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संपादकीय.   

 

नमस्कार मंडळी,  

 

मराठी भाषा ददवस -  २७ फेब्रवुारी हा 

ददवस मराठी सादहत्याचा मानदडं  

दव.वा.दिरवाडकर यांचा जन्मददवस,  

हा ददवस ‘मराठी भाषा ददवस’ म्हणनू 

साजरा केला जातो.  

 

जागदतक मदहला ददवस  - ०८ माचच हा 

ददवस जागदतक मदहला ददवस म्हणनू 

साजरा होतो. 

जागदतक मदहला ददनादनदमत्त मंडळाच्या 

मदहला वाचकांना हाददचक िभुेच्छा  
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ररकमानवर्च रोड, वॉटफोडच, WD17 3JN 
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उसुचलाने हार्स्कूल, इलफोडच, IG1 4JU 
 
घेई छंद 

सुबोध भावे, राहुल देशपांड ेआणि महेश काळे  

रवववार ९ एविल २०१७  

लोगन थर्एटर, २० बेडफोडच वे, लंडन   WC1H 0AL 

 

शे्रया घोषाि  

शननवार २९-एविल २०१७ 

लीड्स फस्टच डार्रेक्ट अरेना, लीड्स, LS2 8BY  
 
 

   
      

कुसुमाग्रज : (२७ फेब्रुवारी १९१२ ते १० मार्च १९९९) पूिच नाव ववष्िू वामन मशरवाडकर. एक शे्रष्ठ 

आधुननक मराठी कवी नाटककार व कादंबरीकार. कुसुमाग्रज र्ा नावाने काव्र्लेखन. जन्म पुिे 

रे्र्ील. जीवनलहरी, ककनारा, मराठी माती, वादळवले इत्र्ादी त्र्ार्े िकामशत काव्र्संग्रह, 

ववशाखा हा काव्र्संग्रह आधुननक मराठी काव्र्ार्े एक कार्मर्े भूषि आहे. दसुरा पेशवा, वीज 

म्हिाली धरतीला, नटसम्राट, राजमकुुट इत्र्ादी गाजलेली नाटके. १९७४ मध्रे् नटसम्राट ह्र्ा 
नाटकाला साहहत्र् अकादमीर्े पाररतोवषक ममळाले. वैष्िव, जान्हवी, कल्पनेच्र्ा तीरावर ह्र्ा 
कादंबरर््ा. १९६४ मधील गोव्र्ाच्र्ा साहहत्र् समेलनार्े ते अध्र्क्ष होते. 
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मराठी भाषेवर र्ालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्र्ा सवच स्तरांवर एकार् 

आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्र् केलं पाहहजे. खरं तर मराठी मािूस त्र्ाच्र्ा 
लढाऊ वतृ्तीसाठी ओळखला जातो. मग र्ा भाषा आक्रमिाच्र्ा बाबतीत तो नांगी 
टाकून स्वस्र् का बसून राहतो? र्ा गोष्टीर्ा बोध होत नाही. इंग्रजीर्ी णिलई र्ढली 
की आपली भाषा आणि पर्ाचर्ाने आपि अथधक टेर्दार होतो का? कुण्र्ा 
समाजशास्त्रज्ञाने अर्वा भाषातज्ज्ज्ञाने र्ा गौडबंगालार्ा छडा लावावा आणि 

आपल्र्ा न्रू्नगंडावर काही इलाज करता रे्तो का, हे अवश्र् पाहावं..  ‘मराठी 
राजभाषा हदना’ ननममत्त २७ फेब्रुवारी रोजी  लोकसत्तामध्रे् िमसद्ध िालेला सई 

परांजपे र्ांनी मलहहलेला ववशेष लेख, आपल्र्ासाठी र्ा पत्रकात सादर केला आहे 

‘आई म्हिोनन कोिी आईस हाक मारी’ कवी र्शवंत र्ांर्ी केवढी हृदर्स्पशी ही 
कववता. पि आता ही गोड हाक कानी रे्त नाही. कारि सुमारे दहा-पंधरा वषाांपूवी 
पाहता पाहता सगळ्र्ा आर्ा गार्ब िाल्र्ा. रातोरात घराघरांमधून ‘मम्र्ा’ 
अवतरल्र्ा.  

