
अशीही घसुखोरी 
“केवळ मराठीत बोलण्ााी  स्ाध” 
 स्धाा िन्म : ‘दसुऱ्ा कुठठ्ाही ीाभेाा ाकही श द न वासरता तीन िमिनमे बोलावेा’  

हा िन्म साळणं कुणालाही कठीण जाणार आहाे सध्ाा्ा मराठीत ‘िमिनमे’ ्ा श दासकम 
इतर अनेक श द सरर्ा ीाभांतंन नालंन आणललेे आहतेा ते सगळे वगळंन बोलणं अ सल 
सुणेकरांनाही कठीण जाईला  
त्ा नाललठे्ांसंकै बऱ्ाा श दांवरर ‘िमिनमे’र ‘मेबलावर’ असा ब�वानााार 
िवीि��त््ांाा मराठी साज सहजसणे ाढतोा ‘व’र ‘वगंरे’र ‘सलं’ ्ांसारखे श द मंळाे मराठी 
नाहीत ह ेसांगंनही खरं वामत नाहीा ते मराठीशी ाकजीव झाल ेआहतेा त्ामुळे ाकेकाळाी 
नऊवारीतली मा्मराठी ह ेनवे दािगने लेऊन आता साावारीत �कवा संजाबीत वावरते आहाे 
तरीही ती आईा आहाे त्ा नना लेण्ांनी ितां ंस खुलल ंआहाे 
सण  संनर ला्नर  मेस ्ांाी अनेकवानं  सं्सर ला््सर  मे,स अशी इं जीा होतातच त्ांाी 
 संनालार  मेसेवर अशी सामा््ंसं होत नाहीतच त्ांाे मराठी �ितश द दोथाशा िवााराने 
आठवताता अस ेसरके श द त्ाा अदाधाे मराठी �ितश द डावलंन वासं न्ेता  

काही श द ककलेज-कट्ांवर ज्मताता �त्ेक कट्ावराे नवजात श द वेगवेगळे असताता 
ते ाकमेकांत सांकेितक महणंन वासरणं ठीक आहाे सण ते औसाा�रक िलखाणात न वासरण्ाां 
ीान हवंा 
“मी जेवहा ाखादा श द वासरतो तेवहा त्ााा अदध का् असावा तेही मीा ठरवतोठ” 
अ ॅिलस-इन-वंडरलँडम्ला हम,मी-डम,मी  महणालाा तशी आजकालाी मंडळी ‘नमतं’ ्ा अदाधने 
‘िनमुळतं’र ‘तलफ’ा्ा  वजी ‘लकब’ असा कुठलाही श द कुठठ्ाही वेगे्ाा अदाधने 
वासरताना �दसताता ्ात नविन�मती नसतेच िनषकाळजीसणा असतोा ीाभेाा ज्म संवाद 
सा्ण्ासाठी झालाा �त्ेकाने आसासठ्ा श दांाे वेगवेगळे अदध ठरवले तर संवाद सा्णं 
अशर् होईला  

कालसरतवे ीाभा बदलत जातेच नना श दांाी आवक होऊन ती अि्क समृधद होतेा सण 
त्ासाठी िताा कणार महणजेा ितां  वततां नाकरणर श दराना आिण वार्राना मजबंत 
�मका्ला हवीा नाकरण ीाभेा्ा शुधदीाे िनकभ ठरवतंच ितला �मािणत करतंा  
बोलणाऱ्ांा्ा िनषकाळजीसणाने ‘मी आले’ां ‘मी आली’ झालंा मा्मराठीने तेही खसवंन 
घेतलां अलीकड ेबोलण्ात ‘तं माझी मदत करशील?’ ‘मी त्ाा मुुदाला घेऊन िवाार करतो 
आह’े अशा सरर्ा श दराना घुसठ्ा आहतेा ‘मी तेवहाही सुंदर �दसेन जेवहाही तं मला 
बघशील’ ्ा वार्रानेतला  म मराठी नाहीा िताा बाज इं जीाा आहाे ि�िनदादसारख्ा 
छो्ा दशेात बाहें न आलठे्ा ीाभांनी मंळ ीाभेां नाकरण मोडंन ितला संसवंन माकलंा 



केवळ िनषकाळजीसणाने आसणही आता मराठीा्ा गाा्ाला ् ा सोावत आहोता 
ीाभा ही िवाारांां केवळ वाहन नसंन जननीसुधदा असतेा ीाभेत िनषकाळजीसणा केला कै 
िवाारही अनवि दत होताता वतधनाां वळण िबघडतंा आसठ्ा मराठी बाण्ाां वळण िजने 
आजवर �मकवल ंत्ा मा्मराठीाी िनदान तेववासाठी काळजी  ्ा्ला हवीा  
   

डका न�वला दळवी 
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