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मराठ  भाषे या दुदशेब ल आपण नेहमीच चचा कर त असतो. यासाठ  शासनाचे दुल , 

इं जी भाषेचे आ मण, जागितक करण, मराठ  मा यमातील शाळांची दुरव था, अशी व वध 
कारण ेआपण पुढे कर त असतो. पण आपण कठोर आ मपर ण कर त नाह , कंबहुना तस े
करायला आपण कचरतो. आधी उ ले खले या सवच कारणांचा आप या भाषेवर जो प रणाम 
झाला आहे, तो आप याच वतः या अना थेमुळे, औदािस यामुळे, वािभमानशू यतेमुळे व 
कत यशू यतेमुळे, हे स य आपण नाकारल ेतर या सम येवर तोडगा तर िनघणार नाह च, 

उलट ती मराठ साठ  अिधकािधक जीवघेणी ठरत जाणार यात शंका नाह .  

िसंगापूरमधील ितस  या व  मराठ  सा ह य संमेलना या अ य ीय भाषणात मांडलेल े वचार 
मराठ  माणसा या वैचा रक अंधा  या प र थतीत द प ठरावेत. लोकस ा आ ण लोकमत या 
मराठ  दैिनकांनी एलकंुचवारांचे भाषण ब  यापैक  व तारान े िस  के याब ल यांचे 
अिभनंदन. इतर काह  दैिनकांनी ते बर च काटछाट क न िस  केल ेतर काह ंनी वतःस 
अडचणीचे ठरतील असे भाषाशु चे मु े वगळून ते भाषण िस  केल.े  
 

 
 

आपण घर तर  शु  मराठ  बोलतो का? - िसंगापूर येथील ितस  या व  व सा ह य संमेलनात 
महेश एलकंुचवार यांनी उप थत केले अ व थ करणारे  
 

 
 

                 
 
 

मु काम-पो ट िसंगापूर, शु वार, १२ ऑग ट २०११ 

ितस  या व  मराठ  सा ह य संमेलनाचे अ य  महेश एलकंुचवार यां या 
अ य ीय भाषणाचा संपा दत अंश- 
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जगात असं य भाषा आहेत व या बोलणारे अनेक मानवसमूह आहेत. यात या 
येकालाच आपापली भाषा गोड वाटते व या भाषेशी यांचा भाविनक अनुबंध जुळलेला 

असतो. मराठ  माणसांना मराठ  भाषेची अशीच ओढ वाटते, हे वाभा वकच आहे. कारण, 

भाषा हा काह  फ  श दां या देवघेवीचा यवहार नसतो. या भाषेशी आपली मन,े आपले 
सं कार व संिचत व आपली सं कृती जुळलेली असते. एरवी या जग यात या गो ी 
आप याला जाणवत नाह त, पण पर या देशात आप या भाषेचा एखादा श द जर  कानावर 
पडला तर  आपली मनोव था कशी बदलते व आप या हळ या जागा कशा उमलून येतात, 

याचा अनुभव मी वत:च अनेकदा घेतला आहे. नुस या एखा ा श दान ेआप या र ात 
पेरले गेलेले शतकानुशतकांचे सं कार व संिचत जागे होतात व आप याला, आप या वाय  
अ त वाची जाणीव होते. 

या मानवसमूहाने आपली भाषा गमावली, हरवली आहे यांची सं कृती मृत ाय हायला 
वेळ लागत नाह . कारण, भाषा हा सं कृतीचाच हुंकार असतो. सं कृती व भाषा यांचा नाळेचा 
संबंध असतो व एकािशवाय दुसरे जगू शकत नाह. व था पत झालेली आपली मुळे सोडून 
दूरदेशी थाियक झालेली माणसे हणूनच आपली भाषा जवंत राहावी हणून िनकराची 
धडपड करत असताना दसतात. 

जगात या असं य भाषामं ये मोठे समूह बोलणा यांम ये मराठ चा पंधरावा मांक लागतो. 
हटले तर तशी ह  अिभमानाची गो  आहे, पण आपण खूप लोक मराठ  बोलतो हणून ती 

मह वाची आहे, असे आपण समजू लागलो, तर आपली दशाभूल होते आहे कंवा ‘भाषा’ या 
व तु थतीचे भान आप याला नाह , असे मला खेदाने हणावे लागते. जागितक भाषे या 
उतरंड म ये आपला मांक पंधरावा असेल, पण ती ‘मह वाची’ भाषा आहे, असे काह  
जागितक मत नाह . मराठ  सा ह याब ल जागितक सा ह य यवहारात कधी काह  बोलले 
गेले आहे कंवा मा वेझ, लोका, कंुदेश यां या नावाचा जसा सव  दबदबा आहे तसा मराठ  
लेखकां या नावाचा दबदबा आहे, असे दसत नाह . दबदबा तर सोडाच, पण अशी काह  भाषा 
आहे व तीत बरेवाईट काह  िल हले जात आहे, हेह  जागितक वचारवंतां या खजगणतीत 
नसते. 

