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मानवा�ा सामा�जक वत�नातील मह�ा�ा वै�श�ांपैक� एक वै�श� �णजे 'भाषा' होय.
भाषा हे केवळ संवादाचे मा�म नसून भाषे�ा मदतीने सामा�जक जडणघडण होत असते. 
भाषा हे अनुभव �� कर�ाचे एक अ�ंत सुसंब� आ�ण प�तशीर साधन आहे. ��ेक भाषेचे 
�त:चे असे एक वेगळेपण आहे. ��ेक भाषेम�े वेगवेगळ� रचना�क, सामा�जक, सां�ृितक 
आ�ण राजक�य वै�श�े अंतभू�त झालेली असतात. �णूनच भाषांची िविवधता आपण जपली 
पािहजे आ�ण �ांचे मह� ओळखले पािहजे. खंड�ाय असले�ा आप�ा भारत देशात 
वेगवेग�या भाषा वापर�ा जातात, िविवध भाषांचा उपयोग संवाद साध�ासाठी केला जातो; 
�ाच�माणे अनेक भाषांमधून मो�ा �माणावर सािह� िनिम�ती केली जाते. थोड�ात, 
आप�ा देशात समृ� भािषक िविवधता आहे. अथा�त, इत�ा मो�ा �माणावर भािषक 

ंिविवधता असली तरी संवाद साध�ासाठी कोणतीही सम�ा येत नाही िकवा �ामुळे आप�ा 
देशाची एकता व एका�ता भंग पावत नाही. एकूण जगा�ा साधारण २.४% ट�े भूभाग 
असले�ा आ�ण जगा�ा लोकसं�े�ा सुमारे ६% लोकसं�ा असले�ा आप�ा देशात 

ं१९,५०० पे�ा जा� भाषा िकवा बोलीचंा वापर केला जात आहे. यापैक� १३६९ भाषा 'अ�धकृत 
मातृभाषा' या अंतग�त सूचीब� कर�ात आ�ा आहेत. आजपय�त, भारतीय रा�घटनेनुसार 
२२ �मुख भाषांना मा�ता दे�ात आली आहे. या २२ भाषांचा समावेश रा�घटने�ा �ा 
सूचीम�े कर�ात आला आहे �ाला 'अनुसूची �मांक ८' असे �टले जाते. या सूचीम�े 
समािव� केले�ा २२ भाषा या आप�ा देशातील �मुख भाषा असून सुमारे ९६.७% ट�े लोक 
या भाषांचा वापर 'मातृभाषा' �णून करतात. तसेच, या भाषांमधून िवपुल सािह�िनिम�ती 
कर�ात आली आहे. आप�ा देशातील भािषक परंपरा �ाचीन असून ही परंपरा इसवी सन पूव� 
५०० पासून अस�ाचे आढळून आले आहे. आप�ा देशातील भाषे�ा या अित�ाचीन 
परंपरांची सा� आजही अनेक अ�भलेखांतून पाहायला िमळते. 

'भारत देशातील भािषक िविवधता' या �दश�ना�ा मा�मातून आप�ा देशात �च�लत 
असले�ा सां�ृितक िविवधतेचेसु�ा दश�न घडत.े

ंिहद धमा�म� े देव-देवतांशी संबं�धत अनेक दंतकथा आहेत. या देवतांम� े ��ा, िव�ू आ�ण ू

ंमहेश या ि�मुत�चाही समावेश आहे. यापैक� महेश िकवा भगवान शंकर हे वेगवेग�या �ाचीन 

आ�शयाई कलांचे �ितिन�ध� करतात, असे मानले जाते. �ामुळे भगवान शंकराकडे ि�शूल, 

डम�, चं�कोर, पिव� गंगा अस�ाचे िदसते आ�ण या सग�यांचा वापर वेगवेग�या 

ंकला�कारांत केलेला आढळतो. िव�ातला पिहला �नी िकवा नाद हा भगवान शंकरा�ा 

डम�मधून िनमा�ण झा�ाची एक अ�ाियका आहे. याच �नीमुळे श� तयार झाला आ�ण 

अशा अनेक श�ांपासून �ारं�भक भाषा िवक�सत झाली, असे मानले जाते. भगवान शंकर हे 

नटराजा�ा �पात डम��ा तालावर नृ� करत अस�ा�ा कां�मूत� चोला सा�ा�ा�ा 

ंकाळापासून आढळतात. िहद पौरा�णक कथांनुसार या नृ�ामुळे िव�ाची िनिम�ती झाली.  �ा ू

अथा�ने, डम� हे भाषे�ा उ�ांतीचे �ितक आहे.

डम�

��ावना
पतंजली

पतंजली या �ाचीन भारतीय ऋषीनंी योगशा�ावर आधा�रत 'योगसू�'े  आ�ण सं�ृत �ाकरण �� 

करणा�या 'महाभा�' या �ंथाची िनिम�ती केली. �ांनी 'पतंजलतं�' नावाचा वै�क�य �ंथही �लिहला.       

पतंजली यांनी �नी�ा िनिम�तीब�लसु�ा िववेचन केले आहे.पतंजली यांनी �नीला '�ोट' असे 

ंसंबोधले आहे. �ां�ा मते, �नी िकवा आवाज हा एखा�ा भाषणाचा अिवभा� असा भाग असतो. 

ंनकोसा वाटणारा िकवा अथ�हीन �नी िकतीही लांबीचा असू शकतो; मा� अथ�पूण� �नी हा िव�श� 

असतो. पतंजली यांनी मांडलेली ही संक�ना 'फोनेम' �णजेच �नीखंडा�ा उ�ारा�ा आधुिनक 

क�नेशी जोडली गेली आहे.    

पतंजली



Language 
which 

inspired our moto

बोधवा�
१९५६ साली सं�ृत आयोगाने सादर केले�ा अहवालात सं�ृत भाषेचे सां�ृितक मह� 

ल�ात घेऊन िविवध सरकारी िवभागांना बोधवा� �णून सं�ृत भाषेचा वापर कर�ाची 

�शफारस केली. �ावेळेस भारता�ा एका�तेला धोका िनमा�ण करणा�या िव�ेषी �वृ�ी 

आ�ण भािषक िव�च�ते�ा वाढीस �ितबंध करणे हा �ामागचा उ�ेश होता.

कोस कोस पर पानी बदले 
चार कोस पर वाणी 
Language is stringent and messenger of culture and civilization. India has 
remained a proud country for its language diversities over a century. But the 
sprouting pressure caused by the use of major languages having their own scripts 
and well-established literary history has most unfortunately endangered many 
languages. India which nurtured thousands of languages, is now rapidly losing its 
century old dialects. The true significance of dialect lies in the conceptualisation 
of its necessary component, not decaying remainder of language, whose fate it is 
to be at the turbulent interface of an inflating reality. 

The Eighth schedule of the constitution has restructured the multilingual Indian 
provinces into linguistic states. As a result, thousands of dialects and minor 
languages have most unfortunately lost their recognition in the states. We, the 
people of India, can therefore thrive to recover them back to the mainstream. The 
rich linguistic diversity of India and the dialects which India used can be 
witnessed from the fact that the Peoples Linguistic Survey of India has made an 
interesting observation /discovery that they could find 200 words which described 
the word snow in the Himalayan region alone. Besides their other interesting 
findings of use of foreign languages - old form of Portuguese spoken in villages 
close to Mumbai, a form of Japanese spoken in parts of Gujarat, and a language 
from Myanmar that is popular in the islands of Andaman.

In that sense the linguistic diversity is embodied in the old Hindi saying         

 ” ”कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी 

Language Diversity  
emblematic in the idiom

भाषा ही सं�ृती आ�ण सामा�जक जीवनाची दत �णून काय� करत.े  आप�ा देशात अनेक शतकांपासून ू

भािषक िविवधतेची समृ� परंपरा आढळते. मा� �मुख भाषां�ा �तः �ा �लपी आ�ण सािह�ाम�े मो�ा 

�माणावर �ांचा झालेला वापर यामुळे दद�वाने इतर काही भाषांचे अ��� धो�ात आले आहे.  हजारो ु

भाषांचे अ��� जोपासणा�या भारतात अनेक शतकांपूव� वापरात असले�ा �ाचीन  बोलीभाषांचे अ��� 

झपा�ाने नाहीसे होत चालले आहे. बोलीभाषांचे खरे मह� हे �ा भाषांम�े असणा�या िविवध घटका�ंा 

संक�नेत असते. �ामुळे वा�वात भाषेचा �य होत नाही, तर  काळा�ा ओघात �ा भाषेत असणा�या 

वेगवेग�या संक�ना मोडीत िनघतात आ�ण मग ती भाषा वापरणे हळूहळू कमी होत जाते.

