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मराठ  माणभाषे या लेखना वषयीची माझी संक पना 
- दवाकर मोहनी 

माणभाषा ह  सग यांनाच परक य भाषेसारखी िशकवायला पा हजे कारण ती बोलीभाषेपासून 
अगद  वेगळ  असते. ती उ चारबोधक अस यापे ा जा त माणात अथबोधक असते. ती 
इितहासाकडे वळलेली असते आ ण ती कानांसाठ  नसून डो यांसाठ  असते. 

आपली भाषा ानभाषा हावी अस ेजर आप याला वाटत असेल तर ितला शा शु  बैठक वरच 
बसवाव ेलागेल. आ ण ितचे िश ण औपचा रकपण ेसवाना याव ेलागेल. इं जी भाषा जशी 
आपण ित या याकरणा वषयी कुरकुर न करता वीकारतो, ित यामधील श दाचें पेिलंग पाठ 
करतो, तसेच आप याह  औपचा रक मराठ  भाषेचे हणजेच माणभाषेचे िनयम आपण 
वीकारल ेपा हजेत. याच माण ेजु या-न या िनयमांम य ेसात य राखल ेपा हजे. 

मराठ ची माणभाषा, बोल याची न हे तर िल ह याची, कशी असावी, तर तीम य ेकोणताह  वषय 
माडंता यावा. शा  कंवा व ान यांची सतत वाढ होत असते हणजे यांचा पर घ वाढत जातो. 
याच माण े या वषयांची खोलीदेखील वाढत जाते. अस ेसतत वाढत जाणारे वषय आम या भाषेला 

पेलता यावेत आ ण तीम य े केलेल े लेखन िन:सं द ध आ ण अ पा र असाव े अशी गरज आहे. 
अलीकडे लेखनिनयमां या सुलभीकरणाची मागणी होत आहे. सुलभीकरणाची गरज आहे अस ेमानून 
मी लेखना या वषयात वेश केला. पण सुलभीकरणाची गरज नाह  अशा िन कषाला मी आलो आहे. 

भाषण आ ण वाचन ा दो ह  यांनी आपणाला काह  कळते. भाषण कानांना ऐकू येते कंवा ते 
ऐकायचे असते. आ ण लेखन डो यांनी वाचायचे असते. दोन वेगवेग या इं यांचा उपयोग आपण 
कर त असतो. 
आंधळे लोक कानांनी ऐकून आ ण बोटांनी पश क न पु कळ गो ी िशकतात. डो यां या 
वापरािशवाय यांना वषयाचे आकलन होऊ शकते. ज मापासून ब हरे असलेल,े कण याचा वापर 
अ जबात न करणारे लोक वाचायला िशकू शकतात आ ण या वाचनातून ान िमळव ूशकतात. याचा 
अथ असा क  आप याला ान िमळ व यासाठ  कोणतेह  एक इं य पुरेस ेअसते. आपण जस ेऐकतो 
तसेच िल हल ेगेल ेपा हजे अस ेकाह  नाह . कोणतीह  परक  भाषा िशकायची झाली तर ती दोन कारे 
िशकता येते. ऐकून कंवा वाचून. याकरणाची पु तके, श दकोश ां या सा ान े ितचे उ चार कस े
होतात हे न समजता कोणतीह  भाषा िशकण ेसहज श य आहे, अस ेमा या ल ात आल.े अस ेजर 
आहे तर उ चारा माण ेिल ह याची गरज नाह . 

