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मराठ� भाषचेे शधु्द�रर 

१- गेल्ा  अडचशे - तडनशे वषारत  मरहे मराठ� भाषेष्ा यातमातह� �ा ाात ातष्ावर ाार न 
हाण्ाचा  पम  हाग, तड भाषा ाक रा्ारष  क�ाावर ाार न हाण्ाचा  पम  हाग �कहं ा 
तेवमाच आ ा मकता.  ल ाादडन �ख हडने ्��र ्ेश िहा�ल्ानतर मुह मानड  मर ्मा्    क�ााह 
आप े �ह्ाात आरण्ाचा ्ददर ान  हागड स र ्कन हेवमा �रदत चा  ा ान हेवमा क्ाष्ा 
  रचांाष्ा  ा ु� ाहेअाात ्मा्   राू्रडह आप ा ््वह मावं ा मे ळपार ््ह न ्े न ातचे 
म ख   ान  ा े तेवमाच मुह मानड भाषा ्मा्   भाषेहमद आप े �ह्ात आरण्ाचड  ्कन �र 
 ाग द. 

 

२. मुह मानााचड  शड भाषाच नामदः

मुह मानाानड ्मा् ळुपानात ळवतःचड  शड �करतडमद भाषा आर द नामद. मुह मान मे �ामद 
इािग श  क�ााहारखे  �ाच रााषाचे  क� नहल्ाने क्ााचड हवारचड तम  ंन मुंड  � भाषा  शड 
नवमतडच. पठार, तु�र ,  रा, इरारड इक्ा्् ू्ा  ने� हातड ान रााषे वेंकवेंड ्मा् ळुपानात 
ळवा्ाा �रन आ द क्ााष्ा पुात , इरारड इक्ा्् ानरानरां्ा भाषा मकक्ा. इत�ेच नवमे तर 
क्ा भाषात परळपर रवेष वा ातरळ�ार मराठ� ान इानहड भाषाामध्े वहत आमे क्ाम न  ् � 
वहत मकता.  हे हाागतात ��, ममाम् पैगाारा�अे  �्ा  � पर्ेशड मनुा् आ ा. मममा्ाने 
 राड भाषेत �वचार े, ‘त  �कर?’ क्ाने पुात  भाषेत ाकतर ्् े, ‘मड  � पठार आमे. आमचा 
्ेश इरारष्ा प द�अे आमे.’ ममाम्ाह क्ा पठाराचे ते �ा ठ् ान दकगरे शब् य� न ान ते न 
हमहल्ाने पकअडशड चडअ ्े न तक  मरा ा, “्ा  ल ा! मदच तड नर�ात द भाषा!” 

  

३.  राड, इरारड, पुात  इक्ा्् भाषात इत�े �वतुार  हतामद  राड मद मुह मानााष्ा 
 मरनापाचड - �ुराराचड - भाषा  हल्ाने ान �ुरार �ेवं  राडतच वाच े हावे,  पर न �ं ा 
तरद ते  राडत वाच े हावे, इत�ेच नवमे तर क्ाचे भाषाातर �ररे ान ते वाचरे ्कदमद 
�ुरारवाचनाष्ा ळप द �व�लप मक  श�त नामद, क्ा  ापरना ्ेवाह पकचत नामदत,  हे 
 मररारे ान �ामद तर �ुराराचे भाषाातर �ररे पाप आमे  हे  ातपा्न �ररारे मे वड  ह नमद 
शे�अ्ाानड हमळ्ाानड िहवात  हल्ाने मुह मानाष्ा हवर भाषाावर  राडचा पगअा ाराच ाह े ा 
मकता.  राळतानात न मुह मान हेवमा इरारात दुह े ान हवर इरारवर आपल्ा  मारचा रै ाव 
�ामद त वारदने, �ामद आतमषाने ान �ामद ाप्ेशाने �रदत, क्ाानड इरार मुह मानम् �रन 
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रा�� े तेवमा इरारातड  �माव ेल्ा पुरातन ान हुा्र इरारड भाषेने  राड भाषेवर  ातमर� �े् 
हकअ न इतर हवर �वष्ाात आप े हवर वचरळव ळपा�पत �े े.  

४.  �ख  मुह मानााचड  � भाषा मकरे शक् ््हत नामदः

पतशर् न ान  रेेा्न ्ा ्कन भाषा आह�ा ष्ा मुह मानड रााषातड  मुी् भाषा मकत. 
मुह मानड हाळ�क तडचे मे ्कन आ ारळताभ मकत. परातु  ॅ्रन ान नड� ्ा ्कन भाषा हरद ्ुरक�प् 
हाळ�क तडचे मुी् आ ार आमेत तरद ्ुरकपचड  � भाषा आमे  हे हहे  मरता ्ेत नामद. तहेच 
मुह मानाचड  मर न  � भाषा आमे ान मकतड मे मद  राड वा पतशर् न भाषेत क्ााचड हाळ�क तड 
व्कत  ा े द आमे.  मर न  मरता ्ेत नामद. क्ातमद प ववचड  मरवेअड भावना हाप न आता 
रााषद् भावनेचा ा्् हहहहा मकत हात आमे तहतहा ू्ा क्ा मुह मानड रााषात 
आपआपल्ा रााषद् भाषेचा  तभमान  राड पे�ामद  ् � वारत आमे. तु�र ळतानने तर तु�ु 
भाषेवरद   राड भाषेचे वचरळव  ुगारण्ाचड ादअ  ातपा �े द  ह न शांेतड   राड तश��वरे 
ा्ाररच  ाशड ाा् �े े आमे.  रगा�रळताननेमद आप े राह��् त �खत पतशर् न वा  राडत 
ठेवण्ाचे ाा् �रन पुात त ठेवण्ाह हुरवात �े द आमे.  शा रदतडने हवर मुह मानााचड  � 
भाषा  शड � डच नवमतड मे िहत�े खरे आमे ातत�ेच मेमद खरे आमे ��, तड तशड मक न हवर 
मुह मान  राडहच आप द  � भाषा �रतड  मे शक् नामद. ्म ‘Pan Islami’  मरवेअड आशा 
हरं मकण्ाचे ्ापुुे तर मुंडच ्चदम ््हत नामद. 

  

५. 

मुह मानााह क्ाचड  शड �करतडच  � भाषा नहल्ाने क्ााष्ा रकं्ा ान हदै् हेवमा 
्मा् ळुपानात िळपर मक   ाग े ान राू् ळपाप   ाग े तेवमा तेपड   क�ााष्ा भाषााशड क्ााष्ा 
रकं्ााष्ा तभदन भाषा भेहं मक   ागल्ा. �करक्ामद रााषाह िहत रााषात राू् 
चा �वण्ाहाठ�  वा्  हरारे �वचारााचे ्ंरवंर ्कन रदतडानड � रता ्ेते.  � तर िहत 
रााषावर आप द भाषा  ा् न ��ा वा आपर क्ााचड भाषा तश� न. मुह मानााहारी्ा मुठभर 
 क�ाानड ्ा ्ेशात �पु्ान�पु्ा िळपर वहामतड �ेल्ाने क्ााष्ात मुी् भररा ्ेपड  ्मा्   
हमाहातड   मर् ारााचाच  हल्ाने ान क्ााष्ा हाळ�क तडत ान भाषेत ्मा्   हाळ�क तडवर वा भाषेवर 
प रर वचरळव ळपापण्ाइत�े ा  वा रेाठकव मुंाातच नहल्ाने क्ाह ्मा्    क�ााचडच भाषा तश� न 
्ेपे राू् �रावे  ाग े.  

ा् रचड ाकपकतड:  

परातु आह इािग श  क�ााष्ा दरद चा�रद �ररा्ारष ााहवचड भाषेष्ा �वष्ड हड िळपतड मकते 

तशडच िळपतड मुह मानाानड तश� ेल्ा ्मा्  ष्ा भाषेचड  ा द. ााहव  क�ााशड ाक ताना हामेा 

्मा् दतच ाक तात, पर नामे-�वशेषरे तेवुद इानहड ्अप र ्ेतात, तहेच मुह मानाानड ्मा्   



 

www.savarkarsmarak.com 

नक�रााशड ाक ताना ्मा् द भाषेत आपल्ा  राड पातशर् न ान तु�ु भाषेतड  नामे ान �वशेषरे 

दुहअ न ्् द. क्ा्कगाने हशड इानहडपाह न ‘ााहव इािग श’ ाकपदन  ा द. “ा् र” ्ा शब्ावरनच 

क्ा भाषेष्ा खेचरद  �क तडचा ाक  मकतक. मुहहमान  क�,  पम मुह मानड हैान� हाद, 

्मा्  ळपानात दुहल्ाने क्ााष्ा हदै् तशेारात महारक ्मा्   नक�र चा�र ्ाह्ाहड ्ााष्ा 

हादरनाने ्मा् द भाषेचा  चार मक न आ�र क्ातच ाक ता ाक ता  राड ान पतशर् न  ्कगााचड 

नामााचड वा �वशेषरााचड भर पअ न �व�क त ्मा् द  िळतकवात आ द; तड “छावरडतड  ्मा् द,” 

 मरहेच ा् र मे नाव पाव द. �ारर “ा् र” ्ा शब्ाचा तु�ु  पर  ा�र-हेना  हा आमे. 

इािग शमध्े ‘मकअ’ मा शब्मद क्ााचेच रपाातर मक न दुह ा आमे.  

मुह मान  क�  पमतः पाहााष्ा वा तह ा ष्ा ााह ह दुह न ््ल दपाशड िळपरावल्ाने क्ााना 

ात�अे  क्ात हा ारर  ह े द ्मा् द भाषा  पारत ्मा् दष्ा क्ा �ांष्ा प वरळवरपाातच तश�ावड 

 ाग द.  मर न आह�ा  मुह मान ्मा् ळुपानात हड भाषा ाक तात तड वाळत�व� ्मा् दच आमे. 

�ाशडपाह न वर मकठमकठ्ा बा मर पा अताष्ा दरदमद ाा्�ाापकरााप्ात ्मा्    क�ााचड ्मा् दच 

मातकभाषा  हल्ाने क्ााना मे हाागावे  ागत नामद �� मुह मान हड भाषा ाक तात तड ्मा् दच, 

्मा् द  क�ाचडच, मक्, परातु आपल्ा ्��रे�अे ्मा्    क� मराठ� ान �ानअड आ्द भाषा ाक त 

 हल्ाने  �्ा मुह मान �ेवमा �ेवमा ्मा् द ाक    ाग ा तर आपल्ातड  शे�अक  क�ााना 

वारते �� मदच ‘मुह मानड भाषा’ मक्. पर मद रार मकठ� च � आमे. “इ र आओ, ा र हाओ” 

मद मुह मानड भाषा नह न ्मा्  चड ्मा् द भाषा मक्. 

६. ा् र  मरहे �व�क त आ�र   मषछ��क त ्मा् दः

खरे पामता ा् र मद ्ेखड  भाषा नह न ्मा् द भाषेचे ते  � �व�क त रप आमे. ा् रचे हवर �वभकतड 

 क््, ामुते� नामे, �वशेषरे, हवर  ातुहा् ते, त ाग�वचार,  मरड, वाक्रचना, हवर व्ा�रर 

 ग्द ्मा् द आमे. �ेवं ातष्ात ह ्ार ा ‘आरताा’  मरतड , राू्साातड ा ‘इाद� ाा’ 

 मरतड , गुर ा ‘ाळता्’  मरतड .  मरहेच नामे ान �ामद �वशेषरे तेवुद पर��्  राड वा 

पतशर् न आमेत. तडमद  ग्द  त �अे मुह मानात ्मा्   हाळ�क तडष्ा �वरध् हेवमा ् रानम ाकपदन 

मक   ाग ा तेवमापाह न हार नह न दुहअण्ात ्े   ाग द. आता ानहामशामदतड  मुह मानड 

�वाव�वर्ा ्ात तर ा् र ा ्मा् द भाषेपाह न िहत�� ् र नेववे  ातत�� नेण्ाचा भगडरप  ्कन 
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हुर  ा े द आमे! परातु ्मा् द आाब्ाष्ा ाडहापाह न  ा ेल्ा  ाअा ा  रेेा्ातड  रेतडचे ��तडमद 

खत दात े तरद  ाअ िहवात रामद , तकप्रत ्मा् द आाब्ाचेच रामरारा मे ादअ आमे,  

७. ्मा्  चड ्ःुिळपतडः

तपा�प ्मा् द भाषेष्ा ाुअाशड मे  रेेा्न रेतडचे खत दा दत हाण्ाचा मा सम  �हारखा चा  च 

रामद ा तर तड ्मा् द भाषा  व�रच मररकदमुख मको  मे ादअ आमे. पाहााात, ाकतर ्मा् ळुपानात 

वा तह ा मध्े मे हा�र क्ा क्ा भाषााचा गंा �हे ान ��तड दी ्ााते  ा े मे क्ा क्ा 

भाषाात न शे�अा ५० वर शब्  रेेा्न वा पतशर् न वा तु�ु पअतात ान क्ा शब्ााष्ा 

तअाक्ाात न हुरण्ाचा  ्कन � रताानामद ात�अड  पुुा्ारढाह तक हा त नामद. म्ावरनच ादअ 

मकते  हे ��क्े� आ्रहमाहड पुुारद आमेत ��, ू्ााष्ा मनाात न पाहााड ान ्मा् द भाषेह ्ा 

 रेेा्न भाषेष्ा मलल्ात न वाचवावे ान ्मा्   भाषा पुनः ‘शधु्द�रराने’ शधु् �रन न्ावड  हे 

आमे. परातु मे शधु्द�रराचे �वचारमद ते  �र �राव्ाह गे े �� क्ाच  रेेा्न शब्ााह शरर 

 रदाल्ा�वना क्ाह  � वाक्मद त ्मता ्ेत नामद ान तेमद पतशर् न ा र्ा त पडत! ात�अे ्मा्   

त पड तर ठार मार द गे द! तह ा मध्े रामा्रहार  ातमर�  क� वाचतात ान गडतेचड तह ा ड रद�ा 

पठर � रतात, पर तड पतशर् न ‘  कर, ाे, ते’ ष्ा त पडत!! नागरद ान  द् ्मा्   त पड 

हुतश��तााष्ा हमळ्ाात  �ार्ा ाच ओं�खता ्ेो , त ्मता तर  �ार्ा ामद ्ेरार नामद. 

  

८. मराठ�वरद   पम हा�र आ�र क्ाचा  पम  ात�ारः

मदच िळपतड  ल ाादडन �ख हड ्��रेत आल्ानातर ्ा��राक् ्मा्   भाषेचड  ा द  हतड, 

हवंहवं मकतमद आ द मकतड. परातु रड तशवरा्ााष्ा ळवराू्ळपापनेष्ा  ्कनाने हड ्मा्   

हनतेत नवहडवनाचड  ार ाकपदन  ा द तडत ान क्ा्कगे मद ्ःुहम िळपतड हाप न मराठ�वरचे 

प्म े हा�र रं े. ममाराहाानडमद रदुनाप पा अताा�रवड राू्व्वमार �कश रचव न, राहत �खत 

मराठ�त ठेवाव्ाह  ाराभ �रव न ान हाळ�क त भाषेष्ा  य्ाहाह ाकतेहन ्े न मराठ�ह 

मुह मानड �चारदत न हकअ�वण्ाचा  ्कन �े ा. क्ाचा प रराममद म  ंम  ं मक न नानहामेा 

पेशव्ााष्ा ाकतर ्मा् ळुपानाातड  प्ाात वा  ातड मकरकपाताष्ा शधु्, हरं ान   मषछ 

शब्हाप�ारने  � ु�षत  ह ेल्ा हुा्र ��वतेत ््ह न ्ेरारे शधु् ळवरप मराठ�ह  ाभ   ाग े. 

पारतु ळवराू् �्ानातर मद भाषाशधु्दचड चंवंमद पुदमा ाा् पअ द. रडतशवरा्ापाह न 

मकरकपाताप्रत मराठ�त न मुह मानड शब्ााचड ाच ााागअड �रण्ाचे  ्कन चा  े  हताामद तडत 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

राह��् ान व्ावमा र� �वषा्ावरद   ने� शब् इतळततः  प न-छप न राम न गे े ते तेवमाापाह न 

आहप्ात तहेच रा्म े आमेत. 

९. मराठ�वर ्हुरे हा�र आ�र क्ाचा ्हुरा  ात�ारः

मराठ� भाषेचा मुह मानड मलल्ानातर पर�� भाषेचा मल ा इानहड भाषेचा  ा ा. परातु प्म ा 

मुह मानड मल ा परत�वण्ाचे रे् हहे रडतशवाहड ममाराह ान क्ााचे ाकतरा् �ारद ्ाानड 

हापा्न �े े, क्ाच मारे मराठ� भाषेवरद  मा मल ा परत�वण्ाचे रे् दे न ानाा मा ा�ाराानड 

ळवतःच मराठ� भाषेचे तशवाहड मद  दवपर� प्वड हापा्् द. शाळ्डाकवाानड हागकत �े ेल्ा 

ळवरााषतभमानाचे पारड ममारााषद्  ेखरडह  ागताच  क्े� वाक्ात इानहड शब् दुहअ न 

्ेण्ातच पानाचड ान हु ाररेचड परमाव ड मानरा्ारढा छचकर  क�ााष्ा �वरांापाह न तड ारदच 

 त पत रा्म द ान तड पारपरा पुुे चा त आह ाय्ा ्मा् ळुपानभर व्ावमारद� तर �ा्, परातु 

शाळ्ड् प रभाषेतड  शब्मद शक् तक इानहड न आरता ळवभाषेतड च  ह े पा्महेत  हा 

पक�ा ान ारर ान क्ा मारे पकअामुत �क तडमद म  ं म  ं मक   ाग द आमे. 

  

इानहड भाषेचा मल ा ्ेताच तक परत�वण्ाचड व्वळपा �े द गे द  हल्ाने वाळत�व� पमाता 

मराठ� भाषेचे मे ्हुरे शधु्द�रर �रण्ाह रारहे  ्ाह पअ े नामदत. परातु मुह मानड शब्ााचे 

वचरळव मराठ�वर इत�े भ्ा�र ान इत�े ्ददर�ांाप्ात ्र� े �� क्ााचड म�ा पीड �रण्ाचे 

 ्कन प वव  ा े े  हतामद मध्े ते  ग्द तश्प  मक न पअल्ाने आह पुनः तेच �ररे 

 प रमा्र मक न ाह े े आमे. आह मराठ� भाषेष्ा शधु्द�रराचड खरपर आ मद �रावड  मर न 

 मरतक ते शध्द�रर �वशेषतः ्ा मुह मानड शब्ाापाह न मक्. मे मुह मानड शब् आपल्ा 

दरा्ाराात चकरााहारखे तशरन  द्ाहारखे तशरहकर मक न ाह े े आमेत. 

१०. ा्ामररापर ‘मा �’ मा शब् न्ा, दराचा मा �, ्ाराचा मा �,  शा रदतडने 

ाा्�कपकराप्ात ‘मा �’ मा शब् ततअड �खं े ा आमे. इत�ेच नवमे तर तक पर�� आमे ान तक 

रांावा  शड इषछा  ह नहुध्ा तक पर�न क ततअात न ानद न हातक. 

आ मद ��क्े�  क�  हे पा्म े आमेत ��, ू्ााह ‘मा �’ मा शब् हर वापरा्चा नामद तर 

त्पर� ्हुरा ळव��् शब् �करता दा ावा मेच हमहत नामद. इत�ा तशरहकरपरा क्ा शब्ाचा 

आपल्ावर चा त आमे. गुहरापेत ान ाकतर ्मा् ळुपानात तर �वचाराव्ाह न�क. ात�अे ्ेवा ा 
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्ेखड  ‘मात �’  मरतात ान  भु्ेव-ोावर मे शब् वापरण्ाचड  ातपा आ माहम� �े द 

 हतामद क्ातड  शे�अक  क� पुनः मे ‘मात �’ ‘मात �’ �रेगा हक हच!” इक्ा््  ्कग  र�न 

�रन हाताना आ मद पा्म े आमेत. आपर ‘मे भगवन क’ मे िहत�े हमह  मरतक ातत�ेच 

ात�अचा वे्शाळ्हापदन बा मर क्ा  पव पर�न क ‘ मे मात �’  मर न ाहतक. मात �  मरहे 

 नड, ळवामड,  भ , म्ा पव  हे हकपे, आरकपहर ान हुा्र ळव��् शब्  ह न मग ्ा पर��् 

शब्ााचड इत�� तशरहकरद आ मद �ा्  मर न चा   र्ावड! 

तडच िळपतड ‘हखमड’ शब्ाचड मक्.  मु�  क� हखमड  ा े ्ा वाक्ात हखमड शब् 

�ाुाव्ाचा  मर ा तर क्ा ा  ातशब् पर�न क हुचत नामद! हखमड  मरहे दा्ां, �व�त, 

हखम  मरहे दाव, �त, वर मे हाा्गतल्ावरमद तक शब् ततअात नच नवमे तर  ेखरडत नमद हात 

नामद. रामा्राहारी्ा  मरनापाष्ा भाषाातरात नमद “रडरामचां ाष्ा!  नुा्ापाह न हुर ेल्ा 

 मकद शराने क्ा ्ैक्मंा ा हार्ळत हखम  ा द!”  ह द  ेअगुहरद वाक्े हरारह ्ेत 

 हतात. इत�� ्ा “हखमेचड हखम” मराठ�ष्ा माहाात खक  गे े द आमे. ातहरे ा्ामरर 

“मवा” ्ा शब्ाचे! ्ा मवेने मराठ�चे हवर वातावरर नवमे पर पारड ्ेखड ! �ारर �ुठ ेमद पारड 

�हे आमे मा  ान ानदा ा ��, मवा मात   व न क्ाचे पाठ�ह  ाग दच  मर न हमहावे! 

�ाशड�े्ाचे मवापारड �हे आमे  मर न  मरमाताअमद �वचारतााना य�  ्ेतात, ान ‘मवापा र 

�रण्ाहाठ� वा मवा खाण्ाहाठ�’  शड वाक्े  मारचा्ााष्ा मठ�त नच नवमे तर मुखाात नमद ेांे 

�रन ाह े द ््हतात. ्ा मवापाण्ाचा प रराम आपल्ा मराठ�ष्ा आरकग्ावर इत�ा वाोर 

 ा ा आमे ��, ‘मवा’ ्ा शब्ाचे ळपंड ‘वा्ु’ मा शब् दा ताच ातचे पारड ाततन हाते. मवा 

खाण्ाह तड गे द  हता ातचा ावाहकषोवाह ठ�� चा तक, पर वा्  खाण्ाह च   हे  मर े 

�� ावाहकषोवाहाचड �स्ा आाच्ारने ळतातभत मक न हाते! 

११. �ाव्ात नअ

 हे शे�अक मुह मानड शब् आहप्ात आप ्ा मराठ� भाषेत इत�े  ां मक न ाह े आमेत 

��, क्ाच  पारचे हे आप े प ववचे शब् मकते क्ााचा क्ाानड मागम ह ्ेखड  ात ्् ा नामद. ारे 

मे हे नवडन पर पर��् शब् भाषेत तु मक न ाह े ते ामु ा आपल्ा भाषेष्ा  ेुपराह 

ानळवभावाह इत�े  प र्चत ान  ्कग् आमेत ��, व्वमारात न हा्मक्ात पा् ठेवताच क्ााचड 

�व��पतता ादअ��ह ्ेते. ू्ाानड ू्ाानड  चत त �वष्ाावर ��वता �रण्ाचा  ्कन �े ा  हे  
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क्ाह मद  अचर �शड नअते मे ठा �  हे . ��वतेत ‘मवा’ शब् ��तडमद रा  न देत ा तरद 

�ामद �ेल्ा ाहत नामद. ‘रहा’ देत द मा �वचार  ्तशरत �त  ागावे तर रहेचा म ं शब्  ुपत 

 ा े ा ान  गाातु� पर  नड मक न ाह े ा रहा शब् �ामद �ेल्ा ��वतेष्ा �कम   �क तडह 

न मानरारा  हल्ाने च प ाह न क्ा �वचाराचडच ‘रहा’ न्ावड  ागते! गडतारमळ्ाहारी्ा 

वे्ााताष्ा पुळत�ात हरद “ब्मातशवा्” मा शब् आपर ादअपरे वापत श�तक तरद ��वतेत तड 

शब् ्ुतड ��तड   ेु ान  ेअगुहरद ््हे  मे हाागाव्ाह न�कच. आ मा ा  हा  नुभव आमे 

��,  ने� वेंा व्वमारात “्ा्द, महर” इक्ा्द मुह मानड शब् ू्ा  पव तु  ा े े आमेत, 

तक  पर ��वतेत व्कत �ररे  ग्द �ठ�र मक न ाहते. मुह मानड व्वहत शब् ��वतेह 

मानवत नामद; त्पर� ळव��् हाळ�क त शब् दात ा तरद मिल नापड �वना वाच�ाह हमहत 

नामद.  

१२. 

 शा िळपतडत मे पाग पर दा �वण्ाह मराठ� भाषेष्ा शधु्द�रराचे रडतशवाहड ममाराहाानड 

आरातभ े े, मकरकपाता््�ाानड हम्पर े े मा ा�ाराानड पुनतूहड�व े े तेच मे �ा्र पुुे चा व न 

ळवभाषेतड  रा्म द हा्म द दार  ुव न �ाुण्ाहाठ�  ररे मे  क्े� ळवभाषेवर  ेम �ररा्ारर 

पुतषाचे �तरव् आमे. पर आाच्ारचड गकार  शड ��, आह�ा  मराठ� भाषेत इानहड शब् 

दुहअ न ्ेण्ाचा  ्कन हरद ाराच हुहागतपरे चा  ा आमे तरद ाना�ारर दुह ेल्ा ान आता 

 ग्द तशरहकर मक न ाह ेल्ा मुह मानड शब्ााचड दार  ुव न �ाुण्ाहाठ� �कराचेच  � 

हात नामद. इत�ेच नवमे तर क्ा शब्ात हर  �ा् �ामद  �तु मा्शकतड भर े द आमे  हे 

हमह न क्ााचा ाप्कग �रण्ात ��क्े� भ षर मान   ाग े आमेत. 

आहचे �तरव् आ�र क्ा�अे मकरारे  क�ााचे ् ुर�: 

१३. 

प वव मुह मानड राहहकतेत दुह े े हे   मषछ शब् पेशवाोत आुंत मकते, परातु हु्ैवाने हे 

क्ानातर  ुपत ा् मक न गे े ान त्पर� म ंचे वा नवे हुा्र शबु् पुनः तु  ा े, ते   मषछ 

शब्मद हार नाुह न “हुनड मराठ�”  मर न ा�तन �ा  ु न आहष्ा मराठ�त दुहअण्ाचा �ामद 

 क� हक  ्कन �रदत आमेत तक पाम न महावे �� रअावे मे हमहत नामद. ्ाच �वप्रळत 

�लपनेने  े रत  ा े े ‘शा्मरद ��वता’  मर न  � नवे ााअ माह  पमात आमे. हुद्ा 

पकवाअ्ााष्ा  तवचेच, नवमे-ते � ्, कव्चत क ्ुकतमद मकते-तर क्ातड    मषछशब्् �षत भाषेचेमद 

हुद्ा मराठ�चड �वप्रळत �लपना आ�र ‘शा्मरद’ ��वता: 
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 नु�रर �रण्ाचड माव  तन क्ात आपर �ामद  र�वतड् �रत आमक  हा हमह हक 

आह�ा  ��क्े� ्ठ�ारड पहरत चा  े ा आमे, तक िहत�ा शडघ हकअण्ात ्ेो  ातत�ा ारा. 

