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प्रस्तावना 
 
आपल्या भाषेत दशगं्रथी आवि अष्टार्र्धािी असे दोि शब्दप्रयोग अस्स्तत्र्ात आहेत. दशगं्रथी म्हिजे 

वर्द्वाि आवि अष्टार्र्धािी म्हिजे बुविमाि, सर्वत्र लक्ष ठेर्िारा, अिेक वठकाििे अर्र्धाि ठेर्िारा. पि माझे 
वमत्र श्री. श्रीर्धररार् कुळकिी यािें सम्यक् र्िवि हे दोन्ही शब्द र्ापरूिही पूिव होऊ शकत िाही. त्याचं्या 
व्यस्ततमत्र्ाला अिंत कला आहेत. त्याचं्या आत्मिवरत्रातसुिा त्या पूिवपिे आल्या िाहीत. कारि संकोि हाही 
त्याचं्या स्र्भार्ािा स्थायीभार् आहे. ते कर्ी आहेत की िाहीत हे मला मावहत िाही. पि जे रर्ीला वदसत िाही 
ते कर्ीला वदसते, असे म्हितात. याबाबतीत श्रीर्धररार्ािंी प्रकृती कर्ी सारखी आहे. त्यािंी ज्या सहजतेिे ४२ 
च्या छोडो भारत िळर्ळीत श्रीमती उषा मेहता याचं्या बरोबर मंुबईमध्ये काँगे्रस रेवडओ िालवर्ला ककर्ा कै. 
आिंदरार् र्ाघमारे यािें ‘मराठर्ाडा’ हे रृ्त्तपत्र विझामवर्रुिच्या लढ्यात िेटािे प्रवसि केले आवि ज्या 
विश्चयािे त्यािंी उस्माविया वर्द्यापीठातील मराठीच्या अध्यासिाला स्थैयव आििू वदले, त्याि िेटािे त्यािंी 
संशोर्धिाच्या अिेक के्षत्रात पि राघोभरारी मारली. ह्या सर्व गोष्टी ते करू शकले कारि त्याचं्याजर्ळ केर्ळ 
पुस्तकी पावंडत्य ककर्ा बुिीतूि उत्पन्न होिारी वर्िारािंी आकडेमोडि िव्हती तर समुद्रात बुडी मारूि 
मोत्यािी कशपले बाहेर काढिाऱ्या पािबडु्यािी, अिुभर्ातूि उत्पन्न होिारी कुशलता पि होती. त्याचं्या साऱ्या 
जीर्िाला आवि कतृवत्र्ालाि प्रत्यक्ष अिुभर्ािी उब, वर्श्लेषिािी र्धार आवि सामान्यािंा ि गर्सिारी अशी 
दृष्टी आहे. त्यामुळेि या मराठीच्या प्राध्यापकािी विर्ममती मराठी पुरतीि मयावदत रावहली िाही. त्यािंी 
संगीतात मुलुखवगरी केली, शास्त्रातील पडदे उकलूि दाखर्ायिा प्रयत्ि केला, जुिे सावहत्य शोरू्धि काढले, 
समाज प्रबोर्धि केले. प्रस्तुत गं्रथ हा त्याचं्या अिुभर्-व्यासंगािा असाि एक अंश आहे. हा समाजशास्त्रार्रील 
गं्रथ आहे, भाषाशास्त्रार्रील गं्रथ आहे, बोलीबद्दलिा गं्रथ आहे, एका मराठी भावषक जातीबद्दल वर्िार 
करार्यास लार्िारा गं्रथ आहे, मराठीच्या एका बोलीच्या शब्दकोशािा गं्रथ आहे, अरे मराठ्ाचं्या तमाशा 
लोक-रंजि आदी कलािें स्र्रूप सागंिारा गं्रथ आहे. 

 
िाजुक भार्िातूि विघालेल्या काव्यािी आसतती आवि ककव श र् र्रूि रूक्ष र्ाटिारे पावंडत्य ह्या 

परस्पर वर्रुि र्ाटिाऱ्या गोष्टी एकत्र आििू श्रीर्धररार्ािंी या गं्रथाच्या संदभात शोर्धाशोर्ध केली आवि 
काळाच्या पोटात सामान्यपिे वर्रत जािाऱ्या इवतहासाच्या संशोर्धिािे कायव ‘‘बळािे काढू ये मवि मकरदाढेत 
दडला’’ या बाण्यािे त्यािंी पूिव केले. असा हा गं्रथ सावहत्य संस्कृती मंडळाला प्रकावशत करण्यािी संर्धी 
श्रीर्धररार्ािंी वदली याबद्दल त्यािें प्रथमतः आभार. 

 
श्रीर्धररार् कुळकिी यािंी अरे मराठा समाजािी पाहिी करूि त्यातूि जे विष्ट्कषव काढले आहेत ते 

समाजशास्त्राच्या दृष्टीिे फार महत्त्र्ािे आहेत. पि त्यातील काही गोष्टींिाि येथे मी वर्िार करिार आहे. 
 
प्रथम ‘‘अरे मराठा समाज’’ हा शब्दप्रयोग कसा रूढ झाला आवि या समाजािे मराठी समाजाशी काय 

िाते आहे हे पाहिे फार महत्त्र्ािे होईल. श्रीर्धररार्ाचं्या मते ‘‘अरे मराठा’’ प्रयोग जातीर्ािक आहे. ‘‘ ‘अरे 
मराठा समाज’ हा शब्दप्रयोग जातीय व्यर्सायािा विदशवक आहे, हे वसि झाले आहे’’ (पाि ७) ज्याप्रमािे अरे 
मराठा समाज हे िार्, त्याप्रमािे अरे क्षवत्रय, अरे र्ाडु या िार्ािे पि हा समाज ओळखला जातो. या समाजािी 
भाषा जरी मराठीिीि एक बोली असली तरी या बोलीिे अिेक प्रकार आहेत. आपल्या पाहािीत श्रीर्धररार्ािंा 
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‘‘खाटीक जमातीच्या एकाि कुटंुबात बोलीच्या तीि तऱ्हा आढळल्या’’ (पाि ७). मला र्ाटते ‘‘अरे मराठा’’ हा 
जावतव्यर्सायर्ािक शब्द आहे याकवरता श्रीर्धररार्ािंी केलेला युस्ततर्ाद अपुरा आहे. कारि त्यातूि 
र्ास्तवर्क जे वसि होते ते हे की वभन्न व्यर्सायाच्या आवि मराठी भाषेच्या अिेक बोली ककर्ा पोट बोली 
बोलिाऱ्या लोकािंी ही र्साहत आहे. त्यात खावटक आहेत, कुिबी आहेत. इतरही मराठी भावषक लोक 
आहेत. आवि खरे म्हिजे जेव्हा एक र्सती दुसरीकडे हालते तेव्हा त्या र्सतीत असलेले सर्व जातीिे लोक 
पि एका वठकािाहूि दुसरीकडे जातात. अशा र्साहतीतील लोकाचं्या बोली जरी वभन्न असल्या तरी त्यािंी 
भाषा एक असते. ‘अरे मराठा’ हा व्यर्साय विदशवक शब्द आहे असे म्हितािा श्रीर्धररार् याचं्या युस्ततर्ादाच्या 
मागे विवश्चति एक कारिपरंपरा असिार. पि मला र्ाटते ‘‘अरे मराठा’’ हा जावतर्ािक शब्द िसूि 
भाषार्ािक शब्द आहे असा ‘‘हायपॉथेवसम’’ अभ्युपगम स्र्ीकारूि त्यािंी वर्िार करूि पहार्ा. माझ्या 
म्हिण्याच्या पुष्ट्यथव येर्ढी एकि गोष्ट सावंगतली तर परेु की महाराष्ट्राच्या बाहेर आजही आपि जेव्हा जातो 
तेव्हा बाहेरिे लोक आपिास सरसहा मराठा ककर्ा मरहट्टा म्हिूि संबोर्धतात. मला हा अिुभर् पंजाब, 
हरयािा, उत्तर प्रदेश, वदल्ली, वबहार, बंगाल, आसाम आवि दवक्षिेतील तेलुग,ू तावमळ, केरळी प्रदेशात आला 
आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर र् कहदुस्थािच्या विरविराळ्या भागात १४ र्षे रहाण्यािा मजर्र प्रसंग आला. या सर्व 
वठकािी मी मराठा म्हिूिि ओळखला जाई. यािा अथव मी शहाण्िर् कुळी होतो ककर्ा कुिबी आवदवमवश्रत 
अशा व्यापक मराठा जातीिा सदस्य होतो असा िाही. अरे मराठा समाजातील ‘मराठा’ हा शब्द असाि भाषेिा 
ककर्ा बोलीिा द्योतक आहे असे मी माितो. हा समाज अथाति मराठी भाषा बोलिारा आहे. पि महाराष्ट्रात 
बोलल्या जािाऱ्या मराठी भाषेशी त्यािंा संपकव  वदसत िाही. असे कसे झाले असाही एक प्रश्ि या संदभात 
वर्िारला जाऊ शकतो. यािेही उत्तर माझ्या मते सरळ आहे. मराठी मुलखातूि बाहेर गेल्यार्र या छोया 
र्साहतींिे एक बंवदस्त जग झाले आवि बाहेरच्या जगाशी त्यािंा संबरं्ध तुटला, अलमोडा र् पंजाब, हरयािा, 
सागर इत्यादी भागात जाऊि रावहलेल्या मराठी समाजाच्या बाबतीतही हीि स्स्थती आहे. सागरच्या 
(सगेवरअि) मराठी भाषेिा एक िमुिा येथे प्रस्तुत करतो. 

 
आई मुलािे संभाषि 

मुलगा 
आई 

: 
: 

आई कढीत छीटा पडला. 
टागं खीचून काढूि टाक. 

 
उत्तरी पहाडात राहिाऱ्या पंत, जोशी आदी लोकािंी तर आपल्या भाषेस कर्धीि वतलाजंली वदली. 

तंजार्रकडील मराठी लोक अजूिही मराठी भाषा बोलतात, पि तीही ‘‘म्या सदरा िेसला’’ अशा प्रकारिी 
असते. तेव्हा खरा प्रश्ि अशी मराठी भावषकािंी र्साहत मराठी मुलखाबाहेर कशी झाली, केव्हा झाली हा आहे. 
पि अशा र्साहती होतात, होत राहतात येर्ढे मात्र खरे. अफगािीस्थािात ग्रीक लोकािंी अशी एक र्साहत 
हजारो र्ष े होती. कै. श.ं बा. जोशी याचं्या गं्रथात (मराठी संस्कृती) मराठी मुलखातही प्रािीि कािडी 
र्साहती असल्यािा उल्लखे आहे. या र्साहती अथाति अिेक कारिामुळे होऊ शकतात. एक तर अशी र्साहत 
मूळ र्स्तीिा अिुशषे असू शकतो ककर्ा ती िर्ीिि र्साहत असू शकते. ‘‘अरे मराठा समाजाच्या’’ संदभात 
यापकैी काय झाले असार् ेहा वर्िार विवश्चति सामावजक इवतहासाला उपयुतत होईल. 
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महाराष्ट्रात ४००/५०० र्षापूर्ी दुगादेर्ीिा एक मोठा दुष्ट्काळ पडला होता. त्या काळात अन्न जावि 
पाण्याकवरता गार्चे्या गार् े एका वठकािाहूि दुसरीकडे गेली होती. त्यापैकी काही तेलंगिात सुिा गेले 
असिार आवि असे गेलेले लोक पुढे तेथेि स्थावयक झाले असिे शतय आहे. युि आवि व्यापार याचं्या 
विवमत्तािेसुिा लोकसखं्या एका वठकािाहूि दुसरीकडे जात असे. पेशव्याचं्या बरोबर उत्तर कहदुस्थािात गेलेले 
अिेक लोक वहमािल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आवि गुजरात, बंगाल इत्यादी भागात स्थावयक झालेले 
आहेत. मराठी लोक आंध्र प्रदेश, तंजार्र इत्यादी वठकािी पि स्थावयक झालेले आहेत, आवि आज त्यािंा 
आजच्या मराठीिा गंर्ध पि िाही. राजसत्ता र् व्यर्साय यामुळे सुिा स्थलातंरे होतात. रामेश्वरिा पुजारी हा 
मराठी बोलिारा आहे. तंजार्रूला लोक अजूिही मराठी बोलतात. अथात ते मराठी आपल्याला 
समजण्यासारखे िाही. व्यापारामुळेही लोकािी स्थलातंरे झालेली आहेत. मदुराईच्या आसमंतात गारं्धीग्राम येथे 
मला काही लोक भेटले होते. त्यािंी घरातली भाषा जुन्या काळािी गुजराती. पि बाहेर ते तामीळि बोलतात. 
त्यािंा तामीळ बोलतािा पावहले तर सामान्य तामीळ मािूस आवि हा गुजराती मािसू याचं्यात काहीही फरक 
आढळिार िाही. त्यािंी व्यस्ततिामे मात्र थोडीशी र्गेळी. आवि त्यामुळेि मी त्याचं्या र्शंाबद्दल वर्िारिा केली 
आवि ते गुजराती र्शंािे आहेत असे मला कळले. आजही या समाजामध्ये बेटी व्यर्हार हा त्याचं्या त्याचं्याति 
होतो. आवि त्यामुळे या समाजािे अस्स्तत्र् वटकूि आहे. श्री. र्िेू गोपाळरार् िार्ािे सी. बी. आय. िे प्रवसि 
अवर्धकारी होते. ४००/५०० र्षापूर्ी त्यािें पूर्वज गुजरात मरू्धि राजमहेंद्री वर्शाखापट्टि भागात स्थावयक झाले 
असे ते सागंत असत. वतरुपती येथे मला एक कपगळी िार्ािे प्रोफेसर भेटले होते. मी मराठी आहे असे ते सागंत. 
वशर्ाजी महाराजािें पंतप्रर्धाि श्री मोरोपतं कपगळे यािें ते र्शंज. अशी वकतीतरी उदाहरिे देता येतील. या 
संदभात प्रवसि कन्नड संशोर्धक श्री. श.ं बा. जोशी यािें मत वर्िारात घेिे गैरर्ाजर्ी ठरू िये. त्याचं्या 
मताप्रमािे मूळिा किाटक आजच्या खािदेश भागात होता. ‘खािदेश’ या शब्दातील ‘खाि’ या पदािा संबंर्ध 
मुसलमाि संस्कृतीशी िसूि कन्न म्हिजे कािडी लोकाशंी आहे. श्री. जोशी यािें म्हििे िूक की बरोबर यािा 
वर्िार येथे करण्यािे कारि िाही. पि लोकसंख्यािंी अदलाबदल ही पूर्ी फार मोठ्ा प्रमािार्र होत असे हे 
मात्र खरे. अशी अदलाबदल दुसऱ्या महायुिाच्या काळात मोठ्ा प्रमािार्र झाली. पूर्व प्रवशया हा जमविीिा 
भाग रवशयिािंी रवशयास जोडला आवि तेथील संपूिव जमवि लोकसंख्या हलर्िू तेथे रवशयि लोकािंा बसवर्ले 
हे प्रवसि आहे. जमवि तत्र्ज्ञ काटं हा तेथील रवहर्ाशी. कोिेजबगवला तो प्रोफेसर होता. या कोिेजबगविे िर् े
िामकरि आता कॅवलवििग्राड असे झाले आहे. आवि तो रवशयि मुलुख आहे. तेव्हा तेलुगु मुलखात मराठी 
भाषेिी वहरर्ळ सापडिे त्यात अशतय असे काही िाही. 

 
अशा स्थलातंवरत लोकाचं्या ज्या र्साहती असतात त्यातील लोक आपल्या िालीरीतीला र् जमातीला 

विकटूि असतात र् त्यामुळे त्यािें मूळ रूप (ज्या काळात त्याचं्या र्साहती झाल्या असतील त्या काळात) 
कायम रहाते. ते त्या प्रदेशातील भाषा वशकतात पि आपली भाषा वर्सरत िाहीत. त्यािंा शब्दसंग्रह थोडा 
थोडा कमी होत असेल, यात इतर भाषेतील शब्दही येत असतील. पि मूळ भाषा ओळखू येण्याइतका 
मूळिापिा त्यात कायम रहातो. श्रीर्धररार्ािंी आपल्या पुस्तकात लोकगीतािें जे िमूिे वदले आहेत त्यात 
इंग्रजी भाषेिे शब्द सुिा आलेले वदसतात. त्यामुळे बोलीभाषेतील संग्रह कसा र्ाढतो त्यार्रही प्रकाश पडतो. 
‘‘िैर्रा काकंी रुसलं’’ (पृष्ठ २७८) या लोकर्ातयात काकंाि, रेवडओर्रे, सायकलर्रे हे इंग्रजी शब्द पि आले 
आहेत हे वर्सरता येिार िाही. तसेि त्याचं्या ‘‘थोरु जामाई’’ या पुढच्या लोकगीतात, जुिे शब्द कसे कायम 
रावहले आहेत हे पि पाहाण्यासारखे आहे. ‘‘वहरे मोडीले हलू हलू, विरे मोवडले हलू हलू, िर्र खंडे पािािे 
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केले बाई वर्डे, तारा पडल्यात होड्यार्रे मोरू बसले थोरु जमाई,’’ तसेि ‘‘तोंडू रंगल हळदीि, कप्पाळ रंगल 
कंुकर्ािं, भाकू रंगल मोतीयाि, अंग ूरंगल हळदीि’’ हे शब्दप्रयोग सुिा पाहाण्यासारखे आहेत. तोंड, कपाळ, 
अंग या शब्दािी येथे तोंडू, कपाळू, अंग,ू अशी रूपे झाली आहे. ही रूपे प्रािीि मराठीच्या तोंडर्ळ्यािी आहेत. 
आवि त्यामुळे प्रािीि मराठी काव्यािी आठर्ि झाल्यार्ािूि राहत िाही. तसेि म्होर म्हिजे समोर, आजही 
आमच्याकडे समोर या अथािे म्होर असा शब्दप्रयोग केला जातो. मोर हे म्होरिि एक रूप आहे हे लक्षात घेतले 
पावहजे. वहरे मोडीले हलू हलू यािा अथव मात्र स्पष्ट होत िाही. हलू हलू हे हळू हळूिेही रूप होऊ शकते आवि 
हलर् ूहलर्िेूही रूप होऊ शकते. भाषाशास्त्रर्ते्त्यािंी हे कशािे रूप आहे ते स्पष्ट करार् े[थंडी र्ाजते (बार्धते) 
आवि घंटा र्ाजते (र्ादते) या वभन्न प्रयोगात र्ाजते हे एकि रूप झाले आहे.] लोकगीतार्रील आपल्या 
वटप्पिीत श्रीर्धररार्ािंी एक महत्त्र्ािी गोष्ट सावंगतली आहे. 

 
या भागातील आराध्य दैर्त वतरुपतीिा बालाजी र्ा व्यकंटेश्वर यािा लोकगीतातूि अभार् वदसतो. 

पंढरीिा वर्ठोबा देखील त्यािंा गर्सला िाही. यार्रूि वर्ठ्ठल भतती महाराष्ट्रात रूढ होण्यापूर्ीि अरे मराठा 
समाजािे स्थलातंर झाले असले पावहजे, असा विष्ट्कषव श्रीर्धररार् काढतात. श्रीर्धररार्ािंी या संदभात आिखी 
एका गोष्टीिा येथे वर्िार करार्यास हरकत िाही. वतरुपतीिा व्यंकटेश्वर हा र्रंगल करीमिगर भागात वकती 
लोकवप्रय देर् आहे यािा पि त्यािंी आढार्ा घेतला पावहजे. करीमिगर भागातील प्रतीकाशी म्हिूि प्रवसि 
असलेले वर्मलर्ाड्यािे देर्ालय हे राजराजेश्वरािे म्हिजे शकंरािे. हाि देर् राजन्ना या िार्ािे श्रीर्धररार्ािंी 
सावंगतलेल्या लोकगीतात आलेला आहे. पोिम्मा हे जर पार्वतीिे िार् असेल तर या भागातील दैर्त शकंर 
पार्वती तर िसतील िा. आवि हेि देर् अरे मराठा समाजािे आपले दैर्त म्हिूि मािले िसतील िा, अशी शकंा 
येऊ शकते. लोकगीतात वर्ठ्ठल भततीिा अभार् का वदसतो यार्र यामुळे प्रकाश पडू शकिार िाही काय? 
पंढरपूरिा वर्ठोबा मराठी मािसािे आराध्य दैर्त होण्यापूर्ी हा समाज इकडे आला असला पावहजे असे 
श्रीर्धररार् म्हितात. पि राजराजेश्वर हे येथील लोकािें दैर्त आहे हे पावहल्यािंतर ही र्साहत १३ व्या 
शतकापूर्ीिी की िंतरिी या प्रश्िािा पुिश्च वर्िार करार्ा लागिार. 

 
श्रीर्धररार्ािंा र्रंगल आवि करीमिगर या भागाति हा समाज वर्शषेािे आढळतो. यािे एक 

स्पष्टीकरि असे होऊ शकते, की एकेकाळी महाराष्ट्र, आंध्र, किाटक इत्यादी प्रातंािी भाषार्ार र्गवर्ारी झाली 
िव्हती, तेव्हा मराठी, कािडी आवि तेलुगु समाज हा एकमेकात वमसळलेला होता. आधं्र किाटक, महाराष्ट्र, 
तेलंगि इत्यादी भाग सातर्ाहि राजाचं्या अवर्धपत्याखाली होते आवि त्यामुळेि या ‘अश्मक’ देशाच्या भागाचं्या 
‘वत्रके अवश्मके’ असा उल्लेख वशलालेखादीतूि आलेला आहे, यािा पि वर्िार व्हार्ा. आजही तेलुगु कािडी, 
मराठी लोकात याचं्या सर्व स्तरार्र त्याचं्या त्याचं्या जातीत रोटी-बेटी व्यर्हार सुरू आहे. 

 
दुसरेही स्पष्टीकरि शतय आहे. जुन्या काळी आपले गवतमत्त्र् आजच्यापेक्षा कमी होते असे मला वदसत 

िाही. करीमिगर वजल्ह्यातील मंथिी भागातील ब्राह्मि र्ाईकडूि तेथे आले. कारि र्ाई भागात दुष्ट्काळ 
पडला होता अशी आख्यावयका आहे. हाि ब्राह्मि पढेु र्ऱ्हाड काशीपयंत पोिला. करीमिगर, र्ारंगल, 
आवदलाबाद, जालिा, िादेंड या तेलंगि-मराठर्ाडा भागात तसेि िंद्रपूर, यर्तमाळ इत्यादी भागंात कोंबटी, 
पद्मशाली िार्च्या जातीिे लोक आहेत ते मराठी आवि तेलुग ूह्या दोन्ही भाषा बोलतात, भाडं्यािा व्यापार 
आवि वर्िकामािा व्यर्साय करतात. हे तेलुग ूभाषी लोक महाराष्ट्राच्या भागात स्थावयक झाले आहेत. बंजारा 
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लोकािंी ही गोष्ट अशीि आहे. हे मूळिे राजस्थाििे रवहर्ाशी. व्यापार-र्ाविज्य हा त्यािंा व्यर्साय. पि पुढे 
मूळ लोकाशंी यािंा संपकव  तुटला आवि वठकवठकािी ते ताडं्यातूि राहू लागले. आजही आपल्याकडील समाज 
शळे्या मेंढ्यािा िारता यार् ेम्हिूि ज्या भागात वहरर्ी पालर्ी र्ा िारा आढळतो वतकडे उन्हाळ्यात जातो र् 
पार्साळ्याच्या मध्यास परततो. 

 
रािाप्रतापिे जेव्हा मोगलाशंी लढाई सुरू केली तेव्हा वितोडच्या आसपास राहिारे गडीलोहार 

जातीिे रािाप्रतापच्या सैन्यातील लोक रािाप्रतापच्या पराभर्ािंतर वठकवठकािी पागंले. पि हे पागंलेले 
लोक मुसलमािी रेयामुळे केर्ळ दवक्षिेत गेले असे वदसत िाही. या लोकापंकैी काही लोकािंी पंजाब, 
अफगाविस्ताि, इराि इत्यादी देश ओलाडूंि युरोपात प्रर्शे केला. मी युगोस्लास्व्हयात प्रोफेसर असतािा 
बोसवियातूि मला भेटार्यास एक मािूस मुद्दाम झागे्रबला आला होता, आवि मला पावहल्याबरोबर तो मला 
कडकडूि भेटला. त्याला कहदुस्थािी येत िव्हते, की कहदी येत िव्हते. तो र्धमािे मुसलमाि होता. पि मला तो 
जे म्हिाला ते फार महत्त्र्ािे. तो म्हिाला आम्ही मूळिे कहदुस्थािी, गडीलोहार जातीिे, रािाप्रतापच्या सैन्यात 
राबिारे, कहदुस्थािी मािसािी भेट झाली हे मी माझे भाग्य समजतो. त्यािे भारतपे्रम वटकले होते, पि जात, 
र्धमव मात्र बदलले होते. कोिता मािूस कोठे जाईल हे कर्धी सागंता येिे शतय िसते. मला १९५८ मध्ये 
ऑस्लोला एक िारे्वजयि मुलगी भेटली होती. ती म्हिाली मी इंवडयि आहे. कारि पाि वपढ्याच्या पूर्ीिा 
वतिा पूर्वज कहदुस्थािातूि िारे्त गेला आवि तेथेि रावहला. आपल्याला र्ाटते त्याचं्यापेक्षा जाती आवि देश 
यािें संवमश्रि पुष्ट्कळि र्गेळ्या प्रकारािे होते. विजामाबाद वजल्हा हा आज आंध्र भावषकािंा वजल्हा म्हिूि 
प्रवसि आहे. पि खास विजामाबाद या गार्ािे िार् इंदूर असे होते आवि समथव रामदासस्र्ामीिा पट्टवशष्ट्य 
उिर् हा तेथील होता ही गोष्ट आपिास पुष्ट्कळि काही सागंूि जाते. १९६४ मध्ये मी वदल्लीत असतािा आमच्या 
घरी एक बाई कामास होती. त्या बाईिे एक वदर्स मला सावंगतले की ‘‘मी मराठी आहे.’’ आपि वदल्लीच्या 
मराठी समाजािा जेव्हा वर्िार करतो तेव्हा उच्च-वर्द्यावर्भवूषत, सरकारी िोकरीत ककर्ा उद्योग व्यर्सायात 
असलेल्या उच्चभ्र ूलोकािंाि आपि वर्िार करतो. पि वदल्लीत १९६४-६५ सालात ७०/८० हजारापेक्षा अवर्धक 
असा खालिा समाज हा मूळात मराठी भावषक होता, हे आपल्या वखजवगितीतही िसते. या समाजातील 
बायािंी एक गोष्ट आतापयंत जति करूि ठेर्ली आहे ती म्हिजे त्यािें लुगडे िेसण्यािी पित. (आता ही 
पितही िाहीशी होईल). झोपडीत राहिाऱ्या ७०/८० हजार लोकाचं्या बाया या िऊर्ारी लुगडी िेसत होत्या 
आवि कासोटा घालीत होत्या, ही एक महत्त्र्ािी गोष्ट त्या उत्तर प्रदेशीय, परदेशी र्ा पंजाबी िाहीत हे वसि 
करण्यात पुरेशी होती. खरे म्हिजे आपला समाज अिेक स्तरार्र सारखा ढर्ळला जात असतो हे वर्सरता 
येिार िाही. अरे मराठा समाजािी श्रीर्धररार्ािंी पाहािी केली आहे ती ही अशीि र्रंगळ आवि करीमिगर 
वजल्ह्यात रावहलेल्या मराठी समाजािी. बहुर्धा हा समाज महाराष्ट्रािी सीमा ओलाडूंि आंध्रमध्ये गेला असार्ा 
असे समजिे अवर्धक योग्य होईल. आज ही सीमोल्लंघिे होतात. मंथिीतूि र्ऱ्हाडात अर्तरलेला अन्नमर्ारू, 
र्झलर्ारू, र्लंेकीर्ारू, लुल्लमर्ारू हे र्ऱ्हाडातील मराठी पुढारी झाले. अन्नमर्ारूिे अिे झाले, लुल्लमर्ारूिे 
लुले झाले. पि सर्ांिेि िार्ातील र्ारू हे शब्द सुटले िाहीत. हे लोक तेलुग ूआपस्तंब आहेत. पि आज ते 
मराठी आहेत. महाराष्ट्रातील देशस्थ ऋग्र्देी ब्राह्मि समाजातील लग्िे पारंपावरक र्धार्ममक वियमाचं्या 
िौकटीत सुिा या आपस्तंबाशंी होऊ शकतात आवि होतात हे पि ध्यािात ठेर्ले पावहजे. 
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महाराष्ट्रातील कोित्या भागातूि या समाजािे सीमोल्लंघि केले हा आिखी एक महत्त्र्ािा प्रश्ि आहे. 
‘‘अरे मराठा’’ हा बोली विदशवक शब्द आहे हे ध्यािात आल्यार्र कोिताही अवभविर्शे ि र्धरता हा समाज 
कोठूि आला यािा वर्िार करता येईल. अरे मराठा समाजाच्या बोलीतील पुष्ट्कळसे शब्द हे जुन्या मराठीतील 
आहेत. आजही त्यातील काही शब्द र्ऱ्हाडी बोलीत तंजार्री बोलीत आढळतात. काही सातारकडल्या बोलीत 
पि आढळतात, पि असे शब्द सर्वि भागात र्ापरात वदसतात. पि या शब्दामुळे अरे मराठा समाजाच्या मूळ 
वठकािािा मागोर्ा घेता यार्ा. या दृष्टीिे श्रीर्धररार्ािंी वदलेल्या लोककथािंा अभ्यास करिे महत्त्र्ािे आहे. 
गोष्ट अंबरकसग राजाि (म्हिजे गोष्ट अंबरकसग राजािी) ‘‘अंबरकसग मराठी राजा अमरार्ती िगरातूि ऱ्हात’’ 
अशी गोष्ट सुरू होते. या अंबरकसगािे अमरार्ती िगर कोिते? आंध्रप्रदेशातही अमरार्ती हे. फार प्रवसि स्थाि 
आहे. पि हा जर मराठी राजा तर त्यािी राजर्धािीही मराठी मुलखात हर्ी. जर ही अमरार्ती र्ऱ्हाडी 
मुलखातील असली तर ‘‘अरे मराठा समाजातील लोकािें स्थलातंर र्ऱ्हाडातूि झाले असार् ेअसा तकव  करता 
येईल. या दृष्टीिे ‘थोर जामाई’’ या लोकगीतािा पि वर्िार व्हार्ा. ‘‘जामाई’’ हा शब्द कहदी र्ळिािा आहे. 
कहदी मुलुखाच्या जर्ळ राहिारे मराठी लोक याि र्ळिािे शब्द र्ापरतात. या दृष्टीिे सुिा हे स्थलातंर 
िागपूर- र्ऱ्हाडातूि होिे अशतय िाही. 

