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णनिेदन 
 

भाषावंर्वषयक वर्ववर्वि प्रशनाचं्या संदभात वजज्ञासू र्वाचकाचंी जाण अनेक अंर्ानंी र्वाढवर्वणे हे राज्य 
मराठी वर्वकास संस्थेला आपले एक महत्त्र्वाचे कायग र्वाटते. ते उविष्ट डोळयापं ढे ठेर्वनू आम्ही प ढील पाच 
प स्तके या र्वषी प्रकावशत करीत आहोत. ड ॉ. वमप्रलद मालश ेआवण ड ॉ. र्ीता भार्र्वत याचं्या आम्ही यापूर्वी 
प रस्कृत र्वा प्रकावशत केलेल्या दोन प स्तकानंा (‘आि वनक भाषावर्वज्ञान’ आवण ‘प्रशासवनक मराठी भाषेचा 
वर्वकास’) र्वाचकानंी उत्तम रीतीने दाद वदली आहे. जाणकारानंी पावरतोवषके देऊन त्याचंा सन्मान केलेला 
आहे.  
 

नव्याने प्रकावशत होत असलेल्या पाच प स्तकापंैकी कालद ृष्ट्या पवहले अभ्यासपूणग प स्तक आहे कै. 
प्रा. र्वास देर्व बळर्वतं पटर्विगन याचें ‘वशक्षण, वशक्षक र्व सध्याचा अभ्यासक्रम’. म ंबईच्या हेमंत व्याख्यानमालेत 
त्यानंी या वर्वषयार्वर वदलेली व्याख्याने प स्तकरूपाने १९०६ साली प्रकावशत झालेली होती. परंत  द दैर्वाने 
आज त्या प स्तकाच्या प्रती उपलब्ि नाहीत. अभ्यासक्रमात मराठी कशासाठी वशकर्वायचे या प्रशनाचे उत्तर 
जसे या व्याख्यानातं पटर्विगनानंी वदले आहे तसेच सर्वग वशक्षणक्रमात, सर्वग स्तरारं्वर मराठीचे स्थान आवण 
स्र्वरूप कसे असार्व े याचे वर्वर्वरण केले आहे. हे करताना त्यार्वळेी त्याचं्या डोळयासंमोर जो जमगनीतील 
भाषावशक्षणाचा आदशग होता त्याच्याशी त्यानंी आपल्याकडील भाषावशक्षणाच्या र्वस्त ग्स्थतीची त लना 
केलेली आहे. शालेय वशक्षणाशी वर्ववर्वि अंर्ानी संबवंित असलेले आवण स्र्वतंत्रपणे वलवहले रे्लेले अर्वाचीन 
मराठी र्वाड्मयामिील हे पवहले मराठी प स्तक आहे. आम्ही हे प स्तक प्रकावशत करताना त्याला अद्याप 
र्वतगमानकाळातील शकै्षवणक पवरग्स्थतीच्या संदभातही अथगपूणगता कशी आहे हे लक्षात यार्व े या द ृष्टीने 
अभ्यासपूणग प्रस्तार्वना र्व तळवटपाचंी जोड वदली आहे. आमच्या वर्वनंतीर्वरून प्रा. रमेश पानसे यानंी हे 
अत्यार्वशयक काम केले. रे्ली पिंरा र्वषग एक अभ्यासक-कायगकता या नात्याने प्रा. पानसे यानंा 
पूर्वगप्राथवमक, प्राथवमक आवण ग्रामीण भार्ातील माध्यवमक वशक्षणाशी वर्वशषे जर्वळून सबंंि आलेला आहे.  

 
प्रा. र्वा. ब. पटर्विगन याचंा पवरचय त्यानंी प्रकट केलेल्या वर्वचारारं्वरून र्वाचकानंा होईलच. पण 

आर्वजूगन आणखी दोन-चार र्ोष्टींचा उल्लखे इथे करार्वयास हर्वा. प ण्याच्या फर्गसन महावर्वद्यालयात 
पटर्विगन हे इंग्रजीचे अत्यंत नाणार्वलेले असे प्राध्यापक होते. शके्सपीअरची नाटके आवण शलेी, कीट स  
बायरन आदी रोम ॅंवटक कर्वींची कवर्वता उत्तम रीतीने वशकवर्वण्याबिल त्याचंी महावर्वद्यालयात वर्वशषे ख्याती 
होती. त्याचबरोबर मराठीतील प्राचीन संतकवर्वतेपासून त्यानंा समकालीन असणाऱ्या रवर्ववकरण मंडळाच्या 
कवर्वतेपयंतच्या मराठी कवर्वतेचे ते एक चोखंदळ समीक्षकही होते. न्या. रानडे, स िारकाग्रणी र्ो. र्. 
आर्रकर आवद शभंर-सव्र्वाश े र्वषांपूर्वीच्या मान्यर्वर लोकनेत्यानंी शकै्षवणक के्षत्रात मराठीचा प रस्कार 
करताना जो वर्वचार केला होता, त्या वर्वचारसरणीला िरून काम करणारे पटर्विगन हे एक कायगकतेही होते. 
त्याचं्या वर्वषयीची ही पूर्वगमावहती सारं्ण्याचा उिेश मराठीवर्वषयक त्यानंी केलेल्या प्रवतपादनाचे नेमके र्वजन 
र्वाचकाचं्या लक्षात यार्व ेहा आहे.  

 
द सरे प्रकावशत होणारे प स्तक ‘मराठी भाषा : र्वाढ आवण वबघाड’ हे कै. श्री. के. क्षीरसार्र याचं्या 

भाषावर्वषयक लेखाचें श्रीमती शक ं तला क्षीरसार्र यानंी केलेले संकलन आहे. वर्ववर्वि भाषातंील दजेदार 
सावहत्यार्वर मनापासून पे्रम करणाऱ्या क्षीरसार्राचें हे लेखन र्वळेोर्वळेी अनेक वनयतकावलकांतून आवण 
रृ्वत्तपत्रातूंन प्रवसद्ध झालेले होते आवण त्या त्या र्वळेी स्र्वातंत्र्यर्वीर सार्वरकर, कवर्वर्वयग मािर्वरार्व पटर्विगन 
आदी भाषाश द्धीच्या प रस्कत्यांशी त्यानंी घेतलेल्या रै्वचावरक झ ंजीसाठी र्ाजलेलेही होते. हे लेख र्वाचताना 



 
अनुक्रमणिका 

 

आमच्या असे लक्षात आले की भाषाश द्धी, पवरभाषेची घडण, मराठीचे लेखन आवण उच्चारण आदी आजही 
चचेत असणाऱ्या प्रशनारं्वर प्रा. क्षीरसार्र यानंी त्यार्वळेी जे वर्वचार व्यक्त केले आहेत ते प ष्ट्कळ अंशानंी 
स्र्वीकारले तरी रे्ले आहेत प्रकर्वा अजून स्र्वीकारार्वते इतके उपय क्त तरी आहेत. वर्वर्वचेनात त्यानंी 
घेतलेल्या काही उदाहरणाशंी आपला मतभेदही होईल. तथावप, आपल्या भाषेत संदभात सर्वगसामान्य 
वशवक्षत माणसाच्या मनात आज जे जे प्रशन घ टमळत आहेत त्याचंाच क्षीरसार्रानंी ‘मराठी भाषा :र्वाढ आवण 
वबघाड’या प स्तकामंध्ये परामशग घेतलेला आहे. त्याचें हे प स्तक आजच्या लेखक-र्वाचकाचं्या 
मराठीबाबतच्या संभ्रवमत झालेल्या मानवसकतेला वनवित द ृवष्टकोनाची आवण आिाराची बैठक 
प रर्वल्याखेरीज राहणार नाही. कै. क्षीरसार्रानंी हाताळलेल्या भाषावर्वषयक प्रशनाचं्या संदभात, नंतरच्या 
काळात प्रत्यक्ष कायान भर्वच घेतलेल्या श्रीमती सत्त्र्वशीला सामंत (वनर्वृत्त उपसंचालक, भाषा संचलनालय, 
महाराष्ट्र राज्य) याचंी प्रस्तार्वना आम्ही या प स्तकाला घेतलेली आहे. तीही वर्वषयाच्या संदभात आजची 
भावषक ग्स्थती सारं्त आर्वशयक तेर्वढ्या मावहतीची प रेशी भर घालणारी आहे. (पूर्वगप्रवसद्धी :म. सा. प. , 
ज लै-सप्टेंबर १९९५) मराठी लेखन आवण व्याकरण याबंाबत सत्त्र्ववशलाबाईचंी स्र्वत:ची एक वर्ववशष्ट भवूमका 
आहे. वतचा आदर राखण्यासाठी प्रस्तार्वनेतील काही तत्सम शब्दाचें लेखन त्याचं्या मूळ लेखनान सार 
आम्ही ठेर्वलेले आहे एर्वढे कृपया र्वाचकानंी समजून घ्यार्व.े  

 
वतसरे प स्तक आहे ड ॉ. वदनेश द. माह लकर या बडोदा येथे र्वास्तव्याला असणाऱ्या आवण बऱ्याच 

मराठी मंडळीना अपवरवचत असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कीतीच्या भाषारै्वज्ञावनकाचे ‘रृ्ववद्ध :- भाषेचे आवण 
भाषाभ्यासाचे वर्वकसन’. ‘रृ्ववद्ध :’हा पावणनीच्या अष्टाध्यायी या गं्रथातील पवहल्या सूत्रातील पवहला शब्द 
आहे. तो शीषगकात योजण्याबाबत ड ॉ. माह लकर वर्वशषे आग्रही होते. त्याचें म्हणणे असे आहे की, वर्ववर्वि 
प्रकारची क ं पणे तोडून पलीकडे हा पावणनीचा मतं्रच भाषावर्वकसनाच्या संदभात आज वर्वशषे अथगपूणग ठरतो 
आहे. पावणनीचा हा वर्वचार वजतका ज ना वततकाच नर्वाही आहे. भाषा वर्वषयार्वरील डॉ. माह लकाराचें 
आजर्वरचे सर्वग लेखन इंग्रजीतून झालेले आहे. हे त्याचें पवहले मराठी प स्तक प्रकाशनासाठी आम्हालंा 
देऊन त्यानंी राज्य मराठी वर्वकास ससं्थेचा बह मान केला आहे, अशी आमची कृतज्ञता भार्वना आहे. ड ॉ. 
माह लकर याचं्या वर्वचाराचंा र्व कायाचा पवरचय, राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या संस्थापंकापंैकीच एक 
असलेले ज्येष्ठ भाषारै्वज्ञावनक ड ॉ. अशोक केळकर यानंी प्रस्तार्वनेत समथगपणे करून वदला आहे. त्याची 
प नरार्वृत्ती मी करीत नाही. पण जर्भर झालेली भाषावर्वषयक वर्वचाराचंी रे्ल्या काही शतकातंील र्वाटचाल 
या प स्तकात ड ॉ. माह लकर यानंी ज्या स बोि बोली मराठीत उलर्डून दाखवर्वली आहे वतने र्वाचक ग्स्तवमत 
झाल्याखेरीज राहणार नाहीत एर्वढे मात्र इथे आर्वजूगन सारं्ायला हर्वे. ड ॉ. माह लकर यानंी पावणनीचा 
‘रृ्ववद्ध:’हा मंत्र उच्चारीत काढलेला र्वरील वनष्ट्कषग तर आपली मान उंचार्वणारा आहे.  

 
या पाच प स्तकाचं्या संचातील चौथे आवण पाचर्व ेप स्तक आहे अन क्रमे श्रीमती स मन बेलर्वलकर 

आवण अवर्वनाश वबनीर्वाले याचें. या दोघानंी ‘लोकसत्ता’ या मान्यर्वर दैवनकाच्या साप्तावहक प रर्वणीत १९९४ 
ते १९९९ या काळात जी भाषावर्वषयक सदरे वलवहली त्याचें हे संकलन आहे. ‘बलेभाषा’ आवण ‘भाषा-
आपली सर्वांचीच’ ही दोन्ही प स्तके भाषावर्वषयक दोन र्वरे्ळया वर्वचारके्षत्राचंा वर्वनोदात्म शलैीत परामशग 
घेतात. स मन बेलर्वलकर यानंा परभावषकानंा मराठी वशकर्वताना जे स्र्वभाषेचे आवण महाराष्ट्राच्या 
संस्कृतीचे दशगन झाले ते त्यानंी मोठ्या खेळकरपणाने छोया छोया लेखातून वटपले आहे. अवर्वनाश 
वबनीर्वाले यानंी मराठी भावषकाला र्वणगमाला, वलपी, उच्चार, इत्यादींच्या संदभात जर्ातल्या वर्ववर्वि 
भाषाचं्या व्यापक वर्वश्वातून र्ंमतीजंमती सारं्नू वफरर्वनू आणले आहे. या दोघानंीही स्र्वतःच्या प स्तकाला 
ज्या प्रस्तार्वना वलवहल्या आहेत त्याही त्याचं्या मूळ वर्वर्वचेनात अविक भर घालणाऱ्या आहेत.  
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अवर्वनाश वबनीर्वाले यानंी र्वरील सर्वग प स्तकाचंी ज ळर्वाज ळर्व करताना र्वळेोर्वळेी वर्वचारवर्ववनमय 

करण्यामध्ये, प स्तकाचं्या म द्रणाच्या संदभात वर्वशषे सहकायग केले आहे. त्याचें मी मनापासून आभार मानते. 
त्याचप्रमाणे या प्रकाशन प्रकल्पात सहकायग देणारे लेखक, प्रस्तार्वनाकार याचेंही आम्ही ऋणी आहोत. 
तसेच राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या कायालयातील माझे सहकारी अवनता जोशी, कवर्वता महाजन, वर्रीश 
पतके, ग्स्मता जोशी, नेहा मोहोड, सरोज भडंारी, ज्योती जोशी यानंीही कामाचा आपापला र्वाटा आनंदाने 
आवण हौसेने उचलला आहे. त्याचं्या सर्वांच्या सहकायाम ळेच वदनाकं २७ फेब्र र्वारी रोजी, कवर्वर्वयग 
क स माग्रजाचं्या जन्मवदनी ही प स्तके प्रकावशत होत आहेत.  

 
रे्ली काही र्वषग महाराष्ट्रात क स माग्रजाचंा र्वाढवदर्वस हा मराठी वदर्वस म्हणून साजरा होत आला 

आहे. यंदा कवर्वर्वयग आपल्यामध्ये नाहीत. राज्य मराठी वर्वकास संस्थेला त्याचें सहकायग अनेक प्रकारे 
लाभले होते. कृतज्ञतापूर्वगक त्याचं्या स्मृतीला अवभर्वादन करून ही भाषावर्वषयाचे र्वरे्र्वरे्ळे पैलू वदलद्शत 
करणारी प स्तके आम्ही त्याचं्या जन्मवदनी प्रकावशत करीत आहोत.  
 
 
 

सरोणिनी िैद्य 
संचालक 
राज्य मराठी वर्वकास संस्था 

वदनाकं २७ फेब्र र्वारी, २०००.       म ंबई – १.                
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मनोगत 
  
भाषा हा मानर्वी संस्कृतीचा महान ठेर्वा आहे. मानर्वी ससं्कृती म्हटल्यार्वर खरं तर त्यात आपपरभार्व 

यायचं काही कारण नाही. सर्वग भाषा आपल्याच आहेत. पण प्रत्यक्ष व्यर्वहारात द दैर्वाने तसं घडत नाही. 
सर्वांना जोडणारा द र्वा ठरण्याऐर्वजी बऱ्याच वठकाणी भाषेच्या नार्वार्वर माणसांना एकमेकापंासून तोडण्याचे 
प्रकार होत असलेले वदसतात ह्याचं म ख्य कारण म्हणजे आपलं एकमेकाबंिलचं घोर अज्ञान, स्र्वाथग, 
अहंर्ंड, हेर्वदेार्व,े उच्चनीचतेच्या कल्पना, राजकीय बरेीजा-र्वजाबाक्या अशा अनेक र्ोष्टी असतात की 
ज्याम ळे आपण एकमेकानंा द रार्वत चाललो आहोत.  
 

रे्ल्या काही दशकातं आणखी एक चमत्कावरत वचत्र वदसू लार्लं आहे की अनेक भाषासाम दायानंा 
आता आपलं काय होणार, तथाकवथत मोठ्या भाषाचें सम दाय आपल्याला वर्ळून तर टाकणार नाहीत ना 
अशी भीती र्वाटायला लार्ली आहे. भाषेत अंतर्गत बदल होत असतात तसे वतच्या बाह्य पवरग्स्थतीतही होत 
असतात, चढ-उतार चालू असतात. जर्ातल्या अनेक भाषानंी असे चढउतार अन भर्वले आहेत, आपल्याला 
ती मावहती कळली तर आपणही तशा पवरग्स्थतीला तोंड द्यायला तयार होऊ शकू.  

 
द सऱ्या महाय द्धानंतर इझराएलनं मृतर्वत झालेल्या वहब्र ू भाषेला प नः वजर्वतं केलं हे उदाहरण 

आपण ऐकतो. पण त्यानंी नक्की काय केलं, का केलं हा तपशील सामन्यापंयंत पोहोचत नाही. इगं्ललश 
भाषेचं साम्राज्य तयार होतं पण त्यातलं रहस्य आपण समजून घेत नाही. आपल्या आसपासच्या भावषक 
के्षत्रातूंन काय चाललं आहे हेही आपल्याला बऱ्याचदा माहीत नसतं.  

 
आज जार्वतकीकरण हा परर्वलीचा शब्द झाला आहे. आपला अजूनही असा समज आहे की 

जार्वतकीकरण म्हणजे  जर्भरातल्या वर्ववर्वि र्वस्तू आपल्या घरात आणनू त्याचंा उपभोर् घेण!ं 
जार्वतकीकरण म्हणजे आपल्या तरुणानंी, उद्योजकानंी 

 
देशोदेशी जाऊन पराक्रम र्ाजर्वणं, जर् काबीज करणं. आज ह्या जार्वतकीकरणाच्या वनवमत्तानं 

आपल्याला आपल्या भाषानाहंी मोठं करण्याची सिंी आली आहे, आपण वतचा उपयोर् करून घेणार की 
दर्वडणार हे आपल्या वर्ववजर्ीष ू रृ्वत्तीर्वरच अर्वलंबनू आहे. ह्या बाबतीत अर्दी अलीकडची चीनमिली 
घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. संर्णकाच्या के्षत्रात मायक्रोसॉफं्टनं आपला ‘वर्वन्डोज’ कायगक्रम आणून 
जर्ातल्या साऱ्या देशामंध्ये प्रखडारं पाडलीप पण चीनमध्ये मात्र त्यानंा प्रर्वशे नव्हता. वर्वन्डोज आज्ञार्वलीर्वर 
आमची वचनी भाषा आणा वन मर्च त मचे कायगक्रम वर्वका अशी अट चीनी सरकरानं घातली. हे आव्हान 
स्र्वीकारून मायक्रोसॉफं्टनं आपला पैसा, ब वद्धमत्ता वन कसब एकर्वटून वचनी-वचत्रवलपी संर्णकार्वर 
बसर्वण्याचं ऐवतहावसक कायग पार पाडलं वन चीनच्या बाजारात प्रर्वशे केला. वचन्यानंी दाखर्वलेल्या 
ह षारीम ळे त्याचंा, त्याचं्या भाषेचा केर्वढा फायदा झाला! 

 
जार्वतकीकरणाच्या रेयात आपण हरर्वनू जायचं, नष्ट व्हायचं की पराक्रम र्ाजर्वनू वर्वजयी 

व्हायचं हे आपल्या मनोरृ्वत्तीर्वरच अर्वलंबनू आहे. ‘इगं्ललश आली, पळा!’ प्रकर्वा ‘वचनी आली, िार्वा 
िार्वा!’असं म्हणून आपण घाबरून जाणार असू, आलेल्यापं ढे स्पेशल लोटारं्ण घालणार असू तर आपल्या 
भाषेच,ं म्हणजेच आपल्या ससं्कृतीचं वन पयायानं आपलं अग्स्तत्र्वच संपून जाईल ह्यात काही संशयच नाही! 
त्यानंतर आपण केर्वळ ‘प्राणी’ म्हणून जर्त राहू. तस ंझालं तर राजकीय द ृष्टया नाही तरी सासं्कृवतक 
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द षृ्टया ते वजणं र् लामवर्रीचचं असेल. आज द दैर्वाने अशी अनेक उदाहरणं आवफ्रकेत वदसतातप हा िोका 
आपल्या उंबरठ्यापाशी येऊन ठेपलेला आहे एर्वढंच नव्हे तर त्यानं ईशान्य भारतात चंचूप्रर्वशेही केलेला 
आहे.  

 
एखादी भाषा मरणं म्हणजे ती संस्कृती मरणं वन एकूण मानर्वजातीचं ते फार मोठं, किीही भरून न 

येणारं न कसान असतं हे जर्ातल्या जाणत्यानंा ठाऊक असलं तरी ‘व्यापाऱ्यानंा’त्याची पर्वा नसतेप 
बऱ्याचदा राजकारणीही अर्वतक बनतातप तेव्हा जार्वतकीकरणाच्या लाटेत संस्कृतीचा वर्वचार 
करणाऱ्यानंी र्वाहून जाता कामा नये. तो आपल्या केर्वळ अग्स्मतेचा नव्हे तर अग्स्तत्र्वाचा प्रशन म्हणून 
र्ावंभयाने बघायला पावहजे. आपण जार्रूक रावहलो तर आपण नव्या लाटेत वनवितपणे वटकून राहू, 
स्र्वतंत्रपणे र्वाढू, समृद्ध होऊ! 

 
देशाचं्या तथाकवथत राजकीय सीमा ओलाडूंन जाणारं तंत्रज्ञान आज आपल्या हाती आलं आहे, 

त्याचा योलय उपयोर् करण्याची ह षारी आपण दाखर्वली तर आपल्या भाषेला जार्वतक स्तरार्वर नेणं सोप ं
आहे कारण म ळातच मराठी ही संख्येच्या द ृष्टीनं जर्ातल्या मोठ्या भाषापंैकी एक भाषा आहे, पण तेर्वढं 
र्वाटणं प रेसं नाही. म ळात म्हणजे आपण आपल्या भाषेचा सर्वग के्षत्रात र्वापर केला पावहजे, जास्तीत जास्त 
वठकाणी ती आग्रहानं र्वापरली पावहजे, आपल्या वर्वचार-प्रचतनाचं आवण वशक्षणाचं माध्यम म्हणून वतचाच 
र्वापर केला पावहजे. एर्वढी एक र्ोष्ट आपण प्रामावणकपणे केली तरीही नव्या ज्ञानाच्या द ृष्टीनंही सक्षम बनून 
ती ज्ञानभाषा होण्यात कसलीही अडचण नाही. सारं काही आपल्याच हातात आहे.  

 
साऱ्या भाषा आपल्याच आहेत, आपण त्या वशकाव्या, र्रजेन सार त्याचंा उपयोर् करार्वा, आपलं 

जीर्वन समृद्ध करार्व.ं . . हे सर्ळं करताना आपली भाषा-संस्कृती सोडण्याची र्रज नसते हे आपल्याला 
भाषाचं्या अभ्यासाम ळे कळत  ,ं आपल्यात दडलेला अवतरेकी ‘संपतो’.  

 
संस्कृतीचा ठेर्वा म ख्यतः भाषेच्या आिारानंच वटकून असतोप म्हणूनच संस्कृतीच्या संरक्षणात, 

संर्विगनात भाषेचं स्थान अनन्यसािारण आहे. भाषाचं्या संदभातल्या महत्त्र्वाच्या म द्द्ाचंी म ळात मावहती 
देऊन चचा व्हार्वी असा वर्वचार होता. त्यासाठी एखाद्या योलय मंचाचा मी शोि घेत होतो. स दैर्वाने मला तशी 
संिी लोकसते्तचे संपादक डॉ. अरुण वटकेकर ह्यानंी वदली. भाषा हा तसा न संपणारा वर्वषय आहे, तेव्हा 
व्यार्वहावरक अडचणी लक्षात घेता ज लै, १९९८ ते वडसेंबर १९९९ ह्या अल्प काळात भाषेच्या काही पलंूैर्वर 
‘भाषा-आपली सर्वांचीच’ ह्या सदरात माझे आठ्याहत्तर लेख लोकसते्तत प्रकावशत झाले. सरोवजनी रै्वद्य 
ह्याचं्याशी चचा करून त्यातील वर्ववर्वि भाषा, वलप्या, लेखन, संस्कृती अशा वर्वषयाशंी संबवंित काही 
लेखाचंी ह्या प स्तकासाठी वनर्वड केलेली आहे. त्या वनर्वडक, संस्कावरत लेखाचं ं संकलन आज ह्या 
प स्तकाच्या रूपानं प्रकावशत होत आहे.  

 
प स्तकाची ज ळर्वाज ळर्व करताना राज्य मराठी वर्वकास संस्थेच्या सर्वग कमगचारी-सदस्यानंी मला 

र्वळेोर्वळेी जे सहकायग केलं त्याबिल त्याचंा आभारी आहे! 
 

अणिनाश णिनीिाले 
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१  
हािभािाचंी भाषा  

 
देर्वानं, आता त मचा देर्वार्वर वर्वश्वास नसेल तर वनसर्ानं म्हणा हर्व ंतर, मानर्वाला बोलण्यासाठी 

कोणकोणते अर्वयर्व वदलेले आहेत असा प्रशन वर्वचारला तर तोंड, ओठ, दात, जीभ (हाड नसलेली) , 
टाळा (जीभ उचलली की लार्वायला तो हर्वाच) , स्र्वरयंत्र इ. असं उत्तर वमळतंप पण खरं तर ह्यातला 
एकही अर्वयर्व देर्वानं/ वनसर्ानं आपल्याला बोलण्यासाठी म्हणनू वदलेलाच नाही! सस्तनच नव्हे तर इतर 
अनेक प्राण्यानंा हे सारे अर्वयर्व असतातच आवण त्याचंा उपयोर् ते वनसर्गवनयोवजत पकडणे, चाटणे, 
चार्वणे, लचका तोडणे, चघळणे, चर्व घेणे इत्यादी कायांसाठी करीत असतात. मन ष्ट्येतर प्राण्यानंी ह्या 
अर्वयर्वाचंा उपयोर् बोलण्यासाठी अजून तरी केलेला नाही. म्हणूनच मानर्वाचं र्वरे्ळेपण आहे ते त्याच्या 
भाषेत. हजारो र्वषांच्या प्रयत्नानंी मानर्वानं भाषा, एखाद-द सरीच नव्हे तर हजारो-हजारो भाषा वर्वकवसत 
केल्या आहेत.  

 
मानर्वानं असंख्य भाषा वर्वकवसत केलेल्या असल्या तरी त्यानं आपली मूळची प्रावणभाषा सोडून 

वदलेली आहे असं नाही. अल्प प्रमाणात का होईना पण उठता-बसता वतचा र्वापर करत असल्याम ळे आपली 
प्रावणभाषा अजूनही वटकून आहे आवण आपल्या प्रावणभाषांची र्ंमत अशी की ध्र्वनी-भाषापं्रमाणेंच आपल्या 
प्रावणभाषामंध्येही भरपूर वर्ववर्विता आहे! 

 
माजंर रार्ार्वलं की आपली शपेटी फ र्र्वनू ताठ करतंप तर क त्र्याला ओळख पटली की तो शपेटी 

हलर्वतो. मोराला आनंद झाला की तो आपली शपेटी (वपसारा) पसरतो. शपेटी एकच असली तरी 
शपेटीर्वाल्या प्राण्याचं्या हालचालींची, हार्वभार्वाचंी भाषा त्याचं्या-त्याचं्या प्रावणसमाजान सार वभन्न असते. 
त्याचप्रमाणे डोकं, हात-पाय र्वर्ैरे अर्वयर्व सारखेच असले तरी मानर्वाचंी हार्वभार्वाचंी भाषा त्याचं्या 
समाजान सार र्वरे्र्वरे्ळी असते.  

 
हार्वभार्वाचं्या भाषेत सर्वात महत्त्र्वाचा (सह) भार् असतो तो डोक्याचा! डोकं हलर्वनू (खरं म्हणजे 

मान हलर्वनू) आपण माणसं अनेक र्ोष्टी व्यक्त करतोप पण ह्या मानेच्या हार्वभार्व-भाषेतही इतकी वर्ववर्विता 
आहे की वभन्न-वभन्न समाजात त्याम ळे र्वरे्ळा समज नव्हे तर र्ैरसमज होण्याची शक्यताच अविक! आता 
अर्दी सािं ‘हो’ म्हणताना आपण मराठीत जशी मान हलर्वतो तशी ती इंग्ललशमध्ये ‘येस्’ म्हणताना हलर्वत 
नाहीत. एखाद्या इगं्ललश माणसानं त म्हाला ‘आज संध्याकाळी आमच्याकडे जेर्वायला याल का?’ अस ं
(इंग्ललशमध्ये) वर्वचारलं वन त म्ही त्याला ‘येस्’ म्हटलंत, पण मान आपल्या मराठी ‘हो’ सारखी हलर्वलीत 
तर तो नक्कीच घोटाळयात पडेलपकारण आपण‘हो’साठी ज्या प्रकारे मान हलर्वतो (एखादा डाव्या खाद्याचं्या 
बाजूला वन मर् सरळ उजव्या खादं्याच्या बाजूला) त्या प्रकाराचा अथग इंग्ललश माणसाच्या दृष्टीने ‘नक्की 
नाही!’, ‘बघ,ू जमल्यास येईन!’ असा होतो. ‘येस्’ म्हणताना इंग्ललश माणूस मान र्वरून खाली वन खालून 
र्वर अशी हलर्वतो.  

 
‘नाही’म्हणताना आपण मान जवमनीला समातंर अशी डार्वीकडून उजर्वीकडे (आपला नकाराच्या 

तीव्रतेन सार) जास्तीत-जास्त १८० अंशात हलर्वतो. पण त्याच अथानं ‘नो’ (non) म्हणताना फ्रें च माणसू 
एकाच बाजूला मान (नकाराच्या तीव्रतेन सार) वतरकी करुन दोन्ही खादें (नकाराच्या तीव्रतेन सार कमी-
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अविक) उंच करतो. वतरकी मान आवण उचललेले खादें वदसले नाहीत तर फ्रें च माणसाला आपला नकार 
स्पष्टपणे जाणर्वतच नाही.  

समोरच्या माणसाला अंर्ठा दाखर्वण्याचा अथग आपल्याकडे वनवितपणे र्वाईटच होतो. अंर्ठा 
दाखर्वणे म्हणजे काहीही न देणे, कू्रर थट्टा करणे, वनराश करणे, वखजर्वणे, अपमावनत करणे अशा तऱ्हेचा 
अथग आपल्याकडे असतो. म्हणजे अंर्ठा दाखर्वणे हा प्रकार आपल्या दृष्टीनं र्वाईट असतो, असभ्य असतो. 
पण जमगन माणसं एखाद्याला िीर देताना, प्रोत्साहन देताना उजव्या हाताचा अंर्ठा दाखर्वतात!  

 
आकडे मोजताना आपल्या बोटाचंी जी हालचाल होते त्यात तर इतकी वर्ववर्विता असते की ते सारे 

प्रकार पाहून लक्षात येतं की आपल्या हाताला केर्वळ दहाच बोटं आहेत पण आपण वकती प्रकारे र्वापरतो 
ती!  

 
भाषा वशकताना ह्या हार्वभार्वाचंा अभ्यासही अवतशय महत्त्र्वाचा असतो, अर्दी सामान्य 

माणसालाही त्यातल्या काही प्रम ख, महत्त्र्वाच्या हार्वभार्वाचंा अभ्यास प्रयत्नपूर्वगक करणं आर्वशयक असतंप 
नाहीतर त्याला जे काय म्हणायचं असतं ते त्याच्या समोरच्या भावषकाला जाणर्वणार नाही.  

 
द सऱ्याच्या प्रदेशात काही र् प्त कामासाठी र् पच पपणे, म्हणजे हेर म्हणनू, ज्यानंा जायच ंअसेल 

अशा व्यक्तींना तर केर्वळ शब्दाचंी भाषा वशकणंही प रेस ंनसतं, त्याचें हार्वभार्वही तंतोतंत त्या-त्या भावष 
कापं्रमाणे होणं अत्यार्वशयक असतं (नाहीतर र्ाठ साक्षात मृत्यूशीच असते!) कारण तो र् प्तहेर ज्या प्रदेशात 
रे्लेला असेल वतथले हार्वभार्व जर त्याला नीट आले नाहीतर वतथल्या अर्दी सामान्य माणसालाही तो 
र् प्तहेर आहे हे लरे्च लक्षात येईल.  

 
महाय ध्दाच्या काळात अमेवरकेतले प्रवसद्ध भाषाशास्त्रज्ञ ब्लूमवफल्ड ह्यानंी य रोपात पाठर्वल्या 

जाणाऱ्या अमेवरकन सैवनकानंा झटपट जमगन, इटावलयन र्वर्ैरे भाषा वशकण्यासाठी काही अभ्यासक्रम 
वर्वकवसत केले होते. त्या अभ्यासक्रमामंध्ये अशा ध्र्ववन–भाषेच्या आिारानं अत्यार्वशयक असलेल्या 
हार्वभार्वाचंा समार्वशे अग्रक्रमानं केलेला होता. ह्या पद्धतीचा उपयोर् अमेवरकेनं प ढे कोवरयातल्या आवण 
ग्व्हएटनाममिल्या य ध्दाचं्यार्वळेीही केला होता.  

 
हार्वभार्व ते नैस्र्क भाषा ह्याचं्यामध्ये आणखी एक प्रकार येतो तो म्हणजे काही हार्वभार्वासंवहत 

असलेल्या ध्र्वनींचा अ,ं हं, चक् चकसऽ र्वर्ैरेसारखे ध्र्वनी खूप काही सारं्त असतातप पण तेही भाषानं सार, 
समाजानं सार बदलतात. एखाद्याला सािी हाक मारायची पद्धतही प्रत्येक भाषेत/सामाजात र्वरे्ळी असते. 
काही भाषामंध्ये एखाद्याला हाक मारण्याचेही अनेक प्रकार असतात. मराठीत अनेक प्रकार आहेत, ते 
बारकार्व ेअभ्यासण ंमनोरंजक तर आहेच पण उपय क्तही आहे.  

 
भाषा वशकणाऱ्यानंी ह्या साऱ्या र्ोष्टींकडे बारकाईनं लक्ष देऊन, सातत्यानं वनरीक्षण करून त्या 

जाणनू घेण,ं त्याचंा सरार्व करणं आर्वशयक असतं.  
 
खरं तर ह्या साऱ्या प्रकाराचंा अंतभार्व आपल्या अभ्यासक्रमामंध्ये स द्धा असायला पावहजे, पण तो 

नाही म्हणून आपण रडत बसायचं कारण नाही! वर्वद्यार्थ्यांनी आपणहून प्रयत्न करार्वते. वर्वद्यालय नाही, 
अभ्यासक्रम नाही, र् रुजी नाहीत म्हणनू एकलव्य थाबंला होता का ?  
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२.  
गोड भाषा  

 
‘फ्रें च म्हणजे की नाही अवतशय र्ोड भाषा आहे! मला की नाही तीच वशकायची आहे!’प . ल 

देशपाडं्ाचं्या ‘एका रवर्वर्वारची कहाणी मिल्या उच्चभ्र ूललनेप्रमाणे असं काहीतरी म्हणणारे वर्वद्याथी / खरं 
तर वर्वद्या्थनीच दर र्वषी वनत्यनेमानं भेटतात एर्वढंच नाही तर आपल्या पाल्यानं वशकायची तर फे्रचं भाषाच 
वशकार्वी, द सरी वतसरी कोणती भाषा वशकू नये असं अविकारशाहीनं सारं्णारे पालकही दर र्वषी 
वनत्यंनेमानं भेटत असतात.  

 
र्ोड भाषेच्या शोिात असणाऱ्या आरंभशूर पालकानंा आवण त्याचं्या लाडक्या पाल्यानंा त्याचं्या 

‘र्ोड’बिलच्या व्याख्येबिल वर्वचारलं तर सामान्यतः त्याचं्याकडे काहीच उत्तर नसतं. आपण त्यानंा खोदून 
वर्वचारल्यास कोणी कोणी उत्तर देतात की फ्रें चमध्ये की नाही कठोर ध्र्वनी म्हणजे हाडग साऊंड नसल्याम ळे 
स्र्वीऽट आहे.  

 
भाषेचं माि यग ह्या वर्वषयार्वर सर्वग जण आपलं मत नेहमीच अत्यंत आग्रहानं माडंत असतात. भाषा हा 

वर्वषय म ळातच सर्वांचा असल्याम ळे त्याबिल आपलं मत माडंण्याचा, अत्यतं आग्रहानं, वहवररीनं माडंण्याचा 
हक्क अथात प्रत्येकाला आहेचप पण हा हक्क बजार्वताना त्यानं आपल्या मलूभतू कल्पना स्पष्ट करण्याची 
आर्वशयकता आहे.  

 
भाषेचं माि यग हा वर्वषय म ळातच व्यग्क्तवनष्ठ आहे. आजच्या संर्णकारं्वर असे कायगक्रम आहेत की 

काही मजकूर त्यात घालून, सरं्णकाला त्याची र्वाचनीयता वकती आहे ह्याची तपासणी करण्याची आज्ञा 
वदली की तो अक्षरशः काही सेकंदात आपल्याला त्यात वदलेल्या मजक राची वचरफाड करून, त्यातं वकती 
शब्द आहेत, वकती र्वाक्य आहेत, वकती कमगणी रचना आहेत इत्यादी आकावरक मावहती देऊन, त्या 
मजक राची र्वाचनीयता वकती आहे हेही सारं्तो! असा एखादा संर्णकीय कायगक्रम अजून तरी अग्स्तत्त्र्वात 
नाही की ज्यात काही शब्द/र्वाक्य घातल्यार्वर तो त्याचंी ध्र्ववनशास्त्रीय मीमासंा करून काही र्वळेात 
आपल्याला त्या चाचणीचा वनणगय देईलप सारें्ल की बाबा रे, ह्या पवरच्छेदात ५० टके्क ‘र्ोडी’ आहे! र्ोड 
कशाला म्हणायचं हा मूलभतू प्रशन डार्वलून भाषेच्या माि याबिल प्रकर्वा कावठण्याबिल आपली रै्वयग्क्तक 
मतंच सािारणतः (दडपून) सावंर्तली जातात. सर्वगच जण असं करत असल्याम ळे, त्याबाबतीत काही 
वनकष लार्वनू बघण्याची र्रज कोणाला भासतच नसते. एखाद्या भाषेची स्पष्टता, त्या भाषेतल्या ध्र्वनींची 
ऐकणाऱ्याच्या दृष्टीनं स्पष्टता वकती आहे, हे ठरर्वणं सहज शक्य आहे. ध्र्वनी उच्चारताना त्याचं्यातलं अंतर 
वकती आहे, त्याचं्यात सरवमसळ होण्याची शक्यता वकतपत आहे प्रकर्वा नाही अशा वनकषारं्वरुन ते ठरर्वता 
येईल. एखाद्या भाषेची स्पष्टता मोजणं शक्य आहे पण वतची र्ोडी मोजण ं फारच अर्वघड आहे, कारण 
र्ोडीचे मानदंडच ठरलेले नाहीत.  

 
कठोर ध्र्वनी आवण मृदू ध्र्वनी ही कल्पनाही म ळात व्यग्क्तसाके्षप आहे. ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ र्वर्ैरे 

ध्र्वनी कठोर आहेत, ते असले की भाषा खडबडीत होते असं म्हणणं केर्वळ अशास्त्रीयच नव्हे तर साकेंवतकच 
आहे. ह्या तथाकवथत कठोर ध्र्वनीचं बाह ल्य असलेली पजंाबी एखाद्या र्ोड र्ळयातून श्रर्वणीय र्वाटते की 
नाही? अमृता प्रीतमच्या पजंाबी कवर्वता ऐकायला र्ोड र्वाटतात की नाही? स भा दास ह्या रृ्वत्तवनर्ववेदकेनं 
सावंर्तलेल्या (म्हणजे र्वाचलेल्या) कन्नड भाषेतल्या अर्दी आकाशार्वाणीर्वरच्या बातम्यास द्धा, श्रर्वणीय 
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र्वाटतात की नाही? मूक-बिीर नसलेल्या क ठल्याही माणसानं ह्या र्ोष्टी स्र्वतः अन भर्व घेऊन पाहाव्यात 
(म्हणजे ऐकाव्यात) म्हणजे त्याची वनवितच खात्री पटेल की भाषामंध्ये ट, ठ, ड, ढ, ण आवण ळ ह्या 
ध्र्वनींची रेलचेल असूनही श्रर्वणसौख्य कमी होत नाही.  

 
एकदा मृदू-कठोर र्वर्ैरे ध्र्वनींबिल अशीच चचा झाल्यार्वर र्. वद. माडरू्ळकरानंी एक र्ीत 

वलवहलं वन त्यात त्यानंी शब्दा-शब्दात ळ अक्षराचा उपयोर् केला- ‘घननीळा लवडर्वाळा झ लर्व ू नको 
प्रहदोळा. . .’ मावणक र्वमांनी र्ायलेलं हे र्ाणं लरे्चच लोकवप्रय झालं ते त्यातील स राचं्या आवण 
शब्दाचं्याही माि याम ळेच ना? 

 
आपल्याकडे तेलर् भावषक लोक नेहमी मोठ्या कौत कानं आवण ठाशीर्व आग्रहानं सारं्त असतात 

की तेलर्  म्हणजे पूरे्वकडची इटावलयन! इटावलयन म्हटलं म्हणजे ती काय र्ोड भाषा होते? ह्या दोन 
भाषा-ं मध्ये एक साम्यस्थळ असं आहे की शब्द सामान्यतः स्र्वरान्त असतात. साम्य आहे हे ठीक आहेप पण 
त्याचा र्ोडीशी काय संबिं? (आवण इटावलयन र्ोड आहे हे कोणी ठरर्वलं? ग्क्लओपात्रा इटावलयन 
सेनानींर्वर भाळली म्हणून की. . . ) शब्द स्र्वरान्त असला की कानाला र्ोड र्वाटतो असं थोडंच आहे? र्ोडी 
हा मूलतः ‘त्या’ र्ळयाचा भार् आहे. . .  

 
ध्र्वनींची एकूण रचना, र्वाक्याच्या शरे्वटी येणाऱ्या छ सारखा स्पशगसंघषी ध्र्वनी, स/श/ष र्वर्ैरे 

ध्र्वनींचे सरवमसळ म्हणजे काहीसे भोंर्ळ उच्चार र्वर्ैरे रै्ववशष्टयं असणारी रर्वीन्द्रनाथ ठाक राचंी (सॉरी हं-
टार्ोराचंी असं म्हटलं म्हणजे आमच्या लोकानंा पटकन कळेल!) बंर्ाली र्ोड आहे असं प्रत्येक माणसू 
र्ृहीत िरतो. ह्याबाबत किी र्वाद होऊच शकत नाही! र् जराती भाषेची ध्र्ववनरै्ववशष्टयं बंर्ालीसारखीच 
आहेत म्हणून र् जराती ही मि र भाषा आहे असं जर कोणी म्हटलं तर लोकं त्याला सरळ म खात काढतील! 
दोन्ही भाषाचंा तौलवनक वर्वचार करणाऱ्याला र्वडे्ात काढणाऱ्याला, अथातच बंर्ाली प्रकर्वा र् जराती 
भाषेचा र्ंिही असणार नाही, हे र्वरे्ळं सारं्ण्याची र्रज नाही.  

 
माझ्या एका मार्वस भार्वाला काही काळ बंर्ालीच्या र्ोडीनं (?!) अक्षरश: झपाटलं होतं. बंर्ाली 

संस्कृतीच्या प्रत्येक अंर्ाची आवण भाषेची तो घरी-दारी, वदर्वसा- रात्री, जाता-येता तोंड फाटेपयंत स्त ती 
करत असे. त्याच्या ‘बाङ्ला’पे्रमाचं रहस्य आम्हाला प ढे लौकरच उलर्डलं, त्याची पे्रयसी बंर्ाली होती! 
श द्धपक्षातल्या चंद्राप्रमाणे त्याचं बंर्ाली पे्रम कलेकलेनं र्वाढतच होतं. . . यथार्वकाश ते दोघ वर्वर्वाहबद्ध 
झाले. . . द दैर्वानं त्याचं्या रै्वर्वावहक जीर्वनातला र्वद्य पक्ष लरे्चच स रु होऊन काही र्वषानी त्यानंी घटस्फोट 
घेतला. आता माझ्या भार्वाला ‘बंर्ाली’ ह्या शब्दाचीही चीड आहे. त्याच्या दृष्टीनं ‘तोंडाचा सतत चंबू करून 
कारण नसताना र्वरच्या पट्टीत र्वचा-र्वचा प्रकचाळत बोलली जाणारी जर्ातली एक अत्यंत हेंर्ाडी भाषा 
म्हणजे ‘बाङ्ला’- हे वतचं बरोब्बर र्वणगन आहे’, असा त्याचा आताचा अन भर्ववसद्ध, शभंर टके्क र्वस्त वनष्ठ 
अवभप्राय आहे!- तेव्हा थोडक्यात सारं्ायचं तर भाषेची र्ोडी ही अशी अत्यतं व्यग्क्तवनष्ठ आवण 
पवरग्स्थतीवनष्ठ असते! 
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३.  
खिखिीत उच्चार 

 
‘आमच्यासारखं खणखणीत इंग्ललश त मच्या सायबाला पण यायचं नाय हं, कायं?’ भाषेचा वर्वषय 

वनघो न वनघो. आमचे र्वयोरृ्वद्ध, ज्ञानर्वदृ्ध, जेष्ठ शजेारी प्राध्यापक द भाषी अण्णा वदर्वसातून एकदा तरी 
आपलं मत आम्हालंा ठणकार्वनू ऐकर्वत असत. त्याचंं नार्वच द भाषी, त्यातून ते इगं्ललशचे, नव्हे इंग्रजीचे 
प्राध्यापक, तेही आमच्या र्ार्वातल्या मोठया प्रवतवष्ठत महावर्वद्यालयात, त्याम ळे त्याचं्या भाषावर्वषयक मताचंी 
(ही) जबरदस्त छाप आमच्या (बाल) मनार्वर स्र्वाभावर्वकपणे पडली होती आवण पवरणामत: टेबल, टाइम 
र्वर्ैरे उच्चार महाभारतकालीन य द्धातून होणाऱ्या टणत्काराप्रमाणे करायचा सरार्व आम्ही आमच्या 
(प्राध्यापक) द भाषी सराचं्या तालमीत वनत्य वनयमानं केला होता. फादर, मदर, ब्रदर, वसस्टर असे 
इंग्रजीतले उच्चार अिलं-मिलं प्रकर्वा शरे्वटच,ं कोणतंही अक्षर न र्ाळता अत्यंत चोखपणे स्र्वच्छ, स्पष्ट 
करण्याच्या सरार्वही आम्ही कसोशीनं करायचो. ‘पाठशाळेंत स्पष्ट उच्चार करायला वशकलोंत आम्हीं! साहेब 
काय कप्पाळ वशकर्वणार आम्हालंा? काय प्रशचे तोंडातल्या तोंडात प टप टतात झालं. म्हणे थंड हर्वमे ळे तोंड 
उघडून खणखणीत उच्चार करणं इंललंडात शक्य नसतं! लंर्ड्ा सबबी! म ळातं ससं्कृतचं र्वळण नाही वन 
र्वर रोजच्या रोज र्ोमासंाचे रतीब! कशी र्वळणार जीभ? ह्यानंा काय आमच्यासारखं उच्चार जमणारेत?!’ 

 
द भाषी अण्णाचंं वर्वश्लेषण आम्हालंा त्या काळात पूणग पटलेलं होतंप एर्वढंच नव्हे तर त्या पटण्याची 

(प टार्वर) प टं आमच्या वर्वचारचक्रार्वर र्वज्रलेप झाली होती! आवण त्याम ळे प ढे ती प टं जायला, नव्हे 
खरर्वडून खरर्वडून पूणगपणे घालर्वायला बऱ्यापैकी र्वळे लार्ला होता वन त्या खरर्वडण्याचे ओरखाडेही 
उठले होते !  

 
प्रत्येक भाषेची उच्चार करण्याची स्र्वत:ची अशी एक खास पद्धत असते. त्याचंी पध्दत योलय आहे 

की नाही, आपल्याला म्हणजे ती भाषा ज्यांची नाही त्यानंा, ती चारं्ली र्वाटते की नाही, ती पद्धत आपल्या 
सोयीची आहे की नाही र्वर्ैरे र्ोष्टी पाहण्याची आपल्याला र्रज नसते. त्याचं सािं, सोपं कारण म्हणजे ती 
भाषा आपली नसल्याम ळे आपण ह्या पंचायती करायच्या नसतात! द सऱ्या, परक्या भाषेच्या पद्धतीचं साम्य 
इतर भाषाशंी असण्याचीही आर्वशयकता नसते. अर्दी मराठी आवण वहन्दीसारख्या एकाच भाषा-पवरर्वारा 
तल्या, एकच वलपी र्वापरणाऱ्या आवण तशा खरोखरच खूप जर्वळच्या असलेल्या भाषा घेतल्या तरीही 
लक्षात येतं की त्याचंी उच्चार करण्याची पद्धत एकसारखी नाही, खूप र्वरे्ळी आहेप मर् इंग्ललश सारखी 
भाषा तर दूरचीच. भाषेतला एक मलूभतू वनयम असा आहे की जो ध्र्वनी त म्हाला माहीत नसतो तो त म्हाला 
ऐकू येत नाही. आता प्रशन असा पडेल की कान िड असणाऱ्याला ऐकू येत नाही अस ंकसं शक्य आहे? तर 
त्या ऐकू येत नाही असं म्हणण्याचा अथग असा की तो माहीत नसलेला म्हणजे नर्वा, र्वरे्ळा ध्र्वनी त्याच्या 
खऱ्या स्र्वरूपात त म्हाला ऐकू येत नाहीप पण त म्हाला, त मच्या मेंदूला ठाऊक असलेला त्याच्या जर्वळचा 
ध्र्वनी त म्ही ऐकता म्हणजे ससं्कृतमिला ष ध्र्वनी त म्हाला ठाऊक नसेल तर त म्ही तो श म्हणून ऐकता प्रकर्वा 
जमगन मिला श प्रकर्वा ष पेक्षा खूपच र्वरे्ळा असलेला श (C) हा ध्र्वनी त म्हाला माहीत असलेल्या श सारखा 
ऐकू येतो. नेमक्या ह्याच कारणाम ळे आपल्याला स रुर्वातीला इगं्ललशमध्ये र्वरे्ळे ध्र्वनी आहेत तसे ऐकू येत 
नाहीत त्याम ळे आपण आपल्याला माहीत असलेल्या पद्धतीनं त्याचें स रेख, ठसठशीत, ठाशीर्व उच्चार 
करायला लार्तो. इगं्ललशमिले ट, ठ, ड र्वर्ैरे खूप र्वरे्ळे आहेत, त्या उच्चारामंध्ये जीभ टेकण्याच्या(प्रकर्वा 
न टेकण्याच्या) जार्ा र्वरे्ळया आहेत, पण ह्या र्वरे्ळेपणाची जाणीर्व-वशकर्वणं आपल्याला कोणी न वदल्यास 
आपण ते मराठी पध्दतीनंच उच्चारत राहतो. त्याचं्या ‘फाऽदऽ’ मिला ‘फ’ आपल्या फणसातल्या ‘फ’पेक्षा 
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खूप र्वरे्ळा आहे, ‘वथअवर’ शब्दातला ‘थ’ आपल्या थव्यातल्या प्रकर्वा थडलयातला ‘थ’सारखा नाही. हे सारं 
काही आपण प्रयत्नानं, वर्वशषे पवरश्रमानं वशकायला पावहजे. केर्वळ इगं्ललशचेच नव्हे तर कोणत्याही भाषेचे 
उच्चार पद्धतशीरपणेच वशकायला हर्वते, मराठी माणसाला वहन्दीतले उच्चारही व्यर्वग्स्थतपणे वशकण्याची 
र्रज असते. फार काय, उच्चाराबंिल आस्था असेल तर ख ि आपल्या मातृभाषेतले उच्चारही पद्धतशीरपणे 
वशकणं आर्वशयक असतं!  

 
आपल्याकडे आजतरी अशी पवरग्स्थती आहे की वशकणारे आवण वशकर्वणारे आपापल्या म्हणजे देशी 

पद्धतीनंच उच्चार करतात. ह्या प्रकारात बदल म्हणजे स िारणा करू शकणारी खरी बलस्थानं दोनप एक 
म्हणजे ठाकून-ठोकून तयार केलेले प्रवशवक्षत वशक्षक आवण द सरं म्हणजे उत्तर संदभगगं्रथ. पावहलं बलस्थान 
हे आपल्या पद्धतीत सध्यातरी अत्यंत द बगळ आहे आवण द सऱ्याबाबतही फारशी आशादायक ग्स्थती नाही. 
खूप र्ाजार्वाजा करून मराठीत आलेल्या शब्दकोषानंीही ह्या बाबतीत आपलं कतगव्य बजार्वलेलं नाही, 
प्रकबह ना उच्चार आवण आघात ह्या भाषेच्या प्राणभतू र्ोष्टींकडे पूणग द लगक्षच केलेलं आहे, अक्षम्य अपराि 
केलेला आहे असचं म्हणार्व ंलारे्ल.  

 
आपले उच्चार स्र्वच्छ, स्पष्ट र्वर्ैरे असले तरी ते इगं्ललशचे नव्हेत. त्या भाषेचे र्वरे्ळे उच्चार आपण 

व्यर्वग्स्थतपणे वशकणं आर्वशयक आहे हे आपण सर्वगप्रथम वशकायला पावहजे. ही च क केल्याम ळे आपण 
आपले वहन्दीचे उच्चारही नीट करत नाही. र्वषान र्वषग वदल्लीत राहूनही अवतशय र्वाईट(र्वाईट्ट) वहन्दी 
बोलणारे आमचे एक-एक-नामर्वतं वमत्र, नातेर्वाईक आवण प ढारी बवघतले की र्वाईट र्वाटतं, त्याचंी कीर्व 
येते- आवण त्याचं्यापेक्षा आपली, म्हणजे आपणा मतदाराचंी, कारण त्यानंा वदल्लीला पाठर्वायला आपलंच 
अमूल्य मत कारणीभतू झालेलं असतं ना! ‘हेची फळ काय मम मताला?’ 

 
भाषेच्या उच्चाराकंडे आपण लक्षच देत नाही प्रकबह ना अवतशय द लगक्ष करतो. वहन्दी वचत्रपटातून 

असलेल्या बह तेक सर्वग अवहन्दी-भाषी नया, आपल्या मराठी नयाही चार्लं वहन्दी बोलतात, ज न्या 
जमान्यातल्या द र्ा खोटेंपासून ते आजच्या माि री दीवक्षत वन उ्मला मातोंडकर पयंत सर्वगच. पण ह्या 
बाबतीतलं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे लता मंरे्शकराचंं. लता मंरे्शकरासंारख्या फार थोड्ा व्यक्ती 
उच्चाराकंडे, शब्दारं्वरच्या आघाताकंडे अवतशय बारकाईनं लक्ष देतात, कठोर पवरश्रमानं अस्सल उच्चार 
आत्मसात करतात, वजह्वाग्री खेळर्वतात. . . म्हणनूच त्याचंी बंर्ाली र्ाणी ऐकणाऱ्या बंर्ाली रवसकानंा त्या 
अस्सल बंर्ालीच आहेत असं र्वाटतं तर र् जराती लोकानंा त्या र् जरातीच र्वाटतात, अशा र्वळेी आम्हाला 
त्या मराठी असल्याचा वर्वलक्षण अवभमान र्वाटतो! स िीर फडक्याचें उच्चार, शब्दारं्वरचे आघात इतके उत्तम 
असतात की स रेल र्ातानाही ते त्याचंी मोडतोड करत नाहीत, होऊ देत नाहीत. इतकी महान उदाहरण ं
आपल्यासमोर असूनही आपण चारं्ल्या, प्रमावणत उच्चाराबंाबत त्याचंं अन करण का बरं करत नाही? केलं 
तर? 

 
त्यासाठी पवहल्यादंा प्राध्यापक द भाषीसारख्या व्यक्तींनी वदलेली वशकर्वणूक आपण वर्वसरायला 

हर्वी.  
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४.  
आघात  

 
‘हवर म खे म्हणा हवर म खे म्हणा पुण्याची  र्णना कोण करा’|| आवण  
‘पुण्याची  र्णना आता भारतातल्या प्रम ख शहरामंध्ये होते.’ 
 
ह्या दोन र्वाक्यातल्या ‘प ण्याची’ह्या शब्दाचा उच्चार त म्ही अर्दी अचूक केलेला असणारा ह्यात 

काही शकंाच नाही पण तो सारखा आहे का? तो उच्चार सारखा आहे प्रकर्वा नाही ह्याचा वर्वचारही त म्ही 
कदावचत किी केलेला नसेल. मराठी ही त मची मातृभाषा असल्याम ळे हा वर्वचार करण्याचं एरर्वी काही 
कारणही नाही पण असा प्रशन(चूकून) क ठे उपग्स्थत झाला तर मात्र आपली मोठी पंचाईत होते कारण 
असा प्रशनच किी पडलेला नसल्याम ळे त्याच्या उत्तराची उठाठेर्व आपण स्र्वाभावर्वकपणे किी केलेली 
नसते.  

 
संस्कृत भाषेत आघात केव्हा, क ठे द्यायचा ह्याबाबत स्र्वच्छ, सोपा वनयम आहे. जेव्हा जोडाक्षर येतं 

तेव्हा त्या जोडाक्षरापूर्वीच्या अक्षरार्वर (वसलॅबलर्वर) नेहमी आघात येतो, म्हणजे सत्य शब्दात‘त्य’पूर्वीच्या 
अक्षरार्वर आघात येईल. आघाताबंाबतची संस्कृतची ही परंपरा आि वनक भारतीय भाषामंध्ये - प्रमाण भाषा ं
मध्ये तत्सम म्हणजे संस्कृत भाषेतून आलेल्या शब्दाबंाबत (बऱ्याच प्रमाणात) वटकून आहे. स दैर्वानं प्रमाण 
मराठीत ती अजून वनकालात वनघालेली नाही! (‘एका फटक्यात ससं्कृत शब्दाचंं लेखन बदललं, आता 
त्याचें उच्चारही बदलून टाकूया!’ अशी चळर्वळ अजूनतरी कोणाच्या डोक्यात आलेली वदसत नाही हे आपलं 
स दैर्वच म्हणायच!ं) एका बाजूला आपण संस्कृतमिली जोडाक्षराचंी आवण त्यार्वरच्या आघाताचंी परंपरा 
मानतो आवण त्याच र्वळेी आि वनक मराठीत आघात नसलेली भाराभर खोटी जोडाक्षरंही वलहीत असतो ! 
ह्या द हेरी पद्धतीम ळे मराठीत, केर्वळ मराठीतच नव्हे तर सर्वगच भारतीय भाषाचं्या लेखनात एक 
चमत्कावरक र्ोंिळ वनमाण झालेला आहे, म्हणजे संस्कृतसारख्या प्राचीन भाषेचं लेखन एकदम वनदोष, 
उत्कृष्ट पण आि वनक भारतीय भाषाचंं लेखन सदोष, अशास्त्रीय, भोंर्ळ. . .  

 
मराठी भाषेचा वर्वकास होताना वतच्यात अनेक नर्वीन ध्र्वनी वर्वकवसत झाले पण ते वलवहण्याची योलय 

ती खबरदारी न घेतल्याम ळे नव्या ध्र्वनींची काही व्यर्वस्थाच लार्वली रे्ली नाही! पवरणामत: नव्या ध्र्वनींची 
सोय ज न्या अक्षराच्या खोलीतच दाटीर्वाटीनं करण्यात आली! असलेला अक्षरामंध्ये मोडतोड करून 
मराठीचं लेखन प ढे रेटण्यात आलंप त्याम ळे, उच्चारामंध्ये, आघातामध्ये घोटाळे व्हायला स रुर्वात झाली. 
एकदा जी घसरर् ंडी चालू झाली ती अद्यावप चालूच आहे ! 

 
मूळ देर्वनार्री वलपीत ससं्कृतातल्या ध्र्वनींची स रेख रचना केलेली आहे. क, च, ट, त, प ह्या पाच 

र्वर्ात २५ व्यजंनं आहेत. ही पाच व्यंजनं अघोष आहेत तर ह्याच र्वर्ातली वतसरी व्यंजनं म्हणजे र्, ज, ड, 
द, ब, ही सघोष आहेत. प्रत्येक र्वर्ातलं द सरं आवण चौथं व्यंजनं हकारय क्त आहे – (ख छ ठ थ फ आवण 
घ झ ढ ि भ) . संस्कृतभाषेत एर्वढेच हकारय क्त ध्र्वनी आहेत. क+ह=ख, र्+ह =घ अशा प्रकारे हे ध्र्वनी 
बनतात.  

 
मराठीत जेव्हा आणखी बरेच हकारय क्त ध्र्वनी वर्वकवसत झाले तेव्हा त्याचं्यासाठी नर्वीन वचन्ह 

देण्याचा प्रयत्न झाला नाही आवण हकारय क्त(ऑग्स्परेटीड) न, म, य, र, ल, र, र्व हे ध्र्वनी आपण कारण 



 
अनुक्रमणिका 

 

नसताना जोडाक्षरं म्हणनू वलहू लार्लो! उदा॰ कान्हा, आम्हालंा, र्वह्या, कोल्हा, र् ऱ्हाळ, चव्हाण ह्या 
शब्दामंध्ये क ठेही आघात नाही. म्हणनू वतथे कोणतंही जोडाक्षर येता कामा नये. आज जी वदसतात ती खरी 
जोडाक्षरं नाहीतच. कन्नड वलपीत अक्षराखाली एक प्रटब देऊन हकार दाखर्वला जातो. त्याप्रमाणे मराठीत 
तो न, म, य, ि इत्यादी प्रकारे दाखर्वता येईल आवण मर् काना (कान्हा) , आमालंा (आम्हालंा) , कोलापूर 
(कोल्हापूर) , र् राळ (र् ऱ्हाळ) , चर्वाण (चव्हाण) अशा प्रकारे अचूक लेखन करता येईल. 
(श द्धलेखनाच्या वनयमात र्वरचेर्वर बदल करण्याची हौस महाराष्ट्राला आहेच. उपय क्त स िारणा करायच्या 
नाहीत असा संकेत असला तरी प ढच्या सावमतीतल्या काही उत्साही सदस्यानंी ह्या म द्द्ाचा वर्वचार 
माडंायचा प्रयत्न करुन बघायला हरकत नाही. )  

 
ह्या आवण अशा शास्त्रीय स िारणा आपण आपल्या लेखनात करायचं ठरर्वलं तर उत्तमच आहेप पण 

हा क्राग्न्तकारक बदल आपल्याला रोजच्या लेखनात (आ्थकदृष्ट्या कदावचत) परर्वडणारा नसला तरी 
देर्वनार्रीचा ध्र्ववनवलपी म्हणून - फोनेटीक स्क्रीप्ट म्हणून उपयोर् करायचा असेल तर आपल्याला ह्या 
र्ोष्टींचा वर्वचार करणं (आवण वर्वकास करणं) आर्वशयकच आहे, पण त्यापेक्षाही महत्त्र्वाची र्ोष्ट म्हणजे 
आपले उच्चार चारं्ले होण्यासाठी ह्या सर्वग बाबींचा वर्वचार, आचार आवण अभ्यास आपण सातत्यानं करायला 
पावहजे. प्रथम म्हणजे आपण आपल्या वशक्षकानंा उत्तम प्रवशक्षण द्यायला पावहजे आवण त्यानंतर 
वशक्षकाकंडून ते सर्वग वर्वद्यार्थ्यापयंत वझरपेल / वमळेल / जाणीर्वपूर्वगक वदलं जाईल अशी व्यर्वस्था करायला 
पावहजे. ह्या म द्द्ार्वरूनही लक्षात येईल की मराठीचा उच्चारणकोष असणं वकती आर्वशयक आहे. 
प्रवशक्षणाची र्रज पालकानंाही आहे हे आपण वर्वसरता कामा नये कारण म लं शाळेत असतात त्यापेक्षा 
अविक र्वळे घरी असतात.  

 
शब्दच ठाऊक नसले की मर् सामावसक शब्दामंध्ये होणाऱ्या र्ोंिळानंा तर अन्तच नसतो. ते र्ोंिळ 

पावहले की असं र्वाटत की आपण आपल्या सख्या भाषेकडे, मातृभाषेकडे का बरं इतकं द लगक्ष करतो?  
 
काही र्वषापूर्वीची र्ोष्ट. माझा प तण्या कल्याणच्या शाळेत होता. एक वदर्वस तो घरी आला तोच 

म ळी भयंकर वचडून. र् रुजींनी त्याच्या श्रीम खात ठेर्वनू वदली होती, घरी आला तेव्हा त्याच्या फार र्ोऱ्या 
नसलेल्या र्ालार्वरची लाली स्पष्ट वदसत होती. आज आपल्याला वर्वनाकारण मार खार्वा लार्ला अशी 
त्याची तक्रार होती. त्याच्या चेहऱ्यार्वर आवण आर्वाजातही वर्वलक्षण सावत्त्र्वक संताप होता.  

 
शरे्वटचा तास होता आरोलयवर्वज्ञानाचा. र् रुजी वर्वषमज्र्वराची मावहती सारं्त होते. प्रत्येक र्वळेी ते 

‘वर्वशमज् र्वर’ असा उच्चार करत होते तेव्हा आमच्या सतंोषनं र् रुजींना अडर्वनू तो ‘वर्वषमज्र्वर’आहे अस ं
सावंर्तलं. बरं हा पठ्ठ्ठ्या एकदा सारं्ून र्प्प बसला असं नाही. (आमचा संतोष तसा अर्दी 
लहानपणापासून थोडा आर्ाऊ आहेचं!) दोन-चारदा त्यानं आपला शहाणपण दाखर्वत ‘र् रुजी, वर्वषमज् 
र्वर नाही, वर्वषमज्र्वर!’ असं सारं्ून त्याचं्या व्याख्यानाचा ओघ खंवडत केला होता. आख्या र्वर्ाचा र्वळे फ कट 
रे्ला होताप त्याम ळे र् रुजी स्र्वाभावर्वकपणे रार्ार्वले, (त्यातून तो शरे्वटचा तास!). संतोषच्या अपरािाला 
वशक्षा होणं प्राप्त होतं, तास चालू असताना मध्येच र्डबड करण्याच्या प्ररृ्वत्तीला जरब बसणं आर्वशयक 
होतं! आवण पवरणामत: र् रुजींनी संतोषच्या र्ालार्वर एक सणसणीत ठेर्वनू वदली. त्याचं ंतरी काय च कलं 
होतं? 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

डोळयानंा अक्षराचंा, शब्दाचंा सरार्व व्हार्वा लार्तो तसा कानारं्वरही ध्र्वनींचे पद्धतशीरपणे संस्कार 
व्हार्व ेलार्तात. तसे स -संस्कार घेउन माणसानं स -श्र त, बह -श्र त बनायला पावहजे. संस्कार दोघानंाही 
आर्वशयक आहेत, ते झाले तरच कोणाच्या र्ालार्वर उर्ाचच आघात होण्याचे प्रसंर् टळतील, नाही का?  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

५.  
. . . . . पि ससह गेला! 

 
तानाजीच्या बवलदानानंतर कोंडाणा ताब्यात आला तेव्हा ‘र्ड आला पण प्रसह रे्ला’असं म्हणायची 

र्वळे वशर्वाजी महाराजारं्वरच आली होती, आज भाषेच्या संदभात ती आपल्यार्वर आली की काय असं र्वाटतं! 
महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही छोया-मोठया र्ार्वातल्या रस्त्यार्वरून जाताना आपल्याला एखाद्या बॅंकेची 
भली मोठी पाटी सहजच दृष्टीस पडते आवण सर्वगसािारणपणे कोणालाही चमत्कावरक र्वाटेल अशाच त्या 
पाया असतात. मराठी आवण वहन्दी ह्या भाषाचंी वलपी एकच असतानाही अनेक र्ोष्टी त्या पायारं्वर प नः 
प नः वलहून जारे्चा अपव्यय मात्र केलेला असतो. पण ह्या अपव्ययापेक्षा चमत्कावरक र्वाटणारी बाब म्हणजे 
बॅंक हा शब्द मराठीत आवण वहन्दीत र्वरे्र्वरे्ळया तऱ्हेनं वलवहलेला असतो. दोन्ही भाषातं बॅंक काय र्वरे्ळी 
असते का? त्या वर्ववचत्र पाटीर्वर ‘बॅंक’आवण ‘बैंक’ असे शब्द पाहून माणसं रोज घोटाळत असतात.  