“शा्मरद” ��वतेत हड  �  �ारचड यर ान िहवातपरा ््ह न ्ेतक, तक तडतड    मषछ शब्ााचे 

 ्कगाने आ े ा नामद, तक क्ा वेंष्ा राह��् आ्ुा्ाष्ा िहवातपराने आ े ा आमे. तड यर 

क्ा शब्ात नह न क्ातड  वररनड्  ह ेल्ा  पारत आमे. क्ात हे पुतष हक परासम 

गाह�वतात क्ााचड ळमकात्च्े तड �वने य�ताना मनाह ाकतेिहत ान ाकळर तर �रदत हातात. 

क्ा्कगे तड �वने मुी्कवे�तन रहभरदत वार   ागतात, िहवात ््हतात. क्ातड    मषछ 

शब्ाानड तड तशड ््हत नामदत. ा र, ते   मषछ शब् क्ातड  ळवाता्् रहाचा ान वडर रहाचा 

�ेवमा �ेवमा तर पकअाहा भागच � रतात. �ारर खअ्ारष्ा  ुाोचे पकवाअ्ात भर �वह्ाचे 

�अाक्ात हेवमा मुह मानड शब्ााचा मारा �ानावर मक   ागतक, तेवमा मुह मानड तकरााचा मारा 

मराठ�  ार�्ाा नड ाा्  �ेल्ाने वाररारद �क तापरता पकअड  पुरदच वार   ागते. 

तरदमद क्ा िहवात �ांाह ते हवर शकभत मकते. पर आता ते िहवात राह�ारर मेल्ाने तक वडररह 

�ेवं क्ा शब्ााष्ा हकरावर प ररपराने आर  पमारे वेअेपराचे मको . हेवमा हन�कहड चुक्ा 

तरवारदहम ररात चा  न गे े तेवमा क्ााचे  ागावरद  आदात क्ादाताानड रकताााां ान 

खडगशडरर  ा े द वळ्ेमद शकभा पावत मकतड; पर  मर न हर  �ार्ा मेराष्ा पुतं्ावर तड 

वा तशडच आपर चुवडच ाह  तर तक हन�कहड न मकता �ेवं क्ाचा ानहवव पुतंाच �ा् तक 

मको . तरदमद हुद्ा मराठ�चा शक् ातत�ा हुरहुरदतपरा, ह�हपरा ान हअेतकअपरा आपर 

 नु�रण्ाचा  ्कन �तच �त. पर तक हुद्ा मराठ�चा; मुह मानड मराठ�चा नवमे. 

हुद्ा “शा्मरद” ��वतेत  ह े े मुह मानड शब् शक् ातत�े ानवअ न �ा  ु न रा�ण्ाचे ळप द, 

ते क्ा ��वतेचे  ााछन-हरद ातष्ा तेहात  ुपत मक न हाते तरद पुह न रा�ण्ाचे ळप द, हर  

�ा् ते शब्च ातचे भ षर, ममर, नवमे हड�वत आमे, हमह न क्ाचे  नु�रर �ररे ान क्ा 

मे ेष्ा शब्ाह पुनः िहवात �ररे मे मराठ� भाषेवर गे े े हा�र �रतन आ�रल्ाहारखे मकरार 

आमे. 

“शा्मरद” मा शब्मद क्ाू्च आमे. शा्मर  मरहे �वड. तेवमा शा्मरद ��वता ्ाचा  पर �वडाचड 

��वता! शा्मरद  मर न ू्ा �वतशार हा ्ा्ाचा ाक  �रण्ात ्ेतक तकच ाक  भार वा गत ंड 
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्ा शब्ात प ररपरे व्कत मकतक. हर तक  पर �कराह व्कत मकत नामदहा वार ा तर तक �ेवं 

हाव्डचा प रराम आमे. ्कनचार वषारत ्ा हुद्ा शब्ाानड तकच ाक   क्े�ाह मक   ागे . 

१४ . मा  ान  खा््हु्ाकर शब्ाचा नामद तर  वककतडचा आमेः

मा  ान ू्ा  वककतडने शे�अक   मषछ शब् मराठ�त तशरहकर मक न रा्म े आमेत ान “शा्मरद” 

��वतेष्ा म ु  नु�रराचे भरात मे े े िहवात मक  पमात आमेत, क्ा चु� ेल्ा “ वककतडचा” 

मक्. मद  वककतड हकवर  ह न नवडनच आमे, तकच ातष्ा ्ाुप ररामापाह न मराठ�चे हार�र 

�रण्ाहाठ� मद हुनड शधु्द�रराचड चंवं हुत �ररे पुनः ापत आमे. 

  

१५. 

आरखड  �ा �ाररा� रता मराठ�ष्ा शधु्दचड चंवं आह  ग्द  वा् मक न ाह द आमे. 

मागे आ मद हाा्गत ेच आमे ��, ू्ा भाषेह ्��रेत आपर ‘मुह मानड’ भाषा  मर न  मरतक 

तड मुह मानड पाह न ‘्मा् द’  मरहे ्ा ्मा् ळुपानातच ानपह े द, वाु े द ान मुह मानाानड 

्म् ापाह न तश� े द  � ्मा्   भाषा मक्. परातु तडच भाषा ्ेवनागरद त पडत त ्मण्ाचे ळप द 

परक्ा पतशर् न त पडत त ्मण्ाचड भ्ा�र पध्त मुह मानड राू्ात पअल्ाने ान क्ा 

पध्तड ा राहा तकअरम ाहारी्ा पुरातन ्मा्   �ारभा्ारढडपाह न तक  ा ा  हपतरा्ाहारी्ा 

 वारचडन  ेख�ााप्ात ाकतर ्मा् ळुपानाातड  महारक ्मा्    ेख�ाानड मेत प वर� वा ानतपा्  मर न 

ाच  न  रल्ाने ान मुह मानााष्ा हमवाहाने ातष्ात  रेाड, रारशड ान तु�ु शब् दा रे 

 मरहे  ेख�ाष्ा मकठ्ा �वरवकतेचे  ्शरन �ररे मक्, मद �लपना ान तुद ांावत गेल्ाने 

आह ाकतर ्मा् ळुपानात ्मा् द भाषषे्ा ा्रातच वाु�व े द  ह द तरद आता ातष्ा  ाराशड 

गाठ दा   पमारारद मद ातचड �व�क तड ा् र भाषेष्ा तपाने ातचा गंा दकरण्ाचा  ्कन �त 

 ाग द आमे.  

मुह मानााचड दात� ममकवा�ाा�ा: 

्मा् ळुपानातड  हवर मुह मान  क�ााचड  � भाषा ान  � त पड  हावड,  शड इषछा मुह मान 

हमाहाह  हरे मे हामिह� आमे. हवर ्मा् ळुपानड रााषाह  � भाषा ान  � त पड  हावड, 

 मर न ू्ा आ मद आमष्ा ळवतःष्ा ममारााष भाषेचा आ माह वारत  ह ेल्ा ्पापर 

 तभमानमद हकअ न ्े न ्मा् द भाषेह रााषद् भाषा �रण्ाचा आह वडह वषस  मकरा्  ्कन 

�े े ा आ मे, क्ा आ माह हवर मुह मानााचड  � भाषा  ाल्ाह आना् च वाररार आमे. परत  तड 
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भाषा ळव्ेशड मा् पा्महे. तड ू्ा रााषद् त पडत त ्म द हाो  तडमद ळव्ेशडच पा्महे. परातु 

मुह मानााष्ा आ�ाा�ा राह�ाररात आह�ा  हशा रााष�वरक ड ळवतपे  ारर �त  ागल्ा 

आमेत, तशाच भाषेष्ा �वष्ातमद पर ािहरण्ा मकत आमेत. ू्ा ्ेशाचे ते  दन खात आ े व 

पारड पडत आ े क्ा ्ेशाष्ा भाषेपे�ा  रेेा्न, पतशर् न, तु�र  ्ााष्ा हारी्ा पर्ेशड भाषेह 

्मा् ळुपानात आर न ्मा् द भाषेहच  रेेा्न भाषा �तन रा�ण्ाचा आरक�ार  ्कन क्ाानड 

्ठ�्ठ�ारड हुत �े ा आमे. 

१६. 

 त गअ �ॉ ेह ान ानहामड ्ुानवमरतहरद ्ाानड तर ा् र भाषेह ्मा् द भाषेपाह न शक् ातत�े ् र 

्महअ न  रेेा्नााचे ान पतशर् नााचे दरात ााा  न रा�ण्ाचा �वअाच ाच  ा आमे. पाहाा, तह ा , 

 ्कध्ा ान   ामााा् ्ा  ाातात शे�अक मुह मान  ेख� ान  क्ात  ािहरवारड गकार ��, 

महारक मकठमकठे ्मा्   भाषातभमानड ान वळतुतः हाव्डष्ा �ैचडत हापअ े े ्मा्    ेख� ा् रम  े 

 � र � हाळ�क तककपदन शब् खड्ाहारखे ानवअ न �ा  ु न त्पर�  रेेा्न शब् दुहअ न ्ेत 

आमेत! ‘खाभा’ (खााा) मा शब् मुह मानड ाा्�ापकरााप्ात तु आमे. पर हार ना ह न ते 

“महत  ”  मर न  मरतड , “र��” ष्ा ळप द “मुमा�रह”  मरतड . “ान रन “ वा “�ा गा ” ्ा 

 पव “मुरत ह”  मरतड ! ्ा हाध्ा ळव्ेशड शब्ाह पर्ेशड  गअााा शब् ्कहण्ाचड मद 

रााषदात�  वकिकत इत�� परमाव डह पकचत आमे ��, क्ा्कगे आह�ा ष्ा मुह मानड 

मातह�ातड  ान पुळत�ातड  भाषा मुह मानााचड मुह मानााहच �ंेनाशड  ा द आमे.! 

 ािहरवारड गकार -्मा्    ेख�मद ा् रहच प रपुार �रदत आमेत: 

परातु ्मा्  भाषारवेशड  ेख�ाा मारे ्मा्  भाषा�वरवेषड वाच�वगरमद ाकपदन वमावा  मर न  त गअ ान 

ानहामड ्ुानवमरतहरद क्ातड  महारक �वर्ाद्ााह  ातवषव मेच ाां�अ  पाहडत आमे. इत�ेच 

नवमे तर  क्े� शाळ्ाचे तश�र ा् रमध्ेच र्ाव्ाचे ठरव न क्ात आवा्� पअरा्ार. महारक 

पा रभा�ष� शब्ात  रेेा्न शब् शक  न �ाुण्ाहाठ� मकठमकठ्ा माअं्ा नेम न  ाखक तप्े 

खचर �रदत आमेत. मे  रेेा्ना्द पर्ेशड शब् ्मा् द मुह मानात  ाखात न  �ाह्ेखड  �ंत 

नामदत. ाागा द, मराठ� मुह मानााह तर ते  रेाड शब् हाळ�क त पा रभा�ष� शब्ाम न  ् � 

 प र्चत भाहतात. तरदमद नवडन पा रभा�ष� शब् हाळ�क तककपदन न देता ा् रह ्मा् द भाषेचा ान 

्मा् द ळवतपाचा गा  शक् ातत�ा ात र्ाव्ाचा नामद, ात ा ाारव न  रेाडच �राव्ाचे ्ा 
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रााषदात�� मीाने मुह मानााचे ाकतरेतड  पुुारद पा रभा�ष� शब् ान�वरेह  रेाड, हाळ �क त 

भाषेम न �मड �म  हतामद तडत नच देतात. 

ा् रहच रााषद् भाषा आ�र पतशर् न त पडहच रााषद् त पड �रा  मररारा मुह मानााचा 

्रुतभमान: 

१७. हर ते  रेेा्न प रभा�ष� शब् तश��वण्ाचे ळप द हाळ�क तककपदन शब् तश��वतड  तर 

ाागा पाह न रामेावराप्ात ळव्ेशड भाषा ाक रा्ारर मुह मानााह ते  रेाड प रभाषेपे�ा  ् � 

हु भ मक न हवर ्मा् ळुपानचड रााषद् भाषा  � �रण्ाष्ा  ्कनाह रार ममककवाचे हा्् �त 

श�तड . पर ्मा् ळुपानचड �करतडमद हाळ�क तककपदन वा ळव्ेशड भाषा ्मा् ळुपानचड रााषभाषा मक  

न्े  मर नच तर मे ाकतरेचे मुह मानड  मरवेअे ा् रचे दकअे  रेेा्ा�अे इतक्ा हकराने ्ामरदत 

आ े े आमेत! ान आता तर ्मा् दह रााषभाषा �त न�ा ा् रहच �रा -  हे हामहाचे ाक रे ते 

ादअ ाक    ाग े आमेत. ्मा् ळुपानष्ा तह ामाहनावर �ाा  ष्ा  तमरा ा आरव न पुनः 

मुह मानड हु तान ळपापाव्ाचा मे हहे क्ााचे राह��् ध्े् ठर े े आमे, ्मा वषााचे आत 

्मा्    मारहच ाारव न ्मा्  ळपानचे ्ेवा ्ात ानमाह पुाव्ाचा, मा हहा क्ााचा  ातमर� ान ारर 

 ा े ा आमे, तहाच ्मा्   िहवमेने �वरां ेल्ा भाषााह पा्ाखा द चम् न ्मा् ळुपानचे वाकपडठावर 

पर्ेशड भाषेचा  मअा शक् ातत�ा ां�र रकवावा मे क्ााचे वावमा्� ध्े् आमे.  

्ा ध्े्ाष्ा �चार्ात ्मा्  ष्ा �ामद भाषा तर हवंहवं चम्ामम्ा मक न गेल्ा आमेत. वर 

हाा्गत ेच आमे �� तह ा मध्े ्मा्   त पड तर ठार मार द हा न ळवतः ्मा्  नाच मुह मानड 

त �प�वना �ामद � त ्मता ्ेत नामद. वावम्ात तर �वचात न�ा. गुत तशा्  शा  ग्द 

हाध्ा शब्ााहमद मकठ्ा  ेमाने तह ा ड  ेखात  रेाड शब् दात े हातात. मकठमकठे  म. . ान 

ाड. .तह ा ड �वरवान- पर क्ााना  �ाश, तमरर, व्ाी्ा, गाभडर,  य्ु्् इक्ा्् आपल्ा�अे 

ाा्�ापकरााप्ात तु  ह े े हाळ�क त शब् आ माह तश�वावे  ागत! पाहाामध्ेमद इत�� वाोर 

नह द तरद ्मा्   हा्मक्ाचड हवंहवं मदच िळपतड आमे.  रेेा्न-ा् र�वना �कराह त ्मता 

्ेत नामद, ाक ता ्ेत नामद. वतरमानप्  मरहे �ा् मे पकअ्ाहच �ंे , पर “ खाार” 

ाा्�ापकरााप्ात ठाा�! मदच िळपतड आना  ्कध्े�अे  ा े द मकतड. मकठमकठे ्मा्    ेख�, पर 

 रेेा्न पतशर् न ्चख ात क्ााष्ा  ेखण्ा तत न ाह ेल्ा. 

१८. शधु् ्मा् द भाषेचे पुनतूहडवन: 
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 शा िळपतडत मुह मानड ा् रष्ा ्ा  रेरावडह रक  न ातष्ा �चारदत न ्मा्   भाषेह मुकत 

�रण्ाचे ममक�ा्र  ा े ्ाम न ाशडरा हुत मकते तर - वा  ह नमद चा  े आमे ्ाम न  क्ा् � 

वेगाने ान नेराने चा �व े गे े नामद तर ाकतरे�अे तरद ्मा् ळुपाना ा मुह मानड ा् र�वना ् हरद 

रााषभाषा  ाभ  ्ेण्ाचड शक्ताच ठेवाव्ाचड नामद मद मुह मानड ्रुा�ाा�ा रं दमद  हतड. 

पर हु्ैवाने ्मा् द भाषेचे पुनतूहडवन �रण्ाचे  ्कन  �ा �� हवर ््शाानड  हे नेराने हुत 

 ा े आमेत �� ्ा वेंेह ्मा्    ेखात  �ा््हुरामद  रेेा्न इक्ा्द �व्ेशड शब् ्े  न 

्ेण्ाचे �ामात ारदच  मममतम�ा चा  े द आमे.  शा  �वराात प ररमाने आहचड ्मा् द 

पुा�ंशड शधु् ान पर्ेशड शब्ााष्ा �चार्ात न ानमुरकत  ा े द ््हत  हल्ाने, ातष्ा क्ा 

ानमर  तपाह पाम न मराठ�हमद आपल्ा  ागावर ाअा ेल्ा तश ातकअ्ाह आपर  ह नमद  ुत े 

नामद ्ाचड  ाह वार   ागावड मे हामिह�च आमे. ाागा चड मदच गकार आमे.  ग्द दरा्ारात 

दुह ेल्ा मुह मानड शब्ााहमद ानवअ न ाामेर रे�ण्ात ्ेत आमे. मुह मानड “मवा” हरद आमचे 

ावाहात  ह न �ख  ंन रा्म द आमे तरद ्मा् दत न ातचे ळप द ‘वा् ’ मा शब् त  ंन गे ा आमे. 

्ा ्ठ�ारचे “ह  वा्  �हे आमे.” “्ा ्ठ�ारड वा्  रार �त्र आमे,” “च ा वा्  न्ाव्ाह 

च ा” मे  ्कग आमष्ा मुह मानड “मवेने” ् �षत  ा ेल्ा इा् ं्ाह हरद �हेहेच वार े तरद ते 

्मा् द ान ाागा द त �खत भाषेत तरद  ग्द तु मक न गे े े आमेत. मवे मारे महारक ाार्ा 

शब्ााचड ाच ााागअड मक न आह ाागा द ान ्मा् द गर् इत�े  ेु, शधु् ान हां  ा े े आमे 

��, मुह मानड ा् रचे वचरळव क्ावर पुनः पअरे मे  ् �ा् �  शक् मकत चा े े आमे. 

ा् र शब्ााष्ा  ारदात� मुह मानड ळपशारपाह न ळवभाषेह मुकत ान शधु् �तन देण्ाष्ा 

चंवंडचड मदच  ार वर पाहाामध्ेमद तशरत आमे.  �ा ााह  ा आ्र हमाहाचड ळव्ेशभाषेष्ा 

ादनक्पर  ा े द  �वराात खरपर ान ्हुरद�अे शडखााष्ा हागकतडने क्ााष्ा शधु् “गुतमुखड” 

पाहााडष्ा शधु्द�रराचे  ्कन ्ा ्कनमद चंवंडनड पाहाााातमद  रेेा्ना्द परभाषेष्ा 

 चक्ाानड हडरर  ा ेल्ा पाहााड् ्मा्   वावम्ाचे ह््ाचे दाव पुनः हाळ�क त वारडष्ा 

हडवनळपशारने भतन ्ेत आमेत.  शा रदतडने ाकतरेतड  मुह मानााष्ा  ातरे�� ममकवा�ाा�चेड 

ातत��च  ां  ात�स्ा ाकपदन मक न ्ममा ्ापाह न गागाहागमाप्ात पाहााड, ्मा् द इक्ा्द 

ाार ेल्ा भाषााष्ा शधु्द�रराचे �ा्र ात�अष्ा ाार ेल्ा म �ाना रहप तााष्ा 

शधु्द�रराइत�ेच हकमाने चा  े े आमे. तह ा मध्ेमद ्ा आा् क नाष्ा ्ुा् भडवर ्रपत पअ े 

आमे. 
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१९. 

 शा वेंष्ा क्ााष्ा क्ा ळवातभमानप  रत  ्कनात ममारााषद्ाानड हमार् ्ेरे मे ममारााषकच 

�तरव् आमे. क्ाने क्ााष्ा वावम्ात न मुह� न ्् ेल्ा पर्ेशड शब्कषचाराह आपर आपल्ा 

मराठ�ष्ा दरात तशतन ्ाा  तन ाहण्ाह हा ड ्ेता �ामा न्े. क्ााष्ा भाषा हेवमा   मषछ 

भाषेष्ा ्ाळ्ाष्ा ाेअ्ा भ षरभ त न पुर हमह न पा्ात वागवडत मकक्ा, तेवमा ू्ा मराठ�ने 

तशवरा्ाा् ्�ााष्ा ळर तवने क्ा ाेअ्ा आपल्ा पा्ात न तकअ न �ा  ु न रा�ण्ाहाठ� क्ावर 

शधु्द�रराष्ा दराचे दाव दात े तडच मराठ� आता ात�अड  हवर ्मा्   भाषा हाळ�क ततेष्ा 

गागेत दमा न पर्ेशड भाषेचा � ा� दुव न हुळनात मक न, ाना� ा� वावम्ाष्ा दारावर चुत 

 हता तडच मराठ� ातष्ा  ागावर पुनःाअा े ा ान हाचत आ े ा पर्ेशड शब्ााचा ्चख  न 

 ुता  शड पारकशड ान ग्ंवारडच राम न क्ात तमह  ं पामद  तर ते ातचा ्पापर ापमाह �ा 

�ररार नामदत? 

ममारााषाने मागे रामता �ामा न्े: 

 त्पर ाकतरद्  गातशड   शा ाागा द ान ्मा् द भाषााशड ाकतमकवात, शधु्कवात ान 

हुहाळ�क तकवात हर मराठ�ह मार हाव्ाचे नहे  तर ात ा क्ााष्ा मारेच आपल्ा वावम्ात 

दुह े े ान ू्ाह ानवअ न नार �रण्ाहाठ� मागे तशवाहडपाह न मकरकपाताप्ात आप े हवर 

ळवातभमानड प वरह  ्कन �रदत आ े, ते मुह मानड पर्ेशड शब् शक् ातत�े आपल्ा 

 ेखरडह वा वाचेह न �वरांतड   शड हाव ता (खार्ारद नवमे ) ठे�व द पा्महे -  हा पर 

�े ा पा्महे. तशवाहड ममाराहा््�ााष्ा राहव्वमार�कषा्द आदातात नमद हडव ाचाव न आपल्ा 

वावम्ात  ुमा� ं दा दत  हरा्ारम शे�अक मुह मानड पर्ेशड शब्ाह आपर वापरण्ाचे 

हवरळवड हकअ न ्् े पा्महे.  मरहे आपल्ा मराठ�चे गर् ान पर् ाकतर ्मा् ळुपानातड  ्मा् द 

ान ाागा दमध्े आह�ा   ेु ्शेत पकचत चा  ेल्ा आपल्ा इतर ाा  ाष्ा गर्ाशड हम�� 

ान हमतप मक न ान हाळ�क तक�व  शा  ने� ्मा्   भाषा  �हडव मक न क्ााचड पुुे-मागे  �च 

्मा्   भाषा �रण्ाष्ा ध्े्ा�अे  � पा   पुुे रा��ल्ाहारखे मकरार आमे. 

२०. 

्ेपे इत�े ळपारपरे हाागरे  वा् आमे ��,  ळतुष्ा ानाा  �ेवं शधु्द�रराचाच  हल्ाने 

मराठ� भाषेचे इतर ाकतरद् भाषाशड तु ना �ेवं ा् र शब्ााष्ा भेहंडपुरतडच ान क्ा  पवच 

�े े द आ मे. ाागा दत न वा  वारचडन ्मा् दत न ा् र वा तकहम पर्ेशड   मषछ शब् पार  ुअ�ाव न 

मराठ� वावम् ्कग्तेत ाागा द वा ्मा् द वावम्ाम न मदनतर नामद: 
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्ेण्ात ्ेत आमेत. ान आपल्ा�अे आह�ा  तड  ारद हुरल्ामुंे मुह मानड शब्ाह 

वे्ााताहारी्ा �वष्ातमद हरारह वावत ्ेण्ात ्ेते इतक्ापुरतडच मराठ� गर्ाचड द् नता वा 

  ेुता आ मद माद् �रदत आमकत. तर�वरमदत �करक्ामद  ारदने मराठ�ह ��ा वा ातष्ा 

वावम्हापकतड ा आ मद ाकतर ्मा् द भाषाहापकतडपे�ा ारड  ेखडत नामद. आ माह क्ा क्ा 

भाषााष्ा पुा�ं  ध््नानातर  हेच वारते ��, आहमद ्मा् ळुपानात  गतडशड   हरा्ारढा ्मा् द 

भाषाात मराठ� ान ातचे वावम् मे �कराष्ामद मागे नामद, ा र  ने�ााष्ापुुे आमे. ्मा् द 

वावम् तर  ह न ानत आमे, पर ाागा द वावम्मद मराठ�चे पुुे  हे  तर इातमाहा्द 

�वष्ात ममारााष वावम् पुुे आमे. तक �वष्  ळतुत नहल्ाने ा् र शब् वापरण्ात हक 

मराठ�चा ग्ांपरा मकत आमे तक दा �वण्ाहाठ� क्ा गकारदत इतर वावम्ाचे  ्कन ना्म 

आमेत. (मे तहध् �रण्ापुरतेच क्ााचे  ेुकवह च� शब् ्किहल्ाने क्ा शब्ााचा �वप्ारह मक न 

मराठ�पे�ा तड वावम्े हवरतकपरदानड रेाठ आमेत,  हा  पर क्ात न �ाुण्ाचा �करडमद  ्कन 

�रद  तर तक  द्ार्,  तद् ान ानारं मको  इत�ेच हुचव न ठेवरे ्ेपे पुरे आमे.)  

२१. 

आताप्ात ाल े�खत �े ेल्ा  ने� �ाररााहाठ� मराठ�ष्ा पर��् शब्ााष्ा तशरहकरपराने 

 ा ेल्ा ्ारद�रराचा ानषे  ान  ातरक  �तन ातचे शधु्द�रराचे �ा्र पुनः चा �वरे मे आह 

आप े �तरव्  ा े े आमे. रडतशवरा्ा्द �क पेने मराठ�वर पअ  पामरारद   मषछ भाषााचड  ाअ 

आपल्ा ाकतरे�अड  भाषाभ्गनडवर िहत�� वेगाने ान भ्ा�र  �ारे पअ द ातत�� पअ  श� द 

नामद.  मर नच ्मा् दचे वा पाहााडचे वा तह ा डचे शधु्द�रर �ररे मे िहत�े  वदअ मक न ाह े े 

आमे, ातत�े मराठ�ह शधु् �ररे �ठ�र नामद, ान �ठ�र नवमते  मर नच ते �ाम तहेच पअ न 

रा्म े मकते. परातु ाकतरेह ते शधु्द�रर �ठ�र  ा े े  हतामद ्मा् द ान ाागा द गर्पर्ात ते 

क्ाानड इतक्ा प रर परे �तन ्ाख�व े आमे �� आता मराठ�त द   मषछ शब्ााचड ार े द पकअड 

दारमद �कराह हमन मकरारद नामद. आपराहमद तड आता ध्ानात आल्ा�वना रामरार नामद. 

 मर न  क्े�  ेख�ाने ्ापुुे त मदताना  रेेा्ना्द पर्ेशड शब् शक् ातत�े आपल्ा 

मराठ�त न वू्र �रण्ाचा �वअा ाच  ा पामदहे. 

