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भारतीय भाषा आिण इं जीच े थान 

–  डॉ० इरावती कव 
 

ा योजनेन ेसव भाषांना सारख े थान िमळेल. कोण याही एका गटाचा भाषेमुळ ेफायदा होणार नाही. सवाच े िश ण 

भारतीय भाषांम येच होईल. िश ण म सुटसुटीत होतील व सव देशाची िलपी एक झा यास बह पी भारतीय 

सं कृतीचा वा या दारा आ वाद घे यास सव भारतीयांना सोपे जाईल. घटक रा यांत जवळजवळ सव नोक  या या 
या भािषकांना िमळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना या ांतात राहावयाच,े तेथील भाषा िशकावी लागेल. 

 

‘आमची सं कृती’ हे पु तक डॉ. इरावती कव  यांनी िलिहल ेआह.े इरावती कव यांनी १९४८ ते १९६० या काळात 

िविवध सामािजक व सां कृितक िवषयांवर िलिहले या लेखांचा समावेश या पु तकात आह.े यातील पान मांक 

११९ ते १२८ वरील ‘भारतीय भाषा आिण इं जीच े थान' या लेखाचा काही अंश पुढ ेपुनटिकत क न सादर केला 
आह.े देशमुख आिण कंपनी ा. िल. यांनी हे पु तक पु याहन कािशत केल ेआहे.  

( ेषक ी० िवनय मावळणकर) 

--------------- 

भारत हा एक मोठा खडं ाय देश आह.े यांत िनरिनराळ ेमानववंश राहतात. येथे िनरिनरा या धमाचे, चालीरीत च ेव 

भाषांच ेलोक आहेत. ा सवाच ेिमळून एक रा  बनिव याचा आपला य न चालला आह.े बहिवध व िकंवा िविवधता 
हा भारतीय सं कृतीचा एक िवशेष आह.े ाब ल िव तारान ेकधीतरी िववेचन करता येईल. पण स या आप यापुढील 

मु य न असा आह ेक , सां कृितक िविवधता रा ीय ऐ याला मारक होईल का? ही िविवधता काही अंशी कायम 

ठेवून एकरा ीय वाची भावना जवता येईल का? क  ही िविवधता नाहीशी क न एकिजनसी सं कृती व एकरा  

असेच समीकरण बरे? ा यापक ां या अनुषंगान ेभाषेचा  ा लेखात चिचला आह.े 

सां कृितक िविवधता एका ीने य वातं य व पर परसिह णुता ांची िनदशक आह.े समाजजीवन संपूण 

हावयास ा दो ही गुणांची आव यकता आह.े पण अमयाद य वातं य समाजिवघातकही ठरते. याच माण े

सां कृितक िविवधते या पोटात फुटीर वृ ीचेही बीज अस ूशकते. हणून फुटीर वृ ीला तर पायबंद असावा, पण श य 

िततक  िविवधता जीवनात अस ू ावी अस ेवाटते. िन: ेयसाच ेमाग अनेक आहेत. यांपैक  एकानेच फ  वगात 

जाता येते व इतर सव माग थेट नरकाला नेणारे आहेत, अस ेआपण भारतीय कधीच कबूल करणार नाही. समाजजीवन 

जग याच ेव समाजक याण साध याच ेमागही िनरिनराळ ेअसणार व या मागावरच ेपांथ थ एकमेकांना मदत क न 
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समाजाचे िहत साध ू शकतील. भारतीय समाज व भारतीय सं कृती ांब ल वर दशिवले या भूिमकेव न हा लेख 

िलिहलेला आह.े 

भारतात भाषािवषयक  घटनेत एका ीन ेसोडवलेला आह.े याचा आता ऊहापोह का, असा िवचार कोणा या 
मनात येईल. पण गितशील रा ांत - यांतूनही नवीन रा ांत - कोण याही नांवर परत न यान ेिवचार होऊ नय ेअस े

थोडेच आह?े सवा या िज हा या या नावर िजतका ताि वक िवचार, होईल िततके उ मच. 

