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�व�वध भाषांचा मराठ� भाषेवर�ल �भाव 
�ा. डॉ. रवीं� �ीहर� सोमोशी 

�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 
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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 

 

��तावना  

 भाषा हे मानवान े शोधलेले सं�ेषणाचे साधन आहे ' असे �वधान सामा�यत : केले जाते. 

सं�ेषण �हणज े संवाद. भाषा हे माणसाने शोधलेले पर�परसंवादासाठ�चे साधन आहे. '�व�ापन', 

'संवाद ' �कंवा ' सं�ेषण ', ' संदेशन ' ह� माणसाची मह�वाची गरज आहे. आ�ण �यामुळेच भाषेचा 

शोध �यान ेलावला आहे. माणूस हा एकच �ाणी असा आहे क� जो समाज क�न राहतो. �याला एक 

कारण तो शार��रक���या इतर �ा�यांहून दबुळा आहे हे असले तर� दसुरे कारण हे आहे क�, 

माणसान े पर�परां�या सहकाया�ने आप�याला �वकास साधता येईल हे ओळखले आहे. समाजात 

राहात असताना एकमेकांशी संवाद साधणे, �वचार�व�नमय करणे, मतभेद �य�त करणे, भावना 

�य�त करणे या सा�यासाठ�च माणसाला भाषा अ�तशय उपयोगी ठरताना �दसत.े �यामुळे िजथे 

िजथे मानवी समाज आहे �तथ े�तथ ेमानवी भाषा �नमा�ण झालेल� �दसत.े  

 

भाषेची �या�या  

1. “पर�पर सहकाय� आ�ण �व�नमयासाठ� मानवी मुखातून �कटले�या या�ि�छक 

�व�नसंकेतप�धतीस भाषा �हणतात " अशी केल� जाते.  

2. ' भाषा �हणज ेआशयगभ� �वनी�वाह ' अशीह� एक �या�या केल� जाते. मानवी समाज व 

भाषा यांचा अतूट संबंध असतो,  

 याचा पुरावा समाजगत व �यि�तगत असा दहेुर� आहे. एक �हणजेस �वतःची भाषा वा 

बोल� नाह� असा एकह� मानवी समाज आढळत नाह�. �वतःची भूमी नसणा�या भट�या जमाती 

आढळतात ; ग�णत, तं��ान, �व�ान इ.ची परंपरा नसलेल ेमानवी समाज आढळतात ; परंतु �यांना 
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�वतःची भाषा वा बोल� असतेच असते. दसुरे �हणजे �याला एकह� भाषा वा बोल� येत नाह� असा 

एकह� अ�यंग मनु�य कोण�याह� समाजात आढळत नाह�. आजवर झाले�या संशोधनाव�न अस े

�दसत ेक�, एखा�या माणसाला कोणतीच भाषा / बोल� येत नसेल तर एक तर �या�या म�दतू वा 

�वणयं�ात वा वागयं�ात दोष असतो �कंवा तो मानवी समाजा�या पूण�त : बाहेर उदा. एखा�या 

लांड�या�या कळपात वाढलेला असतो आ�ण �यामुळे भा�षक �मता असूनह� ती वापरल� गेलेल� 

नसत.े मानवी समाजात वाढले�या आ�ण शार��रक वा मान�सक �यंग नसणा�या ��येक �य�तीला 

एक तर� भाषा / बोल� येतेच. भाषा येणे ह� मानवी बालका�या सामािजक�करणाची सु�वात असते. 

एकदा का भा�षक �मता जागतृ झाल� क� मुल हळूहळू भाषा बोलू लागत ेव समाजात �मसळते. 