आप�ा रा�घटने�ा आठ�ा अनुसूचीम�े ब�भािषक भारतीय �ांतांची वेगवेग�या रा�ांम�े भाषे�ा 

आधारावर पुनर�चना केली आहे. प�रणामी, हजारो बोलीभाषा आ�ण िकरकोळ भाषानंा दद�वाने रा�ांम�े ु

मा�ता िमळालेली नाही. �ामुळे या सग�या भाषांना मु� �वाहात परत आण�ासाठी आपण �य� 

करायला हवेत. भारतातली समृ� भािषक िविवधता आ�ण �ा बोलीभाषा आप�ा देशात वापर�ा जातात 

�ाव�न भारतीय भाषा सव��ण िवभागान ेएक मनोरंजक िनरी�ण नोदंवले आहे. एका सव��णात �ांना 

बफ� वृ�ीचे वण�न करणारे त�ल २०० श� केवळ िहमालयीन �देशात वापर�ा जाणा�या िविवध भाषांम�े 

सापडले आहेत. या�शवाय मुंबईजवळ�ा काही गावांम�े पोतु�गीज भाषेचे जुने �प, गुजरात�ा काही 

भागांम�े बोल�ा जाणा�या जपानी भाषेचे ��प आ�ण अंदमान बेटांम�े लोकि�य असलेली 

�ानमारमधील एक भाषा अशा काही आ�य�कारक िनरी�णांची नोदं परक�य भाषां�ा संदभा�त भारतीय 

भाषा सव��ण िवभागाने केली आहे. 

ंथोड�ात, िहदीम�े वापर�ा जाणा�या  या उ���माणे “कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी”

मैलोग�णक भाषा बदलत जाते आ�ण हीच भािषक िविवधता आहे. 

कोस कोस पर पानी बदले 
चार कोस पर वाणी 

भाषेची िविवधता –
ंएका िहदी उ��नुसार :



१९३६ म�े 'ऑल इंिडया रेिडओ' (एआयआर) ची �ापना झाली. १९५७ पासून �ाचं अ�धकृत नामकरण 
'आकाशवाणी' (�णजेच 'आकाशातून येणारा आवाज') असे कर�ात आले. आकाशवाणीने २३ 
भाषांमधून आ�ण १७९ बोलीभाषांमधून काय��मांची िनिम�ती आ�ण �सारण केले आहे. आप�ा देशात 
मो�ा �माणावर असले�ा सामा�जक आ�ण सां�ृितक��ा वैिव�पूण� लोकसं�ेसाठी 
आकाशवाणीचे हे काय� मह�पूण� आहे. आजही आकाशवाणी हे जनसंवादाचे �भावी मा�म आहे. 
आजही आकाशवाणीव�न २३ भाषा आ�ण १४६ बोलीभाषांमधून काय��म �सा�रत केले जातात. �ासाठी 
११६ �ादे�शक वािह�ा देशात�ा २९ रा�े आ�ण ६ क� �शा�सत �देशामंधून काय�रत आहेत. याम�े 
�शलाँगमधील ईशा� भारत सेवेचा समावेश आहे, �ा�ा मा�मातून आप�ा देशा�ा ईशा� 
भागातील चैत�शील सां�ृितक वारसा सादर केला जातो. 

आकाशवाणी�ा बा� सेवा िवभागातफ�  ११ भारतीय आ�ण १६ परदेशी भाषांम�े काय��म �सा�रत 
केले जातात. हे काय��म १०० �न अ�धक देशांम�े �सा�रत होतात. परदेशातील लोकानंा आप�ा 
देशातील घडामोडीबं�ल मािहती देणे आ�ण �ांचे मनोरंजन करणे ही या �सारणाची �मुख उि��े आहेत. 
आप�ापैक� ��ेकानेच सकाळ� लवकर 'आकाशवाणी' चे �सारण  सु� होताना लावली जाणारी 
सांकेितक धून ऐकली असेल. 

या �दश�नाम�े, भारतात�ा िविवध २२ भाषांमधून सादर कर�ात आलेल े एकच गाणे उपल� कर�ात 
आले आहे. सोबत�ा रेिडओ �ितकृतीवर असलेला नॉब बदलून वेगवेग�या भाषेतले हे गाणे तु�ाला 
ऐकता येईल.

रेिडओ:
जनसमुदाय आ�ण

भाषा यानंा जोडणारे
�भावी मा�म
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जगातील 
भाषा

अ�

एका भाषेमधील श� इतर भाषांमधूनसु�ा वापरले जात अस�ाची   
उदाहरणे आप�ाला आढळतात. एखा�ा �देशावर असणारी स�ा, �ापार, 
धम�, तं��ान ,, मनोरंजन या घटकांम�े कालानु�प जसजसे बदल होतात  
तसतसे एखा�ा भाषेम�े दस�या भाषेतले श� वापरले जात अस�ाचे ु

आढळून आले आहे.

िविवध  आंतरि�या एखा�ा  �ि�ये  . भाषांमधील ही उ�ांती सारखी आहे
एक श� जनुका�माणे �वास करतो आ�ण �ा�ा काय��मतेनुसार  एखा�ा  
�बळ होतो एखा�ा श�ा, अनेक भाषांमधून वापरला जातो. चे भाषेमधील 
अ��� हे �ा श�ा�ा नव रां  आ�ण संक�नांशी नवीन आिव�ा शी संल� 

हो�ा उ�ांती �माणेच भाषेचा िवकास �ा �मतेवर अवलंबून असते.  
देखील .सात�ाने होत असतो  

LohMh”k fo”odks”kkP;k 2007 P;k vko`Rrhuqlkj jk’Vªh; fo”odks”kke/;s Hkk’kkgh eqG Hkkf’kdkaP;k 
Øekuqlkj vlrs- 1 phuh 2 LiWfu”k 3 baxzth 4 fganh 5 vjch 6 iksrZqxht 7 caxkyh 8 jf”k;u 

9 tikuh vkf.k 10 if”pe iatkch-  



(Odisha)

भाष
(Sanskrit)

(Bengali)

����
(Telugu)

�ಾ�
(Kannada)

ഭാഷ
(Malayalam)

(Hindi)

भाषा

(Marathi)
भाषा

(Gujarati)

����

ਭਾਸ਼ਾ
(Punjabi)

The Devanagari script, used for writing in Sanskrit and 
some other Indian languages is believed to be the oldest 
writing system (script) developed in India, other than the 
yet deciphered Indus script, which was in vogue in one or 
other form since two thousand years. Unfortunately, the 
exact origin of this script or for that matter writing in India 
has not been established with exacting certainty. However, 
scholars believe that the starting point for the Devanagari 
script was Brahmi, which is seen in several Asoka rock 
edicts that date back to around 300 BCE. There are also 
references to writing in the ancient scriptures of India, 
which have also defied proper dating. The Brahmi script 
confirms to the syllabic writing system and was used more 
for writing Prakrit, the language spoken by ordinary 
people. All the aksharas (vowels and consonants) of 
Sanskrit find a representation in Brahmi along with forms 
for medial vowels that have resonance in most modern 

Indian languages.

The Brahmi script underwent changes and noticeable 
differences (compared to the Brahmi of 300 BCE) and the 
writing became more ornamental with curves. The Brahmi 
of 200 CE shows these differences clearly. Yet, the set of 
aksharas remained the same, catering to the basic vowels 
and consonants of Sanskrit, which have transcended to 
modern times in some or other forms in different Indian 
languages.

Devanagari Script & 
Indian Languages

�ाचीन काळापासून वापरात 
असलेली भारतीय भाषा

सं�ृत

सं�ृत ही पुरातन काळापासून वापरात असलेली अित�ाचीन भारतीय 

भाषा आहे.इतर भारतीय भाषांमधील श�सं�हावर आ�ण या भाषां�ा 

�ाकरणावर सं�ृत भाषेचा �भाव अस�ाचे आप�ाला पहायला 

िमळते. सं�ृत भाषा आ�णया भाषेचे काही अंश अनेक भारतीय 

भाषांम�े; तसेच �ीक, �� च, इं�जी, अरबी, फारसी, माया इ�ादी �ाचीन 
ंआंतररा�ीय भाषांम�े आढळतात. िहदी, तािमळ, तेलुगु, क�ड, �

म�ाळम, मराठी, बंगाली, उिडया अशा ब�तेक भारतीय भाषांम�े 
ंसं�ृत �ु�� िकवा सं�ृत श� अस�ाचे आढळते. याव�न �ाचीन 

भारतात सं�ृत ही �मुख भाषा अस�ाचे �स�द होते.सं�ृत ही अशी 

भाषा आहे �ामधून ऋ�ेद आ�ण इतर वैिदक सािह�ासारखे �ाचीन 

भारतीय �ंथ रचले गेले होते. �ाचीन काळात अनेक शतके सं�ृत ही 

बोलीभाषा �णून भारतात �च�लत होती.भारताम�े �ाचीन काळापासून 

सं�ृत ही एक मह�ाची भाषा �णून मानली जात होती.भारतात परदेशी 

भाषांचा वापर वाढला आ�ण सं�ृत भाषेची घसरण सु� झाली, जी 

जवळजवळ ९००वष� चालू रािहली. सं�ृत भाषा, ितचे �ाकरण, 

वा�रचना इ�ादीचें प�र�रण अ�ंत िवक�सत होते आ�ण अनेक पा�ा� 

िव�ानांनी जगातील इतर कोण�ाही समकालीन भाषांपे�ा सं�ृत भाषा 

अ�धक िवक�सत अस�ाचे �टले आहे.  