 
मंुबई-पुण्याकडील लोकािंा अरे मराठा समाजािी भाषा समजिे कठीि असले तरी माझ्या लहािपिी 

आमच्या घरात आवि आमच्या गार्र्कुसात जी भाषा बोलली जात असे त्यािा या अरे मराठा समाजातील 
बोलीशी बराि संबंर्ध वदसतो आवि त्यातील बरेि शब्द मी अजूिही समजू शकतो. ऐलाडू म्हिजे अलीकडे, 
आता म्हिजे सासू. कारि आता म्हिजे आत्या (आवि आते घरी सूि) असा शब्दप्रयोग आहे. अर्ग्गे म्हिजे 
अर्घे, अर्कारी म्हिजे आकारी अर्दंा म्हिजे यंदा, उपेग म्हिजे उपयोग, ईसर म्हिजे वर्सर, ईद्या म्हिजे 
वर्द्या, ईट म्हिजे वर्ट, असे वकतीतरी शब्द या संदभात सागंता येतील. (अर्दंा, उपेग हे शब्दप्रयोग 
साताऱ्याकडेही आढळतात.) 

 
थोडतयात, अरे मराठा समाजािी र्साहत ही मराठी लोकािंी तेलंगिातील र्साहत आहे ही महत्त्र्ािी 

गोष्ट श्रीर्धररार्ाचं्या संशोर्धिातूि वसि झाली. जरी पूर्ीच्या काळी दूरदूरच्या वठकािाहूि स्थलातंरे झाली 
असली तरी र्रंगल आवि करीमिगर या वजल्ह्यातील ही र्साहत कोठूि तरी फार दुरूि येऊि येथे केली गेली 
असिे संभर्िीय वदसत िाही. वदल्लीच्या र्साहती सारखी ही र्साहत वदसत िाही. तसेि मंुबईतील तेलुगु 
गर्डं्याच्या र्साहती सारखीही ती िाही. त्यामुळे जर्ळच्याि भागातूि हे स्थलातंर झाले असार् ेअसा विष्ट्कषव 
काढता यार्ा. हा जर्ळिा भाग कोिता असेल? मला र्ाटते िादेंड, यर्तमाळ, िंद्रपूर, अमरार्ती अशा 
भागातूत हे स्थलातंर झाले असार्.े भाषेच्या दृष्टीिेही हा अजमास जुळेल असे र्ाटते. कदावित हा 
जुन्याकाळिा मराठी मुलुखही असू शकेल, आवि तेलुगु लोकािंी हा प्रदेश व्यापल्यार्र ही मराठी ‘‘पॉकेट्स’’ 
पि काही वठकािी रावहली असतील. करीमिगर-र्ारंगल वजल्ह्याप्रमािे इतर वठकाििी पाहिी केल्यासही ही 
गोष्ट वसि होऊ शकेल. 

 
‘‘अरे मराठा’’ समाजाबद्दल बोलतािा श्रीर्धररार् कुळकिी यािंी ‘‘अरे’’ हा शब्द आयवर्ािक असार्ा 

असे सुिवर्ले आहे. हे त्यािें म्हििे वसि होऊ शकेल की िाही हे सागंता येत िाही. पि ही महत्त्र्ािी सूििा 
आहे यात शकंाि िाही. मराठा शब्दाप्रमािे ‘‘अरे’’ पि ‘‘मराठी’’ र्ािक तरी विवश्चति आहे. मराठी ही 
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संस्कृतोद्भर् भाषा आहे की िाही कोि जािे. श्री. खैरे याचं्या म्हिण्याप्रमािे ती तावमळोद्भर् भाषा सुिा असू 
शकेल. पि मराठीच्या मािसाला संस्कृत ककर्ा इतर संस्कृतोद्भर् भाषा समजिे हे वजतके सोपे जाते वततके 
तावमळ, कािडी, तेलुगु ककर्ा मल्याळम ह्या भाषा समजिे सोपे जात िाही. यािा अथव असा िव्हे की मराठी 
भाषेत या भाषेतील शब्द आले िाहीत ककर्ा इतरािंाही प्रकार आला िाही, पि मराठी आवि इतर दावक्षिात्य 
भाषा याचं्यामुळे मराठी आवि इतर दावक्षिात्य भाषािंी संस्कृती र्गेळी झाली आहे, मराठी मािसािा 
िेहरामोहरा हा इतर लोकाच्यापंासूि र्गेळाि र्ाटतो यात शकंा िाही. ‘‘अरे’’ हा शब्द या र्गेळेपिािा द्योतक 
असू शकतो. जसे कहदु हा शब्द इतरािंी आपल्याला वदला. तसेि ‘‘अरे’’ या शब्दािे एका वर्वशष्ट समाजािे 
विदशवि होऊ शकते. ते इतरािंी वदलेले िामावभर्धाि िसेलि असे समजण्यािे कारि िाही. संस्कृतमध्ये अरे 
आवि अरे असे संबोर्धिाबरोबर र्ापरता येिारे शब्द आहेत. पि हे शब्द सुिा कुठूि आले असा प्रश्ि वर्िारता 
यार्ा. पावििीच्या काळात अरे हा शब्द होता का? असेलही. पि तो आयवर्ािक िसेल हे कशार्रूि? संस्कृत 
िाटकात ‘‘आयव’’ आवि ‘‘आयवपतु्र’’ असे शब्द येतात. याि शब्दाि ंरूपातंर होऊि अरे हा शब्द आला िसेल 
असे विवश्चतपिे सागंता येिार िाही. पावििीच्या अष्टाध्यायीत ‘‘भोभगोअघो अपूर्वस्य योऽशी’’ असे सूत्र आहे. 
त्यार्रूि त्याकाळी कदावित अरे पेक्षा भो, भगो इत्यादी शब्दािंा प्रार्धान्य वदले जात असेल काय? 
सामान्यिामािे काळाच्या मवहन्यात संबोर्धिात रूपातंर व्हार् ेहे सहज शतय आहे. आवि अरे मराठा समाज जर 
आयवमराठा समाज असेल तर आयव शब्दािी अरे मध्ये कशी पवरिती होत गेली हे पि आपिास कळूि येईल. या 
वठकािी एर्ढेि फतत सावंगतले पावहजे की अरे मराठा म्हितािा या भागातल्या तेलुगु लोकािंा तेलगवूभन्न 
मराठी समाज एर्ढेि अवभपे्रत असार्,े यापेक्षा अवर्धक काही असण्यािे कारि िाही. र्र सावंगतल्याप्रमािे अरे 
मराठा समाज हा मराठा जावतर्ािक शब्द वदसत िाही तर तो मराठी भाषार्ािक शब्द वदसतो. 

 
श्रीर्धररार् कुळकिी यािें या वर्षयार्रील लेखि िालले असतािाि मी ते पावहले आवि सावहत्य 

संस्कृती मंडळाकडे ते द्यार् े अशी वर्िंती केली. श्रीर्धररार्ािंी ही. वर्िंती मान्य केली आवि अरे मराठा 
समाजातील त्यािंा संशोर्धि प्रबरं्ध सावहत्य संस्कृती मंडळाला प्रकावशत करायला वदला याबद्दल त्यािें पुिश्च 
एकर्ार आभार. 

 
१३ मे, १९८७  
बुिजयन्ती 
४२, यशोर्धि 
मंुबई. 

}  
सुरेन्द्द्र बारकलगे 

अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळ 
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स्वगत 
 

आंध्रप्रदेशातील तेलंगि वर्भागात वकत्येक शतकापंासूि र्ास करिारा अरे-मराठा समाज, या 
समाजािे सासं्कृवतक जीर्ि आवि प्रवतकूल र्ातार्रिातही या समाजािे जोपासलेली मराठी मायबोली 
याचं्याशी संबंवर्धत असलेला अभ्यास सादर करतािा एक प्रकारच्या कृतकृत्यतेिा अिुभर् मी घेत आहे. 
महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत मंडळािे हे प्रकाशि हाती घेतले िसते तर पवरश्रमपूर्वक वसि झालेले हे 
संशोर्धि कर्धीि प्रकाशात आले िसते. मंडळािे या कामी पुढाकार घेतला त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर सुरवक्षत 
रावहलेले मराठी भाषेिे प्रािीितम स्र्रूप मराठी र्ािकाचं्या विदशविास येत आहे. 

 
तेलंगि वर्भागातील अरे-मराठा समाजािी मराठी बोली आवि त्यािें सासं्कृवतक जीर्ि यािंा अभ्यास 

आवि संशोर्धि करण्यािा प्रकल्प उस्माविया वर्द्यापीठािे मंजूर केला. वर्द्यापीठ-अिुदाि-मंडळािे त्यास 
मान्यता वदली. गार्ोगार् कहडूि अभ्यासािी मूळ सार्धिे गोळा करण्यास आर्श्यक असलेले आर्मथक पाठबळ या 
मान्यतेमुळे प्राप्त झाले. उस्माविया वर्द्यापीठ आवि वर्द्यापीठ-अिुदाि-मंडळ या दोन्ही संस्थािंा लेखक ऋिी 
आहे. 

 
हे कायव पूिव करण्यात अिेकािंा हातभार लागला. मूळ सार्धिािंा संग्रह करण्यािे काम अत्यंत कष्टािे. 

सुमारे पाि र्ष े ते िालू होते. काकतीय वर्द्यापीठात तेलग ू भार्िेे प्रोफेसर असलेले डॉ. जगन्नाथम् पेरर्ार 
(पर्ार) यािें या कायात महत्त्र्ािे सहकायव लाभले. सार्धिे गोळा करण्यासाठी करार्ी लागिारी पायपीट 
माझ्या बरोबरीिे केली प्रा. साबंवशर्रार् भोसले यािंी. करीमिगर वजल्ह्यातील जमीकंुटा येथील शासकीय 
महावर्द्यालयात तेलुग ू भाषेिे अध्यापि करिाऱ्या या भल्या मािसािे स्र्तःिी महत्त्र्ािी कामे बाजूला ठेर्िू 
माझ्याबरोबर सतत प्रर्ास केला. इतकेि िव्हे तर माझा प्रर्ास सुखार्ह आवि लाभप्रद होईल यािी किताही 
सातत्यािे र्ावहली. त्याचं्या अदम्य उत्साहािे मला ‘िालते’ ठेर्ले. प्रा. साबंवशर्रार् यािंी जोड लाभली िसती 
तर हे कायव तडीस गेले असते ककर्ा िाही यािी शकंाि आहे. या सस्न्मत्रािें ऋि शब्दातीत आहे. त्यािें आभार 
मािूि मोकळे होिे शतय िाही. त्यािें ऋिाईत राहण्याति मला र्धन्यता र्ाटते. 

 
र्रंगल आवि करीमिगर या दोन्ही वजल्ह्यातील मराठी भावषक जितेिे केलेले सहकायव अवर्स्मरिीय 

आहे. आपल्या मायबोली सबंंर्धािे र्ाटिारे पे्रम आवि वजव्हाळा यािंा र्षार् त्यािंी माझ्यार्र केला. या पे्रमाला 
आपि थोडेतरी पात्र ठरार् ेही जािीर् हे कायव पूिव करण्यास पे्ररक ठरली आहे. या जितेवर्षयी कृतज्ञता व्यतत 
करण्यास पुरेसे शब्द मला गर्सत िाहीत. त्यािंी दशववर्लेला विःस्र्ाथव वजव्हाळा हा माझ्या आयुष्ट्यातला फार 
मोलािा ठेर्ा आहे. 

 
सार्धिािंा संग्रह आवि तद्िंतर या सार्धिािें र्गीकरि-वर्श्लेषि आवि त्याच्या आर्धारािे लेखि होत 

असतािा वदर्स कसे गोड स्र्प्िासारखे विघूि गेले. र्ास्तर्ािे भाि आले तेव्हा मात्र कितेिे मला पूिवपिे 
ग्रासले. संशोर्धिपर गं्रथ, भाषाशास्त्रासारखा रुक्ष आवि उपेवक्षत वर्षय, यारं्र आर्धारलेला गं्रथ प्रकाशात 
आििार कोि? ‘सारी सोंगे आिता येतात, पि पैशािे सोंग मात्र आिता येत िाही’ ही म्हि पूिवपिे प्रत्ययास 
आली. आपले कायव शरे्टी आपल्याि रुमालात बंवदस्त राहिार असे ठामपिे र्ाटू लागले – 
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र्यािी साठी ओलाडंल्यािंतर जीर्िात आश्चयवकारक असे फारसे र्ायास येत िसते. माझ्या सुदैर्ािे 
एक िमत्कार मात्र घडला! एक वदर्स माझे स्िेही डॉ. सुरेंद्र बारकलगे अगदी सकाळीि माझ्या घरी आले. 
रामप्रहरात वमत्राचं्या गाठीभेटी घेिे हा त्यािंा वित्यािा वशरस्ता. त्यात आश्चयवकारक असे काही िव्हते. परंतु 
त्यािंी आश्चयािा र्धक्का वदला तो या पुस्तकाला सावहत्य संस्कृती मंडळाच्या र्तीिे ‘‘मागिी’’ घालूि! मी 
स्र्प्िात िाही यािी पि खात्री करूि घ्यार्ी लागली. गं्रथ त्याचं्या र्संगळी घातला तो प्रस्तार्िा त्यािंी 
वलहार्ी ही अट घालूि, कारि, तत्त्र्ज्ञािाइतकाि समाजशास्त्र आवि भाषावर्ज्ञाि या के्षत्रातंही त्यािंा अवर्धकार 
मोठा आहे यािी मला जािीर् होती. 

 
– विराशचे्या भयंकर गतेतूि मला र्र काढिाऱ्या या सस्न्मत्रावर्षयी र्ाटिारी कृतज्ञता कोित्या 

शब्दात व्यतत करार्ी हेि मला समजत िाही! 
 
मी महाराष्ट्राबाहेर पडलो िसलो तरी या देशात घडलेल्या स्स्थत्यतंरािे महाराष्ट्र माझ्यापासूि दूर 

िेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृती मंडळािे मात्र या मयादािंा वर्िार ि करता हे प्रकाशि हाती घेतले 
याबद्दल मंडळािा मी अत्यंत म्हिी आहे. 

 

संशोर्धि महर्मष डॉ. वर्. वभ. तथा भाऊसाहेब कोलते यािंा ऋिािुबंर्ध ही माझ्या आयुष्ट्यातली फार 
मोठी कमाई आहे. वर्द्याथीदशते त्यािंा पवरिय झाला त्याि बेळी त्याचं्या संशोर्धिकायािे मला प्रभावर्त केले 
होते. स्र्तःिे संशोर्धि करीत असतािाही इतराचं्या कायावर्षयीिी आस्था हा डॉ. भाऊसाहेबाचं्या 
व्यस्ततमत्र्ािा एक असार्धारि वर्शषे आहे. माझ्या सर्वि लहाि मोठ्ा संशोर्धिात त्यािें मागवदशवि मला 
लाभले आहे. इतकेि िव्हे तर ‘स्र्स्थ बसलो तर भाऊसाहेब काय म्हितील?’ हा ‘र्धाक’ ही आजवमतीस 
कायम आहे. प्रस्तुत गं्रथ त्यािंा अपवि करण्यािी संर्धी वमळाली हे मी माझे भाग्य समजतो. 

 
सार्धि-सामग्रीिे संकलि आवि वर्श्लेषि करीत असतािा माझे स्िेही डॉ. र्. दा. कुळकिी याचं्याशी 

झालेल्या ििेिा बराि उपयोग झाला, लेखि िालू असतािा पवहले र्ािि त्यािंीि केले र् काही उपयुतत 
सूििाही केल्या. डॉ. र्. दा. कुळकिी यािंी गं्रथािी सूिी तयार करण्यािे कायवही आस्थेिे केले आहे. त्यािें 
आभार मािलेले त्यािंा रूििार िाहीत म्हिूि त्याचं्या सहकायािी िोंद करूि ठेर्तो. 

 
सावहत्य संस्कृवत मंडळािे सविर् श्री. सू. द्वा. देशमुख यािंी गं्रथािे मुद्रि र् अन्य संबंवर्धत बाबीकडे 

आस्थेिे लक्ष पुरवर्ले याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. गं्रथाला आकषवक रूप देिारे िागपूरच्या श्री प्रसाद मुद्रि 
या संस्थेिे र्धिी श्री िंद्रकातं तापस आवि त्यािें सहकारी यािंाही मी आभारी आहे. गं्रथािे मुद्रि िागपूर येथे 
करार्यािे ठरल्यािंतर एक पेि विमाि झाला. हैदराबाद-िागपूर मंुबई ही ‘वत्रस्थळी’ यात्रा सफल व्हार्यािी 
कशी? माझे स्िेही डॉ. मरु्धकर आष्टीकर यािंी या वत्रस्थळीर्र ‘सेतू’ बारूं्धि मला कितामुतत केले. मुवद्रते 
तपासण्यािे वजवकरीिे काम त्यािंी अंगार्र घेतले. डॉ. आष्टीकर याचं्या सहकायाबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 

 
िैत्र शुि, शके १९०९,  
मािव ३०,१९८७  
२-१-५१२/४ िल्लकंूटा, 
हैदराबाद-५०००४४ 

}  श्रीधर रंगनाथ कुळकिी 
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अरे-मराठा समाज 
 

१. महाराष्ट्राबाहेरील मराठे व त्याचंी बोली; २. प्रस्तुत अभ्यासाची के्षत्र-
मयादा; ३. तेलंगिातील अरे-समाज; ४. देव-दैवते आणि सि-वार; ५. 
मद्य-मासं-णनषेध; ६. समाज-णनयतं्रि पंचाकंडे; ७. वंशश्रेष्ठत्वाची 
जािीव; ८. दै्वभाणषक अरे-मराठा; ९. समाजणनष्ठ भाषाणवज्ञान; १०. 
पुढील अभ्यासाची णदशा. 

 
१. महाराष्ट्राबाहेरील मराठे आणि त्याचंी बोली 

 
महाराष्ट्रातूि स्थलातंर करूि वभन्न वभन्न भावषक प्रदेशात स्थायी झालेल्या मराठी भावषकािें सामावजक 

जीर्ि आवि त्याचं्या बोलीिे स्र्रूप यािंा अभ्यास आतापयंत उपेवक्षत रावहलेला आहे. रामेश्वरापासूि 
िेपाळपयंत आवि बंगालपासूि पंजाब-काश्मीरपयंत मराठी भावषक िागवरक वर्खुरलेले आहेत. उद्योगरं्धद्याच्या 
विवमत्तािे अगदी अवलकडच्या काळात बाहेर पडलेले, िैसर्मगक आपत्तीमुळे स्थलातंर करिारे, तसेि पुराति 
काळात वर्वशष्ट कारिामुंळे स्थलातंर करूि त्या त्या प्रातंात स्थायी झालेले असे वकतीतरी प्रकार या 
स्थलातंवरत मराठी भावषकातं आढळतील. मराठ्ाचं्या राजकीय र्िवस्र्ाच्या काळात लष्ट्करी र् मुलकी 
जबाबदाऱ्या साभंाळण्याच्या विवमत्तािे परप्रातंात गेलेली मराठी घरािी त्या त्या भागात स्थायी झालेली आहेत. 
िशीब काढण्यासाठी बाहेर पडलेल्या वकत्येकािंी र्गेर्गेळ्या भावषक वर्भागात घरे-बारं्धली आहेत. भाषार्ार 
प्रातंरििा झाल्यािंतर स्थलातंर ि करताही अिेक मराठी भावषक ‘परदेशी’ झाले आहेत. मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश 
आवि किाटक या वर्भागातील मराठी भावषक या सदरात मोडतात.  

 
या सर्ांिी संख्या बरीि मोठी आहे. वभन्न भावषकाचं्या सहर्ासात रावहल्यामुळे या सर्ांच्या तोंडी 

असलेली मराठी बोली सर्वत्र सारखी िाही. वभन्न वभन्न प्रातंातं िादंिाऱ्या मराठी भावषकािें समाजजीर्िही 
एकसरं्ध आहे असा दार्ा करता येिार िाही. काही शहरातूंि पाढंरपेशािंी ‘महाराष्ट्र-मंडळे’ असली तरी 
शहरापंासूि दूर असलेल्या भागातं िादंिाऱ्या परप्रातंीय मराठी भावषकािंी दखल घेिे तसे दुरापास्ति. या 
मराठी समाजापंैकी वकत्येकािें महाराष्ट्राशी संबंर्ध अिेक वपढ्यापंासूि तुटलेले आहेत. तथावप, अशा समाजािे 
आपल्या परीिे मराठी भाषा र् परंपरा जति करूि ठेर्ल्या आहेत. देशात सर्वि प्रातंात आढळिाऱ्या या 
‘परदेशी’ मराठी भावषकािें सामावजक जीर्ि आवि त्यािंी जपूि ठेर्लेल्या मराठी बोली यािें अध्ययि हे मराठी 
भाषा र् परंपरा याचं्यावर्षयी आस्था बाळगिाऱ्यािंा फार मोठे आव्हाि आहे. परप्रातंात वर्खुरलेल्या मराठी 
भावषकाचं्या भावषक र् सासं्कृवतक वर्शषेाचं्या अध्ययिाच्या अभार्ी महाराष्ट्रािा सासं्कृवतक इवतहास र् मराठी 
भाषेिा वर्कास यािंा अभ्यास अपूिवि राहील. 

 
परप्रातंातील मराठी भावषकािें समाजजीर्ि आवि त्यािंी कायम ठेर्लेली मराठी भाषा यािंी पाहिी 

करूि महाराष्ट्रािा सासं्कृवतक इवतहास पूिव करण्यासाठी अिेक प्रकल्प हाती घ्यार् े लागतील. अशा 
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प्रकल्पािंा महाराष्ट्र शासिाकडूि िालिा वमळार्ी ही रास्त अपेक्षा अर्ास्तर् ठरू िये. सहस्त्रकरािंा आव्हाि 
देिारे हे कायव एकाि वपढीत पूिव होईल यािीही शाश्वती देता येिार िाही. पि, कुठे तरी प्रारंभ झाला तरि 
त्यािा शरे्ट होण्यािा प्रश्ि उद्भर्ले. वब्रवटश शासिाच्या काळात Linguistic Survey of India सारखा प्रकल्प 
वसिीस गेला. स्र्राज्यात अशा प्रकारिे कायव तडीस जाण्यास प्रत्यर्ाय िसार्ा. 

 
या पर्वतप्राय कायाच्या तुलिेिे अगदी रू्धवलकिासमाि शोभार्ा एर्ढा लहािसा प्रकल्प उस्माविया 

वर्द्यापीठ आवि वर्द्यापीठ अिुदाि मंडळ याचं्या सहयोगािे मला हाती घेता आला. प्रत्यक्ष कायव करीत 
असतािा ते वकती व्यापक आवि पवरश्रमािे आहे यािी जािीर् झाली. सुमारे पाि र्ष े भ्रमि करूि गोळा 
केलेल्या सामग्रीच्या आर्धारािे संशोर्धि केल्यािंतर जे फवलत हाती आले ते मराठी भाषा आवि परंपरा यािंा 
अवभमाि बाळगिाऱ्या र्ािकासं सादर करतािा गोर्र्धविाला आपलीही करागुंली लागल्यािे समार्धाि मी 
अिुभर्ीत आहे! 

 
प्रथम वर्िार होता हैदराबाद शहरातील वभन्न थरातं र्ार्रिाऱ्या मराठी िागवरकाचं्या बोलींिी पाहिी 

करण्यािा. इंद्रर्धिुष्ट्याला लाजवर्तील एर्ढे या िगरीच्या मराठी बोलींिा वर्वर्र्ध रंग आहेत. भारत सरकारच्या 
वर्वर्र्ध उद्योगात िोकरीर्र असलेले ‘ताज्या दमािे’ मराठी भावषक, हैदराबादेत वकत्येक वपढ्यापंासूि स्थायी 
असूिही पुण्या-मंुबईशी सातत्यािे संपकव  राखूि आपले ‘ताजेपि’ जोपासिारा ‘वशष्ट’ समाज, विजामाच्या 
जमान्यात ‘मुलाजमत’ करूि स्र्राज्यात सेर्ाविर्ृत्त झालेला िोकरपेशा र्गव, ‘मोगलाईत’ दरबारी ‘ऊठबस’ 
असलेला रईस, लष्ट्करी पेशाच्या विवमत्तािे या भागात आलेल्या घराण्यातंील वशपाईवगरी ि करिारे र्शंज, 
‘बाजार बुिग्यात’ एकेकाळी राहूि विरविराळे व्यर्साय करिाऱ्या घराण्यािें र्ारसदार, भटतया वर्मुतत 
जमातीतूि घरर्ारी झालेले मराठी भावषक ‘बोहारी’ र् जोशी, असे वकतीतरी सासं्कृवतक थर सागंता येतील. 
प्रत्येक समाजात रूढ असलेल्या मराठी बोलीस काही न्याराि ढंग र् सासं्कृवतक गंर्ध आढळतो. या पाहिीतूि 
दृष्टी अवर्धक रंुदार्ली र् एकंदरीत तेलंगिातील मराठी बोलींिे अध्ययि करार् ेअसा वर्िार बळार्ला.  