 
इंग्ललशच्या संपकानंतर मराठीनं इंग्ललशमिले अॅ आवण ऑ हे दोन मराठीला पूणगतः नर्व े ध्र्वनी 

सहजपणे स्र्वीकारले. ह्या नव्या ध्र्वनींना स्र्वतंत्र वचन्हं देणारी मराठी ही भारतातली पवहली भाषा आहे हे 
प्रत्येक मराठी माणसानं अवभमानानं लक्षात ठेर्वार्वं. इगं्ललशमिल्या र्वरे्ळया ध्र्वनींसाठी मराठीनं र्वरे्ळी वचन्हं 
तयार केली हा मराठीचा मोठेपणा की मराठी माणसाचा परिा्जणेपणा हा तसा स्र्वतंत्र अभ्यासाचा वर्वषय 
आहे! भारतातल्या इतर भाषानंी नर्व ेध्र्वनी स्र्वीकारण्याचं हे उदार िोरण ठेर्वलं नाही. (अलीकडे मलयाळम् 
वलपीनं अॅ आवण ऑ ध्र्वनींचा रीतसर स्र्वीकार केला आहे आवण हे ध्र्वनी दाखवर्वण्यासाठी 
मराठीतल्यासारख्याच वचन्हाचंा म्हणजे  अॅ / ॉॉ आवण ऑ/ऑ ह्या ख णाचंा उपयोर् केला आहे. )  

 
वहन्दीनं म्हणजे खडी बोली वहन्दीनं ह्या वचन्हाचंा स्र्वीकार केला नाही पण त्याचं कारण र्वरे्ळंच 

होतं. एक महत्त्र्वाचं कारण असं होतं की कॅट, बॅट मिला अॅ ध्र्वनी वहन्दीनं म्हणजे खडी बोलीनं फारसीचा 
पवरणाम म्हणून फार पूर्वीच आत्मसात केलेला होता! खडी बोली वहन्दीत ‘ॉौ’ ह्या वचन्हाचंा म्हणजे दोन 
मात्राचंा उच्चार इंललीशमिल्या अॅ सारखाच होतो त्याम ळे अॅ वचन्हाची वहन्दीला र्रज नव्हती आवण म्हणूनच 
वहन्दीत बॅंक शब्द बैंक असाच वलवहण ंस्र्वाभावर्वक आहे, अथात अॅ हा वहन्दीतला म्हणजे खडी बोलीतला 
ध्र्वनी तसा नर्वीन आहे. मूळचा म्हणजे ससं्कृत परंपरेला दोन मात्राचंा उच्चार खडी बोलीत ल प्त झाला आहे, 
पण वहन्दी के्षत्रातल्या इतर बोलींमध्ये(प्रकर्वा भाषामंध्ये म्हणूया!) दोन मात्राचंा, मूळच्या ससं्कृत परंपरेला 
उच्चार आजही स रवक्षत आहे. रं्मत म्हणजे खडी बोलीतही काही वठकाणी तो उच्चार ज न्या परंपरेन सारच 
होतो! आपल्या पवरचयातलं एक छान उदाहरण आहे की वजथे दोन मात्राचें दोन्ही र्वरे्र्वरे्ळे उच्चार एकाच 
र्वाक्यात आलेले आहेत!- ‘मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो!’ 

 
खडी बोली प्रहदीनं ‘अ’ ह्या स्र्वराचा मूळचा उच्चारही काही वठकाणी हरर्वला आहे. ‘ह’पूर्वी‘अ’ 

असला तर त्याचा ंउच्चार अॅ होतो जसं कहना (कॅहना) चाहना (रॅहना) , सहना(सहॅना) जहर(जहर) 
बहन (बॅहन) इत्यादी. वहन्दीच्या अर्विी, भोजप री इत्यादी बोलींमध्ये मात्र ‘अ’ चा मूळचा उच्चार अजूनही 
अबावित आहे.  

 
जी ग्स्थती ‘ऐ’ची वतच ग्स्थती‘औ’ची . औचा उच्चार वहन्दीच्या इतर बोलींमध्ये संस्कृत 

परंपरेप्रमाणेच होत असला तरी खडी बोलीत तो इगं्ललशमिल्या ऑसारखाच होतो. कौन (कॉन), सौतना 
(सॉतन), खौलना (खॉलना) र्वर्ैरे.  



 
अनुक्रमणिका 

 

अथात छोटे-छोटे बदल सर्वाच भाषामंध्ये थोडेफार होत असतात, आपण ते जाणीर्वपूर्वगक बघायचे 
असतात, समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा असतो. एखादा नर्वा ध्र्वनी अर्वशय स्र्वीकारार्वा पण हे औदायग 
दाखर्वताना आपल्या मूळच्या ध्र्वनींर्वर अन्याय होऊन ते ल प्त होण्याची भीती नाही ना ह्याचीही काळजी 
घ्यायला हर्वी. तंबूत घ सलेल्या उंटासारखं होऊ देता कामा नये की उंट आत वन मालक वबचारा तंबूबाहेर! 
प्रमावणत उच्चार वटकर्वण्यासाठी समाजानं कसोशीनं प्रयत्न करायचे असतात. समाजानं म्हणजे कोणी? 
समाजानं म्हणजे समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीनंच असे प्रयत्न करणं आर्वशयक असतं. ही काही केर्वळ चार 
– दोन वर्वद्वानाचंी प्रकर्वा वशक्षकाचंी, प्रकर्वा सावहत्य पवरषदासंारख्या संस्थाचंी प्रकर्वा सरकारची जबाबदारी 
नाही तर प्रत्येकाची म्हणजे ती भाषा बोलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ती जबाबदारी आहे ह्याचा अथग असाही 
नव्हे की प्रत्येकानं उठून जाऊन लोकानंा वशकर्वायला पावहजे. प्रत्येकानं आपले स्र्वत:चे आवण आपल्या 
म लाचें उच्चार नीट होत आहेत की नाही एर्वढं बवघतलं तरी खूप काही सािता येईल.  

 
मराठीतलंच एक छोटसं उदाहरण पाहू या! प्रसह ह्या शब्दाचा मराठीतला आवण संस्कृतमिला प्र 

मावणत उच्चार प्रसव्ह असा आहे. (फार बारकाईनं बवघतल्यास असं लक्षात येतं की र्वदेामंिलीही अवतप्राचीन 
परंपरा आहे ती ऋलर्वदेी, त्या ऋलर्वदेी परंपरेम ळे महाराष्ट्रात मूळचा प्रसह उच्चार आज वटकून आहे. ) 
‘वस’चा सान नावसक उच्चार केला की ओठाचंा स्र्वाभावर्वकाच चबंूसारखा र्ोल आकार होतो आवण त्यानंतर 
लरे्चच ह म्हटला की ओठाचं्या र्ोलाकाराम ळे तो ‘व्ह’सारखा उच्चार होतो. पण आज असा म्हणजे 
प्रामावणत –श द्ध उच्चार करणारी मंडळी हळू हळू अल्पसंख्य होऊ लार्ली आहेत!‘वस’चा नाकात उच्चार 
करून प्रकवचत आराम करून मंडळी ‘ह’चा उच्चार करतात वन एक चमत्कावरक शब्द कानार्वर पडतो. 
जार्ोजार्ी असाच च कीचा उच्चार एकसारखा ऐकायला वमळतो नव्हे ऐकार्वा लार्तो! आज मराठी 
माणसार्वर प न: एकदा ‘र्ड आला की नाही कोण जाणे पण प्रसह रे्ला!’ असं म्हणायची पाळी आली आहे.  

 
म ंबईसारख्या महानर्रीत रेल्र्वचे्या तमाम स्टेशनारं्वरून उद घोषणेच्या नार्वाखाली वदर्वसभर जो 

ठणाणा चालू असतो त्याम ळे आपल्या कानारं्वर सातत्यानं अत्यंत र्वाईट उच्चाराचें, चूकीच्या आघाताचें 
सरकारी ससं्कार लादले जात असतात. केर्वळ मराठीच नव्हे तर वहन्दीही र्वाईट असतं. चारं्ली भाषा बोलू 
शकणारी माणसं ह्या देशात नाहीत का? हजारो –लाखोंनी आहेत, मर् आपलं रेल्र्व ेखातं त्यानंा का नेमत 
नाही? आमच्या कानारं्वर असली र्वाईट भाषा पडता कामा नये अशी सक्त ताकीद प्रर्वासी संघटनानंीच का 
देऊ नये? रेल्र्वचे्या स्थानकारं्वरच नव्हे तर वजथे वजथे उद घोषणा होत असतील वतथे वतथे त्या चारं्ल्या 
आर्वाजात, प्रामावणक उच्चारात, योलय आघातासंह ऐकणं हा श्रोता /ग्राहक ह्या नात्यानं आपला हक्क आहे! 

 
आपल्या सर्वगच भाषारं्वर जे अत्याचार चालू असतात त्याचं्याकडे आपण एक अटळ (?) बदल 

म्हणून वन्र्वकारपणे बघत राहणार की आपल्या भाषेतल्या चारं्ल्या र्ोष्टींचा र्वारसा वटकर्वण्याची, तो र्वारसा 
प ढच्या वपढ्यानंा देण्याची आपली जर्वाबदारी आहे हे लक्षात ठेर्वनू कसोशीनं प्रयत्न करणार हे आपणच 
ठरर्वायचं आहे! 
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६ 
भाषा – शुद्ध आणि अशुद्ध 

 
वदल्लीत असतानाची र्ोष्ट, रोज भल्या सकाळी खालच्या मजल्यार्वरचा एक संर्वाद वनत्यनेमानं 

कानार्वर पडायचा. स मन भाभीच्या माहेरचा र्डी दूि घेऊन आलेला असायचा आवण उन्हाळयाचे वदर्वस 
असल्याम ळे तो रोज एक बरणीभर ताकही आणत असेप ती बरणी देताना तो सारं्ायचा,’बहणजी, इसमें 
पािी नहीं डाला है!’ आवण ह्यार्वर स मन भाभी म्हणायची, ‘वकतनी बार समझाया त म्हें लेवकन अभीभी पाणी 
कहते हो. अनाडी! क्या त म पानी नहीं कह सकते?’ 

 
वदल्लीतल्या पंजाबी बारे्च्या पविमेला/र्वायव्येला पसरलेला हल्लीचा भार् पिंरा र्वीस र्वषापूर्वी 

ग्रामीण भार् होता. वतथे वहरर्वीर्ार शतंे होती, र्ोठे होते कारण र्ोपालन करणारे यादर्व मोठ्या संख्येनं ह्या 
भार्ात राहत होते. (यादर्व मडळी आजही वतथेच आहेत. ) वदल्लीतला तो काळ अजूनही चारं्ला आठर्वतो! 
आता वतथून पाच-सात वकलोमीटरर्वरच हवरयाणाचा ग्रामीण भार् आहे, पण महेन्द्र नर्र र्वर्ैरे भार्ातून 
राहणारी यादर्व मडंळी ‘प्रमाण’वहन्दी भाषा (वहन्दीत त्याला ‘मानक वहन्दी’म्हणतात) बोलू लार्ल्याम ळे 
आता त्याचं्यासाठी पानी हा श द्ध झाला आहे वन हवरयाणातल्या ग्रामीण भार्ात राहणारी माणसं पूर्वीच्या 
पंजाबीच्या ससं्काराम ळे अजूनही पाणी म्हणतात! वदल्लीत रोज कानार्वर पडणारा हा संर्वाद ऐकून मला 
पंजाबमिल्या वदर्वसाचंी आठर्वण यायची वन रं्मत र्वाटायची, हसू यायच–ं 

 
पंजाबमध्ये ल वियाणाजर्वळच्या हलर्वाडा र्ार्वात होतो तेव्हा जसर्वन्तप्रसहाशी चारं्ली दोस्ती झाली 

होती, र्ंमत म्हणजे द िाचे कॅन आपल्या (चलती का नाम र्ाडीसारख्या) टेंपोतून स्टेशनर्वर पोहोचर्वायचा 
त्याचा व्यर्वसाय होता. टेंपोर्वर कॅन द्यायला आलेल्या शतेकरी मंडळींशी त्याच्या र्प्पा चालायच्या तेव्हा 
माझ्या लक्षात आलं होतं की पंजाबतल्या ग्रामीण भार्ातली मंडळी ‘पानी’ म्हणतात वन पंजाबीतला प्रमाण 
शब्द आहे ‘पाणी’, म्हणजे पंजाबी माणसाच्या दृष्टीनं अडाणी, र्ारं्वढळ माणसं ‘पानी’ असा अश द्ध शब्द 
र्वापरतात तर हवरयाणातल्या लोकाचं्या दृष्टीनं ‘पानी’ शब्द श द्ध आहे पण अडाणी, अवशवक्षत माणस ं
‘पाणी’म्हणतात! आहे ना र्ंमत! श द्ध –अश द्धची अर्दी चपखल र्फलत!  

 
आता श द्ध कशाला म्हणायचं वन अश द्ध कशाला म्हणायचं? कोणते ध्र्वनी श द्ध असतात आवण 

कोणते ध्र्वनी अश द्ध असतात? ध्र्वनीमध्ये पण श द्ध –अश द्ध, उच्च-नीच, सर्वणग –अर्वणग असे काही (जावत) 
भेद असतात का? आपल्या मराठीतस द्धा पाणी आवण पानी शब्दाचं्या बाबतीत अर्दी असाच प्रकार आहे ! 
तेव्हा ‘न’ श द्ध की ‘ण’श द्ध? 

 
श द्ध भाषा आवण अश द्ध भाषा हे प्रयोर् सर्वगच करत असतातप पण आि वनक भाषाशास्त्रात मात्र ही 

श द्ध- अश द्धची कल्पना म ळीच मानली जात नाही. भाषेत श द्ध- अश द्ध असं काही नसतंच. काही माणस ं
प्रकर्वा एखाद्या भार्ातील माणसं र्वरे्ळया प्रकारे बोलत असतात एर्वढंच. भाषेतलं ते र्वरे्ळेपण असतं.  

 
मराठीत सकमगक वक्रयापदापंासून भतूकाळात कमगणी प्रयोर्च होतो पण अनेक भार्ात, वर्वशषेतः 

दवक्षण महाराष्ट्रात कन्नडच्या प्रभार्वाम ळे सरसकट कतगरी प्रयोर् केले जातात, उदाहरणाथग ‘त्यानं चहा 
प्यायला’ हे श द्ध म्हणजे प्रमाण भाषेतलं र्वाक्य आहेप पण ‘तो चहा प्यायला’, ‘ती चहा प्यायली’, ‘आम्ही दूि 
प्यायलो’ असे भयकंर च कीचे प्रयोर् हल्ली अर्दी प ण्या –म बंईतही ऐकू येतात! कोल्हापूर–सारं्ली 
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भार्ातली मंडळी तर आई र्च्चीर्वर र्वाळत घातली, (म्हणजे आईनं र्च्चीर्वर पापड/कपडे इ. र्वाळत घातले) 
. काका आंघोळ केला. (काकानं आंघोळ केली. ) ती प स्तक र्वाचली. (वतनं प स्तक र्वाचलं) असे 
चमत्कावरक, भयंकर प्रयोर् सातत्यानं करत असतात.  

 
प्रादेवशक म्हणून हे सारे प्रयोर् मान्य असले तरी ते प्रमाण मानता येणार नाहीत आवण ‘अग्स्मता’ह्या 

र्ोंडस नार्वाखाली कोणी त्याचंा उर्ाचच आग्रहही िरता कामा नये, कारण सर्वांसाठी हर्वी असते ती 
‘प्रमाण’ भाषा.  

 
एखादा प्रयोर् प्रमाण नाही प्रकर्वा उच्चार प्रमाण नाही असं म्हटलं की काहींच्या कपाळाला आठ्या 

पडतात, पण कोणत्याही भाषेत प्रमाण आवण प्रमाण नसलेले असा भेद केलेलाच असतो कारण भाषा (बोली 
नव्हे) सर्वांसाठी असते, ती सर्वांसाठी असल्याम ळे सर्वांना त्याच प्रकारे, त्याच पद्धतीनं कळणं अवतशय 
आर्वशयक असतं आवण हे सािायाचं असेल तर त्यासाठी प्रमाणीकरणाची र्रज असतेप म्हणूनच प्रत्येक 
भाषेत असं प्रमाणीकरण झालेलं असतं. ज्या भाषामंध्ये प्रमाणीकरण चारं्ल असतं त्या समाजाला 
प्रमाणीकरणाचे फायदे वमळत असतात. आपल्याकडचं प्रमाणीकरणाचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे ‘आपल्या’ 
संस्कृत भाषेचं.  

 
प्रमाणीकरणाची प्रवक्रया होत असताना ते कोणाच्या भाषेचं प्रमाणीकरण झालेलं आहे /व्हार्व ंअसा 

एक प्रशन असतो. सामान्यात: असं वदसतं की प ढारलेल्या समाजाच्या बोलीचं प्रमाणीकरण होतं आवण 
वतला भाषेचा दजा वमळतो.  

 
काही भाषाबंाबत अस ंवदसतं की बह संख्याकाचंी बोली प्रमाण होते तर काही भाषाबंाबत असं वदसतं 

की एखाद्या लोकोत्तर, वर्वलक्षण प्रवतभार्वान प रूषाचा त्या समाजार्वर एर्वढा प्रभार्व पडतो की पवरणामत: 
त्याची बोली हीच प्रमाण भाषा बनते. ही प्रवक्रया हळू हळू होत असते. आता आपल्या मराठीचं जे 
प्रमाणीकरण झालेलं आहे त्याबाबत काही नर्व े प्रशन उत्पन्न करून ते बदलण्याचा प्रयत्न करार्वा अस ं
काहींना र्वाटतं पण तो खटाटोप केल्यास मराठी भावषक समाजाचीच पंचाईत होईल आवण अंवतमत: 
न कसान होईल.  

 
उच्चार, प्रयोर्, र्वाक्यरचना इत्यादीप्रमाणेच लेखनाचं प्रमाणीकरणही महत्त्र्वाचं असतं. लेखनाच ं

प्रमाणीकरण म्हणजे श ध्दलेखन(ऑरथॉग्रावफ) . ह्याबाबतही वर्वद्वानानंी आपल्या ‘इर्ो’पेक्षा, क ठल्यातरी 
तथाकवथत नव्या तत्त्र्वज्ञानापेक्षा आपल्या देशाच्या भावषक परंपरेला आवण समाजवहताला अविक महत्त्र्व 
देऊन, प्रकबह ना फक्त समाजवहतालाच महत्त्र्व देऊन सोडर्वला, तर सारा र्ोंिळ एकदाच संपून जाईल.  

 
तेव्हा प्रमाणीकरणाचे फायदे आपल्याला वमळर्वायचे असतील, जर्ाबरोबर राहायचं असेल, नव्हे, 

प ढे जायचं असेल तर प्रमाणीकरणाला पयाय नाही हे आपण लक्षात ठेर्वलं पावहजे.  
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७ 
णक्रयेिीि िाचाळता  

 
भाषेतला, कोणत्याही भाषेतला सर्ळयात महत्त्र्वाचा शब्द म्हणजे वक्रयापद. म ख्य घटना काय 

आहे, त्यात नक्की काय घडतंय हे सारं्ण्याच काम करणारा शब्द ते सारं्णारं पद म्हणजे वक्रयापद. वक्रयापदं 
सर्वगच भाषामंध्ये असली तरी ती सारखी नसतात. वक्रयापदाचंा वर्वकास हा त्या त्या भाषेत अर्दी स्र्वतंत्रपणे 
झालेला असतो. तो वर्वकास म्हणजे त्या भावषकाचंं रै्ववशष्ट्य असतं. तो भभूार् वतथली माणसं त्याचंा 
इवतहास, त्याचं्या खाण्यावपण्याच्या सर्वयी, अशा एक ना अनेक र्ोष्टीच्या शतकान शतकाचं्या परंपरेतून 
वक्रयापदाचंं रसायन तयार झालेलं असतं, पण ह्या सर्ळयाची जाणीर्व आपल्याला सहजासहजी होत 
नसते. आपण जेव्हा आणखी एखादी नर्वी, र्वरे्ळी भाषा डोळसपणानं वशकतो-वशकू लार्तो तेव्हाच 
आपल्याला ह्या र्ोष्टीची जाणीर्व होऊ शकते.  

 
खाणे, वपणे, येणे, जाणे सारख्या अत्यंत प्राथवमक वक्रयापदांचा बाबतही जर्ातल्या भाषामंध्ये 

इतकी वर्ववर्विता आढळते की ते जाणनू घेणं मनोरंजक आहे.  
 
‘आवम रोशोर् ल्ला खाई. आवम जोल खाई वकन्त  आवम वशगे्रट खाई ना!’-(मी रसर् ल्ला खातो, मी 

पाणी वपतो पण मी वसर्रेट ओढत नाही. ) ह्या बरं्ाली र्वाक्यात तीन वठकाणी‘खा’ह्या िातूचा – 
वक्रयापदाचा उपयोर् झाला आहे पण ह्या बंर्ाली र्वाक्याचं मराठी भाषातंर करताना मात्र आपल्याला तीन 
र्वरे्र्वरे्ळया वक्रयापदाचंी र्रज भासते कारण मराठी भावषक समाजाच्या कल्पनेप्रमाणे म खानं सेर्वन केलेला 
पदाथग काय स्र्वरूपाचा आहे ह्यार्वर वक्रयापद कोणतं र्वापरायचं हे अर्वलंबून असतं. बंर्ाली भावषकाचं्या 
दृष्टीनं म खानं सेर्वन केलं की त्याला ‘खाबो’ म्हणतातप पण आपल्या दृष्टीनं पदाथग घनरूप असेल तर खाणे, 
द्रर्वरूप असेल तर वपणे आवण र्वायरूप असेल तर ओढणे अशी तीन र्वरे्ळी वक्रयापद र्वापरण आर्वशयक 
असतं, ह्याच वक्रयाचं्या संदभात वहन्दीचा वर्वचार केला तर असं वदसतं की र्वाय रूप पदाथांच्या सेर्वनासाठी 
वहन्दीत र्वरे्ळं वक्रयापद नाही, त्याम ळे वहन्दी भावषकानंा ‘वसर्रेट पीना’वशर्वाय पयाय नसतो.  

 
र्वस्त्र ंपवरिान करण्याच्या बाबतीत मराठीत प्राम ख्यानं दोन वक्रयापदं आहेत-‘नेसणे’आवण ‘घालणे’. 

ह्या दोन वक्रयापदामंध्ये फरक काय आहे? नेसण्यासाठी र्वस्त्र हे न वशर्वलेलं असार्व ं लार्तंप म्हणजे 
कमीतकमी प्रवक्रया केलेलं, प्रशपी नार्वाच्या प्राण्याचा स्पशग न झालेलं र्वस्त्र असेल तर नेसणे. साडी नेसणे 
िोतर नेसणे, र्वल्कलं नेसणे इत्यादी. पण र्वस्त्रार्वर वशर्वणकामाचे संस्कार झालेले असतील तर त्यासाठी 
घालणे शब्द र्वापरार्वा लार्तो म्हणजे सदरा घालणे, पॅंट घालणे, झंपर घालणे इत्यादी.  

 
पण समजा रीतसर नेसणं प्रकर्वा घालणं होत नसेल, घाईघाईन केर्वळ अंर्ाभोर्वती लपेटण्याचा 

प्रकार होत असेल, नेसण्याच्या वक्रयेतला कोणत्याही कौशल्याचा, नीटनेटकेपणाचा भार् वतथे नसेल तर 
त्या वक्रयेला नकारात्मक अथग असणारं ‘र् ंडाळणे’ हे वक्रयापद र्वापरलं जातंप म्हणजे उदाहरणाथग ल ं र्ी 
र् ंडाळणे, साडी र् ंडाळणे र्वर्ैरे. पूर्वी पाचर्वारी साडी नेसणाऱ्या बायाचंी हेटाळणी करताना नऊर्वारी 
नेसणाऱ्या बाया म्हणत असत, ‘वतचं काय बाई बरं आहे, एर्वढीशी साडी र् ंडाळली की झालं!’ मराठीत 
र्वापरात असलेल्या नेसणे, घालणे वन र् ंडाळणे ह्या वक्रयापदासंारखा बारकार्वा वहन्दीत नाही की 
इंग्ललशमध्येही नाही. लज्जारक्षणासाठी काहीही पवरिान केलं तरी वतथे ‘पहनना’ वन ‘to wear’ असा एकमेर्व 
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शब्द र्वापरता येतो. र्वस्त्राच्या प्रकाराला प्रकर्वा पवरिान करणाच्या कौशल्याचा वर्वचार वहन्दीत प्रकर्वा 
इंग्ललशमध्ये होत नाही.  

आपल्यासमोर एक र्वतगमानपत्र आहे, आपण ते उचललं की ते आपण आपल्या हातात ‘िरतो’. पण 
समजा भल्या मोठया टेबलाच्या वर्वरूद्ध बाजूला त मचा वमत्र बसलेला आहे तर तो ते र्वतगमानपत्र उचलून 
त मच्या वदशनंे टाकेल (वभरकार्वले) आवण म्हणेल ‘झेल!’ आवण त म्ही ते झेलाल. समजा चोर पळतो आहे 
वन त म्ही त्याच्यामारे् पळत–पळत जाता आहात. त्या वक्रयेच्या शरे्वटी त म्ही काय कराल? त म्ही त्याला 
‘पकडाल’. म्हणजे िरणे, झेलणे आवण पकडणे ह्या तीन वक्रया मराठी भावषकाचं्या दृष्टीनं र्वरे्र्वरे्ळया 
आहेत, ह्या तीनही वठकाणी द सरं कोणतं वक्रयापद चालणारच नाही. ह्याचा प्रसंर्ाचंा इगं्ललशच्या दृष्टीनं 
वर्वचार करा, पवहल्या वठकाणी You hold the newspaper. द सऱ्या वठकाणी You catch the news 
paper. आवण वतसऱ्या वठकाणी You catch the thief. ह्याचा अथग असा की इंग्ललशमध्ये दोन 
वक्रयापादानंीच हे काम सािलं आहे.  

 
आता वहन्दी भाषेच्या दृष्टीनं वर्वचार केला तर ह्याच तीन प्रसंर्ांच्या तीन र्वाक्यामंध्ये ‘मनेै अखबार 

हाथ में पकडा है.’ ‘मैंने र्ेंन्द पकडी.’ ‘मैंने चोर को पकडा.’ म्हणजे वहन्दी भावषक ह्या सर्ळयासंाठी फक्त 
एकच वक्रयापद र्वापरतो ‘पकडना’.  

 
ह्या सर्ळयाचा बारकाईनं वर्वचार केला तर लक्षात येतं की मराठीत ह्या वक्रयेचे सारे बारकार्व ेलक्षात 

घेतलेले आहेत. ग्स्थर र्वस्तू असेल तर त्यासाठी िरणे वक्रयापद. र्वस्तू अग्स्थर, हलणारी असेल तर वतच ं
हलणं काय प्रकारचं आहे हा वर्वचार मराठीत होतो. र्वस्तू बोलणाऱ्याच्या वर्वरुद्ध वदशनंे येत असेल तर 
झेलणे(चेंडू झेलणे) आवण र्वस्तूची(कमाची) आवण बोलणाऱ्याची (कत्याची) वदशा एकच असेल तर 
पकडणे (र्ाडी पकडणे, चोराला पकडणे) . वदशा एकच आहे की वर्वरुद्ध आहे ही पवरग्स्थती इगं्ललशभाषेत 
वर्वचारातच घेतली जात नाही, आवण वहन्दीत तर र्वस्तू ग्स्थर आहे की अग्स्थर आहे ह्याचा कसलाच वर्वचार 
होत नाही असं ह्या वक्रयापदाच्या बाबतीत वदसतं! 

 
आता ‘वपणे’ म्हणजे द्रर्व पदाथाचं सेर्वन असं म्हटलं तर तेही शभंर टके्क खरं असतं असं नाही. 

मराठीच्या दृष्टीनं द्रर्वरूप प्रकर्वा पळीर्वाढया पदाथाचं सेर्वन आपण जेर्वताना करत असू, तर त्यासाठी आपण 
खाणे असाच शब्द र्वापरतो (आमटी, खीर हे पदाथग आपण जेर्वताना खातो पण आमटीची प्रकर्वा वखरीचा 
र्वाटी उचलून सरळ तोंडाला लार्वली तर मात्र आपण त्या वठकाणी वपणे शब्दाचा प्रयोर् करतो. –ब डब ड 
घार्रीच्या र्ोष्टीतस द्धा ‘मी खीर खाल्ली तर-’असाच प्रयोर् आहे!) इंग्ललशमिल्या to eat ह्या वक्र 
यापदाध्येही हाच वर्वचार वदसतो म्हणूनच you eat soup. पण एखाद्यानं प्लेट उचलून सरळ तोंडाला 
लार्वली तर वतथे मात्र प्रिंक शब्दाचा उपयोर् करार्वा लार्तो.  

 
आपल्या समाजाचा वर्वचार केला तर असं वदसतं की मराठीच्या जोडीनं आपला वहन्दी भाषेशी सबंिं 

येतो आवण बऱ्याच जणाचंा इगं्ललशशीही. जर आपण प्रत्येक वक्रयापदाचा अशा प्रकारे वर्वचार केला की ह्यात 
काय आहे, कशाकशाचा वर्वचार केलेला आहे आवण त्याचा आपल्या मराठीतल्या वक्रयापदाशी कसा संबिं 
आहे, मराठीतल्या त्याच्यासारख्या, जर्वळपासच्या वक्रयापदात काय-काय आहे प्रकर्वा काय नाही. . . तर 
आपल्याला त्याचा नक्कीच उपयोर् होईल. आपल्या मातृभाषेचे बारकार्व ेआपल्याला जेव्हा पके्क कळतील, 
तीव्रतेनं जाणर्वतील तेव्हाचा आपल्याला इतर भाषा चारं्ल्या येऊ शकतील कारण हे सर्ळ साध्य 
करण्यासाठी आपल्याला खरा आिार - मूलािार असतो तो आपल्या मातृभाषेचाच! वतच्यावर्वना ही त लना 
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होऊच शकणार नाही हा महत्त्र्वाचा म िा आपण म ळीच वर्वसरता कामा नये! अशा प्रकारे आपल्यात तौलवनक 
दृष्टीकोण वर्वकवसत झाला तर आपल्याला जर्ातल्या कोणत्याही भाषेत प्रार्वीण्य वमळर्वणं अर्वघड राहणार 
नाही कारण आपल्याला खरीख री कृती - वक्रया र्र्वसलेली असेल.  
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८ 
य: णक्रयािान ्  

 
इंग्ललश, जमगन र्वर्ैरे भाषाशंी मराठीची त लना केली तर तीव्रतेनं जाणर्वणारी पवहली र्ोष्ट म्हणजे 

मराठीत असलेली वक्रयापदाचंी उणीर्व, म्हणजे मराठीत काही र्ोष्टी सारं्ताच येत नाहीत असं नाही, पण 
त्यासाठी बरेच र्वरे्ळे आिार घ्यार्व ेलार्तात.  

 
संस्कृत भाषेत स मारे दोन हजार िातू आहेत, त्यानंा प्र-परा असे उपसर्ग लार्वनू अनेक नर्वीन िातू 

तयार करता येतात, वशर्वाय नामापंासूनही िातू (नामिातू) करण्याची सोय संस्कृत भाषेत–व्याकरणात 
आहे. म्हणजे वक्रयापदाचं्या बाबतीत संस्कृत अवतशय संपन्न आहे. पण आि वनक भारतीय भाषानंा मात्र 
संस्कृतचा हा संपन्न र्वारसा द दैर्वानं लाभलेला वदसत नाही. (ह्यात नक्की कोणते जीन्स कमी पडले कोण 
जाणे!)  

 
एका काळी स्र्वातंत्र्यर्वीर सार्वरकराचं्या पे्ररणेनं वमठाळणे, साखराळणे, च नर्वणे अशा सारखे 

नामिातू र्वापरुन वक्रयापदाचंी उणीर्व भरून काढण्याचा प्रयत्न झाला. लोकानंी काही काळ नर्व ेप्रयोर् केले. 
नामािातंूना वर्वरोि असा कोणी केला नाही पण तो प्रकार लोकाचं्या पचनी पडला नाही हे वनवित. आजच्या 
मराठीत ते नाहीत.  

 
वक्रयापदाचंी उणीर्व भरून काढण्यासाठी मराठीत आपण लार्वणे, घालणे, काढणे, देणे अशा काही 

ठरार्वीक वक्रयापदाचंा उपयोर् र्वरे्र्वरे्ळया नामाचं्या आिारानं करून र्वरे्ळा अथग दाखर्वतो. मराठीप्रमाणेच 
र् जराती, वसन्िी, पंजाबी आवण वहन्दी ह्या भाषामंध्येही अर्दी असाच प्रकार आहे. उदाहरणाथग लार्वणे ह्या 
वक्रयापदाचे मूळचे काही अथग आहेत पण त्याच्या जोडीला आपण इतक्या नामाबंरोबर लार्वणे वक्रयापदाचा 
उपयोर् करतो की त्या लार्वण्याचंा एकमेकाशंी काहीही संबंि नसतो! उदाहरणाथग – वदर्वा लार्वणे, रेडीओ 
लार्वणे र्वर्ैरे वठकाणी आपण लार्वणे हा शब्द स रु करणे ह्या अथी र्वापरतो तर दार लार्वणे, वखडकी लार्वणे, 
कडी लार्वणे ह्या वठकाणी बदं करणे ह्या अथी ‘लार्वणे’ चा उपयोर् करतो! घर लार्वणे, घडयाळ लार्वणे 
र्वर्ैरे वठकाणी नीट करणे, व्यर्वग्स्थतपणा आणणे हा अथग आहे, तर झाड लार्वणे त्याहून खूपच वभन्न आहे. 
वचत्र लार्वणे मध्ये आपण ते अडकर्वतो तर पते्त लार्वताना त्यात बह तेक र्वळेा लबाडी(च) असते! ह्या 
लार्वण्यात मस्का लार्वणे, लोणी लार्वणे असे काही ‘ग्स्नलि’ पदाथगही आहेत! भाषेतही त्यांचा भार्व चढाच 
असतो! रंर् लार्वणे प न: र्वरे्ळंच आहे, आवण मन लार्वणे तर फारच र्वरे्ळं (आवण अर्वघडलीप जमेल त्यानं 
लार्वार्व ंम्हणजे इतर मंडळी त्याचा अन्र्वय प्रकर्वा अथग लार्वायला मोकळी!) ‘लार्वणे’ चे असे वकतीतरी प्रयोर् 
आपल्या रोजच्या भाषेत प न: प न: येत असतात. ह्यातल्या प्रत्येक लार्वण्याला इंग्ललश, जमगन र्वर्ैरे भाषेत 
स्र्वतंत्र वक्रयापद असतं.  

 
‘म्हणणे’ आवण ‘सारं्णे’ ह्या शब्दाचंा उपयोर् तर आपण फारच वढलेपणानं करतो. ‘बाबा म्हणाले 

की उद्यापासून तू रोज व्यायाम करायला जा!’ ‘काका म्हणाले की  तू तूझं अक्षर स िार बाबा!’, मन्या 
म्हणाला की आज शाळेला स ट्टी आहे,’ ‘मी म्हटलं की तूपण आमच्याबरोबर ये!’ अशा तऱ्हेच्या र्वाक्याचंी 
यादी खूप र्वाढर्वता येईलप पण रं्मत अशी आहे की ह्या सर्वग र्वाक्यामंध्ये म्हणणे हे एकच वक्रयापद र्वापरलेलं 
आहे पण प्रत्यक्षात त्यातूंन व्यक्त झालेली भार्वना/वक्रया र्वरे्र्वरे्ळी आहे. ह्या र्वाक्याचं ंइंग्ललशमध्ये चारं्ल्या 
प्रकारे भाषातंर केलं तर प्रत्येक वठकाणी र्वरे्र्वरे्ळं वक्रयापद येईल/येतं. He said-//, He told -// He 
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described -//, He narrated -//, He suggested-//He asked -//, He advised -// He 
recommended -//, He informed -//, He repeated -//, He explained-//, He commented -//- 
He reminded-असे वकतीतरी पयाय इंग्ललश, जमगन, फ्रें च र्वर्ैरे भाषामंध्ये आहेत, आहेत म्हणजे प्रत्यक्ष 
र्वापरात आहेत, मराठीत असे पयाय नसल्याम ळे(प्रकर्वा आपण र्वापरत नसल्याम ळे) आपण काही ठरावर्वक 
वक्रयापदाबंरोबर र्वरे्र्वरे्ळी नामं र्वापरून अथग दाखर्वतो /काम भार्र्वतो.  

 
पण अशी नामं र्वापरण्यातही आपण मराठी माणस ंबऱ्याचदा काटकसर करतो प्रकर्वा कदावचत तो 

आपला मराठी बाणा(र्वर्ैरे) असार्वा! आता ‘घेणे’ ह्या वक्रयेचेस द्धा वकतीतरी प्रकार आहेत. घेणे, वर्वकत 
घेणे, उसने घेणे, उचलून घेणे ते अर्दी चोरुन घेणे! पण ह्यातला एखादा बारकार्वाही आपण आपल्या 
बोलण्यातच काय पण लेखनातही सामान्यत: किी दाखर्वत नाही. एखादा वहन्दी भावषक सहजतेनं म्हणतो 
‘कल हमने टीर्वी खरीदा’ प्रकर्वा इंग्ललश माणूसही We bought a new tv set. असंच म्हणतोप पण आपण 
मराठी माणसं मात्र ‘काल आम्ही टीव्ही घेतला!’ एर्वढंच म्हणतो, अर्दी वलवहताना स ध्दा इतकंच वलवहतो! 
‘वर्वकत घेतला’ असं सारं्ण्याची र्रज मराठी माणसाला र्वाटतच नाही, कारण त्याच्या (स्र्वावभमानी, 
परखड, फटकळ इत्यादी इत्यादी) स्र्वभार्वान सार तो प्रत्येक र्वस्तू (रोख पसेै देऊन) वर्वकतच घेत असतो, 
आवण तो नव्या र्वस्तूच घेतो त्याम ळे ‘नर्वा’ म्हणण्याचीही त्याला र्रज र्वाटत नाही. सबब ते र्वरे्ळं 
सारं्ण्याची आर्वशयकता त्याला र्वाटत नाही! ‘आम्ही काल संर्णक वर्वकत घेतला’ असं एखादा म्हणालाच 
तर समोरचा मराठी माणूस त्याला लरे्च म्हणेल, ‘होक्का? मला र्वाटलं की चकटफू वमळाला!’– म्हणजे 
असं म्हणणं आपल्याला म ळातच मान्य नसतं.  

 
मराठी, वहन्दी, र् जराती र्वर्ैरे भारतीय भाषाचं्या माध्यमातून शालेय वशक्षण घेणाऱ्या/ घेतलेल्या 

वर्वद्यार्थ्यांना इगं्ललश वकती येतं, त्याचं्या अडचणी काय आहेत, ती नक्की क ठे कच्ची पडतात हे पाहण्यासाठी 
घेतलेल्या चाचण्यामंध्ये अस ंआढळून येतं/ आलं की ह्या वर्वद्यार्थ्यांना इगं्ललश भाषेतली र्वरे्र्वरे्ळी वक्रयापदं 
र्वापरण्यात अडचण येते आवण त्यातही महत्त्र्वाची र्ोष्ट अशी आहे की ह्या अनेक वक्रयापदाशंी त्याचंा 
पवरचयच झालेला नसतो! अर्दी दहार्वीच्या र्वर्ातल्या बऱ्या समजल्या जाणाऱ्या वर्वद्यार्थ्यालाही द दैर्वानं 
ह्याची कल्पना नसते, त्याम ळे इंग्ललश बोलताना प्रकर्वा वलवहताना ते स रुर्वातीला स्र्वाभावर्वकपणे मराठी, 
वहन्दीप्रमाणे काही ठरार्वीक मोजक्याच वक्रयापदारं्वर भार्र्वनू नेतातप म्हणजे उदाहरणाथग He said – ह्याचा 
प्रयोर् ते सर्वगत्र करतात, त्यातून अथग स्पष्ट होत नाही हे त्यानंा मातृभाषेच्या प्रभार्वाम ळे कळतच नाहीप तेव्हा 
भाषेच्या वशक्षकानंी ह्या र्ोष्टी वर्वशषे पवरश्रमपूर्वगक, मातृभाषेशी त लना करून प न:प न: समजार्वनू सारं्नू 
वर्वद्यार्थ्यांकडून सातत्यानं त्यांचा सरार्व करून घेणं आर्वशयक असतं.  

 
असे आवण अशा प्रकारचे पध्दतशीर प्रयत्न शाळानंी/वशक्षकानंी केल्यास आमच्या म लानंा कोणतीही 

भाषा उत्तम प्रकारे येऊ शकते, त्यासाठी इगं्ललश माध्यमाच्या प्रकर्वा फ्रें च र्वर्ैरे माध्यमाच्या शाळेत जाण्याची 
आर्वशयकता नसते.  
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९  

हिाल्यािर टिाला  
 
भाषा म्हणजे समाजाचा आरसा असतो. समाजाच,ं त्यातल्या माणसाचंं आवण त्याचं्या र्वार्ण्याचं, 

त्याचं्या वर्वचाराचं,ं त्याचं्या बऱ्या–र्वाईट प्ररृ्वत्तीच–ं थोडक्यात म्हणजे त्याचं्या ससं्कृतीचं स्र्वच्छ, स्पष्ट 
प्रवतप्रबब त्याचं्या भाषेत पडलेलं असतंप ते बघण्याची दृष्टी आपल्याला लाभली तर एक र्वरे्ळंच समाजदशगन 
आपल्याला घडतं. माणसाचंं र्वार्ण ं वतथल्या भौर्ोवलक पवरग्स्थतीर्वर अर्वलंबून असतंप त्याम ळे वतथली 
भौर्ोवलक पवरग्स्थती, एकूण आ्थक पवरग्स्थती इत्यादी र्ोष्टी आपल्याला सहजपणे वदसून येत असतात. 
ह्या साऱ्या र्ोष्टी भाषेच्या केर्वळ शब्दभाडंारातच नव्हे तर वतच्या रचनेत, वतच्या व्याकरणातही स्पष्टपणे 
वदसून येतात.  

 
आपल्याकडच्या भाषाचंा वर्वचार केला तर प्रयोजक रचना (कॉऽजल) सर्वगच भाषामंध्ये आहेत अस ं

वदसून येतं. प्रयोजक रचना म्हणजे आपण स्र्वत: एखादी वक्रया न करता द सऱ्याकडून करून घेणे (हे खरं 
तर आपल्यातला बह तेक सर्वांना खूप आर्वडत असलं तरी प्रत्यक्षात ते सर्ळयानंा जमतं असं नाहीप ज्यानंा 
जमतं ते क शल प्रशासक बनू शकतात!) म्हणजे करणेचं प्रयोजक रूप करर्वणे. करणे-करर्वणे, देणे-
देर्वर्वणे, वलवहणे–वलहर्वणे इत्यादी. प्रयोजक रचना सर्वगच भाषामंध्ये असली तरी ती सर्वगच भाषामंध्ये 
सारख्या प्रमाणात र्वापरली जाते असं मात्र नाही. मराठीसारख्या भाषेत प्रयोजकाचा उपयोर् फारच कमी 
प्रमाणात होतो तर वहन्दीसारख्या भाषेत तो फार मोठया प्रमाणात होतो असं वदसून येतं. वहन्दी भाषेत त्याचा 
उपयोर् इतक्या मोठया प्रमाणात का होतो / का होत असार्वा? वतथलं पाणी म्हणजे हर्वा-पाणी र्वरे्ळं 
असल्याम ळे? वतथल्या भौर्ोवलक पवरग्स्थतीम ळे? की आणखी काही कारणामं ळे? प्रयोजकाची रचना 
करायची म्हणजे पवहली अट अशी असते की ती वक्रया आपण स्र्वत: करायची नाही! आपण करायची नाही 
म्हणजेच ती करर्वनू घ्यायची ! वक्रया द सऱ्याकडून करून घ्यायची म्हणजे ती करायला द सरं माणूस तर 
हर्वचं. उर्ाच कोणीतरी सोम्या –र्ोम्या असून उपयोर्ाचा नाही, ते द सरं माणूस हक्काचं हर्व(ंनाहीतर 
आपलं ऐकणार कोण?) . आपण सावंर्तलेलं काम ऐकून त्याप्रमाणे कृती करणारा हक्काचा माणसू  हर्वा 
म्हणजे नोकर, तोही आज्ञािारक नोकर हर्वा. आपली कामं नोकराकंडून करून घ्यायची म्हणजे हाताखाली 
नोकर –चाकर हर्वतेच, अशी शक्यता असल्यावशर्वाय प्रयोजाकाची रचना ऊठसूट करायची सिंी वमळणार 
नाही. आवण नोकर ठेर्वायचे म्हणजे ऐपत हर्वी. घरची पवरग्स्थती चारं्ली हर्वी. घरची चारं्ली शतेी –भाती 
हर्वी, जमीनदारी हर्वी, र्ाई –र् रं हर्वीत, मोठं उत्पन्न हर्व,ं जोडीला शारीवरक शक्ती हर्वी वन थोडीफार 
(नव्हे, बऱ्यापकैी) दाडंर्ाई करायची िमकस द्धा हर्वी! (वहन्दी भावषक प्रदेशातंलं राजकारण मराठी 
माणसानं डोळयाप ढे आणायचा प्रयत्न करार्वा म्हणजे हे सर्ळं प्रकरण झटकन लक्षात येईल!) असं सर्ळं 
यथाग्स्थत ज ळून आलं म्हणजे मर् द सऱ्याकंडून कामं करून घेण्याची ताकद येते, शब्दाला र्वजन येतं! 

 
प्रयोजक रचनेतली ही व्यार्वहावरक अडचण लक्षात घेतली की आपल्या लरे्चच लक्षात येईल की 

महाराष्ट्रात म्हणजे मराठी भाषेच्या के्षत्रात अशा रचना कमी का आहेत. त्याउलट उत्तरेत पहा, वतथे म ळा 
तच जमीन स पीक, त्यात र्वषगभर पाणी देणाऱ्या आवण खंडोर्णती स पीक र्ाळ आणून टाकणाऱ्या 
वहमालयात उर्म पार्वलेल्या र्ंर्ायम नेसारख्या मोठमोठ्या नद्या, त्याम ळे वहन्दी भावषक प्रदेशातली शतेी 
खूपच चारं्ली. उत्तम शतेीच्या भरघोस उत्पन्नाम ळे हाताखाली नोकर-चाकर ठेर्वण्याची ऐपत येते, त्याम ळे 
आपण स्र्वत: काम करायची सर्वय कमी आवण इतरांकडून करून घ्यायची सर्वय अविक ह्या सर्ळयाचा 
पवरणाम म्हणनू प्रयोजकाची रचना करण्याची वतथल्या लोकाचं्या भाषेची लकबच बनली आवण हाताखाली 
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नोकरा-चाकराची फौज नसली तरीही जमीनदाराच्या थाटात बोलायची सर्वय वहन्दी भावषकांच्या 
अंर्र्वळणी पडली. ‘बेवफक्र रवहये जी, करर्वा लेते है!’, ‘क्या फकग  पडेर्ा, वभजर्वा देते हैं!’ ‘आपने क्यों कष्ट 
वकया? हम अभी करर्वाते है!’ ‘कोई बात नहीं, हम वभजर्वाते हैं! वचन्ता मत कीवजए, हम वलखार्वा देंरे्!’ 
‘इसमे कौनसी बडी बात है जी, अभी करर्वा देंरे्! आप बैठीये (मैं भी बैठता हूॅं) अभी वदलर्वाते हैं!’ अशा 
रचना फार मोठया प्रमाणात केल्या जातातप इतक्या की घाबरलेल्या एखादा र्रीब वबचारा माणूस द सऱ्या 
तसल्याच माणसाबिल बोलताना, ‘नहीं जी, र्व े हमें जरूर वनकलर्वा देंरे्!’असं अर्दी र्यार्वया करून 
सारं्तो! 

 
दवक्षणेकडे मद्राशयांना म्हणजे तावमळ-भाषी लोकानंा आपल्या भाषेचा आवण आपल्या 

(संस्कृतपेक्षा?) प्राचीन ससं्कृतीचा अवतशय अवभमान असतो (खरं तर जरा जादाच) . तावमळ भाषा आवण 
तवमळ संस्कृती उत्तरेतल्या (परक्या, आक्रमक आयांच्या?) संस्कृत भाषेपेक्षा आवण त्याचं्या संस्कृतीपेक्षा 
वकत्येक हजार र्वषग प्राचीन आहे असा त्याचंा जोरदार दार्वा असतोप पण ह्या प्राचीन, (संस्कृतशी फटकून 
र्वार्णाऱ्या) ‘संस्कृवतसंपन्न’तवमळींच्या भाषेतही प्रहदीतल्याप्रमाणे प्रयोजक रचनेचा उपयोर् होत नाही! 
प्रयोजकरचनाचंी नर्वाबी ऐट तवमळमध्ये नाही. वहन्दीच्या त लनेनं अशा प्रायोजक रचना भारतातल्या इतर 
कोणत्याही प्रातंातल्या भाषामंिून जर्वळ-जर्वळ होत नाहीत असं म्हटलं तरी चालेल.  

 
मराठी प्रदेशाचा वर्वचार केला तर महाराष्ट्रात स पीक म्हणण्यासारखे वजल्हे दोनच ते म्हणजे भडंारा 

आवण कोल्हापूर. भशूास्त्रीयदृष्ट्या ह्या दोन वजल्ह्यातं खऱ्या अथानं माती आहे. बाकी साऱ्या महाराष्ट्रातली 
माती रे्ल्या लाखो र्वषात झालेल्या पार्वसापाण्यानं िूप होऊन-होऊन र्वाहून रे्ली, उरला तो न सता उघडा-
बोडका अर्ववशष्ट पर्वगत, कोल्हापूर हा शतेीच्या दृष्टीनं चारं्ला, स पीक प्रदेश. फार पूर्वीपासून कृषीम ळे संपन्न 
असलेला प्रदेश, त्याम ळे इथल्या लोकाचं्या हाताखाली चार नोकर-चाकर बाळर्ण्याची पवरग्स्थती 
होती/आहे. स्र्वाभावर्वकच इथल्या भाषेत इतराकंडून कामं करून घेण्याची भाषा प ण्याच्या भाषेपेक्षा खूपच 
अविक प्रमाणात र्वापरलेली वदसून येते पण र्ंमत म्हणजे वहन्दी भावषक प्रदेशापं्रमाणे इथे प्रयोजकाची रचना 
होत नाही. ‘संध्याकाळी रामाबरोबर लार्वनू देतो’, ‘रामाला आणायला सारं्तो’, ‘र्ाणपालाच लार्वनू देतो’, 
‘केरबाबरोबर िाडून देतो’, ‘करायला लार्वतो’, ‘बाळूकडून लोटून घेतो.’ इत्यादी. अशा प्रकारे म्हणण्याची 
पद्धत आहे म्हणजे देतो, लार्वतो, बघतो असं कतगरी वक्रयापदाचं र्वापरलं जातं. देर्वर्वतो, घालर्वर्वतो, 
लोटर्वतो, झाडर्वतो, आणर्वतो असले आपल्याला सर्वय नसल्याम ळे अत्यतं चमत्कावरक र्वाटणारे 
शब्दप्रयोर् आपण च कूनही क ठे ऐकलेले नसतात की क ठे र्वाचलेलेही नसतात! तेव्हा कोल्हाप रातली 
भौर्ोवलक पवरग्स्थवत थोडी र्वरे्ळी असली तरी, बरी असली तरी तो महाराष्ट्रातला एक अपर्वाद आहे 
एर्वढंच म्हणता येईल. प्रयोजकसदृश रचना वतथे होत असल्या तरीही वहन्दीतल्या अस्सल प्रयोजक 
रचनेचा बादशाही थाट आवण नबाबी मस्ती आपल्या कोल्हाप री मराठीतल्या र्वाक्यामंध्ये म ळीच येत नाही 
ह्यात काही संशय नाही.  
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१० 
नसिे 

 
हॅम्लेटला मोठा र्हन प्रशन पडला होता TO be or not to be? प ढे त्या वबचाऱ्याची मानवसक 

ग्स्थती फारच चमत्कावरक झाली र्वर्ैरे भार् आपल्याला ठाऊक आहेच. भाषेच्या दृष्टीनं हॅम्लेटच्या ह्या 
समस्येचा वर्वचार केला तर इंग्ललश भाषेतली ही रचना फार सोपी आहे. नकार दाखर्वायचा झाला की 
वक्रयापदाच्या जोडीनं नॉट  र्वापरलं की झालं ! He is there. नकाराथी करायचं झालं तर He is not there. 
Is he coming ?. No, he is not coming. Did he get the letter ? No, he did not get it. र्वर्ैरे. 
थोडक्यात म्हणजे इगं्ललश भाषेतला नन्नाचा पाढा सोपा आहे.  

 
आपल्या प्राचीन ससं्कृत भाषेतही असाच प्रकार आहे. ‘स: अत्र अग्स्त|’, ‘स: अत्र न अग्स्त/नाग्स्त|’ 

‘स: र्ृहं र्च्छवत|’ ‘सः र्ृहं न र्च्छवत|’ म्हणजे ‘न’ र्वापरला की नकारात्मक र्वाक्यं बनतं. रूसी, जमगन र्वर्ैरे 
भाषामंिूनही अशीच पद्धत वदसते. उदा. रूसी भाषेत- ‘अना पवनमायेत.’ (वतला समजतं. ) तर 
नकारात्मक होतं ‘अना णन पवनमायेत. (वतला काही समजत नाही. ) . ‘ओन् र्र्ववरल. –ओन् णन र्र्ववरल.’ 
(तो म्हणाला. -तो म्हणाला नाही) . प्रकर्वा जमगन भाषेत Er Kommt heute. – Er Kommt nicht heute. 
(तो आज येतो. - तो आज येत नाही. )  

 
य रोपात रोमनानंी साम्राज्य स्थापलं, अनेक अथांनी र्ाजर्वलं तरी ससं्कृतीचा ठेका मात्र फ्रें चाकंडेच 

वदसतो! ह्या पाश्वगभमूीर्वर फ्रें चाचंा भावषक अवभमानही फार प्रखर, त्याम ळे फ्रें चाचं्या नकाराची तऱ्हा तर 
आणखीनच र्वरे्ळी! त्यानंा तर नकार एकदा सारं्ून प रत नाही. एकदा नाही म्हणलं वन तेर्वढ्यात त म्ही 
वर्वसरलात तर? नकार ऐकणाऱ्याच्या मनार्वर चारं्ला ठसार्वा म्हणनू ते र्वाक्याच्या शरे्वटी प नः तो ठासून 
सारं्तात, हलर्वनू ख ंटा बळकट केल्याप्रमाणे. ज्झS पालग  Je parle म्हणजे मी बोलतो पण मी  बोलत नाही 
असं म्हणायचं झालं तर ज्झS न पालग  Je ne parle एर्वढं म्हणून प रत नाही तर प ढे ‘पा’ म्हणार्वचं लार्तं 
म्हणजे ज्झS न पालग  पा Je ne parle pas! वत्रर्वार नाही पण द हेरी नकार! व्हू कोम्प्रने?-नों, ज्झS ण कोग्म्प्र 
पा Vous comprenez?-Non, je ne compri pas! (त म्हाला कळलं का?-नाही, मला काही कळलं 
नाही!) आपल्याकडच्या रै्ववदक परंपरेमध्ये जसं ‘इन्द्राय इदं दत्तम्’ एर्वढं म्हणून प रत नाही तर प ढे ‘न मम!’ 
असं म्हणार्वचं लार्तं त्या प्रमाणे, सारं काम कसं चोख आवण कायदेशीर हर्व!ं 

 
तेव्हा थोडक्यात असं म्हणता येईल की ट  बी/ नॉट ट  बी. अग्स्त/ नाग्स्त. भर्वती/ न भर्ववत. जाइन्/ 

वनश् जाइन्. येस््/ णन येस्् अशा सकारात्मक वन नकारात्मक जोड्ा बनताना इतर भाषामंध्ये 
वक्रयावर्वशषेण लार्तं.  

 
आपल्या मराठीत मात्र हे प्रकरण एकदम र्वरे्ळं आहे. न सतंच र्वरे्ळं आहे असं नाही तर अत्यतं 

रै्ववशष्ट्यपूणग आहे. मराठीचं र्वरे्ळेपण असं की न, वनशट, नॉट, वन, न. . . पा अशा कोणत्याही नकारात्मक 
शब्दाची (वक्रयावर्वशषेणाची) जोड न देता आपण नकार दाखर्व ूशकतो कारण नकार दाखर्वणारं पूणग र्वरे्ळं, 
स्र्वतंत्र असं एक वक्रयापदाच मराठी भाषेत आहे, ते म्हणजे ‘नसणे’ 

 
काहींना र्वाटेल की अरे हे काय वक्रयापद आहे? हा तर सािा सिंी आहे. संस्कृतात 

न+अग्स्त=नाग्स्त होतं त्याप्रमाणेच ‘असणे’ ला न लार्वला की ‘नसणे’!  
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नाही! नसणे हा सग्न्ि नाही. ‘न’+’आहे’ ह्याचंा सिंी केला तर काय रूप होईल? ‘नाहे’ होईल! 
असणे अविक न केलं तर काय होईल? नासणे! (नासणे असं एक वक्रयापद मराठीत आहेच पण त्याचा अथग 
खूपच र्वरे्ळा आहे हे आपल्याला चारं्लं ठाऊक आहेच. ) म्हणजे ‘नसणे’ हा क ठल्याही प्रकारचा संिी र्वर्ैरे 
नाही तर ते स्र्वतंत्र वक्रयापदाच आहे.  

 
नसणे हे वक्रयापदच आहे म्हणूनतर ते इतर वक्रयापदापं्रमाणे चालतं. म्हणजे मी नाही. तू नाहीस. ते 

नाहीत इत्यादी. हे वक्रयापद आहे म्हणनू चालतं, त्याला र्वरे्र्वरे्ळे प्रत्यय लार्तात, ते प्रत्यय कत्यान सार, 
काळान सार बदलतात. नसणे हे वक्रयापद असल्याम ळे ह्याची भतूकाळाची रूपंही अग्स्तत्त्र्वात आहेत, उदा० 
‘तू काल घरी नव्हतास.’ भतूकाळाप्रमाणेच भवर्वष्ट्यकाळाची रूपंही आहेत, उदा० ‘मी उद्या संध्याकाळी घरी 
असेन की नसेन हे सारं्ता येत नाही.’ त्याचप्रमाणे ‘तो असेल प्रकर्वा नसेल-’ ‘तो घरी असो प्रकर्वा नसो-’ 
इत्यादी. नसणे हे जर वक्रयापद नसतं, इतर भाषामंध्ये आहेत त्याप्रमाणे वक्रयावर्वशषेण असतं तर त्याच्या 
रूपात कसलाही बदल झाला नसता, ते अव्ययाप्रमाणे अवर्वकारी रावहलं असतं.  

 
मराठीतल्या ह्या रै्ववशष्ट्यपूणग वक्रयापदाचंी जाणीर्व अनेकानंा नसली तरी काही चारं्ल्या 

कोषकारानंी अथातच ह्या वक्रयापदाची नोंद घेतलेली आहे आवण त्यानंी आपल्या कोषामध्ये ‘नसणे’ हे 
वक्रयापद स्र्वतंत्रपणे दाखर्वलेलंही आहे. . .  

 
‘नसण्याचं’ एक सािं उदाहरण पाहूया! ‘आनंद आत्ता घरात आहे.’ ह्याच ं नकारात्मक काय 

होईल? ‘आनंद आत्ता घरात नाही.’(‘आनंद घरात नाही आहे’ असं होत नाही) ह्या र्वाक्यात इंग्ललश, 
संस्कृत, जमगन, रूसी र्वर्ैरे भाषापं्रमाणे कोणतंही नकारदशगक वक्रयावर्वशषेण (अॅडव्हबग) र्वापरलेलं नाही 
तरीही ह्या र्वाक्याचा अथग नकारात्मक आहे. आहे की नाही र्ंमत? 

 
संस्कृत प्रकर्वा इतर कोणत्याही आि वनक आयग भाषामंध्ये म ळीच नसलेलं हे र्वरे्ळं वक्रयापद मराठीत 

आलं तरी क ठून हा खरं तर एक संशोिनाचाच वर्वषय आहे. उत्तरेकडे ह्या प्रशनाच ंउत्तर सापडत नाही. 
दवक्षणेकडे असलेली आपली शजेारीण म्हणजे कन्नड. ह्या भाषेतून ‘नसणे’ मराठीत आलं असेल का? 

 
‘नम्म (त झं) हेसरू (नार्व) यावदर्वळरे् (यादीत) इदे (आहे) .’ आवण ‘नम्म हेसरू यावदर्वळरे् इल्ल’. 

(त झं नार्व यादीत नाही. ) ह्या कन्नड रचनेत असं वदसतं की नकारासाठी ‘इल्ल’ शब्द र्वापरताना वतथे ‘इदे’ 
हे वक्रयापदाचं रूप येत नाही तर फक्त ‘इल्ल’ येतं. पण ह्या ‘इल्ल’ शब्दात प्रलर्, र्वचन, काळ ह्यान सार 
क ठेही, कसलाही बदल होत नाही म्हणजे इल्ल हा शब्द संस्कृत, इंग्ललश, रूसी, जमगन र्वर्ैरे भाषामंध्ये 
र्वापरतात त्याप्रमाणेच वक्रयावर्वशषेणाप्रमाणे/ अव्ययाप्रमाणे र्वापरला जातो, म्हणजे मराठीतल्याप्रमाणे ते 
वक्रयापद नाही.  

 
किी-किी भाषेतलं असं एखादं ‘नसणं’ ही र्ंमतशीर वन अर्वघड ‘असतं’!  

  



 
अनुक्रमणिका 

 

११ 
पणरभाषा 

 
भाषा, बोली हे शब्द आपल्या केर्वळ पवरचयाचेच नव्हे तर अर्दी रोजच्या व्यर्वहारातले आहेत. 

ह्याचं्या जोडीनं येणारा पवरभाषा हा शब्द तसा आपल्या रोजच्या र्वापरातला नसला तरी आता तो आपल्या 
चारं्ला पवरचयाचा झालेला आहे ह्यात तर काही शकंा नाही. पवरभाषा, पवरपत्रक र्वर्ैरे नाना ‘पऱ्या’ंना 
आपण आता आपल्या वजभेर्वर हळू हळू स्थान द्यायला लार्लो आहोत.  

 
पवरभाषा सोपी असार्वी, नसल्यास ती सोपी (एकदम सोप्पी) करार्वी अशी मार्णी फार पूर्वीपासून 

आहे. आपल्या आचायग अत्र्यानंीस ध्दा सोप्या पवरभाषेसाठी आग्रह िरला होता आवण त्याचं्या कल्पनेला 
वर्वरोि करणारा जो कोणी वदसेल त्याच्यार्वर घणाघाती हल्ले केले होते! पवहल्या पदनामकोशाला तर त्यानंी 
कायमचच बदनामकोश करून टाकलं होतं! म ळात प्रशन असा आहे की पवरभाषेचं प्रयोजन काय?  

 
आपण सामान्यत: व्यर्वहारात जी भाषा र्वापरतो, ती खरी भाषा, म्हणजे ज्याला हल्लीच्या 

संर्णकय र्ात नैस्र्क भाषा- नॅचरल लॅंलर्वजे -म्हणू लार्ले आहेत, ती भाषा. वतला त्या त्या समाजात 
वर्वकवसत झालेली अनेक शतकाचंी परंपरा असते. त्या भाषेत एका शब्दाचे अनेक अथग होतात तर अनेक 
शब्दाचें अथग सारखेच असतात! एकच शब्द र्वर्र्वरे्ळया पदितीनं उच्चारल्यास त्याचे अथगही र्वरे्र्वरे्ळे होणं, 
र्ोळाबेरीज अथग तोच असला तरी त्याच्या छटा बदलणं अशा अनेक र्मतीजमती सर्वगच भाषांमध्ये 
स्र्वाभावर्वकपणे होत असतात, ह्याला कोणतीही भाषा म्हणजे नैस्र्क भाषा अपर्वाद नाही. एखादी भाषा 
जेव्हा खऱ्या अथानं सर्वगत्र-समाजाच्या सर्वग थरामंध्ये, सर्वग तऱ्हेच्या कामासंाठी एकमेर्व भाषा म्हणून 
र्वापरायची असते तेव्हा वतच्यात नेमकेपणा आर्वशयक असतो. साध्या, सोप्या भाषेत सारं्ायचं झालं तर अस ं
म्हणता येईल की भाषेतला नेमकेपणा म्हणजे एका शब्दाला एकच अथग असणं आवण एका अथाचा एकच 
शब्द असणं! 

 
खरं सारं्ायचं तर आपल्या सर्वगच व्यर्वहारामंध्ये आपल्याला नेमकेपणाची र्रज असते, तो असार्वा 

असंही प्रत्येकाला र्वाटतं, पण त्यार्वाचून आपलं अडत नाही असाही आपला र्ोड रै्रसमज असतो. त्याम ळे 
जेव्हा नेमकेपणा आणायचा प्रयत्न होतो तेव्हा काहीतरी भयंकर चालू आहे अशा कल्पनेनं माणसं बोलायला 
लार्तात, भडकतात, चर्वताळतातही. मराठीत पदनामकोष जेव्हा तयार झाला तेव्हा ख ि आचायग 
अत्र्यानंीच ‘बदनामकोष’ म्हणून त्याची प्रटर्ल केली होती. एका शब्दाला एकच वनविती अथग हे शास्त्रीय 
तत्त्र्व पाळायचं म्हणजे शकेडो-हजारो नव्या शब्दाचंी र्रज भासणार, जसजसं आपलं ज्ञान र्वाढत जाईल 
तशी तशी आपली शब्दाचंी र्रजही र्वाढत जाणार हेही आपण लक्षात घ्यायला पावहजे. म्हणजेच नव्यानं 
शब्द बनर्वण्याला पयाय असणार नाही आवण हे करताना आपल्याला संस्कृतचाच आिार घ्यार्वा लारे्ल हेही 
आपण ध्यानात ठेर्वायला पावहजे.  

 
शब्द सोपे असार्वते असं म्हणणारे एक म िा वर्वसरतात/लक्षातच घेत नाहीत की म ळात शब्द सोपा 

प्रकर्वा अर्वघड असा नसतोच. त्या शब्दानं व्यक्त होणारी र्ोष्ट, कल्पना, र्वस्तू त म्हाला माहीत असेल तर तो 
शब्द सोपा असतो पण ती र्ोष्टच त म्हाला माहीत नसेल तर तो शब्दही अर्वघड र्वाटतोप र्वाटणारच! तेव्हा 
शब्द समजून घेण्यासाठी तो वर्वषय समजून घ्यायला पावहजे, वर्वषय समाजाला तरच शब्द कळणार. पण 
सोपेपणाची सर्वरं् लोकवप्रय मार्णी करणाऱ्यानंा वर्वषय समजून न घेताच शब्दज्ञान अपेवक्षत असतं, काहीही 
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न वशकता आपोआप सर्वग कळार्व ंअसं र्वाटत असतं, हे शक्य नाही! ही र्ोष्ट कोणत्याही भाषेत, कोणत्याही 
समाजात, कोणत्याही काळात शक्य नसते. इंललंडात सर्वगत्र इगं्ललश हेच माध्यम आहे म्हणून काय 
कोणत्याही माणसाला इंग्ललशमध्ये असलेलं क ठलंही प स्तक कळतं की काय? शब्द कळण्यासाठी 
वर्वषयाचा अभ्यास अत्यार्वशयक असतो. केर्वळ इंग्ललश येतं एर्वढ्या भाडंर्वलार्वर आपल्याला तकग शास्त्र, 
शरीरशास्त्र, संर्णकशास्त्र प्रकर्वा अथगशास्त्र कळू शकेल असा जर कोणाचा भ्रम असेल तर आपण तो दूर केला 
पावहजे.  