�ाचीन �ानाचा िवपुल �माणात समृ� वारसा ५०००वषा��न अ�धक काळ 

लाभलेला आपला भारत देश गु� आ�ण गु�कुल याचंी भूमी �णून ओळखला जातो. 

�ाचीन भारताम�े 'गु�कुल' हे �श�णाचे �मुख क� � होते. गु�कुल �श�ण 

प�तीम�े िव�ाथ� �ां�ा गु��ा आ�माम�े राहत आ�ण वेद व पिव� �ंथ 

आ�ण इतर िवषयांचा अ�ास करत.मं�ो�ारण, �ाकरण, खगोलशा�, अथ�शा�, 

धम�शा�, यु�कला, ल�लत कला इ�ादीचें �ान गु�ं�ा माग�दश�नाखाली िकमान 

९ते १२वषा��ा कालावधीसाठी हे िव�ाथ� घेत. गु� �ां�ा िव�ा�ा�ची �मता 

ओळखून �ानुसार �ान देत असत. 

आ�मा�ा नैसिग�क प�रसराम�े, खु�ा वातावरणात, िनसगा��ा सािन�ात रा�न 
िव�ा�ा�नी वेद आ�ण इतर शा�ांचे �ान घेत असत. गु�कुल �श�ण प�ती ही 
'सवा�गीण मानवी िवकास' या संक�नेवर आधा�रत होती. याम� े शारी�रक, 
मान�सक आ�ण आ�ा��क िवकास यांकडे ल� िदले जात असे. ��� अनुभव हा 
सव��म �श�क आहे, या त�ावर ही �श�ण �णाली आधा�रत होती. महान गु�, 
कलाकार, त�� आ�ण नोबेल पुर�ार िवजेते रवी�ंनाथ टागोर यांनी �ापन केलेले 
शांितिनकेतन गु�कुल या �ाचीन प�तीवरच आधा�रत आहे

गु�कुल प�ती

सं�ृत आ�ण इतर काही भारतीय भाषांम�े �लिह�ासाठी 

वापर�ात येणारी आ�ण �ाचीन भारतातिवक�सत झालेली 

ंदेवनागरी �लपी ही अ�ाप �ात असले�ा �सधू �लपी 

�ित�र� सवा�त जुनी लेखन �णाली आहे, असे मानले जाते. 

ंदद�वाने, या �लपीचे नेमके मूळ िकवा सु�वात भारतात नेमक� ु

कधी झाली याची िन��ती केली गले ी नाही. मा�, त�ांचा 

असा िव�ास आहे क� देवनागरी �लपी ही �ा�ी �लपीपासून 

उदयाला आली. सुमारे इसवी सन पूव � ३००�ा काळात 

�लिह�ा गेले�ा अनेक अशोक सा�ा�कालीन 

�शलालेखांम�े याचे संदभ� आढळतात.  �ा�ी �लपीचा 

वापरसव�सामा� लोक �ा �ाकृत भाषेतून बोलत असत �ा 

भाषेतून �लिह�ासाठी अ�धक �माणात केला गे�ाचे दाखले 

याव�न िमळाले आहेत.  सं�ृतमधील सव� अ�रे (�र आ�ण 

�ंजन)े  तसेच आधुिनक भाषांमधील म� लयीतील �र 

�ा�ी �लपीम�े अस�ाचे आढळते. 

�ा�ी �लपीम�े कालानु�प अनेक बदल झाले आ�ण इसवी 

सन पूव� ३०० �ा सुमारास वापर�ा जाणा�या �ा�ी �लपीचे 

��प अ�धक आकष�क आ�ण वळणदार झाले. इसवी सन 

पूव� २०० �ा सुमारासवापरात असले�ा �ा�ी �लपीम�े 

आप�ाला हा बदल ��पणे पहायला िमळतो. अथा�त हा 

बदल झाला  तरीहीसं�ृत�ा मूलभूत �रांना आ�ण 

�ंजनांना समािव� करणारा अ�रांचा संच मा� तोच 

रािहला.हा अ�रांचा संच पुढे वेगवेग�या भारतीय भाषांम�े 

िविवध ��पात वापरला गेला.

देवनागरी �लपी आ�ण भारतीय भाषा

तािमळनाडूमधील िदमाखदार मंिदरे �ां�ा अि�तीय �िवड शैलीतील 

�ाप�शा�ासाठी ��स�द आहेत.अशाच �िवड शैलीतील स�ु �स� �चदंबरम मंिदरात 

जैिमनी, �ा�पद आ�ण पतंजली (डावीकडून उजवीकडे) या तीन ऋषीचंी �श�े 

आहेत. असे मानले जाते क� जैिमनी हे इसवी सन पूव� ४�ा शतकातील एक महान 

िव�ान होते आ�ण �ांनी 'मीमांसा सू�' व 'जैिमनी सू�'हे दोन �ंथ �लिहले. 'मीमांसा 

सू�'हा भारतीय त��ाना�ा सु�वाती�ा �ंथांपैक� एक �ंथ असून तो बारा 

अ�ायां�ा ��पात �लिहलेला आहे. या �ंथाम�े वेदांच े ��ीकरण िदलेले असून 

वैिदक िवधीचंे पालन कर�ासाठी यो� �ा सूचना िदले�ा आहेत. �ा�पद या 

ऋषीनंी �चदंबरम�ा �लपुराणाचे मह��� करणारा �ंथ �लिहला. इसवी सन पूव� 

२�ा सुमारास  'महाभा�'आ�ण 'योगसू�' या �ंथांची िनिम�ती करणा�या पतंजली 

ऋषीनंी सं�ृत भाषेत ल�णीय योगदान िदले आहे. 'महाभा�'हा �ंथ 

�णजेपा�णनी�ा �ाकरणा�ा परंपरेतील एक मह�पूण� अ�ास�ंथ आहे. 

'योगसू�'या सं�ृत �ंथाम�े योगशा� िवषयक �स�ांत आ�ण �ाचे आचरण कसे 

करावे यावर 'समाधी पद', 'साधना पद', 'िवभूती पद' आ�ण 'कैव� पद' या चार 

�करणांतून िववेचन केलेले आहे.

तीन �ाकरणकार



तिमळ (since 2004)

सं�ृत (since 2005)

तेलगू (since 2008)

क�ड (Since 2008)

म�ाळम (since 2013)

ऊिडया  (since 2014)

�ा भाषानंा �त:ची �तं� सािह��क परंपरा आहे आ�ण मो�ा �माणावर �ा भाषांमधून 

सािह� िनिम�ती झाली आहे अशा सहा भारतीय भाषांना भारत सरकारने 'अ�भजात भाषा' �णून 

मा�ता िदली आहे. या सहा भाषांम�े तिमळ, तेलगू, सं�ृत, क�ड, म�ाळम आ�ण ऊिडया 

या भाषाचंा समावेश आहे.

�ा माग�दश�क त�ां�ा आधारे एखा�ा भाषेला अ�भजात भाषेचा दजा� िदला जातो अशी 

माग�दश�क त�े सां�ृितक मं�ालयाने �का�शत केली आहेत. ही त�े पुढील�माणे - 

ं· सुमारे १५०० ते २००० वषाप� ूव��ा काळातील �ंथ िकवा नोदंीचंी उपल�ता

ं· त� ����ंा अनेक िप�ा �ाला �ाचीन वारसा मानतात अशा सािह�ाचा िकवा �ंथांचा   
    काही भाग

· दस�या  समुदायाकडून न घेतलेली आ�ण �तं� सािह��क परंपरा ु

· अ�भजात भाषा आ�ण सािह� या दोन बाबी �भ� अस�ाने मूळ अ�भजात भाषा आ�ण ितचे 
    कालांतराने िनमा�ण झालेले ��प याम�े फरक असू शकतो.