त्र्ांनी अवघी भूमी व्र्ापली. ‘का ग?ं’ मी आमच्र्ा गंगूबाईंना ववर्ारलं, ‘मम्मी कशी 
कार् िालीस? आई म्हिवून घ्र्ार्ला लाज वाटत?े 

’ गंगूबाईंनी र्ोख उत्तर हदलं, ‘अवो साळंतल्र्ा, शेजारपाजारच्र्ा समद्र्ा पोरी 
‘मम्मी’ म्हिूनर् हाक मारतात की. विर्ांकाबी हटून बसली बगा. कार् करिार!’ खरं 

तर र्ा मम्मीपदामुळे गुदगुल्र्ा होत असिार र्ा तमाम माऊली वगाचला.  

गोरा साहेब गेल्र्ानंतर, आज इतक्र्ा वषाांनी त्र्ाच्र्ा भाषेनं मराठी भाषेवर घाला 
घातला आहे. र्ोरपावलांनी इंग्रजी शब्द आपल्र्ा भाषेत घुसले. र्ा आक्रमिामुळे 

भल्र्ा भल्र्ा मराठी शब्दांरं् उच्र्ाटि िालं.  

 

हे तमु्हाला माहहत आहे  का?  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

सांगा पाहू??     

     

     

     

     

     

     

     

           

      

भारताचे एडडसन डॉ. शंकर आबाजी लभसे 
(२९ एविल १८६७ – ७ एविल १९३५) 

 

दोनशेच्र्ावर ननरननराळे शोध लाविारे, र्ाळीसहून 

अथधक शोधांर् ेएकस्व संपादन करिारे आणि 

शतकापवूी भारतीर्ांच्र्ा नावान ंनाक मुरडिाऱ्र्ा 
अमेररकेन लोकांमध्रे्र् मानार् ं स्र्ान ममळविार्ाच डॉ. 
शंकर आबाजी मभसे र्ांर्ा २९ एविल १८६७ हा जन्महदन. 

र्ॉमस अल्वा एडडसन हे नाव ित्रे्क साक्षर 
भारतीर्ाला माहहती आहे. पि शंकर आबाजी मभसे हे 
नाव भारतीर् सोडा पि महाराष्रीर्न मािसांना पि 
माहहती नसेल. शंकर आबाजी मभसे र्ांना भारतीर् 
एडडसन म्हिून सम्बोधले जाते. त्र्ांच्र्ा नावावर ४० 
पेटन्टस आणि २०० शोध नमूद आहेत. तुम्ही घरात 
वापरता तो ममक्सर मभसे कृपा आहे!  

मागील पत्रकातील िश्नांर्ी उत्तरे: 
िश्न १ – महाराष्रामधील सह्र्ाद्रीतील सवाचत  

उंर् मशखर कोित?े  

उत्तर: कळसुबाई 
 
िश्न २ – मशवाजी महाराज र्ांर् े वडील शहाजी 
राजे, र्ांच्र्ा भावार् े(बंधू) नाव कार् होत?े 

उत्तर: शरीफजी राजे भोसले 

प्रनतननधी पाहहजेत!!!!!!! 

ह्र्ा मामसकाला काही िनतननधींर्ी 
आवश्र्कता आहे.  
गरज - रुर्ी व वळेेर्ी  
मानधन – कौतकु व समाधान आवड 
असल्र्ास ई-मेल वर सपंकच  साधावा 
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साहेबार्ी भाषा धड न का बोलता रे्ईना, पि त्र्ाच्र्ा शब्दांर्ी उधळि करीत मराठीतून 

तारे तोडीत राहहलं, की आपला भाव वधारतो अशी समजूत असावी. अशा ककती शब्दांनी 
आपल्र्ा बोलीमध्रे् रं्रू्िवेश करून मूळ मराठी शब्द कालबा करून टाकले आहेत. 