एक काळ असा होता क  आप या देशात सुिश तांची पर पर-संपकाची भाषा सं कृत होती. 
बंगालमधल े सं कृत पं डत, केरळमधल े आ ण पंजाबमधल े पं डत सं कृत ंथांम य े िल हले या 
श दांचा उ चार आपाप या प तीन,े यां या मुखाला असले या सवयी माण ेकर त. पण ते उ चार 
लेखनात आण याचा य  यांनी कधीच केला नाह . सं कृत भाषेचे लेखन कधीच उ चारानुसार 
झालेल ेनाह . कारण देश जतका मोठा िततके उ चारभेद असणारच. 
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लेखन उ चार दाख वणारे कमी, तर अथ सांगणारे जा त हव ेहे केवळ सं कृत भाषेतच नाह  तर एका 
अ यंत पर या हणजे इं जीसार या भाषेम येह  आहे. एकाच उ चारा या श दांचे पेिलंग 
िनरिनराळे क न ते हे काय साधतात : SON, SUN;  WRITE, RIGHT;  BLUE, BLEW;  NEW, KNEW 
वगैरे. 
भाषण आतापयत समोरासमोर होत अस े हणजे एकाच देशात आ ण काळात बोलणारा आ ण 
ऐकणारा अस.े यामुळे ऐकणा  याला आपल ेशंकािनरसन तेथ या तेथे क न घेता येत अस.े लेखन 
मा  दूरदूर या देशात जाते. इतकेच न हे तर िल हणारा आ ण वाचणारा यां या काळात काह  
शतकांचेह  अंतर अस ूशकते. अस ेलेखन समजून घेताना या लेखनाचा उ चार या काळ  आ ण या 
देशात कसा होत अस े यां याशी वाचकाला कसलेह  कत य नसे. आपण वाचताना आप याला 

आले या शंका लेखकाला वचा  शकूच अस ेनाह , कारण आपण या वेळ  ंथ वाचत अस ू या वेळ  
याचा लेखक हयात असेलच अस ेनाह . 

मग एखा ा श दाची शंका फेडायची कशी? अशा वेळ  श दकोशाचा आ य यावा लागतो. विचत 
एखा ा यु प न पं डता या लेखनात तो लेखना या ओघात या या गरजे माण ेघडवलेल ेनवीन 
श द वापरतो. यांचा अंतभाव श दकोशांत असेलच अस ेनाह . अशा ठकाणी श दकोश उपयोगी 
पडत नाह . पण तो श द याकरणशु  असेल आ ण वाचकालाह  तेवढे याकरण येत असेल, तर 
याला अशा न या श दापासूनसु ा अथबोध होतो. या न या श दाचा उ चार कसा करायचा हे 
याला माह त नसले तर  चालते. 

लेखनिनयमां या सुलभीकरणाची मागणी करणार ्   यांना तशी गरज का वाटत असावी असा वचार 
कर त असता मला एक गो  जाणवली. यांना आपली भाषा सं कृतपासून िनघालेली आहे आ ण जे 
सं कृत चांग या कारे िशकल ेआहेत यांनी ती सामा य जनांवर लादली अस ेवाटत असाव.े भाषा 
पूव  जा त कठ ण होती आ ण कालमाना माण ेती सोपी होत चालली आहे आ ण ती आणखी सोपी 
केली पा हजे असा यांचा समज आहे असेसु ा मला जाणवल.े 

येथे मी एक ववा  वधान करतो, ते अस ेक  मराठ  कंवा ित यासार या अ य भारतीय भाषा 
सं कृतपासून िनघाले या नाह त. सं कृत यांची जननी नाह . आप या आज या भाषा सं कृत-
भा वत आहेत; सं कृतो व नाह त अस ेमाझ ेमत आहे. पण तो वेगळा वषय अस याकारणान े
याचा येथे व तार कर त नाह . 

आप या भाषे या लेखनिनयमांचे सुलभीकरण कराव ेअशी मागणी करणार ्   यांनी एक गो  ल ात 
घेतली पा हजे क  अशी मागणी के यामुळे यां या ठकाणी आकलनश  कंवा बु म ा कमी आहे 
असा समज पसरतो. वा तव तस ेनस यामुळे सुलभीकरणाची मागणी यांनी टाकून ावी, अशी 
माझी यांना न  वनंती आहे. 