 
२. प्रस्तुत अभ्यासाची के्षत्र-मयादा 

 
आंध्रप्रदेशातील तेलंगि वर्भागात ८ वजल्हे पूर्ीपासूि होते, आवदलाबाद, करीमिगर, विजामाबाद, 

महबूबिगर, िलगोंडा खम्मम, मेदक आवि र्रंगल. हैदराबाद पवरसरातील काही भाग र्गेळा करूि रंगारेड्डी 
हा वजल्हा िव्यािे अस्स्तत्र्ात आला आहे. या िऊ वजल्ह्यापंैकी आवदलाबाद र् विजामाबाद या वजल्ह्यािंा 
मराठर्ाड्यािी सीमा लागिू आहे. करीमिगर वजल्हा र्ऱ्हाडच्या सीमेलगत येतो. हे िऊ वजल्हे आवि 
हैदराबाद-वसकंदराबाद हे जोडिगर या भागातूंि मराठी भावषकािंी र्साहत आढळूि येते. सुखर्स्तु 
जमीिदार, वर्िकर, कापडािा व्यापार करिारे भार्सार क्षवत्रय, शतेकरी, सरकारी र् खाजगी के्षत्रातील 
िोकरर्गव अशी या भागातील मराठी भावषकािंी र्गवर्ारी करता येईल. िोकरपेशा र्गात तेलंगिातील मराठी 
भावषक र् बाहेरूि िव्यािे आलेले मराठी भावषक असा भेद करता येईल. आवदलाबाद र् विजामाबाद या 
वजल्ह्यातूि मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळा आहेत. शासकीय व्यर्हाराच्या दृष्टीिे आवदलाबाद वजल्ह्यापुरती 
मराठी ही दुय्यम भाषा म्हिूि शासिािे मान्य केली आहे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

जाती-जमातींच्या संदभात वर्िार केला असतािा स्र्तःिी रै्वशष्ट्यपूिव बोली असलेल्या अिेक जमाती 
तेलंगिात आढळूि आल्या. ब्रह्मखत्री गीरगोसार्ी, भार्सार क्षवत्रय, पद्मशाली, स्र्कुल साळी, जोशी 
(भटतया जमातींपैकी कुडमुडे जोशी, स्मशाि जोगी इ.), िाभंार, सईस अशी काही जमातींिी िार् े देता 
येतील. या जमातींिे र्ास्तव्य सार्धारिपिे बाजारपेठाचं्या गार्ी असते. र्तवमाि प्रर्ाही मराठीशी त्यािंा संबंर्ध 
येतो. त्यािप्रमािे व्यर्सायाच्या विवमत्तािे अन्य भावषकाचं्या बोलींिे संस्कारही त्याचं्यार्र होतात. या सर्वि 
जमातींिी मराठी बोली सारखी िाही. जावतपरत्र् े र् स्थलपरत्र् े मराठी बोलीिी वभन्न रूपे आढळतात. 
महाराष्ट्राशी (वर्शषेतः मराठर्ाड्याशी) सोयरसंबंर्ध िालू असलेल्या जमातींिी बोली त्यामािािे र्गेळी पडते. 
खावटक जमातीच्या एकाि कुटंुबात बोलीच्या तीि तऱ्हा आढळल्या. या कुटंुबातील कता पुरुष मराठी भाषा 
समजू शकतो, बोलत िाही. त्यािे आई-र्डील थेट तेलंगिातील रूढ मराठी बोली बोलतात. सूि पुण्यािी. 
वतिी भाषा त्यामािािे विराळीि र्ाटली. 

 
जाती-जमातीत रूढ असलेल्या मराठी बोलीिी पाहिी करीत असतािा ग्रामीि वर्भागातील एका 

रै्वशष्ट्यपूिव बोलीिा पवरिय घडला. तेलंगि वर्भागात शतेी करिाऱ्या शतेकऱ्यािी मराठी बोली मला विराळी 
र्ाटली. या जमातीत रूढ असलेल्या बोलीस बरीि एकवर्र्धता असल्यािे विदशविास आले. इतकेि िव्हे तर 
मराठी भाषेच्या वर्कासातील महत्त्र्ािे र्धागेदोरे जुळवर्ण्याच्या दृष्टीिे ही बोली अवर्धक श्रीमंत असल्यािा प्रत्यय 
प्राथवमक पाहिीति आला. हा मराठी भावषक शतेकरी समाज आंध्र प्रदेशात ‘अरेर्ाडू’ या िार्ािे ओळखला 
जातो. आपि मराठे आहोत यािी या जमातीस जािीर् आहे. परंतु, मराठी ही समृि र्ाङ्मय असलेली भाषा 
आहे हे मात्र त्याचं्या गार्ीही िाही! तेलग ू भाषेत र्तवमािपते्र र् गं्रथ आहेत त्यािप्रमािे आपल्या भाषेतही ते 
अस्स्तत्र्ात आहेत यािी गंर्धर्ाताही त्यािंा िाही. या समाजात रूढ असलेल्या बोलीिे मात्र प्रािीि मराठीिे 
अिेक वर्शषे र्तवमाि काळात वटकर्िू र्धरले आहेत हे आश्चयवकारक र्ाटले तरी सत्य आहे. 

 
या रै्वशष्ट्यामुळे अरे-मराठा समाज आवि त्यािी बोली यािें संशोर्धि र् वर्श्लेषि मला तरी एक 

प्रकारिे आव्हािि र्ाटले. अरे-समाजािे भावषक र् सासं्कृवतक अध्ययि हे माझ्या संशोर्धिािे के्षत्र विवश्चत झाले 
ते अशा रीतीिे. 

 
 आंध्र प्रदेशात तेलंगि वर्भागात आवि या वर्भागाबाहेरही अरे-मराठा समाज आढळतो. बहुसंख्य 

तेलुग ूभावषक प्रदेशात एखाद्या बेटासारखी तुरळक र्ाढलेली ही मराठी भावषक कुटंुबे शोरू्धि काढिे हेि एक 
वदव्य. या शोर्धासाठी मी र्रंगल आवि करीमिगर (र्ऱ्हाडिवजक असलेला भाग र्गळूि) या दोि वजल्ह्यािंी 
विर्ड केली. हेतू हा की मराठी भावषकच्या टापूिा अगदी दूरान्र्यािेही संपकव  िसलेल्या भागात पाहिी करता 
यार्ी. र्ाहतुकीच्या आरु्धविक सार्धिापंासूि दूर अंतरार्र असलेल्या टापूिी विर्ड पाहिीसाठी मुद्दामि 
करण्यात आली. सुमारे पाि र्ष े सर्ड वमळेल त्याप्रमािे दोि पायाचं्या बळार्र अवर्धकाशं प्रर्ास करूि 
सार्धिसामग्री गोळा करण्यात आली. या प्रर्ासात अंतःकरिाला हेलार्िू सोडिारे सौहादवि अवर्धक र्ायाला 
आले. वित्त उवद्वग्ि करिारी उदासीिताही वकत्येक वठकािी प्रत्ययास आली. परंतु, मराठी भाषा आवि परंपरा 
याचं्या वर्षयीच्या अवभमािाच्या र्धारेत या वर्षालाही अमृतािी मारु्धरी लाभली! 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

३. तेलंगिातील अरे-समाज 
 
तेलंगिातील अरे-मराठा समाज हा प्रामुख्यािे शतेीर्र विर्ाह करतो. कोरडर्ाहू शतेी ही त्याला 

अवर्धक वप्रय. पाण्याखाली िसलेल्या भागात या समाजािी र्साहत हमखास आढळते. काळी जमीि र् अरे 
मराठा यािें साहियव तेलंगिात सर्वत्र पवरवित आहे. ककबहुिा काळ्या जवमिीिा माग काढीत (ताबंडमातीिा 
टापू र्गळूि) या समाजािे र्साहती केल्या आहेत. महाराष्ट्राबाहेर प्रत्येक मराठी भावषक स्र्तःला मराठा 
म्हिूि घेत असला तरी महाराष्ट्रात मात्र मराठा ही संज्ञा जावतर्ािक आहे. शहाण्िर् कुळीिे, क्षात्र कुलोत्पन्न 
आवि प्रामुख्यािे शतेीभाती करिारे या अथािे जावतव्यर्सायािा समुच्चयात्मक बोर्ध महाराष्ट्रात ‘मराठा’ या 
संजे्ञिे होतो. तेलंगिात ‘अरे-मराठा’, ‘अरे-क्षवत्रय’, ‘अरेर्ाडू’, या िार्ािे ओळखला जािारा समाज देखील 
असाि जावतव्यर्सायािा विदेशक आहे. 

 
प्रामुख्यािे ग्रामीि भागात वर्खुरलेल्या या समाजात रूढ असलेल्या काही लोकगीतारं्रूि र् काही 

सामावजक आिारर्धमांच्या आर्धारािे असे अिुमाि विघते की, विजवि अरण्यात र्साहत करण्याच्या विवमत्तािे 
महाराष्ट्रातील ‘मराठ्ािी’ या भागात स्थलातंर केलेले असार्.े आजही एखाद्या गार्ालगत स्र्तःिी र्ाडी र्ा 
‘पल्ली’ र्सर्िू अरे-मराठा िादंतािा वदसतो. १०-१५ घराचं्या र्ाड्यापंासूि ते ३०० घराचं्या पल्लीपयंत अरे 
मराठ्ाचं्या र्साहती मी पावहल्या आहेत. र्साहत लहाि असो र्ा मोठी, विखळ मराठ्ािंी असो र्ा संवमश्र, 
आपापल्या पवरसरात अरे मराठा बराि प्रभार्ी असतो. अगदी परर्ापयंत पोलीस पाटीलकीिी र्तिे या 
समाजात र्शंपरंपरेिे िालत होती र्तिदारी खालसा झाल्यार्र देखील या समाजािे आपापल्या पवरसरातील 
महत्त्र् कमी झाले िाही. १९८३ साली झालेल्या सरपिंाचं्या विर्डिकुातं एका र्रंगल वजल्ह्यात सुमारे ४० 
सरपंि या समाजािे विर्डूि आले. भावषक आवि काही मयादेपयंत सामावजक के्षत्रात आपले र्गेळेपि कायम 
ठेर्िूही एकंदरीत लोकजीर्िाशी समरस होण्यात या समाजािे िागंलेि यश वमळवर्ले आहे. 

 
आर्मथक दृष्ट्या हा समाज फारसा संपन्न िाही. शतेमालकापेंक्षा शतेमजूर संख्येिे अवर्धक आहेत. 

शतेमालकातं देखील तीि-िार एकरािें र्धिी असलेले अवर्धक. र्धविक शतेकरी अगदी अपर्ादात्मक. अरे 
मराठ्ािी प्रवतष्ठा मात्र त्याच्या अथवबळार्र अर्लंबिू िसते. अत्यंत सिोटीिा, कष्टाळू, िैवतक दृष्ट्या उच्च 
पातळी साभंाळिारा पि हट्टी अशी त्यािी ख्याती आहे. त्यामुळे या समाजातील शतेमजुरार्र बेकार राहण्यािी 
पाळी सहसा येत िाही. मराठी भावषकािंा अवभमािास्पद र्ाटार्ी अशी प्रवतष्ठा अरे समाजाला ग्रामीि तेलुग ू
भागात लाभलेली आहे. 

 
आपि क्षात्रकुलोत्पन्न आहोत अशी या समाजािी र्धारिा आहे. शहाण्िर् कुळी मराठा-समाजात रूढ 

असलेली वकतीतरी आडिार् ेया समाजात रूढ आहेत. [पवरवशष्टात अरे-मराठा समाजात रूढ असलेली िार्े वदली आहेत. त्यापंैकी 

शहाण्िर् कुळीत रूढ असलेली िार् े तारावंकत केली आहेत.] काही घराण्यािंी या भागातल्या गार्ािंी िार् ेआडिार्ादाखल 
र्धारि केली आहेत. तथावप, आपि थोर कुळातले क्षात्रर्शंीय आहोत ही जािीर् सार्ववत्रक आहे. तुळजा भर्ािी 
हे या समाजािे कुलदैर्त. एकाही पुरुषािे र्ा त्याच्या िवजकच्या पूर्वजािे तुळजापूर पावहलेले िाही. तथावप, 
कायवप्रसंगाला प्रथम आर्ाहि होते ते तुळजाभर्ािीिे. तुळजाभर्ािीिे गोंर्धळी (भोपे) एकेकाळी र्षातूि एकदा 
या भागात वभके्षसाठी येत असत. आता मात्र ही वभक्षा थाबंली आहे. भटतया जमातीच्या सदरात ‘गोंर्धळी’ ही 
जात िमूद करण्यात आली आहे. त्यािंा या गोंर्धळ्याशंी संबंर्ध पोितो ककर्ा िाही हे विवश्चत सागंता येत िाही. 



 
अनुक्रमणिका 

अरे-मराठा समाजाच्या आश्रयािे ‘‘अरे-गंुदले’’ या िार्ािे ओळखली जािारी मराठी भावषक जमात आढळते. 
ही जात कालमािािे शतेमजुरी करीत असली तरी या जातीिा मूळ व्यर्साय कथेकऱ्यािंा. छत्रपती वशर्ाजी 
महाराज हे आपल्या कुळात होऊि गेलेले थोर पुरुष होत ही जािीर् या कथेकऱ्याचं्या र्तीिेि अरे-समाजात 
प्रसृत झालेली वदसते. या कथेकऱ्यािंा वशर्िवरत्रािे ज्ञाि मुळीि िाही. िाममवहम्यार्रि ते समार्धाि माितात. 
अरे-गोंर्धळी फार्ल्या र्ळेात मराठी िाटकािें प्रयोग ग्रामीि रंगभमूीर्र सादर करीत असतात. िाटकािंी 
कथािके लोककथेर्र प्रामुख्यािे आर्धारलेली असतात. मऱ्हाटराजा र् रािी या िाटकाच्या िावयका असतात. 
रामायि-महाभारताच्या कथाभागार्रही काही िाटके सादर झालेली आहेत. संगीत प्रर्धाि िाटके देखील ही 
मंडळी सादर करते. या जमातीत िाय-गीतािंी रििा करिारे कर्ीही आढळले. [काही िाटकातील गािी पवरवशष्टात 
वदली आहेत. उपेंद्र हा गोंर्धळी या गीतािंा कता.] 

  
४. देव-दैवते आणि सिवार 

 
तुळजा भर्ािीच्या खालोखाल अरे-समाजात राजन्ना या दैर्तास मान्यता लागली आहे. करीमिगर 

वजल्ह्यात बेमलर्ाडा येथील राजराजेश्वर म्हिजे अरे-समाजास पूज्य असलेला राजन्ना. कोत्ताकंुडा येथील 
इरन्ना या दैर्तास देखील शुभकायाच्या प्रसंगी आर्ाहि करण्यात येत असते. हे स्थाि एकतर भरैर्ािे असार् े
ककर्ा पुराति काळातील एखाद्या र्ीरािे स्मारक. हिुमंतािी पूजा तेलंगिात सार्ववत्रक िाही. महाराष्ट्रातल्या 
कोित्याही खेड्यात इतर देर्स्थािे िसली तरी मारुतीिे देऊळ असतेि. तेलंगिात तसे आढळिार िाही. 
परंतु अरे-मराठा समाज ज्या गार्ात िादंतो त्या गार्ात मात्र मारुतीिा उघडा पार अर्श्यमेर् असतो. या 
खेरीज पोिाम्मा (पोिामाई) सारख्या स्थाि देर्ताही हा समाज पूज्य माितो. 

 
काही सिाचं्या विवमत्तािे या समाजािे मूळ मराठी परंपरा कायम ठेर्ल्या आहेत. िागपंिमीिा सि 

तेलंगिात िसतो. अरे-समाजात माल िागपंिमीला बरेि महत्त्र् आहे [वतसऱ्या खंडातील लोकगीतात िागपंिमीच्या 
सिार्रिे एक गीत आले आहे.] वदर्ाळीच्या सिाला आपल्याकडे लेक-जार्ई बोलार्ण्यािा प्रघात आहे. अरे-
समाजात िागपंिमी र् संक्ातं या सिािंा लेक-जार्यािी बोळर्ि होत असते. वदर्ाळीला लेकीला वदर्ाळसि 
घालण्यािी प्रथा अरे समाजात िाही. तेलंगिात वदर्ाळी एकाि वदर्सािी असते. हा समाजही तेलुग ू
पितीिेि वदर्ाळी साजरी करतो. त्यामुळे भाऊबीज अथात िसतेि. परंतु, भाऊबीजेच्याि तोडीिा दुसरा एक 
सि या समाजात आहे : ‘र्ायािा सि’ या िार्ािे तो साजरा होतो. रै्शाख शुिात (अक्षय्य तृतीयेपासूि 
पौविंमेपयंत) केव्हा तरी. बहीि भार्ाघरी खोबऱ्याच्या र्ाया घेऊि जाते, भार्ाला ती ओर्ाळते आवि भाऊ 
आपल्या ऐपतीप्रमािे बवहिीिी बोळर्ि करतो. 

 
तेलंगिात िसलेला आिखी एक सि या समाजात पाळतात : तो म्हिजे बैलािा पोळा (श्रार्ि र्द्य 

अमार्स्या). शतेीर्र विर्ाह करिाऱ्या या समाजािे हा सि अद्यापही कायम ठेर्िे स्र्ाभावर्क आहे. 
मराठर्ाड्यात ज्या पितीिे पोळा साजरा करतात तीि पिती अरे-समाजात रूढ आहे. (शतेीच्या अर्जारािंी 
मराठर्ाड्यात रूढ असलेली िार्िे अरेबोलीत रूढ आहेत हेही या संदभात ध्यािात ठेर्ण्यासारखे आहे). िैत्री 
पाडर्ा हा तेलुग ू समाजातही र्षारंभािा सि म्हिूि साजरा होत असतो. अरे-समाजात पाडव्याच्या वदर्शी 
गुढी उभारण्यात येत िाही. या समाजािी हा सि साजरा करण्यािी प्रथा अगदी र्गेळी आहे. पाडव्याच्या 
वदर्शी अरे-मराठा शुविभूवत होऊि सकाळीि कुऱ्हाडीसह शतेात जातो. आपटा ककर्ा सौंदड या झाडार्र तो 
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एक र्धार् घालतो. घरी येऊि त्याि कुऱ्हाडीिे तो िारळ फोडतो. िंतर कुऱ्हाडीिी पूजा होते. पाडव्याच्या 
वदर्शी मौि पाळार्यािे असते. र्ाईट शब्द त्या वदर्शी मुखातूि बाहेर पडल्यास र्षव िागंले जात िाही ही 
समजूत. म्हिूि हे मौि. घरातली कोितीही र्स्तू पाडव्याच्या वदर्शी बाहेर जाऊ द्यार्यािी िाही हा कटाक्ष. 
[देशार्र गौरीपूजेच्या वदर्शी (महालक्ष्मी) असाि विबरं्ध पाळण्यात येत असतो.] 

 
भाताच्या मुलखात राहूिही अरे-मराठा आपल्या मूळघरच्या भाकरीस वर्सरला िाही. विदाि 

एकर्ळेच्या जेर्िात भाकरी ही असतेि. तेलंगिाला सर्वस्र्ी अपवरवित असलेली पुरिपोळी आवि कािोला 
अरे कुटंुबात सिार्ाराला असतोि. स्र्तःला क्षवत्रय म्हिवर्िारा हा समाज मासंभक्षि आवि मद्यपाि विवषि 
माितो हे बुिकळ्यात टाकिारे आहे. मद्य-मासंािें सेर्ि करतो तो ‘काँटे’ (कडू) मऱ्हाटा, अक्करमाशा. अशािंा 
समाज र्ाळीत टाकतो अशा घराण्याशी बेटी-व्यर्हार र्ज्यव गिलेला आहे. मद्यमासं या समाजािे र्ज्यव का 
मािले आहे यावर्षयी अवर्धक संशोर्धि होिे आर्श्यक आहे. मद्य-मासं सेर्िािी क्षवत्रय-मराठ्ािंी परंपरा 
तेलंगिात खंवडत झाली याच्या मुळाशी काही सामावजक र्ा सासं्कृवतक कारिे असली पावहजेत. 

 
५. मद्यमासं णनषेध 

 
‘तुम्ही वशकार करता, मग मासंभक्षि का करीत िाही?’ असा प्रश्ि मी एका रृ्िास वर्िारला होता. 

त्यािे वदलेले उत्तर लक्षात घेण्यासारखे आहे. उत्तरािा साराशं थोडतयात असा: ‘आम्ही शतेीच्या विवमत्तािे 
रािात राहतो. आमिा सारा बारदािा उघड्यार्र असतो. श्वापदापासूि जिार्रािे रक्षि व्हार् ेयासाठी वशकार 
करिे क्मप्राप्त असते. परंतु, केलेली वशकार खािे हे आमच्या कुलर्धमात बसत िाही.’ खावटक जमातीतही 
(अरे-कवटगे) मासंभक्षि र्ज्यव आहे हे समजल्यािंतर तर मला आश्चयािा र्धक्काि बसला! या भागातील खावटक 
जमातीच्या पंिािंी मुलाखत मी या संदभात घेतली. त्यािंी जी परंपरागत कथा सावंगतली वतिा साराशं असा : 

 
‘आमिे पूर्वज एका िक्र्तीच्या सैन्यात अवर्धकारी होते. एकदा या िक्र्तीिे परप्रातंार्र 

स्र्ारी केली. लढाई दीघवकाळ िालली. आमच्या पूर्वजाचं्या हाताखाली असलेली लष्ट्करी तुकडी बंड 
करण्याच्या तयारीत असल्यािा संशय राजाला आला. त्यािे सर्वि तुकडीला एका घोर र्धरण्यात 
िेऊि सोडले. अरण्यातल्या र्धिगरािंी या तुकडीला आश्रय वदला. आम्ही उच्च कुळातले. त्याचं्या 
हातिे जेर्ि आम्हाला जमत िसे म्हिूि शळे्यािें दूर्ध र्धिगर आम्हाला देत. त्यािंा वदर्स त्यामुळे 
घसरला. उपकारािी फेड म्हिूि आम्ही वशकार करूि िवजकच्या र्स्तीत मासंवर्क्ी करू लागलो. 
या वशकारीिे र्धिगराचं्या शळे्यािें रक्षि झाले र् उपकारािी परतफेडही. र्ाईट वदर्सातं देखील 
आमच्या पूर्वजािंी मासंवर्क्ी केली असली तरी मासंभक्षि केले िाही. तोि र्धमव आम्ही पाळतो...’ 

 
ही दंतकथा आहे. र्ास्तर्ािे समार्धािकारक उत्तर या कथेत सापडत िाही. एखादेर्ळेी खावटक समाजापुरती 
ती खरी मािली तरी शतेकरी समाजास ती लाग ूपडत िाही. मूळ प्रश्ि उरतोि--अरे-समाजात मद्य-मासं-
सेर्ि विवषि का?  
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एक संभाव्य कारि देता येईल. तेराव्या-िौदाव्या शतकात आंध्रप्रदेशास मराठी भाषा र् मराठी मािसू 
पवरवित होता. या सुमारास होऊि गेलेला तेलुग ूकवर् पालकुरी सोमिाथ यािे आपल्या पंवडताराध्य िवरत्रात 
एक मराठी पद वदले आहे. त्याच्या ‘शतक’ रििेत देखील एक मराठी भाषेतले शतक आढळते. सोमिाथ 
र्ीरशरै् पंथािा. आंध्रप्रदेशातील श्रीशलैम् येथील मवल्लकाजुविािी स्तुती त्याच्या पंवडताराध्य िवरतात आढळते. 
या स्तुतीच्या संदभाति मराठी गीत आले आहे. [इवतहास मोठा वर्लक्षि असतो. तेलुग ूगं्रथातील मराठी गीतािा सबंंर्ध ज्या श्रीशलैमुशी 
येतो त्याि देर्स्थािार्र पुढे सतराव्या शतकात छत्रपती वशर्ाजी महाराजािंा रै्राग्यािे र्ेढले होते. सभासदाच्या बखरीिुसार शकंराला वशरकमल अपवि 
करण्यािा त्यािंा वर्िारही बळार्ला होता. याि पर्वतार्र भर्ािीिा साक्षात्कार त्यािंा झाला. ज्या गोपुरार्र महाराजािंा साक्षात्कार झाला ते ‘वशर्ाजी 
गोपुरम्’ या िार्ािे आजही ख्यात आहे.] या ज्योवतवलंगास आजही र्ीरशरै् मोठ्ा प्रमािात दशविासाठी येतात. तेराव्या 
िौदाव्या शतकात आंध्रप्रदेशात र्ीरशरै् पंथ बराि प्रभार्ी असार्ा. ‘लीळािवरत्रा’त र्रंगलच्या तेल्याच्या घरी 
िक्र्धरािंी केलेल्या लीलेिा समार्शे आहे श्रीिक्र्धरािें दशवि झाल्यािंतर तेल्याच्या हातीिे खड्ग गळूि 
पडते. तो सभोर्तालच्या लोकािंा म्हितो : 

 
‘एया कलगा आवज कलगभेदु जाला होता : अरे तुम्ही अर्घौ परतीं जा : माझेया घरा आवज 

माझा देओ आला : माझेया घरा माझे सोमिाथ आला : माझेया घरा मवलिाथु आला : आवज माझें 
पुवजतें कलग आले:’ [लीळािवरत्र (कोलते प्रत) प.ृ १८.] 

 
हा तेली र्ीरशरै् पंथािा होता हे उघड आहे. या पंथात मद्य-मासं र्ज्यव आहे. शतयता अशी वदसते की अरे-
मराठा प्रत्यक्षात र्ीरशरै्पंथािा अिुयायी झालेला िसला तरी या पंथाच्या प्रभार्ाखाली विवश्चति िादंला 
असार्ा पवरिामस्र्रूप स्र्रूप मद्य-मासं विषेर्धािा आिारर्धमव समग्र अरे समाजािे स्र्ीकारलेला असार्ा ककर्ा 
र्ीरशरै् र् मराठे याचं्यामध्ये सामावजकदृष्ट्या सरवमसळ होऊि उभयपक्षी आिारर्धमािा समन्र्य झालेला 
असार्ा. समन्र्याच्या या प्रवक्येत मद्यमासं-विषेर्धाला सामावजक स्र्रूप आले असार्.े 
 

आजही या समन्र्यािी महत्त्र्ािी विशािी अरे-समाजात आढळते. सामावजक आिाराच्या दृष्टीिे हा 
समाज तसा एकसरं्ध असला तरी काही घराण्यातूंि पे्रतािे दहि करण्यािी प्रथा आहे तर वकत्येक घराण्यात 
पे्रतािे दफि होत असते. र्ीरशरै् समाजात पे्रतािे खिि (दफि) करण्यािी प्रथा आहे. अरे-समाजातील काही 
घराण्यातूंि आढळिारी खिि प्रथा विवश्चति र्ीरशरै् परंपरेिी विदशवक आहे. 

 
हा महािुभार्-परंपरेिा प्रभार् िसेल कशार्रूि? असाही प्रश्ि या वठकाि उपस्स्थत होऊ शकतो. 