वानगीदाखल सांगार्रं् म्हटलं तर रंग, खोली, स्वर्ंपाकघर, मोरी, हदवा, पंखा, रस्ता, 
रहदारी, गाडी, आगगाडी, इमारत, रजा, सि, इ. इ. आपले रोजर् ेर्लनी शब्द आता 
वळर्िीत दडून बसले आहेत. कलर, रूम, ककर्न, बार्रूम, लाइट, फॅन, रोड, रॅकफक, 

कार, रेन, बबलल्डगं, लीव्ह, फेलस्टव्हल र्ा इंग्रजी िनतशब्दांनी त्र्ांरं् उच्र्ाटि केलं आहे. 

हे घुसखोर शब्द लवकरर् टेबल, स्टेशन, मशीन, फ्लॅट र्ा मराठीत सामावून गेलेल्र्ा 
शब्दांच्र्ा पंगतीला जाऊन बसतील, र्ात शंका नाही. पि आपल्र्ा साध्र्ा सुटसुटीत 

शब्दांना का म्हिून रजा द्र्ावी? ‘लेफ्ट-राइट’च्र्ा कवार्तीत बबर्ारे डावे-उजवे हदशा 
हरवून बसले आहेत. ररक्षावाल्र्ाला ‘डावीकड ेवळा’ सांथगतलं, की तो लगेर् ‘म्हिजे 
लेफ्ट ना?’ अशी खात्री करून घेतो. मार्बोलीला ही जी लागि िाली आहे, नतर्ा ित्र्र् 

रोजच्र्ा जीवनात पदोपदी रे्तो. पावलोपावली साक्ष पटत.े रस्त्र्ावरून जाताना दतुफाच 
दकुानं न्र्ाहाळली तर औषधाला एकही पाटी शुद्ध मराठीमध्रे् हदसिार नाही. 
 
पैजेवर सांगत.े अमुक टेलर, तमुक शू माटच, हे फु्रट स्टोर, त ेटॉर् शॉप, व्हरार्टी आकेड, 

स्टेशनरी, रॅव्हल कंपनी, ममनी माकेट अशीर् साहेबी बबरुदं ममरविारी दकुानं 

आढळतात. र्ववष्ट फराळ म्हिार्ला ओशाळवािं वाटतं. टेस्टी डडशेश (डडशेसर्ा 
अपभ्रंश) घ्र्ार्ला ररफे्रशमेंट हाऊसमध्रे् गेलं की कसं फुल सॅहटसफॅक्शन वाटतं. 
दादरला पूवी एक दकुान होत.ं लाडूसम्राट. ककती गोलजरं नाव! धेडगुजरी बबरुदांच्र्ा 
दाटीमध्रे् ही साधी पाटी कशी शोभून हदसे. अलीकड ेनाही हदसली. इंग्रजी नावाच्र्ा 
सोसार्ा एक अनतरेकी नमुना सांगत.े ‘२  ँस्र’् र्ा शब्दावरून ‘२  ँस्र्स्स्र ्ँ ी’ म्हिजे 
छोटेखानी गोदाम हा शब्द िर्मलत आहे. त्र्ारं् स्पेमलगं वेगळं असलं तरी उच्र्ार 

‘शॉप’ असार् आहे, ‘शॉप्पी’ नव्हे. पि बबर्ाऱ्र्ा हौशी दकुानदारांना हे नाही ठाऊक. 

त्र्ांनी जर शब्दकोशात डोकावण्र्ार्ी तसदी घेतली असती, तर ‘शॉप्पी’र् ेहास्र्ास्पद 

फलक िळकले नसत.े  

 

मराठी भाषेवर र्ालून आलेली ही कमअस्सल लाट समाजाच्र्ा सवच स्तरांवर एकार् 

आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्र् केलं पाहहजे. ही लाट विच, वगच, वर्, सामालजक वा 
आथर्चक दजाच वा मशक्षि- कोित्र्ार् बाबतीत भेदभाव करीत नाही. ती खरी लोकशाही 
पाळत.े जरा सुलस्र्तीमधल्र्ा मंडळींना सगळं काही ‘कूल’ हवं असत.ं त्र्ांना घडीघडी 
‘थर्ल’् व्हार्रं् असत.ं ती मंडळी ‘जस्ट’ रे्तात आणि जातात. अमशक्षक्षत वगचदेखील 