 मर नच क्ााष्ा मारेच आपरमद शधु्द�ररा�अे  � पकच�व े पा्महे: 

२२.  क्े� भाषेत �ामद पर��् शब्  हाव्ाचेच: 
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 क्े� िहवात ान ह�ह भाषेत इतर भाषातड  शब् मे पकअ्ा ामुत  मारात ्ाव्ाचेचे. क्ातमद 

इानहडहारी्ा हा ाू्ाष्ा भाषते क्ााचे  िळतकव मे क्ा भाषाभाषड्ााष्ा ह ारपराचड �पा 

हाागरारे  � गम�च  हते. मराठ�हमद  �्ा ्ा  �ख  भारतवषारष्ा हा ाू्ाचड ा ाुा  

�रावड  ागल्ामुंे तडत इतर आ�ुा ्चत हनप्ाष्ा भाषेचे आ�ुा चन न राम न तड  हररशड  ान 

 हरर�म ानत गे द ान तडत  ने�  ा्ेशााचे  ने� शब् तमह  ंन गे े, मे  �परद 

ममारााषभाषड्ााष्ा प वर वैभवाचेच गम� आमे. परातु  क्े�  हररशड  भाषेमध्े पर्ेशड शब् 

 हरे मे  पमानाळप्  हतेच  हे नामद . इानहड भाषेत शे�अा पदनाहााम न  ् � शब् 

त््तर भाषेचे आमेत- तरद ते शब् क्ा भाषेचे दरात ्ाह  मर न  हावेत. पर हेवमा ते 

 नडपरा गाहवाव्ाह  ागतात ��ा वा नारा्रराव पेशव्ााष्ा गारर्ाा मारेच वारे  तेवमा 

माअडवर च  ुन  द्ाहच ठार मारण्ाइत�े  ा  ान ामुहाी् मकतात, तेवमा ्ेखड  हर क्ाह 

मा�  न न ्् े तर क्ा भाषेहच ते आप द ्ाहड �राव्ाह हकअडत नामदत. भाषेत पर�� शब् 

�कठप्ात  हावेत, पा रभा�ष� शब् �हे �रावेत इक्ा्द भाषा�वष्�  ान मे ्ा  ेखात ्ेत 

नहल्ाने �ेवं ््ग्शरनापर इत�े हाागरे पुरे आमे �� - 

२३. 

ा्ामररापर - नवडन रु ाह तदेशड् नाव  हे  तर �ामद  क्वा् नामद.  खा्ा �वतशार 

 �ारचा पशपु�ड तदेशड् नावानेच हााक्  ा हारे ्कग् आमे.  शाने भाषेतड  शब्हापकतडमद 

वाुे . 

्ेशक्ेशडचे तभदनतभदन �वतशार प्ापराक � शब् पर्ेशड  हल्ाह �ामद  क्वा् नामद: 

२४. परातु ू्ा वळत ह ान �लपनेह ाकतम  �ारे ान् र्ार �ररारे  �ाम न  ् � शब् आपल्ा 

प वरहव्हत � ् मातकभाषेत आ डच �वर्मान आमेत, तेपे क्ा वळत ह वा भावनेह 

हााक ण्ाहाठ� ते हवर ळव्ेशड शब् हकअ न �ेवं गाांनापड मारे पर्ेशड शब्ाचा व्वमार 

�ररे मे मा् ान�षध्  हावे: 

आपल्ा मराठ�त ान �करक्ामद ्मा्   भाषेत हर  खा्ा शब्  ाग ा तर तक इतर हाळ�क तक�व 

ान ्मा्   भाषात न न्ावा. �ारर क्ा हवर आपल्ाच भाषा आमेत. तक क्ा हवर ्मा्   भाषात न 

तमंा ा वा  खा्ा शब् नवडनच ानमारर �रावा  ाग ा तर शब्हमकध्दने नवडन शब् ानतमरत 

�रण्ाष्ा �मतेने ान  पारचे ह  म भे्ाभे् व्कत �रण्ाष्ा शकतडने  क्ात हापदन  ह े द 

मद ्ेववारड, मद आप द हाळ�क त भाषा आपल्ा पाठ�शड वरमळत ाभातन ाभडच आमे. ातष्ा 
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 खाअ ान डत न तक ाच  न न्ावा. इत�े �तनमद हर वार पअे  वा �वतशार प्ापारचे ते �वतशार 

नाव  हे  तरच �ा् तक पर्ेशड भाषेचा शब् ाप्कगात आरावा. 

२५. 

््ा हा�ेपतः ान् र्ार �े ेल्ा ान्मााचा  �ाश आपर मराठ�ष्ा आहष्ा ळवतपावर हर 

पा अ ा तर शे�अक पर��् शब् आपल्ा ग्ांपराष्ा  ा ः�ारात चकराहारखे तशतन 

 द्ाहारखे वावरत  ह े े ादअ��ह ्ेतात. ा्ामररापर “तशवा्” शब् न्ा. ‘ब््ातशवा् हवर 

 हक्!’  शड  ेअगुहरद वाक्े आपल्ा गाभडर वावम्ातमद खुशा  तमरवडत  हतात. ब््ा�वना, 

ब््ाव्ात रकत इक्ा्द  ने�  ातशब्  हताना मा “तशवा्” इत�ा ाक�ां ा आमे �� तक 

त्पर� आमष्ा ‘व्ात रकत’ इक्ा्् शब्ाह  ुअ�ाव न ्े न क्ााचेच छातडवर च  ुन ाह ा 

आमे. ‘मु  ख’ शब्ाचड तडच गकार, हुद्ा मराठ�त मा शब् �ख  ंन गेल्ाने तक आह गर्ात न 

्ेतक, मे तर रामकच. पर आता तर ‘शा्मरद’ ��वतेचा पुनतध्ार �रण्ाष्ा वेअात मा शब् मराठ� 

पर्ातमद दुहअ न ्ेण्ात ्ेत आमे. मु  ख  मरहे ्ेश,  ्ेश, हगत क ््िगवह्ाचड वररने �ामद 

मुह मानड हकतेतच ्मा्   भाषेत �रण्ाचा आराभ  ा ा नामद. मुह मानााष्ा ममाम्ाष्ा 

हदमाप ववमद ्मा्  ानड ान क्ााष्ा भाषाानड ््िगवह् �े े े आमेत.  हा  हता मराठ्ााष्ा 

््िगवह्ाचड वररने मु ुख, मु  ख्गरद इक्ा्द शब् न दा ता ्ा ‘शा्मरााना’ � रता ्े  न्ेत 

मा क्ााष्ा �वप्रळत �लपनेचा ्कष आमे, गुर नवमे. “त्ार” शब्ााचे ळतकम तर ररच. �वरां 

मक  न्े  मर न रुररुर ाअ्ा मारदत ्ेरारे हकवंे भरहडहुध्ा  ग्द ्ेवदरात न �वचा रताना 

य�  ्ेतात ��, गा , पुाप,  �ता वगैरे हवर प हाहा्मक् ‘त्ार’ आमे ना? ‘भात त्ार आमे’ 

इक्ा्द वाक्ात तर ्ा त्ार शब्ा ा �ा  ु न रा� न तेपे आप े तहध्, हूह, प रर इक्ा्द 

 ने�  ातशब् दा रे मे हवं-हवं  शक् मकत चा  े आमे, इत�� ्ा ‘त्ाराने’ क्ाष्ा 

�वतध् �करड ााअ �े े तर ते मकअण्ाचड हर्त ‘त्ारद’ �तन ठे�व द आमे. ळव्ापा� तहध् 

आमे, प हाहा्मक् तहध् आमे, आ मद  ुाव्ाह हदनध् आमक, ते हूह आमेत, मे �ाम प रर 

 ा े आमे,  शड वाक्े �ा् �ानाह तचत नामदत? मग इत�े शब् आप े  ह नमद �ेवं 

हव्डने “त्ार” शब्च तच   ाग न मे हुने शब् मररकदमुख मक न ाहावेत मे “शा्मरद” 

��वतेष्ा “रा ्दह” मद  ािहरवारे वारे  ्ात आ माह �ामद शा�ा वारत नामद. 

पर�� शब्ााचड ा्ामररे: 
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परातु “आहतागाोत”चा अे   ग्द ानरांा. ्ा शब्ा�वना आपल्ा प्ाह शकभाच ्ेत नामद  शड 

हवरहा ारर हमह न ््हते. आ मा ा  त �अेच  �ा पकर  मार् �ा्ाािढचे  � प् आ े; क्ात 

क्ााष्ा “्चर�रहाानड”  पम  ातपुरातन ान शधु्  हा  �   ार  ् � छे्� (पॅ रनार) 

ानमर  हाळ�क तात  मार् �ा्ारष्ा ठरदव पध्तडचा त म न खा द  र�न त ्म े �� 

“आहतागाोत हुखतप आमक.” ्ेपे आहपावेतक  मर े  हता �ा् मानड मकतड? पर  शा शब्ात 

�ामद �वतशार  ेुद आमे  शा हव्डने �व�क त �लपना आ मा हगं्ााचड  मानपरापाह न 

 ाल्ाने मे शब् नह े  मरहे चु�ल्ाहारखे मकते! ्ा ‘आहतागाोता’ चे ळतकम ‘आहतागाोत’ 

 ा े ते पुरव े. ्ापुुे ्ा  ेअगुहरद शब्ाह ानरपर� आपल्ा वावम्ात वावत ्ेरे  ूहाळप् 

माान े पा्महे. क्ाच मारे खा द हमद �े े द आमे ्चररडह-ानहात-रडमत क इक्ा्द इक्ा्द 

आता मा ‘ानहात’ शब् ्ेपे ्ा शधु् ान हुा्र हाळ�क त शब्ाभकवतड नैवेर्ाभकवता ष्ा  �ार्ा 

दुादरराहारखा �ा दकरांत आमे? रडमत क  मक्ाष्ा हेवेतड  �ा्रवाम वा  ेख�  शड हमद �े द 

तर �ा् ्ा प्ाचड शकभा रामरार नामद? “मा �”, “हखमड”, “ ा�र”, “शमर” ान हुद्ा 

मराठ�त न दुह ेल्ा  शाच इतर शे�अक शब्ाह आपर ाना�ारर आपल्ा अकक्ावर नाचवडत 

�ररतक. तशवाहड ममाराहााचे राू् आरखड �ामद �ां ्र�ते तर ू्ा   मषछ शब्ाह क्ाानड 

�ाु�ा  ु न भाषेत न मुह� न ्् े  हते, क्ाच रेह,  ा�र इक्ा्द पर��् शब्ाह  �ार्ा 

 तभहात शब्ा मारे “शा्मरद” ��वतेत   ेु  ेख� ाप्किहतााना पाम न ान तडच आपल्ा 

��वतेचड �वतशार शकभा  मर न हमहताना ाद न महावे �� रअावे मे हमहत नामद. मराठ� हदै्, 

हेना, ्ा ळप द मराठ� रेहा,  ा�र मे शब् दा ण्ात �ामद  � �वशेष अे  ्ेतक,  शड हड 

��क्े� नवतशक्ााचड हमह आमे क्ाानड, तड �ेवं आपल्ा �वप्रळत ान  प हव्डचा प रराम 

आमे  हे पक�े हमहावे ान मे   मषछ शब् शक् ातत�े रांावेत, आपराह हुद्ा मराठ�चे 

पुनतूहडवन  वा् �राव्ाचे आमे. पर ते मुह मानड मराठ�चे नवमे. 

२६. 

आता  हे  ने� शब् आमेत �� हे पतशर् न वारत  ह े तरद हाळ�क त  ात पाह न हा  े े 

आमेत. वाळत�व� पामता हुनड पतशर् न भाषा मद मराठ� ाागा द मारेच शधु् हाळ�क तककपदन  शड 

 �  ा�क तच आमे. ातष्ातड  शब् मराठ�त हे आता  ग्द तु मक न ाह े े आमेत, ते हर 

 ग्द हाळ�क तक�व ान हमह हाध्  हतड  तर खुशा  ाप्कहावेत, क्ावर आप ा  ् �ार 

आमे ा्ामररापर - हुत मा शब् “हररे, चा   मकरे” ्ा  ात पाह न आमे. पाहाा मा पाचआप 

�ामद शब् पतशर् न भाह े तरद ळव्ेशड आमेत: 
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शब्ापाह न आमे. हर ते शब् आपल्ात  क्ात तु  ह े े ््ह न ्ेतड  तर ते पतशर् न 

आमेत मे �शावतन हमहावे? हाळ�क तचड तपे पतशर् नमध्े हशड �व�क त मकतात तशडच  ा�क तात 

मकतात. तेवमा तड आमष्ा इ�अेच  चत त  ा े द नहतड   मर न �शावतन?  हे शब् खुशा  

राम  र्ावेत. 

२७. 

�करते शब् ठेवावेत आ�र ��तड ठेवावेत मे ळरुर  ान ्ेपे  ळतुत नह न पर�� भाषेत न 

आपल्ा भाषेत ाना�ारर दुह े े शब् �ा  ु न तडह शधु् �रण्ाचे प वरहाानड आारतभ े े �ा्र, 

�� ू्ाष्ा ांानेच मराठ� मुह मानााष्ा तावअडत ाकतरे�अड  तह ा ड, पाहााड वावम्ा  मारे 

प ररपरे गवह  श� द नामद, ते �ा्र पुुेमद चा वावे इत�ा ानाच्, इत�� हारडव, इत�ा ान ारर, 

मराठ� भाषाभाषड्ात ाकपदन �रावा ान ाकतरे�अे ्मा् द ान ाागा द गर्पर्ात ा् र शब् वापररे 

मे हहे �मडपराचे, ्ु ेपराचे, ्कषाळप् हमह े हाते तहे ते इ�अेमद हमह े हावे,  वु्ा 

मेत ने मा �वष् पुुे आरडत आमक. ्ामुंे ्ा ््शे�अे ममारााष  ेख�ााचड  ारद रागाने  मरा, 

्ाहाने  मरा वा �ेवं पीेने  मरा पर वं द  मरहे पुरे. ाा�� �करता शब् पर�� आमे मे 

 वुे वेंकवेंड मकरा्ाकर चचसने ठरे . वर आ मद हामाद्त: ्् ेल्ा ‘ान्माह  नुहतन 

आवा्�  हे  तेपेच �ा् ते नवडन पर��् शब् न्ावेत ान �करक्ामद  �ारचड आवा्�ता 

नहता ान त्पर� आप े हाळ�क तक�व हुा्र शब् �वर्मान  हता �ेवं ्ु ाोने मराठ�त 

तशरहकर मक न ाह े े हुने पर�� शब् वेच न �ार्ाहारखे ् र ् र रे� न र्ावेत इत�ा ान ारर, 

हर ान्ान  ेख�ााचड ान वाच�ााचड नवडन �पुद तरद �रद  तर ्ा  ेख�ाचा ताक�ात � मेत  

तहध्दह गे ा  हे मको . �वारुशाळ््ााष्ा हाव ानतेने इािग श शब् मराठ� गर्ात कव्चतच 

ान पर्ात मुंडच ्ेोनाहे  ा े आमेत, तशडच मुह मानड शब्ााचडमद िळपतड  ा द  मरहे 

 ा े. मे  ग्दच हमह नह े तरद हु भ आमे, मे ू्ााना ्मा् द ान ाागा द गर्-पर् ��तड पकअे 

््वहात ��तड प रर रदतडने हुहाळ�क त ान   मषछशब्ळपशारने  ग्द  � ु�षत मक  श� े, मे 

मा्मत आमे क्ााष्ा तेवमाच  �ात ्ेो . 

ीिार�कन ा्  ा पा्महे: 

२८. 

महर, गरह इक्ा्द ततअात, माअामाहात न तं ेल्ा शब्ाह पर��  मर न हतअण्ाचा  ्कन 

� रताना, ाक ताना ान त ्मतााना  क्�ाह रार ान प्कप्द ्ाह मको  मे आ मद ळवतःचे 

्ाह मको  पर  मर नच ान ारर पा्महे: 
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 नुभवावतन हार न आमक. परातु ््ा ्ाहाने मे शब् रांण्ाचा आप ा ान ारर मा्  ् � 

्रुाव ा पा्महे. ्ाहाचा ्कष ू्ाानड आपल्ा भाषेतड  मद दार ादअ �तन ्ाख�व द क्ााष्ा 

नह न ू्ाानड तड �ाुता �ा्ु द हा  न्े इत�� वा  ु  ्् द क्ााचा - आपरा हवााचा - आमे. 

 मर न क्ा ्ाहामुंे वैताग न, ‘हा  र्ा! मे शब् ा्मा�क त �ररे म खरपरा आमे, मा 

 तभमानाचा  ातरे� आमे!’  हे न  मरता ा र  क्े�ाने आपल्ाशड  हेच  मर े पा्महे ��, 

‘�ा् ाुवा! खरेच मद �ेवुद  ूहेचड गकार! महर शब्ाह आपल्ा ा आप ा  ातशब् ्ेखड  

्ेता ्े  न्े इत�े ्ा   मषछ शब्ाने आ माह परवश �तन रा�� े  ा!’ ‘्रं� हभेत 

�वर्मान मकते. वतरमान मकते, ��ा वा ्मा् द वा ाागा द  मरतात क्ा मारे ापिळपत मकते’  हा 

�े ा  हतामद नवखा ान ओ  ुवतार न �ेल्ाहारखा वारावा ान ‘्रं� महर मकते’ मे वाक् 

ाा्�ापकरााप्ात आप े  हे वारावे �� �ेवुद  ूहेचड गकार? 

 हा �वचार हर  क्े�हर �रद  तर तक मा  ान ापिळपत �े ा  मर न आ माह ्कष न ्ेता 

क्ा रागाने भरात ा र शक् ातत�े ा् र शब् न वापरण्ाचा ानाच् �रद . आ मद व्वमारात 

 ग्द  नावा्� पर तशरहकर  ा ेल्ा �ामद ा् र शब्ााचड नामे ्ा  ेखात ्् दच आमेत. 

 ळतुत ातत�े शब् हवाानड रांण्ाचा ान ार �े ा तरद पुरे. पुुे ्ा �वष्ाचड हशडहशड चचार 

वा  ु न आ�ेप- क्ा�ेप मकत हातड , तहतहे आरखड शब् ाहेअात ्े   ागतड . हध्ा मराठ� 

भाषषे्ा शधु्द�रराचे ‘ह त ावाच’ हरद  ा े तरद पुरे आमे. 

२९. ्ा �वष्ावर �ेहरदत आ मद हे  तहध् �े े क्ााष्ा ापहामारात  हे त ्महे मकते ��, 

“�करते शब् ठेवावेत आ�र �करते पर�� शब् मराठ�त न �ाुण्ाचा  ्कन �रावा मे रुर�ं 

 ान ्ेपे हकअवडत ाहण्ाचा मेत  नह न पर�� भाषेत न आपल्ा भाषेत ाना�ारर दुह े े शब् 

�ा  ु न ात ा शधु् �रण्ाचे प वरहाानड आरातभ े े �ा्र �� ू्ाष्ा ांानेच मराठ� भाषा 

मुह मानड भाषषे्ा तावअडत, ाकतरे�अड  तह ा ड, पाहााड, ्मा् द इक्ा्द भाषाा मारे प ररपरे हापअ  

श� द नामदत- ते �ा्र पुुे चा वावे इत�ा ानाच्, इत�� हारडव मराठ�भाषड्ात ाकपदन 

�रावड ान ाकतेर�अे ्मा् द आ�र ाागा द गर्पर्ात ा् र शब् वापररे मे हहे �मडपराचे आ�र 

्ु ेपराचे र्कत� ान ्कषाळप् माान े हाते तहे ते इ�अेमद हमह े हावे,  वु्ा मेत ने मा 

 ेख त ्म े ा आमे. ्ा  ेखामुंे ्ा ््शे�अे ममारााष  ेख�ााचड �वचारद  ारद रागाने  मरा 

्ाहाने  मरा वा �ेवं पीेने  मरा, पर वं द  मरहे पुरे.” 
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मद हु्ैवाचड गकार आमे ��, ्ाप�ै� �करक्ा ना �करक्ा तरद भावनेने  े रत मक न ्ा 

�वष्ा�अे आ माह वार े मकते क्ाम न पुा�ंच  ् � तडवतेने ममारााष  ेख�ााचे आ�र  क�ााचे 

 � वे  े गे े. इत�ेच नवमे तर क्ा चंवंडचा  ातधवनड मुााोष्ा ‘राइ ह’ मध्ेहुध्ा 

दुमण्ाचे ाा�� रा्म े नामद. ामुते� मराठ� प्ात न ्ा �वष्ावर  नु�  - ात�    ेख ्े न 

गे े क्ा हवर  ेखााचा हाागकपााग �वचार �राव्ाह पा्महे मकता. क्ातड  पुा�ं आ�ेप म ं  ेख 

हाप रर न वाचल्ानेच ाकपदन  ा े े मकते. �ामद �वचारहद् मकते, �ामद �व�ारहद् मकते. क्ा 

ाकतरप�ड् चचसह हर वेंडच ाकतर ्ेता आ े  हते तर क्ााचड हड  �हारखड पुनरावककतड इतर 

रद�ा�ाराा�अ न �रण्ात ्ेत आमे, तड न मकता पुा�ंााचे हमह हमा ान मक  श� े  हते. 

परातु ्ा भाषा�वष्�  ानापे�ाामद आह आपल्ा ्मा्   हमाहाचड आ�र रााषाचड  म्ार् मानड 

�रदत  ह ेल्ा  ळपका्तेचा  ान ान�अडने मातड दे न ान्ान रकना्गरदह तरद क्ाचा �पषछा 

पुर�वरे मे  ् � ममकवाचे �तरव्  पम �रावे  ागल्ाने आहवर ्ा भाषाशधु्दष्ा  ेखाावर 

आ े े आ�ेप य�त ाहण्ापत �अे आ माह �ामद  ् � � रता आ े नामद. परातु आता तक 

ळपाान�  ान हमा ान�ार� रदतडने हवं हवं हुर ा  हल्ाने मराठ� भाषेष्ा शधु्द�रराचे 

 ्कनावर आ ेल्ा आ�ेपााचे ानरहन आ�र  ा ेल्ा चचसचड हमा कचन पकअक्ात �रण्ाचे 

्किह े आमे. 

३०. 

्ा आ�ेपातड  हे �व�ारहद् आमेत क्ााचड वाळत�व�परे पामता ाकतर ्ेण्ाइत��मद ्कग्ता 

नामद. तपापड क्ातड   �ातरद आ�ेपा�वष्ड �ामदच ाल ेख न �ररे  मरहे क्ा मेकवाभाहाह 

हािकव� भााअ्ा मनाचा ांड ््ल्ाहारखे मकरार  हल्ाने क्ाचा पकअाहा हमाचार देरे  ापत 

आमे मा आ�पे  मरहे शधु्द�रराचड -भाषेष्ा शधु्द�रराचड-मद चंवं रवेष-म  �  हल्ाने 

 क्ात ान ार् आमे, मा मक्. गेल्ा �ामद वषाात मा  ेमरवेषाचा गत ं इत�ा ाक�ां ा आमे ��, 

क्ा क्ा शब्ाानड व्कत मकरा्ा भावनातड  गाभडरपरा नामदहा मक न क्ााना गावाु ंपराचे 

ळवतप ्ेत चा  े आमे. हेपे पमावे तेपे  ेम आ�र  ्माहा  �ार्ा  ेताहारखड मागाात आअवड 

पअ े द! मराठ� भाषेत  नावा्�  ह ेल्ा आ�र ातष्ा ळवतपात �वहागत ््हरा्ार  पर्ेशड 

शब्ाह न ळवड�ाररे मा  मरे ्ा शब्ााचा रवेष मक्! ार्ा माा्ा पा्ाह न ाहरारा हकअा मड 

रा� न ्् ा  मरहे तक क्ा हकअ्ाचामद रवेष मको -ान्ान ू्ा चााभाराने तक हकअा तशव ा 

 ेमरवेषाचा गत ं: 
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क्ाचा तरद मको च मको . दरातड  �चरा रे�   ाग े �� तक  ा ा क्ा �च्ारशचा रवेष-ान्ान 

ू्ाने तक �चरा रा� ा क्ाचा तरद! 

परातु  �ा  पव आपल्ा भाषेत परभाषेतड  शब्ााचा अकोहअ हुंहुंार मक न ातचड 

रुातमाहु ता. ळवाभा�व� शधु्द आ�र यातमातह� परापरा ेादअ  न्े  मर न �ामद  रेाड शब् 

�ा  ु न रा�रे ��ा वा आह�ा  गाां  क� रा्र, म्र इक्ा्द इािग श शब् क्ात �ामद �वशेष 

�वरवकता ््हते  शा हमहुतडने -मराठ�त वापरतात तहे वापररे मे ान ार् आमे  मर न न 

 मररे मे  रेाडचा ��ा वा इािग शचा रवेष �ररे मा मक  न्े?  ेमाचड प ररता  मर द  मरहे 

मराठ� भाषाच हकअ न ्े न  रेाडचा ान्ान मुह मानड  ् रचा, ळवड�ार �ररे मदच मक्! ्ा 

 ारदने पामता पर्ेशड �पअे वापत न�ा, ळव्ेशडच वापरा, आपल्ा मु ाचे नाव  बा्मम ��ा वा 

 ता अे  न ठे�वता  नातच ठेवा  हे हाागरेमद रवेषम  �च ठरते.  

�करतडमद गकार रवेषम  � आमे मे क्ा गकारदष्ा मुंाशड रवेषप रर भावना मकतड - तड गकार 

�कराह �वना�ारर चडअ आरण्ाहाठ� �े द मकतड �� �ा् ्ा  ानावर वाळत�व� पामता 

 व ाा न आमे. मराठ�त  नावा्� ा् र वा इानहड वा हमरन शब् दुह  ्े  न्ेत ्ा द्ार् 

आ�र ळवाभा�व� इषछेष्ा आ�र  ्कनाष्ा मुंाशड �कराह ्चअ�वण्ाचा ादशे आमे मे ्ा 

आ�ेप�ााह �करड हाा्गत े? तह ा मध्े आपल्ा ्मा्   ााा वााचड त पड मद मुह मानड हकता�ा ात 

नामशेष  ा े द आ�र भाषा  रेाड शब्ााष्ा आदाताखा द इत�� ्चरअ न गे े द �� ााप, आो 

इक्ा्द  क्ात दरगुतड शब्ाह्ेखड   राड  पवा ा् र शब् व्वहत �ररे हय्पराचे  �र 

हमह े हा   ाग े.  शा िळपतडत तेपड  ्म् ात आपल्ा भाषेष्ा आ�र त पडष्ा 

पुनतूहडवनाचड चंवं हुत �रण्ाचा आ मद  ्कन �त  ाग क तेवमा माच रवेषाचा आ�ेप 

आमचेवर त्ळप ्म् ा�अ नमद �रण्ात आ ा. पुुे मद चंवं हशड हकराव द आ�र तह ा ड प्े, 

शांा ान वावम् मद हहहशड ्मा् द त पडत आ�र शधु् तह ा डत आ�वभ रत मक   ाग द तशडतशड 

मुह मानााचड हमता ु  ं  ाग न आता क्ाानड हर�ाराह  हर �तन तश�र �वभागाचा  � 

ठरावमद �तन देत ा आमे �� तह ा म ड  शांातड  सतम� पुळत�ात हुनेच नवमेत तर हे हे 

नवडन पा रभा�ष� शब् ्कहाव्ाचे ते हाळ�क तककपदन नह न  रेाडपाह न हा् त  ह े पा्महेत! 

ान्ान ्मा्   मु ााना तरद शधु् तह ा डत  पवा ्मा् दत तश�र ्् े हावे आ�र नागरद त पड 

तश��व द हावड मद  क्ात द्ार् मागरड �राचड-मैंााा् ्ेपड  ्मा्  ाष्ा मकठमकठ्ा हाळपा 

आ�र नगरपात �ा �रदत  हतामद, ्मा्  ानड   ेर ाे, पे, ्ा ा र्ा त पडहच शांात न तश� े 
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पा्महे  मर न मुह मान खरारकप �रदत आमेत. पर ्मा्   मु ाानड तरद आप द प वरहााचड त पड ान 

भाषा तश�ावड मद आमचड चंवं ू्ाह रवेषम  � वार द ते  ेमाचे आ�र भ त््ेचे भककते ्मा्   

मु ाानडमद आमचडच त पड तश� द पा्महे  मर न  मररा्ाकर  रेाडष्ा ापाह�ााहमद तु मद 

हाळ�क तचा रवेष �रदत आमा  मर न तुमचड मद चंवं रवेषम  � आमे  हे हाागण्ाह मा् 

 हत नामदत. 

