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�वागतम �वागतम �वागतम

लाभल आे�हास भा�य बोलतो मराठ�

जाहलो खरचे धा�य ऐकतो मराठ�

धम�, पथं,जात एक जाणतो मराठ�

एव�ा जगात माय मानतो मराठ�

मराठ� अस आेमचुी मायबोली... �हणज मेराठ� भाषा �ह आप�या साठ�
फ� एक भाषा नसनू ममतचे वेा�स�याच बेोल आहते. जस आेईच बेोल
लकेरासंाठ� हळवुार, �मेळ, असतात आ�ण �सगंी जी आई मलुा�ंया
भ�वत�ासाठ� कठोर श�द �ह बोल शूकत तेशीच �ह आपली मराठ� आह.े
हळवुार, गोड़, लाघवी, �मेळ श�दानंी सजणारी आ�ण �सगंी व�ा�नी
कठ�ण श�दान वेार करणारी �जथ फे� श�दच सगळ कंाम करतात
,कुठ�याही श��ाची गरज मराठ� श�दानंा लागत नाही. अशी �ह माझी
मायबोली माझी मराठ�.

मी . . . . . . . . सव� �थम आपणा सवा�च �ेवागत करतो व आज�या
काय��मास सरुवात करतो . . . .

हा जगभरातील मराठ� भा�षकाकंडनू दर वष� २७ फे�वुारीला पाळला
जातो.. मराठ� कवी �व�ण वूामन �शरवाडकर ऊफ� कुसमुा�ज या�ंया
ज�म�दवसा�या �न�म�ान हेा �दवस 'मराठ� भाषा �दवस' �हणनू पाळ�याची
�था स�ु झाली. जाग�तक मराठ� अकादमीन येा कामी पढुाकार घतेला.
भाषलेा अ�भजात भाषचेा दजा� �मळावा,�ह सम�त मराठ�जनाची मागणी
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आह।े इय मे�हा�टचीया नगरी �� �व�चेा सकुाळ कूरी,अशा श�दातंनू �ी
�ानदवेानी मराठ�चा उ�लखे करता,करता ��ह�व�या �हटंले
आह,ेश�द��ही �हटंल आेह।ेयाची यथाथ�ता आज मराठ� भाषा गौरव �दनी
�कषा�न पेटत।ेअमतृातहेी पजैासी �ज�कणा�या या माय मराठ�चा मला साथ�
अ�भमान वाटतो।जय मराठ�

�थानाप� करणे

एक ��� �हणनू जग�याप�ेा एक ���म�व �हणनू जगा....
कारण....��� ही कधीतरी सपंत पेण ���म�व ह सेदवै �जवतं राहत"े.
असचे चागं�या ���म�वाच धेनी असलले �ेी . . . . . . . आज
आप�याला काय��माच अे�य� �हणनु लाभल आेहते तरी ते

काय��माच अे�य� �थान ��वकारतील अशी मी �यानंा �वनतंी करतो

काय��माच अे�य� :- . . . . . . . . . . . . . . . . .

असतो मा सद ग्मय . . . तमसो मा �यो�तग�मय . . .

म�ृयोमा� अमतृ गंमय . . .

वाईटाकडनू चागं�याकड,े अधंारातनू �काशाकड आे�ण मरण�शलततेनू
अमर�वाकड नेणेार आेह वे कुशल नते�ृव असललेे

आजच आेपल �ेमखु पा�ण .े . . . . . . . . . . . ह �ेथान ��वकारतील अशी
मी �यानंा �वनतंी करतो
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अ�यायाचा ��तकार कर�याच बळआप�याला लाभ�यासाठ�
आप�याकडनू नहेमी स�कम� घड�यासाठ� ज�ेाचं नेहेमीच माग�दश�न हवे
असत �ेहणनू आज�या काय��मात . . . . . . . . . ह मेाग�दश�क �हणनू �थान
��वकारतील अशी मी �यानंा �वनतंी करतो

