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जागतिकीकरण आतण भाषा

• १९९१पासून भारिाच्या आतथिक धोरणाि मुक्त अथिव्यवस्था आतण जागतिकीकरण याांचा
स्वीकार केला गेला. सांपूणि जगाि अशी आतथिक धोरणे सवि राष््टाांना अपररहायि ठरले.

• नव्या आतथिक धोरणाांचे बरे-वाईट दोन्ही प्रकारचे पररणाम झाले. भाषेच्या सांदभािि िे बरे
म्हणण्यापेक्षा वाईटच अतधक झाले.

• जगभरािल्या भाषाांिील सातहत्य,ज्ञान खुले झाले आतण िे प्रादेतशक भाषाांि भाषाांिरीि
करून घेिा य़ेऊ लागले हा चाांगला पररणाम म्हणिा येईल पण प्रदेतशक भाषाांमधे्य
तशकण्यामुळे काही भतविव्य उरि नाही असे वाटून अनेकाांनी आपल्या मुलाांना इांग्रजी
माध्यमाच्या शाळेि घालणे, सवित्र इांग्रजीिून सांभाषण, व्यवहार करणे ,भाषेला तचकटून
असलेली आपली सांसृ्किीही नाकारून पाश्चात्य सांसृ्किीचा अांगीकार करणे हे
जागतिकीकरणाचे दुदैवी पररणाम होिे.

• भातषक धृवीकरण आतण भाषाांचा ऱ्हास, मृतू्य हे जागतिकीकरणाचे भाषाांसांदभािि झालेले
गांभीर पररणाम आहेि.



भातषक धु्रवीकरण

• एका भातषक प्रदेशाि दोन भातषक समूह
ियार होणे , आतण िे दोन टोकाांच्या भातषक
भूतमकाांचे असणे म्हणजे भातषक धु्रवीकरण.या
प्रतियेि एका भाषेला, बहुधा परकीय भाषेला
अवाजवी महत्त्व तमळून दुसरी ,बहुधा
तनजभाषा मागे पडिे.तकां वा दोन्ही भाषाांचे
तनजभाषक दोन तवरूद्ध भूतमकाांवर राहून
आत्यांतिक भाषादे्वषाचा आधार घेिाि.याि
बहुिेक वेळा प्रादेतशक भाषा मागे पडून तिच्या
तवकासाि अडथळे तनमािण होऊ
शकिाि.भातषक धु्रवीकरण
सामातजक,साांसृ्किीक वृत्ी ांमुळे घडिे ,िसेच
आतथिक राजकीय धोरणाांमुळेही घडिे.सध्या
जगभराि इांग्रजीचे ,मैंडेरीनचे,सै्पतनशचे प्रभुत्व
वाढिे आहे आतण अनेक प्रादेतशक भाषा
मरणपांथाला लागल्या आहेि.सवि भाषाांचे
सपाटीकरण करून .एकच एक इांग्रजी ही
सांपूणि जगाची भाषा होण्याकडे वाटचाल करिे
आहे.



जागतिकीकरणाने होि चाललेलां भातषक सपाटीकरण





भाषेचा ऱ्हास ही जागतिकीकरणाने तनमािण झालेली समस्या

• भाषेच्या ऱ्हासाबरोबर समाज म्हणून स्विःला असणाऱ्या स्विांत्र अस्तित्वाचा,भाषेि साठवून
ठेवलेल्या कलात्मकआतण बौस्तद्धक भाांडाराचा नाश होिो.

• भाषा मरिाि की त्याांची हत्या होिे असा प्रश्र्न पडिो. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे
बहुसांख्य लोक जागतिक व्यवहाराची भाषा तशकणे, वापरणे सयुस्तक्तक समजिाि आतण
त्यामुळे त्याांची प्रादेतशक भाषा वापरेनासे होिाि.

• गेल्या पाचशे वषाांि जगािील सुमारे अध्यािहुन अतधक ज्ञाि भाषा तवनावापरामुळे मृि
पावल्या आतण तशल्लक रातहलेल्या भाषाांपैकी अध्यािहून अतधक भाषा ह्या शिकाच्या
अखेरीपयांि नाहीशा होिील असे भातकि आहे.