महािुभार्पंथात मद्यमासंािा विषेर्ध आहे त्यािप्रमािे महात्मेयािें ‘विके्षप’ (दफि) झाल्यािे उल्लेखही 
महािुभार्ाचं्या िवरत्र-गं्रथातं आढळतात. परंतु, स्र्तः िक्र्धरािंी तैलंग देशात भ्रमि केले असले तरी 
‘कान्नडदेशा तैलंगदेशा ि र्िार्’े अशी त्यािंी आपल्या अिुयायािंा आज्ञा केली आहे. ही आज्ञा लक्षात घेता 
िक्र्धरस्र्ामींच्या पश्चात् तेलंगिात महािुभार् पंथािा प्रसार झाला असेल असे र्ाटत िाही. कािड-तैलंग 
देशाच्या प्रर्ासाप्रमािेि मातापूर (माहूर) र् कोल्हापूर या देर्ीच्या स्थािासबंंर्धी विषेर्धात्मक र्ििे महािुभार् 
र्ाङ्मयात आढळतात. तुळजापूरच्या भर्ािीस कुलदैर्त माििारा अरे समाज म्हिूिि महािुभार्पंथाच्या 
प्रभार्ामुळे मद्यमासं विषेर्धक झाला असे माििे शतयतेच्या कोटीत बसत िाही. 
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मराठर्ाड्याच्या सरहद्दीस लागिू असलेल्या विजामबाद वजल्ह्यात कामारेडीच्या पवरसरातील 
सदावशर्पेठ भागात महािुभार्ािें मठ आहेत. या मठािे अिुयायी मराठी भावषक आहेत. या भागातले दत्तमंवदर 
दोिश ेर्षांपेक्षा अवर्धक पुराति िाही. त्यािप्रमािे या पवरसराबाहेर महािुभार् पक्षािा प्रसार झालेला िाही. ही 
बाब लक्षात घेता अरे-समाजािा मद्यमासं-विषेर्ध महािुभार्पंथाशंी विगवडत करता येत िाही. वशर्-शततीिी 
उपासिा करिारे र्ीरशरै् आवि राजराजेश्वर-तुळजाभर्ािी यािें भतत असलेले अरे-मराठे या दोि समाजातं 
केव्हातरी सरवमसळ होऊि र्ीरशरै्पंथािा मद्यमासं विषेर्धािा आिार समस्न्र्त समाजािे स्र्ीकारलेला वदसतो. 
अरे-समाजािे मूळ स्थाि र्रंगल भागातील महाकलगम्पल्ली हे असूि जमातीिे प्रमुख असलेल्या घराण्यात 
‘खिि’ पिती अस्स्तत्र्ात आहे. त्यार्रूि अरे-समाजािा मद्य-मासं-विषेर्ध र्ीरशरै्पंथातूि सभ्रातं झालेला 
आहे यावर्षयी संदेह उरत िाही. 

 
६. समाज णनयतं्रि पंचाकडे 

 
हा विषेर्ध र्गळता इतर अिेक बाबतीत शहाण्िर् कुळी मराठे आवि अरे-मराठे याचं्या सामावजक 

आिारात बरेि साम्य आहे. या जमातीत वर्र्धर्ा-पुिर्मर्र्ाह र्ज्यव आहे. घटस्फोट विवषि गिले जातात. 
वर्र्ाहसबंंर्ध जाती बाहेर होत िाहीत. मामाच्या मुलीर्र अग्रहक्क असतो. र्रसंशोर्धि मुलीिा बाप करीत असतो. 
सोयरीक पक्की होण्यापूर्ी जातपंिायत वर्श्वासात घ्यार्ी लागते. आपल्या कुलश्रेष्ठत्र्ास एखाद्या वर्र्ाहािे बार्ध 
तर येिार िाही यािी काळजी जातपंिायत घेत असते. त्या त्या पवरसरातील वटळ्यािे मािकरी ‘कुलरृ्ि’ या 
िात्यािे पंिायतीत बसतात. उभय कुळािंा वर्िार करूि पंिायतीिे सोयरसंबरं्धास मान्यता वदल्यािंतर 
र्रवपता साखरपुडा करतो. ‘विवश्चत ताबंलुम्’ या िार्ािे हा समारंभ होतो. हा समारंभ र्रू्धवपत्याच्या 
विर्ासस्थािी होतो. लग्िवतथी बहुर्धा याि र्ळेी विवश्चत होते. 

 
एकंदरीत समाजरििेिा वर्िार केला असतािा असे वदसूि येते की, हा समाज आजही सामावजक 

न्यायविर्ाड्यासाठी जातपंिायतीर्र अर्लंबिू आहे. प्रत्येक पवरसरात मािकऱ्यािंी घरािी र्शंपरंपरेिे विवश्चत 
झालेली आहेत. या मािकऱ्याचं्या संबंर्धािे असे सागंण्यात येते की, त्या त्या घराण्यातल्या पूर्वजािंी त्या त्या 
भागात प्रथम र्साहत केली. त्याचं्या कतवबगारीिे त्या भागाला स्र्तंत्र र्साहतींिा दजा प्राप्त झाला. याि 
मंडळींिी स्र्तंत्रपिे गार्गाडा उभा केला र् प्रसंगपरत्र् े र्तिदाऱ्या देखील वमळवर्ल्या. पाटीलकीिी र्तिे 
बहुर्धा अशाि मािकरी घराण्यातं िालत आलेली होती. विजामी राजर्टीत देखील बहुसंख्य तेलुग ू भागात 
मराठा पाटील आवि त्यातूिही पोलीस पाटील राहार्ा हे या समाजाच्या कतृवत्र्ािेि विदशवक मािार् ेलागेल. 
रािार्िात गार् ेर्सर्ार्यािी, गार्गाडा संघवटत करार्यािा, राजसते्तिी मािमान्यता या र्साहतींिा वमळर्ा- 
र्यािी आवि र्तिदारीही संपादि करार्यािी या सर्व गोष्टी असामान्य कतृवत्र्, विकाटी आवि मुत्सदे्दवगरी 
याचं्यार्ािूि अशतय ठरल्या असत्या. र्ाडर्वडलािंा मुलुख सोडूि सर्वस्र्ी परमुलखात अशा प्रकारिे यश 
संपादि करिे असार्धारिि म्हटले पावहजे. या कतृवत्र्ावर्षयीिी कृतज्ञता. सारा अरे-समाज त्या त्या 
घराण्यािंा ‘कुलश्रेष्ठ’त्र्ािा माि देऊि व्यतत करतािा वदसतो. कुलरृ्िािंा शब्द सारा समाज प्रमाि माितो. 
येलकुती या गार्ािे उदाहरि या संदभात देता येण्यासारखे आहे. या संवमश्र र्स्तीच्या गार्ात गेल्या १५-२० 
र्षांत एकही प्रकरि कोटात गेले िाही. सारी प्रकरिे जात पंिायतीिेि विकालात काढली आवि संबंवर्धतािंी 
हा विकाल प्रमाि मािलाही.  
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७. वंशश्रेष्ठत्वाची जािीव 
 
एकेकाळी महाराष्ट्रातील खािदािी मराठा घराण्यात वस्त्रयािंा गोषा होता. या समाजात काही स्थळी 

थोड्याफार प्रमािात ही पिती आढळली. शतेमजूरी करिाऱ्या वस्त्रया पाटलाच्या ओसरीला येण्यास मागेपढेु 
पहात होत्या. घरी िव्यािे येिाऱ्या पुरुष-पाहुण्यािंा जेर्ि र्ाढिे हे बहुतेक पुरुषाकंडेि असते. अगदी घरात 
रूळलेला मािूस असेल तरि गृहस्र्वमिी पाहण्यािें ‘ताट करते.’ या र्ातार्रिात स्त्रीगीतािंा संग्रह करिे ही 
फार मोठी तपश्चयाि होती. कुलरृ्िािंा इरेला घालूि देखील संस्कार-गीते कष्टािेि वमळर्ार्ी लागली. 
एकेका गार्ी ३-४ र्ळेा तरी जार् ेलागले. कर्धी पडद्याआड टेपरेकाडवर ठेर्िू तर कर्धी ते िालू करूि स्र्तःि 
पडद्याआड बसार् ेलागले. 

 
मूळ र्साहती झाल्या त्यार्ळेी अठरापगड जाती महाराष्ट्रातूि या भागात आल्या असाव्यात असे 

मािण्यास आर्धार सापडतो. परंतु सध्या मात्र मराठा ही एकि जमात अरे-समाजात आढळते. गोंर्धळी जमात 
तुरळक प्रमािात वटकूि आहे. इतर जाती-जमाती तेलग ूभावषक जातीजमातीत कालातंरािे वमसळूि गेलेल्या 
असाव्यात. र्शंश्रेष्ठत्र्ािा जाविर्तूेि मराठा जमात सभोर्तालच्या तेलुग ू समाजात वमसळूि गेली िाही. 
र्शंश्रेष्ठत्र्ाच्या जािीर्तूेिि तेलुग ू समाजाशी मराठ्ािंी वर्र्ाहसंबरं्ध जोडले िसार्ते. मराठी भाषा या 
समाजािे वकत्येक शतके वटकर्िू र्धरली तीही आपले कुळ, परंपरा र् भाषा इतराचं्या मािािे श्रेष्ठ आहे या 
अवभमािातूिि. 

 
र्शंश्रेष्ठत्र्ाच्या कल्पिा वकत्येकदा दुसऱ्या टोकाला गेलेल्या वदसल्या. आंध्रप्रदेशात अरे-मराठा ही 

जमात आर्मथक दृष्ट्या मागासलेल्या र्गात िोंदवर्लेली आहे. मागासर्गीयासं उपलब्र्ध असलेल्या सर्व सर्लती 
कायद्यािे या जमातीस वमळू शकतात, परंतु, त्यािा लाभ घेण्यािी तयारी मात्र या समाजािी िाही. ‘आम्ही थोर 
कुळातले आहोत. आम्ही बॅकर्डव कसे?’ असा त्यािंा सर्ाल असतो. मागासर्गीयािें प्रमािपत्र घेिे, विदाि 
मुलाचं्या वशक्षिासाठी, त्यािंा अपमािास्पद र्ाटते. 

 
घरी र्धिर्धान्यािंी समिृी असूिही मागासर्गीयासंाठी उपलब्र्ध असलेल्या सर्व सर्लती हस्तगत 

करण्यािी स्पर्धा सभोर्ती िालू असतािाही बािेदार अरे-मराठा मात्र दावरद्र्यािे गाजंलेला असतािाही 
स्र्तःस मागासलेला म्हिर्िू घेण्यात अपमाि माितो. 

 
आपत्तीत सापडला तरी कसहं गर्त खात िसतो हेि खरे! 
 

८. दै्वभाणषक अरे-मराठा 
 
महाराष्ट्रातल्या मराठ्ाचं्या मािािे अरे-मराठा एका बाबतीत संपूिवपिे विराळा आहे. जन्मापासूि 

िसला तरी बोलण्यािी क्षमता ज्या र्यात प्राप्त होते तेव्हापासूि तेलुग ू आवि मराठी या दोन्ही भाषा तो 
सारख्याि सहजतेिे बोलत असतो. घरात त्याच्या कािी मराठी भाषा पडते आवि दाराबाहेर तेलुग ू भाषेिे 
संस्कार त्याच्यार्र घडतात. आपि दोि भाषा बोलतो ही जाि येण्यापूर्ीि त्याच्या मिात भाषािें दोि कप्पे 
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र्ाढीस लागतात आवि त्याबरोबरि या दोन्ही भाषाचं्या प्रयोगािे तारतम्यही. तो केर्ळ अंतःपे्ररिेिे तेलुग ूर्ा 
मराठी भाषेिा उपयोग प्रसंगािुसार करीत असतो. अरे-मराठा तेलुग ूभाषा ‘वशकत’ िाही. मातृभाषा मराठी ही 
त्याच्या बाबतीत जेर्ढी ‘सहज’ असते तेर्ढीि तेलुग ूभाषा देखील त्यािे आत्मसात केलेली असते. र्ाढत्या 
र्याबरोबर त्यािी या संबरं्धातील जािीर् र्ाढते ती एर्ढीि की, ‘मऱ्हाट’ भाषा आपली ‘कुलभाषा’ आहे तर 
तेलूग ू ही एक ‘सहज’ भाषा आहे. मराठी ही जि ू त्याच्या रततािा हंुकार. म्हिूिि वकत्येक शतके मराठी 
टापूपासूि र्गेळा राहूिही अरे-मराठा आपली कुलभाषा वटकर्िू आहे. उत्तरेत स्थायी झालेल्या काही मूळ 
मराठी भावषक घराण्यापं्रमािे तो मराठी भाषा कर्धीि वर्सरला िाही. 

 
सामावजक व्यर्हारात गरजेपोटी अथर्ा प्रवतष्ठेपायी मातृभाषेव्यवतवरतत अन्य व्यार्हावरक भाषेिा 

स्र्ीकार मािूस करीत असतो. वजत-जेते या िात्यािे बारं्धलेल्या संवमश्र समाजात जेत्यािंी भाषा अर्गत असिे 
प्रवतष्ठेिे लक्षि गिले जाते. उच्चभ्र ूसमाजात प्रर्शे वमळार्ा म्हिूि कविष्ट र्गव र्वरष्ठ समाजािी भाषा अिुकरि ं
बुिीतूि उिलत असतो. आजच्या युगात देखील बालर्यापासूि मुलारं्र केर्ळ इंग्रजी भाषेिेि संस्कार व्हार्ते 
ही उच्चभ्र ू समाजािी र् त्यािें अंर्धािुकरि करिाऱ्यािंी र्धडपड िाललेली आहेि. या प्रवक्येत मातृभाषेला 
िुसतेि गौि स्थाि लाभते असे िव्हे तर िकळत एक प्रकारिा वतरस्कारही मातृभाषेसंबरं्धािे र्ाढीस लागतो, 
मातृभाषेच्या लोपात क्माक्मािे या प्ररृ्त्तीिी पवरिती होत असते. 

 
दै्वभावषक अरेसमाजात यापंकैी काहीही घडले िाही. इगं्रजी भाषेिा संस्कार झालेला सुवशवक्षत र्गव 

ज्याप्रमािे मराठी बोलतािा अिेक इंग्रजी शब्द सहजगत्या र्ापरतो तसाही प्रकार अरे-मराठा मािसाच्या 
बाबतीत घडत िाही. तो मराठी बोलतो तेव्हा तेलग ू शब्द र्ा र्ातयाशं र्ापरिार िाही. त्याि प्रमािे 
मराठीवमवश्रत तेलग ूभाषाही बोलतािा तो आठर्िार िाही. त्याच्या बोलीर्र एकंदरीत तेलग ूभाषेिा संस्कार 
अत्यल्प असार्ा हे भाषाशास्त्रीय दृष्ट्याही आश्चयवकारक र्ाटते. [भाषाशास्त्रीय अभ्यासात या वर्शषेािे अवर्धक वर्र्रि आले आहे.] 
वकत्येक शतके तेलग ूभाषेच्या प्रभार्के्षत्रात िादूंिही या समाजािी मराठी बोली अवर्कृत स्र्रुपात रहार्ी हा 
भाषाशास्त्राच्या के्षत्रातला एक मोठाि िमत्कार गिला पावहजे. 

 
या िमत्कारािा उलगडा भाषाशास्त्रीय अभ्यासािे होिारा िसूि सासं्कृवतक जीर्िाच्या आर्धारािेि हे 

कोडे उलगडण्यािी शतयता आहे! 
 
मराठी आवि तेलुग ूया दोन्ही भाषा सारख्याि सहजतेिे बोलिाऱ्या अरेसमाजािी मराठी ही मातृभाषा 

असली तरी तेलुग ू ही त्याच्या दृष्टीिे परकीय भाषा िसते. या समाजाच्या भाषाव्यर्हारािी मीमासंा केर्ळ 
भावषक अंगािे करता येिार िाही. सासं्कृवतक अंगािा त्यार्र सखोल पवरिाम झालेला आहे. ककबहुिा भावषक 
र् सासं्कृवतक अगे या समाजाच्या बाबतीत परस्परार्लंबी आहेत. एखाद्या समाजािे दै्वभावषकत्र् सासं्कृवतक 
दृष्ट्या लक्षात घेण्याजोगे िसते अशी भवूमका अगदी परर्ापयंत पाश्चात्य राष्ट्रातंील भाषारै्ज्ञाविकािंी घेतलेली 
होती. दै्वभावषक समाज भाषाभ्यासाच्या दृष्टीिे एकंदरीत कविष्ठ प्रतीिा, म्हिूि दखल ि घेण्याच्या योग्यतेिा 
अशी समजूत भाषारै्ज्ञाविकातं प्रिवलत होती. १९४० पासूि मात्र या समजुतीत बदल होत गेला आहे. अमेवरका 
आवि आविका या दोि खंडातंील दै्वभावषकािें अध्ययि वर्द्वािािंी केले आहे. या अध्ययिािे दै्वभावषक 
समाजाच्या भावषक अंगाकडे बघण्यािा दृष्टीकोि पालटत िालला आहे. मािर्र्शंशास्त्र, समाजशास्त्र आवि त्या 
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त्या के्षत्रातील सासं्कृवतक परंपरा याचं्या प्रकाशात दै्वभावषक समाजािा अभ्यास लाभप्रद ठरतो या वििवयार्र 
वर्द्र्ाि मंडळी आली आहे. या वर्वर्र्ध अंगािंी करार्याच्या संशोर्धिािे शास्त्रही िव्यािे अस्स्तत्र्ात येऊ पहात 
आहे. या वर्िारमंथिातूि विष्ट्पन्न झालेले विकष अरे-समाजािा भावषक र् सामावजक अभ्यास करतािा बरेि 
उपकारक ठरतात. 

 
 ९. समाजणनष्ठ भाषाणवज्ञान 

 
कोितीही भाषा र्ा बोली समाजजीर्िाच्या संदभात अवर्धक समथवपिे डोळ्यात भरते. कारि भाषा 

एकाकी र्ाढत िसते. ती वर्कास पार्ते समाजजीर्िाच्या आर्धारािे. भाषेला आर्धारभतू असलेला शब्द 
व्यस्ततविर्ममत ध्र्विसमूहातूि आकाराला येत असला तरी शब्दािंा अथव लाभतो तो सामावजक जीर्िाच्या 
संदभातूि. ‘भाषा हे संस्कृतीिे अंग आहे.’ ककबहुिा, ‘भाषा म्हिजेि संस्कृती’ असे ग्रीिबगव म्हितो ते याि 
हेतूिे. कोित्याही भाषेला मूलभतू सामावजक पवरमाि असते. इवतहास आवि संस्कृती याचं्या परंपरािंी या 
पवरमािािे स्र्रूप विवश्चत होत असते. ‘अिुभतूी’िे पाठबळ िसलेले ‘शब्दज्ञाि’ अध्यात्माच्या के्षत्रात अगदी 
‘कोरडे’ ठरते त्याि प्रमािे भाषेिा र्ा बोलीिा केर्ळ र्िविात्मक अभ्यास विरथवक ठरण्यािा संभर् अवर्धक. तो 
अथवपूिव करार्यािा तर भाषा र्ा बोली यािंा अभ्यास त्या त्या भागािा इवतहास, समाजजीर्ि आवि संस्कृती 
याचं्या पाश्ववभमूीर्रि केला पावहजे. 

 
भाषा ही सासं्कृवतक जीर्िािे माध्यम असते. सासं्कृवतक जीर्िातील पवरर्तवि आवि अंतःप्रर्ाह यािंा 

प्रभार् भाषेर्र अर्श्यमेर् पडत असतो. प्रत्येक सासं्कृवतक प्रर्ाहात एक विवश्चत संघटि असते : जीर्िाला िर् े
संदभव देिारे तसेि शब्दाचं्या अथवसामर्थ्यांिी कक्षा र्ाढवर्िारे. या प्रवक्येतूि र्ाट काढिाऱ्या भार्िेा केर्ळ 
(ध्र्वि र् रूपव्यर्स्था या के्षत्रापुरता मयावदत) र्िविात्मक अभ्यास झाला तर सासं्कृवतक जीर्िािा अथव हाती 
लागिार िाही. भाषेिा वर्कास आवि सासं्कृवतक जीर्िातील अंतःप्रर्ाह परस्परार्लंबी असल्यामुळेि 
शब्दाचं्या अथाला िर् ेघुमारे फुटतात. पवरिामतः भाषेिा केर्ळ र्िविात्मक अभ्यास अपयाप्त ठरतो. 

 
 अरे-मराठा समाज, त्यािे दीघवकाळ जति करूि ठेर्लेली मराठी बोली आवि या समाजािे 

दै्वभावषकत्र् यािें यथाथव आकलि तेलंगिातील सासं्कृवतक जीर्िाच्या पाश्ववभमूीर्रि योग्य रीतीिे होऊ 
शकते. एखाद्या सलग भावषक वर्भागातील भाषेिा अभ्यास करतािा सासं्कृवतक जीर्िािे संदभव उकलूि 
दाखवर्िे फारसे कष्टािे िसते. वलवखत स्र्रूपात उपलब्र्ध असलेले र्ाङ्मय, इवतहासास आर्धारभतू असलेली 
सार्धिे, सासं्कृवतक जीर्िातील घडामोडी इत्यावदकाचं्या साहाय्यािे त्या त्या भागािे सासं्कृवतक जीर्ि आवि 
भाषा यािंा परस्पर संबंर्ध शोर्धिे सोपे असते. परंतु सलग भावषक भखंूडाच्या बाहेर र्ाढलेली, वलवखत 
र्ाङ्मयािी परंपरा िसलेली आवि अन्य भाषेच्या प्रभार्ी र्तुवळात िादंिारी बोली अभ्यासार्यािी असते तेव्हा 
असे अध्ययि बरेि गंुतागंुतीिे होऊि बसते. बहुसंख्याकाचं्या भावषक के्षत्रात अगदी बेटासारखी र्ाढिारी 
अल्पसंसख्याकंािंी बोली आपल्या मूळ प्रदेशातूि कोित्या परंपरा घेऊि आली आवि अन्य भावषक के्षत्रातील 
कोित्या परंपरा वतिे आत्मसात केल्या यािें वर्श्लेषि करता आले िाहीतर असा अभ्यास विरथवक ठरतो. उभय 
भावषक के्षत्रातील भाषा आवि संस्कृती यािें सम्यक ज्ञाि िसेल तर असा अभ्यास वदशाहीि ठरण्यािा र्धोकाही 
असतो. 
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१०. पुढील अभ्यासाची णदशा 

 
अरे-मराठी बोली आवि अरे-मराठा समाजािे दै्वभावषकत्र् या पाश्ववभमूीर्र तपासले पावहजे. तेलुग ू

भावषकाशंी बोलतािा अरे-मराठा तेलुगूिा र्ापर करतो र् स्र्कीयाशी मराठीतूि भाषाव्यर्हार करतो हे 
स्र्ाभावर्क र्ाटते. परंतु, स्र्कीयाशी बोलतािा देखील वकत्येकदा तो आलटूि पालटूि मराठी र् तेलुग ू या 
भार्ातूि का बोलतो, त्या मागे काही वशस्त आहे काय? हा वर्िार करण्यासारखा प्रश्ि आहे. सुवशवक्षत मराठी 
मािसाच्या संभाषिात इंग्रजीिी अकारि भेसळ आढळते तशी तेलुगूिी भेसळ अरे-मराठ्ाच्या संभाषिात 
वदसूि येत िाही. तो रे्धडगुजरी तेलुग ूर्ा मराठी बोलिार िाही. 

 
रै्यस्ततक आवि स्र्समाजाच्या पातळीर्र अरे मािूस कटाक्षािे मराठीिा र्ापर करतो हे सत्य आहे. 

परंतु, आपल्याि समाजात सामावजक र् सासं्कृवतक प्रश्िारं्र वर्िार-वर्विमय करण्यािा प्रसंग येतो तेव्हा मात्र 
प्रर्ाही तेलुग ूभाषेिा तो अर्लंब करतो. हे अंतःपे्ररिेिे सहजगत्या घडत असले तरी या पवरर्तविाच्या मुळाशी 
सामावजक जािीर् सुप्त रूपात र्ास करते असाि विर्ाळा देता येईल. सामावजक जािीर् आवि सामावजक 
बारं्धीलकी फतत सुवशवक्षत समाजात असते असा गैरसमज करूि घेण्यािे कारि िाही. अवशवक्षत असूिही 
सुसंस्कृत असलेल्या समाजात देखील या जािीर्ा तेर्ढ्याि तीव्र असतात. अिुभर्ािी आवि ज्ञािािी मयादा 
या जािीर्ािंा पडत असेलही. परंतु मूलतः जािीर्िेा अभार् िसतो. म्हिूिि अशा जािीर्ा भाषेिे अंग घेऊि 
व्यतत होत असतात. ‘पाडुरंगाष्टक’ आवि िामदेर्ािा ‘तू माझी हवरिी....’ हा अभगं, दोन्ही भस्ततके्षत्रातले 
असले तरी संस्कृत स्तोत्र आवि मराठी अभगं याचं्या भार्विक कक्षा वभन्न असतात. त्यामुळे एकि मािसू 
भार्विक साहियाच्या अिुसंर्धािािे स्तोत्र र्ा अभगं यािें पठि करतािा वदसला तरी त्याच्या भार्विक कक्षा 
वभन्न राहतील. लोककथा, पौराविक कथा आवि र्तवमाि र्ाङ्मयातील कथा एकाि मािसाच्या तोंडूि ऐकल्या 
तरी वतहींिा भावषक डौल वभन्न राहील त्यािप्रमािे या कथािें भार्िात्मक आर्ाहि देखील वर्वभन्न असेल. 

 
अरे समाजाच्या भाषाव्यर्हारात देखील अशाि प्रकारिी वशस्त माझ्या अिुभर्ास आली. रै्यस्ततक 

जीर्ि आवि कौटंुवबक पवरसर याचं्या कक्षा ओलाडूंि त्याला सामावजक असे काही प्रकट करार्यािे असते 
तेव्हा तो स्र्कीयाचं्या समाजातही तेलुग ू भाषेिा र्ापर करतो. सामावजक जीर्ि आवि तेलुग ू भाषा यािें 
साहियव त्याच्या अंतःपे्ररिेत कुठेतरी दृढ झालेले आहे. शब्दािंी र्ाि पडते म्हिूि तो असे करतो असे िसूि 
वर्वशष्ट भार्िा आवि वर्वशष्ट भाषा याचं्या (सुप्त) साहियािे िकळत भाि रावहल्यािे वर्वशष्ट संदभात तेलुगूिा 
आश्रय केल्यावर्िा आत्मप्रगटीकरि होिार िाही असे अरे-मािसास जािर्त असार् ेअसे वदसते. 

 
अरे-मराठी बोलीिे यथाथव आकलि होण्यासाठी या समाजािे सामावजक र् सासं्कृवतक जीर्ि आवि 

या जीर्िाशी विगवडत असलेला भावषक अिुबंर्ध यािंा मागोर्ा आर्श्यक ठरतो. भाषाशास्त्रात रूढ असलेल्या 
र्िविात्मक (Descriptive) पितीिे हा अभ्यास सादर केला तर या बोलीिे र्तवमािकालीि स्र्रूप-वर्शषे 
तेर्ढे स्पष्ट करता येतील. या वर्शषेासं आर्धारभतू असलेल्या ऐवतहावसक र् सासं्कृवतक पे्ररिािंा उलगडा 
केर्ळ र्िविात्मक अभ्यासािे होिार िाही. त्यासाठी ऐवतहावसक (historical) आवि तुलिात्मक 
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(Camparative) भाषा वर्ज्ञािाच्या प्रिालींिा तर आर्धार घ्यार्ाि लागेल. परंतु त्याबरोबरि समाजविष्ठ 
भाषावर्ज्ञािािे (socio linguistics) विकषही लक्षात घ्यार् ेलागतील. 