��यके पा��यासंाठ� श�द रचनते थोडा बदल करावा

�मखु पा�ण :े-

:-

या वळेसे काय��मा ब�ल मा�हती �ावी

मराठ� सा�ह�यातील ऋ�षत�ुय ���म�व , �ान�पठ परु�कार �वजतेे
सा�ह��यक कुसमुा�ज या�ंया ज�म�दनाच औे�च�य साधनु "मराठ�
राजभाषा �दवस" साजरा केला जातो. �या माय मराठ�न आेप�यावर
सा�ंकृ�तक छ� धरल,े �जन आेप�याला लहानाच मंोठं केल,े या ब�आयामी
जगात �वताः ला �स� कर�याची धमकआप�याम�य �ेनमा�ण केली,
आपणाला �� हो�यासाठ� �जन शे�दाचंी पखरण केली आज �त�या�ती
आदर �� कर�यासाठ�चा महमंगंल �दवस आह.े

या �न�म�ान आेज आपण मराठ� भाषा �दना�या �व�वध काय��मात
सहभागी होऊया.आपला �म� प�रवार, कुटूं�बय या�ंयासमवते मराठ�चा
जागर क� शकता. अगद� घरातील सद�य कुणी कथाकथन, क�वता वाचन,
प�र�छदे वाचन, ना� सादरीकरण, मराठ� गाणी अशा मा�यमातनू ह केरता
यऊे शकत.ेआपणचआप�या मलुाबाळाना हा मराठ�चा सम�ृ वारसा
दाखवायला हवा.आ�ण या �न�म�ान मेराठ� वापराचा व अ�यासाचा वसा
आपण घऊेन मराठ�ला सम�ृ क�या.
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पजून व �दप��वलन

�दपपजून सकं�पाकडनू सम�ृ�कड मेाग��मण करणार 'ेतजेोमय पव�'.

�काश पवा�तील आजचा मगंल द�प उजळणार तो सर�वती पजूनासाठ�

आज�या काय��माच अे�य� व �मखु पा�ण येानंा मी �वनतंी करतो क�
�यानी सर�वती पजून व अधंाराचा नाश कर�यासाठ� �दप��वलन करावे

( काय��मानसुार ��तमा पजून कराव,े आप�या प�तीनसुार फोटॊ �यावा )

सर�वती पजून : �दप��वलन

मराठ� ही इडंो-यरुोपीय भाषाकुलातील एक भाषा आह.े भारतातील �मखु
२२ भाषापंकै� मराठ� एक आह.े महारा� आ�ण गोवा �ा रा�याचंी मराठ�
ही अ�धकृत राजभाषा आह.े मराठ� मातभृाषा असणा�या लोकस�ंयनेसुार
मराठ� ही जगातील पधंरावी व भारतातील चौथी भाषा आह.े मराठ�
बोलणाया�ची एकूण लोकस�ंया ९,००,००,००० आह.े मराठ� भाषा ९�ा
शतकापासनू �च�लत आह.े मराठ� भाषचेी �न�म�ती स�ंकृतपासनू झाल�ेया
महारा�ी �ाकृत व अप�शं या भाषापंासनू झाली आह.े
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�वागत = प�ुपग�ुछ

एखाद फेुल लंहान जरी असल तेरी त आेप�या सगुधंान इेतरानंा
आप�याकड आेक�ष�त करत.े�याच�माण एेखा�ा ����या अगंी एखादा
स�गणु असला तरी तो इतरानंा आप�याकड सेमंो�हत क�न आपलसेे
करतो आ�ण इतरा�ंया �दयात आपली जागा �नमा�ण करतो.इतरा�ंया
�दयात जागा �नमा�ण कर�यासाठ� आप�याजवळ एखादातरी स�गणु
असण मेह�वाच आे�ण परुसेआेह.े अस अेस�ंय स�गणु असलले आेप�या

आज�या पा��याचं �वागत करण आप�या साठ� भा�याच आहे

आज�या काय��माच अे�य� . . . . याचं �ेवागत . . . . . ह केरतील अशी
मी �याना �वनतंी करतो

आज�या काय��माच �ेमखु पा�ण .े . . . . याचं �ेवागत . . . . ह केरतील
अशी मी �याना �वनतंी करतो

याचं �ेवागत ह केरतील

�मखु पा�णे :- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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मराठ� भाषचेा उदय स�ंकृत�या �भावाखाली �नमा�ण झाल�ेया �ाकृत
भाष�ेयामहारा�ी या बोलीभाषपेासनू झाला. अस बे�ताशंी मानल जेात.े
पठैण (��त�ान) यथेील सातवाहन सा�ा�यान मेहारा�ी भाषचेा �शासनात
वापर सव��थम केला. दवे�गरी�या यादवा�ंया काळात मराठ� भाषा व