याला शु लेखनाचे जुन ेिनयम हणतात या िनयमांनुसार िल हलेल ेवाचायला मला आवडते. याचे 
कारण अस ेक  यातील येक वा य मला एखा ा गोफासारख े वणलेल े दसते. कोण याह  नामाचे 
िलंग, वचन आ ण वभ  सतत डो यांसमोर असते. यापदा या समोर असले या पाव न काळ, 
क याचे िलंग, वचन आ ण पु ष ह  सार  पु कळशा वेळ  बरोबर समजतात. नाव (होड ) आ ण नाव 
(नाम) ांतला फरक डो यांना दसावा हणून नाम या अथान ेजे हा तो श द िल हला जातो ते हा 
यात या ‘ना’ वर अथभेददशक अनु चा रत अनु वार पूव  देत असत तो आता काढून टाकला आहे 

आ ण आपणांस संदभावर अवलंबून राह यास सांिगतल ेआहे. येथे  असा आहे क  अथभेददशक 
अनु वार फ  नाव कंवा त सम श दांवरच आहे काय? ‘मला खाऊ दे’ हे वा य पूव  दोन प तीने 
िल हल ेजात होते. ‘मला खाऊ दे’ आ ण ‘मला खाऊं दे’ प ह या ‘खाऊ’ चा अथ ‘मला खा याचा पदाथ 
दे’ असा आहे. आ ण दुस  या अनु चा रत अनु वारयु  ‘खाऊं’चा ‘अथ मला खा याची या क  दे’ 
असा होतो. खाऊ हे एका ठकाणी नाम आहे तर दुस  या ठकाणी साहा यक यापद आहे. येथे जो 
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बंदु िच हाचा वापर झाला आहे यामुळे या श दा या न हे, वा या या ठकाणी िन ताथ आला 
आहे. तेवढया एका टंबान ेपु कळ मोठा संदभ मनात िनमाण कर याचे काय केल ेआहे. हेच वा य 
आपण सुटे वाचल ेआ ण यातला अनु चा रत अनु वार नको हणून तो दला नाह  तर खाऊ हे नाम 
क  यापद हे कळायला माग नाह . हे वा य या वेळेला उ चारल ेजाते आ ण ते कानांनी ऐकल े
जाते या वेळ  संदभ तेथे उप थत असतो. हे वा य डो यांनी वाचत असताना तेथे आ वभाव 
नसतात. उ चारात हेल नसतात आ ण या वा याचा अथ वतं पण ेसमजून घे याची सोय नसते. 
जु या प ती या लेखनिनयमांत ती सोय होती. 
फ  नाम आ ण यापद यांतला फरक दाख व यासाठ च टंबाचा उपयोग होत होता काय? नाह . तो 
नामाची वभ  दाख व यासाठ ह  होत होता. ‘मी गावाला गेलो आ ण मी पु तक वाचल’े ा दोन 
वा यांतील प ह या ‘मी’ ची वभ  थमा आहे आ ण दुस  या ‘मी’ंची वभ  तृतीया आहे. ‘डो यांनी 
बघतो वनी प रसतो कानी पद  चालतो’ या चरणाचा कता ‘मी’ क  ‘तो’ हे तेथे हा अनु चा रत 
अनु वार काढून टाक यामुळे समज याचा माग खुंटला आहे. बघतो, प रसतो, चालतो, चाखतो वगैरे 

यापदे थमपु षी आ ण तृतीयपु षी कता असताना यांचा उ चार समान असला तर  थमपु षी 
यापदा या अं या रावर टंब असते. या एका टंबामुळे वा या या क याचा पु ष माह त होतो. 

