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मराठी प का रता : हरवत चाललेला चेहरा 
िवजय चोरमारे 

 

आजची मराठी प का रता चेहरा हरवलेली प का रता आहे, असे हटले तर ते अितशयो चे ठरणार नाही. एकूण 

भारतीय प का रतेसंदभातही हे िवधान लागू  होईल. मराठी प का रता ही भारतीय प का रतेचाच भाग अस यामु ळे ितची ि थती 

वेगळी हणता येत नाही. मराठी प का रतेचा चेहरा हरवला आह,े असे हणतो ते हा प का रतेची भू िमका नजरेसमोर असत.े 

महारा  टाइ स, लोकस ा, सकाळ, लोकमत, सामना, पुढारी, िद य मराठी, देशदू त, हार, नवश , महानगर, जनश , त ण 

भारत (बेळगाव), त ण भारत (मुंबई-नागपू र), केसरी, नवा काळ, एकमत, लोकप  ही मराठीतील मुख वृ प े नजरेसमोर येतात. 

वृ वािह यांम ये एबीपी माझा, झी २४ तास, यूज १८ लोकमत, साम टी ही, टी ही ९, जय महारा  या मुख वािह या आहेत. 

िडिजटल मीिडयाचा देशपातळीवर आिण ादेिशक भाषांमधूनही मोठा िव तार होतो आहे. याम ये सवच वृ प े आिण 

वािह यां या वेबसाइट्स आहेत. मराठीत यूज पोट सची सं या झपाट्याने वाढते आहे, परंतु  ती थािनक पातळीवरची आहेत, 

दखलपा  हणता येतील अशी नाहीत. ‘िबगुल’ आिण ‘अ रनामा’ ही दोन दखलपा  हणता येतील, अशी मराठी पोट स 

आहेत.  थािनक पातळीवर िस  होणारी वृ प े आिण वृ वािह यांची सं याही ल णीय आहे. परंतु  मराठी प का रतेचा 

सवकष िवचार करताना एवढ्या वृ प े आिण वृ वािह यांचा िवचार पु रेसा ठ  शकतो. 
मराठी प का रतेचा इितहास 

मराठी प का रतेचा चेहरा हरवला आह,े असे हणतो ते हा मा यापु ढे मराठी प का रतेचा देदी यमान इितहास आह.े 

आचाय बाळशा ी जांभेकर यांनी सहा जानेवारी १८३२ रोजी ‘दपण’ हे पिहले मराठी वृ प  सु  केले. ितथून मराठी 

प का रतेचा वास सु  होतो. वातं यपूव काळात लोकमा य बाळ गंगाधर िटळक यां या ‘केसरी’ ने लोकांना वातं ययु ासाठी 

े रत कर याची मह वाची भू िमका बजावली. वातं यपूव काळात अनेक वृ प ांनी लोकजागृतीचे काम केले. याचवेळी 

समाज बोधनाचे काम करणा या वृ प ांची सं याही मोठी होती आिण मराठी प का रतेम ये बोधन प का रतेचा वाह सश  

होता. याचमुळे वातं यानंतर वृ प ांसमोर उि  काय, हा  आला नाही. समाजाला ढी, परंपरां या जोखडातून मु  

कर याची भू िमका वृ प ांसमोर होती, या ीने वृ प े ही िवचारप े बनली आिण यांनी आपली वाटचाल सु  ठेवली. 
स यशोधक प का रता 

मराठी वृ प ां या इितहासात स यशोधक वृ प ांनी बजावलेली कामिगरी मह वाची आहे. ा णेतरांची वतं  प े 

िनघणे गरजेचे आह,े असे महा मा जोतीराव फुले यांचे मत होते. महा मा फुले यां या ‘स यशोधक समाजा’ या चळवळीतून 

ा णेतर प का रतेला चालना िमळाली. उ चविणयां या हाती असलेली वृ प े बहजन समाजाला याय देऊ शकत नाहीत, या 

भू िमकेतून कृ णराव भालेकर (१८५०-१९१०) यांनी ‘दीनबंध’ू हे प  पुणे येथून एक जानेवारी १८७७ रोजी सु  केले. पु ढे आिथक 

अडचण मुळे यांना ते चालवता आले नाही, यामुळे १८८० साली यांनी मुंबईतील त कालीन कामगारनेते नारायण मेघाजी 

लोखं डे आिण रामजी संताजी आवटे यां या वाधीन केले. लोखंडे यांनी हे प  मुंबईहन बरीच वष चालवले. नारायण मेघाजी 

लोखं डे यां या मृ युनंतर (१८९७) याची परवड झाली व ते बंद पडले. ‘दीनबंध’ू माणेच ‘दीनिम ’ हेही ा णेतर चळवळीचे 

मुखप  होत.े मु कंुदराव पाटील यां या संपादन आिण लेखनामु ळे हे प  गाजले. मु कंुदराव पाटील यांनी ते तीस वष चालवले. 

