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भारताची ज्ञािभाषा : एक आकलि
श्रीनिवास हेमाडे
प्रस्ताविा
जागनतकीकरणामुळे आपण सारे भारतीय जगाशी पुन्हा िव्या संदभाषत जोडले गेलो आहोत. हा संबंध निखळ
आर्थषक स्वरूपाचा असला तरी त्यास सांस्कृ नतकदृष्ट्या सुद्धा महत्त्व आहे. भाषा हे संस्कृ तीचे महत्वाचे अंग आहे.
त्यामुळे जगाशी होणारा संवाद महत्वाचा ठरतो. या भूनमके तूि ‘भारताची ज्ञािभाषा कोणती?’ हा प्रश्न िव्यािे
उपनस्थत करणे उनचत ठरते. कारण हा प्रश्न अद्यानपही अनिणीत आहे. त्याचे िव्यािे आकलि कसे होऊ शके ल, याचा
वेध घेण्याचा एक प्रयत्न येथे के ला आहे.
‘भारताची ज्ञािभाषा’ असे बहणतािा आपण भारत, भारतीय ककं वा महाराष्ट्र, महाराष्ट्रीय या संज्ञा उपयोगात
आणतो. या संज्ञा समूहवाचक आहेत. त्यामुळे अशी संज्ञा उपयोजिात आणतािा ती के वळ एखाद्या व्यक्तीस लागू ि
होता सवष समूहास लागू होणारी संज्ञा बिते. या प्रकारच्या संज्ञा, संकल्पिा हाताळतािा एकसत्त्वीकरणाची
(essentialization) चूक होण्याची खूपच शक्यता असते. समूहवाचक संज्ञांिी निदेनशत के लेल्या गटातील सवष घटक
समाि असतात,असे समजणे बहणजे एकसत्त्वीकरण करणे. सम्राट अशोक, महात्मा गांधी व अिेक घोटाळ्यात
सापडलेले आजचे अिेक पुढारी या सवाषिा समाि मािता येईल का? 1 असा प्रश्न या पार्श्षभूमीवर निमाषण होतो.
एकसत्त्वीकरण बहणजे काय? समूहाचे गुणधमषनवषयक नियम समूह सदस्याला लागू करणे. हा मुद्दा अनधक
सोपा करावयाचा तर असे बहणावे लागते की 'एका गटातील सवष सदस्यांमध्ये काही समाि गुणधमष आहेत, बहणूि त्या
गटातील प्रत्येक सदस्य गटाच्या त्या समाि गुणधमाषिुसार वागेल' ; नशवाय 'त्या गटाच्या पुढील प्रत्येक नपढीत हे
गुणधमष संक्रनमत होत असतात', असे समजणे बहणजे एकसत्त्वीकरण.2 एकसत्त्वीकरण हा तकष दोष आहे. समूहाचे नियम
व्यक्तीला लागू असतीलच असे िसते, पण नतच्यावर त्यांचे आरोपण मात्र होते.
भारताची ज्ञािभाषा कोणती? या प्रश्नात असे एकसत्त्वीकरण आढळते. त्यािुसार 'भारतानवषयीचा कोणताही
प्रश्न हा सवष भारतीय समूहास लागू होणारा, बहणजेच प्रत्येक भारतीयास लागू होणारा प्रश्न बितो.’ भारताची
ज्ञािभाषा कोणती? हा प्रश्नही सवष, बहणजे प्रत्येक भारतीयांस लागू होणारा प्रश्न बितो.
तथानप ज्ञािनिर्मषती, नतचे संक्रमण, वहि, प्रक्षेपण, ज्ञािाचे प्रत्यावतषि आनण ज्ञािाची भाषा हे ज्ञािात्मक प्रश्न
मात्र सवष भारतीयांचे, बहणजे वंशजातधमषनिरपेक्ष प्रत्येक भारतीयाचे प्रश्न िसतात. त्यांिा लागू िसतात. कारण ज्ञाि
निर्मषती ही छोया छोया गटात घडणारी घटिा आहे. ज्ञािाचा उपयोग आनण उपयोजि सवष भारतीयांसाठी असला
तरी ज्ञािनिर्मषती, ज्ञािनवतरण व्यवस्था इत्यादी मात्र के वळ सुनशनक्षत बौनद्धक वगाषची मक्ते दारी बहणता येईल. एका
छोया गटािे मोठ्या समूहाचे ज्ञािात्मक िेतृत्व करणे, असा त्याचा लनक्षताथष होतो.
भारतात ज्ञाि निर्मषती ही वणषव्यवस्था आनण जातीव्यवस्था दुष्ट चौकटीत अडकलेली आहे. याबाबतीतील
एकसत्त्वीकरणाचे स्वरूप नवशद करणे, नवस्तारभयास्तव शक्य िाही. नशवाय संस्कृ त आनण प्राकृ त ककं वा प्रादेनशक
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भाषा हा संबंधही या दुष्ट चौकटीशी निगडीत आहे. पण तो नवषय येथे अपेनक्षत िाही. त्यामुळे शोधनिबंधात नवद्यमाि
कालखंडात इं ग्लीश आनण मराठी हा मयाषददत संबंध येथे तपासला आहे.

