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मराठी भाषेचे शु दीकरण 

१- गे या अडीचशे - तीनशे वषार्त हणजे मराठी भाषे या ऐितहािसक कालांत ित यावर बाटून जा याचा 
प्रथम प्रसगं, ती भाषा बोलणार् या लोकांवर बाटून जा याचा प्रथम प्रसगं कोसळला ते हाच आला होता. 
अ लाउ ीन िखलजीने दिक्षण देश िजकं यानतर मसुलमानी धमर् िहदं ूलोकांस आपले क यांत आण याचा 
दीघर् िन प्रसगंी कू्रर य न जे हा करीत चालला िन जे हा या या अधर्चंद्रा या अधंुक उजेडांत िहदं ू
रा य ीस आपला िदवस मावळला हे प ट िदसनू येऊन ितचे मखू लान झाले ते हाच मसुलमानी भाषा 
िहदं ूभाषेसही आपले क यात आण याची प्रय न क  लागली. 

 

२. मसुलमानांची अशी भाषाच नाहीः  

मसुलमानांनी िहदंु थानात वतःची अशी कोणतीही भाषा आणली नाही. मसुलमान हे काही इंिग्लश 
लोकांसारखे एकाच रा ट्राचे लोक नस याने यांची सवार्ची िमळून मळुी एक भाषा अशी न हतीच. पठाण, 
तुकर् , अरब, इराणी इ यािद या अनेक जाती िन रा टे्र वेळोवेळी िहदंु थानात वार् या क न आली 
यां या पु तू, इराणी इ यािद िनरिनराळया भाषा हो या. इतकेच न हे तर या भाषात पर पर वेष वा 
ितर कार मराठी िन इंग्रजी भाषांम ये वसत आहे याहून अिधक वसत होता. असे सांगतात की, महंमद 
पैगबंराकड ेएकदा एक परदेशी मनु य आला. महमदंाने अरबी भाषेत िवचारले, ‘तू कोण?’ याने पु तू 
भाषेत उ तर िदले, ‘मी एक पठाण आहे. आमचा देश इराण या पलीकड ेआहे.’ महंमदास या पठाणाचे 
ते कंठय िन घोगरे श द ऐकून िन ते न समज याने थोडीशी चीड येऊन तो हणाला, “या अ ला! हीच 
ती नरकातली भाषा!” 

३. अरबी, इराणी, पु तू इ यािद भाषात इतके िवतु ट असताही अरबी ही मसुलमानां या धमर्ग्रथंाची - 
कुराणाची - भाषा अस याने िन कुराण केवळ अरबीतच वाचले जावे, अथर् न कळला तरी ते अरबीत 
वाचले जावे, इतकेच न हे तर याचे भाषांतर करणे िन ते वाचणे दो ही कुराणवाचना या थली िवक प 
होऊ शकत नाही, या प्राथर्ना देवास पोचत नाहीत, असे हणणारे िन काही तर कुराणाचे भाषांतर करणे 
पाप आहे असे प्रितपादन करणारे मौलवी अजनूही शेकडयांनी सह त्रांनी िजवंत अस याने मसुलमाना या 
सवर् भाषांवर अरबीचा पगडा बराच बसलेला होता. अरब तानातून मसुलमान जे हा इराणात घसुले िन 
सवर् इराणवर आप या धमार्चा फैलाव काही तलवारीने, काही आिमषाने िन काही उपदेशाने करीत, यांनी 
इराण मसुलमानमय क न टािकले ते हा इराणातील कमावले या पुरातन िन सुदंर इराणी भाषेने अरबी 
भाषेवर धािमर्क क्षेत्र सोडून इतर सवर् िवषयांत आपले सवर् वचर् व थािपत केले.  
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४. अिखल मसुलमानांची एक भाषा होणे शक्य िदसत नाहीः  

पिशर्यन िन अरेिबयन या दोन भाषा आजकाल या मसुलमानी रा ट्रातील मखु्य भाषा होत. मसुलमानी 
सं कृतीचे हे दोन आधार तंभ होत. परंतु लॅिटन िन ग्रीक या दोन भाषा जरी युरोिपय सं कृतीचे मखु्य 
आधार आहेत तरी युरोपची एक भाषा आहे असे जसे हणता येत नाही. तसेच मसुलमानाची हणनू एक 
भाषा आहे िन होती हे ही अरबी वा पिशर्यन भाषेत यांची सं कृती यक्त झालेली आहे. हणनू हणता 
येत नाही. यातही पूवीर्ची धमर्वेडी भावना सपंून आता रा ट्रीय भावनेचा उदय जसजसा होत जात आहे 
तसतसा या या मसुलमानी रा ट्रात आपआप या रा ट्रीय भाषेचा अिभमान अरबी पेक्षाही अिधक वाटत 
आहे. तुकर् तानने तर तुकीर् भाषेवरील अरबी भाषेचे वचर् व झगुार याची उघड प्रितज्ञा केली असनू 
शाळेतील अरबी िशकिवणे बर् याच अशंी बंद केले आहे. अफगािण ताननेही आपले राजकीय िलिखत 
पिशर्यन वा अरबीत ठेव याचे बंद क न पु तूत ठेव यास सु वात केली आहे. अशा रीतीने सवर् 
मसुलमानांची एक भाषा अशी कधीच न हती हे िजतके खरे आहे िततकेच हेही खरे आहे की, ती तशी 
होऊन सवर् मसुलमान अरबीसच आपली एक भाषा करतील हे शक्य नाही. िह ‘Pan Islami’ धमर्वेडी 
आशा सफळ हो याचे यापुढे तर मळुीच िच ह िदसत नाही. 

५. उदूर्ची उ प ती:  

मसुलमानांस याची अशी कोणतीच एक भाषा नस याने यां या टोळया िन सै य जे हा िहदंु थानात 
ि थर होऊ लागले िन रा य थाप ूलागले ते हा तेथील लोकां या भाषांशी यां या टोळयां या िभ न 
भाषा भेसळ होऊ लाग या. कोण याही रा ट्रास िजत रा ट्रात रा य चालिव यासाठी अव य असणारे 
िवचारांचे दळणवळण दोन रीतींनी किरता येते. एक तर िजत रा ट्रावर आपली भाषा लादनू िकंवा आपण 
यांची भाषा िशकून. मसुलमानांसारख्या मठुभर लोकांनी या देशात िपढयानिपढया ि थर वसाहती 
के याने यां यात मखु्य भरणा येथील िहदं ूसमाजातील धमर्भ्र टांचाच अस याने िन यां या सं कृतीत 
िन भाषेत िहदं ूसं कृतीवर वा भाषवेर पूणर् वचर् व थाप याइतके बल वा े ठ व मळुांतच नस याने 
यास िहदं ूलोकांचीच भाषा िशकून येथे रा य करावे लागले.  

परंतु आज इंिग्लश लोकां या घरी चाकरी करणार् या बबजीर्ची भाषे या िवषयी जी ि थती होते तशीच 
ि थती मसुलमानांनी िशकले या िहदंू या भाषचेी झाली. बबजीर् लोकांशी बोलताना साहेब िहदंीतच 
बोलतात, पण नामे-िवशषेणे तेवढी इंग्रजी दडपूण देतात, तसेच मसुलमानांनी िहदं ूनोकरांशी बोलताना 
िहदंी भाषेत आप या अरबी पािशर्यन िन तुकीर् भाषेतील नामे िन िवशेषणे घुसडून िदली. यायोगाने जशी 
इंग्रजीपासनू ‘बबजीर् इंिग्लश’ उ प न झाली. “उदूर्” या श दाव नच या भाषे या खेचरी प्रकृतीचा बोध 
होतो. मसुजमान लोक, प्रथम मसुलमानी सिैनक सघं, िहदंू थानात घुस याने यां या सै य िशिबरात 
हजारो िहदं ूनोकर चाकर दासदासी यां या सघंटनाने िहदंी भाषेचा प्रचार होऊन आिण यातच बोलता 
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बोलता अरबी िन पिशर्यन प्रयोगांची नामांची वा िवशेषणांची भर पडून िवकृत िहदंी अि त वात आली; ती 
“छावणीतील िहदंी,” हणजेच उदूर् हे नाव पावली. कारण “उदूर्” या श दाचा तुकीर् अथर् ल कर-सेना असा 
आहे. इंिग्लशम ये ‘होड’ हा श दही यांचेच पांतर होऊन घसुला आहे.  

मसुलमान लोक प्रथमतः पंजाब या वा िसधं या बाजसू घुसनू िद लीपाशी ि थराव याने यांना ितकडे 
अ यंत साधारण असलेली िहदंी भाषा अथार्त िहदंी या या काळ या पूवर् व पांतच िशकावी लागली. 
हणनू आजकाल मसुलमान िहदंु थानात जी भाषा बोलतात ती वा तिवक िहदंीच आहे. काशीपासनू वर 
मोठमोठया ब्रा हण पंिडता या घरीही बायकांपोरांपयर्ंत िहदं ूलोकांची िहदंीच मातभृाषा अस याने यांना हे 
सांगावे लागत नाही की मसुलमान जी भाषा बोलतात ती िहदंीच, िहदंी लोकाचीच, होय, परंतु आप या 
दिक्षणेकड ेिहदं ूलोक मराठी िन कानडी आदी भाषा बोलत अस याने एकदा मसुलमान के हा के हा िहदंी 
बोल ूलागला तर आप यातील शेकडो लोकांना वाटते की हीच ‘मसुलमानी भाषा’ होय. पण ही फार मोठी 
चूक आहे. “इधर आओ, उधर जाओ” ही मसुलमानी भाषा नसनू िहदंचूी िहदंी भाषा होय. 

६. उदूर् हणजे िवकृत आिण ल छीकृत िहदंीः  

खरे पाहता उदूर् ही देखील भाषा नसून िहदंी भाषेचे ते एक िवकृत प आहे. उदूर्चे सवर् िवभक्ती प्र यय, 
बहुतेक नामे, िवशेषणे, सवर् धातुसािधते, िलगंिवचार, हणी, वाक्यरचना, सवर् याकरण अगदी िहदंी आहे. 
केवळ ित यात सयूार्ला ‘आफताब’ हणतील, रा यक्रांतीला ‘इं कलाब’ हणतील, गु ला ‘उ ताद’ 
हणतील. हणजेच नामे िन काही िवशेषणे तेवढी परकीय अरबी वा पिशर्यन आहेत. तीही अगदी 
अिलकड ेमसुलमानात िहदं ूसं कृती या िव द जे हा दरूाग्रह उ प न होऊ लागला ते हापासनू जाणनूजनू 
घुसड यात येऊ लागली. आता िनजामशाहीतील मसुलमानी िव विव यालयात तर उदूर्ला िहदंी भाषेपासनू 
िजतकी दरू नेववेल िततकी ने याचा भगीरथ प्रय न सु  झालेली आहे! परंतु िहदंी आं या या बीजापासनू 
झाले या झाडाला अरेिबयातील रेतीचे िकतीही खत घातले तरी झाड िजवंत राहील, तोपयर्त िहदंी 
आं याचेच राहणारा हे उघड आहे,  

७. िहदंचूी दःुि थतीः  

तथािप िहदंी भाषे या बुडाशी हे अरेिबयन रेतीचे खत घालीत जा याचा हा क्रम एकसारखा चालचू राहीला 
तर ती िहदंी भाषा लवकरच मरणो मखु होईल हे उघड आहे. पंजाबात, उ तर िहदंु थानात वा िसधंम ये 
हे सकंट या या भाषांचा गळा कसे िन िकती घट्ट दाबते झाले हे या या भाषांतून शेकडा ५० वर श द 



 

www.savarkarsmarak.com 

अरेिबयन वा पिशर्यन वा तुकीर् पडतात िन या श दां या तडाक्यांतून सटु याचा प्रय न किरतांनाही 
ितकडील पुढार् यास तो साधत नाही. हयाव नच उघड होते असे िक येक आयर्समाजी पुढारी आहेत की, 
यां या मनांतून पंजाबी िन िहदंी भाषेस या अरेिबयन भाषे या ह यातून वाचवावे िन िहदं ूभाषा पुनः 

‘शु दीकरणाने’ शु द क न घ्यावी असे आहे. परंतु हे शु दीकरणाचे िवचारही ते प्रकट करावयास गेले की 
याच अरेिबयन श दांस शरण िरघा यािवना यास एक वाक्यही िलिहता येत नाही िन तेही पिशर्यन 
उलटया िलपीत! ितकड ेिहदं ूिलपी तर ठार मारली गेली! िसधंम ये रामायणसार धािमर्क लोक वाचतात 
िन गीतेची िसधंी टीका पठण किरतात, पण ती पिशर्यन ‘अलोफ, बे, ते’ या िलपीत!! नागरी िन अ य 
िहदं ूिलपी सिुशिक्षतां या सह त्रांत एका यालाच ओळिखता येईल, िलिहता तर एका यालाही येणार नाही. 

८. मराठीवरील प्रथम सकंट आिण याचा प्रथम प्रितकारः  

हीच ि थती अ लाउ ीन िखलजी दिक्षणेत आ यानंतर दािक्षणा य िहदं ूभाषेची झाली असती, जवळजवळ 
होतही आली होती. परंतु ी िशवरायां या वरा य थापने या प्रय नाने जी िहदं ूजनतेत नवजीवनाची 
लाट उ प न झाली तीत िन यायोगे ही दःुसह ि थती सपंून मराठीवरचे पिहले सकंट टळले. 
महाराजांनीही रघुनाथ पिंडतांकरवी रा य यवहार कोश रचवून, राजिलिखत मराठीत ठेवावयास प्रारंभ 
करवून िन सं कृत भाषे या अ यासास उ तेजन देऊन मराठीस मसुलमानी कचाटीतून सोडिव याचा 
प्रय न केला. याचा पिरणामही हळूहळू होऊन नानसाहेब पेश यां या उ तर िहदंु थानांतील पत्रांत वा अतंी 
मोरोपंता या शु द, सरळ िन ल छ श दसपंकार्ने अकलिुषत असले या सुदंर किवतेत िदसनू येणारे 
शु द व प मराठीस लाभ ूलागले. पंरतु वरा य क्षयानंतर ही भाषाशु दीची चळवळही पु हा बंद पडली. 
ीिशवरायापासनू मोरोपंतापयर्त मराठीतून मसुलमानी श दांची उचलबांगडी कर याचे प्रय न चालले 

असतांही तीत राजकीय िन यावहािरक िवषंयावरील अनेक श द इत ततः लपून-छपून राहून गेले ते 
ते हांपासनू आजपयर्ंत तसेच रािहले आहेत. 

९. मराठीवर दसुरे सकंट आिण याचा दसुरा प्रितकारः  

मराठी भाषेचा मसुलमानी ह यानतंर परकी भाषेचा ह ला इंग्रजी भाषेचा झाला. परंतु पिहला मसुलमानी 
ह ला परतिव याचे ेय जसे ीिशवाजी महाराज िन यांचे उ तरािधकारी यांनी सपंादन केले, 
याचप्रमाणे मराठी भाषेवरील हा ह ला परतिव याचे ेय घेऊन िनबंधमालाकारांनी वतःच मराठी भाषेचे 
िशवाजी ही अ वथर्क पदवी सपंािदली. शा त्रीबोवांनी जागतृ केले या वरा ट्रिभमानाचे पाणी महारा ट्रीय 
लेखणीस लागताच प्र येक वाक्यात इंग्रजी श द घुसडून दे यातच ज्ञानाची िन सधुारणेची परमावधी 
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मानणार् या छचोर लोकां या िवटाळापासनू ती बरीच अिल त रािहली िन ती परंपरा पुढे चालत आज 
उ या िहदंु थानभर यावहारीक तर काय, परंत ुशा त्रीय पिरभाषेतील श दही शक्य तो इंग्रजी न आणता 
वभाषेतीलच असले पािहजेत असा पक्का िनधार्र िन याप्रमाणे थोडबहुत कृतीही हळू हळू होऊ लागली 
आहे. 

इंग्रजी भाषेचा ह ला येताच तो परतिव याची यव था केली गेली अस याने वा तिवक पहाता मराठी 
भाषेचे हे दसुरे शु दीकरण कर यास फारसे प्रयास पडले नाहीत. परंतु मसुलमानी श दांचे वचर् व 
मराठीवर इतके भयंकर िन इतके दीघर्काळापयर्ंत िटकले की यांची हकालपट्टी कर याचे प्रय न पूवीर् 
झालेले असताही म ये ते अगदी िशिथल होऊन पड याने आज पुनः तेच करणे अपिरहायर् होऊन बसलेले 
आहे. आज मराठी भाषे या शु दीकरणाची खटपट आ ही करावी हणनू हणतो त ेश दीकरण िवशेषतः 
या मसुलमानी श दांपासनू होय. हे मसुलमानी श द आप या घरादारांत चोरांसारखे िश न ध यासारखे 
िशरजोर होऊन बसलेले आहेत. 

१०. उदाहरणाथर् ‘मालक’ हा श द घ्या, घराचा मालक, दाराचा मालक, अशा रीतीने बायकोपोरापयर्ंत 
‘मालक’ हा श द त डी िखळलेला आहे. इतकेच न हे तर तो परकी आहे िन तो टाळावा अशी इ छा 
असनूसु दा तो पटकन ्त डातून िनघून जातो. 

आ ही िक येक लोक असे पािहले आहेत की, यांस ‘मालक’ हा श द जर वापरायचा नाही तर तदथर्क 
दसुरा वकीय श द कोणता घालावा हेच समजत नाही. इतका िशरजोरपणा या श दाचा आप यावर 
चालत आहे. गजुराथेत िन उ तर िहदंु थानात तर िवचारावयास नको. ितकड े देवाला देखील ‘मािलक’ 
हणतात िन प्रभदेुव-ई वर हे श द वापर याची प्रितज्ञा आ हासमक्ष केली असताही यातील शेकडो लोक 
पनुः हे ‘मािलक’ ‘मािलक’ करेगा सो सच!” इ यािद प्रयोग झटकन क न जाताना आ ही पािहले आहेत. 
आपण ‘हे भगवन’् हे िजतके सहज हणतो िततकेच ितकडचा वेदशा त्रसपं न ब्रा हण या अथीर् पटकन ्
‘ हे मािलक’ हणनू बसतो. मािलक हणजे धनी, वामी, प्रभ,ू हयाअथीर् असे सोपे, आटोपसर िन सुदंर 
वकीय श द असनू मग या परकीय श दांची इतकी िशरजोरी आ ही काय हणनू चाल ू यावी! 

तीच ि थती ‘जखमी’ श दाची होय. अमकु लोक जखमी झाले या वाक्यात जखमी श द काढावयाचा 
हटला तर याला प्रितश द पटकन ्सचुत नाही! जखमी हणजे घायाळ, िवक्षत, जखम हणजे घाव, 
क्षत, ण हे सांिगत यावरही तो श द त डातूनच न हे तर लेखणीतूनही जात नाही. रामायणासारख्या 
धमर्ग्रथंा या भाषांतरातूनही “ ीरामचंद्रा या! धनु यापासनू सटुले या अमोघ शराने या दै यद्राला 
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जबरद त जखम झाली!” असली धेडगजुरी वाक्ये सरार्स येत असतात. इतकी या “जखमेची जखम” 
मराठी या मासांत खोल गेलेली आहे. ितसरे उदाहरण “हवा” या श दाचे! या हवेने मराठीचे सवर् वातावरण 
न हे पण पाणी देखील! कारण कुठलेही पाणी कसे आहे हा प्र न िनघाला की, हवा हात धूवनू याचे 
पाठीस लागलीच हणनू समजावे! काशीक्षेत्राचे हवापाणी कसे आहे हणनू धमर्मातर्ंडही िवचारतांना ऐकू 
येतात, िन ‘हवापालट कर यासाठी वा हवा खा यासाठी’ अशी वाक्ये धमार्चायार्ं या मठीतूनच न हे तर 
मखुांतूनही िबळे क न बसलेली िदसतात. या हवापा याचा पिरणाम आप या मराठी या आरोग्यावर 
इतका वाईट झाला आहे की, ‘हवा’ या श दाचे थळी ‘वायु’ हा श द घालताच ितचे पाणी उत न जाते. 
हवा खा यास ती गेली असता ितचा वासो वास ठीक चालतो, पण वायू खा यास चल असे हटले की 
वासो वासाची िक्रया आ चयार्ने तंिभत होऊन जाते! 

११. का यात नड  

असे शेकडो मसुलमानी श द आजपयर्ंत आपलया मराठी भाषेत इतके प्रबळ होऊन बसले आहेत की, 
याच अथार्चे जे आपले पूवीर्चे श द होते यांचा यांनी मागमसू देखील उ  िदला नाही. बरे हे जे नवीन 
पण परकीय श द भाषेत ढ होऊन बसले ते बहुधा आप या भाषे या प्रौढपणास िन वभावास इतके 
अपिरिचत िन अयोग्य आहेत की, यवहारातून सािह यात पाय ठेवताच यांची िविक्ष तता उघडकीस येते. 
यांनी यांनी प्रचिलत िवषयांवर किवता कर याचा प्रय न केला असेल यास ही अडचण कशी नडते हे 

ठाऊक असेल. किवतेत ‘हवा’ श द िकतीही रंधून घेतला तरी काही के या बसत नाही. ‘रजा’ घेतली हा 
िवचार प्रदिशर्त क  लागावे तर रजेचा मळू श द लु त झालेला िन अगांतुक पण धनी होऊन बसलेला 
रजा श द काही के या किवते या कोमल प्रकृतीस न मानणारा अस याने चूप बसनू या िवचाराचीच 
‘रजा’ घ्यावी लागते! गीतारह यासारख्या वेदांता या पु तकात जरी “ब्र मािशवाय” हा श द आपण 
उघडपणे वाप  शकतो तरी किवतेत ती श द युती िकती अप्रौढ िन धेडगजुरी िदसेल हे सांगावयास 
नकोच. आ हाला असा अनुभव आहे की, अनेक वेळा यवहारात “यादी, हजर” इ यादी मसुलमानी श द 
या अथीर् ढ झालेले आहेत, तो अथर् किवतेत यक्त करणे अगदी कठीण होऊन बसते. मसुलमानी 
यव त श द किवतेस मानवत नाही; तदथर्क वकीय सं कृत श द घातला तरी मि लनाथी िवना 
वाचकास समजत नाही.  

१२. आजचे कतर् य आिण याकड ेहोणारे लोकांचे दलुर्क्ष: 
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अशा ि थतीत हे पंगपूण घालिव यास मराठी भाषे या शु दीकरणाचे ीिशवाजी महाराजांनी आरंिभलेले, 
मोरोपंतािदकांनी समिथर्लेले मालाकारांनी पुन जीिवलेले तेच हे कायर् पुढे चालवून वभाषेतील रािहली 
सािहली घाण धुवून काढ यासाठी झटणे हे प्र येक वभाषेवर पे्रम करणार् या पु षाचे कतर् य आहे. पण 
आ चयार्ची गो ट अशी की, आजकाल मराठी भाषेत इंग्रजी श द घुसडून दे याचा प्रय न जरी बराच 
ससुगंतपणे चालला आहे तरी िन कारण घुसले या िन आता अगदी िशरजोर होऊन बसले या मसुलमानी 
श दांची घाण धुवून काढ यासाठी कोणाचेच लक्ष जात नाही. इतकेच न हे तर या श दात जण ूकाय 
काही अद्भतु मतं्रशक्ती भरलेली आहे असे समजून यांचा उपयोग कर यात िक येक भषूण मानू लागले 
आहेत. 

१३. जु या मराठीची िवपयर् त क पना आिण ‘शािहरी’ किवता: 

पूवीर् मसुलमानी राजस तेत घुसलेले जे ल छ श द पेशवाईत आढळत होते, परंत ुसदैुवाने जे यानंतर 
लु तप्राय होऊन गेले िन तदथर्क मूळचे वा नवे सुदंर शु द पुनः ढ झाले, ते ल छ श दही जाणनूबुजनू 
“जनुी मराठी” हणनू उक न काढून आज या मराठीत घुसड याचा काही लोक जो प्रय न करीत आहेत 
तो पाहून हसावे की रडावे हे समजत नाही. याच िवपयर् त क पनेने पे्रिरत झालेले ‘शािहरी किवता’ 
हणनू एक नवे बंड माज ूपहात आहे. जु या पोवाडयां या धतीर्चेच, न हे-ते क्ष य, क्विचत ्युक्तही होते-
तर यातील ल छश ददिूषत भाषेचेही अनुकरण कर याची हाव ध न यात आपण काही अ िवतीय 
करत आहो असा समज जो आजकाल िक येक िठकाणी पसरत चाललेला आहे, तो िजतका शीघ्र 
सोड यात येईल िततका बरा. 

