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टाहो 
ले० सई पराजंप े

(लोकसा, लोकरंग, िद० २६ फेवुारी २०१७ ा अकंातील लेख साभार पनुःिस) 

 

मराठी भाषवेर चान आलेली कमअल लाट समाजाा सव रावंर एकाच आवगेान ेकोसळली आह,े ह ेमा 
केलं पािहज.े खरं तर मराठी माणसू ाा लढाऊ वृीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आमणाा बाबतीत 
तो नागंी टाकून  का बसनू राहतो? या गोीचा बोध होत नाही. इंजीची िझलई चढली की आपली भाषा आिण 
पया यान े आपण अिधक टेचदार होतो का? कुया समाजशाान े अथवा भाषातान े या गौडबगंालाचा छडा 
लावावा आिण आपा नूगडंावर काही इलाज करता यतेो का, ह ेअवय पाहाव.ं. उाा ‘मराठी राजभाषा िदना’ 
िनिम िवशषे लेख. 

 

‘आई णोिन कोणी आईस हाक मारी’ कवी यशवतं याचंी केवढी दयश ही किवता. पण आता ही गोड हाक 
कानी यते नाही. कारण समुार ेदहा-पधंरा वषापवू पाहता पाहता सगया आया गायब झाा. रातोरात घराघरामंधनू 
‘मा’ अवतरा. ानंी अवघी भमूी ापली. ‘का ग?ं’ मी आमा गगंबूाना िवचारलं, ‘मी कशी काय 
झालीस? आई णवनू ायला लाज वाटत?े’ गगंबूानी चोख उर िदलं, ‘अवो साळंता, शजेारपाजारा 
समा पोरी ‘मी’ णनूच हाक मारतात की. ियाकंाबी हटून बसली बगा. काय करणार!’ खरं तर या मीपदामळेु 
गदुगुा होत असणार या तमाम माऊली वगा ला. 

गोरा साहबे गेानतंर, आज इता वषानी ाा भाषने ंमराठी भाषवेर घाला घातला आह.े चोरपावलानंी इंजी 
श आपा भाषते घसुले. या आमणामळेु भा भा मराठी शाचं ंउाटण झालं. साहबेाची भाषा धड न का 
बोलता यईेना, पण ाा शाचंी उधळण करीत मराठीतनू तार े तोडीत रािहलं, की आपला भाव वधारतो अशी 
समजतू असावी. अशा िकती शानंी आपा बोलीम ेचचंूवशे कन मळू मराठी श कालबा कन टाकले 
आहते. वानगीदाखल सागंायच ं टलं तर रंग, खोली, यपंाकघर, मोरी, िदवा, पखंा, रा, रहदारी, गाडी, 
आगगाडी, इमारत, रजा, सण, इ. इ. आपले रोजच ेचलनी श आता वळचणीत दडून बसले आहते. कलर, म, 
िकचन, बाथम, लाइट, फॅन, रोड, ॅिफक, कार, ेन, िबडग, ली, फेिल या इंजी ितशानंी ाचं ं
उाटण केलं आह.े ह ेघसुखोर श लवकरच टेबल, ेशन, मशीन, लॅट या मराठीत सामावनू गलेेा शांा 
पगंतीला जाऊन बसतील, यात शकंा नाही. पण आपा साा सटुसटुीत शानंा का णनू रजा ावी? ‘लेट-
राइट’ा कवायतीत िबचार ेडाव-ेउजव ेिदशा हरवनू बसले आहते. िरावााला ‘डावीकड ेवळा’ सािंगतलं, की तो 
लगचे ‘णज ेलेट ना?’ अशी खाी कन घतेो. मायबोलीला ही जी लागण झाली आह,े ितचा य रोजा 
जीवनात पदोपदी यतेो. पावलोपावली सा पटत.े रावन जाताना तफा  कान ंाहाळली तर औषधाला एकही 
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पाटी शु मराठीम ेिदसणार नाही. पजैवेर सागंत.े अमकु टेलर, तमकु श ूमाट, ह ेुट ोर, त ेटॉय शॉप, रायटी 
आक ड, ेशनरी, ॅल कंपनी, िमनी माक ट अशीच साहबेी िबद ं िमरवणारी कान ं आढळतात. चिव फराळ 
णायला ओशाळवाण ंवाटत.ं टेी िडशशे (िडशसेचा अपशं) ायला िरेशमट हाऊसम ेगलंे की कस ंफुल 
सिॅटसफॅन वाटत.ं दादरला पवू एक कान होत.ं लाडूसाट. िकती गोिजरं नाव! धडेगजुरी िबदांा दाटीम ेही 
साधी पाटी कशी शोभनू िदस.े अलीकड ेनाही िदसली. इंजी नावाा सोसाचा एक अितरकेी नमनुा सागंत.े ‘shop’ 
या शावन ‘shoppe’ णज ेछोटेखानी गोदाम हा श चिलत आह.े ाच ंेलग वगेळं असलं तरी उार 
‘शॉप’ असाच आह,े ‘शॉी’ न.े पण िबचाया हौशी कानदारानंा ह े नाही ठाऊक. ानंी जर शकोशात 
डोकावयाची तसदी घतेली असती, तर ‘शॉी’च ेहााद फलक झळकले नसत.े 