• तवशेष म्हणजे ज्या भाषा तटकून राहिील त्यापैकी फारच थोड्या सुरतक्षि राहिील.

• मायकेल िॉस याांच्या मिे एकतवसावे शिक सांपेल िेव्हा जगाि फक्त ६०० भाषा तशल्लक
असिील.म्हणजे आज अस्तित्वाि असलेल्या ९०टके्क भाषा पुढील ८२ वषाांि सांपणार
आहेि.



भाषा सांपणे- वैतिक तचांिा

• जागतिकीकरणामुळे तनमािण झालेल्या अभूिपूवि पररस्तस्थिीि लोकसमुह आपापल्या
पारांपररक भाषाांकडे पाठ तफरवून वैतिक सांधीची दालने खुली करणाऱ्या प्रबळ भाषेचा
स्विःहून स्वीकार करि आहेि.

• भाषेच्या जगण्यामरण्यापेक्षा लोकाांना स्विःच्या जगण्या मरणाची तचांिा अतधक असल्यामुळे
जगाचे साांसृ्किीक वैभव असलेल्या शेकडो भाषा नामशेष होि चालल्या आहेि.

• दर चौदा तमतनटाांनी जगािील एक भाषा नामशेष होिे आहे.त्यामुळे हा भाषासांहार
थाांबवायचा कसा हा सांपूणि जगापुढील गांभीर प्रश्न आहे.अगदी युनेस्कोनेही या प्रश्नाि लक्ष
घािले आहे.

• भाषेच्या नष्ट होि जाण्याच्या गिीमुळे ,भातषक सांवेदनशीलिा सांपली आहे का आतण
प्रते्यकाचे आपल्या भाषेसांदभािि काय कििव्य आहे हे प्रश्नही उपस्तस्थि होऊ लागले आहेि.

• भाषाांच्या मृत्यबद्दल , त्याांच्या कारणाांबद्दल बरीच चचाि जगभरािील तवचारवांिाांनी केली आहे. 
भाषा मरिाि,त्याांची हत्या होिे की त्या आत्महत्या करि आहेि याबद्दल वाद आहे.



भाषाांना खरोखरच मरण असिे का

• प्रातणमात्राांना मरण असिे िसे मरण भाषाांना असू शकि नाही.त्या अथािने त्या अजरामर
असिाि.

• भाषा मरिाि म्हणजे त्याांचा व्यवहारािला वापर थाांबिो.त्याांचे महत्त्व सांपिे.

• भाषाांचा व्यवहारािला वापर हेिूिः वाढवणे, भाषाांचे पुनरूज्जीवन करणे या गोष्टी शक्य
आहेि.

• काहीवेळा भाषाांची उत्क्ाांिी होऊन नवीन भाषा ियार झाल्याचेही तदसले आहे.

• जगािील भाषाांचे नािे आहे हे िर तवल्यम जोन्स याने भाषाकुळ सांकल्पना माांडून तसद्ध केले
आहेच.

• भाषाांच्या मृतू्यतवषयी सवािि करूण भाग हा आहे की त्या मरि आहेि याची िीव्र जातणवच
त्या भातषक समुहाला होि नाही आतण त्यामुळे भाषा वाचवण्याची वेळ तनघून जािे.



भाषेच्या मरणाचे स्वरूप

• मनुष्यज्याप्रमाणे अचानक हाटि अटॅकने मरिो िसे भाषेचे मरण अचानक नसिे. 
भाषा हळूहळू मरि असिे.भाषा बोलणारी एखादी जरी व्यक्ती हयाि असेल िरी िी
भाषा तजवांि आहे असे मानले जािे.

• भाषेचे अस्तित्व हे सविस्वी िी बोलणाऱ्या भाषकाांवर अवलांबून असिे. त्याांनी आपली
भाषा तजवांि ठेवण्यासाठी तनकराने प्रयत्न केले िर भाषा तजवांि राहिे.