“शािहरी” किवतेत जी एक प्रकारची ऐट िन िजवंतपणा िदसनू येतो, तो तीतील ल छ श दांचे प्रयोगाने 
आलेला नाही, तो या वेळ या राजकीय आयु या या िजवंतपणाने आलेला आहे. ती ऐट या श दात 
नसनू यातील वणर्नीय असले या अथार्त आहे. यात जे पु ष जो पराक्रम गाजिवतात यांची मिृतिचत्रे 
ती कवने ऐकताना मनास उ तिेजत िन उ फूतर् करीत जातात. यायोगे ती कवने मखु्य वेक न 
रसभरीत वाटू लागतात, िजवंत िदसतात. यातील ल छ श दांनी ती तशी िदसत नाहीत. उलट, ते 
ल छ श द यातील वातं य रसाचा िन वीर रसाचा के हा के हा तर थोडासा भगंच किरतात. कारण 
खडयार् या लढाईचे पोवाडयात भर िवजयाचे कडाक्यात जे हा मसुलमानी श दांचा मारा कानावर होऊ 
लागतो, ते हा मसुलमानी तोफांचा मारा मराठी धारकर् यांनी बदं के याने वाटणारी कृताथर्ता थोडी अपुरीच 
वाटू लागते. 
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तरीही या िजवंत काळास ते सवर् शोभत होते. पण आता ते िजवंत राजकारण मे याने तो वीररस केवळ 
या श दां या जोरावर पूणर्पणाने आण ूपहाणे वेडपेणाचे होईल. जे हा जनकोजी चढ या तरवारीसह रणात 
चालनू गेले ते हा यांचे अगंावरील आघातप्र याघातांनी रक्तबंबाळ िन ख गशीणर् झालेली व त्रेही शोभा 
पावत होती; पण हणनू जर एका या मेणा या पुतळयावर ती वा तशीच आपण चढवीच बस ूतर तो 
जनकोजी न होता केवळ याचा िनजीर्व पुतळाच काय तो होईल. तरीही जु या मराठीचा शक्य िततका 
सटुसटुीतपणा, सकसपणा िन सडतेोडपणा आपण अनुकर याचा प्रय न क च क . पण तो जु या 
मराठीचा; मसुलमानी मराठीचा न हे. 

जु या “शािहरी” किवतेत असलेले मसुलमानी श द शक्य िततके िनवडून काढून टाक याचे थली, ते या 
किवतेचे लांछन-जरी ित या तेजात लु त होऊन जाते तरी पुसनू टाक याचे थली, जण ूकाय ते श दच 
ितचे भषूण, ममर्, न हे जीिवत आहे, समजनू याचे अनकुरण करणे िन या मेले या श दास पुनः 
िजवंत करणे हे मराठी भाषेवर गेलेले सकंट िफ न आिण यासारखे होणार आहे. 

“शािहरी” हा श दही या यच आहे. शािहर हणजे कवी. ते हा शािहरी किवता याचा अथर् कवींची किवता! 
शािहरी हणनू या िविश ट सपं्रदायाचा बोध कर यात येतो तोच बोध भाट वा ग धळी या श दात 
पूणर्पणे यक्त होतो. जर तो अथर् कोणास यक्त होत नाहीसा वाटला तर तो केवळ सवंयीचा पिरणाम 
आहे. दोनचार वषार्त या जु या श दांनी तोच बोध प्र येकास होऊ लागेल. 

१४ . हा प्र न एखाददसुर् या श दाचा नाही तर प्रवृ तीचा आहेः  

हा प्र न या प्रवृ तीने शेकडो ल छ श द मराठीत िशरजोर होऊन रािहले आहेत िन “शािहरी” 
किवते या मढू अनुकरणाचे भरात मेलेले िजवंत होऊ पहात आहेत, या चुकले या “प्रवृ तीचा” होय. ही 
प्रवृ ती जोवर अजनू नवीनच आहे, तोच ित या दु पिरणामापासनू मराठीचे सरंक्षण कर यासाठी ही जनुी 
शु दीकरणाची चळवळ सु  करणे पुनःप्रा त आहे. 

१५. मसुलमानांची घातक मह वाकांक्षा: 

आणखी एका कारणाकिरता मराठी या शु दीची चळवळ आज अगदी अव य होऊन बसली आहे. मागे 
आ ही सांिगतलेच आहे की, या भाषेस दिक्षणेत आपण ‘मसुलमानी’ भाषा हणनू हणतो ती 
मसुलमानी पासनू ‘िहदंी’ हणजे या िहदंु थानातच िनपजलेली, वाढलेली िन मसुलमानांनी िहदूंपासनू 
िशकलेली एक िहदं ूभाषा होय. परंतु तीच भाषा देवनागरी िलपीत िलिह याचे थली परक्या पिशर्यन 
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िलपीत िलिह याची भयंकर प दत मसुलमानी रा यात पड याने िन या प दतीला राजा 
तोडरमलासारख्या पुरातन िहदं ूकारभार् यापासनू तो लाला लजपतरायासारख्या अवार्चीन लेखकांपयर्ंत उ तर 
िहदंु थानांतील हजारो िहदं ूलेखकांनी हेतूपूवर्क वा िन पाय हणनू उचलनू धर याने िन मसुलमानां या 
सहवासाने ित यात अरेबी, फारशी िन तुकीर् श द घालणे हणजे लेखका या मोठया िव व तेचे प्रदशर्न 
करणे होय, ही क पना िन ढी बळावत गे याने आज उ तर िहदंु थानात िहदंी भाषे या उदरातच 
वाढिवलेली असली तरी आता ित या प्राणाशी गाठ घाल ूपहाणारी ही ितची िवकृती उदूर् भाषे या पाने 
ितचा गळा घोट याचा प्रय न क  लागली आहे.  

िहदंु थानातील सवर् मसुलमान लोकांची एक भाषा िन एक िलपी असावी, अशी इ छा मसुलमान समाजास 
असणे हे साहिजक आहे. सवर् िहदंु थानी रा ट्रास एक भाषा िन एक िलपी असावी, हणनू या आ ही 
आम या वतः या महारा ट्र भाषेचा आ हास वाटत असले या यथाथर् अिभमानही सोडून देऊन िहदंी 
भाषेस रा ट्रीय भाषा कर याचा आज वीस वष अहोरात्र प्रय न केलेला आहे, या आ हास सवर् 
मसुलमानांची एक भाषा झा यास आनंदच वाटणार आहे. परतू ती भाषा वदेशी मात्र पािहजे. ती या 
रा ट्रीय िलपीत िलिहली जाईल तीही वदेशीच पािहजे. परंतु मसुलमानां या आकांक्षा राजकारणात 
आजकाल जशा रा ट्रिवरोधी व पे धारण क  लाग या आहेत, तशाच भाषे या िवषयातही परधािजर् या 
होत आहेत. या देशाचे ते अ न खात आले व पाणी पीत आले या देशा या भाषेपेक्षा अरेिबयन, 
पिशर्यन, तकुर्  यां या सारख्या परदेशी भाषेस िहदंु थानात आणनू िहदंी भाषेसच अरेिबयन भाषा क न 
टाक याचा आटोकाट प्रय न यांनी िठकिठकाणी सु  केला आहे. 

१६. लािजरवाणी गो ट -िहदं ूलेखकही उदूर्सच पिरपु ट करीत आहेत: 

अिलगड कॉलेज िन िनजामी युिन हर्िसटी यांनी तर उदूर् भाषेस िहदंी भाषेपासनू शक्य िततके दरू िहसडून 
अरेिबयनांचे िन पिशर्यनांचे घरात बांधून टाक याचा िवडाच उचलला आहे. पंजाब, िसधं, अयो या िन 
अलाहाबाद या प्रांतात शेकडो मसुलमान लेखक िन अ यंत लािजरवाणी गो ट की, हजारो मोठमोठे िहदं ू
भाषािभमानी िन व तुतः सवंयी या कैचीत सापडलेले िहदं ूलेखक उदूर्मधले एकूणएक सं कृतो प न श द 
ख यासारखे िनवडून काढून तदथर्क अरेिबयन श द घुसडून देत आहेत! ‘खंभा’ (खांब) हा श द मसुलमानी 
बायकापोरांपयर्ंत ढ आहे. पण जाणनूबूजनू ते “मसतूल” हणनू हणतील, “रक्षक” या थली 
“महुािफज” हणतील. “िनधर्न “ वा “कंगाल” या अथीर् “मफुिलस” हणतील! या सा या वदेशी श दास 
परदेशी अगडबंब श द योज याची ही रा ट्रघातक प्रविृ त इतकी परमावधीस पोचत आहे की, यायोगे 
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आजकाल या मसुलमानी मािसकातील िन पु तकातील भाषा मसुलमानांची मसुलमानांसच कळेनाशी 
झाली आहे.! 

परंतु िहदंभूाषा वेशी लेखकांप्रमाणे िहदंभूाषािव वेषी वाचकवगर्ही उ प न हावा हणनू अिलगड िन 
िनजामी युिन हर्िसटी यातील हजारो िव या यार्ंस प्रितवषीर् हेच बाळकडू पाजीत आहे. इतकेच न हे तर 
प्र येक शा त्राचे िशक्षण उदूर्म येच यावयाचे ठरवून यात आव यक पडणार् या हजारो पािरभािषक 
श दात अरेिबयन श द शोधून काढ यासाठी मोठमोठया मडंळया नेमनू लाखो पये खचर् करीत आहेत. हे 
अरेिबयनादी परदेशी श द िहदंी मसुलमानात लाखातून एकासदेखील कळत नाहीत. बंगाली, मराठी 
मसुलमानांस तर ते अरेबी श द सं कृत पािरभािषक श दाहून अिधक अपिरिचत भासतात. तरीही नवीन 
पािरभािषक श द सं कृतो प न न घेता उदूर्स िहदंी भाषेचा िन िहदंी व पाचा गधं शक्य िततका उ  
यावयाचा नाही, ितला बाटवून अरेबीच करावयाचे या रा ट्रघातकी हट्टाने मसुलमानांचे उ तरेतील पुढारी 
पािरभािषक श द बनिवणेस अरेबी, सं कृत भाषेहून कमी क्षम असताही तीतूनच घेतात. 

उदूर्सच रा ट्रीय भाषा आिण पिशर्यन िलपीसच रा ट्रीय िलपी करा हणणारा मसुलमानांचा दरुिभमान: 

१७. जर ते अरेिबयन पिरभािषक श द िशकिव याचे थली सं कृतो प न श द िशकिवतील तर 
बंगालपासनू रामे वरापयर्ंत वदेशी भाषा बोलणार् या मसुलमानांस ते अरेबी पिरभाषेपेक्षा अिधक सलुभ 
होऊन सवर् िहदंु थानची रा ट्रीय भाषा एक कर या या प्रय नास फार मह वाचे सा य क  शकतील. पण 
िहदंु थानची कोणतीही सं कृतो प न वा वदेशी भाषा िहदंु थानची रा ट्रभाषा होऊ नये हणनूच तर हे 
उ तरेचे मसुलमानी धमर्वेड ेउदूर्चे घोड ेअरेिबयाकड ेइतक्या जोराने दामटीत आलेले आहेत! िन आता तर 
िहदंीस रा ट्रभाषा क  नका उदूर्सच करा - असे साहसाचे बोलणे ते उघड बोल ू लागले आहेत. 
िहदंु थान या िसहंासनावर काबूल या अिमराला आणवून पुनः मसुलमानी सलुतान थापावयाचा हे जसे 
यांचे राजकीय येय ठरलेले आहे, दहा वषार्ंचे आत िहदं ूधमार्सच बाटवून िहदंू थानचे देवालयात िनमाज 
पढावयाचा, हा जसा यांचा धािमर्क िनधार्र झालेला आहे, तसाच िहदं ू िज हेने िवटाळले या भाषांस 
पायाखाली चदनू िहदंु थानचे वाक्पीठावर परदेशी भाषेचा झडा शक्य िततका बळकट रोवावा हे यांचे 
वाङ्मियक येय आहे.  

या येया या कचाटयात िहदंू या काही भाषा तर जवळजवळ चदामदा होऊन गे या आहेत. वर 
सांिगतलेच आहे की िसधंम ये िहदं ूिलपी तर ठार मारली जाऊन वतः िहदंनूाच मसुलमानी िलिपिवना 
काहीएक िलिहता येत नाही. वाङ्मयात तर िवचा  नका. गु  िश य अशा अगदी सा या श दांसही 
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मोठया पे्रमाने िसधंी लेखात अरेबी श द घातले जातात. मोठमोठे एम.ए. िन बी.ए.िसधंी िव वान- पण 
यांना प्रकाश, िम ण, याख्या, गभंीर, अ युदय इ यािद आप याकड े बायकापोरांपयर्ंत ढ असलेले 
सं कृत श द आ हास िशकवावे लागत! पंजाबम येही इतकी वाईट नसली तरी िहदं ू सािह याची 
जवळजवळ हीच ि थती आहे. अरेिबयन-उदूर्िवना कोणास िलिहता येत नाही, बोलता येत नाही. 
वतर्मानपत्र हणजे काय हे थोडयासच कळेल, पण “अखबार” बायकापोरांपयर्ंत ठाउक! हीच ि थती आग्रा 
अयो येकड ेझालेली होती. मोठमोठे िहदं ूलेखक, पण अरेिबयन पिशर्यन िचखलात यां या लेख या तून 
बसले या. 

१८. शु द िहदंी भाषेचे पुन जीवन: 

अशा ि थतीत मसुलमानी उदूर् या या अरेरावीस रोधून ित या कचाटीतून िहदं ूभाषेस मकु्त कर याचे 
मह कायर् झाले याहून उशीरा सु  होते तर - वा अजनूही चालले आहे याहून अ यािधक वेगाने िन नेटाने 
चालिवले गेले नाही तर उ तरेकड ेतरी िहदंु थानाला मसुलमानी उदूर्िवना दसूरी रा ट्रभाषा लाभ ू दे याची 
शक्यताच ठेवावयाची नाही ही मसुलमानी दरुाकांक्षा फळलीही असती. पण सदैुवाने िहदंी भाषेचे 
पुन जीवन कर याचे प्रय न एकाएकी सवर् िदशांनी असे नेटाने सु  झाले आहेत की या वेळेस िहदं ू
लेखात एकाददसुराही अरेिबयन इ यादी िवदेशी श द येऊ न दे याचे कामात बरीच अहमहिमका चाललेली 
आहे. अशा अिव ांत पिर माने आजची िहदंी पु कळशी शु द िन परदेशी श दां या कचाटयातून िनमुर्क्त 
झालेली िदसत अस याने, ित या या िनमर्ल पास पाहून मराठीसही आप या अगंावर उडाले या 
िशतंोडयास आपण अजनूही धुतले नाही याची लाज वाटू लागावी हे साहिजकच आहे. बंगालची हीच गो ट 
आहे. अगदी घरादारात घुसले या मसुलमानी श दांसही िनवडून बाहेर फेक यात येत आहे. मसुलमानी 
“हवा” जरी आमचे वासात अजनू िखळून रािहली आहे तरी िहदंीतून ितचे थली ‘वायू’ हा श द ळून 
गेला आहे. या िठकाणचे “जल वायू कसे आहे.” “या िठकाणी वायू फार क दट आहे,” “चला वायू 
घ्यावयास चला” हे प्रयोग आम या मसुलमानी “हवेने” दिूषत झाले या इंिद्रयास जरी कसेसेच वाटले तरी 
ते िहदंी िन बंगाली िलिखत भाषेत तरी अगदी ढ होऊन गेलेले आहेत. हवेप्रमाणे हजारो बाटया श दांची 
उचलबांगडी होऊन आज बंगाली िन िहदंी ग य इतके प्रौढ, शु द िन सबळ झालेले आहे की, मसुलमानी 
उदूर्चे वचर् व यावर पुनः पडणे हे अिधकािधक अशक्य होत चालेले आहे. 

उदूर् श दां या प्राणघातक मसुलमानी पशार्पासनू वभाषेस मकु्त िन शु द क न घे या या चळवळीची 
हीच लाट वर पंजाबम येही िशरत आहे. एका बाजलूा आयर् समाजाची वदेशभाषे या उ न यथर् झालेली 
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अिव ांत खटपट िन दसुरीकड ेशीखां या जागतृीने यां या शु द “गु मखुी” पंजाबी या शु दीकरणाचे 
प्रय न या दोनही चळवळीनी पंजाबांतही अरेिबयनादी परभाषे या लचक्यांनी जीणर् झाले या पंजाबीय िहदं ू
वाङ्मयाचे दयाचे घाव पुनः सं कृत वाणी या जीवन पशार्ने भ न येत आहेत. अशा रीतीने उ तरेतील 
मसुलमानां या अितरेकी मह वाकांक्षेची िततकीच प्रबळ प्रितिक्रया उ प न होऊन िहमालयापासनू 
गगंासंगमापयर्ंत पंजाबी, िहदंी इ यादी बाटले या भाषां या शु दीकरणाचे कायर् ितकड या बाटले या 
मलकाना रजपूतां या शु दीकरणाइतकेच जोमाने चाललेले आहे. िसधंम येही या आंदोलना या दुंदभूीवर 
िटप  पडले आहे. 

१९. महारा ट्राने मागे राहता कामा नये: 

अशा वेळ या यां या या वािभमानपूिरत प्रय नात महारा ट्रीयांनी सहा य देणे हे महारा ट्रोच कतर् य 
आहे. याने यां या वाङ्मयातून हुसकून िदले या परदेशी श दो चारास आपण आप या मराठी या घरात 
िश न दबा ध न बस यास सधंी देता कामा नये. यां या भाषा जे हा ल छ भाषे या दा या या बेडया 
भषूणभतू नूपुर समजनू पायात वागवीत हो या, ते हा या मराठीने िशवरायांिदकां या फूतीर्ने या बेडया 
आप या पायातून तोडून काढून टाक यासाठी यावर शु दीकरणा या घणाचे घाव घातले तीच मराठी 
आता ितकडील सवर् िहदं ूभाषा सं कृतते या गगेंत हाऊन परदेशी भाषेचा कलकं घुवून सु नात होऊन, 
िन कलकं वाङ्मया या घाटावर चढत असता तीच मराठी ित या अगंावर पुनःउडालेला िन साचत आलेला 
परदेशी श दांचा िचखल न धुता अशी पारोशी िन गदळवाणीच राहून यात िमसळू पाहील तर ते ितचा 
यथाथर् उपहास का करणार नाहीत? 

एतदथर् उ तरीय प्रगितशील अशा बंगाली िन िहदंी भाषांशी उ तम वात, शु द वात िन ससुं कृत वात जर 
मराठीस हार जावयाचे नसेल तर ितला यां याप्रमाणेच आप या वाङ्मयात घुसलेले िन यास िनवडून 
न ट कर यासाठी मागे िशवाजीपासनू मोरोपंतापयर्ंत आपले सवर् वािभमानी पूवर्ज प्रय न करीत आले, ते 
मसुलमानी परदेशी श द शक्य िततके आप या लेखणीस वा वाचेस न िवटाळतील अशी सावधता 
(खबरदारी न हे ) ठेिवली पािहजे - असा पण केला पािहजे. िशवाजी महाराजािदकां या राज यवहारकोषादी 
आघातातूनही जीव बचावून आप या वाङ्मयात धुमाकूळ घालीत असणार् या शेकडो मसुलमानी परदेशी 
श दास आपण वापर याचे सवर् वी सोडून िदले पािहजे. हणजे आप या मराठीचे ग य िन प य उ तर 
िहदंु थानातील िहदंी िन बगंालीम ये आजकाल प्रौढ दशेत पोचत चालले या आप या इतर बंधूं या 
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ग याशी समकक्ष िन सम प होऊन िन सं कृतोद्भव अशा अनेक िहदं ूभाषा एकजीव होऊन यांची पुढे-
मागे एकच िहदं ूभाषा कर या या येयाकड ेएक पाऊल पुढे टािक यासारखे होणार आहे. 

२०. मराठी वाङ्मय योग्यतेत बंगाली वा िहदंी वाङ्मयाहून हीनतर नाही: 

येथे इतके प टपणे सांगणे अव य आहे की, प्र तु या िनबंध केवळ शु दीकरणाचाच अस याने मराठी 
भाषेचे इतर उ तरीय भाषाशी तुलना केवळ उदूर् श दां या भेसळीपुरतीच िन या अथीर्च केलेली आहे. 
बंगालीतून वा अवार्चीन िहदंीतून उदूर् वा त सम परदेशी ल छ श द पार धुडकावून दे यात येत आहेत. 
िन आप याकड ेआजकाल ती टी सटु यामळेु मसुलमानी श दास वेदांतासारख्या िवषयातही सरार्स 
वाव  दे यात येते इतक्यापुरतीच मराठी ग याची यूनता वा अप्रौढता आ ही मा य करीत आहोत. 
त िवरहीत कोण याही टीने मराठीस िकंवा ित या वाङ्मयसपं तीला आ ही उ तर िहदंी 
भाषासपं तीपेक्षा उणी लेखीत नाही. आ हास या या भाषां या पु कळ अ ययनानतंर असेच वाटते की, 
आजही िहदंु थानात प्रगतीशील असणार् या िहदंी भाषांत मराठी िन ितचे वाङ्मय हे कोणा याही मागे 
नाही, उलट अनेकां यापुढे आहे. िहदंी वाङ्मय तर अजनू बनत आहे, पण बंगाली वाङ्मयही मराठीचे पुढे 
असेल तर इितहासादी िवषयात महारा ट्र वाङ्मय पुढे आहे. तो िवषय प्र तुत नस याने उदूर् श द 
वापर यात जो मराठीचा गयाळपणा होत आहे तो घालिव यासाठी या गो टीत इतर वाङ्मयाचे प्रय न 
ग्रा म आहेत. (हे िस द कर यापुरतेच यांचे प्रौढ वसचूक श द योिज याने या श दांचा िवपयार्स होऊन 
मराठीपेक्षा ती वाङ्मये सवर्तोपरींनी े ठ आहेत, असा अथर् यातून काढ याचा कोणीही प्रय न करील तर 
तो अ या य, अत य िन िन फळ होईल इतकेच सचुवून ठेवणे येथे पुरे आहे.)  

२१. हणनूच यां याप्रमाणेच आपणही शु दीकरणाकड ेलक्ष पोचिवले पािहजे: 

आतापयर्ंत उ लेिखत केले या अनेक कारणांसाठी मराठी या परकीय श दां या िशरजोरपणाने झाले या 
भ्र टीकरणाचा िनषेध िन प्रितरोध क न ितचे शु दीकरणाचे कायर् पुनः चालिवणे हे आज आपले कतर् य 
झालेले आहे. ीिशवरायादी कृपेने मराठीवर पडू पाहणारी ल छ भाषांची धाड आप या उ तरेकडील 
भाषाभिगनीवर िजतकी वेगाने िन भयंकर प्रकारे पडली िततकी पडू शकली नाही. हणनूच िहदंीचे वा 
पंजाबीचे वा िसधंीचे शु दीकरण करणे हे िजतके अवघड होऊन बसलेले आहे, िततके मराठीस शु द करणे 
कठीण नाही, िन कठीण न हते हणनूच ते काम तसेच पडून रािहले होते. परंत ुउ तरेस ते शु दीकरण 
कठीण झालेले असताही िहदंी िन बगंाली ग यप यात ते यांनी इतक्या पूणर् पणे क न दाखिवले आहे 
की आता मराठीतली ल छ श दांची उरलेली थोडी घाणही कोणास सहन होणारी नाही. आपणासही ती 
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आता यानात आ यािवना राहणार नाही. हणनू प्र येक लेखकाने यापुढे िलहीताना अरेिबयनादी परदेशी 
श द शक्य िततके आप या मराठीतून व यर् कर याचा िवडा उचलला पाहीजे. 

