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‘कोणरड-१९’ णकंरा ‘कोरोना’ िे जागणतक सकंट असून आज जरळ जरळ सर्वच जग या सकंटाला सामोर े

जात आिे. पणिले र दसुर ेमिायदु्ध, आणथ्वक मंदी, शीतयदु्ध या काळात पथृरीररील णजतकया भूभागाने 

णकंरा लोकसखंयेने तया तया सकंटांची झळ सोसली, तयािीपेक्ा अणिक प्रमािात िी झळ बसते आिे. ते 

का उद्भरले याचया कारिांची चचा्व करिे िा या णनबिंाचा िेतू नािी. परतं,ु तयाची वयापकता एरढी भीषि 

आिे की, इणतिासाला यानंतर कोरोनापूर्व आणि कोरोनोत्तर कालखंड अशी नोंद करारी लागिार आिे. 

कोरोनाचा मानरी भाषेरर नेमका कोिता पररिाम झाला असारा र भणरषयात तया पररिामांचे सररूप कसे 

असेल याचा शोि येथे घेणयाचा प्रयतन आिे. 

कोरोनापूर्व भाषेचे सररूप

णरसावया शतकाचया उत्तरािा्वत जगभरात फार मोठ्या प्रमािात आणथ्वक र सामाणजक बदल घडले. 

भारतीय आणथ्वक वयरिाराने र समाजाने िे बदल सरीकारले, मोठ्या प्रमािात जागणतकीकरि झाले र 

तयातून बाह्य ससंकृतीचे अणतक्रमि रेगाने झाले. यापूरवी आक्रमिे झाली, पि इतकी रेगरान, सरवंकष र 

सर्ववयापी आक्रमिे नविती. यापूरवीची आक्रमिे एका समाज गटाने दसुरया समाज गटाची सपंत्ती, भूप्रदशे 

बळजबरीने िसतगत करणयासाठी केलेली आक्रमिे िोती. पि णरसावया शतकाचया अणंतम दशकात मानरी 

ससंकृतीरर सरुू झालेले ‘णसणलकॉन आक्रमि’ िे भयानक आक्रमि िोते र ते एका णचतंाजनक रळिारर 

येऊन उभे राणिले िोते. तयाने आजचया भारतीयांचे नविे तर एकणरसावया शतकाचया प्रारभंी मानराचे 
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सपूंि्व जीरन वयापून टाकले िोते. तयाचे एक ठळक उदािरि द्ायचे झाले तर णसणलकॉन क्रांतीनंतर सर्व 

प्रकारचे समणृतकोष णनमा्वि करणयाचे काय्व णसणलकॉन चीपकडे सोपणरले गेले. अथा्वतच या णसणलकॉन 

चीपने राचनालयांची, ग्थंालयांची, णरद्ापीठांची, सगं्िालयांची जागा घयायला सरुुरात केली, या काळात, 

मििजेच मागचया दोन-तीन दशकात जे सशंोिन सरुू झाले तयामळेु आराज, शबद आणि अथा्वरर आिाररत 

भाषेची जागा, आशयवयक्ी करू शकिारया सकेंतांरर, णचतांरर आिारलेलया वयरसथेने घेणयाची प्रणक्रया 

सरुू झाली, यातून एक नरी समसया णनमा्वि िोऊ लागली ती मििजे, शबदबद्ध भाषेत भूतकाल, भणरषयकाल 

र रत्वमानकाल या ‘काल-सापेक्ी’ र ‘कला-सापेक्ी’ रचनांनी मानरी आकलनशक्ीरर आजपयवंत घातलेली 

बिंने र मया्वदा ओलांडून नरे भाणषक सकेंत णनमा्वि करिे अपररिाय्व ठरत गेले. 

