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उ� �श�णआ�ण मराठ� भाषपुेढ�लआ�हाने व उपाय

�ा. महा�� जगताप
मराठ� �वभाग,

बलभीम महा�व�ालय, बीड.

�ा�ता�वक :

' �श�ण' ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. अ�, व��, �नवारा, आरो�य आ�ण �श�ण या �शवाय मानवी
जीवनाचा �वकास होऊ शकत नाही. मानव हा मुळातच �ज�ासू �व�ृीचा आहे. या �ज�ासू �व�ृीतनू आ�ण
अनाकलनीय गो�ी �वषयी�या आकष�नातनू तो नवनवीन गो�ी �शकतो �हणजचे �ान संपादन करतो; पया�याने
�श�ण घेत असतो. भारतीय सं�कृतीम�ये �श�ण घेणे याला �व�ा �शकणे असा पया�यी श�द उपयो�जला जातो.
�व�ेला भारतीय सं�कृतीने पा�व�य �ा�त क�न �दले आहे. '�व�ा �वनयने् शोभत'े असे �व�ेसंदभा�त �हटले जात.े
�हणनू �व�ा�या�म�ये �वनयशीलता मह�वाची मानली जात.े �व�ेचे मह�व �वशद करताना महा�मा फुले �हणतात,
"�व�े�वना मती गलेी। मती�वना नीती गलेी। नीती�वना गती गलेी। गती�वना �व� गलेे। �व�ा�वना शू� खचले। इतके
अनथ� एका अ�व�ेने केले।" �हणजचे �श�णा �शवाय मानवी जीवनाचा �वकास होणे श�य नाही. .

मानवाला �व�वाची जाणीव क�न दे�याचे आ�ण माणसातील माणसुपण जाग�व�याचे मह�वाचे काय�
�श�ण करत.े �श�ण ही सामा�जक गरज असली तरी �याला आज आ�थ �क �वकासाचे साधन मानले जात.े
�श�णाची �ा�या करताना आधु�नक महारा�ाचे �श�पकार यशवतंराव च�हाण �हणतात क�, " �श��त ���ला
�वत:�या भोवती घडणा�या गो�ी आ�ण जगाम�ये घडणा�या इतर गो�ी यांची �यामुळे संगती लावता यते,े �यांचा
यो�य अथ� समजावनू घेता यतेो, आ�ण �यांचा प�रणाम आप�या जीवनावर काय घडतो, आप�या ���म�वावर
काय घडतो, हे समजावनू घेता यतेे आ�ण समाजावनू देता यतेे �याला मी �श�ण मानत आलो आहे. " अशी
�श�णा�वषयी माणसुक� �� �ा�या �यांनी केली आहे. अशा या �श�णाचे �ाथ�मक �श�ण, मा�य�मक �श�ण
आ�ण उ� �श�ण असे तीन ट�पे मानले जातात. परतंु ��ततु शोध�नबधंा�या मया�देमुळे यथेे 'उ� �श�ण आ�ण
मराठ� भाषपेढु�ल आ�हाने व उपाय' या �वषयाचा परामश� घेतला जाणार आहे. .

उ� �श�ण:

�श�ण ��ेाम�ये 'उ� �श�ण' हा एक मह�वाचा ट�पा मानला जातो. समथ� नाग�रक घड�वणे आ�ण
�व�वकासातनू रा��वकास घडवनू आणणे व लोकशाहीस पोषक वातावरण �नमा�ण करणे हे उ� �श�णाचे काय�
समजले जात.े तसेच उ� �श�णात �ानसं�मण, �ानसंवध�न आ�ण �ान�वकास ही उ���े मानली जातात.
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�व�ा�यां�या �ाना�या क�ा �ंदावणार,े सखोल �ान देणार,े �व�ा�या�चा ���म�व �वकास घड�वणारे व समथ�
नाग�रक घड�वणारे कालान�ुप �श�ण देणारी �व�ा �हणजे उ� �श�ण होय." अशी उ� �श�णाची�ा�या
केली जात.े उ��श�णाला आप�या देशात समृ� परपंरा लाभली आहे. �ाचीन कालखडंापासून भारतीय उ�
�श�ण �णालीचा समृ� वारसा सहजपणे नजरसेमोर घेतला असता �ाचीन काळातील उ� �श�ण, म�ययगुीन
काळातील उ� �श�ण आधु�नक काळातील ��ट�श कालीन व �वात�ंयो�र उ� �श�ण असे �वकासाचे ट�पे
�दसून यतेात. �ाचीन काळात त��शला, बनारस, नालंदा, व�लभी, �व�म�शला अशी उ� �श�ण देणारी क� �े
��स��स आली. नालंदा हे तर जाग�तक �कत�चे �श�ण क� � होत.े इ.स. 1835 चा मेकॉलेचा ख�लता, 1854 चा
वडुचा ख�लता, 1882 मधील हंटर आयोग, 1904 चा भारतीय �व�ापीठ कायदा, 1964 चा कोठारी आयोग व
1986 �या रा�ीय शै��णक धोरणामुळे उ� �श�णात मह�वाचे बदल होत ग�ेयाचे �दसून यते.े असे असले तरीही
आज उ� �श�णाकडे पाह�याची ��ी फारसी �ापक �दसत नाही. �यामुळे आप�या देशात उ� �श�णाम�ये
बदल कर�याची गरज �नमा�ण झाली आहे. जाग�तक�करणामुळे आजचे यगु हे�ध�चे यगु ठरते आहे. या�ध��या
यगुात शै��णक ��ेातील सम�या सोड�व�यासाठ� �श�णसं�ा, �श�क, पालक, �श�क, त��, �वचारवतं यांनी
एक� यऊेन उपाय शोध�याची आव�यकता आहे. �याचाच एक भाग �हणनू उ� �श�णाम�ये मराठ� भाषकेडे
पाह�याचा ��ीकोन बदल�याची गरज आहे. .

मराठ� भाषपेढु�लआ�हाने व उपाय:

मानवी जीवनात भाषलेा अन�यसाधारण मह�व आहे. भाष�ेशवाय मानवी जीवन अ��त�वात राहणे
अश�य�ाय आहे. भाषा ही संवाद साध�याचे व संभाष�याचे साधन आहे. तसेच ते वाचन लेखनाचे मा�यम आहे.
भाषा �हणजे �वचारांचा पाया होय. हे �वचार �कट करणा�या अनके मातभृाषपेकै� एक मातभृाषा �हणजे मराठ�
भाषा होय.

कोणतीही मातभृाषा ही केवळ बोल�यासाठ� वापरावयाची भाषा नसत.े ती �त�याम�ये असले�या
समाजाची ओळख कळत नकळत क�न देत असत.े एवढेच न�हे तर �तची सं�कृती, परपंरा, �याचे मन आ�ण
मान�सकता �या समाजाचा इ�तहास, वारसा, �ान �व�ान व �या समाजाचे ���म�व घड�वत असत.े �हणनू
कोण�याही सुसं�कृत माणसाने �क�वा सुसं�कृत होऊ पाहणा�या त�णाने मातभृाषपेासून व�ंचत होऊन �वत:ला
पोरके क�न घेऊ नय.े भाष�ेया संदभा�त अमे�रकेतील डायनीयल ए�ाम हे ग�णती त�� �हणतात, "जी भाषा, ती
बोलणा�या समाजास�वसाय देऊ शकत नाही तर ती भाषा तो समाज सोडून दे�याचा �य�न करतो. ए�ाम यां�या
अंदाजा �माणे 21 �ा शतकापय �त 300 भाषा अ��त�वात रा� शकतात. जगात आज अ��त�वात असणा�या सहा
हजारां�न अ�धक बोलीभाषांपकै� �न��या भाषा या कायम�या नामशेष हो�या�या मागा�वर आहेत. असा �न�कष�
2 0 0 9 म�ये न�द�वला आहे. .