२२. प्र येक भाषेत काही परकीय श द असावयाचेच: 

प्र येक िजवंत िन सकस भाषेत इतर भाषातील श द हे थोडया बहुत प्रमाणात यावयाचेचे. यातही 
इंग्रजीसारख्या साम्रा या या भाषेत यांचे अि त व हे या भाषाभाषीयां या सम्राटपणाची कथा सांगणारे 
एक गमकच असते. मराठीसही एकदा या अिखल भारतवषार् या साम्रा याची उलाढाल करावी लाग यामळेु 
तीत इतर आकंुिचत जनपदा या भाषेचे आकंुचन न राहून ती प्रसरणशील िन प्रसरणक्षम बनत गेली िन 
तीत अनेक प्रादेशांचे अनेक श द िमसळून गेले, हे एकपरी महारा ट्रभाषीयां या पूवर् वैभवाचेच गमक 
आहे. परंतु प्र येक प्रसरणशील भाषेम ये परदेशी श द असणे हे अपमाना पद असतेच असे नाही . 
इंग्रजी भाषेत शेकडा प नासांहून अिधक श द तिदतर भाषेचे आहेत- तरी ते श द या भाषेचे घरात दास 
हणनू असावेत. पण जे हा ते धनीपणा गाजवावयास लागतात िकंवा नारायणराव पेश यां या 
गार यांप्रमाणेच वाटेल ते हा माडीवर चढून ध यासच ठार मार याइतके प्रबल िन बहुसखं्य होतात, ते हा 
देखील जर यास हाकलनू न िदले तर या भाषेसच ते आपली दासी करावयास सोडीत नाहीत. भाषेत 
परकी श द कोठपयर्ंत असावेत, पािरभािषक श द कसे करावेत इ यादी भाषािवषयक प्र न हे या लेखात 
येत नस याने केवळ िदग्दशर्नाथर् इतके सांगणे पुरे आहे की - 

२३. देशोदेशीचे िभ निभ न िविश ट पदाथर्बोधक श द परदेशी अस यास काही प्र यवाय नाही: 

उदाहरणाथर् - नवीन फुलास त ेशीय नाव असेल तर काही प्र यवाय नाही. एखादा िविश ट प्रकारचा 
पशुपक्षी त ेशीय नावानेच सबंोिधला जाणे योग्य आहे. अशाने भाषेतील श दसपं तीही वाढेल. 

२४. परंतु या व तूस िन क पनेस उ तम प्रकारे िनिदर् ट करणारे एकाहून अिधक श द आप या 
पूवर्ज य त िप्रय मातभृाषेत आधीच िव यमान आहेत, तेथे या व तूस वा भावनेस सबंोध यासाठी ते 
सवर् वदेशी श द सोडून केवळ गबाळग्रथंीप्रमाणे परदेशी श दाचा यवहार करणे हे मात्र िनिष द असावे: 

आप या मराठीत िन कोण याही िहदं ूभाषेत जर एखादा श द लागला तर तो इतर सं कृतोद्भव िन िहदं ू
भाषातून घ्यावा. कारण या सवर् आप याच भाषा आहेत. तो या सवर् िहदं ूभाषात न िमळाला वा एखादा 
श द नवीनच िनमार्ण करावा लागला तर श दसमृ दीने नवीन श द िनिमर्त कर या या क्षमतेने िन 
अथार्चे सू म भेदाभेद यक्त कर या या शक्तीने अ यंत सपं न असलेली ही देववाणी, ही आपली 
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सं कृत भाषा आप या पाठीशी वरह त उभा न उभीच आहे. ित या अखंड िनधीतून तो उचलनू घ्यावा. 
इतके क नही जर वाण पडले वा िविश ट पदाथार्चे ते िविश ट नाव असेल तरच काय तो परदेशी भाषेचा 
श द उपयोगात आणावा. 

२५. परकी श दांची उदाहरणे: 

या सकं्षेपतः िनिदर् ट केले या िनयमांचा प्रकाश आपण मराठी या आज या व पावर जर पािडला तर 
शेकडो परकीय श द आप या गयाळपणा या अधंःकारात चोरासारखे िश न ध यासारखे वावरत असलेले 
उघडकीस येतात. उदाहरणाथर् “िशवाय” श द घ्या. ‘ब्र यािशवाय सवर् अस य!’ अशी धेडगजुरी वाक्ये 
आप या गभंीर वाङ्मयातही खुशाल िमरवीत असतात. ब्र यािवना, ब्र या यितिरक्त इ यादी अनेक 
प्रितश द असताना हा “िशवाय” इतका बोकाळला आहे की तो तदथर्क आम या ‘ यितिरक्त’ इ यािद 
श दास धुडकावून देऊन यांचेच छातीवर चढून बसला आहे. ‘मलुखू’ श दाची तीच गो ट, जु या मराठीत 
हा श द िखळून गे याने तो आज ग यातून येतो, हे तर राहोच. पण आता तर ‘शािहरी’ किवतेचा 
पुन दार कर या या वेडात हा श द मराठी प यातही घसुडून दे यात येत आहे. मलुखू हणजे देश, 
प्रदेश, जगत ् िदिग्वजयाची वणर्ने काही मसुलमानी स तेतच िहदं ूभाषेत कर याचा आरंभ झाला नाही. 
मसुलमानां या महंमदा या ज मापूवीर्ही िहदंूंनी िन यां या भाषांनी िदिग्वजय केलेले आहेत. अस ंअसता 
मराठयां या िदिग्वजयाची वणर्ने मलुखु, मलुखूिगरी इ यादी श द न घालता या ‘शािहरांना’ किरता येऊ 
नयेत हा यां या िवपयर् त क पनेचा दोष आहे, गणु न हे. “तयार” श दांचे तोम तर औरच. िवटाळ 
होऊ नये हणनू टुणटुण उडया मारीत येणारे सोवळे भटजीसु दा अगदी देवघरातून िवचािरताना ऐकू 
येतात की, गधं, पु प, अक्षता वगरेै सवर् पूजासािह य ‘तयार’ आहे ना? ‘भात तयार आहे’ इ यादी 
वाक्यात तर या तयार श दाला काढून टाकून तेथे आपले िस द, स ज, पूणर् इ यादी अनेक प्रितश द 
घालणे हे जवळ-जवळ अशक्य होत चालले आहे, इतकी या ‘तयाराने’ या या िव द कोणी बंड केले तर 
ते मोड याची ज यत ‘तयारी’ क न ठेिवली आहे. वयंपाक िस द आहे, पूजासािह य िस द आहे, आ ही 
लढावयास स न द आहो, ते स ज आहेत, हे काम पूणर् झाले आहे, अशी वाक्ये काय कानास चत 
नाहीत? मग इतके श द आपले असनूही केवळ सवयीने “तयार” श दच चू लागनू हे जनेु श द 
मरणो मखु होऊन बसावेत हे “शािहरी” किवते या “फंदीस” ही लािजरवाणे वाटेल यात आ हास काही 
शंका वाटत नाही. 
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परंतु “आजतागाईत”चा डौल अगदी िनराळा. या श दािवना आप या पत्रास शोभाच येत नाही अशी 
सवर्साधारण समजनू िदसते. आ हाला अिलकडचे एका थोर धमार्िधकार् यांचे एक पत्र आले; यात यां या 
“िचटिणसांनी” प्रथम अितपुरातन िन शु द असा एक अधार् अिधक छेदक (पॅिरग्राफ) िनमर्ल सं कृतात 
धमार्िधकायार् या ठरीव प दतीचा िलहून खाली झटकन िलिहले की “आजतागाईत सखु प आहो.” येथे 
आजपावेतो हटले असता काय हानी होती? पण अशा श दात काही िविश ट प्रौढी आहे अशा सवयीने 
िवकृत क पना आ हा सगळयांची लहानपणापासनू झा याने हे श द नसले हणजे चुक यासारखे होते! 
या ‘आजतागाईता’ चे तोम ‘आजतागाईत’ झाले ते पुरवले. यापुढे या धेडगजुरी श दास िनरथर्क आप या 
वाङ्मयात वाव  देणे ल जा पद मािनले पािहजे. याचप्रमाणे खाली सही केलेली आहे िचटणीस-िनसबत-
ीमत ् इ यादी इ यादी आता हा ‘िनसबत’ श द येथे या शु द िन सुदंर सं कृत श दाभोवती 

नैवे याभोवताल या एका या घुंघरटासारखा का घोटाळत आहे? ीमत ्अमक्या या सेवेतील कायर्वाह वा 
लेखक अशी सही केली तर काय या पत्राची शोभा राहणार नाही? “मालक”, “जखमी”, “ल कर”, “शहर” 
िन जु या मराठीतून घुसले या अशाच इतर शेकडो श दास आपण िन कारण आप या डोक्यावर नाचवीत 
िफरतो. िशवाजी महाराजांचे रा य आणखी काही काळ िटकते तर या ल छ श दास यांनी काढकाढून 
भाषेतून हुसकून िदले असते, याच फौज, ल कर इ यादी परकीय श दास एका या अिभजात श दाप्रमाणे 
“शािहरी” किवतेत अप्रौढ लेखक उपयोिजतांना पाहून िन तीच आप या किवतेची िविश ट शोभा हणनू 
समजताना बघून हसावे की रडावे हे समजत नाही. मराठी सै य, सेना, या थली मराठी फौजा, ल कर 
हे श द घाल यात काही एक िवशेष डौल येतो, अशी जी िक येक नविशक्यांची समज आहे यांनी, ती 
केवळ आप या िवपयर् त िन अज्ञ सवयीचा पिरणाम आहे असे पक्के समजावे िन हे ल छ श द शक्य 
िततके टाळावेत, आपणास जु या मराठीचे पुन जीवन अव य करावयाचे आहे. पण ते मसुलमानी 
मराठीचे न हे. 

२६. काही श द पिशर्यन भासले तरी वदेशी आहेत: 

आता असे अनेक श द आहेत की जे पिशर्यन वाटत असले तरी सं कृत धातूपासनू साधलेले आहेत. 
वा तिवक पाहता जनुी पिशर्यन भाषा ही मराठी बंगालीप्रमाणेच शु द सं कृतो प न अशी एक प्राकृतच 
आहे. ित यातील श द मराठीत जे आता अगदी ढ होऊन बसलेले आहेत, ते जर अगदी सं कृतोद्भव िन 
सहज सा य असतील तर खुशाल उपयोजावेत, यावर आपला अिधकार आहे उदाहरणाथर् - सु  हा श द 
“सरणे, चाल ू होणे” या धातूपासनू आहे. पंजाब हा पंचआप श दापासनू आहे. जर ते श द आप यात 
अ यंत ढ असलेले िदसनू येतील तर ते पिशर्यन आहेत हे कशाव न समजावे? सं कृतची पे 
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पिशर्यनम ये जशी िवकृत होतात तशीच प्राकृतात होतात. ते हा ती आम या इकडचे प्रचिलत झालेली 
नसतील हणनू कशाव न? असे श द खुशाल राहू यावेत. 

२७. ट्टि टकोन बदलला पािहजे: 

कोणते श द ठेवावेत आिण िकती ठेवावेत हे फुट प्र न येथे प्र तुत नसनू परकी भाषेतून आप या 
भाषेत िन कारण घुसलेले श द काढून तीस शु द कर याचे पूवर्जांनी आंरिभलेले कायर्, की या या 
बळानेच मराठी मसुलमानां या तावडीत उ तरेकडील िसधंी, पंजाबी वाङ्मया प्रमाणे पूणर्पणे गवस ूशकली 
नाही, ते कायर् पुढेही चालवावे इतका िन चय, इतकी जाणीव, इतका िनधार्र, मराठी भाषाभाषीयात 
उ प न करावा िन उ तरेकड े िहदंी िन बंगाली ग यप यात उदूर् श द वापरणे हे जसे कमीपणाचे, 
िढलेपणाचे, दोषा पद समजले जाते तसे ते इकडहेी समजले जावे, एवढया हेतूने हा िवषय पढेु आणीत 
आहो. यामळेु या िदशकेड ेमहारा ट्र लेखकांची टी रागाने हणा, त्रासाने हणा वा केवळ थटे्टने हणा 
पण वळली हणजे पुरे. बाकी कोणता श द परकी आहे हे एवढे वेळोवेळी होणार् या चचने ठरेल. वर 
आ ही सामा यत: िदले या ‘िनयमास अनुस न आव यक असेल तेथेच काय ते नवीन परकीय श द 
घ्यावेत िन कोण याही प्रकारची आव यकता नसता िन तदथर्क आपले सं कृतोद्भव सुदंर श द िव यमान 
असता केवळ िढलाईने मराठीत िशरजोर होऊन बसलेले जनेु परकी श द वेचनू काटयासारखे दरू दरू 
फेकून यावेत इतका िनधार्र, जर िनदान लेखकांची िन वाचकांची नवीन िपढी तरी करील तर या 
लेखकाचा ता कािलक हेतू िस दीस गेला असे होईल. िव णशुा यां या सावधानतेने इंिग्लश श द मराठी 
ग यात क्विचतच िन प यात मळुीच येईनासे झाले आहेत, तशीच मसुलमानी श दांचीही ि थती झाली 
हणजे झाले. हे अगदीच सहज नसले तरी सलुभ आहे, हे यांना िहदंी िन बंगाली ग य-प य िकती 
थोड ेिदवसात िकती पूणर् रीतीने ससुं कृत िन ल छश द पशार्ने अगदी अकलिुषत होऊ शकले, हे मािहत 
आहे यां या ते हाच लक्षात येईल. 

२८. त्रास होईल पण हणनूच िनधार्र पािहजे: 

हजर, गरज इ यादी त डात, हाडामासातून ळले या श दास परकी हणनू स ड याचा प्रय न किरताना, 
बोलताना िन िलिहतांना प्र यकास फार िन पदोपदी त्रास होईल हे आ ही वतःचे अनुभवाव न जाणनू 
आहो. परंतु या त्रासाने हे श द टाळ याचा आपला िनधार्र मात्र अिधक दणुावला पािहजे. त्रासाचा दोष 
यांनी आप या भाषेतील ही घाण उघड क न दाखिवली यां या नसनू यांनी ती काढता कािढली जाऊ 

नये इतकी वाढू िदली यांचा - आपणा सवार्ंचा - आहे. हणनू या त्रासामळेु वैतागनू, ‘जाऊ या! हे 
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श द बिह कृत करणे मूखर्पणा आहे, हा अिभमानाचा अितरेक आहे!’ असे न हणता उलट प्र येकाने 
आप याशी असेच हटले पािहजे की, ‘काय बुवा! खरेच ही केवढी ल जेची गो ट! हजर श दास 
आप याला आपला प्रितश द देखील देता येऊ नये इतके या ल छ श दाने आ हास परवश क न 
टािकले अ!ं’ ‘िटळक सभेत िव यमान होते. वतर्मान होते, िकंवा िहदंी वा बंगाली हणतात याप्रमाणे 
उपि थत होते’ असा केला असताही नवखा िन ओढूवताणनू के यासारखा वाटावा िन ‘िटळक हजर होते’ 
हे वाक्य बायकापोरांपयर्ंत आपले असे वाटावे की केवढी ल जेची गो ट? 

असा िवचार जर प्र येकजण करील तर तो हा प्र न उपि थत केला हणनू आ हास दोष न देता या 
रागाने भरात उलट शक्य िततके उदूर् श द न वापर याचा िन चय करील. आ ही यवहारात अगदी 
अनाव यक पण िशरजोर झाले या काही उदूर् श दांची नामे या लेखात िदलीच आहेत. प्र तुत िततके श द 
सवार्ंनी टाळ याचा िनधार केला तरी पुरे. पुढे या िवषयाची जशीजशी चचार् वाढून आके्षप-प्र याके्षप होत 
जातील, तसतसे आणखी श द उजेडात येऊ लागतील. स या मराठी भाषे या शु दीकरणाचे ‘सतू उवाच’ 
जरी झाले तरी पुरे आहे. 

२९. या िवषयावर केसरीत आ ही जे प्रिस द केले यां या उपसहंारात असे िलिहजे होते की, “कोणते 
श द ठेवावेत आिण कोणते परकी श द मराठीतून काढ याचा प्रय न करावा हे फुटकळ प्र न येथे 
सोडवीत बस याचा हेतू नसनू परकी भाषेतून आप या भाषेत िन कारण घुसलेले श द काढून ितला शु द 
कर याचे पूवर्जांनी आरंिभलेले कायर् की या या बळानेच मराठी भाषा मसुलमानी भाषे या तावडीत, 
उ तरेकडील िसधंी, पंजाबी, िहदंी इ यादी भाषांप्रमाणे पूणर्पणे सापडू शकली नाहीत- ते कायर् पुढे चालवावे 
इतका िन चय, इतकी जाणीव मराठीभाषीयात उ प न करावी िन उ तेरकड े िहदंी आिण बंगाली 
ग यप यात उदूर् श द वापरणे हे जसे कमीपणाचे आिण िढलेपणाचे योतक िन दोषा पद मािनले जाते 
तसे ते इकडहेी समजले जावे, एवढया हेतूने हा लेख िलिहलेला आहे. या लेखामळेु या िदशेकड ेमहारा ट्र 
लेखकांची िवचारी टी रागाने हणा त्रासाने हणा वा केवळ थटे्टने हणा, पण वळली हणजे पुरे.” 

ही सदैुवाची गो ट आहे की, यापैकी कोण या ना कोण या तरी भावनेने पे्रिरत होऊन या िवषयाकड े
आ हास वाटले होते याहून पु कळच अिधक ती तेने महारा ट्र लेखकांचे आिण लोकांचे लक्ष वेधले गेले. 
इतकेच न हे तर या चळवळीचा प्रित वनी मुबंई या ‘टाइ स’ म येसु दा घुम याचे बाकी रािहले नाही. 
बहुतेक मराठी पत्रातून या िवषयावर अनुकूल-प्रितकूल लेख येऊन गेले या सवर् लेखांचा सांगोपांग िवचार 
करावयास पािहजे होता. यातील पु कळ आके्षप मळू लेख सपंूणर् न वाच यानेच उ प न झालेले होते. 
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काही िवचारज य होते, काही िवकारज य होते. या उ तरपक्षीय चचस जर वेळीच उ तर देता आले 
असते तर यांची जी एकसारखी पुनरावृ ती इतर टीकाकारांकडून कर यात येत आहे, ती न होता 
पु कळांचे सहज समाधान होऊ शकले असते. परंतु या भाषािवषयक प्र नापेक्षांही आज आप या िहदं ू
समाजाची आिण रा ट्राची अमयार्द हानी करीत असले या अ पृ यतेचा प्र न िनकडीने हाती घेऊन िनदान 
र नािगरीस तरी याचा िप छा पुरिवणे हे अिधक मह वाचे कतर् य प्रथम करावे लाग याने आजवर या 
भाषाशु दी या लेखांवर आलेले आके्षप ऐकत बस यापिलकड ेआ हास काही अिधक किरता आले नाही. 
परंतु आता तो थािनक प्र न समाधानकारक रीतीने जवळ जवळ सटुला अस याने मराठी भाषे या 
शु दीकरणाचे प्रय नावर आले या आके्षपांचे िनरसन आिण झाले या चचची समालोचन थोडक्यात 
कर याचे योिजले आहे. 

३०. पे्रम वेषाचा ग धळ: 

या आके्षपातील जे िवकारज य आहेत यांची वा तिवकपणे पाहता उ तर दे याइतकीही योग्यता नाही. 
तथापी यातील एकातरी आके्षपािवषयी काहीच उ लेख न करणे हणजे या हे वाभासास साि वक 
भाबडया मनाचा बळी िद यासारखे होणार अस याने याचा थोडासा समाचार घेणे प्रा त आहे हा आके्षप 
हणजे शु दीकरणाची -भाषे या शु दीकरणाची-ही चळवळ वेष-मलूक अस याने अ यंत िन ं य आहे, हा 
होय. गे या काही वषार्ंत हा पे्रम वेषाचा ग धळ इतका बोकाळला आहे की, या या श दांनी यक्त 
होणाया भावनातील गभंीरपणा नाहीसा होऊन यांना गावंढळपणाचे व प येत चालले आहे. जेथे पहावे 
तेथे पे्रम आिण अिहसंा एका या पे्रतासारखी मागार्ंत आडवी पडलेली! मराठी भाषेत अनाव यक असले या 
आिण ित या व पात िवसगंत िदसणार् या परदेशी श दास न वीकारणे हा हणे या श दांचा वेष होय! 
उ या मा या पायास न बसणारा जोडा मी टाकून िदला हणजे तो या जोडयाचाही वेष होईल-िनदान 
या चांभाराने तो जोडा िशवला याचा तरी होईलच होईल. घरातील कचरा फेकू लागले की तो झाला या 

कचर् याचा वेष-िनदान याने तो कचरा टाकला याचा तरी! 

परंतु एका अथीर् आप या भाषेत परभाषेतील श दांचा डोईजड सळुसळुाट होऊन ितची ुितमजंलुता. 
वाभािवक शु दी आिण ऐितहािसक परंपरा िबघडू नये हणनू काही अरेबी श द काढून टाकणे िकंवा 
आजकाल गबाळ लोक फादर, मदर इ यादी इंिग्लश श द यात काही िवशेष िव व ता िदसते अशा 
समजतुीने -मराठीत वापरतात तसे वापरणे हे िन ं य आहे हणनू न हणणे हे अरेबीचा िकंवा इंिग्लशचा 
वेष करणे हा होऊ नये? पे्रमाची पूणर्ता हटली हणजे मराठी भाषाच सोडून देऊन अरेबीचा िनदान 
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मसुलमानी ऊदूर्चा, वीकार करणे हीच होय! या टीने पाहता परदेशी कपड े वाप  नका, वदेशीच 
वापरा, आप या मलुाचे नाव अब्रािहम िकंवा अ ं डले न ठेिवता अनंतच ठेवा असे सांगणेही वेषमलूकच 
ठरते.  

कोणतीही गो ट वेषमलूक आहे हे या गो टी या मळुाशी वेषपूणर् भावना होती - ती गो ट कोणास 
िवनाकारण चीड आण यासाठी केली होती की काय या प्र नावर वा तिवक पाहता अवलबंून आहे. 
मराठीत अनाव यक उदूर् वा इंग्रजी वा जमर्न श द घुस ूदेऊ नयेत या या य आिण वाभािवक इ छे या 
आिण प्रय ना या मळुाशी कोणास िचडिव याचा उ ेश आहे हे या आके्षपकांस कोणी सांिगतले? िसधंम ये 
आप या िहदं ूबांधवांची िलपी ही मसुलमानी स ताकालात नामशेष झालेली आिण भाषा अरेबी श दां या 
आघाताखाली इतकी िचरडून गेलेली की बाप, आई इ यादी अ यंत घरगतुी श दासदेखील अरबी अथवा 
उदूर् श द यव त करणे स यपणाचे लक्षण समजले जाऊ लागले. अशा ि थतीत तेथील िहदूंत आप या 
भाषे या आिण िलपी या पुन जीवनाची चळवळ सु  कर याचा आ ही प्रय न क  लागलो ते हा हाच 
वेषाचा आके्षप आमचेवर तत्र थ िहदूंकडूनही कर यात आला. पुढे ही चळवळ जशी जोरावली आिण 
िसधंी पत्र,े शाळा िन वाङ्मय ही जसजशी िहदंी िलपीत आिण शु द िसधंीत आिवभूर्त होऊ लागली 
तशीतशी मसुलमानांची समता ढळू लागनू आता यांनी सरकारास अजर् क न िशक्षण िवभागाचा एक 
ठरावही क न घेतला आहे की िसधंमधील शाळातील क्रिमक पु तकात जनेुच न हेत तर जे जे नवीन 
पािरभािषक श द योजावयाचे ते सं कृतो प न नसनू अरेबीपासनू सािधत असले पािहजेत! िनदान िहदं ू
मलुांना तरी शु द िसधंीत अथवा िहदंीत िशक्षण िदले जावे आिण नागरी िलपी िशकिवली जावी ही 
अ यंत या य मागणी कराची-हैद्राबाद येथील िहदंूं या मोठमोठया सं था आिण नगरपािलका करीत 
असताही, िहदंूंनी अलेफ बे, पे, या उलटया िलपीसच शाळातून िशकले पािहजे हणनू मसुलमान खटाटोप 
करीत आहेत. पण िहदं ूमलुांनी तरी आपली पूवर्जांची िलपी िन भाषा िशकावी ही आमची चळवळ यास 
वेषमलूक वाटली ते पे्रमाचे आिण भतूदयेचे भोक्ते िहदं ूमलुांनीही आमचीच िलपी िशकली पािहजे हणनू 
हणणार् या अरेबी या उपासकांसही तु ही सं कृतचा वेष करीत आहा हणनू तुमची ही चळवळ 
वेषमलूक आहे असे सांग यास मात्र धजत नाहीत. 

िशवाजी आिण िचपळूणकर: 

आप या मराठीत िवस य आिण िवसगंत असे अशु द परकी श द नकोत असे काही आ हीच हणत 
नाही. ीिशवाजीमहाराजांनी ढ झालेली अ ट प्रधानांची नावे बदलनू ती सहेतुकः सं कृतम ये भाषांतिरत 
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केली आिण वरा ट्रास पारतं यां या पंकातून जसे उ दिरले, वधमार्स परधमार् या छायेतनू जसे 
वाचिवले, तसेच वभाषेचेही परकीय भाषे या बला कारापासनू सरंक्षण कर यासाठी वतः 
राज यवहारकोश रचना करवून राजाज्ञा सोडलया; तो यांचा प्रय नही वेषमलूकच होता का? 
िचपळूणकरांनी इंिग्लश श दां या आक्रमणाचा ती  िवरोध क न मराठी िलिह यात िन बोल यात इंग्रजी 
श द घुसडणार् यांवर कोरड ेओिढले तो यांचा प्रय नही वेषमलूक होता काय? यावरही ‘होय’ हण याचे 
धा टयर् कराल तर इतकेच सांगणे पुरे आहे की, मराठी भाषा, िहदं ूभाषा आिण िहदं ूरा ट्र ही यां या 
योगाने या जगात इतरांप्रमाणेच आपलेही अि त व इ टकाल पावेतो अक्षु ण राख याचे या य कतर् य 
बजािव यास समथर् झाली तो िशवाजी, िव णशुा त्रीिदकांचा वेषमलूक प्रय नच या गोमागणेशां या 
घरबुड या भाबडपेणाहून अिधक ेय कर आिण हणनूच अिधकच अनुकरणीय असा स गणु होय असे 
आ हास वाटत आहे. आ ही याच काळात असतो तर यासही आ ही दोष िदला असता असे 
हणणार् यास आ ही असे सांगतो की, खरोखरच जर आपण आज या काळात ज मास न येता याच 
काळात ज मास आलो असतो तर आज या काळावर आपले िकती तरी उपकार होते आिण िशवाजी या 
काळाची हानी तुम या वायफळ त ड या वार् याने हावी असा तो काळ आज या काळासारखा काही 
एखा या प याचा तंबू न हता. 

