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भा षा शु णि 
 

कृते म्लेच्छोच्छेदे भुणि णनरिशेष ंरणिकुला- 
ितंसेनात्यर्थ यिनिचनैलुथ प्तसरिीम् । 
नृपव्याहारार्थम् स तु णिबुधभाषा ंणितणनतंु 
णनयुक्तोऽभूदणिद्वान्नृपिर णशिच्छत्रपणतना ।। १ ।। 

सोऽय ंणशिच्छत्रपतेरनुज्ञाम् 
मूधाणभणषक्तस्य णनधाय मूर्ध्नथ 
अमात्यिर्गो रघुनार्नामा 
करोणत राजव्यिहारकोशम् ।। २ ।। 

णिपणित्संमतस्यास्य कक स्यादज्ञणिडंबनैैः । 
रोचते कक क्रमेलाय मधुरं कदलीफलम् ।। ३ ।। 

 
भािार्थ :- या आयावर्तांर्त म्लेच्छसते्तचा अ ुच्छे  रून  ्वर्तत्र  िंद ु ाा्य ्थााितर्त रे्या तर्ता ्र 

ििवछ्र तर्तीं ीं आत्या िववाना  अतायवयवगांतांर्तरल ्या ानु ाथा तति र्त  ातर िवयायार्त तति र्ताला आञा ा रेलर 
रीं यव भाषेच्या वचच्वा ें अगांत ीं लु प्र्तप्राय झाले्या आत्या ्वररय िवबुधभाषेचें तु रुज्जरव  
राण्यासाठीं बिदष्रायच िब ातस सत्रृर्त प्रिर्तिब  ि लेला ााजव्यवदााातुार्ता अ ेर रशि राावा, - र्तश 
ानु ाथा तति र्त, यवया आञेा  ुूनत, दा ााजव्यवदाारशि ाचरर्त आदे. 

 
्र ििवछ्र तर्तरसाायाया अ ेर थाशा आिि ञा ा र तुरुषात ा सततर्त असले्या ह्या प्रययव ास तूर्च लशर 

र्तार दतसले र्तार यवयातस रशि भरर नालर्तश ! रातटे र्ािाऱ्या अ ुतटाला तधुा अिा रेळ्याचर रुचर र्तर राय 
असिाा ? 

 
श्री रघुनार्पंणडतकृत राजव्यिहारकोशाचा अ ुपोद घात. 
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भाषाशुिीचीं मूलतत्िें 
 

१. गिऱ्वाण भाषेंतील साराचेसारा संस्कृत शब्द संभार आगण संस्कृतगिष्ठ अशा तगिळ, तेलिु ते 
आसािी, काश्िीरी, िौड, गभल्ल बोलीपऱ्यंत ज्या आिच्या प्ागंतक भाषा भगििी आहेत त्या सऱ्वातंील िूळचे 
प्ागंतक शब्द हे सऱ्व आिच्या राष्ट्रभाषेच्या शब्दकोशाचें िलूधि, स्वकीय शब्दाचें भाडंवल होय. 

 
२. ह्या आपल्या राष्ट्रीय शब्दभाडंारातं ज्या वस्तंूचे, गवचाराचें वाचक शब्द होते वा आहेत वा 

गिऱ्ऱ्ित्या ं येतात त्या अऱ्थाचे अ ुऱ्दू, िंअ ग्रजी ी प्भगृत परकीय शब्द वापरू ियेत.  र तसे परकीय शब्द 
आपल्या पूवींच्या गिलाअ ीिुळें  आपल्यातं ुुसले असतील तर त्यािंा हुडकूि कािूि ााकावें. अ्यतति 
गवज्ञािाची पगरभाषा िव ेिव ेसंस्कृत-प्ाकृतोत्पन्न शब्द पाडूि व्यक्तगवली  ावी. 

 
३. परंतु ज्या परदेशी वस्तु गअ त्यागद आपल्याकडे िव्हत्या, त्यािुळें  ज्यािंा आपले स्वकीय  ुिे 

शब्द सापंडत िाहींत आगण ज्यािंा त्याचं्या त्या परकीय शब्दासंारखे सुासुाीत स्वकीय शब्द कािणें दु घुा 
 ातें असे परकीय शब्द िात्र आपल्या भाषेंत  सेचे तसे ुेण्यास प्त्यवाय िसावा.  सें : बूा, कोा, 
 ाकीा, िुलाब, ग लबी, बुिरॅि, ाेबल, ाेगिस गअ त्यादी. तथागप अशा िव्या वस्तु आपल्याकडे येताचं 
त्यािंा कोणी स्वकीय िावं ेदेअ ूि तीं ुळळविू दाखवील तर अ ुत्तमिच. 

 
४. त्याचप्िाणें  िातंील कोणच्यागह परकीय भाषेंत  र अ ेखादी शलली वा प्योि वा िोड ही सरस 

वा चाकदार वााली तर तीगह आत्िसात करण्यास आडकाठी िसावी. 
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(ह्या त्ु र्तरातर्तरल तिद्या ५० ता ाततयंर्तच्या छे र-क्तातर टारू  िलिदले्या लेर्ातचर 
अतुक्तििरा, १९२६ तध्ये प्रिसद्ध झाले्या ‘तााठर भाषेचें िुद्धरराि’ ह्या तु्र्तरातर्त ि ्याप्रतािेंच, येथाें 
िवषयवाा छे र-क्तातराप्रतािें ि लर असू  यवयातुढरल लेर्ातचर अ ुक्तििरा लेर्ाचें  ातव आिि तषृ्ठ 
याप्रतािें ि लर आदे ... –प्ररािर) 
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प्रस्तािना 
(सन १९५८ च्या आिृत्तीची 

 
या त्ु र्तरातर्त आम्दीं वरा सावाराातच्या भाषािुिद्ध या िवषयावारल रातदर ि व र लेर्ातचें 

तु ऱ्तुद्रि रारर्त आदों. ह्यातर्तरल बदुरे्तर लेर्ातचें त्ु र्तरूनता ें दें िर्तसाें तु ऱ्तुद्रि आदे यावून  या 
लेर्ातिवषयींचर तााठर वाचरवऱ्गांताला वाटिाार अिभरुिच आिि आवश्यरर्ता व्यक्र्त दशर्त आदे. 

 
यवयातर्तिद आर्तात भाषािुद्धरचा प्रश्  दा रेवळ तााठर भाषेतुार्ताच तऱ्याि र्त ाािदलेला  सू  यवयाला 

अिर्ल भाार्तरय ्वूनत प्राप्र्त झालें  आदे. िंद र दरच भाार्ताचर ााष्रभाषा ्या ि विीं ठालर यवया 
ि वसातासू च िंद र म्दिजे रशिर्तर? सत्रृर्ति ष्ठ िंद र रीं अाबर-फाािर-ि ष्ठ ‘या े िंद ु्र्ता र’? दा 
वा  िविषेर्तः अ ुत्ता िंद ु्थाा ातर्त र ाक्या ें चालू झाला आदे. ााष्रभाषा िंद रला िंअ ग्रजीजर प्रभरृ्तर प्रगांतर्त 
ताााष्ररय भाषािअ र्तरें च िब सतत्न  आिि िवचााप्र िच ्षमत राायचें र्ता िर्तला सत्रृर्ति ष्ठरे्तवाच अवलतब ू 
ादािें अतिादाऱ्य आदे. यवयासाठर सत्रृर्ति ष्ठ  व े  व े तािाभािषर आिि व्यावदािार सदस्त्राविध िब  
अ ुद भाव ू भाषातति र्त प्रवा  ॉ. ानुवराात ीं आतग्ल-िंद र-प्रिास -िब रशि या  ातवाचा अ ेर  वर  प्रचत  
रशििद प्रराििर्त रेला आदे. तातर्तु यवयात र अ ुद भािवले्या सत्रृर्ति ष्ठ िब ातवा आिि सत्रृर्ति ष्ठरे्तच्या 
र्तत्त्वावािद सातान्य ििि्षमर्त अििि्षमर्त वऱ्गांत िंद र प्रातर्तातरू्त िद रे्त सवच आ्ेषमत नेअ ूत लागांतला आदे रीं जे वरा 
सावाराात ीं स  १९२४ व्या वऱ्षीं भाषािुद्धरचर चळवळ जेव्दात प्ररटतिें दार्तीं नेर्तलर रे्तव्दाततासू  तााठर 
भाषेच्या िुद्धररािाच्या यवयात ीं चालिवले्या धुतध ाक्याच्या प्रचााावा आत्या िअ र े प्रथात प्रथात 
नेण्यातर्त आलेले दशरे्त. यवया यवया आ्ेषमतातचर अयवयतर्त र्तऱ्रिुद्ध, प्रभावर आिि तिािातराार प्रयवयुत्ताें यवया यवया 
वळेीं वरा सावाराात ीं िलिदले्या अ ेर लेर्ातरू्त  जीं ि लेलीं दशर्तीं र्तींच प्रयवयुत्ताें ााष्रभाषा जर 
सत्रृर्ति ष्ठ िंद र िर्तच्यावािद आज नेण्यातर्त येिाऱ्या आ्ेषमतातचे आतलूात् ि ास  राण्यासाठीं ाातबाि 
ता्ेर साार्ीं अ ुतयशगांतीं त िााीं आदेर्त. या्र्तव यवयातच्या यवया लेर्ातर्तरल ह्या रातदीं ि व र लेर्ातचें तु ऱ्तुद्रि 
रािें ााष्रभाषेच्या दृष्टर ेंिद आज आवश्यर झाले आदे. 

 
यद्यित वरा सावाराात ीं आत्या भाषािुद्धरवारल तिद्या त्ु र्तरास ‘तााठर भाषेचें िुद्धरराि’ दें 

 ातव ि लें  दशर्तें र्तथााित यवयाच तु्र्तरातर्त यवयात र ह्या भाषािुद्धरच्या प्रश् ास तुढें दशिाार ााष्रभाषा सत्रृर्ति ष्ठ 
िंद र िर्तलािद र्तों  द्यावें लागेांतल दें ्तष्टतिें सातिगांतर्तलें  दशर्तें. र्तें ‘तााठर भाषेचें िुद्धरराि’ दें तु्र्तरदीं आर्तात 
 ुर्मतळ झा्यातुळें  ह्या लेर्सतग्रजीदातर्त प्राातभींच तुन्दात छातलें  आदे. [तृष्ठ १ रे्त ५०.] तुढें जेव्दात िंद र दर ााष्रभाषा 
आत्या भाार्तरय ाा्यनट ेंर्त ठालर आिि वरा सावाराात ीं अतेि्षम्याप्रतािें िंद र रीं ‘या े-िंद ु्थाा र’ 
दा वा  अ ुत््थार्त झाला रे्तव्दात यवयात िवषयावािद यवयात ीं ्वर्तत्र  लेर् िलिदले. यवयातकरीं अ ेर तदत्त्वाचा लेर् 
‘आतचर ााष्रभाषा आिि भाषािुिद्ध’ आम्दीं ह्या तु्र्तरातर्त [तृष्ठ ८३.] छातला आदे. 

 
ह्या भाषािुद्धींच्या प्रश् ावा वरा सावाराात ीं िलिदले्या िरयवयेंर लेर्ातचीं भाषातर्ताें िंद ींर्तिद 

प्रथाततासू च प्रिसद्ध दशर्त आलेलीं आदेर्त. 
 

भाषाशुिीच्या चळिळीचा प्रभाि 
 
आत्या भाषेंर्त अ वश्यर ताररय िब  आिि यवयातर्तिद अ ुऱ् ू आिि िंअ ग्रजीजर िब  ह्यातचा वाता रािें 

दर गांतशष्ट आत्या ्वािभता ास रलतर लाविाार आदे, भषूिा्त  र्ता  व्देच  व्दे ह्या सत् प्रवृत्तरचा प्रभाव 
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वरा सावाराात ीं स  १९२४ व्या वऱ्षातासू  चालिवले्या ह्या भाषािुद्धरच्या िविवधातगांतर चळवळरतुळें  बदृन् 
तदाााष्र ज रे्तच्या त ावा िरर्तर अढळतिें त ला आदे, आिि यवयातुळें  तााठरच्या िब सततत्तींर्त िरर्तर 
बदुतशल ्वररय िब ातचर भा त लेलर आदे ह्याचर रातदीं जािरव प्र्र्तुर्तच्या ितढरस येण्यासाठीं तूऱ्वींचर अ ेर 
 श  अ ु ादािें र्तार सातगांतिें आवश्यर आदे आिि िर्तर्तरें  ह्या प्र्र्ताव ेतुार्तें तऱ्याप्र्तिद दशिााें आदे. 

 
तिद्या-प्ररााचें उ ादाि ‘लायब्रार’ ‘आिि’ ‘िा ींगांतूनत’ ह्या  श   िंअ ग्रजीजर िब ातचें नेअ ूत. िंअ ग्रजीजर 

ाा्य चालू झा्या तर्ता आत्यार े प्रथात तशठतशठ्या  गांताातरू्त  आिि  तर्ता लदा सदा  गांतातवाततऱ्यतर्तिद 
 वर  प्ररााचीं ग्रजीतथाालयें आिि वाच ालयें ि नालीं तातर्तु रातदीं अतिीं ह्या अ ुतयुक्र्त सत्थाातच्या प्रिर्तष्ठेंस 
िंअ ्ग्लि  ातवचे यथााऱ्थातिें िशभर्तार्त अिा रांातर्त सतजुर्तरतुळें  आिि रातदीं अतिीं आवश्यर अिा िंअ ग्रजीजर 
सत्थाातचें अ ुराि रार्तात ा अगांत ीं अ वश्यर अिीं यवयातचीं दीं िंअ ्ग्लि  ातवें ठेवलीं गेांत्यातुळें  यवया बदुरे्तर 
ग्रजीतथाालयातस ि  वाच ालयात ा ‘ ेटरव्द ज ाल लायब्रार’, ‘ज ाल लायब्रार’ िंरवा ‘िा ींगांत ूनत’ दींच 
िंअ ग्लींि  ातवें सऱ्व्र  वातालीं जार्त असर्त.  ागांततूा िव ऱ्भासुद्धात साऱ्या बृदन् तदाााष्रातर्तरल तुम्बअ रसाायाया 
तदा  गांताातासू  र्तों अगांत ीं रोंरिातर्त्या वेंगांतुऱ््यासाायाया ‘र्तालुरा’ गांतातवाततऱ्यतर्त वाच ालय िंरवा ग्रजीतथाालय 
म्दटलें  रीं यवयावा ‘ ेटरव्द ज ाल लायब्रार’ िंरवा ‘ज ाल लायब्रार’ अिा िव्रृ्तर्त फलराचें ििाशभषूि 
दटरू  टातगांतलेलें  असे. ह्याचें प्रताि यवया बदुरे्तर वाच ालयातच्या १९२४ तऱ्यन्र्तच्या प्रिर्तवृत्तातरू्त  रशिालािद 
तदावयास ितळेल. तातर्तु यवया  तर्ता जे अ वश्यर ताररय िब  प्रिर्तष्ठेच्या र्शट्या र्त ेतुळें  वाताले 
जार्तार्त यवयातच्यातर्त ह्या िर्तन्दीं िंअ ग्रजीजर िब ातचािद अतर्तऱ्भाव रून  यवयावा वरा सावाराातच्या टररेचा तााा 
दशअ ूत लागांतला. तुढें वरा सावाराातच्या ायव ािगांतारदू  झाले्या सुटरे तर्ता यवयातचे  ेाे िंद ु्थाा भा चालू 
झाले. यवया  शऱ्यातरू्त  अ ेर िठरािीं यवयात ा तशठतशठ्या  गांतााततधरल ‘ज ाल लायब्रऱ्या’ िंरवा ‘िा ींगांत 
रुम्स’ ह्या सत्थाातचे वर्तर ें जेव्दात जेव्दात ता त्र ें  ेण्यातर्त येर्त रे्तव्दात रे्तव्दात आत्या लेर्र अिभप्रायातर्त ि  
व्यायाया ातर्त दीं  ातवें बिदष्राून  यवया सत्थाात ा ‘ग्रजीतथाालयें’, ‘तु्र्तरालये’ िंरवा ‘वाच ालयें’ अिीं ्वररय 
 ातवें ठेवावीं असें रे्त आग्रजीदा ें सुचवरर्त चालले. तातर्तु त्न ास त्न ास वऱ्षातच्या जुन्या सत्थाातचीं ताररय असलीं 
र्ताीं जु ाटतिातुळें  अिधूनढ ि  अिधरृर्त वाटिााीं र्तीं  ातवें तालटिें दें अ ेरा ें सादस राण्यासाार्ें यवया 
सत्थाात ा ज  वाटे. दळुदळू ज रे्तच्या त ावा भाषािुद्धरचा जसजसा प्रभाव त र्त गेांतला र्तसर्तसा ह्या िर्तन्दर 
िब ातवा बिदष्राा नालू  िठरिठरािच्या ग्रजीतथाालयात ीं आिि वाच ालयात ीं आतलीं वारल ्वररय  ातवें 
वाताण्याचा ि श्चय रेला. तिािातीं आज  ागांततूा िव ऱ्भासद साऱ्या बृदन् तदाााष्रातर्तरल तुतबअ र साायाया 
तदा गांताातासू  र्तों रशरिातर्तरल वेंगांतुऱ््या तऱ्यतर्तच्या र्तालुरा गांतावाततऱ्यतर्त िजर े तदाल िर्तर े ‘ग्रजीतथाालय’, 
‘वाच ालय’ अिा सत्रृर्ति ष्ठ  ातवाच्या ताट्या झळरर्त आदेर्त. वेंगांतुऱ््याचें  ातवच ि नालें  म्दि ू देंिद 
सातगांतू  टारर्तों रीं अिलर ेच साजऱ्या झाले्या अ रेा तदशयवसवाचे छातरल प्रिर्तवृत्तातर्त वरा सावाराातच्या 
आ ेिाप्रतािें ह्या ज ाल लायब्रारचें  ातव तालटू   गांतावाच ालय असें  ातव ठेवलें  गेांतलें  असा अ ुल्लेरे् 
रेलेला आदे. 

 
मराठी भाषेच्या शब्दसंपत्तींत भाषाशुिीनें टाकलेली बहुमोल भर 

 
भाषािुद्धरच्या आत शल ातुळें जश  ुसाा लाभ झाला र्तश म्दिजे  ुसरे्त जु े नुसलेले अ ेर 

अ वश्यर ताररय िब  बिदष्रााले गेांतले िअ र्तरें च  सू   वर  ताररय िब  िविषेर्तः अ ुऱ् ू आिि िंअ ग्रजीजर 
ह्यात ा, आत्या भाषेंर्त सदसा लेर्रवऱ्गांतार ू  प्रविे ितळे ासा झाला. यवया ताररय िब ातचे ठायीं  व े व े
्विरय िब  ता ू  रे्त वाताण्याचर जािर्तर अदतदितरा चालू झालर. भाषािुद्धरचे झुतजाा धुातधायववास 
िशभण्यासाार्ाच िवक्त यवया ्वररय  विब  ि ्ऱ्तर्तींर्त वरा सावाराात ीं तटरािवला आदे दें रातदीं 
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सातिगांतर्तलें  तािदजे असें  ादीं. र्तथााित यवयाचें अ ेर ्फु ट अ ु ादाि म्दि ू आत्या िच्र तटसृष्टींर्त्या 
आजच्या ्वररय ि  सत्रृर्ति ष्ठ िब सतत्न रे्तचेंच  ेअ ूत. 

 
स  १९२४ तऱ्यतर्त आत्यार े िच्र सृष्टींर्त तरूतटातचाच राल चालू दशर्ता. आिि 

िंअ टाव्दलसाायाया िब ातऱ्यतर्तिद बदुधा िंअ ग्रजीजर िब च वाताण्यातर्त येर्त दशरे्त. 
 

‘सािरकरी टाकंसाळ’ 
 

 तर्ता स  १९३७ व्या वऱ्षीं वरा सावाराातचर ायव ािगांतारच्या ्थालबद्धर्तेंरू्त  सुटरा झालर. अऱ्थाात् 
ायव ािगांतारला असर्तात ा स  १९२४ व्या वऱ्षीं यवयात ीं भाषािुद्धरचर जर चळवळ प्ररटतिें आातिभलर िर्तचा सर्तर्त 
प्रचाा बााा वऱ्षें र्तार तदाााष्रभा र्तोंतऱ्यतर्त दशअ ू  गेांतला दशर्ता. प्रथात प्रथात वरा सावाराात ीं ता ले्या 
िब ात ा िवाशधर वऱ्गांत ‘सावारार टातरसाळींर्तला’ म्दिू  अ ुताशधा ें म्दिर्त असर्त. तातर्तु बााा वऱ्षातर्त र्तश 
िवाशधर वऱ्गांत जसजसा दर्तबल दशर्त गेांतला र्तसर्तसा सावाराात ीं ता ले्या िब ा ीं लशरातवा आिि 
लेर्रातवा रळर्त   रळर्त िअ र्तरा प्रभाव ि  अ ेर प्ररािीं तशिद र ता लर रीं यवयाच ‘सावारार 
टातरसाळर’चर तुद्रा ्यातवा त े यवया िब ातचीं र्तर अ ेर अिधरृर्त अलत रृर्तरच सतजलर जाअ ू लागांतलर दशर्तर. 
आम्दातला अतुर अ ेरा िवचााारिार्तात िंरवा सत्थेारिार्तात िब  राढू  द्या म्दिू  सावाराातर े िर्ताविध 
तागांतण्या येर्त. भाषािुद्धरचर िअ र्तरर तर्त ि  प्रभाव रे्त ायव ािगांतारदू  स  १९३७ तध्यें सुटले यवयाचे आधींच 
वाढलेला दशर्ता. ायव ािगांतारदू  सुटरा दशर्तातच वरा सावारा तुतबअ रर े येर्तात ा प्रथातर्तः रश्दातूाला 
अ ुर्ताले. यवयातचे सतवरे्त आचाऱ्य अ्ेर  ि  ्र. सयवयवा रराा देिद दशरे्त. आचाऱ्य अ्ेर  यातचर भाषािुद्धरस 
अ ुरु लर्ता दशर्तर. रश्दातुाातर्त वरा सावाराातच्या ्वागांतर्ताऱ्था  ागांतिारात र राढले्या िताविूररचा, 
सभातचा, ता त्र ातचा िअ यवयाि  राऱ्यक्त चाललेला असर्तातच रश्दातुाातर्तरल ‘दतस ितक्चऱ्स’ ह्या सुप्रिसद्ध 
िच्र तट सत्थेाच्या चालरातच्या िव तर्तरवून  वरा सावाराात ीं यवया सत्थेासिद भेट ि लर यवया सत् थेाच्या 
भव ातर्त ताय टारर्तातच रे्तथाें िजर े िर्तर े लावले्या िंअ ग्रजीजर ताट्यातर े वरा सावाराातचें ल्षम गेांतलें  
अऱ्थाार्तच यवयात ीं चालरात ा भाषािुद्धरच्या दृष्टर ें िवचाालें  रीं ह्या ‘आअ ुट’, ‘िअ  ’ तासू  र्तों 
‘गेांत्टून ’तऱ्यतर्त वाताले्या ताट्यातवारल िंअ ग्रजीजर िब  राढू  िुद्ध तााठर िब  वाता्यास रातदर दाि  
दशअ रल रा? रे्तव्दात चालरातिीं झाले्या सतभाषिातर्त दें ्तष्ट झालें  रीं यवयातर्तरल बदुरे्तर ताट्या रेवळ 
िच्र तट सत् थाातरू्त  रुढरतुळें  आिि िंअ ग्रजीजर िब  वाताण्यातर्त रातदीं िविषे ििष्टाचाा असर्तश अिा यवयावळेीं 
िंद ु्थाा भा बशराळले्या सऱ्वसाधााि लशररांतातुळे िंअ ग्रजीजर िब ातर्त लाव्या गेांतले्या दशयवया आिि 
रातदीं ता्र  िंअ ग्रजीजर िब ात ा तााठर प्रिर्तिब  रशिर ता लेले वा सुचिवलेले  व्दरे्त म्दिू  ि रुताया ें 
लावले्या दशयवया. र्तर चऱ्चा चालर्त असर्तात यवया सुिवद्य, रलावतर्त ि  ्वभाषािभता र चालरवऱ्गांता ें िवेटीं 
वरा सावाराात ातच अ ुलट िव तिर्त रेलर रीं जा आति ्वर्तः ह्या सऱ्व िब ात ात आत्या ्वररय भाषेंर्तरल 
 ातवें सुचवरर्त असाल र्ता आम्दीं र्तींच  व्या ताट्यातवा अवश्य लावूत आिि यवयातचा प्रचाािद राण्याच्या ययव  
आ त ा ें रूनत  रे्तव्दात यवया रश्दातुाातर्तरल िअ र्ता साऱ्वजि र सभातच्या ि  भाषिातच्या गांत ब ींर्तच वरा 
सावाराात ीं िच्र तट सत्थाातरू्त  यवयाराळीं प्रचिलर्त असले्या अिा अ ेर िंअ ग्रजीजर िब ात ा जे तााठर 
प्रिर्तिब  ायव ािगांतारस असर्ता ातच यशजले दशरे्त रे्त आिि रातदीं  वर  ता लेले असे िटतू  र्तर िटप्तिर ‘दतस 
ितक्चऱ्स’ च्या चालरात ा ि लर. यवया िटतिींर्तले बदुरे्तर तााठर प्रिर्तिब  यवया तत ळीं ा िअ र्तरे आव ले रीं 
यवयात ीं रे्त ्वर्तःच्या सत्थेार्त वाताण्याचा र्ता ि श्चय रेलाच तातर्तु रातदीं राळा तर्ता िंद ु्थाा ातर्तरल सऱ्व 
िच्र तट सत्थाा ातिद यवया िब ातचा तिाचय व्दावा आिि यवया सत् थाातरू्त िद रे्त वाताले जावेर्त म्दिू  ्वर्तः अ ेर 
तुिद्रर्त िंद र त्र र राढू  र्तें ि ाि ााळ्या िच्र तट सत् थाातर्त धा ू  ि लें . स  १९३७ तधरल ह्या िंद र 



 
अनुक्रमणिका 

त्र राच्या प्रर्तर आर्तात  ु्ऱ्तळ झा्या आदेर्त दें सातगांतिें  रशच. र्तथााित अ ेर जु र प्रर्त प्रययव ातर्तीं आम्दातस 
ितळालर िर्तचा रातदीं तदत्त्वाचा भागांत आम्दीं येथाें साते्षमा ें र्ालीं अ ुद धृर्त रारर्त आदोंर्त. र्तश अ ेव्ाचसाठीं 
रीं िच्र तट िवषयर जे तािाभािषर िब  आज तााठर िच्र तटसृष्टींर्त अगांत र रुळू  गेांतलेले आदेर्त रे्त ्वररय 
िब  वरा सावाराात ीं साधाािर्तः वरस-ततचवरस वऱ्षाततूऱ्वींच सुचिवलेले आदेर्त दर गांतशष्ट यवयावळेच्या 
तत ळीं ा अवगांतर्त अस्यातुळें  जार आज िसद्ध रून  द्यावयास  रश आदे र्तार आजच्या  वर च तुढ 
आले्या र्तरुि ितढरस र्तर गांतशष्ट सदािजरतिेंच तुााव्यासद सातिगांतर्त्यावातच ू बदुधा र्ारिद वाटिाा  ादीं. 
म्दिू  िअ थेा ह्या नट ेच्या रथा ास तूळ आधाा असिाऱ्या यवया जुन्या त्र राचाच अ ुर्तााा  ेर्त आदों. वरा 
सावाराातचें छायािच्र   ेअ ू  यवया र्ालर यवया त्र रातर्त िलिदलें  आदे रीं :- 
 

“With Compliments Of Huns Pictures Kolhapur” 
 

अ ेक णिज्ञापन 
 

“तदाााष्ररय लशर ेर्ता  ेिभक्र्त ्रयुर्त र्तायवयाााव सावाराजर रे सातािजर तिावऱ्र्त  अ ेव् 
भाषािुद्धर रर प्रवृित्तयों अ वे् आतग्लआचाा िवचाा से अ ुयवत्न  त शवृित्तयों रा प्रिर्ताशध सऱ्व्ुर्त दक   .... 
आतग्लितर्तर १९ जू  १९३७ रश  ेि भक्र्त सावारा े दतस िच्र िसत् थाा रश जश ितल ावसा ि या अ ुस सतय 
िच्र रराि िवभागांत रे  कि र अ ुतयशगांतर आतग्लिब ों रर तऱ्यायवाचर िंद र िब ाविल सूिचर्त रर वद दतस 
सत्थाा रश अतर्तःराि तूऱ्वर तान्य अ ेवत ग्रजीाह्य लगांतर   ....  .....वद ि म् ातिरर्त िब ावलर प्रचिलर्त रा े रे 
िलये दत सदव्यवसायर बतधुसत्थााओत अ ेवत िअ र्ता सिारवृत से दा्ऱ् र प्राऱ्था ा रारे्त दक   ...... आिा दक िंर 
िंद  रर सऱ्व िच्र िसत्थााअ ें िअ स िब ाविल रश ृ यसे ्वागांतर्त राें   

 
ह्या त्र रातर्त वरा सावाराात ीं प्रथात सुचिवले्या िच्र तट िवषयर ्वररय िब ातचर िटतिर 

छातलेलर आदे. Topical : प्रचाातट Newsreel : वृत्ततट, Trailor : तिाचयतट, Interval : िव्ातिर्त, 
तध्यतर्ता, Studio : रलागांतदृ रलातत रा िअ यवयाि  जे िब  यवया िटतिींर्त आदेर्त रे्त आिि यवया तर्ता वरा 
सावाराात र  वर  ता लेले असे बाेच िब  अ ेर्र  रून  रे्त आम्दीं या तु्र्तराच्या िवेटीं जश िब रशि 
ि लेला आदे यवयातर्तरल िच्र तट वऱ्गांतातर्त छातलेले आदेर्त. ि्र ितिर्ततट (Three Dimention), बाह्यिच्र ि 
(Out-Door-Shooting) दे िब िद वरा सावाराात रच ता लेले आदेर्त. 

 
आम्दर वरा सावाराात ीं  व्या ें ता ले्या िच्र तटिवषयर िब ात ाच रे्तवढें अ ुल्लेेिर्लेलें  आदे. 

तातर्तु यवया वातचू  ्या अयवयतर्त तदत्त्वाच्या िवचााात ा वा  वर  व्रू्तत ा तााठर भाषेंर्त तूळातर्तच िब   व्दरे्त 
आिि म्दिू  िंअ ्ग्लि िब च वातााव े लागांतर्त अिा िरर्तरर्तार िब ात ा वरा सावाराात र  व वर  
सत्रृर्ति ष्ठ िब  ता लेले आदेर्त. अगांत ीं ्र शटर अ ुल्लेरे्ातुारे्त तुढरल  दा तातच िब च तदा. क्तातर 
(Number) ि  ातर (Date) अद्ययावत् [Up to date] दुर्तायवता [Martyr] साऱ्वतर्त [Plebicite] अतिर्ततशत्ता 
[Ultimatum] अ ुतसतधर [Truce]  ूाध्व र [Telephone] ध्वि ्ेषमतर [Loudspeaker]  ूातुद्रर 
[Teleprinter] तदातेा [Mayor] िअ यवयाि  िेंर ों िब  यवयात ीं  ुसरे्त सुचिवले िअ र्तरें च  व्दे र्ता रे्त ्वर्तः 
आत्या सऱ्व िलर्ािातरू्त  वातून  आिि यवयाचा तदाााष्रभा िंदबदु ा िंद ु्थाा भा प्रबळ प्रचाा रून  ि  
राव ू यवयात ा तााठर भाषेंर्त आज िअ र्तरें  रुळव ू टारले आदे रीं रे्त िब  तूऱ्वीं रधीं रशिर  वर  म्दि ू 
ता लेले असावरे्त याचर सऱ्व सातान्य वाचरात ा आज ितरा सुद्धा सदसा येअ ूत  ये. 

 



 
अनुक्रमणिका 

र्तथााित यवयाचा अ ेर नाअ ुर तुाावािद सातगांतर्तात येअ रल. र्तश दा रीं स  १९२४ च्या म्दिजे भाषािुद्धरचर 
चळवळ वरा सावाराात र चालू राण्याच्या आधींच्या तााठर वाङ्तयार्त यवया िब ातचें र्त ऱ्थार अ््र्तयववच 
प्रायः आढळिाा  ादर. 
 

सािरकरीय शब्दकोश 
 
्या अिा प्ररााच्या िर्ताविध सत्रृर्ति ष्ठ िब ात ा  व्या ें अ ुद भाव ू िंरवा जुन्यात ा तुन्दात प्रचााातर्त 

आि ू तााठर भाषेच्या िब ायव ारााचर ि  सािदयवयाचर ्रततर्तर वरा सावाराात ीं वाढिवलेलर आदे यवयातचर 
जािरव सऱ्वसातान्य वाचरात ा व्दावर आिि िजञा ासूत ा बिदष्राऱ्य अिा ताररय िब ात ा दे सावारा प्रिरर्त 
िब  झटर  सातत ावरे्त ह्या्र्तव आम्दीं र्तिा रातदीं सावारारय िब ातचा अ ेर ‘भाषािुद्धर िब रशि’ ह्या 
तु्र्तरातर्त ि ला आदे. 

 
ह्या त्ु र्तराच्या िवेटीं अ ेरा तिाििष्टातर्त भाषािुद्धरच्या दृष्टर ें ाचले्या रातदीं लदा तशठ्या 

िब रशिातचा तिाचयिद रून  ि लेला आदे. 
 

डॉ. रघुिीराचंा महाकोश हाच आणखल कहदु-भाषा-संघानें 
आता ंभाषाशुिीचा अणधकृत कोश मानािा 

 
वारल तिाििष्टातध्यें जे लनुरशि आम्दीं अ ुल्लेेिर्ले आदेर्त रे्त यवया यवया ्ेषम्र ातर्त जार आजिद अ ुतयुक्र्त 

आदेर्त र्तथााित आर्तात भाषािुद्धरचें आत शल  दें आतलर ााष्रभाषा जर सत्रृर्ति ष्ठ िंद र िर्तच्यािीं ि गांति र्त 
झालें  अस्यातुळें  आिि म्दिू  र्तेंदर अिर्ल भाार्तरय तदत्त्व तावलें  अस्यातुळें  यातुढें आतलर सत्रृर्ति ष्ठ 
ााष्रभाषा जर िंद र िर्तचा सााा भाा आत्या बिलष्ठ ्रत धातवा वादूत िरेल आिि िर्तचा सााा जागांतिर्तर 
चिार्ताऱ्था आत्या िब सतत्न र्तेंरू्त  चालवूत िरेल असा जश रशिाचा रशि असेल र्तशच भाषािुद्धरच्या दृष्टर ें 
अिधरृर्त ि  आधााभरू्त रशि ता ला गेांतला तािदजे. सु कवा ें आज असा अ ेर सत्रृर्ति ष्ठ तदारशि तति र्त 
प्रवा  ॉ. ानुवराातच्या तिा्ता ें िसद्धिद झालेला आदे. 

 
या रशिाच्या तदत्त्वािवषयीं आिि वकििष्ट्यािवषयीं रातदीं चऱ्चा या तु्र्तरार्तरल ‘आतचर ााष्रभाषा 

आिि भाषािुद्धीं’ या लेर्ातर्त वरा सावाराात ीं रेलेलरच आदे आिि यवयाच लेर्ातर्त देंिद सातिगांतर्तलें  आदे रीं 
सत्रृर्ति ष्ठ िंद र वारल अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद रच्या आक्तिास र्तों   ेअ ू  र्तें आक्ति दाि ू ता ण्याचें जें रठरि 
राऱ्य आतिातस ताा ता ावयाचें आदे यवया राऱ्यीं ह्या तदारशिाचें आतिातस अतशल सदाय्य दशिााें आदे. 
रााि जगांतातर्तरल साऱ्या प्रगांतर्त भाषातिीं टक्का  ेअ ूत िरेल, आतचर सऱ्व अद्यावत् वकञा ाि र आिि व्यावदािार 
तिाभाषा ि  भाषा आत्या िब ातर्त व्यक्र्त रूनत  िरेल असें सातऱ््य आत्या सत् रृर्ति ष्ठ िंद र ााष्रभाषेंर्त 
आिण्याचर  ॉ. ानुवराातचरिद तदयववारात्षमा अस्यातुळें  यवयातच्या रशिातर्त सऱ्व अ वश्यर िव ेिर िब ात ा 
आिि यवयातर्तिद अ ुऱ् ू ि  िंअ ग्रजीजर िब ात ा ि ऱ्धााा ें बिदष्राून  यवयात ीं िंअ ्ग्लि भाषेंर्तरल अगांत ीं अद्यावत् 
िब  सतूदाला सत् रृर्त-प्रारृर्ति ष्ठ असेच ्वररय प्रिर्तिब  ि लेले आदेर्त. 

 
्या भाषािुद्धरचे आद्य प्रवऱ्र्तर वरा सावारा गेांतलीं ४० वऱ्षें सतर्तर्त प्रचाा रारर्त आले आदेर्त यवया 

भाषािुद्धरच्या र्तत्त्वाचा दा िवजय आदे, यवयातच्या तिा्तातचें दें साफ्य आदे. 
 



 
अनुक्रमणिका 

रे्तव्दात आर्तात  ॉ. ानुवराातच्या तदारशिासच अिधरृर्त आधाा ता ू  यवयातर्तरल वकञा ाि र ि  
व्यावदािार प्रिर्तिब  रेवळ ााष्रभाषा िंद रर्तच  व्दे र्ता सऱ्व िंद ुभाषा सतनातर्त ि ऱ्धाातूऱ्वर वातािें दें 
प्रयवयेर सत् रृर्ति ष्ठ िंद ुभाषासतनरयातचें रऱ्र्तव्य आदे. 
 

र्ग. म. जोशी 
 
जानेिारी १९५८ मधील प्रर्म आिृत्तीची प्रस्तािना 
 

• • 
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प्रास्ताणिक 
(या आिृत्तीचे) 

 
सािरकर – भाषाशुिी 

 
्वार्ततत्र्यवरा सावारा यातचे  ाव तदाााष्रार्तरल भाषािुद्धरच्या चळवळरिर रायतचे ि गांति र्त आदे. 

र्तथााित, भाषािुद्धरचर र्त ा तदाााष्रार्त र्तार यवयादू दर जु र आदे, र्तर ििवाजर तदाााजातच्या पे्रािे े 
ि ताि झाले्या ‘ाा्यव्यवदाा-रशिा’ इर्तरर जु र आदे. सावाराात र आत्या भाषािुद्धरिवषयर 
िलर्ािार्त ानु ाथा तति र्तातच्या वानााे तदाााजात र रेले्या उतक्ताचा आ ातूवचर उल्लेेर्दर रेला आदे. 
र्तथााित ििवाजर तदाााजात र रेलेला उतक्त आिि सावाराात र जन्तठेतेरू्त  तार्त आ्यावा दार्तर नेर्तलेलर 
चळवळ यार्त रादर बाबर्तरर्त फार आदे. ििवाजर तदाााजातचा उतक्त तूलर्तः ाा्यरााभााातुार्ताच 
तयाि र्त दशर्ता असे ि सरे्त; म्दिजे र्तश आजरालच्या साराार त  ात रशिासाार्ा दशर्ता. र्ता 
सावाराातचा उतक्त ाा्यव्यवदााातुार्ता  सू  अिर्ल सातािजर व्यवदााात ा व्यातिााा आदे. 

 
 शन्दरदर उतक्तातचा उगांतत अतिादायचतिे ााजररयच आदे. रााि भाषािुद्धरचर आवश्यरर्ताच तुळर 

ााजररय तिा््थार्तरतुळे ि ताि झालेलर दशर्तर. वगेांतवगेांतळ्या  ेिातच्या प्रवासाि रारू्त  दशिाऱ्या सततरार्त जे 
ताररय िब  एर्ाद्या भाषेर्त प्रिवष्ट दशर्तार्त, यवयात ा ि तटू  राढण्याच्या तागेांत सावारा लागांतले असरे्त असे 
वाटर्त  ादर. रााि असा भाषा – सततरच  दर एर अतिादायच नट ा आदे. िर्तजतध्ये अ कसर्मगांतर िंरवा 
उद वगेांतज र असे रादर  ादर. ति जेव्दा एर्ा े आक्तर ााष्र आतलर सत्ता  ुसऱ्या ााष्रावा ला रे्त, 
रे्तव्दा र्तश भािषर सततरच  न र्तश र्तश ्वाभािवर  सर्तश. र्तश प्रायः बलायवरााूनत असर्तश. इतग्रजीजर िंरवा अाबर-
फाािर िब  जेव्दा िंद र-बतगांतालर-तााठर या साायाया सत्रृर्तशद्भव भाषातर्त गांत ी रार्तार्त, रे्तव्दा र्तश सततरच  
सवच्वर अ्वाभािवर असर्तश. इर्तरेच  व्दे र्ता गांतुलातिगांतारच रे् ज र आठवि रून   ेिााा असर्तश. 
ििवाय, तााा्यातुळे जेव्दा ताभािषर िब  एर्ाद्या भाषेर्त नुसर्तार्त, रे्तव्दा यवयाचे प्रतािदर इर्तरे तशठे असरे्त 
रर तूळ भाषेर्तरल िवभक्र्तर-प्रयवयय आिि िक्यात े या तलरर े फााच थाश े ििल्लेर उारे्त! ििवरालर  
त्र व्यवदााार्तरल भाषा अवाचर  िंद रचे उ ूच या  ावा े झालेले ूनतातर्ता याजर े तािद्यास ह्या भािषर 
बलायवराााचे ्वूनत ल्षमार्त येईल. या ााजररय बलायवराााचर प्रिर्तिक्या म्दिू  आधुि र िंद ु्थाा ार्त 
भाषािुद्धरचर चळवळ प्रथात उत्ता प्र ेि आिि बतगांताल या िवभागांतार्त सुून झालर. 

 
उत्ता प्र ेिार्त र्ता रेवळ अाबर-फाािर िब च र्त्र ्था भाषेर्त ििाले दशरे्त असे  व्दे; अयवयतर्त 

दा्या्त  आिि सतर्तातज र गांतशष्ट म्दिजे रे्तथेा भाार्तरय िलतरच उच्छे ू  अाबर-फाािर िलतर े ठाि 
तात ले दशरे्त. म्दिजे या  ेिार्तरल ब्राह्मि राय्थाा र िवद्यशतजरवर जार्तर आत्या जगांतद िवयायार्त तूवचजातचर 
िलतर सश ू  उ ूच (म्दिजेच अाबर-फाािर) िलतर वातून लागांत्या दशयवया. र्तुळिर ासाच्या वतिार्तरल ्वातर 
ाातर्तरथाच, राश्तरार ब्राह्मिवतिार्तरल तति र्त तशर्तरलाल, जवादालाल, ह्यातच्या बा्यार्त उत्ता प्र ेिार्तरल 
ब्राह्मि तुले  ेर्रल एर्ाद्या तेलवरच्या  ाार जाऊ  ‘अिलफ’ ‘बे’ दर तूळा्षमाे िगांतावरर्त असर्त! म्दिू  उत्ता 
प्र ेिार्त प्रथात वा वि लातचर िलतर तुन्दा ्थााितर्त राण्याचर चळवळ राावर लागांतलर. ‘ ागांतार प्रचािािर 
सभा’ म्दिू  जर िवयायार्त झालर, िर्तला प्रथात  ागांतार िलतरचा प्रचाा दार्तर घ्यावा लागांतला. अथाार्त उत्ता 
प्र ेिार्त भाषािुद्धरचर चळवळ तदाााष्राते्षमादर अिधर अतिादायच दशर्तर. िंसधतध्ये र्ता सवच व्यवदाा उ ूच 
िलतररू्त च दशर्त. म्दिजे िंसधरभाषेचर िलतर उ ूच दरच ठून  गेांतलर! र्तर इर्तरर रर नाे ााे सश ू  ्वर्तःच्या 
जन्तभतूररू्त  तािर्र्ता च्या ि र्मतर्तरतुळे  ेिशध रला लागांत्यावादर िंसधर लशर, - ि  ा  यवयातच्यार्तरल 



 
अनुक्रमणिका 

बदुसतयाय लशर – आत्याला  ेिशध रला लाविाऱ्या लशरातचर, उजवरर ू   ावरर े िलिदलर जािाार 
िलतर अद्यातदर आतलर िलतर सतजर्तार्त! 

 
सावाराातच्या लेर् ावून  असे ि सरे्त रर, यवयात ा भाषािुद्धरचर अतिादायचर्ता उत्ता प्र ेिार्तरल 

िुद्धर-चळवळरवून च त ार्त भालर. या सतग्रजीदार्तरल तिद्याच लेर्ार्त सावाराात र या सयवयाचे रथा  रेले 
आदे. उत्ता िंद ु्थाा ार्तरल लशर जागांतृर्त दशऊ  अाबर-फाािर िब  र्ड्यासाारे् वचेू  राढरर्त असर्ता, 
तााठर भाषेर्त ता्र , ििवाजर तदाााजातच्यासाार्ा तशदाा सा े र्तर ि ेवषांतूवीच दशऊ  गेांतला असू दर अद्यात 
ि  ा  िरे ा चाळरस र्तार अाबर-फाािर िब  भक्कततिे ाादावरे्त, याचे सावाराात ा वकषम्य वाटिे अगांत र 
सादिजर दशरे्त. यवयारू्त  यवयात ा ााजररय रायातासू  रादर राळ सक्र्तर े अिलप्र्त ादाव े लागांत्या े, 
भाषािुद्धर आिि अ्तृिशद्धाा या  श  चळवळरवाच ल्षम रें िद्रर्त रार्ता आले. 

 
सावाराातचा ्वभाव दा जसा क्ान्र्तररााराचा आदे, र्तसाच र्तश रेतालतािा साायाया सदे्धर्तुपे्रिार्त 

दुरु तिदाचादर आदे. एर्ा र गांतशष्ट यवयात र दार्तर नेर्तलर म्दिजे ‘िक्यािक्य’, ‘व्यवदायच वा अव्यवदायच’ यातचा 
िवचाा रे्त रारर्त बसर्त  सर्त. भाषािुद्धरच्या बाबर्तरर्त राय, रर तिर्तर्तताव  चळवळरच्या बाबर्तरर्त राय, 
‘अिक्य’ दा िब  सावाराातच्या रशिार्त  व्दर्ता ! “िब  वाताा रर र्तश ूनढ झालाच ” “अ ेर तयाय 
प्रचााार्त आले, र्ता अरे्ा चातगांतले रे्तच िटरर्तरल”  या साार्र यवयातचर आग्रजीदर सू्ेर  तािदलर म्दिजे यवयातचर 
अप्रिर्तदर्त रायचतद्धर्तर ल्षमार्त येरे्त. ति भाषा दर   रच्या प्रवादाप्रतािे ्वर्तःचर वाट रातरे्त. ताटविाप्रतािे 
रृि्र त र्तटबत ररू्त  वादार्त  ादर. यवयातुळे सावाराातच्या साायाया, अिक्य दा िब च तािदर्त  सले्या, 
 ेतशिलय -सदृि वराालासुद्धा ूनढ िब  राढू  लावर्ता ा ्या अ ेर अ चिर आ्या यवया 
तादाण्यासाायाया आदेर्त. 

 
सावाराातच्यातूवी भाषािुद्धरचा झालेला प्रयायार्त प्रययव  जार ििवाजर तदाााजातचा ाा्यव्यवदाा 

रशि दा असला, र्तार यवया  तर्तादर रााभाााच्या भाषेरिार्ता ्वभाषेर्तरल रशि राण्याचे प्रययव  झालेले 
आदेर्त.  ु ैवाचर गांतशष्ट म्दिजे, तदाााजातच्या तति्र तत ळार्तरल िवयायार्त तति र्त ानु ाथाततर्त दिततरे्त यातचा 
रशिदर आजच्या िवद्यालयातरू्त  आिि ग्रजीतथािाळातरू्त  फाासा आढळर्त  ादर. या प्र्र्ताव ेरिार्ता तर एरा 
प्रयायार्त ग्रजीतथाालयार्त ाा्यव्यवदाा रशिाचर चेरिर रेलर असर्ता, रे्तथारल ि्र त वरधाार ग्रजीतथाािधराऱ्या े 
ताझ्यातुढे अवाचर  साराा े रािवलेला ‘त  ात रशि’ आिू  ठेवला! ाा्यव्यवदाा रशिाच्या 
आर्तातयंर्त रेवळ  श  आवृयवयाच ि ना्या आदेर्त दर गांतशष्टदर अिुभसूचर आदे. एर आवृत्तर िरे १८०२ 
तध्ये म्दिजे इ. स. १८८० तध्ये ि नालेलर आदे; र्ता  ुसार इ.स. १९५६ तध्ये ि नालेलर आदे. दर  ुसार 
आवृत्तर तुण्या-तुतबईच्या एर्ाद्या प्रिसद्ध िववानत् सत्थेा े राढलेलर असेल अिर आतलर र्त ा सादिजरच 
दशरे्त, ति दर सुत ा आवृत्तर, उ ूच आिि रे्तलगांतू भाषे े वढेले्या ‘तााठवा ा सािदयवय तिाष े’ े राढलेलर 
आदे! यवयात र रें द्र सारााच्या ‘िि्षमि तत्र ालयार े’ या सतबतधार्त िव तर्तर रेलर दशर्तर. तातर्तु “ि ल्लेर िि्षमि 
तत्र ालया े या रातर आतलर असतथाचर्ता प्ररट रेलर. त्र  क्तातर D – 2772 – M – 2/23, November 
1955”. तााठवा ा सािदयवय तिाष े े वरस वषांतूवी राढले्या या आवृत्तरला ्र. ाातचतद्र गांतशिंव  राटे 
यातचर उतयुक्र्त प्र्र्ताव ादर आदे. या  व्या आवृत्तरतुळे र्तार दा ऐिर्तदािसर तदत्त्वाचा रशि सवच िवद्यालये 
आिि िवद्यातरठे यातच्या सतग्रजीदार्त आिि वाताार्त असावा, अिर सदािजरच अते्षमा दशरे्त. ति व्र्तु््थार्तर ता्र  
 ु ैवा े र्तिर  ादर. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या  तर्ताचा असाच ााज-तुा्रृर्त प्रययव  म्दिजे िवयायार्त िवद्यापे्रतर  ाेि ्रततर्त सयाजरााव 
गांतायरवा  यातच्या प्रशयवसाद ा े ्थाात  झाले्या रशि तत ळाचा प्रययव  दशय. दा प्रययव  रेवळ 
तदाााष्रातुार्ता  सू  अिर्ल भाार्ताला उतयुक्र्त असा आदे. या रशिाचे  ाव 
‘्रसयाजरिास िब र्तर्तरु’. यार्त इतग्रजीजर, गांतुजाार्तर, तााठर, सत्रृर्त, उ ूच, फाासर, िंद र आिि बतगांतालर 
अिा आठ भाषातर्तरल सता िब  एरातुढे एर ि ले आदेर्त. या ग्रजीतथााचर उतयुक्र्तर्ता वगेांतळर सातगांतण्याचर 
गांताजच  ादर. अिा र्तऱ्देचा प्रययव  यवया तूवीदर झालर  व्दर्ता आिि यवया तर्तादर यवया र्तश रचा झालेला  ादर. 
ानु ाथाततर्त दिततयवयातचा रशि आिि ्र सयाजरतदाााज-तुा्रृर्त रशि यातचे तुयाय वकििष्ट्य म्दिजे  शन्दर 
रशिात र सशतेतिाला आिि सुटसुटरर्ततिाला ि लेले प्राधान्य दे दशय. सयाजरतदाााज-तुा्रृर्त ग्रजीतथा 
आरााा े आिि तृष्ठ सत् थेा े प्रचत  आदे. यवयाचर प्र्र्ताव ा सादिजरच गांतुजाार्तरर्त आदे. र्तरर्त म्दटले आदे... 

 
“लातबा िब श े ब ले टूतरा िब श े तसत गांतर श प्रथात अतर आतवाता आव्यश छे; रााि रे व्यवदाातात 

रे्त रुढ थावातात साळ त े छे.” ानु ाथातति र्तातच्या रशिातध्येदर सुगांततरे्तला प्राधान्य  ेण्याचे देच धशाि 
अवलत िबलेले ि सेल.  ु ैवा े िंद र आिि बतगांतालर भाषातर्त झाले्या िुद्धरच्या चळवळर े सुगांततरे्तला प्राधान्य 
ि ले  ादर. ‘वार्तादाा’ या ऐवजर ‘सतवा  ार्ता’, ‘सात ा’ या ऐवजर ‘प्रिर्तयशिगांतर्ता’, ‘से ा’ िंरवा ‘सकन्य’ या 
ऐवजर ‘वािद र’ दा, (िरयवयेर सत्रृर्तञा ातसदर झटर    सतजिााा!) िब , या साारे् िरे ों ्क्लष्ट िब  
भाषािुद्धरच्या ि ितत्ता े बतगांतालर व िंद र तति र्तात र आतआत्या तुळच्या सुगांतत भाषातर्त आि ू सश ले. यवयात र 
जा ििवाजर तदाााजातचा ााजव्यवदाा रशि आिि सयाजरााव तदाााजातचा ‘िास -िब र्तर्तून’ 
 शळ्यातुढे ठेवला असर्ता र्ता यवया  शन्दरदर भाषा सातान्य लशरातच्या र्तों र सदज रुळ्या असयवया. ति रे्त 
रादरदर असले र्तार ाा्यव्यवदााारिार्ता  श  िवयायार्त ाा्यरयवयां र तुद्दात राव ू नेर्तलेले दे रशि 
अव्देून  आज याति्र र तद्धर्तर े ब िवलेले जे ्क्लष्ट िब  ूनढ राण्याचा प्रययव  दशर्त आदे र्तश अि ष्ट आदे. 
जे िब  सुगांतत  ादरर्त, रे्त ूनढ दशण्याचा सतभव  सर्तश. 

 
सावाराातच्या  शळ्याततुढे असलेला  ुसाा तदा  प्रययव  ‘अर्तार्तुरच ’ रताल तािा यातचा दशर्ता. 

सावारा आिि रताल तािा यातच्या व्य्क्र्ततत्त्वार्तरल आिि तााक्तार्तरल साम्य िशधिे त शातजर दशईल. 
या  शनाततकरर सावारा देच अिधर व्युयवत्न  आिि सुसत् रृर्त दशरे्त. रताल तािाच्या िवद्याव्यासतगांतासतबतधर 
यवयाचा चिा्र राा लॉ च िर ाॉस् म्दिर्तश, - 

 
“Kemal’s own cultural background was scrappy. He had studied subjects ad-hoc, in 

periodic bursts of concentration-skimming through them, on occasion, to rationalize some 
intuitive preconceived notion. But he had never acquired the habit of systematic reading.” 

 
यार्तरल रादर विच च सावाराात ा लागांतू दशण्यासाारे् आदे. सावारादर आतले ्वयत्फूर्तच िवचाा 

सवचतान्य राण्यारिार्ताच वाच  रारर्त. ति यवयातचर तूळचर बुद्धर अयवयतर्त र्तरव्र आिि व्यासतगांतर दशर्तर. रताल 
तािा, सम्राट अरबााप्रतािे, भशवर्तालर तति र्त गांतशळा रून  यवयातच्यार ू  आत्याला दव ेरे्त ञा ा  ओाबा ू  
नेण्यार्त र्ताबजे दशर्ता! यवयाच्या भशवर्तालर गांतशळा झाले्या तति र्तातर्त  श  त्षम दशरे्त. एर त्षम, ‘र्तुरी भाषा सशतर 
रेलर म्दिजे झाले’ असा म्दििााा दशर्ता, र्ता  ुसाा त्षम ‘र्तुरी भाषेर्तरल अाबर-फाासर िब  राढू  टारू  
यवयातच्या जागांतर  व े र्तुरी िब  र्तयाा रून  यशजावरे्त’ असे म्दििााा दशर्ता. ्वर्तः रताल भाषािुद्धरच्या 
बाजूचा दशर्ता. ति यवयास अ ुभव ता्र  वगेांतळाच आला. यवयाचा चिा्र राा लॉ च िरन् ाॉस म्दिर्तश,- 

 



 
अनुक्रमणिका 

“In time he realised that his linguistic operations were leading the Turkish language 
into a blind alley. It threatened to become a ‘mandarin’ language as artificial and 
incomprehensible to the ordinary Turk as that of the old ottoman ruling class. A halt was 
finally called...” 

 
ति रतालतुढरल सत्या सावाराातच्या तुढरल सत्यातदू  फााच िबरट दशयवया. भाार्तार्त 

भाषािुद्धररािाला सत्रृर्तचा र्जर ा ताठरिर आदे. भाार्तार्तरल सात् रृिर्तर वाङ्तय सत्रृर्तार्त आदे. 
आिि  ागांतार उफच  बाळबशध िलतर यवया वाङ्तयाचर िलतर म्दिू  अ ेर िर्तरे प्रिर्तष्ठा तावलर आदे. िबचाऱ्या 
रताल े ताररय िब  उतटू  राढले र्तार ताररय िलतररू्त  यवयाचर सुटरा  व्दर्तर. ति र्तश 
सावाराातच्याप्रतािे अप्रिर्तदर्ततिे ्वर्तःचा तागांतच चशर्ाळिााा दशर्ता. ताक्यातचरच िलतर घ्यावयाचर, र्ता तगांत 
ाशत  िलतर घ्यावर, असे यवया े ठािवले. रााि यवयायशगेांत यवयाचे तागांतासलेले र्तुरी ााष्र अयवयतर्त तुढााले्या 
म्दिू  िवयायार्त अिा युाशतरय ााष्र-रु टु तबार्त जाऊ   ार्ल दशर्त दशरे्त! रताल े रेलेलर दर िलतर-
सुधाािा तदाााष्र, तध्य प्र ेि, आतध्र प्र ेि, यातर्त र्तार राण्याचे रााि  ादर. तदाााष्रा े र्ता  ागांतार अथावा 
बाळबशध िलतर दरच आतलर वाङ्तयर  िलतर अ ेर िर्तराततासू  ठािवलेलर आदे. ति  ाि्षमिायवय भाषातचे 
राय ? ााष्रकक्यारिार्ता  ेर्रल जेथेा बतगांताल आिि गांतुजाार्त आतात्या िलप्या सश ावयास र्तयाा  ादरर्त, 
रे्तथेा र्ततरळ, रे्तलगांत,ू त्याळर या भाषा आत्या िलप्या सश ायला रसच्या र्तयाा दशर्तार्त ! 

 
ति िलतर-सुधाािेर्तदर सावाराात र ल्षम नार्तले असले, र्तार तुयाय प्रश्  िलतरचा  ादर. भाषा-

िुद्धरचा प्रश्  दा अरे्ारस ताररय िब ,  - िविषेर्तः ताररय ाा्यरयवयांचे िब , - ्वभाषेरू्त  राढू  
टारण्यारिार्ता  वर  िब  ब िवण्याचा ठार्तश. ्या ताररय िब ात ा ्वररय िब  उतलबध आदेर्त, यवयातचा 
प्रश् च  ादर ति ्यात ा तळू भाषेर्त प्रिर्तिब   ादरर्त, यवयातच्यारिार्ता  व ेिब  र्तयाा राण्याचा दा तुयाय 
प्रश्  ठार्तश. दे िब  र्तयाा रार्ता ा तााठरचे तााठरति आिि ि यवयाच्या भाषेचे सशतेति  ष्ट   रािे दे 
यार्तरल तुयाय त्य दशय.  ुसर्ता ताररय िब  नालिवला आिि यवयाच्या ऐवजर सत्रृर्त रशि आिि व्याराि 
यातच्या बळावा  वर  िब  ब िवला, एव्ा े िुद्धररािाचे तुण्य त ाार्त त ेल, असे  व्दे! भाषेचे तळू 
वळि   सश र्ता  व ेिब  र्तयाा रािे दे अलबयवया गांतलबयवयातचे रात  व्दे, दे सयवय िवसा्यास भाषेचर 
््थार्तर राय दशरे्त, दे आजच्या वर्तचता त्र र भाषेवून  त शत र ि सरे्त. प्रयवयेर इतग्रजीजर िंरवा फाासर िब ाला 
अगांत र यवयाच ्वूनताचा, - रधररधर र्ता यवयाच उच्चाााला जवळचा – िब  र्तयाा रेलाच तािदजे, दा िंद र 
लेर्रातचा आग्रजीद िर्तर्तरासा ग्रजीाह्य  ादर. उ ादािाथाच, Survey याला ‘सवे्षमि’ दा िब  र्तयाा राण्यार्त 
तूळ इतग्रजीजर िब ाच्या जवळ जाण्याचा दा्या्त  उिद्दष्टाव्यिर्तिाक्र्त रशिरे्तच उिद्दष्ट ि सर्त  ादर! तााठरर्त 
र्ता साध्या ‘तदािर’ िब ा े या िविच्र  ‘सवे्षमिा’चे रात भागेांतल. िंद रर्तरल रादर  वर  ब िवलेले िब  र्ता 
 ुबोधदर आदेर्त आिि अिुद्धदर आदेर्त. उ ादािाथाच ‘उत-अिभयतर्ता’ दा िब  तदावा. तिदलर गांतशष्ट म्दिजे 
यार्त सतधर राण्याचर जागांता असू दर सतधर रेलेला  ादर; आिि ििवाय, िब  उच्चाा्याबाशबा अथाच ल्षमार्त 
येर्त  ादर, दे वगेांतळेच. आिर्र एर्त चतयवरािार गांतशष्ट म्दिजे, रशिर्तादर उतसगांतच रशठेदर लाव ू आत्याला 
दव्या यवया अथााचा िब  ब िवर्ता येईल रर र्त ा! उ ादािाथाच ‘अध-ि यत’ दा दल्लेर वाताार्त असलेला 
िब  तादा. दा िब  By-laws ह्या अथाी र्तयाा रेलेला ि सर्तश. ति ‘अिध’ या उतसगांताचा अथाच येथेा अतेि्षमर्त 
असले्या अथााच्या अगांत र िवरुद्ध आदे. िंद र तति र्तात र रादरदर रेले र्तार तााठर वृत्तत्र ात र रे्त लगेांतच 
उचलण्याचे रााि  ादर. ति आज प्रवृत्तर ता्र  र्तिर ि सर्त आदे. याच्या तुळािर, िंरबदु ा या िब -
ि तायवयातच्या सुप्र्त त ार्त, एर र्त ा आदे; र्तर म्दिजे ि  ा  सवच सत्रृर्तशद भव भाषातर्त रे्तच िब  चालू 
रािे! या  ेिार्तरल प्रा ेििर भाषा या प्रिर्तिष्ठर्त आिि वाङ्तयसतत्न  भाषा आदेर्त. यवयात ा 



 
अनुक्रमणिका 

एरातेरींच्याजवळ ओढण्याच्या प्रययव ार्त या सवांचेच ूनत आिि  ेल िबन िाा असेल, र्ता फाय ा 
सतिियर्त ाादरल आिि र्तशटा ता्र  त ाार्त त ेल! अवाचर  तााठर गांतद्याला िटळर, िचतळूिरा, तदा ेव 
ििवाात गांतशळे, गांत रार, रेळरा, फ रे, अ्ेर , र्ात ेरा यातच्या भाषाप्रभुयववा े जे ्वाभािवर, ति अथाचवादर 
ूनत आले आदे, रे्त िंद र आिि बतगांतालर या  शनीं ादर  ादर. बतगांतालरर्त उच्च  जाचे लिलर्त आिि वकचािार 
सािदयवय आदे. ति तााठर गांतद्याचा  कसर्मगांतरतिा यवयाला  ादर. आजच्या िंद रचर ््थार्तरदर र्तरच आदे. आिि 
िंद रर्तरल िब  उचलण्याच्या प्रवृत्तरतुळे तााठरचर िुद्धर्ता आिि ‘तााठरति’  ष्ट दशर्त आदे. साधा ‘्वगांतीय’ 
दा िब  घ्या. िंद रर्त र्तश ‘्वगांतच् था’ ह्या अथाा े वातार्तार्त. तााठरर्त र्तश र्तसा वातािे दा्या्त  आदे. 

 
 विब ि र्मतर्तरच्या या सत्येर्त येथेा यादू  अिधर ििार्ता येर्त  ादर. ति  व ेिब  र्तयाा रािे दे 

तुळार्तच तुण्यप्र  आदे आिि र्तश रशिरदर अतक्व लेर्र रून िरर्तश’ या र्त े े अिलर च्या तााठर 
गांतद्यार्त थाकता  नार्तले आदे! या धशक्यासतबतधर भाषािुद्धरच्या  शना तदाबुिद्धता  आिि सतथाच प्रवर्तचरात र 
ताररय िब  बिदष्रृर्त राण्याइर्तररच राळजर नेर्तलर असर्तर, र्ता दा धशरा टळला असर्ता. 

 
ति या सत भार्त लेर्रातचे आिि भाष – िुद्धर – प्रवर्तचरातचे िकलरसतबतधरचे िवचाा, आदेर्त – यवयादू  

अिधर र र आिि सूक्ष्त दवरे्त. दे िवचाा भाषािुद्धरच्या राळाच्या तूवीतासू च असावरे्त िर्तर्तरे िास्त्रिुद्ध 
 ादरर्त. “भाषा अलतरािार आिि सत्रृर्त प्रचुा असेल, र्ताच िर्तला िकलर आदे. आिि साधर, साळ, 
टशर ाा असेल, र्ता िर्तला िकलर  ादर” अिर र्त ा तााठरर्त ि  ा  गेांत्या  श  ित्ा र्तार ूनढ आदे. 
‘िटळरातचे िवचाा रे्तज्वर दशरे्त ति रेळराातच्याप्रतािे यवयात ा िकलर ता्र   व्दर्तर’ [एखा्यता पंगडतािे याच्या गवरूद्धही 
ित गदलेले सुदलवािे आिळले गाळक लेख सगं्रजीहाला (ॲकॅडिी पुरस्कृत) तकघ तीथघ लक्ष्िणशास्त्री  ोशी यािंी गलगहलेली सुदंर प्स्ताविा हे त्याचे 
एक उदाहरण होय.] दर सतजूर्त तााठरर्त िरयवयेर वष े ूनढ आदे, आिि तु ःतु ः व्यक्र्त रेलर जार्त आदे. 
िकलरसतबतधरचर दर र्त ा रृि्र तरे्तर ेच झुरिाार आदे. आिि रे्तज््वरे्तला रतर तदत्त्व  ेिाार आदे. 
रे्तज््वर्ता आिि  ेल ाातिा या  शदोंचे एर्र  वा्र्तव्य िचतळूिराातच्या भाषेर्त आढळे. ति रधररधर 
िवचााातचे व यवयातच्या तागांतरल रळरळरचे तदत्त्व एवढे असरे्त रर अलतरािारर्ता दर यवयातच्या सतगांतर्तरर्त िवसतगांतर्तच 
ठारे्त. िटळरातचर जागांता अलतरािार असर्तर र्ता र्तर इर्तरर तिािातराार ाािदलरच  सर्तर, असे  ेर्रल 
म्दिर्ता येईल. साधेतिा, र्तळतळ आिि टशर ाा िब  यशज ा यातचे तदत्त्व आतच्या टररारााात र र्तार 
घ्याव ेिर्तर्तरे ल्षमार्त नेर्तलेले  ादर. या बाबर्तरर्तरल ब े जॉन्सन् [बेि  ॉन्सि [१५७२ ते १६३७]] याचे सू्र  ल्षमार्त 
नेण्यासाारे् आदे. र्तश म्दिर्तश, 

 
“We must not be too frequent with the mint nor fetch words from the extreme and 

utmost ages; but the eldest of the present and newest of the past language is best.” 
 
बे  जॉन्सन् चे दे सू्र  सुतााे चाा िर्तराततूवीचे व म्दिू  रालार्तरर्त म्दिाव,े र्ता अगांत र अलरर े 

अतेिारेर्तरल ॲसशिसएटे  पे्रस े आत्या त्र रााातसाठर जे ‘्टाइल बुर’ प्रिसद्ध रेले आदे, यवयार्तदर 
 ेतरा या सू्र ावाच भा ि ला आदे. “सवचसाधााितिे जश िब  सवां ा सतजर्तश र्तश तान्य राावा.” यावा 
भाष्य रार्ता ा तुण्याच्या ‘सराळ’ त्र ा े म्दटले आदे, “िब  ्क्लष्ट, बशज ,  ुबोध  रशर्त, ति यवयार्त 
रेवळ  ा ताधुयचदर  रश.  ा तधुा िब  रा ाला गांतश  लागांतर्तार्त, ति आत्याला जे सातगांतावयाचे आदे रे्त 
यवयारू्त  प्रभावरतिे व्यक्र्त दशर्त  सेल, र्ता थाश ा वळे रा ाला आ त   ेण्यातिलर े यवयारू्त  रादरदर साध्य 
दशर्त  ादर. बे  जॉन्सन् आिि अतेिार  असशिसएटे  पे्रसचे अगांत र अिलर चे ‘्टाइल बुर या  शदोंर्तदर 
युक्र्त झालेले र्तत्त्व ल्षमार्त नेर्तले, र्ता िटळरातचर भाषा दर आ िच भाषा ठारे्त.  श  ित्ा  ुलच ि्षम्या 
गेांतले्या या सयवयार े येथेा ल्षम वधेण्याचे तुयाय रााि म्दिजे ताररय िब  दारलण्याच्या  ा ार्त  ेतरे या 
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र्तत्त्वार ेच  ुलच्षम दशण्याचा धशरा आदे. अिा प्ररााचे  ुलच्षम आजच्या िंद र े सवार्त जा्र्त रेले आदे. ति 
िंद रर्तरल िब  जसेच्या र्तसे उचलण्यार े आजच्या तााठर लेर्रातचा िविषे रल ि सू  येर्तश! 
आत्यार े िवष्िूिा्त्र्यातच्या राळातासू  ‘टररा’ दा िब  ‘िक्िटिसझ्’ ह्या अथाी वाताला गेांतला आदे. 
्रता  रृष्ि रश्दटरा,  ािंसद िंचर्ताति रेळरा, वात  त्दाा जशिर यात ादर दा िब  तुाेसा सततचर 
वाटर्त असे. यवयाच्या ऐवजर ‘सतर्षमा’ ‘िवतषच’ – ‘आलशच ा’ दे िब  रेवळ िंद रर्त वातार्तार्त म्दिू  आम्दर 
वाताण्यास सुरुवार्त रेलर! ‘रा तबार’ दा रिचतधुा आिि इिर्तदास-सतत्न  िब  तााठरर्त ूनढ असर्ता ा, 
िंद रर्तरल ‘उतन्यास’ दा सतिया्त  िब  वाताण्यार े आज िरयवयेरातचा रल आदे.  वर  िब  रािे 
अथावा अन्य भाषेर्त रेलेला ि सर्ताच उचलिे, या प्रवृत्तरर े भाषािुद्धरचा आढावा नेर्ता ा ल्षम 
वधे्याििवाय गांतयवयतर्ता  ादर. म्दिू च, या तुद्याचा एवढा िव्र्ताा राावा लागांतला. रााि ता ेिर िब  
वातािे एवढाच राय र्तश भाषेसतबतधरचा गांतुन्दा दशय अिर र्त ा झा्या ेच वा  िचिवलेले भािषर  शष 
वाढर्त आदेर्त. 

  
बे  जॉन्सन् च्या सू्र ाला आजच्या तााठरतुारे्त तुढरल ूनत  ेर्ता येईल. भाषािुद्धरचर सत्या दर 

रेवळ ााजररय प्रिर्तराााचर सत्या  व्दे रर सत्रृर्त तति र्तातर े सशतिवण्याचरदर रातिगांतारदर  व्दे. 
्याला भाषेच्या  ा -वकििष्ट्यासतबतधर आिि तातताेसतबतधर दळुवाा जािरव आदे, र्तशच अवश्य रे्तथेा यशग्य िब  
र्तयाा रून िरेल. म्दिजे दा िववानरे्तचा आिि ताररयातच्या प्रिर्तराााचा प्रान्र्त  सू , भाषािवषयर 
दळुवाातिाचा िंरवा Sensitivityचा प्रान्र्त आदे. ताररय िति ऱ्यातच्या िंरवा अँग्लश-इति य  अततल ााातच्या 
भाषेला आति दसर्त दशर्तश, रे्त यवयातच्या भाषेर्त ताररय िब  दशरे्त म्दिू   व्दे, र्ता यवयातच्या भाषेचे वळिच 
ताररय दशरे्त म्दिू  दशय. तााठरचा तााठरतिा  ुसयवया िब सतग्रजीदार्त  ादर; र्ता एरत  ा वळिार्त आदे, या 
सयवयाचा िवचाा रािे म्दिजे भाषा-िुद्धरचा ि षेध  व्दे, र्ता भाषािुद्धरचा िव्र्ताा दशय. 