जागितक यवहारात मला वाटते, कोणतीह  भाषा मह वाची ठरते ती, अगद  वेग या 
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सा ह यबा य़ कारणांनी व तसे मह व एकदा ितला ा  झाले क  मग, या भाषेत या 
सा ह याब ल जगात कुतूहल जागे होते. एखा ा विश  मानवसमूहाची राजक य स ा व 
आिथक स ा कती बल आहे, जागितक घडामोड ंना या दोन गो ींमुळे कती आ हान 
िमळते यावर तो मानवसमूह व मग याची भाषा याचे मह व ठरते. सा ह य ह  तशी 
नग यच गो  आहे. जागितक राजक य घडामोड त चीन हे एक आ मक श संप न रा  
आहे हणून मँडा रनला जेवढे मह व आहे कंवा अमाप धनश  यां याजवळ आहे या 
अरब रा ाची भाषा यांना जे थान व मान जागितक उलाढालीत आहे ते थान एकाह  
भारतीय भाषेला नाह  आ ण स वीस मह वा या भाषांमधली एक मराठ , ह  व तु थती 
ल ात घेतली क  आपण कुठे आहोत, ते ल ात यायला वेळ लागत नाह . 

मराठ  भाषेची अवनती होऊ लागली आहे. ती मरणपंथाला लागली आहे. 
आणखी १00 वषानी ती रा हलीच तर  एक बोलीभाषा हणूनच ती राह ल, असे 
अनेकदा बोलले जाते व यावर वचार करावा इतक  ती गंभीर गो  न क च 
आहे. पण अशी अव था आप या भाषेला का यावी याचे व तुिन  वैचा रक 

व ेषण कर याऐवजी मराठ  बोलणारे सगळे लोक साधारणत: एकमेकांवर दोषारोपण 
कर यातच गुंतलेले असतात. भाषा जवंत व भावी ठेव याची जबाबदार  जणू काह  विश  
वग, काह  य  व मु यत: शासन यांची आहे व ह  जबाबदार  हे घटक नीट पार पाडत 
नाह त हणून ह  सगळ  भा षक अवनती झालेली आहे. आपला यात काह  संबंध नाह  
कंवा हातभार नाह , अशी खूपच लोकांची ामा णक व गंभीर समजूत असते. 

मला वाटते क , हे अधस य आहे. पण तेच पूण आहे असे उ चरवाने सांगून आपण 
संभा वतपणे नामािनराळे तर राहात नाह  ना, हे आपण तपासून पाहू या. 

महारा ात तर  मराठ  भाषेसाठ  शासन काह  कर त नाह , रा यभाषा हणून ितचा सव वी 
वीकार व वापर होत नाह , मराठ  मा यमां या शाळा शासना या आडमुठय़ा व अडाणी 

धोरणामुळे बंद पडत आहेत व मराठ ची अवनती होत आहे, असा एक वचार कायम य  
केला जातो. हे सवच आरोप खरे आहेत, पण यापुढे जाऊन एक मह वाची गो  उरतेच ती 
अशी क , मराठ  भाषकांचा समूह हणून ‘आपण’ आप या भाषेसाठ  काय करतो? लोकशाह चा 
एक सोयी कर व वपर त असा अथ आप या सोयीने आपण लावतो व सव गो ींची 
जबाबदार  शासनावर टाकून हात झटकून मोकळे होतो. काय करायचे ते सव शासनान,े मी 
इकडची काड  ितकडे करणार नाह , असा एक विच  समज आप याकडे आहे. मी कुठलीच 
जबाबदार  घेणार नाह , कुठलेच कत य पार पाडणार नाह , सगळे शासनाने कराव,े मी फ  
याची फळे खाणार हा काय कार आहे? शासन बनचेह  याचे असते, स ा िमळवणे व 
टकवण,े भ याबु  या मागाने सगळे, सग या मागानी आप याच बुभु त पोटात ढकलणे 
यातच शासन गुंतलेले आहे क  काय अशी शंका यावी, अशी स या प र थती आहे. 