उंटाचे िपलःू 

आणखी ‘हजर’, ‘यादी’ इ यादी या उदूर् श दांनी आपले पूवर्ज- यव त मराठी श द पार नाहीसे क न 
टािकले आहेत, यास वापर याचे टाळून ते आपले जनेु श द वाप  लागावे हणनू उपदेश करणे हे जर 
या उदूर् श दांचा वेष करणे हणनू िन ं य होय, तर आप या ‘िव यमान’, ‘उपि थत’, इ यािद तदथर्क 
वकीय श दांस पुनःजवळ न किरता तसेच बिह कृत ठेवणे हाही या जु या आिण वकीय श दांचा 
वेषच न हे काय? दसुया या उंटाचे िप ल ूबाहेर घालिव याचा प्रय न करीत असता जर कोणी हणेल 
की, अरे या िप लास बाहेर घालिव याची तुझी चळवळ वेषमलूक आहे तर यास असे सांगणे प्रा त 
आहे की, ‘स गहु था, पण मा या या वतः या मलुांत तसेच बाहेर ित ठत ठेवणे आिण घरात उंटाचे 
िप ल ूपोशीत बसणे हे याहून वेषमलूक आिण ितर काराहर् होणारे आहे!’  

िवकारज य आके्षपांपैकी या दसुर् यास थोडसेे उ तर िदले पािहजे असा आपेक्ष हणजे - 
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३१. अिभमानाचा अितरेक: 

अथवा ‘मनाचे प्रांितक आकंुिचतपण’ होय, मराठीचा आ हांस अिभमान आहे यात शंकाच नाही. परंतु या 
अिभमानाची मयार्दा जर आ ही सांग ूलागलो तर आम या अिभमानास अितरेक हणणार् या नवख्या 
आिण अजाण भतूदये या भक्तास हुडहुडी भ  पाहील. उ या िहदंु थानात एकच रा ट्रभाषा प्रचिलत हावी 
हणनू मराठीचे नाव न सचुिवता िहदंीचाच तो अिधकार आहे असे आ ही आज वीस-पंचवीस वषार्पासनूच 
प्रितपािदत आलो असनू िहदंी या प्रचाराथर् एकसारखे झटत आहोत. इतकेच न हे तर सवर् प्रांितक भाषा 
इतर सवर् प्रांत सोड यास िस द असतील आिण यातील उ तम वाङ्मय िहदंीम ये पांतिरत झा याने 
रा ट्रीय वाङ्मयास हानी हो याचे भय न उरेल तर सवर् प्रांितक भाषांस एका मळसतू्रास दाब याबरोबर 
समदु्रास बुडिवणारे एखादे यंत्र आज जरी कोणी शोधून काढीत असले तरी आजही ते मळसतू्र दाबून 
रा ट्रीय भाषसे मराठीचा एकदम बळी दे यास आ ही िस द आहोत. हेच काय, परंतु सवर् मनु यजातीची 
एक भाषा जर आज होत असेल िकंवा जे हा के हा होईल आिण ती वीका न इतर सवर् देश 
आपआप या भाषास यागपत्र दे यास िस द असतील तर आ ही आम या मराठीचाच न हे तर सवर् िहदं ू
रा ट्रीय भाषांचाही याग कर यास अमा य करणार नाही. परंतु तुमची भाषा तेवढी तु ही मा न टाका 
आिण भतूदयेसाठी हणनू आमची तेवढी जगाची भाषा हणनू वीकार करा या ‘ए पेरँटो’ या 
बकसाधु वास भाळ याइतकी मात्र आमची भतूदया भोळसट नाही. 

ए पेरँटोचा मायावीपणा: 

ए पेरँटो या क पनेत युरोपीय रोमन िलपी आिण युरोिपअन भाषा यांचेच अि त व तेवढे गहृीत ध न 
उ या आिशया या भाषासघंास नामशेष क न टाक याचा जो मायावीपणा होता, यामळेु आ ही या 
चळवळीस िवलायतेत असताना िवरोध करीत होतो आिण या ए पेरँटो या केवळ युरोपीय खळुासाठी 
आम या सं थानांतून हजारो हजारो पये उकळले जात हे न साहून तो द्र यशोष थांबिव यासाठी आ ही 
ती  टीका करीत अस.ू याच टीने मराठीचे नाव काढणे आ ही या क्षणी सोडून देऊ. परंतु 
स यःि थतीत प्रांितक भाषांचे अि त व हे अपिरहायर् हणनू या मा न टाक याचा प्रय न के याने 
रा ट्रीय वाङ्मया या होणार् या लाभापेक्षा हानीच अिधक हो याचा सभंव आहे. हणनू अि त वात अस ू
देणे हे सवर्च प्रांतातील िवचारवंत लोकांस अिभपे्रत आहे. आिण जोवर इतर प्रांतीय िहदं ूभाषा िजवंत 
आहेत तोपयर्ंत रा ट्रीय भाषेस साधनीभतू हणनूच मराठीसही िजवंत आिण वधर्मान राहणे प्रा त आहे. 
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मराठीचा आ हाला अिभमान आहेच आहे; परंतु आमची रा ट्रीय भाषा िहदंी िहचा आ हांस मराठीहून 
अिधक अिभमान आहे. 

याप्रमाणेच बंगाली, नेपाळी, पंजाबी, िसधंी, कानडी, तामील, तेलग ुइ. आम या िहदं ूरा ट्रात प्रचिलत 
असले या सवर् िहदं ू भाषांिवषयी आ हास मम व आिण पे्रम वाटत आहे. या सवर् आम याच भाषा 
आहेत. मग मराठीस आ ही या सवर् भाषास जी मातृ थानी आहे, जीस आमचे ‘गु णामिप गु ः’ देखील 
देववाणी हणनू समजते झाले आिण िज या सपं नते या बलावर आ ही कोण याही परक्या भाषे या 
दाराशी भीक माग यास जाणे अपमानाचे समजतो, या सं कृत भाषेची गो टच बोलावयास नको! 
आम या पिह या लेखामधून कानडी, तामीळ ते पंजाबी, बंगालपयर्ंत सवर् िहदं ूभाषा आ हास मराठी या 
सख्ख्या बिहणीप्रमाणे वतः याच वाटत असनू यामधून आिण या सवर् िहदं ूभाषासघंास मातृ थानी 
असले या सं कृत भाषेतून वाटेल त ेश द घे यास काही प्र यवाय नाही असे प ट सांिगतले असनूही 
िक येकांनी प्र न केला आहे की; 

३२. सं कृतमधून श द घे या याही आपण िव द आहात की काय? 

सं कृत सोडून मराठी भाषा हणनू काही उरते की काय याची आ हास वानवाच आहे. शु दीकरणाचा 
अथर् मराठीतून कानडीपासनू सं कृतपयर्ंत सवर्च भाषांतील श द काढणे असा जे समजतात, यांना या 
शुि दकरणा या चळवळीचे अतंरंग आिण अथर् कळलाच नाही असे हणावे लागते. िहदं ूभाषासघं सोडून 
अिहदं ूभाषेतील श द जनेु असोत वा नवे असोत, िवनाकारण आिण शक्य तोवर आप या भाषेत डोईजड 
होऊ देऊ नयेत ही शु दीकरणाची सिंक्ष त याख्या आहे. एका स गहृ थाने तर आ हास बजावून 
सांिगतले आहे की:-  

३३. ‘उदूर् भाषा ही मदर् आहे’ 

असेल आमचे िततकेच िनकू्षन सांगणे आहे की िशवाजी, बाजीरावांची आमची मराठी भाषाही काही कमी 
‘मदर्’ नाही की उदूर्चे पौ ष आप या अगंात टोचून घेत यािवना ितला बलवान राहताच येऊ नये! आप या 
काही लेखकात ही जी एक क पनाच ढ झाली आहे की, मराठी यावनी हणजे मसुलमानांनी 
आिणले या श दांनी जोम आिण डौल आिणला ती ब हंशी िनमूर्ल असनू ती आप या वािभमानाइतकीच 
ऐितहािसक स यासही घातक आहे. हा एकदोन श दांचा िकंवा वाक्यप्रचारांचा प्र न नाही. 
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३४. यांना यावनी सपंकार्नेच मराठी जोरदार झाली: 

असे वाटत असेल यांनी एकवार ज्ञाने वरीकड ेकी जी या सपंकार्चे पूवीर् आिण “माझा मर् हाटीिच बोल 
कौतुके! िपर अमतृाते पैजा िजकें! ऐसी अक्षरे रिसके मेळवीन” अशी प्रितज्ञा िलिहली गेली ितकड ेबघावे 
िकंवा ‘सरसा सालकंारा सपुद यास सवुणर्मय मतूीर्।’ अशी आयार् रचून ‘ध य ीराम िपता ध या ल मी 
प्रसनू जगी झाली! आली स यवतीची की, भारत कीितर् सतुमखुी आली’ अशी यथाथर् गव िक्त जो क  
शकला या मोरोपंतांचे महाभारताकड े , िनदान कणर्पवार्कड े तरी, क्षणभर टी टाकावी? यावनी 
सपंकार्पूवीर् दबुर्ळ मराठी ती कोणती ते दाखिवले पािहजे. यावनी सपंकार्पूवीर् मराठी भाषा महारा ट्री िकंवा 
सं कृतावर अवलबंून असे. ते हा जोराचे, जोमाचे िन डौलाचे श द आिण वाक्प्रचार बहुशः यावनी भाषेतून 
आले असे हणणारे, नकळतच असेच पयार्याने हणत असतात की, महारा ट्रीत आिण सं कृतम येही 
असले जोरदार, जोमदार िन डौलदार वा वीररसाचे पोषक श द आिण वाक्प्रचार न हते. जर 
सं कृतम येही यावनी भाषेइतके तरी ते आहेत असे हणाल, तर मग या वाक्प्रचारां या आिण श दां या 
सपं तीने आपणास घर या घरी सबळ आिण सपं न क  शकणार् या मराठीस या यावनी परक्या भाषे या 
दारी भीक माग याचे काही एक कारण नसनू या अनाव यक परकीय श दांचा सबंधं सोडून देणे हे ितचे 
कतर् य आहे, िनदान तसे करणे ितला शक्य आहे असे मानावे लागेल. 

यावनी भाषेने मराठीस सबळ आिण डौलदार केली असे जे िक येकास प्रामािणकपणे वाटते, याचे खरे 
कारण असे आहे की, यावनी सपंकार्पूवीर्ची मराठी वा महारा ट्रीय आज आप यापुढे प्रामखु्याने उभी नाही 
आिण मसुलमानी रा यात सवर् सिैनक आिण राज यवहारातील श द आिण वाक्प्रचार हे तदथर्क 
असणार् या आप या पूवीर् या सं कृतो प न वाक्प्रचारास आिण श दास बाजसू सा न परकीय स ते या 
बळावर मराठीत जे घसुले ते अजनू तसेच रािह याने आपणास ती ती भावना याच श दात 
लहानपणापासनू यक्त कर याची सवय जडली; यायोगे तदथर्क मळूचे सं कृत प्रयोग केले असता 
यांनी तो यक्त झालासा आपणास वाटत नाही. परंतु हा दोष मराठीचा िकंवा सं कृतो प न िहदं ू
भाषांचा नसनू आप या िवकृत सवंयीचा आहे. 

चंद्रगु ताचे साम्रा य आिण िवक्रमाचा पराक्रम यांचे वैभव, यांचा थाट आिण यांचे पौ ष, या भाषांतून 
यक्त होत होते या आम या िहदं ूभाषा यावनी सपंकार्नेच काय या प्रबळ आिण डौलदार बन या हे 
हणणे हा या पद आहे. 
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रा ट्रकूटांचा गोिवदं, ीमान ्अमोघवषर् िकंवा िदिग्वजयी पुलकेशी आिण यांचे त ेअप्रितहत प्रतापी सै य 
या भाषेत बोलत होते, ती भाषा बग ळ, िढली आिण गयाळ असणे शक्यच न हते. ित याच आज या 
पाने नाव मराठी होय. आज सिैनक आिण राजकीय डामडौलाचे श द काही अशंी मसुलमानी भाषातून 

घेतलेले जरी िदसत असले तरी तेवढयाव न तदथर् श दांचा वाक्प्रचार मराठीत वा िहदं ूभाषात पवूीर् नसनू 
तो यावनी सपंकार्चा पिरणाम आहे असे हणणे हणजे आज िज हा, तालकुा, इलाखा इ यादी 
भिूवभागीय श द परके आहेत हणनू या परसपंकार्पूवीर् आप याला यवि थत भिूवभाग कर याची रीती 
मािहतच न हती असे हण याइतकेच अत य होय. यावनी सपंकार्ने स ते या बळावर आपले जनेु 
सिैनकी िन राजकीय श द, आप या जु या सेनेसमवेत आिण रा याबरोबर नामशेष क न यां या 
िठकाणी यावनी भाषेचा सचंार सु  केला; आिण लहानपणापासनू हेच श द या या अथीर् आपणास 
मािहत अस याने आ हास आम या वतः या जु या श दांचे अि त व कधीच न हते अशी भ्रांती पडली, 
हेच काय ते या भ्रमो पादक समजुतीचे खरे कारण होय. आिण मराठीचेच काय परंतु सवर् िहदं ूभाषांचे 
शु दीकरण कर याची आव यकता उ या िहदंु थानात जी भास ूलागली आहे ित या मखु्य कारणातील 
एक कारण हीच आ मिनदंक भ्रांती दरू करणे हे होय. एकदोन लेखकांनी आपली अशी जी समजतू क न 
घेतली आहे की, आ ही मराठीचे शु दीकरण हणनू जे हणतो ते केवळ - 

३५. मसुलमानी श दांची उचलबांगडी 

कर याचा प्रय न असनू आम या भाषेत इंग्रजी भाषेतील येत असले या श दांची आ हास िततकी चीड 
येत नाही. ती यांची समजतू आमचा लेख नीट न वाच याचा आिण आम यािवषयी अिधक काही 
मािहती नस याचा पिरणाम होय. एका लेखकाने तर असे भय प्रदिशर्त केले आहे की, न जाणो क्विचत ्
आमची लहर उ या इंग्रजी भाषेतील श दांकडहेी वळेल. या लेखकास ही बातमी ऐकून दःुख वाटेल की, 
इंग्रजी श द मराठीत शक्य तर आिण हीतकर असेल तर नावास सु दा उ  देऊ नये. ही आमची पुढे 
कधी तरी बरळ यासारखी लहर नसनू हे आमचे आज म अिंगकारलेले तच आहे. मालाकारांचे 
इंग्रजीिमि त मराठीिवषयीचे कठोर श द लहानपणापासनू आम या कानात गुगंत होते. आम या 
सं थांतून, मडंळीतून आिण याख्यानातून तर काय, पण घर या िन शाळे या बोल यातून इंग्रजी श द 
मराठीत िन कारण घुस ू देणे ही अ यंत अपमानाची गो ट समजली जाई. इतकेच न हे, पण प्र यक्ष 
िवलायतेत असतानाही की जेथे एक दोन वष राहून परत येताच आपली मातभृाषाच मी पण िवसरलो 
हणनू हणणे एक प्रौढीचे लक्षण समजले जात असे, तेथेही - आम या सं थेतील सवर् िहदंी, पंजाबी, 
बंगाली, तामील इ यािद सभासदांचा असा पिरपाठ असे की, आपसात िहदंी बोलत असताही यथर् इंग्रजी 
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श द या या त डातून िनघेल यास या िदवशी या चहास मकुावे लागे! या पूवर् वयातील पिरपाठाचा 
पिरणाम आम या िपढीवर जो झाला तो िन याचाच झाला. नुकतेच एका पंजाबी पत्रात वाचले की 
वीडनमधनू लाला हरदयाळजी सवर् पत्रे शु द िहदंीत िलहीतात आिण यास युरोपम ये आज पंचवीस वष 
सारखी काढावी लागली असनूही पत्रावरचा प तासु दा देवनागरीत िलहून केवळ ‘इंिडया’ इतके नाव मात्र 
रोमन िलपीत िन पाय हणनू घालतात. पंजाबातील िहदं ूभाषेस उदूर् या तावडीतून सोडवून पुन जीवन 
करावी हणनू आ ही जे लेख तत्र थ पत्रातून िलिहले आहेत यातील िवधाने आपणास पूणर् समंत 
अस याचेही हरदयाळजींनी प्रिस दपणे पंजाबी पत्रातून कळिवले आहे. 

याप्रमाणे आम या लेखांवर आले या आके्षपांपैकी काही आके्षपांिवषयी आमचे मत प्रदिशर्त क न बाकी या 
आके्षपांचा वतंत्र िवचार न किरता या िवषयांसबंंधी आम या मताची परेखा पुनःएकदा ससुगंतपणे 
आिण सोदाहरण आखनू या या आके्षपांची अव य तर चचार् करीत या िवषयाचा आता आम यापुरता 
तरी समारोप कर याचे आ ही योिजले आहे. 

३६. झाले या सवर् चचत एक गो ट जी प्रामखु्याने िदसनू येते ती ही की, चचत भाग घेतले या बहुतेक 
गहृ थांचे मताने यापुढे तरी मराठीत नवीन नवीन अरबी श द वा अिहदं ूश द िन कारण हणजे तदथर्क 
आपले श द असनू वा िहदं ूभाषातून ते घेता ये यासारखे असता-घेऊ नयेत. इतकी जरी जागतृी आिण 
जाणीव सवर् महारा ट्रीय लेखकांत झाली तरीसु दा या चचने बरेच कायर् झाले असे हणता येईल. 

िनजामी रा यात जे मराठी लोक आहेत आिण वर् हाडाकडचे उदूर् या सावलीत या मराठी लेखकांस रहावे 
लागते, यांनी ही सावधिगरी ठेिवलीच पािहजे. 

मराठीत ितकड ेमसुलमानी सपंकार् वये नवीन परके श द घुस याचा सभंव थोडा नसनू तो िदवसिदवस 
वाढत जात आहे. िनजाम युिन हिसर्टीत यां या इ लामी िव यापीठातून आिण सरकारी िलखणातून 
तत्र थ िहदं ूभाषास नामशेष नसेल तरी तेजोहीन क न उदूर्चा सवर्त्र प्रचार कर याचा सहेतकू आिण 
आटोकाट प्रय न चाललेला आहे हे मागे सांिगतलेच आहे. 

वा तिवक िनजामाचे रा यात मराठी, कानडी, तामील िन तेलग ूया िहदं ूप्रमखु भाषाच प्रचिलत असनू 
िहदंचू न हे तर मसुलमानही याच मातभृाषेप्रमाणे बोलतात, तथािप यां या करांचे द्र य यांना परक्या 
आिण अपिरिचत असणार् या उदूर् भाषवेरच यय कर यात येत आहे. ऊदूर्मधूनच िव यापीठाचे सवर् िशक्षण 
चालणार. सवर् शा त्रीय श द इंिग्लशमधून सं कृतो प न िहदं ू भाषात भाषांतिरत न किरता तत्र थ 
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लोकांस अगदी अपिरिचत अशा अगडबंब अरेबी श दात कर याचा ठाम िनयम पाळ यात येणार. अशा 
ि थतीत िनजामी रा यातील सह त्रावधी मराठी लोकांत यां यातील सिुशिक्षतां या त डून आिण 
वाङ्मयांतून हे परकी श द घुस याचा आिण यां या सपंकार्ने मराठी भाषेत आपले िन याचेच ठाणे 
घालनू बस याचा सभंवच न हे तर उ कट भय आहे. ते हा असा प्रकार िशवपूवर्कालीन िढलाईप्रमाणे 
पुनःघडू नये हणनू िनजामी आिण वर् हाडी मराठी लेखकांनी अगदी डोळयात तेल घालनू बसले पािहजे. 
उगीच कोठला तरी नवा उदूर् श द आप या लेखात घालणे हणजेच िव व तेचे दशर्न होय अशी समजूत 
अजनूही ितकड या लेखकात आढळून येते हे आ ही पुनःएकदा यास पे्रमपूवर्क पण दःुखाने बजावून 
ठेिवतो. ते हा यापुढे तरी शक्य िततके क न उदूर् श द मराठीत कधीही न वापर याचा िन चय आिण 
असे श द मराठीत उगीच घुसिवणे हणजे िव व तेचे नसनू वािभमानशू यतेचे दशर्क आहे, अशी िनग्रही 
समजतू यांनी धारण केली पािहजे. 

३७. यापुढे तरी नवीन मसुलमानी श द मराठीत घुस ूदेऊ नयेत िकंवा जे पूवीर् घुसलेले बखरीतून िकंवा 
पोवाडयातून आढळतात, ते िव मरणा या थडग्यातून उक न काढ याचा “शािहरी” वेडपेणा तरी क  नये, 
यािवषयी जसे जवळजवळ ऐकम य िदसनू आले, याचप्रमाणे या चचत आणखी एका मह वा या 
िवषयीिवषयीिह ते तसेच आढळून आले ही समाधानाची गो ट होय. इंग्रजी भाषेतील शा त्रीय आिण 
पािरभािषक श दसु दा सं कृतातून िकंवा तदु प न िहदं ूभाषासबंंधातूनच बनवून घ्यावेत, परंतु इंग्रजीतील 
यवहा  नयेत. मराठी बोलताना िन िलिहताना म येच इंग्रजी श द वापर याची दु ट सवय िन ं य 
समजनू सोडावी. 

आिण िव णशुा त्रांनी इंग्रजी या बला कारापासून मराठीस वाचिव याचा जो तु य उपक्रम केला याचा 
एकसारखा नेटाने पुर कार करीत रहावे यािवषयी बहुतेकांचे अनुकूल मत िदसनू आले. 

तथािप एक गो ट आ हास प्रमखुपणे सांिगत यािवना राहवत नाही ती ही की या मताचा सिक्रय अवलबं 
कर याचा प्रय न जसा पूवीर् होत असे तसा आजकाल मुळीच होत नसनू शाळा आिण िव यापीठे यांतील 
होतक  त ण िपढीची ि थती तर या टीने अ यंत शोचनीय होत चाललेली आहे. 

या दहा-बारा वषार्त या िवषयावर कटाक्ष ठेऊन धेडगजुरी मराठी बोल यावर कोरड ेओढणारा एखादा 
िव णशूा यांचा िश य उ प न न झा याने त ण न या िपढीस मराठी बोलताना घरीदारीए बाजारी, 
सहजा सहजी इंग्रजी श द घुसड याची घातक खोड इतकी जडली आहे की, इंग्रजी चव यापाच या 
इय तेतील मलुांसही ती सोडता सोडणे कठीण झा याचे आ ही पहात आहोत. लाला हरदयाळांसारखे 
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इंग्रजी भाषेतील पारंगत वीडनमधनूसु दा पत्र ेशु द िहदंीतच िलिहतात आिण येथील शाळांतील पाचशे 
इंग्रजी श दही पुरे न येणारी सहावीसातवीतील मलेु ‘मी पेपर जे हा हँड ओ हर केला ते हा माझ ेहेड एक 
होत होते!’ हणनू अवार् य भकताना ऐकू येतात. फादर, मदर, वाईफ हे श द अगदी िनयमाने िव याथीर् 
आपसात िकंवा े ठांशी बोलत असताना प्रौढपणाचे िनदशर्क समजनू वापरतात आिण यांचे ोते यास 
यि कंिचत ्दषूण न देता ते ऐकून घेतात. मोठया माणसांची गो ट तर याहूनही ितर करणीय झाली आहे. 
आ ही अक्षरशः एका प्रमखु गहृ थास असे बोलताना आज कालच ऐिकले आहे की “ याने जी पोिझशन 
अॅ यूम केली ती ओिरिजनलीच फॉ स होती!” अशी आिण याहून हा या पद शेकडो उदाहरणे देता यतील. 

