. के. क्षी. याचं्या लेखातंील ईदाहरणाचं्या तपहशलात एखादी चवक दाखववन देता 

येइल. ईदा. ‘लोकसभा’ याऐवजी ‘ससंद’ कशाला घ्यायचा ऄसे रॅी. के. क्षी. म्हणतात. पण ‘संसद’ हा 
शब्द रॅी. के. क्षी. म्हणतात तयाप्रमाणे ‘लोकसभा’ या शब्दाचा समानाथुक नव्हे, ‘लोकसभा’ (हाउस ऑफ 
पीपल), राज्यसभा (कौंसील ऑफ स्टेट्स) व राष्ट्रपती हे हमळवन ‘पालुमेंट’ म्हणजे ‘संसद’ बनते. हशवाय 
‘संसद’ हा शब्द स टस टीत व साथु अहे. रॅी. के. क्षी. यानंी तया काळी हदलेले एखादे ईदाहरण अजच्या 
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बदललेल्या सासं्कृहतक संदभ त कदाहचत ऄप्रस्त त ठरेल. ईदा. ‘सौभाग्यवती’ ऐवजी लहदीप्रमाणे ‘रॅीमती’ 
वापरण्याची टवम रॅी. के. क्षी. यानंा रुचत नसे. पण अजच्या स्त्री-प रुष समानतेच्या य गात क मारी/ 
सौभाग्यवती/ रॅीमती ऄशी वगवुारी सावुजहनक जीवनात कालबाह्य झाली ऄसवन, क मारी/ सधवा / हवधवा/ 
घटस्फोहटता या सवु हस्त्रयानंा सरसकट ‘रॅीमती’ हे ईपपद लागले, ते योग्यच झाले. पण म्हणवन काही 
तयाचं्या प्रहतपादनाच्या अशयाला बाध येत नाही. “नवीन शब्द व प्रयोग तकुककुश टाकंसाळयाचं्या हाती 
देउन चालत नाहीत. ते भाषा-प्रचाराचा मक् ता न घेता, हृदयाचा ठाव घेण्याकहरता हलहहणाऱ्या प्रहतभावान 
व नैसर्शगक लेखणीतवन नकळत जन्माव ेलागतात.’’ ऄसे रॅी. के. क्षींचे म्हणणे अहे. (‘खरी भाषाश द्धी अहण 
हतचे खरे वैरी’) शब्द हे भाषेतवन कोशात येणे ही स्वाभाहवक प्रहक्रया ऄसवन, रॅी. के. क्षी. यानंा तीच भवहमका 
मान्य अहे.  

 
पण कधी कधी एखाद्या समाजाच्या आहतहासात ऄसा एखादा टप्पा येतो की, गं्रथहनर्शमतीतवन शब्द 

कोशात येण्याची वाट पाहण्याआतपत वळे नसतो. सवुच नवस्वतंत्र राष्ट्रानंा ऄल्पावधीत बरीच मजल मारून 
प्रगत राष्ट्राचं्या जोडीला यायचे ऄसते. ऄशा वळेी ‘अधी कोश, मग भाषा’ हा कृहत्रम माग ु चोखाळावा 
लागतो. ऄशा प्रसंगी “स्वभाषेच्या प्रकृतीचे सवक्ष्म ञासान, वाचकानंा स बोध ऄथुप्रतीती करून देण्याची तळमळ 
व योग्य स्थळी योग्य शब्द स चवण्याआतपत भाषाप्रभ तव, आतक्या गोष्टी एकत्र ऄसतील तरच स्वभाषेची 
हवटंबना अहण सामान्य वाचकाचे हाल न करता, नव े शब्द योजता येतील.’’ (भाषेवर होणारे अंतगतु 
अक्रमण) 

 
मराठीच्या भाषाशलैीप्रमाणेच भाषणशलैीचाही हवचार रॅी. के. क्षी. नी ऄगतयाने केला अहे. 

हचत्रपट, नाटके, रेहडओ व दवरदशनु याचं्याकरवी मराठी समाजाची भाषणशलैी घडवली वा हबघडवली 
जाते याचे तयानंा प रेपवर भान अहे व तयाम ळेच तीवर हवपरीत पहरणाम होणार नाही ऄशा तऱ्हेने या साधनाचें 
हनयतं्रण होणे जरुरीचे अहे ऄसे रॅी. के. क्षी. म्हणतात. अवाजाची गोडी व दमदारपणा ही नैसर्शगक देणगी 
ऄसली तरी श द्ध वणोच्चार, स्वराचा यथाकाल चढईतार अहण शलैीत मध रता व डौल अणवन तयाची 
हवहनयोगपद्धती कमावणे अवशयक ऄसते. या लेखातवन द ग बाइ खोटे, ज्योस्तना भोळे या ऄहभनेत्री, 
सावरकर, फडके याचं्यासारखे नामाहंकत वके्त आतयादींच्या भाषणशलैीचे हवशषे व बरेवाइट ग णधमु रॅी. के. 
क्षी. यानंी हकती बाराकाव्याहंनशी वर्शणले अहेत ! 

 
ञासानप्रसाराच्या कामी रेहडओप्रमाणेच वृत्तपत्राचंाही वाटा मोठा अहे. तसेच तयाचं्यामाफुत 

भाषादोषाचंाही प्रसार झपायाने होउ शकतो. व्याकरणद ष्ट, हवद्रवप लकवा बोजड वाक्यप्रयोग गं्रथातवनही 
प्रसृत होउ शकतात. तथाहप, “प्रमाणभवत गं्रथ परीके्षला नेमले ऄसतील तरच तरुण मंडळी वाचतात, 
दैहनके मात्र हवद्वान-ऄहवद्वान, वृद्ध-तरुण बायका-म ले या सवांच्या हनतयपाठात ऄसतात.’’ ऄशी साधार 
नोंद रॅी. के. क्षींनी केली अहे. (‘भाषाके्षत्रातही हववकेब द्धी हवी’) बेडौल व स डौल शब्दप्रयोग यापैकी जे 
चागंले ऄसेल तेच हटकेल हा समज भ्रममवलक अहे. ऄसे भाषादोष वृत्तपत्रातंवन वारंवार नजरेला पडवन 
तयाचंी एकदा सवय झाली की, गोबेल्सच्या प्रचारतंत्राप्रमाणे तेच लोकानंा बरोबर वाटव  लागतात. वृत्तपत्राचें 
हलखाण लगीनघाइने कराव े लागते व आंग्रजी ताराचंा मजकव र भाषातंहरत करावा लागतो याची तयानंा 
जाणीव होती. म्हणवन “गं्रथाचंा द ष्ट्पहरणाम वृत्तपत्राआंतका व्यापक अहण तवहरत नसला तरी, तयाचंा ऄपराध 
मात्र वृत्तपत्राहंवनही ऄक्षम्य होय.” (‘भाषेवर होणारे ऄंतगतु अक्रमण’) ऄसे ऄसले तरी, “हा प्रशन दोषाचं्या 
समथुनाचा नसवन दोष टाळण्याचा अहे अहण दोष टाळण्याची पहहली पायरी म्हणजे तया दोषाकंडे डोळे 
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ईघडवन पाहणे ही होय.” ऄसा सावधहगरीचा आशारा देउन वृत्तपत्रावंर ऄहधक जबाबदारी अहे हे रॅी. के. 
क्षी. सवहचत करतात.  

 
पण रॅी. के. क्षी. येथे थाबंत नाहीत. सरकार व वृत्तपते्र याचं्या व्यहतहरक्त हवद्यापीठाचें कतुव्य काय 

अहे तयाचेही हदग्दशनु करतात. मराठी माध्यमाला म हवतु’ (१९६२) हा लेख अजही ‘हवद्यापीठ गं्रथ हनर्शमहत 
मंडळ’ लकवा ‘साहहतय ससं्कृहत मंडळ’ यासंारख्या ससं्थानंा मागदुशकु ठरेल यात शकंा नाही. एखादा 
हवषय नव्याने स्वभाषेतवन माडंण्यासाठी “१) हवषयाचे ईतकृष्ट अकलन, २) स्वभाषेवर चागंले प्रभ तव व ३) 
तो हवषय स गम मराठीतवन हशकवण्याची हजि-’’ या तीन गोष्टी अवशयक ऄसतात, हे क्षीरसागराचें सागंणे 
अहे. पण एकाच व्यक्तीच्या ठायी तयाचंा स रेख संगम ऄसणे हा महणकाचंन योग द र्शमळ म्हणावा लागेल. 
सवुसाधारणपणे हवषयाचे डोळस अकलन ऄसलेल्याचंी भाषाञासानाची बाजव लंगडी ऄसते, तर स डौल गद्य 
हलहहणाऱ्यानंा वाङ मयात गती ऄसली तरी हवहशष्ट ताहंत्रक हवषयाकडे पाहण्याचे ञासानचक्षव ऄसतातच ऄसे 
नाही. ऄशा स्स्थतीत अधंळयाच्या पाठीवर लंगडा बसला तर लंगडा मागदुशनु करील व अधंळा वाटचाल 
करील अहण दोघाचंा कायुभाग साधेल. म्हणवन तया तया हवषयातंील तज्ञासानंी मराठीत हलहहलेली 
पाठ्यप स्तके मराठीच्या प्राध्यापकानंी भाहषक ऄंगाने तपासावीत ऄशी व्यवहायु सवचना रॅी. के. क्षी. यानंी 
केली अहे. म्हणजे पाठ्यप स्तके स रुवातीच्या काळात भाषातंहरत ऄसली तरी, भाषातंरी वळणाची राहणार 
नाहीत.  

 
रॅी. के. क्षी. हलहहतात की, भाषा हे संस्कृतीचे एक सवक्ष्म पण महत्त्वाचे ऄंग अहे अहण “ससं्कृतीचे 

जीवन अहण मरणही सवक्ष्म गोष्टीतच ऄसते.’’ (भाषेवर होणारे ऄंतगतु अक्रमण) अजच्या महाराष्ट्रीय 
समाजाला अपली मराठी ससं्कृती खरोखर हटकवायची अहे का, या हवषयी शकंा वाटावी ऄशी सद्यःस्स्थती 
अहे. ऄधवनमधवन सभा-व्याख्यानामंधवन सरकारवर अहण हवद्यापीठावंर दोषारोप केले की अपण 
मायबोलीच्या ऊणातवन मोकळे झालो ऄशी अपल्या ब हद्धजीवी वग ने सोयीस्कर समजवत करून घेतलेली 
हदसते. आंग्रजी माध्यमाच्या शाळातंवन हशकणारा मराठी रॅीमंत वग ु हा पवव पार मराठीहवषयी ईदासीनच 
राहहला अहे. पण अता तर तयाचा पदर धरून अपल्या म लानंा आंग्रजी शाळेत पाठववन ऄञास जनाचंा ब हद्धभेद 
करणारे मध्यमवगीय ब हद्धजीवी व तयाचें ऄंधान करण करणारे प्रवाहपहतत सामान्यजन पाहता, मराठी भाषा 
म म षव ु होत अहे ही राजवाड्ानंी व्यक्त केलेली भीती हनराधार नव्हती ऄसे म्हणाव ेलागते. यावर कळस 
म्हणजे मराठी राज्यात मराठीवर ऄन्याय होत अहे ऄसा वळेोवळेी टाहो फोडणाऱ्या वाहचवीराचंी द टप्पी 
नीती प्रतयक्ष व्यवहारात हदसते. तयाचें बोलणे अहण तयाचंी कृती यात स संगती नसते. म्हणवन रॅी. के. क्षी. 
यानंा वाटते की “हहच्या एक ताटात अम्ही बसव’’ ऄसा ध्यास घेतल्याहशवाय ‘मऱ्हाटी संस्कृती’ हटकणार 
नाही.  

 
रॅी. के. क्षी. याचें राग-लोभ प्रखर ऄसले तरी एकागंी नव्हते. तयाम ळेच तयानंी मराठीचा द राहभमान 

बाळगला नाही. ससं्कृत, ईदवु-फारसी, आंग्रजी, लहदी वा आतर कोणतीही भाषा याचंा ऄहतरेकी हव्यास लकवा 
द स्वास तयानंी केला नाही. मराठीच्या हवकासासाठी या सवु भाषाभाहगनींचे साहाय्य तयानंी अवशयक 
मानले. संस्कृतहशवाय भारतीय ऄभ्यासक्रम म्हणजे ‘रामाहशवाय रामायण’ ऄसे तयानंा वाटे. “आंग्रजी हशका, 
आंग्रजीतवन हशकव  नका’’, ऄसे सागंवन ‘ऄंगे्रजी हटाव’ सबंंधीचे ऄहतरेकी गैरसमज दवर करण्याचा तयानंी प्रयतन 
केला. ‘फारसीच्या ऄभ्यासाची गरज’ तर तयानंी प्रहतपादन केली अहेच. तयाचबरोबर लहदीला 
‘राजभाषेपेक्षा लोकभाषा’ म्हणवन ऄहधक महत्त्व ऄसल्याचे ते पटववन देतात. यापंकैी कोणतयाही भाषेची 
मराठीवर क रघोडी होउ नये म्हणवन तयानंी हहहररीने बचावाचा पहवत्रा घेतला ऄसला तरी तयाचं्याशी 
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सहजीवन जगण्यास नकार हदलेला नाही. ईलट “ईद्याचे मराठीचे ऄध्यापक अहण गं्रथकार हे ऄनेक 
देशाचं्या वाङ मयपेठाचें सौदागर ऄसले पाहहजेत...व्यासंगातील सोवळेपणापेक्षा व्यापकपणाम ळेच प्राहंतक 
भाषा ऄहधक अध हनक व सपंन्न होतील ऄसा हा ‘हवरोधहवकास’ अहे.’’ ऄसे ते म्हणतात. (भाषाचंी लढाइ 
अहण नवी हवद्यापीठे’) 

 
१९५३ सालच्या ‘भाषा-हवकास पहरषदेचे संस्कार-हचत्रण’ करताना, रॅी. के. क्षी. यानंी अणखी 

एका महत्त्वाच्या हवषयाकडे लक्ष वधेले अहे. या पहरषदेत शास्त्रीय पहरभाषेची ऄहखल भारतीय शब्दावली 
शक्यतो एकरूप ऄसण्याच्या गरजेवर भर हदला गेला. ही पहरभाषा एकरूप करण्यासाठी ससं्कृतच्या 
अधारे ती हवकहसत करावी ऄसेही एक तत्त्व माडंण्यात अले. तथाहप, हवहवध प्रादेहशक भाषानंा सामान्य 
ऄसा एकच शब्दसगं्रह वाढवणे हे राष्ट्रहनर्शमतीला व राष्ट्रभाषा-हनर्शमतीला अवशयक अहे. या भवहमकेवरून, 
प्रादेहशक भाषातंील शब्दसंग्रहात हवा तसा गोंधळ घालण्याची प्रवृती वाढत अहे. तशी तक्रार रॅी. के. क्षी. 
यानंी तयावळेी नोंदवली होती व हतचे प्रतयंतर अजही येत अहे. हे तत्त्व हकतीही अदश ुऄसले तरी हततकेसे 
व्यवहायु नाही. कारण संस्कृत ही बह संख्य भारतीय भाषाचंी जननी ऄसली व पाहरभाहषक शब्दसंग्रह 
वाढवण्यास संस्कृतची मदत होणार ऄसली तरी, एकच संस्कृत शब्द हनरहनराळया भाषातं हनरहनराळया 
ऄथांनी (हकतयेकदा परस्परहवरोधी ऄथांनीस द्धा) वापरला जातो याची हकतयेक ईदाहरणे देता येतील . 
ईदा. ‘जातीय’ या शब्दाचा ऄथु मराठीत ‘कम्य नल’, तर तेल ग मध्ये ‘नॅशनल’ व ग जरातीत ‘सेक्स्य ऄल’ 
ऄसा होतो. ‘साक्षर’ याचा ऄथु मराठीत ‘हलटरेट’ तर ग जरातीत ‘साहहस्तयक’ ऄसा अहे. तेल ग मध्ये 
अंध्रप्रदेशाला ‘राष्ट्र’ म्हणतात तर मराठीत भारत हे ‘राष्ट्र’ अहे. तसेच एखादी कल्पना व्यक्त करण्यासाठी 
हनरहनराळया प्रादेहशक भाषामंध्ये हनरहनराळे प्रहतशब्द रूढ अहेत. ईदा. ‘गव्हनुमेंट’ याला लहदी, मराठी, 
कानडी भाषेत ‘सरकार’ हा प्रहतशब्द ऄसला तरी तेल ग मध्ये तयाला ‘प्रभ तवम्’ म्हणतात. ऄशा स्स्थतीत 
केवळ ‘ऄहखल भारतीय एकरूप शब्दावली’ चे तत्त्व पाळण्याकहरता कोणतयाही भाषेने अपापल्या भाहषक 
संकेतानंा हतलाजंली देणे सय हक्तक अहे काय ? व तसे केले तरी जनतेला ते मानवले काय ? ‘लॉ’ याला 
लहदीने घेतलेला ‘हवधी’ हा प्रहतशब्द एकेकाळी सरकारी मराठीने अपल्या प्रकृतीशी हवसंगत ऄसवनही 
स्वीकारला होता. पण तयाम ळे ‘ ऄहखल भारतीय पहरभाषा’ एकरूप झाल्याचे प ण्य लाभले का ? तसेच 
नाही. कारण मल्याळम मध्ये ‘हवहध’ या शब्दाचा ऄथु ‘हडक्री’ ऄसा ऄसवन ‘लॉ’ या संकल्पनेला ते लोक 
‘हनयम’ ऄसा पय य वापरतात . एकरूपतेसाठी तयानंी तडजोड केली नाही व ‘कायदा’ या ऄथ ने ‘हवहध’ हा 
शब्द स्वीकारण्यास तयानंी नकार हदला. पण मराठीने तो स्वीकारल्याम ळे पहरणामी, ‘ऄहखल भारतीय 
एकरूप पहरभाषेचे’ प ण्य तर साधले नाहीच, पण मराठीच्या डोक्यावर मात्र एक हास्यास्पद शब्द येउन 
बसला. ऄलीकडे मात्र ‘हवहध’ या शब्दाचा अग्रह सोडण्यात अला अहे कें द्र सरकारने नेमलेल्या ‘राजभाषा 
अयोगा’ च्या हशफारशीमध्ये म्हटले अहे की, “The maximum possible identity in evolving new 
terminology for all Indian languages should be aimed at.’’ म्हणजे ज्या अध हनक कल्पना नवीन 
अहेत केवळ तयाचं्याच बाबतीत सवु भाषानंी शक्यतो एकरूप प्रहतशब्द स्वीकारावते एवढाच या धोरणाचा 
ऄथु अहे. ईदा. टेहलस्व्हजन म्हणजे ‘दवरदशनु’. 

 
वस्त तः भारतीय सहंवधानातील ३५१ व्या कलमात लहदीने अपला हवकास साधण्यासाठी 

म ख्यतवकेरून संस्कृतचे व नंतर आतर भारतीय भाषाचें साहाय्य घ्याव े ऄसे मागदुशकु तत्त्व हदले अहे. 
‘हवकास साधण्यासाठी’ याचा ऄथु ‘हवद्यमान लहदी भाषा, नवीन कल्पना व्यक्त करण्यास तोकडी पडेल 
तेथेच-’ ही प्रहक्रया ऄवलंहबणे ऄपेहक्षत होते. पण संस्कृतपे्रमी पंहडतानंी लहदीतील प्रचहलत स गम शब्द 
ईखडवन टाकव न तया जागी ससं्कृत शब्दाचंा ‘रघ वीरी मारा’ स रू केला. तयाचे द ष्ट्पहरणाम काय झाले ते रॅी. 
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के. क्षी. यानंी ‘भाषा हवकासाची समस्या’ या लेखात दाखववन हदले अहेत. तयाचप्रमाणे आतर भारतीय 
भाषाचें सहाय्य घेण्याऐवजी लहदीच्या सरकारी पहंडतानंी अपले बोजड शब्द एकरूपतेच्या नावाखाली आतर 
भाषाचं्या माथी मारण्याचा प्रयतन केला. (ईदा. ऄलीकडे ‘प्रोस्व्हजन’ याचा लहदीतील ‘ईपबधं’ हा प्रहतशब्द 
मराठीत ‘तरतवद’ या शब्दाच्या जागी अणला.) गंमत ऄशी की, कें द्रसरकारची लहदी ही ईत्तरप्रदेशाच्या 
लकवा मध्यप्रदेशाच्या सरकारी लहदीवर मात्र बधंनकारक हदसत नाही. (ईदा. ‘पॉवर’ म्हणजे कें द्रीय लहदीत 
‘शहक्त’ तर ईत्तरप्रदेशच्या हवधीशब्दाकोशात ‘ऄहधकार’, ‘गव्हनुमेंट’ म्हणजे कें द्रीय लहदीत ‘सरकार’ तर 
मध्यप्रदेशात ‘शासन’) ख ि लहदीभाषी राज्यातं एकवाक्यता नसली तरी अमचे महाराष्ट्र सरकार मात्र 
स्वाहमहनष्ठ अहे. म्हणवन ‘हवहध’, ‘शहक्त’, ‘ईपबधं’ ऄसले बोजड शब्द येथे पतकरले गेले.  

 
एकंदरीत कें द्र सरकारातील ‘संस्कृतहनष्ठ’ लहदीवाल्याचंा सास रवास अहण महाराष्ट्रातील ‘प्राकृत’ 

जनाचंा ‘तया’ मराठीला हवरोध या कात्रीत सापडल्याम ळे महाराष्ट्र सरकारची गट मृदंगासाराखी झाली.  
 
प्रतयेक भाषेला हवहशष्ट नाद ऄसतो, हतचा हवहशष्ट लपड, प्रकृहतधमु ऄसतो. सवु सरकारी भाषा 

अयोगानंीदेखील ‘कोणतयाही भाषेच्या प्रकृतीला धक्का न लावता हतचा हवकास करावा,’ ऄसेच प्रहतपादन 
केले अहे. पण लहदी लकवा मराठी भाषेच्या प्रकृतीला बाध अणवनच हे सरकारी धोरण ऄंमलात अले. 
‘हनकोप गद्य अहण स गम शब्दसंग्रह’ या भाषाहवकासाच्या प्राथहमक गरजा होत. पण “ज्यानंा भाषेची 
‘भावना’च नाही ऄशाचं्या हाती याहंत्रक शब्दहनर्शमतीच्या रूपाने भाषाहवकासाचे कायु गेले अहे.” ही रॅी. के. 
क्षी. यानंा खंत होती. (‘मराठी भाषेचे सरकारी हशल्पकार’)  

 
ईहशरा का होइना पण महाराष्ट्र सरकारने अतमपरीक्षण कराव,े पववुग्रहरहहत मनाने अपल्या 

धोरणाचा फेरहवचार करावा, ऄसे रॅी. के. क्षी. स चवतात. अपले भाषाधोरण कें द्रान वती ठेवायचे की 
लोकान वती ठेवायचे हा महाराष्ट्र सरकारप ढे पेच अहे. सामान्य दैनंहदन व्यवहाराच्या भाषेप रते ते 
लोकान वती ऄसाव े लागेल, तरच ते लोकहप्रय होइल. मात्र शास्त्रीय पहरभाषेच्या बाबतीत सवगं 
लोकहप्रयतेच्या अहारी न जाता लकवा वृत्तपत्राचं्या टीकाहटप्पणीला न हभता, सरकारने शास्त्रश द्ध धोरण 
ऄवलंबाव.े पण हे काम देखील केवळ तया हवषयातील तज्ञास व भाषाशास्त्रञास याचं्याकडे न सते सोपववन 
चालणार नाही. तया भाषाशास्त्रञासानंा भाहषक सौंदय चीही द ृहष्ट ऄसावयास हवी, ऄसे रॅी. के. क्षी. चे सागंणे 
अहे. (‘अजची मराठी भाषा वाढ अहण हबघाड’). 

 
भाषेचा आतक्या हवहवध ऄंगानंी हवचार करणाऱ्या रॅी. के. क्षी. यानंी हतच्या हलहखत रूपासंबधंीही 

हवचार केला नसता तरच नवल. ‘हरवले अहे मराठीचे मराठीपण’ म्हणवन व्यहथत होणारे रॅी. के. क्षी. 
बालबोध हलपीवर गंडातंर येउ पाहत अहे हा धोक्याचा आशारा देण्यास हवसरत नाहीत. “यंत्राची सोय 
पाहण्याकहरता, छापण्याच्या वा टंकलेखनाच्या यंत्राची सोय पाहण्याकरीता जेव्हा ही सवुपहरहचत हलपी 
बदलण्याचा प्रयतन होतो’’ तेव्हा तयाचंा हलहपस धारणेला हवरोध ऄसतो. “ऄक्षरसंख्या जास्त म्हणवन 
बालबोध हलपीहवरुद्ध गहजब करणाऱ्या लोकानंा आंग्रजीच्या ऄधुवट मवळक्षरमालेम ळे हजारो स्पेललग पाठ 
करावी लागतात.” याकडे तयानंी लक्ष वधेले अहे. “छापखान्यानंा बावन्न ऄक्षरे व हशवाय बाराखड्ा याचें 
हखळे तयार केल्यावर प न्हा जोडाक्षरे ज ळवण्याची अफत नको, म्हणवन जोडाक्षराचं्या जोडया फोडण्यास 
अरंभ झाला.’’ म्हणवन रॅी. के. क्षी. यानंा खंत वाटते. रॅी. के. क्षी. याचं्या काळी हखळे ज ळववन छपाइ होता 
ऄसे. तो जमाना सरला. अता संगणकाचे य ग ऄवतरले . अता लेखनपद्धतीच्या बाबतीत ऄशक्यप्राय ऄसे 
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काहीही ईरलेले नाही. तरीही मराठीच्या पाठ्यप स्तकातं जोडाक्षराचंी मोडतोड स रूच अहे, नव्हे ती वगेाने 
चालव  झाली अहे.  

 
वस्त तः रूढ पद्धतीची जोडाक्षरे हे देवनागरी हलपीचे ठळक वैहशष्ट्य होय. जोडाक्षरे हलहहल्याने 

जागा वाचते, हलपीचे वाचनही स कर होते. दोन व तीन ऄक्षरे एका दंडावर पेलता येतात व ती एका 
द हृष्टके्षपात एकाक्षरासारखी वाचता येतात. ऄलीकडच्या पाठ्यप स्तकात जोडाक्षरे तोडवन हलहल्याने, 
हवद्याथी ती ऄक्षरे स टी स टी वाचतात. तयाम ळे तयाचें ईच्चारण हबघडत चालले अहे. परंत  पाठ्यप स्तक 
मंडळाच्या या धोरणातही फारशी स संगती नाही. तयामंध्ये जोडाक्षरे कधी रूढ पद्धतीने, तर कधी हबगररूढ 
पद्धतीने छापलेली अढळतात. तयाम ळे हशक्षकाचं्या व हवद्याथ्यांच्या मनात संभ्रम हनम ण होतो. तसेच या 
नव्या पद्धतीचे तोटे फारसे कोणाच्या लक्षात अलेले हदसत नाहीत. ऄजवन मराठीतील साहहतयगं्रथ व 
वृत्तपते्र यामंध्ये जोडाक्षरे रूढ पद्धतीनेच हलहहली जातात, ही समाधानाची बाब होय.  

 
परंत  अजच्या शाळामंधवन हशकणारा भावी वाचकवग ुमात्र वगेळयाच पद्धतीने हशकत अहे. तयाला 

रूढ जोडाक्षराचंी ओळखच होत नाही. मग तो अपले साहहतय वाचणार कसे व हलहहणार तरी कसे ? ज न्या 
काळी रॅी. के. क्षी. यानंी ज्या द खण्यावर नेमके बोट ठेवले होते ते आतके हवकोपाला जाइल याची कोणाला 
कल्पनाही अली नाही. साहहतय – वत ुळातील मान्यवर व्यक्तींनी अगगाडीच्या डब्याचंा माळेप्रमाणे बेंगरूळ 
हदसणारी ही ऄहनष्ट लेखनपद्धती संप ष्टात अणावी व देवनागरीचे हे सासं्कृहतक धन स रहक्षत ठेवाव.े  

 
‘बालबोध हलपीवर गंडातंर’ येउ पाहात अहे ऄसा धोक्याचा आशारा देणारे रॅी. के. क्षी. भाषेच्या 

हलहखत रूपाचा व पय याने हतच्या सौंदय चा स्वतंत्रपणे हवचार करतात. पण श द्धलेखनपद्धतीचा हवचार 
करताना मात्र ते या हलहखत रूपाला गौण लेखतात. मराठीची मवळ श द्धलेखनपद्धती कायम ठेवण्याबाबत ते 
हततकेसे अग्रही नसावते. ज्या ऄन च्चाहरत ऄन स्वरानंा द सरे कोणतेही व्याकरहणक कायु नव्हते ऄशाचंी 
ऄडगळ साहहतय महामंडळाने दवर केली हे ठीकच झाले. पण ललग-वचन-भेद दशहुवणारे ऄन च्चाहरत 
ऄन स्वारही काढवन टाकण्याचे समथुन करताना, भाषा ही ईच्चारणप्रधान ऄसल्याचा हवाला रॅी. के. क्षी. 
देतात. मग तयाच न्यायाने सामाहसक शब्द जोडवन हलहहले काय वा तोडवन हलहहले काय, ईच्चारात फरक 
पडत नाही ऄसे कोणी म्हटले तर ते तयानंा मानवत नाही. १९६१-६२ साली महामडंाळाने श द्धलेखनाचे 
हनयम काही प्रमाणात बदलले तेव्हा रॅी. के. क्षी. यानंी तडजोडीवादी भवहमका घेतली ऄसली तरी एकदा 
चालव  केलेले चक्र थाबंवता येत नाही याची तयानंा कल्पना नसावी, ऄसे म्हणता येइल.  

 
दहा वषांनंतरही ‘श द्धलेखनाचे ग ऱ्हाळ’ तसेच चालव  राहहल्याचे लक्षात अल्यावर श द्धलेखन के्षत्रात 

ऄराजक माजव लागल्याची द ःखद जाणीव तयानंा झाली. १९३६ साली भाहषक ऄराजकाचे भाकीत 
वतुवणाऱ्या रॅी. के. क्षी. यानंा या नव्या ऄराजकाची जाणीव काहीशी ईहशराच झाली ऄसे म्हणाव ेलागते. 
तयानंा ती जाणीव झाली तेव्हा गं्रथलेखनाच्या काय म ळे म्हणा लकवा शरीरप्रकृती क्षीण झाल्याम ळे म्हणा या 
ऄराजकाहवरुद्ध ‘हजहाद’ प कारणे तयानंा शक्य झाले नसाव.े  

 
हयातभर ‘रोमहँटहसझम्’चा प रस्कार करणाऱ्या रॅी. के. क्षी. यानंी भाषाही तयाच सौंदय सक् त 

वृत्तीने हाताळली. “संस्कृती, श द्धता अहण माध यु याचें मापन घडापासरीने करायचे नसवन, तोळा-माशानंीच 
करायचे ऄसते.’’ ही जाणीव वागवल्याम ळे तयाचं्या तकुश द्ध वैचाहरक लेखाचंी भाषा रूक्ष झाली नाही. 
म सलमानाशंी तडजोड करण्यासाठी लहदी या राष्ट्रभाषेची हलपी म्हणवन देवनागरीबरोबरच ईदवु भाषेच्या 
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हलहपलाही मान्यता देणारा अमचा “ईदार राष्ट्रवाद म्हणजे ऄशीच एक ‘प्रोहषतभत ुका’ ठरणारा काय ?” 
ऄशा शब्दातं ते अपली ऄस्वस्थता व्यक्त करतात. आतर सासं्कृहतक ऄंगाकंडे द लुक्ष करून, ‘केवळ भाषा 
सोवळी राखणे हे शहनवारवाड्ावर म कटे वाळवण्याहवन कमी हास्यास्पद नाही.’’ ऄशा हमस्स्कल शब्दातं ते 
तथाकहथत भाषाश द्धीची हखल्ली ईडवतात,’’ अपल्या लेखकबाधंावासं बहहष्ट्काराची धाबळी नेसावयास 
सागंवनही आंग्रजी शब्दाचंी गटारगंगा थाबंणार नाही.’’ ऄसा आशारा देतात. आंग्रजीचे अक्रमण थोपवण्यासाठी 
न सती शब्दबहहष्ट्काराची चळवळ हा वरवरचा ईपाय ठरेल. ज्या अंग्लसंस्कृतीचा पगडा बसल्याने केतकर 
म्हणतात तयाप्रमाणे अपणासं ‘अंग्लशवद्रतव’ अले अहे तया ससं्कृतीचे वचुस्व नाहीसे करणे ऄगतयाचे अहे 
हे सागंवन रॅी. के. क्षी. यानंी मवळ द खण्यावर नेमके बोट ठेवले अहे. म्हणवन “कात्रजच्या तळयाचे 
रखवालदार मवळ साठाच ऄश द्ध करीत ऄसता, सावरकर घरोघरचे नळ श द्ध करणार काय ? ऄसा खडा 
सवाल रॅी. के. क्षी. हवचारतात.  

 
रॅी. के. क्षी. याचं्या भाषाशलैीसंबधी काही हनरीक्षणे येथे नोंदवणे ईहचत ठरेल. ‘सावरकरी सोटा’, 

‘दाडंगेरॄर नीहत’, महमंद त घलकी ईद्योग’, ‘रघ वीरी मारा’, ‘बाजीरावी कल्पना’, ‘डॉन हिक्झोटी 
ईपद्वव्याप’ आ. सारखी व्यक्तीनामावंर तयार केलेली साथु हवशषेणे वापरण्याची तयाचंी लकब ऄसल्याम ळे 
तयाचं्या भाषेला एक अगळीच धार येते. हचरपहरहचत शब्दाचंा लकवा शब्दसमवहाचंा वगेळयाच अशयवलयातं 
वापर करणे हे तयाचं्या शलैीचे खास वैहशष्ट्य होय. “आगं्रजीच्या बेडीतवन म क्त होण्याचा माग ु मराठीच्या 
ऄध्ययनाला आंग्रजी वाङ मयाच्या ऄभ्यासाची जोड देणे हा खरा ‘हवरोधहवकास’” - ऄशा हवधानाचा हा 
मासला तयासाठी पहावा; आगं्रज गेल्याबरोबर आंग्रजी गेली ऄसे काही काळ वाटत ऄसतानाच आंग्रजीचे भवत 
कायमचे माथी बसले हे सागंताना ते “The King is dead. Long live the King.’’ ऄसा समपुक दाखला 
देतात. ‘आगं्रजीला ईलटी बढती’ ऄथवा “भाषाश द्धीची ऄनौरस सतंती’ यासंारखे हवरोधाभासी वाक्प्रयोगही 
मधवनमधवन अढळतात. “Style is the man’ या स प्रहसद्ध वचनात थोडासा बदल करून ‘Style belies the 
man’ ऄसा एकदम हवरोधी हनष्ट्कष ुते काढतात, तेव्हा तर अपल्याला रॅी. के. क्षी. याचं्या हवलक्षण ब द्धीचे 
खरोखरी कौत क वाटते. ‘Voice production’ याला तयानंी हदलेला ‘स्वरोद गारपद्धहत ’ हा प्रहतशब्द 
म्हणजे पहरभाषा कशी ऄसावी याचे एक ईत्तम ईदाहरण म्हणता येइल.  

 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाहषक हवकृतीची हचहकतसा करताना तयानंी माधव जवहलयन, स्वा. 

सावरकर लकवा डॉ. रघ वीर याचं्यासारख्या मान्यवराचं्या हवचारसरणीवर घणाघाती हल्ले चढवले तरी, 
तयाला क स्तसत व्यस्क् तगत टीकेचे स्वरूप येउ हदले नाही. ईलट, तयाचं्या स्वभाषेच्या तळमळीबिल तयानंी 
गौरवोद गारच काढले अहेत. ‘भाषेवर होणारे ऄंतगतु अक्रमण’ व ‘भाषा-हवकास पहरषदेचे संस्कारहचत्रण’ 
हे लेख तयासाठी पाहावते. सावरकराचं्या भाषणशलैीवर टीका करताना तयाचंी ईतकटता, कळकळ व 
ओजस्स्वता तयानंी नाकारलेली नाही. आंग्रजी शब्दावंर बहहष्ट्कार प कारणाऱ्या सावरकराचं्या नावामागे 
‘बॅहरस्टर’ पदवीपेक्षा ‘देशभक्त’ हे हबरूद ऄहधक शोभेल ऄसे म्हणवन रॅी. के. क्षी. यानंी मोठ्या ख बीने 
प्रतीपक्षाचे खंडन व मंडन करीत एकाच दगडात दोन पक्षी मारले अहेत. साने ग रुजींचा ‘अतंरभारती’ हा 
शब्दही रॅी. के. क्षी. यानंा हततकासा रुचला नाही तरी ‘अंतरभारतीचा ईपक्रम’ मात्र तयानंा स्वागताहु 
वाटतो. हा हदलदारपणा तयाचं्या स संस्कृत व्यहक्तमत्त्वाचा हवशषे अहे. हवचाराचंा म काबला वैचाहरक 
पातळीवरच करायचा ऄसतो, कमरेखाली वार करून नव्हे, हा हशरस्ता रॅी. के. क्षी. यानंी अय ष्ट्यभर 
पाळला.  
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तयाबरोबर, ‘ऄहप्रय ऄसले तरी सतय व पथ्यकर ऄसेल तेच बोलणार’, ही रॅी. के. क्षी. याचंी 
प्रहतञासा ऄसल्याने ते काही बाबतीत ऄहप्रय झाले. ‘ऄहप्रयस्य च पथ्यस वक्ता रॅोता च द लुभः’ ऄशा द र्शमळ 
व्यक्तींपैकी ते एक होते. तयाचंा य हक्तवाद हबनतोड ऄसल्याने तयाला तकुसंगत ईत्तर देण्याऐवजी तयानंा 
ऄन ल्लखेाने मारण्याचा प्रयतन काही काळ चालला . पण तयालाही रॅी. के. क्षी. यानंी अपले मरणोत्तर ईत्तर 
अधीच देउन ठेवले अहे. 

 
“कब अप खाक में म झको हमला नही सकते ? 
मेरे ग बार को लेहकन दबा नहीं सकते !’’ 
 
“अपण मला मातीत हमळवव शकत नाही ऄसे थोडेच अहे !.. पण माझी माती हफरून ईठव  

लागल्यास मात्र त म्ही हतला खाली दडपव शकणार नाही !’’ ही तयानंा खात्री होतीच. 
 
 

-सत्त्वशीला सामंत 
९, यशोदा क ं ज, कोथरूड, 

प णे ४११०२९ 
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१. भाषेवर होणारे अतंगगत आक्रमण 
 

वाङ मयपे्रमी बधंव-भहगनींनो, 
अपल्या या स प्रहसद्ध पहरषदेच्या चौदाव्या ऄहधवशेनाच्या ऄध्यक्षपदी माझी हनवड करून अपण 

माझा मोठा बह मान केला अहे, हे तर खरेच. पण अपल्या या ईदार ग णग्राहकतेबिल अपले अभार 
मानण्याच्याही अधी माझ्या डोळयापं ढे या कामहगरीचा हबकटपणा ईभा राहहल्याखेरीज राहत नाही. एक 
तर बडोद्याच्या वाङ मयपहरषदेचे ऄध्यक्षपद स्वीकारणे हे आतर क ठल्याही हठकाणच्या पहरषदेचे ऄध्यक्षपद 
पतकरण्याहवन एका ऄथी ऄहभमानास्पद अहे, तसेच ते हबकाटही अहे. ऄनेक हवद्या व कला याचें माहेरघर 
म्हणवन बडोद्याचा लौहकक गेली पन्नास वषें महाराष्ट्र व ग जरात या दोन प्रातंातच नव्हे, तर ईभ्या 
लहद स्थानात द मद मत अहे. हवरॄाहमत्रीच्या काठच्या या स ंदर नगरीत भारतातील दोन स ंदर अहण संपन्न 
भाषाचंा अधीच प्रीहतसंगम झालेला. तयातच कै. सयाजीराव महाराजासंारख्या रतनपारखी ऄहधपतींची 
राजवट या शहराच्या स दैवाने तयाला दीघुकाल लाभलेली . तयाम ळे हवद्या अहण कला याचं्या हवकासाला 
गेली हकतयेक वष ेया शहरात जेवढी ऄन कव लता होती, तेवढी पहरृम भारतातील कोणतयाही एका शहरात 
अढळली ऄसती ऄसे वाटत नाही. व्यक्तीशः मी रॅीमतं सयाजीराव यानंा ऄव चीन महाराष्ट्रातील व 
भारतातील एक ऄतयंत कतुबगार राज्यकते अहण दवरदशी समाजनेते या नातयाने फार मानीत ऄसल्याने, 
तयाचं्या हातानंी वाढलेले शहर म्हणवनही मला या नागरीहवषयी अदर व धाक वाटला ऄसता. पण या 
शहराशी माझ्या हपढीचे अहण माझ्या रुचीचे लोक आतरही कारणानंी हनबद्ध अहेत. माझा ज्याचं्याशी ऄतयतं 
हजव्हाळयाचा संबधं अला व जे अपल्या काव्यांनी महाराष्ट्राच्या भावी काळातील प्रतयेक तरुण हपढीचे 
लाडके कवी राहतील, तया कै. माधवराव पटवधुनाचें बालपण याच हठकाणी व्यतीत झाले. याच राजवटीचे 
राजकवी, कहववयु चदं्रशखेर, माधवरावाचं्या कोवळया काव्याकं राला पे्रमळ ईते्तजन देते झाले. याच 
बडोद्यात तयानंा रॅीपतराव लशदे, हवठलरलराव घाटे याचं्यासारखे हदलदार मराठा गडी बाळहमत्र म्हणवन 
लाभल्याने, पे्रमाच्या सजंीवक सामथ्य वर तयाचंा ऄढळ हवरॄास बसला; व ईत्तराय ष्ट्यातील ऄनेक हवपरीत 
ऄन भवानंीही ते ऄलीकडच्या हकतयेक कवींप्रमाणे भावनादे्वष्टे झाले नाहीत. याच नगरात ऄगदी हनकृष्ट 
नोकरीत रखडणारे कहववयु चन्द्रशखेरासंारखे झाकले माहणक, ऄचवक नजरेने हेरून राजकहवपदावर 
भवषहवले गेले ..... 

 
व्यक्तीशः मी वाङ मयाचा अस्वाद व प रस्कार हेच वाङ मय पहरषदाचें म ख्य कायु ऄसे 

समजतो.तसेच वाङ ्मय पहरषदेच्या द ृष्टीने ‘वाङ मय’ म्हणजे लहलत वाङ मयच, ऄसेही मी ऄनेकवार 
प्रहतपाहदले अहे. या द ृष्टीने पाहता ज्या के्षत्राशंी माझा स्वतःचा हनकटचा सबंधं अहे, ते म्हणजे 
टीकावाङ मयाचे के्षत्रही, द य्यम के्षत्र होय; व या ऄथ ने, मी स्वतःला द य्यम के्षत्रात काम करणारा 
साहहस्तयक समजतो, हेही मी पववी एका रेडीओ व्याख्यानमालेच्या प्रसंगी स्पष्ट साहंगतलेले अहे व या 
गौणप्रधानभावाप्रमाणे पाहता, भाषाशास्त्राचा अहण व्याकरणाचा तर ऄशा पहरषदाशंी तयाहवनही ऄप्रतयक्ष व 
दवरचा संबंध अहे ऄसे मी मानतो अहण मराठी-कानडी हजल्ह्याचं्या ऄगर मराठी-ग जराती हजल्ह्याचं्या 
सरहिींचे तंटे तोडणे हे काम तर साहहस्तयकाचें नसवन कायदेमंडळांतील सभासदाचें अहे ऄसे माझे स्पष्ट 
मत अहे. तथाहप ज्या लहलत वाङ मयाच्या अहण हवशषेतः काव्याच्या, सौंदयु-परीके्षला मी ऄग्रस्थान देतो, 
हतला अजच्या माझ्या भाषणात मात्र मला ऄग्रस्थान द्यावसेे वाटत नाही. अज मलाही आतर 
वाङ मयसेवकापं्रमाणे भाषेवरील अक्रमणाचाच प्रशन ऄहधक ऄस्वस्थ करून सोडीत अहे, हे प्रथमच सागंवन 
टाकले पाहहजे.  
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पण मला त्रस्त करणारे अक्रमण हे ताल क्याचं्या सरहिींवरील स्थवल अक्रमण नसवन शब्दाचं्या, 
वाक प्रचाराचं्या अहण वाक्यरचनेच्या ऄंगाशी ऄहवनीत ऄहतप्रसंग करणारे सवक्ष्म अहण ऄंतगतु ऄहतक्रमण 
अहे. या द ृष्टीने पाहता, मी अज मराठी भाषेच्या ऄस्स्ततवाचाच प्रशन प्रथम हवचाराथु अपल्याप ढे माडंणार 
अहे, ऄसे म्हटले तरी चालेल.  

 
या प्रशनाचा हवचार आहतहासाचायु राजवाडे, ञासानकोशकार केतकर, देशभक् त सावरकर अहण प्रो. 

माधवराव पटवधुन यानंी अपल्या द ृष्टीने १८९२ सालापासवन प ढे ऄनेक प्रसंगी मोठ्या अवशेाने अहण 
पाहंडतयाने प्रहतपाहदला अहे. या हवद्वानानंी भाषेच्या अहण समाजाच्या स्स्थतीचे मथंन करून काढलेले 
हसद्धातं, गेली पंचवीस वष ेऄनेक लेखकाचं्या लेखाचें अहण ऄध्यक्षांच्या भाषणाचें जणव अधारस्तंभ बनलेले 
अहेत. कोटुकचेऱ्या, टपाल, रेल्वपे्रवास वगैरेंचे व्यवहार अपण आंग्रजीतवन करतो, एवढेच नव्हे तर खाजगी 
पते्रही आंग्रजीतवन हलहहतो, तया ऄथी अपली भाषा मरणार ऄसा राजवाड्ाचंा ऄश भ ऄंदाज होता. भाषेतील 
व्यवहाराचे के्षत्र वाढण्याकहरता, स्वराज्य व स्वातंत्र्य हमळवणे हाच एक आलाज अहे, यावर राजवाडे व 
केतकर याचें एकमत होते. आंग्रजी शब्दावंर बहहष्ट्कार घालणे, रूढ ऄरबी-फारसी शब्द खणवन काढणे व या 
हद्वहवध बहहष्ट्काराकरीता साम ग्री म्हणवन लागतील तेवढे संस्कृत शब्द तयार करणे हा सावरकर-
पटवध नाचंा कायुक्रम होता. 

 
या चार ऄसामान्य ब द्धीच्या अहण नेटाच्या देशभक् तानंी केलेले रोगहनदान अहण औषधयोजना 

सशास्त्र की ऄशास्त्र, ईपयोगी की हनरुपयोगी हे ठरहवण्याला अता भरपवर साधने ईपलब्ध अहेत. आंग्रजी 
हशक्षणच नव्हे तर परदेशी-पदव्याही हमळववन अल्यानंतर नैहष्ठकपणे मराठीतवन पत्रव्यवहार करणारे ऄनेक 
हवद्वान अज हदसत अहेत. काही तर कें हब्रज येथील पदवी लाववन मोडीतवन पत्रव्यवहार करतात अहण ऄशा 
प्रकरणी अपल्याहवन कमी दक्ष ऄसलेल्या लोकानंा खजील करतात. हकतयेक ससं्था अज अपला कारभार 
मराठीतवनच करीत अहेत व कायदेमंडळातही मराठीतवन भाषणे करणारे नामदार अहेत. सव त महत्त्वाची 
अहण पववीच्या हवद्वानानंा सव त लाबंची वाटणारी गोष्ट जी राजकीय स्वतंत्रता, तीही अज हस्तगत झालेली 
अहे. आंग्रजी व फारसी शब्दाचं्या ईच्चाटनाकरता जन्माला घातलेल्या श द्ध संस्कृत शब्दाचंी संख्या तर अज 
हजारानंी मोजावी लागेल. राजवाड्ापंासवन पटवधुनापंयंत हवद्वानानंा ज्या अपत्तीची भीती वाटत होती, ती 
जरी एका हदवसात टळणारी नसली, तरी ती अता बरीच दवर गेलेली ऄसेल ऄसे मानण्यास वरील 
पहरस्स्थतीत खवपच जागा अहे व म्हणवनच पंचवीस वषांपववी मराठी भाषेचे म ख हदसत होते, तयाहवन ते अज 
थोडे कमी महलन हदसत ऄसणार ऄशी अशा केल्यास, ती वावगी होणार नाही. पण वस्त स्स्थती तशीच अहे 
का? तोच प्रशन तर मी हववचेनाकरता प्रथम घेतलेला अहे.  

 
पण अजची स्स्थती तपासण्यापववी पववीच्या सासं्कृहतक प ढाऱ्यानंी केलेले रोगहनदान ऄचवक होते 

लकवा कसे, हे पाहहले पाहहजे. 
 
आंग्रजी हशक्षणाच्या प्रसारानंतर स हशहक्षताचं्या खाजगी व्यवहारात आंग्रजी शब्दाचंा व भाषेचा बराच 

भर ऄसला, तरी म सलमानी ऄमदानीत व मराठेशाहीत, हलहखत गद्यात जसे परकीय राज्यकतयांच्या 
भाषेतील शब्द बेस मार हशरले, तसे ते आंग्रजी ऄमलात हशरले नाहीत. आंग्रजीत खाजगी पत्रव्यवहार करणारे 
हचपळवणकर-हटळक हे वाङ मयात ऄतयंत श द्ध मराठी हलहीत. हटळक ऄतयंत श द्ध व स गम मराठीत 
वक् तृतवही करीत. तयाचं्या खाजगी संभाषणातील अहण पत्रव्यवहारातील आंग्रजी, अज केवळ मनोरंजक 
अठवणीप रतेच हशल्लक अहे. ऄथ त तयासंबधंी राजवाडे व सावरकर याचं्यासारख्यानंी केलेला गवगवा, 
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मराठी भाषेच्या स्थैय च्या दृष्टीने सवुस्वी ऄप्रस्त त होता हे ईघड अहे. या ईलट अजच्या हपढीतील 
हकतयेक प्रहसद्ध साहहस्तयक व हवद्वान ‘व्रत’ म्हणवन मराठीतवन पत्रव्यवहार करतात, एवढ्यावरून तयाचं्या 
लेखनातील मराठी भाषा ऄहधक श द्ध ऄसेल, ऄशी ऄपेक्षा करणेही बरोबर ठरणार नाही. कै. राजवाडे यानंी 
प ण्याच्या ‘नवतन मराठी हवद्यालय हायस्कव ल’ (?) च्या पंचवीस वषांपववीच्या हनमतं्रण-पहत्रकेतील एकव ण 
सत्त्याऐंशी शब्दापंैकी ऄठलरावन्न आंग्रजी शब्द मोजवन दाखहवले होते. ऄथ त या हचपळवणकाराहभमानी संस्थेने 
‘हवद्यालय हायस्कव ल’ या शब्दप्रयोगापासवनच हास्यास्पद भ्रष्टाकाराला स रुवात केली अहे, हे मलाही मान्य 
अहे. पण अज एकही आंग्रजी शब्द न वापरता पत्रव्यवहार कारणारे तरुण साहहस्तयक जेव्हा पत्राच्या 
पत्त्यावर हकतयेकदा  

 
‘प्रहत – 

प्राध्यापक क्षीरसागर’ 
 
यासारखे ‘श द्ध’ मराठी हलहहतात, तेव्हा मला ५८/८७ आंग्रजी शब्द ऄसलेली हनमंत्रणपहत्रका 

येण्याहवनही ऄहधक द ःख होते ! साराशं, “व्यक्ती व संस्था याचंा व्यवहार मराठीतवन चालला अहे ना ? मग 
भाषेची ‘तब्येत’ ठीक अहे.’’ ऄसे म्हणण्यात मोठीच चवक होत अहे व या च कीचे मवळ राजवाडे, सावरकर, 
पटवधनु याचं्या शास्ब्दक श द्धीच्या अग्रहात अहे.  

 
भाषा हजवतं व वाढती राखण्याचा अणखी एक आलाज म्हणजे स्वातंत्र्य संपादन, या बाबतीत 

कोणाचेच द मत नाही. पण अज जगाचा व्यवहार आतका ग तंाग ंतीचा झाला अहे की, स्वातंत्र्य 
हमळाल्यानंतरही अहण अपले व्यवहार अपल्या भाषेत चालहवण्याचे ठरहवल्यावरही, भाषेची श द्धता 
राखण्याकरता तयाखेरीज आतर काही करण्याची गरज नाही ऄशी कल्पना ऄसेल, तर ती चवक अहे व अज 
ऄन भव तोच येत अहे.  

 
अज बरेच राष्ट्रीय, राजकीय व सामाहजक व्यवहार देशी भाषातंवन चालत अहेत; (अजही सवुच 

तसे चालत अहेत ऄसे नाही; पण याचा ऄथुच हा की, हे व्यवहार आंग्रजीतवन चालण्याचा अहण आंग्रजी 
राज्याचा हततकासा सबंंध नव्हता.) व या दृष्टीने पाहता, राजवाडे केतकर, पोतदार यानंा हवा ऄसलेला 
भाहषक व्यवहाराचा हवस्तार अज ऄंशतः तरी झालेला अहे. केतकरानंा हव ेऄसलेले बह जन-समाजाचे 
हशक्षणही अज वाढीला लागले अहे. ज्यानंा ञासानाची व वाङ मयानंदाची भवक मराठीखेरीज ऄन्य भाषातंवन 
भागहवता येत नाही ऄसा बह जनवगीय वाचकवगहुी अज वाढलेला अहे. वाचकाचंी मागणी पाहवन 
हलहहणारे लेखकही, केतकराचं्या आच्छेन रूप वाढत अहेत अहण तरीही अज मराठी भाषा राजवाडे-
केतकराचं्या वळेेहवनही मरणाच्या ऄहधक सहन्नध अहे, ऄसे मला वाटते. 

 
राजवाडे यानंी मराठी भाषेला चार ‘महारोग’ लागल्याचे हनदान केले होते व तयाचें हनवारण 

केल्याखेरीज हतचा मतृयव टळत नाही ऄसे म्हटले होते. मला स्वत: ला राजवाडे यानंी वापरलेला ऄभद्र शब्द 
मान्य नाही. तथाहप तया शब्दाने नकळत मराठीची भावी हवकृती सवहचत केली होती, हे खास! कारण 
महारोगाचा संबधं मरणाहवन हवद्रवपतेशी अहण हवस्च् छन्नतेशीच ऄहधक ऄसतो. अज मराठी भाषेला जर 
कशाची भीती ऄसेल तर ती मरणापेक्षा हवद्रवपतेची अहण द बुलतेचीच ऄहधक अहे. 
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अहण द दैवाचा हनष्ठ र खेळ तो हा की, हतच्या व्यवहाराचा अहण वाङ मयाचा हवकास हेच हतच्या 
हवद्रवप हवकृतीचे कारण ठरत अहे! माझ्या या हनराशचे्या स राचा ऄथु समजाववन घ्यायचा ऄसेल, तर 
माहसकाचंी वाढती सखं्या, गं्रथाचंी हतरंगी वषे्टने, वृत्तपत्राचंा प्रचंड खप अहण नवीन शब्दाचंी ऄखंड 
टाकंसाळ एवढ्या बाह्य अहण संख्यातमक पैदाशीकडे पाहवन चालणार नाही. या सवु भरपवर हपकातं हनकोप 
वाढीची बीजे हकती, अहण क्षयाची बीजे हकती याचा हवचार होणे जरूर अहे. 

 
मराठी शब्दाचं्या लेखनात, ईपयोगात व नवहनर्शमतीत अज ऄञासान, बजेबाबदारपणा अहण 

ऄश द्धता याचें जे हनरंक श राज्य हदसवन येते, तयाकडे पाहहले, म्हणजे केवळ परकीय राज्यकतयांच्या 
भाषेतील शब्द टाळणे अहण स्वभाषेतील व्यवहाराचे के्षत्र वाढहवणे, हे ईपाय प रेसे नाहीत हे हदसवन येइल. 
मी ऄलीकडे लेखात, व्याख्यानात व साहहतयसंमेलनात या बेबंद राज्याच्या ज्या एकाच प्रातंाचा ईल्लखे 
प न:प न्हा केला होता, तो प्रातं म्हणजे वृत्तपत्राचंा. वृत्तपत्रातं घाइम ळे अहण नावीन्य-पे्रमाम ळे दररोज 
शकेडो प्रकारच्या च का होतात; तसेच आतर क ठल्याही वाङ मयापेक्षा वृत्तपत्राचें वाचन सवु वगांच्या 
लोकाकंडवन हनयमाने होत ऄसल्याने, तया च काचंा प्रसार ऄहधक होतो, हा माझ्या ऄलीकडच्या 
प्रहतपादनाचा रोख होता. ऄलीकडे प ण्याम ंबइच्या दैहनकातं एक वात  प्रहसद्ध झाली अहे. एका हववाहहत 
स्त्रीचा ताबा मागण्यासंबधंीच्या सोलापवरच्या खटल्याची ती वात  अहे.हतजमध्ये प ढील शब्दप्रयोग अहे : 
“अहण ईवुहरत तरुणीस पोहलसानंी ज्या हठकाणाहवन नेले तया हठकाणी अणवन पतीच्या स्वाधीन कराव,े’’ 
या वातेतील बाकीचे शब्द कदाहचत मागेप ढे झाले ऄसतील, पण ‘ईवुहरत तरुणीस’ हे शब्द तयात होते हे 
खास, ‘ईवुहरत’ हा शब्द तया हठकाणी ‘ईपहरहनर्शदष्ट’ या ऄथी तया सोलापवरकर बातमीदारानेच वापरला 
ऄसेल लकवा म ंबइच्या कचेरीतील ईपसंपादकाने “A and the said lady...’’या तारेतील शब्दाचें प्रौढ 
मराठीकरण करण्याचा यतन केला ऄसेल! तयाच स मारास प ण्याच्या एका साप् ताहहकात ‘ऄंतम ुख जीवन’ या 
ऐवजी ‘ऄंतभ खु जीवन’ ऄसा शब्द प्रयोग एका संपवण ु लेखात ऄनेकदा केला होता. घाइत ऄसलेल्या 
अमच्या तरुण लेखकानंा हे ऄवजड शब्द पेलत तरी नसावते, नाही तर ‘एकेका शब्दाकडे आतके हनरखवन 
पाहणे हे हरकामटेकड्ा साहहस्तयकाचें काम होय, ते अम्हा पराक्रमी राजकीय चळवळयाचें काम नव्हे’ ऄशी 
तरी तयानंी भवहमका घेतली ऄसली पाहहजे. 

 
अजकालच्या वृत्तपत्रातंील ऄश द्ध ऄगर ऄथुशवन्य शब्दासंंबंधी मी जेव्हा हाकाटी करतो, तेव्हा 

माझी तक्रार केवळ व्याकरण-श द्धतेची ऄसते ऄसे नाही; -केवळ राजकीय बहहष्ट्काराची तर ती द ृष्टी 
नसतेच. माझी हाकाटी ऄथुशवन्य अहण बोजड शब्द वापरण्याच्या बौहद्धक हवकृतीसंबधंी अहे. बोजड शब्द 
श द्ध स्वरूपात वापरले तरीही मी ती एक अपत्ती समजतो. कारण भाषा त म्ही हजतकी कृहत्रम अहण पहंडती 
बनवाल हततकी ती बह जन सामाजापासवन दवर जाइल; आतकेच नव्हे,तर मवळच्या हनकोप प्रकृतीलाही 
म केल. गेल्या पंचवीस वषांत –म्हणजे भाषाश ध्दीच्या अग्रहाम ळे ऄनहधकारी व्यक् तींनाही शब्दहनर्शमती 
सनद हमळाल्यापासवन- मराठी शब्दसंग्रहात फार मोठी पडली अहे व या द ृष्टीने पाहता, भाषेची वाढ झाली 
अहे. पण शब्दाचंी श ध्द रूपे, श ध्द ईच्चार याचंी हानी झाली अहे अहण वापरलेले शब्द ज्यानंा समजतात, 
ऄशा वाचकाचंी संख्या कमी झालेली अहे. शब्दाचंी संख्या वाढली अहण भाषेची स बोधता कमी झाली,तर 
भाषेत वाढ झाली ऄसे मी म्हणव शकत नाही. पववीच्या वृत्तपत्रात एका वषांत वीस नवीन बनहवलेले शब्द 
वापराव ेलागत ऄसले अहण अजच्या वृत्तपत्रात एका हदवसात वीस नवीन शब्द बनहवले जात ऄसले, तर 
अजची वृत्तपते्र एका ऄथ ने भाषेत भर घालीत अहेत ऄसे म्हणाता अले ऄसते. पण पववीच्या शब्दापंकैी जर 
शकेडा नव्वद शब्द सामान्य वाचकाचं्या पहरचयाचे ऄसतील,अहण अजच्या शब्दापंकैी शकेडा साठ शब्द 
ऄपहरहचत व ऄश ध्द ऄसतील, तर ती भर अहे ऄसे म्हणणे कठीण जाइल. हसनेमाच्या क्ष ल्लक वात संग्रहात 
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‘एकमेव हचत्रहवतरक’ (Sole distributor) यासंारखे जाडजवड शब्द ऄसले, तर ते केवळ शास्त्रञासाकंहरता 
ऄगर पंहडताकंहरता अहेत ऄसे समथुन खासच करता येणार नाही. ‘बौहद्धक’, ‘सामहरक’, ‘नौदल’, 
‘सासंहदक’, ‘हवधेयक’, ‘ऄवैध’, ‘दग्धभव धोरण’ यासारखे शब्द दैहनकाच्या रात्रपाळीत पेंगता पेंगता वापराव े
व बनवावहेी लागत अहेत व सकाळी चहाबरोबर पडल्या पडल्या वाचले जात अहेत. नवीन शब्द बनहवणे 
अहण तेही प्रगल्भ पाशच्यातय भाषातंील शब्दानंा प्रहतशब्द म्हणवन बनहवणे ही आतकी सोपी ऄगर क्ष ल्लक गोष्ट 
खास नाही की, जी तरुण ईपसंपादकानंा पेंगता पेंगता करता यावी! लकबह ना ती केवळ पंहडतानंी कोश 
हाताशी घेउन करण्याचीही गोष्ट नव्हे. स्वभाषेच्या प्रकृतीचे सवक्ष्म ञासान, परभाषेतील शब्दाचें भाषातंर 
करायचे हतचे सवक्ष्म ञासान, वाचकानंा स बोध ऄथुप्रतीती करून देण्याची तळमळ व योग्य स्थळी योग्य शब्द 
स चण्याआतपत भाषाप्रभ तव, आतक्या गोष्टी एकत्र ऄसतील, तरच स्वभाषेची हवटंबना अहण सामान्य 
वाचकाचें हाल न करता, नव ेशब्द योजता येतील. अज ‘ऄद्यावत’ ‘नेत्रदीपक’, ‘ईपभारत मंत्री’ यासारखे 
ऄश ध्द व ऄथुशवन्य शब्द शकेड्ानंी बाहेर पडत अहेत; व आंग्रजी शब्द मराठीत वापरून ती भ्रष्ट होण्याचा 
प्रसंग टळला’ एवढ्या अनंदाप्रीतयथु ते खपववन घेतले जात अहेत. 

 
‘ऄपट डेट’ हा आंग्रजी शब्द टाळण्याचे सतकृतय साधते म्हणवन व हशवाय सावरकरासंारख्या थोर 

देशभ क् ताने अहण प्रहतभावतं साहहस्तयकाने तयार केलेला शब्द वापरायचा म्हणवन, मराठी वृत्तपत्रानंी 
‘ऄद्यावत’ हा शब्द, स मारे वीस वष ेवापरला. ऄखेर सावरकराचं्या एका ईताऱ्यातवन म ंबइ हवद्यापीठाच्या 
पाठ्यप स्तकात तो शब्द छापण्याची वळे अली व मग कंसात ‘ऄद्ययावत’ हे श ध्द रूप देणे भाग पडले! 

 
मराठी भाषा वापरातवन जाउन अपण गोव्यातील, सीलोनमधील ऄगर हफजी बेटातंील 

ऄहशहक्षताचं्या भाषेसारखी भ्रष्ट आंग्रजीहमहरॅत भाषा बोलव  लागणार, ऄशी राजवाडयानंा भीती पडली होती. 
स हशहक्षताचें काम आंग्रजी गं्रथ व वृत्तपते्र यावंर भागत ऄसल्याम ळे मराठी वाङ मयाचाच गं्रथ अटोपेल, ऄशी 
केतकरानंा भीती पडली होती. पण या दोन्ही भीती अज खोया ठरल्या अहेत. ज्यात एकही आंग्रजी शब्द 
नाही, ऄसे वाङ मय अजही हनम ण होत अहे. पण ते वाङ मय जर वर हनदेहशलेल्या भ्रष्ट व द बोध 
शब्दसंग्रहाने भरलेले ऄसेल तर ती भाषेची वाढ ऄगर श ध्दता म्हणण्याला मी तयार नाही; आतकेच नव्हे तर 
ऄशा हवद्रवप शब्दानंी बनलेल्या मराठीला मी मराठीही म्हणण्यास तयार नाही. 

 
प्रतयेक आंग्रजी शब्दाला मराठी प्रहतशब्द बनहवण्याचा हट्ट सोडला पाहहजे; दीघुकाळ रूढ 

ऄसलेल्या फारसी शब्दानंा पंहडती ससं्कृत प्रहतशब्द बनहवणे बंद केले पाहहजे; सोपेपणाखातर क् वहचत 
आंग्रजी शब्दही घेतले पाहहजेत. हायकोटु, कौस्न्सल, स्टेशन यासंारखे शब्द ऄहशहक्षतापंयंत पोचले अहेत, 
तयाचें बोजड भाषातंर करण्याचे बंद केले पाहहजे. क् वहचत प्रहतशब्दाचा नाद सोडवन कल्पनाहवस्तारही केला 
पाहहजे. De-mobilization की (De-militarization) चे भाषातंर ‘हनलुष्ट्करीकरण’ ऄसे केलेले मी ऄनेक 
हठकाणी (‘केसरी’तही!) वाचले अहे! ऄशा हठकाणी मवळ आंग्रजी शब्दच बोजड अहे हे लक्षात घेउन, 
‘नामाला नाम’ तयार करण्याचा नाद सोडावा; व चारदोन शब्दातं ऄथु सागंावा. पण प्रतयेक आंग्रजी शब्दाला 
प्रहतशब्द बनहवण्याचा हव्यास अहण ऄनहधकारी व्य  क् तींनाही शब्द तयार करण्याची हमळालेली म भा, एवढेच 
या रोगाचे मवळ नाही. लहदी, बंगाली-ग जराती या भहगनी-भाषातंील शब्द मराठीत वापरून सवु भारतीय 
भाषाचें ऐक्य साधायचे, ही भवहमकाही अज मोकाट स टलेल्या पंहडती शब्दहनर्शमतीच्या ब डाशी अहे. 
‘कादंबरी’ हा स ंदर शब्द टाकव न ‘ईपन्यास’ वापरणे; ‘अपला’ हा अपला शब्द टाकव न ‘भवदीय’ लकवा 
‘सेवते’ हा शब्द पत्राच्या खाली वापरणे ; ‘नामाहंकत’ हा कणुमध र अहण आहतहास प्रहसद्ध शब्द एकदाही न 
वापरता ‘ख्यातनाम’ ऄगर ‘स्वनामधन्य’ हे शब्द वापरणे, या सवु प्रकारांच्या म ळाशी हहच प्रवृत्ती अहे. अज 
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प्रतयेकजण प्राहंतक भाषाचें ऐक्य करण्याच्या जाहणवनेेच; मवळचे पहरहचत शब्द टाकव न हे ऄपहरहचत व बोजड 
शब्द वापरीत अहे ऄसे नव्हे; काही जण केवळ ऄन करण म्हणवनही ते वापरीत अहेत! पण मवळ प्रारंभ 
करणारानंी मात्र सवु देशाला एक भाषा ईपलब्ध करून देण्याची चत र योजना म्हणवनच हे शब्द पतकरले. 
‘ईत्तरदाहयतव’, ‘हार्शदक’ ‘साहहस्तयक’ हे शब्द या प्रवृत्तीम ळेच ऄन्य प्राहंतक भाषातंवन ईचलण्यात अले 
अहेत. 

 
पण यात केवळ काही बोजड शब्दाचंी भर पडत अहे हाच काय तो तोटा नाही. मराठीतील रूढ 

शब्द-प्रयोगाचंी या चळवळीत ईघड ईघड पायमल्ली होत अहे. ‘केसरी’ सारख्या दीघु परंपरेच्या पत्राने 
लहदीच्या ऄन करणाने ‘स्वगीय मालवीयजी’ लकवा ‘स्वगीय गाधंीजी’ ऄसा प्रयोग करणे म्हणजे भाषेहवरुद्ध 
ग न्हा अहे. मराठीत स्वगीय याचा ऄथु ‘स्वगसु्थ’ ऄसा नाही अहण ‘स्वगसु्थ’ या शब्दाला ‘कैलासवासी’, 
‘वैक ं ठवासी’ व ‘परलोकवासी’ हे तीन शब्द ऄनेक हपढ्या रूढ अहेत. 

 
द सरा ‘रॅीमती’ शब्द घ्या. गंगाभागीरथी या शब्दाने केशवपनाचे द ष्ट स्मरण होउन रानड्ाचं्या 

हपढीतील स धारकाचं्या दाहक्षण् याला ऄसह्य वदेना होउ लागल्या; व म्हणवन हवधवा हस्त्रयाचं्या नावामागे 
‘रॅीमती’ हे ईपपद घालावयाचे ठरले. सधवा हस्त्रयाचं्या नावामागे तर ‘सौभाग्यवती’ हे कणुमध र व मंगल 
हवशषेण महाराष्ट्रात ऄनेक शतके रूढ अहे. पण अज भाषेचे ऐक्य करण्याच्या नावाखाली हे हवधवाचं्या 
मागील ईपपद, सधवाचं्या मागे लागत अहे! तीस कोटी प्रजेला एक भाषेचे सौभाग्य केव्हा लाभेल तेव्हा 
लाभो; अज महाराष्ट्रीय सौभाग्यवतींच्या सौभाग्यावर मात्र भाषेच्या के्षत्रात घाला अहे खरा! ‘रॅीय त’ या 
माम ली मायन्यातील ईपपदाऐवजी न सते ‘रॅी’ हे पवज्यभावदशकु ईपपद वापरण्याचा प्रमादही लहदीच अहे! 
(ईदा.रॅीगजानन, रॅीऄरलवद याबंरोबरच रॅीनेहरू, रॅीगाडगीळ ऄसे म्हणणे!) 

 
बह जनसमाज अज ऄहधकाहधक वाचव लागला अहे.तयाने वाचण्यासारखे शकेडो स बोध, 

ञासानवधुक, अनंदवधकु गं्रथ मराठीत ईपलब्ध अहेत. पण त कारामाचें ऄभगं, रामदासाचंा दासबोध, 
हचटहणशी बखरी, हटळक-अगरकराचें लेख, हहरभाउंच्या कादंबऱ्या, केल सकराचें हशवाजीचहरत्र, 
लचतामणराव वैद्याचें कृष्ट्णचहरत्र यासंारखी सवसुामान्य अहण स बोध मराठी प स्तके वाचवन स संस्कृत होउ 
पाहणारा वाचकवग,ु जेव्हा अजचे वाङ मय हाती घेतो तेव्हा राष्ट्रभाषा हनम ण करण्याच्या धादंलीत तयाला 
स्वयंभाषेतील सौभाग्यवतीची ‘रॅीमती’ झालेली अढळते; अज हतचे ‘स्वगीय’ सौंदयु म्हणजे मेलेले सौंदय ु
की काय ऄशी शकंा पडते! 

 
अहण आतर बाबतीत राजवाड्ाचें ऄंदाज हकतीही च कले ऄसले तरी एवढ्या बाबतीत मात्र तयानंी 

योग्य आशारा हदलेला होता हे कबवल केले पाहहजे. बल हचस्तानपासवन मलायापयंत अहण ब खाऱ्यापासवन 
कोलंबोपयंत, जेवढे देश आगं्रज लजकतील तेवढ्या सगळयाचंी एक भाषा करण्याची ‘महंमद त घलकी’ 
योजना करू नका, ऄसा आशारा तयानंी हदलेला होता. अज अपण तयाचंा आशारा हवसरून तोच ख ळेपणा 
करीत अहोत. 

 
अपण रेहडओ लाववन बसलो, तर अपणालंा लहदी, ग जराती, बंगाली बातम्या व भाषणे तर 

समजतातच, पण तेलग -कानडी वात ही स्थवलमानाने ध्यानात येतात, पण तयाचे कारण अपले थोडेफार 
संस्कृतचे ऄध्ययन झालेले ऄसते हेच अहे. परंत  सवु भाषाचंा शब्दसंग्रह एक करायचा म्हटल्यास, 
बाकीच्या भाषाचें कल्याण होइल की ऄकल्याण होइल मला माहीत नाही; मराठीचे अहण माझ्या 
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ऄल्पमतीप्रमाणे-ग जरातीचेही ऄकल्याण होइल. कारण मराठी व ग जराती याचं्या मानाने लहदी व बंगाली 
या भाषा फाजील संस्कृत-प्रच र व बोजड अहेत.(ऄलीकडेच बोजड केल्या गेल्या अहेत!) 

 
मराठीतही संस्कृत शब्दाचंा भरणा कमी नाही. पण ते प्रतयक्ष व्यवहारात सहज हशरलेले, ऄनेक 

हपढ्या वापरात ऄसलेले, स गम ऄसे शब्द अहेत. पण तयाच ऄथ चे अहण तयाहवन बोजड ऄसे लहदी-बंगाली 
शब्द घेउन ऄनेक भाषाचें ऐक्य साधण्यात, बह जन समाजाचा व भाषेचा फायदा हकतपत अहे, हा म ख्य 
प्रशन अहे. या बाबतीत डॉ. केतकर यानंी एक महतवाचा आशारा देउन ठेवला अहे स्वभाषेत वाङ मय वाढले 
नाही, तर आंग्रजी व ससं्कृत हशकलेल्या ईच्चवगीयाचें न कसान होत नाही; कारण ते प्राधान्येकरून आंग्रजी व 
संस्कृत यासंारख्या ऄन्य भाषावंरच पोसलेले ऄसतात. पण ज्यानंा सराइतपणे वाचण्याआतपतच स्वभाषेचे 
हशक्षण अत्ता क ठे हमळत अहे, तया मागासलेल्या वग चे अहण हस्त्रयाचें मात्र सवुस्वी स्वभाषेवरच ऄवलंबवन 
ऄसल्याने न कसान खास होते. डॉ. केतकरांच्या आशाऱ्यातंील हीच सामाहजक द ृष्टी थोडी प ढे नेउन मी ऄसे 
म्हणेन की, ‘गैरकायदा’ या ऐवजी ‘ऄवैध’ म्हणण्याने, ‘लोकसभा’ म्हणण्यायाऐवजी ‘संसद’ म्हणण्याने 
ऄगर हनवडणवक म्हणण्याऐवजी ‘हनव चन’ म्हणण्याने, आथे जमलेल्या हवद्वानासंारख्याचें काहीच न कसान 
नसेल; पण लाखो ऄल्पहशहक्षत देशबाधंवाचें मात्र खास न कसान अहे. हशवाय बोजडपणा येउन भाषेचे 
कायमचे न कसान होते ते वगेळेच. 

 
पण हा प्रशन फ क् त लहदी भाषेच्या नजीक जाण्याचा व चार पंहडती शब्द पतकरण्याचाच अहे ऄसेही 

नाही. या सवु सौद्यात बरेच ऄश द्ध अहण ऄथुशवन्य शब्दही हबचाऱ्या बालबोध मराठीला (व बह धा 
ग जरातीलाही) पतकराव ेलागणार अहेत. महाराष्ट्रीय पहंडताचंी ऄगर पदवीधराचंी तर गोष्टच नको, पण 
मराठी प्राथहमक शाळेतील हशक्षकही ‘राजनीहतक’ हे ऄश द्ध रूप करणार नाहीत; पण पहहल्या दज च्या 
लहदी दैहनकात जाड मथळयात मी हा शब्द रोज वाचीत अहे! अहण ‘राजनैहतक’ ऄसा एकदाही वाचव 
शकलेलो नाही. ‘महतवपवण ु पहरवतु्तन’ हे शब्द, लहदी दैहनकातंील मथळयात ‘महतवपवणु पहरवतु्तन’ ऄसे 
छापलेले अढळतील. (हशवाय तेथे पहरवतुन हा शब्द मराठीतील ऄथांहवन वगेळयाच ऄथ ने ऄसेल.) 
‘घनशयामदास हबल ’ यात ‘घन:शाम’ ऄसे हवसग ुय क् त हलहहलेले ऄसेल. ‘शरचं्चद्र’ याऐवजी ‘शररृदं्र’ 
हलहहलेले ऄसेल. 

 
हे सवु लहदीत श द्ध की ऄश द्ध हे ठरहवणे माझे काम नाही. पण जी एक गोष्ट मी भयावह मानतो, 

हतजकडे ऄद्याप वाङ मय-व्यवसायी लोकाखेंरीज आतराचें कदाहचत लक्षही गेले नसेल. ‘लहदीच्या जवळ 
पोहोचणे म्हणजे एकराष्ट्रीयतवाच्या जवळ पोहोचणे होय’ या कल्पनेने ऄसो, की ‘भाषा म्हणजे 
पोरखेळाकहरता मोकळे मदैान’ या कल्पनेम ळे ऄसो, पण अज मराठीत ‘घन:शयाम’, ‘शररृदं्र’ ऄसे शकेडो 
वळेा छापलेले अढळेल; बाजारपेठेतील रंगीबेरंगी व ऄवाढव्य पायावंर रंगवलेलेही अढळेल! 

 
बह जन समाजापयंत हशक्षण पोहचाव ेम्हणवन ससं्कृतच्या ऄध्ययनाला गौणस्थान देण्याचा ईपक्रम 

अहण राष्ट्रभाषेच्या नावाखाली लहदीचे ऄधं ऄन करण करण्याचा ईपक्रम हे दोन्ही एकाच वळेी स रु व्हाव ेहा 
एक ऄश भ योगायोगच म्हटला पाहहजे. याची फळे ऄद्याप स दैवाने अपल्यापैकी हकतयेकापंयंत पोहोचली 
नसतील. पण मी जर तयातील एकदोन साहंगतली, तर अपण प्रथम भरपवर हसाल अहण तयानंतर भाषेच्या 
भहवतव्यासबंंधी लचतात र व्हाल! 
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शाळातंवन ऄधुमागधी वगैरेसारख्या पळवाटाचंा हमळेल हततका फायदा घेतल्याम ळे व ऄखेर सदोष 
छापलेले व हनष्ट्काळजीपणे वापरलेले जाडजवड शब्द भरपवर वाचल्याम ळे, अजचे तरुण हकती हवद्रवप मराठी 
हलहीत अहेत, तयाचे एक ईदाहरण सागंतो. फस्टु आयर सायन्समधील एका हवद्याथ्य ने – ‘हशवाजीच्या 
काळी महाराष्ट्र-भवमीवर यौवनानंी अक्रमण केले होते.’ ऄसे वाक्य हलहहलेले मी वाचले; तर तयाच्याही 
वरच्या वग तील म्हणजे आंटर-सायन्समधील हवद्याथ्य ने ‘ती कॉलेजातील एक तरुणी होती; हतच्या ऄंगात 
यवनाने न कताच प्रवशे केला होता’ ऄसे वाक्य हलहहले होते! शब्द-हनर्शमतीच्या व हलहपस धारणेच्या 
अजच्या ऄराजकाने तरुण हपढीच्या डोक्यात ऄसा गोंधळ झाला नाही तरच अरृय!ु 

 
‘लेखनश द्धी हे हकरकोळ बाब होय’ व वरीलसारख्या च का फार तर ऄपक् व लेखकाचं्या हलखाणात 

अढळणार, ऄसे म्हणवन कानाडोळा करणाऱ्यानंी, भाषेच्या घटनेशीच अज क्षणोक्षणी केवढा ऄहवनय 
अचरला जात अहे ते पहाव.े ‘पहरृम बंगाल’ ऄगर ‘ईत्तर कोहरया’ याऐवजी ‘पहरृमी बंगाल’ व ‘ईत्तरी 
कोहरया’ ऄसा प्रयोग भाषा श द्धीच्या नावाने टाहो फोडणारी लहद तवहनष्ठ पते्रही जाड ठशात वापरीत अहेत! 

 
अहण हे मराठी ऄश ध्द अहे, आतकेच नव्हे तर ती मराठीची हवटंबना अहे, ऄसे म्हटल्यास तया 

पत्रास ते समजणारही नाही! कारण ‘पहरृमी’ हा शब्द आंग्रजी ऄगर फारसी ऄसता, तरच तयात काही 
ऄश ध्द! बाकी सवु पावन होय! व हशवाय लहदीत ऄसेल तर ते रूप वापरायचे, एवढेच या प्रचारवादी 
लोकानंा माहीत ऄसते! यालाच अज भाषाहभमान ऄसे मानतात! व यातच मराठीचे मरण अहे. 

 
वस्त स्स्थती ऄशी अहे की, ‘महरॅकी’ अहण ‘मस्ग्नबी’ हे रूढ ऄरबी शब्द टाळण्याकहरता लहदीने 

तयाचें संस्कृत भाषातंर केले. ‘पववु’ हा शब्द हवशषेण म्हणवन लहदीत रूढ नसल्याने म्हणा, की लहदी 
शब्दसाधकाचें ससं्कृतचे ञासान बेताचेच ऄसल्याम ळे म्हणा, पण संस्कृतचे रूप फारसीच्या वळणावर तयार 
करण्यात अले, व महरॅकी बंगालचे ‘पववी बंगाल’ ऄसे झाले! लहदीने ‘महरॅकी’ हा ऄरबी शब्द टाळण्याचे 
तरी प ण्य जोडले; पण ‘ईत्तरी कोहरया’, पववी बंगाल’ हे शब्द मराठीत वापरणारानंी काय साधले? 

 
लहदीत ‘ईनकी प स्तक ’ ऄसा स्त्रीललगी प्रयोग का?- तर फारसीत ‘हकताब’ स्त्रीललगी म्हणवन. 

लहदीत बसन्तकी ऊत  अयी’ ऄसे का? तर ऄरबीत ‘फस्ल’ म्हणजे ऊत  हा शब्द स्त्रीललगी अहे म्हणवन! 
फारसी-आंग्रजीवर बहहष्ट्कार अहण लहदी –बंगालीतवन ईसनवारी, या द हेरी कायुक्रमालाच भाहषक 
देशाहभमान समाजणारानंा, या सवु धेडग जरी भानगडीत लक्ष घालण्याला वळे तरी नाही, लकवा बारकावा 
तरी नाही! मी तर थोडे प ढे जाउन ऄसेही म्हणेन की, एकदा एखादा शब्द लहदीतवन ईचलण्याचे सतकृतय 
केले, की नंतर शब्दाचं्या ईपयोगात श ध्दता, सवक्ष्मता, वगैरे राखणे जरूर अहे, याची जाणीव या प्रचारमवढ 
लोकानंा नसते. कपात, कारवाइ, समझौता, कायुवाही, हे शब्द लहदीत कसे वापरतात, व लहदीचे ऄन करण 
करणारे लोक तेच शब्द मराठीत कसे वापरतात, याचे सशंोधन होणे जरूर अहे. प ण्याच्या एका दैहनकाने 
गेल्या महहन्यातच “जनरल मकॅअथुर यानंा अपल्या सैन्याच्या लढाउ वृत्तीत ‘कपात’ झाल्याचे अढळवन 
अले.”ऄसा ‘कपात’शब्दाचा ईपयोग केला होता.द सऱ्याने ‘मलायातील भारतीय जामात’ ऄसा ‘जमात’ या 
शब्दाचा ईपयोग केला होता. ‘बेकायदा’ या सवु पहरहचत –शब्दाला ‘ऄवैध’ हा पंहडती शब्द वापरणारे 
लोकच द सऱ्या पहरच्छेदात लगेच ‘समाज’ याऐवजी ‘जमात’ वापरून मोकळे होतात! कारण काही तरी 
नवीन अहण लहदीतल्यासारखे करणे, एवढे एकाच सवत्र तयासं ऄवगत अहे. 
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पण यात पाच ऄगर पाचश े च काचंाच केवळ प्रशन अहे ऄसे नव्हे; शब्दाच्या ऄन्वथुकतेपेक्षा 
ऄपहरहचततेला अज ऄहधक तेजी अहे! एकीकडवन परकीय शब्दावंर बहहष्ट्कार व द सरीकडवन परप्रातंीय 
अहण ऄनोळखी शब्दाचंा हव्यास, ऄसे हे द हेरी वडे लागल्याने, मेंदव अहण लेखणी याचंा संबंधच 
त टल्यासारखा झाला अहे. एका दैहनकाने ऄलीकडेच ईदयशकंर याचं्या मद्रास येथील व्याख्यानाचे वृत्त 
हदले होते. तयात म्हटले होते, “लहदी नृतयाचे पौव तयकरण केल्यास य रोपचा तयास हवरोध होइल.” या 
वृत्तलेखकास ‘पारृात्त्यीकरण’ ऄसे Westernization या तारेतील शब्दाचे भाषातंर करावयाचे होते, हे 
ईघड अहे. पण एवढे जाड शब्द घाइच्या वळेी पेलणे या लोकानंा आतके जड जात अहे, की पौव तयीकरण 
अहण पारृात्त्यीकरण दोन्ही शब्द तयासं सारखेच ऄवजड, ऄतएव सारखेच ऄथुशवन्य वाटत अहेत. अम्ही 
कॉलेजमध्ये ऄसता ‘पौव तय’ शब्दासही गौण ठरववन तयाऐवजी पौरस्तय शब्द घालणे ऄहधक आष्ट की काय 
यावर चच  चालत ऄसे, ऄसे अठवते. हशवाय ‘पौव तयकरण’ हे श द्ध नसवन ‘पौव तयीकरण’ हे श द्ध होय, हे 
अजचाही ससं्कृतञास तरुण सागेंल; पण ‘पौव तय’ अहण ‘पारृात्त्य’ यातच गोंधळ करणारे छापील वाङ मय 
रोज वाचण्यात येउ लागल्यावर पववो क् त व्याकरणदोषाचंी चच च अटोपली. 

 
हौसेने दत्तक घेतलेल्या पहंडती शब्दाचें हे हाल ऄसल्यावर कानाकोपऱ्यातवन मराठी रूपाचंी अहण 

प्रयोगाचंी चच  करण्याला ऄवसरच नाही. ‘तादंवळ’ याचें हवभ स्क् तरूप करताना ‘दव’ चा ‘द’ होतो, ऄसे 
व्याकरण सागंते. ‘तादंवळ तादंळाचा’ ‘कापवस कापसाचा’, आ. पण भाषेची प्रकृती माहीत नसणारे लोक 
ऄहधक श ध्द ऄसे समजवन ‘काप साचा’ ‘पाईलाचा’ ऄसे छापीत अहेत. ‘हवत ष्ट’ ऐवजी ‘हवत ष्टतव’ हा शब्द मी 
हेडलाइनमध्ये वाचला अहे! ‘सकेशा’ हे रूप सदोष समजवन ‘स्वकेशा’ वापरण्यातलाच हा प्रकार होय! 

 
प्रयोगाच्या बाबतीतही सवक्ष्म द ृष्टीच्या ऄभावी ऄथुशवन्य भाषा हलहहण्याचे व खपववन घेण्याचे प्रमाण 

आतके वाढत अहे की, भाषेतील श ध्दाश ध्द हवचार आत:पर ऄशक्यप्राय होणार अहे. रेहडओतील दैहनक 
वातांतवन मी प ढील वाक्य हटपवन घेतले अहे: “ईटकमंडहवन हत्रवेंद्रमला हनघालेल्या हवमानाची कालपयंत 
बातमी नव्हती...ते नीलहगरी पवुतात पडले ऄसे समजण्यात येते.” ‘ऄसे समजते’ अहण ऄसे समजण्यात 
येते याचें ऄथु ऄगदी हभन्न अहेत, हे मी साहंगतले पाहहजे ऄसे नाही.  

 
लहदीप्रमाणेच बंगाली, ग जराती वगरेैतवनही संस्कृत शब्द ईचलणे हे एकराष्ट्रीयतवाच्या खाती 

प ण्यकमांत जमा होत ऄसे. ग जरातीत ‘साक्षर’ हा शब्द हवद्वान या ऄथी वापरतात; म्हणवन मराठीत तो 
तसाच वापरून ग जरात अहण महाराष्ट्र याचें ऐक्य साधव पाहणारे बहािर अहेत! याबिल रॅी. काका 
कालेलकर यानंाच एका चच प्रसंगी हवचारले. पण तयाचं्याच प स्तकाचं्या मराठी भाषातंरात ऄसले शब्द 
ऄसवनही, या प्रकाराला तयानंी श द्ध मवखुपणात घातले, हे तयाचं्या भाषातंरकारानंी लक्षात घ्याव.े तथाहप, 
बंगाली प स्तकाचंी भाषातंरे करणारे लेखक, अज हाच प्रकार करून अध हनक मराठी शब्द संग्रहाचा 
बोजडपणा व ऄथुशवन्यपणा वाढवीत अहेत. 

 
माझ्या मते बंगालीत तर पहंडती शब्दाचंा भरणा लहदीहवनही ऄहधक अहे. ‘गतकाल’, ‘ऄपराण्  हे’, 

‘प्रहतयोहगता’, ‘पहरकल्पना’, ‘भारतस्स्थत’ प्रहतहनधी , ‘आहतपववु’. ‘अलोचना’, ‘साक्षत् कहरहछल’, ‘हनम्न-
हलहखत’, ‘वाहणज्यमंत्री’ या सारखे शब्दप्रयोग तयाचं्या दैहनक वातेत पदोपदी अढळतात. हे सवु शब्द 
संस्कृत अहेत एवढ्या अधारावर, अमचे राष्ट्रैक्यमग्न लोक ते मराठीत वापरण्याला म भा देणार काय? 
‘बातमीदार’ याला लहदीत व बंगालीत “संवाददाता’ हा शब्द वापरतात; हनव हसत याचा ऄथ ने लहदीत 
‘हवस्थाहपत’ वापरतात; ‘स्थाहनक’ या ऄथी ‘स्थानीय’ वापरतात. एखाद्या कृतयाचा सभेत ‘हनषेध’ केला 
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म्हणण्याऐवजी ‘लनदा’ केली ऄसे म्हणतात! लहदीत माणसाला ‘प्रामाहणक’ म्हणण्याऐवजी ‘प्रामाहणक कोश’ 
(standard) ऄसा प्रयोग करतात. काही तरी नवीन करून लक्ष वधेण्यासाठी धडपडणारे लोक अहण 
ऄनेक भाषाचें ऐक्य करता येइल ऄसे प्रामाहणकपणे समजणारे लोक, ऄसे दोघे हमळवन मराठी प्रयोगाशी 
हवसंगत ऄसे हे शब्द मराठीत घ सडव  लागल्यास भाषेची ऄवस्था काय होइल ? नव्या भारतीय राज्यघटनेचे 
भाषातंर करताना ऄसे हकतयेक पहंडती शब्द तयात वापरलेच पाहहजेत, ऄशी सरकारी सवचना अहे ऄसे 
कळते. हे खरे ऄसल्यास तया भाषातंराला मराठी भाषातंर का म्हणाव ेहा प्रशनच अहे. 

 
‘हनवडणवक’ या ऄस्सल मराठी शब्दाऐवजी ‘हनव चन’ अहण ‘राज्यघटना’ या स गम शब्दाऐवजी 

‘संहवधान’ हे शब्द मराठीत वापरल्याने कोणाचा फायदा होणार अहे? ‘पालुमेंट’ या शब्दाला ‘लोकसभा’ 
लकवा ‘राष्ट्रसभा’ यासारखा सोपा शब्द स चवायचा सोडवन ‘संसद’ हा शब्द स चहवणारानंी काय साधले? 
(हशवाय याचा ईच्चार ‘संसद’ केला पाहहजे म्हणे!) मी तर ईलट म्हणेन, ‘कॉंगे्रस’ हा शब्द घेतला तयाप्रमाणे 
‘पालुमेंट’ ऄगर ‘कौस्न्सल’ हे शब्दही सरळ आंग्रजीतवन घेण्याला हरकत नव्हती. रॅी. काका 
कालेलकरासंारखे लोक तर भावनानंा ‘ऄॅपील’ करणे यासारखे प्रयोग करण्यास हरकत नाही ऄसे 
प्रहतपाहदतानंा मी ऐकले अहे. अहण फारसी-आंग्रजी शब्दानंा प्रहतशब्द म्हणवन शकेडो नवे शब्द करणाऱ्या 
लहदीत तर अज ‘ऄॅपील’ हा शब्द ईघडपणे वापरलाही जातो! पण लहदीला अज जे शकेडो संस्कृत शब्द, 
फारसी टाळण्याकरता घडवाव े लागत अहेत, तयाचं्याऐवजी सोपे व श ध्द शब्द अज हकतयेक हपढ्या 
अमच्याकडे रूढ अहेत! ऄशा स्स्थतीत घटनेचे भाषातंर करण्याच्या हनहमत्ताने हकतयेक बोजड व सवुस्वी 
ऄनावशयक शब्द मराठी भाषातंर-कतयांनी का स्वीकाराव?े अमच्या नागपवरस्थ भाहषक प्रहतध्वनींनी (डॉ. 
देशम ख अहण प्रो. बनहट्टी यानंी) या गोष्टींबिल नापसतंी दशहुवल्याचे कळते. कोशकार य. रा. दाते यानंी 
तर नापसतंी दाखहवलीच ऄसणार. पण ऄसल्या अतमघातकी ऄटींवर भाषातंर करण्याचेच नाकारले का 
नाही? याचा पहरणाम म्हणजे या तीन पहंडतानंी केलेल्या या भाषातंराचे अणखी एक मराठी भाषातंर कराव े
लागेल! नाही तर तयापववीचे रॅी. देवहगरीकर याचें कमी पंहडती, पण ऄहधक ‘मराठी’ भाषातंर, महाराष्ट्रात 
मान्य समजाव ेलागेल. 