भारत ह ेएक संघरा य आह.े जी अनेक लहानलहान रा य ेिमळून हा संघ झाला आह,े यांत िनरिनरा या भाषा बोलतात 

व िलिहतात. हणून भाषािवषयक ांचा िवचार मु य तीन बाजूंनी झाला पािहज.े 

१. येक घटक रा यात बोलभाषा, बोधभाषा व संघरा य हाक याची भाषा कोणती असावी? 

२. घटक रा यांत जेथे पर परसंबंध येईल, तेथे - संघरा या या िविधमंडळात, संघरा या या क ीय कचेरीत, क ीय 

नोकरी या परी ांसाठी वगैरे, हणजेच संघरा याची अशी - कोणती भाषा असावी? 

३. भारतीय संघरा या या बाहेर जगातील इतर सव रा ांशी दळणवळण ठेव यास कोणती भाषा असावी? 

इतर बहभािषक रा य े

भारतीय संघरा य हेच काही एकमेव बहभािषक रा य ( टेट या अथाने) जगात नाही. इतरही बहभािषक रा य ेआहेत. 

ती भारतापे ा जुनी आहेत. यांनाही हा  पडला असणारच. यांची उदाहरण ेआप याला उपयोगी पडणार नाहीत 

का? 

भारताची सां कृितक व राजक य प रि थती इतर बहभािषक रा यांपे ा बरीच िनराळी आह ेआिण इतरांच े उदाहरण 

भारतीय सम या सोडव यास उपयोगी पडणार नाही. कस ेते खालील िववेचनाव न प  होईल. 

उ र अमे रके या संघरा यात जगातील जवळजवळ सव मह वा या भाषा बोलणारे लोक एक  येऊन, वसाहत 

क न रािहल ेआहेत. तरीही संयु  सं थान ेहे एकभािषक रा  आह.े अस ेहो यास बरीचशी ऐितहािसक व सां कृितक 

कारण ेआहेत. सं थानात पिह यापासून बहसं य इं जी भािषक लोक वसाहत कर यास गेल.े च वसाहती ा इं ज 

वसाहतवा यांनी नेपोिलयनकडून िवकत घेत या व इं जी भािषक वसाहतवा यांनी इं लंडपासून वतं  होऊन आपल े

िनराळ े रा य थापल.े जे काही थोडे डच, पॅिनश व च लोक होते यांना सं यािध यामुळ ेव राजक य स ेमुळ े

लवकरच इं जी भािषकां या वच वाखाली याव ेलागल.े एकदा रा य थापन झा यावर गे या ५०/७५ वषात इं जी 
भािषकां यित र  जे इतर लोक लाख या सं येन ेसंयु  सं थानांन आल,े यांना नाग रक व िमळावया या आधी 
इं जी िशकावेच लागे. ह ेसव लोक आप या देशातील अ टंचाई िकंवा राजक य जुलूम ाला कंटाळून आस  यासाठी 
आल ेहोते. ा सव लोकांनी भरपूर अ , व  व वातं य ा तीन गो साठी आप या भाषेची िकंमत आनंदान ेिदली. 
तरीही आज िनरिनरा या भािषकांचे गट, शाळा व वतमानप  ेसंयु  सं थानात आहेत. म यवत  सरकार हे चालू देते, 

कारण ा भाषांना राजक य जीवनात काडीचेही थान नाही. 

ि व झलडम य ेतीन भाषा आहेत व या तीनही भाषांना रा यात समान थान देऊन ि व झलडन ेहा न सोडवला. 
ा तीन भाषांम य े रोमॅ स ा चव या भाषेचीही नुकतीच भर पडली आह.े सग या भाषांना समान थान देण े ा 
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िचमुक या देशाला श य झाल.े कारण, तेथे चारच भाषा आहेत, भारतासार या चौदा नाहीत.1 दुसरे हणजे इटािलयन, 

च व रोमॅ स ा जवळ या भाषा आहेत व जमनी इतक  जवळची नसली, तरी भाषाशा ा फार लांबची भाषा 
नाही. ा चौभािषकांना एकमेकां या भाषा चटकन िशक यासार या आहेत. तरीही एव ाशा िचमुक या व 

मोठमो ा भांडकुदळ रा ां या म यावर असले या ा रा ांत चार भाषा शेजारी नांद ूशकतात. येकाला आपाप या 
भाषेत सव िश ण घेता येते, इतर भािषकांची गावे व शहरे आप यात ओढून घे यािवषयी पधा नाही व भाषा िविवध 

असूनही दोन महायु ां या खर कसोटीला ा देशाच ेएकरा ीय व उतरल ेआह.े ा गो ी आप या ीन ेमह वा या 
आहेत. 