 
भाषा-िुद्धरच्या चळवळरर्त भाषािुद्धररे्ारजदर रादर चळवळर ििा्या. यवया भाषािुद्धरला 

र्ाशर्ाच आवश्यर आदेर्त रर  ादरर्त, याचादर फेा िवचाा व्दावयास दवा. िंद रर्तरल िंरवा बतगांतालरर्तरल 
िब  जसेच्या र्तसेच नेण्या े अिर्ल भाार्ताचर एर भाषा ि ताि राण्यास त र्त दशईल, दर र्त ा 
यवयातकररच दशय. आतलर तळू भाषा या चळवळर े ्क्लष्ट िंरवा ‘अतााठर’ दशर्त असलर र्तार अन्य भाार्तरय 
भाषातर्तरल िब  घ्यावरे्त रर राय, दा प्रश्  िवचाा राण्यासाार्ा आदे. रादर लशरातचर र्त ािक्र्तर र्ता 
इर्तरर तुढे धावरे्त रर, रादर राळा े प्रा ेििर भाषा लु प्र्त दशऊ  िंद ु्थाा ार्त एरच भाषा उाेल! अिर 
यवयातचर व ेर आिा असरे्त. िंद ु्थाा साायाया र्त प्राय  ेिार्त प्रा ेििर भाषा ाादिााच;  व्दे यवया ाादिे 
इष्टदर आदे. ‘बााा रशसावा भाषा ब लरे्त’ अिर एर जु र म्दि आदे. आिि ्यावळेर प्रवास-साध े रतर 
दशर्तर आिि रतर वगेांतवा  दशर्तर, यवया वळेरर्ता या म्दिरर्तरल सयवय आजच्यादू  िरर्तरर्तार तटीं र अिधर 
अ ुभवास येर्त असे, दे भािषर आिि भेगांतशिलर सयवय आदे. ‘एरााष्ररययवव’ िरर्तरदर अगांतयवयाचे असले र्तार 
भेगांतशिलर व्र्तु््थार्तरवून  रे्त उड्डाि रून िरिाा  ादर. या  ेिार्त आतर्ताप्रातर्तरय व्यवदाााचर एर भाषा 
अवश्य दवर –  व्दे िंद र दर जिर भाषा अ ेर िर्तरे आदेदर, ति यवयाचा अथाच र्तर भाषा प्रा ेििर भाषातचर 
जागांता नेऊ िरेल असा  व्दे. युाशतातर्त आतच्या एर  श  िज्ह्याएवढे  ेिदर आत्या भाषा व आतले 
वाङ्तय जर्त  रार्ता ा ि सर्तार्त व रे्त ाा्र्तदर आदे. सतजा आति ााजररय फायद्यारिार्ता प्रा ेििर 
भाषातचा बळर  ेण्याचे ठािवले, र्तार यवयार्त आज आदे यवया वाङ्तयाचे आति राय रािाा! रर यवयाचादर 
बळर  ेिाा? अिर्ल भार्तर्त ाला ाा्यव्यवदााारिार्ता िंरवा अ ुच्च अध्यात ारिार्ता एरच भाषा ठेवण्याचर 
र्त ा ‘अ से् ताटँश’साार्र रृि्र त भाषा ि ताि राण्याइर्तररच दा्या्त  आदे. प्रा ेििर भाषा िजवन्र्त 
ाादू दर आतर्ताप्रातर्तरय व्यवदााारिार्ता िंद रचा उतयशगांत अतिादायच आदे. आज इतग्रजीजरचे ्थाा  आिि रादर 



 
अनुक्रमणिका 

िर्तरातूवी सत्रृर्तचे ्थाा  िववाना ाततुारे्त र्तार रे्तच दशरे्त. ति सत्रृर्त तति र्तात र िंरवा इतग्रजीजर-ििि्षमर्तात र 
प्रा ेििर भाषा  ष्ट राण्याचे ध्येय रधरच सतशा ठेवले  ादर. िंद रच्या अिभतान्यात ादर रे्त ध्येय सतशा 
ठेवलेले  ादर. 

 
या सवांच्या तूळािर एर तलूभरू्त भािषर प्रश्  आदे. भाषा दर तति र्तात र ब वावयाचर असरे्त, रर 

  रच्या प्रवादाप्रतािे र्तर आतशआत वळि नेर्त असरे्त?  ॉ. ानुवरा यात र भाषेर े रेवळ याति्र र दृष्टर े 
तािदले असे रे् ा े म्दिाव ेलागांतरे्त. रचेारच्या एरा र्शलरर्त बसू , सत्रृर्त रशि आिि व्याराि िजेाार 
ठेव ू र्तयाा रेलेले िब  रशियवयाच भाषेचे िब  दशिाा  ादरर्त! ध  सत्रृर्तचेदर  ादरर्त, िंद रचेदर  ादरर्त, 
आिि तााठर-गांतुजााथार या साायाया प्रिसद्ध प्रा ेििर भाषातचेदर  ादरर्त. यवयातच्या ्क्लष्टरे्ततुळे आिि 
रृि्र तरे्ततुळे रे्त ूनढ दशण्याचा सतभव बरे्ताचाच आिि ूनढ झालेच र्ता यवया भाषातचे सेन् यच वाढिवण्याऐवजर 
रु ूनतर्ताच वाढिवण्याचे रायच रे्त िब  रार्तरल. 

 
आिर्र एर धशरा अ ेर ा  ार्व ू  ेण्यार्त आला आदे. तूळ भाषेर्त सुत ा, ूनढ ्व ेिर िब  

असू दर, िब ि र्मतर्तरच्या उयवसादार्त  वर  िब  र्तयाा राण्याचा वा िंद ररू्त  उचलण्याचा सशस गेांतलर 
रादर वष े वाढर्त आदे! ‘िंचाजरव’ िब  ूनढ आिि रिच-तधुा असू दर यवयाऐवजर ‘सुतु्र ’; ‘र्तरथाचूनत’ दा 
राव्यायवतर िब  अिि्षमरर्तातस ेर्रल तिािचर्त असू दर यवयाऐवजर ‘ितर्ताजर’ िब  वातािे; तार्ेषमच्या प्रश् -
ति्र रेर्त ‘तुढरल िब ातचे व्याराि सातगांता’ म्दिण्या ऐवजर ‘ि म् -िलिर्र्त िब ातचे व्याराि सातगांता’ असे 
िलिदिे, ‘सताातभ’ या ऐवजर ‘सतााशद’, ‘साजाा झाला’ या ऐवजर ‘सतत्न  झाला’, अस्या  ावरन्या े 
तााठर भाषा सुत ा दशर्त आदे रर िबन र्त आदे, याचा िवचाा  ािवन्य आिि अ ुराि यातच्या व ेा े आति 
िवसार्त चाललश आदशर्त. अिर्ल भार्त र्त ाचर भाषा रधर राळर एर दशिे िक्य आदे असे गांतृदरर्त धाले 
र्तारदर, आत्या इिर्तदास प्रिसद्ध भाषा ्क्लष्ट आिि रु ूनत रािे ्षमम्य ठािाा  ादर. 

 
या भाषा-िुद्धरच्या आढाव्यार्त भाषािुद्धरच्या तागांतार्तरल राट्यारु ट्यातचादर िवचाा रािे अतिादायच 

झाले. भाषािुद्धरचे प्रवर्तचर ्वार्ततत्र्यवरा सावारा आिि  ॉ. ताधवााव तटवधच  दे  शने िजर्तरे बुद्धरता  
िर्तर्तरेच आग्रजीदर दशरे्त. ॲलशतथारच्या िास्त्रार्त ्या प्रतािे एर ाशगांत बाा रार्ता ा  ुसाा एर्ा ा ाशगांत 
उद भवण्याचा धशरा उनड्या  शळ्यात र तयवरार्तार्त, र्तिरच यवयातचर रायच-तद्धर्तर दशर्तर. एर ऐिर्तदािसर 
प्रता   ूा रारर्त असर्ता इर्ता रादर भािषर र्तशटे झाले र्तार यवयाचर दे उभय िववाना  ि्षमर्तर बाळिगांतर्त  सर्त. 
यवया यवयातच्या ्वभावार्त जसा एर तााक्त दशर्ता र्तसेच अन्य रादर धशरेदर दशरे्त. यवया धशक्यातचा िवचाा 
रे्याििवाय तााठरर्तरल भाषािुद्धरचा आढावा तूिच दशिाा  ादर. ति म्दिजे यवयाचा अथाच सावाराातच्या 
ध ा रचे आिि रु िाग्रजी बुद्धरचे भाषेच्या ्ेषम्र ार्तरल रायच रशिर रतर लेर्र्तरल असा  व्दे. या लेर्-
सतग्रजीदार्तरल एरेर लेर् म्दिजे जिू जळर्ता तलरर्ता आदे. यवयार्तरल प्रिर्तता  ा े रशिरदर भाषाभ्यासराला 
आत्या तर्तातचा आिि सतजूर्तींचा तु र्मवचाा राावा लागेांतल. तााठर भाषेर्तरल, िुद्धर चळवळरला जेवढे 
झुतजाा  ेरे्त लाभले रे्तवढे िंद ु्थाा ार्तरल अन्य रशियवयादर भाषेला क्विचर्तच लाभले असर्तरल. आिि 
त  लाल िंधग्रजीासाायाया ि धड्या छार्तरच्या वरााला ्फूर्ती  ेिााा, भाार्तार्तरल अ ेर ‘िंधग्रजीात ा’ तु्र्तराच्या 
वषे्ट ारू्त  ित्र्तुले ताठिविााा, राळ्या ताण्यावारल अतधाा रशठ रर्तदर िंभर्तरवा तदाराव्य िलिदिााा दा 
असातान्य वरा, अत ता ारू्त  सिर्तच सुटरा दशर्ताच एर्ाद्या भाषेच्या प्राध्यातराला िशभावर अिर चळवळ 
िर्तर्तक्याच एरि ष्ठतिे दार्तर नेर्तश, दा एर िवल्षमि चतयवरााच ता ावा लागेांतल! ििवाजर तदाााज, लेि  , 
रताल तािा यातच्या साारे् अ ेरातगांतर प्रिर्ततेचे वराच सावाराातच्या र्तुल ेसाठर आठवाव ेलागांतर्तरल, आिि 
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अिा असातान्य क्ान्र्तरराारातच्या ररृ्तचयववार्तदर सावाराातचे ररृ्तचयवव असातान्य ठाेल. भाषािुद्धरच्या 
सतालशच ाच्या ि ितत्ता े सावाराातच्या ऐिर्तदािसर ररृ्तचयववाचेदर ्ताि झा्याििवाय ादािाा  ादर. 

 
सावाराातच्या भाषा-िुद्धरिवषयर लेर्ातचे तु तुचद्रि रून  ‘सािदयवय सत्रृर्तर तत ळा’ े रेवळ 

भाषा-िुद्धरच्या रायालाच दार्तभाा लावला आदे असे  व्दे, र्ता एरा असातान्य तदाााष्ररय वरााच्या 
चिा्र ाचे तु ः्ताि रून  ि ले आदे. यवयाबद्दल सािदयवय सत्रृर्तर तत ळाचे अिभ त   रािे जूना आदे. 
यवयातच्या ह्या तुण्यरतार्त यवयातच्या दार्ताला दार्त लावण्याचर सतधर तला यवयात र ि लर यवयाबद्दल तर यवयातचा आभाार 
आदे. 

 
३  शव्देम्बा १९७७. 
तुिे िवद्यातरठ तिासा, 
तुिे ७. 

श्रीकृष्ट्ि के. क्षीरसार्गर 

 
•• 
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मराठी भाषेचें शुिीकरि 
 

[पूिाधथ] 
 
१. गेांत्या अ रचिें-र्तर िें वऱ्षातर्त म्दिजे तााठर भाषेच्या अ किर्तदािसर रालातर्त िर्तच्यावा बाटू  

जाण्याचा प्रसतगांत, र्तर भाषा बशलिाऱ्या लशरातवा बाटू  जाण्याचा प्रथात प्रसतगांत रशसळला रे्तव्दातच आला दशर्ता. 
अल्लेाअ ुद  र  िर्लजर ें  ि्षमि  ेि िंजर्या तर्ता तुसलता र धऱ्त िंद ु लशरातस आतले रह्यातर्त 
आिण्याचा  रऱ्न व प्रसतगांतर कू्ा ययव  जेव्दात रारर्त चालला व जेव्दात यवयाच्या अऱ्धचतद्राच्या अतधुर अ ुजे ातर्त 
िंद ु ाा्य्रस आतला ि वस तावळला दें ्तष्ट ि सू  येअ ू  िर्तचें तुर् म्ला  झालें  रे्तव्दातच तुसलता र 
भाषा िंद ु भाषेसिद आतले रह्यातर्त आिण्याचा प्रययव  रूनत  लागांतलर. 

 
मुसलमानाचंी अशी भाषाच नाहीं 

 
२. तुसलता ात ीं िंद ु्थाा ातर्त ्वर्तःचर अिर रशिर्तरिद भाषा आिलर  ादीं. तुसलता  दे रातदीं 

िंअ ्ग्लि लशरातसाारे् अ रेाच ााष्राचे लशर  स्या ें यवयातचर सऱ्वातचर ितळू  तुळीं अ ेर भाषा अिर 
 व्दर्तरच. तठाि, र्तुऱ्र, आाब, िअ ाािर िअ यवयाि  ्या अ ेर जािर्त व ााष्रें वळेशवळेर िंद ु्थाा ातर्त ्वाऱ्या 
रून  आलीं यवयातच्या तुश्र्तु, िअ ाािर िअ यवयाि  ि ाि ााळ्या भाषा दशयवया. िअ र्तरें च  व्दे र्ता यवया भाषातर्त 
ता्ता वेानष व िर्ता्राा तााठर ि  िंअ ग्रजीजर भाषाततध्ये वसर्त आदे यवयादू  अिधर वसर्त दशर्ता. असें सातगांतर्तार्त 
रीं, तदतत  तकगांततबाार े अ ेर ात अ ेर ता ेिरय त ुष्य आला. तदतत ा ें आाबर भाषेंर्त िवचाालें , ‘रू्तत रशि?’ 
यवया ें तुश्र्तु भाषेंर्त अ ुत्ता ि लें  “तर अ ेर तठाि आदें. आतचा  ेि िअ ाािच्या तलरर े आदे.” तदतत ास यवया 
तठािाचे रे्त रत ठ्य व नशगांताे िब  अ करू  व रे्त   सतज्या ें थाश रिर चर  येअ ू  र्तश म्दिाला, “या अल्लेा ! 
दरच र्तर  ारातर्तलर भाषा!” 

 
३. आाबर, िअ ाािर, तुश्र्तु िअ यवयाि  भाषातर्त िअ र्तरें  िवर्तुष्ट असर्तातिद आाबर दर तुसलता ातच्या 

धऱ्तग्रजीतथााचर-रु ाािाचर-भाषा अस्या ें व रु ााि रेवळ आाबींर्तच वाचलें  जावें, अऱ्था   रळला र्तार र्त 
आाबींर्त वाचलें  जावें, िअ र्तरें च  व्दे र्ता यवयाचें भाषातर्ता रािें व र्तें वाचिें ह्या  शन्दर रु ाािवाच ाच्या 
्थालीं िवर्त दशअ ूत िरर्त  ादीं, यवया प्राऱ्था ा  ेवास तोंचर्त  ादींर्त, असें म्दििााे व रातदीं र्ता रु ाािाचें 
भाषातर्ता रािें तात आदे असें प्रिर्तता   रािााे तेलवर अजू िद िेंरड्यात ीं सदस्त्रात ीं िजवतर्त अस्या ें 
तुसलता ातच्या सऱ्व भाषातवा आाबरचा तगांत ा बााच बसलेला दशर्ता. अाब्थाा ातरू्त  तुसलता  जेव्दात 
िअ ाािातर्त नुसले ि  सऱ्व िअ ाािभा आत्या धऱ्ताचा फक लाव रातदीं र्तलवाार ें, रातदीं आितषा ें ि  रातदीं 
अ ुत ेिा ें रारर्त, यवयात ीं िअ ााि तुसलता तय रून  टािरलें  रे्तव्दात िअ ाािातर्तरल रतावले्या तुाार्त  ि  
सुत ा िअ ाािर भाषे ें आाबर भाषेवा धा्ऱ्तर ्ेषम्र  सश ू  िअ र्ता सऱ्व िवषयातर्त आतलें  तूिच वचच्व ्थााितर्त 
रेलें . 

 
अणखल मुसलमानाचंी अ ेक भाषा होिें शक्य णदसत नाहीं 

 
४. त्ऱ्िय  व अाेिबय  या  श  भाषात आजरालच्या तुसलता र ााष्रातर्तरल तुयाय भाषा दशर्त. 

तुसलता र सत्रृर्तरचे दे  श  आधाा्र्ततभ दशर्त. तातर्तु लॅिट  व ग्रजीरर या  श  भाषा जार युाशतरय 
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सत्रृर्तरच्या तुयाय आधाा आदेर्त र्तार युाशतचर अ ेर भाषा आदे असें जसें म्दिर्तात येर्त  ादीं र्तसेंच 
तुसलता ातचर म्दिू  अ ेर भाषा आदे व दशर्तर देंिद आाबर वा त्ऱ्िय  भाषेंर्त यवयातचर सत् रृिर्त व्यक्र्त झालेलर 
आदे म्दिू  म्दिर्तात येर्त  ादीं. यवयातर्तिद तूऱ्वरचर धऱ्तव ेर भाव ा सततू  आर्तात ााष्ररय भाव ेचा अ ु य 
जसजसा दशर्त जार्त आदे र्तसर्तसा ्या यवया तुसलता र ााष्रास आतआत्या ााष्ररय भाषेचा अिभता  
आाबरते्षमातिद अिधर वाटर्त आदे. र्तुऱ्र्थाा ा ें र्ता र्तुऱ्रर भाषेवारल आाबर भाषेचें वऱ्च्व झुगांतााण्याचर 
अ ुन  प्रिर्तञा ा रेलर असू  िाळेंरू्त  आाबर ििरिविें बऱ्याच अतिीं बत  रेलें  आदे. अफगांतिि्थाा ा ेंिद 
आतलें  ााजररय िलिर्र्त त्ऱ्िय  वा आाबींर्त ठेवण्याचें बत  रून  तुश्रू्ततर्त ठेवण्यास सुावार्त रेलर आदे. 
अिा ारर्तर ें सऱ्व तुसलता ातचर अ ेर भाषा अिर रधींच  व्दर्तर दें िजर्तरें  र्ाें आदे िर्तर्तरें च देंिद र्ाें आदे 
रीं, र्तर र्तिर दशअ  ू सऱ्व तुसलता  आाबरसच आतलर अ ेर भाषा रार्तरल दें िक्य  ादीं. दर ‘तॅ  
िअ ् लातर’ धऱ्तव ेर आिा सफळ दशण्याचें यातुढें र्ता तुळींच िचन्द ि सर्त  ादीं. 

 
अ ुऱ्ददूची अ ुत्पणत्त 

 
५. तुसलता ातस यवयातचर अिर रशिर्तरच अ ेर भाषा  स्या ें यवयातच्या टशळ्या व सकन्य जेव्दात 

िंद ु्थाा ातर्त ््थाा दशअ ूत लागांतले व ाा्यें ्थाातूत लागांतले रे्तव्दात रे्तथारल लशरातच्या भाषातिीं यवयातच्या टशळ्यातच्या 
िभ्न  भाषा भेसळ दशअ ूत लागांत्या. रशियवयादर ााष्रास िजर्त ााष्रातर्त ाा्य चालिवण्यासाठीं अवश्य असिााे 
िवचााातचे  ळिवळि  श  ारर्तीं ीं रिार्तात येरे्त. एर र्ता िजर्त ााष्रावा आतलर भाषा ला ू  िंरवा आति 
यवयातचर भाषा ििरू . तुसलता ातसाायाया तूठभा लशरात ीं या  ेिातर्त ित्ान् ित्ा ््थाा वसादर्तर रे्या ें, 
यवयातच्यातर्त तुयाय भािा येथारल िंद ु सताजातर्तरल धऱ्तरांष्टातचाच अस्या ें व यवयातच्या सत्रृर्तींर्त व भाषेंर्त िंद ु 
सत्रृर्तरवा वा भाषेवा तूऱ्ि वऱ्च्व ्थाातण्यािअ र्तरें  बळ वा ्ेष्ठयवव तुळातर्तच  स्या ें यवयातस िंद ु 
लशरातचरच भाषा ििरू  येथाें ाा्य राावें लागांतलें . 

 
तातर्तु आज िंअ ्ग्लि लशरातचे नार चारार रािाऱ्या बबऱ्जींचर भाषेच्यािवषयीं जर ््थार्तर दशरे्त 

अिरच ््थार्तर तुसलता ात र ििरले्या िंद ूतच्या भाषेचर झालर. बबऱ्जर लशरातिर बशलर्तात ा सादेब िंद ींर्तच 
बशलर्तार्त, ति  ातें िविषेिें रे्तवढीं िंअ ग्रजीजर   तू   ेर्तार्त, र्तसेंच तुसलता ात ीं िंद ु  शराातिीं बशलर्तात ा 
िंद र भाषेंर्त आत्या आाबर, त्ऱ्िय  व र्तुऱ्रर भाषेंर्तरल  ातें व िविषेिें नुस ू  ि लीं. यवयायशगांता ें जिर 
िंअ ग्रजीजरतासू  ‘बबऱ्जर िंअ ्ग्लि’ अ ुयवत्न  झालर यवयाचप्रतािें िंद र भाषेतासू  अ ुऱ् ू भाषा अ ुयवत्न  झालर. अ ुऱ् ू 
या िब ावून च यवया भाषेच्या रे्चार प्ररृर्तरचा बशध दशर्तश. तुसलता  लशर, प्रथात तुसलता र सकि र सतन, 
िंद ु्थाा ातर्त नुस्या ें यवयातच्या सकन्यिििबाातर्त दजााों िंद ु  शराचारा  ास ासर यातच्या सतनट ा ें िंद र 
भाषेचा प्रचाा दशअ ू  आिि यवयातर्तच बशलर्तात बशलर्तात अाबर व त्ऱ्िय  प्रयशगांतातचर,  ातातचर  वा िविषेिातचर भा 
त ू  िवरृर्त िंद र अ््र्तयववातर्त आलर; र्तर “छाविींर्तरल िंद र,” म्दिजेच अ ुऱ् ू दे  ातव तावलर. रााि अ ुऱ् ू 
या िब ाचा र्तुऱ्रर अऱ्था लष्रा-से ा असा आदे. िंअ ्ग्लितध्यें ‘ऱ्दश ’ दा िब िद यवयातचेंच ूनतातर्ता दशअ  ू 
नुसला आदे 

 
तुसलता  लशर प्रथातर्तः ततजाबच्या वा िंसधच्या बाजूस नुसू  ि ल्लेरतािीं ््थाााव्या ें यवयात ा 

िर्तर े अयवयतर्त साधााि असलेलर िंद र भाषा अऱ्थाात् िंद रच्या यवया राळच्या तूऱ्व्वूनतातर्तच ििरावर 
लागांतलर. म्दिू  आजराल तुसलता  िंद ु्थाात ार्त जर भाषा बशलर्तार्त र्तर वा्र्तिवर िंद रच आदे. अ ुत्ता 
िंद ु्थाा ातर्त रािरतासू  वा तशठतशठ्या ब्राह्मि तति र्तातचे नाींिद बायराततशााततऱ्यतर्त िंद ु लशरातचर िंद रच 
तारृ्तभाषा अस्या ें यवयात ा दें सातगांतावें लागांतर्त  ादीं रीं तुसलता  जर भाषा बशलर्तार्त र्तर िंद रच, िंद ु 



 
अनुक्रमणिका 

लशरातचरच, दशय. तातर्तु आत्या  ि्षमिेर े िंद ु लशर तााठर व रा  र आि  भाषा बशलर्त अस्या ें 
अ रे ा तुसलता  रेव्दात रेव्दात िंद र बशलूत  लागांतला र्ता आत्यातर्तरल िेंर ों लशरात ा वाटरे्त रीं दरच 
“तुसलता र भाषा” दशय. ति दर फाा तशठर चरू आदे, “िअ धा आओ, अ ुधा जाओ” दर तुसलता र भाषा 
 सू  िंद ूचर िंद र भाषा दशय. 
 
अ ुऱ्ददू म्हिजे णिकृत आणि म्लेंछीकृत कहदी 

 
६. र्ाें तादर्तात अ ुऱ् ू दर  ेर्रल भाषा  सू  िंद र भाषेचें र्तें अ ेर िवरृर्त ूनत आदे. अ ुऱ् ूचे सऱ्व 

िवभ्क्र्त प्रयवयय, बदुरे्तर  ातें िविषेिें, सऱ्व धार्तुसािधर्तें, िंलगांतिवचाा, म्दिर, वाक्य ाच ा, सऱ्व व्याराि 
अगांत ीं िंद र आदे. रेवळ िर्तच्यातर्त सूऱ्याला ‘आफर्ताब’ म्दिर्तरल, ाा्यक्ातर्तरला ‘िअ न्रलाब’ म्दिर्तरल, 
गांतुूनला ‘अ ्ु र्ता ’ म्दिर्तरल. म्दिजे  ातें ि  रातदीं िविषेिें रे्तवढीं ताररय आाबर वा त्ऱ्िय  आदेर्त. र्तींिद 
अगांत ीं अिलर े तुसलता ातर्त िंद ु सत्रृर्तरच्या िवरुद्ध जेव्दात  ुााग्रजीद अ ुयवत्न  दशअ ूत लागांतला रे्तव्दाततासू  
जाि ूबुजू  नुस ण्यातर्त येअ ूत लागांतलीं. आर्तात ि जािादींर्तरल तुसलता र िवववििवद्यालयातर्त र्ता अ ुऱ् ूला िंद र 
भाषेतासू  िजर्तरर  ूा  ेववले िर्तर्तरर  ेण्याचा भगांतराथा प्रययव  सुून झालेला आदे! तातर्तु िंद र आतबयाच्या 
बरजातासू  झाले्या झा ाला अाेिबयातर्तरल ाेर्तरचे िरर्तरिद र्र्त नार्तलें  र्तार र्तें झा  िजवतर्त ाादरल 
र्तशतऱ्यतर्त िंद र आतबयाचेंच ाादिाा दें अ ुन  आदे. 

 
कहदीची दुैःर्धस्र्ती 

 
७. र्तथााित िंद र भाषेच्या बु ािीं दें अाेिबय  ाेर्तरचें र्र्त नालरर्त जाण्याचा दा क्त अ ेरसाार्ा 

चालूत च ाािदला र्ता र्तर िंद र भाषा लवराच तािशन्तुर् दशअ रल दें अ ुन  आदे. ततजाबातर्त, अ ुत्ता 
िंद ु्थाा ातर्त वा िंसधतध्यें दे सतरट यवया यवया भाषातचा गांतळा रसें व िरर्तर नट्ट  ाबर्तें झालें  दें यवया यवया भाषातरू्त  
िेंर ा ५० वा िब  अाेिबय  वा त्ऱ्िय  वा र्तुऱ्रर त र्तार्त व यवया िब ातच्या र्त ाक्यातरू्त  सुटण्याचा प्रययव  
रिार्तात ािद िर्तर रल तुढाऱ्यातस र्तश साधर्त  ादीं ह्यावून च अ ुन  दशर्तें. असें िरयवयेर आऱ्यसताजर तुढाार 
आदेर्त रीं, ्यातच्या त ातरू्त  ततजाबर व िंद र भाषेस या अाेिबय  भाषेच्या द््यातरू्त  वातचवावें व िंद ु भाषा 
तु ः ‘िुद्धररािा ें ’, िुद्ध रून  घ्यावर असें आदे. तातर्तु दे िुद्धररािाचे िवचाादर रे्त प्ररट राावयास गेांतले 
रीं यवयाच अाेिबय  िब ातस िाि िाना्यािव ा यवयातस अ ेर वाक्यिद िलिदर्तात येर्त  ादीं ि  र्तेंिद त्ऱ्िय  
अ ुलट्या िलतींर्त! िर्तर े िंद ु िलतर र्ता ठाा ताालर गेांतलर! िंसधतध्यें ाातायिसाा धा्ऱ्तर लशर वाचर्तार्त 
व गांतररे्तचर िंसधर टररा तठि रिार्तार्त, ति र्तर त्ऱ्िय  ‘अलेफ बे, रे्त’ च्या िलतींर्त!!  ागांतार व अन्य िंद ु 
िलतर सुििि्षमर्तातच्या सदस्त्रातर्त अ ेराद्यालाच ओळिर्र्तात येअ रल, िलिदर्ता र्ता अ ेराद्यालािद येिाा  ादीं. 

 
मराठीिरील प्रर्म संकट आणि त्याचा प्रर्म प्रणतकार 

 
८. दरच ््थार्तर अल्लेाअ ुद्दर  िर्लजर  ि्षमिेंर्त आ्या तर्ता  ाि्षमिायवय िंद ु भाषेचर झालर असर्तर, 

जवळ जवळ दशर्तिद आलर दशर्तर. तातर्तु ्रििवाायातच्या ्वाा्य्थाात ेच्या प्रययव ा ें जर िंद ु ज र्तेंर्त 
 वजरव ाचर लाट अ ुयवत्न  झालर र्तींर्त व यवयायशगांतें दर  ुःसद ््थार्तर सततू  तााठरवाचें तिदले सतरट टळलें . 
तदाााजात ींिद ानु ाथा तति र्तातरावर ाा्यव्यवदाा रशि ाचव ू, ााजिलिर्र्त तााठींर्त ठेवावयास प्राातभ 
राव ू ि  सत्रृर्त भाषेच्या अभ्यासास अ ुते्तज   ेअ ू  तााठरस तुसलता र रचाटींरू्त  सश िवण्याचा प्रययव  
रेला. यवयाचा तिािातिद दळू दळू दशअ ू   ा ासादेब तेिव्यातच्या अ ुत्ता िंद ु्थाा ातर्तरल त्र ातर्त वा अतर्तीं 



 
अनुक्रमणिका 

तशाशततर्ताच्या िुद्ध, साळ व म्लें च्छ िब सततऱ्रा ें अरलुिषर्त असले्या सुत ा रिवर्तेंर्त ि सू  येिााे िुद्ध 
्वूनत तााठरस लाभूत लागांतलें . तातर्तु ्वाा्य्षमया तर्ता दर भाषािुद्धरचर चळवळिद तुन्दात बत  त लर. 
्रििवाायातासू  तशाशततर्तातऱ्यतर्त तााठींरू्त  तुसलता र िब ातचर अ ुचलबातगांत र राण्याचे प्रययव  चाललेले 
असर्तातिद र्तींर्त ााजररय व व्यावदािार िवषयातवारल अ ेर िब  िअ र्त्र्तर्तः लतू -छतू  ाादू  गेांतले रे्त 
रे्तव्दाततासू  आजतऱ्यतर्त र्तसेच ाािदले आदेर्त. 

 
मराठीिर दुसरे संकट आणि त्याचा दुसरा प्रणतकार 
 

९. तााठर भाषेवा तुसलता र द््या तर्ता तारर भाषेचा दल्लेा िंअ ग्रजीजर भाषेचा झाला. तातर्तु तिदला 
तुसलता र दल्लेा तार्तिवण्याचें ्ेय जसें ्रििवाजर तदाााज व यवयातचे अ ुत्ताािधराार यात ीं सतता   रेलें , 
यवयाचप्रतािें तााठर भाषेवारल दा दल्लेा तार्तिवण्याचें ्ये नेअ ू  ि बतधतालारााात ीं ्वर्तःच तााठर भाषेचे 
ििवाजर दर अन्वऱ्थार त वर सतताि लर. िास्त्ररबशवात र जागांतृर्त रेले्या ्वााष्रािभता ाचें तािर तदाााष्ररय 
लेर्िरस लागांतर्तातच प्रयवयेर वाक्यातर्त िंअ ग्रजीजर िब  नुस ू   ेण्यातर्तच ञा ा ाचर व सुधाािेचर ताताविध 
ता िाऱ्या छचशा लशरातच्या िवटाळातासू  र्तर बारच अिलप्र्त ाािदलर व र्तर तातताा तुढें चालर्त आज अ ुभ्या 
िंद ु्थाा भा व्यावदािार र्ता राय, तातर्तु िास्त्ररय तिाभाषेंर्तरल िब िद िक्य र्तों िंअ ग्रजीजर   आिर्तात 
्वभाषेंर्तरलच असले तािदजेर्त असा तक्का ि ऱ्धाा ि  यवयाप्रतािें थाश रबदुर्त रृर्तरिद दळू दळू दशअ ूत लागांतलर 
आदे. 

 
िंअ ग्रजीजर भाषेचा दल्लेा येर्तातच र्तश तार्तिवण्याचर व्यव्थाा रेलर गेांतलर अस्या ें वा्र्तिवर तदार्तात 

तााठर भाषेचें दें  ुसाें िुद्धरराि राण्यास फाासे प्रयास त ले  ादींर्त. तातर्तु तुसलता र िब ातचें वऱ्च्व 
तााठरवा िअ र्तरें  भयतरा व िअ र्तरें   रऱ्नरालतऱ्यतर्त िटरलें  रीं यवयातचर दरालतट्टर राण्याचे प्रययव  तूऱ्वीं 
झालेले असर्तातिद तध्ये रे्त अगांत ीं िििथाल दशअ ू  त ्या ें आज तु ः र्तेंच रािें अतिादाऱ्य दशअ ू  बसलेलें  
आदे. आज तााठर भाषेच्या िुद्धररािाचर र्टतट आम्दीं राावर म्दिू  म्दिर्तों र्तें िुद्धरराि िविषेर्तः या 
तुसलता र िब ाततासू  दशय. दे तुसलता र िब  आत्या नाा ााातर्त चशाातसाारे् ििून  धन्यासाारे् 
ििाजशा दशअ ू  बसलेले आदेर्त. 

 
परकीय शब्दाचंी स्िकीय शब्दािंर होत असलेली कुरघोडी 

 
१०. अ ु ादािाऱ्था ‘तालर’ दा िब  घ्या. नाााचा तालर,  ाााचा तालर, अिर ारर्तर ें 

बायरातशाातऱ्यतर्त ‘तालर’ दा िब  र्तों र िर्ळलेला आदे. िअ र्तरें च  व्दे र्ता र्तश तारर आदे व र्तश टाळावा 
अिर िअ च्छा असू सुद्धात र्तश तटरन् र्तों ातरू्त  ि न ू जार्तश. 

 
आम्दीं िरयवयेर लशर असे तािदले आदेर्त रीं, ्यातस ‘तालर’ दा िब  जा वाताायाचा  ादीं र्ता 

र्त ऱ्थार  ुसाा ्वररय िब  रशिर्ता नालावा देंच सतजर्त  ादीं. िअ र्तरा ििाजशातिा यवया िब ाचा 
आत्यावा चालर्त आदे. गांतुजााथाेंर्त व अ ुत्ता िंद ु्थाा ातर्त िवचााावयासच  रश. िर्तर े  ेवाला  ेर्रल 
‘तािलर’ म्दिर्तार्त व प्रभु  ेव-अ रवविा दे िब  वाताण्याचर प्रिर्तञा ा आम्दातसत्षम रेलर असर्तातिद यवयातर्तरल 
िेंर ों लशर तु ः दे “तािलर” ‘तिलर’ राेगांता र्तश सच !” िअ यवयाि  प्रयशगांत झटर  रून  जार्तात ा आम्दीं 
तािदले आदेर्त. आति ‘दे भगांतवन्’, दें िजर्तरें  सदज म्दिर्तों िर्तर्तरें च िर्तर चा व ेिास्त्रसतत्न  ब्राह्मि यवया 



 
अनुक्रमणिका 

अऱ्थार तटरन् ‘दे तािलर’ म्दिू  बसर्तश. तािलर म्दिजे ध र, ्वातर प्रभ.ू ह्याअऱ्थार असे सशते, आटशतसा 
व सुत ा ्वररय िब  असू  तगांत या ताररय िब ातचर िअ र्तरर ििाजशार आम्दीं राय म्दिू  चालूत  द्यावर ! 

 
र्तरच ््थार्तर ‘जर्तर’ िब ाचर दशय. अतुर लशर जर्तर झाले या वाक्यातर्त जर्तर िब  

राढावयाचा म्दटला र्ता यवयाला प्रिर्तिब  तटरन् सुचर्त  ादर ! जर्तर म्दिजे नायाळ, िव्षमर्त. जर्त 
म्दिजे नाव, ्षमर्त, व्रि दें सातिगांतर्त्यावािद र्तश िब  र्तों ातरू्त च  व्दे र्ता लेर्िींरू्त िद जार्त  ादीं. 
ाातायिासाायाया धऱ्तग्रजीतथााच्या भाषातर्ताातरू्त दर “्राातचतद्राच्या ध ुष्यातासू  सुटले्या अतशन िाा ें यवया 
 कयवयेंद्राला जबा ्र्त जर्त झालर !” असलीं धे गांतुजार वाक्यें सऱ् ाास येर्त असर्तार्त. िअ र्तरर या जर्तेचर 
जर्त तााठरच्या तातसातर्त र्शल गेांतलेलर आदे. िर्तसाें अ ु ादाि “दवा” या िब ाचें ! या दव ेें तााठरचें सऱ्व 
वार्तावाि अगांत ीं  ूिषर्त रून  टािरलें  आदे. वार्तावािच  व्दे ति तािर  ेर्रल! रााि रु ठलेंदर तािर 
रसें आदे दा प्रश्  ि नाला रीं, दवा दार्त धुव ू यवयाचे ताठरस लागांतलरच म्दि ू सतजावें ! रािर्ेषम्र ाचें 
दवातािर रसें आदे म्दि ू धऱ्तताऱ्र्तत िद िवचाार्तात ा अ करूत  येर्तार्त, ि  ‘दवातालट राण्यासाठर वा दवा 
र्ाण्यासाठीं’ अिीं वाक्यें धऱ्ताचाऱ्यातच्या तठींरू्त च  व्दे र्ता तुर्ातरू्त दर िबळें रून  बसलेलीं ि सर्तार्त. या 
दवाताण्याचा तिािात आत्या तााठरच्या आाशग्यावा िअ र्तरा वाअ रट झाला आदे रीं, ‘दवा’ या िब ाचे 
्थाळीं ‘वायु’ दा िब  नालर्तातच िर्तचें तािर अ ुर्तून  जार्तें. दवा र्ाण्यास र्तर गेांतलर असर्तात िर्तचा वविासशच्छ  वास 
ठरर चालर्तश, ति वायु र्ाण्यास चल असें म्दटलें  रीं वविासशच्छ  वासाचर िक्या आश्चया े ्र्ततिभर्त दशअ ू  
जारे्त ! 

 
काव्यांत नड 

 
११. असे िेंर ों तुसलता र िब  आजतऱ्यतर्त आत्या तााठर भाषेंर्त िअ र्तरे प्रबळ दशऊ  बसले 

आदेर्त रीं, यवयाच अऱ्थााचे जे आतले तूऱ्वींचे िब  दशरे्त यवयातचा यवयात ीं तागांततूस  ेर्रल अ ुूनत  ि ला  ादीं. बाें दे 
जे  वर  ति ताररय िब  भाषेंर्त ूनढ दशऊ बसले रे्त बदुधा आत्या भाषेच्या प्रेढतिास व ्वभावास 
िअ र्तरे अतिािचर्त व आाशग्य आदेर्त रीं, व्यवदााातरू्त  सािदयवयातर्त ताय ठेवर्तातच यवयातचीं िवि्षमप्र्तर्ता अ ुन ररस 
येरे्त. ्यात ीं ्यात ीं प्रचिलर्त िवषयातवा रिवर्ता राण्याचा प्रययव  रेला असेल यवयातस दर अ चि रिर   रे्त 
दें ठाअ ूर असेल. रिवर्तेंर्त ‘दवा’ िब  िरर्तरिद ातधू  नेर्तला र्तार रातदीं रे्या बसर्त  ादीं. ‘ाजा’ नेर्तलर दा 
िवचाा प्र ्ऱ्िर्त रूनत  लागांतावें र्ता ाजेचा तूळ िब  लु प्र्त झालेला व अगांतातर्तुर ति ध र दशऊ  बसलेला ाजा 
िब  रातदीं रे्या रिवरे्तच्या रशतल प्ररृर्तरस   ता िााा अस्या ें चूत बसू  यवया िवचाााचरच ‘ाजा’ 
घ्यावर लागांतरे्त! गांतरर्तााद्यासाायाया व ेातर्ताच्या तु्र्तरातर्त जार “ब्रह्माििवाय” दा िब  आति अ ुन तिें 
वातूनत  िरर्तों र्तार रिवर्तेंर्त र्तर िब -युिर्त िरर्तर अप्रेढ व धे गांतुजार ि सेल दें सातगांतावयास  रशच. आम्दातला 
असा अ ुभव आदे रीं, अ ेर वळेात व्यवदााातर्त “या र, दजा” िअ यवयाि  तुसलता र िब  ्या अऱ्थार ूनढ 
झालेले आदेर्त र्तश अऱ्था रिवर्तेंर्त व्यक्र्त रािें अगांत ीं रठरि दशअ ू  बसर्तें. तुसलता र व्यवृर्त िब  
रिवरे्तस ता वर्त  ादर; र्त ऱ्थार ्वररय सत्रृर्त िब  नार्तला र्तार तिल्ले ाथारिव ा वाचरातस सतजर्त  ादीं. 

 
आजचें कऱ्दतव्य आणि त्याकडे होिारें लोकाचंें दुऱ्दलक्ष 

 
१२. अिा ््थार्तरर्त दें ततगांतुति नालिवण्यास तााठर भाषेच्या िुद्धररािाचें ्रििवाजर तदाााजात ीं 

आातिभलेलें , तशाशततर्ताि रात र सतर्मथालेलें  तालारााात ीं तु रुज्जरिवलेलें  र्तेंच दें राऱ्य तुढें चालव ू 
्वभाषेंर्तरल ाािदलरसािदलर नाि धुव ू राढण्यासाठीं झटिें दें प्रयवयेर ्वभाषेवा पे्रत रािाऱ्या तुरुषातचें 
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रऱ्र्तव्य आदे. ति आश्चऱ्याचर गांतशष्ट अिर रीं, आजराल तााठर भाषेंर्त िंअ ग्रजीजर िब  नुस ू   ेण्याचा प्रययव  
जार बााच सुसतगांतर्ततिें चालला आदे र्तार ि ष्रााि नुसले्या व आर्तात अगांत र ििाजशा दशअ ू  बसले्या 
तुसलता र िब ातचर नाि नुव ू राढण्यार े रशिाचेंच ल्षम जार्त  ादीं. िअ र्तरें च  व्दें र्ता यवया िब ातर्त जिुत 
राय रातदीं अद भुर्त तत्र ि्क्र्त भालेलर आदे असें सतजू  यवयातचा अ ुतयशगांत राण्यातर्त िरयवयेर भषूि ता ूत 
लागांतले आदेर्त. 

 
जुन्या मराठीची णिपऱ्दयस्त कल्पना आणि ‘शाणहरी’ कणिता 

 
१३. तूऱ्वर तुसलता र ााजसत्तेंर्त नुसलेले जे म्लें च्छ िब  तेिवाअ ींर्त आढळर्त दशरे्त, तातर्तु सु कवा ें 

जे यवया तर्ता लु प्र्तप्राय दशअ ू  गेांतले व र्त ऱ्थार तूळचे वा  व ेसुत ा िब  तु ः ूनढ झाले, रे्त म्लें च्छ िब िद 
जाि ूबुजू  “जु र तााठर” म्दिू  अ ुरून  राढू  आजच्या तााठींर्त नुस ण्याचा रातदीं लशर जश प्रययव  
रारर्त आदेर्त र्तश तादू  दतसावें रीं ा ावें दें सतजर्त  ादीं. याच िवतऱ्य्र्त र्त े ें पे्रिार्त झालेलें  ‘िािदार 
रिवर्ता’ म्दिू  अ ेर  वें बत  ताजूत तदार्त आदे. जुन्या तशवाड्यातच्या धऱ्र्तरचेंच,  व्दे-र्तें ्षमम्य, क्विचत् युक्र्तिद 
दशर्तें-र्ता यवयातर्तरल म्लें च्छिब  ूिषर्त भाषेचेंिद अ ुराि राण्यातचर दातव धून  यवयातर्त आति रातदीं अिवानर्तरय 
रारर्त आदों असा सतज जश आजराल िरयवयेर िठरािीं तसार्त चाललेला आदे, र्तश िअ र्तरा िर् 
सश ण्यातर्त येअ रल िर्तर्तरा बाा. 

 
“िािदार” रिवर्तेंर्त जर अ ेर प्ररााचर अ कट व िजवतर्ततिा ि सू  येर्तश र्तश र्तींर्तरल म्लें च्छ िब ातचे 

प्रयशगांता ें आलेला  ादीं. र्तश यवया वळेच्या ााजररय आयुष्याच्या िजवतर्ततिा े आलेला आदे. र्तर अ कट यवया 
िब ातर्त  सू  यवयातर्तरल विच रय असले्या अऱ्थाातर्त आदे. यवयातर्त जे तुरुष जश तााक्त गांताजिवर्तार्त यवयातचर 
्तृिर्तिच्र ें र्तीं रव ें अ करर्तात ात त ास अ ुते्तिजर्त व अ ुयव्फूऱ्र्त रारर्त जार्तार्त. यवयायशगांतें र्तीं रव ें तुयाययववेंरून  
ासभारर्त वाटूत लागांतर्तार्त, िजवतर्त ि सर्तार्त. यवयातर्तरल म्लेंछ िब ात ीं र्तीं र्तिीं ि सर्त  ादींर्त. अ ुलट दे म्लेंछ 
िब  यवयातर्तरल ्वार्ततत्र्यासाचा ि  वराासाचा रेव्दात रेव्दात र्ता थाश ासा भतगांतच रिार्तार्त. रााि र्ऱ्ड्याच्या 
लढाअ रचे तशवाड्यातर्त भा िवजयाचे र ाक्यातर्त जेव्दात तुसलता र िब ातचा तााा रा ातवा दशअ ूत लागांतर्तश रे्तव्दात 
तुसलता र र्तशफातचा तााा तााठर धाारऱ्या ीं बत  रे्या ें वाटिाार रृर्ताऱ्थार्ता थाश र अतुारच वाटूत लागांतरे्त. 

 
र्तारिद यवया िजवतर्त राळास र्तें सऱ्व िशभर्त दशर्तें. ति आर्तात र्तें िजवतर्त ााजरााि ते्या ें र्तश वराास 

रेवळ यवया िब ातच्या जशाावा तूऱ्ितिा ें आिूत तदािें व ेेतिाचें दशअ रल. जेव्दा ज रशजर ें चढयवया 
र्तावाारसद ािातर्त चालू  नेर्तलें  रे्तव्दात यवयाचे अतगांतावारल आनार्तप्रयवयानार्तात र ाक्र्तबतबाळ व र्ड गांतिरऱ्ि 
झालेलीं वस्त्रेंिद िशभा तावर्त दशर्तीं; ति म्दिू  जा अ ेराद्या तेिाच्या तुर्तळ्यावा र्तीं वा र्तिींच आति चढवरर्त 
बसूत र्ता र्तश जा रशजर   दशर्तात रेवळ यवयाचा ि ऱ्जरव तुर्तळाच राय र्तश दशअ रल. र्तारिद जुन्या तााठरचा 
िक्य िर्तर्तरा सुटसुिटर्ततिा, सरसतिा व स ेर्तश तिा आति अ ुराण्याचा प्रययव  रूनत च रूनत . ति र्तश 
जुन्या तााठरचा; तुसलता र तााठरचा  व्दे. 

 
जुन्या “िािदार” रिवर्तेंर्त असलेले तुसलता र िब  िक्य िर्तर्तरे ि व ू  राढू  टारण्याचे 

्थालीं, र्तें यवया रिवरे्तचें लातछ -जार िर्तच्या रे्तजातर्त लु प्र्त दशअ ू  जार्तें र्तार तुसू  टारण्याचे ्थालीं, जिूत 
राय रे्त िब च िर्तचें भषूि, तऱ्त,  व्दे जरिवर्त आदे, असें सतजू  यवयाचें अ ुराि रािें व यवया तेले्या 
िब ास तु ः िजवतर्त रािें दें तााठर भाषेवा गेांतलेले सतरट िफून  आिि्यासाार्ें दशिाा आदे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

“िािदार” दा िब िद यवया्यच आदे. िािदा म्दिजे रिव. रे्तव्दात िािदार रिवर्ता याचा अऱ्था रवींचर 
रिवर्ता! िािदार म्दि ू ्या िवििष्ट सतप्र ायाचा बशध राण्यातर्त येर्तश र्तशच बशध भाट व गांतोंधळर या िब ातर्त 
तूऱ्ितिें व्यक्र्त दशर्तश. जा र्तश अऱ्था रशिास व्यक्र्त दशर्त  ादींसा वाटला र्ता र्तश रेवळ सतवयरचा तिािात 
आदे.  श चाा वऱ्षातर्त या जुन्या िब ात ीं र्तशच बशध प्रयवयेरास दशअ ूत लागेांतल. 

 
हा प्रश्न अ ेखाददुसऱ्दया शब्दाचा नाहीं तर प्रिृत्तीचा आहे 

 
१४. दा प्रश्  ्या प्रवृत्तर ें िेंर ों म्लें च्छ िब  तााठींर्त ििाजशा दशअ ू  ाािदले आदेर्त व “िािदार” 

रिवरे्तच्या तूढ अ ुरािाचे भाातर्त तेलेले िजवतर्त दशअ ूत तदार्त आदेर्त, यवया चुरले्या “प्रवृत्तरचा” दशय. दर 
प्रवृित्त जोंवा अजू   वर च आदे र्तोंच िर्तच्या  ुष्तिािातातासू  तााठरचें सता्षमि राण्यासाठीं दर जु र 
िुद्धररािाचर चळवळ सुून रािें तु ः प्राप्र्त आदे. 

 
मुसलमानाचंी घातक महत्िाकाकं्षा 

 
१५. आिर्र अ ेरा राािारिार्तात तााठरच्या िुद्धरचर चळवळ आज अगांत ीं अवश्य दशअ ू  बसलर 

आदे. तागांतें आम्दीं सातिगांतर्तलेंच आदे रीं, ्या भाषेस  ि्षमिेंर्त आति ‘तुसलता र’ भाषा म्दिू  म्दिर्तों र्तर 
तुसलता र  सू  ‘िंद र’ म्दिजे या िंद ु्थाा ातर्तच ि तजलेलर, वाढलेलर व तुसलता ात ीं िंद ूततासू  
ििरलेलर अ रे िंद ु भाषा दशय. तातर्तु र्तरच भाषा  ेव ागांतार िलतींर्त िलिदण्याचे ्थालीं ताक्या त्ऱ्िय  
िलतींर्त िलिदण्याचर भयतरा तद्धर्त तुसलता र ाा्यातर्त त ्या ें व यवया तद्धर्तरला ााजा र्तश ातलसाायाया 
तुाार्त  िंद ु रााभाऱ्यातासू  र्तों लाला लजतर्ताायासाायाया अऱ्वाचर  लेर्राततऱ्यतर्त अ ुत्ता 
िंद ु्थाा ातर्तरल दजााों िंद ु लेर्रात ीं देर्तुतूऱ्वर वा ि रुताय म्दिू  अ ुचलू  धा्या ें व तुसलता ातच्या 
सदवासा ें िर्तच्यातर्त अाेबर, फाासर व र्तुऱ्रर िब  नालिें म्दिजे लेर्राच्या तशठ्या िववानते्तचें प्र ऱ्ि  रािें 
दशय, दर र्त ा व ूनढर बळावर्त गेांत्या ें आज अ ुत्ता िंद ु्थाा ातर्त िंद र भाषेच्या अ ु ाार्तच वाढिवलेलर 
असलर र्तार आर्तात िर्तच्या प्रािािीं गांतातठ नालूत  तदािाार दर िर्तचर िवरृिर्त अ ुऱ् ू  भाषेच्या ूनता ें िर्तचा गांतळा 
नशटण्याचा प्रययव  रूनत  लागांतलर आदे. 

 
िंद ु्थाा ातर्तरल सऱ्व तुसलता  लशरातचर अ ेर भाषा व अ रे िलतर असावर, अिर िअ च्छा तुसलता  

सताजास असिें दें सादिजर आदे. सऱ्व िंद ु्थाा र ााष्रास अ ेर भाषा व अ ेर िलतर असावर म्दिू  ्या 
आम्दीं आतच्या ्वर्तःच्या तदाााष्र भाषेचा आम्दातस वाटर्त असलेला यथााऱ्था अिभता िद सश ू   ेअ ू  िंद र 
भाषेस ााष्ररय भाषा राण्याचा आज वरस वऱ्षें अदशाा्र  प्रययव  रेलेला आदे यवया आम्दातस सऱ्व 
तुसलता ातचर अ ेर भाषा झा्यास आ त च वाटिाा आदे. तातर्तु र्तर भाषा ्व ेिर ता्र  तािदजे. तातर्तु 
तुसलता ातच्या आरात्षमा ााजराािातर्त आजराल जिा ााष्रिवाशधर ्वूनतें धााि रूनत  लागांत्या आदेर्त 
र्तिाच भाषेच्यात िवषयातर्तिद ताधा्ऱ्जण्या दशर्त आदेर्त. ्या  ेिाचें रे्त अ्न  र्ार्त आले व तािर तरर्त आले यवया 
 ेिाच्या भाषेते्षमात अाेिबय , त्ऱ्िय , र्तुऱ्र यातच्यासाायाया ता ेिर भाषेस िंद ु्थाा ातर्त आिू  िंद र 
भाषेसच अाेिबय  भाषा रून  टारण्याचा आटशराट प्रययव  यवयात ीं िठरिठरािीं सुून रेला आदे. 

 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

लाणजरिािी र्गोष्ट – कहदु लेखकणह अ ुऱ्ददूसच पणरपुष्ट करीत आहेत 
 
१६. अिलगांत  रॉलेज व ि जातर युि व्द्ऱ्सटर यात ीं र्ता अ ुऱ् ू भाषेस िंद र भाषेतासू  िक्र्त िर्तर्तरें  

 ूा िदस ू  अाेिबय ातचे व त्ऱ्िय ातचे नाातर्त बातधू  टारण्याचा िव ाच अ ुचलला आदे. ततजाब, िंसध, 
अयशध्या व अलादाबा  या प्रातर्तातर्त िेंर ों तुसलता  लेर्र व अयवयतर्त लािजावािर गांतशष्ट रीं, दजााों 
तशठतशठे िंद ु भाषािभता र व व्र्तुर्तः सतवयरच्या रक चींर्त सातत लेले िंद ु लेर्र अ ुऱ् ूतधले अ रूेिअ रे 
सत्रृर्तशयवत्न  िब  र्ड्यासाारे् ि व ू  राढू  र्त ऱ्थार अाेिबय  िब  नुस ू   ेर्त आदेर्त! ‘र्तभा’ (र्ातब) 
दा िब  तुसलता र बायरातशााततऱ्यतर्त ूनढ आदे. ति जािू बजूू  रे्त “तसरू्तल” म्दिू  म्दिर्तरल. “ा्षमर” 
च्या ्थालीं “तुदािफज” म्दिर्तरल. “ि ऱ्ध ” वा “रत गांताल” या अऱ्थाीं “तुफिलस” म्दिर्तरल! या साध्या 
्व ेिर िब ातस ता ेिर अगांत बतब िब  यशजण्याचर दर ााष्रनार्तर प्रवृित्त िअ र्तरर तातावधरस तोंचर्त आदे 
रीं, यवयायशगांतें आजरालच्या तुसलता र तािसरातर्तरल व तु्र्तरातर्तरल भाषा तुसलता ातचर तुसलता ातसच 
रळे ािर झालर आदे! 

 
तातर्तु िंद ुभाषावेानषर लेर्रातप्रतािें िंद ुभाषािववेानषर वाचरवऱ्गांतिद उयवत्न  व्दावा म्दि ू अिलगांत  व 

ि जातर युि व्द्ऱ्सटर यवयातर्तरल दजााों िवद्याऱ््यातस प्रिर्तवऱ्षीं देंच बाळर ू ताजरर्त आदे. िअ र्तरें च  व्दे र्ता 
प्रयवयेर िास्त्राचें िि्षमि अ ुऱ् ूतध्येंच द्यावयाचें ठाव ू यवयातर्त आवश्यर त िाऱ्या दजााों तािाभािषर िब ातस 
अाेिबय  िब  िशधू  राढण्यासाठीं तशठतशठ्या तत ळ्या  ेतू  लार्ों रुतये र्ऱ्च रारर्त आदेर्त. दे 
अाेिबय ाि  ता ेिर िब  िंद र तुसलता ातर्त लार्ातरू्त  अ ेरास  ेर्रल रळर्त  ादींर्त. बतगांतालर, तााठर 
तुसलता ातस र्ता रे्त अाेबर िब  सत्रृर्त तिाभािषर िब ातदू  अिधर अतिािचर्त भासर्तार्त. र्तारिद  वर  
तिाभािषर िब  सत्रृर्तशयवत्न    नेर्तात अ ुऱ् ूस िंद र भाषेचा व िंद र ्वूनताचा गांततध िक्य िर्तर्तरा अ ुूनत  
द्यावयाचा  ादीं, िर्तला बाटव ू अाेबरच राावयाचें या ााष्रनार्तरर दट्टा ें तुसलता ातचे अ ुत्ताेंर्तरल तुढाार 
तािाभािषर िब  ब िविेस अाेबर, सत्रृर्त भाषेदू  रतर ्षमत असर्तातिद, र्तींरू्त च नेर्तार्त. 

 
अ ुऱ्ददूसच राष्ट्रीय भाषा आणि पर्धऱ्दशयन णलपीसच राष्ट्रीय णलपी करा म्हििारा मुसलमानाचंा 
दुरणभमान 

 
१७. जा रे्त अाेिबय  तािाभािषर िब  ििरिवण्याचे ्थालीं सत् रृर्तशयवत्न  िब  ििरिवर्तरल र्ता 

बतगांतालतासू  ाातेवविाातऱ्यतर्त ्व ेिर भाषा बशलिाऱ्या तुसलता ातस रे्त अाेबर तािाभाषेते्षमात अिधर सुलभ 
दशअ  ू सऱ्व िंद ु्थाा चर ााष्ररय भाषा अ ेर राण्याच्या प्रययव ास फाा तदत्त्वाचें साह्य रूनत  िरर्तरल. ति 
िंद ु्थाा चर रशिर्तरिद सत्रृर्तशयवत्न  वा ्व ेिर भाषा िंद ु्थाा चर ााष्रभाषा दशअ ूत  ये म्दिू च र्ता दे 
अ ुत्ताेचे तुसलता र धऱ्तव ेे अ ुऱ् ूचें नश ें अाेिबयार े िअ र्तक्या जशाा े  ातटरर्त चाललें  आदेर्त! व आर्तात र्ता 
िंद रस ााष्रभाषा रूनत   रा – अ ुऱ् ूसच राा – असें सादसाचे बशलिें रे्त अ ुन  बशलूत  लागांतले आदेर्त. 
िंद ु्थाा च्या िंसदास ावा राबलूच्या अितााला आिव ू तु ः तुसलता र सुलर्ता  ्थाातावयाचा दें जसें 
यवयातचें ााजररय ध्येय ठालेलें  आदे,  दा वऱ्षातचे आतर्त िंद ुधऱ्तासच बाटव ू िंद ु्थाा चे  ेवालयातर्त ि जात 
तढावयाचा, दा जसा यवयातचा धा्ऱ्तर ि ऱ्धाा झालेला आदे, र्तसाच िंद ु िजव्दे ें िवटाळले्या भाषातस 
तायार्ालीं चें ू  िंद ु्थाा चे वाक्तरठावा ता ेिर भाषेचा झें ा िक्य िर्तर्तरा बळरट ाोंवाचा दें यवयातचें 
वाङ्तियर ध्येय आदे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

या ध्येयाच्या रचाट्यातर्त िंद ूतच्या रातदीं भाषा र्ता जवळजवळ चें ातें ा दशअ ू  गेांत्या आदेर्त. वा 
सातिगांतर्तलेंच आदे रीं िंसधतध्यें िंद ु िलतर र्ता ठाा ताालर जाअ ू  ्वर्तः िंद ूत ाच तुसलता र िलितिव ा 
रातदींअ ेर िलिदर्तात येर्त  ादीं. वाङ्तयातर्त र्ता िवचाूनत   रा. गांतुरु ििष्य अिा अगांत ीं साध्या िब ातसिद तशठ्या 
पे्रता ें िंसधर लेर्ातर्त अाेबर िब  नार्तले जार्तार्त. तशठतशठे अ ेत.अ .े व बर.अ े. िंसधर िववानान् ति यवयात ा प्रराि, 
ित्ि, व्यायाया, गांततभरा, अभ्यु य िअ यवयाि  आत्यार े बायरातशााततऱ्यतर्त ूनढ असलेले सत्रृर्त िब  
आम्दातस ििरवाव ेलागांतर्त! ततजाबतध्येंिद िअ र्तरर वाअ रट  सलर र्तार िंद ु सािदयवयाचर जवळ जवळ दरच 
््थार्तर आदे. अाेिबय -अ ुऱ् ूिव ा रशिास िलिदर्ता येर्त  ादीं, बशलर्तात येर्त  ादीं. वऱ्र्तता त्र  म्दिजे राय 
दें थाशड्यातसच रळर्तें, ति “अर्बाा” बायराततशााततऱ्यतर्त ठाअ ुर! दरच ््थार्तर आग्रजीा अयशध्येर े झालेलर 
दशर्तर. तशठतशठे िंद ु लेर्र, ति अाेिबय  त्ऱ्िय  िचर्लातर्त यवयातच्या लेर्ण्या रुरू्त  बसले्या. 

 
शुि कहदी भाषेचें पुनरुज्जीिन 

 
१८. अिा ््थार्तींर्त तुसलता र अ ुऱ् ूच्या या अाेाावरस ाशधू  िर्तच्या रचाटींरू्त  िंद ु भाषेस तुक्र्त 

राण्याचे तदयवराऱ्य झालें  यादू  अ ुििाात सुूनत  दशर्तें र्ता – वा अजू िद चाललें  आदे यादू  अयवयिधर वगेांता ें 
व  ेटा ें चालिवलें  गेांतलें   ादीं र्ता – अ ुत्ताेर े र्तार िंद ु्थाा ाला तुसलता र अ ुऱ् ूिव ा  ुसार ााष्रभाषा 
लाभूत  ेण्याचर िक्यर्ताच ठेवावयाचर  ादीं दर तूसलता र  ुाारात्षमा फळलरिद असर्तर. ति सु कवा ें िंद र 
भाषेचें तु रुज्जरव  राण्याचें प्रययव  अ ेराअ ेरर सऱ्व ि िात ीं असे  ेटा ें सुूनत  झाले आदेर्त रीं या वळेेस िंद ु 
िंद र लेर्ातर्त अ रेा  ुसाािद अाेिबय  िअ यवयाि  िव ेिर िब  येअ ूत    ेण्याचे रातातर्त बारच अदतदितरा 
चाललेलर आदे. अिा अिव्ातर्त तिा्ता ें आजचर िंद र तुष्रळिर िुद्ध व ता ेिर िब ातच्या रचाट्यातरू्त  
ि ऱ्तुक्र्त झालेलर ि सर्त अस्या ें, िर्तच्या यवया ि ऱ्तल ूनतास तादू  तााठरसिद आत्या अतगांतावा 
अ ु ाले्या िंिर्तशड्यास आति अजू िद धुर्तलें   ादीं याचर लाज वाटूत लागांतावर दें सादिजरच आदे. बतगांतालचर 
दरच गांतशष्ट आदे. अगांत ीं नाा ााातर्त नुसले्या तुसलता र िब ातसिद ि व ू  बादेा फें रण्यातर्त येर्त आदे. 
तुसलता र “दवा” जार आतचे वविासातर्त अजू  िर्ळू  ाािदलर र्तार िंद ररू्त  िर्तचे ्थालीं ‘वाय’ू दा िब  
रुळू  गेांतला आदे. या िठरािचें “जल वायू रसें आदें”, “या िठरािर वायु फाा रों ट आदे”, “चला वायु 
घ्यावयास चला” दे प्रयशगांत आतच्या तुसलता र “दव ेें “  ूिषर्त झाले्या िंअ िद्रयातस जार रसेसेच वाटले 
र्तार रे्त िंद र व बतगांतालर िलिर्र्त भाषेंर्त र्तार अगांत ीं ूनढ दशअ ू  गेांतलेले आदेर्त. दवपे्रतािेंच दजााों बाट्या 
िब ातचर अ ुचलबातगांत र दशअ  ू आज बतगांतालर व िंद र गांतद्य िअ र्तरें  प्रेढ, िुद्ध व सबळ झालेलें  आदे रीं, 
तुसलता र अ ुऱ् ूचें वऱ्च्व यवयावा तु ः त िें दें अिधरािधर अिक्य दशर्त चाललें  आदे. 

 
अ ुऱ् ू िब ातच्या प्रािनार्तर तुसलता र ्तऱ्िातासू  ्वभाषेस तुक्र्त व िुद्ध रून  नेण्याच्या 

चळवळरचर दरच लाट वा ततजाबतध्येंदर ििार्त आदे. अ ेरा बाजूला आयच सताजाचर ्व ेिभाषेच्या अ ु्न यवयऱ्था 
झालेलर अिव्ातर्त र्टतट व  ुसारर े िरर्ातच्या जागांतरृ्तर ें यवयातच्या िुद्ध “गांतुरुतुर्र” ततजाबरच्या 
िुद्धररािाचे प्रययव  या  श दर चळवळीं ीं ततजाबातर्तिद अाेिबय ाि  ताभाषेच्या लचक्यात ीं जरऱ्ि झाले्या 
ततजाबरय िंद ु वाङ्तयाचे ृ याचे नाव तु ः सत् रृर्त वािरच्या जींव  ्तऱ्िा ें भून  येर्त आदेर्त. अिा 
ारर्तर ें अ ुत्ताेंर्तरल तुसलता ातच्या अिर्ताेरर तदत्त्वारात्ेषमचर िर्तर्तररच प्रबळ प्रिर्तिक्या अ ुयवत्न  दशअ  ू 
िदतालयातासू  गांततगांतासतगांततातऱ्यतर्त ततजाबर, िंद र िअ यवयाि  बाटले्या भाषातच्या िुद्धररािाचें राऱ्य 
िर्तर च्या बाटले्या तलरा ा ाजतूर्तातच्या िुद्धररािािअ र्तरें च जशता ें चाललेलें  आदे. िंसधतध्येंदर या 
आत शल ाच्या  ुत ुभरवा िटतूनत  त लें  आदे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्राने मार्गें राहतां कामा नये 
 
१९. अिा वळेच्या यवयातच्या यवया ्वािभता तूिार्त प्रययव ास तदाााष्ररयात ीं सदाय्य  ेिें दें तदाााष्राचें 

रऱ्र्तव्य आदे. यवया ें यवयातच्या वाङ्तयातरू्त  दुसरू  ि ले्या ता ेिर िब शच्चााास आति आत्या तााठरच्या 
नाातर्त ििून   बा धून  बसण्यास सतिध  ेर्तात राता  ये. यवयातच्या भाषा जेव्दात म्लें च्छ भाषेच्या  ा्याच्या 
बेड्या भषूिभरू्त  ूतुा सतजू  तायातर्त वागांतवरर्त दशयवया, रे्तव्दात ्या तााठर ें ििवाायाि रातच्या ्फूऱ्र्तर ें यवया 
बेड्या आत्या तायातरू्त  र्तश ू  राढू  टारण्यासाठीं यवयावा िुद्धररािाच्या निाचे नाव नार्तले र्तरच तााठर 
आर्तात िर्तर रल सऱ्व िंद ु भाषा सत्रृर्तरे्तच्या गांततगांतेंर्त न्दाअ ू  ता ेिर भाषेचा रलतर धुव ू सु् ा  दशअ  ू, 
ि ष्रलतर वाङ्तयाच्या नातटावा चढर्त असर्तात र्तरच तााठर िर्तच्या अतगांतावा तु ः अ ु ालेला व सातचर्त आलेला 
ता ेिर िब ातचा िचर्ल   धुर्तात अिर तााशिर व गांत ळवािरच ाादू  यवयातर्त ितसळूत  तादरल र्ता रे्त िर्तचा 
यथााऱ्था अ ुतदास रात रािाा  ादींर्त? 

 
अ रे्त ऱ्था अ ुत्तारय प्रगांतिर्तिरल अिा बतगांतालर व िंद र भाषातिीं अ ुत्ततयववातर्त, िुद्धयववातर्त व सुसत्रृर्तयववातर्त 

जा तााठरस दाा जावयाचें  सेल र्ता िर्तला यवयातच्याप्रतािेंच आत्या वाङ्तयातर्त नुसलेले व ्यास ि व ू  
 ष्ट राण्यासाठीं तागांतें ििवाजरतासू  तशाशततर्तातऱ्यतर्त आतले सऱ्व ्वािभता र तूऱ्वज प्रययव  रारर्त आले, रे्त 
तुसलता र ता ेिर िब  िक्य िर्तर्तरे आत्या लेर्िरस वा वाचेस   िवटाळर्तरल अिर सावधा र्ता 
(र्बा ाार  व्दे) ठेिवलर तािदजे–असा ति रेला तािदजे. ििवाजर तदाााजाि रातच्या 
ाा्यव्यवदाारशिाि  आनार्तातरू्त िद जरव बचाव ू आत्या वाङ्तयातर्त धुतारूळ नालरर्त असिाऱ्या िेंर ों 
तुसलता र ता ेिर िब ातस आति वाताण्याचें सऱ्व्वीं सश ू  ि लें  तािदजे. म्दिजे आत्या तााठरचें गांतद्य 
व तद्य अ ुत्ता िंद ु्थाा ातर्तरल िंद र ि  बतगांतालरतध्यें आजराल प्रेढ  िेंर्त तोंचर्त चालले्या आत्या िअ र्ता 
बतधूतच्या गांतद्यािीं सतर्षम ि  सतूनत दशअ ू  ि  सत्रृर्तशद भव अिा अ ेर िंद ु भाषा अ ेरजरव दशअ ू  यवयातचर 
तुढें-तागांतें अ रेच िंद ु भाषा राण्याच्या ध्येयार े अ ेर ताअ लू तुढें टािर्यासाार्ें दशिाा आदे. 

 
मराठी िाङ्मय योग्यतेंत बंर्गाली िा कहदी िाङ्मयाहून हीनतर नाहीं 

 
२०. येथाें िअ र्तरें  ्तष्टतिें सातगांतिें अवश्य आदे रीं, प्र्र्तुर्तचा ि बतध रेवळ िुद्धररािाचाच 

अस्या ें तााठर भाषेचर िअ र्ता अ ुत्तारय भाषातिीं र्तुल ा रेवळ अ ुऱ् ू िब ातच्या भेसळरतुार्तरच ि  यवया अऱ्थाींच 
रेलेलर आदे. बतगांतालींरू्त  वा अऱ्वाचर  िंद ींरू्त  अ ुऱ् ू वा र्तयवसत ता ेिर म्लें च्छ िब  ताा धु राव ू  ेण्यातर्त 
येर्त आदेर्त ि  आत्यार े आज राल र्तर दृष्टर सुट्यातुळें  तुसलता र िब ातस व ेातर्तासाायाया िवषयातर्तिद 
साास वावूनत   ेण्यातर्त येर्तें िअ र्तक्यातुार्तरच तााठर गांतद्याचर न्यू र्ता वा अप्रेढर्ता आम्दर तान्य रारर्त आदशर्त. 
र्तिवानािदर्त रशियवयादर दृष्टर ें तााठरस िंरवा िर्तच्या वाङ्तयसततत्तरला आम्दर िअ र्ता िंद र भाषासततित्तते्षमात 
अ ुिर लेर्रर्त  ादीं. आम्दातस यवया यवया भाषातच्या तुष्रळ अध्यय ा तर्ता असेंच वाटर्तें रीं, आजदर िंद ु्थाा ातर्त 
प्रगांतिर्तिरल असिाऱ्या िंद र भाषातर्त तााठर व िर्तचें वाङ्तय दें रशिातच्यािद तागांतें  ादीं, अ ुलट अ ेरातच्यातुढें 
आदे. िंद र वाङ्तय र्ता अजू  ब र्त आदे, ति बतगांतालर वाङ्तयिद तााठरचे तुढें  व्दर्तें आजिद  ादीं. 
अ रे्ाद्या िवषयातर्त र्तें तुढें असेल र्ता िअ िर्तदासाि  िवषयातर्त तदाााष्र वाङ्तय तुढें आदे. र्तश िवषय प्र्र्तुर्त 
 स्या ें अ ुऱ् ू वाताण्यातर्त जश तााठरचा गांतयाळतिा दशर्त आदे र्तश नालिवण्यासाठीं यवया गांतशष्टींर्त िअ र्ता 
वाङ्तयाचे प्रययव  ग्रजीाह्य आदेर्त दें िसद्ध राण्यातुार्तेंच यवयातचे प्रेढयवव सूचर िब  यशिज्या ें यवया िब ातचा 
िवतयास दशअ ू  तााठरते्षमात र्तीं वाङ्तयें सऱ्वर्तशताीं ीं ्षे्ठ आदेर्त असा अऱ्था यवयातरू्त  राढण्याचा रशिरिद 
प्रययव  रारल र्ता र्तश अन्याय्य, अर्त्य ि  ि ष्फळ दशअ रल िअ र्तरें र्त सुचव ू ठेविें येथाें तुाे आदे. 