अ�भजात भाषा

भारतीय अ�भजात भाषा
GEORGE A GRIERSON

Linguistic 
Survey of India

&

The Linguistic Survey of India (LSI) is a 
comprehensive survey of the languages of British 
India, first proposed by George Abraham Grierson, a 
member of the Indian Civil Service and a linguist who 
attended the Seventh International Oriental Congress 
held at Vienna in September 1886. He proposed the 
survey but it was initially turned down by the 
Government of India. After persisting that it could be 
done using the existing network of government 
officials at a reasonable cost, it was approved in 

1891. It however began only in 1894 and continued for 
thirty years till 1928. Its outcomes have been 
published in 11 volumes which shed lights on 364 
Indian languages and dialects. 

Few dummy books are flaunted here for representation.

भारतीय भाषा सव��ण

जॉज� अ�ाहम ि�यस�न
आ�ण

भारतीय भाषा सव��ण

जॉज� अ�ाहम ि�यस�न
आ�ण

भारतीय भाषा सव��ण हे ि�टीशां�ा अंमलाखाली असताना 
केलेले भारतातील भाषांचे सव�समावेशक सव��ण आहे. हे 
सव��ण सव��थम भारतीय नागरी सेवेचे सद� असले�ा 
भाषात� जॉज� अ�ाहम ि�यस�न यांनी ��ािवत केले होते.�ानं ी 
स��बर 1886 म�े ��ए�ा येथे आयो�जत सात�ा आंतररा�ीय �
ओ�रएंटल काँ�ेस प�रषदेम�े भाग घेतला होता. �ांनी भाषा 
सव��णाचा ��ाव मांडला; पण सु�वातीला �ावेळ�ा भारत 
सरकारने तो ��ाव नाकारला. मा� उपल� असले�ा सरकारी 
�व�ेचा वापर क�न वाजवी खचा�त हे सव��ण 

केले जाऊ शकते असे ि�यस�न यांनी पटवून िद�ानंतर १८९१म�े 
सव��णाचा ��ाव मंजूर कर�ात आला. पण हे सव��ण 
���ात सु� हो�ासाठी १८९४ साल उजाडले. आ�ण १९२८ 
पय�त �णजे तीस वषा�पे�ा अ�धक काळ हे सव��ण सु� रािहले. 
या सव��णातून केला गेलेला अ�ास ११ खंडांमधून �का�शत 
कर�ात आला. या सव��णात ३६४ भारतीय भाषा आ�ण 
बोलीभाषांचे िववेचन कर�ात आले आहे.



भारतीय भाषांमधील िविवधता आपला समाज,सं�ृती 
आ�ण कला यां�ाशी अतूटपणे जोडलेली आहे.याचा 
पुरावा आप�ाला िविवध �कार�ा व�ांवर पहायला 
िमळतो. िवणकाम, भरतकाम आ�ण लाकडी ठोक�या�ा 
मदतीने कापडांवर केली जाणारी छपाई अशा िविवध 
प�ती वाप�न व�ांवर मजकूर �लिहला जातो.

सािह� हा दैनंिदन जीवनाचा अिवभा� भाग आहे. सािह�ाम�े मानवी जीवनातील 

ंअनेक भाव-भावनांचे �ितिबब उमट�ाचे आप�ाला आढळून येते. असे असले तरी 

ंसािह� हे अनेकदा उपयु� िकवा फायदेशीरसु�ा ठरते. अशा सािह�ाचे वाचकसु�ा 

पारंप�रक सािह�ा�ा वाचकांपे�ा �भ� असतात. उदाहरणाथ�, िविवध चटया, खेळात 

ंवापरले जाणारे प�े, िविवध कापडांचे नमुने, ह�कला अशा ��पात िकवा अगदी 

एखा�ा �च�ावर �लिहले�ा मजकूरा�ा ��पात आप�ा घरातील टेबल, फरशी 

ंिकवा कपाटांपय�त भाषेला आप�ापय�त पोहोचिवत असतो.

दैनंिदन जीवनातली 
भाषा



अनेक शतकांपासून िविवध खेळांम�े वेगवेग�या �कारे भाषा वापरली जाते. याचे 

सवा�त जुन े उदाहरण �णजे जगभरात लोकि�य असलेली 'टॅरो काड�'. भिव� आ�ण 

गूढिव�ा यांचे िववेचन कर�ासाठी १७८० म�े  �ा�म�े टॅरो काड� सव��थम 

वापर�ात आली. �ानंतर ि�िटश गूढिव�ात� आथ�र �ेट आ�ण कलाकार पामेला 

कोलमन��थ यांनी १९०९म�े जारी केले जे रायडर-�ेटटॅरो काडा��ा संचाची िनिम�ती 

केली. टॅरो काड� चीनी, इं�जी आ�ण इतर �मुख भाषांम�े संपूण� जगभरात आज 

उपल� आहेत.      

टॅरो काड�

LANGUAGE  IN LIFE

�भारतात टक हे केवळ माल वाहतुक�पुरते मया�िदत नाहीत, तर 

�ां�ा मा�मातून रंजक सािह��क िनिम�तीदेखील होत 

�अस�ाचे आढळते. अनेक टकवर का�ा�क, अलंका�रक 

�वा�े �लिहली अस�ाचे आपण वाचतो. टकवर �लिह�ा 

जाणा�या सािह�ात िविवधता आढळते. याम�े देशभ��, 

लोक�श�ण,  धम�,  �ादे�शक वै�श�े अशा वेगवेग�या 

िवषयावर शायरी, दोहे, का�पं��, सुिवचार �लिह�ाचे 

आढळते. याम�े आपले घर, आपली ओळख, आपला �देश 

ंिकवा गाव, �वास, एकटेपणा यां�ाशी िनगडीत सािह� 

��लिह�ाचे ब�याचदा िदसते. टकवर �लिहले जाणारे हे सािह� 

लोकि�य आहे. या �लखाणातून चालक, मालक आ�ण 

ं �मदतनीस यां�ा क�ना �ितिबिबत होत असतात. टकवर 

�लिहलेले हे सािह� छापील मजकुरा�ा सीमा ओलांडते आ�ण 

�टक�ा �वासाबरोबर दरवर �सा�रत होते. ू

�टक
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ं�सधू�ा खो�यातील 
ह��ल�खते

�ुप�ा पाल�े� क�ुिनकेश� या संशोधनपर मा�सकात एक लेख 

ं��स� झाला आहे. या लेखात �ांनी �टले आहे क� �सधू�ा 

खो�यात िमळाले�ा �लपीम�े चीनी लेख �णालीसारखे एक �च� 

ंिकवा एक अ�र संपूण� श� दश�वते. याच लेखात मुखोपा�ाय पुढे 

असा दावा करतात क� हड�ा �लपी ही आधुिनक काळातील �श�े, 

नाणी आ�ण टोकनवर िदसणा�या सांकेितक संदेशांशी िमळतीजुळती 

आहे.

ं१९२० म�े झाले�ा उ�ननामुळे �सध ू नदी�ा खो�यातील 

समाजजीवन कसे होते याचा उलगडा झाला. पण तरीसु�ा भारतीय 

समाजजीवनाने जी �लपी िदली जी आजपय�त अ�ात आहे. 

देवनागरीसार�ा �ाचीन भारतीय �लपीशंी कोणतेही �ात 

ंि�भािषक भाषांतर िकवा कोणताही पर�रसंबंध याम�े सापडला 

नाही.

जुलै २०१९ म�े प��म बंगालमधील एक मािहती तं��ान 

ंउ�ोजक बहाता अंगशुमाली मुखोपा�ाय याचंा �सधू नदी�ा 

खो�यातील �शलालखेांम�े सापडले�ा �लपीसंदभा�त नेचर 

िद�ीतील कुतुबिमनार�ा प�रसरात �ावत-उल-
इ�ाम म�शदी�ा �ांगणात असलेला पूण�पणे गंजरिहत  
भ� लोह�ंभ हे एक आ�य� मानले जाते. यावर ४�ा -
५�ा  शतकात  सं�ृत भाषेतून जो मजकूर �लिहला 
आहे �ाम�े 'चं�' नावा�ा राजा�ा कामिगरीचे वण�न 
के�ाचे आढळते. हा राजा गु� सा�ा�ातील राजा 
चं�गु� दसरा (इसवी सन ३७५-४१३) अस�ाचे मानले ु
जाते. सं�ृत भाषेतील हा �ाचीन मजकूर�ा�ी �लपी 
म�े �लिहला असूनचौ�ा - पाच�ा शतकातील असून 
या �लपीला उ�र आ�ण म� भारतावर ४�ा ते ७�ा 
शतकात रा�कारभार केले�ा गु� सा�ा�ाव�न 'गु�-
�ा�ी' �लपी असे संबोधले गेले.  हा मजकूर आ�ण गु� 
काळातील सो�ा�ा ना�ांसार�ा इतर पुरात� 
संदभा�मुळे िद�ी�ा लोह�ंभा�ा इितहासाचा 
उलगडा हो�ास मदत झाली आहे आ�ण असे �स�द 
झाले आहे क� हा लोह�ंभ सु�वातीला ५ �ा शतकात 
म� �देशातील उदयिगरी येथे उभार�ात आला होता. 