सोि हएत रिशया मा  एक चंड बहभािषक रा  आह.े रिशयन भाषा ही संघरा याची भाषा आह ेव घटक रा यात 

बोलणे, िश ण व रा य यवहार या या रा या या भाषेतून चालतो. 

रिशयाची व भारताची प रि थती वरवर िदसायला सारखी िदसते व भाषािवषयक नही भारताने थोडासा रिशया या 
धत वरच सोडव यासारखा िदसतो. पण खरोखर पाहता सां कृितक व ऐितहािसक ीन ेरिशया व भारत ांम य ेफार 

मोठा फरक आह ेव हणून रिशयाच ेउदाहरण उपयोगी पड यासारख ेनाही. 

रिशयाम य ेिक येक शतके रिशयन भाषा बोलणारे लोक रा यकत होते. रिशयात अि त वात असलेले शा , वा य, 

सं कृती व सव त  हेच े िश ण ही रिशयन भाषेतच कि त झालेली होती. याच माण े या राजक य त व ानाच े

पुढारीपण आज या जगात रिशयाकडे आह,े या त व ानातील बरेचस ेवा य रिशयन भाषेतच आह.े काल मा स व 

एंगे स ह े दोघ े जमन भािषक जरी या त व णालीच े जनक असले, तरी या त वांच े मुख भा यकार व चारक 

लेिनन, बुखा रन, टािलन वगैरे सव रिशयनच होते. हणून आज या रिशयन संघरा याची राजक य, सां कृितक व 

ऐितहािसक भाषा रिशयन हीच ठरते. रिशयातील घटक रा यांपैक  कोठ याही भाषेचा इितहास वा वा य रिशयन 

भाषे या तोडीच ेनस यामुळ ेती भाषा संघरा याची भाषा हावी ह ेनैसिगकच होते. अस ेअसूनही स या या रिशयन 

रा यक यानी घटक रा यांतील यांना िलपीदेखील नाही अशा भाषा िजवंत ठेवून सव िश ण या या भाषेतून दे याची 
यव था केली आहे.  

भारताची वेगळीच प रि थती 

ाउलट, भारतात सव उ रेकड या भाषा सां कृितक ा एकाच पायरीवर आहेत. सुमारे १००० वषापूव  ाकृत 

भाषांपासून यांचा ज म झाला व येक न ेआपापल े वा य िनमाण केल.े मला अस े वाटते क , बंगाली, मराठी व 

गुजराथी ा भाषांच े वा य उ रेकड या िसंधी, पंजाबी, राज थानी, िहंदी आिण उिडया ा भाषां या वा यापे ा 
अिधक संप  व ग भ आह.े िहंदी भिषकांची सं या जरी इतर कुठ याही एक भाषा बोलणा  या लोकांपे ा अिधक 

असली तरी िहंदी भाषेतील वा य इतर भाषां या मानान े गुणान े व प रमाणाने जरा मागासच वाटते. उ र देशात 

                                                
1 इरावती कव यांनी तुत लेख िलिहला या वेळी १४ भाषा घटनामा य हो या, आज २२ भाषांचा घटने या आठ या प रिश ात 
समावेश आहे. 
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मुसलमानी स ा १३ या शतकापासूनच थािपत झाली व यानंतर सुिशि त वगान े थम पिशयन व १९ या 
शतकात ऊद ू ा दोन परक य भाषा आ मसात के या. बहजन समाजान ेिहंदी भाषा िजवंत ठेवली. 