हौसेहौसेने इंग्रजी शब्दसंपत्ती उधळतो. ‘काल शीक होतो, ममशेश म्हटल्र्ा की कार् 

मोटा िाब्लेम नाही. टेन्सन घेऊ नका’ अशी भाषा सराचस ऐकू रे्त.े  

 

 

मराठी अलभमान गीत 
 
लाभले अम्हास भाग्र् बोलतो मराठी 
जाहलो खरेर् धन्र् ऐकतो मराठी 
धमच, पंर्, जात एक जाितो मराठी 
एवढ्र्ा जगात मार् मानतो मराठी 
 

आमुच्र्ा मनामनात दंगत ेमराठी 
आमुच्र्ा रगारगात रंगत ेमराठी 
आमुच्र्ा उराउरात स्पंदत ेमराठी 
आमुच्र्ा नसानसात नार्त ेमराठी 
 

आमुच्र्ा वपलावपलात जन्मत ेमराठी 
आमुच्र्ा लहानग्र्ात रांगत ेमराठी 
आमुच्र्ा मुलामुलीत खेळत ेमराठी 
आमुच्र्ा घराघरात वाढत ेमराठी 
 

आमुच्र्ा कुलाकुलात नांदत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा फुलाफुलात हासत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा हदशाहदशात दाटत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा नगानगात गजचत ेमराठी 
 

रे्र्ल्र्ा दरीदरीत हहडंत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा वनावनात गुंजत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा तरुलतात साजत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा कळीकळीत लाजत ेमराठी 
 

रे्र्ल्र्ा नभामधून वषचत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा वपकांमधून डोलत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा नद्र्ांमधून वाहत ेमराठी 
रे्र्ल्र्ा र्रार्रात राहत ेमराठी  

 

गीतकार : सुरेश भट,  
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आमच्र्ाकड ेसरूबाई कामाला होत्र्ा. त्र्ांना मधुमेह असल्र्ामुळे सतत त्र्ा ‘रु्वरीन’ 

(रू्रीन) तपासार्च्र्ा गोष्टी करार्च्र्ा. हल्लीर्ी तरुि मंडळी एकमेकांना ‘डय़ूड’ ककंवा 
‘ब्रो’ म्हिण्र्ात धन्र्ता मानतात. दोन-र्ार जि असतील तर ‘गाइज’्. गोऱ्र्ांच्र्ा 
संभाषिशैलीरं् अनुकरि करार्ला हरकत नाही, पि त्र्ांच्र्ा मशस्तीरं् कार्? सुसंस्कृत 

पालश्र्मात्र् वपढी आपल्र्ामुळे इतरांना त्रास होिार नाही, र्ाबद्दल दक्ष असत.े गळ्र्ात 

गळे घालून नतघा-र्ौघांनी रस्ता अडवून र्ालिं, मोबाइलवर बोलत गाडी हाकिं, ऐन 

कोपऱ्र्ावर टोळक्र्ाने ‘शाइननगं करीत’ उभं राहिं, असले िकार सहसा िगत 

देशांमध्रे् आढळून रे्िार नाहीत. बहुसंख्र् जाहहराती र्ा तरुिांना उद्देशूनर् र्ोजलेल्र्ा 
असतात. तवे्हा त्र्ा तरुिाईच्र्ा भाषेतून बोलल्र्ा तर नवल नाही. पि मराठी (वा हहदंी) 
शब्द न वापरण्र्ार्ी र्ा जाहहरातवाल्र्ांनी शपर् घेतली आहे की कार्, असा कधीकधी 
िश्न पडतो. ‘राहू रं्ग’ हे त्र्ांरं् घोषवाक्र्; अमुक क्रीम फेस लक्लअर करत;े तमुक 

साबिाने लस्कन सॉफ्ट आणि स्मूर् होते; र्ा शांपूने केस मसल्की होतात, तर त्र्ा 
ऑइंटमेंटने डोळ्र्ाखालच्र्ा ब्लॅक सकच ल्सना गुडबार् करता रे्त.े. तर मंडळी, आता 
स्पीक! 