येथे एक णनददेश करारयाचा आिे, तो मििजे कोरोनापूर्व लगतचया काळातील मािूस िा एका मित्राचया 

क्रांतीणबदूंरर उभा ठाकला िोता. या क्रांतीणबदूंपाशी बोलली जािारी भाषा िी असतंगत िोऊन णदसली 

जािारी, दाखरली जािारी आणि पाणिली जािारी भाषा णरसावया शतकातील अक्रबद्ध, सरेंदनशील, 

भारनाशील, आशयसपंनन भाषेचया जागी अणसतत्रात येऊ पािात िोती. ह्या भाषेचया आक्रमिामळेु र ह्या 

आक्रमिापढेु यापूरवीची सर्व आक्रमिे णफकी ठरत चालली िोती. या आक्रमिपूर्व काळात मानराने आपली 

भाणषक णरणरिता जपलेली िोती. या भाणषक रैणरधयातील शबदाथ्वरैभरामळेु, गेलया कािी लाख रषावंमधये, 

मानराने णनमा्वि केलेलया अनभुरांची समतृी एका णपढीकडून दसुरया णपढीकडे सकं्रणमत िोत गेली िोती. तो 

मानरी उतक्रांतीचा एक मित्रपूि्व दाखला िोता. पि णसणलकॉन आक्रमिामळेु िी भाणषक णरणरिता रेगाने 

आकंुचन पारू लागली िोती. पररिामी मानरी उतक्रांतीची प्रणक्रया णशणथलतेकडे माग्व क्रमि करू लागली 

िोती. िी भाणषक णरणरिता णजथे असते णतथे णनसग्व आपले काय्व योगय पद्धतीने करू शकतो. डॉ. गिेश दरेी 

यांचया मते जर मानराने िी भाणषक णरणरिता जपली नािी तर, पढुचया यगुात मानर आतापयवंत जपलेले 

अनभुर रैणरधय गमारून बसेल. ते जतन करिे णनखालसपिे आरशयक आिे. आजचया णपढीपयवंत उतक्रांत 

िोत आलेले सार ेभाषारैणरधय पढुचया णपढ्यांसाठी जतन करिे आरशयक आिे. तयासाठी शकय णततके 

सार ेप्रयतन करिे गरजेचे बनले िोते. 

माणिती तंतज्ानासि िोिारया सरवंकष णसणलकॉन आक्रमिामळेु एकूि मानरी भाषांरर खोलरर पररिाम 

झाला िोता. सदंशेांचया अलपाक्ररतरामळेु भाषा िी तटुीत िोऊ लागली. उदा. ASAP= as soon 

as possible, TY= thank you इतयादी. मराठी भाषेरर िोिार याचाच एक दृशय पररिाम मििजे 

TTMM= TUZE TU MAZE ME (तझेु तू माझे मी). यामळेु मानरी भाषेतील सपें्रषि घडत़ िोते, पि 

तया सपें्रषिातील भार िररत चालला िोता. िी नरी अलपाक्री, ‘णसणलकॉनी मानरी भाषा’ भारनािीन, 

सरेंदनािीन, वयाकरिशूनय, वयणक्णनरपेक्, सथल-कालणनरपेक्, अथा्वकंुणचत बनत चालली िोती, िी 
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णचतंाजनक गोष्ट िोती. बोललया जािारया बोलीला णलपीची गरज किीच नविती, पि या नवया तयार िोत 

जािारया ‘णसलकॉनी भाषे’लादखेील णलपीची गरज भासत नािी िी णचतंनाची बाब ठरू लागली िोती. इंग्जी 

भाषेत २६ मूळाक्र ेआिेत. णतची काटकसरीची सरय आता जगातील सर्व भाषांना र बोलींना लागू पिात 

िोती. इंग्जीचा पररचय िोणयापूरवी अरतरिणचनि नसलेलया मराठीचया ततकालीन अरतरिणचनिशूनय 

सररूपाकडे आता नवया शतकाची मराठी िारू लागली आिे. अलपाक्ररत्रात अणत-आशय वयक् करिारी 

शक्ी भाषेत जबरदसतीने येऊ पािात िोती. िे सणुचनि की दणुचिनि िे सांगता येिे कोरोनापूर्व काळात 

अरघड िोते. 