 दि ण भारतात ािवड भाषांचे वाङ्मयीन काय अितशय भरीव, डोळ े िदपिवणारे आिण जुने आह.े तामीळ 

वा य सव आधुिनक भारतीय भाषांम य े सवात जुन े तर आहेच, पण आधुिनक युरोपीय भाषां या ये या या 
आधीपासून तामीळ, तेलगु व क ड ा भाषा अि त वात हो या व यांची वा यीन परंपरा मोठी  जोमदार असून 

दि णेकडे उगम पावले या त व ान-िवषयक व धािमक िवचार वाहांची सव भारतावर छाप पडलेली आह.े ही 
प रि थती ल ात घेतली हणज े रिशयन व िहंदी ां या थानातील मूलभूत फरक यानात येईल.  भारतीय भाषा 
एकाच पायरीवर आहेत एवढेच न ह,े तर यांतील काही िहंदीपे ा वरचढ असताना िहंदीला जे नवीन मह वाच े थान 

ा  झाल ेआह े याब ल इतर भािषकांना थोडेस ेवैष य वाट यास नवल नाही. 

 रिशयाकडे रिशयन भाषा ही संघरा याची भाषा अस यामुळ े संघरा यात रिशयन भािषकच मोठमो ा 
जागांवर सव  िदसून येतात. ाब ल इतर भािषकांना फारस ेवैष य वाटत नाही. कारण बाक या बहतेक भाषांतून 

िलिहलेल े वा य जवळजवळ नाही. रिशयन भािषकांची सं याही इतर सव भािषकंइतक  िकंवा कदािचत जा तही 
असेल. बाहेरील जगाशी संबंध ठेवायलाही ाच भाषेचा उपयोग रिशयन लोक सररास करीत असत व ह ीही 
करतात. रिशयन भाषेच े थान ितला वा यीन मोठेपणाने व सां कृितक ह ानेच ा  झाले आह.े 

ऐितहािसक पा भूमी 

 भारतात िहंदी भाषेला अस े (रिशयन भाषेसारख)े थान मुळीच नाही. वर वणन केले या कोण याही 
रा यासारखी भारताची प रि थती नाही. गे या ९०० वषातील काही घडामोड चा थोड यात उ ेख के यास भारतीय 

भाषांब लचा न प  हो यास आणखी मदत होईल. 

इसवी सन ९०० ते १००० या सुमारास अवाचीन उ र भारतीय सं कृतो व भाषा ाकृतातून वेग या फुट या व 

यांचा ज म झाला, ह ेवर सांिगतलेच आह.े तरीसु ा सं कृत ही िव ानांची भाषा रािहली व सािह य, संगीत, योितष व 

त व ान ांवर उ म िलखाण सं कृतम य ेहोतच होते. अवाचीन भाषा हळूहळू बाळपण संपवून ौढ होत हो या. 
काही तीनश े वषातच ौढ दशेला पोहोच या ह े (मराठी भाषेबाबत) महानुभावां या वा याव न आिण ाने री व 

अमृतानुभवासार या ंथांव न िदसून येतेच. ा भाषां या जवळजवळ ज ममुहतावरच एका धमवे ा परक य स ेने 
भारतात वेश केला. सन नऊश-ेदहाशे या सुमाराची आ मणे सोडली, तरी ११०० या सुमारास तुक  लोकांनी 
िहंदु थानात वेश क न मुसलमानी धम आिण पिशयन भाषा व सं कृती आणली. पिह यापिह यान ेलूट घेऊन िनघून 

जाणारे हे लोक लवकरच जेते हणून थाियक झाल ेव आपला धम सार यांनी जोरांत सु  केला. यां या दरबारी 
पिशयन भाषा चाल.े उ र देशातील लोकांनी ती भाषा आ मसात केली व िहंदी मागे पडली. दि णेकडे ा 
आ मणाला त ड दे यात इतके साम य खच झाल ेक , यामुळे देशी भाषांची जरी अगदी गळचेपी झाली नाही, तरी 
सवागीण वाढ झाली नाही. 
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 िहंदु थानातील काही ांत मुसलमानी अंमलाखाली ७०० वष होते, तर काही २०० पे ा जा त न हते. इं ज 

ये या या अगोदर काही ांतांनी मुसलमानी अंमल झुगा न िदला होता व या या ातांत देशी भाषा वा यीन ा 
परत डोके वर काढू लाग या हो या. पण सवागीण वृ ी हावयास जी राजक य स ा व वा य लागते, ते आजपयत 

ा भाषांना िमळाले नाही. 

