
माणभाषेचा अितरेक  आ ह कशासाठ ? 

 

मूल समाजात वाढते. याचे पालनपोषण-संगोपन आजूबाजूचे लोक करतात. जग याची 
गरज हणजे संवादाचे मा यम हणून मूल भाषा िशकते. मुलांची भाषा मता भोवताल या 
भाषेमुळे काया वत होत असते. अशा प तीने अनौपचा रक िशक या या येक ट यावर 
या या- या या भाषेचे मह व अन यसाधारण असते. या सहजतेनं ते कुटंुबात भाषा 

िशकते, ती वापरते, यात यवहार करते, ितत या नैसिगक प तीनं, सहजतेनं मुलं 
शाळांमधूनह  भाषा िशकली पा हजेत अशी अपे ा असते. मग खरोखरच वगातून मुलं 
इत या सहज प तीनं भाषा िशकताहेत का? तर अथातच याचचे उ र नाह  असे येते. खरे 
तर य  शाळेत वेश कर यापूव च मुलांनी आप या भाषेवर चांगले भु व िमळ वलेले 
असते. याच भाषे ारे मुले वत:चे वचार, भावना इतर लोकांपयत पोहोच वत असतात. मग 
तर ह  अपे े माणे का घडत नाह ? यात नेम या कोण या अडचणी आहेत? तर याचे एक 
मह वाचे उ र िमळाले ते असे क , माण भाषेत िशक याचा आ ण िशक व याचा अितरेक  
आ ह. भाषा बदलत असते. हे अगद  मा य. पण हे खरे असले तर  पण पा यपु तकातले 
मराठ  िशक या या आ हाने खे या-पा यांतले जवंत मराठ  आपण संपवले आहे. याचा 
वचार करायला खरेच कोणाला फुरसत नाह , क  तो कर याची गरजच कोणाला वाटत 

नाह ये? नेमके काय चाललेय हे कळायला माग नाह . 

भाषा हणाची जशी एक जै वक व मानिसक बाजू असते तशीच ती सामा जक असते. 
भाषा व ानात काम करणा-या त ांचे हणणे असे आहे क , 'सामा जक गरज नसती तर 
मानवाने भाषािश णाचा य च केला नसता.' आपले काम साधून घे या या गरजेतून मूल 
प रसरात बोल या जाणा-या भाषेत यवहार कर त िशकत जाते. कोणाशी कसे बोलाचे, 
कोणाला बरोबर ने वागवायच,े कोणाशी आदराथ  बोलायचे याचे ान मुलाला अनुभवातूनच 
िमळत असते. आ ा करताना कसे बोलायचे, ह ट धरताना कसे बोलायचे, लाड गोड  
लावताना कसे बोलायचे हे सव मुले उ फूतपणे िशकत असतात. ऐकणे–बोलणे, 

आंतर यांमधून मुलांची भा षक गती होत असते. वेग या भाषेत सांगायचे झाले तर 
शाळेत ये यापूव च मुलांचे भाषािश ण विश  एका ट यावर येवून पोहोचलेले असते. 



आप या देशात अनेक कार या व वधता आहेत. यात भाषेबाबत तर खूपच वै व य 
आहे. याला कधी सामा जक, सां कृितक संदभ असतात, तर कधी ऐितहािसक, भौगोिलक 

कारणे असतात. याचा एकूणच समाजा या वाटचालीवर बरा-वाईट प रणाम होत असतो. 
भाषािश णापुरता ( हणजे थम भाषेपुरताच) मया दत वचार करायचा झालं तर नेमक  
गडबड कोठे होते, ते आप या ल ात येईल. तर मु ा असा क , भाषा ह  परंपरेने एका 
पढ कडून दुस-या पढ कडे दली जाते. भाषा कशी वापरायची, याचे र ती रवाजदेखील 
समाजाकडून िमळत असतात. जर का भाषा अिभ य चे, संवादाच ेमा यम असेल आ ण 
ती अिभ य  येक मूल वत: या भाषेत नैसिगक र तीने नीटपणाने क  शकत असेल, 

तर मग आपण माणभाषेचा उगीच आ ह कशासाठ  धरतो आहोत? हा खरा  आहे.  