भाषा िी मानरणनणम्वत अशी एकमेर गोष्ट आिे. भाषेमळेुच तो इतर प्राणयांपेक्ा रेगळा ठरत िोता आणि 

‘णसणलकॉनी भाषे’चया काळात तयाची भाषा िी पनुिा एकदा भाणषक णचहांपासून दूर जाऊन आणदम काळातील 

णचतांचया भाषेचया जरळ चालली िोती. याचाच अथ्व मानर आपलया भाषेचा फार मोठा ठेरा गमारत चालला 

िोता. भाषेचया ठायी असलेली अथ्ववयक्ी करणयाची शक्ी तो गमारत िोता र िी णचतेंची बाब ठरत िोती. 

तयाचबरोबर एक णरणचत णसथती णनमा्वि िोत चालली आिे, ती मििजे बोलींना णलपी दणेयाची अरसथा 

येत असताना, णलपी असलेलया भाषा असतंगत िोत चाललया िोतया. उदा. ‘डांगी’ बोलीला ‘दरेनागरी 

णलपी’ दऊेन णतचयात असलेले साणितय जतन करत असताना मराठी भाषा िी िळूिळू आपलया णलपीरर 

िोिार ंअणतक्रमि क्ीिपिे सोसू लागली िोती. बदलतया सामाणजक आणथ्वक णसथतीत भाषांचे र बोलींचे 

पनुरुजजीरन, पनुभ्वरि आणि पनुरा्वपर िोिे आरशयक ठरत असताना अपररणमत णरकासाचया आग्िामळेु र 

तयामागे िारणयाचया िवयासामळेु जगभरात मागील दिा-पिंरा रषा्वत सरुू असलेला प्रमाि भाषांचा भाणषक 

रिास िी णचतंाजनक णसथती ठरत गेली िोती. आतंरराषट्ीय बाजारपेठेचया रट्ेयामळेु सथाणनक भाषांची 

अरिेलना भारतात सर्व सतरांरर सरुू असताना, इंग्जी भाषेत णशक्ि णदले तर आपली मलेु आतंरराषट्ीय 

बाजारात उभी राितील िी एक णमथ तयार झाली िोती. जेविा एखाद्ा समाजालाच राटू लागते की दसुरी 

भाषा सरीकारली तरच तयाला उदरणनरा्वि लाभू शकेल, तेविा तो दसुरी भाषा सरीकारणयाचा णनि्वय घेतो. 

तयामळेुच अपररणमत णरकासाचा आग्ि भाणषक रिासाला कारिीभूत ठरू लागतो, िे गिृीतक णसद्ध िोते. 

जगभरात सगळीकडे आणदरासींचया, अलपसखंयांकांचया भाषांचयाबरोबरच प्रमािभाषांची णसथती सकंटाची 

बनत चालली िोती. पररिामी मानरी भाषांचया रैणरधयाचे भणरतवयिी िोकयात आलेले िोते. या पार््वभूमीरर 

जगारर कोणरड १९चे सकंट कोसळले. तयाचे दूरगामी पररिाम भाषेरर झाले आिेत र पढेु िोत राििार 

आिेत. 
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कोरोनोत्तर भाषेचे सररूप

कोरोना णरषािूचा उगम चीनमधये झाला आणि तेथून तो जगभर पसरला. याच काळात चीनने करोना 

णरषािूचया ससंगा्वरर णनयतंि णमळरलं, इटलीमधये कोरोनाने चीनपेक्ा अणिक बळी घेतले, इंगलंड, जम्वनी 

आणि आता अमेररका कोरोनाचया प्रादूभा्वराच ंकें द्र बनली आिे. कोरोनाचया ससंगा्वमळेु जगातील अनेक 

दशे कुलपुबदं करणयात आले आिेत. या सारयाचा पररिाम िोऊन अनेकसतरीय मानरी जीरन झपाट्याने 

बदलत गेले आिे. या बदलांचे मानरी भाषेरर सकारातमक र नकारातमक, अशा दोनिी सररूपांचे पररिाम 

झाले आिेत. 

