
मराठी भावतेीऱ रणधमुाली 
 भावा म्षटऱी की ऴब्द आऱ.े तयाांच ेअथथ, ऴाब्ब्दक कोट्या वळनोदाशाठी, ऴाब्ब्दक क्ऱपृ्त्या भावचे्या 
शौंदयाथशाठी. नळीन ऴब्द भावा अधधकाधधक ऩररऩणूथ बनळतात. ऩण मलुातच ज ेऴब्द गेऱी ककतयेक ळव ेआऩण 
ळाऩरत आषोत तयाांच्या व्यतुऩत्तीबद्दऱ बरेच शांदभथ ममलतात. 
 रण षा ऴळेट अशऱेऱे ऴब्द जेव्षा मी ळाचू ऱागऱ,े ळाऩरू ऱागऱ ेतवे्षा मनात प्रश्न उतऩन्न झाऱा की 
ह्या रणाचा ऴब्दाच्या अथाथऴी कशा शांबांध अशेऱ? 

 राजकारण म्षटऱ ेकी ककमान दोन ऩस आऱ,े तयाांच्यात रण माजल्यामऴळाय शत्ता कऴी ममलेऱ? 
अकारण, ननष्कारण, वळनाकारण काषीतरी घडत ेआणण तयाळर आऩण ळादवळळाद करून चाांगऱेच रणकां दन 
माजळतो. माझी ऩद्धत, आमचे मशाऱ,े आमची खाश चळ याांच्याबरोबर षातघा ईळर ये ऊन आणण शाशबुा ईंच्याळर 
शरऴी, शनेुऱा ऴष दे ऊन शगुरण षोता येत.े मऱुाने माझ्या आ ईच्या षाताची चळ तझु्या स्ळयांऩाकाऱा नाषी म्षटऱ े
की आ ईचा आवळभाथळ यदु्ध ब्जांकल्याचाच अशतो.  
 मांगलागौरीच ेजागरण, मऱुाांशाठी केऱेऱे जागरण, ळयऩरतळ ेझोऩ येत नाषी म्षणून षोणारे जागरण, 
दशुऱ्या ददळऴी कामाच्या ळेली झुांजायऱाच ऱाळत.े तयातनू प्रकृती वऩत्तकर अशेऱ तर ऩाषायऱाच नको. मऱुाांच्या 
बरोबर ळाद घाऱताना रात्र रात्र केऱेल्या जागरणाचा उल्ऱखे षमखाश षोतोच. ळय आणण प्रकृती याांच्या बरोबरच्या 
यदु्धात जागरणाची शरऴी ठरऱेऱीच. मांगलागौरीच्या जागरणात नळऩररणीत दाम्ऩतयाची वळरषाची षुरषुर मात्र 
तयाांच्या ममऱनाच्या उतकट सणीच शांऩत.े 
 नळजात मऴऴऩुाशनू त ेळदृ्धाऩयतं कोणाऱाषी “का” वळचारा? नळजात मऴऴ ुका रडतो? ऩाशनू ळयात 
आऱेऱी मऱेु अऴी का ळागतात? माणशां म्षातारी झाऱी की का बदऱतात? कऴाचांषी कारण जाणण्याचा प्रयत न 
करा, यदु्धाऱा तोंड ऱागऱांच शमजा. कारण वळचारऱां तर प्रथम येतो तो शांऴय, नांतर उभी राषत ेब्जहाशा. 
 कजाथऱा कारण आणण तारण दोन्षीची गरज अशत.े तारण द्या. को-शा ईनर ऴोधा. ऩळूी मराठी माणशाने 
कजथ घेतऱे की तो बडुाऱा, ऋण काढून शण कऴाऱा? अऴा चचाथ करून इतर ऱोक तयाच्या वळरूद्ध रण उठळायच.े 
कजाथऱा कारण दे ऊन, तारण दे ऊन मरण मात्र ओढळनू घेतऱे की काय? अशेच तयाऱा ळाटू ऱागायच.े 
 शध्याचा चचेत अशऱऱेा ऴब्द म्षणजे ‘ऩयाथळरण’. ऩयाथळरण शांभाला, ऩयाथळरणाचा तोऱ शाधा ळगरेै. 

ऩयाथळरण ऩयाथळरण तयाच चचाथ तचे चळथण  
बेरजेच्या राजकारणाऩाशनू यतुीच्या जुटीऩयतं 
जुन्या प्रकल्ऩाांच्या चौकऴीऩाशनू  
नळीन प्रकल्ऩाच्या उद्घाटनाऩयतं  
ऩयाथळरण ऩयाथळरण तयाच चचाथ तचे चळथण 

 एकां दरीत काय ऱेखक, कळी आऩऱी शजृनऴीऱता ऴब्दाांची ऩखरण करून मशद्ध करतात. ळाचक आऩल्या 
आळडीप्रमाणे तयाचे वळळरण करून शादषतयाचा आस्ळाद घेतात. 
 अऴी षी आऩऱी मऱुखुमदैान रणराधगणी मराठी भावा आऩल्या शळांच्या भाळवळश्वाऱा स्ऩऴथ करत.े नतने 
इतर भावतेीऱ ऴब्दाांना आऩऱेशे करून घेतऱे आषे. इतकेच नव्षे नतने आऩल्या ऱेकराांना, इतर भावकाांना आऩल्या 
मातीत शामाळनू घेण्याची शद्बदु्धीषी ददऱी आषे. 
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