 
करमिुकीच्र्ा क्षेत्रातदेखील आपल्र्ा मातभृाषेबद्दल ववलक्षि उदासीनता आहे. 

नाटकांर्ी नावे पाहहली की, मराठी शब्द सगळे णिजून गेले की कार् अशी शंका वाटत.े 

ऑल द बेस्ट, फार्नल ड्राफ्ट, लूज कंरोल, बॅललन्संग अँॅक्ट, गेट वेल सून, प्लेिंट 

सरिाइि, ऑल लाइन लक्लर्र आणि अशी ककती तरी. थर्त्रपटांर्ी तीर् गत आहे. 

पोस्टर बॉर्ज, शुगर, सॉल्ट आणि िेम, पोस्टर गलच, फॅममली कट्टा, हंटर, र्ीटर, लॉस्ट 

अँॅण्ड फाऊंड, सुपर स्टार, बाइकसच अड्डा, हे िाले काही नमुने. आकाशवािी आणि 

िकाशवािीवर तर सवच मंडळी आपली खास गंगाजमनी भेसळ भाषार् बोलतात. 

ननवेदक, वक्त,े नट, बातमीदार, तज्ज्ज्ञ, स्पधचक आणि पंर्, िाडून सगळे जि. उदाहरिं 

देत बसत नाही (ककती देिार?) पि आपल्र्ा टी.व्ही. सेटरं् बटि दाबलं तर िर्ीती 
रे्ईल. मी रु्कूनही मराठी कार्चक्रम पहात नाही. आपल्र्ा भाषेच्र्ा थर्धंडय़ा उडताना 
नाही बघवत. मुल ंम्हितात, ‘‘काही तरीर् तुिं. जमाना बदलतो आहे. भाषा 
बदलिारर्.’’ कबूल, पि ददैुव असं की, मी नाही बदलले.  

माझ्र्ा र्ा आग्रही वतृ्तीमुळे घरात मराठी वतृ्तपत्रदेखील मी घेत नाही. ‘आजर्ी रं्ग 

जनरेशन फ्रस्रेटेड का?’  ‘दबावांच्र्ा टेरर टॅलक्टक्स’, ‘तरुि जोडप्र्ार्ा सुइसाइड 

पॅक्ट’ असे मर्ळे; आणि लाइफ स्टाइल, हेल्र् इज वेल्र्, स्टार गॉमसप, हाटच टु हाटच, 
अशी सदरं पाहहली की वाटत,ं सरळ इंग्रजी वतृ्तपत्रर् का घेऊ नरे्? ‘तुम्हाला आपल्र्ा 
भाषेर्ं िेम नाही?’ मला ववर्ारतात. िेम आहे म्हिून तर हा कठोर ननर्म मी लागू केला 
आहे. मािा स्वत:र्ा असा खासगी ननषेध म्हिून मी इंग्रजी बबरुदं ममरविारी नाटकं 

आणि मसनेमे पहात नाही. दृष्टीआड भ्रष्टी. 
 

मराठी भाषा हदनाच्र्ा ननममत्ताने राज्ज्र् 

शासनातफे सोमवार, २७ फेब्रुवारी र्ा हदवशी 
मुंबईत गेट वे ऑफ इंडडर्ा रे्रे् भव्र् 

कार्चक्रमार् ेआर्ोजन करण्र्ात आला होता. 
र्ा कार्चक्रमात मराठीर्ा जागर केला गेला. 
र्ावेळी िमसद्ध पाश्र्वगार्क शंकर महादेवन 