कोरोनामळेु जगभरात सशंयी राताररि णनमा्वि झाले आिे आणि पाळत ठेरणयाला प्रारभं झाला आिे. 

सरकारी यतंिांचा रैयणक्क जीरनातला िसतके्प प्रमािाबािेर राढला आिे. राजयससंथा, पोणलसी यतंिा 

यांचे णनयतंि अणिक प्रमािात येऊ लागले आिे. याचे एक प्रमखु कारि मििजे लोक सरयसेंरी, आतमबलाचा 

र सरयणंनयतंिाचा माग्व णरसरून परारलंबी झाले आिेत. फलसररूप सदर यतंिांचे प्राबलय राढून तयांचा 

िसतके्प राढला आिे. याणनणमत्ताने प्रशासकीय यतंिांमिील लषकरी कारराईची भाषाशैली राढत चालली 

आिे. एकणरसावया शतकाचया प्रारभंीच जया ‘णसणलकॉनी भाषे’ने र णतला पसररिारया मोबाईल, णडणजटल 

कॅमेरा, सी.सी.टी.विी. या यतंिांनी मानरी आयषुयाचा र पया्वयाने मानरी भाषेचा ताबा घेतला िोता, तया 

यतंिांरर शासकीय यतंिांनी रेगाने प्रभतु्र णमळरले र लोककलयािाचया िेतंूचया णनणमत्ताने सर्वसामानय 

मािसांचया एकूि जीरनाररिी ताबा णमळरला. जगभरातलया जनतेनेिी णजराचया भयाने िा ताबा तयांना 

घेऊन णदला. यामिून अणनबवंि भाषेचा रापर करायला सदर यतंिांनी प्रारभं केला. उदा. अमेररकेचे 

राषट्ाधयक् टं्प यांनी ‘कोणरड-१९’ या विायरसला ‘णचनी विायरस’ सबंोणििे, णकंरा तबणलगींचया एकूि 

काय्वक्रमानंतर अथरा दमि नणजक पालघर णजलह्यात घडलेलया प्रकारानंतर समाजात णचथारिी दिेारी 

भाषा रापरिे. यातून रि्वणरद्ेषाची नरी पररभाषा रूढ विायला लागली. मानरी जीणरताचे सरंक्ि, तयाचया 

सपंत्तीचे सरंक्ि आणि मानरी सरातंत्याचे सरंक्ि ह्या णतिेरी िेतंूनी राजयशासनयतंिा उभी राणिली िोती. 

परतं,ु कोरोनाकाळात आणि नंतरिी ह्या शासनयतंिांचे अपररणमत असे राढलेले मित्र मानरी भाषेरर 

णनयतंि ठेऊन रािील. या कालखंडात दोन शबदांचा रापर भयारि रीतीने राढलेला णदसतो- ‘सॉफट पॉरर’ 

आणि ‘िाड्व पॉरर’. या शबदांचे पारपंररक अथ्व सािे सोपे आिेत. ‘मदूृ शासन’ आणि ‘कठोर शासन’. 

पि, एकणरसावया शतकाचया दसुरया दशकाचया शेरटचया रषा्वत- २०२० मधये या शबदांना अणतवयापक 

अथ्व लाभला आिे. जयांचयाकडे प्रचडं प्रमािात लषकरी ताकद आिे - जयात पायदळ, रायूदल, नौदल, 

उपग्ि, आणणरक सामथय्व यांचा समारेश िोतो, तयांचयाकडे ‘िाड्व पॉरर’ आिे आणि जयांचयाकडे माणिती-

तंतज्ानाची तसेच तयात नवयाने सामील झालेलया जैणरक तंतज्ानाची ताकद आिे तयांचयाकडे ‘सॉफट 
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पॉरर’ आिे असे मानले जाऊ लागले. अशा पद्धतीने शबदांना नरे अथ्व प्राप्त झाले. भारताने गेलया रष्वभर 

राषट्णपता मिातमा गांिीचया दीडशेवया जयतंीला साजर ेकेले. गांिीजींनी आतमबळाला मित्राचे सथान णदले 