आपल्ा मराठ�त �वह ा् आ�र �वहागत  हे  शधु् पर�� शब् न�कत  हे �ामद आ मदच 

 मरत नामद. रडतशवाहडममाराहाानड तु  ा े द  ार   ानााचड नावे ा्  न तड हमेतु�ः 

हाळ�क तमध्े भाषाात रत �े द आ�र ळवरााषाह पारता््ााष्ा पा�ात न हहे ाध् र े, ळव मारह 

पर मारष्ा छा्ेत न हहे वाच�व े, तहेच ळवभाषेचेमद पर��् भाषेष्ा ा ाक�ारापाह न हार�र 

�रण्ाहाठ� ळवतः राहव्वमार�कश रचना �रव न राहापा हकअ ्ा; तक क्ााचा  ्कनमद 

रवेषम  �च मकता �ा? ्चप  ंर�राानड इािग श शब्ााष्ा आसमराचा तडव �वरक  �तन मराठ� 

त ्मण्ात ान ाक ण्ात इानहड शब् दुहअरा्ााढेवर �करअे ओ्ु े तक क्ााचा  ्कनमद रवेषम  � 

मकता �ा्? ्ावरमद ‘मक्’  मरण्ाचे  ाार्र �रा  तर इत�ेच हाागरे पुरे आमे ��, मराठ� 

भाषा, ्मा्   भाषा आ�र ्मा्   रााष मद ू्ााष्ा ्कगाने ्ा हगात इतराा मारेच आप ेमद  िळतकव 

इार�ा  पावेतक  �णुर राखण्ाचे द्ार् �तरव् ाहा�वण्ाह हमपर  ा द तक तशवाहड, 

�वारुशाळ्ड््�ााचा रवेषम  �  ्कनच ्ा गकमागरेशााष्ा दराुअव्ा भााअेपराम न  ् � 

रे्ळ�र आ�र  मर नच  ् �च  नु�ररड्  हा हरगुर मक्  हे आ माह वारत आमे. 

आ मद क्ाच �ांात  हतक तर क्ाहमद आ मद ्कष ्् ा  हता  हे  मररा्ार ह आ मद  हे 

हाागतक ��, खरकखरच हर आपर आहष्ा �ांात हदमाह न ्ेता क्ाच �ांात हदमाह आ क 

 हतक तर आहष्ा �ांावर आप े ��तड तरद ाप�ार मकते आ�र तशवाहडष्ा �ांाचड मानड 

तुमष्ा वा्रं ततअष्ा वा्ारतने वमावड  हा तक �ां आहष्ा �ांाहारखा �ामद  खार्ा 

पक्ाचा ताा  नवमता. 

तशवाहड आ�र ्चप  ंर�र: 

आरखड ‘महर’, ‘्ा्द’ इक्ा्द ू्ा ा् र शब्ाानड आप े प वरह-व्वहत मराठ� शब् पार नामदहे 

�तन रा�� े आमेत, क्ाह वापरण्ाचे रा  ंन ते आप े हुने शब् वापत  ागावे  मर न ाप्ेश 

ाा राचे �प  ः 
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�ररे मे हर क्ा ा् र शब्ााचा रवेष �ररे  मर न ान ार् मक्, तर आपल्ा ‘�वर्मान’, 

‘ापिळपत’, इक्ा्् त्पर� ळव��् शब्ााह पुनःहवं न � रता तहेच ा्मा�क त ठेवरे मामद क्ा 

हुद्ा आ�र ळव��् शब्ााचा रवेषच नवमे �ा्? ्हु्ाष्ा ाा राचे �पल   ाामेर दा �वण्ाचा 

 ्कन �रदत  हता हर �करड  मरे  ��,  रे क्ा �पल ाह ाामेर दा �वण्ाचड तु ड चंवं 

रवेषम  � आमे तर क्ाह  हे हाागरे  ापत आमे ��, ‘हरगुमळपा, पर माा्ा क्ा ळवतःष्ा 

मु ाात तहेच ाामेर ाताठत ठेवरे आ�र दरात ाा राचे �पल   पकशडत ाहरे मे क्ाम न रवेषम  � 

आ�र ातरळ�ारामर मकरारे आमे!’  

�व�ारहद् आ�ेपाापै�� ू्ा ्हु्ारढेह पकअेहे ाकतर ्् े पा्महे  हा आपे�  मरहे - 
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३१. 

 पवा ‘मनाचे  ााात� आ�ुा ्चतपर’ मक्, मराठ�चा आ मााह  तभमान आमे ्ात शा�ाच नामद. 

परातु क्ा  तभमानाचड म्ार्ा हर आ मद हााग   ाग क तर आमष्ा  तभमानाह  ातरे� 

 मररा्ार  नवी्ा आ�र  हार भ त््ेष्ा भकताह मुअमुअड भत पामद . ाय्ा ्मा् ळुपानात 

 �च रााषभाषा  चत त वमावड  मर न मराठ�चे नाव न हुच�वता ्मा् दचाच तक  ् �ार आमे 

 हे आ मद आह वडह-पाचवडह वषारपाह नच  ातपा््त आ क  ह न ्मा् दष्ा  चारापर  �हारखे 

 रत आमकत. इत�ेच नवमे तर हवर  ााात� भाषा इतर हवर  ाात हकअण्ाह तहध्  हतड  आ�र 

क्ातड  ाकतम वावम् ्मा् दमध्े तपाात रत  ाल्ाने रााषद् वावम्ाह मानड मकण्ाचे भ् न 

ारे  तर हवर  ााात� भाषााह  �ा मंह ्ाह ्ााल्ाारकार हमुंाह ाुअ�वरारे  खा्े ्ा् आह 

हरद �करड शक  न �ाुदत  ह े तरद आहमद ते मंह ् ्ाा न रााषद् भाषेह मराठ�चा  �्म 

ांड ्ेण्ाह आ मद तहध् आमकत. मेच �ा्, परातु हवर मनुा्हातडचड  � भाषा हर आह मकत 

 हे  ��ा वा हेवमा �ेवमा मको  आ�र तड ळवड�ातन इतर हवर ्ेश आपआपल्ा भाषाह क्ागप् 

्ेण्ाह तहध्  हतड  तर आ मद आमष्ा मराठ�चाच नवमे तर हवर ्मा्   रााषद् भाषााचामद 

क्ाग �रण्ाह  माद् �ररार नामद. परातु तुमचड भाषा तेवुद तु मद मातन रा�ा आ�र 

भ त््ेहाठ�  मर न आमचड तेवुद हगाचड भाषा  मर न ळवड�ार �रा ्ा ‘ ळपेरररक’ ष्ा 

ा�हा ुकवाह भांण्ाइत�� मा् आमचड भ त््ा भकंहर नामद. 

 तभमानाचा  ातरे�: 

 ळपेरररकष्ा �लपनेत ्ुरकपड् रकमन त पड आ�र ्ुरक�प न भाषा ्ााचेच  िळतकव तेवुे गकमदत 

 तन ाय्ा आतश्ाष्ा भाषाहादाह नामशेष �तन रा�ण्ाचा हक मा्ावडपरा मकता, क्ामुंे 

आ मद क्ा चंवंडह �व ा्तेत  हताना �वरक  �रदत मकतक आ�र क्ा  ळपेरररकष्ा �ेवं 

्ुरकपड् खुंाहाठ� आमष्ा हाळपानाात न महारक महारक तप्े ा�ं े हात मे न हाम न तक 

ंव्शकष पााा�वण्ाहाठ� आ मद तडव रद�ा �रदत  ह . क्ाच  ारदने मराठ�चे नाव �ाुरे आ मद 

्ा �रड हकअ न ्े . परातु हर्ःिळपतडत  ााात� भाषााचे  िळतकव मे  प रमा्र  मर न क्ा 

मातन रा�ण्ाचा  ्कन �ेल्ाने रााषद् वावम्ाष्ा मकरा्ार   ाभापे�ा मानडच  ् � 

मकण्ाचा हाभव आमे.  मर न  िळतकवात  ह  ्ेरे मे हवरच  ाातातड  �वचारवात  क�ााह  तभ ेत 

आमे. आ�र हकवर इतर  ाातड् ्मा्   भाषा िहवात आमेत तकप्ात रााषद् भाषेह हा नडभ त 

 ळपेरररकचा मा्ावडपरा: 
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 मर नच मराठ�हमद िहवात आ�र व रमान रामरे  ापत आमे. मराठ�चा आ मा ा  तभमान आमेच 

आमे; परातु आमचड रााषद् भाषा ्मा् द ्मचा आ मााह मराठ�म न  ् �  तभमान आमे. 

क्ा मारेच ाागा द, नेपांड, पाहााड, तह ा ड, �ानअड, तामड , ते गु इ. आमष्ा ्मा्   रााषात 

 चत त  ह ेल्ा हवर ्मा्   भाषाा�वष्ड आ माह ममकव आ�र  ेम वारत आमे. क्ा हवर 

आमष्ाच भाषा आमेत. मग मराठ�ह आ मद क्ा हवर भाषाह हड मातकळपानड आमे, हडह आमचे 

‘गुतराम�प गुतः’ ्ेखड  ्ेववारड  मर न हमहते  ा े आ�र िहष्ा हापदनतेष्ा ा ावर 

आ मद �करक्ामद परक्ा भाषषे्ा ्ाराशड भड� मागण्ाह हारे  पमानाचे हमहतक, क्ा 

हाळ�क त भाषेचड गकारच ाक ाव्ाह न�क! आमष्ा प्मल्ा  ेखाम  न �ानअड, तामडं ते पाहााड, 

ाागा प्ात हवर ्मा्   भाषा आ माह मराठ�ष्ा हीी्ा ा्मरड मारे ळवतःष्ाच वारत  ह न 

क्ाम  न आ�र ्ा हवर ्मा्   भाषाहादाह मातकळपानड  ह ेल्ा हाळ�क त भाषेत न वारे  ते शब् 

देण्ाह �ामद  क्वा् नामद  हे ळपार हाा्गत े  ह नमद ��क्े�ाानड  ान �े ा आमे ��; 

३२. 

हाळ�क त हकअ न मराठ� भाषा  मर न �ामद ारते �� �ा् ्ाचड आ माह वानवाच आमे. 

शधु्द�रराचा  पर मराठ�त न �ानअडपाह न हाळ�क तप्ात हवरच भाषाातड  शब् �ाुरे  हा हे 

हमहतात, क्ााना ्ा शिुध्�रराष्ा चंवंडचे  ातराग आ�र  पर �ं ाच नामद  हे  मरावे 

 ागते. ्मा्   भाषाहाद हकअ न  ्मा्   भाषेतड  शब् हुने  हकत वा नवे  हकत, �वना�ारर आ�र 

शक् तकवर आपल्ा भाषेत अकोहअ मक  ्े  न्ेत मद शधु्द�रराचड हा��पत व्ाी्ा आमे. 

 �ा हरगकमळपाने तर आ माह ाहाव न हाा्गत े आमे ��:-  

हाळ�क तम  न शब् देण्ाष्ामद आपर �वतध् आमात �� �ा्? 

३३. 

 हे  आमचे ातत�ेच ान� न हाागरे आमे �� तशवाहड, ााहडरावााचड आमचड मराठ� भाषामद �ामद 

�मड ‘म र्’ नामद �� ा् रचे पेतष आपल्ा  ागात रकच न देतल्ा�वना ात ा ा वान रामताच ्े  

न्े! आपल्ा �ामद  ेख�ात मद हड  � �लपनाच तु  ा द आमे ��, मराठ� ्ावनड  मरहे 

मुह मानाानड आ�र ेल्ा शब्ाानड हकम आ�र अे  आ�र ा तड ावमाशड ानम र   ह न तड 

आपल्ा ळवातभमानाइत��च यातमातह� हक्ाहमद दात� आमे. मा  �्कन शब्ााचा ��ा वा 

वाक् चारााचा  ान नामद. 

‘ा् र भाषा मद म र् आमे’ 
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३४. 

 हे वारत  हे  क्ाानड  �वार पानेावरद�अे �� हड ्ा हाप�ारचे प वव आ�र “मा ा ममार�रद्च 

ाक  �ेतु�े! �पर  मकताते पैहा िहा�े! यहड  �रे रतह�े मेंवडन”  शड  ातपा त ्म द गे द 

ात�अे ादावे ��ा वा ‘हरहा हा ा�ारा हुप्द्ाह हुवररम् म तवत’  शड आ्ार रच न ‘ द् रडराम 

�पता  द्ा   मड  ह न हगड  ा द! आ द हक्वतडचड ��, भारत ��ातर हुतमुखड आ द’  शड 

्पापर गवविकत हक �त श� ा क्ा मकरकपातााचे ममाभारता�अे , ान्ान �ररपवार�अे तरद, �रभर 

 ारद रा�ावड? ्ावनड हाप�ारप वव ्ाुरं  मराठ� तड �करतड ते ्ाख�व े पा्महे. ्ावनड हाप�ारप वव 

मराठ� भाषा ममारााषद ��ा वा हाळ�क तावर  व ाा न  हे. तेवमा हकराचे, हकमाचे ान अे ाचे शब् 

आ�र वाक चार ामुशः ्ावनड भाषेत न आ े  हे  मररारे, न�ंतच  हेच प्ार्ाने  मरत 

 हतात ��, ममारााषदत आ�र हाळ�क तमध्ेमद  ह े हकर्ार, हकम्ार ान अे ्ार वा वडररहाचे 

पकष� शब् आ�र वाक चार नवमते. हर हाळ�क तमध्ेमद ्ावनड भाषेइत�े तरद ते आमेत  हे 

 मरा , तर मग क्ा वाक चारााष्ा आ�र शब्ााष्ा हापकतडने आपराह दरष्ा दरद हां 

आ�र हापदन �त श�रा्ारम मराठ�ह ्ा ्ावनड परक्ा भाषेष्ा ्ारद भड� मागण्ाचे �ामद 

 � �ारर नह न क्ा  नावा्� पर��् शब्ााचा हााा  हकअ न ्ेरे मे ातचे �तरव् आमे, ान्ान 

तहे �ररे ात ा शक् आमे  हे मानावे  ागे . 

ू्ााना ्ावनड हाप�ारनेच मराठ� हकर्ार  ा द: 

्ावनड भाषेने मराठ�ह हां आ�र अे ्ार �े द  हे हे ��क्े�ाह  ामा�र�परे वारते, क्ाचे 

खरे �ारर  हे आमे ��, ्ावनड हाप�ारप ववचड मराठ� वा ममारााषद् आह आपल्ापुुे  ामुी्ाने 

ाभड नामद आ�र मुह मानड राू्ात हवर हाैन� आ�र राहव्वमारातड  शब् आ�र वाक चार मे 

त्पर�  हरा्ार  आपल्ा प ववष्ा हाळ�क तककपदन वाक चाराह आ�र शब्ाह ााह ह हातन 

पर��् हकतेष्ा ांावर मराठ�त हे दुह े ते  ह न तहेच रा्मल्ाने आपराह तड तड भावना 

क्ाच शब्ात  मानपरापाह न व्कत �रण्ाचड हव् हअ द; क्ा्कगे त्पर� म ंचे हाळ�क त 

 ्कग �े े  हता क्ाानड तक व्कत  ा ाहा आपराह वारत नामद. परातु मा ्कष मराठ�चा ��ा वा 

हाळ�क तककपदन ्मा्   भाषााचा नह न आपल्ा �व�क त हाव्डचा आमे. 
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चांगुपताचे हा ाू् आ�र �वसमाचा परासम ्ााचे वैभव, ्ााचा पार आ�र ्ााचे पेतष, ू्ा 

भाषाात न व्कत मकत मकते क्ा आमष्ा ्मा्   भाषा ्ावनड हाप�ारनेच �ा् क्ा  ां आ�र 

अे ्ार ानल्ा मे  मररे माळ्ाळप् आमे. 

रााष� रााचा गक�व ा् , रडमान क  मकदवषर ��ा वा ््िगवह्ड पु �ेशड आ�र क्ााचे ते   ातमत  तापड 

हैद् ू्ा भाषेत ाक त मकते, तड भाषा ामगतं, ्ु द आ�र ग्ां  हरे शक्च नवमते. 

ातष्ाच आहष्ा तपाने नाव मराठ� मक्. आह हाैन� आ�र राह��् अामअे ाचे शब् �ामद 

 ाशड मुह मानड भाषात न देत े े हरद ््हत  ह े तरद तेवु्ावतन त्पर शब्ााचा वाक चार 

मराठ�त वा ्मा्   भाषात प वव नह न तक ्ावनड हाप�ारचा प रराम आमे  हे  मररे  मरहे आह 

िहलमा, ता ु�ा, इ ाखा इक्ा्द भ �वभागड् शब् पर�े आमेत  मर न ्ा परहाप�ारप वव 

आपल्ा ा व्विळपत भ �वभाग �रण्ाचड रदतड मा्मतच नवमतड  हे  मरण्ाइत�ेच  तद् 

मक्. ्ावनड हाप�ारने हकतेष्ा ांावर आप े हुने हैान�� ान राह��् शब्, आपल्ा हुद्ा 

हेनेहमवेत आ�र राू्ाारकार नामशेष �तन क्ााष्ा ्ठ�ारड ्ावनड भाषेचा हाचार हुत �े ा; 

आ�र  मानपरापाह न मेच शब् क्ा क्ा  पव आपराह मा्मत  हल्ाने आ माह आमष्ा 

ळवतःष्ा हुद्ा शब्ााचे  िळतकव � डच नवमते  शड ्ाातड पअ द, मेच �ा् ते ्ा ्मककपा्� 

हमहुतडचे खरे �ारर मक्. आ�र मराठ�चेच �ा् परातु हवर ्मा्   भाषााचे शधु्द�रर �रण्ाचड 

आवा्�ता ाय्ा ्मा् ळुपानात हड भाह   ाग द आमे ातष्ा मुी् �ाररातड   � �ारर मदच 

आकमाना् � ्ाातड ् र �ररे मे मक्.  �्कन  ेख�ाानड आप द  शड हड हमह त �तन देत द 

आमे ��, आ मद मराठ�चे शधु्द�रर  मर न हे  मरतक ते �ेवं - 

३५. 

�रण्ाचा  ्कन  ह न आमष्ा भाषेत इानहड भाषेतड  ्ेत  ह ेल्ा शब्ााचड आ माह ातत�� 

चडअ ्ेत नामद. तड क्ााचड हमह त आमचा  ेख नडर न वाचल्ाचा आ�र आमष्ा�वष्ड  ् � 

�ामद मा्मतड नहल्ाचा प रराम मक्.  �ा  ेख�ाने तर  हे भ्  ्तशरत �े े आमे ��, न 

हारक कव्चत क आमचड  मर ार्ा इानहड भाषेतड  शब्ाा�अेमद वंे . क्ा  ेख�ाह मद ाातमड 

य� न ्ःुख वारे  ��, 

मुह मानड शब्ााचड ाच ााागअड 

इानहड शब् मराठ�त शक् तर आ�र मदत�र  हे  तर नावाह हुध्ा 

ात ्े  न्े. मद आमचड पुुे � ड तरद ारंण्ाहारखड  मर नह न मे आमचे आहदम 

 ा्ग�ार े े वतच आमे. मा ा�ारााचे इानहडतम्रत मराठ��वष्डचे �ठकर शब्  मानपरापाह न 
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आमष्ा �ानात गुागत मकते. आमष्ा हाळपाात न, माअंडत न आ�र व्ाी्ानात न तर �ा्, पर 

दरष्ा ान शांेष्ा ाक ण्ात न इानहड शब् मराठ�त ाना�ारर दुह  ्ेरे मद  क्ात  पमानाचड 

गकार हमह द हाो. इत�ेच न वमे, पर  क्� �व ा्तेत  हतानामद �� हेपे  � ्कन वषस 

राम न परत ्ेताच आप द मातकभाषाच मड पर �वहर क  मर न  मररे  �  ेुदचे  �र 

हमह े हात  हे, तेपेमद - आमष्ा हाळपेतड  हवर ्मा् द, पाहााड, ाागा द, तामड  इक्ा्् 

हभाह्ााचा  हा प रपाठ  हे ��, आपहात ्मा् द ाक त  हतामद व्पर इानहड शब् ू्ाष्ा 

ततअात न ानदे  क्ाह क्ा ््वशडष्ा चमाह मु�ावे  ागे! ्ा प वर व्ातड  प रपाठाचा प रराम 

आमष्ा �पुदवर हक  ा ा तक ानक्ाचाच  ा ा. नु�तेच  �ा पाहााड प्ात वाच े �� 

ळवडअनम  न  ा ा मर््ांहड

्ा मारे आमष्ा  ेखाावर आ ेल्ा आ�ेपाापै�� �ामद आ�ेपाा�वष्ड आमचे मत  ्तशरत �तन 

ाा��ष्ा आ�ेपााचा ळवता् �वचार न � रता ्ा �वष्ााहााा ड आमष्ा मताचड तपरेखा पुनः �्ा 

हुहागतपरे आ�र हक्ामरर आख न क्ा क्ा आ�ेपााचड  वा् तर चचार �रदत ्ा �वष्ाचा 

आता आमष्ापुरता तरद हमारकप �रण्ाचे आ मद ्किह े आमे. 

 हवर प्े शधु् ्मा् दत त मदतात आ�र क्ाह ्ुरकपमध्े आह 

पाचवडह वषस हारखड �ाुावड  ाग द  ह नमद प्ावरचा पकताहुध्ा ्ेवनागरदत त म न �ेवं 

‘इा अ्ा’ इत�े नाव मा् रकमन त पडत ानतपा्  मर न दा तात. पाहााातड  ्मा्   भाषेह ा् रष्ा 

तावअडत न हकअव न पुनतूहडवन �रावड  मर न आ मद हे  ेख त्ळप प्ात न त ्म े आमेत 

क्ातड  �व ाने आपराह प रर हामत  हल्ाचेमद मर््ांहडानड  तहध्परे पाहााड प्ात न 

�ं�व े आमे. 

३६.  ा ेल्ा हवर चचसत  � गकार हड  ामुी्ाने ््ह न ्ेते तड मद ��, चचसत भाग देत ेल्ा 

ामुते� गकमळपााचे मताने ्ापुुे तरद मराठ�त नवडन नवडन  राड शब् वा  ्मा्   शब् ाना�ारर 

 मरहे त्पर� आप े शब्  ह न वा ्मा्   भाषात न ते देता ्ेण्ाहारखे  हता-दे  न्ेत. 

इत�� हरद हागकतड आ�र हारडव हवर ममारााषद्  ेख�ाात  ा द तरदहुध्ा ्ा चचसने ारेच �ा्र 

 ा े  हे  मरता ्ेो . 

ानहामड राू्ात हे मराठ�  क� आमेत आ�र वमारढाअा�अेच ा् रष्ा हाव दत ू्ा मराठ� 

 ेख�ााह रमावे  ागते, क्ाानड मद हाव ्गरद ठे�व दच पा्महे. 
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मराठ�त ात�अे मुह मानड हाप�ारदव्े नवडन पर�े शब् दुहण्ाचा हाभव पकअा नह न तक 

््वहम््वह वाुत हात आमे. ानहाम ्ुानवमतहररदत क्ााष्ा इळ ामड �वर्ापडठात न आ�र 

हर�ारद त खरात न त्ळप ्मा्   भाषाह नामशेष नहे  तरद तेहकमदन �तन ा् रचा हवर्   चार 

�रण्ाचा हमेत � आ�र आरक�ार  ्कन चा  े ा आमे मे मागे हाा्गत ेच आमे. 

वाळत�व� ानहामाचे राू्ात मराठ�, �ानअड, तामड  ान ते ग  ्ा ्मा्    मुख भाषाच  चत त 

 ह न ्मा्  च नवमे तर मुह मानमद क्ाच मातकभाषे मारे ाक तात, तपा�प क्ााष्ा �रााचे ंव् 

क्ााना परक्ा आ�र  प र्चत  हरा्ारच ा् र भाषेवरच व्् �रण्ात ्ेत आमे.  ् रम  नच 

�वर्ापडठाचे हवर तश�र चा रार. हवर शाळ्ड् शब् इािग शम  न हाळ�क तककपदन ्मा्   भाषात 

भाषाात रत न � रता त्ळप  क�ााह  ग्द  प र्चत  शा  गअााा  रेाड शब्ात �रण्ाचा 

ठाम ान्म पांण्ात ्ेरार.  शा िळपतडत ानहामड राू्ातड  हमळ्ाव ड मराठ�  क�ाात 

क्ााष्ातड  हुतश��तााष्ा ततअ न आ�र वावम्ाात न मे पर�� शब् दुहण्ाचा आ�र क्ााष्ा 

हाप�ारने मराठ� भाषेत आप े ानक्ाचेच ठारे दा  न ाहण्ाचा हाभवच नवमे तर ाक�र भ् 

आमे. तेवमा  हा  �ार तशवप वर�ा दन ्ु ाो मारे पुनःदअ  न्े  मर न ानहामड आ�र वमााअड 

मराठ�  ेख�ाानड  ग्द अकं्ात ते  दा  न ाह े पा्महे. ागडच �कठ ा तरद नवा ा् र शब् 

आपल्ा  ेखात दा रे  मरहेच �वरवकतेचे ्शरन मक्  शड हमह त  ह नमद ात�अष्ा 

 ेख�ात आु  ंन ्ेते मे आ मद पुनः �्ा क्ाह  ेमप वर� पर ्ःुखाने ाहाव न ठे�वतक. तेवमा 

्ापुुे तरद शक् ातत�े �तन ा् र शब् मराठ�त � डमद न वापरण्ाचा ानाच् आ�र  हे शब् 

मराठ�त ागडच दुह�वरे  मरहे �वरवकतेचे नह न ळवातभमानश द्तेचे ्शर� आमे,  शड ाननमद 

हमह त क्ाानड  ारर �े द पा्महे. 

३७. ्ापुुे तरद नवडन मुह मानड शब् मराठ�त दुह  ्े  न्ेत ��ा वा हे प वव दुह े े ाखरदत न 

��ा वा पकवाअ्ात न आुंतात, ते �वळमरराष्ा पअग्ात न ा�तन �ाुण्ाचा “शा्मरद” वेअेपरा 

तरद �त न्े, ्ा�वष्ड हहे हवंहवं य�मक् ््ह न आ े, क्ाच मारे ्ा चचसत आरखड 

 �ा ममकवाष्ा �वष्ड�वष्ड्म ते तहेच आु  ंन आ े मद हमा ानाचड गकार मक्. इानहड 

भाषेतड  शाळ्ड् आ�र पा रभा�ष� शब्हुध्ा हाळ�क तात न ��ा वा त्कुपदन ्मा्   भाषाहााा ात नच 

ानव न न्ावेत, परातु इानहडतड  व्वमात न्ेत. मराठ� ाक ताना ान त ्मताना मध्ेच इानहड 

शब् वापरण्ाचड ्ाुर हव् ानार् हमह न हकअावड. 
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आ�र �वारुशाळ्ाानड इानहडष्ा ा ाक�ारापाह न मराठ�ह वाच�वण्ाचा हक ळतुक् ापसम �े ा 

क्ाचा  �हारखा नेराने पुरळ�ार �रदत रमावे ्ा�वष्ड ामुते�ााचे  नु�   मत ््ह न आ े. 

तपा�प  � गकार आ माह  मुखपरे हाा्गतल्ा�वना रामवत नामद तड मद �� ्ा मताचा ह�स् 

 व ाा �रण्ाचा  ्कन हहा प वव मकत  हे तहा आह�ा  मुंडच मकत नह न शांा आ�र 

�वर्ापडठे ्ाातड  मकत�त ततर �पुदचड िळपतड तर ्ा  ारदने  क्ात शकचनड् मकत चा  े द 

आमे. 