सर जॉज� �गअस�न�या �ल���व��टक सव �ऑफ इं�डया (1903-1923) नसुार भारतात 179 भाषा आ�ण
544 बोली अ��त�वात हो�या. 1961 �या जनगणननेसुार 1652 भाषा भारतात बोल�या जात हो�या." 2011 �या
जनगणननेसुार भारतात मराठ� बोलणा�यांची सं�या 10 कोट�वर आहे. इंटरनटे �व�कपी�डया�या �ान कोशातनू
�मळणा�या मा�हतीनसुार मराठ� ही जगातली 19 �ा �मांकाची भाषा आहे. मराठ� भाषनेे मौ�खक परपंरकेडून
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�लखीत परपंरकेडे वाटचाल केली. ही भाषा महानभुाव सा�ह�या�या �पाने सुसं�कारीत झाली. संत सा�ह�याने
�तला �ौढ, �ीमंत व धनवान केले. तर बखर, शा�हरी सा�ह�याने राजस�मा�नत केले. प�ंडती सा�ह�याने �तला
पां�ड�य बहाल केले. ती आज समाजाम�ये सव�संप�, व सव�समावशेक �हणनू वावरते आहे असे असली तरी आजचे
यगु संगणक�य यगु ठरत अस�यामुळे उ� �श�णाम�ये आज मराठ� भाषपेढेु अनके आ�हाने �नमा�ण झाली आहेत.
ही मराठ� भाषपेढु�ल आ�हाने ल�ात घेऊन उ� �श�णात मराठ� भाषपेढु�ल आ�हाने व उपाय या �वषयाचा
अ�यास यथेे केला जाणार आहे. .