 
मी प्रारंभीच साहंगतले अहे की, वृत्तपत्रातंील भाषा-दोषावंर भर देण्याचे कारण, तयाचंा पहरणाम 

ऄतयल्प ऄवधीत जास्तीत जास्त वाचकावंर होण्याचा संभव हेच होय. वृत्तपते्रच काय ती ग न्हेगार अहेत 
म्हणवन नव्हे, तर वृत्तपते्रच काय ती अजच्या हपढीच्या हनतय पाठात अहेत, म्हणवन वृत्तपत्राकंडे बोट प्रथम 
कराव ेलागते व ऄहधक कराव ेलागते. पण या ऄहप्रय प ं स्क् त–भेदाच्या क्षालनाथु, हेही साहंगतले पाहहजे की, 
वृत्तपत्राचें जीवन, अज प्राय: आंग्रजीतवन येणाऱ्या तारावंर ऄवलंबवन अहे व तयाचें भाषातंर तयानंा घाइने 
कराव ेलागते. (ऄथ त याही कारणाने भाषेचे स्वरूप भ्रष्ट अहण हवद्रवप करणे सवुस्वी ऄक्षम्यच होय.) पण 
ज्यानंा घाइ हेही कारण नाही, ऄसे गं्रथलेखक जर हेच भाहषक ऄपराध करीत ऄसतील, तर ते तयाहवनही 
ऄक्षम्य नाहीत का? -गं्रथाचंा द ष्ट्पहरणाम वृत्तपत्राआंतका व्यापक अहण तवहरत नसला, तरी तयाचंा ऄपराध 
मात्र वृत्तपत्राहवनही ऄक्षम्य होय, यात शकंा नाही व म्हणवनच म ंबइ येथील गेल्या साहहतय-संमेलनात, जेव्हा 
वृत्तपत्राबंरोबरच आतरही नव-वाङ मयातंील दोषाचंा माझ्या ठरावात हनदेश करण्याची सवचना वृत्तपत्रकार-
हमत्रानंी केली, तेव्हा ती मी हबनबोभाट मान्य केली. भाषेतील हे दोष करणारे लेखक एका हवहशष्ट 
संप्रदायाचेच अहेत; व तो सपं्रदाय मोडवन काढला पाहहजे, हे माझे अजचे प्रहतपादन अहे. संप्रदाय हा शब्द 
मी पहरहचत राजकारणी सपं्रदायाचं्या ऄथ ने वापरीत नाही कारण या के्षत्रात लहद तववादी, गाधंीवादी, 
समाजवादी-अहण साम्यवादीही -सारखेच ऄपराधी अहेत. प्रारंभ मात्र भाषाश ध्दीवादी लहद तवहनष्ठानंी 
केला, या द ृष्टीने ते या दोषाला ऄहधक जबाबदार अहेत एवढेच काय ते. 
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ज्याचंी भाषा ऄत्र्याचं्यासारख्या जाहतवतं मराठी हलहहणाराला स गमतवाचा नम ना वाटते तया साने 

ग रुजींनी, ‘हतची खोली ऄद्यातन होती ’ यासारखे ऄश द्ध, ऄथुशवन्य व स्क्लष्ट प्रयोग केलेले अढळतील. 
‘माझी काव्यलोल प वृत्तीच भाग्यशील नाही’ या वाक्याचा ऄथु हकती लोकानंा कळेल? अहण कळला तरी 
‘भाग्यशाली ‘ हा हपढ्यान हपढ्याचंा शब्द सोडवन ‘भाग्यशील’ वापरणाऱ्या लेखकाने पोरकट ऄन करणाखेरीज 
काय साधले? ‘कालहवपय स’ हा शब्द अज ऄनेक वष ेवापरात अहे; तयाच ऄथी ‘कालवैसद ृष्ट्य’ हा शब्द 
वापरण्याने काय साधले? अहण या हशवाय नवीन लठलर शब्द तयार करणारे लोक, ‘द शृय’ ऐवजी ‘द षृ्ट् य’ 
हलहहण्याआतपतच संस्कृतचे सोयरे ऄसतात ते वगेळेच! संस्कृतचा सोस ऄसलेल्या या ‘ऄसंस्कृत’ लोकानंा 
शब्दहसद्धीची सनद देणे म्हणजेच मराठीत भर की काय? आंग्रजीच्या ऄधं ऄन करणाम ळे अज- ‘जेव्हा डोके 
हरकामे ऄसते’ -यासारखे ऄश द्ध वाक्याथु मथळा म्हणवन वापरले जात अहेत. ऄशा वाक्याथ त ऄध्याहृत 
ठेवावयाचेच झाले, तर ‘जेव्हा’ हे ऄव्यक् त ठेवता येइल. व आंग्रजीच्या थाटावर मथळा द्यावयाचाच म्हटला 
तर ‘डोके हरकामे ऄसते तेव्हा’-ऄसा द्यावा लागेल. ही चवक फार तर एखादा मराठीत हलहहणारा हमशनरीच 
करू शकेल; व ऄशा परकीय लेखकाकंरता एका पारृातय लेहखकेने हलहहलेल्या मराठीच्या व्याकरणातच 
प्रथमत: मी या हनयमाचा हनदेश वाचल्याचे स्मरते. पण मराठी लेखकानंा या व्याकरणहनदेशाचे कारणच 
नाही; तयानंा हे स्वभावत:च कळायला हव.े 

 
‘डॉ.लोहहया याचें पसेै लाववन व्याख्यान’, ‘तो छापण्याचे गोपालस्वामींनी एकजात नाकारले.’ या 

वातांतील वाक प्रचाराचंा खवन; तसेच ‘जहागीर’ याचे ऄनेक वचन ‘जहाहगऱ्या’, ‘They removed the 
wounded’ या बातमीच्या भाषातंरात ‘जखमींना तेथवन नेले’ यासंारखे प्रयोग दररोज करण्यात येत 
ऄसल्याने, नवीन हपढीला भाषा हशकवणे ऄशक्यप्राय होत अहे अहण आकडे मराठीचा प्रवशे पदवीच्या 
ऄभ्यासात करून देणे, एवढेच मराठीचे ऄहभमानी अपले कतुव्य समजत अहेत!  

 
अमच्या हवद्यापीठानंा ज न्या गं्रथाचें संशोधन एवढेच मराठीच्या प्रातंात राजारॅयाने ऄगर 

पीठारॅायाने करण्यासारखे कायु हदसत अहे’ पण अजच्या या भाहषक धरणीकंपाची पाहणी कोण करणार? 
की ‘जे ज ने नव्हे ते संशोधनच नव्हे’ ऄसे अमची हवद्यापीठे मानतात? की अमच्या हवद्यापीठानंाही ही 
भाषेची वाढच वाटत अहे? ऄशा ऄडाणी शब्दहसद्धीची वाढ करणाऱ्या लेखकाचें ईतारे शाळाचं्या अहण 
कॉलेजाचं्या पाठ्यप स्तकातंवन ईतसाहाने घेतले जात अहेत व ते ईतारे ‘मते’ ऄसलेल्या पण ‘मत’ नसलेले 
अमच्यासारखे ‘प्राध्यापक’ हशकवीत अहे! हवचाराचें तेज अहण भाषा श द्धता याचंा मराठी भाषेत आतका 
द ष्ट्काळ खास नाही की, ऄसे ऄश द्ध हलखाण अमच्या तरुण हपढीप ढे ऄभ्यासनीय म्हणवन ठेवले जाव!े परंत  
अजच्या वाङ मयाच्या अहण हवदे्यच्या के्षत्रात राजकीय अहण प्रचारी द ृष्टीचे आतके प्रस्थ अहे की, खऱ्या 
हवदे्यची द ृष्टी हवद्यापीठातंही द र्शमळ झाली अहे... हनदान ऄव चीन देशभाषाचं्या बाबतीत तरी तशी स्स्थती 
अहे. 

 
या अराजकाला कारण, प्रचारकल्पनापं्रमाणेच हघसाडघाइ अहण बाजारी वृत्ती ही देखील अहे. 

चाळीस वषांपववीच्या, एखाद्या अज हवसरूनही गेलेल्या लेखकाचे प स्तक पहा अहण अजची प्रहसद्ध 
लेखकाचंी प स्तके पहा. फार कशाला हवद्यापीठाने मंजवर करून नेमलेली प स्तके पहा. ज ने ऄप्रहसद्ध प स्तक 
ऄहधक चागंले छापलेले व ऄहधक चागंले बाधंलेलेही ऄसेल तर ईलट खास हवद्यापीठाकरता छापलेल्या 
अजच्या पाठ्यप स्तकातं पानोपानी ऄश द्ध छपाइ अढळेल. हटळकाचें लकवा अगरकराचें हनबधं 
‘हवद्यापीठाने लावले’ म्हणवन घाइने छापायचे, अहण पववीच्या अवृत्तीपेक्षा दसपट ऄश द्ध अहण बढेब अवृत्ती 
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हवद्याथ्यांच्या हाती द्यायची, याला मातृभाषेचा काळाबाजार का म्हणव नये? म िाम ओरड करून मराठी हा 
हवषय कॉलेजच्या पहहल्या दोन वषांना नेमवन घेण्यात अला अहे. तया वषांना म बंइच्या व प ण्याच्या 
कॉलेजात हशकवावी लागणारी प स्तके पहावी, म्हणजे प स्तकाचंा ईिेश हवद्याथ्यांना ञासानदान हा नसवन, 
प्रकाशकानंा द्रव्यदान हा अहे, ऄसे वाटल्यावाचवन राहत नाही. तसेच प स्तकाचं्या सपंादकांचे काम,ज जबी 
अहण तऱ्हेवाइक प्रस्तावना व टीपा जोडणे एवढेच ऄसाव;े अहण प्रकाशाकाचें काम पहहल्याहवन दसपट 
च का करून प स्तक हवद्याथ्यांच्या हाती देणे हे ऄसाव,े ऄसे वाटल्यावाचवन राहणार नाही! जेव्हा म द्रण-
दोषाम ळे ऄथु लागेनासा होइल, तेव्हा हवद्याथ्यांपकैी ज्याच्या हातात ज नी अवृत्ती ऄसेल तयाच्या प स्तकाचंा 
ईपयोग करणे, हा क्रम मला तरी ठेवावा लागला अहे व ईपयोगी पडत अहे. ‘कहवतव’ यात शकेडा पन्नास 
हठकाणी ‘त’ चे हद्वतव अढळेल; ‘महत्त्व’ यात हततक्याच वळेा ‘त’ चे हद्वतव नाही ऄसे अढळेल ! ईज्ज्वल 
यात ‘ज’ चे हद्वतव मला फारच थोड्ा पाठ्यप स्तकातं अढळले. मी मघाशी लहदी व मराठी वृत्तपत्रातंील 
लेखनदोषाबिल द :ख केले. पण कॉलेजमध्ये नेमवन घेण्याकरता म िाम तयार केलेल्या गद्यवचे्यात जर 
‘शृगंारवीराहद’ याबिल ‘रॅृगंारवीराहद’ ऄसे छापलेले ऄसेल , ‘ऄतयाचार’ याऐवजी  ‘ऄत्त्याचार’ ऄसे 
ऄसेल, ‘महर्शष कवे’ यातं ‘व’े वर ऄन स्वार ऄसेल, अहण ऄशा च का पानोपानी ऄसतील, तर हवद्याथ्यांना 
श द्ध हलहहण्याचे वळण लावणे हकतपत शक्य अहे?  

 
पण हा झाला केवळ म द्रणदोषाचंा प्रकार. ऄपहरहचत शब्द योजनेम ळे होणारे घोटाळे याहवन 

अगळेच अहेत! अमचे माडखोलकर अजच्या हपढीप्रमाणे ऄश द्ध व ऄथुशवन्य शब्द तयार करीत नसले, 
तरी तयानंा ऄपहरहचत पण कणुमध र संस्कृत शब्दाचंा हव्यास दाडंगा! तयाचं्या एका ईताऱ्यात ‘हनर्शवण् ण 
मन:स्स्थती’ ऄसा शब्दप्रयोग अहे. घाइने प स्तक छापवन हवद्यापीठाकडे धाडताना संपादकानंा सकंट पडले! 
तयानंी ‘हनर्शवण् ण’ हा ऄनोळखी शब्द च कीने पडला ऄसणार ऄसे ठरववन, तयाऐवजी ‘हनर्शवषण्ण मन स्स्थती’ 
ऄशी द रुस्ती केली! ऄथु करण्याची जबाबदारी लेखकावरही नाही, संपादकावरही नाही! हजवतं 
लेखकाचं्या ईताऱ्याचंी ही स्स्थती, तर हबचाऱ्या अगरकर-लोकहहतवादींची स्स्थती काय होत ऄसेल? 

 
सदोष वाक प्रयोग, हवहचत्र शब्द-योजना व कम् पॉहझट रच्या सोयीकरता हलपीस धारणा, यातच 

म द्रण-दोष, टा आप ईडणे, आतयादींची भर पडल्यावर पाठ्यप स्तकाचंी दशा काय होत ऄसेल? कॉलेजचे 
प्रौढ हवद्याथी केवळ मतलबाकडे ल्क्ष देतात, लकबह ना मवळ हलखाणाऐवजी साराशं वाचवन पसार होतात. पण 
हायस्कव ल व प्राथहमक शाळा याचं्याही हाती अपल्याला श द्ध पाठ्य-प स्तक देता येउ नयेत, ही गोष्ट 
भाषेच्या भहवतव्याच्या द ृष्टीने भयावह अहे. 

 
‘लगीन करतो बेडवकराव’ यासारखे मथळे अजच्या प्राथहमक प स्तकात अढळतात! हवचारा न कता 

क ठे वाचायला हशकलेला वसंत ‘लसधी लोक’ याऐवजी ‘लसघी लोक’ ‘देणगी’ ऐवजी ‘देगणी’ ऄसे शब्द 
वाचवन, अइबापानंा व मास्तंराना सताववन सोडतो. तयाला छापखान्यातंील गदी, कागदावरील कंरोल 
अहण पाठ्यप स्तकाचं्या प्रकाशकातं लागवन राहहलेली घोड्ांची शयुत, याचंी खबर कशी ऄसणार? 

 
भाषेत नव्यानेच हशरलेले ऄश द्ध व बोजड शब्द कोशाच्या साहाय्याने काढवनही टाकता येतील; पण 

ईच्चाराच्या श ध्दतेचा ऱ्हास एकदा झाला, म्हणजे तयाचंी स धारणा प ढेमागे करणेही ऄशक्य होइल. ‘एकदा 
रूढ झाल्यावर कोणतयाही शब्दाला मान्यता हमळते’ ऄसे म्हणवन दडपवन, पाहहजे ते शब्द रूढ करणे, फ क् त 
ते फारसी ऄगर आगं्रजी नाहीत, एवढेच पाहवन घेणे- ही दाडंगेरॄर-नीती’ च काय ती ज्यानंा ऄवगत अहे, 
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तयाचंी गोष्ट वगेळी. पण आतरानंा हे ठाउक ऄसेल की, एका स्वराच्या दीघु ऄगर ऱ्हस्व, ईदात्त ऄगर 
ऄन दात्त ईच्चाराने कोणतयाही समाजात मन ष्ट्याचे हशक्षण व सामाहजक स्थान जोखले जाते. 

 
महाभारताच्या स्वग रोहणपव त, ते अपले राष्ट्रीय काव्य वाचाव े कोणतया पद्धतीने याच्याही 

तपशीलवार सवचना देउन ठेवलेल्या अहेत! तयात ऄसे साहंगतले अहे की, वाचताना ते्रसष्टच्या ते्रसष्ट 
वणांचे ईच्चार स स्पष्ट झाले पाहहजेत. ईच्चाराच्या स्पष्टतेबिल अम्हा महाराष्ट्रीयाचंा प्राचीन काळापासवन 
लौहककही अहे. ऄशा स्स्थतीत लाखो रुपयाचं्या सरकारी साधनसाम ग्री द्वारे जे शब्द लहानथोराचं्या कानी 
जाणार, ते सवसुामान्य हवते;- हनदान श द्ध तरी हवते. या दृष्टीने पाहता, ऑल आहंडया रेहडओनं संग्रही 
ठेवलेल्या मराठी वक्तयाचंी भाषणे ईदे्वजनक होतात, ऄसे म्हटल्यावाचवन गतयतंर नाही.  

 
कोणतयाही हदवशीच्या ऑल आंहडया रेहडओच्या वात  ऐकल्या, तरी मी म्हणतो तयाचे प्रतयंतर 

येइल. मी सहज सापडलेल्या गेल्या ज लैमधील एका हटपणातील नम ना सागंतो. ता. १४ ज लै रोजीच्या 
बातम्यातं प ढील वाक्य होते- ‘देशातील वहकलातींना सवचना देण्यात अल्या.” हे वाक्य अमच्या ऄहखल 
भारतीय मराठी ‘ध्वहनके्षपका’ने प ढीलप्रमाणे ईच्चारले. देशातील वहकलातंींना सवचना देण्यान्त अल्या.’ 
कारण ‘घरान्त’, ‘तयान्त’, ‘ह्यान्त’ या ईच्चाराचंा तया वक्तयाला सराव होताच! तयाच महहन्यातंील अणखी 
एका हटपणातील नम ना ‘वटह कव म’ या शब्दातील ‘वट’ चा ईच्चार ‘वटसाहवत्री’ तील ‘वट’ ईच्चाराप्रमाणे 
केला गेला! या गोष्टी ‘लहान’ नव्हेत, -तर ‘सवक्ष्म’ अहेत. अहण संस्कृती, श द्धता व माध यु याचें मापन 
घडापासरीने करायचे नसवन तोळामाशानंीच करायचे ऄसते. पण कापडाच्या ऄगर लोखंडाच्या 
कारखान्यापं्रमाणे भाषण-लेखनाचेही कारखाने ईघडले, की ‘प्रगती’ ला ईशीर नाही, ही अजच्या 
कारखानदार य गाची कल्पना! छापखाने व रेहडओ याचं्या द्वारे ञासानप्रसार झपायाने होतो, एवढी एकतफी 
वात च अम्ही पाठ केली अहे. पण तयाच साधनाचं्या द्वारे ऄञासान व भाषादोष याचंा प्रसारही हततक्याच 
झपायाने होतो, हे अमच्या नवतन राज्यकतयांनी लक्षात घेतले पाहहजे व ही साधने ऄपात्र लोकाचंी हमरास 
होणार नाहीत याची खबरदारी घेतली पाहहजे. 

 
या ञासानप्रसाराच्या अहण वाङ मयप्रसाराच्या साधनाची अणखी काही फळे सादर करतो... गेल्या 

सप्टेंबरमधील वात  : “हशब्बनलाल सक्सेनानंी एका ‘ईपसवचना’च्या द्वारा हवरोध केला.’’ तसेच ‘गैरवाजवी’ 
याचा ईच्चार ‘गैरवाज्वी’ आ. अता गोवा रेहडओवरील ईच्चाराचे नम ने : ‘प स्तक-परीक्षण’ याऐवजी ‘प स्तक 
परीक्शण’, ‘प्रहसद्ध झाला’ याचा ईच्चार ‘प्रसीध् झाला’ आ.आ. रेहडओच्या संग्रहींच्या वक्तयाचें भाषण सवुमान्य 
मराठीत होण्याऐवजी हमशनरी मराठीतच दररोज ऐकव  याव,े यापेक्षा रेहडओच्या साधनाचा द रुपयोग 
कोणता? 

 
‘ऄल्पसंख्याक’ या शब्दाचा ईच्चार म ंबइ रेहडओच्या नेहमीच्या वक्तयाच्या तोंडवन मी एकदाही श द्ध 

स्वरूपात ऐकलेला नाही. तो शब्द ‘ऄल्पसंख्याक’ ऄसा अहे- ‘ऄल्पसंख्याङ क’ ऄसा नाही, हे या व क् तयानंा 
अता कोणी तरी सागंणे व तयाचं्याकडवन म्हणववन घेणे जरूर अहे. (नाही तर रेहडओचा खचु करुन 
म लाबाळानंा ऄश द्ध बोलायला हशकहवल्याचे रॅेय येणार अहे!) तर मद्रास रेहडओवरील कानडी व तेल गव 
वक्तयाचं्या तोंडवन मी हा शब्द एकदाही सदोष ईच्चारलेला ऐकला नाही; की ते वक् ते कृहत्रम नाटकी 
अवाजात बोलतानाही मला कधी अढळले नाहीत. आतर भाषापं्रमाणे मराठीतही ईच्चाराला महत्त्व अहे, 
याची जाणीव ऑल आहंडया रेहडओला करून देण्याची वळे अली अहे. अमची साहहतय संमेलने, 
फॅहसस्टहवरोधी अघाडीपासवन डागं हजल्ह्याच्या सरहिीपयंत, सवु राजकीय स्वरूपाचे ठराव करतील. पण 
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मराठीच्या माजघरातच मराठीला जो सवक्ष्म क्षय लागत अहे, हतची दखल घेणार नाहीत! अजचे य ग ढोबळ 
व स्थवल गोष्टींचे य ग अहे. पण माणसाचें काय, की ससं्कृतीचे काय, जीवन अहण मरण सवक्ष्म गोष्टींतच 
ऄसते. 

 
ज्या शहरात पारशी, म सलमान, हिस्ती, य रोहपयन यासंारख्या छपन्न प्रकारच्या लोकाशंी क्षणोक्षणी 

संबंध येतो, लकबह ना ज्यात तयाच्याच बोलण्याच्या ढंगाला मान ऄसतो, तया शहरातील मराठीचे ईच्चार भ्रष्ट 
होण्याचा प ष्ट्कळच संभव ऄसतो. वाक्यातंील पाच शब्दातं दोन शब्द आंग्रजी ऄसले, तर भाषा बाटते, हे 
राजवाडे-सावरकरानंी ओरडवन साहंगतले; पण ‘वटह कव म’ च्या ऐवजी ‘वटह कव म’; ‘प्रहसद्ध’ च्या ऐवजी 
‘प्रसीध्’ या ईच्चारानंी जीभच बाटते, हे ओरडवन कोण सागंणार? ‘बी. बी. सी.’ अम्हाला रोज झोपेच्या वळेी 
आंग्रजीच्या वणोच्चारशास्त्रावरील धडे ऐकवते; -अमच्या मराठीचे वणोच्चार अम्हाला कोण हशकवणार? 
रेहडओने पगार देउन ठेवलेले वक् ते ईच्चार हबघडहवण्याचेच काम करीत अहेत. 

 
गीता, ईपहनषदे याचें ऄतयतं ऄश द्ध पाठ ऐकहवण् याबिल तर रेहडओवर हफय द करण्याला एखादे 

कलम सापडते का, याचा हवचार मनात अल्यावाचवन राहत नाही. या बाबतीत म बंइच्या वृत्तपत्रातंवन लेखी 
ओरडही झाली अहे. ‘स्स्थतधी : हक प्रभाषेत| हकमाहसत व्रजेत हकम्|’ या चरणाची (व आतर ऄनेक 
चरणाचंी) रेहडओने केलेली हवटंबना रॅोतयानंा खरोखर ऐकवत नाही! रेहडओवरील वक्तयाचंी हनवड अज 
ऄतयंत बेजाबाबदारपणे होत अहे, ऄसे  ना आलाजाने म्हणाव े लागते. मराठीचे व ससं्कृतचे ज्याचे ईच्चार 
हमशनरी वळणाचे नाहीत, ऄसा वक् ता ईभ्या महाराष्ट्रात हमळत नाही काय? 

 
म ंबइचे वातावरण बकाली ऄसले, तरी ज्याचें ईच्चार ऄतयतं श द्ध अहण ऄस्सल मराठी अहेत, ऄशी 

माणसे म ंबइतही अहेत. तथाहप’ या हठकाणी म ंबइकरानंा एक पे्रमाचा आशारा मात्र देउन ठेवतो. 
हवामानाम ळे ऄसो की मद्यपानाम ळे ऄसो, काही देशातंील लोकातं ऄस्पष्ट व ईडत ईच्चार करणे ही एक 
‘फॅशन’ समजली जाते. मराठीतही काही ‘फॅशन् स’ ऄगर ढंग ऄसतील; पण; ‘Fashionable Stammer’ 
ईफु तोतरेपणा, हा महाराष्ट्रात तरी ग ण मानला जात नाही. हा दोष ऄनेक अध हनक वक्तयाचं्या व नटाचं्या 
बोलण्यात हवशषेत: म ंबइत राहण्याने- हशरला अहे. ऄसल्या लोकाचंी हनवड ञासानप्रसाराच्या खातयात 
(रेहडओ, हवद्यालये वगैरेत) तरी होणे भाषेच्या श द्धतेच्या व गोडीच्या दृष्टीने धोक्याचे अहे.  

 
भाषेत हकती हजार शब्द अहेत,याबरोबरच तयापैकी हकती शब्द जास्तीत जास्त लोकानंा 

समजतात; हकती शब्द तया भाषेच्या प्रकृतीशी ज ळणारे अहेत; हकती तया भाषेच्या क शीत जन्म घेणाराचं्या 
प्रतयक्ष सामाहजक अहण सासंाहरक हक्रयाशंी व संकेताशंी संबद्ध अहेत, याला महत्त्व हदले पाहहजे, अहण 
तया दृष्टीने पाहता ञासानेरॄरीची ज नाट पद्यशलैी अहण भाउसाहेबाचं्या बखरीची फारसी-हमहरॅत गद्यशलैी या 
देखील अजच्या तरुण लेखकाचं्या शलैीहवन मराठी भाषेला ऄहधक जवळच्या अहेत. स्वजनाचं्या 
ऄंतरंगाला जाउन हभडण्याची तळमळ अहण ससं्कृतचे साक्षात ञासान, यामं ळे लोकहहतवादी, लोकमान्य 
हटळक, याचं्यासारखे पववीच्या हपढीचे लोक स गम, श द्ध, अहण भेदक मराठी हलहव शकले. अजच्या 
प ष्ट्कळशा लेखकाचंा संस्कृतशी संबधं मध्यस्थामाफुत (सेंकड हँड!) ऄसल्याम ळे ईलट तयानंा तया भाषेशी 
पंहडती लगट करावीशी वाटते! द दैव हे की, अजचे तरुण लेखक, केळकर, फडके, खाडेंकर, 
माडखोलकर याचंी भाषा हजतकी वाचतात; हततकी हटळक, महादेव हशवराम गोळे, लचतामणराव वैद्य, 
धन ध री (हटकेकर) याचंी वाचीत नाहीत. ती वाचतील तर ते ऄहधक जाहतवतं मराठी हलहहतील. अहण 
लोकहहतवादींची भाषा वाचतील, तर आंग्रजपववु गद्याचाही गाभा अतमसात केल्याचे रॅेय हमळेल. कारण 
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लोकहहतवादींच्या हलखाणात आंग्रजीनंतरची अध हनक द ृष्टी व आंग्रजीपववीचे बाळबोध वळण याचंा मध र 
हमलाफ झाला अहे. (तयानंा ससं्कृतचा गधं नव्हता, हे हचपळवणकराचें मत, अहण तयानंा स्वतंत्र रचना 
करण्याची क वत नव्हती, हे हवसवभाउ राजवाड्ाचें मत ही दोन्ही तयाचें समग्र हलखाण न वाचता हदलेली, 
ऄतएव ऄञासानमवलक मते अहेत.) हनकोप गद्य अहण स्वाभाहवक स गम शब्दसंग्रह, या भाषेच्या ऄगदी 
प्राथहमक गरजा अहेत. राष्ट्रैक्याच्या हवशाल ध्येयाखातरही या दोन ऄमोल ठेव्यावंर कोणतयाही अध हनक 
देशभाषेने पाणी सोडव  नये. अजकाल हनम ण होणारे प ष्ट्कळसे गद्य या दोन प्राणभवत गोष्टींच्या म ळावरच 
जन्मत अहे, ही द देवाची गोष्ट होय. ऄहखल भारतीय व्यवहाराची भाषा म्हणवन प्रतयेक प्रातंातील 
स हशहक्षतानंी लहदीचा ऄभ्यास जरूर करावा. पण नवी राष्ट्रभाषा हनम ण करण्याच्या हव्यासाने 
दीघुपरंपरेच्या प्राहंतक भाषाचं्या शब्दसंपत्तीचा ज गार माडंणे, हा श द्ध वडेेपणा होय अहण लहदी देखील, 
अम्ही हतच्या स्वाभाहवक स्वरूपातच हशकव . राजकीय हेतवने हतला हदलेले पहंडती वळण लोक –व्यवहारात 
फार काळ हटकणे शक्य नाही. 

 
श द्ध व हजवतं मराठीत हलहहलेली ऄनेक प स्तके, अज अवृत्त्या संपल्याम ळे बाजारात नाहीत; व 

ऄनेक हभकार प स्तके केवळ अज हवके्रतयाचं्या कपाटात हतरंगी वषे्टनात माडंली अहेत, म्हणवनच 
गं्रथालयात भरली जात अहेत! नव्या शाळा, नवी कॉलेजे याचं्या प स्तकालयाचं्या याद्या तपासवन 
पाहण्यासारख्या अहेत. मी ज्या कॉलेजात काम करतो, ते लहानसे व बाल्यावस्थेत ऄसलेले कॉलेज अहे. 
पहहल्या वषी आतर ऄनेक हवभागापं्रमाणे मराठी हवभाग भरताना, ऄगदी काटकसरीने म्हटली, तरी पाचश े
प स्तके घेण्याची अमची आच्छा व तयारी होती. परंत  ज्या पाचशेंना कोणतयाही हवद्यालयाच्या गं्रथालयाने 
प्रथम जागा द्यावी ऄसे मी म्हणेन, तयातंील तीन-चत थांश प स्तके प ण्यासारख्या हठकाणीही ईपलब्ध 
नसतात. कारण ती ‘लेटेस्ट’ नसतात! अहण हकतयेक तर अज ऄहजबात द र्शमळच अहेत. ञासानकोशकार 
केतकराचें स्फ ट लेख; लोकहहतवादींचा ‘स्वाध्याय’ हा ऄमोल गं्रथ, ऄगर तयाचेंच ऐहतहाहसक दंतकथाचें 
तीन भाग हे गं्रथालयाकरता घ्यायचे म्हटले तर हमळत नाहीत. गोळे व धन ध री याचंी प स्तके तरुण मराठी 
वाचकानंा ठाउकही नाहीत. भाउसाहेबाचंी बखर हवद्यापीठाने नेमली ऄसवनही हकतयेक हदवस ईपलब्ध 
नव्हती. पण स्क्लष्ट भाषा अहण हवकृत भावना यानंी भरलेली ताजी प स्तके मात्र तरुण वाचकाचं्या हाती न 
च कता पडत अहेत. रॅी. ऄरलवद याचं्या हनव णानंतर पधंराही हदवस झाले नसतील तेव्हाची गोष्ट. मी एका 
स हशहक्षत प स्तक-हवके्रतयाला व प्रकाशकाला म्हटले-त मच्याकडे ऄरलवदाचंी काही प स्तके ठेवली अहेत 
की नाही? सध्या तयानंा मागणी ऄसेल! 

 
माझे वाक्यही प रे होण्याच्या अत तो म्हणाला, “ऄरलवद गोखल्याचंी ना? अहेत की!” 
 
या संवादावरून अजच्या हपढीचे सहचर कोण अहेत, हे लक्षात येण्यास मदत होइल! व 

ऄरलवदानंी अपल्या पतनीला हलहहलेल्या पत्राचें, वास देव गोलवद अपटे यानंी केलेले भाषातंर, ऄद्यापही 
प ण्याच्या अनंद काय लयात हशल्लक पडवन का अहे हेही कळेल! 

 
सवमुान्य व प्राहतहनहधक मराठी गद्यगं्रथ प्रतयेक गं्रथालयात ईपलब्ध ऄसणे जरूर अहे व प्रतयेक 

तरुण लेखकाचं्या वाचण्यात ते प्रथम येणे जरूर अहे. तयाचंी हवस्मृती न होउ देणे, तयाचंी योग्यता 
वाचकानंा प न:प न्हा  पट हवणे ही कामे हवद्यापीठाचंी अहण टीकाकाराचंी अहेत. तयानंीच अपले काम नीट 
केले नाही तर हबचारे प्रकाशक काय अपल्या ऄक्कलह शारीने बाजार सजवीतच अहेत.  
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हमत्र हो! मी अपणाशी बोलेन म्हणवन ठरवले होते तयाहवन ऄहधक बोलवन गेलो! कदाहचत माझ्या 
ऄहधकारापेक्षाही ऄहधक बोलवन गेलो ऄसेन! पण रहसकता व ऊज ता यासंबधंीच्या अपल्या शहराच्या 
लौहककाम ळेच मला थोडा ऄहधक बोलण्याचा मोह झाला ऄसावा.हशवाय एखाद्या हसद्धातंाचे मंडन ऄगर 
ऄनेक गं्रथातंील हवद्वत्ताप्रच र ऄवतरणे, याचं्या भरीस न पडता, अजच्या काळात व अजच्या पहरस्स्थतीत 
मला जे ऄतयंत हनकडीचे वाटले, तेच हवचार मी बोलवन गेलो अहे. हवद्वत्ता अहण गं्रथागार एखाद्याने 
प ण्याहवन ऄगर नागपवरहवन येउन बडोदेकरानंा पेश करणे हास्यास्पद होइल. पण तळमळ अहण पे्रम 
लहानानंी मोठ्यानंा दाखहवणेही च कीचे होणार नाही. मजजवळ तर द सरे काहीच नव्हते! 

 
होते तेच अपण आतका वळे गोड करून घेतल्याबिल मी अपले अभार मानतो. 
 
जय लहद! 
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२. खरी भाषाश द्धी आणण णतचे खरे वैरी 
 

अपली मराठी भाषा ऄश द्ध होत चालली अहे व ती श द्ध राखण्याकहरता फारशी व आगं्रजी शब्दानंा 
वाळीत टाकाव ेऄसा प्रचार बॅ.सावरकर अहण प्रो. पटवधुन हे दोन पराक्रमी हवचाराग्रणी व वाङ मयसेवक 
सध्या फार जोरात करीत अहेत. या चळवळीचे मवळ कोणते, या दोन वीराचं्या हवचारातंवन कोणते हसद्धातं 
अहण ईपहसद्धातं ईगम पावतात अहण या झ ंजाराचं्या ऄन यायी सैन्याकडवन व बाजारब णग्याकंडवन कशा 
प्रकारची जाळपोळ होत अहे याचा हवचार माझ्यासारख्या तटस्थ लेखकासही करण्यावाचवन गतयंतर ईरले 
नाही. 

 
पहहली गोष्ट म्हणजे कोणतयाही देशाच्या भाषेचा, परदेशच्या भाषाशंी ऐहतहाहसक व भौगोहलक 

कारणानंी संबधं अल्याखेरीज राहत नाही. ऄशा सबंंधानंी ज्या भाषेच्या प्रकृतीवर कायमचे पहरणाम झाले 
नाहीत ऄशी भाषा ऄव चीन काळांत द र्शमळ. अपल्या प्राचीन संस्कृत भाषेच्या घटनेत वाङ मयात ऄनेक 
द र्शमळ हवशषे अढळतात, तयातच ऄसामान्य श द्धतव हाही एक अढळेल. संस्कृत भाषेने अपल्या सहस्त्रावधी 
अय मुय देत काही ऄनाथु शब्द पचहवले की नाही हा प्रशन अपण शास्त्रञासांवर सोपवव परंत  आतपत हनलेपतव 
ऄव चीन य गात राखणे द घुटच नव्हे तर रोगटपणाचेही ठरेल, ऄसे म्हणण्यास हरकत नाही. देवाब्राह्मणाचंी 
म्हणवन एक वगेळी ‘गीव णवाणी’जतन करणे शक्य अहे व काही द ृष्टीनी फायद्याचेही अहे. परंत  हनतय 
व्यवहारातील, बाजारातील, कचेऱ्यातंील, अगगाड्ानंी स लभ करून सोडलेल्या प्रातंोप्रातंीच्या 
प्रवासातील, भाषा श द्ध राखणे हकतपत शक्य अहे? ऄसे म्हणतो तो द सरे हदवशी एखदे पत्र हलहहताना 
‘वाआफला फीवर अला होता’ ऄसे हलहहतो काय? सावरकर-पटवधनुाचें नावही माहीत नसलेला 
मन ष्ट्यदेखील हलहहताना सावध व जबाबदार ऄसतो. ईलट जन्मभर खाजगी पत्रव्यवहार आंग्रजीत करणारे, 
अहण श द्धीचे नावही न काढणारे हवष्ट्ण शास्त्री, लोकमान्य हटळक, कहववयु ताबंे यासंारखे लेखक हजवतं व 
जाहतवतं मराठी वाङ मय हनम ण करू शकतात. 

 
जाहतवतं मराठी कोणते याचेही या भाषाश द्धीच्या वावटळीत हनहरृत ऄवधान ठेहवले पाहहजे. 

लोकहहतवादी, लो. हटळक यासंारखे तीव्र ब द्धीचे व अवशेाने हलहहणारे लेखक जी भाषा हलहीत; हहरभाउ 
अपटे, धन ध री यासंारखे महाराष्ट्राचा भवतकाल व वतुमान, प्रहतभेने अकलणारे व हचतारणारे सहृदय 
लेखक जी भाषा हलहवन गेले व अजहमतीस चदं्रशखेर, ताबंे यासंारखे कवी, केळकर, माडखोलकर, ऄते्र 
यासंारखे प्रसन्न गद्य हलहहणारे मार्शमक लेखक जी भाषा हलहहतात, ती जाहतवतं म्हणण्यास काहीही 
प्रतयवाय नाही. ईलट सावरकर, पटवधुन यासंारखे पंथाग्रही व लहरी लेखक जी कमालीची कृहत्रम भाषा 
हलहीत अहेत व प्रतयही बदलवन हवद्रवप करीत अहेत ती भाषा जाहतभ्रष्ट अहे. सावरकराचंा परवाचा 
‘प्रहतभे’तील याच हवषयावरील लेख पाहा. “तदथुक स्वकीय नी स रेख शब्द....नटवव देत अहोत.’’, 
“...प्रगत हलपी हे ज्याचें पतृैक हनजस्व अहे.’’, “तयाचंी नाव े स्वागहतण्यास ते अंदोलन सज्ज ऄसते.’’ 
आतयादी आतयादी. ऄशी भाषा तर हे प ढारीच वापरीत अहेत. अहण कसली तरी टवम घट्ट धरून स्वग ुचढव  
पाहणारे गावोगावचे ऄन करणहप्रय बजेबाबदार लेखक तर याच प्रमाणात हकती खवन करीत अहेत ते 
दैहनकातंवन अहण साप् ताहहकातंवन रकाने भरभरून हदसतच अहे. या प्रतयेक शब्दागहणक एक एक प्रबळ 
सावरकरी कारण अहे हे प्रस्त त लेखक जाणवन अहे. ‘हन’ हे कोकणी बोलीतील त टके ऄव्यय 
सावरकराचं्या भरजरी भाषेत का ‘ स्वागहतले’ गेले ऄसाव?े अहण स मारे दहाबारा वषांमागील ‘हर जी’, 
‘ब तफरोशी’ वगरेै बोकडघास हगळणारी माधव ज लीयनी कहवता ‘ऄन’ यासारखे घरग ती देशस्थी ऄव्यय 
अपल्या ‘पङ गतीत’ पावन का समजव लागली? 
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दोघाचंी करणे दोघासंच माहीत. अपण तवतु ऄसे समजवया की, रा. सावरकर यासं ‘व’ हे मराठी 

वाक्याचं्या पोटात हशरलेले म सलमानी हपलव  ‘नी’ च्या अटोपशीर कयारीने काढवन टाकावयाचे होते. अहण 
अपले मासंावहलप् त हात ध ववन ऄलीकडेच श द्धीमागे लागलेल्या ‘माधव जवहलयन’ नामक हवप्रहवशषेास 
‘ऄन’ मध्येही काही भाषापौहष्टक द्रव्य अढळले ऄसेल. पण आतक्या हवहक्षप् त गद्य-पद्य भाषा हलहीणाराचें 
भाषाश द्धीबाबतचे अदेश स्वीकारण् याआतके वाङ मयके्षत्र अज हनवीर झाले अहे काय? पटवधुनांचे काही 
गद्यप्रयोग पहा.... “प्रभवला चोराहवरुद्ध अपले प्रभ तव हसद्ध कराव े लागते”, “ग्रीकाचंी स्वारी या स्थानी 
ग्रीकाचें परचक्र ऄसे का नाही?”, “मराठी शब्दानंा येत चाललेली ही मृतय कळा” ... वगैरे वगैरे. 

 
वाचकानंा हफरून साहंगतले पाहहजे की, एकही परकी शब्द वापरावयाचा नाही म्हटले तरी 

सावरकर व पटवधुन याचंासारखे द बोध व हवद्रवप हलहहण्याची जरुरी नाही. सावरकर व पटवधुन याचं्या 
प्रचंड हलखाणातवन याहवन हकती तरी भयकंर ऄतयाचार हनवडता येतील. ती फ क् त तयाचंा परवाच्या 
लेखातवन-ते सहज माझ्यासमोर ऄसल्याम ळे-चारदोन मासले ईचलले अहेत. पटवधुनाचं्या काही 
काव्यप ं क् ती पहा. 

 
“व्हाया पास कितीिदा नवस मी िेले कतथे शशैवी” 
“जोराने बसताां सुरां ग-धबिा अद ृश्य हो जीवन” 
“भिंतीला कदसतात दोनच मला त्या टाांगल्या तस्बबरी” 
 
हकती हनवडाव्या? सवुच ऄशा अहेत की ज्या भाषेत काव्य देखील आतपतच कणुमध र, तया भाषेला 

भहवष्ट्यच नाही ऄसे कोणीही म्हणाव!े पण हे पटवधुनाचं्या माजी ऄवस्थेतील मासले अहेत. तयावळेी तयासं 
तयाचें सध्याचे ऄवतारकायु हदसले नव्हते. तयावळेचे तयाचें हवचार व तया वळेच्या तत्त्वांन सार झालेली तयाचंी 
सजावट मनोरंजक होइल म्हणवन प ढे शब्दश:च ईतरतो. 

 
तया वळेचे पटवधनु म्हणतात, “पवव रॅमीचे फारशी-ऄरबीच काय पण ऄनेक बारमासे मराठी 

शब्दानंास द्धा सोवळया दास्यवृत्ती टीकाकारानंी (दास्यवृत्तीची व्याख्या १९२७ सालच्या फरमानाप्रमाणे! 
१९३५ च्या फतव्याप्रमाणे नव्हे!) प्रहतहष्ठत पद्यात मज्जाव केलेला अहे. या ज लमी स लतानीचा हनषेध 
म्हणवनच...” आ. १९२७ चे पटवधुन प ढे म्हणतात, “अमचे या बाबीतीतील धोरण प ढीलप्रमाणे अहे. हा 
शब्द पवव रॅमी कोठलाही ऄसला तरी अमच्या बह जनसमाजाने एकदा तयाला पहङक् तपावन करून घेतला 
की, तो मराठी झाला. तयाची जात स टली. नंतर तयाला दवर ठेवणे ऄन्यायाचे अहे.” 

 
अतापयंत घेतलेल्या ऄवतरणातं सावरकर व पटवधनु याचं्या ऄतयतं ऄस्वाभाहवक स्क्लष्ट भाषेचे 

स्वरूप अलेच अहे व हेही हनर्शदष्ट केले गेले अहे की, तयाचंी स्क्लष्टता तयाचं्या भाषाश द्धीच्या 
कल्पनेप्रमाणेही जरूर नाही. तयाचं्या व हवशषेे करून सावरकराचं्या भाषेसबंंधी अणखी एक गोष्ट साहंगतली 
म्हणजे तयाचं्या सोवळया भाषेचे पवणु हदग्दशनु झाले. ती गोष्ट म्हणजे ते हचरपरहचत परकीय शब्दाचें 
श द्धीखातर बोजड भाषातंर करतात! रूढ, स्वकीय शब्दाचंी ऄवहेलना करून अपल्या स लतानी 
टाकंसाळीतवन नवीन हवकृत शब्द सोडतात. (ईदा. ‘मथळा’ हा शब्द श द्ध मराठी ऄसवनही तयासं ‘शीषकु’ हा 
शब्द ऄहधक पसंत होतो.) अहण आतके करूनही हशवाय ढळढळीत फारशी व आगं्रजी शब्दही वापरतात! 
ईपहरहनर्शदष्ट श हद्ध-प्रचारक लेखातीलच तयाचें प्रयोग पहा: 



 अनुक्रमणिका 
 

 
“हबनीवर झ ंजणारे लोक”, “शवेटी एका वष चे अत साऱ्या सरकारी काय लयात हनभळे त कीच 

वापरण्याची अञासा स टवन प ढे अलेल्या नव्या प्रहतशब्दापंकैी प्रतयही पाच पंचवीस शब्द सरकारी राजवृत्तातं 
प्रहसद्ध होउ लागले.” 

 
ज्या लेखात ‘व’ या ऄव्ययावरही कडक बहहष्ट्कार अहे व ‘कायदा’ शब्द वापरणाऱ्यावर देखील 

सावरकरानंी हतरस्काराचा मारा केला अहे, तयाच लेखात ‘सरकारी’ हा शब्द प न:प न्हा: येतो अहण 
‘अघाडी’ हा स ंदर मराठी शब्द टाकव न ‘हबनी’ शब्द वापरला जातो. कदाहचत ‘हबनीवर झ ंजणारे’ या ऐवजी 
‘चमव-प रोभाग-य य तस ’ या सारखा श द्ध मराठी शब्द ऄद्याप तयार व्हावयाचा ऄसेल! 

 
सावरकर-पटवधुनाचं्या श द्धतेच्या कल्पनेहवषयी अणखी एक गोष्ट साहंगतली पाहहजे ती ही की, 

तयास आंग्रजी व फारशी शब्दच काय ते परकीय वाटतात. मराठीत कानडी शब्दाचंा भरणा अहे, तयासबंंधी ते 
एक ऄक्षरही बोलत नाहीत. यावरून तयाचंी चळवळ भाषातमक नसवन राजकीय अहे ऄसेही वाटते. तसेच 
ऄपहरहचत व ईच्चारण्यास कठीण ऄसे संस्कृत शब्दच ते प्राधान्येकरून हनवडतात. ज्या मन ष्ट्याप ढे 
लोकहशक्षण व बह जन प्रगती ही ध्येये ऄसतील तो ‘पैतृक हनजस्वा’ सारखे हभकार प्रयोग करणार नाही व 
ज्याचे ध्येय श द्ध भाषाशास्त्रीय ऄसेल तो फारशी शब्दाहवनही कानडी शब्द दवरचे समजेल. पण रा. सावरकर 
यासं या दोन्हींचीही हफकीर नाही. तयासं काही रूढ श द्ध झोडवन काढताना मराठी भाषेच्या समृद्ध बगीच्याची 
वाताहत झाली तरी पव  नाही. कारण अपल्या सावरकरी सोयाने जमीनदोस्त केलेल्या प्रतयेक रोपाचे 
जागी एक एक ऄवजड ओंडका ढकलवन अणण्याचे धाष्ट्यु तयाचं्या ऄंगी अहे! 

 
तयाचं्या भाषाश द्धीच्या कल्पना कृतीत अणताना ते कोणकोणते ऄतयाचार करण्यास मंज री देतील 

हे तयाचं्या समोरील पारृातय अदश ुपाहहले म्हणजे हदसवन येइल. सावरकर हे म सोहलनी लकवा कमाल पाशा 
यासंारखे सव हधकारी ऄसते तर तयानंी काय केले ऄसते हे तयाचं्या ‘प्रहतभे’तील लेखावरून हदसवन येइल. 
सावरकर त कुस्तानातील स क् तीवर फारच हफदा हदसतात अहण कमाल पाशाने रोमन हलपी स रू करण्यात 
काय स्वाहभमान दाखहवला हे  फ क् त सावकरासंच माहीत! अहण तोही तयासं सोइस्कर वाटत ऄसल्यास 
ऄहखल लहद स्थानने भगवद गीतेची अवृत्ती आंग्रजी स्पेललगातंवन वाचावी ऄसेही फम न ते ईद्या काढतील! 

 
येथपयंत सावरकर-पटवधुनाचं्या हवहचत्र व अततायी भाषाश द्धीसबंंधी झाले. अता बह जनसमाज 

(अहण यात लो. हटळक, हचपळवणकर वगैरेही मोडतात!) हे दोघे समजतात हततका स्वाहभमानशवन्य व 
कतुव्यशवन्य अहे की काय हे पाहहले पाहहजे. 

 
अपली हवद्रवप भाषा न स्वीकारणारावंर सावरकर-पटवधनु या दोघाचंा म ख्य अरोप म्हणजे हे सव ु

लेखक, वक् ते व सामान्यजन मवळ शब्द मारून फारशी व आंग्रजी शब्द घेतात. हा अरोप हवचारात घेताना 
बऱ्याच बारीक तपशीलात हशराव ेलागेल व ते मला प्रस्त त लेखात करावयाचे नाही. म्हणवन या अरोपाचा 
म ख्य भाग ढासळवन पाडणारी एकच बाजव अपण प्रथम पाहव. ज्या फारशी शब्दानंी कोणतयाही मराठी ऄथवा 
संस्कृत शब्दाची गळचेपी केली नसेल व मराठीत एक स्वतंत्र कल्पना व एक स्वतंत्र नादमाध यु अणले 
ऄसेल, ऄशासं हे श हद्धवाले पंस्क् तपावन ठरहवण्यास तयार अहेत काय? बह जन समाज ऄसेच प ष्ट्कळ शब्द 
वापरीत अहे. या जातीच्या शब्दानंंतरची जात म्हणजे जे शब्द धड मवळ शब्द घालवीतही नाहीत व फारसा 
महतवाचा नवीन ऄथु ऄगर नाद मराठी शब्दसंग्रहास देतही नाहीत. ईदाहरणाथु ‘मेहेरबानी’ पण ऄशा 



 अनुक्रमणिका 
 

शब्दासंही मी ‘ऄजागलस्तनस्यैव’ हनरथुक समजत नाही. भाषा हे एक अराधनाचे लकवा प्रहाराचे हतयार 
समजवन कौशल्याने वापरणारा, क शल लेखक जेथे ‘कृपा’ वापरील तेथे ‘मेहेरबानी’ वापरीलच ऄसे नव्हे 
अहण जेथे ‘पे्रम’ वापरील तेथे ‘मोहब्बत’ कधीच वापरणार नाही! पण हे सवुच तयाने कोठे न कोठे वापरलेले 
ऄसतील. अहण हे सवुच तयाच्या हलखाणात ऄञास जनाचं्याही कानास ख पणार नाहीत. पटवधनु मात्र 
‘मालकाचा नोकर’ काढवन तया जागी ‘प्रभवचा लककर’ हे शब्द अवशेाने अणतील अहण हबचारे धनी, गडी 
वगैरे श द्ध मराठी शब्द या अततायी प्रचारकाचं्या प स्तकी शब्दापायी त डहवले जातील! मला या बाबतीत 
ऄसे स्पष्ट सागंावयाचे अहे की, मराठीत ऄसलेल्या सवुच परकीय शब्दानंी मवळ मराठी शब्द मारलेले 
नाहीत. ईलट भाषाश द्धीवाले मात्र (दोघेही स्वाभाहवकता व स लभता यासं सवसु्वी पारखे ऄसल्याम ळे) 
हकतयेक चागंले शब्द मारीत अहेत व हकतयेक हभकार समास मराठीच्या माथी मारीत अहेत. 

 
ऄसे का होत अहे? यासं भाषाश द्धीची कळकळ नाही काय? व ईलट ज्यास कळकळ ऄसेल ऄसा 

मन ष्ट्य भाषेत हशरणाऱ्या ऄगर हशरलेल्या शब्दाबंाबत काहीच हनबंध पळणार नाही काय? पहहल्या प्रशनाचे 
ईत्तर म्हणजे यासं स्वभाषेची कळकळ अहे की नाही हे तयाचं्या अजवरच्या हलखाणावरून ठरहवणे 
झाल्यास हनकाल तयाचं्याहवरुद्ध द्यावा लागेल. अहण ही कळकळच जर संशहयत ठरली तर तयाचं्या या 
प्रचंड गडगडाटाचे आहंगत काय? या दोघासंही भाषेसारख्या सामान्य जन अहण ऄसामान्य कलावतं याचं्या 
प्रातंातील, ऄतएव केवळ साध्यास ध्या तरी, नाहीतर सवक्ष्म कलातमक तरी -पदाथांहवषयी ईतसाह वाटणे 
कठीण अहे. यातील एक अततायी अहेत व द सरे तकुटी अहेत. जेथे तारतम्य हाच प्रधानग ण अहे ऄशा 
हठकाणी दोघासंही जाणे परवडणार नाही. या ऄतय तसाही व प्रचंड ईद्योगी वीराचंी धामधवम, तयास वाटत 
अहे स्वभाषेची, पण वस्त त: अहे परकीय भाषेसंबधंी सतंाप हनष्ट्फळ दाखहवण्याची! 

 
या स मारास एक नाज क प्रशन ईघडच प ढे अणलेला बरा. ज्यानंी अपल्यावर राज्य केले अहे व जे 

अपणावंर राज्य करून गेले तयाचं्या भाषेवर अग पाखडणे स्वाहभमानाचे अहे की नाही? मी या बाबतीत 
ऄसे म्हणेन की केवळ अपणावंर राज्य करीत अहे या कारणाने एखाद्या राष्ट् राची संस्कृती रॅेष्ठ समजण्याची 
वृत्ती ग लामहगरीची होय. अहण भाषा हे एक संस्कृतीचे ऄंग अहे व संस्कृहतवधुनाचे साधन अहे. ऄतएव 
भाषेसंबधंीदेखील जागरूक रहाव.े पण केवळ भाषा म्हणवन भाषा सोवळी राखणे हे शहनवारवाड्ावर म कटे 
वाळहवण्याहवन कमी हास्यास्पद नाही. जे लोक राममंहदर याहठकाणी मशीद म्हणतील ते भाषेची व 
संस्कृतीची ऄक्षम्य हानी करीत अहेत. ईलट जे लोक ‘भवानी समशरे’ या जागी ‘भवानी खड ग’ म्हणतील 
ते काहीच साधीत नाहीत. याचा ऄथु संस्कृतीचे साधन या द ृष्टीने भाषाश द्धीस बह जनसमाजाची मान्यता 
हमळेल, पण परहकयाचं्या ससं्कृतीची महत्त्वाची ऄंगे स्वीकारून अपल्या संस्कृतीची ऄवहेलना करणे अहण 
केवळ भाषाश द्धीवर जोर देणे म्हणजे मात्र राष्ट्रीयद षृ्ट्या भाषाश द्धी नव्हे. रा. पटवधनु यासं स नीत, गज्जल 
यासंारखे परकीय काव्यप्रकार मराठीत अणवन लोकासं तयाचंी बातमीही लागण्यापववी ऄम क स नीत 
‘गोपाल’ प्रकाराचे अहे या सारखे प्रयोग करणे यातं भाषाश द्धीची हानी वाटत नाही. रा सावरकर यानंीही 
प्रहतकारास पोषक ऄसल्यास मासंाहारापासवन तो वणुहवध्वसंनापयंत कोणतयाही परकीय गोष्टीचा बधेडक 
प रस्कार करण्यास कमी केलेले नाही. ऄशा सकंटात हधटाइ दाखहवणाऱ्या ऄशा वीरानंी भाषेच्या बाबतीत 
मात्र एखाद्या अजीबाइप्रमाणे सोवळे साभंाळणे हास्यास्पद होय. अमची तयासं नम्र हवनंती अहे की, 
‘संस्कृहतसंवधुन’ व ‘राष्ट्रीयदृष्ट्या प्रहतकार’ या दोहोंस भाषाश द्धी हकती प्रमाणात अवशयक अहे या द ृष्टीने 
तयानंी प्रस्त त प्रशनाचा हवचार करावा. 
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केवळ भाषेच्या द ृष्टीने परकीय शब्दासंंबधंी स्वाभाहवक हनबंध कोणते ? या प्रशनाचा हवचार करताना 
परकीय शब्द स्वभाषेत येतात की अणले जातात, याचा प्रथम हवचार केला पाहहजे. सावरकर-पटवधनु 
ज्या पद्धतीने शब्द अणवन सोडतात तया पद्धतीने क ठलाच नवीन शब्द भाषेत रूढ होत नाही. एखादा 
संस्कृत शब्द, प्रहतशब्द ऄथवा एखादा परभाषेतील शब्द प्रचारकी बाण्याने अणणे स्वाभाहवकतेस हवघातक 
अहे. अजवर जे जे नवीन शब्द अले ते ते कोणी पंहडताने अणवन सोडले नाहीत. सामान्य जनांच्या 
स्वाभाहवक संपक त ते केव्हा अले हे कळलेच नाही. तयातंही काही रुजले व काही रूजले नाहीत. काही 
म ळचे स्वरूप ऄहजबात पालटवन मराठी हजव्हेवर नांदव लागले. या सवु प्रहक्रयेचा ऄथु या भाषावृक्षावरील 
शब्द तोडवन तया भाषेच्या फादंीवर हचकटववन दे ऄसा प्रकार कधीच होत नाही. भाषेला कोणते शब्द 
मानवतात व कोणते मानवत नाहीत हे हळवहळव रूढ होणाऱ्या शब्दाचं्या आहतहासाकडे पाहहल्यास स्पष्ट हदसवन 
येइल. या शास्त्रात खोल हशरण्याचे हे स्थळ नव्हे. 

 
भाषाहसद्धीच्या प्रवाहाची म ख्य हदशा मात्र स्पष्ट अहे. प्रतयेक भाषेला काही हवहशष्ट नाद ऄसतो. हे 

नादवैहशष्ट्य ही भाषा बोलणाराचं्या ईच्चारण पद्धतीवर (Accent and Intonation) ऄवलंबवन ऄसते. ज ने 
शब्द हल्लीच्या स्वरूपात का अले याचे ईत्तर या राष्ट्रीय वैहशष्ट्यातं सापडते. ऄशा स्स्थतीत भाषेच्या हवशष्ट 
रचनेचा भगं करून केवळ ससं्कृत कोशात अढळतात म्हणवन हव ेते शब्द मराठीवर लादता येणे शक्य नाही. 
यायोगे हलहहण्याची भाषा पंहडती व ऄस्वाभाहवक होत जाइल अहण व्यवहाराची भाषा व प स्तकी भाषा याचंा 
संबंध ऄहजबात त टेल. मराठीने स्वाभाहवक रीतया जे नवीन शब्द बनहवले अहेत तयायोगे हा वैहशष्ट्यभगं 
झालेला नाही. याचे कारण व्यवहाराच्या ऄकृहत्रम ओघात अलेले शब्द पाहंडतयाचंी कदर न करता शक्य तो 
मराठी पेहराव घेत घेत अले अहेत. तसेच प्रतयक्ष व्यवहाराच्या वातावरणात जे शब्द प्रथम पदन्यास 
करतात ते भाषेतील हवहशष्ट रचनेमध्येही (Idioms) अपले योग्य स्थान ठरवीत ठरवीत येतात. साराशं ते 
अगंत क व ईपटस ंभ वाटत नाहीत. या बाबतीत पहंडती वळणाचे लोक दोन च का करतात. एकतर केवळ 
कोणताही संस्कृत शब्द मराठीत दडपण्यास हरकत नाही, या भ्रमाने मराठी शब्दसमवहाचे स्वरूप 
हबघडहवतात. तर ईलट द सरे म्हणजे, कधी कधी मराठीस ऄन कव ल ऄसे रूप घेणाऱ्या शब्दास ईलट मवळ 
स्वरूपाप्रत पाठहवतात. पटवधुनासंारखे लोक ऄहजबात फारशी शब्द वापरणार तरी नाहीत लकवा वापरलेच 
तर तयाचें मराठी रूप बदलवन तयासं खास आराणी पोशाखात तरी वापरतील! ईदाहरणाथु ‘गहजब’ हा शब्द 
अपल्याकडील बायकादेखील वापरतात. पटवधनु, ऄथ त अजचे पटवधुन तयाबिल ‘ताडंवाकातं’ 
यासारखा काहीतरी भेसवर शब्द वापरतील व ज्यावळेी ते फारशी शब्द पं  स्क् तपावन करून घेणे पहवत्र धमु 
समजत तयावळेी तयानंी या शब्दाचें मवळ पर्शशयन रूप मराठी लोकासं हशकहवण्याचा यतन केला ऄसता. 
तयानंी एकयानीच ‘गझब’ हे श द्धरूप वापरून गहजब केला ऄसता! साराशं सामान्य लोक व पंहडत याचें 
गोत्र कधीच जमत नाही. 

 
सामान्य लोक भाषेचे नादवैहशष्ट्य राखवन ऄसतात तर पंहडत कोशातील शब्द जतन करण्याचा 

प्रयतन करीत ऄसतात. एखादा मवळ शब्द (अइ शब्दाप्रमाणे) कानडी होता की (पगार शब्दाप्रमाणे) 
पोत ुगीज होता की (वतन शब्दाप्रमाणे) फारशी होता हे सवुसाधारण मन ष्ट्य पाहत बसत नाही. जे शब्द 
भाषेत स्वाभाहवक माग ने रूढ झाले अहेत ते वापरण्यास तयास म ळीच हरकत वाटत नाही. याचा ऄथु हे 
पंहडत ऄसा करतात की, सामान्य लोकाचंी भाषा श द्ध नाही व अपली भाषा श द्धात श द्ध होय! सामान्य 
लोकासं लेखनात लकवा भाषणात हव े ते खपत ऄसते तर हा अरोप खरा म्हणता अला ऄसता. पण 
पटवधनुाचंा ‘हर जी’ शब्द ऐकताच कोणताही मन ष्ट्य हे मराठी नव्हे ऄसे तातकाळ म्हणाला ऄसता. यावर 
पटवधनुाचें ईत्तर येइल की, “अम्ही जे फारशी शब्द वापरले ते पववी बखरीतवन वगैरे वापरले होते. 
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बखरवाले हे तर त म्ही पहंडती वळणाचे म्हणत नाही ना?” पण बखरीतील फारशी शब्दाचं्या भरण्याबाबत 
एक हनराळीच पहरस्स्थती लक्षात ठेहवली पाहहजे. बखर हलहहणारे लकवा मराठेशाहीतील पत्रव्यवहार 
हलहहणारे लोक हे एका ऄस्वाभाहवक पहरस्स्थतीत वाढले होते. तयाम ळे तयाचंा शब्दसंग्रह हा सामान्य 
जनसमवहाचा शब्दसंग्रह कधीच होउ शकला नाही. गाण्याच्या बैठकी, सैन्याच्या छावण्या ऄथवा बाजार 
यामंधील साध्यास ध्या प्रसंगात जे परकीय शब्द येतात ते सहज रूढ होतात व तयाचंी रूपेही हभन्न भाषा 
बोलणाराचं्या परस्पर संमतीने नादान क ल बनत जातात. या व्यवहारी भाषेत लेखनातील भाषेआतकी परकी 
शब्दाचंी गदीही नसते. हशवाय बखरी, ऐहतहाहसक पत्रव्यवहार ज्या काळी हलहहले गेले तया काळी ससं्कृत 
हवदे्यचे प नरुज्जीवन होउन वाङ मयातमक वळणावर हलहहणारे लेखक मराठीत तयार झाले नव्हते. ऄसे 
लेखक आंग्रजी हशक्षणानंतर सहजच हनम ण झाले. तया लेखकानंी बखरीप्रमाणे फारशी शब्दाचंीही खैरात 
केली नाही लकवा श हद्धवादी कृहत्रम लेखकापं्रमाणे ऄपहरहचत संस्कृत शब्दाचंीही खैरात केली नाही. तयाचं्या 
भाषेत रूढ अहण ऄपभं्रशाच्या राजमाग ने ‘श द्धीकृत’ झालेले फारशी व ससं्कृत शब्द याचंा स ंदर हमलाफ 
अढळतो. तयानंी हकतयेक नव ेसंस्कृत शब्दही वापरले; पण ते अजच्या श हद्धवाल्याचं्या वळणाचे नाहीत. 
याचे कारण हे लेखक रॅ हतहवहीन नव्हते हेही ऄसव शकेल! 

 
सामान्य लोक ज्याप्रमाणे पटवधनुाचं्या ‘हर जी’ शब्दास हरकत घेतील तयाप्रमाणे ते तयाचं्या 

हकतयेक प्रयोगासंही घेतील. सावरकर अहण पटवधनु या दोघासं अहार, पोशाख, कलाकौशल्य हे 
परकीयापंासवन घेण्यापेक्षा घेतलेले परकी शब्द न सते राहव देणे देहखल भयंकर वाटते. तसेच भाषाश द्धी 
म्हणजे शब्दश द्धी हाही तयाचंा हवचार तयाचं्या वचंनेचाच द्योतक अहे. तयासं परकीय शब्दाचंा स्पश ुखपत 
नाही, पण परकीय प्रयोगाबंिल (Idioms and Cosntructions) मात्र यासं म ळीच भीती वाटत नाही! 
एकतर तयाचं्या स्वभावाप्रमाणे तयानंी या बाबतीत हगल्ला केल्याचे हदसत नाही अहण द सरे ख ि तयाचं्या 
हलखाणात कमालीचे हास्यास्पद परकीय प्रयोग काढवन दाखहवता येतात. मनोराज्य शब्द मराठीत प्रचहलत 
ऄसवन ‘मनोद ग’ु हे (Castles in the air) या आंग्रजी शब्दप्रयोगाचे भाषातंर करीत बसणे याला अम्ही 
ग लामहगरी समजतो. सावरकर, पटवधुन तसे म्हणत नसतील. ‘जमीन-ऄस्मानाचे ऄंतर’ यातंील फारशी 
जमीन अहण ऄस्मान खणवन काढण्यास सज्ज झालेले सावरकर अहण पटवधनु Poles asundero या आंग्रजी 
वाक्प्रचाराचे (Idiom) ‘दोन ध्र वाआंतके दवर’ यासारखे मराठी भाषातंर मात्र श द्ध समजतील. ही झाली 
हवहशष्ट शब्दप्रयोगाचंी (Idioms) स्स्थती. अता वाक्यप्रयोगाकंडे पाहव. अपल्या गं्रथात पानाच्या तळाशी 
टीपा देताना ‘पहा पान २६३’ ऄसे अजचे सवु प्रहतहष्ठत मराठी लेखक हलहहतात. पटवधुन हेही ऄनेक वळे 
तसे हलहवन गेले अहेत. या हठकाणी ‘२६३ पान पहाव’े ऄसे म्हटले ते मराठी ऄसे अम्ही समजतो. फार 
कशाला, ज्यातंील भाषा, भावना, धमुकल्पना सवुच बाटग्या अहेत ऄशा चरणानंी पटवधुनाचे प्रहतहष्ठत 
काव्यही भरून गेले अहे. 

 
“येथे तो हनजला प्रभवमहध क ठे अता ंसभोती फ ले?’’ 
 
ही ओळ श द्ध मराठी नव्हे, शब्द धेडग जरी अहेत.सामान्य मन ष्ट्य वरील प्रयोग व शब्द स्वयसं्फव तीने 

ऄश द्ध समजतो. तयास श द्धीची चळवळ लागत नाही.  
 
याप्रमाणे खरी भाषाश द्धी अहण सावरकर-पटवधुनी भाषाश द्धी यात जमीनऄस्मानाचे ऄंतर अहे. हे 

पंहडत जी श द्धी करू पाहत अहेत हतची भाषेस जरूरी नाही. हे लोक भाषेत जे भयंकर प्रयोग अणवन 
सोडीत अहेत तयाचं्याहवरुद्ध श द्धीची चळवळ करणे महाराष्ट्रास ऄपहरहायु होउन बसले अहे. प्रस्त त 
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लेखात फ क् त सावरकर व पटवधुन याचं्या मवळ भवहमकेचा परामष ुघेता अला. तयाचं्या हवमानाचे खवर धरून 
श द्धीच्या स्वग त जाउ पाहणाऱ्या जाउ पाहणाऱ्या ‘आतरेजना’ंचा ध माकव ळ काय वण वा? एकजण ‘राजरॅी’ 
सारखा सवांग स ंदर व वाडवहडलानंी वापरलेला शब्द फेकतो व तया जागी ‘रॅीय त’ घालतो, तर द सऱ्यास 
‘रॅीय त’ हा शब्द पाहंडतयदशनुाची भवक भागहवण्यास प रा पडत नाही म्हणवन तया जागी ‘रावमहाशय’ 
वापरतो! साधा Player शब्द घ्या. तयासही यानंा शब्द सापडव  नये! ऄसे काही अमच्याकडे पववी खेळच 
नव्हते. ‘खेळातील गडी, गडी वाटवन घेणे’ वगैरे प्रयोग पोराबाळासंह सवांना माहीत अहेत; पण तयाचे जागी 
अज ऄहखल महाराष्ट्रातील वतुमानपते्र ‘खेळाडव ’ शब्द वापरीत अहेत. या साध्या शब्दात तयाचें जाहतवतं 
मराठी शब्दाहवषयीचे ऄञासान, नवीन चालव  केलेल्या श द्धीहवषयीचे ऄञासान अहण “पववी अपल्याकडे काहीच 
नव्हते, प्रतयेक संस्थेचे अहण कल्पनेचे भाषातंर करण्याखेरीज गतयंतर नाही” ही लाचारी, हे तीनही 
मनोगंड एकदम हदसवन येतात. याच संबधंातंील ‘फटका’ शब्द घ्या. “नायक नायडव  यानंी तीन फटके मारले 
व नंतर तयाचंा हत्रफळा ईडहवण्यात अला.” यातंील बाकीचे हवद षकी प्रयोग अपण तवतु बाजवला ठेवव. पण 
‘फटका’ शब्द, अज ऄमेहरकेतवन येथे अलेला हमशनरीदेखील ऄशा हठकाणी वापरणार नाही. ज्या 
भाषातंरबहािरानंा टोल्याबिल ‘फटका’ शब्द चालतो तयासं ‘चपराक’ शब्दही चालला ऄसता! या 
प्रहतशब्दाचंी हनवड करतानंा यासं स्वभाषेचे साफ हवस्मरण अहण परकी शब्दाची एकाग्रतेने जाणीव ऄसे 
होउन जाते काय? याचं्या हनवडीत हदसवन येणारे ऄञासान अपण पाहहलेच. अता हनर्शमतीकडे (ऄथवा 
पटवधनुाचं्या लाडक्या ‘सगशुक् तीकडे’ पहा.) या सगवुीरानंी अहण टाकंसाळयानंी कृपा करून एक गोष्ट 
लक्षात ठेवावी की, कोश काखोटीत मारल्याने एका भाषेतील ऄनेक शक् तीच्या वलयानंी ऄहंकत ऄशा 
शब्दरतनासं द सऱ्या भाषेत अणता येत नाही. Honeymoon, Goodnight, Thank you वगैरे शब्दप्रयोगाचें 
मराठी करता न अल्यास मराठीस कमीपणा अहे ऄसे मानणारे स्वभाषेच्या हीनतवाच्या कल्पनेने ग्रस्त 
ऄसले पाहहजेत. मराठीतील गभ धान, हतळगवळ, भाउबीज वगैरे शब्दाचें लॅहटन समासास्न्वत भाषातंर 
करण्याचा खटाटोप आंग्रज करतील काय? मला वाटते मराठ्याचंा ऄंमल आंग्लंडावर चालव  झाला ऄसता तर 
तयाचं्यातील काही ऄसतं ष्ट व ऄरहसक वैय्याकरणानंी या चळवळी हाती घेतल्या ऄसतया! हकतयेकासं वर 
हदलेली ईदाहरणे प्रस्त त हववचेन च रच रीत करण्याकहरता कपोलकस्ल्पत बनहवली अहेत ऄसे वाटेल. 
ऄशा मंडळीस रा.पटवधुनानंी Golden Treasury हे प स्तकाचे हवशषे नाव ‘हैमकोश’ म्हणवन मराठीत 
अणण्याचा यतन केला अहे हे ठाउक अहे काय? अहण पलु व्हाआट हे पारृातय नटीचे नाव घेतल्यास 
मराठीची श द्धी जाइल म्हणवन हतचे ‘म क् ता ढवळे’ ऄसे नामकरण करणारे भाषाकोहवददेखील अपले 
पटवधनुच होत! चोवीस तास आंग्रजीत वागणाऱ्या अजच्या हवपरीत पहरस्स्थतीच्या दासांनी ऄपहरहाय ु
म्हणवन खाजगी संभाषणात एक आंग्रजी शब्द वापरताच तयाजंवर हनभळे दास्यवृत्तीचा व सदोष भाषावधाचा 
जोड अरोप ठेवणाऱ्या श हद्धभ क् तांची श द्धी ही ऄशा प्रकारची अहे! फारशी, आगं्रजी शब्दावंर बहहष्ट्कार 
घालणे म्हणजे श द्धी; ऄशा मताची माणसे देखील सावरकर-पटवधनुासंारख्या प ढाऱ्यावंर खास बहहष्ट्कार 
घालतील. 

 
भाषातंर म्हणजे भाषाश द्धी या हीनग्रहाने ग्रस्त ऄशा लेखापैकी फ क् त प्रख्यातावंरच या हठकाणी मी 

अघात केला अहे. तयाचं्या हनब दु्ध अहण हास्यास्पद ऄन यायानंी जे शकेडो शब्दप्रयोग या भाषेत सोडले 
अहेत तयाचंा मी ईच्चारही करू आस्च्छत नाही. याचं्या भाषाश द्धीची तत्त्व ेस्वीकारली अहेत की नाहीत हा 
प्रशन वगेळा; पण ज्या हहरवट लेखकास हवचारश क् तीच्या गंभीर हेत व्यहतहर क् त भाषा वापरणे, टवम म्हणवन 
शब्द काढणे ही भाषामातेची हवटंबना वाटत नाही ऄशानंी काढलेले हवद्रवप प्रयोग मराठीची काहीच हानी 
करणार नाहीत ऄसे नव्हे. या श द्धीवाल्यानंी अधीच मराठीचे सौंदयु धोक्यात अणले अहे अहण ही श द्धी 
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नसवन हवद्र पता अहे हे वळेीच सागंण्याचे नैहतक धैयु जबाबदार व तत्त्वहनष्ठ र व्य क् तींनी न दाखहवल्यास 
मराठी भाषेचे वाटोळे होइल. 

 
प्रचारवडेाने वडेावलेल्याचंा अणखी एक द राग्रह येथे साहंगतला पाहहजे. ते मोठ्या भहवष्ट्यहनष्ठनेे 

सागंतात की,‘‘लोकहो! पतृैक हनजस्व ‘,‘स्वागहतणे’, ‘सायकल हवक्रम’ वगैरे प्रयोग त मच्या द बळया 
भावनाप्रधान मनास अज कसेसेच वाटोत. पण अणखी पन्नास वषांनी त मच्या नातवास यातंच ञासानेरॄरी 
ओव्याचें माध यु प्रतीत होइल! ’’ ही हनष्ठा खरोखर ऄत लनीय अहे.कोणासही या भहवष्ट्यहनष्ठाचंा हेवाच 
वाटेल. पण अम्हासंही अमची हनष्ठा अहे अहण हतला स्पश ुकरून अम्ही सागंतो की, ‘‘ही भवते पन्नास 
वषांनी माणसातं येतील; म्हणवनच अज तयासं गाडा!’’ हवद्रवप प्रयोग भाषेत रूढ झाल्याची ईदाहरणे अहेत. 
एक रूढ प्रयोग द सऱ्या हततक्याच रूढ प्रयोगआतका नेहमीच ऄथुपवणु व नद य क् त ऄसेलच ऄसे नसते; अहण 
म्हणवनच एक सबंध भाषाची भाषा द सऱ्या भाषेहवन ऄहधक नादगौरवसंपन्न ऄसते. अहण म्हणवनच नवीन शब्द 
व प्रयोग तकुककुश टाकंसाळयाचं्या हाती देउन चालत नाही. ते भाषाप्रचाराचा मक् ता न घेता हृदयाचा ठाव 
घेण्याकहरता हलहहणाऱ्या प्रहतभावान व नैसर्शगक लेखणीतवन नकळतच जन्माव े लागतात. वरील केवळ 
शब्दसोनारास क ठल्याही हनरोगी समाजात कोणी क्षणभरही ईभे करणार नाही. द दैवाने परतंत्र देशात मात्र 
पारतंत्र्याचा रोग बरा करण्याच्या भ्रामक अशवेर या हवषवल्ली तरारतात!  

 
रा. सावरकर याचं्या ऄनेक लेखातंवन व गं्रथातंवन हजारो हवद्रवप शब्द हवख रले अहेत. ते प रे न 

पडवनच की काय, तयानंी अपल्या परवाच्या ‘सरकारी राजवृत्तातंात’ एक ताजी यादी प्रहसद्ध केली अहे! 
‘रेकॉडु मोडले म्हणजे रेकॉडु ऑहफसातील कपाट मोडले की...” आ. याप्रमाणे रेकॉडु शब्द केवळ परकीय 
नव्हे तर ऄथुहीन अहे. ऄसे भासहवण्यापयंत सावरकर याचंी मजल गेली अहे. अहण तयानंी स चहवले 
काय? तर ‘’ईच्चाकं मोडला!’’ प्रहतपहक्षयासं पोरकटपणा मानवत ऄसेल तर तोही हवचारील की, ‘‘काय 
हो, तया मन ष्ट्याने एक ईंच अकडा हातात घेउन मोडला, की ईंच ऄशा कोणा व्यक् तीची माडंी मोडली?’’ 
साराशं तवतु श द्धीवाले  टवाळी करीत ऄसले तरी तयाचें प्रहतस्पधी प्रहतकार म्हणवन तरी टवाळीचा ऄवलंब 
करतीलच. बरे, याच ‘रेकॉडु’ शब्दाला अज हकती शब्द चालव  करण्यात अले अहेत, हे या श द्धीवाल्यासच 
हवचाराव!े अता तयातील सवुच रा.सावरकराचं्या शब्दाआतके हास्यास्पद नाहीत हे कबवल केले पाहहजे. या 
मनानेच आतर भाषातंरी शब्द! ‘कायदेपंहडत’ बिल ‘हनबधंपहंडत’ शब्द रूढ न कराल तर त म्ही दास्यवृत्तीचे 
अहण सावरकराचं्या नावामागे ‘बॅ.’ हे ईपपद ठळक ठशात छापणे मात्र श द्ध मराठी! Maternity Home 
बिल ‘प्रसवतीगृह’ ऄथवा ‘बाळंतघर’ हे शब्द कोणीही ऄपहंडताने सहज वापरले ऄसते. पण अज सावरकरी 
वळणाचे लोक ‘मातृ-प्रसवहत-गृह’ हा समास रूढ करीत अहेत.कदाहचत ते च कव न हपतृप्रस हतगृह ऄसे वाटवन 
भावी माता हबचकव न परततील! ही सहंदग्धता या पहंडतानंी टाळली. अहण ही भाषा रूढ करणारे मन , 
याञासवल्क् य, म सोहलनी, कमाल अपल्या शवर हशष्ट्यासं अरॄाहसतात, “नवा शब्द वापरा की तो ऄन्वथुकच 
बनलाच!! ‘’ ऄहो ऄन्वथुकता! ऄहो वैदग्ध् यम्! 

 
बरे ही ऄथुशवन्य नादशवन्य ऄधुससं्कृत भाषा तरी हे हकतपत हटकहवतात! अजचा शब्द ईद्या 

वापरला जाइलच ऄसा हनयम नाही. या पानावर हनखालस आंग्रजी शब्द मवळ स्पेललगात तर तयाच 
प स्तकाच्या प ढील पानावर तयाचे द बोध भाषातंर! ऄसे हकती तरी वळेा दाखहवता येइल. नवीन शब्द हा 
पाह ण्यासारखा लकबह ना पथंस्थासारखा ऄसतो. तो प्रथमदशनुीच औहचतयभगं करून प्रवशे करील तर 
तयाचे स्वागत होण्याची ऄशाच नको. ज्यासं भाषा-सौष्ठवाचे ञासान ईपजत ऄसते तयाचें नव ेप्रयोग आतक्या 
योग्य स्थली पडतात की ते भाषेच्या गाभ्यात (Idioms pregnant with associations and suggestions) 
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सहजच स्थान हमळहवतात, या ईलट “मी एका म सलमान शब्दाची म ंडी छाटली अहे- मला त मच्या 
डोक्यावर बसण्याचा हक्क अहे!’’ येवढ्याच जोरावर हशरणारे शब्द भाषासौष्ठवाचा आतकेच काय, पण 
नैसर्शगक वाढ हा जो भाषेचा प्राण तयाचाच घात करतात.  

 
हा ओतीव शब्दाचंा कारखाना काढण्याचा प्रयतन कोणतया भ्रामक कल्पनांनी चालहवला अहे ते 

अपण पहहलेच पाहहजे. तथाहप, पटवधनु-सावरकर याचं्या ओतीव शब्दसगं्रहात ऄसेही काही प्रकार अहेत 
की, ज्याचंी मीमासंा तयाचं्या टवमशाहीचा मागोवा घेत जाउनही हाती लागत नाही. 

 
“चप ्खल अहण ऄद्ययावत ्’’ या सावरकरी प्रयोगातील ‘नी’; तसेच सौंदयु -समीक्षक ऄन हवचार- 

मंथन’ या पटवधुनी प्रयोगातील ‘ऄन’; याचें प्रयोजन, औहचतय अहण क लशील शोधता शोधता “कवयोप्यत्र 
मोहहता:’’ ऄशी स्स्थती झाल्याचे प्रस्त त लेखकाने ऄनेक हठकाणी पाहहले अहे. पण अणखी एका 
श द्धीवाल्या हपल्लासंबधंी ऄनेकानंा ऄचंबा वाटला ऄसेल. ते हपल्लव म्हणजे ‘वा’ हे ऄव्यय! ‘लकवा,’ ‘ऄथवा,’ 
ही हवकाल्पाथी ऄव्यय सोडवन ‘वा’हे नवचे हपल्लव सोडण्याचे कोणते कायु साधले हे या मंडळींनी जाहीर 
कराव.े नवीन शब्द अहण प्रयोग याचंा ईपक्रम योग्य स्थळी भाषेचे सौंदयु व ऄथुगाभंीयु वाढवव शकेल. पण 
ज्याचं्या भाषेतील वाक्ये अधीच भट्टीकाव्यातील श लोकापं्रमाणे व्याकरण-रुपसंपन्न झाली अहेत तयानंी श द्ध 
मराठी ऄव्ययाचं्या तरी वाटेला जाउ नये! तवतु फक् त परकी शब्दाचंा पाठलाग धामध मीस प रेसा नाही 
काय? ईद्या, ‘परंत ’ हा शब्द फार लाबं वाटतो, रहशयन भाषेत लकवा जपानी भाषेत तयाच ऄथी एक ऄधुस्वर 
‘हन’ तोही ऱ्हस्व चालव  शकतो ऄसे म्हणवन हे लोक स्पधेखातर अहण भाषाश द्धीखातर ‘ऄन’ ब द्धीखातर ‘त ’ हे 
ऄव्यय ‘वा’ या ऄव्ययाप्रमाणेच अपल्या संस्कृत बटव्यातंवन काढतात की नाही पहा! अहण मग तयाचंी वाक्ये 
प ढीलप्रमाणे ‘चपखल’ होतील. “मी तयास स्वागहतले! ‘हन’ तयाचें रॅम ‘ऄन’ ऄध्वखेद नष्टहवले! ‘त ’(परंत ) 
तव मात्र शब्द-शवन्य बसला होतास!’’ 

 
ही ऄहतशयो क् ती नव्हे, हा ईपहास नव्हे, या लेखात ईद्व धृत केलेली याचंी वाक्ये याहवनही द बोध 

अहेत की नाही हे वाचकानंी पाहाव.े 
 
हे सवु खवन कशाच्या जोरावर पचहवण्याचा याचंा प्रयतन अहे हे अपण वर पाहहलेच अहे. तया सवु 

समथुनाबरोबरच अणखीही एक हनरुत्तर समथुन प ढे करण्यात येत ऄसते. “ऄहो! पोलंड, जमुनी, 
अयलंड यानंी याच मागांने अपल्या भाषाचंा ईद्धार केला.” पण या बाबतीतही तयाचं्या भाषेची स्स्थती 
श द्धीचळवळीपववी कशी होती व अता कशी अहे, हे ताडवन पाहण्याआतके ञासान अपल्या वाचकानंा नाही हे 
जाणवनच हे लोक या देशाकंडे बोट करीत अहेत की काय ऄसे वाटते. नाहीतर ज्या भाषेचा शब्दसंग्रह व 
गं्रथसंग्रह स्वभाषेहवनही ऄहधक पहरहचत, ऄशा आंग्रजी भाषेचे ईदाहरण प्रस्त त प्रकरणी नेमके का अठवव 
नये! श द्धीवाल्याचें एकव णएक राष्ट्रीय, सासं्कृहतक, भाषाहवषयक हसद्धान्त आंग्लंडच्या ढळढळीत 
ईदाहरणापं ढे साफ खोटे ठरतात म्हणवन तयानंी आंग्रजी शब्दाप्रमाणे आंग्रजी राष्ट्रीय वस्त स्स्थतीवर देखील 
बहहष्ट्कार तर टाकला नसेल ना? पण बहहष्ट्काराच्या टोपलीखाली चार परकी शब्दांची कोंबडीही ग पचवप 
बसेनात तर एका ऄखंड हदस्ग्वजयी राष्ट्राचा सवयु ते कसा डालवन ठेवणार! ऄसे कोणते भाषाहवषयक संकट 
अहे की जे आंग्लंडवर येउन गेले नाही? आंग्लंडवर परकी सत्ता अली अहण गेली. आंग्लंडवर ग्रीक अहण 
लॅहटन संस्कृतीचे अवरणही ऄनेक शतकापयंत होते. य रोप खंडाची नखरेबाज अहण दरबारी म्हणवन 
गाजलेली, फ्रें च भाषा तर आंग्रजीच्या दाराशीच बसलेली. ऄशा चोहोंकडवन पेटलेल्या वणव्यात अहण 
फाटलेल्या अकाशाखाली आगं्रजीने अपला भाषावृक्ष हनभयुपणे वाढहवला हा आहतहास भाषाश द्धीवाले जाणवन 
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अहेत. अहण म्हणवनच आंग्रजीचे नाव घेण्याचे ते टाळतात. आंग्रज लोक फ्रें च शब्दावंर बहहष्ट्कार घालवन 
लॅहटन शब्दाचं्या अहारी जाउ आच्छीत नाहीत. आतकेच काय पण आंग्रजीत एका शब्दास लॅहटन, ग्रीक, फ्रें च, 
अहण श द्ध आंग्रजी ऄथवा ऄगँ्लो सकॅ्सन याप्रमाणे ऄनेक पय य (synonyms) अहेत, याचा ते ऄहभमान 
बाळगतात. पण तयाचा ऄथु ऄसाही नव्हे की, केवळ टवम म्हणवन कोणी फ्रें च लकवा लॅहटन शब्द अणव 
लागल्यास ते तयाची गय करतील! शब्दाचंी हशकार अहण शब्दाचंी शतेी ही दोन्ही सारखीच पहंडती अहण 
ऄस्वाभाहवक समजतात. एका हवहशष्ट संदभ त जो फ्रें च प्रयोग सौंदयुवधकु समजला जाइल तोच ऄन्य 
हठकाणी पाहंडतयहनदशकु नाही तर टवमबाजीचा म्हणवन गह्यु ठरहवला जाइल. साराशं, परदे्वषाहवन स्वभाषा 
पे्रमास या बाबतीत ते ऄहधक प्रमाण धरतात. रा. पटवधुन म्हणातात ‘बंडोबस्ट’, ‘खटपट’ वगैरे शब्दासं 
प्रहतहष्ठत आंग्रजीत स्थान नाही. पटवधुनासंारख्या तकुजीवी गृहस्थाने एवढा हेतवाभास पचवावा हे खरोखर 
एक नवल होय. काही परकीय शब्द ऄहशष्ट भाषेत (Slang मध्ये) पडतील हे ईघडच अहे; पण ‘पालुमेंट’ 
हा शब्द श द्ध आंग्रजी नाही म्हणवन तयास कोशात स्थान नाही ऄसे पटवधुन दाखवव शकतात काय? ते तसे 
करू शकतील तरच आंग्रजी भाषा श द्धीवाल्याचं्या हसद्धान्तास पोषक अहे ऄसे ठरेल. ईलट आंग्रजीत 
फाजील शब्दहनर्शमतीची खोड (Neologism) हा एक मोठा भाषा-रोग गणला जातो.अज सावरकर, 
पटवधनु बनवीत अहेत तसे ऄकारण श द्धीकरण कोणी चालहवल्यास तयाचें गं्रथ हतकडे कोणी हातीही 
धरणार नाहीत. बरे आतके ऄसवन तयास श द्ध ऄँग्लो-सकॅ्सनचे सौंदयु व सामथ्यु समजत नाही ऄसेही नाही. 
साराशं, शब्द संग्रहाच्या ऄनेक जातींचा योग्य ईपयोग करून घेणे हाच या बाबतीत ऄखेरचा हनणयु तयाचं्या 
भाषाहवशारदानंी मान्य केला अहे. 

 
-अहण म्हणवनच हा आहतहास श द्धीवाले म िाम लपहवतात. अहण पोलंड, जमुनी वगैरे दवरच्या प्रातंात 

अपल्या भाषाबाधंवास नेत ऄसतात! बरे, ज्या पन्नास भाषाचंी हे प्रचाराच्या भरात नाव ेघेतात तयाचें हवकार 
अहण औषधयोजना स्वभाषेवर लादण्याआतकी बारीक ऄंतस्थ पहरस्स्थती या प्रचारपंहडतासं तरी माहीत 
ऄसणे शक्य अहे काय? हजञासासव मन ष्ट्य जी माहहती द रून ञासानकोशातवन हमळहवतो ती माहहती ती भाषा 
बोलणाऱ्या लोकाचं्या माहहतीआतकी ऄतंस्थ नसते. म्हणवन या श द्धीवाल्या देशाचें बाबतीत प ढील प्रशन 
ईपस्स्थत होतात. याचं्या या बहहष्ट्काराने भाषेचे कल्याण झाले की हनव्वळ काही परकीय भाषावंर सवड 
घेण्याकहरता तयानंी स्वभाषेचे मातेरे करून घेतले? पण अपण तेथील लोकासं तारतम्य अहे ऄसे धरून 
चालव. तरी तया देशाचे तारतम्य हे या देशात तारतम्य ठरेलच ऄसे नव्हे. हवहशष्ट पहरस्स्थतीबरह कव म बदल 
हाच तर तारतम्याचा हवशषे. तयाचं्या भाषेची व मराठीची अजची स्स्थती एकच अहे काय? तयाचं्या भाषावंर 
अघात करणाऱ्या भाषा मराठीवर अघात करणाऱ्या भाषाचं्याच प्रकृतीच्या अहेत काय? अघाताच्या 
पहरणामाचे प्रमाण हतकडे व आकडे एकच अहे काय! पहहल्या दोन प्रशनाचंी ईत्तरे देण्याआतपत तया शब्दांची 
माहहती कोणाच श द्धीवाल्यास ऄसणे शक्य नाही. शवेटचा प्रशन केवळ अकड्ाचंाच ऄसल्याम ळे तयाची 
माहहती स लभ अहे. अहण ती सावरकरानंी दाखहवलीही अहे. सावरकर म्हणतात, ‘‘अमच्या भाषेत काही 
चारश-ेपाचश ेशब्द घ सले अहेत तेवढे देखील काढणे अम्हास कोण जड जाते! त कांच्या वाङ मयात काही 
परकीय शब्दच तेवढे घ सले नव्हते तर परकीय भाषाची भाषाच घ सली होती.स्वत:ची त की ही केवळ 
चाल चलाउ बोली! साहहतय नी वाङ मय ऄसे हतच्यात म ळीच नव्हते!’’ एकव ण सावरकराचं्या त की नम न्यात 
अहण ते स धारू पाहत ऄसलेल्या हबचाऱ्या मराठीत एवढी तफावत अहे तर! ज्यास सपुदंश झाला, तो बोट 
कापीत अहे म्हणवन ज्यास ढेकव ण चावला तयानेही हचडवन हात कापावा ना? वीररॅीच्या भरात 
सावरकरासंारखे वीर अतमघात देखील करावयाचे! म्हणवनच या तारतम्यशवन्य लोकाचें हाती हनदान 
प ढारीपणाचे तरी हतयार देउन ईपयोग नाही. 
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प्रस्त त प्रकरणी तारतम्य अहण सौष्ठवब द्धी याचंाच सवु भाषाकोहवद कसा अरॅय करतात हे प ढील 
एका सवुमान्य संदभगंु्रथातील ईताऱ्यावरूनही स्पष्ट होइल :- 

 
“There are many occasions when an expression in English is not only inadequate but 

even lacking for the rendering : of certain ideas’’ (and hence) “a large class of words exists 
which have been given ready hospitality whereupon they have acquired a recognised position 
in the language...So many foreign elements exists in the English language that it makes no 
fuss over the entry of additional strangers.’’ (e.g. Seraph, Caravan,Cherub, not to speak of 
Parliament, Saloon etc...) 