 
मराठीचा उपयोर् वजथे क ठे आज होऊ लार्ला आहे वतथली पतं्र प्रकर्वा पवरपत्रक पाहून कोणीही 

चक्रार्वनू जार्व ंअशी ग्स्थती आहे ह्यात शकंाच नाहीप पण हा प्रशन शब्दाचंा नसून शलैीचा आहे. शब्द सोपे 
प्रकर्वा अर्वघड नसतात हे आपण पावहलंच पण त्याचंा र्वापर कसा केला जातो ह्यार्वरही खूप अर्वलंबून 
असतं. इंग्ललश भाषेची सरकारी शलैी, सध्याची शलैी ही अनेक र्वषग र्वापरून र्वापरून तयार झालेली आहे, 
ती लोकाचं्या अंर्र्वळणी पडलेली आहे, लोकाचं्या सरार्वाची झालेली आहेप म्हणून ती सोपी र्वाटते.  

 
मराठीतही अशी प्रवक्रया होणं आर्वशयक आहे, होईलही. काटेकोर, चपखल, अथगर्वाही, प्रभार्वी 

आवण तरीही प्रासावदक अशी प्रशासकीय मराठी शलैी अशक्य नाहीप पण त्यासाठी पवहली अट म्हणजे 
आपण सर्वांनी ती भाषा आग्रहानं, र्वाटल्यास थोड्ा अट्टहासानं र्वापरली पावहजे. वतचा र्वापर करताना 
महत्त्र्वाची पवहली र्ोष्ट आपण करायला पावहजे. ती अशी की आपण आपल्याला केर्वळ सरार्व आहे म्हणनू, 
आपल्याला सोपं जार्व ंम्हणून उठसूट इंग्ललशचं भाषांतर करून भाषातंर-छाप मराठी वलवहणं ताबडतोब बंद 
करायला पावहजे! 

 
आपल्या भाषाशंी असलेला आपला सर्वगसामान्य माणसाचा संपकग  स दैर्वानं अजूनही त टलेला नाही. 

मराठीत वलवहताना आपण जरा असा वर्वचार केला की ब र्वा माझ्या आजीला इगं्ललश येत नाही/ नव्हतं, म ळी 
च येत नव्हतं तेव्हा ही र्ोष्ट आपण आपल्या आजीला मराठीत कशी सावंर्तली असती? इंग्ललशचा अर्दी 
एकही शब्द न र्वापरता सारं्ण्यासाठी आपण काय काय केलं असतं? कोणत्या क्लृप्त्या लढर्वल्या 
असत्या?-वतला कळार्व ंम्हणून आपण मोठया पे्रमानं, वजिीनं जे जे काय केलं असतं ते सर्ळं आपण आता 
आपल्या बािंर्वासंाठी करायचं आहे! मराठी भाषा हाच तर आपल्यातला पे्रमबिं आहे! हा बंिच आपण तोडून 
टाकणार असलो तर कसलं बंि त्र्व वन कोण बिूं? आपण जर मराठीत वर्वचार करायचा प्रयत्न केला- खरं 
तर हीच स्र्वाभावर्वक प्रवक्रया आहे – तर खास देशी र्वळण्याची अथगर्वाही, शग्क्तशाली आवण तरीही स बोि 
मराठी अत्यल्प काळात वर्वकवसत होऊ शकेल, म्हणजे आपण करू शकू. जर्ातल्या आजच्या प्रर्त 
देशाचं्या भालयशाली भाषाचंा इवतहास हेच सारं्तो की प्रयत्न केल्यास काहीही अशक्य नाही.  

 
इतर अनेक भाषाचं्या त लनेनं आपली मराटी भाषा वकती प्रर्त आहे हेही एकदा ठणकार्वनू 

सारं्ायलाच हर्व.ं वतला सतत अप्रर्त म्हणून आपण तसचं च कीचं समजून चालायला लार्लो आहोत. . . .  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

१२ 
नाती गोती 

 
परर्वा जेनेटचा फोन आला आवण ‘आज मी येणार नाही’ असा वनरोप वतनं आमच्या शजेारी 

राहणाऱ्या वतच्या मेरी ‘आन्टी’ला लरे्च सारं्ायला म्हणनू माझ्याकडे वदला. मी लर्बर्ीनं शजेारी जाऊन 
वनरोप वदलाप तेव्हा त्यानंी मला न येण्याचं कारण वर्वचारलं. जेनेटनं मला फोनर्वर ‘माय कवझन हॅज कम 
फ्रॉम लंडन’ असं सावंर्तलेलं असल्याम ळे मीही तत्परतेनं (पण नकळत भाषातंर करून) वतचा लंडनचा 
भाऊ आला आहे असं सावंर्तलं, तेव्हा आमच्या शजेारीणबाई आतूनच अक्षरश: ओरडल्या की ‘अहो, 
जेनेटला भाऊच नाही! लंडनला असते ती वतची बहीण, मार्वस बहीण !’ 

 
इंग्ललशमिला कवझन हा शब्दच र्ोंिळ करणार आहे. ह्या शब्दानं कोणता भाऊ प्रकर्वा कोणती 

बहीण हे तर म ळीच कळत नाहीप पण भाऊ की बहीण एर्वढा सािा भेदस ध्दा ह्या शब्दातून प्रकट होत नाही. 
नातेर्वाईकर्वाचक शब्द हे त्या-त्या समाजानं आपल्या र्रजेन सार बनर्वलेले असतात. सािं भार्वडंाचं्या 
बाबतीत बवघतलं तरी लक्षात येतं की इंग्ललश समाजाच्या र्रजा फारच कमी आहेतप त्यानंा ब्रदर, वसस्टर 
आवण कवझन एर्वढे तीन शब्दच प रतात, अर्दी भार्वडंं ह्या शब्दाचीस द्धा त्यानंा र्रज पडत नाही! जमगन 
बोलणाऱ्याचं्या र्रजा इग्ललशापेंक्षा जरा व्यापक आहेत असं वदसतं. त्यानंा ब्रडूर(Bruder भाऊ) , 
शे्वस्टर(Schwester बहीण) , र्वश्वस्टर (Geschwester) भार्वडंं, फ़ेटर (Vetter च लत /आते/मामे/मार्वस 
भाऊ) आवण क जीनऽ (Kusine च लत/आते/मामे /मार्वस बहीण) असे पाच शब्द लार्तात. मराठी –
वहन्दीत आपल्याला वकमान आठ शब्दाचंी र्रज पडतेप म्हणजे च लत, आते, मामे, मार्वस भाऊ प्रकर्वा 
बहीण, कन्नड, तेलर् , तवमळ, मलयाळम् ह्या भाषामंध्ये मोठा भाऊ प्रकर्वा मोठी बहीण ह्याचं्यासाठी र्वरे्ळे 
शब्द आहेत. उदा. तवमळमध्ये अण्णा म्हणजे मोठा भाऊ वन तम्बी म्हणजे िाकटा भाऊ. मोठी बहीण अक्क वन 
िाकटी बहीण तंर्ई. नातेर्वाईकर्वाचक शब्दाचंा वर्वकास त्या-त्या समाजाच्या आवण प्रदेशाच्या आ्थक 
पवरग्स्थतीर्वर आवण सामावजक चाली –रीतींर्वर अर्वलंबून असतो आवण ती ग्स्थती म ख्यत: शतेीर्वर 
अर्वलंबून असते.  

 
आपल्याकडे र्ंर्ा-यम नेच्या खोऱ्यातंल्या भाषामंध्ये नातेर्वाईकर्वाचक शब्द जसे वर्वकवसत झालेले 

वदसतात तसे महाराष्ट्रासारख्या द ष्ट्काळी प्रदेशात झालेले वदसत नाहीत. पवरणामत: अनेक व्यक्तींना, 
उदाहरणाथग वहन्दी भावषक प्रदेशात ज्या व्यक्तींना नातेर्वाईक मानलं जातं त्यानंा आपल्या मराठी प्रदेशात 
नातेर्वाईकच मानलं जात नाही! आता त्यानंा नातेर्वाईकच न मानल्याम ळे त्याचं्यासाठी भाषेत शब्द 
असण्याचीही र्रज नसते! मार्वशीच्या नर्वऱ्याला वहन्दीत मौसा (जी) म्हणतात आवण आत्याच्या नर्वऱ्याला 
फूफा(जी) म्हणतात, ह्याचं्यासाठी मराठीत काय शब्द आहेत?- शब्दच नाहीत! शब्द नसण्याचं कारणही 
सोपं आहे, मराठी समाज ह्या दोघानंा नातेर्वाईकच मानत नाही! ही ‘नर्वरे’मडळी नातेर्वाईकच नाहीत 
त्याम ळे त्याचं्यासाठी र्वरे्ळे, स्र्वतंत्र शब्द नाहीत! (पूर्वग महाराष्ट्रात मासा आवण फूफा ह्यानंा काका/मामा 
र्वर्ैरे म्हणतात, पण हा सरळ सरळ वहन्दीचा पवरणाम वदसतो. पूर्वग महाराष्ट्रात मराठी भाषेर्वरच नव्हे तर 
संस्कृतीर्वरही वहन्दीचा फार मोठा प्रभार्व आहे/ दडपण आहे) वहन्दी भावषक त्यानंा काही म्हणतात तेव्हा 
आपणही काही तरी म्हणायला पावहजे अशा‘स्’भार्वनेतून मार्वशीच्या नर्वऱ्याला आवण आत्याच्या नर्वऱ्याला 
काका/ मामा शब्द र्वापरला जाऊ लार्ला असार्वा. मराठीत काका/मामा ह्या शब्दाचें अथग अवतशय स्पष्ट 
आहेत. काका/मामा ह्या महत्त्र्वाच्या नात्याचंा इतका भोंर्ळ उपयोर् हेच दशगर्वतो की हा अथग त्याला नंतर 
वचकटर्वलेला आहे. ‘मार्वसोबा’ आवण ‘आत्तोबा’ असे बोकोबाच्या चालीर्वरचे शब्दही हेच दशगर्वतात की हे 



 
अनुक्रमणिका 

 

शब्द खरे नाहीत, म ळचे नाहीत. वर्वचार करा की सभ्य स संस्कृत र्वातार्वरणात त म्ही एखाद्या व्यक्तीची 
ओळख ‘हे माझे मार्वसोबा!’ प्रकर्वा ‘हे माझे आतोबा!’ अशी करून देता का?/ द्याल का?-नाही ना? ह्याचाच 
अथग असा की हे शब्द प्रवतवष्ठत नाहीत, प्रमाण नाहीत.  

 
इथे खरं म्हणजे एक अत्यंत महत्त्र्वाचा प्रशन असा आहे की प्रत्येक भाषेत सर्वग काही असलंच पावहजे 

असं असतं का? आवण ह्या ितीर्वर नणदेच्या नार्वऱ्याला ‘नणदोबा’ आवण मेव्हण्याचा बायकोला म्हणजे 
बायकोच्या भार्वाच्या बायकोला ‘मेव्हणाई’ र्वर्ैरे काही शब्दाचं्या वर्वचार तरी मराठी भावषकानंी केलेला आहे 
का? नाही! कारण मराठी समाजाच्या दृष्टीनं हे तसे नातेर्वाईक नाहीतच. पण ह्या मंडळीसाठी वहन्दी भाषेत 
शब्द आहेत (नन्दोई, सलहज) कारण त्यानंा वतथे नातेर्वाईक म्हणनू मानाचं स्थान असतं.  

 
एखाद्याला काय म्हणायचं हाही खरं तर महत्त्र्वाचा प्रशन असतो. घर, शाळा र्वर्ैरे वठकाणी कोणी 

क णाला काय म्हणायचं ह्याबाबत मराठीत रूढ शब्द आहेप पण रे्ल्या काही र्वषात अवसत्र्वात आलेल्या नव्या 
वठकाणी कोणी कोणाला काय म्हणायचं हे अजून िडपणे ठरलेलंच नाही! उदाहरणाथग सभेत सदस्य आवण 
अध्यश ह्यानंा काय म्हणून सबंोिार्व?ं कायालयात कोणी कोणाला काय म्हणार्व? एखाद्याला ‘साहेब’ म्हणण ं
अजूनही आपल्याला रुचत नाहीप कारण ते र् लामवर्रीचं /चमचेवर्रीचं लक्षण आहे हे आपल्या स वशवक्षतानंा 
चारं्लं ठाऊक आहे. र्ववरष्ठच्या पदार्वर एखादी मवहला असेल तर वतला न सतं ‘बाई ‘म्हणायचं का? अशा 
संबो िनाचंा वर्वकास मराठीत व्हायचा आहे.  

 
मराठीत जे जे आहे ते ते इतर भाषामंध्ये असायलाच पावहजे असं आहे का? इंग्ललशमध्ये जे जे आहे 

ते ते सर्वग काही, भले फार चारं्लं –असलं तरीही ते त्याच प्रकारे मराठीत आणण्याचा प्रयत्न प्रकर्वा 
खटाटोप केलाच पावहजे का ? मराठीत प्रकर्वा इतर अनेक भारतीय भाषामंध्ये अशा वकतीतरी चारं्ल्या र्ोष्टी 
आहेत की ज्या इगं्ललशमध्ये नाहीत, त्या इगं्ललशमध्ये घ सर्वण्याचा प्रयत्न किी होतो का? नाही होत! 
तथाकवथत एकर्वाक्यता –य वनफॉ्मवट म्हणून जे ‘प्रयत्न’ अनेक स्तरारं्वर चालू असतात त्यानंा पाप्रठबा 
द्यायला पावहजे की वन्र्वकारपणे द लगक्ष करायला पावहजे की आपल्या भाषेची प्ररृ्वत्ती बघून आर्वशयक तेव्हा 
वर्वरोि करायला पावहजे? भाषाचंी स्र्वत:ची म्हणनू जी काही रै्ववशष्टयं असतात, कोणत्याही समाजानं ती 
उर्ाचच्या उर्ाच घालर्वनू टाकू नयेत. नर्व ंस्र्वीकारताना मूळच्या र्ाभ्याला प्रकवचतही िक्का लार्णार नाही 
ह्याची काळजी डोळयात तेल घालून घेणं आर्वशयक असतं, ‘आकादेमी फ्रॉसेज ’प्रमाणे.  

 
राज्यव्यर्वहारात मराठीचा र्वापर (नव्हे, प्रयोर्) करण्याचा वर्वचार जेव्हा जेव्हा होतो तेव्हा तेव्हा 

वहतसबंंवियाकंडून मराठीतल्या असलेल्या नसलेल्या काल्पवनक उवणर्वाचंा पाढा र्वाचला जातो, शक्य 
असेल तेव्हा मराठीची प्रटर्ल केली जाते आवण क ऱ्हाडीचा दाडंा र्ोतास काळ ह्या न्यायानं असलेली 
पवरग्स्थती कायम ठेर्वण्यात येते म्हणजे मराठीचा र्वापर ‘स्थवर्त’ ठेर्वण्यात येतो प्रकर्वा पवरभाषेच्या बाऊ 
करण्यात येतो प्रकर्वा नव्या शब्दाचं्या आवण तथाकवथत नव्या शलैीच्या म्हणजे थेट इगं्ललश र्वळणाच्या द बोि 
‘(प्र) शासकीय’ भाषेनं मराठीचा आग्रह िरण्याऱ्यार्वर ‘भीक नको पण क तं्र आर्वर’ असं म्हणायची र्वळे 
आणण्यात येते! पवरभाषा हा म ळात रोचक वन उपय क्त असलेला पण अकारण द बोि आवण र्ूढ बनर्वनू 
ठेर्वलेला वर्वषय झाला आहे! 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

१३ 
हस्ताक्षर 

 
सहज बोलता-बोलता र्प्पाचं्या ओघात माझा एक वचनी वमत्र म्हणाला की ‘आमची वचत्रवलपी ही 

जर्ातली सर्वात ज नी लेखनपद्धती आहे!’ अशा र्वळेी माझ्यातला भारतीय तोही परदेशात असताना र्प्प 
बसणं शक्यच नव्हतं! मी अथातच भारतातली ब्राम्ही-खरोष्टीची मावहती सारं्नू त्या पद्धातीचं लेखन हेच 
सर्वात ज नं आहे असं उत्स्फूतगपणानं वन मोठया अवभवनर्वशेानं सारं्ण्याचा प्रयत्न करत होतो. आमच्या 
र्प्पामंिून वनमाण झालेला हा र्वाद फार न ताणता काही र्वळेानं आम्ही दोघानंाही नेहमीप्रमाणे 
‘अवन्णत/बरोबरीत’सोडून वदला, पण तो वर्वषय माझ्या डोक्यात पक्का रावहला.  

 
माणूस नक्की किी वलहू लार्ला हे सारं्णं कठीण आहे वलवहण्यापूर्वी तो वचतं्र काढू लार्ला असणार 

हे वनवित. आपल्या पवरसरात वदसणाऱ्या वर्ववर्वि आकृती त्याला भार्वल्या असणार वन फ रसतीच्या र्वळेी 
चाळा म्हणनू वन नंतर र्वळे काढून त्यानं त्या ‘काढायचा’ प्रयत्न केलेला असणार. जे पावहलं, जसं वदसलं 
‘तस’ंते रेखताना स रुर्वातीच्या काळात त्याला काय अडचणी आल्या असतील, लेखनाची स रुर्वात कोणत्या 
‘अपघातानं’ झाली असेल ह्याची इवतहासात क ठे नोंद नसली तरी आपण ते कल्पनेनं समजू शकतो. त्या 
काळात रेखाटणं हे अवतशय अर्वघड काम असलं पावहजे !  

 
र्वरे्र्वरे्ळया प्रकारच्या रेषाचं्या आिारानं ध्र्वनीशी संबंवित अक्षरं वनमाण व्हायला वकतीतरी हजार 

र्वषाचा काळ रे्ला असणार वन तेर्वढ्या काळात माणसं आपल्या परीनं वचत्रच काढत असणार! र्ंमत म्हणजे 
हा म िा आमच्या र्वादात आलाच नव्हता! त्यालाही स चला नव्हता! ह्या म द्द्ार्वरून र्वाटतं की ध्र्वनीचा 
कसलाही आिार नसलेली वचनी वचत्रवलपी ही आपल्या ब्राह्मी, खरोष्टी वलप्याचं्या खूपच अर्ोदरची, 
अर्ोदरच्या ‘वपढीतली’ कदावचत ब्राह्मीची आजी/पणजी/खापरपणजी शोभेल इतकी प्राचीन लेखनपद्धती 
असली पावहजे हे वन:संशय.  

 
ब्राम्ही वलपीही म ळात वचत्रवलपी असली पावहजे कारण अक्षरानंा ध्र्वनीची जोड देताना प्रकर्वा 

ध्र्वनीला अक्षर म्हणनू काही आकार देताना, नर्व ेसंकेत ठरर्वताना आिार हा एखाद्या र्वस्तूचा, कल्पनेचाच 
असणार ना! कोणते शब्द असतील ते? रै्ववदक-पूर्वग भाषेतले प्रकर्वा कदावचत त्या भाषेच्या पूर्वीच्या भाषेतले? 
उदाहरणाथग ‘र्ज’ ह्या प्राण्याचं वचत्र काढलं, प ढे ते वचनी पद्धतीनं सोप-ंसोपं होत रे्लं तर काय रावहल त्या 
वचत्रात? त्या प्राण्याचं व्यर्वच्छेदक लक्षण म्हणजे सोंड ब्राम्ही वलपीतला ‘र्’र्जाच्या सोंडेसारखाच आहे !  

 
वचनी वलपीचा वर्वकास लक्षात घेतला तर माझी ही कल्पना तकग संर्त आहे. ह्या वदशनंे वर्वचार 

केला, ज ने भावषक प रार्व ेशोिले, अविक संशोिन केलं तर ब्राह्मीचा मलूािार शोिून काढणं शक्य होईल.  
 
चीनमध्ये वचत्राचंं स लभीकरण होत रे्लं कारण वतथे त्या र्वस्तूला, र्वस्तूलाच नव्हे तर भार्वनानंाही 

आकार देण्याचा, त्याचं वचत्र रेखाटण्याचा यशस्र्वी प्रयत्न झाला. इतर जर्ात आकाराऐर्वजी ध्र्वनींचा 
आिार घेऊन अन करण / स लभीकरण झालेलं असार्व ंअसंच वदसतं. लेखन सर्वांना यार्व ंह्याच कल्पनेनं ते 
सोपं करायचे प्रयत्न झालेले असणार. स लभीकरणाच्या कल्पना प्रत्येक समाजाच्या र्वरे्ळया होत्या हा भार् 
र्वरे्ळा! 



 
अनुक्रमणिका 

 

जपानी लोकानंी वचनी वलपीच्या आिारानं आपली वलपी, नव्हे वलप्या तयार केल्याप पण स्र्वर आवण 
व्यंजन र्वरे्ळे करून दाखर्वण्याचं तंत्र जपानी लोकानंा अजूनपयंत जमलेलं वदसत नाही. का, के, वक, को, 
क्यू ह्या पाचखडीत ‘क्’ हा समान ध्र्वनी आहे वन, आ, इ, ओ, आय अयू हे सर्वर आहेत हे तयाचंया 
वलवपकारानंा जाणर्वलंही असेलप पण जपानी भाषेत त्याचंी र्रजा नसल्याम ळे ते र्वरे्ळे दाखर्वण्याची सोय 
केली रे्ली नसार्वी. शब्दभाडंाराबाबत जसं वदसतं की ज्या कल्पनाच एखाद्या समाजात नसतात त्या 
कल्पनासंाठी त्याचं्या भाषेत शब्द नसतात, ते वर्वकवसत होत नाहीत. जपानमध्ये तीन-तीन पारंपावरक 
वलप्या असल्या तरीही स्र्वर आवण व्यंजन र्वरे्ळं दाखर्वण्याची सोय न होण्याचं/वर्वकवसत न होण्याचं कारण 
हेच असार्व.ं  

 
स्र्वर, व्यंजन, ह्रस्र्व, दीघग आवण प्ल त अशा एक ना अनेक प्रकारे आपल्याकडे ध्र्वनींचा अभ्यास 

झाला वन शास्त्रीय पायार्वर ब्राम्ही वलपीचा वर्वकास झाला, तो र्वारसा सहजपणे सर्वग भारतीय वलप्यानंा 
वमळाला. आर्वाजातला चढ –उतार लक्षात घेता रै्ववदक भाषेत तीन प्रकार वदसतात- उदात्त, अन दात्त 
आवण स्र्ववरत. रै्ववदक भाषेच्या लेखनात हे स्र्वराघात (वपच अॅक्सेन्ट) दाखवर्वण्याची सोय आहे. वचनी भाषेत 
असे चार प्रकारचे चढ-उतार आहेत, पण ते दाखर्वण्याची कसलीही सोय त्याचं्याकडे नाही. त्यानंा ते 
उच्चारणाच्या प्रत्यक्ष तालमीतून-संस्कारातूनच वशकार्व ेलार्तात.  

 
पण हा र्वारसा आपण नीटपणे साभंाळतो आहोत असं मात्र र्वाटत नाही. भारतात एर्वढ्या उत्तम 

वलप्या असूनही ‘वनर् गण’, वनरक्षर’ माणसं आपल्यातच अविक ! एकीकडे म द्रणकलेत वर्वकास होत आहे वन 
त्याचर्वळेी आपल्या(जेमतेम साक्षर) म लाचंं ह्सस्ताक्षर अविकाविक र्वाईट होत चाललं आहे. 
(श ध्दलेखनाबिल तर बोलायचीच सोय नाही. ) थ, ि, श र्वर्ैरे अक्षराचंं र्ोट ळं रेषेला काढायचं की रेषेच्या 
वचकटून काढायचं की रेषेच्या खाली काढायच,ं द, स, ह र्वर्ैरे अक्षराचंा खालचा फराटंा वकती खाली 
ओढायचा ह्याचं शास्त्र आहे पण ते वर्वध्यार्थ्यांनी ठाकून- ठोकून वशकर्वलं जात नाही.  

 
वमशनऱ्यानंी चालर्वलेल्या (न सत्या इगं्ललश माध्यमाच्या नव्हे) अनेक शाळामंध्ये अर्दी स रर्वाती 

पासून चार –रेघी र्वहीर्वर म लाकंडून अक्षर घटर्वनू घेतलं जातं. रप्रनर् हॅन्डमध्ये र्वळणदार अक्षर 
होण्यासाठी वतथे जे पवरश्रम करून घेतले जातात ते कौत कास्पद असतात. वमशनऱ्याचं्या शाळेत म लासंाठी 
करडी वशस्त, छडी आवण पालकासंाठी ‘फाइन’ ह्याचं्या र्वापराम ळे वतथल्या वर्वद्यार्थ्याच ंअक्षर चारं्लं होत 
असेल का? 

 
ह्या बाबतीत बंर्ाली म लं भालयर्वान कारण त्याचं्यासाठी शभंर र्वषापूर्वी वर्वद्यासार्रासंारख्या मोठया 

माणसानं खूप काम केलं. रर्वीन्द्रनाथ ठाक रानंीही लहान म लासंाठी खूप काम केलं. आपल्याकडे मराठीत 
असे प्रयत्न फारसे झालेले वदसत नाहीत.  

 
अक्षराकडे लक्ष देणारे काही वशक्षक असतात. पण वर्वद्यार्थ्याची प्रचंड संख्या बघता असे वशक्षक 

फारच थोडे. बह तेक शाळा वनत्यनेमानं ह्सस्ताक्षराचं्या स्पिा घेतात, बवक्षसंही र्वाटतात, पण चारं्लं अक्षर 
म्हणजे काय, त्याचे वनकष काय, ते कसं काढार्व ं/घटर्वार्व ंहे वशकर्वत नाहीत. अक्षर वर्रर्वनू स िारण्यासाठी 
बलयांची स लेखा पाटी बाजारात वमळते, अनेक पालक ती आपल्या पाल्यानंा आणनू देतात, पण वतचा 
उपयोर् केला जातो की नाही हे बवघतलं जात नाही. ह्या सर्ळयाचा पवरणाम म्हणजे एकूण पवरग्स्थतीत 
काही स िारणा झालेली वदसत नाही.  



 
अनुक्रमणिका 

 

शाळानंी जर अक्षरलेखनाचे पध्दतशीर िडे देण्याची व्यर्वस्था केली वन घरी पालकानंीही लक्ष 
घातलं तर आपल्याला खूप काही सािता येईल. ‘भाषा काय, सािं माध्यम आहे! म िा कळला म्हणजे 
झालं!’ प्रकर्वा ‘र्वाचता आलं म्हणजे झालं, त्यात श द्ध –अश द्धचा काय प्रशन आहे? आवण आता हातानं 
वलवहतो कोण?’ असं पालकच र्वरचेर्वर म्हणत रावहले तर वर्वध्यार्थ्याचं काय होणार?ही उदासीनता आपण 
प्रथम सोडली पावहजे. म लाचंं अक्षर स िारण्यासाठी पालकानंी, वशक्षकानंी अस्र्वस्थ होऊन कायग करण्याची 
र्रज आहे. ह्या वर्वषयात रस असणारी, योजना असणारी वन त्यासाठी र्वळे देऊ इग्च्छणारी अनेक माणस ं
आहेत. पालकानंी प ढाकार घेतला तर अनेक जण प ढे येतील.  

 
जोपयंत प्रत्येक वर्वद्यार्थ्यांसमोर शाळेत, घरात संर्णक येत नाही वन प्रत्येक जण आपल्या वखशातून 

संर्णक वन म द्रणयंत्र नेऊ शकत नाही, तोपयंत हातानं वलवहण्याची र्रज पडणार आहे, म्हणून र्वळणदार 
नाही तरी स र्वाच्य अक्षराची र्रज राहणारच आहे.  

 
अक्षर म्हणजे त्या-त्या माणसाच्या व्यग्क्तमत्त्र्वाचाच एक भार् असतो. समथांनी म्हटलं आहे की 

स ंदर ह्सस्ताक्षर पावहल्यार्वर ते काढणाऱ्या माणसाला प्रत्यक्ष पाहण्याची इच्छा होते, असं पावहजे अक्षर. 
प्रत्येकाच्या हातार्वरच्या रेषा जशा र्वरे्र्वरे्ळया असतात तसं अक्षरही र्वरे्ळंच असतं. चारं्ल्या अक्षराची 
तरफदारी ज न्या काळच्या संतापंासून ते महात्मा र्ािंीपयंत सर्वांनीच केलेली आहे. पाटीर्वर प्रकर्वा 
कार्दार्वर काढलेल्या रेषानंा ‘मन’असतं हीच त्याचंी र्मंत. वमत्राचं प्रकर्वा मवैत्रणीचं टंकवलवखत पत्र प्रकर्वा 
हस्तवलवखत पत्र ह्यातलं त म्हाला कोणतं अविक जर्वळचं र्वाटेल? जर्ात वकतीही नर्वनर्वीन यंत्र वनमाण 
होर्वोत, वखशात मार्वणारे छोटे संर्णक वन तसलीच म द्रणयंत्र येर्वोत, वकत्येक हजार र्वषांपासून माणसानं 
शोिून काढलेली वन लाखो वपढ्यानंी वर्वकवसत केलेली, जपलेली ह्सस्ताक्षराची कला वन वर्वद्या आपण 
कोणत्याही पवरग्स्थतीत र्मार्वता कामा नये. तोही आपला भाषेसारखाच अमूल्य र्वारसा आहे.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

१४  

भारतीय णलपयाचंी एकात्मता  
 
भारतीय भाषासंाठी रोमन वलपीच योलय होईल आवण भारतीय वलप्याचंा र्ोंिळ आटोक्यात 

आणायचा असेल तर भारतीयानंी रोमन वलपी स्र्वीकारण ंहा एकमेर्व रामबाण (की जेम्स-बॉड) उपाय आहे 
असा दार्वा करणाऱ्या अनेक व्यक्ती आवण संस्थाही आपल्याकडे आहेत एर्वढंच नव्हे तर आपल्या ह्या सवहष्ट्ण  
देशात त्या कायगरत (?) आहेत. कोणत्याही (ििोट) माणसाला काहीही सारं्ण्याचा अविकार आपल्या 
पवर्वत्र घटनेनं वदलेला आहे, नव्हे प्रदान केलेला आहे! असं झटकन न कळणार प्रकर्वा अर्डबंब काहीतरी 
म्हटलं प्रकर्वा वलहीलं की एकदम भारदस्त / की शासकीय र्वाटतं, नाही?!  

 
भारतीय वलप्याचंी ग्स्थती र्ोंिळाची आहे हे सारं्णाऱ्यानंा भारतीय भाषाचंी आवण वलप्याचंी ज जबी 

मावहतीही नसते आवण ते ऐकणाऱ्या सर्वगसामान्य, सहनशील भारतीयाला ती द्यायला पावहजे अस ं
कोणालाच र्वाटत नाही!  

 
अशा पवरग्स्थतीत भारतीय भाषाचं्या ऐक्यासाठी रोमन वलपीचा उपयोर् करण्याची कल्पना ऐकून 

त्याला क तूहल र्वाटतं. सर्वगसामान्यानंा असलेलं ‘एकतेचं र्वडे’ हीच असते रोमनर्वाद्यानंा लाभलेली मऊ 
भ सभ शीत जमीन, मर् काय? ते सरळ कोपरानंच खणायला स रुर्वात करतात. समोरचा माणूस ऐकत 
राहतो, उलटे-स लटे प्रशन वर्वचारत नाही त्याम ळे त्याचं ‘बे्रन-र्वॉप्रशर्’ चालूच राहतं.  

 
ज्या एकात्मतेचं मृर्जळ भारतीयापं ढे वनमाण करण्याचा प्रयत्न होतो ते म ळातच वकती वनरािार 

आहे, खोट आहे हे त्या वबचाऱ्यानंा ठाऊक तरी असतं की नाही कोण जाणे! रोमन वलपी एकच आहे असा 
प्रचार सातत्यानं केला जातो तोच म ळात िादातं खोटा आहेप कारण त्या वलपीत अक्षराचंा आकार- म्हणजे 
आकृती कदावचत एकसारखी वदसत असेलप म्हणजे इंग्ललश, फ्रें च, जमगन र्वर्ैरे भाषासंाठी म ख्य अक्षरं तीच 
आहेत असं म्हटलं तरी प्रत्येक भाषेत त्या अक्षराचें उच्चार बदलतात! फार काय, ख ि इंग्ललश भाषेतस ध्दा 
‘ए’ ह्या अक्षराचे दहा प्रकारचे उच्चार होतात (उदा. cat, cane, talk, इत्यादी) मर् उद्या ही क डम डी रोमन 
वलपी आपल्या भारतीय भाषासंाठी र्वापरायची झाली तर प्रत्येक भाषेन सार वतच्यातल्या तथाकवथत समान 
समजल्या जाणाऱ्या अक्षराचें अनेक प्रकारचे उच्चार होतील भाषेन सार वतच्यातल्या २६ अक्षराचं्या डोक्यार्वर 
पायाखाली, अलीकडे, पलीकडे पोटात र्वर्ैरे नाना प्रकारच्या वकमान ३०/४० ख णा येतील, जमगन भाषेलाच 
रोमन वलपीत ४ ज्यादा अक्षराची जोड द्यार्वी लार्ली (A. a. Oo, Uu, B) , फ्रें च भाषेत रोमनच्या २६ 
अक्षराचं्या जोडीनं थोड्ाथोडक्या नाही तर आणखी तेरा ख णा लार्तात- (ग्राब्, एलय , वसकोफ्लेक्स आवण 
ते्रमा ह्या ख णा a, e, o, u ह्या अक्षराचं्या डोक्यार्वर वदल्या जातात आवण सेदीय ही खूण C अक्षराच्या खाली 
शपेटीसारखी वदली जाते. ) तेव्हा ह्या प्रकारे भारतीय भाषासंाठी रोमन वलपीत नक्की वकती नर्वी अक्षरं आवण 
ख णा घालाव्या लार्तील ह्या जोडतोडीचा /तडजोडीचा पध्दतशीर वहशबेच अजून कोणी माडंलेला नाहीप 
आवण हा सारा खटाटोप केल्यार्वर वतच्यात एकतार्वाद्यानंा अपेवक्षत असलेली एकता सािेल का?  

 
आज भारतात र्वरर्वर पाहता जरी आठ-दहा वलप्या आहेत असं र्वाटत असलं तरी त्या सर्वांची 

पध्दत एकच आहे, उच्चारही एकाच प्रकारचे आहेत कारण ह्या अनेक र्वाटणाऱ्या वलप्याचंा मूलािार एकच 
आहे, तो म्हणजे ब्राह्मी वलपी. खरं म्हणजे भारतात आजही एकच वलपी आहे अस ंम्हणणंच योलय ठरेल! जे 
भेद र्वाटतात ते केर्वळ प्रादेवशक आहेत- वलप्या अनेक नसून देर्वनार्रीचीच ती वर्ववर्वि प्रादेवशक रूपं आहेत.  



 
अनुक्रमणिका 

 

रोमन- वलपीपे्रवमकापं्रमाणेच देर्वनार्री वलवपपे्रवमकाचंा पण एक अवतरेक र्ट आपल्याकडे आहे. हा 
र्ट (इतर भारतीय संघटनापं्रमाणेच) तसा द बगळ असला तरी रै्वचावरक दृष्ट्या अवतरेकीच म्हणार्वा लारे्ल.             

 
भारतातल्या सर्वग भाषानंी आपापली वलपी त्यार्ून देर्वनार्रीचा र्वापर करार्वा असं त्यानंा मनापासून 

र्वाटतं. भारताच्या एकात्मतेसाठी ते आर्वशयक आहे असा प्रचारस द्धा ते वहरीरीनं करतात, पण त्याचंा क्षीण 
आर्वाज फारसा कोणापयंत पोहोचत नाही! 

 
भारतात खूप वलप्या आहेत हाच म ळात भ्रम आहे, आहेत ती देर्वानार्रीचीच प्रादेवशक रूपं. मर् 

कन्नड प्रकर्वा तावमऴनं आपलं प्रादेवशक र्वळण बदलण्याची काय र्रज आहे? ती प्रादेवशकता अत्यंत 
स्र्वाभावर्वक आहे, स ंदर आहे आवण म ख्य म्हणजे वतच्या प्रादेवशक रुपानं भारतीय एकतेला क ठेही बािा येत 
नाही. म द्रणकलेत आज होत असलेल्या क्रातंीकारक बदलांम ळे देर्वनार्रीची प्रादेवशक र्वळणं आज प नः 
जर्वळ येऊ लार्ली आहेत. मालयाळमच्या वलपीतले बदल, अॅ-ऑला वमळालेलं स्थान, बंर्ालीत 
देर्वनार्रीसदृश झालेले बदल वजज्ञासूंनी अर्वशय पहार्वते.  

 
आता ते प्रादेवशक र्वळण झटकन लक्षात येत नाही अशी कोणाची प्रामावणक अडचण असेल तर 

र्ोष्टी र्वरे्ळी. अडचण प्रामावणक असेल तर त्यार्वर उपाय शोिता येतात आवण ह्या तथाकवथत समस्येर्वर 
तर उपाय आहेतच. भारतातली कोणतीही प्रादेवशक वलपी देर्वनार्री येणाऱ्या कोणत्याही सर्वगसामान्य 
माणसाला खरोखरच तळमळ असेल तर एका वदर्वसात, नव्हे केर्वळ दोन-चार तासात सहजपणे वशकता 
येते, मर् अशा परीग्स्थतीत ते प्रादेवशक र्वळणच मोडीत काढण्याची काय र्रज आहे? 

 
ब्राम्ही वलपीतलं अक्षरलेखन हळूहळू बदलत रे्लंप ज्या काळात म द्रणासारख्या प्रभार्वी सािनाचंा 

अभार्व होता त्या काळात असे बदल स्र्वाभावर्वकच होते. ह्या साऱ्या बदलाचंा पद्धतशीर अभ्यास अनेक 
वर्वद्वानानंी केलेला आहे, त्यार्वर चारं्ली गं्रथरचना केलेली आहे, त्यातले बारकार्व ेस्पष्ट करून दाखर्वलेले 
आहेत, त्या बदलाचंी कारण ंस्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वलपी वर्वषयातले बरेचसे जाणकार वन 
चारं्ली सािनं आपल्याकडे उपलब्िही आहेत पण त्याचंा उपयोर् करून वलपीचा बार् लब र्वा दूर करार्वा 
असं मात्र कोणालाही र्वाटत नाही. सध्या आढळतात ते फक्त दोन टोकाचें अवतरेकीच. भारतीय 
वर्वद्यार्थ्याला (प्रौढ वर्वद्यार्थ्याला प्रकर्वा नर्वसाक्षराला नव्हे) त्याच्या शालेय जीर्वनातच भारतीय वलप्याचंा 
व्यर्वग्स्थत पवरचय करून वदला तर त्यालाच त्याचा उपयोर् होईल.  

 
कोल्हाप रातून वनघालेला आपल्याकडचा एखादा वशकलासर्वरलेला मराठी माणूस बसमध्ये बसून 

दोन तासातं बेळर्ारं्वच्या स्टॅंडर्वर उतरल्या-उतरल्या वनरक्षर बनतो! बसर्वरच्या, द कानारं्वरच्या पायाही 
त्याला र्वाचता येत नाहीत! अशा माणसाला एक र्वळे कन्नड भाषा येत नसली तरी चालेल पण त्याला जर 
कन्नड वलपी र्वाचता येत असेल तर बऱ्याचशा अडचणी सहज दूर होऊ शकतील. भारतीय एकात्मतेसाठी 
प्रकर्वा देशाच्या भल्यासाठी, भारतीय एकात्मतेसाठी र्वर्ैरे नव्हे तर वर्वश द्ध स्र्वाथासाठी म्हणजे इतर क णाच ं
न कसान न करता, कोणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष न ल बाडता स्र्वतःचं भलं करणाऱ्या वर्वश द्ध स्र्वाथासाठी, 
आपल्याच भल्यासाठी वलपी येणं/वलप्या येणं, वकमान र्वाचता येणं महत्त्र्वाचं आहे आवण ते आहेही सहज 
जमणारं, सोपं काम. त्यासाठी पावहजे जबरदस्त इच्छा आवण फक्त एक वदर्वस! 
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१५ 
मराठी ििपमालेचे तक्ते  

 
पूर्वीची म्हणजे फार फार पूर्वी, रामा-कृष्ट्णाच्या काळी र्वर्ैरे नव्हे, जेमतेम दोन- अडीच 

दशकापूर्वीची र्ोष्ट. महाराष्ट्रात बालर्वर्ातल्या म लाचं्यासाठी र्वणगमालेचे जे तक्ते वमळत असत, अंकवलप्या 
वमळत असत त्यार्वर ‘अ’पासून ‘ळ’पयगन्तचे सारे र्वणग असायचेच पण त्यावशर्वाय क्ष आवण ज्ञ ही दोन 
जोडाक्षरही असायची. काही तक्त्यारं्वर त्र हे सामान्यत: वहन्दी तक्त्यामंध्ये वदलं जाणारं जोडाक्षरही वदलेलं 
असायच,ं हा त्या काळात वहत असलेल्या वहन्दी भाषेच्या प्रचार-प्रसार मोवहमेचा पवरणाम असणं शक्य आहे. 
संस्कृतच्या प्रभार्वाम ळे मराठीत नसलेले दोन स्र्वर म्हणजे दीघग ‘ऋ’ आवण दीघग ‘लृ’(हा वबचारा खरंतर 
संस्कृत भाषेतही नाही) पण मराठीच्या साऱ्या तक्त्यामंध्ये हे सारे र्वणग अर्दी न च कता ओळीनं हजर 
असायचे.  

 
आजच्या त लनेनं चाळीस–पन्नास र्वषापूर्वीची म द्रणकला फारशी प्रर्त नव्हतीप म्हणजे खरं 

सारं्ायचं तर मार्ासच होती. तरीही वचत्र स बक वन म ख्य म्हणजे ख पच प्रमाणबद्ध असायची. तक्ते हे 
म लासंाठी असल्याम ळे त्यातील वचत्र रंर्ीबेरंर्ी असायची (पण त्यातले रंर् इकडे-वतकडे सरकलेले 
असायचे) . महाराष्ट्रातले बरे समजले जाणारे प्रकाशक –म द्रक असे तक्ते काढत असत आवण त्याचं्या प्रक 
मतीही बऱ्यापैकी असतंप म्हणजे त्या काळातल्या स मारे दीड –दोन वलटर द िाच्या प्रकमतीइतक्या!  

 
रे्ल्या तीस-चाळीस नव्हे पण आठ-दहा र्वषातील म द्रणकलेच्या के्षत्रातली पवरग्स्थती अफाट 

क्रावंतकारक प्रर्ती बवघतली तर आपल्याला वतच्यात वनत्य नर्वीन काहीतरी घडत असल्याचं वदसून येतं. 
म द्रणकला फारच स िारली आहे, खऱ्याचा आभास देऊ शकणारी रंर्संर्ती कार्दार्वर उमटू लार्ली आहे 
आवण एर्वढं असूनही प्रकमती फार र्वाढल्या आहेत, भडकल्या आहेत अशी पवरग्स्थती स दैर्वानं नाही. (उलट 
स्र्वस्ताईची लयलूट म्हणायला हरकत नाही. कारण आज एखाद्या तक्त्याची आजही प्रकमत आजच्या 
वलटरभर द िाएर्वढीच असते! एकूण वशक्षणच भयकंर स्र्वस्त /पातळ झाल्याचा पवरणाम असार्वा हा!) पण 
आज बाजारात उपलब्ि असलेले तक्ते बघून आजची बालकं स दैर्वी आहेत असं म्हणार्व ंकी नाही अशी शकंा 
मात्र अस्र्वस्थ करते. ‘वशक्षणाचा व्यापार झाला आहे’असं जे म्हटलं जातं त्याची स रुर्वात म लासंाठी 
बनर्वल्या जाणाऱ्या ह्या पवहल्या-र्ववहल्या र्वणगमालेच्या तक्त्यापंासून आवण अकंवलप्यापंासूनच हो ते की काय 
कोण जाणे! 

 
एकदम बवघतल्यार्वर अत्यतं आकषगक र्वाटणारे म ळाक्षरांचे बह तेक तक्ते आवण अकंवलपीची प स्तकं 

नीटपणे बवघतली, म्हणजे एका साक्षर माणसाच्या द ृष्टीनं बवघतली, तर लक्षात येतं की म ळाक्षराचं्या ह्या 
तक्त्यात म ळातच काही अक्षरं कमी आहेत! 

 
मराठी भाषेत ऋ आवण लृ ह्या अक्षराचे दीघग र्वणग नाहीत. ज न्या काळी ससं्कृतच्या म्हणजे 

शास्त्रीपंडीताचं्या आग्रहाम ळे असेल कदावचत पण र्वणगमालांमिून हे स्र्वर म्हणजे ही अक्षरं न च कता 
दाखवर्वलेली असायची पण आता संस्कृतशीच संबंि तोडू इग्च्छणाऱ्याचंी संख्या (की शक्ती) बरीच 
र्वाढल्याम ळे दीघग ऋ, लृची हकालपट्टी झाली असार्वी प ठीक आहे. ह्या बाबतीत काही लोकाचंा रार् आवण 
प्रकाशकाची सोय समजण्यासारखी आहे! (दोन अक्षराचंी जार्ा र्वाचली म्हणजे कार्द र्वाचला ! 
पयार्वरणर्वादीही खूष !) पण काही प्रकाशक इतके प ढारलेले आहेत की त्यानंी ह्रस्र्व ऋला आवण ह्रस्र्व 
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लृलाही फाटा देर्वनू टाकला! सर्वगसािारण तक्त्यामंिून ह्रस्र्व लृ तर किीचाच ल प्त झाला आहे! (क्लृप्ती 
ह्या एकमेर्व शब्दात येणाऱ्या लृबरोबर ऋचीही उचलबारं्डी करायची प्रकाशकाचंी ही क्लृप्ती तशी छान 
फायदेशीर ठरत असणार!)  

 
तक्त्यातील स्र्वर संपर्वनू आपण व्यंजनाकडे र्वळालो की क ख र् घ नंतरचा अन नावसक र्वणग ‘ड’ हा 

प न: बेपत्ता ! कारण? एका प्रकाशकानं मोठया र्ाभंीयान सावंर्तलेलं कारण असं होत की नाहीतरी त्या 
अक्षरापासून क ठल्याही भाषेत एकही शब्द स रु होत नाही, इकडे-वतकडे क ठेतरी प्रटब टाकल की (म्हणजे 
‘अन स्र्वार’ टाकला की, अस ंम्हणायचं होत त्यानंा) काम होत, आपली स्पेस र्वाचते ! क र्वर्ानंतरच्या च 
र्वर्ातही च छ ज झ नं नतरच ‘ञ’ अक्षर र्ायब केलेलं असतं. याला कारणही प नः तेच की ह्या अक्षरापासून 
शब्द स रु होत नाही आवण अन स्र्वार देऊन काम होतं!  

 
अत्यंत संक वचतपणानं, केर्वळ मराठी भाषेचाच वर्वचार केला तर हा य ग्क्तर्वाद ठीक आहे अस ं

एकर्वळे म्हणता येईलही पपण प्रशन म लाचं्या वशक्षणाचा आहे, त्याचं्या वर्वकासाचा आहे, त्याचं्या आय ष्ट्याचा 
आहे त्यानंा मूळातच आपल्या वलपीतली सर्ळी अक्षरं वशकर्वली नाहीत तर ती वबचारी म लं प ढे काय 
करणार? प ढे आठर्वीत रे्ल्यार्वर संस्कृत वशकायचं झालं तर त्यानंी प न: एकदा र्वणगमालेपासून स रुर्वात 
करायची की काय? त्या म लाचं्या स दैर्वानं त्यानंा पाचर्वीच्या (प्रकर्वा आता येर्व ूघातलेल्या नव्या पद्धतीन सार 
अर्दी पवहलीच्याच) र्वर्ात इंग्ललश वशकर्वायला एखादे चारं्ले वशक्षक लाभले आवण त्यानंी म लानंा 
‘र्ोइङ ’(going) , ‘कवमड’ (coming) , ‘वसड’ (sing) असे श द्ध उच्चार वशकर्वले, म लानंा नीट कळार्वते 
म्हणून फळयार्वर देर्वनार्री वलपीत वलहून दाखर्वले तर नव्या तक्त्यार्वरून, नव्या र् रुजींच्या तालमीत 
तयार झालेले आमचे वचरंजीर्व ते उच्चार र्ोईड, कवमड असेच र्वाचणार आवण इगं्ललशचे उत्साही वशक्षक 
आपल्या कपाळाला हात लार्वणार! आमच्या वचरंजीर्वानंा म ळात म्हणजे सर्ळी अक्षरंच येत नाहीत, ते तरी 
काय र्वाचणार वबचारे! ड आवण ञ ह्या अक्षरापंासून शब्द स रू होत नसले तरी त्याचंा र्वापर संस्कृतमध्येच 
नाही तर वहन्दीतही खूप मोठया प्रमाणात होतो. इगं्ललश, जमगन अशा अनेक भाषामंध्ये (ङ) ह्या ध्र्वनीचा 
उपयोर् फार मोठया प्रमाणात होतो. मलयाळम , वसन्िी र्वर्ैरे भाषामंध्ये ‘ञ’ ला पयायाच नसतो, प्रत्येक 
र्वाक्यात चारदा ‘ञ’ येतो! त्याम ळे बालर्वयातच ही अक्षरं वन त्याचें योलय उच्चार वशकणं अवतशय महत्त्र्वाचं 
आहे आवण एक र्ंमत अशी की ह्या ‘ङ’ आवण ‘ञ’ पासून स रू होणार शब्दही अनेक ईशान्य भारतातल्या 
मवणपूरी, ताखं ल र्वर्ैरे अनेक भाषामंध्ये आहेत. तेव्हा आपल्या म लाला आपल्या वलपीतील सारी अक्षरं 
येतात की नाही याकडे पालकानंी लक्ष द्यार्व.ं सर्ळी अक्षरं न देणारे तक्ते वर्वकत घेऊ नयेत, कोणी फ कट 
वदल्यासही घेऊ नयेत ! काही अक्षरं र्ाळून होणाऱ्या फायदातोयाचा आ्थक वर्वचार व्यर्वसावयकानंी 
नक्कीच केलेला असणारप पण त्याचंी की क्लृप्ती आपल्या म लानंा केर्वढ्यात पडते/पडेल ह्याचा वर्वचार 
पालकानंी किी केला आहे का?  

 
अलीकडे अर्दी ख ि वर्वदे्यच्या माहेरघरी म्हणजे प ण्यपत्तनीच काही अंकवलपीची प स्तकं बघायला 

वमळाली. प स्तकाचं म खपृष्ट, आतली वचतं्र, म द्रण, बािंणी र्वर्ैरे सर्वग तावंत्रक अंर्ं चारं्ली होतीप पण त्यात 
वदलेल्या शब्दारं्वरून ते अंकवलपीच ं प स्तक नक्की कोणासाठी आहे, वहन्दी भावषकासंाठी आहे की मराठी 
भावषकासंाठी आहे हेच कळत नव्हतं! मराठीची आवण वहन्दीची वलपी एकच असल्याम ळे वशर्वकाशीतल्या 
(म्हणजे तवमळनाड तल्या) थोर म द्रकाला ह्या दोन भाषा र्वरे्ळया आहेत हे कदावचत कळलं नसार्व ंआवण ते 
जाणनू घेण्याची र्रजही त्याला भासली नसार्वी! ऐ म्हणजे ऐनकातला ऐ, ठ म्हणजे ठठेरातला ठ, ब 
म्हणजे बढईतला ब! ‘ऐनक’(चष्ट्मा) , ‘ठठेरा’(ताबंट) , ‘बढई’(स तार) असे मराठीत म ळीच नसलेले शब्द 



 
अनुक्रमणिका 

 

(स दैर्वानं योलय) वचत्रासंह त्यात होते/आहेत. प स्तकाच्या म खपृष्ठार्वर प ण्यातल्या एका प्रवतवष्ठत प्रकाशक 
संस्थेचं नार्व आहे!  

 
आि वनक तंत्रात आवण अथगशास्त्रात मार्णी, प रर्वठा, स्र्वस्त माल, स्र्वस्त सेर्वा, उत्तम बाजारपेठ 

अशा अनेक म द्द्ाचंा वर्वचार करून प रर्वठा होत असतो. नफा कमर्वला जात असतो. आके्षप ह्या आ्थक 
वर्वचारसारणीला नाही, म ळीच नाहीप पण हे करत असताना काही मूलभतू र्ोष्टी बघण्याची र्रज आहे अस ं
आपल्या प्रकाशकानंा, वर्वके्रत्यानंा का र्वाटत नाही? वशर्वकाशीतून नाही अर्दी प्रसर्ाप रातूनही अकंवलपीचं 
स बक, स ंदर स्र्वस्त म द्रण करून आणा, जरूर आणा. आम्ही त्या उद्योजकाचं वनवितच कौत क करू, पण 
मराठी प स्तकाचा म्हणनू असलेला मजकूर मराठीतच आहे की नाही हे बघण्याची काळजी तरी घ्याल की 
नाही? असल्या अंकवलप्यारं्वर आवण तक्त्यारं्वर पालकानंीच बवहष्ट्कार घालायला पावहजे.  

 
खरं तर आपल्या प्रकाशकानंी कल्पकतेनं तक्ते बनर्वले तर त्याचंी मोठया प्रमाणात वनयातही होऊ 

शकेल. य रोप-अमेवरकेतल्या मराठी-वहन्दी भावषकाचं्याच नव्हे तर स्थलातंर केलेल्या भारतीयाचं्या 
म लासंाठी ‘ऐ’ ऐराणीतला न म्हणता ice मिल्या ऐ सारख्या ऐ असं काही सारं्णारे तक्ते वतकडे हर्व ेआहेत. 
आज ही वतकडची मार्णी आहे. भक्कम शास्त्रीय आिारार्वर अशी अंकवलपी कोणी काढली, तक्ते बनर्वले तर 
ते तातडीनं हर्व ेआहेत.  
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१६ 
ताणमऴणलणपमाहात््य 

 
भल्या पहाटेची र्वळे. रामेश्वरहून अडवनड्ा र्वळेी वनघनू मंडपम ला उतरलेली प्रर्वासी-याते्रकरू 

मंडळी कन्याक मारीला जाणारी पाच र्वाजताची पावहली बस र्ाठण्यासाठी िार्वत-पळत वनघालेली होती. 
मीही त्या िार्वपळीत होतो. अिगर्वट झोपेत असलेले बह तेक उतारू आपलं समान-स मान घेऊन कसेबसे 
बसमध्ये येऊन स्थानापन्न झाले होते. भल्या पहाटेची बसप तीही र्वळेेत वनघाली होती त्याम ळे स ट्टीचे वदर्वस 
असूनही बसमध्ये नेहमीसारखी खेचाखेच र्दी नव्हती. डार्वीकडच्या दोन वसटाचं्या बाकड्ार्वरची, मार्च्या 
दाराजर्वळची असली तरी वखडकीजर्वळची जार्ा मला वमळाली होती.  

 
बस वनघाली. बाहेर अजून अंिारच होता पण बसमिल्या वदव्याचं्या उजेडात कंडक्टरनं वतवकटं 

द्यायला स रुर्वात केली होती. कंडक्टरला चार दोन वहन्दी शब्द येत होते आवण जोडीला खाणाख णा 
होत्याचप त्याम ळे कोणाचीही कसलीही व्यार्वहावरक अडचण र्वर्ैरे होत नव्हती. अिगर्वट झोपेत असलेले 
उतारू पसेै प ढे करत होते, कंडक्टर पैसे घेऊन (बह तेकानंा) वतकीट देत होता, हातात पडलेलं वतकीट न 
बघताच झटक्यात वखशात कोंबनू प्रर्वासी मंडळी आपले अिगर्वट उघडलेले डोळे प नः वमटून घेऊन झोपी 
जात होते.  

 
तासाभरानं चारं्लं उजाडलं तेव्हा आमची बस चहासाठी एका छोयाशया र्ार्वापाशी थाबंली. 

िंायव्हर-कंडक्टरची जोडी कॉफी-नाशत्यासाठी कोपऱ्यातल्या एका टेबलापाशी स्थानापन्न झाली. मीही 
खाली उतरून कडक वफल्टर कॉफीचा आस्र्वाद घेतला. जरा र्वळे पाय मोकळे करून मी बसमध्ये आलो. 
वतरुवर्वळ र्वर वर्वभार्ाची आमची बस तशी स ग्स्थतीत होती. सोयीचं म्हणनू प ढच्या दरर्वाज्यातून मी आत 
वशरलो तेव्हा लक्षात आलं की िंायव्हरच्या पाठीमारे् असलेल्या जाळीर्वर एक छोटी पण स बक अक्षरात 
रंर्र्वलेली पाटी होती. पाटी बघताच बालस लभ वजज्ञासेनं ती र्वाचू लार्लो. मंडपम  ते कन्याक मारी ह्या 
मार्ार्वरच्या र्ार्वाचंी ती केर्वळ यादी नव्हती तर त्या त्या वठकाणाचें बसचे दरही त्यात वदलेले होते. पाटी 
अथात तावमळ वलपीत होती. पाटी र्वाचल्यार्वर माझ्या लक्षात आलं की कंडक्टरनं माझ्याकडून वतवकटाचे 
पैसे घेताना सहा रुपये जास्त घेतली आहेत, माझ्याकडूनच नव्हे तर सर्वगच प्रर्वाशाकंडून.  

 
बस प नः स रू झाली. नव्यानं चढलेल्या उतारंूना वतकीट देण्यासाठी कंडक्टर बसमध्ये वफरत 

होता. वतकीटवर्वक्री करून तो माझ्यासमोरच्या वरकाम्या सीटर्वर येऊन बसताच मी त्याला वतवकटाच्या 
दराबंिल वर्वचारलं तेव्हा त्यानं आपण त्या र्ार्वचेच नव्हे असा चेहरा केलाप पण त्यानं घेतलेल्या जादा 
पैशाचा वर्वषय मी सहजा-सहजी सोडायला तयार नाही असं लक्षात येताच कंडक्टरनं माझ्या शजेारी 
बसलेल्या एका तवमळी पोऱ्याला उठर्वनू द सरीकडे बसायला सावंर्तलं वन माझ्या शजेारी बसून म्हणाला, 
‘मी पैसे बरोबरच घेतले आहेत.’ 

 
‘पण समोरच्या पाटीर्वर तर वतवकटाचें दर वलवहलेले आहेत. ते दर खरे की त म्ही म्हणता ते दर 

खरे?’ बोटानं पाटीकडे वनदेश करत मी वर्वचारलं.  
 
‘त मको कौन बताया?’ कंडक्टरनं आसपास बसलेल्या इतर प्रर्वाशाकंडे. वर्वशषेतः तवमळ 

प्रर्वाशाकंडे भयकंर संशयानं (मेहमूदप्रमाणे) डोळे र्रार्रा वफरर्वत मला आपल्या खास ‘दखनी’ शलैीच्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

वहन्दीत वर्वचारलं. भल्या सकाळी वहन्दी येत नाही अस ंख णेनं सारं्णाऱ्या कंडक्टरला आता कामचलाऊ 
वहन्दी यायला लार्लं होतं.  

 
‘कोणी कशाला सारं्ायला पावहजे?! मीच र्वाचली आहे ती पाटी’ मी सहजपणे म्हटलं.  
 
‘तूम तवमळ जानता?’ आियानं माझ्याकडे पाहत कंडक्टरने वर्वचारलं.  
 
‘अथात! मला तावमळ र्वाचता येतं.’  
 
‘सच्ची?’ कंडक्टरला आियग र्वाटलं तरी तो माझ्यार्वर एकदम वर्वश्वास ठेर्वायला तयार नव्हता. 

बारा र्ार्वाचं पाणी प्यायलेला तो कंडक्टर भोळसट थोडाच असणार? त्यानं आपल्या वतकीटाचं्या बॅरे्त 
ख पसून ठेर्वलेली र्वतामानपत्रातली एक घडी झटकन बाहेर काढून ती उलर्डत माझ्याप ढे िरली. मीही ते 
र्वतगमानपत्र हातात घेऊन घडी उलर्डून बालर्वर्ातल्या लहान म लाप्रमाणे लार्त-लार्त त्यातली 
मथळयाची ठळक-ठळक तवमळ अक्षरं र्वाचू लार्लो वन काय आियग कंडक्टरनं आपल्या खादं्यार्वर 
लटकार्वलेल्या दणकट चामडी बरेॅ्तून सहा रुपये काढून ग्स्मतहास्य करीत माझ्या हातार्वर ठेर्वले!  

 
त्यानंतर आमच्या र्प्पा अखंडपणे चालू होत्या. माझ्या नव्या दोस्ताला माझ्या तवमऴर्वाचनाबिल 

वर्वलक्षण क तूहल होतं.  
 
‘पर त म हमारा इतना वडवफकल्ट तवमळ क्यो सीखा?’ तंबीनं मला वर्वचारलं.  
 
‘दोस्ता, -’ मी प्रकवचत थाबंलो वन काय आियग माझी अडचण ओळखून झटकन आपलं नार्व मला 

सावंर्तलं.  
 
‘तंबी. मेरा नाम तंबी है.’ 
 
‘तंबी,’ त्याचं नार्व कळल्याम ळे वन त्याचा अथग िाकटा भाऊ हे मला माहीती असल्याम ळे त्याचा 

फायदा घेत मी मोठया भार्वाच्या थाटात त्याला म्हटलं, पवहली र्ोष्ट म्हणजे तवमऴ ही काय कोणा 
परक्याची भाषा थोडीच आहे? अरे, ही तर आपलीच भाषा आहे!’ 

 
‘हाँ! सच है!’तम्बीला माझं म्हणणं सहजपणे पटत होतं.  
 
‘आवण तवमळ अर्वघड र्वर्रेै म ळीच नाही! खरं सार्ायच ंतर तवमऴ ही भारतातली सर्ळयात सोपी 

वलपी आहे !’ 
 
‘ऐसाऽ?’ 
 
‘क ठल्याही सर्वगसािारण माणसाला अक्षरश: एका वदर्वसात वशकता येण्याइतकी सोपी वलपी आहे!’ 

तंबी माझ्याकडे मोठया आियानं आवण कौत कानं बघत होता.  



 
अनुक्रमणिका 

 

तवमऴनाडूत बसस्टॅंन्ड, रेल्र्वसे्टेशन, देर्वळ र्वर्ैरे महत्त्र्वाच्या वठकाणी असलेल्या पाया, सूचना 
फक्त तवमळ वलपीतच असतात ह्याबिल मी तवमळी लोकाचं ं मनापासून भरभरून कौत क करत होतो 
त्याम ळे तर तंबी माझ्यार्वर भलताच ख श होता! आपल्या भाषेच,ं वलपीच ं कौत क इतराकंडून ऐकायला 
नेहमीच छान र्वाटतं, तंबी त्याम ळे स खार्वला होता.  

 
आमची बस प ढे वजथे वजथे थाबंली वतथे वतथे तंबीनं मला मोठया आत्मीयतेनं स्र्वत:च्या शजेारी 

बसर्वनू घेऊन आग्रहानं कॉफी पाजली होती. त्याच्या इतर कंडक्टरवमत्रानंा मला तवमऴ र्वाचता येतं हे तो 
कौत कानं सारं्त होता आवण शरे्वटी कन्याक मारीला उतरल्यार्वर त्याच्याबरोबर डोशाचा (पोटभर) नाशता 
केल्यार्वरच त्यानं माझा वनरोप घेतला होता.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

१७  
मोडी ‘भाषा’? 

 
परर्वा एक वर्वद्याथी मोठया उत्साहानं मला सारं्त होता की, ‘सर सर, मी मोडी भाषेच्या र्वर्ाला 

जाणार आहे!’ मोडीचे र्वर्ग क ठे भरणार आहेत र्वर्ैरे मावहती मी त्याला वर्वचारली तेव्हा ‘सर, त म्हाला मोडी 
भाषा येते का?’ असंही त्यानं प्रकवचत सकंोचानं आवण मोठया क तूहलानं वर्वचारलं.  

 
मोडी आता आपल्याला इतकी द रार्वली आहे की मोडी ही वलपी आहे की भाषा आहे हेही आजच्या 

तरुणानंा सारं्ार्व ंलार्तं. अनेक पंजाब्यानंाही प न: प न: सारं्ार्वं, लार्तं की बाबारे, र् रुम खी ही भाषा नाही, 
ती एक वलपी आहे! तरीही बह संख्य पजंाबी लोक आपली भाषा ‘र् रुम खी’ असल्याच ंसारं्तच राहतात. 
त्याचं्या दृष्टीनं र् रुर्वरची श्रध्दा दाखर्वायचा हा एक ‘सोप्पा’ मार्ग असार्वा बह तेक! र्वाहे र् रु, ह्या सर्ळयानंा 
माफ कर!  

 
हेमाडपंथी मोडी वलपी महाराष्ट्रात एके काळी चारं्लीच रुजली होती. भरभर वलवहण्यासाठी 

म्हणून मोडीचा उपयोर् सरसकट सर्वगच व्यर्वहारात होत असे, राजदरबारीही वतचाच र्वापर होता, 
वशर्वकाळाच्या पूर्वीपासून ते पेशर्वाई सपं ष्टात येईपयंत. ती मोडी म्हणजे वलपी आहे की भाषा आहे हेही 
आजच्या नव्या वपढीला ठाउक नसार्व ंह्याचं थोडं र्वाईट र्वाटलंप पण माझ्या वर्वद्यार्थ्याला मोडीत रुची आहे 
वन तो ती वशकणार आहे हे पाहून मला त्याचं कौत कही र्वाटलं.  

 
जो काळ मोडीचा काळ म्हणून समजला जातो (नशीब की त्या काळाला कोणी मोडीचं स र्वणगय र् 

र्वर्ैरे म्हणत नाहीत!) त्या काळातही मोडीला तशी प्रवतष्ठा नव्हती हेही वततकंच खरं आहे. आपल्या 
म लाबंाबत वर्वशषेत: म ली-स नाबंाबत बोलताना लोक आग्रहानं सारं्त असत की ‘आमच्याकडे बाळबोि 
र्वळण आहे!’ मोडी आवण बाळबोि ह्याचंी तशी जोडी किी नव्हतीच उलट त्या एकमेकीच्या वर्वरोिात उभ्या 
ठाकलेल्या वलप्या होत्या. मोडी ही वनव्र्वळ व्यर्वहारातली, कामचलाऊ वलपी होती, अलीकडच्या 
आश वलप्यासंारखी (म्हणजे शॉटगहॅन्डसारखी) . आपला सासं्कृवतक र्वारसा चालर्वण्याचं काम मोडीला 
झेपणारं नव्हतं, ते काम देर्वनार्रीचं होतं. मोठे गं्रथच नव्हे तर अर्दी सािं रामायण प्रकर्वा महाभारत 
र्वाचायचं प्रकर्वा घरातल्या र्वयस्क माणसानंा र्वाचनू दाखर्वायचं म्हटलं तरी त्यासाठी म लीला बाळबोि 
म्हणजे देर्वनार्री वलवहता-र्वाचता येणं अत्यार्वशयक होतं, त्याम ळे लेकी-स नानंा बाळबोि वशक्षणार्वाचनू 
पयाय नव्हता, बाळबोघ र्वळणाला तोड नव्हती!  