मुले शाळेत येताना आपली 'बोली' (घरची भाषा) घेऊन येतात, पण यांना िश ण यायचे 
असते ते माण भाषेत! प ह या इय ेत येईपयत मूल एका विश  कौटंु बक वातावरणात 
वाढत असते. या या घर या भाषेत याचे सारे यवहार यव थतपणे सु  असतात. 
हणजे भूक लागली, क  मािगत यावर जेवण िमळते. तहान लागली क  पाणी. जे हा 

मुलाला बोलता येत नसते ते हाह  मूल भाषेचा वापर करते. हणजे आई घराबाहेर जायला 
िनघा यावर आईसोबत जायचे असेल तर मलू भोकाड पसरते हणजे मागे लागते...असे 

सगळे ितकडे सु  असते. कोण याह  मुला या भाषािश णास अगद  लहान वयात हणजे 
काह  दवसांतच सु वात होते. मु य हणजे अनौपचा रकपणे जग यात माणभाषेवाचून 
कोणाचे काह च अडत नाह . उलट यांना वतःचे हणणे वतः या भाषेतून अिधक 
भावीपणे मांडता येते. ामीण मराठ मधील काह  वा ये पहा- १. लई म जा केली २. 

ज ेत मो कार फरलो. ३. लई भार  प चर हता रे. ४. मपली माय बाजाराला गे ती... 
भाजीऐवजी कोर यास कंवा कालवण, मा या-तु याऐवजी मा ा-तु ा असे अनेक श द 
आजह  ामीण भागात सरास वापरले जातात. कंबहुना आईपे ा माय हा श द अिधक 
माया घेऊन येतो. जवळक या ना याची सा  देतो. याला एक आपलेपणा या 
ओला याची 'शेड' (shade) असते. शाळेत या पु तकात यांना हे श द कुठेच भेटत नाह त. 
मग अशा मुलांना यूनगंड छळायला लागतो. याला कारण हणजे शाळेत पाय 

ठेव यापासून माणभाषेचे भूत यां या मानगुट वर बसते. आधीच शाळा, खो या, िश क, 

मु या यापक, शाळेतील मुले हे सारे या मुलां या ीने नवे, वेगळे जग असते. आजवर 
दवसभर मोक या वातावरणात म त हुंदडणा-या मुलांना हे जग समजून घेणे जड जाते. 
आधीच या औपचा रक र तीने िशकताना पा यपु तके कंवा शाळेत या िश णातून मुलांचे 



जगणे हरवलेले असते. मुलांचे सां कृितक भांडवल आ ण िशकणे याचा मेळ आपण कुठे 
घातलेला नाह . माणभाषे या अडथ यामुळे वत: या भाषेतून साकारणारे याचे व  
आ ण शाळेत जे सु  असते, याचा सांधा कुठे जुळत नाह .  

ब-याचदा असा विच  अनुभव येतो क  मुलांना िनबंधलेखनासाठ  ामीण जीवनावरचे 
वषय दले जातात. परंतु खेदाची गो  अशी क , या िनबंधाला ामीणतेचा अ जबातह  
वास येत नाह . पा यपु तक  भाषेत िल ह या या सं कारामुळे मुले नीट य  होऊ शकत 
नाह त. हणूनच मग यांचे जगणे, बोलणे, िनर णं, लकबी, भाषा हे कुठेच आढळत नाह . 
मग वत:ची आई िल ह यापे ा मुलं सो पा पयाय िनवडतात. रेड मेड िनबंध िलहून 
काढतात. मग होते असे क , 'नवनीत'ची आई सा-यांचीच आई होते! आपण लेखन िशकवतो 
ना? मग मुले 'िलहू' का शकत नाह त? मुले आपले मनातले वचार कागदावर उत न काढू 
शकत नाह  कारण क , आप या भाषेला ित ा नाह  हे ामीण, आ दवासी मुलां या मनावर 
बंब व यात स या या यव थेला पुरेपूर यश आलेय! दुसर कडे माणभाषा यांना जवळची 
वाटत नाह . ित या वषयी असेल तर यां या मनात भीतीच आहे. 