मराठी भाषवेर चान आलेली ही कमअल लाट समाजाा सव रावंर एकाच आवगेान े कोसळली आह,े ह े
मा केलं पािहज.े ही लाट वण , वग , वय, सामािजक वा आथक दजा  वा िशण- कोणाच बाबतीत भदेभाव करीत 
नाही. ती खरी लोकशाही पाळत.े जरा सिुतीमधा मडंळना सगळं काही ‘कूल’ हव ं असत.ं ानंा घडीघडी 
‘िचल’् ायच ं असत.ं ती मडंळी ‘ज’ यतेात आिण जातात. अिशित वग दखेील हौसहेौसने े इंजी शसपंी 
उधळतो. ‘काल शीक होतो, िमशशे टा की काय मोटा ाेम नाही. टेन घऊे नका’ अशी भाषा सरा स ऐकू 
यते.े आमाकड ेसबाई कामाला होा. ानंा मधमुहे असामळेु सतत ा ‘यवुरीन’ (यरूीन) तपासाया गोी 
कराया. हीची तण मडंळी एकमकेानंा ‘डय़डू’ कवा ‘ो’ णयात धता मानतात. दोन-चार जण असतील 
तर ‘गाइज ्’. गोयांा सभंाषणशलैीच ं अनकुरण करायला हरकत नाही, पण ांा िशीच ं काय? ससुृंत 
पािमा िपढी आपामळेु इतरानंा ास होणार नाही, याबल द असत.े गयात गळे घान ितघा-चौघानंी 
रा अडवनू चालण,ं मोबाइलवर बोलत गाडी हाकण,ं ऐन कोपयावर टोळान े‘शाइनग करीत’ उभ ंराहण,ं असले 
कार सहसा गत दशेामं ेआढळून यणेार नाहीत. 

बसं जािहराती या तणानंा उशेनूच योजलेा असतात. तेा ा तणाईा भाषतेनू बोला तर नवल 
नाही. पण मराठी (वा हदी) श न वापरयाची या जािहरातवाानंी शपथ घतेली आह ेकी काय, असा कधीकधी 
 पडतो. ‘रा यगं’ ह ेाचं ंघोषवा; अमकु ीम फेस िअर करत;े तमकु साबणान े िन सॉट आिण थू 
होत;े या शापंनू े केस िसी होतात, तर ा ऑइटंमटन ेडोयाखाला ॅक सक सना गडुबाय करता यते.े. तर 
मडंळी, आता ीक! 