लोह�ंभावरील लेखन - 
इितहासाचा मागोवा घे�ासाठी 
असलेला एक भािषक पुरावा



आप�ा देशा�ा अनेक भागांम�े ऐितहा�सक काळातील 
�ाचीन �शलालेख सापडतात. तां�ा�ा तबकांवर कोरलेली 
देणगीची प�े, शाही �कूम, सनदी सापडले�ा असून 
पुरात���ा हे द�ऐवज मह�पूण� आहेत. या द�ऐवजांवर 
राजमोहोर उमटव�ाचे देखील आढळते. याचाच अथ�, या 
द�ऐवजांना कायदेशीर मा�ता दे�ात आली होती. 'सोहगौर' 
हे �ा�ी �लपीत �लिहलेल ेहे ता�प� इसवी सन पूव� ितस�या 
शतकातील मौय� सा�ा�ा दर�ानचे असून ते सवा�त �ाचीन 
ता�प� अस�ाचे मानले जाते.

�ाचीन 
ह��ल�खते

 भारतीय ह��ल�खत मोिहम, सां�ृितक मं�ालयाचे इंिदरा 
गांधी रा�ीय कला क� � तसेच िविवध �ा�िव�ा अ�ास सं�ांनी �
इितहासा�ा िविवध कालखंडातील ह��ल�खते जमा केली 
आहेत. या सं�ां�ा ता�ात असले�ा िव�मान 
ह��ल�खतांची सं�ा काही हजारामं �े आहे. मा� अजूनही 
िविवध ऐितहा�सक कालखंडातील असं� ह��ल�खते  िविवध 
��� आ�ण खाजगी मंिदर सं�ां�ा  ता�ात आहेत. Buddhist  

sacred 
बौ� �लपी

बौ� �लपी हा बौ� धमा�चा पाया आहे. या भाषेतून 

बु�ाचे पिव� िवचार' सू�'  �णून �लिहलेले 

आढळतात. उदाहरणाथ�, मजकूर, भाषा आ�ण 

�लपीचे मह� सुखवािट�ूह सू�ाम�े सांिगतले 

आहेत. याम�े उ�म मजकूर केवळ ऐकणे, वाचणे 

ंिकवा �शकणे इतकेच पुरेसे नसून हा मजकूर 

�व��त प�तीने �ल�न जतन केला पािहजे, असे 

िवचार �� केले आहेत. याच िवचारामुळे �ंथ 

िनिम�ती करणे आ�ण �ा�ा �ती काढणे या िवचाराचा 

�सार झाला. िवशेषत: लहान �ाथ�ना िठकिठकाणी 

छाप�ा जाऊ लाग�ा. या �ाथ�ना माती�ा 

गो�यांवर छाप�ासाठी िकमान ७ �ा शतकापासून 

ठशांची िनिम�ती कर�ात आली होती. '��ापारिमता' 

हा अंदाजे इसवी सन पूव� १०० ते इसवी सन ६०० या 

कालावधीत भारतीय उपखंडात रचले�ा सुमारे 

चाळ�स �ंथांचा सं�ह आहे. याम�े बौ� धमा�ची 

ंम�वत� संक�ना, मु�तः  शू�तेचा िकवा �ागाचा 

�स�ांत �� कर�ात आला आहे. ि�िपटक, 

महायान सू� आ�ण ितबेटीयन बुक ऑफ द डेड अशा 

इतरही �ंथांची या काळात िनिम�ती झाली. 
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लहान मुलांना �श�ण दे�ाची सु�वात िव�धवत केली जात असे. या िवधीला 

ं'िव�ारंभम्' िकवा 'अ�र�ासम्' असे संबोधले जात असे. �ाचीन 

काळापासून भारतात ही �था पाळली जात होती आ�ण हे िवधी िव�ेची देवता 

असले�ा देवी सर�तीला ��न केली जात असे. सव�साधारणपणे 

ंनवरा�ी�ा शेवट�ा िदवशी िकवा  िवजयादशमीला या िवधीचे आयोजन 

केले जात असे.

िव�ारंभम् या िवधीम�े, २ ते ५ वष� वयोगटातील मुलांना औपचा�रकपणे 

भाषेची ओळख क�न िदली जात असे. हा िवधी आजही भारतात �ामु�ाने 

आं� �देश, तेलंगणा, केरळ, तािमळनाडू आ�ण कना�टक या द��णेकडील 

रा�ांम�े �च�लत आहे. कना�टकात को�ूर मूका��का मंिदरात 

'अ�र�ास' नावाने हा िवधी �च�लत आहे. 

भारतातील िवधी�ंा 
लेखनामधील धािम�कता

तलासजवळ ७५१ साली झाले�ा अटलाख�ा लढाईनंतर समरकंद येथे 

आणले�ा चीनी यु� कै�ांनी चीनम�े वापर�ा जाणा�या प�तीवंर आधा�रत 

ंताग, अंबाडी िकवा भांग या वन�ती�ंा तंतंुपासून कागद तयार कर�ाच े तं� 

सव��थम सादर केले. 

इ�न अल-निदमने आप�ा 'अल-िफह�र�ी' या पु�कात �लिहले आहे 

:“�चनी लोक वन�तीपंासून तयार केले�ा �चनी बनावटी�ा कागदावर 

�लिहतात. कागद िनिम�तीचा हा उ�ोग चीनमधील शहरांसाठी उ��ाचा एक 

उ�म �ोत आहे. अरब लोक कागद िनिम�तीचे तं� �चनी कै�ांकडून समरकंद 

येथे �शकले आ�ण मग हे तं� प��मेकडे पसरत गेल”े . अल-िब�नी याने असेही 

�टले आहे क�, “�चनी कै�ांनी समरकंदम�े दाखवलेले कागद िनिम�तीचे तं� 

जगा�ा इतर भागात पसरले”. कागदिनिम�तीच े तं��ान अरब लोकापं य�त 

पोहोच�ानंतर �ांनी या तं�ाम�े सुधारणा घडवून आण�ा. तागा�ा 

तंतूं�माणे आंबाडी आ�ण इतर वन�तीचें तंतू कागद तयार कर�ासाठी 

ंवापरायला सु�वात केली. अरबांनी �सधवर िवजय िमळव�ानंतर, खुरसानी 

कागद पिह�ांदा इसवी सन आठ�ा शतका�ा सु�वातीला भारताम�े 

आणला गेला आ�ण पुढे िक�ेक शतके या कागदाची आयात केली गेली. 

मा� भारतीय बनावटी�ा कागदिनिम�ती संदभा�त अशा नोदंी सापड�ा आहेत 

क�, मया�िदत �माणात का होईना पण िद�ी आ�ण लाहोर या राजक�य आ�ण 

सां�ृितक��ा मह�ा�ा असले�ा शहरांम�े कागदिनिम�तीचा उ�ोग 

यापूव�च �ापन झाला होता. 

भारताम�े  पिहला  कागद  कारखाना का�ीरम�े िवक�सत झाला. इसवी 

सन १४१७ -६७ या काळातील  का�ीरचा  सुलतान  जैनुल आबेदीन (शाही 

खान) याने  हा कागद कारखाना �ापन केला होता. वा�िवक  �ाचे वडील  

सुलतान  �सकंदर (इसवी सन १३८६ -१४१०) हे तैमूरन े  भारतावर केले�ा  

आ�मणा�ा  वेळ�  (इसवी सन १३९८) का�ीरवर रा� करत होते. सुलतान 

�सकंदरने आपला मुलगा शाही खान या�ा नेतृ�ाखालील �श�मंडळ तैमूरकडे 

पाठवल े आ�ण मै�ीचा ��ाव पाठवला. �ावर तैमूरने सुलतान �सकंदरला 

एका बैठक�साठी बोलावले. पण दर�ान�ा काळात घडले�ा राजक�य 

घडामोडीमंुळे �ाला भारत सोड�ास भाग पडले. तो घाईघाईने समरकंदला 

िनघून गेला. पण समरकंदला जाताना आप�ासोबत शाही खानला घेऊन गेला 

आ�ण आप�ा मृ�ूपय�त �ाला अ�रशः  ओलीस ठेवले. शाही खान अनेक 

कारागीर आ�ण िविवध �वसायात कुशल कामगारांना घेऊन का�ीरला परत 

आला आ�ण तेथे �ाने नवीन उ�ोगधं�ांना सु�वात केली. याम�े कागद 

बनवणारे, पु�क बांधणी करणारे,शाली तयार करणारे आ�ण सुईणी यांचा 

समावेश होता. ता�रख-ए-का�ीर या �ंथा�ा लेखकाने शाही खानब�ल 

�लिहले आहे, “समरकंद येथे मु�ामाला असताना �ाने �ान �ा� केले. 