स�ंकृतीची भरभराट झाली. मराठ� ही भाषा दवेनागरी �लपी मधनु �ल�हली
जात.े इ.स. १२७८ म�य �ेहाइभंट यानंी लीळा च�र� �ल�हल.े �यानतंर इ.स.
१२९० म�य �ेान�ेरी या �थंाची रचना �ान�ेरानंी केली. महानभुाव
स�ंदायान मेराठ� सा�ह�यात मौ�लक भर घातली. सतं एकनाथ यानंी या
भाषते भा�ड �ेल�हली आ�ण एकनाथी भागवत , भावाथ� रामायण आ�द

�थंाचंी भर घातली.

'लीळाच�र�' हा महान �थं �ल�न महानभुाव स�ंदायाच से�ंथापक सव�� �ी
च�धर �वामीनी �ल�न मराठ� भाषचेा पाया रोवला.

भारतातील सवा��धक खपाच मेा�सक ’लोकरा�य’ ह,े आ�ण दशेातले
सवा��धक खपाच चेौ�या �माकंाच वेत�मानप� ’लोकमत’ ह आेह,े असे
�हणतात. दशेभरातील एकूण �थंालयातंली २५ ट�के �थंालय एेक�ा

महारा�ात आहते.

श�दाथ� कोशा�ं�त�र� मराठ� भाषते, च�र� कोश, त�व�ानकोश, वा�य
कोश, �व�कोश, समाज�व�ान कोश, स�रता कोश, स�ंकृती कोश,

�ानकोश, अस शेकेडो �कारच केोश मराठ�त आहते. या बाबतीत मराठ�
भाषचेा जगात �सरा �माकं लागतो, अस �ेहटल जेात.े मराठ� भाषचेा

सवा�नाच अ�भमान आह.े
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�वागत गीत

अ�तथी दवेो भव: �हणनू फ� प�ुप ग�ुछाच �वागत परुसे ठरणार नस�याने
श�द समुनानंी �वागत कर�यासाठ� यते आह .े . . . . . . .

�वागत गीत :- . . . . . . . . . . . . . . .

नामदवे ह ‘ेमराठ�’तील प�हल चे�र�कार व आ�मच�र�कार आ�ण
‘क�त�ना’�या मा�यमातनू भागवत धम� पजंाबपय�त नणेार आे� �चारक होत.े

��स� महानभुाव कवी �ड�ब कृ�णम�ुन �हणतात

�व��या��पासा�ैन द��ण �दशसेी । कृ�णानद�पासा�ैन उ�रसेी

झाडीमडंळापासा�ैन प��मसेी । महारा� बो�लज.े . .

�ास�पठावरील पा��याचंी ओळख

आजआपल भेा�य �हणनू आप�याला . . . ह पेा�ण �ेहणनू लाभल आेहते
�हणनू . . . . .�ास�पठा करील पा��याचंा प�रचय क�न दणे आेव�यक
आह �ेयासाठ� मी . . . . . . यानंा आम�ंीत करतो .
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�शवाजी महाराजानंी मराठ� सा�ा�याची म�ुत�मढे रोवली आ�ण पशे�ानंी
या सा�ा�याचा �व�तार केला. �यानतंर मराठ� भाषसे राजा�य �मळाला.
इ.स. १९४७ नतंर �वत�ं भारत दशेान मेराठ�ला अ�धकृत रा�यभाषचेा दजा�
�दला. इ.स. १९६० म�य मेराठ� भा�षका�ंया एकसधं महारा� रा�यास
मा�यता �मळाली आ�ण मराठ�स राजभाषचेा मकुुट �ा�त झाला. इ.स.
१९३० पासनू मराठ� सा�ह�य समंलेन स�ु झाल.े मराठ� सा�ह��यकानंी
१९९० �या दशकापय�त मराठ� सा�ह�याचा कळस गाठला.राजा
के�सदवेराय याच केार�कद�त कोरललेा अ�ी �शलालखे हा सवा�त जनुा
आजपय�त सापडललेा �शलालखे आह.ेकना�टकातील �वणबळेगोळ यथेील
गोमट�ेरा�या उचं मतू��या पायाशी मराठ�त कोरललेा लखे - "चाम�ुडराजे
कर�वयल"े हा काळा�या ��ीन आे� मराठ� लखे समजला जात अस.े ती
समजतू आता माग पेडली असनू तो मान अ�ी �शलालखेाला �मळाला आह.े
अ�ी ह गेाव महारा�ातील कुलाबा �ज��ातील अ�लबाग या ताल�ुया�या
�ठकाणापासनू द��ण �दशसे ५ �क.मी. अतंरावर अ�लबाग- म�ुड ज�ंजरा
र��यावर आह.े या �शलालखेाचा उ�लखे कुलाबा गाझ�ेटएर 1883 म�ये
आह.े �या �शलालखेावरील वरील मजकूर खालील�माण.े