िोते. तयांचया मते आतमबळ राढरिे मििजे राजकीय णिसेंचा णरलय घडणरिे. तयांचया या णरचाराचे तीन 

पैलू आिेत- लोकसगं्ि राढणरिे, आतमबल राढणरिे, णरद्ाबळ राढणरिे असे प्रणतपादन प्रा. प्रकाश परार 

करतात. तयांचया मते या तीन घटकांचया सरीकारामळेु भारतीय समाजजीरनातील आतमबळ राढून णिसेंचे 

प्रमाि कमी कमी िोऊ लागले िोते. तथाणप कोरोना सकंटामळेु या णतनिी घटकांचया णररोिी घटना घडून 

आतमबळामळेु घटलेली भारतीय राजयससंथेची ताकद राढू लागली आणि राजयससंथा ताकदरान िोऊ 

लागली असा तयांचा तक्व  आिे. ‘कोणरड-१९’ ने भारतीय राजकारिातील आतमबळाची सकंलपना दबुळी 

केली. याचा पररिाम जीरनाचया सर्व के्तांत िोतो आिे, तसाच तो भाषेचया बाबतीतिी िोतो आिे.

येथे एक णनरीक्ि नोंदरले पाणिजे ते मििजे, कोरोनाचया उदे्रकामळेु अनेक रषदे मागे पडलेलया अतयािणुनक 

सकंलपना एका झटकयात पढेु आलया. प्रशासन, सामाणजक ससंथा आणि शैक्णिक ससंथा यांमधये णडणजटल 

माधयमांना सथान णमळाले. ‘रक्व  फ्ॉम िोम’ िा शबद एखाद्ा मंतासारखा रुळला. 'गूगल केलं', ह्या मागील 

दिा रषावंत रुजलेलया राकप्रयोगानंतर मी ‘लेकचर झूम केलं’, ‘रेबेकस केलं’, ‘आपि गूगल मीट करू या’ असे 

नरे राकप्रचार रूढ झाले. ‘रेणबनार’सारखया सकंलपना अक्रश: दोन-तीन आठरड्यात जगभरात सर्वमानय 

झालया. याचा एक अदृशय पररिाम जगाला भोगारा लागिार आिे, तो मििजे प्रशासकीय इमारती, तयांचया 

दखेभालीसाठी लागिार ेकम्वचारी, कला-राणिजय-वयरसथापन अशा के्तांतील रग्व अधयापन (कलासरूम 

टीणचगं) या सकंलपना आता मागे पडतील. रगावंमधये साणितय णरषय णशकरतानािी पारपंररक भाषेबरोबरच 

तंतज्ानाने वयापलेली भाषा रापरायला प्रारभं िोईल. मोठ्या आसथापनांररील खच्व कमी करणयाकडे 

भांडरलरादी अथ्ववयरसथेचा कल असतो, तयाचा अरलंब करून नजीकचया भणरषयकाळात प्रशासनाचे, 

सामाणजक ससंथांचे आणि णशक्िाचे सपूंि्व सररूप बदलून जाईल. यामळेु कलयािकारी राजयसकंलपनेला 

मोठा िकका बसणयाची शकयता नाकारता येत नािी.

कोरोनामळेु 'मिामारी'सारखा काळाचया ओघात पूि्वपिे िररून गेलेला शबद पनुिा एकदा प्रचणलत झाला. 