इं ज ये यापूव  शहरवािसयांची मुळे गावा या मातीत खोलवर तलेली असत. शहर  

भाषेला खे यात या मातीचा ताजा वास असे. हणजे मुंबईत वेगवेग या भागातून 

चाकरमाने आले, पण यांची भाषा यांनी सोडली नाह . हणूनच मग मालवणी, घाट  असे 
लोक पटकन ओळखले जात. पण पुढ या काळात आपण मातभृाषा नाका न इं जीचे 
मह व इतके वाढ वलेय क , वचारायलाच नको. पु तकातली ित ा हणताना तेवढे 
आपण व वधतेने नटले या सं कृतीचा आदर करतो. पण आजह  आप या देशा या 
सव च यायालयाचे, उ च यायालयाचे कामकाज केवळ इं लशमधनूच चालते. संसदेतह  
हंद -इं लशम येच बोलावे लागते. 'युनायटेड नेशन' म ये सव भाषांत कामकाज चालते. 
पण दहा कोट  लोक मराठ  बोलतात आ ण मराठ  हा जगभरातला प ह या वसातला 
भा षक समूह असूनह  ितची दखल येथे कोणी घेत नाह . (तेच तेलगू, तिमळ, 

म याळ चेह .) आजवर या गो ीमुळे क येक बोली मे या. आणखीन काह  रोज मरताहेत. 
मातृभाषा असले या मराठ पुढे आता अ त वाच े आ हान उभे ठाकलेय. अलीकडे तर 
मराठ  त ण पढ  मो या माणवर टे नोसॅ ह  होताना दसतेय. थेट इं लशमधून यांचा 
प यवहार सु  असतो. बोल यातह  दर वा यात इं लश श द येतो हणजे येतोच. 



मा हती तं ानामुळे यामागून येणा-या ड जटल सोसायट मुळे जर का मराठ  संगणकातून 
ह पार झाली तर पुढ या काळात मराठ  नेमक  कुठे असेल? असा  साह जकच पडतो. 

अजून एक गो . भाषा िश णाचे मुळात उ  आहे ते हणजे सामा जक समायोजन 

आ ण य म वाचा वकास. आप याकडे माणभाषा िशक वली जाते, ती 'बोलीभाषे'ला 
पयाय हणून कंवा ितची जागा घे या या हेतूने. तीदेखील एका सुरात, एका लयीत, एका 
तालात! वगाबाहेर या भा षक व वधतेचा काड चाह  वचार न करता. अ यंत िनरस आ ण 

 प तीने. याचा मुलांना भार  ास होतो. ा णीकरणाची मोठ  छाप पा यपु कांवर 
दसून येत अस याने अथातच ामीण, दिलत, आ दवासी मुलांसाठ  िशकणे आ हाना मक 
होवून बसते. आ ण मु य हणजे िश णा या उंबर याव न पाउल आत टाकतानाच 
बचा या मुलांना तो आघात सहन करावा लागतो, हे सवात वाईट. हजारो लोक बोलतात 
ती िश णाची भाषा का ठ  शकत नाह ? उदाहरणाथ, आसाम रा यात राजवंशी भाषा 
बोलणारे हजारो लोक आहे पण या भाषेतून िश ण देणार  एकह  शाळा उघडलेली नाह . 
इत या लांब जा याची गरजच नाह - आप या रा यात कोकणा, िभली, पावरा, ग ड , मा डया 
या भाषांचा माण मराठ शी काय संबंध आहे? सांगा ना. केवळ महारा ात राहतात हणून 
यांचीह  'मातृभाषा' मराठ ? आ ण मातृभाषा हणजे आई या भाषेत बोलते ती भाषा असा 

अथ आपण ला वतच नाह . 

जगभरात सुमारे ५००० पे ा जा त भाषा बोल या जातात, तर ७०० पे ा जा त िभ न 

सां कृितक समूह आहेत. भारतासार या व वधता असणा या देशात तर मो या माणावर 
बहुभा षकता आढळून येते. १९६१ या पाहणीनुसार भारतात १६५२ भाषा न दव या आहेत. 
(अलीकडची आकडेवार  िमळू शकली नाह .) आप या महारा ापुरतेच बोलायचे झाले तर 
केवळ आ दवासींम ये ७४ कार या भाषा बोल या जातात, असे संशोधन आ दवासी 
सं कृतीचे संशोधक गो वंद गारे यांनी केले आहे. दर १० मैलांवर भाषा बदलते, असे केवळ 
हटले जाते. एक या महारा ात त बल २५० कार या भाषा बोल या जातात. आ ण हो, 

या भाषांना 'बोली' असे हटकून संबोधले जाते. शाळेत येणार  मुले आ ण न येणार  मुले 

यांचे संवाद पु तकात दले जातात. यातून हण व याचे कार सु  असतात. यामागेह  
भाषेचे राजकारण असते. कारण क  भाषा एक स ा असते. जथे ितथे स े या भाषेलाच 
ित ा िमळत राहते. माणभाषा आ ण बोलीभाषा असा भेदाभेद मु ामहून केला जातो. 