्ा ्मा-ाारा वषारत ्ा �वष्ावर �रा� ठे न  ेअगुहरद मराठ� ाक ण्ावर �करअे ओुरारा 

 खा्ा �वार शाळ््ााचा तशा् ाकपदन न  ाल्ाने ततर नव्ा �पुदह मराठ� ाक ताना 

दरद्ारद  ााहारद, हमहा हमहड इानहड शब् दुहअण्ाचड दात� खकअ इत�� हअ द आमे ��, 

इानहड चवद्ापाचव्ा इ्कतेतड  मु ााहमद तड हकअता हकअरे �ठ�र  ाल्ाचे आ मद पमात 

आमकत.  ा ा मर््ांााहारखे इानहड भाषेतड  पारागत ळवडअनम  नहुध्ा प्े शधु् ्मा् दतच 

त ्मतात आ�र ्ेपड  शांाातड  पाचशे इानहड शब्मद पुरे न ्ेरारद हमावडहातवडतड  मु े ‘मड 

पेपर हेवमा मरअ ओवमर �े ा तेवमा मा े मेअ  � मकत मकते! ’  मर न  वारष् भ�ताना य�  

्ेतात. रा्र, म्र, वाोर मे शब्  ग्द ान्माने �वर्ापव आपहात ��ा वा रेाठााशड ाक त 

 हताना  ेुपराचे ान्शर� हमह न वापरतात आ�र क्ााचे रकते क्ाह ्िक�ा ्चत क ् षर न ्ेता 

ते य� न देतात. मकठ्ा मारहााचड गकार तर ्ाम नमद ातरळ�ररड्  ा द आमे. आ मद  �रशः 

 �ा  मुख गकमळपाह  हे ाक ताना आह �ा च य�� े आमे �� “क्ाने हड पक� शन  ॅा् म 

�े द तड ओ रिहन दच रॉलह मकतड!”  शड आ�र ्ाम न माळ्ाळप् शे�अक ा्ामररे ्ेता ्तड . 

्ा  �ा ्र  �ारावतन ्ा �वष्ा�अे आह�ा   क�ााचे  ग्द  परादड ् ुर� मकत आमे ्ात 

आ माह �ामदच शा�ा ार द नामद.  ेखाात न आ�र व्ाी्ानात न मा् हु्ैवाने ारदच हाव ानता 

ठेवण्ात ्ेते. क्ावतनमद मेच तहध् मकते ��, ाक ण्ामध्े हड ्ु ाो मकते तड भाषेत ते ते भाव 

व्कत �रण्ाचड शकतड नामद  मर न मकत नह न त ्मण्ात वा व्ाी्ानात हप न ाक ण्ाचड हड 

आपराह हव्  ा द आमे, ातत�ेच हप न दरगुतड हावा्ातमद शधु् मराठ� ाक ण्ाचड आपर 

हव् �तन देत नामद  मर न मक्. तेवमा ाक ताना मराठ�त इानहड शब् �वना�ारर दुहअ न ्ेरे 

मे  ूहाळप् आमे  शड भावना हाचरव न माअंात न, शांाात न ान दरात न इानहड शब् मराठ�त 

्ेताच  ेमं रद�ेचा आ�र ापमाहाचा भ अमार �रदत गे े पा्महे. 
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३८. 

क्ाच मारे पा रभा�ष� शब् आ�र शाळ्ड् शब् इानहडत न मराठ�त भाषाात रत �े े हाण्ाचड 

ह्क््त खरपर �रदत रा्म े पा्महे. ाअकर्ाह �ामद शाळ्ातड  पा रभा�ष� शब् ान्त 

�रण्ाहाठ� माअंे नेम न राहार्ाने तड पुळत�ेमद  तहध्  ा द आमेत. इतर  ाातात नमद  शड 

व्वळपा मकत आमे. आता ्ा वै्िकत� ��ा वा  लपहाी्ाा�  ्कनाचे आ ारावर ्मा्   भाषााष्ा 

ानरानरां्ा हा्मक्प रष्ााचे  � हा्ुकत माअं नेम न क्ा�अ न माद्  ा े े पा रभा�ष� शब् 

तामड  ते पाहााडप्रत ाय्ा ्मा्   वावम्ात तु �रण्ाचड खरपर हुत �रण्ाचड वें आ द 

आमे. आ�र क्ा ््शेने  व�रच  ्कन मको   शड आशामद आमे. 

पा रभा�ष� शब्: 

हकप्ात  शड हवरहानाम� हामाद् प रभाषा ठर द नामद, तकप्ात चा च ा  �ामाहाठ� नवडन 

�लपना आ�र �वचार  ्तशरत �रण्ाह हे शब् आपर ्किहतक ते ्किहतानाच  पमपाह नच ते 

हाळ�क तक�व ��ा वा ्मा्  भाषे�व  ह न रुातहुख्  हे ्कहण्ाचड हाव ानता  क्े�  ेख�ाने 

ठे�व द पा्महे. 

्ा �ामात आप ा मराठ�  ेख�वगर रार ान�ांहडपरा ्ाख�वत आमे मे, ्ा�वष्ड ्मा् द आ�र 

ाागा द वतरमानप्�ारााहम, ��तड �हकशडने नवडन शब् �ाुतात मे पा्म े  हता, ्ःुखाने माद् 

�रावे  ागते. आ�र ्ाचे �ारर क्ााचड �वशेष �वरवकता ��ा वा ा�ाव� शकतड नह न भाषेत ा् र 

��ा वा इानहड शब् ा् र -हाळ�क त वा ा् र - ा�क त �रर�र   ेअगुहरद हमाह �ररे मे  ााषछनाळप् 

आ�र  पानडपराचे र्कत� आमे,  हा ात�अे तशाराचारच पअ न गे ा आमे मे मक्. “हकहा्रदचे 

तमम्ात ममार” ��ा वा आता ाअकर्ाह नेमल्ा गे ेल्ा. ‘प्वड -प्�े -ा�डह �तमरद’ चे 

�रर�र  नाव,  ह द ��तडतरद ा्ामररे मराठ� वतरमानप्ात ानक् पामण्ात ्ेतात. तेच ्मा् द 

वा ाागा द प् मातड देत े ��, मा  �ार रारच पकअ्ा  मारात आु  ंन ्े न क्ातड  शधु् 

आ�र हुहावा्द नवडन शब् वाचडत  हता मनाह हमा ान वार   ागते. वरद  ाअकर्ाष्ा 

माअंाचे नाव ्मा् दत “प्�-प्वड पा रतक�ष� माअं”  हेच त ्म े हावे आ�र तमम्ात शब्ाचे 

ळप द ्ावूहडवन हभाह् मा शब् ्कग ात�अे  ग्द तुच  ा े ा आमे. व्ा�रराचा  ग्द 

चवद्ा-पाचव्ा ्ेकतेत तश��व ा हारारा ान्म �� हमाह मे  ेअगुहरद न वमावेत, तर हाळ�क त 

शब्ाशड हाळ�क त- ा�क त  हावेत, मा  वुा हरद ान्म आमचे प्�ार आ�र  ेख� ध्ानात 

ठेवतड  आ�र ा् र - हाळ�क त वा इानहड-हाळ�क त हमाह �रण्ाचे शक्तक हाप रर रांातड  तर 
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आता ्ापुुे तरद मराठ�त “�ा््े�ेिदह ” हारखे ानाअ शब्  चत त मकरार नामद. ाागा द 

आ�र ्मा् द प्ात न ्ाह “व्वळपा�प�ा हभा”  मर न  पमपाह नच शधु् आ�र हापर  दवपर 

शब् ्कहण्ात आल्ाने आह तक शांेतड  �वर्ाद्ााप्ाात ात�अे तु आमे. 

हे इानहड शब् आ डच आ�र वर वररन �े ेल्ा  ारातभ� ्ु ाोने दुह े, क्ाहमद ान्ान 

 ेखात न आ�र व्ाी्ानात न तरद आप े  ातशब् ्कहण्ाचड तुद शक् तड पाअण्ात �ामद 

 � वावगे मकरार नामद. मॉिळपर  शब् दे  ्ा. ्ा शब्ाह  त �अे तगरा ् मा  ातशब् 

आपर ्कहतक तक ठ��च आमे. तक तुमद मकत आमे. ू्ााष्ा दशात मॉिळपर  शब् गर�न क 

्गं ा हातक, पर तगरा ् शब् तेवुा  ेखात ान व्ाी्ानात नमद  अ� न ाहतक,  शा �व�क त 

शरदररचनेष्ा �ामद मारहाहाठ� भाषचेड  �क तडच �व�क त �तन देरे इार नामद. हर मॉिळपर  

शब् ्कहता ्कहता गाव ाुंाप्ात तु  ा ा तर �ा् तगरा ् शब् ्किहतच गे े तर तु 

मकरार नामद? तडच िळपतड ( अळपेदहरद) रष ा ्, (नहर) ्ाो वा शरुु, (तहनेमा) च ्च्े वा 

्च्पर, ( ा्बरद) नापा ् इक्ा्् शब्ााचड आमे. �ामद ््वह मे पर�� शब् ततअड ाह ेच 

आमेत  मर न रामतड . पर क्ााष्ा हकअडनेच ळव��्  ातशब्  चारात ्ेता्ेता क्ा पर�� 

शब्ााष्ा मागचा हकतेचा आर् नामदहा  ा ा  मरहे नामशेष मक न ळव��्च मागे ारतड .  

३९. 

ते हारााशतपाने ान स्श , नवडन ा् र शब् आर  न्ेत आ�र इानहडतड  शब्ाह मराठ�त 

 वमापाह नच दरगुतड ाक ण्ात ्ेखड  पारा शक् तकवर ्े  न्े, ्ा�वष्ड ्ा चचसत 

हवंहवं  � मत  ाल्ाचे आ मद वर हाा्गत ेच आमे. परातु हुद्ा ा् र शब्ाह आपल्ा 

भाषेत न �ा  ु न रा�ण्ाचा  ्कन �रावा �� नामद ्ा�वष्ड मा् ्ा चचसत ाराच मतभे् 

आु  ंन आ ा, आ�र तक ्ेरे हामिह�च मकते. �ारर  �्ा  �्द हव् हअ द  मरहे तड 

हकअरे इत�े �ठ�र मक न हाते �� तड हव्  ्मत�ार� नह न ्मत�ार� आमे तहध् 

�रण्ाचा ाुिध् ा च�व न ्ेखड  मन  �हारखा  ्कन �रदत  हते. 

आता आपर भाषेत तशर ेल्ा हुद्ा ा् र शब्ााचे �ा् �राव्ाचे ?: 

राम्ाहााष्ा नापात ा् र शब् भरप र आुंतात  मर न  �ाने  हे �व ान ठक� न ्् े आमे ��, 

‘छ्पतडाचे �ांात ा् र शब् मराठ�त न शक्तक �ा  ु न आपल्ा हुद्ा शधु् ळव��् शब्ााचे 

पुनतूहडवन �रण्ाचा  ्कन  ा ा मद गकारच मुंात खकरद आमे.’  शाच �ा् ाकतर र्ावे? 

 ा ा  हपतरा् ्मा् दचे पुरळ�तस आमेत आ�र ्मा् दहच हवर ्मा् ळुपानचड रााषभाषा �रावड 
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 मर न  क्े� आ्रहमाहड खरपर �रदत आमे. परातु त ्मण्ाचड वें आ द  मरहे  ा ाहडह 

ा् रच त ्मल्ा�वना गक्ातर नामदहे मकते आ�र आ्र हमाहड्ााष्ा भाषेत शे�अा पदनाह ा् र 

शब् न�क  मरता ्ेतात. पर  मर न  ा ाहडह वा आ्रहमाहड्ााह ्मा् द शधु्द�रर माद् 

नामद  हे �करड  मर  श�े  �ा्? तडच िळपतड हमपााचड मकतड.  मानपरापाह न हाैन�, 

राह��्, व्ावमा र� इक्ा्द महारक ा् र शब् ततअात ान मूहात त  ंन ाह े! ते हावेत  हे 

वार े तरद हा  श�त नामदत क्ातमद पकर �वभ तडह आप े हडवन भाषाशधु्दम न रारच 

ान�अडष्ा  हरा्ारढ  रााषद् आकमशधु्द�अे वमावे  ाग े े. पर मे ादअ ््हत  ह नमद 

 मानपरापाह न तु  ा े े ा् र शब् ततअात न वा  ेखरडत न �ामद �ेल्ा �ा  ु न रा�ण्ाचे 

�ठ�र हाते  मर न ्ाह न राम्ाह ा् र वापरदत  मर न मडमद वापरतक  हे  मररे  मरहे 

राम्ाह �ेपडन ��ा वा राम�क ार परममाह ािल ाग ्माअत  मर नच मडमद ािल ागच ्माअेन  हे 

 मरण्ाहारखे माळ्ाळप् आमे. 

४०. इत�ा वेंप्ात आ मद आपल्ा भाषेत न हुने  हकत नवे  हकत, पर�� शब् शक् तक 

्मत�ार�  हे  तर �ा  ु न रा�ावेत  हे  ्कग �रदत आ क परातु आता “शक् तक  मरहे 

�कठवर:”

दरात ाामेरचा वा्  आ�र  �ाश देण्ानेच  �क तड ठ�� रामद  मे खरे ना?  हे ्ा �वष्ावर 

हावा् चा त  हता  �ा गकमळपाने आ माह �वचार े. तेवमा आ मद ाकतर ्् े ��,  पारत क. परातु 

दराह ाामेरष्ा  �ाशाळतव �खअक्ा वा ्ारे न ठेवरे मा हहा  � आ�ुा चनाचा  क्ाचार मको , 

तरवतच दराष्ा हवर तभ ातड  �ाश ्ावा  मर न पाअ न रा�रे ��ा वा पअ  ्ेरे आ�र दराचे 

दरपरच नार �ररे मा  हरराचामद  क्ाचारच मको ! क्ाच मारे हकवर मराठ� भाषा  मर न 

�ामद �वतशार आ�र ळवात् प्ापर  िळतकवात ठेवरे आमे, तकवर तडमध्े ाामेरचे शब् ान 

वाक चार देरे मे �ामद  ाशड हरद  वा् आमे, तपा�प ते �वना�ारर दुह  ्ेरे ��ा वा दरातल्ा 

�कंडार�ा मारे  �्ा  ाग े  मर न तहेच  ता�  ं ्ेरे मेमद  ानारच हमह े पा्महे. 

�कठप्ात पर��् शब् न्ावेत ��ा वा दे  न्ेत ्ाचड म्ार्ा आमष्ा प्मल्ा  ेखात ्् े द 

 हल्ाने ातचड पुनतकतड ्ेपे �रदत नामद. पकअक्ात इत�े हाा्गत े  मरहे पुरे आमे ��, 

ाामेरचे शब् तरच ळवभाषेत दे न र्ावेत �� हर क्ा शब्ाानड व्कत मकरारद �लपना �ामद 

�ेल्ा आपल्ा शब्ाानड व्कत मक  श�त नहे .  मर नच नवडन  �ारष्ा �वतशार वळत , 

 ्ा�वष्ड आमचे मत पकअक्ात हााग न आ�र शब्ााचड �ामद ा्ामररे आ�र  ातशब् 

्े न आ मद मद  ााा े द  ेखमा ा पुरद �ररार आमकत. 
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 ारड वा प्ापर ्ााचड तकतदेशड् नावे भाषेत तु  ाल्ाह ्चाता नामद.  शा शब्ाानड भाषेचड 

हापकतड खरकखरच वाुते. ा्ामररापर,  �ा्े �व ा्तड  ाअ वा रं, आ�फ�ेतड  ��ा वा ाकतर 

धुवावरद  नवडन शक   ाव ेल्ा ळपार हाा्गत े द  ह नमद “गु ाा” ्ा शब्ाहमद आपराह 

मु�ावे  ागते �� �ा्  मर न ाना�ारर  अ�� भरल्ाचा आव ��क्े�ाानड आरावा ्ाचे 

आाच्र वारते! 

नवडन आ�र ू्ाह आपरा�अे म ंचे �वतशार नावच नामद  शा प्ापारह क्ााचड म ंचड नावे हर 

तड इ�अे आपल्ा भाषेत न हा् त मक  श�त नहतड  तर न्ाव्ाह हहा  क्वा् नामद. 

तशडच िळपतड हे हुने पर�� शब् आपल्ा भाषात न  ग्द तम  ंनतमह  ंन गे े आमेत क्ााचडमद 

 हावड. 

्ा हुद्ा ा् र वा इानहड शब्ात हे आपराह प वव तु नह ेल्ा वळत चे वा �लपनााचे ान्शर� 

 हतड  आ�र ू्ाह आप े हुने वा नवे शब् नहतड  ते हुखेनैव राम  र्ावेत. 

ा्ामररापर, खुचव, रेा , ा र, मेह, ह्रा, �कर, हा��र, षा�, �ॉ र इक्ा्द. ्ा  क्े� शब्ाने 

 � �वतशार नवडन वळत  ान्तशरत मकत आमे. क्ा प्ापारह आप द हुनड नावे नामदत आ�र ते 

शब्मद हुरहुरदत आ�र आपल्ा भाषेशड रारहे �वह श नामदत. हकअा, वामरा, चपप , खअावा 

इक्ा्् ापानमाष्ा ��ा वा पा््ाराष्ा हातडम न �वतशार  हा  � पा्तराचा नवडन  �ार ा र 

शब्ाने व्कत मकतक,  मर न ा र शब् ठेवावा. पर तेवु्ाहाठ� हकअा, पा््ार, पा्तार, 

ापानम इक्ा्् हुने शब्  हतामद वा नवडन त्कुपदन �ाुरे शक्  हतामद इानहड “श ” शब् 

मा् हामाद्ापव मराठ�त ्कहरे म खरपरा  हल्ाने ान�षध्  हावे. ््ाच ा्ामरराने 

हवरहा ारर ान्म  �ात देता ्ेण्ाहारखा आमे. 

४१. 

आपल्ातड  हुद्ा शब्ाानड शक् ातत�े �ाम भागवावे, ्ा  मरण्ावर पुा�ं्ा  हे 

�वचारण्ात ्ेते ��, ापानम, हकअा इक्ा्द हुने शब्  हतामद “श ” शब् वापरण्ात आल्ाने 

मानड �करतड? क्ाने शब्हापकतड वाुते. पर ््ाच  ारदने पा्म े तर मग आह�ा  इानहड 

तश� े े  क� तशारपराचड भाषा हमह न “वाोर तह� आमे”  मर न हे पामुण्ाह हाागतात तेमद 

� ्च  मरावे  ागे . �ारर पकनड,   ाागड, ाा्�क, माअंड, �ुरुाा इक्ा्द वारे  ातत�े 

शब्हापकतडचे ख ं: 
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हाळ �क त- ा�क त शब् मराठ�त  हतामद तक �ुरुाााह वाोर  मर न हे नवडन नाव ्ेतक, क्ाने 

त्पर� शब्हापकतड वाुते  हेच  मर े पा्महे. इत�ेच शब्ाह �ा् पर ााप, �पता, वअड , 

हन� इक्ा्द शब्ाह हकअ न “रा्रनड गेळरना  रहडवम �े े”  मर न हाागरारद पकरेमद रा्र, 

म्र, तहळरर इक्ा्द शब् भाषेत आर न मराठ�चड शब्हापकतड वाु�वण्ाचे ममक�ा्र �रदत 

आमेत  हे  मरावे  ागे . क्ामद पुुे  � पा   रा� न  हेमद  मरता ्ेो  ��, ाकतरे�अचे 

्मा्   ाापाह हय्पराचा शब्  मर न ा् र ‘वात ्’ शब्  ा�वतात; ोावराह मात �  मर न 

त ्मतात; तेमद शब्हापकतड वाुवडत आमेत. तर मग �पता, ााप, वअड , हन� आ�र 

हाळ�क तातड   ने� त्पर� शब्ाह हकअ न शब्हापकतड वाु�वण्ाहाठ� ा् र वात ् वा इानहड 

रा्र शब् वापतनच �ा पाााा? आपल्ा मराठ�त हमरन, फेच, ाुतशरक,  ा् मानडह इक्ा्द हवर 

भाषाात न ाापाह िहत�े शब्  हतड  ातत�े हवर पांडपांडने वा  मरद मरदने ाप्कगात आर न 

आपल्ा �पतकचररड क्ााचड मा ा आपर �ा �त न्े?  ह ा ््िगवह् �तन तक �ारभार हर 

आपर  खार्ा रद  मारे आपल्ा भाषेष्ा भााअारात ओत   ाग क तर क्ाने शब्हापकतड वाुे , 

परातु तक शब्रकना�र आपल्ा भाषेचा न रामता हगाष्ा भाषेचा  � नवा  ेअगुहरद �कश �ा् 

तक मको ! दराचड म्ार्ा वाु�वण्ा� रता हवर तभ ातड पाअ न रा� न ते ख प �वळतकत मकत आमे 

 मर न ळवतःचे  तभना्न �तन देरा्ारढा वेअ्ा  द्ाहारखेच भाषेत भरमहार ा् र वा इानहड 

शब् दुहअरा्ार  शब्हापकतड व र�ााचे हमा ान रारच माळ्ाळप् आमे! 

 ग्द नवडन आ�र ू्ााना भाषेत शब् नामदत ��ा वा शक् ता ्ेरे  शक् आमे, तेवु्ा 

प्ापारचे वाच� शब् मा् परक्ा भाषेत न न्ावेत ान देत े े तहेच ठेवावेत. ाा�� �ेवं 

शब्हापकतड वाु�वण्ा� रता  मर न आप े हुने शब् भाषेत दुह  ्ेरे वा दुह े े ्र�  ्ेरे, 

चु��चे आ�र भाषेष्ा  �क तडह आ�र ळवातभमानाह माान�ार� आमे. 

्ा �हकरदने आता आपल्ा भाषेत दुह न ाह ेल्ा ा् र शब्ााचड पकअडशड परद�ा �त.  पमतः 

ू्ा शब्ा ा आपल्ा भाषेत ्पापर  ातशब्  ह नमद ते  ुपत मकत चा  े े आमेत,  मर न 

ू्ााचा ाप्कग आपर व्वमारात नह ा तरद  ेखात आ�र व्ाी्ानात कव रत ाा् �े ा पा्महे 

क्ातड  �ामद ( ातशब्ााहम) खा द ्् े आमेत. महत ह- -आम =  क�हभा (मद �ेवुद खे्ाचड 

गकार आमे ��, गवालमेरहारी्ा मराठ� हाळपानात नु�तडच हड  ाातान् � हभा ळपापन  ा द 

�ामद ा्ामररेः प्म ा वगर 
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आमे ातचे नाव ्मा् द वा मराठ�  हेह तर �ा् पर त्ळप मुह मानड  हेहमद �ंरे �ठ�र 

 शा  गअााा पर�� शब्ाने ठेव े हावे! ा् र शब्ात �ामद �वशेष अे  वा गााभड्र आमे मद खुंड 

�लपना ्ा चु��चे मुंाशड आमे. मराठ� शधु्द�रराने ा् र शब्ाा�अे पर��्  ारदने पामण्ाचड 

हव् मराठ�  क�ााह  ा�व द तरदमद पुा�ंच �ा्र  ा े  हे  मराव्ाह  क्वा् नामद. 

 क�हभा,  हाहभा मद नावे हकअ न महत ह- -आम मे नाव ठेवरे ळवातभमानश द्तेचड परा�ााठा 

आमे!) रहा= ानरकप,  व् , हुीड; �ै�र्त-ा्ार= आकमहमपरन, वकतव्; हारद 

हाभकग=ा ाक�ार, ा हाभकग, इहम= मनुा् ; �कम= ्तार (ा्ामररापर पावरतड �कम ममा्ेव 

नार�र,  शड िळ््ााचड नावे त ्मण्ाचड पध्त ाना् नड् आमे, पावरतडााो ्तार ममा्ेव नार�र 

 हे त मावे.) मा �= नड; हमडन ळमान=आ�ाशपातां; मवामान=ऋतुमान वा वा्ुमान (मद 

आना्ाचड गकार आमे ��, ��क्े� प्�ाराानड मवामान शब् हकअ न ऋतुमान शब् व्वहत 

�रण्ाह आराभ �े ा आमे.) तशवा्= �वना, व्ात रकत, आरखड; खार्ारद = हाव ानता. 

वर ्् े द �ामद ा्ामररे  शा पर�� शब्ााचड आमेत ��, ू्ा  पााचे आप े हुने शब्  ह न 

 ग्द मकत  ा े े नामदत ��ा वा व्वमारात आ�र े तर हमह हमहण्ाहारखे आमेत.  मर न ्ा 

आ�र  हल्ा ा् र वा इानहड पर��् शब्ााष्ा ्ठ�ारड ान्ान  ेखाात न वा व्ाी्ानाात न मे 

आप े  ातशब् ��ा वा ्ाम न ्पापर �कराह हुचत  हतड  तर ते आपर  �हारखे ाननमाने 

वापरदत रामद े  हताा ते मरराहदन ळव��् शब् पुनः हमह तु मकतड . ्ा �ारचे ा् र शब् 

�ा  ु न रा�� े  हता मराठ�चड “मकठ� मानड” मको   मर न भ तडच भडतड वारण्ाचेमद �ामद 

�ारर नामद. �ारर ्ा  �े�ा  पव आपल्ा भाषाभााअारात चारचार शब् तम  ं श�तड  कव्चत क 

 �ार्ा शब्ाात �वतशार खकच  हे  तर तड हव्डने आपल्ा शब्ाातमद  व�रच व्कत मक  

श�े . 

आता ्हुरा वगर  शा ा् र वा पर��् शब्ााचा आमे ��, ू्ाानड आप े त्पर� हुने शब् पार 

मातन रा�� े;  शा शब्ााचे पुनतूहडवन वरद  शब्ााष्ा पुनतध्ाराम न �ठ�र आमे. परातु 

 मर नच ते  ग्द  वा् �े े पा्महे. ्ा �ारष्ा पर��् शब्ााना �ामद � �वशेष हकर ��ा वा 

खकच नह न ते आपल्ा  हागंपराचे ळमार�  मर नच �ा् ते तु  ा े े आमेत!  शापै�� 

�ामद ्ेतक; महर=�वर्मान, ापिळपत; मवा=वा् ; मवापारड=ह वा् ; हखम= दाव, वर, �त; 

्हुरा वगर: 
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हखमड= दा्ां, �व�त; त्ार=तहध्, हूहता, तहध्ता; प वरत्ारद (मा  हागं शब् ��तड 

�र  आ मे!) प वरव्वळपा,  वेशेषछ; �ार�� र्= राू्�ा , हकता�ा , आ्ु�ा ; तशरारह= नुरक , 

 शाहा; हामदर= तहध्; हामदरात=�वपापन,  ातहध्�,  तहध्दप्; खा्ड=ानिाचतड,  तडात, 

 क््; पा रनार= छे्�; मवामान=ऋतुमान; मवापा र=वा्ुपा र; हााा्ारद=ाकतर्ाा्कव; 

हााा्ार=ाकतर्ा्ड, ्ा्ड; ह्रर�र�ेर= मारप्. 

 हे आरखड ारेच पर�� शब् हुच�वता ्ेतड  ��, ू्ााना ्् े े  ातशब् ामुते� मराठ� 

वाच�ााह गामत वारे  इत�े नवखे आमेत. मवामान मा शब् तचतक, हशड व्हनड मनुा्ाह  र  

�अ   ागत नामद; परातु ऋतुमान ��ा वा वा्ुमान शब् नवखा वारतक. पर तक वापत  ागण्ाचा 

 व�ाश ��, म्मना ्कन म्मद्ाचे आात तक ममारााषभर तश��ताात न ान  तश��ताात नमद  हकत 

 ा ाच  मर न हमहावे.  