महाराष्ट्राची ज्ञािभाषा
मराठी महाराष्ट्राची ज्ञािभाषा आहे, याचा अथष महाराष्ट्र शासि, महाराष्ट्रीय जिता यांची संवादाची भाषा
मराठी आहे, ज्ञािदािाची पूवषप्राथनमक ते उच्चनशक्षण पातळीवरील नशक्षण प्रदक्रया मराठी माध्यमातूि घडते, हा दकमाि
अथष आहे. अथाषतच हे सारे बहणणे नततके वास्तवाला धरूि िाही. न्यायालयीि कामकाज, कें द्र-राज्य संबंधातील
पत्रव्यवहार, मराठीला समांतर इतर भानषक नशक्षणसंस्था राज्यात कायषरत आहेत. निभाषा, नत्रभाषा हे आपले वास्तवात
धोरण आहे. तरीही सामान्य जितेची ज्ञािभाषा मराठीच आहे, हे जास्त खरे आहे. थोडक्यात, मराठी ही महाराष्ट्राची
व्यवहारभाषा, राजभाषा आनण ज्ञािभाषा आहे.
येथे ‘मराठी ही महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा, राजभाषा आनण ज्ञािभाषा आहे’ या नवधािातील एकसत्त्वीकरणाचा
धोका असा की मराठी ही प्रत्येक महाराष्ट्रीय िागररकाची ज्ञािभाषा आहे, असा समज होतो. पण तसे वस्तुतः िाही.
कारण वास्तवात महाराष्ट्रात बऱ्याच मोठ्या संख्येिे परप्रांतीय, परभानषक लोकही राहतात. त्यांची व्यवहारभाषा
बहंदी, मराठीनमनश्रत बहंदी आहे पण ज्ञािभाषा मराठी िाही. त्यामुळे त्यांिा वरील ज्ञािभाषेचा नियम लागू करता येत
िाही. ती त्यांची मातृभाषा अथवा बहंदी, इं ग्लीश ही भाषा असू शकते.
मग, मराठी ही ज्ञािभाषा कु णाची ? तर के वळ मराठी भानषकांची आहे, असा निष्ट्कषष काढला पानहजे.
त्याचवेळेस अनिवासी महाराष्ट्रीयांची व्यवहारभाषा आनण ज्ञािभाषा मराठी िाही, हे ही िमूद के ले पानहजे. फार तर
मराठी ही अशा अनिवासी महाराष्ट्रीयांची 'संस्कृ ती भाषा' असे बहणता येईल.

मातृभाषा आनण ज्ञािभाषा
मातृभाषेबाबत काही गोष्टी ठळकपणे जाणवतात. आपण महाराष्ट्र निवासी आहोत, मराठी आपली मातृभाषा
आहे, बहणूि आपण इथे मराठीबाबत नवचार करू.
(अ) पनहली गोष्ट बहणजे आपण महाराष्ट्रीय मंडळी रोजचा, दैिंददि साधा नवचार बहुधा मातृभाषेतच करीत
असतो. जसे की 'आज जेवायला काय आहे / असावे ? ररक्षािे जावे की चालत जावे, ककं वा "चला, एक चहा मारू! "
इत्यादी.
(ब) दुसरी गोष्ट अशी की व्यवसाय (profession, पेशा (trade), धंदा(business) अशा नभन्न कायषक्षेत्रात काम
करावे लागत असल्याच्या व्यावहाररक इत्यादी कारणांमुळे आपल्यातील काहीजण इं नग्लशमध्ये नवचार करतात (तसा
त्यांिा करावा लागतो). उदाहरणाथष डॉक्टर, वकील, इं नजिीअर, इं ग्लीश या नवषयाचे नशक्षक-प्राध्यापक. बहणजे
रोजीरोटीची आर्थषक ज्ञािभाषा इं ग्लीश असते. तरीही त्यांचा दैिंददि ज्ञािव्यवहार, रोजचा साधा नवचार, जिसंवाद
मराठीतच- मातृभाषेत होतो.
(क) नतसरी गोष्ट बहणजे अगदीच एखाद्याचा सानहनत्यक आनवष्ट्कार गणतीत घ्यावयाचा तर जीए कु लकणी,
भालचंद्र िेमाडे हे महाराष्ट्रीय सानहनत्यक व्यवसायािे आंग्लभाषा नशक्षक असूिही त्यांिी लेखि मात्र निखळ मराठीत
के ले. एवढेच िव्हहे तर त्यांिी 'िवी मराठी घडनवली', मराठी सानहत्याचे मािदंड निमाषण के ले. ('जीए, िेमाडेंच्या या
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भानषक कृ तीमागे त्यांची निनित भूनमका होती (ककं वा आहे)' हे आपणास मानहतच आहे. बहणजे दैिंददि वतषि व्यवहार
आनण काही प्रमाणातील ज्ञािव्यवहार मातृभाषेत होतो.
ही निरीक्षणे महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यातही लागू पडू शकतील. अगदी बहंदी भानषक पट्ट्यात सुद्धा असेच
नचत्र थोड्याफार फरकािे आहे.याचा अथष ज्ञािभाषा आनण व्यवहारभाषा यात काटेकोर फरक करूि आपण
ज्ञािव्यवहार मात्र इं नग्लशमध्ये करतो.