• एखादा भातषक समूहच साथीच्य रोगामुळे, नैसतगिक आपत्ीने नष्ट झाला िर त्याांची
भाषा सांपू शकिे. पण अशी पररस्तस्थिी अगदी क्वतचिच येिे.

• बहुिेक भाषा त्या भातषक समुहाने केलेल्या दुलिक्षामुळे, उपेके्षमुळे,उपासमारीने
मरणाऱ्या माणसाांसारख्या कुपोषणाने मरिाि.नवे्ह मारल्याच जािाि.

• एखाद्या भाषेची ही मरणोनु्मख अवस्था कधी अनेक दशकाांची , क्वतचि शिकाचीही
असू शकिे.



भातषक ऱ्हासाची कारणे
• प्राचीन बॅतबलोतनयन सांसृ्किीि अशी एक
दांिकथा आहे की एका जमािीने थेट
देवाच्या स्वगािपयांि पोहचण्यासाठी उांच
मनोरा बाांधायला सुरवाि केली पण देवाने
त्याांचा हा बेि हाणून पाडण्यासाठी त्या
मनोऱ्यािील प्रते्यक मजल्यावरील
माणसाांची भाषा वेगळी केली त्यामुळे िे
परस्पराांशी सांवाद साधू शकेनाि आतण
त्यामुळे मनोरा अधिवट रातहला.स्वगि
माणसाच्या आिमणापासून वाचला.

• तवतवध भातषक समूह का तनमािण झाले िे
साांगण्यासाठी ही दांिकथा साांगिाि.आज
खरोखरच इांग्रजी भाषा बोलणाऱ्याांनी जणू
स्वगािपयांि पोहचण्याचा मनोरा पुन्हा
बाांधायला घेिला आहे त्यामुळे भाषाांचा
ऱ्हास होि आहे !



भाषेच्या ऱ्हासाची कारणे
• भाषेच्या ऱ्हासाची कारणे कोणत्याही दैवी कथेि नाहीि.मानवी प्रवृत्ीमुळेच भाषा मरि
आहेि.भाषेच्या बाबिीि ‘वापरा नाही िर गमवा’ हे सूत्र लक्षाि ठेवावे लागिे. 

• ज्या भाषेचा व्यवहारािील वापर कमी होि जािे तिचा हळूहळू ऱ्हास होि जािो.कमी
वापरल्यामुळे भाषा गांजिाि ,खांगिाि आतण शेवटी हळूहळू मरिाि.

• एखादी भाषा मरणे याचा सरळ अथि आहे की त्या भाषेच्या नीजभाषकाने(िी भाषा
बोलणारा)

तिचा त्याग करून त्याच समाजािील अन्य व्यवहारोपयोगी भाषा स्वीकारणे. यालाच

भाषाबदल (language shift)असेही म्हणिाि.

• जी भाषा सामातजक,आतथिक व राजकीयदृष्ट्ट्या प्रबळआहे असे माणसाला वाटिे तिचा
स्वीकार िो आपल्या जगण्याि करिो आतण त्यामुळे आपली मूळ भाषा मात्र िो हळूहळू
सोडून देिो.ही प्रतिया अनेक वषि नकळि चालू असिे त्यामुळे त्यावर तनयांत्रण ठेवणे
अनेकवेळा तनजभाषकाांना जमि नाही आतण मग एक भाषा मरण पाविे.

• तवशेषिः स्वभाषेचा ऱ्हास होि असिाना अनेक लोक बघ्याची भूतमका घेिाि .त्याांच्या या
प्रवृत्ीचा पररणाम म्हणजे त्याांच्या भाषेचा ऱ्हास.



भाषेच्या ऱ्हासाची कारणे
• भाषेचा ऱ्हास िी भाषा बोलणाऱ्याांनी तिच्या तविासघािाचा पररणाम असिो.

• एका अथािने भाषा मरि नाही िर तिचे तनजभाषकच तिला अन्य भाषा स्वीकारण्याच्या स्वाथी
धोरणाने मारिाि.