करमणकुीा ेातदखेील आपा मातभृाषबेल िवलण उदासीनता आह.े नाटकाचंी नाव े पािहली की, मराठी 
श सगळे िझजनू गलेे की काय अशी शकंा वाटत.े ऑल द बे, फायनल ाट, ज कंोल, बलॅग अ ॅ, गटे 
वले सनू, झेटं सराइझ, ऑल लाइन ियर आिण अशी िकती तरी. िचपटाचंी तीच गत आह.े पोर बॉयज, 
शगुर, सॉ आिण मे, पोर गल, फॅिमली का, हंटर, चीटर, लॉ अ ॅड फाऊंड, सपुर ार, बाइकस  अा, ह े
झाले काही नमनु.े आकाशवाणी आिण काशवाणीवर तर सव मडंळी आपली खास गगंाजमनी भसेळ भाषाच 
बोलतात. िनवदेक, वे, नट, बातमीदार, त, धक आिण पचं, झाडून सगळे जण. उदाहरण ं दते बसत नाही 
(िकती दणेार?) पण आपा टी.ी. सटेच ंबटण दाबलं तर चीती यईेल. मी चकूुनही मराठी काय म पहात नाही. 
आपा भाषेा चधा उडताना नाही बघवत. मलंु णतात, ‘‘काही तरीच तझु.ं जमाना बदलतो आह.े भाषा 
बदलणारच.’’ कबलू, पण दव अस ंकी, मी नाही बदलले. माया या आही वृीमळेु घरात मराठी वृपदखेील मी 
घते नाही. ‘आजची यगं जनरशेन ेटेड का?’, ‘दबावांा टेरर टॅि’, ‘तण जोडाचा सइुसाइड पॅ’ अस े
मथळे; आिण लाइफ ाइल, हेथ इज वेथ, ार गॉिसप, हाट टु हाट, अशी सदरं पािहली की वाटत,ं सरळ इंजी 
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वृपच का घऊे नय?े ‘तुाला आपा भाषचे ंमे नाही?’ मला िवचारतात. मे आह ेणनू तर हा कठोर िनयम 
मी लाग ूकेला आह.े माझा त:चा असा खासगी िनषधे णनू मी इंजी िबद ंिमरवणारी नाटकं आिण िसनमे ेपहात 
नाही. ीआड ी. 

इतका वळे मी इंजी शांा आगतंकुीवर आग पाखडून, आपले श नाहीस ेहोत आहते याबल खदे  केला; 
पण शच काय- अवघी भाषाच  होयाा मागा वर आह.े आज आपा असं लहान मलुानंा मराठी नीट 
िलिहता- वाचता- बोलता यते नाही. ‘मी, ॉट इज ितबब?’ अस ंआमचा िमिहर िवचारीत होता, अशी लाडाची 
तार अलीकडचे कानी आली; पण ाबल खदे वाटयाऐवजी मीला खोल कुठे तरी अिभमानच वाटत होता. 
इंजी यणे,ं ह ेआजा काळाची िनतातं गरज आह,े याबल मत नाही. स:यगुामधली ती गतीची भाषा आह,े ह े
कुणीही मा करील; पण इंजी अथवा मराठी, या दोन भाषामंधनू एकीची िनवड करा, असा च नाही आह.े इथ े
िनवड न ेतर सागंड घालयाबलची ही िकफायत आह.े आजा जमाात मलुानंा तीन भाषा यायला हात- 
मातभृाषा, राभाषा आिण आतंरराीय भाषा- इंजी. दव अस ंकी, या ितीपकैी एकही भाषा उम यते ेअस ंकुणी 
िचतच आठवत.ं इंजी मामात िशकणाया मलुांा पालकानंी िवशषे द रािहलं पािहज.े ह ेअश नाही, ह ेमी 
ानभुवान े सागंत.े सात त े अकरा वषामधा माया बालपणीचा काळ ऑेिलयात गलेा, कॅनबरेा शहरात. 
साहिजकच शाळा इंजी होती आिण झाडून सगया िममिैणी इंजी बोलणाया, पण घरात मा कटाान ेशु 
मराठी बोलले जाई. 

मी मराठी पुकं वाचीत अस ेआिण िदवसाकाठी दोन-तीन पान ंकाहीबाही मराठीतनू िलिहयाची मला सी अस.े 
दवान ेमला िमळालेला हा वसा पढु ेचा ठेवयात मी अपयशी ठरले. माया मलुीची मलंु मराठीमधनू िवचारलेा 
ानंा इंजीतनू उरं दतेात. सुवातीला मी अशनुीला मायाबरोबर मराठीतनू बोलायची सी करीत अस;े पण 
मग पढु ेमी यणेार आह ेह ेकळताच, आता मराठी बोलाव ंलागणार णनू ती धाावत,े अस ंिवनीन ेमला सािंगतलं. 
तेा मी तो नाद सोडून िदला. एका िगत पराभवाची नद झाली. 