र्ांच्र्ासह अन्र् कलाकारांर्ा ‘धन मराठी, धून 

मराठी, धन्र् मराठी  हा ववशेष कार्चक्रम सादर 

केला.    
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 इतका वेळ मी इंग्रजी शब्दांच्र्ा आगंतुकीवर आग पाखडून, आपले शब्द नाहीसे होत 

आहेत र्ाबद्दल खेद व्र्क्त केला; पि शब्दर् कार्- अवघी भाषार् लुप्त होण्र्ाच्र्ा 
मागाचवर आहे. आज आपल्र्ा असंख्र् लहान मुलांना मराठी नीट मलहहता- वार्ता- 
बोलता रे्त नाही. ‘मम्मी, व्हॉट इज िनतबबबं?’ असं आमर्ा ममहहर ववर्ारीत होता, अशी 
लाडार्ी तक्रार अलीकडेर् कानी आली; पि त्र्ाबद्दल खेद वाटण्र्ाऐवजी मम्मीला खोल 

कुठे तरी अमभमानर् वाटत होता. इंग्रजी रे्िं, हे आजच्र्ा काळार्ी ननतांत गरज आहे, 

र्ाबद्दल दमुत नाही. सद्र्:रु्गामधली ती िगतीर्ी भाषा आहे, हे कुिीही मान्र् करील; 

पि इंग्रजी अर्वा मराठी, र्ा दोन भाषांमधून एकीर्ी ननवड करा, असा िश्नर् नाही 
आहे. इरे् ननवड नव्हे तर सांगड घालण्र्ाबद्दलर्ी ही ककफार्त आहे. आजच्र्ा 
जमान्र्ात मुलांना तीन भाषा र्ार्ला हव्र्ात- मातभृाषा, राष्रभाषा आणि आंतरराष्रीर् 

भाषा- इंग्रजी. ददैुव असं की, र्ा नतन्हीपैकी एकही भाषा उत्तम रे्त ेअसं कुिी क्वथर्तर् 

आठवतं. इंग्रजी माध्र्मात मशकिाऱ्र्ा मुलांच्र्ा पालकांनी ववशेष दक्ष राहहलं पाहहजे. हे 

अशक्र् नाही, हे मी स्वानुभवाने सांगत.े सात त ेअकरा वषाांमधल्र्ा माझ्र्ा बालपिीर्ा 
काळ ऑस्रेमलर्ात गेला, कॅनबेरा शहरात. साहलजकर् शाळा इंग्रजी होती आणि िाडून 

सगळ्र्ा ममत्रमैबत्रिी इंग्रजी बोलिाऱ्र्ा, पि घरात मात्र कटाक्षाने शुद्ध मराठी बोलले 

जाई. 

 

मी मराठी पुस्तकं वार्ीत असे आणि हदवसाकाठी दोन-तीन पानं काहीबाही मराठीतून 

मलहहण्र्ार्ी मला सक्ती असे. ददैुवाने मला ममळालेला हा वसा पुढे र्ाल ूठेवण्र्ात मी 
अपर्शी ठरले. माझ्र्ा मुलीर्ी मुल ंमराठीमधून ववर्ारलेल्र्ा िश्नांना इंग्रजीतून उत्तरं 

देतात. सुरुवातीला मी अन्शुनीला माझ्र्ाबरोबर मराठीतून बोलार्र्ी सक्ती करीत असे; 

पि मग पुढे मी रे्िार आहे हे कळतार्, आता मराठी बोलावं लागिार म्हिून ती 
धास्तावत,े असं ववनीने मला सांथगतलं. तवे्हा मी तो नाद सोडून हदला. एका व्र्लक्तगत 

पराभवार्ी नोंद िाली. 
 