 

मराठ�वर �ा�वडी भाषांचा प�रणाम  

  या दवकाळात मराठ�चा �ा�वडी भाषांशी व �यात�या �यात कानडी व तेलग ूभाषांशी संबंध 

आला. मराठ� भाषा �या �ांतात स�या बोलल� जाते �या �ांतात पूव� कानडी व तेलग ूभाषा �च�लत 

हो�या. यातील कानडी भाषा तर एके काळी कावेर� नद�पासून उ�रेस गोदावर� नद�पय�त�या �देशात 

बोलल� जात होती. आज�या मराठ� श�दांत.. महारा��ातील गावां�या नांवात … अनेक आडनांवात 

कानडीच ेअवशेष �प�टपणे �दसतात. महारा��ात ‘ पाट�ल ‘ हे आडनाव, ज ेअ�यंत लोक��य आहे 

�याची �यु�प�ी शोधताना कानडीचा आधार �यावा लागतो. ' प�ट ‘ या कानडी श�दाचा अथ� ‘ 

�मुख ‘ असा आहे. �याव�न पाट�ल हे �थम �वशेषण �हणून व नंतर आडनाव �हणून �ढ झाले. 

वण��चार व �याकरण�वशेष यावर कानडीचा जो प�रणाम झाला आहे, �याची चचा� यापूव� केल� 

आहे. �ा�वडी भाषाकुलातील तेलग,ू ता�मळ व म�याळम ्या भाषांचा मराठ�शी फारसा संबंध आला 

नाह�. तर�ह� आं�ां�या राजवट�त या भाषांचा संपक�  आला. �यामुळे तेलगुतील वकट, ल�ड, मुंड, आर, 

इ�क, नाल, अनारसा, बुरगुंडा, गजगा, बरड, �शकेकाई, जाड, ताळी इ.. श�द मराठ�त आले तर 

तामीळमा मांजरपाट, सार, ढ�गूळ, भ�डी इ. श�द �ढ झाले.  

 

मराठ�वर फास� भाषेचा प�रणाम  

  मराठ� व फास� भाषेचा संबंध तसा खपूच जुना आहे. ब�याच जणांचा एक समज असा आहे. 

क� मराठ� व फास� भाषांचा संबंध मुसलमान राजवट�नंतर आला. पण ते खरे नाह�. कारण इ. स. 

पाच�या शतकापासून भारतीयांचा इराणी लोकांशी �यापारा�या �न�म�ाने संबंध येत होता. ते�हापासून 

मराठ�न े कांह� फास� श�द �वीकार�याचे आढळून येत.े यादवकालानंतर महारा��ात मुसलमानांची 
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राजस�ा आल�. या राजस�ेने संपूण� महारा��ा�या जीवनाची घडी �व�कटून टाकल�. इ�लामी 

राजदरबारातील फास�ला ��त�ठा �मळाल�. दरबारातील चाल��रती, पेहराव आ�ण भाषा या घटकांनी 

फास�शी जवळीक साधल�. मुलुख�गर��या �न�म�ाने मराठ� �शपाई, मुसलमान दरबारात वाव� 

लागले. प�रणामी या काळात मराठ�त फास� श�दांचा �चंड भरणा झाला. संतानीह� फास� भाषेतील 

श�द वापरले. उदा. सेना �हावीने ' आ�ह� वा�रक वा�रक - क� हजामत बार�क बार�क ' असे �हटले 

आहे. यातील हजामत हा श�द फास� आहे. मराठ�वर फास� भाषेचा जो प�रणाम झाला �याचा 

आढावा पुढ�ल�माणे घेता येईल. ( ४ ) �याकरण �वषयक मु�दे : यादव काळात आ�ण नंतर 

�शवकाळ व पेशवेकाळात फास� श�दांच ेवच��व वाढलेले �दसून येत.े �वशेषत : रा�यकारभार�वषयक 

व दरबार� �लखाणात �ाब�य �दसून येत.े 

  ऐ�तहा�सक प�ांची छाननी क�न राजवाड ेयांनी इ. स. १६१८ म�य ेदर १०० श�दात फ�त 

१४ श�द अस ेसाधार मराठ� होत ेतर बाक� सव� श�द इतर भाषीय होत.े �यात फास� श�दांचा भरणा 

अ�धक होता ; �स�ध केले आहे. �शवछ�पतींनी जो रा�य �यवहारकोष करवून घेतला �यामागे एक 

�मुख उ�देश �हणज ेमराठ� भाषेवरचे हे अ�त�मण थोपवणे होय. अथा�त �याला फारस ेयश आल े

नाह�. आजह� अनेक फाश� श�द आपण वापरताना �दसतो.  