मुळात १८८८ म ये कृ णराव भालेकर यां या ेरणेने गणपतराव पाटील यांनी मािसक पात ‘दीनिम ’ सु  केले. १८९२ म ये 

गणपतरावां या िनधनाने हे प  बंद पडले. यांचे द कपु  मु कंुदराव पाटील यांनी वया या चोिवसा या वष  २३ नो हबर १९१० 

रोजी ते सा ािहक पु हा सु  केले होते. 

ा णेतरांची वृ प े अप रहाय अशा गरजेतून ज माला आली. ा णेतर प ांनी राजक य े ात पदापण करेपयत 

यांनी धािमक व सामािजक ांना अ म िदला. सनातनी, कमठ िवचारांशी व ा याचा य -अ य  पु र कार करणा या 

प ांशी या प ांचा सतत संघष घडत असे. उदा. केसरी व भाला यांसार या प ांनी ा णेतर प ांशी संघष केला. शेतकरी, 
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क करी वगाचे िश णाचे  मांडले; परंतु  कालांतराने या प ांतून ा यािवरोधाला ाधा य िमळू लागले. ही प े बंद पडली 

तरी ा ण- ा णे र वादाची चळवळ सु  रािहली. ा णेतर प ांनी अ पृ यां या ावर जेवढा भर ावयास हवा होता, 

तेवढा िदला नाही, ही यांची मयादाही ल ात यावी लागत.े तरीही यांचे ऐितहािसक मह व आिण बहजनां या जागृतीसाठी 

यांनी केलेले काय मह वाचे ठरतेच. अ पृ यां या लढ्याला ाधा य वा पािठंबा दे याची भू िमका ा णेतर प ांनी घेतली नाही, 

यातूनच दिलत प का रता उदयास आली. 

महा मा फु यां या काळापासून िकंवा १८५७ या बंडानंतर राजक य वातं य आिण यासाठीचे राजकारण हेच मु य 

वाही बनले आिण मा यमांनी तेच उचलून धरले. या राजकारणािवरोधात बहजनांचे राजकारण, समाजकारण, अथकारण हणजे 

देश ोही आिण इं ज धािजणे अस याचा दावा केला गेला. वतः या वाट्याला आलेली उपे ा आिण अ याय यांना वाचा 

फोड यासाठी बहजनांची मा यमे असावीत, यासाठी अनेक वतमानप े महा मा फुले यां यानंतर आली. पण यापक अथाने 

बहजनवादाची मांडणी कर यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवलेली वतमानप े भारतीय मा यम इितहासात 

मह वाची ठरतात. बाबासाहेबांनी मूकनायक, बिह कृत भारत, जनता आिण बु  भारत या नावांनी पाि के चालिवली. यापैक  

जनता आिण बु  भारत ही यां या चळवळीची मुखप े असली तरी यांचे संपादन बाबासाहेबांनी वत: न करता 

सहका यांकडून क न घेतले. मा  'मूकनायक' आिण 'बिह कृत भारत' या दो ही प ांचे संपादन यांनी वत: केले. मूकनायकाने 

याकाळी सवाथाने मु या असले या समाजाला ख या अथाने आवाज िदला. वातं या या आंदोलनाला गती देणे आिण समाज 

सुधारणा करण,े असे याकाळ या वृ प ांचे दोन उ ेश होत.े बाबासाहेबांची प का रता यापे ा वेगळी हणजे मानवमु चा वसा 

घेतलेली होती. वरवरची समाजसुधारणा बाबासाहेबांना मा य न हती. माणसाला माणूसक चे ह क िमळवून दे याचा, याला 

या या ह कांची जाणीव क न दे याचा य न बाबासाहेबांनी प का रते या मा यमातून केला. आज या काळात 