या एकंदर प्रकाराव न या िवषयाकड ेआजकाल लोकांचे अगदी अपराघी दलुर्क्ष होत आहे यात आ हास 
काहीच शंका उरली नाही. लेखांतून आिण याख्यानातून मात्र सदैुवाने बरीच सावधानता ठेव यात येते. 
याव नही हेच िस द होते की, बोल याम ये जी िढलाई होते ती भाषते ते ते भाव यक्त कर याची 
शक्ती नाही हणनू होत नसनू िलिह यात वा याख्यानात जपून बोल याची जी आपणास सवय झाली 
आहे, िततकेच जपून घरगतुी सवंादातही शु द मराठी बोल याची आपण सवय क न घेत नाही हणनू 
होय. ते हा बोलताना मराठीत इंग्रजी श द िवनाकारण घुसडून देणे हे ल जा पद आहे अशी भावना 
सचंरवून मडंळातून, शाळांतून िन घरातून इंग्रजी श द मराठीत येताच पे्रमळ टीकेचा आिण उपहासाचा 
भिडमार करीत गेले पािहजे. 

३८. पािरभािषक श द: 

याचप्रमाणे पािरभािषक श द आिण शा त्रीय श द इंग्रजीतून मराठीत भाषांतिरत केले जा याची सदोिदत 
खटपट करीत रािहले पािहजे. बडो यास काही शा त्रातील पािरभािषक श द िनयत कर यासाठी मडंळे 
नेमनू राजा याने ती पु तकेही प्रिस द झाली आहेत. इतर प्रांतातूनही अशी यव था होत आहे. आता या 
वैयिक्तक िकंवा अ पसंख्यांक प्रय नाचे आधारावर िहदं ू भाषां या िनरिनराळया सािह यपिरषदांचे एक 
सयंुक्त मडंळ नेमनू याकडून मा य झालेले पािरभािषक श द तामील ते पंजाबीपयर्त उ या िहदं ू
वाङ्मयात ढ कर याची खटपट सु  कर याची वेळ आली आहे. आिण या िदशेने लवकरच प्रय न 
होईल अशी आशाही आहे. 

जोपयर्ंत अशी सवर्सगं्राहक सामा य पिरभाषा ठरली नाही, तोपयर्ंत चालचलाऊ कामासाठी नवीन क पना 
आिण िवचार प्रदिशर्त कर यास जे श द आपण योिजतो ते योिजतानाच प्रथमपासनूच ते सं कृतोद्भव 
िकंवा िहदंभूाषेद्भव असनू ुितसखुद असे योज याची सावधानता प्र येक लेखकाने ठेिवली पािहजे. 
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या कामात आपला मराठी लेखकवगर् फार िनकाळजीपणा दाखिवत आहे हे, यािवषयी िहदंी आिण बंगाली 
वतर्मानपत्रकारांसह, िकती कसोशीने नवीन श द काढतात हे पािहले असता, दःुखाने मा य करावे लागते. 
आिण याचे कारण यांची िवशेष िव व ता िकंवा उद्भावक शक्ती नसनू भाषते उदूर् िकंवा इंग्रजी श द उदूर् 
-सं कृत वा उदूर् -प्राकृत कणर्कटू धेडगजुरी समास करणे हे लां छना पद आिण अज्ञानीपणाचे योतक 
आहे, असा ितकड े िश टाचारच पडून गेला आहे हे होय. “सोसायटीचे तहहयात मबर” िकंवा आता 
बडो यास नेम या गेले या. ‘पदवी -पदके -बक्षीस किमटी’ चे कणर्कटू नाव, असली िकतीतरी उदाहरणे 
मराठी वतर्मानपत्रात िन य पाह यात येतात. तेच िहदंी वा बंगाली पत्र हाती घेतले की, हा प्रकार फारच 
थोडया प्रमाणात आढळून येऊन यातील शु द आिण ससुवंादी नवीन श द वाचीत असता मनास 
समाधान वाटू लागते. वरील बडो या या मडंळाचे नाव िहदंीत “पदक-पदवी पािरतोिषक मडंळ” असेच 
िलिहले जावे आिण तहहयात श दाचे थली याव जीवन सभासद हा श दप्रयोग ितकड ेअगदी ढच 
झालेला आहे. याकरणाचा अगदी चव या-पाच या ये तते िशकिवला जाणारा िनयम की समास हे 
धेडगजुरी न हावेत, तर सं कृत श दाशी सं कृत-प्राकृत असावेत, हा एवढा जरी िनयम आमचे पत्रकार 
आिण लेखक यानात ठेवतील आिण उदूर् - सं कृत वा इंग्रजी-सं कृत समास कर याचे शक्यतो सपंूणर् 
टाळातील तर आता यापुढे तरी मराठीत “कायदेकौि सल” सारखे उनाड श द प्रचिलत होणार नाही. 
बंगाली आिण िहदंी पत्रातून यास “ यव थािपका सभा” हणनू प्रथमपासनूच शु द आिण साथर् अ वथर् 
श द योज यात आ याने आज तो शाळेतील िव या यार्ंपयार्ंत ितकड े ढ आहे. 

जे इंग्रजी श द आधीच आिण वर वणर्न केले या प्रारंिभक िढलाईने घुसले, यासही िनदान लेखातून 
आिण याख्यानातून तरी आपले प्रितश द योज याची ढी शक्य ती पाड यात काही एक वावगे होणार 
नाही. हॉि पटल श द घेऊ या. या श दास अिलकड े ग्णालय हा प्रितश द आपण योजतो तो ठीकच 
आहे. तो ढही होत आहे. यां या घशात हॉि पटल श द गटकन ् िगळला जातो, पण ग्णालय श द 
तेवढा लेखात िन याख्यानातूनही अडकून बसतो, अशा िवकृत शरीररचने या काही माणसासाठी भाषेची 
प्रकृतीच िवकृत क न घेणे इ ट नाही. जर हॉि पटल श द योजता योजता गावढंळापयर्ंत ढ झाला तर 
काय ग्णालय श द योिजतच गेले तर ढ होणार नाही? तीच ि थती (िड पे सरी) औषधालय, (नसर्) 
दाई वा शु ,ु (िसनेमा) चलिचत्र ेवा िचत्रपट, (लायब्ररी) ग्रथंालय इ यािद श दांची आहे. काही िदवस हे 
परकी श द त डी बसलेच आहेत हणनू राहतील. पण यां या जोडीनेच वकीय प्रितश द प्रचारात 
येतायेता या परकी श दां या मागचा स तेचा आ य नाहीसा झाला हणजे नामशेष होऊन वकीयच 
मागे उरतील.  
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३९. आता आपण भाषेत िशरले या जु या उदूर् श दांचे काय करावयाचे ?: 

ते सारांश पाने िनदश,ू नवीन उदूर् श द आण ूनयेत आिण इंग्रजीतील श दास मराठीत ए हापासनूच 
घरगतुी बोल यात देखील थारा शक्य तोवर देऊ नये, यािवषयी या चचत जवळजवळ एक मत झा याचे 
आ ही वर सांिगतलेच आहे. परंतु जु या उदूर् श दास आप या भाषेतून काढून टाक याचा प्रय न करावा 
की नाही यािवषयी मात्र या चचत बराच मतभेद आढळून आला, आिण तो येणे साहिजकच होते. कारण 
एकदा एकदी सवय जडली हणजे ती सोडणे इतके कठीण होऊन जाते की ती सवय अिहतकारक नसनू 
िहतकारक आहे िस द कर याचा बुि दला चकवून देखील मन एकसारखा प्रय न करीत असते. 

रामदासां या ग्रथंात उदूर् श द भरपरू आढळतात हणनू एकाने असे िवधान ठोकून िदले आहे की, 
‘छत्रपतींचे काळात उदूर् श द मराठीतून शक्यतो काढून आप या जु या शु द वकीय श दांचे 
पुन जीवन कर याचा प्रय न झाला ही गो टच मळुात खोटी आहे.’ अशाच काय उ तर यावे? लाला 
लजपतराय िहदंीचे पुर कत आहेत आिण िहदंीसच सवर् िहदंु थानची रा ट्रभाषा करावी हणनू प्र येक 
आयर्समाजी खटपट करीत आहे. परंतु िलिह याची वेळ आली हणजे लालाजीस उदूर्च िलिह यािवना 
ग यंतर नाहीसे होते आिण आयर् समाजीयां या भाषेत शेकडा प नास उदूर् श द नको हणता येतात. पण 
हणनू लालाजीस वा आयर्समाजीयांस िहदंी शु दीकरण मा य नाही असे कोणी हण ूशकेल काय? तीच 
ि थती समथार्ंची होती. लहानपणापासनू सिैनक, राजकीय, यावहािरक इ यादी हजारो उदूर् श द त डात 
िन म जात ळून बसले! ते जावेत असे वाटले तरी जाऊ शकत नाहीत यातही थोर िवभतूीस आपले 
जीवन भाषाशु दीहून फारच िनकडी या असणार् या रा ट्रीय आ मशु दीकड ेवहावे लागलेले. पण हे उघड 
िदसत असनूही लहानपणापासनू ढ झालेले उदूर् श द त डातून वा लेखणीतून काही के या काढून 
टाक याचे कठीण जाते हणनू त्रासनू रामदास उदूर् वापरीत हणनू मीही वापरतो असे हणणे हणजे 
रामदास कौपीन िकंवा रामकृ ण परमहंस उि लगं िहडंत हणनूच मीही उि लगंच िहडंने असे 
हण यासारखे हा या पद आहे. 

४०. इतका वेळपयर्ंत आ ही आप या भाषेतून जनेु असोत नवे असोत, परकी श द शक्य तो िहतकारक 
असेल तर काढून टाकावेत असे प्रयोग करीत आलो परंतु आता “शक्य तो हणजे कोठवर:” यािवषयी 
आमचे मत थोडक्यात सांगनू आिण श दांची काही उदाहरणे आिण प्रितश द देऊन आ ही ही लांबलेली 
लेखमाला पुरी करणार आहोत. 
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घरात बाहेरचा वायू आिण प्रकाश घे यानेच प्रकृती ठीक राहील हे खरे ना? असे या िवषयावर सवंाद 
चालत असता एका गहृ थाने आ हास िवचारले. ते हा आ ही उ तर िदले की, अथार्त.् परंतु घरास 
बाहेर या प्रकाशा तव िखडक्या वा दारे न ठेवणे हा जसा एक आकंुचनाचा अ याचार होईल, त वतच 
घरा या सवर् िभतंी प्रकाश यावा हणनू पाडून टाकणे िकंवा पडू देणे आिण घराचे घरपणच न ट करणे 
हा प्रसरणाचाही अ याचारच होईल! याचप्रमाणे जोवर मराठी भाषा हणून काही िविश ट आिण वंतत्र 
पदाथर् अि त वात ठेवणे आहे, तोवर तीम ये बाहेरचे श द िन वाक्प्रचार घेणे हे काही अशंी जरी अव य 
आहे, तथािप ते िवनाकारण घुसू देणे िकंवा घरात या कोळी टकाप्रमाणे एकदा लागले हणनू तसेच 
ल बकळू देणे हेही अिन टच समजले पािहजे. कोठपयर्ंत परकीय श द घ्यावेत िकंवा घेऊ नयेत याची 
मयार्दा आम या पिह या लेखात िदलेली अस याने ितची पुन क्ती येथे करीत नाही. थोडक्यात इतके 
सांिगतले हणजे पुरे आहे की, बाहेरचे श द तरच वभाषेत घेऊन यावेत की जर या श दानंी यक्त 
होणारी क पना काही के या आप या श दांनी यक्त होऊ शकत नसेल. हणनूच नवीन प्रकार या 
िविश ट व तू, प्राणी वा पदाथर् यांची त त ेशीय नावे भाषेत ढ झा यास िचतंा नाही. अशा श दांनी 
भाषेची सपं ती खरोखरच वाढते. उदाहरणाथर्, एकादे िवलायती झाड वा फळ, आिफ्रकेतील िकंवा उ तर 
ध्रुवावरील नवीन शोध लावले या प ट सांिगतलेली असनूही “गलुाब” या श दासही आपणास मकुावे 
लागते की काय हणनू िन कारण धडकी भर याचा आव िक येकांनी आणावा याचे आ चयर् वाटते! 

नवीन आिण यास आपणाकड ेमळूचे िविश ट नावच नाही अशा पदाथार्स यांची मळूची नावे जर ती 
इकड ेआप या भाषेतून सािधत होऊ शकत नसतील तर घ्यावयास जसा प्र यवाय नाही. तशीच ि थती 
जे जनेु परकी श द आप या भाषातून अगदी िमळूनिमसळून गेले आहेत यांचीही असावी. 

या जु या उदूर् वा इंग्रजी श दात जे आपणास पूवीर् ढ नसले या व तूचे वा क पनांचे िनदशर्क असतील 
आिण यास आपले जनेु वा नवे श द नसतील ते सखेुनैव राहू यावेत. 

उदाहरणाथर्, खुचीर्, टेबल, बूट, मेज, सदरा, कोट, जाकीट, टं्रक, कॉलर इ यादी. या प्र येक श दाने एक 
िविश ट नवीन व तू िनदिशर्त होत आहे. या पदाथार्स आपली जनुी नावे नाहीत आिण त े श दही 
सटुसटुीत आिण आप या भाषेशी फारसे िवस श नाहीत. जोडा, वाहणा, च पल, खडावा इ यािद 
उपानहा या िकंवा पादत्राणा या जातीहून िविश ट असा एक पायतणाचा नवीन प्रकार बूट श दाने यक्त 
होतो, हणनू बूट श द ठेवावा. पण तेवढयासाठी जोडा, पादत्राण, पायताण, उपानह इ यािद जनेु श द 
असताही वा नवीन तदु प न काढणे शक्य असताही इंग्रजी “शू” श द मात्र सामा याथीर् मराठीत योजणे 
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मखूर्पणा अस याने िनिष द असावे. याच उदाहरणाने सवर्साधारण िनयम लक्षात घेता ये यासारखा 
आहे. 

४१. श दसपं तीचे खूळ: 

आप यातील जु या श दांनी शक्य िततके काम भागवावे, या हण यावर पु कळदा असे िवचार यात येत े
की, उपानह, जोडा इ यादी जनेु श द असताही “शू” श द वापर यात आ याने हानी कोणती? याने 
श दसपं ती वाढते. पण याच टीने पािहले तर मग आजकाल इंग्रजी िशकलेले लोक िश टपणाची भाषा 
समजनू “वाईफ िसक आहे” हणनू जे पाहु यास सांगतात तेही क्ष यच हणावे लागेल. कारण प नी, 
अधार्ंगी, बायको, मडंळी, कुटंुब इ यादी वाटेल िततके सं कृत-प्राकृत श द मराठीत असताही तो कुटंुबास 
वाईफ हणनू जे नवीन नाव देतो, याने तदथर्क श दसपं ती वाढते असेच हटले पािहजे. इतकेच 
श दास काय पण बाप, िपता, वडील, जनक इ यादी श दास सोडून “फादरनी गे टना िरसी ह केले” 
हणनू सांगणारी पोरेही फादर, मदर, िस टर इ यादी श द भाषेत आणनू मराठीची श दसपं ती 
वाढिव याचे मह कायर् करीत आहेत असे हणावे लागेल. याही पुढे एक पाऊल टाकून असेही हणता 
येईल की, उ तरेकडचे िहदं ू बापास स यपणाचा श द हणनू उदूर् ‘वािलद’ श द लािवतात; ई वरास 
मािलक हणनू िलिहतात; तेही श दसपं ती वाढवीत आहेत. तर मग िपता, बाप, वडील, जनक आिण 
सं कृतातील अनेक तदथर्क श दास सोडून श दसपं ती वाढिव यासाठी उदूर् वािलद वा इंग्रजी फादर श द 
वाप नच का थांबा? आप या मराठीत जमर्न, फे्रच, बुिशटो, अदंमानीज इ यादी सवर् भाषांतून बापास 
िजतके श द असतील िततके सवर् पाळीपाळीने वा लहरीलहरीने उपयोगात आणनू आप या िपतचृरणी 
यांची माला आपण का क  नये? असला िदिग्वजय क न तो कारभार जर आपण एखा या रघूप्रमाणे 
आप या भाषे या भांडारात ओतू लागलो तर याने श दसपं ती वाढेल, परंत ुतो श दर नाकर आप या 
भाषेचा न राहता जगा या भाषेचा एक नवा धेडगजुरी कोश काय तो होईल! घराची मयार्दा 
वाढिव याकिरता सवर् िभतंी पाडून टाकून ते खूप िव ततृ होत आहे हणनू वतःचे अिभनंदन क न 
घेणार् या वेडया ध यासारखेच भाषते भरमसाट उदूर् वा इंग्रजी श द घुसडणार् या श दसपं ती वधर्कांचे 
समाधान फारच हा या पद आहे! 

अगदी नवीन आिण यांना भाषेत श द नाहीत िकंवा शोिधता येणे अशक्य आहे, तेवढया पदाथार्चे वाचक 
श द मात्र परक्या भाषेतून घ्यावेत िन घेतलेले तसेच ठेवावेत. बाकी केवळ श दसपं ती वाढिव याकिरता 
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हणनू आपले जनेु श द भाषेत घुस ू देणे वा घसुलेले िटकू देणे, चुकीचे आिण भाषे या प्रकृतीस आिण 
वािभमानास हािनकारक आहे. 

काही उदाहरणेः पिहला वगर् 

या कसोटीने आता आप या भाषेत घुसनू बसले या उदूर् श दांची थोडीशी परीक्षा क . प्रथमतः या 
श दाला आप या भाषेत यथाथर् प्रितश द असनूही ते लु त होत चाललेले आहेत, हणनू यांचा उपयोग 
आपण यवहारात नसला तरी लेखात आिण याख्यानात विरत बंद केला पािहजे यातील काही 
(प्रितश दांसह) खाली िदले आहेत. मजिलस-अ-आम = लोकसभा (ही केवढी खेदाची गो ट आहे की, 
ग्वा हेरसारख्या मराठी सं थानात नकुतीच जी प्राितिनिधक सभा थापन झाली आहे ितचे नाव िहदंी वा 
मराठी प्रजेस तर काय पण तत्र थ मसुलमानी प्रजेसही कळणे कठीण अशा अगडबंब परकी श दाने ठेवले 
जावे! उदूर् श दात काही िवशेष डौल वा गांभीयर् आहे ही खळुी क पना या चुकीचे मळुाशी आहे. मराठी 
शु दीकरणाने उदूर् श दांकड ेपरकीय टीने पाह याची सवय मराठी लोकांस लािवली तरीही पु कळच कायर् 
झाले असे हणावयास प्र यवाय नाही. लोकसभा, प्रजासभा ही नावे सोडून मजिलस-अ-आम हे नाव ठेवणे 
वािभमानशू यतेची पराका ठा आहे!) रजा= िनरोप, अविध, सटु्टी; कैिफयत-बयाण= आ मसमथर्न, 
वक्त य; जबरी सभंोग=बला कार, बलसभंोग, इसम= मनु य ; कोम= भ्रतार (उदाहरणाथर् पावर्ती कोम 
महादेव नारकर, अशी ि त्रयांची नावे िलिह याची प दत िनदंनीय आहे, पावर्तीबाई भ्रतार महादेव नारकर 
असे िलहावे.) मालक=धनी; जमीनअ मान=आकाशपाताळ; हवामान=ऋतुमान वा वायुमान (ही आनंदाची 
गो ट आहे की, िक येक पत्रकारांनी हवामान श द सोडून ऋतुमान श द यव त कर यास आरंभ केला 
आहे.) िशवाय= िवना, यितिरक्त, आणखी; खबरदारी = सावधानता. 

वर िदलेली काही उदाहरणे अशा परकी श दांची आहेत की, या अथार्ंचे आपले जनेु श द अजनू अगदी 
मतृ झालेले नाहीत िकंवा यवहारात आिणले तर सहज समज यासारखे आहेत. हणनू या आिण 
अस या उदूर् वा इंग्रजी परकीय श दां या िठकाणी िनदान लेखांतून वा याख्यानांतून हे आपले प्रितश द 
िकंवा याहून यथाथर् कोणास सचुत असतील तर ते आपण एकसारखे िनग्रहाने वापरीत राहीले असतां ते 
मरणास न वकीय श द पुनः सहज ढ होतील. याप्रकारचे उदूर् श द काढून टािकले असता मराठीची 
“मोठी हानी” होईल हणनू भलतीच भीती वाट याचेही काही कारण नाही. कारण या एकेका अथीर् 
आप या भाषाभांडारात चारचार श द िमळू शकतील क्विचत ्एका या श दांत िविश ट खोच असेल तर 
ती सवयीने आप या श दांतही लवकरच यक्त होऊ शकेल. 
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दसुरा वगर्: 

आता दसुरा वगर् अशा उदूर् वा परकीय श दांचा आहे की, यांनी आपले तदथर्क जनेु श द पार मा न 
टािकले; अशा श दांचे पुन जीवन वरील श दां या पुन दाराहून कठीण आहे. परंतु हणनूच ते अगदी 
अव य केले पािहजे. याप्रकार या परकीय श दानंा काहीएक िवशेष जोर िकंवा खोच नसनू ते आप या 
अजागळपणाचे मारक हणनूच काय ते ढ झालेले आहेत! अशापैकी काही देतो; हजर=िव यमान, 
उपि थत; हवा=वायू; हवापाणी=जलवायू; जखम= घाव, ण, क्षत; जखमी= घायाळ, िवक्षत; तयार=िस द, 
स जता, िस दता; पूवर्तयारी (हा अजागळ श द िकती कटू आहे!) पूवर् यव था, प्रवेशे छ; कारकीदर्= 
रा यकाल, स ताकाल, आयुकाल; िशफारस=अनुरोध, प्रशंसा; जाहीर=प्रिस द; जाहीरात=िवज्ञापन, 
प्रािस दक, प्रिस दीपत्र; खात्री=िनि चती, प्रतीित, प्र यय; पािरग्राफ= छेदक; हवामान=ऋतुमान; 
हवापालट=वायुपालट; जबाबदारी=उ तरदािय व; जबाबदार=उ तरदायी, दायी; सिटर्िफकेट=प्रमाणपत्र. 

असे आणखी बरेच परकी श द सचुिवता येतील की, यांना िदलेले प्रितश द बहुतके मराठी वाचकांस 
गमंत वाटेल इतके नवखे आहेत. हवामान हा श द चतो, जशी यसनी मनु यास अफू कडू लागत नाही; 
परंतु ऋतुमान िकंवा वायुमान श द नवखा वाटतो. पण तो वाप  लाग याचा अवकाश की, मिहना दोन 
मिह याचे आंत तो महारा ट्रभर िशिक्षतांतून िन अिशिक्षतांतनूही प्रसतृ झालाच हणनू समजावे.  

हे फार कठीण आहे अशी शंका असणारांनी केवळ इतकेच यानांत ठेवावे की- हेच उदूर् आिण परकी श द 
िहदंी िन बगंालीत प्रचिलत होते. परंतु चार-पाच वषार्चे आत ितकडील लेखकांनी िनग्रहाने वकीय श द 
वापर याचे त धिरतांच आज या दोनही वाङ्मयांत आ ही वर िदलेले प्रितश द अगदी ढ होऊन आता 
लोकां या बोल यातही ळू लागले आहेत. वरील उदूर् श दांस आ ही आप या िहदंी बंगाली बांधवांनी 
यवहार केलेले प्रितश दच सहेतुकतः िदले आहेत. कारण की, एका अथीर् एकाच श दाचा यवहार िहदं ू
भाषांतून िजतका वाढेल िततका रा ट्रभाषे या प्रचारास उपकारक होईल. दसुरी गो ट ही की, आ ही उदूर् 
श दांस वा परकी श दांस मराठीतून काढून टाक याची चळवळ नुसती सांप्रत या लेखातूनच करीत नसनू 
बंिदवासात होतो ते हापासनू आजपयर्ंत शेकडो लोकांस तशी सवय लावीत आलो आहोत.  

िव या यार्पासनू तो िव वानांपयर्त या शेकडो त्रीपु षांनी हे त अिंगकािरले आहे, या सवार्चा हाच 
अनुभव आहे की - 
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पिह या मिह यात सरासरी त्रास वा कठीणपणा वाटतो. पण पुढे या वकीय श दांचा इतका पिरचय 
होऊन जातो आिण िवदेशी श द मराठीत घातले असता कानास इतके कडू लागतात की ते योज ू हटले 
असता योजवत नाहीत, किठणतेिवषयी इतकी आठवणसु दा श ्ंकािनवृ ती करील की या आम या त डी 
हे परकी श द इतक्या सहज आिण इतक्या पक्केपणी ळले या आ हांस वकीय श दही सवयीने 
िततकेच पिरिचत हावयास कठीण का जावे? िनदान इतके झाले हणजे पुरे आहे की, हे परकी श द 
या भावनांस यक्त करणारे जे एकमेव साधन होऊन बसले आहेत ते तसे न राहता आमचे जनेु, 
वकीय आिण भाषाप्रकृतीशी ससुवंादी असलेले श दही यासह यवहारात आिण लेखात ढ हावेत. 