 
याच बाबतीत बेन जॉन्सनचे प्रख्यात धोरण प्रतयेक लेखकाने ब्रीदवाक्य ठरहवण्यास योग्य होय. 
 
‘’We must not be too frequent with the mint nor fetch words from the extreme and 

utmost ages; but the eldest of the present and newest of the past language is best.’’ 
 
ज्याचंा स्वाहभमान सावरकर-पटवधनु याचं्याहवन खासच कमी नाही ऄसे हवष्ट्ण शास्त्री हचपळवणकर 

काय म्हणतात ते अता पहा :- “ ‘आष्टटे’, ’ पा आंट’, ‘रहजस्टर’ वगरे प ष्ट्कळ मजं ळ शब्द आतक्यात घरोघर 
होउन बायकापंयंत व पोरापंयंतस द्धा गेले अहेत. पण अमचा म ख्य रोख तयावंर नव्हे. वरील शब्द हकतीही 
मराठीत अले तरी तयापासवन तीस ताद ृश भय नाही. एक तर ते बोलवन चालवन परकीय पडले. तेव्हा तयास 
ख ि मराठी ऄसे कोणीही म्हणणार नाही व तयांचीही तीत घ सण्याची आच्छा नाही. हशवाय द सरे ऄसे की 
तयातवन हकतयेकाचें मराठीत ऄसणाऱ्या शब्दानंी कामही होणारे नव्हे. यास्तव लाबंलचक नव ेशब्द ईगीच 
रॅम घेउन काढाव ेतयापेक्षा हेच का ऄसेनात? आंग्रजांस जर अमचे ‘खटपट’, ‘बंडोबस्त’, ‘पक्का’, ‘घी’ ऄसे 
शब्द चालतात तर अम्हास ही ‘ब क’, ‘टेबल’ वगैरे शब्द ख शाल चालवन घेता येतील. पण याहवषयी अम्हास 
हवशषेत: बोलणे नाही. तर ते धड आंग्रजी नव्हेत धड मराठी नव्हेत, ज्याचंा ऄथु आंग्रजी अहण ईच्चार मराठी, 
ऄसे ऄधेकचे्च मराठीत ईतरलेले जे शकेडो शब्द सध्या मोठाल्या गं्रथातंवन, माहसकप स्तकातंवन, 
वतुमानपत्रातंवन, हजारो नवीन तरुण लोकाचं्या भाषणात हमेशा अढळतात ऄशा शब्दावंर अमचे म ख्यत: 
धोरण अहे.’’ 

 
वरील ऄहभप्रायावरून प्रस्त त भाषाश द्धीच्या वादात जाहतदे्वष ऄथवा ऄहभहनवशे याहवन तारतम्य, 

ईपय  क् तता व भाषासौष्ठव यासंच सवु स ञासानंी ऄग्रस्थान हदलेले अढळेल. अहण महाराष्ट्र देखील हेच 
करीत अला अहे हा प्रशन सावरकर-पटवधनुाहंवन फारच ज ना अहे. हवष्ट्ण शास्त्र्यानंी तयाचा हवचार 
करूनही अपल्या हलखाणातवन फारशी शब्द हनवडवन काढण्याचा हनरुद्योगी व अतमघातकी ईद्योग केला 
नाही. आतर ऄनेक स्वाहभमानी व देशोद्धारक म्हणवन पवज्य झालेल्या लेखाकानंीही फारशीचे योग्य प्रमाण 
मान्यच केले; आंग्रजीचेही प्रतयेक हठकाणी हटातटाने भाषातंर केले नाही; काही हठकाणी मवळच्या संपवण ु
ऄथ चा नाद सोपा पय य पतकरला, हकतयेकदा एका शब्दाचीच कल्पना वाक्याने साहंगतली, तर प्रसंगी मवळ 
आंग्रजीही वापरले. अजचेही प्रख्यात नव े ज ने लेखक ऄशा सवुमान्य व कायकु्षम शब्दसाम ग्रीवरच काय ु
चालवीत अहेत. कारण कोणासच सावरकर-पटवधनु पसरवीत अहेत ती भाषाश द्धीही वाटत नाही व 
भाषाही वाटत नाही. मात्र अतमसतं ष्टतेच्या लहरीवर अरूढ होतसाते ‘भाषाश द्धीची अंदोलने’ पाहत 
अहेत. प्रहतमेतील तयाचं्या लेखातंील प ढील ईद ्गार पाहा : “अज भाषाश द्धीस तत्त्वतःच अहण सवुस्वी 
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प्रहतकव ल ऄसा पक्ष मोजण्यासारखा ईरलेला नाही. ऄनेक रुढावलेल्या परकीय शब्दाचें ईच्चाटन गेल्या दहा 
वष त झालेले ऄसवन...” आ.आ. 

 
यातंील वल्गना व वचंना यासं तोंड देणे म ष्ट्कील अहे! कारण तयासं हवरोध करणे म्हणजे भाषाश द्धी 

नको म्हटल्याचे पाप लागणार! अतापयंतचे हववचेन ग्रहण करणारास समजलेच ऄसेल की, अम्ही 
भाषाश द्धीच्या हवरुद्ध नाही. अहण म्हणवनच सावरकर याचं्या, वरील अतमसंत ष्टतेच्या ईद गारावंर अमचे 
ईत्तर म्हणजे “-(१) भाषाश द्धीचा प्रारंभ अपण केला नाही. (२) तो वर साहंगतल्याप्रमाणे 
हवष्ट्णवशास्त्र्यापंासवन झाला. (३) अपण केलेला ईपक्रम भाषाश द्धीचा नसवन शब्दश द्धीचा ऄथवा तयाहवनही 
वास्तहवक म्हणजे शब्दबहहष्ट्काराचा होय. अहण तयाचा स्वीकार एकाही गं्रथकाराने लकवा वृत्तपत्राने केलेला 
नाही. खऱ्या भाषाश द्धीची चळवळ ह्याप ढे हवचारी लोक हाती घेतील व तयाचा पहहला प्रहार अपल्या बेडौल 
व द बोध भाषेवर होइल.” 

 
‘गेल्या दहा वषांत ’ काय झाले याचे हचत्र हवस्तारभयास्तव येथे काढता येत नाही. पण लेखाच्या 

शवेटी हदलेल्या ईताऱ्यावरून गेल्या पन्नास वषांत हवचारी लेखकाचं्या भाषेत काहीच फरक पडला नाही 
ऄसे सहज हदसवन येइल. जो फरक पडला तो ह ल्लडी व ऄपक् व लेखकाचं्या भाषेत पडला अहण तया 
फरकाने आंग्रजी’ फारशी शब्द कमी करण्याचे काम म ळीच केलेले नाही. कृष्ट्णशास्त्री अहण केळकर, 
हवष्ट्ण शास्त्री अहण माडखोलकर, लोकहहतवादी अहण पोतदार, लो. हटळक अहण ऄते्र या हभन्न हपढ्यातंील 
प्राहतहनहधक लेखकाचं्या लेखनातंील शब्दसाम ग्री भाषाजाहतदृष्ट्या एकच अहे. सावरकर म्हणतात 
तयाप्रमाणे ईदवु-आंग्रजीचे अक्रमण कोणासच परतवाव ेलागले नाही. मध्ये थोडी गडबड ईडाली. पण ती 
सध्याच्या एका श द्धीप्रचारकाने म्हणजे पटवधनुानीच ईडहवली! अहण ती सर स फारशी शब्द पेरून!! 

 
एवचं बह जनसमाज तयातही नव्हता अहण यातही नाही. आंग्रजी हशक्षणाबरोबर वाढीस लागलेल्या 

मराठी गद्याची शब्दसाम ग्री, लोकहहतवादींपासवन हवद्यमान प्रम ख गद्यलेखक रॅी. न. लच. केळकर याचेंपयंत 
एकच अहे. अमच्या म्हणण्याचा ऄथु ऄसा की, कालमानाने भाषा बदललेली ऄसेल, पण सावरकर 
म्हणतात तयाप्रमाणे आंग्रजी शब्दाचंी धाड परतहवण्याकहरता गेल्या दहा वषांत भाषा बदलली ऄसे म ळीच 
नव्हे. 

 
सावरकर म्हणतात तयाप्रमाणे काही घडले अहे की काय अहण भाषा श द्धीवाले श द्ध हलहहतात की 

श द्धीचे नावही न घेणारे हलहहतात हे स्पष्ट हदसवन याव ेम्हणवन भाषेचे चार नम ने प्रतयक्षच पाहव या. 
 
(१) “तया वळेचे ज्यव लोक ऄतयंत धमुवडेे होते. मन ष्ट्य धमुवडेा झाला म्हणजे तयाला 

सारासारहवचार राहत नाही. ईज्ज्वल ध्येयाची मातब्बरी वाटत नाही, तयाला परधमीयाचंी स ंदर कृती हवद्रवप 
वाटव  लागते. तयाचें स ंदर बोल कट  लागतात. तयाचं्या ईदार धारणेबिल संशय येउ लागतो. एखाद्या स ंदर 
घटनेचा हवध्वसं करण्याचे महतप ण्य हेच धमुवडेे अपल्या पदरी बाधंवन घेतात. हा हवध्वसं करण्याकहरता 
परप्रातंाच्या लोकानंा वाटेल तसे सहाय्य करावयास तयानंा काडीमात्र शरम वाटत नाही. पण हा हवध्वसं 
करताना अपलीही यात राखरागंोळी होणार अहे याचेही तयानंा भान राहत नाही...”  

 
“हजरत महंमद पैगंबर जातयाच ऄहतशय स ंदर होते. सौंदय चा ईतकृष्ट नम ना म्हणवन मके्कतील 

हकतयेक लोक तयाचं्याकडे ऄंग लीहनदेश करीत. तयाचंा बाधंा मध्यम तऱ्हेचा ऄसवन रंुद खादें, भरदार छाती 



 अनुक्रमणिका 
 

अहण मजबवत हाडपेर याम ळे ते बरेच सशक् त हदसत. तयाचंा चेहरा तेजस्वी ऄसवन तयावर अतमहवरॄास 
ईमटलेला ऄसे.तयाचंी दाढी तया चेहऱ्याला ईठावदार हदसत ऄसे. तयाचं्या डोक्यावरील काळे क ळक ळीत 
केस मानेवर व्यवस्स्थत कापलेले ऄसत. भव्य कपाळ, हहरणासारखे टपोर डोळे, चाफेकळीसारखे नाक, 
क ं दकळयासंारखी श भ्र दंतपंक् ती अहण या सवांत ईठावदार हदसणारा हसरा चेहरा याम ळे प्रतयेक 
माणसावर तयाचंी छाप पडत ऄसे. तयाचें हात हस्त्रयासंारखे नरम होते. अहण हाताचंी बोटे बारीक व लाबं 
होती. तयाचंा अवाज गोड ऄसल्याम ळे तासचे तास तयाचं्याशी संभाषण करीत राहाव ेऄसे प्रतयेकास वाटे.’’ 

 
वरील श द्ध, सहज, अहण ठसठशीत भाषा पैगंबराचंा ऄहभमान बाळगणाऱ्या व जन्मभाषा मराठी 

नसलेल्या एका म सलमान गहृस्थाचंी अहे! 
 
(२) “वरील स ंदर हववचेनावरून हेच नाही का हसद्ध होत की, ओष्ठ च ंबन हे सवु च ंबनप्रकारात 

ऄहधक स खदायी अहे? कारण स्पशसु ख देण्याच्या लकवा घेण्याच्या बाबतीत ओठाचंी बरोबरी क णीच करू 
शकत नाही. नेत्रच बंनापासवन स ख होइल. पण ओष्ठच ंबनापासवन तयापेक्षाही ऄहधक स ख होइल हेही वरील 
हववचेनावरून स्पष्ट होते. द सरे ऄसे की नेत्राचे च ंबन घेणाऱ्या व्यक् तीला ओष्ठ हे संवदेनस लभ ऄसल्याम ळे 
स ख होत ऄसले तरी नेत्र हे हततकेच संवदेनस लभ नसल्याकारणाम ळे ज्या व्यक् तीच्या नेत्राचे च ंबन घेतले 
जाते तया व्यक् तीला हततकेच स ख होणे शक्य नाही. यासाठीच ओष्ठच ंबनपासवन होणारे स ख ईभयहनष्ठ 
ऄसते ऄसे वर म्हटले अहे. ओष्ठच ंबनाच्या या हवशषेाम ळे सवु च ंबनप्रकारामध्ये ओष्ठच ंबन हे ऄहधक 
स खदायी अहे ऄसे हसद्ध होते-’’ 

 
प्रस्त त ईतारा हकतयेक हपढ्या ससं्कृत हवदे्यचे अगर समजल्या जाणाऱ्या गजेंद्रगडकर 

घराण्यातील, संस्कृत व आंग्रजी यातंील नैप ण्याबिल स हवख्यात ऄशा प्रोफेसर ऄरॄथामाचायु गजेंद्रगडकर 
याचंा अहे.सावरकर-पटवधनु याचं्या लेखनातील कृहत्रम संस्कृतचे दडपण यात हदसत नाही ही लक्षात 
ठेवण्यासारखी गोष्ट अहे. 

 
(३) “ अता हा रुपकालंकर प रे. लहदव लोकाचें शौयु, पराक्रम नाहीसे होउन हा देश म सलमानानंी 

पादाक्रातं केला. कोणाचा हेतव परदेशातंील संपत्ती ल टवन नेउन अपल्या देशाची भर करावयाची ऄसा 
ऄसतो.परंत  जी मंडळी आकडे अली तीतील काही लोक हशवाय करून बाकीच्यानंी अपला देश भरण्याची 
खटपट कधीच केली नाही. ते या देशात अले ते येथेच लटकले व येथेच वस्ती करून राहहले. हा देश 
हवस्तीण,ु रसाळ अहण स सपंन्न ऄसल्याम ळे तयासं येथे बह त स ख झाले. कालातंराचा फेरा काही हवलक्षण 
अहे. पववी या देशाचे संरक्षक जे एतिेशीय  क्षहत्रय लोक होते तयाचें जागी हे बाहेरून अलेले म सलमान 
देशरक्षक झाले. तयानंी या देशातील हनरहनराळे प्रातं अपल्या ताब्यात घेउन येथील राज्यभोक् ते ते झाले. 
परंत  सवुदा ध्यानात ठेवण्याची गोष्ट हीच की, पदाथुमात्रास, राष्ट्रमात्रास ऄथवा व्यक् तीमात्रास 
ईन्नतपतनावस्था ही नैसर्शगकच अहे....’’ 

 
“पाच वषांच्या वयाचा राजा, नउ वषांचा हदवाण, सात वषांचा फडणीस ऄशी राज्य मंडळाची 

स्स्थती लहद स्थानात हठकहठकाणी ऄसल्याचे दाखले अहेत. तयाचे कारण तया तया हचमण्या ऄहधकाऱ्याचें 
वाडवडील व बापजादे तया तया ऄहधकारावर होते म्हणवन तयाचंी तयाचंी कामे तयाचं्या तयाचं्या वशंाकडेच 
चालवावयाची ऄसा आकडचा दस्तवर अहे. परंत  या वहीवाटीने एकंदर देशातील राज्यास मोठा ऄपाय 
होउन ती हवस्कळीत झाली व हळवहळव डबघाइस येत चालली!’’  
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वरील ईतारा ऄव चीन मराठीतील हपतामहापंैकी एकानंी म्हणजे प्रख्यात लोकहहतवादी यानंी 
हलहहला अहे.  

 
(४) “सध्या प्रचहलत ऄसलेल्या हशष्ट मराठीचे स्वरूप आगं्रजी ऄमदानीत ठरले. पेशवाइ काळातील 

मराठी भाषेत फारशी व ऄरबी शब्दाचंा जो बसे मार भरणा होत होता तो कमी झाला व तया ऐवजी संस्कृत 
शब्द वापरण्यात येउ लागले. ससं्कृताच्या अरॅयाने अंग्लकालीन मराठीला जे भारदस्त व पोक् त ऄसे 
स्वरूप प्राप् त झाले ते नवीन आंग्रजी राज्यकते फारशी शब्दाचें दे्वष्टे होते लकवा संस्कृताचे हवशषे ऄहभमानी 
होते या कारणाने नव्हे. आगं्रजी ऄमलाच्या ऄव्वल ऄमदानीत हवद्याखाते जे स्थापले गेले व तयाच्यामाफुत जी 
प स्तके हलहहली गेली ती सवु प स्तके शास्त्री लोकाकंडवन हलहहली गेली व तयाम ळे तयाचं्या संस्कृतप्रच र 
भाषेचा मराठीवर पहरणाम झाला. जाभेंकर, तळेकर, हचपळवणकर वगैरे कती मंडळी शास्त्री होती अहण 
तयानंी हलहहलेल्या ऄनेक प्राथहमक प स्तकात ईदवु शब्दासं थारा हमळाला नाही. मराठी ज न्या पद्यात ईदवु  
शब्द कमीच होते व तयाच भाषापद्धतीचा तयानंी स्वीकार केला; याम ळे आंग्रजी सते्तचे धोरण हनवळलेली 
मराठी हलहहण्याकडे गेले.’’ 

 
प्रो. कृ. पा.ं क लकणी याचं्या ईताऱ्यातील मताप्रमाणेच यातील फारशी शब्दाचं्या प्रमाणाचेही रहस्य 

(significance ) लक्षात घेण्यासारखे अहे. 
 
(५) “आंग्रजानंी लहद स्थानात राज्य कसे हमळहवले...हनजामाकडवन आंग्रजानंा जो म लवख हमळाला तो 

आंग्रजानंा लढाइ केल्याहशवाय हमळाला हे खरे; पण ...हनजामाने तो तयानंा स्नेही म्हणवन ख शीने बक्षीस 
म्हणवन हदला नव्हता लकवा आंग्रज हे तयाचे धमुग रु लकवा इरॄरीलीला दाखहवणारे फकीर म्हणवन तयानंा 
धम दाय हदला नव्हता! लॉडु डलहौसी याचं्या कारकीदीत बरीच राज्ये बेवारस झाली म्हणवन आंग्रजानंी ती 
खालसा करून अपल्या म लखास जोडली हे खरे अहे. पणे ऄहधराजे लकवा साम्राज्याचे धनी ऄसा अपला 
हक्क सागंता अल्याहशवाय आंग्रजानंा ही राज्ये खालसा कशी करता अली ऄसती? आंग्रज ही काही 
मराठ्याचंी ऄवलाद नव्हे की ते सातारच्या राजाचे वारस होउ शकतील!”  

 
वरील ईतारा अजचे ऄग्रगण्य मराठी गद्यलेखक रॅी तातयासाहेब केळकर याचंा अहे. यातील 

फारशी शब्दाचें प्रमाण व योजनानैप ण्य लक्षात घेण्यासारखे अहे. हवशषेतः ‘ऄवलाद’ शब्दाने या हठकाणी 
केलेले कायु भाषाश द्धीच्या काय हवन अम्हास तरी मोठे वाटते! 

 
वरील पाच ईताऱ्यातं परकीय शब्दाचंा बाग लबोवा न करणाऱ्या ज न्या-नव्या प्रहसद्ध-ऄप्रहसद्ध, 

लहद -म सलमान ऄशा सवु प्रकारच्या लेखकाचं्या गद्याचे नम ने हदले अहेत. यातंील चार लेखक हयात 
अहेत. “याचें गद्य, आंग्रजी अहण ईदवु शब्दानंी ऄश द्ध झाले अहे व तयाचं्या मानाने सावरकर व पटवधनु 
याचेंच गद्य अम्हास ऄहधक श द्ध वाटते,” ऄसे म्हणाणारे लेखक ऄगर वाचक सापडणे कठीण! ऄशा 
स्स्थतीत गेल्या दहा वषांत सावरकरानंा कोणती क्रातंी घडहवणे ऄवशय वाटले अहण जी घडली ती कोठे 
अहे? 

 
ऄसो. शवेटी सावरकराचं्या स्वपक्षाच्या वृथागौरावाप्रमाणेच पटवधुनाचं्या ऄवास्तव गाऱ्हाण्याचंाही 

हवचार केला पाहहजे. अहण तयानंी स्वत:च्या भवहमकेहवषयी दाखहवलेल्या वृथा ऄन कंपेचे हनराकरण करणे 
जरूर अहे. रा. पटवधनु यासं, भाषाश द्धीच्या व्रताम ळे अपला छळ होत अहे ऄसे वाटत अहे! पटवधनु 
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म्हणतात, “अपली टवाळी होत अहे हे पाहवनही हशकहवणाऱ्यानंा तया गोष्टी हशकहवण्याचे व्रत चालव  ठेवाव े
लागते.” अहण ज्या लेखात ते अपले हाल वरील करूण शब्दानंी वशेीवर टागंीत अहेत तयातच तयाचंा 
द्राहवडी पचं न स्वीकारणाराबंिल ते प ढील हदलदारपणाचे शब्द काढीत अहेत! ते म्हणतात- 

 
“दळणवळणाची ऄपहरहायुता वा मराठीची हनधनुता ही या क्रातंीच्या या ईतक्रातंीच्या म ळाशी नसवन 

या ईतक्रमणाचा दोष सवसु्वी अमच्या शळेपट परधार्शजण्या ऄस्वाभाहवक मनोवृत्तीकडे अहे.” 
 
ऄनेक लोकमान्य लेखकासं शळेपट ठरहवणाऱ्या क्रातंीकारानंी अपल्या हेमाडपतंी वळणाप ढे 

लोकानंी अरसा धरल्यास ‘टवाळ टवाळी’ म्हणवन त्रागा तरी करु नये! एवढंच काय, सावराकरानंा हदसत 
ऄसलेली हनभळे मान्यता म्हणजे जेवढा भ्रम, तेवढाच पटवधुनासं सलणारा छळही होय! क्रातंीही नाही, 
छळही नाही, अहण सावरकर म्हणातात तशी हवरोधी सैन्यात दाणादाणही नाही. ह ल्लड म्हणवन सावरकरी-
पटवधनुी वळणाचे शब्द वळीत बसलेल्या नवथर लेखकाचंी काय ती तजवीज प्रथम करणे, हे हनकडीचे 
होउन बसले अहे. अहण खरी भाषाश द्धी तवतु याच बाजवने करावी लागेल.  

 
प्रस्त त हववचेन वाचणारास सावरकर-पटवधनुाचं्या भाषाहवशषेापं्रमाणेच प्रचारवैहशष्ट्याचंीही 

ओळख झालीच ऄसेल. हे दोघेही पंथप्रवतुक अग्रही, हदघोद्योगी अहण धडाडीचे अहेत. ते जो प्रचार हाती 
घेतात तयात, राष्ट्राचे कल्याण एकवटले अहे अहण तयाचं्या हवरोधकाचं्या ठायी देशद्रोह अहण शळेपटपणा 
भरून राहहला अहे ऄसे तयासं तयाचं्या एककल्ली वृत्तीम ळे सहजच हदसव लागते! अहण याम ळेच तयाचें लेख 
एखाद्या झझंावाताप्रमाणे वाटव  लागतात. तयातच दोघाचं्या हवख्यात अहण अदरणीय व्यस्क् तमाहातम्याची भर 
पडते! अहण या सवु पहरस्स्थतीम ळेच तयाचं्या ज्वलजहाल लेखास हनभीड अहण ईघड ईत्तर देण्याखेरीज 
गतयंतर नाही. म्हणवनच प्रस्त त महत्त्वाच्या प्रशनातं कोणी तयाचं्या आतर मान्यतेची भीड धरू नये.  

 
एरव्ही प्रस्त त लेखक सावरकर-पटवधुनाहंवषयीच्या अदरात कोणाही महाराष्ट्रीयाहंवन कमी 

ठरणार नाही ऄसे म्हणण्यास तयास सास्तवक ऄहभमान वाटतो. दे. भ. हवनायकराव सावरकर याजंसारखे 
तेजस्वी, प्रहतभावान, पराक्रमी प रुष कोणतयाही राष्ट्राचे हशर ईन्नत करतील. अहण तवतु फक् त 
वाङ मयासंबधंीच बोलावयाचे झाल्यास तयाचं्याएवढी प्रखर प्रहतभा ऄव चीन वाङ मयात कोणाच्याच वायास 
अलेली नाही. पण कत ुृतवात धाडस अहण लेखनात ऄसामान्य प्रहतभा एवढ्यावरच तयाचें मोठेपण संपत 
नाही. ऄव चीन भरतखंडात ज्या थोड्ाच महाभागानंी एक हनहरृत अहण स्पष्ट तत्त्वञासान साहंगतले ऄशा 
गाधंी-हटळकासंारख्या तत्त्वप्रवतुकाशंजेारी सावरकर यासं तयाचं्या प्रहतकारयोगाच्या तत्त्वञासानाने 
ऄढळस्थान हमळववन हदले अहे. अहण हेच प्रखर अहण द दुम्य तत्त्वञासान तयाचं्या वाक्यावाक्यातंवन हननादत 
अहे. 

 
रॅीय त पटवधनु याचं्या हवषयींच्या माझ्या अदराचा येथे हनदेश करण्याचेही कारण नाही. येथील 

हकतयेक साहहतयभक् तासं माझे तयाचें सबंंध हकती हजव्हाळयाचे अहेत हे ठाउक ऄसेल अहण प्रस्त त 
हनबधंातं जेवढ्या स्पष्टपणे तयाच्या मताचें खंडन केले अहे तेवढ्याच स्पष्टपणे मी ऄनेकवळेा तयाचं्या 
समक्षही केले अहे. याम ळे तयाचंा ऄथवा कोणाचाही या लेखाम ळे गैरसमज होण्याचे कारण नाही.  

 
अहण या दोघा मान्य महाराष्ट्रीयाचं्या व्यस्क् तमहातम्याम ळेच मला महाराष्ट्रीय लेखक-वग स एक 

प्राथुना केल्यावाचवन राहवत नाही. हा प्रशन ईपेके्षचा ऄथवा दाहक्षण्यप्रदशनुाचा नाही. एखादा शब्द 
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वापरण्यापववी तो हवहशष्ट दोन परकी भाषातंील अहे की काय हे पाहण्यास सावरकर पटवधनु सागंतात. मी 
म्हणतो, तयाऐवजी क ठलाही शब्द बनहवण्यापववी (१) तया ऄथ चा शब्द मराठीत पववी अहे की काय ? (२) 
मी बनवीत ऄसलेला शब्द हकती लोकासं समजेल ? अहण (३) मी वापरीत ऄसलेल्या भाषेत तो हकतपत 
शोभतो?- हे प्रशन लेखकाने स्वत:च हवचारावते. 

 
तसेच राष्ट्राचे ऄहखल व्यवहार आंग्रजीत चाललेले अहेत तोपयंत ईगीच फावल्यावळेी हव े तयाने 

नवीन शब्दाचंी टाकंसाळ काढवन हकतपत फायदा अहे याचाही हवचार करावा. सावरकर-पटवधुन मोठे 
पराक्रमी अहण ईद्योगी प रुष अहेत. म्हणवन न सतया म रवतीखातर तयाचं्या पराक्रमास अपल्या देशभाषेचे 
मातेरे करू द्याव ेकी काय?’ 

 
वतुमानपत्राचं्या चालकानंा माझी हवशषे हवनंती अहे. पेशवाइतील फारशीप्रच र मराठी जशी ऄव्वल 

आंग्रजीतील शास्त्रश द्ध अहण बाळबोध गद्य हलखणाने हनवळववन हदली तयाप्रमाणे अपण अजची प्रतयही 
हवकृत होणारी भाषा श द्ध राखवन मराठीचे मराठीपण राखले पाहहजे. अपल्यामागे ऄसलेली मजक राची 
हनकड प्रस्त त लेखक जाणवन अहे. तसा अपण वळेप्रसंगी एखादा आंग्रजी शब्द ठेवला तरी चालेल. पण 
रोज नव े हवहक्षप् त पय य काढव  नका. ते नवीन पय य एकमेकासं मारतील अहण ज नी जाहतवतं मराठीही 
मरेल. 

 
नवीन शब्द बनहवण्यापेक्षा योग्य शब्द योग्य हठकाणी योजणे यातच खरे नैप ण्य अहे अहण 

ऄथुगाभंीयुहीन शब्द तयार करण्यात प रुषाथु तर काहीच नाही. 
 
ऄसो. ज्यास ज्यास सावरकर अहण पटवधनु याचंी स्क्लष्ट भाषा मान्य नसेल ते ते लेखक मराठीचे 

स्वाभाहवक व स बोध वळण हटकहवणे हे अपले पहवत्र कतुव्य समजतील ऄसा मला दृढ हवरॄास अहे.  
 
अतापयंत अपण वाचलेले हववचेन सावरकर व पटवधनु याचं्या जहाल लेखासं प्रतय त्तर म्हणवन 

ऄसल्याम ळे जागजागी तयाचं्याप्रमाणे ईपहास व वक्रोक  ती याचंा ऄवलंब करावा लागला अहे. म्हणवन 
माझ्या लेखातील प्रम ख हसद्धानं्ताचा मी सवत्ररूपाने प नरुच्चार करतो. 

 
(१) सापं्रत परकीय शब्दाचें मराठीवर अक्रमण ऄहधक होत नाही. 
 
(२)  आंग्रजी राज्य ऄसेपयंत खाजगी व्यवहारात नकळत आंग्रजी येणे ऄपहरहायु अहे. 
 
(३)  तरी ऄशा पहरस्स्थतीतच गं्रथातंील श द्ध मराठीची वाढ हनर्शवघ्नपणे झाली अहे. 
 
(४)  परकीय शब्दापेंक्षा धेडग जरी प्रयोगानेच कोणतयाही भाषेची ऄहधक हानी होते. 
 
(५)  ऄसे ऄसवन सावरकर-पटवधनुाचंी चळवळ मात्र परकी शब्दांप रतीच अहे.ऄतएव ती खरी 

भाषाश द्धी नव्हे. 
(६)  फारशी प्राच य चे ईच्चाटन आंग्रजी अमलाच्या स रवातीसच मराठी लेखकाचं्या पहहल्या 

हपढीने केले. 
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(७)  तया लेखकाचं्या भाषेतील ऄनेक हनभळे मराठी शब्द व स बोध भाषासरणी याचंा या कृहत्रम, 
भाषाश द्धीच्या चळवळीने घात होत अहे. 

(८)  य रोपातील छोया छोया राष्ट्राचं्या अपसातील यादवीम ळे हवकोपाला गेलेल्या हनष्ट्फळ 
भाषाबहहष्ट्काराचे वळण हगरहवण्याने अपल्या भाषेचे हहत होणार नाही. 

(९)  केवळ टवम म्हणवन व “प्रतयेक आंग्रजी शब्दास मराठी शब्द नसल्यास भाषेस लाचं्छन अहे’’ 
ऄसे समजवन नव े शब्द बनहवणाऱ्या प्रवृत्तीम ळे मराठीचे स्वरूप ऄलीकडे हवद्रवप व 
हास्यास्पद होत चालले अहे. 

(१०)  खऱ्या भाषाश द्धीचा रोख अता या हास्यास्पद शब्दहनर्शमतीकडे व धेडग जरी प्रयोगाकंडे 
वळला पाहहजे.  
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३. खरी भाषा श द्धी : माझ्या भूणमकेचा प नरुच्चार 
 

“खरी भाषाश द्धी अहण हतचे खरे वैरी ऄथ त सावरकर अहण पटवधनु’’ हा मी शारदा मंहदराप ढे 
वाचलेला हनबधं स मारे सात महहन्यापंववी सह्याद्रीतवन प्रहसद्ध झाला तेव्हापासवन तया लेखाचे ऄन कव ल 
प्रहतकव ल प्रहतध्वनी वतुमानपते्र, माहसके अहण पहरषदा यातंवन हनघत अहे. सावरकर-पटवधुन यानंी 
चालहवलेल्या हवहशष्ट तऱ्हेच्या भाषाश द्धीच्या चळवळीस महाराष्ट्रात प ष्टी कधीच हमळालेली नव्हती. तरी 
तयाचं्या हवचारसरणीचे सशास्त्र खंडन कोणीच केले नाही ऄशी तयाचंी तक्रार होती. अहण माझ्या लेखाचंा 
ईिेश ऄथ त ही तयाचंी तक्रार दवर करणे हाच होता. माझे म ख्य अके्षप प ढीलप्रमाणे होते : १) हे दोघे प्रहसद्ध 
लेखक म्हणतात तयाप्रमाणे अध हनक मराठी लेखक परकी शब्दानंी ह रळवन जात नाहीत. २) ऄस्वाभाहवक 
मागांनी हशरलेल्या फारशी शब्दाचें ईच्चाटन गद्यलेखकाचं्या पहहल्या हपढीने मागेच केले अहे. ३) मराठीत 
शकेडो वष े रूढ ऄसलेल्या प्रतयेक फारशी शब्दाने समानाथी मराठी शब्द मारला अहे हा सावरकर-
पटवधनु यासं केवळ प्रचाराधंतेम ळे झालेला भ्रम अहे. 

 
याखेरीज भाषेचे श द्धीकरण (करावयाचेच म्हटल्यास) करण्यास सावरकर अहण पटवधनु 

याजंसारखे तऱ्हेवाइक भाषा हलहहणारे कसे सवुस्वी ऄपात्र अहेत हे दाखहवण्याकहरता तया दोघाचं्याही 
भाषेतील द बोध अहण हमशनरी वळणाचे प्रयोग मी दाखववन हदले होते. तसेच हशवाजी, हचपळवणकर अहण 
य रोपातील हकतयेक राष्ट्रे यानंी हीच चळवळ केलेली अहे, ही सावरकर-पटवधनुाचंी हवधाने कशी सपशले 
हनराधार अहण ऄप्रस्त त अहेत हेही हसद्ध केले होते. 

 
माझ्या प्रमाणावलीपैकी पहहला भाग हाच या वादाचा मवलभवत भाग होय. तथाहप या म लभवत 

अके्षपाच्या बाबतीत पटवधनु- सावरकराचं्या लेखत काहीच ईत्तर हमळत नाही, ही हनराशचेी गोष्ट अहे. 
ऄथ त या बाबतीत मी मवळ लेखात केलेल्या हवधानाचंा प नरुच्चार करण्याची कंटाळवाणी कामहगरी 
माझ्याकडे अली अहे. तरी तसे करताना थोडी ऄहधक ईघड प्रमाणे देउन शहंकताचें शकंाहनवारण करणार 
अहे. पहहली अहण सवांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘मेहेरबानी’ या शब्दाने ‘कृपा’ हा शब्द, ऄथवा ‘कमाल’ 
शब्दाने ‘पराकाष्ठा’ हा शब्द मारला ऄसे म्हणणे केवळ कहवकल्पना होय व ऄसे ऄसवन रा. पटवधुन या 
ऄसतय गोष्टीचा वस्त स्स्थती म्हणवन प न:प न्हा ईच्चार करीत अहेत, हे तयाचं्या शास्त्रश द्ध हवचारसरणीस 
लाछंन होय. ‘कमाल’ शब्दाऐवजी ‘पराकाष्ठा’ शब्द क्षीरसागर यासं अठवला नाही ऄसे रा. पटवधनु 
म्हणतात व लगेच तो शब्द मेला, मारला गेला ऄसेही समजतात! या सवु प्रकारास भ्रान्तीहशवाय द सरे नाव 
नाही. कारण मराठीतील कोणताही लेखक ‘पराकाष्ठ’े बिल ‘कमाल’ वापरीत नसवन पराकाष्ठा अहण 
कमाल दोन्ही शब्द वापरतो; कृपा अहण मेहेरबानी हे दोन्ही शब्द वापरतो. ऄथ त हे सवु मी माझ्या मागील 
लेखात आतक्याच स्पष्ट शब्दातं म्हटले होते. 

 
आतक्यातंवन रा. पटवधनु यासं ‘कमाल’ शब्द वापरलेला हदसताच ‘पराकाष्ठा’ शब्द मेला ऄसे म्हणवन 

अक्रोश करावयाचा ऄसल्यास नाआलाज अहे- हनरुपाय अहे. पण प्रतयक्ष वादभवत ‘कमाल’ शब्दाबिल 
प रावाच हवा ऄसल्यास, ऄनेक सवुमान्य गं्रथातं ‘कमाल’ अहण ‘पराकाष्ठा’ हे शब्द एकाच पानात योग्य 
हठकाणी बसलेले तयांना मी दाखववन देण्यास तयार अहे. आतकेच काय पण तयातल्या तयात समपुकपणे 
तयासं हभन्न संदभहुी लाभल्याचे हदसेल. ‘यतनाचंी ‘पराकाष्ठा’ म्हटलेले हदसेल तर ‘मवखुपणाची कमाल’ 
म्हटलेले हदसेल. अहण ज्याचं्या गं्रथातील ईताऱ्यास ऄहधक श द्ध व स ंदर करण्याचा रा. पटवधुन यानंी 
प्रयतन केला अहे तया केळकराचं्या गं्रथातंवन प राव्यादाखल ईतारे देण्याची माझी तयारी अहे.तरीही 
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सावरकर पटवधुनाखेंरीज आतर लेखकासं  फ क् त फारशीच शब्द अठवतात अहण तयाम ळे मराठी शब्द मेले 
ऄसे पटवधनु म्हणत राहणार ऄसतील तर प्रस्त त वादातवन तयाचं्या हेकेखोरपणाव्यहतहर क् त काहीच हनष्ट्पन्न 
होण्याची अशा नाही! 

 
सावरकर पटवधुनाचंी चळवळ भाषा श द्ध करण्याची नसवन एका द ृष्टीने पाहता गाय मारल्याबिल 

वासरू मारण्याची अहे, तर द सऱ्या द हृष्टने पाहता आतर प्रातं अहण आतर देश याचं्या ऄधं ऄन करणाची अहे. 
तसे नसते तर शब्दापेंक्षा प्रयोगाच्या (Idioms, Constructions) श द्धतेकडे तयानंी ऄहधक लक्ष हदले ऄसते. 
तसेच माझ्या अणखी एका महत्त्वाच्या म द्द्यास तयानंी न सता स्पशहुी केला नाही अहण तयाचं्या दाखववन 
हदलेल्या आंग्रजी वळणाच्या प्रयोगाबाबत तयानंी सोआस्कर मौन स्वीकारून तयाचा भाषाश द्धीशी सबंंध नाही 
ऄसेही हवलक्षण हवधान केले अहे! अहण आतके ऄसवन तयास हवरोध करणारे भाषेसंबधंी सवक्ष्म हवचार करीत 
नाहीत ऄसे म्हणण्याचे ते धाष्ट्यु करीत अहेतच. ‘मी व्यायाम घेतला’, मी अंघोळ घेतली’, ‘या हवषयाला 
न्याय करण्यास एवढा वळे प रणार नाही. ‘हे हमशनरी प्रयोग तयासं श द्ध वाटतात. पण ‘हवा’, ‘मेहेरबानी’ हे 
हनरुपद्रवी शब्द मात्र ऄश द्ध वाटतात! 

 
याच ऄञासानमवलक हवचारसरणीवर हवष्ट्ण शास्त्री हचपळवणकरानंी स्पष्ट शब्दातं हल्ला चढववन 

“शब्दबहहष्ट्कार म्हणजे भाषाश द्धी नव्हे... प्रयोग अहण वाक प्रचार श द्ध राखा” ऄसे बजावले होते व तयाचा 
स्पष्ट अधारही मी माझ्या मागील लेखात ईतरला अहे. तरी रा. सावरकर हे हचपळवणकरानंी अमचीच 
भाषाश द्धीची चळवळ केली होती ऄसे हनराधार व धाष्ट्य चे हवधान हफरून करीत राहहलेच अहेत! 
सावरकर यासं माझा लेख व तयातंील हचपळवणकराचंा ईतारा हफरून पाहण्यास सागंण्यात ऄथु नाही, तरी 
पण प्राजंल वाचकानंी तो स्वसमाधानाथु वाचल्यास ईपयोग होइल. 

 
याप ढे प्रशन आंग्रजी शब्द अहण आंग्रजीमय वातावरण याचंा. ‘द कानाच्या पाया आंग्रजी’, 

‘बायकाम लातं आंग्रजी शब्द’ हे सवु आष्ट अहे ऄसे म्हणणारा पक्ष ऄस्स्ततवात नाही; हनदान महाराष्ट्रात तरी 
नाही. पण या आंग्रजीमय स्स्थतीचे कारण न शोधता अपल्याहवनही स्वसंस्कृतीचे ऄहभमानी ऄसणाऱ्या 
लोकमान्य लेखकाचंी ‘परधार्शजणी वृत्ती’ हेच या स्स्थतीचे कारण ऄसे म्हणण्याचे लनद्य धाष्ट्यु पटवधनु-
सावरकर ऄद्यापही करीत अहेत ही द :खाची गोष्ट होय. सावरकर-पटवधुनावं्यहतहरक् त लेखक आंग्रजी 
शब्दानंी ह रळणारे ऄसते तर तयानंी ‘हमशन’, ‘ऄपील’, ‘रोमहँटक स्कव ल’ वगैरे भाषातंरास कठीण पण 
ऄथुपवणु ऄशा शब्दाचंा स्वीकार मागेच केला ऄसता. लकवा ‘ऄ-परधार्शजण्या (?) रा. पटवधुनापं्रमाणे 
रोमहँटक शब्द प्रौढ संस्कृतप्रच र काव्यपंक् तीत बसहवला ऄसता! पण तसे अजचे लेखक करीत नाहीत. 
तयाचें मत तयाहवरुद्ध अहे. तयासं श द्ध भाषा कोणती हे कळते. पण हेऄरकलटग सलवनवाल्या ऄञास नाहपत 
बंधवंस ऄपट डेट पोशाख केलेले अपले साहेबी भाषाबाधंव पाहवन अपल्या द कानास मराठी नाव देउन 
चालणार नाही ऄसे वाटल्यास अरृयु काय! ऄथवा दे. भ. सावरकराचें संस्कृहतहवध्वसंक लेख वाचवन 
द सऱ्या एखाद्या देशभक् तास देवनागरी ऐवजी रोमनहलपी स्वीकारून राष्ट्रऐक्य करा ऄसे म्हणण्यास ईमेद 
अल्यास अरृयु कसचे? साराशं, संस्कृतीच्या आतर बाबतीत साहेबी हकत्ता, ज न्या संस्कृतीतील हरएक 
संस्काराचंी टवाळी, ऄहोरात्र शाळाकॉलेजातंवन आंग्रजी पठण हे सभोवार चालव  ऄसता आंग्रजी घरात 
घेतल्याचा अरोप लेखकाचं्याच माथी कसा येतो? ज्यानंी परकीय संस्कृतीचे गोडव े गद्यातंच नव्हे तर 
पद्यातंही गाआले, जे स्वकीय धमुसंस्थाचंी व पववुजाचंी टवाळी माहसकातंवन सतत करीत अहेत अहण जे 
अपले हमशनरी प्रयोग श द्धीच्या नावाखाली घरात अणीत अहेत तयास शब्दसंग्रहात मात्र परधार्शजणेपणा 
हदसावा हे एक ऄजब कव ट अम्ही प्रो. फ्रॉयडसारख्या मनोहवकृती हचहकतसकासं पृथक्करणाथु बहाल करतो! 
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घरी दारी आंग्रजी नको ऄसेल तर आंग्रजी हवदे्यला तरुण हपढीच्या हशक्षणक्रमात वदेत ल्य स्थान देण्याचे बंद 
करा. स्वकीय शब्दसंग्रह, हा जप सोडवन स्वकीय संस्कृती, स्वकीय संस्था, हा जप स रू करा. नेकटाय 
गळयात घालव  लागल्यानंतर ‘गळपट्टी’ शब्द न वापरणाराचं्या परधार्शजणेपणावर व्याख्यान देणे हे फारसे 
शोहभवतं तर नाहीच पण प्रचारदृष्ट्या ईपय क् त ही नाही! अमच्या कॉलेजात ऊक संहहतेचे अहण 
ईत्तररामचहरताचे ऄध्ययनही आंग्रजीतवन चालत ऄसता अमचे पटवधुन तयाच कॉलेजातील हवद्याथ्यांस घरी 
येताच “मला ‘प्रोफेसर’ म्हणव नको, ‘प्राध्यापक’ म्हण” ऄसे म्हणणार! अपल्या लेखक बाधंवासं 
बहहष्ट्काराची धाबळी नेसावयास सागंवनही आगं्रजी शब्दाचंी गटारगंगा थाबंणार नाही. त मच्या मतात 
प्रामाहणकपणा ऄसेल, त मचा अवशे प्रहसनवजा नसेल तर जन्मभाषा, हपतृभाषा या दोहोंसही पदच्य त 
करणारी व अमचा जन्मच्या जन्म खाणारी आंग्रजी भाषा केवळ परदेश व्यवहाराची भाषा या द य्यम पदावर 
अणण्याची चळवळ हाती घ्या अहण तयास जे हवरोध करतील तयासं परधार्शजणे म्हणा. पण जे आंग्रजी 
‘हमहडयम’ देखील मराठीत जशीच्या तशी वळावी म्हणणार अहण पारृातय संस्कृती म्हणजे वदेत ल्य 
मानणार तया श द्धीवाल्यासं आगं्रजीचे हे ईच्चाटण हकतपत रुचेल याची अम्हास मोठीच शंका अहे. प्रचहलत 
हशक्षणक्रमातील आंग्रजीच्या ऄवास्तव स्तोमाहवरुद्ध सावरकर-पटवधनु ब्र ही काढीत नाहीत. यावरून वरील 
शकेंस बळकटीच येते! भारतीय संस्कृतीशी सावरकर-पटवधनुाचंा संबधं हतच्या ऄनेक पहवत्र शाखा-
पल्लवावंर वीररॅीने घाव घालण्याहवन ऄहधक ऄसल्याचे ऐहकवात नाही. अपण शवेटी द :खाची गोष्ट म्हणजे 
हा एककल्ली, शब्दवडेा, स्वभाषाहभमान देखील संस्कृहतपे्रमाआतकाच खोटा अहे! कारण परकीय शब्दावंर 
बहहष्ट्कार घालावयास सजलेले हे श द्धीवादी तयाबरोबरच ऄनेक जाहतवतं हचरपहरहचत शब्द मारण्याचीही 
‘चळवळ’ ग प्तपणे करीत अहेत. पण आकडे तयांच्या स्वाहभमानाच्या गोंगाटात कोणाचेच लक्ष जात नाही! मी 
माझ्या लेखात ते सप्रमाण हसद्ध केले ऄसवन तया महान अरोपाबिल या दोघानंी ऄथ त एक ऄक्षरही काढले 
नाही. ‘मेहेरबानी’ शब्दाने ‘कृपा’ शब्द हकतपत मारला अहे हे अपण पाहहलेच अहे. पण ‘अंदोलन’ हा 
सवुस्वी ऄञासानमवलक शब्द चळवळ या ऄथी वापरून ‘चळवळ’ या समथांच्या कालापासवन अलेल्या श द्ध 
मराठी शब्दास कोण मारीत अहे? ‘मथळा’ मारून ‘शीषकु’ शब्द वापरण्याने स्क्लष्टतेखेरीज कोणते व्रत 
साधत अहे? ‘नमस्कार’ शब्द ऄव्हेरून ‘नमस्ते’ (-ऄरे, त ला नमस्कार!) हा ग्राम्यप्रयोग कोण रूढ करीत 
अहे? Appropriate Word याऄथी ‘समपुक शब्द’ हा रूढ शब्दप्रयोग अवजवुन टाळवन तया जागी ‘सम हचत 
शब्द’ ऄसे कोण म्हणत अहे? शब्दहनर्शमती केवळ परकीय शब्दच मारण्याकहरता चालली नसवन स्वकीय 
शब्द मारण्याचेही काय ु ती द ष्ट दक्षतेने करीत अहे, हे सावरकर-पटवधुनासं ‘स्वाहभमानाबिल’ 
सर्शटहफहकटे देण्याची घाइ करणाऱ्याचं्या हदलदार डोळयासं ऄद्याप हदसले नाही काय? समानाथी मराठी 
शब्दाशजेारी गरीबपणे अहण सेवकवृत्तीने नादंणाऱ्या फारशी शब्दाचं्या यादीहवन स्वभाषेच्या स बोधतेच्या 
म ळावर जन्मलेल्या या सावरकरी शब्दाचंी यादी खास लहान नाही. श द्धीवाल्याचं्या धेडग जरी 
प्रयोगाप्रमाणेच या गोताला काळ झालेल्या शब्दाचंी यादी प रहवण्यास माझी तयारी अहे. 

 
साराशं, ज्यासं स्वसंस्कृतीहवषयी हतरस्कार अहे, ज्यासं परकीय शब्दाचंी टोळधाड सोडणारे 

सावुहत्रक व बेस मार आंग्रजी हशक्षण हे भाषेवर संकट वाटत नाही, जे लहरीखातर नव े शब्द बनववन श द्ध 
मराठी शब्दाचंी गळचेपी करीत अहेत, तयाचं्या बहहष्ट्कारप्रधान भाषाश द्धीच्या ब डाशी स्वभाषा पे्रम नसवन 
तऱ्हेवाइकपणा अहण हनष्ट्फळ सवडब द्धी अहे ऄसे म्हणण्यावाचवन द सरे कोणते हनदान ठरहवता येइल ? 
अहण परकीयाचं्या ऄनेकहवध वचुस्वाचे गोडव े गाउन स्वकीयासं ते स्वीकारा म्हणवन म्हणणारानंी 
शब्दकोशाप रताच प्रहतकाराचा अव अणावा हे तरी हास्यास्पदच नव्हे काय! 
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साराशं, सावरकर पटवधनुाचं्या तऱ्हेवाइक शब्दसंग्रहातमक चळवळीने हतला हचकटहवण्यात 
अलेल्या स्वभाषाहभमानाच्या पारॄुभवमीम ळे लकहचतकाल फसणारानंी प ढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या : 

 
१) भाषा हे ससं्कृतीचे एक ऄगं ऄसल्याम ळे स्वसंस्कृती व स्वकीय संस्था यावंर हल्ला 

चढहवणाराचंा भाषाहभमान शकंास्पद समजला पाहहजे. 
 
२) बेस मार आंग्रजी ऄध्ययनाम ळे सध्या व्यवहारात (लेखनात नव्हे) आंग्रजी हशरलेले हदसते; 

तरी या मवळ कारणाहवषयी ऄवक्षर न काढणारांची दृष्टी व चळवळ हवकृत म्हटली पाहहजे.  
 
३) फारशी शब्दानंी मराठी शब्द नष्ट केले अहेत हे जोयंत सावरकर-पटवधनुासं हसद्ध करता 

येत नाही तोपयंत तयाचं्या भ्राहंतमवलक ओरड्ाने लचताग्रस्त होण्याचे कारण नाही. 
 
४) मराठी शब्दाचंा नाश होत अहे ऄसे तयानंी हसद्ध केले तरीही ते अपला तऱ्हेवाइक 

शब्दसंग्रह रूढ करण्याच्या लहरीम ळे स ंदर हचरपहरहचत जाहतवतं मराठी शब्द मारीत 
अहेत, या गोष्टीचाही तयासं जाब हवचारलाच पाहहजे.  

 
५) सावरकर-पटवधुन यासं स्वभाषेतील शब्दसगं्रहाहवन आतर कशाचेच रक्षण ऄवशय वाटत 

नाही अहण शब्दसंग्रहाचे रक्षणही तयाचं्या चळवळीने होत नाही; ऄतएव संस्कृतीचा दे्वष 
करणाऱ्या व केवळ शब्दसंग्रहाबिलच हजव्हाळा दाखहवणाऱ्या या दोघा भाषाश हद्धवाद्याचं्या 
चळवळीस तऱ्हेवाइकपणा व हेकेखोरपणा याखेंरीज कशाचाच पाया नाही.  

 
माझ्या अहण सावरकर-पटवधुनाचं्या मवळ भवहमकेबिल एवढे प रे अहे. या वादातवन हनघालेल्या 

भाषाशास्त्रहवषयक व आहतहासहवषयक प्रशनाचंा खल मी माझ्या पहहल्या लेखात केला तसाच, अणखी थोडा 
सहवस्तर, सवडीन सार ऄन्यत्र करणार अहे. 
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४. सोवळेपणाची चळवळ 
 
भाषाश द्धीची म्हणजे, मराठीत रूढ झालेल्या फारशी शब्दाऐंवजी व हनतयव्यवहारातवन मराठीत 

अलेल्या शब्दाऐंवजी बोजड भाषातंरे करण्याची चळवळ म ळीच मवळ धरीत नाहीसे पाहवन, तातयाराव 
सावरकरानंी एक नवीनच टवम काढली अहे! ती म्हणजे द कानदार, खाजगी संस्था वगैरेंच्या मागे लागवन 
तयानंा अपली आगं्रजी नाव ेकाढवन मराठी (संस्कृत सामाहसक!) नाव ेऄंगीकारावयास लावण्याची. ‘हेऄर 
कलटग सलवन’ या पाटीने भाषा ऄश द्ध होते ती ‘केशकतुनमंहदर’ ऄसे म्हटल्याने श द्ध होउन जाइल; ‘लकी 
रेस्टॉरंट’ या पाटीचे ‘सौभाग्यशाली ईपहारगृह’ या पाटीत रुपातंर होइल व ‘कौस्न् सल हॉल’ चे 
‘हवहधमंडळागार’ होइल!  

 
ते काय होइल, कधी होइल व हकतपत होइल याचा हवचार करण्याचे तवतु करण्याचे कारण नाही. 

पण पहहली गोष्ट म्हणजे या चळवळीत नवीन ऄसे काहीच नसवन ती श द्धीच्या चळवळीचेच एक ऄंग अहे. 
चळवळीबरोबर गेली अहे. हहहररीने हवरोध हनदान केवळ हसे करण्यात अपले हवप ल सामथ्यु खचु करणारे 
एक सन्मान्य साहहस्तयक अज सावरकराचें ‘लाईड स्पीकर’ (अकं्रदक?) बनले अहेत हे पाहवन एका 
गोष्टीचे मात्र हवशषे वाइट वाटते- ती म्हणजे या नवतन भाषाश द्धीचे हवडंबन करण्यास अता द सरे ऄते्र ईरले 
नाहीत!  

 
या सोवळया चळवळीस हवरोध करणाराहंवषयी पहहला गैरसमज म्हणजे, तयानंा हे आगं्रजीचे पदोपदी 

अक्रमण हव ेअहे. ऄथ त ज्यासं हेत पववुक हा समज पसरवावयाचा अहे ते हा अरोप करीत राहणारच. 
तथाहप, क ठल्याही ह ल्लडीस बळी पडण्यापववी व हतच्या नवतन म्होरक्यास ग रु करण्यापववी वस्त स्स्थतीचा 
थोडा हनर्शवकारपणे हवचार केल्यास राष्ट्रीयतवाच्या द ृष्टीनेच ही ह ल्लड हकती फोल व क चकामी अहे हे 
कोणासही हदसवन येइल.ऄथ त राष्ट्रीयतवाच्या द ृष्टीनेच अहण ससं्कृहतरक्षणाच्या द ृष्टीने श द्धीच्या पोटी 
जन्मलेले हे हपलव  म ळीच ईपयोगी नसवनही काही प ढाऱ्यासं तयाचा काही नाटकी ईपयोग (Stage effect) 
हदसत ऄसल्यास तयानंी तसे कबवल करून टाकाव!े 

 
थोडा हवचार केल्यास या आंग्रजी वातावरणाचे मवळ कारण काय हदसेल? या पाया कोणी 

भाषाश हद्धहवरोधकाने रंगहवल्या काय? हे ‘स्टोऄसु’, हे ‘आन्श रन्स हलहमटेड’, हे ञासानप्रकाश ऑहफस’, ही 
‘केसरी-कचेरी’ कोठे हनम ण झाली? अपल्या भाषेच्या डोक्यावर व प ढाऱ्याचं्या डोक्यात ही धेडग जरी 
नामाहभधाने एकदम कोठवन अली! सावरकरादी मंडळींचे म्हणणे, भाषाश द्धीवाले खेरीजकरून बाकी सव ु
लोक वर ईद धृत केलेली धेडग जरी नाव ेमध र समजतात! व या प्रचंड परकीय शब्दाचं्या धाडीवर तयांचा 
आलाज म्हणजे दारोदार लहडवन सावरकरी समासाचंा व भाषातंराचंा घरपोच प रवठा करणे! हातमागाने 
हगरण्याशंी टक्कर देण्याला हसण्याचे अता कारणच ईरले नाही! 

 
भाषेच्या ईतपत्तीहवषयी व प्रसाराहवषयी या मंडळीचे हवचार फारच प स्तकी- केवळ साहहस्तयक 

अहेत! थोडा समाजशास्त्राच्या द ृष्टीने, थोडा ऐहतहाहसक द ृष्टीने, थोडा मानसशास्त्राच्या द षृ्टीने, हवचार 
करतील तर या हवद्वानासं ऄसे हदसवन येइल की, भाषेचे कते साहहस्तयक नसवन राज्यकते हे होत. तयानंा 
ऄसेही हदसवन येइल की, साहहस्तयकापेंक्षाही व्यापारी, कारखानदार हेच भाषा ऄहधक घडवीत ऄसतात 
अहण या सवांहवन ऄहधक म्हणजे त म्ही हवद्यालयरूपी के्षत्रात बालमनात अज जे पेरता ते ईद्या बरीवाइट 
फळेफ ले धारण करते! अमच्या न्यायालयात कोणती भाषा बोलावी लागते लकबह ना अम्हाला न्यायालय 
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अहेच कोठे? अम्हाला न्यायालय नाही कोटु अहे. अमचे स हशहक्षत समाजकघटक काय लयात जात 
नसवन ऑहफसमध्ये जात अहेत! अहण अमचे तरुण हवद्यालयात जात नसवन कॉलेजात जात अहेत. 
कॉलेजच्या सवुथा आंग्रजी वातावरणात रममाण होउन बसण्या ईठण्याची, अभार मानण्याची, अनंदाची-
द :खाची (ग्लॅड-सॉरी) तऱ्हाही हबनचवक आंग्रजी येते की नाही? यावर अपली संस्कृती ठरहवणाऱ्या अहण 
हसनेमा नट हे पेहेरावाचे अदश ुमानणाऱ्या तरुणाचंी श द्धी फक् त प्रोफेसरासं प्राध्यापक म्हटल्याने होइल 
काय? कात्रजच्या तळयाचे रखवालदार मवळ साठाच ऄश द्ध करीत ऄसता सावरकर घरोघरचे नळ श द्ध 
करणार काय? 

 
भाषेचा (व्यावहाहरक भाषेचा गं्रथ, हनहवष्ट भाषेचा नव्हे) अहे. आंग्रजी भाषा अतमसात करणारे 

स हशहक्षत व म ंबइ बंदराच्या बकाली धकाधकीत व्यापाऱ्याचें तारू हाकणारे व्यापारी यानंी प्रगतीचे हचन्ह 
म्हणवन शकेडो शब्द, कल्पना व संस्था आंग्रजीपासवन जवळ जवळ लगीनघाइने ईचलल्या! राज्यकतयांनी 
तातप रतया सोयीकडे नजर हदली; जनतेने पोरकटपणाने आंग्रजी राज्याबरोबर आंग्रजी राहणीही डोक्यावर 
घेतली; अहण अमचे एक डोळयाचे प ढारी तवतु श द्धी, प्रायहरृत्त अहण क्षौर एवढ्यावरच संत ष्ट अहेत! आंग्रजी 
भाषेच्या वचुस्वाचे, आगं्रजी भाषेला गीव ण भाषेचे स्थान देण्याचे मात्र तयांस पवणु मान्य अहे! अम्हाला तयासं 
एवढेच सागंावयाचे अहे की, जोपयंत आंग्रजी भाषा ही वदेभाषा म्हणवन पढहवली जात अहे व आंग्रजी राहणी 
हेच प्रगतीचे हचन्ह, हे मत ठाम अहे तोपयंत त म्हास ही सोवळेपणाची चळवळ यशस्वी करणेच ऄशक्य 
अहे! 

 
भाषेच्या व्यवहाराचे हे मवलग्राही अकलन ऄसल्याम ळे लोकहहतवादी, लोकमान्य हटळक, 

यासंारख्यानंी ऄसली तकल पी चळवळ हाती घेतली नाही. भाषेच्या प्राणतत्त्वाचे (genius) ईपजत ञासान 
ऄसल्याम ळेच हचपळवणकरानंी शब्दबहहष्ट्कार म्हणजे भाषाश द्धी नव्हे ऄसे बजावले व समाजाचे व संस्कृतीचे 
शास्त्रश द्ध ञासान ऄसल्याम ळेच डॉ. केतकर याजंसारख्या संस्कृहतरक्षक तज्ञासाने या चळवळीस काडीमात्र 
सहकायु हदले नाही! सावरकराहंदकाचें म्हणणे, महाराष्ट्राच्या या तीन पहहल्या प्रतीच्या ब हद्धमंतानंी ‘खोल’ 
हवचार केला नव्हता! ऄथ त खोल हवचार म्हणजे हेकटपणा एवढेच तयातवन हनष्ट्पन्न होते! 

 
भाषाश द्धीची ऄथवा मराठीकरणाची ऄशी वगेळी चळवळ ऄसवच शकत नाही. ‘अपले’ राज्य, 

‘अपल्या’ संस्था, ‘अपले’ हशक्षण व अपल्या प ढाऱ्याचें हवहवध व्यवहार यातंवनच ‘अपली’ भाषा हनघत 
ऄसते. रंग मात्र ऄसा हदसतो की, परकीयाचंी सत्ता जाउन अपली सत्ता येणार ; पण पोशाखाने, अचाराने 
अहण मानाने परकीय ऄसे प ढारी सत्ताधीश होणार! ऄशा प ढाऱ्यासं भाषेप रता सोवळेपणा दाखववन गाधंी-
हटळकाहंवनही अपण संस्कृतीचे ऄहधक रक्षण करतो ऄसे दाखहवण्याचा हक्क पोहोचतो काय? ... की आतर 
बाबतीत केलेल्या ससं्कृहतनाशाचे हे सवगं प्रायहरृत्त? 

 
महाराष्ट्र अपले प ढारी पारखवन घेइलच अहण पारखलेल्या प ढाऱ्याचेंही प्रतयेक कृतय पारखवन 

घेइल ऄशी अम्हासं खात्री अहे. 
 
ज्यासं खरी भाषाश द्धी हवी ऄसेल ते स्वभाषेतवन हशक्षण व स्वयंसकृंतीचे मार्शमक ऄध्ययन व 

प नरुज्जीवन हाच तयाचा माग ुठरवतील. खऱ्या स्वाहभमान्यास सावरकरवादी मंडळींचा हशक्का नको अहे. 
जनता जागरूक राहील; पण हकतयेक प ढारी मात्र ‘जबरदस्ताचे मत मान्य’ या न्यायाने स्वत:चेच मत 
हवसरू लागले अहेत तयाची वाट काय ? 
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प्रस्त त हवषयाच्या ऄंगोपागंात येथे हशरता येत नाही. तरी एकदोन हास्यास्पद हवसगंतीचा हनदेश 
मात्र करतो. 

 
(१) ‘तातयाराव’ सावरकर ऄसे म्हणवन ‘राव’ या पदाचा ईद्धार करण्याचा अव घालणारासं 

अम्हास ऄसे सागंावयाचे अहे की, अम्ही ‘हवनायक साहेब सावरकर’ ऄसे कधीच म्हणत 
नव्हतो! ऄथ त ‘साहेब’ या फारशी शब्दाने ‘राव’ हा मराठी शब्द मारला ऄसे म्हणणे 
ख ळचटपणाचे होय. 

 
(२) प्रोफेसरचे प्राध्यापक बनहवणारी मंडळी सावरकराचं्या मागे ‘ब्या.’जोडणे मात्र श द्ध 

समजतात! अम्हास ‘ब्याहरस् टर’ या पदाहवन ‘देशभक् त’ हे पदच सावरकर यासं ऄहधक 
शोभेलसे वाटते. 

(३) आंग्रजीतील पाया मराठी केल्या की झाले, ही कल्पनाही ग लामहगरीचेच द्योतक अहे. 
ग लामहगरी भाषातंरातही हटकव  शकते. ईदाहरणाथु ‘अय र्शवमा’, ‘मातृप्रसहृतगृह’. ज्यासं 
खरी भाषाश द्धी हवी तयाचें समाधान श द्धीच्या कारखान्यातील तया मालाने होणार नाही. 
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५. भाषाश द्धीची अनौरस सतंती 
 
स मारे दहा वषांमागे सावरकर अहण पटवधुन यांच्या भाषाश द्धीच्या चळवळीला हवरोध करताना मी 

दोन तीन गोष्टी प्राम ख्याने माडंण्याचा यतन केला होता. जे ज ने फारशी शब्द वाक्प्रचारात (Idiom मध्ये) 
हशरले व खेड्ापाड्ापंयंत पोहोचले, ते खणवन काढण्यात ऄथुही नाही अहण यशही नाही; फारशी शब्द 
हशरले तसे आंग्रजी शब्द लेखी भाषेत हशरत अहेत ऄसे नाही; अहण नव ेशब्द तयार करणे सोपेही नाही 
अहण नेहमीच भाषेला हहतकर ऄसते, ऄसेही नाही. 

 
या शवेटच्या मताच्या द ृष्टीने मी थोडे ऄश भ भाकीतही केले होते; अहण ते म्हणजे नव्या शब्दाचंी 

टाकंसाळ ऄशीच चालव  राहहल्यास भाषा श द्ध होण्याऐवजी ऄहधकाहधक ऄश द्ध, हवद्रवप अहण द बोध होत 
जाइल. अजच्या हनयतकाहलकातंील भाषा वाचल्यास माझे हे भाकीत द दैवाने कल्पनेहवन खरे ठरत अहे 
ऄसे म्हणाव ेलागेल. भाषाश द्धीला झालेली ऄनौरस अहण ‘कडव ’ ऄपतये ती हीच.  

 
मी मागे लेख हलहहले तेव्हाच, प्रतयही शल्याप्रमाणे बोचणाऱ्या या शब्दाचंी यादी करावी ऄसे मला 

वाटले होते; पण ऄसे शब्द प्रतयहीच हनम ण होउ लागल्यावर ते हनवडण्याचे प्रयोजनच ईरले नाही. प्रस्त त 
लेखात मी ज्या शब्दाचंा ईदाहरणादाखल ईल्लेख करीन ते केवळ या अठपधंरा हदवसातं सहजगतया 
अढळलेले होत. माझ्या मवळ लेखातही ऄशा ऄश द्ध, ऄथुशवन्य अहण बेडौल शब्दावंरच माझा रोख ऄहधक 
होता. 

 
तयावळेी मी, ‘मातृप्रसवहतगृह’ या ऄवजड शब्दातं, ‘मातृ’ शब्दाची अवशयकता काय ? ऄसे हवचारले 

होते; अहण ‘मटॅर्शनटी होम’ हा शब्द हनब दु्धपणे भाषातंरणे एवढेच हा शब्द बनहवणारापं ढे ध्येय कसे होते, ते 
दाखववन हदले होते, हशवाय या काळात अपण वळेी ऄवळेी ‘लोकभाषा’, लोकवाङ मय’, ‘जनता’ वगैरे घोष 
करतो, तयाच काळात रोजच्या वाङ मयात ऄतयंत ऄवजड शब्द पेरले जावते, याबिल खेद व्यक् त केला 
होता. पण तयानंतर दहा वषांनी भाषाश द्धीचे खास वारस ठरलेल्या एका दैहनकात, हम. हक्रप्स हे अजारी 
पडल्याम ळे एका ‘स हतकागृहा’त दाखल झाल्याचे जेव्हा वाचले, तेव्हा मला हसाव ेकी रडाव ेहेच समजेना! 
हबचाऱ्या ईपसंपादकाने भाषाश द्धीच्या दंडकाला अहण दंड क्याला हभउन दैहनकाच्या कचेरीत एका 
ऄपरात्री ‘Nursing Home’ याचे, जे प्रथम डोक्यात अले ते भाषातंर करून टाकले! 

 
काही हदवासापंववी प ण्याच्या साहहतय पहरषदेत प्रचहलत वादासंबंधी बोलत ऄसता एक हवद्वान मला 

म्हणाले, “भाषाश द्धीचा वाद? अता तो वाद क ठे अहे? तो तर मागेच हनकालात हनघाला!!”तो हनकालात 
हनघाला; पण अपल्या ऄनौरस संततीची ऄशी शकेडो सवहतकागृहे ईभारून मग हनघाला! 

 
मराठी भाषेचे न कसान होइल, ऄसे मी मागे म्हणालो; अहण ऄपहरहमत ऄहहत होउन च कले अहे 

ऄसे मी अज म्हणत अहे; पण माझे द :ख कळण्यास अजच्या हपढीने काही ठाम अहण हप्रय ऄसे हसद्धान्त 
सोडवन हदले पाहहजेत. तयापकैी पहहला म्हणजे हव्या तया माणसास नवीन शब्द बनहवण्याची पात्रता ऄसते ; 
अहण द सरा म्हणजे एखादा शब्द ‘रूढ झाला’ हा तया शब्दाच्या लायकीचा प रावा होय! 

 
अहण या दोन ऄडाणी समज तींम ळेच अज शकेडो हवद्रवप शब्द तयार होत अहेत अहण खपववन 

घेतले जात अहेत. वाइट शब्द देखील ऄनेकदा वापरल्याने रूढ होतोच! ‘बकँाय’च्या म ली, ‘ईन रा’ची 
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(U.N.R.R.A.) बैठक वगैरे शब्दस द्धा अमची दैहनके रूढ करीत अहेतच! पण याचा ऄथु हे शब्द भाषेत 
येण्याच्या लायकीचे अहेत ऄसा नव्हे. पण हेच ‘हसद्ध’ ऄसे धरून एका गृहस्थानंी मला हवचारले, “ऄहो! 
प्राध्यापक हा शब्दच घ्या! झालाच की नाही अता रूढ?’’ 

 
वास्तहवक वाटेल तया शब्दाला ‘प्र’ लाववन हदला की तयाच जातीतील वरच्या रॅेणीचा बोध व्हावा, 

आतका ससं्कृत ईपसग चा ईपयोग सोपा नाही. पण अमची वृत्तपते्र मात्र ‘प्राचायु’, ‘प्राध्यापक’, (‘प्राध्यक्ष’ 
देखील!) ‘ईपभारतमंत्री’, ‘ईपक लग रू’ वगैरे शब्द धडाक्याने तयार करीत अहेत; अहण रोजच 
छापल्यावर तयानंा ते रूढ, ईपय क् त, अहण भवषणावहही होउन गेलेसे वाटत अहेत! वास्तहवक प्रोफेसर या 
शब्दाचा ऄथु पंहडत ऄगर अचाय ुया शब्दानंी ऄहधक व्य क् त होइल. पण हे शब्द बनहवताना आंग्रजीतील ‘प्रो.’ 
या संके्षपाला जास्तीत जास्त सद ृश ऄसा संके्षप ईपलब्ध करून देणे, हा हेतव नजरेसमोर ठेवल्याने शब्दाच्या 
ऄथ कडे लक्ष देण्याची जरूर वाटली नाही! ‘सहमती’ शब्दाची स्स्थती तीच अहे. स्वागत ‘मंडळ’ ऄगर 
‘मंडळी’ या शब्दाने जे कायु ईत्तम तऱ्हेने होते, तेच स्वागतसहमती या द बोध नवीन शब्दाने करण्याचे कारण 
एवढेच, की ईच्चार देखील मवळ आंग्रजी शब्दाशी म्हणजे ‘कहमटी’ शी जवळ ऄसा! वास्तहवक ऄयोध्या प्रान्त 
या शब्दाने देखील यव.पी.चा बोध झाला ऄसता; हनदान ‘संय क् त प्रातं’ हा नवा पण बरेच हदवस चाललेला 
शब्द बदलण्याचे तरी कारण नव्हते. तयाला ऄलीकडे ‘य   क् तप्रातं’ हा शब्द मराठी लेखक वापरू लागले 
अहेत. तयाचाही हेतव ‘यव. पी.’ हे हखळे ज ळहवण्याऐवजी ‘य . प्रा.’ हे हखळे ज ळहवण्याने काम भागाव ेएवढाच 
ऄसावा! वास्तहवक सरळ ‘भाषातंर’ केले, की तो अपला शब्द झाला, ही कल्पनाच ग लामी मनोवृत्तीची 
अहे, ऄसे मी मागे प्रहतपाहदले होते व तयाचे ईदाहरण म्हणवन ‘मध चदं्र’ हा शब्द हदला होता. ‘Honey 
moon’ ही पद्धत अपली नसल्यावर ‘मध चंद्र’ या शब्दाने काय होणार? पण अज केवळ भाषातंराच्याही प ढे 
ही ऄन करणवृत्ती गेली अहे. मवळ आंग्रजी शब्दासारखा ईच्चार होणारे प्रहतशब्द हनवडण्यात हे लोक धन्यता 
मानीत अहेत. हक्रकेटमधील L.B.W. ऐवजी ‘ल. ब. व.’ वापरले, की त मचे समाधान होइल, ऄसे मागे 
एकदा एका श द्धीवाल्यास थटे्टने म्हटले होते. पण ती अता थट्टा राहहली नसवन वस्त स्स्थती म्हणवन 
पाहण्याची पाळी अली, ऄसे हदसते! 

 
या हवद्रवप, ऄथुशवन्य अहण कृहत्रम शब्दहनर्शमतीच्या ब डाशी शब्दासंबधंींचा याहंत्रक (Mechanistic) 

दृष्टीकोन अहे. शब्दातंील ऄथुवाहकता, साहचयु, ध्वनी, संगीत वगैरेचे ईपजत ञासान तर नाहीच; पण ईलट 
या सवांची ईपेक्षा करून दडपवन तयार केला, अहण छापवन वज्रलेप केला, की कोणताही शब्द पावन होतो, 
ही ऄडाणी अहण अडम ठी कल्पना याच्या ब डाशी अहे. प ष्ट्कळदा भाषा ही ईच्चारण्याकहरता अहे हे 
हवसरून ती छापण्याकहरता अहे, हेच फ क् त लक्षात ठेवले जाते. ‘नव.म. हव.’ (हायस्कव ल) ‘एस. पी.’ 
(कॉलेज) ‘वाय. एम. सी. ए.’ यासंारखे जे ऄनेक ऄक्षरगण अजच्या याहंत्रक य गात लोकाचं्या तोंडी नाचत 
अहेत, ते फ क् त छापण्यात सोय अहे, ईच्चारण्यात सोय नाही, हे लोकाचं्या ध्यानी येत नाही. कारण ऄशा 
त टक्या ऄक्षरानंी तयाचं्या मवळ नावातील संगीत ऄगर सलंग्न कल्पना याचंा मागमवसही राहत नाही. अहण 
तीन ऄक्षरे त टक ईच्चारावी लागल्याने तीन वगेळे शब्द ईच्चारण्याआतका वळे लागतो. संके्षप तयार 
करतानंाही याहवन ऄहधक कल्पकता दाखवणे शक्य अहे. पण आंग्रजीतील संके्षप पद्धतीचे ऄंध ऄन करण या 
खेरीज सकें्षपातही अपल्याकडे द ृष्टी राहहलेली नाही. मागे एकदा हायस्कव ल-चालकाचं्या बठैकीत 
बहक्षसाच्या पदकावर ऄक्षरे कोरण्याचा प्रशन हनघाला. बक्षीस वक् तृतवाबिलचे होते. “अन्तर-शालेय 
वक् तृतव-स्पध ” हे नाव लहानशा पदकावर ऄथ तच कोरणे शक्य नव्हते. अहण एवढा तीन मजली शब्द 
हबचाऱ्या शालेय बटवंच्या डोक्यात घालणे, म्हणजे तर जवळ जवळ बालहतयाच होत होती. पण तयाच्या 
ऐवजी तेथे तया स ंदर स वणपुदकावर कोणता मंज ळ शब्द कोरला जाणार होता? तर ‘अ. व. स्प.!’ या 
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‘अवस्प’ ने कोणता बोध होणार? पण हततकाच लहान अहण ऄहधक प्रसंगोहचत ऄसा ‘व क् तृतव’ एवढा 
एकच शब्द कोरण्याने ते काम भागण्यासारखे होते. पण स्वभाषेतवन हशक्षण देणाऱ्या हवद्यापीठाला देखील 
जर ‘गृहीतागमा’ या पदवीचे बी. ए. या आंग्रजी ऄथुशवन्य ऄक्षराशंी लग्न लावण्याकहरता ‘जी. ए.’ हे रूप 
करणे मानवते, तर आतर याहंत्रक संके्षपाचंी कथा काय? 

 
नेहरंूनी बनहवलेल्या मंहत्रमंडळाची हनवड करताना लीगच्या मताशंी जास्तीत जास्त जवळ ऄसणे, 

हे एक लायकीचे गमक समजण्याची चवक होत अहे, ऄशी टीका ‘फ्री पे्रस जनुल’ या पत्राने केली होती, 
तयाची येथे अठवण होते!  

 
परभाषेतील शब्द टाळण्याकहरता जी चळवळ हनघाली हतनेच परभाषेचे याहंत्रक भाषातंर करण्याची 

ग लामी वृत्ती वाढीला लावली, हा एक दैवद र्शवलास म्हटला पाहहजे! पण म्हणवन आतर ग न्हे या सत्रात कमी 
होत अहेत, ऄसे नव्हे. तयापंैकी फार मोठा पण पटहवण्यास कठीण ऄसा ग न्हा म्हणजे एकाच आंग्रजी 
शब्दाला प्रतयेकाने नवा शब्द हनम ण करण्याचा. वास्तहवक हा ‘ग न्हा’ अहे हे पटहवण्यास ऄवघड पडव  नये. 
Neologism ऄथवा नवशब्दहनर्शमती हा भाषेला एक रोगच कसा होउ शकतो, हे मी मागे दाखववन हदलेले 
होते. Prime Minister ही साधी सञंासा घ्या. हे पद अपल्याकडे पववी होतेच; तयाम ळे लोकानंा नवीन कल्पना, 
संस्था ऄगर रूढी ञासात करून देण्याकहरता नवा शब्द काढावयाचा ऄशी स्स्थती नव्हती. अहण तरी 
तयाचेऐवजी सव-ुपहरहचत ऄशी एक संञासा रूढ होउ शकली नाही. ‘म ख्य-प्रधान’ हे याचे सोपे अहण 
स्वाभाहवक ऄसे मराठी रूप ठरण्यास हरकत नव्हती; पण ‘सहचवोत्तम’, ‘पेशव’े, ‘पतंप्रधान’ , ‘प्रधान-मंत्री’ 
याप्रमाणे सात दैहनकातं सात शब्द; लकबह ना एकाच दैहनकात एका अठवड्ात सात शब्द, याप्रमाणे हव ेते 
शब्द वापरण्यात येत अहेत.व याचे कारण, भाषेत नवीन शब्द पेरणे हा एक हवा तयाने करण्यासारखा खेळ 
अहे, तयात जबाबदारी, नफान कसान याचंा प्रशन नाही, ही ऄडाणी समजवत होय. 

 
आंग्रजी ‘पालुमेंट’ ऄथवा ‘म्य हनहसपॅहलटी’ या संस्थानंा एखादा मन ष्ट्य दररोज नव्या शब्दाने ईल्लखेव 

लागला, तर ‘तो नवा शब्द परकीय भाषेतील नाही,’ एवढ्याने तयाची गय होइल, ऄसे नाही. अहण तो 
भाषेत भर घालीत अहे, ऄसे समजण्याआतका मवखु तर कोणीच सापडणार नाही. पण अमच्याकडे मात्र 
ऄशा सावुजहनक संस्थाचें अहण संञासाचें रोज नव े भाषातंर करणे हा दैहनकातंील लेखक अपला हक्क 
समजत अहेत. म्य हनहसपॅहलटी या शब्दाचे भाषान्तर काही हदवसापंववी ‘स्थाहनक स्वराज्य’या शब्दाने 
करीत. ताल क्याचं्या गावी हतजबिल न सता ‘कहमटी’ हा शब्दही रूढ झाला होता. हतला ‘नगरपाहलका’ 
बनहवताना बह धा ‘पाहलटी’ ला ‘पाहलका’ जवळ, हाच हवचार मनात वागत ऄसला पाहहजे. अहण हतच्या 
सभासदानंा ‘नगरहपते’ म्हणण्यात तर एका पारृातय संकेताचे भाषातंर करण्याचा यतन अहे. साधा सभासद 
शब्द घ्या, तो रूढ होता; श द्ध होता; ईच्चारास सोपा होता. तयाऐवजी ‘सदस्य’ हा ईच्चारास ऄवघड अहण 
मराठीस ऄपहरहचत ऄसा शब्द वापरण्यात, हरकामटेकड्ा संस्कृतञासाखेरीज क णाचीच हौस हफटण् याचा 
सभंव नव्हता! 

 
पण हनष्ट्कारण नव ेशब्द हनम ण करून कोणतीच संञासा हनहरृत होउ न देणे, एवढाच ऄपराध हे 

लोक करीत अहेत, ऄसे नाही. ईघड ईघड च कीचे शब्दही ते रूढ करीत अहेत. ‘व क् तृतव’ या ऐवजी 
ऄनेक लोक ‘वक् तव्य’ हा शब्द अज वापरीत अहेत. हा शब्द प्रथम Statement याचे भाषातंर म्हणवन बाहेर 
पडला.पण ‘स्टेटमेंट’ याला तयाच्या पववीच ‘पत्रक’ शब्द रूढ होता. तो ऄसवन, ऄथवा बाजवला टाकव न, 
‘वक् तव्य’ रूढ करण्याचे कारण नव्हते. अहण प्रतयक्ष व्यवहारात तर ‘शनवारवाड्ाप ढील दणदणीत 
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वक् तव्य’ ऄशा स्वरुपात तो शब्द ‘व क् तृतव’ या ऄथ ने तो वापरला जाउ लागला! अता, ‘केलेले भाषण’ या 
ऄथ ने ‘वक् तव्य’ (म्हणजे ‘जो बोलावयाचे अहे ते’ या ऄथ नेच मराठीत पहरहचत ) हा शब्द वापरणे हकती 
हास्यास्पद अहे, हे सागंावयास नकोच. पण हा शब्द लहदीत या ऄथ ने रूढ होता, एवढे कारण या मंडळींस 
प रले ऄसाव!े 

 
ऄशा ऄनेक ऄनावशयक, बोजड अहण (हकतयेकदा) ऄश द्ध शब्दाचें मवळ आतर भारतीय भाषातं 

सापडते. ऄथ त अपणास आतर भाषा येत अहेत हे दाखहवण्याच्याभरात, हे पोरकट शब्दबहािर भाषेचे 
हाल करीत ऄसतात, तर हकतयेकदा आतर भाषातंील, लहदी-ग जरातीतील, शब्द मराठीत अणण्याने 
राष्ट्राच्या एकीकरणास अपण मदत करीत अहोत; ऄसेही यासं वाटते. पण प्रतयक्ष पहरणाम मात्र 
मराठीतील रूढ अहण स टस टीत शब्दाऐंवजी एखादा जाडजवड ऄपहरहचत शब्द वापरणे एवढाच होतो. पण 
हा ढळढळीत दोषही यानंा पटहवणे का कठीण जाते? तर आंग्रजी शब्द वापरणे – एवढे एकच पाप तयानंी 
पाठ केलेले ऄसते; ऄश द्ध ऄगर बोजड शब्द वापरणे नव्हे, बनहवणे, हा ग न्हा अहे याची तयासं वात  नसते; 
अहण सागंवनही समजत नाही. 

 
मी १९३६ सालच्या माझ्या लेखात पत्राचं्या ऄंती ‘अपला’ म्हणवन सही करण्याऐवजी ‘भवदीय’ 

म्हणणारे लोक; ‘नमस्कार’ ऐवजी ‘नमस्ते’ (ऄरे, त ला नमस्कार) म्हणणारे लोक ग्राम्य ऄन करणाच्या 
पलीकडे काही साधत नाहीत, हे दाखहवले होते. पण तयाच्यासारखेच ‘षडयंत्र’ (कट?), ‘ईपन्यास’, 
‘ऄन वाद’, ‘संचालक’, ‘तंत्री’ हे शब्द मराठीत वापरले जात अहेत. मराठीत रूढ ऄसलेला ‘कादंबरी’ हा 
शब्द अबालवृद्धापंयंत पोहोचलेला ऄसवन व बाणभट्टाच्या कादंबरीची स ंदर परंपरा तया शब्दाने सवहचत होत 
ऄसवन, ‘ईपन्यास’ हा शब्द वापरण्यात हेतव कोणता? ‘चालक’ शब्दाने देखील ‘संचालक’चे कायु झाले 
ऄसते. अहण ‘सचंालक’ शब्दाने अधी कायु तरी कोणते करावयाचे होते? तर संपादकाच्या वरचे एक पद 
हनम ण करावयाचे होते. मला वाटते, ‘सह्याद्री’ ने हा शब्द प्रथम वापरला. पण ‘म ख्य संपादक’ या 
शब्दानेही ते कायु होउ शकले ऄसते. 

 
याबाबत मी स प्रहसद्ध साहहस्तयक काकासाहेब कालेलकर यांचे मत एकदा हवचारले होते. प ण्याच्या 

‘लोकश क् ती’ काय लयात तयाचंी राष्ट्रभाषेसंबंधीची कल्पना समजाववन देण्याकहरता काही साहहस्तयकानंा 
पाचारण करण्यात अले होते, तयात मी होतो. काकासाहेबाचंा म ख्य हवषय ऄथ त एक सोपी, सवांना 
समजेल ऄशी, लहद स्तानी भाषा बनहवण्यावर होता व तया दृष्टीने ‘मला पहंडताचंी पव  नाही; सामान्य 
जनतेची काळजी अहे.’ ऄशा प्रकारची भवहमका ते माडंीत होते. तयावरून थोडे हवषयातंर करून, मला बरेच 
हदवस डाचणारा प्रशन मी तयानंा हवचारला. 

 
मी तयानंा हवचारले, “एखाद्या ऄथ चा वाचक, सोपा अहण स पहरहचत शब्द मराठीत रूढ ऄसता, 

तयाच्याऐवजी ऄन्य प्राहंतक भाषातंील शब्द केवळ संस्कृत अहेत म्हणवन वापरणे ते त मच्या लोकभाषेच्या 
धोरणात कसे काय बसेल?” 

 
काकासाहेबानंा अरृयु वाटले. ते म्हणाले, “हे मला कधीच मान्य होणार नाही!’’ 
 
मग मी तयानंा ‘साक्षर’ , ‘ऄस्स्मता’ या शब्दाचें ईदाहरण हदले. ‘साक्षर’ शब्दाचा मराठी रूढ ऄथु 

‘Literate’-ऄक्षर ओळख ऄसलेला, हा होय, तयाचा ग जरातीतील ऄथु ‘हवद्वान’. मराठीत हा ऄथु व्य क् त 
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करण्यास नवीन शब्द हवा अहे, ऄसेही नाही. “ऄशा स्स्थतीत ‘साक्षर’ हा शब्द ‘हवद्वान’ या ऄथी मराठीत 
वापरणे त म्हास मान्य अहे काय?’’ ऄसे मी तयानंा हवचारताच तयानंी साफ ‘नाही’ ऄसे ईत्तर हदले. अहण 
तयाचं्या हलखाणाच्या मराठी रुपातंरात जर ऄसे काही शब्द ऄसले, तर ते भाषातंर-कतय चा ‘शहाणपणा’ 
होय ऄसेही तयानंी जाहीर केले. पण लहदी, ग जराती, बंगाली या भाषातंील वाङ मय मराठीत अणणारी 
मंडळी मात्र ऄसे शब्द योजणे हे एक प ण्यकृतय म्हणवन ते मोठ्या ते भाहवकपणे करीत अहेत! 

 
शरदबाबवच्या बंगालीचे मराठी, कालेलकराचं्या ग जरातीचे मराठी अहण ऄनेक लहदी लेखकाचं्या 

लहदीचे मराठी करताना, मराठीची हवटंबना प्रतयही होत अहे. रवींद्रनाथाचें ‘प्रहत-भाषण’ म्हणण्याने काय 
बोध होणार? ‘टीका’ शब्द रूढ ऄसवन ‘समीक्षा’, अहण ‘समीक्षा’ पहरहचत होतो न होतो तोच ‘हवमषवुाङ मय’ 
हा शब्द वापरणे, ऄशाने कोणती हनहरृत पहरभाषा हनम ण होणार? 

 
अहण सव त मौजेची गोष्ट म्हणजे या पोरखेळाचा अहण शब्दावडंबराचा म ख्य ईिेश जो परकीय 

शब्द मारणे, तोही साध्य होत नाही, हे तर मी मागेच दाखववन हदले होते! ‘हन’ हे बायकी अहण कोकणी 
ऄव्यय, प्रहतहष्ठत भाषेत अणवनही ‘व’ हे ऄरबी ऄव्यय हजवतं अहे; अहण ‘अहण’ हे मराठी ऄव्यय तर 
अधीच तयार होते! 

 
या सवु प्रकारातं श द्ध ऄञासानालाही चागंलीच म भा हमळाली अहे- माफी हमळाली अहे! माफी 

म्हणण्याचे कारण एकदा एखादा शब्द, आंग्रजी शब्द टाळण्याकहरता, ऄथवा प्राहंतक शब्द रूढ 
करण्याकहरता, वापरला ऄसे ठरले, म्हणजे मग व्याकरणाचे अहण ऄथ चे खवन माफ! ऄशी ही ऄडाणी 
देशभ क् तीची भावना अहे. पे्रताची ‘ईत्तरीय’ चौकशी हा शब्द या वृत्तीनेच वापरला जातो. ‘ईत्तरीय’ म्हणजे 
‘ईपरणे’; पण ‘Post mortem’ मधील ‘पोस्ट’ हे लॅहटन पद ऄलगत ‘संस्कृत’ बनहवण्याचा हा दैहनकाच्या 
कचेरीतील प्रयतन होय! पे्रताचा ‘पंचनामा’ हा शब्द रूढ अहण सोपा होता; अहण ‘ईत्तरीय’ चौकशी हा शब्द 
श द्ध हवदवषकी अहे, हे देखील हवसरण्याला कारण म्हणजे वर हनदेहशलेले हास्यास्पद देशभ क् तीचे व्रतच 
होय. पण ‘रस्टी’ शब्दाला देखील ज्यानंा ‘हवरॄस्त’ हा नवा शब्द करावा लागला अहण ‘पंच’ हा रूढ शब्द 
अठवला नाही, तयानंा ‘Post mortem’ ला हततकाच लाबंलचक शब्द वापरल्याहशवाय कसे राहवणार? या 
सवु प्रकारात वडेपट देशभ क् तीआतकाच हवद षकी वृत्तीचा प्रकार अहे. पण हसे होत अहे भाषेचे! अहण हानी 
होत अहे स बोधतेची – म्हणजेच जनतेची. 

 
म ंबइच्या एका दैहनकाने मोठ्या ठशात छापलेल्या संस्कृतप्रच र मथळयात ‘मतृयवच्या कटोहात’ ऄसा 

शब्दप्रयोग कलकत्त्यातील कत्तलीसंबधंी केला होता. वास्तहवक कलकत्त्याच्या कत्तलीसंबधंी हकतीतरी 
सोपे, पण ऄधुवाहक मथळे, योजता अले ऄसते. पण लेखकाच्या डोळयापं ढे आंग्रजी तारेतील ‘Holocaust 
Cauldron’ हे शब्द होते; अहण ‘कटाह ’ शब्द वापरण्याची तयाने धडपड केली; व दैहनकाच्या धादंलीत 
तयाचे ‘कटोह’ ऄसे रूप छापवन टाकले. एखद्या संस्कृत शब्दाचे रूप च कीचे छापले अहण ऄगर वापरले 
जाणे, या ऄपराधापेक्षाही कोशाच्या कानाकोपऱ्यातील संस्कृत शब्दाकडे वळेीऄवळेी धाव घेणे, हा मी 
ऄहधक मोठा ऄपराध समजतो. थोडी कल्पकता वापरल्यास हकतीतरी सोपे अहण जोरदार शब्द येथे 
वापरता येण्यासारखे होते. साधा ‘यमप री’ शब्द देखील चालला ऄसता. 
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प ण्यातील एका भाषाश द्धीवादी दैहनकात प ढील ऄथ चा मथळा होता : “प ण्याच्या स्थानकावर 
बारा भटक्यानंा ऄटक; पैकी महंमद याकव ब यावर ऄहभयोग भरला!!’’ यातील द बोधता, ऄनौहचतय, अहण 
कणुकट ता याचे प्रमाण ठरहवणे अम्ही वाचकावंर सोपहवतो. 