सारमा यमांनी हणजेच प कारांनी अिधक िववेकिन  आिण  िव ानिन  बन याची गरज आहे. परंतु  एकूणच िव ानिन  

भू िमकेचा अभाव मराठी प का रतेम ये ती तेने जाणवतो. 
राजक य प पाती 

मराठीतील वृ प े आिण वृ वािह या यांची भू िमका काय आहे, असा  िवचारला तर, सग यांकडून एकच उ र 

िमळेल, ते हणजे बाजारक ी! राजक य भू िमकेचा िवचार केला तरीही सगळा मामला गोलमाल आह.े एखादे वृ प  

थािपतिवरोधी भू िमका घेऊन उभे आह,े असे ठामपणे हणता येत नाही. काही संगांम ये सरकारिवरोधी भू िमका घेतली जाते, 

परंतु  यात सात य नसत.े सरकारिवरोधी भू िमकेचा देखावा करतानाही सरकारम ये काम करणा या यि ं संदभातील भू िमका मा  

संशया पद असत.े ती यि सापे  असते. दोन यि ं मध या संबंधांवर आधारलेली असते.  
ामीण प का रता 

खरा भारत खेड्यात आह,े असे महा मा गांधी हणाले होत.े कारण भारत हा खेड़् यांचा देश होता आिण वगेाने 

नागरीकरण होत असले तरी आजही खेड्यांचा देश आह.े भारतातील स र ट के लोक आजही खेड्यात राहतात.  

शेतीहाच ामीण प का रतेचा पाया आह.े शेतक यां यावर या संकटांची जाणीव प का रतेने क न ायला हवी. 

शेतक यांना धो यांबाबत सावध करायला हव.े नवीन िबयाणी-खते-क टकनाशकांबाबत व तु ि थतीिनदशक मािहती ायला 

हवी. जैिवक तं ानाबाबत शा शु  मािहती यायला हवी आिण काळा या पातळीवर या या यो य-अयो यतेबाबत व तु िन  

मांडणी करायला हवी. राजक य िकंवा धंदेवाईक हेतू ने अनु कूल िकंवा ितकूल चार करणाराचंे हेतू  उघड करायला हवेत. छोटे-

छोटे शेतकरीही शेतीम ये नवनवे योग करीत असतात, ते लोकांपयत पोहोचव याचे य न करायला हवेत. 

उ पादनवाढीसाठी या अ याधु िनक तं ानाबाबत बोधकाची भू िमका यायला पािहजे. सरकारी योजना शेतक यांपयत नीट 

पोहोचतील आिण याचंा लाभ जा तीत जा त लाभ घेतला जाईल, यासाठीची भू िमकाही िवधायक ्ि ने पार पाडायला हवी. 

परंतु  शेतक यां या आ मह यांपु रतेच शेतक यांसंबंधी या बात यांना थान उरले आहे. 
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प का रता बहमुखी हावी 

प का रतेने आज या काळात अिधक बहमुखी हायला पािहज.े शोधप का रता केलीच पािहजे, परंतु  काळा या 

पातळीवर झालेले बदल िवचारात घेऊन पुढची पावले टाकली पािहजेत. आज या काळात इले ॉिनक मा यमांचा भाव आिण 

सार वाढला आह.े सोशल नेटविकग साइट्सचा िव तार मोठ्या माणावर होतोय. वृ वािह यांचा आवाज आिण गलबला 

अिधक आह,े यामु ळे यांचा त कािलक भावही जाणवतो. परंतु  यां या मयादाही आहेत आिण या अनेक मह वा या 

संगांम ये समोर आ या आहेत. इले ॉिनक मा यमां या ग गाटात मु ि त मा यमांचा आवाज ीण झा यासारखा वाटत असला 

तरी, आज या काळात खरी जबाबदारी आहे ती मु ि त मा यमांवरच. 

एकूणच काळ बदलत आह.े जगभरात मा यमांम ये तां ि क बदल झपाट्याने होताहेत. मराठीतही ते होताहेत. परंतु  

मराठी प का रता तां ि क बदल वीकार याबाबत काळा या बरोबर आह.े सारमा यमांची मूळची भू िमका हरवली आहे, 

प रणामी प का रतेतला आशय गायब झाला आह.े खप आिण उ प नाचा आलेख चढता असला तरी प का रतेचा पाया मा  

भुसभुशीत झाला आहे. मराठी प का रता चेहरा हरवून बसली आहे ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