माणभाषा हणून मानलेली मराठ  ह  माणभाषा नसून एक बोलीच आहे. हे कसे 
वसरता येईल? 

पण ल ात कोण घेतो? पण ल ात कोण घेतो? पण ल ात कोण घेतो? राजक य-सामा जक 

े ात नेतृ व करणा या आ ण एको णसा या शतकापासून िश णात पुढारले या आ ण 
सां कृितक ित ा असणा या पुणे व मुंबई येथील विश  वगाची भाषा हळूहळू माण 
मराठ  बनली. यातून ा णी- ा णेतर असा भेद मराठ  भाषेत अगद च प पणाने 
दसून येतो. ाचीन काळापासून िश णाची म े दार  अस यामुळे आ ण यां या धािमक, 

सां कृितक वच वामुळे ' ा णी बोली' मराठ  माणभाषा बनली. पुढे िश णातील मा यम 
आ ण सा ह यातील वापर यामुळे थरावली. वा त वक माणभाषा ह  पूणपणे कृ म 
असते. ती मु ाम िशकावी लागते. आ ण आणखीन एक. भाषेत असे माण वैगरे काह  
नसते असे भाषात  सांगतात. मराठ चे जे वेगवेगळे कार बोलले जातात, यांना 
वेगवेगळे पैलू आहेत, शैलीचा नैसिगक वशेष आहे. परंतु या भाषा न हे तर बोली आहेत, 

अशी हेटाळणी केली जाते. बोलीभाषा ा अशु , या केवळ गांवढळ, अडाणी लोकांनीच 
बोलाय या असतात अशी था पत यव थे या मनात अढ  दसते. वा त वक वत:ची 
भाषा मरणे हणजे दिलत आ ण आ दवासी समूहातील लोकांचे जगाला समजून घे या या 
मह वपूण वशेषत वाचे नुकसान होतेय. 

ता पय, या भेदभावामुळे वा तव जीवनातील भाषा व वधतेचा वचार न करता माणभाषा 
माथी मार यामुळे दिलत, ामीण, आ दवासी मुले िश णात मागे पडताना दसतात. वशेष 
हणजे यां याकडे चांगली बौ क मता व कुवत असतानादेखील केवळ भाषा वषयक 

दुरा हामुळे हे सारे घडते आहे, याचे जा त वाईट वाटते. अमुक एक भाषा शु  आ ण 
अमुक एक भाषा अशु  असे काह  नसते, असे भाषा व ानाचे अ यासक सांगतात. याचे 
कारण हणजे याकर णक संक पना या भाषे या आधी नसतात, या मागून भाषेवर 
लाद या जातात. याकरणा या आ ण माण भाषेचा आ ह धरणा या आ ण याचा 
बागुलबुवा करणा या मंडळ ना हे जर का लवकर समजले, उमजले तर तो आ दवासी-दिलत 
मुलां या ीने सवािधक आनंदाचा दवस असेल. परंतु एकूणच यासाठ  अिधकािधक 
यापक य ांची आव यकता आहे. सवात आधी 'रा ीय अ यास म आराखडा २००५' 

नुसार िश ण मुलां या जीवनाची जोडताना याचे संदभ करण कर याची तातड ची गरज 



आहे. पा यपु तकांचे अ यापन हणजे भाषेचे आ ण याकरणाचे अ यापन हा गैरसमज 
भाषािश णातील सवात मोठा अडसर आहे, या पारंप रक गैरसमजतुीला छेद दला पा हजे. 