 
अभ्यासािी ही वदशा लक्षात घेऊिि प्रथम आंध्र-महाराष्ट्र याचं्या सासं्कृवतक संबंर्धािंा वर्िार 

करार्यािा आहे. 
 

∫∫∫ 
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२ 
 

सामाणजक व सासं्कृणतक जीवन 
 

१. आंध्र-महाराष्ट्राचे शेजारसंबंध; २. आयय, अरे आणि मराठे; ३. तेलंगिातील 
मराठ्याचे स्थलातंर केव्हा झाले? ४. स्थलातंर तेराव्या शतकापूवी; ५. पंढरीचा 
णवठ्ठल आणि णतरुपतीचा बालाजी: ६. एकरूप होऊनही पृथगात्म; ७. ‘हा तो 
क्षात्रधमय’; ८. मऱ्हाटी संस्कृतीचे सातत्य; ९. वैणशष्ट्यपूिय वास्तुरचना;  
१०. लोकगीतातंील समाज- जीवन; ११. नाटकाचे वेड सुटेना! १२. मराठे : तेलुगू 
रंगभूमीचे आद्य णशल्पकार; १३. ‘नाटक आमच्या रक्तात आहे!’ १४. ‘मानापमान’: 
रंगभूमीवर आणि समाजात; १५. अरे-मराठी बरेलीची सासं्कृणतक पार्श्यभूमी. 

 
१. आंध्र-महाराष्ट्राचे शेजारसंबंध 

 
आंध्र आवि महाराष्ट्र हे एकमेकाचं्या शजेारी असलेले भखंूड शावलर्ाहि शकािा समाि र्ारसा 

िालवर्िारे. सुमारे पार्शतकापूर्ी सध्याच्या शासकीय सीमारेषा विवश्चत होण्यापूर्ी देखील आंध्र आवि 
महाराष्ट्र हे दोि भखंूड अस्स्तत्र्ात होते र्तवमािकाळात मध्यर्ती शासिािे त्याचं्या भौगोवलक सीमा विवश्चत 
केल्या एर्ढेि. महाराष्ट्रािा वतसरा भावषक शजेारी किाटक. हाही शावलर्ाहि शकािे महाराष्ट्राशी विगवडत 
केलेला. इवतहासकाळात आंध्र, महाराष्ट्र आवि किाटक वभन्न राजर्टींच्या शासिाखाली होते. या वतहींच्या 
सीमातंही वभन्नकाळात थोडेफार पवरर्तवि झाले. तरी मूळ शजेारर्धमव कायम रावहला. यादर्काळात मराठी-
कािडीिी बरीि देर्ाि-घेर्ाि झाल्यािे भाषाशास्त्रज्ञािंी िमूद केले आहे. परस्पर देर्ािघेर्ािीच्या दृष्टीिे 
तेलुग ू आवि मराठी याचं्यासंबंर्धी फारसा अभ्यास झालेला िसला तरी लगतिा तेलंगि पुराति कालातील 
महाराष्ट्रास अपवरवित िव्हता त्यािप्रमािे तेलुग ू पंवडतािंा तरी मराठी भाषा र् मराठी मािूस यािंी ओळख 
िव्हती असे म्हिता येत िाही. या विकट संबंर्धामुळे प्रारंभ काळात बरेि तेलुग-ूकािडी शब्द मराठी भाषेत रूढ 
झाले. अपभं्रश भाषेतील देश्य शब्द देखील द्रावर्ड भाषातूंि ‘पाहुिे’ म्हिूि आलेले आहेत. पुढे ते ‘आपलेि घर’ 
समजूि अपभं्रश भाषेप्रमािेि मराठीच्या के्षत्रातही र्ार्रू लागले हा भाग र्गेळा. या वतन्ही भावषक भागातंील 
िागवरक परस्पराचं्या मुलखात प्रर्ास करीत असत. प्रर्ासािी सार्धिे आताच्या सारखी सुगम िसतािाही 
सासं्कृवतक विवमत्तकारिािे या वतन्ही मुलखातं र्तवमाि काळाइतका दुरार्ा िव्हता असे इवतहासार्रूि 
विदशविास येते. 

 
‘लीळािवरत्र’ या मराठी भाषेतल्या आद्य िवरत्रगं्रथात तेलंग-देशासबंंर्धी अिेक उल्लेख आहेत. 

‘कािडदेशा तेलंगदेशा ि र्िार् े: ते वर्षय बहल देश : तेथ अर्रू्धत मान्य : महाराष्ट्रीं असार्ें’ [लीळािवरत्र, कोलते 
प्रत, पृ. ७०५] अशी श्री िक्र्धरािंी आपल्या वशष्ट्यािंा आज्ञा होती. ‘गोकर्दप्रभिुवरत्रातं’ देखील तेलंग देश र् तेलंग 
देशीय यािें उल्लखे आहेत. या वतन्ही भावषक वर्भागातं आजही काही मयादेपयंत समाि सासं्कृवतक अिुबंर्ध 
आढळतात. शावलर्ाहि शकाव्यवतवरतत वकत्येक सामावजक र् सासं्कृवतक प्रथा या वतन्ही भागातं समाि आहेत. 
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तेराव्या शतकातील मराठी भाषेिे द्रावर्ड शब्दािंी बरीि उसिर्ारी केल्यािे आढळते. कालातंरािे उसिर्ारीिे 
प्रमाि घटले तरी सासं्कृवतक संबंर्ध तुटले असे मािण्यािे कारि िाही. 

 
‘आंध्रदेसी तैलकारा भेवट’ झाल्यािी गोष्ट स्र्तः श्रीिक्र्धरािंी आपल्या वशष्ट्यािंा सावंगतली आहे [ततै्रर्, 

प.ृ १८]. ‘ओरंगली’, म्हिजे सध्यािे तेलंगिातील र्रंगल, झालेल्या काही लीला लीळािवरत्रात िमूद आहेत 
[ततै्रर्, प.ृ २६ ते ३१.]. दादोस यािे स्र्तःसाठी एक आवि श्रीिक्र्धरासंाठी एक अशा दोि र्ाया तेलंगिातूि 
आिल्यािा रृ्त्तातं लीळािवरत्रात आला आहे. [ततै्रर्, पृ. ६०८]. िशीब काढण्यासाठी सुिा काही मंडळी 
महाराष्ट्रातूि तेलंगिात जात असार्ी. [ततै्रर् पृ. ५६९; ६७०]. एखाद्याला हद्दपार करार् ेअथर्ा दूर पाठर्िू द्यार् ेया 
अथािे ‘तेलंगदेश घालर्िू द्या’ अशा प्रकारिा र्ातप्रिार यादर्काळात रूढ असार्ा. [पृ. ४०१ ‘अर्ावघया िेउवि 
घालावर्या तेलंग देसी’.]. महािुभार् र्ाङ्मयातील आिखी दोि विदेश सासं्कृवतक दृष्ट्या महत्त्र्ािे र्ाटतात. 
म्हाइंभट्टा संबरं्धीिा पवहला विदेश लीळािवरत्रात आला आहे, [म्हाइंभट ते सरलािे : म्हाइंभटर्ासीं पािं दवरसिें र्ाविली. सहार् े
दवरसि प्रभाकर : ते ये देसी र्ािू िै ये : मग तेलगंदेसीं र्ािुवि आले-लीळािवरत्र, पृ. ४२२.] दुसरा उल्लेख आहे गोकर्दप्रभिुवरत्रातला 
[गोकर्दप्रभिुवरत्र, स.ं र्. वद. कुळकिी ९५-९६.] .एका द्रावर्ड भततािे ‘आपले देसीिे र्स्त्र’ गोकर्दप्रभसू अपवि केले. 
श्रीप्रभूिंी ते स्र्ीकारले. त्यार्र या द्रावर्डािे ‘आपुवलया भारर्ा’ श्रीप्रभिूी स्तुती केली अशी मावहती वमळते. या 
उल्लेखारं्रूि आंध्र-महाराष्ट्रात वर्द्याव्यासंगाच्या दृष्टीिे परस्पर संपकव  अस्स्तत्र्ात होता असा विष्ट्कषव विघतो. 
याि संदभात सतराव्या शतकातला ‘मििगं्रथ’ही वर्िारात घेण्यासारखा आहे. र्देातंपर असलेला हा गद्यगं्रथ 
‘‘यथातैलंग’’ मराठी भाषेत अिुर्ावदत करण्यात आला आहे. [गोगटे गोपाळ रार्जी (स.ं) वर्र्ेकसार उफव  मििगं्रथ, रु्धळे, 
राजार्ाडे सशंोघिमंडळ, १९३८.] सोळाव्या शतकाच्या शरे्टी सतं एकिाथाचं्या वशष्ट्यपरंपरेिा प्रर्शे तेलंगिात झाला 
होता अशी मावहती वमळते. या वशष्ट्यपरंपरेत परशुराम कलगमूती हा तेलुग ू गं्रथकार होऊि गेला. परशुराम 
कलगमूती हा र्रंगलिा. [श्रीिक्र्धरािंी र्रंगलला अिेक लीळा केल्या; म्हाईभट्ट शास्त्राध्ययिासाठी र्रंगललाि गेले होते. सतं एकिाथािंी 
वशष्ट्यपरंपरा िालवर्िारा कलगमूती हाही र्रंगलिाि. आजही अरे-समाजािी र्स्ती र्रंगल भागात भरपूर आहे. विदाि तेराव्या शतकापासूि र्रंगल हे 
मराठी भावषकािें महत्त्र्ािे कें द्र होते की काय?] त्यािा श्रीसीतारामाजंिेयसंर्ादमु’ हा तेलुग ू गं्रथ दत्तसंप्रदायात प्रमाि 
मािला जातो. इ. स. १७१० हा त्यािा काल असूि त्यािी गुरूपरंपरा अशी : 

 
श्रीदत्ताते्रय—जिादवि—एकिाथ—िरहवर महेशगरू—मागंोजी रामगुरू—कोिेरी—महादेर् योगी—

परशुराम कलगमूती. 
 

२. आयय, अरे आणि मराठे 
 
तेलुग ू र्ाङ्मयात मराठे सबंंर्धीिा प्रािीितम विदेश आढळतो तेराव्या-िौदाव्या शतकात रिलेल्या 

गं्रथात. पालकुरी सोमिाथ या कर्ीच्या ‘पंवडत आराध्यिवरत [ततै्रर्, पृ. २६ ते ३१.] या गं्रथात इतर अिेक भाषातंील 
गीताबंरोबरि मराठी भाषेतलेही एक गीत श्रीशलैम येथील मवल्लकाजुविाच्या स्तुवतपर आले आहे. या गीतािी 
भाषा मराठी असली तरी कवर् मात्र ‘अरे माटा’ असा उल्लेख करतो. मराठी भाषेला अरे भाषा हे िार् तेराव्या 
शतकात आंध्रप्रदेशात प्रिवलत होते असा या उल्लखेािा अथव होतो. अरे भाषा बोलिारे ते अरेर्ाडू हे ओघािे 
आलेि. इ. स. १२९० च्या मलंैगी येथील वशलालेखातही मराठी भाषेिा ‘अरे’ याि िार्ािे विदेश आला आहे. 
[महाराि सारस्र्त, (पािर्ी आर्ृत्ती), प.ृ ६७७.]  
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दवक्षिेत विदाि तेराव्या शतकापासूि मराठी भाषा अरे भाषा या िार्ािे ओळखली जात होती त्या अथी 
तेराव्या शतकात मराठी भावषक समाजािे स्थलातंर या भागात झालेले होते हे विवश्चत. या संदभात दुसरीही 
एक गोष्ट ध्यािात ठेर्ण्यासारखी आहे. अरे मािसाला ‘तू कोि?’ असा प्रश्ि तेलुग ूभाषेतूि केला तर उत्तर 
वमळते, ‘अरेर्ाडू’. हाि प्रश्ि मराठी भाषेतूि केला तर मात्र ‘मराटा हार्’ असे उत्तर वमळते. आपि मराठे 
आहोत यािी जािीर् अरे समाजाला असली तरी आपि ‘अरेर्ाडू’ या िार्ािे या भागात ओळखले जातो यािे 
भाि त्याला असते. 

 
‘अरे’ हा आयव या संस्कृत शब्दािा अपभं्रश आहे यात शकंा िाही. दवक्षिेतल्या कोित्याही मािसाला 

महाराष्ट्रात ‘मद्रासी’ या िार्ािे ओळखले जाते त्यािप्रमािे उत्तरेकडूि येिारे ते आयव या न्यायािे मराठी मािसू 
दवक्षिेत ‘अरे’ या िार्ािे ओळखला जात असार्ा. त्यािी भाषा ती ‘अरे माटा’ तथावप, आधं्र-प्रदेशातील सर्वि 
मराठी भावषकािंा ‘अरेर्ाडू’ या िार्ािे संबोर्धले जात िाही. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ ही संज्ञा जावतव्यर्सायािा 
सामुदावयक बोर्ध करिारी आहे. त्याि प्रमािे आंध्र प्रदेशात शतेी करिारा मराठी भावषक तेर्ढा ‘अरेर्ाडू’ या 
िार्ािे ओळखला जातो. महाराष्ट्रात ‘मराठा’ या शब्दाच्या अथािा संकोि झाला तसाि आंध्र प्रदेशात अरे 
(आयव) शब्दालाही संकुवित अथव प्राप्त झाला आहे. मराठी भावषक क्षात्रकुलोत्पन्न शतेकरी या अथािे ‘अरे’ 
अथर्ा अरे-मराठा हा शब्द आंध्र प्रदेशात रूढ आहे. त्यािी बोली ती अरे-मराठी. 

 
तेलंगिातील अरे-मराठा हा महाराष्ट्रातील शहाण्िर् कुळी मराठ्ािंा भाईबंद ठरतो हे यापूर्ी स्पष्ट 

केले आहे. ‘अरे, हा जोशी ककर्ा कोल्हाटी या जमातीिा र्ािक असल्यािे एका पाहिीत िमूद करण्यात आले 
आहे. [Enthoven, R. V., Tribes and Castes of Bombay Vol. I (1922) p.43.] पूर्ीच्या मंुबई प्रातंात या िार्ािी एखादी भटकी 
जमात असेलही तथावप, तेलंगिातील अरे जमात िार्ािी भटतया जमातीत मोडत िाही, हे विवश्चत. दुसऱ्या 
एका पाहिीत आलेले अरे जमातीिे पुढील र्िवि मात्र तेलंगिातील मराठी शतेकऱ्यासं पूिवपिे लाग ू पडते 
[Russel, Hiralal, The Tribes and Castes of Central Provinces of India, Vol. I, (1916) P. 342.] : 

 
‘Are-a Cultivating Caste of Chanda district. The Caste is found in Madras and Bombay. 
This name is apparently used in the South as a genric term for immigrants from the 
North, just as people coming from the Northern India (in Central provinces) are called 
Pardesi. Are is synonym for Arya and is used as an equivalent of Maratha and sometimes 
in a still wider sense, apparently to designate an immigrant Aryan into the Dravidian 
country of the South. The Ares of the Central provinces appear to be kunbis who have 
migrated into the Telugu Country.’’ [जाड ठसा लेखकािा] 

 
महाराष्ट्रातूि आंध्र प्रदेशात स्थलातंवरत झालेला कुिबी समाज हा अरे या िार्ािे ओळखला जात असे असा 
१९१६ मर्धील पाहिीिा विष्ट्कषव र्रील उताऱ्यात आला आहे. ‘The Caste and Tribes of Southern India’ 
(1919) या गं्रथात अरे जमाती संबरं्धािे पुढील मावहती वमळते : 
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‘Are : A synonym for Marathi….In South Kanara Arya kshatri occurs as the equivalent of 
Are, and in the Telugu Country Are kapu refers to Marathi cultivators…. The term Arya 
which is a synonym of Are is used as an equivalent of Marathi…. The true Ares husband 
men of Marathi origin’’….P.36. 

 
स्र्ातंत्र्यपूर्व कालातील मंुबई, मध्यप्रातं आवि मद्रास या तीि प्रातंातंील जावतजमातींिे जे अवर्धकृत 

रृ्त्तातं प्रवसि झाले आहेत त्याचं्या आर्धारािे अरे जमातीसंबंर्धािे पुढील मावहती वमळते : 
 
(२) 
(२) 
 
(३) 

हा समाज भटतया जमातीपकैी असार्ा. 
आयव या संस्कृत शब्दापासूि झालेला ‘अरे’ हा शब्द मराठी भावषकािंा र्ािक या अथािे 
दवक्षिेत योजला जातो. 
अरे-समाज महाराष्ट्रातूि तेलुग ूप्रदेशात स्थलातंवरत झालेला शतेकरी समाज आहे. 

 
१८११ च्या Madras Census Report मध्ये कारर्ार, र्ल्लारी र् अिंतपूर या भागात शतेी व्यर्साय करिाऱ्या 
मराठी भावषकािी िोंद आहे, सावहत्यससं्कृवत मंडळािे प्रकावशत केलेल्या ‘A Survey of Marathi Dialects’ या 
मावलकेतील िौथा खंड कोिीि मर्धील मराठी बोलीिे स्र्रूप-वर्र्िेि करिारा असूि सहाव्या खंडात 
कसरगोड या केरळ-किाटकाच्या सरहद्दीर्रील वर्भागातील मराठी बोलीिी मावहती देण्यात आली आहे. 
कोिीि आवि कसरगोड हे दोन्ही भाग महाराष्ट्राबाहेर आहेत. या भागात स्थायी झालेल्या मराठी भावषकापंैकी 
पाढंरपेशा र्गव कोकिी, र्ऱ्हाडी या बोलींतूि भाषाव्यर्हार करीत असतो. शतेकरी समाज मात्र आपि 
‘मराटे’असूि आपली भाषा ‘‘मराटी’’ आहे असे माितो  

[(a) Ghatge A. M. A Survey of Marathi 
Dialects Vol. IV (1967) }  

Introduction 

 
(b) Ghatge A. M. A Survey of Marathi 
Dialects Vol. VI (1970)]. 

डॉ. घाटगे यािंी वदलेल्या मावहतीच्या आर्धारािे पुढील विष्ट्कषार्र यार् ेलागते : 
 
(१) 
 
(२) 
 
(३) 

तेराव्या शतकात किाटकाच्या पवरसरात ‘अरेमातु’ या िार्ािे मराठी भाषा ओळखली जात 
असे. 
सुमारे पाऊि शतकापूर्ीपयंत या भागातील मराठी भावषक शतेकरी ‘अरे’ या िार्ािे संबोर्धला 
जाई. 
आता मात्र पवरस्स्थती बदलली असूि या भागातला शतेकरी स्र्तःला ‘मराटो’ म्हिवर्तो आवि 
आपली भाषा ‘मराटी’ असल्यािे सागंतो. 

 
कोिीिा, कसरगोड आवि तेलंगि या महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या वतन्ही वर्भागात मराठी भावषक शतेकऱ्याचं्या 
र्साहती आहेत. तेराव्या शतकात दवक्षिेत ‘अरे’ या िार्ािे ही जमात ओळखली जात असे. सुमारे अध्या 
शतकापासूि कोिीि र् कसरगोड भागातील मराठी शतेकरी ‘मराटो’ या िार्ािे संबोर्धला जात आहे. 
तेलंगिातील मराठी शतेकऱ्याच्या बाबतीत तसे िामातंर आलेले वदसत िाही.  
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दवक्षिेत स्थलातंर करूि आलेल्या सर्व भागातंील मराठी शतेकऱ्यािें स्थलातंर केव्हा झाले? ते एकाि 

काळात झाले अथर्ा विरविराळ्या कालखंडात? यापंैकी प्रािीितम काळात कोित्या भागात मराठ्ािंी स्थायी 
स्र्रूपािी र्स्ती केली? या वतन्ही भागातील शतेकऱ्यात भावषक र् सासं्कृवतक दृष्ट्या वकतपत सार्धम्यव आहे? 
असे वकती तरी प्रश्ि या संदभात उभे राहतात. या प्रश्िािंी उत्तरे शोर्धण्यासाठी मोठ्ा प्रमािार्र पवरभ्रमि 
आवि संशोर्धि यािंी आर्श्यकता आहे. कसरगोड आवि कोिीि या भागातंील बोलींिे जे र्िविात्मक स्र्रूप 
उपलब्र्ध आहे त्यार्रूि अरे बोलीिे या दोन्ही भागातंील बोलींशी काही बाबतीत जर्ळिे िाते असल्यािे 
जािर्ते. उच्चाराच्या काही लकबी या वतन्ही बोलीत समाि आहेत. काही समाि शब्द देखील या वतन्ही भाषातं 
आढळतात [शब्दसंग्रहात कसरगोड (क) आवि कोिीि (को) या बोलीत आढळिाऱ्या शब्दािंी िोंद करण्यात 
आली आहे.]. दवक्षिेतील आिखी एक मराठी बोली म्हिजे तंजाऊरच्या भागात रूढ असलेली. या बोलीिा 
विवश्चत इवतहास सागंता येण्यासारखा आहे. शाहाजी राजे बंगळूरच्या सुभेदारीर्र असतािा दवक्षिेतल्या 
लहाि-मोठ्ा संस्थाविकाचं्या ‘बंदोबस्तासाठी’ आपला फौजफाटा घेऊि त्यािंा जार् ेलागे. पुढे िायकराजािंा 
पराभर् करूि व्यंकोजी राजािंी तजाऊरला मराठ्ािंी गादी स्थापि केली. व्यंकोजी राजे आवि त्यािें र्शंज 
यािंी िायक राजािंी सासं्कृवतक परंपरा िालवर्ली त्यािप्रमािे स्र्तःच्या कतृवत्र्ािे या भागातील सासं्कृवतक 
जीर्िात िव्या परंपराही विमाि केल्या. आजिी तंजार्री मराठी बोली भोसल्याचं्या फौजेत र् दरबारच्या 
आश्रयास असलेल्या मराठ्ाचं्या बोलीिी र्ारस आहे. सतराव्या शतकाच्या शरे्टी महाराष्ट्रातूि स्थलातंर 
करिाऱ्याचं्या र्शंजािंी ती बोली आहे. 

 
 ३. तेलंगिात मराठ्याचें स्थलातंर केव्हा झाले? 

 
मराठी भाषा तंजाऊरच्या भागात केव्हा पोिली हे ऐवतहावसक सार्धिाचं्या आर्धारािे विवश्चतपिे सागंता 

येते. पि, कसरगोड, कोिीि आवि तेलंगि या वर्भागात मराठी भाषा केव्हा पोिली हे विवश्चत करिारी सार्धिे 
मात्र उपलब्र्ध िाहीत. अरे बोलीिे र्तवमाि स्र्रूप लक्षात घेऊि स्थलातंरच्या काळासंबरं्धी थोडाफार अंदाज 
बारं्धता येईल, वििायक मत मात्र देता येिार िाही. कालवििवयािे उपोद्बलक सार्धि या दृष्टीिे भाषेच्या 
स्र्रूपािा आर्धार घेता येईल. परंतु भाषेच्या स्र्रूपार्रूिि केर्ळ कालवििवय करिे योग्य होिार िाही. 

 
प्रारंभी वदग्दर्मशत केल्याप्रमािे आंध्र-महाराष्ट्रािे सासं्कृवतक दळिर्ळि ऐवतहावसक काळात अगदीि 

िव्हते असे म्हिता येिार िाही. लीळािवरत्रार्रूि तेराव्या शतकातील देर्ािघेर्ािीिी थोडीफार कल्पिा 
करता येते. लीळािवरत्रापूर्ीिा कान्हेगार् (वज उस्मािाबाद) येथील शके ११८० िा कृष्ट्िदेर् यादर्ािा 
(शासिकाल इ. स. १२४७ ते ११६०) वशलालेख उपलब्र्ध आहे. या वशलालेखातील कृष्ट्िदेर् यादर्ािी 
वबरुदार्ली लक्षात घेण्यासारखी आहे : वबरुदार्लीत अवतशयोतती असते हे मान्य करूिही या वशलालेखात 
आलेल्या वबरुदार्लीतील ‘‘तेलंगरायस्थापिािायव’’ हे पद लक्ष र्रूे्धि घेते. इ. स. १२५८ च्या सुमारास 
राजकारिाच्या दृष्टीिे यादर्राजािंा तेलंगि प्रातंाशी बराि जर्ळिा संबंर्ध होता असे या वशलालेखाच्या 
आर्धारािे स्पष्ट होते. पराभतू झालेल्या तेलंगिप्रातंाच्या राजाला मदत करूि कृष्ट्िदेर् यादर्ािे त्याला गादीर्र 
बसवर्ले अथर्ा पदच्युत राजािी गादीर्र स्थापिा केली हे समजण्यास मागव िाही. तथावप तेलंगिाच्या 
राजकारिाशी यादर् राजािें संबंर्ध वजव्हाळ्यािे होते एर्ढे मात्र विवश्चत. [मूळ वशलालेखातील आर्श्यक भाग असा : स्र्स्स्त 
स्त्री सकु ११८० कालयुतत सरं्च्छरे मागववसवर सुघ १० गुरौ स्त्री समावर्धगत पश्चमहासब्द द्वारार्ती पुरर्रार्धीरिर वर्स्िुर्संोद्भर् यादर्कुलकवलकाभास्कर 
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अवरराय उरसल्ल सवहतराय जंग झंप ।।०।। गुजवरराय र्ारविक । मालर्ी रायप्रवतमाल्ल तेलंगरायस्थापिािायव राय िारायिेत्यावद समस्त राजार्वल 
वर्राजमाि स्त्रीमत्प्रौढप्रतापिक्र्र्मत स्त्री कान्हरदेर् राज्योदये...’] लीळािवरत्रातील उल्लेखार्रूि आंध्र-महाराष्ट्रािे संबरं्ध 
सासं्कृवतक पातळीर्र विकटिे होते असा विष्ट्कषव विघतो. 

 
तेलुग ूर्ाङ्मयातील ‘पंवडताराध्यिवरता’ंिा उल्लेख पूर्ी आला आहेि. हा गं्रथ तेराव्या शतकातला. या 

गं्रथात आलेले मराठी पद मुद्दामि उद्रृ्धत करीत आहे. गं्रथकता सोमिाथ यास मराठी भाषा बऱ्यापैकी अर्गत 
होती हे या पदार्रूि सूवित होते : 

 
मागं राहू नको मज बापु मनत । भागवत वाटे भक्त ते मनत 
वरकलग गुरूकलग शंभु जो मनत । पुखर केणत्त दूर पुर हो ते मनत 

अणख णसणर कशास दखसील मनत ।। 
मग महाराटाचा महादेव आमचा । गगन राजा आमचा कइलास आमचा  
असुमराजा आमचा सुखदेव आमचा । सुखकर आपुले शुभ देऊ आमचा  
अरे ठाव हे भक्त अपुलें  कलग । णसणरणगणर मलय्या चरम णदयतंा 
सुखताल जणतमान ला खेलनाचे । मखर जे णसणरणगणर मल्लय्या राजा 
साब्ब संताप संसार नाटकने । प्रबत मल्लय्या पुनु हर जान णचत्त 

आमचा महाभक्त अणखल सम्मेल ।। 
शरि हे णचद्वर जवल ते मनत । वरसुख सुखीभाजु वरदु मनत ।। [मूळ तेलुग ूगं्रथात मराठी सवंहता बरीि अशुि 

असूि ती शतय तेर्ढी सशंोवर्धत केली आहे.] 
 
याि कर्ीिे ‘रृ्षावर्धप शतक’ िार्ािे एक काव्य आहे. या काव्यातही काही मराठी भाग आहे  
[देर्र्रा तुम्हीि । गुरूदेर् म्हि ूतरी तुम्हीि 
गोसार्ी तरी तुम्हीि । तुमिा प्रसाद आम्हा करा ।।]. 
 