गी सषु सतं ।ु �व��त � । पसीमस-

म�ुधीपती ।�ी क�कणा च�� -

वत� । �ी केसीदवेराय । महा�धा -

न भइजु� सणेईु तसीमीनी काले

��तमन ।े सकु सवंत :ु ९३४ �धा-
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वी सवंसर:े अ�धकु �दव से�ुे बौ-

ल ।ु भइजु�व तेथा बोडणा तथा नौ

कुंवली अधोयु� �धान ।ु महलषु

मीची वआण । लनुया कचली ज -।

�ा�ता�वक

ग�ुजनाचंा आशीवा�द घवेनू , साथ दयावी सवा�नी �मळनू

आज�या काय��माचा उ�षे , जाणणू �यावा �ा�ता�वकेतनू.

�गती�या यगुात स�ंकारानंा �थान , �ाना�या �व�ात �श�काला मान

आ�ण काय��मा�या �ारभंी �हाव ,े �ा�ता�वकेच �ेान

आज�या काय��माच �ेा�ता�वक . . . . . . . ह सेादर करतील अशी मी
�याना �वनतंी करतो

�ा�ता�वक :- . . . . . . . . . . . .

भाषण �व�ाथ� �क�वा �श�क

इतर काय��म
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हजारो वषा�पवू� �ल�हला गलेलेा �वणबळेगोळ यथे गेोमट�ेरा�या
पतु�याखाली मराठ� भाषतेील प�हला �शलालखे आढळतो. तर मराठ�तील
आ��थं �हणनू ‘�ान�ेरीचा’ उ�लखे करतात. मातभृाषचे मेह�वओळखनू
�ान�ेरानंी स�ंकृत भाषतेील भगवद ् गीता �ाकृत भाषते अनवुा�दत केली.

"जननी ज�मभ�ूम�य �वगा�द�प ग�रयसी!"

मलुानंो, याचा अथ� असा होतो क� जननी, ज�मभमूी ह �े�यकेाला
�नसगा�नचे बहाल केलले वेभैव आह.े अगद� तसचे, ‘मातभृाषा’ ह आेपले
वभैवच आह.े महारा�ात राहणा�या ब�स�ंय लोकाचंी मातभृाषा मराठ�
आह.ेआप�या या मराठ� भाषलेा फार मोठ� परपंरा आह.े हजारो वषा�पवू�
�ल�हला गलेलेा �वणबळेगोळ यथे गेोमट�ेरा�या पतु�याखाली मराठ�
भाषतेील प�हला �शलालखे आढळतो. तर मराठ�तील आ��थं �हणनू
‘�ान�ेरीचा’ उ�लखे करतात. मातभृाषचे मेह�वओळखनू �ान�ेरानंी
स�ंकृत भाषतेील भगवद ् गीता �ाकृत भाषते अनवुा�दत केली.
मातभृाषबे�ल असणारा आदरभाव �� करताना �ान�ेर �हणतात,

"माझा म�हाट��च बोल कुवतकुे परी अमतृातहेी पजैसेी �ज�के॥"

मराठ� भाषते अनके थोर, �व�ान नरर�नाचंी खाण आढळत.े प.ुल. दशेपाडं,े
आचाय� अ�,े भा.द. खरे, कुसमुा�ज अशा या ��े सा�ह��यकाचंी याद� न
सपंणारी आह.े या सवा�नीच मराठ� सा�ह�यात मोलाची भर घातली आह.े
आपल सेवा�च लेाडके �ी. मानकरकाका स�ुा `टॉ�नक' सारख मेराठ� अकं
काढतात, हा मराठ� भाषचेा स�मानच आह.े