 
अनुक्रमणिका 

म्हिूनच त्याचं्याप्रमािेंच आपिणह शुिींकरिाकडे लक्ष पोचणिलें  पाणहजे 
 
२१. आर्ताततयंर्त अ ुल्लेिेर्र्त रेले्या अ ेर राािातसाठर तााठरच्या ताररय िब ातच्या ििाजशातिा ें 

झाले्या रांष्टररािाचा ि षेध ि  प्रिर्ताशध रून  िर्तचें िुद्धररािाचें रायं तु ः चालिविें दें आज आतलें  
ररं्तव्य झालेलें  आदे. ्रििवाायाि  तूवचजातच्या रृते ें तााठरवा त ूत तादिाार म्लें च्छ भाषातचर धा  आत्या 
अ ुत्ताेर रल भाषाभिगांत ींवा िजर्तरर वगेांता ें ि  भयतरा प्ररााें त लर िर्तर्तरर त ूत िरलर  ादीं. म्दि ू 
िंद रचें वा ततजाबरचें वा िंसधरचें िुद्धरराि रािें दें िजर्तरें  अवन  दशअ ू  बसलेलें  आदे िर्तर्तरें  तााठरस 
िुद्ध रािें रठरि  ादीं, ि  रठरि  व्दर्तें म्दिू च र्तें रात र्तसेंच त ू  ाािदलें  दशर्तें. तातर्तु अ ुत्ताेस र्तें 
िुद्धरराि रठरि झालेलें  असर्तातिद िंद र  र बतगांतालर गांतद्यतद्यातर्त र्तें यवयात ीं िअ र्तक्या तूऱ्ितिें रून  
 ार्िवलें  आदे रीं आर्तात तााठींर्तरल म्लें च्छ िब ातचर अ ुालेलर थाश र नाििद रशिास सद  दशिाार  ादीं. 
आतिातसिद र्तर आर्तात ध्या ातर्त आ्यािव ा ाादिाा  ादीं. म्दिू  प्रयवयेर लेर्रा ें यातुढें िलिदर्तात ा 
अाेिबय ाि  ता ेिर िब  िक्य िर्तर्तरे आत्या तााठींरू्त  व्यं राण्याचा िव ा अ ुचलला तािदजे. 

 
प्रत्येक भाषेंत कांहीं परकीय शब्द असाियाचेच 

 
२२. प्रयवयेर  िजवतर्त ि  सरस भाषेर्त िअ र्ता भाषातर्तींल िब  दे थाशड्या बदुर्त प्रतािातर्त यावयाचेच. 

यवयातर्तिद िंअ ग्रजीजर साायाया साम्रा्याच्या भाषेंर्त यवयातचे अ््र्तयवव दें यवया भाषाभाषरयातच्या सम्राटतिाचर रथाा 
सातगांतिााे अ ेर गांततरच असर्तें. तााठरसिद अ ेर ात या अिर्ल भाार्तवऱ्षाच्या साम्रा्याचर अ ुलाढाल राावर 
लागांत्यातुळें  र्तींर्त िअ र्ता आरुत िचर्त ज त ाच्या भाषेचें आरुत च    ाादू  र्तर प्रसाििरल ि  प्रसाि्षमत 
ब र्त गेांतलर व र्तींर्त अ ेर प्र ेिातचे अ ेर िब  ितसळू  गेांतले, दें अ ेरतार तदाााष्रभाषरयातच्या तूऱ्व वकभवाचेंच 
गांततर आदे. तातर्तु प्रयवयेर प्रसाििरल भाषेतध्यें ता ेिर िब  असिें दें जार अतता ा्त  असर्तेंच असें  ादीं 
– िंअ ग्रजीजर भाषेंर्त िेंर ा त्न ासातदू  अिधर िब  र्ति र्ता भाषेचे आदेर्त – र्तार रे्त िब  यवया भाषेंचे नाातर्त 
 ास म्दि ू असावरे्त. ति जेव्दात रे्त ध रतिा गांताजवावयास लागांतर्तार्त िंरवा  ााायिााव तेिव्यातच्या 
गांतााद्यातप्रतािेंच वाटेल रे्तव्दात ता रवा चढू  धन्यासच ठाा तााण्यािअ र्तरे प्रबल व बदुसतयाय दशर्तार्त रे्तव्दा 
 ेर्रल जा यवयातस दारलू    ि लें  र्ता यवया भाषेसच रे्त आतलर  ासर राावयास सश रर्त  ादींर्त. भाषेंर्त 
तारर िब  रशठतऱ्यतर्त असावरे्त, तािाभािषर िब  रसे राावरे्त िअ यवयाि  भाषािवषयर प्रश्  दे या लेर्ातर्त 
येर्त  स्या ें रेवळ ि ग् ऱ्ि ाऱ्था िअ र्तरें  सातगांतिे तुाें आदे रीं – 

 
दशोदेशींचे णभन्नणभन्न णन णिणशष्टपदाऱ्दर्बोधक शब्द परदेशी असल्यास कांहीं प्रत्यिाह नाहीं 

 
२३. अ ु ादािाऱ्था  वर  फु लास र्तदे्दिरय  ातव असेल र्ता रातदीं प्रयवयवाद  ादीं. अ ेर्ा ा िवििष्ट 

प्ररााचा तिुत्षमर र्तदे्दिरय  ातवा ेंच सतबशिधला जािें यशग्य आदे. अिा ें भाषेंर्तरल िब सततत्तरिद वाढेल. 
 
परंतु ज्या िस्तूस िा कल्पनेस अ ुत्तम प्रकारें णन्दष्ट करिारे अ ेकाहून अणधक शब्द आपल्या पूऱ्दिजव्यिहृत 
णप्रय मातृभाषेंत आधींच णिद्यमान आहेत तेर्ें त्या िस्तूस िा भािनेस संबोधण्यासाठीं ते सऱ्दि स्िदेशी शब्द 
सोडून केिळ र्गबाळगं्रर्ीप्रमािें परदेशी शब्दाचा व्यिहार करिें हें मात्र णनणषि असािें 

 
२४. आत्या तााठींर्त वा रशियवयािद िंद ु भाषेंर्त जा अ ेर्ा ा िब  लागांतल र्ता र्तश िअ र्ता 

सत्रृर्तशद भव िंद ु भाषातरू्त  घ्यावा. रााि यवया सऱ्व आत्याच भाषा आदेर्त. र्तश यवया सऱ्व िंद ु भाषातर्त   



 
अनुक्रमणिका 

ितळाला वा अ ेर्ा ा िब   वर च ि ऱ्ताि राावा लागांतला र्ता िब सतृद्धर ें  वर  िब  ि ्ऱ्तर्त राण्याच्या 
्षमतरे्त ें ि  अऱ्थाातचे सूक्ष्त भे ाभे  व्यक्र्त राण्याच्या िक्र्तर ें अयवयतर्त सतत्न  असलेलर दर  ेववािर, दर आतलर 
सत्रृर्त भाषा आत्या ताठरिीं वा द्र्त अ ुभाून  अ ुभरच आदे, िर्तच्या अर्त  ि धींरू्त  र्तश अ ुचलू  घ्यावा. 
िअ र्तरें  रून िद जा वाि त ेल वा िवििष्ट त ाऱ्थााचें र्तें िवििष्ट  ातव असेल र्ताच राय र्तश ता ेिर भाषेचा 
िब  अ ुतयशगांतातर्त आिवा. 

 
परकी शब्दाचंी अ ुदाहरिें 

 
२५. ह्या सत्ेषमतर्तः ि ्ऱ् ष्ट रेले्या ि यतातचा प्रराि आति तााठरच्या आजच्या ्वूनतावा जा 

ताि ला र्ता िेंर ों ताररय िब  आत्या गांतयाळतिाच्या अतधरााातर्त चशाासाारे् ििून  धन्यासाारे् 
वावार्त असलेले अ ुन ररस येर्तार्त. अ ु ादािाऱ्था “ििवाय” िब  घ्या. ‘बह्माििवाय सऱ्व असयवय!’ अिीं 
धे गांतुजार वाक्यें आत्या गांततभरा वाङ्तयातर्तिद र्ुिाल ितावरर्त असर्तार्त. ब्रह्मािव ा, ब्रह्माव्यिर्तिाक्र्त 
िअ यवयाि  अ ेर प्रिर्तिब  असर्तात ा दा “ििवाय” िअ र्तरा बशरळला आदे रीं र्तश र्त ऱ्थार आतच्या 
‘व्यिर्तिाक्र्त’ िअ यवयाि  िब ातस धु राव ू  ेअ ू  यवयातचेच छार्तरवा चढू  बसला आदे. ‘तुलूर्’ िब ाचर र्तरच 
गांतशष्ट. जुन्या तााठींर्त दा िब  िर्ळू  गेांत्या ें र्तश आज गांतद्यातरू्त  येर्तश, दें र्ता ाादशच. ति आर्तात र्ता ‘िािदार’ 
रिवरे्तचा तु रुद्धाा राण्याच्या व ेातर्त दा िब  तााठर तद्यातर्तदर नुस ू   ेण्यातर्त येर्त आदे. तुलूर् म्दिजे 
 ेि, प्र ेि. जगांतत् ि ्ग्वजयाचीं वऱ्ि ें रातदीं तुसलता र सत्तेंर्तच िंद ु भाषातर्त राण्याचा आातभ झाला 
 ादीं. तुसलता ातच्या तदतत ाच्या जन्तातूऱ्वींिद िंद ुत ीं व यवयातच्या भाषात ीं ि ्ग्वजय रेलेले आदेर्त. असें 
असर्तात तााठ्यातच्या ि ्ग्वजयाचीं वऱ्ि ें तुलूर्, तुलूर्िगांतार िअ यवयाि  िब    नालर्तात या ‘िािदाात ा’ 
रिार्तात येअ ूत  येर्त दा यवयातच्या िवतऱ्य्र्त र्त ेचा  शष आदे, गांतुि  व्दे. ‘र्तयाा’ िब ातचे ्र्तशत र्ता औाच. 
िवटाळ दशअ ूत  ये म्दि ू टुिटुि अ ुड्या ताारर्त येिााे सशवळें भटजरसुद धात अगांत ीं  ेवनाातरू्त  िवचािार्तात ा 
अ करूत  येर्तार्त रीं, गांततध, तुष्त, अ्षमर्ता वगांतकाे सऱ्व तूजासािदयवय ‘र्तयाा’ आदे  ा ? ‘भार्त र्तयाा आदे’ िअ यवयाि  
वाक्यातर्त र्ता या र्तयाा िब ाला राढू  टारू  रे्तथाें आतले िसद्ध, सज्ज, तूऱ्ि िअ यवयाि  अ ेर प्रिर्तिब  
नालिें दें जवळजवळ अिक्य दशर्त चाललें  आदे, िअ र्तरर या ‘र्तयााा े’ यवयाच्या िवरुद्ध रशिीं बत  रेलें  र्ता 
र्तें तश ण्याचर जय्यर्त ‘र्तयाार’ रून  ठेिवलर आदे. ्वयततार िसद्ध आदे, तूजासािदयवय िसद्ध आदे, आम्दर 
लढावयास स्न द्ध आदों, रे्त सज्ज आदेर्त, दें रात तूऱ्ि झालें  आदे, अिीं वाक्ये राय रा ास रुचर्त  ादींर्त? 
तगांत िअ र्तरे िब  आतले असू िद रेवळ सतवयर ें “र्तयाा” िब च रुचूत लागांत ू दे जु े िब  तािशन्तुर् दशअ ू  
बसावरे्त दें “िािदार” रिवरे्तच्या “फत  रस” िद लािजावािें वाटेल यातर्त आम्दातस रातदीं ितरा वाटर्त  ादीं. 

 
तातर्तु “आजर्तागांताअ रर्त” चा  ेल अगांत र ि ााळा. या िब ािव ा आत्या त्र ास िशभाच येर्त  ादीं 

अिर सऱ्वसाधााि सतजूर्त ि सरे्त. आम्दातला अिलर ेच अ ेरा थाशा धऱ्तािधराऱ्याचें अ ेर त्र  आलें ; यवयातर्त 
यवयातच्या “िचटििसात र” प्रथात अिर्त तुाार्त  व िुद्ध असा अ ेर अऱ्धा अिधर छे र (तिॅाग्रजीाफ) ि ऱ्तल 
सत्रृर्तातर्त धऱ्तािधराऱ्यातच्या ठारव तद्धर्तरचा िलदू  र्ालीं झटर  िलिदलें  रर “आजर्तागांताअ रर्त सुर्ूनत 
आदों.” येथाें आजतावरे्तों म्दटलें  असर्तात राय दाि  दशर्त दशर्तर? ति अिा िब ातर्त रातदीं िवििष्ट प्रेढर आदे 
अिर सतवयर ें िवरृर्त र्त ा आम्दात सगांतळ्यातचर लदा तिातासू  झा्या ें दे िब   सले म्दिजे 
चुर्यासाार्ें दशर्तें! या ‘आजर्तागांतािअ र्ता’चें ्र्तशत ‘आजर्तागांतािअ र्त’ झालें  र्तें तुावलें . यातुढें या धे गांतुजार 
िब ास ि ाऱ्थार आत्या वाङ्तयातर्त वावूनत   ेिें लज्जा्त  ताि लें  तािदजे यवयाचप्रतािें र्ालर सदर रेलेलर 
आदे. िचटिरस – ि सबर्त – ्रतत्  िअ यवयाि  िअ यवयाि . आर्तात दा ‘ि सबर्त’ िब  येथाें या िुद्ध व सुत ा 
सत्रृर्त िब ाभशवर्तीं  कवदे्याभशवर्तालच्या अ ेराद्या नुतनाटासाार्ा रात नशटाळर्त आदे ? ्रततर्त अतक्याच्या 



 
अनुक्रमणिका 

सेवेंर्तरल राऱ्यवाद वा लेर्र अिर सदर रेलर र्ता राय या त्र ाचर िशभा ाादिाा  ादर ? “तालर”, 
“जर्तर”, “फेज”, “लष्रा”, “िदा” ि  जुन्या तााठींरू्त  नुसले्या अिाच िअ र्ता िेंर ों िब ातस 
आति ि ष्रााि आत्या  शक्यावा  ाचवरर्त िफार्तों. ििवाजर तदाााजातचे ाा्य आिर्र रातदीं राळ 
िटरर्तें र्ता ्या म्लें च्छ िब ातस यवयात ीं राढराढू  भाषेंरू्त  दुसरू  ि लें  असर्तें यवयाच फेज, लष्रा 
िअ यवयाि  ताररय िब ातस अ ेराद्या अिभजार्त िब ाप्रतािें “िािदार” रिवर्तेंर्त अप्रेढ लेर्र अ ुतयशिजर्तात ा 
तादू  ि  र्तरच आत्या रिवरे्तचर िवििष्ट िशभा म्दि ू सतजर्तात ा बनू  दतसाव ेरर ा ावें दें सतजर्त  ादीं. 
तााठर सकन्य, से ा, या ्थालीं तााठर फेजा, लष्रा दे िब  नालण्यातर्त रातदीं अ ेर िविषे  ेल येर्तश अिर 
जर िरयवयेर  वििक्याचर सतज आदे यवयात ीं, र्तर रेवळ आत्या िवतऱ्य्र्त ि  अञा  सतवयरचा तिािात आदे 
असें तक्कें  सतजावें ि  दे म्लें च्छ िब  िक्य िर्तर्तरे टाळावरे्त. आतिास जुन्या तााठरचे तु रुज्जरव  अवश्य 
राावयाचे आदे. ति र्तें तुसलता र तााठरचें  व्दे. 

 
काहंीं शब्द पर्धऱ्दशयन भासले तरी स्िदेशी आहेत 

 
२६. आर्तात असे अ ेर िब  आदेर्त रीं जें त्ऱ्िय  वाटर्त असले र्तार सत्रृर्त धारू्ततासू च साधलेले 

आदेर्त. वा्र्तिवर तादर्तात जु र त्ऱ्िय  भाषा दर तााठर बतगांतालरप्रतािेंच िुद्ध सत् रृर्तशयवत्न  अिर अ ेर 
प्रारृर्तच आदे. िर्तच्यातर्तरल िब  तााठींर्त जे आर्तात अगांत ीं ूनढ दशअ ू  बसलेले आदेर्त, रे्त जा अगांत र 
सत्रृर्तशद भव ि  सदज साध्य असर्तरल र्ता र्ुिाल अ ुतयशजावरे्त, यवयावा आतला अिधराा आदे. 
अ ु ादािाऱ्था सुून दा िब  “सािें, चालू दशिें” या धारू्ततासू  अ ुयवत्न  आदे. दक्क दा ्व् िब ातासू  आदे. 
ततजाब दा ततचआत िब ातासू  आदे. जा रे्त िब  आत्यातर्त अयवयतर्त ूनढ असलेले ि सू  येर्तरल र्ता रे्त 
त्ऱ्िय च आदेर्त दें रिावून  सतजावें? सत्रृर्तचीं ूनतें त्ऱ्िय तध्यें जिीं िवरृर्त दशर्तार्त र्तिरच प्रारृर्तातर्त 
दशर्तार्त. रे्तव्दात र्तर आतच्या िअ र ेच प्रचिलर्त झालेलर  सर्तरल म्दिू  रिावून ? असे िब  र्ुिाल ाादूत 
द्यावेंर्त. 

 
दृणष्टकोन बदलला पाणहजे 

 
२७. रशिरे्त िब  ठेवावरे्त आिि िरर्तर ठेवावरे्त दे ्फु ट प्रश्  येथाें प्र्र्तुर्त  सू  तारर  भाषेंरू्त  

आत्या भाषेंर्त ि ष्रााि नुसलेले िब  राढू  र्तरस िुद्ध राण्याचें तूऱ्वजात र आातिभलेलें  राऱ्य, रर 
्याच्या बळा ेंच तााठर तुसलता ातच्या र्ताव ींर्त अ ुत्ताेर रल िंसधर, ततजाबर वाङ्तयाप्रतािें तूऱ्ितिें गांतवसूत 
िरलर  ादीं – र्तें राऱ्य तुढेंिद चालवावें िअ र्तरा ि श्चय, िअ र्तरर जािरव, िअ र्तरा ि ऱ्धाा, तााठर 
भाषाभाषरयातर्त अ ुयवत्न  राावा ि  अ ुत्ताेर े िंद र ि  बतगांतालर गांतद्यतद्यातर्त अ ुऱ् ू िब  वातािें दें जसें 
रतरतिाचें, िढलेतिाचें,  शषा्त  सतजलें  जार्तें र्तसें र्तें िअ र ेिद सतजलें  जावें अ ेव्ा देरू्त ें दा िवषय 
तुढें आिरर्त आदों. यातुळें  या ि िरे े तदाााष्र लेर्रातचर दृिष्ट ाागांता ें म्दिा, ्र ासा ें म्दिा वा रेवळ थाटे्ट ें 
म्दिा ति वळलर म्दिजे तुाे. बारर रशिर्ता िब  तारर आदे दें तुढें वळेशवळेीं दशिाऱ्या चऱ्चे ें ठाेल. वा 
आम्दीं सातान्यर्तः ि ले्या ि यतातस अ ुसून  आवश्यर असेल रे्तथाेंच राय रे्त  वर  तारर िब  द्यावरे्त व 
रशियवयािद प्ररााचर आवश्यरर्ता  सर्तात व र्त ऱ्थार आतले सत्रृर्तशद भव सुत ा िब  िवद्यता  असर्तात रेवळ 
िढलाअ ीं ें तााठींर्त ििाशजशा दशअ ू  बसलेले जु े तारर िब  वेंचू  वेंचू  रातट्यासाारे्  ूा  ूा फें रू  
द्यावरे्त िअ र्तरा ि ऱ्धाा, जा ि  ा  लेर्रातचर ि  वाचरातचर  वर  ितढर र्तार रारल र्ता या लेर्ाचा 
र्तायवरािलर देर्तु िसद्धरस गेांतला असें दशअ रल. िवष्िुिा्त्र्यातच्या सावधा रे्त ें िंअ ्ग्लि िब  तााठर गांतद्यातर्त 
क्विचर्तच ि  तद्यातर्त तुळींच येअ र ासे झाले आदेर्त, र्तिरच तुसलता र िब ातचरिद ््थार्तर झालर म्दिजे झालें . 



 
अनुक्रमणिका 

दें अगांत ींच सदज  सलें  र्तार सुलभ आदे दें ्यात ा िंद र ि  बतगांतालर गांतद्य-तद्य िरर्तर थाश े ि वसातर्त व िरर्तर 
तुऱ्ि ारर्तर ें सुसत्रृर्त ि  म्लेंछिब ्तऱ्िा ें अगांत ीं अरलुिषर्त दशअ ूत िरलें  दें तादरर्त आदे यवयातच्या रे्तव्दातच 
ल्षमातर्त येअ रल. 

 
त्रास होअ ील पि म्हिूनच णनऱ्दधार दुिािला पाणहजे 

 
२८. दजा, गांताज िअ यवयाि  र्तश ातर्त, दा ातासातरू्त  रुळले्या िब ातस तारर म्दि ू सश ण्याचा 

प्रययव  रिार्तात ा, बशलर्तात ा ि  िलिदर्तात ा प्रयवयेरास फाा ि  त शत ीं ्र ास दशअ रल दें आम्दीं ्वर्तःचे 
अ ुभवावून  जाि ू आदों. तातर्तु ह्या ्र ासा ें दे िब  टाळण्याचा आतला ि ऱ्धाा ता्र  अिधर  ुिावला 
तािदजे. ्र ासाचा  शष ्यात ीं आत्या भाषेंर्तरल दर नाि अ ुन  रून   ार्िवलर यवयातचा  सू  ्यात र र्तर 
राढर्तात रािढलर जाअ ूत  ये िअ र्तरीं वाढूत ि लर यवयातचा- आतिा सऱ्वातचा- आदे. म्दिू  यवया ्र ासातुळे 
वकर्तागांतू , ‘जाअ ूत द्या! दे िब  बिदष्रृर्त रािें तऱू्र्तिा आदे, दा अिभता ाचा अिर्ताेर आदे!’ असें   म्दिर्तात 
अ ुलट प्रयवयेरा ें आत्यािीं असेंच म्दटलें  तािदजे रीं, ‘राय बुवा! र्ाेंच रर रेवढर लजे्जचर गांतशष्ट !’ दजा 
आत्याला आतला प्रिर्तिब   ेर्रल  ेर्तात येअ ूत  ये िअ र्तरे या म्लें च्छ िब ा ें आम्दातस तावि रून  टािरलें  
अत ! ‘िटळर सभेंर्त िवद्यता  दशरे्त, वऱ्र्तता  दशरे्त, िंरवा िंद र वा बतगांतालर म्दिर्तार्त यवयाप्रतािें अ ुत््थार्त दशरे्त’ 
असा वाक्यप्रयशगांत रेला असर्तातिद  वर्ा ि  ओढू र्ताि ू रे्यासाार्ा वाटावा ि  ‘िटळर दजा दशरे्त’ दे 
वाक्य बायरातशााततऱ्यतर्त आतलें  असें वाटावें दर रेवढर लजे्जचर गांतशष्ट? 

 
असा िवचाा जा प्रयवयेरजि रारल र्ता र्तश दा प्रश्  अ ुत््थार्त रेला म्दिू  आम्दातस  शष    ेर्तात 

यवया ाागांताचे भाातर्त अ ुलट िक्य िर्तर्तरे अ ुऱ् ू िब    वाताण्याचा ि श्चय रारल. आम्दीं व्यवदााातर्त अगांत ीं 
अ ावश्यर ति ििाजशा झाले्या रातदीं अ ुऱ् ू िब ातचर  ातें या लेर्ातर्त ि लरच आदेर्त. प्र्र्तुर्त िर्तर्तरे िब  
सऱ्वात ीं टाळण्याचा ि ऱ्धाा रेला र्तार तुाे. तुढें या िवषयाचर जसजिर चऱ्चा वाढू  आ्ेषमत-प्रयवया्ेषमत दशर्त 
जार्तरल र्तसर्तसे आिर्र िब  अ ुजे ातर्त येअ ूत लागांतर्तरल. सध्यात तााठीं भाषेच्या िुद्धररािाचें ‘सूर्त अ ुवाच’ 
जार झालें  र्तार तुाे आदे. 

 
२९. या िवषयावा रेसाींर्त आम्दीं जे लेर् प्रिसद्ध रेले यवयातच्या अ ुतसतदााातर्त असें िलिदलें  दशर्तें रीं, 

“रशिरे्त िब  ठेवावरे्त आिि तारर िब  तााठींरू्त  राढण्याचा प्रययव  राावा दे फु टरळ प्रश्  येथाें सश वरर्त 
बसण्याचा देर्तु  सू  तारर भाषेंरू्त  आत्या भाषेंर्त ि ष्रााि नुसलेले िब  राढू  िर्तला िुद्ध राण्याचें 
तूऱ्वजात ीं आातिभलेलें  राऱ्य रीं ्याच्या बळा ेंच तााठर भाषा तुसलता र भाषेच्या र्ताव ींर्त, अ ुत्ताेर रल 
िंसधर, ततजाबर, िंद र िअ यवयाि  भाषातप्रतािें तूऱ्ितिें सातत ूत िरलर  ादीं – र्तें राऱ्य तुढें चालवावें िअ र्तरा 
ि श्चय, िअ र्तरर जािरव तााठरभाषाभाषरयातर्त अ ुयवत्न  राावर ि  अ ुत्ताेर े िंद र आिि बतगांतालर गांतद्यतद्यातर्त 
अ ुऱ् ू िब  वातािें दें जसें रतरतिाचे आिि िढलेतिाचे द्यशर्तर ि   शषा्त  ताि लें  जार्तें र्तसें र्तें िअ र ेिद 
सतजलें  जावें अ ेव्ा देरू्त ें दा लेर् िलिदलेला आदे. या लेर्ातुळें  या ि िरे े तदाााष्र लेर्रातचर 
िवचाार दृष्टर ाागांता ें म्दिा ्र ासा ें म्दिा वा रेवळ थाटे्ट े म्दिा, ति वळलर म्दिजे तुाे.” 

 
दर सु कवाचर गांतशष्ट आदे रीं, यातकरर रशियवया  ा रशियवया र्तार भाव ें ें पे्रिार्त दशअ ू  या िवषयार े 

आम्दातस वाटलें  दशर्तें यवयादू  तुष्रळच अिधर र्तरव्ररे्त ें तदाााष्र लेर्रातचे आिि लशरातचें ल्षम वधेलें  गेांतलें . 
िअ र्तरेच  व्दें र्ता यवया चळवळरचा प्रिर्तध्वि  तुतबअ रच्या ‘टािअ म्सतध्यें ’ सुद धात नुतण्याचे बारर ाािदले  ादीं. 
बदुरे्तर तााठर त्र ातरू्त  या िवषयावा अ ुरूल – प्रिर्तरूल लेर् येअ ू  गेांतले यवया सऱ्व लेर्ातचा सातगांतशतातगांत 



 
अनुक्रमणिका 

िवचाा राावयास तािदजे दशर्ता. यवयातर्तरल तुष्रळ आ्ेषमत तूळ लेर् सततूऱ्ि   वाच्या ेंच अ ुयवत्न  झालेले 
दशरे्त. रातदीं िवचााजन्य दशरे्त, रातदीं िवरााजन्य दशरे्त. यवया अ ुत्तात्षमरय चऱ्चेस जा वळेींच अ ुत्ता  ेर्तात आलें  
असरे्त र्ता यवयाचर जर अ ेरसाार्र तु ाावृत्तर िअ र्ता टररारााातर ू  राण्यातर्त येर्त आदे र्तर   दशर्तात 
तुष्रळातचें सदज सताधा  दशअ ू िरलें  असर्तें. तातर्तु या भाषािवषयर प्रश् ाते्षमातिद आज आत्या िंद ु 
सताजाचर आिि ााष्राचर अतऱ्या  दाि  रारर्त असले्या अ्तृश्यरे्तच्या ि वाािाचा प्रश्  ि र र ें दार्तर 
नेअ  ू ि  ा  ायव ािगांतारस र्तार यवयाचा ितच्छा तुािविें दें अिधर तदत्त्वाचें रऱ्र्तव्य प्रथात राावें लागांत्या ें 
आजवा या भाषािुद्धरच्या लेर्ातवा आलेले आ्ेषमत अ करर्त बसण्यातिलर े आम्दातस रातदीं अिधर रिार्तात 
आलें   ादीं. तातर्तु आर्तात र्तश ्थााि र प्रश्  सताधा राार ारर्तर ें जवळ जवळ सुटला अस्या ें तााठर 
भाषेच्या िुद्धररािाचे प्रययव ावा आले्या आ्ेषमतातचें ि ास  आिि झाले्या चचेचर सतालशच ा थाश क्यातर्त 
राण्याचें यशिजलें  आदे. 

 
पे्रमदे्वषाचा र्गोंधळ 

 
३०. या आ्ेषमतातर्तरल जे िवरााजन्य आदेर्त यवयातचर वा्र्तिवरतिें तादर्तात अ ुत्ता  ेण्यािअ र्तररिद 

यशग्यर्ता  ादर. र्तथााित यवयातर्तरल अ ेरार्तार आ्ेषमतािवषयीं रातदींच अ ुल्लेरे्   रािें म्दिजे यवया देयववाभासास 
सा्यववर भाबड्या त ातचा बळर ि ्यासाार्ें दशिाा अस्या ें यवयाचा थाश ासा सताचाा नेिें प्राप्र्त आदे दा 
आ्ेषमत म्दिजे िुद्धररािाचर – भाषेच्या िुद्धररािाचर – दर चळवळ वेानषतूलर अस्या ें अयवयतर्त िं द्य 
आदे, दा दशय. गेांत्या रातदीं वषांर्त दा पे्रतवेानषाचा गांतोंधळ िअ र्तरा बशराळला आदे रीं, यवया यवया िब ात ीं व्यक्र्त 
दशिाऱ्या भाव ातर्तरल गांततभरातिा  ादींसा दशअ ू  यवयात ा गांतावतढळतिाचें ्वूनत येर्त चाललें  आदे. जेथाें तदावें 
रे्तथाें पे्रत आिि अिंदसा अ ेराद्या पे्रर्तासाार्र तागांतांर्त आ वर त लेलर ! तााठर भाषेंर्त अ ावश्यर असले्या 
आिि िर्तच्या ्वूनतास िवसतगांतर्त ि सिाऱ्या ता ेिर िब ातस   ्वरराािें दा म्दिे यवया िब ातचा वेानष दशय ! 
अ ुद्यात ताझ्या तायास   बसिााा जश ा तीं टारू  ि ला म्दिजे र्तश यवया जशड्याचािद वेानष दशअ रल – ि  ा  
्या चातभााा ें र्तश जश ा ििवला यवयाचा र्तार दशअ रलच दशअ रल. नाातर्तरल रचाा फेरूत  लागांतलें  रीं र्तश झाला 
यवया रचऱ्याचा वेानष – ि  ा  ्या ें र्तश रचाा टारला यवयाचा र्तार ! 

 
तातर्तु अ ेरा अऱ्थाीं आत्या भाषेंर्त ताभाषेंर्तरल िब ातचा  शअ रज  सुळसुळाट दशअ ू  िर्तचर 

्ुिर्तततजुलर्ता, ्वाभािवर िुद्धर आिि अ किर्तदािसर तााततयच िबन ूत  ये म्दिू  रातदीं अाेबर िब  राढू  
टारिें िंरवा आजराल गांतबाळ लशर फा ा, त ा िअ यवयाि  िंअ ्ग्लि िब  यवयातर्त रातदीं िविषे िववानत्ता 
ि सरे्त अिा सतजुर्तर ें – तााठींर्त वातार्तार्त र्तसे वातािें दें िं द्य आदे म्दि ू म्दििें दें अाेबरचा िंरवा 
िंअ ्ग्लिचा वेानष रािें रात दशअ ूत  ये ! पे्रताचर तूिचर्ता म्दटलर म्दिजे तााठर भाषाच सश ू   ेअ ू  अाेबरचा, 
ि  ा  तुसलता र अ ुऱ् ूचा, ्वरराा रािें दरच दशय! या दृष्टर ें तादर्तात ता ेिर रत े वातूनत   रा, 
्व ेिरच वाताा, आत्या तुलाचें  ातव िअ ब्रािदत िंरवा अरुत  ेल   ठेिवर्तात अ तर्तच ठेवा असें सातगांतिेंिद 
वेानषतूलरच ठार्तें. 

 
रशिर्तरदर गांतशष्ट वेानषतूलर आदे दें यवया गांतशष्टरच्या तुळािीं वेानषतूिच भाव ा दशर्तर – र्तर गांतशष्ट रशिास 

िव ारााि चर  आिण्यासाठीं रेलर दशर्तर रीं राय या प्रश् ावा वा्र्तिवर तादर्तात अवलतबू  आदे. तााठींर्त 
अ ावश्यर अ ुऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर वा जऱ्त  िब  नुसूत  ेअ ूत  येर्त या न्याय्य आिि ्वाभािवर िअ च्छेच्या आिि 
प्रययव ाच्या तुळातिर रशिास िच िवण्याचा अ ुदे्दि आदे दें या आ्ेषमतरातस रशिर सातिगांतर्तलें ? िंसधतध्ये आत्या 
िंद ु बातधवात र िलतर दर तुसलता र सत्तारालातर्त  ातिषे झालेलर आिि भाषा अाेबर िब ातच्या 



 
अनुक्रमणिका 

आनार्तार्ालीं िअ र्तरर िचा ू  गेांतलेलर रीं बात, आअ र िअ यवया र अयवयतर्त नागांतुर्तर िब ातस  ेर्रल आाबर 
अथावा अ ुऱ् ू िब  व्यवृर्त रािें सभ्यतिाचें ल्षमि सतजलें  जाअ ूत लागांतलें . अिा ््थार्तींर्त रे्तथारल िंद ूतर्त 
आत्या भाषेच्या आिि िलतरच्या तु रुज्जरव ाचर चळवळ सुून राण्याचा आम्दर प्रययव  रूनत  लागांतलों रे्तव्दात 
दाच वेानषाचा आ्ेषमत आतचेवा र्त्र ्था िंद ूतर ू िद राण्यातर्त आला. तुढें दर चळवळ जिर जशाावलर आिि 
िंसधर त्र ें, िाळा व वाङ्तय दीं जसजिर िंद र िलतींर्त आिि िुद्ध िंसधींर्त आिवऱ्भरू्त दशअ ूत लागांतलीं. र्तिरर्तिर 
तुसलता ातचर सतर्ता ढळूत  लागांतू  आर्तात यवयात ीं सारााास अऱ्ज रून  िि्षमििवभागांताचा अ ेर ठााविद रून  
नेर्तला आदे रीं िंसधतधरल िाळातर्तरल क्ितर तु्र्तरातर्त जु ेच  व्दर्त र्ता जे जे  वर  तािाभािषर िब  
यशजावयाचे रे्त सत् रृर्तशयवत्न   सू  अाेबरतासू च सािधर्त असले तािदजेर्त! ि  ा  िंद ु तुलात ा र्तार िुद्ध 
िंसधींर्त अथावा िंद ींर्त िि्षमि ि लें  जावें आिि  ागांतार िलतर ििरिवलर जावर दर अयवयतर्त न्याय्य तागांतिर 
रााचर – दकद्राबा  येथारल िंद ूतच्या तशठतशठ्या सत्थाा आिि  गांतातािलरा रारर्त असर्तातिद, िंद ूत र अलेफ 
बे, ते, या अ ुलट्या िलतरसच िाळातरू्त  ििरलें  तािदजे म्दिू  तुसलता  र्टाटशत रारर्त आदेर्त. ति िंद ु 
तुलात ीं र्तार आतलर तूऱ्वजातचर िलतर व भाषा ििरावर दर आतचर चळवळ ्यातस वेानषतूलर वाटलर रे्त पे्रताचे 
आिि भरू्त येचे भशक्रे्त िंद ु तुलात ींिद आतचरच िलतर ििरलर तािदजे म्दि ू म्दििाऱ्या अाेबरच्या 
अ ुतासरातसिद र्तुम्दीं सत्रृर्तचा वेानष रारर्त आदात म्दिू  र्तुतचर दर चळवळ वेानषतूलर आदे असें सातगांतण्यास 
ता्र  धजर्त  ादींर्त. 

 
णशिाजी आणि णचपळूिकर 

 
आत्या तााठींर्त िवसदृश्य आिि िवसतगांतर्त असे अिुद्ध तारर िब   रशर्त असें रातदीं आम्दींच 

म्दिर्त  ादीं. ्रििवाजरतदाााजात ीं ूनढ झालेलीं अष्ट प्रधा ातचर  ातवें ब लू  र्तीं सदेर्तुरर्तः सत्रृर्ततध्ये 
भाषातर्तिार्त रेलीं आिि ्वााष्रास ताार्ततत्र्यातच्या ततरारू्त  जसें अ ुद्धिालें , ्वधऱ्तास ताधऱ्ताच्या छायेंरू्त  
जसें वातचिवलें . र्तसेंच ्वभाषेचेिद ताररय भाषेच्या बलायवरााातासू  सता्षमि राण्यासाठर ्वर्तः 
ाा्यव्यवदाारशि ाच ा राव ू ााजाञा ा सश ्या; र्तश यवयातचा प्रययव िद वेानषतूलरच दशर्ता रा? 
िचतळूिराात ीं िंअ ्ग्लि िब ातच्या आक्तिाचा र्तरव्र िवाशध रून  तााठर िलिदण्यार्त ि  बशलण्यातर्त िंअ ग्रजीजर 
िब  नुस िाऱ्यातवा रशा े ओिढले र्तश यवयातचा प्रययव िद वेानषतूलर दशर्ता राय? यावािद ‘दशय’ म्दिण्याचें 
धाष्ट्यच रााल र्ता िअ र्तरें च सातगांतिें तुाे आदे रीं, तााठर भाषा, िंद ु भाषा आिि िंद ु ााष्र दीं ्यातच्या 
यशगांता ें या जगांतातर्त िअ र्ताातप्रतािेंच आतलें िद अ््र्तयवव िअ ष्टराल तावरे्तों अ्षमुण्ि ाार्ण्याचें न्याय्य रऱ्र्तव्य 
बजािवण्यास सतऱ्था झालीं र्तश ििवाजर िवष्िुिा्त्र्याि रातचा वेानषतूलर प्रययव च या गांतशतागांतिेिातच्या 
नाबु व्या भाब ेतिादू  अिधर ्ये्रा आिि म्दिू च अिधरच अ ुरािरय असा सद गांतुि दशय असें 
आम्दातस वाटर्त आदे. आम्दीं यवयाचें राळातर्त असर्तों र्ता यवयातसिद आम्दीं  शष ि ला असर्ता असें म्दििााातस 
आम्दीं असें सातगांतर्तों रीं, र्ाशर्ाच जा आति आजच्या राळातर्त जन्तास   येर्तात यवयाच राळातर्त जन्तास 
आला असर्तात र्ता आजच्या राळावा आतले िरर्तर र्तार अ ुतराा दशरे्त आिि ििवाजरच्या राळाचर दाि  
र्तुतच्या वायफळ र्तों च्या वाऱ्या ें व्दावर असा र्तश राळ आजच्या राळासाार्ा रातदीं अ ेर्ाद्या तत्त्याचा र्ततब ू
 व्दर्ता. 

 
अ ुंटाचें णपलंू 

 
आिर्र ‘दजा’, ‘या र’ िअ यवयाि  ्या अ ुऱ् ू िब ात र आतले तूऱ्वज-व्यवृर्त तााठर िब  ताा 

 ादरसें रून  टािरले आदेर्त यवयातस वाताण्याचे टाळू  रे्त आतले जु े िब  वातूनत  लागांताव ेम्दिू  अ ुत ेि 



 
अनुक्रमणिका 

रािें दे जा यवया अ ुऱ् ू िब ातचा वेानष रािें म्दिू  िं द्य दशय, र्ता आत्या ‘िवद्यता ’, ‘अ ुत््थार्त’, िअ यवयाि  
र्त ऱ्थार ्वररय िब ातस तु ः जवळ   रिार्तात र्तसेंच बिदष्रृर्त ठेविें दािद यवया जुन्या आिि ्वरींय 
िब ातचा वेानषच  व्दे राय?  ुसऱ्याच्या अ ुतटाचें ितल्लेूत नाातर्त ििा्या ें नाातरू्त  बादेा तळाले्या तुलास तार्त 
बशलाव ू र्तें ितल्लेूत बादेा नालिवण्याचा प्रययव  रारर्त असर्तात जा रशिर म्दिेल रीं, अाे यवया ितल्लेास बादेा 
नालिवण्याचर र्तुझर चळवळ वेानषतूलर आदे र्ता यवयातस असें सातगांतिें प्राप्र्त आदे रीं, “सद गांतृद्थाा, ति ताझ्या 
यवया ्वर्तःच्या तुलातस र्तसेंच बादेा िर्तष्ठर्त ठेविें आिि नाातर्त अ ुतटाचें ितल्लेूत तशिरर्त बसिें दें यवयादू  वेानषतूलर 
आिि िर्ता्राााऱ्द दशिााे आदे!” 

 
िवरााजन्य आ्ेषमताततकरीं ्या  ुसऱ्यास थाश ेसें अ ुत्ता ि लें  तािदजे असा आ्ेषमत म्दिजे – 

 
अणभमानाचा अणतरेक 

 
३१. अथावा ‘त ाचें प्रातिर्तर अरुत िचर्तति’ दशय, तााठरचा आम्दातस अिभता  आदे यातर्त ितराच  ादीं. 

तातर्तु यवया अिभता ाचर तऱ्या ा जा आम्दर सातगांतूत लागांतलों र्ता आतच्या अिभता ास अिर्ताेर म्दििाऱ्या 
 वयाया आिि अजाि भरू्त येच्या भक्र्तातस दु दु र भूनत  तादरल. अ ुभ्या िंद ु्थाा ातर्त अ रेच ााष्रभाषा 
प्रचिलर्त व्दावर म्दिू  तााठरचें  ातव व सुचिवर्तात िंद रचाच र्तश अिधराा आदे असें आम्दीं आज वरस वतचवरस 
वऱ्षाततासू  प्रिर्तता रर्त आलों असू  िंद रच्या प्रचाााऱ्था अ ेरसाार्ें झटर्त आदोंर्त. इर्तरें च  व्दे र्ता सऱ्व 
प्रातिर्तर भाषा इर्ता सऱ्व प्रातर्त सश ण्यास िसद्ध असर्तरल आिि यवयातर्तरल अ ुत्तत वाङ्तय िंद रतध्यें ूनतातर्तिार्त 
झा्या ें ााष्ररय वाङ्तयास दाि  दशण्याचें भय   अ ुाेल र्ता सऱ्व प्रातिर्तर भाषातस अ ेरा तळसू्र ास 
 ाब्याबाशबा सतुद्रातर्त बु िविााें अ ेरा ें यत्र  आज जार रशिर िशधू  राढरर्त असलें  र्तार आजिद र्तें 
तळसू्र   ाब ू ााष्ररय भाषेस तााठरचा अ ेर त बळर  ेण्यास आम्दर िसद्ध आदोंर्त. देंच राय तातर्तु सऱ्व 
त ुष्यजार्तरचर अ ेर भाषा जा आज दशर्त असेल िंरवा जेव्दात रेव्दात दशईल आिि र्तर ्वरराून  इर्ता सऱ्व 
 ेि आतआत्या भाषातस यवयागांतत्र   ेण्यास िसद्ध असर्तरल र्ता आम्दर आतच्या तााठरचाच  व्दे र्ता सऱ्व 
िंद ु ााष्ररय भाषातचािद यवयागांत राण्यास अ ता  रािाा  ादीं. तातर्तु र्तुतचर भाषा रे्तवढर र्तुम्दर ताून  टारा 
आिि भरू्त येसाठीं म्दिू  आतचर रे्तवढर जगांताचर भाषा म्दिू  ्वरराा राा या ‘अ े् तेाटँश’च्या बरसाधुयववास 
भाळण्याइर्तरर ता्र  आतचर भरू्त या भशळसट  ादीं. 

 
एस्पेरँटोचा मायािीपिा 

 
अ े् तेाटँशच्या र्त ेंर्त युाशतरय ाशत  िलतर आिि युाशितअ  भाषा यातचेंच अ््र्तयवव रे्तवढें गांतृदरर्त 

धून  अ ुभ्या आिियाच्या भाषासतनास  ातिषे रून  टारण्याचा जश तायावरतिा दशर्ता यवयातुळें  आम्दर यवया 
चळवळरस िवलायर्तेंर्त असर्तात ा िवाशध रारर्त दशर्तों आिि यवया अ े्तेाटँशच्या रेवळ युाशतरय र्ुळासाठीं 
आतच्या सत् थाा ातरू्त  दजााों दजाा रुतये अ ुरळले जार्त दें   सादू  र्तश द्रव्यिशध थाातबिवण्यासाठीं आम्दीं 
र्तरव्र टररा रारर्त असूत. यवयाच दृष्टर ें तााठरर े आम्दर आजिद तदार्त आदोंर्त. ााष्ररय भाषेच्या अ ु्न र्तरस 
बाधर दशअ रल र्ता तााठरचें  ातव राढिें आम्दीं या ्षमिीं सश ू   ेअ ूत. तातर्तु सद्यः््थार्तींर्त प्रातिर्तर भाषातचें 
अ््र्तयवव दें अतिादाऱ्य म्दिू  यवया ताून  टारण्याचा प्रययव  रे्या ें ााष्ररय वाङ्तयाच्या दशिाऱ्या 
लाभाते्षमात दा रच अिधर दशण्याचा सतभव आदे. म्दिू  प्रातिर्तर भाषा आिर्ीं रातदीं िर्तरें   ुय्यत म्दिू  
अ््र्तयववातर्त असूत  ेिें दें सऱ्वच प्रातर्तातर्तरल िवचाावतर्त लशरातस अिभपे्रर्त आदे. आिि जोंवा इर्ता प्रातर्तरय िंद ु 
भाषा िजवतर्त आदेर्त र्तशतऱ्यतर्त ााष्ररय भाषेस साध रभरू्त म्दिू च तााठरसिद िजवतर्त आिि वऱ्धता  ाादिें 
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प्राप्र्त आदे. तााठरचा आम्दातला अिभता  आदेच आदे; तातर्तु आतचर राष्ट्रीय भाषा कहदी णहचा आम्हासं 
मराठीहून अणधक अणभमान आहे. 

 
यवयाचप्रतािेंच बतगांतालर,  ेताळर, ततजाबर, िंसधर, रा  र, र्तातरल, रे्तलगांतु िअ . आतच्या िंद ु ााष्रातर्त 

प्रचिलर्त असले्या सऱ्व िंद ु भाषातिवषयीं आम्दातस ततयवव आिि पे्रत वाटर्त आदे. यवया सऱ्व आतच्याच भाषा 
आदेर्त. तगांत तााठरस आिि यवया सऱ्व भाषातस जर तारृ्त्थाा र आदे, जरस आतचे ‘गांतुूनिातित गांतुरुः’  ेर्रल 
 ेववािर म्दि ू सतजरे्त झाले आिि िजच्या सतत्न रे्तच्या बलावा आम्दर रशियवयािद ताक्या भाषेच्या  ााािर 
भरर तागांतण्यास जािें अतता ाचें सतजर्तों यवया सत् रृर्त भाषेचर गांतशष्टच बशलावयास  रश ! आतच्या तिद्या 
लेर्ातधू  रा  र, र्तातरळ, रे्त ततजाबर, बतगांतालतऱ्यतर्त सऱ्व िंद ु भाषा आम्दातस तााठरच्या सयाया 
बिदिरप्रतािें ्वर्तःच्याच वाटर्त असू  यवयाततधू  आिि या सऱ्व िंद ु भाषासतनास तारृ्त्थाा ीं असले्या 
सत्रृर्त भाषेंरू्त  वाटेल रे्त िब  नेण्यास रातदीं प्रयवयवाद  ादीं असें ्तष्ट सातिगांतर्तले असू िद िरयवयेरात र प्रश्  
रेला आदे रीं; 

 
‘संस्कृतमधून शब्द घेण्याच्याणह आपि णिरुि आहांत कीं काय? 

 
३२. सत्रृर्त सश ू  तााठर भाषा म्दिू  रातदर अ ुारे्त रीं राय याचर आम्दातस वा वाच आदे. 

िुद्धररािाचा अऱ्था तााठींरू्त  रा  रतासू  सत्रृर्ततऱ्यतर्त सऱ्वच भाषातर्तरल िब  राढिें असा जे 
सतजर्तार्त यवयात ा या िुद्धररािाच्या चळवळरचे अतर्तातगांत आिि अऱ्था रळलाच  ादर असें म्दिावें लागांतर्तें. िंद ु 
भाषासतन सश ू  अिंद ु भाषेर्तींल िब  जु े असशर्त वा  व ेअसशर्त, िव ारााि आिि िक्य र्तोंवा आत्या 
भाषेंर्त  शअ रज  दशअ ूत  ेअ ूत  येर्त दर िुद्धररािाचर सति्षमप्र्त व्यायाया आदे. अ ेरा सद गांतृद्थाा ें र्ता आम्दास 
बजाव ू सातिगांतर्तले आदे रीं- 

 
‘उऱ्ददू भाषा ही मऱ्दद आहे’ 

 
३३. असेल. आतचें िर्तर्तरें च ि ्षमू  सातगांतिें आदे रीं ििवाजर बाजराावातचर आतचर तााठर भाषािद 

रातदीं रतर ‘तऱ् ’  ादीं रीं अ ुऱ् ूचे तेरुष आत्या अतगांतातर्त टोंच ू नेर्त्यािव ा िर्तला बलवान् ाादर्तातच येअ ूत 
 ये! आत्या रातदीं लेर्रातर्त दर जर अ ेर र्त ाच ूनढ  झालर आदे रीं, तााठरस याव र म्दिजे 
तुसलता ात र आििले्या िब ात ीं जशत आिि  ेल आििला र्तर बव्दतिीं ि ऱ्तलू असू  र्तर आत्या 
्वािभता ािअ र्तररच अ किर्तदािसर सयवयासिद नार्तर आदे. दा अ ेर श  िब ातचा िंरवा वाक्प्रचााातचा प्रश्  
 ादीं. 

 
ज्यानंा यािनी संपऱ्दकानेंच मराठी जोरदार झाली 

 
३४. असें वाटर्त असेल यवयात ीं अ ेरवाा ञा ा ेवविारर े रीं जर या सततऱ्राचें तूऱ्वीं आिि “ताझा 

तऱ्दाटरिच बशल रेर्तुरें    तिा अतृर्तार्तें तकजा िंजरे   अ कसर अ्षमाें ािसरें  तेळवर ” अिा प्रिर्तञेा  ें िलिदलर 
गेांतलर िर्तर े बनावें िंरवा ‘सासा सालतरााा सुत न्यासा सुवऱ्ितय तूऱ्र्तर  ’ अिर आऱ्या ाचू  ‘धन्य ्राात 
ितर्ता धन्या लक्ष्तर प्रसू जगांतीं झालर   आलर सयवयवर्तरचर रीं, भाार्त रर्ऱ्र्त सुर्ततुर्ीं आलीं ’ अिर यथााऱ्था 
गांतऱ्वश्क्र्त जश रूनत  िरला यवया तशाशततर्ताचे तदाभाार्तार े, ि  ा  रऱ्ितऱ्वार े र्तार, ्षमिभा दृिष्ट 
टारावर? याव र सततऱ्रा ें तााठींर्त जशा, जशत िंरवा प्रबळतिा आला दें म्दििााात र याव र सततऱ्रतूऱ्वर 
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 ुऱ्बळ तााठर र्तर रशिर्तर र्तें  ार्िवलें  तािदजे. याव र सततऱ्रातूऱ्वीं तााठर भाषा तदाााष्रर िंरवा सत्रृर्तावा 
अवलतबू  असे. रे्तव्दात जशााचे, जशताचे व  ेलाचे िब  आिि वाक्प्रचाा बदुिः याव र भाषेंरू्त  आले असें 
म्दििााे,  रळर्तच असेंच तऱ्याया ें म्दिर्त असर्तार्त रीं, तदाााष्रींर्त आिि सत् रृर्ततध्येंिद असले जशा ाा 
जशत ाा ि   ेल ाा वा वराासाचे तशषर िब  आिि वाक्प्रचाा  व्दरे्त. जा सत्रृर्ततध्येंिद याव र 
भाषािअ र्तरे र्तार रे्त आदेर्त असें म्दिाल, र्ता तगांत यवया वाक्प्रचााातच्या आिि िब ातच्या सततत्तर ें आतिास 
नाच्या नाीं सबळ आिि सतत्न  रूनत  िरिाऱ्या तााठरस या याव र ताक्या भाषेच्या  ााीं भरर तागांतण्याचे 
रातदीं अ ेर रााि  सू  यवया अ ावश्यर ताररय िब ातचा सतबतध सश ू   ेिें दें िर्तचें रऱ्र्तव्य आदे, ि  ा  
र्तसें रािें िर्तला िक्य आदे असें ता ावें लागेांतल. 

 
याव र भाषे ें तााठरस सबळ आिि  ेल ाा रेलर असें जें िरयवयेरातस प्राताििरतिे वाटर्तें यवयाचें 

र्ाें रााि असें आदे रर, याव र सततऱ्रातूऱ्वींचर तााठर वा तदाााष्रर आज आत्यातुढें प्रातुयाया ें अ ुभर 
 ादीं आिि तुसलता र ाा्यातर्त सऱ्व सकि र आिि ााजव्यवदााातर्तरल िब  आिि वाक्प्रचाा दे र्त ऱ्थार 
असिाऱ्या आत्या तूऱ्वींच्या सत्रृर्तशयवत्न  वाक्प्रचााातस आिि िब ातस बाजूस साून  तारर सते्तच्या बळावा 
तााठींर्त जे नुसले रे्त अजू  र्तसेच ाािद्या ें आतिातस र्तर र्तर भाव ा यवयाच िब ातर्त लदा तिातासू  व्यक्र्त 
राण्याचर सतवय ज लर; यवयायशगांतें र्त थाचर तूळचे सत् रृर्त प्रयशगांत रेले असर्तात यवयात ीं र्तश व्यक्र्त झालासा 
आतिास वाटर्त  ादर. तातर्तु दा  शष तााठरचा िंरवा सत्रृर्तशयवत्न  िंद ु भाषातचा  सू  आत्या िवरृर्त 
सतवयरचा आदे. 

 
चंद्ररु्गप्ताचें साम्राज्य आणि णिक्रमाचा पराक्रम यांचें िैभि, याचंा र्ाट आणि याचें पौरुष, ज्या 
भाषातूंन व्यक्त होत होतें त्या आमच्या कहदु भाषा यािनी संपकानेंच काय त्या प्रबल आणि 
डौलदार बनल्या हें म्हििें हास्यास्पद आहें. 

 
ााष्ररूटातचा गांतशिंव , ्रतान् अतशनवषच िंरवा ि ्ग्वजयर तुलरेिर आिि यवयातचें र्तें अप्रिर्तदर्त प्रर्तातर 

सकन्य ्या भाषेंर्त बशलर्त दशर्तें र्तर भाषा बेंगांतरुळ, िढलर आिि गांतयाळ असिें िक्यच  व्दर्तें. िर्तच्यातच आजच्या 
ूनताचे  ातव तााठर दशय. आज सकि र आिि ााजररय  ात ेलाचे िब  रातदीं अतिीं तुसलता र भाषातरू्त  
नेर्तलेले जार ि सर्त असले र्तार रे्तव्ावून  र्त ऱ्थार िब ातचा वाक्प्रचाा तााठींर्त वा िंद ु भाषातर्त तूऱ्वीं 
 सू  र्तश याव र सततऱ्राचा तिािात आदे असें म्दििें म्दिजे आज िज्दा, र्तालुरा, िअ लार्ा िअ यवयाि  
भिूवभागांतरय िब  तारे आदेर्त म्दिू  या तासततऱ्रातूऱ्वर आत्याला व्यव््थार्त भिूवभागांत राण्याचर ारिर्त 
तादरर्तच  व्दर्तर. असें म्दिण्यािअ र्तरें च अर्त्य दशय. याव र सततरा ें सत्तेंच्या बळावा आतले जु े सकि र 
ि  ााजररय िब , आत्या जुन्या से ेसतवरे्त आिि ाा्याबाशबाच  ातिषे रून  यवयातच्या िठरािीं याव र 
भाषेचा सतचाा सुून रेला; आिि लदा तिातासू  देच िब  यवया यवया अऱ्थाीं आतिातस तादरर्त अस्या ें 
आम्दातस आतच्या ्वर्तःच्या जुन्या िब ातचें अ््र्तयवव रधींच  व्दर्तें अिर रांातिर्त त लर, देंच राय र्तें या 
रांतशयवता र सतजुर्तरचें र्ाें रााि दशय. आिि तााठरचेंच राय तातर्तु सऱ्व िंद ु भाषातचे िुद्धररऱि 
राण्याचर आवश्यरर्ता अ ुभ्या िंद ु्थाा ातर्त जर भासूत लागांतलर आदे िर्तच्या तुयाय राािातर्तरल अ ेर रााि 
दरच आयवतिं  र रांातिर्त  ूा रािें दें दशय. अ ेर श  लेर्रात र आतलर अिर जर सतजूर्त रून  नेर्तलर आदे 
रीं, आम्दीं तााठरचें िुद्धरराि म्दिू  जें म्दिर्तों र्तें रेवळ – 
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मुसलमानी शब्दाचंी अ ुचलबारं्गडी 
 
३५. राण्याचा प्रययव  असू  आतच्या भाषेंर्त िंअ ग्रजीजर भाषेंर्तरल येर्त असले्या िब ातचरच आम्दातस 

िर्तर्तरर चर  येर्त  ादीं. र्तर यवयातचर सतजूर्त आतचा लेर्  रट   वाच्याचा आिि आतच्यािवषयीं अिधर 
रातदीं तािदर्तर  स्याचा तिािात दशय. अ ेरा लेर्रा ें र्ता असें भय प्र ्ऱ्िर्त रेलें  आदे रर,   जािों 
क्विचत् आतचर लदा अ ुद्यात िंअ ग्रजीजर भाषेंर्तरल िब ातर ेिद वळेल. यवया लेर्रातस दर बार्ततर अ करू   ुःर् 
वाटेल रीं, 

 
कअ ग्रजी शब्द मराठींत शक्य तर आणि णहतकारक असेल तर नािंाससुिा ंअ ुरं देअ ूं नये 

 
दर आतचर तुढें रधीं र्तार बाळण्यासाार्र लदा  सू  दें आतचें आजन्त अतगांतरराालेलें  व्रर्तच आदे. 

तालारााातचे िंअ ग्रजीजरिति्र्त तााठरिवषयींचे रठशा िब  लदा तिातासू  आतच्या रा ातर्त गांतुतगांतर्त दशरे्त. 
आतच्या सत्थाातरू्त , तत ळींरू्त  आिि व्यायाया ातरू्त  र्ता राय, ति नाच्या व िाळेच्या बशलण्यातरू्त  िंअ ग्रजीजर 
िब  तााठींर्त ि ष्रााि नुसूत  ेिें दर अयवयतर्त अतता ाचर गांतशष्ट सतजलर जाअ र. िअ र्तरें च  व्दे ति प्रयवय्षम 
िवलायर्तेंर्त असर्तात ािद  - रीं जेथेा अ ेर  श  वऱ्षे ाादू  तार्त येर्तातच आतलर तारृ्तभाषाच तर ति िवसालों 
म्दिू  म्दििें अ ेर प्रेढरचें ल्षमि सतजलें  जार्त असे रे्तथाेंिद – आतच्या सत्थाेंर्तरल सऱ्व िंद र, ततजाबर, 
बतगांतालर, र्तातरल िअ यवयाि  सभास ातचा असा तिाताठ असे रीं, आतसातर्त िंद र बशलर्त असर्तातिद व्यऱ्था 
िंअ ग्रजीजर िब  ्याच्या र्तों ातरू्त  ि नेल यवयास यवया ि विींच्या चदास तुरावें लागेांत! या तूऱ्व वयातर्तरल 
तिाताठाचा तिािात आतच्या ितढरवा जश झाला र्तश ि यवयाचाच झाला.  ुरर्तेंच अ ेरा ततजाबर त्र ातर्त वाचलें  
रीं ्वर  तधू  

 
लाला हरदयाळजी 

 
सऱ्व त्र ें िुद्ध िंद ींर्त िलिदर्तार्त आिि यवयातस युाशततध्यें आज ततचवरस वऱ्षें साार्ीं राढावीं लागांतलीं 

असू िद त्र ावाचा तत्ता सुद्धात  ेव ागांताींर्त िलदू  रेवळ ‘िंअ ि या’ िअ र्तरें   ातव ता्र  ाशत  िलतींर्त ि रुताय 
म्दिू  नालर्तार्त. ततजाबातर्तरल िंद ु भाषेस अ ुऱ् ूच्या र्ताव ींरू्त  सश व ू तु रुज्जरवरर्त राावर म्दि ू आम्दीं जे 
लेर् र्त्र ्था त्र ातरू्त  िलिदले आदेर्त यवयातर्तरल िवधा े आतिातस तूऱ्ि सततर्त अस्याचेंिद दा याळजीं ीं 
प्रिसद्धतिें ततजाबर त्र ातरू्त  रळिवलें  आदे. 

 
या प्रतािें आतच्या लेर्ातवा आले्या आ्ेषमताततकरीं रातदीं आ्ेषमतातिवषयीं आतचें तर्त प्र ्ऱ्िर्त रून  

बाररच्या आ्ेषमतातचा ्वर्तत्र  िवचाा   रिार्तात या िवषयासतबतधीं आतच्या तर्ताचर ूनताेर्ा तु ः अ ेर ात 
सुसतगांतर्ततिें आिि सश ादाि आतरू्  यवया यवया आ्ेषमतातचीं अवश्य र्ता चऱ्चा रारर्त या िवषयाचा आर्तात 
आतच्यातुार्ता र्तार सतााशत राण्याचें आम्दीं यशिजलें  आदे. 

 
३६. झाले्या सऱ्व चऱ्चेंर्त अ ेर गांतशष्ट जर प्रातुयाया ें ि सू  येरे्त र्तर दर रीं, चऱ्चेंर्त भागांत नेर्तले्या 

बदुरे्तर गांतृद्थाातचे तर्ता ें यातुढें र्तार तााठींर्त  वर   वर  आाबर िब  वा अिंद ु िब  ि ष्रााि म्दिजे 
र्त ऱ्थार आतले िब  असू  वा िंद ु भाषातरू्त  रे्त नेर्तात येण्यासाारे् असर्तात – नेअ ूत  येर्त. िअ र्तरर जार 
जागांतिृर्त आिि जािरव सऱ्व तदाााष्ररय लेर्रातर्त झालर र्तार सुद्धात या चऱ्चे ें बाेंच राऱ्य झालें  असें म्दिर्तात 
येअ रल. 



 
अनुक्रमणिका 

णनजामी राज्यांत जे मराठी लोक आहेत आणि िऱ्दहाडाकडे अ ुऱ्ददूच्या सािलींत ज्या मराठी 
लेखकासं रहािें लार्गतें त्यानंीं ही सािधणर्गरी ठेणिलीच पाणहजे. 

 
तााठींर्त िर्तर े तुसलता र सततऱ्रान्वयें  वर  तारे िब  नुसण्याचा सतभव थाश ा  सू  र्तश 

ि वसेंि वस वाढर्त जार्त आदे. ि जात यूि व्द्ऱ्सटींर्त यवयातच्या िअ ् लातर िवद्यातरठातरू्त  आिि साराार 
िलर्ािातरू्त  र्त्र ्था िंद ु भाषातस  ातिषे  सले र्तार रे्तजशदर  रून  अ ुऱ् ूचा सऱ्व्र  प्रसाा राण्याचा 
सदेर्तुर आिि आटशराट प्रययव  चाललेला आदे दें तागांतें सातिगांतर्तलेंच आदे. 

 
वा्र्तिवर ि जातचे ाा्यातर्त तााठर, रा  र, र्तातरल व रे्तलगांतु या िंद ु प्रतुर् भाषाच प्रचिलर्त 

असू  िंद ुच  व्दे र्ता तुसलता िद यवयाच तारृ्तभाषेप्रतािे बशलर्तार्त, र्तथााित यवयातच्या राातचें द्रव्य यवयात ा 
ताक्या आिि अतािचर्त असिाऱ्या अ ुऱ् ू भाषेवाच व्यय राण्यातर्त येर्त आदे. अ ुऱ् ूतधू च िवद्यातरठाचें सऱ्व 
िि्षमि चालिाा. सऱ्व िास्त्ररय िब  िंअ ्ग्लितधू  सत् रृर्तशयवत्न  िंद ु भाषातर्त भाषातर्तिार्त   रिार्तात र्त्र ्था 
लशरातस अगांत ीं अतिािचर्त अिा अगांत बतब अाेबर िब ातर्त राण्याचा ठात ि यत ताळण्यातर्त येिाा. अिा 
््थार्तींर्त ि जातर ाा्यातर्तरल सदस्त्राविध तााठर लशरातर्त यवयातच्यातर्तरल सुििि्षमर्तातच्या र्तों ू  आिि 
वाङ्तयातरू्त  दे तारर िब  नुसण्याचा आिि यवयातच्या सततऱ्रा ें तााठर भाषेंर्त आतलें  ि यवयाचेंच ठािें नालू  
बसण्याचा सतभवच  व्दे र्ता अ ुयवरट भय आदे. र्तेंव्दा असा प्रराा ििवतूऱ्वरालर  िढलाअ रप्रतािें तु ः न ूत 
 ये म्दि ू ि जातर आिि वऱ्दा र तााठर लेर्रात ीं अगांत ीं  शळ्यातर्त रे्तल नालू  बसलें  तािदजे. अ ुगांतरच 
रशठला र्तार  वा अ ुऱ् ू िब  आत्या लेर्ातर्त नालिे म्दिजेच िववानते्तचें  ऱ्िर दशय अिर सतजूर्त अजू िद 
िर्तर च्या लेर्रातर्त आढळू  येरे्त दें आम्दर तु ः अ ेर ात यवयातस पे्रततूऱ्वर ति  ुःर्ा ें बजाव ू ठेिवर्तों. रे्तव्दात 
यातुढे र्तार िक्य िर्तर्तरें  रून  अ ुऱ् ू िब  तााठींर्त रधींिद   वाताण्याचा ि श्चय आिि असे िब  तााठींर्त 
अ ुगांतरच नुसिविें म्दिजे िववानते्तचें  सू  ्वािभता िनू्यरे्तचें  ऱ्िर आदे अिीं ि ग्रजीदर सतजूर्त यवयात र धााि 
रेलर तािदजे. 

 
३७. यातुढें र्तार  वर  तुसलता र िब  तााठींर्त नुसूत  ेअ ूत  येर्त िंरवा जे तूऱ्वीं नुसलेले बर्ाींरू्त  

िंरवा तशवाड्यातरू्त  आढळर्तार्त रे्त िव्तािाच्या था ग्यातरू्त  अ ुरून  राढण्याचा “िािदार” व ेेतिा र्तार 
रूनत   ये, यािवषयीं जसें जवळजवळ अ करतयवय ि सू  आलें  यवयाचप्रतािें या चऱ्चेंर्त आिर्र अ ेरा तदत्त्वाच्या 
िवषयािवषयींिद र्तें र्तसेंच आढळू  आलें  दर सताधा ाचर गांतशष्ट दशय. िंअ ग्रजीजर भाषेंर्तरल िास्त्ररय आिि 
तािाभािषर िब  सुद्धात सत् रृर्तातरू्त  िंरवा र्त ुयवत्न  िंद ु भाषातसतनातरू्त च ब व ू घ्यावरे्त, तातर्तु िंअ ग्रजीजींर्तरल 
व्यवदाूनत   येर्त. मराठी बोलतानंा णन णलणहतानंा म्येंच कअ ग्रजी शब्द िापरण्याची दुष्ट संिय कनद्य समजून 
सोडािी. 

 
आिि िवष्िुिा्त्र्यात ीं िंअ ग्रजीजरच्या बलायवरााातासू  तााठरस वातचिवण्याचा जश ्र्तुयवय अ ुतक्त रेला 

यवयाचा अ रेसाार्ा  ेटा ें तुा्राा रारर्त ादावें यािवषयीं बदुरे्तरातचे अ ुरूल तर्त ि सू  आले. 
 
र्तथााित अ ेर गांतशष्ट आम्दातस प्रतुर्तिें सातिगांतर्त्यािव ा ाादवर्त  ादर र्तर दर रीं या तर्ताचा 
 



 
अनुक्रमणिका 

सणक्रय अिलंब करण्याचा यत्न जसा पूऱ्दिीं होत असे तसा आजकाल मुळींच होत नसून शाळा 
आणि णिद्यापीठें यांतील होतकर तरुि णपढीची र्धस्र्ती तर या दृष्टीनें अत्यंत शोचनीय होत 
चाललेली आहे. 

 
या  दाबााा वऱ्षातर्त या िवषयावा रटा्षम ठेअ ू  धे गांतुजार तााठर बशलण्यावा रशा े ओढिााा 

अ रे ा िवष्िुिा्त्र्यातचा ििष्य अ ुयवत्न    झा्या ें र्तरुि  व्या ितढरस तााठर बशलर्तात ा नार ााीं, बाजााीं, 
सदजासदजीं िंअ ग्रजीजर िब  नुस ण्याचर नार्तर र्श  िअ र्तरर ज लर आदे रीं, िंअ ग्रजीजर चव्यातातचव्या 
यत्तेंर्तरल तुलातसिद र्तर सश र्तात सश िें रठरि झा्याचें आम्दर तदार्त आदों. लाला दा याळातसाारे् िंअ ग्रजीजर 
भाषेर्तरल ताातगांतर्त ्वर  तधू  सुद्धात त्र ें िुद्ध िंद रर्तच िलिदर्तार्त आिि येथारल िाळातर्तरल तातचि े िंअ ग्रजीजर 
िब िंद तुाे   येिााीं सदावरसार्तवींर्तरल तुलें  “तीं तेता जेव्दात दँ  ओव्दा रेला र्तेंव्दा ताझें दे  अ ेर दशर्त 
दशर्तें!” म्दिू  अवाच्य भरर्तात ा अ करूत  येर्तार्त. फा ा त ा, वािअ फ दे िब  अगांत र ि यता ें िवद्याऱ्थार 
आतसातर्त िंरवा ्ेष्ठातिीं बशलर्त असर्तात ा प्रेढतिाचें ि  ऱ्िर सतजू  वातार्तार्त आिि यवयातचें ्शरे्त यवयातस 
य्यवरत िचत्  ूषि    ेर्तात रे्त अ करू  नेर्तार्त. तशठ्या तािसातचर गांतशष्ट र्ता यादू दर िर्ता्रािरय झालर आदे. 
आम्दीं अ्षमािः अ ेरा प्रतुर् गांतृद्थाातस असें बशलर्तात ा आजरालच अ किरले आदे रीं “यवया ें जर तशिझि  
ॲश्यूत रेलर र्तर ओिािज लरच फॉ्स दशर्तर!” अिर आिि यादू  दा्या्त  िेंर ों उ ादािें  ेर्तात येर्तरल. 

 
या अ ेरत  ा प्ररााावून  या िवषयार े आजराल लशरातचें अगांत ीं अतााधर  ुऱ्ल्षम दशर्त आदे यातर्त 

आम्दातस रातदींच ितरा अ ुालर  ादीं. लेर्ातरू्त  आिि व्यायाया ातरू्त  ता्र  सु कवा ें बारच सावधा र्ता ठेवण्यातर्त 
येरे्त. यावून िद देंच िसद्ध दशर्तें रीं, बशलण्यातध्यें जर िढलाअ र दशरे्त र्तर भाषेंर्त रे्त रे्त भाव व्यक्र्त राण्याचर 
ि्क्र्त  ादीं म्दि ू दशर्त  सू  िलिदण्यातर्त वा व्यायाया ातर्त जतू  बशलण्याचर जर आतिातस सतवय झालर आदे 
िर्तर्तरें च जतू  नागांतुर्तर सतवा ातर्तिद िुद्ध तााठर बशलण्याचर आति सतवय रून  नेर्त  ादीं म्दिू  दशय. रे्तव्दात 
बशलर्तात ा तााठींर्त िंअ ग्रजीजर िब  िव ारााि नुस ू   ेिें दें लज्जा्त  आदे अिर भाव ा सतचाव ू तत ळातरू्त  
िाळातरू्त  ि  नाातरू्त  िंअ ग्रजीजर ति तााठींर्त येर्तातच पे्रतळ टररेचा आिि अ ुतदासाचा भि ताा रारर्त गेांतलें  
तािदजे. 

 
पाणरभाणषक शब्द 

 
३८. यवयाचप्रतािें तािाभािषर िब  आिि िास्त्ररय िब  िंअ ग्रजीजींरू्त  तााठींर्त भाषातर्तिार्त रेले 

जाण्याचर स शि र्त र्टतट रारर्त ाािदलें  तािदजे. ब शद्यास रातदीं िास्त्रातर्तरल तािाभािषर िब  ि यर्त 
राण्यासाठीं तत ळें  ेतू  ााजा्या ें र्तीं र्तीं तु्र्तरें िद प्रिसद्ध झालीं आदेर्त. िअ र्ता प्रातर्तातरू्त िद अिर 
व्यव्थाा दशर्त आदे. आर्तात या वकय्क्र्तर िंरवा अ्तसतयायार प्रययव ातचे आधााावा िंद ु भाषातच्या ि ाि ााळ्या 
सािदयवयतिाष ातचें अ ेर सतयुक्र्त तत ळ  ेतू  यवयार ू  तान्य झालेले तािाभािषर िब  र्तातरल रे्त 
ततजाबरतऱ्यतर्त अ ुभ्या िंद ु वाङ्तयातर्त ूनढ राण्याचर र्टतट सुून राण्याचर वळे आलर आदे, आिि यवया 
ि ि ेें लवराच प्रययव  दशअ रल अिर आिािद आदे. 