आंध्र-महाराष्ट्राच्या र्ाङ्मयीि देर्ाि-घेर्ािीिा आिखी एक आर्धार उपलब्र्ध आहे. तो आहे सतराव्या 

शतकातला. एका यतीिे ‘वर्र्केसार’ या िार्ािा गं्रथ संस्कृत भाषेत वलवहला. त्याच्या वशष्ट्यािे त्यािे तेलुग ू
रूपातंर केले. पुढे या तेलुग ू रूपातंरर्रूि या गं्रथािा मराठी अिुर्ाद झाला ‘वर्र्केसार उफव  मििगं्रथ’. हा 
अिुर्ाद इ. स. १६६० च्या पूर्ीिा आहे. मराठी अिुर्ादािा समास्प्तलेख बराि उद्बोर्धक आहे. 

 
‘‘इवत श्रीमत्परमहंस पवरव्राजकािायव श्रीमत्र्ासुदेर्ेंद्रस्र्ामी जे देही वर्र्केसार िाम ज्यािें 

तो गं्रथ ससं्कृत फवककारूप केला ।। तेहींि परम दयाळुपिें आपलेु वशष्ट्य श्रीमत्परमहंस 
पवरव्राजकािायव श्रीरघुिाथेंद्रस्र्ामी जे यािें हातीं संस्कृतािवर्धकारी ऐसे जे ब्राह्मि आवि श्रीपाद 
तैलंग याकारिें तैलंग भाषेकरूि गं्रथ करा म्हिूि आज्ञा केली त्या उपरीं तेंहीं मिि ऐसें िाम 
ठेउि गं्रथ केला ।। या उपरीं श्रीमत्परमहंस पवरव्राजकािायव श्रीबाळकृष्ट्िािंद सरस्र्ती स्र्ामी जे 
तेंही महाराष्ट्र ब्राह्मि आवि श्रीपाद संस्कृतािवर्धकारी त्यासं र्देातं शास्त्रािुसार अवभप्राय जो यािें 
ठाई ंअवभविर्शे होउि साक्षात्कारा कारिे स्र्वशष्ट्य बाळाजी अंबाजी िामक लक्ष्मेश्वरािे ग्रहस्थ 



 
अनुक्रमणिका 

पौरुषत्रय र्देातंािे ठाई ं विष्ठा आहे ज्यास त्यास आज्ञा केली त्यार्रूि तेहीं महाराष्ट्र गं्रथ यथा 
तैलंग केला तो श्रीस्र्ामीच्या दयेकरूि समास्प्ततें पार्ला ।।’’ [वर्र्ेकसार उफव  मििगं्रथ, पृ., १९५-९६.] 

 
र्रील वर्र्िेिार्रूि आंध्र-महाराष्ट्रािे सासं्कृवतक दळिर्ळि र् देर्ाि-घेर्ाि तेराव्या शतकापासूि 

सतराव्या शतकापासूि िालू असल्यािे वसि होत असले तरी तैलंगप्रातंात अरे-जमातीिे र्साहती कोित्या 
काळात केल्या यािा उलगडा मात्र होत िाही. र्साहतीिा काल सूवित करिारे एकमेर् सार्धि उपलब्र्ध आहे ते 
म्हिजे अरेबोलीिे जति, करूि ठेर्लेले प्रािीि मराठीिे. वर्शषेतः अन्य पुराव्याचं्या अभार्ी केर्ळ भावषक 
वर्शषेाचं्या आर्धारािे काळािा विर्ाळा देिे र्धाडसािे ठरेल र्साहतीच्या काळािी एक वर्वशष्ट मयादा सूवित 
करिारे एक गमक मात्र समाज-जीर्िाच्या विरीक्षिात आढळले : 

 
अरे समाजात रूढ असलेल्या लोकगीतातं पंढरपूर आवि वर्ठ्ठल यािंा उल्लेख करिारे 

एकही गीत मला आढळले िाही. आजही वर्ठ्ठलभतती अरे समाजास पवरवित िाही. 
 

४. स्थलातंर तेराव्या शतकापूवी 
 
महाराष्ट्राच्या लोक जीर्िात पंढरी आवि वर्ठोबा यािे स्थाि अत्यंत वजव्हाळ्यािे आहे. महाराष्ट्राच्या 

कोित्याही ग्रामीि भागात फेरफटका केला तरी तेथल्या सासं्कृवतक जीर्िात वर्ठ्ठलािे अस्स्तत्र् सहजगत्या 
जािर्ते. अगदी तळागाळातल्या समाजातल्या वस्त्रयाचं्या तोंडी देखील ‘इट्टलाचं्या’ िार-दोि ‘र्व्या’ सहज 
आढळतील. सतािंीि पंढरपूरला माहेर मािलेले िसूि प्रपंिाच्या रामरगड्यात र्ार्रिाऱ्या वस्त्रया देखील 
माहेरािा गौरर् करतािा पंढरपुरािा अर्श्यमेर् उल्लेख करतील. संताचं्या कथा-आख्यावयकािंी र्ाि ही अगदी 
मागासलेल्या भागात देखील जािर्िार िाही. मराठी मािसािे मि एर्ढे वर्ठ्ठलमय झालेले असतािा अरे 
बोलीतल्या लोकगीतातं पंढरी र् वर्ठोबा यािंा उल्लेख देखील िसार्ा हे खरोखरि आश्चयवकारक र्ाटते –– 

 
––पि, संशोर्धिाच्या दृष्टीिे ते मागवदशवकही ठरते! 
 
वर्ठ्ठल हे दैर्त वकती पुराति आहे या र्ादात ि वशरता लोकजीर्िाशी वर्ठ्ठलाच्या वजव्हाळ्यािा संबंर्ध 

केव्हापासूि आला हे लक्षात घेिे महत्त्र्ािे आहे. संतज्ञािेश्वरािंी इ. स. १२९० मध्ये ज्ञािेश्वरीिी रििा केली. 
महाराष्ट्रातील र्ारकरी संप्रदायािा तो प्रमाि गं्रथ. ज्ञािेश्वरीत वर्ठ्ठलभततीिा साक्षात् उल्लेख िसला तरी 
ज्ञािेश्वर-िामदेर् याचं्या अभगंाच्या द्वारे महाराष्ट्रात वर्ठ्ठल भततीिा प्रसार सर्वत्र झाला. संत िामदेर्ािंी 
समार्धी घेण्यापूर्ी म्हिजे इ. स. १३५० पूर्ी अठरापगड जाती र्ारकरी-सपं्रदायाच्या ध्र्जाखाली संघवटत 
झालेल्या होत्या. इतर अिेक पथोपपंथ अस्स्तत्र्ात असूिही र्ारकरी पंथािे सर्वव्यापी ‘महाराष्ट्र र्धमािे’ महत्त्र् 
संपादि केले होते. जिजीर्िार्र वर्ठ्ठलभततीिे साम्राज्य ज्ञािेश्वर-िामदेर्ाचं्या काळापासूिि सुरू झाले होते. 

 
अशा महाराष्ट्रातूि स्थलातंर करिारा अरे-मराठा वर्ठ्ठल-भततीच्या बाबतीत कोरडा कसा? 
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या प्रश्िािे एकि उत्तर संभर्ते : लोकजीर्िाशी वर्ठ्ठलभततीिा संबंर्ध येण्यापूर्ीि अरे जमातीिे 
स्थलातंर केले असार्.े अगदी अवलकडिा काळ घेतला तरी तेराव्या शतकाच्या मध्यार्र मराठ्ािंी तेलंगिात 
स्थलातंर केले असे गृहीत र्धरले तर ते अिैवतहावसक ठरू िये. अरेबोलीच्या स्र्रूपािेही पाठबळ या 
अिुमािास वमळते. 

 
दुसऱ्या खंडात अरे-बोलीिे वर्स्तारािे वर्श्लेषि करण्यात आले आहे. या वर्श्लेषिात यादर्कालीि 

मराठी भाषेपेक्षाही पुराति असे वर्शषे अरे-बोलीत असल्यािे सप्रमाि प्रस्थावपत करण्यात आले आहे. या 
विष्ट्कषांच्या आर्धारे तेलंगिातील मराठ्ाचं्या र्साहती तेराव्या शतकापूर्ी झालेल्या होत्या हे विवश्चतपिे 
प्रस्थावपत होते. त्यािप्रमािे समाजािी बोली दहाव्या शतकातील महाराष्ट्री अपभं्रशाला अवर्धक जर्ळिी आहे हे 
विदशविास येते. 

 
अभ्यासािा वर्षय असलेली अरे-बोली अशा रीतीिे सुमारे हजार र्षांिी भावषक परंपरा परभावषक 

मुलखात साभंाळत आहे असाि त्यािा अथव होतो. पुढच्या खंडात अरे-बोलीच्या स्र्रूपािे र् वतच्या ऐवतहावसक 
परंपरािें सार्धार वर्र्िेि करण्यात आले आहे. वर्ठ्ठलभततीच्या अभार्ातूि विघिारे अिुमाि भावषक 
स्र्रूपािेही कसे दृढ केले आहे हे या वर्र्िेिातूि स्पष्ट होईलि. 

 
५. पंढरीचा णवठ्ठल आणि णतरुपतीचा बालाजी 

 
तथावप, काही गोष्टी कोड्यात टाकताति त्याही या वठकािी िमूद केल्या पावहजेत. पंढरीच्या आषाढी-

कार्मतकीच्या र्ारीस महाराष्ट्राच्या कोन्या-कोपऱ्यातूि भावर्क र्ारकरी येतात तसेि इतर काही भागातूिही 
कदड्या पताकासह भततजि येत असतात. किाटक आवि आंध्र या लगतच्या प्रातंातूिही र्ारीला वर्शषेतः 
आषाढीला बराि समुदाय जमत असतो. आंध्र प्रदेशातील रायल सीमा भागातले तेलुग ूभतत वियमािे पंढरीिी 
र्ारी करतात. कृष्ट्िा वजल्ह्यातील मछलीपट्टि या शहरािजीक पाडुंरंगािे एक देर्ालयही आहे. पंढरपूरिे सर्व 
उत्सर् या देर्ळात होतात. दर एकादशीला येथे मोठी यात्राही भरते. हे देर्स्थाि फार पुराति िसले तरी 
पाऊिश े र्षापूर्ी या स्थािािी स्थापिा एका सोिारास स्र्प्ि-साक्षात्कार झाल्यार्रूि करण्यात आली असे 
सागंतात. आरार्धिेिी सारी गीते तेलुग ूभाषेति असतात. या देर्स्थािाच्या भततगिात अरे-मराठा आढळला 
िाही. आंध्र प्रातंात र्गेर्गेळ्या प्रिालीिे कीतवि-संप्रदाय आहेत. हवरकथा या िार्ािे हा संप्रदाय ओळखला 
जातो. पूर्व वकिाऱ्याच्या भागात आढळिारा एक कीतवि संप्रदाय मराठी मािसाच्या दृष्टीिे रै्वशष्ट्यपूिव ठरतो 
या संप्रदायात कीतविारंभी संत तुकारामािंा मराठी अभगं म्हिण्यािी प्रथा आहे. संत तुकारामाचं्या परंपरेपासूि 
स्फूर्मत घेऊि हा संप्रदाय सुरू झालेला असार्ा. या सापं्रदावयकािंा मराठी भाषेिे ज्ञाि िाही. गुरुपरंपरेिे िालत 
आलेले काही मराठी अभगं तेर्ढे ते गातात. 

 
 आंध्रप्रदेशात वर्ठ्ठलोपासिा अगदीि िाही असे िाही. परंतु या उपासिेच्या माहेरघराहूि आलेला अरे-

मराठा मात्र वर्ठ्ठलाच्या उपासिेस पवरवित असलेला आढळला िाही. 
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महाराष्ट्रातल्या वर्ठ्ठलभततीइतकीि आंध्रप्रदेशातील लोकजीर्िात दृढ मूल झालेली वतरुपतीच्या 
व्यंकटेशािी उपासिा आहे. या उपासिेिे संस्कारही अरे-समाजार्र झालेले िाहीत. तेलंगिाति िव्हे तर 
तेलंगिाच्या सरहद्दीर्र असलेल्या मराठर्ाड्याच्या भागातही वतरुपतीिा बालाजी हे आराध्य दैर्त मािले 
जाते. सरहद्दीर्र असलेल्या भागात ‘‘तैलंगराज’’ या स्र्रूपात बालाजीिी भस्ततगीते लोकर्ाङ्मयात 
आढळतात. [वर्षयािी कल्पिा देण्याच्या दृष्टीिे पवरवशष्टात तेलंगिाच्या सरहद्दीर्रील मराठी गीतािें सकंलि देण्यात आले आहे.] वकत्येक 
शतके तेलंगिात िादूंिही अरे-समाजािे वतरुपतीच्या बालाजीिा अंतभार् आपल्या दैर्तातं तर केला िाहीि. 
पि लोकगीतातंही बालाजीच्या िार्ािी एकही ओर्ी आढळली िाही. राजन्ना, पोिम्मा, ईरन्ना आवद 
स्थािदेर्तािंा स्र्ीकार या समाजािे केला. परंतु या भागातील लोकदैर्त असलेला बालाजी मात्र या समाजािे 
दूरि ठेर्ला आहे. ग्रामीि भागात सभोर्तालिा समाज बालाजीिा भतत असूिही अरे- समाजार्र मात 
व्यंकटेशाच्या उपासिेिा संस्कार झाला िाही. माझ्या पाहिीत फतत एकि घरािे, मूळिे शरै् असूिही दोि 
वपढ्यापंासूि वतरुपतीिी उपासिा स्र्ीकारिारे आढळले. 

 
–र्शंश्रेष्ठत्र्ाच्या जािीर्िेा हा एक विराळा आवर्ष्ट्कार तर िसेल? 
 
अरे समाजािे मूळ प्रदेशातूि स्थलातंर झाले त्या काळात महाराष्ट्रात वशर्भतती प्रभार्ी होती. 

वर्ठ्ठलभततीच्या प्रसारापूर्ी महाराष्ट्रात वशर्भतती रूढ होती असे इवतहास सागंतो. रै्जिाथ (परळी), िागिाथ 
(औंढा), घृष्ट्िेश्वर (र्रेुळ) ही ज्योवतवलंगे आवि कोल्हापूर, माहुर, तुळजापूर येथील शस्ततपीठे या परंपरेिीि 
साक्ष देतात. पंढरीिा वर्ठोबा वकती पुराति आहे हा वर्द्वािाचं्या र्ादािा वर्षय असला तरी ज्ञािदेर्-िामदेर् 
काळात वर्ठ्ठलभततीिा प्रसार महाराष्ट्रात झाला यावर्षयी र्ाद िाही. अरे समाजाच्या स्थलातंरापूर्ी 
महाराष्ट्रात वर्ठ्ठलभतती रूढ असती तर या समाजाच्या देर्ता-पंिायतिात वर्ठोबाला स्थाि वमळालेि असते. 
आवि अरे-बोलीच्या लोकगीतातंही वर्ठ्ठल आवि पंढरपूर यािंा अभार् जािर्ला िसता. 

 
प्रश्ि असा उद्भर्तो की वर्ठ्ठलाच्या मािािे छत्रपवत वशर्ाजी महाराज हे बरेि उत्तरकालातले. 

त्याचं्यावर्षयीिा अवभमाि अरे समाजात का आढळार्ा? प्रश्ि विरुत्तर करिारा आहे खरा. माझ्या पुढेही हा 
प्रश्ि होताि. म्हिूि अरे- र्साहतीतूि प्रर्ास करीत असतािा या समाजाला छत्रपतींिी ओळख वकती 
मयादेपयंत आहे हे तपासूि पाहण्यािा प्रयत्ि केला. शाळातूंि वशक्षि घेतलेल्या अगदी मोजतया व्यततींिा 
इवतहासाच्या पुस्तकातूि असलेली मावहती पवरियािी आहे. इतरािंा स्र्राज्य-स्थापिेसारख्या गोष्टींिे 
आकलि िाही. पुराि-कालातील रामासारखाि हाही एक राजा होऊि गेला; फरक एर्ढाि की तो आपल्या 
कुळातला होता र् आपल्याप्रमािेि तुळजाभर्ािीिा भतत होता एर्ढेि ज्ञाि सर्वसार्धारि समाजात वदसूि 
आले. तो क्षवत्रय-मराठा होता एर्ढ्यािेि तो अरे-समाजाच्या अवभमािािा वर्षय बिला असे वदसते. 
वशर्छत्रपतींच्या दवक्षि वदस्ग्र्जयाच्या काळात या भागात स्स्थरार्लेल्या काही मराठ्ाकंडूि ‘वशर्माहात्म्य’ 
प्रसृत झाले असार्.े कथेकरी गोंर्धळ्यािंी पौराविक राजाचं्या र्धतीर्र र्र्मिलेला ‘वशर्प्रताप’ समाजाच्या 
पवरियािा असार्ा. कुलावभमािाच्या भार्िेिे वशर्छत्रपतींिा लोकस्मतृीिे सदैर् जागतृ ठेर्ले असार् े असे 
वदसूि येते. 
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६. एकरूप होऊनही पृथगात्म 
 
आपल्या मूळ प्रदेशातूि परमुलखात स्थलातंर करिारे वकत्येक समाज कालातंरािे स्थाविक 

समाजाशी बहुर्धा एकरूप होत असतात ‘र्ार’ हे अन्त्यपद असलेली आडिार् े र्धारि करिारी र्ऱ्हाडातील 
कुटंुब,े वियोगी या आडिार्ािी घरािी आवि इतर काही जातीजमाती तेलंगिातूि महाराष्ट्रात गेलेल्या 
जमातींिे र्शंज आहेत. या घराण्यािंी आडिार् ेर् वकत्येकािें अगदी कौटंुवबक स्र्रूपािे कुळािार र्गळले तर 
ही स्थलातंवरत घरािी भाषा आवि समाजजीर्ि या दोन्ही दृष्टींिी मराठी समाजाशी एकरूप झालेली 
आढळतील. मराठर्ाड्यातील कोमटी समाज तेलंगिातूि आलेला आहे. ह्या समाजािे वतरुपतीिा बालाजी हे 
आपले कुलदैर्त कायम ठेर्ले आहे. इतर बाबतीत हा समाज मराठी जीर्िात पार वमसळूि गेला आहे. परंतु 
तेलुग ूभावषकाचं्या समाजात वकत्येक शतके िादूंिही अरे समाजािे मात्र आपली मराठी भाषा र् काही मराठी 
कुळपरंपरा कायम ठेर्ल्या आहेत. भाषेबरोबरि काही सामावजक वर्शषेािें संगोपिही या समाजािे आपल्या 
मगदुराप्रमािे केले आहे. 

 
आपल्या मूळ प्रदेशातूि स्थलातंर करूि वभन्न भावषक के्षत्रात स्थायी झालेला अल्पभावषक समाज 

प्रवतकूल र्ातार्रिात आपली मूळ भाषा शतकािुशतके कायम ठेर्तो तेव्हा अशा समाजािा केर्ळ भाषावर्षयक 
अभ्यास हा सर्वि दृष्टींिी अपयाप्त ठरतो––भाषेिे स्र्रूप उलगडूि दाखवर्ण्यास देखील तो अपुरा ठरतो. 
समाजशास्त्र, मािर्र्शंशास्त्र आवि भाषावर्ज्ञाि याच्या आर्धारािे अल्पभावषक समाजािी ओळख करूि घेतली 
तरि मूळ भावषक भखंूडापासूि दूर राहूिही अशा समाजािे वटकर्िू र्धरलेले भाषेिे स्र्रूप यथाथवरीत्या समजूि 
घेता येते. भाषा हे वर्िारािंी देर्ाि-घेर्ाि करण्यािे सार्धि असले तरी ते शरे्टी सासं्कृवतक जीर्िाच्या 
प्रकटीकरिािे माध्यम असते. म्हिूिि भाषेिे सासं्कृवतक दृवष्टकोिातूि केलेले अध्ययि आवि संस्कृतीिे 
भावषक आर्धारािे केलेले समालोिि परस्परपूरक ठरते. भाषेच्या स्र्रूपािा अभ्यास हा एका परीिे त्या त्या 
भावषक समूहाच्या संस्कृतीिाही अभ्यास असतो. 

 
 अरे-मराठी बोलीिा अभ्यास करतािा हा दृवष्टकोि ध्यािात ठेर्िे अगत्यािे ठरते. हा समाज तेलुग ू

भावषक समाजात र्ार्रतो. व्यापक समाजजीर्िािा एक घटक या िात्यािे त्याच्या दै्वभावषकत्र्ािे जीर्ि-
प्रर्ाहाशी आर्श्यक ती तडजोड केली आहे. तरीही कौटंुवबक जीर्िापुरती का असेिा त्यािे आपली मराठी 
प्रिवलत ठेर्ली आहे. सासं्कृवतक जीर्िात अरे-मराठा दोि प्रर्ाहािें प्रवतविवर्धत्र् करीत असतो. तेलंगिात 
रूढ असलेले सासं्कृवतक जीर्ि आवि मराठी भाषेच्या परंपरेिे लाभलेला सासं्कृवतक र्ारसा. या दुसऱ्या 
घटकाच्या प्रभार्ामुळे तो एकूि समाज-जीर्िाशी एकरूप होऊिही पृथगात्म रावहलेला आहे. अरे-समाजािे 
सासं्कृवतक व्यस्ततमत्र् तसे दुहेरी आहे : तेलंगिातील सासं्कृवतक जीर्िािा संस्कार घडलेले आवि मराठी 
भाषेच्या परंपरेिे संस्कावरत झालेले. 

 
तेलंगिात िादंिाऱ्या मराठ्ािंा आपली पृथगात्मता कायम ठेर्ण्यािी आर्श्यकता का भासली? 

बहुसंख्य समाजापेक्षा आपि र्गेळे आहोत ही जािीर् या समाजात सातत्यािे का रावहली? 
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अथवबळ हे कारि संभर्त िाही. कारि, बहुसंख्य अरे समाज आर्मथकदृष्ट्या दुबवळ घटकात मोडिारा 
आहे. शासिािी तशी मान्यताही आहे. वशक्षिािा प्रसार आवि त्यामुळे लाभिारी प्रवतष्ठाही या समाजाच्या 
र्ायाला आली िाही. सुवशवक्षत र् सरकारी िोकरीत असलेल्या मराठ्ािे प्रमाि शकेडा एकाहूिही कमीि 
आहे. आपि क्षवत्रय आहोत आवि इतर समाजाच्या मािािे र्ावंशक श्रेष्ठत्र् आपल्या र्ायास आले आहे ही 
र्धारिाि या समाजािे पृथगात्मत्र् पोसत असार्ी. या समाजाच्या र्साहतीसंबंर्धीच्या दंतकथा आवि 
आख्यावयका आवि मराठ्ािंी या भागात र्ळेोर्ळेी संपादि केलेल्या र्तिदाऱ्या या र्धारिेस पोषकि ठरल्या 
आहेत. 
 
७. ‘हा तो क्षात्रधमय!’ 

 
सामावजक जीर्िािा र्रे्ध घेण्यासाठी र्गेर्गेळ्या थरातंील वभन्न र्योमािाच्या व्यततींच्या मुलाखती घेत 

असतािा ‘तुम्ही आलात कोठूि?’ हा माझा प्रश्ि बहुतेकािंा र्डेगळ र्ाटला. ‘आम्ही गेलो होतो कुठं?’ ‘इत्तंि 
तर होतो’ हे बहुतेकािें ठरलेले उत्तर! महाराष्ट्रातूि ही मंडळी आलेली असार्ी या भार्िेिे त्याचं्या मुलाखती-
घेिारा मीि गार्ढंळ ठरलो! ७० ते ९० र्योमािाच्या काही व्यततींिीं मात्र ‘‘या भागात अरण्य होतं, आमच्या 
पूर्वजािंी जंगल तोडूि र्साहती केल्या-‘मऱ्हाटा वततुका मेळर्िू’ गार्र्ाडा उभा केला आवि या र्साहतींिा 
राजािा कौल वमळवर्ला’’ अशी मावहती वदली. वतसऱ्या खंडात वदलेली वसद्दोजी––वपरोजीिी कथा या 
मावहतीस पोषक ठरते. वर्र्ाहवर्र्धीच्या पूर्ी देर्क बारं्धण्यािे जे गीत परंपरेिे िालत आले आहे तेही या र्धारिेस 
पुष्टी देिारे आहे. देर्काच्या दोि गीतातंील आर्श्यक भाग पुढे वदला आहे. त्यार्रूि या र्धारिेिी कल्पिा 
येईल : 

 
(१) 
 
 
 
(२) 

शेत्री (क्षत्रीय) चालला डोंगरा ।। छत्री चालला डोंगरा  
त्यानं तोणडलं मोगरु । त्यानं तोणडले मोगरू 
त्यानं बाणंवले नगरु । त्यानं बाणंवले नगरु ।। 
 
बैसई देवका, वैसइ देवका 
देवक्या चाणलला डोंगरी । देवक्या चाणलला डोंगरी 
आलं वाजतु गाजतु । तेनं णपर्थथमी लवतु 
सूव्याचं घरी काजव ं। सूव्याचं घरी काजवं 
आलं णपर्थथमीचं राजं । आलं णपर्थथमीचं राजं ।। 

 
पवहल्या गीतातं क्षात्र कुलोत्पन्न (िर्रदेर्) डोंगरार्र गेला आहे. त्यािे मोगर तोडले आवि िगर बसवर्ले असा 
आशय आहे. मोगर या शब्दािे अथव दोि : झोपडीला आर्धारभतू असलेली मेढी र् पायदळ. िगर र्सवर्ण्यास 
आर्श्यक असिारी जंगलतोड त्यािे केली र् िंतर िगर बसवर्ले असा एक अथव. शत्रूच्या पायदळाच्या िायिाट 
करूि त्यािे वर्जय वमळवर्ला र् त्याि स्थळी (वर्जयाच्या स्मरिाथव) िर्ी िगरी र्सवर्ली हा दुसरा अथव. िगर 
र्सवर्ण्यािा पराक्म त्यािे केला हा मुख्याथव शरे्टी कायम राहतोि दुसऱ्या गीतातील िर्रदेर्ािा ‘उन्नमयतीर् 
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र्धवरत्रीम्’ असा थाट आहे. तो पृर्थ्र्ीिा राजा आहे हा भार् व्यतत झाला आहे. या दोन्ही पारंपवरक गीतातं अरे 
मराठ्ािंा क्षात्रर्धमव ध्र्वित झाला आहे. 