 
मोडीचा उपयोर् सर्वगत्र म्हणजे साध्या-स ध्या व्यर्वहारात आवण अपर्वाद म्हणजे राज्यकारभारात 

होत होता तरी वतला प्रवतष्ठा अशी नव्हती, त्याच कारणही तसचं होतं. मोडी ही नार्वाप्रमाणेच मोडतोड 
करणारी प्रकर्वा मोडतोड असलेली वलपी होती. मोडी वलपीत हृस्र्व-दीघग दाखर्वण्याची सोय नाही, जोडाक्षरं 
िडपणे दाखर्वता येत नाहीत, म्हणजे तशी सोयच ह्या वलपीत नाहीप पंजाबीसाठी र्वापरल्या जाणाऱ्या 
र् रुम खी वलपीतल्याप्रमाणे! अक्षरारं्वरच्या मात्रा दाखर्वताना केली जाणरी मात्राचंी काटकसर/आकषगक 
लपेटी वदसायला बरी वदसत असली, लेखक ं ना सोयीची र्वाटली तरी र्वाचकंूना वनवितपणे अडचणीचीच 
असते.  
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र्वळणाचं्या दृष्टीनं मोडी वलपीचा वर्वचार केला तर वतच्या चार अर्वस्था आढळतात. १. वशर्वपूर्वगकाल 
-ह्या काळात मोडीचं र्वळण ख पच र्वडेर्वाकडं होतं, त्यात र् जराती/ महाजनी, कन्नड वलपीतली 
अक्षरं/र्वळण अढळतात. २. वशर्वकाल- ह्या काळात मोडीला बरंच चारं्लं स्र्वरूप आलेलं वदसतं. ३. 
पेशर्वकेाल - ह्या काळात मोडीचं र्वळण स रेख झालेलं आहे. टप्पोरं, मोत्यासारखं मोडी अक्षर ह्या काळातच 
वर्वकवसत झालं. आकषगक लपेटयाही ह्याच काळात जन्माला आल्या. भक्कम राजाश्रयाम ळे ह्या र्ोष्टी साध्य 
झालेल्या वदसतात. पेशर्वाईच्या काळानंतर मोडीची चर्वथी अर्वस्था वदसते. ४. अव्र्वल इंग्रजी काळ –ह्या 
काळात राजाश्रय रे्ल्याम ळे मोडीला स्र्वाभावर्वकपणे उतरती कळा लार्ली.  

 
इंग्रजी अमदानीच्या काळात दवक्षणा कवमटीकडे प रस्कारासाठी लेखकानंी/ कर्वींनी पाठर्वलेली 

हस्तवलवखतं मोडीत असली तर त्याला पन्नास –शभंर रुपये कमी वमळत असत.  
 
मोडीत वलहायचं म्हणजे प्रथम बोरुनं प्रकर्वा टाकानं कार्दार्वर एक सरळसोट रेष आखून घ्यायची 

आवण मर् एकाप ढे एक शब्द वलवहत जायच,ं मध्ये प्रकवचत अंतर ठेर्वनू दोन शब्द र्वरे्ळे आहेत हे सूवचत 
करायचं. . . अशा एक ना अनेक अंर्भतू उवणर्वा मोडी वलपीत होत्या/ आहेत.  

 
प ढे काही काळानं हळूहळू का होईना पण य रोपातली म द्रणकला आपल्यापयंत येऊन पोहोचली. 

छापण्याच्या दृष्टीनं मोडी वलपीत असणारा र्ोंिळ फारच मोठा होता कारण मोडीसाठी टाइप पाडण ं
जर्वळ–जर्वळ अशक्य होतं. (टाइप तरी वकती पाडायचे आवण पाडले तरी एर्वढे सतराशसेाठ टाईप समोर 
ठेर्वनू वखळेज ळर्वणीचं काम करायला कोणी जादूर्ारच लार्ला असता!)  

 
टंकयंत्राच्या दृष्टीनं मोडीकडे बवघतलं तर एकच पयाय होता, एक तर टंकयंत्र मोडीत काढायची 

प्रकर्वा मोडी वलपी! आवण झालं तेच. व्यर्वहाराच्या दृष्टीनं सोयीची म्हणून मानली जाणारी मोडी वलपीची 
सारीच्या सारी रै्ववशष्टयं र्वरे्ळया म्हणजे शास्त्रीय दृष्टीनं बघता वतच्या उवणर्वा ठरतात आवण एक चारं्ली 
वलपी म्हणनू वतचा उपयोर् त्याज्य ठरर्वतात.  

 
मोडीच्या ह्या उवणर्वाचंी जाणीर्व अथात लोकानंा पूर्वी नव्हती असं नाही पण लेखन जोपयंत केर्वळ 

हातानंच होत होतं तोपयंत इतर र्ोष्टीचा वर्वचार करण्याचं कारण नव्हतं वन केर्वळ त्याम ळेच मोडी वलपीचा 
र्वापर दैनंवदन व्यर्वहारात चालू होता.  

 
पेशर्वाई नष्ट झाल्यार्वर हळूहळू आलेल्या नव्या तंत्रामध्ये मोडी स्र्वाभावर्वकपणे मारे् पडू लार्ली 

केशर्व वभकाजी ढर्वळे (प्रकाशन) र्वरै्रे मंडळींनी त्या काळात मोठ्या कष्टानं मोडीची चारं्ली प स्तकं वर्वशषे 
प्रयत्न करून तयार करर्वनू घेतली आवण ती उत्तम प्रकारे छापून बाजारात आणली. त्या काळात ह्या 
प स्तकाम ळे वशक्षकाचंी आवण वर्वद्यार्थ्यांची मोठी सोय झाली, पण अशी काम ंमोठ्या प्रमाणात होणं अर्वघडच 
होतंप तरी पण शाळामिून ती प ढेही बराच काळ चालू होती. १९५० पासून महाराष्ट्रातल्या शाळातूंन मोडी 
हा एक वर्वषय म्हणनू वशकर्वणं बंद करण्यात आलं आवण मोडी इवतहासजमा झाली.  

 
मोडी वलपी इवतहासजमा झाली तरी वतचं महत्त्र्व महाराष्ट्राच्या, महाराष्ट्राच्या इवतहासाच्या दृष्टीनं 

नेहमीच राहणार आहे हे आपण कदावप वर्वसरता कामा नये, कारण महाराष्ट्राच्या फार मोठया 
कालखंडातली आपली बह तेक ऐवतहावसक महत्त्र्वाची कार्दपतं्र की जी संख्येनं असंख्य आहेत, मराठी 
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भाषेत पण मोडी वलपीत आहेत. ते सारे अस्सल ऐवतहावसक प रार्व े जाणून घेण्यासाठी, त्याचंा अभ्यास 
करण्यासाठी मोडी-वलपीच्या तज्ज्ञाचंी र्रज आपल्याला आजही आहे आवण प ढेही लार्णार आहे, 
म्हणजेच मोडी र्वाचू शकणारी माणसं आपल्याकडे हर्वीत, न सती हर्वीत नव्हे तर मोठया संख्येनं हर्वीत. 
आजच त्याचंी र्वानर्वा आहे. तशी माणसं तयार करण्याकडे अजूनतरी आपण द लगक्षच केलेलं आहे अस ं
र्वाटतं. मोडी वलपीची ही हेळसाडं अशीच चालू रावहली तर ती आपल्याला फार महार् पडेल. उद्या 
आपल्याला मोडी कार्दपतं्र र्वाचून घेण्यासाठी कोणा परदेशी तज्ज्ञानंा पाचारण करार्व ंलारे्ल! आपला 
ऐवतहावसक, सासं्कृवतक ठेर्वा समजून घेण्यासाठी परदेशी वर्वद्वानानंा आमंवत्रत करण्यासाठी लावजरर्वाणी 
र्ोष्ट प ढे होऊ द्यायची की नाही ह्याचा वर्वचार आपण आजच र्ाभंीयान करायला पावहजे.  

 
अलीकडे काही ससं्थानंी मोडी वलपी वशकर्वण्याचे र्वर्ग स रु केले आहेत, म ंबईच्या केशर्व वभकाजी 

ढर्वळे प्रकाशन संस्थेनं आपल्या ज न्या मोडी प स्तकाचंं (एकूण पाच भार्ात) स बक प नम गद्रण करून ती 
द ्मळ प स्तकं वजज्ञासूंसाठी बाजारात उपलब्ि करून वदली आहेत ही आनंदाची आवण महत्त्र्वाची र्ोष्ट 
आहे, त्याबिल मराठी माणसानं ढर्वळे प्रकाशनाला हा्दक िन्यर्वाद द्यायला हर्वते! 

 
ह्या वर्वषयाच्या अभ्यासकानंी मोडीचा अभ्यास करणं आर्वशयक आहे. कारण बऱ्याचदा असं होतं की 

केर्वळ मोडी वलपी र्वाचता येणारी व्यक्ती उपलब्ि असून काम होत नाही कारण त्या माणसाला प्रमाण वलपी 
र्वाचता येत असली तरी त्या वर्वषयाची मावहती नसेल प्रकर्वा पेशर्वकेालीन भाषा ठाऊक नसेल तर चालणार 
नाही. ह्यासाठी त्या-त्या वर्वषयाचं्या वर्वद्यार्थ्यांनी स्र्वत:च मोडी वशकणं आर्वशयक असतं. तत्कालीन भाषा, 
त्या-त्या काळातील मोडीची वर्ववर्वि र्वळण हे सर्ळंच वशकायला पावहजे.  

 
काही उपाय पद्धतशीरपणे योजून काम करायला पावहजे तरच मोडी वलपीचा द र्वा आपल्या 

हातातून वनसटणार नाही.  
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१८  
कुमाऊँतला उलटा प्रिास  

 
मवणप रमिल्या काही चळर्वळया वर्वद्यार्थ्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशातल्या म्हणजे आता होऊ 

घातलेल्या(?) उत्तराखण्डातल्या क माउॅं के्षत्रातल्या काही चळर्वळया भोवटया वर्वद्यार्थ्यांनीही अशीच एक 
मार्णी स रु केली आहे, त्याचं्या भाषेसाठी नव्या वलपीची. ह्या भार्ातल्या भ वटया/भोवतया लोकाचंी जी भाषा 
आहे वतला म्हणतात ‘रंर् भाषा’ रंर् ही पािात्त्य अभ्यासकाचं्या(?) र्वर्ीकरणाप्रमाणे वचनी-वतबटेी 
पवरर्वारातली भाषा मानली जाते.  

 
क माऊॅं  भार्ात नारायण स्र्वामींनी जे महान कायग केलं त्याचा पवरणाम म्हणून ह्या संपूणग क माऊॅं  

भार्ात वशक्षणाच्या मूलभतू सोयी वनमाण झाल्या आवण त्यानंतरच्या काळात त्या सातत्यानं र्वाढल्या आवण 
अविकाविक चारं्ल्या होत रे्ल्या, कारण नारायणाश्रमाच्या र्वतीनंच वठकवठकाणी शाळा, महावर्वद्यालय,ं 
र्वसतीर्ृहं चालर्वली जातात. नारायणाश्रमाच्या एकूण कारभारातच स्थावनक लोकाचंा सहभार् फार मोठा 
असतो, त्याम ळे ह्या भार्ातले क माऊॅं , भोटीया र्वर्ैरे सर्वगच जातीजमातीच्या लोकानंा त्याचंा फायदा होतो. 
(श्रीर्ंर्ोत्री देर्वी ह्या सध्या नारायणाश्रमाच्या प्रम ख आहेत. साध्र्वी श्रीर्ंर्ोत्री देर्वी ह्या मूळच्या ‘र्रब्यान’ 
र्ार्वच्या. र्रब्यान हे प्रवसद्ध र्ार्व कैलास –मानसच्या र्वाटेर्वर आहे. मध्यंतरी म्हणजे १८ ऑर्स्ट, १९९८ 
ह्या वदर्वशी दरडी कोसळून शकेडो माणसं वचरडून मेली ते माल्पा र्ार्व आपल्याला चारं्लंच माहीत आहे, 
तेच हे माल्पा. त्याप ढे ब िी आवण त्यानंतर र्ारब्यान. ) वशक्षणाच्या स वनयोवजत योजनामं ळे ह्या संपूणग 
क माऊॅं  के्षत्रात प्रमाण (मानक) वहन्दी न येणारी व्यक्ती त म्हाला क ठे आढळणार नाही, ह्याच ंफार मोठं श्रये 
नारायणाश्रमालाच द्यायला पावहजे.  

 
भोवटया लोक केर्वळ क माऊॅं मध्येच आहेत असं नाही. भारत-वतबटे सीमेर्वरच्या सर्वगच प्रदेशामंध्ये ते 

आढळतातप पण क माऊॅं तल्या भोवटयाचंं रै्ववशष्टय म्हणजे ते प्रहदू आहेत. त्याचंी नार्वहंी राम, शकंर, वर्वष्ट्ण,ू 
र्ोपाल, लक्ष्मी, पार्वगती, उमा, र्ंर्ा, कमला अशीच असतात. रंर्ारूपानं जराशी र्वरे्ळी असली तरी 
सासं्कृवतकदृष्टया पूणगपणे प्रहदू असलेली ही भोवटया मंडळी आपली ‘रंर्’ भाषा वटकर्वनू आहेत, त्याचं्यात 
असलेलं खास म्हणता येईल असं हे एक र्वरे्ळेपण आहे. त्याचंी ही भावषक वर्ववशष्टयं वनमाण करण्यात आवण 
वटकर्वण्यात नारायणाश्रमाचा र्वाटा फार मोठा आहे.  

 
अशा ह्या स्र्वर्ीय प्रदेशात बोलल्या जाणाऱ्या ‘रंर्’भाषेसाठी वलपी ‘शोिण्याचा’ प्रयोर् (उपद्वव्याप) 

रे्ल्या पाच-सात र्वषात चालू झाला आहे. ह्या फ टीरतेला (डॉलरचं) भरपूर खत-पाणी घालणारे कोण 
आहेत हे र्वरे्ळं सार्ण्याची र्रजच नाही! आज ह्या भार्ात घोडा-खेचर िरणारी बह संख्य तरुण म लं 
बऱ्यापैकी वशकलेली असतात. आपल्याच प्रदेशात राहून प्रामाणीकपणानं कष्ट करून सन्मानानं जर्ण्याची 
वशकर्वण इथल्या लोकानंा वमळत होती/आहे.  

 
प ढे काही तरुण मंडळी उच्च वशक्षणासाठी दूर जाऊ लार्ली. सामान्यत: म लं लखनऊला जात. 

कालातंरानं वदल्लीला जाणं अनेकानंा अविक सोयीचं र्वाटू लार्लं (सते्तच्या कें द्राजर्वळ जायला कोणाला 
आर्वडणार नाही?) . ‘जर्वाहरलाल नेहरू वर्वश्ववर्वद्यालय’ (JNU) सारख्या थोर वर्वद्यापीठातून क माऊॅं तले 
तरुण मोठया संख्येनं जाऊ लार्ले. वर्वश्ववर्वद्यालयातल्या र्वातार्वरणात त्यानंा र्वरे्ळं(च) वर्वश्वरूपदशगन 
होऊ लार्लं. आपली भाषा र्वरे्ळी आहे, आपली अग्स्मता वटकर्वण्यासाठी आपण काहीतरी करायला 
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पावहजे, आपलं र्वरे्ळेपण नसेल तर ते वनमाण करून वटकर्वायला पावहजे असा एक ध्यासच काहींना 
लार्ला.  

 
‘रंर्’ भाषा ही जर वचनी–वतबेटी र्टातली आहे, वतच्यासाठी आज र्वापरात असलेली देर्वनार्री 

वलपी र्वापरायची नसेल तर वतबेटी वलपी र्वापरार्वी असं कोणीही म्हणेल. पण नाही! वतबेटी वलपी र्वापरायची 
नाही कारण वतबटेी वलपी म्हणजे देर्वनार्रीचं एक र्वळण आहे! वर्वरोि करायचा आहे तो थेट 
भारतीयत्र्वालाच!  

 
मर् अशा पवरग्स्थतीत एक नर्वा वर्वचार पेरला रे्ला-थेट वचनी लोकाचं्या वचत्रवलपीच्या आिारानंच 

एखादी नर्वी वलपी तयार करून रंर् भाषेसाठी र्वापरली तर?  
 
अशा प्रकारच्या घरभेदी ‘कल्पनानंा’ उचलून िरणाऱ्या ब वद्धर्वाद्याचंी / वर्वद्वानाचंी कमतरता ह्या 

भारतभमूीत पूर्वीही नव्हती आवण आजही नाही! काही चळर्वळया तरुण वर्वद्यार्थ्यांना हाताशी िरून नव्या 
वलपीची वन्मती चालू झाली! म ळात म्हणजे वचनी भाषेला वलपी म्हणजे ध्र्ववनवलपी नाही तेव्हा वतच्या 
आिारानं रंर् भाषेसाठी कसली वलपी बनर्वणार? 

 
बरं, रंर् भाषा वतबेटी पवरर्वारातली आहेप म्हणजे वतचा वचनीशी अथाअथी काहीही सबंंि नाही हेही 

त्यानंा कोणी ठणकार्वनू सारं्त नाही. वतबेटी आवण वचनी ह्याचंा कसलाही संबिं नाही असं ख ि दलाई लामा 
प्रत्येक वठकाणी आर्वजूगन सारं्त असतात, पण ह्या र्वस्त ग्स्थतीकडे पद्धतशीरपणे द लगक्ष केलं जात आहे.  

 
अशा पवरग्स्थतीत र्रज आहे ती त्या भार्ात चालू असलेल्या शकै्षवणक कायाला इतराकंडून 

भरघोस मदत वमळण्याची आवण क माऊॅं  भार्ात इतर भारतीयानंी मोठ्या संख्येनं भेट देऊन वतथल्या 
लोकानंा अशी स्पष्ट जाणीर्व करून देण्याची की ‘बाबानंो’ आपण सर्ळे एक आहोत!’ त्यानंा देशाच्या म ख्य 
सासं्कृवतक प्रर्वाहात आणायचं म्हणजे त्यानंा वदल्लीत प्रकर्वा म ंबईत आणणं नव्हे, तर त्याचं्याशी संपकग  ठेर्वणं. 
आपल्यातल्या सर्वगसामान्यानंा हे काम सहज करता येईल. प्रत्येकानं चार पैसे (स्र्वत:च्या 
प्रर्वासावनर्वासासाठी) वन दहा –पंिरा वदर्वस ह्या कायासाठी खचग केले तरी प ष्ट्कळ काम होऊ शकेल.  

 
रंर् भाषेसाठी वलवपसंशोिन (र्वरसंशोिनाच्या थाटात) करायला काही उत्साही कायगकते आता 

परदेशी जाऊ लार्ले आहेत! ही संशोिक मंडळी प्रदेशात रमण्याची शक्यता नाकारता येत नाही! अस ं
झाल्यास रंर् भाषेचा एक फायदा वनवित होईल, नव्या वलपीच्या नार्वानं रंर् भाषेर्वर ‘बनार्वट’ वचनी वलपी 
लादली जाण्याचा िोका टळेल! हेही नसे थोडके!  
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१९  
अप्रगत णलपयाचंी ओढ  

 
संस्कृतसारखा एखादा अपर्वाद सोडला तर भाषाचं्या वर्वकासाची आवण वलप्याचं्या वर्वकासाची 

प्रवक्रया सतत चालूच असते. भाषामंध्ये प्रकर्वा वलप्यामंध्ये होणाऱ्या बदलानंा वर्वकास म्हणायचं प्रकर्वा नाही 
ह्याबाबत एखादर्वळेेस द मत असू शकेलप पण त्याचं्यात बदल होत असतो ह्याबाबत द मत असणार नाही. 
काही भाषामंध्ये व्यार्वहावरक सोयीसाठी लेखनाची पद्धत म्हणजे सोप्या शब्दात सारं्ायच तर श द्धलेखन 
प्रमावणत केलेलं असतं कारण त्या बलशाली समाजाला प्रमाणीकरणाचे फायदे ठाऊक असतात. फ्रें च 
भाषा, वलपी आवण लेखनपद्धती हे त्याचं आजच्या जर्ातलं सर्वोत्तम उदाहरण आहे तर ऐवतहावसक 
काळातलं संस्कृत हे आपल्याकडच ंउदाहरण आहे. र्वदेाचं्या उच्चारात प्रकर्वा ससं्कृतच्या लेखनात रे्ल्या 
वकत्येक हजार र्वषात अर्दी वकरकोळ कानामाते्रचाही फरक झालेला नाही!  

 
सामान्यत: आपण अस ं समजतो की आपली िार्व प्रर्तीच्या वदशनंे असते, आपल्या सर्वांर्ीण 

प्रर्तीसाठी काही मानदंड ठरर्वण्याची, प्रमाणीकरणाची र्रज असते वन प्रत्येक समाज त्यान सार र्वार्त 
असतो, प्रयत्नशील असतो(असार्वा) प्रमाणीकरणाचे वनकष ठरर्वण्याचा आवण ते काटेकोरपणानं 
पाळण्याचा प्रयत्न जे समाज करतात, करू शकतात त्याचंी प्रर्ती चारं्ली होते हे ऐवतहावसक सत्य आहे. 
परंत  ह्या ऐवतहावसक सत्याकडे द लगक्ष करून नव्हे पाठ वफरर्वनू काही समाज आपल्याच पायार्वर िोंडा 
पाडून घेण्याचा प्रकार करतात तेव्हा वर्वलक्षण आियग र्वाटतं. भाषेसारख्या महत्त्र्वाच्या बाबतीतही अनेक 
समाज आजही खेळखंडोबा करत असतात वन त्याचा पवरणाम त्या त्या भाषाचं्या प्रर्तीर्वर वनवितपणे होत 
असतो.  

 
आपल्याकडे महाराष्ट्रातही अिून-मिून कोणी कोणी मोडी वलपीच्या प नरुज्जीर्वनाची भाषा करीत 

असतात, किी कोणाला तथाकवथत सोप्या रोमन वलपीची भ रळ पडतेप पण असल्या उरफाटया मार्णीकडे 
महाराष्ट्रात फारसं कोणी लक्ष देत नाही हा आपल्या स दैर्वाचाच भार् आहे! पण आपल्या मवणप र राज्यातली 
भावषक अवतरेकी मंडळी रे्ली काही र्वषग मवणप रातल्या एका ज न्या वलपीचा –मतेैई वलपीचा आग्रह िरून 
बसली आहेत.  

 
मवणप र भार्ात कृष्ट्णभक्तीची स रुर्वात झाली आवण त्या पाठोपाठच वतथे देर्वनार्रीसारखीच 

असलेली बंर्ाली भाषेची वलपी उपयोर्ात येऊ लार्ली, ह्याचा सािा, सरळ अथग असा होता की वलपीच्या 
दृष्टीनं मवणप र हा प्रदेश प न: एकदा म्हणजे अज गन-उल वप ह्याचं्या वर्वर्वाहानंतर बऱ्याच शतकानंी देशाच्या 
म ख्य प्रर्वाहात आला होता! मवणप रात झालेला हा बदल स्र्वार्ताहग होता. प ढे भारतात परदेशी माणस ं
मोठया प्रमाणात येऊन वशरजोर राज्यकते बनल्यार्वर त्यानंी इथल्या डोंर्राळ प्रदेशात राहणाऱ्याचंं मोठया 
प्रमाणात िमगपवरर्वतगन स रु केलं. बघता-बघता मवणप रातल्या बह तेक नार्ा टोळया वन क की टोळया वििन 
झाल्या. िमांतराच्या जोडीनंच त्याचंं ‘भाषातंर’ ही करण्यात आलं, त्याचं्यार्वर नव्या िमाची इंग्ललश भाषा 
वन रोमन वलपी लादण्यात आली. वििन िमाचे प्रसारक इतके भालयर्वान की त्यानंी लादलेली भाषा आवण 
वलपी स्थावनकानंा लादल्यासारखी र्वाटलीच नाही!!! 

 
स्र्वातंत्र्य वमळाल्यानंतर कें द्र सरकारनं सातत्यानं द लगक्ष केल्याम ळे सपूंणग ईशान्य भारतात फ टीर 

पणाची जी बीजं रे्ल्या शतकात परकीयाकंडून आवण आपल्याच स्र्वाथी नेत्याकंडून पेरली रे्ली होती ती 
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आता जोमानं फ टून र्वर आली आहेत. आपल्या संस्कृतीची, भाषेची अग्स्मता तेर्वती ठेर्वली पावहजे वन 
त्यासाठी भारतातून जे जे काही आलेलं आहे ते कायासारखं उचलून फेकलं पावहजे. . . र्वर्ैरे र्वर्ैरे. अशा 
प्रकारे ब द्धीभेद करून तथाकवथत नेत्यानंी तरूणाचंी डोकी भडकार्वली वन त्याचा पवरणाम जो व्हायचा तोच 
झाला, भारतार्वरचा रार् उफाळून येणं. मवणप री अग्स्मतेच्या जपण कीसाठी ज न्या मतेैई वलपीचं प नरुज्जीर्वन 
करण्यात आलं! प नरुज्जीर्वन म्हणजे इम्फालमिल्या काही मवणप री भाषेतल्या (वचम कल्या आकाराच्या 
दोन- चार पानाचं्या) र्वतगमानपत्रामंध्ये काही भार् (कमी महत्त्र्वाचा, जो कोणी नाही र्वाचला तरी चालेल 
असा भार्) मतेैई वलपीत देण्यात येऊ लार्ला! प नरुज्जीर्वनर्वादी ख श! 

 
मतेैई वलपी म ळातच इतकी अप री आहे की ख ि मवणप री भाषेलाच ती प रेशी नाही त्याम ळे वहचा 

अंर्ीकार करायला कोणीही तयार नाही. मतेैई वलपीला ख ल्लख ल्ला वर्वरोि कोणीही करत नाही (काय प्रहमत 
आहे कोणाची!) पण खऱ्या अथानं वतचा स्र्वीकार करायलाही कोणी तयार होत नाही. कसे होणार?  

 
इंफालला मवणप र वर्वद्यापीठात होतो तेव्हाची र्ोष्ट. एकदा एक वर्वद्याथी असाच कशासाठी तरी 

माझ्याकडे आला होता. त्यानं आणलेली मावहती मी र्वाचली वन त्यार्वर सही केली. माझी सही मी मतेैई 
वलपीत केली होती. माझी सही पावहल्यार्वर तो वर्वद्याथी प्रवतवनिी माझ्याकडे चमत्कावरकपणे बघत रावहला 
वन शरे्वटी त्यानं मला माझं नार्व वर्वचारलंप तेव्हा मी म्हटलं की ‘हे बघ ना. मी स्र्वच्छ वलवहलं आहे.’ तेव्हा 
त्या बहािर प्रवतवनिीनं सावंर्तलं की ‘मला मतेैई वलपी येत नाही!’ हा अन भर्व मला अथात नर्वीन नव्हता, 
मवणप रात मी ह्या पूर्वी अनेकदा घेतलेला होता.  

 
आपल्या सार्वगजवनक जीर्वनात मोठया तार्वातार्वानं मतेैई वलपीचा आग्रह िरणारे प ढारी, वर्वद्यार्थ्यांचे 

प्रवतवनिी हे स्र्वतःच मतेैई वलपीत वनरक्षर आहेत. जी वलपी आजच्या य र्ात चालू शकणार नाही, वजच्यात 
टंकयंत्र तयार करणं शक्य नाही, अप्रर्त ग्स्थतीम ळे ती संर्णकार्वर आणणंही अवतशय अर्वघड आहे, अशा 
वलपीचा आग्रह कोणी िरला तर सामान्य जनता तरी तो कसा मानेल? बरं, जी वलपी आज र्वापरात आहे ती 
काय परक्याचंी आहे का? 

 
वनयम अस्र्वाभावर्वक असेल तर मोडणं हीच स्र्वाभावर्वक र्ोष्ट असते! उद्या कोणी हातार्वर 

चालण्याचा वनयम केला तर काय होईल? सर्वगजण तो वनयम पार्वलोपार्वली मोडतील! द सरं काय होणार? 
 
मवणप रबाबत मला हीच एक मोठी आशचेी र्ोष्ट र्वाटते की वतथले फ टीरर्वादी वन अवतरेकी काहीही 

म्हणोत, कसलीही चमत्कावरक मार्णी करोतप पण वतथले सामान्य नार्वरक त्याचं्या सोयीची, रुळलेली 
आवण वशर्वाय (त लनेनं) चारं्ली असलेली वलपी (भले काहींच्या मते ती बंर्ाली असली तरी) वतची साथ 
सोडून ज नी, अप्रर्त अर्वस्थेतम ळे अडर्ळीत पडलेली मतेैई वलपी स्र्वीकारायला तयार होणार नाहीत अस ं
र्वाटतं. पण प ढचं कोणी काय सारं्ार्व?ं 
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२० 
अहोऽ, मला िाचता येतंय! 

 
प णे, चेन्नई, रामेश्वरम् तलैमन्नार अशी मजल-दरमजल करत-रेल्र्व,े बस, आर्बोट अशा अनेक 

प्रकारच्या र्वाहनानंी प्रर्वास करून एका भल्या सकाळी, ‘कोलम्बो फोटग’ स्टेशनात उतरलो होतो. म ंबईत 
जसा फोटग भार् आहे तसाच तो कोलंबोतही आहे पण कोलंबोतलं रेल्र्वचें स्थानक मात्र म ंबईतल्या फोटग 
भार्ातल्या बोरीबंदर स्थानकासारखं भव्य नाही.  

 
इंग्ललशच्या आवण वहन्दीच्या जोडीनं खाणाख णाचंाही आिार घेऊन कोलंबोच्या दवक्षण उपनर्रात 

जाणारी वमवन बस वमळर्वनू देहीर्वलS र्ाठलं. (एकदम आपल्या कजगतजर्वळच्या दवहर्वली र्ार्वाची आठर्वण 
आली ना? हो, प्रसहली भाषेत सर्वग शब्द अजन्त असतात म्हणजे स्र्वरान्त, आपण र्ोष्टS म्हणतो त्याप्रमाणे, 
र्ोष्ट नव्हे. ) कोलंबो फोटग ते देवहर्वलS प्रर्वासात तीव्रपणे जाणर्वत होतं की आसपास बरंच काही वदसत होतं 
पण र्वाचता येत नव्हतं. आपल्याकडे बह तेक पाया फक्त इंग्ललशमध्येच असतात पण श्रीलंकेत प्रसहली 
वलपीत असलेल्या पाया खूपच होता, वतथल्या मोटार इत्यादी स्र्वयंचवलत र्वाहनांर्वरच्या पायारं्वरच्या 
क्रमाकंार्वरती असलेली अक्षरं फक्त प्रसहली वलपीतच असतात! रोमन र्वर्ैरे लाड वतथे चालत नाहीत. मी 
एखाद्या अडाणी, अंर्ठाछाप वनरक्षर माणसापं्रमाणे पायारं्वरून न सते डोळे वफरर्वत होतो पण मला त्यातून 
फारसा बोि होत नव्हता, द, ल र्वर्ैरे सारखी काही अक्षरं र्वाटत होती. काना, पूर्वगमात्रा, र्वलेायंा र्वर्ैरे 
ख णा जाणर्वत होत्या पण मळू व्यंजनच कळत नव्हतं. वनरक्षरतेची तीव्र बोच घेऊनच मी देवहर्वलSमिल्या 
करकऱ्याचं्या ट मदार बंर्ल्यात प्रर्वशे केला.  

 
पवहल्याच वदर्वशी संध्याकाळी बाजारात जाऊन मी प्रसहली भाषेची अंकवलपी घेऊन आलो. माझा 

वर्वद्याथी वमत्र अवजत आवण त्याचा िाकटा भाऊ वनतीन हे माझ्या मदतीला होतेच, त्याचं्या अन भर्वाचा आवण 
मार्गदशगनाचा उपयोर् करून मी प ढच्या दोन-चार वदर्वसात बऱ्यापैकी प्रर्ती करून साक्षर झालो वन मर् 
मला कोलंबोतल्या रस्त्यारं्वरून जाताना बालर्वर्ातल्या म लापं्रमाणे पाया र्वाचण्याचा नादच लार्ला. 
आपल्याला आणखी एक वलपी र्वाचता यायला लार्ली ह्याचा खूप खूप आनंद होता, थोडासा अवभमानही 
होता. . .  

 
नंतरच्या आठर्वड्ात र्ाल्लS, मातरS अशा पविम वकनाऱ्यार्वरच्या भार्ात मनसोक्त प्रहडताना 

माझ्या साक्षरतेचा मला चारं्लाच उपयोर् झाला. र्ोऱ्या पयगटकारं्वरच नव्हे तर ख ि स्थावनक प्रसहली 
लोकारं्वरही मला अिून-मिून छाप पाडता येत होती. स्थावनकाकंडून फसर्वणूक तर नाहीच पण उत्तम 
सहकायग वमळत असे. मी स्र्वत:र्वर भलताच ख श होतो! 

 
असाच एक वदर्वस, भल्या सकाळी देवहर्वलSहून वनघनू सराइताप्रमाणे वन कोलंबो फोटग स्टेशनार्वर 

आलो. आज माझा कॅं डीला जायचा कायगक्रम होता. कॅं डी हे श्रीलंकेतलं सासं्कृवतक महत्त्र्वाचं शहर. र्ौतम 
ब द्धाचा दात वतथल्या स्तूपात जतन करून ठेर्वलेला आहे. मध्य लंकेतला डोंर्राळ भार्ात र्वसलेल्या ह्या 
िा्मक स्थळाला वब्रटीशाचं्या काळात थंड हर्वचें वठकाण म्हणनू प्रवसद्धी वमळाली. आसपासचा प्रदेश 
चहाच्या लार्र्वडीनं आवण मर् माणसानंी फ लला. . . च कर्व ूनये असंच हे वठकाणी असल्याम ळे मी दोन 
वदर्वस राहण्याच्या तयारीनं वनघालो होतो.  
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फोटग स्टेशनसमोरच बाहेरर्ार्वी जाणाऱ्या बसेसचा तळ आहे. भल्या सकाळी इथे मोटारींच्या रारं्ा 
लार्लेल्या होत्या. सकॅ पाठीर्वर लटकार्वनू मी बसेसर्वरच्या पाया र्वाचत मला हर्वी असलेली बस शोित 
होतो. र्ाल्लऽ, मातरऽ, कतरर्मऽ, रत्नपूरऽ, अन रािाप रऽ, वत्रकोमलै अशा वकतीतरी वठकाणी जाणाऱ्या 
बसेस लार्ल्या होत्या पण त्या र्दीत कॅं डीला जाणारी एकस द्धा बस क ठे वदसत नव्हती. मी आियानं 
र्रार्रा वफरून कॅं डीला जाणाऱ्या बसचा शोि घेत होतो, पण कॅं डीला जाणारी एकही बस क ठे सापडत 
नव्हती.  

 
असं कसं झालं? घरून वनघताना तर अवजतनं मला सावंर्तलं होतं की सकाळच्या र्वळेी अर्दी 

वसटीबसप्रमाणे कॅं डीला एका-पाठोपाठ एक अशा वचक्कार बसेस जातात. लंकेत येणारा प्रत्येक पयगटक 
कॅं डीला जातोचप त्याम ळे पहाटेपासून संध्याकाळी उवशरापयंत कॅं डीला बसेस असतात, मर् आत्ता इथे 
एकही कशी नाही? बरं, प्रत्येक बसर्वर मोठ्या अक्षरात पाटी होती, आवण मला र्वाचता येत होतं! कॅं डीला 
जाणाऱ्या बसेसचा आज संप र्वर्ैरे तर नाही ना अशी शकंाही माझ्या मनात येऊन रे्ली, पण इथल्या बह तेक 
सर्ळया बसेस खाजर्ी होत्या, त्याम ळे सपं-बंद र्वर्ैरे प्रशनच उद्भर्वत नव्हता. मर्? 

 
एर्वढयात दोन र्ोरे पयगटक माझ्याप ढून येताना वदसले आवण त्यानंा बघताच एक –दोन बसचे 

कंडक्टर त्याचं्या वदशनंे कॅं डी! सर कॅं डी! करीत िार्वले, त्यानंा आपल्या बसमिून प्रर्वास करण्यासाठी 
वर्वनर्व ूलार्लेप तेव्हा मला वर्वलक्षण आियग र्वाटलं. मी त्या बसच्या प ढे जाऊन बवघतलं तर त्यार्वर कॅं डीची 
पाटी नव्हतीच, त्या बसर्वर वलवहलं होतं ‘महान र्वर’ मला रोज नकाशा पाहून बरीचशी वठकाणं पवरचयाची 
झाली होती आवण त्यात महान र्वर हे नार्व मी ह्यापूर्वी किीच पावहलेलं नव्हतं. शरे्वटी मी एका कंडक्टरला 
वर्वचारलं की ही बस नक्की क णीकडे जाणार आहे, कॅं डीला की महान र्वरला? तेव्हा त्यानं ख लासा केला की 
बस कॅं डीलाच चालली आहे वन कॅं डीला प्रसहलीत महान र्वर म्हणतात! 

 
बस भरली होती. मी त्या बसनं न जाण्याचं ठरर्वलं कारण मला वखडकीजर्वळची बैठक हर्वी होती. 

माझी अडचण जाणनू आवण मला प्रसहली र्वाचता येतं हे माहीत असल्याम ळे प्रसहली कंडक्टरनं मला मोठया 
पे्रमानं िंायव्हरशजेारची फं्रट सीट देऊ केली म्हणनू मी बसमध्ये चढलो. बस थोड्ाच र्वळेात महान र्वरच्या 
वदशनंे वनघाली होती.  

 
मी वर्वचार करत होतो की हा असा घोटाळा झालाच कसा? मला वलपी येऊ लार्ली हे खरं होतंप 

पण प्रसहली वलपी ही अर्दी शजेारच्या प्रदेशातील वलपी नव्हती. भौर्ोवलक अंतराम ळे मावहतीचा द रार्वा 
होता पण तो मी लक्षात घेतला नव्हता. स्थावनक वलपी आली तरी स्थावनक लोकाशंी माझा पवरचय झालेला 
नव्हता त्याम ळे त्याचं्या बोलण्यातून वतथल्या वठकाणाचंी नार्व ंमाझ्या कानार्वर पडलेली नव्हती. मी भारतीय 
उपखंडातला रवहर्वासी आहे आवण श्रीलंका हा देश ह्याच उपखंडातला आहे. आपल्यार्वर इंग्रजाचंं काही 
काळ राज्य होतं, त्या काळात त्यानंी आपल्या वशक्षणपद्धतीची पद्धतशीर र्वाट लार्वली एर्वढचं नव्हे तर 
आपल्या नार्वार्ार्वाचंीही मोडतोड केली. ते रे्ल्यार्वर आपण आपली स्र्वतःची (र्वन्द्योपाध्याय, म खोपाध्याय, 
ठाकूर इत्यादी) नार्व ंप्रकर्वा आपल्या र्ार्वाचंी नार्वसं द्धा अजूनपयंत स िारलेली नाहीत. भारतात जसं आहे 
तसचं श्रीलंकेतही असणार ह्याचा मला अंदाज यायला हर्वा होता पण तो आला नाही, त्याम ळे ती केर्वळ 
स्थावनक वलपीच्या आिारानं रै्वकग्ल्पक परदेशी नार्वाच्या ‘कॅं डी’चा शोि घेत वफरत रावहलो. आपल्या ह्या 
भारतीय उपखंडात सािी-स िी साक्षरता उपयोर्ाची नाही, आपल्या परंपरेनं मानलेला बह श्र तपणा आपल्या 
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दृष्टीनं अविक महत्त्र्वाचा आहे आवण बह श्र त होण्यासाठी स्थावनक लोकाशंी प्रत्यक्ष संपकग  ठेर्वणं आर्वशयक 
असतं! 

 
हा सर्ळा वर्वचार करता-करता मला आणखी एका र्ोष्टीची एकसारखी आठर्वण येत होती, ती 

म्हणजे वदर्वाकराचं्या ‘अहो मला र्वाचता येतंय!’ ह्या कथेची.  
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२१ 
णशघ्रलेखन  

 
ती रीतसर म लाखत अशी नव्हतीप पण प्रकार तसाच होता. एका वठकाणी मी रे्लो होतो वन शॉटग 

हॅन्डचा प्रशन आला. मला मराठीत शीघ्रलेखन करता येतं म्हटल्यार्वर ‘सरकारी पद्धतीचं लघ लेखन येतं 
का?’ असं वर्वचारण्यात आलं, तेव्हा ‘मी म्हटलं की मी वलमयाचं्या पद्धतीनं वलवहतो पण पद्धत कोणती 
ह्यापेक्षा मला वमनीटाला ८० शब्द वलवहता येतात की नाही हे पहा. वलपी सरकारमान्य आहे की नाही हा 
म िा र्ौण आहे. त्याला तसा काही अथग नाही!’ मी वर्वद्याथी असल्याम ळे माझ्या य ग्क्तर्वादाचा वतथल्या वनब्बर 
(आय् मीन, मच्य अडग / वसवनअर र्वर्ैरे) लोकारं्वर काही पवरणाम झाला नाही. . .  

 
जमगन वशकायला लार्लो तेव्हा आमचे जमगनचे प्राध्यापक फादर लेदले लघ वलपीत वलहीत 

असल्याचं बवघतलं. सेन्ट ग्व्हन्सेन्टमिले फादर अश हेही स्र्वतःची वटपण शीघ्रवलपीतच करीत असतं.  
 
तान्हं मूल प्रारंभी ह ंकार द्यायला वशकतं. त्या ह ंकार-वचत्कारासंारख्या जावणर्वचे्या सीमारेषेर्वरच्या 

ध्र्वनीपासून ध्र्ववनभाषा, ध्र्ववनभाषा ते रेखाटन, रेखाटन ते वलपी वन वलपी ते वशघ्रलीपी- केर्वढा प्रदीघग प्रर्वास 
आहे! आपल्या म खातून बाहेर पडणाऱ्या हर्वलेा जीभ, ओठ, दात, टाळा र्वर्ैरेच्या सहाय्यानं र्वरे्र्वरे्ळे ध्र्वनी 
वनमाण करता येतात हे कळून भाषा नार्वाचं प्रभार्वी सािन माणसाला वमळण्यात वकत्येक हजार र्वषांचा काळ 
नक्कीच रे्लेला असणार.  

 
माणसं ध्र्वनीच्या माध्यमातून बोलू लार्ल्यानंतर ते ध्र्वनी ‘वलवहण्याची’ र्रज त्याला भासली 

असणार. अत्यंत महत्त्र्वाच्या शोिाचें जनक कोण हे आपल्याला किीच कळत नाहीत! चाकाचा शोि कोणी 
लार्वला, भाषा कोणी शोिून काढली/काढल्या, लेखनकलेचा वर्वकास कोणी केला, शून्याचा शोि लार्वनू 
त्याचा पद्धतशीर उपयोर् कोणी स रू केला, र्वर्ैरेसारखे प्रशन नेहमीच अन त्तरीत राहतातप कारण त्याचंा 
शोि/ वर्वकास  प्रखर प्रवतभार्वतंाचं्या काही वपढ्यानंी प्रदीघग काळ केलेल्या कठोर पवरश्रमांतून लार्लेला 
असतो.  

 
माणस ं वलहायला लार्ली दर्ड, माती, पानं र्वर्ैरे पदाथांचा उपयोर् करता-करता अनेक 

सहस्त्रकानंंतर कार्द अर्वतरला वन लेखनाला बरीच र्ती आली. म द्रणकलेचा शोि लार्ल्यार्वर लेखनात 
थोडीशी र्वाढ झालीप पण लेखन सामान्य माणसापयगत पोहोचलं ते य रोपातल्या औद्योवर्क क्रातंीनंतरच.  

 
आपल्याकडची सर्वगसािारण लेखनकलाही ह्याच मार्ानं प ढे सरकली.  
 
काल-परर्वापयगत माणसाचंं जीर्वन स्र्वस्थ, शातं होतं तेव्हा त्यानंा वलवहयला वनर्वातंपणा होता. 

जीर्वनाला जसजशी र्ती यायला  लार्ली तसतशी लेखनासाठीही र्तीची आर्वशयकता भासू लार्ली.  
 
ज्ञात इवतहासात भरभर वलवहण्याची र्रज रोमन साम्राज्यात सर्वगप्रथम जाणर्वली. माक ग स तालीउस् 

वतरो ह्यानं इ. स. पूर्वग ६३ मध्ये ‘नोतारे’ नार्वानं एका वलपीचा वर्वकास केला की जी भरभर, बोलण्याच्या 
र्तीनं वलवहता येत असे. ही वलपी वशकर्वण्याची पद्धतशीर सोय रोममध्ये केलेली होती आवण अशा प्रकारे 
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शासकीय/ रै्विावनक कामाच ंशीघ्रलेखन करण्यासाठी ‘नोतावरइ’ ची (हल्लीचा नोटरी) नेमणूक केली जात 
असे.  

 
औद्योवर्क क्रातंीच्या काळात केर्वळ यंत्रांचीच नव्हे तर मानर्वी जीर्वनाची र्तीही खूप र्वाढली. त्या 

काळात ‘चाल गस् वडवकन्स ’ सारख्या कादंबरीकारानंही काही काळ शीघ्रलेखन करून आपली उपजीवर्वका 
चालर्वली होती. आपल्या हवरप्रसाद चौरावसया ह्यानंीही आपल्या नोकरीची स रुर्वात लघ लेखक म्हणूनच 
केली होती.  

 
भरभर वलवहता यार्व ं यासाठी ऐवतहावसक काळात भारतात काही प्रयत्न झाले हे अनेक 

प राव्यारं्वरून वदसतं. ब्राम्ही वलपीर्वरून अनेक प्रादेवशक र्वळणं तयार झाली पण त्यातली मोडी, महाजनी, 
हटर्वणकाई र्वर्ैरे जी र्वळणं उदयाला आली त्यातं र्वळणाचंं आवण पद्धतीचं (म्हणजे ह्रस्र्व –दीघाला फाटा 
देणं, शब्दारं्वर स्र्वतंत्रपणे वशरोरेखा न देणे र्वर्ैरे) जे स लभीकरण झालं ते शीघ्र र्तीसाठीच. उत्तम हस्ताक्षर 
असणाऱ्यानंा समाजात मान होता, त्यानंा नोकरीही चारं्ली वमळत असे.  

 
भारताच्या पूर्वग भार्ात मात्र ब्राह्मीच्या पवरर्व्तत/वर्वकवसत वलपीनं जलद वलवहण्यासाठी 

स रुर्वातीपासून (म्हणजे दहाव्या शतकापासून) जोड-र्वळण घेतलेलंच होत, रोमन वलपीतल्या रप्रनर्हॅन्ड 
र्वळणाप्रणाणे! आजची बाङ ला, असमी, मवणप री ह्या भाषासंाठी र्वापरली जाणारी वलपी (ही जर्वळ-जर्वळ 
एकच आहे) हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.  

 
पण हे सारे प्रयत्न म्हणजे रूढ पद्धतीनं वलवहलेल्या शब्दानंा सोपं र्वळण देण्याचा प्रयत्न होता. ह्या 

पद्धतीला पवहला क्रावंतकारी िक्का वदला तो आइज़ॅक् वपट मन् ह्यानं, इ. स. १८३७ मध्ये. ध्र्वनीच्या आिारानं 
त्यानं शीघ्रलेखन करायची पद्धत शोिून काढली वन हा ं–हा ंम्हणता ती इंललंडात लोकवप्रय झाली.  

 
इंललंडात (वन त्याचं्या भारत, केवनया, दवक्षण आवफ्रका र्वर्ैरे ज न्या र्वसाहतींमध्ये) वपटमन् पध्दत 

प्रवसध्द पार्वली तर अमेवरकेच्या पविम भार्ात ‘गे्रर्’ पद्धतीचं शीघ्रलेखन लोकवप्रय झालं. वपटमनच्या ‘शॉटग 
हॅन्ड’ची की्त हळूहळू य रोपात पसरली आवण फ्रान्स, जमगनी र्वर्ैरे सर्वगच देशातल्या वजज्ञासूंनी वन कल्पक 
अभ्यासकानंी आपापल्या भाषासंाठी शीघ्रलेखनाची कला वर्वकवसत केली. (महाराष्ट्राएर्वढ्या) जमगनीत तर 
शीघ्रलेखनाच्या एक-दोन नव्हे तर चारं्ल्या आठ पद्धती अग्स्तत्र्वात आल्या वन त्या आजही वन त्या आजही 
र्वापरात आहेत!  

 
आपल्याकडे इगं्ललशचा र्वरचष्ट्मा इतका जबरदस्त होता की मराठी- वहन्दीसाठी असं काही 

करायचे प्रयत्न फार उवशरानं स रु झाले. मराठी, वहन्दी र्वर्ैरे भाषासंाठी म ख्यत: वपटमन् पद्धतीर्वर 
आिावरत अनेक प्रकार तयार झाले वन थोड्ाफार प्रमाणात ते चालू आहेतप पण ह्या बाबतीतही 
आपल्याकडच्या  अनेकानंा र्वाटलं/अजूनही र्वाटतं की अनेक पद्धती असू नयेत, एकच पद्धत असार्वी! 
कारण इंललन्डमध्ये एकच आहे! पण त्याचंी ही मावहती अिगर्वट आहे हे त्यानंा कोणी सारं्तच नाही.  

 
‘वर्ववर्वितेत एकात्मता’ अस ंआपण आपल्या लेखनात, भाषणात आर्वजूगन म्हणतो खरंप पण प्रत्यक्षात 

मात्र तथाकवथत ‘सरकारमान्य’ एकीकरणाचा र्वरर्वटंा वफरर्वल्यावशर्वाय आपल्याला बरंच र्वाटत नाही! ही 
ग्स्थती चमत्कावरकच नव्हे तर लोकशाहीला मारक आहे.  
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शॉटगहॅन्ड म्हणजे लघ लेखन की लघ वलपी की शीघ्रलेखन की आश वलपी? शब्दाच्या वनवितीची 
घाई करण्याचं कारण नाही, प्रथम ती कला अर्वर्त करण ंअविक महत्त्र्वाचं आहे !  

 
यंत्रय र् आलं, घरोघरी संर्णक आले, तरी हस्ताक्षराची र्रज राहणारच आहे त्याचप्रमाणे वकतीही 

नर्वनर्वीन यंत्र आली, आपोआप टंकन करू शकणारे संर्णकीय कायगक्रम आले तरी शीघ्रलेखनाच/ं 
आश वलपीचं महत्त्र्व काही व्यर्वसावयकासंाठी राहणारच आहे कारण यंतं्र वबघडू शकतात, ऐनर्वळेी िोका देऊ 
शकतात पण त मच्या हातात बसलेली कला त म्हाला िोका देत नाही. आपल्या स्र्वत:च्या उन्नतीसाठी अशा 
काही कला आपण आत्मसात केलेल्या बऱ्या ! 

 
शीघ्रलेखन वशकण्यात भाषेच्या दृष्टीनंही मोठा फायदा आहे. ज्या भाषेच शीघ्रलेखन आपण वशकू 

त्या भाषेचे अनेक पलूै, जे आपल्याला अन्यथा कळण्याची शक्यता नसते, ते कळायला लार्तात. 
उदाहरणाथग मराठीतल्या काही पद्धतींमध्ये भावर्वष्ट्यकाळ दाखर्वताना ‘ल’ ध्र्वनीची खूण र्वापरली जाते. 
प्रत्यक्षात प्रथम प रुषी रूपांमध्ये र्वरे्ळा प्रत्यय असतो म्हणजे तो जाईल, ती जाईल, ते जातील, तू जाशील 
र्वर्ैरे पण ‘मी जाईल’ असं होत नाही तर मी ‘जाईन’ असं रूप होतं. पण लेखनपद्धतीच्या सोयीसाठी ‘ल’ 
र्वापरला जात असला तरी नंतर टंवकत/म वद्रत करताना लघ लेखकानं ‘मी जाईल’ असं न करता ‘मी 
जाईन’ असं करणं आर्वशयक असतं. (म्हणजेच लघ लेखकाला प्रमाण भाषा उत्तम प्रकारे येणं आर्वशयक 
असतं. ) अशा प्रकारे त्याला भाषेचे, भाषेच्या व्याकरणाचे बारकार्व े समजायला लार्तात आवण नंतर 
स्र्वाभावर्वकपणे आपण त्याचंा उपयोर् इतर वठकाणीही डोळसपणानं करायला लार्तो. थोडक्यात म्हणजे, 
शीघ्रलेखन वशकणाऱ्याची भाषा स िारते, समृद्ध होते आवण भावषक जाण वर्वकवसत होते, वर्वस्तारते.  

 
ही कला केर्वळ वलवपक प्रकर्वा लघ लेखक होण्यासाठी उपयोर्ाची आहे असं नाही. महत्त्र्वाकाकं्षी 

व्यक्तींनी यतं्राच्या मदतीनं आवण स्र्वत:च्या हातानं झरझर वलवहण्याची कला ‘हस्तर्त’ करार्वीच.  
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२२  
सगंिकीय साक्षरता  

 
परर्वा वर्वद्यापीठात रे्लो होतो तेव्हा फ्रें च वर्वभार्ाचे एक प्राध्यापक मोठया काळजीत पडलेले वदसत 

होते. त्यानंा आपला प्रबंि पूणग करून तो घाईनं फ्रान्सला पाठर्वायचा होता. त्याचंा संर्णक अवभयतंा/ 
वर्वके्रता समोर बसून बऱ्याच प्रकारे खटपट करीत होता. आपला प्रबिं टंवकत करण्यात प्राध्यापक 
महाशयानंा अडचण होती ती म्हणजे फ्रें च भाषेत र्वापरल्या जाणाऱ्या ढीर्भर ख णाचंी.  

 
फ्रें च भाषेची वलपी रोमनच असली तरी रोमनच्या २६ अक्षराचं्या जोडीनं थोड्ाथोडक्या नाही तर 

आणखी दहा ख णा फ्रें च वलवहताना लार्तात – (ग्राब्, एलय , वसकोंफ्लेक्स आवण ते्रमा ह्या ख णा a, e, o, u 
ह्या अक्षराच्या डोक्यार्वर वदल्या जातात आवण सेदीय ही खूण c अक्षराच्या खाली वदली जाते. ) आवण 
त्याचं्या संर्णकात फक्त इंग्ललशमध्ये र्वापरली जाणारी २६ अक्षरंच येत होती! (य रोपात सर्वग भाषासंाठी 
रोमन वलपी र्वापरली जाते वन त्या २६ अक्षरानंी सर्वग काही वलवहता येतं असा भाबडा, खरं तर मूखग समज 
अनेकाचंा असतो. फ्रें च, जमगन र्वर्ैरे भाषाचं्या टंकयंत्रार्वरचे कळफलक फार पूर्वीपासूनच र्वरे्ळे होते. 
इंग्ललशचा कळफलक आपण इन्टरनॅशनल र्वर्ैरे समजतो पण ती र्वस्त ग्स्थती नाही. ) बरं तेर्वढया 
अक्षराचं्या आिारानं टंकन करार्व ं तर त्याची प्रत काढल्यार्वर अक्षरश: प्रत्येक ओळीतल्या दहा-दहा 
अक्षरारं्वर/ अक्षराखंाली अत्यतं बारकाईनं डोळेफोड करून फ्रें चमिल्या वर्ववर्वि ख णा काळजीपूर्वगक देण्याचा 
प्रचडं उद्योर् करार्वा लार्णार! 

 
बराच र्वळे त्याचंी चाललेली खटपट बघून मी शरे्वटी वर्वचारलं तेव्हा प्राध्यापकानंी ख लासा केला. 

त्याचंी अडचण लक्षात येताच मी संर्णकाच्या वनयतं्रण कक्षात प्रर्वशे केला (कन्रोल पनेल) आवण त्यातल्या 
की-बोडग भार्ात रे्लो. वतथे भाषेचा पयाय होता. य रोप-अमेरीकेल्या बह तेक भाषाचंा पयाय वतथे उपलब्ि 
होता, त्यातल्या फ्रें च भाषेप ढे टाळी वदली (म्हणजे ग्क्लक केलं. ज न्या काळी राजे-महाराजे टाळी र्वाजर्वनू 
आपल्या नोकराचाकरानंा आज्ञा देत असत, त्या प्रमाणेच आपण आपल्या संर्णक-राक्षसाला आज्ञा 
द्यायची!) तेव्हा संर्णकानं फ्रें च भावषक देशात उपलब्ि असलेल्या वर्ववर्वि कळफलकाचंी यादी माझ्यासमोर 
टाकली, मी त्यातल्या ‘प्रमाण फ्रें च’ कळफलकार्वर टाळी वदली वन ‘कायम हाच’(वडफॉल्ट) अशी त्याला 
आज्ञा वदली वन अक्षरश: एका सेकंदात संर्णकार्वर फ्रें च कळफलक अर्वतरला! संर्णक कायालयात 
येऊनही रे्ले वकत्येक मवहने प्राध्यापक महाशयाचंं काम अडून रावहलेलं होतं ते आता मार्ी लार्लं! 

 
‘वर्वन्डो-९५’मध्ये (आवण त्याप ढच्या प्रकारातंही) आणखी एक फार मोठी सोय 

मायक्रोसॉफ्टर्वाल्यानंी आपल्याला उपलब्ि करून वदली आहे ती म्हणजे फ्रें च, जमगन र्वर्ैरे कळफलकाच्या 
जोडीनं इगं्ललशचा कळफलक असण्याची, कारण आपल्याकडे त्याची आर्वशयकताही खूप असते कारण 
उदाहरणाथग आपल्या संर्णकार्वर फ्रें च भाषेचा कळफलक आणला तर त्यार्वर इंग्ललश टंकन करणं खूपच 
अर्वघड जाईल कारण फ्रें च भाषेचा कळफलक खूपच र्वरे्ळा आहे, इंललीशमध्ये वजथे ‘अिगवर्वराम’ आहे वतथे 
फ्रें चचा ‘एम्’असतो वन जमगनचा ‘ओ-उम्लाउट’ (O, o) असतो! जमगन कळफलकार्वर ‘र्वाय’च्या जार्ी 
‘झेड’ असतो तर इंग्ललश ‘झेड’च्या जार्ी फ्रें च कळफलकार्वर ‘डब्ल्यू’असतो! तेव्हा प्रत्येक र्वळेी वनयंत्रण 
कक्षात जाऊन कळफलक बदलणं त्रासदायक र्वाटतं. लोकाचंी ही अडचण लक्षात घेऊन वर्वन्डो -९५ 
पासून एक महत्त्र्वाची सोय झाली ती ही की ‘कायम’(डीफॉल्ट) म्हणून फ्रें च, जमगन र्वर्ैरे कळफलक ठेर्वला 
की संर्णक स रु केल्यार्वर नेहमी तोच येतो पण आपल्याला इगं्ललशचा कळफलक हर्वा असेल तर ऑल्ट 
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आवण वशफ्ट ह्या दोन कळा एकदम दाबायच्या की कळफलक जादू केल्याप्रमाणे बदलतो आवण इंग्ललशचा 
येतो. प न: फ्रें चचा हर्वा असेल तर प न: ऑल्ट आवण वशफ्ट एकदम दाबा की प न: फ्रें च! आता हा कळफलक 
बदलला की नाही हे स ध्दा टंकन न करता कळू शकतं, संर्णकाच्या पडद्यार्वर उजव्या बाजूच्या खालच्या 
कोपऱ्यात –घडयाळाच्या शजेारी ते दाखर्वलं जातं. इगं्ललश कळफलक असेल तर En. फ्रें च कळफलक 
असेल तर Fr प्रकर्वा जमगन कळफलक असेल तर De (कारण जमगन भाषेत जमगनला डॉइच् Deutsch 
म्हणतात. ) आहे ना एकदम सोप्पं काम?  

 
काल-परर्वापयंत आपल्याकडे पवरग्स्थती अशी होती की वलवहणं म्हणजे हातानं वलवहणं. 

टंकयंत्रार्वर वलवहणं म्हणजे चैनच होतीप कारण तशी यतं्र सामान्याकंडे नव्हतीच, अर्दी उच्चमध्यमर्वर्ीया ं
कडेही नव्हती. क्ववचत कोणी परदेशी जाऊन आलेला असेल वन खूप हौशी असेल तरच एखादर्वळेेस त्यानं 
छोटसं (पोटेबल) टंकयंत्र बरोबर आणलेलं असायचं वन मर् त्या महार्ड्ा इम्पोटेड यंत्राची इतकी 
काळजी घेतली जायची की ते यंत्र क लूपबंद राहायचं! 

 
रे्ल्या चार-पाच र्वषात मात्र पवरग्स्थती पार बदलली आहे नव्हे क्रातंी झाली आहे. घरोघरी संर्णक 

येऊ लार्ले आहेत. संर्णक ही काही आता केर्वळ कायालयांची आवण श्रीमंताचंी मक्तेदारी रावहलेली 
नाही.  

 
संर्णक घरोघरी येऊ लार्ले हे खरं असलं तरी जनता साक्षर झाली असं मात्र द दैर्वानं वदसत 

नाही. ज्याचं्या घरी अनेक र्वषांपासून टंकयतं्र आहेत वन आता संर्णक आला आहे अशानंाही यतं्राचं्या 
सहाय्यानं झरझर वलवहता येत नाही. बह संख्य व्यक्ती जेमतेम दोन बोटाचंा उपयोर् करूनच लेखनाचं काम 
ट क ट क  करत असतात. ह्या बाबतीत आजपयंत जे अनेक प्रयोर् झालेले आहेत त्याचंा वनष्ट्कषग असा आहे 
की दोन बोटानंी टंकन केल्यास जास्तीत जास्त र्ती २०/२२ असते तर नऊ/दहा बोटाचंा र्वापर करून 
पद्धतशीर लेखन केल्यास वकमान र्ती दर वमवनटाला २५ शब्द इतकी असते. थोडासा पद्धतशीर सरार्व 
केला तर मराठी-वहन्दीतही दर वमवनटाला ६०/७० शब्द वलवहण्याइतकी र्ती येऊ शकते. इतका फरक 
असूनही लोक (आपल्याच) सर्ळया बोटाचंा र्वापर करायला का तयार होत नाहीत हे कळत नाही! 

 
संर्णकानंी आपल्याला आणखी एक मोठी सोय करून वदलेली आहे ती म्हणजे आपल्या 

संर्णकार्वर एकाच र्वळेी अनेक वलप्यामंध्ये वलवहण्याची सोय. (मात्र ह्यासाठी आपल्याकडे त्या-त्या 
वलपीचा कायगक्रम असण्याची आर्वशयकता असते) पूर्वी एखादा पवरच्छेदच काय पण द सऱ्या वलपीतला 
एखादा शब्द घालायचा झाला तरी तो कार्द (बह तेक र्वळेी काबगनसकट) उचलून द सऱ्या टंकयंत्रार्वर 
घालायचा, तो नीट बसर्वायचा र्वर्ैरे सोपस्कार करार्व े लार्त, त्यात र्वळे तर जायचाच पण कार्द 
बसर्वण्याचं तंत्र नीट जमलं नाही तर एर्वढे सव्यापसव्य करूनही प्रत्यक्षात तो मजकूर वदसायला फार 
र्वाईट, र्वडेार्वाकडा वदसत असेप पण ह्या सर्वग अडचणी आता संर्णकाम ळे दूर झालेल्या आहेत.  

 
सोयी खूप झाल्या आहेत, सािनं स्र्वस्तही आहेत, अनेकानंी ती घरात आणनूही ठेर्वली आहेत, 

आता एकच र्ोष्ट रावहली आहे, त्या सािनाचंा कल्पकतेनं आवण कौशल्यानं उपयोर् करणंप ते शरे्वटी 
आपल्याच हातात आहे.  
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२३ 
समान कळफलक 

 
देर्वनार्री र्वळणार्वर अक्षराचंी कू्रर मोडतोड करून टंकण करणारी हातयंत्र आता मोडीत वनघाली/ 

वनघत आहेत हे चारं्लंच झालं. रे्ले त्याचें वदर्वस. आता वठकवठकाणी संर्णक आले आहेत/येऊ घातले 
आहेतप तरीही काही म ियारं्वर ज न्या, स स्थावपत लोकानंी अनेक अनार्वशयक म द्द्ाबंाबत आडम ठी भवूमका 
घेतलेली वदसते. त्यातला एक म िा म्हणजे की-बोडगचा –कळफलकाचा.  

 
कळफलक भारतात सर्वगत्र एकाच प्रकारचा असार्वा असं अनेकानंा र्वाटतं. कल्पना चारं्ली आहे, 

भार्वना उदात्त आहेप पण समान कळफलकाच ंमहत्त्र्व सारं्ताना ही मंडळी (नेहमीप्रमाणे) इगं्ललशचं म्हणजे 
रोमन वलपीच(ंच कीचं) उदाहरण देतात. ‘पहा, रोमनचा कसा एकच कळफलक आहे, नाहीतर 
आपल्याकडे? न सता र्ोंिळ! बजबजप री!’ 

 
अशी टीका करणाऱ्यानंा सामान्यतः कोणताच कळफलक माहीत नसतो! त्यानंा कोणत्याच वलपी 

चं पध्दतशीर टंकलेखन करता येत नसतं! तरी पण त लानाच करायची झाली तर इंग्ललशच्या 
कळफलकापेक्षा देर्वनार्रीचा आजचा सरं्णकाचा कळफलक अनेक पटीनं चारं्ला आहे, शास्त्रीय आहे. 
कोणतं अक्षर वकती र्वळेा येतं ह्याचा वर्वचार त्यात केलेला आहे. कोणत्या बोटानं कळ दाबण ंसोपं असतं, 
कोणत्या बोटाला ते काम झटपट करता येईलप अशा एक ना अनेक र्ोष्टीचा वर्वचार देर्वनार्रीचा आजचा 
कळफलक बनर्वताना केलेला आहे आवण लक्षात ठेर्वायला तर अवतशय सोपा आहे. त्याच्याप ढे 
रोमनचा/इगं्ललशचा कळफलक अत्यतं अशास्त्रीय आहे, म्हणून टाकाऊ आहे.  

 
रोमन वलपीच्या बाजूनं असा िादांत च कीचा य ग्क्तर्वाद करणाऱ्यानंा काय म्हणार्व?ंरोमनचे एक-

दोन  नव्हे तर अनेक ‘स्टॅन्डडग’ कळफलक अग्स्तत्त्र्वात आहेत हे त्यानंा ठाऊकच नसतं. पूर्वीच्या काळी 
त्यानंा हे सर्ळं दाखर्वणं वन समजार्वनू सारं्ण अर्वघडच होतंप कारण ते र्वरे्र्वरे्ळे कळफलक/टंकयंत्र इथे 
उपलब्ि नसायची आवण आपली (बडी) मंडळी जरी इलंलंडखेरीज इतर देशामंिून रे्लेली असली तरी 
त्यानंी वतथली टंकनयतं्र किी डोळसपणानं पावहलेली नसायची! पण आता त म्हाला घरच्या घरी य रोप-
अमेवरकेतल्या देशामंध्ये (फक्त) रोमन वलपीसाठी वकती ‘स्टॅन्डडग’कळफलक आहेत हे त मच्या संर्णकार्वर 
बघता येईल. वर्वन्डोर्वाल्यानंी त्याचंी केर्वळ मावहती प्रकर्वा यादीच वदली आहे असं नाही तर चारं्ले पन्नास 
स्टॅन्डडग कळफलक उपलब्ि करून वदलेले आहेत. वजज्ञासूंनी एकदा तरी ते उघडून पहार्वते, पण समान 
कळफलकाचा आग्रह असणाऱ्यानंी तर ते आर्वजूगन पहार्वते! 

 
लेखनयंत्रामंध्ये आज फार झपायानं बदल होत आहेत, नव्हे क्रातंी होत आहे आवण त्याला 

उपय क्त अशा सोयी आज आपल्याकडे उपलब्ि होत आहेत.  
 
आज भारतात उपलब्ि असलेल्या देर्वनार्रीच्या ‘बऱ्या’ कायगक्रमामंध्ये कळफलकाचें पाच- सात 

पयाय तरी वदलेले असतात. ज्याला टंकयंत्राच्या कळफलकची(च) सर्वय आहे (नर्वीन कळफलक 
अवतशय सोयीचा असला तरी वशकायची तयारी नाही) अशासंाठी तो उपलब्ि आहेचप पण त्याखेरीज 
‘श्रीवलपी’, ‘स्र्वदेश’, ‘अकृवत’, ‘वलप्’, ‘देर्वयानी’ असे अनेक पयाय वदलेले आहेत. असलेला कळफलक 
काढून आपल्याला हर्वा असलेल्या कळफलक आणण्यासाठी संर्णकार्वर जेमतेम पाच-सात सेकंद लार् 
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तात. अशा पवरग्स्थतीत समान कळफलकासाठी फार ओरडा करण्याचं खरं तर कारण नाही. समान 
कळफलक झाला तर उत्तमच होईल आवण यथार्वकाश तो वर्वकवसत होईलही. पण तोपयंत कसलाही 
खोळंबा झालेला नाही.  