आपला भारत दशे इ�ंजा�ंया गलुाम�गरीतनू म�ु झाला. तरीही इ�ंजी
भाषने आेप�या दशेात भ�कम पाय रोवल आेहते.आज अनके पालक



आ
�श
ष द
शेप
ाडंे

आ�शष दशेपाडंे 12

मलुानंा इ�ंजी शाळते घालतात. उ�च �श�ण मराठ� भाषतेनू उपल�ध नाही.
खर तंर,ं मातभृाषा ह �ेश�णाच मेा�यम असाव.े कारण लहानपणापासनू
�शक�यामळु आेपल �ेवचार �� करण सेोप जेात.े मातभृाषा ही �ानभाषा
झाली तर �श�ण सलुभ होईल.

याचा अथ� असा नाही क�, परक�य भाषा �शकू नय,े परक�य भाषा ज�र
�शका�ात, या भाषाचंा आदर करावा. परतं �ुयाचवळे� आप�या
मातभृाषकेड �ेल�� क� नय.े मराठ�तील चागंल सेा�ह�य वाचाव,े मराठ�
भाषतेनू सवंाद साधावा. मराठ� भाषा ही सहज सोपी, रसाळ भाषा आह.े

आप�या भाषचे मेह�वओळखनू आपण �तचा आदर करायला हवा कारण,
"प�रमलामं�य के�तरुी का अबंराम�य शेबंरारी, तसैी म�हाठ� सुंदरी!
भाषामं�य!े (लखेन �दपाली पोर )े

भाषण पा�णे

जीवनात आपला स�लागार कोण आह.े....ह फेार मह�वाच आेह.े...

परा�मी तर �य�धन पण होता मा� �वजय अजु�नाचाच झाला!!!

कारण �य�धन शकुनीचा स�ला घते हता आ�ण अजु�न �ीकृ�णाचा...

�हणनु माग�दश�न मह�वाच अेसते

�मखु काय��माच पेा�ण आेपल �ेवचार �� करतील

�मखु पा�णे :- . . . . . . . .

��यके पा��या�या भाषणातील मह�वाचा म�ुा सागंावा
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आम�या मना मनात दगंत मेराठ�, आम�या रगा रगात रगंत मेराठ�

आम�या मना मनात दगंत मेराठ�, आम�या रगंा रगात रगंत मेराठ�

आम�या उरा उरात �पदंत मेराठ�, आम�या नसा नसात नाचत मेराठ�॥

आम�या �पला�पलात ज�मत मेराठ�, आम�या लहान�यात रागंत मेराठ�

आम�या मलुामलुीत खळेत मेराठ�, आम�या घराघरात वाढत मेराठ�

आम�या फ़�लाफ़�लात नादंत मेराठ�, यथे�या फ़�लाफ़�लात भासत मेराठ�

यथे�या �दशा �दशात दाटत मेराठ�, यथे�या नगा नगात गज�त मेराठ�

यथे�या दरीदरीत �ह�डत मेराठ�, यथे�या वनावनात गुंजत मेराठ�

यथे�या दरीदरीत धुंदत मेराठ�, यथे�या वनावनात गुंजत मेराठ�

यथे�या त�लतात साजत मेराठ�, यथे�या क�ळक�ळत लाजत मेराठ�॥

यथे�या नभामधनु वष�त मेराठ�, यथे�या �पकामंधनु डोलत मेराठ�

यथे�या न�ामंधनु वाहत मेराठ�, यथे�या चराचरात राहत मेराठ�॥

अ�य�ीय भाषण

तजे तमुच आेह सेयु�-च�ंा�नही जा�त . . . . तमु�या या बोल�या�या
श�दातच आह .े . . . . जीवणाच सेपंणू� सार ----

आज�या काय��माच अे�य� . . . . . . . ह अे�य�ीय भाषण करतील अशी
मी �याना �वनतंी करतो

अ�य�ीय भाषण :- . . . . . . .
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अ�य�ा�ंया ��यके म�ुय्ावर समथ�न दश�वाव .े .

महारा�ाच मेहाकवी, आध�ुनक वा��मक� कै. ग. �द. माडगळूकर यानंी ,

जवेणातील ५० �न अ�धक पदाथ� आ�ण भा�याचंा उ�लखे क�न एक
क�वता रचली होती. �यानंी वापरललेी �वशषेणहेी खासच आहते.