 इसवी सना या १६ या शतकात दि णेकडील मुसलमानी राजां या दरबारात ऊद ूभाषेतून वा यिनिमती 
होऊ लागली. ऊद ू ही मूळ िद ी या आसपास या लोकांची बोलभाषा, हणज े िहंदी भाषे या उप कारांपैक  एक 

होती. काही लोक ित यात पिशयन व अरबी श दांची खैरात क न वाप  लागल,े तर काही शु  देशी श द वापरीत. 

पिशयन व अरबी श दांचा भरणा खूप झा यान े या भाषेची िलपीही अरबी बनली. मुसलमानी राजवटीत दरबारी भाषा 
पिशयन व िशपायांची भाषा ऊद ूअस ेझाल ेव बहतेक मुसलमानांनी ती उचलली. तरी येक ांतातील खेडेगावातील 

मुसलमानांना ऊदूही येत नस ेव पिशयनही येत नस.े ते या या ांतांतीलच भाषा बोलत. ऊद ूही कोण याही ांताची 
भाषा न हती.  पण काही सामािजक थरांतून सव िहंदु थानभर ितचा सार झाला. पुढ ेइं जांनी हीच भाषा आप या 
ल करांत िशकिव यामुळ ेइं जी राजवटीत ित या साराला अिधकच वाव िमळाला. 

इं जीच ेदूरगामी प रणाम 

इं ज १५ या शतकापासून िहंदु थानात आल.े यांच ेएकछ ी रा य भारतात दोनश ेवषच िटकल.े ह ेरा य जरी २०० 

वषच िटकल,े तरी याच ेभारतावर झालेल ेप रणाम फारच दूरगामी व पाच ेआहेत. इं जां या आधी सबंध भारतावर 

एकछ ी रा य कुठ याही काळात न हते. एक शासन यव था कुठ याही काळात न हती. 

इं जां या रा यातही न या धमाचा चार व सार खूप झाला, पण भारतावर मु य प रणाम न या धमाचा न होता, न या 
यं युगीन उ पादनांचा, समाज यव थेबाबत या व रा ययं ाबाबत या त व- णालीचा झाला. जाितिवरिहत 

समाज यव था, सवाना एक कायदा ा भारता या घटनेतील मूलभूत गो ी इं जां यामुळेच आप यात आ या आहेत 

व या गो चा अिभमान जागृत हो यास मु य व ेइंि लश वा यच कारणीभूत झाल.े 

इं जी रा यकत बरोबर इंि लश भाषा घेऊन आल ेव मेकॉले या त वामुळ ेती भाषा भारतीय िश णप तीत िशरली. 
इं जी वा य जगातील पुढारले या व संप  वा यांपैक  आह.े यातील धािमक मत णालीमुळ ेन ह,े तर सामािजक व 

राजक य ितपादनामुळ े या वा यान ेभारतीयांना जीवनाच ेएक नवीनच दालन खुले झा यासारख ेवाटल ेअस यास 

नवल नाही.  

इं जी भाषा बोलता येणारे बहतेक भारतीय ज मान ेआपली वत:ची अशी भारतीय भाषा बोलणारे होते व आहेत. पण 

काही अ पसं याक, िवशेषत: िम  इं ज र ाच ेलोक आपण रा यक या या र ाच ेव यांना जवळच े ा भावनेने 
क  काय, भारतीय भाषांचा याग क न इं जीच आपली मातृभाषा हणून मान ू लागले. अशांना इं जी राजवटीत 

लाभही चांगला झाला व िक येक ीनी ह ेलोक भारतीय सं कृती व समाजजीवन ांपासून अिल  रािहल.े ांची 
ज मभूमी व कमभूमी भारतच अस यामुळ ेइं जांच ेिकतीही अनुकरण ांनी केल,े तरी यांना इं जी सं कृती कधीही 
आ मसात करता आली नाही. िहंदु थानातील सव ांतात हे लोक िवखुरलेल ेआहेत. 
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इं जी रा यात सव ांतांतील लोकांना नोक  या लागत व या सव नोकरां या सव देशभर बद या होत. अशा लोकांना 
इं जी भाषेमुळे पर पर दळणवळण करता येई व इं जी िश णामुळ ेनोकरीतही लाभ िमळे. ामुळ ेसरकारी नोकरांत, 