 
जशतऱ्यतर्त अिर सऱ्वसतग्रजीादर सातान्य तिाभाषा ठालर  ादीं र्तशतऱ्यतर्त चालचलाअ ू रातासाठीं  वर  

र्त ा आिि िवचाा प्र ्ऱ्िर्त राण्यास जे िब  आति यशिजर्तों रे्त यशिजर्तात ाच 
 



 
अनुक्रमणिका 

प्रर्मपासूनच ते संस्कृतोद भि ककिा कहदुभाषोद भि असून श् रुणतसुखद असे योजण्याची 
सािधानता प्रत्येक लेखकानंें ठेणिली पाणहजे 

 
या रातातर्त आतला तााठर लेर्रवऱ्गांत फाा ि ष्राळजरतिा  ार्िवर्त आदे दें, यािवषयीं िंद र आिि 

बतगांतालर वऱ्र्तता त्र रााातसद, िरर्तर रसशिर े  वर  िब  राढर्तार्त दें तािदलें  असर्तात,  ुःर्ा ें तान्य राावें 
लागांतर्तें. आिि याचें रााि यवयातचर िविषे िववानत्ता िंरवा अ ुद भावर ि्क्र्त  सू  भाषेंर्त अ ुऱ् ू िंरवा िंअ ग्रजीजर 
िब  अ ुऱ् ू-सत्रृर्त वा अ ुऱ् ू-प्रारृर्त रऱ्िरटु  धे गांतुजार सतास रािें दें लातछ ा्त  आिि अञा ा रतिाचें 
द्यशर्तर आदे असा िर्तर े ििष्टाचााच त ू  गेांतला आदे दें दशय. “सशसायटरचे र्तददयार्त तेंबा” िंरला आर्तात 
ब शद्यास  ेत्या गेांत्या “त वर-त रें -ब्षमरस रितटर” चें रऱ्िरटु   ातव, असलीं िरर्तरर्तार अ ु ादािें 
तााठर वऱ्र्तता त्र ातर्त ि यवय तादण्यातर्त येर्तार्त. र्तेंच िंद र वा बतगांतालर त्र  दार्तीं नेर्तलें  रीं, दा प्रराा फााच 
थाशड्या प्रतािातर्त आढळू  येअ ू  यवयातर्तरल िुद्ध आिि सुसतवा र  वर  िब  वाचरर्त असर्तात त ास सताधा  
वाटूत लागांतर्तें. वारल ब शद्याच्या तत ळाचें  ातव िंद ींर्त “त र-त वर तािार्तशिषर तत ळ” असेंच िलिदलें  जावें 
आिि र्तददयार्त िब ाचे ्थालीं यावज्जरव  सभास  दा िब प्रयशगांत िर्तर े अगांत ीं ूनढच झालेला आदे. 
व्यारािाचा अगांत ीं चव्या-तातचव्या यत्तेंर्त ििरिवला जािााा ि यत रीं सतास दे धे गांतुजार   व्दावरे्त, र्ता 
सत्रृर्त िब ािर सत्रृर्त-प्रारृर्त असावरे्त, दा अ ेवढा जार ि यत आतचे त्र राा आिि लेर्र ध्या ातर्त 
ठेवर्तरल आिि अ ुऱ् ू-सत्रृर्त वा िंअ ग्रजीजर-सत्रृर्त सतास राण्याचें िक्य र्तों सततूऱ्ि टाळर्तरल र्ता आर्तात 
यातुढें र्तार तााठींर्त “राय ेरे्न्सल” साारे् अ ु ा  िब  प्रचिलर्त दशिाा  ादींर्त. बतगांतालर आिि िंद र 
त्र ातरू्त  यास “व्यव्थााितरा सभा” म्दिू  प्रथाततासू  िुद्ध आिि साऱ्था अन्वऱ्थार िब  यशजण्यातर्त आ्या ें 
आज र्तश िाळेंर्तरल िवद्याऱ््याततऱ्यतर्त िर्तर े ूनढ आदे. 

 
जे िंअ ग्रजीजर िब  आधींच आिि वा वऱ्ि  रेले्या प्राातिभर िढलाअ र ें नुसले यवयासिद ि  ा   

लेर्ातरू्त  आिि व्यायाया ातरू्त  र्तार आतले प्रिर्तिब  यशजण्याचर रुिढ िक्य र्तर ता ण्यातर्त रातदीं अ ेर वावगेांत 
दशिाा  ादीं. दॉ््तटल िब  नेअ ूत या. या िब ास अलरर े रुग्िालय दा प्रिर्तिब  आति यशजर्तों र्तश 
िठरच आदे. र्तश रुढिद दशर्त आदे. ्यातच्या निातर्त दॉ््तटल िब  गांतटर  िगांतळला जार्तश, ति रुग्िालय 
िब  रे्तवढा लेर्ातर्त व व्यायाया ातरू्त िद अ रू  बसर्तश अिा िवरृर्त िारााच ेच्या रातदर तािसातसाठर 
भाषेचर प्ररृर्तरच िवरृर्त रून  नेिें िअ ष्ट  ादीं. जा दॉ््तटल िब  यशजर्तात यशजर्तात गांतातवढळाततऱ्यतर्त ूनढ 
झाला र्ता राय रुग्िालय िब  यशिजर्तच गेांतलें  र्ता ूनढ दशिाा  ादीं? र्तरच ््थार्तर (ि ्तेन्सार) 
औषधालय, ( ऱ्स)  ाअ र वा िु्ु, (िस ेता) चलिच्ेर  वा िच्र तट, (लायब्रार) ग्रजीतथाालय िअ यवयाि  िब ातचर 
आदे. रातदीं ि वस दे तारर िब  र्तों र बसलेच आदेर्त म्दिू  ाादर्तरल. ति यवयातच्या जश र ेंच ्वररय 
प्रिर्तिब  प्रचााातर्त येर्तातयेर्तात यवया तारर िब ातच्या तागांतचा सते्तचा आ्य  ादींसा झाला म्दिजे  ातिषे दशअ ू  
्वररयच तागांतें अ ुार्तरल. आर्तात आति भाषेर्त ििाले्या 

 
जुन्या अ ुऱ्ददू शब्दाचंें काय कराियाचें ? 

 
३९. र्तें साताातिूनता ें ि ऱ् ेिूत.  वर  अ ुऱ् ू िब  आिूत  येर्त आिि िंअ ग्रजीजींर्तरल िब ातस तााठींर्त 

अ वे्दाततासू च नागांतुर्तर बशलण्यातर्त  ेर्रल थाााा िक्य र्तोंवा  ेअ ूत  ये, यािवषयीं या चऱ्चेंर्त जवळजवळ अ ेर 
तर्त झा्याचें आम्दीं वा सातिगांतर्तलेंच आदे. तातर्तु जुन्या अ ुऱ् ू िब ातस आत्या भाषेंरू्त  राढू  टारण्याचा 
प्रययव  राावा रीं  ादीं यािवषयर ता्र  या चऱ्चेर्त बााच तर्तभे  आढळू  आला, आिि र्तश येिें सादिजरच 
दशर्तें रााि अ ेर ात अ ेरा र सतवय ज लर म्दिजे र्तर सश िें िअ र्तरें  रठरि दशअ  ू जार्तें रीं र्तर सतवय 
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अिदर्तराार  सू  िदर्तराार आदे असें िसद्ध राण्याचा बुद्धरला चरव ू  ेर्रल त  अ ेरसाार्ा प्रययव  
रारर्त असर्तें. 

 
रामदासाचं्या गं्रर्ातं अ ुऱ्ददू शब्द भरपूर आढळतात म्हिून अ ेकानें असें णिधान ठोकून णदले आहे कीं 

 
‘छ्र तर्तींचे राळातर्त अ ुऱ् ू िब  तााठींरू्त  िक्य र्तों राढू  आत्या जुन्या िुद ध ्वररय िब ातचें 

तु रुज्जरव  राण्याचा प्रययव  झाला दर गांतशष्टच तुळातर्त र्शटर आदे.’ अिातस राय अ ुत्ता द्यावें? लाला 
लजतर्तााय िंद रचे तुा्रऱ्रे्त आदेर्त आिि िंद रसच सऱ्व िंद ु्थाा चर ााष्रभाषा राावर म्दिू  प्रयवयेर 
आऱ्यसताजर र्टतट रारर्त आदे. तातर्तु िलिदण्याचर वळे आलर म्दिजे लालाजींस अ ुऱ् ूच िलिद्यािव ा 
गांतयवयतर्ता  ादींसें दशर्तें आिि आऱ्य सताजरयातच्या भाषेंर्त िेंर ा त्न ास अ ुऱ् ू िब   रश  रश म्दिर्तात येर्तार्त. 
ति म्दिू  लालाजींस वा आऱ्यसताजरयातस िंद र िुद धरराि तान्य  ादीं असें रशिर म्दिू िरेल राय? 
र्तरच ््थार्तर सतऱ्थाातचर दशर्तर. लदा तिातासू  सकि र, ााजररय, व्यावदािार िअ यवयाि  दजााों अ ुऱ् ू िब  
र्तों ातर्त व तज्जातर्त रुळू  बसले ! रे्त जावरे्त असें वाटलें  र्तार जाअ ूत िरर्त  ादींर्त यवयातर्तिद थाशा िवभरू्तरस आतले 
जरव  भाषािुद धरदू  फााच ि र रच्या असिाऱ्या ााष्ररय आयवतिुद धरर े वदावें लागांतलेलें . ति दें अ ुन  
ि सर्त असू िद लदा तिातासू  ूनढ झालेले अ ुऱ् ू िब  र्तों ातरू्त  वा लेर्िींरू्त  रातदीं रे्या राढू  
टारण्याचें रठरि जार्तें म्दि ू ्र ासू  

 
रामदास अ ुऱ्ददू िापरीत म्हिून मीणह िापरतों असें म्हििें म्हिजे रामदास कौपीन ककिा रामकृष्ट्ि 
परमहंस अ ुकगर्ग कहडत म्हिूनच मीणह अ ुकगर्गच कहडेन असे म्हिण्यासारखे हास्यास्पद आहे 

 
४०. िअ र्तरा वळेतऱ्यतर्त आम्दीं आत्या भाषेंरू्त  जु े असशर्त  व े असशर्त, तारर िब  िक्य र्तों 

िदर्तराार असेल र्ता राढू  टारावरे्त असे प्रयशगांत रारर्त आलों तातर्तु आर्तात 
 

शक्य तो म्हिजे कोठिर 
 
यािवषयीं आतचें तर्त थाश क्यातर्त सातगांत ू आिि िब ातचर रातदीं अ ु ादािें आिि प्रिर्तिब   ेअ ू  आम्दर 

दर लातबलेलर लेर्ताला तुार रािाा आदोंर्त. 
 
नाातर्त बादेाचा वायु आिि प्रराि नेण्या ेंच प्ररृिर्त ठरर ाादरल दें र्ाें  ा? असें या िवषयावा 

सतवा  चालर्त असर्तात अ रेा गांतृद्थाा ें आम्दातस िवचाालें . रे्तव्दात आम्दीं अ ुत्ता ि लें  रीं अऱ्थाात्. तातर्तु नाास 
बादेाच्या प्ररािा्र्तव िर् क्या वा  ााें   ठेंविें दा जसा अ ेर आरुत च ाचा अयवयाचाा दशअ रल, र्तवानर्तच 
नााच्या सऱ्व िंभर्तर प्रराि यावा म्दिू  ता ू  टारिें िंरवा त ूत  ेिें आिि नााचे नातिच  ष्ट रािें दा 
प्रसािाचािद अयवयाचााच दशअ रल! यवयाचप्रतािें जोंवा तााठर भाषा म्दि ू रातदीं िवििष्ट आिि ्वर्तत्र  
त ाऱ्था अ््र्तयववातर्त ठेविें आदे र्तोंवा र्तरतध्यें बादेाचे िब  ि  वाक्प्रचाा नेिें दें रातदीं अतिीं जार अवश्य आदे 
र्तथााित रे्त िव ारााि नुसूत  ेिें िंरवा नाातर्त्या रशळरष्राप्रतािें अ ेर ात लागांतलें  म्दिू  र्तसेंच लोंबरळूत   ेिें 
देंिद अि ष्टच सतजलें  तािदजे. रशठतऱ्यतर्त तारर िब  घ्यावरे्त िंरवा नेअ ूत  येर्त याचर तऱ्या ा आतच्या 
तिद्या लेर्ातर्त ि लेलर अस्या ें िर्तचर तु रु्क्र्त येथाें रारर्त  ादीं. थाश क्यातर्त िअ र्तरें  सातिगांतर्तलें  म्दिजे 
तुाे आदे रीं, बादेाचे िब  र्ताच ्वभाषेंर्त नेअ ूत द्यावरे्त रीं जा यवया िब ात ीं व्यक्र्त दशिाार र्त ा रातदीं 
रे्या आत्या िब ात ीं व्यक्र्त दशअ ूत िरर्त  सेल. म्दि ूच  वर  प्ररााच्या िवििष्ट व्र्तु, प्रािर वा त ाऱ्था 
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यातचर र्तत्तदे्दिरय  ातवें भाषेंर्त ूनढ झा्यास िंचर्ता  ादीं. अिा िब ात ीं ता्र  भाषेचर सततित्त र्ाशर्ाच वाढरे्त. 
अ ु ाऱ्दिाऱ्था, अ ेरा ें िवलायर्तर झा  वा फळ, आिरिकरें र्तींल िंरवा अ ुत्ता ध् रुवावारल  वर  िशध लावले्या 
अ रेाद्या जार्तरचे  ातव. दर तऱ्या ािद तिद्या लेर्ातरू्त  ्तष्ट सातिगांतर्तलेलर असू िद “गांतुलाब” या िब ासिद 
आतिास तुरावें लागांतर्तें रीं राय म्दिू  ि ष्रााि ध रर भा्याचा आव िरयवयेरात ीं आिावा याचें आश्चऱ्य 
वाटर्तें! 

 
 वर  आिि ्यातस आतिार े तूळचें िवििष्ट  ातवच  ादीं अिा त ाऱ्थाातस यवयातचीं तळूचर  ातवें जा 

र्तीं िअ र े आत्या भाषेंरू्त  सािधर्त दशअ ूत िरर्त  सर्तरल र्ता घ्यावयास जसा प्रयवयवाद  ादीं र्तिरच ््थार्तर 
जें जु ें तारर िब  आत्या भाषातरू्त  अगांत ीं ितळू ितसळू  गेांतले आदेर्त यवयातचरिद असावर. 

 
या जुन्या अ ुऱ्ददू िा कअ ग्रजी शब्दातं जे आपिासं पूऱ्दिीं रढ नसलेल्या िस्तूचे िा कल्पनाचंें 
णनदऱ्दशक असतील आणि ज्यासं आपले जुने िा निे शब्द नसतील ते सुखेनैंि राहू द्यािेत 

 
अ ु ादािाऱ्था र्ुऱ्चर, टेबल, बूट, तेज, स ाा, रशट, जाररट, रतर, रॉला िअ यवयाि . या प्रयवयेर 

िब ा ें अ ेर िवििष्ट  वर  व्र्तु ि  ्ऱ्िर्त दशर्त आदे. यवया त ाऱ्थाास आतलर जु ीं  ातवें  ादींर्त आिि रे्त 
िब िद सुटसुटरर्त आिि आत्या भाषेंिर फाासे िवसदृि  ादींर्त. जश ा, वादिा, चतल, र् ावा िअ यवयाि  
अ ुता दाच्या िंरवा ता ्र ािाच्या जार्तरदू  िवििष्ट असा अ ेर तायर्तािाचा  वर  प्रराा बूट िब ा ें व्यक्र्त 
दशर्तश म्दिू  बूट िब  ठेवावा. ति रे्तव्ासाठीं जश ा, ता ्र ाि, तायर्ति, अ ुता द िअ यवयाि . जु े िब  
असर्तातिद वा  वर  र्त ुयवत्न  राढिें िक्य असर्तातिद िंअ ग्रजीजर “िू” िब  ता्र  सातान्याऱ्थाीं तााठींर्त यशजिें 
तूऱ्र्तिा अस्या ें ि िषद ध असावें. ह्याच अ ु ादािा ें सवचसाधााि ि यत ल्षमातर्त नेर्तात येण्यासाार्ा आदे. 

 
शब्दसंपत्तीचें खूळ 

 
४१. आत्यातर्तरल जुन्या िब ात ीं िक्य िर्तर्तरें  रात भागांतवावें या म्दिण्यावा तुष्रळ ात असें 

िवचााण्यातर्त येर्तें रीं, अ ुता द, जश ा िअ यवयाि  जु े िब  असर्तातिद “िू” िब  वाताण्यातर्त आ्या ें दाि  
रशिर्तर? यवया ें िब सततित्त वाढरे्त. ति ह्याच दृष्टर ें तािदलें  र्ता तगांत आजराल िंअ ग्रजीजर ििरलेले लशर 
ििष्टतिाचर भाषा सतजू  “वािअ फ िसर आदे” म्दिू  जें तादुण्यास सातगांतर्तार्त र्तेंिद ्षमम्यच म्दिावें लागेांतल 
रााि तयव र, अऱ्धातगांतर, बायरश, तत ळर, रु टु तब िअ यवयाि  वाटेल िर्तर्तरे सत्रृर्त-प्रारृर्त िब  तााठींर्त 
असर्तातिद र्तश रु टु तबास वािअ फ म्दिू  जें  वर   ातव  ेर्तश यवया ें र्त ऱ्थार िब सततित्त वाढरे्त असेंच म्दटलें  
तािदजे. िअ र्तरें च राय ति बात, ितर्ता, व रल, ज र, िअ यवयाि  िब ातस सश ू  “फा ा ीं गेांत्ट ात िासरव्द 
रेलें” म्दिू  सातगांतिााीं तशाेंदर फा ा, त ा, िस्टा िअ यवयाि  िब  भाषेंर्त आिू  तााठरचर िब सततित्त 
वाढिवण्याचें तदयवराऱ्य रारर्त आदेर्त असें म्दिावें लागेांतल. यवयादर तुढें अ ेर ताअ लू टारू  असेंदर म्दिर्तात 
येअ रल रीं, अ ुत्ताेर चे िंद ु, बातास सभ्यतिाचा िब  म्दिू  अ ुऱ् ू ‘वािल ’ िब  लािवर्तार्त; अ रवविाास 
तािलर म्दि ू िलिदर्तार्त; रे्तिद िब सततित्त वाढवरर्त आदेर्त. र्ता तगांत ितर्ता, बात, व रल, ज र आिि 
सत्रृर्तातर्तरल अ ेर र्त ऱ्थार िब ातस सश ू  िब सततित्त वाढिवण्यासाठीं अ ुऱ् ू वािल  वा िंअ ग्रजीजर फा ा 
िब  वातून च रात थाातबा ? आत्या तााठींर्त जऱ्त , रिकें च, बुििटश, अत ता रज िअ यवयाि  सऱ्व भाषातरू्त  
बातास िजर्तरे िब  असर्तरल िर्तर्तरे सऱ्व ताळरताळर ें वा लदारलदार ें अ ुतयशगांतातर्त आि ू आत्या 
ितरृ्तचािीं यवयातचर ताला अऱ्ति रात रूनत   ये? असला ि ्ग्वजय रून  र्तश राभाा जा आति अ ेर्ाद्या 
ानूप्रतािें आत्या भाषेच्या भा ााातर्त ओरू्तत लागांतलों र्ता यवया ें िब सततित्त वाढेल, तातर्तु र्तश िब ायव ारा 
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आत्या भाषेचा   ाादर्तात जगांताच्या भाषेचा अ ेर  वा धे गांतुजार रशि राय र्तश दशअ रल ! नााचर तऱ्या ा 
वाढिवण्यारिार्ता सऱ्व िंभर्तर ता ू  टारू  र्तें रू्त िव्रृ्तर्त दशर्त आदे म्दिू  ्वर्तःचे अिभ त   रून  
नेिाऱ्या वडे्या धन्यासाार्ेंच भाषेंर्त भातसाट अ ुऱ् ू िंअ ग्रजीजर िब  नुस ण्याचा िब सततित्तवऱ्धरातचें 
सताधा  फााच दा्या्त  आदे! 

 
अगांत ीं  वर  आिि ्यात ा भाषेंर्त िब   ादींर्त िंरवा िशिधर्तात येिें अिक्य आदे रे्तव्ा त ाऱ्थाातचें 

वाचर िब  ता्र  ताक्या भाषेंरू्त  घ्यावरे्त ि  नेर्तलेले र्तसेच ठेवावरे्त. बारर रेवळ िब सततित्त 
वाढिवण्यारिार्तात म्दि ू जु े िब  असर्तातिद, वा सािधर्त दशण्यासाारे् असू िद तारर िब  भाषेंर्त नुसूत  ेिें 
वा नुसलेले िंटरू  ेिें चुररचें आिि भाषेच्या प्ररृर्तरस आिि ्वािभता ास दाि राार आदे. 

 
काहंीं अ ुदाहरिें : पणहला िऱ्दर्ग 

 
या रसशटर ें आर्तात आत्या भाषेंर्त नुसू  बसले्या अ ुऱ् ू िब ातचर थाश रिर तार्षमा रूनत . प्रथातर्तः 

्या िब ाला आत्या भाषेंर्त यथााऱ्था प्रिर्तिब  असू िद रे्त लु प्र्त दशर्त चाललेले आदेर्त आिि म्दिू  ्यातचा 
अ ुतयशगांत आति व्यवदााातर्त  सला र्तार लेर्ातर्त आिि व्यायाया ातर्त यवविार्त बत  रेला तािदजे यवयातर्तरल रातदीं 
(प्रिर्तिब ातसद) र्ालीं ि ले आदेर्त. तजिलस – िअ  – आत = लशरसभा (दर रेवढर रे् ाचर गांतशष्ट आदे 
रीं, ग्वा्देासाायाया तााठर सत्थाा ातर्त  ुरर्तरच जर प्रािर्ति िधर सभा ्थाात  झालर आदे िर्तचें  ातव िंद र 
वा तााठर प्रजेस र्ता राय ति र्त्र ्था तुसलता र प्रजेसिद रळिें रठरि अिा अगांत बतब तारर िब ा ें 
ठेवलें  जावें ! अ ुऱ् ू िब ातर्त रातदीं िविषे  ेल वा गांतातभरऱ्य आदे दर र्ुळर र्त ा या चुररचे तुळािीं आदे. 
तााठर िुद धररािा ें अ ुऱ् ू िब ातर े ताररय दृष्टर ें तादण्याचर सतवय तााठर लशरातस लािवलर र्तारिद 
तुष्रळच राऱ्य झालें  असें म्दिावयास प्रयवयवाद  ादीं. लशरसभा, प्रजासभा दीं  ातवें सश ू  तजिलस – िअ  
– आत दें  ातव ठेविें ्वािभता िनू्यरे्तचर तााराष्ठा आदे!) ाजा = ि ाशत, अविध, सुट्टर; रक िफयर्त – 
बयाि = आयवतसतऱ्था , वक्र्तव्य; जबारसतभशगांत = बलायवराा, बलसतभशगांत; िअ सत = त ुष्य; रशत = रांर्ताा 
(अ ु ादािाऱ्था ताऱ्वर्तर रशत तदा ेव  ाारा, अिीं िस्त्रयातचीं  ातवें िलिदण्याचर तद धर्त िं   रय आदे. 
ताऱ्वर्तरबाअ र रांर्ताा तदा ेव  ाारा असें िलदावें.) तालर = ध र; जतर अ्ता  = आराितार्ताळ; 
दवाता  = ऋर्तुता  वा वायुता  (दर आ त ाचर गांतशष्ट आदे रीं, िरयवयेर त्र रााात ीं दवाता  िब  सश ू  
ऋर्तुता  िब  व्यवृर्त राण्यास आातभ रेला आदे.) ििवाय = िव ा, व्यिर्तिाक्र्त, आिर्र; र्बा ाार = 
सावधा र्ता. 

 
वा ि लेलीं रातदीं अ ु ादािें अिा तारर िब ातचर आदेर्त रीं, ्या अऱ्थााचे आतले जु े िब  अजू  

अगांत ीं  तरृ्त झालेले  ादींर्त िंरवा व्यवदााातर्त आििले र्ता सदज सतजण्यासाारे् आदेर्त. म्दिू  या आिि 
अस्या अ ुऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर ताररय िब ातच्या िठरािीं ि  ा  लेर्ातरू्त  वा व्यायाया ातरू्त  दे आतले प्रिर्तिब  
िंरवा यादू  यथााऱ्था रशिास सुचर्त असर्तरल र्ता रे्त आति अ ेरसाारे् ि ग्रजीदा ें वातारर्त ाािदलें  असर्तात रे्त 
तािास्न  ्वररय िब  तु ः सदज ूनढ दशर्तरल. याप्ररााचे अ ुऱ् ू िब  राढू  टािरले असर्तात तााठरचर 
“तशठर दाि ” दशअ रल म्दि ू भलर्तरच भरिर्त वाटण्याचेंदर रातदीं रााि  ादीं. रााि या अ ेरेरा अऱ्थाीं 
आत्या भाषाभात ााातर्त चााचाा िब  ितळूत  िरर्तरल. क्विचत् अ ेराद्या िब ातर्त िवििष्ट र्ोंच असेल र्ता र्तर 
सतवयर ें आत्या िब ातर्तिद लवराच व्यक्र्त दशअ ूत िरेल. 
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दुसरा िऱ्दर्ग 
 
आर्तात  ुसाा वऱ्गांत अिा अ ुऱ् ू वा ताररय िब ातचा आदे रीं, ्यात ीं आतले र्त ऱ्थार जु े िब  ताा 

ताून  टािरले; अिा िब ातचें तु रुज्जरव  वारल िब ातच्या तु रुद धााादू  रठरि आदे. तातर्तु म्दिू च र्तें 
अगांत ीं अवश्य रेलें  तािदजे. याप्ररााच्या ताररय िब ात ा रातदींअ रे िविषे जशा िंरवा र्ोंच  सू  रे्त 
आत्या अजागांतळतिाचें ्ताार म्दिू च राय रे्त ूनढ झालेले आदेर्त! अिाततकरीं रातदीं  ेर्तों : दजा = 
िवद्यता , अ ुत््थार्त; दवा = वायु; दवातािर = वााातािर, जलवायु; या र = िटति, िटतिर, टातचि िंरवा 
र्तािलरा; जर्त = नाव, व्रि, ्षमर्त; जर्तर = नायाळ, िव्षमर्त; र्तयाा =िसद्ध, सज्जर्ता, िसद धर्ता; 
तूऱ्वर्तयाार (दा अजागांतळ िब  िरर्तर रटु  आदे!) = तूऱ्वव्यव्थाा, तूऱ्वसज्जर्ता; अ ुते वाा = प्राऱ्थार, िअ च्छु र, 
प्रविेचे्छू; रााररऱ्  = ाा्यराल, सत्ताराल, आयुराल; ििफाास = अ ुाशध, प्रितसा; जादरा = प्रिसद्ध; 
जािदाार्त = िवञा ात , प्रािसद्धर, प्रिसिद्धत्र ; र्ा्र र = ि िश्चिर्त, प्रर्तरिर्त, प्रयवयय; तािाग्रजीाफ = छे र; 
दवाता  = ऋर्तुता ; दवातालट = वायुतालट; जबाब ाार = अ ुत्ता ािययवव; जबाब ाा = अ ुत्ता ायर, 
 ायर; स्ऱ्टिफरेट = प्रताित्र . 

 
असे आिर्र बाेच तारर िब  सुचिवर्तात येर्तरल रीं, ्यात ा ि लेले प्रिर्तिब  बदुरे्तर तााठर 

वाचरातस गांतततर्त वाटेल िअ र्तरे  वरे् आदेर्त. दवाता  दा िब  रुचर्तश, जिर व्यस र त ुष्यास अफू र ू 
लागांतर्त  ादीं; तातर्तु ऋर्तुता  िंरवा वायुता  िब   वर्ा वाटर्तश. ति र्तश वातूनत  लागांतण्याचा अवराि रीं, 
तिद ा  श  तिदन्यातचे आतर्त र्तश तदाााष्रभा ििि्षमर्तातरू्त  ि  अििि्षमर्तातरू्त िद प्रसृर्त झालाच म्दिू  सतजावें. 

 
हें फार कठीि आहे अशी शंका असिारानंीं केिळ णअ तकें च ्यानांत ठेिािें कीं 

 
देच अ ुऱ् ू आिि तारर िब  िंद र आिि बतगांतालींर्त प्रचिलर्त दशरे्त. तातर्तु चाातातच वऱ्षातचे आतर्त 

िर्तर रल लेर्रात ीं ि ग्रजीदा ें िब  वाताण्याचें व्रर्त धिार्तातच आज यवया  श िद वाङ्तयातर्त आम्दर वा ि लेले 
प्रिर्तिब  अगांत ीं ूनढ दशअ ू  आर्तात लशरातच्या बशलण्यातर्तिद रुळूत  लागांतले आदेर्त. वारल अ ुऱ् ू िब ातस आम्दीं 
आत्या िंद र, बतगांतालर बातधवात र व्यवदाा रेलेले प्रिर्तिब च सदेर्तुरर्तः ि ले आदेर्त. रााि रीं, अ ेरा 
अऱ्थार अ ेराच िब ाचा व्यवदाा िंद ु भाषातरू्त  िअ र्तरा वाढेल िर्तर्तरा ााष्रभाषेच्या प्रचााास अ ुतराार 
दशअ रल.  ुसाीं गांतशष्ट दर रीं, आम्दर अ ुऱ् ू िब ातस वा तारर िब ातस तााठींरू्त  राढू  टारण्याचर चळवळ 
 ुसर्तर सातप्रर्तच्या लेर् ातरू्त  रारर्त  सू  बति वासातर्त दशर्तों रे्तव्दाततासू  आजतऱ्यतर्त िेंर ों लशरातस र्तिर 
सतवय लावरर्त आलों आदोंर्त. िवद्याऱ््याततासू  र्तश िववाना ाततऱ्यतर्त 

 
ज्या शेकडों स्त्रीपुरुषानंीं हें व्रत अंर्गीकाणरलें  आहे त्या सऱ्दिाचंा हाच अनुभि आहे कीं 

 
तिद्या तिदन्यातर्त साासार ्र ास वा रठरितिा वाटर्तश, ति तुढें या ्वररय िब ातचा िअ र्तरा 

तिाचय दशअ  ू जार्तश आिि िव ेिर िब  तााठींर्त नार्तले असर्तात रा ास िअ र्तरे र ू लागांतर्तार्त रीं रे्त यशजूत 
म्दटलें  असर्तात यशजवर्त  ादींर्त. रिठिरे्तिवषयीं िअ र्तरर आठविसुद्धात ितराि विृत्त रारल रीं ्या आतच्या 
र्तों ीं दे तारर िब  िअ र्तक्या सदज आिि िअ र्तक्या तके्कतिीं रुळले यवया आम्दातस ्वररय िब िद सतवयर े 
िर्तर्तरेच तिािचर्त व्दावयास रठरि रात जावें? ि  ा  िअ र्तरें  झालें  म्दिजे तुाे आदे रीं, दे तारर िब  यवया 
भाव ातस व्यक्र्त रािााें जें अ ेरतेव साध  दशअ ू  बसले आदेर्त रे्त र्तसे   ाादर्तात आतचे जु े, ्वररय आिि 
भाषाप्ररृर्तरिीं सुसतवा र असलेले िब िद यवयातसद व्यवदााातर्त आिि लेर्ातर्त ूनढ व्दावरे्त. 
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अ ुऱ्ददूचा डोअ ीजडपिा 
 
४४. या अ ुऱ् ू िब ातचा  शअ रज तिा आज भाषेस िरर्तर   र्त आदे याचा अ ुल्लेेर् तागांतें रेलाच आदे. 

र्तारिद िविषेर्तः रिवर्तेंर्त र्तश िरर्तर   र्तश याचें आिर्र ्तष्टरराि रूनत . र्तयाा िंरवा दवा दा िब  रातदीं 
रे्या अिभजार्त तााठर रिवर्तेंर्त बसर्त  ादीं; सुसदृश्यतिें िशभर्त  ादीं. भरतसे  ािातगांतिातर्त दजा दशर्ता दें 
वाक्य गांतद्यातर्त जार रशिाचे रा ास र्टरर्त  सलें  – आतच्या र्टरर्तें-र्तथााित अ रे्ाद्या अिभजार्त वृत्तातर्त 
नािलर्तात येिें अिक्य दशर्तें. अ ु ादािाऱ्था “फेजेचर या र रा रृष्ि म्दिे ठेव यवयावार  जा    श्र्ता ! भरत 
बदा ुा येअ ुि  दशअ रल िर्चर दजा   ” दर आऱ्या तदा ! बाें दजा, या र, र्तयाा दे िब  गांताळू  जा र्तश भाव 
व्यक्र्त रूनत  म्दटलें  र्ता र्तद्दऱ्िर सत्रृर्तशयवत्न  जु े िब  ताा ठाा झा्या ें र्तश व्यक्र्त रािें सश ू  द्यावें 
लागांतर्तें, वा तऱ्याया ें व्यक्र्त रािें भागांत त र्तें. िअ र्तरर भाषेचर ताावलत िबर्ता असिें रेवळ लज्जा्त  आदे. 
आिि जा िंद र आिि बतगांतालरतध्यें या िब ातचें बत  तश ू  राढू  वा ि लेले प्रिर्तिब   श चाा वऱ्षातर्त अगांत ीं 
ूनढ रिार्तात आले र्ता आतिातस र्तें रात रिार्तात येअ ूत  ये? आत्या यवया भिगांत रभाषातर्तरल र्त ऱ्थार प्रचिलर्त 
्वररय िब  आति रात वातूनत   येर्त ? जा रशिास वा ि ले्या प्रिर्तिब ातदू  अिधर सुटसुटरर्त, तिािचर्त 
आिि यथााऱ्था ्वररय िब  सुचले र्ता अऱ्थाार्तच रे्त आम्दरदर आ त ा े ्वरराूनत . 

 
र्गमतीची प्रणतणक्रया-स्िदेशी शब्दणह णिदेशी भासतात 

 
४५. तागांतें सातिगांतर्तलेंच आदे रीं तााठर िुद्धररािावारल तिदला लेर् प्रिसद्ध झा्यातासू  

तदाााष्ररय ििि्षमर्त वऱ्गांतातर्त या िवषयाचर चऱ्चा सुून झा्या ें िब  ताारू्  नेण्यासाठर  वर  प्रवृित्त अ ुयवत्न  
झालर आदे. जेथाें िब  ्व ेिर िंरवा िव ेिर आदे दर ितरािद अ ुयवत्न  दशर्त  से रे्तथाेंच आर्तात िब  सतशा येर्तातच 
र्तश रु ठला आदे याचर चऱ्चा सातान्य िवद्याऱ््याततऱ्यतर्त दशर्तात ा आढळू  येर्त आदे. या प्रवृित्त ें 
व्युयवतित्तिास्त्रार े तुष्रळातचें ल्षम सदजच आर्ऱ्षलें  गेांतलें . तातर्तु यवयायशगांतें अ ेर सादिजरच गांततर्तरचर 
प्रिर्तिक्या अ ुयवत्न  झालर. चातगांत्या िववाना  गांतृद्थाातर्तिद या िवषयाचर चऱ्चा चालर्तात ा िरयवयेर िुद ध ्व ेिर 
िब िद अ ुऱ् ू म्दि ू लेर्ले जाअ ूत लागांतले. यावून च आजतऱ्यतर्त िब ातच्या व्युयवतत्तरर े लेर्रवऱ्गांतातचेंिद 
िरर्तर  ुऱ्ल्षम दशर्तें दें अ ुन ररस येर्तें. जश िब  अ ुऱ् ूतध्यें असर्तश र्तश िव ेिर अिर साधााि रसशटर 
तुष्रळजि लािवर्तात ा आढळर्तार्त. ति दा रांत आदे दें आम्दीं तागांतें अ ुऱ् ूच्या अ ुयवतत्तरचे चऱ्चेंर्तच सातिगांतर्तले 
आदे. वऱ्र्तता त्र ातरू्त  आतच्या लेर्ातर्तिद िरर्तर अ ुऱ् ू िब  नुसले आदेर्त दे  ार्िवण्याचा प्रययव  रिार्तात ा 
रेसाींर्त्या आिि िअ र्ता वृत्तत्र ातर्त्या लेर्रात ीं “्वाार”, “वगांतकाे”, “तािदर्तर”, “बाजू”, “सक्र्त”, 
“बार्ततर”, “चेरस”, “जा ा” “ठााव”, “रााा”, “गांतात” िअ यवयाि  िब ातसिद अ ुऱ् ू म्दिू  ि व लें  आदे 
आिि या िब ातस प्रिर्तिब  द्या म्दिू  आम्दातस आव्दा  ि लें  आदे! अस्या अजाि आव्दा ास िअ र्तरें च 
उत्ता तुाे आदे रीं दे सऱ्व िब  िुद ध सत्रृर्तशयवत्न  आदेर्त. “अवविााशदर” या िब ातासू  “्वाार”; वऱ्गांत 
िब ातासू  वगांताा (ततजाबीं) आिि वगांतकाे; तिदर्त िब ातासू  तािदर्तर; भुजा िब ातासू  बाजू; िक्र्त 
िब ातासू  सक्र्त; वृत्त िब ातासू  िबत्तत-बार्ततर; चे वा चर्तुःच्या ूनतातासू  चेर, चेरिर – चेरस, 
चेर ा; ्यायान् आिि ्येष्ठ िब ातासू  जा्र्त, जा ा; ््थाा वा ्थाा या िब ातासू  ठािें, ठााव; रृ – 
रािें िब ातासू  रााा; धतच (िंद र नात म्दिजे अ ू ) तासू  गांतात; अिर या िब ातचर व्युयवतित्त आदे. 
यवयाचप्रतािें “र्ा ा”, “ ाा”, “ ा ”, “बे” दे प्रारृर्त प्रयवयूनतर िब  तूळ सत्रृर्त िब ाततासू  वा 
प्रयवययाततासू  आलेले आदेर्त. ्या र्न् धारू्ततासू  र्ििें, नााचा र्ि दे िब  आलेले आदेर्त, यवयाचेंच ूनत 
“र्ा ा” दें आदे; म्दिू  राार्ा ा ्या र्िातर्त म्दिजे नाातर्त रऱ्तराा रात रार्तार्त र्तें ्थाल = 
राार्ा ा. “धा” (जसें व्ेर धा) यातासू  “ ाा” म्दिजे धािााा –बाळगांतिााा. ‘आधा ’ िब ातासू   ा  
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(जसें तऱ्िाधा  – ता  ा ). िव – िवािदर्ततासू  बे (जसें बेिुद ध म्दिजे िुिद्दिवािदर्त), दीं तारृर्त ूनतें 
अ ुयवत्न  झालेलीं आदेर्त. आिि जुन्या िंद र ग्रजीतथाातरू्त िद आढळर्तार्त. रे्तव्दात दे प्रयवयय वा िब  रेवळ रे्त त्ऱ्िय  
तध्येंिद आढळर्तार्त म्दि ू रे्त िव ेिर असलेच तािदजेर्त असें सतजिें दें रांता्त  आदे. येथाें अ ेर्ा  ुसऱ्या 
िब ाच्या व्युयवतत्तरिवषयीं तर्तभे  दशऊत  िरेल. र्तश फु टरळ प्रश्  आदे. 

 
संशयास्पद फुटकळ अडचिींिरणह सोपा अ ुपाय आणि संशणयत शब्द कसा ळळखािा याचा 
णनयम 

 
४६. ्यास िवििष्ट िब  ताररच आदे असें वाटेल यवया ें र्तशिद सश ू  र्त ऱ्थार िअ र्ता ्व ेिर िब  

वाताावा. आत्या ्व ेिर भाषेंर्त र्तातरल, त्याळ् तासू  रािश्तारतऱ्यतर्त प्रयवयेर भाव ा आिि 
व्र्तुि  ऱ्िर अ ेर िब  िवर्ुालेले आदेर्त, यवयातरू्त  वाटेल र्तश घ्यावा. या लेर्ातर्त वा ि ले्या िंरवा 
िअ र्ता िब ातचर व्य्क्र्तिः अ ुततित्त  ेिें अप्र्र्तुर्त आिि अिक्य आदे. तूळ धारू्ततासू  प्र्र्तुर्त िब  व्यवृर्त 
दशअ रर्तों र्तश अ ेर ूनतातरू्त  आिि अऱ्थाातरू्त  प्रवास रारर्त असर्तश दें र्त्ञा ातस सातगांतिें  रशच. येथाें िअ र्तरा 
साऱ्वि्र र ि यत ल्षमातर्त ठेिवला म्दिजे तुाे रीं जश िब  तााठींर्त आिि अ ुऱ् ूतर्तिद आदे र्तश अ ुऱ् ूचा आदे 
िंरवा त्ऱ्िय  भाषेंर्त आिि िंद ींर्त ्यातचीं ूनते सता  आदेर्त रे्त िब  त्ऱ्िय च आदेर्त असा तुळरच ि यत 
 ादीं. अ ेर िब  आत्या भाषेप्रतािेंच त्ऱ्िय तध्यें वा अाेबींर्तिद व्यवृर्त असले र्तार रे्त रेवळ 
रे्तव्ाचसाठीं िव ेिरय दशर्त  ादींर्त. जे िब  सत्रृर्त धारू्ततासू  वा िंद र धारू्तततासू  अतरांिातच्या आतच्या 
व्यारािातर्तरल सातान्य ि यतातप्रतािे सदजगांतयवया िसद्ध दशऊत  िरर्तार्त आिि ्यातचा अ ुतयशगांत रशियवयािद 
जुन्यातर्त्या जुन्या अ ुतलबध िंद र ग्रजीतथाातरू्त  सातत र्तश रे्त ्व ेिर दशर्त. दर सुटसुिटर्त व्यायाया – अगांत ीं र्तुाळर 
अतवा  सश ू  – िब  आतला रीं  ुसऱ्याचा दें ओळर्ण्यास सऱ्व्र  अ ुतयशगांतर त ेल. 

 
या व्याख्येच्या णनष्ट्कऱ्दषानेंच परीकू्षन आम्ही बहुतेक शब्द िापरण्याचा प्रयत्न कणरतों 

 
४७. र्तथााित ्या भाषेंर्त्या िवरृर्तरतासू  िर्तचें सता्षमि राण्यास आम्दर झटूत िअ ्च्छर्तों यवयाच भाषेचें 

बाळर ू आम्दातसिद ताजलेलें  अस्या ें  रळर्त िंरवा ि रुताय म्दिू  रातदीं िब  आतच्यािद िलर्ािातर्त 
आलेले आढळावरे्त दें सादिजरच आदे. तातर्तु आतच्या भाषेंर्तिद ाशगांतातचीं रातदीं ल्षमिें तधू तधू  प्ररट 
दशर्तार्त यावून  र्तश ाशगांतच िदर्तराार आदे असें िसद्ध दशर्त  सू  अ ुलटत र्तश िअ र्तरा दा ींतासीं िर्ळलेला 
अस्या ें िअ र्ताात र आतच्याते्षमातिद अिधर  ्षमरे्त ें आतआत्या िलर्ािातरू्त  यवयातचें अ ुच्चाटि राावें देंच 
िसद्ध दशर्तें. रशिर रशिर आम्दर बॅिा्टा, सॉिलिसटा िअ यवयाि  िब   ेर्रल यवया्य ता र्तों रीं  ादीं असा 
प्रश् िद रेलेला आदे. यवयास अ ुत्ता िअ र्तरें च रीं यवयात ीं रे्तिद यवया्य ता ू  आतच्यावा र र राावर. यवयातर्त 
आम्दातस आ त च आदे. तातर्तु सऱ्वसाधााि ि यत म्दि ू िअ र्तरें च सातगांतिें यशग्य आदे रीं बिॅा्टा, अ े्. 
अ .े, बर. अ े. िअ यवयाि  अ ुताधींचे ि  ऱ्िर असले िब  िवििष्ट  ातवातप्रतािेंच भाषातर्तााऱ्द  ादींर्त. ्याप्रतािें 
र्िलफा, तशत, ितरााचाऱ्य ह्या िवििष्ट  ातवात ीं यवया यवया िवििष्ट अिधराााचा बशध दशर्तश र्तरच ््थार्तर या 
िब ातचर आदे. जेव्दात यवया यवया सत् थााच यवया यवया अ ुताधरस ्व ेिर िब  यशजर्तरल रे्तव्दात, ााजसते्तच्या 
आधााावा जगांतर्त असलेले ‘रलेक्टा’ आि र िब  जसे र्तर ााजसत्ता ्व ेिर दशर्तातच ्व ेिर ूनतातर्ता 
तावर्तरल, र्तसेंच रे्तिद ्व ेिर त व्यातचे ूनतातर्त तिािितर्त दशर्तरल. र्तारिद र्तोंवा   थाातबर्तात ता ेिर िब ाचे 
्थालीं ्व ेिर यशजिें जा अऱ्थादाि    दशर्तात आजिद िक्य असेल र्ता र्तसें अवश्य राावेंच. 
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तााठींर्त  वर  अ ुऱ् ू िब  नुस ूत  ेअ ूत  येर्त आिि िंअ ्ग्लि िब  तध्येंच रु ठें र्तार नुस ण्याचर 
बाटगांतर र्श िद िं द्य आदे, येथातऱ्यतर्त ्यात ीं आतच्या तर्ताला या चऱ्चेंर्त तुष्टर ि लर यवयातच्यातकरींदर 
िरयवयेरात ीं यवयातुढचर तायार ता्र  आतच्याबाशबा चढण्याचें  ाराून  रेवळ िअ र्तराच अ ुत ेि ि ला आदे 
रीं रशिर्तािद 

 
अणतरेक त्याज्य असून सुिऱ्दिम्यमच ग्राह्य आहे 

 
४८. तातर्तु रशिर्तर तायार रे्त आतच्याबाशबा चढूत िअ ्च्छर्त  ादींर्त िंरवा सुवऱ्ि तध्यताचर व्यायाया 

राय आदे दें ता्र  यवयात ीं ्तष्टतिें रु ठेंिद व्यक्र्त रेलेलें   ादीं. वा्र्तिवर ््थार्तर अिर आदे रीं, अिर्ताेर 
यवया्य दें आम्दरिद म्दिर्त आदोंर्त आिि सुवऱ्ि तध्यत ग्रजीाह्य दें वाक्य र्ता ॲिा्टॉटलच्यािद फाा तूऱ्वरतासू  
्याचे यवयाचे ओतठावा  ाचर्तच आलेलें  आदे; ति तुयाय अ चि सुवऱ्ि तध्यताचर व्यायाया रशिर्तर या 
प्रश् ाचर आदे. जश र्तश आतआत्या र्श रचें सतऱ्था  ्यायशगांतें दशअ रल यवया तऱ्या ेस सुवऱ्ि तध्यत म्दिर्तश. 
रशिर “ूनढ अ ुऱ् ू िब  ाादूत द्यावरे्त ति िंअ ्ग्लि िब  ता्र   रशर्त” या सुवऱ्ि तध्यत म्दिर्तार्त, र्ता रशिर 
“आज वािअ फचें ्ाद्ध आदे” या वाक्यासिद सुवऱ्ि तध्यत म्दिू  अिं द्य सतजर्तश. रे्तव्दात दा नशटाळा सुवऱ्ि 
तध्यताचर िक्य िर्तर्तरर ्तष्ट ूनताेर्ा आतर््या वातचू  तश ावयाचा  ादीं, दें अ ुन  दशर्तें. ्या भाव ेचे 
आिि व्रू्ततचे अ ुत्तत ि  ऱ्िर असे आतचे जु े िब  दशरे्त, वा आदेर्त, वा आतिातस सदज सािधर्तात येर्तरल, 
यवया ्थाळीं ि ष्रााि िव ेिर िब  वातूनत   येर्त. तातर्तु िवििष्ट व्रू्ततचे िविषे  ाताप्रतािें असिााे िंरवा 
्यातर्तरल र्ोंच वा सुटसुटरर्ततिा आत्या भाषातरू्त  व्यक्र्त रािें अिक्य आदे रे्त िव ेिर िब  ता्र  
्वररााण्यास रातदर प्रयवयवाद  ादीं, दरच राय र्तर भाषािुद्धरच्या सुवऱ्ि तध्यताचर र्ार ूनताेर्ा दशय. यातर्त 
भाषेचर ि्क्र्त आिि सततित्त दाि रािााा आरुत िचर्ततिाचा अिर्ताेर आिि िर्तचें ्वयवव आिि सत्त्व दाि 
रून  िर्तला बाटगांतर ब िविााा आयवतनार्तररतिाचा अिर्ताेर दे  शन्दर सदजच टाळले जार्तार्त. 

 
तातर्तु दें ता्र  ्तष्टतिें सातिगांतर्तलें  तािदजे रीं यवया्यच असिाऱ्या या  शन्दर अिर्ताेरातरू्त  जा 

आम्दातस अ ेर रशिाचा र्तार 
 

अणतरेक णनिडिेच भार्ग पडले तर 
 
४९. यवयातर्त्या यवयातर्त “आज तॉ्ऱ् तगांतला वािअ फला फरव्दा चढला दशर्ता र्तार र्तसाच ्टरता ें फऱ््ट 

क्लासचें िर्तररट राढू  बाँबेला आलश अाािअ व्द दशर्तातच ्टेि च्या प्लॅटफॉऱ्तवा थाातातरटा अप्लाय 
रून  बनर्तों र्तश टेंताेचा दतडे्र  अँ  टू !” दे वाक्य बशलिाऱ्या बाटग्या अिर्ताेराते्षमात “आज सराळींच 
रु टु तबाला र्तात भाला तातर्तु र्तसाच आगांत ाव ेें (अ्ग्  ेरे ें) तिद्या वऱ्गांताचर  ्ऱ्िरा राढू  तुतबअ रस 
आलों. ति अड्याच्या चबुर्तऱ्यावा र्ताततातर लावर्तों र्तों र्तातता  अ ेरिें श  !” असे म्दििााा सोंवळा 
अिर्ताेरच आम्दातस अिधर अ ुरािरय वाटर्तश. रााि दा ्व ेिर अिर्ताेर भाषेचें जरव  फाा र्ता 
आरुत िचर्त रारल. तातर्तु र्तश तिदला बाटगांता अिर्ताेर िर्तचे जरव ाचा नार्तिद राण्यास सश िाा  ादीं. 
 
हाच बाटर्गा अणतरेक 

 
५०. सुवऱ्ि तध्यत, िब सततित्तवऱ्ध  िअ यवयाि  गांतों स  ातवातर्ालीं छतू  सताजातर्त वावार्त 

ाािद्या ें  दा वऱ्षाततूऱ्वीं जे तारे िब   व ेवाटर्त रे्त आज ूनढ दशअ  ू गेांतले आदेर्त आिि आज जे  वर  
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वाटर्त आदेर्त रे्त िव ेिर िब  या अिर्ताेरार े अतााधर  ुऱ्ल्षम रेलें  र्ता आिर्र  दा वऱ्षातर्त नाशना ूनढ 
दशर्तरल. आिि तगांत ूनढ िब  ाादूत द्याव े म्दिू  म्दििाऱ्या सद गांतृद्थाातस यवयातचािद रक वाा येअ ू  र्त ऱ्थार 
आिर्र िरर्तरर्तार आत्या िब ातस तािाचें  ााीं बसावें लागेांतल. आम्दातस  ेिि ऱ्वास ाचर िि्षमा दशअ ू  
आम्दीं राळ्या ताण्यावा गेांतलों रे्तव्दात िक्रेट आिि फूटबॉल या रे्ळातव्यिर्तिाक्र्त “आअ ुट”, “ाे र” दे िब  
 ेिर रे्ळातर्त नुसले  व्दरे्त आिि रे्ड्याताड्यातर्त यवयातचा तागांततूसिद  व्दर्ता. आर्तात र्तव ा वऱ्षात ीं तार्त 
्व ेिीं येअ ू  तदार्तों र्तों रोंरिासाायाया रश ातध्येंिद लदा सदा  रे्ड्यातर्त, तुलातुलींच्या नागांतुर्तर 
रे्ळातर्त “ाे र”, “वन्, टु , थ्रर”, “आअ ुट” दे िब  रुळलेले आदेर्त. आतधळ्या रशिंििबार, लत त ाव, 
ििवाििवर िअ यवयाि  तुलींच्या रे्ळातर्त लदा  लदा  तुलर देच “ाे र”, “आअ ुट” िब  प्रयवयदीं वातार्तार्त! 
तूऱ्वींचे “सावध”, “तााला”, “धाला”, “त ला”, दे िब  सातिगांतर्तले र्तार वातािें यवयातस प्रथात रसेंसेंच 
वाटर्तें! आिर्र  दा वऱ्षात ीं दें जु े िब  ताा  ातिषे झाले म्दिजे यवया रे्ळातर्तरल “ाे र”, “आअ ुट” 
िब ात ािद ूनढ म्दिू  – नाातर्त नुसले म्दिू  – ाादूत द्या म्दििााे सुवऱ्ि तध्यतवा र ि नर्तरल आिि 
िरयवयेर िअ िर्तदासवतेे्त या ता ेिर िब ातच्या यवयातर्तरल अ ुतयशगांतावून  दे रे्ळ  ेर्रल िव ेिातरू्त च आलेले 
असावरे्त म्दि ू सतिशध तूऱ्ि ि बतध िलदू  “ ि्षमिा प्रािअ झ रितटर” र ू  तािार्तशिषरें िद ितळिवर्तरल. 

 
दुकानी पाट्ािंर ि नािंाचे पाट्ािंर कअ ग्रजी शब्द आणि नािंेंही अद याक्षरांत घालण्याची मूऱ्दख 
खोड 

 
५१. ्या गांतातवातर्त वा  गांताातर्त िंअ ग्रजीजर लशर व्र्तु नेण्यास येण्याचा वा भेटरस येण्याचा तुळींच सतभव 

 सर्तश रे्तथाेंिद  ुरा  ाा वा नााि रातवा व्रू्ततचर वा गांतृद्थााि रातचीं  ातवें िंअ ग्रजीजींर्त िलदू  ताट्या 
लावले्या असर्तार्त! देअा रिंटगांत सलू ; क्लाथा तऱ्चतट; टेलऱ्स; बुरसेलऱ्स् अँ  त्बलिऱ्स; टर. व्दर. 
ढेरिे, प्लर ा. अिा ताट्या रे्ड्याताड्यातऱ्यतर्त लागांतले्या आढळर्तार्त. ताट्या अिर िंअ ग्रजीजर िब ातर्त 
लाविें दर अ ेर टूतच झालर आदे. आर्तात दा रेवळ छचशातिा  व्दे राय? ताट्या िगांतऱ्दािअ रें  वाढावीं म्दि ू 
लाविें; िगांतऱ्दािअ रातर्त दजाााततागांतें अ ेरासदर यवया िब ातचा  रट अऱ्था रळिाा  ादर अिा ्थाळींिद यवया ताट्या 
लाव ू िगांतऱ्दािअ रें  वाढर्तरल राय ? यवयाते्षमात तााठरर्त “ताटर ातगांतिविाा”, “िंितर”, “रेस रातिाा”, 
िविधञा , आतर्त-बादेा (िअ  -आअ ुट) असे सशते िब  िलदू  जा ताट्या लाव्या र्ता अिधर िगांतऱ्दािअ रातस 
यवया आर्ऱ्षर्त रािाा  ादरर्त रा? तातर्तु अिा िंअ ग्रजीजर अगांत बतब िब ातच्या ताट्या दा अ ेर  ुरा ाचा 
अलतराा आदे िंरवा अ रे ूनिढजन्य सत् राा आदे असें या गांतावतढळ  ुरा  ााातस वाटर्त अवावें! राल 
अिभप्रायाऱ्था रोंरिातर्तरल अ रेा र्तालुक्याच्या गांतातवातरू्त  रेिर्तकलाचर रु तर आलर. र्तरवा तााठर अ्षमाातर्तच ति 
“देअा-आअ रल” म्दिू  छातरल रागांत  िचरटिवला दशर्ता! 

 
तातर्तु अ ेवढर दा्या्त र्ता तुाेिर   वाटू च रीं राय दे  ुरा  ाा यवया ताट्यातवा आतलीं  ातवदेर 

िंअ ग्रजीजर अद्या्षमाातर्तच  ेर्त असर्तार्त! “आा . अ े्. बु व”े,  ब्यू. अ ेच्  ा र्तों े” !! बु व ेआिि ा र्तों े यात ा 
जार दर िंअ ग्रजीजर अद्या्षमाातर्तरल ्वररय  ातवें िवसतगांतर्त वाटलीं  ादींर्त र्तार रशियवयादर ्वािभता र 
तदाााष्ररयास र्तीं र्तिीं वाटर्तरल यातर्त ितरा  ादीं. प्रिाळेंर्तरल (दाय्रु लातर्तरल) तुलें दर “अाे अ ेस. व्दर.” 
“अाे अ े्. जर.” अिा िंअ ग्रजीजर अद्या्षमाातर्त अ ेरतेरातस दातरा ताार्तात ा अ करूत  येर्तार्त आिि यवयातस यवयातचे िि्षमर 
वा तालर रशिरिद दतसर्त  ादींर्त वा  ाबरर्त  ादींर्त. ति जा अ ेर्ाद्या ्वािभता र िवद्याऱ््यात ें वऱ्गांतातर्त 
अ ावश्यर िंअ ग्रजीजर वा अ ुऱ् ू िब  बशलण्याचें टाळलें  र्ता यवयास अिर्ताेरर म्दिू  िि्षमरसुद्धा दतसर्तात ा वा 
अ रे प्ररााच्या रत टाळ्या ें यवयार े बनर्तात ा आढळू  येर्तार्त! अद्या्षमाातर्तच दातर ताािें वा िलिदिें र्ता “स. 
त. राळे”, “िव. गांत. जशिर” असे प्रयशगांत  ादीं रा रार्तात येिाा? तातर्तु िळेतट ताधा्ऱ्जिेंतिा दाच ्या 
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रे्तजशदर  ितढींर्त अ ु ाातिा म्दिू  तूिजला जार्तश आिि यशग्य ्वािभता िद अ ु ाातिासाार्ा भासर्तश यवया 
ितढींर्त आतलीं  ातवें आत्याच अद्या्षमाातर्त िलदूत वा सतबशधूत िअ र्तरा  ेर्रल बािे ाातिा रु ठु  सातत िाा! 
रशण्या िंअ ्ग्लिा ें रधीं आतले ‘जा  ्टुअऱ्ट ितल’, दें  ातव ‘जा. ्टु . ितल’ असें िलिदलेलें  आढळर्तें रा? 
प्रत्यहीं निीन णिदेशी शब्दासं आंत घेिारा अजार्गळपिा 

 
५२. दाच अजागांतळतिा आर्तात या ्षमिीं अ ेर अ ुऱ् ू, आिि िंअ ग्रजीजीं िब ातस तााठरच्या तति ाातर्त   

रळर्त चशाासाार्ें नुसूत  ेर्त आदे. तुतबअ रच्या रातदीं रात बऱ्यातागांतें “सेन्सेि ल ” दा िब  लावण्यातर्त येर्तश. 
अजू िद सेन्सेि  रिािीं र्ायचर देंिद सदस्त्रातर्त अ ेरास तादरर्त  ादर. थाश क्याच ि वसातर्त िवििष्ट 
प्ररााच्या रा तबऱ्याततागांतें दा िब   ेदतीं तादू  यवया िब ासािीं र्तश िवििष्ट प्रराा सतबशिधर्त दशअ ूत लागेांतल 
आिि तगांत ििि्षमर्तातर्त सेन्सेि ल दा िब  अगांत ीं र्तों ीं बसेल. सुििि्षमर्त ातगांतशततर्तातच्या र्तों ू  “आि ाे र्तर 
सेन्सेि ल रा तबार” दर आञा ा अ किरर्तात अ किरर्तात बाळ्या आिि बबर आिि गांतृदलक्ष्तर आिि गांत रिद र्तश िब  
ििरर्तरल. आिर्र  दा वऱ्षातर्त नाीं ाार सेन्सेि ल  दा िब  ूनढ दशअ ू  जाअ रल. ‘िअ लेक्ि  तिॅ फे्टश’ 
याचरिद गांतिर्त वळेेवा   ाशिध्यास अिरच दशिाार आदे. आतच्या सतशा दें अ ेर िच्र तयजगांतत् चें ाद्दर अतराचें 
िचठशाें त लेलें  आदे यवयातर्त अ ेर रवर “भवा र र्तावाारस िादरााचा िािदार तुजाा” रिार्तात रिार्तात 
म्दिर्तार्त : “र्तुझ्यावार िरिर्तर तऱ् ातचें  ाचलें  िूा र्तर रा!” यवया तऱ् ातचें ‘र्तर रा’  ाचलें  र्तें  ाचलें  ति 
आतचें रिववऱ्यात ा दार्त जश ू  सातगांतिें आदे रीं आर्तात यातुढें ि  ा  िबचाऱ्या तााठरचें ‘र्तर रा’ र्ताीं असें 
र्तावाारच्या धााेवा धूनत   ये. दा र्तर रा िब  साधााि तााठर बशलिाऱ्या सदस्त्रातागांतें  दातस र्ताीं रळर्तश 
आदे रा?  कव, रऱ्त, भाग्य अिीं अ ेर िविवधाऱ्थासूचर  ातवें ्व ेिर असर्तात र्त ऱ्थार दा िव ेिर ि ब्रट 
िब  आत्या रशतल रिवरे्तच्या बशरात र बसिव्या ें लवलेि र्ताीं रातदीं िशभा आलर आदे रा? ति 
रशिर्ता र्तार तुसलता र िब  रु ठू  र्तार चशून ताून  आि ू जा रिवर्तेंर्त   तला  ादीं र्ता तगांत रसलर 
र्तर “िािदार” रिवर्ता आिि रसला र्तश “िािदााचा िािदार तुजाा “ !! तातर्तु, 

 
‘स्िदेशी निीन शब्द रढ होिें महा कठीि आहे! ’ म्हिून हेच लोक म्हितात 

 
५३. आश्चऱ्याचर गांतशष्ट दर रीं र्तर रा, ि ल, सेन्सेि  िअ यवयाि  आतच्या भाषेच्या प्ररृर्तरिीं 

िवसतवा र असिााे तारर िब  र्तींर्त ि ष्रााि नुस ले जार्त असर्तात यवया िवरुद्ध ता्र  ‘दे रा ाला रसेसेच 
लागांतर्तार्त!’ ‘दर  वर बया  रिास आिलर!’ अिर ओा  रशिरिद सुवऱ्ि तध्यताचा अिभता र रारर्त  ादीं. 
तातर्तु  वर  र्त ा  ऱ्ििवण्यास अ ेर्ा ा सत्रृर्त िब  रशिर यशजला िंरवा ूनढ िव ेिर िब ाचे ्थाात ीं 
अ ुतयशिजला रीं “दा  वर  िब  रसला ूनढ दशर्तश! दा आिावा रतिाचा अिर्ताेर आदे! दर  सर्तर बया  
रिाला आिलर!” अिा अ ेर प्ररााच्या िंचरे्त ें यवयाच तत ळींचीं र्तों ें अगांत ीं अ ुर्तून  जार्तार्त. तातर्तु जा रे्त 
तूऱ्वरचे दॉ््तटल, म्युि सरतािलटर असले ज  िब  वा ाे र, आअ ुट िअ यवयाि  आर्तात आर्तात नुसर्त असिााे 
िब  तारर असर्तातिद आत्या अििि्षमर्त सताजतऱ्यतर्तिद रसे तिािचर्त दशर्त गेांतले दें तादर्तरल र्ता यवयातस सदज 
आढळेल रीं िव ेिर िब ातचे ठायीं  व े्व ेिर िब िद आम्दर ि ऱ्धाा रून  यशजूत लागांतलों र्ता यवयाच तातताे ें 
बशलर्तात बशलर्तात रे्त ूनढ दशर्तरल. िव ेिर अतिािचर्त िब  जा अगांत ीं िरे्तरऱ्याततऱ्यतर्त ूनढ दशअ ू िरर्तार्त, र्ता 
्व ेिर आिि म्दिू च साते्षमर्तः तुळातर्तच िंरिचत् र्तार तिािचर्त असिााे िब  प्रययव  रेला र्ता ूनढ झालेच 
तािदजेर्त. िव ेिर ूनढ िब ातस यवयात ीं अगांत ीं दातरलू  लावलें   ादीं र्तार ि  ा  यवयातच्या जश र ें र्तार र्तश  ात ूत 
िरू  िव ेिर िब ातचें प्रिर्त्तऱ्धर ्वाितयवव र्ताीं चालूत   ेिाा  ादींर्त. 

 



 
अनुक्रमणिका 

णिष्ट्िु शास्त्री अ ुऱ्ददू शब्दाणंिरुि का ंनव्हते ? 
 
५४. रशिर रशिर आम्दातस असें आ वूत तदार्तार्त रीं िवष्िुिास्त्रर यात ीं नाीं ााीं िंअ ग्रजीजर भाषेचा वा 

िब ातचा अ ुतयशगांत राण्या िवरुद्ध िलिदलें  आदे दें जार र्ाें आदे र्ताीं यवयात ीं अ ुऱ् ू िवरुद्ध रातदीं फाासें 
िलिदलें   ादीं. यवयातस आतचें असें अ ुत्ता आदे रीं अ ुऱ् ूचर नार्तर तगांताितठर सऱ्व िंद ु भाषातसद तााठरसिद 
बसण्याचर वळे येअ रल आिि अ ुऱ् ूसच ााष्रभाषा राा असा  ुााग्रजीद अ ुन तिें धाण्यािअ र्तरर तुसलता र 
तदत्त्वारात्षमा चढेल दशअ रल दें िास्त्ररबुवातचें राळीं रशिाच्या फाासें ल्षमातर्त येण्यासाार्ें  व्दर्तें. जे अ ुऱ् ू िब  
नुसले रे्त नुसले आर्तात ााजसत्ता ब ल्या ें र्तश तेंच सुटला आदे म्दिू  अ ुऱ् ूर े  ूऱ्ल्षम रेलें  र्ताीं चालेल; 
तातर्तु िजर्ता तगांत ा ााजसते्तच्या आधााा ें तााठरवा सततूऱ्ितिें बसण्याचर भरिर्त अ ुयवत्न  दशर्त आदे यवया िंअ ग्रजीजर 
भाषेच्या गांतुप्र्त आक्तािार े ता्र  र र ल्षम ि लें  तािदजे, असें यवयातस सदािजरतिेंच वाटलें . 
िवष्िुिा्त्र्यातच्या तिा््थार्तींर्त यवयात ीं जें म्दटलें  र्तें  वर  तिा््थािर्तलािद लागांतू रािें िंरवा यवयास ि्र राल 
सयवय ता िें बाबा वाक्यत प्रतािवत् दशअ रल! तशाशततर्तातस सत् रृर्त ञा ा  अ ेर्ाद्या तुााििरािअ र्तरें च साधाातिें 
दशर्तें, असे र्तयवरािल  सतिशध ाच्या प्रगांतर्तरप्रतािें िास्त्रर बुवात र सदजच िवधा  रेलें . तातर्तु आर्तातऱ्यतर्त प्रिसद्ध 
झाले्या ग्रजीतथासततत्तरवून  सत्रृर्तावा प्रभुयवव गांताजिवण्यािअ र्तरे तशाशततर्त सत् रृर्तातर्तिद व्युयवत्न  दशरे्त असें 
ि सू  आलें  असर्तातिद, िास्त्ररबशवातच्या िवधा ासच िचरटू  बसिें अिर चूर दशअ रल-र्तिरच, यवयाच्या 
अ ुऱ् ूिवषयर तर्ताचरिद गांतशष्ट आदे. आज जा रे्त ्वर्तः िजवतर्त असरे्त र्ता यवयातच्या ्वािभता र ्वभावावून  
तदार्तात सद्यःतिा््थार्तींर्त यवयात र तारर िब  नालिवण्याच्या या चळवळरचाच तुा्राा रेला असर्ता दें 
अिधर सतभव रय वाटर्तें. आिर्र िवेटचें अ ुत्ता आदेच रीं जार िवष्िुिा्त्र्यातस अ ुऱ् ू िब  बिदष्रृर्त वाटले 
 ादींर्त र्तार रे्त ्वर्तः ििवाजरतदाााजातस वाटले दशरे्त. िब प्रतािावाच अवलतब ू ादावयाचें असलें  र्तारिद 
भाषािुद्धररािास ्वयतेव छ्र तर्तींच्या ााजाञेा चाच आधाा आदे ! 

 
आम्हासं तरी पणरर्धस्र्तीनेंच अ ुऱ्ददू शब्द बणहष्ट्काऱ्दय करिें भार्ग पडलें  

 
५५. िास्त्ररबशवातचर गांतशष्ट र्ता  ुाच तातर्तु आम्दर रााागांतृदातर्त जाअ रर्तोंतऱ्यतर्त आम्दातसिद अ ुऱ् ू िब ातचें 

रु ठें वाव ें दशर्तें! िंअ ग्रजीजर िब  आम्दर टाळूत  तातर्तु अ ुऱ् ू िब  अगांत ीं र्ड्यासाार्ा ि व ू  राढण्याचर र्तरव्र 
प्रवृित्त रे्तव्दात  स्या ें आतच्या येव रालर  ग्रजीतथाातर्त आिि रिवर्तातर्त, आम्दर आज यवया्य त रर्त आदोंर्त रे्त 
िब , आम्दीं ि ःसतरशचतिें वातालेले आदेर्त. तातर्तु बतगांतालसाायाया प्रातर्तातर्त, रीं जेथाें तुसलता ातच्या नाातर्तदर 
अ ुऱ् ू रशिास बदुधा सतजर्त  ादीं रे्तथाेंिद, जेव्दात तुसलता ात ीं अाेबरबदुल अऱ् ूच बशलावर म्दि ू चळवळ 
सुून रेलर; िअ र्तरें च  व्दे र्ता िंद ूतस अ ुऱ् ू भाषा आिि त्ऱ्िय  िलतर  ेर्रल िंद ु्थाा चर ााष्ररय भाषा 
आिि िलतर ता ण्यास भागांत ता ूत म्दि ू दजााों तुसलता ाच्या प्रिर्तञा ा दशअ ूत लागांत्या. आिि अ रेा बाजू ें 
अलरगांतढादू  अ ुठलेलर अ ुत्तारय लाट यातच्या तर ींर्त तााठींसिद अ ुऱ् ूचर आज  ादीं अ ुद्यात तगांताितठर 
त िाा अिर धा्र्तर वाटूत लागांतलर रे्तव्दात आम्दातसिद अ ुऱ् ू िब ातस बिदष्राऱ्य सतजण्याचर प्रवृत्तर तदाााष्रातर्त 
वळावावर म्दिू , प्रययव  रािें भागांत त लें . आतचर सऱ्व तााठर लेर्रातस िव तर्तर आदे रीं आम्दीं 
आजतऱ्यतर्त अ ुऱ् ू िब  रधीं रधीं वातालें  म्दि ू तुढेंदर वातूनत  असा  ुााग्रजीद   धार्तात ्याप्रतािें गेांत्या 
आठ दा वऱ्षातर्त भाषेच्या र्यािाऱ्था यवयातस वातार ातसे झालों यवयाचप्रतािें, यवयात ींिद तूऱ्वीं चुरर झालर 
म्दिू  तुढेंिद र्तर राण्याचा िंरवा अ ुऱ् ू िब  वातािें दर चूरच  ादीं म्दिू  म्दिण्याचा  ुााग्रजीद सश ावा 
यातर्तच तााठर भाषेचें िदर्त आदे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मराठीिर अ ुऱ्ददूचें संकट आलेलेंच नाहीं असें म्हििारे 
 
५६. टरराराािद  ुऱ् कवा ें आम्दातस भेटले आदेर्त. यवयाततकरीं अ ेरा ें र्ता अगांत ीं अर्त  रय म्दि ू 

अ रे अ ु ादाि ि लें  आदे रीं, अदश रोंरिातर्त तदा! तुसलता ास त्ऱ्िय  िब   ेर्रल येर्त  ादीं – तााठर 
बशलर्तार्त – तगांत यवयातस अ ुऱ् ूचा अिभता  र्तश रु ठू  असिाा! या आ्ेषमतरातचे  शळ्यातर्त ता्ता रोंरिर 
तुसलता ात ींच अ रे झिझिरर्त अतज  गेांत्याच वऱ्षीं नार्तलें  दें तदाााष्ररयात ीं ध्या ातर्त धाावें. रोंरिर 
तुसलता ातचर अ ेर तशठर िि्षमि तिाष  ायव ािगांतारस झालर. यवया तिाष ेचे अध्य्षम अ ेर तशठे साराार 
अिधराार दशरे्त. यवया तुसलता  अिधराऱ्यातच्या आिि िअ र्ता वक्यवयातच्या भाषिातर्त असें ्तष्ट सातगांतण्यातर्त आलें  
रीं, “रोंरिर तुसलता ातस जर आतलर धऱ्त-भाषा  ादीं र्तर आत्या नाा ााातरू्त  बशलण्याचर लाज 
वाटावयास तािदजे!” दर लज्जा्त  ््थार्तर टाळण्यासाठर िेंर ों रुतयातचा ि धर अ ुभाून  िठरिठरिीं अ ुऱ् ू 
िाळा राढण्यातर्त येिाा आदेर्त. सध्यातिद रोंरिातर्त अ ुऱ् ू िाळा भााभा वाढर्त असू  यवयात ा िि्षमर 
तुावण्यासाठीं िि्षमर-िाळािद ि ना्या आदेर्त. यवयातस साराार रशिातरू्त  अ ेर ििष्यवृत्त्या सढळ दार्ता ें 
ितळर्तार्त. जा रोंरिाचर दर ््थार्तर र्ता तदाााष्रातर्तरल िअ र्ता प्रगांतिर्तता तध्यप्रातर्तातचर राय ््थार्तर असेल र्तें 
सातगांतिें  रशच. आज  ादर अ ुद्यात अ ुत्ताेचर तुसलता र भाषाच ााष्रभाषा राण्याचर दर  ुााग्रजीदर लाट 
तदाााष्रातर्तिद सऱ्व्र  तसून  सदस्त्रश तुसलता  अ ुऱ् ूस  शक्यावा नेअ ू  आत्या र्ऱ्या तारृ्तभाषेच्या 
छार्तरवा  ाचण्यास रतर रािाा  ादींर्त! यवयातच्या सदवासातर्त तााठरतध्यें-जा वळेींच आति िर्तच्या  ााावा 
अ वे्दाततासू  र र तदाा ठेवला  ादीं र्ता – अ ुऱ् ू िब ातचा धु गांतुस सुून दशअ ू  िर्तलािद िंसधर ततजाबींप्रतािें 
्वयववदर  दशअ  ू जावें लागेांतल!  ादीं म्दििााात र ध्या ातर्त धाावें रीं िंसधर ततजाबर वाङ्तयेंिद अ रेा राळीं 
तााठरप्रतािेंच िुद्ध दशर्तीं आिि ्या तुसलता र चळवळर ें आिि िंद ूतच्या भाबड्या “चालूत   े ाे” म्दििाऱ्या 
िढलाअ र ें यवया ्वयवव गांतताव ू बस्या र्तरच तुसलता र चळवळ तदाााष्रातर्त सुून झा्यािव ा ादार्त  ादर जें 
सतरट  दा वऱ्षात ीं सऱ्वातसच ि सिाा आदे र्तें आज आम्दर दृष्टशयवतत्तरस आिर्तों आदोंर्त िअ र्तरें च. म्दि ू 
अ वे्दाततासू च सावध दशअ ू  तााठरस िुद्ध ाार्ण्याचा अटशराट प्रययव  रािें दाच िादाितिा आदे. 