 
जेथे व्याकरण अहण ईघड ऄथु याचेंही खवन पडत अहेत, तेथे ऄथ च्या बारीक छटाचंी रवानगी 

कचऱ्याच्या पेटीत झाल्यास नवल नाही. ‘आन्कार’ शब्द मराठीत एखादी बातमी बरोबर नाही, ऄसे जाहीर 
करणे, Contraict करणे या ऄथ ने रूढ झाला होता. तो साधा ‘नकार’ या ऄथ नेही हल्ली वापरला जातो; 
कलकतयास ‘अहरॅताचंा’ हशरच्छेद झाल्याच्या बातम्या ऄलीकडे छापल्या गेल्या अहेत. दंगलीत 
‘अरॅयाला अलेले लोक’ अहण ‘अहरॅत’ यातं ऄंतर अहे. 

 
‘शफात ऄहंमदखानच्या अक्रमकास ऄटक’ ऄशा ऄथ चा मथळा प ण्याच्या भाषाश द्धीवादी 

दैहनकाने छापला होता. अक्रमण हा शब्द मराठीत Aggression या ऄथ ने रूढ अहे. Aggression अहण 
Attack यातं ऄंतर अहे. 

 
मला हे प न्हा ईघड साहंगतले पाहहजे की हे हमशनऱ्यानंाही बरे म्हणहवणारे प्रयोग या लोकानंा 

अठवण्याचे अहण अवडण्याचे कारण एकच; अहण ते म्हणजे आंग्रजीऐवजी एखादा प्रयोग करणे हे म ळातच 
प ण्यकमु ऄसल्याने, ते करताना मराठीचा खवन झाला तरी हरकत नाही, ही समजवत! ‘दग्धभव धोरण’, 
‘नौदलातील बंड ‘ यासारखे स्क्लष्ट अहण कणुकट  प्रयोग तर दर अठवड्ास शकेडोंनी तयार होत अहेत. 
(मध्ये काही हदवस एका दैहनकात-जाहहरातीत-अठवड्ाबिल ‘सातवडा’ ऄसे छापले जात ऄसे. यात तर 
मला पोरकटपणापलीकडे काहीच हदसत नाही!) ‘स्थहगत’ शब्द प्रथम ‘तहकव ब’ (ऄरबी, तवक्क फ) हा शब्द 
मारण्याकहरता बाहेर पडला. पण दैहनकांच्या ऄग्रलेखातही हकतयेकदा ‘अम्ही तर ही बातमी वाचवन 
स्थहगतच झालो’ यासारखा, म्हणजे ‘चहकत’ या ऄथी, तयाचा ईपयोग वाचवन हबचारे वाचकच ‘स्थहगत’ 
(दैहनकी ऄथ ने!) झाल्यास नवल नाही!  

 
दे.भ.सावरकर याचें महॅझनी-चहरत्र हकतीही वष े‘प्रहक्षप्त’ राहहले ऄसते तरी ताजेच राहहले ऄसते, 

ऄशा ऄथ चे हवधान माझे हमत्र हशवरामपंत करंदीकर याचें तोंडी प ण्याच्या एका दैहनकाने घातले होते! याच 
शब्दाचा ईपयोग ‘Broadcast’ केलेले या ऄथ नेही झालेला अहे. मराठीतील तया शब्दाचा रूढ ऄथु मात्र 
“रामायणातील ‘प्रहक्षप्त’ भाग” वगैरे प्रयोगात ऄसलेलाच काय तो ( म्हणजे Interpolated हाच) अहे. 
‘हदग्दशनु’, ‘मध्यंतर’, ‘अवाहन’, ‘साहहस्तयक’, ‘अंदोलन’, ‘रॅेष्ठी’, ‘नेत्रदीपक’, ‘ऄल्पसंख्याकं’ वगैरे 
ऄसंख्य शब्दाचं्या जन्मकाळच्या अहण प ढील प्रवासाच्याही ऄनेक गंमती अहण गफलती सागंता येतील. 
‘मध्यंतर’ शब्दाची पदे कशी पाडायची? (‘मध्यंतरी’ शब्द रूढ अहे; तयाची अम्ही चौकशी करीत नाही; पण 
नवा शब्द करताना तयाची चौकशी जरूर झाली पाहहजे.) ‘अवाहन’ शब्द माझे हमत्र माडखोलकर यानंी 
प्रथम संचाराथु सोडला ऄसावा. पण हल्ली हकतयेक ईतसाही लेखक ‘अव्हान’ देतानाही अपल्या या 
अवडतया लेखकाचा ‘अवाहन’ हा शब्द दडपवन देत अहेत. ‘साहहस्तयक’ शब्द माझे हमत्र खानोलकर यानंी 
स मारे चौदा वषांपववी प्रथम वापरला. (ऄथ त शजेारच्या एका प्रातंातवन तसाच घेतला.) लेखक यापेक्षा तया 
शब्दाला ऄहधक ऄथु नाही. ‘केसरी’ मध्ये हा शब्द ऄसंख्य वळेा ‘साहहहत्तक’ (ऄडहकत्त्यातील ‘त्त’!’) ऄसा 
छापला जातो. ‘अंदोलन’चा ऄथु हेलकावा ऄसा अहे. ‘चळवळ’ हा शब्द मराठीत चागंलाच रूढ होता; 
तयाथी हा भलतयाच ऄथ चा शब्द केवळ लहदीत सापडला म्हणवन घेतला गेला ऄसावा. (चळवळ, 
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Moverment वगैरेमध्ये हेलकाव्याचा ऄथु नाही.) ‘नेत्रदीपक’ शब्द डोळयानंा हदपहवणारा या ऄथी वापरला 
जात अहे. ‘दीपक’ च ऄथु हदपहवणारा होइल काय?  

 
ऄशा द ृष्टीने ऄसंख्य शब्द गेल्या दहा वषांत मराठीत अले अहेत. श द्धीकहरता हे चालले अहे 

म्हणाव,े तर ‘अय र्शवमा’, ‘हनलुष्ट्कर’ वगरेै लहद -म सलमान हववाहही याच श द्धीच्या सपायात लावले गेले 
अहेत (‘अय र्शवमा’ चागंलाच रूढ झाला अहे; अहण ‘हनलुष्ट्कर’ शब्द न कताच प ण्याच्या एका दैहनकाने 
घडहवला अहे!). ‘रॅेष्ठी’ हा शब्द शटेजी या ऄथ ने मराठीत ञासात होता; तो कॉँगे्रस हायकमाडंचे भाषातंर 
करताना योजण्यात, कॉँगे्रस भाडंवलवाल्याचं्या हाती गेली ऄसे तर स चवायचे नव्हते? पण गाधंी, 
जवाहरलाल याचं्यासारख्या हवरक् त अहण हनहरच्छ प ढाऱ्यानंा शटेजी म्हणण्याचे कारण “High’’ शब्दाचे 
काही तरी ऄजब भाषातंर करण्याची प्रवृत्तीच ऄसावी! 

 
शब्द बनहवण्याला सवांनी कंबर बाधंली की भाषाश द्धी झाली ऄसे समजणे; अहण मजसारख्याने 

तयातंील ऄथुशवन्य शब्दहनर्शमतीसबंंधी गाऱ्हाणे गाहयल्यानंतरही, “जे चागंले ऄसतील तेच रूढ होतील’’ ऄसे 
म्हणणे, हकती धोक्याचे अहे, हे वरील शब्दवैभावावरून ध्यानी येइलच. चार नवीन प्रहतशब्दापंैकी चागंला 
तोच रूढ होइल, याला कोणतीही हमी नाही. वाइटच केवळ हवद षकीपणाम ळे अहण लक्ष वधेणारा म्हणवन! 
–रूढ झाला, याचीही ईलट ईदाहरणे अहेत अहण अवशयक नसतानाही केवळ ह ल्लड म्हणवन ऄसे शब्द 
बनहवले अहेत ते वगेळेच! 

 
ऄशा स्स्थतीत केवळ श द्धीकडे लक्ष देणारे लोक भाषेच्या आतर रोगासंबंंधी ऄञासान दाखवीत अहेत 

व तशा ऄञासानास ईते्तजन देत अहेत. 
 
मला कोणतयाही व्यक् तीला ऄगर वग ला दोष द्यावयाचा नाही. वृत्तपत्रव्यवसायात दैहनकाचं्या 

के्षत्रातही माझे ईत्तम स्नेही अहेत. दैहनकाचं्या संपादकाचं्या जागी तर हकतयेक ऄतयंत कतुबगार, अहण 
क शाग्र ब द्धीची माणसे महाराष्ट्रात काम करीत अहेत. ईपसंपादकवग त प ष्ट्कळदा ऄगदीच ऄनन भवी 
मंडळी ऄसली, तरी ती मडंळी देखील प ष्ट्कळदा ह शार व होतकरू ऄसतात, हे मला माहीत अहे. 
तयाचं्यापैकी ऄनेक जणानंा मी या लेखात वर्शणलेली बेबदंशाही जाणवतही ऄसते, ही तयाचं्याशी झालेल्या 
संभाषणावरून मी सागंव शकतो. परंत  ऄतयंत घाइने आंग्रजी ताराचंी भाषंतरे करण्याची अवशयकता- अहण 
तशाच तारावंर अहण बह ताशंी पारृातय देशात ईगम ऄसलेल्या घडामोडींवर ऄतयतं तातडीने भाष्ट्य कराव े
लागणे, यातच या ऄनवस्थेचा थोडाफार ईगम अहे. पण पहरस्स्थतीम ळे ईपहरहनर्शदष्ट सवुच दोषाचंी संगती 
लागेल, ऄसे मात्र नाही. म ख्य दोष भाषाश द्धीत रूढ केलेल्या पापप ण्य कल्पनातं अहे. शब्दहनर्शमतीतील 
‘श द्धाश द्ध’ अहण ‘पापप ण्य’ यासंबंंधीच्या कल्पना बदलण्यास दैहनकाचं्या घाइतही तयातील हकतयेक दोष 
टाळता येतील. (हशवाय केवळ दैहनकेच या पापाची धनी अहेत, ऄसेही मला म्हणायचे नाही. ज्यानंा 
कसलीच घाइ नाही, ते लोकही केवळ ‘चवष’ म्हणवन हे ईद्योग करीत ऄसतात!) 

 
अरब मन ष्ट्य अपली भाषा हे एक संगीत मानतो, ऄसे एक गं्रथकार म्हणतो. तसेच आंग्रज मन ष्ट्य 

भाषा हे एक ऄतयंत स क्ष्म ऄसे यंत्र मानतो, ऄसे म्हणता येइल. मराठी मन ष्ट्य भाषेला काय मानतो ? भाषेत 
गबाळेपणा, ऄवडंबर, हवदवषकीपणा हशरणे, हे ते दोष समाजमनातच हशरण्याचे हचन्ह होय. मराठीत 
‘लोकमान्य हटळक’ याचंासारखे ऄतयंत हनदोष अहण ओजस्वी भाषा हलहहणारे होउन गेले अहेत. 
हचपळवणकरापंासवन गडकऱ्यापंयंतच्या भाषाप्रभवनंी हतला गोडी अहण वैभव हदले अहे. केतकर, राजवाडे, 
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गो. म. जोशी. याजंसारख्या ऄनेक शासे्त्र पढलेल्या पहंडतानंी स ंदर पाहरभाहषक शब्द बनहवण्याचे अदशहुी 
घालवन हदले अहेत. ऄशा स्स्थतीत केवळ भाषाश द्धीच्या हवकृत कल्पनानंी अहण दैहनक काय लयाच्या 
‘लगीनघाइ’ म ळे अपल्या सामथ्युवती अहण सौंदयुशाली मायभाषेचे रूप हबघडव  द्यायचे की काय, हा प्रशन 
अजच्या गद्यलेखकानंी गंभीरपणे सोडहवला पाहहजे.  

 
या के्षत्रात सोवळेपणा अहण ह ल्लडबाजी यानंा स्थान नसाव.े 
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६. भाषाश द्धी प्रवतगक सावरकर : एक णवलक्षण चमत्कार  
 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर याचें नाव महाराष्ट्रातील भाषाश द्धीच्या चळवळीशी कायमचे हनगहडत अहे. 

तथाहप, भाषाश द्धीची कल्पना महाराष्ट्रात तरी तयाहवनही ज नी अहे. ती हशवाजी महाराजाचं्या पे्ररणेने 
हनम ण झालेल्या ‘राज्यव्यवहार-कोशा’ आतकी ज नी अहे.  

 
सावरकरानंी अपल्या भाषाश द्धीहवषयक हलखाणात रघ नाथ पंहडताचं्याद्वारे महाराजानंी केलेल्या 

ईपक्रमाचा अदरपववुक ईल्लेखही केला अहे. तथाहप हशवाजी महाराजानंी केलेला ईपक्रम अहण 
सावरकरानंी जन्मठेपेतवन परत अल्यावर हाती घेतलेली चळवळ यातं काही बाबतीत फरक अहे. हशवाजी 
महाराजाचंा ईपक्रम मवलत: राज्यकारभाराप रताच मय हदत होता ऄसे हदसते; म्हणजे तो अजकालच्या 
सरकारी पदनाम कोशासारखा होता. तर सावरकराचंा ईपक्रम राज्यव्यवहाराप रता नसवन ऄहखल 
सामाहजक व्यवहारानंा व्यापणारा होता. 

 
दोन्हीही ईपक्रमाचंा ईगम ऄपहरहायुपणे राजकीयच अहे.कारण भाषाश द्धीची अवशयकताच म ळी 

राजकीय पहरस्स्थतीम ळे हनम ण झालेली होती. वगेवगेळया देशाचं्या प्रवासाहदकातवन होणाऱ्या संपक त जे 
परकीय शब्द एखाद्या भाषेत प्रहवष्ट होतात, तयानंा हनपटवन काढण्याच्या मागे सावरकर लागले ऄसते ऄसे 
वाटत नाही. कारण ऄसा भाषा-संपकु ही एक ऄपहरहायु घटना अहे. हतजमध्ये ऄनैसर्शगक लकवा 
ईद ्वगेजनक ऄसे काही नाही. पण जेव्हा एखादे अक्रमक राष्ट्र अपली सत्ता द सऱ्या राष्ट्रावर लादते, 
तेव्हा जो भाहषक संपकु घडतो तो स्वाभाहवक नसतो. तो प्राय: बलातकाररूप ऄसतो. आंग्रजी लकवा ऄरबी-
फारशी शब्द जेव्हा लहदी –बंगाली-मराठी या सारख्या संस्कृतोद्भव भाषातं गदी करतात, तेव्हा तो संपकु 
सवुस्वी ऄस्वाभाहवक ऄसतो. आतकेच नव्हे तर ग लामहगरीची खेदजनक अठवण करून देणारा ऄसतो. 
हशवाय, परराज्याम ळे जेव्हा परभाहषक शब्द एखाद्या भाषेत घ सतात, तेव्हा तयाचे प्रमाणही आतके मोठे ऄसते 
की मवळ भाषेतील हवभ क् ती-प्रतयय अहण हक्रयापदे या पलीकडे फारच थोडे हशल्लक ईरते! हशवकालीन 
पत्रव्यवहारातील भाषा ऄव चीन लहदीचे ईदवु  या नावाने झालेले रुपातंर, याजंकडे पाहहल्यास ह्या भाहषक 
बलातकाराचे स्वरूप लक्षात येइल. या राजकीय बलातकाराची प्रहतहक्रया म्हणवन अध हनक लहद स्थानात 
भाषाश द्धीची चळवळ प्रथम ईत्तर प्रदेश अहण बंगाल या हवभागातं स रू झाली. 

 
ईत्तर प्रदेशात तर केवळ ऄरबी-फारशी शब्दच तत्रस्थ भाषेत हशरले होते ऄसे नव्हे; ऄतयतं 

हास्यास्पद अहण सतंापजनक गोष्ट म्हणजे तेथे भारतीय हलपीच ईच्छेदवन ऄरबी-फारशी हलपीने ठाण 
माडंले होते. म्हणजे या देशातील ब्राह्मण कायस्थादी हवद्योपजीवी जाती अपल्या जगद हवख्यात पववुजाचंी 
हलपी सोडवन ईदवु (म्हणजेच ऄरबी-फारशी) हलपी वापरू लागल्या होतया. त ळशीदासाच्या वशंातील स्वामी 
रामतीथु, काशमीरी ब्राह्मणवशंातील पहंडत मोतीलाल, जवाहरलाल, ह्याचं्या बाल्यात ईत्तर प्रदेशातील 
ब्राह्मण म ले देखील एखाद्या मौलवीच्या दारी जाउन ‘ऄहलफ’, ‘बे’ ही मवळाक्षरे हगरवीत ऄसत! म्हणवन 
ईत्तर प्रदेशात प्रथम वाडवहडलाचंी हलपी प न्हा स्थाहपत करण्याची चळवळ करावी लागली. ‘नागरी 
प्रचाहरणी सभा’ म्हणवन जी हवख्यात झाली, हतला प्रथम नागरी हलपीचा प्रचार हाती घ्यावा लागला. ऄथ त 
ईत्तर प्रदेशात भाषाश द्धीची चळवळ महाराष्ट्रापेक्षाही ऄहधक ऄपहरहायु होती. लसधमध्ये तर सवु व्यवहार 
ईदवु हलपीतवनच होत. म्हणजे लसधी भाषेची हलपी ईदवु हीच ठरून गेली! ती आतकी की घरेदारे सोडवन 
स्वत:च्या जन्मभवमीतवन पाहकस्तानच्या हनर्शमतीम ळे देशोधडीला लागल्यावरही लसधी लोक, हनदान 
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तयाचं्यातील बह सखं्य लोक अपल्याला देशोधडीला लावणाऱ्या लोकाचंी, ईजवीकडवन डावीकडे हलहहली 
जाणारी हलपी ऄद्यापही अपली हलपी समजतात! 

 
सावरकराचं्या लेखनावरून ऄसे हदसते की, तयानंा भाषाश द्धीची ऄपहरहायुता ईत्तर प्रदेशातील 

श द्धी-चळवळीवरूनच मनात भरली. या संग्रहातील पहहल्याच लेखात सावरकरांनी या सतयाचे कथन केले 
अहे. ईत्तर लहद स्थानातील लोक जागृत होउन ऄरबी-फारशी शब्द खड्ासारखे वचेवन काढीत ऄसता, 
मराठी भाषेत मात्र, हशवाजी महाराजासंारखा मोहरा साडे तीनश ेवषांपववीच होउन गेला ऄसवनही ऄद्याप 
हनदान शकेडा चाळीस तरी ऄरबी- फारशी शब्द भक्कमपणे राहावते, याचे सावरकरानंा दैषम्य वाटणे ऄगदी 
साहहजकच होते. तयातवन तयानंा राजकीय काय पासवन काही काळ स क् तीने ऄहलप्त राहाव े लागल्याने, 
भाषाश द्धी अहण ऄस्पृशोद्धार या दोन चळवळींवरच लक्ष कें हद्रत करता अले. 

 
सावरकराचंा स्वभाव हा ऄसा क्रातंीकारकाचा अहे, तसाच तो कमाल पाशासारख्या सदे्धत पे्रहरत 

ह क मशहाचाही अहे.एखादी गोष्ट तयानंी हाती घेतली म्हणजे ‘शक्याशक्य’ , ‘व्यवहायु वा ऄव्यवहायु’ याचंा 
हवचार ते करीत बसत नसत. भाषाश द्धीच्या बाबतीत काय, की पहततपावन चळवळीच्या बाबतीत काय, 
‘ऄशक्य’ हा शब्द सावरकराचं्या कोशात नव्हता! “शब्द वापरा की तो रूढ झालाच!’’, “ऄनेक पय य 
प्रचारात अले, तर ऄखेर चागंले तेच हटकतील .’’ – यासंारखी तयाचंी अग्रही सवते्र पाहहली म्हणजे तयाचंी 
ऄप्रहतहत कायुपद्धती लक्षात येते. पण भाषा ही नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे स्वत:ची वाट कापते. पाटवणाप्रमाणे 
कृहत्रम तटबंदीतवन वाहत नाही.तयाम ळे सावरकराचं्यासारख्या, ऄशक्य हा शब्दच माहहत नसलेल्या, 
नेपोहलयन-सद शृ वीरालास द्धा रूढ शब्द काढवन लावताना ज्या ऄनेक ऄडचणी अल्या तया 
पाहण्यासारख्या अहेत. 

 
सावरकराचं्यापववी भाषाश द्धीचा झालेल्या प्रख्यात प्रयतन जरी हशवाजी महाराजाचंा राज्यव्यवहार 

कोश हा ऄसला, तरी तया नंतरही कारभाराच्या भाषेकहरता स्वभाषेतील कोश करण्याचे प्रयतन झालेले 
अहेत. द दैवाची गोष्ट म्हणजे, महाराजाचं्या मंहत्रमंडळातील हवख्यात पंहडत रघ नाथ हणमंते याचंा कोशही 
अजच्या हवद्यालयातंवन अहण गं्रथशाळातंवन फारसा अढळत नाही. या प्रस्तावानेकहरता मी एका प्रख्यात 
गं्रथालयात राज्यव्यवहार कोशाची चौकशी केली ऄसता, तेथील हत्रपदवीधारी गं्रथाहधकाऱ्याने माझ्याप ढे 
ऄव चीन सरकारने करहवलेला ‘पदनाम कोश’ अणवन ठेवला! राज्यव्यवहार कोशाच्या अतापयंत केवळ 
दोन अवृत्त्याच हनघाल्या अहेत ही गोष्टही ऄश भसवचक अहे. एक अवृत्ती शके १८०२ मध्ये म्हणजे 
आ.स.१८८० मध्ये हनघालेली अहे; तर द सरी आ.स. १९५६ मध्ये हनघालेली अहे. ही द सरी अवृत्ती प ण्या-
म ंबइच्या एखाद्या प्रहसद्ध हवद्वत् संस्थेने काढलेली ऄसेल ऄशी अपली कल्पना साहहजकच होते, पण ही 
स ंदर अवृत्ती, ईदवु अहण तेल गव भाषेने वढेलेल्या ‘मराठवाडा साहहतय पहरषदे’ ने काढलेली अहे! तयानंी 
कें द्र सरकारच्या ‘हशक्षण मंत्रालयाकडे‘ या संबधंात हवनंती केली होती. परंत  ‘हदल्ली हशक्षण मंत्रालया’ने या 
कमी अपली ऄसमथुता प्रकट केली. पत्र क्रमाकं D-2772-M-2/23, November 1955. मराठवाडा 
साहहतय पहरषदेने वीस वषांपववी काढलेल्या या अवृत्तीला रॅी. रामचदं्र गोलवद काटे याचंी ईपय क् त 
प्रस्तावनाही अहे. या नव्या अवृत्तीम ळे तरी हा ऐहतहाहसक महतवाचा कोश सवु हवद्यालये अहण हवद्यापीठे 
याचं्या संग्रहात अहण वापरात ऄसावा, ऄशी साहहजकच ऄपेक्षा होते. पण वस्त स्स्थती मात्र द दैवाने तशी 
नाही. 
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या नंतरचा ऄसाच राज-प रस्कृत प्रयतन म्हणजे हवख्यात हवद्यापे्रमी नरेश रॅीमतं सयाजीराव 
गायकवाड, याचं्या प्रोतसाहनाने स्थापन झालेल्या कोश मंडळाचा प्रयतन होय. हा प्रयतन केवळ 
महाराष्ट्राप रता नसवन ऄहखल भारताला ईपय क् त ऄसा अहे. या कोशाचे नाव ‘ 
रॅीसयाजीशासनशब्दकल्पतरू’. यात आंग्रजी, ग जराती, मराठी, संस्कृत, ईदवु, फारशी, लहदी अहण बंगाली 
ऄशा अठ भाषातंील समान शब्द एकाप ढे एक हदले अहेत. या गं्रथाची ईपय क् तता वगेळी सागंण्याची 
गरजच नाही. ऄशा तऱ्हेचा प्रयतन तया पववीही झाला नव्हता अहण तयानंतरही तया तोडीचा झालेला नाही. 
रघ नाथपंत हणमंतयाचंा कोश अहण रॅी सयाजीमहाराज-प रस्कृत कोश याचें म ख्य वैहशष्ट्य म्हणजे दोन्ही 
कोशानंी सोपेपणाला अहण स टस टीतपणाला हदलेले प्राधान्य हे होय. सयाजीमहाराज-प रस्कृत गं्रथ 
अकाराने अहण पृष्ठ संख्येने प्रचंड अहे. तयाची प्रस्तावना साहहजकच ग जरातीत अहे. तीत म्हटले अहे... 
“लाबंा शब्दोने बदले टव ंका शब्दोने पसंदगीनो प्रथम ऄकं अपवामा अव्यो छे; कारण के व्यवहारमा ंते रूढ 
थवामा ंसरळ पडे छे.’’ 

 
रघ नाथ पंहडताचं्या कोशामध्येही स गमतेला प्राधान्य देण्याचे हेच धोरण ऄवलंहबलेले हदसेल. 

द दैवाने लहदी अहण बंगाली भाषातं झालेल्या श द्धीच्या चळवळीने स गमतेला प्राधान्य हदले नाही. ‘वात हर’ 
या ऐवजी ‘संवाददाता’, ‘सामना’ या ऐवजी ‘प्रहतयोहगता’, ‘सेना’ लकवा ‘सैन्य’ या ऐवजी ‘वाहहनी’ हा 
(हकतयेक संस्कृतञासासंही झटकन न समजणारा!) शब्द, यासंारखे शकेडो स्क्लष्ट शब्द भाषाश द्धीच्या 
हनहमत्ताने बंगाली व लहदी पंहडतानंी अपापल्या म ळच्या स गम भाषांत अणवन सोडले.तयानंी जर हशवाजी 
महाराजाचंा राज्यव्यवहार कोश अहण सयाजीराव महाराजाचंा ‘शासनशब्दकल्पतरू’ डोळयापं ढे ठेवला 
ऄसता तर तया दोन्हीही भाषा सामान्य लोकाचं्या तोंडी सहज रुळल्या ऄसतया. पण ते कहीही ऄसले तरी 
राज्यव्यवहाराकहरता दोन हवख्यात राज्यकतयांनी म िाम करववन घेतलेले हे कोश ऄव्हेरून अज याहंत्रक 
पद्धतीने बनहवलेले जे स्क्लष्ट शब्द रूढ करण्याचा प्रयतन होत अहे तो ऄहनष्ट अहे. जे शब्द स गम नाहीत, 
ते रूढ होण्याचा संभव नसतो. 

 
सावरकराचं्या डोळयापं ढे ऄसलेला द सरा महान प्रयतन ‘ऄतात कु’ कमाल पाशा याचंा होता. 

सावरकर अहण कमाल पाशा याचंा व्यस्क् तमत्त्वातील अहण पराक्रमातील साम्य शोधणे मनोरंजक होइल. 
या दोघापंकैी सावरकर हेच ऄहधक व्य त पन्न अहण स सकृंत होते. कमाल पाशाच्या हवद्याव्यापासंगासंबधंी 
तयाचा चहरत्रकार लॉडु हकनरॉस् म्हणतो –  

 
‘Kemal’s own cultural background was scrappy. He had studied subjects ad-hoc, in 

periodic bursts of concentration-skimming through them, on occassion. to rationalize some 
intuitive preconceived notion But he had never acquired the habit of systematic reading,’’  

 
यातील काही वणुनच सावरकरानंा लागव होण्यासारखे अहे. सावरकरही अपले स्वयंस्फ तु हवचार 

सवुमान्य करण्याकहरताच वाचन करीत. पण तयाचंी मवळची ब द्धी ऄतयंत तीव्र अहण व्यासंगी होती. कमाल 
पाशा,सम्राट ऄकबराप्रमाणे, भोवताली पंहडत गोळा करून तयाचं्याकडवन अपल्याला हव ेते ञासान ओरबाडवन 
घेण्यात तरबजे होता! तयाच्या भोवताली गोळा झालेल्या पंहडतातं दोन पक्ष होते. एक पक्ष, ‘त की भाषा सोपी 
केली म्हणजे झाले’ऄसे म्हणणारा होता, तर द सरा पक्ष ‘त की भाषेतील ऄरबी –फारसी शब्द काढवन टाकव न 
तयाचं्या जागी नव े त की शब्द तयार करून योजावते’ ऄसे म्हणणारा होता. स्वत: कमाल भाषाश द्धीच्या 
बाजवचा होता. पण तयास ऄन भव मात्र वगेळाच अला. तयाचा चहरत्रकार लॉडु लकनरॉस् म्हणतो- 
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“In time he realised that his linguistic operations were leading the Turkish language 
into a blind alley. It threatened to become a mandarin language as artificial and 
incomprehensible to the ordinary Turk as that of the old Ottoman ruling class. A halt was 
finally called...” 

 
पण कमालप ढील समस्या सावरकराचं्या प ढील समस्याहंवन फारच हबकट होतया. भारतात 

भाषाश द्धीकरणाला संस्कृतचा खहजना पाठीशी अहे. भारतातील सासं्कृहतक वाङ मय संस्कृतात अहे. 
अहण नागरी ईफु बाळबोध हलपी तया वाङ मयाची हलपी म्हणवन ऄनेक शतके प्रहतष्ठा पावली अहे. हबचाऱ्या 
कमालने परकीय शब्द ईपटवन काढले तरी परकीय हलपीतवन तयाची स टका नव्हती.पण तो 
सावरकराचं्याप्रमाणे ऄप्रहतहतपणे स्वत:चा माग ुचोखाळणारा होता.परक्याचंीच हलपी घ्यावयाची, तर मग 
रोमन हलपी घ्यावी, ऄसे ठरहवले. कारण तयाजोगे तयाचे मागासलेले त की राष्ट्र ऄतयतं प ढारलेल्या म्हणवन 
हवख्यात ऄशा य रोपीय राष्ट्र-क ट ंबात जाउन दाखल होत होते! कमालने केलेली ही हलपी-स धारणा 
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, अंध्रप्रदेश, यातं तरी करण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्राने तर नागरी ऄथवा बाळबोध 
हलपी हीच अपली वाङ मयीन हलपी ऄनेक शतकापंासवन ठरहवलेली अहे. पण दाहक्षणातय भाषाचें काय? 
राष्ट्रैक्याकहरता देखील जेथे बंगाल अहण ग जरात अपापल्या हलप्या सोडावयास तयार नाहीत, तेथे 
तामीळ, तेल गव, मल्याळी या भाषा अपल्या हलप्या सोडायला कसच्या तयार होतात! 

 
पण हलपी -स धारणेतही सावरकरानंी लक्ष घातले ऄसते, तरी म ख्य प्रशन हलपीचा नाही. भाषा-

श द्धीचा प्रशन हा ऄखेरीस परकीय शब्द, हवशषेत: परकीय राज्यकतयांचे शब्द, स्वभाषेतवन काढवन 
टाकण्याकहरता नवीन शब्द बनहवण्याचा ठरतो. ज्या परकीय शब्दानंा स्वकीय शब्द ईपलब्ध अहेत, तयाचंा 
प्रशनच नाही. पण ज्यानंा मवळ भाषेत प्रहतशब्द नाहीत, तयाचं्याकहरता नव ेशब्द तयार करण्याचा हा म ख्य 
प्रशन ठरतो. हे शब्द तयार करताना मराठीचे मराठीपण अहण हनतयाच्या भाषेचे सोपेपण नष्ट न करणे हे 
यातील म ख्य पथ्य होय. न सता परकीय शब्द घालहवला अहण तयाच्या ऐवजी संस्कृत कोश अहण व्याकरण 
याचं्या बळावर नवीन शब्द बनहवला, एवढ्याने श द्धीकरणाचे प ण्य पदरात पडेल ऄसे नव्हे! भाषेचे मवळ 
वळण न सोडता नव े शब्द तयार करणे हे ऄलबतया गलबतयाचें काम नव्हे, हे सतय हवसरल्यास भाषेची 
स्स्थती काय होते, ते अजच्या वतुमानपत्री भाषेवरून पदोपदी हदसते. प्रतयेक आंग्रजी लकवा फारसी शब्दाला 
ऄगदी तयाच स्वरूपाचा,कधीकधी तर तयाच ईच्चाराला जवळचा शब्द तयार केलाच पाहहजे, हा लहदी 
लेखकाचंा अग्रह हततकासा ग्राह्य नाही.ईदाहरणाथु Survey याला ‘सवेक्षण’ हा शब्द तयार करण्यात मवळ 
आंग्रजी शब्दाच्या जवळ जाण्याच्या हास्यस्पद ईहिष्टाव्यहतहर क् त कोणतेच ईहिष्ट हदसत नाही! मराठीत तर 
साध्या ‘पाहणी’ शब्दाने या हवहचत्र ‘सवेक्षणा’चे काम भागेल. लहदीतील काही नवीन बनहवलेले शब्द तर 
द बोधही अहेत अहण ऄश द्धही अहेत. ईदाहरणाथु ‘ईप-ऄहभयतंा’ हा शब्द पहावा. पहहली गोष्ट म्हणजे 
यात सधंी करण्याची जागा ऄसवनही संधी केलेला नाही; अहण हशवाय, शब्द ईच्चारल्याबरोबर ऄथु लक्षात 
येत नाही, हे वगेळेच. अणखी एक चमतकाहरक गोष्ट म्हणजे, कोणताही ईपसग ुकोठेही लाववन अपल्याला 
हव्या तया ऄथ चा शब्द बनहवता येइल ही कल्पना! ईदाहरणाथु ‘ऄहध-हनयम’ हा हल्ली वापरात ऄसलेला 
शब्द पाहा. हा शब्द Bylaws ह्या ऄथी तयार केलेला हदसतो. पण ‘ऄहध’ या ईपसग चा ऄथु येथे ऄपेहक्षत 
ऄसलेल्या ऄथ च्या ऄगदी हवरुद्ध अहे. लहदी पंहडतानंी काहीही केले तरी मराठी वृत्तपत्रानंी ते लगेच 
ईचलण्याचे कारण नाही. पण अज प्रवृत्ती मात्र तशी हदसत अहे. याच्या म ळाशी, लकबह ना या शब्द-
हनम तयाचं्या स प्त मनात, एक कल्पना अहे; ती म्हणजे हनदान सवु संस्कृतोद भव भाषातं तेच शब्द चालव 
करणे! या देशातील प्रादेहशक भाषा या प्रहतहष्ठत अहण वाङ मयसंपन्न भाषा अहेत. तयानंा एकमेकींच्याजवळ 
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ओढण्याच्या प्रयतनात या सवांचेच रूप अहण डौल हबघडणार ऄसेल, तर फायदा संशहयत राहील अहण 
तोटा मात्र पदरात पडेल! ऄव चीन मराठी गद्याला हटळक, हचपळवणकर, महादेव हशवराम गोळे, गडकरी, 
केळकर, फडके, ऄते्र, खाडेंकर याचं्या भाषाप्रभ तवाने जे स्वाभाहवक, पण ऄथुवाही रूप अले अहे, ते लहदी 
अहण बंगाली या दोघींनाही नाही. बंगालीत ईच्च दज चे लहलत अहण वैचाहरक साहहतय अहे. पण मराठी 
गद्याचा नैसर्शगकपणा तयाला नाही. अजच्या लहदीची स्स्थतीही तीच अहे.अहण लहदीतील शब्द 
ईचलण्याच्या प्रवृत्तीम ळे मराठीची श द्धता अहण ‘मराठीपण’ नष्ट होत अहे. 

 
नवशब्द हनर्शमतीच्या या समस्येत येथे याहवन ऄहधक हशरता येत नाही. पण ‘नव ेशब्द तयार करणे हे 

म ळातच प ण्यप्रद अहे अहण ते कोणीही ऄपक् व लेखक करू शकतो’ या कल्पनेने ऄलीकडच्या मराठी 
गद्यात थैमान घातले अहे! या धोक्यासंबधंी भाषाश द्धीच्या दोघा महाब द्धीमान अहण समथु प्रवतुकानंी 
परकीय शब्द बहहष्ट्कृत करण्याआतकीच काळजी घेतली ऄसती, तर हा धोका टळला ऄसता.  

 
पण या संदभ त लेखकाचें अहण भाषा-श द्धी-प्रवतुकाचें शलैीसबंंधीचे हवचार, अहेत-तयाहवन 

ऄहधक कडक अहण सवक्ष्म हवते. हे हवचार भाषाश द्धीच्या काळाच्या पववीपासवनचे ऄसावते हततके शास्त्रश द्ध 
नाहीत. “भाषा ऄलंकाहरक अहण संस्कृतप्रच र ऄसेल, तरच हतला शलैी अहे. अहण साधी, सरळ. 
टोकदार ऄसेल, तर हतला शलैी नाही.’’ ऄशी कल्पना मराठीत हनदान गेल्या दोन हपढ्या तरी रूढ अहे. 
“हटळकाचें हवचार तेजस्वी होते पण केळकराचं्याप्रमाणे तयानंा शलैी मात्र नव्हती.’’ [एखाद्या पंणडताने याच्या 
णवरुद्धही मत णदलेले स दैवाने आढळले.णटळक लेख संग्रहाला (अॅकॅडमी प रस्कृत ) तकग तीथग लक्ष्मणशास्त्री जोशी यानंी णलणहलेली स ंदर प्रस्तावना 

हे त्याचे एक उदाहरण होय.] ही समजवत मराठीत हकतयेक वष ेरूढ अहे, अहण प न:प न्हा व्यक् त केली जात अहे. 
शलैीसंबधंीची ही कल्पना कृहत्रमतेकडेच झ कणारी अहे अहण तेजस्स्वतेला कमी महतव देणारी अहे 
तेजस्स्वता अहण डौलदारपणा या दोहोंचे एकत्र वास्तव्य हचपळवणकराचं्या भाषेत अढळे. पण कधीकधी 
हवचाराचें व तयाचं्या मागील कळकळीचे महतव एवढे ऄसते की ऄलंकाहरकता ही तयाचं्या संगतीत हवसंगतच 
ठरते. हटळकाचंी भाषा ऄलंकाहरक ऄसती तर ती आतकी पहरणामकारक राहहलीच नसती, ऄसे देखील 
म्हणता यइल. साधेपणा, तळमळ अहण टोकदार शब्दयोजना याचें महतव अमच्या टीकाकारानंी तरी घ्याव े
हततके लक्षात घेतलेले नाही. या बाबतीतील बने जॉन्सन १५७२ ते १६३७) याचे सवत्र लक्षात घेण्यासारखे 
अहे. तो म्हणतो, 

 
“We must not be too frequent with the mint nor fetch words from the extreme and 

utmost ages; but the eldest of the present and newest of the past language is best,’’ 
 
बेन जॉन्सनचे हे सवत्र स मारे चार शतकांपववीचे व म्हणवन कालातीत म्हणाव,े तर ऄगदी ऄलीकडे 

ऄमेहरकेतील ऄॅसोहसएटेड पे्रसने अपल्या पत्रकारासंाठी जे ‘स्टाआल ब क’ प्रहसद्ध केले अहे, तयातही 
नेमका या सवत्रावरच भर हदला अहे. “सवुसाधारणपणे जो शब्द सवांना समजतो तो मान्य करावा.’’ यावर 
भाष्ट्य करताना प ण्याच्या ‘सकाळ’ पत्राने म्हटले अहे, “शब्द स्क्लष्ट, बोजड, द बोध नकोत, पण तयात 
केवळ नादमाध यहुी नको, नादमध र शब्द कानाला गोड लागतात, पण अपल्याला जे सागंावयाचे अहे ते 
तयातवन प्रभावीपणे व्यक् त होत नसेल, तर थोडा वळे कानाला अनंद देण्यापलीकडे तयातवन काहीही साध्य 
होत नाही. बेन जॉन्सन अहण ऄमेहरकन ऄसोहसएटेड पे्रसचे ऄगदी ऄलीकडचे ‘स्टाआल ब क’ या दोहोंतही 
य  क् त झालेले तत्त्व लक्षात घेतले, तर हटळकाचंी भाषा ही अदश ु भाषा ठरते. दोन हपढ्या द लुहक्षल्या 
गेलेल्या या सतयाकडे येथे लक्ष वधेण्याचे म ख्य कारण म्हणजे परकीय शब्द हाकलण्याच्या नादात नेमके या 
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तत्त्वाकडेच द लुक्ष होण्याचा धोका अहे. ऄशा प्रकारचे द लुक्ष अजच्या लहदीने सव त जास्त केले अहे. पण 
लहदीतील शब्द जसेच्या तसे ईचलण्याकडे अजच्या मराठी लेखकाचंा हवशषे कल हदसवन येतो! 
अपल्याकडे हवष्ट्णवशास्त्र्याचं्या काळापासवन ‘टीका’ हा शब्द ‘हक्रहटहसझम’ ह्या ऄथी वापरला गेला अहे. 
रॅीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर, नरलसह लचतामण केळकर, वामन मल्हार जोशी यानंाही हा शब्द प रेसा समपुक 
वाटत ऄसे. तयाच्या ऐवजी ‘समीक्षा’, ‘हवमष ु’, ‘अलोचना’ हे शब्द केवळ लहदीत वापरतात म्हणवन अम्ही 
वापरण्यास स रुवात केली! नवीन शब्द करणे ऄथवा ऄन्य भाषेत केलेला हदसताच ईचलणे, या प्रवृत्तीकडे 
भाषाश द्धीचा अढावा घेताना लक्ष वधेल्याहशवाय गतयंतर नाही. म्हणवनच, या म द्याचा एवढा हवस्तार करावा 
लागला. कारण परदेशी शब्द वापरणे एवढाच काय तो भाषेसंबधंीचा ग न्हा होय ऄशी कल्पना झाल्यानेच वर 
दशहुवलेले भाहषक दोष वाढत अहेत. 

 
बेन जॉन्सनच्या सवत्राला अजच्या मराठीप रते प ढील रूप देता येइल. भाषाश द्धीची समस्या ही 

केवळ राजकीय प्रहतकाराची समस्या नव्हे की संस्कृत पंहडताकंडे सोपहवण्याचीही कामहगरीही नव्हे. 
ज्याला भाषेच्या नाद-वैहशष्ट्यासंबधंी अहण परंपरेसंबधंी हळ वार जाणीव अहे, तोच ऄवशय तेथे योग्य शब्द 
तयार करू शकेल. म्हणजे हा हवद्वते्तचा अहण परकीयाचं्या प्रहतकाराचा प्रातं नसवन, भाषाहवषयक 
हळ वारपणाचा लकवा Sensitivity चा प्रातं अहे. परकीय हमशनऱ्याचं्या लकवा ऄँग्लो-आंहडयन ऄंमलदाराचं्या 
भाषेला अपण हसत होतो, ते तयाचं्या भाषेत परकीय शब्द होते म्हणवन नव्हे, तर तयाचं्या भाषेचे वळणच 
परकीय होते म्हणवन होय. मराठीचा मराठीपणा न सतया शब्दसंग्रहात नाही; तर एकंदर वळणात अहे, या 
सतयाचा हवचार करणे म्हणजे भाषाश द्धीचा हनषेध नव्हे, तर भाषाश द्धीचा हवस्तार होय. 

 
भाषाश द्धीच्या चळवळीत भाषाश द्धीखेरीज काही चळवळी हशरल्या. तया भाषाश द्धीला खरोखरच 

अवशयक अहेत की नाहीत, याचाही फेरहवचार व्हावयास हवा. लहदीतील लकवा बंगालीतील शब्द जसेच्या 
तसेच घेण्याने ऄहखल भारताची एक भाषा हनम ण करण्यास मदत होइल, ही कल्पना तयापैकीच होय. 
अपली मवळ भाषा या चळवळीने स्क्लष्ट लकवा ‘ऄमराठी’ होत ऄसली तरी ऄन्य भारतीय भाषातंील शब्द 
घ्यावते की काय, हा प्रशन हवचार करण्यासारखा अहे. काही लोकाचंी कल्पनाश क् ती तर आतकी प ढे धावते 
की, काही काळाने प्रादेहशक भाषा ल प्त होउन लहद स्थानात एकच भाषा ईरेल! ऄशी तयाचंी वडेी अशा 
ऄसते. लहद स्थानसारख्या खंडप्राय देशात प्रादेहशक भाषा राहणारच; नव्हे तया राहणे आष्टही अहे. ‘बारा 
कोसावर भाषा बदलते’ ऄशी एक ज नी म्हण अहे. अहण ज्यावळेी प्रवास-साधने कमी होती अहण कमी 
वगेवान होती, तया वळेी तर या म्हणीतील सतय अजच्याहवन हकतीतरी पटींनी ऄहधक ऄन भवास येत ऄसे, 
हे भाहषक अहण भौगोहलक सतय अहे. ‘एकराष्ट्रीयतव’ हकतीही ऄगतयाचे ऄसले तरी भौगोहलक 
वस्त स्स्थतीवरून ते ईड्डाण करू शकणार नाही. या देशात अतंरप्रातंीय व्यवहाराची एक भाषा ऄवशय हवी- 
नव्हे लहदी ही तशी भाषा ऄनेक शतके अहेही, पण तयाचा ऄथु ती भाषा प्रादेहशक भाषाचंी जागा घेउ शकेल 
ऄसा नव्हे. य रोपात अमच्या एक दोन हजल्ह्याएंवढे देशही अपल्या भाषा व अपले वाङ मय जतन करताना 
हदसतात व ते रास्तही अहे. समजा अपण राजकीय फायद्याकहरता प्रादेहशक भाषाचंा बळी देण्याचे 
ठरहवले, तरी तयात अहे तया वाङ मयाचे अपण काय करणार? की तयाचाही बळी देणार? ऄहखल 
भरतखंडाला राज्यव्यवहाराकहरता लकवा ईच्च ऄध्यापनाकहरता एकच भाषा ठेवण्याची कल्पना ‘ ए् स् परटँो’ 
सारखी कृहत्रम भाषा हनम ण करण्याआतकीच हास्यास्पद अहे. प्रादेहशक भाषा हजवतं राहवनही अतंरप्रातंीय 
व्यवहाराकहरता लहदीचा ईपयोग ऄपहरहायु अहे. अज आंग्रजीचे स्थान अहण काही शतकापंववी संस्कृतचे 
स्थान हवद्वानापं रते तरी तेच होते. पण संस्कृत पंहडतानंी लकवा आंग्रजी-हशहक्षतानंी प्रादेहशक भाषा नष्ट 
करण्याचे ध्येय कधीच समोर ठेवले नाही. लहदीच्या ऄहभमान्यानंीही ते ध्येय समोर ठेवलेले नाही. 
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या सवांच्या म ळाशी एक म लभवत भाहषक प्रशन अहे. भाषा ही पंहडतानंी बनवायची ऄसते, की 
नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे ती अपोअप वळण घेत ऄसते? डॉ. रघ वीर यानंी भाषेकडे केवळ याहंत्रक द ृष्टीने 
पाहहले ऄसे खेदाने म्हणाव ेलागते. कचेरीच्या एका खोलीत बसवन , संस्कृत कोश अहण व्याकरण शजेारी 
ठेउन तयार केलेले शब्द कोणतयाच भाषेचे शब्द होणार नाहीत! धड ससं्कृतचेही नाहीत, लहदीचेही नाहीत, 
अहण मराठी-ग जराती यासंारख्या प्रहसद्ध प्रादेहशक भाषाचेंही नाहीत. तयाचं्या स्क्लष्टतेम ळे अहण 
कृहत्रमतेम ळे ते रूढ होण्याचा संभाव बेताचाच अहण रूढ झालेच तर तया भाषाचें सौंदयु वाढहवण्याऐवजी 
क रुपताच वाढहवण्याचे काय ुते शब्द करतील. 

 
अणखी एक धोका ऄनेकदा दाखववन देण्यात अला अहे. मवळ भाषेत स ंदर, रूढ स्वदेशी शब्द 

ऄसवनही, शब्दहनर्शमतीच्या ईतसाहात नवीन शब्द तयार करण्याचा वा लहदीतवन ईचलण्याचा सोस गेली 
काही वष े वाढत अहे! ‘हचरंजीव’ शब्द रूढ अहण कणु-मध र ऄसवनही तयाऐवजी ‘स प त्र’; ‘तीथुरूप हा 
काव्यातमक शब्द ऄहशक्षीतासंदेखील पहरहचत ऄसवनही तयाऐवजी ‘हपताजी’ शब्द वापरणे; पहरके्षच्या प्रशन-
पहत्रकेत ‘प ढील शब्दाचें व्याकरण सागंा’ म्हणण्याऐवजी ‘हनम्न-हलहखत शब्दाचें व्याकरण सागंा’ ऄसे 
हलहहणे; ‘समारंभ’ या ऐवजी ‘समारोह’; ‘साजरा झाला’ या ऐवजी ‘संपन्न झाला’; ऄसल्या नावीन्याने 
मराठी भाषा स ंदर होत अहे की हबघडत अहे, याचा हवचार नाहवन्य अहण ऄन करण यांच्या वडेाने अपण 
हवसरत चाललो अहोत. ऄहखल भरत खंडाची भाषा कधी काळी एक होणे शक्य अहे ऄसे गृहीत धरले 
तरीही, अपल्या आहतहासप्रहसद्ध भाषा स्क्लष्ट अहण क रूप करणे क्षम्य ठरणार नाही. 

 
या भाषा-श द्धीच्या अढाव्यात भाषाश द्धीच्या माग तील कायाक याचंाही हवचार करणे ऄपहरहायु 

झाले. भाषाश द्धीचे प्रवतुक स्वातंत्र्यवीर सावरकर अहण डॉ. माधवराव पटवधनु हे दोघे हजतके ब हद्धमान 
हततकेच अग्रही होते. ऄलॅोपाथीच्या शास्त्रात ज्याप्रमाणे एक रोग बरा करताना द सरा एखादा रोग 
ईद भवण्याचा धोका ईघड्ा डोळयानंी पतकरतात, तशीच तयाचंी काय-ुपद्धती होती. एक ऐहतहाहसक 
प्रमाद दवर करीत ऄसता आतर काही भाहषक तोटे झाले तरी तयाची हे ईभय हवद्वान हक्षहत बालगीत नसत. या 
तयाचं्या स्वभावात जसा एक पराक्रम होता तसेच ऄन्य काही धोकेही होते. तया धोक्याचंा हवचार 
केल्याखेरीज मराठीतील भाषाश द्धीचा अढावा पवणु होणार नाही. पण म्हणजे तयाचा ऄथु सावरकराचं्या 
धडाडीचे अहण क शाग्र ब द्धीचे भाषेच्या के्षत्रातील कायु कोणी कमी लेखतील ऄसा नव्हे. या लेख-
संग्रहातील एकेक लेख म्हणजे जणव जळता पहलता अहे. तयातील प्रहतपादनाने कोणाही भाषाभ्यासकाला 
अपल्या मताचंा अहण समज तींचा प नर्शवचार करावा लागेल. मराठी भाषेतील, श द्धी चळवळीला जेवढे 
झ ंजार नेते लाभले तेवढे लहद स्थानातील ऄन्य कोणतयाही भाषेला क् वहचतच लाभले ऄसतील. अहण 
मदनलाल लधग्रासारख्या हनधड्ा छातीच्या वीराला स्फव ती देणारा, भारतातील ऄनेक ‘धींग्रा’ंना प स्तकाच्या 
वषे्टणातवन हपस्त ले पाठहवणारा, काळया पाण्यावरील ऄधंार कोठडीतही लभतीवर महाकाव्य हलहहणारा हा 
ऄसामान्य वीर, ऄंदमानातवन सशतु स टका होताच एखाद्या भाषेचा प्राध्यापकाला शोभावी ऄशी चळवळ 
हततक्याच एकहनष्ठपणे हाती घेतो, हा एक हवलक्षण चमतकारच मानवा लागेल! हशवाजी महाराज, लेहनन, 
कमाल पाशा याचं्यासारखे ऄनेकागंी प्रहतभेचे वीरच सावरकराचं्या त लनेसाठी अठवाव े लागतील अहण 
ऄशा ऄसामान्य क्रातंीकारकाचं्या कतुृतवातही सावरकराचें कतुृतव ऄसामान्य ठरेल. भाषाश द्धीच्या 
समालोचनाच्या हनहमत्ताने सावरकराचं्या ऐहतहाहसक कतुृतवाचेही स्मरण झाल्याहशवाय राहणार नाही. 

 
सावरकराचं्या भाषा श द्धीहवषयक लेखाचें प नम ुद्रण करून ‘साहहतय संस्कृती मंडळा’ने केवळ 

भाषा-श द्धीच्या काय लाच हातभार लावला अहे ऄसे नव्हे, तर एका ऄसामान्य महाराष्ट्रीय वीराच्या 
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चहरत्राचे प न:स्मरण करून हदले अहे. तयाबिल साहहतय संस्कृती मंडळाचे ऄहभनंदन करणे जरूर अहे. 
तयाचं्या ह्या प ण्यकम त तयांच्या हाताला हात लावण्याची संधी मला तयानंी हदली याबिल मी तयाचंा अभारी 
अहे. 
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७. मराठी भाषेचे सरकारी णशफपकार 
 

काही अठवड्ापंववी मराठी भाषेच्या अज होत ऄसलेल्या नाशासंबधंी एक लेख मी ‘महाराष्ट्र 
टाइम्स’ मध्ये हलहहला होता. तयात संस्कृतच्या ऄभ्यासाचा ऱ्हास, (सावरकारी भाषाश द्धीपासवन) प्रतयेक 
नवथर लेखकाला नवशब्द हनर्शमतीचे लागलेले वडे, लहदीतील बोजड अहण क् वहचत ऄथुशवन्य शब्दाचंा 
मराठीवरील पहरणाम वगैरे ऄनेक कारणाचंा त्रोटक ईल्लेख केला होता.ईल्लखे त्रोटक करण्याचे कारण मी 
या हवषयावर गेल्या चाळीस पंचेचाळीस वषांत ऄनेक वळेा लेख हलहहले ऄसतील व पहरषदातंवन भाषणे 
केली ऄसतील. शब्दाचं्या द बोधतेची कारणे देताना मला म ंबइच्या भाषा सल्लागार मडंळाच्या काय चाही 
ईल्लेख करावा लागला होता. हे मंडळ ऄलीकडेच हनघाले अहे अहण माझे भाषाहवषयक लेखन 
जवळजवळ पन्नास वष ेचालव  अहे. 

 
ऄनेक वष ेही ओरड चालव ऄसतानाच सरकारचे कायकेु्षत्रही वाढले अहे. सरकार म्हणजे केवळ 

मामलेदार कचेरी, कलेक्टर कचेरी याचंा कारभार राहहला नसवन रेहडओसारखी लोकरंजनाची अहण 
लोकहशक्षणाची खातीही सरकारने खोलली अहेत. म्हणजे सरकारी ध्वहनयंत्रातवन सकाळ-संध्याकाळ 
मराठी भाषणे, गाणी, अहण नाटके प्रसतृ होत अहेत. एका द ृष्टीने मराठीचा हा फायदा अहे, तर द सऱ्या 
द षृ्टीने तोटाही अहे. घरोघरी पाण्याचे नळ होणे हा फायदा, पण नळातवन ऄश द्ध पाणी प रहवले जात ऄसेल 
तर तो मात्र फायदा नव्हे.सरकारी कारभार मराठीतवन हवा, ही मागणी प रहवली जाण्यापववीच सरकारने 
रंजनाचे व हशक्षणाचे माध्यमही हाती घेतले. ‘सरकारी मराठी’ च्या या हवस्ताराने मराठीचा फायदा झाला 
की तोटा झाला, याचा हवचार करण्याची वळे अली अहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सरकारच्या कारभारात जे 
थोडेफार मराठी अहे, तयावरही टीका होत अहे. तयात स्क्लष्ट अहण ऄपहरहचत शब्दाचा भरणा अहे. साधा 
‘सरकार’ हा शब्द घ्या. लोकहहतवादी, लोकमान्य हटळक यानंाही तो बदलण्याचे कारण वाटले नाही. 
अज तयाऐवजी ‘शासन’ शब्द वापरला जात अहे. तया शब्दाला मराठीत ‘हशक्षा’ हा ऄथु अहे! याचा ईल्लखे 
न कताच एका दैहनकाने केला अहे. 

 
यंदाचे वष ु महाराष्ट्र सरकारने ‘राजभाषा वष’ु म्हणवन जाहीर केलेले ऄसवन तया हनहमत्ताने 

ऄलीकडेच प ण्यात सरकारी पहरसंवादही झाला. तयात बह तेक भाषणे (हवशषेतः हशक्षणमंत्र्याचें) संयमी 
अहण म िेसवद झाली ऄसली, तरी एक भाषण प्राय: माझ्या लेखाला ईत्तर म्हणवन, पण तोल सोडवन झाले. ते 
भाषण करणारानंी अपली ओळख ‘भाषा सल्लागार मंडळाचा एक सभासद’ ऄशी करून हदली. माझ्या 
लेखातील भवहमका बह रंगी होती व सामान्यतः भाषाहवकास करू पाहणाऱ्या हवद्वानाचं्या भवहमकेपेक्षा सवुस्वी 
वगेळी होती. गेली पचेंचाळीस वष ेमी ती भवहमका तशीच माडंीत अलो अहे. भाषेचा हवकास हवद्वानानंी एका 
खोलीत बसवन, नव े शब्द बनववन करायचा नसतो, तर लेखनाच्या ओघात सहज शब्द वा वाक्यप्रयोग 
हलहहले जाउन व्हायचा ऄसतो, ही माझी शब्दहनर्शमती बाबतची प्रम ख भवहमका म्हणवन सागंता येइल.  

 
सावरकर अहण पटवधनु यानंी फारशी अहण आंग्रजी शब्द काढवन टाकण्याकरता १९२५ ते १९३५ 

च्या दरम्यान नवीन शब्द बनहवण्याचा सपाटा चालहवला होता. अज सरकारी भाषा संचालनालयाने 
कारभारातील आंग्रजी शब्दानंा प्रहतशब्द म्हणवन नवीन शब्द तयार करण्याचा कारखाना काढला अहे. ऄसे 
बनहवलेले शब्द भाषेत रुळत नाहीत अहण जबरदस्तीने रुळहवले तरी भाषेचे स्वाभाहवक रूप हबघडहवतात, 
हा माझा ज नाच अके्षप मी नवीन संदभ त माडंला होता. माझ्या लेखनाचे मवळ मराठी भाषेसंबधंीच्या पे्रमात 
अहण लचतेत होते. पण वर हनदेहशलेल्या सरकारी पहरसंवादातील एका वक्तयानंी भाषाञासानाचा अहण 
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भाषाहवकासाचा म क् ता केवळ अपल्याकडेच अहे ऄशा अहवभ वात, माझ्या टीकेचा हवपय स केला. अहण 
माझ्या टीकेतील हेतव सरकारी प्रयतनाचंा ईपहास करणे एवढाच अहे ऄसे भासहवले. अपल्या 
टीकाकारावंर द ष्ट हेतवचा अरोप करणे, हे अतमकें हद्रत ऄहंकाराचे तर लक्षण अहेच, पण तयाहवन ऄहनष्ट 
गोष्ट म्हणजे ऄशा ऄहंकाराम ळे अहण हेतवंच्या अरोपाम ळे हवद्वान व  क्तयाचं्याही डोक्यात प्रहतपक्षाचे म्हणणे 
हशरत नाही. अपण गृहीत धरला अहे, तयापेक्षा भाषेकडे पाहण्याचा अणखी एखादा द ृहष्टकोन ऄसव शकेल, 
हे या सरकारी सहमतीतील हवद्वानाचं्या डोक्यातच हशरत नाही. ते ज्या पद्धतीने भाषेचा हवकास करू पाहत 
अहेत ती भाषेसंबधंीची याहंत्रक अहण हनजीव द ृष्टी होय. तयाचें शब्द स्क्लष्ट अहेत एवढाच अके्षप तयानंा 
माहीत अहे.पण ते शब्द हनजीव अहण ईपरे अहेत ऄसाही अके्षप अहे. ‘अम्ही बनहवलेल्या शब्दाऐंवजी 
त म्ही सोपे शब्द स चवा’ या तयाचं्या म्हणण्यालाही ऄथु नसतो. सदंभ हशवाय शब्द बनहवणे हेच भाषेच्या 
स्वभावाच्या हवरुद्ध अहे. अधी लेखन अहण तया लेखनाच्या ओघात हनम ण होतील ते शब्द, ऄसा क्रम 
ऄसावयास हवा. 

 
जमीन, आनाम, सरकार, कारकव न यासंारखे रूढ शब्दही काढवन तयाऐवजी एका पहंडताने बठैकीत 

तयार केलेले स्क्लष्ट ‘टाकंसाळी’ शब्द वापरण्याचा प्रयोग स रु झाला. तो प्रयोग तर यशस्वी झाला नाहीच, 
पण स्क्लष्ट शब्द केवळ नावीन्याच्या मोहाने नवथर लेखक वापरू लागले. ‘तारीख’ शब्द, ऄगदी व्रत म्हणवन 
टाळवन, ‘हदनाकं’ घालव  लागले! स्वभाषेतील ‘हमती’ शब्दही तयाऐवजी चालेनासा झाला. माधवराव पटवधनु 
तर ‘राजरॅी’ याऐवजी ‘राजमहाशय’ वापरीत ऄसत! म्हणजे ही चळवळ भाषाश द्धीची राहहली नव्हती, तर 
टवमबाजीची बनली होती. ‘व’ हे ऄव्यय मारण्याकहरता सावरकरानंी हलहखत भाषेतही ‘हन’ हा शब्द 
वापरण्यास स रुवात केली.पण ‘व’ ही भाषेत राहहला. केवळ नवीन एक शब्द वापरण्याचा अनंद मात्र काही 
लेखकानंा हमळव लागला. शकेडो वष ेमराठी भाषेत रूढ ऄसलेले शब्द काढण्यात यश येणार नाही व अलेच 
तरी तयाने भाषेची प्रकृती हबघडवन जाइल ही धोक्याची सवचना मी स मारे चाळीस वषांपववी लेखमाला हलहवन 
हदली होती. तयावळेी ‘सावरकराचं्या भवहमकेमागे देशभ क् ती अहे’, ऄशी तया भवहमकेची तरफदारी काही लोक 
करीत. अजही तीच तरफदारी शास्त्रीय म्हणहवणाऱ्या हलखाणातही खपहवली जाते. पण या ‘देशभ क् ती’ च्या 
चळवळीतवन ऄखेर ईरले काय? तर केवळ नावीन्याच्या पे्रमाने स्क्लष्ट शब्द वापरणे, ऄश द्ध शब्दही वापरणे! 

 
लहद स्तानसारख्या खंडप्राय देशातील चौदा-पंधरा प्रम ख भाषातं तेच पाहरभाहषक शब्द अहण तेच 

प्रहतशब्द रूढ करणे हा सरकारी सहमतयाचंा एक ईिेश अहे. पण ऄगदी साध्या ‘हशक्षा’ व ‘शासन’ या 
शब्दावंरुनही हे ऄशक्य अहण हास्यास्पद अहे ऄसे हदसवन येइल. सवु भाषातं एकच शब्द रूढ करणे म्हणजे 
भाषाच बदलवन टाकण्याचा हवदवषकी (डॉन स्क् वक्झोटी धतीचा) ईपद्वव्याप करणे होय! लहदीत तर 
नवशब्दहनर्शमती करताना कधी कधी अणखी एक हास्यास्पद धोरण ऄवलंहबलेले हदसते. नवीन तयार 
केलेला ससं्कृत शब्द, ईच्चारात मवळ आंग्रजी शब्दासारखा शक्य तो ऄसावा, ही धडपड ! ऄशा धडपडीचे 
तयातल्या तयात हास्यास्पद ईदाहरण ‘सवेक्षण’ (Survey) हे होय. रोमसॅ्न्टक याला ‘रोमाचंक’ ऄसा शब्दही 
अपल्याकडील काही हवद्वानानंी स चहवल्याचे मला माहहत अहे. पण ‘रॅजेडी’ या प्रहसद्ध शब्दाला ‘त्रासदी’ 
हा शब्द लहदीत रूढ केला जात अहे. याच्याआतके ख ळचटपणाचे द सरे काय ऄसव शकेल? अहण अमच्या 
भाषाहवकास मंडळाची धडपड लहदीतील शब्द तयातल्या तयात सामाववन घेण्याची अहे. पण लहदीतही ते 
मवळचे शब्द नसतात व तयाचंा ईपयोगही प्रमाणभवत गं्रथात फारसा झालेला नसतो. लहदी लोक बह तेकदा 
बंगालीतवन शब्द ईसने घेतात अहण बंगाली लोकानंा ससं्कृतप्रच रतेची हौस दाडंगी! अपण हजथे ‘सामना’ 
म्हणव, हतथे ते ‘प्रहतयोहगता’ म्हणतील. अम्ही हजथे ‘बातमीदार’ लकवा ‘वात हर’ म्हणव हतथे ते ‘संवाददाता’ 
म्हणतील! अपण हजथे ‘म स्क् तसेना’ म्हणव हतथे बंगाली लोक ‘म स्क् तवाहहनी’ म्हणतात. लहदीत ‘ऊतव’, ‘मृतयव 
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’ हे शब्द (फारशीमवळे) स्त्रीललगी अहेत. सवु भारतीय भाषानंा सामान्य शब्दसंग्रहाच्या नादाने अपणही ‘ती 
ऊतव’, ‘ती मृतयव’, ‘तो देवता’ ऄसे प्रयोग करायचे काय? ऄथ त सवु भारतीय भाषानंा सामान्य शब्दसंग्रह 
हनम ण करण्याची कल्पना ऄशास्त्रीय, ऄव्यवहायु अहण हास्यास्पद अहे. 

 
अणखी एक गोष्ट शब्दहनर्शमतीचे भोक् ते हवसरत ऄसतात. लोकहहतवादींपासवन ते हचपळवणकर, 

हटळकाचं्या ऄखेर, मराठी गद्याची वाढ स्वाभाहवक, स गम अहण डौलदार झाली अहे. अजच्या लहदी, 
बंगालीप्रमाणे ती प स्तकी ससं्कृत शब्दानंी भारावलेली नाही, की आगं्रजीपववु कालातील गद्याप्रमाणे फारशी 
शब्दानंीही भारावलेली नाही. हवचाराचं्या बाबतीत ती प्रौढ अहण ऄथुवाहक ऄसवनही ती लहदी, बंगालीप्रमाणे 
पंहडती मात्र झालेली नाही.मराठीच्या हनकोप व स्वाभाहवक हवकासाची ही परंपरा खंहडत करून लहदीच्या 
नावाखाली हदल्ली कडील काही पंहडतानंी भाषेत सोडवन हदलेले ईपरे शब्द केवळ हदल्लीचा ह कव म 
पाळण्याकरता स्वीकारायचे की काय, याचा भाषासल्लागार मंडळाने हवचार करायला हवा. माझ्या म. 
टाआम्स मधील लेखात, संपादकानंी हास्यास्पद सरकारी शब्दाचंी जी प रवणी जोडली अहे ती पाहता, 
मवळचे स्वाभाहवक मराठी नष्ट होउन कृहत्रम लहदीची ऄन चर ऄसलेली मराठी भाषा लवकरच सरकारमान्य 
म्हणवन रूढ होणार ऄसा धोका हदसत अहे. 

 
नवशब्दहनर्शमतीला अणखी एक समथुन हदले जाते. आंग्रजी शब्दातंील बारकाव ेमराठीत अणायचे 

म्हणजे नवीन शब्द करायलाच हवते. अहण बारकाव्याचंी या सरकारी हवद्वानाचंी कल्पना कोणती? तर 
‘प्राध्यापक’, ‘पाठक’, ‘प्रपाठक’ यासंारखे शब्द तयार करून लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर याचें ऄथु मराठीत 
व्यक् त करायचे ही कल्पना ज न्या काळात ‘कॉपी ट  कॉपी’ करणारा जो कारक नाचंा वग ु होता तयाच्या 
कल्पनेआतकीच हनब ुद्ध अहे. अधी मवळ आंग्रजी शब्द खरा सवक्ष्म ऄथुभेद दाखवण्याकहरता नाहीत, तर 
कॉलेजच्या कचेरीतील पगाराच्या याद्यातंील कारक नी भेद दाखहवण्याकहरता अहेत. ते भेद मराठीत 
दाखहवण्याकहरता नवीन ऄथुशवन्य शब्द मराठीवर लादण्याची गरज अहे काय? होय, ऄथुशवन्यच! 
‘ऄध्यापक’ याला ‘प्र’ लावला की लगेच तयाचा कॉलेजमधील प्राध्यापक तयार होतो; शाळा या शब्दाला ‘प्र’ 
हा ईपसग ुलागला की लगेच तयाचे हायस्कव ल तयार होते! भाषण याला ‘ऄहभ’ हा ईपसग ुलावला, की 
लगेच पहरषदेतील ‘ऄॅडे्रस’ हा ऄथु तयार होतो. या भाषाहनर्शमतीच्या कल्पना पाहवन पाहणनीनेदेखील या 
हवद्वानापं ढे हात टेकले ऄसते! बरे, हे शब्द तयार करताना भाषेत म ळातच तया ऄथ चे शब्द अहेत की 
नाहीत, याची तरी चौकशी करावी?  

 
अजच्या स्क्लष्ट सरकारी भाषेचे मवळ भाषाश द्धीच्या ऄहववकेी चळवळीत अहे. भाषाश द्धीची चळवळ 

ही नवशब्द हनर्शमतीची चळवळ होणार ऄसे भाकीत मी १९३५ सालीच केले होते. नवीन शब्द हनम ण करणे 
वा हदसेल तो नवीन शब्द वापरणे हे एक प ण्यकमु अहे, ही कल्पना एकदा मान्य पावली, की भाषा ऄडाणी 
अहण पोरकट लोकाचं्या ताब्यात गेलीच म्हणवन समजाव.े पण या खंडप्राय देशातील प्रातंाचं्या सरहिी नष्ट 
करण्याचा कायुक्रम डोळयाप ढे ठेववन भाषेची मोडतोड चालव  अहे! ‘दहक्षणी ऄमेहरका’ यातील दहक्षण हे 
हवशषेणच अहे. पण लहदीत ‘दहक्षणी ऄमेहरका’ म्हणतात, म्हणवन महाराष्ट्रानेही दहक्षणी ऄमेहरका म्हणायचे 
काय? महाराष्ट्रात वायव्य, इशान्य वगैरे पोटहदशा ऄगदी परवापयंत पोरा-सोराकंडवनही प्राथहमक शाळेत 
घोकव न घेतल्या जात. पण अता लहदीम ळे दहक्षण-पववु, ईत्तरपववु ऄसले भाषातंरी, ऄडाणी शब्द रेहडओवरून 
ऐकव  येत अहेत. 
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 प्रतयेक आगं्रजी शब्दाचा ऄथु मराठीत एकाच शब्दात व्यक् त झाला पाहहजे, ही मराठीकरणवाल्याचंी 
कल्पना ख ळी अहे. ज्या आंग्रजीचे मराठी करावयाचे तयाचा मतलब अपण स्वत:च्या भाषेत साहंगतला तरच 
तो मराठीत होइल. नाहीतर ते मराठीत हलहहलेले आंग्रजी होइल. म्हणवन एक एक आंग्रजी शब्द समोर धरून 
संस्कृत कोशाच्या साहाय्याने तयाचे मराठी करणे हा मराठीकरणाचा माग ु नव्हे; एखादा आंग्रजी मजकव र 
स्वतंत्रपणे अपल्या भाषेत व्यक् त केला, तरच ते खरे मराठी होइल. तयात शब्दाला प्रहतशब्द तयार 
करण्याचा अजचा सरकारी कायुक्रम साधणार नाही; पण शब्दाला प्रहतशब्द म्हणवन हकती हास्यास्पद शब्द 
तयार होत अहेत ते अपण वर पहहलेच. 

 
प ण्याच्या पहरसंवादातील एक वक् ते म्हणाले, अम्ही या लोकाकंडे वळेोवळेी शब्दाचं्या याद्या धाडीत 

होतो, तयावळेी हे गप्प राहहले. ज्यानंा शब्दाला शब्द तयार करणे ही पद्धतच ऄशास्त्रीय वाटते ते त मच्या 
‘कॉपी टव  कॉपी’च्या कायकु्रमात काय म्हणवन सामील होतील? त मच्या याद्या अहण द रुस्तया अम्ही 
तारीखवार वाचाव्या ऄशी त म्ही ऄपेक्षा करता, पण वळेोवळेी लेखातंवन अमच्यासारखे लोक ज्या सवचना 
करतात, तयाचंी त म्ही हकतपत दखल घेता? साराशं, सरकार अज जे काम करीत अहे ते शब्द हनर्शमतीचे 
न समजता शलैीहनर्शमतीचे समजले, तरच तयाला ऄस्सल मराठी वळण येइल. ज्यानंी गेल्या संपवणु शतकात 
वगेवगेळया हवषयावंर स्वत: च्या शलैीत गं्रथ हलहहले तयानंी न कळत लेखनाच्या ओघात ऄनेक स ंदर शब्द 
तयार केले. ते माडंीवर हडक्शनरी घेउन बसले नव्हते, तर तळमळीने हवषयप्रहतपादन घेउन बसलेले होते. 
कृष्ट्णशास्त्री हचपळवणकर,हवष्ट्णवशास्त्री हचपळवणकर, हवसवभाउ अहण ऄहहतास्ग्न राजवाडे, महादेव हशवराम 
गोळे, पं. के.ल. दप्तरी, पं. ऄप्रब द्ध यासंारख्या भाषाप्रभवचं्या गं्रथात हकतीतरी स ंदर शब्द व वाक प्रचार धवळ 
खात पडलेले अहेत. पण शलैी व शलैीच्या ओघातील शब्द हा सरकारी भाषामंडळाचा हवषयच नाही. 
तयानंा शब्दाला शब्द तयार करायचे अहेत. ऄथ तच हनजीव शब्द तयार होत अहेत. ज्यांना भाषेसबंंधी 
भावना अहण Sensitivity अहे, तयानंा सरकारी शब्दातंील प्रतयेक शब्द क्लेश देत अहे. ज्यानंा भाषेची 
‘भावना’च नाही, ऄशाचं्या हाती याहंत्रक शब्दहनर्शमतीच्या रूपाने भाषाहवकासाचे कायु गेले अहे. ज्यानंा 
शलैीची जाणीव अहे, शब्दाचं्या हजवतंपणाची जाणीव अहे, तयानंा या जीवन्मृत नवीन शब्दानंी केवढे द :ख 
होते याची या ताहंत्रक भाषाहनम तयानंा कल्पनाच येणे शक्य नाही. म्हणवन ते अम्हा भाषापे्रमी लोकाचंा 
जाणवनब जवन ऄहधके्षप करीत अहेत व अमच्यावर बेजबाबदार अरोप करीत अहेत. हा अमच्या तळमळीचा 
अहण भाषापे्रमाचा ईपमदु अहे. 

 
या सरकारी पहंडतानंी लक्षात ठेवाव ेकी तयाचें टीकाकारही क्ष द्र-मनस्कपणे तयाचं्यावर खोटेनाटे 

अरोप करू शकतील. अमची टीका केवळ दे्वषमवलक म्हणणाऱ्यावंर अम्ही, ‘ऄनेक सहमतयाचें भते्त ईकळणे 
व एका सहमतीतवन द सरी सहमती हनम ण करणे’ हा स्वाथी ईिेश लादव शकव ! पण सरकारी ख चीच्या घमेंडीत 
जसले अरोप केले जातात, तसले अरोप भाषा-पे्रमाने जन्मभर हवनावतेन काम करणारे लोक कधीच 
करणार नाहीत. अम्हाला द :ख अहे ते अमच्यावरील क्ष द्र अरोपाचें नाही, तर गेल्या शभंर वषांत स ंदर 
हवकास झालेल्या मराठी भाषेच्या नाशाचे अहे. 

 
हा नाश होउ न देणे हे सवु जाहतवतं भाषापे्रमी लोकानंा अव्हान अहे. 

Aय गवाणी वषग ३५, अकं ८ व ९, नोव्हेंिर-णडसेंिर १९९९, पृ. १३०-१३२ व १३७.] 
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८. हरवले आहे मराठीचे मराठीपण 
 
चालव  वष ु हे ‘राजभाषा वष’ु म्हणवन साजरे करण्यात येत अहे तयाहनहमत्त ऄलीकडे दादर येथे, 

‘मराठी भाषाहवकासाच्या समस्या’ या हवषयावर एक पहरसवंाद झाल्याचे प्रहसद्ध झाले अहे. 
 
राज्यकारभारात अहण ईच्च हशक्षणात प्रादेहशक भाषा ईपयोगात अणण्याचा प कारा 

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अधीपासवनच होत अहे. पण द देवाने प्रादेहशक भाषाच, हनदान मराठी तरी, 
स्वातंत्र्यकालात हनहरृतपणे हवनाशाच्या माग ला लागली अहे ऄसे हदसवन येइल. मराठीच्या वापराचे के्षत्र 
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर पंचवीस वषांत जास्तीत जास्त मोठे झाले पाहहजे ऄसा संकल्प परवाच्या 
पहरसंवादात सोडला गेला. हशक्षण व राज्यकारभार यात मराठीचा ईपयोग कदाहचत वाढला तरी जी भाषा 
तयात वापरली जाइल ती ‘मराठी अहे की नाही’ याची मात्र महाराष्ट्रीयानंाच शकंा पडेल!  

 
मराठीचा नाश स्वातंत्र्यकालात दोन तीन हदशानंी होत अहे. हटळकाचं्या काळी राजकारणात व 

वाङ मयात सोपे, स्वाभाहवक, स टस टीत मराठी शब्द जे काम देत ऄसत तयाकहरता अता द बोध, अहण 
कधी कधी ऄथुशवन्य,ऄसे हदल्लीकडवन अलेले संस्कृत शब्द वापरले जात अहेत. ‘महाराष्ट्र सरकार’ 
याऐवजी ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘हनवडणवक’ या ऄनेक वष ेरूढ ऄसलेल्या शब्दाऐवजी ‘हनव चन’ हा, (मराठीत 
तरी ऄथुशवन्य ऄसणारा) शब्द! या सारखेच ‘ऄहभभाषण’, ‘ईपऄहभयंता’ , पाठक (लेक्चरर), ‘प्रपाठक’ 
(रीडर) तानप रा (तंबोरा) यासंारखे शकेडो शब्द सरकारी कचेऱ्या अहण वृतपते्र क णाच्या समाधानाकरता 
वापरीत अहेत देव जाणे! अज तरी या शब्दाचंा ऄथु, वापरणाराखेंरीज द सऱ्या कोणालाच समजत नाही. 
परवाच्या पहरसंवादात, कारभारातील व हशक्षणके्षत्रातील भाषा सामान्य लोकानंा सहज समजेल ऄशी 
करण्यावर सवुच वक्तयाचंा कटाक्ष होता. पण ‘सामान्य लोक’ हा शब्द अजच्या मराठीतवन समवळ ईपटवन 
काढवन तयाऐवजी ‘जनसामान्य’ हा पंहडती शब्द वापरण्याकडे हवद्वानाचंा कल अहे! न सते ‘संस्कृहतकरण’ 
हेच अजचे धोरण अहे ऄसे नव्हे. ऄहखल हहद स्तानात एक पहरभाषा रूढ करण्याच्या भ्रमानेही मराठीचा 
नाश केला जात अहे. ‘ह त तव’ ‘अया-पाया’, ‘खो-खो’, हे शब्द महाराष्ट्रात थोरापंासवन पोरापंयंत 
सवांच्या वापरात अहेत.तयातला ‘ह त तव’ शब्द काढवन तयाऐवजी ‘कबड्डी’ हा कानडी शब्द मराठी म लावंर 
लादण्यात, ऄहखल भारतीय पहरभाषा हनम ण करण्याचाच भ्रम राज्यकतय  पहंडताचं्या डोक्यात ऄसावा! 
 
‘लोकभाषे’ची चळवळ नव्हे  

 
या भाहषक ऄरेरावीत भाषा सोपी करण्याचा हेतव नसवन रूढ फारशी-ईदवु शब्दाऐंवजी नवीन हनम ण 

केलेले संस्कृत शब्द रूढ करण्याचाच हेतव अहे. म्हणजे ही, ‘लोकभाषे’ची चळवळ नसवन सावरकरी 
भाषाश द्धीची चळवळ अहे! महाराष्ट्रात ज्यानंी सावरकरानंा सहकायु हदले नाही ते अता ईत्तरेतवन 
अलेल्या रघ वीरी लाटेप ढे लोटागंण घालीत अहेत. या सवु ईलथापालथीच्या म ळाशी द सरा एक फारच 
मोठा भ्रम अहे तो म्हणजे ‘भाषा-संचालनालया’तील पहंडत लोक व भाषा-शास्त्रञास भाषा ‘हनम ण करू’ 
शकतील हा होय. वास्तहवक भाषा ही भाषाशास्त्रञासानंी ‘हनम ण’करायची नसते; ती लोकव्यवहारात व 
गं्रथलेखनात ‘हनम ण’ व्हायची ऄसते. सरकारी ‘भाषा-संचालनालया’त खरे काम भाषा-शास्त्रञासाचें नसवन 
सवुमान्य, स ंदर गद्य हलहहणाराचें अहे. एखादा ऄसा गद्यलेखक भाषा सचंालनालयात वावरताना 
हदसेलही पण भाषाशास्त्रञासाचं्या अवाजात तयाचा अवाज ऐकव ही येत नाही! फार काय, मंत्रालयातील 
हशपाइदेखील, अजचे गद्य वाचवन दाखवल्यास तयानंा तयातील नवहनर्शमत शब्दाऐंवजी ऄस्सल मराठी शब्द 
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स चवव शकतील. मग द सऱ्या व हतसऱ्या वग चे ऄहधकारी तर खासच स चवव शकतील.पण सामान्य 
माणसाकरता नवीन भाषा बनहवण्याचे कायु, सरकारी कचेरीत अज संस्कृत पहंडत करीत ऄसतात! अहण 
तेही स्वत:ची ब द्धी वापरीत नाहीत तर हदल्लीकडवन येणाऱ्या राघ वीरी शब्दाप ढे मान लववीत अहेत. 

 
या भाषा-नाशाच्या अणखीही काही वाटा अहेत. ‘हहन्दी भाषेत अहण ऄन्य भारतीय भाषातं’ हे श द्ध 

मराठी होय. तयाऐवजी ‘ऄन्य भारतीय भाषेत’ ऄसा प्रयोग अजचे हवद्वान करीत अहेत. ‘भाषातं’ हे 
ऄनेकवचनी रूप, प स्ल् लंगाच्या रुपासारखे वाटल्याम ळे की काय कोण जाणे, हवद्वान लेखकदेखील ते 
टाळीत ऄसतात! ‘रोमहषणु’ हे म ळात हवशषेणच अहे; पण ते नामासारखे वाटल्याम ळे ‘रोमहषकु’ हे नवीन 
(संशयास्पद) रूप हवद्वान लोकानंी बनहवले अहे, बऱ्याच वषांनी एकदा म बंइच्या एका प्रहसद्ध दैहनकात 
जाड मथळयात परवा ‘रोमहषणु’ हा शब्द मला हदसल्यावर, मी तया पत्राला ऄहभनंदनपर पत्र धाडले! 
मराठीतील ‘सामान्य रुपासबंंधीही ऄसाच ब जरेपणा हदसवन येइल. प ण्याच्या रेहडओवरून मी हटपलेला 
प ढील शब्दप्रयोग या ब जरेपणाची कल्पना देइल. 

 
“हबयाणासाठी प रात वाहहलेली जमीन योग्य करून देउ’’- या वाक्यातील आतर घोडच काकंडे तवतु 

कानाडोळा करू; पण ‘हबयाणे’ या शब्दाचे सामान्य रूप ‘हबयाण्या’ऄसे व्हायला हव.े तयाऐवजी 
‘हबयाणासाठी’ ऄसे रूप मी कानानंी ऐकले व हटपले. ऄशा सामान्य रूपाच्या डझनावारी च का वृत्तपत्रांत व 
रेहडओवर पाहायला व ऐकायला सापडतात. लहदीचं ऄन याहयतव करताना काही लोकानंा मराठी सामान्य 
रुपेही ईडहवण्याचा मोह होत अहे ऄसे हदसते! ‘हवटे’ या नावाऐवजी ‘हवटा’, ‘लोणावळे’ याऐवजी 
‘लोणावळा’, हे ग्राम-नामामध्ये चाललेले प्रयोग, लहदीचीच वाट चालत अहे! अणखी काही रूपे पाहा. 
‘काकाकव वाचे घरटे’, ‘दोन्ही सीमेवर’(सीमावंर पाहहजे), ‘पाउल’ याचे ऄनेक वचन ‘पावले’ हे श द्ध व रूढ 
अहे. ते ऄश द्ध समजवन ‘पाउले’ हा जावइ-शोध वापरण्याचा हल्ली सपाटा अहे. 

 
प ण्याच्या एका दैहनकात ‘संसारकरू स्त्री’ हा शब्दप्रयोग केलेला पहहला. ‘ससंारी स्त्री’ हा 

शब्दप्रयोग टाळवन ‘संसारकरू ’हा नवीन शब्द तयार करून लेखकाने काय साधले? ‘दोन्ही’, ‘हतन्ही’ ही 
रूपे श द्ध अहण रूढ अहेत; तयाचंी द रुस्ती करून ‘दोनही’, ‘हतनही’ ऄशी रूपे वापरणारे बरेच लेखक हल्ली 
अहेत. संस्कृतच्या ऄञासानानेही काही च का होत अहेत व तयातील काही रूढही होत अहेत. याला कारण 
संस्कृतमधील सधंीचे हनयम अज हशकहवलेही जात नाहीत अहण जे पववी हशकलेले ते अता हवसरत अहेत.  

 
‘भारतीय मौसम हवञासान ससं्थान’ हे एखाद्या ऑहफसचे नाव म्हणवन अपण ऐकले अहे काय? 

प ण्यातील एका कें द्रीय काय लयावर त म्हाला ही पाटी हदसेल. ‘साठी अहण ‘पासवन’ यासंारख्या शब्दयोगी 
ऄव्ययाचें अजकाल हवहचत्र ईपयोग पाहायला सापडतात. ‘तो सहा महहन्यासाठी हदल्लीला गेला अहे,’ 
अहण ‘गेल्या बारा वषांपासवन ही संस्था बंद अहे’ यातील ‘साठीचा’ ईपयोग लहदीतील ‘के हलये’ याच्या 
वळणावर अहे. अहण ‘गेली बारा वष’े बंद अहे’ एवढ्यानंच काम भागत ऄसल्याचे “बारा वषांपासवन’ हे 
ऄनावशयक अहे. हशवाय ‘मे महहन्यापासवन ‘ ‘बारा तारखेपासवन’ ऄशा हनहरृत कालदशकु प्रयोगातंच 
‘पासवन’ चा ईपयोग करणे योग्य अहे. ‘वष न वष’ु हा हक्रयाहवशषेणासारखा प्रयोग रूढ अहे. पण तो 
ईपयोग माहीत नसल्याने अज काही हवद्वान या हक्रयाहवशषेणाचेच ऄनेकवचन करतात अहण ‘वष न वष े
ऄसा प्रयोग करतात! ज्यानंा मराठीतील शब्दप्रयोगच माहीत नाहीत, तयाचं्याकडवन अज तया प्रयोगाचंी 
‘द रुस्ती’ केली जात अहे! म्हणजे एकीकडवन सपाटा, तर द सरीकडवन ऄञासानाम ळे रूढ प्रयोगाच्या 
हास्यास्पद द रुस्तया करण्याचा सपाटा! 
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या सवांच्या म ळाशी प्रतयेक आंग्रजी शब्दाचे मराठीत एकाच शब्दाने भाषातंर करण्याचा ऄट्टाहास 

अहे. ‘लोकसभा’ हा शब्द सवांना समजतो. पण ‘संसद’ हा शब्द पववी संस्कृत पंहडताचं्याही बोलण्यात ऐकव  
येत नसे. तयाची योजना का झाली? तर तयाच्यापासवन हवशषेणे वगैरे ‘ डेहरव्हेहटव्ह’ शब्द तयार करता 
येतात म्हणवन! ‘पालुमेंट’ या आंग्रजी शब्दापासवन ‘पालुमेंटरी ’, पालुमेन्टेहरऄन’ वगरेै शब्द तयार करता 
येतात. ‘लोकसभा’ या शब्दापासवन तसे शब्द तयार करता येत नाहीत. म्हणवन ‘ससंद’ हा शकेडो वषांत 
मराठीत न वापरलेला शब्द अज वापरावयास काढला अहे! अजच्या शब्दहनर्शमतीचे मवळ डोळयांसमोर 
ऄसलेल्या ‘आंग्रजी’ शब्दातं अहे. ऄशा भाषातंरी हेतवने जी भाषा हनम ण होइल, ती मराठी न राहता एक 
नवीन बेडौल भाषा बनेल. च कीचे मराठी प्रयोग अहण नवीन तयार केलेले स्क्लष्ट भाषातंरी शब्द याचंी 
गेल्या काही वष त एवढी गदी झाली अहे की, यशवतंराव चव्हाणानंी जो ऄवधी मराठीच्या सावुहत्रक 
ईपयोगाला हदला अहे तेवढ्या ऄवधीत हटळक, लोकहहतवादी, हवठलरल रामजी लशदे याचं्या काळातील श द्ध 
अहण स बोध मराठी ऄहजबात नष्ट झालेली हदसेल! 

 
मवळ आंग्रजी शब्दाला प्रहतशब्द तयार करणे हे अजच्या स्क्लष्ट शब्दाचें एक समथुन झाले. तर द सरे 

समथुन म्हणजे ‘लहदीमध्ये तो रूढ अहे’! वास्तहवक लहदीतही तो ‘रूढ’ नसतो, तर ‘बनावट’ ऄसतो. मी 
तर शब्दाचे भाहषक मवल्य ठरहवताना तयाचे ‘वय काय?’ हाच प्रशन हवचारतो. ज्या शब्दाचे वय दहा 
वषदेेखील नाही तो वापरणाराची भाषा सामान्य लोकापंयंत पोचणारच नाही. अपल्याला ‘स बोधते’चे प ण्य 
जोडायचे अहे, की शब्दहनर्शमतीचे प ण्य जोडायचे अहे याचा हवचार भाषासंचालनालयाने करायला हवा. 
‘लोकशाही’, ‘अगगाडी’ हे सोपे मराठी शब्द ज्या काळात हनम ण झाले तया काळात संस्कृत पाहंडतयाचा 
द ष्ट्काळ होता ऄसे नव्हे.तया काळात हटळक अहण हवठलरल रामजी होते, पण सावरकर अहण डॉ. रघ वीर 
नव्हते, एवढाच याचा ऄथु अहे! 

 
अज जी लहदी भाषा हनम ण होत अहे, ती लोकभाषा होणे ऄशक्य अहे, अहण राजभाषाही होणे 

ऄशक्य अहे. अजच्या लहदीपेक्षा अहण राजभाषेपेक्षा ससं्कृतात व्यवहार करणे ऄहधक सोपे ठरेल! कारण 
अज हनम ण होत ऄसलेली भाषा संस्कृतही नव्हे, हहन्दीही नव्हे की मराठीही नव्हे. ‘ऄवरसहचव’ म्हणजे 
काय? एका ससं्कृत शास्त्र्यालाही ते सागंता अले नाही व द सऱ्या लहदी मातृभाषा ऄसलेल्या माणसालाही 
सागंता अले नाही. 

 
या सवु द बोधतेचे मवळ भाषाश द्धीच्या चळवळीत अहे. तया चळवळीला हवरोध करताना चाळीस 

वषांपववीच मला हलहाव े लागले होते की, शब्द पहंडतानंी तयार ‘करायचे’ नसतात, बोलण्याच्या व 
हलहहण्याच्या ओघात ते तयार ‘व्हायचे’ ऄसतात. अता तर कोणीही ऄलबतया गलबतया लेखक 
शब्दहनर्शमती हे सतकमु अहे व तो प्रतयेकाचा ऄहधकार अहे ऄसं समजत अहे. तयाम ळे मवळची मराठी भाषा 
हशल्लक राहील की नाही हाच प्रशन अहे. सवु के्षत्रातं मराठीचा वापर तवहरत हवा, हे मान्य. पण ते ‘भाषातंर 
मराठी’ नको. ऄस्सल मराठी पाहहजे. अजची रेडीओवरची वात पते्र ऐकली म्हणजे कानात बोटे घालावसेे 
वाटते! पण याला कारण ती मवळ मराठी नसवन ते आंग्रजी वात पत्राचे भाषातंर ऄसते हेच अहे. अहण ते 
भाषातंरही मराठी लेखनात हनपवण जशा माणसाने केलेले नसवन रेहडओच्या, ‘घरच्या कलावतंा’ने (स्टाफ 
अर्शटस्टने!) केलेले ऄसते. रॅीमंत सयाजीराव गायकवाड याचं्या कारकीदीत बडोद्यात रूढ झालेली 
कारभाराची स गम पहरभाषा पाहावी अहण अजचा सरकारी पदनामकोश पहावा. सयाजीरावानंी ती 
पहरभाषा प्रतयक्ष कारभाराकरता केलेली होती, तर अजची पहरभाषा आंग्रजी कायद्याचें व फम नाचें मराठी 
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भाषातंर करता याव े म्हणवन तयार केलेली ऄसते. आंग्रजीचा पदर धरून चालणे प्रथम बंद झाले पाहहजे. 
तरच सोपी स्वाभाहवक मराठी वापरता येइल अहण सोपी मराठी भाषा कारभारात रूढ झाली तरच ती 
सामान्य लोकापंयंत पोचेल. 