४४. उदूर्चा डोईजडपणा: 

या उदूर् श दांचा डोईजडपणा आज भाषेस िकती नडत आहे, याचा उ लेख मागे केलाच आहे. तरीही 
िवशेषतः किवतेत तो िकती नडतो याचे आणखी प टीकरण क  तयार िकंवा हवा हा श द काही के या 
अिभजात मराठी किवतेत बसत नाही; ससु शपणे शोभत नाही. भीमसेन रणांगणात हजर होता हे वाक्य 
ग यात जरी कोणाचे कानास खटकत नसले- आम या खटकते- तथािप एखा या अिभजात वृ तात 
घािलता येणे अशक्य होते. उदाहरणाथर् “फौजेची यादी कर कृ ण हणे ठेव यावरी नजर। दो ता। भीम 
बहादरू येउिन होईल शीघ्रची हजर।।” ही आयार् पहा! बरे हजर, यादी, तयार हे श द गाळून जर तो भाव 
यक्त क  हटले तर त शर्क सं कृतो प न जनेु श द पार ठार झा याने तो यक्त करणे सोडून यावे 
वा पयार्याने यक्त करणे भाग पडते. इतकी भाषेची परवलिंबता असणे केवळ ल जा पद आहे. आिण 
जर िहदंी आिण बंगालीम ये या श दांचे बंड मोडू काढून वर िदलेले प्रितश द दोनचार वषार्त अगदी ढ 
किरता आले तर आपणांस ते का किरता येऊ नये? आप या या भिगनीभाषांतील तदथर्क प्रचिलत 
वकीय श द आपण का वाप  नयेत? जर कोणास वर िदले या प्रितश दांहून अिधक सटुसटुीत, पिरिचत 
आिण यथाथर् वकीय श द सचुले तर अथार्तच ते आ हीही आनंदाने वीका . 

४५. गमतीची प्रितिक्रया - वदेशी श दही िवदेशी भासतातः 

मागे सांिगतलेच आहे की मराठी शु दीकरणावरील पिहला लेख प्रिस द झा यापासनू महारा ट्रीय िशिक्षत 
वगार्त या िवषयाची चचार् सु  झा याने श द पारखून घे याची नवीन प्रवृ ती उ प न झाली आहे. जेथे 
श द वदेशी िकंवा िवदेशी आहे ही शकंाही उ प न होत नसे, तेथेच आता श द समोर येताच तो कुठला 
आहे याची चचार् सामा य िव या यार्पयर्ंत होताना आढळून येते आहे. या प्रवृ तीने यु प तीशा त्राकड े
पु कळांचे लक्ष सहज आकिषर्ले गेले. परंतु यायोगे एक साहिजकच गमतीची प्रितिक्रया उ प न झाली. 
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चांग या िव वान गहृ थांतही या िवषयाची चचार् चालताना िक येक शु द वदेशी श दही उदूर् हणनू 
लेखले जाऊ लागले. याव नच आजपयर्ंत श दां या यु प तीकड े लेखकवगार्चेही िकती दलुर्क्ष होतं हे 
उघडकीस येते. जो श द उदूर्म ये असतो तो िवदेशी अशी साधारण कसोटी पु कळजण लावताना 
आढळतात. पण हा भ्रम आहे, आ ही मागे उदूर् या उपप तीचे चचतच सांिगतले आहे. वतर्मानपत्रातून 
आम या लेखांतही िकती उदूर् श द घुसले आहेत, हे दाखिव याचा प्रय न किरताना केसरीत या आिण 
इतर वृ तपत्रांत या लेखकांनी “ वारी”, “वगरेै “, “मािहती”, “बाजू”, “सक्त”, “बातमी”, “चौकस”, “जादा”, 
“ठराव”, “करार”, “गरम” इ यािद श दांसही उदूर् हणनू िनवडले आहे आिण या श दांस प्रितश द या 
हणनू आ हांस आ हान िदले आहे! अस या अजाण आ हानास इतकेच उ तर पुरे आहे की हे सवर् श द 
शु द सं कृतो प न आहेत. “अ वारोही” या श दापासनू “ वारी”; वगर् श दापासनू वगरैा (पंजाबी) आिण 
वगरेै; मािहत श दापासनू मािहती; भजुा श दापासनू बाज;ू शक्त श दापासनू सक्त; वृ त श दापासनू 
िब त ्-ंबातमी; चौ वा चतुः या पापासनू चौक, चौकशी-चौकस, चौकडा; यायान ् आिण ये ठ 
श दापासनू जा त, जादा; ि थर वा था या श दापासनू ठरणे, ठराव; कृ-करणे श दापासनू करार; घमर् 
(िहदंी घाम हणजे ऊन) पासनू गरम; अशी या श दांची यु प ती आहे. याचप्रमाणे “खाना”, “दान”, “बे” 
हे प्राकृत प्र यय पी श द मळू सं कृत श दापासनू वा प्र ययांपासनू आलेले आहेत. या खन ्धातूपासनू 
खणणे, घराचा खण हे श द आलेले आहेत, याचेच प “खाना” हे आहे; हणनू कारखाना या खणात 
हणजे घरांत कमर्कार काम करतात ते थल=कारखाना. “धर” (जसे वेत्रधर) यापासनू “दार” हणजे 
धरणारा-बाळगणारा. ‘आधान’ श दपासनू दान जसे पणाधान = पानदान). िव-िवरहीतपासनू बे (जसे 
बेशु द हणजे शुि दिवरहीत), ही प्राकृत पे उ प न झालेली आहेत. आिण जु या िहदंी ग्रथंातूनही 
आढळतात. ते हा हे प्र यय वा श द केवळ ते पिशर्यनम येही आढळतात हणनू ते िवदेशी असलेच 
पािहजेत असे समजणे हे भ्रमा पद आहे. येथे एखाददसुर् या श दा या यु प तीिवषयी मतभेद होऊ 
शकेल. तो फुटकळ प्र न आहे. 

४६. सशंया पद फुटकळ अडचणीवरही सोपा उपाय आिण सशंियत श द कसा ओळखावा याचा िनयम: 

यास िविश ट श द परकीय आहे असे वाटेल याने तोही सोडून तदथर्क इतर वदेशी श द वापरावा. 
आप या वदेशी भाषेत सामील, म याळम पासनू काि मरीपयर्ंत प्र येक भावना आिण व तूिनदशर्क 
अनेक श द िवखुरलेले आहेत, यातून वाटेल तो घ्यावा, या लेखात वर िदले या िकंवा इतर श दांची 
यिक्तशः उपप ती देणे अप्र तुत आिण अशक्य आहे. मळू धातूपासनू प्र तुत श द यव त होईतो, तो 
अनेक पांतून आिण अथार्तून प्रवास करीत असतो हे त ज्ञांस सांगणे नकोच येथे इतका सावर्ित्रक िनयम 
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लक्षात ठेिवला हणजे पुरे की जो श द मराठीत आिण उदूर्तही आहे तो उदूर्चा आहे िकंवा पिशर्यन भाषेत 
आिण िहदंीत यांची पे समान आहेत ते श द पिशर्यन आहेत असा मळुीच िनयम नाही. अनेक श द 
आप या भाषेप्रमाणेच पिशर्यनम ये वा अरेबीतही यव त असले तरी ते केवळ तेवढयाचसाठी िवदेशीय 
होत नाहीत. जे श द सं कृत धातूपासनू वा िहदंी धातूपासनू अपभ्रशंा या आम या याकरणातील 
सामा य िनयमांप्रमाणे सहजग या िस द होऊ शकतात आिण यांचा उपयोग कोण याही जु यात या 
जु या उपल ध िहदंी ग्रथंांतून सापडतो ते वदेशी होत. ही सटुसटुीत याख्या - अगदी तुरळक अपवाद 
सोडून-श द आपला की दसुर् याचा हे ओळख यास सवर्त्र उपयोगी पडले. 

४७. या याख्ये या िन कषार्नेच परीकू्षन आ ही बहुतेक श द वापर याचा प्रय न किरतो: 

तथािप या भाषेत या िवकृतीपासनू ितचे सरंक्षण कर यास आ ही झटू इि छतो, याच भाषेचे बाळकडू 
आ हांसही पाजलेले अस याने नकळत िकंवा िन पाय हणनू काही श द आम याही िलखाणात आलेले 
आढळावेत हे साहिजकच आहे. परंत ुआम या भाषेतही रोगाची काही लक्षणे मधून मधून प्रकट होतात, 
याव न तो रोगच िहतकारक आहे असे िस द होत नसनू उलट तो इतका हाडीमासी िखळलेला अस याने 
इतरांनी आम यापेक्षाही अिधक दक्षतेने आपआप या िलखाणातून यांचे उ चाटण करावे हेच िस द होते. 
कोणी कोणी आ ही बॅिर टर, सॉिलिसटर इ यादी श ददेखील या य मानतो की नाही असा प्र नही 
केलेला आहे. यास उ तर इतकेच की यांनी तेही या य मानून आम यावर कडी करावी. यात आ हास 
आनंदच आहे. परंतु सवर्साधारण िनयम हणनू इतकेच सांगणे योग्य आहे की बॅिर टर, एम.्ए., बी.ए. 
इ यादी उपाधीचे िनदशर्क असले श द िविश ट नावाप्रमाणेच भाषांतराहर् नाहीत. याप्रमाणे खिलफा, पोप, 
शंकराचायर् या िविश ट नावांनी या या िविश ट अिधकाराचा बोध होतो, तीच ि थती या श दाचंी आहे. 
जे हा या या सं थाच या या उपाधीस वदेशी श द योजतील ते हा, राजस ते या आधारावर जगत 
असलेले ‘कलेक्टर’ आिदक श द जसे ती राजस ता वदेशी पांतर पावतील, तसेच तेही वदेशी पद यांचे 
पांत पिरणािमत होतील. तरीही तोवर न थांबता परदेशी श दाचे थली वदेशी योजणे जर अथर्हानी न 

होता आजही शक्य असेल तर तसे अव य करावेच. 

मराठीत नवीन उदूर् श द घुसडू देऊ नयेत आिण इंिग्लश श द म येच कुठे तरी घुसड याची बाटगी 
खोडही िन ं य आहे, येथपयर्ंत यांनी यापुढची पायरी मात्र आम याबरोबर चढ याचे नाका न केवळ 
इतकाच उपदेश िदला आहे की कोणताही 
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४८. अितरेक या य असनू सवुणर्म येच ग्रा य आहे: 

परंतु कोणती पायरी ते आम याबरोबर चढू इि छत नाहीत िकंवा सवुणर् म यमाची यांची याख्या काय 
आहे हे मात्र यांनी प टपणे कुठेही यक्त केलेले नाही. वा तिवक ि थती अशी आहे की, अितरेक 
या य हे आ हीही हणत आहोत आिण सवुणर्म यम ग्रा य हे वाक्य तर अॅिर टॉटल याही फार 
पूवीर्पासनू याचे याचे ओठावर नाचत आलेले आहे; पण मुख्य अडचण सवुणर्म यमाची याख्या कोणती 
या प्र नाची आहे. जो तो आपआप या खोडीचे समथर्न यायोगे होईल, या मयार्देस सवुणर्म यम 
हणतो. कोणी “ ढ उदूर् श द राहू यावेत पण इंिग्लश श द मात्र नकोत” यास सवुणर् म यम हणतात, 
तर कोणी “आज वाईफचे ा द आहे” या वाक्यासही सवुणर्म यम हणनू अिनं य समजतो. ते हा हा 
घोटाळा सवुणर्म यमाची शक्य िततकी प ट परेखा आख यावाचून मोडावयाचा नाही, हे उघड होते. 
या भावनेचे आिण व तंूचे उ तम िनदशर्क असे आमचे जनेु श द होते, वा आहेत, वा आपणास सहज 

सािधता येतील, या थळी िन कारण िवदेशी श द वाप  नयेत. परंतु िविश ट व तंूचे िवशेष नामाप्रमाणे 
असणारे िकंवा यातील खोच वा सटुसटुीतपणा आप या भाषांतून यक्त करणे अशक्य आहे, ते िवदेशी 
श द मात्र वीकार यास काही प्र यवाय नाही. हीच काय ती भाषाशु दी या सवुणर्म यमाची खरी परेखा 
होय. यात भाषेची शक्ती आिण सपं ती हरण करणारा आकंुिचतपणाचा अितरेक आिण ितचे व व आिण 
स व हरण क न ितला बाटगी बनिवणारा आ मघातकीपणाचा अितरेक हे दो ही सहजच टाळले जातात. 

परंतु हे मात्र प टपणे सांिगतले पािहजे की या यच असणार् या या दो ही अितरेकांतून जर आ हांस 
एक कोणचा तरी  

४९. अितरेक िनवडणेच भाग पडले तर: 

यात या यात “आज मॉिनर्गला वाईफला फी हर चढला होता तरी तसाच टीमरने फ टर् क्लासचे 
ितकीट काढून बाँबेला आलो. अराइ ह होताच टेशन या लॅटफॉमर्वर थरमामीटर अ लाय क न बघतो 
तो टपरेचर हंड्रडे अड टू!” हे वाक्य बोलणार् या बाटग्या अितरेकापेक्षा “आज सकाळीच कुटंुबाला ताप 
भरला; परंत ु तसाच आगनावेने (अग्नीनौकेने) पिह या वगार्ची दिशर्का काढून मुबंईस आलो. पण 
अ डया या चबुतर् यावर तापमापन लावतो तो तापमान एकशेदोन!” असे हणणारा सोवळा अितरेकच 
आ हांस अिधक अनुकरणीय वाटतो. कारण हा वदेशी अितरेक भाषेचे जीवन फार तर आकंुिचत करील. 
परंतु तो पिहला बाटगा अितरेक ितचे जीवनाचा घातही सोडणार नाही. 



 

www.savarkarsmarak.com 

५०. हाच बाटगा अितरेक: 

सवुणर्म यम, श दसपं तीवधर्क इ यादी ग डस नावाखाली छापून समाजात वावरत रािह याने दहा वषार्पूवीर् 
जे परके श द नवे वाटत ते आज ढ अितरेकाकड ेअपराधी दलुर्क्ष केले तर आणखी दहा वषार्त घरोघर 
ढ होतील. आिण मग ढ श द राहू यावे हणनू हणणार् या स गहृ थांस यांचाही कैवार येऊन 

तदथर्क आणखी िकतीतरी आप या श दांस मरणाचे दारी बसावे लागेल. आ हांस देशिनवार्सनाची िशक्षा 
होऊन आ ही काळया पा यावर गेलो ते हा िक्रकेट आिण फूटबॉल या खेळां यितिरक्त “आउट”, “रेडी” हे 
श द देशी खेळांत घुसले न हते आिण खेडयापाडयात यांचा मागमसूही न हता. आता चवदा वषार्नी परत 
वदेशी येऊन पहातो तो क कणासारख्या कोनाम येही लहानसहान खेडयात, मलुामलुीं या घरगतुी खेळात 

“रेडी”, ‘वन टू, थ्री”, “आउट” हे श द ळलेले आहेत. आधंळया कोिशबीरी, लपंडाव, िशवािशवी इ यादी 
मलुीं या खेळात लहान मलुी हेच “रेडी”, “आउट” श द प्र यही वापरतात! पूवीर्चे “सावध”, “मारला”, 
“धरला”, “पडला” हे श द सांिगतले तरी वापरणे यास प्रथम कससेच वाटते! आणखी दहा वषार्नी हे जनेु 
श द पार नामशेष झाले हणजे या खेळातील “रेडी”, “आउट” श दांनाही ढ हणनू -घरात घुसले 
हणनू -राहू या हणणारे सवुणर्म यमवादी िनघतील आिण िक येक इितहासवे त ेया परदेशी श दां या 
यातील उपयोगाव न हे खेळ देखील िवदेशांतूनच आलेले असावेत हणनू सशंोधनपूणर् िनबंध िलहून 
“दिक्षणा प्राइज किमटी” कडून पािरतोिषकेही िमळिवतील. 

५१. दकुानी पाटयांवर िन नावांचे पाटयांवर इंग्रजी श द आिण नावेही आ याक्षरांत घाल याची मखूर् खोड: 

या गावात वा नगरात इंग्रजी लोक व तू घे यास ये याचा वा भेटीस ये याचा मळुीच संभव नसतो, 
तेथेही दकुानदार वा घरािदकांवर व तंूची वा गहृ थािदकांची नावे इंग्रजीत िलहून पाटया लावले या 
असतात! हेअर किटगं सलनू; क्लॉथ मचर्ंट; टेलसर्; बुकसेलसर् अॅड पि लशसर्; टी. ही. ढेकणे, लीडर, 
अशा पाटया अशा इंग्रजी श दात लावणे ही एक टूमच झाली आहे. आता हा केवळ छचोरपणा न हे 
काय? पाटया िगर्हाईके वाढावी हणनू लावणे; िगर्हाईकात हजारांमागे एकासही या श दांचा नीट अथर् 
कळणार नाही अशा थळीही या पाटया लावून िगर्हाईके वाढतील काय? यापेक्षा मराठीत “पाटी 
रंगिवणार”, “िशपंी”, “केस कापणार,” िविधज्ञ, आत-बाहेर (अन-आउट) असे सोपे श द िलहून जर पाटया 
लाव या तर अिधक िगर्हाईकांस या आकिषर्त करणार नाहीत का? परंतु अशा इंग्रजी अगडबंब श दां या 
पाटया हा एक दकुानाचा अलकंार आहे िकंवा एक िढज य सं कार आहे असे या गावंढळ उकानदारास 
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वाटत असावे! काल अिभप्रायाथर् कोकणातील एका तालकु्या या गावांतून केशतैलाची कुपी आली. तीवर 
मराठी अक्षरातच पण “हेअर-ऑईल” हणनू छापील कागद िचकटिवला होता! 

परंतु एवढी हा या पदता पुरेशी न वाटूनच की काय हे दकुानदार या पाटयांवर आपली नावेही इंग्रजी 
अ याक्षरांतच देत असतात! “आर. एम.् बुडगे,” “ड ल.ुएच.्रडत ड”े!! बुडवे आिण रडत ड ेयांना जरी ही 
इंग्रजी आ याक्षरातील वकीय नावे िवसगंत वाटली नाहीत तरी कोण याही वािभमानी महारा ट्रीयास ती 
तशी वाटतील यात शंका नाही. प्रशाळेतील (हाय कुलातील) मलेुही ‘अरे एस. ही.”, “अरे एम.्जी.” अशा 
इंग्रजी आ याक्षरांत एकमेकांस हाका मारताना ऐकू येतात आिण यास यांचे िशक्षक वा पालक कोणीही 
हसत नाही वा दाबीत नाहीत. पण जर एखा या वािभमानी िव या यार्ने वगार्त अनाव यक इंग्रजी वा 
उदूर् श द बोल याचे टाळले तर यास अितरेकी हणनू िशक्षकसु दा हसताना वा एक प्रकार या 
कंटाळयाने याकड ेबघतांना आढळून येतात! आ याक्षरांतच हाक मारणे वा िलिहणे तर “स. म. काळे”, 
“िव. ग. जोशी” असे प्रयोग नाही का करता येणार? परंतु शेळपट परधािजर्णेपणा हाच या तेजोहीन 
िपढीत उदारपणा हणनू पूिजला जातो आिण योग्य वािभमानही अनुदारपणासारखा भासतो, या िपढीत 
आपली नावे आप याच आ याक्षरात िलहू वा सबंोधू इतकादेखील बाणेदारपणा कुठून सापडणार! को या 
इंिग्लशाने कधी आपले ‘जॉन टुअटर् िमल’ हे नाव ‘जॉ. टु. िमल’ असे िलिहलले आढळते का? 

५२. प्र येही नवीन िवदेशी श दांस आत घेणारा अजागळपणा: 

हाच अजागळपणा आता या क्षणी अनेक उदूर् आिण इंग्रजी श दांस मराठी या मिंदरात न कळत 
चोरासारखे घुस ू देत आहे. मुबंई या काही कादंबर् यामांगे “से सेशनल” हा श द लाव यात येतो. अजनूही 
से सेशन कशाशी खायची हेही सह त्रांत एकास माहीत नाही. थोडक्याच िदवसांत िविश ट प्रकार या 
कादंबर् यांमागे हा श द नेहमी पाहून या श दासरशी तो िविश ट प्रकार सबंोिधत होऊ लागेल आिण मग 
िशिक्षतांत से सेशनल हा श द अगदी त डी बसेल. सिुशिक्षत रंगोपंतां या तोडून “आण रे ती से सेशनल 
कादंबरी” ही आज्ञा ऐिकता बाळया आिण बाबी आिण गहृल मी आिण गडीही तो श द िशकतील. आणखी 
दहा वषार्त घरीदारी से सेशनल हा श द ढ होऊन जाईल. ‘इलेक्शन मॅिनफे टो’ याचीही गती वेळेवर न 
रोिध यास अशीच होणारी आहे. आम या समोर हे एक ‘िचत्रमयजगत’् चे र ी अंकाचे िचठोरे पडलेले 
आहे यांत एक कवी “भवानी तरवारीस शािहराचा शािहरी मजुरा” किरता किरता हणतातः “तु यावरी 
िकितक मदार्ंचे नाचले शरू तकदीर!”, या मदार्ंचे ‘तकदीर’ नाचले ते नाचले पण आमचे किववयार्ंना हात 
जोडून सांगणे आहे की आता यापुढे िनदान िबचार् या मराठीचे ‘तकदीर’ तरी असे तरवारी या धारेवर ध  
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नये. हा तकदीर श द साधारण मराठी बोलणार् या सह त्रांमागे दहास तरी कळतो आहे का? दैव, कमर्, 
भाग्य अशी अनेक िविवधाथर्सचूक नावे वदेशी असता तदथर्क हा िवदेशी िनब्रट श द आप या कोमल 
किवते या बोकांडी बसिव याने लवलेश तरी काही शोभा आली आहे का? पण कोणता तरी मसुलमानी 
श द कुठून तरी चो नमा न आणनू जर किवतेत दडपला नाही तर मग कसली ती “शािहरी” किवता 
आिण कसला तो “शािहराचा शािहरी मजुरा”!! परंतु, 

५३. ‘ वदेशी नवीन श द ढ होणे महा कठीण आहे।’ हणनू हेच लोक हणतातः 

आ चयार्ची गो ट ही की तकदीर, िदल, से सेशन इ यादी आम या भाषे या प्रकृतीशी अगदी िवसवंादी 
असणारे परकी श द तीत िन कारण घुसडले जात असता, या िव द मात्र ‘हे कानाला कसेसेच 
लागतात!’ ‘ही नवी याद कशास आणली!’ अशी ओरड कोणीही सवुणर् म यमाचा अिभमानी करीत नाही. 
परंतु नवीन क पना दशर्िव यास एखादा सं कृत श द कोणी योजला िकंवा ढ िवदेशी श दाचे थानी 
उपयोिजला की “हा नवीन श द कसला ढ होतो! हा आशावादीपणाचा अितरेक आहे! ही नसती याद 
कशाला आणली!” अशा अनेक प्रकार या िचतंेने याच मडंळीची त ड ेअगदी उत न जातात. परंतु जर ते 
पूवीर्चे हॉि पटल, युिनसीपािलटी असले जड श द वा रेडी, आउट इ यादी आता आता घुसत असणारे 
श द परकी असताही आप या अिशिक्षत समाजापयर्ंतही कसे पिरिचत होत गेले हे पाहतील तर यास 
सहज आढळेल की िवदेशी श दांचे ठायी नवे वदेशी श दही आ ही िनधार्र क न योज ूलागलो तर याच 
परंपरेने बोलता बोलता ते ढ होतील. िवदेशी अपिरिचत श द जर अगदी शेतकर् यांपयर्ंत ढ होऊ 
शकतात, तर वदेशी आिण हणनू सापेक्षतः मळुातच िकंिचत ्तरी पिरिचत असणारे श द प्रय न केला 
तर ढ झालेच पािहजेत. िवदेशी ढ श दांस यांनी अगदी हाकलनू लावले नाही तरी िनदान यां या 
जोडीने तरी ते नांद ूशकून िवदेशी श दांचे प्रित पधीर् वािम व तरी चाल ूदेणार नाहीत. 

५४. िव णशूा त्री उदूर् श दांिव द का न हते ? 