अमृतमंथन: महेश एलकंुचवार यांचे व  मराठ  सा ह य संमेलनातील अ य ीय भाषण 

 

शासनाचे भाषेचे व सं कृतीचे ेम दखाऊ व मं यांनी सोह यांम ये िमरव यापुरतेच आहे. 
यामुळे भाषेसंबंधी वचार करताना मी या घटकाचा वचारच फारसा कर त नाह . पण सव 

गो ींची सु वात आप यापासून करावी हणून मी वत:लाच काह   वचारतो. 

मी मराठ  भाषा िनखळ शु , इं लश कंवा इतर भाषांमधील श दांचा वापर न करता बोलतो 
का? मा या घरात, बाहेर, बाजारात, यवहारात महारा ात तर  मराठ  आ हाने बोलतो का? मी 
कती मराठ  पु तके वकत घेतो व वाचतो? मा या मुलांना इं लश मा यमां या शाळेत 
घातले असले तर  यांची मराठ  भाषेशी नाळ तुटणार नाह , यां या अवतीभवती मराठ  
भाषा व पु तके असतील, अशी खबरदार  घेतो का? माझा प यवहार आ हाने मराठ तच 
करतो का? 

हटले तर हे कमालीचे साधे  आहेत, पण यांची उ रे आपण ामा णकपणे दली तर 
आपण अ व थ होऊ, अशी ती असतील. आ ह  नागर मराठ  भाषा वह न होत चाललो 
आहोत. कारण, जग या या शयतीम ये धावताना आ ह  तेवढ  कंमत देऊन कणाह न 
आयु य जगायला तयार आहोत. एक काळ असा होता क , मराठ तले उ ुंग लोक इं लश 
भाषेम ये िलहून आंतररा ीय िस  िमळव याचा मोह िनलपपणे झटकून आ हाने 
मराठ तच िलह त रा हल,े कारण हे मी मा या माणसां या बोधनासाठ  घेतलेले त आहे, 

अशी यांची िन ा होती. िचपळूणकर, राजवाडे, रयासतकार सरदेसाई, शेजवलकर, टळक, 

केतकर, म. म. काणे अशी कती नावे यावीत? पहाडासार या माणसांनी पहाडासारखे काम 
क न ठेवले आहे व आपण या वारशाला करंटेपणाने मुकत आहोत. ते हा तो चालू 
ठेव यासाठ  आपण काह  िन ह व िन ा बाळग या पा हजेत, एवढेह  भान आ हाला रा हलेले 
नाह . आ ह  इं लश मा यमांम ये िशकलो हणून आ हाला मराठ  नीट येत नाह , हे 
समथन नुसते हा या पद नाह  तर ला जरवाणे आहे. आ ह  आळशी आहोत व वभाषेचे 
ेम आप याला रा हलेले नाह , ह  व तु थती आहे. शासना या डो यावर खापर फोड याने 

ती कशी झाकली जाणार? 

आपला वैचा रक घोटाळा एवढा आहे क , आ ह  हणजे आ ह  ‘नागर’ मराठ  भाषक एवढेच 
काय ते मराठ  भाषे या जडणघडणीसाठ , उ ारासाठ  कंवा अवनतीसाठ  जबाबदार आहोत, 

असे आपण नकळत गृह त धरलेले असते. महारा ात या हजारो खेडय़ांम ये बोल या 
जाणा  या मराठ  भाषेचा काह ह  वचार आपण गृह त धरत नाह . अगद  आजह  खेडय़ांमधून 
जी मराठ  बोलली जाते ती कमालीची सश , िच मय व ऊजने भरलेली आहे. खेड  आहेत 
तोपयत तर  मराठ  अनेक पांत जवंत राह ल, याची मला खा ी आहे. सुदैवाने खेडय़ात 
राहून लेखन करणारे अनेक लेखक गे या दोन दशकात उदयाला आलेले आहेत व यां या 
भाषेचे व सा ह याचे मू य वादातीत आहे. ह  प र थती कती काळ टकेल, याची मा  
खा ी नाह . जागितक करणा या व शहर करणा या रेटय़ात खेडय़ांची वाताहत होऊ लागलेली 
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आपण पाहतच आहोत. यामुळे १०० वषानंतरचा काळ कसा असेल, याचा अंदाज करता येणे 
कठ ण आहे, पण आजतर  नागर मराठ  कमालीची साचेब , मया दत व स वह न होत 
चाललेली आहे. या या अनेक कारणांपैक  एक हणजे आपला ामीण जीवनाशी व भाषेह  
असलेला संबंध वस वशीत झालेला आहे. अनेकांचा तर तो पुरलेलाच आहे. भाषा अखेर एका 
चैत यमय अभंग समूहाचे आ व करण असते व असा समाज आप यापासून दूर गेलेला 
असला तर आपली भाषा आपोआपच सांकेितक व मया दत होत जाते. अगद  प नास 
वषापूव  सरास वापरात असलेले अनेक श द आता या पढ ला माह तह  नाह त. बदलले या 
जीवनशैलीमुळे या श दाबंरोबर असलेले अथसंकेत नाह से झालेले असतात, हे तर खरेच, पण 
सहजपणे इं जी श द सुचतो ितथे कोण आठवून मराठ  श द वापरणार, असा एक बौ क 
आळसह  यात असतो. 

