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¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :  

मराठी वािह यां या मराठमो या काय मांची शीषके आताशा देवनागरी िलपीत या इं जी भाषत ठेव याची प त आली आहे. गुड मॉिनग 
महारा , ेट भेट, एम२जी२, मॉिनग यूज, िलल चॅ स, ाईम टाईम अशी डझनावारी उदाहरणे आप या प रचयाची आहेत. बात या आिण इतर 
काय मां या अंतगत वापरली जाणारी भाषाही [उ चारांचे तर सोडूनच ा] अशीच असते. ’सेहवागची सचुरी थोड यांत िमस झाली पण याने बारा ब ीज 
आिण चार िस सस मार या आिण नंतर तीन िवकेटसही काढ या. याला आजचे 'मॅन ऑफ द मॅच' अवॉड िमळाले’ ांतले िकती इं जी श द अप रहाय 
अस याने नाईलाज हणून वापरावे लागले? काही वषापूव  ि केट साम य़ांचे धावते वणन मराठीतून दे याचा एक चांगला य न आकाशवाणीने केला 
होता. यामुळे शतक, चौ्कार, षटकार, बळी, सामनावीर, षटके, े र क, अिनिणत. य ीर क असे िकतीतरी मराठी ितश द िनघाले आिण मह वाचे 
हणजे ते सहजपणे ळले. ते ितश द आज मा यमांना का नकोसे हावेत? 

मराठी वतमानप ांत या अगदी ठळक बात यां या मथ यांमधे िकतीतरी अनाव यक इं जी श द सरास वापरले जातात. लेखां या 
शीषकांचेही तसेच! अगदी ताजे उदाहरण यायचे तर लोकस ेत या ’िद यु रयस केस ओफ़ लमडॉग िमिलयॉनर’ हा लेख पहावा. ’िद यु रयस केस 
ऑफ बजामीन बटन’ नावाचा एक हॉलीवूडपट आला आहे हणून केवळ असे शीषक यायचे? लमडॉगचा आिण या बजामीनचा अथाअथ  काही संबंध 
नसताना? मराठी नाटकांची आिण िच पटांची नावेही अशीच येऊ लागली आहेत. असे के याने आपण आपोआप आधुिनक ठरतो अशी ा मंडळ ची समजूत 
आहे काय? का त ण वगाला आकिषत क न घे यासाठी हे धेडगुजरीपण आव यक झाले आहे? 

हे असेच चालू  रािहले तर अधून मधून मराठी श दांची फोडणी िदले या इं जाळले या मराठी भाषेला आमची ’मायबोली’ हणायची पाळी 
आप यावर येऊ शकते. महारा ांत या अिभजनांची हीच भाषा झाली तर या भाषेलाच ’अिभजात’ मराठी हणावे लागेल. मराठी भाषेतून बॅचलर ऑफ मास 
िमिडया [बी. एम.एम.] चा अ यास म सु  हावा हणून काही मंडळ नी चळवळ केली, िव ापीठाने ती मागणी मा यही केली. पण मला अशी भीती वाटते 
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क  बी. एम.एम. चा अ यासही अशाच ’िमं लीश’ मधून चालवावा लागेल कारण मराठी-मा यमे तीच भाषा वाप  लागली आहेत! ही पदवी घेउन बाहेर 
पडणा  यांना अशाच धेडगुजरी मा यमातून नोक  या कराय या आहेत. 

शासक य यवहारात मराठीचा वापर अिनवाय के याने मराठीला अिभजात भाषेचा दजा िमळेल का, हासु ा एक य च आहे. मराठी 
भािषकां या महारा  रा याची थापना झा यापासून गे या प नास वषात 'कारभारात मराठी भाषेचा वापर’ ा िवषयावर शासनाने सृत केले या 
प रप कांची आिण शासन- िनणयांची सं या भरभ कम आहे. असे नवे फतवे सारखे का काढावे लागावेत? अलीकड या काळांत, अशी काही उदाहरणे 
पहा यांत आली क  मात बर पुढा  यां या पुढ या िपढीतले वारस िकंवा आ  घराणेशाही या थेनुसार मं ीपदावर आ ढ झाले खरे पण ते धडपणे मराठी 
वाच-ूबोलू शकत न हते कारण यांचे सगळे िश ण इं जी मा यमातून झाले होते [काह नी परदेशी पद याही संपादन के या हो या] . अशा अिभजनांना ा 
रा या या राजकारणांत आिण शासनांत वेश करताना मराठी भाषा आ मसात करावीशी वाटू नये हे िच  काही आशादायक वाटत नाही. आज अशा 
मं यांची आिण आमदारांची सं या नग य असली तरी उ ाचा भरवसा कोणी ावा? महारा ाचे वाढते शहरीकरण आिण लोकसं ये या माणानुसार 
होणारी मतदारसंघांची पुनरचना यांमुळे यांची मातृभाषा मराठी नाही अशा आमदारांची सं या यापुढे वाढणार आहे. मग ा मंडळ या सोयीखातर 
शासनालाही रा यभाषे या वापराब लचा आ ह काही माणांत सौ य करावा लागेल. मुंबई महानगरपालीके या कारभाराचे व प ’बहभािषक’ आहेच. 
पुढे जाऊन िवधानसभेचा आिण मं ालयाचा कारभारही असाच बहभािषक होऊ शकतो. 