कोणी कोणी आ हांस असे आडवू पाहातात की िव णशुा त्री यांनी घरीदारी इंग्रजी भाषेचा वा श दांचा 
उपयोग कर यािव द िलिहले आहे हे जरी खरे आहे तरी यांनी उदूर् िव द काही फारसे िलिहले नाही. 
यास आमचे असे उ तर आहे की उदूर्ची घातक मगरिमठी सवर् िहदं ूभाषांसह मराठीसही बस याची वेळ 
येईल आिण उदूर्सच रा ट्रभाषा करा असा दरुाग्रह उघडपणे धर याइतकी मसुलमानी मह वाकांक्षा चढेल 
होईल हे शा त्रीबुवांचे काळी कोणा या फारसे लक्षात ये यासारखे न हते. जे उदूर् श द घुसले ते घुसले 
आता राजस ता बदल याने तो पेच सटुला आहे हणनू उदूर्कड ेदलुर्क्ष केले तरी चालेल; परंतु िजचा पगडा 
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राजस ते या आधाराने मराठीवर सपंूणर्पणे बस याची भीती उ प न होत आहे, या इंग्रजी भाषे या गु त 
आक्रमणाकडे मात्र कडक लक्ष िदले पािहजे. असे यांस सहािजकपणेच वाटले. िव णशुा त्रां या 
पिरि थतीत यांनी जे हटले ते नवीन पिरि थतीलाही लाग ूकरणे िकंवा यास ित्रकाल स य मानणे 
बाबा वाक्यं प्रमाणवत ्होईल! मोरोपंतांस सं कृत ज्ञान एखा या पुरािणकाइतकेच साधारणपणे होते, असे 
त कािलन सशंोधना या प्रगतीप्रमाणे शा त्रीबुवांनी सहजच िवधान केले, परंतु आतापयर्ंत प्रिस द झाले या 
ग्रथंसपं तीव न सं कृतावर प्रभु व गाजिव याइतके मोरोपंत सं कृतातही यु प न होते असे िदसनू आले 
असताही , शा त्रीबोवां या िवधाननासच िचकटून बसणे जशी चूक होईल-तशीच, यां या उदूर्िवषयक 
मताचीही गो ट आहे. आज जर ते वतः िजवंत असते तर यां या वािभमानी वभावाव न पहाता 
स य पिरि थतीत यांनी परकी श द घालिव या या या चळवळीचाच पुर कार केला असता हे अिधक 
सभंवनीय वाटते. आणखी शेवटचे उ तर आहेच की जरी िव ण ुशा यांस उदूर् श द बिह कृत वाटले 
नाहीत तरी ते वतः िशवाजीमहाराजांस वाटले होते. श दप्रमाणावरच अवलबंून रहावयाचे असले तरीही 
भाषाशु दीकरणास वयमेंव छत्रपती या राजाजे्ञचाच आधार आहे! 

५५. आ हांस तरी पिरि थतीनेच उदूर् श द बिह कायर् करणे भाग पडले: 

शा त्रीबोवांची गो ट तर दरूच; परंतु आ ही कारागहृात जाईतोपयर्ंत आ हांसही उदूर् श दांचे कुठे वावड े
होते! इंग्रजी श द आ ही टाळू; परंतु उदूर् श द अगदी खडयासारखा िनवडून काढ यासाठी ती  प्रवृ ती 
ते हा नस याने आम या यौवनकालीन ग्रथंात आिण किवतांत, आ ही आज या य मानीत आहोत ते 
श द, आ ही िनःसकंोचपणे वापरलेले आहेत. परंतु बंगालसारख्या प्रांतात, की जेथे मुसलमानां या घरातही 
उुदूर् कोणास बहुधा समजत नाही तेथेही, जे हा मसुलमानांनी अरेबीब ल उदूर्च बोलावी हणनू चळवळ 
सु  केली; इतकेच न हे. तर िहदंसू उदूर् भाषा आिण पिशर्यन िलपीदेखील िहदंु थानची रा ट्रीय भाषा 
आिण िलपी मान यास भाग पाडू हणनू हजारो मसुलमानां या प्रितज्ञा होऊ लाग या आिण एका बाजनेू 
अलीगढाहून उठलेली उ तरीय लाट यां या पकडीत मराठीसही उदूर्ची आज नाही उ या मगरिमठी पडणार 
अशी धा ती वाटू लागली, ते हा आ हांसही उदूर् श दांस बिह कायर् समज याची प्रवृ ती महारा ट्रात 
बळावावी हणनू, प्रय न करणे भाग पडले. आमची सवर् मराठी लेखकांस िवनंती आहे की आ ही 
आजपयर्ंत उदूर् श द कधी कधी वापरले हणनू पुढेही वाप  असा दरुाग्रह न धरता याप्रमाणे गे या 
आठ-दहा वषार्त भाषे या क याणाथर् यास वापरीनासे झालो याचप्रमाणे, यांनीही पूवीर् चुकी झाली 
हणनू पुढेही ती कर याचा िकंवा उदूर् श द वापरणे ही चूकच नाही हणनू हण याचा दरुाग्रह सोडावा, 
यातच मराठी भाषेचे िहत आहे. 
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५६. मराठीवर उदूर्चे सकंट आलेलेच नाही असे हणणारे: 

टीकाकारही ददैुवाने आ हास भेटले आहेत. यांपैकी एकाने तर अगदी अखंडनीय हणनू एक उदाहरण 
िदले आहे की, अहो कोकणात पहा! मसुलमानास पिशर्यन श ददेखील येत नाहीत-मराठी बोलतात-मग 
यांस उदूर्चा अिभमान तो कुठून असणार! या आंक्षेपकांचे डोळयांत पर पर कोकणी मसुलमानांनीच एक 
झणझणीत अजंन गे याच वषीर् घातले हे महारा ट्रीयांनी यानात धरावे. कोकणी मुसलमानांची एक मोठी 
िशक्षण पिरषद र नािगरीस झाली. या पिरषदेचे अ यक्ष एक मोठे सरकारी अिधकारी होते. या 
मसुलमान अिधकार् यां या आिण इतर वक् यां या भाषणांत असे प ट सांग यात आले की, “कोकणी 
मसुलमानांस जी आपली धमर्-भाषा नाही ती आप या घरादारांतून बोल याची लाज वाटावयास पािहजे!” 
ही ल जा पद ि थती टाळ यासाठी शेकडो पयांचा िनधी उभा न िठकिठकाणी उदूर् शाळा काढ यात 
येणार आहेत. स याही कोकणात उदूर् शाळा भराभर वाढत असनू यांना िशक्षक पुरिव यासाठी िशक्षक - 
शाळाही िनघा या आहेत. यास सरकारी कोषातून अनेक िश यवृ या सढळ हाताने िमळतात. जर 
कोकणाची ही ि थती तर महारा ट्रातील इतर प्रगतीपर म यप्रांतांची काय ि थती असेल ते सांगणे 
नकोच. आज नाही उ या उ तरेची मसुलमानी भाषाच रा ट्रभाषा कर याची ही दरुाग्रही लाट महारा ट्रांतही 
सवर्त्र पस न सह त्रो मसुलमान उदूर्स डोक्यावर घेऊन आप या खर् या मातभृाषे या छातीवर नाच यास 
कमी करणार नाहीत! यां या सहवासात मराठीम ये - जर वेळीच आपण ित या दारावर ए हापासनूच 
कडक पहारा ठेवला नाही तर - उदूर् श दांचा धडुगसू सु  होऊन ितलाही िसधंी-पंजाबीप्रमाणे व वहीन 
होऊन जावे लागले! नाही हणणारांनी यानात धरावे की िसधंी-पंजाबी वाङ्मयेही एका काळी 
मराठीप्रमाणेच शु द होती आिण या मसुलमानी चळवळीने आिण िहदंू या भाबडया “चाल ू दे रे” 
हणणार् या िढलाईने या व व गमावून बस या, तीच मसुलमानी चळवळ महारा ट्रात सु  झा यािवना 
रहात नाही. जे सकंट दहा वषार्ंनी सवार्सच िदसणार आहे, ते आज आ ही टो प तीस आणतो आहोत 
इतकेच. हणनू ए हापासनूच सावध होऊन मराठीच शु द राख याचा आटोकाट प्रय न करणे हाच 
शहाणपणा आहे. 

५७. “अहो! भाषा भाषेस बळी पडणे ही िनयतीच आहे!” 

असेही एका त वज्ञाने आ हांस उपदेिशले आहे. आजची भाषा उ या नाहीशी होणार िकंवा पांतर घेऊन 
को या अ य जीवनांत जीवमान रहाणार हा सृ टीिनयम आहे. तीच ि थती श दांची! या त वज्ञांचे हे 
हणणे तर खरेच आहे. तथािप हा सृ टीिनयम घरेदारे, गोपुरे यांसही लागतो. नाही काय? पण हणनू 
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घराला पडलेली भगदाड ेकोणी बुजवू नयेत की काय? भाषाच काय पण आजचा माणसूही उ या मरतो-
मग तो त वज्ञ का असेना! पण तरीही रोगांवर औषधोपचार कर यास त वज्ञ देखील धडपडतच 
असतात; पौि टके घेताना देखील आढळतात! या यितिरक्त भाषा काय िकंवा हे उभे जगत ्काय, 
प्र येक सावयव व तू एक िदवस पांतर वा िवनाश पावणार हा जसा सिृ टिनयम आहे तसाच, आपले 
अि त व शक्य तोवर अक्षु ण राख यासाठी आिण व व शु द ठेव यासाठी िवनाशी शक्तीशी सारखी 
झटापट करीत रहाणे हाही, या प्र येक सावयव व तूचा वभाव सिृ टिनयमच न हे काय? 

५८. जे जे िवदेशीय अनकुरण लोकिहतवधर्क असेल ते मात्र या य नाहीः 

आ ही िवदेशी श द िन कारण घेऊ नयेत हणनू जरी हणत असलो तरी यामळेु िवदेशी भाषांतील 
सरेुख वाक्प्रचार, वा उदा त क पना वा अगाध ज्ञान ही आ ही या यच समजतो असे मानणे हणजे 
व तुि थतीचा िवपयार्स करणे होय. असा िवपयार्स करणारे वतःसच हा या पद क न घेतांना जे जे 
उ तम, अनुकरणीय आिण लोकिहतवधर्क असेल ते ते आपण कोणापासूनही िशकावे- अनुकरावे. बालादिप 
सभुािषतं ग्रा यम! यात मानापमानाचा मळुीच प्र न नाही. आिण तो प्र न जरी जमेस धिरला तरीही 
आजपयर्ंत उ या मनुज जातीस या भारतवषार्ंने भौितक वा ताि वक ज्ञान िकंवा कला यांचे जीवनद 
ऋण इतके िदलेले आहे की ते, यास भांडवलावर यांनी थाटले या यां या आज या दकुानातून आ ही 
िकतीही सामानाची उचल केली तरी, सहसा िफटणारे नाही. 

५९. हणनू व थ बस ूनकाः 

आता यािवषयावरील चचचा हा समारोप पुरा करता करता पु हा एक वेळ इतकीच िवनंती करावयाची 
आहे की, ढ िवदेशी श द काढणे वा नवीन वकीय ढ करणे कठीण आहे अशी आधीच समजतू क न 
घेऊन व थ बस ूनका. हुता मा हा श द एका वषार्चे आत माटर्र या इंग्रजी श दाचे अथीर् प्रचिलत नसला 
तरी पिरिचत झाला नाही काय? तीच ि थती क्रमांक = नंबर, िनि चत = खात्री, तंभ = कॉलम या 
आिण इतर श दांची आहे. 

प्रयोग करीत गेले हणजे आपोआप लेखातून िशिक्षतांत िन िशिक्षतांतून अिशिक्षतांत हे श द पाझरत 
जातील. 

केवळ काही मडंळींना िन चय केला पािहजे. िशक्षक वगार्नेही या श दांची शेवटी जोडलेली िटपणी िकंवा 
टाचण (यादी न हे!) आप या िव या यार्कडून उतरवून घेऊन नेहमी समोर ठेवावे. जु या लेखकांस हे जड 
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जाईल पण नवीन िपढीला हे श द सहज घालणे उपहासा पद आिण िन ं य आहे, ही सामािजक भावना 
ती पणे एकदा उ प न केली की कायर् झाले. 

६०. लेखकवृ द िन िशक्षकवगर्: 

ही भावना उ प न कर याचा प्रय न करणार् यांस सवर् मराठी लेखकवृ द आिण िशक्षकवगर् साहा य करील, 
आिण ीिशवछत्रपतींचे आिण िव णशुा यांचे हे एक त तरी नेटाने पढेु चालवील ही आमची िनि चती 
आहे. इतकेच न हे तर अशा प्रय नास यश येऊन, मराठीत यथर् िशरले या उदूर् आिण इंग्रजी श दांचे 
प्रमाण कमी होऊन आिण िहदं ूभाषांत शु द वकीय श दाचंा भरणा जसजसा वाढेल तसतसे, आज जे 
या प्रय नांकड ेसाशंक वा सिवरोध पाहत आहेत ते देखील आनंिदत होतील. कारण अथर्हानी न होता 
सुदंर वकीय श दांनी िहदं ू भाषा पिरपु ट, पिरमािजर्त आिण पिरविधर्त होत असता कोणा भाषे या 
अिभमा यास आनंद झा यािवना राहील? कोणा िहदंचेू दय उ हास पाव यािवना राहू शकेल? 

आता असा सतत पिर म के यानंतरही काही काही राजकीय आिण शा त्रीय परकीय श दही राहतीलच. 
यातील राजकीय श द जसे िज हा, कलेक्टर, ग हनर्र, इ यािद- 

६१. ते ती स ता जशी जशी वकीय व पावेल तसेतसे सहजच पालटतील: 

तथािप हे नवीन श द, राजकीय िलखाणातील का होईना, ढ किरताना यास शु द आिण सटुसटुीत 
वकीय प्रितश द प्रथमपसनूच योज याचा प्रघात पाडीत असावे. िहदंीत तसेच किरतात. हणजे कायदे -
कौि सल िकंवा जबरी सभंोग यासारखे िवद्रपू श द िनपजावयाचेच नाहीत. भाषेम ये थोड े श द 
परभाषेतील असणे ही गो ट िनराळी आिण यांची वकीय श द मा न टाकणारी नारायणरावां या 
गार यांसारखी प्राणघातक अरेरावी चाल ू देण ंवा परकीय श द घे यात काही हानी वा दबुर्लता नसनू ते 
एक जसे काही भषूणच आहे अशी िवकृत समजून क न घेणे िनराळे. 

६२. या चचत भाग घेणार् यांचे आभार मानून िनरोप घेतो. 

शेवटी उदूर्, इंग्रजी इ यादी परकी श दांड े या य टीने पाह याची प्रवृ ती उ प न कर याचा जो 
लेखकाच मळू हेतू तो, या िवषयासबंंधी सबंध महारा ट्र लेखक वगार्तच न हे, तर शाळांतील 
िव या यार्ंपयर्ंत जी खळबळ उडाली आहे, आिण प्रशाळेत (हाय कुलात ) या िवषयावर परीके्षत िनबंधही 
ठेव याची जी उदाहरणे घडत आहेत यायोगे, बराच िस दीस गेला हे पाहून आ हास वाटत असलेले 
समाधान यक्त क न आिण या िव वान गहृ थांनी या चचत अनुकूल वा प्रितकूल पक्षी भाग घेतला 
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यांनी िन लोकांिवषयी जो आदभाव यक्त केला तदथर् यांचे सवार्ंचे मनःपूवर्क आभार माननू, आ ही 
मराठी शु दीकरणाची ही लेखमाला पुरी किरतो आिण या कायार्चा परामषर् घेणे न घेणे आता 
महारा ट्रा या वािभमानावर सोडून या िवषयाचा िनरोप घेतो.  
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भाषाशु दी - श दकोश 
परकीय श दांना वीर िव. दा. सावरकरांनी वतः नवीन पाडलेले आिण जनेुच पण न याने प्रचारात 
आणलेले काही वकीय प्रितश द. 

िशक्षणिवषयक 

कूल : शाळा. 

हाय कूल : प्रशाळा. 

कॉलेज : महाशाळा, महािव यालय 

फॅक टी : ज्ञानशाखा. 

अॅकॅडमी : प्रबोिधका. 

हेडमा टर : मखु्या यापक. 

सिुप्रटडट हाय कूल : आचायर्. 

िप्रि सपॉल : प्राचायर्. 

लेक्चररःप्रा यापक. 

रीडर : प्रवाचक. 

चेअरःप्रपाठक. 

धंदेिवषयक 

वॉचमेकर : घडयाळजी 

वॉश ्ंग कंपनी, (लॉड्री) : धुलाई कद्र, धवल कद्र, िनमर्लकद्र, परीटगहृ  
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हेअर किटगं सलनू : केशकतर्नालय. 

िड पे सरी दवाखाना : औषधालय. 

क स टींग म : िचिक सालय. 

वकील : िविधज्ञ. 

वकील : िविधज्ञकी. 

टेशनरी टोअसर् : लेखन सािह य भांडार. 

टेलिरगं शॉप : िशवणकला गहृ िशवणगहृ 

लाँिजगं बोडींग : भोजन िनवास गहृ 

यु दिवषयक 

वॉर : यु द 

बॅटल : लढाई, झुजं 

आरिमि ट : श त्रसधंी. 

स : उपसधंी 

पीसःतह. सधंी. 

बफर टेटः कीलकरा ट्र 

मोिहम : अिभयान 

कॅ पेन : उपयु द 

फौज, ल कर : सेना, सै य. 

पलटन : तकुडी 
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करिमश : चकमक 

कँप, ल कर : िशबीर 

वॉरिशप : रणतरी, यु दनौका. 

सबमरीन : पाणबुडी. 

हवाई दल, एअर फोसर् : वायुदल 

लँडफोसर् : भदूळ, पायदळ. 

ने ही, आरमार : नौदल, िसधंुदल, जलसेना. 

मदु्रणिवषयक  

टाईप फोड्री : टंक शाळा. 

मॅटे्रस : मातकृा 

लेड : िशसपट्टी 

कंपोिझटर : जळुारी 

प्रुफ : उपमिुद्रत 

प्रुफ करेक्टर : मिुद्रत िनरीक्षक 

टॉप पे्रस : छापता छापता, छापबंद 

बाइंिडगं : बांधणी 

मोनो टाईप : एक टंकक. 

िलनो टाईप : पंक्ती टंकक 

टाईपरायटर : टंक लेखक, टंक यंत्र. 
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िडग्री : पूरण, अशं. 

टपालिवषयक 

पो ट : टपाल 

बुकपो ट : ग्रथं टपाल 

मिनऑडर्र : धनटपाल 

पासर्ल पो ट : व तुटपाल , गट्ठाटपाल 

रिज टर : पटांकण 

रिज टडर् : पटांिकत. 

टेिलफोन : दरू वनी 

फोन : वनी, वनी 

टं्रक टेिलफोन (टं्रक कॉल) : पर थ वनी 

फोन नंबर : वनी क्रमांक, वनी क्रमांक 

टेिलिप्रटंर : दरूमदु्रक 

टेिलि हजन : दरूदशर्न 

६. सभािवषयक 

जाहीर : प्रकट 

हँडिबल : ह तपत्रक 

सक्र्युलर : पिरपत्रक 

वॉलपो टर : िभतंीपत्रक 
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लाउड पीकर : वनीिनदशक 

मेगॅफोन : वनीवधर्क 

शेम : िधक्कार, िधक िधक 

िहअर िहअर : ऐका, योग्य योग्य, ठीक ठीक. 

िरपोटर् : अहवाल, प्रितवृ त इितवृ त 

िरपोटर्र : प्रितवेदक 

मदुार्बाद : न ट होवो, नाश हो 

िझदंाबाद : की जय, जयहो, अमर हो. 

िनबर्ंधिवषयक 

लॉ : िनबर्ंध, िवधी, दंडक 

लेिज लेचर : िवधीमडंळ 

उमेदवार कँिडडटे : इ छुक, पधर्क, पधार्ळू 

पालर्ंमटेिरयन : ससंदपटू 

बजेटअदंाजपत्रक : अथर्सकं प 

खाते : िवभाग 

रेि ह यू महसलू : राज व 

रेि ह यू िमिन टर : राज व मतं्री 

लॉ िमिन टर : िनबर्ंधमतं्री, िवधीमतं्री. 

लेिज लेटी ह िडपाटर्ंमट : िवधीिवभाग, िनबर्ंधिवभाग 
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एिक्झयुिट ह िडपाटर्मे ट : िनवार्ह िवभाग, कायर्वहन िवभाग 

युिडिशयल : यायिवभाग 

अमंलबजावणी : वतार्व, कायर्वाही 

भौगोिलक िवभाग 

अहमदाबाद : कणार्वती 

अरबी समदु्र : पि चमसमदु्र, िसधंुसागर 

हैद्राबाद (द) : भाग्यनगर 

हैद्राबाद (िसधं) : नगरकोट 

अलाहाबाद : प्रयाग 

िचत्रपटिवषयक 

िसनेमाहाऊस : पटगहृ, िचगहृ, िचत्रपटगहृ 

िफ म : पट्टी, िचत्रावली, िचत्रपिट्टका 

िसनेमॅटोग्राफ : िचत्रपट 

मु ही : मकूपट 

टॉकीज : बोलपट 

इ टर हल : म यंतर 

टुिडओ : कलामिंदर, कलागहृ 

शुिटगं : िचत्रण 

आऊट डोअर शुिटगं : बा यिचत्रण 
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थ्री डायमे शन : ित्रिमतीपट 

ग्रीन म : नेप य 

ड्रिेसगं : वेशकक्षा 

ड्रिेसगं म : वेशकक्षा 

फोटोग्राफ : छायािचत्र, छाया 

फोटोग्राफ : छायािचत्रक 

कॅमेरा : छाियक 

पोटे्रट : यक्तीिचत्र 

पोझिशन : ठाण 

टेप रेकॉडर् : वनीमदु्रा , विनपिट्टका 

िसनेरीओ : पटकथा, िचत्रकथक 

िसनेरीओ रायटर : पटकथक, िचत्रकथक 

भपका : आडबंर, अवडबंर  

ग्रामोफोन रेकॉडर् : नादांकण 

रेकॉिड र् ट : वनीलेखक 

टॉिपकल : प्रचारपट 

यूजरील : वृ तपट 

टे्रलर : पिरचयपट 

युझीक िडरेक्टर : सगंीतिनयोजक 
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डिेमिनिट ह : लघु प 

िडरेक्टर : सतू्रधार, िदग्दशर्क 

एिडटर : सकंलक 

िरहसर्ल म : अ यासकक्ष 

िरहसर्ल : पवूर्प्रयोग, सपं्रयोग 

टोअर : कोठार, भांडार, कोठी. 

एि टमेट : ययसकं प 

अ 

आय िवटनेस : क साक्षी 

अजर् : आवेदन, अ यथर्न 

अजर्दार : आवेदक, अ यथीर्, प्राथीर् 

अगर : जर, िकंवा, अथवा 

अिजबात : मळुीच, आमलूात, अगदी 

अक्कल : बु दी, मती, प्रज्ञा, 

अमंल : स ता, अिधकार 

असम : मनु य, यक्ती 

इमानी : प्रामािणक, िव वास ू

इमान : िव वास, आणभाक, वचन 

इ जत : प्रित ठा, मान 
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ऐपत : योग्यता, साम यर् 

ऐवज : द्र य, सवर् व, धन 

इशारा : चेतावणी 

अ सल : प्र यक्ष, प्रमळु 

अ वलपासनू अखेरपयर्त : अथपासनू इतीपयर्ंत, आरंभापासनू अतंापयर्ंत 

इ कार : नकार, नाकारणे 

एरवी : अ यथा, नहून, नाहीतर 

अदंाज : अटकळ, अनुमान, आडाखा 

एकिजनशी : एकरस, एकव तू 

ऐनिजनशी : एका मक 

उमेदवारी : अ छुकता 

एक्झािमनर : परीक्षक 

इमला : घर, भवन, वा तू 

इमारत : बांधकाम 

इमारत : घर, भवन, सदन 

ओलीस, गहाण : तारण 

अहवाल : प्रितवृ त, इितवृ त 

उफर्  : अथार्त, उपाख्य, (उपाख्य हा श द ी. ग. िव. केतकर यांनी योजला आहे. तो अगदी योग्य आहे.) 