 
आज खरी र्रज आहे ती देर्वनार्रीच्या समान ‘अक्षर-मानवचत्राची’ (कॅरेक्टर-मपॅची) . असमान 

कळफलकानं कसलाही घोटाळा होत नाही पण देर्वनार्रीचं समान अक्षरमानवचत्र नसल्याम ळे मात्र असंख्य 
व्यार्वहावरक अडचणी येत असतात. उदाहरणाथग त मच्याकडे ‘श्रीवलपी’ कायगक्रम आहे. त्यान सार त म्ही 
काही काम केलंत आवण ते द सरीकडे घेऊन रे्लात आवण त्याच्या संर्णकार्वर ‘स्र्वदेश’ असेल तर त मच्या 
फ्लॉपीर्वरचा मजकूर वतथे वदसणारच नाही. त मच्या म द्रकाकडे त मच्याकडे असलेला कायगक्रम नसेल तर 
त मच्या फ्लॉपीर्वरून त्याच्याकडे रेप्रसर् काढता येणार नाहीत. प्रत्येक र्वळेी प्रप्रट-फाईल करून न्यार्वी 
लारे्ल. थोडक्यात म्हणजे, प ढचं कोणतंही काम करण ंशक्य होणार नाही. हा घोटाळा होण्याचं कारण 
म्हणजे देर्वनार्री वलपीची अक्षरं प्रत्येकानं आपल्या कल्पनेप्रमाणे बसर्वलेली आहे. श्रीवलपीर्वाल्याचंी एक 
तऱ्हा तर स्र्वदेशर्वाल्या भटाचंी कल्पना र्वरे्ळी वन सीडॅकर्वाल्याचंी तऱ्हा त्याहून र्वरे्ळी! एकमेकाचंा 
एकमेकाशंी म ळीच र्वळे नाही, अशा प्रकारे ह्या लोकानंी आपापली अक्षरं-मानवचत्र बनर्वली आहेत.  

 
ह्या र्वरे्ळया च ली माडंण्यामारे् आणखी दोन महत्त्र्वाची कारणं होती, एक म्हणजे तावंत्रक कारण 

आवण द सरं म्हणजे कायदेशीर कारण. प्रत्येक कंपनीनं स्र्वतःचं असं खास तंत्र र्वापरलं होतं त्याम ळे 
त्याचं्यात भेद होता आवण द सरं कायदेशीर कारण म्हणजे एकसारखा कॅरेक्टर-मपॅ द सऱ्यानं बनर्वला तर 
कॉवपराइटची भानर्ड उद्भर्वते. ती कटकटच नको म्हणून प्रत्येक कंपनीनं स्र्वत:चा कॅरेक्टर-मपॅ र्वरे्ळा 
ठेर्वला. परदेशामंध्येही असे प्रशन आले होते पण कायद्यामंध्ये आर्वशयक ते बदल करून ते सोडर्वले रे्ले. 
तेव्हा ह्या दोन्ही अडचणींर्वर मात करून देर्वनार्रीसाठी वन सर्वगच भारतीय वलप्यासंाठी एक समान अक्षर-
मानवचत्र बनर्वण्याची र्रज होती, आता तर ती फार तीव्र आहेप पण र्ंमत म्हणजे एर्वढी वनकड असूनही 
संबंवितानंी अद्यावप काहीही केलेलं नाही! संर्णक आवण त्याच्या आिारार्वर जर्ाला र्र्वसणी घालायला 
आता केर्वळ शास्त्रज्ञच नव्हे तर राजकारणीही वनघाले आहेत, पण आपल्या वलप्यासंाठी अजून समान 
अक्षर-मानवचत्र तयार नाही ह्या र्वास्तर्वाची जाणीर्वही फारशी कोणाला नाही! 

 
संर्णक खरेदीसाठी आज अनेक सरकारं वबनव्याजी पैसे देतातप पण ही खैरात करताना त्या 

शासकीय कमगचाऱ्यानं आपल्या संर्णकार्वर देर्वनार्री वलपीची/त्या राज्याच्या वलपीची सोय ठेर्वलीच 
पावहजे असं सािं बिंन घालण्याची र्रज कोणालाही र्वाटत नाही! देर्वनार्रीची सोयच नसल्याम ळे अशा 
संर्णकिार काकंडून घरर् ती कामातही इगं्ललशचा र्वापर अकारण र्वाढत राहतो. आपण आपल्या भाषेच्या 
वन संस्कृतीच्या नार्वानं जाहीर भाषणातून कळर्वला दाखर्वतो पण काही भरीर्व करताना मात्र सारं-सारं 
(सोईस्करपणे?) वर्वसरून जातो!  

 
आज चीनमिल्या वचत्रवलपीचं समान ‘अक्षर’ नव्हे पण ‘वचत्र-मानवचत्र’ तयार झालेलं आहे. कोणी 

म्हणेल की तो ह कूमशाही देश आहे म्हणून झालंप पण जपानी, थाई र्वर्ैरे वकरकोळ संख्या असणाऱ्या भाषा ं
साठीस द्धा समान अक्षर-मानवचत्र आहे पण पन्नास-साठ कोटी लोक ज्या देर्वनार्रीचा र्वापर करतात, 
वतच्यासाठी समान अक्षर-मानवचत्र अद्यावप तयार नाही!  
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देर्वनार्रीसाठी समान अक्षर –मानवचत्र तयार करण्यात ज्या कायदेशीर अडचणी आहेत त्या दूर 
कराव्यात, ज्या रै्विावनक तरत दीची आर्वशयकता आहे त्या पूणग कराव्यात असं आमच्या रै्विावनक प्रवत 
वनिींना का बरं र्वाटतं नाही?की हे कोणा वर्ववशष्ट व्यक्तींच्या फायाद्याचं नसल्याम ळे त्याची र्रज र्वाटत 
नाही? आमचं भाषेर्वरचं वन संस्कृतीर्वरचं पे्रम केर्वळ र्वरर्वरचंच, सभासंमेलनाप रतंच आहे का? 
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२४ 
णलपी सुधारिा 

 
न्यूनर्ंडानं पछाडल्याम ळे आपल्या वलपीत काहीतरी स िारणा करण्याची र्रज आहे असं र्वाटणारी 

माणसं आपल्या देशात खूपच आढळतात. (‘बोडकी कर र् मला!’ ह्या चालीर्वर आपल्या देर्वनार्री वलपीला 
एकदा रोमनसारखी करायला हे सारे वलवप स िारक िडपडत असतात, वबच्चारे!) जर्ातल्या प्रर्त 
देशामंध्ये असल्या चमत्कावरक कल्पना असणारी माणसं वदसत नाहीत.  

 
हं, जर्ात अशी काही उदाहरण आहेत की जेथे पवहली वलपी टाकून देऊन पूणगतः र्वरे्ळया वलपीचा 

स्र्वीकार केला रे्ला. उदाहरणाथग केमाल पाशानं त कग स्तानचं आि वनकीकरण करायला वनिय केल्यार्वर 
इस्लामच्या प्रभार्वाम ळे त कीर्वर लादली रे्लेली अरबी भाषेची वलपी टाकून देऊन रोमन वलपीचा र्वापर स रू 
केला, सक्तीचा केला. इथे लक्षात घेण्यासारखी एक महत्त्र्वाची र्ोष्ट म्हणजे त की भाषेसाठी अरबी वलपीचा 
उपयोर् होत असला तरी त्या काळात त कग स्तानातील बह संख्य जनता वनरक्षरच होती. म्हणजे पवहली 
वलपी टाकून देऊन नर्वीन वलपीचा सरार्व करायला हर्वा अशी ग्स्थती नव्हतीच! 

 
सािारणतः त्याच काळात सोवर्वएत य वनयनच्या स्थापनेनंतर आवशयातल्या तावजवकस्तान, 

त कग मेवनस्तान, वकवरवर्जीस्तान, अय ज़बवेकस्तान, कज़वर्स्तान इत्याडे अनेक भार्ातं इस्लामच्या 
प्रभार्वाम ळे अरबी वलपीचा उपयोर् होत असेप पण प्रत्यक्षात वतथली जनता फार मोठया प्रमाणात वनरक्षरच 
होती. सोवर्व एत संघराज्य स्थापल्यानंतर सर्वग जनतेला साक्षर करण्याचं ठरलं वन मर् त्या र्वळेी सोवर्वएत 
संघातल्या सर्वग भाषासंाठी रूसी वलपीचाच र्वापर करण्याचा महत्त्र्वाचा वनणगय लेवनननं घेतला प्रारंभी 
लेवनननं आवण प ढे स्तावलननं ‘प्राणपणानं’ (म्हणजे र्वळेप्रसंर्ी इतराचें प्राण घेऊनही) आपले वनणगय लार् ू
केले! काहीही असो, लेवनन-स्तावलननं वमळून वपढ्यावन पढ्या वनरक्षर रावहलेल्या (जर्वळ जर्वळ) साऱ्या 
सोवर्वएत जनतेला रूसी वलपीत साक्षर करून सोडलं! (आपल्या शभंर टके्क जनतेला साक्षर करू 
इग्च्छणाऱ्या नेत्यानंी लेवनन-स्तावलननं काय केलं, कसं केलं, त्यासाठी त्यानंा काय काय करार्व ंलार्तं हे 
लक्षात घेतलं तर आपल्या रम्य कल्पनानंा ते व्यार्वहावरकतेची जोड देऊ शकतील, अन्यथा आपल्या देशात 
तरी रकाने भरण्याचा आकड्ाचंा खेळ प ढच्या शतकातही चालू राहील!)  

 
केमाल पाशा, लेवनन-स्तावलन, स कणग असे काही अपर्वाद सोडले तर आपली र्वापरात असलेली 

वलपी टाकून देऊन पूणगत: नर्वीन वलपी स्र्वीकारण्याचे खेळ सहसा कोणी करत नाहीप कारण त्याम ळे 
आपल्यालाच जनतेचे तोटे होत असतात. नर्वीन वलपी र्वापरायला स रूर्वात केल्यार्वर ज न्या वलपीतलं 
सावहत्य एका क्षणात परकं होऊन जातं.  

 
ह्याबाबत अर्दी ताजं उदाहरण आहे ते आपल्या मलयाळम् वलपीचं. मार्च्याच दशकात त्यानंी 

काही वकरकोळ बदल केले, बदल म्हणजे वर्वद्वानाचं्या दृष्टीनं मलयाळम् वलपीतली अवनयवमतता त्यानंी दूर 
केली! (ह्रस्र्व) आवण दीघग उकारातली पारंपावरक म्हणजे अवनयवमत र्वळणं वनयवमत करण्यात आली. ) 
ज्या काळात ते बदल लार्ू झाले तेव्हाच्या शाळकरी म लानंा ज नी (अवनयवमत) र्वळणही माहीत होती, पण 
प ढच्या काही र्वषातच पवरग्स्थती अशी आली की म लानंा फक्त नर्वीन (नर्वी, वनयवमत) र्वळणंच येत होती. 
त्याम ळे त्यानंा रे्ली शकेडो र्वषग र्वापरत असलेली र्वळण र्वापरून ज न्या काळात छापलेली प स्तकं र्वाचता 
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येईनाशी झाली! म्हणजे असे वकरकोळ र्वाटणारे तथाकवथत तकग श द्ध बदल हे प्रत्यक्ष व्यर्वहारात फार महार् 
पडतात! 

 
देर्वनार्रीच्या संदभात दोन दशकांपूर्वी दोन-चार अर्दी वकरकोळ(आवण चारं्ले) बदल झाले, 

त्यानंा बदल म्हणण्यापेक्षा एकात्मता म्हणणं अविक योलय ठरेल. अ, झ, ल, क्ष आवण ज्ञ ह्या अक्षराचं्या 
उत्तरेतल्या आवण दवक्षणेतल्या म्हणजे मराठीतल्या र्वळणामंध्ये प्रकवचत फरक होता. तो काढून टाकून 
मराठी –वहन्दीत एकाच र्वळणाची अक्षरं र्वापरायला स रुर्वात झाली. (वहन्दीतला प्रचवलत ‘ल’ आपण 
स्र्वीकारला तर मराठीतले अ, झ, क्ष, ज्ञ वहन्दीनं स्र्वीकारले) . ख हे अक्षर सर्वांनाच किी-किी घोटाळयात 
टाकणारं होतं. मराठी-वहन्दीत त्याचं र्वळण एकच होतं, पण त्याच्यातला मूलभतू दोष काढून 
टाकण्यासाठी त्यात वकरकोळ बदल करण्यात आला, ‘र’ सारख्या र्वळणाचा भार् ‘र्व’ला जोडून टाकण्यात 
आला वन ‘ख’ की ‘र र्व’ असा र्ोंिळ करणारं देर्वनार्रीतलं एकमेर्व अक्षर कायमचं स िारलं. हे सर्वग बदल 
अवतशय वकरकोळ असल्याम ळे नव्या वपढीला प्रकर्वा ज न्या वपढीला कोणतीच अडचण आली नाही.  

 
अशा पवरग्स्थतीत काही माणसं देर्वनार्रीच्या ‘स िारणेसाठी’उर्ाचच र्वारंर्वार आरडा करीत 

असतात! ह्या मंडळीचा पवहला आके्षप असतो की देर्वनार्री ही तीन स्तरात वलवहली जात असल्याम ळे 
तावंत्रकदृष्ट्या ती त्रासदायक आहे! १९९९ मध्येही अशा तऱ्हेचे आके्षप घेणारे स िारक बवघतले की आियग 
र्वाटतं. म द्रणाच्या के्षत्रात रे्ल्या काही र्वषात क्रातंी घडली आहे, वतथे रोज नर्वनर्वीन तंत्र वर्वकवसत होऊन 
ग्राहकाचं्या हाती पडत असतात. आपल्या देशाचा वर्वचार केला तरी संर्णकाच्या मदतीनं म द्रण स रु होऊन 
एक तप उलटलं. आता हातानं वखळे ज ळर्वले जात नाहीत. तीन स्तर र्वर्ैरे काही भानर्ड रावहलेली नाही. 
वखळे ज ळर्वण्याचीच र्रज न रावहल्याम ळे ते सोडर्वण्याचाही त्रास नाही. . . पण देर्वनार्रीच्या 
टीकाकारानंा ह्या वर्वकासाचा पत्ताच वदसत नाही!  

 
अशी ही अडाणी (प्रकर्वा अवतिूतग/खोटारडी/कारं्ार्वखोर) मंडळी देर्वनार्री, र् जराती, उवडया, 

बंर्ाली र्वर्ैरे वलप्यामंिली चार-दोन अक्षरं एकत्र करून तथाकवथत नर्वीन वलपी तयार करतात. असलेली 
अक्षरं कोणो उभी कापतात तर कोणी आडर्वी वचरतात. र्वलेाटंी, उकार र्वर्ैरे अक्षराच्या प ढे दाखर्वण्याचा 
प्रयत्न करतात, कोणी अन स्र्वार प ढे दाखर्वतात तर कोणी अक्षराच्या पायाशी बेडीसारखा बािंतात! ह्या 
कोलायंाउड्ा मारून काय साितं? 

 
देर्वनार्री टंकयंत्रार्वर बसार्वी म्हणून स्र्वातंत्र्यर्वीर सार्वरकरानंी देर्वनार्रीत काही बदल स चर्वले 

होते. लोक सार्वरकराचं्या शब्दासाठी प्राण द्यायला तयार होते पण त्यानंी सार्वरकराचंी वलपी स्र्वीकारली 
नाही हे ऐवतहावसक सत्य आहे! अशा पवरग्स्थतीत कोण्या सोम्यार्ोम्यानं देर्वनार्रीची मोडतोड केली तर 
लोक ती मोडतोड स्र्वीकारतील असं त्या स िारकानंा र्वाटतंच कसं? आवण लोकानंी तरी का स्र्वीकारार्वी? 
आता तर यंत्रात बसर्वण्याचाही प्रशन उरलेला नाही. जेव्हा तो होता तेव्हाही लोकानंी देर्वनार्रीची मोडतोड 
स्र्वीकारली नव्हती! केमाल पाशा, लेवनन र्वर्ैरेंनीही एखादी कृवत्रम, खोटी वलपी स्र्वीकारली नव्हती.  

 
प्रसिंलेाच्या र्ोष्टीतली वतची सार्वत्र आई तो लोखंडाचा बटू आपल्या म लींच्या पायात बसार्वा म्हणून 

िडपड करत असते त्याची आठर्वण होते. आपली वलपी एखाद्या उसन्या यंत्रार्वर बसत नसेल तर आपण 
आपल्या वहमतीर्वर नर्वीन यतं्र बनर्वायचं असतं, आपल्या वलपीचे हातपाय तोडून वतला त्या परक्या यंत्रार्वर 
बसर्वायच नसतं.  
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ज्या वनयतकावलकाचंं म द्रण अत्याि वनक पद्धतीनं संर्णकार्वरून होतं अशा वनयाताकालीकांमध्ये 
क डम ड्ा वलवपस िारकाचें लेख पाहून तर फारच आियग र्वाटतं. त्या-त्या संपादकानंी असल्या फाजील 
उत्साही स िारकानंा आपली यंत्रसाम ग्री दाखर्वनू(वकमान) त्याचं(ंतरी) प्रबोिन करार्व ं म्हणजे असल्या 
स िारकापंासून समाजाला होणारा उच्छाद तरी कमी होईल!  
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२५ 
णिरामणचन्हं  

 
वर्वरामवचन्हाखेंरीज आजच्या वलवखत भाषेची आपण कल्पनाच करू शकत नाही. आज 

अत्यार्वशयक होऊन बसलेली ही (बह तेक) वर्वरामवचन्हं तशी खूपच अलीकडची आहेत. वलपीबध्द 
लेखनकला तशी वकमान काही हजार र्वषांची ज नी असली (ऋलर्वदेाच्या काळानंतरची) तरी ज्ञात 
इवतहासार्वरून असं वदसतं की तीचा संबिं सर्वगसामान्य माणसाशी फारसा येत नव्हता! समाजातल्या फार 
थोड्ा लोकाचंीच ती मक्तेदारी होती. अथात सर्वगसामान्यानंा लेखनकलेपासून र्ववंचत ठेर्वायचं असा उिेश 
होता प्रकर्वा कारस्थान होतं असं मात्र म्हणता येणार नाहीप पण सर्वगसामान्यानंा त्याची र्रज पडत नव्हती 
हेक त्याचं म ख्य कारण असार्व ं 

 
लेखनासाठी आर्वशयक असलेल्या सािनामंध्ये जसजसा वर्वकास होता रे्ला तसतशी ती सामान्या ं

च्या आर्वाक्यात येऊ लार्ली वन पवरणामत: लेखनकला अविकाविक लोकापंयंत पोहोचू लार्ली आवण 
त्याच र्वळेी ती भाषाही सामान्याचं्या जर्वळची होऊ लार्ली. वलवखत भाषेचं अवतबंवदस्त रूप मोकळं  होऊ 
लार्लं.  

 
र्वरे्ळया माध्यमात बोलणं जतन करणं हा लेखनाचा एक महत्र्वाचा उिेश असतो. जपणूक जोपयंत 

केर्वळ मौवखक परंपरेनंच होत होती तेव्हा त्यात अर्दी प्रकवचतही (कानामाते्रचाही) बदल होऊ नये ह्याची 
वर्वलक्षण काळजी घेतली जात असे हे आपल्याला ऋलर्वदेाच्या उदाहरणार्वरून चारं्लं ठाऊक आहे. त्या 
काटेकोरपणाम ळेच त्याचं पठण पूर्वीप्रमाणे आजही होत आहे. पण सर्वगसामान्य र्ोष्टींसाठी र्वदेाचं्या पद्धतीचा 
उपयोर् करणं व्यर्वहाराच्या दृष्टीनं शक्य नव्हतं.  

 
लेखनकला सामान्यापंयंत पोहोचण्यासाठी पवहली क्रावंतकारक मदत झाली ती कार्दाच्या 

शोिाची. त्यानंतर काही शतकानंी म द्रणकलेचा शोि लार्ला ही द सरी क्रातंी आवण आता वतसरी म्हणता 
येईल ती कार्दरवहत संर्णकाची! (प्रत्यक्षात मात्र चारं्ली प्रत काढेपयंत वकती कार्द र्वाया घालर्वले 
जातात ह्याचा वहशबे प्रत्येकानं स्र्वत:शीच केलेला बरा!)  

 
ज न्या काळातल्या लेखनात, केर्वळ आपल्याकडच्या ससं्कृतच्या पोर्थ्यामंध्येच नाही तर जर्ात 

इतरत्र झालेल्या लेखनातही एकच वर्वरामवचन्ह र्वापरलेलं वदसतं, ते म्हणजे पूणगवर्वराम. ह्या 
पूणगवर्वरामासाठी क ठे प्रबद  (. ) र्वापरला जात असे तर आपल्या परंपरेत दंड म्हणजे एक उभी रेघ (!) 
र्वापरली जात असे.  

 
‘दंडाखेरीज इतर वर्वरामवचन्हाचंी र्रजच नाही !’ अशी भवूमका घेणारे संस्कृतचे अनेक अभ्यासक 

होते, आजही आहेत. त्याचंा य ग्क्तर्वाद असा असायच की ससं्कृत भाषेची रचना इतकी शास्त्रीय आहे की 
आम्हाला त मच्या (?) त्या खाणाख णाचंी र्रजच नाही! ‘वकम्’ असं अव्यय आलं की तो प्रशन आहे हे त्या 
रचनेर्वरुनच आम्हालंा कळतं, मर् त मच्या त्या प्रशनवचन्हाची (?) र्रजच काय? आमच्याकडे 
इंग्ललशमिल्या डायरेक्ट वन इन-डायरेक्टची भानर्डच नाही, मर् आम्हालंा हर्व ंकशाला अर्वतरण वचन्ह 
(‘-’) ? आमच्या भाषेचं व्याकरणच बोलकं आहे, त्याला नाही लार्त म क्यासंारख्या खाणाख णा! (रै्ववदक 
भाषेत-ऋलर्वदेात असं वदसतं की वजथे सयं क्त र्वाक्य (काम्पाउन्ड सेन्टेन्स्) असतं वतथे म ख्य वक्रयापद 
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कोणतं असा प्रशन पडण्याची शक्यता असते, पण तसा र्ोंिळ होऊ नये म्हणून वतथे म ख्य वक्रयापद अन दात्त 
असतं. म्हणजे शब्दापंलीकडच सारं्ण्याचाच प्रयत्न रै्ववदक कालातही केलेला आहे!)  

 
र्वरर्वर पाहता समोरच्याला वनरुत्तर करणारा य ग्क्तर्वाद आहे हा. पण म ळात लेखन म्हणजे तरी 

काय असतं? आपण आपल्या बोलण्याला एक र्वरे्ळं माध्यम देत असतो. त्या बोलण्यातल्या केर्वळ शब्दरूप 
आशयाचा वर्वचार केला तर संस्कृतातली प्रकर्वा इतर भाषामंिली लेखनाची प्राचीन पद्धत ठीक होती अस ं
म्हणता येईल, पण त्यातल्या शब्दाचं्या पलीकडे असलेल्या आशयाला पूरक अशा आणखी काही र्ोष्टी जर 
आपल्याला सहजतेनं त्यात घालता आल्या तर? त्याला द लिशकग रायोर् म्हणता येणार नाही का?  

 
आपण जेव्हा एखादं वर्विान र्वाक्य उच्चारतो/ र्वाचतो तेव्हा आपला आर्वाज हळूहळू खाली येतो. ‘तो 

काल र्ार्वाहून परत आला.’ असं म्हणताना ‘आला’ पाशी आपला आर्वाज खाली येतो वन आपण थाबंतो. ते 
थाबंणं र्वाचकाला व्यर्वग्स्थत कळार्व ंम्हणून एक मोठी ठसठशीत उभी रेघ/दंड देण्याची आपल्याकडे पध्दत 
होती, प ढे इंग्ललशच्या अन करणातून आपण एक छोटं भरीर्व प्रटब द्यायला लार्लो, तोच आजचा पूणगवर्वराम. 
पूणगवर्वरामाच्या जोडीनं आपण छोटासा, अल्पसा वर्वराम द्यायलाही वशकलो, तोच वहन्दीतला अल्पवर्वराम वन 
मराठीतला स्र्वल्पवर्वराम(, ).  

 
‘वकम्’र्वरून प्रशनाथगक रचना आहे हे कळतं. पण बोलताना आपण जेव्हा प्रशन वर्वचारतो तेव्हा 

आपल्या आर्वाजातल्या चढउताराचा प्रकार र्वरे्ळा असतो, त्याला आपण सूरयोजना (इन्टोनेशन) म्हणतो. 
जर त्या सूरयोजनेची कल्पना आपण र्वाचकाला देऊ शकलो तर त्यात र्वाईट काय आहे? त्यासाठी जर 
आपण एक वचन्ह र्वापरलं तर र्वाचकाची मोठी सोय होते. ह्याच कल्पनेतून प्रशनवचन्ह जन्माला आलं.  

 
प्रशनाथगक रचनेच्या संदभात स्पॅवनश भावषक एक पाऊल इतराचं्या प ढे रे्ले. त्यानंी प्रशनाचा 

मूलभतू वर्वचार केला तेव्हा त्यानंा जाणर्वलं की प्रशन पूणग झाल्यार्वर र्वाचकाला प्रशनावचन्ह वदसतं, मर् ते 
वदसल्यार्वर त्यानं आपला आर्वाज एकदम र्वर न्यायचा का? आपण जेव्हा एखादं वर्विान करतो तेव्हा तो 
नक्की प्रशनच आहे हे स्पष्ट होत नाही, उदा. ‘तो काल र्ार्वाहून आला?’ असा ‘का’ वशर्वायही प्रशन असतो. 
अशा र्वळेी र्वाचकाची मोठी पंचाईत होते, ती टाळण्यासाठी स्पॅवनश लेखनात प्रशन स रू होण्यापूर्वीही एक 
उलटं प्रशनवचन्ह वदलं जातं! ‘? तो काल र्ार्वाहून आला का?’ अशा प्रकारे! प्रशनाची सूररचना 
(इन्टोनेशन) योलय होण्यासाठी ह्या स रुर्वातीच्या प्रशनवचन्हाची  फार मदत होते. तो प्रशन आहे हे 
स रुर्वातीलाच कळल्याम ळे आर्वाज आपोआप प्रकवचत उंच जाईल आवण प्रशनाचं र्वाचन अविक चारं्लं, 
पवरणामकारक होईल.  

 
संस्कृत प्रकर्वा आि वनक भारतीय भाषामध्ये इंग्ललश-जमगन प्रमाणे डायरेक्ट-इन डायरेक्ट स्पीच हा 

प्रकार नाही. तो म्हणाला की असं म्हणून प ढे आपण मूळ र्वाक्यच उद िृत करतो. तत्त्र्वत: बवघतलं तर 
अर्वतरण वचन्हाची र्रज नाही पण जर ती वचन्हं उिृत र्वाक्याच्या स रुर्वातीला वन शरे्वटी र्वापरली तर ते 
र्वाक्य द सऱ्या कोणाचं तरी आहे, मोठ्यानं र्वाचायचं असेल तर चारं्ला र्वाचक ते र्वरे्ळया पद्धतीनं 
र्वाचेल/र्वाचू शकेल. सहजपणे, चार-दोन बारक्या ख णा र्वापरल्यानं लेखन जर बोलण्याच्या जर्वळ जाणार 
असेल तर त्याला वर्वरोि का असार्वा? 
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स्र्वराचा दीघग उच्चार दाखर्वण्यासाठी ससं्कृत भाषेत अर्वग्रह (ऽ) वचन्हाचा उपयोर् करतात. मराठी 
लेखनातही आपण ह्या वचन्हाचा उपयोर् दीघगत्र्व दाखर्वण्यासाठी, लाबंलेला आर्वाज दाखर्वण्यासाठी, 
बोलण्यातला हेल दाखर्वण्यासाठी खूपदा करतो. पण हे फार महत्त्र्वाचं वचन्ह आहे, य रोपीय भाषाचं्या 
लेखनात अशा प्रकारचं एकही वचन्ह नाही हा भार्ही र्मतीचा आहे.  

 
अर्वतरण वचन्ह देताना जमगन भाषेत स रुर्वातीच वचन्ह खाली देतात वन शरे्वटचं र्वरती देतातप तर 

फ्रें च भाषेत अत्यंत सहजतेनं लक्षात येतील अशा (एक प्रकर्वा दोन) ख णा र्वापरून ती दाखर्वतात, उदा॰ तो 
म्हणाला << मी उद्या येणार नाही. >> 

 
इंग्ललशच्या त लनेनं जमगन लेखनात उद्वर्ारर्वाचक वचन्हाचा र्वापर वकतीतरी अविक प्रमाणात आवण 

योलय प्रकारे केला जातो की ज्याम ळे मजक राचा भार्व अविक चारं्ल्या प्रकारे र्वाचकापयंत पोहच ूशकतो, 
मराठीनं अशा चारं्ल्या र्ोष्टी आत्मसात केल्या पावहजेत.  

 
जमगन भाषेत प्रशनवचन्ह आवण उद्वर्ारवचन्ह याचंा फार स रेख, एकवत्रक उपयोर् केला जातो. 

(‘त्याला काही सारं्ून उपयोर् आहे का!’-कशाला सारं्ायचं? काही उपयोर् नाही! हा सर्ळा अथग ह्यातून 
व्यक्त होतो. ) अशा अनेक चारं्ल्या र्ोष्टी मराठीनं आत्मसात करायला हरकत नाही, कराव्यात.  

 
संर्णकार्वरच्या आदानप्रदानात (र्वबेसवफंर्मध्ये) अलीकडे बरीच नर्वनर्वीन वचन्हं आली आहेतप 

पण ती वचन्हं म्हणजे शब्दाचें पयाय आहेत. मजक रातल्या शब्दापंलीकडचं प्रकर्वा इंग्ललशमध्ये ज्याला 
वबट र्वीन द लाईन्स म्हणतात असं, बरंच काही सारं्ण्याचं सामर्थ्यग वर्वरामवचन्हामंध्ये आर्वशयक असतं. 
आपण त्याचंा योलय र्वापर केला पावहजे. कोणी प्रवतभार्वतं उद्या काही नर्वी वर्वरामवचन्हं शोिून काढीलही! 
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२६ 
िीए णसन्ध! 

 
आपल्या बोलीचा भाषा म्हणून घटनेत समार्वशे व्हार्वा ह्यासाठी अनेक र्ट िडपडत असतात, 

आपापलं राजकीय र्वजन र्वाढर्वनू कालातंरानं आपल्या बोलीला भाषेचं स्थान(?) वमळर्वनू देण्यात असे र्ट 
यशस्र्वीही होत असतात. भारतीय संवर्विान लार्ू झाल्यानंतर रे्ल्या काही दशकात अनेक ‘नव्या’ भाषानंा 
घटनेत स्थान वमळालेलं आहे (क्ववचत प ढच्या दारानं नाहीतर मार्च्या दारानं. अविक मावहतीसाठी 
राजकारण्याचं्या प्रातंोप्रातंी वर्वस्तारलेल्या सासं्कृवतक संस्थाशंी आतून संपकग  सािार्वा!) . अशा नव्या यादीत 
सनदशीरपणे सर्वगप्रथम समावर्वष्ट करण्यात आलेली भाषा म्हणजे वसन्िी. वसन्िीला इतर भारतीय भाषा ं
प्रमाणेच बरोबरीचं स्थान देण्यात येणार हे फाळणीच्या काळातच वनवित झालेलं होतं कारण वसन्िी भाषेच ं
संपूणग के्षत्र आपल्या द रार्वलेल्या त कड्ात घालण्यात आलं होतं आवण वतथले जर्वळ-जर्वळ सर्ळे 
शहरर्वासी वहन्द -वसन्िी आपली शतकान शतकाचंी मायभमूी सोडून देशोिाडीला लार्ले होते, बह संख्य 
वहन्द -वसन्िी भारतात आले होते. त्याचं्यासाठी र्वरे्ळा प्रदेश, र्वरे्ळं राज्य तयार करणं शक्य नव्हतं तरी पण 
त्याचं्या भाषेला तरी भारतात स्थान देणं अत्यंत आर्वशयक होतं. वसन्िी भावषकानंा वदलेलं आश्वासन 
आपल्या नेत्यानंी प्रामावणकपणानं पाळलंही!   

 
वसन्िीला भारताच्या घटनेत स्थान वमळालं तरी वतचं खरं स्थान मात्र वहरार्वलं रे्लं होतं, वतच्या  

(स ) प त्रानंी ते घालर्वलं की काय अशी शकंा येण्यासारखी पवरग्स्थती आज वनवितच वनमाण झाली आहे. 
आपली मातृभाषा वसन्िी आहे असं सारं्णारी स मारे अिा कोटी माणसं आज भारतात आहेतप परंत  प्रत्यक्षात 
त्या भाषेच्या र्वापराबाबत जी ग्स्थती आहे ती बघता वसन्िी भावषकानंीच वतचा त्यार् करायचा घाट  घातला 
आहे की काय अशी शकंा येते कारण भाषेचे प्रकर्वा ससं्कृतीचे मारेकरी किीच परदेशी नसतातप ते नेहमी 
स्र्वकीयच असतात. वसन्िीनं आपली मूळची वलपी र्मार्वली तो इवतहास रं्मतशीर आहे- 

 
र्ोऱ्या साहेबानं इ. स. १८५३ मध्ये वसन्ि प्रातंात अरबी वलपी सक्तीची केली तोपयंत वसन्िी 

भाषेसाठी वसन्ि प्रातंात एक-दोन नव्हे तर चार वलप्याचंा र्वापर होत होता! परंपरेनं चालत आलेली 
देर्वनार्री, म सलमानी आक्रमणाम ळे जे बाटले होते त्यानंी अरबी वलपीचा उपयोर् स रू केलेला होता पण 
त्यात र्ंमत अशी की बह सखं्य म सलमान वसन्िी वनरक्षरच होते! र् रू नानकाचे काही भक्त वसन्िमध्येही 
होते, ते आपल्या वसन्िी भाषेसाठी र् रुम खी वलपीचा उपयोर् करीत असत. (र् रू नानकाचे भक्त फक्त 
पंजाबीच असतात असा आपला एक ठाम समज असतो!) ह्या तीन वलप्याचं्या जोडीनं आणखी एक वलपी 
र्वापरात होती ती म्हणजे हटर्वणकाई. (ह षार) वसन्िी व्यापारी आपले वहशबे र्वर्ैरे ठेर्वण्यासाठी हटर्वणकाई 
वलपीचा उपयोर् करीत असतं. ही हटर्वणकाई (हट म्हणजे बाजार, बाजारात म ख्यतः व्यापाऱ्याकंडून 
र्वापरली जाणारी वलपी) आपल्याकडच्या मोडी वलपीसारखी होती, देर्वनार्रीच्या त लनेनं भराभर वलवहता 
येण्यासारखी.  

 
खरं तर वसन्िी भाषेसाठी आणखी एक वलपी र्वापरली जात होती आवण आजही ती र्वापरात आहे, 

ती म्हणजे र् जराती. कच्छी ही वसन्िीचीच बोली आहेप पण ती बोलणारी जनता म ख्यत: कच्छमध्ये म्हणजे 
र् जरात राज्यात आहे वन फार पूर्वीपासून कच्छीसाठी र् जराती वलपीचाच उपयोर् केला जात आहे. म्हणजे 
वसन्िीसाठी वसन्िमध्ये चार वलप्या होत्या वन वसन्िी भाषेसाठी भारतात एकूण पाच वलप्या होत्या! 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

इंग्रजानंी वसन्ि प्रातं ताब्यात घेतल्यार्वर त्यानंी सर्वगप्रथम आपल्या पद्धतीच्या शाळा स रू केल्या. 
वसन्िी भावषकाचं्या नेत्यानंा एकत्र बोलार्वनू सावंर्तलं की त म्ही वलप्याचंा र्ोंिळ वमटर्वनू टाका. ह्या प ढे 
वसन्िी भाषेसाठी एकाच वलपी र्वापरली जाईल मर् ती देर्वनार्री र्वापरायची की अरबी वलपी र्वापरायची हे 
त म्ही ठरर्वा वलपीप्रशनासाठी इंग्रजानंी एक सवमती स्थापन केली. त्या सवमतीत चार वहन्दू होते वन चार 
म सलमान.  

 
त्या काळातली वसन्िची सामावजक पवरग्स्थती अशी होती की ग्रामीण भार्ातले बह संख्य जमीनदार 

वहन्दू होते वन शहरातले व्यापारीही म ख्यत: वहन्दू होते. म सलमानी काळातला कारभार फारसी भाषेत 
चालायचाप पण तो करणारे बह संख्य कारभारी वहन्दूच होते. वसन्िमिली बह संख्य जनता म सलमान होती 
वन र्रीब होती, अवशवक्षत होती. अशा पवरग्स्थतीत वलपीबाबत वनणगय घ्यायची र्वळे आली तेव्हा सवमतीनं 
बह मतानं(सहा वर्वरूद्ध दोन मतानंी) वनणगय घेतला की वसन्िी भाषेसाठी अरबी वलपी र्वापरण्यात यार्वी!  

 
वसन्िीसाठी फक्त अरबी वलपी र्वापरण्याचा कायदा इंग्रजानंी केला हे खरंप पण तो वनणगय इंग्रजानंी 

लादला असं म्हणता येणार नाही प्रकर्वा म सलमानाचं्या िमगर्वडेाम ळे प्रकर्वा अरबीच्या पे्रमाम ळे घेतला रे्ला 
असंही नाही हे ऐवतहावसक सत्य आहे.  

 
अरबी वलपी र्वापरण्याचा वनणगय झाल्यार्वर मात्र इंग्रजानंी मोठया कठोरपणानं त्याची 

अंमलबजार्वणी केली वन वसन्ि प्रातंातल्या इतर वलप्याचंं अग्स्तत्त्र्व संपलं.  
 
१९४७ च्या फाळणीनंतर शहरी वहन्द -वसन्िी भारतात आले. त्यानंी म ख्यत: अर्दी शजेारच्या 

राजस्थान, र् जरात ह्या राज्यात त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आवण वदल्ली ह्या भार्ात आश्रय घेतला. 
भारतात आल्यार्वर वसन्िी लोकाचं्या वसन्िी माध्यमाच्या शाळाही ताबडतोबच स रु झाल्याप कारण 
वनर्वावसताचं्या लोंढ्यामध्ये शाळकरी म लं होती त्याचप्रमाणे वशक्षकही होते. महाराष्ट्र, र् जरात आवण 
राजस्थान भार्ातं वसन्िी माध्यमाच्या शाळा स रु झाल्या.  

 
सर्वग भाषासंाठी एकच वलपी असार्वी वन ती देर्वनार्रीच असार्वी असा एक मतप्रर्वाह पूर्वीपासून 

आहेच. त्यानी जरा उचल खाल्ली वन वसन्िी प ढाऱ्यानंीही त्याला होकार वदला. वसन्िीसाठी देर्वनार्री 
र्वापरण्याचा वनणगय झाला. वर्वचारी वसन्िी जनाचंं म्हणणं योलय असलं तरी वसन्िीचा प्रशन तसा अन त्तरीतच 
रावहला तसा वर्वचार केला तर अर्दी अलीकडच्या काळातच (म्हणजे इ. स. १८५३ मध्ये) लादलेली अरबी 
वलपी टाकून देऊन ससं्कृत, वहन्दी, मराठी, नेपाली, डोग्री अशा अनेक भाषासंाठी र्वापरली जाणारी 
देर्वनार्री वलपी प न: एकदा वसन्िीसाठी र्वापरायचं ठरलं, ह्यात चूक ते काय होतं?महाराष्ट्रात तर नार्री 
वसन्िीत सर्वग वर्वषयाचंी पाठ्यप स्तकंही तयार करण्यात आली. नव्या वपढीला सहज येणारी, देशाच्या म ख्य 
प्रर्वाहाची आवण संपूणग भारताचीच अग्स्मता असलेली देर्वनार्री वलपी वसन्िीनं प न: एकदा र्वापरायची अस ं
ठरलं आवण मर् वसन्िी समाजाच्या अनेक वर्वचारर्वतंानंा अरबी वलपीबिल पे्रम र्वाटू लार्लं, इतकं की 
महाराष्ट्र राज्याच्या वसन्िी अकादेमीत नार्री वलपीत वलवहलेल्या वसन्िीला वसन्िीच न म्हणण्यापयंत र्वळे 
आली.  

 
देर्वनार्रीतली वसन्िी वशकण्यापेक्षा वहन्दी वशकलेली काय र्वाईट अशा कल्पनेनं वसन्िी माध्यमाच्या 

अनेक शाळा वहन्दी माध्यमाच्या शाळा बनल्या. राजस्थानात तर अक्षरश: एका रात्रीत हे बदल घडले! 



 
अनुक्रमणिका 

 

रातोरात घडलेल्या ह्या बदलाचंा पवरणाम एर्वढाच झाला की नार्री आवण अरबी असे दोन तट पडले वन 
म ख्य प्रशनापेक्षा तटानंा, र्टानंा वन त्याचं्या नेत्यानंाच अविक महत्त्र्व येऊ लार्लं. थोडक्यात म्हणजे वलवपच ं
राजकारण झालं.  

 
ह्या सर्ळया र्ोंिळाचा एक अटळ पवरणाम असा झाला की सर्वगसामान्य वसन्िी माणसानं माध्यम 

म्हणून इंग्ललशला जर्वळ केलं (लोकानंा तेर्वढंच एक वनवमत्त वमळालं) आवण तो नार्री आवण अरबी अशा 
दोन्ही वलप्यापंासून आवण पवरणामत: आपल्या स्र्वत:च्याच भाषेपासून दूर-दूर जात रावहला. . .  

 
रे्ल्या काही वदर्वसातं मात्र भारतातल्या वसन्िी समाजात एक आियगकारक बदल होऊ लार्ला 

आहे असं र्वाटतं. माझ्या एका (व्यापारी न होता च कून वशक्षक झालेल्या) वसन्िी वमत्रानं त्याचं वर्वश्लेषण 
करताना सावंर्तलं की म क्तव्यापार र्वरै्रे चालू झाल्यापासून बरेच वसन्िी अरबी- वसन्िी वलहा-र्वाचायला 
वशकू लार्ले आहेत. ही मंडळी आपले सारे वहशबे आवण अन्य व्यर्वहार अरबी वसन्िीत ठेर्वायचा प्रयत्न करू 
लार्ले आहेत. त्याच्याकडून हे ऐकून आवण प्रत्यक्ष बघून मलाही वर्वलक्षण आियग र्वाटलं आवण कारण 
कळल्यार्वर तर व्यापारी रृ्वत्तीच्या वसन्िी समाजाचं अवतशय कौत क र्वाटलं! आपल्या वसन्िी अग्स्मतेच ं
संरक्षण-संर्विगन आवण आपल्या व्यर्वसायातली र् प्तता-स्र्वाथग आवण परमाथग सािण्याचा नामी उपाय! 
(आयकर वर्वभार्ातल्या अविकाऱ्यानंा वसन्िी व्यापाऱ्याचें खरे व्यर्वहार कळार्वते म्हणनू आपल्या कमगचाऱ्या ं
ना वसन्िी वशकण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या काही योजना येणार आहेत की काय हे कळलेलं नाही!) कशानं 
का होईना पण लोक वलवहण्या-र्वाचण्याचा प्रयत्न करू लार्ले आहेत हेही नसे थोडके! 

 
वसन्िमध्येही आता वर्वचारर्वतंानंा जाणीर्व झालेली आहे की १८५३ पूर्वीचं वसन्िीतलं खूपसं सावहत्य-

हस्तवलवखतं देर्वनार्रीत आहेत, आपण म सलमान झालो असलो म्हणून काय झालं? आपण देर्वनार्रीही 
वशकायला पावहजे म्हणजे आपल्याला ते सावहत्यही र्वाचता येईल. हे सामजंस्य र्वाढण्यासाठी भारतीय 
उपखंडातल्या वसन्िी जनानंी प्रयत्न केल्यास वलपीम ळे तयार झालेली दरी  दूर व्हायला नक्कीच मदत 
होईल.  

 
कच्छी ही वसन्िीची एक बोली आहे. कच्छी- भावषक म ख्यत: र् जरातमध्ये राहत असल्याम ळे त्यानंी 

आपल्या भाषेसाठी स्र्वाभावर्वकपणे र् जराती वलपीचा उपयोर् फार पूर्वीपासूनच केलेला आहे मर् वहन्दी-
मराठी भावषक प्रदेशात नव्यानं आलेल्या वसन्िी-भावषकानंा आता स्थावनक वलवपचं र्वार्वडं का असार्व?ं 
वसन्िी समाजातल्या ब वद्धर्वाद्यानंी अरबी वसन्िीला कर्वटाळून राहण्याचा द राग्रह सोडला आवण खऱ्या 
अथानं देर्वनार्रीचा स्र्वीकार केला तर त्याचं्याच तरुण वपढीला त्याचा लाभ वमळेल. ह्या प्रशनात अथात 
सरकारनं क ठल्याही प्रकारे हस्तके्षप करू नये, कोणताही वनणगय घेऊ नये. वलपीचा वनणगय वसन्िी समाजानं 
घ्यायचा आहे, त्यानंी वनणगय घेताना इवतहासकाळात घडलेल्या च का प न: करू नयेत एर्वढीच अपेक्षा.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

२७ 
कश्मीरी-न घरकी न घाटकी  

 
वसन्िीला एक भारतीय भाषा म्हणून मान्यता आहे पण भारतात वतला स्र्वतःचा र्वरे्ळा प्रातं रावहला 

नाही, तर कशमीरी भाषेची व्यथा र्वरे्ळीच आहे. वतला एक भारतीय भाषा म्हणून पवहल्यापासून मान्यता 
आहे, कशमीरी भाषा बोलणाऱ्याचंा एक प्रातंही आहे पण ख ि वतच्या प्रातंात म्हणजे वतला (राज) मान्यता 
नाही. आहे ना र्ंमत? 

 
कशमीरी ही एक भाषा आहे, खरी भाषा आहे. इन्डो-य रोवपयन पवरर्वारातल्या उत्तर-र्वायव्येकडच्या 

ददग शाखेची भारतातली ती एकमेर्व भाषा म्हणून वतचं महत्त्र्व आहे. शजेारच्या अफर्ावणस्तानात वतची 
सख्खी बहीण प शतू (कशीबशी) नादंते आहे. (तीही वबचारी सध्या अवतरेक्याचं्याच तडाख्यात सापडलेली 
आहे!) कशमीर हा वतचा स्र्वत:चा, हक्काचा प्रातं आहेप मर् अडचण क ठे आली असा प्रशन कोणाच्याही मनात 
येणार हे स्र्वाभावर्वकच आहे, ‘अस वन खास मालक घरचा –’अशी ग्स्थती आहे कशमीरीची. आवण कशमीरीच ं
द :ख इथूनच स रु होतं.  

 
भारतातल्या काही भार्ात असं वदसतं की िमातरानंतर ‘भाषातंर’ ही झालं. क ठे ते सक्तीनं झालं 

तर क ठे ते लोकानंी आपणाहून केलं! कशमीरमध्ये िमांतरचा र्वरर्वटंाच वफरला होता. िमग बदललेल्यानंी 
तथाकवथत उदूग वहच आपली ‘भाषा’ म्हणून स्र्वीकारली! िमांतर न केलेल्यापेंक्षा आपण र्वेर्ळे आहोत हे 
त्यानंा प्रकषानं दाखर्वायच ं होतं, परक्या राज्यकत्यांशी जर्वळीक सािायची होती. आपली प्रवतमा 
घडर्वण्याचा हा सोपा उपाय होता. बघता-बघता िमांतवरतानंी कशमीरी सोडली. कशमीरी ही आता केर्वळ 
अल्पसंख्य प्रहदंूची वन अवशवक्षत, अडाणी म सलमानाचंी भाषा रावहली होती.  

 
१९४७ मध्ये कशमीरमध्ये नर्व ं पर्वग स रु झालं, अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या पण भावषक 

के्षत्रात र्वरे्ळं, चारं्लं असं काहीही घडलं नाही. कार्दोपत्री प्रत्येकजण आपली भाषा उदूग असल्याचं 
नोंदर्वत असला तरी वतथल्या सामान्य माणसाची भाषा कशमीरीच होती/आहे आवण तरीही कशमीरची भाषा 
उदूगच रावहली. शाळेत माध्यम म्हणून फक्त वतलाच स्थान होतं. राज्यकारभारात उदूगलाच मान्यता होती. 
सामान्य नार्वरकासंाठी असलेल्या ठीकवठकाणच्या पाया, सूचना, घोषणा इत्यादी केर्वळ उदूगतूनच होत 
रावहल्या. सार्वगजवनक सभामंिून स्थावनक नेते उदूगतूनच भाषणं ठोकतात. थोडक्यात म्हणजे लोकाचंा, 
सामान्य जनतेचा कसलाही वर्वचार न होता उदूगला राजभाषेचं स्थान वमळत रावहलं आवण कशमीरी ही 
बह संख्याकाचंी भाषा असूनही केर्वळ अल्पसंख्य प्रहदंूची भाषा होऊन रावहली. अशा ग्स्थतीत वबचाऱ्या 
भाषेचा वर्वकास तरी काय होणार वन कसा होणार? 

 
एक भारतीय भाषा म्हणनू कशमीरीत प्रकावशत होणाऱ्या पाच-दहा प स्तकातंल्या दोन-तीन 

प स्तकानंा पावरतोवषकं देण्याचं घटनात्मक कतगव्य सावहत्य अकादेमीसारख्या संस्था पार पाडत होत्या, पण 
भाषेचा वर्वकास असल्या बवक्षसानंी प्रकर्वा कार्दोपत्री असलेल्या राजमान्यतेनं होत नसतो, वतला हर्वा 
असतो लोकाश्रय, राजाश्रय आवण लोकमानसातली प्रवतष्ठा. कवशमरीला ह्यातलं काहीच लाभलं नाही. र्वषग 
जात होती.  
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१९४७ नंतरच ंआणखी एक भयंकर पर्वग कशमीरमध्ये स रु झालं वन आपली भाषा कशमीरी आहे असं 
सारं्णारी उरली-स रली प्रहदू मंडळी वन अनेक म सलमान दहशतीम ळे झेलमच्या खोऱ्यातून बाहेर पडली. 
आपल्याच देशात हिपार झाली आवण वनर्वावसत म्हणून क ठेक ठे राहू लार्ली. कशमीर कशमीरींसाठी, 
कशमीवरयत र्वरै्रे कल्पनानंा जोर चढत असताना लक्षात आलं की स्र्वतंत्र कशमीरची मार्णी जोरदार 
असली तरी कशमीरचा आत्मा म्हणजे वतथली कशमीरी भाषा क ठे रे्ली? आता? 

 
मिल्या काळात इथेही इगं्ललशचं स्तोम माजलेलं होतं. तरुण वपढी इगं्ललश-भाषी झालेली होती, 

कशमीरी भाषा म्हणजे अडाणी माणसाशंी, नोकराचाकराशंी बोलायची भाषा असा ‘समज’ नव्या वपढीत 
‘वर्वकवसत’ झालेली होता. कशमीरी भाषेत चार ओळी वलहू शकणारी तरुण माणसं द ्मळ झाली. . . आवण 
आता वतथल्या लोकानंा र्वाटू लार्लं आहे की कशमीरीसाठी काहीतरी करायला पावहजे! 

 
म ळात त्या कशमीरीचा जीर्व तो केर्वढा! त्यातं १९४७ मध्ये वतच्या भावषकाचंी कू्रर फाळणी झाली. 

नंतर १९९० मध्ये अनेकाचंी हकालपट्टी झाली. पावकस्तानी, अफर्ाणी, पविम आवशयायीच नव्हे तर 
आवफ्रकेतल्या वन य रोपातल्या बोग्स्नया, कोसोर्वो, चेचवनया, दावर्स्तान र्वर्ैरे म ग्स्लम देशातूंन वन प्रातंातूंन 
आलेल्या भाडोत्री सैवनकाकंडून वनत्यनेमानं कावशमरींचंही वशरकाण चालू असतं, सीमेर्वरती 
पावकस्तान्याकंडून होणारा र्ोळीबार वन तोफाचंा भवडमार चालूच आहेप पण अजूनही र्वळे रे्लेली नाही. 
योलय पार्वलं उचलली तर ती अजूनही र्वाचेल, स िारेल, र्वाढेल. वतचे सख्खे, जर्वळ रावहलेले वन 
द रार्वलेले (स ) प त्र काय करतात ते आता बघायचं.  
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२८  
पूिांचलातल्या भाणषक समस्या  

 
२० आक्टोंबर, १९६२. ‘नेफा’नार्वानं त्या काळात ओळखल्या जाणाऱ्या आजच्या अरुणाचल 

प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलाडूंन वचनी सेना भारतात घ सली वन त्यानंी सीमेर्वरच्या आपल्या सातव्या 
वब्ररे्डची दाणादाण उडर्वनू वदली. त्यानंतरचं य ध्द, आपली पीछेहाट वन पवरणामत: झालेला दारुण पराभर्व 
र्वर्रेै भार् आपल्याला ठाऊक आहेच. . . तो वदर्वस आपण ‘एकात्मता वदर्वस’ म्हणनू साजरा करतोप पण 
इतर वदर्वसापं्रमाणेच त्याचं महत्र्व समजून न घेता! 

 
आपल्या सीमेत घ सून आलेल्या वचन्यानंा वहन्दी येत होतंप पण चीनी भाषा येणारा आपला एकही 

माणूस त्या सीमेर्वर नव्हता! ह्या हलर्जीपणाबिल त्या काळात खूप ओरड झाली. पण वचनीच काय, असम 
भार्ातल्या इतर भाषा जाणणारी मंडळीही आपल्याकडे नव्हती! 

 
साऱ्या ईशान्य भारताला आपण सामान्यात: असम म्हणनू ओळखायचो पण आज राजकीय द ृष्ट्या 

ह्या भार्ात एक-दोन नव्हे चारं्ली सात राज्यं आहेत. अरुणाचल प्रदेश, नार्ालॅंड, मवणप र, वमझोरम, 
वत्रप रा, मेघालय आवण ह्या सर्ळयाचं्या कें द्रस्थानी असम.  

 
ब्रम्हप त्राच्या ह्या लाडक्या प्रदेशाला वनसर्ानं ख श होऊन अनंतहस्ते भरभरून वदलं! जमीन तर 

इतकी स पीक की क ं पणाच्या काठीलास ध्दा पालर्वी फ टते! र्वनश्रीत वन प्राणीसृष्टीतच वर्ववर्विता आहे अस ं
नाही तर माणसामंध्ये वर्वलक्षण वर्ववर्विता आहे, इतकी की पाहणाऱ्याला नव्हे तर वतथे राहणाऱ्यालाही 
र्ोंिळून जायला व्हार्व!ं 

 
इथल्या मूळच्या र्ोंिळात भर टाकली ती परदेशी लोकानंी, इंग्रजी अमदानीत असम म्हणजे र्ोऱ्या 

लोकासंाठी राखलेलं खास क रण होतं. त्याचा र्ैरफायदा घेऊन स्थावनक लोकानंा भल्याब ऱ्या मार्ांनी 
वफतर्वनू, मूळच्या प्रशनानंा फाटे फोडून, ते अविकाविक र्भंीर करण्याचे उद्योर्च त्यानंी रे्ली अनेक दशकं 
ह्या भार्ात केले. भाषेच्या के्षत्रात त्यानंी घातलेले र्ोंिळ इतके भयंकर आहेत की तसले उद्योर् त्यानंी 
एखाद्या वखिन प्रकर्वा म ग्स्लम देशात घातले असते तर? स्थावनक जनतेचा केर्वळ िमगच त्यानंी बदलला 
असं नाही तर त्याचंी वलपी आवण त्यानंतर भाषा बदलण्याचे उद्योर् पैशाचा, सते्तचा आवण प्रसंर्ी 
शक्तीचा/घातक शस्त्रास्त्राचंा उपयोर् करून चालू ठेर्वले. स्थावनक जनतेनं आपला िमग, वलपी, भाषा 
स्र्वख शीनं सोडून वखिन िमाचा, रोमन वलपीचा आवण इंग्ललश भाषेचा अंर्ीकार केला असं खोट वचत्र 
सातत्यानं उभ ं केलं रे्लं पण ते सर्वगथा खोटं आहे. ह्या सर्वग र्ोष्टीना वर्वरोि झालाही पण तो 
कठोरपणानं/कू्ररपणानं मोडून काढण्यात आला. बरं, ह्यातून वकमान भावषक एकात्मता सािली का? 
नार्ालॅंड, वमझोराम राज्यात इंग्ललश ही राज्यभाषा झाली म्हणून ती सर्वांना येते का? ती सर्वांना येते म्हणनू 
राज्यभाषा केली असं नाही तर ती काहींच्या सोयीची आहे, वतच्याम ळे सामान्यानंा दूर ठेर्वता येतं म्हणून ती 
राज्यभाषा आहे. (‘म्हंजी आपल्याकडं हाय तसंच की रार्व! मर् कशापाइ ही लाबंड?)  

 
असम हे जोपयंत एक मोठं राज्य होतं तोपयंत ईशान्येत असामी, बंर्ाली वन मवणप री (मवणप र 

पवहल्यापासूनच स्र्वतंत्र राज्य आहे) ह्या तीन भारतीय भाषाचंं प्राबल्य होतं. सर्वग भार्ातल्या लोकानंा 
ह्यातली एखादी भाषा येत होती वन त्याचंी कामं होत होती. पण(अवत) प्रादेवशकतेला र्वार्व वमळाला वन 
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बघता-बघता त्याचे त कडे झाले वन पूर्वी किी नाही इतकी भावषक अग्स्मता/हेकटपणा र्वाढीला लार्ला. 
असम, वत्रप रा आवण मवणपूरचा सपाट/पठारी प्रदेश सोडला तर ईशान्य भारताचा सारा भार् डोंर्राळ आहे 
वन वतथे राहणाऱ्या छोया-छोया टोळयानंा आपण भले नार्ा प्रकर्वा क की असं काही म्हणत असलो तरी 
त्या टोळया एक नसतात. एक नार्ा म्हटलं तरी आओ, अंर्ामी, ताखूंल असे त्याचें वकतीतरी प्रकार 
असतात वन त्या प्रत्येकाची भाषा र्वरे्ळी!  

 
सारे बोडो पूर्वी दै्वभावषक होतेप पण आता त्यानंीच असामीला परकी मानलं! बोडो भाषा देर्वनार्रीत 

वलहीली जातेप पण आता वतथे मोठया संख्येनं लोक वििन व्हायला लार्ले आहेत आवण आता त्याचं्या 
डोक्यात वशरलं आहे की बोडो भाषेसाठी रोमन हीच उत्तम वलपी आहे! आज त्याचं रोमन वलपीसाठी वन 
बोडोलॅंडसाठी आंदोलन चालू आहे. उद्या ते आंदोलन केव्हाही स्र्वतंत्र राष्ट्राची मार्णी करणारं होऊ 
शकतं! भाषातंर म्हणजे राष्ट्रातंर हे पूर्वांचलाच्या बाबतीत सातत्यानं वदसत असूनही ते थाबंण्यासाठी 
कसलेही प्रयत्न होत नाहीत. . .  

 
ईशान्य भारताच्या डोंर्राळ प्रदेशात राहणाऱ्या छोया-मोठ्या टोळयानंा आपापसात भावषक 

व्यर्वहार करण्यासाठी उपय क्त ठरू शकणारी खरं तर एकमेर्व भाषा आहे, ती म्हणजे वहन्दी.  
 
१९६२ च्या भारत-चीन य द्धाच्या नंतरच्या काळात आपल्या सैवनकामं ळे अरुणाचल प्रदेशात 

वहन्दीचा चारं्ला प्रसार झालेला आहे. वहन्दीच्या प्रसाराम ळे काय फायदे होतात ते स्थावनक लोकानंाही 
कळले आहेत. पण आपल्या सैवनकानंी जे कायग सहजतेनं केलं ते आपले नेते अद्याप करू शकलेले नाहीत. 
भार्वनात्मक ऐक्याची हाक (फक्त) राष्ट्रीय वदनी ते देत आहेत. अरुणाचल प्रदेशात संपकग  भाषा म्हणून 
वहन्दीनं मूळ िरलेलं आहे. मवणप रमध्ये संपकग  भाषा म्हणून मवणप री आहेच, आता वतला घटनेनंही मान्यता 
वदल्याम ळे अविक प्रवतष्ठा वमळाली आहे, पण एकूण देशाच्या दृष्टीनं ह्या के्षत्राला म ख्य प्रर्वाहात आणण्या 
साठी वर्वशषे प्रयत्नाचंी आर्वशयकता आहे.  

 
पूर्वी प्रोफेसर महाले मवणपूर वर्वद्यापीठाचे क लर् रू असताना त्यानंी अनेक कायगक्रमादं्वारे मवणप रीं 

ना देशाच्या म ख्य प्रर्वाहात आणण्याचं महत्त्र्वाचं कायग स रु केलं, पण त्याचं्या पिात ते ढेपाळलं. अशा कामा ं
चं आवण कल्पक माणसाचंं सातत्य राखण्यासाठी कें द्र सरकारनं डोळयात तेल घालून लक्ष देणं आर्वशयक 
आहे. नार्ालॅंड, वमझोरम वन मेघालय ह्या राज्यातं बऱ्यापैकी भावषक र्ोंिळ आहे. वहन्दीचं महत्त्र्व 
पटर्वण्याचं काम करण्यासाठी वमशनरी रृ्वतीच्या ब ग्ध्दमान वन वनष्ठार्वान कायगकत्यांची खडी फौज 
उभारण्याची आर्वशयकता आहे! ह्या कायाशी राष्ट्रीय एकात्मता वनर्डीत आहे हे लक्षात ठेर्वनू काम 
करायला हर्व.ं  

 
वत्रप रात बंर्ाली स प्रवतवष्ठत आहे (त्रास आहे तो बाङ लादेशींचा) . असममध्ये असमी आहे पण 

बोडोंचं वन बाङ लादेशींचं आव्हान वदर्वसरात्र शस्त्रास्त्र ंघेऊन उभ ंआहे.  
 
काही संस्था आपल्या इतर सामावजक कायाच्या जोडीनं भावषक एकात्मता सािण्याच,ं वहन्दी 

वशकर्वण्याचं आवण वतथल्या लोकानंा देशाच्या म ख्य प्रर्वाहात आणण्याच कायग करीत आहेत पण एकूण 
र्रजेच्या मानानं, वतथे कायगरत असलेल्या राष्ट्रवर्वरोिी/वर्वद्रोही शक्तींच्या त लनेनं ह्या संस्थाचंं बळ फारच 
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कमी पडतं. वशर्वाय सरकारी कामात लाल फीत असते तशी ह्या ससं्थाचं्या कामातही जाडजूड भर्र्वी फीत 
असतेच! 

 
पण आपल्यासारखी सामान्य माणसंही अशा कायाला आपल्या परीनं थोडा हातभार लार्व ूशकतो! 

आपण सर्वांनी एकदा ह्या प्रदेशाला डोळसपणानं भेट वदली तरीही एक चारं्ली स रुर्वात होईल, बरंच काही 
सािेल!  
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२९  
अरिीची सुरस कथा  

 
फार फार पूर्वीची र्ोष्ट. पविम आवशयाच्या टोकाला नोआ (Noah) नार्वाचा माणूस राहत होता. 

आपल्या मनूसारखंच ह्या नोआबाबत घडलं. महाप्रलय होऊंन जर् ब डणार ह्याची त्याला कल्पना होतीच. 
ठरल्याप्रमाणे प्रलय झाला वन ठरल्याप्रमाणे नोआ र्वाचला. नंतर त्यानं प न: एकदा ह्या पृर्थ्र्वीर्वर प्रावणजीर्वन 
फ लर्वायला स रुर्वात केली, नोआच्या संसारर्वलेीर्वरही फ लं उमलू लार्ली होती.  

 
ह्या नोआच्या म लाचं नार्व होतं साम. यथार्वकाश सामच्या क ळाचाही वर्वस्तार होत रे्ला. त्याचे 

र्वशंज दूरदूर पसरले पविम आवशयात आवण उत्तर आवफ्रकेतप आवण ते वजथे-वजथे रे्ले वतथे-वतथे ते 
आपली मूळची सामर्वशंीय ससं्कृती बरोबर घेऊन रे्ले आवण म ख्य म्हणजे आपली भाषा घेऊन रे्ले. न सतेच 
घेऊन रे्ले वन यथार्वकाश वर्वसरून रे्ले असं त्यानंी होऊ वदलं नाही. सामर्वशंीयानंी आपल्या भाषेसकट 
साऱ्या परंपरा आजही मोठया वनष्ठनंे वजर्वतं ठेर्वल्या आहेत. ह्या ‘साम’ला इगं्ललशमध्ये समॅ म्हणतात वन 
त्यार्वरून इगं्ललशमध्ये सेमेवटक लॅंलर्ववेजस असा शब्द आला, पण मूळचा तो साम!(मात्र हे सामर्वशंीय 
म्हणजे आपले भारतातले सामर्वदेी नव्हेत हं! उत्साही लोकानंी घोटाळा करून घेऊ नये!)  

 
ह्या सामर्वशंीय भाषामंिला वहब्र ूआवण अरबी ह्या दोन भाषा कालौघातही वटकून रावहल्या आहेत 

एर्वढंच नव्हे तर त्या आजही स ग्स्थतीत आहेत आवण ह्याचं सारं श्रेय वतच्या वचर्वट, वजिी स प त्रानंाच ! 
 
वहब्र ूही अरबीची मोठी बहीण, ताई. (‘ताई कसली दादा म्हणा! कारण वहब्र ूभावषकाचंी आमच्यार्वर 

सतत दादावर्री चालू असते-’ असं एकदा एक अरब आमच्या र्प्पा चालू असताना सावत्त्र्वक संतापानं 
म्हणाला होता) . नंतरच्या काळात ज्य ूदेशोिडीला लार्ले वन वहब्र ूभाषा बोलणाऱ्याचंी पविम आवशयातली 
संख्या फारच रोडार्वली. अनेकानंा ती मेली असंच र्वाटायला लार्लं, पण ती जर्ात क ठे-क ठे वजर्वतं होती, 
ज्यूंच्या मनात सळसळत होती, म्हणूनच आजच्या इस्त्राएलमध्ये ती प न: एकदा समथगपणानं सर्वांच्या 
दैनंवदन व्यर्वहाराचंी भाषा होऊ शकली. वहब्र ूसमथग असली तरी पण खरा थाट आहे तो मात्र अरबीचाच.  

 
इस्लामचा उदय होण्याच्या वकत्येक हजार र्वषग अर्ोदरपासून अरबी भाषा अग्स्तत्त्र्वात होती/आहेप 

पण आपल्याकडे मात्र ती म सलमानाचंी भाषा, इस्लाम िमाची भाषा अशा अत्यंत सकं वचत दृवष्टकोणातून 
वतच्याकडे बवघतल्याम ळे अरबीचा अभ्यास असा फारसा कोणी करत नाही. इस्लामचे अन यायी अरबीचा 
अभ्यास करतात, पण त्याचंा अभ्यास फारच मयावदत/संक वचत, म्हणजे केर्वळ भावर्वकतेनं क रान 
र्वाचण्याप रताच असतो!(कारण शरे्वटी तेही तसे आपले भारतीयच ना! िमांतर झालं म्हणून काय त्याचं्या 
रक्तात वभनलेलं मूळचं भारतीयत्र्व थोडंच संपून जातं!) अरबीकडे एक भाषा, एक प्राचीन, समृद्ध भाषा 
म्हणून पाहण्याचा वनकोप दृष्टीकोण इस्लामच्या भारतीय अन यायामंध्ये तसा वर्वकवसत झालेला नाही ही तर 
अत्यंत द दैर्वाची र्ोष्ट आहे. ही पवरग्स्थती स िारण्याचा फार र्रज आहे.  

 
ससं्कृत भाषेत स मारे दोन हजार मूळ िातू आहेत, प्र-परा-अप-अन  र्वर्ैरे उपसर्ग जोडून होणारे 

िातू र्वरे्ळेच आवण नामिातंूची तर र्णतीच नाही! ससं्कृतबिल असे प्रशसंोद्वार(संस्कृतचा अभ्यास न 
करता, केर्वळ क ठल्यातरी ऐकीर्व मावहतीच्या भ सभ शीत आिारार्वर) आपण नेहमीच मोठया अवभमानानं 
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काढत असतोप पण अरबीचा हळू-हळू पवरचय होऊ लार्ला तेव्हा लक्षात आलं की अरे, ह्या भाषेत तर मूळ 
िातंूची संख्याच ३५०० आहे! अशा ह्या समदृ्ध भाषेचा अभ्यास आपण जाणीर्वपूर्वगक करायला हर्वा.  