का��रला परतताना �ाने कागदिनिम�ती, पु�क बांधणी अशा िविवध 

�वसायात कुशल असले�ा;  तसेच शाली तयार करणा�या, गा�लचे 

िवणणा�या कारागीरांना आ�ण ��श��त सुईणीनंा आप�ाबरोबर का�ीरम�े 

आणले”.

चांग�ा दजा�मुळे का��री कागदाला ह��ल�खते �लिह�ासाठी उव��रत 

देशातून आ�ण संपूण� जगातून अ�ावधीतच मोठी मागणी आली. ता�रख-ए-

फ�र�ता या �ंथात उ�ेख के�ा�माणे,“सुलतान अबू सईदने सुलतान जैनुल 

आबेदीन यांना भेट �णून उ�म अरबी घोडे आ�ण चांग�ा जातीचे उंट 

पाठवले. या सौज�पूण� आदराित�ामुळे �स� झाले�ा सुलतान झैनुल 

आबेदीनने �ा�ा बद�ात सुलतान अबू सईदला केशर, कागद, क�ुरी, 

अ�र,गुलाबपाणी, ��नेगर, मनमोहक शाली, काचे�ा वा�ा आ�ण 

का�ीरम�े तयार कर�ात आलेली उ�म �तीची उ�ादने भेट �णून 

पाठवली.

कागदिनिम�ती

1 dPpk eky ckacwps [kksM dkiwu R;kaph eksGh 
cka/kyh tkrs-

Ckkacw dki.ks

2
ckacw ik.;kr fHktr Bsowu 

eÅ dsyk tkrks-

fHkto.ks

4

,d vR;ar ikrG iV yxn~;ke/;s
cqMo.;kr ;srks- yxn~;ke/khy rarwpk 
ikrG Fkj ;k iVkyk fpdVwu oj ;srks-

yxn~;ke/;s iV 
cqMo.ks

5 dkxnkoj nkc Vkdwu ;krhy 
ik.kh dk<wu Vkdys tkrs o 
dkxn okGo.;klkBh Bsoyk
tkrks-

okGo.ks

3
eÅ iMysyk ckac wmdGwu o uarj 
R;kyk okVwu R;kpk yxnk r;kj 
dsyk tkrks-

mdG.ks

6 v”kk r~gsus okGoGsyk 
dkxn iVko#u osxGk 
dsyk tkrks-

vafre VIik



‘राजा ह�र�ं�’ या �च�पटापासून सु� झालेला भारतीय �च�पटांचा �वास आजही अ�ाहतपणे सु� आहे. या �च�पटां�ा जािहरात 

फलकांचाही �वास �च�वेधक रंगांचा वापर क�न काढलेली �च�े आ�ण कला�करी�ा �लिहले�ा मजकुरापासून ते गुळगुळ�त 

कागदावर िडजीटल छपाई कर�ापय�त झा�ाचे आप�ाला आढळते. �च�पटा�ा जािहरातीचे मु� मा�म असलेले �च�पटांचे 

जािहरात फलक हे एक शतका�न अ�धक काळ कला�ेमी, इितहासकार आ�ण पुरातन व�ू सं�ाहक यां�ा अ�ासाचा िवषय ठरले 

ंआहेत. भारतासार�ा देशात, �जथे भािषक, धािम�क आ�ण �ादे�शक िविवधता आहे ितथे िहदी, तिमळ, तेलुगु, बंगाली, भोजपुरी, 

क�ड, म�ाळम, मराठी आ�ण पंजाबी भाषेतील हे जािहरात फलक �च�पट उ�ोगातील लोकांना एक� आण�ासाठी मह�पूण� 

भूिमका बजावतात. �ाच�माणे, �च�पटां�ा या जािहरात फलकांम�े �ा-�ा काळातील लोकांची सां�ृितक िवचारसरणी, 

ंक�नाश��, मांडणी आ�ण सादरीकरणाचे कौश�, तं��ानातील बदल इ�ादी बाबीचें �ितिबब पाहायला िमळते.

�च�पटाचे जािहरात 
फलक (पो�र) छपाई मा�यमातील भाषचेी �व�वधता

छपाई तं��ान गोवामाग� भारतात दाखल झाले. ३० एि�ल 

१५५६ या िदवशी लोयोला�ा स�ट इ�ािटयसला 

�लिहले�ा प�ात फादर गॅ�र कॅलेझा यांनी पोतु�गाल�न 

एिब�सिनयाला छपाई यं� घेऊन िनघाले�ा 

जहाजािवषयी �लिहले आहे. अॅिब�सिनयाम�े िमशनरी 

काया�त मदत कर�ासाठी हे छपाई यं� पोतु�गालमधून 

ने�ात येत होते. १५५६ म� ेगो�ात सव��थम छपाईचे 

काम सु� झाले. पिह�ा छापखा�ाची �ापना जु�ा 

गो�ातील जेसुइट स�ट पॉल महािव�ालयाम� े

झाली.  २० ऑ�ोबर १५७८ रोजी भारतीय भाषेत 

�लिहलेले भारतातील पिहल ेपु�क छाप�ात आले. मा� 

१७०६ पय�त डॅिनश िमशनरी बाथ�लोिमयस �झगेनब� 

थारंगंबडी येथे येईपय�त भारतात मो�ा �माणावर छपाई 

होऊ शकली नाही.  �झगेनब��ा पुढाकारान े

१७१३म�ेपिहल ेतिमळ �काशन छापल ेजाऊन मो�ा 

�माणावर लोकांपय�त पोहोचल.े 

भारतातील �ातं� ल�ात वृ�प�ांनी मोलाची भूिमका 

बजावली. आ�शयातील पिहले वृ�प� , िहक�ज 'बंगाल 

गॅझेट' हे इं�जी सा�ािहक वृ�प� होते, जे 1780 म�े 

कोलका�ात छापले गेले. 1818 पासूनबंगाल गॅझेट हे 

वृ�प� पूण�पणे �ािनक लोकां�ा योगदानातूनछापले 

जाऊ लागले. रा�ीय �बोधनास मदत करणारी इतर �

उ�ेखनीय वृ�प�े पुढील�माणे होती- वंगदत (बंगाली, ू

ं ंिहदी, इं�जी, फारसी भाषेतून), पिहले िहदी दैिनक- 

ंसमाचार सुधावश�न, पायम-ए-आझादी (उद� आ�ण िहदी ू

भाषेतून ) दरबीन (उद� भाषेत) आ�ण सुलतान-उल-ू ू

ं �अखर (फारसी भाषेतून) िहद पेिटऑट (इं�जीतून), ू

केसरी (मराठीतून), यंग इंिडया (इं�जीतून), नवजीवन 

ं(िहदीतून), आ�ण वंदे मातरम (उद� भाषेतून). ू



G.S. Kurup 
(1901-1978)

Recipient of the Award for 1965 for 
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Otakkuzhal (Malayalam) 
during 1920-58

K.V. Puttappa
(1904-1994)

Co-recipient of the Award for 1967 for 
his outstanding work, 

Ramayana-darshanam (Kannada) 
during 1935-60

P.V. Akilandam 
(1923-1988)
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Chittirappavai (Tamil) 

during 1959-68

V. Satyanarayana 
(1895-1976)

Recipient of the Award for 1970 for 
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Ramayana-kalpavrikshamu (Telugu)
during 1955-63

कला,  सं�ृती आ�ण सािह� ही �े� े �ाचीन काळापासून 
रा�क�ा��ा आ�याखाली भरभराटीला आले आहेत. सज�नशील 
आ�ण सािह��क िव�ानांना राजा�य दे�ाची ही �ाचीन परंपरा 
आजही कायम आहे. सािह� �े�ात भारतातील सािह�कृतीसंाठी 
िदला जाणारा �ानपीठ पुर�ार हा देशातला सव�� सािह��क स�ान 
मानला जातो. �ानपीठ पुर�ार �दान कर�ाची सु�वात १९६१ म� े