एक्झरसाईज बुक : रेखावही, अ यासवही 
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ऑिडटर : गणनेक्षक, गणन िनरीक्षक 

अजर्ंट : वयर् 

ऑनरेरीयम ्: पुर कार, सभंावना 

अडंरलाईन : अधोरेिखत 

एजटं : अड या, अिभकतार् 

इं पेक्टर : अ वेक्षक 

अबुल सकार : ग्णवाहन 

इरादा : हेत,ू बेत  

उमर : वय 

एअर कंिडशडं : सयंत वात, समशीतो ण, सखुशीतो ण, शीतल 

अ टीमेटम ्: अिंतमो तर 

इं हेरंट : अगंभतू 

इझीली अप्रोचेबल : सलुभ, ग य, सलुभ प्रा त 

अिपल : अ यथर्न  

क 

कमाल : ध य, पराका ठा, अिधकांत, अिधक, सीमा 

क हर : आ छादन, वे टन, पुठ्ठा, मलुपृ ठ 

क जात : हातात, अिधकारात 

काबीज : ह तगत 
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कदर : मयार्दा, आितत य, िचतंा, जाणीव,  

कारटून : यंगिचत्र, यंग 

कु ती : िनयु द, झ बी, म लयु द, झुजं 

कजर् : ऋण 

कायम : ि थर, िन याचा, थायी 

कायमिनधी : ि थरिनधी, थायीिनधी 

कोम : भ्रतार (सारा रा यकारभार उदूर्त चाले ते हा िहद ू ि त्रयांची नावे सीता कोम राना गावकर अशी 
िलिहली जात. अजनूही ती प दत गेली नाही. यासाठी तो कोम श द कटाक्षाने गाळावा आिण भ्रतार 
श द योजावा.) 

कैदी : बंदीवान, बंदी 

कैदखाना : बंदीगहृ, कारागार 

िकंमत : मू य 

कारकून : लेखिनक, कारणीक 

ि टरोटाइप : ि थर टंकी 

क्युरेटर : ग्रथंा यक्ष 

क्युरेटर ऑफ युियम : व तूपाल 

कोरम : गण, गणसखं्या 

क्रॉसएक्झिमनेशन : प्रितपृ छा 

किमशन : वटाव, अडत 

क फेशन : वीकारोक्ती 
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कॉलम, रकाना : तंभ 

कॅलडर : कालदशर्, िमितपट 

कवायत, िड्रल : सचंलन 

काँपी : प्रत, अनुलेख 

खाते : िवभाग 

खलास : सपंले, सपंूणर् समा त 

खास अकंः िवशेषांक 

खात्री : िनि चती 

खात्री पटली : िनि चती पटली 

खुष : प्रस न 

खबरदार : सावध, यानात ठेवा 

खराब : वाईट, नीच गदळ 

खुनशी : कुढा, घातक, आत या, गाठीचा 

खु  : प्र यक्ष, वंय, वतः 

खून : ह या 

खुनी : ह यारी 

खेरीज : िवरिहत, यितिरक्त, सोडून, वाचून, आणखी 

खुषी : लहर, इ छा 

िखदमत : पिरचयार् 
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खिजनदार : कोषा यक्ष, कोषघर, कोषपाल 

खावंद : वामी, अिधप, धनी, शेठ 

खैर : बरे झाले, क याण, बरे 

खरीप : काितर्का न, काितर्की िपके, पावसाळी िपके 

खबर : बातमी, वृ त, वृ तंत  

खुलासेवार : सु प टपणे, फुटकळ, प टीकृत, फुट  

खुलासा : प टीकरण, फुटता, उलगडा 

खानेसमुारी : िशरगणती, िशरगणना गणना 

ग 

गरैहजर : अनुपि थत 

ग्यालरी : दीिघर्का, वीिथका 

गोडाऊन : कोठी, भांडार 

गरीब : दीन,हीनदीन, सालस, बापडा 

गलुाम : दास, बंदा 

गलुामी : दा य, पारतं य  

गदु ता : गतवषीर् 

गु हा : अपराध, पाप 

गु हेगारी : अपराधी, पापी 

गरै : वाईट, अनुिचत 
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च 

चॅि पअन : धुरीण, प्रिवण, धुरंधर, पुर कतार् 

च मा, पेक्टेकल ्: उपनेत्र 

चैन : िवलास, गमंत, आराम 

चेहरा : मदु्रा, त डावळा 

ज 

जािहरात : िवज्ञापन, प्रािस दक 

जमीन : भ,ू भईू. 

जमीन अ मान : आकाश, पाताळ 

जामीन : प्रितभ ू

जबर : प्रबळ, बलाढय, दांडगा. 

िजमखाना : क्रीडांगण, क्रीडानगर. 

ज री : आव यकता  

ज री : अव य 

जबरी सभंोग : बला कार, आ कंदन,  

जलुमू : अ याय, छळ, प्रपीडन, पीडा, बला कार 

जलुमी : दखुापत, घाव, ण, क्षत 

जखमी : घायाळ, आहत 

जमीनजमुला : शेतवाडी 
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जासदू : हेर, चार, दतू 

जहाज : जलयान, नौका, ता  

जबाबदारी : उ तरदािय व, भार, दािय व 

जबानी : कथन, वक्त य 

िज नास : व तू, पदाथर्  

जबरद त : प्रबळ, दांडगा, दंडम,बलव तर 

ट, ड 

ट्र ट : िनके्षप, यास, ठेव 

ट्र टी : अिभभावक,पालक, िव व त 

टडर : भावपत्र 

ट्र ट डीड : िनके्षप पत्र 

िडफमेशन : अपकीतीर् 

डपेो : भांडार 

डायनॅिमक लीडरिशप : गितमान नेतृ व 

डॅश : अनुषगंक (लेखनात हा श द नेहमी येतो) 

िड पे सरी : औषधालय िकंवा िवतरणालय. 

ड्रसे : वेश (फुलड्रसे = भर वेष, सगंत -वेष) 

डायरी : दैनंिदनी, आि हकी, दैिनकी 

डायनॅिमक : गितमान, फोटक 
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िडि हडटं : भागांश, भा यंश 

त 

तयार : िस द, पूणर्, स ज, स न द (पूवर्तयारी - पूवर्िस दता, पूवर् यव था, पूवर्स जता.) 

त बेत : प्रकृती, वा य 

तपासणी : चौकशी 

ताबा : स ता 

तूतर् : स या 

ताबा घेणे : ह तगत करणे, हाती असणे 

तारीख : िदनांक 

तोतया, इंपो टर : िम या पी, खोटा 

तपासणे : िनरीक्षणे 

तक्रर : गार् हाणे, प्रितवाद, कुरकुर 

ताकद : शक्ती, साम यर् 

तहहयात : याव जीवन, आमरण, आज म, आजीव 

तह : सधंी, समेट 

तपशील : फुटीकरण, िववरण, िववरा 

तुफान : वादळ, वादळी(िवशेषण) 

तर् हा : रीती, प्रकार 

तालीम : कसरत, यायाम, िशक्षण , अ यास 
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ताकीद देणे : आज्ञा देणे,सावध करणे, सावधानी(नाम) 

ताजीम : अ यु थान  

तपास : शोध 

तपासणे : शोधणे, अ वेक्षणे, िनरीक्षणे 

तपासनीस : परीक्षक, िनरीक्षक 

तक्त : िसहंासन 

तपकीर : न य, नस 

तसबीर : आलेख्य 

तफ : वतीने, वारा, बाजनेू 

तूतर् : स या 

दवुा : ध यवाद, आशीवार्द 

दर यान : म यंतरी 

दो त : िमत्र, सु , िजवलग, वय व 

दवाखाना : औषधालय 

द तुर खु  : वाक्षर, वह त 

दगलबाजी : काप थ, िव वासघात 

दयार् : नदी, समदु्र 

दजार् : प्रत, प्रित ठा, थान 

िदल : दय, अतंःकरण, मन 
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िदलिगरी : दःुख ,प चा ताप, िवष णता 

न 

नकलाकार : स गाडया, अनुकािरक,  

िनगेिट ह : नकारा मक, अकरणा मक, नकार घटंा 

िनलर् करीकरण : िन : सिैनकीकरण 

निशब : दैव 

नकाशा : मानिचत्र, आकृती 

नंबर : क्रमांक 

नशीब : दैव, भाग्य, कमर् 

नजर : भेट, उपायन, उपहार, पुर कार 

नजर करणे : सादर करणे 

नुकसान : हानी, तोटा 

नजीक : जवळ, सि नध 

ने तनाबूत : िविन ट, िनमूर्ल 

िनसबत : सबंंधी 

नापास : अनुतीणर्, असंमत (ठराव, इ यादी) 

न हर्स : बावरणे, घाबरणे 

नंबर : क्रमांक, अकं 
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प  

पाटीर् : पंगत (भोजनाची) 

पास : उ तीणर् 

पोषाख : वेष, वसन 

पॅरीग्राफ : छंदक, अनुवाक 

लॅटफॉमर् : चबुतरा ( टेशन इ यादी थानाचा ) मचं (सभामचं), वाक्पीठ, उ चासन, वेदी 

पे शन : भतृी, िबदागी, पोषण, िनवृ ती वेतन 

पागा : अ वशाळा 

पे शनर : सेवािनवृ त 

पेटंट : िनज व, रामबाण 

पटर : रंगकार, रंगारी, िचत्रकार 

पालर्मट : ससंद, लोकसभा 

पोिलस : आरक्षक 

िप्रअॅ बल : मखुबंध 

पसर्नॅिलटी : यक्तीम व 

िप्रिलिमनरी : पूवर्परीक्षा 

पि लक : जिनक, सावर्जिनक  

पे्रस : मदु्रापीठ  

पे्रस अॅ ड लॅटफामर् : मदु्रापीठ आिण वाक्पीठ 
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प्रॉिमसरी नोट : वचन पत्र 

पेईंग गे ट : सशु क अितथी, खाणावळया (मुबंईतील कामकरी लोकात हा श द ढ आहे.) 

फ 

फायदा : लाभ 

फोनोग्राफ : विनलेख 

फाउुं टनपेन : झरणी 

फॅशन : टूम 

फाइल : धारीका, आवली, ओळ, पंगत 

िफकीर : िचतंा, काळजी 

फक्त : केवळ, मात्र 

फ ते : जय 

फी : शु क (शाळेत यायलयात इ यादी ); पुर कार, देय, (डॉक्टर इ यादी िवषयी); वेतन 

ब  

बेह तर : अनुकूल, फार चांगले ठीक 

बेअ जत : अपमान, अमयार्दा, अप्रित ठा 

बेअब्रू : मानहानी, अप्रित ठा 

बेअब्रूची िफयार्द : मानहानीचा खटला, अिभयोग  

बाजार : हाट 

िबलकुल : अगदी, समूळ 
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बक्षीस : पिरतोिषक, उपहार 

बेलाशक, खुशाल : िन : सकंोचपणे, िनभर्यपणे 

बेहोष : बेभान, बेशु द 

बहा र : वीर, शूर, पट्ठा (भलेबहा ार - भलेपठे्ठ) 

िबल : आकारणी, मू य देयक 

बाब : गो ट, प्रकरण, िवषय 

बाबत : सबंधंी, िवषयी, प्रकरणी 

बोनस : लाभांश 

बजेटः अथर्सकं प 

बरोबर : सह, समवेत, ठीक 

बरोबर : िवषयी, प्रकरणी, सबंंधी 

बदल : पालट , पिरवतर्न 

बेफीकीर : बेधडक, िनभर्य, िनश ्ंक, िनधार् त, िनडर, िनभीर्क 

बुकसेलर : पु तकिवके्रता, िवके्रता 

बुकडपेो : ग्रथं भांडार, पु तक भांडार  

बडतफर्  : पद चुत 

बेमालमू : न कळता 

बरखा त : िवसजर्न 
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म  

मालम ता : म ता 

माफर् त : वतीने िव यमाने, वारा 

मटन : सागतुी 

मदैान : पटांगण 

माजी : िवगत, मागील, भतूपूवर् 

मु ा : िवधेय 

मु ेसदु : सतू्रब द 

मु ाम : हेततु : हेतुपूवर्क 

मु स ी : कार थानी 

मजल : ट पा 

मरहूम : परलोकवासी, िदवंगत, मृ युंगत (जे लोक परलोक मानीत नाहीत यां यासाठी मृ युंगत) 

मेनू : पदािथर्का (उपहारगहृातील) 

मतलब : सारांश, धमर्, ममर्, वाथर् 

मसाज : बोळणे, सवंाहन, मदर्न, समंदर्न 

माफर् त : वतीने, वारा 

मातबर : ीमतं, सपं न 

मोिहम : अिभयान 

युिनिसपािलटी : नगरपािलका 



 

www.savarkarsmarak.com 

युिनिसपल कॉप रेशन : महानगरपािलका 

मेयर : महापौर 

मेयर(डे युटी) : उपमहापौर, उपपौर 

मोनोपॉली : एक व, एकहाटी 

मसािज ट : सवंाहक 

िमिन स ऑफ ए िमिटगं : िट पण 

मॉनकीर् : राजस ता 

मेमोरँडम : आवेदनपत्र 

मा टर : िशक्षक, गु जी 

मा टर : कुमार, िकशोर 

िमस : कुमारी, िकशोरी 

मािजर्न : समास, कोर 

मोका : सधंी, प्रसगं 

मजंरू : समंत, अनुमत, मा य 

मकु्काम : ट पा, िठकाण, िनवास 

मिु कल : किठण, किठनाई, अडचण 

मालक : धनी, वामी  

मालकी : वािम व 

मलुखु : देश, िवदेश 
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मलुखुिगरी : देशाक्रमण, वारी 

मजीर् : इ छा, लहर  

मकु्रार : ि थर, िनि चत 

मना : िनषेध 

मबुलक : पु कळ, समृ द 

मदुत : अवधी 

मात बरी : थोरवी, प्रित ठा 

मदत : अवधी 

माफी : क्षमा 

माल : व तुजात, सामान 

मेहेरबान : महाशय, कृपावंत 

मेहरबानी : कृपा, दया , आभार  

मजकूर : िलखाण, िवषय, वक्त य, लेख्य, आशय 

मेजवानी : जेवणावळ, भोजन, भोज 

िमशन : प्रचार कद्र, प्रचार सघं, कतर् य 

िमशनरी : प्रचारक, िनयोितज 

मािटर्र, शिहद : हुता मा 

य 

युिनफॉमर् : गणवेश, समवेश 
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यादी : िटपणी, टांचण, मरणी, तािलका. 

याद राख : यानात धर! समजनू ऐस!! 

र 

िरयासत : राजवट, स ताकाल 

र बी : वैशाखा न, वैशाखी पीके, िहवाळी िपके  

रेकॉडर् ( लेट) : तबकडी, विनमिुद्रका 

रेकॉडर् : सगं्रह 

रेकॉडर् : उ चांक, िवक्रम 

रेकॉडर् करणे : उ चांक पटकावणे 

िर टवॉच : हातघडी 

रेिडओ : नभोवाणी 

रीिडगं म : वाचनालय 

रेिफ्रजरेटर : शीतळी, शीतगहृ 

िरप लीक : प्राजक, लोकस ता 

रेकमडशेन : प्रश ती, भलावण, अनुरोध 

रेिसगे्रशन : दैनंिदनी, आि हकी, िदनलेखा, दैिनकी 

िरवाज : रीित, चाल, प्रघात, पिरपाठ 

रजा : सटुी, िनरोप, अवधी, अवसर 

रवानगी : प्रवण, धाडणे, पाठवणी 
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ज ू: दाखल, उपि थत 

राजी : सतंु ट  

रंगीत तालीम : रंगप्रयोग, पूवर्प्रयोग  

जवूात : मेळ, पडताळा, भेट  

रे टाँरंट (हॉटेल) : उपहारगहृ, खाणावळ, भोजनालय 

ल 

लवाजमा : पिरवार 

लायक : योग्य 

लायब्ररी : ग्रथंालय 

लायब्ररीयन ्: ग्रथंपाल  

ली ह, रजा : अवसर, अवधी, सटुी 

व 

व : िन,आिण  

वगरेै : इ यािद 

विहवाट : भोगवाटा, वापर 

वसलुी : उगराणी  

विहम : सशंय, शंका 

व ताद : िशक्षक, गु , अ यापक 

व समोअर : पुन च! पुन च!! 
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श 

शोक : हौस, िवलास, छंद 

शेम : िधक्कार 

शाहीर : राजकवी, भाट, कवी 

िशताफी : कौश य, चलाखी 

शाबूद : सरुिक्षत , अखंड, अक्षु ण 

िशकार : पारध, मगृया 

शागीदर् : िश य, सेवक, अनुचर 

िशक त : पराका ठा 

िशकारी : मगृयू, पारधी 

िशफारस : अनुरोध, प्रश ती 

िशफारसपत्र : प्रशंसापत्र, प्रमाणपत्र 

शाबास : भले! ध य! वाहवा. 

िशक्का : मदु्रा  

िशवाय : िवना, यितिरक्त, वाचून 

शयर्त : घोडदौड , पधार्, चढाओढ, पैज 

स 

सनद : (जहागीरी आदीची ) : अिधपट 

सनद : (वै यकीय, िवधीज्ञकी आिद यवसायांची) अिधपत्र 
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स ला : समादेश 

स लागार : समादेशक 

सु  : चाल ू

सु वात : आरंभ  

साली : वषीर् 

सालाबादप्रमाणे : प्रितवषार्प्रमाणे 

सदरहू : वरील, उपरोक्त 

सही : वाक्षरी 

साहेब : सेठ, महाशय 

साहेब : राव पंत (ता यासाहेब अ णासाहेब असे न हणता ता याराव, दादाराव, अ णाराव) 

सेके्रटरीएट : सिचवालय 

सचर्लाईट : शोध योत 

टे्रचर : पसरी 

सोकॉ ड : तथाकिथत 

टॉप : थांबा 

टँड : ितट्ठा, तळ, अ डा 

िसबॅंिलक : प्रितका मक  

टेशन : थानक 

टेशनमा तर : थानकपाल 
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िसग्नल : बाहुट, बावटा 

स पड : अपसमतृ 

स प शन : अपसरण 

सेकंडहँड : आडहाती, आडिगर्हाईकी 

टॉल : पाल, मांडणी 

साल मजकूर : चाल ूवषर्, वतर्मान वषर् 

साल गदु त : गत वषर् 

समुारे : जवळजवळ, तकार्ने, काही 

सीनसीनरी : ये देखावे 

टेज : रंगभमूी, रंगमचं 

सनदशीर : (राजकीय अथीर्) वैध, नैबर्ंिधक 

सिटर्िफकेट : प्रमाणपत्र, प्रशांसापत्रक, पिरचय पत्र 

सॅिनटोिरयम : आरोग्यालय 

ह 

हॉि पटल : ग्णालय 

ह  : सीमा, पराका ठा, मयार्दा 

हवा : वाय,ू वारा 

हवापाणी : जलवायू, वारापाणी 

हवामान : वायुमान, ऋतूमान 
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हवापालट : वारेपालट 

हयात : अि त वात, िव यमान, वतर्मान  

हजर : उपि थत, प्र य यास न  

हजेरी : उपि थती, िव यमानता 

हजाम : हावी, नािपत 

हजामत : म ू, डोई करणे 

हुशार : तरतरीत, चाणाक्ष, चलाख, प्रज्ञावान, बुि दमान 

ह ली : स या, आजकाल, प्र तुत, सांप्रत 

हवाई : आकाशी 

हवापाणी : जलवायू (िहदंी, बंगालीत ढ) 

हुकुमत : वािम व, आज्ञाधारकता, प्रभु व 

हयात : िव यमान, िजवंत 

पिरिश ट १ ले 

भाषाशु दीिवषयक मराठीतील कोश 

१) रा य यवहारकोश : मसुलमानां या अनेक शतकां या आक्रमक राजवटीम ये आम या भाषेत आिण 
िवशेषतः तीतील शासन िन प्रशासन िवषयक रािहले या अरबी फारशी इ यादी परकी श दांना... यांना 
आ ही सौकर् यासाठी उदूर् या नावेच सबंोिधत असतो, यांना मराठीतून हेतूपवर्कच काढून टाकून या या 
थली आपले सं कृत वा प्राकृतिन ठ वकीय श द पु हा थानाप न कर याची पिहली राजाज्ञा ल छ 
रा यांचा उ छेद क न िहदंपुदपादशाहीची थापना करणार् या ीिशवछत्रपतींनी जे हा िदली ते हा या 
कामी यांनी िनयुक्ती केले या यां या रघुनाथ पंिडत नावा या अमा यवयार्ंने जो ‘राज यवहार कोशं’ 
रचला यालाच भाषाशु दीिवषयक मराठीतील पिह या कोशाचा मान िदला पािहजे. या कोशा या 
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प्र तावनेचे काही लोक या पु तका या आरंभीच आ ही िदले आहेत. यातच मराठीत घुसले या ल छ 
श दां या उ छेदाथर्च तो कोश रचला गेला हे प टपणे सांिगतले आहे. 

हा कोश पु या या इितहास सशंोधन मडंळाने पूवीर् प्रकािशत केला होता. अिलकड े तो अगदी दिुमर्ळ 
झालेला होता. परंतु मराठवाडा सािह य पिरषदेने तो कोश सपंादनू गे या वषीर् (सन १९५६ म ये) पु हा 
प्रकािशत केला आहे. या प्रकाशनिवषयी मराठवाडा सािह य पिरषदेचे आ ही मनःपूवर्क अिभनंदन करतो. 
याचे सपंादन िचिक सापूवर्क पिर माने के या िवषयी ी.रा.गो. काटे हेही प्रशंसेस पात्र आहेत. 

२) वीर सावरकरांचा शु द श द लघू कोश : िशवछत्रपतीं या पुर काराने िलिहले या वरील रा य यवहार 
कोशानंतर परकीय उदूर् श दांना मराठीतून शक्य तो काढून टाक याची प ट प्रितज्ञा क न जी दसुरी 
उठावणी झाली ती हणजे भाषा शु दी या प्रचाराचा िन आचाराचा धुमधडाका उडवून देणारी वीर 
सावरकरांची चळवळच होय. या प्रचारात यांनी मराठी भाषेचे शु दीकरण नावाची जी पुि तका सन 
१९२६ म ये िलिहली, ितचे शेवट ‘ या य िवदेशी श दांचे टाचण’ या नावाचा एक वकीय श दांचा 
लघुकोश िदलेला आहे याचे जे विैश टय आहे ते हे की यात केवळ मराठीत घुसले या उदूर् श दांनाच 
न हे तर इंग्रजी श दांनाही वतः वीर सावरकरांनी जे वकीय प्रितश द पाडलेले आहेत आिण या 
लु तप्राय होणार् या जु या वकीय श दांना पु जीिवत केले आहे यांचाच काय तो मखु्यतः समावेश 
केलेला आहे. तोच लघकुोश आ ही या पु तकात, वीर सावरकरांनी १९२६ नंतर पाडले या िकंवा 
प्रचारिवले या नवीन श दांनी भर घालनू छापलेला आहे. 

३) शु द श दकोश : भाषाशु दी या चळवळीचे एक िन सीम प्रचारक िन र नािगरी या 
भाषािलपीशु दीमडंळाचे अ यक्ष ी. अ. स. िभड ेगु जी यांनी १९३७ म ये बिह कायर् अशा उदूर् श दांचा 
एक लघुकोश प्रकाशिवलेला आहे. यास वीर सावरकरांनी प्र तावनाही िलिहलेली असनू हा कोश सावरकरी 
िलपीत छापलेला आहे. 

४) बिह कायर् श दांचा कोश : वीर सावरकरां या भाषाशु दी या चळवळीचे प्रथमतः एक प्रमखु िवरोधक 
असलेले परंतु पुढे या चळवळीचे ममर् मनाला पटताच भाषा शु दीचा प्रकटपणे िन प्रबळपणे पुर कार 
कर याचे धैयर् दाखिवणारे कै. माधवराव पटवधर्न यांनी ‘भाषाशु दी िववेक’ या नावाचे जे अ यसनीय 
पु तक सन १९३८ म ये प्रिस द केले होते या या शेवटी हा ‘बिह कायर् श दांचा कोश’ यांनी 
प्रिस दीलेला आहे. मराठीम ये आज िजतके परकी उदूर् श द घुसलेले आहेत यातील बहुतेक श द 
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कोशात िदलेले असनू यांना यथायोग्य मराठी प्रितश द िदलेले आहेत. या कोशाम ये फला या उदूर् 
श दास कोणता वकीय प्रितश द योज ूअशी आळशी पृ छा कर याचे कोणासही कारण उरले नाही. 

५) ी. सयाजी शासन श द क पत  : य यपी या कोशाचा प्रकट उ ेश िवदेशी श द वकीय िहदं ू
भाषासघंातून काढून टाक याचा नाही आिण य यपी या कोशात केवळ रा यशासन आिण प्रशासन या 
शा त्रातील इंग्रजी श दांनाच काय ते वकीय प्रितश द िदलेले आहेत. तथािप हा कोश इतका श दसपं न 
आिण िव ततृ आहे की याचा नामो लेख करणे आिण तो कोश यां या आजे्ञने िन आ याने प्रिस द 
झाला, या ी. सयाजी महाराज गायकवाड यांचेही वाङ्मऋण मरणे हे भाषाशु दी यािह ि टकोनातून 
पहाता आमचे एक कृतज्ञ कतर् यच आहे. 

      -सपंादक 

- समा त - 