 
येथे हलहखत भाषेप रताच हवचार केला अहे. पण रेहडओवरील वात वाचन अहण ‘ऄनाउन्समेन् टस’ 

ऐकल्यास मराठी ईच्चाराचें वळणही केवळ वैय स्क् तक ढंगाकरता मारले जात अहेसे हदसेल. पण ते दोष 
दैहनक वृत्तपत्राच्या छपाइत दाखववन देणे हजकीरीचे होइल. म्हणवन तयाकडे वळणे म िाम टाळले अहे. काही 
हवधायक सवचना प ढीलप्रमाणे : 

 
(१) शब्दश: भाषातंर टाळाव.े आंग्रजीतील हवचार स्वतंत्रपणे व ऄवशय तर शास्ब्दक बदल करून 

(पॅरॉफ्रीज करून) सागंावा 
 
(२) संस्कृतच्या ऄभ्यासाहशवाय श द्ध मराठी हलहहता येइल ही कल्पना सोडावी. 
 
(३) ऄल्पवयात (वगेळया ऄथ ने संस्कृत शब्द वापरणारा) लहदी भाषा हशकल्याने, म लाच्या 

मराठी भाषेत गोंधळ ईडतो. म्हणवन खालच्या वग त ससं्कृत हशकवाव ेव लहदी हशकवव नये. 
 
(४) रूढ फारसी शब्द व आंग्रजी शब्द कटाक्षाने टाळवन तयाऐवजी स्क्लष्ट अहण ऄपहरहचत शब्द 

योजल्याने सोवळेपणा साधेल पण स बोधपणा साधणार नाही. 
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९. मराठी माध्यमाला म हूतग  
 
जी हपढी वयाच्या चौदाव्या वषी आंग्रजीतवन संस्कृत हशकत ऄसे, तया हपढीतच माझा ऄतंभ व होतो. 
 
‘रीड स्प्लकेशन’, ‘एओहरस्ट, ‘आहनशयल’, ‘कॉन्सोनंट्’ ‘टव  व्हॉवले् स’, कोऄॅलीज्’ आ.घशात काड्ा 

ऄडकल्याप्रमाणे वाटणारे आगं्रजी शब्द अम्हाला ससं्कृत व्याकरणाकहरता घोकाव ेलागत. वास्तहवक आतके 
ऄवघड शब्द ख ि आंग्रजीच्या व्याकरणातही भेटत नसत. पण ऄनेक भाषाकोहवद डॉ. भाडंारकर यानंी 
संस्कृत व्याकरण तयार करताना आंग्रजीतवन, ग्रीक, लॅहटन व्याकरणातंील संञासाही ध ंडाळल्या ऄसल्याने, 
संस्कृतचे व्याकरण आंग्रजीहवनही आंग्रजी बनले होते! पण ‘स खार्शथन: क तो हवद्या’ हे वचन अमच्या 
वाडवहडलानंी अमच्या कानात आतके द मद महवले होते की, कष्ट वाढले म्हणजे अम्हाला हवद्याच 
वाढल्यासारखी वाटे! आंग्रजीचे अहण संस्कृतचे अम्ही मनोमन लग्न लाववन हदले होते की, जर आंग्रजीतवन 
व्यक् त करता अला नाही, तर संस्कृत काव्याचा ऄथुच कळला नाही, ऄसे अम्हाला वाटे! ऄन तया द ृष्टीनेच 
अजच्या जगन्नाथ शकंरशटे पटकावणाऱ्यापेंक्षाही तया काळचे सामान्य हवद्याथीही मला कधी कधी ऄहधक 
हवद्वान वाटतात. 

 
अजचा हवद्याथी ‘कमल-नयना’ या हवशषेणाचे मराठीत करून करून काय करणार? प ष्ट्कळसे 

हवद्याथी तर तोच शब्द मराठीत कायम ठेवतील. ऄन मग मराठीतही ज्या हवद्याथ्य ने ‘ती कमलनयना’ 
ऄसेच हलहहले तयाला संस्कृत कळले ऄसे हवद्वान पहरक्षकानंी समजायचे तरी कसे? ईलट अमच्या वगेळया 
संस्कृत ञासानाचा प रावा हकती खणखणीत होता पहा! “ The Lotus-eyed one’’ हे होते अमच्या वळेचे 
स ंदर भाषातंर ! ‘गजानन’, ‘लंबोदर’, ‘ग डाकेश’, ‘परन्तप’ यासारख्या सवुपहरहचत संस्कृत शब्दाचंी 
अमची आंग्रजी भाषातंरेही ऄशीच मोठी प्रकाशदायक ऄसत! हे आंग्रजी ऄन पानातले संस्कृत अमच्या 
बालब द्धीला आतके मानवले होते की अजही गीतेच्या ससं्कृत श्लोकांपेक्षा तया श्लोकाचें आगं्रजी भाषातंरच 
अमच्या मेंदवला ऄहधक हभडल्यासारखे वाटते! 

 
मी ऄसे ऐकतो, की अज प्रवशे-पहरके्षपयंतचे आहतहास, भवगोल, गहणत, पदाथुहवञासान आ. सवु हवषय 

मराठीतवन हशकहवले जातात.अमच्या वळेच्या सरकारी हायस्कव लच्या बड्ा पगाराच्या, हेडमास्तरानंा 
हशक्षणाची ही स्स्थती कळती तर तयाचंी हृदयहक्रया बंदच पडली ऄसती! अज कॉलेजचे हवषय मराठीतवन 
हशकहवणे हजतके ऄशक्य वाटते हततकेच तयाकाळी हायस्कव लचे हवषय मराठीतवन हशकहवणे ऄशक्य वाटे! 
वास्तहवक तयातील बह तेक हवषय रेलनग कॉलेजमध्ये मराठी हशक्षकानंा लकवा मराठी शाळेत ‘व्हन क् य लर 
फायनल’ पहरके्षला बसणाऱ्या हवद्याथ्य ना, ईत्तम मराठीत हशकहवले जातही होते! परंत  केवळ 
हायस्कव लमध्ये काही हवषय आंग्रजीतवन हशकहवले गेल्याम ळे एका हपढीतच अम्हाला आंग्रजीची आतकी सवय 
झाली की ते हवषय मराठीतवन हशकहवणे जवळ-जवळ ऄशक्य वाटव  लागले. 

 
जी स्स्थती काही वषांपववी हायस्कव लच्या हशक्षणासंबधंी होती हतच अज कॉलेजच्या हशक्षणासंबधंी 

होउन बसली अहे. “बाकी सवु त म्ही स्वभाषेतवन करा, पण कॉलेजचे हशक्षण स्वभाषेतवन देउ नका.’’ ऄसे 
म्हणणारे हवद्वान स्वतंत्र लहद स्थानातही प ढे येत अहेत! (लप्र. डी. डी. कवे याचंा ता. २४ ज लैच्या 
केसरीतील लेख या द ृष्टीने पाहण्यासारखा अह.) एकेकाळी, ‘धार्शमक कृतयानंा व ईपासनेला गीव ण 
भाषाच पाहहजे कारण ती देवाचंी भाषा अहे’-ऄसे म्हणणाऱ्या लोकानंा हेच लोक हसत ऄसत. परंत  अता 
संस्कृतच्या ऐवजी आंग्रजीला हतच्या काल्पहनक ऄहखल जागहतकतवाम ळे, हेच लोक देवाचंी भाषा बनवव 



 अनुक्रमणिका 
 

पाहत अहेत! लहद स्थानातील बंगाल, महाराष्ट्र, ऄयोध्या प्रातं याचं्याहवन लोकसंख्येने कमी ऄसलेले 
जगातील देशही, अपापल्या भाषातवन राज्यकारभार व शास्त्रीय संशोधन यासंारखे ईच्चतम व्यवहार करीत 
ऄसवन; मराठी, बंगाली, यासंारख्या पहरणत भाषा कव्यांच्यासारख्या हशक्षणतज्ञासानंा केवळ 
स्वयंपाकघरातील व्यवहाराला योग्य वाटाव्या हे कशाचे फळ? शभंर वष ेआंग्रजीची सवय लागल्याचेच हे 
फळ होय, ऄसे म्हणणे प्राप्त अहे. 

 
प्राहंतक भाषासंंबधंीच्या तयाचं्या या वाइट ग्रहाम ळे, आंग्रजी ऄमलात तया भाषांची जी स्स्थती होती, 

तयाहवन वाइट स्स्थती होणार अहे, याची कदाहचत या लोकासं कल्पना नसावी, पण एकीकडवन, ‘हशक्षण 
आंग्रजीतवन द्याव,े’ ‘हनदान सवु देशातं एकाच भाषेतवन द्यावे’, ऄसे स चवीत ऄसवनही द सरीकडवन प्राहंतक 
भाषाचं्या हवकासाला सरकारने भरपवर मदत करावी, ऄसेही ते स चहवतात. या सव ु वैचाहरक गोंधळाला 
कारण ज न्या जमान्यात आंग्रजी हशहक्षतानंा ज्या खास सोयीची सवय लागली, तया सोयी गेल्या तर कसे 
होइल, ऄशी या मंडळींना धास्ती वाटते! पण तया सोयी हकती टके्क लोकासंाठी होतया, हशवाय तया खऱ्या 
सोयी होतया की आंग्रजाचं्या चष्ट्म्याने पाहत राहहल्याम ळे गैरसोयीच्या सोयी वाटव  लागल्या होतया, याचाही 
कोणी हवचार करीत नाही. याचे एक हास्यास्पद अहण ओंगळ ऄसे ईदाहरण येथे हदल्याहशवाय या सव ु
भ्रास्न्तष्ट प्रकाराप ढे अरसा धरल्यासारखे होणार नाही अहण केवळ तयाम ळेच नाइलाजने मी ते ईदाहरण 
येथे देतो. आंग्रज या देशात ऄसता, रेल्वेचे वरच्या वग चे डबे अहण राजधानीतील कचेऱ्या यामंध्ये 
य रोपमधल्यासारखे ‘कमोड’ ऄसलेले शौचकव प बाधंण्याची पद्धत पडली. अज ज्या हठकाणी एकही 
य रोहपयन ऄहधकारी नाही, ऄशा कचेऱ्यातंवनही अमचे सरकार मोठ्या भाहवकपणाने ‘कमोड’ तयार ठेवीत 
अहे! या ‘कमोड’ प्रकरणाचे’ ही ऄहखल भारतीय भवहमकेतवन हवद्वत्ताप्रचवर समथुन करणे ऄशक्य नाही!  

 
स दैवाने हशक्षणाच्या के्षत्रात महाराष्ट्रात तरी कव्यांचा मताचे फार थोडे ईरले अहेत. न कतयाच 

बाहेर पडलेल्या डोंगरकेरी सहमतीनेही स्वभाषेतवन हशक्षण देणे हे हनहरृत ईहिष्ट गहृीत धरूनच अपल्या 
हशफारसी केल्या अहेत. ‘काय करायचे’ ते ठरले अहे, ते ‘कसे करायचे’ एवढाच प्रशन अहे. पण काय 
करायचे ते ठरल्यानंतरही ज न्या कृहत्रम सोयींच्या सवयीम ळे गैरसोयींनाच सोयी समजण्याचा प्रकार घडणे 
ऄशक्य नाही. हनदान चालढकल तरी होणे ऄशक्य नाही. स्वभाषेत ईच्च हशक्षणाकहरता पाठ्यप स्तके 
नाहीत, म्हणवन आंग्रजी काही हदवस चालव  ठेवणे अहण आंग्रजी चालव  अहे म्हणवन पाठ्यप स्तकाचंी तयारी 
लाबंणीवर पडणे, ऄसा हा प्रकार चालव  अहे. या सबंंधात काही व्यवहायु पण तातडीचा माग ु शोधवन 
काढण्याकहरता प णे हवद्यापीठाचे प्रा. हशरसीकर हे या अठवड्ात संबहंधत लोकाचंी एक सभा बोलावणार 
अहेत ऄसे कळते. अधी ऄध्यापन व नंतर तयातवन पाठ्यप स्तके, ऄसा तयानंी स्वीकारलेला क्रम ऄथ तच 
ऄहधक व्यवहायु अहे. पण या कायुक्रमात याहवनही ऄहधक व्यवहायु दृष्टी स चहवणे शक्य अहे ऄसे मला 
वाटते. जे ऄध्यापक स्वत: आंग्रजीतवन हशकलेले ऄसवन मराठीतवन हशकहवण्याचा हकवा पाठ्यप स्तक 
हलहहण्याचा प्रयतन करतील तर तयानंा ऄडचणी येणारच. एवढेच नव्हे, तर तयाचंी हनष्ठा द दुम्य नसेल तर ते 
अपल्या ऄडचणींतवन काही हनराशावादी हनष्ट्कषुही काढणे स्वाभाहवक अहे. “ज्याऄथी मला हा हवषय 
मराठीतवन माडंता येत नाही, तया ऄथी तो मराठीतवन माडंणे ऄशक्य अहे.’’ ऄसाही हनष्ट्कष ुकाही ऄध्यापक 
काढताना हदसतात. 

 
एखादा हवषय आंग्रजीसारख्या ऄगदी परक्या पण पहरणत भाषेतवन ऄभ्याहसल्यानंतर तो स्वभाषेतवन 

माडंणे सोपे नाही हे ईघडच अहे. तयाकहरता तीन गोष्टींची तरी अवशयकता अहे- १) तया हवषयाचे ईतकृष्ट 
अकलन २) स्वभाषेवर चागंले प्रभ तव ३) तो हवषय स्वभाषेतवन - ऄस्सल, स गम मराठीतवन- हशकहवण्याची 
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हजि. या हतन्ही गोष्टी ज्या ऄध्यापकाच्या लकवा गं्रथकाराच्या ऄंगी अहेत, तयाचाही प्रतयेक प्रयतन हनदोष 
होइल ऄसे नव्हे. नवीन हनम ण होत ऄसलेल्या शास्त्रीय भाषेशी तयाला झगडाव े लागेल. पण हे अज 
द दैवाने वा स दैवाने आतरही ऄनेक के्षत्रातं कराव ेलागत अहे. 

 
अमच्या संपादकाचें व ईपसंपादकाचें सवु ञासान आंग्रजीतवनच हमळवलेले ऄसते-नव्हे, तयाचं्याकडे 

येणाऱ्या बातम्याही आंग्रजीतवनच येत ऄसतात. पण म्हणवन तयांनी मराठीतवन वृत्तपत्र चालहवणे ऄशक्य अहे, 
ऄसे कधी म्हटले अहे काय? ईलट बऱ्यावाइट मराठीत बातम्या प रवीत; सामान्यत: ईत्तम मराठीत 
संपादकीय हलहीत, गेल्या शभंर वषांतील वृत्तपत्रानंी मराठीच्या हवकासाला फार मोठे साहाय्यच केले 
अहे.हनदान, ‘मला मराठीतवन संपादकीय हलहहता येत नाही’, ‘बातमीला मथळा देता येत नाही’ ऄसे 
रडगाणे तरी कोणी संपादकाने गाआलेले ऐहकवात नाही. कारण ईघडच अहे. सपंादकाचंा संबधं रोजच्या 
हगऱ्हाआकाशंी ऄसतो. तयानंा तो ऄटी सागंव शकत नाही. ईलट अजची कॉलेजे, गरजव हवद्याथ्यांना 
कॉलेजच्या दारातच काही ऄटी स नवव शकतात ! 

 
पण माझी व्यवहायु सवचना वगेळीच अहे. ऄथुशास्त्र, तत्त्वञासान, मानसशास्त्र, आहतहास आ. हवषय 

अज मराठीतवन हशकवण्याला ऄधुवट स रुवात झालीही अहे. हे मराठीकरणाचे काम, केवळ तया तया 
हवषयाचं्या प्रोफेसरावंर न सोपवता तयाचं्या जोडीला मराठीच्या प्रभ तवाबिल नाणावलेले मराठीचे प्रोफेसर, 
संपादक लकवा लेखक द्यावते. एक प स्तक ऄथुशास्त्राच्या एखाद्या प्रोफेसरने मराठीत हलहहल्यावर तयाच्या 
खऱ्या मराठीकरणाकहरता ते मराठीच्या एखाद्या प्रोफेसरने लकवा एखाद्या पटाइत मराठी लेखकाने वाचवन 
पाहाव ेआतकेच नव्हे, तर ज्यांनी ऄथुशास्त्र, मानसशास्त्र यासंारखे हवषय मराठीतवन हशकवण्यास नवीन प्रारंभ 
केला अहे, तयाचं्या तासाला मराठीवर प्रभ तव ऄसलेल्या लेखकाने वा प्रोफेसरने जाउन बसाव ेव म िाम 
हटपणे घेउन मराठीकरणाच्या द ृष्टीने तयासं सवचना कराव्यात. ऄसा हचकाटीचा प्रयतन व तोही ईभयताचं्या 
सहकाय ने ऄनेक हदवस केल्यास, हवहवध हवषयाचं्या प्रोफेसरानंा मराठीतवन हशकवण्यात नैप ण्य प्राप्त होइल 
व ते मराठीत चागंले गं्रथही हलहहतील.  

 
अज मराठीतवन हशकवताना केवळ आतर हवषयाचं्या ऄध्यापकानंाच ऄडचण होते ऄसे नाही; तर 

ख ि मराठीच्या ऄध्यापकानंाही ऄडचण होते. केशवस त संप्रदायी कहवतेचे वगेळेपण समजाववन सागंताना,ते 
मराठीतवनच सागंण्यापेक्षा आगं्रजीतवन सागंणे ऄहधक सोपे अहे, ऄसे मला ऄनेकवळेा वाटले अहे व एम.ए 
च्या हवद्याथ्यांच्या बाबतीत मी क् वहचत तसा प्रयोगही केला अहे. पण म्हणवन एकेकाळी आंग्रजीतवन मराठी 
हशकवीत (हनदान मराठीची परीक्षा घेत), तसे कराव,े ऄसे कोणी म्हणणार नाही. 

 
मराठीकरणाच्या बाबतीत मराठीवर प्रभ तव ऄसलेल्याचंी मदत द्यावी, ऄसे जेव्हा मी म्हणतो, तेव्हा 

एक पथ्य मात्र पाळायला साहंगतले पाहहजे. मराठीवर प्रभ तव म्हणजे केवळ आंग्रजीचे वावडे ऄसणे नव्हे, तर 
मराठीचे खरेख रे ह्रदय माहीत ऄसणे! मराठीकरणाच्या प्रातंात ‘सावरकारी’ अहण ‘रघ वीरी’ शब्द 
हशरल्यास मराठीकरण ऄहधकच दवर जाइल! 

 
अणखी एका वडेगळ अहण हट्टी गैरसमजाचे हनराकरण येथे केले पाहहजे. मराठीतवन सवु हवषय 

हशकहवणे याचा ऄथु आंग्रजी व लहदी याचें ऄभ्यासक्रमातंवन ईच्चाटन करणे ऄसा काही लोक करतात. 
हशक्षणाचे माध्यम मराठी केल्यावर या प्रातंातवन तया प्रातंात नोकरीकरता जाणाराचें कसे होणार? ही मोठी 
ऄडचण ईभी करण्यात येते. पण हशक्षणक्रमात सातसात वष ेलहदीसारखी ऄगदी शजेारची भाषा ऄसल्यावर 
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अहण बाराबारा वष े आंग्रजी हशकल्यावर द सऱ्या प्रान्तात गेलेल्या महाराष्ट्रीयानंा मराठीहशवाय कोणतीच 
भाषा वापरता येणार नाही, ऄसे लोक का गृहीत धरतात कोण जाणे! साराशं, आंग्रजाचं्या ग लामहगरीच्या 
काळात लागलेल्या वैचाहरक सवयीखेरीज द सरे कोणतेही तकुशास्त्र मराठीच्या हवरोधकाचं्या प्रहतपादनात 
हदसवन येत नाही.  
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१०. णवद्यापीठे काय करू शकतील  
 
स मारे ऄठरा वषांमागे हनजाम कॉलेजच्या हनमंत्रणावरून मी हैद्राबाद येथे गेलो होतो. ईस्माहनया 

हवद्यापीठातही माझे व्याख्यान झाल्याम ळे, हशष्टाचार म्हणवन माझी अहण (ईस्माहनया हवद्यापीठाचे तयावळेचे 
क लग रु) नबाब ऄलीयावर जंग याचंी गाठ घालवन देण्यात अली. प णे हवद्यापीठ तया वळेी ऄगदी 
ऄभकुावस्थेत ऄसल्याने नाबाबसाहेबानंी मला अमच्या हवद्यापीठाची हालहवाल हवचारली. बोलणे 
साहहजकच ऄध्यापनाच्या भाषेकडे वळले. प णे हवद्यापीठाचेही ईहिष्ट स्वभाषेतवन हशक्षण देण्याचेच अहे हे 
कळल्यावर ऄलीयावर जंग यानंी जे ईद गार काढले ते माझ्या कायमचे लक्षात राहहले अहेत. ते म्हणाले , 
“जयकरसाहेबानंा सागंा, ईस्माहनया हवद्यापीठाने केलेला एक मवखुपणा मात्र त म्ही करू नका! आंग्रजी 
पाठ्य-प स्तकाचंी ईदवु भाषातंरे करण्यात अम्ही पंचवीस लाख रुपये वाया घालवले! ऄन ईपयोग काय 
म्हणाल तर...” 

 
हवद्यापीठाच्या वगांतवन लहडताना मला ‘ईपयोग काय तो’ हदसलाच होता. एकाही फळयावर ईदवु 

ऄक्षरे हदसली नाहीत. सवुत्र आंग्रजी हदसले! आंग्रजीतवन देशी भाषाकंडे वळताना पाठ्यप स्तकाचें द र्शभक्ष्य नष्ट 
करण्याकहरता सरकारने काही कोटी रुपये भाषातंर मोहहमेकहरता काढवन ठेवले अहेत, ऄशी वात  
ऄलीकडेच वृत्तपत्रातं येउन गेली. तयावरून मला वरील प्रसंग अठवला. 

 
‘आंग्रजी घालवायची’ याचा ऄथु काही लोक ऄसा करतात की,जे जे आंग्रजीतवन ईपलब्ध अहे, तया 

सवांचे भाषातंर करीत बसायचे! ‘प्लीज’ बिल ‘कृपया’, ‘थकँ्स’बिल ‘अभार’ लकवा ‘धन्यवाद’, 
‘एक्स् क्यवज मी’बिल ‘क्षमस्व’, ऄसे सारखे भाषातंर करीत ऄसणे, म्हणजे आंग्रजी घालवणे, ही कल्पना 
हास्यास्पद अहे! ‘ग ड नाइट’ बिल ‘श भरजनी’ (लकबह ना हशवरात्र!) म्हणणे’ ‘हहनमवन’ बिल ‘मध चंद्र’ 
म्हणणे, म्हणजे स्वभाषा नव्हे. तर ते न सते ‘स्वभाषातंर’होय! आंग्रजीचे हरवाज, व्यवहार अहण वाक प्रचार 
मराठीत अणणे म्हणजे मराठीत व्यवहार करणे नव्हे. आगं्रजीचा संपकु होण्यापववी अपण याच कल्पना कशा 
व्यक् त करीत होतो, याचे स्मरण करणे म्हणजे मराठीत व्यवहार करणे होय. अपल्याकडे ‘ग ड नाआट’ची 
पद्धत नसताना ‘श भरजनी’ हा शब्द वापरणे म्हणजे एका धेडग जरी भाषातंराबरोबरच एक परकीय 
हरवाजही घरात घेणे अहे.  

 
हवद्यापीठाच्या के्षत्रातही आंग्रजी प स्तकाचंी मराठी लकवा लहदी भाषातंरे करणे म्हणजे देशी माध्यमाचा 

हवकास करणे ऄसे नव्हे.हवद्वानाचंा जो वग ुगेली शभंर वष ेआंग्रजीतवन ऄध्ययन-ऄध्यापन करीत अहे; तयाने 
अता अयतया हपठावरच्या या रेघोया बंद करून स्वत: कामाला लागणे, म्हणजे स्वदेशी माध्यमाचा 
हवकास होय. हवद्यापीठातंील हवद्वानानंी अजवर कॉलेजात हशकवणे अहण पहरके्षचे पेपर तपासणे याचं्या 
पलीकडे काय केले, याची अता परीक्षा अहे. वष न वष े ऄथुशास्त्र हशकवणाऱ्यानंी स्वभाषेत 
ऄथुशास्त्रहवषयक गं्रथाचंी हकती भर घातली? जन्मभर पारृातय तत्त्वञासान हशकहवणाऱ्यानंी ऄॅहरस् टॉटल, 
स्पाय नोझा, कान्ट, हेगेल याचं्यावर हकती गं्रथ हलहहले? याचा हहशबे प्रादेहशक भाषांच्या माध्यमाचं्या 
हनहमत्ताने होणार अहे अहण गेल्या शभंर वषांत जर हवद्यापीठातंील हवद्वानानंी अपापल्या हवषयावर 
स्वभाषेत स्वतंत्र रचना केली नसेल तर ती गोष्ट हवद्यापीठानंा फारशी भवषणास्पद नाही.  

 
अता स्वभाषेतवन हशक्षण देण्याच्या या क्रातंीकालातही सरकारने कोयवधी रुपये जर 

भाषातंराकरताच ख ले होणार ऄसले, तर हवद्यापीठाच्या आहतहासात एक नव े ‘भाषातंरय ग’ ईजाडण्याचा 
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संभव अहे. देशी भाषातं ईत्तम पाठ्यप स्तके तयार होणे हे केवळ सरकारी गँ्रटवर ऄवलंबवन नाही. 
हवद्यापीठाचं्या के्षत्रातं स्वतंत्र गं्रथरचना करणारे वा करण्याच्या पात्रतेचे हवद्वान ऄगदीच नाहीत ऄसे नाही. 
पण तयाचं्या पात्रतेचा ईपयोग करून घेणे हे हवद्यापीठानंा अपले कामच वाटत नसेल तर तयांना ईते्तजन 
हमळणार कसे ? केवळ कॉलेजचे तास घेणे अहण वषांऄखेरच्या स ट्टीत वगेळे वतेन घेउन परीक्षाचें पेपर 
तपासणे एवढेच काम करणारे प्रोफेसर, अहण स्वत:च्या हवषयावर स्वतंत्र लेखन व व्याख्यान करणारे 
प्रोफेसर यातं अमच्या हशक्षणसंस्था फारसा फरक करीत नाहीत, ऄसे द दैवाने म्हणाव े लागते. आतकेच 
काय, अपल्या हवषयाचा अजन्म व्यासंग करून कॉलेजच्या बाहेरच्या जगालाही अपल्या ञासानाचा ईपयोग 
करून देणाऱ्या प्रोफेसरानंा कॉलेजने जाब हवचारल्याचीही ईदाहरणे अढळतील! स्वत:च्या हवषयावर 
स्वतंत्र गं्रथरचना करणाऱ्या ऄध्यापकापेक्षा जो परीके्षच्या हदवसातं जादा तास घेउन म लाचंी तयारी करून 
घेतो, तो ऄध्यापक कॉलेजचे ऄहधक हहत करतो, ऄशीही समजवत हदसवन येइल! जो हवद्यापीठाच्या परीक्षानंा 
परीक्षक अहे, तया ऄध्यापकाचा कॉलेजला जेवढा ईपयोग अहे, तेवढा तो स्वतंत्र गं्रथ हलहहतो, तयाचा 
नाही, ऄशीही कॉलेजाचंी द ृष्टी हदसवन येते. प्रोफेसराचं्या कामाचे मवल्य ते अठवड्ात हकती तास 
हशकहवतात यावरून ठरहवणे, तयाचं्या स ट्ट  या कमी करण्याची हशफारस करणे, या सवांच्या म ळाशी ही 
एकच द ृष्टी अहे. अहण ऄशी द ृष्टी ऄसल्यावर शभंरातंले पंचवीस का होइनात, जे गं्रथरचना करण्यासारखे 
प्रोफेसर ऄसतील तयानंाही ‘नको हा व्यथु खटाटोप!’ ऄसे झाले तर नवल नाही. याम ळेच एखाद्या हवषयाचा 
‘प्रोफेसर’ म्हणजे ‘तया हवषयातला ऄहधकारी हवद्वान’ ऄसं म्हणण्यासारखी पहरस्स्थती अपल्याकडे 
क् वहचतच ऄसते. 

 
प्रोफेसर मंडळींकडे या द ृष्टीने पाहण्याची परंपरा जर अपल्या हवद्यापीठातंवन ऄसती व स्वभाषेतवन 

हशक्षण देण्याचे ईहिष्ट जर अपण सतत गंभीरपणे डोळयापं ढे ठेवले ऄसते, तर अग लागल्यावर हवहीर 
खोदण्याचा अजचा प्रसंग अला नसता. 

 
पण हवद्यापीठात नाही, तरी हवद्यापीठा बाहेर ऄनेक हवषयातं मराठीत हवप ल गं्रथरचना झाली अहे. 

ते गं्रथ एखाद्या पहरके्षचा ऄभ्यासक्रम डोळयापं ढे ठेववन हलहहलेले नसले तरी तयाचंाही हवद्यापीठाचं्या 
स्वदेशीकरणाच्या कायुक्रमाला ईपयोग मोठाच अहे. साधा पहरभाषेचा प्रशन घेतला, तरी एक सहमती नेमवन 
हतच्याकरवी पहरभाषेची ‘फॅक् टरी’ खोलण्यापेक्षा, प्रतयेक भाषेत पाहरभाहषक शब्द अधीच हकती अहेत, 
याची नोंद व्हायला हवी. अह परीके्षत पहहला वग ु हमळण्याकहरता केलेल्या वाचनापलीकडे ज्यानं चार 
गं्रथही वाचले नाहीत, ऄसा तरुण हवद्वान जेव्हा प्रतयेक आंग्रजी शब्दाला स्वत:चा नवा शब्द तयार करीत 
बसतो, तेव्हा मला तयाची कीव येते. घरातली कपाटं अहण कोठारं न ईघडताच बजारातंवन नव े हजन्नस 
अणायला हनघणाऱ्या नव्या स नेसारखी तयाचंी स्स्थती ऄसते. केतकराचं्या ञासानकोशात शकेडो 
हवषयासंंबधंीचे स ंदर समपुक मराठी प्रहतशब्द तसेच पडवन अहेत. हकती तरूण लेखक तो ञासानकोश 
ईघडतात? आहतहासचायु राजवाडे, ऄहहताग्नी राजवाडे, ञासानकोशकार केतकर व आतर भाषाप्रभव यानंी 
योजलेले शकेडो शब्द ज्यानंी कधी पाहहलेही नाहीत ऄसे लोक जेव्हा नव ेहभकार प्रहतशब्द बनहवतात तेव्हा 
मला तयाचंी कीव येते. 

 
स्वभाषेत ईच्च हशक्षणाची सामग्री तयार करणे म्हणजे पैसे घेउन न सती भाषातंरे करणेही नव्हे,की 

हातोडा घेउन प्रहतशब्द बनहवण्याचा कारखाना काढणेही नव्हे. पण अजकाल तर सवुत्र ‘वकुशॉप’ ची 
भाषा ऐकव  येते! न कतेच म ंबइला भाषातंराचे सरकारी वकुशॉप भरले होते म्हणे! हवद्वत्ता अहण सौंदयुद ृष्टी 
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एकत्र नसता, मायभाषेची व्यथु मोडतोड करणे हा ग न्हा मानला पाहहजे. हवद्यापीठाचं्या के्षत्रातं देशी भाषाचें 
महतव वाढहवताना, तया भाषानंा बेडौल, धेडग जरी रूप येणार नाही , ऄशी खबरदारी घ्यायला हवी. 

 
पण या भीतीने आंग्रजीरूपी पवतनामावशीचा म क्काम मात्र या देशात वाढहवण्याला माझी संमती नाही! 

गाधंींनी म्हटले अहे. 
 
I would prefer temporary chaos in higher education to the criminal waste that is daily 

accumulating. 
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११. “णहच्या एक ताटात आम्ही िसू” 
 

अज १ मे हा महाराष्ट्रहदन. या हदवशी महाराष्ट्र जन्माला अला ऄसे नव्हे, तर एकत्र अला. 
महारास्ष्ट्रयासंारखे राजकीयद ृष्ट्या कतुबगार लोक एकत्र अले, तर राष्ट्रीय ऐक्याच्या आमारतीला ब लंद 
रूप लाभेल ही सवु प ढाऱ्याचंी अशा. ही अशा खरी होती का? ती सफल झाली का? 

 
ती अशा खरी होती. राज्यशास्त्रद ृष्ट्या शास्त्रश ध्द होती. स्वभाषेत हदलेले हशक्षण हे सव त ईत्तम 

हशक्षण होय, हे जसे हशक्षणके्षत्रातले सवुमान्य तत्त्व अहे तसेच भाषावार प्रातंरचना ही सव त स्वाभाहवक 
रचना होय, हेही शासनशास्त्रातले तत्त्व होय. हनवडण कीवर नजर ठेववन तत्त्वञासान सागंणाऱ्या स्वातंत्र्योतर 
प ढाऱ्यानंीच केवळ या तत्त्वाचा जप चालव  केला ऄसे नाही. ञासानकोशकार केतकरासंारख्या सवुथा हनलोभ 
ऄशा शास्त्रञासाने जर कोणती पहहली चळवळ केली ऄसेल तर ती भाषावर प्रातंाची. तयानंी बावन्न वषांपववी 
मद्रास काँगे्रसमध्ये भाषावार प्रातंरचनेचे महत्त्व प्रहतपादणारी पत्रके वाटली. तयात तयाचंा हेतव हनवडणवक 
लजकण्याचा नव्हता, की आंग्रजी राज्यकारभारातील दोष कढण्याचा नव्हता.वग च्या वा जातीच्या नावाने 
एकत्र येण्यापेक्षा भाषेच्या नावाने एकत्र येणे ऄहधक स्वाभाहवक अहण प रोगामी अहे, ऄसे तयाचें तत्त्व होते.  

 
मराठी भाहषकाचें एक राज्य झाल्यावर मराठी म सलमान अहण मराठी लहदव हे ऄहधक जवळ 

येतील. आंग्रजीच्या जोरावर प ढे सरकलेला (म्हणजेच दवर गेलेला!) ब्राह्मण, प न्हा मराठी बोलव  लागवन 
पववीसारखा मराठ्याचं्या जवळ येइल, ही केतकरानंा अशा होती. साराशं, केवळ ‘एका सहचवालयातवन 
कारभार’ हे तयाचें स्वप्न नव्हते-तर एकभाषी एकहवचारी, धमुहनरपेक्ष, जाहतहनरपेक्ष ऄशा प रोगामी अहण 
लढवय्या लोकाचंा प्रातं, ही तयाचंी प्रम ख अकाकं्षा होती. केतकरासंारखे वैचाहरक नेते अहण गाधंी-
नेहरंूसारखे राजकीय नेते यापंैकी क णालाच केवळ नकाशातील सरहिीचे एकभाहषकतव नको होते. तयानंा 
तया तया सरहिीत राहणाऱ्या लोकाचं्या हिीचे एकभाहषकतव हव ेहोते. पण अज ही ह्रदये एक भाषा बोलत 
अहेत का? 

 
अज जेव्हा संय  क् त महाराष्ट्राचा प्रशन हनघतो, तेव्हा बेळगाव, कारवार गोमंतक हे मराठी भाहषक 

हवभाग ऄद्याप महाराष्ट्राबाहेर ठेवण्यातील ऄन्यायाचाच फ क् त ईल्लखे होतो. हा राजकीय ऄन्याय दवर 
झाल्याहशवाय सयं  क् त महाराष्ट्र पवणु होणार नाही हे तर खरेच; पण तयानंतरही काही गोष्टी राहतील हे 
हवसरून चालणार नाही. 

 
भाहषक प्रातंाचे म ख्य ईहिष्ट जाती अहण धमु याचं्यावर अधारलेले सामाहजक गट मोडवन हवहशष्ट 

प्रदेशावर अधारलेले समाज हनम ण करणे हे होय. रॅी. केतकर याचं्या ञासानकोशाच्याच भाषेत सागंायचे 
झाले तर ‘जातीबद्ध समाजाला के्षत्रबद्ध ऄथवा प्रदेशहनष्ठ समाज बनवणे’ हे भाहषक प्रातंाचे पहहले ईहिष्ट 
होय. एकदा एकेका प्रातंात जाहतहनष्ठेऐवजी प्रदेशहनष्ठा ईतपन्न झाली म्हणजे संपवणु लहद स्थानातही 
जातीच्या ऄहभमानाऐवजी देशाचा ऄहभमान ईतपन्न होइल अहण लहद स्थानातील जाहतमवलक भेदभावाचे 
अहण बेकीचे बंड मोडेल. 

 
हे शास्त्रश द्ध ध्येय साध्य होण्याच्या माग त ऄडचणी अहे, ऄसे अता अढळवन येत अहेत. 

महाराष्ट्राचे ऐक्य एकभाषेवर ऄवलंबवन, पण म ळात महाराष्ट्रात मराठी भाषा चालव  होण्यालाच ऄडचणी 
हशल्लक अहेत! कोटुकचेऱ्या, रेल्व,े हवद्यापीठे यामंध्ये ऄद्यापही आंग्रजीचे राज्य चालव  अहे. अजच मला 
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एका मराठीच्या ऄहभमानी हवद्वानाच्या म लाच्या लग्नाचे हनमंत्रण अले अहे. ते आंग्रजीत अहे! स्वायत्त ऄशा 
प णे हवद्यापीठाचे दप् तर अजही आंग्रजीतच ऄसलेले अढळेल. अपल्याकडील हवमाकंपन्या वा आतर 
मोठाल्या कंपन्या याचें दप् तर तर आंग्रजीत ऄसतेच; पण तयाचंी नावहेी आंग्रजीत ऄसतात. डेक्कन 
हजमखान्यासारख्या वा लक्ष्मीरोडसारख्या हनभळे मराठी वस्तीतवन फेरफटका केल्यास, द कानांवरील सव ु
पाया संपवण ु आंग्रजीत वा देवनागरी हलपीतील आंग्रजीत ऄसलेल्या अढळतील. फार कशाला? ‘डेक्कन 
हजमखाना’ हे नावही मराठी नाही! ऄशा स्स्थतीत सरकारने मराठीत कारभार करावा या ओरडीला वजन 
कसे याव?े  

 
मवळ कायदा आंग्रजीत, म्हणवन कोट ची भाषा आंग्रजी; पोस्टाचे हनयम व छापील फॉमु आगं्रजी, म्हणवन 

पोस्टाची भाषा आंग्रजी; ‘टेहललप्रटर’ वर बातम्या आगं्रजीत येतात, म्हणवन वृत्तपत्राचे ‘मराठी’ आंग्रजीवरून 
घाइत अहण झोपेत केलेले! म ंबइतील मोठाल्या व्यापारी कंपन्या आंग्रजी भाषेत व आगं्रजी ऄक्षरातं पाया 
लावतात, म्हणवन आतर गावातंील टीचभर द कानावंरही पाया न समजणाऱ्या लठलर आंग्रजीत! ‘सायकल 
माटु’, अटोमोबाइल एम्पोहरयम’, ‘मोटर स्पेऄर पाटुस’, ‘कॉमनवले्थ आन्श ऄरन्स’, ‘कॉस्न् टनेंटल ब क 
सस्व्हुस’, ‘पॅरॅमाईण्ट टॉकीज’- यासंारख्या पाया एकेका आमारतीवर चार चार! अहण एकेका रस्तयाला 
चारचारश ेलटकत अहेत! यातंील एका शब्दाचाही ऄथु रस्तयावरून जाणाऱ्या शभंरापंैकी पाचानंा सागंता 
येणार नाही! ‘माटु म्हणजे काय?’ ‘पॅरॅमाईण्ट’ म्हणजे काय? ‘ऄपोलो’ म्हणजे काय? 

 
ऄशा आंग्रजी नावानंी दोन मानहसक हवकृती वाढीला लागतात. ‘मराठी नावाच्या द कानापेक्षा आंग्रजी 

नावाचे द कान मोठे वा अध हनक’ ही पहहली हवकृत कल्पना अहण द सरी म्हणजे न समजणारा आंग्रजी शब्द 
हा समजणाऱ्या मराठी शब्दापेंक्षा ऄहधक ‘मोठा’ ही कल्पना! 

 
या मनोरचनेला खेडवळ ऄथवा न्यवनगंडातमक मनोरचना हे एकच नाव अहे. अहण आगं्रजीला 

अपल्या सामाहजक-राजकीय व्यवहारातंवन हाकालल्याहशवाय अमचा हा खेडवळपणा संपणे शक्य नाही. 
अमचा कायदा मराठी झाल्याहशवाय, अमची वात यतें्र (टेहललप्रटसु) मराठी झाल्याहशवाय, अमच्या 
कचेऱ्या मराठीतवन चालल्याहशवाय आगं्रजी संबधंीचा हा खेडवळ दबदबा संपणार नाही. राज्यकारभार 
भारतीय भाषातंवन ईत्तम चालव  शकतो हे ऄगदी परवापयंत हजवतं ऄसलेल्या संस्थाचंा स्वराज्याचा ताजा 
आहतहास पाहहला, तरी समजवन येइल. बडोदे राज्याचा कारभार सदर ‘स बोध ग जराती’त चालत होता. 
ग्वाल्हेरचे हायकोटुही ऄगदी परवापयंत ईदवुहमहरॅत लहदीत चालत होते. (स्वराज्यात ते आंग्रजीत चालव 
लागले!) आंग्लंड-स्कॉटलंड हमळवन होइल तेवढ्या मोठ्या हैदराबाद राज्याचा कारभार ईदवुत चालव  होता. 

 
स हशहक्षत महाराष्ट्र अहण ऄहशहक्षत महाराष्ट्र याचं्यामधील परकेपणा नष्ट करणे हीच सयं  क् त 

महाराष्ट्र हनम ण करण्याच्या प्रहक्रयेतील या प ढची पायरी होय. 
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१२. महाराष्ट्रीय समारंभातील मराठीचे स्थान 
 

एहप्रलच्या पहहल्या अठवड्ात पंतप्रधान आंहदरा गाधंी याचें प ण्यात खळबळजनक अगमन झाले. 
तया संदभ त हनम ण झालेले ऄनेक वाद अता थंडावले ऄसले, तरी एका वादाला ऄहधक काळ हटकणारे 
महत्त्व अहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या मोठमोठ्या समारंभात मराठी भाषेला कोणते स्थान ऄसाव े? हवशषेत: 
ज्या समारंभात ऄन्य प्रातंीय अहण ऄन्य भाहषक व्यक्तींना बह मानाने पाचारण केले अहे ऄशा समारंभात 
समारंभाची भाषा म्हणवन कोणती भाषा वापरली जावी ? केवळ मराठीतच, ऄसे समारंभ अम्ही साजरे 
करणार, हा अग्रह योग्य होइल काय ? 

 
आंहदरा गाधंींच्या परवाच्या भेटीच्या वळेी प ण्यातील ससं्थानंी दोन्हीही टोके गाठवन दाखवली ! प णे 

हवद्यापीठातील समारंभात बह ताशंी आंग्रजीच वापरले गेले अहण मराठीत तर एकही वाक्य ईच्चारले गेले 
नाही. हवद्यापीठाच्या बह तेक वक्तयानंी आंग्रजीत भाषणे केली. तयापैकी एकच भाषण आंग्रजीत झाले नाही, 
म्हणजे ते मराठीत झाले काय ? छे ! ते झाले संस्कृतात । म ख्य ऄहतथी आहंदराजी व समारंभाचे म ख्य 
यजमान जनाब ऄलीयावर जंग, यानंा ते हकतपत समजले । ...पण या हठकाणी एक गोष्ट साहंगतली 
पाहहजे. हा समारंभ पदवीदानाचा होता अहण प णे हवद्यापीठाच्या पदवीदानाची ऄहधकृत भाषा संस्कृत अहे. 

 
तया समारंभात अणखीही एक भाषा वापरली गेली. स्वत: पंतप्रधान आहंदरा गाधंी यांचे भाषण साफ 

संस्कृतप्रच र लहदीत झाले. म्हणजे समारंभात भाषा वापरल्या गेल्या तीन, पण मराठी भाषा मात्र वापरली 
गेली नाही ! यासबंंधी अमचे हमत्र कवी हशरवाडकर यानंी महाराष्ट्र टाआम्समध्ये पत्र हलहवन खेद व्यक्त 
केल्याचेही कळते. रॅी. हशरवाडकर हे प णे हवद्यापीठाच्या `हसनेटचे मेंबर’ अहेत. याम ळे तयाचं्या या 
हनषेधाला ऄहधकच ऄथु प्राप्त होतो. तसेच `अपला कारभार मराठीत चालेल’, ही प णे हवद्यापीठाची 
प्रहतञासाही या हठकाणी अठवते. 

 
अता याचे द सरे टोक ! ज्या दोन तीन महतवाच्या कायुक्रमाकंरता पंतप्रधान आहंदरा गाधंी हदल्लीहवन 

प ण्याला अल्या होतया, तयापंैकी एक समारंभ महाराष्ट्र साहहतय पहरषदेचा होता. प ण्यातील ऄस्वच्छतेच्या 
वातावरणाम ळे ऄसो, की ऄन्य कारणाम ळे ऄसो, मराठी वाङ्मयेहतहासाचे खंड प्रकाहशत करण्याचा हा 
समारंभ ऄखेर साहहतय पहरषदेत झालाच नाही. तो झाला प ण्यातील राजभवनावर ! या समारंभात 
पहरषदेच्या वतीने तीन वके्त बोलले. पण हतघानंीही मराठी भाषणे वाचली. हदल्लीहवन पंतप्रधानानंा 
बोलवायचे, तयानंा सवड नाही म्हणवन प्रकाशन दोन वष ेखोळंबवन ठेवायचे अहण ऄखेर तयानंा न समजणाऱ्या  
भाषेत हतन्ही भाषणे करायची, हा मराठी भाषेच्या ऄहभमानाचा एक ऄजब नम ना म्हटला पाहहजे ! 
आंहदराजींनी ऄथ त या समारंभातही लहदीत भाषण केले. तयांच्या लहदी भाषणात ससं्कृत शब्द प ष्ट्कळच 
ऄसतात. पण म्हणजे तयानंा मराठी भाषण समजले ऄसेच काही नाही. तयावळेचे द सरे पाह णे ऄलीयावर 
जंग यानंा कदाहचत आहंदराजींपेक्षा मराठी ऄहधक समजत ऄसेल. काही वषांपववी मी हैद्राबाद येथील हनजाम 
कॉलेज संमेलनाचा पाह णा म्हणवन गेलो ऄसता, मला याचे प्रतयंतर येण्याचा योग अला. तयावळेी 
ऄहलयावर जंग हे ईस्माहनया हवद्यापीठाचे व्हाइस चॅन्सेलर होते. “मी अपल्या भाषणास येणार अहे.’’ ऄसे 
जेव्हा ते मला म्हणाले, तेव्हा अरृयु व्यक्त केले व माझे भाषण मराठीत अहे ऄसे साहंगतले. तयावर ते 
म्हणाले, “I can follow it a bit’ पण ते काहीही ऄसो, म ख्य पाह ण्याचंी भाषा मराठी नसताना तयाचं्यावर 
‘संपवणु मराठी भाषणे लादणे म्हणजे मराठीचा ऄहभमान,’ ही कल्पना बरोबर अहे काय ? तसे ऄसल्यास 
मराठी न समजणारे पाह णे वा ऄध्यक्ष बोलवायचेच नाहीत ऄसे तरी ठरववन टाकाचे ! पण हदल्लीहवन 
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कोणीतरी बोलावल्याहशवाय हवद्यापीठालाच काय, पण मराठीचे अद्यपीठ ऄसलेल्या साहहतय पहरषदेलाही 
धन्यता वाटत नाही ! ऄशा स्स्थतीत समारंभातील भाषेचा हा प्रशन सोडवायचा कसा ? 

 
मला वाटते ऄन्य भाहषक प ढारी बोलवायचे नाहीत, हा हनणुय स्वत:चाच हात तोडवन घेण्यासारखा 

होइल. प ण्यातील चळवळी अहण प ण्यातील समारंभ जर ऄहखल भारतात गाजायचे ऄसतील, तर ऄहखल 
भारतातील प ढारी अळीपाळीने ऄशा समारंभास बोलावणेच फलप्रद होइल. केवळ मोठ्या ऄहधकारावर 
ऄसलेले आहंदराजींसारखे, वा ईमाशकंर दीहक्षतासंारखे लोकच अज बोलावले जातात, पण जे 
ऄहधकारावर नाहीत, लकबह ना सरकारहवरोधी अहेत, ऄसे हवद्वानही परप्रातंातवन बोलावण्यास हरकत 
नाही. ग जरातचे ईमाशकंर जोशी, बंगालचे स नीहतक मार चतजी, मध्य प्रदेशातील ऄटलहबहारी वाजपेयी, 
याचं्यासारखे प्रहतभावतं लोक महाराष्ट्रातील समारंभात सन्मान्य पाह णे म्हणवन जरूर बोलावले जावते. पण 
तया समारंभाचंी भाषा केवळ मराठी नसावी. तयातील काही भाषणे लहदीत ठेवता यावीत, आतका लहदीचा 
प्रसार महाराष्ट्रात खासच झालेला अहे. लहदीच्या प्रसाराथु महाराष्ट्रात लाखो रुपये खची पडलेले अहेत. 
पण पंतप्रधानानंी राजभवनातील समारंभात वाड्मयेआहतहास प्रकाशन केल्यावर, तयाचें व ऄलीयावर जंग 
याचें दहापाच लहदी वाक्यातं अभार मानण्याचीही योजना नव्हती हा ‘मराठीचा ऄहभमान म्हणायचा, की 
मराठी साहहस्तयकाचें ‘हहन्दीचे ऄञासान’ म्हणायचे ? मराठीचा ऄहभमान म्हणायचा तर साहहतय परीषदेसंबधंी 
माहहती देणारे एक आंग्रजी पत्रकही तया सभेत वाटण्यात अले होते ! बरं, आंग्रजी पत्रक वाटण्याला जर 
हरकत नव्हती, तर तया तीन भाषणासंारखे एक चौथे भाषण आंग्रजीत करण्याला कोणती हरकत होती ? 
अमच्या साहहस्तयकानंा आंग्रजीत भाषण करता येत नाही, ही ऄडचण ऄसेल ऄसेही वाटत नाही. कारण 
आतर भाषणापं्रमाणेच तया पत्रकातंील आंग्रजी केवळ वाचण्यानेच कायुभाग होणार होता. आतर प्राहंतयानंा हसव 
येणार नाही ऄशा ‘ऄॅक्सेन्टस्’ मध्ये आंग्रजी वाचण्याचीही ऄडचण वाटली की काय ? 

 
पण याचा पहरणाम मात्र ऄसा झाला की, साहहतय पहरषदेचा हा राजभवनातील रेखीव समारंभ 

म्हणजे बहहऱ्या म क्याचंा संवाद झाला ! प्रा. रा. रॅी. जोग याचं्या भाषणास काही हृदयस्पशी वैयहक्तक 
ईल्लेख होते, तर काही हठकाणी ‘हशवरामपन्ती’ ईपरोधही होता. सभेच्या चयेवर कोठे रोमाचं ईठत, तर 
कोठे वक्तयाच्या भेदकपणाम ळे हास्यही ईमटे. हबचाऱ्या आंहदराबाइ समोरच्या सद गहदत वा सस्स्मत 
चेहऱ्याकंडे प्रसंगान रुप पाहत अहण गोंधळवन जात ! जणव अपल्या शजेारचे लोक एखाद्या हमष्टान्नाचा 
अस्वाद घेत अहेत, पण अपणास मात्र तो घेता येत नाही, ऄसा तयाचंा चेहरा होइ ! हा सव ु पहरणाम 
मराठीच्या वडे्ा ऄहभमानाचा म्हणायचा की, ऄन्य भाषाचं्या खास ‘महाराष्ट्रीय’ ऄञासानाचा म्हणायचा ? 
मला वाटते, ज्या समारंभानंा ऄहखल भारतीय स्वरूप द्यायचे ऄसेल, तयातंील एकदोन भाषणे तरी लहदीत 
करणारे वके्त अमच्या प्रतयेक संस्थेच्या हनदान साहहतय पहरषद अहण हवद्यापीठ यासंारख्या हवद्वसंस्थाचं्या 
संग्रही ऄसलेच पाहहजेत. ज्या ऄनेक हकरकोळ दोषामं ळे महाराष्ट्र हदल्लीत अपली प्रहतमा ईजळवव शकत 
नाही, तयात स्वभाषेचा ऄहभमान अहण आतर भाषाचें ऄञासान हा प्रम ख अहे! प ण्यातील हवद्वान ही स्स्थती 
कधी लक्षात घेणार व स धारणार? 
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१३. मराठी भाषा आणण वृत्तपिे 
 

स मारे वीस वषांपववी बडोद्याच्या चौदाव्या वाङ मय पहरषदेत मी ऄध्यक्षीय भाषण केले तयात 
वृत्तपत्रातंील भाषादोषाचंा उहापोह केला होता. कौत काची गोष्ट म्हणजे बह तेक वृत्तपत्रानंी तया भाषणातील 
हवचाराचें मोठ्या हदलदार वृत्तीने स्वागतच केले होते. याचे कारण वृत्तपत्राचं्या संपादकानंाही या दोषाचंी 
जाणीव ऄसते. पण ते ऄनेक कारणानंी तयासंबधंी पहरणामकारक ईपाययोजना करू शकत नाहीत. पण 
सवुच साहहस्तयक वा संपादक या प्रश नाकडे आतक्या मोकळया मनाने पाहतात ऄसे नाही. 

 
एकदा या हवषयावरील पहरसंवादात भाग घेणारातं एका प्रहसद्ध दैहनकाचे ईपसंपादकही होते.मला 

वाटते, मी ऄध्यक्षस्थानी होतो. संपादकानंी अपल्या वग तफे कैहफयत देताना म्हटले. “या प्रोफेसर 
लोकापं्रमाणे अम्हाला वष तवन सहा महहने स ट्टी नसते. रात्री बाराच्याप ढे काम करणाऱ्या पत्रकारास भाषेचा 
बारीक हवचार करणे शक्य नसते.’’ द सऱ्या एका चचेत एका साहहस्तयकानंी जी भवहमका घेतली, ती 
पत्रकारानंा अवडेल की नाही याची शकंाच अहे. ते साहहस्तयक म्हणाले, “लोक भाषा हशकतात, ती 
वृत्तपत्रावंरून हशकत नाहीत.सवुमान्य Standard गं्रथकाराकंडवन हशकतात.’’ ऄथ त हे मत एखादे लहान 
मवलही खोडवन काढव  शकेल. लोकांच्या, लकबह ना साहहस्तयकाचं्याही, हनतय वाचनात थोर गं्रथकार नसतात. 
तर दैहनक वृत्तपते्रच ऄसतात! व सातयतयाच्या लकवा ‘Frequency’ च्या पहरणामाम ळे दैहनकेच ऄहधक 
पहरणामी ठरतात. 

 
‘ऄस्सल मराठी’सबंंधीच्या ऄग्रलेखातील (सकाळ, ६ फेब्र वारी) हवचार भाषाहवषयक 

व्यवहारवादाला धरूनच अहेत. यासंबधंातील थोडा आहतहास अहण एखादद सरी घटना अपल्या 
प्रहतपादनाला पोषक ठरेल म्हणवन देत अहे. कहववयु बोरकर ज्या वाङ मयपहरषदेचे ऄध्यक्ष होते, तयाच 
बडोदे वाङ मयपहरषदेच्या ऄध्यक्षपदावरून १९५१ साली मला कराव े लागलेले भाषण, वृत्तपत्राचं्या 
भाषेलाच वाहहलेले होते. ते भाषण करताना वृत्तपत्राचंा राग होइल ऄशी माझी कल्पना होती (अहण तया 
पहरषदेच्या संयोजकाचंा राग झाल्याचेही कळते.) पण अनंदाची गोष्ट म्हणजे वृत्तपत्राचंा मात्र राग झाला 
नाही. सवांत अधी ‘सकाळ’ने तयासंबधंी ऄग्रलेख हलहवन तयातील हवचारानंा संपवणु द जोरा हदला होता.  

 

काही वषांपववी झालेल्या चचेत एका हवद्वानानंी, “तरुणाचं्या भाषेवर पहरणाम होतो तो प्रमाणभवत 
गं्रथाचंा होतो, दैहनकाचंा नव्हे,’’ ऄसे प्रहतपादन केले होते. ख ि व ृत्तपत्राचंी ऄशी कल्पना नाही ही अनंदाची 
गोष्ट अहे. ईलट मी म्हटले होते, “प्रमाणभवत गं्रथ तरुण मंडळी पहरके्षला नेमले ऄसतील तरच वाचतात, 
दैहनके मात्र हवद्वान-ऄहवद्वान, वृद्ध-तरूण, बायका, म ले या सवांच्या हनतयपाठात ऄसतात. प ण्यातील एका 
प्रम ख दैहनकाला तया दैहनकातील च काचें प्रमाण फार वाढले अहे, ऄसे मी कळहवले होते. तया दैहनकाने 
(‘सकाळ’ने नव्हे) माझ्या पत्राची पोचही हदली नाही, ईलट हदल्लीच्या एका आंग्रजी साप् ताहहकाने ‘मातृभवमी’ 
या नावाचे आंग्रजी स्पेललग च कीचे केल्याचे केरळमधील एका वाचकाने कळहवताच, प ढील ऄंकात ख ि 
संपादकाने केलेली क्षमायाचना प्रहसद्ध झाली! साराशं, केवळ सामाहजक अहण कौट ंहबक वत नातच नव्हे, 
तर भाषेच्या के्षत्रातही एक ‘हववकेब द्धी’ (भाहषक कॉन्शस म्हणा न ) तयार व्हावी लागते, नाहीतर, 
‘चालायचेच! काही हदवसानंी हेही रूढ होइल अहण त म्हाला डाचणार नाही.’ ऄशी ईत्तरे ऐकव  येतात. 
१९५० च्या म ंबइ साहहतय समेंलनात याच हवषयावर पहरसंवाद झाला. तयात माझे हमत्र कै. ह. रा. महाजनी 
मला ईिेशवन म्हणाले, “संपादकाचं्या हाताखाली काम करणारे लोक त म्ही कॉलेजमधील प्रोफेसरानंीच 
पढववन पाठहवलेले ऄसतात. तेव्हा दोष त मच्याकडेच येतो.’’ 
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पण हा प्रशन एकमेकावंर दोष परतहवण्याचा नाही. तसेच केवळ वृत्तपते्रच भाषादोष रूढ करतात 
ऄसेही नाही. पण वृत्तपत्र हे प्रसाराचे मोठे साधन अहे, हे एकीकडे ऄहभमानाने मान्य केल्यावर, 
भाषादोषाचंा प्रसारही तयातवनच ऄहधक होणे शक्य अहे, हे ऄमान्य करता येणार नाही. वृत्तपत्रांतील 
भाषादोषाचंी कैहफयत मी पत्रकाराहंवनही ऄहधक जोराने व तळमळीने देउ शकेन. वृत्तपत्रातंील हलखाण 
फार घाइने हलहाव ेलागते, ही पहहली गोष्ट; अहण भाषादोष वृत्तपत्राच्या ज्या हवभागात म ख्यत: होतात, तो 
हवभाग मवळ आंग्रजी तारावंर ऄवलंबवन ऄसतो, ही द सरी गोष्ट. पण हा प्रशन दोषाचं्या समथुनाचा नसवन दोष 
टाळण्याचा अहे.अहण दोष टाळण्याची पहहली पायरी म्हणजे तया दोषाकंडे डोळे ईघडवन पाहणे ही होय. 
पण तेच टाळले तर प न:प न्हा तेच सदोष शब्द व प्रयोग वाचण्यात अल्याने ते बरोबर वाटव  लागतात. म्हणवन 
प न:प न्हा ते दोष दाखहवण्याचे ऄहप्रय काम कराव ेलागते. यातील हकतयेक भाषादोषाचें जनक वृत्तपत्रकार 
नसवन ऄन्य के्षत्रातंील साहहस्तयक वा हवद्वान अहेत, याची मला जाणीव अहे. पण तया दोषाचंा प्रसार मात्र 
वृत्तपत्रातंवन होतो. कारण वृत्तपते्र लोकाचं्या हनतय पाठात ऄसतात. दोषप्रसाराचे काम ऄलीकडेच 
वृत्तपत्राहंवनही रेहडओ ऄहधक समथुपणे करू लागला अहे! कारण वृत्तपते्र फ क् त हलहव शकतात, ईच्चार 
करून दाखवव शकत नाहीत. रेहडओला तोही ऄहधकार नाही! 

 

मराठी साहहतयाचा ईत्तरोत्तर हवकास होत अहे लकवा नाही हा वादाचा हवषय होउ शकेल. परंत  
मराठी वृत्तपत्रानंी बोजड, द बोध अहण ऄन्य भाषाचंा प्रभाव ऄसलेली मराठी भाषा वापरण्यास स रुवात 
केली अहे. हवशषेतः संस्कृत, आंग्रजी, लहदी या भाहषक शब्दाचें ऄन करण होत ऄसल्याचे हदसवन येत अहे. 
राष्ट्रभाषेचा ऄहभमान प्रतयेकाला ऄसावा परंत  तेवढ्यासाठी स्वभाषेच्या ऄस्स्ततवाला धक्का देणे समथुनीय 
ठरणार नाही. लकवा ऄन्य भाषाचंा मराठी शब्दाबंरोबरचा वापरही संय  स्क् तक नाही. वृत्तपत्राचा वाचक हा 
सामान्य ऄसतो. तो जास्त स हशहक्षत ऄसेलच ऄसे नाही. परंत  तरुण लेखकानंा अहण वृद्ध संपादकानंा 
नेमक्या ह्याच जाहणवचेा हवसर पडतो अहण व्यापक व जाडे भरडे (भारदस्त) शब्द शोधवन वापरण्याचा ते 
प्रयतन करतात. मग ते शब्द मराठीतील ऄसोत, वा आंग्रजीतील ऄसोत तयाचा हवचार तयाचं्या मनात 
नसतोच. अयात-चोराचं्या धरपकडीला स रुवात झाल्यापासवन आंग्रजी शब्दाचें ऄन करण करून ‘हमसा 
खाली ऄटक’ऄशी शीषकेु वृत्त पत्रातंवन हदसव लागली.’हमसा’ चा ऄथु हवद्वान प्राध्यापकानंाही जेथे माहीत 
करून घ्यावा लागतो तेथे सामान्य वाचकाचंी काय कथा? कदाहचत प्रहतशब्दाचा हव्यास सोडवन काही 
वगेळया शब्दातं सागंण्याचा प्रयतन केला तरच ते वाचकानंा समजव शकेल. 

 

वृत्तपत्राचा वाचकवग ुऄन्य वाङ मयीन वाचकवग पेक्षा सखं्येने मोठा ऄसतो. म्हणजे, वृत्तपत्रातील 
छापलेले शब्द बह संख्य वाचक वाचतात. ते शब्द तयानंा माहीत होउन रूढही होतात. म्हणवन सव ु
वृत्तपत्रानंी स बोध अहण ऄचवक शब्द वापरण्याची दक्षता घेतली पाहहजे. मराठी भाषेचे रक्षण करण्याच्या 
द षृ्टीने तर ऄन्य भाहषक शब्द टाळले पाहहजेत. आगं्रजी वा आतर भाषाचंी रूपातंरे काळजीपववुक केली 
पाहहजेत. ‘व क् ता’ न हलहहता ‘प्रवक् ता’ हलहहणे व प्रदशनु, हदग्दशनु, हनदशनु यासंारखे शब्द वृत्तपत्रात 
वापरण्याने ऄथ चा गोंधळ वाचकाचं्या मनात तयार होतो. हा ईपद व्याप वृत्तपत्रानंी टाळला पाहहजे. ऄनेक 
पय यी शब्दापंैकी चागंले स टस टीत व स बोध शब्दच वृत्तपत्रात वापरण्यात यावेत. ऄवजड, बोजड 
शब्दरचना ऄलंकाहरक भाषा बनहवण्याच्या कमी एकवळे मान्य करता येइल; पण बह संख्यानंा समजणे 
अवशयक अहे ऄशीच मराठी भाषा वृत्तपत्रानंी वापरली पाहहजे. ‘लोकमान्य हटळकाचंी बधंम  क् तता’ या 
शीषकुाचा वाचकानंा ऄथुबोध होणार नाही म्हणवन स्वत: हटळकानंीच वरील ऄग्रलेखाचे शीषकु ‘हटळक 
स टले’ ऄसे हलहहल्याचे ईदाहरण अहे. 
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‘महत्त्वपवणु’ हा लहदी शब्द! पण अजही अपण महत्त्वपवणु कायुक्रम लकवा महत्त्वपवण ु हनणुय ऄशा 
ऄथ ने हा शब्द वापरतोच. याम ळे मराठी भाषेचे स्वतंत्र ऄस्स्ततव हटकेल की नाही क णास ठाउक! भाषा 
हजतकी कृहत्रम, पहंडती वळणाची होइल हततकी ती बह जन समाजापासवन दवर जाइल. या ईलट भाषेला 
स बोधता अली तरच तया भाषेची वृद्धी होइल. स्वभाषेच्या प्रकृतीचे सवक्ष्म ञासान व तया भाषेतील ऄन्य शब्दाचंी 
रूपे बनहवण्याचे ञासान भाषातंरकाराला अवशयक अहे. अज ऄद्यावत, नेत्रदीपक यांसारखे ऄश द्ध व 
ऄथुशवन्य शब्द बाहेर पडताहेत. 

 

माहसकाचंी वाढती संख्या, गं्रथाचंी हतरंगी वषे्टणे, वृत्तपत्राचंा प्रचंड खप अहण नवीन शब्दाचंी ऄखंड 
टाकंसाळ एवढ्या बाह्य अहण संख्यातमक पैदाशीकडे पाहवन चालणार नाही. याहशवाय हनकोप वाढीची बीजे 
ही तपासली पाहहजेत. अज शब्दाचं्या ऄन्वथुकतेपेक्षा ऄपहरहचततेलाच ऄहधक तेजी अहे. ऄन्य भाहषक 
शब्द मराठी भाषेला ऄपहरहचत ऄसल्याने तो स्वीकारणेच घातक अहे. ईदा, ग जरातीतील ‘साक्षर’ हा शब्द 
ज्या ऄथी वापरला जातो तयाच ऄथ ने मराठीत तो अपण वापरतो. म्हणवन ग जरात व महाराष्ट्राचे ऐक्य 
साधव पहाणारे काही महाभाग अहेत. 

 

भाषेत नव्याने हशरलेले ऄश द्ध व बोजड शब्द कोशाच्या मदतीने काढवन टाकता येतील पण 
ईच्चाराच्या श द्धतेचा ऱ्हास एकदा झाला की तयाची श द्धता करणे कठीण. तेव्हा ‘हनकोप गद्य अहण 
स्वाभाहवक स गम शब्दसंग्रह’ ह्या वृत्तपत्राचं्या प्राथहमक गरजा होत. हा हवषय अज प न्हा काढल्यावर, 
ऄनेकदा सदोष म्हणवन दाखहवले ऄसवनही जे शब्द मराठीत रूढ होत अहेत, तयाचंी तापदायक अठवण 
होणे ऄपहरहायु अहे. ऄसा एक ठळक शब्दप्रयोग म्हणजे ‘नमस्ते’ हा होय. नमस्ते याचा ऄथु “त ला 
नमस्कार” ऄसा अहे. वहडलानंा, ग रंूना, लकवा मान्यवर प ढाऱ्यानंा ‘नमस्ते’ म्हणजे च कीचे होय. 
ईदाहरणाथु, आहदराबाइंना लकवा म रारजीभाइंना नमस्ते म्हणणे, म्हणणे “ऄरे म रारजीभाइ, लकवा ऄगे 
आहदराबाइ, त ला नमस्कार!’’ ऄसे म्हणण्याआतके हास्यास्पद होय. पण लहदीतील च कीचे शब्दप्रयोग 
पटकन ईचलण्याची जी प्रवृत्ती अज बळावली अहे, हतच्याम ळे हा शब्दप्रयोग मराठीत रूढ होत अहे. 
ऄथ त या शब्दाप रता तरी दोष वृत्तपत्राकंडे नसवन राजकीय सभासंमेलनाकंडे अहे. ऄनेक शब्द केवळ 
लहदीच्या संसग ने अहण नावीन्यासबंंधीच्या ऄडाणी अवडीम ळे रूढ होत अहेत. तयाहवन वाइट म्हणजे रूढ 
मराठी शब्द मरत अहेत!  

 
न सते शब्दच नव्हेत, तर वाक प्रचार अहण प्रयोगही च कीचे रूढ होत अहेत.‘शखे ऄब्द ल्ला याचं्यावर 

हिपारीचा अदेश...ठेवण्याकडेच बह तेकाचंा कौल’, ‘महाराष्ट्र सवु चाळीस जागा लढहवणार’’, “बाशीचे 
नवले ‘सव’ु प्रथम.’’ “हमरॅ संकराच्या (?) गाइची प्रहतकृती,’’ यातंील बह तेक ऄवतरणे हवहवध दैहनकातंील 
जाड ठशाच्या मथळयातंवन घेतली अहेत. ‘ठेवण्याकडे कौल’, ‘याचं्यावर अदेश’ यातं वाक प्रचाराच्या च का 
अहेत व अदेश व कौल याचेंही ईपयोग बरोबर नाहीत. लेखकाने ‘कल’ ऐवजी ‘कौल’ वापरला अहे, ऄशी 
शकंा येते! ‘सवु चाळीस जागा’ हे ‘All the forty seats’ याचें शब्दश:, पण मराठीशी हवसंगत ऄसे भाषातंर 
अहे. मराठीत ‘चाळीसच्या चाळीस’ ऄसे म्हणतात. जाड ठशाच्या मथळयात जागेची बचत करावी लागते, 
हे मला माहीत अहे. पण म्हणवन मराठीशी हवसंगत भाषातंर क्षम्य ठरत नाही. जागेची बचत करूनही वगेळे 
भाषातंर करता अले ऄसते. ‘पहरके्षत पहहला अला’ याऐवजी ‘सवुप्रथम’ हा शब्द वापरण्याआतके 
हास्यास्पद तर काहीच नाही. ‘पहहला’ या श द्ध मराठी शब्दाचा ऄथुही ‘सवांत पहहला’ हाच अहे. हशवाय 
‘पहहला येणे’ हा ‘वाक प्रचार’ (Idiom) अहे. परीके्षत प्रथम येणे ऄसा ‘वाक प्रचार’ नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 
 

ऄलीकडे ‘समथुन’ या शब्दाचा ईपयोगही लहदीच्या ऄकारण ऄन करणाने मराठीशी हवसंगत ऄसा 
होउ लागला अहे. हनवडण कीत धारीयाचें लकवा म्हाळगींचे ‘समथुन करणे’ हा प्रयोग बरोबर नाही. लहदीत 
‘समथुन’ हा शब्द ‘पालठबा’ या ऄथी वापरत ऄसले, तरी मराठीत ‘समथुन’ याचा ऄथु वगेळा अहे. एखाद्या 
दोषाचे, मताचे, लकवा द वुतुनाचे समथुन, ऄसे मराठीत म्हणतात. पण हनवडण कीत ‘एखाद्याचे समथुन’ 
ऄसे म्हणत नाहीत. आंग्रजी Support करणे अहण Defend करणे या दोहोत जो फरक अहे तोच लहदीतील 
समथुन अहण मराठीतील समथुन यात अहे. वाक प्रचार लकवा Idiom हा भाषेचा गाभा होय. तयाला धक्का 
लाववन राष्ट्रभाषेची जवळीक करणे हा तोयाचा सौदा होय. लहदीतील ‘लनदा’ या शब्दाचा ईपयोग 
ऄलीकडे मराठीत काही वृत्तपते्र जसाच्या तसा करू लागली अहेत. ईदा. “कोणतयाही लोकशाही पे्रमी 
व्यक् ती या कारवायाचंी लनदाच करतील’’ ऄशा हठकाणी अपण ‘हनषेध’ हा शब्द वापरतो. ‘लनदा अहण 
‘हनषेध’ या दोन शब्दानंा मराठीत दोन वगेळे ऄथु अहेत. लहदीतील ऄथ ने लनदा शब्द मराठीत वापरणे 
म्हणजे भाषेची नासधवस होय! 

 
‘रायगडाला जेव्हा जाग येते’ ही रचना आगं्रजीत बरोबर ऄसेल, पण मराठीत चवक अहे. ‘जेव्हा-

तेव्हा’ यातील एक ऄध्याहृत ठेवायचे ऄसेल तर आंग्रजीत ‘Then’ ठेवले जाते, तर मराठीत ‘जेव्हा’ ऄध्याहृत 
ठेवता येते. ऄशा ऄनेक आंग्रजी रचना अता द रुस्त करण्याच्या पलीकडे गेल्या अहेत. लहदी ऄल्पवयात 
हशकल्याने कोणतया च का हशरत अहेत याचा हवचार मी समेंलनाध्यक्षीय भाषणात प्रथम १९५९ मध्ये केला व 
तयानंतर ऄनेक लेखातंवन, व्याख्यानातंवन केला अहे. वृत्तपत्रातील च काचें प्रम ख कारण घाइने कराव े
लागणारे भाषातंर हे तर अहेच, पण हशवाय आंग्रजी व मराठी या दोन्ही भाषाचें ऄप रे ञासान, हेही अहे. हदल्ली 
येथील एक रेहडओ ऄहधकारी प णे रेहडओवर अले ऄसता, तयानंी माझ्या तक्रारीला ‘दोन्ही भाषाचें चागंले 
ञासान ऄसलेली माणसे हमळत नाहीत’ ऄसे ईत्तर हदले होते. लायक माणसे ऄसवन हनवड मात्र ऄयोग्य 
माणसाचंी होते हेही शक्य अहे! वृत्तपत्राचं्या ऄग्रलेखाच्या पानापेंक्षा वातांच्या पानात ऄशा च का ऄहधक 
ऄसतात हे साहहजकच अहे.  

 
प्रचहलत भाषा-दोषाचें मवळ ऄसे ऄन करणाच्या प्रवृत्तीत अहे. तसेच नाहवन्याच्या हव्यासातही अहे. 

कधी कधी यातील हकतयेक दोष भाषाश द्धीच्या म्हणजे परकीय शब्द टाळण्याच्या प ण्यकम तही जमा 
होतात. या सवु प्रवृत्तींचा सहवस्तर हवचारही वगेवगेळया प्रसंगाचं्या हनहमत्ताने वगेवगेळया जागी केला अहे. 
या लहानशा लेखात केवळ प न्हा एकदा या हवषयाकडे लक्ष वधेणे एवढाच ईिेश अहे. दोष, केवळ शब्द 
अहण वाक प्रचार याचं्या बाबतीतच होतात ऄसे नव्हे. काही वृत्तपत्रांत वाक्यरचनेतील हढसाळपणाही हदसवन 
येतो. ऄथ त तो बह धा वातांच्या स्तंभात ऄसतो. अज ‘वृत्तपत्रहवद्या’ हा हवद्यापीठातला स्वतंत्र हवषय झाला 
अहे. तयातं केवळ संपादन, सजावट, वातांची हनवड यावरच हभस्त ठेववन चालणार नाही. हनतयाच्या 
वृत्तपत्रीय भाषेत जे दोष व जो सैलपणा हशरत अहे तयावरही हवद्यापीठातंील वृत्तपत्र – हवभागाचे लक्ष हव,े 
दैहनकाचें ज्येष्ठ संपादकही मनात अणतील तर हे दोषहनद लनाचे काम करू शकतील. वर ईद धृत केले 
अहेत, तसे शकेडो दोष दाखहवता येतील. मराठी गद्याच्या हवकासात सकस, श द्ध अहण नेमक्या 
(Precise)शब्दप्रयोगाचा हवकास वृत्तपत्रानंीच केला अहे. तयाच गद्याची ऄवनती केल्याचे पाप वृत्तपत्राकंडे 
येउ नये! 
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१४. आजची मराठी भाषा : वाढ आणण णिघाड 
 

आंग्रजीच्या संपकांपववी मराठी गद्य सामान्यतः बखरी अहण पत्रव्यवहार याचं्याप रतेच मय हदत 
होते.तयापववी महान भव लेखकानंी तयाचा सापं्रदाहयक वाङ मयाकहरताही ईपयोग केलेला होता. आंग्रजी 
संपक नंतर,गद्य हेच प्रम ख वाङ मयीन माध्यम बनले. चहरते्र, आहतहास, कादंबऱ्या, नाटके, आतयादी 
वाङ मयप्रकार तयात वाढीला लागले. सावुहत्रक हशक्षणाबरोबर पाठ्यप स्तकेही तयार होउ लागली. 
सवांच्या हनतयाच्या वाचनात येणाऱ्या साप्ताहहकांत, माहसकातं व दैहनकातं मराठी भाषेचा जो ईपयोग होउ 
लागला, तयाने भाषेच्या हवकासावर हवशषेच पहरणाम केला. 

 
या हनयतकाहलक वाङ मयाच्या द्वारेच सामाहजक अहण राजकीय चळवळीचे पोषण होत ऄसल्याने, 

तयाचे महत्त्व गं्रथगत गद्याहवनही ऄहधक वाढले. साप्ताहहकातंील व दैहनकातंील या गद्यहवकासाचा वगे १९२० 
पयंत म्हणजे पहहल्या महाय द्धाच्या ऄंतापयंत मय हदत होता. तयानंतर तो ऄहधक वाढला व द सऱ्या 
महाय द्धानंतर, म्हणजे १९४६ नंतर तो फारच झपायाने वाढला. वाचक व हनयतकाहलके याचं्या 
वाढीबरोबरच ऄनेक शास्त्राचंा व राजकीय चळवळींचा संपकुही भाषेवर पहरणाम करीत होता. माक्सुवाद, 
गाधंीवाद, मनोहवश लेषण, हवञासान अहण यतं्रशास्त्र या सवांम ळे हनयतकाहलक हलखाणात शकेडो नव ेहवचार 
अहण शब्द येत होते. तया मवळ आंग्रजी कल्पनाचें मराठीत प्रकटीकरण करण्याचा ताण सव अधी वृत्तपत्र 
व्यवसायातील लोकावंर पडत होता. गं्रथातील राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र व हवञासान हवद्यापीठादं्वारे लोकापं ढे 
येण्याअधीच वृत्तपत्रातील वातांच्या हनहमत्ताने तयातील पहरभाषा तयार करण्याचे काम ईपसपंादकांना 
कराव ेलागत होते. १९२० ते १९४५ अहण १९४५ ते १९६५ या दोन कालखंडात जे शकेडो, नव्हे हजारो शब्द 
अहण वाक प्रचार मराठीत नव्याने तयार झाले, ते वृत्तपत्राचं्या कचेरीत व वृत्तपत्राचं्या घाइत तयार झालेले 
अहेत हे लक्षात घेतले पाहहजे व तयाबिल वृत्तपत्राचें अभार मानले पाहहजेत . 

 
भाषाशास्त्र, भाषेच्या घटनेचे व भाषेत होणाऱ्या बदलाचें ऄवलोकन करते व तयातील शास्त्रीय 

प्रवृत्तींची नोंद करते. परंत  जेव्हा शास्त्राचं्या, राजकारणाच्या व सामाहजक प्रगतीच्या दडपणाम ळे भाषेत 
शकेडो नवीन शब्द अहण वाक्प्रचार एकदम रूढ करण्याची गरज हनम ण होते, तेव्हा तयाकंडे एक नैसर्शगक 
बदल म्हणवन पाहणे योग्य होणार नाही. होणारे बदल समपुक, स बोध अहण स ंदर अहेत की हवपयसु्त, 
द बोध अहण बेडौल अहेत, हे पाहणेही भाषाशास्त्राचे काम अहे. अमचे के्षत्र केवळ descriptive अहे, ऄसे 
म्हणवन भाषाशास्त्राञास तटस्थ राहव शकत नाहीत. अजकाल भाषाशास्त्राञास मंडळींना अपले नाते 
ऄहभरुहचप्रधान सौंदयुशास्त्राशी नसवन Anthropology, समाजशास्त्र, यासंारख्या रुहचहनरपेक्ष रुक्ष शास्त्राशंीच 
काय ते अहे, ऄसे समजण्यात ऄहभमान वाटतो. पण शलैीहवचार अहण भाषाशास्त्र याचंी फारकत करणे 
ऄनैसर्शगक व ऄशास्त्रीय अहे, हे ऄलीकडे पारृातय भाषाशास्त्राञासानंा जाणवव लागले अहे. अजकाल 
पहरभाषासहमतया नेमताना अमच्या शासनाची ऄशी कल्पना हदसवन येते की, हे के्षत्र केवळ भाषाशास्त्राञासाचें 
अहे. परंत  नवीन शब्द अहण वाक प्रचार रूढ करताना शास्त्राच्या ञासानाबरोबरच सौंदय ची द ृष्टीही नसेल, 
तर भाषा बोजड, ऄथुहीन अहण क रूप बनेल. हनयतकाहलकामं ळे अज भाषेचा ऄसा प्रचंड हवकास होत 
अहे, तसेच हतचे स्वरूप हबघडवनही जात अहे. ‘जे चागंले ऄसेल तेच हटकेल’ ही भवहमका म्हणजे 
वस्त स्स्थतीकडे केलेली ऄक्षम्य डोळेझाकच होय. ऄनेक च कीचे शब्द, च कीचे प्रयोग, ऄथुशवन्य शब्द, बेढब 
शब्द याचंी मराठीत प्रहतवषी शकेड्ानंी भर पडत अहे. मी ऄसे शकेडो प्रयोग हटपवन ठेवले व ऄखेर 
वैतागवन ऄडगळीत फेकले. अहण तरीही अज प न्हा मजजवळ ऄसे शकेडो प्रयोग हटपलेले अहेत. 
ह्यावरून काढलेले हनष्ट्कष ुऄसे- 
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१)शब्दाचं्या ललगासंंबधंी साशकंता. २) सामान्यरूप वापरण्यासंबंधी घाबरटपणा. ३) सवुनामाचंा 
आंग्रजीच्या धतीवर ईपयोग. ४) कमुकतुरीप्रयोग ईठल्या स टल्या वापरण्याचा हव्यास व तयाम ळेच – ५) 
ऄकमुक हक्रयापदाचंाही कमुकतुरी (passive) प्रयोग करणे. ६) ऄकारण अहण ऄनाहधकृत नवीन शब्द 
(Neologism) तयार करणे. ७) आंग्रजी प्रयोग मनात धरून हलहहताना ऄथुशवन्य मराठी हलहहणे. ८) 
संस्कृतचे ऄञासान व संस्कृतचा हव्यास, हे दोन दोष एकत्र येण्याने ऄश द्ध ऄसवनही पंहडती ऄसलेली भाषा 
हलहहणे. ९) लहदीच्या वळणावर हलहवन अणखी वगेळया प्रकारच्या च का भरीस घालणे. 

 
प ढे हदलेल्या ऄगदी थोड्ा नम न्यावंरून चालव  भाषादोषाचंी कल्पना येइल. “ती लेणी ऄजंठा 

लेणीहवन प रातन” (अहेत) (सामान्यरूप). “प ण्याच्या असपास हवा कोरडी होती; आतरत्र ती तशीच 
होती.” (म ंबइस पाउस पडला, प ण्यातही तो पडला.) (सवनुामाचा ईपयोग आगं्रजी धतीवर) “अज 
कदान्नही हमळणे कठीण, तेथे...फलाहार, द ग्धाहार याचें माडें मनातच हजरतात.” (वाक्प्रचाराच्या च कीचा 
ईपयोग.) “ही प्रथा पन्नास वष े ज नी अहे.” (आगं्रजी प्रयोग). “माओहवरुद्ध ईठावणी” (हचथावणींच्या 
धतीवर नवा शब्द; रूढ शब्द ‘ईठाव’). “तया काळी हवद्यालये नव्हती; ते म्हणवन पदवी घेउ शकले नाहीत.” 
(हवद्यालयाऐवजी ‘हवद्यापीठे’ हव;े ‘ते म्हणवन’ या ऐवजी ‘म्हणवन ते’ ऄसे हव.े ‘ते म्हणवन’चा ऄथु, तयाचं्या 
ऐवजी द सरा कोणी ऄसता तर ऄन्य प्रकार घडता, ऄसा होतो. हल्ली हा च कीचा प्रयोग म ंबइच्या काही 
गटाचंी जोराने चालव  केला अहे. यात फ क् त ‘He therefore’ या आंग्रजी वळणाचे ऄंध ऄन करण अहे!) 
“कोल्हापवर गादीबिल ऄन द गार काढले नाहीत” (Neologism चे ऄजब ईदाहरण!) हे दोन प्रकार 
एकद सऱ्याशंी सलंग्न अहेत” (“एकमेकाशंी” ऄसे हव.े लहदीचे ऄन करण). “सवु दहा हजार मजवर 
सामील.” (‘दहा हजारच्या दहा हजार’ ऄसा खरा वाक प्रचार). 

 
“नसुने पोहलसाचंी गाडी पाहताच ओरड मारली व ती तेथेच कोसळली.” पहहली चवक स्पष्ट अहे. 

‘कोसळणे’ हे collapse याऄथी वृत्तपत्रानंी रूढ केले अहे. ‘कोसळणे’ हा शब्द ‘ईंचावरून पडणे’ या ऄथीच 
फ क् त वापरणे बरोबर होइल. collapse मध्ये तसा ऄथु नाही. वरील सवु प्रयोग व शब्द, प णे-म ंबइ येथील 
वृत्तपते्र व रेहडओ भाषणे यातंवन घेतले अहेत. माझ्या सगं्रही वृत्तपत्राचंी नावे व तारखा अहेत. यातंील सवुच 
रूढ झाले नाहीत. तरी सदोष, बेडौल व ऄथुशवन्य भाषा अज मोठ्या प्रमाणावर हलहहली जात अहे, हे हसद्ध 
करण्यास ते प रेसे अहेत. ऄसे प्रयोग केवळ वृत्तपत्रातंच राहतात ऄसे नव्हे. गं्रथकार व व्यासपीठावरील 
व क् ते याचं्या भाषेवर तयाचंा मोठाच पहरणाम होतो अहे. 
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१५. स्वतंि कहद स्थानची भाषा आणण णलपी  
 

स्वतंत्र लहद स्थानची भाषा अहण हलपी लवकरच ठरहवली जाइलसे हदसते. वास्तहवक हा प्रशन 
ऄगदी नवा अहे ऄसे नाही, बरीच वष ेया प्रशनाचा तज्ञासाचं्या द ृष्टीने अहण राष्ट्रीय भवहमकेवरून हवचार चालव 
अहे. आगं्रजीला याप ढे स्थान नाही; प्रातंाप्रातंातील व्यवहाराला व ऄहखल भारतीय कामकाजाला भाषा तर 
हवी अहे. अजच या भवहमकेवर ज्या भाषेला महत्त्व अले अहे, ऄशी एक लवहचक, म्हणजे बऱ्याचशा 
स्थाहनक रुपभेदानंी वापरली जाणारी, भाषा ईपलब्ध अहे. ऄथ त ती भाषा, म्हणजे लहद स्थानी भाषा, ही 
ईद्याची राष्ट्रभाषा होणे ऄपहरहायु अहे. 

 
या ईघड गोष्टीतही हकतयेकाचें काही गैरसमज अहण द राग्रह हदसवन येतात. ईदाहरणाथु, ऄहखल 

लहद स्थानची राष्ट्रभाषा याचा ऄथु हकतयेकदा काही लोक अजच्या प्राहंतक भाषानंा वाङ मय के्षत्रातवनही 
ह सकाववन लावणारी भाषा ऄसा घेतात. अहण मग अमच्या मराठीचे काय होणार?-बंगाली मरेल काय? 
यासंारखे प्रशन ईपस्स्थत करतात. पण आगं्रजीसारख्या परकीय राजारॅय ऄसलेल्या भाषेम ळेही ज्या भाषा 
मेल्या नाहीत, ईलट फोफावल्या, तया भाषानंा लहद स्थानीचे भय बाळगण्याचे कारणच नाही. ज्या के्षत्रात 
गेली शभंरसवाश े वष े आंग्रजीखेरीज व्यवहार होत नसे, तया के्षत्रातंच लहद स्तानीचा वापर होत ऄसल्याने, 
प्राहंतक भाषाचं्या भहवतव्याला धोका नाही. 

 
हशवाय, राष्ट्रभाषेसोबत अतापयंत वळेोवळेी हवचारपववुक हनणयु घेण्यातही अले अहेत. काँगे्रस 

वहकंग कहमटीने १९२१ सालीच लहद स्तानीचा, अपल्या कारभाराची ऄहधकृत भाषा म्हणवन, स्वीकार 
करण्याचा ठराव केला. तयानंतर चार वषांनी काँगे्रस अपल्या घटनेतच या हनणयुाचा ऄंतभ व केला. पण 
तयानंतरही या भाषेच्या स्वरूपासंबधंी व लेखनसाधनासबंधंी वाद चालवच होता अहण ते स्वाभाहवकही होते. 
ऄनेक प्रातंानंा अहण समाजानंा समजणारी भाषा हेच या भाषेचे वैहशष्ट्य ऄसल्याने, हतच्या स्वरूपात व 
लेखनप्रकारातही हवहवधता होती. तयातंील कोणतया प्रकारास राष्ट्रीय मान्यता द्यायची हा महत्त्वाचा प्रशन 
होता. १९३८ साली काँगे्रसच्या वहकंग कहमटीने एक ठराव करून या बाबतीतही मागदुशनु केले. “ईत्तर 
लहद स्थानच्या बह संख्य प्रजेच्या वापरातं जी लहद स्थानी ईफु ‘खडी बोली’ अहे, ती भाषा म्हणजे काँगे्रसने 
मंज री हदलेली भाषा.’’ ऄसेही स्पष्ट करण्यात अले. 

 
ईरता ईरला प्रशन हलपीचा. तयाही बाबतीत कॉँगे्रसने प्रथमपासवनच ‘दोन्ही हलप्यातं हलहहली 

जाणारी (Written in both scripts) ऄसे प न:प न्हा म्हटले अहे. ऄथ त हे धोरण थोडे गैरसोयीचेही होते 
अहण थोडे हवसंगतही होते. संबंध राष्ट्राला समजण्यासारखी एक भाषा स्वीकारायची ठरल्यानंतर हतला 
हलप्या दोन कशाला? समजा ईद्या आंग्रजी भाषा हीच अंतर-प्रातंीय व्यवहाराची भाषा करावयाची ऄसे 
ठरले; तर ती ईदवु हलपीतही हलहावी ऄसा पय य थोडाच देता येइल? मग लहद स्थानीच्या बाबतच हा पय य 
कशाला? अहण तो पय य देउनही द्राहवडी भाषासमवहाची प न्हा गैरसोय राहते ती राहतेच. म सलमानानंा 
देवनागरी हशकण्याचा खटाटोप नको म्हणवन ईदवु हलपीला स्थान हदले. मग ताहमळ, तेल ग , कानडी, 
मल्याळी या भाषा बोलाणाराचंी या सवु व्यवस्थेत सोय कोणती? लहद स्थानी भाषाही तयानंा कळत नाही; 
अहण देवनागरी हलपी ही तयाचंी हलपीही नव्हे. 

 
पण लहद स्थानी भाषेत ईदवु अहण लहदी याचें म ळातच हमरॅण ऄसल्याने, ती भाषा दोन्ही हलप्यातं 

हलहहल्यास हतचीही द हेरी चाल प ढेही चालव  राहील; अहण लहदव व म सलमान या दोघानंाही ‘अपली’ 
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वाटणारी भाषा तयातवन वाढीला लागेल ऄशी ही हवचारसरणी होती. अहण द्राहवडी प्रातंसम हाहवषयीच 
हवचार करावयाचा म्हटल्यास, तयानंा ईत्तरेकडची एखादी भाषा हशकल्याखेरीज चालण्यासारखेच 
नसल्याने; व देवनागरी हलपी तयानंा संस्कृतकरता तरी हशकावी लागतच ऄसल्याने देवनागरीत तयाचंीही 
सोय होते, ऄसे मानण्यात अले. 

 
ऄहखलराष्ट्रीय तडजोड म्हटल्यावर ती ऄशीच ऄसायची; अहण ती बह धा ऄहखल लहद स्थानने 

मान्यही केली ऄसती. पण अज प्रशन वगेळाच ईपस्स्थत झाला अहे. ज्या एका राष्ट्रीयतवाखातर अपण 
भाषेच्या अहण हलपीच्या बाबतीत तडजोड केली तया एकराष्ट्रीयतवावर अपण अपल्या हातानेच ईदक 
सोडले अहे. मग अता प न्हा हलपीबाबत तडजोड कशाकहरता? व्यवहारात लहदी अहण ईदवु याचं्या 
हमरॅणाम ळे स गम ठरणारी लहद स्थानी वापरणे हे सोयीचे अहे. पण ईदवु हलपीलाही सरकार मान्यता देउन 
प्रतयेक हठकाणी द हेरी दप् तर – सरकारी कचेऱ्यावंर, रेल्व ेस्टेशनवर. द हेरी पाया हा द्राहवडी प्राणायाम 
कशाला? अहण थोडी हास्यकारक हवपरीतता (Comic frony) म्हणायची ती ही की प्रतयक्ष द्राहवडी 
प्रातंसमवहाला ऄडचणीत पाडवन म सलमानाचं्याकरता हा ‘द्राहवडी’ प्राणायाम करावयाचा अहे! 