ुसा� या जैन कुटंबान ेकेली होती. सािह��क �े�ासाठी दरवष� दे�ात 
येणारा हा पुर�ार भारतातील कोण�ाही अ�धकृत भाषेत सािह� 
िनिम�ती करणा�या भारतीय नाग�रकाला िदला जातो. हा पुर�ार 
िमळवणारे पिहल ेलेखक जी. शंकर कु�प हे होते. �ांना १९६५ म� ेहा 
पुर�ार �ां�ा ओडकुझल (बांबूची बासरी) या म�ाळम ्भाषेतून 
�लिहले�ा कादंबरीसाठी �दान कर�ात आला.  हा पुर�ार 
िमळवणा�या पिह�ा मिहला ले�खका आशापूणा� देवी या हो�ा. �ांना 
बंगाली भाषेतून केले�ा सािह�कृतीब�ल १९७६ म� े �ानपीठ 
पुर�ार दे�ात आला होता. हो�ा.  रोख ब�ीस, स�ानप� आ�ण  
�ान, संगीत आ�ण कलांची देवता असले�ा देवी सर�तीची कां� 
मूत� अस े या पुर�ाराच े ��प आहे. १९८२ सालापय�त �ानपीठ 
पुर�ार केवळ एकाच सािह�कृतीसाठी िदला जात अस.े पण १९८२ 
नंतर लेखकांना �ां�ा ‘भारतीय सािह�ातील आजीवन योगदानासाठी 
जीवन गौरव’ या ��पात �ानपीठ पुर�ार िदला जातो.

�ानपीठ 
पुर�ार

�ानपीठ पुर�ारा�ित�र� क� � सरकार सािह� अकादमी�ा 
 मा�मातून भारतीय  सािह�कृतीचंा स�ान करते.

सािह� अकादमी ही भारत सरकारने देशातील सािह��क आदान�दान, 
�काशन आ�ण सािह�कृती�ंा �चारासाठी रा�ीय �रावर �ापन �
केलेली एकमेव �ाय� सं�ा आहे. या सं�ेची �ापना १२ माच� 
१९५४ रोजी झाली आ�ण ते�ापासून अकादमीने इं�जीसह २४ भारतीय 
भाषांम�े िविवध सािह��क उप�म राबवले. या ��ेक भाषेतील 
सािह��क कलाकृतीनंा या सं�ेमाफ� त दरवष� २४ पुर�ार देऊन 
स�ािनत केले जाते.

सािह� 
अकादमी 
पुर�ार

From George Bernard Shaw to Jagadish Chandra Bose  From Satyendra Nath Bose to P.C. Mahalanobis From Jagadish Chandra Bose to Rabindranath Tagore

From Swami Vivekananda to Lydia Coonley Ward

From Satyendra Nath Bose to Albert Einstein

From Jagadish Chandra Bose to Rabindranath Tagore  From Rabindranath Tagore to Benito Mussolini

From Mahatma Gandhi to Jagadish Chandra Bose 

From Satyendra Nath Bose to Meghnad Saha From Rabindranath Tagore to Jawaharlal Nehru From Albert Einstein to Rabindranath Tagore

Correct it-> Repeated

-------------------------------

From Mahatma Gandhi to T. S. Avinashilingam

स�ाननीय ���चंी 
ह��ल�खत प�े

ंस�ा�ा िड�जटल युगात हाताने �लिहलेले �ंथ, लेख िकवा प� े जवळजवळ नामशेष होत आहेत. परंतु आजही महान नेते, 

ं ं�ातं� सैिनक िकवा रा�िनमा�ते, शा��, सािह��क�त:�ा ह�ा�रात �लिहलेलामजकूर िकवा प�ेनवीन िपढीला �ेरणा �

देतात आ�ण जु�ा काळातील आठवणीनंा उजाळा देतात. �त:�ा ह�ा�रात �लिहले�ा मजकूरातून लेखकाचे 

ं�ि�म� �ितिबिबत होते आ�ण या मजकुराशी एक �कारचे भाविनक नाते िनमा�ण होते.�णूनच क�बोड�चा वापर क�न 

�लिह�ा जाणा�या स�ा�ा मुि�त मजकुरा�ा जमा�ात या ह��ल�खत मजकुराचे मह� मुळ�च कमी होणार 

नाही.स�ाननीय ���नंी �त:�ा हाताने �लिहलेली प�े ही स�ा�ा िप�ांसाठी एक अमू� ख�जना आहेत. �ामी 

िववेकानंद, महा�ा गांधी, रवी�ंनाथ टागोर, अ�ट� आइ��ाईन, जॉज� बना�ड� शॉ, स���नाथ बोस आ�ण जगदीशचं� बस ू

यांनी �त:�ा ह�ा�रात �लिहलेली काही प�े  येथे �द�श�त कर�ात आली आहेत.

 

सं�ाना�क �श�ण 
आ�ण मातृभाषा

सं�ांना�क �श�ण घे�ासाठी मातृभाषा �शकणे 
आव�क आहे.मातृभाषा मुला�ा मान�सक, 
भाविनकआ�णनैितक िवकासासाठी मदत करते.  
मातृभाषा आ�ण सं�ाना�क िवकास याम�े घिन� 
संबंध अस�ाचे वेगवेग�या अ�ासांमधून �� 
झाले आहे. या अ�ासांमधून असहे ी िदसून आले 
आहे क� �ामुलांना �ांची मातृभाषा चांगली येते ती 
मुले अ�ंत चांगली शै��णक �गती क� शकतात 
आ�ण �ा मुलांना िविवध भाषांचे �ान असते  अशा 
मुलां�ा बैि�क �मतांचा िवकास चांग�ा �कारे 
झालेला असतो.

भारतीय �श�ण प�तीम� े िव�ा�ा�म�े 

ब�भािषक कौश�ांना �ो�ाहन िदले जात े आ�ण 

शालेय �श�णात िव�ा�ा�ना दोन ते तीन भाषा 

�शकिव�ात येतात.याम�े मातृभाषा, रा�भाषा, 

ं ंिहदी िकवा सं�ृत आ�ण इं�जी या भाषांचा 

�ामु�ाने िवचार के�ाचे आढळते. भारतात 

�शकव�ा जाणा�या भाषांम�े रा�घटनेतील सव� 

2 2  अनुसू�चत भाषा; अरबी,  इं�जी,  �� च, 

पोतु�गीज, र�शयन आ�ण जपानी यासंार�ा अनेक 

िवदेशी भाषा;तसेच सं�ृत आ�ण फारसी यासंार�ा 

पारंप�रक भाषा;गोडंी, �भ� आ�ण 

कोरकूयासंार�ा मो�ा �माणावर वापर�ा 

जाणा�या आिदवासी लोकां�ा भाषा; आ�ण िमझो, 

खासी, गारो, तुलु, क��, कुमाऊनी आ�ण गढवाली 

इ�ादी काही अनुसू�चत नसले�ा रा�भाषांचा 

समावेश आहे.

मा�, भारतीय �श�ण �व�ेम�े मातृभाषेचावापर 

ंिदवस�िदवस कमी होत चाल�ाब�ल गंभीर �चता 

�� केली जात आहे. भािषक िविवधता हा 

भारता�ा सां�ृितक वै�श�ांचा अिवभा� 

भागआहे. �ामुळे आप�ा भाषा वाचवणे आ�ण 

�ांना बळकट करणे हे ��ेक भारतीय नाग�रकाचे 

मह�ाचे कत�� आहे. 



स�ुवातीला भारतात �सतृ केल�ेा कागदी नोटावंर �ा नोटा �ा भागात िवतरीत के�ा जाणार आहेत, तथेे वापरात असणा�या भाषमे�े मजकूर �लिहला जात 
अस.े १८६२ म� े दोन भाषामंधनू मजकूर �लिहल�ेा कागदी नोटा छाप�ा जाऊ लाग�ा. �ानंतर १८६७�ा समुारास नोटावंरील मजकूर चार भाषामं�े 

ंछापला जाऊ लागला. १९१७पासनू नोटाचें म�ू छाप�ासाठी उद�,ू िहदी, बंगाली, बम�, तलेग,ु तिमळ, क�ड आ�ण गजुराती या आठ भाषा �मा�णत कर�ात 
आ�ा. १९४७म�े �रझ�� बँकेने ��देशातील सरकारचे बँक �व�ापक �णनू काम करणे बंद केल.े �ानसुार, १९४८नंतर छापल�ेा नोटावंर बम� भाषतेील 

ंमजकूर वगळून �ा िठकाणी उिडया भाषचेा समावशे कर�ात आला. १९५१ पासनू चलनी नोटा�ंा मजकुरात िहदी भाषचेा समावशे कर�ात आला.