 

कांह� �ळलेले महा�वाच ेश�द पुढ�ल�माणे :  

अ व�तुदश�क - पलंग, तबक, पानदान, त�त, अगरब�ी, खचु� इ.  

ब फळे - खसखस, �प�ता, बदाम, टरबूज, अंगूर, अफु इ. क पोषाख झबले, �वजार, तुमान, चादर, 

पगडी, झगा इ. ड बांधकाम �वषयक खंदक, �क�ला, इमारत, ग�ची, जीना, बु�ज  

इ. यु�ध �वषयक- तोफ, बुलंद, बारगीर, शा�मयाना, लगाम इ. ई लेखन �वषयक दौत, द�तर, 

कलम, लखोटा इ.  

फ) संगीत �वषयक डफ, तबला, �दल�बा, शाह�र, मैफल इ. 

१ ) मानव�ाणीदश�क श�द फारसीम�ये अनेकवचनी करताना ' आन ' �कंवा ' आनी ' हे ��यय 

लावले जातात. मराठ�तह� ह� प�धत �ढ झाल�. उदा. �शरकान, खातोनी, पाटलानी, कानकुनानी इ..  

 मराठ�वर �हदं�चे प�रणाम �हदं�, गुजराती, मराठ�, बंगाल� या भाषा भ�गनी आहेत असे 

�हटले जाते. या भाषा भ�गनीम�य ेभा�षक देवपेव नाह� झाल� तरच नवल. अथा�त या सव�च भाषा 

सं�कृत, �ाकृत, अप�ंश या मागा��न उ�प�न झा�यान ेया सव� भाषात सं�कृतमधील पु�कळ श�द 

त�सम व त�भव या दो�ह� �व�पात आले आहेत. �यामुळे �हदं�तील एखादा श�द जे�हा �हदं�तून 
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मराठ�त आ�यासारखा वाटतो त��हा कदा�चत तो श�द सं�कृतमधनू �हदं�त व �तथनू मराठ�त आला 

अस�याची श�यता असत.े अशा वेळी तो श�द मूळ सं�कृतमधनू मराठ�त आला आहे क� �हदं�तून 

आला आहे त ेल�ात �यावे. सामा�यतः तो श�द �ाचीन काळापासून मराठ�त असेल तर तो मूळ 

सं�कृतमधनू आला आहे अस े मानाव े व अवा�चीन कालखंडातील असेल तर �हदं�तून आला अस े

मानाव.े �वातं�यानंतर भारतान े रा��भाषा �हणून �हदं�चा पुर�कार केला आहे. भारतात ती संपक�  

भाषा �हणून वापरल� जाते. अशावेळी या रा���य भाषेचा प�रणाम मराठ�वर होणे अप�रहाय� आहे. 

�याचबरोबर भारताचा रा�यकारभार हा �हदं�तून चालतो, �याचा प�रणाम तसेच �हदं� �देशाशी मराठ� 

जनतेचा येणारा संपक� , अनेक �हदं� भा�षकांनी उ�योग �यवसायासाठ� महारा��ात केलेल ेवा�त�य, 

�हदं� �च�पटांचा होत असलेला जबरद�त प�रणाम, दरूदश�नवर�ल �हदं� काय��मांची रेलचेल या अन ्

अनेक कारणांनी �हदं�तील बरेचसे श�द आ�ण लकबी, मराठ�त ि�थरावत अस�याचे �दसत.े �हदं� ह� 