‘घोडे पळाल’े येथे एक घोडे क  पु कळ घोडे पळाल,े हे सांग यासाठ सु ा अनु चा रत अनु वाराचा 
उपयोग होत होता. ‘घोड पळाल’ येथे कता नपुंसकिलंगी आहे आ ण एकवचनी आहे, हे या 
अनु वारा या योगान े प  होते. दवाळ - दवाळ ,ं वांचाल-वाचाल, जवाणू-ंजीवाण ू अस े येक 
श दा या ठकाणी िन ताथ ये यासाठ  जुन ेशु लेखन जा त उपयु  आहे, अशा िन कषाला मी 
आलो आहे. पूव या ह तलेखनात दोन श दांम य ेअंतर ठेव याचा घात न हता. यामुळे दनचया 
आ ण द न चया अशांसारख े श द जोडून िल हल े जात होते. ा दोन श दांतील अथभेद प  
कर यासाठ  उ चाराचे  ह व-द घ व सांभाळ याची गरज आहे. भाषेम य े सतत नवनवीन श द 
येतात. यांपैक  काह ंचे उ चार पूव या एखा ा श दासारख ेअस ूशकतात. अशा दोन श दांमधील 
अथभेद प  हावा यासाठ  यातील वरांचे  ह व-द घ व बदलून वा अनु चा रत अनु वाराचा 
उपयोग क न अथभेद दाख व याचे काय होऊ शकते. पुढे तीन श द मी िलह त आहे. कोण याह  
श दाचे अथिन यन कर यासाठ  बंदु िच हाचा उपयोग कसा होतो ते दाख व यासाठ  आहेत. 
अंगकाठ , जर काठ  आ ण इं ायणीकाठ . पूव या िनयमानुसार ते अंगकाठ , जर कांठ  आ ण 
इं ायणीकांठ  ंअस ेिल हल ेजात असत. काठ हा श द कनारा या अथान ेवापरला गे यास ‘का’ंवर टंब 
दे याचा घात होता. आ ण नद कांठ ंम य ेकाठ या श दाची स मी वभ  आहे हे या टंबान े प  
होत होते. 

नामांपासून अ यय ेडो यांना वेगळ  ओळखता यावीत ासाठ  अ यय े  ह वा त ठेवली जात असत. 
कंवा  ह व करण ेश य नस यास यावंर अनु चा रत अनु वार दला जात अस.े ‘आणी’ हे यापद 
आ ण ‘आ ण’ हे अ यय डो यांना वेगळे दसाव े ासाठ  तस े िल हल ेजात होते. ‘यथाश ’ सारखी 
अ यय ेआजह   ह वा त िल हली जावीत, असा िनयम आहे. पण अ यय े हणजे काय हे माह त 
नस यामुळे आ ण सगळेच श दां या अंती येणारे इकार उकार द घा त िलहाव ेएवढाच िनयम माह त 
अस यामुळे ते द घा त िल हल ेजाऊ लागल ेआहेत. मुळे हे नाम आ ण मुळ अ यय; साठ  हे नाम व 
साठ  ंहे अ यय. ‘तो जाता झाला’, ‘जाता ंजाता ंगाड त यान ेपु तक वाचल.े’ ा वा यांतील प हला 
जाता आ ण पुढचे जाता ंजाता ं ांमधला अथभेद डो यांना दाख व याची सोय आ ह  गमावली आहे 
आ ण येक ठकाणी संदभ ल ात ठेव याची गरज िनमाण केली आहे. 

वाचताना संदभावर कमीतकमी अवलंबाव ेलागाव े ासाठ  श दां या लेखनाम य ेफरक कर याची 
प त बहुतेक सग याच भाषांम य ेआहे. उदूम य ेतीन भाषांचे िम ण आहे. अरबी, फारसी आ ण 
हंद . ितचे लेखन पु कळस े फारसी माण े कर याची प त आहे. परंतु तीम य े अरबी श द 
अरबीसारखेच िल हल ेजातात. एकच कंवा जवळचे उ चार दाख वणार  तीन-तीन यंजन ेआहेत. 
परंतु कधीह  एका यंजनाची जागा ते दुस  या यंजनाला घेऊ देत नाह त. इं लशम येह  अथभेद 
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दाख व यासाठ  श दा या िल खत पान ेिन त अथ दाखवावा, अशी सोय अस याचे पूव  सांिगतल े
आहे. 