भारताची ज्ञािभाषा
या पार्श्षभूमीवर 'भारताची ज्ञािभाषा कोणती?' हे एक कू ट मािावे लागेल. 'भारताची ज्ञािभाषा' याचा
एकसत्त्वीकरणीय अथष होतो 'प्रत्येक भारतीयाची ज्ञािभाषा' (त्यात महाराष्ट्रीयिांचाही समावेश होतो). इथे
'ज्ञािनिर्मषती ही छोया छोया गटात घडणारी घटिा आहे. ज्ञािाचा उपयोग आनण उपयोजि सवष भारतीयांसाठी
असला तरी ज्ञािनिर्मषती, ज्ञािनवतरण व्यवस्था इत्यादी मात्र के वळ सुनशनक्षत बौनद्धक वगाषची मक्ते दारी असते' हा
(प्रस्ताविेत स्पष्ट के लेला) नियम लागू होईल. 'भारताची ज्ञािभाषा' याचा अथष मयाषददत सुनशनक्षत बौनद्धक काम
करणाऱ्यांची भाषा' असा करावा लागेल.
आपल्या देशाची जागनतकीकरणाच्या संदभाषत लाभलेली आंतरराष्ट्रीय ककं वा जागनतक स्वरुपाची भानषक
संस्कृ ती लक्षात घेतली तर इं ग्लीश हीच आपली, देशाची ज्ञािभाषा ठरते. याची काही ठळक प्रमुख कारणे अशी :

(०१) भानषक बहुलता
आपल्या देशाची भानषक बहुलता. आपला देश बहुभानषक आहे. अिेक राज्ये आहेत. प्राचीि काळाचा
अनभमाि धरता प्रत्येक भूभागाला एका प्राचीि भाषेचा वारसा आहे. आजही प्रत्येक राज्याची भाषा वेगळी आहे. ती
त्या त्या राज्यातील िागररकांची मातृभाषा आहे. आनण ही मातृभाषा त्या त्या राज्याची व्यवहार भाषा आनण
ज्ञािभाषा, दोन्ही आहे. हे आपले देशी वास्तव आहे. ते जवळपास प्रत्येक राज्याचे समाि वास्तव आहे. या वास्तवाचा
अथष असा की अशा व्यानमश्र आनण संकीणष देशाची एकच एक अशी राजभाषा ककं वा ज्ञािभाषा3 उपलब्ध िाही, असूही
शकत िाही.
मग बहंदी ही देशाची ज्ञािभाषा आहे का ? तर िाही, बहंदी ही भारताची ज्ञािभाषा होऊ शकत िाही. नशवाय
बहंदी ही राष्ट्रभाषा िाही हेही खरे आहे; त्याचवेळेस बहंदी अिेकांिा जोडणारी आहे4, यातही शंका िाही. पण बहंदी
समग्र देशाची देशभाषा अथवा राजभाषा िाही आनण त्याहूि जास्त बहणजे ती संपूणष राष्ट्राची ज्ञािभाषा िाही.
उत्तरे कडील मोठा बहंदी प्रांत वगळता बहंदी ही ज्ञािाचे वहि करणारी, समग्र देशाची एकु लती ज्ञािभाषा बिू शकत
िाही. भारताच्या संदभाषत राष्ट्रीय पातळीवरील ज्ञािव्यवहार शक्य होईल अशा समाि एकाच ज्ञािभाषेची गरज आहे.
ती कोणती ? याचा शोध घेतला पानहजे. ज्ञािनिर्मषती, ज्ञािसंक्रमण इत्यादी गोष्टी एखाद्या राज्याच्या ज्ञािभाषेत होऊ
शकत िाही, हे उघड आहे. मग बहुभानषक भारताला उपयुक्त ठरले अशी ज्ञािभाषा कोणती ? तर ती इं ग्लीश हीच
आहे.

(०२) उच्च नशक्षण आनण भाषा
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उच्चनशक्षण हेच असे क्षेत्र आहे की नजथे 'भारताची ज्ञािभाषा' घडते. 'भारताची ज्ञािभाषा' याचा अथष
मयाषददत सुनशनक्षत बौनद्धक काम करणाऱ्यांची भाषा' असा समज ज्यांिी निमाषण के ला आनण मक्ते दारी प्रस्थानपत के ली
अशा लोकांचा हा प्रांत आहे. ज्ञाि निमाषण करणारे हे एकमेवानितीय क्षेत्र आहे, असाही समज या प्रांतामुळे निमाषण
झाला आहे.
तथानप या उच्चनशक्षण क्षेत्रात प्रादेनशक भाषा आनण इं ग्लीश यांचा दजाष नभन्न नभन्न आहे. नवद्यापीठीय
अध्यापि-अध्ययि व संशोधि पातळीवर मुख्यतः इं नग्लशमध्ये होते तर महानवद्यालय पातळीवर अध्यापि-अध्ययि
प्रादेनशक भाषेत होते. नवद्यापीठीय अध्यापि-अध्ययि व संशोधि पातळीवर इं ग्लीश हीच अनधकृ त ज्ञािभाषा ठरते
अि् प्रादेनशक भाषा (उदाहरणाथष आपली मराठी) दुय्यम ठरते. पररणामी, नवद्यापीठ अिुदाि आयोग, नवद्यापीठे ,
नवनवध प्रकारच्या नशक्षणसंस्था यांिी पुरस्कृ त के लेली 'तथाकनथत राष्ट्रीय चचाषसत्रे, पररसंवाद, कायषशाळा इत्यादी
बौनद्धक कायषक्रम 'इं ग्लीश' या ज्ञािभाषेतच साजरीगोनजरी होतात. मदतनिधीचे प्रस्ताव ते निबंधवाचि हा बौनद्धक
कायषकलाप आनण कायषक्रमाचे अहवाल, नहशेब इत्यादी सारे व्यावहारीक वृत्तांत संबंनधत अथष सहाय्य करणाऱ्या संस्थेला
इं नग्लशमध्ये द्यावे लागतात.
इं ग्लीश ही इतकी सक्तीची बिली आहे की हे शैक्षनणक कायषक्रम अगदी प्रादेनशक भाषानवषयक (उदाहरणाथष
मराठी नवषयक) असले तरी नतचा दकमाि संनक्षप्त अहवाल इं नग्लशमध्येच सादर करावा लागतो. एवढेच िव्हहे तर भाषा
नवषयाबाबतचे संशोधि प्रकल्प सुद्धा इं नग्लशमध्येच सादर करावे लागतात.
एवढेच िव्हहे तर राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधि प्रनसद्धी, बहणजे शोधनिबंध, लेख, ग्रंथ इत्यादी साऱ्या गोष्टी
इं नग्लशमध्येच कराव्या लागतात. इं नग्लशमध्ये ि के ल्यास त्यांचे वहि, संक्रमण होत िाही, त्यामुळे आपला नवचार
इतरांकडे पोहोचू शकत िाही. नवचार सवषत्र पोहोचवायचा असेल तर इं ग्लीश नशवाय पयाषय िाही. त्यामुळे आपली
ज्ञािभाषा मुख्यतः इं ग्लीश आहे, असा निष्ट्कषष काढावा लागतो. याचा अथष असा की आपली देशांतगषत ज्ञािभाषा सुद्धा
इं ग्लीशच आहे. नशक्षणव्यवस्थेिे इं ग्लीश सक्तीची के ल्यािे ती सवाांिा सोयीची असल्याचे नसद्ध झाली आहे.