 
“अहो! भाषा भाषेस बळी पडिें ही णनयतीच आहे !” 

 
५७. असेंिद अ ेरा र्तत्त्वञा ा ें आम्दास अ ुत ेििले आदे. आजचर भाषा अ ुद्यात  ादींिर दशिाा िंरवा 

ूनतातर्ता नेअ ू  रशण्या अन्य जरव ातर्त जरवता  ादािाा दा सृिष्टि यत आदे. र्तरच ््थार्तर िब ातचर! यवया 
र्तत्त्वञा ातचें दें म्दििें र्ता र्ाेंच आदे. र्तथााित दा सिृष्टि यत नाें ााें, गांतशतुाें ह्यातसिद लागांतर्तश.  ादीं राय? ति 
म्दिू  नााला त लेलीं भगांत ा ें रशिीं बुजवूत  येर्त रीं राय ? भाषाच राय ति तािूसिद अ ुद्यात तार्तश – 
तगांत र्तश र्तत्त्वञा  रात असे ा ! – ति र्तारिद ाशगांतातवा औषधशतचाा राण्यास र्तत्त्वञा   ेर्रल ध त र्तच 
असर्तार्त; तेिष्टरें  नेर्तात ा  ेर्रल आढळर्तार्त! यवया व्यिर्तिाक्र्त भाषा राय िंरवा दें अ ुभें जगांतत् राय, प्रयवयेर 
सावयव व्र्तु अ ेर ि वस ूनतातर्ता वा िव ाि ताविााच दा जसा सृिष्टि यत आदे र्तसाच, आतलें  अ््र्तयवव 
िक्य र्तोंवा अ्षमुण्ि ाार्ण्यासाठर आिि ्वयवव िुद्ध ठेवण्यासाठर िव ािर िक्र्तरिीं साार्र झटातट रारर्त 
ाादिें दािद, यवया प्रयवयेर सावयव व्रू्तचा ्वभाव सिृष्टि यतच  व्दे राय? 

 
जें जें णिदेशीय अनुकरि लोकणहतिधथक असेल तें मात्र त्याज्य नाही 

 
५८. आम्दर िव ेिर िब  ि ष्रााि नेअ ु  येर्त म्दिू  जार म्दिर्त असलों र्तार यवयातुळें  िव ेिर 

भाषातर्तरल सुाेर् वाक्प्रचाा, वा अ ु ात्त र्त ा वा अगांताध ञा ा  दीं आम्दर यवया्यच सतजर्तों असें ता िें 



 
अनुक्रमणिका 

म्दिजें व्र्तु््थार्तरचा िवतयास रािें दशय. असा िवतयास रािााे ्वर्तःसच दा्या्त  रून  नेर्तातर्त. जें 
जें अ ुत्तत, अ ुरािरय आिि लशरिदर्तवऱ्धर असेल र्तें र्तें आति रशिातासू िद ििरावें–अ ुराावें. 
बाला ित सुभािषर्तत ग्रजीाह्य्! यातर्त ता ातता ाचा तुळींच प्रश्   ादीं. आिि र्तश प्रश्  जार जतेस धिाला र्तारिद 
आजतऱ्यतर्त अ ुभ्या त ुज जार्तरस ह्या भाार्तवऱ्षा ें भेिर्तर वा र्ताित्त्वर ञा ा  िंरवा रला यातचें जरव   ऋि 
िअ र्तरें  ि लेलें  आदे रीं र्तें, यवयाच भात वलावा यवयात र थााटले्या यवयातच्या आजच्या  ुरा ातरू्त  आम्दीं 
िरर्तरिद साता ाचर अ ुचल रेलर र्तार, सदसा िफटिााें  ादीं. 

 
म्हिून स्िस्र् बसंू नका 

 
५९. आर्तात या िवषयावारल चऱ्चेचा दा सतााेत तुाा रार्तात रार्तात तुन्दात अ ेर वळे िअ र्तररच िव तिर्त 

राावयाचर आदे रीं, ूनढ िव ेिर िब  राढिें वा  वर  ्वररय ूनढ रािें रठरि आदे अिर आधरच 
सतजूर्त रून  नेअ ू  ्व्था बसूत  रा. दुर्तायवता दा िब  अ ेरा वऱ्षाचे आतर्त ता्ऱ्टअा या िंअ ग्रजीजर िब ाचे 
अऱ्थाीं प्रचिलर्त  सला र्तार तिािचर्त झाला  ादीं राय? र्तरच ््थार्तर क्तातर =  तबा, ि िश्चर्त = र्ा्र र, 
्र्ततभ = रॉलत या आिि िअ र्ता िब ातचर आदे. 

 
प्रयोर्ग करीत रे्गलें  म्हिजे आपोआप लेखांतून णशणक्षतानंा णन णशणक्षतातूंन अणशणक्षतांत हे शब्द 
पाझरत जातील 

 
रेवळ रातदीं तत ळीं ीं ि िश्चय रेला तािदजे. िि्षमर वऱ्गांता ेंिद या िब ातचर िवेटर जश लेलर िटतिर 

िंरवा टातचि (या र  व्दे) ! आत्या िवद्याऱ््यातर ू  अ ुर्तावु  नेअ ू   ेदतीं सतशा ठेवावें. जुन्या लेर्रातस 
दें ज  जाअ रल ति  वर  ितढरला दे िब  सदज र्तों र बसर्तार्त. भाषेतध्यें अ ुऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर िब  नालिें 
अ ुतदासा्त  आिि िं द्य आदे, दर सातािजर भाव ा र्तरव्रतिें अ ेर ात अ ुयवत्न  रेलर रीं राऱ्य झालें . 

 
लेखकिृन्द णन णशक्षकिर्गथ 

 
६०. दर भाव ा अ ुयवत्न  राण्याचा प्रययव  रािााातस सऱ्व तााठर लेर्रवृन्  आिि िि्षमरवऱ्गांत 

सादाय्य रारल, आिि ििवछ्र तर्तींचें आिि िवष्िुिा्त्र्यातचें दें अ ेर व्रर्त र्तार  ेंटा ें तुढे चालवरल दर आतचर 
ि िश्चिर्त आदे. िअ र्तरें च  व्दे र्ता अिा प्रययव ातस यि येअ ू , तााठींर्त व्यऱ्था ििाले्या अ ुऱ् ू आिि िंअ ग्रजीजर 
िब ातचें प्रताि रतर दशअ  ू आिि िंद ु भाषातर्त िुद्ध ्वररय िब ातचा भािा जसजसा वाढेल र्तसर्तसे, आज 
जे या प्रययव ातर े सातिर वा सिवाशध तादर्त आदेर्त रे्त  ेर्रल आ ति र्त दशर्तरल. रााि अऱ्थादाि    दशर्तात 
सुत ा ्वररय िब ात ीं िंद ु भाषा तिातुष्ट, तिाता्ऱ्जर्त आिि तिाव्ऱ्धर्त दशर्त असर्तात रशिा भाषेच्या 
अिभतान्यास आ त  झा्यािव ा ाादरल? रशिा िंद ूचें ृ य अ ु्दास ताव्यािव ा ाादूत िरेल? 

 
आर्तात असा सर्तर्त तिा्त रे्या तर्तािद रातदीं रातदीं ााजररय आिि िास्त्ररय ताररय िब िद 

ाादर्तरलच. यवयार्तरल ााजररय िब  जसे िज्दा, रलेक्टा, गांतव्दऱ् ा, िअ यवयाि  – 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

ते ती सत्ता जशी जशी स्िकीयत्ि पािले तसे तसे सहजच पालटतील 
 
६१. र्तथााित दे  वर  िब , ााजररय िलर्ािातर्तरल रात दशअ र ा, ूनढ रिार्तात ा यवयातस िुद ध आिि 

सुटसुटरर्त ्वररय प्रिर्तिब  प्रथाततासू च यशजण्याचा प्रनार्त ता रर्त असावें. िंद ींर्त र्तसेंच रिार्तार्त. 
म्दिजे राय ेरे्न्सल िंरवा जबारसतभशगांत यातसाारे् िवदू्रत िब  ि तजावयाचेच  ादींर्त. भाषेतध्यें थाश े िब  
ताभाषेंर्तरल असिें दर गांतशष्ट ि ााळर आिि यवयातचर ्वररय िब  ताून  टारिाार  ााायिाावातच्या 
गांताऱ्द्यातसाार्र प्रािनार्तर अाेाावीं चालूत   ेिें वा ताररय िब  नेण्यातर्त रातदीं दाि  वा  ुऱ्बलर्ता  सू  र्तें अ रे 
जसें रातदीं भषूिच आदे अिर िवरृर्त सतजूर्त रून  नेिें ि ााळे. 

 
या चऱ्दचेंत भार्ग घेिाऱ्दयाचें आभार मानून णनरोप घेतों 

 
६२. िवेटीं अ ुऱ् ू िंअ ग्रजीजर िअ यवयाि  तारर िब ातर े यवया्य दृष्टर ें तादण्याचर प्रवृित्त अ ुयवत्न  

राण्याचा जश लेर्राचा तळू देरू्त र्तश, या िवषयासतबतधीं सतबतध तदाााष्र लेर्रवऱ्गांतातर्तच  व्दे, र्ता िाळातर्तरल 
िवद्याऱ््याततऱ्यतर्त जर र्ळबळ अ ु ालर आदे, आिि प्रिाळेंर्त (दाय्रु लातर्त) या िवषयावा तार्ेषमस ि बतधिद 
ठेव्याचीं जीं अ ु ादािें न र्त आदेर्त यवयायशगांतें, बााच िसद्धरस गेांतला दें तादू  आम्दातस वाटर्त असलेलें  
सताधा  व्यक्र्त रून  आिि ्या िववाना  गांतृद्थाात ीं या चऱ्चेर्त अ ुरूल वा प्रिर्तरूल त्षमीं भागांत नेर्तला यवयात ीं 
ि  लशरातिवषयीं जश आ ाभाव व्यक्र्त रेला र्त ऱ्था यवयातचे सऱ्वाचे त ःतूऱ्वर आभाा ता ू , आम्दर तााठर 
िुद्धररािाचर दर लेर्ताला तुार रिार्तों आिि या राऱ्याचा ताातऱ्ष नेिें   नेिें आर्तात तदाााष्राच्या 
्वािभता ावा सश ू  या िवषयाचा ि ाशत नेर्तों. 

 
 
येथपऱ्यंतचा भाि हा ‘मराठी भाषेचें शुिीकरि’ ह्या िावंाच्या गिस्ताब्द १९२६ (अ ेकोणीसश े

सव्वीस) िध्ये प्गसद् ध ाालेल्या वीर सावरकर गलगखत पुस्तकातं प्गसद्ध ाालेला आहे. ह्यापूऱ्वीच अ ेक 
दोि वऱ्षें हा भाि ‘केसरी’ िध्येगह पूऱ्वाऱ्ध गि अ तु्तमराऱ्ध अशा लेखिालेंत प्गसद् ध करण्यातं आला होता. ह्या 
पुस्तकाचा पूऱ्वाऱ्ध येथे संपतो. 

 
प्रकाशक 

 
कायदे कौर्धन्सलातंील णअ लेक्शनच्या कँणडडेटाचें मनणनफेस्टो् ! 
 
वारल लेर्ाच्या तथाळ्याचें वाक्य िलिदर्तात िलिदर्तात आतच्या लेर्िरला आिि वाचर्तात वाचर्तात 

आतच्या वाचरात ा  चर्यासाार्ें झालें  असेल यातर्त ितरा  ादीं. राय े रे्न्सलातर्तरल अ ुते वााातच्या 
तिॅ फे्टशज िवषयीं िलिदण्याचें धा स सावारा रार्तार्त र्तार रसे! ााजराािातर्त त ावयाचें  ादीं म्दि ू 
ह्यातचेवा असलेले साराार बतध  रे्त ााजराािाच्या तूऱ्वप्ररर्तरच्या अ ुयवरत ठरे्ततुळें  अ रेाअ ेरीं िवसालें  रीं 
राय? 

 
र्तें बतध  आम्दीं िवसालों  सलों र्तार या िब ातिीं जन्तभा आतचा िअ र्तरा  ाट तिाचय झालेला 

आदे रीं रे्त आर्तात नाातर्त,  ााातर्त, बशळातरू्त  आिि ताऱ्गांतावून  रे् ेगांतातवातर्त आिि  गांताातर्त िजथाें ादावें िर्तथाें 
लशरातच्या ओठावा अ ुभे ाािदलेले ि सर्त असर्तात आम्दीं ता्र  यवयातच्यािीं   बशलर्तात अ शळयायासाार्ें र्तों  



 
अनुक्रमणिका 

लतव ू ि नू  जावें दें आम्दातस अगांत ीं  ु्सद दशर्त आदे. तावात अगांत ीं टाळाटाळीं रून  यवयातचर भेट 
घ्यायचरच  ादीं म्दिू  र्शलींर्त रों ू  नेर्तलें  आिि वऱ्र्तता त्र ें ेर्रल वाचावयाचीं  ादींर्त म्दिू  टताल 
येर्तातच रेवळ नागांतुर्तर त्र ें रे्तवढींच अ ुन लीं. अर्तात् अ ेरा तािरटातर्त अ ेंरा छातले्या र्तुरड्यावा तदार्तों 
र्तों तुन्दात आतला ्रयुर्त तिॅ फे्टश फ रला! रे्तव्दात ता्र  आतचें त  अगांत ीं ओिाळें झालें . ्या ााजररय 
िब ावारल आतच्या पे्रतासाठीं आम्दीं यवया तशऱ्टबलेअाच्या भ्तासुााचे  ऱ्ि ासाठीं सुद धात वाऱ्या रे्या यवया 
ह्या आतच्या तिािचर्त िब ातिीं रे्त अगांत ीं आतच्या नाीं येअ ू  र्शलींर्त दार्त जश ू  अ ुभे ाािदले र्तार   बशलिें 
रेवळ ि ऱ्लज्जतिा आदे असें वाटू  आम्दीं यवया सऱ्वातिीं त तशरळेतिें बशलण्याचे ठािवले आिि म्दटलें  “या 
रे्न्सल, राय ेरे्न्सल, िअ लेक्ि  रॅ्न्  ेट, तिॅ फे्टश ! र्तुम्दीं सऱ्व या, र्तुतच्यािीं आिि 
र्तुतच्यािवषयीं रातदीं र्तार बशल्यावातच ू आम्दातस आर्तात तुळींच ादावर्त  ादीं तगांत यवयातायर आतचर िें र र्तुटश 
वा ताातबर र्तुटश “! 

 
दें आतचें म्दििें अ करर्तातच रे्त सऱ्व िब  रळरळर ें म्दिाले रीं तशऱ्टबलेअाच्या भ्तासुााचा 

वा द्र्त आत्या त्र्तरास लागांतर्तातच आत्या  शक्याचे रेस तुष्रळ अतिर गांतळू  गेांत्या ें यद्यित आतलर 
िें र र्तुटण्याचें भय तुळातर्तच रतर झालेलें  आदे, 

 
 
वीर सावरकर याचंा हा गविोदी लेख ‘रणिऱ् िा’ ह्या गियतकागलकातं गद. २१-११-१९२६ ला 

प्गसद् ध ााला होता. त्यावळेीं ते रत्िागिरी येथें स्थािब् ध होते आगण रा कारणाशीं कोणतागह संबधं ि 
ठेवण्याचें त्याचेंवर बंधि होते. 

 
प्रकाशक 

 
र्तथााित ्या जरव ाच्या ्षमरि ताातबरस आति अजू  लोंबरळर्त ाािदलात आदात र्तर आम्दात ााजररय िब ातिीं 
बशलण्यातुळें  र्तुटण्याचें भय ता्र  आम्दातस वाटर्तें र्ाें. म्दिू  र्तुम्दीं आम्दात िब ातचर ओळर्    ार्िवर्तात 
आतच्यािवषयीं रातदींिद   बशललेर्त र्तार चालेले !” दें यवयातचें अ ु ाा बशलिे अ करू  आम्दातस यवयातच्यािीं 
अिधरच बशलावसेें वाटूत लागांतू  आम्दीं म्दिालों, “र्तुतच्या या औ ाऱ्यािवषयीं आम्दीं आभाार आदों. तातर्तु 
तूऱ्वतिाचयातुळें  र्तुम्दर  ादीं म्दटलें  र्तार र्तुतच्या प्ररािीं रातदीं र्तार बशल्यावातच ू आम्दातस ादावर्त  ादीं. 
सऱ्व िंद ु्थाा  िअ लेक्ि तध्यें  तगांत असर्तात या राय ेरे्न्सलच्या िअ लेक्ि िीं तर अगांत ींच सतबतध ठेवूत  ये 
दें अिक्य आदे. तर रसार्तार ति राय ेरे्न्सलातच्या ि व िुरींर्त भागांत नेिाा. िभअ ूत  रा. अिा िबरट 
तेंचातरू्त  रसें सुटावें याचर गांतुरुिरल्लेर अ ेरा सतन्यािरबाबात ीं आम्दातस अत ता ातर्त असर्तात ि लर आदे.” 

 
दें सतन्यािर बाबा जन्ताचे चशा दशरे्त. जार्तरचे  ाव ेर्शा. तातर्तु तुढें अ ेरा साधूच्या र्ताव ींर्त सातत ू  

यवयात ीं चशार सश ण्याचर प्रिर्तञा ा रेलर आिि यवया साधुतत ळर ें यवयातस सतन्यास  ेअ ू  आत्या  ेर्ाेर्ींर्त 
ठेवलें . र्तें साधुतत ळिद ्वराऱ्यसाधुयववाच्या अ ुलाढालर रारर्त भटरर्तच असे. तातर्तु रतींर्त रतर आतसातर्त 
रशिर चशार रूनत   ये या िवषयीं अगांत ीं रटा्षम ठेवर. यवयातच्या टशळींर्त आ्यातासू  सतन्यासर बाबातस चशार 
राण्याचर अगांत ींच चशार झालर. रााि जार टशळरर्त चशार रेलर र्तार र्तें द्रव्य चुरव ू ठेवावयाचें रशठें  ! यवया 
टशळींर्त ्वर्तःचर अिर लूट  से; सऱ्व जें गांतवसेल र्तें टशळरचें अिा तेचातर्त सतन्यासर बाबा असर्तात ा िवेटीं रे्त 
अगांत ींच ्र ासू  गेांतले. रे्तव्दात लशभातरिार्तात   रात दशअ र ा ति रेवळ चशारचर देस तुािवण्यातुार्तर र्तार चशार 
राावर असा ि श्चय रून , ाा्र ीं सऱ्व साधु झशतीं गेांत्यावा रे्त गांतुतचुत अ ुठर्त आिि याचा लशटा अ ुचलू  
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यवयाच्या तायातािर, यवयाचर छाटर चशून  यवयाच्या झशळींर्त, याच्या झशळींर्तरल लतगांतशटा यवयाच्या अ ुिािीं असा 
अ ुचलठेवरचा रााभाा रून  तु ः झशतीं जार्त. सराळर अ ुठर्तातच साधु लशरातर्त अ ेरच आाशळर अ ुठे, चशार 
चशार ! जश र्तश  ुसऱ्यातािीं आतलर व्र्तु सात र्तातच यवयास चशा म्दि ू ििव्या दातस र. या प्ररााचा अ ुगांतत 
राय, दें िशधण्यासाठर िवेटीं यवयातच्यातर्तला अ ेर साधु ाा्र भा गांतुप्र्ततिें जागांतर्त ाािदला. तदार्तश र्तों दर 
सतन्यािरबशवातचर ्वाार अ ुठू  आत्या अ ुचलेतिाच्या व्यवसायातर्त  तगांत झालर ! रे्तव्दात अऱ्थाार्तच चशा चशा 
म्दिू  यवया जागांतूनर साधू ें ओा  रार्ताच सऱ्वजि जागेांत झाले आिि सतन्यािाला धालें . िवचाालें  ‘रू्तत चशार 
रात रार्तशस’, रे्तव्दात र्तश म्दिाला, “रेवळ देिसेाठीं ! तर रातदीं र्तुतचें साता  ्वर्तः  ाबू  टारर्तों रात ? 
िअ र चें साता  िर्तर े रािें दर रातदीं चशार  व्दे. अतदाा   रार्तात चशार   राण्याचर प्रिर्तञा ा आिि चशार 
राण्याचर देस  शन्दर जा तर तुावरर्त आदे र्ता यवयािवषयीं तजवा ाागांताविें दें र्तुम्दातसाायाया राऱ्यसाधू 
साधूत ा र्तार रातदीं िशभर्त  ादीं. रााि यवयातर्त र्तुतचें राऱ्य तुळींच िबन र्त  ादीं. “ दें अ ुत्ता अ करू  राऱ्यसाधू 
लशर दतसले आिि यवयाला रे्तवढर ि रुतद्रवर अ ुठाठेव रूनत  द्यावर म्दि ू म्दिाले. 

 
राय ेरे्न्सल, िअ लेक्ि , क्या्न्  ेट, तिॅ फे्टश, व्दशट िअ यवयाि  व्रू्ततिीं आम्दीं रातदींिद सतबतध 

ठेवूत  ये म्दिू  ि ऱ्बतध आम्दातस नार्तलेला असला र्तार वारल साायाया रशियवया र्तार युक्र्तर ें आम्दीं 
राय ेरे्न्सलच्या येयवया ि व िुरींर्त भागांत नेण्यास सश िाा  ादीं. यवया व्रू्ततचर  ादर र्तार यवया 
िब ातच्यािवषयीं आम्दीं रातदरर्तार बशलण्याचर देस तुाव ू नेिाा. र्तुम्दीं िंचर्ता रूनत   रा. या, र्तुतच्या 
िवचाााचे वर्तर ें रशि रशि प्रिर्ति धर अ ुभे आदेर्त रे्त सऱ्व या, आम्दर र्तुतचे गांतुि अ करू  र्तुतच्या ि व िुरींर्त 
तर्त ााात ीं रशिास तरे्त द्यावीं र्तें ि िश्चर्त रून  लशरातस र्तसें राण्यािवषयीं प्रबळ अ ुाशध (म्दिजे 
जबा ्र्त ििफातास) रूनत . 

 
दें अ करर्तातच अ ेर अगांत ीं अ शळर्र तातर्तु धरट िब  तुढें झाला आिि म्दिाला, ताझें  ातव मनणनफेस्टो. 

िंद ु्थाा ातर्त लार्ातागांतें अ ेरा  ेर्रल त ुष्याचा आिि ताझा अजू  तिाचय  ादीं, तातर्तु तर साराार वर्तरचा 
क्याति  ेट म्दिू  अ ुभा अस्या ें लशरात र तलाच ि व ू  द्यावें. थाशा थाशा तुढाार ताझ्या वर्तर ें तर्तें 
ितळिवण्यासाठीं आटशराट प्रययव  रारर्त आदेर्त. या ितढींर्त तर सतभािवर्त सतता रातच्या नाीं  ााीं तिािचर्त 
दशअ र .  ुसऱ्या ितढींर्त तर प्रयवयेराच्या ओठीं र्तों ीं िर्ळू  बसे . आिि िर्तसऱ्या ितढींर्त ताझेर े लशरतर्त 
िअ र्तरे झुरेल रीं जार अ ेर्ा ा दलरट व ेा तरा लशरातस म्दिाला रीं अदश दा म्याि फे्टश साराार 
वर्तरचा तारर त ुष्य आदे, यास तरे्त  ेअ ूत  रा. र्ता प्रयवयेर अ्सल  ेिभक्र्त त ुष्य म्दिूत लागेांतल, ‘वा ! 
रशि दा ्वािभता ाचा अिर्ताेरर ! दा िबचााा म्याि फे्टश आतच्या ओठींर्तों ीं अगांत ीं िर्ळू  गेांतलेला. 
आतच्या भाषागांतृदातर्त अगांत ीं  ेवनाातऱ्यतर्त र्तर  ित्ा वावार्त असलेला िब , आिि याला म्दिे वातूनत   रा 
! आतच्या नाचर िब सततित्त वाढिवण्याचें राऱ्य या ें रेलें  ! आम्दर यासच तर्तें  ेिाा !’ 

 
दें वाक्य र्तश बशलर्त आदे र्तोंच  ुसाा अ ेर िंद ु वषेातर्तरल िब  तुढें झाला. यवयाचा र्तों वळा अगांत ीं 

तिाचयाचा ि सला. र्तश म्दिाला, ताझें  ातव णनिेदन. ्या िवचााातरिार्ता म्याि फे्टश प्रिर्ति धर दशअ ूत तदार्त 
आदे. यवयाच जागेांतसाठीं तरिद अ ुभा आदे. तलाच लशरात ीं रात तर्तें द्यावींर्त, र्तें ताझ्याते्षमात म्याि फे्टश ें जीं 
राािें आतलें  सतऱ्था ाऱ्था म्दिू  तुढें आिलीं आदेर्त यवया यवयातच्या राािातच्या यशगांता ेंच अिधर ्तष्ट दशर्त 
आदे. दाच म्दिाला रीं ‘आज दा लार्ातर्त अ ेराच्यािद तिाचयाचा  ादीं ति र्तर  ित्ातर्त आत्या नाातर्त दा 
ि यवयाचें िबऱ्दा  ठेवूत िरेल.’ म्दिू च तर म्दिर्तों रीं, या साराार ताक्या भटाला वळेींच ओसारवा ताय 
तसाण्याचे आधीं दुसरू  द्यावा आिि यवयाचर जागांता तला, ्व ेिरय िब ाला द्यावर, याचें रात तर िरर्तर 
अ ुत्तत प्ररााे रार्तों र्तें तला अ ेर ात र्तें रात सातगांत ू तदा, रीं र्तुतच्या प्रययव ास येअ रल. तर या िंद ु्थाा च्या 
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वार्तावािातर्तच जन्तलेला असू   ेववािीं सत्रृर्त ताझर आजर दशर्तर. प्रथात अजागांतळतिें तारर िब ात ा 
आत्या िवचााातचें प्रिर्ति िधयवव रूनत  द्यावयाचें आिि तगांत रे्त र्तर जागांता बळराव ू बसले रीं ा र्त, ओा र्त 
िुद्धररािाच्या तागांतें लागांतावयाचें दा रशि िदाितिा! तूऱ्वर जूना, र्तागांताअ रर्त, वल्ले , रशत िअ यवयाि  अ ुऱ् ू 
िब ात ा असेंच ओठावा  ाचूत ि लें  म्दि ू र्ता आर्तात रे्तच अ ुाावा  ाचर्त आदेर्त! म्याि फे्टश म्दिर्तश 
यवयाच्यासाायाया तारर िब ा ें िब  सततत्तर वाढरे्त. ति यवयायशगांतें आतच्यासाायाया ्व ेिरय िब ातचर 
अ ुतासताा व  ुसारर े िब सततत्तरचा ्षमय दशर्तश यवयाचर वाट राय ? 

 
दें यवयातचें बशलिें अ करर्तातच आम्दर ि ऱ्िय ि ला रीं, लशरात ीं यातुढें रेव्दातिद म्याि फे्टशस तर्तें   

 ेर्तात यवया जागेांतसाठीं ‘ि व े ा’ लाच ि व ू  द्यावें. अजू  म्याि ्फेटश लार्ातरू्त  अ ेराच्यािद र्तों ातर्त बसला 
 ादीं र्तोंच यवयास तज्जाव राावा. दा ि ऱ्िय अ करर्तातच आतच्या िववरे  ावाच्या वानााताला ें म्याि फे्टशस 
र्शलरचें  ाा  ार्िवलें  आिि ि ्षमू  सातिगांतर्तलें  रीं तुन्दात जा रू्तत आतच्या तााठरच्या र्तों ातर्त बसूत तादिरल र्ता 
र्तुझ्या र्तों ातर्त बस्यावाचू  ादािाा  ादीं ! 

 
दा ि ऱ्िय अ करर्तातच आले्या िब ातर्तरल िव ेिर वषे रेलेले अ शळर्र िब  तागांतें तागांतें सारर्त ताय 

राढूत लागांतले. रे्तव्दात आम्दीं सातिगांतर्तलें  रीं. म्याि फे्टशचें म्दििें अ कर्या तर्ता जसा आम्दीं ि ऱ्िय ि ला 
र्तसा र्तुतचें म्दितिें अ कर्या तर्ता ्वर्तत्र  ि ऱ्िय  ेअ ूत. र्तुम्दीं िव ेिर म्दिू  म्याि फे्टशप्रतािें ि व िुरींर्त 
तााभव तावाल असें सतजूत  रा. रााि ्या जागेांतसाठीं र्तुम्दीं प्रिर्ति धर म्दिू  अ ुभें ाादूत िअ ्च्छर्तात यवया 
जागेांतवा जश र्तश णिचार प्रदर्धऱ्दशत करिारा कोिताणह स्िकीय योग्य शब्द न णमळाला तर आम्ही तुमचीच 
णनिड करं. तातर्तु ्व ेिर िब  अिधर यशग्यरे्त ें र्तें राऱ्य रारर्त असू िद म्याि फे्टश  ुसऱ्या जागांतेंर्त नुसू  
िर्तचा ध ीं ब ूत तदार्त दशर्ता म्दिू  यवयाला ि व ू  ि लें   ादीं. या, आम्दीं सशयर ें अ ेरतेरातस बशलावर्तों. 
राय ेरे्न्सल! र्तुम्दर आिि र्तुतचे साराार रे्न्सल ऑफ ्टेट आिि र्तर र्तुतचर नाध रि लेिज्लेटरव्द 
असेंबलर ! र्तुम्दर िर्तने प्रथात तुढें या. आतचे दें बशलिें अ करर्तातच वानााताल िववरे यवया ा बशलावूत लागांतला. ति 
यवयाच्या िंद र िजव्देस र्तीं  ातवें अ ुच्चाार्तात  ेर्रल येअ र ार्त. ्र ासू  िववरे ओा ला आगांत लागांतश यवया र्तुतच्या 
 ातवातस. ताझ्या सार्त ित्ा रशिर र्तों  िअ र्तरें  वेंगांता लें   सेल, िअ र्तरें  तर वेंगांता लें  र्तार र्तुम्दर आतर्त येर्त 
 ादर. िअ र्तरें  र्तश म्दिर्तश र्तों रे्त िर्तने आतर्त आले आिि राय ेरे्न्सल म्दिाला, ‘नाबूनत   रा. र्तुतच्या 
आम्दर अजू  तिाचयाचे  ादीं म्दिू  र्तों ास ्र ास त र्त आदे ति र्तश थाश ासा सशसा, म्दिजे र्तुतच्या 
तुलातचर र्ता गांतशष्टच रिाला ति र्तुतच्या तुलरस  ेर्रल अ ेरवळे  ेवाचें  ातव नेण्यास ज  जाअ रल ति 
आतचीं  ावें नेण्यास ज  जािाा  ादीं. राय लेिज्लेटींव्द असेंबलरबाअ र, र्ाें  ा ?’ र्तश िवचाार्तश र्तोंच 
िविधतत ळ, व्यव्थााितरा तिाषद, धााासभा, ाा्यसितिर्त दीं सऱ्व िंद र िब ातचर टशळर आतर्त नुसलर आिि 
म्दिरे्त “ति आतच्या लशरात ीं र्तुतच्या तुढें प्रथात र्तार िअ र्तरें  र्तों  वेंगांता ावेंच रात ? आम्दर र्तुतच्या जागेांतवा 
यशजले जार्तातच र्तुतचीं रातें िर्ततट लशरिंदर्तबुद्धर ें रून   ार्वूत. यवया यवया िवचााातच्या जागेांतसाठीं आम्दर 
िअ र्तरे प्रिर्ति धर  असर्तात आिि आतच्यादू  अिधर यशग्य िअ र्तादर ि युक्र्त रार्तात येिााे असर्तात र्तुतचर 
आतच्या िंद ु भाषातच्या नाातर्त लु बू  दवरच रिाला ?” र्तों लेिज्लेिटव्द असेंबलर म्दिालर, ‘ति ध्या ातर्त 
धाा, आम्दर सारााि युक्र्त प्रिर्ति धर दशिााे आदोंर्त. सारााचा आम्दातस तािंठबा आदे ! आिि म्दिू च 
आम्दातस लशरतर्ताचा तािंठबा ितळाला तािदजे.’ 

 
दें सारााचें  ातव बाेच वळेात अ करर्तातच आम्दातस थाश रसर भरिर्त वाटलर आिि आम्दर र्तश सतवा  

टाळण्यासाठीं म्दटलें , “तुाे आर्तात ााजराािाचर चऱ्चा राण्याचे दे ्थाल  व्दे, आर्तात रेवळ ि ऱ्िय रे्तवढा 
अ करा. रााि प्रयवयेराचे वा िववा  असे चालूत  लागांतले र्ता र्तुम्दर दार्तनाअ रवा याल. आम्दातस अ यवयाचाार 
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िातर्तरे्तच्या या राळातर्त दर ि व िूर राावयाचर आदे. या र्शलींच्या चाा ्र्ततभातर्त र्तर आवालर गेांतलर तािदजे. 
 ादींर्ता भा तक ा ातर्त अ ुर्तून  ‘रिर्गऱ्दजना’ आतच्यावा  शळे फा ूत लागेांतल, आिि अ यवयाचाार िातर्तरे्तचा भतगांत 
दशअ रल. राय े रे्न्सल! र्तुतच्या जागेांतसाठीं  श  प्रिर्ति िध दशअ ूत िअ ्च्छर्तार्त; अ रे िविध-तत ळ,  ुसऱ्या या 
व्यव्थााितरा तिाष . धााासभादर अ ुभ्या आदेर्तच. तातर्तु व्यव्थााितरा तिाष ेला अ ुत्तािंद ु्थाा ातर्त बदुतर्त 
ितळालें  आदे, आिि िविधतत ळार े आतचा ओढा आदे. रााि यवयातचर िवचाा व्यक्र्त राण्याचर तद्धर्त 
आटशतसा,  ेटरर, आिि  ेल ाा आदे. म्दिू  आम्दर कायदे कौर्धन्सलच्या जारे्गकणरता ंणिणधमंडळ यासंच 
णनिडािें असें ठािवर्तश. यवयाचप्रतािें लेणजस्लेणटव्ह असेंब्ली बाअ ींच्या स्र्लीं णिणधसणमणत आिि कौर्धन्सल 
ऑफ स्टेटच्या णठकािीं राज्यपणरषद यातचर ि व िूर व्दावर, चला आर्तात िअ लेक्ि , र्तुम्दर तुढें या; र्तुम्दातस 
रशि रशि प्रिर्त्तऱ्धर आदेर्त? ि व िूर आिि ि ऱ्वाच  म्दिाले, आम्दर  शने. रे्तव्दात अऱ्थाातर्तच आम्दर 
यवयातसच ्थाायरर रािाा. र्तुतचर ि ष्रााि लु बु  आम्दातस तुळींर्त सततर्त  ादीं. ि ऱ्वाच  दा िुद्ध सत्रृर्त 
िब  असू , ि व िरू दर यवयाचर तुलगांतर आदे;  शनातसदर लशरात ीं अ करेर तर्त  ेअ ू  ि व ावें. आर्ता 
ाािदला “क्या्न्  ेट” यवयास रशि प्रिर्त्तऱ्धर आदे दें िवचाार्तातच अ ेर तुसलता ासाार्र िवजाा नार्तलेला 
िब  तुढें आला; यवयाचे  शक्यावा रेताल तािा ें फा ू  फें रू  ि लेलर अ ेर र्तुऱ्रर टशतर दशर्तर, िर्तच्या र्तुटर्त 
आले्या गांत ळ गांतोंड्याचीं  श  चाा सुर्तें रा ावा लोंबर्त दशर्तर. रू्तत ाे रशि म्दिू  िवचाार्तात र्तश म्दिाला, तर 
‘अ ुते वाा’ ह्या िवचााास प्र र्मिर्त रारर्त असर्तों. आज र्तर िें चाािें वऱ्षें तर तदाााष्रातर्त ादार्त आदें. दा 
रॅि  ेट अ ुतऱ्या आदे; र्तशच ‘णअ च्छुक’  ातवाचा अ रे िुद्ध ् ा सतध्यािरल ब्राह्मिसाार्ा िब  तुढें आला 
आिि म्दिाला, ति तर तदाभाार्त राळातासू  ह्या ्थाा ावा ि युक्र्त आदे. तध्यतर्तार तशठा ााष्रप्रळय 
झाला. यवयातर्त आम्दातस  ेिशध ींस जावें लागांतलें . ति आर्तात ि व िूर तुन्दात दशिाा दें अ करू  आलों आदे. 
रे्तव्दात अऱ्थाातर्तच आम्दीं म्दटलें , िअ च्छु र ! या ्थाा ास र्तुम्दरच यशग्य आदातर्त, आम्दर र्तुम्दातस तर्त ि लें . 

 
याप्रतािें ि व िुरर सततर्तातच वानााताल िववरे यवया सऱ्व तत ळरस बादेा नेअ ू  गेांतला. िर्तथाें लशरातचा 

तशठाच थावा जतला दशर्ता. यवयातस ि व िुररचा ि िचय रळिवण्यातर्त आला रीं राय ेरे्न्सलच्या िठरािीं 
िविधतत ळ, लेिज्लें िटव्द असेंबलरचे िठरािर िविधसितिर्त; रे्न्सल ऑफ ्टेटचे िठरािीं ाा्यतिाष ; 
क्यार्धन्डडेट ककिा अ ुमेदिार याचें णठकािी णअ च्छुक; िअ लेक्ि च्या िठरािीं ि ऱ्वाच  िंरवा ि व िूर, 
आम्दर म्याि फे्टशच्या िठरािीं ि व े  यातस ि युक्र्त राण्यातर्त आलेले आदे. दें अ करर्तातच सऱ्व साराा 
ि युक्र्त िब ातचा तााजय दशअ ू  ्वररय िब  ि व ू  आले म्दिू  ााष्ररय त्षमाच्या लशरात ीं तशठाच 
जयजयराा रेला. यातुढें रशिरिद “रे्न्सलातर्तरल िअ लेक्ि साठीं क्या्न्  ेटातचे म्याि फे्टश” अिीं 
धे गांतुजार वाक्यें   बशलर्तात “णिणधमंडळातंील णनिडिुकीसाठी अ ुभ्या राणहलेल्या णअ च्छुकाचंीं णनिेदनें” 
अिीं िुद्ध, ााष्ररय आिि ततजुळ वाक्यें अ ुच्चााावयाचीं असा सऱ्वात ीं ि यत रेला. रे्तव्दात िववरेा ें यवयातचें 
अिभ त   रेलें  आिि म्दिाला आर्तात रेवळ जे िदािे आदेर्त यवयात ीं ता्र  िअ लेक्ि चा िाझ्ट, 
राय ेरे्न्सल. क्या्न्  ेटातचे म्याि फे्टश, असे िब  तााठर वृत्तत्र ातरू्त  िलिदले र्ता चालर्तरल! रााि 
आतिातस अ रे्ा र चातगांतलर गांतशष्ट सुचण्याचे आधीं र्तर  ुसऱ्यास सुचावर अ ेव्ाचसाठीं र्तर अ ुराावयाचर 
 ादीं दा  ुााग्रजीदर सयवयाग्रजीद जा रे्त   रार्तरल र्ता यवयातस िअ र्ता रशियवया गांतुिातचे बळावा आतलें  िदािति 
चवाठ्यावा आिर्तात येिाा आदे ! 

 
िवेटीं िववरेा ें ि व ू  आिले्या ााष्ररय िअ च्छु रातस (अ ुते वााातस) सातिगांतर्तलें  रीं र्तुम्दीं 

आतच्या िवचााातचें प्रिर्ति िध आज जार ि व लेले आदातर्त र्तार तुढें तागांतें दे िवचाा प्र ्ऱ्िर्त रािााे  ुसाे 
यशग्यर्ता ्वररय प्रिर्ति िध जा ितळाले र्ता आम्दीं र्तुम्दातस सश ू  यवयातसच ि युक्र्त रूनत  दश ! रे्तव्दात रे्त 
सऱ्वजि अ ुद गांतााले, अगांत ीं तान्य. आम्दर रेवळ िअ च्छु र आदोंर्त. अ ेर ात आम्दातस आति प्रिर्ति िध रेलेंर्त 
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म्दिू  यशग्यर्ता  सर्तातिद वतितातताा तध्यतर्ताीं लु बु  रून तदािााे आम्दीं रशिर णभकु्षक  ादीं ! रेवळ 
णअ च्छुक आदोंर्त. 

 
 
ह्या लेखातं त्यावळेेस १९२६ िध्यें िराठींत अत्यतं प्चगलत असलेल्या ज्या िंअ ग्रजी ी शब्दावंर वीर 

सावरकरािंीं गविोदी ाीकेचा भगडिार केला आहे ते िंअ ग्रजी ी शब्द आ  १९५७ िध्यें िराठी भाषेंतूि  वळ 
 वळ लुप्त ााले आहेत आगण त्याचें ठायीं स्वा. गव. दा. सावरकरािंीं सुचगवलेले आगण गअ तरगह स्वकीय 
शब्दच िराठी गलखाणातूंि प्चगलत ााले आहेत. ह्या अ ेका अगभिंदिीय िो्ीवरूिगह वीर सावरकरािंीं 
भाषाशुद्धीसाठीं अंदिािापासूि िेली ३०-४० वऱ्षें  े पगरश्रि ुेतले ते कंसे यशस्वी होत िेलें  आहेत हें 
गदसूि येअ ील. 

 
प्रकाशक 

 
दुसऱ्या आवृत्तमीचे आता ं सि १९८१ िध्ये तर गवधािसभा, गवधायक, गवधीिंत्री, राज्यसभा, 

गअ च्ुुक, गिवडणुक ुोषणापत्र आगद अिेक शुद्ध िराठी शब्द शासिच वापरीत आहे. आता ंिराठी हीच 
िहाराष्ट्राची राज्यभाषा ााली आहे. 

(या िवीि आवृत्तमीचे प्काशि) 
• • 
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भाषाशुद णध णन श्री. कृ. कोल्हटकर 
 
तुण्यास ह्या वऱ्षीं भाले्या आिि बऱ्याच थााटाताटा ें ताा त ले्या तााठर-सािदयवय-सततेल ाचे 

अध्य्षम ्र. ्रता  रृष्ि रश्दटरा यात ीं यवयातच्या अध्य्षमरय भाषिातर्त तााठर भाषेच्या िुद्धररािाचे 
चळवळरिवषयीं बारच चऱ्चा रेलेलर आदे. तााठर भाषेंर्त िंअ ग्रजीजर िब  ितसळू  िर्तचें जें अयवयतर्त िवरृर्त ूनत 
रातदीं िंअ ग्रजीजर ििरले्या आिि   ििरले्या लशरातच्या र्तों ातरू्त  आिि लेर्ातरू्त  व्यक्र्त दशर्त असर्तें, 
यवयािवषयीं ्र. रश्दटरा यात ीं र्तरव्र रे्  व्यक्र्त रेला असू  रे्त अिा धे गांतुजार प्रचााास ‘तााठरचें 
रांष्टरराि’ ह्याच  ातवा ें सतबशिधर्तार्त. िंअ ग्रजीजर िब ातच्या ि ष्रााि भेसळरचर ्र. रश्दटरा यात र िअ र्तरर 
ििसाार वाटर्त आदे रीं, यवयात र Money bag चा  ेर्रल तशद   धार्तात रेवळ ‘चातचतचर’च राय र्तर 
र शसारस बातधू  आत्या टररेचर फटफटर (Motor cycle) िअ र्तक्या जशाा ें सश लर आदे रीं वाटेंर्त 
अ ेर ‘अ ुर्ताा’ (Stations) आिि ‘त िाळा’ (Waiting rooms) लागांत्या असर्तातिद आिि िर्तथाें थाातबण्याचा 
आग्रजीद अ ेर ‘ितष्टाात र’ आिि ‘साात ीं’ रेला असर्तातिद यवयातस ‘अ कसतकस ताय तसाण्याचे आधींच अऱ्धचतद्र’ 
 ेअ ू  रे्त आतच्यािद तुढें अ रे ताअ लू ि न ू गेांतले आदेर्त. तााठर भाषेच्या सा्यववर अिभता ा ें ृ य भून  
येअ ू  िवेटीं िवेटीं रे्त म्दिाले, “........ ति र्तशतऱ्यतर्त आति आत्या र्तों ीं बसलेले िंअ ग्रजीजर िब  नशररर्त 
्व्थाच बसिाा राय ? ्व्था बस्यास रेवळ आत्यार ेच ्वािभता िनू्यर्ता येअ रल असें  ादीं; र्ता 
आति आत्या सतसऱ्गांता ें भावीं ितढरस  ूिषर्त रून  ि ऱ्भेळ तााठर बशलण्याचें ्ये िर्तजर ू  िदााव ू 
नेअ ूत. िंअ ग्रजीजर िब  तााठर सतभाषिातर्त िजर्तक्या सेरऱ्या ें ििाले िर्तर्तरें च अवन  रात यवयात ा यवयातरू्त  
दुसरू  लाविें दशिाा आदे. ति र्तें अवन  रातिद अ ेर आवश्यर रऱ्र्तव्य म्दि ू आति ताा ता लें  
तािदजे.” 

 
वीर सावरकराचंा हा लेख १६  ूि १९२७ च्या ‘श्र् धािंद’ साप्तागहकातं प्गस् ध ाालेला आहे. 

त्या वऱ्षीं पुणें येथें  ें िराठी सागहत्य भरलें  होतें त्याच्या अध्यक्षपदावरूि कल . श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हाकर 
यािंीं केलेल्या भाषणातंील भाषाशु् गध संबधंीच्या प्श्िािंा ह्या लेखातं वीर सावरकरािंीं अ ुत्तमरें गदलीं आहेत. 

प्रकाशक 
 
िंअ ग्रजीजर भाषेचर तााठरवा रु ानश र दशअ ूत  ेअ ूत  ये म्दिू  आज र्तरस चाळरस वऱ्षें तदाााष्रातर्त 

िरयवयेर प्रतुर् तत ळर झटर्त आलेलर आदेर्त. ताधवााव ाा ड्यातच्या चिेरु ातुाे [चणेकुरिुरे िंडळातं असा अ ेक गियि 
असे कीं  ो सदस्य आपल्या बोलण्यातं अिावश्यक िंअ ग्रजी ी शब्द वापरील त्याला त्या गदवशीं िंडळाचे सदस्याचं्या बलठकींत चणेकुरिुरे ि खाता ं
बसावें लािेल. 

- प्रकाशक ] 

तत ळाचर सत् थाा दें अ ेरच तत ळ अिा प्रययव ासाठीं र्टतट रारर्त  व्दर्तें. असे लदा  तशठे बाेच प्रययव  
आजवा दशर्त आलेलें  आदेर्त. यवया प्रययव ात ीं आिि िविषेर्तः िचतळूिराातच्या ि बतधतालेंर्तरल लेर्ात ींच 
अ ुद्युक्र्त दशअ ू  आम्दीं आतच्या िाळेंर्तरल ि वसातासू  िंअ ग्रजीजर िब  तााठींर्त िक्यर्तों   आिण्याचा प्रययव  
राण्याचा ि यत आतच्या सदराऱ्यातसद आजवा अ ेर सत्थाातरू्त  नालरर्त आिि ताळरर्त आलेले आदोंर्त. 
रॉलेजतध्येंच  व्दे र्ता अगांत ीं िवलायर्तेंर्त – लत  च्या अगांत ीं तध्यव्र्तींर्त  ेर्रल – रीं िजथाें अ रे श  
वऱ्षें ाादर्तातच ‘तााठर अगांत ीं िवसून  गेांतलों बुवा!’ म्दिू  म्दििें म्दिजे अ ेर प्ररााचें भषूि आदे असें 
सतजिााे अ ेर तााठर आिि िंद र गांतृद्था ि वसर्त असर्त – िर्तथाेंसुद्धात आतच्या  ेर्ाेर्रर्ालीं 
चालले्या “भाार्तरय भव ात”र्त िंअ ग्रजीजर िब  तााठर िंरवा िंद र भाषेंर्त नुस ला जार्तातच र्तश अगांत ीं अतााध 
सतजला जाअ ू  यवया अतााधर व्य्क्र्तस आत्या चदास िंरवा िब्रु टास तुरावें लागेांत. अत ता ातर्तिद 
आतच्या ततजाबर, बतगांतालर आिि िअ र्ता प्र ेिातर्तरल सदरष्टभशगांतर ााजबतद्यातसद आम्दीं असेच र र ि ऱ्बतध 
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नालरर्त असूत. िचतळूिराातच्या ितढरतागांतू  गेांत्या १९०६ च्या थाशा्या ्व ेिर चळवळरतऱ्यतर्त िंअ ग्रजीजर 
िब ातच्या अ ेरसाायाया चेतरर्त चालिाऱ्या आक्तिातासू  तााठर भाषेंचे सता्षमि राण्यासाठीं अिा प्ररााचे 
प्रययव  बऱ्याच तिािातराार ारर्तर ें चाललेले असर्त. 

 
तातर्तु यवया तर्ता ह्या िवषयार े ज रे्तचेंच  व्दे र्ता सािदयवयाच्या  ेयवयातचेंिंद तुष्रळच  ुऱ्ल्षम दशर्त 

चाललें . प्रथात या िवषयासतबतधर िजर्तरा  ेटाचा अ ुदातशद आिि िजर्तरें  ि ग्रजीदाचें आचाि दशर्त दशर्तें िर्तर्तरें  
दशअ र ासें झालें . आिि साऱ्वजि रतिें िर्तर े सऱ्व ज रे्तचें ल्षम तुन्दात अ ेर ात र्तरव्ररे्त ें वधेले जाअ रल अिर 
अ रे्ा र भाव शद्दरतर चळवळ चालूत  ठेवण्यातर्त आलर  ादीं. 

 
अ रे्त ऱ्थाच आम्दर सुटू  येर्तातच तााठर िुद्धररािाच्या प्रश् ास तुन्दात अ ेर ात प्रबळ चाल ा  ेण्याचा 

प्रययव  रेला. यवया चळवळरचा देर्तु तााठींरू्त  अ ुऱ् ू – तुसलता र – िब ातचरच राय र्तर दरालतट्टर राावर 
दा  सू  प्रथाततासू  आत्या भाषेंर्त आत्या ्व ेिरय सत्रृर्तशयवत्न  िंद ुभाषा सतनाव्यिर्तिाक्र्त कोित्याणह 
णिदेशी शब्दासं णनष्ट्कारि घुसंू देअ ूं नये असाच दशर्ता. अ ुऱ् ू िब ातिअ र्तराच िंअ ग्रजीजर िब ातवा आिि अऱ्ध-
िंअ ग्रजीजर अिा  बाटग्या तााठरवािद तााठर िुद्धररािाच्या चळवळरचा ाशर् असे आिि आदे दर गांतशष्ट 
आतच्या तााठर िुद्धररािावारल प्रयवयेर लेर्ातरू्त  आिि आतच्या सादचऱ्यातर्त असिाऱ्या तत ळींिर बशल्या 
जािाऱ्या प्रयवयेर वाक्यावून  रशिासिद रळिाार आदे. यवया चळवळरतुळें  गेांत्या  श  वऱ्षातर्त ह्या प्रश् ार े 
ज रे्तचें ल्षम तुन्दात अ ेर ा िअ र्तक्या र्तरव्ररे्त ें आर्ऱ्षलें  गेांतलें  आदे रीं, िाळेतधरल तुलाततासू  र्तों 
सतता रातच्या लेर् िाळेतऱ्यतर्त तााठर िलिदर्तात ा वा बशलर्तात ा जरभ आिि लेर्िर ‘दा िब  िंअ ग्रजीजर र्ता 
 ादीं  ा! दा िब  अ ुऱ् ू र्ता  ादीं  ा!’ अिा ितरे ें चटर  अ र्ळूत  लागांतरे्त. दर गांतशष्ट यवया लेर्िरच्या आिि 
िजभेच्या प्रिर्तत र अ र्ळण्या ें दशिाऱ्या र्तशर्ताेतिाच्या ्र ासास रत टाळले्या तुण्या - तुतबअ रच्या िरयवयेर 
ित्र ात र ‘दा भाषािुद्धरचा  सर्ता अ ुतद व्यात राढर्तार्त र्तार रिाला’ म्दिू  जर दातराटर चालिवलर आदे 
र्तरवून च िसद्ध दशरे्त. आर्तात र्ता ्र. ्रता  रृष्ि रश्दटरा यात ीं सािदयवय तिाष ेच्या अध्य्षमत ावून च 
यवया िवषयाचर चऱ्चा िअ र्तक्या प्रातुयाया ें रेलर आदे रर, यवयातुळे आज  श  वऱ्षे चालिवले्या चळवळरचा 
तुष्रळच तिािात झाला यािवषयर आम्दातस आिि आतच्या तदाााष्ररय अ ेर सदराऱ्यातस सादिजरच 
आ त  व्दावा. िंअ ग्रजीजर भाषेंर्तरल िब ातस तााठींर्त धु गांतसू नालू    ेर्ता यवयातवा “र र बिदष्राा” तुरााावा 
दें तर्त ्र. रश्दटरा यात ीं आम्दर सातगांतर्तों यवयादरते्षमात थाशड्या अिधरच “अिर्ताेरर” भाषेंर्त सत्ऱ्थालें  
यािवषयीं आम्दर ्र. रश्दटरा यातचें अिभ त   रार्तों. 

 
पि मर्ग हाच न्याय अ ुऱ्ददू शब्दासंणह लारू्ग नाही का ? 

 
िंअ ग्रजीजर िब ातच्या सतसऱ्गांता ें तााठरचें “रांष्टरराि” दशर्त आदे दर गांतशष्ट ्र रश्दटरा यात र अगांत र 

आम्दीं अ ेर आ्ेषमत सद  रून  अ ुतयशिजले्या यवया “रांष्टरराि” िब ातचा अ ुतयशगांत रून च सातिगांतर्तलर 
आदे. दें “रांष्टरराि” रा दशअ ू  ेअ ूत  तये ह्याचीं राािेंिद यवयात ीं र्तरच सातिगांतर्तलर आदेर्त. तातर्तु यवयाच 
राािासाठर अ वश्यर अ ुऱ् ू िब ातच्या सतसऱ्गांतातासू िद तााठरचें रांष्टरराि दशअ ूत  ेअ ूत  ये असें आम्दर 
म्दिर्त अस्या े सरृद्दऱ्ि र रशिासिद असें वाटले रीं, ्र. रश्दटरािद अ ुऱ् ू िब ातच्या धु गांतुसाचािद 
आतच्या साार्ाच ि षेध रारर्त असर्तरल. तातर्तु  ुऱ् कवा ें यवयातस ्वर्तःस र्तसें वाटर्त  ादर असें यवयातच्या 
भाषािुद्धररािाच्या चऱ्चेच्या अ ुत्तााऱ्धावून  ि सू  येर्तें दर अ ेर आश्चऱ्याचरच गांतशष्ट आदे. वा्र्तिवर तदार्तात 
्या ्या राािासाठीं रे्त िंअ ग्रजीजर िब  तााठींर्त नुसूत  ेअ ूत  येर्त म्दिू  म्दिर्तार्त, यवयाच राािासाठीं अ ुऱ् ू 
िंरवा रशिरे्तिद िव ेिर िब  तााठींर्त िक्य र्तों नुसूत  ेअ ू  येर्त देिद तर्त अतिादाऱ्यतिें अ ुतिर्त दशर्तें.  वर  
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िब च  व्देर्त र्ता जे िंअ ग्रजीजर िब  अगांत र नाा ााातरू्त  नुसले आदेर्त यवयातस  ेर्रल यातुढें तज्जाव राावा, तगांत 
र्तें रात अवन  असलें  र्तार रऱ्र्तव्य म्दि ू रेलेंच तािदजे असें ्र. रश्दटरा म्दिर्तार्त. तगांत आम्दर 
िवचाार्तों रीं, दाच न्याय अ ुऱ् ू िंरवा िअ र्ता रशियवयािद िव ेिर िब ातसिद रात लागांतूत  ये?  अवन  असलें  
र्तार ित्टा सा, असे रे्ड्याताड्यातर्तरल तेन्ि ा चातभाा-तदाााि रातऱ्यतर्त ूनढ झाले्या िब ातसिद 
“बिदष्राा” नालण्यास ‘रत बा रसू ’ अ ुद युक्र्त झालेलें  ्र. रश्दटराातचे भाषािभता र धकऱ्य अ ुऱ् ू िब ास 
तदार्तातच अ ेराअ रेीं असें रत बा तश ्यासाार्ें रात दशर्तें? 

 
याचें रााि िअ र्तरें च आदे रीं, ्र. रश्दटरा यातचर आतच्या भाषािुद्धरच्या चळवळरिवषयीं 

तुष्रळच िवरृर्त सतजू  झालेलर आदे. दर गांतशष्ट यवयात ीं अ ुऱ् ू भाषेंर्तरल िब ातवािद िक्य र्तों बिदष्राा 
नालावा ह्या तर्तािवरुद्ध म्दिू  जे जे आ्ेषमत आिलेले आदेर्त यवयातवून च िसद्ध दशर्त आदे. ‘रेसार’र्त 
आले्या फु टरळ लेर्ातरातरू्त  रातदीं र्तार, रेव्दात र्तार, रु ठें र्तार वातचू  यवयात ीं ह्या िवषयातसतबतधर आतलें  तर्त 
ब िवलें  आदे. तातर्तु यवया लेर्ातसद यवयावा आले्या अ ेर आ्ेषमतातचा सातगांतशतातगांत िवचाा रून  आम्दीं या 
भाषािुद्धररािाच्या िवषयावा जें अ ेर ्वर्तत्र  त्ु र्तर [हें पसु्तक म्हण ें ‘िराठी भाषेचें शुद्धीकरण’ कीं  ें ह्याच पुस्तकातं पृषे्ठ १ 

ते ५० पऱ्यंत पुििुघगित करण्यातं आलें  आहे. - प्रकाशक] िलिदलें  आदे  आिि ्यास अ ेर यवया्य िब ातचा प्रिर्तिब ातसद 
रशििद जश लेला आदे र्तें त्ु र्तर ्र. रश्दटरा यात ीं वाचलें   सावें – ल्षमतूऱ्वर र्ता वाचलें   सावेंच 
असें यवयात ीं नेर्तले्या यवयाच यवया ििळ्या ितरावून  ्तष्ट दशर्त आदे. अ ेर्त ऱ्था आम्दातस र्ता प्रथात असेंच 
वाटलें  रीं, ्र. रश्दटराातच्या आ्ेषमतातस यवया तु्र्तरातर्त ्यातर्त ्यातर्त अ ुत्ताें ि लेलीं आदेर्त रे्त रे्त छे र 
रे्तवढे ि ऱ् ेिू च दें अ ुत्ता तुाें राावें. रााि र्तेंच र्तें ्तष्टरराि िलिदण्यातर्त ्ताचा ि  वळेाचा अतव्यय 
दशर्तश. तातर्तु सािदयवयतिाष ेच्या ्या अध्य्षमतरठावून  यवयात ीं रे्त आ्ेषमत नेर्तले यवया तरठाच्या तदयववासाठीं यवया 
आ्ेषमतातचें थाश ेंबदुर्त ्वर्तत्र तिें ि ााराि रािें प्राप्र्त आदे. 

 
मुसलमानी शब्दािंर बणहष्ट्कार म्हिजे मुसलमानाचंा द् िेष! 

 
्र. रश्दटराातचा तूळ आ्ेषमत असा आदे रर तुसलता र िब ातस तााठींर्त धातगांत िंधगांता   नालूत  

 ेण्यासाठीं ि नालेलर दर चळवळ तुसलता ातच्या िवषयीं जर अ ेर  वर  रे्तढ अ ुयवत्न  झालर आदे िर्तचा 
तिािात आदे, दें  सर्तें रु लतगांत े गृांतदरर्त धून  यवयावा ्र. रश्दटराात ीं अ चिींचे त शऱ्यावा त शाे 
बातधलेले आदेर्त! तुसलता ातचर सतयाया फाा आदे – िदर्तसतबतध असेल –  ुदर अ्तरालर  आदे – 
तुसलता ातच्या प्रयवयेर व्रू्तवा बिदष्राा नालावा लागेांतल! म्दिजे गांताण्यातर्त्या िचजा  ेर्रल बिदष्रृर्त 
सतजाव्या लागांतर्तरल! असे  ादीं  ादीं रे्त भया र  ेर्ाव े  सयवया र्त ेंरू्त  अ ुठू  यवयातच्या भाषिाच्या 
त द्यावा र्तातगांतर्त आदेर्त. ति आम्दर असें िवचाार्तों रीं, दर भाषािुद्धरचर चळवळ तुसलता ातच्या वेानषातुळें 
अ ुयवत्न  झालर दें र्तुम्दातस रशिर सातिगांतर्तलें ? या आ्ेषमताचें ि ास  आम्दर िुद्धररािाच्या त्ु र्तरातर्त ३० व्या 
च्छे रातर्त रेलेलेंच आदे. – (तृष्ठ २१ तदा). 

 
ति प्र्र्तुर्त प्रसतगांतातुार्तें म्दि ू िवचाार्तों रीं, तुम्ही स्ितैः कअ ग्रजी शब्दािंर “बणहष्ट्कार” घालािा 

म्हिून जो म्हिता ंतो काय कअ ग्रजाशंीं तुमची स्या ंजी तेढ अ ुत्पन्न झाली आहे णतचा पणरिाम आहे ? 
 
िंअ ग्रजीजर िब  अगांत ीं फटफटर (Motorcycyle) तऱ्यतर्त बिदष्रृर्त रााव ेम्दिू  आति जें म्दिर्तात र्तें 

िंअ ्ग्लिातच्या वेानषा ें रा म्दिर्तात? र्तसें असेल र्ता अ ुऱ् ू िब ातवा बिदष्राा नालण्याच्या चळवळरिवरुद्ध  जे 
जे र्तुम्दीं आ्ेषमत नेर्तलेर्त रे्त रे्त र्तुतच्यािवरुद्धिद नेर्तात येर्तरल! िंअ ग्रजीजात ीं सुूनत  रेले्या आगांतगांता र, र्तााायत्र , 
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 ुाध्वि , ध्वि लेर् िअ यवयाि  असतयाय सुधाािा आति अतिगांतराा्या यवयाचप्रतािें अ ेर र्ता यवयातचे अ वश्यर 
िब िद र्तुतच्या भाषेंर्त नुसूत द्या;  ादीं र्ता यवया िब ातस बिदष्राा नालिें र्ता िंअ ग्रजीजात ीं आिले्या वारल 
अ ेर अ ुतयुक्र्त सुधाािािद सश ा, असें जा र्तुम्दातिवरुद्ध रशिर म्दिूत लागांतला र्ता र्तुम्दीं राय अ ुत्ता द्याल? 
यवयास र्तुम्दर असेंच अ ुत्ता द्याल रीं, बाबा! िंअ ग्रजीजातच्या ्या ्या अ ुतयुक्र्त गांतशष्टर वाट्या यवया यवया आम्दीं 
नेर्त्या; म्दिू  यवयातचे अ ुतयुक्र्त िंरवा अ ावश्यर िब िद आम्दर आतच्या भाषेंर्त ि ष्रााि नुसूत द्याव ेदें 
र्तुझें म्दििें अगांत ींच बा ाायिर असतबद्ध सतबतधाचें द्यशर्तर आदे! र्तसेंच आम्दीं आतच्या भाषेंर्तरल िब ादू  
्ेष्ठ  सलेले आिि आतच्या वाक्यसत्रृर्तरिीं िवसतगांतर्त असिााे िंअ ्ग्लि िब  भाषेंर्त ििून  ेर्त  ादीं दर गांतशष्ट 
आम्दीं िंअ ्ग्लिातचा वेानष रार्तों ह्यातचें  ऱ्िर असें जा रू्तत सतजर्त असिरल र्ता र्तेंिद र्तुझ्या ि ऱ्तलू 
तेिलररे्तचेंच (originality) ल्षमि सतजलें  तािदजे. अ ुद्यात आम्दीं ाशत िलतींर्त तााठर िलिदर्त  ादीं िंरवा 
्वयततारनाातर्त िंअ ग्रजीजर   बशलर्तात तााठींर्तच बशलर्तों देंिद िंअ ग्रजीजातिीं असले्या आतच्या रे्तढरचेंच रू्तत ल्षमि 
सतजिरल! 

 
ति िंअ ग्रजीजर िब ातवा बिदष्राा नाला म्दिू  जें सातिगांतर्तलें  र्तें ्र. रश्दटराात ा िंअ ग्रजीजातिवषयीं 

त ातर्त जर रे्तढ वाटरे्त र्तरतुळेंच सातिगांतर्तलें  दा आ्ेषमत जा र्शटा असेल, र्ता तुसलता र िब ातवा बिदष्राा 
नाला म्दिू  सातगांतिााे तुसलता ातिवषयीं वाटिाऱ्या रे्तढरतुळेंच र्तसें सातगांतर्तार्त दा आ्ेषमत र्ाा रिावून ? 
आिंि र्तिर रे्तढ असलर िंरवा  सलर र्तार तुसलता र िब ातस बिदष्राा नालण्याचर चळवळ ्यात ीं 
आातिभलर, यवया श्रीणशिछत्रपतींना तें जाअ ून णिचारा; आम्दातस रिाला िवचाार्तात! 

 
रृरे्त म्लें च्छशच्छे े भुिव ि ाविेंष ािवरु ला- 
वर्ततसे ायवयऱ्थात यव वच कऱ्लु प्र्तसािर् 
 ृतव्यादाााऱ्थात स र्तु िवबुधभाषात िवर्ति रू्त् 
ि युक्र्तशभदू िववाना्न ृतवाििवच्छ्र तिर्त ा 

(ााजव्यवदाारशि) 
 
‘या आऱ्यावऱ्र्तातर्त म्लें च्छ सते्तचा अ ुच्छे  रून  ्वर्तत्र  िंद ुाा्य ्थाात  रे्या तर्ता यव  भाषेच्या 

वऱ्च्वा ें लु प्र्त झाले्या ्वररय  ेववािरचें तु रुज्जरव  राण्यासाठीं ्या तदाााज छ्र तर्तीं ीं याव र 
िब ातचें अ ुच्चाट  राण्याचा प्रययव  रेला यवया छ्र तर्तीं ीं यवयात ीं यवया राऱ्याऱ्था ्या िववाना ाचर यशज ा रेलर 
आिि जश 

 
िवतिश्चयवसततर्त्या्य िंर ्या ञा िव तब ः 
ाशचरे्त िंर क्तेलाय तधुात र लरफल्    

 
‘्रििवछ्र तर्तींसाायाया अ ेर धुातधा आिि बुिद्धता  तुरुषात ा जें याव र िब ातचे अ ुच्चाटि 

राण्याचे राऱ्य सततर्त झालेलें  आदे यवया ययव ास तूऱ्र् लशर जार दतसले र्तार यवयातस रशि भरर नालर्तश’ – 
अिर नशषिा रून  ााजव्यवदाारशि िलदावयास जश बसला यवया ानु ाथा तति र्तास िवचााा रीं, दर याव र 
िब ावा तााठींर्त बिदष्राा नालण्याचर चळवळ तुसलता ातिवषयीं वाटिाऱ्या रे्तढरचा तिािात आदे रीं 
गांतश रचा! रााि दर चळवळ यवया ििवरालीं  ितढरचर आदे. आम्दीं रेवळ िर्तचें अ ुसाि रेलें  – र्तीं 
तत ावलर दशर्तर र्तर तुन्दात प्र्विलर्त रेलीं िअ र्तरें च! 
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्र. रश्दटरा यात ीं अ ुऱ् ू िब ातच्या बिदष्राााचें िवरुद्ध म्दिू  जे आिर्र रातदीं आ्ेषमत आिलेले 
आदेर्त, यवयातचें र्त   िंअ ग्रजीजर िब ातस बिदष्राा नार्तलाच तािदजे ह्या तर्ताचे सतऱ्था ाऱ्था यवयात ींच 
यशिजले्या रशिटक्ता ें रसें दशर्तें दें तदािें तशठें गांततर्तरचें आदे. 
 