मराठी भाषाहदनी, र्ा भाषेवर मनापासून िेम करिाऱ्र्ा दोन व्र्क्तींर्ी आवजूचन 

आठवि करावीशी वाटत.े 

सुमारे र्ाळीस-पन्नास वषाांपूवी मॅक्सीन (आडनाव आठवत नाही) नावार्ी तरुि 

अमेररकन ववद्र्ाथर्चनी मराठी भाषा मशकण्र्ासाठी महाराष्रात रे्ऊन राहहली होती. 
पाहता पाहता ती उत्तम मराठी बोलू लागली. एवढंर् नव्हे तर पुढे नतने फलटिला र्क्क 

मराठी शाळा काढली. फलटिला एका पाटीत ती मला भेटली. ती काठापदरारं् लुगड ं

नेसली होती. ‘छान साडी आहे तुमर्ी,’ मी नतला म्हटलं. मॅक्सीन हसून म्हिाली, 
‘मळखाऊ आहे.’ नतर्ा हा शब्द मी आजतागार्त ववसरले नाही. दसुरा उल्लेख आहे 

माजी तुरंुगाथधकारी उद्धव कांबळे र्ांर्ा. बबकट पररलस्र्तीला तोंड देऊन, उत्तम िकारे  

 

आफ्टर ऑल मराठी कंपल्सरी पाहहजे. कारि 

आपल्र्ा मदरटंगमधून आपले र्ॉट्स लजतके 

लक्लअरली एक्सिेस करता रे्तात, नततके 

फॉरीन ल ग्वेजमधून करिं डडकफकल्ट जात.ं 

इंलग्लश मात्र मस्ट बी ऑप्शनल. 

 
पु.ल. देशपांड े 

 संदभच :"आमर् ेभाषाववषर्क धोरि" 
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आपलं मशक्षि पूिच करत कांबळे र्ांनी पुढे रू्पीएससीर्ी परीक्षा हदली. ही परीक्षा 
मराठीमधून देिारे त ेपहहले ववद्र्ार्ी. पुढे त्र्ांच्र्ा क्षेत्रात एक अनतशर् सक्षम 

अथधकारी म्हिून त्र्ांनी नाव कमावलं. मराठी भाषेवर त्र्ांरं् ननस्सीम िेम असून 

समपचक सुंदर िनतशब्दांर्ी त्र्ांनी एक सुंदर र्ादी बनवली आहे. माझ्र्ा ‘आलबेल’ 

नाटकाच्र्ा आणि पुढे ‘सुई’ र्ा एड्सवरच्र्ा लघुपटाच्र्ा तुरंुगाबाबतच्र्ा िवेशांसाठी 
त्र्ांर्ी बहुमोल मदत िाली. 
 

काही वषाांपूवी मराठी भाषा तारण्र्ासाठी मशवसेनेनं िेंडा फडकावला होता. कुरकुरत का 
होईना, पि जनतनंे- आणि ववशेष करून दकुानदारांनी नतर्ी दखल घेतली; पि पुढे हा 
संग्राम मंदावला आणि परकीर् पाहुिीरं्- इंग्रजीरं् फावलं. खरं तर, मराठी मािूस 

त्र्ाच्र्ा लढाऊ वतृ्तीसाठी ओळखला जातो. मग र्ा भाषा आक्रमिाच्र्ा बाबतीत तो 
नांगी टाकून स्वस्र् का बसून राहतो? र्ा गोष्टीर्ा बोध होत नाही. इंग्रजीर्ी णिलई 

र्ढली की आपली भाषा आणि पर्ाचर्ाने आपि अथधक टेर्दार होतो का? इमारतीला 
सदन, हवेली ककंवा महाल म्हिण्र्ाऐवजी ‘हाइट्स’ ककंवा ‘टॉवसच’ म्हटलं की नतर्ी 
उंर्ी वाढत ेका? कुण्र्ा समाजशास्त्रज्ञाने अर्वा भाषातज्ज्ज्ञाने र्ा गौडबंगालार्ा छडा 
लावावा आणि आपल्र्ा न्रू्नगंडावर काही इलाज करता रे्तो का, हे अवश्र् पाहावं. 
त्र्ासाठी जागनतक मराठी पररषदेरं् अथधवेशन भरण्र्ार्ी वाट पाहू नरे्. 