(०३) आंतरराज्यीय ज्ञाि संबध
ं :
हीच पररनस्थती इतर राज्यांची आहे. त्यांचीही ज्ञािभाषा इं ग्लीश आहे. त्यामुळे आपण महाराष्ट्रीयिांिा
आपल्याच देशातील कोणत्याही राज्यातील नबगरमराठी ['फॉर दॅट मॅटर !' (असे मराठी नलप्यंतरात-उच्चारूि-नलहूि)]
माणसाला आपला नवचार सांगण्यासाठी, ज्ञािसंक्रमण करण्यासाठी इं नग्लशचा आधार घ्यावा लागतो. 'मराठी' आनण
मराठी सानहत्य, मराठी नवचार, मराठी तत्त्वज्ञाि जर राष्ट्रीय पातळीवर न्यावयाचे असले तर हे सारे मराठी ज्ञाि
आपणास इं नग्लशमधूि सादर करावे लागते. राष्ट्रीय पातळी याचा अथष आंतरराज्य पातळी. सारांशािे राष्ट्रीय अथवा
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्ञािभाषा मराठी िसते तर इं ग्लीश असते. बहणूि अंनतमतः इं ग्लीश ही जागनतक ज्ञािभाषा5
ठरते.
राष्ट्रीय पातळीवरील भाषाव्यवहारासंबंधी आणखी एक उपाय सुचनवला जातो. तो असा की, दोि राज्यांिी
एकमेकांचे ज्ञाि एकमेकांच्या भाषेत भाषांतरीत करावे ! असे सवष राज्यांिी करावे. हा उपाय चांगला आहे. यात
काहीही आचरटपणा िाही. पण त्यासाठी जे आंतरराज्यीय भाषानवषयक धोरण रचले गेले पानहजे, ते आपल्याकडे
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उपलब्ध िाही. हा फार मोठा आनण दीघषकालीि प्रकल्प आहे. या नियमािुसार इतर राज्यातील ज्ञािवंत आपल्याशी
संवाद साधतात तो मुख्यतः इं नग्लशमध्ये. त्यामुळे त्यांचीही ज्ञािभाषा इं ग्लीश हीच ठरते.
स्वातंत्र्यपूवष काळातही साधारणतः हेच घडले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर स्वातंत्र्यनवषयक सारे नवचार, आदेश,
कायषक्रम इत्यादींची मुख्य संवादभाषा इं ग्लीश हीच होती. बहंदीला िंतर महत्त्व आले ते लोकभाषा, व्यवहारभाषा या
भूनमके तूि.
दुसरे बहणजे प्राचीि भारतीय संस्कृ तीची जगाला झालेली ओळख मुख्यतः निटीश राजवटीमुळे आनण इं ग्लीश
या भाषा माध्यमातूि झाली. युरोपीय प्रबोधिकाळािंतर भारतीय संस्कृ ती, धमष, नवचार, तत्त्वज्ञाि सारे काही जगाला
ज्ञात झाले ते मुख्यतः भाषांतरीत इं नग्लशमधूि. संस्कृ त, पाली, अधषमागधी इत्यादी ग्रंथाची आधी जमषि, फ्रेंचमधूि
भाषांतरे झाली. पण ती जगातील बहुजिांपयांत गेली िाही, तर के वळ अनभजिवगाषत गेली. भारताची सवाांगीण ओळख
जगातील सामान्यजिांिा ज्ञात झाली ती मुख्यतः इं नग्लशमधूिच. मग अमेररकि असो वा निटीश इं ग्लीश असो, पण ते
माध्यम इं ग्लीशच आहे खास!
थोडक्यात, आपल्या राज्याची ज्ञािभाषा, स्वदेशीय इतर राज्यांची ज्ञािभाषा आनण जागनतक ज्ञािभाषा ही
एकच आहेत. ती इं ग्लीश आहे. आपल्याला मान्य होवो अथवा ि होवो6, हे वास्तव आहे. थोडक्यात, भारतातील
आंतरराज्यीय ज्ञािसंबंध व्यक्त करणारी भाषा बहणजे इं ग्लीश हीच असा निष्ट्कषष काढणे अनिवायष ठरते.