मातृभाषेतून ाथिमक िश णाचा रा त आ ह धरला जातो. परंतु येथे मातृभाषेची सु प  
या या केली पा हजे. मूल हणकाळात आ मसात करते ती मातृभाषा मानली तर ती 
बहुधा 'बोली' या व पात असते. तां क गो ींचा बाऊ क न आज बोलीम ये कंवा 
या या भाषे या कारात (काह  इय ांपयत का होईना) िश ण दे याचे यव थेने 

सोयी कर र या नाकारले आहे. आधी नमूद के या माणे अथातच हा एका यापक 
राजकारणाचा एक भाग असला पा हजे. परंतु कमान िश णाची सु वात करताना तर  
'बोली' आ ण माणभाषा अशा दो ह ंचाह  अवलंब के यास यात व ाथ  आ ण िश क 
दोघांचेह  हत आहे. यातून मुलांचे िश ण अिधक आनंददायी होईल. भाषा जोडणार  
असावी, िश णापासून तोडणार  नको. मुलां या भाषेचा आदर के यास िश ण यां या 
जीवनाशी जोडले जाईल. यां या अनुभव व ाशी नाते सांगू लागेल. सामा जक, सां कृितक, 

आिथक, भौगोिलक व वधता असलेली मुले माणभाषे या आ हामुळे कायम यनूगंडाने 
पछाडलेली दसतात. कायमच दडपणाखाली राहतात. शाळेने हणजे एकूणच यव थेने 
मुलांची भाषा समजून घेत यास मूल ं शाळेपासून दूर जाणार नाह. ती शाळेत येतील, 

रमतील, टकतील, िशकतील, पुढे जातील. ती संधी आपण मुलांना यव था हणून उपल ध 
क न दली पा हजे, कंबुहना ती आपली जबाबदार च आहे. आज जे काह  भाषा िशक वणे 
हणजे याकरण िशक वणे सु  आहे ते मुलांना नाउमेद करणारे वाटतेय. माणभाषेचा 

अितरेक  आ ह मुलां या िश णातील मह वाचा अडसर ठरतो आहे. विलयम हल या 
भाषात ाने हटलेच आहे ना क  "जर आपण मुलांना बोलायचे िशकवले असते, तर ती 
कधीच नीट बोलायला िशकली नसती." यात सारे काह  आले. 

आणखी एक मह वाचा मु ा ल ात आणून ायचा हा क , आप याकड ल पु षी वच वा या 
समाजाचे ित बंब भाषेतह  पड याचे दसते. रा पु ष, समाजपु ष, रा पता यांसारखे श द 
पु ष धानता अधोरे खत करतात. रा पतीसारखा श द तर पु षवाचक आहेच, परंतु एखाद  
ी रा पतीपदावर वराजमान झा यानंतरह  यात कोणताह  बदल न करता हा श द 

तसाच वापरला जातो. गु जी, डॉ टर, शा , दुकानदार, वक ल हे आणखी काह  पु षवाचक 

श द सांगता येतील. माणसाची वृ ी या या भाषेत ित बं बत होते, याची ह  वानगीदाखल 
काह  उदाहरणे दली. अजूनह  ब याच गो ी सांगता येतील. पु षी वच व असलेली भाषा 



अशी इं जी भाषेवर जोरदार ट का झा याने अलीकड या काळात इं जीत काह  बदल 
कर यात आले आहेत. उदाहरणाथ, ल नाव न ीला Mrs. ( ववा हत) आ ण Miss 

(अ ववा हत) असे श द वापर याऐवजी Ms. ( ीमती) असा श द योग ढ झाला आहे. 
असे य  मराठ  भाषेत झा यास िलंग समभावा या ीने याची चांगली मदत होऊ 
शकेल. मग आप या ित ेमधील 'सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.' असे पु षवाचक 
उ लेख वगळ यापासून पा यपु तकांतील अिभजन वगा या भाषेची छाप पुसून, 

आशयामधील सुधारणेला मोठा वाव आहे. िश ण मुलां या जीवनाशी जोडा, असे खूप 
बोलले जाते. तसे ते खरोखरच जोडायचे असेल तर याची सु वात भाषेपासून करायला 
हवी.  

ी. भाऊसाहेब चासकर, ज हा प रषद िश क, अकोले   

मूळ लेखासाठ  िलंक http://www.sahyagiri.com/praman-bhashecha-atireki-agrah.php#.UDSbhWFa7XD  

 