मु णपूव काळात प  बाळबोधीत (देवनागर त) आ ण ग  मोड त िल हल ेजात होते. प  अ पा र 
आ ण छंदोब  अस याकारणान े याम य े अथबोधासाठ  याचा अ वय कर याची गरज असते. 
याच माण े याम य ेछंदा या गरजेसाठ   ह व-द घाचे बंधन पाळणेह  गरजेचे असते. अ वय करण े

सोप ेजाव े ासाठ  िलंग-वचन- वभ या, याच माण ेकाळा या आ ण अथा या खुणा सग या 
श दांना अंगावर वागवा या लागतात. इतकेच न हे तर काह  श दांचे व ययांचे अ याहरण करावे 
लागते. प लेखना या वर ल गरजांसाठ  घडलेल े लेखनाचे िनयम आपण नंतर ग ातह  वाप  
लागलो. हे ग  मु यत: मु णासाठ  िल हल ेगेल.े (आपसातला प यवहार मोड म य ेचाल ूहोता. 
मोड म य े एकच वेलांट  आ ण एकच उकार आहे. आ ण उ चा रत अनु वाराचादेखील वापर होत 
नाह .) 

हे सारे घडल ेते मु णा या गरजेमुळे. पण याच वेळ  मराठ चा इं जीशी संपक वाढत चालला होता. 
आ ण आप या भाषेम य ेतोवर कधीच न आले या वषयांचा अंतभाव होऊ लागला होता. ा नवीन 
वषयांसाठ  नव ेपा रभा षक श द घड व याची गरज होती आ ण ते घड व यासाठ  सं कृत भाषेचा 
आ य करावा लागण े अप रहाय होते. हे पा रभा षक श द पूणपण े नवीन अस याकारणान े ते 
कोशगत झाल ेन हते. हणून या श दांचे आकलन हो यासाठ  सं कृत या याकरणा या ानाची 
गरज होती. ते श द आप या भाषेत पुढे ळ यामुळे यां या ठकाणी सात य हा गुण आला आ ण 
या सात यामुळेसु ा यां यात िन ताथता आली. भाषेला या श दांमुळे ौढ व आ ण सौ व ा  

झाल.े हे सारे श द सं कृत भाषे या िनयमां माण े घड व यामुळे ते कोणा याह  उ चारा माण े
िल हल ेगेल ेनाह त. तर मुळा माण े(त सम) िल हल ेगेले. ा न या, सं कृतातून घेतले या, श दांची 
सं या जशी मराठ त वाढू लागली तशी मोड िलपी यां या वापरासाठ  अपुर  पडू लागली. 
एखादा नवीन वषय भाषेम य े आणायचा हे मोठे अवघड काम आहे. या वषयाचे आकलन 
हो यासाठ  वाचकां या ठकाणी कोणतेह  संदभ असत नाह त. कारण तो वषय यां यासाठ  
पूणतया नवीन असतो. तेवढयाचसाठ  येक श दान ेसंदभावर अवलंबून न राहता नेमका अथ य  
करावा अशी गरज असते. हे काम उ चारानुसार  लेखनामुळे होऊ शकत नाह . कारण या श दां या 
योग ेउ चार य  करावयाचा नसतो तर वाचका या मनाम य ेअथाचे सं मण करावयाचे असते. 
यासाठ  ते याकरणशु  असाव े लागतात. एकदा हे श द भाषेत ढ झा यानंतर ते वाचकां या 

डो यांना प रिचत झाल.े इतकेच न हे तर या श दांपासून एकच अथ य  हावा ासाठ  यां या 
लेखनात सात य राखाव ेलागल.े या श दांना कोशगत कराव े लागल.े यां या लेखनात सात य 
राख यामुळे एक आनुषंिगक गुण यांना ा  झाला. ते ओझरते पाहूनदेखील यांचा अथ (िन य 
प रचयामुळे) वाचकाला समजू लागला. 
मराठ या बोलीभाषा ा घरांत, शेतात कंवा रणांगणावर वापर यासाठ  घडले या आहेत. रणां या 
गरजेसाठ  घडवले या भाषेत दे य श दां या बरोबर काह  परक य हणजे फारसी, अरबी आ ण 
पोतुगीज श दह  आल.े पण या वेळ  मराठ  ह  तीन े े सोडून व ाना या वा त व ाना या 
सभामंडपात िशरली या वेळ  ितला सं कृत भाषेचा आ य करावा लागला. आ ण त सम श दांचा 
ित यात भरणा झाला. आमची मराठ  बोली पा रभा षक श दां या बाबतीत पूणपण ेपरावलंबी आहे. 
ा परावलंबनामुळे बोलीभाषांची वतं पण े होऊ शकणार  वाढ खुंटून गेली. यायालयात 