शबदकोशात शबद असतात, तयांचे अथ्व नसतात, तयांचे अथ्व अभयासकांस णनसग्व, समाज, ससंकृती, 

रूढी, परपंरा यामधये सापडतात. आिणुनक सकंलपनांना मराठी भाषेतील शबद शोिताना ससंकृत रा 

मराठी भाषेतील जनेु शबद शोिणयाकडे आपला कल असतो. तयाप्रमािे आपि मराठी भाषेत असलेला 

‘मिामारी’सारखा शबद शोिला. साथीचया रोगांना ‘एनडेणमक’, ‘एणपडेणमक’ आणि ‘पॅनडेणमक’ असे तीन शबद 

इंग्जी भाषेत आिेत. णरणशष्ट भूप्रदशेात आढळिारा साथीचा रोग, उदािरिाथ्व मलेररया मििजे ‘एनडेणमक’ 

साथीचे रोग. अनेक प्रदशेांमधये रेगाने फैलारलेला नरीन रोग, उदािरिाथ्व एड्स, सास्व, मििजे ‘एणपडेणमक’ 
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साथीचे रोग. जगभर या रोगाचा प्रादभुा्वर झालयानंतर एड्स णकंरा सास्व िा रोगिी ‘पॅनडेणमक’ समजला गेला. 

‘साथ’ आणि ‘मिामारी’ असे दोन शबद मराठी भाषेत तयासाठी रापरले जातात. ढोबळपिे अस ंमििता 

येईल की ‘एनडेणमक’साठी ‘साथ’ तर ‘एणपडेणमक’ आणि ‘पॅनडेणमक’साठी ‘मिामारी’ असे शबद मराठीत 

रापरले जातात. तयाप्रमािे ‘कोणरड-१९’ मळेु णनमा्वि झालेलया साथीचया रोगाला ‘मिामारी’ असे सबंोिन 

णमळायला सरुुरात झाली. 

भारत सरकारने कोरोनाचया भारतातील उदे्रकाचया प्रारभंी, सोशल मीणडयाचा मोठ्या प्रमािात रापर 

करायला सरुुरात केली. कोिीिी मोबाईलररून सपंक्व  सािला की,डायलर टोनचया रूपात कोरोनाशी 

लढणयासाठी कोिकोिती काळजी घयायची, याणरषयी जाणिरातींचा मारा सरुू केला गेला. तयाचे परुसेे 

गांभीय्व लक्ात न आलयाने सोशल मीणडयारर िा चेष्टचेा णरषय बनला, तयारर णकती तरी णममस तयार 

करणयात आली. णममस तयार िोत असताना भाषेचा यथायोगय रापर करणयापेक्ा दृशयातमकतेरर भर 

णदला गेला, ह्यामळेु भाषेचे सपंका्वचे तत्र िािून पाडले गेले. परतं,ु जेविा टाळेबदंी जािीर करणयात आली, 

तयानंतर मात विॉट्सअप सदंशेांचे प्रमाि खूप राढले. टाळेबदंीचया प्रारभंीचया काळात नागररकांना नेमके 

काय करारे र रेळ कसा घालरारा, याणरषयी सभं्रमारसथा णनमा्वि झाली िोती. तो रेळ तयांनी विॉट्सअप 

सदंशेरिनासाठी घालरला. तयारेळी रापरलया जािारया भाषेचे सररूप िे मोठ्या प्रमािात अनौपचाररक, 

भारणनक आणि अणभणनरेशी असे िोते. जसजसा टाळेबदंीचा काळ णनणचित झाला र नंतर तो राढिार िेिी 

णनणचित झाले, तसतशी भाषेचया रापराची पद्धत अणिक सयंत, समंजस आणि अणभणनरेशमकु् िोत गेली.

यापूरवी सरकारी यतंिांचा सामानय जीरनातील िसतके्प राढला आिे, िे नोंदरलयानंतर प्रशासणनक 

भाषेचया सरुासदंभा्वत (टोन) एक मितराचा बदल नोंदरायचा आिे. प्रशासणनक भाषा िी सदरै णनददेशातमक 

असायची, दशेाचे पतंप्रिान, राजयाचे मखुयमंती, णरणरि सतरांररील अणिकारी यांचया बोलणयातील 

अणिकाराचा सूर कमी िोऊन तया जागी आज्वर आले आिे. सर्वसामानय लोकांशी सरंाद साित असताना, 

नागररकांचया णिताचया गोष्टी समजारून दतेाना अणिकारातमक, कठोर भाषेचा रापर िोणयाऐरजी सरंादी 