 
अरबीतल्या िातंूचं र्ंमतशीर, आियगकारक रै्ववशष्ट्य म्हणजे वतच्यातले ९५ टके्क िातू तीन-अक्षरी 

आहेत. कतब(वलवहणे) , शवरब(वपणे) , फवहम(समजणे) , तलब(मार्णे) , कतल(मारणे) , 
नकल(नक्कल करणे) , जलस(बसणे) , अकल (खाणे) , सवमअ (ऐकणे) , दरस (अभ्यास करणे) , लइब 
(खेळणे) र्वर्ैरे. िातूचं हे मूळ रूप आवण भतूकाळाचं तृतीय प रुषी एकर्वचनी, प प्रल्लर्ी रूप एकच असतं 
म्हणजे ‘अवनल कतब.’म्हणजे अवनलनं वलवहलं. अवनल थम्सअप शवरब.’ म्हणजे अवनलनं थम्सअप् 
प्यायलं. सोप्प आहे न अरबी? 

 
मूळ िातंूची संख्या साडेतीन हजार, त्यातल्या प्रत्येक िातूपासून दहा-दहा रुप ं बनर्वण्याची 

शक्यता, थोडक्यात म्हणजे नर्वीन शब्द बनर्वण्याचं अरबी भाषेचं सामर्थ्यग ससं्कृतप्रमाणेच अफाट आहे.  
 
‘अरबी इज अ पsफेक्टवल सन्स्क्र् बेस्ड  लॅंलर्वजे ’ असं म्हणणारी बरीच मंडळी वदसतात. हा अजब 

(र्ैर) समज करून देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न (?) काही वठकाणी चालू आहे की काय अशी शकंा येते! 
एकदा एका वठकाणी खोदून वर्वचारलं तेव्हा वतथल्या एका बाईंनी सावंर्तलं की ‘अहो, त म्हाला माहीत 
नसेल म्हणून सारं्ते बरं का, की अरबी भाषेत ससं्कृतप्रमाणे वद्वर्वचन आहे, अर्दी संस्कृतसारखं! आवण 
र्ंमत म्हणजे की नाही अरबी वक्रयापदं चालतात, आय मीन कॉन्ज रे्ट होतात, थेट ससं्कृतप्रमाणे! (नशीब 
ती स्र्वत: चालतात, नाहीतर भाषेच्या ह्या क डम ड्ा वशक्षकानंी वन िंदेर्वाईक संस्थाचालकानंी वतला कडेर्वर 
घेऊन वतचे काय हाल केले असते देर्व जाणे!) अरबी भाषेत र्वचनं तीन आहेत, एकर्वचन, वद्वर्वचन आवण 
बह र्वचन, एर्वढंच ह्यातलं सत्य आहे, बाकी वतचा संस्कृतशी काडीचाही संबिं नाही.  

 
अरबी लोक आपल्या भावषक व्यर्वहारात मात्र एकदम पके्क. जी र्ोष्ट त्यानंी पावहलेली नाही त्यार्वर 

ते वर्वश्वास ठेर्वायला म ळीच तयार नसतात म्हणूनच त्याचं्या भाषेत ते भवर्वष्ट्यकाळ नार्वाची चीज मानतच 
नाहीत! भतूकाळ ही र्वास्तर्वता होती, र्वतगमान आपण जर्तो आहोत म्हणनू तो खरा आहे, पण भवर्वष्ट्याचं 
कोणी काय सावंर्तलं आहे? त्याचा काय भरर्वसा? -त्याम ळे अरबीत भवर्वष्ट्यकाळ नाही. (वर्वद्यार्थ्यांच्या 
दृष्टीनं सोप ं प्रकरण, म्हणजे भवर्वष्ट्यकाळ अभ्यासायच ं कारणच नाही!) पण एखाद्याला भवर्वष्ट्यकाळाची 
स ंदर स्र्वप्न रंर्र्वायचीच असतील त्यानं काय करायचं? बर्दाद, बैरुतसारख्या अरबी संस्कृतीच्या 
रै्वभर्वसंपन्न नर्रीत तर वकतीतरी स्र्वप्नं रंर्ली होती. . . त्या स्र्वप्नाचंं काय? आहे, आहे! अरबीत ती सोय 
अथातच आहे! वक्रयापदाच्या र्वतगमान काळातल्या रूपाच्या अर्ोदर ‘सौफह’ शब्द र्वापरला की झालं. ‘अना 
अकत बू’ (मी वलवहतो) ह्या र्वाक्याचा आपल्या कल्पनेतला भवर्वष्ट्यकाळ करताना त्यात सौफह शब्द जोडला 
की झालं, ‘अना सौफह अकत ब ’(मी वलहीन) .  

 
अरबी भाषेतल्या प्रत्येक िातूपासून र्वरे्र्वरे्ळी अशी दहा प्रकारची रूपं होऊ शकतात. उदाहरणाथग 

प्रयोजक बनर्वताना िातूतल्या मिल्या अक्षराचं वद्वत्त करायचं ! कतल-कत्तल (मारणे-मारर्वणे) , अलम-
अल्लम (वशकणे-वशकर्वणे) .  

 
अरबीपासून वशकार्व ंअसं खूपच आहे. अरबी, फारसी आवण त की ह्या तीन भाषाशंी भारतीयाचंा 

संबंि फार पूर्वीपासून आलेला आहे. फारसी/त की ह्या दरबारी भाषा/राज्यकत्यांचा भाषा असल्याम ळे 
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भारतीय भाषामंध्ये ह्या भाषातंले शब्द फार मोठया प्रमाणार्वर आले, अनेक कारणानंी आपल्या भाषातं 
वमसळले वन ग्स्थरार्वले हे ऐवतहावसक सत्य आहे! त्याम ळे ह्या भाषाचंा अभ्यास आपल्या दृष्टीनं अवतशय 
उपय क्त आहे. त्याम ळे अरबी ही क ठल्या िमाची, िमीयाचंी भाषा आहे असा चमत्कावरक, वर्वकृत समज 
आपण प्रथम काढून टाकला पावहजे. आपण ती डोळसपणानं वशकली पावहजे.  

 
स मारे बारा कोटी लोकाचंी ही अरबी भाषा एखाद-दोन नव्हे तर जर्ातल्या बार्वीस देशाचंी 

राष्ट्रभाषा आहे. पविम आवशयात आवण उत्तर आवफ्रकेत पसरलेल्या ह्या बार्वीस अरबी भावषक देशाचें संबिं 
एकमेकाशंी फार चारं्ले आहेत असं नाही, म ळीच नाहीप तरीही ह्या बार्वीस देशामंध्ये ‘प्रमाण अरबी’ एकच 
आहे. ह्या साऱ्या देशामंिून अरबीच्या श द्धलेखनाचे वनयम एकच आहेत, रेवडओर्वर, दूरवचत्रर्वाणीर्वर 
र्वापरले जाणारे उच्चार एकच आहेत. एर्वढ्या मोठया प्रदेशात पसरलेली असूनही, राजकीय दृष्ट्या वर्वत ष्ट 
असूनही भाषेची समान परंपरा सोडण्याचा, तोडण्याचा आत्मघातकी वर्वचार कोणाही अरबाच्या डोक्यात 
येत नाही हे त्या भाषेचं स दैर्वच आहे.  

 
आपण मराठी भावषक जेमतेम सात कोटी आहोत, महाराष्ट्र एक लहानसं राज्य. तरीही आपण एक 

प्रमाण मराठी भाषा वन प्रमाण लेखनपद्धती ह्याबाबत अनेक र्वषग र्वाद घालतोच आहोत. कोणत्याही 
प्रकारच्या भावषक फ टीरपणाला आपण-व्यग्क्तश: प्रकर्वा संघटनेद्वारा च कूनही उते्तजन देता कामा नये! अस ं
उते्तजन देणं म्हणजे भाषावर्वकासाच्या संदभात आपल्याच पायार्वर िोंडा पाडून घेणं आहे हे आपण वर्वसरता 
कामा नये, आपण मराठी भावषकानंी अरबीच्या उदाहरणातून बोि घेण्यासारखं खूपच आहे.  
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३० 
णचन्याचंं णचिमय चक्रव्यहू 

 
इंललंडची भाषा इंग्ललश, जमगनीची जमगन तशी इंवडयाची इंवडयन असा समज बह तेक सर्वगच 

य रोवपयन लोकाचंा असतो हे आपल्याला त्याचं्याशी बोलल्यार्वर लरे्चच लक्षात येतं आवण आपल्याला 
र्ंमत र्वाटतेप वबच्चारे, ह्यानंा आपल्या भारतांबिल काहीच कसं ठाऊक नाही?! त्याचं्या अर्ाि अज्ञानाची 
र्ंमत र्वाटते, त्याचंं सामान्यज्ञान फारच कचं्च आहे हे कळल्यार्वर आपल्यातल्या काही जणानंा त्याचंी कीर्वही 
येते. सर्वगसािारण य रोपीय माणसाचं हे अज्ञान आहे, पण त्याच्या अज्ञानाला ऐवतहावसक पाश्वगभमूी आहे(!) 
. पविम आवशयापासून य रोपपयंत पसरलेलं ऑटोमान साम्राज्य, शालगमान साम्राज्य, रोमचं पवर्वत्र साम्राज्य ं
र्वर्ैरे साम्राज्यं हळूहळू द बगळ होऊन अस्ताला रे्ली आवण त्यानंतर य रोपात नर्वी राष्ट्र ंउदयाला आली. ह्या 
काळात य रोपात राष्ट्रर्वादाचा उदय झाला असं म्हटलं जातंप पण त्या राष्ट्रर्वादाचा आिार म ख्यतः भाषा 
हाच होता वन त्याम ळे ही नर्वी राष्ट्रं म ख्यतः भाषेच्या आिारार्वर उभी रावहली.  

 
हे झालं य रोपातप पण आपल्या भारतीय उपखंडात तर स दैर्वानं असं काही घडलं नाही तरीही अशा 

प्रकारचं अज्ञान आपल्याकडेही कमी नाही. अर्दी ह्याच य रोवपयन चालीर्वर आपला असा प्रामावणक समज 
असतो की चीनची भाषा वचनी! य रोवपयनाचं्या अज्ञानाला जसं ऐवतहावसक कारण आहे तसंच आपल्या 
अज्ञानालाही ऐवतहावसक कारण आहे हं! आपलं कारण म्हणजे आपली १९४७ पयंतची राजकीय 
र् लामवर्री वन नंतरची मानवसक र् लामवर्री, त्याचा अपवरहायग पवरणाम म्हणजे इंग्ललश माध्यम आवण 
जर्ाकडे बघण्यासाठी आपण इंग्ललश नार्वाच्या एकमेर्व वखडकीचा उपयोर् करतो हे आहे.  

 
वचनी नार्वाची भाषाच नाही असं कोणी म्हटलं तर? 
 
‘आता चीनची भाषा वचनी नाही तर कोणती असणार? जपानी? चीनची भाषा वचनच असणार 

!!!’असं ठणकार्वनू/तार्वातार्वानं सारं्ण्याच्या तयारीत असणार त म्ही, पण जsरा िीरानं! 
 
चीनची भाषा वचनी तर नाहीच नाही पण चीनमध्ये एकच भाषा आहे असं समजण हेच म ळात आपलं 

मोठं अज्ञान आहे. भारतात जशी भारत/भारती/इग्न्डयन र्वर्ैरे नार्वाची भाषा अग्स्तत्र्वात नाही, तर मराठी, 
र् जराती, वसन्िी, पंजाबी, बंर्ाली अशा अनेक भाषा आहेत त्याचप्रमाणे चीनमध्येही प्रम ख अशा एक-दोन 
नव्हे तर खूप म्हणजे चारं्ल्या आठ भाषा आहेत, त्या अशा-१. पैवचड ह्या (ही चीनची राष्ट्रभाषा आहे) , २. 
क्वाड. स , ३. हूनान, ४. क्वाङ  वस, ५. हाका, ६. फ केन, ७. ख्र्वाडत ङ, आवण ८. फ कीयान.  

 
ह्या झाल्या चीनच्या म ख्य भमूीर्वर बोलल्या जाणाऱ्या वचनी प्रकारातल्या प्रम ख भाषा. ह्या सर्वग भाषा 

वचनी भाषाक ट ंबातल्या आहेतप त्याम ळे त्याचं्यात काही साम्यं आहेत पण त्या एकच आहेत असा समज 
करून घेणं च कीच आहे. मराठी, बंर्ाली, इंग्ललश, रुमेवनयन ह्या भाषामंध्ये वजतपत साम्यं (?) आहेत 
वततपतच साम्यं ह्या भाषामंध्ये आहेत!  

 
चीनमध्ये भाषा बऱ्याच असल्या तरी जर्ातलं एक भावषक आियग म्हणता येईल अशी एक वचत्ररूप 

एकात्मता त्या देशात रे्ली काही हजार र्वषं वटकून आहे. त्याचं्या वचत्रवलपीत वलवहलेला मजकूर हा सर्वांना 
कळतो/कळू शकतो - म्हणजे उदाहरणाथग वचत्रात आपण उडणारा पक्षी दाखर्वतो तशी ख ण केली की 
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त्याचा अथग ‘माणूस’ हे चीनमिल्या सर्वग साक्षरानंा म्हणजे अथात ‘सवचत्र’ असणाऱ्या सर्वांना कळतं. अक्षर 
येणारा तो साक्षर तसा वचनी भाषेतली वचतं्र येणारा तो सवचत्र! ‘आपल्याकडे वनरक्षराचंी सखं्या खूप आहे’ 
म्हणून काही जण पािात्त्याचं्या नादानं खूप आरडाओरडा करत असतात. चीन देशात वनर-वचत्र माणसाचंी 
संख्या खूप आहे, पण वतकडे तसा आरडाओरडा कोणी करत असल्याच ंऐवकर्वात नाही. हो, आवण प ढच्या 
शतकात आरंभी भारतात अमूक कोटी वनरक्षर असतील अशी भावर्वष्ट्यर्वाणी अनेक पािात्य /अमेवरकन 
वर्वद्वान करीत असतातप पण चीनबिल कोणी किी ब्रस ध्दा काढत नाही, कारण सोप्पं आहे!- चीनमिल्या 
भाषामंध्ये अक्षरंच नसतात, मर् वनरक्षर माणसं कशी असतील चीनमध्ये?! चीनच्या ह्या प्रशनाबाबतही 
अमेवरकन वर्वद्वान वन राजकारणी नेहमीप्रमाणे अर्वतक होतात!  

 
त म्ही किी एखादा वचनी वचत्रपट बवघतला असेल तर त म्हाला आठर्वले की त्यात खालच्या 

बाजूला वचनी वलपीत सबटायटल्स असतात. आता वचनी माणसानंा ह्या सबटायटल्सची र्रज काय असा 
प्रशन आपल्या मनात सहजच येतो. सबटायटल्स असण्याचं कारण म्हणजे वचत्रपटात र्वापरली रे्लेली भाषा 
(ही सािारणत: त्याचंी राष्ट्रभाषा पैवचङ  ह्या असते) ही सर्वांना, म्हणजे त्याचं्याच देशातल्या सर्वांना 
समजणारी नसतेप म्हणूनच त्याचं्या वचत्रवलपीत सबटायटल्स वदलेली असतात. इतर वचनी भाषामंध्ये 
वचत्रपट डब करण्यापेक्षा हा प्रकार सोपा वन कमी खचाचा असतो.  

 
आकारानं मोठया असणाऱ्या देशात लोकसंख्याही खूप असेल तर सर्वांची भाषा समान नसतेच, मर् 

अशा देशानंा (राष्ट्रानंा?) भावषक प्रशन ग्रासतात, सतार्वतात वन त्यार्वर तोडरे् काढण्याचे प्रयत्न स रु 
होतात. वचनी वचत्रपटामंिल्या सबटायटल्सचं कारण हे आहे.  

 
वतबटे, प्रसवकयारं् र्वर्ैरे काही प्र ‘देश’ लष्ट्करी ताकदीच्या आवण उत्तम म त्सिेवर्रीच्या जोरार्वर 

चीननं रे्ल्या काही दशकातं आपल्या देशाला सहजपणे जोडले आहेत पण ह्या नव्या प्र-देशाचंा, वतथल्या 
लोकाचंा आवण त्याचं्या भाषाचंा वचनी भाषाशंी तसा काहीही संबिं नाही. पण मूळच्या चीन देशात एक 
वर्वलक्षण आियगकारक र्ोष्ट आहे ती म्हणजे त्याचंी वचत्रवलपी. आपण समजतो त्या अथानं वचनी भाषेला 
वलपी नाहीच, आहेत ती फक्त वचत्र, शतकाचं्या ओघात सोपी, अविक सोपी होत आलेली वचत्र. 
सबटायटल्स म्हणजे वचतं्रच असतात म्हणूनच ती देशभरातल्या सर्वांना (म्हणजे ‘सवचत्र’ असणाऱ्यानंा) 
कळतात –भाषेचा प्रशन स टला नाही तरी तात्प रता तोडर्ा म्हणून ह्या पद्धतीचा र्वापर रे्ली अनेक शतकं, 
नव्हे अनेक हजार र्वषं होत आहे.  

 
अलीकडे मात्र वचनी भाषेसाठी वलपी म्हणजे ध्र्वनीर्वर आिावरत-ध्र्ववनवलपी असार्वी ह्या दृष्टीनं 

पािात्त्य /आि वनक बनू इग्च्छणाऱ्या चीनमध्ये वलपीचा शोि घेण्याचं काम जोरात चालू आहे. चीनमध्ये आज 
जर्वळजर्वळ घरोघरी संर्णक आले आहेत आवण महत्त्र्वाची र्ोष्ट म्हणजे त्याचं्या संर्णकारं्वर वचनी भाषा 
आवण वचत्रवलपी आहे. ह्या संदभात प्रत्येक भारतीयानं आपल्या देशाचा वर्वचार करून पाहार्वा की 
आपल्याकडच्या वकती संर्णकारं्वर एखादी भारतीय वलपी असते? 

 
अमेवरका-छाप आि वनकता, जीन्स, कोकाकोला, पेग्प्स, मकॅ्डोनल्ड र्वर्ैरेंचा ‘परीसस्पशग’ 

झाल्यार्वर अत्यल्प काळातच पूर्वग य रोपातलं भलं मोठं, बलाढ्य, पोलादी कर्वचाचं सोवर्वएत संघराज्य 
बघता-बघता पत्त्याच्या बंर्ल्यासारखं कोसळलं आवण इवतहासजमा झालं. . . पािात्त्य र्वळणाच्या 
आि वनकतेच्या कल्पनेकडे चीनची घोडदौड र्वरे्ानं चालू झालेलीच आहे, त्या घोडदौडीचा पवरणाम 
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चीनमिल्या भाषारं्वर, त्याचं्या प्राचीन वचत्रलेखनार्वर आवण एकूणच त्याचं्या संस्कृतीर्वर काय होतो हे आता 
बघायचं आहे, घोडामदैान जर्वळच आहे!  
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३१  
रूसी टोपी  

 
रवशयन माणसं स्र्वत:च्या डोक्यार्वर टोपी घालत नाहीतप पण आपण म ळातच नसलेली ती ‘लाल 

रूसी टोपी’ खूप काळ कौत कानं क रर्वाळली. एक काळ असा होता की कालग  माक्सग समजण्यासाठी रूसी 
भाषा वशकायला पावहजे असं आपल्याकडच्या अनेक तरुणानंा र्वाटत असे. कालग  माक्सग वबचारा जमगन 
होता. त्याला रूसी भाषेचा र्ंिही नव्हता! परदेशामंध्ये राहूनही त्यानं आपलं सारं लेखन जमगन भाषेतच 
केलं, अर्दी आइ  न प्रमाणे ! 

 
रवशयन भाषा वशकण्याचं र्वडे केर्वळ तरुणानंाच होतं असं नाही, अनेक ह षार, व्यर्वहारचत र 

आईबाप आपल्या म लानंा (मारुनम टकून, इंग्ललशच्या जोडीनं) रवशयन वशकर्वायचे कारण सोवर्वएत 
देशाच्या खूप वशष्ट्यर्वृत्ती असायच्या.  

 
पूवशकन, र्ोर्ोल, दस्तयेर्व ग्स्क, तोल्स्तोइ अशा अनेक महान रवशयन कलाकाराचं्या (रवशयन) 

सावहत्यकृतींचा म ळातून आस्र्वाद घेता यार्वा म्हणून रवशयन वशकणाऱ्यांची संख्याही कमी नव्हती. (सोवर्वएत 
य वनयनच्या काळात ‘रवशयन र्वाङ मय’ आवण ‘सोवर्वएत र्वाङमय’ असे शब्द प्रचलीत होते. रवशयन र्वाङ मय 
म्हणजे लेवननच्या साम्यर्वादी क्रातंीपूर्वीच, झारशाहीतलं र्वाङ मय आवण सोवर्वएत सावहत्य म्हणजे 
क्रातंीनंतरचं सावहत्य. आपल्या लोकानंा सामान्यत: रवशयनं सावहत्यात रस असायचा. )  

 
स्र्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे एक काळ असा होता की साम्यर्वादाशी जर्वळीक असलेले नेते वदल्लीत 

प्रभार्वी झाले वन पाठोपाठ भारतातल्या साऱ्या वर्वद्यापीठामंिून रवशयन भाषेचे वर्वभार् स रु झाले! ह्या 
कल्पनेची कारर्वाई इतक्या झपायानं झाली की तेर्वढे प्रवशवक्षत, वकमान पात्रता असलेले वशक्षकच उपलब्ि 
नव्हेतप पण कायगक्रम थाबंला नाही! पात्रता असलेल्या –नसलेल्या सर्वानाच वर्वद्यापीठामंध्ये चारं्ल्या 
नोकऱ्या वमळून रे्ल्या!ह्या भारुडभरतीम ळे रवशयनचं काय झालं हा प्रशन अलावहदा! 

 
म लं फार मोठया प्रमाणात रवशयन वशकत होती, सोवर्वएत य वनयनमध्ये जाऊन मजेत राहत होती. 

. . वतथून कसल्या-कसल्या (?) वर्वषयारं्वर सहजतेनं पीएचड्ा र्वर्ैरे घेऊन येत होती. भारतात ज्यानंी 
संस्कृतचे कार श्लोकही किी पाठ केलेले नव्हते अशा इंग्ललश माध्यमाच्या शाळेतून वशकलेल्या म लानंी 
वतकडे जाऊन ससं्कृत, मराठी र्वर्ैरे भाषाचं्या त लनात्मक अभ्यासार्वर (?) डॉक्टरेट वमळर्वल्या! आपली 
म लं इतकी ह षार होती की त्याचं्या रवशयन र्ाइडानंाही संस्कृत–प्रबस्कृत येण्याची र्रज नसायची!-‘एका 
र्रीब, अप्रर्त देशातला वबच्चारा माणूस आपल्या सोवर्वएत य वनयानमध्ये येऊन रवशयन वशकून काही तरी 
करतोय ना, मर् झालं!’ आवण नंतर तो इथेच न राहता त्याच्या देशात नक्की परत जाणार आहे ना? मर् 
देऊन टाका त्याला हर्वी ती मोठ्ठी पदर्वी!’ –अशा अवत-माण सकीच्या, करुणामय दृष्टीनं सोवर्वएत य वनयनच ं
सरकार/वर्वद्वान परदेशी तरुणाकंडे बघत असत! पदव्याचंी खैरात करत असतं. . . वकत्ती छान! हं !!! रे्ले 
ते वदर्वसा!!! 

 
एक बलाढ्य साम्राज्य जादूच्या र्ोष्टीतल्याप्रमाणे क ठल्याशा जालीम मंत्रानं छूSS केल्यासारखं 

एकाएकी नाहीसं झालं! त्याचे राजकीय पवरणाम काय झाले ह्याबिल अनेक चचा/मीमासंा अजून चालूच 
आहेतप पण भावषक दृष्ट्या त्याचा आपल्यार्वर काय पवरणाम झाला हेही बघण्यासारखं आहे.  
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रवशयाची सहल, वतथे चार-पाच र्वषग र्वास्तव्य, पूर्वग-पविम य रोपात वनर्वातंपणे भटकंती करायची 
स र्वणग-सिंी, फ कट वशक्षण, सहज वमळणारी मोठ्ठी पदर्वी अशा एक ना अनेक र्ोष्टी वमळवर्वण्यासाठी रवशयन 
भाषा येण्याची र्रज होती. आता ते आकषगणच संपल्याम ळे रवशयन वशकायला येणाऱ्याचंी संख्या एका 
फटक्यात सपं ष्टात आली! 

 
सोवर्वएत य वनयन कोलमडलं, त्याचे एक-दोन नव्हे तर पंिरा त कडे झाले, पंिरा स्र्वतंत्र राष्ट्र!ं 

ह्यात रवशया, य के्रन आवण बायलो-रवशया ही तीन राष्ट्रं पवहल्यापासूनच रवशयन भाषा बोलणारी आहेतप 
पण उरलेल्या बारा राष्ट्रानंी आपली राष्ट्रभाषा म्हणनू आपल्या परंपरार्त भाषेला स्थान वदलेलं आहेप पण 
त्यातली र्ंमत अशी की त्याचंी परंपरार्त भाषा आता खरं तर इवतहासजमा झालेली आहे. साम्यर्वादी 
क्रातंीच्या काळापासून लेवनन आवण त्यानंतर स्तावलनसारख्या महान शग्क्तशाली नेत्यानंा राष्ट्राच्या 
उभारणीत भाषेचं काय स्थान असतं हे ओळखलेलं होतं. रवशयन भाषेसाठी आवण रवशयन वलपीसाठी त्यानंी 
जे कायग केलं तेर्वढं व्यापक कायग इवतहासात आजर्वर इतर कोणत्या राष्ट्रानं केलेलं नाही. (ह्या वठकाणी 
लक्षात घेण्यासारखी एक र्ोष्ट म्हणजे स्तावलन स्र्वतः रवशयन नव्हताच!) हे करताना भले त्याचंी सते्तचा, 
शक्तीचा क्ववचत क्रौयाचाही र्वापर केला, पण आपल्या भल्या मोठ्या साम्राज्यात भावषक एकात्मता आणली, 
वटकर्वली. त्याचं ंकायग इतकं पवरणामकारक होतं की आज तावझकी, त कग मेनी, य ूज़बेकी प्रकर्वा कझाकी 
र्वर्ैरे आपली भाषा आहे असं सारं्णाऱ्यानंा ती प्रत्यक्षात येत नसते! 

 
कार्दोपत्री आमची भाषा रवशयन नाही, इतर क ठली तरी आहे हे दाखर्वलं तरी त्याचंा कारभार 

आज रवशयनमिूनच चालतो/ चालू शकतो कारण सोवर्वएत य वनयनच्या काळात केर्वळ वशक्षणासाठीच नव्हे 
तर सर्वगत्र, खऱ्या अथानं रवशयन हेच एकमेर्व माध्यम होतं, त्याम ळे आता रवशयनच न रावहलेल्या इतर तेरा 
राष्ट्रातल्या लोकानंा फक्त रवशयानच येतं! ह्याचा द ृशय पवरणाम म्हणजे ह्या सर्वग बारा राष्ट्रामंध्येही आज प्र 
त्यक्ष चालणारी, लोकानंा कळणारी भाषा रवशयनच आहे आवण आणखी प्रदीघग काळ तीच चालू राहण्याची 
शक्यता आहे. भारतातली पवरग्स्थवत ह्याच्या वर्वरुद्ध होती/आहे. उच्च वशक्षणाचं माध्यम फक्त इंग्ललश होतं 
पण उच्च वशक्षण घेणारी माणसं फारशी नव्हतीच! प्राथवमक वशक्षणाचीही आपल्यायाकडे र्वानर्वाच होती! 
तरीही इथे अट्टाहासानं इंग्ललश भाषा ठेर्वली जी जेमेतेम एक टक्का लोकानाचं येत होती. लोकाचं्या 
भाषेचा/भाषाचंा इतका अनादर करणार भारतासारखं परभाषािा्जण,ं तथाकवथत ‘स्र्वतंत्र’ राष्ट्र जर्ात 
द सरं नसार्व!ं वफनलंडमिल्या भटकंतीत लेवननबिलच्या कथा ऐकून र्वाटायचं की खरंच, असा एखादा 
महान नेता आपल्याला का बरं लाभला नाही? 

 
तेव्हा आपल्या महत्त्र्वाकाकं्षी वर्वद्यार्थ्यांनी रवशयन भाषेचा अभ्यास सोडू नये, करार्वा. व्यापार, 

उद्योर्, तावंत्रक सहकायग अशा अनेक दृष्टींनी आपल्याला नव्यानं जन्माला आलेल्या तेराच नव्हे तर ख ि 
रवशया, य के्रन, बायलोरवशया सकट पंिरा राष्ट्रामंध्ये भरपूर र्वार्व आहे. आपल्यातली काही ह षार मंडळी 
अनेक र्वस्तंूपासून वर्वद्यार्थ्यांपयंतचा व्यापार करीत आहेत. प्रत्येक व्यापाऱ्यानं रवशयन भाषा येणारी मंडळी 
आपल्या पदरी बाळर्लेली आहेत. सोवर्वएत य वनयन इवतहासजमा झालेलं असलं तरी रवशयन भाषेच ं
साम्राज्य मात्र अजून काही दशकं अबावित राहणार आहे, कदावचत ते र्वाढेलही. . .  
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३२ 
णहन्दी हैं हम! 

 
आपल्या स्र्वातंत्र्यप्राप्तीचा स र्वणगमहोत्सर्व िूमिडाक्यानं चालू होता, नेमक्या त्याचर्वषी एका 

मान्यर्वर इंग्ललश रृ्वत्तपत्रात एक बातमी झळकली होती. कोण्या एका वर्वद षीनं तक्रार केलेली होती की 
वकमान म ंबईसारख्या शहरातल्या महावर्वद्यालयांमध्ये तरी अम क-अम क र्वर्ातल्या लोकाचंी नेमणूक करू 
नयेप कारण त्यानंा चारं्लं इंग्ललश येत नाही! इगं्ललशला िक्का लारू् नये म्हणनू घराच्या िन्यार्वरच बंदी 
घालण्याची भाषा वन तीही स र्वणगमहोत्सर्वी र्वषात झालेली पाहून कोणालाही काहीही र्वाटलं नाही. ना द :ख 
ना रार्. त्या बातमीर्वर कसलीही प्रवतवक्रया उमटली नाही! आपले लोक प्रत्येक र्ोष्टीकडे अवतशय 
र्वस्त वनष्ठपणे बघायला वशकले असं मानायचं की ते कमलपत्राप्रमाणे अवलप्त राहून वर्वचार करू लार्ले अस ं
म्हणायचं हे आपण स ज्ञारं्वरच सोपर्वलेलं बरं.  

 
एकीकडे इंग्ललशला सर्वोच्च स्थानी वटकर्वण्यासाठी सर्वगच के्षत्रात, वर्वशषेतः वशक्षणासारख्या 

पायाभतू के्षत्रात प्रचंड िडपड चाललेली असली तरी वतथेच ती ढासळू लार्ली आहे हेही त्याच र्वळेी 
वदसायला लार्लेलं आहेप त्याम ळे माझ्यासारख्याच्या मनात क ठेतरी आशचेे वकरण चमकू लार्ले आहेत. 
जे चालू आहे ते भवूमतीश्रणेीनं र्वाढत रे्लं तर देशी भाषानंा स्र्वरृ्ही स्थान वमळण्याचे वदर्वस आता फार दूर 
नाहीत! ते स्थान सन्माननीय बनर्वण्यासाठी मात्र आपल्याला काही र्ोष्टी जाणीर्वपूर्वगक करायला लार्णार 
आहेत!  

 
आि वनक भारतीय भाषाचंी स रुर्वात नक्की किी झाली, ती ससं्कृत नंतर झाली की त्या भाषा 

संस्कृतच्या बरोबरीनं अग्स्तत्त्र्वात होत्याच, संस्कृतमिून प्राकृत झाल्या, की प्राकृत म्हणजे नैस्र्क भाषारं्वर 
संस्कार करून ससं्कृत बनर्वली रे्ली, रै्ववदक काळातही आजच्या मराठी, वहन्दी र्वर्ैरे भाषा अग्स्तत्त्र्वात 
होत्या, ‘संस्कृतातही नसलेले रै्ववदक शब्द आमच्या कोंकणीत आढळतात!’ र्वादाचे हे आवण असे सर्वग म िे 
क्षणभर बाजूला ठेर्वले तरी एक र्ोष्ट वनवित की सािारणत: अकराव्या/बाराव्या शतकात संस्कृत भाषेला 
संपकग  भाषा म्हणून उतरती कळा लार्ल्याबरोबर मराठी, र् जराती, वसन्िी, बाङ ला र्वर्ैरे सर्वगच भाषानंा 
खूप महत्त्र्व आलंप पण आपल्या खंडप्राय देशात खरी आघाडी मारली ती वहन्दीनं. कारणं नक्की सारं्ता 
आली नाहीत तरी ससं्कृतनंतर संपकग  भाषा म्हणून वहन्दीला वमळालेलं स्थान वर्वलक्षण आहे ह्यातं शकंाच 
नाही.  

 
तवमळ अवतरेक्यानंी वहन्दीच्या वर्वरुध्द केलेल्या दंर्लींचा अपर्वाद सोडल्यास आपल्या परंपरेत 

भाषेच्या प्रशनार्वरून र्ंभीर समस्या र्वर्ैरे किीच उद्भर्वल्या नाहीतप कारण बह भावषकत्र्व ही आपली परंपरा 
आहे. आपले (पूर्वीचे) सामावजक नेते, संत बह भावषक होते. ज्ञानेश्वरासंारख्या प्रवतभार्वतंानं संस्कृत, 
मराठी, कन्नड, वहन्दी अशा अनेक भाषामंध्ये रचना केल्या आहेत असं र्ाथारं्वरून वदसतं. सपंकग भाषा म्हणनू 
संस्कृत मारे् पडायला लार्ली त्या काळात भारतभरातल्या सतंानंी आपल्या भाषेबरोबरच वहन्दीत रचना 
केलेल्या आहेत. आपल्याकडचे ज्ञानेश्वर, नामदेर्व, त काराम हे काही अपर्वादात्मक बह भावषक सतं नव्हते. 
पूरे्वला बंर्ालमिल्या चैतन्यापंासून ते पविमेला र् जरातेतल्या नरसी मेहतापंयगत भारतभरातल्या अनेक 
संतानंी वहन्दीत वलवहलंप कारण ती भारतीय उपखंडातील प्रभार्वी संपकग  भाषा होती आवण सतंाचंा संचार 
आवण संपकग  भारतभर होता म्हणूनच.  
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आि वनक काळात भारताच्या स्र्वातंत्र्याचा लढा चालू असतानाच स्र्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रभाषेची च 
चा झाली होती वन ती वहन्दीच हर्वी असा वनणगयही एकम खानं घेण्यात आला होता.  

 
भारतातच नव्हे तर य रोप-अमेवरकेत, जर्ात सर्वगत्रच भारतीय माणसं म्हणजे अर्दी 

अफर्ावणस्तानपासून वन बल वचस्तानपासून बाङ लादेशापयंत माणसं भेटतात तेव्हा त्याचंी सपंकाची भाषा 
वहन्दीच असते. आता काही जण वतला अज्ञानाम ळे उदूग समजतात, पण नार्वात काय आहे? भाषा शरे्वटी 
एकच आहे! 

 
वहन्दीच्या वर्वकासासाठी मराठी माणसांनी केलेलं कायगही फार महत्त्र्वाचं आहे. र्मंत म्हणजे 

वहन्दीच्या वर्वकासात सर्वात मोठा र्वाटा अवहन्दी भावषकाचंाच आहे, त्याम ळेच ती भारतीय बनली! हे 
भारतीयत्र्व कोणा एका प्रातंाची मक्तेदारी नाही.  

 
१९९९मध्ये आपण (की फक्त वहन्दीर्वालेच?) वहन्दीला राष्ट्रभाषेचं स्थान वमळाल्याचा 

स र्वणगमहोत्सर्व साजरा करणार आहोत. भाषा म्हणून वहन्दीचा जो वर्वकास झाला वन वतला ह्या खंडप्राय 
देशात जे स्थान वमळालं ते खरोखर अद्भतू आहे, कौत कास्पद आहे. कोणत्याही राजकीय, सैवनकी, 
आ्थक र्वर्ैरे शक्तीवशर्वाय हा चमत्कार घडलेला आहे. मध्यय र्ात जास्तीत जास्त परकीय आक्रमणं वहन्दी 
भावषक प्रदेशातंच झालीप पण त्या साऱ्या आक्रमकांना, त्याचं्या सर्वग प्रकारच्या अन्यायानंा, अत्याचारानंा 
आवण त्याचं्या परक्या भाषानंा लीलया पचर्वनू वहन्दी केर्वळ तर्ली, जर्ली, असं नाही तर र्वाढली, संपन्न 
झाली.  

 
वहन्दीचा रार् (रार्) करणारी काही मडळी भारतात आहेत (महाराष्ट्रातही आहेत) पण त्याचंा 

बारकाईने अभ्यास केला तर म ख्यत: दोन कारणे वदसतात, पवहलं म्हणजे काही भार्ात स्थावनक 
राजकारणी लोकानंा आपल्या स्र्वाथासाठी लोकानंा भडकार्वलं आवण द सरं म्हणजे काही लोकानंा 
अलीकाडच्या काळात वहन्दी भावषकाबंाबत महानर्रातंतून जे अन भर्व आले त्याम ळे. ही मंडळी खरं म्हणजे 
वहन्दी भाषेची वर्वरोिक नसतात तर अससं्कृतपणाचे वर्वरोिक असतातप पण शरे्वटी तो रार् वहन्दीर्वर 
काढला जातो! असंस्कृत, नाठाळ र्वर्ैरे ‘र् ण’सर्वगच भावषकामंध्ये वदसून येतात, त्याम ळे वतकडे द लगक्ष करू 
या! 

 
अनेक कारणानंी भटकंती करताना वजथे-वजथे जातो वतथे शाळा-महावर्वद्यालय असेल तर अर्दी 

न च कता भेट देतो, प्राचायग नाही भेटले तरी प्राध्यापकानंा र्ाठतो वर्वद्यार्थ्यांशी बोलतो, कॅन्टीनमध्ये मध्ये 
जाऊ न त्याचं्याबरोबर चहा वपतो, तासानंा बसतो. . . ह्या अन भर्वातला आशचेा वकरण म्हणजे अर्दी म ंबई-
कलकत्त्यासारख्या महानर्रातंस द्धा वजथे स्थावनक भाषेला रीतसर र्वार्व वदला जात नाही असा अनेक 
वठकाणी ‘प्रत्यक्ष’ अध्यापनात वहन्दीचा प्रर्वशे झालेला आहे! इंग्ललश माध्यमातून वशक्षण झालेले प्राध्यापक 
आवण इंग्ललश माध्यमातून शालेय वशक्षण घेऊन आलेल्या तरुण वपढीच्या वर्वद्यार्थ्यांना एकमेकानंा समजून 
घेण्यासाठी वहन्दीच सर्वात जर्वळची र्वाटते हा केर्वढा मोठा वदलासा आहे! 

 
भले कोणी सत्तािारी राजकारणी वतला राष्ट्रभाषेची प्रवतष्ठा देर्वोत प्रकर्वा न देर्वोत, 

वर्वद्यापीठासंारखी ज्ञानाची सत्तापीठं वहन्दीला माध्यम म्हणून मान्यता देर्वोत न देर्वोत, भले ह्या देशातल्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

अठ्ठ्ठ्याण्णऊ टके्क लोकानंा न कळणाऱ्या भाषेत न्यायवनर्वाडा चालू राहोप कोटी-कोटी जनसामान्याचं्या 
र्वाणीर्वर ती किीचीच वर्वराजमान झालेली आहे!  

ह्या कोटी-कोटी जनतेनं ‘वहन्दी हैं हम !’ म्हणत आपल्या एकीच बळ र्वापरलं तर? 
 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

३३  
भाषाचंं ओझं  

 
जून मवहना आला की पाठीर्वरून भली मोठमोठी ओझी घेऊन सकाळ-संध्याकाळ घर ते शाळा वन 

शाळा ते घर जाणारी वबच्चारी म लं प नः एकदा रत्यार्वर वदसू लार्तात.  
 
पाचर्वीपासूनच वर्वद्यार्थ्यांना नर्वनर्वीत आघाड्ानंा म्हणजे वर्वषयानंा तोंड द्यार्व ं लार्तं. 

स रुर्वातीलाच इंग्ललश वन वहन्दी ह्या जोड-राष्ट्रभाषा बोकाडंी बसतात. त्याचंी िड ओळख होते न होते 
तोपयंतच संस्कृत येते. मराठी तर पाठ सोडत नाही. वशर्वाय आई-र्ववडलानंा र्वाटत असतं की आपल्या 
म लानं जपानी, फ्रें च, जमगन असं काहीतरी वशकायलाच पावहजे. ‘जर्ात (इतराचं्या) प ढे जायचं म्हणजे 
असं काही तरी आपल्या र्ाठीला हर्वचं!’ ह्याचे संस्कार पालक मंडळी आपल्या पाल्यारं्वर जाता-येता 
करण्याच्या प्रयत्नात असतात.  

 
इतर वर्वषयाचं्या संदभात लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक महत्र्वाची बाब म्हणजे नेमक्या ह्याच 

काळात र्वणत आवण शास्त्र ह्या दोन प्रम ख (आवण सक्तीच्या) वर्वषयाचंा अभासक्रम अविकाविक अर्वघड 
होत असतो. वर्वषय अर्वघड आवण र्वर्ातल्या म लाचंी संख्या सत्तरच्या प ढेप म्हणजे वशक्षकाचंं मार्गदशगन क्षीण 
होत-होत द ्मळच होत जातं. पालकानंी ह्या समस्येर्वर त्याचं्या दृष्टीनं एक हमखास उपाय शोिून 
काढलेला असतो, तो म्हणजे क्लासचा. अशा प्रकारे शाळा आवण क्लासच्या चरक्यात सापडलेल्या 
वबच्चाऱ्या वर्वद्यार्थ्यांना स्र्वतंत्रपणे अभ्यास करायला र्वळेच राहात नाही! 

 
ह्या र्वळेेच नसण्याचा सर्वाविक र्वाईट पवरणाम होतो तो भाषेच्या अभ्यासार्वर. भाषेच्या अभासाकडे 

द लगक्ष केलं तरी चालेल असा एक समज झालेला आहे. ‘भाषा भाषा म्हणजे काय? बोललेलं कळलं म्हणजे 
झालं! कम्य वनकेशन होतं ना, मर् आणखी काय पावहजे!’ अशा तऱ्हेचा अत्यंत घातक समज अनेक लोक 
करून घेतात आवण इतराचंा तसा करून देत असतात. बोललेलं कळलं म्हणजे झालं असं म्हणणारे हे 
वर्वसरतात की बोललेलं म्हणजे काय. त म्ही जे बोलता तेच त म्हाला अवभपे्रत असतं का? त म्हाला अवभपे्रत 
असलेला वर्वचार, भार्व त म्ही नेमकेपणानं समोरच्या माणसाला सारं्ू शकता का प्रकर्वा वलहून दाखर्व ूशकता 
का? ‘त झा काहीतरी र्ैरसमज झालेला झालेला वदसतोय, मला असं म्हणायचं नव्हतं रे!’ असं म्हणण्याची 
पाळी त मच्यार्वर (र्वारंर्वार) येत असेल (प्रकर्वा त म्ही खूप िीट असल्याम ळे ‘प न: एकदा सारं्ा बरं!’ प्रकर्वा 
‘म्हणजे नक्की काय?’ असं वर्वचारण्याची पाळी त मच्या समोरच्या माणसार्वर येत असेल) तर त मच्या भाषेत, 
बोलण्यात दोष आहे ह्यात काही शकंाच नाही.  

 
भाषेचा अभ्यास म्हणजे र्वा्षक परीके्षपूर्वी नर्वनीत प्रकर्वा तत्सम र्ाइडार्वरून नेमलेल्या िड्ाचंी 

प्रशनोत्तरं पाठ करणे असा सार्वगवत्रक समज आहे. शाळेनं नेमलेली पाठ्यप स्तकं र्वाचणे हा प्रकार शालेय 
वर्वद्यार्थ्यांनी तर किीचाच बदं करून टाकलेला आहे! िडा र्वाचणं, तो नीट समजून घेऊन त्यातून आनंद 
वमळर्वणे, तालास रात कवर्वता पाठ करणे, भाषेच्या सौंदयाचा आस्र्वाद घेणे, शब्दारं्वर कोया करणे, 
चारं्ल्या अथानं शब्दच्छल करणे, चारं्ले वर्वनोद करणे, कोणी केल्यास त्यातून आनंद वमळर्वणे हे भावषक 
खेळाचें प्रकार लोप पार्वल्यासारखे झाले आहेत. खरं तर त्यातूनच चारं्ली भाषा आवण चारं्ली अवभरुची 
वर्वकवसत होत असते.  



 
अनुक्रमणिका 

 

अर्दी अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीत एक िक्कादायक र्ोष्ट लक्षात आली की अर्दी वर्वद्यापीठ 
पातळीर्वरच्या बऱ्याच प्राध्यापकानंा सकेंताथाची (सब्जंग्क्टव्ह मूडची) रचना येत नाही! ती येत नसल्याम ळे 
आपल्या वर्वषयातल्या काही र्ोष्टी/कल्पना वर्वद्यार्थ्यांना समजार्वनू सारं्ण्यात त्यानंा अडचण येत होती (खरं 
तर अडचण वर्वद्यार्थ्यांचीच होत होतीप कारण अनेक प्राध्यापक एकदमच वबनिास्त होते!) आपण सारं्ण्यात 
कमी पडत आहोत ह्याची जाणीर्वच वशक्षकानंी नव्हती. म्हणजे वशक्षकानंा केर्वळ वर्वषय माहीत आहे. एर्वढं 
प रेसं नसतं, वशक्षकाचं्या बाबतीत उत्तम भावषक कौशल्यही अत्यार्वशयक असतं.  

 
पण भावषककौशल्य वशक्षकानंाच लार्तं असं नाही. इतरानंाही त्याची वततकीच आर्वशयकता 

असते. सािं वर्वके्रत्याचं काम करायचं झालं तरी भाषा चारं्ली पावहजे, भाषेतच मार खाणाऱ्यानंा आपल्या 
मालाची वर्वक्री करायला काय जमणार? जी भाजीर्वाली चारं्लं बोलते, वतच्याकडून त म्ही आनंदाने खरेदी 
करता, भाषा चारं्ली नसेल तर त म्ही त्या व्यक्तीकडे आर्वजूगन जात नाही आवण ज्याचंी भाषा र्वाईट आहे 
अशानंा त म्ही प्रयत्नपूर्वगक टाळताही. थोडक्यात म्हणजे रात्रापाळीचा र् रखा सोडला तर इतर सर्वांनाच 
उत्तम भाषेची र्रज असतेच! 

 
आपले जर्वळ-जर्वळ सर्ळेच व्यर्वहार भाषेशी प्रत्यक्षपणे संबवंित आहेत, मर् आपण भाषाकंडे 

‘कोणीतरी सक्तीनं लादलेलं ओझं’ म्हणून का बघतो? एक कारण म्हणजे भाषा वततकीशी काही महत्त्र्वाची 
नाही असा र्ैरसमज करून घेतल्याम ळे आपल्याला भाषा म्हणजे ओझं र्वाटतं. द सरं कारण म्हणजे 
अनाकषगक प स्तकं. मनाला स खर्वणारे, फ लर्वणारे िडे, कथा, कवर्वता नसल्या की मन कशात रमणार? 
भाषेतलं सावहत्यातलं लावलत्य म्हणजे काय हेच त्या वर्वद्यार्थ्यांपयंत पोहोचलं नाही तर ह्या सर्ळयाचा 
अटळ पवरणाम म्हणजे वर्वद्यार्थ्यांची भाषेतली रुची नाहीशी होते, ते भाषेत पार कचे्च राहतात वन मर् त्यानंाही 
भाषा म्हणजे ओझं र्वाटू लार्तं.  

 
भाषा महत्त्र्वाची नाही अशा च कीच्या कल्पनेतूनच भाषेच्या वर्वषयातले र् ण अन्यत्र प्रर्वशे र्वर्ैरे देताना 

न िरण्याची भयकंर घातक पद्धत स रू झाली आहे. वर्वषय महत्त्र्वाचा पण तो येतो की नाही हे कळण्याच ं
माध्यम असणारी भाषा मात्र वबनमहत्त्र्वाची.  

 
भाषा द य्यम नाही, वबनमहत्त्र्वाची तर नाहीच नाही, उलट सर्वात महत्त्र्वाची आहे! ती टाळून 

चालणार नाही ही र्ोष्ट मोठ्यानंी प्रथम लक्षात घ्यायला पावहजे. म लासंाठी असलेली भाषेची प स्तकं 
आशयाच्या वन भाषेच्या दृष्टीनं उत्तम असली पावहजेत, ही काळजीही मोठ्यानंीच घ्यायची आहे. म लानंा 
एकदा र्ोडी लार्ली की त्याचंी भाषा वनवितपणे स िारेल आवण त्याचें फायदे त्यानंा, ह्याच जन्मी, वमळणार 
आहेत. त्याचं्या ऐवहक फायद्यासाठीही मोठ्यानंी जातीनं लक्ष घालून हे करायलाच पावहजे. असं केल्यास 
भाषावशक्षणाचं ओझं कोणालाच र्वाटणार नाही.  
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३४ 
णतसऱ्या िगासाठी–डायरेक्ट मेथड 

 
भाषा वशकर्वण ंहे एक तंत्र आवण थोडी कलाही आहे. भाषा वशकणं हेही एक तंत्रच आहे. उपजत 

ब वद्धमते्तला योलय तंत्राची जोड आर्वशयक असते, तो मंत्र जर वमळाला नाही तर र्वळेेचा अपव्यय होण्याचा 
िोका असतो. काही र् ण सोन्याचे काही सोनाराचे म्हणतात त्याप्रमाणे अध्यापक आवण वर्वद्याथी ह्याचंी 
क र्वत, त्याचंा कल, त्याचंी र्रज, त्याचं्या भोर्वतालची पवरग्स्थती अशा अनेक म द्द्ाचंा समार्वशे भाषा 
आत्मसात करण्याच्या प्रवक्रयेत असतोप पण मलूत: ते एक तंत्र असल्याम ळे त्यासाठी र्वापरल्या जाणाऱ्या 
पद्धतीला म्हणजे मेथडला वनवितच खूप महत्त्र्व असतं, आहे.  

 
भाषेच्या वशक्षणात आज ज्या अनेक पद्धतींचा उपयोर् केला जातो त्यात आपल्याकडे सध्या 

‘डायरेक्ट मेथड’ नार्वानं ओळखल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा बराच बोलबाला आहे. ‘डायरेक्ट मेथड अत्यंत 
‘मॉडनग’ असून झटपट वरझल्ट देणारी आहे’ अशी समजूत आहे. भाषा वशकर्वण्याच्या अनेक पद्धती आहेत, 
अम क एक पद्धत सर्वोत्तम आहे असं म्हणणं खरं तरं अर्वघड असतं, कारण म्हणजे वर्वद्यार्थ्यांच्या कोणत्या 
र्टाला कोणती पद्धत केव्हा आवण कोणत्या पवरग्स्थतीत अविक उपयोर्ी ठरू शकेल हे सारं्णं कठीण 
आहे. त्यासाठी अनेक घटकाचंा वर्वचार करणं आर्वशयक असतं आवण त्या त्या परीग्स्थतीचा वर्वचार करूनच 
कोणती पद्धत र्वापरायची हे ठरर्वता येतं, आवण हे ठरर्वायचं असतं ते त्या संबिंीत वशक्षकानंी. प्रत्येक 
पद्धतीत र् णदोष असतातच.  

 
सर्वगसामान्य म लं आपली पवहली भाषा म्हणजे सामान्यत: मातृभाषा वशकत असताना त्याच्या भोर्वती 

सतत त्याच भाषेच ं र्वातार्वरण असतं, प्रत्येक व्यक्ती त्या म लाशी त्याच भाषेत बोलत असते. . . अशा 
प्रकारचा प्रयत्न तथाकवथत डायरेक्ट मेथडमध्ये करण्याचा प्रयत्न असतो (बह तेकदा तो केर्वळ अट्टाहास) . 
एखाद्या व्यक्तीला द सरी कोणतीतरी भाषा बोलतात वतथे-द सऱ्या देशात तातडीनं जायचं असेल आवण 
त्याची नव्या भाषेची र्रज माम ली असेल, अर्दी प्राथवमक स्र्वरूपाची भावषक देर्वाण-घेर्वाण करणे एर्वढाच 
उिेश असेल तर फार थोड्ा र्वळेात ती भाषा, पूणगपणे नव्हे तर केर्वळ कामचलाऊ स्र्वरूपाची भाषा 
डायरेक्ट मेथडसारख्या पद्धतीनं वशकणं शक्य असतं, म्हणजे उदाहरणाथग ग्व्हएटनाममध्ये लढायला 
चाललेल्या अमेवरकन सैवनकाला ग्व्हएटनामी भाषेचे कामचलाऊ िडे वशकर्वणं. आता वनरपराि, वन:शस्त्र 
ग्व्हएटनामीं ना वकड्ाम ंलयापं्रमाणे मारायला वनघालेल्या अमेवरकन सैवनकाची ग्व्हएटनाममिली भावषक 
र्रज ती वकती असणार? त्याला लार्णारी/लार्ू शकणारी पाच –पन्नास र्वाक्यं र्वर्ैरे भार् ह्या पद्धतीनं 
झटकन सािता येतो/ सािल्यासारखा र्वाटतोप पण ते वशकणं आवण वशकर्वणं दोन्हीही र्वरर्वरचं असतं. 
तरीही अशा ह्या तकलादू पद्धतीचं आपल्याकडे खूप स्तोम माजर्वलं जातं कारण ही तथाकवथत पद्धत र्ोऱ्या 
माणसानं आणखी म्हणून!  

 
द सऱ्या महाय ध्दानंतर फ्रें च, जमगन आवण रवशयन ह्या भाषाचंा जर्भर प्रसार करण्यासाठी त्या त्या 

राष्ट्रानंी म्हणजे फ्रान्स, दोन जमगनी आवण सोवर्वएत य वनयन ह्यानंी आपली फौजच तयार केली. ह्या झटपट 
फौजेकडे डायरेक्ट मेथड नार्वाचा नर्वा मंत्र देण्यात आला वन मर् ही र्ोरी फौज जर् पादाक्रातं करायला 
वनघाली. भारत, पावकस्तान, श्रीलंका अशा (प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या) र्वसाहतींसारख्या जर्ातल्या 
बह तेक नव्या देशानंी आपली र् लाम रृ्वत्ती सोडलेली नसल्याम ळे (प्रकर्वा अनेक वठकाणी ती अविकच 
र्वाढलेली असल्याम ळे) ह्या तथाकवथत र्ोऱ्या तज्ज्ञानंा ह्या र् लामाचं्या देशातूंन उदार आश्रय वमळाला! ज्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

देशात आपल्या भाषेच्या प्रचारकायाला जायचं त्या देशातली कोणतीही भाषा त्याना अर्वर्त नाही, वतथल्या 
संस्कृतीबिलही काही मावहती नाही वन जाणनू घेण्याची वतळमात्र इच्छा नाही, तरीही त्याचा ठमठमाट वन 
उिामपणा र् लाम रृ्वत्तीच्या देशामंध्ये चालू रावहला! 

 
वतसऱ्या जर्ात उत्तर ग्व्हएटनाम, उत्तर कोवरया, कंपूवचया हे देशही येतात. ह्या छोया-छोया 

पण स्र्वतंत्र रृ्वत्तीच्या स्र्वावभमानी, साम्यर्वादी देशानंी मात्र य रोप-अमेवरकेतल्या र्ोऱ्याचंी अरेरार्वी आपल्या 
देशात किीक चालर्वनू घेतली नाही! आपल्या हैद्राबादच्या ‘सेन्रल इग्न्स्टयूट ऑफ इंग्ललश अनॅ्ड फॉरीन 
लॅंलर्वजेेस’ मिल्या जमगन वर्वभार्ात काम करणारे काही (पूर्वग जमगनीतले) प्राध्यापक भारतात येण्यापूर्वी उत्तर 
ग्व्हएटनाम, उत्तर कोवरया र्वर्ैरे साम्यर्वादी देशामंध्ये जमगन वशकर्वत असत, त्याचं्याकडे बारकाईनं चौकशी 
केली तेव्हा कळलं की त्या देशात रे्ल्यार्वर त्यानंा पवहले सात-आठ मवहने वतथली भाषा वशकार्वी लार्ली 
आवण मर् स्थावनक भाषेतून त्यानंा जमगन भाषेचं अध्यापन करता आलं. स्थावनक भाषेकडे आवण स्थावनक 
संस्कृतीकडे द लगक्ष करून एखाद्या परक्या भाषेचा प्रचार करण्याचं स्रै्वर स्र्वातंत्र्य स्र्वावभमानी देश, वकतीही 
छोटे असले तरी कोणालाही देत नाहीत! 

 
ह्यापेक्षाही महत्त्र्वाची आवण आियाची र्ोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीचं एर्वढं मोठं कौत क केलं जातं ती 

पद्धत अर्दी फ्रान्स, जमगनी प्रकर्वा रवशयातही परकी भाषा वशकर्वण्यासाठी र्वापरत नाहीत. जमगनीत तर 
अर्दी शजेारच्या देशातली फ्रें च भाषा वशकर्वण्यासाठी स ध्दा डायरेक्ट मेथड र्वापरत नाहीत तर 
मातृभाषेचाच माध्यम म्हणनू उपयोर् करतात हे मी स्र्वत: वठकवठकाणी पावहलं आहे! 

 
एकदा बलेीनच्या एका वशवबराला रे्लेलो असताना फ्रान्समिल्या बोदोहून आलेल्या वशक्षक 

पवतपत्नींशी माझी चारं्ली मतै्री झाली होती. एक वदर्वस संध्याकाळी र्प्पाचं्या ओघात डायरेक्ट मेथडचा 
उल्लेख झाला तेव्हा ते दोघही भाषा वशक्षक आियानं म्हणाले की ही क ठली आली मेथड ? ते म्हणाले, फार 
तर जमगनीच्या सरहिीजर्वळ असलेल्या लोकानंा र्वर्ात जमगन भाषेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोर् करता 
येईलप पण बोदोसारख्या दूरच्या वठकाणी त्यांच्या कानार्वर सतत फ्रें चच पडणार मर् त म्ही जमगन भाषेत 
तासभर खूप (बडबड) केलीत तर त्याचा काय उपयोर्? त्याला भाषा बऱ्यापैकी यायला लार्ली की मर् 
त्या भाषेचा उपयोर् र्वर्ात र्वाढर्वता येईल, त्यार्वळेी ते ग्रहण करण्याची क्षमता त्या वर्वद्यार्थ्यात आलेली 
असते. स रुर्वातीच्या काळात तरी वर्वद्यार्थ्यांना भाषा वशकर्वण्यासाठी मातृभाषेसारखं  द सरं उत्तम सािन 
नाही!  

द वनया झ कती है, झ कानेर्वाला चावहये. . .  
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३५  
भाषेचा णशक्षक  

 
ज्याला इतर काही काहीच जमत नाही तो (वबचारा) वशक्षक होतो आवण त्यातही ज्याला र्वणत, 

शास्त्र र्वर्ैरे सारखे (खाजर्ी वशकर्वणीच्या दृष्टीनं महत्त्र्वाचे) वर्वषय (ही) जमत नाहीत तो शरे्वटी भाषेचा 
वशक्षक होतो, असा आपल्या समाजाचा ठाम वर्वश्वास आहे. त्याम ळे भाषा हा वर्वषय कोण वशकर्वणार, हा 
प्रशन शाळेत तरी फारसा अर्वघड नसतो. ज्यानंा प रेसं काम नाही प्रकर्वा र्वणत, शास्त्र र्वर्ैरे खास वर्वषय 
ज्याला वशकर्वता येत नाहीत अशानंा भाषा वशकर्वण्याचे तास वदले जातात.  

 
भाषा वशकर्वायची म्हणजे त्यात असं काय मोठं असतं? प स्तकात सर्ळं असतंच! (नाहीतर र्ाइ 

डात तरी असतं) . पाठ्यप स्तकामंध्ये (सोप्या) शब्दाचें अथग वदलेले असतात, (खरोखर अर्वघड असलेल्या 
शब्दाचें अथग द्यायला संपादक आवण मंडळी सोयीस्करपणे वर्वसरलेली असतात!) , प्रशन असतात (वन 
र्ाइडात त्याचंी उत्तरं असतात!) वशक्षकानंी काही करण्याची र्रजच नसते. त्यानंी र्वर्ात जाऊन 
म लाकंडून प स्तकातले िडे र्वाचून घ्यायचे, प्रकर्वा फारतर (म्हणजे ‘र् जी’नर्वीन असतील प्रकर्वा प्रकवचत 
उत्साही र्वर्ैरे असतील तर) किी-मिी आपण स्र्वत: र्वाचायचे, झालं! भाषा वर्वषय वशकर्वणं म्हणजे एकदम 
सोप्पा प्रकार, वतथे खरं तर काहीच करार्व ंलार्त नाही! हे मत अनेकाचंं आहे, शाळाशंी, वशक्षणके्षत्राशी 
संबंवित असणाऱ्या, वशकल्या-सर्वरलेल्या (?) अविकारी लोकाचंंही आहे, हा भार् द दैर्वाचा असला तरी 
सत्य आहे! आपल्या सर्वग व्यर्वहाराचंा मूलािार असलेल्या भाषेकडे आपण अक्षम्य द लगक्ष करत आहोत ह्याची 
जाणीर्वच नसल्याम ळे त्यार्वर उपाय करण्याचे प्रयत्न अशक्य कोटीतलेच आहेत.  

 
भाषेचा वर्वकास म्हणजे खूप शब्दाचंा र्वापर करण ं असा चमत्कावरक र्ैरसमज बह संख्य 

पालकाबंरोबर अनेक वशक्षकामंध्ये वन प्राध्यापकामंध्येही वदसतो. खूप शब्द घोकून प्रकर्वा इगं्ललशची 
वडक्शनरी पाठ करून भाषा स िारते असं नसतं, म ळीच नसतं. शब्दाचा अथग हा त्याच्या उपयोर्ातून समजून 
घ्यायचा असतो, त्याच्या वर्ववर्वि छटा स योलय मार्गदशगनाखाली र्वारंर्वार र्वापरून आत्मसात करायच्या 
असतात, वजभेर्वर खेळर्वायच्या असतात तेव्हा क ठे भाषा येते. हा सर्वग वर्वकास अत्यतं जाणीर्वपूर्वगक करण ं
आर्वशयक असतं, तसं न झाल्यास वबचाऱ्या वर्वद्यार्थ्याची भाषा कायमचीच कच्ची राहून जाते आवण ज्याची 
मातृभाषा / पवहली भाषा कच्ची राहते, म्हणजे पायाच कच्चा राहतो त्याला आपल्या कच्च्या पायार्वर 
कसलीच उभारणी करता येत नाही.  

 
आज स दैर्वानं काहंी संस्थांमिून भाषेच्या वशक्षणाबाबत शास्त्रीय दृष्टीकोण चारं्ल्या प्रकारे वर्वकवसत 

होऊ लार्ला आहे. उदाहरणाथग हैद्राबादच्या सेन्रल इन्स्टीयूट ऑफ इगं्ललश अॅड फॉवरन लॅंग्लर्ववजस ह्या 
संस्थेत भाषा आवण र्वाङ मय ह्याचं्यातला भेद स्पष्ट करून अभ्यासक्रम बनर्वलेले आहेत. त्याम ळे टीप्रचर् 
ऑफ फ्रें च अज़ अ फॉवरन लॅंलर्वजे’सारखे अनेक भाषाचें अभ्यासक्रम वतथे पद्धतशीरपणे चालतात. अशा 
अभ्यासक्रमाचंा फायदा प्रथम वतथे येणाऱ्या वशक्षक-प्रवशक्षणाथींना वमळतो आवण नंतर स्र्वाभावर्वकपणे 
त्याचं्या वर्वद्यार्थ्यांना वमळतो.  

 
हैद्राबादच्या संस्थेत रे्ली र्वीस-पंचर्वीस र्वषं अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम चालू आहेतप पण र्मतीची 

र्ोष्ट अशी की भारतातल्याच इतर वर्वद्यापीठामंिून मात्र भाषा आवण र्वाङ मय ह्याचंी र्ल्लत अजूनही चालूच 
आहे. ज्यानंा भाषा वशकर्वण्याचा कसलाही अन भर्व नाही अशी माणसं भाषा वशकर्वण्याचा उद्योर् करतात वन 
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पवरणामत:त्या वर्वषयाचं न कसान करतात आवण वतथे आलेल्या वर्वद्यार्थ्याचहंी. अर्दी एखादा 
वर्वद्यापीठातला वर्वद्वान प्राध्यापक घेतला की तो र्वषान र्वषग मराठी र्वाङ मयाचं अध्यापन उत्तम प्रकारे करतो 
आहे अशा प्राध्यापकाला मराठी भाषा वशकर्वण्याचं काम वदलं तर ते योलय असेलच असं नाही. त्याची 
मातृभाषा मराठी असली, त्याचं मराठी चारं्लं असलं तरी त्याला मराठी भाषा वशकर्वता येईल असं नाही. 
(भाषा वशकताना र्वाङ मयाचा, काही चारं्ल्या कलाकृतींचा उपयोर् करणं र्वरे्ळं वन केर्वळ र्वाङ मयाच ं
अध्यापन करणं र्वरे्ळं असतं) भाषा वशकर्वण्यासाठी वर्वशषे वशक्षणाची, प्रवशक्षणाची र्रज असते. तशा वर्वशषे 
प्रवशक्षणावशर्वाय तो मराठी भाषेचा वशक्षक होऊ शकत नाही. ह्या सर्ळया प्रकारातील वर्वडंबना अशी आहे 
की आज भारतात बह तेक वठकाणी भाषा वशकर्वण्याचं काम अशाच लोकाचं्या हातात आहे की ज्यानंा ते 
म ळातच येत नाही, अर्दी प्राथवमक शाळेपासून वर्वद्यापीठ स्तरापयंत हीच पवरग्स्थती आहे! ह्या प्रकाराम ळे 
भाषा वर्वषय म्हणजे माध्यमच कचं्च राहतं वन आपला वर्वद्याथी मारे् पडतो.  

 
भाषेचा पवहला वन आदशग वशक्षक म्हणजे आई. प्रसंर्ी कठोर होणारे आई ज्यानंा लाभली असेल ते 

खरोखर भालयर्वान! उच्चाराची शब्दायोजनेची, आघाताची, स रयोजनेची-थोडक्यात म्हणजे कसलीही 
भावषक चूक झाली तर खपर्वनू न घेणारी आई/आजी /आत्या/काकू/मार्वशी घरात असेल तर ती खमकी 
बाई म लाला ताबडतोब चकू स िारायाला लार्वते, योलय र्वाक्य त्याच्याकडून घडर्वनू घेते. वतचं हे काम 
अखंडपणे चालूच असतं. काही घरातूंन र्वडील/आजोबा/काका र्वर्ैरे प रुष मंडळीही म लाकंडून पाठातंर 
करून घेताना चारं्ल्या भाषेचे िडे घटर्वनू घेतात. असे तळमळीचे वशक्षक घरातच लाभले तर कोणाचा 
भाषा वर्वषय कच्चा राहील?  