वापर यासाठ  सं वधानासारख े ंथ रच यासाठ  वा व कोशातील न द  िल ह यासाठ  जी भाषा 
वापरावी लागते, ती पूणपण ेसं कृतिन  अस याकारणान ेआम या बोलीपासून फार दुरावलेली आहे. 
परंतु नाइलाजा तव तीच वापरण ेभाग आहे. 

अंदाजे गे या साठ वषापासून मराठ  भाषे या िश णाकडे आपल े दुल  आहे. मला येथे मु ा 
मांडावासा वाटतो तो असा क  आ ह  जस ेबोलतो तसे िल हतो कंवा तस े िलहावयास पा हजे ा 
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आप या समजामुळे ‘‘मातृभाषा काय िशकवायची?’’ अस ेआ हांस वाटू लागल.े भाषे या िश णा या 
नावान े आ ह  थोडे सा ह य िशक वल;े परंतु भाषेचे याकरण व श दांची घडण ा दोन गो ी 
िशक व याकडे आ ह  पूण दुल  केल.े कोणतीह  भाषा फ  सा ह य व यातह  लिलत सा ह य 
िल ह यासाठ  वापरली जात नाह . तर ित यात जीवनाव यक सगळेच वषय िल हल-ेबोलल ेजातात. 
भाषा जर चांगली नसेल तर या वषयां या संक पना प  होत नाह त. वाढ खुंटते. गे या अनेक 
वषात, सा ह याचा ांत सोड यास आप या भाषेतून नवीन वचार मांडल ेगेले नाह त ते यामुळेच. 

भाषण कानांसाठ  आहे व लेखन डो यांसाठ  हे आपण पूव  पा हलेल ेआहे. येथे सांगायचे ते अस ेक , 
वाचन वणापे ा कठ ण आहे, ासदायक आहे. त डान ेआवाज करण ेव तो कानांनी ऐकण ेहे बहुतेक 
सगळे चार पायांचे ाणीसु ा करतात. ह  यांची मता माणसांत आली आहे इतकेच न हे तर अ य 
ा यांपे ा पु कळ िनरिनरा या कारचे आवाज काढण े याला श य झाल े आहे. य संकेत हे 

अगद  अलीकडे हणजे पाचसहा हजार वषापासून माणूस वाप  लागला आहे. हातांनी िनरिनराळ  
िच हे काढून यां या योगान ेअथबोध क न देण ेहे मानवा या इितहासात अगद  नवीन आहे. परंतु 
याचा वापर झपाटयान ेवाढणार आहे. कानांनी ऐकताना अथबोध क न घे यासाठ  पूण वा य ऐकावे 

लागते. आ ण डो यांनी वाचताना अ रन ्अ र वाच याची गरज नसते हे आपणांस ठाऊक आहे. 
कानांना िस वे शयल अ ॅ सेस ( मेण) असतो आ ण डो यांना  रँडम अ ॅ सेस (या छक) असतो. 
तेव यामुळेच वाचन लवकर होते. मु ण सु  झा यापासून माणसाला वाचनाची गती वाढ वण ेभाग 
पडल ेआहे, आ ण श यह  झाल ेआहे. सग यांचीच वाचनाची गती दवस दवस वाढवावी लागणार 
आ ण ते सा य हाव े हणून मु णात एकसारखेपणा ठेवण े आव यक झाल े आहे. मु णात 
एकसारखेपणा अस यािशवाय वाचनाची गती वाढू शकत नाह . एकसारखेपणा ठेव या या 
गरजेमुळेच शु लेखनाचे िनयम कराव े लागतात आ ण जु या-न या पु तकांम य े लेखन वषयक 
सात य राखाव ेलागते. 