• भाषेच्या जीमनमरणाि सवािि महत्त्वाचे ,तनणाियक कारण त्या समजािले िरूण
ठरिाि.िरूणाांची जगण्याची व तवकण्याची भाषा बदलली की त्याांच्या नीजभाषेचा ऱ्हास
सुरू होिो. 

• मुलाांची शालेय तशक्षणाची भाषा बदलिे आतण तिथून भातषक ऱ्हास सुरू होिो.िरूण
पालकआपल्या मुलाांकडे आपला भाषेचा वारसा जर नीट पोहचवू शकले नाहीि िर त्या
भाषेचा ऱ्हास होण्यास वेळ लागि नाही.

• स्वभाषेचे नीट ज्ञान नसलेला िरूण पालकआपल्या मुलाांकडे कोणिा भातषक वारसा
सोपवणार ?त्यामुळे त्याच्या नीजभाषेचा ऱ्हास अपररहायि ठरिो.

• भाषेचा ऱ्हास टाळण्यासाठी भाषातनयोजन करणे जरूरीचे असिे



भाषातनयोजन म्हणजे काय ?
• भाषा ही राष््टाची साधनसांपत्ी असिे.इिर साधनसांपत्ीप्रमाणे तिचे जिन आतण सांवधिन
योजनाबद्ध रीिीने करावे लागिे.

• भाषेचे तनयोजन योग्य रीिीने केले िर आतथिक आतण राजकीय समस्या सुटण्याला हािभार
लागिो.पण भाषेचे तनयोजन योग्य रीिीने केले नाही िर जटील आतथिक व राजकीय समस्या
तनमािण होऊ शकिाि.

• जागतिकीकरणामुळे जगभरािल्या केवळ ५ िे १९% भाषाच सुरक्षीि आहेि.२०िे ५०%
भाषाांची स्तस्थिी वाईट आहे आतण ४० िे ७५% भाषा मरणोनु्मख अवस्थेि आहेि.

• भाषा या ज्ञान, इतिहास आतण सांसृ्किी याांचे सांतचि असिाि.त्याांना तटकवण्यासाठी
सामुतहक प्रयत्नाांची गरज असिे.त्यालाच भाषा तनयोजन असे म्हणिाि. 

• समाजािील भातषक प्रश्नाांची सोडवणूक करणारी आतण भाषेकडे सामातजक सांसाधन म्हणून
पाहणारी एक तनणियकारी प्रतिया म्हणजे भाषातनयोजन.

• भाषेच्या जिन व तवकासासाठी उचलले जाणारे भाषातनयोजन हे एक ठोस पाऊल असिे.



भाषातनयोजनाची उतद्दषे्ट

• भातषक प्रश्नाांची जाणीवपूविक व योजनाबद्ध रीिीने सोडवणूक करणे.

• समाजाच्या भाषावृत्ी व भातषक वििन याांि बदल घडवणे

• भाषेचे प्रमाणीकरण करणे

• लेखनपद्धिी घडवणे, तलपीबदल तकां वा तलपीि सुधारणा करणे

• शब्दसांग्रहाचे आधुतनकीकरण करणे

• भाषेचे जिन आतण सांवधिन करणे

• भाषेच्या वापरके्षत्राांचा तविार करणे

• भातषक साधनसामुग्री तनमािण करणे

• अल्पसांख्याांकाांना त्याांच्या भाषेचे अतधकार तमळवून देणे



भाषातवकासाचे तनकष

• स्विःचा भूप्रदेश असणे –काहीवेळा एखाद्या भाषेचा तवकास िी भाषा बोलणाऱ्याांचा स्विःचा
भूप्रदेश तहसकावून घेिल्याने थाांबिो. उदा.जु्य लोकाांना दुसऱ्या महायुद्धाि जमिनी देशािून
हाकलून देण्याि आले.िे तनवािसीि झाल्याने जगभर तवखुरले. त्यामुळे त्याांच्या तहबु्र भाषेचा
तवकास थाांबला होिा. कालाांिराने इस्त्रायल या देशाि मोठ्या प्रमाणाि जू्य स्तस्थरावले. 
त्याांना भूप्रदेश तमळाल्याने त्याांची भाषा पुन्हा तवकसीि होऊ लागली.