मराठ या कंवा इतरह  भारतीय भाषां या, बं द तपणाचे व यां या संकुिचत होत जा याचे 
आणखी एक कारण मला दसते, ते आप या वेगाने बदलत जाणा  या जीवनशैलीशी संबंिधत 
आहे. अगद  ५0-६0 वषापूव ह  नागर जीवन ामीण जीवनाशी अनेक कारांनी जुळलेले 
होते व यामुळे दो ह  जीवनशैलींम ये भाषेची चैत यमय देवाणघेवाण व चलनवलन होत 
होते. वातं यो र काळाम ये आपले जगणे बदलत चालल,े तं युगात आपण आधी पाऊल 
टाकले व आतातर ते पूणपणे आ मसात कर याइतपत आपली तयार  झाली आहे. याचे 
इतर काय यावहा रक फायदे झाले असतील ते असोत. पण यामुळे भा षक नुकसान मा  
भरपूर झालेले आहे व याचे िन वळ कारण हणजे हे तं ान आपण आयात केलेले आहे, 

ते इथ या भूमीत ज मून इथेच वकिसत झालेले आहे, असे झालेले नाह . या 
आयातीबरोबरच या ानाबरोबर आलेले संबंिधत श दह  आपण सरास वाप  लागलो, कारण 
एकतर यासाठ  पयायी मराठ  श द उपल ध न हते व ते िनमाण कर याचे क ह  आपण 
घेतले नाह त.  

मराठ या या अव थेला इं जीचे आ मण मु यत: जबाबदार धरले जाते. होय, तसे असले, 

पण आपण ते आ मण का होऊ देतो, याचा वचार आपण कर त नाह . उ म इं जी 
आ याने आपली मातृभाषा भेसळ ची होते. असे बोलणे हणजे वत:ची फसवणूक आहे. 
माझा तर असा अनुभव आहे क , जत या जा त भाषा आप याला येतील िततक  आपली 
वभाषा अिधकािधक समृ  होत जाते. अनेक भाषां या अ यासाने बु ला व मनाला भाषा 

जबाबदार ने वाग याची िश त लागते. ह  बौ क िश त आपण िशकलेली माणसे जोपयत 
लावून घेत नाह  तोपयत मराठ या दुदशेब ल बोल याचा आप याला काह  अिधकार नाह. 

आतापयत या भाषणात मी फ  भाषा वषयक ांब ल बोललो, पण मराठ  सा ह याब ल 
बोललो नाह . तसे कर याचा माझा वचारह  नाह . इतर भारतीय भाषांमधील सा ह य व 
मराठ  सा ह य, जागितक वा य व मराठ  सा ह य यांची तुलना आपण िन:प पातीपणे 
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केली तर फार आनंदाचे भरते यावे, अशी काह  थती नाह . मराठ  भाषेब ल बोलताना 
ाने र, तुकाराम यांची नावे घेऊन आपण रोमांिचत होणे हे ठ क आहे, पण आजचे काय? 

आजचे मराठ  सा ह य न क  कुठे आहे, याचा प ला कती, याची लांबी, ं द , उंची, खोली 
कती, याची कठोर िच क सा कधीतर  हायला पा हजे. ती के यािशवाय आपण नवे दरवाजे 
उघडणार नाह त व नवे देश तुडवणार नाह . आ मसंतु तेसारखा आजार नाह . तो बाजूला 
क न आपली मनोभूमी अिधकािधक संप न करण,े ह  कुठ याह  इमानदार लेखकाची 
ाथिमक जबाबदार  असते. ती आपण कशी उचलतो व ती आप याला कतपत पेलवते 

यावरच मराठ  सा ह याचे भ वत य ठरणार आहे. हा खरे तर एक वतं  िचंतनाचा वषय 
आहे, पण याचे सूतोवाच इथे क न मी आपले भाषण संपवतो.  

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176445:2011-08-12-
18-59-23&catid=73:mahatwachya-baatmyaa&Itemid=104 
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