 
ऄलाहाबाद येथील लहद स्तानी कल्चर सोसायटीच्या पंहडत स ंदरलाल अहण डॉ. ताराचंद यानंी 

घटना सहमतीस जे ऄहधकृत पत्र पाठहवले अहे, तयात ते या करुणास्पद हवपरीततेसंबंधी (Tragic irony 
संबंधी) म्हणतात- “तयानंतर ऄसे ठरले की, लहद स्तान व पाहकस्तान ही दोन वगेळी राज्ये व्हावी. या नव्या 
व्यवस्थेम ळे ऄनेक लहदव म सलमान देशभक् तांच्या मनाला द :ख झाले. काही लहदव हमरॅानंी,साहहजकच ऄसा 
ओरडा करण्यास स रवात केली की दोन हलप्यातं हलहहल्या जाणाऱ्या लहद स्तानी ऐवजी एक हलपीत-म्हणजे 
देवनागरीत- हलहहली जाणारी लहदी हीच या फाळणीनंतर अता राष्ट्रभाषा व्हावी अहण म्हणवन अम्हाला हे 
पत्र अपणास (घटना सहमतीच्या सभासदासं) ईिेशवन हलहाव ेलागत अहे.’’ 

 
बह संख्य लोकानंा कळणारी; अहण मानवी वाणीतवन बाहेर पडणाऱ्या प्रतयेक वणोच्चाराला हचन्हबद्ध 

करणारी, जगहद्वख्यात देवनागरी हलपी ऄसताही ऄशास्त्रीय अहण ऄवघड ऄशा ईदवु  हलपीस स्थान का 
द्यावयाचे ठरहवले? तर देशातील द फळी टाळण्यास तयाम ळे मदत होइल म्हणवन! अता द फळी प्रतयक्ष 
सृष्टीत ईतरल्यावर प न्हा ईदवु हलपीचा ईपद व्याप कशाला? लहद स्थानी कल्चर सोसायटीच्या हवद्वान 
ऄहधकाऱ्यानंी घटनासहमतीतील ‘भारत-भाग्यहवधातया’ं ना ईिेशवन हलहहलेल्या पत्रात यासंबधंी स्पष्ट 
ख लासा अहे. ऄद्याप एकराष्ट्रीयतवाची अशा अपण सोडलेली नाही; तसेच जावापासवन त कुस्तानपयंतच्या 
बाहेरच्या जगाशी व्यवहार करण्यास ऄरबी हलपीचा ऄहधक ईपयोग अहे. लहद स्थानातही ऄद्याप पाच कोट 
म सलमान बाधंव अहेत; अहण फाळणीकहरता जेव्हा दोन्ही समाजांचे पहहल्या दज चे प ढारी एकत्र बसले, 
तेव्हा, दोन्ही राज्यातंील ऄल्पसंख्य समाजाचें हक्क रक्षण करण्याचे तयानंी वचन हदले अहे. या सव ु
पहरस्स्थतीचा ईल् लेख या पत्रात केला अहे. 

 
वास्तहवक अज लहद स्थान-सरकारप ढे भाषा, हलपी, राष्ट्रीय पेहेराव, ग्रामपचंायत, याचंा प्रशन 

नसवन, लोकानंा ऄन्नवस्त्र; पाहकस्तानातील घरे दारे सोडवन अलेल्या लाखो लोकाचंी सोय; सरहिीचे रक्षण; 
अहण पाहकस्तानातील ऄल्पसंख्य जमातीतील प रुषाचंी कत्तल अहण हस्त्रयाचंी बेआज्जत थाबंहवणे; अहण 
तयाम ळेच लहद स्थानातही तयाचा सवड म्हणवन होणारे भीषण प्रकार थाबंहवणे, हा अहे. 
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ऄशा वळेीच भाषा अहण हलपी याचंा प्रशन हवचारात घेण्याची घाइ का? हब्रटीश राजवटीच्या ऄनेक 
हनशाण्या अज कायम अहेत. आंग्रजी भाषा देखील केवळ ठराव केल्याने अजच पवणुपणे नष्ट होइलसे नाही. 
अहण या बंडाळीच्या काळातच हा प्रशन सोडववन घ्यायचा ऄसा मानस ऄसल्यास, ज नीच हवचारसरणी 
घोकण्याने अता भागण्यासारखे नाही, ही गोष्ट या ईदारमतवाद्यांनी लक्षात घेणे जरुर अहे. 

 
लहद स्थानातील लोक काही बाबतीत तरी म ळातच राष्ट्रहनरपेक्ष (cosmopolitan) द हृष्टकोन 

स्वीकारणारे अहेत. दोन हलप्याच काय, पण मागे एकदा पं. नेहरू यानंी सवहचत केल्याप्रमाणे ते दोन्ही 
हलप्या टाकव न रोमन हलपी स्वीकारावी की काय याचाही गंभीरपणे हवचार करतील. लहद स्थानबाहेरच्या 
जगाशी संबधं ठेवण्याकरता उदवु हलपीचा ईपयोग होइल ऄसा हवचार जर लहद स्थानी कल्चर सोसायटीच्या 
हवद्वान सभासदाचं्या डोक्यात खरोखरच येत ऄसेल, तर ऄगदी शजेारच्या अहण प्रचंड लोकसंख्येच्या 
चीनशी संबधं ठेवण्याकहरता ज्या हलपीचा ईपयोग नाही, ती ऄवघड व ऄशास्त्रीय हलपी कायम ठेवण्यात 
अंतरराष्ट्रीय संबधंाची तरी सोय अहे, ऄसे कसे म्हणता येइल? 

 
अम्हाला तर ही सव ु केहवलवाणी धोरणे पाहवन टेहनसनच्या एका काव्यातील द दैवी नाहयकेची 

अठवण होते. ऄनेक वष ेपरागंदा झालेल्या अपल्या पतीच्या कधीही न येणाऱ्या जहाजाकडे (A ship that 
never came) डोळे लाववन ती अपले कायुक्रम ठरवीत ऄसे! 

 
ईदार राष्ट्रवाद म्हणजे ऄशीच एक द दैवी ‘प्रोहषतभतुृका’ ठरणार काय? –की जगहद्वख्यात लहदव 

गृहहणीचा अदश ुअमच्या या स्वप्नाळव राष्ट्रवाद्यानंी प ढे ठेवला अहे? भटक्या अहण बेइमान नवरा कधीच 
वळेेवर घरी परतायचा नाही, हे माहीत ऄसवनही ती हबचारी हनतयनेमाने तयाची शजे सजववन ठेवीत ऄसते! 

 
‘अम्ही काय करायला तयार अहोत’ याची पत्रके अमचे प ढारी –कृपलानी, नेहरू, गाधंी- 

दररोज काढीत अहेत. तयाऐवजी ‘त म्ही काय करायला तयार अहात’ ऄसे हवचारणारे खहलते 
पाहकस्तानला पाठहवण्यास ते कधी स रुवात करणार अहेत? अहण या प्रशनाचे हवरॄसनीय ईत्तर अल्यावर 
दोन काय तीन हलप्यास द्धा लहदव लोक पतकरतील! 
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१६. िालिोध णलपीवर गंडातंर 
 
मला वाटते १९५५-५६ मधील गोष्ट ऄसेल. भाषाहवषयक खेर कहमटीप ढे मला साक्ष द्यावयाची 

होती. कहमशनमधील हदल्लीचे सभासद डॉ. ऄबीद ह सेन यानंी मला प्रशन हवचारला, “हलपीस धारणेबिल 
अपले मत काय अहे?’’ 

 
हलपीस धारणा म्हणजे हजचा ईल् लेख अज देवनागरी हलपी ऄसा होतो, तया बालबोध मराठीची 

हलपीची स धारणा! वास्तहवक या हलपीआतकी सवु ध्वनी हचन्हबद्ध करणारी व एकेका ईच्चाराला एकेका 
ऄक्षरातच बद्ध करणारी हलपी जगतात नाही. हतची अणखी स धारणा ती अजचे पंहडत काय करणार? 
ऄशीच माझी कल्पना. पण दे. भ. सावरकर, हवनोबा भाव,े काका कालेलकर याचं्यासारख्याचें या 
बाबतीतील प्रयोग माझ्या कानावर होते. सावरकराचं्या वैयस्क् तक हचटणीसाचें सावरकरी हलपीत अलेले 
पत्र वाचण्याचे संकटही माझ्यावर एकदा अले होते. तयाम ळे हलपी स धारणेसबंंधीही मला थोडाफार हवचार 
करावा लागला होता. सहमतीच्या सन्मान्य सभासदानंा मी म्हटले, ”देवनागरी हलपीची स धारणा करण्याची 
गरज मला भासत नाही. पण यंत्राची सोय पाहण्याकहरता- छापखान्याच्या व टंकलेखनाच्या यतं्राची सोय 
पाहण्याकहरता – जेव्हा ही सवुपहरहचत हलपी बदलण्याचा प्रयतन होतो, तेव्हा मात्र माझा हलपी स धारणेला 
हवरोध ऄसतो!’’ 

 
द दैवाने अज छापखान्यातील हखळे ज ळहवण्याची वा बनहवण्याची सोय पाहण्याकहरता या 

वहडलाजीत हलपीशी ऄयोग्य दंगामस्ती केली जात अहे. टंकलेखनातही (टाआप रायलटगमध्ये) या हलपीचे 
रूप बरेच हवद्रवप अहण वाचण्याला द बोध बनते, हलपीचा ईपयोग व्यक् तीच्या हस्तलेखनाकहरता नसवन 
केवळ छापखाने अहण टंकलेखनाची यतें्र याकंहरताच अहे ऄसे तर नाही ना? हशवाय यंत्र वापरण्याच्या 
सोयीआतकीच यंत्रातवन बाहेर पडलेली ऄक्षरे वाचण्याची सोयही लक्षात घ्यायला हवी. पण अज मात्र 
यंत्राची सोय अहण यतं्राने होणारा खच ुएवढ्याच गोष्टी हलपीस धारक लक्षत घेतात की काय ऄशी शकंा येते. 
ज न्या काळी घाइच्या हस्तलेखनाकहरता मोडी हलपी ऄसे. तया हलपीत हकतयेक ऄक्षराकंहरता व ऄक्षरे 
जोडण्याकहरता बरेच वैयस्क् तक हवकल्प ऄसत. तयाम ळे फारशीतील ‘हशकस्ता’ हलपी वाचणे जसे 
हजकीरीचे पडते, तसेच एकाचे मोडी वाचण्यास द सऱ्याला हजकीर पडत ऄसे.आंग्रजी ऄमलात वैयस्क् तक 
पत्रव्यवहारातही मोडी हलपी मागे पडली. गं्रथाचंी ऄथवा हनयतकाहलक लेखांची हस्तहलहखते तर बालबोध 
हलपीत करणेच सोयीचे ठरले. तयाम ळे हस्तहलहखत वाचण्यातील ऄडचणही दवर झाली. तयाऐवजी 
स धारलेली सावरकरी हलपी व कालेलकरी हलपी वापरायची ठरहवल्यास हस्तहलहखतात तरी ती 
मोडीपेक्षाही द बोध ठरेल. पण अजची स बोध बालबोध हलपीही ज्याला द बोध वाटते, ऄसा एक वग ुअज 
हनम ण होत अहे. तयात अरंभापासवन आसं्ग्लश हमडीयम स्कव लमध्ये जाणारी बालके जशी अहेत, तसेच 
कॉलेजात हशकणारे प्रौढही अहेत! 

 
अमच्या अप् तापंैकी एका च णच णीत बालकाची हकीकत मला न कतीच समजली. तयाला वयाच्या 

हतसऱ्या वषीच आसं्ग्लश हमहडयम स्कव लमध्ये ए, बी, सी, डी, हशकहवण्यात अली होती. नंतर एकदोन वषांनी 
जेव्हा तयाला लहदी (मराठी) म ळाक्षरे हशकहवण्यात येउ लागली तेव्हा तयाला ती प्रारंभीच थोडी ऄवघड 
वाटव  लागली. बाराखड्ाचें तर तयाला प्रयोजनच कळेना. सव्वीस ऐवजी बावन्न ऄक्षरे हशकल्यावर प न्हा 
तयातील व्यजंनाचं्या बाराखड्ाचंी वगेळी ऄक्षरे हगरवीत बसणे ही तयाला मोठीच कटकट वाटव  लागली! 
याच्या प ढेही जेव्हा तयाच्याकडवन ष्ट, भ्र, प् त यासंारखी जोडाक्षरे घटववन देण्याचा प्रयतन होइल, तेव्हा तर 
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तयाला ‘नकोत ही देशी भाषेतील ऄक्षरे!’ ऄसेच वाटेल, अज संस्कृतला हायस्कव लातच सोडहचठलरी हदलेल्या 
बी. ए., एम. ए. च्या हवद्याथ्यांनाही जोडाक्षराचंी कटकट वाटते. छापखान्यानंाही बावन्न ऄक्षरे हशवाय 
बाराखड्ा याचें हखळे तयार केल्यावर प न्हा जोडाक्षरे ज ळहवणे ही अफत वाटते. म्हणवन तयानंी अधीच 
‘हवद वान’, ‘संकल ्प’ ‘हया (ह्या)’ या प्रमाणे छापवन जोडाक्षराचं्या जोड्ा फोडायला अरंभ केला अहे व 
जोडाक्षरे हवसरलेले प्रौढ हवद्याथी ऄशा छापखान्याचें ऄन यायी बनत अहेत. हकतयेक परदेशी लेखक तर 
“काय ती संस्कृत हलपी ! ती हशकायची म्हणजे म लानंा स मारे चारश े ऄक्षरे घटवावी लागतात!’’ ऄसे 
हलहहतात. पण याच लोकानंा तयाचं्या ऄधुवट म ळाक्षरमालेम ळे व ईच्चारान सारी लेखनाच्या ऄभावाम ळे, 
हजारो स्पेललगे पाठ करावी लागतात, हे मात्र लक्षात येत नाही. अमची आंग्रजी हमहडयमची म लेही Laugh 
(लाफ्) Walk (वॉक) हे शब्द हलहहणे सोपे मानतात, अहण ससं्कृतोद भव भाषातंील सरळ ईच्चारान सारी 
लेखन ऄवघड मानतात! मी तर म्हणेन, वृत्तपत्राचं्या वातांतील परदेशी नावापं रती तरी अमची बालबोध 
हलपी (देवनागरी हलपी) वापरावी. म्हणजे अज परदेशी नावाचें दररोज, दर वृत्तपत्रात, जे वगेवगेळे ईच्चार 
छापले जातात, ते बंद होतील. ऄलीकडेच दहक्षण ऄमेहरकेतील क्रातंीत बळी पडलेल्या हचलीच्या 
ऄध्यक्षाचं्या नावाबिल हवद्वान वाचकानंा घोटाळा पडवन ऄखेर स्पहॅनश कौस्न्सलपयंत तया नावाच्या 
ईच्चारासंबधंी चौकशा गेल्या. अजच्या आंग्रजीतील तारामं ळे परदेशातीलच काय, पण स्वदेशातील 
हवशषेनामाचें ईच्चारही वृत्तपत्रातं हवहचत्र छापले जातात, रेहडओवर हवहचत्र ईच्चारले जातात, अज 
‘काहशमर’ छापले जाते, ईद्या ‘काशमीर’ छापले जाते; अज ‘पाटणा’ छापले जाते, ईद्या’पटणा’ छापले 
जाते. रेहडओवरून बरेच हदवस ‘द ग प्रसाद धार’ ऄसे ऐकल्यावर मधेच एक हदवस ‘द ग प्रसाद धर’ ऄसे 
नाव ऐकव  येउ लागते! 

 
हा सव ुपहरणाम आंग्रजीतील हभकार, ऄधुवट अहण ऄशास्त्रीय वणुमालेचा अहण हतजवर ऄवलंबवन 

राहणाऱ्या अमच्या करंया मनोव ृत्तीचा करंया राज्यकारभाराचा होय! अणखी काही वषे आंस्ग्लश 
हमहडयमचे अहण म द्रण सौकय चे स्तोम चालव  राहहल्यास जोडाक्षरानंा (व बाराखड्ानंाही!) फाटा देउन 
आंग्रजीप्रमाणे मराठीतही ‘स्पेललग’ करून हलहहण्यास सवलत ऄसावी, ऄशी मागणी तयार होइल. म्हणजे 
‘क्लेश’ हा शब्द हलहायचा ऄसेल तर ‘कलएश’ ऄसा हलहहणे सोपे, ऄसे मानणारी हपढी तयार होइल! ही 
कोणाला ऄहतशयोक् ती वाटेल, पण जोडाक्षरे, संहधय क् त शब्द, सामाहसक शब्द, याचं्या लेखनात, अजच 
गोंधळ चालव  अहे लेखनात म्हणजे केवळ हस्तहलहखतात नव्हे तर छापवन, तयार झालेल्या प्रहतहष्ठत 
प स्तकातही! अजच सामाहसक शब्द हस्तहलहखतात माझ्यासारखे जोडवन हलहहले तरी कोणतयाही 
माहसकात वा दैहनकात ते जोडवनच छापले जातील ऄशी शारॄती नाही. नव्हे, ते तोडवनच छापले जातील! 
समजा, ‘गृहजीवन’ हा शब्द लेखकाने, हलहहला, तर तो तोडवन ‘गृह जीवन’ ऄसाच छापला जाइल. 
संहधय क् त शब्दाचंी गत तयाहवन शोचनीय अहे. ऄलीकडे दररोज छापाव े लागणारे ‘आस्त्रायल’ शकेडा 
पन्नासदा ‘आस्त्रायल’ ऄसे छापलेले अढळते.  

 
बी.ए.,एम.ए. च्या हवद्याथ्यांनाही जोडाक्षरे येत नाहीत, ऄसे अढळल्यास तयाचं्याकहरता मराठी 

(देवनागरी ) हलपी स धारणे (आंग्रजीसारखी ऄशास्त्रीय करणे) एवढाच माग ुअहे. ऄसे ठरणार की काय ? 
मला तरी अपल्या हनतान्त शास्त्रीय अहण कायुक्षम ऄशा हलपीवर गंडांतर येत अहे. ऄसे वाटव  लागले अहे! 
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१७. मराठी श द्धलेखनाचे ग ऱ्हाळ 
 
लोकाचंी ऄशी कल्पना होती की साहहतय पहरषदेऐवजी साहहतय महामंडळ ऄहखल महाराष्ट्राच्या 

वतीने कारभार करू लागल्यावर तरी श द्धलेखनाचा प्रशन चटकन स टेल.साहहतय पहरषद अहण साहहतय 
महामंडळ या दोघाचं्याही कारभारातवन मी ऄलीकडे म क् त झाल्यावर तर माझी ऄशी कल्पना होती की, हा 
प्रशन मागेच स टला अहे! अहण खरोखरीच मला ऄसे अठवते की, मी साहहतय पहरषदेचा ऄध्यक्ष व 
महामंडळचा सदस्य होतो, तेव्हाच हा प्रशन हनकालात हनघवन श द्धलेखनाच्या नव्या हनयमाचंी प स्स्तकाही 
छापवन बाहेर पडली होती. माझ्या माहहतीप्रमाणे तया प स्स्तकेच्या हजारो प्रतीही प्राथहमक व द य्यम 
शाळातंील हशक्षकानंी मोठ्या औतस क्याने हवकत घेतल्या अहेत! पण ऄद्यापही महामंडळ हनयम करीतच 
अहे ऄसे हदसते. 

 
ऄथ त कोणतयाही भाषेच्या लेखनपद्धतीचा काही भाग व्याकरण अहण व्य तपत्ती यावंर ऄवलंबवन 

ऄसतो, तर काही भाग केवळ हरवाजावर ऄवलंबवन ऄसतो. अहण ‘हरवाज’तर बह ताशंी प्रादेहशक ऄसतात, 
कधी कधी ते जातीय अहण वगीयही ऄसतात. ऄशा स्स्थतीत, ज्या श द्धलेखन सहमतीचे ऄध्यक्ष भगवान 
पाहणनी अहेत व ईपाध्यक्ष दादोबा पाडं रंग अहेत, तया सहमतीने जरी नव ेलेखन हनयम केले, तरी तयांवर 
एक पंहडत शभंर शभंर अके्षप घेउ शकेल! श द्धलेखन महामंडळाने स मारे नउ-दहा वषांपववी संमत केलेल्या 
नव्या हनयमावंरही साहहजकच ऄनेक अके्षप घेण्यात अले होते. पण ते अके्षप पाहहले म्हणजे मला 
मनातल्या मनात हसव येइ. कारण अम्ही ज्या औरंगाबादच्या बैठकीत नव्या हनयमाचंा अराखडा मंजवर 
केला, तया बठैकीत महामंडळाच्या सदस्यापंैकी कोणी ना कोणी हेच वा ऄसेच अके्षप घेतले होते, तयावंर 
चच  झाली होती वसवुसमंत तडजोडही झाली होती. 

 
“शास्त्रात तडजोड नसते’’ ऄसे या संदभ त प न:प न्हा साहंगतले जाते. ऄलीकडेच एका वृत्तपत्राने, 

मला वाटते नागपवर ‘तरूण भारत’ नेच – या संदभ त ऄहखल भारतीय ज्योहतर्शवदाचं्या पहरषदेचा वा तया 
पहरषदेत डॉ. के. ल. दप्तरी यानंी दाखहवलेल्या शास्त्रहनष्ठचेा हवाला हदला अहे. पण श द्धलेखन हे 
ज्योहतषशास्त्राप्रमाणे गहणतावर हकवा द कृ ्प्रतययावर अधारलेले नाही. तया स्थानभेद अहण रुढीभेद जमेस 
धरून हलहखत भाषेचे सवसुंमत हनयम ठरवाव े लागतात व ठरवता येतात. तसेच सवुसंमत हनयम 
महामंडळाने एकदा ठरहवले अहेत. पण गेल्या २४,२५ माचु रोजी म ंबइ येथे भरलेल्या महामंडळाने हफरून 
लेखनहनयम करण्याला स रुवात केली अहे, हे वाचवन मौज वाटली! मला वाटते, १९६१ साली औरंगाबाद 
येथे महामंडळाच्या ज्या सभेत नव्या हनयमाचंी ठळक रूपरेषा ठरली, हतने प्रथम फक् त ऄन च्चाहरत ऄन स्वार 
काढणे व काही संहदग्ध रूपाचंी हनहरृत रूपे ठरहवणे एवढेच फेरबदल स चहवले होते. महामहोपाध्याय 
पोतदार हजर नसल्याने सभेचे हनयंत्रण करण्याचे काम माझ्याकडेच अले होते. अज हनघणारे सवु अके्षप, 
अज स चहवले जाणारे सव ु पय य, तयावळेीही हनघाले होते. “ऄन स्वराचं्या बाबतीत ईच्चारान साहरतवाचे 
तत्त्व स्वीकारल्यावर त म्हाला ततसम शब्दाचं्या बाबतीतही, म्हणजे ससं्कृत शब्दाचं्या ऄंतय आकार-
ईकाराचं्या बाबतीतही ईच्चाराप्रमाणे लेखनपद्धती स्वीकारावी लागेल”, ऄसे मी स चहवले व प्रोफेसर 
जोगासंारख्या संस्कृतपे्रमी सदस्यानंीही तयातील सयं स्क् तकता मान्य केली, ऄसे मला स्मरते. पहरणामी 
हनष्ट्पन्न झालेले हनयम स्थवलमानाने सागंायचे झाले, तर दोन लकवा तीनच हनयमात सागंता येतात : 

१) ऄन च्चाहरत ऄन स्वरानंा फाटा. 
२) याला ऄपवाद : ऄनेकवचनी सामान्य रूपावरील ऄन स्वार ऄन च्चाहरत ऄसताही देणे. 
३) ऄंतय आकार अहण ईकार सवतु्र दीघु हलहहणे. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
एवढे तीन ढोबळ हनयम लक्षात ठेवले तरी अजचे श द्धलेखन हनयम लक्षात ठेवल्यासारखे होइल. 

म्हणजे सोपेपणा अहण ईच्चारान साहरतव एवढे तरी महामडंळाच्या हनयमानंी साधले होते. पण प्रतयेकाच्या 
शकंा अहण सवचना मानावयाच्या म्हटल्या, तर सवसुमंत हनयम कधीच तयार होणार नाहीत. गेल्या 
माचुऄखेर म ंबइच्या सभेत योजलेल्या हनयमावलीवरही शभंर लोक शभंर अके्षप काढव  शकतीलच. पण 
अजची मराठी श द्धलेखनाची ‘शोकाहंतका’ वगेळीच अहे. अजच्या हशक्षणात ससं्कृत वैकस्ल्पक (म्हणजेच 
तयाज्य!) झालेले! सवु पाठ्यप स्तके देखील ऄश द्ध लेखनाने भरलेली, वृत्तपत्रानंा तर दररोजच्या 
लग्नघाइम ळे म द्रणदोषाचंा परवानाच! ऄशा स्स्थतीत लेखनाचे ‘हनयम’ स धारणे ही समस्या नसवन जे 
ऄसतील ते ‘हनयम ऄमलात कसे अणावयाचे’ही खरी समस्या अहे. ‘हवद्वानातंच मतभेद अहेत’ (जे 
महामंडळावर हनवडवन गेले ते हवद्वान!) या बोभायाम ळे श द्धलेखनातील या ऄराजकाचे चागंलेच फावले 
अहे.  

 
परवाच्या बठैकीत हवद्वानानंी ज्या सवचना केल्या होतया, तया पाहहल्या म्हणजे अतापयंत झालेल्या 

चच  कचऱ्याच्या पेटीत गेल्या ऄसेच म्हणाव ेलागेल. या हवद्वानानंा ‘गहत’, ‘महत’ यासंारखे ततसम शब्द 
म ळाप्रमाणेच हलहायला हव ेअहेत. पण अजचा मराठीचा पदवीधरही ‘वधव’, ‘रॅीमती’ यासंारख्या शब्दातं 
ऄन क्रमे ईकार अहण आकार ‘ऱ्हस्व की दीघु’ हे सागंव शकत नाही. मग म ळाप्रमाणे हलहहण्याचा हा अग्रह 
करून ईपयोग काय? काही हवद्वानानंा ललगचन ओळखण्याकहरता ऄन स्वार कायम ठेवणे जरूर वाटते! 
‘गोरे मवल’, ‘गोरी म ले’ यात ऄन स्वारानेच ललगवचन ओळखते ऄसे तयाचें म्हणणे अहे! पण बोलताना 
अपण या ऄन स्वाराचंा ईच्चार करीत नाही. मग तयाम ळे ललगवचनाचंा घोटाळा होतो, ऄसे म्हणायचे की 
काय? की बोलतानाही या ऄन स्वाराचंा ईच्चार करण्याची एखादी नवी सवचना हे हवद्वान अणणार अहेत? 
यानंी ईल् लेहखलेल्या ऄडचणीतील एकच ऄडचण अपणा सवांना जाणवलेली अहे. ती म्हणजे श द्ध 
शब्दयोगी ऄव्यय ‘ही’ याच्या संबधंीची. पण ‘ही’ हे श द्ध शब्दयोगी ऄव्यय दक्षतेने संबंध शब्दाला जोडवन 
हलहहले, म्हणजे ते दशकु सवुनाम अहे ऄसे वाटणार नाही व या ऄडचणीचा पहरहार होइल. 

 
पण म ख्य गोम ती आथेच अहे ! अज सामाहसक शब्द तरी जोडवन हलहहले जातील (छापले 

जातील) ऄशी शारॄती अहे का? अपण अपल्या लेखकाला वा लेहखकेला ‘भावनाप्रधान’ हा सामाहसक 
शब्द तोंडाने साहंगतला, तर ‘भावना प्रधान’ ऄसा तोडवन हलहहला जातो! अहण तो तयानंी जरी अपल्या 
ईच्चाराप्रमाणे जोडवन हलहहला, तरी तोडवनच छापला जातो! अज सवुत्र ‘भारत आहतहास संशोधक मंडळ’ 
ऄसे तोडवन छापले जाते या पाटीवर रंगवले जाते. अमचे संस्कृतपे्रमी पहंडत या संहधहवरहहत समासाचे 
समथुन कसे करणार?  

 
या ऄराजकाकडे पाहवन तरी महामंडळातल्या पहंडतानंी ज न्या सवचना अहण शकंा ईगाळण्याचे 

अता बंद कराव.े नव्या च काकंडे लक्ष प रवीत तेच ‘नव ेश द्धलेखन’ ऄसे म्हणायची अता वळे अली अहे! 
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१८. आतंरभारतीचा उपक्रम 
 

गेल्या अठवड्ात अचायु भागवत यानंी साहहतय पहरषदेचे कायुकते व आतर साहहतय-पे्रमी लोक 
यासं साहहतय पहरषदेत बोलववन घेउन, ‘अतंरभारती’ च्या ईपक्रमासंंबधंी माहहती साहंगतली. 
प ण्यासारख्या हठकाणी लहद स्तानच्या सवु प्रम ख भागातील लोक नोकरीधंद्याच्या हनहमत्ताने स्थाहयक 
झालेले पववीपासवन अढळत ऄसत. गेल्या दहा वषांत तर प ण्याचे ऄस्सल मराठी अहण ‘ब्राह्मणी’ रूप 
पालटवन, तयास म ंबइसारखे बह भाषी अहण सकंीणु रूप प्राप् त झाले अहे. लहद स्थानच्या ऄन्य प्रातंातील 
वाङ मयचा व संस्कृतीचा पहरचय करून घेण्याला प णेकरानंा ही एक ईत्तम सधंी अयती चालवन अली अहे. 
प ण्यासारख्या हठकाणी अज वास्तव्य करीत ऄसलेल्या बगंाली, कानडी, तेल ग , ग जराती, लहदी हवद्वानाचंी 
पद्धतशीर सवची तयार करून, तयानंा एकत्र अणवन, तयाचं्याशी चच  घडववन अणणे हा या ईपक्रमाचा ईिेश 
अहे. 

 
ऄशाप्रकारची चळवळ करण्याची कल्पना प्रथम कै. साने ग रुजी यानंी महाराष्ट्राप ढे माडंली. तयानंी 

ही कल्पना ‘अतंरभारती’ या नावाने प णे येथील साहहतय संमेलनाप ढे माडंवन तयासंबंधी एक ठरावही करववन 
घेतला होता. अज साने ग रुजी स्मारकाच्या हनहमत्ताने अचायु भागवत हे अंतरभारतीची चळवळ 
पद्धतशीरपणे चालव  करीत अहेत; व ऄशाप्रकारे हवहवध प्रातंातंील साहहतयभ क् तानंा व हवद्वानानंा एकत्र 
अणणारे कें द्र ईभे करीत अहेत. साने ग रुजी अहण अचायु भागवत यानंी ऄंहगकारलेले हे काय ुमहाराष्ट्र 
साहहतय पहरषदेच्या कारभाऱ्यानंा समजाववन देण्याचा व तयाचें सहकायु हमळहवण्याचा प्रयतन सध्या चालव 
अहे. पहरषदेच्या चालकानंा ही कल्पना पटेल व कारभारासबंंधीच्या ऄडचणी ईपस्स्थत न होता तयाचें व 
अचायु भागवत याचें सहकायु होइल ऄसा हवरॄास बाळगण्यास हरकत नाही. 
 
उदासीन महाराष्ट्र 

 
वास्तहवक अचायु भागवत यानंी हाती घेतलेली चळवळ आतकी महत्त्वाची व ऄगतयाची अहे, की 

ती यापववीच साहहतय पहरषदेने हाती कशी घेतली नाही, याचे अरृयु वाटते. ख ि प ण्यात व ऄन्यत्र, आतर 
भाषा जाणणारे महाराष्ट्रीय ऄनेक अहेत. लहदी, ईदवु, ग जराती, कानडी या भाषा जन्मभाषेप्रमाणे बोलणारे 
ऄनेक महाराष्ट्रीय प ण्यात व आतरत्र अहेत. तथाहप, या मंडळींशी ऄनेक वष ेपहरचय झाल्यावरही तयाचं्या 
तोंडवन तया भाषासंबधंाने ओझरतया ईल्लखेापलीकडे, फारसे ऐकव  येणार नाही! ऄथ त ज्यानंी ईघडपणे 
अंतरभारतीसारखी एखादी चळवळ काढली तयाचंी गोष्ट वगेळी, परंत  सवुसाधारण महाराष्ट्रीय हवद्वान, 
ऄन्य भाषासबंंधी, प्रदेशासंबधंी, व संस्कृतीसबंंधी प्राय: ऄबोल व ईदासीन ऄसतो. ऄसे अढळवन येइल, 
सरहिीच्या हठकाणी हकवा प्रतयक्ष ऄन्यप्रातंी रहाव ेलागल्याने, तयास प ष्ट्कळदा ऄन्य भाषा येउ लागलेली 
ऄसते; तयाची वृत्ती मात्र ‘ख ली’ नसवन अतल्या ‘गाठी’ ची ऄसते. पावसातवन जावचे लागल्यास अपण 
ज्याप्रमाणे छत्री ईघडवन, ऄगं चोरून कसेबसे जातो. तयाप्रमाणे तो ऄन्य समाजात ऄंग चोरून वावरत 
ऄसतो. ऄन्य प्रातंीयाकंडे क तवहलाने व एक प्रकारच्या नावीन्याच्या अवडीने पाहवन तयाचं्या गोष्टी स्वजनानंा 
सागंणे, ही वृत्ती अपल्या मंडळींत कमी अहे. नोकरीपेशाम ळे जे काय हेवदेाव ेवायाला अले ऄसतील, 
तेवढ्याच्याच ऄगर सावुहत्रक अहण हनराधार गैरसमजाचं्याच गोष्टी, देशाटन अहण ‘भाषाटन’ केलेल्या या 
महाराष्ट्रीयाचं्या तोंडवन ऐकायला हमळतात!  
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कै. माधवराव पटवधुन हे फाशी-ऄरबीचे पट्टीचे हवद्वान होते. खाजगी संभाषणात न कळत तयाचं्या 
तोंडवन तया वाङ मयातील जी वचने ईद धृत केली जात, तयावरून रॅोतयाला तया भाषासंंबधंी व स्वत: 
माधवराव याचेंसंबधंी अदरय क् त क तवहल वाटे, पण म िाम माहहती हवचारू गेल्यास मात्र, माधवरावाचं्या 
तोंडवन तया भाषासंंबधंी त च्छतेचे व ऄनास्थेचेच ईद गार ऐकायला हमळत! ऄनेक फाशी-ईदवु जाणणारे लोक 
ऄव चीन महाराष्ट्रात प्रतयेक हपढीत ऄसवनही तया भाषासंंबधंी जाहीर प्रसंगी मौन पाळणाराचंीच संख्या 
ऄहधक! स मारे पाच वषांमागे प ण्याच्या वसतं व्याख्यानमालेत, हैदराबाद ससं्थानात बरीच वष ेकाढलेल्या 
रॅी देशम ख नावाच्या गृहस्थानंी ईदवु कहवतेसंबंधी व्याख्यान हदले. एरव्ही ऄनावर होणाऱ्या प णेरी 
ईपवक्तयाचें लेंढार, तया हदवशी नेमके ऄद ृशय झाले होते! वक् ते फाशीचे पंहडत अहेत, ऄसे तयानंीच बरोबर 
अणलेल्या मोगलाइतील ऄध्यक्षानंी सागंवन टाकले होते. पण तयाचं्या भाषणात मात्र, उदवु कहवतेसंबधंी 
हवकृत माहहतीखेरीज काहीच हाती लागत नव्हते! उदवु पे्रमकहवता आथवन हतथवन Sadism ने अहण 
ऄतयाचारी प्रवृत्तीने भरली अहे, ऄसा तयाचंा ऄहभप्राय पडला. हसनेमाम ळे ईशापायथ्याला अहण 
पोरीबाळींपयंत उदवु हशरली ऄसवनही ब हद्धमते्तबिल प्रहसद्ध ऄशा अमच्या प णेरी रॅोतयाचं्या तोंडाला मात्र 
ऄशा प्रसंगी क लवप! जणव काय उदवु कहवतेसंबधंी पहहलीच बातमी तया हदवशी तया सभेत प णेकराचं्या 
कानावर येत होती! ईपवक् ता या नातयाने ईठवन, मी उदवु कहवतेत मला ईदात्त पे्रमभावनाच ऄहधक 
अढळली हे सागंण्याचा यतन केला. पण माझे मत, दोन हवरुद्ध एक- (वक् ता, ऄध्यक्ष हवरुद्ध एकटा 
ईपवक् ता!) –ऄसे प्रमाण पडल्याने ऄथ तच ‘नापास’ झालो! 

 
स मारे सात अठ महहन्यामंागे नायोतसवाच्या हनहमत्ताने हैदराबाद येथे गेलो ऄसता मला तेथील 

चादरघाट कॉलेजातील मराठी मंडळाप ढे व्याख्यान देण्याकरता जाव े लागले. केवळ रीत म्हणवन 
कॉलेजच्या ‘हप्रस्न्सपल’ ची अहण माझी जाता जाता गाठ घालवन देण्यात अली.कॉलेजातवन बाहेर पडवन 
अमची मोटर चालव  झाल्यानंतर बरोबर अलेल्या मंडळींच्या तोंडवन कळले की, ज्याचं्याशी मी केवळ 
हवद्याथ्यांची संख्या, फीचे दर, वगैरे माम ली गोष्टींवर बातचीत करून बाहेर पडलो, ते म सलमान हप्रस्न्सपल 
ईदवुतील प्रख्यात कवी अहेत! पण ही गोष्ट कॉलेजच्या मराठी मंडळाला भेट देणाऱ्या प णेरी पाह ण्याला 
महत्त्वाची वाटेल,ऄसे तयाच्या यजमानांना वाटण्याचे कारणच नव्हते! कारण मराठीचा ऄहभमान याचा ऄथु 
धाबळी नेसवन, मराठीच्या देवघरात डोळे हमटवन बसणे! 

 
साराशं, आतर प्रातंांतील वाङ मयाशी महाराष्ट्रीय साहहस्तयकाचंा पहरचय होत नाही याला कारण 

तयाचंी ही खंदक खणवन, स्वत:ला स्वत:च्या गढीत कोंडवन घेण्याची वृत्तीच होय, यात शकंा नाही. अचाय ु
भागवत व तयाचें सहकारी याचं्या प्रयतनाने प ण्यातील हवहवध प्रातंीय हवद्वान मराठी साहहस्तयकानंा येउन 
भेटतील; पण मराठी साहहस्तयकानंा तया परस्थ समागमापासवन ञासानलाभ होणे न होणे, अचायांच्या हाती 
नसवन, तया साहहस्तयकाचं्याच हाती अहे! अपल्या घोड्ाला अपण पाण्यावर नेउ शकतो; पण पाणी पाजव 
शकत नाही, हा आंग्रजीतील न्याय, या प्रकरणी लक्षात ठेवला पाहहजे. कौत काचा ऄभाव, क तवहलाचा 
ऄभाव, खोटा स्वाहभमान अहण खोटा सोवळेपणा, हे द ग णु प णेरी ब हद्धमंताचं्या ऄंगी हचपळवणकराचं्या 
वळेेपासवन वाढीला लागलेले अहेत. तयाम ळे ऄंमळ लचता वाटते! 

 
खोया सोवळेपणाचे प्रतयंतर परवाच्या ऄगदी प्राथहमक चचेच्या वळेीच अले.वगेवगेळया प्रातंातंील 

हवद्वान साहहतय पहरषदेत अल्यास तयाचं्याशी बह धा आंग्रजीतवन व्यवहार करावा लागेल अहण “तसे करणे 
प्राप्त झाल्यास ते ‘अतंरभारती’ चळवळीच्या प्रवतुकानंी पतकरायचे की काय?” ही शकंा एका प रोगामी 
अहण माक्सुवादी हवद्वानानंी (के. नारायण काळे यानंी) जेव्हा काढली, तेव्हा मी तरी खरोखर हतब द्धच 
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झालो! ऄथ त एक मात्र कबवल केले पाहहजे, की शास्त्रवचनाचंा ‘काथ्या क टण्यात’ अमचे माक्सुवादी हमत्र 
ज न्या पववु मीमासंावाल्या कमुठाचंीही शाबासकी हमळवतील! आतर प्रातंातंील देशाबाधंवाशंी तवतु चचेप रता 
आंग्रजीतवन व्यवहार केल्यास, आंग्रजीला भारतीय भाषातं स्थान हदल्याच्या प्रायहरृत्ताचाही दोष लागेल, ऄसे 
सदरहव माक्सुवादी साहहस्तयक प्रहतपाहदत होते, हे पाहवन हबचाऱ्या हेगेलने काढलेले ऄहभनव न्यायशास्त्र, 
मनातवन खजील झाले ऄसेल यात शकंा नाही! ऄखेर प णेरी राष्ट्रवादातवन अमच्या स हशहक्षताचं्या हाती काय 
लागले? तर अणखी एक नवी धाबळी अहण एक नव े चात म स व्रत!! तातपयु, अचायु भागवत अहण 
मंडळी,यानंा संस्कृहतसंगमाचा अपला गाडा आतक्या क ं पणातंवन प ढे ढकलायचा अहे. अहण तरी 
‘ऄल्पमप्यस्य धमुस्य त्रायते’ या न्यायाने तयाचं्या ईपक्रमाचे मी मनापासवन स्वागत करतो. 

 
पण तयातील एका गोष्टीचे मात्र मला मनापासवन स्वागत करता येत नाही. ती गोष्ट म्हणजे 

‘अंतरभारती’ हा शब्द. या शब्दाचा ऄथु ज न्या ऄगर नव्या, कोणतयाच हवद्वानाला कळण्यासारखा नाही. 
आतकेच नव्हे, तर तया शब्दातवन काही ऄथु हनघण्यासारखे नाही. ऄथ त ऄधुमागधी ऄगर फ्रें च यासारखी 
एखादी ऄसंस्कृत ‘सेकंड लँग्वजे’ घेउन पदवी हमळवणाऱ्या नवथर साहहस्तयकाचं्या कृपेने, ‘मराठीहचये 
नगरी’ ऄनेक ऄथुशवन्य संस्कृत समासाचंी दाटी खपववन घेण्याची अमच्या सालस वाचकानंा अजकाल 
चागंलीच सवय झाली अहे. हे तर खरेच! पण सकाळ संध्याकाळ हनघणाऱ्या ‘नेत्रदीपक’ सारख्या ऄनेक 
ऄद भ त शब्दाचें ऄथु , हनदान मवळ आंग्रजी कल्पना ऄगर सद ृश मराठी-लहदी शब्द पाहवन तरी थोडे फार 
कळतात, ‘अतंरभारती’ या शब्दाचे बाबतीत याही तोडग्याचंा ईपयोग नाही ऄसे अढळेल! प. पव. साने 
ग रुजी ऄसे सागंत की, भारताच्या सवु प्रातंांत एकाच संस्कृती अहे. हे या चळवळीच्याद्वारे लोकानंा 
हशकवावयाचे अहे. तयाचं्या ‘प्रातंभारती’ या शब्दातवन ही कल्पना प्रतीत होणे कठीण होते हे खरेच. पण 
‘अंतरभारती’ या शब्दाने तर, लोकहप्रय शब्दाचं्या म खड्ावरील ब रखा ओढण्याचा ‘हवनयभगं’ करणाऱ्या 
मजसारख्या नास्स्तकाचंा ऄहधकच घोटाळा ईडत अहे. 

 
ऄथ त अजकाल नव्याने बाहेर पडणारे छापखान्यातील हखळयाचं्या अधीन ऄसतात, ही गोष्ट मी 

हवसरलो नाही. व म्हणवनच ‘ऄंतभ रती’ व ‘अंतरभारती’ या दोन्ही रूपाकंडे मी बरेच न्याहाळवन पाहहले पण 
तयाचं्या हृदयाचा ठाव लागत नाही. ‘भारती’ शब्दाचे प्रहसद्ध ऄथु ‘वाणी’ अहण ‘वाग्देवी’ (सरस्वती) हे 
अहेत. ‘अंतर’ या शब्दाचा ऄथु अतील लकवा मधील ऄसा अहे. ‘अंतर’ या हवशषेणाचा ऄथु ‘ऄगदी 
अतंील’ लकवा ‘ग ह्य’ ऄसा अहे. साराशं ‘अंतरभारती’ चा ऄथु ‘ग ह्यवाणी’, ‘ग ह्यहवद्या’, ‘ग ह्य सरस्वती’ 
ऄसा होइल. ‘भारताच्या हवहवध प्रातंानंा साधारण ऄशी संस्कृती, ऄसा ऄथु सवहचत करण्याकरता हा शब्द 
ग रुजींच्या कसा काय मनात अला, हा एक प्रशनच अहे! 

 
पण साने ग रुजी, कलेत तंत्राहवषयी ईदासीन ऄसत, तसेच भाषेत कोशव्याकरणादी ईपाधीहवषयी 

हवरक् त ऄसत. हमसेस हाथीलसग याचं्या अठवणींचे भाषातंर करताना तयानंी ‘Upto-date room’ या 
शब्दाचें भाषातंर ‘ऄद्यतन (?) खोली’ ऄसे केले अहे!! वास्तहवक ग रुजी काही अजच्या ‘ऄधुमागधी’ 
पदवीधरापंैकी नव्हतेच. तयाचंी पदवी संस्कृतची अहण ‘सन्मानय क् त‘ ऄशी होती; व ते कॉलेजमध्ये फेलोही 
होते ऄसे वाचल्याचे स्मरते. तथाहप तयानंी देशकाय च्या पे्रमाने (अहण साहहतयशास्त्राच्या त च्छतेने !) 
बनहवलेले ऄसे ऄनेक शब्द ऄसे ‘जाहतक लहीन’ हनपजले अहेत. मला वाटते, ग रुदेव रवींद्रनाथ याचं्या 
हवरॄभारतीने ऄन करण करून तयानंी अपल्या नेहमीच्या नम्र अहण न्यवन वृत्तीने, ‘प्रातंभारती’ शब्द बनहवला 
ऄसावा. अहण नंतर तयानंी ऄगर तयाचं्या वारसदारानंी ‘अंतरराष्ट्रीय’ या शब्दाचं्या चालीवर, 
‘अंतरभारती’ शब्द बनहवला ऄसावा. पण हवरॄभारती, अंतरराष्ट्रीय हे शब्द तरी अपापले मनोगत 
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‘यथास्स्थत’ व्यक् त करतात की नाही, हा प्रशनच अहे. हनदान अतंरराष्ट्रीय या शब्दावर तर, संस्कृत 
शास्त्र्यानंी अके्षप घेतलेच अहेत. पण हे दोन्ही शब्द पावन अहण साथु समजायचे ठरवले, तरी ‘अतंर-
भारती’ या शब्दातवन (ऄगर ऄंतरभारती ऄसा शब्द मानला तरी तयातवनही) साने ग रुजींच्या मनातील ऄगर 
अचायु भागवत याचं्या मनातील ऄथु व्यक् त होतो ऄसे वाटत नाही. अहण आतराचं्या, अम्हा ं प्राकृत 
मंडळींच्या, मनात तर तया शब्दानंी काहीच कल्पना ईमटत नाही. हबचाऱ्या आतर प्रातंांतील हवद्वानानंा 
ग रुजींच्या प ण्याइचाही ईपयोग या ऄथु-हनष्ट्पत्तीत होण्यासारखा नाही! 

 
अचायु भागवत हे साने ग रुजींहवन ऄहधक ऄधीनही अहेत, अहण ऄहधक हचहकतसकही अहेत. हा 

महाराष्ट्रीय माल आतर प्रातंातं हनय त होण्यापववी अचाय ुभागवत तो थोडा फोडवन तपासवन घेतील , तर 
मराठी ‘भारती’ सबंधंी आतर प्रातंातं ऄन कव ल भावना होण्यास थोडी मदत होइल, ऄसे स चहवल्यावाचवन मात्र 
राहवत नाही! 
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१९. आतंरभारतीने आतंणरक क्रातंी घडावी 
 
माझ्या एका हमत्राच्या म लीने तामीळ भाषी (मद्रासी) ब्राह्मणाशी पे्रमहववाह केला. ऄथ त हतला 

सासरी-माहेरी तसा हवरोध नसला, तरी हतचे सवुच गणगोत हतच्याकडे काहीशा चमतकाहरक क तवहलाने 
पाहत ऄसे. अमच्या शजेारच्या महाराष्ट्र मंडळाच्या हवहहरीत एखादी बाइ कमरेला डबा बाधंवन 
पोहण्याकहरता हशरली म्हणजे ज्यानंा पोहायला येतही नाही, ऄन हशकायचेही नाही ऄशा बाया हवहहरीच्या 
काठावंर न सतया पाहत बसतात, तशी काहीशी हतच्या नातेवाआकाचंी द ृष्टी मला वाटली! एकदा एका सभेत 
हतची सासव मला भेटली. मी म िाम हतच्या महाराष्ट्रीय स नेची हतच्याजवळ चौकशी केली, ‘मद्रासी’ बाइ, 
म्हणवन मी हतला आंग्रजीत हवचारीत होतो, तर प ण्याच्या एका वष च्या म क्कामातच मराठीचा बऱ्यापैकी सराव 
करून ती मराठीत बोलत होती. च का होत होतया, पण माझ्या आंग्रजीतही हततक्याच हास्यास्पद च का बह धा 
एखाद्या आंग्रज बाइला काढता अल्या ऄसतया! मला मात्र हतच्या च का जाणववन हसे दाबाव ेलागत ऄसले, 
तरी हतने आतक्या लवकर मराठी बोलण्याचा सराव केलेला पाहवन मला खरोखर नवल वाटले. कारण 
हतच्या नवऱ्याला मराठीचे एक ऄक्षरही कळत नसे. मी हतच्या मराठी बोलण्याचे कौत क केले; ऄन स नेचे 
कसे काय चाललेय म्हणवन हवचारले. हतच्या ईत्तराचा हतच्याच गमतीदार मराठीत गोषवारा सागंायचा, तर- 

 
‘अमचं सवन चागंलं अहे; पण त मचं मराठी लोक चागंलं नाही!’ ऄसा सागंावा लागेल! ती 

म्हणाली, “याहीपेक्षा चागंले मराठी मी बोलव  लागले ऄसते, पण त मचे लोक अमच्याशी म िाम 
अमच्यासारख्या च का करून बोलतात. बोलण्यापेक्षा हसणेच फार! ऄन माझ्या महाराष्ट्रीय स नेकडे तर ते 
जणव ग न्हेगारासारखे पाहतात!’’  

 
हा गमतीचा ऄन द :खदायक संवाद मला परवा ‘अतंरभारती’ ने घडववन अणलेल्या एका 

महत्त्वाच्या अतंरप्रातंीय संपक म ळे अठवला. प ण्याच्या अंतरभारती कें द्राने ग जरातमधील साहहस्तयक, 
पत्रकार व सासं्कृहतक प ढारी यानंा प ण्यात बोलाववन तयाचं्या द्वारे ग जरातमधील सासं्कृहतक प्रवाहाचंी 
ओळख प ण्यातील ‘साक्षरा’ंना करून हदली. साने ग रुजींच्या वाङ मयाबिल माझे मत चागंले नसले तरी 
तयाचंी ‘अतंरभारती’ ची कल्पना मला अरंभापासवन मोलाची वाटली अहे. वास्तहवक अंतरभारतीच्या 
काय त साहहतय पहरषदेने अरंभापासवनच समरस होण्याचा योग अला होता. कै. माटे काय ध्यक्ष ऄसताना, 
तशी बोलणीही झाली होती, तयावळेी ‘अंतरभारती’ ला स्वत:चे घर नव्हते. वास्तहवक पहरषदेत हतला 
असरा देणे ऄवघड नव्हते. मला अठवते की, अचायु भागवत तयासबंंधी बोलणी करण्याकहरता अलेही 
होते. (मी तया वळेीही पहरषदेच्या कायुकारी मंडळात होतो.) मी ती कल्पना ईचलवन धरली; पण माटे यानंा 
ती कल्पना पसंत पडली नाही. म्हणवन हफसकटले. ऄलीकडे काही वष े‘अंतरभारती’ चा एखादा कायुक्रम 
साहहतय पहरषदेत होतो, ही गोष्ट सवुस्वी ईहचत ऄशीच अहे.  

 
पण अंतरभारतीच्या भाषा सपंक प्रमाणे प्रतयेक प्रातंातल्या लोकातं अंतरभारतीची म्हणवन एक वृत्ती 

एक ‘स्स्पहरट’ हनम ण व्हायला हव.े ऄमेहरकेतली दहा-पाच म ले लहद स्थानातंल्या वगेवगेळया प्रातंातं चार 
हदवस राहवन जातात तया धतीवर अम्ही अहण अमचे ग जराती वा कानडी बाधंव ‘सपंकु साधव’ लागलो, तर 
ते हास्यास्पद होइल. माझ्या भाच्याची, प तण्याची, मावसबहहणीची ओळख जर एखाद्या लग्नाकाय त 
‘हमस्टर ऄम क’, ‘हमस तम क’ म्हणवन कोणी करून हदली तर ते मला हजतके चमतकाहरक वाटेल हततकाच 
हा प्रातंसंपकु वस्त त: वाटायला हवा!  
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याचा ऄथु ज्यानंी तो घडववन अणला तयाचें अपण कमी ऊणी अहोत ऄसा नव्हे. पण 
खटाटोपाम ळे ग जरात न्यवयॉकुआतका दवर अहे, ऄसे मला ईगीचच वाटव  लागले! वास्तहवक प ण्यात 
‘ग जरात’ काही कमी नाही, की ऄहमदाबादेत ‘महाराष्ट्र’ ही कमी नाही. पण प ण्यात अमचा सपंकु मात्र 
म्हाराष्ट्रीयाशंीच काय तो यावा, ऄशी अमची एकंदर राहणी ऄसते! माझा अग्रह ऄसा अहे की, ही राहणी, 
ही वृत्ती, हे ‘Spirit’ ‘अंतरभारती चळवळीम ळे पार बदलवन गेले पाहहजे! 

 
अंतरभारतीची चळवळ देशाच्या दशहदशानंा जशी पसरली पाहहजे तशीच ती व्यक् ती-व्यक् तींच्या 

ऄंतरंगात हभनली पाहहजे. एखादे कानडी लकवा तामीळ क ट ंब अपल्याच वाड्ात राहायला अले, तरी 
तयाचं्या भाषेचा, पोशाखाचा सणसमारंभाचा ईपयोग अम्ही केवळ हास्यहवषय म्हणवनच करतो-नव्हे तयात 
एक ग प्त प्रौढी मानतो. पण ज्याचंी राहणी अपल्यापेक्षा वगेळी अहे ते लोक हवहचत्र, हास्यास्पद, लकवा 
Abnormal अहेत ऄसे मानणे, हा खेडवळपणा अहे, हे समजण्याआतके प णे कधी स धारणार? हभन्न 
जातींच्या ऄन हभन्न भाषाचं्या लोकानंा हसण्याची, टाळण्याची, हेटाळण्याची ही वृत्ती अमच्या ईच्चवणीय 
हस्त्रयातं, प रुषाहंवनही ऄहधक हदसते. हबनबाह्याचंा ब्लाउझ वापरण्यातंील प ढारलेपणा मी मान्य करीन; पण 
ब्लाईझमध्ये तेवढे प रोगाहमतव अहण शजेारधम त मात्र ऄठराव्या शतकातला खेडवळपणा, हे मी नाही 
मान्य करणार! 

 
आंडो-ऄमेहरकन मतै्रीमंडळ, रुसो-आंहडयन हमत्रमंडळ याचंी ईपय क् तता तर अहेच. पण अकाशाला 

गवसणी घालण्याच्या नादात अपण अपल्या तक्क्याला ऄन तंबोऱ्याला गवसणी घालायला हवसरू लागलो 
तर तो बावळटपणा होइल. मला वाटते हा बावळटपणा अज अम्ही भरपवर प्रमाणात करीत अहोत! 
हेलमग्वचे्या प स्तकाचंी नाव ेहवचारली तर अमचे हवद्वान संध्येतील चोवीस नावासंारखी पाठ म्हणतील; पण 
चार प्रम ख ग जराती वा कानडी गं्रथकाराचंी नाव ेसागंा म्हटले तर दोनस द्धा सागंता येणार नाहीत. पण 
अज भारतातली ऄशी एक भाषा नाही की जी बोलणारे शपेन्नास स हशहक्षत प ण्यात हमळणार नाहीत. प ण्यात 
कानडी, ग जराती, तर महाराष्ट्रीयातं सरहमसळच अहेत, पण मलबारी (केरळ प्रातंीय), तेल गव, तामीळ 
ऄनेक हपढ्या राहत अहेत. ऄलीकडे पंजाबी, लसधी, बंगाली हजारोंनी अले अहेत. तयाचं्या वाङ मयाची 
माहहती सागंण्याकहरता तयाचं्या प्रातंातवन सासं्कृहतक डेप्यवटेशनच मागहवली पाहहजेत ऄसे नाही. पण या 
स्थाहनक हभन्नप्रातंीय लोकाचें ऄस्स्ततवही अमच्या साहहस्तयकानंा अंतरभारतीच्या स्थापनेम ळे ऄधवनमधवन 
जाणवव लागले. ऄन हेच अतंरभारतीचे मोठे रॅेय अहे. 

 
तीच स्स्थती मराठी शहरातंील म सलमानाचंी अहे. अम्हाला म सलमानी धम ची, धमुगं्रथाचंी, 

गं्रथप्रकाराचंी, कवींची माहहती झाली तर आंग्रजीवरून व्हायची! पण रहववार पेठ ओलाडंवन गणेशपेठेत गेलो 
की ऄरबस्तान-आराणच्या ससं्कृतीची झलक हदसव लागते. लहदव-म सलमानाचंा आहतहास ऄंशत: झगड्ाचा, 
वैरभावनेचा अहे, हे मीही जाणतो. पण न सतया ब जरेपणाने वैरही साधणार नाही की सलोखाही साधणार 
नाही. सानेग रुजींच्या म सलमानी संस्कृतीवरील गं्रथाच्या हनहमत्ताने काही म सलमान हवचारवतंाचंी 
(राष्ट्रभाषा सभेत) झालेली भाषणे मला चागंली अठवतात ती भाषणे ‘सवुधमुसमभावा’ची खासच नव्हती! 
पण तरीही अमच्या सवोदयी मंडळींच्या भाषणापेंक्षा ऄहधक ईमदी अहण प्रामाहणक होती. हभन्नप्रातंीयाशंी 
त सडेपणा, हभन्नधमीयाशंी (हवशषेत: म सलमानाशंी) ब जरेपणा, अहण (गोऱ्या कातडीच्या) परदेशीयाशंी 
न्यवनगंड, ही अम्हा स हशहक्षत लहदवंची वतुणवक मोठीशी भवषणास्पद नाही. जोपयंत अम्ही स्वजनाकंडे अहण 
परकीयाकंडे आंग्रजाचं्या डोळयानंी पाहत राहव तोपयंत अम्ही स्वाहभमानी, धीट अहण शजेारधमी 
नागहरकासंारखे वागवच शकणार नाही! 
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मी हल्ली प णे हवद्यापीठाच्या गाडीतवन हवद्यापीठाला जातो, तेव्हा अठवड्ातील काही हदवस 
माझ्याबरोबर हवद्यापीठातील दोन-तीन म सलमान सहकारी ऄसतात. आकबालसारखा तत्त्ववते्ता अहण 
मीर, दाग, गाहलब याचं्यासारखे कवी याचं्याशी मी तयाचं्याआतकाच समरस होतो, हे पाहवन तयानंा सानंद 
अरृयु वाटते. तर ‘अपण महाराष्ट्रीय लोक’, ‘We Maharashtrians’ हे शब्द तया म सलमान हवद्वानाचं्या 
तोंडी ऐकव न मला सारृयु अनंद वाटतो. प ण्यातल्या प ण्यात ऄहखल लहद स्थानच्या भाषा अहण चालीरीती 
हशकणे, हनदान जवळवन पाहाणे, कठीण नाही. 

 
पण अम्ही भारतीय आकबालच्या ‘ख दी’च्या (Personality च्या) तत्त्वञासानापेक्षा फ्रें च ‘सातु्र’च्या 

‘एस्ग्झस्टेंहशयाहलझम’च्या तत्त्वञासानाकहरता ऄहधक तडफडत ऄसतो! अमचे आंग्रजाचं्या संस्कारांम ळे गेली 
शभंर वष ेजे पहरृमेकडे तोंड वळले अहे, तयाम ळे अम्हाला अमचेच लोक परके वाटव  लागले!  

 
अंतरभारतीच ही अंतहरक क्रातंी घडववन अणील, ऄन ती प ण्यातल्या प ण्यात घडवणे ऄशक्य 

नाही! 
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२०. ससं्कृत णवरुद्ध मराठी 
 

महाराष्ट्र राज्यातील हशक्षणखातयाचे सल् लागार अहेत तरी कोण? या खातयाचे आतर प्रयोग 
कोणतेही ऄसले तरी हायस्कव लमधील संस्कृत हवषयासंबंधीचे तयाचें धोरण अरृयुकारक अहे. हब्रटीश 
ऄमलात होते तेवढेही महतव स्वराज्यातील हशक्षणक्रमात संस्कृतला राहव नये ही गोष्ट शोचनीयही अहे 
अहण हास्यास्पदही अहे. महाराष्ट्र प्रातं संस्कृत हवदे्यच्या बाबतीत प ढारलेला म्हणवन लौहकक होता. 
हायस्कव लच्या व कॉलेजच्या हशक्षणाचा पाया महाराष्ट्रात घातला गेल्यापासवन सवु जातीची म ले 
ऄपहरहायुपणे महॅरकपयंत ससं्कृत हशकत. जगन्नाथ शकंरशटे स्कॉलरहशप शकेडो हवद्याथ्यांना संस्कृतचा 
ऄभ्यास झटवन करण्याला प्रलोभन प रवीत ऄसे. संस्कृतच्या ऄध्ययनाम ळेच आतर जातीतील म ले 
भाषाञासानाच्या बाबतीत ब्राह्मण, प्रभव वगैरे प ढारलेल्या जातीच्या बरोबरीला येत ऄसत. संस्कृतच्या 
व्यासंगाम ळेच डॉ.ं अंबेडकरांसारखे हवद्वान ज न्या धमुकल्पनावंर सप्रमाण अघात करू शकले. स्वत: 
ब्राह्मण नसलेल्या हवठलरलराव घायाचं्यासारख्या हवद वान हशक्षण शास्त्रञासाचे तर ऄसे मत अहे की, 
संस्कृतमधवन पळवाट काढवन हदल्याने ब्राह्मणेतर हवद्याथ्यांचेच न कसान ऄहधक अहे. कारण, प्राचीन 
भारतीय हवदे्यच्या बाबतीत ब्राह्मणेतर म ले या नव्या धोरणाने हफरून मागे राहणार. 

 
“हवद्याथ्यांच्या डोक्यावर चार भाषाचें ओझे नको म्हणवन संस्कृत वैकस्ल्पक लकवा गौण ठरवाव े

लागत अहे.” ऄसे एक समथुन, हशक्षण खातयातील तज्ञास लोक करताना अढळतात. या मंडळींनी मराठी, 
लहदी व संस्कृत याचं्या तौलहनक महत्त्वाचा अहण परस्पर संबधंाचा हवचार केलेला ऄसतो की नाही, याचीच 
शकंा येते. अम्ही हायस्कव लमध्ये ऄसता मराठी हा महॅरकच्या परीके्षतील हवषयच नव्हता. म्हणजे मराठी 
हशकवले जाइ; पण तया हवषयाला महतव नसे. अमच्या हपढीचे मराठी अजच्या हपढीच्या मराठीपेक्षा कचे्च 
राहहले काय? अजच्या हपढीचे मराठी कचे्च राहण्याला कारण संस्कृतकडे द लुक्ष हेच होय, ऄसे अढळेल. 

 
हशक्षकाचंा अहण हशक्षणाहधकाऱ्याचंा हा सवु मानहसक ऄध:पात मी डोळयानं पाहहलेला अहे. 

संस्कृतचा ऄभ्यास मराठीच्या म ळावर येत अहे, ही कल्पना धरून बसलेले हशक्षणतज्ञास मागासलेल्या 
वग तलेच होते ऄशी मात्र कल्पना करू नका! ऄगदी प ढारलेल्या वग तले, स्वत: संस्कृत घेउन एम. ए. 
झालेले, पढे कॉलेजात ससं्कृतचे प्रोफेसर बनलेले, माझे सहकारीही, ‘हायस्कव लमध्ये संस्कृतम ळे मराठीची 
ईपासमार होते’, आतकेच नव्हे, तर ‘मराठीच्या ञासानाला संस्कृत हशकण्याचा काडीमात्र ईपयोग नाही,’ ऄसे 
प्रहतपादन करीत! कै. वा. दा. गोखले याचं्यासारख्या मराठी व संस्कृत या भाषाचं्या मार्शमक हवद्वानाने ही 
भवहमका साहहतय संमेलनातील ठरावाच्या चचेत ईघडपणे घेतल्याचे मला स्मरते व ते मी, ऄशा संदभ त 
नमवदही केले अहे. 

 
माझ्या मते,मराठी गदय-पदय व मराठी व्याकरण याचंा पववीच्या व्हन्य क्य लर फायनलपयंत 

जेवढा पहरचय होइल तेवढ्यावरच हायस्कव लमधील मराठीचा ऄभ्यास थाबंवावा. हा ऄभ्यास ज न्या हतसऱ्या 
आयते्तपयंत, म्हणजे अजच्या सातव्या आयते्तपयंत, प रा होउ शकतो. 

 
तयाप ढे हायस्कव लमधील मराठीचे तास ससं्कृतला हदले, तर म लाचं्या डोक्यावरचे एका भाषेचे 

ओझेही कमी होइल. ऄन मराठीला ज्या भाषेचा ईपयोग मराठीहवनही ऄहधक अहे, तया संस्कृत भाषेची 
ईचलबागंडी करण्याचेही कारण पडणार नाही. 
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अपल्या सध्याच्या शालान्त पहरके्षपयंतच्या ऄभ्यासक्रमात तयाच तया ऄभ्यास हवषयाचंी आतकी 
प नरावृत्ती अहे की, हा बारा वषांचा ऄभ्यासक्रम सहज सात अठ वषांत अटोपता येइल, - नव्हे तसा ईत्तम 
प्रकारे अटोपल्याची ईदाहरणे अहेत. आहतहास, भवगोल, ऄंकगहणत, मराठी, व्याकरण या हवषयाचें 
अमच्या वळेचे ऄभ्यासक्रम ऄशा अवतु क्रमानेच भरलेले होते. जो लहद स्थानचा आहतहास व भवगोल ‘व्ह. 
फा.’ ला प रे, तोच महॅरकच्या परीके्षलाही प रत ऄसे. मराठी सातवीतील ह शार म लगा हजतपत मराठी 
व्याकरण व श द्धलेखन जाणत ऄसे, हततपत महॅरकच्या वग तील म लगाही जाणत नसे. ऄन जो म लगा 
भाषेची श द्धता, शब्दाथु अहण समास याचें ञासान ऄहधक ऄसल्याचा प रावा देइ, तो तयाच्या संस्कृतच्या 
जोरावर देइ! 

 
ऄशा स्स्थतीत हायस्कव लमधील अठवी ते ऄकरावी या चार वषांत अजचे मराठी गदय-पदय वचेे 

वाचवन म लं थोडीफार ‘नवलेखक’ बनत ऄसली, तर कोण जाणे! पण लेखनातील श द्धता अहण 
शब्दञासानातील नेमकेपणा अजकालच्या वचे्यानंी म ळीच वाढण्यासारखा नसतो. हजथे राज्य पाहरतोहषक 
हवजेते लेखकही ‘मनोकल्पना’सारखे शब्द हलहहतात, हजथे ‘मनरृक्ष ’ या शब्दात हवसगहुी कायम ठेवला 
जातो व ‘श’ही ठेवला जातो, (‘मन:रृक्ष ’), हजथे वृत्तपते्र व रेहडओ यातं ऄल्पसंख्याक या ‘क’ प्रतयायान्त 
हवशषेणात सर स ‘ख्या’ वर ऄन स्वार हलहहला जातो, ईच्चारला जातो, हतथे चार वष ेऄसल्या गद्याचे वचेे 
वाचवन मराठीचे कोणतया प्रकारचे ञासान प्राप् त होइल, तयाची कल्पना सहज करता येइल. श द्ध भाषा हलहहणे 
हे माहसकात कथा हलहहणाऱ्या व माहसकांतील कथाचेंच संग्रह काढणाऱ्या लेखकाचं्या हथल् लर लकबा 
ईचलण्यापेक्षा फार महतवाचे अहे, हे ऄभ्यासक्रम अखणारानंा सागंण्याची अता वळे अली अहे. अहण वर 
हनदेहशलेल्या च का संस्कृतचे ञासान नसलेल्या हवद्याथ्यांना समजाववनही देता येणार नाहीत! संस्कृतच्या 
ऄभ्यासातच मराठी भाषाञासानाचे मवळ अहे; -तो ऄभ्यास मराठीच्या ‘म ळावर’ येतो, ही कल्पना वडेेपणाची 
अहे! मराठी या हवषयाला अठवी ते ऄकरावी या चार वषांत फाटा देउन तयाच्या जागी ससं्कृत ठेवणे, हाच 
अजच्या हायस्कव ल ऄभ्यासक्रमातील ‘भाषाभार’ हलका करण्याचा एकमेव माग ु मला हदसतो. (लहदी 
देखील अजच्याप्रमाणे सात वष ेहशकहवणे हा कालापव्यय अहे.) 

 
ऄथ त कॉलेजमध्ये गेल्यावर पहहल्या दोन वषांत अध हनक मराठी गद्यपद्य अहण प ढे ऐस्च्छक 

मराठी घेतल्यास, प्राचीन गद्यपद्याचा ऄभ्यासक्रम राहीलच. लहदी व आंग्रजी या भाषाचं्या ऄभ्यासातही 
वास्तववादी फेरफार स चहवण्यासारखे अहेत. या दोन्ही भाषाचें ऄभ्यासक्रम तया ज्याचं्या जन्मभाषा अहेत 
तयाचं्या ऄभ्यासक्रमासंारखेच ऄसले पाहहजेत, हा अग्रह वडेेपणाचा अहे. अपले बी. ए., एम.ए. चे लहदी व 
आंग्रजी ऄभ्यासक्रम पाहहले, तर तयात वास्तववादी ईिेशाचा अभाव हदसतो. तया भाषाचें पंहडत पैदा करणे 
हा ऄन्यभाषी हवद्यापीठाचंा ईिेश ऄसणे हास्यास्पद ठरेल, लहदी व आंग्रजी गद्य सफाइने हलहहणे-बोलणे व 
तया भाषातील गद्यगं्रथ सहजपणे वाचव शकणे एवढाच अपला ईिेश हवा. या द षृ्टीने पाहता पद्यापेक्षा 
गद्यावर, ऄन ज न्यापेक्षा नव्यावर भर हवा. चॅासर अहण त लसीदास याचं्यापेक्षा बन डु शॉ अहण पे्रमचदं 
याचंा ईपयोग परदेशी, परप्रातंीय हवद्याथ्यांना ऄहधक अहे. 
 
कहदीही समजणे कठीण  

 
पण श द्धतेची बाजव क्षणभर द षृ्टीअड केली तरी, संस्कृतच्या ञासानाखेरीज अजचे पंहडती लहदी, 

हवद्याथ्यांना समजणारच नाही. अजचे लहदी संस्कृत शब्दानंी भरून गेलेले अहे. जाडजवड संस्कृत शब्दानंी 
भरलेली लहदी भाषा वापरायची पण संस्कृतच्या ऄभ्यासाला मात्र फाटा द्यायचा, या ऄडाणी धोरणाचा 
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पहरणाम कोणता होइल?’ ‘ईपऄहभयंता’, ‘ऄहधक्षक’, ‘हनव चन’ यासंारखे हदल् लीहवन अलेले द बोध शब्द 
वापरायचे, अहण ते कसे बनले हे समजण्याआतपत ससं्कृतचे ऄध्ययन मात्र झालेले नसायचे, ऄसा अजचा 
प्रकार अहे. संस्कृतचे ञासान नसेल तर म लाचें मराठीही कचे्च राहील व लहदी तयानंा समजणारच नाही! 
ईलट ज्याला संस्कृतचे ञासान ऄसेल, तो लहदी अहण मराठी जाताजाता हस्तगत करू शकेल. 

 
ऄन अजच्या लहदीलाही प न्हा संस्कृतहशवाय चालणार नाही ते वगेळंच! पण एक गरैसमज मात्र 

दवर केला पाहहजे- ‘श द्ध मराठी’ याचा ऄथु ‘पहंडती मराठी’ ऄसा मी करीत नाही. ‘बाग’ न म्हणता ‘ईद्यान’ 
म्हणणे, व्यापार म्हणता ‘वाहणज्य’ म्हणणे, ‘अपला न म्हणता ‘भवदीय’ म्हणणे, ही श द्धता नसवन 
बोजडपणा होय!  

 
अमच्या देशातील भाषासबंंधी ऄमेहरकन लोकानंा जेवढी माहहती अहे, तेवढी अमच्या 

हशक्षणतज्ञासानंाही नाही! ज्या चार भाषाचंा तयानंा भर वाटतो, तयातंील संस्कृत हीच ऄहनवायु अहे! 
 
स्वतंत्र लहद स्तानात आतर भाडंणाबंरोबरच भाषाचंी भाडंणेही स रु झाली. ती भाडंणे केवळ 

राजकारणाच्या के्षत्रातच राहहली नाहीत. ती हशक्षणहवषयक धोरणातही हशरली. आंग्रज या देशातवन 
गेल्यानंतर भाषेच्या के्षत्रात म ख्य फरक कोणता पडला? लहदीचे महत्त्व वाढले, आंग्रजीचे कमी झाले. ऄथ त 
ही झाली कागदोपत्रीची स्स्थती. प्रतयक्षात आंग्रजीचे महत्त्व काडीमात्र कमी झालेले नाही. पहरणाम म्हणजे 
लहदीचा ऄभ्यास हा एक नवा हवषय हशक्षणात वाढला, एवढाच! 

 
आकडे जन्मभाषाचें महत्त्वही धोरण म्हणवनच वाढले, -लकबह ना आंग्रजीचे महत्त्व कमी करण्याचे 

कारणच म ळी मराठी-ग जराती अदी भाषानंा योग्य ते महत्त्व देण्याची गरज हे होय. प्राहंतक भाषा व 
राष्ट्रभाषा (लहदी) याचें महत्त्व लहद स्तानात ज्या प्रमाणात वाढले, तया प्रमाणात आंग्रजीचे महत्त्व कमी झाले 
नाही, -नव्हे, ते म ळीच कमी झाले नाही. म्हणजे एक डोइजड परकी परभाषा तशीच राहवन हशवाय दोन 
भारतीय भाषाचें महत्त्व ऄभ्यासक्रमात वाढले. अता ना. मध करराव चौधरी याचं्यासारख्यापं ढे पेच अहे तो 
म्हणजे राष्ट्रीयद ृष्ट्या अवशयक तया भाषाचें महत्त्व कमी न करता हबचाऱ्या शाळकरी म लाचं्या डोक्यावरचे 
ओझे कमी कसे करायचे? 

 
व्यासपीठावरून वक् तृतव करणाऱ्या वक्तयानंी हवते सोडलेल्या काही कल्पना हझडकारल्या तर 

वरील पेच सोडवणे ऄवघड नाही. यातली पहहली कल्पना मराठीच्या ऄवास्तव महतवासंबधंीची होय, ऄसे 
जर मी म्हटले, तर बह धा मी काही लोकाचं्या दृष्टीने स्वभाषाद्रोही ठरेन! आतकेच नव्हे तर कृतघ्नही ठरेन! 
मराठीतला एक लेखक म्हणवन एक हवहशष्ट स्थान हमळवल्यावर, हा मन ष्ट्य ज्या हशडीवरून वरपयंत गेला, 
तीच पायाने लाथाडीत अहे, ऄसाही अरोप होइल. हे सवु माहीत ऄसवनही अज हायस्कव लमध्ये मराठी 
हशकहवण्यावर जो वळे खचु होतो, तयातला हनम्मा वळे वाचवता येण्यासारखा अहे, ऄसे मी म्हणतो. 

 
मी स्वत: काही वष ेहायस्कव लमध्ये मराठी, आंग्रजी व संस्कृत हे हतन्ही हवषय हशकहवलेले अहेत. तो 

काळ मराठीच्या समान स्थानाकहरता झगडण्याचाच होता. तया काळातही ‘मराठीतील एक लेखक’ ही 
माझी भवहमका माझ्या सहकाऱ्यानंा माहीत होतीच. माझे सहकारी हायस्कव लमधील मराठीचे तास 
वाढहवण्यात मराठीची सेवा अहे ऄसे मानीत; तर ईलट ‘साहहस्तयक’ म्हणहवला जाणारा मी, ते तास कमी 
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करण्यात म ळीच न कसान नाही, ऄसे म्हणे! ऄखेर मराठीसंबधंीच्या तयाचं्या या ‘संख्यातमक’ 
(तासवाढरुपी) ऄहभमानाचे पयुवसान संस्कृतला ऄधुचदं्र देण्याच्या मानहसक तयारीत झालं!! 
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२१. ....म्हणजे रामाणशवाय रामायण 
 

लहदी ही या देशाची पववीपासवनच अंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची भाषा अहे. पववी हवदे्यच्या के्षत्रातील 
ऄहखल भारतीय व्यवहार संस्कृतातवन होइ, तर यात्रा, बाजारहाट वगैरेंतील व्यवहार लहदीतवन होइ. 
स्वातंत्र्यप्राप् तीनंतर मध्यवती सरकारची भाषा लहदी व्हावी हे ऄपहरहायु होते. पण ते घडले मात्र नाही. 
म्हणजे अंतरप्रातंीय व्यवहाराची भाषा, मग ती सरकारी ऄसो की खासगी ऄसो, लहदीच व्हावी हे वस्त त: 
स्वाभाहवक होते. मग या ईहचत ईपक्रमात हवघ्न कोणी अणले? अहण स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतर अता जवळ 
जवळ तीस वषांनी लहदी प न्हा हववाद्य ऄवस्थेतच का राहहली? 

 
पहहले हवघ्न आंग्रजीचे होते. बाराबारा वष े आंग्रजी हशकण्यात घालववनही मोडके तोडकेच आंग्रजी 

बोलणारानंा व हलहहणारानंादेखील लहदीपेक्षा आगं्रजीच सोयीचे वाटव  लागले. तयातही दाहक्षणातय हवद्वानानंा 
लहदी अपल्याआतके जवळचे नसल्याने, तयांच्यातील काहींनी हवशषेत: तामीळभाषी बाधंवानंी लहदीला 
हवरोध केला. पण अणखी दोन हवघ्ने लहदीच्या ऄहभमान्यानंीच ईभी केली. लहदीचे अपण काही नवीन 
‘प्रमोशन’ करीत अहोत ऄशा कल्पनेने व लहदी सव थ ने आंग्रजीची जागा घेणार अहे या कल्पनेने, या 
मंडळींनी हशक्षणक्रमात लहदीचे ऄहधकाहधक तास द्यायला स रवात केली. जणव काय लहदी ही भाषा 
आंग्रजीआतकीच परकी ऄसल्याने हतला अम्ही महाराष्ट्रीयाचं्या हशक्षणक्रमातही आगं्रजी भाषेआतकेच ऄगडबबं 
स्थान द्यायला हव!े 

 
वास्तहवक लहदीत ईत्तम प्रकारे ऄहखल भारतीय व्यवहार अहण गं्रथरचना करणारे ऄन्य प्रातंीय 

लोक लहदीच्या परीक्षा हनघण्यापववीच होउन गेलेले अहेत! हशवाजी महाराज अहण राजा जयलसग याचंी 
बोलणी लहदीतच झाली होती. जयलसगाच्या तोफखान्यावरील आटाहलयन ऄहधकारी ‘मनवची’ याच्या अहण 
हशवाजी महाराजाचं्या गप्पागोष्टी लहदीतवनच चालत. ग जरातेत जन्मलेले अयु समाजाचे संस्थापक दयानंद 
सरस्वती प्रारंभी ससं्कृतातवन प्रचार करीत ऄसले तरी, नंतर केशवचंद्र सेन याचं्या सागंण्यावरून लहदीतवन 
व्याख्याने देउ लागले, गं्रथ हलहव लागले. स्वामी हववकेानंद दाहक्षणातय हवद्वानाशंी आंग्रजीतवन अहण 
वळेप्रसंगी संस्कृतातवन बोलत ऄसले तरी, हततक्याच सफाइने ऄहखल लहद स्थानातील सामान्य जनाशंी 
लहदीतवन बोलत. दयानंद व हववकेानंद याचं्या वळेच्या हशक्षणक्रमात लहदीला स्थान नसवनही या गोष्टी 
घडल्या! म्हणजे मग शाळा-कॉलेजाचं्या वळेापत्रकात लहदीला सक् तीचे तास हमळावते म्हणवन ओरड 
करणारे लोक लहदी व आंग्रजी ऄवघडपणातही बरोबरीच्या समजतात की काय देव जाणे! 

 
लहदीच्या याच प स्तकी ऄहभमान्यानंी लहदीच्या प्रतयक्ष व्यवहारात अणखी एक हवघ्न ईभे करून 

ठेवले अहे.  
  
 तयानंी एक खास पंहडती लहदी हनम ण करून लहदीच्या सावुहत्रक स्वीकारास अहण प्रसारास 

मोठाच ऄडथळा हनम ण केला अहे. सध्याचा वाद स रु झाल्यावर माझ्याकडे काही लहदी हनयतकाहलकानंी 
अपले जे ऄंक धाडले अहेत, तयांतील शब्द पाहण्यासारखे अहेत. लहदी का महत्त्व एव ंउपादेयता’, 
‘राष्ट्रीय धरातल से ईठकर अंतरराष्ट्रीय धरातल पर’, हकसी भी संरचनात्मक काय ुकी सफलता’, ‘एक 
दवसरे का पारस्पणरक हमलन होगा’ या ऄवतरणातंील जाड ठशाचे शब्द अकारण बोजड अहेत. तयाचंाच 
ऄथु सोप्या स टस टीत शब्दातं व्यक् त करणे सहज शक्य अहे, हे मराठी वाचकाचं्या सहज लक्षात येइल. 
पण याच्याही प ढे जाउन पहंडती लहदीचे हे भोक् ते ‘ऄन्ततोगतवा’ या सारखे संस्कृत प्रयोग जसेच्या तसे 
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ईचलतात! लहदीचा जन्मभर प्रचार करीत ऄसलेल्या एका पहंडतला मी हवचारले, “पत्राच्या खाली अम्ही 
मराठी लोक ‘अपला’ हलहवन सही करतो. त मच्या लहदीत ‘अपका’ ऄसे हलहहले तर चवक होइल काय? मग 
त म्ही ‘भावदीय’ हा आरसाल संस्कृत शब्द का घालता? बरे हे लोक ससं्कृतचे पहंडत ऄसल्याने हे होते ऄसे 
म्हणाव,े तर जास्तीत जास्त ऄश द्ध, संस्कृत शब्द लहदीतच वापरलेले अढळतात! गाधंींच्या लहदीचा, 
पे्रमचंदाचं्या लहदीचा, अचायु रजनीशाचं्या वक् तृतवातील ख सख शीत लहदीचा स्वीकार केल्यास, लहदी 
अजच्या आतकी बोजड अहण ऄश द्ध होणार नाही. अहण ऄहप्रयही होणार नाही. बारा बारा वष ेपरीके्षकरता 
लहदी हशकहवणाऱ्या अमच्या लोकातंील हकतीशा वक्तयानंी परप्रातंांतील सभा लजकल्या अहेत? तयाचं्या 
लहदीला ‘मराठी-लहदी’ लकवा ‘पवने की लहदी म्हणवन लहदी लोक नाक म रडतातच! म्हणजे अपल्याला हवी 
अहे ती लहदी, परीके्षच्या पेपरातील लहदी नको ऄसवन, प्रतयक्ष वापरातील लहदी हवी अहे. म्हणवनच हत्रभाषा 
सवत्रात म्हणजेच प्रतयक्ष हशक्षणक्रमात लहदीला हदलेले स्थान ऄवास्तव अहे.  

 
पण ऄलीकडे लहदीसबंंधी वाद ईभा राहहला अहे तो लहदीच्या ईपेके्षम ळे नसवन, ‘संस्कृत’ च्या 

ऄक्षम्य व ऄडाणी ईपेके्षम ळे ईभा राहहला अहे. अपला महाराष्ट्र देश संस्कृतातील नैप ण्याकरता हब्रहटश 
ऄंमलापववी तर हवख्यात होताच, पण नंतरही आतर प्रातंाचं्याप ढे होता. हवशषेत:, ईच्चाराचं्या श द्धतेबाबत 
महाराष्ट्राचा फार मोठा लौहकक होता व अहे.  

 
स्वामी हववकेानंदानंा जेव्हा ‘पातंजल महाभाष्ट्या’ चे पाठ घ्यायचे होते तेव्हा, तयानंी एका 

महाराष्ट्रीय पहंडताची हनवड म िाम केली होती ऄसे नमवद अहे. ज्या प्रातंाने संस्कृत हवदे्यचे वैभव वाढवले, 
तोच प्रातं अता तया हवदे्यच्या नाशाचा कायुक्रम अखीत अहे, लकवा तया कायुक्रमास हनमवट मान्यता देत 
अहे, हे पाहवन आतर प्रातंातील हवद्यापीठे ऄचंबा करीत अहेत! या संबधंात मला साताऱ्याकडवन अलेल्या 
एका सहवस्तर पत्रात, ‘सामान्य लोकातं हशक्षणाची वाढ होत अहे अहण तयानंा तर संस्कृत ऄवघड जाते’ 
या पहरस्स्थतीचा बाउ केलेला अढळला. ज्याचं्या रोजच्या भाषेत शकेडा साठ शब्द संस्कृत लकवा संस्कृत 
वशंाचे अहेत, ‘तयानंा आंग्रजी ऄवघड जात नाही, पण संस्कृत मात्र ऄवघड जाते’ ही कल्पना केवळ खोटीच 
नव्हे तर कोणी मतलबी लोकानंी म िाम हपकवलेली अहे! वस्त त: आंग्रजी तर तयाहवन ऄवघड जाते, पण 
अज नोकरीत हतचे महत्त्व अहे, तसे ससं्कृतचे महत्त्व कशात अहे? ऄथ त ते ज्यानंा कळत नाही तयानंीच 
संस्कृत ही ‘नंबर चारची’ भाषा ठरहवली अहे! काही हवद्वानानंी सध्याच्या वादात स्वभाषेला (हजला हे नव े
हवद्वान ‘प्रादेहशक भाषा’ म्हणतात!) पहहले स्थान हदले अहे. (ऄलीकडे हदल् लीस झालेल्या संमेलनात 
ईपराष्ट्राध्यक्ष रॅी. जत्ती, पंतप्रधान आंहदरा गाधंी यासंारख्या राज्यकतयांनी ‘राष्ट्रभाषा’ हा शब्द वापरलेलाही 
नाही. कोणी ‘राजभाषा’हा शब्द वापरलेला अहे, कोणी ‘संपकु भाषा’ हा शब्द वापरला अहे, तर कोणी 
‘जनभाषा’ हा शब्द वापरलेला अहे.) म ख्य गोष्ट ही अहे की, संस्कृतला पहहले स्थान कोणीच हदले नाही. 
अपल्या आकडील एका प्राध्यापकाने तर ‘अपण लहदी’ अहोत, म्हणवन लहदीला हशक्षणात, पहहले स्थान हव े
ऄसाही ऄजब कोहटक्रम लढवला अहे! 

 
म्हणजे यापंैकी कोणालाच संस्कृतचे भाहषक लकवा सासं्कृहतक महत्त्व कळत नाही, लकवा कबवल 

नाही ऄसे द :खाने म्हणाव े लागते. या संबधंात मी ऄनेकदा हलहहले अहे, ऄगदी परवाही दोन-तीन 
हठकाणी हलहहले अहे. तयातीलच एक ‘हकस्सा’ अमच्या या हवद्वानानंा पेश करणे या संदभ त ऄपहरहाय ु
अहे. काही वषांमागे एक ऄमेहरकन पदवीधर म लगी महाराष्ट्रहवषयक हवषयावर प्रबंध हलहहण्याकहरता 
महाराष्ट्रात अलेली होती. हतच्या प्रबधंाच्या द ृष्टीनेच माझी व हतची गाठ घालवन देण्यात अली होती. मी 
पाहहले तो ती ‘केसरी’ वाचीत बसलेली होती. मी हतला हवचारले, “काय त म्ही मराठी हशकता अहात 
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वाटते?’’ ती म्हणाली, “ नाही सर, मला माझ्या ऄमेहरकन ‘गाइड’ नी ‘लहद स्थानात जाण्यापववी तव संस्कृत 
हशकव न घे’ ऄसा सल् ला हदला होता. अता मला ससं्कृत येत ऄसल्याने, एक दोन महहन्यातंच मला ‘केसरी’ 
समजव लागला. ससं्कृत हशकव न गेलीस तर त ला लहद स्थानातील बऱ्याच भाषा ऄल्पावधीत हशकता येतील, 
ऄसे मला माझ्या गाइडनी साहंगतले होते.’’ 

 
‘संस्कृत हशकणे म्हणजे मराठी, लहदी, बंगाली या भाषानंा ईपयोगी पडणाराच ऄभ्यास करणे होय, 

हे ऄमेहरकन व य रोहपयन हवद्वानानंा माहीत अहे, पण अमच्या स्वदेशी हवद्वानानंा मात्र ससं्कृतचा ऄभ्यास 
म्हणजे हत्रभाषा-सवत्राच्या गळयातील व्यथु लोढणे वाटत अहे! संस्कृतहवहीन मराठी व लहदी पदवीधराचें 
मराठी व लहदी हकती शोचनीय ऄसते हे तया के्षत्रातील लोकानंा माहीत अहे. 

 
हशवाय, संस्कृतच्या ऄवघडपणाचे मवळ अपल्या हशकहवण्याच्या ऄव्यवहायु पद्धतीत अहे, हे 

संस्कृतसंबधंीच्या ऄलीकडेच झालेल्या सभेत रॅी हवठलरलराव घायासंारख्या हवद्वानानंी साहंगतले, मीही 
साहंगतले. चार भाषाचें ओझे होत ऄसेल तर, ऄभ्यासक्रमातवन फार तर मराठी वगळा. (संस्कृतञासानंा मराठी 
वगेळे हशकहवण्याचे कारण नाही.) ऄभ्यासक्रमातवन लहदी वगळा, ते फार तर परीके्षला ठेवा. हवद्याथी तया 
दोन्ही भाषा खासगी रीतीने सहज हशकव  शकतील. पण संस्कृतहशवाय भारतीय ऄभ्यासक्रम म्हणजे 
रामाहशवाय रामायण व कृष्ट्णाहशवाय भागवत होय! 
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२२. कहदीचे भणवतव्य 
 

आंग्रज हनघवन गेल्यावर या देशात कोणतया भाषेला वाइट हदवस यावते ? ऄथ त तयानंी अपल्या 
सते्तबरोबरच अमच्यावर लादलेल्या परक्या आंग्रजीला. पण प्रतयक्षात घडत अहे मात्र वगेळेच! आंग्रज 
गेल्यानंतर आंग्रजी ऄहधक लोकहप्रय ठरत अहे अहण लहदी भाषा भाडंणाचे मवळ ठरत अहे. हा मोठा 
चमतकार नव्हे का?  
 
कहदीदे्वष कशासाठी ? 

 
ऄलीकडे अपल्या लोकसभेप ढे जो भाषाहवषयक कायदा मंज रीकहरता अला, तयाम ळे 

लहदीसंबधंीची काही प्रातंाचं्या मनातली ऄढी जोराने ईफाळवन वर अली. गेल्या तेवीस तारखेला स मारे 
पाचश ेलोकानंी ईठाव करून मद्रासकडील थालंगाइ स्टेशन जाळले. मद्रासमध्ये पोलीस खाते ऄस्स्ततवात 
नाही ऄसे नव्हे, पण मद्रास पोहलसानंी हे ऄतयाचार मारून काढण्याआतका जोर दाखहवला नाही. आतकेच 
नव्हे, तर मद्रासच्या ऄण्णाद राइ सरकारने जोराने हनषेध केला नाही. याचा ऄथु स्वतंत्र भारतातील 
सरकारी भाषेच्या प्रयतनाप रते तरी मद्रास सरकार हदल् ली सरकारहवरुद्धची बंडाळी मोडण्याला ईतस क 
नाही! तामीळ प्रातंात लहदीला जेवढा कडवा हवरोध अहे तेवढा ऄन्य प्रातंात नाही, हे खरे अहे; पण लहदी 
हवरोधकातंही अज ऄनेक पंथ अहण थर झाले अहेत. तयातं काही लहदीदे्वष्टे अहेत, काही स्वभाषापे्रमी 
अहेत, तर काही आंग्रजीपे्रमी अहेत. 

 
बंगाली लोकानंा बंगालीच्या पे्रमाम ळे लहदी नको अहे तर अमच्या ‘द्रहवड म ने्नत्र कळघम्’ छाप 

तामीळ भाहषकानंा तामीळचेही हततकेसे पे्रम नाही. तामीळच्या पे्रमापेक्षा तयाचंा लहदीचा दे्वष ऄहधक जाज्वल्य 
अहे! म बंइच्या एका आंग्रजी वृत्तपत्राने रॅी चव्हाणाचं्या ‘ऑहिहशयल लँग्वजेेस्’ हबलाचे वणुन “..a law 
giving a special status to one of our many languages...’’ ऄसे केले अहे! ऄथ त तया ‘आंग्रजी’ 
संपादकाच्या मते लहदी ही केवळ ऄनेक ‘भारतीय भाषापंैकी एक’ होय अहण हतला सरकारी कामकाजाची 
भाषा करणे, म्हणजे एकाच भाषेला, केवळ पक्षपत करून, आतर भाषांच्या डोक्यावर बसवणे होय! 
लहदीऐवजी द सरी कोणती भाषा कें द्र सरकारच्या कारभाराची भाषा होउ शकेल ऄसे हे संपादक म्हणवन 
शकतील? बंगाली? ग जराती? मराठी? कानडी? मल्याळी? तामीळ? कोणतीच ते स चवव शकत नाहीत. 
कारण तशा सवचनेवर पक्षपाताचा अरोप ऄहधकच यथाथुपणे होउ शकेल. लहदीच्या दे्वषाने रेल्व े गाड्ा 
जाळणारे तामीळ लोक तरी द सरी कोणती भाषा स चवतील? तामीळ स चवव शकतील काय? शक्यच नाही. 