श्री. कोल्हटकराणंिरुि कोल्हटकर 

 
अ ु ादािाऱ्था  श  चाा आ्ेषमत तादूत. रे्त म्दिर्तार्त, “तुसलता र िब ातचा जसा यवयागांत राावयाचा 

र्तसा तोंगांतल बा िदा ि झात याच्या त व्यातचािद यवयागांत राावा लागेांतल.” ति तगांत िंअ ग्रजीजर िब ातचा जा यवयागांत 
राावयाचा र्ता िंअ ग्रजीजीं त व्यातचािद यवयागांत  रश रा राावयास? बर. अ े. अ ेल .अ ले .बर दर त वर  ेर्रल 
यवयािगांतलर तािदजे! जा र्तर त वर   सश र्तात िंअ ग्रजीजर िब  सश र्तात येर्त असर्तरल, र्ता र्तसेंच तुसलता र 
िब ातसिद आवश्यर यवया िवििष्ट त व्या   सश र्तात येर्त असर्तरल, र्ता र्तसेंच तुसलता र िब ातसिद आवश्यर 
यवया िवििष्ट त व्या   सश र्तात यवयागांतर्तात येअ रल. ‘सा’ दा िब  यवयागांतावा म्दिू  म्दिर्ता ा ्र. रश्दटरा 
यवयास ‘सादेब’ दा तऱ्याय सुचिवर्तार्त आिि सादेबाचर दातजर दातजर राण्याचर आजरालचर अिभजार्त ूनढर 
ताळण्यासाठीं म्दिू च रीं राय, यवयाचे वर्तर ें म्दिर्तार्त, “सादेब िब ातर्त तुसलता र अ ुगांतताििवाय आ्ेषमताऱ्द 
रातदींच  ादर.” दशय; ति ‘सा’ ह्या िब ातर्त र्तार यवयाच्या िंअ ग्रजीजर अ ुगांततावातच ू आ्ेषमताऱ्द राय आदे? रे्त 
म्दिर्तार्त, तुसलता र िब  तााठर व्यारािाचे ि यत तुराट्या ें ताळर्तार्त म्दि ू रे्त ठेवावरे्त. ति तााठर 
व्यारािाचे िंअ ग्रजीजर िब ातर ू  ताळव ू नेण्यातर्त र्ता तााठर लशर – िविषेर्तः सुििि्षमर्त तदाााष्ररय 
औातगांतजेबच्या िझिझया वसूल राण्याच्या र वतेिासिद तागांतें टारिााे आदेर्त! ब्र ाला भयतरा फरव्दा 
चढ्याचें लेटा आ्या ें आर्तात टु  ेच्या टु  े बाँबे गांतातठलरच तािदजे!’ अिा िेंर ों वाक्यातर्त असे दूत रात चूत   
रार्तात िंदस्त्रातर्तले िंदस्त्र िेंर श िंअ ग्रजीजर िब  गांतऱ्भगांतळरर्त दशऊ  तााठर व्यारािाचे िंतजऱ्यातर्त अ ुभे असलेले 
प्रयवयदीं ि सू  येर्तार्त तगांत यवयातवा रात बिदष्राा नाला? “तुसलता ीं िब ातस तााठर िवभ्क्र्तप्रयवयय बाेच 
जुळर्तार्त” ति र्तसेच रे्त अ ेर िंअ ग्रजीजर िब सिद जुळर्तार्त. वारल ‘सादेब’ आिि ‘सा’ ह्या ातच िवचाूनत . 
सादेबातते्षमात ‘सा’च अिधर साळ ि सर्तश. ‘साला िवचाा’ ‘सा ीं ताालें ;’ ‘साातचा अ ुत ेि दीं वाक्यें र्ता 
लदा  तुलें   ेर्रल ाा्र ति वस नशररर्त असर्तार्त. ‘सा’ला तुलें  भ्क्र्ततूऱ्वर ि भ्क्र्त लावर्तार्त र्ता ‘वािअ फ’ 
ला तशठीं तािसें लावर्तार्त. ‘वािअ फ’ दा िब  र्ता तााठर िवभ्क्र्तस, अगांत ीं वािअ फ द्बत च्या आञेा स 
ताळरे्त िर्तर्तक्या भक्र्तर ें ििाशधाऱ्य रार्तश. वािअ फला, वािअ फ ें, वािअ फिीं या सऱ्व िवभ्क्र्तप्रयवययातिीं 
वािअ फचें सूर्त अगांत ीं र्ततर्तशर्ततर्त जतलेलें  ि सर्तें. तगांत ्यातच्या र्तों ीं दीं वाक्यें  ेदतर येर्तार्त यवयात ीं ‘तााठर 
व्यारािाचे ि ऱ्बतध ि तटूतिें ताळिाऱ्या या िबचाऱ्या’ िंअ ग्रजीजर िब ातचर दरालतट्टर राय म्दिू  राावर? 
“अ ेर तुसलता र िब ाततागांतें िअ िर्तदास आदे, रे्त रष्टा ें प्राप्र्त झालेले आदेर्त.” ति तगांत यवयात ा बिदष्राा 
नालण्यासाठीं अ ुतयशिजलेले ‘अ ुत््थािर्त’, ‘ि िश्चिर्त’, ‘प्रिर्ततशल’ िअ यवयाि  िब िद रातदीं ाा ता्यासतवरे्त 
अ ु र्त आलेले  ादींर्त! ााजव्यवदाारशिाच्या ताठींिीं र्ता ााजा्याचा िअ िर्तदास आिि अ रेा ााजि युक्र्त 
िववानन्तत ळाचे रष्ट आदेर्त! “नाा ााातर्त नुसलेले तुसलता र िब  राढू  टारिें फााच अवन  आदे” 
म्दिू  सातगांतिाऱ्या ्र. रश्दटराातस िंअ ग्रजीजर िब ातिवषयीं बशलिााे ्र. रश्दटराच असें बािे ाा अ ुत्ता 
 ेर्तार्त रीं, “र्तें अवन  रातिद अ ेर अवश्य रऱ्र्तव्य म्दिू  ताा ता लेंच तािदजे. चालूत  ितढींर्तरल प्रयवयेर 
तााठर भाषेच्या अिभतान्या ें तााठर सतभाषिातर्त िंअ ग्रजीजरवा तूऱ्ि बिदष्राा नालण्याचा ि ऱ्धाा रेला तािदजे. 
 ा िंअ ग्रजीजर िब ातागांतें अ ेर ि वस सक्र्ततजुारचर िि्षमा ठेवलर असर्तर र्ता असा ि ऱ्धाा राण्याचें राािच 
त लें   सर्तें!” अगांत ीं र्ाें. यवयातर्त अिधर िअ र्तरें च सातगांतावयाचें रीं, असा र र ि धाा रेला रीं िंअ ग्रजीजर 
िब ातप्रतािेंच तुसलता र िब िद तााठींरू्त  बिदष्रृर्त रार्तात येिें अवन  असलें  र्तार िर्तर्तरें च िक्य आदे. 
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या णिरोधाचें मूळ कारि दूणषत संिय 
 
्र. रश्दटराातच्या ितढरस िंअ ग्रजीजर िब    वातार्तात तााठर, सतभाषिातर्त जार  सलर र्तार लेर्ातर्त 

आिि व्यायाया ातर्त, िलिदण्याचर सतवय झालर आदे. म्दिू  यवयातस िंअ ग्रजीजर िब ावा र र बिदष्राा 
नालण्याचर िक्यर्ता तटरे्त – आिि यवया दृष्टर ें यवयात ीं लदा तिातासू  िवचाािद रेलेला असर्तश. तातर्तु अ ुऱ् ू 
िब ातसिद तााठींर्त ि ष्रााि ििूनत   ेिें दें िंअ ग्रजीजर िब  ििूनत   ेण्यािअ र्तरें च अतता ा्त  िंरवा 
दाि राार आदे दर भाव ा तेिवाअ र ते्यातासू  आत्या िअ र े जवळ जवळ ते्यासाार्रच झालर 
अस्या ें –  व्दे अलरर े अलरर े अ ुऱ् ू िब   ादीं रे्तथूा  चशून  आि ू तााठींर्त ि ष्रााि   तिें 
म्दिजे अ ेर तशठें िर्तरृयवय दशय, अिर अयवयतर्त नृिा्त  सतजूर्त  वििक्या लेर्रातचीं झा्या ें – आिि 
यवयातुळें  ह्या ितढरच्या लेर्ण्या अ ुऱ् ू िब ातचा अ ुतयशगांत राण्यास अगांत ीं सवर्या अस्यातुळें  ‘अ ुऱ् ू िब िद 
बिदष्राऱ्यच दशर्त’ दा तदाााष्राच्या अिभता र  ेवरे्तच्या जुन्या गांतऱ्ज ेचा प्रिर्तध्वि  आतच्या भाषािुद्धरच्या 
ूनता ें  व्या ें अ ुठूत लागांतर्तातच यवया लेर्ण्यात ा प्रिर्तत ीं अगांत ीं रावाेंबावाें झा्यासाार्ें दशअ ू लागांतलें . आिि 
म्दिू च िंअ ग्रजीजर िब  बिदष्रााास अ ुरूल असलेले लशर अ ुऱ् ूचें  ातव ि नर्तातच आतिच ि ा्र्त रेलेले 
आ्ेषमत आतिच नेअ ू लागांतर्तार्त. 

 
आतचर अिर ि िश्चिर्त आदे रीं, जा ्र. रश्दटरा आतचें तााठर िुद्धररािाचें तु्र्तर अ ेरवाा 

– आिि तूऱ्वर वाचलेंच असेल र्ता तुन्दात अ ेर ात – ल्षमतूऱ्वर वाचर्तरल र्ता यवयातस िंअ ग्रजीजर भाषेंर्तरल 
िब ातप्रतािेंच अ ुऱ् ू िब िद आत्या भाषेंर्त ि ष्रााि नुस ूत  ेिें लज्जा्त  आदे असें वाटूत लागेांतल. आिि 
यवयातवा बिदष्राा नालिें दें रात िंअ ग्रजीजर िब ातप्रतािेंच अवन  असलें  र्तार अिक्य  ादीं असें आढळू  
येअ रल. रााि ्र. रश्दटरा यातस िव ेिर िब ातस बिदष्राा नालावा या आतच्या तर्ताचर ूनताेर्ाच  रट 
सतजलर  ादर. म्दि ूच रे्त गांतुलाब िंरवा िज्दा या िब ातसिद बिदष्राा नालावा रा म्दिू  आम्दातस 
िवचाार्तार्त. आम्दीं यवयातच्या ध्या ातर्त यावें म्दिू  – णिदेशी शब्द – त्यार्गाचा खरा अऱ्दर् थाश क्यातर्त र्ालीं 
सातगांतर्त आदों. तााठर भाषेंर्त जे जु े िंरवा  व ेिव ेिर िब  – तगांत रे्त िंअ ग्रजीजर असशर्त िंरवा अ ुऱ् ू असशर्त िंरवा 
आिर्र रशियवया अिंद ु भाषेंर्तरल िब  असशर्त – नुसलेले असर्तरल यवयातस िक्य र्तोंवा राढू  टारू  
यवयाठायीं सत्रृर्ताि र िंद ु भाषासतनातर्तरल (म्दिजे रा  र, रे्तलगांतू िअ यवयाि  भाषातर्तरलिद) ्व ेिर िब ातचा 
अ ुतयशगांत राावा. 

 
याव र राय िंरवा िंअ ग्रजीजर राय – िव ेिर असा िब च ्वभाषेंर्त ठेवावयाचा  ादीं असें आम्दीं 

रेव्दातिद प्रिर्तताि र्त  ादीं. म्दिू  ्र. रश्दटरा यातचे बदुरे्तर आ्ेषमत आतशआतच ि ास  दशर्तार्त. रे्त 
आतच्या चळवळरस िवरुद्ध  ादींर्त िअ र्तरें च  व्दे र्ता रातदीं अतिर अ ुरूल आदेर्त. 

 
हजर शब्दास अ ुपर्धस्र्त, कायदेमंडळ या शब्दास णिणधमंडळ, खात्री शब्दास णनणिणत आणि 

हिामान शब्दास िायुमान हे शब्द जर मराठींत प्रचणलत झाले तर “मराठींचें अपणरणमत नुकसान होिार 
आहे” असें श्री.  कोल्हटकर यानंा खरोखरच का िाटत आहे ? र्ता तगांत तशटाा गांता रस ‘धूागांता र’ 
म्दिण्या ेिद र्तर अतिाितर्त दा र दशिाा  ादीं रा? जा आति िवचाााल रीं या िब ातस दे  व ेप्रिर्तिब  ूनढ 
दशिें िक्य आदे राय ? र्ता यवयाचें अ ुत्ता दें आदे रीं, रे्त र्तसे ूनढ दशर्त चाललेच आदेर्त. अ ेरा  श  वऱ्षातच्या 
चळवळींर्त रे्त िब  आिि र्तसे ‘दुर्तायवता’, ‘क्तातर’, ‘्र्ततभ’ (रॉलत), ‘ि िश्चर्त’ असे जवळ जवळ ितभा अ ेर 
 वर  िब  ्वभाषेंर्त भा त ले आदेर्त आिि तदाााष्रातर्त प्रचिलर्त  सले र्तार तिािचर्त झालेले आदेर्त. 
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आम्दीं िक्य र्तों ्व ेिर िब  यशजू; अवश्य असेल रे्तथाें िव ेिर िब  नेअ ू. अिक्य असेल रे्तथाें र्तश 
ाादूिद  ेअ ;ू ति िक्य र्तोंवा प्रययव  असा रूनत  रीं, तााठींर्त िंरवा रशियवयािद िंद ुभाषासतनातर्तरल भाषेंर्त 
अिंद ु भाषेंर्तरल िव ेिर िब  ि ष्रााि नुसला   जावा, अ ुाला,   जावा. 

 
अिा ि ष्ठे ें आज िेंर ों लशर अ ुते्तिजर्त दशअ  ू लेर्ातर्त आिि सतभाषिातर्त िव ेिर िब ाततासू  िक्य 

र्तों अरलत िरर्त अिर भाषा बशलूत  लागांतले आदेर्त, िलदूत लागांतले आदेर्त. ्र. रश्दटरािद ि ष्त्षमरतार्तरतिें 
िवचाा रार्तात रार्तात म्दिर्तार्त :- 

 
“णिदेशी शब्दाणंिरुिची ही मोहीमणह अर्गदींच णनरऱ्दर्क ठरली असें नाहीं. कारि अणलकडे मराठी 

र्गद्यातं ि पद्यातं मुसलमानी शब्दासं जी बेसुमार भरती आली होती णतला त्या शुणि मोणहमेचा अ ुदय 
झाल्यापासून ळहोटी लार्गल्याची णचन्हें णदसंू लार्गलीं आहेत. ............ भाषेंतून मुसलमानी शब्दासं 
अऱ्दधचंद्र णमळाला नाहीं तरी भाषेंत अ ुपयुक्त शब्दाचंी भर पडल्यािाचूंन राहिार नाही.” 

 
आर्तात यवयातच्या भाषिातर्त रश्दटराातचर रातदीं वाक्यें जीं भाषािुद्धरच्या अ ुलट भासर्तार्त र्तीं रे्त 

अ वे्ासाठींच सदज बशलू  गेांतले रीं आति िव ेिर बिदष्रााास तूऱ्ितिें अ ुरु ल आदोंर्त दर गांतशष्ट यवयातचर 
यवयातच्याच  रटतिें ध्या ातर्त आलर  ादर. 
 

• • 
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पंचिार्धऱ्दषक समालोचन  
[आपल्या स्थािब् धतेच्या काळातं रत्िागिरी येथें असतािंा स्वा. वीर सावरकरािंी  ी भाषाशु् धीची चळवळ पुिें चालंू केली त्याचा पाचं वऱ्षाचंा 
आिावा ुेणारा हा लेख ‘केसरी’िध्ये चार लेखाकंातं गद. १६ िे १९३१ पासूि गद. २  ूि १९३१ पऱ्यंतच्या अंकातूंि प्गस् ध करण्यातं आला होता. 

प्रकाशक] 
 
जवळ जवळ सदासार्त वऱ्षाततूऱ्वीं तााठर भाषेंर्त तूऱ्वीं आिि सध्यातच्या म्लें च्छ ााजवटींर्त नुसलेले 

आिि नुसर्त असिााे िव ेिर िब  िक्यर्तों बिदष्रृर्त रून  आिि बिदष्राऱ्य ता ू  िविषेर्तः अ ुऱ् ू िंरवा 
िंअ ग्रजीजर िब ात ीं आत्या भाषेंरू्त  दुसरू  ि ले्या िंरवा  ष्टप्राय रेले्या आत्या ्वररय िब ातचें 
तु रुज्जरव  राावें आिि यातुढें र्तार आतला ्वररय िब  असर्तातिद िव ेिर िब  ि ष्रााि वाताण्याचर 
र्श  आति सऱ्वात ीं सश ू  द्यावर या देरू्त ें तााठर भाषेच्या िुद्धररािाचर चळवळ सतनिटर्ततिें दार्तातर्त 
नेण्यातर्त आलर. यािवषयीं ‘रेसाीं’र्त प्रिसद्ध झाले्या लेर्ा तर्ता, प्रचिलर्त ूनढरच्या यशग्य असश वा अयशग्य 
असश तातर्तु िवरुद्ध जािाऱ्या रशियवयािद चळवळरप्रतािेंच या भाषािुद्धरच्या चळवळरवािद िवचाार आिि 
अिवचाार अिा आ्ेषमतातचें, ितरातचें आिि वळेीं ििव्यातचेंिद तशठें रादूा अ ुठलें . यवयातर्तरल रातदींचें सताधा  
रेसाींर्त  ुसार अ ेर लेर्ताला िलदू  रेले. तातर्तु वऱ्र्तता त्र ातर्तरल लेर् फु टरळतिें प्रिसद्ध दशिे 
अतिादाऱ्य आिि अिा फु टरळ लेर्ातर्तरल रशिर्ता र्तार भागांत वाच्या ेंच आिि यवया लेर्तालेचा सतग्रजी 
अभ्यास   रे्या ेंच बदुरे्तर टररारााातचे सतिय अ ुयवत्न  झालेले आदेर्त असें वाट्यातुळें  र्तर लेर्ताला 
रेसाररााातच्या अ ुञेा  ें “तााठर भाषेचें िुद्धरराि” या ्वर्तत्र  तु्र्तरातर्त  [ह्या पुस्तकाचीं पािें १ ते ५० म्हण ेच िराठी 
भाषेचें शु् धीकरण ह्या पुस्तकाच्या पुऱ्वाऱ्धाचें पुिऱ्िु् रण आहे.] थाश र भा नालू  सतग्रजी छातू  प्रिसद्ध रेलर आिि यवया्य 
िव ेिर िब ातचा अ ेर ि ग् िच ातुार्ता लनुरशि या तु्र्तरास जश ला. येथेा या चळवळरचें सूर्त – अ ुवाच 
सततले; यवयास आज तातच वऱ्षें दशअ ू  गेांतलर. 

 
र्तथााित रशियवयािद अिभलषिरय तातर्तु फाा ि ऱ्ढावले्या ूनढरचे िवरुद्ध असिाऱ्या सुधाािेस, 

न व ू आिण्याचर तुयाय गांतुरुिरल्लेर िर्तचें र्ता्यववर चऱ्वि रारर्त फाा वळे   बसर्तात िर्तला र्तायवराळ 
आचािातर्त आिू  सश िें दरच असरे्त. िरयवयेर ितरा र्तर सुधाािा आचािातर्त आिू  िर्तचें वातछ रय फळ 
प्रयवय्षम दार्तातर्त ि ्यावातचू   ुसयवया र्ताित्त्वर िंरवा वािचर अ ुदातशदा ें रेव्दातिद िफटिाऱ्या  सर्तार्त. 
अ रेाद्या  व्या फळाचेंच अ ु ादाि तादा. र्तें  वें फळ गांतश  रीं र ू, िदर्तराार रीं अिदर्तराार, ासाळ रीं 
रु्षम दा वा  रे्त फळ प्रयवय्षम   चार्र्तात रेवळ सतशा ठेव ू िंरवा िच्र ातर्त आतरू्  चऱ्चा राींर्त बस्या ें सदसा 
सुटिाा  ादीं. ति यवयाचा प्रयशगांत रार्तातच, र्तें चारू्  तादर्तातच र्तश वा  िरर्तरर्तार चटर  ितटूत िरर्तश. 
ह्या्र्तव, भाषािुद्धरच्या चळवळर ें तााठर भाषेवा तशठर आतित्त रशसळेल िर्तर्तक्या वऱ् ळरवा आले्या 
आ्ेषमताचें सताधा  र्तर भाषािुद्धर अतिर्तः र्तार प्रयवय्षम न व ू आि ू आचून   ार्व ू िर्तचे सुतिािात राय 
रे्त ्यातचे यवयातचेतुढें प्रयवय्षमतिें ता िें प्रथातच्या र्ताित्त्वर आिि वािचर वा ातचा िवेटचा ि िचय लावण्याचा 
्ेय्रा ताऱ्गांत दशय असें जािू  आम्दीं तातच वऱ्षाततूऱ्वीं र्तें ्वर्तत्र  तु्र्तर प्रिसद्ध रे्या तर्ता भाषािुद्धरचा 
प्रयवय्षम प्रयशगांत प्रतुर्र्तः ्द्धा त  त्र ातरू्त  चालू रेला. या त्र ाच्या तिद्या अतरातासू  र्तों “ऑ्ऱ्  न्स ें” र्तें 
त्र  गेांत्यावऱ्षीं बत  त ेर्तों सतता र तदािय  ॉ. सावारा यातजतासू  र्तों लेर्राततऱ्यतर्त सऱ्वात ीं र्तींर्त 
ि ष्रााि नुसले्या अ ुऱ् ू, िंअ ्ग्लिप्रभरृ्तर िव ेिर िब ाततासू  िक्य र्तों अरलत िरर्त अिरच तााठर भाषा 
वाताण्याचें ब्रर  यथाासाध्य ताळू   ार्िवलें .  ा आठवड्याच्या आठवड्यास तदाााष्रभा ह्या त्र ातरू्त  अ ुऱ् ू 
िब ात ीं लु प्र्त वा लु प्र्तप्राय रेलेले आतले अ ेर ्वररय जु े आिि छा  िब  तु ः प्रचिलर्त दशअ ूत लागांतले. 
भािषर ताधा्ऱ्जिेतिा ें ्वररय रशि आिि ताररय रशि याचर जािरव  ेर्रल जर  ष्ट झालर दशर्तर र्तर 
तु ः अ ुयवत्न  रून  िब  तािदला रीं दा ्व ेिर रीं िव ेिर, अ ुऱ् ू, िंअ ्ग्लि रीं िंद वर? असा प्रश्  तटर  
त ाचे त ास राण्याचर चटर लेर्रातस आिि वाचरातस लाव ू सश लर. िाळातरू्त  आिि नाातरू्त  



 
अनुक्रमणिका 

बायरातुलाततऱ्यतर्त दा िब  िव ेिर रीं  ेिर यातचर चऱ्चा आिि िब ातच्या चुक्यातचर धातर  दा 
‘तें्ा’साार्ा अ रे गांततर्तरचा आिि अ ुद बशधर रे्ळ रून  सश ला. 

 
रशठू  रार अ ेर ा बाटगांता अ ुऱ् ू िब  आिू  र्तश लेर्ातर्त वा रिवर्तेंर्त   तू   ेिें म्दिजे “िािदार” 

रिवरे्तचा तातशयवरषच दशय अिा अगांत ीं िवरृर्त सतजुर्तरतऱ्यतर्त या अतधळ्या ताधा्ऱ्जिेतिाचा जश टप्ता गेांतलेला 
दशर्ता यवयाचे  शळ्यातर्त चाचारर्त अतज  नार्तलें  जाअ ू  अ ुऱ् ू िब  भाषेंर्त ि ष्रााि नुस िें दें भाषा ािा्ाचें 
द्यशर्तर आदे, दा  शष आदे, असें लशररुचरस िदर्तावद वळि तुष्रळ अतिा ें लागांतूत लागांतलें  आिि 
भाषािुद्धरच्या चळवळर ें भाषेच्या िब सततत्तरचें ि वाळें  ि न ू “तशठें अिाष्ट रशसळेल” म्दिू  अ ेर 
प्राताििर आ्ेषमतरातसिद जर भरिर्त प्रथात ऱ्ि ीं वाटलर िर्तचा अ ायासेंच ि ाास दशअ ू  प्रयवय्षम अ ुभवातर्तर 
भाषेचर िब -सततित्त अ ुलट वाढलेलर ि सूत लागांतलर. अ ेर जऱ्त -िस्व्दार िंरवा ब ावटर िवलायर्तर  ािीं 
फेरलीं ति यवयातचे ठायीं िुद्ध बाव रिर सशन्याच्या आिि जािर्तवतर्त रुप्याच्या  ाण्यातचर भाषेच्या भात ााातर्त 
साार्र भा त र्त आदे. 

 
‘्द्धा त ’ दें भाषािुद्धरच्या आिि िलतरिुद्धरच्या चळवळींचें तुर्त्र  दशरे्त. अऱ्थाात् “ऑ्ऱ्  न्स ें” 

रे्त बत  त ्यातासू  यवया अवधींर्त या िवषयाचीं ताळेंतुळे िअ र्तरीं र्शल आिि अिा सुितर भतूींर्त  ेअ  ू 
रुजिवलीं आिि बळािवलीं आदेर्त रीं अस्या अ ेरट्या  ुरट्या ताळ्याच्या ाार्िींवातचू िद दा वृ्षम आत्या 
्वर्तःच्याच जरव िक्र्तरच्या बळावा जगांतूत िरावा, भाभााटूत िरावा. रााि तागांतें अ ुल्लेेिर्लेलें  भाषािुद्धरचें 
तूळ तु्र्तर प्रिसद्ध दशअ ू  या चळवळरचें सूर्तअ ुवाच दशर्तातच गेांत्या तातच वऱ्षातर्त भाषािुद्धरचा अिभता  
धािााा आिि र्तर आचािातर्त आि ू सश िााा असा अ ेर सतनिटर्त वऱ्गांत लदा  तशठ्या प्रतािातर्त 
तदाााष्रातर्तरल बदुरे्तर तदत्त्वाच्या  गांताातरू्त  अ ुयवत्न  झालेला आदे. तसूाच्या ब्रह्मचऱ्या्तासाार्र सत्थाा 
भाषािुद्धरचर सिक्य अिभता र आदे. रे्तथारल प्रचाारातच्या व्यायाया ातरू्त  आिि िविषेर्तः यवयातच्या  ासबशध 
तािसरातरू्त  ि ष्रााि िव ेिर असा िब  तगांत र्तश जु ा अ ुऱ् ू असश वा  वर  िंअ ्ग्लि असश सदसा आढळर्त 
 ादीं. 

 
 ासबशध दें तािसर ्द धा त ाप्रतािेंच भाषािुद्धरचा अ ेर अ ेरि ष्ठ प्रचाार आदे. यवया आ्ताचे 

वर्तर ें छातले्या अ ेर ग्रजीतथाातरू्त िद िव ेिर िब ्तऱ्िातासू  िवतुक्र्त रेलेलर अिर सश्वल, िुद्ध आिि 
सरे्तज तााठरच यशजलेलर असरे्त. आतच्या धऱ्तितठाचें र्ता दें िविषे रऱ्र्तव्य आदे रीं, यवयात ीं आत्या 
िलर्ािातरू्त  अ वश्यर अिा तागांतें म्लें च्छ ााजवटींर्त नुसले्या, िव ेिर िब ातचें साफ अ ुच्चाट  रून  
र्त ऱ्थार असिाऱ्या आत्या जुन्या आिि  व्या ्वररय िब ातचाच प्रसाा राावा. तदाभाार्ताच्या भाषातर्ताातर्त 
िंरवा यवया रथाा रातवारल  ाटरातर्त जेव्दात अिर भाषा नालण्यातर्त येरे्त रीं, रे्तव्दात  ाबाा्था  ुऱ्यशध  अ ुठू  
धृर्तााष्रास म्दिाला ‘बाबासादेब! र्ु ाच्या तेदाबा र ें आज दा  ाव तर िंजरला. धऱ्ताचें र्तर रा फु टलें . 
आर्तात या  ुष्त ात ा तर  े्र्त ाबरू्त रून  टारर ! ब्स आर्तात  ाबाा बार्ा्र्त राावा!!” रे्तव्दात र्तश अ्षमम्य 
तूऱ्र्तिा असर्तश; र्तसाच आतच्या धऱ्ततरठाच्या तिव्र  आञा ात्र ातरू्त  आिि िलर्ािातरू्त  ‘ि सबर्त’ ‘जूना’ 
‘राय ेतति र्त’ ‘र्तदादयार्त’ ‘र्तदरूब’ िंरवा यवयाचाच भाअ  ू ‘बेवरूब’ िअ यवयाि  िब  आचाऱ्यतरठाच्या तााठर 
िलर्ािातर्त वाताले जािें लािजावािे आदे. ह्या दृष्टर ें तादर्तात अिलर ेच प्रिसद्ध झाले्या ्रितरााचाऱ्य 
रॉक्टा रु ऱ्र्तरशटींच्या रेसार सत्थेास ि ले्या आििऱ्वा ाचर भाषा आतच्या सऱ्व धतचतरठात ा िरर्तर 
अ ुरािरय आदे! ‘रेसारप्रबशधात ’र्त ि ले्या यवया अ ुभ्या छे रातर्तरल िवचााातप्रतािें यवयात ा व्यक्र्त रािाार 
भाषािद आतच्या तुाार्त  सत्रृर्तींर्तरल अ ु ात्त आिि अ ुत्तत र्तें र्तें सता्षमि राण्याचें ्यातचें आद्य रऱ्र्तव्य यवया 
आचाऱ्य तरठाला िशभरे्त र्ार. यवया अ ुभ्या च्छे रातर्त  वा वा जु ा रशिर्तािद म्लेंछ िब  ि ष्रााि   



 
अनुक्रमणिका 

आ्या ें र्तर भाषा ततगांतू वा  िाद्रर झालेलर  सू  अ ुलट िरर्तर ्ुिर्तसुर् , सतत्न  आिि सत्रृर्त भासर्त आदे. 
आचाऱ्य यातुढेंिद ि  ा  आत्या िलर्ािातर्त र्तार धऱ्तभा्रा तसुाराातप्रतािेंच अ वश्यर ि  ि ष्रााि 
अिा म्लेंछ िब ातच्या सततऱ्रातासू  आत्या ‘िवबुधभाषेस’ तुक्र्त राण्याच्या ह्या ििवछ्र तर्तीं ींच 
आातिभले्या राऱ्याचा यथाासाध्य तुा्राा रार्तरल अिर आम्दातस आिा आदे. 

 
सतनट -प्रचााराततकरीं ्र. तातचलेगांतातवरा तदाााजिद भाषािुद्धरचे अिभता र असू  अ ुऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर 

िब  िक्य र्तों आत्या बशलण्यातर्त टाळण्याचा आिि िअ र्ताातर ू  टाळिवण्याचा ययव , र्तसें रार्तात ा थाश ा 
्र ास त ला र्तार सद  रून , रारर्त असर्तार्त. ञा ा  ेवर तािसरातर्तरल लेर्ातर्तिद अथातासू  िअ िर्ततऱ्यतर्त 
अगांत ीं प्रिर्तञा ातूऱ्वर भाषािुद्धरचें व्रर्त अतिगांतराालेलें  असर्तें. यवयाचे सतता र ्रयुर्त आठवले दे या िवषयाचे 
अगांत ीं तिद्यातासू चे अिभता र. जु े अ ुऱ् ू िंरवा  व ेिंअ ्ग्लि िब  बिदष्रृर्त रार्तात ा यवया ठायीं अगांत ीं 
ठारठरर असा ्वररय िब  अचूर यशजण्यातर्त यवयातचा दार्त ि यवयाचाच तटाअ रर्त. यावातच ू िच्र राा आिि 
िलतर सतिशध   ेवधाातसाारे् आिर्र अ ेर लेर्र िलिदण्यातर्त आिि बशलण्यातर्त भाषािुद्धरचे व्रर्त 
अ रेि ष्ठतिें ताळरर्त असर्तार्त. ायव ािगांतार िंद ुसभा र्ता प्रथाततासू च आतलें  सऱ्व िव्रृ्तर्त िलर्ाि आिि 
तुद्रि िुद्ध भाषेंर्तच प्रिसद्ध रारे्त. िअ र्तािद रातदीं िंद ुसभा आिि सत्थाा भाषािुद्धरर े थाश ेंफाा ल्षम 
तुािवर्तार्त. 

 
आम्दर आिि आतच्या बतधुवानया ें र्ता ज तठेत, तला राय यवयातचें, वराबकाागांतर, गांतशतातर्तर राव्य, 

अ ु:िात, िंद ुत ता िादर,  ेताळ प्रभिृर्त िलिदले्या झा ू  साऱ्या लदा  तशठ्या ग्रजीतथाातर्त भाषािुद्धरचाच 
अवलतब रेला िअ र्तरें च  व्दे र्ता तााठींर्तरल आतच्या सऱ्व व्यायाया ातरू्त , त्र व्यवदााातरू्त , सतवा ातरू्त  
आिि प्रयवयदींच्या चालचलाअ  ू बशलण्यातरू्त  गेांत्या तातच सदा वऱ्षातर्त अ ुऱ् ू वा िंअ ्ग्लि िब  असा   येअ ूत 
 ेण्याचा तााराष्ठेचा प्रययव  रारर्त आलों. आतच्याप्रतािें प्रयवयदींच्या बशलण्यातर्तिद अऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर 
ि ष्रााि   वाताण्याचें ब्रर  प्रयवय्षम आचािातर्त अगांत ीं रट्टातिें ताळरर्त असले्या िेंर ों र्तरुि आिि प्रेढ 
स्त्ररतुरुषातचर अ ु ादािें आम्दातस तादरर्त आदेर्त. 

 
भाषािुद्धरचर चळवळ तातच वऱ्षाततूऱ्वीं प्रथात दार्तीं नेर्तलर, रे्तव्दात िर्तचे सतऱ्थार दार्ताच्या बशटावािद 

तशजण्या िअ र्तरे ि नाले  ादींर्त. ति र्तर सुधाािा प्रयवय्षम आचािातर्त आिर्तातच जे प्राताििर आ्ेषमतर दशरे्त रे्त 
र्तरस अ ुरूल दशर्त चाललेले आिि वा सातिगांतर्त्याप्रतािें िजर े िर्तर ें िर्तचा िअ र्तरा गांतेाव ि  गांताजावाजा 
झालर रीं, सािदयवयसततेल ाच्या अध्य्षमातागांत ू अध्य्षमातस प्रातुयाया ें यवया सुधाािेचा अ ुल्लेेर् आिि चऱ्चा 
रािें अतिादाऱ्य दशअ ू  बसलें . वा उल्लेिेर्ले्या प्राताििर आ्ेषमतराततकरीं तुण्याच्या स  १९२७ च्या 
सततेल ाचे अध्य्षम ्र. ्रता  रृष्ि रश्दटरा यात ीं या चळवळरचा अऱ्धा भागांत जश िंअ ्ग्लि िब ातचें 
अ ुच्चाटि यवयाचा अयवयतर्त अिभता तूऱ्वर तुा्राा रेला आिि  ुसाा भागांत जश अ ुऱ् ू िब ातचे अ ुच्चाटि 
यवयािवषयीं यवयातचर यवयावळेीं तूऱ्ि अ ुरूलर्ता  सर्तातिद ि ःत्षमतार्ततिें ता लें  रीं, “िव ेिर िब ािवरुद धचर 
तशदरत अगांत ींच ि ाऱ्थार ठालर असें  ादीं. रााि अिलर े तााठर गांतद्यातर्त आिि तद्यातर्त तुसलता र िब ातस 
जर बेसुताा भार्तर आलर दशर्तर, िर्तला यवया तशिदतेचा अ ु य झा्यातासू  ओदशटर लागांतण्याचर ्तष्ट िचन्दें 
ि सूत लागांतलीं आदेर्त. तााठर िब ातरू्त  तुसलता र िब ातस अऱ्धचतद्र ितळाला  ादीं र्तार भाषेंर्त अ ुतयुक्र्त 
िब ातचर भा त ्यावातचू  ाादिाा  ादर.” ्र. रश्दटराात ीं अ ुऱ् ू िब ातिवरुद धच्या या चढाअ रिवषयीं जे 
आ्ेषमत यवया भाषिातर्त नेर्तले, यवयातचेिद सताधा  ‘्द धा त ा े’ १६ जू  १९२७ च्या आत्या लेर्ातर्त [हा लेख ह्या 
पुस्तकातं पृष्ठ ५८ ते ६७ वर ुापला आहे.] रेलें . आिि यवयातुळें  आतले तर्त अ वश्यर अ ुऱ् ू िब ातच्या बिदष्रााासिद 



 
अनुक्रमणिका 

तूऱ्ि अ ुरूल झालें  आदे असें ्र. रश्दटराात ीं अ ेरा व्यायाया ार्त सातगांतू  ्वर्तः थाातबू  थाातबू  ्व ेिर िब  
यशजरर्त अ ुऱ् ू िब  भाषिातर्त   येअ ू  ेण्याचा ययव िद यवयाच प्रसतगांतीं प्ररटतिें रेला. 

 
यवया तुढचें सािदयवय सततेल  बेळगांतातव येथाें १९२८ व्या वऱ्षर झालें . यवयातर्तिद यवया सततेल ाचे अध्य्षम 

सुप्रिसद्ध ‘राळ’ रऱ्रे्त  ेिभक्र्त ििवाातततर्त ताातजते यात ींिद ह्या भाषािुद धींच्या आत शल ािवषयीं म्दटलें  
रीं, “आत्या भाषेंर्त ितसळिााे तुसलता र आिि िंअ ग्रजीजर िब  आत्या भाषेवािद आत्या प्र्र्तुर्तच्या 
ााजररय ताार्ततत्र्याचा छात ि यवयाचा ताून  ठेवर्तार्त यवयातुळें  दे िब  आतिातस  ुःसद दशर्तार्त दें रातदीं र्शटें 
 व्दे. आति व्यायाया ातरू्त  ठरर आदे त्र  व्यवदााातरू्त  िंरबदु ा आत्या नाातर्तरल बशलण्यातरू्त सुद धा 
िंअ ग्रजीजर िब  अिर्तिय वातार्तों. या अ ुवेानजर ््थार्तर ें अयवयतर्त अ ुिद्धग्  दशअ ू  रक . ााजवा े या ीं या िंअ ग्रजीजर 
जशर् ार्ालीं आिि जुलतार्ालर तााठर ताेल  ेर्रल अिर ‘अिर्त् ेदः तातितरर’ ह्या दृष्टर ें भरिर्त 
प्र ्ऱ्िर्त रेलर. यवयाचप्रतािें जे तुसलता ातसिद साायायाच ारर्तर ें भा ू  राढिाऱ्या िबरट ााजररय 
तिा््थार्तींर्त िंद ूतिीं सदराऱ्य रारर्त  ादींर्त यवयातचे तुसलता र िब िद आत्या भाषेंर्त रिाला तािदजेर्त 
अिा दृष्टर ीं  ेिभक्र्त सावारा ि  िअ र्ता रातदीं लशर िंअ ग्रजीजरबाशबा तुसलता र िब ातचेंिद आत्या 
भाषेंरू्त  अ ुच्चाट  रून  टारण्याचा अ ुद्यशगांत रारर्त आदेर्त. युाशतातर्तरल ््वयवझालत  आिि िअ टलर यातवा 
अ रेेराळर ऑ््रयाचें ाा्य चालू दशर्तें. यवया ताररय ाा्याचें जशर्  झुगांताून   ेअ  ू ्वर्तःचर ्वर्तत्र र्ता 
जेव्दात प्र्थााितर्त राण्याचा यवया वारल  श   ेिातर्तरल रातदीं सत्थााि रात ीं प्रययव  आातिभला, रे्तव्दात यवयात ींिद 
आत्यावारल जुलतर ाा्यातच्या भाषेंर्तरल िब  आत्या रशिातरू्त  राढू  टारण्यास अिरच सुावार्त रेलर. 
ग्रजीरर लशर १५२५ सालीं टऱ्ररच्या जुलतातरू्त  सुटण्यासाठीं ध त ूत लागांतले रे्तव्दात यवयात ींिद ट्ऱ्रि िब ात ा 
अऱ्धचतद्र  ेण्याचा अ ुतक्त चालिवला. दल्लेरसुद धात जऱ्त  लशर रिकें च भाषेचा िअ र्तरा िर्तटरााा रार्तार्त रीं, 
आतलें  अ ुत्ता रिकें च त ुष्यास सतजश   सतजश रे्त रिकें चातिीं जऱ्त  भाषेिव ा रधींिद बशलर्त  ादींर्त. रे्तव्दा 
ताार्ततत्र्याच्या िर्तटराऱ्याच्या दृष्टर ें िवववि ाथाततर्त ााजवा े यातचर राळजर आिि िव ायरााव यातचर 
अ ुद्यशगांतिरलर्ता ल्षमातर्त नेण्यासाार्र  ादीं असे रशि म्दिेल!”  ेिभक्र्त, ‘राळ’ रऱ्रे्त यात ीं जे  श  चाा 
आ्ेषमतिद नेर्तले आदेर्त यवयाचा िवचाा तुढें दशिााच आदे. 

 
यातुढचें सािदयवयसततेल  गांतशव्यास स  १९३० ला प्रा. वा. त. जशिर यातचे अध्य्षमरे्तर्ालीं भालें . 

यवयात ीं आत्या भाषिातर्त भाषािुद्धरचा अ ुल्लेरे् रून  “तााठर फाासर िब ातचा दा्या्त  सतरा दा  शष 
आदे” असें बजाव ू ्र. रश्दटराातच्या तर्ताप्रतािेच आतलें  तर्त अस्या ें सातिगांतर्तलें . अऱ्थाार्त 
रश्दटराातच्या वा अ ुद धृर्त रेले्या छे राप्रतािें या आत शल ाचा सुतिािात बऱ्याच अतिीं यवयातस तान्य 
असलाच तािदजे. यवयात ीं नेर्तले्या आ्ेषमतातचािद िवचाा तुढें रूनत . 

 
भाषािुद धरयवसव गेांत्या तातच वऱ्षातर्त जे सिक्य प्रययव  राण्यातर्त आले आिि िर्तचा जश प्रसाा झाला 

यवयाच्या या ्र शटर सतालशच ावून  िअ र्तरें  र्तार ्तष्ट दशर्त आदे रीं, भाषािुद धरच्या आत शल ातुळें 
तााठींवा “तशठें अिाष्ट रशसळेल” दर तूऱ्वींचर तुष्रळजिातचर भरिर्त ताा  ादींिीं दशअ ू  अ ुलट आत्या 
भाषेस आिि आत्या ्वािभता ास अिधर तशषर दशण्याचा िर्तचा सुतिािातच अिधर सतभव रय आदे अिर 
आर्तात सािदयवयसततेल ाच्या अध्य्षमाततासू  र्तश िाळारॉलेजातच्या िवद्याऱ््याततऱ्यतर्त बदुरे्तरातचर ि िश्चिर्त दशर्त 
आलर आदे. आर्तात सततेल ाध्य्षमातचे वा अ ुल्लेिेर्लेले आिि िअ र्तािद जे आ्ेषमत अजू िद तधू  तधू   शरें  वा 
राढर्तार्त यवयातर्तिद िेंर ा ९० र्तार भाषािुद धरच्या तूळ देरू्तचें, तऱ्या ेचें आिि ि यतातचें ि टसें ञा ा  दशर्ताच 
आतशआत ि ा्र्त दशण्यासाारे् आदेर्त. रे्तव्दात यवयातस ्वर्तत्र  अ ुत्ता  ेर्त   बसर्तात भाषािुद धरचें ्वूनत अगांत ीं 



 
अनुक्रमणिका 

सू्र तय ारर्तर ें येथाें तु ः अ रे ात सातिगांतर्तलें  असर्तात यवयातचें सताधा  आतशआतच दशअ रल असें जाि ू रे्तवढें 
्वूनत येथाें  ेअ ूत. 

 
भाषािुद धरच्या तुयाय अ ुदे्दिाचें आिि तऱ्या ेचें साा आम्दीं स  १९२६ व्या वऱ्षींच प्रिसद ध रेलें . यवया 

तु्र्तरातर्त तिद्याच ता ावा सतरिलर्ततिें जें ि लेलें  आदे यवयाचा भावाऱ्था दाच रीं- 
 
१. आतले र्त ऱ्थार जु े अ ुत्तत िब  असर्तातिद िंरवा  वर  ्वररय िब  अ ुद भाव  रािें िक्य 

असर्तातिद यवया जुन्या िब ातस लु प्र्त रून  टारिाऱ्या िंरवा यवया  व्यातचर  ारेबत र रािाऱ्या आिि म्दि ूच 
अगांत ीं अ वश्यर असिाऱ्या िव ेिर िब ातस, तगांत रे्त अ ुऱ् ू असशर्त वा िंअ ्ग्लि असशर्त वा िअ र्ता रशिरे्तिद 
असशर्त, ्वभाषेंर्त, ि ष्रााि वावूनत   ेअ ूत  ये. आतला ्वररय िब   ातिषे रून  िव ेिर िब  बशराळू 
 ेिें दा रातदीं िब सततित्त वाढिवण्याचा ताऱ्गांत  व्दे आिि औास तुलातचर रत्तल रून  तुलगांता  त्तर नेर्त 
सुटिें दा रातदीं वतििव्र्ताााचा ताऱ्गांत  व्दे. (उ ादािाऱ्था, लशरसभा, िविधतत ळ, प्रजासभा िअ यवयाि  िब  
असर्तात ग्वा्देाप्रतािें तजिलस-अ र-आत या िब ास रवटाळिें दा तूऱ्र्तिा दशय.) 

 
२, तातर्तु ्या व्र्तु तूऱ्वीं आत्यातर्त  व्दयवया िंरवा ्यातस आतले िर्तर्तरेसे सुटसुटरर्त प्रिर्तिब  

ि ऱ्ताि रािें सुलभ  ादीं अिा व्रू्ततचर वा त ाऱ्थाातचीं  ातवें िव ेिर िविषे ाताप्रतािें िव ेिर िब ात ींच 
व्यक्र्त राण्यास प्रयवयवाद  ादीं. अिा िव ेिर िब ात ीं ता्र  ्वररयिब सततित्त वाढरे्त र्ारच. जसें गांतुलाब, 
रशट, स ाा, बटू, रॉला, ्टशव्द, ते्न्सल, ्टरता िअ यवयािं . तातर्तु यवयातसिद जा रशिर अ ेर्ा ा ्वररय 
प्रिर्तिब  राढला, र्ता वकर््तरतिें र्तशिद वाता्यास प्रयवयवाद  ादीं. ्टरताला रशिर आगांत ातव िंरवा 
रोंरिार्त म्दिर्तार्त र्तसा ‘वाफा’ दा िब  प्रचााातर्त आिला र्ता यवयातर्त ाागांतावण्याचें राय रााि ? 

 
३. भाषािुद धरचेंच  व्दे र्ता सऱ्व सुधाािातचेंच तऱ्त असें असावें रीं, ्वररय सत्रृर्तींर्त जें अ ुत्तत, 

राऱ्य्षमत वा िदर्तराार आदे यवयाचा ि ष्रााि यवयागांत रूनत   ये आिि िव ेिीं सत्रृर्तींर्तरल आत्यातर्त  ादर 
असें जें अ ुत्तत, जें राऱ्य्षमत आिि जें िदर्तराार र्तें सरााि ्वररााण्यास रचूनत   ये. 

 
या सतालशच ाच्या तूऱ्वाऱ्धा े िवेटीं भाषािुद धरच्या ि यतातचर आिि तऱ्या ातचर जर ्र शटर ूनताेषा 

ि लर, र्तर  रट ल्षमातर्त नेर्तात या चळवळरवा तूऱ्वीं नेर्तले गेांतलेले आिि अजू िद िर्तच्या ्वूनताच्या अऱ्धवट 
ञा ा ातुळें  नेण्यातर्त येर्त असलेले बदुरे्तर आ्ेषमत आतशआतच गांतळू  त र्तार्त, दें सदजच ि सू  येअ रल. 
यावािद जा रशिास र्तर चळवळ रातदीं राािारिार्तात आ्ेषमताऱ्द वाटेल र्ता यवयात ीं प्रथातर्तः आतचें 
‘भाषािुद धरराि’ दें ्वर्तत्र तिें प्रिसद ध झालेलें  तु्र्तर अवश्य वाचावें. रााि यवयातर्त ह्या सऱ्व आ्ेषमतातचें 
तूऱ्वींच ि ास  रेलेलें  आदे. ह्या सतालशच ातर्त्या आ्ेषमतातचर र्तींच र्तीं अ ुत्ताें  ेण्याचर तु रु्क्र्त रारर्त 
बसण्याचा तुळींच देर्तु  ादीं. आिि यवयातचीं आवश्यरर्तािद  ादीं. गेांत्या तातच वऱ्षातर्त ह्या चळवळरतुळें  आत्या 
भाषेचें वाढलेलें  िब बळ आिि आयवतिववविास दाच ह्या चळवळरचें िदर्तराारयवव िसद्ध राण्याचा अर्त  रय 
प्रयवय्षम तुाावा आदे, आिि म्दिू  िर्तच्या ह्या सुतिािाताचें सतरिलर्त ि ग् ऱ्ि  राण्यातुार्तेंच आिि 
झाले्या राऱ्याचा आढावा राढू  तुढें र्तेंच धशाि चालिविें िरर्तीं िदर्तराार आदे र्तें  ार्िवण्यासाठींच 
राय र्तें दें सतालशच  रेलेलें  आदे. 

 
आत्या भाषेच्या ह्या वाढले्या ्वररय िब बळाचर साधााि र्त ा येण्यासाठीं या चळवळरच्या 

प्रभावा ें आिि िविषेर्तः ्द्धा त  त्र ाच्या वानााें जे िेंर ों ्वररय  वर  िब  तााठींर्त िलिदण्यातर्त आिि 



 
अनुक्रमणिका 

बशलण्यातर्त प्रचिलर्त िंरवा ि  ा  तिािचर्त र्तार झाले, यवयाततकरीं रातदीं िब  थाशड्या ्तष्टररािासद  ेर्त आदों 
: यववऱ्य (urgent). िविधतत ळ (राय े रे्न्सल). िविधसितर्तर (लेिज्लेिटव्द असेंबलर). अधशाेिर्र्त 
(under lined). तुा्राा, िलर्िावळ तुा्राा (honourarium Remuneration). ्र्ततभ (रॉलत). 
आ ुषतगांतर ( ॅि). ि ्ेषमत (र्ट). िवववि्र्त  (र्टर; जसें – रेसार सत्थेाचा ि ्ेषमत रून  यवयाचें िवववि्र्त 
तत ळ  ेतण्यातर्त आलें .)  कि रर, आ्न्दरर ( ायार). क्तातर (दा िब  आतच्या ्येष्ठ बतधूत ीं अत ता ातर्त 
सुचिवला;  तबा.) छे र (तिाग्रजीाफ). टाचि, बा  (फाअ रल). िु्र ( दा िब  िंद र बतगांतालींर्त ूनढ दशर्ता. 
फर). ग्रजीतथा-िवके्र्ता (बुरसेला). सतास, रशा (ता्ऱ्ज ). दुर्तायवता (दा िब  अत ता ातर्त आम्दातस सुचला; 
तााठींरू्त  र्तश आर्तात िंद र, बतगांतालर प्रभिृर्त भाषातर्तिद ूनढ झाला आदे. Martyr दा िंअ ्ग्लि िंरवा ‘िदर ’ ह्या 
अ ुऱ् ू िब ातदू िद अ ु ात्तर्ता अऱ्था ‘दुर्त’ या त ातर्तरल यञा  सत्थेाच्या ध्व र ें सूिचर्त दशर्तश. िंद ुभाषासतनातर्तरल 
अ रे तशठर अ ुिरव ह्या िब ा ें  ूा रेलर.). प्रिर्तवृत्त (िातशऱ्ट). िधक्काा (िते. सभातरू्त  ह्या िब ाचा अ ुतयशगांत 
व्दावा. र्तश गांतऱ्जा ा ुरूलदर आदे.). तु श्च. (वन्स तशअा या िब ाचा  ाटरगांतृदातरू्त  अ ुतयशगांत व्दावा. र्तशिद 
गांतऱ्ज ा ुरूल आदे.) प्रताित्र  (स्ऱ्टिफरेट). अऱ्थाात् (अ ुऱ्फ. जसें ताधवााव  ााायि अ ुऱ्फ सवाअ र 
ताधवााव   म्दिर्तात ताधवााव  ााायि अऱ्थाात् सवाअ र ताधवााव म्दिावें). िअ च्छु र (अ ुते वाा). 
अ ुत््थार्त, अ ुत््थार्तर (िंद र बतगांतालींर्त ूनढ आदेर्त. दजा, दजेार). अ ुत््थार्तर (गांतकादजेार). ि ऱ्बतध, 
 कऱ्बतिधर, ि ऱ्बतध तति र्त िअ यवयाि  (राय ा, राय ेिरा, राय ेतति र्त िअ यवयाि . राय ा या िब ासाार्ा 
सताजाच्या तूळ आधाााचाच भाव प्र ्ऱ्िर्त रािाऱ्या त ाऱ्थाास आतचा ्वररय अ ेरिद िब  आज प्रचिलर्त 
 सावा यादू  भाषेचर ताविर्ता र्तर रशिर्तर ! िव ेिर िब  ्वररय िब ातस आतूलात् रसे  ातिषे रिार्तार्त 
यवयाचें दे प्रयवयतर्ता तदा! ्या भाषेंर्त आिि ्या ााष्रातर्त “र्ताि  धऱ्तािि प्रथातान्यासन्” ्यातर्त जगांतातर्तरल 
तिद्यातर्तरल तिदलें  ‘Code’ र्तीं धऱ्तसू्र ें, यवया ्तिृर्त ािच्या गेांत्या यवयात ा आर्तात िव ेिर िब ातवातच ू 
‘रायद्या’चर र्त ा व्यक्र्तिविें अिक्य दशअ  ू गेांतलें  आदे. सगांतळाच िंद ुभाषासतन या प्ररािीं अ ेरजार्त 
 िाद्रर! ाा्य ताक्यातचे दार्तीं  गेांतलें  रे्तव्दातच ‘राय ा’ गेांतला – र्तश िब   ेर्रल वातचिवर्तात आला  ादीं. आर्तात 
र्तश रलतर िब ातुार्ता र्तार धुवूत या. ि ऱ्बतध िब  दा राय ा िब ातर्तरल सऱ्व अऱ्था आिि ध्वि दर व्यक्र्त 
रार्तश. रे्तव्दात र्तशच यवयासाठीं ाारू्  ठेवावा; आज र्तश र्तसा तिािचर्तिद दशर्त आदे. रेसार प्रभिृर्त त्र ातरू्त िद 
ि ऱ्बतधभतगांत दा राय ेभतगांत िब ाचा प्रिर्तिब  म्दि ू येर्तश. िंद ींर्तिद र्तश ििार्त आदे. रे्तव्दात आर्तात र्तशच ूनढ 
व्दावा.) ि ऱ्बतधिास्त्र (राय ेिास्त्र). ााजवट, सत्ताराल (रााररऱ् ). ्थाायरि िध, ््थााि िध 
(रायति िध). ााजबत र (तशिलिटरल िप्रझ ा. दा िब  जन्तठेत तु्र्तरा ें प्रचिलर्त रेला.) प्ररट सभा 
(जादरा सभा) अतर्त्था सभा (Private meeting) अतर्त्था, व्य्क्र्तगांतर्त, नागांतुर्तर (Private र्ाजगांतर.) 

 
अिा आिर्र िें- श िें  वर  ्वररय िब ातचर भा गेांत्या तातच वऱ्षातर्त प्रतुर्र्तः या भाषािुद्धरच्या 

आत शल ा ें त लर आदे. ति रे्त सऱ्व रातदीं येथाें  ेर्तात येिाा  ादींर्त. 
 

जुन्या शब्दाचंें पुनरुज्जीिन 
 
भाषािुद्धर ें ्वररय िब ातचीं भा नालण्याचें दें अ ेर राऱ्य जसें रेलें , र्तसेंच आतले जे जु े िब  

ि ष्रााि लु प्र्तप्राय दशर्त चाललेले दशरे्त यवयातचें तु रुज्जरव  राण्याचें  ुसाें तदत्त्वाचें राऱ्यदर िर्तर्तक्यार्त 
प्रबळरे्त ें रेलें . दल्लेीं ििवाय, जूना, रबलू दे िव ेिर िब  नाातर्त बायरातुलातच्या र्तों ीं  ेर्रल साारे् 
रुळलेले असू  आतले र्त ऱ्थार असिााे अ ेर जु े िब  ‘सध्यात, वाचू , िव ा, तान्य, सततर्त, अवश्य’ 
चुरू   ेर्रल बशलण्यातर्त येअ र ासे झाले आदेर्त. तुलर लतत ाव रे्ळर्तात ा  ेर्रल ‘ाे र’ िब  वातार्तात ा 
आढळर्तार्त! जु े रे्ळातर्तरल सावध, त ला, तााला िअ द्याि  छा  ाा िब  तुळींच जार्त चालले आिि ाे र, 



 
अनुक्रमणिका 

आअ ुट दे िजर े िर्तर े बशराळले. अ ु ादािाऱ्था बेळगांतातवचे सततेल ाध्य्षमातच्या भाषिाच्या अ ेरा ता ातर्त 
‘जूना’ दा िब  चाा ा तातच ात आला आदे; ति तऱ्याय म्दिू   ेर्रल ‘अवश्य’ दा आतला र्त ऱ्थार िब  
अ रे ातिद आला  ादीं. र्ालरल िटतिींर्त ि ग् ऱ्ि ाऱ्था ि लेले सऱ्व िव ेिर िब  याच प्ररााातर्त तश र्तार्त. 
यवयातचे तऱ्याय असलेले आतले ्वर्तःचे जु े िब  आति ि यततूऱ्वर वातााव.े आिि यवयातस ताून  ििाजशा 
दशअ ू तादािाऱ्या िव ेिर िब ास बिदष्रृर्त राावें. रााि रे्त भाषेंरू्त  साफ गेांतलें  र्तार आतलर रातदीं अ ेर दाि  
दशिाार  ादीं. जु े ्वररय िब  ताून  िव ेिर िब  ि ष्रााि वातािें तूऱ्र्तिाचें आदे. दाच भाषािुद्धरचा 
तुयाय रटा्षम आदे. 

 
बिदष्राऱ्य िब ातचीं अ ु ादािें-बद्दल (सतबतधीं, िवषयीं) दा िब  बेळगांतातव सतेंल ाध्य्षमातच्या भाषिाचे 

तिद्याच ता ातर्त चाा ओळींर्त चाा ात आला आदे. ति र्त ऱ्थार ्वररय िब  सतबतधीं, िवषयीं  िअ यवयाि  रे्त 
तुळींच आले  ादींर्त! ििवाय (िव ा, वातच ू, व्यिर्तिाक्र्त, आिर्र) रायत (््थाा, ्थाायर, ि यवय,  ेदतरचें) 
अगांता (जार, िंरवा, वा ) अब्र ू (लेिरर, ता , प्रिर्तष्ठा) िअ लाज (अ ुताय साध ) िअ ता र (प्राताििर, 
िववविासू) िअ ताार्त (ना, वा ा, आलय, भव , गांतृद, ि रेर्त  असे िरर्तर र्तार िब  ति िजथाें िर्तथाें िअ ताार्त 
दा िव ेिर िब  राय र्तश बशराळलेला.) रबलू (तान्य, सततर्त) अ कतर्त (सातऱ््य, यशग्यर्ता, ि्क्र्त) गांतु ्र्ता 
(गांतर्तवऱ्षीं) रताल (धन्य, तााराष्ठा, तिासरता, ताताविध) िंरतर्त (तू्य, तशल, तु्र्तरावा िंरतर्त 
िलिदलर र्ताच र्तें तु्र्तर िवरण्यास अ ुञा ा ितळरे्त अिर सऱ्वसाधााि सतजूर्त ि सरे्त! चुरू   ेर्रल 
तु्र्तरावा रशिर ‘तू्य’ अतुर म्दिू  छातरर्त  ादीं जश र्तश ‘िंरतर्त’ छातर्तश ) दररगांतर्त (वृत्त, वृत्तातर्त, 
तािदर्तर) र्तऱ्फें  (वर्तर ें)  श्र्त (ित्र , ् ेदर, वय्र, सशबर्तर सतवगांत र आिर्र ताटरभा िब  आदेर्त; ति 
रातदीं ‘िादराात’ ा  श्र्त म्दट्यावातच ू पे्रताचा तान्दा फु टर्तच  ादीं.) ि लिगांतार ( ुःर्, िशर, रे् , 
अ ुर्तात ) अव्वलतासू  अरे्ा (अथातासू  िअ िर्ततऱ्यतर्त.) जतर -अ्ता  (आराि-तार्ताळ) सालतजरूा 
(चालूत  वऱ्ष) साल-गांतु ्र्त (गांतर्तवऱ्ष.) ताजर (िवगांतर्त) ततजूा (तान्य, सततर्त) दवाता  (वायुता , ऋर्तुता ) 
दवा तालट (वााा तालट) दवातािर (वााातािर, जलवायु, िंद र बतगांतालींर्त ूनढ.) गांतारब ( र , बातु ा, 
सालस, िबचााा) तेदेाबा  (रृतावतर्त) तेदाबा र (रृता,  या, आभाा, अ ुतराा.) 

 
या आिि अिा अ ेर अ वश्यर िव ेिर िब ातचा प्रचाा गेांत्या तातच वऱ्षातर्त तुष्रळ अतिीं रतर दशअ ू  

आत्या र्त ऱ्थार जुन्या ्वररय िब ातचें यवया प्रतािातर्त तु ुरुज्जरव  दशर्त चाललें . अिा ारर्तर ें अ ेर ्वररय 
िब ातचर भा ता ू  आिि जु े ्वररय िब िद तु ुरुज्जरिवर्त रून  आत्या भाषेचें िब बळ यवया चळवळर ें 
अ ुलट वाढिवलें  आदे. दर गांतशष्ट अिर अ ुभवान्र्तीं ि ्ऱ्ववा तिें िसद ध दशर्त आदे. ह्या अ ेरत  ा सऱ्व 
तिािातातस िवचााातर्त नेअ ू  ह्या सतालशच ावून  दें ्तष्ट दशर्तें रीं, तााठरस ताररय अ वश्यर िब ातच्या 
ताार तर ेतासू  तुक्र्त रून  िर्तचें ्वररय िब बळ अ ुलट प्रवऱ्धता  रािाार असलर िव्रृ्तर्त आिि 
जािरव चळवळ आजवा रेव्दातिद झालर  व्दर्तर. तााठरचे अतगांतीं तुाले्या अ ुऱ् ू िब ातचे ाशगांतावा र्ता 
ििवाजरतदाााजा तर्ता िस्त्रिक्या अिर दरच झालर ! 

 
अऱ्थाार्त प्रयवय्षम अ ुभवाअतर्तर िअ र्तक्या िदर्तराार ठाले्या या भाषािुद धरच्या व्रर्त आर्तात आति 

सऱ्वात र यातुढें आिि यातदू िद  ेटा ें चालिवलें  तािदजे. भाषेतध्यें तारर िब  जे असे  शअ रज  दशअ  ू 
्वरींय िब   ातिषे ररुत  िरर्तार्त रे्त अ ेरा ठाले्या तद्धर्तर ें दशर्त. र्तर तद्धर्त अिर रीं, आति दयगांतयर ें, 
रेव्दात ि रुताय म्दिू  आिि रेव्दात रेव्दात र्ता रेवळ अ कट म्दिू  रातदीं ताररय िब  भाषेंर्त वातूनत  लागांतर्तों. रे्त 
िजर्तरे अिधर वाताले जार्तार्त िर्तर्तरे र्त ऱ्थार आतले असिााे िब  तागांतें त र्तार्त आिि र्तश भाव यवया 
िव ेिर िब ा ींच व्यक्र्त राण्याचर सतवय त रे्त. तुढें र्तश भाव यवयावातचू  व्यक्र्तच दशर्त  ादींसें वाटर्तें. आिि रे्त 



 
अनुक्रमणिका 

िव ेिर िब  असे अ ेर ात ूनढ झाले म्दिजे तगांत रे्त जु े, रे्त तचले, रे्त आतलेच झाले अिा र्ुळ्या ततयववा ें 
यवयात ा राढण्याचा प्रययव  रशिर रूनत  लागांतला रीं र्तश  रशसा वाटर्तश. ति यवयातायीं आतलें  दशरे्त रे्त ्वररय 
िब   ादींसे झाले यवयाचें रशिासच रातदीं वाटर्त  ादीं ? रे्तव्दात िव ेिर िब  नाातर्त ्या चशावाटे ें आजवा 
नुसूत िरले र्तर दर तूळच्या “दयगांतयरचीं “ वाट आर्तात तूऱ्ितिें बत  रून  टारलर तािदजे. यातूऱ्वींचे जु े 
ि ष्रााि नुसलेले िव ेिर िब  र्ता दुसरू   ेअ ूच  ेअ ूत; ति आति आर्तात िव ेिर िब ातस आजवा आतर्त 
नेिााें जें चशा ाा अ ुन ररस आलें  आदे यवयावािद र र तादााा ठेवूत. आतला ्वररय िब  असर्तात िंरवा 
सत्रृर्तासाायाया िब प्रसव्षमत आिि सुसतत्न  अिा आत्या  ेव-वािींरू्त -ायव र्ािींरू्त  र्तश ि ऱ्ताि रार्तात 
येर्त असर्तात िव ेिर िब  यवया “दयगांतयरच्या” चशावाटे ें प्रथात आतर्त येअ ू द्यावयाचाच  ादीं. थाटे्टचर ्षमििर 
अ ुञा ा  ेअ  ू  ेर्रल यवयास आतर्त नुसूत द्यावयाचा  ादीं असें सऱ्वात ीं व्रर्त नेर्तलें  तािदजें 

 
ह्या ‘दयगांतयरचें’ अगांत ीं र्ताजें अ ु ादाि दवें असेल र्ता दा ‘िंअ रलाब िंझ ाबा ’ अ करा ! िंद ुतर्तच  व्दे 

र्ता तुसलता ातर्तिद दजााीं अ ेरासिद ह्याचा अऱ्था रळे ा ति र्तारिद तुसलता  ओा र्तार्त म्दिू  गांतातवशगांतातव 
िंद ूिद रे्तच ओा र्तार्त. अ ेरा चातगांत्या प्रेढ व्याताऱ्यास तावात देर्तुर्तः िवचाालें  ‘आर्तात र्तुम्दर गांतऱ्जर्त आदात यवया 
िंअ रलाब िंझ ाबा चा अऱ्था राय ?” र्तश दतसू  म्दिाला. ‘अऱ्था! िंझ ाबा ! आतला ााष्ररय झें ा बा  असा 
रातदींसा तर सतजर्तों!!!’ ततजाबतध्ये सुििि्षमर्त िंद ूतचर-यवयात ीं अिरच ‘दयगांतय’ राण्याचें तात आतिातदू िद 
फााच भयतरा प्रतािावा िर्तरों-िर्तर रे्या ें यवयातचर-तुळचर िंद ु भाषा ि ऱ्जरव दशअ ू  आज अ ुऱ् ू दरच 
साऱ्वजि र प्रेढरचर भाषा झालर आदे. यवयातुळें  िर्तर े क्ातिर्त िचाायु दशवश ! क्ातर्तररर जय! ह्या गांतऱ्ज ेते्षमात 
िंअ रलाब िंझ ाबा  ! दर गांतऱ्ज ाच अिधर फक लावलर आदे. तुसलता  र्ता वन् े तार्ता्  ेर्रल म्दििाा 
 ादींर्त तगांत क्ातर्तररर जय रसले म्दिर्तार्त ! यवयात ीं िअ र ेिद िंअ रलाब िंझ ाबा  गांतऱ्जिवला. ति 
तुसलता  िंद ु भाषरय गांतऱ्ज ा जाि ूबजूू  टाळर्तार्त र्ता यवया  ुााग्रजीदाला टशला  ेण्यासाठीं र्तार आति 
आतलर ्वररय गांतऱ्ज ाच रूनत  असें िंद ूत ा रातदीं वाटलें   ादीं. िअ र्तरा तरळ असर्ता र्ता तगांत रे्त िंद ु 
रसले? रे्तिद लागांतले तेंढाासाारे् िंअ रलाब िंझ ाबा  ओा ायला क्ातिर्त िचाायु दशवश ! िचातजरव क्ातिर्त!’ 
िंरवा ‘क्ातर्तर रर जय’ ह्या आजवा  ुत ुतिाऱ्या आत्या ्वररय गांतऱ्ज ा तागांतें त ू  आर्तात जा दर 
िंझ ाबा रच बशराळलर र्ता र्तर भाव ा यवयास िब ातस िचरटर्त जािाा. तुढें रातदीं िदािे म्दििाा यवया 
िंझ ाबा ेवातच ू र्तश भाव व्यक्र्तच दशर्त  ादीं बुवा! आिि  दा वऱ्षातर्त सऱ्वच लशर म्दििाा दा िब  जू ा 
झाला, आतलाच झाला, ाादूत द्या यवयाला झालें ! ति या तायीं आतलर ‘क्ातिर्त िचाायु दशवश’ दर गांतऱ्ज ा – दा 
िब  – तारा झाला, ठाा झाला, गेांतला, ह्याचर वाट राय? या्र्तव आति जार प्रथाततासू च ‘क्ातिर्त िचाायु 
दशवश!’ ‘िंचाजरव क्ातिर्त ! िंरवा ‘क्ातर्तर रर जय’ दे आजिद चकर्तन्यप्र , गांतऱ्ज ा्षमत आिि सऱ्व्वीं अऱ्थातूऱ्ि 
असलेले िब च वातााव ेतगांत िर्तर े तुसलता  रातदींिद ओा शर्त. गांतऱ्ज ातर े आम्दर येथाें भाषािुद्धर तुार्तेंच 
तदार्तों आदोंर्त. यवयातच्या ााजररय अऱ्थाातिीं आिि यवया गांतऱ्ज ातच्या यशग्यायशग्यरे्तिीं आतचा येथाें रातदींिद सतबतध 
 ादीं. गांतऱ्जावयाचेंच र्ता ि  ा  ्वररय िब ास व्यवदााा अ ेवढेंच िवधेय येथाें प्र्र्तुर्त आदे. [हा लेख १९३१ िध्यें 
वीर सावरकरािंी गलगहला तेव्हा ंत्यािंा रा कारणातं िाि ुेण्याची बंदी होती. म्हणूि त्यािंीं ही चचा शब्दाचें अथांपुरतीच असल्याचे स्प् केलें .] 

 
तातर्तु अिा प्ररााचर नार्तर दयगांतय या भाषािुद्धरच्या  ारेबत रतुळें  आर्तात िवाळा न रे्त दरच  वर 

गांतशष्ट आदे. रााि र्तश ितरेटा दा िब  तदा बतगांतालींर्त िव ेिर  वर  िब  र्तायवराळ बिदष्रृर्त दशर्तार्त. र्तसा 
र्तशिद बिदष्रृर्त दशअ ू  यवयाला “ि ाशधर” ि ाशध  असे फक्क  िब  यशजले गेांतले. आिि यवयातच्या रावीं 
तााठींर्तिद यवया बेट्या ितरेटावाच ितरेिंटगांत दशअ ू  यवयास यवया ि विर रात ाच्या गांतठ्याठ्यातसदच झटतट 
बिदष्रृर्त राण्यातर्त आलें . ि ाशधर आिि ि ाशध  दे िब  बशलर्तात बशलर्तात ूनढ दशर्त आदेर्त अिरच 
सावधा र्ता आति अ ेरसाार्र ठेवलर तािदजे. 
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आर्तात या गेांत्या तातच वऱ्षातचे सतालशच ाचे िवेटीं येयवया सदाव्या वऱ्षासाठीं या चळवळरचा 
राऱ्यक्त आिि धशाि राय असावें र्तेंिद ि ग् ऱ्ि ातुार्तें सुचव ू दा लेर् सततव.ू 

 
१. ताररय िब िद रेव्दात घ्याव ेर्तश ि यत तागांतें ्तष्टतिें ि लाच आदे. रे्तवढा अतवा  सश ू  आति 

सऱ्वात ीं ्वररय िब च वातााव.े यातुढें र्तार रशिरिद ित्र ाला रिकें  ’ िवण्याचा िंरवा भावाला 
‘ब्र ा’िवण्याच्या आचाटतिा रूनत   ये. ्वररय िब ातचर व्यायाया दरच रीं सत्रृर्तशयवत्न  ्या अ ेर प्रारृर्त 
भाषा िंरवा र्ताितलप्रभिृर्त द्रािव ाि र भाषा आत्या िंद ु लशरातर्त या  ेिातर्त तूळतासू  प्रचिलर्त आदेर्त यवया 
िंद ु भाषासतनातर्तरल सऱ्व िब  आतिास ्वररयच आदेर्त दें अ करू  अ ेरा िववाना  तािसास बाेंच दसूत 
रशसळलें  दशर्तें आिि यवया तािसा े तािसरातरू्त  िवचाालें  दशर्तें रीं, ‘राय दश, िंद ुभाषासतन म्दिजे राय ? 
भाषेला  ेर्रल धऱ्त असर्तश रीं राय?’ यवयातस आतचें िअ र्तरें च सातगांतिें आदे रीं, आति तुढें आत्या यवयाच 
लेर्ातर्त ‘िद ु्थाा ’ दा िब  वातालेला आदातर्त र्तश तादू  आम्दातसिद र्तसेंच दसूत रशसळलें  आिि िवचााावेंसें 
वाटलें  रीं, िंद ु्थाा , म्दिजे राय ? ्थाा ाला- गांत तार्तर – झा ता्यातच्या या सातठविरलािद धऱ्त 
असर्तश रीं राय ? ति जा र्तसें रातदीं  सू  िंद ुलशर तातताे ें ्यातर्त ाादर्तार्त र्तें ्थाा  िंद ु्थाा  अिा 
अऱ्थाीं आति र्तश िब  यशजला असाल र्ता िंद ुलशर तातताागांतर्त ्या भाषा बशलर्तार्त र्तश िंद ुभाषासतन िअ र्तरें  
रळण्यातुार्तरिद िववानत्ता आत्या आतगांतर आदेच र्ता ! 

 
२. ्या गांतातवीं बदुरे्तर तााठरच जाििााे लशर असर्तार्त अिा गांतातवीं ‘वॉिंिगांत रत त र’ ‘देअा रिंटगांत 

सलू ’ ‘वॉच िातेअिंागांत’ अिा ताट्या अगांत ीं अ ाण्या  ुरा  ााातऱ्यतर्त लावण्याचर जर र्श  त लर आदे र्तर 
र्तायवराळ सश लर जावर. तााठर ताट्या रे्तथाें लावाव्या. म्दिजे िगांतऱ्दािअ रातस सतजिें दा जश ताट्यातचा तूळ 
अ ुदे्दि र्तश साधेल. भाषािुद धररिार्तातच  व्दे र्ता यवयातच्या धतद्याच्या िदर्तारिार्तातच तााठर भाषेंर्तरल ताट्या 
लावाव्या ! र्तसेंच अिा िठरािच्या िविधञा ात र आत्या  ााावा “Out” “In” असें िंअ ग्रजीजर िलिदण्याचर 
दा्या्त  र्श  सश ू  ‘बादेा’ – ‘आतर्त’ असें तााठर िलदावें. ्वर्तःस रळाव ेअ ेव्ासाठीं र्तें  सेल आिि 
लशरातस रळावें म्दिू  जा र्तें र्तसें िलिदलें  जार्त असेल र्ता तााठर जाििाऱ्या लशरातचर सतयाया िजथाें बदुरे्तर 
असिाा िर्तथाें रे्त िब  तााठरच िलिदिें बाें देंदर सातगांतावें लागांतर्तें ! यवयाप्रतािें  ातवातचीं अद्या्षमाें तााठींर्त 
िलदावर. अ से्. व्दर. फ र असें िलिदण्याचर र्श  सश ू  स. िव. फ रे िअ यवयाि  िलदावें. 

 
३. िब रशितत ळाचे प्रयवयेर ूनढ िव ेिर िब   ेर्तात ा यवयातच्या प्रिर्तिब ातचे ्थाा ीं अ ेर वा अ ेर 

रशिचे र्तार र्त ऱ्थार ्वररय िब  अवश्य द्याव.े आिि  ुसाें असें रीं तदा ुभावाि र आिि अगांत र तागांतधर 
तदाााष्ररय वाङ्तयातर्तरलिद जे जु े िब  आजच्या िव ेिर िब ात ीं लु प्र्त रेलेले आढळर्तरल वा यवयात ा आज 
प्रिर्तिब  दशण्यास यशग्यसे वाटर्तरल रे्त सााे तु रुज्जरिवर्त रून  यवया यवया िव ेिर िब ातस प्रिर्तिब  म्दि ू 
यवयाततुढे द्याव.े यायशगांतें िब सततित्त ा्षमिाच्या राऱ्यासद र्तें रशितत ळ सदजगांतयवया ्वररयिब बळ 
िविवऱ्ध ाचें राऱ्यिद रूनत  िरेल. तिाभाषा तत ळा ेंिद देंच धशाि ठेवावें. 