आज मुंबईतच न हे तर अगदी पु यांतही, र ा, टॅ सी, उपहारग ृ हे, िसनेमागृहे, दुकाने अशा रोज या यवहारांत या िठकाणीसु ा मराठीऎवजी 
चटकन िहंदी भाषेत संभाषण सु  होते. दो ही बाजू  मराठी भाषक असतानाही! हे असेच चालू रािहले तर भिव यांत, दैनंिदन यवहारांतही मराठी नामशेष 
हॊऊन जाईल. 

अशा सग या आघाड्यांवर मराठी भाषेची पीछेहाट अशीच सु  रािहली तर मग ती ’अिभजात’ कशी होणार? अमे रकेत जाऊन सािह य संमेलने 
आिण नाट्य-संमेलने भरव याने मराठी भाषेला ते थान िमळणार आहे का? मुळांतच अशी संमेलने हणजे उ साह-सोहळे असतात [अगदी महारा ात या 
संमेलनांचीही गत तीच असते!]. यातून भरीव, ठाशीव िकंवा दीघकालीन असे काहीतरी िन प न हावे अशी खु  संमेलनां या यजमानांचीही अपे ा 
नसते. मग परदेशांत जाऊन संमेलने भरव यामुळे तसे काही सा य होईल असे तरी का मानायच?े अमे रकेतली सम त महारा  मंडळे एक  येऊन एक 

ैवािषक संमेलन भरवतात. आप या मराठीपणाचे अनुबंध जप याचा, न या ओळखी-पाळखी क न घे याचा आिण मराठी करमणूक चा, खा -पदाथाचा 
आ वाद घे याचा, पु.ना. गाडगीळां या िकंवा िचत यां या तॉलवर खरेदीचा तो सोहळा असतो. [काह या मते उपवरां या सोयरीक  जुळव याची ती एक 
संधी असते!] ितथेही इं जी-मराठी अशा सरिमसळ भाषेत काय म पार पडतात याचे मु य कारण हणजे ितकड या त ण िपढीला संपूण मराठी भाषेत 
सतत बोलण-ेऐकणे श य नसते [वाचणे-िलहीणे दू रच!]. याबाबत कुणाची त ार अस याचे कारणही नाही. बी. एम.एम. ची ही ’क हे श स’ िनयिमतपणे 
भरतात हेच कौतुका पद आहे! ’जागितक मराठी चबर ऑफ कॉमस’ चे काय मही मु याने इं जीतच होतात पण आंतररा ीय यवहाराची भाषा 
इं जीच अस याने तेही म ा  आहे. मला ए हढेच हणायचे आहे क  युरोप-अमे रकेत या संमेलनातून मराठी भाषेला ’सुगीचे िदवस’ िदसतील अशी 
भाबडी आशा कोणी बाळगू  नये. 

’जी जबाबदारी सवाची असते, ती कुणाचीच नसते’ अशा अथाचे एक वचन इं जीत आहे. तोच कार मराठी भाषेचे संवधन, सार, चार ा 
बाबतीतही घडेल क  काय अशी भीती वाटते. ा कामांत कोणीतरी पुढाकार घेणे आव यक ठरेल आिण ही जबाबदारी शासनानेच घेणे यो य ठरेल. याचा 
अथ,’जे काही करायचे ते शासन करेल’ असे हणून इतरांनी व थ रहायचे असा होऊ नये, आिण शासनानेही ’आप यालाच सगळे कळते आिण आपणच 
सगळे काही क  शकतो’ ा मांत राह नये. मह वा या आिण संबंिधत े ांत या अिभजनांचे ाितिनिध व समथपणे क  शकतील अशा सं था आिण 
संघटनांना शासनाने आप या बरोबर घेतले पाहीजे आिण बरोबरीने वागवलेही पाहीजे. महारा  सािह य व सं कृती मंडळ , मराठी भाषा िवकास सं था, 
अिखल भारतीय मराठी सािह य महामंडळ, ंथालय परीषद, नाट्य परीषद, काशक संघटना, नामवंत िश ण सं था यांसार या घटकांना सश  बनवून 
यांना मराठी भाषा-िवकासा या कामासाठी वृ  कर यासाठीही शासनालाच पुढाकार यावा लागेल. मुंबईत छ पत या मारकासाठी जे शासन १०० 

कोटी पये खचायला तयार होते िकंवा सहा या वेतन आयोगानुसार कमचा  यानंा पगारवाढ दे याकरता वािषक हजारभर कोट चा भार उचलू शकते, या 
शासनाला मराठी भाषा िवकासाक रता पाचएकशे कोटी पयांची एखादी पंचवािषक योजना आखता येणार नाही असे थोडेच आहे?  इ छाश चा 
आिण िनयोजनाचा आहे, साधनांचा नाही. 

काही बाबतीत तर फार मोठ्या खचा या योजनांची गरज नाही. उदा. मु य वाहात या एका वृ प ाने थोडा पुढाकार घेऊन सात-आठ मुख 
दैिनकां या संपादकाची एक बैठक बोलवावी, एका वािहनीने असाच पुढाकार घेऊन उरले या चार-पाच वािह यांसोबत बैठक यावी आिण मा यमांतून 
वापर या जाणा  या मराठी भाषेसंबधी एक ’आचार-संिहता’ बनवावी, जेणेक न मराठीचे ’धेडगुजरीकरण’ थांबेल. हे कर यासाठी काही पंचवािषक 
योजनेची गरज नाही.  फ  कोणीतरी एकाने पुढाकार घे याचा आहे. मराठी भाषेचे मािणत याकरण, शु लेखन आिण संगणक- क  बोड व 
सॉ टवेयर ासु ा मूलभूत गरजा आहेत. 
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