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पा�ा�यां�या अनुकरणाचा वा� वेगाने का दौडतोय? 
 

मा�या घराजवळ रहणा या पाच वषा��या ‘शलाका’चा वाढ�दवस नकुताच थाटात पार पडला. ितला शुभे�छा व खाऊ देऊन परत येताना मा�या 

मनात आले, ‘शलाका’चे घर शंभर ट)के महारा*ीय. वड,ल मरठ.चे नामवंत ूा0यापक. आजोबा संःकृतचे पं�डत. अशा घरात मेणब6या 7वझवून, 

केक कापून, ‘हॅपी बथ� डे टू य’ू असे चालीवर ;हणून तो साजरा करावा, असे <यांना का वाटले असावे? भारतीय प=तीने ितला हळद-कंुकू लावून 

िनरांजनांनी ओवाळून ितला औ@ण करावे. ित�या आवडते प)वाAन ित�या मुखात घालावे, या प=तीपे@ा साहेबांची प=त <यांनी कशासाठ. 

अवलंबली? ती केवळ ना7वAयाची हौस ;हणावी, कC पाDा<यां�या अनुकरणातच <यांना वाटणारा अिभमान ;हणावा? गेली दहा वषF अनेक �ठकाणी 

मला हेच िचऽ पाहायला िमळाले.  

 

वाढ�दवसा�या िनिमHाने <या IयJC�या जीवनूवासाचे एक पाऊल पुढे पडत असते. अशा वेळ, कोण<याह, कारणांनी 7वझवलेLया मेणब6यांपे@ा 

‘तमसो मा Mयोितग�मय’, ‘अंधारातून मला ूकाशाकडे ने’ अशी भावना <या IयJC�या मनात असणे अिधक ःवाभ7वक ौयेःकर नाह, काय? 

पाDा6यांनी वाढ�दवस कसा साजरा करावा, हा <यांचा ूP आहे. ू<येक देशाचे संःकार <यां�या देशा�या हवामानाशी, इितहासाशी, परंपरेशी, 

भूगोलाशी संबंिधत असतात, हे 7वसRन कसे चालेल? आजकाल वेशभूषेपासून केशभूषेपयSत आTण खाUपदाथाS�यापासून <यां�या चालीर,तीपयSत 

आ;हा असंVय भारतीय माणसां�या मनावर पाDा<यां�या अनकुरणा�या मोहाचा वाR जो ःवार झाला आहे, <याचे ूयोजन काय? दोन इंमजी यHा 

िशकलेLया शाळकर, पोरापासून ते उ�चपदावर,ल मराठ. अिधका यापयSत बहतेकजणु  तशी काह,च गरज नसताना ःवतःची सह,देखील इंमजीत 

करतात. <यात <यांना एक आगळाच मोठेपणा वाटतो. अलीकडे 7ववाह वा अAय मंगलकाया��या आमंऽणप7ऽकाह, ब याचवेळा इंमजीतच छापलेLया 

असतात. <या अ-मरठ. माणसांना उपयुJ ठरतील, इतरांना <याचे काय हो? <या प7ऽकात TZयांचे नाव हLली पती�या नावापूव[ छपलेले आढळते. 

ह,ह, साहेबांचीच न)कल. <यातील �कती TZयांना असे मानाचे ःथान िमळत असेल हे <यांचे <यांनाच ठाऊक?  

 

‘मदस� डे’, ‘Iहॅल\टाईन डे’ हे �कती ूचंड जLलोषात साजरे होतात, हे तर आपण पाहतो आहेच. <यातून ूकट होणार, मातभृJC �कंवा ूेमभवनेची 

थोरवी व उ<कटता याह, गो^ी भारतीय मनाला आज हजारो वषF सुप_रिचत आहेत. ‘मातदेृवोभव’ �कंवा "ूेम लाभो ूेमळाला। <याग <याची ह, 

कसोट," ह, शbदरcे बहमोलु  नाह,त कय? असे असताना पाDा<यां�या कLपना घेऊन जगdया-वागdयात कसला आलाय मोठेपणा? <यां�या 

अनुकरणा�या हIयासापायीच संुदर व समथ� मराठ. भाषेचे जे भेसळ झालेले ःवRप वाचनात, ऎकdयात येते, <याने मन Iयिथत होते. जगातLया 

इतर कोण<याह, देशात मातभृाषेला नगdय लेखून इतर भाषांचा उदो उदो झालेला �दसत नाह,. कारण ःवभाषेची अTःमता ते ूाणपणाने जपतात. 

आवँयक असेल तेथे इंमजीचा वापर जRर करायलाच हवा. ती एक संुदर भाषा आहे, यातह, वाद नाह,. पण, "भाषा मरता, देशह, मरतो, संःकृतीचाह, 

�दवा 7वझे" ;हणून "परकCचे पद चेपू नका" हा संदेश क7व कुसुममजांना Uावासा वाटला ना? मरठ.त बोलणे, िल�हणे, Iयवहार करणे यात ब याच 

लोकांना कमीपणा वाटतो. मागासलेपणाचे, अूित7^तपणाचे वाटते. साहेब जे जे व जसे करतो, तेच दजFदार असे <यांना वाटते. <यांनी दोनच ूP 

ःवतःला 7वचारावेत, एक पाDा<य लोक आमचे �कती अनकुरण करतात, आTण <यांची सव�ऽ आढळणार, ःव�छता, वेळ पाळdयाची द@ता, कामातली 

िशःत अशा चांगLया गो^ींचे अनकुरण करdयात आ;ह, इतके मागे का? याचे उHर एक आहे कC, इंमजसाहेब शर,राने येथून िनघून गेला असला 

तर, आमचे मन अजून <यां�या दाःयातच खूप अडकलेले आहे. <याचे र@ण देव तर, कसे करणार?           

  