(०४) महाजालाची भाषा
इं ग्लीश ही जागनतक - बहणजे सवष जगाची – हटकू ि प्रत्येक देशाची ज्ञािभाषा िसली तरी देशाबाहेर बहुतेक
युरोपीय राष्ट्रात इं ग्लीश हीच ज्ञािभाषा आहे. या वास्तवाचा पररणाम बहणजे महाजालाचे नवणले गेलल
े े जाळे !
आपण महाराष्ट्रीय िागररक आपला मराठी नवचार जगापुढे िेतािा महाजालाचा वापर करण्यास नशकलो
आहोत. महाजालाचे मुख्य माध्यम इं ग्लीशच आहे. http://www.... हा महाजालाचा पत्ता मान्य असो वा िसो
इं नग्लशमध्ये आहे. संकेतस्थळ, अिुददिी (blogs), फे सबुक खाते इत्यादी महाजल खाते याच पररभाषेत आहेत, हे मान्य
करणे भाग आहे.
आपण बहणजे भारतीय निवासी मंडळी आनण अनिवासी भारतीय मंडळी यास अपवाद िाही. महाजालावर
संकेतस्थळाच्या भाषेतच आपणास बहणजे http://www.... या आंतरजालीय पररभाषेत, संकेतस्थळभाषेतच आपले
उपक्रम

मांडावे

लागतात.

http://www.mymarathi.com/,

उदाहरणाथष

http://tukaram.com/,

http://en.wikipedia.org/wiki/Dnyaneshwari,

https://www.facebook.com/SamarthaRamdas,

http://www.puladeshpande.net/,

http://www.ambedkar.org/, http://www.aathavanitli-gani.com/ ककं वा उच्चनशक्षण देणाऱ्या नवद्यापीठ, महानवद्यालये,

खासगी संकेतस्थळ, अिुददिी इत्यादींचा संकेतस्थळ पत्ता स्वच्छ इं ग्लीश भाषेत आपण जगाला उपलब्ध करूि देतो,
ककं बहुिा द्यावा लागतो. जसे की पुणे नवद्यापीठाचा पत्ता http://www.unipune.ac.in असा आहे. आज "सानवत्रीबाई
फु ले पुणे नवद्यापीठ" असे िामकरण झाले असले तरी आधीचाच संकेतस्थळ पत्ता ठे वावा लागला. कारण ज्या काही
तांनत्रक कारणांमुळे इतक्या तातडीिे तो बदलला जाऊ शकत िाही, ती तांनत्रक कारणे भारताच्या नियंत्रणात िाहीत.
ती ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांची भाषा इं ग्लीश आहे.
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जिसंवादाची ही सारी माध्यमे, उपकरणे इं नग्लशमध्ये आहेत. त्यामुळे इं ग्लीश ही जगाची ज्ञािनिर्मषतीची
आनण ज्ञािवहिाची भाषा बिते.
या मुद्द्द्यावर चीिचे उदाहरण देण्याचा मोह अिेकांिा आवरत िाही. अशा ‘मोहक’ लोकांचा दावा असतो की
चीििे त्यांचे सारे ज्ञाि, ज्ञाि निर्मषती आनण ज्ञािवाहक माध्यम बहणूि चीिी भाषाच उपयोगात आणली. इथे हा मुद्दा
लक्षात घेतला पानहजे की चीिचे भाषानवषयक धोरण असे आहे की जे जे जगाकडू ि ते स्वीकारतात आनण ज्याचे त्यांिा
त्यांच्या देशात नवतरण करावयाचे असते ते सारे ज्ञाि चीिी भाषेत भाषांतरीत करण्याचे सवोत्तम कसब त्यांिी
कमावलेले आहे. त्यासाठी त्यांिी त्यांचे भाषानवषयक धोरणाची अनतशय काटेकोरपणे तयारी के ली, नतची कठोरपणे
अमलबजावणी के ली! अथाषत यात त्यांचे के वळ देशप्रेम आनण भाषाप्रेम ददसते असे िाही, तर लोकमािस नियंत्रणात
आणण्याची, राज्यकत्याांिा हवे तसे ते घडनवण्याची, संपण
ू ष वैचाररक गुलामी लादण्याची हुकु मशाही व सवांकषवादी ही
प्रवृत्ती आहे, असा आरोप करता येईल. हा मुद्दा बाजूला ठे वला आनण त्यांचे भाषानवषयक धोरण लक्षात घेतले तरी
आपणास पुष्ट्कळ नशकण्यासारखे आहे, यात शंका िाही.
‘भारताची ज्ञािभाषा कोणती?’ या प्रश्नाचे पुिरुज्जीवि करण्याचे आणखी एक ताजे कारण बहणजे 'ज्ञािपीठ'
नवजेते सानहनत्यक डॉ. भालचंद्र िेमाडे यांचे अगदी अलीकडील वक्तव्य7. ते बहणतात, "इं ग्रजी ही जगाची भाषा हा
आपला समज असूि तो सोडला पानहजे. जगात सवष देशांमध्ये प्राथनमक नशक्षण मातृभाषेतूि ददले जात असतािा
भारतात मात्र इं ग्रजीचा उदोउदो के ला जातो. जगातील नवकनसत राष्ट्रांची भाषा इं ग्रजी िसूिही त्यांचा नवकास झाला.
इं ग्रजी आल्यािे माणसं ज्ञािी होतात ही अंधश्रद्धा आहे".
डॉ. िेमाडे यांच्या वाढददवसानिनमत्त जळगाव येथील "पररवतषि आनण भंवरलाल अण्ॅ ड कांताबाई जैि
मल्टीपपषज फाऊंडेशि" यांच्या वतीिे एक कायषक्रम झाला. िेमाडे या भागात 'दादा' या िावािे सुपररनचत असल्यािे
त्यांच्या प्रनत आदर व्यक्त करण्यासाठी आनण 'ज्ञािपीठ' सन्मािाचा आिंद साजरा करण्यासाठी 'दादा सलाम' हा
कायषक्रम आयोनजत के ला गेला. यावेळ तेथील ज्येष्ठ रं गकमी व पररवतषि संस्थेचे अध्यक्ष शंभू पाटील यांिी िेमाडे यांची
प्रकट मुलाखत घेतली. यावेळी िेमाडे यांचा इं ग्रजीनवरूध्दचा राग पुन्हा उफाळू ि आला.
िेमाडेंची ही सिाति भूनमका आहे. ती मान्यही होऊ शके ल. पण यात एक अंतर्वषरोध आहे. तो असा की स्वतः
िेमाडे यांिी त्यांचे सारे लेखि के वळ मराठीत के ले आहे असे िाही. व्रत बहणूि लेखि के वळ मराठीत के ले ते जी. ए.
कु लकणी यांिी. त्यांचा आदशष िेमाडे यांिी घेतला आहे असे ददसत िाही. त्यांिी त्यांचा नवचार देशात आनण परदेशात
पोहोचनवण्यासाठी इं ग्लीशचाच आश्रय के ला आहे. याला काय बहणावे ?