• सांबांतधि भाषकाांचे एकूण लोकसांखे्यिील प्रमाण – जर एखादी भाषा बोलणाऱ्याांची
लोकसांख्या अन्य भाषकाांपेक्षा खूप कमी झाली िरी त्याांच्या भाषेचा तवकास थाांबिो.उदा. 
मुांबईि पारशी जमािीची लोकसांख्या अत्यल्प असल्याने त्याांची इराणी तकां वा पतशियन भाषा
इथे तवकसीि होऊ शकली नाही.

• भाषेच्या वापरके्षत्राची व्याप्ती आतण गुणवत्ा – भाषेचा वापर व्यापक आतण चाांगल्या दजेदार
के्षत्राि होि असेल िर िी भाषा चाांगली तवकसीि होऊ शकिे. उदा. शाळा, महातवद्यालये
ही भाषेची व्यापक व दजेदार वापरके्षते्र आहेि.पण मराठी भाषेच्या सांबांधाि ही के्षते्र हळूहळू
कमी होि चालली आहेि.त्यामुळे मराठी ही जर केवळ स्वयांपाकघराि गृतहणी ांनी वापरायची
भाषा झाली िर तिचा तवकास खुांटेल.



भातषक तवकासाचे तनकष

• सांबांतधि भाषकाांच्या प्रातवण्याची पािळी –भाषेचे प्रातवण्य केवळ शाळा, महातवद्यालयाि िी
तशकवली जािे यावरून ठरि नाही. िी भाषा तकिी प्रमाणाि सातहत्यतनतमििी करिे
त्यावरून िे ठरि असिे.जर एखाद्या भाषेिील सातहत्यतनतमििी कमीकमी होि गेली िर त्या
भाषेचा तवकास धोक्याि येिो.

• सांबांतधि भाषकाचा स्वभाषेकडे पाहण्याचा दृतष्टकोन- एखाद्या भाषक समाजाचा स्विःच्या
भाषेकडे पाहण्याचा दृतष्टकोन जर कमीपणाचा असेल म्हणजे आपली भाषा वापरिाना जर
त्या भाषक समाजाला नू्यनगांड वाटि असेल िर त्या भाषेचा तवकास थाांबिो.

• अतधकृि स्थान आतण शासकीय भाषाधोरण – भाषेच्या तवकासाचे सांघटीि प्रयत्न म्हणजेच
भाषातनयोजन कऱण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असावी लागिे. राज्यकत्याांनाच जर
आपली भाषा तटकावी यासाठी काही योजना आखावी असे वाटि नसेल िर भाषा तवकास
कसा होणार मराठी भाषेच्या सांबांधाि हे प्रकषािने जाणविे.भाषातवकासाचे तनतश्चि धोरण
आतण अांमलबजावणी याकडे महाराष््ट शासन फार दुलिक्ष करिे आहे.



भातषक तवकासाचे तनकष

• एका तपढीकडून दुसऱ्या तपढीकडे भाषेचे सांिमण –कोणत्याही भाषेचा तवकास होण्यासाठी
िी प्रवाही असावी लागिे. म्हणजे त्या भाषेिील िरूण पालकाांनी आपल्या भाषेचा समृद्ध
वारसा आपल्या मुलाांकडे सांिमीि करावयाचा असिो.ज्या भाषेिील पालक आपल्या
मुलाांना असा वारसा स्विःच्या अज्ञानामुळे आतण नू्यनगांडामुळे देऊ शकि नाहीि त्या
भाषेच्या तवकासाि अडथळे तनमािण होिाि.