मे रार �ठ�र आमे  शड शा�ा  हराराानड �ेवं इत�ेच ध्ानाात ठेवावे ��- मेच ा् र आ�र 

पर�� शब् ्मा् द ान ाागा दत  चत त मकते. परातु चार-पाच वषारचे आत ात�अड   ेख�ाानड 

ाननमाने ळव��् शब् वापरण्ाचे वत   रतााच आह क्ा ्कनमद वावम्ाात आ मद वर ्् े े 

 ातशब्  ग्द तु मक न आता  क�ााष्ा ाक ण्ातमद त  ं  ाग े आमेत. वरद  ा् र शब्ााह 

आ मद आपल्ा ्मा् द ाागा द ााा वाानड व्वमार �े े े  ातशब्च हमेतु�तः ्् े आमेत. �ारर 

��,  �ा  पव  �ाच शब्ाचा व्वमार ्मा्   भाषाात न िहत�ा वाुे  ातत�ा रााषभाषेष्ा 

 चाराह ाप�ार� मको . ्हुरद गकार मद ��, आ मद ा् र शब्ााह वा पर�� शब्ााह मराठ�त न 

�ा  ु न रा�ण्ाचड चंवं नुहतड हाा तष्ा  ेखात नच �रदत नह न ाा््वाहात मकतक तेवमापाह न 

आहप्ात शे�अक  क�ााह तशड हव्  ावडत आ क आमकत.  

�वर्ाद्ारपाह न तक �वरवानााप्रत 

प्मल्ा म्मद्ात हराहरद ्ाह वा �ठ�रपरा वारतक. पर पुुे ्ा ळव��् शब्ााचा इत�ा 

प रच् मक न हातक आ�र �व्ेशड शब् मराठ�त दात े  हता �ानाह इत�े �अ   ागतात �� 

ते ्कह   मर े  हता ्कहवत नामदत, �्ठरते�वष्ड इत�� आठवरहुध्ा श का�ाानवककतड �रद  

�� ू्ा आमष्ा ततअड मे पर�� शब् इतक्ा हमह आ�र इतक्ा पक�ेपरड तं े क्ा 

आ मााह ळव��् शब्मद हव्डने ातत�ेच प र्चत वमाव्ाह �ठ�र �ा हावे? ान्ान इत�े 

ू्ा शे�अक ळ्डपुतषाानड मे वत  ा्ग�ा र े आमे, क्ा हवारचा 

माच  नुभव आमे �� - 
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 ा े  मरहे पुरे आमे ��, मे पर�� शब् क्ा भावनााह व्कत �ररारे हे  �मेव हा न मक न 

ाह े आमेत ते तहे न रामता आमचे हुने, ळव��् आ�र भाषा �क तडशड हुहावा्द  ह े े शब्मद 

क्ाहम व्वमारात आ�र  ेखात तु वमावेत. 

४४. 

्ा ा् र शब्ााचा अकोहअपरा आह भाषेह ��तड नअत आमे, ्ाचा ाल ेख मागे �े ाच आमे. 

तरदमद �वशेषतः ��वतेत तक ��तड नअतक ्ाचे आरखड ळपारद�रर �त त्ार ��ा वा मवा मा 

शब् �ामद �ेल्ा  तभहात मराठ� ��वतेत ाहत नामद; हुह शपरे शकभत नामद. भडमहेन 

रराागरात महर मकता मे वाक् गर्ात हरद �कराचे �ानाह खर�त नह े- आमष्ा खर�ते- 

तपा�प  खार्ा  तभहात वककतात दात ता ्ेरे  शक् मकते. ा्ामररापर “रेहेचड ्ा्द �र 

�क ार  मरे ठेव क्ावरद नहरत ्कळतात भडम ामा् र ्ेाान मको  शडघचड महरतत” मद आ्ार पमा! 

ारे महर, ्ा्द, त्ार मे शब् गा  ंन हर तक भाव व्कत �त  मर े तर तदशर� हाळ�क तककपदन 

हुने शब् पार ठार  ाल्ाने तक व्कत �ररे हकअ न र्ावे वा प्ार्ाने व्कत �ररे भाग पअते. 

इत�� भाषेचड परव ाेाता  हरे �ेवं  ूहाळप् आमे. आ�र हर ्मा् द आ�र ाागा दमध्े ्ा 

शब्ााचे ााअ मकअ  �ा  ु न वर ्् े े  ातशब् ्कनचार वषारत  ग्द तु � रता आ े तर आपरााह 

ते �ा � रता ्े  न्े? आपल्ा क्ा भ्गनडभाषाातड  त्पर�  चत त ळव��् शब् आपर �ा 

वापत न्ेत? हर �कराह वर ्् ेल्ा  ातशब्ााम न  ् � हुरहुरदत, प र्चत आ�र ्पापर 

ळव��् शब् हुच े तर  पारतच ते आ मदमद आना्ाने ळवड�ात. 

ा् रचा अकोहअपरा: 

४५. 

मागे हाा् गत ेच आमे �� मराठ� शधु्द�ररावरद  प्म ा  ेख  तहध्  ाल्ापाह न ममारााषद् 

तश��त वगारत ्ा �वष्ाचड चचार हुत  ाल्ाने शब् पारख न देण्ाचड नवडन  वककतड ाकपदन 

 ा द आमे. हेपे शब् ळव्ेशड ��ा वा �व्ेशड आमे मद शा�ामद ाकपदन मकत नहे, तेपेच आता शब् 

हमकर ्ेताच तक �ुठ ा आमे ्ाचड चचार हामाद् �वर्ाद्ारप्ात मकताना आु  ंन ्ेते आमे. ्ा 

 वककतडने व्ुकपकतडशाळ्ा�अे पुा�ंााचे  � हमह आ��षर े गे े. परातु क्ा्कगे  � हामिह�च 

गमतडचड  ात�स्ा ाकपदन  ा द. चाागल्ा �वरवान गकमळपाातमद ्ा �वष्ाचड चचार चा ताना 

��क्े� शधु् ळव्ेशड शब्मद ा् र  मर न  ेख े हा   ाग े. ्ावतनच आहप्ात शब्ााष्ा 

व्ुकपकतड�अे  ेख�वगारचेमद ��तड ् ुर� मकता मे ादअ��ह ्ेते. हक शब् ा् रमध्े  हतक तक 

गमतडचड  ात�स्ा -ळव्ेशड शब्मद �व्ेशड भाहतातः 
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�व्ेशड  शड हा ारर �हकरद पुा�ंहर  ावताना आुंतात. पर मा ्म आमे, आ मद मागे 

ा् रष्ा ापपकतडचे चचसतच हाा्गत े आमे. वतरमानप्ात न आमष्ा  ेखाातमद ��तड ा् र शब् 

दुह े आमेत, मे ्ाख�वण्ाचा  ्कन � रताना �ेहरदतल्ा आ�र इतर वककतप्ाातल्ा  ेख�ाानड 

“ळवारद”, “वगैरे “, “मा्मतड”, “ााह ”, “हकत”, “ाातमड”, “चे�ह”, “हा्ा”, “ठराव”, “�रार”, 

“गरम” इक्ा्् शब्ााहमद ा् र  मर न ानवअ े आमे आ�र ्ा शब्ााह  ातशब् र्ा  मर न 

आ मााह आवमान ्् े आमे!  हल्ा  हार आवमानाह इत�ेच ाकतर पुरे आमे �� मे हवर शब् 

शधु् हाळ�क तककपदन आमेत. “ ावारकमद” ्ा शब्ापाह न “ळवारद”; वगर शब्ापाह न वगैरा (पाहााड) 

आ�र वगैरे; मा्मत शब्ापाह न मा्मतड; भुहा शब्ापाह न ााह ; शकत शब्ापाह न हकत; वककत 

शब्ापाह न ेाकत का-ाातमड; चे वा चतुःष्ा तपापाह न चे�, चे�शड-चे�ह, चे�अा; ू्ा्ान क 

आ�र ू्ेाठ शब्ापाह न हाळत, हा्ा; िळपर वा ळपा ्ा शब्ापाह न ठररे, ठराव; �क -�ररे 

शब्ापाह न �रार; दमर (्मा् द दाम  मरहे  न) पाह न गरम;  शड ्ा शब्ााचड व्ुकपकतड आमे. 

क्ाच मारे “खाना”, “्ान”, “ाे” मे  ा�क त  क््तपड शब् म ं हाळ�क त शब्ापाह न वा 

 क््ाापाह न आ े े आमेत. ू्ा खन क  ात पाह न खररे, दराचा खर मे शब् आ े े आमेत, 

क्ाचेच तप “खाना” मे आमे;  मर न �ारखाना ू्ा खरात  मरहे दराात �मर�ार �ाम �रतात 

ते ळप =�ारखाना. “ र” (हहे वे् र) ्ापाह न “्ार”  मरहे  ररारा-ाांगरारा. ‘आ ान’ 

शब्पाह न ्ान हहे परा ान = पान्ान). �व-�वरमदतपाह न ाे (हहे ाेशधु्  मरहे 

शिुध्�वरमदत), मद  ा�क त तपे ाकपदन  ा े द आमेत. आ�र हुद्ा ्मा् द नापात नमद आुंतात. 

तेवमा मे  क्् वा शब् �ेवं ते पतशर् नमध्ेमद आुंतात  मर न ते �व्ेशड  ह ेच पा्महेत 

 हे हमहरे मे ्माळप् आमे. ्ेपे  खा््हु्ार  शब्ाष्ा व्ुकपकतड�वष्ड मतभे् मक  श�े . 

तक रुर�ं  ान आमे. 

४६. 

ू्ाह �वतशार शब् पर��् आमे  हे वारे  क्ाने तकमद हकअ न त्पर� इतर ळव्ेशड शब् 

वापरावा. आपल्ा ळव्ेशड भाषेत हामड , मल्ांम पाह न �ािामरदप्ात  क्े� भावना आ�र 

वळत ान्शर�  ने� शब् �वखुर े े आमेत, क्ात न वारे  तक न्ावा, ्ा  ेखात वर ्् ेल्ा 

��ा वा इतर शब्ााचड व्िकतशः ापपकतड ्ेरे   ळतुत आ�र  शक् आमे. म ं  ात पाह न  ळतुत 

शब् व्वहत मकोतक, तक  ने� तपाात न आ�र  पारत न  वाह �रदत  हतक मे तूपााह हाागरे 

हाश्ाळप् रुर�ं  अचरडवरमद हकपा ापा् आ�र हाशा्त शब् �हा ओंखावा ्ाचा 

ान्म: 
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न�कच ्ेपे इत�ा हावरे ्� ान्म  �ात ठे�व ा  मरहे पुरे �� हक शब् मराठ�त आ�र 

ा् रतमद आमे तक ा् रचा आमे ��ा वा पतशर् न भाषेत आ�र ्मा् दत ू्ााचड तपे हमान आमेत ते शब् 

पतशर् न आमेत  हा मुंडच ान्म नामद.  ने� शब् आपल्ा भाषे मारेच पतशर् नमध्े वा 

 रेाडतमद व्वहत  ह े तरद ते �ेवं तेवु्ाचहाठ� �व्ेशड् मकत नामदत. हे शब् हाळ�क त 

 ात पाह न वा ्मा् द  ात पाह न  प्ाशाष्ा आमष्ा व्ा�ररातड  हामाद् ान्माा मारे 

हमहगक्ा तहध् मक  श�तात आ�र ू्ााचा ाप्कग �करक्ामद हुद्ातल्ा हुद्ा ाप ब  

्मा् द नापाात न हापअतक ते ळव्ेशड मकत. मद हुरहुरदत व्ाी्ा -  ग्द तुरं�  पवा् हकअ न-

शब् आप ा �� ्हु्ारअचा मे ओंखण्ाह हवर्  ाप्कगड पअे . 

४७. 

तपा�प ू्ा भाषेतल्ा �व�क तडपाह न ातचे हार�र �रण्ाह आ मद  र  इिषछतक, क्ाच भाषेचे 

ाां�अ  आ मााहमद पाह े े  हल्ाने न�ंत ��ा वा ानतपा्  मर न �ामद शब् आमष्ामद 

त खारात आ े े आुंावेत मे हामिह�च आमे. परातु आमष्ा भाषेतमद रकगाचड �ामद  �रे 

म  न म  न  �र मकतात, ्ावतन तक रकगच ्मत�ार� आमे  हे तहध् मकत नह न ा र तक 

इत�ा माअडमाहड �खं े ा  हल्ाने इतराानड आमष्ापे�ामद  ् � ्�तेने आपआपल्ा 

त खारात न क्ााचे ाषचारर �रावे मेच तहध् मकते. �करड �करड आ मद ा ॅरळरर, हॉत तहरर 

इक्ा्द शब््ेखड  क्ाू् मानतक �� नामद  हा  ानमद �े े ा आमे. क्ाह ाकतर इत�ेच �� 

क्ाानड तेमद क्ाू् मान न आमष्ावर �अड �रावड. क्ात आ माह आना्च आमे. परातु 

हवरहा ारर ान्म  मर न इत�ेच हाागरे ्कग् आमे �� ाॅ रळरर,  म क. ., ाड. . इक्ा्द 

ापा डचे ान्शर�  ह े शब् �वतशार नावा मारेच भाषाातरामर नामदत. ू्ा मारे खत रा, पकप, 

शा�राचा्र ््ा �वतशार नावाानड क्ा क्ा �वतशार  ् �ाराचा ाक  मकतक, तडच िळपतड ्ा 

शब्ााचड आमे. हेवमा क्ा क्ा हाळपाच क्ा क्ा ापा डह ळव्ेशड शब् ्कहतड  तेवमा, 

राहहकतेष्ा आ ारावर हगत  ह े े ‘� ेकरर’ आ््� शब् हहे तड राहहकता ळव्ेशड तपाातर 

पावतड , तहेच तेमद ळव्ेशड प्व्ााचे तपाात प ररातमत मकतड . तरदमद तकवर न पाााता पर्ेशड 

शब्ाचे ळप द ळव्ेशड ्कहरे हर  परमानड न मकता आहमद शक्  हे  तर तहे  वा् 

�रावेच. 

्ा व्ाी्ेष्ा ाना�षारनेच परद� न आ मद ामुते� शब् वापरण्ाचा  ्कन � रतक: 
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मराठ�त नवडन ा् र शब् दुहअ  ्े  न्ेत आ�र इािग श शब् मध्ेच �ुठे तरद दुहअण्ाचड 

ाारगड खकअमद ान ार् आमे, ्ेपप्ात ू्ाानड क्ापुुचड पा्रद मा् आमष्ाारकार चुण्ाचे 

ना�ातन �ेवं इत�ाच ाप्ेश ्् ा आमे �� �करतामद 

 

४८. 

परातु �करतड पा्रद ते आमष्ाारकार च  ु  इिषछत नामदत ��ा वा हुवरर मध्माचड क्ााचड व्ाी्ा 

�ा् आमे मे मा् क्ाानड ळपारपरे �ुठेमद व्कत �े े े नामद. वाळत�व� िळपतड  शड आमे ��, 

 ातरे� क्ाू् मे आ मदमद  मरत आमकत आ�र हुवररमध्म ना्् मे वाक् तर 

 ॅ रळरॉर ष्ामद रार प ववपाह न ू्ाचे क्ाचे ओठावर नाचत आ े े आमे; पर मुी्  अचर 

हुवररमध्माचड व्ाी्ा �करतड ्ा  ानाचड आमे. हक तक आपआपल्ा खकअडचे हमपरन ू्ा्कगे 

मको , क्ा म्ार्ेह हुवररमध्म  मरतक. �करड “तु ा् र शब् राम  र्ावेत पर इािग श शब् 

मा् न�कत” ्ाह हुवरर मध्म  मरतात, तर �करड “आह वाोरचे राध् आमे” ्ा वाक्ाहमद 

हुवररमध्म  मर न  ानार् हमहतक. तेवमा मा दकरांा हुवररमध्माचड शक् ातत�� ळपार 

तपरेखा आखल्ावाच न मकअाव्ाचा नामद, मे ादअ मकते. ू्ा भावनेचे आ�र वळत ाचे ाकतम 

ान्शर�  हे आमचे हुने शब् मकते, वा आमेत, वा आपराह हमह हा् ता ्ेतड , क्ा ळपंड 

ाना�ारर �व्ेशड शब् वापत न्ेत. परातु �वतशार वळत ाचे �वशेष नामा मारे  हरारे ��ा वा 

ू्ातड  खकच वा हुरहुरदतपरा आपल्ा भाषाात न व्कत �ररे  शक् आमे, ते �व्ेशड शब् 

मा् ळवड�ारण्ाह �ामद  क्वा् नामद. मदच �ा् तड भाषाशधु्दष्ा हुवररमध्माचड खरद 

तपरेखा मक्. ्ात भाषचेड शकतड आ�र हापकतड मरर �ररारा आ�ुा ्चतपराचा  ातरे� आ�र 

ातचे ळवकव आ�र हकव मरर �तन ात ा ाारगड ान�वरारा आकमदात��पराचा  ातरे� मे 

्कदमद हमहच रां े हातात. 

 ातरे� क्ाू्  ह न हुवररमध्ेच ना्् आमे: 

परातु मे मा् ळपारपरे हाा्गत े पा्महे �� क्ाू्च  हरा्ारढा ्ा ्कदमद  ातरे�ाात न हर 

आ मााह  � �करचा तरद  

४९.  ातरे� ानवअरेच भाग पअे  तर: 
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क्ातल्ा क्ात “आह मॉानरग ा वाोर ा र�वमर चु ा मकता तरद तहाच ळरदमरने रळरर 

क ाहचे ात��र �ा  ु न ााराे ा आ क.  राइवम मकताच ळरेशनष्ा प ॅररॉमरवर परमामडरर  प ा् 

�तन ादतक तक रमपरेचर मांेअ  डअ र !” मे वाक् ाक रा्ारर ाारग्ा  ातरे�ापे�ा “आह ह�ांडच 

�ुरुााा ा ताप भर ा; परातु तहाच आगनावेने ( गनडने�ेने) प्मल्ा वगारचड ्तशर�ा �ा  ु न 

मुााोह आ क. पर  डअ्ाष्ा चाुत्ारढेवर तापमापन  ावतक तक तापमान  �शे्कन!”  हे 

 मररारा हकवंा  ातरे�च आ मााह  ् �  नु�ररड् वारतक. �ारर मा ळव्ेशड  ातरे� 

भाषेचे हडवन रार तर आ�ुा ्चत �रद . परातु तक प्म ा ाारगा  ातरे� ातचे हडवनाचा दातमद 

हकअरार नामद. 

५०. 

हुवररमध्म, शब्हापकतडव र� इक्ा्द गतअह नावाखा द छाप न हमाहात वावरत रा्मल्ाने ्मा 

वषारप वव हे पर�े शब् नवे वारत ते आह तु  ातरे�ा�अे  परा ड ् ुर� �े े तर आरखड ्मा 

वषारत दरकदर तु मकतड . आ�र मग तु शब् राम  र्ावे  मर न  मररा्ारख हरगकमळपााह 

क्ााचामद �ैवार ्े न त्पर� आरखड ��तडतरद आपल्ा शब्ााह मरराचे ्ारद ाहावे  ागे . 

आ मााह ्ेशानवारहनाचड तश�ा मक न आ मद �ां्ा पाण्ावर गे क तेवमा �स�ेर आ�र र राॉ  

्ा खेंााव्ात रकत “आार”, “रेअड” मे शब् ्ेशड खेंाात दुह े नवमते आ�र खेअ्ापाअ्ात क्ााचा 

मागम हमद नवमता. आता चव्ा वषारनड परत ळव्ेशड ्े न पमातक तक �त�राहारी्ा 

�कनामध्ेमद  मानहमान खेअ्ात, मु ामु दाष्ा दरगुतड खेंात “रेअड”, ‘वन र , थड”, “आार” मे 

शब् तं े े आमेत. आा ं्ा �कतशाडरद,  पाअाव, तशवातशवड इक्ा्द मु दाष्ा खेंात  मान 

मु द मेच “रेअड”, “आार” शब्  क्मद वापरतात! प ववचे “हाव ”, “मार ा”, “ र ा”, “पअ ा” मे 

शब् हाा्गत े तरद वापररे क्ाह  पम �हहेच वारते! आरखड ्मा वषारनड मे हुने शब् पार 

नामशेष  ा े  मरहे क्ा खेंातड  “रेअड”, “आार” शब्ाानामद तु  मर न -दरात दुह े  मर न 

-राम  र्ा  मररारे हुवररमध्मवा्द ानदतड  आ�र ��क्े� इातमाहवेकते ्ा पर्ेशड शब्ााष्ा 

क्ातड  ाप्कगावतन मे खें ्ेखड  �व्ेशाात नच आ े े  हावेत  मर न हाशक नप रर ानाा  

त म न “्��रा  ाइह �तमरद” �अ न पा रतक�ष�ेमद तमं�वतड . 

माच ाारगा  ातरे�: 

५१. ्�ुानड पार्ाावर ान नावााचे पार्ाावर इानहड शब् आ�र नावेमद आर्ा�राात दा ण्ाचड 

म खर खकअ: 
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ू्ा गावात वा नगरात इानहड  क� वळत  देण्ाह ्ेण्ाचा वा भेरदह ्ेण्ाचा मुंडच हाभव 

नहतक, तेपेमद ्�ुान्ार वा दरा््�ाावर वळत ाचड वा गकमळपा््�ााचड नावे इानहडत त म न पार्ा 

 ाव ेल्ा  हतात! मे र �्राग ह  न; क ॉप मचार; रे हर; ाु�हे हर  ॅअ पिब शहर; रद. वमद. 

ुे�रे, प दअर,  शा पार्ा  शा इानहड शब्ात  ावरे मद  � र मच  ा द आमे. आता मा 

�ेवं छचकरपरा नवमे �ा्? पार्ा ्गरमाो�े वाुावड  मर न  ावरे; ्गरमाो�ात महाराामागे 

 �ाहमद क्ा शब्ााचा नडर  पर �ंरार नामद  शा ळपंडमद क्ा पार्ा  ाव न ्गरमाो�े 

वाुतड  �ा्? क्ापे�ा मराठ�त “पारद राग�वरार”, “तश ापड”, “�ेह �ापरार,” �व् प, आत-ाामेर 

( न-आार)  हे हकपे शब् त म न हर पार्ा  ावल्ा तर  ् � ्गरमाो�ााह क्ा आ��षरत 

�ररार नामदत �ा? परातु  शा इानहड  गअााा शब्ााष्ा पार्ा मा  � ्�ुानाचा   ा�ार आमे 

��ा वा  � त्ुहद् हाळ�ार आमे  हे ्ा गावाुं ा�ान्ाराह वारत  हावे! �ा   तभ ा्ापर 

�क�रातड   �ा ता ुक्ाष्ा गावाात न �ेशतै ाचड �ुपड आ द. तडवर मराठ�  �रातच पर 

“मे र-ऑो ”  मर न छापड  �ाग् ्च�र�व ा मकता! 

परातु  वुद माळ्ाळप्ता पुरेशड न वार नच �� �ा् मे ्�ुान्ार क्ा पार्ाावर आप द नावेमद 

इानहड  र्ा�राातच ्ेत  हतात! “आर.  म क. ाुअगे,” “अब ु. च क.रअततअे”!! ाुअवे आ�र रअततअे 

्ााना हरद मद इानहड आर्ा�रातड  ळव��् नावे �वहागत वार द नामदत तरद �करक्ामद 

ळवातभमानड ममारााषद्ाह तड तशड वारतड  ्ात शा�ा नामद.  शांेतड  (मा्ळ�ु ातड ) मु ेमद 

‘ रे  ह.वमद.”, “ रे  म क.हड.”  शा इानहड आर्ा�राात  �मे�ााह मा�ा मारताना य�  ्ेतात 

आ�र क्ाह क्ााचे तश�� वा पा � �करडमद महत नामद वा ्ााडत नामदत. पर हर  खार्ा 

ळवातभमानड �वर्ाद्ारने वगारत  नावा्� इानहड वा ा् र शब् ाक ण्ाचे रां े तर क्ाह 

 ातरे��  मर न तश��हुध्ा महताना वा  �  �ारष्ा �ा रां्ाने क्ा�अे ादतााना आु  ंन 

्ेतात! आर्ा�राातच मा� माररे वा त ्मरे तर “ह. म. �ांे”, “�व. ग. हकशड”  हे  ्कग 

नामद �ा �रता ्ेरार? परातु शेंपर पर ािहररेपरा माच ू्ा तेहकमदन �पुदत ा्ारपरा  मर न 

प िह ा हातक आ�र ्कग् ळवातभमानमद  नु्ारपराहारखा भाहतक, क्ा �पुदत आप द नावे 

आपल्ाच आर्ा�रात त म  वा हााक   इत�ा्ेखड  ाारे्ारपरा �ुठ न हापअरार! �कण्ा 

इािग शाने � ड आप े ‘हॉन ळरु रर तम ’ मे नाव ‘हॉ. ळरु. तम ’  हे त ्म  े आुंते �ा? 

५२.  क्ेमद नवडन �व्ेशड शब्ााह आत देरारा  हागंपरा: 
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माच  हागंपरा आता ्ा �रड  ने� ा् र आ�र इानहड शब्ााह मराठ�ष्ा मा््रात न �ंत 

चकराहारखे दुह  ्ेत आमे. मुााोष्ा �ामद �ा ा्ा्ारढामाागे “हेदहेशन ” मा शब्  ावण्ात ्ेतक. 

 ह नमद हेदहेशन �शाशड खा्चड मेमद हमळ्ाात  �ाह मामदत नामद. पकअक्ाच ््वहाात �वतशार 

 �ारष्ा �ा ा्ा्ाा मागे मा शब् नेममड पाम न क्ा शब्ाहरशड तक �वतशार  �ार हााक् त मक  

 ागे  आ�र मग तश��ताात हेदहेशन  मा शब्  ग्द ततअड ाहे . हुतश��त रागकपातााष्ा तकअ न 

“आर रे तड हेदहेशन  �ा ा्ारद” मद आपा य��ता ाां्ा आ�र ाााड आ�र गकम  मड आ�र 

गअडमद तक शब् तश�तड . आरखड ्मा वषारत दरद्ारद हेदहेशन  मा शब् तु मक न हाो . 

‘इ ेकशन मॅानरेळरक’ ्ाचडमद गतड वेंेवर न रक् ल्ाह  शडच मकरारद आमे. आमष्ा हमकर मे 

 � ‘्च्म्हगत क’ चे रदड  ा�ाचे ्चठकरे पअ े े आमे क्ाात  � �वड “भवानड तरवारदह 

शा्मराचा शा्मरद मुहरा” � रता � रता  मरतातः “तुा्ावरद ��ात� म्ााचे नाच े श र 

त�्दर!”, क्ा म्ााचे ‘त�्दर’ नाच े ते नाच े पर आमचे ��वव्ााना मात हकअ न हाागरे आमे 

�� आता ्ापुुे ान्ान ेाचा्ार  मराठ�चे ‘त�्दर’ तरद  हे तरवारदष्ा  ारेवर  त न्े. मा 

त�्दर शब् हा ारर मराठ� ाक रा्ार  हमळ्ाामागे ्माह तरद �ंतक आमे �ा? ्ैव, �मर, 

भाग्  शड  ने� �व�व ापरह च� नावे ळव्ेशड  हता त्पर� मा �व्ेशड ानबर शब् आपल्ा 

�कम  ��वतेष्ा ाक�ााअड ाह�वल्ाने  व ेश तरद �ामद शकभा आ द आमे �ा? पर �करता तरद 

मुह मानड शब् �ुठ न तरद चकतनमातन आर न हर ��वतेत ्अप ा नामद तर मग �ह द तड 

“शा्मरद” ��वता आ�र �ह ा तक “शा्मराचा शा्मरद मुहरा”!! परातु, 

५३. 