मराठीला ज्ञािभाषेचा दजाष !?
या निनमत्तािे ‘ मराठीला ज्ञािभाषेचा दजाष नमळे ल काय?’ हा प्रश्न येथे उपनस्थत करणे फारसे अप्रस्तुत होणार
िाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्ञािाचे मराठी भाषेतील ज्ञािाचे संक्रमण करावयायचे असेल तर ते इं नग्लशमध्ये करावे
लागेल, असे आपण वर बहंटले आहे. पण खुद्द मराठीला ज्ञािभाषेचा दजाष नमळे ल काय? या प्रश्नाचे उत्तर काय देता
येईल, याचा नवचार करता येईल.त्यासाठी रा. भा. पाटणकर यांची मदत घेऊ. ते ‘अपूणष क्रांती’ मध्ये बहणतात, “
आधुनिक काळातील जग समजण्यासाठी इं ग्रजी ही ग्रीक-लॅटीि यांच्यापेक्षा दकतीतरी जास्त उपयोगी आहे.
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संस्कृ तमधील सवष नवद्याशाखा मराठीत आल्या असत्या, आनण मराठीत त्यांची जोमािे वाढ झाली असती, तर आपण
संस्कृ तऐवजी मराठीचीच निवड के ली असती, आनण ते योग्यही ठरले असते. ज्ञािाची वाहक आनण उत्पादक भाषा
बहणूि इं ग्लंडमध्ये ग्रीक-लॅटीिची जागा इं ग्रजीिे सवाषथाषिे घेतली होती; तेथील शास्त्रज्ञ शोध लावतािा ग्रीकलॅटीिऐवजी इं ग्रजीचा वापर सहजपणे करू लागले होते; बहणजे इं ग्रजी ही ज्ञाि-वाहकांची भाषा ि राहता ज्ञािउत्पादकांची भाषा बिली होती. तसे होण्यासाठी त्यांिी सतराव्या शतकापासूि जाणीवपूवषक प्रयत्नही के ले होते.
.........जेंव्हहा मराठी मंडळी मराठीत के वळ ज्ञाि-वाहि ि करता ज्ञािोत्पादि करू लागतील तेंव्हहा इं ग्रजीची जागा
स्वाभानवकपणे मराठी भाषा घेईल, यात शंका िाही. अथाषत त्यासाठी पूणषपणे पाळायला हवी ते अट बहणजे मराठी
लोकांिी मराठीत िवी, जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या तोडीची ज्ञािोत्पत्ती करायला हवी. मराठी लोक मराठीत जे
निर्मषतील तेच खरे ज्ञाि बहणा, असा अट्टाहास करणे बहणजे महाराष्ट्राचे आत्महत्यारे बिणे होय.”8 “जोपयांत मराठी ही
ज्ञािवाहक भाषा आहे तोपयांत नतला दुय्यम स्थािच नमळणार. जेंव्हहा ती ज्ञािोत्पादक भाषा होईल तेंव्हहा हे नचत्र
पूणषपणे बदलेल. जे ज्ञािाबद्दल तेच इतर संकल्पिांबद्दल खरे आहे”9
महाराष्ट्रात व इतर राज्यात होणारे मराठीचे अध्ययि व अध्यापि मराठीतच होते. पण के वळ त्या आधारावर
मराठी ही महाराष्ट्राची ज्ञािभाषा आहे, असे बहणता येईल का? आपण कोणते ज्ञाि मराठीत निमाषण करतो?
महाराष्ट्रात ज्ञािनिर्मषतीची रठकाणे कोणती? ज्ञािाचे उत्पादक कोण? ज्ञािाची मक्ते दारी कु णाकडे आहे? त्या ज्ञािाचे
वहि,वाहि, संक्रमण कोणत्या भाषेत के ले जाते? ते सामान्यांपयांत पोहोचते का ? पाटणकर अपेक्षा करतात त्यािुसार
जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या तोडीची ज्ञािोत्पत्ती आपण करीत आहोत का ? आनण मुख्य बहणजे ती मराठीत करीत आहोत
का ? हे सारे प्रश्न अनतशय महत्वाचे आहेत.

