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�व�वध भाषांचा मराठ� भाषेवर�ल �भाव 
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�वभाग�मखु, मराठ� �वभाग 

सुंदरराव मोरे महा�व�यालय, पोलादपरू, रायगड, महारा�� 
 

गोषवारा 

" No Language is ever in a static condition, it always changes and grows " 

अस े�हटले जाते. कोणतीह� भाषा एका �व�श�ट अव�थेत कायमची राहू शकत नाह�. �त�यात नेहमी 

बदल घडून येत असतो. �हणूनच ' भाषा ह� एक �वाह� अशी सामािजक सं�था आहे. प�रवत�न हा 

�तचा �वभाव आहे ' असे �हटले जाते. कालमान प�रि�थतीनुसार �त�यात बदल होत जातात. हे 

बदल, दोन �व�पातील प�रवत�न, भाषेतील उ�चार, �वनी प�रवत�न, वण����या, ��ययांची नवी 

भर...... अशा बदलांचा समावेश आंत�रक पातळीवर�ल बदल केला जातो. हे बदल आपोआप घडत 

असतात. भाषेतील हे प�रवत�न मूलगामी असते. बा�य �व�पातील बदलाम�ये दसु�या भाषे�या 

संपका�मुळे भाषेत ज ेनवीन श�द येतात, श�दांच ेज ेअथ� बदलतात �यांचा समावेश होतो, भाष े - 

म�ये अस े ज े दो�ह� �कारचे बदल होतात �याच े मह�वाच े कारण �हणज े एका भाषेचा दसु�या 

भाषेशी संपक�  येण ेहोय. असा संपक�  �यावेळी येतो �यावेळी दो�ह� भाषेत आदान �दान ���या होत 

असते. �वशेष क�न भाषांमधील पा�रभा�षक श�द यांची मो�या �माणात आदान �दान होत 

असते.सामािजक ि�थ�यंतरामुळे अनेक नवीन गो�ट�, क�पना, व�तू यां�याशी लोकांचा संबंध येतो. 

ती व�तू सामा�यतः परक�य असते. अशा वेळी अ�टाहासाने �याला पया�यी श�द तयार केला जातो 

तो श�द �ढ होईलच अस े सांगता येत नाह�. कदा�चत यात उ�चारसौकय� नसेल �कंवा अ�य 

कोणतेह� कारण असेल �यामुळे मूळ परक�य श�द आहे तसा �वीकारावा अस ेया दसु�या मागा�ची 

मागणी आहे. उदा. ' मेक - अप ' हा श�द �या. याला अ�टाहासाने दसुरा मराठ� श�द �नमा�ण 

करावयाचा �हट�यास ' चेहे�याची रंगरंगोट� ' हा पया�यी श�द मा�य करावा लागेल, पण इथ े ' 

रंगरंगोट� ' हा श�द इमारतीशी �नगडीत अस�याने यो�य वाटत नाह�. अशा वेळी ' मेक - अप ' हा 

श�द �वीकारणे यो�य वाटते. असे अनेक श�द फास�, उदू�, कानडी, तामीळ, तेलग ु इ.. भाषेतून 

�वीकारले आहेत. ��येक परक�य श�दासाठ� दसुरा पया�यी मराठ� श�द तयार करणे केवळ अश�य 

आहे. उदा. ' �समल ' या श�दासाठ� ' अ�नीरथ आवक जावक दश��वणारा लोह - ता� प��टका ' हा 

श�द कधी तर� �ढ होईल का ? �यामुळे अस ेअनेक श�द मराठ�त �ढ झाले आहेत. �यासाठ� एक 



IJARSCT  ISSN (Online) 2581-9429 

    

 

       International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 

  

 Volume 3, Issue 3, January 2023 
 

Copyright to IJARSCT               DOI: 10.48175/IJARSCT-8135 166 

www.ijarsct.co.in 

Impact Factor: 7.301 

तर प�रभाषा तयार केलेल� नाह�. अन ् तयार केल� असल� तर� लोकांनी ती न �वीकारता मूळ 

भाषेतील श�द आहेत तसे �वीकारले उदा. कंपास, टेबल, दकुान ( मराठ� श�द भांडार ), बँक, चेक, 

रे�व,े बाजार ( मराठ� पा�रभाषीक श�द �वपणी ), इंजीन, पाईप, ��ू, �लॅट, माईक, डॉ�टर, नस�, 

�ेसींग, �सम�ट, �ेक, टायर, हॉन�, �टेअ�रगं, काड�, मनीऑड�र, पो�ट इ... मराठ� भाषेवर देखील 

�व�वध भाषांचा �भाव �दसून येतो याम�य े�ामु�याने �ा�वडी फारसी �हदं� आ�ण इं�जी या �मुख 

भाषांचा उ�लेख करावा लागेल. 

 

कूटश�द - आदान -�दान, पा�रभा�षक श�द, सामािजक ि�थ�यंतर, उ�चार, �याकरण 
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