�ाच�माणे नोटावंर वण�� मानसुार भाषाचंी पनुर�चना कर�ात आली. भािषक आधारावर देशात नवीन रा�ाचंी �ापना  झा�ावर िडसब� र १९६०म�े 
नोटावंरील भाषाचंी सं�ा वाढून तरेा झाली.याम�े आसामी, का��री, म�ाळम, मराठी, पंजाबी आ�ण सं�ृतचा समावशे कर�ात आला. १९९६म�े 
कोकंणी आ�ण नपेाळ� या आणखी दोन भाषाचंा समावशे कर�ात आला. �ामळेु �रझ�� बँके�ा नोटा�ंा भाषा पटलावर असल�ेा भाषाचंी सं�ा पंधरा 
झाली.

आठ�ा अनुसूचीशी संबं�धत घटना�क तरतुदी रा�घटन�े ा अनु�ेद ३४४ (१) आ�ण ३५१म�े 

आढळतात. �ावेळ� रा�घटना पूण� झाली, �ा वेळ� या यादीत एखादी भाषा समािव� के�ाचा अथ� 

ंअसा होता क� ती भाषा िहदी आ�ण इं�जी या अ�धकृत भाषांना समृ� कर�ासाठी वापर�ात येईल.

रा�घटने�ा आठ�ा अनुसूचीम�े खालील २२भाषांचा समावेश आहे:-(१) आसामी, (२) बंगाली, (३) 

ंगुजराती, (४) िहदी, (५) क�ड, (६) का��री, (७) कोकंणी, (८) म�ाळम, (९) म�णपुरी, (१०) 

ंमराठी, (११) नेपाळ�, (१२) उिडया, (१३) पंजाबी, (१४) सं�ृत, (१५) �सधी, (१६) तिमळ, (१७) 

तेलगू, (१८) उद� ू(१९) बोडो, (२०) संथाली, (२१) मै�थली आ�ण (२२) डो�ी.

ंया २२ भाषांपैक� सु�वातीला १४भाषांचा समावेश रा�घटनेत कर�ात आला होता. १९६७म�े �सधी 

भाषा या यादीत समािव� कर�ात आली. पुढे १९९२ म�े कोकंणी, म�णपुरी आ�ण नेपाळ� या आणखी 

तीन भाषांचा समावेश कर�ात आला. �ानंतर २००४ म�े या यादीत बोडो, डो�ी, मै�थली आ�ण संथाली 

या भाषा सामािव� कर�ात आ�ा.



�च�कला, मुत�कला, �श�कला आ�ण वा�ुकला हे �ाचीन 
भारतीय सं�ृतीचे अ�ंत मह�ाचे भाग आहेत.ब�तेक 
पुरात� �ळे आ�ण पुरात� उ�नन केले�ा िठकाणी, 
�ाच�माणे देशभर िदसणा�या मंिदर �ाप�शा�ात याचा 
पुरावा आप�ाला पहायला िमळतो. यापैक� 'प�लेखा' 
सार�ा �ाचीन �श�ांचा अ�ास क�न ही �श�े आपण 
समजून घेतली पािहजेत.�ाचीन काळ� ��यांचे जीवन स�ा 
�च�लत असले�ा समजुती�ा अगदी िव�� होते, असे या 
�श�ांमधून �ितत होते. �ाकाळ� ��यांना भारतीय 
समाजजीवन उ� दजा � िदला जात होता. �ांना कोणतेही 
�श�ण मोफत घे�ाचा अ�धकार होता. ऋ�ेदातील काही 
�ो�े कविय�ीनंी रचली अस�ाचेही आप�ाला आढळत.े

ंप�लेखा िकवा सुरसुंदरी �श�ाची (१०ते११वे शतक, भारतीय 
सं�हालय,  कोलकाता) �ितकृती येथे �द�श�त केली 
आहे.भारतीय समाजातील िव�ान मिहलां�ा अ���ाचे हे 
मूित�मंत ��प आहे. िव�वरा, लोपामु�ा, अपला, उव�शी, 
घोषा, सुलभा, लीलावती, मै�ेयी, सर�ती, �णा, गाग� 
आ�ण यासंार�ा िव�ान ��यांचे संदभ� आप�ाला �ाचीन 
भारतीय इितहासात िमळतात.  �ाचीन भारतातील िव�ान 
त��,  ऋषी या�व�ाची प�ी मै�ेयी ही आप�ा 
पतीबरोबर त��ाना�ा िविवध ��ांवर चचा� करायची. 
घोषाने ऋ�ेदातील दहा�ा भागात असलेली दोन संपूण� 
�ो�े रचली आहेत. या��ेक �ोतात १४ �ोकांचा समावेश 
आहे. गाग� या ऋषी वाचकणू या�ंा क�ेने वेदांम�े अनेक 
�ो�ांची रचना केली असून �ाम�े सृ�ीतील सव� घटकां�ा 
अ���ा�ा उ��ीवर िववेचन केले आहे.

प�लेखा

रा�ीय एका�ता �

आ�ण भािषक िविवधता

'िमले सूर मेरा तु�ारा  भारतातील भािषक िविवधता 'हे गीत
आ�ण िविवध भाषांम�े असलेली मोहकता ता ,सज�नशील  
यां  िद�ी�ा लाल िक�ाव�न वर �काश टाकते.
�ातं�िदनाला होणारे भाषण ही भारता�ा पंत�धानांचे 
आप�ासाठी अ�ंत मह�पूण� घटना असून दरदश�न�ा ू
मा�मातून देशातील करोडो लोक या घटनेचे सा�ीदार 
होतात. १९८८  त�ालीन१५ ऑग� रोजी  पंत�धान राजीव 
गांधी यांनी रा�ाला नंतर लगेचच � उ�ेशून भाषण िद�ा
दरदश�नव�न अ�ंत भावपूण� आ�ण मधूर गीत �सा�रत ू
कर�ात आले आ�ण या गीताने संपूण� देशातील लोकांची 

ंमने �जकून घेतली ं.  ��स� िहद�ानी शा�ीय गायक ु
पंिडत भीमसेन जोशी यांनी गायलेले िमले सूर मेरा तु�ारा 
या गीता�ा सुरवाती�ा ओळ�संाठी हे गाणे आजही 
सव��ृ� आ�ण अिव�रणीय  आहे. एक , एक ठेवा ' रा��
राग' या संक�नेवर आधा�रत सहा असलेले  िमिनटांचे हे 
गीत  वेगवेग�या भाषांमधून अ�ंत सज�नशील प�तीने
रचलेले आहे.

या  कमल हसन, अिमताभ ब�न, िमथुन गीताम�े
च�वत�, रेवती, �जत��, विहदा रहमान, हेमामा�लनी,

तनुजा, शिम�ला टागोर, शबाना आझमी, दीपा साही, ओम 

पुरी, दीना पाठक  लोकि�य  आ�ण मीना�ी शेषा�ीया
�च�पट चा सहभाग होता. �ाचबरोबर  कलाकारां  या 
गीताम�े , नृ�ांगना म��का साराभाई  �ंग�च�कार 
मा�रओ िमरांडा  �च�पट िनमा�  मृणाल सेन  , ती करणारे ,
लेखक सुनील गंगोपा�ाय आ�ण अ�दशंकर रे; गायक 
आ�ण संगीतकार भीमसेन जोशी,  एम पंिडत 
बालमुरलीकृ�, लता मंगेशकर, सु�च�ा िम�ा आ�ण 
किवता कृ�मूत�; खेळाडू नर�� िहरवानी, ूतसेच ि�केटपट 
एस. , व�कटराघवन, अ�ण लाल  स�द िकरमाणी; 

ं ू ूबॅडिमटनपट �काश पदकोण; टेिनसपट रामनाथन कृ�न; ु
ू ूफुटबॉलपट पी. के  बॅनज� व चुनी गो�ामी; हॉक�पट .

ंले�ी �ॉिडअस व गु�ब� �सग अशा िविवध �े�ांतील 
मात�र ���चंा आ�ण �ाचबरोबर अनेक सव�सामा� 
लोकांचाही सहभाग होता.  भारतातील भािषक िविवधता 
या ब�भािषक गीताम�े अ�ंत सज�नशीलतेने सव��ृ� 
��पात सादर केली आहे.या गीताचे बोल िपयुष पांडे 

ंयांनी िहदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, क�ड, का��री, 
ंम�ाळ , मराठी, िडया, पंजाबी, �सधी, तािमळ, तेलगु म् ऊ

आ�ण उद� या 14 भाषांम�े �लिहले .            ू आहेत
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