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भाषा आ ण सं कृतीचे नाते अतूट असते. भाषा ह  माणसाला या या मातृसं कृतीशी 
जोडणारा नाळ असते. सु ढ सं कृतीिशवाय कुठ याह  भाषेचा प रपोष होऊ शकत नाह . 
तर भाषा ह  सं कृती या अिभ य चे एक मह वाचे वाहन असते. ित या ारे ती इतर 
सं कृतींशी देवाणघेवाण क न वतः संवृ , संप न होत असते. यामुळेच सं कृती जाणून 
घेत यािशवाय भाषा समजत नाह  व भाषा न  झाली तर सं कृतीचाह   हास होतो. 
 

भाषा आ ण सं कृती  

ले० लोकमा य टळक 

कमा य टळकांची एक कथा सांगतात. यां याकडे एक इं ज व ान एकदा आला 
अन आपण मराठ  भाषा अ खिलतपणे बोलू शकतो अशी बढाई मा  लागला. टळक 

याला हणाल,े “तू सराईत मराठ  भाषा बोलतोस हे मा य, पण मराठ  सं कृती जोवर 
तुला समजत नाह  तोवर ती भाषा आप या हाडामांसात िभनली आहे असं समजू नकोस. 
मराठ च कशाला, कोण याह  भाषेचं असंच आहे. ित या वकासाला हातभार लावते ती 
सं कृती. या सं कृतीचा जवळून प रचय हायला हवा. नाह  तर ती भाषा अवगत झाली 
असं हणता येणार नाह . 
इं ज माणूस महा गवखोर. याला टळकांचं हणणं पटेना. टळकांनी याला आप या 
हण याचा यय आणून दे यासाठ  दोन-तीन दवसांनी आप या घर  भेटायला बोलावल.ं 
यानुसार या महाशयांनी दोन दवसांनी यव थत तयार बयार  क न टळकां या घर  

भेट दली. टळकां या घराचा दरवाजा बंद होता. यावर थाप मा न यानं आपण 
आ याची वद  दली. काह  वेळानं दरवाजा उघडला गेला आ ण यातून इं ज महाशय 
आत िशरल.े पण दवाणखा यात कुणीच न हतं. ते हा यांनी मो यानं आवाज कर त 
वचारल,ं “कुणी आहे का घरात?” 

याबरोबर पलीकड या दारातून एका बा नी डोकावून पाहात हटल,ं “काठ  नाह  दारात.” 

महाराज चपापल.े आप या वषयी काह तर  गैरसमज झाला असावा असं वाटून यांनी या 
बा ना आपण स य गृह थ आहोत, अन टळकांनीच आपणांस भेटायला बोलावलं होतं 
असा खुलासा केला. 
यावर या बा नी पु हा एकदा दारा या आड उभं राहूनच हटल,ं “जोडे नाह त 

कोप  यात.” संतापानं लाल होत इं ज महाशय टळकांना न भेटताच िनघून गेल.े 

लो
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यानंतर दोनच दवसांनी टळकांची िन यांची र यात गाठ पडली. परवाचा राग 
महाशयां या डो यातून अजून गेला न हता. ते हणाल,े “छान, टळक! आ हाला घर  
बोलावता आ ण आमची हजामत करता! मोठा अजब कारभार आहे तुमचा कोण ती 
तुम या घरातली बाई? मला चोर समजून काठ -जो याची बात करायला लागली!” 

टळक यांना हणाल,े “तु ह  जी घरातली कोण बाई हणता ना, ती माझी सौभा यवती. 
अन ती तु हाला चोर वगैरे काह  समजली नाह . ितनं तु हाला ओळखलं अन मी घरात 
न हतो ते तु हाला सांिगतल.ं आम या सं कृतीत नव  याचं नाव यायची प त नाह . 
काठ  घरात नाह , जोडे कोप  यात नाह त याचा अथ मी घरात नाह . पायांत जोडे घालून 
िन हातात काठ  घेऊन मी बाहेर गेलो असं यांनी आपणांस सुचवल.ं सं कृतीची पारख 
तु हाला नाह , हणूनच तु हाला यांची साधी-सरळ भाषा असून देखील कळली नाह . ” 

टळकां या हण याचे मम या गृह थास उमगून येऊन तो खजील झाला अन यानं 
टळकांची मा मािगतली. 

 

- डॉ० बाळ फ डके (‘इं धनु य’मधून) 
 

   