 
‘विजवि भागात र्साहती करण्यास प्रोत्साहि देऊि राजािे आपले कोषागार समिृ करार्’े हे 

राजर्धमािे एक अंग कौवटल्यापासूि रामिंद्रपतं अमात्यापयंत होऊि गेलेल्या सर्वि राजिीतीशास्त्रज्ञािंी 
सावंगतले आहे. िव्या र्साहती करण्यास पुढे येिारािंी ‘सफव राजी’ करार्ी, र्तिे र् इिामे देऊि त्यािंा गौरर् 
करार्ा, विजवि स्थाि जागते र् र्सते करण्यािा हरपरीिे खटाटोप करार्ा अशा आशयाच्या सूििा मराठ्ाचं्या 
ऐवतहावसक कागदपत्रातंही आढळतात. या पवरपाटीस अिुसरूि िव्या र्साहती करण्याच्या उमेदीिे प्रथम 
मराठे तेलंगिात आले असार्ते. विजवि स्थळ र्सते करिे हे एक प्रकारिे आव्हािि असते. शौयव, उद्यमशीलता 
संघटि कौशल्य आवि क्षात्ररृ्त्ती हे गुि अंगी असलेली मािसेि अशा प्रकारिे आव्हाि स्र्ीकारू शकतात. 
जर्ळिे आप्तेष्ट, गिगोत याचं्यासह-र्तवमाि र्गेर्गेळ्या काळात मराठ्ाचं्या शस्त्रसज्ज तुकड्या या भागात 
आल्या असाव्यात. र्साहती िार्ारूपाला आल्यािंतर सभोर्तालिी स्थाविक जिताही या र्साहतीत आली 
असेल. तथावप मूळ र्साहतकत्यांिी प्रवतष्ठा त्यािंा लाभिे शतयि िव्हते. र्साहती र्सवर्िाऱ्याचं्या दृष्टीिे 
स्थाविक जिता ‘प्रजािि’ त्यािें के्षम आवि संरक्षि हा क्षात्रर्धमािा भाग. तथावप, प्रजाजिािंा बरोबरीच्या 
िात्यािे र्ागवर्िे हे त्याकाळात वर्वहत िव्हते. साहवजकि प्रजाजि र् इतर असे भेद पडले. त्यािप्रमािे 
प्रजाजिाशंी सोयरसबंंर्ध जोडिे कमीपिािे ठरले. काळ पालटला तरी श्रेष्ठत्र्ािा र्ारसा मात्र िालू रावहला. 
या श्रेष्ठत्र्ािे प्रतीक मराठी भाषा ही देखील कुलर्धमव र् कुलपरंपरा याचं्या इततयाि श्रिेिे जोपासण्यात आली. 
एर्ढ्या दीघव कालार्र्धीत या भागात मराठी भाषा वटकूि रावहली त्यािे श्रेय क्षात्रर्धमावर्षयीच्या अवभमािाकडे 
जाते. 

 
कालातंरािे िव्या र्साहती गजबजल्या. स्थाविक जितेिी भर पडल्यामुळे र्साहतींिी लोकसंख्या 

र्ाढली. मूळ र्साहतकते त्यामािािे अल्पसंख्य रावहले. पि, र्साहतीच्या पाठोपाठ मराठ्ािंा र्तिदाऱ्या 
वमळाल्या आवि स्थाविक शासिािे अवर्धकार एकाि जमातीकडे रावहले. त्यामुळे मराठ्ाचं्या सामावजक 
प्रवतष्ठेत अंतर पडले िाही. अगदी परर्ापयंत पाटील, कुळकिी यािंी र्तिे अरे कुटंुबात िालत आलेली होती. 
राजर्टी आल्या आवि गेल्या तरी अरे-समाजािी र्साहत असलेल्या ग्रामीि भागातील शासिािी िौकट 
फारशी बदलली िाही. काही र्धोरिी राज्यकत्यांिी तर मराठ्ाचं्या हाती शासि राहील यािी हेतुपूर्वक दक्षता 
घेतली. स्थाविक जितेिे दंड केलेि तर आपला ‘हातिा’ असार्ा हा उदे्दश अशा व्यर्स्थेच्या मुळाशी िसेलि 
असे म्हिता येिार िाही. तथावप ‘प्रजापवरपालि’ हाही आपला एक कुळािार आहे ही भार्िा मराठा-समाजात 
र्ास करीत असार्ी. ग्रामीि िेतृत्र्ाच्या संदभात शकंररार् िायकोट यािंी वदलेली मुलाखत या दृष्टीिे लक्षात 
घेण्याजोगी र्ाटते. 

 
अरे समाजाच्या र्गेळेपिाला-र्शंश्रेष्ठत्र्ाच्या जािीर्से म्हिा––कडर्पेिािा र्ा दुरवभमािािा दपव 

लाभला िाही. यािे श्रेय पारंपवरक िेतृत्र्ाच्या सामंजस्यास वदले पावहजे. अरे समाजािी र्स्ती असलेल्या 
गार्ातं र् सभोर्तालच्या पवरसरात तेलुग ू समाज या जमातींशी सलोख्यािे र्ागतो. समाजात इतर अिेक 
जाती-माती असतात त्या प्रमािेि वभन्न भाषा असलेली ही एक जमात अशीि भार्िा एकंदरीत वदसूि आली. 



 
अनुक्रमणिका 

अरे समाजािे दै्वभावषकत्र् या भार्िेस पोषकि ठरले आहे. या समाजािे स्र्तःिे असे ‘कुलर्धमव’ आवि 
‘कुलािार’ व्यापक समाजजीर्िास र् एकात्मतेस बार्धक ि ठरता पूरकि ठरले आहेत. 

 
८. मऱ्हाटी संस्कृतीचे सातत्य 

 
या समाजािा प्रर्धाि व्यर्साय शतेीिा. फार थोडे शतेमालक तेही तीि-िार एकर जवमिीिे. बहुसंख्य 

समाजािा विर्ाह शतेमजुरीर्र होतो. अरे शतेमालक आपल्याि समाजातला मािूस शतेमजुरीर्र ठेर्तो. त्यािें 
संबंर्ध मजूरमालकािे असल्यािे आढळले िाही. तेलंगिात पाण्याखालिी जमीि बरीि असली तरी मराठी 
शतेकरी माल कोरडर्ाहू शतेीर्र प्रसन्न असतो. ज्र्ारी आवि कापूस या वर्दभव मराठर्ाड्यात असलेल्या प्रर्धाि 
वपकारं्र अरे समाजािा भारी जीर्. हेतुपूर्वक असेल अथर्ा योगायोगािेही घडले असेल तेलंगिातील काळ्या 
मातीच्या टापूत अरे समाजािी र्साहत वर्शषेेकरूि आढळते. महाराष्ट्रातूि स्थलातंर करतािा आपल्या 
प्रातंासारखी शतेजमीि पाहूिि तो स्स्थरार्लेला वदसतो. त्यािी आजिी शतेीिी पितीि िव्हे तर शतेीच्या 
आयुर्धािंी िार् ेदेखील मराठर्ाडा-र्ऱ्हाड या भागात रूढ असलेलीि आहेत. शतेी आवि शतेकरी या भागातील 
मुलाखती या दृष्टीिे अभ्यासण्यासारख्या आहेत. 

 
 शतेीच्या आयुर्धािंी परंपरागत िार् ेया बोलीत कायम रावहली. त्यािप्रमािे िातेर्ािक शब्द देखील 

बरेि मराठी भावषक प्रदेशात रूढ असलेले आढळतात. काही प्रादेवशक संस्कार मात्र वकत्येक शब्दारं्र झाले 
आहेत. पुढे वदलेल्या यादीर्रूि त्यािी कल्पिा येईल : 

 
आई/माई 
 
 
 
आज्जी 
 
 
 
 
सवत्र-माई  
 
बापु 
 
थोल्ला-बापु/चुलतं 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 

माई हा शब्द अवर्धक प्रिवलत आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीि भागात माय हा शब्द 
आढळतो. काही भागात आईच्या आईसाठी म्हिजे आजीसाठी ‘आई’ हा शब्द 
योजला जातो. 
 
मातामही र् वपतामही दोहींसाठी आज्जी हा शब्द रूढ असला तरी माय-आज्जी 
आवि बाप-आज्जी असे स्पष्टीकरि बोलतािा होत असते. मातामह आवि 
वपतामह याचं्या बाबतीत देखील माय-आज्ज,ं बाप-आज्ज ं असे र्गेळे शब्द रूढ 
आहेत. 
 
सार्त्र आई. 
 
बाप. 
 
िुलत्याच्या बाबतीत थोडाफार प्रादेवशक भेद आढळतो. तो तेलुग ू भाषेत रूढ 
असलेल्या समािाथवक शब्दािंा पवरिाम असार्ा. बापाच्या मोठ्ा भार्ास िुलता 
ि म्हिता ‘थोल्ला बाप’ु म्हितात तर बापािा र्धाकटा भाऊ ‘िुलतं’ या िार्ािे 
संबोर्धला जातो. 



 
अनुक्रमणिका 

 
म्हेउनं /म्हेउनी 
 
 
 
 
बनुजी 
 
भावो/बावो 

 
: 
 
 
 
 
: 
 
: 

 
मामाच्या मुलीशी लग्ि लार्ण्यािी प्रथा असल्यािे मामेभाऊ आवि मामेबहीि र् 
बायकोिा भाऊ आवि बायकोिी बहीि या दोहोंसाठी अिुक्मे म्हेउिं र् म्हेउिी 
असे शब्द रूढ आहेत. (देशस्थ ऋग्र्देी ब्राह्मिातं देखील याि संज्ञा प्रिवलत 
आहेत). र्धाकया भार्ाच्या बायकोस देखील म्हेउिीि म्हितात. 
 
आत्यािी मुलगी/थोरली ििदं. 

 
बवहिीिा िर्रा र् आत्यािा मुलगा यासंाठी एकि शब्द. तेलुग ूभाषेत बवहिीच्या 
यजमािास ‘बार्ा’ ही संज्ञा आहे. 

 
भार्ा (िर्ऱ्यािा थोरला भाऊ), देर (िर्ऱ्यािा र्धाकटा भाऊ-दीर), माऊसी (मार्शी), मामा, मामी 

या सारखे शब्द या बोलीत र् मराठीत समाि आहेत, लें कु (लेक पुत्र आवि लें की (कन्या) या दोहींसाठी 
वकत्येकदा ‘पुरुष-लें कु’ आवि ‘बाई-लें कु’ असे प्रयोग होतात. मोगवपल्ला र् आडवपल्ला या तेलुग ू शब्दािें ते 
अिुकार आहेत- 

 
अरे बोलीत रूढ असलेले आप्तर्ािक शब्द मराठी भावषक समाजाशी िाते प्रस्थावपत करिारे आहेत. 

संख्यार्ािक शब्द मात्र या समाजािे अज्ञाि ध्र्वित करतात. या बोलीत एक ते दहा आवि शभंर एर्ढेि संख्या 
र्ािक शब्द रूढ आहेत. या अकरा आकड्याभोर्ती एकूि संख्या र्ािक फेर र्धरतात. एकूि संख्या दहा र् 
शभंर याचं्या संदभात सावंगतली जाते. तीि दहा (३०), दोि दहा िु िार (२४), तीि संबर र्रे दोि र्धा (३२०), 
र्धा िु सा (१६) या पितीिे संख्या सागंण्यािी प्रथा आहे. वशक्षि तेलुग ूभाषेत होत असल्यािे सुवशवक्षत समाज 
देखील अशाि संख्यार्ािक शब्दािंा प्रयोग करीत असतो. या बाबतीत वशवक्षत-अवशवक्षत समपातळीर्र 
आढळले. 

 
स्र्राज्य प्राप्तीिंतर वशक्षिािा प्रसार र्ाढलेला असला तरी या समाजापयंत तो अद्याप पोिला िाही. 

एक तर हा समाज लहािलहाि गार्ातूंि वर्खुरला आहे. परगार्ीं मुले पाठर्िू त्यािंा वशक्षि देिे आर्मथक 
दृष्ट्या समाजाला परर्डिारे िाही. तेलुग ू भाषेिे कामिलाऊ वशक्षि काहींिा वमळते. मराठी भाषा ही 
लेखविवर्ष्ट भाषा असल्यािेि समाजाच्या गार्ी िसल्यािे या भाषेतूि वशक्षि घेण्यािा प्रश्िि उद्भर्त िाही! 

 
कायदे मंडळासाठी होिाऱ्या विर्डिूका आवि राजकीय पक्षािंा प्रिार यामुळे िव्या जािीर्ा अलीकडे 

मूळ र्धरू लागल्या आहेत. भाषार्ार प्रातंरििेिे भाषेला महती प्राप्त झाली. त्यामुळे आपल्या भाषेच्या 
िागवरकािंा संघवटत गट असार्ा ही जािीर् तरुि वपढीत र्ाढीस लागली आहे. माफक वशक्षि असलेल्या र् 
राजकीय पक्षोपक्षाचं्या कायात भाग घेिाऱ्या तरुिातं अरे समाजािी संघटिा असली पावहजे ही महत्त्र्ाकाकं्षा 
उत्पन्न झाली आहे. या महत्र्ाकाकें्षतूिि ‘अरे मराठा क्षवत्रय संघमु’ ही संघटिा उदयास आली. या संघटिेिे 
अद्याप बाळसे र्धरले िसले तरी प्रारंभ झाला आहे हे वर्शषे. पवरवशष्टात वदलेल्या ग्रामीि िेतृत्र्ाच्या संदभातील 
मुलाखतीर्रूि या िव्या जािीर्ािंी कल्पिा येईल. 



 
अनुक्रमणिका 

 
९. वैणशष्ट्यपूिय वास्तुरचना 

 
समाजािे विरीक्षि करतािा काही ठळक गोष्टी विदशविास आल्या त्यािंी िोंद घेतली पावहजे. 

पुरुषाचं्या पेहरार्ार्रूि आवि िार्ारं्रूि तेलुग ू आवि मराठा र्गेळा र्ाटत िाही. जुन्या वपढीतील वस्त्रयातं 
िऊर्ारी पातळ तग र्धरूि आहे. तरुि वपढीत मात्र सहार्ारी साड्यािंी प्रथा आढळली. आंध्र-प्रातंात फेटा र्ा 
टोपी यािंा महत्त्र् िाहीि. शुभकायात डोतयार्र काहीतरी आर्रि असार् ेअसा दंडक तेलुग ूसमाजात िाही. 
कपाळाला भस्म र्ा कंुकािा वटळा आवि खादं्यार्र उत्तरीय मात्र असते. जुन्या वपढीतील अरे मराठा मात्र 
डोतयार्र मराठी पागोटे साभंाळूि आहे. लग्ि साखरपुडा अशा प्रसंगी ‘अरमूरी पटका’ [अरमूर हा विजामाबाद 
वजल्ह्यातील तालुतयािा िार्. या गार्ी मराठी वर्िकर समाजािी र्स्ती बरीि आहे. ‘पटबगेर’ या िार्ािे ओळखळे जािारे वर्िकर फतत रेशमी, 
अर्धवरेशमी र्ा कृवत्रम रेशमी र्धाग्यािे वर्िकाम करतात. अरमुरी फेटे आवि साळ्या या भागात बऱ्याि प्रवसि आहेत. पटर्ेगर समाजािी मराठी बोली 
बरीि विराळी आहे. हा समाज स्र्तःला क्षवत्रय म्हिवर्तो. या समाजाच्या बोलीत गुजराती शब्द वर्पुल आढळतात. आंध्रात सर्वत्र पसरलेल्या र् 
कापडािा व्यापार करिाऱ्या भार्साराचं्या मराठी बोलीहूि ही अगदी वभन्न बोली पटर्गेर समाज बोलतो.] तुरळक का असेिा जिसमूहात 
उठूि वदसतो. 

 
कच्या बारं्धिीिी घरे आवि र्ाडे याचं्या बाह्यागंार्रूि घर मराठ्ािें की तेलुग ू मािसािे हे सहज 

ओळखता येते. प्रर्शेद्वाराच्या दोन्ही बाजूस ‘देर्ळ्या’ (कोिाड) असतील ते घर मराठ्ािे असे विवश्चत 
समजार्.े मातीच्या घरािंा िुिा देऊि गेरूिे पटे्ट ओढलेले असतात. त्यातही ‘मऱ्हाटी र्ळि’ सहज र्गेळे 
पडते. घराचं्या कभतीर्र बाहेरच्या बाजूस सार्धारिपिे िार फूट उंिीर्र गेरूच्या पट्टीर्र हाताच्या बोटािंी 
काढलेली िुन्यािी सदाफुलीच्या आकारािी रागंोळी आढळली तर ते घर हमखास मराठ्ािे असे समजार्.े 
जुिे र्ाडे पाहात असतािा मराठर्ाड्यातील देशमुख-पाटलाचं्या घरार्रूि आपि जात आहोत असा भास 
होतो. ‘माहूर टापू’ या िार्ािे ओळखल्या जािाऱ्या मराठर्ाड्यातील जुन्या र्ाड्यािंी रििा शकेडो मलै दूर 
असलेल्या अरे-समाजाच्या र्ाड्यातं आढळेल. हे र्ाडे सार्धारिपिे दुपाखी असतात. घराच्या छतािी उंिी 
मध्यभागी बरीि असते. आतल्या बाजूस फळ्या टाकूि पोटमाला (आरु्धविक False ceiling सारखा) तयार 
केलेला असतो. या माळ्यार्र शतेीिी अर्जारे र् अडगळीिे सामाि ठेर्लेले असते. 

 
र्ाड्याचं्या अंतगवत रििेत देखील ‘खािदािी मराठा’ र्ळि आढळले. ‘जिािा’ आवि ‘मदािा’ असे 

घरािे दोि र्गेळे र् स्र्तंत्रपिे र्ार्रता येतील असे भाग पडतात. या भागािंा उघडा िौक विरेबंदी असतो. या 
िौकात मोरीिी सोय असते. पाहुण्यािंी व्यर्स्था या बाहेरच्या िौकात असलेल्या दालिात करण्यात येते. 
प्रर्शेद्वाराच्या आत दोन्ही बाजूस ओसरीसारखा भाग असतो. ‘ढालज’ या िार्ािे (कर्धी डहालज असाही 
उच्चार होतो) तो ओळखला जातो. कामकाजाच्या विवमत्तािे येिारी मािसे या डहालजेति टेकतात. 
गार्गाड्यािे, पंिायतीिे व्यर्हार येथेि होतात. काही खास मािसे आली तरि बाहेरच्या िौकात असलेल्या 
दालिात त्यािंी ऊठबसै होते. खाशािें खािे-वपिे, िहापािी या भागात होते. घरातूंि पदाथािी िे-आि 
पुरुषािंाि करार्ी लागते. घरातली स्त्री बाहेरच्या िौकात वदसिार िाही. शजेारीि िादंिाऱ्या तेलुग ूस्त्रीच्या 
र्ायाला एर्ढ्या मयादा असल्यािे वदसूि आले िाही. सुमारे ५० र्षांपूर्ी मराठर्ाड्यात आवि महाराष्ट्रात 
देखील ग्रामीि भागात अललेली मयादा या भागात आजवमतीस आढळते. ती इष्ट का अविष्ट हा र्ाद अप्रस्तुत 
ठरतो. तेलंगिातील अरे समाजािे आपले परंपरागत ‘मराठी र्ळि’ सोडले िाही हे वदग्दर्मशत व्हार् ेया हेतूिे 
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हा उल्लेख केला. तेलुग ूसमाजातील र्ातार्रिािा या बाबतीत मराठ्ारं्र काही पवरिामि झालेला वदसूि येत 
िाही. आपि इतराहूंि र्गेळे आहोत या जािीर्तूेिि हा र्गेळेपिा आलेला वदसतो. 

 
१०. लोकगीतातंील समाज-जीवन 

 
वतसऱ्या खंडात उपलब्र्ध लोकगीतािंा संग्रह वदलेला आहे. मौवखक परंपरेिे िालत आलेला तो एक 

सासं्कृवतक र्ारसाि मािार्ा लागेल. ही गीते प्रामुख्यािे स्त्रीसमाजातूिि वमळालेली असली तरी अरे समाजािे 
सासं्कृवतक जीर्ि आवि स्र्भार्रै्वशष्ट्य याचं्या दृष्टीिे ती मोलािी ठरतात. अभ्यासाच्या सोईच्या दृष्टीिे या 
गीतािें र्गीकरि करण्यात आले आहे. या र्गीकरिातील कौटंुवबक जीर्ि महाराष्ट्रातील ग्रामीि कौटंुवबक 
जीर्िापेक्षा विराळे िाही महाराष्ट्रातील लोकगीतातूंि आढळिारे समाजजीर्ि आवि र्ास्तर् समाजजीर्ि 
यातं र्ाढत्या र्गेािे फरक पडत िालला आहे. सामावजक स्स्थत्यतंर महाराष्ट्रात बऱ्याि र्गेािे घडूि येत आहे 
तेलंगिातील ग्रामीि भाग सामावजक पवरर्तविाच्या दृष्टीिे अगदी मंद गतीिे र्ाटिाल करीत आहे. त्यामुळे अरे 
बोलीतील लोकगीतातं आढळिारे समाजजीर्ि आवि र्ास्तर् जीर्ि यात फारसे अंतर पडलेले िाही. या 
समाजाच्या बाबतीत काळ खरोखरि थाबंला की काय अशी शकंा येते. 

 
वकत्येक शतकाचं्या सहजीर्िािंतर देखील अरे समाजाच्या वर्र्ाहपितीर्र तेलुग ू वर्र्ाहपितीिा 

थोडा देखील संस्कार झाला िाही यािे आश्चयव र्ाटते. या संस्कारािे अगदी जर्ळूि विरीक्षि करता यार् ेया 
हेतूिे एका माडंर्घरी मी दोि-तीि वदर्स मुक्काम केला होता. वर्र्ाहाच्या पूर्वतयारीपासूि ते मुलीिी सासरी 
पाठर्िी होईपयंत मी र्ऱ्हाडी मंडळीत होतो. अगदी प्रारंभीिा आंबील-माडंर्, देर्ता आर्ाहि, हळद, तेलर्ि, 
र्ारल्यािे मुहूतव, माडंर्ािे मुहूतव, देर्क, र्ाकशग आवि वर्र्ाहवर्र्धी या टप्प्यातूंि जात असतािा माझ्या 
लहािपिी पावहलेल्या ऐस-पैस िार वदर्साचं्या लग्ि सोहळ्यािा पुन्हा अिुभर् घेतल्यािे सारखे जािर्त होते. 
माडंर्ातील गािी, रुसिे फुगिे, उखािे अगदी सारे सारखेि! सर्ार्र कळस म्हिजे तादुंळ वपकर्िाऱ्या 
प्रदेशात जोंर्धळ्याच्या अक्षता म्हिजे मराठी मुलखािी विशािीि! 

 
काही बाबतीत मात्र र्गेळेपि जािर्ले. लग्िाच्या अगोदरच्या वदर्शी र्रािे शुविभुवत होऊि कुऱ्हाड 

घेऊि शतेात जार्यािे असते. पळसािे र्ा सौंदडीिे जोड त्यािे स्र्तः तोडूि त्यािा वतर्ईर्जा िौरंग 
करार्यािा असते. या िौरंगार्र सारे मंगलवर्र्धी करार्यािे असतात. या समारंभास ‘पाट बारं्धिे’ असे िार् 
आहे. र्रू्धच्या घरी ‘पाट बारं्धन्या’िी कामवगरी मुलीच्या थोरल्या भार्ाकडे असते. देर्कािा वर्वर्ध असाि विराळा 
र्ाटला. लग्िाच्या वदर्शी सकाळी मंगलस्िाि झाल्यार्र देर्क बारं्धण्यािा कायवक्म असतो िर्ी र्से्त्र पवरर्धाि 
केलेल्या िर्रदेर्ाच्या खादं्यार्र कुऱ्हाड असते. त्याच्या खादं्यार्र असलेल्या उपरण्यात िर्रदेर्ािी बहीि 
दहीभातािी ‘वशदोरी’ बारं्धत तदिंतर देर्कािे गीत गात गात िर्रदेर् वमरर्िुकीिे मारुतीच्या पारार्र जातो. 
देर्ाला ‘पािपुडा’ अपवि केल्यािंतर िर्रदेर्ाला मारुतीच्या साक्षीिे बाकशग बारं्धण्यात येते. िंतर तो वमरर्त 
वमरर्त लग्िमंडपात येतो. तेथे वर्र्ाह-समारंभ पार पडतो. आज वदसिारे हे र्गेळे वर्र्धी कदावित् कर्धी काळी 
महाराष्ट्रात रूढ असतीलही मुळ मुलखात लुप्त झालेले हे वर्र्धी अरे समाजात तसेि कायम रावहले 
असतीलही. 
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लग्ि कोिाच्याही घरी असले तरी सर्व समाजािे ते आपल्याि घरिे कायव समजूि हातभार 
लार्ार्यािा ही प्रथा आजही या भागात आहे. ‘जाय जुई सेर्तंी’ हे गीत या दृष्टीिे बरेि बोलके ठरते. या गीतात 
केर्ळ भतूकाल िमूद झालेला िसूि ते र्तवमािकालीि र्ास्तर् आहे. स्त्रीिे सासर-माहेर, रै्र्ावहक जीर्िातील 
समृिी, भार्ािा वजव्हाळा, ििंद-भार्जयािें कडू-गोड संबंर्ध हे वर्षयही लोकगीताचं्या संग्रहात आले आहेत. 
डोहाळ्यािी गीते खूपि काव्यमय आहेत. अगदी पवहल्या मवहन्यापासूि ते प्रसृतीपयंत पवहलटकरिीिे कौतुक 
कोित्या प्रकारे होते यािी या गीतार्रूि कल्पिा येईल. एक अवर्धक काव्यमय गीत मला घेता आले िाही. 
‘आमन्ि ं मिसुं तुमी काइजािा’ या िार ओळीच्या समग्र गीतािा आशय गीताच्या प्रास्तवर्कात वदला आहे. 
गभवर्तीच्या वजर्ािी घालमेल आवि वतिी वदििया यािंं सुंदर र्िवि या गीतात मुळात आले आहे. एकाि 
भवगिीस हे गीत पाठ होते. वतिे ते प्रथम मुततपिे म्हटले. परंतु ध्र्विमुद्रिाच्या प्रसंगी मात्र गीतातील शब्द 
िावयकेच्या गळ्याति रावहले. 

 
अशा रीतीिे बरेिसे स्त्रीजीर्ि अव्यतत रावहलेले असले तरी जे व्यतत झाले त्याच्या आर्धारे स्त्रीजीर्िािे 

अिेक पैलू स्पष्ट झाले आहेत. स्फुट गीतातूंि हा आवर्ष्ट्कार अवर्धक समथवपिे झाला आहे. 
 
पुत्र-जन्मोत्सर्ािी गीते एका र्गेळ्या वदशिेे वर्िार करार्यास लार्िारी आहेत. हा समाज वशर्भतत. 

तरीही डोहाळे, बारसे आदींच्या विवमत्तािे प्रवतमा आल्या आहेत त्या देर्की र् बाळकृष्ट्ि याचं्या. संताचं्या 
बाळक्ीडेच्या अभगंािंा एखादी लोकपरंपरा आर्धारभतू होती की काय? पुत्रजन्मोत्सर्ाच्या अरे-बोलीतील 
गीतातं आवि संताचं्या बाळक्ीडेच्या अभगंात या एकाि परंपरेिे वभन्न पडसाद तर पडले िसतील? 
‘पाळण्या’तूि येिारा बाळकृष्ट्ि वर्िारप्ररृ्त्त करतो एर्ढे मात्र खरे! 

 
११. नाटकाचे वेड सुटेना! 

 
मराठ्ािंी या भागात िव्या र्साहती केल्या त्या काळात अठरापगड जातींिे लोक बरोबर होते अशी 

मावहती रृ्िाकंडूि वमळते. प्रत्यक्षात क्षवत्रयाखेरीज अन्य मराठी भावषक जमाती आढळल्या िाहीत. अपर्ाद 
गोंर्धळी आवि खावटक या जमातींिा. गोंर्धळी तुरळक आढळले. खावटक जमातीिे पिं हैदराबादी स्थायी झाले 
आहेत. तेलंगिाच्या भ्रमिात खावटक जमातीिी (मराठी भावषक) एकही व्यतती मला भेटली िाही. बारा 
बलुतेदारापंकैी सारेि तेलुग ूभाषेत आहेत. तेलुग ूब्राह्मि अरे-समाजािे पौरोवहत्य करतात. पि, वर्वर्धवर्र्धािात 
तसा या पुरोवहतािंा फारसा संबंर्धही पोित िाही. अरे समाजािी लहाि मोठी काये संस्कार-गीताचं्याि द्वारे 
प्रामुख्यािे होतात. कुलरृ्ि अथर्ा कुलरृ्िा हीि अशा प्रसंगी ‘पौरोवहत्य’ करीत असते. लग्ि समारंभात 
मािकऱ्यािंा वटळे लार्िे, मंगळ अक्षता टाकिे आवि मंगळसूत्र बारं्धण्याच्या र्ळेी मंत्रोच्चार करिे या पलीकडे 
पुरोवहतािी फारशी गरज िसते. 

