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'बहुभा'षकता'  
जोसेप सोलेर-काब+नेल  
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हे काय आहे? 

बहुभा&षकता ('अनेकभा&षकता' याकरता समानाथ5 
6हणून ह9 सं;ा वापरल9 आहे) 6हणजे मानवाची 
वेगवेगEया भाषांमFये वैयिIतकJरKया Lकंवा 
एकNOतपणे संवाद साधRयाची Sमता. एखाVया 
WयIतीची भा&षक पाXवYभूमी लSात घेता, ती WयIती 
एकाहून अ\धक भाषांमFये सSम असू शकते. 
Kयाचबरोबर समाज हा &व&वध भाषा बोलणा_या 
समूहांमधून तयार झालेला असू शकतो. आजaमतीला 
या दोbह9 cकारdया घटना सराYस होताना fदसत 
आहेत. एकभा&षकता (एकतर वैयिIतक Lकंवा 
सामािजक धत5वर) gनयम न राहता Kयाचे hपांतर 
अपवादात झालेले पाहायला aमळते. भाषात;ांdया मते, 
'आज सुमारे ६५०० भाषा बोलmया जातात', परंतु जगात 
केवळ १९६ सावYभौम देश आहेत. 
 

ह' संक*पना कोण वापरतो? 

'बहुभा&षकता' ह9 संकmपना &व&वध &वषय आqण 
SेOातील अrयासकांसाठt लSवेधी आहे. या संकmपनेची 
Wयाuती लSात घेत Kयाचा अrयास &व&वध अंगांनी 
करता येतो. यामFये V&वभा&षकता आqण दसुर9 भाषा 
संपादन करणे (लोक Kयांdया आयुvयात एकापेSा 
जाwत भाषांमFये कसे सSम होतात); भाषा आqण 
बोधन (&व&वध भाषांचा लोकांdया बोधन Sमतेवर 
पडणारा 

cभाव); समाजातील भाषा (&वaशvट समाजात एकाच 
वेळी अिwतKवात असलेmया &व&वध भाषांdया भूaमकांचे 
Wयवwथापन आqण gनयमन कसे करावे). यामFये 
aशSणतz;ांनाच नाह9 तर सरकार आqण संwथांनाह9 
रस आहे. याचे समYपक उदाहरण 6हणजे युरोपीय संघ 
होय.   
 

आतंरसां2कृ4तक संवादासाठ8 स9म? 
 
बहुभा&षक संवादक Kयांdया aभbन भा&षक संसाधनांचा 
वापर वेगवेगEया हेतंूसाठt कh शकतात. cामु|याने 
याचा उपयोग वेगवेगEया ओळखींdया 
(पुन:)gनमाYणासाठt केला जातो. कधी कधी भा&षक 
भांडाराचे हे एकOीकरण गंमतीशीर (playful) पJरणाम 
घडवते. तर कधी वेगवेगEया भाषा वापरRयाने समूहांdया 
अिwमता व भेद ठळक होRयासारखा फारसा सकाराKमक 
नसलेला पJरणाम होऊ शकतो. 
त�वत: बहुभा&षक संवादकांमधील सामाgयक ;ानाची 
पातळी िजतक� जाwत gततक� बहुभा&षक चकमक�तील 
नकाराKमक पJरणामांची संभाWयता कमी. या 
�िvटकोनातून पाहता बहुभा&षकता या मु|य घटकाला 
आंतरसांwकृgतक सं;ापनाdया (Intercultural 
Communication) अrयासात समा&वvट 
केmयाने Kयाचा फायदा आंतरसांwकृgतक संवादाला 
(Intercultural Dialogue) होऊ शकतो.  
 



 

 

 

Key Concepts in Intercultural Dialogue, No. 17, 2022 http://centerforinterculturaldialogue.org 

Originally published in 2014; translated into Marathi in 2022 

Center for Intercultural Dialogue 
Key Concepts in Intercultural Dialogue 

आतंरसां'कृ*तक संवादातील कळी1या संक3पना 

 
 
 
 
 

  يفاقثنیبلا راوحلا يف ةیساسأ میھافم
 

 
कोणत ेकाम करणे बाक= आहे? 

अ\धकाअ\धक &वaभbन होत जाणा_या या 
जगात बहुभा&षकतेचा अrयास &व&वध �िvटकोनातून 
सुh ठेवणे गरजेचे आहे.  संवादक एखाVया &वaशvट 
भाषेचा अथवा gतdया उपcकारांचा वापर कसा, केWहा 
आqण का करतात यासार|या cXनांची उकल होणे 
गरजेचे आहे. यामुळे होणारे पJरणाम केवळ 
शैल9शाwOाशी संबं\धत नाह9त, ते संवादकांdया 
समाजातील सापेS wथानामधील फरक दशYवतात, तसेच 
स�ासंघषY आqण असमानता gनद�aशत करतात.  
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