• भाषातशक्षणाच्या साधनसामुग्रीची उपलब्धिा –भाषेच्या तवकासासाठी भाषेचा शास्त्रीय रीत्या
अभ्यास होणेही आवश्यक असिे. त्यासाठी भाषेच्या प्रयोगशाळा ,दृकश्राव्य माध्यमाांच्या
आदारे भाषातशक्षण होणे आवश्यक असिे.मुलाांना भाषेबद्दल आकषिण वाटावे यासाठी
तवशेष प्रयत्न भाषातशक्षकाांनी घ्यायचे असिाि. िसे घेिले गेले नाहीि िर भाषातवकास
थाांबिो.

• आधुतनक व नवीन वापरके्षत्राांना, माध्यमाांना व िांत्रज्ञानाला प्रतिसाद –आधुतनक जगाच्या
प्रगिीनुसार भाषाही प्रगि होणे आवश्यक असिे. म्हणजे भाषेने नवी वापरके्षते्र,िांत्रज्ञानाचा
वापर हेिूिः करावयाचा असिो.

• भाषेचे प्रमाणीकरण व अनुसरण- एखादी भाषा ग्रांथाांि वापरली जाण्यासाठी तिचे
प्रमाणीकरण होणे आवश्यक असिे. त्यासाठी शुद्धलेखनाचे, तलपीलेखनाचे तनयम बनवून
त्यानुसार कटाक्षाने भाषेचा वापर करावा लागिो. 



भाषातवकासाच्या पायऱ्या

• लेखीकरण- ज्या भाषेला तलपी तमळिे िी अतधक तवकसीि होिे. कारण त्या भाषेि
ग्रांथतनतमििी होऊ लागिे.उदा. आतदवासी ांच्या भाषा तवकसीि न होण्याचे हे महत्त्वाचे कारण
आहे. 

• प्रमाणीकरण –जोवर भाषा प्रमाणीि होि नाही म्हणजे तिचे शुद्धलेखनाचे तनयम ,वापराचे
तनयम बनि नाहीि िोपयांि तिचा तवकास होऊ शकि नाही.

• आधुतनकीकरण – आधुतनक जगाि ज्या भाषेला ज्ञानभाषा व्हायचे असेल आतण स्विःचे
अस्तित्व तटकवायचे असेल त्या भाषेला आधुतनक िांत्रज्ञानाचा वापर करावा लागिो.िसे जी
भाषा करि नाही िी मागे पडिे.



भाषा तवकासाची जबाबदारी कोणाची ?

• भाषा ही समाजािल्या कुण्या एका व्यक्तीची तकां वा वगािची मके्तदारी नसिे. िी सगळ्ाांची
असिे.त्यामुळे भाषा तवकासाची जबाबदारीही िी बोलणाऱ्या सवािची असिे.

• शासनाकडे भाषातवकासाची ठोस धोरणे आतण िी राबवण्याची व्यवस्था असावी लागिे.

• ग्रांथालये, स्वयांसेवी सांस्था ,सातहत्यसांसृ्किीतवषयक कायि करणारी तवतवध मांडळे याांना
योजना आखून भाषा तवकासाचे प्रयत्न करावे लागिाि.

• भाषा तटकिे िी वापरामुळे त्यामुळे प्रते्यक व्यक्तीने िी तटकवण्यासाठी डोळसपणे प्रयत्न
करावे लागिाि. तवशेषिः पुढील तपढीपयांि आपली भातषक सांसृ्किी पोहोचावी यासाठी
पालकाांनी कटाक्षाने लक्ष द्यायचे असिे. मुलाांना आपल्या भाषेि वाचन, लेखन आतण श्रवण
करणे जमिे का यावर लक्ष ठेवणे, उपाय योजणे , मुलाांना आपल्या भाषेिील सातहत्य वाचून
दाखवून त्याबद्दल त्याांच्या मनाि पे्रम तनमािण करणे. त्या भाषेिील नाटक, तसनेमा दाखवणे, 
त्या भाषेिून तवतवध प्रकारचे ज्ञान कसे तमळवावे यासाठी त्याांना तवतवध कोश उपलब्ध
करून देणे हे पालकाांनी, तशक्षकाांनी करायचेच असिे.िरच भाषा तटकून, तवकास करू
शकिे.



धन्यवाद !