उाा मराठी भाषािदनी, या भाषवेर मनापासनू मे करणाया दोन ची आवजून आठवण करावीशी वाटत.े 

समुार े चाळीस-पास वषापवू मॅीन (आडनाव आठवत नाही) नावाची तण अमिेरकन िवाथनी मराठी भाषा 
िशकयासाठी महाराात यऊेन रािहली होती. पाहता पाहता ती उम मराठी बो लागली. एवढंच न ेतर पढु ेितन े
फलटणला च मराठी शाळा काढली. फलटणला एका पाटत ती मला भटेली. ती काठापदराच ंगड ंनसेली होती. 
‘छान साडी आह ेतमुची,’ मी ितला टलं. मॅीन हसनू णाली, ‘मळखाऊ आह.े’ ितचा हा श मी आजतागायत 
िवसरले नाही. सरा उेख आह े माजी तंुगािधकारी उव काबंळे याचंा. िबकट पिरितीला तड दऊेन, उम 
कार ेआपलं िशण पणू  करत काबंळे यानंी पढु ेयपूीएससीची परीा िदली. ही परीा मराठीमधनू दणेार ेत ेपिहले 
िवाथ. पढु ेांा ेात एक अितशय सम अिधकारी णनू ानंी नाव कमावलं. मराठी भाषवेर ाचं ंिनीम 
मे असनू समप क स ुदंर ितशाचंी ानंी एक स ुदंर यादी बनवली आहे. माया ‘आलबले’ नाटकाा आिण पढु े
‘सईु’ या एसवरा लघपुटाा तंुगाबाबता वशेासंाठी ाचंी बमोल मदत झाली. 

काही वषापवू मराठी भाषा तारयासाठी िशवसनेने ंझडा फडकावला होता. कुरकुरत का होईना, पण जनतने-ं आिण 
िवशषे कन कानदारानंी ितची दखल घतेली; पण पढु ेहा संाम मदंावला आिण परकीय पाणीच-ं इंजीच ंफावलं. 
खरं तर, मराठी माणसू ाा लढाऊ वृीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आमणाा बाबतीत तो नागंी 
टाकून  का बसनू राहतो? या गोीचा बोध होत नाही. इंजीची िझलई चढली की आपली भाषा आिण पया यान े
आपण अिधक टेचदार होतो का? इमारतीला सदन, हवलेी कवा महाल णयाऐवजी ‘हाइ’ कवा ‘टॉवस ’ टलं 
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की ितची उंची वाढत ेका? कुया समाजशाान ेअथवा भाषातान ेया गौडबगंालाचा छडा लावावा आिण आपा 
नूगडंावर काही इलाज करता यतेो का, ह ेअवय पाहाव.ं ासाठी जागितक मराठी पिरषदचे ंअिधवशेन भरयाची 
वाट पा नय.े 

लहानपणी केलेले एक अवलोकन मला छान आठवत.ं सभोवतालची वडीलधारी मडंळी बदला चालीरीती, पसुट 
होत चाललेले रीितिरवाज आिण तण िपढीच ेएकूण रंगढंग, यावर सतत तडसखु घते असत. ाच ंमला फार वषै 
वाटायच.ं आपण मोठं झाावर चकूुनसुा अस ंकाही करायच ंनाही, असा मी ठाम िनय केला होता; पण काळ 
लोटला तसा तो िनधा र िशिथल झाला असावा. मीही आता जनढीा बदला आलेखाबल तारीचा सरू आळव ू
लागले आह,े याची मला कना आह.े तसचं तळमळीच ेह ेमाझ ेचार श णज ेिनळ अरयदन ठरणार आह े
याचीही मला पणू  जाणीव आह.े पण काय क? मामलाच तसा गभंीर आह.े सगं बाका आह.े आपली मायबोली 
काळाा पडामाग ेखचेली जात आह ेआिण ‘कुणी मला वाचवा होऽ’ असा टाहो फोडत ेआह;े पण ही हाक कुणाला 
ऐकूच जात नाही, कारण ितची लेकरं बिहरी झाली आहते. डफे ् ोन डफे !् 

सई पराजंप ेsaiparanjpye@hotmail.com 
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