 
४. िवेटीं ्या ्या जुन्या त्र रााात ीं आिि लेर्रात ीं अ ावश्यर असे  व ेवा जु े िव ेिर िब  

टाळण्याचा प्रययव  राण्यातर्त अजू िद  ुऱ्ल्षम रेलेलें  आदे यवयात ीं र्तें यातुढें र्तार र्तसें   रार्तात िक्य र्तों 
र्तों ातर्त वा लेर्िींर्त बसलेले िव ेिर िब  बिदष्रृर्त राावचे रााव.े अ ेर लेर्र दें रािें िअ ष्ट दें 
त ातर्त्या त ातर्त जािर्तार्त ति यवयातचर सतवरलेलर भाषा ब लिें आर्तात अगांत र अवन  जार्तें म्दिू च राय र्तें 
रे्त अ ुन तिें या गांतशष्टरचा तुा्राा रारर्त  ादींर्त. ति यवयातस आम्दर अ ेर िठरािर अ ुभव ू तािदलेलर अ ेर 
सशतर तद्धर्त सातगांतर्तों. प्रथात लेर्  ेदतींप्रतािें िलदू  राढावा. म्दिजे दा िब  अ ुऱ् ू रीं िंअ ्ग्लि या 
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ससेितऱ्या ें प्रिर्तत ीं यवयातच्या िवचाााचा ओन र्त िाा  ादीं आिि तगांत आति अ ुततुिद्रर्त (प्रुफें ) अन्विे्षमर्तों 
र्तसें र्तें िलर्ाि रेवळ िव ेिर िब ातच्या दृष्टर ें बनू  टारावें. म्दिजे तटतट रे्त रे्त िब  िुरां चा ारवा ढेंरूि 
 ेतरे सातत ाव ेर्तसे सातत र्तरल. आिि लेर्िर ें टोंचर्तातच िचा ले जार्तरल. असें तातचसदा ात झालें  रीं, 
तगांत रे्त तुळीं िलिदर्तात ाच अ अे र ासे दशर्तरल. 

 
५. वारल सूच ातप्रतािें सऱ्वात ींच अिधरर्तत िचराटर ें आिि ि ऱ्धााा े िव ेिर िब  बिदष्राााचें 

व्रर्त भागांता गांतार (ि जात दकद्राबा ), वऱ्दा , ग्वा्देा, भ शच या प्रातर्तातर्तरल तदाााष्ररय यात ीं आचाण्याचर 
तााराष्टा राावर रााि तााठींत्त अुऱ् ू प्रभिृर्त िव ेिर िब  नुसण्याचें सतरट िर्तर ू च ओढवण्याचा अिधर 
सतभव रेव्दातिद असिाा. 
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आमची राष्ट्रभाषा आणि भाषाशुद णध 
[लेखाची िूळ प्गसद्धी ‘केसरी’ िध्यें गद. ७ आगण १४  ािेवारी १९५१ ला.] 

 
भारतीय राज्य घटनेच्या ३४३ च्या छेदकाप्रमािें (article प्रमािें) ‘देिनार्गरींत णलणहलेली कहदी ही 

राष्ट्रभाषा होय’ असें णनऱ्दधाणरलेलें  आहे. 
 
परंतु ह्या छेदकाला त्याच्याखालीं ‘जर, तर, तर्ाणप णअ त्यादी अ ुपाधींच्या णअ तक्या जळिा 

लािलेल्या आहेत कीं, जर त्यानंा तसेंच राहंू णदलें  तर त्या मूळ घोषिेला रक्त-क्षयाची बाधा झाल्याणिना 
राहिार नाही. आणि शेिटी कहदी ही राष्ट्रभाषा न होता ंप्रत्यक्षातं ती याने कहदूस्र्ानीं’ तरी होअ ील ककिा 
आिखी शेंपन्नास िऱ्दषें आज चालू असलेली कअ ग्रजींच राज्यभाषेंचें पदे बळकािून बसेल. 

 
अ ुऱ्ददूणन्ठ  पक्षाच्या आग्रहानें कहदुस्र्ानीचा नामणनऱ्ददेश 
 

लशरातर्त सातान्य सतज असा तसालेला ि सर्तश रीं, नट ेप्रतािें िंअ ग्रजीजर आिर्र फाा फाा र्ता 
ततधाा वऱ्षेंच राय र्तर ाा्यभाषा म्दिू   ात ूत िरेल; ति दर चूर आदे. वारल ३४३ व्या छे राच्या िर्तसऱ्या 
अ ुच्छे रातर्तच (Clause तध्येंच) दें ठासू  सातिगांतर्तलेलें  आदे रर, लशरसभेला वाटलें  र्ता ततधाा 
वऱ्षात तर्तािद िंअ ग्रजीजर दरच ाा्यभाषा म्दिू  चालूत  ठेवर्तात येअ रल, म्दिजे र्तें रृयवय नट ाबाह्य म्दिू  तुळातर्तच 
ि िषिद्धलेलें   ादीं. र्तरच गांतशष्ट अ ुऱ् ूि ष्ठ ‘या ें िंद ु्थाा र’ चर आदे. िंद र दर ाा्य भाषा आदे असें म्दिर्त 
म्दिर्त तुढें छे र ३५१ तध्यें ्तष्टतिें ग्रजीिथालेलें  आदे रीं, “िंद र भाषेला सतत्न  ि  सतृद्ध राण्यासाठीं 
‘िंद ु्थाा र’ भाषेंर्तरल ूनतें, िकलर ि  तश  िंद ींर्त आयवतसात् रेलीं जावींर्त!” ्र.  ेदूनत च्या अ ुऱ् ूि ष्ठ 
त्षमाच्या आग्रजीदातुळेंच ‘िंद ु्थाा र’चा दा  ाति ऱ् ेितूऱ्वर िवििष्ट अ ुल्लेरे् िंद रसद राण्यातर्त आला दें 
सातगांतावयास  रशच. 

 
हा ठराि असा डळमळीत का ंझाला ? 

 
ााष्रभाषेिवषयींचा दा असा  ळतळरर्त ि  गांतुळतुळरर्त ठााव रात राण्यातर्त आला दें ध्या ीं येण्यासाठीं 

ह्या िवषयाचर तूऱ्वतरिठराच थाश रिर तािदलर तािदजे. साधाािर्तः ्र्वातर  या त जींतासू  िंद ु्थाा चर 
ााष्रभाषा िंद र ि  िलतर  ेव ागांतार असावर असा प्रचाा अ ेर िंद ु तुढाऱ्यातर ू  चालू झाला दशर्ता; तातर्तु 
िर्लाफर्तरच्या चळवळरला अ ुचलू  धाण्याचर नश चरू जेव्दात रातगे्रजीस ें रेलर रे्तव्दात तु््लतातचें प्र्था 
रातगे्रजीसतध्यें ताजूत लागांतलें . र्तर सतिध साधू  तु््लतात र यवयातच्या िअ र्ता ्वाऱ्थासाधू तागांतण्याततध्येंच दरिद तागांतिर 
ठाततिें रेलर रीं, जा र्तुम्दाला िंद ू-तु््लतातचर अ ेरर तािदजे असेल र्ता अ ुऱ् ू दरच र्तुम्दर ााष्रभाषा म्दिू  
ता लर तािदजे. ह्या िंद र ि  अ ुऱ् ू अिा  शन्दर त्षमातचा सतन्वय आति सदज साधूत िरूत  अिा िदारार ें, 
र्तशतऱ्यतर्त रेवळ ‘िंद र’ दरच ााष्रभाषा दशय असें म्दिर्त आले्या गांतातधरजीं ीं अिर र्तश  सुचिवलर रीं, अ ुऱ् ू 
– िब  – बदुल अिर जर ‘िंद ु्थाा र’  ावातचर बशलर लर् ेच्या बाजूला सऱ्वसाधाािर्तः िंद ु-तुसलता  
लशर चालचलाअ ु व्यवदााासाठीं बशलर्तार्त िर्तलाच ााष्रभाषा ठावावर; आिि र्तर  ेव ागांतार ि  अ ुऱ् ू अिा 
 श िद िलप्यातर्त िलिदलर जावर. तु््लतात र अऱ्थाार्तच दर र्त जश  ता लर  ादर. तातर्तु गांतातधरजींच्याच 
अध्य्षमरे्तर्ालीं भाले्या िंद र सािदयवय सततेल ातर्त गांतातधरजींच्या आग्रजीदा ें ‘िंद ु्थाा र’ दरच ााष्रभाषा दशय, 
असा ठााव सततर्त रून  नेण्यातर्त आला. िअ र्तरें च  व्दें र्ता, ‘िंद र या े िंद ु्थाा र’ असें यवया ााष्रभाषेचें 
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 ातराििद रून  टारले! अथाात् अ ुऱ् ू – िब  – बदुल जर िंद ु्थाा र िर्तलाच िंद र म्दिावयाचर ताळर 
आलर; आिि प्रयवय्षम िंद र सािदयवय सततेल ा ेंच र्तश ठााव रेला ! 
 
‘संस्कृतणन्ठ ’ हें णिशेषि का ंलािािें लार्गतें? 

 
रे्तव्दात ्या िंद रला आम्दर आतचर ााष्रभाषा रूनत  िअ ्च्छर्तों र्तर दर ‘िंद र या े िंद ु्थाा र’  व्दे असें 

्तष्टतिें ि ग् ऱ्ििवण्या्र्तव िंद रच्या सयवय्वूनतास आािासाार्ें प्रिर्तिंबबिविााें, िर्तच्या  ावातिवषयीं 
झाले्या साऱ्या वकचािार गांतोंधळास ि ासिााें आिि ्या िंद रस आम्दीं ााष्रभाषा ता र्तों िर्तचर ओळर् 
चटर  अ ेंरा िब ातर्त तटवूत िरिााें ‘सत्रृर्ति ष्ठ’ दें व्यावऱ्र्तर िविषेि आम्दरच प्रथातर्तः िर्तला लावलें  
आिि ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र दरच आतचर ााष्रभाषा ि   ेव ागांतार दरच आतचर ााष्रिलित’ अिर नशषिा रेलर. 
लगांतशलगांत िंद ुतदासभे ें ि  बदुरे्तर िंद ुयववि ष्ठ सत्थाात ीं र्तरच अ ुचलू  धालर. 

 
महाराष्ट्रीय मंडळींचा पुढाकार 

 
थाशड्याच ि वसातर्त ‘िंद र सािदयवय सततेल ’ िद िुद्धींवा आलें  आिि ‘या े िंद ु्थाा र’ सदच 

गांतातधरजीं ा र्तर सत्थाा सश ावर लागांतलर. रे्तव्दाततासू  अ ेरा बाजूला ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र’चा प्रचाा धूतध ाक्या ें 
िंद ु्थाा भा चालू झाला. ्या प्रातर्तातचर तारृ्तभाषाच िंद र दशर्तर यवया प्रातर्तातर्तरल रातगे्रजीसर तत ळींर्तिद बदुरे्तर 
लशर आतरू्त  ि  ्रयुर्त टत  जरसाारे् तुढाार प्ररटतिेंिद सत् रृर्ति ष्ठ िंद रचाच प्रचाा ि  तुा्राा रूनत  
लागांतले. र्तें सादिजरच दशर्तें; तातर्तु तारृ्तभाषा िंद र  सर्तातिद िंद रभाषरय प्रातर्तािअ र्तराच रट्टातिें जा 
रशण्या प्रातर्ता ें सत्रृर्ति ष्ठ िंद रचाच तुा्राा ि  प्रचाा रेला असेल, र्ता र्तश आत्या तदाााष्र प्रातर्तातर्तरल 
िंद ुयववि ष्ठात र दशय. अबशदा, दिावानाा, जयतूा, तुतबअ र प्रभरृ्तर  गांताातर्त भाले्या िंद र सािदयवय सततेल ाच्या 
प्रसतगांतीं ि  िअ र्ता प्रसतगांतर अ ुऱ् ूि ष्ठ ‘िंद ु्थाा र’ त्षमाच्या राावाया दाि ू ता ण्याच्या रातर ह्या तदाााष्ररय 
तत ळींचा  ेदतर तुढाराा असे. 

 
कअ ग्रजी हें खरें िादकें द्र नव्हे ! 

 
िवेटर ाा्य-नट ा-सितर्तींर्त ााज्ऱ्ष टत   यातच्या  ेरृ्तयववार्ालर ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र’ दरच 

ााष्रभाषा ठािवण्यासाठीं प्रबळ अ ुठाविर झालर. अ ुऱ् ूि ष्ठ ‘िंद ुि ष्ठ’च्या त्षमातर्त आज ्यातच्या दार्तीं 
ााजसत्ता आदे अिा राँगे्रजीसर अिधराऱ्यातचर ि  तेला ा आझा ातसाायाया तुसलता र सभास ातचर फळर ्र. 
 ेदूनत च्या  ेरृ्तयववार्ालीं िंर्तचा ता ाव राण्याचा प्रययव  रूनत  लागांतलर. ााष्रभाषेच्या ठाावाच्या प्ररािीं र्ाें 
वा रें द्र िंअ ग्रजीजर दें  व्दर्तें; रााि िंअ ग्रजीजर दर भाार्ताचर ि यवयाचर ााष्रभाषा म्दिू  नट ेंर्तच  ों व ू 
टारावर असें म्दिण्याचें सादस ्र.  ेदूनसुद्धात रून िरर्त  व्दर्तें. िंअ ग्रजीजर अतर रे्तवढे नेर्तलेच तािदजेर्त 
िअ र्तक्यार्त िवि्षमप्र्त दट्टावाार यवयात ा ्वर्तःचें सताधा  रून  घ्यावें लागांतलें . अ ुलटत्षमर िंअ ग्रजीजरचर आजच्या 
आज दरालतट्टर रािें दें ााष्ररय व्यवदाााच्या दृष्टर ेच अि ष्ट ि  अिक्य आदे दे िंद रचा त्षमिद जाि ू 
दशर्ता म्दिू  िंअ ग्रजीजर दर ाा्यव्यवदााातर्त आिर्र ततधाा वऱ्षें ाादूत द्यावर दा ह्या ठाावातर्तरल भागांत सऱ्वात ीं 
ि रुताय म्दिू  अ ेरतर्तें ्वररााला. ति र्ाा तर्तभे  जश दशर्ता र्तश सत्रृर्त-ि ष्ठ िंद र रीं अ ुऱ् ूि ष्ठ 
िंद ु्थाा र याच प्ररािीं दशर्ता. र्तश वा  िवेटीं िरर्तर िवरशतास गेांतला दें सऱ्व्ुर्तच आदे. अतर्तर ि रुताय 
म्दिू   शन्दर त्षमात ा ा र्तरढर्त ‘जा, र्ता, र्तथााित, तातर्तु’ िअ यवयाि  अ ुताधींच्या चेरटींर्त रोंबले्या 
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र्त जश र ेंच राय र्तश ितटिवर्तात आला; र्तर र्त जश  म्दिजेच दा ााष्रभाषेचा ठााव!  या राािाततुळेंच र्तश 
असा  ळतळरर्त ि  गांतुळतुळरर्त झालेला आदे. 

 
अ ेकाचा णिजय असला तरी दुसऱ्दयाचा पराजय खास नव्हे 

 
यवयातर्त ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र दरच आतचर ााष्रभाषा दशय’ असें व्यावऱ्र्तर ि ऱ्धााा ें म्दटलेलें   सू  

‘ ेव ागांताींर्त िलिदलर जािाार िंद र’ अ वेढेंच म्दटलेलें  आदे. आजिद िेंर ों अ ुऱ् ू िब   ेव ागांताींर्त िलिदर्तात 
येर्तरल. यवयातर्तिंद तुढें ‘िंद ु्र्ता र’ भाषेंर्तरल िब च  व्देर्त र्ता ूनतें, िकलर, तश  दींिद िंद रर्त आयवतसार्त 
राावर असें अ ेर अ ुतटाचे ितल्लेूिद नुस लें  आदे. तुन्दात ह्या ााष्रभाषेिवषयींच्या ठाावाचें वाातवाा सतर्षमि 
रून  यवयातर्त आलटातालट राण्यासाठर यशग्य वाट्यास सतर्षमि – सितयवया (रितट्या)  ेतण्याचा जश 
अिधराा ााष्राध्य्षमात ा  ेण्यातर्त आलेला आदे यवयातर्त जर गांतशत आदे र्तर वगेांतळरच; ति ्थालाभावातुळें  र्तश भागांत 
 ुसर्ता अ ुल्लेेरू् , िअ र्तरें च सातगांतिें तुाें आदे रीं, दा ठााव िंद र त्षमाचा िवजय जार असला र्तार ‘या े 
िंद ु्र्ता र’ त्षमाचा तााजयिद  ादीं! जा ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र’ त्षमा ें तातुढेंिद प्रचाााचें, आचाााचें ि  
प्रययव ाचें प्रबळ आत शल   सतट वगेांता ें चालू ठेवलें   ादीं र्ता ठाावातर्तरल  ातव जार िंद र ाािदलें  र्तार 
व्र्तुर्तः र्तर ‘िंद ु्र्ता र’च ब ्यावातच ू ाादिाा  ादीं. तु ः ततधाा वऱ्षातच्या आतर्त िंअ ग्रजीजरला त च्युर्त 
राावयाचर आदे र्तेंिद ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र’ त्षमालाच राावें लागेांतल, दें ध्या ातर्त धाा. ्र.  ेदून, तेला ा 
आझा  िअ यवयाि  र्तिा प्रवृत्तरचर तत ळर िंअ ग्रजीजरला ाा्यव्यवदााातर्तिद िक्य िर्तर्तरें   रऱ्नायुष्य िंचर्तिाारच 
आदेर्त दें िवसार्तात राता  ये. 

 
घटनेला भीक न घालतां अ ुऱ्ददूणन्ठ  ‘कहदुस्र्ानी’चें पाताळ यंत्र चालू झालें  सुिा ! 

 
िंद र ााष्रभाषा रािाऱ्या ठाावाचर िाअ र वाळरे्त   वाळरे्त र्तोंच िद ु्र्ता रचा ााष्रभाषा म्दि ू 

प्रचाा रािाार अ ेर अिर्ल भाार्तरय सत्थाा यवया त्षमा ें ्थााितलर आदे. िर्तच्यातध्यें आज ्यातच्या दार्तीं 
ााजसत्ता आदे असे तशठतशठे तत्र र ि   ृतातगांतिगांतर्त र्लातचे र्तात ेच्या र्तात े प्रातर्ताप्रार्तातरू्त  ििालेले आदेर्त. 
यवयात ा तुसलतात र सत् थाातचें सदराऱ्य अऱ्थाार्तच लाभिााें आदे. राँगे्रजीसत्षमरय तुढाऱ्यातच्या दार्तीं असले्या 
ि ाि ााळ्या  ातवातच्या ि धींरू्त  र्तिा सत् थेाला भातूा द्रव्यसादाय्य ितळिााें आदे. िाळेंर्तरल ताठ्य 
तु्र्तरातरू्त च िंद र म्दिर्त म्दिर्त अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्र्ता र भाषा नालावर, ्या प्रातर्ताचे िि्षमितत्र र यवयातच्या तर्ताचे 
िंरवा यवयातच्या दार्तचे आदेर्त, यवया यवया प्रातर्तातर्त र्तींच ताठ्य त्ु र्तरें  चालू रावावींर्त आिि अिर ारर्तर ें अ ुगांतवर्तर 
ितढींचर ितढरच अ ुऱ् ू िब -बदुल ‘िंद ु्र्ता र’ च्या ढाळातरू्त  ओरू्त  राढावर असा यवयातचा अ ेर ाशर ा  ाव 
आदे. ह्या बु ािीं असले्या िवचाासािरिर ्फु टिः (र्ततिरलवाा) र्त ा यावर, या्र्तव रातदीं अ ु ादािें 
तुाावा म्दिू   ेर्त आदों. अऱ्थाार्त ्या अऱ्थाीं दर तािदर्तर वृर्तत्र ातर्तरल वृत्तान्र्तातवून  बदुिः नेर्तलेलर आदे यवया 
अऱ्थाीं र्तींर्त रा ाता्र ा न्यू ािधर असूत िरेल; तातर्तु अवान्र्ता तुााव्यातवून  र्तर व्र्तु््थार्तरचर यथाावत् 
ूनताेर्ा र्तार प्र ऱ्िवरर्त आदे दें ि िश्चर्त. 

 
मराठीच्या माजघरातंच काय चाललें  आहे ? 

 
िंद ु्थाा रचा प्रचाा राण्याच्या अ ुदे्दिा ेंच सातगांत ूसवून  राढले्या अिर्ल भाार्तरय सत्थेाचरच 

अ रे प्रर्त असलेलर तदाााष्र ााष्रभाषा प्रचाा सभा तााठरच्या ह्या ताजनाातर्त ्थााितलेलर आदे. ह्या सभेंचें 
्वर्तःचें तर्त असें आदे रीं, ााष्रभाषेला िंद र   म्दिर्तात िंद ु्र्ता र म्दिावें; आिि ााष्रिलतरच्या प्ररािीं 
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 ेव ागांतारप्रतािेंच ाशत  आिि अाबर ह्या िलतरचा ति ‘िअ ् रे्तताल’ रेला जावा. तुतबअ र प्रातर्ताचे िि्षमि 
िवभागांताचे विाष्ठािधराार ि  तुयायतत्र र असलेले ता  रय बाळाााव रे्ा देिद ्वर्तः ‘िंद ु्र्ता र र्चा 
सशसायटर, अलादाबा ,’ या सत्थेाचे स ्य आदेर्त. ह्या सत्थेाचे ध्येयिद अ ुऱ् ूिब िंति्र्त िंद ु्र्ता र दर 
ााष्रभाषा आिि अ ुऱ् ूिलतर ि   ागांतारिलतर ह्या  शन्दर ााष्रिलप्या असाव्यार्त असेंच आदे. अऱ्थाार्तच, तुतबअ र 
प्रातर्तासाठर जर ताठ्यक्त सितर्तर ता  रय रे्ाातच्या दार्तीं असले्या तुतबअ रच्या िि्षमििवभागांता ें अ ेव्ातर्त 
 ेतलर आदे, िर्तच्या सदा सभास ाततकरर र्तर  सभास  वाींल िंद ु्र्ता रि ष्ठ ‘तदाााष्र-ााष्रभाषा-
प्रचाासभे’चे स ्य असावरे्त आिि आज िरयवयेर वऱ्षें िंद र ााष्रभाषेचा प्रचाा तदाााष्रातर्त अिधरृर्ततिें 
रारर्त असले्या भाार्तरय िंद र-सािदयवय-सततेल ासाायाया प्रतुर् सत् थेाचा िंरवा तदाााष्र ााष्रभाषा 
सितर्तरच्या िंद र प्रचाा सतन तुिें यासाायाया प्रातिर्तर सत्थाातचा अ ेरिद स ्य यवया िंद र ताठ्यक्त सितर्तींवा 
तुतबअ र साराार ू   ेतला जाअ ूत  ये, असा अन्याय   न र्ता र्ताच आश्चऱ्य ! तु ः तुतबअ र प्रातर्तातर्त नट े ें 
ठािवले्या िंद ीं या ााष्रभाषेचें िि्षमि िवद्याऱ््यात ा  ेण्यासाठीं जश अभ्यासक्त ि  ताठ्यत्ु र्तरें  
ठाावयाचीं र्तीं ठािवण्यासाठीं  ेतले्या या सितर्तरचे अध्य्षम रशिाला  ेतले म्दिर्तात ? तदातदशताध्याय 
तशर्त ााात ा. यवयात ीं तुण्यास अ ेरा सभेंर्त अलरर ेच असें प्ररटतिें सातिगांतर्तलें  रीं, “यद्यित नट ेंर्त जार असें 
सातिगांतर्तलें  असलें  रीं आतचर ााष्रभाषा िंद र आदे र्तथााित िर्तचें ्वूनत ादािाा िंद ु्र्ता रच ! आिि 
आतच्या ताठ्यक्त ठािविाऱ्या ह्या सितर्तरचें राऱ्यिद चालिाा र्तें यवयाच धशािा ें !” दा वृत्तत्र ातर्तरल 
अ ुर्तााा आदे. यवयातुळें  आम्दातला जार  सलर र्तार रातदीं तत ळीं ा अिर अतधूर आिा वाटर्त आदे रीं, दें 
भाषि आझा ातसाायाया रशण्या तेला ाचे असावें आिि अ ेर्ाद्या र्श रा बार्ततर ााा ें ्रयुर्त तशर्त ाााच्या 
र्तों ीं र्तें नार्तलें  असावें.  ादीं र्ता सत्रृर्ति ष्ठ िंद रचा िअ र्तरा िर्तटरााा ि  अ ुऱ् ूि ष्ठरे्तचा िअ र्तरा  ुााग्रजीद 
तुण्याच्या अ ेरा तदाााष्ररय िववाना ाला ि  यवयातर्तिद अ ेरा तदातदशताध्याय तदाियात ा वाटावा र्तार रात ि  
रसा ! ति दें भाषि जा िब चूर असलें  र्ता ह्या साराार सितर्तरर ू  जीं ताठ्यतु्र्तरें  तुतबअ र प्रातर्तातर्तरल 
िंद र ााष्रभाषेचर म्दिू   ेतलर जािाा र्तर िबदाा साराा े यवयाचे िि्षमितत्र र  ॉ. सकय्य  तदतत  
यातच्यार ू  ाचव ू िाळातरू्त  नुस िवले्या ‘बा िदा ाात, बेगांतत सरर्ता ि  अ ु्र्ता  विसष्ठ’ छाताचींच 
असिाा दें अ ुन  आदे. 

 
र्तथााित या प्ररािीं सऱ्वातवा र र रेलर आदे राराााव रालेलराात ीं. दे सद गांतृद्था ‘िद ु्थाा र 

र्तालरत’ प्रभिृर्त अ ुऱ् ूि ष्ठ सत्थाातचे प्रतुर् तुढाार आदेर्त. गेांत्या तिदन्यातर्तच ााजरशटला अ ेरा ााष्ररय िाळेंर्त 
भाले्या प्ररट सभेंर्त रे्त म्दिाले रीं यद्यित नट ा सितर्तर ें ‘िंद र’ वा ााष्रभाषेचर तशदशा ताालर असलर 
र्तारिद आम्दर बातूजींच्याच (गांतातधरजींच्याच) ताऱ्गांता ें जािाा. िंद र  व्दे िंद ु्थाा र म्दिजे अ ुत्ता िंद तध्यें 
जर अ ुऱ् ूित्रर्त भाषा बशललर जारे्त र्तर ‘िंद ु्थाा चर’ राय र्तर ााष्रभाषा दशय ि  अ ुऱ् ूिलतर दरिद ााष्रिलित 
दशय! बातूजींचर  ुिष्ट म्दिजे रेवळ आऱ्ष ऱ्ि ! यवयात ा दें ्वच्छ ि सर्त दशर्तें रीं, अ ुऱ् ू िलित ि  र्तींर्त 
िलिदलेलर अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्थाा र भाषा दर ्वररााण्या ेंच िंद तध्ये सत्रृर्तरचा सतन्वय साधर्तश” या 
वाक्यातर्त चुरू   श चाा िब  र्तों ातरू्त  ि सटू  गेांतले म्दिू च रीं राय र्तर चरू सुधाून  रे्त लगेांतच म्दिाले, 
“रेतर अ रेिं लर दक!” िअ र्तरें च  व्दे र्ता जा आति अ ुऱ् ू िलित ि  अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्थाा र भाषा ि  ााष्रिलतर 
ि  ााष्रभाषा म्दिू  ्वरराूनत  र्ता यवया वानााा “अ ुभ्या आिियाचें सतनट  साधूत िरूत  !” 

 
आले रात ध्या ातर्त! सतबतध अ ेिियाचें सतनट  अत! – अ ुऱ् ू िलित ि  अ ुऱ् ू िलित ि  अ ुऱ् ूि ष्ठ 

िंद ु्थाा र भाषा आम्दर ्वरराालर रीं साधूत िरूत ! ि ःसतिय बातूजींच्या ‘आऱ्ष  ऱ्ि ा े’ आतला वाद्र्त 
रालेलरा तदाियातच्या त्र्तरावा रेव्दात र्तार ठेवलेला असलाच तािदजे. 
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तातर्तु ्यातच्यावा असला प्रसतगांत रेव्दातिद गांतु ालेला  ादीं, यवयात ा अिा िवधा ाचें सद्य सदसा 
सतजूत  ये दें बुिद्धतते्तला साजेसेंच आदे. रााि आजच्या भगूांतशलाप्रतािें आिियाच्या अ ेरा टशरातस तळू 
अाबर भाषा ि  िलितलाच  त  रय ठाव ू ्या े िदब्रु भाषा ि  िलित ााष्ररय ठािवलर र्तें िअ स्त्रायल ााष्र 
आदे. रे्तथातासू  र्तश थेाट जता तऱ्यतर्त ाििय  दरच साऱ्या रम्युि ्ट जगांतर्ताचर िववविभाषा रून  सश ण्याचा 
चतगांत बातधले्या सशिवएट ाििया ें आिियाचा सााा अ ुत्ता तट्टा व्यातू  टारलेला आदे. तुढें जता , 
यवयाच्यार्ालीं िच र भाषा-भाषर र्तश िव्र्तरऱ्ि चर   ेि तसालेला! ह्या अ ुण्यातुऱ्या र्तर चर्तुऱ्थााति आििया 
र्त ातर्त ह्याचर लर् ेर च्या बाजााातरू्त  रे्तवढर बशललर जािाार ‘िंद ु्थाा र’ बशलर ि  अ ुऱ् ू िलतर रशिच्या 
झा ाचा ताला आदे दें सुद्धात रशिास ठाअ ूर  ादीं. अ ुाले्या टरचभा भाार्ताबादेारल आिियातर्त अफगांताि, 
िअ ााि, अाब्र्ता  ि  तािर्र्ता  दे िवर्तर िवर्तर येवढालें  तु्लरत  ेि अ ुार्तार्त. यवयातर्तिद अ रे तािर्र्ता  
सश लें  र्ता बाररच्यातर्त ‘िंद ु्थाा र’ अ ुऱ् ू भाषेंर्त िलिदलर र्तार रशिास सतजिें अिक्य. रे्तव्दात सतनट  
सश ाच ति साध्या िवचाािवि तयातुार्तर र्तार सबतध अ ेिियातर्त अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्थाा र रशिास सतजूत िरर्त 
असेल र्ता र्तर अ ेरट्या तािर्र्ता ातर्त राय र्तर दशय! यवया तािर्र्ता ालाच बदुधा रालेलरा तदािय सतबतध 
आििया म्दि ू सतजर्त असावरे्त. र्ताच राय र्तें ‘अ ुऱ् ूभाषा ि  अ ुऱ् ूिलित ्वरराा्यास सबतध आिियाचें 
सतनट  साधर्तात येअ रल’ या रालेलराातच्या वाक्याचा रातदीं अन्वय र्तार रळू िरेल; यवयाचा अथाच रळण्याचर 
अते्षमा रशिरच धालेलर  ादीं. िंरबदु ा ्या सतप्र ायाला िर्लाफर्त म्दिजेच ्वाा्य दें ााजररय 
सतरराि तूऱ्वीं तटलें  यवयालाच आज ‘तािर्र्ता  म्दिजेच आििया’ दें भेगांतशिलर सतरराििद तटावें ह्यातर्त 
अिधर अ ऱ्थार िवि्षमप्र्ततिा असा रशिर्ताच  ादीं! 

 
आिखी अ ेक रं्गमत 

 
र्तथााित ्यात ा िंद ु िब  अ ुच्चाार्तातच िंवचू  सावा र्तिा व े ा दशर्तार्त, ्व ेिाला िंअ ि या 

म्दिण्यातर्त ्यात ा जागांतिर्तर प्रिर्तष्ठा वाटरे्त, ति यवयाला िंद ु्थाा  म्दििें दा ता्र  जार्तरय दलरटतिा 
वाटर्तश र्तशच ्र.  ेदूनत तासू  र्तश राराााव रालेलरााततऱ्यतर्तचा ि धऱ्तर सतप्र ाय आज ााष्रभाषेच्या 
प्रश् ातुार्तात रात दशअ र ा. आतचर ााष्रभाषा अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्र्ता र, िंद ु्र्ता र, िंद ु्र्ता र’ असा टादश 
फश र्तात ा तादू  आम्दातस िरर्तरर्तार गांतततर्त रातदरिर धन्यर्ता ि  िंरिचत् आिािद वाट्यावातचू  ाादार्त  ादर. 
वा््तररचर गांतशष्ट  ादीं रात सातगांतर्त! रीं र्तश थाशा तुरुष ताा, ताा असा अ ुलटा अ ुच्चाा रारर्त असर्तात ाात, ाात, 
ाात असा अ ुच्चाा रूनत  लागांतला आिि यवयाच   रळर्त तुण्याअ र ें तुढे यवयाचे अतर्तःराि ि वळलें . र्तसेच 
र ािचर्त अ ुऱ् ूि ष्ठ भाषेचे ितषा ें रात दशअ र ा ति ‘िंद ु्र्ता र िंद ु्र्ता र’ असा टादश फश रर्त असर्तात 
यवयातच्या तुर्ातरू्त  दशिाऱ्या िंद ु, िंद ु्थाात , ह्या तिव्र   ातनशषाच्या  रळर्त तुण्याअ र ें दे आतचे वाट 
चुरलेले  ेिभक्र्तदर िंद ुवेानषाच्या तातातासू  तुक्र्त दशण्याचा यशगांतायशगांत असेल? वात  तति र्तात ीं म्दटलेंच 
आदे रीं, ‘  रळर्तात त  अग् रवार   त े   रिा  ाद असें   रधीं न े    अिजर्त  ात रदश भलयवया ितसें   
सरळ तार्तर भ्त रारर्तसें    

 
अ ुऱ्ददूणन्ठ  कहदुस्तानीच्या या प्लेर्गािर रामबाि षषध म्हिजे भाषाशुणि ! 

 
अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्र्ता रलाच ााष्रभाषा आिि अ ुऱ् ूला जश  ााष्रिलित राण्यासाठीं चालले्या ्या 

रूट ययव ाचा वा अ ुल्लेरे् रेला आदे र्तश रेवळ ि ग् ऱ्ि ातुार्ता आदे. याते्षमात फााच तशठ्या प्रतािावा 
िंद ु्थाा भा या त्षमाचे सतनिटर्त प्रययव  चाललेले आदेर्त. यवयात ा आजच्या सत्ताधाऱ्याततकरीं अ ेरात ीं तािंठबा 
ि लेला असू  आत्या दार्तीं असले्या सत्तारें द्राच्या बळावा रे्त िाळािवभागांतातरू्त  अ ुऱ् ूचा प्रचाा रारर्त 
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आदेर्त अिा वळेर, ‘ााष्रभाषा िंद र झालरच आदे’ अिर आ्तवतचर ि िश्चिर्त रेवळ नट ेंर्तरल ठाावाच्या 
आधाााबा बाळगांत ू सतरृर्ति ष्ठ िंद रच्या तुा्रऱ्यवयात र ्व्था बसर्तात राता  ये. यवयात रसुद्धा आतलर प्रबळ 
सतनट ा रून  दा अ ुऱ् ूि ष्ठ िंद ु्र्ता रचा प्रचाा ि  प्रययव  वळेींच दाि ू ता ला तािदजे, र्तश दाि ू 
ता ण्याचें तिािातराार साध  म्दिजे भाषािुिद्ध ! भाषािुद्धरचें आत शल  अिर्ल भाार्तरय प्रतािावा 
प्रबळतिें फशफावलें , र्ताच सत् रृर्ति ष्ठ िंद र दर ााष्रभाषा व्र्तुर्तः दशअ ू िरेल, र्तें रसें र्तें तुढें तादूत. 

 
अ ुऱ् ूि ष्ठ ‘िंद ु्र्ता र’ दर ााष्रभाषा आिि अ ुऱ् ू िलित दर जश  ााष्रिलित रून  सश ण्यासाठीं 

अ रेा प्रबळ गांतटाचा रसू  प्रययव  चाललेला आदे दें येथातऱ्यतर्त सातिगांतर्तलेंच आदे. 
 
दा गांतट सश ला असर्तात ‘सत् रृर्ति ष्ठ’ ह्या व्यावऱ्र्तर िविषेिास बुजिााा आिि ्वर्तःस तध्यत 

म्दिू  म्दििविााा  ुसाा अ ेर गांतट आदे. यवयात ा िंद र दर ााष्रभाषा ि   ेव ागांतार दरच ााष्रिलित व्दावर दें 
तान्य आदे. ति िंद र म्दिजे रिा प्ररााचर िंद र या िवषयींच्या यवयातच्या र्त ा गांतोंधळले्या आदेर्त. 
अ ु ादािाऱ्था ााष्रतिर्त  ॉ. ााजेंद्रप्रसा  अ ेरा भाषिातर्त म्दिाले, ‘जर सऱ्वसाधााि लशरातर्त बशललर 
िलिदलर जारे्त र्तर िंद रच ााष्रभाषा दशय.’ ति ‘लशरातर्त’ म्दिजे रशिच्या लशरातर्त? लर् ेच्या बाजूला 
बशल्या जािाऱ्या िंद ींर्त अाबर, त्ऱ्िय  िब  िेंर ा त्न ासतऱ्यतर्त आढळर्तार्त. िर्तर चर िलिदलर 
जािाार िंद र म्दिजें र्ता जवळजवळ  ेव ागांताींर्त िलिदलेलर अ ुऱ् ूच म्दिायचर. िववादालासुद्धात बायरातुलें  
‘िा र’ म्दिर्तार्त आिि  ेवाला ‘दे तािलर’ िंरवा ‘र्ु ा’ ! अ ुलटत्षमीं ब ाासच्या आसतास बशल्या 
िलिद्या जािाऱ्या िंद ींर्त सत्रृर्त िब ातचें प्रताि अ ुिेंतुाें िेंर ा ततचादत्तातऱ्यतर्त त र्तें. र्तर िंद र तदाााष्र-
बतगांताल प्रभिृर्त प्रातर्तात ा  ुसर्तर अ करू  सुद्धात बदुधा सतजूत िररे्त.  ुसाें अ ु ादाि तुतबअ रचे गांतृदतत्र र ्र. 
तुाााजरभाअ र  ेसाअ र ह्यातचें. रे्त अिलर ेच म्दिाले, ‘अदश, सत्रृर्त िब  िंद ींर्त घ्याव े म्दिजे राय? 
नेर्तलेच तािदजेर्त. ति भाषेंर्त आधींच रुळलेले अ ुऱ् ू, िंअ ग्रजीजर ताररय िब  बळेंच राढू  टारावरे्त अिा 
तर्तास ताझा िवाशध आदे. 

 
रुळलेल्या परकीय शब्दांची माणलका 

 
तातर्तु आज रुळलेले ताररय िब  म्दिजे रशिरे्त ि  िरर्तर? िंद र-भाषरय प्रातर्तातर्तरल रशियवयािद 

 गांताातर्त ताअ ुल टारा. ााजताऱ्गांतातर्त  शन्दीं बाजूत ीं ‘क्लॉथा ्टशअऱ्स’, ‘ज ाल तऱ्चतट’, ‘ ेअार’, ‘ााजताल 
अँ  सन्स बुरसेला’, ‘रृष्ितनॅ्ि ’ ‘आय्तेिािल्ट’. ‘देअा रिंटगांत सलू ’, ‘्राात वॉिंिगांत रत त र’ अिा 
ताट्यातच्या ाातगांताच्या ाातगांता आढळू  येर्तरल. ‘रचेार’र्त ताअ ुल टारा; ‘राय ा, तातले ाा, फेज ाा, 
दवालार्त, जातर , दुरु त ाता, वररल, िफऱ्या ’ िअ यवयाि  अ ुऱ् ू िब ातचा अ रेच धुतारूळ अ ु ालेला. 
रशऱ्टातर्त ताअ ुल टारा; ‘लॉ, ित लरश , ितिटि , अतेलेट, सेंक्ि , जजतेंट, अतरल, बााूनत प्रभिृंर्त 
िंअ ग्रजीजर िब ातचा ताअ ुस त ूत लागेांतल. नाातर्त जा; ‘आअ ुट, िअ  ’ च्या ताट्या र्श्यातवा. रु टु तबातर्त ‘ितसेस, 
ित्टा, फा ा, वािल , औार्त, वािअ फ, ताेॅज, सेिात र’ प्रभिृर्त िब  स्त्रर-तुरुषातच्या र्तों ीं रुळलेले. 
सतभाषिातर्त  श  िंद र िब ाततधू  र्तर  अ ुऱ् ू वा िंअ ग्रजीजर िब  र्च्च ू भालेले, ूनढ झालेले िर्तथाें िवञा ा ाच्या 
तिाभाषेचर गांतशष्ट राय सातगांतावर? 

 
िंअ ग्रजीजर िब ातवातचू  िवचाा व्यक्र्तिविेंच िर्तथाें  ुऱ्नट िअ र्तरे रे्त वकञा ाि र ताररय िब  ‘आज 

ूनळलेले’, रे्तव्दात ‘आज रुळलेले तारींय िब  ता्र  ााष्ररय भाषेंरू्त  बळें राढूत  रा’ म्दििें म्दिजे अठाा 
धान्यातचें र बशळें झाले्या या आजच्या बाजाून ि  बाटग्या िंद रसच ााष्रभाषेच्या प्रेढ ि  तिव्र  तरठावा 
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्थााता असेंच म्दिण्यासाारे् आदे. या्र्तव ‘सत्रृर्ति ष्ठ’ िविषेिातस बुजिाऱ्या या ताध्यितर त्षमाच्या यवया 
ााष्रभाषेच्या ्वूनतासतबतधरच्या व्यायायािद भोंगांतळसुर्तर आदेर्त. र्तथााित िंद र  ेव ागांतार ्वररााण्यािवषयीं 
यवयातचा तलूगांतातर िवाशध  स्यातुळें  ‘सत्रृर्ति ष्ठ’ म्दिजे राय ह्याचर अिधर फश  रून  सातिगांतर्त्यातस 
यवयातच्यातर्तरल तुष्रळातचर सतजूर्त तटू  रे्त ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र दरच आतचर ााष्रभाषा’ या तर्ताचे दशण्याचा 
अ ुयवरट सतभव आदे. र्तर फश  तुढे रारर्तच आदों. 

 
अ ुऱ्ददू णन कहदी यांतील मुलभूत प्रभेद 

 
अ ुऱ् ू ि  िंद र ह्यार्त र्ाा प्रभे  राय आदे दें ्तष्टतिें रशिर सदसा सातगांतर्त  स्यातुळें  बदुरे्तर 

लशरात ा यातर्तरल ि व  राण्याचा वा  अ ेवढा रात ताजवावा देंच रळर्त  ादीं. तााठर िंरवा र्तातरळ आिि 
िंद र ह्यातर्त तुलगांतातर भे   ादीं; ति अ ुऱ् ू ि  िंद र ह्यातर्तरल प्रभे  तूलगांतातर आदे. यवयातचे व्याराि बदुर्तातिर 
अ रे असलें  र्तार यवया  शनर  श  िभ्न  सत्रृर्तींच्या प्रर्तरर आदेर्त. अ ुऱ् ू – िर्तलाच िंद ु्थाा र दें छद तर  ातव 
त लेलें  आदें-िद तु्लरत सत्रृर्तररू्त  जन्तलर अस्यातुळें  िर्तच्यावा अाबर रु ााि = ताािातचर, 
सत ऱ्भाचर, सतरेर्ताचर, त शवृत्तरचर छाया न  ाटतिें त लेलर असिााच. िर्तच्यातर्त अाबरत्ऱ्िय  िब ातचर 
ाेलचेल असिााच. अऱ् ूचा िंत च तु््लत – अाबर आदे या्र्तव र्तर आम्दातस तारर वाटिााच. िर्तला 
आम्दर आतच्या िंद ु्थाा चर, िंद ुााष्राचर, ााष्रभाषा म्दिू  रेव्दातिद ता िाा  ादर. अ ुलटत्षमर िंद र दर 
िंद ु सत् रृर्तरच्या रु िींरू्त  जन्तलेलर, सत् रृर्तच्या  ुधावा जशतासलेलर, िर्तचा िंत , प्रवृत्तर, भावभाव ा, 
सत ऱ्भ, सतरेर्त, रशि, राया आतच्या भाार्तरय जरव ातिर सतास झाले्या ! या्र्तवच र्तर िंद र आम्दातस 
आतचर ्वररय भाषा वाटरे्त िर्तला आम्दर आतच्या िंद ु्थाा चर ााष्ररय भाषा जें आ त ा ें ता ूत िरर्तों र्तेंिद 
या्र्तव दें ्तष्टतिें सातगांत ू टारिें रऱ्र्तव्यच म्दिू  र्तें सातगांत ू टाररर्त आदोंर्त. 
 
भाषाशुिींची सूत्रें 

 
वारल प्रभे  ध्या ातर्त नेर्तला म्दिजे ााष्रभाषा िंद र दर सत्रृर्ति ष्ठच रात असलर तािदजे र्तेंिद 

आतशआतच ्तष्ट दशर्तें आिि सत्रृर्ति ष्ठरे्तचें साध  म्दिजे भाषा िुद्धरचा अवलतब. 
 
जेव्दा स  १९२४ तध्यें आम्दीं भाषा िुद्धरचें आत शल  प्ररटतिें चालूत  रेलें , रे्तव्दात ‘भाषािुिद्ध’ 

 ातवाचर अ ेर त्ु ्र्तरा छातलर दशर्तर. िर्तच्या तिद्याच ता ावा भाषािुद्धरचीं तुयाय सू्र ें ठसठिरर्ततिे 
ग्रजीिथालीं. रे्तव्दाततासू  यवयाचर यथेाच्छ चऱ्चा तदाााष्रातर्त वाातवाा झालेलर आदे. आम्दर रे्तव्दातासू च देंिद 
वाातवाा सातगांतर्त आलों रीं, जेव्दा रेव्दा िंद र दर आतचर ााष्रभाषा अिधरृर्ततिें ठािवलर जाअ रल रे्तव्दा िर्तचर 
न ि ि  िवरास दािद याच सू्र ा ुाशधें राण्यासाठीं दें भाषािुद्धरचें आत शल  अिर्ल भाार्तरय प्रतािावा 
चालवावें लागेांतल र्तश िचाराति्षमर्त सतय आज आला आदे. या्र्तव आर्तात ाा्यनट ेंअन्वयेंच अिधरृर्ततिें 
ााष्रभाषा ठाले्या यवया िंद रच्या अ ुाशधें भाषािुद्धरचीं र्तर तुयाय सू्र ें र्ालर  ेर्त आदोंर्त. 

 
१. गांतरवाि भाषेंर्तरल साााचा सााा सत्रृर्त िब सतभाा आिि सत्रृर्ति ष्ठ अिा र्तातरळ, रे्तलगांत,ू 

रा  र रे्त थेाट रािश्तार – आसातरतऱ्यतर्त ्या आतच्या प्रातिर्तर भाषाभिगांत र आदेर्त यवया सऱ्वातर्तरल तूळचे 
प्रारृर्त िब  दें आतच्या ााष्रभाषेच्या िब रशिाचे तूलध , ्वररय िब ातचें भात वल आदे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

२. जगांतातर्तरल रशियवयादर भाषेते्षमात आत्या सत् रृर्त भाषेचर सजृ ि्क्र्त िअ र्तरर बलवत्ता आदे; 
अ ुतसऱ्गांत, प्रयवयय, सतिध, सतास, धार्तुसततित्तप्रभिृर्त साध ें िर्तच्यातर्त िअ र्तरर िवतुल आदेर्त रर अऱ्वाचर  
िवञा ा ाचर अवाढव्य तिाभाषा सातगांतशतातगांत व्यक्र्तिविााे  व े ि  आटशतिरा िब  यवया सत्रृर्ततधू  सदज 
ि ्ऱ्तर्तात येर्तार्त. या्र्तव यवया अद्यर्त  िवञा ा ास आ ुवाि र्तात ा र्तर साार ताररय तिाभाषा आम्दर आतचे  व े
 व ेसत्रृर्तशयवत्न  िब  ता ू  व्यक्र्तिवलर तािदजे. 

 
३. यवयाचप्रतािें जगांतातर्तरल रशियवयादर तारींय भाषेंर्त जा अ ेर्ा र िकलर, वाक्प्रचाा, तश  दीं सास 

वा चटर ाा आढळलर र्ता र्तरिद आयवतसात् रून  आत्या ााष्रभाषेंर्त अवश्य अ ुसिालर जावर. 
 
थाश क्यातर्त असें सातगांतर्तात येअ रल रीं, अ ावश्यर असा अ रेिद अ ुऱ् ू िंरवा िंअ ग्रजीजर प्रभरृ्तर ताररय 

िंद ींर्त जु ा झाला असला र्तार ाादूत  ेअ ु  ये.  वा असला र्तार येअ ू  ेअ ू  ये. ति अवश्य रे्त ताररय िब  
वाताण्यास प्रयवयवाद  ादीं; तगांत रे्त जु े असशर्त वा  व.े अवश्य रशिरे्त ि  अ ावश्यर रशिरे्त यवयातचर रसशटर 
वा लेर्ाच्या प्राातभर अ ुल्लेिेर्ले्या सू्र ातवून  ताारू्  घ्यावर. ताध्यितर त्षमाचेंिद या ल्षमिात र सताधा  
दशअ रल अिर आिा वाटरे्त. 

 
भाषािुद्धरच्या वारल ि यता ुसाा िजचर न ि न िवलेलर असेल िर्तला आम्दर ‘सत्रृर्ति ष्ठ िंद र’ 

म्दिर्तश. आतच्या भाार्तरय ााष्राचर ााष्रभाषा म्दिू  र्तरच राय र्तर िशभूत िरेल. 
 

प्रयोर्गणसि पुरािा 
 
भाषािुद्धरवारल आ्ेषमत-प्रयवया्ेषमतातच्या वा ाचर तदाााष्रातर्त तिद्या  दा वऱ्षातर्त जर वावटळ 

अ ुठावयाचर र्तर अ ुठू  गेांतलर आिि आर्तात तााठर सािदयवयातर्त र्तर अ ेर िचा्थाायर ि  सदज प्रवृित्तच दशअ ू  
बसलर आदे. तातर्तु िंद रतध्ये दें आत शल  र्तरव्ररे्त े असें आर्तातच चालूत  झालें  अस्यातुळें  तदाााष्रातर्त आज 
 ादींसे झालेले रे्त प्राथाितर आ्ेषमत िंद र प्रातर्तातर्त  व्या ेच राढण्यातर्त येअ ू  वा  ताजावा दें सादिजरच 
आदे. सत्रृर्ति ष्ठर्ता दर अिर्ताेर आदे, सत् रृर्त तिाभाषा अगांत बतब असरे्त, यवयातुळें  भाषा बशज  दशरे्त, 
सत्रृर्त  व े िब  रुळिविें अिक्य, ताररय िब ात ा अन्वऱ्थार िब च सातत र्त  ादींर्त िअ यवयाि  
ितरारु ितरातचर लाट िर्तर े अ ुसळलर आदे. दा लेर् िंद रतध्येंिद भाषातर्तारर्त दशण्याचा सतभव अस्या े ह्या 
आ्ेषमतातिवषयीं आम्दीं िअ र्तरें च सातगांतर्तश रीं यवया आ्ेषमतरात ा वारल प्ररााचर भरिर्त र्ाशर्ारच वाटर्त असेल 
र्ता यवयात र भाषािुद्धरच्या तााठरवा झाले्या सुतिािाताचा र्ालरल प्रयशगांतिसद्ध तुाावा रे्तवढा जार तािदला 
र्तार यवयातचर र्तर भरर्तर  ूा दशअ रल. आतच्या ्वर्तःच्या अ ुभवातुार्तें जार तािदले र्तार गेांत्या वरस वऱ्षातर्त 
भाषािुद्धरयवया दृष्टर ें चाािें तातचिें ्वररय िब  र्तार तााठींर्त आम्दर  व्या े ता ले िंरवा जु े तु ः 
प्रचाािवले. अऱ्थाार्त िर्तर्तक्या अ ुऱ् ू वा िंअ  ग्रजीजर तािब ात ा र्श ि ला. हे निे संस्कृतणन्ठ  शब्द बहुतेक 
मराठींत आज णअ तके रुळून रे्गलेले आहेत कीं ते रे्गल्या दहाअ ेक िऱ्दषातं आम्ही हेतुतैः नव्यानें पाडलेले 
आहेत हें उर्गित्या णपढीस साणंर्गतलें  तरी सहसा खरे िाटत नाही. यवयाचा नाअ ुर तुाावा िअ र्तराच  ेर्तात 
येअ रल रीं, स  १९२४ च्या तूऱ्वींचीं तााठर वृत्तत्र ें ि  तााठर सािदयवय चाळू  तदावें म्दिजे झाले. यवयातर्त ह्या 
िब ातर्तरल बदुरे्तर ्वररय िब  तुळींच आढळिाा  ादींर्त आिि जे अगांत ीं थाश े आढळर्तरल रे्त 
अतवा ातुारे्तच. यवया िेंर ों िब ाततकरीं वा गांतरतुारे्त रातदीं िब  र्ालीं  ेर्त आदोंर्त रे्त तदा. [िुळच्या लेखातं हे 
‘वाििी ’ साठीं  े शब्द गदलेले आहेत ते सऱ्व आता ंइतर शब्दासंह अ ेकत्र करूि या पुस्तकाच्या शवेाी  ो भाषाशुगद्ध शब्दकोष गदला आहे त्यातंच 
ते अ ेकत्र प्गसद्ध केले आहेत. ते वाचकािंीं पहावे.] 

 



 
अनुक्रमणिका 

ितभा ितभा वऱ्षें भाषेंर्त रुळलेले अ ावश्यर िब   ातिषे रून  अ ेरा  दा वऱ्षातर्त दे बदुरे्तर 
्वररय िब  तााठींर्त रुळलेर्त रीं  ादींर्त? िचराटर दवर िअ र्तरें च राय र्तें! ह्या तााठरच्या प्रयशगांतिसद्ध 
तुााव्या ें अ ुयवसािदर्त दशअ ू  िारातटेर े आ्ेषमत राढरर्त   बसर्तात आतच्या िंद र भािषरात र भाषािुद्धरचें 
आत शल  गेांत्या ्व ेिर आत शल ासाार्ें वा ळर वगेांता ें फक लाव ू सश ावें, अ ुऱ् ू िंअ  ग्रजीजरच्या तगांतरितठींरू्त  
सश व ू िंद रला तूऱ्ि सत्रृर्ति ष्ठ ि  सतत्न  रून  सश ावर. र्तसें म्दिावें र्ता ्वातर  या त जींतासू  
िरयवयेर िंद र लेर्रात ीं सत्रृर्ति ष्ठ िंद र रटा्षमा ें िलिदलेलर आदे. ति र्तें व्य्क्र्तिः झालें . आर्तात 
सत्रृर्ति ष्ठरे्तचर सातिनर ि  अिर्ल भाार्तरय अ ुठाविर अिा प्रबळतिें रेलर तािदजे रीं ‘या े 
िंद ु्र्ता र’च्या बत ाचा   भरू्तश   भिवष्यर्तर असा बशजवााा अ ु ू  जावा ! 
 
डॉ. रघुिीर 

 
यवयातर्तिद आर्तात िंद रला सत्रृर्ति ष्ठ ााष्रभाषेचें राऱ्य राण्यािअ र्तरर सतऱ्था, सतत्न  ि  सऱ्वातगांततूऱ्ि 

राण्याचें राऱ्य अतगांतावा नएण्यास  ॉ. ानुवराातसाारे् राऱ्यरऱ्रे्त तुढें येर्त आदेर्त. रर एअरा अऱ्थाीं 
भाषािुद्धरच्या आत शल ाचर सफलर्ताच दशय. सत्रृर्ति ष्ठ तिाभाषा ि ्ऱ्तण्यास जे जे गांतुि अवश्य रे्त रे्त सऱ्व 
्यातच्या ठायीं अ ुयवरटरे्त ें ि वसर्त आदेर्त यवया  ॉ. ानुवराात र ाा्यनट ेचेंिद िंद ींर्त भाषातर्ता रेलेलें  असू  
 क ति   ाा्यव्यवदााा्र्तव ‘आतग्ल भाार्तरय प्रिास  िब रशि’ िद प्रिसिद्धला आदे. यवयाचप्रतािे वाअ रच्या 
र्तऱ्रर्तरऱ्था लक्ष्तििास्त्रर जशिर यात र ाा्यनट ेचें भाषातर्ता सत्रृर्ततध्येंच रेलेलें  आदे. दे  शन्दर ग्रजीतथा 
भाषािुद्धरच्या दृष्टर ें सध्यात बदुतशल आदेर्त. यवयातचें सतालशच  राण्यासाठीं अ ेर ्वर्तत्र  लेर्च रेव्दातर्तार 
िलदूत. सध्या िअ र्तरें च सातगांतिें तुाें रीं, आर्तात िंद र, तााठर, बतगांतालर प्रभिृर्त सऱ्व सत् रृर्ति ष्ठ सतता रात ीं, 
लेर्रात ीं ि  भािषरात ीं ताररय अ ुऱ् ू, िंअ  ग्रजीजर िअ यवयाि  िब ात ा या  शनात तदातति र्तात ीं जे जे  
सत्रृर्ति ष्ठ  िब  यशजलेले आदेर्त रे्त रे्त अगांत ीं र्तों ताठ रून  आत्या  कि र िलर्ािातर्त ि  सतभाषिातरू्त  
यशजण्याचर प्रिर्तञा ा राावर आिि िर्तचें अगांत ीं रट्टातिे आचाि राावें असे  दा सदस्र प्रचाार जा 
िंद ु्थाा ातर्त आजच्या आज ि नर्तरल  ा र्ता तगांत बनूत येयवया  दा तातच वऱ्षातच्या आतर्त सत्रृर्ति ष्ठ िंद रच 
रिर ााष्रभाषा दशर्त  ादीं र्तें ! 
 

• • 
  



 
अनुक्रमणिका 

प्रा्यापक क्षीरसार्गर आणि भाषाशुद णध  
[‘केसरी’ िध्ये दोि लेखाकंातं िाऱ्च १९५१ िध्ये हा लेख प्गसगद्धला होता.] 

 
गेांत्या जा ेवााींर्त ब श ें येथारल १४ व्या वाङ्तय तिाष ेचें जें अिधविे  झालें  यवयाचे अध्य्षम प्रा. 

्षमरासागांता दे दशरे्त. यवयातच्या अध्य्षमरय भाषिातर्त यवयात ीं भाषािुद्धरवा तुष्रळच र र टररा रेलेलर आदे. 
यवयािवषयीं आतचें तर्त राय आदे र्तें रळावें म्दि ू अ ेर जिात ीं ि  ्वर्तः ्षमरासागांता तदाियात ींदर 
त तशरळेतिें िअ च्छा प्र िचिव्यातुळें  या लेर्ातर्त र्तें रळवरर्त आदों. 

 
प्रा. ्षमरासागांता दे तदाााष्रार्तरल अ ेर  ातातिरर्त सतालशचर आदेर्त. तााठींर्त ‘टरराराा’ या 

िब ाचा सध्यात ‘ शष ि ग् ऱ्िर’ अ वेढाच जश सातान्यर्तः अऱ्था दशर्तश र्तिा अऱ्थार रे्त टरराराा  ादींर्त. र्ता 
रशियवयािद िवषयाचे ता्ऱ्तर, िवच्षमि,  शषातप्रतािेंच गांतुिातचािद यथाावत् ताातऱ्ि नेिााे असे रे्त अ ेर 
सतभािवर्त सतालशचर आदेर्त. रे्त ्वर्तःच सातगांतर्तार्त यवयाप्रतािें यवयातचे प्र्र्तुर्तचें भाषििद तााठर भाषेिवषयीं ि  
सािदयवयािवषयीं यवयात ा वाटिाऱ्या रळरळरचें द्यशर्तर आदे. ह्या भाषिार्त यवयात ीं आजच्या तााठर 
सािदयवयाच्या िरयवयेर तकलूत िवषयीं अ ुद बशधर अ ुदातशद रेलेला आदे यवया ्ेषम्र ातर्त न िाऱ्या अ ेर प्रता ातचे 
तिा्ता ें िटति रून  रे्त टाळण्याचा जश अ ुताय यवयात ा सुचला र्तश सातिगांतर्तला आदे. यवयातचें भाषि यवया यवया 
प्ररािीं त  रय आदे. र्तथााित रालाभावीं ि  ्थालाभावीं यवयातच्या भाषिातर्तरल िअ र्ता भागांत गांताळू  यवयातर्तरल 
भाषािुद्धरच्या िववचे ातुारे्त राय र्तश यवयातचा ताातऱ्ि ह्या लेर्ातर्त आम्दातस घ्यावा लागांतर्त आदे याचा 
आम्दासिद रे्  वाटर्तश. तुन्दात या िवषयावा यवयात ीं अ ेर्ा ा वकय्क्र्तर लेर् िलिदला असर्ता र्ता र्तर गांतशष्ट 
ि ााळर दशर्तर ति दें भाषि यवयात ीं अ ेरा वाङ्तय तिाष ेच्या अध्य्षमरय तरठावून  ि लें  अस्या ें यवयाला 
थाश सें ्थाा तदायवम्य आलेलें  आदे. ह्यातुळें  यवयाचर अगांत ींच अ ुते्षमा रार्तात येर्त  ादीं. 

 
भाषािुद्धरचे ्षमरासागांता, दे प्रथाततासू  र व े िवाशधर आदेर्त. प्रथात प्रथात र्तश सादिजरच दशर्ता. 

स  १९२४ तध्यें आम्दीं दें आत शल  सतनिटर्ततिे चालू रे्या तर्ता यवयावळेच्या सािदयवयाथार सतज्या 
गेांतले्या बदुरे्तर गांतृद्थाात ीं भाषािुद्धरिवषयीं िवाशधराचर भिूतराच नेर्तलेलर दशर्तर. सािदयवयसततेल ाचें 
अध्य्षमत  ्यात ीं रेव्दातर्तार भषूिवलें  अिा  श  र्तर  प्रयायार्त सािद्यवयरातचर अ ु ादािें तुाावा म्दि ू ि लीं 
र्ताीं तुाे आदेर्त. रक . प्रा. ताधवााव तटवऱ्ध ात र र्ता भाषािुिद्ध िवाशधरातचें यवयावळेर  ेरृ्तयवव ््वराालें  दशर्तें. 
तातर्तु आतचे लेर् रेसाींर्त स  १९२५ तध्यें आ्या तर्ता रे्त भाषािुद्धरचे िअ र्तरे अ ेरि ष्ठ तुा्राऱ्रे्त ब ले 
रीं, यवयात ीं आम्दातसिद अ ुऱ् ू िब ातवारल बिदष्रााातर्त तागांतें टारलें . यवयात ीं ‘भाषािुिद्ध िववरे’ म्दिू  जें 
तु्र्तर िलिदलें  आदे यवयातर्त यवयात ीं म्दटलें  आदे रीं “(भाषािुद्धरचें ततयवव) सावाराातच्या लेर्तालेवा िवचाा 
रारर्त असर्तात ा तला प्रथात रळलें” (तृष्ठ २) यवयावळेचे  ुसाे सािदयवयाथार म्दिजे रक . ्रता  रृष्ि 
रश्दटरा. यवयातच्या िवाशधर लेर्ात ा आम्दर १६ जू  १९२७ चे ्द्धा त ाचे अतरातर्त जें अ ुत्ता ि ले [हें अ ुत्तमर याच 
पुस्तकातं पाि ५८ ते ६७ वर प्गसगद्धले आहे.] र्तें वाच्यावा यवयात ीं प्ररटतिें प्रिसद्ध रेलें  रीं “अ वश्यर अिा िंअ  ग्रजीजर 
िब ाप्रतािेंच अ ुऱ् ू िब ात ातदर बिदष्राालेंच तािदजे दें भाषािुद्धरवा ाचें र्तयवव व्यवदााातर्तदर आिण्याचा तर 
ि श्चय रेला आदे.” सािदयवयसम्राट् र्तायवयाााव रेळराातचरदर गांतशष्ट र्तिरच. वारल त्ु र्तरातर्त प्रा. तटवऱ्ध  
िलिदर्तार्त “्र  ासशततर्त रेळरा देदर (भाषािुद्धरचे) तळूचे िवाशधरच (ति) स  १९३६ च्या आसतास 
यवयातचा र्ता्यववर िवाशध तावळला. िअ र्तक्या चळवळर तर्ता तदाााष्रातर्तरल या अगे्रजीसा लेर्रातचर भाषािुद्धरचे 
र्तयववाला तान्यर्ता ितळालर. ्र. रेळरा यात ीं िअ र्तक्या वऱ्षातचर ज लेलर सतवय सश ू  अ वश्यर (अ ुऱ् ू, 
िंअ  ग्रजीजर) िब  िक्यर्तों   वाताण्याचर  वर सतवय लाव ू नेण्याचा ि श्चय या वयार्त षष्ट्ब तू्ऱ्र्त तर्ता राावा 
दे यवयातच्या सयववि ष्ठचेें ि  प्रगांतर्तरिरलरे्तचें द्यशर्तर आदे. (तृष्ठें ५ रे्त ७) अिा अ ेर सािदयवयाथाींचा िवाशध 



 
अनुक्रमणिका 

तावळर्त गेांतला ि  भाषािुद्धर तत ळाच्या सिक्य आत शल ा ें तााठरवा िर्तचर छात अिधरािधर त र्त गेांतलर 
र्तथााित यवयावळेीं अ ेर अ ुतिद्यवयर म्दिू च गांतिले जािाऱ्या ्षमरासागांताातचा िवाशध ता्र    तावळर्तात र्तश 
अिधरच र वा दशर्त गेांतला. यवयात ा वाटिााा िवाशध बशलू   ार्िवण्याचे यवयातचें ्वार्ततत्र्य आम्दातसिद तान्य 
आदे. ति यवयातच्या या प्र्र्तुर्तच्या भाषिातर्त यवयात ीं ह्या िवषयातिर सतबतध असलेले असे यु्क्र्तसततर्त आ्ेषमत 
रु ठेंिद   नेर्तात आजच्या तााठर िलर्ािातर्त, तुद्रिातर्त, िि्षमिातर्त,  भशवािींर्त, भाषिातर्त यवयात ा जे जे 
 ा ाप्ररााचे  शष आढळले यवयातचर सा भेसळ चऱ्चा रारर्त जाअ ू  अध्येंतध्यें ि  येर्तातजार्तात रे्त भाषािुद्धरचें 
 ातव अिाप्ररााें नेर्त गेांतले आदेर्त रीं जिूत राय ह्या सऱ्व  शषात ा भाषािुद्धरच रााि आदे. दें यवयातचें धशाि 
ता्र  साळ, सुसतगांतर्त ि  यशग्य  ादीं. िअ र्ता िवषयातर्त रे्त जर सतालशचराचर भिूतरा नेर्तार्त म्दि ू आम्दर वा 
सातिगांतर्तले आदे र्तर यवयातचर भिूतरा भाषािुद्धरचा प्रश्  ि नाला रीं अ ेर ात ढळरे्त ि  रे्त टरराराााच्याच  व्दे 
र्ता अगांत ीं वाह्यार्त टरराराााच्या र्ालच्या तार्तळरवा येर्तार्त. जा यवयात ीं भाषािुद्धरचें यवयातचें िववचे  वा 
आते्षम ि ााळे ि  अ ेर्र  ि ले असरे्त र्ता यवयातचा सताचाा नेंिे सोंतें झालें  असर्तें. भाषािुद्धरचीं तूलसू्र ें आम्दर 
स  १९२५ तासू  वाातवाा सातगांतर्त आलों असर्तातिद ह्यात िवषयीं चराा िब    राढर्तात “भाषािुद्धरच्या ि  
ााष्रभाषेच्या अिास्त्ररय र्त ा” या आ्ेषमतातासू  र्तों “यातर्तच तााठरचें ताि आदे” ह्या आ्ेषमतातऱ्यतर्त यवयात ीं 
रेवळ अभद्र िविषेिातचरच राय र्तर अ ुर्ताि ाचलर आदे. यवयाते्षमात र्तीं भाषािुद्धरचीं तूलसू्ेर   ेअ ू  तगांत र्तीं 
रिीं अिास्त्ररय आदेर्त र्तें  ार्िवलें  असर्तें र्ता यवयातचर चऱ्चा िास्त्ररय यु्क्र्तवा ाला धून  झालर असर्तर. 
र्तथााित जार आम्दर र्तेंच र्तें सातगांतर्त बसण्यास आर्तात रत टाळलों र्तारिद ्या अथाी ्षमरासागांताात ीं जु ाट आ्ेषमतच 
ति  व्या ें तुढें आिले आदेर्त, ्या अऱ्थार सािद्यवयरातच्या  व्या ितढरला र्तीं तूलसू्र ें िंरवा यवया अ्ेषमतातचीं 
जु ीं अ ुत्ताे तादरर्त  स्यातुळे दे आ्ेषमत र्ाे वाटण्याचा सतभव आदे यवया अऱ्थार र्तर तूलसू्र ें अ ेर ात तुढें 
ठेिवलीं रीं यवया रसशटरवा ताार्ले जार्तातच ्षमरासागांताातचे भाााभा आ्ेषमत आतशआत र्शटे त र्तार्त आिि 
्या अऱ्थार प्रचाााचा आयवताच तु रु्क्र्त अस्यातुळें  भाषािुद्धरचें तऱ्त  व्या ितढरला सातगांतिे दें अतिादाऱ्य 
रऱ्र्तव्यच आदे यवया अऱ्थार आम्दीं र्तीं तलूसू्र ें  तुन्दात अ ेर ात थाश क्यातर्त र्ालर  ेर्त आदोंर्त. 

 
भाषाशुिीचीं मूलसूत्रें 

 
१. णर्गऱ्दिाि भाषेंतींल साराचेसारा संस्कृत शब्दसंभार आणि संस्कृतणन्ठ  अशा ताणमळ, तेलरु्ग ते 

आसामी, काकश्मरी, र्गौड, णभग बोलीपऱ्दयतं ज्या आमच्या प्राणंतक भाषा भणर्गनी आहेत त्या सऱ्दिातंील मूळचे 
प्राणंतक शब्द हे सऱ्दि आमच्या राष्ट्रभाषेच्या शब्दकोशाचें मूलधन, स्िकीय शब्दाचें भाडंिल होय. 

 
२. ह्या आपल्या राष्ट्रीय शब्दभाडारातं ज्या िस्तंूचे णिचाराचें िाचक शब्द होते िा आहेत िा 

णनर्धऱ्दमता ं येतात त्या अऱ्दर्ाचे अ ुऱ्ददू, कअ ग्रजी प्रभृणत परकीय शब्द िापर नयेत. जर तसे परकीय शब्द 
आपल्या पूिीच्या णढलाअ ीमुळें  आपल्यातं घुसले असतील तर त्यानंा हुडकून काढून टाकािें. अद्यतन 
णिज्ञानाची पणरभाषा निेनिे संस्कृत प्राकृतोत्पन्न शब्द पाडून व्यक्तणिली जािी. 

 
३. परंतु ज्या परदेशी णअ त्याणद आपल्याकडे नव्हत्या, त्यामुळें  त्यानंा आपले स्िकीय जुनें शब्द 

सापंडत नाहींत आणि ज्यानंा त्याचं्या त्या परकीय शब्दासंारखे सुटसुटीत स्िकीय शब्द काढिें दुघथट जातें 
असे परकीय शब्द मात्र आपल्या भाषेंत जसेचें तसे घेण्यात प्रत्यिाह नसािा. जसें : बूट, कोट, जाकीट, 
रु्गलाब, णजलबी, बुमरँर्ग, टेबल, टेणनस णअ त्याणद. तर्ाणप अशा नव्या िस्तु आपल्याकडे येताचं त्यानंा 
कोिी स्िकीय नािें देअ ून तीं रुळिून दाखणिल तर अ ुत्तमच. 

 



 
अनुक्रमणिका 

४. त्याचप्रमािें जर्गातंील कोिच्याणह परकीय भाषेंत जर अ ेखादी शैली िा प्रयोर्ग िा मोड ही सरस 
िा चटकदार िाटली तर तीणह आत्मसात करण्यास आडकाठी नसािी. 