 
जमगन महाकर्वी योहान् अल्फर्ाड् फॉन लयॉटS (Johann Wolfgang von Goethe) ह्यानं आपल्या 

आत्मचवरत्रात वदलेला त्याचा फ्रान्समिला अन भर्व लक्षात ठेर्वण्यासारखा आहे. कायद्याच्या वशक्षणासाठी 
लयॉटऽनं प्रथम फ्रान्सला जायचं ठरर्वलं कारण त्या काळात शरास्ब कग ला वर्वद्यापीठ ख पच प्रवसद्ध होतं. 
लयॉटऽ वतथे दाखल झाला वन वशक्षण स रु झालं. लयॉटSला फ्रें च भाषा तशी चारं्ली येत होती पण फ्रें च 
लोकाचं्या दृष्टीनं त्याचं फ्रें च कचं्च होतं. काही वदर्वसातच लयॉटऽ ची मोठी पचंाईत व्हायला लार्ली. त्यानं 
एखाद्या वर्वषयार्वर आपल्या प्राध्यापकाशंी चचा करायचा प्रयत्न केला की ते त्याचं फ्रें च स िारायला लार्ायचे 
आवण त्याचं्या चचेचा म ख्य म िा दूरच राहायचा! प्राध्यापकच नव्हे तर र्ार्वात कोणाशीही लयॉटऽ बोलायला 
रे्ला हेच व्हायच.ं साध्या हर्वापाण्याच्या र्प्पामंध्येही फ्रें च मंडळी लयॉटऽच्या भाषेतल्या बारीक-सारीक च का 
काढून स िारत बसत!फ्रें चानंा  आपल्या भाषेत कोणीही कसलीही चूक केलेली खपत नाही! ह्या सर्ळया 
प्रकाराला लयॉटऽ शरे्वटी इतका रै्वतार्ला की त्यानं शरास्ब कग ला वन फ्रें च भाषेला कायमचा रामराम ठोकला! 

 
फ्रें चासंारखी जार्रुकता आपण वनदान आपल्या आवण आपल्या स्र्वत:च्या वन आपल्या 

म लाबाळाचं्या भाषेबाबत, वकमान आपल्या मातृभाषेबाबत दाखर्वली तर? 
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३६ 
भाषाचंं अध्ययन 

 
भाषा वशकण्याबाबत आवण वशकर्वण्याबाबत बऱ्याचदा चचा होतात पण त्या सामान्यत: तावत्त्र्वक 

स्र्वरूपाच्याच असतात (कारण त्या चचांमध्ये भार् घेणाऱ्या आपल्याकडच्या तज्ज्ञानंा भाषा वशकण्याचा 
फारसा अन भर्व नसतो वन पािात्त्यानंा तर म ळीच नसतो) त्याम ळे भाषा वशकणाऱ्या/ वशकू इग्च्छणाऱ्याला 
त्यातून कसलंच मार्गदशगन वमळत नाही. भाषा येणं म्हणजे काय तर त्याला वकमान चार कौशल्य येण-ं 
बोललेलं कळण, र्वाचनू कळणं, वलहून आपले वर्वचार व्यक्त करता येणं आवण बोलून आपले वर्वचार व्यक्त 
करणं. पण हे सर्ळं साध्य करण्याचा मार्ग कोणता? योलय मार्ग कोणता? तो एकच आहे की अनेक आहेत? 
अनेक असतील तर त्यातंला अविक चारं्ला कोणता?- भाषा वशकणाऱ्याच्या मनात हे आवण असे अनेक 
प्रशन डोकार्वत असतात, क्ववचत त्याला भडंार्वनू सोडतात.  

 
भाषा वशकणाऱ्या प्रौढ वर्वद्याथांनी एक र्ोष्ट डोक्यात पक्की ठेर्वायला पावहजे ती म्हणजे भाषा वशकणं 

हा प्रकार इतर वर्वषय वशकण्यापेक्षा खूप र्वरे्ळा आहे. इतर वर्वषय वशकताना आपण आपल्याला माहीत 
असलेल्या शब्दाचं्या आिारानं नार्वने कल्पना समजून घेत असतो. तो नर्वा वर्वषय वशकण्याचं माध्यम 
आपल्याला चारं्लं अर्वर्त असतं. उदाहरणाथग ‘मार्णी’ प्रकर्वा ‘प रर्वठा’ अशा आ्थक कल्पना समजून 
घेताना आपण ‘मार्णी म्हणजे पैसे देऊन वर्वकत घेण्याची क र्वत असलेल्याची इच्छा-’ असं आपल्याला ज्ञात 
असलेल्या शब्दाचं्या आिारानं वशकतो. पण  एखादी नर्वी भाषा वशकताना पवहल्या अर्वस्थेत तरी असं होतं 
की कल्पना आपल्याला ठाऊक असते पण तो शब्द परका असतो वन बऱ्याचदा वलपीही परकी असते! फळा 
म्हणजे काय, तो कशासाठी असतो, कसा तयार करतात र्वर्ैरे भाराभर मावहती आपल्याला असली तरी 
‘ब्लॅकबोडग’ (इंग्ललश) , ‘टाऽफल’ (जमगन) , ‘ताब्लो’(फ्रें च) , ‘दस्का’ (रूसी) हे शब्द पूणगत: नर्वीन आहेत 
वन भाषा वशकायची म्हणजे शब्दानंा पयाय नसतोचप ते पाठ करणं, म खोद्भत करण,ं वजभेर्वर खेळर्वणं अत्यतं 
महत्त्र्वाचं असतं. त्याला अम कच का म्हणतात तम क का नाही म्हणत असा प्रशन भाषा वशकणाऱ्यानं 
वर्वचारायचा नसतो! इतर वर्वषय वशकताना आपण वजतका अविक चौकसपणा दाखर्वू, का, कस,ं केव्हा 
र्वर्ैरे प्रशन उपग्स्थत करून आपली वजज्ञासा पूणग करून घेऊ वततकी आपली प्रर्ती चारं्ली होतेप पण भाषा 
वशकताना प्रशन न वर्वचारता जे आहे, जसं आहे तसं स्र्वीकारण्याची, आत्मसात करण्याची पात्रता असेल 
तरच प्रर्ती होते! प्रशन वर्वचारात बसणारा लौकरच कंटाळून अभ्यासक्रम सोडून जातो! वजज्ञासा अर्वशय 
हर्वी पण का म्हणून उलट तपासणी नको.  

 
अलीकडच्या बऱ्याच पद्धतींमध्ये (?) पाठातंर करण्याची र्रज नाही, पाठातंर करू नये अस ं

वशक्षकच (?) सारं्तात. पाठातंर करायच नाही तर मर् नर्वीन शब्द कसे येणार? त्याला त्याचंं उत्तर असतं 
की प न: प न: प स्तक र्वाचा, सरार्व करा. ह्याचा अथग तोच ना? आख्खं प स्तक प्रकर्वा संपूणग िडा दहादा 
र्वाचण्यापेक्षा तो िडा नीट समजून घेऊन त्यातले नर्व ेशब्द पाठ करणं अविक सोयीचं नाही का? आवण 
शरे्वटी महत्त्र्वाचा भार् म्हणजे त म्ही िडा दहादा र्वाचलात की त्यातले शब्द पाठ केलेत हे नसून त म्हाला 
शब्द येतात की नाही, त्याचंा उपयोर् नीट करता येतो की नाही हे आहे! आवण जोपयंत आपल्याला एखाद्या 
भाषेतले वकमान दीड-दोन हजार शब्द चारं्ले येत नाहीत तोपयंत आपल्याला त्या भाषेत नीट बोलता येत 
नाही ही र्वस्त ग्स्थती आहे. तेव्हा भाषा येण्यासाठी शब्दभाडंार हर्वंच. म्हणून भाषा वशकणाऱ्यानं एखादं 
चारं्लं पाठ्यप स्तक घेऊन त्याच्या आिारानं आपलं शब्दभाडंार र्वाढर्वायला पावहजे.  
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भाषा वशकणाऱ्याच्या दृष्टीनं द सरी महत्त्र्वाची र्ोष्ट म्हणजे शब्दाचंा योलय र्वापर कसा करायचा हे 
वशकण,ं थोडक्यात म्हणजे व्याकरण वशकणं. अलीकडच्या बहूतेक तथाकवथत पद्धतींमध्ये व्याकरण 
वशकर्वण्यार्वर जणू बंदीच घातलेली असते! पोपटपंची करणाऱ्या वशक्षकानंाच बह तेक र्वळेा ते माहीत नसतं 
! मर् तथाकवथत पद्धतीच ंनार्व सारूं्न ते आपलं अज्ञान झाकून मोकळे होतात, ‘लनग दीज एक्स्पे्रशन्स बाय 
हाट ग!’ असं म्हणून ते मोकळे होतात. (शब्द पाठ करायला वर्वरोि करणारे अशा च कीच्या वठकाणी मात्र 
मठ्ठपणानं पाठातंर करण्याचा बदसल्ला देतात. ) र्वास्तवर्वक व्याकरण हा पाठ करण्याचा भार् नाही तर 
वशक्षकानंी समजून सारं्ण्याचा आवण वर्वद्यार्थ्यांनी समजून घेण्याचा भार् आहे. वशक्षक पद्धतशीरपणे हा भार् 
टाळतात, पण वर्वद्यार्थ्यांनी तो आग्रहानं जाणनू घेतला पावहजे. आपल्या शाळेतले, महावर्वद्यालयातले प्रकर्वा 
खाजर्ी क्लासमिले वशक्षक व्याकरण समजार्वनू देत नसतील तर वजज्ञासूंनी शक्य असेल वतथे जाऊन, 
जाणत्यानंा शरण जाऊन त्याचं्याकडून व्याकरण समजून घ्यार्व!ं एखाद्या भाषेत स्र्वयंपूणग होण्याचा तो 
एकमेर्व, खात्रीशीर उपाय आहे. ‘सावंर्तलेली अक्कल वन बािंलेली वशदोरी उपयोर्ाची नाही’ हे आपण पकं्क 
लक्षात ठेर्वलं पावहजे. वशक्षकाकंडून पाच-पन्नास भाकरी घेण्यापेक्षा ती बनर्वण्याची रीत वशकून घेण ं
उपयोर्ाचं असतंप म्हणनू व्याकरण वशकायच असतं.  

 
भाषा वशकायला स रुर्वात करण्यापूर्वी जर आपल्याला ठरर्वता आलं की आपण कशासाठी भाषा 

वशकणार आहोत, आपल्याला नक्की कोणकोणती कौशल्यं वमळर्वायची आहेत, तरआपल्याला 
स रर्वातीपासूनच योलय त्या मार्ाचा अर्वलंब करता येईल. भाषेतली वकमान चार कौशल्यं वमळर्वणं उत्तमच प 
पण आपल्याला नक्की काय पावहजे हे प्रथम वनवित करार्व,ं कारण ही चारही कौशल्यं वमळर्वण्याचे प्रयत्न 
र्वरे्र्वरे्ळे असतात‘रोज टाईम्सचा अग्रलेख र्वाचत जा म्हणजे उत्तम इंग्ललश बोलता येईल!’अस ं
छातीठोकपणानं सारं्णारी (नव्हे, ‘मार्गदशगन’ करणारी) माणसं आपल्याला आजही वदसतात आवण अशा 
प्रकारे वनत्यनेमानं अग्रलेख र्वाचणारी पण इगं्ललश बोलता न येणारी माणसंही आपल्याला शकेड्ानं 
भेटतात! ह्याचं कारण म्हणजे भाषेतली चार कौशल्यं एका दर्डानं साध्य होत नसतात. ह्यातल्या प्रत्येक 
कौशल्यासाठी र्वरे्ळे प्रयत्न लार्तात. ज्याप्रमाणे त म्ही िार्वायचा उत्तम सरार्व केलात तर त म्हाला चारं्लं 
िार्वता येईल पण उत्तम िार्वता येतं म्हणून त म्हाला उत्तम पोहोता येईल असं नाही! उत्तम पोहोता 
येण्यासाठी त म्हाल स्र्वतंत्रपणे पोहायला वशकार्व ंलार्तं, नंतर सरार्व करार्वा लार्तो, भाषेचंही असंच आहे.  

 
एक वशक्षक एक वर्वद्याथी ही पद्धत सामान्यात: उत्तम असली तरी भाषा वशकण्यासाठी मात्र योलय 

नाही कारण भाषा ही समूहाची असते, त्याम ळे एखादी खाजर्ी वशकर्वणी ठेर्वनू भाषा वशकू नये. वजथे चार 
वर्वद्याथी आहेत, आपल्याला अनेकाचं्या म खातून भाषा ऐकण्याची सोय आहे, आपल्यालाही बोलायची सिंी 
वमळणार असते, वजथे वशक्षक आपल्याला प्रशन वर्वचारतात (केर्वळ व्याख्यान देत नाहीत) अशा वठकाणी 
भाषा वशकार्वी.  

 
आपण आपल्या र्रजा, आपली क र्वत, आपल्याकडे असलेला र्वळे, आवण उपलब्ि सािनं ह्याचंा 

स र्वणगमध्य काढला तर एखादी नर्वीन भाषा वशकणं अर्वघड नाही.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

३७ 
डूडन् प्रामाण्य  

 
मराठी श ध्दलेखन म्हणजे न सता सार्वळा र्ोंिळ आहे असं सर्वगसािारण मराठी माणसाचं (ऐकीर्व 

मावहतीर्वर आिावरत) ठाम मत असतंप पण जमगनसारख्या आजच्या एका अत्यंत प ढारलेल्या देशाच्या समदृ्ध 
राष्ट्रभाषेची श ध्दलेखनाची ग्स्थती जेमतेम शभंर र्वषांपूर्वी काय होती हे आपण बवघतलं तर आपल्याला नक्की 
र्वाटेल की आपल्या मराठीची ग्स्थती वततकी र्वाईट किीच नव्हती आवण आजही ती वततकी र्वाईट नाही! 

 
जमगन ही भाषा तशी खूप ज नी असली (म्हणजे मराठीएर्वढीच) तरी जमगनी हा देश मात्र तसा नर्वा 

आहे! नर्वा म्हणजे वकती? जेमतेम सव्र्वाश ेर्वषाचा! मध्य य रोपात जमगन भावषकाचंी संख्या बऱ्यापैकी आहे, 
(जमगन भावषकाचंी आजची लोकसंख्या स मारे दहा कोटी आहे) तरी आपलं स्र्वतंत्र राष्ट्र नाही ह्याचं द :ख 
जमगनानंा फार काळ सहन करार्व ंलार्लं. तसं ऑग्स्रयाच ं(पवर्वत्र रोमन) साम्राज्य होतं पण त्यात जमगनाचंी 
संख्या कमीच होती.  

 
स्र्वतंत्र जमगनीचं स्र्वप्न वतथल्या जनतेनं प्रदीघग काळ उराशी बाळर्लं होतं. मध्य य रोपात अनेक 

छोटी-छोटी जमगन भावषक राज्यं होती. अशा सर्वांना एकत्र आणण्याचं महान कायग प्रॉइसन संस्थानाच्या 
प्रिानमंत्र्यानं म्हणजे वबस्माकग नं १८७१ मध्ये पूणग केलं. फ्रान्सच्या नाकार्वर वटचून जमगनीच्या वन्मतीचा हा 
कायगक्रम पवॅरसजर्वळच्या व्हेसायमध्ये १८ जानेर्वारी, १८७१ ला साजरा करण्यात आला! 

 
लष्ट्करी बळाच्या वन म त्सिेवर्रीच्या सहाय्यानं देश बनर्वणं त लनेनं सोपं असतं, पण एकदा देश 

बनल्यार्वर त्यातल्या सर्वग घटकानंा एकत्र ठेर्वणं वततकं सोपं नसतं. र्वषान र्वषग ज्यानंी अग्स्मतेच्या नार्वाखाली 
आपलं र्वरे्ळेपण जपण्यातच िन्यता मानलेली असते अशानंा देशाच्या म ख्य प्रर्वाहात आणणं म्हणजे 
तारेर्वरची कसरत असते. ह्या कसरतीतला पवहला भार् होता भाषेचा.  

 
भाषा थोड्ाथोड्ा अंतरार्वर बदलते हे खरं असलं तरी त्या बदलानंा आपण बोली म्हणून स्थान 

देतो पण प्रत्यक्षात मात्र महत्त्र्वाच्या, व्यापक भावषक देर्वाणघेर्वाणीसाठी आपण प्रमाण भाषेचा उपयोर् करत 
असतो, पण जमगन भावषक राज्यामंध्ये प्रत्येकानं आपलं र्वरे्ळेपणच क रर्वाळलं होतं, प्रमाण मानलं होतंप 
त्याम ळे १८७१ मध्ये जमगनी हा देश अग्स्तत्र्वात आला तेव्हा जमगनीत जमगन(श ध्द) लेखनाच्या अनेक तऱ्हा 
अग्स्तत्र्वात होत्या! (त्या तऱ्हानंा ‘श ध्लेखनाच्या पद्धती’ म्हणणं योलय ठरणार नाही)  

 
जमगन भाषेतलं लेखन म्हणजे वर्वलक्षण र्ोंिळ असंच समीकरण त्या काळी तयार झालं होतं! जमगन 

लेखनातली ही अराजकता शरे्वटी इतकी वर्वकोपास रे्ली की वर्वल्हेल्म (द सरा) ह्या राजानं १८९० मध्ये 
बेलींनहून शरे्वटी एक आदेश काढला की ‘वकमान एकाच शाळेतल्या वर्वद्यार्थ्यांनी तरी एकाच प्रकारे लेखन 
करार्व!ं एकाच शाळेत अनेक प्रकारचं लेखन होऊ नये!’ आज अत्यंत हास्यास्पद र्वाटणारा हा आदेश 
वतथल्या श ध्दलेखनाची तत्कालीन ग्स्थती वकती भयंकर होती हे कळायला प रेसा आहे.  

 
पवरग्स्थती अशी होती की शाळेतला प्रत्येक वर्वद्याथी आपल्या ‘पद्धतीनं’ (?) वलहीत होता, आता 

त्या सर्वांनी एकाच प्रकारे लेखन करायचं म्हणजे नक्की कसं करायचं?सर्वांनी सारखं वलहायचं तर ते सारखं 
रूप कसं असार्व,ं कोणतं असार्व ंहे सारं्णारं एखादं तरी सािन उपलब्ि हर्व ंना? 



 
अनुक्रमणिका 

 

राजाच्या लेखानाबिलच्या आदेशानं एका म ख्याध्यापकाचं्या पवरश्रमाचं चीज झालं. प्रमाणी 
करणाबाबत त्यानंा एक कल्पना अर्ोदरच स चली होती. त्यानंी नेहमीच्या र्वापरातले शब्द र्ोळा करून ते 
योलय प्रकारे वलहून काढले, थोडक्यात म्हणजे एक यादी तयार केली. जमगन शब्दाचंं लेखन कसं असार्व ंहे 
सारं्णारी, दाखर्वणारी –(रेश्श्राइब ङ  डेऽर डॉइचन् शप्राखऽ - Rechtschreibung der deutschen 
Sprache) जमगन भाषेच्या श द्धलेखनाची-प्रमाणीकरणाची ती पवहली यादी, श ध्दलेखनाचा हा पवहला कोष 
होता आवण ते काम अत्यंत आस्थेनं आवण वचकाटीनं करणाऱ्या कल्पक म ख्याध्यापकाचंं नार्व होतं कोन्राट 
डूडन् (१८२९-१९११) . कोन्राट डूडनचा हा पवहला कोष १८७२ मध्ये प्रकावशत झालेला होता, त्याला 
आता राजमान्यता वमळाली होती. (इथे लक्षात घेण्यासारखा महत्त्र्वाचा एक म िा असा आहे की राजानं 
वर्वद्वानाचं्या कामाला मान्यता वदली, सरकारनंच आपले वर्वद्वान नेमून करून घेतलं नाही. )  

 
कोन्रा् डूडन  स्र्वतः एर्वढ्यार्वरच थाबंला नाही. डूडन् ही आता एक प्रकाशन संस्था झाली होती. 

त्यानं आपलं काम अविक र्तीनं अविक पद्धतशीरपणे चालूच ठेर्वलं, अविक व्यापक केलं आवण त्यानं 
वचकाटीनं केलेल्या कामांमिून वन्मती झाली ती अनेकवर्वि कोषाचंी. शब्द कसा वलहार्वा हे सारं्णारा 
‘प्रमाण’ लेखनाचा-श द्धलेखनाचा कोष करून डूडन नं प ढे अथाचा वर्वचार करणारा कोष बनर्वला. 
शब्दाथानंतर व्याकरणकोष, शलैीकोष, व्य त्पवत्तकोष, समानाथी-वर्वरूध्दाथी शब्दकोष-असे एक ना अनेक 
प्रकारचे कोष जनगम भाषेत सशंोवित आवण संपावदत झाले. जमगन भाषा वनत्यनेमानं अविकाविक समृद्ध होत 
होती. वचत्रकोष (वबल््-व्यॉटगर -बूख  Bildworterbuch) हा एक नर्वा कोषप्रकार डूडन नं वर्वकवसत करून 
जार्वतक कोषसावहत्याला एक नर्वी वदशाच वदली.  

 
डूडनचं कायग जमगन भाषेच्या दृष्टीनं इतकं महत्त्र्वाच ं आहे की आज लेखन, व्याकरण, शलैी 

र्वर्ैरेबाबत कोणालाही कोणतीही कसलीही शकंा आली तर खात्री करून घेण्यासाठी डूडन् बवघतला जातो 
आवण डूडन् काय म्हणतो ते प्रमाण मानलं जातं ! 

 
डूडन् म्हणजे कोष/ शब्दकोष असंच एक समीकरण झालेलं आहे कारण य रोपात अनेकानंा डूडन् 

ह्या जमगन शब्दाचा अथग वडक्शनरी आहे असंच र्वाटतं! 
 
कोन्राट डूडन नंसारखी प्रवतभार्वान, कतगबर्ार माणस ं आपल्याकडेही झाली. अशी र्वरे्ळी, 

आभाळाएर्वढी माणसं जन्माला घालताना वनसर्ग एखाद्या प्रदेशार्वर अन्याय करत असेल असं आजपयंत 
इवतहासार्वरून तरी र्वाटत नाही! (अन्याय होतो तो त्या त्या समाजाकडून!) पण कोन्राट डूडन् भालयर्वान 
कारण त्याचं कायग त्याच्या लोकानंी प ढे नेलं त्याच्या कायाचं सातत्य वटकर्वलं. आज शभंर र्वषानंतरही 
डूडन् ही कोषर्वाङ मयातली जार्वतक कीतीची महत्त्र्वाची प्रकाशन संस्था आहे.  

 
कोनात डूडन्प्रमाणेच ब्रोक हाउस्, लाङेन्शाइट   हेही नशीबर्वान. शब्दकोष, ज्ञानकोष आवण म ख्यत: 

दै्वभावषक कोषाचं्या के्षत्रात त्यानंी केलेलं कायग महत्त्र्वाचं तर आहेच पण आकाराच्या दृष्टीनंही अफाट आहे वन 
म ख्य म्हणजे त्यानंाही अत्यतं लायक र्वारसदार लाभले. त्याचंं कायग त्याचं्या र्वशंजानंी सातत्यानं प ढे नेलं. 
हे त्याचंं आवण त्याचं्या जमगन भाषेचं भालय! (लाडेन्शाइट ह्याचंी पणती आता त्याचं्या प्रकाशन संस्थेची प्रम ख 
आहे. )  



 
अनुक्रमणिका 

 

महाराष्ट्रातही डूडन्, ब्रोक हाउस्, लाडेन्शाइट ह्याचं्यासारखी माणसं झाली, आजही आहेत, 
त्याचं्या कायाला डोळस लोकाश्रय लाभनू ती सर्ळी माणसं भालयर्वान व्हार्वीत आवण आपलं मराठी 
कोषर्वाङ मय सर्वाथानं वर्वशाल, समृद्ध करण्याचं कायग सातत्यानं होत राहार्व ंहीच इच्छा !  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

३८ 
ज़ीपस ्-प्रामाण्य  

 
उच्चारण कोष म्हटलं की आपल्याकडच्या इगं्ललशच्या (काही) अध्यापक-प्राध्यापकानंा डॅंवनयल 

जउन्जची ‘इङ  वलश  प्रनाउन्सीङ  वडक्शनवर’ माहीत असते. स दैर्वानं आपल्याकडे ‘सेंरल इग्न्स्टयूट ऑफ 
इंग्ललश अॅड फॉवरन लॅंलर्ववेजस’ सारख्या संस्थामंिून स रुर्वातीची बरीच र्वषं ह्या उच्चारकोषाचा पाठप रार्वा 
केला जात असे. त्याम ळे इगं्ललशच्या प्रमाण (RP) उच्चाराबंाबत वनदान वतथे जाऊन आलेल्यानंा तरी 
बऱ्यापैकी जाणीर्व झालेली आहे.  

 
डॅवनयल जउन्ज च्या ‘एव्हरीमनॅ्स इग्ड्लश प्रनाउग्न्सड् वडक्शनवर’च्या वकतीतरी अर्ोदर जमगन 

भाषेसाठी उच्चारण कोष वनमाण झाले. उच्चारण कोष वनमाण झाले. त्याचं्या वन्मतीची कारणं काय होती, 
त्याचंी पाश्वगभमूी काय होती काय होती र्वर्ैरे र्ोष्टी जाणनू घेणं वनवितच उद्वोिक ठरेल.  

 
कोन्राट डूडन  ह्यानं जमगन भाषेच्या श द्धलेखनाचा शास्त्रश द्ध पाया घालण्याचं महान कायग केलं 

आवण त्याच स मारास श द्धालेखनाप्रमाणेच श द्धउच्चारणासाठीही त्याच तोलामोलाच ंकाम होत होतं. त्या 
कामाची स रुर्वात तशी अर्ोदरच झालेली होती पण त्यार्वर कळस चढर्वला तो टेओडर ज़ीप्स् (Theoder 
Siebs) ह्यानं. जमगन भाषेच्या उच्चारणाचं महा-कठीण काम त्यानं मोठया वचकाटीनं केलं होतं.  

 
जमगनी नार्वाचा देश १८७१ मध्ये अग्स्तत्त्र्वात आला तरी जमगन भावषक छोटी-मोठी राज्यं मात्र सपूंणग 

मध्य य रोपात पसरलेली होती. आजचा जमगनी, ऑग्स्रया, ग्स्र्वटझरलंड, झेवकया, स्कोर्वावकया, आजच्या 
पोलंडचा काही भार्, रूमेवनयाचा काही भार् इत्यादी सारा प्रदेश जमगन भावषकच होता. ह्या अस्ताव्यस्त 
पसरलेल्या भार्ामंध्ये अनेक बोली असणं स्र्वाभावर्वकच होतं. जमगन भाषेच्या बोलींमध्ये तर इतके प्रकार वन 
भेद होते की आल्पस् पर्वगतातल्या खूपशा भार्ातंल्या लोकाचंी तथाकवथत जमगन बोली मातृभाषा म्हणनू 
बोलणाऱ्यानंा शाळेत जायला लार्ल्यार्वर एखादी परदेशी भाषा वशकार्वी त्याप्रमाणे वशकल्या-सार्वरलेल्या 
लोकाचंी भाषा वशकायला लार्ायची (अजूनही लार्ते!)  

 
बोलींमध्ये सामान्य माणसाचं क ठेही, काहीही अडत नसतं कारण सर्वगसामान्य माणूस आपल्या 

पंचक्रोशीबाहेर फारसा क ठे जातच नसतो. पण ह्या सर्वग जमगन भावषक प्रदेशानंा जोडणारे, त्याचं्या सतत 
संपकात असणारे असे काही सेतू त्या काळातही मध्य य रोपात होते. त्यातला एक म्हणजे वशकल्या-
सार्वरलेल्या, वर्वद्वान लोकाचंा एक र्वर्ग आवण द सरा, अविक महत्त्र्वाचा, सामान्य जनतेशी अवतशय जर्वळच ं
नातं असणारा र्वर्ग - तो म्हणजे नाटकर्वाल्याचंा.  

 
एखाद्या देशात प्रकर्वा प्रदेशात अनेक बोली असल्याम ळे सामान्य माणसाचं काही अडत नसलं तरी 

ह्या नाटकमंडळींची मात्र फारच पंचाईत होत असे. आता ही मंडळी आपल्या र्वरे्र्वरे्ळया नाटकाचें खेळ 
करत-करत आपल्या भल्या मोठ्या क ट ंबासह र्ार्वोर्ार्वी भटकणारप मर् प्रत्येक र्ार्वात रे्ल्यार्वर त्या 
र्ार्वच्या भाषेत-बोलीत नाटक करायचं म्हणजे आली की नाही पंचाईत! ह्या नाटक मंडळींनी वकती 
भाषा/बोली येणारी माणसं आपल्या पदरी बाळर्ायची? कोणत्याही नाटक कंपनीला ही र्ोष्ट परर्वडणारी 
नव्हती आवण असा खेळ कोणत्याही समाजाला परर्वडणारा नसतो! 
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समाजाची ही व्यार्वहावरक अडचण ओळखून समाजाच्या वहताची(च) पर्वा असणाऱ्यानंी म्हणजे 
वर्वद्वानानंी त्यार्वर एक तोडर्ा पूर्वीच काढलेला होता. (असा तोडर्ा प्रत्येक जाणत्या समाजात काढला 
जात असतो. ) तो तोडर्ा म्हणजे प्रमाण भाषेचा. जमगन भाषेच्या अनेक बोली अग्स्तत्त्र्वात होत्या, र्वापरात 
होत्या तरी प्रमाण भाषा म्हणून वर्वद्वानानंी एक शलैी वर्वकवसत केली होती, ती शलैी होख़ डॉइच् 
(Hochdeutsch) ह्या नार्वानं ओळखली जाते.  

 
सर्वांना कळेल आवण मान्य होईल अशी शलैी वर्वकवसत झाल्याम ळे नाटकर्वाल्याचंी फार मोठी सोय 

झाली. (आवण पवरणामत: ‘प्रमाण’ जमगन भाषेचा प्रसार झाला. )  
 
आपल्याला आढार्वा घेताना सहज, सरळ र्वाटणारी ही प्रमाणीकरणाची प्रवक्रया प्रत्यक्षात मात्र 

अवतशय अर्वघड होती! 
 
१९ व्या शतकाच्या स रुर्वातीला जमगन भाषेचा महाकर्वी आवण नाटककार योहान् र्वॉल्फर्ाड् फोन् 

लयॉटऽ (Johann Wolfgang von Goethe) ह्यानं मोठ्या वहवररीनं एक म िा माडंला की जमगन भाषेच्या 
उच्चाराचंं प्रमाणीकरण होणं आर्वशयक आहे की ज्याचा उपयोर् नाटक मंडळींना होऊ शकेल. नटाचें उच्चार 
प्रमावणत झाले की नाटकाच्या प्रयोर्ाचं्या दृष्टीनं फार मोठी सोय होईल आवण पे्रक्षकाचंीही सोय होईल. 
लयॉटऽसारख्याचंा प ढाकार असल्याम ळे त्या काळच्या म्हणजे अवभजात काळच्या जमगन भाषेच्या प्रमावणत 
उच्चाराचंा एक कोष वर्वल्हेल्म् वफ़एटोर (Wilhelm Vietor) ह्यानं बनर्वला. जमगन भाषेतला हा पवहला 
उच्चारणकोष म्हणता येईल. Die Aussprache der Schriftdeutschen हा उच्चारणकोष इ. स. १८८५ मध्ये 
प्रथम प्रकावशत झाला.  

 
वफएटोरचा उच्चारणकोष प्रकावशत झाला पण त्याचं स्र्वरूप पावहजे वततकं सर्वगसगं्राहक नव्हतं. 

त्याचप्रमाणे जमगन भाषेच्या संदभातला आणखी एक र्मतीचा (म्हणजे आपल्या दृष्टीनं, पण त्याचं्या दृष्टीनं 
अत्यंत र्ंभीर) भार् म्हणजे प्रमाण भाषा कोणती ह्या म ियार्वर उत्तर जमगन आवण दवक्षण जमगनी ह्याचं्यात 
नेहमीच भाडंणं वहत असत/होतात. दोघाचं्या दृष्टीनं तो अग्स्मतेचा प्रशन असतो!  

 
ह्या पाश्वगभमूीर्वर प्रमावणत उच्चारासंाठी मध्य जमगनीत एक सवमती स्थापन झाली, प्रवसद्ध भाषाशास्त्र 

ज्ञ टेओडर  ज़ीप्स (Theoder Siebs) हे त्या सवमतीचे अध्यक्ष होते. केर्वळ नाटकर्वाल्यासंाठी बनर्वलेल्या 
उच्चारणकोषाचं स्र्वरूप त्यानंी खूपच व्यापक केलं आवण त्याचंा स िावरत उच्चारणकोष डॉइच ऽब्यनून्शप्राखऽ 
(Deutsche Buhnenaussprache) इ. स. १८९५ मध्ये प्रकावशत झाला. ज़ीप्स चा हा उच्चारणकोष इतका 
व्यापक, सर्वगसंग्राहक होता की मध्य य रोपातल्या सर्वग जमगन भावषकानंी /राष्ट्रप्रम खानंी (थोडक्यात म्हणजे 
जमगनी, ऑग्स्रया, ग्स्र्वटझरलंड ह्या देशानंी) तो प्रमाण मानायला स रुर्वात केली. अल्प काळातच ज़ीप्स चा 
चं नार्व झालं वन उच्चारणाच्या के्षत्रात ‘ज़ीप्स  -प्रामाण्य’ स रु झालं.  

 
आपल्या भाषाचंा वर्वचार केला तर असं वदसतं की संस्कृत भाषेसाठी उच्चारणकोषाची र्रज म ळीच 

नाही कारण उच्चार आवण लेखन ह्याचंं नातं शभंर टके्क आहे पण इतर भाषाचंी पवरग्स्थती तशी नाही. 
(वर्वश्वनाथ नरर्वण्याचं्या भारतीय व्यर्वहार कोशार्वर नजर टाकली तरी ही र्ोष्ट ध्यानात येईल) . सर्वग 
आि वनक भारतीय भाषासंाठी उच्चारणकोषाचंी आर्वशयकता आहे, तरीही त्याची कल्पना आपल्याकडे 
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अजूनही नाही. ख ि मराठीचा वर्वचार केला तर त्याची र्रज आहे, पण त्याबाबत कसलाच वर्वचार झालेला 
वदसत नाही.  

 
मराठीच्या संदभात च, छ, ज, झ, ह्या अक्षराबंाबत ख ि मराठी भावषक ही खूप र्ोंिळ करतात. ह्या 

अक्षराचं्या लेखनात स िारणा करणं आर्वशयक आहे. श आवण ष चे उच्चार वभन्न आहेत. संस्कृतातल्या ह्या 
दोन अक्षराचें र्वरे्ळे उच्चार मराठीत आज प्रत्यक्षातही वटकून आहेत पण बह संख्य लोक ह्या दोनही अक्षराचंा 
उच्चार सारखाच करतात. त्याचं्या र्वरे्ळेपणाची जाणीर्व म लानंा लहानपणापासूनच करून वदली तर ‘ष’चा 
रै्ववशष्ट्यपूणग उच्चार आपण अजूनही र्वाचर्व ूशकू! तेव्हा एखादा चारं्ला उच्चारणकोष बनर्वणं ही आपल्या 
मराठीची एक महत्त्र्वाची र्रज आहे ह्याची आपण प्रथम जाणीर्व करून घेऊया! 
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३९ 
दै्वभाणषक शब्दकोष  

 
भाषेच्या वशक्षणात शब्दकोषाचं महत्त्र्व काय आहे हे सारं्ण्याची आर्वशयकता नाही असं म्हणून प ढे 

बोलायला हरकत नसार्वी पण र्वस्त ग्स्थती तशी नाही. त्याचंं महत्त्र्व आहे र्वर्ैरे र्ोष्टींबाबत सर्वांचं एकमत 
वदसून आलं तरी प्रत्यक्षात आपण म्हणजे मराठी भावषकानंी त्याबाबत काही भरीर्व कायग केलेलं नाही ही 
र्वस्त ग्स्थती आहे.  

 
भारतातल्या इतर भाषामंध्ये ह्या संदभात पवरग्स्थती र्वाईटच आहे. इतर भाषाचंी दयनीय ग्स्थती 

पाहून आपली छाती अवभमानानं फ र्ते वन असं र्वाटतं की अरे र्वा, मराठीत बरंच काही झालेलं वदसतंय! 
पण हा अवभमान क्षणभर वटकू शकतो कारण तो वततकासा खरा नाही म्हणजे खोटाच आहे.  

 
दै्वभावषक कोषाचंी र्रज भासणं हाच खरं तर एखाद्या समाजाच्या वर्वकासातला एक अत्यतं 

महत्त्र्वाचा टप्पा असतो. द सरी भाषा वशकार्वी, ती आपल्याला चारं्ली यार्वी म्हणून प्रयत्न करताना 
शब्द्वकोषासंारखा उत्तम साथी नाही. त्याची उपय क्तता पटर्वनू देण्याची र्वळे येत असेल तर त्यार्वरून 
समाज र्ाढ झोपलेला आहे, त्याला उठायची इच्छा झालेली नाही एर्वढंच वसद्ध होतं. दै्वभावषक 
कोषाबंाबतची समाजाची र्रज द हेरी असते, उदाहरणाथग: इंग्ललश वशकणाऱ्याला इगं्ललशमध्ये काय आहे हे 
समजून घेण्यासाठी इगं्ललश-मराठी शब्दकोषाची र्रज आहे हा एक भार्, ही त्या समाजाची पॅवसव्ह र्रज 
आहेप पण आपल्याला काय म्हणायचं आहे हे इंग्ललश माणसाला चारं्ल्या प्रकारे प्रकर्वा र्वळेप्रसंर्ी ठणकार्वनू 
सारं्ता यार्व ं हीस ध्दा त्याची र्रज असते आवण त्यासाठी हर्वा असतो एखादा चारं्ला मराठी-इंग्ललश 
शब्दकोष. हा म िा लक्षात घेऊन वर्वचार केला तर काय वदसतं? 

 
इंग्ललश-मराठी असे शब्दकोष महाराष्ट्रात आज संख्येनं बरेच आहेत. कोषसावहत्यात अगे्रसर 

असलेल्या ऑक्सफडगसारख्या नार्वाजलेल्या ससं्थेनं स ध्दा आपलं जाडजूड प्रकाशन मध्यंतरी बाजारात 
आणलं (त्याची उणीद णी काढण्याचं संशोिनही महाराष्ट्रात तातडीनं झालं, त्याम ळे आता त्याची उजळणी 
नको!) पण मराठी-इंग्ललश शब्दकोषाचंी ग्स्थती काय आहे? कॅं रे, मोल्सर्वथग र्वर्ैरे मंडळींनी संपावदत 
केलेले मराठी-इंग्ललश शब्दकोष हे इगं्ललश माणसाला उपयोर्ी पडार्वते म्हणनू बनर्वलेले आहेत ही र्ोष्ट 
आपल्याकडची मंडळी लक्षातच घेत नाहीत वन मर् होतो तो केर्वळ िंदा. कारण कोणाला रॉयल्टी देण्याचा 
प्रशन नसतो. त्याचंी प नम गद्रणं होतात. पण अस ं कारणं म्हणजे आपल्याकडे म ळातच कमी असलेल्या 
सािन-संपत्तीचा अक्षम्य अपव्यय कारणं आहे.  

 
मराठी भावषकानंा उपयोर्ी पडार्वते म्हणून बनर्वलेले आजपयंतचे दै्वभावषक कोष म्हणजे केर्वळ 

याद्या आहेत असंच म्हणार्व ंलारे्ल, इतके ते स मार आहेत. स मारे सात कोटी मराठी भावषकाचंा इगं्ललशशी 
संबंि येतो, इतक्या लोकाचंा सबंंि असलेल्या वन समाजात वजला(अर्वास्तर्व का असेना पण) मोठं्ठ स्थान 
वदलेलं आहे अशा भाषेच्या कोषाचंी ही ग्स्थती तर मर् इतर भाषाचं्या कोषाचंी पवरग्स्थती काय असणार?! 

 
वहन्दी-मराठी, कन्नड-मराठी, तवमळ-मराठी, र् जराती-मराठी असे काही कोष महाराष्ट्रात 

झालेले आहेत, प्रकावशत झालेले आहेत. हे कोष मोठ्या संस्थानंी प्रकावशत केलेले असले तरी ते यादी 
स्र्वरूपाचेच आहेत, पण मराठीतून इतर भाषेत असलेले कोष ह्याहूनही कमी आहेत म्हणजे मराठी-वहन्दी, 
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मराठी-कन्नड, मराठी-र् जराती, मराठी-वसन्िी. हे कोष बवघतल्यार्वर लक्षात येतं की दै्वभावषक शब्दकोष 
म्हणजे काय, त्याची र्रज काय, ते कोणासाठी वन कशासाठी बनर्वायचे. . . ह्या वन अशा अत्यंत महत्त्र्वाच्या 
मूलभतू र्ोष्टीच संपादकानंी लक्षात घेतलेल्या वदसत नाहीत! 

 
दै्वभावषक कोष हा मूलत: प्रवतशब्दकोष, प्रवतशब्द देणारा कोष असतो(असार्वा) . अशा कोषात 

अपेवक्षत असलेला प्रवतशब्द न देता एकभावषक कोषातं देतात त्या प्रमाणे व्याख्या वदल्याम ळे दै्वभावषक 
कोषाची उपय क्तताच संपते! वर्वनाकारण व्याख्या देऊन(त्याही च कीच्या) प्रकर्वा कसलाही आर्ापीछा 
नसलेले संदभगहीन शब्द एकाप ढे एक ठेऊन कोष ‘स सपंन्न’ केलेले असतात! 

 
महाराष्ट्रात रे्ली स मारे १५० र्वषग फ्रें च भाषा वशकर्वली जाते, जमगन भाषेचं अध्यापन प ण्यात वन हळू 

हळू इतर भारतात स रू होऊन आता ८०/८५ र्वषं उलटून रे्ली, पण ह्या दोन भाषाबंाबत मराठीत आजपयंत 
काय काय झालं हा प्रशन आपल्याला किीच पडत नाही! समाजानं ह्या भाषासंाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जो खचग 
केला त्याचं काय झालं? त्यातून काय वनष्ट्पन्न झालं? 

 
भारतात फ्रें च भाषेचं अध्यापन स रू होऊन दीडश ेर्वषं उलटून रे्ली वन र्ंमत म्हणजे फ्रें च भाषेच्या 

अध्ययन-अध्यापनाचं म ख्य कें द्र महाराष्ट्र, पण एर्वढ्या प्रदीघग काळात आमच्या अध्यापक-प्राध्यापाकानंी 
कोणती सािनं वनमाण केली? काय केलं दीडश े र्वषात? (एर्वढ्या काळात र्वरे्र्वरे्ळया कारणासंाठी 
परदेशी/फ्रें चभावषक देशातं जाऊन, राहून आलेल्याचंी संख्या हजारोंनी भरेल. ह्या लोकानंी सािी 
प्रर्वासर्वणगनंही वलवहलेली नाहीत!) वर्वद्यापीठ अन दान मडंळही अनेक नार्वानंी(?) दर र्वषी लाखो रुपये 
खचग करतं, त्यातून नक्की काय होतं/आजपयंत काय काय झालं? ह्या सर्ळयाचा वहशबे आपणा 
करदात्याला किी वमळतच नाही! आपण करदातेही इतके भोळे/भोंर्ळ/ बपेर्वा आहोत की आपल्याला 
ह्याची किी र्रज र्वाटत नाही. आिंळं दळतंय, क तं्र पीठ खातंय. . .  

 
आता मराठी समाजालाच जेव्हा (केव्हा) वर्वकासाची खरी-ख री स्र्वप्नं पडू लार्तील तेव्हा अशी 

काही सािनं वनमाण होतील! जर्भरातल्या चनैीच्या र्वस्तू हार्वरेपणानं आपल्या घरात आणनू वनब गद्धपणानं 
त्याचंा उपभोर् घेणं म्हणजे जार्वतकीकरण नव्हे तर आपण आपल्या स्र्वत:च्या मद गमकीर्वर जर्ाच्या 
कानाकोपऱ्यात पोहोचणं, पराक्रम र्ाजर्वण,ं आपला आवण आपल्या राष्ट्राचा भवर्वष्ट्यकाळच नव्हे तर 
र्वतगमानकाळही उज्ज्र्वल करणं म्हणजे जार्वतकीकरण होय हे जेव्हा मराठी समाजाला र्वाटेल, कळेल, 
पटेल तेव्हाच तो कोषासंारख्या ज्ञानसािनाचंा शोि घेऊ लारे्ल.  

 
जर्ातल्या आजच्या प्रर्त राष्ट्रामंध्ये ज्ञानसािनाचंा वर्वकास आवण वतथल्या तरूणाचंी वर्ववजर्ीष ू

रृ्वत्ती ह्याचंा वर्वकास बरोबरीनंच झालेला वदसतो, आवण त्याचे फायदे त्या व्यक्तींना आवण त्याचं्या राष्ट्रानंा 
लरे्चच वमळाले! ती स वचन्हं आपल्याकडे द देर्वानं अजून तरी वदसत नाहीत. अशा पवरग्स्थतीत एर्वढीच 
इच्छा आपण करू शकतो की देर्वा रे, आमच्या मराठी माणसाला आपला स्र्वत:चा सक्रीय सहभार् 
असलेल्या जार्वतकीकरणाची भव्य-वदव्य स्र्वप्नं (तरी) पडोत! त्यासाठी तो अस्र्वस्थ होऊन तो तनमनिन 
अपूगन िडपडो! असं काही घडलं तरच मराठीच्या ह्या अंर्ाचंा वर्वकास होऊ शकेल. आमच्या मराठी 
बािंर्वानंा आपल्या भाषेच्या, संस्कृतीच्या स खसमदृ्धीची स्र्वप्नं पडोत हीच इच्छा !    
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४०  
भाषेची ओढ 

 
लहान र्ार्वातून असतं त्याप्रमाणे आमच्या घराचं दार सताड उघडं होतं, तरीपण बेल र्वाजली 

म्हणून मी कोण आलयं हे बघण्यासाठी बाहेर आलो.  
 
‘मे आय खवमन् सऽ ?’ दारात अत्यंत अदबीनं जेनेट उभी होती, मला पाहताच वतनं कमरेत प्रक 

वचत र्वाकून अत्यतं वर्वनम्रतेनं वर्वचारलं होतं.  
 
‘अर् ये न! बले र्वाजर्वायला वन येऊ का म्हणून वर्वचारायला तू कोणी नर्वखी का आहेस?’ मी 

अघळपघळपणानं वतला आता येऊन बसायला सावंर्तलं.  
 
‘आय हउप्, आय् हॅर्वन्् वडस्टऽ ब्ड  य,ू सऽ!’ अत्यतं वदलवर्री दाखर्वत जेनेट हळूर्वारपणे बोलत 

होती.  
 
‘त्रास कसला आलाय !बोल!. . . रॉबी किी येणार आहे ?’ 
 
‘नेक्स्् मन््, सऽ-. . .’ 
 
जमगन भाषेतल्या अडचनी वर्वचारण्यासाठी जेनेट अलीकडे खूपदा आमच्याकडे यायची आवण ती 

आली की स रुर्वातीला आमचा हा असा दै्वभावषक संर्वाद चालत असे. जन्मापासून कोल्हाप रातल्या खास 
देशी र्वातार्वरणात राहूनही ती वब्रटीश इगं्ललश आवण वब्रटीश मॅनसग कटाक्षानं पाळत असे.  

 
जेनेट आमच्या कोपऱ्यार्वर राहणारी ह षार. च णच णीत म लर्ी. आम्ही एकामेकानंा चेहऱ्यानं 

ओळखत होतो पण पवरचय असा नव्हता. जेनेट वर्वलक्षण वजज्ञासू वन खूप िडपडी. ह्या वजज्ञासेतूनच वतची 
आवण रॉबीची म्हणजे रॉबट ग फ्लाईस्र्ाटगन् ह्या जमगन तरुणाची ओळख झाली. प ढे त्याचंी मतै्री ज ळली आवण 
दोन र्वषांच्या मतै्रीनंतर त्यानंी आता वर्वर्वाहबद्ध व्हायचं ठरर्वलं होतं. रॉबी र्वषातून दोनदातरी भारतात येत 
होता. रॉबीची आई म्हणजे उस गलाबाई मला एकदा (जमगनीत असताना) सारं्त होत्या की रॉबीला अर्दी 
लहानपणापासूनच भारताच ं र्वडे होतं. भारतातल्या माणसाशंी ओळख करून घेऊन त्याचं्याशी र्प्पा 
मारायला त्याला आर्वडायचं. आमच्याकडे आल्यार्वर पाटार्वर माडंी घालून बसण्याची आवण पदाथांचा 
आस्र्वाद घ्यायची रॉबीला चारं्लीच सर्वय झाली होती. लौकरच ललन होऊन जेनेट रॉबीबरोबर जमगनीला 
रे्ली, अनेक र्वषं उराशी बाळर्लेलं य रोपात राहायला जायचं जेनेटचं स्र्वप्न प्रत्यक्षात आलं होतं! आम्ही 
सर्वांनी वतला पे्रमानं वनरोप वदला.  

 
जेनेटच्या ललनानंतर तब्बल चार र्वषांनी मला प नः एकदा जमगनीला जायचा योर् आला. मी 

जमगनीत पोहोचल्याच्या द सऱ्या वदर्वशी भल्या सकाळी जेनेटचा फोन आला वन वतनं प न: प न: मला घरी 
यायला सावंर्तलं, मी अथात जाणार होतोच. वतचा ससंार बघण्याचं वर्वलक्षण औत्स क्य होतं. . . पवहला 
शवनर्वार आला त्या वदर्वशी मी रॉबीला फोन करून कळर्वलं, आम्ही के्रवफल््च्या स्टेशनार्वर ठीक पाच 
र्वाजता भेटायचं ठरर्वलं. उर्ाच च कामूक व्हायला नको अशा वहशबेानं दोनश ेवकलोमीटरचा प्रर्वास करून 
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मी साडेचारर्वाजताच के्रवफल््ला पोहोचलो. ठरलेल्या र्वळेी रॉबीला पाहून मला अवतशय आनंद झाला. 
जेनेटाचं घर फेनेकोटन् नार्वाच्या छोयाशा र्ार्वात होतं. ‘फेनेकोटन्’ हे वठकाण र्वायव्य जमगनीत, जमगनी-
नेदलंडच्या अक्षरश: सीमेर्वर आहे.  

 
आउटोबाऽनर्वरून त फान र्वरे्ानं रॉबी चालला होता, (१२०-१३० वकलोमीटरच्या र्तीम ळे) 

आसपासची झाडंझ डपं फरफटत होती वबचारी. स मारे अध्या तासातच आम्ही जेनेटच्या फेनेकोटन् 
र्ार्वातल्या घरी पोहोचलो.  

 
‘सर, त म्हाला पाहून इतका आनंद झालाय मला!’ दार उघडताच जेनेटनं अक्षरश: वमठी मारून 

माझं स्र्वार्त करत म्हटलं, माहेरचा होतो न मी! जेनेटचे दोन र्ोंडस म लरे् जरासे दूर राहूनच मला 
न्याहाळत होते. आमच्या र्प्पा स्र्वाभावर्वकपणे जमगनमध्येच चालू होत्या, तेर्वढ्याच जेनेट चहा घेऊन आली 
वन ‘सर, आता त म्ही दर शवनर्वारी इथे यायचं वन आलात की फक्त मराठीत बोलायचं हं, म्हणजे माझ्या 
म लाचं्या कानारं्वर मराठी पडेल!’ जेनेटच्या ह्या बोलण्याचं मला आियग र्वाटलं वन माझ्या लक्षात आलं की 
आज आल्याआल्या वतनं माझं स्र्वार्त चक्क मराठीत केलं होतं.  

 
त्या वदर्वशी रात्री तर जेनेटच ंर्वार्णं पाहून मी चक्रार्वनूच रे्लो. जेर्वाणानंतर मी वन रॉबी र्प्पा मारत 

बसलो होतो तेव्हा जेनेटनं एका क ठल्याशा ज न्या वहन्दी वचत्रपटाची कॅसेट लार्वली वन मर् ती आमच्या 
र्प्पात सामील झाली, तेव्हा रॉबी म्हणाला की रे्ल्या दीड-दोन र्वषांपासून ती रोज रात्री वनदान काही र्वळे 
तरी वहन्दी वचत्रपट बघतेच वन झोपतानाही वतला वहन्दी र्ाणी ऐकायची असतात! क ठे कोणी मराठी 
बोलणारी व्यक्ती आली आहे असं कळलं की जेनेट वतला आर्वजूगन फोन करते. भारत सोडल्यापासून वतच ं
भारतपे्रम भलतंच र्वाढलं आहे. रॉबीचा अथात ह्यातल्या कशालाच वर्वरोि नव्हता, त्यालाही ह्या सर्वग 
भारतीय र्ोष्टींबिल वर्वलक्षण पे्रम होतं.  

 
माझ्या प ढच्या र्वास्तव्याच्या काळातही दर शवनर्वारी मी वनत्यनेमानं के्रवफल्टला जात असे, 

ठरलेल्या र्वळेी, ठरलेल्या वठकाणी रॉबी मला न्यायला येत असे वन मर् आम्ही घरी जायचो. सोमर्वारच्या 
पहाटेपयगन्त आमच्या र्प्पा संपत नसत. सर्ळं कळत नसलं तरी रॉबी आमच्या मराठी र्प्पाचंा सहृदयी 
श्रोता असायचा आवण साथीला लता मंरे्शकर, आशा भोसले, महंमद रफी, वकशोरक मार र्वर्ैरे थोर 
कलार्वतंही जातीनं उपग्स्थत असायचे! 

 
भारतात असताना जेनेटला य रोपचा, जमगनीचा ध्यास लार्ला होता. कोल्हाप रात राहत असताना 

आपल्याला केव्हा एकदा जमगन बोलता येईल असं वतला झालं होतं, जमगन बोलता यायला लार्ल्यार्वर 
आपण केव्हा एकदा जमगनीला जातो असं वतला झालं होतंप पण प्रत्यक्षात वतथे पोहोचल्यार्वर, वदर्वसभर 
फक्त जमगन भाषेतच बोलायला लार्ल्यार्वर वतच्या लक्षात आलं होतं की जमगनीत असलो, जमगन बोलतो, 
आपल्याला चारं्लं जमगन येत असलं तरी आपण जमगन नाही तर भारतीयच आहोत. आपल्या रोमारोमात 
वभनलेल्या भाषेपासून, आपल्या संर्ीतापासून, आपल्या कलापंासून आपण र्वरे्ळे होऊ शकत नाही. भाषेची, 
संर्ीताची, संस्कृतीची खरी ओढ वतला जमगनीत आल्यार्वरच कळायला लार्ली होती.  
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४१ 
अधं त्यिणत पण्ण्डत: 

 
माझे एक ज्ञानर्वृद्ध, (र्वयोरृ्वद्ध म्हणत नाही पण) प्रौढ स्नेही, संस्कृतचे वर्वद्वान पंवडत, त्याचंं नार्वही 

तसंच भारदस्त–वर्वद्यासार्र सवच्चदानंद सहस्रब दे्ध. वर्वद्यापीठातून वमळणाऱ्या बी. ए. एम. ए. पासून ते 
पीएच. डी. आवण त्याही पलीकडच्या डी. वलट . पयंतच्या वर्वद्यापीठामंिून वमळू शकणाऱ्या सर्ळया पदव्या 
त्यानंी किीच ग्रहण केलेल्या होत्या. एकदा आमच्या अशाच र्प्पा(?) चालू होत्या.  

 
‘माझं एक काम आहे त मच्याकडे’- अचानकपणे ते मला म्हणाले.  
 
‘सारं्ा!’ मी त्याचं्या चेहऱ्याकडे वनरखून पाहत म्हटलं.  
 
‘त्याचं काय आहे-’ त्याचं्या ह्या स रुर्वातीर्वरून मी ओळखलं की आता डॉ. सहस्रब द ध्याचंं एकस री 

भाषण स रु होणार आहे, आपण आता फक्त हं हं करत श्रर्वणभक्ती करायची आहे हे मला सरार्वानं कळलं. 
‘संस्कृतच्या संदभात जमगन वर्वद्वानानंी काय म्हटलं आहे ते म ळातूनच बघार्व ंअसा वर्वचार आहे-’त्याचंं हे 
र्वाक्य ऐकून मी अविक सार्वि होऊन ऐकू लार्लो कारण दर चार-दोन वदर्वसानंी क ठलसं जमगन प स्तक 
घेऊन ते माझ्याकडून त्यातले काही उतारे समजार्वनू घेत असत, काही उताऱ्याचं ं भाषातंर करून घेत 
असतप म्हणजे ह्याचं्या नव्या कल्पनेन सार हे भाषातंराच्या कामासाठी रोजच मला र्वठेीस िरणार अशी मला 
सािार भीती र्वाटली. ‘काय आहे, सर्ळंच म ळातून बघायचं म्हणजे आपल्यालाच भाषा आलेली बरी, नाही 
का?’ 

 
‘काही प्रशनच नाही!’ डॉ. सहस्रब दे्ध प ढे काही म्हणायच्या आतच मी त्याचं्या कल्पनेचं कौत क 

केलं! त्याचं्या मोनोलॉर्मध्ये अन्यथा एर्वढं म्हणायला इतरानंा संिीच वमळत नाही.  
 
‘तर त मच्याकडे काम असं की-’ त्याचं्या कामाचा पक्का अंदाज मला एव्हाना आला होताच. डॉ. 

सहस्रब दे्ध प्रकवचत थाबंनू, जरासं अर्वघडून प ढे म्हणाले, ‘मला जमगन वशकायचं आहे आवण मला वशकर्वायच ं
काम त म्ही करायचं!’ 

 
‘जरूर जरूर! आनंदानं!’ मी म्हटलं. हे एकदा जमगन वशकले तर माझ्या द ृष्टीनं फारच स खाच ं

होणार होतं, त्याम ळे मी त्यानंा प्रोत्साहन देत म्हटलं, ‘त म्ही म ळीच प्रचता करू नका! मी त म्हाला रोज 
वशकर्वीन. आपल्याला दोघानंा द पारी दोन तास ऑफ असतातच’- 

 
‘तसं खरं सारं्ू का-’ मघाच्या प्रकवचत अर्वघलेपणातून डॉ. सहस्रब दे्ध एव्हाना चारं्लेच सार्वरले 

होते. ‘मला बरं का, तसं अिग जमगन येतचं!’ 
 
‘मर् तर काही प्रशनच नाही!’ मीही त्याचंा उत्साह र्वाढर्वण्यासाठी म्हटलं,’क ठे वशकला होतात?’ 

बाळबोि क तूहलानं मी वर्वचारलं.  
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‘वशकायला कशाला पावहजे हो?! अहो जमगन आवण ससं्कृत ह्या दोन्ही भाषा एकाच क ट ंबातल्या, 
म्हणजे इन्डो –जमगन फॅवमलीतल्या-होय की नाही ? (माझ्या डोळयासमोर एकदम क ठल्याशा 
हॉटेलातल्या फॅवमवल –रूममध्ये दाटीर्वाटीनं बसलेल्या र्वेर्र्वरे्ळया र्वयाच्या वन रंर्ारूपाच्या दहा-बारा 
बाया उभ्या रावहल्या!)  

 
‘अं, हो! बरोबर!’ उर्ाच र्वाद घालायला नको म्हणून मी घाईघाईनं कब ली देऊन टाकली.  
 
‘अहो, त म्हाला माहीत नसेल कदावचत-आमच्या ससं्कृतात बरं का, काय र्ंमत आहे-’ 

(संस्कृतबिल वन ससं्कृत र्वाङ मयाबिल बोलताना डॉ. सहस्रब दे्ध न च कता आमचं संस्कृत, आमच्या 
संस्कृतात, आमचा कावलदास असं म्हणतात. )  

 
‘काय आहे?’ मीही आपल्या चेहऱ्यार्वरचा भाबडेपणा प्रकवचतही कमी होऊ न देता वर्वचारलं.  
 
‘आमच्या ससं्कृतात बरं का, वक्रयापदं चालतात! आवण बरं का संस्कृतात चालतात ना अर्दी 

तशीच ती जमगन भाषेतही चालतात. वक्रयापदं चालतात, नाम ंचालतात एर्वढंच काय पण वर्वशषेणंस ध्दा 
चालतात!’ कोचार्वर पाठीमारे् रेलूनं दोन्ही हाताचें पंजे सताड उघडून तळर्व ेसमोरच्या माणसाला दाखर्वनू 
त्याला आश्वस्त करत बोलायची त्याचंी ही नेहमीची पद्धत होती. ‘अहो, आमच्या संस्कृतात आहेत अर्दी 
तस्सेच जमगन भाषेतही दहा र्ण आहेत. वक्रयापदाचें आत्मनेपदी, परस्मपैदी, उभयपदी असे प्रकारही 
आहेत. आमच्या संस्कृतातल्या प्रमाणेच समासाचें स ध्दा सर्ळे प्रकार आहेत, अर्दी जसेच्या तसे!’फार 
काय, ससं्कृतातल्या सारखं वद्वर्वचनस ध्दा आहे, काय?!’ 

 
‘हं!’ मी आियानं हं म्हटलं खरं पण डॉ. सहस्त्रब द्वध्यानंा तशी समोरच्या माणसाकडून प्रवतसादाची 

अपेक्षा किीक नसते! सहस्त्रब दे्ध सारं्त असलेली मावहती मला किीच क ठे भेटलेली नव्हती, म्हणजे अर्दी 
नर्वीन होती! मला येत असलेल्या जमगन भाषेतल्या वक्रयापदानंा र्ण नव्हते. आत्मनेपद, परस्मपैद, 
उभयपद र्वर्ैरे प्रकार नव्हते आवण वद्वर्वचन तर नव्हतंच नव्हतं! आवण इकडे वक्रयापदं आहेत वतकडे 
वक्रयापदं आहेत, इकडे नाम ंचालतात वतकडे नामं चालतात, इकडे र्ण आहेत वतकडे र्ण आहेत. . . 
ह्याला काय साम्य म्हणायच ंका? आवण दोन भाषात जरी अशी (?) साम्य ‘स्थळं’ असली तरी त्याचं्या 
आिारानं काय भाषा वशकता येते का? मी वर्वचारात पडलो होतो, नव्हे र्टारं्ळया खात होतो पण माझ्या 
शकंा डॉक्टरानंा सारं्ण्यात काही अथग नव्हता. मी माझ्या साऱ्या शकंा मनातल्या चोरकप्प्यात दडर्वनू 
ठेर्वल्या.  

 
‘जमगन आवण संस्कृत अर्दी एकसारख्या आहेत, म्हणनू तर अहो जमगनानंी ससं्कृतर्वरती एर्वढं 

प्रचंड काम केलं.’  
 
‘बरोबर आहे!’  
 
‘तर मला ससं्कृत येतं म्हणजे अिं जमगन येतंच!’ डॉक्टरसाहेब मोठया आत्मवर्वश्वासानं बोलत 

होते, ‘तेव्हा उरलेलं त म्ही वशकर्वा, म्हणजे दोन चार मवहन्यानंी माझा मीच जमगन गं्रथ र्वाचू शकेन, नाही 
का?’ 
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‘हो, वनवितच!’ मी कसलाही वर्वचार न करता त्याचंं म्हणणं तत्क्षणी मान्य करून टाकलं.  
मी डॉ. सहस्त्रब ध्दयाचंा वनरोप घेऊन परतलो खरा पण जमगन वन संस्कृत भाषामंिल्या 

साम्यस्थळाचं्या यादीनं मला प रतं चक्रार्वनू टाकलं होतं. द सऱ्या वदर्वशी गं्रथालयात जाऊन आम्ही एक 
चारं्लं प स्तक आणलं आवण मी डॉ. सहस्त्रब ध्दयाचं्या जमगन भाषेचा पवहला िडा वशकर्वला.  

 
पवहल्याच िड्ात वक्रयापदं र्वतगमान काळात कशी चालर्वायची हा भार् आलेला होता, त्यात 

वद्वर्वचन नाही हे बघताच डॉ. सहस्रब दे्ध खरं तर अक्षरशः खर्वळलेच! आम्ही गं्रथालयातून आणलेलं प स्तक 
पूणगपणे जमगन भाषेत होतं, ते बऱ्याचदा उलटं-पालटं करून (पण स दैर्वानं वभरकार्वनू न देता) ते म्हणाले, 
‘हे प स्तक काही ठीक वदसत नाही ब र्वा! आपण असं करूया-’ 

 
‘कसं?’ 
 
‘औरंर्ाबादला मराठर्वाडा वर्वद्यापीठाच्या गं्रथालयात र्ोरे म्हणून गं्रथपाल आहेत, वर्वद्वान माणूस 

आहे-’ 
 
‘हो, मी ओळखतो त्यानंा. जर्न्नाथ शकंरशठे स्कॉलर आहेत ते-’ मी नकळतपणे आर्ाऊंपणा करत 

म्हटलं.  
 
‘मर् प्रशनच नाही. त म्हीच त्यानंा एक पत्र पाठर्वनू जमगन वशकायला कोणतं प स्तक चारं्लं आहे हे 

वर्वचारा! त्याचंा म लर्ा जमगनीत असतो. त्याम ळे त्यानंा एखादं चारं्लं प स्तक माहीत असेल-’ 
 
‘डॉ. सहस्त्राब ध्दयानंी माझ्यामारे् आणखी एक काम लार्वलं होतं! 
 
द सऱ्या वदर्वशी स रुर्वातीलाच डॉक्टरानंी मला सावंर्तलं की काल घरी पाह णे आल्याम ळे मला 

अभ्यास करायला र्वळे वमळाला नाही त्याम ळे आज मला मार्चं काही वर्वचारू नका. पण आज प ढचा िडा 
करायला काही हरकत नाही. वतसऱ्या वदर्वशी ठरल्या र्वळेेच्या थोडा र्वळे अर्ोदर येऊन त्यानंी मला 
सावंर्तलं की वर्वद्यापीठात काहीतरी महत्त्र्वाचं काम आहे त्याम ळे आज तास नको! चौर्थ्या वदर्वशी डॉक्टरानंी 
आदल्या वदर्वशी झालेल्या दर्दर्ीची सबब सावंर्तली. त्यानंतर रवर्वर्वार आला. सोमर्वारी म्हणजे पाचव्या 
वदर्वशी त्यानंी आल्याआल्याच मला सावंर्तलं की एक नर्व ं प्रोजेक्ट मी घ्यायचं ठरर्वलं आहे तेव्हा सध्या 
आपण आपला जमगनचा कायगक्रम स्थवर्त ठेर्व ूया!ं 

 
‘पण डॉक्टर, त म्हाला अिं जमगन येताच आहे. उरलेलं अिं वशकायला असा वकती र्वळे लार्णार 

आहे? मवहन्यादोन मवहन्यात वशकून होईल! आपण स रुर्वात तर केलेलीच आहे, तेव्हा ते पूणग करून टाकू 
या!’ मी आग्रह िरत म्हटलं.  

 
‘ते खरं आहे, पण यूजीसीचं प्रॉजेक्ट अविक महत्त्र्वाचं आहे!’ डॉ. सहस्त्राब ध्दयानंी थोडक्यात 

आटोपतं घेत म्हटलं.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

भाषेतल्या खऱ्या-खोया, ऐकीर्व-प स्तकी साम्य-स्थळानंी सहस्त्रब द्वध्यानंा चारं्लंच चकर्वलं होतं.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

४२ 
भाणषक सा्य ं
 

भाषाचंा अभ्यास करताना वर्वद्वानानंी भाषाचंी त लना करण्याचंही एक शास्त्र बनर्वलं आहे- तौलवनक 
भाषाशास्त्र, पण असं शास्त्रवबस्त्र असलं तरी सामान्य माणसू मात्र कोणाची पर्वा न करता आपल्या पद्धतीनं 
जशी कोणत्याही दोन माणसाचंी, दोन र्वस्तंूची त लना करत असतो तशीच तो दोन भाषाचंी पण त लना 
करत असतो आवण अशा त लनेनं तो स्र्वतःचे असे काही ‘वनष्ट्कषग’ काढत असतो. भाषाचंी त लना करण्याचे 
हे सारे प्रकार मोठे र्ंमतशीर असतात, पण बह तेकजण अशी त लना मोठ्या र्ावंभयानं करत असतात.  