 
बरे, ‘लहदी ही सरकारी भाषा व्हावी’ ऄसे ज न्या नेतयानंा (तयात राजाजीही होते!) अहण अजच्या 

कें द्र सरकारला का वाटले? हहद स्थानातल्या जास्तीत जास्त लोकानंा ती समजते, ती बोलव  शकणाराचंी 
संख्याही आतर भाषा बोलणाऱ्यापेंक्षा ऄहधक अहे. लहदीला राजभाषेचा दज  द्यायचा की नाही, हा प्रशन 
ऄसेल; पण हतला ‘लोकभाषे’चा दज , आंग्रजीचा या देशाला पत्ताही नव्हता, तेव्हापासवन अहे. लहदी लकवा 
लहद स्तानी सवु प्रातंातं सहज समजत होती, वा अंतरप्रातंीय (Link) भाषा म्हणवन सवुत्र चालत होती, ऄसे 
नव्हे. पण स्वत:च्या प्रातंाबाहेर जाण्याचा प्रसंग अला, तर हब्रटीशपववु काळात कोणीही मन ष्ट्य लहदीचाच 
अधार घेइ. ऄशी ही लहदी, घटनेने कारभाराची भाषा करण्याचे ध्येय मान्य केल्यावरही, स्वीकारण्याला 
तामीळ लोकासंारख्या ब हद्धमान लोकाचंा हवरोध का? तर तयाम ळे एका भारतीय भाषेला बाकीच्या तेरा 
भाषाचं्या डोक्यावर बसवल्यासारखे होते म्हणवन ! अहण हे बहहणीबहहणीतले भाडंण कसे हमटवायचे? तर 
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पाच हजार मलैावंरची सवुस्वी परकीय अहण कणुकटव  भाषा कायमची डोक्यावर घेउन! खरोखर महंमद 
घोरीला लहद स्थानावर स्वारी करायला हनमंत्रण देणाऱ्या जयचंद राठोडपेक्षा अहण ऄहंमदशहा ऄबदालीला 
हदल् लीचे तख्त घेण्याला पाचारण करणाऱ्या नजीबखान रोहहल्यापेक्षा राजाजी, ऄण्णाद राइ, स्ब्लट्झचे 
करंहजया अहण अमचे डी. डी. कवे फारसे शहाणे झालेले हदसत नाहीत! अपण स्वाहभमानी अहण 
स्वातंत्र्याहभमानी ऄसलो तर अंतरप्रातंीय व्यवहाराची भाषा म्हणवन लहदी पतकरणे ही परदास्यातवन म क् त 
होण्याची, एक ऄटळ पण साधी शतु म्हणवन मान्य करू! 

 
‘ललक लँग्वजे’ म्हणवन लकवा कारभाराची भाषा म्हणवनही लहदीला द सरा पय य नाही. ऄसलाच, तर 

संस्कृत हा एक पय य अहे. पण संस्कृत ही ईच्च हवदे्यची भाषा होउ शकेल, सामान्य व्यवहाराची भाषा होउ 
शकत नाही. 

 
अडाणी समजूत 
 

आंग्रजीचे लहद स्थानात स्थान केवळ ऄस्वाभाहवकच नव्हे,तर लज्जास्पद अहे. पाच हजार मलैांवरून 
लवगंा, हमरे, दालहचनी खरीदण्याकरता अलेल्या लोकानंी, केवळ अमच्या भोंगळपणाम ळे अहण 
बेहदलीम ळे लहदव-म सलमान राजाचं्या ताब्यातील हा प्रचडं देश लजकावा, हे पहहले लाछंन होय, तर द सरे 
तयाहवन मोठे लाछंन म्हणजे ते तया ‘द कानदार’ राज्यकतयांनी तोंड काळे केल्यावरही अम्हाला तयाचंी र, 
ड्र, स्र, यासारख्या ईच्चारानंी कणुकठोर बनलेली भाषा हप्रय वाटावी! –ऄपहरहायु वाटावी! आंग्रजी गेली, 
तर देशाचे ऐक्य भगं पावले, ऄशी एक ऄडाणी समजवत आंग्रजीतवन शहाणे झालेले लोक जोरजोराने 
पसरवीत ऄसतात. वस्त स्स्थती ऄशी अहे की, खऱ्या ऐक्याचा हवसर पडल्याम ळे तर बवटपटँ घालवन 
आंग्रजीत देशहहताच्या गोष्टी करणाऱ्या म ठभर स हशहक्षतानंा आंग्रजी हे भरतखंडाच्या ऐक्याचे साधन वाटव  
लागले! भरतखंडातंील ऄफाट जनता शभंर ऐहतहाहसक, भौगोहलक, सासं्कृहतक अहण अर्शथक बंधनानंी 
एकत्र बाधंलेली अहे. आतके ऄसवनही जर अम्ही आहतहासकालीन स्वहहतासही एकदा हवसरलो ऄसलो, 
तरी तया आंग्रजीच्या शृखंलेने तरी काय ऐक्याचे हदव ेलागणार अहेत?  

 
मराठी अहण लहदी लोकापेंक्षाही फाकडे आंग्रजी बोलणारे तामीळ बाधंव ऄधवनमधवन वगेळया 

द्रहवहडस्तानची भाषा बोलतच अहेत ना? ऄहखल लहद स्थानात पहहल्या दज ची बहॅरस्टरी (ऄथ त 
आंग्रजीतवन! ) करणारे महंमद अली जीना भारताचे दोन त कडे करणारे झालेच ना? ज्या सद ग णावंर पहारा 
करावा लागतो, तयाची लकमत पहारेकऱ्याआतकीही नाही, ऄसे गोल्डस्स्मथ याने म्हटले अहे. ज्या 
राष्ट्रैक्याला परभाषेच्या शृखंलेने (Link language) ने बाधंवन ठेवाव ेलागते, तया राष्ट्रैक्याची लकमत तया 
शृखंलेआतकीही नाही, ऄसे मी म्हणेन. स्वत:ची रक् ताची नाती हवसरणाऱ्या लोकानंा, परकीयाचं्या अरशात 
तोंड पाहवनच स्वत:च्या हपतराचंी ओळख करून घेण्याची वळे येणार! काशमीरपासवन कन्याक मारीपयंतच्या 
भारतीयाचें, पवुत, धमुगं्रथ, सणवार, ऐहतहाहसक ऄहभमान वा ऄपमान, एक ऄसवनही जर यानंा ऐक्याकरता 
एकेकाळच्या अपल्या परदेशी मालकांची पाच हजार मलैावंरची भाषा लागत ऄसेल, तर तयाहवनही ऄहधक 
घट्ट ऐक्य व खंबीर राज्यकारभार याचंी जोड व्हावी म्हणवन तयानंी अपल्या आंग्रज प्रभवनंाच ऄजु करून परत 
का बोलावव नये! 

 
आंग्रजाचं्याच भाषेच्या केवळ नव्हेत, तर तयानंी हलहहलेल्या खोया अहण ईमुट आहतहास 

कथाचं्याही बेड्ा अपण तोडल्या पाहहजेत. “अयांनी द्रहवड लोकानंा लजकव न’’ आ. आ. मवखुपणाच्या थापा हा 
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तयातलाच एक भाग अहे. स्वामी हववकेानंद म्हणतात “...अहण त मचे य रोपीयन पहंडत, अयांनी क ठल्या 
तरी परदेशातंवन येउन येथील अहदवासींच्या जहमनी हहसकाववन तयाचंी कत्तल करून भारतात वसाहत 
केली. आ. ज्या गप्पा मारतात ही सवु मवखुपणाची बडबड होय!...’’ 

 
ज्या ज्या भवभागात संधी हमळेल हतथले मवळचे लोक कापवन काढवन य रोहपयन लोक ख शाल हतथे 

वसाहत करतात. ऄथ त अयु लोकानंी लहद स्तानात तेच केले ऄसेल ऄशी ते समजवत करून घेतात... 
 
पण या समज तीला त मचा प रावा काय? केवळ तकुटच ना? मग त मचे तकुट त मच्याजवळ ठेवा!’’ 

(आंग्रजी खंड ५, पृ. ५३४-३५) 
 
ऄन्यत्र स्वामीजींनी तामीळ प्रातंातंील लोक हेही तामीळ भाषा बोलणारे व नाकाडोळयानंी 

ईत्तरेतील लोकापेंक्षा ऄहधक स ंदर ऄसलेले अयुच होते ऄसे दाखववन हदले अहे. (खंड ४, पृ. ३००-३०१)  
 
‘द्रहवड म ने्नत्र कळघम्’ च्या अजच्या लहदीदे्वषात, आंग्रजीतवन लाभलेल्या या खोया आहतहासाचा 

भागही कमी नाही! आंग्रज गेल्यावरही आंग्रजीच्या ओजंळीनेच पाणी प्यायचे ठरले, तर आंग्रजानंी हपकहवलेला 
हा खोटा आहतहासही या देशात स्थाहनक होणार! 
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२३. कहदीचा उपयोग आणण द रुपयोग 
 

१४ सप्टेंबर हा हदवस गेली एकोणीस वष े ‘लहदी हदन’ म्हणवन पाळण्यात येत ऄसतो. स्वातंत्र्य 
प्राप् तीनंतर लहद स्तानात लहदीचा ईपयोग हकतपत वाढला अहे? लहदीचा प्रसार म्हणजे हायस्कव लमधील 
म लानंी ससं्कृत सोडवन लहदी घेणे लकवा बी.ए., एम.ए. च्या हवद्याथ्यांनी सहजासहजी वरचा वग ु
हमळहवण्याकहरता लहदी घेणे ऄसे मी तरी समजत नाही. अपल्याच ऄन्य प्रातंीय देशबाधंवाशंी अपण 
आंग्रजीतवन व्यवहार करणे ज्या हदवशी बंद होइल, तया हदवशी लहदीचा खरा ईपयोग स रु झाला, ऄसे मी 
समजेन. या द ृष्टीने लहदीचा प्रसार झाला हकतपत झाला अहे, ते १४ सप्टेंबरच्या हनहमत्ताने पाहहले पाहहजे. 
मी तर म्हणेन की आंग्रजीचा अजचा ऄकारण ईपयोग बदं होणे हे लहदीच्या वापरला ऄतयावशयक अहे. 

 
आंग्रजीहशवाय अमचे व्यवहार चालव  शकतील काय? अजचे अमचे ग लामी मन ईत्तर देते, “छे! ते 

ऄशक्य अहे. रेल्व,े पोस्ट, तार, कोटु-कचेऱ्या याचें आंग्रजीहशवाय कसे होणार?’’ पण हे हवसरता येत नाही 
का, केवळ पंचवीस वषांपववीच, ‘आंग्रज ऄहधकारी अहण आंग्रज सैन्य येथवन हनजधामाला गेल्यास हहमालय 
कोसळवन पडेल,’ ऄशी अमची धारणा होती! अज तयाच ऄसहायतेने अम्ही आंग्रजी भाषेला कवटाळीत 
अहोत. दोन हभन्न भाषी प्रातंातील व्यवहाराची गोष्ट क्षणभर बाजवला ठेवली तरी मराठीभाषी लोकच 
एकमेकाशंी आंग्रजीतवन केवढा मोठा व्यवहार करतात ते पाहण्यासारखे अहे. वास्तहवक व्यापाराचे के्षत्र 
म्हणजे ऄहशहक्षतापंासवन स हशहक्षतापंयंत सवांचे के्षत्र होय. तयात स्वभाषेचा ईपयोग सर स करणे सव त 
स लभ पण तया के्षत्रातंील नव्या ईतपादनाचंी नाव,े कारखान्याचंी नाव ेद कानाचंी नाव,े आंग्रजी ठेवल्याखेरीज 
अम्हाला चैन पडत नाही. 

 
वास्तहवक फाम स्यवहटकल, होहजऄरी, ग्लासवऄेर, व्हल्कनायलझग,स्नॅकबार यासंारखा शब्दांचे 

ऄथु ते अपल्या द कानाचं्या पायावंर जाड ऄक्षरांनी रंगववन घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तरी समजत ऄसतील की 
नाही, याची शकंाच अहे. पण ही आंग्रजी नाव े भाहवकपणे रंगहवली जातात. आतकेच नव्हे तर प ष्ट्कळदा 
आंग्रजी ऄक्षरातंही रंगहवली जातात! सव त हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे अय वेदीय औषधानंा हवहचत्र आंग्रजी नाव े
हदल्याहशवाय अमच्या रोग्याचंा व डॉक्टराचंा तयावंर हवरॄास हदसत नाही! पंचामृतग टीला ‘कॅस्ल्सप्राआट’ 
म्हटले तरच ते औषध खपते. स रणाच्या कादं्यापासवन (व आतर अय वेदीय औषधापंासवन) केलेल्या 
म ळव्याधीवरील औषधाला ‘ऄशॉहनट’ हे परकीय नाव हदले तरच तयावर रॅद्धा बसते! 

 
लहदीचा प्रसार अहण आंग्रजीची हकालपट्टी, ही दोन्ही परस्परावलंबी अहेत अहण कोटुकचेऱ्यातंील 

आंग्रजीच्या वापरापेक्षाही, व्यापारी, पेठातंील आगं्रजीचा ध डग स ऄहधक ऄक्षम्य म्हटला पाहहजे. लहदी 
वापरण्यासंबधंीच्या प्रहतञेासच्याही अधी, अपण सावुजहनक व्यवहारात ऄकारण आंग्रजी न वापरण्याची 
प्रहतञासा केली पाहहजे. सावुजहनक ससं्थानी अपल्या पाया, पत्रावंरील छापील पते्त आंग्रजीत न हलहहण्याची 
खबरदारी घेतली पाहहजे. म्हणजे मग धेडग जरी नावाचं्या ऄनेक जाडजवड पाया हदसणार 
नाहीत.द कानावंरील पायाचंा हवषय क्ष ल्लक वाटला तरी डोळयाचं्याद्वारे होणारे पायाचें ससं्कार छापील 
बारीक ऄक्षराहवन ऄहधक द :साध्य ऄसतात. 

 
या नंतरचे आंग्रजीच्या ईच्चाटनाचे के्षत्र म्हणजे कायदे मंडळातील अहण कॉलेजातंील भाषणाचें 

होय. या दोन्ही के्षत्रातंवन आंग्रजीचे ईच्चाटन शक्य हततक्या लवकर झाले पाहहजे. हदल्लीच्या कायदेमंडळातवन 
आंग्रजीचे ईच्चाटन करायचे म्हणजे सवु प्रातंाचं्या प्रहतहनधींनी लहदीतवन बोलण्याचा सराव केला पाहहजे. प्रथम 
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दशनुी हे ऄवघड वाटेल. पण हजतक्या वाइट आगं्रजीत अपण अज बोलतो, हततपत लहदीत कॉलेजात वा 
कायदेमंडळात बोलणे फारसे ऄवघड नाही! अहण आंग्रजीवर अपण जेवढे पहररॅम घेतो तयाच्या शताशं 
पहररॅमात अमचे प्रोफेसर व लोकप्रहतहनधी (M.P.) ईत्तम लहदी वक् ते होउ शकतील. 

 
पण आंग्रजीचा वापर नको याचा ऄथु आंग्रजीचे वाचन नको ऄसा नव्हे. महाराष्ट्राखेरीज आतर काही 

प्रातंातंले लोक, आंग्रजी ईत्तम हलहहणारे ऄसवनही स्वभाषेत ईत्तम हलहव शकतात. आगं्रजीचा लकवा द सऱ्या 
एखाद्या य रोपीय भाषेचा ऄभ्यास केला की, लगेच स्वभाषेचा वापर बंद ठेवण्याची जशी गरज नाही तशीच 
स्वभाषेतवन सवु देशी व्यवहार करायचे ठरहवले, की लगेच आंग्रजीचे ऄञासान पोसण्याची गरज नाही. दोन 
भाषा सफाइने बोलणे सवुसामान्य पदवीधराला जड जाउ नये. मग तया भाषा आंग्रजी, मराठी ऄसोत की 
लहदी, मराठी या ऄसोत. 

 
ते काही ऄसो. आंग्रजी या देशात कायमची राहावी व राहणार, ऄसे मानणारे लोक स्वातंत्र्याच्या 

पडवीपयंतही पोहोचले नाहीत ऄसे म्हटले पाहहजे. कारण स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे, 
अर्शथक स्वातंत्र्यही नव्हे! जे स्वातंत्र्य राष्ट्रीय ‘स्वतव’ (Identity) हटकवव शकत नाही, ते म्हणजे परराष्ट्राची 
दलाली होय. मग ते परराष्ट्र ऄमेहरका ऄसो, आंग्लंड ऄसो, की रहशया ऄसो! 

 
पण लहदीच्या ऄभ्यासातही काही पथ्ये पाळली पाहहजेत. नाहीतर आंग्रजीच्या ऄभ्यासाहवनही 

लहदीच्या ऄभ्यासाचा स्वभाषेवर – मराठीवर – द ष्ट्पहरणाम होणे शक्य अहे. अज तर तो पहरणाम भयंकरच 
झालेला हदसत अहे. कारण या दोन्ही भाषाचंा पाया जो संस्कृतचा ऄभ्यास तो अमच्या अजच्या 
‘ऄसंस्कृत’ हशक्षणखातयाने वाऱ्यावर सोडला अहे. काही ऄडाणी प ढारी ससं्कृत ही ईच्चवणीयाचंी भाषा ऄन 
म्हणवनच बह जन समाजाला हनरुपयोगी, हे मत पसरवीत अहेत, ऄसे माझे हशक्षक बंधव सागंतात! ते जर 
खरे ऄसेल, तर हे बह जन समाजाचे प ढारी बह जन समाजाकहरताच ऄञासानाचा खोल खड्डा खणवन ठेवीत 
अहेत. कै. भास्करराव जाधव, रॅी. तावडे याचं्यासारखे स ञास बह जन हहतलचतक, ससं्कृतचे भोक् ते 
ऄसल्याचे हदसवन येइल. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ससं्कृतच्या ऄभ्यासाचे भोक् तेच होते. हशक्षणतज्ञास 
हवठलरलराव घाटे याचें मत ऄभ्यासक्रमातं संस्कृतला महत्त्वाचे स्थान ऄसाव ेऄसे अहे. पण अज ऄकाली 
संस्कृत सोडणारे व ऄकाली लहदी हशकणारे पदवीधर जे हदव्य मराठी हलहहतात ते पाहहले म्हणजे, या 
हतन्ही भाषाचें ऄञासान ऄसवनही माणवस एम. ए. होउ शकतो, एवढेच हसद्ध होते! 

 
पण भाषेचा घात आथेच संपत नाही. लहदी व मराठी दोन्ही भाषा प्राय: एकाच हलपीत हलहहल्या 

जातात. पण एवढ्या अधारावर अजचे तरुण लेखक लहदीत जे ससं्कृत शब्द मराठीपेक्षा वगेळयाच ऄथ ने 
वापरले जातात ते मराठीत लहदीतल्याच ऄथ ने वापरण्यात ‘नया ढंग’ साधल्याची फ शारकी मानतात! 
‘स्वगसु्थ’ या ऄथ ने, ‘स्वगीय’, ‘सादर करणे’ या ऄथ ने ‘प्रस्त त करणे’, ‘सोय’ या ऄथ ने ‘स हवधा’, ऄसे 
शब्द वापरण्यात काही नवीन मंडळींना भवषण वाटत अहे. ऄप क् व वयात लहदी हशकल्याचा हा द ष्ट्पहरणाम की 
ऄप क् व वयात मराठी हलहव लागल्याचा पहरणाम, हे सागंणे कठीण अहे! लहदीच्या ञासानाम ळे मराठीची प्रकृती 
हबघडव  लागली तर, ‘ईपाय करता ऄपाय’ झाल्यातलाच तो प्रकार म्हणावा लागेल. 
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२४. णशक्षणात कहदीचे स्थान कोणते? 
 

गेल्या शहनवारी प ण्यातील संस्कृतपे्रमी हशक्षण तज्ञासाचंी एक प्राहतहनहधक सभा साहहतय पहरषदेच्या 
सभागृहात भरली होती. या सभेत प णे हवद्यापीठातील ससं्कृत कें द्राचे प्रम ख डॉ. जोशी, लप्र. स रु, डॉ. खेर, 
प्रो. ऄज ुनवाडकर, प्रो. वीरकर याचं्यासारखी हशक्षणके्षत्रातील हवद्वान मंडळी तर बोललीच पण हशवाय दोन 
साहहतय संमेलनाध्यक्ष (घाटे व क्षीरसागर) बोलले. ऄध्यक्षस्थानी अतंरराष्ट्रीय कीतीचे संस्कृत हवद्वान डॉ. 
दाडेंकर हे होते. रॅोतयातंही डॉ. गो. के. भट, प्रो. मंगरूळकर, डॉ. क . जयरॅी ग णे यासंारखी संस्कृतच्या 
के्षत्रातंील प्रहसद्ध मंडळी होती. संयोजकातंील व्यंकटेशशास्त्री जोशी व डॉ. पळस ले यानंी म्हटल्याप्रमाणे 
शकै्षहणक प्रशनाकहरता एवढी प्राहतहनहधक सभा क् वहचतच झाली ऄसेल. (या सभेचा वृत्तातं वृत्तपत्रानंी दोन 
ओळीदेखील हदला नाही!) साहहजकच अहे. गेल्या दीडश ेवषांतील अध हनक हशक्षणक्रमात ज्या हवषयाला 
ऄग्रस्थान होते, तयाला केराच्या कोपऱ्यात ढकलणारे हशक्षणखाते पाहवन महाराष्ट्रीय हवद्वान खडबडवन जागे 
झाले नसते तरच अरृय!ु अजच्या हशक्षणखातयाला संस्कृतच्या स्थानासंबधंीच्या सवचना करण्याची वळे 
संपत अली ऄसल्याने प ण्यातील संस्कृतहवदे्यच्या प्रम ख संस्थानंा धावपळ करून अगीचे बंब बोलावणे भाग 
पडले! मग आतयथु काय ठरला? आतयथु दोन वाक्यातं सागंता येइल. संस्कृतची ईपेक्षा करणे हास्यास्पद 
होइल, अहण लहदीला स्वातंत्र्यानंतर हशक्षणक्रमात भलतेच स्थान हदले गेले अहे. 

 
थोडक्यात म्हणजे, (एका वक्तयाने साहंगतल्याप्रमाणे) अजचे हशक्षणखाते छप्पन्न प्रयोग करण्यात 

ऄगे्रसर ऄसेल, पण तयाचं्या हवद्वान सल् लागाराजवळ ‘तरतमभाव’ ऄथवा Sense of value मात्र हत्रभाषा 
हशक्षणाच्या बाबतीत तरी, फारच ऄल्प अहे. सवु भारतीय भाषाचं्या हशरोभागी ऄसलेल्या, देवाचं्या अहण 
हपतराचं्या ससं्कृत भाषेला ऄडगळ समजणाऱ्या हवद्वानाचंी मवल्य-कल्पना कोणती ऄसावी याची कल्पनाच 
करवत नाही! ईलट जी अतंरप्रातंीय व्यवहाराची भाषा म्हणवन या देशात (हशक्षणक्रमात नसवनही) शकेडो 
वष ेवापरली जात अहे, ती जणव ग्रीक लकवा हचनी भाषा ऄसल्याप्रमाणे ऄभ्यासक्रमात ऄवडंबर माजवले 
जात अहे. 

 
परवाच्या हवद्वतसभेचा ‘कन्सेनसस’ जर कोणता ऄसेल तर लहदीच्या स्तोमाम ळे हशक्षणखातयाने 

अज भाषाहशक्षणाची ही हास्यास्पद ऄवस्था करून ठेवली अहे, हा होय. हवठलरलराव घाटे यानंी स चहवले 
की, लहदीला फारतर हायस्कव ल हशक्षणातील दोनच वषांत स्थान ऄसाव.े मी माझ्या भाषणात लहदी 
ऄभ्यासक्रमाचे अणखीही काही धोके दाखहवले होते. ज्याचें मराठीचे ञासानही ऄद्याप प रते नाही ऄशा दहा 
वषांच्या म लावंर लहदीचा मारा केल्यास तयाचं्या डोक्यात गोंधळ माजल्याहशवाय राहत नाही.  

 
एकच शब्द मराठीत एका ऄथ ने तर लहदीत द सऱ्या ऄथ ने वापरला जातो. एकच शब्द मराठीत 

एक प्रकारे हलहहला जाणार तर लहदीत द सऱ्या प्रकारे हलहहला जाणार! खेड्ातील म लानंा ‘पानी’ ऐवजी 
हशक्षक ‘पाणी’ हलहायला हशकहवतात ना हशकवतात तोच तयाचं्या डोक्यात लहदी ‘पानी’ हशरते! अहण जे 
हशकहवले ते हवसरण्याची वळे येते. ‘द सरा’ शब्दातील ‘द ’ ऱ्हस्व काढायचा हेही लहान म ले लक्षात ठेवतात 
न ठेवतात तोच लहदीतील दीघु ‘दवसरा’ तयानंा हशकावा लागतो. 

 
पण अपत्ती एवढीच नाही. गेल्या शभंर सव्वाश े वषांतील हवचारप्रधान मराठी गद्याच्या हनकोप 

हवकासाने मराठीतील ससं्कृतोद्भव शब्द हवहशष्ट ऄथ ने बाधंले गेले अहेत. ते हशकताहशकताच लहदीतील 
तयाच शब्दाचें वगेळे ईपयोग लकवा तयाच ऄथी वगेळया संस्कृत शब्दाचे ईपयोग लहान म लाचं्या कानी 
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पडल्यास, तयाचं्या डोक्यात गोंधळ झाल्याहशवाय राहत नाही. ‘भाषातंरा’च्या ऐवजी ‘ऄन वाद’ , ‘सामना’ 
या ऐवजी ‘प्रहतयोहगता’ ,’सोय’ च्या ऐवजी ‘स हवधा’ ऄसले शब्द रूढ मराठी शब्दाचें स्थान ऄकारण ऄस्स्थर 
करतात. लहदीच्या संपक ने व ऄन करणाने म ळात नेमक्या (Precise) ऄसलेल्या मराठी शब्दाऐवजी भोंगळ 
व बोजड शब्द वापरण्याचा मोह होत अहे. ऄलीलकडच्या लहदीत ससं्कृत शब्दाचें तर प्राच यु अहेच, पण 
हशवाय ते च कीच्या रुपात अहण च कीच्या ऄथ तही रूढ अहेत. आंग्रजीच्या ऄहतसपंक ने जेवढे न कसान 
झाले नाही, तेवढे लहदीच्या ऄल्पवयातील ऄभ्यासाने होणार हे ईघड हदसव लागले अहे. यावर आलाज 
एकच. लहदीची हायस्कव लमधवन हकालपट्टी करणे अहण पवणु हवषय म्हणवन संस्कृतचा ऄभ्यास 
हायस्कव लमध्ये ऄहनवायु ठेवणे. लहदीसारख्या जवळच्या भाषेचा ऄभ्यास म लाचं्या माथी वष न वष े
लादण्याची म ळीच गरज नाही ‘सर्शटहफकेट कोसु ’ म्हणवन ठेवल्यानेही लहदीचे कामाप रते ञासान होउ शकेल. 
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२५. मराठीने केला कानडी भ्रतार 
 

पन्नास वषांच्याही पववीची गोष्ट. मी न कताच महॅरकची परीक्षा ईत्तीण ुझालो होतो. वयाने व तयाहवनही 
अकृतीने लहान म्हणवन कोणाच्या तरी छत्राखाली मला कॉलेजच्या गावी पाठवायचे ठरले. कै. 
ऄरॄतथामाचायु गजेंद्रगडकर तयावळेी न कतयाच हनघालेल्या धारवाडच्या कन टक कॉलेजमध्ये संस्कृतचे 
प्राध्यापक होते. साताऱ्याच्या गजेंद्रगडकर मंडळींचा अहण अमच्या घराचा ज ना ऊणान बंध होता. हशवाय 
तयाचें कहनष्ठ बंधव प्रल्हादाचायु हे सातारा हायस्कव लमधील माझे वगबुंधव या सवु योगायोगाम ळे कानडीचा 
शब्दही कानाने न ऐकलेला, माझ्यासारखा सातारकर म लगा, धारवाडच्या कॉलेजमध्ये दाखल झाला! 

 
तो काळ संय क् त कन टक चळवळीच्या प्रारंभाचा होता. ‘संय क् त महाराष्ट्र’ हा राजकारणातील 

शब्दही ऄद्याप जन्माला यायचा होता. माझ्यासारख्या न कतयाच शाळेतवन बाहेर पडलेल्या म लाला ‘संय क् त 
कन टक’ च काय, पण कन टकदेखील नवीन! “मी क ठल्या परप्रातंात जात नसवन महाराष्ट्राच्याच दहक्षण 
भागात जात अहे. पण हतथे भाषा मात्र कानडी बोलली जाते,’’ एवढीच माझी बापड्ाची कल्पना! हतथे 
गेल्यावर मात्र मला भोवताली सयं क् त कन टकची धग जाणवव लागली. मी तेथील एका ज जबी खाजगी 
हॉस्टेलमध्ये राहत ऄसे. कॉलेजला ऄद्याप स्वत:ची आमारत नव्हती. मग वसहतगहृ कोठवन येणार? पण 
खाजगी का होइना, हॉस्टेलमध्ये राहहल्याने, तयावळेी कल्पनेच्या अकाशात ईदय पावत ऄसलेल्या सयं क् त 
महाराष्ट्राच्या नवय वकाशंी माझा पहहलाच सपंकु अला. तयाचं्या ऄशा-अकाकं्षा, ईमेदी कळल्या. तयाचें 
रागदे्वष कळले. तया वसहतगृहातील हवद्याथीच नव्हेत, तर ख ि माझा रूममेटही ‘कन्नड भाहषक’ होता. 
हवशषे गोष्ट म्हणजे, संय क् त कन टकच्या नवथर ऄहभमानाने धगधगणाऱ्या, या माझ्या एकव णएक 
हॉस्टेलबधंवना मराठीचे चागंलेच ञासान होते. मला मात्र कानडीचा एकही शब्द कळत नव्हता-मी यापववी तो 
ऐकलेलाच नव्हता! 
 
मराठी म्हणजे कोकणस्थ! 

 
ऄधुशतकापववीच्या या ऄन भवाम ळे मी अजच्या कानडी-मराठी वादाकडे जणव एका ऐहतहाहसक 

द र्शबणीतवन पाहव शकतो. अज ईडालेला भाहषक भडका राजकारणाच्या पेरोलने आतका भडकला ऄसला, 
तरी तयाची म ळे पन्नास-साठ वषांपववी पेरलेल्या तया चळवळीत अहेत. मला अठवते, तयावळेी माझ्या 
वसतीगृहात ऄसलेले ते काळसर, पे्रमळ कन टकी बाधंव ‘कृतक’ कोपाने मला ‘कोक्या’ म्हणत! कारण 
देशस्थ म्हणजे कन टकस्थ, तर ‘मराठी भाषी’ म्हटला की तो ‘कोकणस्थ’ , ऄशी तया भाबड्ा कॉलेज 
य वकाचंी कल्पना ऄसे! मी कानडीप रता ऄडाणी ऄसलो, तरी वादहववादात मागे सरणारा नव्हतो. अमच्या 
हशवाजी महाराजानंा अहण लोकमान्य हटळकानंा तोडीस तोड म्हणवन माझ्या कानडी हमत्राजंवळ ज न्या 
नव्या आहतहासातील प्रहसद्ध कन टकीय नाव ेतयार ऄसत.नव्या आहतहासातील दोन नाव े ‘हदवाकर’अहण 
‘कोंजलगी’ ही ऄसत, ऄसे स्मरते. तयातील अर. अर. हदवाकर हे अजही प्रहसद्ध अहेत. 

 
कन टकचा प्राचीन आहतहास काही द ृष्टींनी महाराष्ट्रापेक्षाही दैदीप्यमान अहे. हवजयनगर साम्राज्य 

हे जगातील ऄतयंत वैभवसंपन्न साम्राज्यापंैकी होउन गेले, हे सवुमान्य अहे. हशवाजीमहाराज व 
शहाजीमहाराज यानंाही भारतीय परंपरेचे राज्य ईभारताना हवजयनगरच्या ऄस्सल भारतीय परंपरेचा 
थोडाफार ईपयोग झाला, ऄसे कै. शजेवलकरासंारखे आहतहासपंहडत मानतात. पण हवजयनगर साम्राज्य 
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प्राधान्येकरून कन्नहडगाचें होते की तेल गव भाहषकाचें होते. याबिल वाद अहेत. ऄथ त ते साम्राज्य हवशाल 
ऄसल्याम ळे, तयाचे प ढारी क णीही ऄसले तरी तयाची प्रजा ऄनेक प्रातंातंील होती. 

 
पण मला तयाही काळात नवल वाटे, ते बेळगाव-धारवाडकडील लोकातं ही चळवळ हनघावी याचे! 

कारण म्हैसवर तर अपल्या संस्थानी ऄस्स्मतेतच तया काळात दंग होते! अहण बळेगाव-धारवाड अहण 
महाराष्ट्र यातं मला तर भाषेखेरीज कसलाच फरक हदसत नव्हता. अहण धारवाड, ह बळी, गदग, हवजापवर, 
कारवार वगैरे भागात कानडीचे प्राच यु ऄसले तरी प्राय: सवु शहरवाहसयानंा तरी कानडीबरोबरच मराठीही 
बोलता येते, ऄसे माझ्या ऄन भवाला येइ. याभागातील स्त्री-प रुषाचें पोशाखही म्हैसवरला जवळ नसवन प ण्या-
म ंबइलाच जवळ भासत! चालीरीती, सणवार, खाण्याचे पदाथु यातंही फारसा भेद नसे. या सवु बाबतीत 
ऄगदी अमच्या शजेारचा ग जरातही ईत्तर कन टकापेक्षा अम्हाला दवरचा अहे.सोयहरकी तर महाराष्ट्र 
अहण कन टक या दोहोतील ईच्च वणीयातं आहतहासकालापासवन होत अहेत. नोकरीव्यवसायाकरता 
धारवाड-कारवार पासवनचे स हशहक्षत व ऄहशहक्षत लोक जेवढ्या प्रचंड प्रमाणात प ण्या-म ंबइकडे धाव घेतात, 
तेवढ्या प्रमाणात बंगलोर-म्हैसवरकडे येत नाहीत,ऄसे अढळवन येइल! 

 
ऄसे ऄसता, याच भागात सयं क् त कन टकाचा ‘नारा’ ईठावा हे कसे काय? मला तया काळात ऄसे 

जाणवले की, ही चळवळ मराठी लोकाचं्या ताद ृश वचुस्वा हवरुद्ध अहे. आंग्रजी हशक्षण अहण आंग्रजी ऄंमल 
स रू झाल्याबरोबर प ण्या-म ंबइकडील आंग्रजी हशकलेले लोक सवुत्र प ढे सरसावले. हे लोक कोकणस्थ 
अहण सारस्वत होते. बेळगाव-धारवाडकडचे नव्हे, तर सातारा-सागंलीपासवन कराचीपयंत, यापंैकी 
हनवडक लोकच हशक्षणहधकारी, न्यायाधीश वा डेप्य टी कलेक्टर ऄसत. साहहजकच ते मतसराचा हवषय 
होत, कारण ते गोरेगोमटे, अध हनक बनलेले अहण ईच्चपदस्थ ऄसत. महाराष्ट्रात देखील ऄस्स्ततवात 
ऄसलेल्या या वगमुतसराला, ईत्तर कन टकात प्रातंहवरोधाचे स्वरूप अले! कोल्हटकर, अपटे, गोखले, 
चंदावरकर, कामत ही नाव ेजर बेळगाव-धारवाडकडे प ढे सरसावली नसती तर रामय्या, हवरॄेरॄरय्या ही 
नाव ेबेळगाव-धारवाडकराचं्या क्रोधाला पात्र झाली ऄसती!  

 
पण म द्याची गोष्ट वगेळीच अहे. एवढ्या मोठ्या देशात हभन्नभाषी प्रजेची सरहमसळ होणारच. बराच 

काळ देश पारतंत्र्यात नसता, तर ती याहवनही मोठ्या प्रमाणात झाली ऄसती. पेशवाइत तेलंगी ब्राह्मण अहण 
कनोजी ब्राह्मण प ण्यात गोळा होत. संभाजी महाराजाचंा कल शा अहण नाना िडणीसाचंा घाशीराम, हे 
कनोजी ब्राह्मणच होते. गदी करून घाशीरामला दगडानंी ठेचणारे प ण्यातील ब्राह्मण एकजात तेलंगी होते. 
हशवाजी महाराजाचंी अहण शहाजी महाराजाचंी राजकारणे भागानगरपासवन ते तंजावरपयंत तेल ग  अहण 
तामीळ ब्राह्मणामंाफुतच चालत! ‘बंगळवर’ ही तर शहाजी महाराजाचंी राजधानीच होती. ईलट राष्ट्रकव ट 
अहण चाल क्य राजवशंाच्या कारकीदीत मराठी अहण कानडी प्रजा सरहमसळ अहण समान होती. पेशवाइत 
हनजामाच्या नावाने वागणाऱ्या कोल्हापवरकरानंा अहण जबरीने धमांतरे करणाऱ्या हैदर-टीपवनंा ‘शह’ म्हणवन 
पेशव्यानंी पटवधनु सरदाराचें जाळे पसरले. तयाचं्याबरोबरच प ढे सरसावलेले कोकणस्थ, आंग्रजी ऄमलात 
मतसराचा हवषय झाले! पण अज भाषेने हभन्न पण वशंाने अहण संस्कृतीने एक ऄसलेली कानडी अहण 
मराठी प्रजा, आकडे म ंबइपयंत तर हतकडे बंगलोरपयंत आतकी सरहमसळ झाली अहे की ,राजकारणाप रती 
(व मारामारीप रती) तयाचंी अडनाव े अहण डोकी वगेळी हनवडणे प्रातंाहभमान्यानंाही कठीण झाले अहे! 
काहमशने नेमवन नकाशातील सरहिी ठरवता येइल. पण सरहमसळ झालेली लोकवस्ती वगेळी काढणे शक्य 
नाही! हे लक्षात घेउनच प्रसगंाप रतया भडकलेल्या प ढाऱ्यानंी अपला क्रोध मय हदत ठेवला पाहहजे. 
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पण हवपरीत गोष्ट ऄशी की, हा तंटा तोडण्याचे काम न्या.महाजनासंारख्या ईत्तरवाहसयाकंडे अले 
होते. हा भाग जातीने माहीत ऄसलेल्या पाटसकरानंी, खेडे हा घटक मानण्याचा हदलेला स्वाभाहवक हनणुय 
आतर प्रातंातं यशस्वी ठरला. महाराष्ट्रात महाजन कहमशनम ळे मागे पडला! महाराष्ट्र साहहतय पहरषदेतफे 
महाजन कहमशनप ढे साक्ष देण्याचा प्रसंग मजवर अल्याम ळे प ण्याच्या कौस्न्सल हॉलमधील तया कहमशनचे 
कामकाज माझ्या डोळयापं ढे अजही ईभे राहते! 

 
म्या पामराने तया कहमशनबिल काय हलहाव!े तयाकहरता अचायु ऄत्र्याचंीच लेखणी हवी होती! 

‘नाठाळाचे माथा देउ काठी’ या न्यायाने ऄते्र जी न्याय्य अहण शलेकी हशवीगाळ करीत, ती तयानंीच 
करावी! मी अहण प्रो. बनहट्टी अपापली हनवदेने घेउन तया महाजन कहमशनप ढे दाखल झालो होतो. 
अम्हाला वाटले चच  होइल, म िे हनघतील, भाहषक स्वातंत्र्याच्या गोष्टी हनघतील- 

 
-पण छे! हनळसर, हहरवट डोळयाचें महाजन, अम्ही हवनंती केल्यावरही काही प्रशनच हवचारायला 

तयार नव्हते! ते हवटलेले अहण त्रस्त हदसले. मी म्हणालो की अमचे हनवदेन अपल्या समोरच अहे, काही 
हवचारायचे ऄसेल तर हवचारा. तेव्हा महाजन जणव ईबग येउन म्हणाले , “मी काय हवचारणार? त म्हीच 
मला ऐकवणार!’’ तयानंतर झालेल्या प्रशनोत्तरांतही तयाचंी हवटकी मन:स्स्थती अमच्या प्रतययाला येत 
होती. ऄखेर तो महाजन ऄहवालही आतर ऄहवालापं्रमाणे केराच्या टोपलीत पडला! अहण हट्टी प ढाऱ्यानंी 
पेटहवलेला प्राहंतक हवत ष्टाचा ऄग्नी, तेरा वषे ध मसत राहहला! तयाचाच भडका अज ईडाला अहे! 

 
ईत्तर कन टकचे लोक सासं्कृहतक द ृष्ट्या म्हैसवरपेक्षा महाराष्ट्राला ऄहधक जवळ अहेत अहण 

ऄसमंजस महाजन ऄहवाल बाजवला फेकल्यावर ते महाराष्ट्रात अहण कन टकात पहहल्याप्रमाणे पे्रमाने 
नादंतील याहवषयी मला शकंा नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 
 

२६. िारसीच्या अभ्यासाची गरज 
 
मी येथील भाव े स्कव लमध्ये हशक्षक ऄसता, वरच्या वगांना हशकवणाऱ्या एका नाणावलेल्या 

हशक्षकानंी हशक्षकाचं्या बैठकीत पृच्छा केली : ‘ख शबव म्हणजे काय हो?’ मला फारसी येते ऄशी (कदाहचत 
माधवराव पटवधनुाचं्या संपक म ळे) ईगीचच कल्पना झाल्याम ळे कोणीतरी ‘तया क्षीरसागरानंा हवचारा’ 
ऄशी सवचना केली. तयावर मी म्हणालो, ‘ख श म्हणजे प्रसन्न, अनंददायक; अहण बव म्हणजे गंध लकवा वास. 
ऄथ त ख शबव म्हणजे स गंध’. ‘स गंध?’ ते हशक्षक अरृय ने ईद गारले. “अपण तर ब वा तो माणवस ऄगदी 
ख शबव अहे ऄसं म्हणतो. ख शबव म्हणजे अपलं..चैनी, ख शालचंद.” 

 
अजच्या मराठीतही शकेडा चाळीस फारसी-ऄरबीतवन अलेले शब्द अहेत. ज न्या मराठीत तर ते 

शकेडा साठाहवन ऄहधक भरतील. ऄशा स्स्थतीत ‘ख शबव’ म्हणजे ‘ख शालचंद’ यासारख्या भोंगळ ऄथ वर 
हशक्षक भागववन घेउ लागले, तर पंचाइत होइल! न कतेच यवतमाळच्या य. ख . देशपाडें याचं्या हनधनाचे 
वृत्त देतानंा प ण्यातील एका दैहनकाने तयानंा ज्या ऄनेक भाषा येत होतया तयात ‘पारशी’ अहण ‘परशीयन’ या 
दोन भाषा नमवद केल्या अहेत! मराठीतील हकतयेक साहहतयहवषयक गं्रथात व पीएच. डी. च्या प्रबधंात 
गझल ‘हा एक वृत्तप्रकार अहे’ ऄशी ऄद भ त माहहती हदलेली अढळते. वास्तहवक, मराठीच्या हशक्षकानंा 
फारसी भाषा येत नसली तरी तया भाषेतील शब्दाकडे हचहकतसकपणे पाहण्याआतपत हशक्षण हमळालेले 
ऄसले पाहहजे. पण तयाकहरता फारसीचा पद्धतशीर ऄभ्यास केलेला एक तरी हशक्षक कॉलेजच्याच काय, 
पण हायस्कव लच्या हशक्षकवग तही ऄसला पाहहजे. पण ऄभ्यासक्रमात ऐस्च्छक म्हणवनही फारसी हा हवषय 
नसल्यास हशक्षकातं फारसीचा ऄभ्यास केलेले हशक्षक ऄसण्याचा संभव नाही. मी स्वत: सरकारी 
हायस्कव लमध्ये हशकत ऄसता, आंग्रजी चौथ्या आयते्तपासवन द सरी भाषा म्हणवन ससं्कृत ऐवजी फारसी 
घेण्याची सोय ऄसे व तयाकहरता एक म सलमान हशक्षकही ऄसे. मी येथील भाव ेस्कव लमध्ये हशक्षक ऄसता, 
तेथेही हकतयेक वष ेफारसी हशकहवण्याची सोय ऄसे. जे म सलमान गृहस्थ भाव ेस्कव लमध्ये फारसी हशकवीत 
तेच येथील ‘भारत आहतहास मंडळात’ही फारसी कागद वाचण्याचे काम करीत. म्हणजे आहतहास संशोधक 
मंडळालाही सदैव एका फारसी ईत्तम प्रकारे जाणणाऱ्या मन ष्ट्याची गरज होती व अहे. 

 
महाराष्ट्रातील कॉलेजातं व हवद्यापीठातं फारसी जाणणारे हवद्वान नसतील, तर तयाचें मराठी 

हवभाग, लहदी हवभाग, ग जराती हवभाग व आहतहास हवभाग ऄपवणुच समजाव े लागतील. कॉलेजाचं्या व 
हवद्यापीठाचं्या मराठी हवभागात संस्कृतचा हवशषे ऄभ्यास केलेला जसा एकतरी हवद्वान हवाच तसाच 
फारसीचाही ऄभ्यास केलेला हवा. अपल्याकडे मात्र ‘मराठी हडपाटुमेंट’ मध्ये भरती करताना ‘मराठीचे 
अठही पेपर घेतलेले ऄसणे’ हेच ऄहधक मोठे क् वाहलहफकेशन समजले जाते! परवा माधवराव पटवधनु 
याचं्या स्महृतहदनाहनहमत्त स प्रहसद्ध फारसी पहंडत सेतवमाधवराव पगडी याचें फारसीच्या ऄभ्यासाच्या 
अवशयकतेसबंंधी स ंदर हवद्वत्ता प्रच र व्याख्यान झाले. फारसीच्या ऄभ्यासाऄभावी ऄनेक के्षत्रांत कसे ऄडते, 
याची तयानंी गमतीदार ईदाहरणे हदली अहेत. प णे येथील भांडारकर आस्न्स्टयवटमध्ये हकतयेक द र्शमळ 
फारसी हस्तहलहखते अहेत. पण फारसी वाचणाऱ्या हवद्वानाचं्या व गं्रथपालाचं्या ऄभावी तयाचें वगीकरणही 
न होता ते परवापयंत पडलेले होते! तर क् वहचत योगवाहसष्ठासारख्या गं्रथाचा कत  ‘रामचदं्र’ ऄसा 
सारख्याही नोंदी झालेल्या होतया! 

 
ज न्या काळी लहद स्थानात बऱ्याच हठकाणी राजकीय पत्रव्यवहाराकहरता तरी पदरी फारसी 

जाणणारे लोक ठेवाव े लागत. अज तो जमाना बदलला ऄसला तरी, ज ने फारसी कागदपत्र, 
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भारतासंबधंीचे व भारताच्या आहतहासासंबधंीचे ज ने गं्रथ ऄनेक गं्रथालयातं अहेत, तयाचं्या ऄभ्यासाकहरता 
नव्हे, न सतया वाचनाकहरताही अपण आंग्रज हवद्वानावंर वा परप्रातंीय हवद्वानावंर ऄवलंबवन राहतो; व तयाचे 
पहरणाम भोगतो. अपल्याकडील कै. शजेवलासंाररख्या तालेवार आहतहास पंहडतालाही फारसी येत नाही, 
म्हणवन टोमणे सहन कराव े लागत ऄसत. फारसीच्या ऄभ्यासाच्या अड म ख्यत: अपली एकमागी 
हशक्षणपद्धतीच येते. कधी ससं्कृतवरच भर; कधी आकॉनॉहमक्सकडे दाटी, तर कधी आंहजहनऄलरगकडे दाटी! 
ऄशी अपली हवषयहवभागणी ऄसते. समाजाच्या गरजापं्रमाणे व हवद्याथ्यांच्या खऱ्याख ऱ्या कलाप्रमाणे 
हवषयाची हनवड होतच नाही.तयातच ऄलीकडे ‘फारसी ही म सलमानाचंी भाषा’, ‘फारसी शब्दावंर अपण 
तर बहहष्ट्कार घालव  लागलो अहोत’ या कल्पनेचाही पगडा अहे. फारसी ही ‘म सलमानाचंी’ हकतपत अहे, 
याची हचहकतसा सेत माधवरावानंी केवळ लहद स्थानच्या आहतहासाची छाननी करूनच नव्हे, तर आराण, 
त कुस्थान, आहजप् त, ऄफगाहणस्थान या ऄनेक देशाचं्या आहतहासाची छाननी करून केली. बह संख्य 
म सलमानानंाही ती भाषा परकीय ऄसवन तयानंी आहतहासाची ती केवळ फॅशन म्हणवन स्वीकारली होती. 
लकबह ना आंग्रजी अज अपल्या डोक्यावर बसली तयाप्रमाणे ती तयाचं्या डोक्यावर बसली होती. पण ते काही 
ऄसले तरी अपले ज ने वाङ मय व अपला ज ना आहतहास याचंा ऄभ्यास फारसीच्या ऄभ्यासाहशवाय होणार 
नाही. जे लोक फारसीच्या ऄभ्यासाहशवाय ते धकवव पाहतील ते ‘ख शबव म्हणजे ख शालचंद’ अहण ‘गझल हा 
एक वृत्तप्रकार अहे,’ ऄसल्या ञासानावर समाधान मानतील. सेतवमाधवरावानंी आहतहासञासानातील गफलती 
तर याहवनही धक्का देणाऱ्या ऄशा साहंगतल्या. ऄल् लाईिीन अहण पहीनी याचंी जी कथा अपण अपल्या 
म लानंा हशकवतो ती, ऄनैहतहाहसक ऄसवन एका फारसी काव्यातवन नायक-नाहयकानंा एका म सलमान 
कवीने हदलेली पहीनी- ऄल् लाईिीन ही नाव ेखरी धरून जो आहतहास बनहवला गेला तोच अपल्या म लानंा 
ऄद्याप हशकवीत अहोत! तसे पहहले तर ऄल् लाईिीनाने ज्यावळेी पहीनीची ऄहभलाषा धरली ऄसे अपला 
तथाकहथत आहतहास सागंतो, तयाकाळात पहीनी बारा म लाचंी अइ होती! प्राचीन भारतीय आहतहासाची 
बह तेक साधने फारसीत अहेत. अहण तया भाषेचे ञासान नसल्याने लकवा तया भाषेतील सामग्री आंग्रजीत अली 
तेवढीच वाचल्याने, अमचे हवद्वान डोळे बाधंवन आहतहासात संचार केल्यासारखे करीत ऄसतात. पण फारसी 
भाषा व फारसी हलपी (वस्त त: ऄरबी हलपी) हशकण्याची अणखी एक गरज अहे. लहदव अहण म सलमान 
याचें एकमेकाहंवषयीचे द ष्ट ग्रह वाढतच गेले अहेत, ऄशा स्स्थतीत म सलमानानंी चालहवलेली ईदवु वृत्तपते्र 
कोणता प्रचार करीत ऄसतात, ते वाचण्याची गरज महाराष्ट्रातील कट्टर लहद तवहनष्ठ प ढाऱ्यानंा भासत 
नाही, हे नवल अहे. ईत्तर लहद स्थानात ऄनेक लहदव पत्रकारानंा ईदवु वाचता येते. महाराष्ट्रात मात्र अम्ही 
अपली ग जराण मराठी व आंग्रजी वृत्तपत्रावंरच करतो. परवापयंतचे हनजामाचे राज्य होते म्हणवन अजही 
ईदवु-फारसी वाचव शकणारे काही महाराष्ट्रीय हवद्वान मराठवाड्ात वा मराठवाड्ातवन अलेले ऄसतात. 
(सेतवमाधवराव तयातलेच एक अहेत.) पण हनजामाच्या राज्यात वाढलेली हपढी ल प् त झाल्यावर 
महाराष्ट्रीय हवद्वानातं फारसी, ईदवु वाचणारे हकती सापडतील? मला वाटते, पववी जे दरबार अपल्या पदरी 
ज्याप्रमाणे ‘पारसनवीस’ ठेवीत तयाप्रमाणे अजच्या हवद्यापीठानंी अहण वृत्तपत्रानंी अपल्या पदरी 
पारसनवीस ठेवण्याची गरज अता ईतपन्न झाली अहे! 
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२७. कहद स्थानातील इगं्रजी भाषेचे भणवतव्य 
 
लहद स्थानात आंग्रजाचें राज्य होणे ही गोष्ट केवळ राज्यक्रातंी नसवन सामाहजक व भौहतक क्रातंी होय 

ऄसे मानण्यात येते. माक्सु सारख्या दवरदशी सामाहजक तत्त्ववतेयाने तर या क्रातंीस अहशया खंडातील 
पहहली खरी क्रातंी ऄसे संबोहधले अहे. (माक्सुचे लहद स्थान हवषयक लेख पाहावते) ही क्रातंी 
कोणकोणतया के्षत्रात होत अहे याचे हतच्या स रुवातीस आंग्रजासं व लहदवासीयासं बतेाचेच ञासान होते अहण 
ती ज्या साधनानंी घडवन येत होती तयाचं्याही दीघु-पहरणामाहवषयी पवणु ञासान नव्हते. जे बदल तया वळेी 
क्राहंतकारक वाटले, ते अता हवसरले अहेत. व जे तयावळेी केवळ माम ली सोयी म्हणवन स रू करण्यात 
अले तयाचे पहरणाम अता जाणवत अहेत. हिस्ती धम चा आगं्रजी अमलाचे प्रारंभास केवढा बाउ वाटला! 
ईलट, आंग्रजी हशक्षणाआतकी पथ्यकर स धारणा द सरी कोणतीच वाटत नसे! पैकी हिस्ती धम चा बाउ 
करणारा अता वडेा ठरेल, आंग्रजी हशक्षणाच्या बऱ्या वाइट पहरणामाचंा जमा- खच ु माडंणारा शहाणा व 
जागरूक ठरेल. हकतयेक लोक आंग्रजीचे ऄध्ययन ही गोष्ट रेल्व,े तारायंते्र, छापखाने, हगरण्या याप्रमाणे 
प्रगतीला ऄतयावशयक समजतात; तर हकतयेक आंग्रजाचंी भाषा, अपल्या स्वातंत्र्यहतयांची भाषा म्हणवन दे्वष्ट्य 
समजतात. दोघाचं्याही ऄन मानात ऄन मानहवषयाच्या साहचय म ळे दोष ईतपन्न झालासे वाटते. एकाचे 
म्हणणे रेल्वबेरोबरच अलेली गोष्ट रेल्व े आतकीच ईपय क् त! तर द सऱ्याचे म्हणणे एक ऄपकारक गोष्ट 
करणारा मन ष्ट्य द सरी ईपकारक गोष्ट कशी अणील? साराशं, अजच्या स्स्थतयंतराच्या काळात अपणासं 
पहरणामावरूनच स्वतंत्र हवचार केला पाहहजे. आगं्रजी भाषेच्या ऄध्ययनाने अपणास काय हदले- अपले 
काय हहराववन घेतले व अजच्या थोड्ाफार स्वराज्याच्या काळात तया भाषेस अपण कोणते स्थान द्याव,े या 
हवषयीचा तो हवचार होय. 

 
अजपयंत आगं्रजीस अपण कोणते स्थान देत होतो? मला वाटते आंग्रजी ऄमलानंतर अपण आंग्रजी 

भाषेस केवढे स्थान हदले होते याची खरी कल्पना फार थोड्ा लोकानंा ऄसेल. प्रतयेक राष्ट्रास काही 
भाषाचें काही द ृष्टींनी महत्त्व ऄसते. लोकभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा, धमुव्यवहार भाषा या द ृष्टींनी दोन तीन 
भाषाचंा पहरचय ठेवावा लागतो व तारतम्याने ठेवल्यास हहतकारकच ऄसतो. एका साम्राज्यवादी कवीने “ 
What do they of England know who only England know?’’ ऄशा ऄथ ची एक पद्यपंक् ती हलहहली 
अहे. भाषेच्या बाबतीतही तसेच अहे. स्वभाषेचेही खरे ञासान होत नसते. पण ‘ऄद भवत-भवमी ( land of 
wonders) म्हणवन गणलेल्या अमच्या भारतवष त आंग्रजी भाषेची कथाही थोडी ऄद भवत होउन गेली अहे. 
पाच हजार मलैावंरील लहानशा बेटाच्या या भाषेस अपण अज मायभाषा, परदेश व्यवहाराची भाषा, अहण 
गीव ण भाषा या हतन्हींचे स्थान एकदम हदले अहे! एवढे महत्त्व एका भाषेस कधीच अहण कोठेच अले 
नसेल! 

 
हकतयेकासं वरील गणना थोडी ऄहतशयोक् तीची वाटेल. ऄशा मंडळींनी ऄहतपहरचयाम ळे स्वाभाहवक 

वाटणाऱ्या गोष्टीकडे थोडी नजर हफरववन पहाव.े म्हणजे तयास ऄसे हदसवन येइल की, ज्या हशक्षणाचा फैलाव 
गेल्या शभंर वष त झाला म्हणवन अपण सतंोष मानतो अहण एक हनभेळ हहत पदरात पडले म्हणवन समजतो, 
ते हशक्षण म्हणजे बह ताशंी या नवख्या व ऄतयंत हभन्नधमीय भाषेचा पहरचय होय! आंग्रजी हलहहणे, वाचणे, 
बोलणे- ऄनेक हवषयाचंा आंग्रजीतवन ऄभ्यास व तया ऄभ्यासाचे हफरून आंग्रजीतवन अहवष्ट्करण ... या सवांस 
हमळवन अपण हशक्षण समजत अहो. या सवु चक्रव्यवहात, रॅम, खरे ञासान अहण आंग्रजीचे ञासान या हतन्हींचे 
प्रमाण काय हे ठरहवण्याची वळे अली अहे. 
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पैकी मधला म्हणजे खऱ्या ञासानाचा प्रशन अपण तवतु बाजवला ठेवव अहण रॅम व आंग्रजीचे ञासान याचें 
प्रमाण पाहव. आंग्रजी भाषा यावी म्हणवन अज अपण जेवढे रॅम करतो तेवढे कोणतयाही एका – मग ती 
देवाची का भाषा ऄसेना!- भाषेकहरता कराव े की नाही, हा एक महतवाचा प्रशन अहे. ज्याला अवडीचा 
व्यासंग (labour of love) म्हणतात तयाचा प्रशनच नाही. कारण हौसेला मोल नाही! पण राज्ययंत्रातवन 
सवांस लागव होणाऱ्या हशक्षणक्रमातं एका भाषेस एवढे स्थान देणे हे रॅमाच्या हमतव्ययाच्या द ृष्टीने हकतपत 
क्षम्य अहे याचा हवचार, ही पहहली गोष्ट अहण तयानंतर द सरी गोष्ट म्हणजे अगं्ल भाषापहरचय हा ञासानाचा 
मध्यलबदव कल्पवनही गेल्या शभंर वषांत अपण तो पहरचय हकतपत करून घेतला? 

 
आंग्रजीच्या पहरचयाचेही वगेवगेळे क्रम कल्पाव े लागतील. जेथे एक प्राचीन, स ससं्कृत अहण 

ब हद्धमान राष्ट्रच्या राष्ट्र आंग्रजी हशकव  लागले तेथे भीत भीत व्याकरणदोषय क् त बोलणाऱ्यापंासवन शास्त्री-
स रेंद्रनाथासंारख्या वाचस्पतीपयंत सवु प्रकार अढळणार, हे ईघडच अहे. तरी भाषाप्रभवचंी संख्या, सम्यक 
ऄध्ययन केलेल्याचंी संख्या अहण र-ट-फ करणाराचंी संख्या याचें योग्य प्रमाण अपल्या पदरात पडले की 
नाही, याची प्रतयेक प्रातंाने गणती करण्याची वळे अली अहे! पहहल्या वग त ज्याचें आगं्रजी परदेशचे 
लोकही वाचतात ऄसे राममोहन, हववकेानंद, टागोर, गाधंी, गोखले यासंारखी मंडळी; द सऱ्या वग त जे 
लोक अपल्या हवषयाप रते संपवण ु ऄध्ययन व ऄध्यापन आंग्रजीतवन वाकबगारपणे करू शकतील ऄसे 
प्रोफेसर, एहडटर वगैरे अहण हतसऱ्या वग त परीके्षप रते आंग्रजी पढणारे ऄसंख्य लोक! हे वगीकरण 
केल्यानंतरचा प्रशन म्हणजे ज्यासं दोन ससं्कृतीचे मीलन घडववन अणणारे प्रहतभावतं म्हणता येइल ऄसे 
आंग्रजी ऄमलापासवन हकती हनघाले? ऄशा प्रहतभावतंाचंी संख्या कोणतयाही राष्ट्रात थोडीच ऄसते. तरी 
लहद स्थानसबंंधीच सागंावयाचे झाल्यास सवसु्वी परकीय भाषेवर ऄसामान्य प्रभ तव हमळववन जागहतक 
वाङ मयात भर घालण्यात अपल्या देशाचा हात कोणास धरवणार नाही. द सरा वग ु जन्मभर आंग्रजीचे 
अराधन करणाऱ्या बहैद्धक वग चा. याचंा आंग्रजीचा व्यासंग अहण आंग्रजीचा गवु तयाचं्या बरोबरच लयाला 
जातो. हवशषेत: कॉलेजमधील प्रोफेसर मंडळींच्या जन्माच्या व्यासंगाचे अहण हचरगव च्या हवषयाचे काहीच 
चीज होत नाही, ऄसे मोठ्या खेदाने म्हणाव ेलागते. आतरेजनाचं्या स्पेललग-पठणाची फलरॅ ती काय याचा 
प्रस्त त लेखकास तर काहीच शोध लागत नाही. महॅरक होण्याकरता, बी. ए. करता, एम.ए. करता 
‘कंपलसरी’ पठण करणाराचं्या रॅमाचे फळ काय? एक गोष्ट मात्र द षृ्टीअड करून चालणार नाही. अहण ती 
म्हणजे टागोर, गाधंी हजतके आंग्रजीशी समरस होणार नाहीत हततके अमचे बौहद्धक व्यवसायी (learned 
profession करणारे) प्रोफेसर, वकील वगैरे झालेले ऄसतात. अहण प्रोफेसरास प्रोफेसर होण्यास हजतकी 
डोकेफोड करावी लागते तयाहवनही ऄहधक, ‘कंपलसरी’ म्हणवन आंग्रजी पठण करणाऱ्या अहण पाच टप्प्यानंी 
एम.ए. होणाऱ्या पोटाथी हवद्याथ्यांस लागते. साराशं, परक्या भाषेच्या ऄध्ययनात केवळ ऄहनव ह – पक्ष 
म्हणवन आतका दीघुपहररॅम करण्यात सद व्यय होत अहे, ऄसे म्हणता येणार नाही (हशवाय या ऄहनव हपक्षी 
व्यासंगातवन हनव हाचे साधनही हनघत नाही, हे वगेळेच!) 

 
पण, या पहररॅमाचं्या हहशोबाचा प्रशन काढताच हकतयेकासं शाळा कॉलेजे, कोटु, कौस्न्सले यातंील 

व्यवहारास व्यतयय अणल्यासारखे वाटते.जे स रळीत चालले अहे ते हफरहवणे म्हणजे यातायात ऄसे 
वाटते. पण, या मंडळींनी हशक्षणक्रमातंील ऄनैसर्शगक रॅमाचं्या बाबतीतही ऄसाच दयादु्रपणा दाखहवला 
पाहहजे. मराठीत काम चालववन घेणाऱ्या हडस्स्रक्ट जज्जची गैरसोय अहण ‘ऄपहरहायु’ म्हणवन हमनतवारीने 
स्नेह जोडणाऱ्या शकेडो ऄडंर गॅ्रज एटाचंी गैरसोय यापंकैी कोणती पतकारायची हे ठरहवण्याची वेळ अज 
अली अहे. हशक्षण याचा ऄथु प स्तकी हशक्षण अहण प स्तक याचा ऄथु आंग्रजी प स्तक हे समीकरण 
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सवुसामान्य हवद्याथ्यांच्या पहररॅमाचं्या द षृ्टीने हकती घात क अहे याची कल्पना सवयीम ळे प ष्ट्कळदा नीटशी 
येत नाही. 

 
आंग्रजीने अज व्यापलेल्या स्थानाचा ऄसा थोडा अम लाग्र हवचार करू लागताच हकतयेकासं दोन 

महत्त्वाच्या शकंा व्याक ळ करतात. एक म्हणजे ऄनेक देशीय हवदे्यचे द्वार जे आंग्रजी ते बंद केल्यास 
ऄकल्याण होणार नाही काय? अहण कौस्न्सलचे वादहववाद, कॉंगे्रसची भाषणे अहण हवहवध ऄहखल 
भारतीय व्यवहार त म्ही मराठीतवन करणार की काय? 

 
यापकैी आंग्रजीस हदल्या जाणाऱ्या पहहल्या रॅेयाची म्हणजे हवहवधञासानदातृतवाची थोडी छाननी होणे 

जरूर अहे. ऄव चीन काळातील हवद्वानानंी हवहवध के्षत्रातंील ञासानाची पैदास आंग्रजीच्या द्वारे केली, हे खोटे 
नाही. तथाहप, ज्यासं हवहवध के्षत्रातंील ञासानाची खरी लालसा अहे व ती आतक्या प्रमाणात अहे की देशी 
भाषा तयासं ऄप ऱ्या पडतात ऄशा लोकाचें प्रमाण फार थोडे ऄसते. ऄशा ऄतयल्प ञासानपे्रमी लोकाकंहरता 
सजहवलेली हवद्यालये अहण गं्रथालये हबचाऱ्या ‘कंपलसरी’ ञासानाच्या वाटेकऱ्याचं्या द ृष्टीने केवळ 
हवद्यागौरीची अरासच नव्हत काय? हशवाय ऄव चीन भारतवष च्या प्रतयेक प्रातंात प्रतयेक हपढीत जे 
हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे खरे हवद्यासेवक होतात तयानंा तरी आंग्रजीची ऄपहरहायतुा अहे काय? 
याही प्रशनाचे ईत्तर शोधताना थोडा अधंळया कोलशहबरीचा खेळ ईघडकीस येइल. वाङ मय, तत्त्वञासान, 
ऄथुशास्त्र, राजशासन शास्त्र, आहतहास यासंारख्या प स्तकी हवदे्यतही हवद्वानासं आंग्रजीहवन आतर भाषातंीलच 
गं्रथ वाचाव े लागतात. अजकाल सवुतोम खी ऄसलेल्या काही जगमान्य गं्रथकाराचंी नाव े पाहहल्यास या 
म्हणण्याची सतयता पटेल. टॉलस्टॉय, कालु माक्सु, शोपेन हौर, गटे, रोमा रोला, टागोर, गाधंी, शॉ, वले्स 
यासंारख्या सवु जगातील ब हद्धमतंाचं्या वाचनात येणाऱ्या गं्रथकाराचें गं्रथ अपण आंग्रजीतवन वाचतो अहण 
आंग्रजी भाषेच्या पायी कृताथुतेने लोटागंण घेतो. पण ऄशा जगहद्वख्यात अहण जगतपे्ररक गं्रथकारापंैकी 
शकेडा नव्वद गं्रथकार आंग्रजेतर ऄसतात हे अपण – आंग्रजी घोकीत लहानाचे मोठे झालेले- अध हनक 
स हशहक्षत कधीच लक्षात अणीत नाही. जगाच्या पाठीवर लहद स्थान खेरीज आंग्रजी ‘कंपलसरी’ नाही; तरी 
जगाच्या पाठीवरील प्रतयेक देशात वरील गं्रथकार ब हद्धमतंाचं्या पहरचयाचे अहेत. 

 
ऄशा स्स्थतीत नव्या स्वराज्याच्या काळात आगं्रजीचे पववीचेच गीव णपद कायम राहणार काय? 

अमच्यातील हवद्वान अहण हवचारवतं म्हणहवणाराचं्याही हवचाराचंी धाव काही हवहशष्ट क ं पणापयंत जाते. 
आंग्रजीतवन गहणत, रसायनादी हवषय हशकणे, संस्कृतही आंग्रजीतवन हशकणे, अजच्या आंग्लंडमधील 
हशष्टाचार, हवनोद वगैरेंच्या लकबा समजाववन घेण्यात धन्यता मानणे, आंग्रजी ईच्चार थेट आंग्रजाआंतके बोबडे 
वठवण्याकहरता ग्रामोफोन, रेहडओ, वगैरे साधनाचंा मोठ्या ईतसाहाने ईपयोग करणे वगैरे गोष्टींत अमच्या 
हवद्वान म्हणहवणाऱ्यासंही हवपरीतसे काही वाटत नाही. हशक्षणक्रमात बदल याचा ऄथु शके्सहपऄर जाउन 
शॉ येणे अहण अय. आ. एस. मधील एका साहेबाने हलहहलेली प स्तके जाउन द सऱ्या साहेबाचंी प स्तके 
येणे! मोठ्यातं मोठलरा भाषाहभमान म्हणजे भाषातंराच्या व ऄन करणाच्या द्वारे स्वभाषा आंग्रजीच्या वळणावर 
नेण्याची पराकाष्ठा करणे! भाषाश द्धीच्या नावाने आगं्रजीवर बहहष्ट्कार घालव  पाहणाराचंीही भाषाहभमानाची 
मजल येथपयंतच अहे. स्वतंत्र देशातील ऄभ्यासक्रम अहण लहद स्थानातही राष्ट्रीय हशक्षणाच्या 
चळवळींच्या वळेी बोलली जाणारी स्वतंत्र हशक्षणाची भाषा सध्या भाषाहभमानीही काढताना हदसत नाहीत. 
कदाहचत आंग्रजी कायमची लहद स्थानच्या डोक्यावर अली व अता अपण जास्तीत जास्त म्हणजे स्वभाषेत 
हतची भेसळ होउ न देणे एवढेच करू शकव , ऄसे या बाबतींतील या हवद्वानाचें ठाम मत झाले ऄसाव!े पण 
स्वतंत्र हवचार करणाऱ्यासं या बाबतीत प ढील गोष्टी पटल्याहशवाय राहणार नाहीत. 
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१) जागहतक हवचाराचंी भवक पदवीधरापंकैीही फार थोड्ासं ऄसते व ऄशा थोड्ा 
लोकाकंहरता सवुसामान्य हवद्याथ्यांवर आंग्रजीची सक् ती करण्याचे कारण नाही. 

 
२) जागहतक हवचारापंैकी ऄतयल्प भाग आंग्रजी गं्रथकारानंी हलहहलेला ऄसतो.  
 
३) सवुसामान्य हवद्याथ्यांच्या आगं्रजीच्या ऄध्ययनाचे ध्येय आंग्रजीतवन लेख हलहहणे अहण 

व्याख्याने देणे हे ऄसल्याचे अजच्या ऄभ्यासक्रमावरून हदसेल. हे ध्येय ऄनावशयक अहण 
हास्यास्पद अहे. अजच्या हवद्याथ्यांच्या वयाची साधारणपणे ११ ते १८ ही वष े वरील 
ध्येयाकहरता खची पडतात व तया मानाने शकेडा नव्वद हवद्याथ्यांच्या हाती आंग्रजीच्या 
शोचनीय ऄञासानाखेरीज काहीच पडत नाही. 

 
४) या ऄक्षम्य ऄपव्यायाचे कारण आंग्रजीच्या ऄध्यापन-पद्धतीतील तऱ्हेवाइकपणा हेही अहे.  
 
५) राष्ट्राच्या तरुण हपढीच्या वयातंील महत्त्वाची वष ेपववीप्रमाणे वाया घालवावयाची नसल्यास 

प ढील हशक्षणक्रमातंील आंग्रजी भाषेच्या स्थानाचा हवचार राष्ट्रीय द षृ्टीने व्हावयास पाहहजे.  
 
पण स्वभाषेचा, आंग्रजी भाषेचा अहण तरुण हपढीच्या हशक्षणाचा हवचार राष्ट्रीय द ृष्टीने करण्यास 

आंग्रजाचे राज्य अहण आगं्रजी भाषा ‘ यावचं्चद्रहदवाकरौ’ लहद स्थानात चालव  राहणार ऄसे समजणाऱ्याचंा 
फारसा ईपयोग नाही. हे लोक फार तर स्वभाषा टोपलीखाली झाकण्याचा प्रयतन करतील; पण 
तयाबरोबरच आगं्रजीचे ऄध्ययन (अहण तेही थेट अपण आंग्लंडमध्ये राहत अहोत या कल्पनेने!) करीत 
राहतील. चालव  स्स्थतीच्या अवरणातवन पलीकडे पाहहल्याखेरीज भावी काळातील आगं्रजीच्या स्थानाचा प्रशन 
स टणार नाही. 
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२८. भाषाचंी लढाई आणण नवी णवद्यापीठे 
 
आंग्लंडमध्ये राजाच्या हनधनाच्या वळेी एक हवहचत्र हवरोधाभासातमक ईद गार हनघतो. “ The King 

is dead; long live the King!’’ -ऄशा स्वरूपाचा तो ईद गार ऄसतो. अपणही गणपतीसारख्या हप्रय 
दैवताच्या हवसजुनाचे वळेी, “प ढल्या वषी लवकर या!’’ ऄसे झटकन म्हणण्यास च कत नाही. ‘आगं्रजी’ 
भाषारुपी जी मरीअइ, अपण गेली हकतयेक वष ेगावाच्या हशवपेलीकडे काढीत होतो ती अज हशववेर ईभी 
अहे. पण हतचा ‘ऄलहवदा’ होण्यापववीच अमच्यातील हकतयेकानंा रडव  येउ लागले अहे! अहण पाण्याने 
डबडबलेल्या डोळयानंा यथाप्रमाण दशनु (perspective) ते हकतपत लाभणार? ऄथ त ‘कण् ठ:स्तस्म्भत 
बाष्ट्पवृहत्तकल षहरृन्ताजडं दशनुम् |’ ऄशा ऄवस्थेत ऄसलेल्या काही मद्रासी पहंडतानंी आगं्रजी भाषेच्या 
लहद स्थानातील ऐहतहाहसक वास्तव्याला, “ईलटी(?) (retrospective) बढती ’’देण्याला स रुवात केली 
अहे. आंग्रजी दैहनकातंील एक लेखक म्हणतो, “ English has been with us for over two hundred 
years!’’ तयाच लेखकाने अणखी एक गमतीदार कोहटक्रम केला अहे, “अता काय आगं्रजी राज्य तर गेले! 
अता आंग्रजीला हवटाळ राहहला नाही!’’ (“The British have departed and with them has gone the 
the sigma attached to English as the language of alien rulers.’’) आंग्रजी राजवटीच्या मागे, अठवण 
म्हणवन राहहलेले आंग्रज ऄगर स्कॉच हमशनरी, हे याप ढे रॅादं्धपक्षाला ब्राह्मण म्हणवन बोलवायला पंचाइत 
नाही, ऄसे या लेखकाने का स चहवले नाही कोण जाणे! 

 
पण या ऄदवरद ृष्टीला कारण, केवळ हवरह द :खाने भरून अलेले डोळेच ऄसतील ऄसे नाही. सवय 

अहण तात प रती सोय, यानंी मन ष्ट्य हवरहाहवनही ऄहधक ऄंध बनतो. अहण ऄशीच हकतयेक मंडळी आंग्रजीचा 
म क्काम संपवावा कसा, यापेक्षा लाबंवावा कसा या हववचंनेत अहेत! 

 
अहण तरीही आंग्रजी जात अहे, गेली अहे; नव्हे, हे लोक समजतात हततकी ती स्थाहनक अहण 

सवुव्यापी कधीच नव्हती! आगं्रजीची जागा लहद स्तानी अज घेउ शकत नाही ऄसे हे लोक सागंतात. अहण ते 
खरेही अहे. पण लहद स्थानीची जागा आंग्रजीने कधीच घेतली नव्हती, हे कायदेमंडळे अहण य हनव्हर्शसया 
यामंधील हवद्वानानंी हवसरू नये! म ंबइ-कलकत्त्यामधील रामगाड्ा, काशीप्रयागमधील गागंाघाट अहण 
तीन तीन लाखाचं्या सभा यातं आंग्रजीचा ईपयोग नसे.अहण तरीही राज्यकारभार अहण ईच्च हशक्षण याचंी 
भाषा म्हणवन आंग्रजीला ईणीप री शभंर वष ेजे स्थान लाभले होते हतजवरून अज ती खाली ईतरत अहे. 
अहण तया राजकीय अहण सासं्कृहतक ‘त ख ता’ च्या पायऱ्याशंी देशी भाषा जाग्या होउन, ईभ्या राहवन, पदर 
सावरून, ईद्याच्या ऄहधकाराकरता लढाइ खेळत अहेत! 

 
पहहले करारमदार, वारसाहक्क हजतके मोघम अहण ओंगळ हततका कजे्जदलालीला ऄहधक रंग 

चढतो हा हनयमच अहे. राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रभाषा म्हणजे काय, धमु-हनरपेक्ष राज्य म्हणजे काय, 
वगैरेसंबंधी अपल्या मनातील गोंधळ जसजसा बाहेर येत अहे तसतशी ही भाडंणे वाढत अहेत. पण 
पववीच्या शातंतेपेक्षा ही भाडंणे देखील ऄहधक स्वाभाहवक, चतैन्यदशकु अहण ऄहभनंदनीय अहेत! तयात 
योग्य ते ‘प्रमाण’ मात्र राहहले पाहहजे! 

 
अज भाडंण्याच्या भरात ऄनेक प्रशन हनघाले तरी म ख्य प्रशन प ढील होत, ऄसे म्हणण्यास हरकत 

नाही. 
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१)मध्यवती सरकारच्या कारभाराची भाषा २) ईच्च हशक्षणदानाची भाषा ३) या दोन्ही के्षत्रातंवन 
आंग्रजी काढणे आष्ट अहे की नाही? ४) काढल्यानंतर आंग्रजीची जागा घेणाऱ्या भाषेचे-लहदीचे वा 
लहद स्थानीचे स्वरूप ५) महाराष्ट्राच्या दहक्षणेसही तीच राष्ट्रभाषा सोयीची होइल का? ६) देवनागरी हलपी 
ठेवण्यात काही ऄडचणी अहेत काय? ७) पाहकस्तान हनम ण होउ हदल्यानंतरही म सलमानाचं्या 
भावनाखंातर राष्ट्रभाषेच्या स्वरूपास म रड घालणे अवशयक अहे काय? 

 
वरील प्रशनापंैकी बह तेक प्रशन पंहडताचं्या पहररॅमापेक्षाही पहरस्स्थतीच्या बळाम ळेच स टत चालले 

अहेत. द्राहवडी भाषाक ट ंबाचे राज्य ज्या भागात अहे तया भागात –म्हणजे तेलंगण, मलबार, म्हैसवर, 
मद्रास या हवभागातं लहदी वा लहद स्तानी चालव  होणे हततकेसे सोहयस्कर नाही हे खरे अहे. पण ‘हततकेसे’ 
म्हणजे काय हेही पाहहले पाहहजे. ग जरात लकवा महाराष्ट्र यानंा लहदी-लहद स्थानी हशकणे हजतके सोपे, 
हततके या दहक्षण भागात ते सोपे नाही, हे ईघडच अहे. पण आंग्रजी हशकण्यापेक्षा ते सोपे नाही ऄसे म्हणणे 
हा श द्ध त्रागा अहे! अहण या त्राग्याच्या म ळाशी भावना वगेळीच अहे. ताहमळ लकवा तेल गवचे एक ऄक्षरही न 
हशकता अम्ही आंग्रजी हशकण्यात तपेच्या तपे घालवली तर तयात फायदा होतो; लहदी हशकव न फायदा 
कोणता? 

 
मला ऄशी खात्री अहे की ‘फायद्या’कडेच नजर देणारे जे ऄसतील, तयाचंी खात्री पटहवण्यास फार 

वळे लागणार नाही. कारण लहदी हशकण्याचे फायदे लवकरच हदसव लागतील, आंग्रजी हशकलेला मन ष्ट्य 
अजवर सेकंडक्लासचा डबा, अहण हदवाणखान्यातंील सभा, यातं स रहक्षत राहवन, आंग्रजी न हशकलेल्या 
हजारो लोकाकंडे द लुक्ष करू शकत ऄसे याप ढे तयाला तसे करता येणार नाही. अहण मग आंग्रजीसारख्या 
परभाषेत पहंडत होणारा हा हवद्वान वष ुदोन वषांत लहदीचाही पहंडत बनेल! 

 
हे प्रशन स टत अहेत; स टतील; पण जे हनराळेच प्रशन ईपस्स्थत होणार अहेत ते मात्र चात य,ु 

पहररॅम अहण व्यवहारवाद याखेंरीज स टणार नाहीत, नव्हे, ते ऄद्याप प रतेसे लक्षातही अलेले नाही. 
“आंग्रजीला पववीचेच स्थान ऄसाव;े लहदी वा लहद स्तानी, आंग्रजीची जागा घेउ शकत नाही” –ऄसे 
म्हणणारानंा लवकरच माघार घ्यावी लागेल. पण या राष्ट्रवादी भवहमकेतील ‘गर्शभत ऊण’ (Implied 
responsibility) ज्यानंी ओळखले नाही, ऄसे लोक राज्यकारभाराच्या अहण –हवशषेत: हशक्षण-प्रसाराच्या 
के्षत्रातं बराच घोटाळा करणार अहेत. नव्हे, तयानंी ‘मातृभाषा’, ‘मायबोली’, ‘भाषाश द्धी’ वगैरेंच्या 
नावाखाली, यापववीच प ष्ट्कळ ऄडाणी कारभार करूनही ठेवला अहे! ञासानदानाची भाषा आंग्रजी नसावी; 
‘देशभाषा’ऄसावी, ऄसे अपण बरीच वष ेम्हणत अहो. तसेच, अपली भाषा, अपले वाङ मय याहंवषयींचा 
ऄहभमान म्हणजेच हनम्मे ऄहधक राष्ट्रीयतव, ही भवहमका देखील ऄनेक वष े देशाच्या मनात लबबवली जात 
अहे. पण अध हनक जगात स्वत:ची भाषा अहण स्वत:चे वाङ मय याचंा ऄहभमान धरणे, म्हणजे केवढी 
जबाबदारी अहे याची कल्पना ‘मातृभाषे’ चा ऄहभमान वळेी ऄवळेी फडकलवणाऱ्या मंडळींपैकी फार 
थोड्ानंा ऄसते. आंग्रजी शब्द, आंग्रजी वाङ मय अहण आगं्रजी हवचार याचंा हवटाळ होउ न देणे म्हणजे 
भाषाहभमान ऄशी यातंील प ष्ट्कळाचंी कल्पना ऄसते. पण आंग्रजीवर बहहष्ट्कार टाकण्यासही आंग्रजीचे सवक्ष्म 
ञासान लागते, ही गोष्ट ऄशी मंडळी बह धा हवसरतात. ज्या देशावर स्वारी करायची; लकवा ज्या देशाच्या 
स्वारीला तोंड द्यायचे तया देशाच्या लष्ट्कराची, तोफखान्याची अहण ग प्त हेराचंीही हबत्तंबातमी ऄसणे जरूर 
ऄसते तयातलीच ही गोष्ट अहे. पण वाङ मय अहण ईच्च हशक्षण या के्षत्रातंील हकतयेक मंडळींची कल्पना 
द सऱ्या बाजीरावाच्या वळणावरच ऄहधक हदसते! शब्दाचं्या बहहष्ट्कारासंबंंधीच्या, ईफु भाषाश द्धीसबंंधीच्या 
‘बाजीरावी’ कल्पनाबंिल मी गेल्या बारा वष त ऄनेकदा हलहहले अहे.पण ऄलीकडे आंग्रजी वाङ मयावरील 
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बहहष्ट्कारासंबंंधी हकतयेक वडेगळ कल्पना प ष्ट्कळाचं्या नजरेस अल्या ऄसतील, स्वभाषेतील वाङ मयाच्या 
ऄभ्यासावर भर देणे हे ऄथ तच अध हनक भारतीय हवद्यापीठाचें एक वैहशष्ट्य अहे. ऄथ त ही एक फार 
हदवसाचंी मागणी ऄसल्याने, मराठीसारख्या देशी भाषेला ऄभ्यासक्रमात वाढते महतव हमळणे स्वाभाहवकच 
अहे. अज ऄशा अध हनक भाषाचें ऄभ्यासक्रम ठरहवणारे लोक संस्कृत व आंग्रजी या भाषाचं्या परंपरातंवन 
वागत अलेले ऄसल्याने अजच्या ऄभ्यासक्रमांत प ष्ट्कळच तारतम्य हदसत अहे, ही गोष्ट खरी अहे व 
अनंदाचीही अहे. पण, ‘हनव्वळ’ मराठीची डीग्री; ‘सवु पेपसु’ मराठीचे; वगैरे मराठीच्या महतवाचे प्रकार 
अल्यानंतरच्या मराठीच्या पदवीधरातं काही च कीच्या व संक हचत कल्पना हशरत अहेत ऄसे हदसवन येते. 
मराठी नायाचा ऄभ्यास म्हणजे हवष्ट्णवदास भाव्यापंासवन तो ऄते्र याचं्यापयंतच्या नाटकाचंा ऄभ्यास; फार 
फार तर शहाजीच्या काळाच्या एखाद्या द र्शमळ नाटकाचे ऄस्स्ततव संशोधकाकंडवन माहीत करून घेणे! 
संस्कृत अहण आंग्रजी साहहतयाचें स्तोम मराठीच्या साहहतयचचेत कशाला ऄसे प्रहतपादणारी मराठीच्या 
ऄहभमानाची जात, मराठी ऄभ्यासक्रमाच्या हवस्ताराबरोबरच हदसव लागली अहे. तयातच स्वभाषेचे पे्रम 
म्हणजे परभाषेसंबधंी नावड ही सोइस्कर कल्पनाही महाराष्ट्रात बरीच वष ेरूढ अहे. पण ज्यानंी ज्यानंी 
अध हनक मराठी वाङ मयात महत्त्वाची भर घातली ते सव ुआंग्रजी वाङ मयाचे अजन्म ऄभ्यासक होते; अहण 
ऄलीकडे जे हकतयेक लेखक च रच रीत भाषा अहण ठाकठीक तंत्र याचं्या जोरावर ऄल्पकाळात प्रहसद्ध झाले 
अहण लवकरच मागे पडले, ते बह धा केवळ मराठी वाचनावर हभस्त ठेवणारे होते! 

 
मी या हठकाणी ‘आंग्रजी वाचन’ हा शब्द तया शब्दाच्या व्यावहाहरक ऄथ ने वापरीत अहे हे साहंगतले 

पाहहजे ऄसे नाही. पण अज आंग्रजी वाचन म्हणजे ऄनेक पारृतय देशातंील प्रहसद्ध गं्रथाचे वाचन ऄसते हे 
ईघडच अहे. अहण अजच्या काळात जो स्वत:च्या भाषेचा ऄहभमान धरील, म्हणजेच हतला शक्यतो 
स्वयंपवणु करण्याची मनीषा धरील तयाला पारृातय वाङ मयाचा मार्शमक व खोल ऄभ्यास करणे ऄपहरहाय ु
अहे. केवळ मी बोलताना ऄगर हलहहताना आगं्रजी शब्द हबलक ल वापरीत नाही, हा ऄहभमान भाषेची सहक्रय 
(Positive) सेवा करण्यास प रेसा नाही. हवष्ट्ण शास्त्री हचपळवणकर यानंी ईच्चारलेले स्वभाषेसबंंधी अहण 
स्वत:संबधंी ऄहभमानाचे स प्रहसद्ध वाक्य आंग्रजीत होते अहण आंग्रजी पत्रात होते. ताबंे खाजगी संभाषणात 
ऐंशी टके्क आगं्रजीतवन स्फव र्शतदायक वाङ मयचच  करीत. माधवराव पटवधुन प्रस्त त लेखकास भाषाश द्धीचे 
महत्त्व पटहवताना ऄस्खहलत आंग्रजीत ‘ऄग्यवु’ करीत! 

 
हे गमतीचे दाखले सोडले, तरी अजच्या हवद्यापीठांतवन स्वभाषेचे महत्त्व वाढवावयाचे म्हटल्यास 

स्वभाषेच्या प्रोफेसरावंरील जबाबदारी ऄहधक वाढते ऄसे माझे मत अहे. “ज्यानंी आंग्लंडखेरीज काही 
पहहलं नाही तयानंा आगं्लंडची माहहती ती हकतपत ऄसणार?’’ हे हकपललगचेच वचन येथे थोड्ा वगेळया 
ऄथ ने लागव केले पाहहजे. जे फक् त मराठीचे भक् त ऄसतील, ते मराठीची सेवा ती काय करणार? ईद्याचे 
मराठीचे ऄध्यापक अहण गं्रथकार हे ऄनेक देशाचं्या वाङ मयपेठाचें सौदागर ऄसले पाहहजेत. व तयाकरता 
व्यासंगाआतकीच व्यापक ऄहभरुचीचीही देणगी तयासं हनसग कडवन लाभलेली ऄसली पाहहजे. 

 
केवळ सोवळेपणानेच नव्हे तर दोन्ही भाषाचं्या ऄन्तरंग-ञासानाने ऄथुपवणु शब्द तयार करणे; नवीन 

नवीन वाङ मयकृतीचे अकलन अध हनक द ृष्टीने करणे; पारृातय वाङ मयाची अहण आतर ञासानसाम ग्रीची 
माहहती श द्ध अहण हजवतं ऄशा स्वभाषेतवन करून देणे यासंारखी ऄनेक कामे या मंडळींच्या वायास येणार 
अहेत. म्हैसवर हवद्यापीठासारख्या हवद्यापीठानंी तर कॉलेजातंील प्रोफेसरानंा गावोगावी अपापल्या 
हवषयावंर व्याख्याने देण्यास पाठहवण्याची योजना केली अहे. 
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या द ृष्टीने पाहता स्वभाषेच्या ऄहभमानाचा सोवळा ऄथु सोडवन हा व्यापक ऄथु पतकरला तरच या 
स्वातंत्र्याच्या जमान्यात अपण खरी स्वजनसेवा करू शकव  ऄसे हदसवन येइल पण तयाकरता अपणास 
स्वभाषेआतकेच आंग्रजीवर पे्रम कराव ेलागेल. कारण आंग्रजी हीच काय ती अध हनक जगात नेउन सोडणारी 
‘खैबरलखड’ अपणासं जास्तीत जास्त नजीक अहे. अहण ‘आंग्रजीवर पे्रम केले पाहहजे’ ऄसे ‘सक्य लुर’ 
काढवन तर अमची हवद्यापीठे हे कायु तर खासच करू शकणार नाहीत! 

 
माझ्या हलहहण्यातील मतलब एवढाच की, व्यासंगातील सोवळेपणापेक्षा व्यापकपणाम ळेच अपल्या 

प्राहंतक भाषा ऄहधक अध हनक अहण संपन्न होतील. 
 
अहण अपल्या भाषा अध हनक हवचारानंी अहण वाङ मयप्रकारानंी समदृ्ध झाल्या, म्हणजेच अपण 

आंग्रजीच्या पारतंत्र्यातवन म क् त होउ. 
 
ऄसा हा ‘हवरोधहवकास’ अहे! आंग्रजीच्या बेडीतवन म क् त होण्याकरताच आगं्रजी वाङ मय अतमसात 

केलेल्या ऄध्यापकाचंी अहण साहहस्तयकाचंी गरज अहे! 
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२९. इगं्रजीवाचून अडणारे स्वराज्य 
 
अपल्याला स्वातंत्र्य हमळाल्याला वीस वष ेझाली. ऄन स्वातंत्र्याची चळवळ स रु झाल्याला ऐंशी 

वष ेहोउन गेली. तरी हजचा भारतीय भाषाशंी काडीचा सबंंध नाही, ऄशा आंग्रजीवाचवन अपले चालत नाही, 
ही एक नवलाची ऄन ् शरमेची गोष्ट नव्हे का? पण ज्या ससं्थेने भारताला स्वातंत्र्य हमळववन हदले ऄसे अपण 
मानतो, हतलाच अपण ‘कॉगें्रस’ या आंग्रजी नावाने सबंोधतो हे लक्षात घेतले, म्हणजे अपले स्वातंत्र्यही 
आंग्रजी भाषेच्या खादं्यावर बसवन कसे चालले अहे ते लक्षात येइल. कॉंगे्रसचे नावच केवळ आंग्रजी होते, ऄसे 
नव्हे. कॉंगे्रसचा सवु कारभारच आंग्रजीत चाले. कारण कॉंगे्रसचे कायु चालवणारे सगळे प ढारी आंग्रजीतवन 
हवचार करणारे ऄन आंग्रजीम ळे एकत्र अलेले होते. ऄशा आंग्रजी चळवळीतवन हमळालेल्या स्वराज्यात आंग्रजी 
भाषा ही हवापाण्याआतकी ऄपहरहायु वाटली तर नवल कसलं? 