िव्या ज्ञािशास्त्राची निर्मषती
मूलतः ‘ज्ञाि बहणजे काय?’ हाच प्रश्न खरे तर उपनस्थत के ला पानहजे. तो अनतशय व्यापक आहे. तथानप
भाषेच्या पररप्रेक्ष्यातूि हा प्रश्न उपनस्थत करणे, अशक्य िाही. नवस्तारभयास्तव या समस्येची अनधक चचाष येथे करता
येणे शक्य िाही. पण सुतोवाच करणे अप्रस्तुत ठरणार िाही. ते असे की, भारतीय परं परे त (वैददक असो वा अवैददक)
‘आत्मज्ञाि’ हेच अंनतमतः सत्य ज्ञाि असूि भौनतक जगताचे ज्ञाि भासमाि मािले आहे. याला के वळ चावाषकांचा
अपवाद आहे. बरे , हे आत्मज्ञािही लोकभाषेत (मराठीत) िाही. ते संस्कृ तात आहे. ज्ञािेर्श्र ते तुकडोजी महाराजांपयांत
ज्यांिी ज्यांिी ते लोकभाषेत आणण्याचा प्रयत्न के ला त्यांिा सामानजक बनहष्ट्कार, उपहास इत्यादींिा तोंड द्यावे लागले.
आत्मज्ञाि इत्यादी आध्यानत्मक ज्ञािामुळे भौनतक आनण सामानजक प्रगती होते, असे काही नसद्ध होत िाही. मात्र एकू ण
मािवी जीविाचा स्तर उं चावण्यासाठी आध्यानत्मक ज्ञाि आनण ऐनहक ज्ञाि या दोन्हीची गरज असते, याचे भाि
अद्यानप भारतीय समाजात नवकनसत झालेले िाही. बहणूिच िव्या संदभाषत भौनतक जगताचे अनस्तत्व गृहीत धरूि,
ऐनहक जीविाची समृद्धी, जीविमािाचा दजाष उच्च पातळीवर िेण्यासाठी गरजेचा आहे, याचे भाि नवकनसत करूि,
त्याचवेळी मिाच्या उन्नयिाकररता आध्यानत्मक ज्ञािाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊि िव्या ज्ञािशास्त्राची रचिा करणे
आवश्यक आहे. एवढी पूवषतयारी झाली की मग ‘ज्ञाि बहणजे काय?’ याचे यथाथष उत्तर नमळण्याच्या ददशेिे आपण
जाऊ. या पार्श्षभूमीवर पाटणकर बहणतात तसे मराठी ही ज्ञािोत्पादकांची भाषा होईल. मराठी मंडळी ज्ञािनिर्मषती,
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ज्ञािवाहि, ज्ञाि संक्रमण आनण ज्ञािग्रहण इत्यादी सारा ज्ञाि व्यवहार मराठीत करू लागतील. तेंव्हहा मराठी ज्ञािाची
भाषा होईल, अशी आशा करण्यास हरकत िाही. तूताषस तरी इं ग्लीश हीच ज्ञािभाषा आपल्यावर लादली गेली आहे, ती
आपण स्वीकारली आहे, हे मान्य करू. (आपले इं ग्लीश इतके चांगले का ? याच्या वसाहतवादी चचेत इथे जाण्याचे
कारण िाही.)

रटपणे : क्रमांक २ ते ५.
संदभष : १, ६ ते ९.
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एकसत्त्वीकरणाची काही प्रनसद्ध उदाहरणे बहणजे प्लेटोचा आयनडया नसद्धान्त, "माणूस हा नवचार करणारा प्राणी आहे"

ही अॅररस्टॉटललप्रणीत व्याख्या, अिैत वेदान्त िह्म संकल्पिेची समीकरणे (मी िह्म, तू िह्म आनण सारे काही िह्मच िह्म! )
, मिुस्मृतीची वणष–जातीची समाज नवभागणी. जातीिुसार गुणधमष निनित के ले की प्रत्येक वणष-जातीचा सदस्य त्या
गुणधमाषिुसारच वागेल, असे समजणे, हे एकसत्त्वीकरण. अॅररस्टॉटललच्या व्याख्येतील प्रनतपादिािुसार (१) नवचार
करण्याची शनक्त बहणजे माणसाकडे असलेली (आनण अन्य प्राण्यांकडे िसलेली) एक बौनद्धक शक्ती ककं वा तत्त्वे की ज्यांच्या
आधारावर रचलेले प्रकल्प जीविात सुसंगतपणे राबनवण्याचे सामर्थयष माणूस कमावतो. (२) पृर्थवीवरील सवष प्राणी असा
गट घेतला तर त्या गटात 'नवचार करण्याची क्षमता असलेली बुद्धी' के वळ माणूस या गट सदस्याकडेच आहे आनण नतचा
नवकास करणे हा माणसाचा मुलभूत प्रकल्प असतो.(३) त्यामुळे 'नवचार करण्याची क्षमता असलेली बुद्धी' के वळ माणूस
या गटसदस्याकडेच आहे'. अॅररस्टॉटललच्या व्याख्येतील एकसत्त्वीकरणाचा धोका असा की 'प्रत्येक माणूस असा बुनद्धमाि
आहे' असा समज होतो. पण असे ददसत िाही. याचे कारण असे की एकतर माणूस जन्मलेल्या प्रत्येक क्षणापासूि नवचार
करतो; दुसरे असे की बुद्धीचा नवकास करण्याची संधी नमळालेला माणूसच जीविातील प्रकल्प राबवू शकतो. अथाषतच
प्रत्येक माणसाला अशी प्रकल्प बिनवण्याची आनण ते राबनवण्याची संधी नमळे लच असे िाही. (वणष-जातीव्यवस्थेिे अशी
संधी हजारो वषे िाकारलेली होती.) नतसरे असे की जीवशास्त्रीयदृष्ट्ट्ट्या सुद्धा 'नवचार करण्याची क्षमता' या अर्जषत गुणाचे
एकसत्त्वीकरण करणे धोक्याचे ठरते. त्यामुळे इटानलयि नवचारवंत अन्तोनिओ ग्राबशी (१८९१-१९३७) िे "सवष माणसे
बुनद्धवंत आहेत, पण सवष माणसांिा समाजात बुनद्धवंतांचे कायष िसते" अशी सावध भूनमका घेतली. (आपण असे बहणू
शकतो की मुळात वणष-जातीव्यवस्था निर्मषती हाच एक नवचार करण्याच्या क्षमतेचा (नवघातक) प्रकल्प ठरला होता/आहे.
आनण आज त्याचे उच्छादि हा दुसरा (नवधायक) प्रकल्प ठरला आहे.)
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राजभाषा, ज्ञािभाषा, संवादभाषा, जिभाषा इत्यादी नवषयावर नवनवध संस्था, व्यनक्त, उच्चनशक्षण क्षेत्र इत्यादी