आाच्ारचड गकार मद �� त�्दर, ्् , हेदहेशन इक्ा्द आमष्ा भाषेष्ा  �क तडशड  ग्द 

�वहावा्द  हरारे पर�� शब् तडत ाना�ारर दुहअ े हात  हता, क्ा �वतध् मा् ‘मे �ाना ा 

�हेहेच  ागतात!’ ‘मद नवड ब्ा् �शाह आर द!’  शड ओरअ �करडमद हुवरर मध्माचा 

 तभमानड �रदत नामद. परातु नवडन �लपना ्शर�वण्ाह  खा्ा हाळ�क त शब् �करड ्कह ा 

��ा वा तु �व्ेशड शब्ाचे ळपानड ाप्किह ा �� “मा नवडन शब् �ह ा तु मकतक! मा 

आशावा्दपराचा  ातरे� आमे! मद नहतड ब्ा् �शा ा आर द!”  शा  ने�  �ारष्ा ्चातेने 

क्ाच माअंडचड ततअे  ग्द ाततन हातात. परातु हर ते प ववचे मॉिळपर ,  ्ुानहडपात रद  ह े 

हअ शब् वा रेअड, आार इक्ा्द आता आता दुहत  हरारे शब् पर��  हतामद आपल्ा 

 तश��त हमाहाप्ातमद �हे प र्चत मकत गे े मे पामतड  तर क्ाह हमह आुंे  �� �व्ेशड 

‘ळव्ेशड नवडन शब् तु मकरे ममा �ठ�र आमेत’  मर न मेच  क�  मरतातः 
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शब्ााचे ठा्ड नवे ळव्ेशड शब्मद आ मद ान ारर �तन ्कह   ाग क तर क्ाच परापरेने ाक ता 

ाक ता ते तु मकतड . �व्ेशड  प र्चत शब् हर  ग्द शेत�्ाारप्ात तु मक  श�तात, तर 

ळव्ेशड आ�र  मर न हापे�तः मुंातच ��ा ्चत क तरद प र्चत  हरारे शब्  ्कन �े ा तर 

तु  ा ेच पा्महेत. �व्ेशड तु शब्ााह क्ाानड  ग्द मा�  न  ाव े नामद तरद ान्ान क्ााष्ा 

हकअडने तरद ते नाा्  श� न �व्ेशड शब्ााचे  ातळप व ळवातमकव तरद चा   ्ेरार नामदत. 

५४. 

�करड �करड आ मााह  हे आअव  पामातात �� �वारुशाळ्ड ्ाानड दरद्ारद इानहड भाषेचा वा 

शब्ााचा ाप्कग �रण्ा�वतध् त ्म े आमे मे हरद खरे आमे तरद क्ाानड ा् र �वतध् �ामद 

रारहे त ्म े नामद. क्ाह आमचे  हे ाकतर आमे �� ा् रचड दात� मगरतमठ� हवर ्मा्   

भाषााहम मराठ�हमद ाहण्ाचड वें ्ेो  आ�र ा् रहच रााषभाषा �रा  हा ्रुानम ादअपरे 

 रण्ाइत�� मुह मानड ममकवा�ाा�ा चुे  मको  मे शाळ्डाुवााचे �ांड �कराष्ा रारहे  �ात 

्ेण्ाहारखे नवमते. हे ा् र शब् दुह े ते दुह े आता राहहकता ा् ल्ाने तक पेच हुर ा आमे 

 मर न ा् र�अे ् ुर� �े े तरद चा े ; परातु िहचा पगअा राहहकतेष्ा आ ाराने मराठ�वर 

हाप ररपरे ाहण्ाचड भडतड ाकपदन मकत आमे, क्ा इानहड भाषेष्ा गुपत आसमरा�अे मा् �अ� 

 � ्् े पा्महे.  हे क्ााह हमािह�परेच वार े. �वारुशाळ्ााष्ा प रिळपतडत क्ाानड हे 

 मर े ते नवडन प रिळपतड ामद  ाग  �ररे ��ा वा क्ाह े्�ा  हक् मानरे ाााा वाक्ा 

 मारवत क मको ! मकरकपातााह हाळ�क त पान  खार्ा पुरा�र�ाइत�ेच हा ाररपरे मकते,  हे 

तक�ात न हाशक नाष्ा  गतड मारे शाळ्डाुवाानड हमहच �व ान �े े, परातु आताप्ात  तहध् 

 ा ेल्ा नापहापकतडवतन हाळ�क तावर  भुकव गाह�वण्ाइत�े मकरकपात हाळ�क तातमद व्ुकपदन मकते 

 हे ््ह न आ े  हतामद , शाळ्डाकवााष्ा �व ाननाहच ्च�र न ाहरे हशड च � मको -तशडच, 

क्ााष्ा ा् र�वष्� मताचडमद गकार आमे. आह हर ते ळवतः िहवात  हते तर क्ााष्ा 

ळवातभमानड ळवभावावतन पमाता हर् प रिळपतडत क्ाानड पर�� शब् दा �वण्ाष्ा ्ा 

चंवंडचाच पुरळ�ार �े ा  हता मे  ् � हाभवनड् वारते. आरखड शेवरचे ाकतर आमेच �� 

हरद �वारु शाळ््ााह ा् र शब् ा्मा�क त वार े नामदत तरद ते ळवतः तशवाहडममाराहााह वार े 

मकते. शब् मारावरच  व ाा न रमाव्ाचे  ह े तरदमद भाषाशधु्द�रराह ळव्ामेव छ्पतडष्ा 

राहापेचाच आ ार आमे! 

�वार शाळ्ड ा् र शब्ाा�वतध् �ा नवमते ? 
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५५. 

शाळ्डाकवााचड गकार तर ् रच; परातु आ मद �ारागकमात हाोतकप्ात आ मााहमद ा् र शब्ााचे �ुठे 

वावअे मकते! इानहड शब् आ मद रा  ं ; परातु ा् र शब्  ग्द खअ्ाहारखा ानवअ न �ाुण्ाहाठ� 

तडव  वककतड तेवमा नहल्ाने आमष्ा ्ेवन�ा दन नापात आ�र ��वताात, आ मद आह क्ाू् 

मानडत आमकत ते शब्, आ मद ानःहा�कचपरे वापर े े आमेत. परातु ाागा हारी्ा  ाातात, �� 

हेपे मुह मानााष्ा दरातमद ाु् र �कराह ामु ा हमहत नामद तेपेमद, हेवमा मुह मानाानड 

 रेाडाद  ा् रच ाक ावड  मर न चंवं हुत �े द; इत�ेच न वमे. तर ्मा्  ह ा् र भाषा आ�र 

पतशर् न त पड्ेखड  ्मा् ळुपानचड रााषद् भाषा आ�र त पड मानण्ाह भाग पाअ   मर न महारक 

मुह मानााष्ा  ातपा मक   ागल्ा आ�र  �ा ााह ने   दगुाम न ाठ े द ाकतरद्  ार 

्ााष्ा प�अडत मराठ�हमद ा् रचड आह नामद ार्ा मगरतमठ� पअरार  शड  ाळतड वार   ाग द, 

तेवमा आ मााहमद ा् र शब्ााह ा्मा�ा्र हमहण्ाचड  वककतड ममारााषात ांावावड  मर न,  ्कन 

�ररे भाग पअ े. आमचड हवर मराठ�  ेख�ााह �वनातड आमे �� आ मद आहप्ात ा् र शब् � ड 

� ड वापर े  मर न पुुेमद वापत  हा ्रुानम न  रता ू्ा मारे गेल्ा आठ-्मा वषारत 

भाषषे्ा �ल्ारापर क्ाह वापरदनाहे  ा क क्ाच मारे, क्ाानडमद प वव चु��  ा द  मर न पुुेमद 

तड �रण्ाचा ��ा वा ा् र शब् वापररे मद च �च नामद  मर न  मरण्ाचा ्रुानम हकअावा, ्ातच 

मराठ� भाषेचे ्मत आमे. 

आ मााह तरद प रिळपतडनेच ा् र शब् ा्मा�ा्र �ररे भाग पअ े: 

५६. 

रद�ा�ारमद ्ु् ैवाने आ माह भेर े आमेत. क्ाापै��  �ाने तर  ग्द  खाअनड्  मर न  � 

ा्ामरर ्् े आमे ��,  मक �क�रात पमा! मुह मानाह पतशर् न शब््ेखड  ्ेत नामदत-मराठ� 

ाक तात-मग क्ााह ा् रचा  तभमान तक �ुठ न  हरार! ्ा आा�ेप�ााचे अकं्ाात परळपर �क�रड 

मुह मानाानडच  �  र रडत  ाहन गेल्ाच वषव दात े मे ममारााषद्ाानड ध्ानात  रावे. 

�क�रड मुह मानााचड  � मकठ� तश�र प रष् रकना्गरदह  ा द. क्ा प रष्ेचे  ध्�  � 

मकठे हर�ारद  ् �ारद मकते. क्ा मुह मान  ् �ा्ााढडष्ा आ�र इतर वकक्ााष्ा भाषराात 

 हे ळपार हाागण्ात आ े ��, “�क�रड मुह मानााह हड आप द  मर-भाषा नामद तड आपल्ा 

दरा्ाराात न ाक ण्ाचड  ाह वाराव्ाह पा्महे!” मद  ूहाळप् िळपतड रांण्ाहाठ� शे�अक 

तप्ााचा ान ड ाभातन ्ठ�्ठ�ारड ा् र शांा �ाुण्ात ्ेरार आमेत. हध्ामद �क�रात ा् र 

मराठ�वर ा् रचे हा�र आ े ेच नामद  हे  मररारे: 



 

www.savarkarsmarak.com 

शांा भराभर वाुत  ह न क्ााना तश�� पुर�वण्ाहाठ� तश�� - शांामद ानदाल्ा आमेत. 

क्ाह हर�ारद �कषात न  ने� तशा्वककक्ा हुं माताने तमंतात. हर �क�राचड मद िळपतड तर 

ममारााषातड  इतर  गतडपर मध् ाातााचड �ा् िळपतड  हे  ते हाागरे न�कच. आह नामद ार्ा 

ाकतरेचड मुह मानड भाषाच रााषभाषा �रण्ाचड मद ्रुानमद  ार ममारााषाातमद हवर्  पहतन 

हमळ्क मुह मान ा् रह अकक्ावर दे न आपल्ा ख्ारढा मातकभाषेष्ा छातडवर नाचण्ाह �मड 

�ररार नामदत! क्ााष्ा हमवाहात मराठ�मध्े - हर वेंडच आपर ातष्ा ्ारावर  वमापाह नच 

�अ� पमारा ठेव ा नामद तर - ा् र शब्ााचा  ुअग ह हुत मक न ात ामद तह ा ड-पाहााड मारे 

ळवकवमदन मक न हावे  ाग े! नामद  मरराराानड ध्ानात  रावे �� तह ा ड-पाहााड वावम्ेमद  �ा 

�ांड मराठ� मारेच शधु् मकतड आ�र ू्ा मुह मानड चंवंडने आ�र ्मा्  ष्ा भााअ्ा “चा   

्े रे”  मररा्ारढक ्ु ाोने क्ा ळवकव गमाव न ाहल्ा, तडच मुह मानड चंवं ममारााषात हुत 

 ाल्ा�वना रमात नामद. हे हा�र ्मा वषाानड हवारहच ््हरार आमे, ते आह आ मद 

 ारककपकतडह आरतक आमकत इत�ेच.  मर न  वमापाह नच हाव  मक न मराठ�च शधु् 

राखण्ाचा आरक�ार  ्कन �ररे माच शमारपरा आमे. 

५७. 

 हेमद  �ा तककवपाने आ मााह ाप्ेतश े आमे. आहचड भाषा ार्ा नामदशड मकरार ��ा वा तपाातर 

दे न �कण्ा  द् हडवनाात हडवमान रमारार मा हकारदान्म आमे. तडच िळपतड शब्ााचड! क्ा 

तककवपााचे मे  मररे तर खरेच आमे. तपा�प मा हकारदान्म दरे्ारे, गकपुरे ््ााहमद  ागतक. नामद 

�ा्? पर  मर न दरा ा पअ े द भग्ाअे �करड ाुहव  न्ेत �� �ा्? भाषाच �ा् पर 

आहचा मार हमद ार्ा मरतक-मग तक तककवप �ा  हेना! पर तरदमद रकगाावर रष कपचार 

�रण्ाह तककवप ्ेखड   अपअतच  हतात; पेिार�े देताना ्ेखड  आुंतात! क्ा व्ात रकत 

भाषा �ा् ��ा वा मे ाभे हगत क �ा्,  क्े� हाव्व वळत   � ््वह तपाातर वा �वनाश पावरार 

मा हहा हकिारान्म आमे तहाच, आप े  िळतकव शक् तकवर  �ुणर राखण्ाहाठ� आ�र 

ळवकव शधु् ठेवण्ाहाठ� �वनाशड शकतडशड हारखड  रापर �रदत रमारे मामद, क्ा  क्े� 

हाव्व वळत चा ळवभाव हकिारान्मच नवमे �ा्? 

“ मक! भाषा भाषेह ांड पअरे मद ान्तडच आमे!” 

५८. हे हे �व्ेशड्  नु�रर  क�्मतव र�  हे  ते मा् क्ाू् नामदः 
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आ मद �व्ेशड शब् ाना�ारर दे  न्ेत  मर न हरद  मरत  ह क तरद क्ामुंे �व्ेशड 

भाषाातड  हुरेख वाक चार, वा ा्ाकत �लपना वा  गा  पान मद आ मद क्ाू्च हमहतक  हे 

मानरे  मरहे वळतुिळपतडचा �वप्ारह �ररे मक्.  हा �वप्ारह �ररारे ळवतःहच माळ्ाळप् 

�तन देतााना हे हे ाकतम,  नु�ररड् आ�र  क�्मतव र�  हे  ते ते आपर �करापाह नमद 

तश�ावे-  नु�रावे. ाा ा्�प हुभा�ष ात ना््म! ्ात मानापमानाचा मुंडच  ान नामद. आ�र तक 

 ान हरद हमेह   र ा तरदमद आहप्ात ाय्ा मनुह हातडह ््ा भारतवषााने भेात� वा 

तािककव� पान ��ा वा � ा ्ााचे हडवन् ऋर इत�े ्् े े आमे �� ते, क्ाह भााअव ावर क्ाानड 

पार ेल्ा क्ााष्ा आहष्ा ्�ुानात न आ मद ��तडमद हामानाचड ाच  �े द तरद, हमहा 

�रररारे नामद. 

५९. 

आता ्ा�वष्ावरद  चचसचा मा हमारकप पुरा �रता �रता पुदमा  � वें इत��च �वनातड 

�राव्ाचड आमे ��, तु �व्ेशड शब् �ाुरे वा नवडन ळव��् तु �ररे �ठ�र आमे  शड 

आ डच हमह त �तन दे न ळवळप ाह  न�ा. मुताकमा मा शब्  �ा वषारचे आत माररर ्ा 

इानहड शब्ाचे  पव  चत त नह ा तरद प र्चत  ा ा नामद �ा्? तडच िळपतड समाा� = 

नाार, ानिाचत = खा्ड, ळताभ = �ॉ म ्ा आ�र इतर शब्ााचड आमे. 

 मर न ळवळप ाह  न�ाः 

 ्कग �रदत गे े  मरहे आपकआप  ेखात न तश��ताात ान तश��ताात न  तश��ताात मे शब् 

पा रत हातड . 

�ेवं �ामद माअंडाना ानाच् �े ा पा्महे. तश�� वगारनेमद ्ा शब्ााचड शेवरद हकअ े द ्रपरड 

��ा वा राचर (्ा्द नवमे!) आपल्ा �वर्ाद्ार�अ न ातरव न दे न नेममड हमकर ठेवावे. हुद्ा 

 ेख�ााह मे हअ हाो  पर नवडन �पुद ा मे शब् हमह दा रे ापमाहाळप् आ�र ानार् आमे, 

मद हामािह� भावना तडवपरे  �्ा ाकपदन �े द �� �ा्र  ा े. 

६०. 

मद भावना ाकपदन �रण्ाचा  ्कन �ररा्ााढकह हवर मराठ�  ेख�वकद् आ�र तश��वगर हामार् 

�रद , आ�र रडतशवछ्पतडाचे आ�र �वारुशाळ््ााचे मे  � वत तरद नेराने पुुे चा वड  मद 

आमचड ानिाचतड आमे. इत�ेच नवमे तर  शा  ्कनाह ्श ्े न, मराठ�त व्पर तशर ेल्ा ा् र 

 ेख�वकद् ान तश��वगर: 
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आ�र इानहड शब्ााचे  मार �मड मक न आ�र ्मा्   भाषाात शधु् ळव��् शब्ााचा भररा 

हहहहा वाुे  तहतहे, आह हे ्ा  ्कनाा�अे हाशा� वा ह�वरक  पामत आमेत ते ्ेखड  

आना् ्त मकतड . �ारर  परमानड न मकता हुा्र ळव��् शब्ाानड ्मा्   भाषा प रपुार, प रमािहरत 

आ�र प रव् रत मकत  हता �करा भाषेष्ा  तभमाद्ाह आना्   ाल्ा�वना रामद ? �करा 

्मा्  चे ह्् ालमाह पावल्ा�वना राम  श�े ? 

आता  हा हतत प ररम �ेल्ानातरमद �ामद �ामद राह��् आ�र शाळ्ड् पर��् शब्मद 

रामतड च. क्ातड  राह��् शब् हहे िहलमा, � ेकरर, गवमनरर, इक्ा््- 

६१. 

तपा�प मे नवडन शब्, राह��् त खारातड  �ा मकोना, तु � रताना क्ाह शधु् आ�र 

हुरहुरदत ळव��्  ातशब्  पमपह नच ्कहण्ाचा  दात पाअडत  हावे. ्मा् दत तहेच � रतात. 

 मरहे �ा््े -�ेिदह  ��ा वा हारद हाभकग ्ाहारखे �वं प शब् ानपहाव्ाचेच नामदत. 

भाषेमध्े पकअे शब् परभाषेतड   हरे मद गकार ानरांड आ�र क्ााचड ळव��् शब् मातन 

रा�रारद नारा्ररावााष्ा गारर्ााहारखड  ारदात�  रेरावड चा   ्ेरा वा पर��् शब् देण्ात 

�ामद मानड वा ्ाुर ता नह न ते  � हहे �ामद भ षरच आमे  शड �व�क त हमह न �तन देरे 

ानरांे. 

ते तड हकता हशड हशड ळव��्कव पावे  तहेतहे हमहच पा रतड : 

६२. 

शेवरद ा् र, इानहड इक्ा्द पर�� शब्ााअे क्ाू्  ारदने पामण्ाचड  वककतड ाकपदन �रण्ाचा हक 

 ेख�ाच म ं मेत  तक, ्ा �वष्ाहााा ड हाा  ममारााष  ेख� वगारतच नवमे, तर शांाातड  

�वर्ाद्ााप्ात हड खंां ाअा द आमे, आ�र  शांेत (मा्ळ�ु ात ) ्ा �वष्ावर परद�ेत 

ानाा मद ठेवल्ाचड हड ा्ामररे दअत आमेत क्ा्कगे, ाराच तहध्दह गे ा मे पाम न आ माह 

वारत  ह े े हमा ान व्कत �तन आ�र ू्ा �वरवान गकमळपाानड ्ा चचसत  नु�   वा 

 ात�   प�ड भाग देत ा क्ाानड ान  क�ाा�वष्ड हक आ्भाव व्कत �े ा त्पर क्ााचे हवााचे 

मनःप वर� आभार मान न, आ मद मराठ� शधु्द�रराचड मद  ेखमा ा पुरद � रतक आ�र ्ा 

�ा्ारचा परामषर देरे न देरे आता ममारााषाष्ा ळवातभमानावर हकअ न ्ा �वष्ाचा ानरकप देतक.  

्ा चचसत भाग देरा्ााहचे आभार मान न ानरकप देतक. 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

 

भाषाशुध्द - शब्�कश 

पर��् शब्ााना वडर �व. ्ा. हावर�राानड ळवतः नवडन पाअ े े आ�र हुनेच पर नव्ाने 

 चारात आर े े �ामद ळव��्  ातशब्. 

ळ�   : शांा. 

तश�र�वष्� 

मा्ळ�   :  शांा. 

�ॉ ेह : ममाशांा, ममा�वर्ा ् 

रॅ�लरद : पानशाखा. 

 ॅ�ॅ अमड :  ाक् �ा. 

मेअमाळरर : मुी्ाध्ाप�. 

हु� रमअमर मा्ळ�   : आचा्र. 

� िदहपॉ  :  ाचा्र. 

 ेकचररः ाध्ाप�. 

रदअर :  वाच�. 

चे रः पाठ�. 

वॉचमे�र : दअ्ांहड 

 ा्े�वष्� 

वॉश काग �ा पनड, ( ॉंड) :  ु ाो �म ं,  व  �म ं, ानमर �म ं, परदरगकम  
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मे र �्राग ह  न : �ेश�तरना ्. 

 अळपेदहरद ्वाखाना : रष ा ्. 

�दहलरदाग तम : ्च��कहा ्. 

व��  : �व् प. 

व��  : �व् प��. 

ळरेशनरद ळरक हर :  ेखन हा्मक् भााअार. 

रे  राग शॉप : तशवर� ा गकम तशवरगकम 

 ारिहाग ाकअडाग : भकहन ानवाह गकम 

वॉर : ्ुध् 

्ुध्�वष्� 

ाॅर  :  ुाो,  ुाह 

आरतमिळर : शळ्हा ड. 

�ह : ापहा ड 

पडहःतम. हा ड. 

ारर ळरेरः �� �रााष 

मक्मम :  तभ्ान 

�ॅ पेन : ाप्ुध् 

रेह,  ा�र : हेना, हदै्. 

प रन : तु�अड 
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ळ�रतमश : च�म� 

�र प,  ा�र : तशाडर 

वॉरतशप : ररतरद, ्ुध्ने�ा. 

हामरदन : पाराुअड. 

मवाो ् ,   र रकहर : वा्ु्  

 रअरकहर : भ ्ं, पा््ं. 

नेवमद, आरमार : ने् , तह ा ु् , ह हेना. 

राोप रकंड : रा� शांा. 

मुंर�वष्�  

मॅषेह : मातक�ा 

 ेअ : तशहपीड 

�ा पक� रर : हुंारद 

 ुर : ापमु्ंत 

 ुर �रेकरर : मु्ंत ानरद�� 

ळरॉप  ेह : छापता छापता, छापाा् 

ााइा अ ाग : ााा रड 

मकनक राोप :  � रा��. 

त नक राोप : पाकतड रा�� 

राोपरा्रर : रा�  ेख�, रा� ्ा्. 
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 अनड : प रर,  ाश. 

पकळर : रपा  

रपा �वष्� 

ाु�पकळर : नाप रपा  

मानऑअरर :  नरपा  

पाहर  पकळर : वळतुरपा  , गटारपा  

रिहळरर : पराा�र 

रिहळरअर : पराा��त. 

रेत रकन : ् रधवनड 

रकन : धवनड, धवनड 

षा� रेत रकन (षा� �ॉ ) : परळप धवनड 

रकन नाार : धवनड समाा�, धवनड समाा� 

रेत � ारर : ् रमुं� 

रेत िवमहन : ् र्शरन 

६. 

हामदर :  �र 

हभा�वष्� 

मरअेा  : मळतप्� 

ह�्ु र : प रप्� 

वॉ पकळरर : तभ ातडप्� 
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 ााअ ळपड�र : धवनडान स्श� 

मेगॅरकन : धवनडव र� 

शेम : ् क�ार, ् � ् � 

्म र ्म र : य�ा, ्कग् ्कग्, ठ�� ठ��. 

 रपकरर :  मवा ,  ातवककत इातवककत 

 रपकररर :  ातवे्� 

मु्ाराा् : नार मकवक, नाश मक 

� ा् ााा् : �� ह्, ह्मक,  मर मक. 

 ॉ : ानाा , �व ड, ा्अ� 

ानाा �वष्� 

 ेिहळ ेचर : �व डमाअं 

ामे्वार �र  अअेर : इषछु�, ळप र�, ळप ार  ं 

पा ाममरे र्न : हाह्पर  

ाहेर ा् ाहप्� :  परहा�लप 

खाते : �वभाग 

रेिवमद्  ममह   : राहळव 

रेिवमद्  तमानळरर : राहळव मा्ड 

 ॉ तमानळरर : ानाा मा् ड, �व डमा्ड. 

 ेिहळ ेरदवम  अपाराममर : �व ड�वभाग, ानाा �वभाग 
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 िक ्ु्रवम  अपाररमेदर : ानवारम �वभाग, �ा्रवमन �वभाग 

ू्ु अतश्  : द्ा्�वभाग 

 ाम ाहावरड : वतारव, �ा्रवामद 

 मम्ााा् : �रारवतड 

भेगकत � �वभाग 

 राड हमुं : पिाचमहमुं, तह ा ुहागर 

मैंााा् (्) : भाग्नगर 

मैंााा् (तह ा ) : नगर�कर 

  ामााा् :  ्ाग 

तहनेमामा ह : परगकम, ्चगकम, ्च्परगकम 

्च्पर�वष्� 

�रलम : पीड, ्च्ाव द, ्च्प्ी�ा 

तहनेमॅरकनार : ्च्पर 

मुवमद : म �पर 

रॉ��ह : ाक पर 

इदररवम  : मध्ातर 

ळरु अओ : � ामा््र, � ागकम 

शु् राग : ्च्र 

आ र अक र शु् राग : ाा्््च्र 
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थड अा्मेदशन : े्तमतडपर 

नडन तम : नेपद् 

ंेतह ाग : वेश��ा 

ंेतह ाग तम : वेश��ा 

रकरकनार : छा्ा्च्, छा्ा 

रकरकनार : छा्ा्च्� 

�ॅमेरा : छाा्� 

पकषेर : व्कतड्च् 

पक तशन : ठार 

रेप रे�ॉअर : धवनडमुंा , धवानप्ी�ा 

तहनेरदओ : पर�पा, ्च्�प� 

तहनेरदओ रा्रर : पर�प�, ्च्�प� 

भप�ा : आअाार,  वअाार  

नामकरकन रे�ॉअर : ना्ाा�र 

रे�ॉ अ रळर : धवनड ेख� 

रॉ�प�  :  चारपर 

द् हरद  : वककतपर 

षे र : प रच्पर 

 ्ु ड�  अरेकरर : हागडतान्कह� 
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अेतमान्रवम :  दुतप 

 अरेकरर : ह ् ार, ््ग्शर� 

  अरर : हा� � 

 रमहर तम :  य्ाह�� 

 रमहर  : प वर ्कग, हा ्कग 

ळरक र : �कठार, भााअार, �कठ�. 