 
णनव्िळ कुभांड 

 
या तलूसू्र ातवा आधाालेला भाषािुद्धरच्या आत शल ावा र्ता्यववर असा अ ेरर्तार आ्ेषमत 

्षमरासागांताात ा नेर्तात आला आदे रा? तााठर भाषेवा िर्तच्या झाले्या व्यावदािार तिािातातिवषयीं र्तार यवयात ीं 
यवयात िवषयािीं सुसतगांतर्त अिर बातधेसू  चऱ्चा यवया भाषिाच्या अ ेर्ाद्या छे रातर्त रेलर आदे रा? िजथाें िजथाें 
यवयात ीं र्तिर चऱ्चा राण्याचा  ेर्ावा अ ुयवत्न  रेला आदे िर्तथाें िर्तथाें जें भाषािुद्धरचें म्दििें  ादीं र्तेंच िर्तचें 
म्दििें आदे असा िवतऱ्यास रून च  ादीं  ादीं रे्त आाशत रेलेले आदेर्त. भाषिाच्या तिद्या र्तर  चाा 
ता ातर्तच यवयात ीं रशण्या वृत्तत्र ाच्या रशण्या सशलातूाच्या बार्ततर ााा ें ‘अ ुऱ्विार्त’ दा िब  चुररच्या अथाी 
वाताला, अ ेरा साप्र्तािदरातर्त अतर्तऱ्तुर् ह्या िब ाचे ठायीं अतर्तऱ्भरू्त जरव  दा िब  वाताला अिीं ि  ातवर 
अ ु ादािें  ेअ ू  लगेांतच म्दटलें  आदे रीं. “ताझर दाराटर अऱ्थािून्य ि  बशज  िब  वाताण्याच्या बेिद्धर 
िवरृर्तरसतबतधीं आदे. गेांत्या २५ वऱ्षातर्त-म्दिजेच भाषािुद्धरच्या आग्रजीदातुळें  अ िधराार व्यक्र्तर ािद 
िब ि ्ऱ्तर्तरचर स   ितळा्यातासू  – तााठर िब सतग्रजीदातर्त फाा तशठर वाढ झालेलर आदे. ति िब ातचीं 
िुद्ध ूनतें व िुद्ध अ ुच्चाा यातचर दाि  झालर आदे.” आर्तात, यवयात ीं ि ले्या अ ु ादािातचा भाषािुद्धरिीं राय 
सतबतध ? भाषािुद्धरचीं जीं सू्र ें वा ि लेलीं आदेर्त यवयातर्त िक्य र्तों ्वररय िब  वाताावरे्त अ ेवढाच आग्रजीद 
आदे. अऱ्थािनू्य, बशज  ि  अिुद्ध िब च वाताले तािदजेर्त असा रा यवयातर्त आग्रजीद धालेला आदे? गेांत्या 
ततचवरस वऱ्षाततूऱ्वीं (अगांत ीं तशजू  अत!) रशियवयािद साप्र्तािदरातर्त िंरवा रशण्यािद बार्ततर ााा ें अिुद्ध वा 
चुररचा िब  वातालेला असा आढळर्त  ादीं, िुद्ध ि  साऱ्था िब ातचें र्तें रेवळ सयवययुगांत दशर्तें आिि गेांत्या २५ 
व्या वऱ्षातच्या तिद्याच  ुष्ट ि वसातासू  राय र्तें अिुद्धरे्तचें रिलयुगांत चालूत  झालें  असेंरात ्षमरासागांताात ात 
म्दिवयाचें आदे? बाें; रे्तिद गांतृदरर्त धूनत . र्तारिद यवयाच ि विीं भाषािुिद्धवा ा ें अ िधराार व्यक्र्तर ािद 
िब ि ्ऱ्तर्तरचर जर ‘स  ’ ि लर म्दि ू ्षमरासागांता सातगांतर्तार्त र्तर तूळ स   िंरवा िर्तचर ि  ा   ुय्यत प्रर्त 
र्तार रे्त आतच्यार े िंरवा भाार्त िअ िर्तदास सतिशध  तत ळाच्या सतग्रजीदालयार े धा ण्याचर रृता रार्तरल 
राय? यवयातर्त्या यवयातर्त िअ र्तरें  बाें झालें  रीं गेांत्या ततचवरस वऱ्षातर्त जे भरूत त झाले, िवता े रशसळलीं, 
अिर्तवृष्टर झालर रे्त सााें ह्याच भाषािुिद्धतुळे झालें  रााि र्तर ह्याच ततचवरस वऱ्षातर्त जन्तलर ि  बळावलर, 
िअ र्तरें दर ठातसू  सातगांतण्यास ्षमरासागांता िवसाले! यवयातच्या वारल अ ुर्ताऱ्यातर्तरल िवेटचें वाक्य र्ता भाषािुद्धर 
िवरुद्ध यवयात ीं रेले्या रशिटक्ताचा रळसच आदे. रे्त म्दिर्तार्त, “भाषािुद्धरच्या आग्रजीदातुळें...... िब ातचीं 
िुद्ध ूनतें ि  िुद्ध उच्चाा यातचर दा र झालर आदे.” िब ातचे अ ुच्चाािद अिुद्ध रारर्त जा असें भाषािुिद्ध 
म्दिालर अत ? दें अ करू  आम्दातलासुद्धात िर्तच्या िववविानार्तररतिाचा धार वाटूत लागांतला आदे. यवया 
भाषािुद्धरचा ि  आतचा िअ र्तरर वऱ्षे िअ र्तरा िजव्दाळ्याचा तिाचय असर्तातिद िर्त ें “ताझा सतबतध तााठर 
िब ातचींच राय र्तश आदे” अ वेढेंच राय र्तें आम्दातस सातिगांतर्तलें  दशर्तें. तातर्तु तााठर िब ातचे अ ुच्चाािद र्तर 
िबन िविाा आदे या िर्तच्या अतर्त्था  ुष्ट देरू्तचा अ ुच्चाासुद्धात िर्त ें आतच्यातािीं रधीं रेला  ादीं! 

 
‘िवद्याऱ््यात ों, र्तुम्दीं यव  िब ाचे ठायीं यौिन ि  यौिन िब ाचे ठायीं यव  िब  वातारर्त जा; 

जुळाऱ्या ों, र्तुम्दीं छताअ रचर जुळिर रार्तात ा िविषेर्तः ्षमरासागांताातचें दें भाषि छातर्तात ा िक्य िर्तर्तरे तुद्रि 
 शष राा;  भशवािरवारल वक्यवया ों, र्तुम्दीं सत्रृर्त िब  अिुद्धतिे अ ुच्चाारर्त जा;  भशवािरवा अयशग्य 
व्यक्र्तीं ा  ेता; लशरात ों, न श्यात िब  न ःिात असा ि  िाच्चतद्र िब  िाश्चतद्र असा ि  दृश्य िब  दृष्य 
असा ताट्यातवा िलिदण्याचर चूर दटरू  रारर्त जा;’ असा अ ुत ेि भाषािुद्धरच्या प्रवऱ्र्तरात ीं रधीं र्तार 
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ि लेला आदे रा? तातर्तु सािदयवय ्ेषम्र ार्त न िाऱ्या अिा  ा ािवध  शषातचे तिागांति   दाततधाा ता ातरू्त  
रारर्त रारर्त तध्येंच िरिर आ्यासाार्ें अ ेर त अ ुसळू  ्षमरासागांता सातगांतर्तार्त, “दे सााे भाषेर्तरल  शष 
रािााे लेर्र अ ेरा िवििष्ट सतप्र ायाचेच आदेर्त. र्तश सतप्र ाय तश ू  राढला तािदजे दें ताझें आजचें 
‘प्रिर्तता  ’ आदे...... ह्या ्ेषम्र ातर्त िंद ु्र्तवा र, गांतातधरवा र, सताजवा र आिि साम्यवा रिद साारे्च 
अतााधर आदेर्त. प्राातभ ता्र  भाषािुद्धरवा र िंद ुयववि ष्ठा ीं रेला या दृष्टर े रे्त या  शषाला अिधर जबाब ाा 
आदेर्त अ ेवढेंच राय र्तें “ यावा ्षमरासागांता ततर्तशजर ा आतचें िअ र्तरें च अ ुत्ता आदे रीं यवयातच्या ्या रशण्या 
िवद्याऱ््या ें यव  िब ाचे ठायीं येव  िब  वाताला र्तिर चूर आतििद िअ थेा ‘प्रिर्तता  ’ दा र्तऱ्रिुद्ध 
िववचे ार्तच राय र्तश िशभिााा िब  वाताण्यातर्त रार्तात आदात. भाषािुिद्धवा ािर बा ाायि सतबतधसुद्धा 
 सलेले दे भाााभा  शष िर्तच्याचतुळें  न र्तार्त असें भासिविाार दर आतलर अ ेर अ ािर चतळाअ र आदे, 
ि व्वळ रातगांतावा आदे, अ ेर रु भात  आदे, - प्रिर्तता    व्दे. 

 
हा म्हिे ‘जाणतिंत’ मराठीचा अणभमान 

 
‘भाषािुद्धरचा िव ा िंद ुयववि ष्ठा ींच तिद्या ेंच अ ुचलला’ दें ‘ शष’  ार्िवण्यासाठीं रात दशअ र ा 

ति ्षमरासागांताात ीं तान्य राावें ह्यातर्त िंद ुयववि ष्ठ ्वर्तःचा गांतेावच ता र्तरल. सताजसत्तावा र प्रभिृर्त िअ र्ता 
त्षमिद सत्रृर्ति ष्ठ िब ात ीं तााठरचर सततित्त ि  िशभा वाढवरर्त आदेर्त दर आ त ाचर गांतशष्ट आदे. 
िवाशधिवरास, ्ततू्य, वऱ्गांतिवग्रजीद, िास सत्थाा, भाववाढ, अ ुयवता रध , ि  भशग्यध  प्रभिृर्त अ ेर  व े
अऱ्थातूिच, ्वररय िब  यवयात ीं ताऱ्क्स वा ावारल तााठर तु्र्तरातरू्त  यशजलेले आदेर्त. ‘लशरतान्य’ त्र ाचे 
सतता   गांता गांतरळ यातचें आम्दीं अ ेर ात यािवषयीं प्रयवय्षम अिभ त  िद रेले दशर्तें ति ्षमरासागांतााच्या ‘जािर्तवतर्त’ 
तााठरस ता्र  यातुळें  प्रयवय्षम तळतळू  येर्त आदे. अाबरि ष्ठ अ ुऱ् ू ि  ताऱ्लतेंट, रे्न्सलसाारे् तारे िब  
नेर्तलेच तािदजेर्त दा ्या ्षमरासागांताातचा या भाषिातर्त अ ुन अ ुन  आग्रजीद आदे. ह्यालाच जे अ ु ाातिा 
सतजर्तार्त रे्तच ्षमरासागांता िंद र बतगांतालरसाायाया आतच्या भाषा भिगांत ींरू्त  सुद्धा ‘अ ुत्ता ािययवव, दा्ऱ् र, 
सािद्यवयर,’ असे िुद्ध सत्रृर्त िब िद तााठींर्त वाताले जार्तार्त ह्यािवषयीं ि षेध राण्यािअ र्तरे ‘आरुत िचर्त’ 
ब र्तार्त. सत् रृर्त दा आतच्या सऱ्व प्रारृर्त भाषातचा सताअ रर िब ायव ारा आदे. िंद ींर्त तााठींर्तले 
‘दुर्तायवता, क्तातर, ि  ातर’ प्रभिृर्त िब  नेर्तले जार्तार्त. सत्रृर्ति ष्ठ िंद र दर ााष्रभाषा झालर असर्तात 
आतच्या सत्रृर्ति ष्ठ तााठरला रातदरच भय  ादीं. भय आदे र्तें अ ुऱ् ूि ष्ठ ‘या े िंद ु्र्ता र’चें िअ िर्तदासाला 
‘र्तवािार्’ ि  िि्षमिाला ‘र्तालरत’ म्दिा दा अ ुन  दट्ट धािाार दर ‘या े िंद ु्र्ता र’ ााष्रभाषा झा्यास 
अ ुऱ् ू िब ातचा लोंढाचे लोंढा तााठींर्त तुन्दात नुसेल दें आदे र्ाे सतरट. ति ्षमरासागांताा ीं यवया ‘या े 
िंद ु्र्ता र’ िवरुद्ध चराा िब  सुद्धात राढलेला  ादीं. रााि यवयातच्या जािर्तवतर्त तााठरचे ि  ‘या े 
िंद ु्र्ता र’चे गांतश्र च तुळर अ रे! 

 
यातुळेंच “बेिद्धर, सातिार,  े ल, सातसि र, िवधेयर, अवकध यासाारे् िब   कि रातच्या 

ाा्र ताळींर्त तेंगांतर्तात तेंगांतर्तात रात वातार्तात “ म्दिू  अ ुसतता रात ा ्षमरासागांता धतरावरर्त आदेर्त. वारल साारे् 
िुद्ध, प्रेढ, अऱ्थातूऱ्ि िब  जे अ ुतसतता र ि  सतता र राढूत िरर्तार्त रे्तच आज तााठींचे वकभव, ि्क्र्त ि  
सश्वळर्ता वाढवरर्त आदेर्त. जा र्ाशर्ारच असे अ ुत्तत िब  रशिर अ ुतसतता र तेंगांतर्त असर्ता ातिद राढूत 
िरर्त असेल र्ता यवयाचर र्तर तेंगांतर्त, ताऱ्लतेंटसाारे् िब  सुद्धा ताररय भाषेंरू्त  नाातर्त नेअ र  असें म्दििाऱ्या 
‘जािर्तवतर्त तााठरच्या’ चवचाल जागांतिाते्षमात, अिधर िुद्धरवा दशर्तर. 
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्षमरासागांता तदािया ीं ‘अिुद्ध’ म्दिू  आम्दर सुचिवलेला ‘अद्यावर्त’ दा िब िद वठेरस धाला आदे. 
आिि सातिगांतर्तलें  आदे रीं, सुतााें वरस वऱ्षात तर्ता तुतबअ र साराा ें र्तश ‘अद्ययावर्त’ असा सुधाून  ि ला. दर 
तािदर्तर चूर आदे. आम्दीं up to date ह्या िब ाला प्रथातच र्तर  िब  सुचिवले. अद्ययावत्, अद्यावर्त ि  
अद यर्त . (प्रिर्तभा तािसर  शव्देंबा १९३५) आिि रे्तव्दातासू  दें वाातवाा सातिगांतर्तलें  आदे रीं, तूळ िब  
‘अद्ययावर्त’ असा सुटसुटरर्त रेला र्तार र्तें प्रारृर्तातर्त अिुद्ध दशिाा  ादीं. सत्रृर्त िब  प्रारृर्तातर्त प्रारृर्त 
व्याराि ि  रुढर याच्यातुळें  असेच आरू्  ि  सुटसुटरर्त दशर्तार्त. यवयातचीं अ ु ादािें आम्दर प्राातभरच ि लेलीं 
दशर्तीं. रीं, जसें यच्चयावत् दा तूळ िब  साधाािर्तः प्रारृर्तातर्त अ ुच्चाार्ता ा ‘यच्चावत्’ असा अ ुच्चााला जार्तश. 
र्तसेंच ‘अद्यावर्त’ ह्या प्रारृर्त रुतािवषयीं सतजावें. अग्न्यागांताााचें प्रारृर्त ूनत अग्याार, ञा ा ेवविााचें ग्या बा 
र्तसेंच दें. प्रथातच दर चऱ्चा आम्दर रेलेलर अस्यातुळें  ‘वरस वऱ्षा तर्ता’ तुतबअ र साराा ें दर चूर सुधाालर 
दें म्दििें ित्या आदे. ति अिुद्धरे्तचरच अ चि असेल र्ता ्षमरासागांताा ीं िुद्ध ूनत जें ‘अद्य-यावत्’ र्तें 
वाताावें. अद्यर्त  दा िब  यशजावा. दे  शन्दर िुद्ध िब िद आम्दर ‘अद्यावत्’ दें ूनत सुचिवलें  यवयाचवळेर 
सुचिवलेले आदेर्त. बाें, आम्दर सुचिवले म्दिू च रे्त िब िद  रश असर्तरल र्ता यवयात ीं यवयातचा अ रे्ा ा 
्वररय िब  सुचवावा. आम्दीं चातगांतला अस्यास र्तशच वातूनत . ति अतटू ेट आिि यवयातर्तिद 
आजर्तागांतायर्तासाार्ा धे गांतुजार ि  ब गांता िब  जश ्षमरासागांताातच्या ‘जरवतर्त तााठींर्त’ र्तर्तश र्तश ता्र  वातूनत  
 ये. 

 
्यात ा रे् वळ म्दटलें  जार्तें यवया तााठर लशरातर्त जीं र्िर्िरर्त ि  ाशर र बशलर बशललर जारे्त, 

र्तींर्तच र्ाे िजवतर्त ि  ्वररय तााठर िब  सातत र्तार्त. रे्त आम्दातस अिर्तिय आव र्तार्त. तातर्तु ्षमरासागांता 
िजला जािर्तवतर्त तााठर म्दिर्तार्त र्तर रिर असरे्त दें यवयातच्या याच भाषिातर्तरल तााठरवून  तादूत म्दिजें 
सततलें . 
 
जाणतिंत कसली – ही आहे पाकीस्तानी मराठी ! 

 
ताऱ्गांतारू्त  ातगांतरर्त ताटरवा रु ठें ‘न ःिात’ असा अिुद्ध िब  िलिदलेला तादू  यवयात ा चर  आलर 

म्दिू  भाषिातर्त रे्त सातगांतर्तार्त : रे्त ठररच. तातर्तु यवयाच ताऱ्गांताताऱ्गांतातरू्त  क्लॉथा तऱ्चतट, रिकु ट ताऱ्रेट तासू  र्तों 
वॉिंिगांत रत त र, देअा रटींगांत सलू  तऱ्यतर्त ्या िेंर ों ताट्या लागांतले्या असर्तार्त यवयातचर रातदीं यवया ा चर  
येर्त  ादीं, भाषिातर्त यवया यवया बा ग्या प्रवृत्तरिवरुद्ध चराा िब   ादर. यवयातच्या भाषिातर्त ‘यवया ििवाय’ ‘यवया 
रे्ारज’ दे िब  चाळरस त्न ास वळेात रु ठेर्ता अ ेरा वाक्यातरू्त  अ ेर ात आले आदेर्त. ति जा यवया अ ुऱ् ू 
िब ातचे ठायर ‘यवया वाचू  यवया िव ा’ िअ यवयाि  ्वररय िब  यशजले असरे्त र्ता तााठर राय ‘रांष्ट’ झालर 
असर्तर? ‘बद्दल’ िब  र्ता यवयातच्या भाषिातर्त  ुसर्ता बशराळला आदे. यवयाचें ठायीं यवया िवषयीं, यवया सतबतधर, यवया 
प्ररािीं िअ यवयाि  अ ेर ्वररय तऱ्याय असर्तात यवया ा रे्त ििवर्त  ादरर्त. जबाब ाार, बेजबाब ाा दे िब िद 
रे्त त्न ास वळेात वातार्तरल ति अ ुत्ता ािययवव,  ािययवविून्य दे ्वररय िब  िंद र बतगांतालींरू्त  नेर्तले म्दि ू 
‘यातर्तच तााठींचे ताि आदे’ असें यवयात ा वाटर्तें. ‘राय ा’ िब ाला तााठींर्त प्रिर्तिब  ्वररय असा अ ुाला 
 ादर याचर यवया ा र्तर्त वाटर्त  ादर. ति अवकध िब  अ करर्तातच रे्त ‘्र ्र्त’ दशर्तार्त. भाषािुद्धरच्या प्रवृत्तर ें 
िर्ताविध िुद्ध ्वररय िब  तााठींर्त रुळले असर्तातिद यवयातचें रेर्तुर   वाटर्तात यवयातर्त अ ेरा ा अिुद्ध िब  
सातत र्तश रीं  ादीं यािवषयीं यवयातचर लेर्िर रावळ्यासाार्र टतर्त आदे. र्तेंिद असश. ति राय ेतति र्त, 
राय ेिास्त्र, रायद्यायवतर, राय ा असे तारर धे गांतुजार िब  तााठींर्त येर्तात जार्तात वाताले जार्त असर्तािंद 
यवया अिुद्धरे्तचर नाि ता्र  यवयात ा येर्त  ादर अ ुलट ‘िविधतत ळ’ दा िब  तााठींर्त रुळला असर्तातिद रे्त यवयातच्या 
भाषिातर्त राय ेतत ळ दा तूनत  नार्तलेला अिुद्ध तारर िब च तुन्दातुन्दा वातार्तार्त. तथाळा, ििऱ्िर दे 
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्वररय िब  असर्तात दे लाअ र . प्राध्यातर असर्तात प्रशफेसा, जुळाार सश ू  रत तॉिंझटा असे िरयवयेर 
िंअ ग्रजीजर िब  यवयातच्या ‘सािद्यवयर’ भाषिातर्त  ेला े वावार्त आदेर्त. र्तऱ्दा, अत ाज, बसेुताा, तगांत ूा, 
र्ाजगांतर, र्ार्ता, लष्रा, र्बा ाार, तर्तलब, िदा, तेि,  जा, िअ लाज, र्ास, रायत. अिजबार्त, 
अदवाल, जूना, अिा अ ावश्यर अाबर अ ुऱ् ू िब ातचा यवयातचे भाषिातर्त [ब श ा येथारल १४ व्या वाङ्तय तिाष ेच्या 
अध्य्षमत ावून  जा ेवाार १९५१ तध्यें प्रा. ्षमरासागांता यात र रेलेलें  भाषि.]  ुसर्ता बुजबुजाट झालेला आदे. ह्या िब ात ात 
्वररय िब  असर्तातिद, भाषािुद्धरवा सू  अ ुगांतिवण्याचें ततर्तत्र्ततभरय सताधा  अ ुतभशिगांतण्यारिार्तातच रीं 
राय दे अ ावश्यर िंअ ग्रजीजर अ ुऱ् ू िब  रे्त दटरू  ता शता ीं वातार्तार्त दर आदे यवयातचर ‘जािर्तवतर्त तााठर !’ 
ााष्रभाषेंर्त ि  ा  ३३ टके्क र्तार अाेबर अ ुऱ् ू िब  ठेवलेच तािंदजेर्त म्दि ू अ ुन तिे धािाऱ्या रातदीं ‘या े 
िद ु्र्ता र’ वा्यातप्रतािें प्राध्यातर ्षमरासागांताा ींदर अिर प्रिर्तञा ा च रेलेलर ि सरे्त रीं ‘भाषािुद्धरवाद्या ों 
र्तुतच्या सत्रृर्ति ष्ठ तााठरचर तर तारर्र्ता र तााठर रून  सश र  र्ताच  ातवाचा ्षमरासागांता!  ादींर्ता  ातव 
तालटू   ेअ र .” 

 
र्तसेंच असेल र्ता टरराराा ्षमरासागांताात ा आम्दर रातदींच िव तर्तर रूनत  िअ ्च्छर्त  ादीं. तातर्तु 

सतालशचर ्षमरासागांताातिवषयर आम्दास जश यथााप्रताि आ ा आदे यवयातुळें  यवया ात ता्र  िवेटर अ ेर िव तिर्त, 
ााष्ररय ्वािभता ातायींच जश यथााप्रताि आ ा आदे यवयातुळें  यवया ात ता्र  िवेटर अ ेर िव तिर्त, ााष्ररय 
्वािभता ातायींच ि  ्वभाषेच्या प्रिर्तष्ठसेाठींच, राावरिर वाटरे्त रीं, यवयात र अ ेर आठव ाभा र्तार 
भाषािुिद्धिवरुद्ध यवयातचे जे रातदर तूऱ्वग्रजीद असर्तरल रे्त अगांत ीं अ ेरा बाजूस ठेवाव,े सतालशचराला िशभेल 
अिा िातर्त ि  सतािदर्त त ््थार्तींर्त भाषािुद्धरचर वा ि लेलीं तलूसू्ेर  रे्तवढर तुढें ठेवावर आिि ्वर्तःला 
िवचााावें रीं ताररयातचर र्तलवाारचे बळावा आतच्यावा जर तााा्यें ्थााितलर यवया  ुःर्  ि  अवि 
राळातर्त आतच्या भाषेंर्तिद यवया ता ा्याचा तिािात म्दिू  नुसले्या या  ा्यिरलरे्तच्या सूक्ष्त ाशगांतािूतचा, 
आतच्या त शभतूींर्त ताि्र ूत र अ ुभााले्या या आतच्या तााभवाच्या सूक्ष्त ्ताारात ा यवया अ ावश्यर 
िंअ ग्रजीजर, अ ुऱ् ू िब ात ा आज आतचािद ि वस अ ुगांतवला असर्तात, र्तर िवधऱ्तरय ि  िवााष्ररय ाा्यसत्ता आज 
आम्दर अ ुर् ू  टािरलर असर्तात – ह्या अ वश्यर ताररय िब ात ािद रात अ ुर् ू  टारूत   ये ? आतले 
्वररय िब  रात वातूनत   येर्त? ि  ा  र्तसे रे्त रशिर वाताले र्ता यवयातर्त वावगेांत राय आदे? 

 
अिाच भाव े ें िंअ ग्रजीजरला अ ुर् ू  आयालत  ें गांतिॅलर भाषा तु रुज्जरिवर्त रेलर, अाेबरला 

अ ुर् ू  र्तुऱ्रात ीं ्वररय र्तुऱ्रर भाषा िजवतर्त रेलर ि  गेांतलीं सदस्त्र वऱ्षें अ्षमािः तरृ्तप्राय झालेलर दशर्तर र्तर 
िदब्र ूभाषा गेांत्या अवघ्या  दा वऱ्षातर्त ्यू ीं  ुसर्तर िजवतर्त रेलर  ादीं र्ता र्तर ााष्रभाषा ि  ाा्यभाषा रून  
सश ू  ताााष्र  ूर्तावासातर्तिद  र्तरच वातालर तािदजे म्दिू  ठाव ू टारले! अिाच वराशिचर्त भाव े ें 
ििवछ्र तर्तीं ीं ाा्यव्यवदाा रशि िलदिवला. यवयाच वराशिचर्त भाव े ें पे्रिार्त दशअ ू  आतच्या ााष्रभाषेंचें 
सािदयवयतति ा सत्रृर्त ि ष्ठरे्तच्या बळरट ि  तिव्र  तायावा अ ुभाावयास दवें. 
 

• • 
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भाषाशुणि – शब्दकोश 
 
परकीय शब्दानंा िीर णि. दा. सािरकरानंीं स्ितैः निीन नाि पाडलेले आणि जुनेच पि नव्यानें 

प्रचारातं आिलेले काहंीं स्िकीय प्रणतशब्द. 
 

परकीय स्िकीय परकीय स्िकीय 
१. णशक्षिणिषयक ि ्तेन्सार 

 वार्ा ा 
} औषधालय. 

्रूल : िाळा. रन्सलिंटगांत ूनत : िचिर्र्तालय. 
दाय्रूल :  प्रिाळा. वररल : िविधञा . 
रॉलेज : तदािाळा, 

तदािवद्यालय. 
वररलर : िविधञा रर. 

फॅर्टर : ञा ा िार्ा. ्टेि ार ्टशअऱ्स : लेर्  सािदयवय भात ाा. 
ॲरॅ तर : प्रबशिधरा. टेलिंागांत िॉत : ििविरलागांतृद, ििविगांतृद. 
दे ता्र्ता : तुयायाध्यातर बा िादर लॉिंजगांत 

बश्ऱ् तगांत 
: ााजिवलासर भशज  ि वास 
गांतृद. 

सुतिाटें ेंट 
दाय्रूल : 

आचाऱ्य ३. युि णिषयक 

िप्र्न्सतॉल : प्राध्यातर वॉा : युद्ध. 
लेक्चाा : प्रवाचर. बॅटल : लढाअ र, झुतज. 
ार ा :  प्रताठर. आाित््टर : िस्त्रसतिध. 
चेअा : अध्यास , िवद्यास . 

जसें – (chair of 
Law) 

ट्रुस : अ ुतसतिध. 

२. धंदेणिषयक तरस 
सद 

} सतिध. 

वॉचतेरा : नड्याळजर. बफा ्टेट : ररलरााष्र. 
वािंिगांत रत त र 
लाँड्रर 

धुलाअ ररें द्र, धवलरें द्र, 
ि ऱ्तलरें द्र, तारटगांतृद. 

तशदरत : अिभया . 

देअा रिंटगांत सलू  : रेिरऱ्र्त ालय, रें स 
रातण्याचें  ुरा . 

रॅम्ते  : अ ुतयुद्ध. 

फेज 
लष्रा : से ा, सकन्य. तासचल तश्ट : व्र्तुटताल, गांतठ्ठाटताल. 

फलट   : तृथा ा. ािज्टा : तटातरि. 
्रािति : चरतर. ािज्ट च : तटातिरर्त. 
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रँत 
लष्रा : िििबा, छाविर. टेिलफश  :  ूाध्वि . 

वॉािित : ािर्तार, युद्ध ेरा. फश  : ध्व , ध्वि . 
सबतार  : तािबु र. रतर टेिलफश , 

रतर रॉल : ता्था ध्व . 

दवाअ र  ल 
अ अेा फशऱ्स 

वायु ल, आराि  ल, 
 भश ल. 

फश   तबा : ध्व  क्तातर, ध्वि  क्तातर. 

लॅ फशऱ्स : भ ूळ, ताय ळ. टेिलिंप्रटा :  ूातुद्रर. 
 ेव्दर 
आाताा 

:  े ल, िंसधु ल, 
जलसे ा. 

टेिल्व्दज  :  ूा ऱ्िर. 

४. मुद्रि णिषयक ६. सभाणिषयक 
टाअ रत फडड्रर : टतर िाळा. जादरा : प्ररट. 
ततच :  ा. जादरासभा : प्ररटसभा. 
तरॅेस  : तारृ्तरा. दॅ िबल : द्र्तत्र र. 
ले  : ििसतट्टर. सक्युचला : तिात्र र. 
रत तशिझटा : जुळाार. वॉलतश्टा : िंभर्तरत्र र. 
प्रूफ : अ ुततुिद्रर्त. लाअ ु  ्तररा : ध्वि ्ेषमतर. 
प्रुफ राेक्टा : तुिद्रर्त ि ार्षमर. तेगांतफॅश  : ध्वि वधचर. 
्टॉत पे्रस : छातर्तात छातर्तात, 

छातबत . 
िते : िधक्काा, िध् िध् 

बािंअ िं गांत : बातधिर. िदअा, िदअा : अ करा, यशग्य यशग्य, ठरर 
ठरर. 

तश श टाअ रत : अ रे टतरर. िातशटच, अदवाल : प्रिर्तवृत्त, िअ िर्तवृत्त. 
लाय श टाअ रत : तत्क्र्त टतरर. िातशटचा : प्रिर्तव ेर. 
टाअ रताायटा : टतर लेर्र, टतर यत्र . तुऱ् ाबा  :  ष्ट दशवश,  ाि दश. 
ि ग्रजीर : तूाि, अति. िंझ ाबा  : रर जय, जयदश, अता दश. 
५. टपालणिषयक ७. णनबंध णिषयक 
तश्ट : टताल. लॉ : ि ऱ्बतध, िविध,  त र. 
बुरतश्ट : ग्रजीतथा टताल. लेिज्लेचा : िविधतत ळ 
ति ऑ चा : ध टताल. अ ुते वाा 

रॅि  ेट िअ च्छु र, ्तऱ्धर, ्तऱ्धाळू. 

  तालचतेंटेिाय  : सतस तटु  
बजट अत ाजत्र र : अऱ्थासतर्त िुिंटगांत : िच्र ि. 
र्ार्तें : िवभागांत. आअ ुट दशअा िुिंटगांत : बाह्यिच्र ि. 
ाे्व्दन्यू तदसूल : ााज्व. थ्रर  ायतेन्ि  : ि्र ितिर्ततट 
ाे्व्दन्यू िति ्टा : ााज्व तत्र र. ग्रजीर  ूनत :  ेत्य 
लॉ िति ्टा : ि ऱ्बतधतत्र र, िविधतत्र र. डे्रिंसगांत : विेभषूा. 
लेिज्लेटरव्द 
ि ताऱ्टतेन्ट 

: िविधिवभागांत, 
ि ऱ्बतधिवभागांत. 

डे्रिंसगांत ूनत : विेर्षमा. 
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अ े् क्सक्युिटव्द 
ि ताऱ्टतेन्ट 

: ि वाद िवभागांत, 
राऱ्यवद िवभागांत. 

फशटशग्रजीाफ : छायािच्र , छाया. 

्युि ििअल : न्यायिवभागांत. तशटशग्रजीाफा : छायािच्र र. 
अततलबजाविर : वऱ्र्ताव, राऱ्यवादर. रॅतेाा : छाियर. 
[िुसलिािािंी िंहदुस्थािातं पुणें, िागशक, काशी गअ त्यागद बहुतेक 
ििरािंा िुसलिािी िावंे गदलीं होतीं. िंअ ऱ्शलशािंीं िाऱ्िािाऱ्िािंा 
सुद्धा ंिंअ ग्रजी ी िावें गदलीं. आता ंत्या दोुाचंीगह पर रा सत्तमा धुळीस 
गिळाली असल्यािें तीं तीं सवघ परकीय िावें पालाूि आपलीं 
ससं्कृतगिष्ठ भौिोगलक िावं े पुन्हा ं त्या स्थलािंा ठेवणें आवश्यक 
आहें. अ ुदाहरण म्हणूि हीं काहंीं िावंे गदलीं आहेंत.]  
भौर्गोणलक णिभार्ग 

तशारटे : व्य्क्र्तिच्र . 

अदत ाबा  : रऱ्िावर्तर. तशझरि  : ठाि. 
अाबर सतुद्र : तिश्चतसतुद्र, 

िंसधुसागांता. 
टेत ाेरॉ च : ध्वि तुद्रा, ध्वि तिट्टरा. 

दकद्राबा  ( .) : भाग्य गांता िस ेारओ : तटरथाा, िच्र रथाा. 
दकद्राबा  (िंसध) :  गांतारशट. िस ेारओ ाायटा : तटरथार, िच्र रथार. 
अलादाबा  : प्रयागांत. भतरा : आ तबा, अव तबा. 
८. णचत्रपट णिषयक ग्रजीातशफश ाेरॉऱ्  :  ा ातरि. 
िस ेतादअ सू  : तटगांतृद, िच्र गांतदृ, 

िच्र तटगांतृद 
ाेरॉ्ऱ् ्ट : ध्वि लेर्र. 

िफ्त : तट्टर, िच्र ावलर, 
िच्र तिट्टरा. 

टॉितरल : प्रचाातट. 

िस ेतटॅशग्रजीाफ, िस ेता : िच्र तट. न्यजूारल : वृत्ततट. 
तुव्दर : तूरतट. रेला : तिाचयतट. 
टॉररज : बशलतट. म्युझरर ि ाेक्टा : सतगांतरर्ति यशजर 
िअ न्टाव्दल : तध्यतर्ता.  ेिति िटद : लनुूनत. 
्टु ि ओ : रलातत रा, 

रलागांतृद. 
ि ाेक्टा : सू्र धाा, ि ग् ऱ्िर. 

  अ िे टा : सतरलर. 
  िादऱ्सलूनत : अभ्यासर्षम. 
  िादऱ्सल : तूऱ्वप्रयशगांत, सप्रयशगांत. 
्टशअा : रशठाा, भात ाा, 

रशठर. 
अ ुऱ्फ : अऱ्थाार्त, अ ुतायाय. (अ ुतायाय दा 

िब  ्र. गांत. िव. रेर्तरा यात र 
यशिजला आदे र्तश अगांत ीं यशग्य 
आदे.) 

अ े् ्टतेट : व्ययसतर्त. अ के्झासाअ रज बुर 
: 

ाेर्ावदर, अभ्यासवदर. 

अ ऑि टा : गांति े्षमर, गांति ,  रार्षमर. 
आय िवट ेस : दृर सा्षमर. अऱ्जतट : यववऱ्य. 
अजच : आव े , अभ्यथाच . ऑ ाेारय् : तुा्राा, सतभाव ा. 
अजच ाा : आव ेर, अभ्यऱ्र्तर, अत ा लाअ र  : अधशाेिर्र्त. 
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प्राथाी. 
अगांता : जा, िंरवा, अथावा. अ जेतट : अ यवया अिभरऱ्र्ता. 
अिजबार्त : तुळींच, आतलूार्त, 

अगांत ीं. 
िअ न््तेक्टा : अन्व्ेषमर. 

अक्कल :  बुिद्ध, तिर्त, प्रञा ा. अँबयुलन्सराा : रुग्िवाद . 
अततल : सत्ता, अिधराा. िअ ाा ा :  देर्तु, बेर्त. 
िअ सत : त ुष्य, व्य्क्र्त. अ ुता : वय. 
िअ ता र : प्राताििर, िववविासू. अ अेा रत ि ित  : सतयर्त वार्त, सतििर्तशष्ि, 

सुर्िरर्तशष्ि, िरर्तल. 
िअ ता  : िववविास, आिभार, 

वच . 
अ्टरतेट् : अतिर्ततशत्ता. 

िअ ज्जर्त : प्रिर्तष्ठा, ता . अ ने् देातट : अतगांतभरू्त. 
अ कतर्त :  यशग्यर्ता, सात्यच. िअ झरलर ॲप्रशचेबल 

: 
सुलभ गांतम्य, सुलभ प्राप्र्त. 

अ कवज :  द्रव्य, सवच्व, ध . अितल : अध्यऱ्थार. 
िअ िााा : चेर्ताविर. क 
अ्सल : प्रयवय्षम, प्रतुळ. रताल : धन्य, तााराष्ठा, अिधरातर्त 

अिधर, सरता. 
अव्वलतासू  अरे्ातयंर्त 
: 

अथातासू  
िअ र्तरतयंर्त, 
आातभातासू  
अतर्तातयंर्त. 

रव्दा : आच्छा  , वषे्ट , तुठ्ठा, 
तलतृष्ठ. 

िअ न्राा :  राा,  ाराािें. रबजार्त : दार्तातर्त, अिधरााातर्त. 
अ ाेवर : अन्यथाा,  दू , 

 ादींर्ता. 
राबरज : द्र्तगांतर्त. 

अत ाज : अटरळ, अ ुता , 
आर्ा ा. 

र ा : तया ा, आिर्त्य, िंचर्ता 
जािरव. 

अ रेिज िीं : अ रेास, अ ेरव्रू्त. रााटू  : व्यतगांतिच्र , व्यतगांत. 
अ क िज िर : अ रेायवतर. रु ्र्तर : ि युद्ध, झोंबर, तल्लेयुद्ध, झुतज. 
अ ुत ेवाार :  िअ च्छु रर्ता. रजच : अ िृ. 
अ के्झित ा : तार्षमर.   
िअ तला : ना, भव , वा्र्तु.   
िअ ताार्त : बातधरात.   
िअ ताार्त : ना, भव , स  .   
ओलरस गांतदाि : र्तााि.   
अदवाल :  प्रिर्तवृत्त, िअ िर्तवृत्त.   
रायत : ््थाा, ि यवयाचा, 

्थाायर. 
र्ार्तें : िवभागांत. 

रायति धर : ््थााि धर, र्लास : सततलें , सततूऱ्ि, सताप्र्त. 
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्थाायरि धर. 
रशत : रांर्ताा (सााा 

ाा्यरााभाा उ ूचर्त 
चाले रे्तव्दात िंद ु 
िस्त्रयातचर  ातवें सरर्ता 
रशत ाात गांतातवरा 
अिर िलिदलर जार्त. 
अजू िद र्तर तद्धर्त 
गेांतलर  ादर. यवयासाठर 
र्तश रशत िब  
रटा्षमा ें गांताळावा 
आिि रांर्ताा िब  
यशजावा.) 

र्ास अतर : िविषेातर. 

रक  र : बत रवा , बत र. र्ा्र र : ि िश्चिर्त. 
रक  र्ा ा : बत रगांतृद. रााागांताा. र्ा्र र तटलर : ि िश्चिर्त तटलर. 
िंरतर्त : तू्य. र्ुष : प्रस्न . 
राारू  : लेर्ि र, राािरर. र्बा ाा : सावध, ध्या ातर्त ठेवा. 
रायतठिर 
््टाशटािअ त : 

 
््थाा टतरर. 

र्ााब : वाअ रट,  रच, गांत ळ. 

क्युाेटा : ग्रजीतथााध्य्षम. र्ु िर : रु ढा, नार्तर, आतर्त्या 
गांताठरचा. 

क्युाेटा ऑफ म्युिझयत 
: 

 
व्र्तुताल. 

र्ुद्द : प्रयवय्षम, ्वयत, ्वर्तः. 

रशात : गांति, गांतिसतयाया. रू्  :  दयवया. 
क्ॉसएक्झाित ेि  : प्रिर्ततृच्छा. रू् र : दयवयाार. 
रिति  : वटाव, अ र्त. रे्ारज : िवािदर्त, व्यिर्तिाक्र्त, सश ू , 

वातचू , आिर्र. 
रन्फेि  : ्वररााशक्र्तर. र्ुषर : लदा, िअ च्छा. 
रॉलत, ारा ा : ्र्ततभ. िर् तर्त : तिाचऱ्या. 
रॅलें ा : राल िच, ितिर्ततट. र्िज  ाा : रशषाध्य्षम, रशषधा, रशषताल. 
रवायर्त, िड्रल : सतचल . र्ावत  : ्वातर, अिधत, ध र, िठे. 
रॉतर : प्रर्त, अ ुलेर्. र्का बाें झालें , र्याि, बाे. 
  र्ारत : रा्ऱ्र्तरा्न , रा्ऱ्र्तरर ितरे, 

तावसाळर ितरें . 
  [तिद्या 

आवृत्तींर्त या िब ावा जर 
टरत ि लर आदे र्तर अिर, 
“्व ेिरचे रटे्ट तुा्रऱ्रे्त 
िरऱ्लश्रा बतधु आत्या 
‘िरलो्रा र्बा’ या 
तािसराचें  ातव ‘िरलो्रा 

बार्ततर, वृत्त, वृत्तान्र्त. 
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- वृत्त’ असें ठेवर्तरल रा ? 
‘वऱ्र्तता त्र , दा िब  
्यात र तिद्या े ूनढ रेला 
यवयात र अजागांतळतिा  
‘र्बारागांतज’ िंरवा 
‘अर्बाा’ दा िब  वाताला 
असर्ता र्ता आज र्तशच ूनढ 
दशअ  ू आति आत्या 
वृत्तत्र  ह्या सुत ा िब ास 
तुरलश असर्तश. अ ुत्ताेस 
अर्बााच ूनढ दशर्तश. आर्तात 
दटर्तात दटर्त  ादर.” 

 
वरा 

सावाराातच्या िव तर्तरप्रतािें 
िेंवटीं ‘िरऱ्लश्रा’च्या 
सुिवद्य सतता रात ीं ‘र्बा’ 
दा िब  आत्या  ातवातरू्त  
गांताळला.  -
प्रकाशक] 

र्बा : 
र्ुलासेवाा : सु्तष्टतिे, फु टरळ, 

्तष्टररृर्त, ्फु ट. 
जबार सतभशगांत : बलायवराा, आ्रत   . 

र्ुलासा : ्तष्टरराि, ्फु टर्ता, 
अ ुलगांत ा. 

जुलूत : अन्याय, छळ, प्रतर  , तर ा, 
बलायवराा. 

र्ा ेसुताार : ििागांतििर्त, 
ििागांति ा, गांति ा. 

जुलतर : तर ाज र, छळर. 

र्ग जर्त :  ुर्ातर्त, नाव, व्रि, ्षमर्त. 
गांतकादजा : अ ुत््थार्त. जर्तर : नायाळ, आदर्त. 
ग्यालार :  रर्मनरा, वरिथारा. जतर जुतला : िरे्तरवा र. 
गांतश ाअ ु  : रशठर, भात ाा. जासू  : देा, चाा,  ूर्त. 
गांतारब :  र , दर  र , 

सालस, बात ा 
जदाज : जलया ,  ेरा, र्ताूनत . 

गांतुलात :  ास, बत ा. जबाब ाार : अ ुत्ता ाियत्त्व, भाा,  ािययवव. 
गांतुलातर :  ा्य, ताार्ततत्र्य. जबा र : रथा , व्यक्र्तव्य. 
गांतु ्र्तात : गांतर्तवऱ्षीं. िज्न स : व्र्तु, त ाथाच. 
गांतुन्दा : अतााध, तात. जबा ्र्त : प्रबळ,  ात गांता,  त त, 

बलवत्ता. 
गांतुन्देगांताा : अतााधर, तातर. ट, ड 
गांतका : वाअ रट, अ ुिचर्त. र्ट : ि ्ेषमत, न्यास, ठेव. 
च र्टर : अिभभावर, तालर, िवववि्र्त. 
चॅम्तरय  : धुारि, प्रवरि, धुातधा, 

तुा्रर्ता. 
टें ा : भावत्र . 

चष्ता, ्तेक्टेरल  : अ ुत े्र . र्ट र  : ि ्ेषमत त्र . 
चक  : िवलास गांतम्तर्त, ि फतेि  : अतरर्ऱ्र्त. 
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आाात. 
चेदाा : तुद्रा, र्तों ावळा.  ेतश : भात ाा. 
ज ि  ॅितर लर ािित 

: 
 
गांतिर्तता   ेरृ्तयवव. 

जािदाार्त : िवञा ात , प्रिसद्धर  ॅि (dash) : अ ुषतगांतर (लेर् ातर्त दा िब  
 ेदतीं येर्तश.) 

जतर  : भ,ू भुअ र. ि ्तेन्सार : औषधालय िंरवा िवर्तािालय. 
जतर  अ्ता  : आराि तार्ताळ. डे्रस : विे (फु लडे्रस = भा-वषे, 

सतगांतर्तवषे.) 
जातर  : प्रिर्तभ ू  ायार :  क ति  र, आ्न्दरर,  कि रर. 
जबा : प्रबळ, बला्, 

 ात गांता. 
ि  ॅितर : गांतिर्तता , ्फशटर. 

िजतर्ा ा : क्र ातगांति, क्र ा गांता. ि ्व्द त  : भागांताति, भा्याति. 
जूनार : आवश्यरर्ता.   
जूना : अवश्य.   
त  र्तफे : वर्तर ें, वानााा, बाजू े. 
र्तयाा : िसद्ध, तूिच, सज्ज, 

स्न द्ध. (तूवचर्तयाार : 
तूवचिसद्धर्ता, 
तूवचव्यव्थाा, 
तूवचस्यर्ता.) 

 ुवा : धन्यवा , आिरवा . 

र्तबबेर्त : प्ररृिर्त, ्वा्था.  ाम्या  : तध्यतर्तार. 
र्ततासिर : चेरिर.  श्र्त : ित्र , सुृद, िजवलगांत, 

वय्था. 
र्ताबा : सत्ता.  वार्ा ा : औषधालय. 
रू्तर्तच : सध्यात.  ्र्तुा र्ुद्द : ्वा्षमा, ्वद्र्त. 
र्ताबा नेिें : द्र्तगांतर्त रािे, दार्तर 

असिे. 
 या :   र, सतुद्र. 

र्तदादर्ताय : आजरव, आजन्त, 
यावज्जरव. 

 गांतलबाजर : रातट्य, िववविासनार्त. 

र्ताारर् : ि  ातर.  जा : प्रर्त, प्रिर्तष्ठा, ्थाा . 
र्तशर्तया, िंअ  तश्टा : ित्याूनतर, र्शटा. ि ल : ृ य, अतर्तःराि, त . 
र्ततासिे : ि ार्षमिे. ि लिगांतार :  ुःर्, तश्चात्तात, िवषण्िर्ता. 
र्तक्ाा : गांताऱ्दािे, प्रिर्तवा , 

रु ारा. 
न 

र्तार  : ि्क्र्त, सात्यच.  रलाराा : सोंगांताड्या, अ ुरािार. 
र्तदादयार्त : यावज्जरव , आताि, 

आजन्त, आजरव. 
ि गेांतिटव्द : अरााायवतर, 

अरािायवतर,  राा नतटा. 
र्तद : सतिध, सतेट. ि ा  लष्रारराि : ि ःसकि ररराि. 
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र्ततिरल : ्फु टरराि, िववाि, 
िववाा. 

 ििब :  कव. 

र्तुफा  : वा ळ, वा ळर, 
(िविषेि). 

 रािा : ता िच्र . 

र्तऱ्दा : ारिर्त, प्रराा.  तबा : क्तातर. 
र्तालरत : रसार्त, व्यायात, 

िि्षमि, अभ्यास. 
 िरब :  कव, भाग्य, रतच. 

र्तारर   ेिे : आञा ा  ेिे, सावध 
रािे. सावधा र 
( ात). 

 ाअ रलाज :  ि रुताय. 

र्ताजरत : अभ्युयवथाा .  जा (Present) : भेट, अ ुताय , अ ुतदाा 
तुा्राा. 

र्ततास : िशध.  जा रािे : सा ा रािे. 
र्ततासिे : िशधिे, अन्व्ेषमिे, 

ि ार्षमिे. 
 ुरसा  : दाि , र्तशटा. 

र्ततास रस : तार्षमर, ि ार्षमर.  जरर : जवळ, सि्न न. 
र्तक्र्त : िंसदास .  े्र्त ाबू  : िव ष्ट, ि तूचल. 
र्ततररा :  ्य,  स. ि सबर्त : सतबतधर. 
र्तसबरा : आलेयाय.  ातास : अ ुत्तरिच, असततर्त (ठााव 

िअ यवयाि ). 
   ाव्दस : बावािे, नाबािे. 
   तबा : क्तातर, अतर. 
 रािा : ता िच्र , आरृर्तर. फश शग्रजीाफ : ध्वि लेर्. 
प फाअउतट ते  : झािर. 
ताऱ्टर : ततगांतर्त (भशज ाचर.) फॅि  : टूत. 
तास : अ ुत्तरऱ्ि. फाअ रल : टातचि, आवलर, ओळ, 

ततगांतर्त. 
तशषार् : वषे, वस . िफररा : िंचर्ता, राळजर. 
तािाग्रजीाफ : छे र, अ ुवा्. फक्र्त : रेवळ, ता्र . 
प्लॅटफाऱ्त : चबुर्ताा (्टेि  

िअ यवयाि  ्थाा ाचा), 
तन्च सभातन्च) 
वाक्तरठ, अ ुच्चास , 
व ेर. 

फते्त : जय. 

तेन्ि  : भिृर्त, िब ागांतर, तशषि, 
ि वृित्तवरे्त . 

फर : िु्र (िाळेर्त, 
न्यायालयातर्त िअ यवयाि ); 
तुा्राा,  ेय ( ॉक्टा 
िअ यवयाि  िवषयीं); वरे्त . 

तागांता :  अववििाळा. ब 
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तेन्ि ा : सेवाि वृत्त. बेदत्ता : अ ुरूल, फाा चातगांतलें , 
िठर. 

तेटतट : ि ज्व, ाातबाि. बेिअ ज्जर्त : अतता , अतऱ्या ा, 
अप्रिर्तष्ठा. 

तेंटा : ातगांताराा, ातगांताार, 
िच्र राा. 

बेअब्र ू: ता दा र, अप्रिर्तष्ठा. 

तालचतेंट : सतस , लशरसभा. बेअब्रचूर िफऱ्या  : ता दा रचा र्टला, 
अिभयशगांत. 

तशलरस : आा्षमर. बाजाा : दाट 
िप्रॲम्बल : तुर्बतध. िबलरु ल : अगांत ीं, सतूळ. 
तसच ॅिलटर : व्य्क्र्ततयवव. ब्षमरस : तािार्तशिषर, अ ुते्तजर, 

अ ुतदाा. 
िप्रिलित ार : तूवचतार्षमा. बेलािर, र्ुिाल : ि ःसतरशचतिें, ि ऱ्भयतिें. 
त्बलर : जि र, साऱ्वजि र. बेदशष : बेभा , बेिुद्ध. 
पे्रस : तुद्रातरठ. बदाद्दा : वरा, िूा तठ्ठा. (भलेबदाद्दा 

– भल्लेेतठे्ठ ! 
पे्रस ॲन्  प्लॅट फातच : तुद्रातरठ आिि 

वाक्तरठ. 
िबल : आराािर, तू्य ेयर, 

 ेयर. 
प्रॉितसार  शट : वच , त्र . बाब : गांतशष्ट, प्रराि, िवषय. 
तेअईतगांत गेांत्ट : सिु्र अिर्तथार, 

र्ािावळ्या 
(तुबअ रर्तरल रातरार 
लशरातर्त दा िब  ूनढ 
आदे.). 

बाबर्त : सतबतधीं िवषयीं, प्ररािीं. 

फ बश स : लाभाति. 
फाय ा : लाभ बजेट : अथाचसतर्त. 
बाशबा : सद, सतवरे्त, ठरर. तसाज : चशळिें, सतवाद , त च , 

सतत च . 
बाशबा : िवषयीं, प्ररािीं, 

सतबतधीं गांतशष्टींर्त. 
म्या्ग् फािंअ  गांत : दृ् वधचर. 

बद्दल : सतबतधर, िवषयीं, 
प्ररािीं. 

ताफच र्त : वर्तर ें, वानााा. 

ब ल : तालट, तिावर्तच . तार्तबा : ्रततर्त, सतत्न . 
बेिफररा : बेध र, ि भचय, 

ि ितर, ि ऱ्धा्र्त, 
ि  ा, ि भीर. 

तशदरत : अिभया . 

बुरसेला : तु्र्तरिवके्र्ता, 
िवके्र्ता. 

म्युि िसतालटर :  गांतातािलरा. 

बुर ेतश : ग्रजीतथा भात ाा, त्ु र्तर म्युि िसतल तदातािलरा 
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भात ाा रातोाि  : 
ब र्तफच  : त च्युर्त. तेया : तदातेा 
बेतालूत :   रळर्तात. तेया ( ेप्युटर) : अ ुतदातेा, अ ुततेा. 
बार्ा्र्त : िवसऱ्ज . तश शतॉलर : अ रे्व, अ ेरदाटर. 
म तसािज्ट : सतवादर. 
तालतत्ता : भत्ता, िाक्र्त. िति ट् स ऑफ अ े 

ितिंटगांत : 
िटप्ति. 

ताफच र्त : वर्तर ें, िवद यता ें, 
वानााा. 

तॉ री : साजसत्ता. 

तट  : सागांतुर्तर. तेतशाात त : आव े त्र . 
तक ा  : तटातगांति. ता्टा : िि्षमर, गांतुरुजर. 
ताजर : िवगांतर्त, तागांतरल, 

भरू्ततूवच. 
ता्टा : रु ताा, िरिशा. 

तुद्दा : िवधेय. ितस : रु ताार, िरिशार. 
तुदे्दसु  : सू्र बद्ध. ता्ऱ्ज  : सतास, रशा. 
तुद्दात : देर्तुर्तः देर्तुतूवचर. तशरा : सतिध, प्रसतगांत. 
तुयवसद्दर : राा्थाा र. ततजूा : सततर्त, अ ुतर्त, तान्य. 
तजल : टप्ता. तुक्कात  : टप्ता, िठराि, ि वास. 
तादूत : तालशरवासर, 

ि वतगांतर्त, तृयवयुतगांतर्त (जे 
लशर तालशर ता रर्त 
 ादींर्त यवयातच्यासाठीं 
तृयवयुतगांतर्त). 

तेजवा र : जेविावळ, ततगांतर्त, भशज . 

ते ू : त ार्मथारा 
(अ ुतदाागांतृदातर्तरल). 

तु्ष्रल : रिठि, रिठ ाअ र, 
अ चि. 

तर्तलब : साााति, ततच, ्वाथाच. तशब ला : प्रिर्ततशल, िवि तय. 
  तालर : ध र, ्वातर. 
  तालरर : ्वाितयवव. 
  तुलुर् :  ेि, िव ेि. 
  तुलुर्िगांतार :  ेिाक्ति, ्वाार. 
  तऱ्जर : िअ च्छा, लदा. 
  तुक्ा : ््थाा, ि िश्चर्त. 
त ा : ि षेध. ाेरॉ च (प्लेट) : र्तबर र, ध्वि तुिद्ररा. 
तुबलर : तुष्रळ, सतदृ्ध. ,, सतग्रजीद. 
तु र्त : अविध. ,, अ ुच्चातर, िवक्त. 

(अ ुच्चातर तटरावला). 
तार्तबबार : थाशावर, प्रिर्तष्ठा. िा्टवॉच : दार्तन र. 
त र्त : सदाय्य, आधाा. ाेि ओ :  भशविर. 
ताफर : ्षमता. िािं गांत रुत : वाच ालय. 
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ताल : व्र्तुजार्त, साता . िािरिकजरयेटा : िरर्तळर, िरर्तगांतृद. 
तेदेाबा  : तदािय, रृतावतर्त. िातबलरर : प्राजर, लशरसत्ता. 
तेदेाबा र : रृता,  या, आभाा. ाेरतें ेि  : प्रि्र्तर, भलावि, अ ुाशध 
तजरूा : िलर्ाि, िवषय, 

वक्र्तव्य, लेयाय, 
आिय. 

ाेिसग् ेि , 
ाािज ाता : 

यवयागांतत्र . 

तेजवा र : जेविावळ, भशज , 
भशज. 

ाशजि िर :  क ति  र, आ्न्दरर, 
ि  लेर्ा,  कि रर. 

िति  : प्रचाा-रें द्र, प्रचाासतन, 
रऱ्र्तव्य. 

िावाज : ारिर्त, चाल, प्रनार्त, 
तिाताठ. 

िति ार : प्रचाार, ि यशिजर्त. ाजा : सुटर, ि ाशत, अविध, 
अवसा. 

ता्ऱ्टा, िदर  
(Martyr): 

दुर्तायवता. ावा गांतर : पे्रषि, धा िें, ताठविर. 

य  रुजू :  ार्ल, अ ुत््थार्त. 
युि फाऱ्त : गांतिविे, सतविे. ााजर : सतर्तुष्ट. 
या र : िटतिर, टातचि, 

्तािर, र्तािलरा. 
ातगांतरर्त र्तालरत : ातगांतप्रयशगांत, तूऱ्वप्रयशगांत. 

या  ाार् : ध्या ातर्त धा ! सतजू  
अ कस !! 

रुजूवार्त : तेळ, त र्ताळा, भेट. 

र ाे्टाातट (दाटेल) : अ ुतदाागांतृद, र्ािावळ, 
भशज ालय. 

िायासर्त : ााजवट, सत्ताराल. ल 
ाबबर : वकिार्ा्न , वकिार्र ितरें , 

िदवाळर ितरें  
लवाजता : तिावाा. 

  लायर : यशग्य. 
  लायब्रार : ग्रजीतथाालय. 
  लायब्रारयन् : ग्रजीतथाताल. 
  लरव्द, ाजा : अवसा, अवधर, सुटर. 
ि  ििफाास : अ ुाशध, प्रि््र्त. 
व : ि , आिि. ििफाासत्र  : प्रितसात्र , प्रताित्र . 
वगांतकाे : िअ यवयाि . िाबास : भले ! धन्य ! वादवा. 
विदवाट : भशगांतवटा, वाता. ििक्का : तुद्रा. 
वसुलर : अ ुगांताािर. ििवाय : िव ा, व्यिर्तिाक्र्त, वातचू . 
विदत : सतिय, ितरा. ियचर्त : ने  े , ्तधा, चढाओढ, 

तकज. 
व्र्ता  : िि्षमर, गांतुरु, अध्यातर. स 
वन्सतशअा : तु श्च ! तु श्च !! स   [जदागांतरा 

आ रचर] : 
अिधतट. 
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श स   : (वकद्यररय, िविधञा रर 
आि व्यवसायातचर) 
अिधत्र . 

िशर : देस, िवलास, छत . सल्लेा : सता ेि. 
[सभाततधू  “िते! िते! “ 
म्दिू  ओा ण्याचा प्रनार्त 
त लेला आदे; तातर्तु र्तश 
िंअ ्ग्लि िब  तुळींच 
आवश्यर  ादीं. यवया अऱ्थार 
“िधक्काा ! िधक्काा “ दा 
आतला तूऱ्वींचा िब  
वाताावा, िधक्काा िब  
अऱ्थाा ुरूल ध्व र ें अिधर 
युक्र्त आदे आिि 
गांतऱ्ज ा ुरूल आदे. म्दिू  
सभातरू्त  “िधक्काा!” असेंच 
िवाशधाऱ्थार ओा र्तात ा 
ओा ावें. यवयाचप्रतािे 
“िदअा” – “िदअा” 
ओा ण्याचरिद िवचाािून्य 
तद्धर्त तश ावर. अ करा! अ करा! 
असें म्दििें राय रठरि 
आदे? आम्दात ्वर्तःस असे 
लशर तािदर्त आदेर्त रीं 
्यात ा िदअाचा अथाच रळर्त 
 ादीं ति रे्त र्तश िब  
ओा र्तार्त ‘अ ेरा!’ दा िब  
सऱ्वातस रळेल र्तार!] िते 
: 

िधक्काा. सल्लेागांताा : सता ेिर. 

िादरा : ााजरवर, भाट, रवर. सुून : चालू. 
ििर्ताफर : रेि्य, चलार्र. सुरुवार्त : आातभ. 
िाबू  : सुाि्षमर्त, अर्त , 

अ्षमुण्ि. 
सालीं : वऱ्षीं. 

ििराा : तााध, तृगांतया. सालाबा प्रतािें : प्रिर्तवऱ्षाप्रतािें. 
िािगांत च : ििष्य, सेवर, अ ुचा. स ादू : वारल, अ ुताशक्र्त. 
ििर्र्त : तााराष्ठा. सदर : ्वा्षमार. 
ििराार : तृगांतयु, तााधर.   

[सादेब याचा 
अऱ्था ्वातर. तद्रासर े 
अजु िद तशठीं तािसें आलीं 
म्दिजे आति जसे “या 
सादेब !” म्दिू  म्दिर्तों र्तसें 
“या ्वातर ! राय ्वातर !” 
असे प्रयशगांत रार्तार्त. 
आत्या िअ र े ताधव, 
 ााायि िअ यवयाि  िब ाततागेांत 
“ााव” दा सन्तान्याऱ्थाीं िब  
लावर्तार्त, रधीं ततर्त 
िअ यवयाि  लावर्तार्त; तातर्तु 

सेठ, तदािय. स्तेन्ि  : अतसाि. 
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टशति  ावातस ता्र  बदुधा र्तीं 
 ातवें दव्य्षमार असर्तार्त रे्तव्दात 
सादेब दा िब  लावण्याचर 
आम्दातस चटर लागांतू  गेांतलर 
आदे. जसें र्तायवयासादेब, 
 ा ासादेब, िअ यवयाि , ति 
दर सश ावर. िअ र्ता्र  लावर्तों 
र्तसा ााव िब  यवयासिद 
लावावा. र्तायवयाााव, 
 ा ाााव, भाअ ुााव असें 
म्दिण्यास ताधवााव वा 
बाजरााव म्दिण्यादू  
अिधर प्रयवयवाद र्तश राय 
आदे ? ब्राह्मिातर्तिद 
ताधवाि   ावातस ााव 
लावर्तार्तच. अ ुत्ता 
िंद ु्थाा ातर्त आतले 
सत्ताव च्या क्ातिर्तयुद्धाचे 
 ेरे्त िवेटचे “ ा ासादेब” 
तेिवे यातस  ा ााावच 
म्दिर्तार्त. यवयातचे बतधूस 
बाळाााव म्दिर्त. आतििद 
बातूााव म्दिर्तों. तगांत र्तायवया, 
भाअ ु,  ा  या  ावातसच या 
‘सादेबाचें’ िवलायर्तर 
ततचगांतव्य ताजण्याचा रात 
आग्रजीद! ्वररय िंद ु ातातस 
म्लें च्छ प्रयवयय लाविें 
ता ा्त   सू  
अतता ा्त  सतजलें  जावें 
आिि र्तायवयाााव,  ा ाााव 
असे प्रयशगांत राावे. आठ  दा 
ि वसातच्या अ ुतदासा तर्ता रे्त 
ूनढ दशर्तरल; जसे बातूााव, 
बाजरााव दे ूनढ आदेर्तच 
र्तसे.] 
सादेब : 
सादेब :  ााव, ततर्त [र्तायवयासादेब 

अण्िासादेब असें   
म्दिर्तात र्तायवयाााव, 
 ा ाााव, अण्िाााव.]. 

सेरण् दँ  : आ दार्तर, 
आ िगांतऱ्दािअ रर, 

सेके्टारअ टे : सिचवालय. ्टॉल : ताल, तात िर. 
सऱ्चलाअ रट : िशध्यशर्त. साल तजरूा : चालू वऱ्ष, वऱ्र्तता  वऱ्ष. 
्रेचा : तसार. साल गांतु ्र्त : गांतर्त वऱ्ष. 
सशरॉ्  : र्तथाारिथार्त. सुतााें : जवळजवळ, र्तऱ्रा ें, रातदीं  
स्ऱ्टिफरेट : प्रताित्र . सर सर ार : दृश्यें  ेर्ाव े
्टॉत : थाातबा. ्टेज : ातगांतभतूर, ातगांतततच. 
्टँ  : िर्तठ्ठा, र्तळ, अड्डा. स  िरा : (ााजररय अऱ्थार) वकध 

 कऱ्बतिधर. 
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िंसबॉिलर : प्रिर्तरायवतर. स्ऱ्टिफरेट : प्रताित्र , प्रसतिात्र , 
तिाचय त्र . 

्टेि  : ्थाा र. सिॅ टशिायत : आाशग्यालय. 
्टेि ता्र्ता : ्थाा रताल. ह 
िसग् ल : बादुटा, बावटा. दॉ््तटल : रुग्िालय 
स्तेन्  : अतसृर्त.   
दद्द : सरता., तााराष्ठा, 

तऱ्या ा. 
दल्लेर : सध्यात, आजराल, प्र्र्तुर्त, 

सातप्रर्त. 
दवा : वायु, वााा. दवा : वायु. 
दवातािर : जलवायु, वााातािर. दवाता  : वायुता . 
दवाता  : वायुता , ऋर्तुता . दवाअ र : आरािर. 
दवातालट : वााेतालट. दवातािर : जयवायु ( िंद र, बतगांतालींर्त 

रुढ). 
दयार्त :  अ््र्तयववातर्त, िवद्यता , 

वऱ्र्तता . 
दुरतर्त : ्वाितयवव, आञा ािधराा, 

प्रभुयवव. 
दजा : अ ुत््थार्त, प्रयवयास्न . दयार्त : िवद्यता , िजवतर्त. 
दजेार : अ ुत््थािर्त, िवद्यता र्ता.   
दजात : न्दावर,  ाितर्त.   
दजातर्त : ्त्ू,  शअ र रािें.   
दुिाा : र्तार्तारर्त, चािा्षम, 

चलार्, प्रञा ावा , 
बुिद्धता . 

  

 
• • 
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पणरणशष्ट १ 
 

भाषाशुणि णिषयक मराठींतील कोश 
 
१. राजव्यिहारकोश – तुसलता ातच्या अ ेर िर्तरातचा आक्तर ााजवटरतध्ये आतच्या भाषेंर्त 

आिि िविषेर्तः र्तींर्तरल िास  ि  प्रिास  िवषयर िवभागांतातर्त तु््लतातच्या बळावा नुसू  ना रून  
ाािदले्या अाबीं फाािीं िअ यवयाि  तारर िब ात ा – ्यात ा आम्दीं सेरण्यासाठीं अ ुऱ् ू या  ातवेंच सतबशिधर्त 
असर्तों यवयात ा – तााठींरू्त  देर्तुतूऱ्वरच राढू  टारू  यवया यवया ्थालीं आतले सत् रृर्त वा प्रारृर्ति ष्ठ ्वररय 
िब  तुन्दात ्थाा ात्न  राण्याचर तिदलर ााजाञा ा म्लें च्छाा्यातचा अ ुच्छे  रून  िंद ुत  ता िादरचर 
्थाात ा रािाऱ्या ्रििवछ्र तर्तीं ीं जेव्दात ि लर रे्तव्दात यवया रातीं यवयात ीं ि युक्र्त रेले्या यवयातच्या ानु ाथा 
तति र्त  ातवाच्या अतायवयवऱ्या ें जश ‘ााजव्यवदाा रशि’ ाचला यवयालाच भाषािुिद्धिवषयर तााठींर्तरल 
तिद्या रशिाचा ता  ि ला तािदजे. यवया रशिाच्या प्र्र्ताव ेंचे रातदीं श्लशर ह्या तु्र्तराच्या आातभींच आम्दर 
ि ले आदेर्त. यवयातर्तच तााठींर्त नुसले्या म्लें च्छ िब ातच्या अ ुच्छे ाऱ्थाच र्तश रशि ाचला गेांतला दे ्तष्टतिें 
सातिगांतर्तलें  आदे. 

 
दा रशि तुण्याच्या िअ िर्तदास सतिशध  तत ळा ें तूऱ्वीं प्रराििर्त रेला दशर्ता. अिलर े र्तश अगांत ीं 

 ु्ऱ्तळ झालेला दशर्ता. तातर्तु तााठवा ा सािदयवय तिाष े ें र्तश रशि सतता ू  गेांत्यावऱ्षर (सत १९५६ तध्ये) 
तुन्दा प्रराििर्त रेला आदे या प्रराि ािवषयीं तााठवा ा सािदयवय तिाष ेचें आम्दीं त ःतूवचर अिभ त   
रार्तश. यवयाचें सतता   िचिरयवसा तूऱ्वर तिा्षमता ें रे्या िवषयीं ्र. ाा. गांतश. राटे देिद प्रितसेस ता्र  आदेर्त. 

 
२. िीर सािरकराचंा शुद ध शब्द लघु कोश – ििवछ्र तर्तींच्या तुा्रााा ें िलिदले्या वारल 

ााजव्यवदाा रशिा तर्ता ताररय अ ुऱ् ू िब ात ा तााठींरू्त  िक्य र्तों राढू  टारण्याचर ्तष्ट प्रिर्तञा ा रून  
जर  ुसार अ ुठाविर झालर र्तर म्दिजे भाषा िुद्धरच्या प्रचाााचा ि  आचाााचा धूतध ारा अ ु व ू  ेिाार वरा 
सावाराातचर चळवळ दशय. यवया प्रचााातर्त यवयात ीं तााठर भाषेचें िुद्धरराि  ातवाचर जर त्ु ्र्तरा स  १९२६ 
तध्यें िलिदलीं िर्तचे िवेटर ‘त्याज्य णिदेशी शब्दाचें टाचंि’ या  ातवाचा अ ेर ्वररय िब ातचा लनुरशि 
ि लेला आदे यवयाचे जें वकििष्ट्य – आदे र्तें  दें रीं यवयातर्त रेवळ तााठींर्त नुसले्या अ ुऱ् ू िब ात ातच  व्दे र्ता 
िंअ ग्रजीजर िब ात ािद ्वर्तः वरा सावाराात ीं जे ्वररय प्रिर्तिब  ता लेले आदेर्त आिि ्या लु प्र्तप्राय 
दशिाऱ्या जुन्या ्वररय िब ात ा तु रुज्जरिवर्त रेलें  आदे यवयातचाच राय र्तश तुयायर्तः सताविे रेलेला आदे. 
र्तशच लनुरशि आम्दर या तु्र्तरातर्त, वरा सावाराात र १९२६  तर्ता ता ले्या िंरवा प्रचाािवले्या  वर  
िब ातचर भा नालू  तृष्ठ १०४ रे्त ११६ तऱ्यतर्त छातलेला आदे. 

 
३. शुि शब्द कोश – भाषािुद्धरच्या चळवळरचे अ ेर ि ्सरत प्रचाार ि  ायव ािगांतारच्या 

भाषािलितिुिद्धतत ळाचे अध्य्षम ्र. अ. स. िभ े गांतुरुजर यात ीं १९३७ तध्ये बिदष्राऱ्य अिा अ ुऱ् ू िब ातचा 
आिि यवयात ा यशजले्या ्वररय तााठर िब ातचा अ ेर लनुरशि प्रराििलेला आदे. यवयास वरा सावाराात र 
प्र्र्ताव ािद िलिदलेलर असू  दा रशि सावारार िलितिुद्धींर्त छातलेला आदे. 

 
४. ‘बणहष्ट्काऱ्दयथ शब्दाचंा कोश’ – वरा सावाराातच्या भाषािुद्धरच्या चळवळरचे प्रथातर्तः अ ेर प्रतुर् 

िवाशधर असलेले तातर्तु तुढें यवया चळवळरचें तऱ्त त ाला तटर्तातच भाषािुद्धरचा प्ररटतिें ि  प्रबळतिें 
तुा्राा राण्याचें धकऱ्य  ार्िविााे रक . ताधवााव तटवधच  यात ीं ‘भाषाशुिी णििेक’ या  ातवाचें जें 
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अभ्यस रय त्ु र्तर स  १९३८ तध्यें प्रिसद्ध रेलें  दशर्तें यवयाच्या िवेटीं दा ‘बणहष्ट्कायथ शब्दाचंा कोश’ यवयात ीं 
प्रिसिद्धलेला आदे. तााठरतध्यें आज िर्तर्तरें  तारर अ ुऱ् ू िब  नुसलेले आदेर्त यवयातर्तरल बदुरे्तर िब  या 
रशिातर्त ि लेले असू  यवयात ा यथाायशग्य तााठर प्रिर्तिब  ि लेले आदेर्त. ह्या रशिातुळे ‘तलाण्या अ ुऱ् ू 
िब ास रशिर्ता ्वररय प्रिर्तिब  यशजूत’ अिर आळिर तृच्छा राण्याचें रशिासिद रााि अ ुालें   ादीं. 

 
५. श्री. सयाजी शासन शब्द कल्पतरु – यद्यित या रशिाचा प्ररट अ ुदे्दि िव ेिर िब  ्वररय िंद ु 

भाषासतनातरू्त  राढू  टारण्याचा  ादीं आिि यद्यित ह्या रशिातर्त रेवळ ाा्यिास  आिि प्रिास  या 
िास्त्रातर्तरल िंअ ग्रजीजर िब ात ाच राय रे्त ्वररय प्रिर्तिब  ि लेले आदेर्त र्तथााित दा रशि िअ र्तरा िब सतत्न  
आिि िव्रृ्तर्त आदे रीं यवयाचा  ातशल्लेेर् रािें आिि र्तश रशि ्यातच्या आञेा  ें ि  आ्या ें प्रिसद्ध झाला 
यवया ्र. सयाजर तदाााज गांतायरवा  यातचेंिद वाङ्तयअ ृि ्तािें दें भािािुद्धरच्यािद दृिष्टरश ातरू्त  तदार्तात 
आतचें अ ेर रृर्तञा  रर्तचव्यच आदे. 