पातळीवर भयावह अखंड चर्वषत चवषण झाले आहे, चालू आहे. त्या वादात येथे पडावयास िको.
4

याचे कारण ककं वा श्रेय बहंदी नचत्रपट सृष्टीला ददले पानहजे. बहंदी नचत्रपटांिी भारतात भानषक, भावनिक,

राजकीय,सामानजक, आर्थषक इत्यादी तऱ्हांची राष्ट्रीय एकात्मतेची बीजे रुजनवली, असे बहणता यावे.
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येथे वस्तुतः वस्तुभाषा आनण अनधभाषा (object language and metalanguage) असा भेद करता येईल. ज्या

भाषेनवषयी आपण बोलतो तो अनधभाषा आनण ज्या भाषेत बोलतो ती अनधभाषा. मराठीतूि इं ग्लीश नशकतािा इं ग्लीश
वस्तुभाषा तर मराठी ही अनधभाषा असते. पण मराठीचे महत्त्व इं ग्लीश भाषेतूि सांगतािा मराठी ही वस्तुभाषा आनण
इं ग्लीश ही अनधभाषा असते.

श्रीनिवास हेमाडे, “भारताची ज्ञािभाषा : एक आकलि”, आकलि (समकालीि सानहत्य, समाज व संस्कृ तीचे प्रनतबबंब), ISSN
2394-2177, वषष १, अंक ४, जुलै-सप्टेंबर २०१५ संपादक – रं गराव भोंगले, नहल-व्ह्यू को-ऑप. हौ. सोसायटी, २०ब /१०२,
नबनबबसार िगर, गोरे गाव (पू.), मुंबई ६५, पृष्ठ १४ ते २७. shriniwas.sh@gmail.com, 915 865 80 66.
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"इं ग्रजी ही काही आपली मातृभाषा िाही आनण जगाची ज्ञािभाषा तर िाहीच िाही. इं ग्रजी भाषेचा अवलंब ककं वा

स्वीकार ि करताही जगातल्या अिेक देशांिी प्रगती के लेली आहे. उदाहरणच देऊि बोलायचं तर, चीि, जपाि, जमषिी,
रनशया, इटली हे देशांचं देता येईल. या देशांिी इं ग्रजीचा स्वीकार ि करताही आपली प्रगती साधलेली आहे, उन्नती के लेली
आहे. चीि-जपाि-जमषिी यांिी तंत्रज्ञाि-नवज्ञािात के लेली प्रगती तर थक्क करणारी आहे. नवशेष बहणजे हे ज्ञाि त्या-त्या
देशांिी आपल्या िागररकांिा आपल्या भाषेतच ददलेलं आहे. बहणजेच नवज्ञािापासूि तंत्रज्ञािापायांत सवषच ज्ञाि काही फक्त
इं ग्रजीत उपलब्ध िाही आनण इं ग्रजी आल्यानशवाय ते ज्ञाि इतरांिा नमळणारच िाही, असंही िाही. फक्त जगभरच
वेगवेगळ्या ज्ञािशाखांत होणारं संशोधि प्रत्येक देशािे आपल्या राष्ट्रभाषेत-मातृभाषेत उपलब्ध करूि ददलं पानहजे. ते तसं
ददलं, तर जगातली कु ठलाही समाज कु ठल्याच ज्ञािापासूि वंनचत राहणार िाही." - िागिाथ कोत्तापल्ले - 'मराठी भाषा
सनमती'चे अध्यक्ष, "मराठीला ज्ञािभाषा करण्यासाठी कोश महत्त्वाचे! " मुलाखत : मुकुंद मुळे, महाराष्ट्र टाईबस, २३
िोव्हहेंबर २०१३.
7 “इं ग्रजीमुळे ज्ञािी होता येते, ही अंधश्रद्धा” – िेमाडे, शुक्रवार, २९ मे २०१५, लोकसत्ता, जळगाव आवृत्ती.
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रा. भा. पाटणकर, अपूणष क्रांती, उपोद्घात, पनहली आवृत्ती, मौज प्रकाशि.१९९९, पाि १४६.
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रा. भा. पाटणकर, अपूणष क्रांती, उपोद्घात, पनहली आवृत्ती, मौज प्रकाशि.१९९९, पाि २७२.
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