 िळरमेर : व््हा�लप 

  

आ् �वरनेह :  � हा�ड 

 हर : आवे्न,  य्परन 

 हर् ार : आवे्�,  य्पव,  ापव 

 गर : हर, ��ा वा,  पवा 

 िहाात : मुंडच, आम  ात,  ग्द 

 क�  : ाुध्द, मतड,  पा, 

 ाम  : हकता,  ् �ार 

 हम : मनुा्, व्कतड 

इमानड :  ामा�र�, �वावाह  

इमान : �वावाह, आरभा�, वचन 

इूहत :  ाताठा, मान 
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यपत : ्कग्ता, हामद्र 

यवह : ंव्, हवरळव,  न 

इशारा : चेतावरड 

 ळह  :  क्�,  मुं 

 वव पाह न  खेरप्रत :  पपाह न इतडप्ात, आराभापाह न  ाताप्ात 

इद�ार : न�ार, ना�ाररे 

 रवड :  द्पा, नम न, नामदतर 

 ा् ाह :  र�ं,  नुमान, आअाखा 

 �िहनशड :  �रह,  �वळत  

यनिहनशड :  �ाकम� 

ामे्वारद :  षछु�ता 

 क ातमनर : परद�� 

इम ा : दर, भवन, वाळत  

इमारत : ााा �ाम 

इमारत : दर, भवन, ह्न 

ओ दह, गमार : तारर 

 मवा  :  ातवककत, इातवककत 

ारर  :  पारत, ापाी्, (ापाी् मा शब् रड. ग. �व. �ेत�र ्ाानड ्कह ा आमे. तक  ग्द 

्कग् आमे.) 

 क रहाोह ाु� : रेखावमद,  य्ाहवमद 
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ऑ अरर : गरने��, गरन ानरद�� 

 हार : कव्र 

ऑनरेरद्म क : पुरळ�ार, हाभावना 

 ाअर ाोन :   करे�खत 

 हार :  अक्ा,  तभ�तार 

इाळपेकरर :  दवे�� 

 डाु दह�ार : तगरवामन 

इरा्ा : मेत , ाेत  

ामर : व् 

  र �ा  अशाअ : हा्त वात, हमशडतकार, हुखशडतकार, शडत  

 लरदमेरम क :  ाातमककतर 

इावमेरार :  ागभ त 

इ ड द  ड कचेा  : हु भ, ग ्, हु भ  ापत 

 �प  :  ध्परन  

� 

�मा  :  द्, परा�ााठा,  ् �ाात,  ् �, हडमा 

�वमर : आषछा्न, वेारन, पुठा, मु पकाठ 

�बहात : मातात,  ् �ारात 

�ााडह : मळतगत 
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�्र : म्ार् ा, आाततद्, ्चाता, हारडव,  

�ारर न : व्ाग्च्, व्ाग 

�ुळतड : ान्ुध्,  ताड, मल ्ुध्,  ुाह 

�हर : ऋर 

�ा्म : िळपर, ानक्ाचा, ळपा्ड 

�ा्मान ड : िळपरान ड, ळपा्डान ड 

�कम : ्तार (हारा राू्�ारभार ा् रत चा े तेवमा ्म्  िळ््ााचड नावे हडता �कम राना गाव�र 

 शड त ्म द हात.  ह नमद तड पध्त गे द नामद. क्ाहाठ� तक �कम शब् �रा�ाने गांावा 

आ�र ्तार शब् ्कहावा.) 

�ै्द : ाा्दवान, ाा्द 

�ै्खाना : ाा्दगकम, �ारागार 

��ामत : म ल् 

�ार� न :  ेखान�, �ाररड� 

िळररकराइप : िळपर रा�� 

क्ुरेरर : नापाध्� 

क्ुरेरर ऑर  ्ुा्म : वळत पा  

�करम : गर, गरहाी्ा 

सॉह क तमनेशन :  ातपकषछा 

�तमशन : वराव,  अत 

�दरेशन : ळवड�ारककतड 
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�ॉ म, र�ाना : ळताभ 

�ॅ मअर : �ा ्शर, तमातपर 

�वा्त,  ं  : हाच न 

�ारपड :  त,  नु ेख 

खाते : �वभाग 

ख ाह : हाप े, हाप रर हमापत 

खाह  ा�ः �वशेषाा� 

खा्ड : ानिाचतड 

खा्ड पर द : ानिाचतड पर द 

खुष :  हदन 

खार्ार : हाव , ध्ानात ठेवा 

खराा : वाोर, नडच ग्ं 

खुनशड : �ुुा, दात�, आतल्ा, गाठ�चा 

खुद :  क्�, ळवा्, ळवतः 

ख न : मक्ा 

खुनड : मक्ारद 

खेरदह : �वर्मत, व्ात रकत, हकअ न, वाच न, आरखड 

खुषड :  मर, इषछा 

�ख्मत : प रच्ार 
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खिहन्ार : �कषाध्�, �कषदर, �कषपा  

खावा् : ळवामड,  ् प,  नड, शेठ 

खरै : ारे  ा े, �ल्ार, ारे 

खरदप : �ाातर�ादन, �ाातर�� �प�े, पावहांड �प�े 

खार : ाातमड, वककत, वककतात  

खु ाहेवार : हुळपारपरे, रुर�ं, ळपारद�क त, ळरुर  

खु ाहा : ळपारद�रर, ळरुरता, ा गअा 

खानेहुमारद : तशरगरतड, तशरगरना गरना 

ग 

गरैमहर :  नुपिळपत 

ग्ा रद : ्दादर�ा, वड्प�ा 

गकअा न : �कठ�, भााअार 

गरदा : ्दन,मदन्दन, हा ह, ाापअा 

गु ाम : ्ाह, ाा्ा 

गु ामड : ्ाळ्, पारता््  

गु्ळता : गतवषव 

गुदमा :  परा , पाप 

गुदमेगारद :  परा ड, पापड 

गरै : वाोर,  नु्चत 
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च 

चॅि प न :  ुरदर,  �वर,  ुरा र, पुरळ�तार 

चामा, ळपेकरे� क : ापने् 

चैन : �व ाह, गामत, आराम 

चेमरा : मुंा, ततअावंा 

ह 

हा्मरात : �वपापन,  ातहध्� 

हमडन : भ , भ ो. 

हमडन  ळमान : आ�ाश, पातां 

हामडन :  ातभ  

हार :  ां, ा ाु्, ्ााअगा. 

िहमखाना : स�अाागर, स�अानगर. 

हतरद : आवा्�ता  

हतरद :  वा् 

हारद हाभकग : ा ाक�ार, आळ�ा ्न,  

हु  म :  द्ा्, छं,  पडअन, पडअा, ा ाक�ार 

हु मड : ्खुापत, दाव, वर, �त 

हखमड : दा्ां, आमत 

हमडनहुम ा : शेतवाअड 
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हाह ् : मेर, चार, ् त 

हमाह : ह ्ान, ने�ा, तात 

हााा्ारद : ाकतर्ाा्कव, भार, ्ाा्कव 

हाानड : �पन, वकतव् 

िहदनाह : वळत , प्ापर  

हार्ळत :  ां, ्ााअगा, ा्अम,ा वकतर 

र, अ 

षळर : ान�ेप, द्ाह, ठेव 

षळरद :  तभभाव�,पा �, �वावळत 

रमअर : भावप् 

षळर अडअ : ान�ेप प् 

 अरमेशन :  प��तव 

अेपक : भााअार 

अा्नॅतम�  दअरतशप : गातमान नेतकककव 

अॅश :  नुषाग� ( ेखनात मा शब् नेममड ्ेतक) 

 अळपेदहरद : रष ा ् ��ा वा �वतररा ्. 

ंेह : वेश (रु ंेह = भर वेष, हागत -वेष) 

अा्रद : ्ैना््नड, आिदम��, ्ैान�� 

अा्नॅतम� : गातमान, ळरकर� 
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 अिवमअार : भागााश, भाू्ाश 

त 

त्ार : तहध्, प रर, हूह, हदनध् (प वरत्ारद - प वरतहध्ता, प वरव्वळपा, प वरहूहता.) 

तबाेत :  �क तड, ळवाळद् 

तपाहरड : चे�शड 

तााा : हकता 

त तर : हध्ा 

तााा देरे : मळतगत �ररे, मातड  हरे 

तारदख : ््नाा� 

तकत्ा, इापकळरर : तमद्ातपड, खकरा 

तपाहरे : ानरद�रे 

तसर : गामारररे,  ातवा्, �ुर�ुर 

ता�् : शकतड, हामद्र 

तमम्ात : ्ावूहडवन, आमरर, आहदम, आहडव 

तम : हा ड, हमेर 

तपशड  : ळरुरद�रर, �ववरर, �ववरा 

तुरान : वा्ं, वा्ंड(�वशेषर) 

तमारत : रदतड,  �ार 

ता दम : �हरत, व्ा्ाम, तश�र ,  य्ाह 
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ता��् ्ेरे : आपा ्ेरे,हाव  �ररे, हाव ानड(नाम) 

ताहडम :  य्ुकपान  

तपाह : शक  

तपाहरे : शक रे,  दवे�रे, ानरद�रे 

तपाहनडह : परद��, ानरद�� 

तकत : तह ामाहन 

तप��र : नळ्, नह 

तहाडर : आ ेी् 

तरस  : वतडने, रवारा, ााह ने 

त तर : हध्ा 

्वुा :  द्वा्, आशडवार्  

्र ्ान : मध्ातरद 

्कळत : तम्, हुहर, िहव ग, व्ळव 

्वाखाना : रष ा ् 

्ळतुर खुद : ळवा�र, ळवमळत 

्ग ााहड : �ापळप, �वावाहदात 

््ार : न्द, हमुं 

्हार :  त,  ाताठा, ळपान 

््  : ह््,  ातः�रर, मन 
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्् ्गरद : ्ःुख ,पाचाकताप, �वषणरता 

न 

न� ा�ार : हतगाअ्ा,  नु�ा र�,  

ानगे्रवम : न�ाराकम�,  �रराकम�, न�ार दारा 

ान रा�रद�रर : ान : हाैन���रर 

नतशा : ्ैव 

न�ाशा : मान्च्, आ�क तड 

नाार : समाा� 

नशडा : ्ैव, भाग्, �मर 

नहर : भेर, ापा्न, ापमार, पुरळ�ार 

नहर �ररे : हा्र �ररे 

नु�हान : मानड, तकरा 

नहड� : हवं, हिदन  

नेळतनाा त : �वानार, ानम र  

ानहात : हााा ड 

नापाह :  नुतडरर,  हामत (ठराव, इक्ा्द) 

नवमरह : ाावररे, दााररे 

नाार : समाा�,  ा� 
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प  

पार� : पागत (भकहनाचड) 

पाह : ाकतडरर 

पकषाख : वेष, वहन 

पॅरदनार : छा्�,  नुवा� 

प ॅररॉमर : चाुतरा (ळरेशन इक्ा्द ळपानाचा ) माच (हभामाच), वाकपडठ, ाषचाहन, वे्द 

पेदशन : भकतड, ेा्ागड, पकषर, ानवककतड वेतन 

पागा :  ावशांा 

पेदशनर : हेवाानवककत 

पेरार : ानहळव, रामाार 

पमरर : राग�ार, रागारद, ्च्�ार 

पा रममर : हाह्,  क�हभा 

पकत ह : आर�� 

�  ॅ ा  : मुखाा  

पहरनॅत रद : व्कतडमकव 

� त तमनरद : प वरपरद�ा 

पिब � : हान�, हावरहान�  

 ेह : मुंापडठ  

 ेह  ॅदअ प ॅररामर : मुंापडठ आ�र वाकपडठ 
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 ॉतमहरद नकर : वचन प् 

पे�ग गेळर : हशलु�  ातपड, खारावं्ा (मुााोतड  �ाम�रद  क�ात मा शब् तु आमे.) 

र 

रा््ा :  ाभ 

रकनकनार : धवान ेख 

रााुा रनपेन :  ररड 

रॅशन : र म 

राइ  :  ारद�ा, आव द, ओं, पागत 

�र��र : ्चाता, �ांहड 

रकत : �ेवं, मा् 

रकते : ह् 

र� : शलु� (शांेत द्ा् ्ात इक्ा्द ); पुरळ�ार, ्े्, (अॉकरर इक्ा्द �वष्ड); वेतन 

ा  

ाेमकतर :  नु�  , रार चााग े ठ�� 

ाे ूहत :  पमान,  म्ार् ा,   ाताठा 

ाे ब  : मानमानड,   ाताठा 

ाे ब चड �र्ार्  : मानमानडचा खर ा,  तभ्कग  

ााहार : मार 

ेा �ु  :  ग्द, हम ं 
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ा�डह : प रतक�ष�, ापमार 

ाे ाश�, खुशा  : ान : हा�कचपरे, ानभर् परे 

ाेमकष : ाेभान, ाेशधु् 

ामादर : वडर, श र, पटा (भ ेामादार - भ ेपठे) 

ेा  : आ�ाररड, म ल् ्े्� 

ााा : गकार,  �रर, �वष् 

ााात : हााा ड, �वष्ड,  �ररड 

ाकनह :  ाभााश 

ाहेरः  परहा�लप 

ारकार : हम, हमवेत, ठ�� 

ारकार : �वष्ड,  �ररड, हााा ड 

ा्  : पा र , प रवतरन 

ाेर���र : ाे अ�, ानभर् , ानश का�, ान ारळत, ानअर, ानभव� 

ाु�हे र : पुळत��वसेता, �वसेता 

ाु�अेपक : नाप भााअार, पुळत� भााअार  

ाअतरर  : प्षचुत 

ाेमा  म : न �ंता 

ारखाळत : �वहहरन 
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म  

मा मकता : मकता 

मारर त : वतडने �वर्माने, रवारा 

मरन : हागुतड 

मै् ान : पराागर 

माहड : �वगत, मागड , भ तप वर 

मुदा : �व े् 

मुदहे ु् : ह ्ाध् 

मुदाम : मेतुत : मेतुप वर� 

मुकहदड : �ारळपानड 

मह  : रपपा 

मरम म : पर क�वाहड, ््वागत, मकक्ुागत (हे  क� पर क� मानडत नामदत क्ााष्ाहाठ� मकक्ुागत) 

मेन  : प्ा्पर�ा (ापमारगकमातड ) 

मत ा : हारााश,  मर, ममर, ळवापर 

महाह : ाकंरे, हावामन, म र्न, हाम र्न 

मारर त : वतडने, रवारा 

मातार : रडमात, हापदन 

मक्मम :  तभ्ान 

 ्ुानतहपात रद : नगरपात �ा 
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 ्ुानतहप  �ॉपवरेशन : ममानगरपात �ा 

मे्र : ममापेर 

मे्र(अेप्ुरद) : ापममापेर, ापपेर 

मकनकपॉ द :  �ळव,  �मारद 

महािहळर : हावाम� 

तमानटह ऑर   तम्राग : ्रपपर 

मॉन�ु : राहहकता 

मेमकररअम : आवे्नप् 

माळरर : तश��, गुतहड 

माळरर : �ुमार, ��शकर 

तमह : �ुमारद, ��शकरद 

मािहरन : हमाह, �कर 

मक�ा : हा ड,  हाग 

माह र : हामत,  नुमत, माद् 

मुक�ाम : रपपा, ्ठ�ार, ानवाह 

मुिा�  : �्ठर, �्ठनाो,  अचर 

मा � :  नड, ळवामड  

मा �� : ळवातमकव 

मु ुख : ्ेश, �व्ेश 
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मु ुख्गरद : ्ेशासमर, ळवारद 

महव : इषछा,  मर  

मुसार : िळपर, ानिाचत 

मना : ानषे  

मुा � : पुा�ं, हमकध् 

मु्त :  व ड 

मातबारद : पकरवड,  ाताठा 

म्त :  व ड 

मार� : �मा 

मा  : वळतुहात, हामान 

मेमेराान : ममाश्, �क पावात 

मेमराानड : �क पा, ््ा , आभार  

मह� र : त खार, �वष्, वकतव्,  ेी्, आश् 

मेहवानड : हेवरावं, भकहन, भकह 

तमशन :  चार �म ं,  चार हाद, �तरव् 

तमशनरद :  चार�, ान्कातह 

मा्ररर, श्म् : मुताकमा 

् 

्ुानरॉमर : गरवेश, हमवेश 
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्ा्द : ्रपरड, रााचर, ळमररड, तात �ा. 

्ा् राख : ध्ानात  र! हमह न यह!! 

र 

 र्ाहत : राहवर, हकता�ा  

रबाड : वशैाखादन, वैशाखड पड�े, ्मवांड �प�े  

रे�ॉअर (प ेर) : ता�अड, धवानमु्ं�ा 

रे�ॉअर : हानम 

रे�ॉअर : ाषचाा�, �वसम 

रे�ॉअर �ररे : ाषचाा� पर�ावरे 

 रळरवॉच : मातदअड 

रे अओ : नभकवारड 

रद अ ाग तम : वाचना ् 

रे�फहरेरर : शडतंड, शडतगकम 

 रपब द� :  ाह�,  क�हकता 

रे�ममअेशन :  शळतड, भ ावर,  नुरक  

रेतहनेशन : ्ैना््नड, आिदम��, ््न ेखा, ्ैान�� 

 रवाह : रदात, चा ,  दात, प रपाठ 

रहा : हुरद, ानरकप,  व ड,  वहर 

रवानगड :  वर,  ाअरे, पाठवरड 
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तह  : ्ाख , ापिळपत 

राहड : हात ुार  

रागडत ता दम : राग ्कग, प वर ्कग  

तह वात : में, पअतांा, भेर  

रेळराररार (मॉरे ) : ापमारगकम, खारावं, भकहना ् 

  

 वाहमा : प रवार 

 ा्� : ्कग् 

 ा्बरद : नापा ् 

 ा्बरद्न क : नापपा   

 दवम, रहा :  वहर,  व ड, हुरद 

व 

व : ान,आ�र  

वगैरे : इक्ा्् 

व्मवार : भकगवारा, वापर 

वहु द : ागरारड  

व्मम : हाश्, शा�ा 

वळता् : तश��, गुत,  ध्ाप� 

वदहमक र : पुनाच! पुनाच!! 



 

www.savarkarsmarak.com 

श 

शक� : मेह, �व ाह, छा् 

शेम : ् क�ार 

शामदर : राह�वड, भार, �वड 

तशतार� : �ेशल्, च ाखड 

शाा ् : हुर��त ,  खाअ,  �णुर 

तश�ार : पार , मकग्ा 

शागड र् : तशा्, हेव�,  नुचर 

तश�ळत : परा�ााठा 

तश�ारद : मकग् , पार ड 

तशरारह :  नुरक ,  शळतड 

तशरारहप् :  शाहाप्,  मारप् 

शाााह : भ े!  द्! वामवा. 

तशक�ा : मुंा  

तशवा् : �वना, व्ात रकत, वाच न 

श्रत : दकअ्ेअ , ळप ार, चुाओु, पैह 

ह 

हन् : (हमागडरद आ्दचड ) :  ् पर 

हन् : (वैर्��्, �व डप�� आ्् व्वहा्ााचड)  ् प् 
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हल ा : हमा्ेश 

हल ागार : हमा्ेश� 

हुत : चा   

हुतवात : आराभ  

हा द : वषव 

हा ााा् मारे :  ातवषार मारे 

ह्रम  : वरद , ापरककत 

हमद : ळवा�रद 

हामेा : हेठ, ममाश् 

हामेा : राव पात (ताक्ाहामेा  णराहामेा  हे न  मरता ताक्ाराव, ्ा्ाराव,  णराराव) 

हेसेररद र : ह्चवा ् 

हचर ाोर : शक ू्कत 

ळषेचर : पहरद 

हक�ॉलअ : तपा�्पत 

ळरॉप : पाााा 

ळररअ : ातटा, तं,  डअा 

तह ााॅत � :  ात�ाकम�  

ळरेशन : ळपान� 

ळरेशनमाळतर : ळपान�पा  
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तहगन  : ाामुर, ाावरा 

हळपमअ :  पहमकत 

हळपमदशन :  पहरर 

हे�ा अमरअ : आअमातड, आअ्गरमाो�� 

ळरॉ  : पा , मााअरड 

हा  मह� र : चा   वषर, वतरमान वषर 

हा  गु्ळत : गत वषर 

हुमारे : हवंहवं, त�ारने, �ामद 

हडनहडनरद :  ा्े ्ेखावे 

ळरेह : रागभ मड, रागमाच 

हन्शडर : (राह��्  पव) वै , नाैा्  � 

ह्रर�र�ेर :  मारप्,  शााहाप्�, प रच् प् 

हॅानरक र्म : आरकग्ा ् 

म 

मॉिळपर  : तगरा ् 

मद : हडमा, परा�ााठा, म्ार् ा 

मवा : वा् , वारा 

मवापारड : ह वा् , वारापारड 

मवामान : वा्ुमान, ऋत मान 
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मवापा र : वारेपा र 

म्ात :  िळतकवात, �वर्मान, वतरमान  

महर : ापिळपत,  क्क्ाहदन  

महेरद : ापिळपतड, �वर्मानता 

महाम : दमावड, ना�पत 

महामत : ळमर , अको �ररे 

मुशार : तरतरदत, चारा�, च ाख,  पावान, ाुिध्मान 

मल द : हध्ा, आह�ा ,  ळतुत, हाा त 

मवाो : आ�ाशड 

मवापारड : ह वा्  (्मा् द, ाागा दत तु) 

मु�ुमत : ळवातमकव, आपा ार�ता,  भुकव 

म्ात : �वर्मान, िहवात 

प रतशार १  े 

भाषाशधु्द�वष्� मराठ�तड  �कश 

१) राू् व्वमार�कश : मुह मानााष्ा  ने� शत�ााष्ा आसम� राहवरदमध्े आमष्ा भाषेत 

आ�र �वशेषतः तडतड  शाहन ान  शाहन �वष्� रा्म ेल्ा  राड रारशड इक्ा्द पर�� 

शब्ााना... ू्ााना आ मद हे�्ार्हाठ� ा् र ्ा नावेच हााक् त  हतक, क्ााना मराठ�त न 

मेत पवर�च �ा  ु न रा� न क्ा क्ा ळप द आप े हाळ�क त वा  ा�क तानाठ ळव��् शब् पुदमा 

ळपानापदन �रण्ाचड प्म द राहापा   मषछ राू्ााचा ाषछे् �तन ्मा् पु्पा्शामदचड ळपापना 

�ररा्ाकर रडतशवछ्पतडानड हेवमा ्् द तेवमा क्ा �ामड क्ाानड ान्ुकतड �े ेल्ा क्ााष्ा रदुनाप 

पा अत नावाष्ा  माक्व्ााने हक ‘राहव्वमार �कशा’ रच ा क्ा ाच भाषाशधु्द�वष्� मराठ�तड  

प्मल्ा �कशाचा मान ्् ा पा्महे. क्ा �कशाष्ा  ळतावनेचे �ामद ा क� ््ा पुळत�ाष्ा 
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आराभडच आ मद ्् े आमेत. क्ातच मराठ�त दुह ेल्ा   मषछ शब्ााष्ा ाषछे्ापरच तक �कश 

रच ा गे ा मे ळपारपरे हाा्गत े आमे. 

मा �कश पुण्ाष्ा इातमाह हाशक न माअंाने प वव  �ातशत �े ा मकता.  त �अे तक  ग्द 

्तुमरं   ा े ा मकता. परातु मराठवाअा हा्मक् प रष्ेने तक �कश हापा् न गेल्ा वषव (हन १९५६ 

मध्े) पुदमा  �ातशत �े ा आमे. ्ा  �ाशन�वष्ड मराठवाअा हा्मक् प रष्ेचे आ मद 

मनःप वर�  तभना् न �रतक. क्ाचे हापा्न ्च��कहाप वर� प ररमाने �ेल्ा �वष्ड रड.रा.गक. 

�ारे मेमद  शाहेह पा् आमेत. 

२) वडर हावर�रााचा शधु् शब्  द  �कश : तशवछ्पतडाष्ा पुरळ�ाराने त ्म ेल्ा वरद  

राू्व्वमार �कशानातर पर��् ा् र शब्ााना मराठ�त न शक् तक �ा  ु न रा�ण्ाचड ळपार 

 ातपा �तन हड ्हुरद ाठावरड  ा द तड  मरहे भाषा शधु्दष्ा  चाराचा ान आचाराचा 

 ुम अा�ा ाअव न ्ेरारद वडर हावर�रााचड चंवंच मक्. क्ा  चारात क्ाानड मराठ� भाषेचे 

शधु्द�रर नावाचड हड पुिळत�ा हन १९२६ मध्े त ्म द, ातचे शेवर ‘क्ाू् �व्ेशड शब्ााचे 

राचर’ ्ा नावाचा  � ळव��् शब्ााचा  दु�कश ्् े ा आमे क्ाचे हे वैतशार् आमे ते मे �� 

क्ात �ेवं मराठ�त दुह ेल्ा ा् र शब्ाानाच नवमे तर इानहड शब्ाानामद ळवतः वडर हावर�राानड 

हे ळव��्  ातशब् पाअ े े आमेत आ�र ू्ा  ुपत ा् मकरा्ार् हुद्ा ळव��् शब्ााना 

पुतूहड�वत �े े आमे क्ााचाच �ा् तक मुी्तः हमावेश �े े ा आमे. तकच  दु�कश आ मद ्ा 

पुळत�ात, वडर हावर�राानड १९२६ नातर पाअ ेल्ा ��ा वा  चार�व ेल्ा नवडन शब्ाानड भर दा  न 

छाप े ा आमे. 

३) शधु् शब्�कश : भाषाशधु्दष्ा चंवंडचे  � ानळहडम  चार� ान रकना्गरदष्ा 

भाषात पडशधु्दमाअंाचे  ध्� रड.  . ह. तभअे गुतहड ्ाानड १९३७ मध्े ा्मा�ा्र  शा ा् र 

शब्ााचा  �  दु�कश  �ाश�व े ा आमे. क्ाह वडर हावर�राानड  ळतावनामद त ्म े द  ह न मा 

�कश हावर�रद त पडत छाप े ा आमे. 

४) ा्मा�ा्र शब्ााचा �कश : वडर हावर�रााष्ा भाषाशधु्दष्ा चंवंडचे  पमतः  �  मुख 

�वरक �  ह े े परातु पुुे क्ा चंवंडचे ममर मना ा परताच भाषा शधु्दचा  �रपरे ान 

 ांपरे पुरळ�ार �रण्ाचे  ै्र ्ाख�वरारे �ै. मा वराव परव रन ्ाानड ‘भाषाशधु्द �ववे�’ ्ा 

नावाचे हे  य्हनड् पुळत� हन १९३८ मध्े  तहध् �े े मकते क्ाष्ा शेवरद मा ‘ा्मा�ा्र 
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शब्ााचा �कश’ क्ाानड  तहध्द े ा आमे. मराठ�मध्े आह िहत�े पर�� ा् र शब् दुह े े आमेत 

क्ातड  ामुते� शब् �कशात ्् े े  ह न क्ााना ्पा्कग् मराठ�  ातशब् ्् े े आमेत. ्ा 

�कशामध्े र ाण्ा ा् र शब्ाह �करता ळव��्  ातशब् ्कह   शड आंशड पकषछा �रण्ाचे 

�कराहमद �ारर ार े नामद. 

५) रड. ह्ाहड शाहन शब् �लपतत : ्र्पड ्ा �कशाचा  �र ादेश �व्ेशड शब् ळव��् 

्मा्   भाषाहादात न �ा  ु न रा�ण्ाचा नामद आ�र ्र्पड ््ा �कशात �ेवं राू्शाहन आ�र 

 शाहन ्ा शाळ्ातड  इानहड शब्ाानाच �ा् ते ळव��्  ातशब् ्् े े आमेत. तपा�प मा 

�कश इत�ा शब्हापदन आ�र �वळतकत आमे �� क्ाचा नामकल ेख �ररे आ�र तक �कश ू्ााष्ा 

आपेने ान आर्ाने  तहध्  ा ा, क्ा रड. ह्ाहड ममाराह गा्�वाअ ्ााचेमद वावमऋर 

ळमररे मे भाषाशधु्दष्ा्म  िार�कनात न पमाता आमचे  � �क तप �तरव्च आमे. 

      -हापा्�  

- हमापत - 

 
 