सूर लागताना णदसत आिे. भारतीय ससंकृतीचया एकूि इणतिासाकडे पाणिलयानंतर दरेरादी आणि दरैरादी 

भाषा रापरिारा भारतीय समाज कािी अपराद रगळता णरज्ानरादी, वयारिाररक सररूपाची भाषा रापरू 

लागला. तयाचया भाषेला प्रयतनरादाची जोड णमळाली. तयाचबरोबरीने जगाचया भाषेबरोबर िारिारया 

भारतीय नेततृराला ‘सोशल णडसटणनसगं’सारखया शबदाला असलेला भारतीय परपंरतेील िीन अथ्विी 

जािकार दाखरू लागले. डॉ. गिेश दरेी, कणपल पाटील प्रभतृींनी भारतातून आता बरयापैकी नष्ट झालेलया 

प्रथेची याणनणमत्ताने जािीर करून दऊेन ‘सोशल णडसटणनसगं’ऐरजी ‘णफणजकल णडसटणनसगं’सारखे पया्वय 

सचुरले. शबदाचंया उपयोगामागे असलेली प्रादणेशक जािीर समजून घेिे मित्राचे आिे असे यातून सूणचत िोते. 
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‘सोशल णडसटणनसगं’ या शबदामधये दोन शबद आिेत. तयांनी णमळून ‘सोशल णडसटणनसगं’ िी सजं्ा तयार 

करणयात आली. या सजें्ला पया्वयी मराठी शबद ‘साथ-सोरळं’ असा शोिणयात आला. ‘सरवंकष सिुारिांचे 

पर्व’ या ‘दणैनक लोकसत्ता’मिील एका लेखात डॉ. णरजय केळकर आणि प्रा. अजय शिा यांनी िा शबद 

रापरला, असे णनरीक्ि सनुील तांबे नोंदरतात. ‘द.ै लोकसते्त’चया अग्लेखांत आणि राजेर्री दशेपांडे 

यांचया लेखातिी सोशल णडसटणनसगंला ‘साथ-सोरळं’ िा शबद रापरणयात आला. नरीन शबद ज्ानाचया 

प्रणक्रयेत घडरायला िरेत िे भान मराठी बणुद्धजीरींना नािी. नरे शबद घडणरणयाची िी एक चांगली सिंी 

भाषाकोणरदंांना णमळाली िोती, पि णतचा योगय रापर अद्ाप तरी करून घेतलेला नािी.

कोरोनामळेु जगाभरातील प्रसार माधयमांची भाषा बदलली आिे. सनसनाटी बातमया दणेयाची चढाओढ 

कािी प्रमािात घटून जबाबदार रतृ्तांकन करणयाची रतृ्ती राढत चालली आिे. पररिामी दूरणचतरािीरर 

बातमया दते असताना लागले जािार ेचढे सूर आणि तयासाठी आरशयक अशा शबदांची णनरड मागे पडून, 

मदूृ रि्व, कोमल शबद रापरणयाकडे बातमीदारांचा कल झकुतो आिे. खळबळजनक रतृ्त दणेयापेक्ा 

सकारातमक रतृ्तांकन करत, णनणचित र ठोस परुारे दते बातमया दणेयाकडे दृशय माधयमांचा कल झाला आिे. 

इंटरनेटसारखया मिाजालाचया माधयमांचा रापर करिारिेी तया दृणष्टकोनातून जबाबदारीने णलणित, राचत 

आणि बोलत आिेत. विॉट्सअप, इनसटाग्ाम, फेसबूक आदी सामाणजक माधयमे केरळ सपंका्वसाठी न 

रापरता तयांचा णरणरिांगी रापर करणयाकडे रापरकतयावंचा कल झकुलेला णदसत आिे. लेखक, रैज्ाणनक, 

सशंोिक, कलाकार आदी सर्व घटक ह्या समाज माधयमांचा रापर जनणितासाठी करताना णदसत आिेत. 

कोरोनाचया णनणमत्ताने जगभरात टाळेबदंी करणयात आली. भारतातिी टाळेबदंी करणयात आली. 