लेखनिनयम सुलभ कर याचा हेतू, ते सवा या आटो यात यावेत हा असतो. पण सग या लोकांची 
मता सारखी नसते. जे सग यांना सहजपण ेअमलात आणता येतील अस ेिनयम अमलात आणण े

इ  आहे असा समज आहे. पण तो चुक चा आहे. कारण स या सुलभ केलेल ेिनयमह  फारच थो यांना 
वापरता येतात व सोप ेकर या या भानगड त यांत वसंगती आ यामुळे ते कठ णह  झाल ेआहेत. 

येथे  हा पडतो क , ग णत हा वषयह  सवा या आटो यातला नाह . पण हणनू ग णतातील 
िनयम (सू े) बदलायची का? क  िशक व या या प ती बदलाय या? बीजग णत आ ण शू यल धी हे 
वषय पु कळांना जड जातात हणून ते कायमचे काढून टाकायचे का? 

आज आप या भाषेत या लेखनिनयमां या बदल या व पामुळे परभाषी लोक मराठ  भाषा 
िशकायला धजत नाह त. याच माण े जु या शु लेखनाचे िनयम गेली साठ वष शाळांमधून न 
िशक व यामुळे ाचीन मराठ  वा याचा आ वाद आज कोणालाच घेता येत नाह . व आमची 
सा ह याची उ वल परंपराच न ाय झा यामुळे एक मोठ  सां कृितक पोकळ  िनमाण झालेली 
मला जाणवते, ती आप याला का जाणवत नाह ? ह  कोण आ ण कशी भ न काढणार? 
िचपळूणकरां या पूव चे सव ग  व केशवसुतां या पूव चे सव प  यथामूल हणजे जु या 
लेखनिनयमां माणेच िलहाव ेहा नवा िनयम क न तर अिधकच ग धळ िनमाण झाला आहे. यामुळे 
काह  ‘नळ  फंुकली सोनारे इकडून ितकडे गेले वारे’ ासार या हणी कशा िलहाय या असा  
पडतो. या हणी िचपळूणकरपूवकालीन क  उ रकालीन, हे कस ेठरवायचे? सोनार ह  सोनार या 
श दाची तृतीया वभ  आहे. आ ण याकरणा या िनयमा माण ेतृतीया वभ या सव ययांवर 
अनु चा रत अनु वार देण ेआव यक आहे. याकरण हे शा  पॉ झ ट ह साय स आहे, ते नॉम ट ह 
साय स नाह . आपली भाषा पूव  कशी िल हली गेली एवढेच याकरणशा  सांगते. पुढे ती कशी 
िलहावी हे सांग याचा अिधकार याकरणाला नाह . िल हले या भाषेचे याकरण आ ण बोलीभाषेचे 
याकरण ा दोन गो ी िभ न आहेत. बोली येक दहा कोसांवर बदलते. इतकेच न हे तर ती 
महारा ात येक जाती माणेह  बदलते. यामुळे बोलीचे एकच एक याकरण अश य ाय आहे. 
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याकरणाम य े िलंग, वचन आ ण वभ  इ याद ंचे वकार नामांना कस ेहोत आल ेआहेत यांचे 
वणन असते. बोलींत ठक ठकाणी ते वकार बदलतात. यामुळे मराठ या बोलीभाषांचे एक 
याकरण होऊ शकत नाह . बोलीभाषेतल ेश द माणभाषेत घे यात कसलीच आडकाठ  नाह . फ  ते 
घेताना या या श दाचे िलंग ठरवून याची अनेकवचनी पे कशी होतील आ ण सामा य प कस े
होईल ाचा िनणय करण ेव ती कोशगत करणे आव यक असते. कोण याह  भाषेम य ेश दांची भर 
सतत पडावयासच पा हजे आ ण बोलीभाषेतून मोठया सं येने ते घेतल ेजावेत. 