।। काय वाढल पेानावरती ।।

काय वाढल पेानावरती, ऐकून �यावा थाट स�ंती,

धवल लवण ह पेढुे वाढल,े मतेकूट मग �पवळ सेजले

आल लेोणच बे� मरुलले,े आ�ण �ल�ब रूसरसलले,े

�कसनू आवळ मेधरु केल,े कृ�णा काठच वेागं आेणल,े

खमगं �याच भे�रत केल,े �नर�नराळ चेटके नटल,े

चट�याचं बे� नव मेासल,े समंलेनची �याचं भेरल,े

�मरची खोबर तेी सह ओल,े तीळ भाजनूी �यात वाटल,े

कवठ गळुाच �ेमलन झाल,े पचंामतृ �या जवळ� आल,े

वास तयाचं हेवते भरल,े अतंरी अ�णा अधीर जाहल!े

�भज�या डाळ� नतंर आ�या, काही वाट�या काही मोक�या,

काही वाटनु सरुखे तळ�या, को�श��बरी �या ओळ� जम�या,
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श�ु काक�ा हो�या �कस�या, मळुा कोवळा �मर�या ओ�या,

केळ� कापनू चक�या के�या, �च�न प�े�या फोडी सज�या,

एक�प �या द�ात झा�या, भा�या आ�या आळ-ूघोसाळ�,

रान कारली वागंी काळ�, सरुण त�डली आ�ण पडवळ�,

चकुा चाकवत मथेी कवळ�, चदंन बटवा भ�डी कवळ�,

फणस कोवळा �हरवी केळ�, काजगुराचंी गोडी �नराळ�,

�धी भोपळा आ�ण रताळ�, �कती �कार वेगेवगेळ�,

फे�या, पाप�ा आ�ण साडंग,े कुणी आणनुी वाढ� वगे,े

ग�ह�या नकु�या धवल माल�या, �खरी तया�ंया शोभत हो�या,

शवेया�ंया �खरी वाट�या, आम�ानंी मग वा�ा भर�या,

सार गोडस रेात�ंयाच,े भरल �ेयाल मेधरु कढ�च,े

कणीदार ब� तपू सगुधंी, भात वाढ�या थोडा अवधी ....

.... महाकवी ग �द माडगळुकर.



आ
�श
ष द
शेप
ाडंे

आ�शष दशेपाडंे 16

आभार �दश�न

�याच जेस चे�र� असत,े तस �ेयाच �ेम� असतात.

श�ुता तर �वचारा मध अेसत,े माणसू कुठे प�व� असतो.

फुलात स�ुा क�ड अेसतात, दगडात स�ुा �हर अेसतात.

वाईट सोडनू चागंल बघा, माणंसात स�ुा दवे �दसले,

आज�या काय��माच आेभार �दश�न . . . . . ह सेादर करतील अशी मी
�याना �वनतंी करतो . . . . .

मराठ� भाषचेी थोरवी वण�न करताना �ी.सतं �ान�ेर �हणतात ,,,,,,,,

मा�या मराठ�चा बोल कूौतकुे प�र अमतृातहेी पजैा �ज�के |

ऐसी अ�र रे�सका मळेवीन ||१||

माझ हे बेोल (श�द) मराठ� आहते ह खेर ,ेपर�त अुमतृालाही

��त�ा पवू�क सहज �ज�कतील अशी रसाळ अ�र (ेश�द) मी �ा मराठ�त
तयार करीन....

�जय केोव�लके�चन पाड |े �दसती ना�दच रेगं थोड़ |े

वधे पेरीमळ �बक मोड़ |े जायाचनेी||२||

या श�दाचंी कोमलता इतक� शलेक�, �या�या तलुनते स�तसरुचंाही आनदं
कमीच असले माझ हेे
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श�द इतके �च�वधेक व म्नोहरी असतील क� �या पढुे सवुासाची �त�ताही
�फ�क� पडले ......

एका रसाळपणा�चया लोभ | क� �वा�न�च हेोती जीभा |

बोल इे�ं�य लग केळ�भा | एकमकेा||३||

�ोतहेो ऐका या श�दा�ंया रसाळपणा�या लोभामलु �ेयाचंा आ�वाद
घ�ेयासाठ� कानालाही जीभा

फुटतील. या रसाळ श�दाचंा आनदं लटु�यासाठ� शरीराच सेव� अवयव
आपापसात भाडंतील........