 
लहानपिी केलेले एक अवलोकन मला छान आठवत.ं सभोवतालर्ी वडीलधारी मंडळी 
बदलत्र्ा र्ालीरीती, पुसट होत र्ाललेले रीनतररवाज आणि तरुि वपढीर् ेएकूि रंगढंग, 

र्ावर सतत तोंडसुख घेत असत. त्र्ारं् मला फार वैषम्र् वाटार्रं्. आपि मोठं 

िाल्र्ावर रु्कूनसुद्धा असं काही करार्रं् नाही, असा मी ठाम ननश्र्र् केला होता; पि 

काळ लोटला तसा तो ननधाचर मशथर्ल िाला असावा. मीही आता जनरूढीच्र्ा बदलत्र्ा 
आलेखाबद्दल तक्रारीर्ा सूर आळवू लागले आहे, र्ार्ी मला कल्पना आहे. तसंर् 

तळमळीर् ेहे माि ेर्ार शब्द म्हिजे ननव्वळ अरण्र्रुदन ठरिार आहे र्ार्ीही मला पूिच 
जािीव आहे. पि कार् करू? मामलार् तसा गंभीर आहे. िसंग बाका आहे. आपली 
मार्बोली काळाच्र्ा पडद्र्ामागे खेर्ली जात आहे आणि ‘कुिी मला वार्वा होऽ’  

असा टाहो फोडत ेआहे; पि ही हाक कुिाला ऐकूर् जात नाही, कारि नतर्ी लेकरं बहहरी 
िाली आहेत. डफ्े  स्टोन डफ्े! 

सई परांजपे saiparanjpye@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जागतिक मतिला तिन 

भारतात मुंबई रे्र् ेपहहला ८ मार्च हा महहला हदवस 
१९४३ साली साजरा िाला. १९७१ सालच्र्ा ८ मार्चला 
पणु्र्ात एक मोठा मोर्ाच काढण्र्ात आला होता. पढेु 
१९७५ हे वषच र्नुोने ‘जागनतक महहला वषच’ म्हिून 
जाहीर केले. त्र्ानतंर लस्त्रर्ांच्र्ा समस्र्ा ठळकपिे 
समाजासमोर रे्त गेल्र्ा. लस्त्रर्ांच्र्ा संघटनांना बळकटी 
आली. लस्त्रर्ा ‘बोलत्र्ा’ व्हार्ला लागल्र्ा. बदलत्र्ा 
सामालजक, आथर्चक, राजकीर्, सांस्कृनतक 
पररलस्र्तीनसुार काही िश्नांर्े स्वरूप बदलत गेले तशा 
स्त्री संघटनांच्र्ा मागण्र्ाही बदलत गेल्र्ा. आता ब का, 
कार्ाचलरे् तसेर् काही काही घरांमधनूही ८ मार्च साजरा 
व्हार्ला लागला आहे.  
 
जन्म घेऊन ककत्रे्क नाते जोडतेस त ू
जन्म देऊन ककत्रे्क नाते ननममचतेस त ू
 
नको रडू..’स्त्री जन्मा ही तिुी कहािी’ म्हित तू 
शोध घे स्वत:र्ा,एक नवीन कहािी मलही त ू 
 
घर आणि कररअर,तारेवरर्ी कसरत करतेर् त ू२१ व्र्ा 
शतकातली सुपरवमुन त ू
 
रक्षि, आरक्षि हे आक्रोश सोड त ू
कमच करत रहा, फळाला पात्र होशील त ू
 
भथगनी भाव जरुर पाळ त ू
किखर हो, स्वत:र्ी मदत स्वत: हो त ू
 
ववधात्र्ार्ी नवननमाचिार्ी कलाकृनत त ू
एक हदवस तरी स्वत:च्र्ा अलस्तत्वार्ा साजरा कर त ू
 
उठ र्ल,र्शाच्र्ा मशखरांर्ी तुला साद..ऐक त ू

स्त्री म्हिून जन्मलीरे्स, व्र्क्ती म्हिूनही जग त ू

 

पुढील न्रू्जलेटरसाठी आपले लेख, कववता, काही रुथर्र, कौतुकास्पद बातमी 
आम्हाला जरूर कळवा. शब्द मर्ाचदा ३०० शब्दांपर्ांत ठेवावी   
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