िवशेषत: वर या पगार या सरकारी नोकरां या कुटुंबातूनही मुलांना लहानपणापासून इं जी िश ण दे याचा घात 

वाढला व ही कुटुंबेही भारतीय भाषांना तु छ लेखू लागली. याचा असा प रणाम झाला क , भारतीय वंशाच ेअसूनही 
िक येक लोक इं जी आपली ज मभाषा हणून सांगू लागल.े 

बहतेक शाळांतील वर या वगातून व िव ापीठातून इं जी बोधभाषा अस यामुळ ेसवच उ  िश ण बहजन समाजाला 
कठीण होऊन बसले. अशा प रि थतीत वातं य िमळून भारताच े वतं  जास ाक संयु  रा य थािपत झाल.े 

जास ाक भारताची भाषा काय असावी, हा न उपि थत होऊन ती िहंदी असावी अस ेघटनेत ठरल.े पण अजूनही 
लोकमत सव वी या बाजून ेनाही व िवशेष िवरोध दाि णा यांचा आह.े हा िवरोध केवळ भांडकुदळपणामुळ ेआलेला 
नसून या यामागे यो य कारण े आहेत हे आपण वर पािहलेच आह.े दुसरे अस े क , येक ांतातून, िवशेषत: 

बहभािषक ांतांतून ांितक भाषेच ेउ ाटन क न उ  िश ण िहंदीतूनच हाव ेअसा चार चालला आह ेव यामुळेही 
अशा ांतांतील इतर भािषकांना आपली मायभाषा वतं  भारतात वृ ीस लाग याऐवजी म न जाईल क  काय अशी 
शंका येते. ितसरा मु ा असा आह े क  िहंदी क भाषा के यामुळ े यांची मातृभाषा ती (िहंदी) आह े अशा लोकांना 
सरकार दरबारी व सव परी ांत मोठा फायदा िमळतो व यामुळेही इतर भािषकांना आप यावर उगीचच अ याय 

झा यासारख ेवाटते. 

काही उपाय  

 काही झाल ेतरी भािषक आ मणाला उ ेजन देऊ नय.े तलवारी या जोरावर रा य िमळवायच े िदवस गेल े

आहेत. आपण सव एका मो ा रा याच ेघटक आहोत व लेखणीन ेिकंवा बेजबाबदार चार क न घटक रा या या 
सीमा वाढव याचा य न क न आंतर ांतीय िवतु े वाढिवण ेह े आ मघाताच ेल ण आह.े पण याचबरोबर ‘िहंदी 
नको’ हटल े हणज े देश ोह के यासारख े होते अस े हणणेही सव वी चूक आह.े सव भाषा एका पायरीवर या 
समजा यात व कोण याही एक ला क ीय भाषा हणून ाधा य देऊ नय.े 

  भारतातील सव भाषा श य ितत या लवकर एका िलपीत िलिह याची यव था हावी. कोठ याही एका 
भाषेला ाधा य नसले हणज ेआपली िलपी सोड यास िनरिनराळ ेभािषक तयार होतील व एक िलपी झाली हणज े

आंतर ांतीय वा य वाच याची िज ासा उ प  होईल. आंतर ांतीय सां कृितक दळणवळण वाढून भारतीय सं कृतीत 

भर पडेल. 

 ा योजनेन ेसव भाषांना सारख े थान िमळेल. कोण याही एका गटाचा भाषेमुळ ेफायदा होणार नाही. सवाच े

िश ण भारतीय भाषांम येच होईल. िश ण म सुटसुटीत होतील व सव देशाची िलपी एक झा यास बह पी भारतीय 

सं कृतीचा वा या ारा आ वाद घे यास सव भारतीयांना सोपे जाईल. घटक रा यांत जवळजवळ सव नोक  या या 
या भािषकांना िमळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना या ांतात राहावयाच,े तेथील भाषा िशकावी 

लागेल. 

   