याणनणमत्ताने नागरी भागातील आणि ग्ामीि भागातील नागररक आपापलया घरात थांबून राणिले. या गोष्टींमळेु 

तयांचया बोलणयात पररणसथतीमळेु आलेला एक प्रकारचा तयसथपिा, औपचाररकता घटली आिे. एक 

मित्राचे णनरीक्ि मििजे मलु मातभृाषेवयणतररक् अनय माधयमात णशक्ि घेत आिेत, मििून मातभृाषेचा 

रापर न करिारी कुटंुबे आता मोठ्या प्रमािात आपापलया मातभृाषांचा रापर घरात करत आिेत. तयामळेु 

मातभृाषांचया णटकून रािणयाचया प्रश्ाची तीव्रता कमी िोताना णदसते. 

टाळेबदंीचया काळात ‘राजयबदंी’, ‘णजलिाबदंी’, ‘गारबदंी’, ‘घरबदंी’ आदी शबदांना अणतरकेी मित्र आलेले 

णदसते. या शबदांचा समजूतदार अथ्व तयांचा रापर करिार े लक्ात घेताना णदसत नािीत. िे अमानरी 

आिे. मानरी भाषा िी मानराचया भारना, सरेंदना, कलपना, प्रतीकं, प्रणतमा यांना अणभवयक् करणयासाठी 

मानराने णनमा्वि केलेले एक ितयार आिे. कोरोनोत्तर काळात (असे आपि मििू शकतो का याणरषयी 

लेखकाचया मनात सभं्रम आिे. कारि कोरोना िी अशा प्रकारचया जैणरक आपत्तींची सरुुरात आिे. 

ह्यानंतर सधया ियात असलेली णपढी असेपयवंत कोरोना कालखंड सरुूच राििार आिे.) िे ितयार केरळ 
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औपचाररक सरंादाच ंप्रभारी माधयम न रािता, मानराचया एकूि मानरतेचया अणभवयक्ीचे माधयम ठरारे. 

कोरोनाचा प्रसार रोखणयासाठी आपलया दशेात दोन रेळा २१-२१ णदरसांची टाळेबदंी केली गेली. तयामळेु 

प्रचडं प्रमािात ससेिोलपट झाली ती छोट्या-मोठ्या शिरांमधये रोजगारारर काम करिारया मजरुांची 

आणि बेघर लोकांची. याचे एक मित्राच कारि मििजे िी मंडळी शिरांत रोजगार णमळरत िोती, तो 

तयांना णमळतिी िोता, पि तयांना सामारून घेणयाची कोितीिी वयरसथा आपि णनमा्वि केलेली नािी. 

पायाभूत सणुरिांचा णरकास करताना या दशेातील सत्तािारयांनी केरळ सखुरसतू लोकांचा णरचार केला. 

कष्टकरयांना, अगंमेिनती कामगारांना या शिरांमधये जागा नािी. या गररबांमधये एखाद्ा रोगाचा फैलार 

झाला तर श्ीमंतांचेिी बळी जाऊ शकतात, तयांचया उद्ोगिदं्ांनािी टाळं लागू शकतं. याची अणततीव्र 

जािीर कोरोना कालखंडान सरावंना करून णदली आिे तयामळेु शिरीकरिाबाबत नरा णरचार करणयाची 

सिंी राजकारिी, नोकरशिा, आणक्व टेकट, इंणजनीयस्व, नगररचनाकार, कामगार इतयादी सरावंनी घयायला 

िरी. णरणरि रगावंचया र समूिांचया णितसबंिंांचा सघंष्व तयामळेु अटळ आिे. परतं ुतयातूनच नवया रचना 

णनमा्वि िोतील. या रचनांमिील एक रचना असेल भाषा. कोरोनोत्तर कालखंडातील भाषा िी नवया रचनांना 

सरत:त सामारून घेिारी, लरणचक असारी, तयातच आिीचया चकुांमिून शोिलेले नरे मानरी अणसततर 

असेल.
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