माणभाषेचे िनयम फ  छापील मजकुराला लागतात. छापील हणजे सावजिनक मजकुराला 
लागतात. खाजगी मजकूर यांपासून मु  असतो. कोणताह  मजकूर छाप यापूव  तो जाणकारांनी 
पाहून छाप यास ावयाचा असतो. पूव चे काशक आ ण मु कसु ा हे काम िनयिमतपण ेकर त 
होते. 

माणभाषा ह  सग यांनाच परक य भाषेसारखी िशकवायला पा हजे कारण ती बोलीभाषेपासून अगद  
वेगळ  असते. ती उ चारबोधक अस यापे ा जा त माणात अथबोधक असते. ती इितहासाकडे 
वळलेली असते आ ण ती कानांसाठ  नसून डो यांसाठ  असते. 

येथे मराठ  भाषेची इं जीशी केलेली तुलना अ तुत होणार नाह . इं जी आता ानभाषा हणून 
जगात ित ा पावली आहे. ितचा श दसं ह वशाल आहे. हा श दसं ह या भाषेन ेइतर भाषांमधून 
उचल के यामुळेच वाढला आहे. तां क, वै ािनक याच माण ेत व ानाचे वषय जे हा इं जीला 
नवीन होते ते हा ितन े ीक आ ण लॅ टन भाषेतून श द घेऊन आपली िनकड भागवली. यानंतर 
जसजसा इतर भाषांशी ितचा संपक वाढला तसतस े या भाषांतल ेश द ितन ेआ मसात केल.े ते तस े
करताना या श दांचे पेिलंग कस ेकरावयाचे हे ठर वल े हणजे यांना त सम श दांसारख ेवागवून 
कोशाम य े थान दल.े ते एकदा कोशगत झा यानंतर यां या पेिलंगम य ेकधीह  बदल घडू दला 
नाह . 

इं लंडमध या लोकांची मातभृाषा ‘ माणभूत इं लश’ आहे अस ेआपण समजतो. परंतु ते बरोबर 
नाह . तेथे पु कळ बोली आहेत आ ण यांचा वापर या- या देशात अनौपचा रकपण ेहोत असतो. 
इं लंडमधील लोकांची मातृभाषा जर  इं लश असली आ ण यांना आयु यभरात दुसर  भाषा 
िशक याची गरज नसली तर  तेथ या सव नाग रकांना माणइं लश बनचूक िल हता येते अस े
नाह . औपचा रक संगी वापरावयाची भाषा सवानाच वेगळ  िशकावी लागते. आ ण काह  जणच 
तीम य े वीण होतात. ते ितचे लेखन वषयक िनयम काटेकोरपण ेपाळतात. एकदा वीकारले या 
माणभाषेत यांनी वेळोवेळ  बदल केला आहे अस े आढळत नाह . आम या देशात अथातच 

इं लंडमधील बोलीभाषा िशकव या जात नाह त. माण इं जी भाषाच िशकवली जाते. आ ण या 
आम यासाठ  नव या असले या भाषेचे िनयम आ ह  सगळेच िनमूटपण ेपाळतो. 
आपली भाषा ानभाषा हावी अस े जर आप याला वाटत असेल तर ितला शा शु  बैठक वरच 
बसवाव ेलागेल. आ ण ितचे िश ण औपचा रकपण ेसवाना याव ेलागेल. इं जी भाषा जशी आपण 
ित या याकरणा वषयी कुरकुर न करता वीकारतो, ित यामधील श दांचे पेिलंग पाठ करतो, 
तसेच आप याह  औपचा रक मराठ  भाषेचे हणजेच माणभाषेचे िनयम आपण वीकारल े
पा हजेत. याच माण ेजु या-न या िनयमांम य ेसात य राखल ेपा हजे. 

 

   
 