मराठ� भाषा भारतीय भाषते अ�सेर आहे. जगातील अनके �मुख भाषपेकै� मराठ� ही एक भाषा आहे.
परतंु आजचे यगु हे संगणकाचे आ�ण जाग�तक�करणाचे यगु आहे. जाग�तक�करणा�या ���यते संपणू�
समाजसं�कृतीत बरचे प�रवत�न होऊन �याचा प�रणाम भाषवेर झाला आहे. ' इं�जी' भाषा ही जाग�तक�करणाची
भाषा �हणनू �वीकारली गलेी आहे. जगाचा �ान �वहार इं�जी भाषतेनू होतो आहे. इं�जी भाषचेे ��े
�व�तार�यामुळे �ादे�शक भाषा �दवस��दवस आकसत चाल�याचे �दसून यतेे आहे. संगणक �वहार �व�वध
�सारमा�यमे यामुळे काळ बदलत आहे. या बदल�या काळामुळे माणसाचे जगण,े �याचे जग�याचे �� बदलत
आहेत. दै�य, दा�र�य, �वषमता, बकेारी, ��ाचार, अ�याय, शोषण, ग�ुहेगारी, राजकारण इ�याद�चे उप�वमू�य वाढते
आहे. �नतीमू�यांचा �हास होतो आहे. उ� �श�णाम�ये मराठ� भाषपेढु�ल सवा�त मोठे आ�हान �श�णा�या ��ेात
आहे. आजची �श�ण �व�ा मराठ�कडे फार गांभीया�ने पाहत नस�याचे �दसून यते.े �व�ापीठ�य व
महा�व�ालयीन �तरावर मराठ�चा अ�यास�म अ�ययन, अ�यापन यांचा दजा� कमालीचा घसरला आहे. मराठ�
भाषचेा अ�यास करणे �हणजे मराठ� ल�लत सा�ह�याचा अ�यास करणे असे ग�ृहत धरले जात आहे. भाषचेा संबधं
�ानाज�नाशी न जोडता �वहाराशी जोडला जात आहे. �हणनू उ� �श�णाम�ये मराठ� भाषपेढेु आज नवनवीन
आ�हाने �नमा�ण होताना �दसून यते आहेत. उ� �श�णातील या आ�हानांना सामोरे जाताना मराठ� भाषनेे
�याअनषुगंाने समाज व सं�कृती �वहार, भाषचेी �व�वध उपयोजन ��े,े �व�वध भाषाकौश�ये, सा�ह�य समी�ा,
संगणक �वहार, �सार मा�यमातील भाषा संबधंीत �वहार अ�यास�मां�या क�ते आणणे आव�यक आहे.
जणेके�न मराठ� भाषचेा अ�यास करणा�या �व�ा�या��या ���म�वाचा �वकास होईल. �या�यात �नतीमु�यांची
जोपासना होऊन तो �वसा�भमूख होईल. इं�जी भाषा �क�वा त�ं�ानापासुन �र न जाता �यां�याशी मै�ी क�न
मराठ� भाषा �जवावी लागले. मराठ� भाषचेा ज�म अनके बोलीतनू झाला आहे. परतंु जाग�तक�करणाम�ये आज
या �व�वध बोली मराठ� भाष�ेया �वकासासाठ� जीवतं राहणे गरजे आहे. �यासाठ� द�लत, �ामीण, ��ीवाद�, मु��लम,
आ�दवासी सा�ह�यातील श�दकोशाची �न�म�ती क�न �याचा �सार व �चार करणे गरजचेे आहे. मराठ� भाषलेा
रा�यभाषचेा दजा� �ा�त झा�यामुळे �श�णाचे मा�यम मराठ� बनले पा�हज.े समाजा�या खाल�या �तरापय �त उ�
�श�णातील �ान पोहच�व�यासाठ� महारा�ात मराठ� या मातभृाषतेनू �श�ण दे�याची गरज आहे. �ानभाषा ही
लोकभाषा जो पय �त बनणार नाही तो पय �त ख�या अथा�ने �श�णाचा �सार होणार नाही. आप�या देशात इं�जी
भाषा बोलणारे यांचे व चांग�या �कारे आ�मसात करणा�यांचे शेकडा 4% �माण अस�याचे �दसून यते.े �हणनू उ�
�श�ण मराठ� भाषतेनू देणे जा�त गरजचेे आहे. तसेच भा�षक रा�याची �न�म�ती ही �या रा�याचा रा�यकारभार
आ�ण �शासन मराठ�तनू चालव�यासाठ� सबधं �श�ण मराठ�तनू देणे आव�यक आहे. उ� �श�णाम�ये �व�वध
शाखतेनू �ान इं�जी भाषते �दले जाणारे �श�ण मराठ� भाषते आणले तर ते अ�धक सुलभ होईल. एवढेच न�हे तर
जगभरातील �ानशाखचेे �ान मराठ�त आणनू मराठ� मा�यमातनू ते महा�व�ालयीन व �व�ापीठ�य पातळ�वर
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उपल� क�न देणे गरजचेे आहे. आजचे यगु हे आ�याधु�नक त�ं�ानाच,े �सारमा�यमांचे आहे. संगणक, मोबाईल,
इंटरनटे ही जीवनाचा अ�वभा�य भाग बनली आहे. या न�ा मा�यमांम�येही इं�जी बरोबरच मराठ�चा वापर करता
यतेो. ईमेल, एसएमएस, �लॉग, फेसबकू ट्�वटर, इंटरनटेवरील �व�वध साईट्स यावर मराठ�तनू देवाण घेवाण क�
शकतो. परतंु मराठ� टंकलेखनासाठ� सव�मा�य सहजसुलभ फॉ�ट आजही उपल� नाही. �ड�क�हरी, �ह���
यांसार�या वा�ह�या ता�मळ, �ह�द� सार�या भाषांम�ये आहेत. �या मराठ� भाषते सु� होणे गरजचेे आहे. �ान,
�व�ान, त�ं�ान �या भाषतेनू �कटते ती भाषा जगावर अ�धरा�य गाजवते �हणनू �व�ान त�ं�ानातील न�ा न�ा
संक�पनांना श�दांना सामावनू घे�यासाठ� मराठ� भाषचेा शा��ीय पा�रभा�षक परीघ �व�तारणे गरजचेे आहे.
�याचबरोबर मराठ�ची संगणक�य भाषा �वक�सत क�न शासनाने मराठ�चे सॉ�टवअेर �वक�सत केले पा�हज.े जणेे
क�न मराठ� भाषा �ानसंप� होईल. �यासाठ� हरके ��ेातील �ानाचा सं�ह मराठ� भाषते आणणे गरजे आहे.
पया�याने उ� �श�णात मराठ� भाषलेा वभैव �ा�त क�न दे�यासाठ� मराठ� भाषा �ाथ�मक �तरापासून ते उ�
�तरापय �त अ�नवाय� करणे गरजचेे आहे. . .
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