शासक�य भाषा असलेने सचीव, स�चवालय, मं�ी, मं�ालय, �वधानसभा, शोक सभा, संसद, �हर, 

जन जीवन, बरखा�त, बचत, र�ता, सड़क, घर, रेल इ. अनेक श�द ि�थरावले आहेत. �धानमं�ी, 

रा��पती भवन, बाग बगीचा, अ�र, फुलदाणी हे श�द �हदं�तून मराठ�त आले आहेत. मोतीचरू, 

िजलेबी, परोठा, मलई, कचोर�, बफ� ह� खा�यपदाथा�ची नांवे आता आपण ि�वकारल� आहेत. या 

�शवाय मुळ�या मराठ� श�दांना बाजूस सा�न क�बडी, समारोह, शोध�नबंध, रंगमंच, शोभाया�ा इ.. 

मराठ�त ि�थर हो�या�या मागा�वर आहेत. �शाला, अ�यापक, मु�या�यापक, �श�यव�ृी, पय�वे�क 

अस े अनेक श�द सं�कृतमधनू दो�ह� भाषेत ि�थरावले आहेत. दो�ह� भाषांची देवनागर� �लपीह� 

समान आहे व दो�ह�ंची �न�म�ती ���या समान अस�यान े या दो�ह� भाषेतील साध�य� ल��णय 

आहे. 

 

मराठ�वर इं�जी भाषेचा प�रणाम  

 युरोपीयन भाषापैक� �या भाषेचा �वशेष व �दघ�काळ असा संबंध मराठ� भाषेशी आला ती 

भाषा �हणज ेइं�जी होय. प�हला इं�ज क�तान हॉ�क�स इ. स. १६०८ म�य ेभारता�या पि�चम 

�कना�यावर उतरला त��हापासून १९४७ पय�त हा संबंध ��य� �ुपात �टकला व �यानंतरह�, अगद� 

आजपय�त अ��य�पणे इं�जीचा प�रणाम जाणवत रा�हला. इं�जांचा �थम �यापार� �हणून, नंतर 

यु�धसाम�ी देणारे �हणून, पुढे �मशनर� �हणून आ�ण शवेट� रा�यकत� �हणून संबंध आला. 

महारा��ाचा �वचार के�यास १८१८ म�ये पेशवाईचा अ�त होवून इं�जांचा एकतं�ी अंमल 

महारा��ावर सु� झाला, अन ्इं�जांना मराठ� व सु�श��त महारा���याना इं�जी �शकवणे गरजेचे 
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वाटू लागले. याच कालावधी पूव� १८०५ म�य ेइं�जांनी मराठ� टाईपच ेठसे आणून ' छपाई ' च ेयगु 

�नमा�ण केले. मराठ�त �व�वध पु�तके व �नयतका�लके ��स�ध होऊ लागल�. मराठ� भाषेने �यापक 

�प धारण केले त ेयाच कालखंडात. ह�त�ल�खत �व�पात �नमा�ण होत असलेल� मराठ� वाङमया�या 

�े�ात जी ग�तमान बनल� �याच े�ेय इं�जांनांच �याव ेलागेल. इं�जांना मराठ� �शकणे सुलभ �हाव े

�हणून गुंजीकर, दादोबा, �चपळूणकर यांनी मराठ�च े �याकरण �ल�हले. ह� �याकरणे �ल�हताना 

�यांनी आप�यासमोर इं�जीच े �याकरण ठेवले होत.े �यामुळे इं�जीचे अवशेष मराठ��या घटनेत 

�शरले. इं�जी ह� अ�यंत सम�ृध आ�ण संप�न अशी भाषा आहे. �यात ती रा�यक�या�ची भाषा. 

�यामुळे मराठ� भाषेवर �याचा प�रणाम झाला तरच नवल. ज ेप�रणाम झाले आहेत �याचा आढावा 

पुढ�ल�माणे घेता येईल. 