सहज शे�द तेरी �वषो �वणाचा | प�र रसना �हण रेस हुा आमचुा |

�ानासी भावो जाय परीमलाचा | हा तो�च होईल ||४||

खर पेाहता ,श�द हा ऐक�याचा (कानाचा ) �वषय आह ,ेपण जीभ �हणले
हा रस आमचा आह ,े नाक �हणले हा गधं आमचा आहे

(माझा ��यके श�द असा �परस गधंपणू� असले क� �यामलु इे�ं�य भेाडंू
लागतील )

नवल बोलतीय रेखेचे वेहाणी | दखेता डो�याही परुो लाग धेणी |

त �ेहणती उघडली खाणी | �पाची ह |े|५||

मा�या अ�राचंी रचना अशी नवलपणू�(नयनर�य ) आह के� ,ती पा�न
पाहानाया��या डो�यानंा स�ुहा

पणू� समाधान �मळले आ�ण त �ेहणतील क�, ही तर ��य� �प स�दया�ची
खाण च आह .े
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जथे सेपंणु� पद उभार |े तथे मेनची धाव बे�हर |े

बोल भूजुाही अ�व�कार |ेआ�ल�गावया ||६||

ज�ेहा श�दाचंी जळुणी होउन अथ�बोधक अशी पदरचना तयार होईल, त�ेहा
मनाला ए�हादा आनदं होईल क�,

त �ेवतः इतर इ�ं��यानंा माग सेा�न बाहरे यईेल.आ�ण �याच हेात �या पद
रचनलेा आ�ल�गन द�ेयासाठ� कवते घ�ेयासाठ� पढुे सरसाव�तल.

ऐशी इ���य आेपलुा�लया भावी | झो�बती प�र तो सरीसपेणचेी बझुावी |

जसैा एकला जग चवेवी | सह��क� ||७||

आशा �रतीन हेी �नर�नराळ� इ���य आेपाप�या �वभाव धमा�नसुार �या
श�दानंा झो�बवतील श�दाचंा आ�वाद घतेील.पर�त तु शे�द ही सव�

���याचंी सारखपेणान सेमजतु घालतील.

�या�माण एेकटा सयू� सव� जगाला जाग केरतो .

तसै शे�दाचं �ेापकपण | द�ेखज अेसाधारण |

पाहातया भावाद�या फावती गणु | �च�तामणीच |े|८||

�याच �मान येा श�दाचंा �व�तार या श�दाचंी �ा��त अलौ�ककआह .ेयाचा
अथ� भावनने जेाणनु घवे इु�छ�नाया��या श�दामंध �ेच�तामणीच गेणु
आढलनु यतेील . ��यके मराठ� ��ेमकास हव ते �ेा�त होईल.

ध�यवाद . . . . . . ध�यवाद . . . . . . . ध�यवाद
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��यके काय��म वगेळा असतो �हणनू सव� काय��म च स�ूसचंलन तयार करता
यणेार नाही यात आव�यक तो बदल क�न काय��म करावा

या PDF मधील मा�हती सकंलीत आह .े हा फ�एक नमनुा आह.े

मी pdf �ार नेहेमी मा�हती पाठवत असतो �यातील काही मा�हती ही सकंलीत
असत .े Pdf म�य लेखे क�वता मळु लखेक व कव��या नावानचे टाक�याचा मी
�य�न करतो पण काही वळेसे नाव मा�हत नस�यामळु �े�यकेाच नेाव टाकण शे�य

होत नाही तरी अ�या सवा�चा मी सदवै आभारी असले .

सदंभ�= मराठ�माती डॉट कॉम, �व�क�प�डया, �हाटॅ अ्पॅ.

काही शकंा �क�वा माग�दश�न हव अेस�यास मला फोन करा .

मा�या �हॉट अ्पॅ �पु म�य जेॉईन हो�यासाठ� मला आपल नेावाचा मसेजे �हॉट अ्पॅ
वर पाठवा , मी �या �पु वर नहेमी सा�ंकृ�तक काय��म सदंभा�त पो�ट करत असतो



आ
�श
ष द
शेप
ाडंे

आ�शष दशेपाडंे 20