 
मला प ष्ट्कळदा ऄसे वाटते की, ऄठराश ेसत्तावनचे बंड यशस्वी झाले ऄसते तर या देशाचे ऄहधक 

हहत झाले ऄसते. कारण मग हा देश देशी मागांनी अध हनक बनला ऄसता. आंग्रजाचें राज्य झाल्यावर तो 
‘अध हनक’ बनला, पण ‘आंग्रजी’ बनला. तयाम ळे तयाला अध हनक होण्याला आगं्रजी भाषा एवढे एकच द्वार 
अहे ऄसे वाटव  लागले. आंग्रजानंी अगगाड्ा अणल्या म्हणवन अम्हाला अगगाड्ा आंग्रजीतच चालतात 
ऄसे वाटव  लागले! आंग्रजानंी तारायंते्र अणली, म्हणवन तार फक् त आंग्रजीतच होउ शकते ऄशी अमची 
समजवत झाली, ती ऄद्यापही कायम अहे. यावरून एक गमतीची गोष्ट अठवते. स मारे पंचेचाळीस 
वषांपववीची गोष्ट. म ंबइतील एका कारखान्यातील भय्याला तयाच्या साहेबाने फोन करायला साहंगतले. 
तयावर तो म्हणाला ‘ मी कसा फोन करणार? मला आगं्रजी थोडेच येतेय!’ तया ऄडाणी भय्यासारखीच अज 
अमच्या स हशहक्षत प ढाऱ्याचंी स्स्थती अहे. आंग्रजीहशवाय कारभार चालणार नाही , आंग्रजीहशवाय कॉलेजे 
चालणार नाहीत, ऄशी तयाचंी समजवत अहे अहण हे सवु केव्हा ? तर भारताच्या घटनेने ‘देवनागरीत 
हलहहलेली लहदी ‘ ही लहद स्थानची सरकारी (official) भाषा होइल ऄसा जाहीर हनणुय हदल्यावर! म्हणजे 
आंग्रजीत वाढलेले अहण आंग्रजीतच हवचार करणारे अमचे प ढारी घटनेत नमवद झालेला हनणुयही मानायला 
तयार नाहीत. 

 
आंग्रजी ऄमलात आंग्रजी ही कारभाराची ऄन हशक्षणाची भाषा झाली. रेल्व ेअहण पोस्ट खातयातही 

हीच भाषा वापरली गेल्याम ळे ती जनतेच्या परस्पर व्यवहाराची भाषा बनव लागली. आंग्रजी वृत्तपत्रामं ळे ती 
वृत्तपत्रीय जगतातही प्रहतहष्ठत भाषा ठरली. म बंइ, कलकत्ता यासंारख्या मोठ्या शहरातंल्या व्यापारी 
कंपन्याचं्या आंग्रजी नावामं ळे व आंग्रजी जाहहरातींम ळे, व्यापारातही आंग्रजीला खोटी प्रहतष्ठा लाभली. 
‘काँहटनेंटल’ ‘आंटरनॅशनल’ ‘ऄलाआड’ यासंारखी ईपपदे दोन खणात थाटलेल्या द कानाचं्या नावामंागे 
हचकटल्याहशवाय ती नाव ेडोळयातं भरेनातशी झाली. ‘स्टोऄसु’ , ‘माटु’ ‘एम्पोहरयम’ ‘सलवन’ या शब्दाचें 
ऄथु माहीत नसले तरी, ते खेडवळ लोकाचं्या पायावंरही झळकव  लागले. ऄशा प्रकारे सवु व्यवहारातं 
आंग्रजी हशरले. मग काही चलाख मंडळींनी तर जन्मभाषेचे हशक्षण हे केवळ शोभेकरता अहे हे झटकन 
ओळखवन अपल्या म लानंा हिस्ताचं्या ‘कॉंन्व्हेंट’ शाळातं घालायला प्रारंभ केला. तयाचंी म ले ‘ममी’, डॅडी’ , 
‘अँटी’, म्हणण्यात भवषण मानव लागली. ऄशा रीतीने सहाव्या वष पासवन साठाव्या वष पयंतचे सवु व्यवहार 
आंग्रजीतवन करायचे ऄसल्यास देशी भाषाचंी ऄडगळ केवळ लाज म्हणवनच गळयात बाळगायची की काय? 
ज्या लोकानंा आगं्रजीहशवाय या देशाचे हशक्षण होणार नाही, कारभार चालणार नाही, ऐक्य हटकणार नाही, 
ऄसे वाटते ते जर ही हदखाउ लाज थोडी झटकव न टाकतील, तर देशाची जन्मभाषाच आंग्रजी करणे ऄहधक 
सोयीचे अहे ऄसे तयानंा वाटेल. गोव्यातील व आतर काही प्रातंातील हिस्ती लोक घरातही आंग्रजीच 
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बोलतात. तसेच सबधं लहद स्थानचे केले तर ‘हत्रभाषा सवत्रा’ची कटकट तरी हमटेल! आंग्रजी ही भारतीय 
हिस्तयापं्रमाणे सवांची जन्मभाषा तरी करा, नाही तर मराठी, कानडी, ग जराती या भारतीय भाषानंा 
हवकहसत अहण आहतहाससंपन्न भाषाचंा दज  तरी द्या ऄसे म्हणायची अता वळे अली अहे. 

 
आंग्रजीने म्हणे या देशात ऐक्य हनम ण झाले! ज्याचंी संख्या शकेडा एक देखील भरणार नाही ऄसे 

टायपँटवाले देशीसाहेब एकमेकाशंी आंग्रजीत बोलल्याने सबधं देश एक होतो, या कल्पनेआतकी द सरी 
ख ळचट कल्पनाच ऄसेल. या देशात परकीय राज्यकतयांच्या सोयीकरता आंग्रजी येण्यापववीही काशीपासवन 
रामेरॄरापयंत लोकाचें जाणे-येणे होतेच, तयाचें आंग्रजीहशवाय ऄडलेले नव्हते. आंग्रजी येण्यापववीची स्स्थती 
स्वाभाहवक होती. नंतरची स्स्थती ऄस्वाभाहवक ग लामहगरीची अहे. पण मवठभर आगं्रजी हशहक्षत ग लामांना 
तीच स्वाभाहवक स्स्थती वाटव  लागली अहे! 

 
‘आंग्रजी ही जाहगतक भाषा अहे’ हा देखील ऄसाच एक कृहत्रम भ्रम अहे.आगं्लंडमध्ये हशक्षणाकरता 

गेलेले अमचे हवद्याथी आंग्रजीसंबंधीचा हा भ्रम कवटाळवन जेव्हा य रोपमधील पे्रक्षणीय स्थळे पाहायला 
हनघतात तेव्हा फ्रान्सच्या हकनाऱ्यावर पाउल ठेवल्यापासवन आंग्रजीचा काडीआतका ईपयोग नाही ऄसे 
अढळवन ते चहकत होतात! मग आंग्रजीबिलची अमची ही भोळी समजवत आतके हदवस कशी हटकव न राहहली? 
या संबधंात एक गमतीची गोष्ट अठवते. १९५६ मध्ये लहद स्थान सरकारने प्रहसद्ध केलेल्या ‘ ऑहफहशऄल 
लँग्वजे कहमशन’ च्या हरपोटुमध्ये ‘जगाच्या काही देशातील आंग्रजीचा ऄभ्यास’ म्हणवन एक प्रकरण अहे. तया 
प्रकरणाचा प्रम ख हनष्ट्कष ु“...English is now definitely the foremost foreign second language... 
Over the greater part of the world.’’ ऄसा अहे. मात्र या प्रकरणाच्या शवेटी एक ओळीची बारीक टीप 
अहे, ती ऄशी “We are indebted to the British Council for some of this information.’’ म्हणजे 
आंग्रजी भाषा ही आतर देशातंही प्रम ख मानली जाते की नाही, हेही अमचे ऄहधकृत कहमशन प न्हा 
आंग्रजाकंडवनच समजाववन घेणार! आंग्रजाचें ज ने कपडे घालवन हमरवणारे लोक म्हणवन अमचा झालेला 
द लौहकक आगं्रज गेल्यावरही हटकव न राहावा ऄशी काही हवद्वानाचंी आच्छा हदसते. 

 
आंग्रजी गेल्यावर अमच्या ईच्च हशक्षणाचे काय होणार? जणव काही जगाच्या सवु देशातंील 

हवद्यापीठातं आंग्रजीतवनच हशकवतात! नाही तर बंगाली, मराठी, लहदी, तामीळ या भाषा जगातल्या सवु 
भाषातं मागासलेल्या तरी म्हणाव्या लागतील! हशवाय अणखी एक प्रशन आंग्रजीच्या भक् तानंा हवचारला 
पाहहजे. जन्मभाषा हेच हशक्षणाचे स्वाभाहवक अहण ईतकृष्ट माध्यम होय, हे जग प्रहसद्ध अहे; व हे तत्त्व 
अमचे प ढारी हनदान गेली साठ वष ेतरी घोकत अहेत. ऄशा स्स्थतीत अमच्या हवद्यापीठानंा गेल्या शभंर 
वषांतही देशी भाषातं प रेशी गं्रथसामग्री हनम ण करता अली नसेल, तर अणखी दहा वीस वषांच्या म दत 
वाढीने तरी काय होणार अहे? हवद्यापीठातंील ऄभ्यासाच्या गं्रथापंासवन ते वृत्तपत्रानंा येणाऱ्या वातांच्या 
तारापंयंत सवु मवळ आंग्रजीतवन ईपलब्ध ऄसल्याने देशी भाषांवर हकती हवपरीत पहरणाम होत अहे, ते 
अजच्या वृत्तपत्रातंल्या न सतया मथळयाकंडे पाहहले तरी कळेल! ही सवु ऄस्वाभाहवक पहरस्स्थती आंग्रजीचे 
या देशातंले प्रस्थ कमी झाल्याहशवाय नष्ट होणार नाही! 
  



 अनुक्रमणिका 
 

३०. इगं्रजीचे ज्ञान आणण स्थान 
 
ऄलीकडच्या एका घोषणेत ना. मध करराव चौधरी यानंी महाराष्ट्रीय हशक्षणके्षत्रातला ‘आगं्रजीचा 

वतेाळ’ हफरून पववुस्थळावर अणला अहे! याम ळे बह धा सव ु पालक तयानंा धन्यवादच देतील. पण 
आंग्रजीचा ऄभ्यास ‘पाचवीपासवन स रू करायचा की अठवीपासवन?’ आतका हा प्रशन ‘हडपाटुमेंटल’ लकवा 
‘शाळा- खातया’ चा नव्हे. या प्रशनातं अपला आहतहास, अपला स्वाहभमान, परभाषेसंबंधीचे कोणतयाही 
राष्ट्राने ठेवायचे धोरण ही हतन्ही ग ंतलेली अहेत. अपल्याकडचा बी. ए. हनदान ऄकरा वष ेआंग्रजी हशकत 
ऄसतो . पण तयाचं फळ काय? तर आंग्रजी बोलतानाच नव्हे, तर हलहहतानाही ऄडखळणे. फस्टुक्लास एम्. 
ए. नी प्राध्यापकीकहरता केलेल्या ऄज त ‘य वसु फेथफ ली’ मधील ‘एस्’ ला ऑपॉस्रोफीची खवण केलेली मी 
पाहहली अहे. अजच्या शाळाकॉलेजातं कोणतयाही हवषयापेक्षा आगं्रजीच्या ऄध्ययनात व ऄध्यापनात 
हजतका शक् तीचा ऄपव्यय होतो हततका कशातच होत नसेल. अपले सवसुामान्य पदवीधर आंग्रजी 
हलहहण्याबोलण्यात पटाइत होणे, ही गोष्ट राष्ट्रीयद ृष्ट्या अवशयक की ऄनावशयक हा प्रशन मी येथे 
ईपस्स्थत करीतच नाही. पण याकरता रॅमाचं्या रूपाने ऄन आतर हवषयानंा ऄकारण गौणतव देण्याच्या 
द षृ्टीने, केवढी लकमत द्यायची हा म ख्य प्रशन अहे. 

 
या ऄपव्ययाची कारणे दोन. एक म्हणजे आंग्रजी हशकण्यातला अमचा ईिेश अम्ही ऄद्याप नीट 

तपासलेलाच नाही. ऄन द सरे म्हणजे आंग्रजीच्या ऄध्यापनात काही आगं्रज ‘आन्स्पेक्टरा’ंनी ऄन 
‘डायरेक्टरा’ंनी ‘मेथड स’ च्या नावाखाली चालव  केलेल्या मकुटचेष्टा! यातल्या द सऱ्या कारणासंबधंी म्हणजे 
अपल्या आंग्रजी शाळासंंबधंी मी प न्हा केव्हा तरी हलहीन. अज फ क् त पहहल्या कारणासंबंधी हलहायचे अहे. 
अपण पाच हजार मलैावंरच्या एके काळच्या अपल्या स लतानाचंी भाषा हशकायची, ती अंतरप्रातंीय, 
अंतरराष्ट्रीय व्यवहारासाठी अहण शास्त्रीय हवषयाचं्या ञासानासाठीच हशकायची ना? –की आगं्लंडमधल्या 
प्रतयेक हपढीतल्या कवीनी ऄन तत्त्ववतेयानंी व्य क् त केलेले सवक्ष्म हवचार वाचण्याकहरता हशकायची? अमचे 
आंग्रजीचे ऄभ्यासक्रम अखणारे हवद्वान तर ऄभ्यासक्रम सहमतीत बसले म्हणजे जणव आंग्रजीच्या कैफातच 
ऄसतात! मी कॉलेज अहण हवद्यापीठ याचं्याप्रमाणे हायस्कव लमध्येही हशकहवलेले ऄसल्याम ळे, मला याचा 
ऄन भव अहे. चाळीस वषांमागे महॅरक्य लेशनच्या वग ला हशकवीत ऄसता, तया बावरलेल्या चेहऱ्यानंा 
काल इल, हॅशहलट अहण चेस्टरटन याचें गद्य; ऄन ‘वाल्टर-द-ल-मरे’ च्याही कहवता हशकहवण्याचे मला 
हसव येइ! चेस्टरटनचं ब हद्धचापल्य परभाषेतवन ग्रहण करण्याचे सामथ्यु तया पंचावन्न म ला-म लींपैकी हकतींना 
ऄसेल? व्यायाम होत ऄसे तो माझ्या ब द्धीला! म लानंा अनंद होइ, पण तो हशक्षक करीत ऄसलेली सकुस 
पाहण्याचा. ‘सर ’ छान हशकवतात, ऄसे म्हणवन म ले ऄखेर कै. पप्पव मास्तराचं्या गाआडमधील साराशं घोकव न 
काढीत. ‘वाल्टर-द-ला-मरे’ सारख्या ऄव चीन आगं्रज कवींसंबधंी तर हवचारायलाच नको! सवक्ष्मता हेच 
तयाचे ध्येय अहण हेच तयाचे वैहशष्ट्य! ही सवक्ष्मता हदवसेंहदवस वाढतच अहे. प्रौढ वयात मी आंग्रजी 
काव्याचा भो क् ता झालो ऄसवनही, बी. ए. होइपयंत मला शलेेदेखील फार सवक्ष्म अहण अतमकें हद्रत वाटे. तया 
मानाने मला बायरन अटोक्यातला वाटे. ऄन मग महॅरकच्या वग ला शलेेपेक्षाही सवक्ष्म कवी हशकवताना 
माझा तया हशकवण्यावर हवरॄास बसणार कसा? मी स्वत: हायस्कव लमध्ये होतो तेव्हापासवनच्या अमच्या 
आंग्रजीच्या ऄभ्यासक्रमात चार आंग्रज ऄहधकारी ऄन लहदव प्रोफेसर याचं्या हवहक्षप्त अवडीचे हजतके दशनु 
होइ, हततके म लाचं्या पात्रतेचे दशनु होत नसे! 

 
माझ्या वहडलाचं्या वळेी महॅरकच्या वग ला गोल्डस्स्मथच्या ‘हडझटेड स्व्हलेज’ सारखे एखादे काव्य 

ऄसे. “गोल्ड स्स्मथ हा आंग्रजीतला हतसऱ्या दज चा कवी की चौथ्या दज चा?’’ हा प्रशन आथे ऄप्रस्त त अहे. 
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स्वत: आंग्रज नसलेल्या पधंरा सोळा वषांच्या म लानंा गोल्डस्स्मथचे सफाइदार पद्य ऄहधक ईपय  क् त की 
हवसाव्या शतकातल्या कवीचे गवढ काव्य ऄहधक ईपयोगी, हा प्रशन येथे म ख्य अहे. कॉलेजातल्या आंग्रजी 
ऄभ्यासक्रमाचीही तीच रडकथा अहे. प्रतयेक शतकातल्या आंग्रजी वाङ मयाशी भारतीय हवद्याथ्यांची ओळख 
करून देणे, हा अमच्या ऄभ्यासक्रमाचा ईिेश हदसतो! आतकेच नव्हे, तर ऄगदी लेटेस्ट वाङ मयप्रवाहही 
सोडायचे नाहीत, ऄसा ऄट्टाहास हदसतो. भारतातल्या सवु हवद्याथ्यांना याची गरज अहे का? आंग्रजीतवन 
हवहवध हवषयाचें ञासान हमळवणे हा तयाचंा म ख्य ईिेश. आहलयट अहण एझा पाईंड याचंी तऱ्हेवाइक कहवता 
वाचण्याचा याला काही ईपयोग अहे का? स स्पष्ट ऄसे ऄठराव्या, एकोणीसाव्या शतकातले गद्यच तयाला 
ऄहधक ईपयोगी पडेल. लकबह ना अतमहवष्ट्कार करणारे, म्हणजेच मनातली ग ंताग तं कागदावर माडंणारे 
‘साहहस्तयक’ बाजवला ठेवले तरी आहतहास, ऄन्य देश वणनु, व सामान्य माहहतीपवणु चहरत्र हलहहणारे शकेडो 
आंग्रज लेखक स ंदर आंग्रजी हलहहतात. ऄन ् तयात अतमकें हद्रत सवक्ष्मताही नसते. हवद्याथ्यांनी ‘आंग्रजी 
भाषेकहरता म्हणवन’ वाचले, तर काय हबघडेल? आंग्रजीचा ऄभ्यासक्रम आंग्रजीच्या प्रोफेसरानंीच तयार केला 
पाहहजे ही कल्पना हनदोष नाही. हायस्कव ल व कॉलेजमधील म लाचंी बौहद्धक वाढ अहण मानहसक अवड 
ज्यानंा माहीत अहे, ऄशाचंा ईपयोग, ऄभ्यासक्रम तयार करण्यात प्रोफेसर लोकाहंवनही ऄहधक अहे. 
प्रोफेसर लोकातंही म लाचें वय लक्षात घेउन ऄभ्यासक्रम रचणारे ऄगदीच नसतील ऄसे नव्हे; पण अपण 
‘ऄ-पंहडत’ ठरू ऄशा भीतीने ते आंग्रजी पंडीतापं ढे पडते घेतात ऄसे हदसते! अमच्या शाळाकॉलेजातं 
कादंबऱ्या नेमायच्या झाल्या, तर भारतीय जीवनासंबधंीच्या नेमल्या तर ऄहधक ईपय क् त! अपल्या 
राहणीसंबधंी परकीयाशंी बोलताना तयाचा तयानंा ईपयोग होइल. आंग्रजी कादंबऱ्यातवन, आंग्रजी रीतहरवाज 
हशकव न साहेबाशंी हबनचवक वागण्याचा यतन करण्याचे हदवस गेले! काही लोकानंा ऄद्यापही आंग्रजी ‘एहटकेट’ 
हशकण्याची गरज वाटते, हे अपले द दैवही अहे ऄन बौहद्धक दास्यही अहे. अपण लहदीच्या 
ऄभ्यासक्रमातंही अज ही वास्तववादी द ृष्टी ठेवण्याऐवजी पंहडती द ृष्टी ठेवीत अहो, ऄशी मला शकंा अहे. 
कारण, अमची म ले व म ली लहदी वाङ मयातल्या ‘रीहतकाला’ वर हवद्वत्ताप्रच र हनबधं हलहहतील, 
‘रामचहरतमानसा’ चा ऄभ्यास भाषाशास्त्राच्या द ृष्टीने करतील, पण व्यासपीठावरून चार लहदी वाक्ये 
बोलताना मात्र चाचरतील, ऄसे हदसवन येते. 

 
परभाषेच्या ऄभ्यासातला ‘ईिेश’ हनहरृत झाला, म्हणजे ती दहाव्या वष पासवन हशकावी, की 

चौदाव्या वष पासवन हशकावी हे नीट ठरहवता येइल. वास्तहवक अज महॅरक झालेल्या म लानंा आंग्रजीचे 
जेवढे ञासान ऄसते, तेवढे ञासान चार वषांतही ईत्तम प्रकारे देता येइल. तयाला, सात वषं ती भाषा 
हशकहवण्याची गरजच नाही. पण तयाकरता ज न्या य रोहपयन शाळाहधकाऱ्यानंी अणवन सोडलेल्या ऄन 
अम्ही अधंळेपणाने हशसावदं्य ठरहवलेल्या हकतयेक कल्पना सोडाव्या लागतील. ‘एज्य केशन आन्स्पेक्टर’ 
लोक शाळाचंी तपासणी चालव  हशक्षणशास्त्राप्रमाणे करतात; पण शाळाचंी म्हणजे सपंवणु शाळाखातयाचीच 
तपासणी एकदा चार स ब द्ध वास्तववादी (म्हणजेच व्यवहारवादी) पालकानंी करण्याची अता वळे अली 
अहे. तशी केली; तर काय अढळेल, ते मी प न्हा कधी तरी हलहीन. पण एवढे मात्र खरे, की तया पाहणीने 
म लाचेंही कल्याण होइल ऄन हशक्षकाचेंही कल्याण होइल!! 
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३१. ‘अगें्रजी हटाव’ सिंंधी अणतरेकी गैरसमज 
 
‘ऄंगे्रजी हटाव’ हे सवत्र म ळात राममनोहर लोहहया याचें अहे. पण तयातील धोरण मात्र हटळकाचं्या 

वळेच्या राष्ट्रीय चळवळीआतके ज ने अहे. लकबह ना भाषावार प्रातंरचना, राष्ट्रीय हशक्षण वगैरेंचा पाया या 
स त्रातच अहे. स्वातंत्र्याची पवतुता स्वभाषेतवन हशक्षण अहण राज्यकारभार याचं्यातच अहे. जगात ऄसा 
कोणता स्वतंत्र देश अहे की जो अपल्या जेतयाचंी भाषा, तया जेतयानंा घालहवल्यावरही पोटाशी कवटाळवन 
बसतो ! या साध्या गोष्टी सबंंधानेही स्वातंत्र्य प्राप् तीनंतर तीस वष ेवडेे समज घट्ट धरावे अहण वादहववाद 
कराव ेहा ख ळेपणा भारतातील काही पक्षाखेंरीज व व्यक् तींखेरीज कोणीही करणार नाही. 

 
या वडेेपणाच्या पोटी आतरही हकतयेक वडेगळ हसद्धान्त घोकले जातात. ईदाहरणाथु, ‘आंग्रजी ही 

जागहतक भाषा अहे.’, ‘हवञासानाची प्रगती व हवञासानाचे हशक्षण आंग्रजीहशवाय होणार नाही.’ आ. आ. या 
लोकानंा जपान, रहशया, फ्रान्स, जमुनी यासंारखे देश हदसत नाहीत की काय कोण जाणे. भारतातील 
केवळ नोकरीकहरता हशकणाऱ्या हजारो-लाखो म लाचंा जेवढा वळे आंग्रजी हशकण्यात व आंग्रजीतवन 
हशकण्यात जातो तयाच्या शताशंही वळे जपान लकवा चीनमधील हवद्याथ्यांचा जात नसेल. पण ऄंगे्रजी हटाव 
म्हणणारे लोक ‘आंग्रजी हशकव  नका’ ऄसे म्हणतात ही काही लोकाचंी समजवत केवळ ऄडाणीपणाची होय. 
तयाचें म्हणणे ‘आंग्रजी हशका, पण आंग्रजीतवन हशकव  नका,’ ‘आंग्रजी हशका पण आगं्रजीतवन स्वदेशातील व्यवहार 
करू नका.’ एवढेच ऄसते. राज नारायण यानंीदेखील ‘आंग्रजी हशकव  नका’ ऄसे कधीच म्हटलेले नाही. 
फक् त ‘एका हहद स्थानी व्यक् तीने द सऱ्या हहद स्थानी व्यक् तीशी आंग्रजीत बोलणे हे ग लामी व ृत्तीचे लक्षण 
अहे’, एवढेच गाधंीजी, लोहहया, राजनारायण आतयादी प ढाऱ्याचें म्हणणे अहे. दोन लहद स्थानी व्यक् ती 
य रोप-ऄमेहरकेतील एखाद्या देशात जेव्हा आंग्रजीतवन संभाषण करतात, तेव्हा हहन्द स्थान ऄद्यापही 
आंग्रजाचं्या ग लामहगरीत अहे ऄसे समजवन परराष्ट्रांतील लोक लहद स्थानची कीव करतात. हवजयालक्ष्मी 
पंहडत यानंी जेव्हा अपली ऄहधकारपते्र आंग्रजीत सादर केली तेव्हा रहशयन ऄहधकाऱ्यानंी ती स्वीकारण्याचे 
नाकारले. ही गोष्ट वतुमानपत्रातं प्रहसद्ध झाली होती. ज्याचंी भाषा लहदी लकवा कोणती तरी एक भारतीय 
भाषा अहे तयानंी अपली ओळखपते्र रहशयाला आंग्रजीतवन सादर करावी हा खरा अचरटपण अहे. ‘मी या 
माझ्या देशात माझ्या देशबाधंवाशंी आंग्रजीतवन बोलणार नाही.’ ऄसे म्हणणे हा अचरटपण नव्हे. 

 
एकदा प णे हवद्यापीठातील माझा तास संपववन मी गावात येत होतो. हवद्यापीठाच्या गाडीत द सरे 

एक प्रोफेसर होते. ते रहशयन होते. काही तरी बोलायचे म्हणवन मी भाषाञासानासबंंधी बोलणे काढले अहण 
हवचारले,. “अपण थोडे फार लहदी हशकला अहात की नाही?’’ (ऄथ त हे मी आंग्रजीतवन हवचारले.) तया 
अधी माझे व तया रहशयन प्रोफेसराचें काहीसे रागाचे बोलणे झाले होते. माझ्या प्रशनावर ते रहशयन प्रोफेसर 
म्हणाले, “परदेशातवन येणाऱ्या माणसाने लहदी काय म्हणवन हशकाव?े त मचे सवु व्यवहार तर आंग्रजीतवनच 
चालले अहेत!’’ मी थोडा चमकव नच पाहव लागलो. अमची गाडी डेक्कन हजमखान्याच्या भागातवन चालली 
होती. तया रहशयन प्रोफेसरने रस्तयाच्या दोन्ही बाजवच्या द कानावंर अहण घरावंर लटकलेल्या पायाकंडे 
बोट दाखहवले. तयातील शकेडो पाया आंग्रजीत होतया. मग चीनने लकवा रहशयाने ‘लहद स्थान ऄद्याप 
आंग्लंडची कॉलनी अहे’ ऄसे म्हटले तर राग का यावा? 

 
मध्यंतरी प णे हवद्यापीठाच्या होस्टेलमधील हवद्याथ्यांत काही कारणावरून बाचाबाची झाली. आराणी 

हवद्याथी अहण भारतीय हवद्याथी याचं्यात काही कारणाने (बह धा होळीवरून) बोलाचाली झाली. तयावळेी 
(मी ऄसे ऐकले की) तया आराणी हवद्याथ्यांनी ‘Bootlickers of the British’ म्हणवन लहदी हवद्याथ्यांना 
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हहणहवले. अपली प्रहतमा शजेारच्या देशात कोणती अहे, ते या पोरवयाच्या हवद्याथ्यांच्या बोलाचालीवरून 
हदसेल. 

 
हवदे्यचे लकवा कारभाराचे फायदे हमळावते, म्हणवन अपल्यावर स लतानी गाजववन गेलेल्या देशाची 

भाषा कायमची चालहवण्याचा ‘अचरटपणा’ कोणतयाही देशाने केलेला नसेल.तयातवन भारतासारख्या 
हजारो वषांची संस्कृती ऄसलेल्या देशाने तर कधीच केला नसेल. 

 
अता मध्यंतरीच्या लोकसभेतील खटक्याचा हवचार करू. एका तामीळ खासदाराला अरोग्यमंत्री 

राजनारायण यानंी लहदीतवन ईत्तर हदल्याने तो ऄहप्रय प्रसगं ईद ्भवला होता. तया तामीळ सभासदाने, ‘मला 
तामीळमधवन ईत्तर पाहहजे’ ऄसा हट्ट धरला होता काय? नाही! तयाला पे्रम ज न्या परकीय राज्यकतयांच्या 
भाषेचे होते व ती भाषा कायमची अपल्या बोकाडंी बसावी, ऄसा तयाचा व तयाच्या प्रातंबाधंवांचा हट्ट अहे. 
हा हट्ट स्वतंत्र देशातील लोकानंा शोभण्यासारखा नाही. लोहहया हेच म्हणत ऄसत, “या देशाचा कारभार 
ताहमळमधवन चालला तरी माझी हरकत नाही. पण आगं्रजीतवन चालणे हे लज्जास्पद अहे.’’ अमचे हे 
खासदार म्हणतात, “आंग्रजी ही जागहतक भाषा अहे.’’ मी तयानंा ऄसे हवचारतो, आंग्रजाचं्या वशंातील 
नसलेल्या हकती देशाचंा कारभार आंग्रजीतवन चालला अहे? दहा –पाच वषांत केव्हा तरी एखाद्या जागहतक 
पहरषदेला जाणाऱ्या दोनतीन पंहडतानंा आगं्रजी भाषा वापरावी लागेल म्हणवन बारा वषांच्या म लाला 
आंग्रजीतवन गहणत हशकहवणे, मराठी प स्तकातंीलही अकडे आंग्रजीत छापणे, ताल क्याच्या व हजल्ह्याच्या 
कोट तील कामकाज, कागदपत्र आंग्रजीत ठेवणे, हे कसे काय समथुनीय ठरते? अहण हे सवु देशभाषेत 
करा म्हणणारानंा ‘आगं्रजी हशकणेच मान्य नाही’ हे कोणतया तकुशास्त्राप्रमाणे हनष्ट्पन्न होते? मराठीच्या 
ऄहभमानाने रॅी. द. बा. पोतदारासंारख्या देशभ क् तांनी काढलेल्या प णे हवद्यापीठाचा कारभारही मराठीतवन 
होत नाही! नशीब तया मराठीचे की साहहतय पहरषद अहण आहतहास संशोधक मडंळ याचें कारभार तरी 
ऄद्याप मराठीतवनच चालतात! 

 
सव त अततायीपणाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या लोकसभेत ‘लहदीतवन ईत्तर नको’ म्हणणारा 

‘अचरट’ ठरत नाही, पण ‘माझ्या देशात, माझ्या देशाच्या लोकसभेत मी आंग्रजी वापरणार नाही’ ऄसे 
म्हणणारा मंत्री मात्र आंग्रजीच्या ऄहभमान्यानंा ‘अचरट’ वाटतो! म िाम वाकडा समज करून घेणाऱ्या 
अमच्या देशबाधंवानंा हे साहंगतले पाहहजे की ‘आंग्रजी हशकव  नका’ ऄसे लोहहयाही म्हणत नव्हते. 
(लोहहयानंी काही आंग्रजी प स्तकेही हलहहली अहेत. ‘अपल्या देशाच्या भाषेतवन व्यवहार करा’ एवढेच तयाचें 
साधे सागंणे होते. तयाचं्याप ढे आंग्रजीच्या जागहतक महत्त्वाची ध्वहनम हद्रका लावणे, हे एक ऄञासान तरी 
ऄसेल, नाही तर कागंावखोरपणा तरी ऄसेल. जोपयंत अमचे हशक्षणदान अहण अमचा कारभार आंग्रजीतवन 
होत अहे, तोपयंत आंग्रज गेल्यावरही अम्ही स्वख शीने तयाचं्या राज्यात राहत अहोत! हे आतर देशातील 
लोकानंा समजते, पण अम्हाला मात्र समजत नाही, हे द भ ग्य होय! मग व्यथु ‘हटळक महाराज की जय’, 
‘गाधंी महाराज की जय’ ऄसे म्हणण्यात हशील काय? 
  



 अनुक्रमणिका 
 

३२. अद्याप उरलेले इगं्रजी राज्य 
 
परकीय राज्याने होणाऱ्या ऄनेक तोयापंैकी एक प्रम ख तोटा म्हणजे परभाषेतवन राज्यकारभारच 

नव्हे तर सवु व्यवहार करण्याची अपत्ती येणे! म सलमानी राज्य होते तेव्हा हीच अपत्ती अली होती. अली 
होती आतकेच नव्हे, तर हतने केलेली जखम ऄद्यापही प रती ब जलेली नाही. अजही मराठी भाषेत कमीत 
कमी शकेडा चाळीस शब्द ऄरबी फारशी अहेत. याचा ऄथु ते ईपटवन काढण्याचा हास्यास्पद प्रयतन 
करण्याला माझी ऄन मती अहे ऄसा नव्हे. स मारे चाळीस वषांपववी सावरकर अहण पटवधुन या 
भाषाश द्धीच्या दोन खंद्या नेतयानंा मी कडाडवन हवरोधच केला होता. परभाषेतील शब्द मराठीत हकती खोल 
रुजले अहेत याची ऄशा ब हद्धमान नेतयानंाही प ष्ट्कळदा कल्पना नसते. ख ि सावरकरानंी मला हदलेल्या 
ईत्तरातवन मी काही फारसी शब्द काढवन दाखहवले होते! ‘जागा’, ‘आलाज’, ‘जमीन’ यासंारखे शब्द परकीय 
अहेत, हे लेखनाच्या ओघात भाषापहंडताचं्याही लक्षात येत नाही. सावरकरानंी ईत्तरात वापरलेला ‘जागा’ 
शब्द मला काढवन दाखवावा लागला होता.  

 
पण मला अज परकीय शब्दाचें सोवळेओवळे पाळायला सागंायचे नाही . भाषेत शकेडो वष ेवापरले 

जात ऄसलेले शब्द काढवन तयाऐवजी नव े शब्द वापरण्याची चळवळ डोक्यावरचे केस ईपटवन 
काढण्याआतकीच ईपद्रवकारक होय! ‘जमीन’ शब्दाऐवजी ‘शते’ शब्द वापरला, तरी जमीनज मला, 
जमीनऄस्मान हे वाक प्रचार ईरतातच. म्हणजे एकदा परकीय शब्द बोलण्यात अहण वाङ मयात 
रुजल्यानंतर नाइलाज म्हणवन ते पतकरून चालणेच शहाणपणाचे होय, पण काही परकीय शब्द पचववन 
मराठीतच व्यवहार करणे, यात कमी न कसान अहे. संपवणु व्यवहार परक्या भाषेत करण्यात ऄहधक 
न कसान अहे. आंग्रजी राज्यात जी अपत्ती अपण गळयात घेतली ती हजार पाचश ेआगं्रजी शब्द हलहहण्या-
बोलण्यात वापरण्याची नव्हे, तर संपवणु व्यवहारच आंग्रजीतवन करण्याची होय. कोटु-कचेऱ्या, शाळाकॉलेजे 
यातंील व्यवहार आंग्रजीतवन चालव  झाले, म्हणजे न सते वग त- अहण कोट त, हशकहवणे अहण खटला 
चालहवणे आंग्रजीतवन स रू झाले ऄसे नव्हे, तर शाळा-कॉलेजातील, हवद्यापीठाच्या परीक्षातंील दप् तर 
आंग्रजीत ठेवले जाउ लागले.’परीके्षचा फॉमु, परीके्षचा हरझल्ट’ हे सवु व्यवहार एकदा आंग्रजीत होउ 
लागल्यावर या के्षत्रातवन आंग्रजी काढणे ऄहधकच ऄवघड वाटव  लागले. लहदी लोक ‘परीके्षचा पहरणाम’ हा 
शब्दप्रयोग करू लागले अहेत! लहदीतील शब्द जसेच्या-तसे मराठीत वापरण्याने तया दोन्ही भाषा जवळ 
येतील ऄशी ख ळी समजवत करून घेणाऱ्या लोकानंी ऄद्याप ‘परीके्षचा पहरणाम’ ऄसे मराठीत म्हणण्यास 
स रुवात केली नाही हे अपले नशीबच म्हटले पाहहजे! 

 
पण केवळ राज्यकारभारच नव्हे तर व्यापारही आंग्रजीतवन करण्यात अम्हाला अजकाल पराक्रम 

वाटत अहे. ‘माटु’, ‘एम्पोहरयम’, ‘सलवन’ यासंारखे शब्द तर धंद्याच्या के्षत्रात हशरले अहेतच; पण 
शास्त्रश द्ध, ईच्चारान सारी, बालबोध मराठी हलपीऐवजी आगं्रजी स्पेललगात द कानावरील व हचत्रपटगृहवरील 
पाया रंगहवण्याची टवम ऄलीकडे जोरात अहे. ‘दाग’ या हचत्रपटाचे नाव ‘DAAG’ ऄसे हभत्ती-पत्रकात 
छापण्यात कोणता प रुषाथु वाटतो हे मला माहीत नाही. प ण्याच्या ससं्कृत वस्तीत बऱ्याच वषांपववी 
बाधंलेल्या हचत्रपटगृहाला तयाच्या मालकाने ‘हहन्दहवजय’ हे नाव हदले होते. द सऱ्या मालकाने ते हवकत 
घेताच तयाला ‘नटराज’ हे नाव हदले, पण ते नाव मात्र अज तया हचत्रपटगृहावर मोठमोठ्या आंग्रजी ऄक्षरांत 
लटकवलेले हदसेल ! तयातही प न्हा ग लामी ऄन करण आतके अहे की, गेली सव्वश ेवष ेहवशषेनामाचें पहहले 
ऄक्षर कॅहपटल काढण्याचा हनयम घोकणारे लोक, अता ते हनयम अवजवुन भाहवकपणाने मोडीत अहेत. 
कारण काय? तर कोणीतरी पोरकट म खांनी आंग्लंडमध्ये लकवा ऄमेहरकेत कॅहपटल ऄद्याक्षरे काढणे बंद 
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केले एवढेच! एवढी ग लामी वृत्ती अपल्या समाजात वाढल्यावर जे शकेडो व्यवहार आगं्रजी राज्यात आंग्रजीत 
होत ते प न्हा मराठीत करणे अमच्या लोकानंा ऄशक्यप्राय वाटव  लागले. स्वातंत्र्य हमळाल्यानंतर या 
देशातील वगेवगेळया प्रातंाचं्या प्राचीन प्रहतहष्ठत भाषातंवन व्यवहार करणे अज या देशातील लोकानंा ऄवघड 
वा ऄशक्य वाटत अहे. तामीळ प्रातंात तर ऄसा वग ु हनम ण झाला अहे की, आगं्रजी ही या देशातील 
अंतरप्रातंीय व्यवहाराची भाषा म्हणवन आंग्रज गेल्यावरही तयास कायमची हवी अहे. म्हणजे या देशाच्या 
लोकसभेचे व्यवहार अमच्या तामीळ बाधंवानंा आंग्रजीतवन व्हायला हव ेअहेत! रेल्वचेी हकीकत तीच अहे. 
अगगाडीच्या डब्यावर ‘सेन्रल’ च्या ऐवजी ‘मध्य’ वसे्टनुच्या ऐवजी ‘पहरृम’ ऄसे रंगववन घेतलेले हदसेल. 
पण रेल्वचेा संपवणु व्यवहार व रेल्वचेे दप् तर आंग्रजी भाषेत चालवच अहे. शाळेत म लानंा गहणतातील अकडे 
आंग्रजीतवन वाचाव ेलागत अहेत व हलहावहेी लागत अहेत. हे आगं्रजी अकडे कोणी व का स रु केले मला 
माहीत नाही. पण तसे करणे ऄनावशयक व हास्यास्पद अहे ऄसे म्हणवन तयानंा अमच्या हशक्षणशास्त्रञासानंी 
हवरोध कसा केला नाही, हे मात्र समजत नाही.  

 
शाळा कॉलेजाचं्या वार्शषक समेंलनांतील भाषणेही आंग्रजीतवन करण्याचा हरवाज अहे. वास्तहवक हे 

प्रसंग म्हणजे ‘स्नेहसंमेलना’ चे प्रसंग होत. पण मतै्रीचे प्रसंग ऄसोत की, हववाह प्रसंग ऄसोत, अम्हाला 
आंग्रजीतवन व्यवहार करण्यात प्रहतष्ठा वाटते. यात स्वभाषेचा ऄपमानही अहे अहण घातही अहे. पण हे सव ु
व्यवहार आंग्रजीतवन करणे हास्यास्पद अहे, ऄसे क णी दाखववन देताच हे भो क् ते, ‘आंग्रजी भाषा या देशातवन 
कायमची घालहवल्यास कसे होइल’ या लचतेत पडतात. या हवषयावर टाआम्स ऑफ आंहडयासारख्या पत्रात 
वाचकाचंी जी मते व्य क् त होतात ती पाहण्यासारखी ऄसतात. आंग्रजीच्या ञासानाम ळेच अपणाला स धारलेल्या 
जगाची बरोबरी करता येइल, हे तयाचें पाल पद ऄसते. अपल्यातील प्रगत हवद्याथ्यांना अहण प्राध्यापकांना 
आंग्रजीतील ञासानाचा ईपयोग करता अला म्हणजे झाले, ऄशी याचंी द ृष्टी नसते. स्वत:च्या नावापासवन ते 
वग वरील पाटीपयंत सवुत्र आंग्रजीचा ईपयोग केला तरच अपण प ढारलेले ठरू ही तयाचंी समजवत 
ऄसते.नावाची अद्याक्षरे आंग्रजीत हलहहली तरच अपले नाव कायदेशीरहरतया हलहहल्यासारखे होइल ऄशी 
याचंी समजवत ऄसते. ‘यशवतंराव चव्हाण’ ऄसा ईल्लेख करणे खेडवळपणाचे होय, ‘वाय. बी. चव्हाण’ ऄसे 
म्हटले तरच ते प ढारलेपणाचे लक्षण होय ऄशी एक समजवत अहे. 

 
या आंग्रजीमयतेचा पहरणाम अपल्या जन्मभाषेवरही होत अहे, याची फारच थोड्ा लोकानंा 

कल्पना अहे. आगं्रजीतवन येणाऱ्या बातम्या घाइघाइने मराठीत ईतरणारे ईपसंपादक भाषेची केवढी हवटंबना 
करीत अहेत याची ऄनेकानंा कल्पना नसते. अजची मराठी दैहनके वाचताना शजेारी मवळ आंग्रजी ठेवले 
तरच काही बोध होण्यासारखा ऄसतो. रेहडओच्या वात पत्राचें मराठी तर हदव्यच ऄसते! परवाच मी, 
हवामानाचे वात पत्र ऐकताना, ‘एकोणचाळीस पवणांक सहा-दशाशं ऄंश तापमान’ हा ऄद ्भवत प्रयोग ऐकला. 
तपमान वगैरे शब्द तवतु बाजवला ठेवव, पण ‘दशाशं ऄंश’ हा काय प्रयोग अहे? ख ि महाराष्ट्रातल्या गावाचंी 
नाव ेदेखील आंग्रजी स्पेललगातवन रेहडओपयंत पोहोचलेली ऄसल्याने तयाचें हवहचत्र ईच्चार ऐकाव ेलागतात. 
याच तारा जर मराठीतवन पाठहवल्या गेल्या तर ऄसल्या हास्यास्पद च का होणार नाहीत. पण हे झाले 
मराठीचे ऄञासान, आंग्रजीचे ञासान अहण सवुसामान्य ञासान याचंी रड तेवढीच अहे. मध्यंतरी रुस्क्मणी अरंुडेल 
या प्रहसद्ध बाइंचे नाव राष्ट्राध्यक्षपदाच्या संदभ त काही हदवस वृत्तपत्रात येत होते. प ण्यातील पहहल्या 
दज चे मराठी दैहनक वातेच्या ठळक मथळयात ओळीने तीन चार हदवस रुस्क्मणी ‘ऄरंुदले’ ऄसे छापीत 
ऄसे! ईपसंपादक ऄल्पहशहक्षत ऄसले तरी म ख्य सपंादक ऄसले हदव्य ईच्चार कसे काय खपववन घेतात? मी 
हकतयेकदा ‘कायुवाह राष्ट्रपती जत्ती’ हा शब्दप्रयोग वाचला. यातील कायुवाह शब्दाचा ऄथु कोणता? 
‘कायुवाह’ हा शब्द सेके्रटरी या शब्दाचा प्रहतशब्द म्हणवन बनवला होता ना? ‘ठाणे, क लाबा व बृहन्म बंइ 
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हजल्ह्यात ऄठेलरचाळीस तासात हवस्तृत पावसाचा ऄंदाज अहे.’ यातील आतर शब्दाकंडे अपण द लुक्ष करूया 
पण ‘हवस्तृत पाउस’ यातील ‘हवस्तृत’ शब्दाचा ऄथु काय? ‘सवुत्र पाउस पडेल’ ऄसे म्हणण्यानेच मवळ 
आंग्रजीच ऄथु व्यक् त झाला ऄसता. पण शब्दाला शब्द ठेववन देणे एवढेच अमच्या ईपसंपादकानंा येते. पण 
याला म ख्य कारण काय? मवळ वात  आंग्रजीत येते, हेच! ‘हायकोट त याहचका ऄजु हदला’, ‘हचत्राचंी 
प्रदशनुी’, ‘तयाने ऄन द गार काढले’ यातंील हदव्य मराठीचे वणुन काय कराव?े पैकी ‘प्रदशनुी’ शब्द 
आंग्रजीच्या संपक म ळे नव्हे तर लहदी लोकाचं्या स्त्रीललगी शब्दाबंिलच्या हवहचत्र अवडीम ळे मराठीत हशरत 
अहे! तया लोकानंा ‘योगसाधन’ हा शब्द अवडत नाही; ते लगेच तयाचे साधना करून टाकतात. ते जीवन 
म्हणणार नाहीत ‘जीवनी’ म्हणतील! ‘याहचका ऄजु’ म्हणजे काय? याहचका म्हणजेच ऄजु नव्हे काय? 
अहण ‘याचना’ हा मवळ स्त्रीललगी शब्द ईपलब्ध ऄसवन याहचका हा मवखुपणाचा शब्द हनम ण करून काय 
साधले?  

 
पण वात  आंग्रजीतवन येणार, अहण प्रतयेक आंग्रजी शब्दाला मराठी शब्द बनहवलेलाच पाहहजे, 

लकबह ना बनहवण्यात प रुषाथु अहे, या कल्पनेम ळे भाषेत अचरटपणाचे प्रयोग हशरत अहेत. वृत्तपत्रातील 
प्रतयेक वाक्य कोणतयातरी आगं्रजी वाक्याचे भाषातंर अहे ही स्स्थती शक्य तेवढ्या लवकर बदलली पाहहजे. 
मवळ मराठी वाक्ये जर लेखक हलहील तर तयाची भाषा ऄशी हवहचत्र अहण द बोध होणार नाही. अज मात्र 
प्रतयेक वाक्य अहण प्रतयेक शब्द आंग्रजीचे मराठी करून हलहहला जात अहे व तयाम ळे मराठी भाषेचे वाटोळे 
होत अहे. 

 
पण जोपयंत देशाचे सवु व्यवहार आंग्रजी होत अहेत तोपयंत वृत्तपत्रातील मराठी हे भाषातंर 

मराठीच राहणार. तयातला भाषातंरीपणा घालवायचा ऄसेल तर लेखकानंा हनग्रहाने फारच मोठी कसरत 
करावी लागेल. मवळचे आंग्रजी वाक्य प्रथम नीट डोक्यात घेउन मग ते प न्हा मराठीत स्वतंत्रपणे व्यक् त कराव े
लागेल. म्हणजे भाषातंराची प्रहक्रया बंद करून मवळचे हवधान स्वतंत्रपणे माडंण्याची ऄथवा Retell 
करण्याची प्रहक्रया वृत्तपत्र संपादकानंा स रू करावी लागेल. रेहडओच्या वात पत्रात तर News Retold या 
प्रकाराला कायद्याच्याही ऄडचणी येतील. कारण मवळ आंग्रजी वाक्ये ही येथे ऄहधकृत समजली जातात. 
तयाचें स्वैर ‘प न:कथन’केल्यास मवळ वातेत फरक केल्याचा ग न्हा घडेल! म्हणवन हभकार अहण स्क्लष्ट मराठी 
वापरणेच रेहडओला ऄपहरहायु अहे. पण मवळ वात च या देशाच्या स्वत:च्या चौदा भाषापंैकी एखाद्या भाषेत 
हलहहली गेली तर हभकार भाषातंराचा प्रसंग टळेल. याचा ऄथु हा अहे की, अपले व्यवहार 
‘स्वभाषेतवन’झाल्याहशवाय अपली भाषा ‘स्वभाषा’ या नावाला पात्र होणार नाही, पण आंग्रजी राज्याचा 
पहरणाम अपले सवु व्यवहार परभाषेतवन होणे हा झाला अहे. अपण आंग्रजी हशकव  नये लकवा वाचव नये ऄसा 
आंग्रजी हवरोधकाचं्या म्हणण्याचा ऄथु नाही. अपण आगं्रजी हशकाव े – आंग्रजी वाचाव,े पण स्वभाषेतवन 
हलहहताना समोर मवळ आंग्रजी ठेवव नये. अहण ही कसरत ऄवघड वाटत ऄसेल तर अपल्या हशक्षणातवन 
अहण व्यवहारातवन आंग्रजीला ऄहजबात गचाडंी देण्याचाही शवेटचा आलाज अपणास करावा लागेल. पण 
अज जे भाषातंरी ऄथवा धेडग जरी मराठी हलहहले जात अहे, ते शक्य तेवढ्या लवकर थाबंवलेच पाहहजे. 
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३३. भाषाणवकास पणरषदेचे धावते संस्कार णचिण 
 

गेल्या दोन महहन्यातं प ण्यात एकंदर चार मोठाल्या पहरषद भरल्या. तयातील तीन तर ऄहखल 
भारतीय होतया. या अधीच्या एक-दोन वषांतही दोन ऄहखल भारतीय पहरषदा- हवञासान पहरषद अहण 
तत्त्वञासान पहरषद प ण्यास भरल्या होतयाच. डॉ. जयकर यानंी परवाच्या भाषाहवकास पहरषदेच्या 
ईपसंहारात साहंगतल्याप्रमाणे या सवु ञासानौघाला प ण्याकडे ओढणारा अकषुणलबदव ‘प णे हवद्यापीठ’ हाच 
मानण्याकडे मनाचा कल हन:संशय होतो. ऄशा सासं्कृहतक पहरषदाचंा प्रम ख ईपयोग हवचारशोधनाचा 
ऄसतो. तो केवळ हवद्यावधनुाचा लकवा संशोधनाचाही नसतो, की केवळ राजकीय चळवळीचाही नसतो. 
परवाच्या भाषाहवकास पहरषदेकडे या पारॄुभवमीवरून पाहहल्यास हतची नेमकी ईपय क् तता कळण्यास मदत 
होइल. 

 
या पहरषदेकहरता हकतयेक फार मोठाले हवद्वान प ण्यास गोळा झाले होते हे खरे; पण या 

पहरषदेनंतर लगेच डेक्कन कॉलेजवर झालेल्या द सऱ्या भाषा पहरषदेप्रमाणे ही केवळ शास्त्रीय प्रशनाचंी 
पहरषद नव्हती. तसेच या पहरषदेत भाषावार प्रातंरचना, कारभाराची भाषा यासंारख्या राजकीय प्रशनांवरही 
चच  करावी लागली ऄसली, तरी हतजप ढील प्रशन केवळ राजकारणी लोकाचं्या अवाक्यातील नव्हते. या 
पहरषदेत भाषापंहडत ऄसलेल्या सासं्कृहतक नेतयाचें खरे काम होते; आतकेच नव्हे, तर ऄशा ऄहखल भारतीय 
नेतयाचं्या ब द्धीमते्तची अहण म तसिेहगरीची या पहरषदेत जणव एक प्रकारे परीक्षाच घेतली जावी, आतके हबकट 
प्रशन हतजप ढे होते! डॉ. स नीहतक मार चटजी अहण डॉ. रघ वीर हे दोघे पंहडत म्हणजे भाषापाहंडतयाच्या 
हहमालयाचे गौरीशकंर अहण कैलास पवुतच होत! हे दोघे या पहरषदेच्या दोन हवभागाचें कणुधार होते. पण 
याहंशवायही ऄनेक मोठमोठ्या पंहडतानंी गं्रथकारानंी अहण राज्यकतयांनी पहरषदेच्या हवशषे शाखाचं्या 
कामातंील वाटा ईचलला होता. रॅी काका कालेलकर, डॉ. यद नाथ सरकार, जस्स्टस हदवहेटया, 
ऄलाहाबाद हवद्यापीठाचे डॉ. बाबवराम सक्सेना व डॉ. धीरेन्द्रलाल वम , लप्र. धनंजयराव गाडगीळ, लप्र. 
खाड्,े रॅी हवठलरलराव घाटे, कलकत्ता हवद्यापीठाचे डॉ. ऄहसतक मार बानजी, मद्रासचे हशक्षणमंत्री रॅी 
कृष्ट्णराव याचं्यासारख्या ऄनेक नामाहंकत हवद्वानानंी, पहरषदेकडे अलेल्या लेखी प्रबंधावरील चचेत व 
तयाचं्या अधारे राष्ट्रोपयोगी हनणयु नमवद करण्यात भाग घेतला होता. पहरषदेसबंंधी श भेच्छा व्यक् त 
करण्याकहरता म ंबइ राज्याचे गव्हनुर सर हगरीजाशकंर वाजपेयी हे स्वत: शवेटच्या हदवशी हजर राहहले 
होते. पहरषदेकहरता मध्यवती सरकारच्या हशक्षणखातयाचे हचटणीस व हवख्यात साहहस्तयक डॉ. ह मायवन 
कबीर हे स्वत: म िाम हदल् लीहवन येथे अले होते. या सवु हवख्यात नावांकडे पाहहल्यास पहरषदेचे महतव 
लक्षात येइल.  

 
पहरषदेच्या काय ला धरून पहरषदेचे तीन पोटहवभाग करण्यात अले होते. एक हवभाग शास्त्रीय 

पहरभाषेचा हवचार करण्याकहरता, द सरा राज्यकारभाराच्या भाषेचा हनरृय करण्याकहरता व हतसरा हवभाग 
प्रम ख प्रादेहशक भाषाचं्या हवकासाचा हवचार करण्याकहरता, ऄसे तीन हवभाग पाडण्यात अले होते. 
पहरभाषा- हवभागाचे ऄध्यक्ष डॉ. स नीहतक मार चटजी हे ऄसवन तया हवभागाकडे ऄसलेल्या प्रबधंाचंी छाननी 
व व्यवस्था करण्याकहरता, लप्र. गो. रा. पराजंपे व रॅी. रॅी. द. हलमये हे ‘रपॉयवर’(संयोजक) म्हणवन काम 
करीत होते. द सऱ्या हवभागाचे ऄध्यक्ष रॅी. मास्ती वेंकटेश ऄय्यंगार ऄसवन तयाचें ‘रपॉयवर’ म्हणवन लप्र. 
धनंजयराव गाडगीळ व प्रो. वम  हे काम करीत होते. हतसऱ्या हवभागाचे ऄध्यक्षस्थान डॉ. रघ वीर याजंकडे 
होते व या हवभागाचे ‘रपॉयवर’ म्हणवन रॅी. हवठलरलराव घाटे व मी ऄसे दोघेजण काम पहात होतो. 
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पहरषदेच्या पहहल्या हदवशी सकाळी जाहीर ऄहधवशेनाचे ऄध्यक्ष महामहोपाध्याय काणे व 
डॉ.जयकर याचंी भाषणे झाली व द पारी हतघा हवभागाध्यक्षाचंी भाषणे झाली. पहहल्या हदवशीच्या सवु 
भाषणातं डॉ. चटजी याचें भाषण सवांगस ंदर म्हणवन हनदेहशत येइल. गाढ हवद्वत्ता, वास्तववादी द ृष्टीकोन, 
परमताहवषयी अदर राखवनही स्पष्टोक् ती, यासवु द ृष्टींनी स नीहतक माराचें भाषण फारच रॅेष्ठ प्रतीचे होते. 
तयानंी संपवणु भाषण हलहवन अणले होते व स मारे दीड तासातही संपहवण्यास कठीण ऄसा मजकव र तयानंी 
‘पंजाब मेल’ सोडवन एका तासात प रा केला! डॉ.चटजी याचं्याजवळ हवद्वत्ता, क शाग्रब द्धी व भाषा प्रभ तव 
अहे; तथाहप, वाणीचे माध यु ऄगर भावनेचा ओलावा यानंा मात्र तयाचं्याजवळ हतळमात्र थारा हदसला नाही. 
वचेक भारतीय हवद्वानानंाही ग ंग करून सोडील ऄसा पंचवीस बंद मजकव र, डॉ. महाशयानंी जणव 
गणपतयथवुशीष प्रमाणे ओढवन काढला! डॉ. स नीहतक मार हे ब द्धीने प्रखर, वृत्तीने थंड अहण शरीराने 
कणखर ऄसे हदसतात! 

 
डॉ.चटजींनी अपल्या भाषणातं डॉ. रघ वीर याचं्या हकतयेक हसद्धान्तावंर प्रमाणपववुक हल्ला 

चढहवला होता. केवढाही महापहंडत झाला तरी तो केवळ एकयाच्या डोक्यातवन नवी भाषा हनम ण करू 
शकणार नाही; ऄथ त रघ वीराचें ऄनेक हसद्धान्त ऄव्यवहायु व ऄनैहतहाहसक अहेत, ऄसा चटजींच्या 
प्रहतपादनाचा रोख होता. डॉ रघ वीर यासं पहहल्या हदवशीचे शवेटचे भाषण करायचे होते; तथाहप एका 
क्षणात डॉ रघ वीर यानंी सपंवणु वातावरण बदलवन टाकले. ऄनेकानंा तयाचंी कृहत्रम शब्दहनर्शमतीही मान्य 
नसेल –मलाही नाही- तथाहप, तयाचं्या रोमारोमात सळसळणारी हनष्ठा ऄक्षरशः ऄमोघ अहे ऄसे म्हणाव े
लागेल. तयानंी संपवणु भाषण हलहवन अणलेले नव्हते अहण जी त्रोटक हटपणे अणली होती, तीही बाजवला 
ठेववन तयानंी चटजींच्या हल्ल्याला ईत्तर म्हणवनच प्रारंभ केला. तथाहप तयाचं्या भावनेच्या ईतकटतेने भाषेच्या 
ओघाने अहण कोहटक्रमाच्या हबनतोडपणाने रॅोतयानंा हे सवु संकेतभगं हवसरावयास लावले! 

 
तीन हवभागापैकी ‘पहरभाषा हवभागा’ला काहींच्या द ृष्टीने हवशषे महत्त्व होते. तथाहप, पहरभाषेतील 

स्थवल धोरणाचाच भाग काय तो पहरषदेप ढे येण्यासारखा होय, ऄसे मला वाटते. बाकी तपहशलाचा भाग 
लहान सहमतीने ठरहवण्यासारखा, लकबह ना एकेका शास्त्रञासाने शास्त्रीय हववरणाच्या ओघात स्फव तीने 
हनर्शमण् यासारखा होय, ऄसे मला वाटते. तथाहप, प ष्ट्कळशा महाराष्ट्रीय हवद्वानानंी याच हवभागात लक्ष 
घातले होते. लप्र. गो. रा. पराजंपे, स प्रहसद्ध शास्त्रञास हलमये, प्रो. कृ. प्रा.ं क लकणी, प्रो. बनहट्टी, डॉ.त ळप ळे 
वगैरे हवद्वानानंी अपले प्रबंध या हवभागाकडेच धाडले होते. धोरणाच्या द ृष्टीने या हवभागात रघ वीराचंा जय 
झाला, की चटजींचा जय झाला यावर हवद्वानांतही मतभेद हदसत होता. स्थवलमानाने रघ वीराचें धोरण 
राष्ट्रीय व चटजींचे अंतरराष्ट्रीय, ऄसे म्हणता येइल. स्वतः रघ वीर हे तत्त्वातं काडीचीही तडजोड मानीत 
नसल्याने, तयानंा मात्र स्वत: चा हवजय ऄप रा वाटत होतासे हदसले. शवेटच्या हदवशी तयानंी परभाषेतील 
शास्त्रीय संकेताक्षरे अहण सवते्र स्वीकारण्याच्या धोरणाहवरुद्ध ईघड ऄहधवेशनात थोडक्यात पण ऄतयतं 
हवद्वत्ताप्रच र भाषण केले. ईघड ऄहधवशेनात काय, लकवा हवभागसंमेलानात काय, डॉ. रघ वीर फ क् त  
संस्कृतहनष्ठ लहदीतच बोलत. पहहल्या हदवशीच्या अवशेाय  क् त ऄध्यक्षीय भाषाणातंही या पंजाबच्या भवमीतील 
पंहडतानें ऄगदी च कव नस द्धा फारशी शब्द येउ हदले नाहीत, ही लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अहे. डोळयातं 
तेल घालवन बसलेल्या ऄहलगड येथील एका पहंडताने (डॉ. ह सेन यानंी ) तयात ‘नकल ्ची’ हा एकच फारशी 
शब्द मला काढवन दाखहवला; पण तयाचेही रघ वीरजींनी लगेच संस्कृत भाषातंर केले! 

 
डॉ. रघ वीर यानंी अमच्या हवभागाचे, म्हणजे प्रादेहशक भाषाचं्या हवभागाचे, कामही मोठ्या 

कौशल्याने पार पाडले वास्तहवक या हवभागाचे काम व राज्यभाषा (State Language) हवभागाचे काम, 
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यात सरहिीची ग तंाग तं फारच होती. दोन्ही हवभागाचं्या संयोजकानंा प्रबधंाचंी व हववाद्य प्रशनाचंी हवभागणी 
करतानाही प ष्ट्कळच पंचाइत पडली. माझा प्रबधं “The Policy of Linguistic Assimilation and the 
Deveslopment of Regional Languages.’’ हा होता. हा द सऱ्या हवभागात टाकावा की हतसऱ्यात 
टाकावा याचा हनरृय करणे अमचे अम्हालाच कठीण गेले! राज्य भाषाहवभागाचे ऄध्यक्ष मास्ती वेंकटेश 
होते. तया हवभागाच्या चचेचा ईपन्यास लप्र. धनंजयराव गाडगीळ यानंी अपल्या ऄतयंत तकुश द्ध ऄशा 
भाषणाने केला. ऄनेक राष्ट्रानंा सामान्य भाषा म्हणवन जी भाषा हवकहसत करावयाची ऄसेल, हतजमध्ये 
कोणती वैहशष्ट्ये अवशयक होत, याचे तयानंी ताहत्त्वक हववचेन केले.ललगवचनान रूप बदलणारी रूपे अहण 
स्थाहनक वैहशष्ट्यावंर अधारलेले वाक प्रचार यापंासवन ऄशी सामान्य भाषा म क् त ऄसावी ऄसा तयाचं्या 
प्रहतपादनाचा रोख होता. तथाहप, ही भाषा शास्त्रातंील हसद्धान्त वाक्यापं्रमाणे वा तारेतील ‘तडक’ 
संदेशाप्रमाणे हनग णु हनर्शवकार होइल! हतच्याद्वारे माहहती कळहवता येइल; पण भावना व वैयस्क् तक प्राधान्य 
भाव (Emphasis) व्यक् त करता येणार नाही. साराशं, ही भाषा तारेच्या राजकीय व्यवहाराची होइल, पण 
भावनाचं्या वाङ मयीन ऄहभव्यक् तीला हनरुपयोगी होइल. याच हवभागात रॅी काका कालेलकर याचें 
भाषणही ऄतयतं संयत व हवचारपहरप्ल त ऄसे झाले. राज्यभाषेचा हवकास बह जनाचं्या प्रगतीकरता 
करावयाचा अहे; या प्रातंातंवन तया प्रातंातं हबऱ्हाड हलहवणाऱ्या प्रोफेसराचं्या सोयीकरता नव्हे, ही तयाचंी 
स्पष्ट सवचना अमच्या ‘प्राध्यापकप्रधान’ पहरषदेत फारच अवशयक होती! तथाहप, देशातील चौदा प्रादेहशक 
भाषाचें चौदा शब्दकोश घेउन नवी राज्यभाषा तयार करण्याचे वडे कालेलकरासंारख्या बह जनाहभम ख 
भाषापहंडताचं्याही डोक्यात अहेच. ‘भाषा सरकारी ह क माने तयार करता येत नाही,’ ही चॅन्सेलर सर 
हगरीजाशकंर यानंी शवेटच्या हदवशी हदलेली जाणीव या द ृष्टीने अवशयकच होती. तथाहप, याच हवभागात 
(हवभाग ‘ब’मध्ये) रॅी. हवठलरलराव घाटे यानंी केवळ लहानशा भाषणात हा म िा जोराने माडंला होता. घाटे 
यानंी तया हदवशीच्या थोड्ाफार हवस्कहळत वादहववादाला अणखी एका स ंदर सीमारेखेने झटकन काबवत 
अणले. ते म्हणाले, “लहदी अहण प्रादेहशक भाषा याचें सबंंध ठरहवतानंा प्रथम लहदीने हभन्नभाषी प्रदेशातं क ठे 
क ठे हशरू नये ते ठरववया. हतने प्राथहमकपासवन कॉलेजऄखेर ऄध्यापनाची भाषा होउ नये; हतने अमच्या 
कोटुकचेऱ्याचंी भाषा होउ नये; हतने अमच्या प्रादेहशक सरकारच्या कारभाराची भाषा होउ नये.’’  

 
अनंदाची गोष्ट म्हणजे डॉ. बाबवराव सक्सेना अहण डॉ. धीरेंद्रलाल वम  याचं्यासारखे कटे्ट 

लहदीभक् तही या बाबतीत घायासंारख्या हभन्न प्रातंीयाशंी एकमत होते. तथाहप म. म. पोतदार अहण लप्र 
खाड्े यानंी या संबधंात एक धोक्याची सवचना वगेवगेळया प्रसंगी हदली. अपल्या ऄलाहाबादी हमत्रानंी 
लहदीच्या बाबतीत एवढा नेमस्तपणा दाखहवला, तरीही तयाचें लहदी हे कृहत्रम अहण फाजील ससं्कृतप्रच र 
अहे व तयाचं्या नेमस्त धोरणाला भाळवन ते सवु प्रातंाचं्या गळयात बाधंव नये; हनदान राज्यघटनेतील ‘लहदी’ 
चा तो ऄथु नव्हे, ऄसे या दोघाचें म्हणणे होते. 

 
या सवु मतामताचं्या गलबल्यातवन अहखल भारतीय धोरणाची हनहरृत सवते्र काढणे प्रारंभी प्रारंभी 

तर ऄशक्यप्राय वाटत ऄसे, लहद स्थानच्या दवरदवरच्या टोकाहवन अलेले, -पंचवीस पंचवीस वष े एकेका 
गोष्टीचा अग्रह धरून प्रचार करीत ऄसलेले, पंधरा पधंरा, वीस वीस गं्रथाचें कते केवळ दहा हमहनटे 
बोलायला सधंी मागत ऄसवन ती देण्याला म ष्ट्कील! ऄशा स्स्थतीत वीस-पंचवीस परस्परहवरोधी भाषणानंंतर 
सवुसंमत हनष्ट्कष ुकाढणे हकती कठीण होते याची कल्पना सहज करता येइल. तथाहप डॉ. रघ वीर, डॉ. 
चटजी याचं्यासारख्या क शाग्रब द्धीच्या ऄध्यक्षानंी तो चमतकार च टकीसरसा! करून दाखहवला.  
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ऄथ त तयातवन ऄसतं ष्ट अतमे ऄसे कोणीच राहहले नाहीत ऄसे नाही. हवशषेत: बंगाली-हबहारी याचें 
तंटे अहण पंजाबमधील शीख-लहदव याचें भाहषक वाद हकती नाजवक ऄवस्थेला जाउन पोहोचले अहेत याची 
च णवक अम्हाला अमच्या हवभागात चागंलीच पहावयास सापडली. चंदीगडचे प्रो.गौरीशकंर (Secretary 
Textbooks, Punjab Government) कटक येथील डॉ. दास, व स्वत: सर यद नाथ सरकार यानंी 
प्रादेहशक भाषाचं्या ऄहधकार रक्षणाथु अमच्या हवभागात फारच हचवटपणे झगडा केला. 

 
द दैवाने व्यस्क् तश: मी देखील या ऄसंत ष्ट अतम्याचं्याच ऄल्पसंख्य वग त होतो! अहण माझी ओरड 

कोणतया ईघड राजकीय अक्रमणाहवरुद्ध नसवन सवक्ष्म भाहषक अक्रमणाहवरुद्ध ऄसल्याने केवळ पंधरा 
हमहनटाचं्या भाषणात मी माझे म्हणणे सभेला पटवव शकलो नाही. हवहवध प्रादेहशक भाषानंा सामान्य ऄसा 
एकच शब्द सगं्रह वाढहवणे हे राष्ट्रहनर्शमतीला व राष्ट्रभाषा हनर्शमतीला अवशयक अहे या भवहमकेवरून, 
प्रादेहशक भाषातंील शब्दसंग्रहात हवा तसा गोंधळ घालण्याची प्रवृत्ती वाढत अहे, ऄशी तक्रार मी माझ्या 
हवस्तृत प्रबधंात माडंलेली होती. डॉ. सक्सेनासंारख्या लहदी भाहषकानंीही माझी तक्रार मान्य केली होती. 
तथाहप, शवेटी नमवद करण्याच्या हनष्ट्कषांत माझे म्हणणे नमवद करण्यास मात्र सवांनी – (यात स्वत: डॉ. 
रघ वीर, सर यद नाथ यासंारखे परप्रातंीय; अहण म. म. काणे, हप्र. खाड्े याजंसारखे महाराष्ट्रीयही होते.) 
हवरोध केला! “ Without tampering with the genius either of Hindi or of the regional languages.’’ 
(“ लहदीच्या ऄगर प्रादेहशक भाषाचं्या मवळ लपडाचा हबघाड न करता’’) हे शब्द घालाव ेऄसे माझे म्हणणे 
होते. सर यद नाथ यानंी तर “हनरंक शा: कवय:’’ हे वचन माझ्या तोंडावर फेकव न, लेखकच भाषा हबघडवव 
लागले तर ब्राह्मदेवाचाही आलाज चालणार नाही, ऄसे बजावले! 

 
नवी लहदी व हतच्या लोभाखातर मराठी, ग जराती अहदकरून प्रादेहशक भाषा अपण कृहत्रम अहण 

बोजड करणार की काय हा माझा म ख्य सवाल होता अहण अहे. डॉ. चटजी हे तर आतके व्यवहारवादी 
अहेत की, रोमन हलपीचा स्वीकार करणे, ग्राहंथक लहदीऐवजी बाजारी लहदीचे व्याकरण पतकरणे वगैरे 
ऄहप्रय प्रयोगाचंाही ते प रस्कार करीत ऄसतात. एका खाजगी बठैकीत मी तयानंा दोन प्रशन हवचारले व 
तयाचंी ईत्तरे तयानंी अरृय ु वाटण्याआतक्या प्रामाहणकपणाने हदली. मी हवचारले “परप्रातंीयानंा लहदीचे 
‘व्याकरण’ कठीण जाइल की, ‘शब्दसंग्रह’ कठीण जाइल?’’ ते म्हणाले “अम्हा बगंाली लोकानंा ऄडचण 
अहे ती शब्दाचंी नव्हे, तर व्याकरणाची अहे,’’ मी प न्हा हवचारले, “मराठीच्या मानाने बंगाली भाषा 
फाजील संस्कृप्रच र अहे, ऄसे त म्हाला वाटते का? व ती प्रथमपासवनच तशी अहे की काय?’’ ते म्हणाले, 
“होय; अध हनक बंगाली ससं्कृतप्रच र अहे व म ळात ती तशी नव्हती .’’ 

 
डॉ. चटजी यानंी हदलेल्या या दोन महत्त्वाच्या कब लीजबाबानंा लहानशीच प स्ती जोडवन या 

पहरषदेचे हे धावते “संस्कार हचत्रण’’ सपंहवतो. अध हनक लहदीतील बह तेक जाडजवड (व हकतयेक 
च कीचेही!) शब्द बंगालीतवन ईसने घेतलेले अहेत. ‘भाषण’ ऐवजी ‘वक् तव्य’; ‘बातमीदार’ ऐवजी 
‘संवाददाता’; ‘सामना’ याऐवजी ‘प्रहतयोहगता’; ‘खालील’ याऐवजी ‘हनम्नहलहखत’ यासंारखे तोंडभर शब्द 
पतकरून भाहषक ऐक्य साधायचे की काय? हा माझा प्रशन पहरषदेत ऄखेर नीटसा स टला नाही! 
  



 अनुक्रमणिका 
 

३४. भाषा- णवकासाची समस्या 
 
परराज्यात ज्या ऄनेक वाटानंी राष्ट्रीय प्राणाचा कोंडमारा होतो, तयातं भाहषक पारतंत्र्याची वाट 

प्रम ख ऄसते. आंग्रजी ऄमलात आंग्रजी ही राज्यकारभाराची व हशक्षणदानाची भाषा झाली, म सलमानी 
ऄमलात, फारशी ही राज्यकारभाराची भाषा झाली. या दोन्ही राजावटींना लहदी राष्ट्राने हचवटपणाने 
प्रहतकार करून वाटेला लावले अहण तरी राजकीय स्वराज्यानंतरही भाहषक स्वराज्याचा प्रशन ईरलाच 
अहे. 

 
स्वराज्यात या देशाच्या पोटातील ऄनेक प्राचीन अहण स्वयंपवणु राष्ट्राचें व्यवहार, तयाचं्या तयाचं्या 

भाषेतच व्हावयास हवते. महाराष्ट्राचा कारभार मराठीतवन; हशक्षणदान मराठीतवन; वृत्तपत्र -रेहडओ वगरेै 
लोकहशक्षणाची साधनेही मराठीतवनच चालली पाहहजेत. ञासानकोशकार केतकर म्हणत ऄसत की, म ंबइ 
आलाख्याच्या आंग्रज गव्हनुरने अपल्या ह क मावर सही मराठीतच केली पाहहजे. तयाचप्रमाणे वगंराष्ट्राचा 
कारभार बंगालीतवन चालला पाहहजे; ग जरातचा ग जरातीतवन चालला पाहहजे. ऄयोध्या प्रातंाचा कारभार 
लहदी, ईदवुतवन चालला पाहहजे, हाच भाहषक स्वराज्याचा ऄथु अहे. ग जरातयानंा बंगालीतवन हशक्षण हदले, 
लकवा मराठ्यानंा लहदीतवन कोट चे काम चालवाव े लागले, तर ते भाषाद ृष्ट्या परराज्यातच अहेत ऄसे 
म्हणाव ेलागेल.या देशाच्या हवहवध हवभागाचंा एकमेकाशंी व्यवहार-व्यापार, राज्यकारभार आ. मात्र सवांना 
सोइस्कर ऄशा एकाच भाषेतवन झाला पाहहजे व ऄशी भाषा गेली हकतयेक शतके प्रवासाहदकातं वापरली 
जाणारी स लभ लहदी वा लहद स्तानी हीच होय. 

 
वर साहंगतलेले राष्ट्रीय मनोगत सवमुान्य व सवुपहरहचत अहे ऄथ त लहदी भाषा ही कन टक, 

तेलंगणादी भागात, ईत्तर लहद स्तान व ग जरात, महाराष्ट्र, बंगाल याचं्याआतकी सोयीची नाही. तथाहप, 
द सरी कोणतीही देशी भाषा, या दाहक्षणातय प्रातंांतही लहदीची जागा घेण्यासारखी नाही. ऄथ त स्वराज्यात 
लहदी व हवहवध देशभाषा याचें स्थान हनहरृत अहण पृथक अहे. या दोहोंच्याही वाढीला ऄडथळा करणारी 
आंग्रजीही अता राजभाषा म्हणवन ईरलेली नाही. ऄशा स्स्थतीत भारतीय भाषाचंा प्रशन वादग्रस्त राहण्याचे 
कारणच नाही. 

 
तथाहप, वस्त स्स्थती मात्र ईलट अहे. भारतीय भाषाचं्या भहवतव्याचा प्रशन, हा स्वतंत्र लहद स्तानप ढे 

अज ऄसलेल्या ऄतयंत वादग्रस्त प्रशनातंील एक अहे. तयाकहरता सहमतया नेमल्या जात अहेत; कायदे 
केले जात अहेत; व तामीळ प्रातंात तर ऄधवनमधवन डोकीही फोडली जात अहेत. गेल्या महहन्याच्या 
ऄखेरीस प णे हवद्यापीठाने हवद्वानाचंी व सासं्कृहतक नेतयाचंी एक ऄहखल भारतीय पहरषद भरहवली होती व 
हतजमध्ये डॉ. स नीहतक मार चटजी, डॉ. रघ वीर, डॉ. ह मायवन कबीर, जस्स्टस हदबेहटया, सर यद नाथ 
सरकार, महामहोपाध्याय काणे, डॉ.बाब राव सक्सेना, डॉ. धीरेन्द्रलाल वम , मास्ती वेंकटेश ऄय्यंगार 
याचं्यासारख्या हवद्वानानंी व नेतयानंी भाग घेतला होता. 

 
भारताची राज्यघटना तयार झाल्यापासवन या प्रशनाचे स्वरूप केवळ ताहत्त्वक चचेचे ईरले नाही; ते 

अता प्रतयक्ष राजकीय धोरणाचे होउन बसले अहे. तयातच म बंइ सरकारने मध्यतंरी अपल्या प्रदेशातील 
राज्यभाषेसंबधंी एक ठराव लोकमत ऄंदाजण्याकहरता प्रहसद्ध केला होता. तेव्हापासवन या प्रातंातील 
लोकानंा तर हा प्रशन हनकडीचा वाटव  लागला अहे. मध्यप्रदेश कायदेमंडळाने केलेल्या “ऑहंफहशयल 
लँग्वजेेस् ऄॅक्ट” संबधंी हवदभसुाहहतय संघाने सरकारला सादर केलेल्या हनवदेनाची प्रत न कतीच मजकडे 
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अली अहे. या द ृष्टीने पाहता परवा प ण्यास भरलेली ऄहखल भारतीय भाषाहवकास पहरषद, महाराष्ट्राला 
हकती महत्त्वाची होती हे वगेळे सागंायलाच नको. 

 
या पहरषदेत ऄनेक हववाद्य अहण महत्त्वाच्या प्रशनाचंा खल झाला, हकतयेक महत्त्वाचे हनणयुही केले 

गेले. तथाहप, हवद्वानानंाही या ग ंताग ंतीच्या भाहषक ऄरण्यात, ऄद्याप हदङ मवढ करून टाकणारे प ष्ट्कळच 
अहे, हाच ससं्कार या पहरषदेला गेलेल्या प्रतयेक हवद्वान प्रहतहनधीच्या मनावर झाला ऄसेल, यात शकंा 
नाही. 

 
ऄहखल भारतीय व्यवहाराची भाषा लहदी होणार हे तर खरेच; पण तया लहदीचे स्वरूप कोणते? 

तसेच ईच्च हशक्षणही प्रादेहशक भाषातंवन द्यायचे ठरहवल्यास तयाकहरता काय तयारी करावी लागेल? स्वतंत्र 
लहद स्तानात आगं्रजीचे काय ु कोणते? ईच्च हशक्षणदानाची भाषा याप ढे लहदी व्हावी ऄसे म्हणणाराचं्या 
म्हणण्याला हकतपत महत्त्व द्याव?े हे सवु प्रशन ऄद्यापही ऄतयंत हववाद्य ऄवस्थेत अहेत; आतकेच नव्हे तर 
तयासंबधंी हवद्वानानंाच्याही डोक्यात बराच गोंधळ अहे, हे परवाच्या ऄहखल भारतीय पहरषदेत चागंलेच 
प्रतययाला येते. 

 
ऄशा मानहसक गोंधळापंैकी पहहला गोंधळ मोठा गमतीचा अहे. ऄशा भाषा पहरषदाचें पहहले काय ु

म्हणजे जाड्ा पंहडतानंी एकत्र बसवन जाडजवड पाहरभाहषक शब्द (आंग्रजी शब्दाचंं भाषातंर करून) तयार 
करणे हे होय, हा समज फार मोठ्या प्रमाणावर हदसवन येतो. पदाथुहवञासान, रसायन, गहणत, वैद्यक वगैरे 
शास्त्राचं्या पहरभाषेसंबंधी स्थवल धोरण ठरहवणे, हे ऄथ तच या पहरषदेच्या कके्षत येते. परंत  प्रतयक्ष 
शब्दहनर्शमतीचे काम, या लकवा ऄशा, लकबह ना कोणतयाच! –पहरषदेचे काम नव्हे, ऄसे माझे मत अहे. 

 
शब्द तयार करणे म्हणजे साबणाच्या वड्ा ऄगर लशगाचंी बटने तयार करणे नव्हे! शास्त्रीय 

पहरभाषा तयार करणे हे देखील व्याकरण, कोश अहण रुक्ष पाहंडतय याचें काम नसवन कौशल्याचे व स्फव तीचे 
कायु अहे. लेखनाच्या ऄगर प्रहतपादनाच्या ओघातच शास्त्रीय शब्द देखील तोंडावाटे ऄगर लेखणीवाटे 
बाहेर पडतात व कालकरून रूढ होतात. 

 
जगहद्वख्यात भाषाशास्त्रञास डॉ. स नीहतक मार चटजी यानंी अपल्या भाषणात याच म द्यावर भर हदला 

होता. काही काळ अपल्या शब्दाचं्या जोडीला कंसात आगं्रजी शब्द द्याव ेलागतील हे बजावण्यातही तयानंी 
प्रशसंनीय व्यवहारवादच स्वीकारला होता. 

 
ईद्याच्या लहदीचे स्वरूप ठरहवताना काय, की कॉलेजातंील हवद्यादानाची भाषा ठरहवताना काय, 

ऄशाच वास्तववादाचा अरॅय करणे जरूर अहे. अचायु कालेलकरासंारखे असेत हहमाचल हफरलेले व 
जन्मत: रहसक ऄसलेले सासं्कृहतक नेतेही जेव्हा भारतातील चौदा प्रम ख भाषाचें चौदा कोश घेउन 
बसण्याची भाषा बोलतात व नवीच राष्ट्रीय लहदी ‘मनॅ्य फॅक्चर’ करण्याची ईमेद धरतात, तेव्हा मला मोठा 
हवस्मय वाटतो! ‘खडी बोली’च्या रूपाने एक मध र, स गम अहण ऄतयंत ईपय क् त ऄशी भाषा अधीच 
अंतरप्रातंीय व्यवहारात चालव  अहे. शास्त्रीय शब्दाकंहरता अपण ऄथ तच ससं्कृतकडे धाव घ्यावी. पण 
अधीच या भाषेत रूढ ऄसलेले फारशी शब्द खणवन काढण्याचा महंमद त घलकी ईद्योग मात्र करू नये. 
पाहरभाहषक शब्दाखेंरीजकरून आतरत्र ससं्कृतचा ‘रघ वीरी’ माराही करू नये. यालाच मी लहदी संबधंीचा 
वास्तववाद ऄसे म्हणतो. म न्शी पे्रमचंद व महातमा गाधंी याचें लहदी, स्थवलमानाने याच नम न्याचे होते. 
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हलपीचा हवकल्प ठेवण्यात देखील गाधंीजींनी अपल्या हवहशष्ट पद्धतीने औदायु अहण व्यावहाहरकपणा याचा 
स ंदर हमलाफ साधला होता. परंत  लहदव व म सलमान या दोन्ही गोटातंील ऄहतरेकी मडंळींनी दरम्यानच्या 
काळात अपापले एकाडें अग्रहच प ढे रेटले अहेत. वृत्तपत्रातंील व गं्रथातंील अजचे लहदी आतके 
संस्कृतप्रच र, बोजड व ऄनैसर्शगक होत चालले अहे की प्रतयक्ष संस्कृतातही तयाहवन सोपे बोलता येइल. 

 
परवाच्या पहरषदेतही याचा ऄन भव अला. एका तरुण महाराष्ट्रीय वक् त यानंी संस्कृतात केलेले 

‘वक् तव्य’ (?) सव ुसामान्य लहदी वृत्तपत्रातंील गद्याहवन हन:संशय कमी ससं्कृतप्रच र होते. “सरकार हनय त 
व्यापार हवकास के हलए सचेष्ट”, “मादक वस्त ओंका ऄवैध व्यापार” “हतलक ऄहखल भारतीय प्राक्क्लन 
मे”, “भारतीय वाहणज्य मंडळ” ... हे शब्दप्रयोग माझ्यासमोर ऄसलेल्या एका लोकहप्रय लहदी दैहनकातवन 
सहज हदसले तसे घेतले अहेत! कदाहचत दैहनक वृत्तपत्राचे वाचकही हवद्वानच ऄसले पाहहजेत ऄसा पक्ष, 
शब्दाचं्या टाकंसाळी घालणारे अमचे काही बंधव माडंव  शकतील. परवा डॉ. स नीहतक मार चटजी यानंी 
प ण्यातील एका लहदी कें द्राला भेट हदली. तयावळेी तयानंा भारतसरकारने ऄलीकडेच मंजवर केलेला एक 
मनीऑडुर फॉमु दाखहवण्यात अला. सामान्यत: ससं्कृतहनष्ठ लहदीचाच डॉ. चटजी हेही प रस्कार करतात. 
परंत  “पे्रष्ट्यद्रव्य-स्वीकृहत...” यासारख्या अहण याहवनही जाडजवड संस्कृत शब्दानंी भरलेला तो रोजच्या 
व्यवहारातंील फॉमु पाहवन, तया (बंगाल कायदेमंडळाचा ऄध्यक्ष ऄसलेल्या!) पहंडताने कपाळाला हात 
लावला व समोर बसलेल्या महामहोपाध्यायानंा हवचारले, “अहखर ये सब कौन कर रहा है?” प्रतयक्ष 
बाणभट्टालाही फाजील ‘वात ळ’ वाटेल, ऄशी भाषा साध्या ह ंडीच्या पत्रकात भरलेली अमच्या जनतापे्रमी 
सरकारने मंजवर केली ऄसेल, हे मला तर खरेही वाटेना! 

 
ऄथ त नव्या लहदीचे स्वरूप कोणते व ते क णी ठरवायचे, हा प्रशन ऄतयंत महत्त्वाचा अहे व तो अज 

रुक्ष प्रचारवडेे लोक, केवळ ऄंगात धावपळ करण्याचा ईतसाह अहे एवढ्या प ण्याइवर, राष्ट्रघातक पद्धतीने 
सोडवीत अहेत! ईद्याची लहदी संस्कृतप्रच र होणार की फारशीप्रच र होणार; एका प्रातंात तयार होणार की 
चौदा प्रातंातील शब्द घेणार, या प्रशनाचा जोराने काथ्याकव ट होतो,पण माझ्या मते हे प्रशन हततकेसे महत्त्वाचे 
नाहीत. ती लहदी स्वाभाहवक –स गम होणार की ऄस्वाभाहवक व बोजड होणार हा म ख्य प्रशन अहे.  

 
लहदीच्या व आतर प्रादेहशक भाषाचं्या स्वाभाहवकतेसबंंधी मी जेव्हा पहरषदेत लचता व्य क् त केली, तेव्हा 

हवख्यात लहदी हवद्वान व साहहस्तयक डॉ. बाब राव सक्सेना यानंी मला हवचारले, “What do you mean by 
natural Language?’’ भाषाहवषयक प्रशन सोडहवणारे पंहडत भाषाचं्या प्राणभवत तत्त्वापासवन हकती दवर गेले 
अहेत, हे या प्रशनावरून लक्षात येइल. मला तरी तो प्रशन हिस्ताला फाशी देणाऱ्या रोमन गव्हनुरच्या 
“What is truth?’’ या प्रशनाआतकाच हवस्मयकारक वाटला. ऄथ त स्क्सेनाचं्या प्रशनात पाँहशयस 
पायलेटच्या प्रशनातील ऄरॅद्ध त च्छता मात्र म ळीच नव्हती, हे कबवल केले पाहहजे.  

 
अजच्या हनयोजनाच्या, हनर्शमतीच्या अहण पचंवार्शषक योजनेच्या य गात, जर म ख्य अपत्ती कोणती 

ऄसेल, तर ती आगं्रजीचा म क्काम वाढण्याची नाही; की लहदीची क रघोडी होण्याचीही नाही. अपत्ती अहे ती 
लहदीसह सवुच प्राहंतक भाषा कृहत्रम योजनाचं्या झपायात बोजड अहण ऄनैसर्शगक बनण्याची! परवाची 
पहरषद होती भारतीय भाषाचंा ‘हवकास’ करण्याची; अहण मला लचता होती तया कृहत्रम हवकासाच्या 
झपायात तयाचें हातपाय मोडण्याची लकवा पोट फ गण्याची! द दैवाने माझी ही लचता पहरषदेतील हवद्वानानंा 
हततकीशी बाधा करू शकली नाही! अपला बह जनसमाज अज हलहव वाचव लागला अहे. अपणा 
स हशहक्षतानंा ञासानाचे ऄजीण ुझाले ऄसेल पण बह जन समाज ऄद्याप बाल्यावस्थेत अहे. तयाची बाळभवक 



 अनुक्रमणिका 
 

प्रखर अहे. अपण तयाच्या हजवतं भाषेत तयाला पचेलसे ऄन्न देणार की हे द बोध दगडधोंडे तयाच्या भ केल्या 
तोंडावर फेकणार, हा म ख्य प्रशन अहे. 

 
लहदीचा काय की प्रादेहशक भाषाचंा काय म ख्य प्रशन हा अहे : “तयाचंा हवकास पंहडताचं्या 

समाधानाकहरता करायचा अहे, की सामान्य जनाचं्या समाधानाकरता करायचा अहे?’’ 
  



 अनुक्रमणिका 
 

 
 
 
 
 

राज्य मराठी णवकास ससं्थेची नवीन प्रकाशने 
 

१) हशक्षण, हशक्षक व ऄभ्यासक्रम – वास देव बळवतं पटवधनु 

२) मराठी भाषा : वाढ अहण हबघाड – रॅी. के. क्षीरसागर 

३) ‘वृद्धी:’ भाषेचे अहण भाषाभ्यासाचे हवकसन – हदनेश ड. माह लकर 

४) बेलभाषा – स मन बलेवलकर 

५) भाषा – अपली सवांचीच – ऄहवनाश हबनीवाले 

  



 अनुक्रमणिका 
 

 

 

 

 

 

 

 

“भाषेत हकती हजार शब्द अहेत, या बाबारोबरच तयापंकैी हकती शब्द जास्तीत जास्त लोकानंा समजतात, 

हकती शब्द तया भाषेच्या प्रकृतीशी ज ळणारे अहेत, हकती तया भाषेच्या क शीत जन्म घेणाराचं्या प्रतयक्ष 

सामाहजक अहण सासंाहरक हक्रयाशंी व संकेताशंी संबंद्ध अहेत, याला महत्त्व हदले पाहहजे.” ऄसे 

हलहहणाऱ्या कै. रॅी. के. क्षीरसागर याचं्या भाषाहवषयक लेखाचें हे सकंलन अहे.  

हवहवध भाषातंील दजेदार साहहतयावर पे्रम करणाऱ्या क्षीरसागराचें हे लेखन वळेोवळेी ऄनेक 

हनयतकाहलकातवन अहण वृत्तपत्रातंवन प्रहसद्ध झालेले होते; तया तया वळेी स्वातंत्र्यवीर सावरकर, कहववय ु

माधवराव पटवधनु अदी भाषाश द्धीच्या प रस्कतयांशी तयानंी घेतलेल्या वैचाहरक झ ंजीसाठी गाजलेलेही 

होते. 

भाषाश द्धी, पहरभाषेची घडण, मराठीचे लेखन अहण ईच्चारण अदी ऄद्याप चचेत ऄसणाऱ्या प्रशनावंर प्रा. 

क्षीरसागर यानंी तेव्हा जे हवचार व्यक्त केले होते ते प ष्ट्कळ ऄंशानंी स्वीकारले तरी गेले अहेत लकवा ऄजवन 

स्वीकारावते आतके ईपय क्त तरी अहेत. अपल्या भाषेच्या संदभ त सवस मान्य हशहक्षत माणसाच्या मनात 

अज जे जे प्रशन घ टमळत अहेत तयाचंाच क्षीरसागरानंी ‘मराठी भाषा : वाढ अहण हबघाड’ या प स्तकामध्ये 

परामश ुघेतलेला अहे. 

तयाचें हे ‘नव’े प स्तक, अजच्या लेखक-वाचकाचं्या मराठी बाबतच्या संभ्रहमत झालेल्या मानहसकतेला 

हनहरृत द ृष्टीकोनाची अहण अधाराची बठैक प रहवल्याखेरीज राहणार नाही. 

 

 

-सरोणजनी वैद्य 

 
 