 
परर्वा आमच्या शजेारचा अमेय, एक शाळकरी वर्वद्याथी, आमच्या म लीला सारं्त होता की इगं्ललश 

आवण र् जराती ह्या भाषामंध्ये वर्वलक्षण साम्य आहे. ‘बघ, त ला इगं्ललशमिली एबीसीडी अक्षरं येत असतील 
तर मी त ला एका वमवनटात र् जराती वशकर्वीन!’ वहमानीनं एबीसीडी अक्षरं येतात असं म्हणताच अमेयनं 
हातातल्या र्वहीर्वर वलहायला स रुर्वात केली आवण वहमानीला र्वाचायला सांवर्तलं. तो वलवहत होता, ती 
र्वाचत होती- BD PY K?(बीडी पीर्वाय के?-वबडी ओढतोस का?) PY, PY! (पीर्वाय!पीर्वाय!-ओढतो!) 
BD M PY ? (बीडी एम पीर्वाय?-वबडी अशी ओढतात का?) M, BDCY GY K ? (एम, बीडी सीर्वाय 
जीर्वाय के?-हं, वबडीवशर्वाय जर्ता येईल का?) . ‘बघ, आलं की नाही एका वमवनटात र् जराती !’ 

 
अमेयच्या ह्या भावषक त लनेनं आमची सर्वांचीच काही र्वळे छान करमणूक झाली आवण वर्वशषे 

म्हणजे ही त लना अमेयनंही (शाळकरी म लर्ा असल्याम ळे) फार ताणली नाही पण अनेकदा मोठी माणस ं
मात्र अशाच प्रकारची त लना करतात आवण त्याला फार महत्त्र्व आहे असं सारं्नू त्याला संशोिन र्वर्ैरे 
म्हणत राहतात! 

 
अ भाषेत वक्रयापदं चालतात, ब भाषेत वक्रयापद चालतात. अ भाषेत नामं चालतात, ब भाषेत नाम ं

चालतात. अ भाषेत इतके काळ आहेत, ब भाषेत वततकेच काळ आहेत-अशा तऱ्हेची त लना करून अनेक 
लोक, अर्दी वशकालीसर्वरलेली माणससं ध्दा चमत्कावरक वनष्ट्कषग काढत असतात. दोन भाषामंध्ये साम्यं 
आहेत असं (आपलं आपण) ठरर्वनू अमकी तमकी भाषा वशकायला सोपी आहे र्वर्ैरे वनष्ट्कषग काढून 
अनेकाचंी, बऱ्याचदा वर्वद्यार्थ्यांची वदशाभलू करतात. असल्या त लनेनं मराठी आवण वचनी प्रकर्वा संस्कृत वन 
स्र्वाहेलीच काय पण जर्ातल्या कोणत्याही दोन भाषामंध्ये वर्वलक्षण साम्य आहे, नव्हे त्या एकच आहेत अस ं
दाखर्वणं शक्य आहे! 

 
संस्कृत आवण जमगन भाषामंध्ये वर्वलक्षण साम्य आहे असं (संस्कृत आवण जमगन ह्या दोन्ही भाषा न 

येणाऱ्याकंडून) इतक्यादंा सावंर्तलं जातं की ते खरं नाही असं कोणी सारं्ायचा प्रयत्न केला तर लोक 
त्यालाच र्वडे्ात काढतात! खरं तर मलूभतू प्रशन असा आहे की भावषक साम्य नक्की कशाला म्हणायच ं? 
त्याचा आिार काय? दोन भाषाचंी सर्वगसािारण (?) त लना करायची की त्यातल्या एक-एक भार्ाची 
म्हणजे नाम,ं वर्वभक्ती, काळ अशी र्वरे्र्वरे्ळी अंर् घेऊन त्याचंी त लना करायची? असो.  

 
मी त म्हाला एक कोडं घालतो हं! ‘मी चाइ वपवल.’ हे र्वाक्य कोणत्या भाषेतलं आहे ते ओळखा पाहू! 

अर्दी सोपं आहे. कोणती भाषा असेल ही ? सार्ा ंबर ! 
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‘वहन्दी?’ 
 
‘नाही!’ 
 
‘हं, हे र्वाक्य आथात वहन्दी –पंजाबी र्वळणाचं र्वाटत नाही !’ 
 
‘अर्दी बरोबर आहे !’ 
 
‘पण ही पूरे्वकडची बंर्ाली –आसामी र्वळणाची र्ोलमोल भाषाही र्वाटत नाही कारण ‘मी चाइ 

वपवल ‘हे र्वाक्य उच्चारताना तोंडाचा चंबू क ठेच करार्वा लार्त नाही!’ 
 
‘अर्दी बरोबर आहे त मचा अदंाज. ही भाषा पूरे्वकडची नाही!’ 
 
‘दवक्षणेतल्या कन्नड, तेलर् , तवमळ, मलयाळम् र्वर्ैरे भाषापंैकी तर नसणारच कारण ह्या त मच्या 

कोड्ाताला र्वाक्यात टठडढणच प्रकर्वा ळचा खणखणाट नाही!’  
 
‘अर्दी बरोबर!’ 
 
‘मर् ही उवडया आहे का?’ 
 
‘नाऽही!’  
 
‘मर् कोंकणी?’ 
 
‘नाही!’ 
 
‘ह्या र्वाक्याचा अथग तसा कळतोय! मर् आपली मालर्वणी आहे का?’ 
 
‘म ळीच नाही!’ 
 
‘मर् कारर्वार, मंर्लोरकडची हारं्ा पळैर्वाली मराठी, आय मीन कोंकणी असेल!’  
 
‘नाही, म ळीच नाही!’ 
 
‘छे, उर्ाचच भारतभर फेरफटका मारला! ही तर आपली मराठीच असणार हो !नक्कीच! क ठेतर 

वर्वदभात प्रकर्वा मराठर्वाड्ात बोलली जाणारी मराठी असणार ही. कदावचत आवदर्वासींची र्वर्ैरे बोली 
असेल. प्रकर्वा अवहराणी र्वर्ैरे, होय ना?’ 

 
‘नाऽही!’ 
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‘आता हरलो ब र्वा!’ 
 
‘खरंच हरलात?’ 
 
‘हो! मला माहीत असलेल्या सर्ळया भाषाचंी नार्व ं घेऊन झाली. आता त म्हीच सारं्ा ब र्वा ह्या 

कोड्ाचं खरं उत्तर!’ 
 
‘ऐका, ‘मी चाइ वपवल’ हे श द्ध रवशयन र्वाक्य आहे. ह्या भतूकाळातल्या कतगरी र्वाक्याचा शब्दश: अथग 

आहे ‘आम्ही चहा प्यायलो’ म्हणजे प्रमाण मराठीत ‘आम्ही चहा प्यायला.’ 
 
‘काहीतरीच काय रार्व? आम्हाला त मच्याइतक्या भाषा येत नाहीत म्हणून बनर्वता काय 

आम्हाला?’ 
 
‘खरं नाही ना र्वाटत? पण खरं आहे! अर्दी शभंर टके्क सत्य! मराठी भाषेत भतूकाळात ला ली ले, 

ले ल्या ली अशा प्रकारचे प्रत्यय लार्तात तर रवशयन भाषेत भतूकाळ करताना िातूला ल ला ली असे 
प्रत्यय लार्तात. ‘वप्’ (वपणे) िातूला बह र्वचनाचा ‘वल’ प्रत्यय लार्ून ‘वपवल’ असं रूप झालं. ‘मी’ म्हणजे 
आम्ही, ‘चाइ’ म्हणजे चहा आवण ‘वपवल’ म्हणजे प्यायलो/ प्यायला.’ 

 
म्हणजे मराठी आवण रवशयन ह्या भाषामंध्ये भतूकाळ करण्याच्या पद्धतीत खूपच साम्यं आहेत अस ं

म्हणता येईलप म्हणजे प्रत्यक्षात आहेतच. ह्या म द्द्ाबाबत काही संशय नाही. (‘अरेच्चा मराठी रवशयन 
इतक्या जर्वळच्या भाषा आहेत?! मला मराठी येतंच म्हणजे अिग रवशयन आल्यासारखंच आहे, तेव्हा मी 
उरलेलं रवशयन सहज वशकू शकेन’ असं म्हणनू मला टाळीवबळी देऊ नका हं!)  

 
दोन भाषामंध्ये अशा तऱ्हेची साम्यं अभ्यासानं शोिून काढता येतील, वजज्ञासूंनीहे काम वचकाटीनं 

केलं पावहजेप पण अशा अभ्यासाचा, वनवरक्षणाचंा उपयोर् इतरानंा झटकन उपटता येईल असं मात्र नाही 
कारण अशा साम्यस्थळामं ळे भाषा वशकणं एकदम सोप्प ंर्वर्ैरे होत नसतं. भाषा वशकण्यासाठी जे कठोर 
पवरश्रम करार्व ेलार्तात त्यानंा पयाय नसतो हे आपण वर्वसरता कामा नये.  

 
मराठी, वहन्दी ह्या तशा खूप जर्वळच्या भाषा आहेत. त्याचंी वलपीस द्धा एकच आहे, शब्दभाडंार 

खूपसं सारखं आहे, दोन्ही भाषा बोलणाऱ्यांची संस्कृती फार वभन्न नाही. एर्वढी महत्त्र्वाची साम्यं असली 
तरीही वकती मराठी भावषक चारं्लं वहन्दी बोलू शकतात? अशा काही समान म द्द्ाचंी यादी करता आली 
तरी त्याम ळे भाषा येत नाही. अशा साम्याचंा भाषा वशकण्यासाठी ही काही उपयोर् होत नसते.  

 
दोन भाषामंिली साम्यं शोिण्याचा उद्योर् त्या-त्या भाषाचंा अभ्यास फार चारं्ल्या प्रकारे 

केल्यानंतरच करायचा असतो. त्याचा फायदा प्रकर्वा आनंद त्या दोन्ही भाषा चारं्ल्या येत असतील तरच 
होतो. नर्ववशक्यानंा प्रकर्वा भाषा वशकण्याची (केर्वळ) हौस असणाऱ्यानंा भावषक साम्यरै्वषम्याचंा उपयोर् 
नसतो, त्यानंी आपलं लक्ष अभ्यासार्वर कें वद्रत करून प्रथम भाषा आत्मसात करून घ्यार्वी हेच लाभदायक.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

४३ 
अनेकभाषाकोणिद 

 
‘अवर्वमामा, त ला वकती भाषा येतात रे?’ घरात माझं पाऊल पडल्या-पडल्याच माझी भाची मला 

मोठया उत्स कतेनं वर्वचारत होती.  
 
‘अडीच!’ मी चपला काढता –काढता उत्तर वदलं.  
 
‘एऽ, असं घाईघाईनं काही तरी उत्तर देऊ नकोस! खरग सारं् ना! मी त ला वसरीयसली 

वर्वचारत्याय!’ रूपानं आग्रह िरला.  
 
‘अरं् मी तत्काळ उत्तर वदलं याचा अथग ते घाईघाईनं, वर्वचार न करता वदलं असं नाही काही! मी ते 

अर्दी वर्वचारपूर्वगक वदलं आहे. ह्या प्रशनाचा मी पूर्वीच वर्वचार केलेला आहे त्याम ळे माझं उत्तर तयार होतं.’ 
 
‘हा अडीच भाषाचंा अडवणडा वहशबे काय आहे?’ रूपानं (बी. कॉम असल्याम ळे) माझ्याकडे वहशबे 

मार्त वर्वचारलं.’ 
 
‘अडीचचा वहशबे सोपा आहे. मराठी ही माझी मातृभाषा वन वहन्दी मातृभाषेसारखीच म्हणजे झाल्या 

दोन आवण अिी जमगन. ती माझी मातृभाषा नाही प्रकर्वा त्या भाषेच्या देशात र्वषान र्वषग राहायची संिी मला 
वमळाली नाही म्हणून ती अिी. झाला ना वहशबे पूणग?’ 

 
फारसं काही नं बोलता रूपानं न सतं हं म्हटलं.  
 
‘आज तू अशी भाषाचंी मोजदाद कशासाठी चालर्वली आहेस?’ 
 
‘तसं नाही रे! आज ना दूरदशगनर्वर एक म लाखत लार्ली होती, म ंबईच्याच एका माणासाची. 

त्याला चाळीस भाषा येतात, चाळीस!’ 
 
‘र्वा, छान आहे!’ मी कौत कानं म्हटलं.  
 
‘चाळीस भाषा येणं म्हणजे खरच आियग आहे, नाही का?’ क्षणभर थाबंून रूपानं प ढे वर्वचारलं, 

‘कसा काय वशकला असेल रे तो एर्वढ्या भाषा?’ 
 
‘त्या माणसाची म लाखत तू बवघतलीस. त्यानंी काही सावंर्तलं नाही?’ 
 
‘हो! त्यानंी तशी काही उदाहरणं वदली. म्हणजे क ठल्याही भाषेचं प स्तक हातात घेतलं की तो 

माणूस काही र्वळेात ते र्वाचनू पूणग करतो आवण त्या तेर्वढ्या र्वळेात त्याचा त्या भाषेचा अभ्यास झालेला 
असतो-’ 
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‘र्वाह! फारच छान! वर्वलक्षण ब ग्ध्दमान वन प्रवतभार्वान माणूस असला पावहजे तो! क ठे असतात हे 
र्ृहस्थ?’ मलाही आता त्या मला माहीत नसलेल्या बह भाषाकोवर्वद पवंडताबिल वर्वलक्षण क तूहल र्वाटू 
लार्लं होतं.  

 
‘अवर्वमामा, तू त्यानंा एकदा भेटच! म ंबईत त्याचंा रान्सलेशन ब्यूरो आहे क ठेतरी, ते तसे खूप र्वळेा 

परदेशी जात असतात. पण-’ रूपा अत्यंत भारार्वलेल्या स रात सारं्त होती. ‘त्यानंी वकनई अनेक भाषा 
केर्वळ प्रर्वास करता-करता आत्मसात केल्या आहेत. र्ाडीत बसताना प स्तक घेऊन स रुर्वात केली की 
काही तासानंी प ढच्या र्ार्वात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचंी वतथली नर्वी भाषा वशकून तयार असते!’  

 
त्या महाशयाचं्या भाषा आत्मसात करण्याच्या र्वतमान कौशल्यानं भारार्वनू जाण्याची आता माझी 

पाळी होती. मी वर्वचारात पडलो होतो की काय बरं तंत्र र्वापरत असतील? भाषा येणं म्हणजे ‘नमस्कार! 
काय कसं काय? त म्ही कोठून आलात? प्रर्वास कसा झाला? काय वपणार, चहा की कॉफी? प ढच्या र्वळेेला 
सार्वकाशीनं या हं! अच्छा!’ अशा तऱ्हेची काही ज जबी, प्राथवमक चौकशी करण्याप रती एखाद्या भाषेतली 
काही र्वाक्य ंआवण त्याचंी औपचावरक उत्तरं अशी पाच-पंचर्वीस र्वाक्य एखाद्यानं चारं्ली घटर्वली, त्याचें 
उच्चार, आघात, सूरयोजना (इन्टोनेशन) र्वर्ैरे र्ोष्टीचाही भरपूर सरार्व केला वन सफाईनं ती र्वापरली 
म्हणजे त्या माणसाला ती भाषा आली असं समजायचं का? 

 
भाषा येणं म्हणजे नक्की काय? आपण तर मानतो की भाषा येणं म्हणजे त्या भाषेत वकमान चार 

महत्त्र्वाची कौशल्यं त्यानं प्राप्त केली पावहजेत. र्वाचलेलं वन ऐकलेलं कळलं पावहजे, ही दोन पवॅसव्ह 
ग्स्कल्स झाली आवण आपल्या मनातला आशय वलहून आवण बोलून व्यक्त करता आला पावहजे ही दोन 
अॅक्टीव्ह ग्स्कल्स. (ह्या चार कौशल्याचं्या पलीकडेही काही खरोखर अर्वघड कौशल्यं असतात, त्यातलं 
पवहलं कठीण कौशल्य म्हणजे भाषान्तर आवण द सरं म्हणजे िार्वतं भाषातंर, इन्टरवप्रटेशन. ) रूपानं ज्या 
पंवडताचं्या म लाखतीचा उल्लेख केला त्यानंा एखाद्या भाषेतली ही चारही कौशल्य काही र्वळेात म्हणजे 
केर्वळ काही तासात साध्य करून घेता येत असतील का? आवण असं वर्वलक्षण कौशल्य त्यानंी सातत्यानं 
चाळीस-एक दोन नव्हे चाळीस भाषांमध्ये वमळर्वलं म्हणजे त्याचंं कौत क करायला कौत क हा शब्द फारच 
अप रा आहे! त्यानंा येत असलेल्या चाळीस भाषामंिल्या चाळीस कौत कर्वाचक शब्दाचंी माळ करूनच 
एखाद र्वळेेस त्याचंं थोडंफार कौत क करता येणं करता शक्य होईल! बापरे! खरंच वर्वलक्षण आहे हे! 
ह्यापूर्वीही मी अशा काही महान व्यक्तींबिल ऐकलेलं होतं पण अशा कोणाला प्रत्यक्ष बघण्याचचं काय पण 
त्याचंी म लाखत बघण्याचं प्रकर्वा ऐकण्याच ंभालयही मला अद्यावप लाभलेलं नव्हतं! ही मावहती ऐकूनही मी 
अर्वाक झालो होतो.  

 
‘काय रे, केव्हा आलास?’ आतून येत बवहणीनं वर्वचारलं, ‘आवण असा बाहेरच का बसलायस ?’ 
 
‘रूपा एका र्ृहस्थाबंिल मावहती सारं्त होती, ती ऐकत होतो-’ 
 
‘क ठली मावहती?’ 
 
‘ती र्ऽ, आज ती म लाखत नव्हती का, चाळीस भाषा येणाऱ्या त्या-’ 
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‘छ्! सर्ळं बंडल होतं रे ते!’ बहीण ठसक्यात म्हणाली.  
 
‘आईच ंआपलं काहीतरीच असतं रे! वहला प्रत्येकातले दोष काढायची र्वाईट्ट सर्वय आहे! कोणाला 

चारं्लं म्हणून म्हणायची नाही-’रूपा साग्त्र्वक सतंापानं म्हणाली.  
 
‘असं नाही हं रूपा! त्यानंी प्रयत्न केले असतील, त्यानंा काही भाषाचंं ज जबी ज्ञान असेल इथपयंत 

ठीक आहे, पण चाळीस भाषा येतात म्हणणं म्हणजे काहीतरीच!’  
 
‘त ला येत नाहीत म्हणनू काय इतरानंा येणार नाहीत असं का र्वाटतं त ला?’ 
 
रुपानं व्यार्वहावरक प्रशन टाकला होता.  
 
‘मला कशाला यायला पावहजेत चाळीस भाषा? पण वशतार्वरून भाताची परीक्षा असते अर्! हे बघ 

त्या माणसाचा इंटरव्ह्य ूचालला होता वहन्दीत, पण तो माणूस वकती र्वाईट वहन्दी बोलता होता-’ बवहणीनं 
आता आपली बाजू माडंायला स रुर्वात केली होती.  

 
‘आई, त  ज न्या रामाच्या काळात वहन्दी घेऊन बी. ए. झालीस म्हणजे काही स्र्वत:ला फार कोणी 

समजू नकोस हं! आवण त्याचं वहन्दी र्वाईट म्हणजे काय, बम्बईया वहन्दी होतं. म ंबईत सर्ळेच तस ं
बोलतात! त्याच्या र्वाईट वहन्दीचा इथे काय संबिं?’ 

 
‘काय संबिं? तेच तर महत्त्र्वाच!ं अर्,ं आपल्याकडे वहन्दी भाषेचं इतकं र्वातार्वरण आहे, 

तेरीदेखील तो माणूस अर्दी र्वाईट्ट वहन्दी बोलत होता. ज्याचं वहन्दीस द्धा इतकं र्वाईट तो इतर भाषा काय 
स्टॅन्डडगच्या बोलत असणार? हा म िा लक्षात घे ना! त्याच्या इतर भाषाचंं स्टॅन्डडग वहन्दीपेक्षाही र्वाईट 
असण्याची शक्यताच जास्त! मला चाळीस भाषा येत नसल्या तरी एर्वढं नक्कीच कळतं, होय की नाही?  

 
आता रूपा अर्वाक झाली होती.  
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४४ 
स्त्रीचं भाणषक स्थान 

 
मतेै्रयी, र्ार्ी र्वर्ैरे वर्वद षीचा वर्वषय वनघाला की त्याकडे द लगक्ष करून भारतात फार पूर्वीपासूनच 

वस्त्रयारं्वर अत्याचार होत आलेले आहेत अशा तऱ्हेची आक्रमक भवूमका घेणारी मंडळी आपल्याला प्रत्यही 
भेटत असतात. पूर्वी काय होतं ह्याबिल अनेक गं्रथामंिून अंतर्गत प रार्व े र्वरै्रे र्ोळा करून चचा, र्वाद 
रंर्र्वले जातातप पण प रार्व े म्हणून सादर केलेल्या गं्रथाचं्या भाषेच्या वर्वचार फारसा कोणी केल्याचं वदसत 
नाही.  

 
रै्ववदक आवण संस्कृत भाषाचंा वर्वचार केला तर असं अर्दी स्पष्ट वदसतं की ह्या भाषामंिल्या 

वक्रयापदामंध्ये प्रथमप रुषी आवण वद्वतीयप रुषी रूपामंध्ये प्रलर्भेद नाही, ह्याचा सरळ स्पष्ट अथग असा की 
स्त्री-प रुष जेव्हा एकमेकाशंी बोलत असत तेव्हा ते अर्दी समान पातळीर्वरून बोलत असत, त्याचं्यात उच्च-
नीच असा कोणताही भेदभार्व नव्हता की स्त्री-प रुष असा प्रलर्भेद नव्हता, ह्याचाच हा ढळढळीत प रार्वा 
आहे. संस्कृत भाषेत वक्रयापदाचंी रूप ं आवण एर्वढंच नव्हे तर अस्मद् आवण य ष्ट्मद् ही सर्वगनाम ं
ह्याचं्याबाबतीत कसलाही प्रलर्भेद नाही, म ळीच नाही. आर्च्छवत, करोवत, वपबवत, पृच्छामी. वलखवस, 
माया त्र्वया, त भ्यम्, कोणतंही रूप घ्या, ह्यातं क ठे प सटसाही प्रलर्भेद आढळणार नाही! 

 
वस्त्रयाचं्या कौट ंवबक, सामावजक स्थानाबिल र्वाद घालून वतचं स्थान काय आहे अशा प्रकारचे प्रशन 

वस्त्रयाचें कैर्वारी-स्त्रीर्वादी नेते नेहमीच चचेला घेत असतात आवण अशा र्वादामंध्ये वस्त्रयाचंं स्थान फार प्राचीन 
काळापासूनच द य्यम आहे र्वर्ैरे र्ोष्टी उर्ाळून बोलल्या जातातप पण भाषेच्या ह्या अतंर्गत प राव्यारं्वरून अस ं
स्पष्ट वदसतं की अवभजात ससं्कृतच्या काळात तसं काहीही नव्हतं.  

 
अवभजात संस्कृतनंतरचा काळ म्हणजे प्राकृत, अिगमार्िी, शौरसेनी, पैशाची र्वर्ैरे अपभं्रश भाषाचंा 

काळ. हा काळ भारतीय भाषाचं्या द ृष्टीनं प न: एकदा नर्व ंर्वळण घेणारा काळ. ह्या काळात कृषीचं चारं्लं 
बस्तान बसलं होतं. स बत्ता आली होती. एकाच क ट ंबातही आता अविकाराची उतरंड स रू झाली होती. 
सर्वगजण समान असण्याचा काळ संपून आता काही जण अविक समान व्हायला लार्ले होते! 

 
ज न्या काळात भटक्या रृ्वत्तीत स्त्री-प रुष वदर्वसभर एकाच प्रकारचं जीर्वन अक्षरश: एकत्रपणे व्यतीत 

करत होतेप पण आता शतेीर्वाडीच्या वर्वकासाबरोबर घरदारही आकार घेऊ लार्लं होतं आवण त्यातून 
कामाची वर्वभार्णी स रू झाली होती. प रूषानंी बाहेरची शतेीभातीची कामं साभंाळायची वन वस्त्रयानंी घरात 
चूलमलू बघायचं अशी पद्धत स रू झाली आवण अविकाराच्या कल्पनेतून स्त्रीला द य्यम स्थान वमळालं असार्व ं
कारण ह्याच काळात म्हणजे अपभं्रश भाषाचं्या काळात वस्त्रयाचंी भाषा र्वरे्ळी होऊ लार्लेली वदसते. 
बायकाचंी भाषा हळूहळू बदलून वक्रयापदाचंी स्त्रीप्रलर्ी रूपं र्वरे्ळी होऊ लार्ली, सर्वगनामामंध्येही स्त्रीप्रलर्ी 
रूपं र्वरे्ळी झाली.  

 
आदराथी रूपाचंा वर्वकासही ह्याच काळात स रू झाला, आदर दाखर्वण्यासाठी बह र्वचन 

र्वापरण्याची पद्धत ह्याच काळात स रू झाली. संस्कृत भाषेत र् रूलाही ‘त्र्वम्’ म्हणण्याची पद्धत होती आवण 
आदर दाखर्वण्यासाठी भर्वान्, अत्रभर्वान् असे शब्द असले तरी बह र्वचन र्वापरण्याची पद्धत म ळीच नव्हती.  
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आदराथी म्हणून बह र्वचनी रूपं र्वापरण्याच्या पद्धतीतही आजचे काही प्रकार पाहता त्या-त्या 
समाजाची एकूण वर्वचारसारणी काय आहे हे लक्षात येतं. उदाहरणाथग पंजाबी भाषेत आदराथी रूपं नेहमी 
बह र्वचनी आवण प प्रल्लर्ीच असार्वी लार्तात हे ऐकून त म्हाला िक्का बसला का? वकती वर्वलक्षण प्रकार आहे 
हा! अर्दी आपल्या जन्मदात्या मातामाऊलीबिल आदर व्यक्त करायचा झाल्यास आपल्याकडे प्रमाण 
मराठीत कोणताही र्वरे्ळा प्रकार अग्स्तत्त्र्वात नाही. कोल्हापूर र्वर्ैरे भार्ातल्या ब्राह्मणेतर समाजात 
स्र्वतःच्या आईला ‘आमच्या आई’ असं आदराथी, बह र्वचनी म्हणायची पद्धत आहे. (प ण्या-म ंबईकडे 
सासूबाईचंा उल्लखे अशा प्रकारे होतो!) म्हणजे आदराथी, बह र्वचनी, स्त्रीप्रलर्ी रूप र्वापरलं जातं. पण 
पंजाबी भाषेत मात्र ‘मेरी माँ’ असं मान्यच होणार नाही!सर्वगप्रथम म्हणजे आदराथी ‘जी’ हर्वाच म्हणजे झालं 
माताजी. आवण माताजी म्हटल्यार्वर एकर्वचन कस ंर्वापरणार? बह र्वचनच हर्वं, पण ‘मेवरआं माताजीआ’ं 
प्रकर्वा असं काही चमत्कावरक रूप होत नाही कारण पंजाबी कल्पनेन सार आदरास पात्र होऊन 
बह र्वचनासाठी पात्र ठरणारी व्यक्ती स्त्री कशी असेल? म्हणजे (प रुषी व्याकरणान सार) रूप प प्रल्लर्ीच हर्व!ं 
आवण असं करता-करता ते योलय, प्रवतष्ठीत रूप होतं ‘मेरे माताजी’! ‘मेरे माताजी इस र्वक़्त घर पर हन’ 
म्हणजे माझी आई आत्ता घरी आहे. आपल्या एखाद्या मोठया बवहणीबिल आदर दाखर्वायचा झाला तर रूप 
होतं ‘मेरे भणै जी’.  

 
दवक्षण भारतात कृषी आवण घर ह्याचंा वर्वकास खूप पूर्वीच झालेला होता म्हणूनच द्रवर्वडी भाषामंध्ये 

म्हणजे तवमळ, तेलर् , कन्नड, मलयाळम  ह्या भाषामंध्ये अर्दी स रुर्वातीपासूनच वक्रयापदामंध्येच नव्हे तर 
सर्वगनामामंध्येही स्त्रीप्रलर्ी रूपं र्वरे्ळी होती/आहेत. आि वनक भारतीय भाषामंध्ये उत्तरेकडच्या आवण 
पविमेकडच्या सर्वग भाषामंध्ये हा प्रलर्भेद आढळतोप पण पूर्वग भारतातल्या बंर्ालीत मात्र प्रलर्भेद नाही. वतथे 
स्त्रीप रुषाचंी भाषा एकच आहे! 

 
य रोपातल्या भाषाचंा वर्वचार केला तर वतथेही असं वदसतं की मध्य य रोपात म्हणजे आजच्या 

राजकीय नाकाशातले य के्रन, झेवकया र्वर्ैरे देशाचंा प्रदेश म्हणजे स पीक जवमनीम ळे र्व्हाचं कोठार मानला 
रे्लेला (आवण अजूनही असलेला) प्रदेश. ह्या भार्ात शतेीचा वर्वकास झाला, त्याच्या जोडीनं क ट ंब-
कल्पनेचा वर्वकास झाला आवण स्र्वाभावर्वकपणेच तदान षंवर्क कामाची र्वाटणी, अविकाराचंी उतरंड र्वर्ैरे 
र्ोष्टी पूर्वग य रोपात वर्वकवसत झाल्या. पवरणामत: वतथल्या भाषामंध्ये प्रलर्भेद स्पष्टपणे दशगर्वणारी 
वक्रयापदाचंी रूपं आवण सर्वगनाम ं वर्वकवसत झाली. रूसी, पोवलश, झेक र्वर्ैरे सर्वग ‘स्लार्व’ भाषामंध्ये हा 
भावषक वर्वकास स्पष्टपणे वदसून येतो.  

 
पूर्वग य रोपच्या त लनेनं वभन्न पवरग्स्थती पविम य रोपात होती. वतथली शतेी वततकीशी चारं्ली 

नसल्याम ळे स्त्री-प रुष सारखेच कष्ट करत होते. प रुषाच्या बरोबरीनं स्त्री बाहेरची, कष्टाची कामं करत होती 
वन त्याम ळे वतकडच्या भाषामंध्ये वक्रयापदाचंी र्वरे्ळी स्त्रीप्रलर्ी रूपं वर्वकवसत झालेली वदसत नाहीत.  

 
ज्या भाषामंध्ये स्त्रीप्रलर्ी रूपं र्वरे्ळी असतात त्या भावषकाचं्या कानानंा ती र्वरे्ळी-स्त्रीप्रलर्ी रूप ं

ऐकायची सर्वय झालेली असते/ हैद्राबादला सेन्रल इग्न्स्टयूट ऑफ इंग्ललश अॅंड फॉवरन लॅंलर्वजेेसच्या 
होस्टेलर्वर असताना घडलेला एक प्रसंर् आठर्वतो.  

 
एक बंर्ाली वर्वद्याथी होता अर्दी दाराप्रसर् शोभार्वा असा विप्पाड. एकदा जेर्वणाच्या र्वळेी तो 

आपल्या वमत्राला मेसच्या दारात उभा राहून ‘आलोच’ म्हणून बंर्ालीत सारं्त होता ‘आस्चीS, आवम 
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आस्चीS!’ पण त्याचं ते (छान बंर्ालीतलं) बोलणं मराठी भावषक वर्वद्यार्थ्यांना इतकं वर्ववचत्र र्वाटत होतं की 
त्या दाराप्रसर्सारख्या विप्पाड माणसाच्या तोंडी ते म ळीच शोभत नव्हतं, म्हणजे मराठी(कानाचं्या) ‘दृष्टी’नं 
कारण मराठी कानानंा ते ‘आलीS - मी आलीS!’ असं नार्प री मराठीसारखं र्वाटत होतं वन त्याचं ते र्वाक्य 
ऐकून आमच्या मराठी घोळक्यातला भोपालच्या दोन मराठी म ली म्हणाल्याही की ‘हा एर्वढा आडदाडं 
म लर्ा पण पण अर्दी म लीसारखा आली, रे्ली, बोलली करत बोलतोय! नाही का?’ 
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४५ 
मराठीचं भणितव्य  

 
आपल्या मराठी भाषेचं आता काय होणार हो? जर्णार की नाही? आणखी वकती काळ जर् ू

शकेल? फक्त बोली भाषा म्हणून तरी उरेल की नाही? अशा तऱ्हेचे एक ना अनेक प्रशन अलीकडे 
अनेकाचं्या मनात डोकार्वतात, काहींच्या डोक्यात प्रामावणकपणानं डोकार्वतात. काहींना असे प्रशन 
भेडसर्वतात, काहींना ते बोलून दाखर्वण्याचीही आर्वशयकता भासते, म्हणजे त्यानंा हे प्रशन अवतशय र्ंभीर 
र्वाटत असतात/ असार्वते. इन्टरनेटच्या महा(वक माया) जालातली अनेक ‘जाळी’ मारू घातलेल्या भाषा| 
बोली इत्यादींबिल भयंकर मावहती देण्याचे रतीब घालतच असतात. आपण (स्र्वखचानं) अशा जाळयात 
(तासान् तास) र्टारं्ळया खात अडकलो की आपली प्रचता उर्ाचच वचघळते, र्वाढत जाते (आवण फोनच ं
बी लही) .  

 
मराठीची पवरग्स्थती खरोखरच इतकी र्वाईट, इतकी र्ंभीर आहे हा? असा वर्वचार केला तर एक 

स खद र्ोष्ट सर्वगप्रथम जाणर्वते ती ही की मराठी ही स दैर्वानं फक्त म ंबई-प ण्यात राहण्याऱ्या उच्चभ्र ू प्रकर्वा 
उच्च मध्यमर्वर्ीयाचंी भाषा नाही (खरं तर म ंबईत राहणाऱ्याचंी ती आता रावहलेलीच नाही! म ंबईतल्या 
मराठी माणसाचंी उचलबारं्डी होऊन काळ लोटला-) मराठी ही महाराष्ट्रात राहणाऱ्याचंी भाषा आहे. 
म ंबई महाराष्ट्रात असली तरी स दैर्वानं म बंई म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे! आपला देश खेड्ातून राहतो, आवण 
त्या वठकाणी लोक अजूनही मराठीच बोलतात, ऐकतात, (काही काही साक्षर) लोक (केव्हा केव्हा) 
र्वाचतात स द्धा आवण (काही लोक तर चक्क) वलवहतातही! म्हणजे सामान्य माणसाचंी दैनंवदनी व्यर्वहाराची 
भाषा अजूनही मराठीच आहे.  

 
लहान र्ार्वातल्या आई-बापानंाही आता आपल्या पोराला प्रर्वग्ललश साळत घालार्व ंअसं र्वाटतं पण 

ते जमत नाही म्हणजे आ्थकद षृ्ट्या त्यानंा ते परर्वडत नाही, आवण पोटाला वचमटा घेऊन जे कोणी वबच्चारे 
आई-बाप आपल्या म लानंा इंग्ललश शाळेत घालतात, त्यानंाही (मराठीच्या स दैर्वानंच म्हणायला पावहजे!) 
इंग्ललश येत नाही कारण अशी म लं कोणत्यातरी खाजर्ी शाळेत जात असतात, वजथे कसल्याच वनयमाचं ं
पालन होत नसतं. अन दान असलेल्या शाळेतले वशक्षक वनदान कार्दोपत्री तरी वशवक्षत असतात, 
प्रवशवक्षतही असतात, पण वर्वनाअन दान र्वर्ैरे खाजर्ी शाळेत (अन दान नसल्याम ळे त्यानंा क ठलेच वनयम 
लार्ू नसतात त्याम ळे) कशाचा काही पत्ता नसतो! पवरणामतः म लानंा इगं्ललश येत नाही, अथात मराठीही 
चारं्लं येत नाही, पण त्याला आपली मातृभाषा मराठी कामाप रती येत असते कारण तो मराठी र्वातार्वरणात 
राहत असतो.  

 
ही पवरग्स्थती लहान र्ार्वातल्या प्रकर्वा खेड्ापाड्ातल्या शाळाचंीच आहे असं मात्र नाही. अर्दी 

ख ि म ंबईतल्या इगं्ललश माध्यमाच्या अनेक शाळामंिून ह्याहून काही फारशी र्वरे्ळी पवरग्स्थती नाही! आपली 
म लं असल्या शाळातं जाऊन िड इंग्ललशमन होत नाहीत वन िड मराठीही राहात नाहीत. अशा पवरग्स्थतीत 
शरे्वटी ती अवनच्छेनं/ नाईलाजानं (कच्ची पण) मराठीच होतात/ उतरतात! 

 
मारे् आपले एक भाषासंचालक कोल्हापूरला आमच्या राजाराम महावर्वद्यालयात आले होते तेव्हा 

चहापानाच्या र्वळेी ते वर्वनोदानं म्हणाले होते महाराष्ट्राला इगं्ललश न येणारा म ख्यमंत्री लाभला तरच 
मराठीचा उपयोर् खऱ्या अथानं राज्यकारभारात मोठया प्रमाणात होऊ शकेल वन काय र्ंमत, प ढे फार 
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थोड्ा वदर्वसातच आपले सारं्लीचे र्वसंतदादा पाटील म ख्यमंत्री झाले. दादा म्हणजे एकदम ह षार माणूस, 
अत्यंत कतगबर्ार. प्रत्येक वर्वषयात त्यानंा रस होता, जाण असायची त्याम ळे प्रत्येक फाइल त्यानंा बघायची 
असायची. ह्या सर्ळयाचा चारं्ला पवरणाम असा झाला की इंग्ललश मजक रासोबत केर्वळ शासकीय ठरार्व 
म्हणून कसलंतरी मराठी भाषातंर नव्हे तर खरंख रं मराठी वटपण त्या फायलींर्वर येऊ लार्लं हे तर 
आपल्या महाराष्ट्राचं वन मराठीचं द दैर्वच म्हणार्वं लारे्ल की कै. र्वसंतदादासंारखा एकभाषी, चाणाक्ष, 
कामसू म ख्यमंत्री आपल्याला फार काळ लाभला नाही! ते पूणगकाळ / प्रदीघग काळ आपले म ख्यमंत्री रावहले 
असते तर आज मराठीचा र्वापर करार्वा की नाही असले र्वाद घालत बसण्याची र्वळेच आली नसती, सर्वगदूर 
मराठी प्रत्यक्षात र्वापरात आलं असतं! पण आत्याबाईंना वमशा असत्या तर. . . र्वर्ैरे म्हणून हात-पाय 
र्ाळण्याची र्रज नाही. र्वळे अजूनही रे्लेली नाही. आपण अजूनही वनिय करू शकतो.  

 
भाषा वजर्वतं राहणं म्हणजे तरी काय असतं? भाषेचं वजर्वतं राहणं दोन स्तरांर्वरचं असतं. पवहला 

महत्त्र्वाचा स्तर म्हणजे ती भाषा प्रत्यक्ष उपयोर्ात असणं, प्रयोर्ात असण,ं प्रचारात असण,ं कोटी-कोटी 
लोकाचं्या म खी असणं. हा पवहला उपयोर्ाचा स्तर बळकट असेल तरच अथात द सरा स्तर शक्य असतो. 
मराठीच्या बाबतीत हा पवहला भार् स दैर्वानं चारं्ला आहे पण अविक चारं्ला होण्याची आर्वशयकता आहे 
की ज्याम ळे द सऱ्या स्तरार्वर वतची प्रवतष्ठापना अविक उत्तम प्रकारे होऊ शकेल. द सरा स्तर म्हणजे ज्ञान 
भाषा म्हणून प्रचारात असण.ं आपल्या भाषेला सर्वग स्तरारं्वर ज्ञानभाषा करण्यासाठी त्या भाषेच्या स प त्रानंी 
वचकाटीनं प्रदीघग प्रयत्न करण्याची आर्वशयकता असते. असे प्रयत्न नेटानं केल्यास यश वनवित येतं हे 
इवतहासातं आपल्याला ठायीठायी वदसून येतं.  

 
मराठीचं भवर्वतव्य काय असा प्रशन खऱ्याख ऱ्या र्ाभंीयानं वर्वचारणाऱ्यानंा ज्ञानभाषा म्हणून मराठीच ं

भवर्वतव्य काय असंच म्हणायचं असतं. ह्या दृष्टीनं वर्वचार करायचा झालं तर बऱ्याच म द्द्ाचंा वर्वचार 
करायला पावहजेप पण त्या तपवशलात आत्ताच न जाता असं म्हणता येईल की ज्ञानभाषा म्हणूनही मराठीच ं
भवर्वतव्य सर्वगसामान्यानंा र्वाटतं वततकं र्वाईट नाही, वनवितच नाही, पण म्हणून कोणी सर्वग ठीकठाक आहे 
असं समजून र्ाफील राहू नये. मराठीच ंभवर्वतव्य शरे्वटी आपल्याच हातात आहे. जर्ाच्या आजपयंतच्या 
सासं्कृवतक इवतहासार्वर ओझरती नजर टाकली तरी हेच वदसतं की भाषेचे प्रकर्वा ससं्कृतीचे मारेकरी 
परकीय नसतात, ते नेहमी स्र्वकीयच असतात! 

 
त्या दृष्टीनं आपण सर्वांनी आवण आपण वनर्वडून वदलेल्या सरकारनं पाळले तर मराठीच्याच नव्हे 

तर मराठी माणसाला उन्नतीसाठी उचललेलं ते एक महत्त्र्वाचं पाउलं ठरेल.  
 
प्रत्येकानं आग्रहपूर्वगक मराठी बोलार्व,ं केर्वळ घरातच नव्हे तर सार्वगजवनक वठकाणीही. आपल्या 

म लानंा मराठी माध्यमातूनच वशकर्वार्व.ं महाराष्ट्र शासनाच्या कायालयातूंन महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही 
संस्थेला प्रकर्वा व्यक्तीला वदलं जाणारं उत्तर हे मराठीतच असेल, (पत्र भले कोणत्याही भाषेतून आलेलं 
असो) चत थग, तृतीय आवण वद्वतीय श्रणेीतील वनय क्तीसाठी मराठी माध्यमाच्या शाळेतून वशकलेल्या 
उमेदर्वाराचंाच वर्वचार होईल, इतराचंा होणार नाही असे काही चार-दोन वनयम करून ते अवतशय 
प्रामाणीकपणानं पाळले तर मराठी राहील की नाही, इतर लोक मराठी स्र्वीकारतील की वर्वरोि करतील 
असले द बगळ प्रशन पडणार नाहीत.  
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४६  
कानडीने केला मराठी भ्रतार  

 
दोन वभन्न भाषा बोलणाऱ्या समाजामंध्ये वकतपत सामजंस्य असतं/ असार्व?ं जर्ात सामान्यात: 

असं वदसतं की वभन्न भावषकामंध्ये सामंजस्य र्वर्ैरे काहीही नसतं. सिंी वमळताच ते दोन्ही र्ट एकमेकाचं्या 
उरार्वर बसायला सदा-सर्वगदा तयार असतातप य रोपच्या इवतहासार्वर ओझरती नजर टाकली तरी हेच 
वदसतं. भावषक असमजंपणातून (त्यालाच बऱ्याचदा र्ौरर्वानं ‘भावषक अग्स्मता’ र्वरै्रे म्हणून र्ोंजारलं 
जातं!) वतकडे फ टाफूट होऊन र्वरे्ळी राष्ट्रं वनमाण झाली. त्याचं्या राष्ट्रर्वादाच्या उदयात बह तेक वठकाणी 
भावषक अग्स्मता हाच कळीचा म िा होता. जमगनी आवण ऑस्रीयासारख्या देशांच्या बाबतीत तर असं वदसतं 
की एकच भाषा बोलणारे असूनही ह्या देशाचंं एकमेकाशंी किीच जमलं नाही (ह्याला अपर्वाद म्हणजे 
वहटलरच्या काळात त्यानं ऑस्रीयालाच जमगनीत वर्वलीन करून टाकलं होतं तो) .  

 
भारतीय उपखंडात मात्र अशी भावषक-तेढ, भावषक-रै्वर असे प्रकार किीही नव्हते आवण स दैर्वानं 

आजही नाहीत असं म्हणायला हरकत नाही. भाषेच्या प्रशनार्वरून रै्वर तर नाहीच नाही (अनेक राजकीय 
पक्षानंी आवण नेत्यानंी आपल्या स्र्वाथासाठी भावषक प्रशनानंा अिून-मिून खूप खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न 
करूनही, ) उलट वर्वलक्षण भावषक सामजंस्य असल्याची अजब उदाहरणंच भारतात आहेत, जर्ातल्या 
इतर समाजानंी कौत कानं बघार्वीत, र्वणगन करार्वीत अशी! असं एक उदाहरण ख ि आपल्याकडेच आहे, ते 
म्हणजे मराठी-कन्नडचं.  

 
स्र्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेल्या भाषार्वार प्रातंरचनेम ळे राजकीय स्तरार्वर अल्प प्रमाणात महाराष्ट्र-

कनाटक राज्यामंध्ये काही र्वाद, झर्डे वनमाण झालेले असले (आवण सरकाराचं्या िरसोड रृ्वत्तीम ळे ते 
अजूनही स टलेले नसले) तरी मराठी-कन्नड भावषकामंध्ये कसलेही र्ैरसमज नाहीत कारण ह्या दोघामंध्ये 
रे्ल्या अनेक शतकापंासून चालत आलेली सामजंस्याची परंपरा.  

 
केर्वळ भावषक द ृष्ट्या बघायचं झालं तर मराठी-र् जराती प्रकर्वा मराठी वहन्दी ह्या भाषा तशा भाषा 

म्हणून खूप जर्वळच्या आहेत, हे भाषाशास्त्रीय सत्य आहे पण ह्या दोन भावषकामंध्ये, त्याचं्या संस्कृतीत खूपच 
फरक आहे. नमगदेच्या दवक्षणेला आयग क ट ंबातली मराठी भाषा बोलली जात असली तरी ती भाषा 
बोलणाऱ्याचंी ससं्कृती मात्र नमगदेच्या उत्तरेकडच्या लोकाहूंन खूप र्वरे्ळी आहे वन त्याम ळेच मराठी-
र् जराती प्रकर्वा मराठी-वहन्दी भावषकामंध्ये परंपरेनं बटेी-व्यर्वहार होत नाहीत हे सत्य आहे. त्याउलट 
मराठी वन कन्नड ह्या भाषा वततक्या म्हणजे म ळीच जर्वळच्या नसल्या तरीही ह्या दोन भाषकामंध्ये बेटी-
व्यर्वहार सरसकट होतात हेही ऐवतहावसक सत्य आहे ‘मराठीनें केला कानडी भ्रतार’हा फार प्राचीन आहे.  

 काही शतकापूंर्वी कोकणपट्टीतून मराठी भावषक मंडळी घाटार्वर येऊन ग्स्थरार्व ूलार्ली 
त्यात म ख्यतः कोल्हापूर, बेळर्ार्व, िारर्वाड, ह ब्बळळी हा घाटार्वरचा भार् होता कारण अनेक नैस्र्क 
कारणामं ळे हा भार् राहायला सोयीचा होता, समदृ्ध होता / आहे. ह्या भार्ात मराठी भावषकाचंी र्वस्ती 
र्वाढली. खूप र्वाढली. कालातंरानं ती ग्रामीण भार्ातही हळूहळू वझरपली, पण फार थोड्ा प्रमाणात. 
मध्यय र्ातही महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडून, वर्वशषेत: वशर्वाजीच्या वन पेशव्याचं्या काळात मराठी माणसं मोठया 
प्रमाणात दवक्षणेत आली. त्याचंी अनेक ससं्थानं कन्नड भावषक प्रदेशात स्थापली रे्ली, ग्स्थरार्वली आवण 
१९४७ पयंत स खानं नादंली. त्याचं्या प्रभार्वाम ळे त्या भार्ातूंन मराठी शाळा वनघाल्या, सरकारी कार्दपतं्र 
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मराठीत(च) ठेर्वली जाऊ लार्ली. . . पण ह्यात क ठेही किीही असमजंसपणा नव्हता, त्यातून किी क ठे 
आंदोलनं झाली नाहीत की वभन्न भावषकामंध्ये रै्वरभार्व वनमाण झाला नाही.  

 
नर्वीन भार्ात आलेली माणसं नेहमीच खूप कष्ट करतात, अवतशय समजंसपणानं वन सचोटीनं 

र्वार्तात (स रुर्वातीला तरी) . ह्या वन अशा सद र् णामं ळे त्यानंा बरंच काही साध्य करून घेता येतं, मराठी 
भावषकानंीही तेच केलं. त्याचबरोबर त्यानंी स्थावनक भाषेशीच नव्हे तर स्थावनक माणसाशंीही पे्रमानं 
ज ळर्वनू घेतलं, नव्हे पे्रमाचे संबंि वनमाण केले, मराठी-कन्नड भावषकाचं्यात सरसकट ललनं होऊ लार्ली. 
ह्या ललनामंिली र्ंमत म्हणजे ललनाच्या र्वळेीं र्वि र्वरानंा एकमेकाचंी भाषा यायला(च) पावहजे असं किीही 
कोणालाही र्वाटलं नाही! ‘कानडीने केला मराठी भ्रतार, एकाचे उत्तर एका न ये’ अशी त्याची मराठी 
र्वाङ मयात ऐवतहावसक नोंदही झालेली आहे.  

 
कन्नड भावषक प्रदेशात राहणाऱ्या मराठी क ट ंबामध्ये असलेल्या भावषक सामजंस्याच ं खरं तर 

जार्वतक पातळीर्वर कौत क करार्व ंइतकं ते महान आहे! अशा घरातून म लीला मराठी माध्यमाच्या शाळेत 
घालायची पद्धत होती कारण मराठी ही क ट ंबाची भाषाप तेव्हा मराठीचा र्वारसा आपल्या म लानंा 
मातृभाषेच्या रूपानं देण्याची जर्वाबदारी वतचीप त्याम ळे वतला मराठी चारं्लं यायलाच पावहजे म्हणून वतच ं
वशक्षण मराठी माध्यमातून होत असे. म लर्ा कन्नड भार्ात राहणार असल्याम ळे त्याला स्थावनक भाषा उत्तम 
प्रकारे येणं आर्वशयक होतंप त्याम ळे म लाचंं वशक्षण कन्नड माध्यमातून होत असे. घरात कटाक्षानं मराठीचाच 
र्वापर होत असे/होतो.  

 
कन्नड भावषक क ट ंबामंिल्या एका म लाचं वशक्षण मराठी माध्यमातून होत असे कारण घरच ं

क लकणी, पाटील र्वर्ैरे र्वतन चालर्वायचं तर ती कार्दपतं्र मराठीत ठेर्वायला लार्ायची त्याम ळे एक 
म लर्ा तरी मराठीत वशकलेला असायचा. खरं तर मराठी आवण कन्नड असा भेद नव्हताच, ते सारे दै्वभावषक 
होते! अनेक शतकं चाललेली ही परंपरा देशाला स्र्वातंत्र्य वमळाल्यार्वर मात्र क्षीण होत चालली आहेप पण 
अजून मेलेली नाही.  

 
मराठी-कन्नडच्या ह्या सामजंस्याच्या पाश्वगभमूीर्वर भारतातल्या इतर भाषाचंी त लना केली तर काय 

वदसतं? सवहष्ट्ण ता सर्वगत्र आढळते ह्यात काहीच संशय नाही. भारतीय संस्कृतीचा तो अंर्भतू र् ण सर्वगत्रच 
ठासून भरलेला आहेप पण मराठी-कन्नड भावषकासंारखी जर्वळीक, घरोबा इतर क ठेही नाही.  

 
आपल्याला नेहमीच आकषगक र्वाटणाऱ्या, भ लर्वणाऱ्या य रोप-अमेवरकेतल्या लोकाचं्या भावषक 

सबंिाबाबत काय वदसतं? तीतर सर्ळी असवहष्ट्ण तेचीच ज्र्वलंत उदाहरणं आहेत! नाक म रडण्यापासून ते 
थेट कत्तली करण्यापयंतची असवहष्ट्ण ता.  

 
इबेवरयन प्रदेशात वर्वशषेत: स्पेनमध्ये काय वदसतं? अरबाचंा जोर असेल तेव्हा त्यानंी स्पॅवनश 

भावषक वििनाचं्या कत्तली करायच्या वन स्पॅवनशाचंी चारं्ली जमर्वाजमर्व झाली की त्यानंी जोर िरून 
अरबाचं्या कत्तली करायच्या. ‘तू प्रकर्वा मी’ हाच वतथला न्याय होता. ‘आपण दोघेही स खानं राहूया!’ हा 
स संस्कृत वर्वचार त्यानंा किी कळलाच नाही.  
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आि वनकीकरणाच्या / पािात्त्यीकरणाच्या नार्वाखाली / रेयाखाली आपणही आपली सवहष्ट्ण ता 
र्मार्वणार की काय अशी शकंा येण्यासारखी पवरग्स्थती बऱ्याचदा वदसतेप पण आपण तसं होऊ देता कामा 
नये. ‘कानडीनें केला मराठी भ्रतार-’ ह्या आपल्या परंपरार्त सामजंस्याचं वर्वस्मरण आपण किीही होऊ 
देता कामा नये.  
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४७ 
चागंली भाषा 

 
चारं्ली भाषा म्हणजे काय हा प्रशन सर्वांनाच पडत असतो वन त्याम ळेच प्रत्येक जण त्याबाबत 

वर्वचार करून चारं्ल्या भाषेची स्र्वत:ची व्याख्या बनर्वत असतो. आपल्या प्राचीन परपरेतही चारं्ल्या 
बोलण्याबाबत ‘सत्यं र्वद!’ आवण ‘वप्रयं र्वद!’ असे दोन मानदंड अत्यंत आग्रहानं सावंर्तलेले आहेत.  

 
बोलण्याचा प्रशन हा नेहमीच व्यक्तीशी संबंिीत असतो, तो संर्वाद असतो, समाजाशी प्रकर्वा 

समूहाशी त्याचा संबिं नसतो हेही लक्षात घेण्याजोर्ं आहे. (समूहाकडून प्रकर्वा समाजाकडून अपेक्षा असते 
ती जाणीर्वचेी, सामंजस्याची, न्यायाची र्वर्ैरे. )  

 
प्राचीन काळातली ‘सत्यं र्वद’ ही कल्पना (उघड-उघड नाही तरी प्रत्यक्षात) मारे् पडलेली असली 

तरी ‘वप्रयं र्वद’ ची कास मात्र व्यर्वहारचत र लोकानंी सोडलेली नाही. ‘सत्यं र्वद, िमं चर, स्र्वाध्याया्. . .’ 
र्वर्ैरे उपदेशाच्या काळापासून आजपयंत चारं्ल्या भाषेच्या कल्पनेतही अनेक ग्स्थत्यंतरं घडलेली 
वदसतात. भाषेच्या वर्वद्यार्थ्यांनी बदललेल्या पद्धतींचं भान ठेर्वणं अवतशय महत्त्र्वाचं असतं कारण ते भान 
स टल्यास त्याला आपल्या भाषेतून अवभपे्रत असं काहीच वमळत नाहीप म्हणजे भाषेतून, भाषेच्या माध्यमातून 
जे काय सािायचं असतं तेच हाती लार्त नाही.  

 
काही दशकापूंर्वी बोलताना प्रकर्वा वलवहताना भारदस्तपणा दाखर्वण्याचा प्रयत्न जाणीर्वपूर्वगक केला 

जात असे. (सर्वगसामान्यानंा कळणार नाही अशा) एखाद्या ग्रीक, लॅवटन, संस्कृत र्वर्ैरे उद्धरणानंच स रुर्वात 
करायची असा अवलवखत वनयमच होता. बोलण्याच्या/वलवहण्याच्या ओघात अनेक र्ोष्टी र्हृीत िरून 
आपलं अर्डबंब र्वाचन/ वर्वद्वत्ता वदसेल असे उल्लखे र्वरचेर्वर करत राहायच!ं अनेक श्लोक, स भावषतं 
(अनेकदा ओढून-ताणनूच) र्वापरायची. मोठमोठी पल्लदेार र्वाक्यरचना करायची (की र्वाचकाला दम 
लार्ला पावहजे!) समोरच्याला आपलं बोलण/ं वलवहणं कळत आहे असं रृ्हीत िरून हे सर्ळं चालत असे! 
(आवण प्रत्यक्षात ते सर्वांना कळत नसे म्हणूनच ‘मला त्यातंले फार काय कळलें  नाहीं हो! पण लेखन/ 
भाषण वर्वद्वत्तापूणग झालें !’ असं अनेक जण त्या काळी म्हणत असत. ) पण प ढे असा काळ आला की 
बह संख्य श्रोत्यानंा/र्वाचकानंा अन्य भाषेतली उदाहरणं म ळीच कळेनाशी झाली, तेव्हा वर्वद्वानानंी त्यार्वर एक 
नामी उपाय शोिून काढला. संस्कृत उद्धरण समोरच्या माणसाच्या डोक्यार्वर/कानारं्वर हाणायचं वन मर् 
‘ह्याचा अथग असा की. . .’ म्हणून त्याला त्याचं मराठी भाषातंरही ऐकर्वायच!ं अशा प्रकारची ‘शलैी’ एके 
काळी अनेक लेखकानंा वप्रय होती, जर्ातल्या इतर भाषामंध्येही ती प्रचवलत होती. श्रोत्यानंा हैराण 
करणारी ही ‘डायना-अस री’ शलैी प ढे स दैर्वानं मारे् पडली.  

 
आज मराठीतच नव्हे तर इंग्ललश, जमगन र्वर्ैरे बह तेक सर्वगच भाषामंध्ये सािी, सोपी, सरळ, 

स टस टीत भाषा र्वापरण्याची शलैी र्वापरात आहे. आपल्याला काय म्हणायचं आहे ते जास्तीत जास्त सोप ं
करून समोरच्याला सारं्ण/ं सारं्ता येणं हाच खरं तर चारं्ल्या भाषेचा पवहला वनकष आहे, सर्वोत्तम र्वापर 
आहे, तो जर सािता आला तर त्याला प्रासावदक शलैी म्हणतात.  

 
ही प्रासावदक शलैी हस्तर्त (खरं तर म खोद्वर्त) करण्यासाठी मात्र सामान्यात: प्रयत्न करार्व े

लार्तात. म ळात म्हणजे आपल्या मनात मानर्वजातीबिल नव्हे तर एकूण सृष्टीबिलच अपार पे्रम असायला 



 
अनुक्रमणिका 

 

पावहजे. ‘मी ब र्वा असचं वलवहणार/र्वार्णार! पावहजे तर समजून घ्या नाहीतर रे्लात उडत!’ अशी बेपर्वा 
रृ्वत्ती असल्यास प्रासावदकता वमळर्वणं अर्वघडच. तेव्हा म ळात अपार पे्रम हर्वं, आपण काय सारं्णार आहोत 
त्याबिल पूणग वनष्ठा हर्वी, आपलं म्हणणं समोरच्याला कळलंच पावहजे असा पे्रमळ आग्रह असेल तरच 
प्रासावदकता येऊ शकते. मराठीतल्या ज्ञानेश्वर-त काराम-रामादासापंासून म्हणजे अर्दी कोणत्याही काळा 
पासून कोणत्याही काळापयंतच्या मराठी संताचंीच नव्हे तर जर्ातल्या इतर कोणत्याही भाषेतल्या सतंाचंी 
भाषा पहा (अर्दी र्वाल्मीवक प्रकर्वा व्यास ह्याचंीही) , ती नेहमीच अवतशय सोपी, सहजपणे मनाला 
वभडणारी, हृदयाचा ठार्व घेणारी असते. त्यात क ठेही र्ूढ, तावंत्रक र्वर्ैरे भार् नसतो. भाषेत रस 
असणाऱ्यानंी बायबल हा गं्रथ अर्वशय पहार्वा/ र्वाचार्वा. िमगगं्रथ मानल्या रे्लेल्या प स्तकामंध्ये मला र्वाटतं 
भावषकदृष्ट्या इतका प्रासावदक असलेला गं्रथ द सरा नसार्वा! तो इतका प्रासावदक होण्याचं कारण एकच, 
ते म्हणजे सारं्णाऱ्याचं्या मनात भक्ताबिल असलेलं पे्रम, कळकळ आवण आपल्या वर्वचारारं्वरची अपार 
वनष्ठा.  

 
सारं्णाऱ्याच्याच मनात वकन्त  असेल, लबाडी असेल, इतरापंासून काही लपर्वनू ठेर्वण्याची रृ्वत्ती 

असेल, अनास्था असेल तर प्रासावदकता क ठून येणार?! आपल्या दैनंवदन जीर्वनातही आपल्या अर्वती-
भोर्वतीची शकेडो उदाहरण ं तपासता येतील. उदाहरणाथग राजकीय नेते (खोटं-खोटं असलं तरी) 
बऱ्यापैकी प्रासावदक बोलतात कारण त्याचंं बोलणं समोरच्यानंा कळणं आर्वशयक असतं. त्याचं्या खऱ्या-
खोया आश्वासनाचंी भ रळ पडण्यासाठी तरी मतदार श्रोत्यानंा त्याचंं बोलणं समजायलाच पावहजे! त्याम ळे 
नेतेमंडळी प्रासावदक बोलतात. पण अविकारी मंडळी ठोकळेबाज, वनयमारं्वर बोट ठेर्वणारी उत्तरं देतात 
कारण आपण जनतेसाठी आहोत ह्याचं भानच त्यानंा रावहलेलं नसतं, प्रकबह ना तमाम जनता आपल्या(च) 
सेर्वसेाठी आहे असा द ृढ वर्वश्वास असतो (वन र्वतगनही) , त्याम ळे संर्वादाच सपंतो वन प्रासावदकतेचा प्रशनच 
उरत नाही! पण उत्तम कारभार करणारे, लोकवहतर्वादी अविकारी स्र्वाभावर्वकपणे प्रासावदकच बोलतात 
ह्याचा स खद अन भर्व आपण सहजतेनं (किी किी) घेऊ शकतो/घेत असतो! आई प्रासावदक बोलते, 
र्वडील (बऱ्याचदा) वनयमबद्ध बोलतात! चारं्ले वशक्षक आवण र्वाईट ह्याचं्यात नेमका हाच फरक असतो! 

 
चारं्ल्या भाषेचं आणखी एक रै्ववशष्ट्य म्हणजे मोजकेपणा, क ठे थाबंायचं हे कळणं!  
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राज्य मराठी णिकास संस्थेची भाषाणिषयक प्रकाशने 
 
१) मराठी लेखन मागपदर्शशका – याण्स्मन शेख 

आरृ्वत्ती द सरी, पृष्ठे : १८२, मूल्य : ८० रुपये 
सर्वगसामान्य नार्वरक, शाळा-महावर्वद्यालयातील वर्वद्याथी, मराठी भाषा वशकणाऱ्या अन्य भाषक 
व्यक्ती, दूरवचत्रर्वाणीपटार्वर लेखन करणारे कलार्वतं, पाया रंर्वर्वणारे रंर्ारी, टंकलेखन, 
संर्णकार्वर अक्षरज ळणी करणारे ज ळारी अशा सर्वांना वबनचूक मराठी लेखन करण्यासाठी 
उपय क्त प स्तक. ‘श भदा सारस्र्वत’च्या सहकायाने.  

 

२) प्रशासणनक मराठी भाषेचा णिकास – गीता भागित 
पृष्ठे : ४२२, मूल्य : १५० रुपये 
प्रशासवनक मराठीचा र्वस्त वनष्ठ र्व शास्त्रश द्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास. प्रशासवनक लेखन 
करणाऱ्यासंाठी मार्गदशगक सूचनासंह.  

• र्वा. र्वा. वमराशी स्मृती रै्वचावरक लेखन प रस्कार (वर्वदभग सावहत्य संघ, नार्पूर १९९७)  
 
३) शालेय मराठी शब्दकोश – िसतं आिािी डहाके, णगरीश पतके 

स िारून र्वाढर्वलेली द सरी आरृ्वत्ती, पृष्ठे :३६०, डेमी चत ष्ट्पत्री,  
मूल्य : १०० रुपये.  
इयत्ता ५ र्वी ते १२ र्वी पयंतच्या सर्वग वर्वषयाचं्या मराठी पाठ्ठ्य्प स्तकाशंी संबंवित शब्द, संज्ञा, 
र्वाक्प्रचार आदींची सवचत्र सोदाहरण ओळख. श भदा सारस्र्वतच्या सहकायाने.  
मराठी भाषावर्वषयक लेखन पावरतोवषक १९९९ (महाबॅंक, मराठी अभ्यास पवरषद प णे. )  

४) आधुणनक भाषाणिज्ञान : णसद्धातं आणि उपयोिन – णमसलद मालशे 
द सरी आरृ्वत्ती, पृष्ठे : २५६, मूल्य :१५० रुपये.  
भाषावर्वषयाच्या शास्त्रश द्ध अभ्यासासाठी बी. ए. , एम. ए. मराठीचे वर्वद्याथी, प्राध्यापक तसेच 
भाषावर्वषयक वजज्ञासा असणाऱ्या र्वाचकानंा उपय क्त गं्रथ. लोकर्वाड्मयरृ्हाच्या सहकायाने.  
• महाराष्ट्र शासन प रस्कार 

 
५) दखनी भाषा – मऱ्हाटी संस्कृतीचा एक अणिष्कार – श्री. रं. कुलकिी 

पृष्ठे :२२६, मूल्य : ४५ रुपये 
दखनी या आज बोलीरुपात अग्स्तत्र्वात असलेल्या भाषेचा मराठी भाषा, सावहत्य आवण संस्कृतीशी 
असलेल्या संबिंाचा र्विे.  
• महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा समीक्षा प रस्कार १९९९ 

 
६) णशक्षि, णशक्षक ि अभ्यासक्रम – िासुदेि िळिंत पटिधपन 

पृष्ठे :१८६, मूल्य :१६० रुपये 
जन्मभाषेचा पाश तोडून आम्ही काम करणार? ना देश, ना र्ोत, ना राष्ट्र असे आम्हासं व्हार्वयाचे 
आहे काय? या प्रशनाला वभडणारे मराठीच्या वशक्षणाशी सबंंवित असलेले प स्तक.  
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७) मराठी भाषा : िाढ आणि णिघाड – श्री. के. क्षीरसागर 
पृष्ठे : १९६, मूल्य : १६० रुपये 
आपल्या भाषेच्या संदभात सर्वगसामान्य वशवक्षत माणसाच्या मनात आज जे प्रशन घ टमळत आहेत 
त्याचा म क्त मनाने घेतलेला परामशग.  

८) “िृणद्ध:” भाषेचे आणि भाषाभ्यासाचे णिकसन – णदनेश द. माहुलकर 
पृष्ठे : १४०, मूल्य :१६० रुपये 
भारतीय भाषाभ्यासात वजर्वतंपणा आणायचा असला तर भारतीय परंपरेचा रै्वज्ञावनक अभ्यास 
करायला हर्वा हे सारं्णारा मौवलक गं्रथ.  

९) िेलभाषा – सुमन िेलिलकर 
पृष्ठे : ११०, मूल्य :१०० रुपये 
प्रत्येकाच्या म क्त आवर्वष्ट्कारातून प्रकटणारी भाषा जी अंतर्गत स सबंंद्ध व्यर्वस्था वनमाण करते वतचा 
खेळकरपणाने प्रत्यय देणारे प स्तक.  

१०) भाषा आपली सिांचीच – अणिनाश णिनीिाले 
पृष्ठे : १५०, म ल्य :१५० रुपये.  
अनेक भाषासम दायानंा आता आपले काय होणार अशी भीती र्वाटते आहे. या प्रशनाचे मावहतीपूणग 
वर्वर्वचेन.  

पुस्तके णमळण्याचे णठकाि 
राज्य मराठी णिकास संस्था, एग्ल्फन्स्टन तावंत्रक वर्वद्यालय ३ महापावलका मार्ग,  

िोबीतलार्व, म ंबई – ४०० ००१ दूरध्र्वनी : २६५ ३९६६ / २६३ १३२५ 
आवण महाराष्रातील प्रमुख णिके्रते 

------------------------------------------------------------------------------- 
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राज्य मराठी णिकास संस्थेची निीन प्रकाशने 

 
१) वशक्षण, वशक्षक र्व अभ्यासक्रम – र्वास देर्व बळर्वतं पटर्विगन 

२) मराठी भाषा : र्वाढ आवण वबघाड – श्री. के. क्षीरसार्र 

३) ‘रृ्ववद्ध :’ भाषेचे आवण भाषाभ्यासाचे वर्वकसन – वदनेश द. माह लकर 

४) बेलभाषा – स मन बेलर्वलकर 

५) भाषा – आपली सर्वांचीच – अवर्वनाश वबनीर्वाले 