श�द�वीकृती : इं�जां�या अमदानीत �श�ण, दळणवळण, टपालसेवा, रे�व,े दवाखाने, पोषाख इ. 

बाबत न�या न�या सुधारणा झा�या. यातील काह� पर�भाषीक श�दांना पया�यी श�द न�हत े व 

जाणूनबुजून �नमा�ण कर�याचा �य�न जो थोडाबहुत केला तो दबुळा ठरला. �हणूनच मराठ�च ेकाह� 

इं�जी श�द जसे�या तसे �वीकारले. उदा.  

अ ) पो�ट : काड�, पाक�ट, म�नऑड�र, रिज�टर, लेट फ�, मेल, वायर, टे�ल�ाम इ..  

ब ) �वास : बस, �तक�ट, �ॅम, रे�व,े इंिजन, पास�ल, �स�नल, �रझव�शन, पं�चर, �यूब, टायर, 

�टेअ�रगं, सीट, लगेज, �टॉप इ..  

क ) पोषाख : शट�, पँट, बुशशट�, मॅ�नला, कोट, टॉय, हॅट, �लाउज, �नकर, कॉलर, सॉ�स इ.  

ख ) दवाखाना डॉ�टर, पेशंट, बील, फ�, वॉड�, नस�, �ह�जीट, डोस, पावडर, टॉ�नक, �ेसींग, बँडजे, 

कंप�डर इ..  

इं ) �श�ण : �कूल, कॉलेज, ले�चर, सर, �ोफेसर, टेबल, पेन, �लास�म, ड�टर, �ाउंड, बेल, 

�प�रएड, पे�सील, ले�चर इ...  

 राजकारण पाट�, इले�शन, �होट, पोटर, माईक इ.. महारा�� श�दकोशात आले�या इं�जी 

श�दांची सं�या १५५० इतक� आहे. �यात भाषांतर�त व मूळ इं�जी श�दांचा समावेश आहे. मूळ 

इं�जी श�दांची सं�या ५६० आहे. वर �या �े�ाचा उ�लेख केला आहे तो ��त�नधीक �व�पाचा आहे. 

�या�े�ा�शवाय �च�पट, ��डा, कला, वा�ण�य शा�� इ. अनेक �े�ात शकेडो इं�जी श�द येवून 

बसले आहेत. आज आप�या जीवनाचे अस ेएकह� �े� नाह� क� �यात इं�जी श�द नाह�. िजतां�या 

भाषेवर जे�यांची भाषा कस ेवच��व �था�पते याचे हे उ�म उदाहरण आहे.  
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उ�चार ���या : इं�जीतील उ�चाराचंा मराठ�वर प�रणाम झा�याचे अनेक �ठकाणी �दसून येत.े उदा. 

ॲ, ऑ हे उ�चार मराठ�त इं�जीमुळे आले. �वरांचा ह�व �कंवा ग�तमान उ�चारह� इं�जीमुळेच 

आला. कांह� इं�जी वणा�च े�च��व�च� उ�चारह� मराठ�त �ढ झाले.  

उदा. C, H, F, Q, V, X, Z इ  

 

समारोप 

 भाषा ह� �वाह� असते कालानु�प �त�याम�य े अनेक ि�थ�यंतरे घडत असतात कोणतीह� 

भाषा ह� क�पा बंद अस ू शकत नाह� भाषेचा अ�य भाषांची नेहमीच संबंध येत असतो या 

संबंधांमधनूच ��येक भाषा �वतः सम�ृध होत असते आ�ण अ�य भाषांना देखील सम�ृध करत 

असते.अशा�कारे मराठ� भाषवेर अ�य �व�वध भाषांचा �यामधील उ�चार �याकरण इ�याद� घटकांचा 

�भाव पडलेला �दसून येतो. 
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