 
र्साहतकत्यांबरोबर अठरापगड मराठी भावषक आले असे मािले तर क्षवत्रयाखेरीज इतर जाती-

जमाती (ब्राह्मिर्गासह) कालातंरािे स्थाविक तेलुग ूभावषक जावतजमातीत वर्लीि झाल्या असण्यािी शतयता 
आहे. आंध्र प्रदेशात ‘वियोगी’ या िार्ािे ओळखली जािारी ब्राह्मिािंी एक जात आहे. या जमातीतल्या दोघािंी 
आपल्या आजोबा-पंजोबाचं्या काळातले मोडीत वलवहलेले कागदपत्र आपल्या घरात असल्यािे सावंगतले. या 
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वियोगी जमातीपैकी काही घरािी तरी एके काळी मराठी भावषक असार्ीत. करीमिगर वजल्ह्यातंील मंथिी या 
गार्ाच्या आसपास असलेल्या रै्वदक ब्राह्मिातं मराठी र् तेलुग ूया दोन्ही भाषा बोलिारी मंडळी आहे. िव्या 
वपढीत मात्र दै्वभावषकत्र् लोपले आहे. महाराष्ट्राच्या सरहद्दीर्र िसलेल्या या भागाति तेर्ढी दै्वभावषक ब्राह्मि 
घराण्यािंी परंपरा का असार्ी हा एक स्र्तंत्र संशोर्धिािा वर्षय आहे. 

 
गोंर्धळी हे अरे क्षवत्रयाचं्या आश्रयािे राहतात. आज ही जमात शतेमजूरी करीत असली तरी त्यािंा मूळ 

व्यर्साय कथेकऱ्यािंा. भारताच्या सूतसंस्कृतीिे हे या युगातील र्ारसदार. क्षवत्रय कुळातील मंडळींिा कथा-
आख्यािे सागंिू सासं्कृवतक जीर्िािे सातत्य राखण्यािी कामवगरी आतापयंत या जमातीिे िोखपिे बजार्ली 
आहे. या जमातीिी कथाकथि शलैी फारि आकषवक असते. सर्वसार्धारि अरे मािसाचं्या बोलीच्या तुलिेिे 
गोंर्धळ्याचं्या कथा-कथिाच्या भाषेत संस्कृत शब्दािें प्रमाि अवर्धक र्ाटले. लोककथापं्रमािेि रामायि, 
महाभारत, पुरािे यातंील कथा हे गोंर्धळी फार प्रभार्ीपिािे सागंतात. या कथातं रात्र कशी संपते हे उमगतही 
िाही. त्याचं्या भाषेला एक प्रकारिी लय आहे, गोडर्ा आहे. कथा-कथिािे कायवक्म सार्धारिपिे श्रार्ि 
मवहन्यात र् िैत्राच्या पवहल्या पंर्धरर्ाड्यात होत असतात. वतसऱ्या खंडातील दोि कथा र्रंगल िवजक 
महाकलगम्पल्ली या गार्च्या उपेंद्र या िार्ाच्या गोंर्धळ्याकडूि ऐकल्या. त्याच्याि शब्दात त्या जशाच्या तशा 
वदल्या आहेत. भावषक अभ्यासाच्या दृष्टीिे या कथािंा महत्त्र् आहेि. समाजजीर्ि समजूि घेण्यास देखील त्या 
उपकारक ठरतील यात शकंा िाही.  

 
गोंर्धळ्यािंी आपल्या साथीदारासंह सावंगतलेल्या कथा ही एक पर्विीि असते. रात्रीिी जेर्िी 

झाल्यािंतर सुरू होिारा हा कायवक्म उजाडेपयंत िालतो. कायवक्म ज्यािंी ठरवर्लेला असतो त्याचं्याकडूि 
गोंर्धळ्यािंा ‘वभक्षा’ (वबदागी) वमळते. गोंर्धळी हा बहुश्रुत असतो. तसाि तो जात्याि िटही. कथेतील आरोह- 
अर्रोह, पात्रािें संर्ाद, त्याचं्या भार्भार्िा यािंा प्रत्यक्ष प्रत्यय आिूि देण्यािे कसब त्याच्या र्ािीत आवि 
अवभिय कलेत असते. ही जमात कथा आख्यािे ‘लार्ते’ त्याप्रमािेि मराठी संगीत िाटकािें प्रयोगही करीत 
असते. लोककथा ककर्ा रामायि-महाभारतातील आख्यािे यारं्र िाटकािी कथािके आर्धारलेली असतात. 
उपेंद्र या गोंर्धळ्यािे अशा िाटकासंाठी रिलेली काही पदे या खंडास जोडलेल्या पवरवशष्टात वदली आहेत. या 
पदापंैकी काही पदे मी ऐकली आहेत. प्रयत्ि करूि देखील गोंर्धळ्यािंी िाटके पाहण्यािा योग आला िाही. 
त्यािंी िाटके फाल्गुि र्द्य अमार्स्येपासूि (कालामर्स्या) िैत्री पौर्मिमेच्या कालात होतात. या वदर्सात 
शतेमजूरी करिारे गोंर्धळी शतेीच्या कामातूि मोकळे असतात. म्हिूि गार्ोगार् वर्खुरलेले ‘िट’ िाटक सादर 
करू शकतात. इतर ऋतूत िायप्रयोग करिे गोंर्धळ्यािंा आवि गार्कऱ्यािंाही परर्डत िाही. 

 
मराठी मािसाच्या रततात वभिलेले िाटकािे र्डे महाराष्ट्राशी संबरं्ध तुटलेला असतािाही कायम 

रावहले आहे हे वर्शषे. या र्डेातूिि आंध्रप्रदेशातील तेलुग ू रंगभमूीिी अवभमािास्पद परंपरा मराठी मािसािे 
विमाि केली आहे हेही तेर्ढेि गौरर्ास्पद आहे! 
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१२. मराठे : तेलुगू रंगभूमीचे आद्य णशल्पकार 
 
तेलग ू रंगभमूीिा पाया मराठ्ािंी घातला हे आश्चयवकारक र्ाटले तरी ऐवतहावसक सत्य आहे. गेली 

शभंर र्ष े अरे समाजािे तेलुग ू रंगभमूीिी सेर्ा विष्ठिेे केली आहे. आंध्रप्रदेशाच्या सासं्कृवतक जीर्िास 
मराठ्ािंी वदलेली ही फार मोलािी जोड आहे. आज प्रामुख्यािे ग्रामीि भागात संगीत तेलुग ूिाटकािें प्रयोग 
करिाऱ्या ‘सुरभी िाटक मंडळ्या’ सुमारे साठाच्या र्र आहेत. र्षाकाल र्गळता आंध्रप्रदेशात उगर्िारी एकही 
रात्र मराठी िटािंी सादर केलेला तेलुग ूिाटकािा प्रयोग पावहल्यावशर्ाय मार्ळत िाही. 

 
सुमारे शभंर र्षांपूर्ी संजीर्रार् बिारसे यािंी उदरविर्ाहािे सार्धि या िात्यािे कळसुत्री बाहुल्यािें 

खेळ सुरू केले. कुटंुबािी वर्पन्नार्स्था दूर होते ि होते तोि संजीर्रार्ािें विर्धि झाले आवि त्याचं्या 
कुटंुबीयािंा उदर विर्ाहासाठी पुन्हा दारोदार वफरार् ेलागले! सुदैर्ािे कुटंुबातील सर्ांिाि कंठ िागंला होता. 
रस्त्यार्र गािी गार्िू लोकरंजि करिाऱ्या या कुटंुबास थोडे स्थैयव आल्यार्र पेद्द रामय्या या संजीर्रार्ाच्या 
कतवबगार पुत्रािे आपल्या वपत्याच्या काळातील कळसूत्री बाहुल्याचं्या खेळािे पुिरुज्जीर्ि केले. रामय्यािे 
िामड्याच्या बाहुल्या आकषवक रंग देऊि तयार केल्या आवि संगीताच्या पाश्ववभमूीर्र रामायि-महाभारतातील 
आख्यािािें प्रयोग या बाहुल्याचं्या द्वारे सादर केले. एक सुर्िवसंर्धी लर्करि बिारसे कुटंुबािे घर शोर्धत 
आली: 

 
कडप्पा वजल्ह्यातील सुरभी या गार्ी रामी रेडी र् बेसा रेडी या देशमुख- बंरंू्धच्या आश्रयािे बिारसे 

कुटंुब रहात असे. त्याचं्या मुलीिे लग्ि ठरले आपल्या आश्रयदात्याचं्या घरी विघालेल्या कायात काही तरी िर् े
करूि दाखर्ार् े या ईषिेे पेद्द रामय्या बिारसे यािंी आपल्या कुटंुबीय मंडळीसह ‘कीिकर्र्ध’ या िाटकािा 
प्रयोग लग्िप्रसंगी केला. त्यािी पत्िी पापाबाई वहिे या िाटकात सैरंध्रीिी भवूमका केली. तेलुग ू रंगभमूीिी 
प्रािप्रवतष्ठा मराठी िटािंी केली त्यािप्रमािे या रंगभमूीर्रील पवहली स्त्रीिटी पापाबाई ही देखील मराठी स्त्री. 
इ. स. १८८५ च्या सुमारास हे िाटक रंगभमूीर्र आले! 

 
ही िाटके लोकवप्रय होऊ लागली. परगार्ािंी विमंत्रिे वमळू लागली, व्याप र्ाढला. एकया बिारसे 

कुटंुबाला हा व्याप झेपेिा. त्यािंी इतरािंा या कायात सहभागी करूि घेतले. प्रथम अर्टी कुटंुब िाटक 
मंडळीत सामील झाले. िंतर आले कशदे; पुढे रेखिदार आवि पर्ारही या मंडळीत सामील झाले. सर्व अरे 
क्षवत्रय कुळातले. घरात भाषा मराठी, रंगभमूीर्र तेलुग.ू िाटकािंा दजा र्ाढार्ा आवि तेलुग ू भाषेिे उच्चार 
सुर्धारार्ते या हेतूिे सुरभी िाटक मंडळीिे तेलुग ू पंवडत िोकरीस ठेर्ले. शास्त्रोतत गायिािे वशक्षि देिारे 
गायि मास्तरही मंडळीत आले. काही तेलुग ू पंवडत प्रवतभार्ान् होते. त्यािंी रामायि-महाभारतातील काही 
आख्यािारं्र िर्ा साज िढर्िू िाटके वलवहली र् ती या िट-िटींकडूि बसर्िू घेतली. पंवडतािंी भाषा 
संस्कृत-प्रिुर. त्या काळात तेलुग ूर्ाङ्मयात संस्कृतप्रिरु तेलुग ूभाषेस र् संस्कृतातील प्रबंर्ध शलैीस प्रवतष्ठा 
होती. पंवडतािंी प्रौढ भाषा र् भारदस्त शलैी मातृभाषा मराठी असलेल्या र् तेलुग-ूलेखि-र्ाििािा गंर्धही 
िसलेल्या िट-िटींिी कौशल्यािे पेलूि र्धरली. तोि अवर्धकार या िटसंिािे संगीतािा के्षत्रात देखील संपादि 
केला. संस्कृतप्रिुर आवि दीघव समास असलेली तेलुग ूभाषा रंगभमूीर्र िट सहजपिे बोलत असतािा पावहले 
र् ऐकले म्हिजे खरोखरि आश्चयव र्ाटते. 
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िटसिंाच्या पवरश्रमािे फळ म्हिूि सुरवभ िाटक मंडळ्यािंा लोकवप्रयतेबरोबरि प्रवतष्ठाही लाभली. 

स्र्तःला प्रवतवष्ठत समजिारे मराठे मात्र सोयरसबंंर्धाच्या बाबतीत ‘िाटकर्ाल्या’ंपासूि फटकूि राहू लागले! 
संकटासारखा सोयरा िसतो. िाटक मंडळीत सामील झालेल्या घराण्यािंी. आपसात वर्र्ाहसबंंर्ध घडर्िू 
आिले. व्यर्सायािे िाते वर्र्ाहबंर्धािे अवर्धक रूढ झाले. िाटक मंडळी हा एक कौटंुवबक व्यर्साय बिला. 
घराण्यािी र् िाय व्यर्सायािी अडिि भागवर्ण्याच्या विवमत्तािे एक पुरुषािे िार िार वस्त्रयाशंी-लग्ि करिे 
ही इष्टापत्ती ठरली!  

 
या परंपरेत गोकर्दरार् बिारसे ही फारि मोठी कतवबगार व्यतती होऊि गेली. श्रेष्ठ गायक-िट म्हिूि 

त्यािंी कीती होतीि. परंतु कुशाल संघटक असल्यािे िाटक मंडळीतील वर्वर्र्ध घटकातं सौहादव कायम 
ठेर्ण्यािे फार मोठे कायव त्यािंी केले पवहल्या महायुिापूर्ी गोकर्दरार् आपल्या िाटक मंडळीसह ब्रह्मदेशातही 
जाऊि आले. िाटकारं्र त्यािंा पैसा बराि वमळाला. लोककल्यािासाठी त्यािंी खिवही बराि केला. [या खंडास 
जोडलेल्या पवरवशष्टात गोकर्दरार्ािंी एक कन्या शातंाबाई यािंी मुलाखत आवि माझ्या रोजविशीतील एक उतारा वदला आहे. पूरक मावहती म्हिूि या 
सार्धिािंा उपयोग व्हार्ा.] गोकर्दरार्ािंा दहा मुली होत्या. आज अस्स्तत्र्ात असलेल्या सुरवभ िाटक मंडळ्यापंैकी 
अवर्धकाशं गोकर्दरार्ाचं्या मुलींच्या वर्स्ताराच्या मालकीच्या आहेत. काही बिारसे कुटंुबाचं्या मालकीच्या एकूि 
बिारसे आवि अर्टी या दोि घराण्यातंील मंडळी रंगभमूीच्या आघाडीर्र आहेत. अर्टी घराण्यातील बाबारार् 
यािंा १९८२ सालातील श्रेष्ठ िट म्हिूि आंध्रशासिािे सुर्िवपदक देऊि गौरर् केला आहे. मलेवशयात 
झालेल्या तेलुग ूवर्श्व संमेलिासाठी बाबारार् अर्टी यािंा आंध्रशासिािे सरकारी खिािे पाठवर्ले होते. 

 
मराठी मािसाला महाराष्ट्राबाहेर एर्ढा माि वमळार्ा हे अवभमािास्पदि. रेड्डीबंरंू्धच्या आश्रयासाठी 

‘कीिकर्र्ध’ या िाटकािा पवहला प्रयोग ज्या सुरभी गार्ी झाला त्या गार्ािे िार् ही घरािी कृतज्ञतापूर्वक 
आपल्या आडिार्ापूर्ी लार्तात. ‘सुरभीर्ाले’ या िार्ािेि आंध्रप्रदेशात या िाटक मंडळ्या ओळखल्या जातात. 
या ग्रामिामारं्र आता दंत-कथा आख्यावयका यािंी पुटे िढू लागली आहेत. ‘सुरभी म्हिजे कामरे्धिू. आमच्या 
पूर्वजािंी आम्हाला रंगभमूीरूपी कामुरे्धिू वदली आहे’ असे सुरभी या िार्ािे स्पष्टीकरि कािारं्र पडते एखाद्या 
दैर्तािी विष्ठेिे उपासिा करार्ी त्याप्रमािे ही मंडळी रंगभमूीिी विष्ठेिे सेर्ा करीत आली आहे. गेले शतकभर 
ही अखंड उपासिा िालू आहे.  

 
या िाय सावहत्यािा व्यर्साय हा एक प्रकारिा ‘गृहोद्योग’ असतो. पडदे रंगर्ण्यापासूि ते पट 

उभारिीपयंत सर्व लहाि-मोठी कामे घरातील सर्व-मंडळी करीत असतात. रात्री इंद्रािी भवूमका करिारा िट 
वदर्सा कुदळ-फार्डे घेऊि रंगपीठ तयार करतािा आढळूि येईल तर लक्ष्मीच्या भवूमकेत रंगभमूीर्र येिारी 
िटी वदर्सा केरसूिी घेऊि िायगृह झाडत असलेली वदसेल. या िाटकमंडळ्याजंर्ळ स्र्तःिा असा स्र्यंपूिव 
लर्ाजमा असतो. िाटके गार्ोगार् करार्यािी म्हिजे बरोबर सारे सावहत्य असिे अविर्ायव. प्रत्येक गार्ी र्स्ती 
िजीक थोडाफार उतार असलेले शते विर्डूि त्यार्र िायगृह उभारले जाते. कंुपिापासूि ते छतापयंत 
पत्र्यािंा र्ापर होतो. खुच्या, बाक आवि पीठ हे पे्रक्षागहृािे तीि र्गव. समोरच्या बाजूस जमीि खोदूि खुच्या 
माडंल्या जातात. थोड्या अवर्धक उंिीर्र बाक आवि उंिर्यार्र पीठ असते. रंगमंि खूपि वर्स्तीिव असतो. 
बहुतेक िाटकात वरकसीि असतात. ते दाखवर्ता यार्ते याकवरता पडद्याबरोबरि वर्जेच्या यंत्राच्या योगािे 
िालिारी दृश्यािंी व्यर्स्था असते. प्रत्येक कंपिीत र्ीजविर्ममती करिारे यंत्र असते. त्यामुळे वरकसीि र्ा 
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प्रकाश-योजिा याचं्या बाबतीत िाटक मंडळी स्थाविक र्ीजपुरर्ठ्ार्र अर्लंबूि रहात िाही. रंगभमूीर्रील 
कर्गािंा उपयोग अिेक प्रकारे होतो : काम िसिारािें वर्श्रातंी स्थाि, मुलािें शयिगृह, प्रपंिािे सामाि 
असलेले कोठी घर आवि आजारी-दुबवलािें शुश्रूषागृह. िाटक संपल्यार्र सर्व मंडळी रंगभमूीर्रि झोपतात. 
मािसे एकाि पवरर्ारातली असल्यािे संकोिािा प्रश्ि उद्भर्त िाही. 

 
१३. नाटक आमच्या रक्तात आहे! 

 
रात्री दहाच्या सुमारास िायप्रयोग सुरू होतो. सकाळी तीि ते िार पयंत तो िालतो. त्यािंतर सर्ांिी 

जेर्िी ती सकाळपयंत िालतात. िाय प्रयोग एक वदर्स आड सोडूि होतो. िाटके बहुतेक पौराविक र्ा त्या 
त्या भागातील सारु्धसंताचं्या िवरत्रार्र आर्धारलेली असतात. एकाि कथािकार्र आर्धारलेली िाटके वभन्न 
मंडळ्या आपापल्या परींिी सादर करीत असतात. अर्टी र् बिारसे या दोि घराण्याचं्या पिती वभन्न आहेत. 
वरकसीन्सर्र भर सर्ांिाि असला तरी अर्टी घराण्यािे संगीत अवर्धक प्रगत र्ाटते. सुरभी िाटकातं 
दावक्षिात्य संगीतास स्थाि िाही हे वर्शषे. िाटकात येिारे श्लोक मात्र दावक्षिात्य पितीिे म्हटले जातात. 
अन्य पदे कहदुस्थािी संगीताच्या रागदारीत असतात. पेश करण्यािा ढंग जुन्या वपढीतील िायसंगीताच्या 
र्धतीिा. 

 
तेलुग ूरंगभमूीर्र मराठी िट पौराविक िाटकािा घाट र् मराठी िायसंगीतािा घाट घेऊि कसा उभा 

रावहला हा अवर्धक संशोर्धिािा वर्षय आहे. रंगभमूीिा तुलिात्मक अभ्यास आवि तेलंगिाबाहेरील अरे मराठा 
माझ्या कायवके्षत्रात बसत िसल्या कारिािे सासं्कृवतक जीर्िािे आर्श्यक संदभव वदग्दर्मशत करण्यापुरताि 
आढार्ा या वठकािी वदला आहे. 

 
सत्यर्ान् सावर्त्री या िाटकात सावर्त्रीिी भवूमका करिाऱ्या िटीला ‘अवभियािे वशक्षि कुठे घेतले?’ 

असा प्रश्ि वर्िारला तेव्हा वतिे असा काही अवभिय केला की, प्रश्ि वर्िारण्यात माझाि मूखवपिा झाला हे 
जािर्ले. िंतर वतिे स्र्तःला सार्रले. ‘अहो आम्ही जन्मलो रंगभमूीर्र. र्याच्या मािािे पडतील त्या भवूमका 
आम्ही केल्या. मोठ्ा मािसाचं्या भवूमका लक्ष देऊि मिात साठर्िू ठेर्ल्या. झाले. काही र्षांपूर्ी माझी आत्या 
(आवि सासू देखील) ही भवूमका करीत असे. आता अत्या सत्यर्ािाच्या आईिी भवूमका करते मी सावर्त्रीिी!’’ 
(आमिी प्रश्िोत्तरे तेलुग ूभाषेत झाली हे या वठकािी लक्षात ठेर्ार्)े. 

 
‘ब्रह्मम्गारुिवरतम्’ या िाटकात संतािी भवूमका करिाऱ्या प्रकाशरार् अर्टी यािंा िाटक 

संपल्याबरोबर भेटलो. त्यािंी गािी मला फार आर्डली म्हिूि त्यािें अवभिंदि केले. या िाटकातील संगीत 
सौभद्रातील संगीतार्र बेतलेले र्ाटले. काही तेलुग ू पदाशंी जुळिारी मराठी गािी मी माझ्या अपुऱ्या 
तयारीविशी त्यािंा म्हिूि दाखवर्ली. मािूस िंतर बराि खुलला. मेकअप उतरण्यािे काम िालू ठेर्ीति 
प्रकाशरार् माझ्याशी बोलू लागले. [सुरभी िाटक मंडळ्यातं मेकअपमि िसतो. प्रत्येकािे स्र्तःिा मेक-अप 
करार्यािा असतो.] सकाळी सात र्ाजले तरी आम्ही बोलति होतो. [तेलुग ूसगंीत िाटकाच्या वर्कासातील एका महत्त्र्ाच्या 
टप्प्यािा उल्लेख या वठकािी करिे आर्श्यक र्ाटते. १९२५ ते ३५ या कालखंडात तेलुग ू रंगभमूीर्र बालगंर्धर्ािी गायकी आवि त्यािंी अवभिय शलैी 
यािंा बराि प्रभार् पडला होता. मराठी िाटकातंील सगंीतािे प्रवतध्र्िी या कालखंडातील तेलुग ू रंगभमूीर्र उमटले होते. कै. स्थािम् िरकसहरार् हे 
स्त्रीभवुमकेमुळे गाजलेले िट वकत्येक र्ष े बालगरं्धर्ांच्या िाटक मंडळीत पडतील ती कामे करूि वर्द्याजवि करीत होते. गंर्धर्ािी गायकी आवि 



 
अनुक्रमणिका 

अवभियशलैी त्यािंी उिलली आवि आपल्या प्रातंात परतल्यार्र तेलुग ू रंगभमूीर्रूि तीिा प्रसार त्यािंी केला. त्याचं्या मृत्यूपूर्ी ३-४ र्ष े त्याचं्या 
सहर्ासात काही वदर्स घालवर्ण्यािा योग आला. बालगंर्धर्ांच्या वकतीतरी आठर्िी त्यािंी अत्यंत कृतज्ञताभार्ािे कथि केल्या. सगंीत िाटक 
अकादमीिे त्यािंा 'गौरर् केल्यािंतर एका जाहीर सभेत त्यािंी बालगंर्धर्ािे ऋि कृतज्ञतापूर्वक मान्य केले. आिखी एका प्रसगंी िायवर्षयक 
पवरसरं्ादात त्याचं्या बरोबर सहभागी होण्यािे भाग्य मला लाभले होते. 

 
१९३५ साली िरकसहरार् आवि बलभद्रपात्रडू सूगवरार् यािंी पुढाकार घेऊि आंध्रप्रदेशातील सागर वकिाऱ्याच्या काही भागात बालगंर्धर्ांच्या 

िाटकािें काही प्रयोग घडर्िू आिले होते. 
 
––तत्पूर्ीि गंर्धर्ांच्या मराठी िायगीताच्या िाली तेलुग ूिाटकात सुप्रवतवष्ठत झाल्या होत्या.] 
 
‘आपल्या रतताच्या थेंबाथेंबात िाटक वभिले आहे’ असे र्धिाजी कशदे सहज बोलूि गेले त्यात 

अवतशयोतती मुळीि र्ाटली िाही. [मायाबाजार िाटकातील घटोत्कि ही र्धिाजीिी ख्याती असलेली 
भवूमका.] काही कती मंडळी र्गळली तर िाटक मंडळीत असिाऱ्या इतरािंा िाटकाबाहेरिे वर्श्वि अपवरवित 
आहे. ‘िाटक जगिे’ म्हिजे िेमके काय असते हे िाटकमंडळीच्या वबऱ्हाडी काही वदर्स काढल्यािंतर लक्षात 
येते. बालगरं्धर्व पे्रक्षकािंा ‘माय-बापहो!’ या िार्ािे संबोर्धीत ही मंडळी पे्रक्षकािंा देर्ता-स्र्रूप मािते. 
िाटकािा िेटका प्रयोग ही या देर्तेिी आरार्धिा. िाटक िालू असतािा काही गर्मभिी पडद्यामागेि प्रसूत 
होतात. वकत्येकदा आजारी मािसे गतप्राि होतात. पे्रत तसेि झाकण्यात येते. िायप्रयोग संपतो आवि 
िंतरि आप्तािंा शोक आवि मृतािी उत्तरवक्या यािंा अर्काश वमळतो. 

 
सुरभी िाटक मंडळ्यातंील िटिटींशी बोलतािा अभावर्तपिे दुसरेही िाय र्धडत होते. आम्ही सारे 

मराठी भावषक असूिही तेलगूच्या माध्यमातूि एकमेकािंा समजूि घेण्यािा प्रयत्ि करीत होतो. अरेबोली 
समजूि घेण्याइतकी माझी प्रगती झालेली असली तरी या बोलीतूि बोलिीिा सरार् मला िव्हता. वशकलेल्या 
मािसापुढे आपल्या मराठीिे प्रदशवि कशाला या जािीर्ते अर्घड भवूमका सहजपिे रंगवर्िारे िट-िटी 
मराठीतूि बोलण्यास मात्र किरत होते! 

 
१४. ‘मानापमान’ : रंगभूमीवर आणि समाजात 

 
सुरभी िाटक मंडळीिी परंपरा एका शतकािी असली तरी तत्पूर्ी देखील ‘वर्वर्धिाटक’ र्ा ‘भाि’ 

याचं्या र्धतीर्र िायप्रयोग करिारे मराठी भावषक आंध्रप्रदेशात विदाि तेराव्या शतकात तरी होते असे मािता 
येईल एर्ढा ऐवतहावसक पुरार्ा उपलब्र्ध आहे. ‘भाण्डीरभाषा व्याकरि’ या िार्ािा संस्कृत गं्रथ र्ा. गो. पराजंपे 
यािंा उपलब्र्ध झाला होता. महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रकेच्या तीि अंकातूि (मािव १९२८, सप्टेंबर १९२८ आवि मािव 
१९३०) या गं्रथािा काही भाग मराठी अिुर्ादासह त्यािंी प्रकावशत केला. या गं्रथात भाण्डीर भाषेच्या 
व्याकरिािी संस्कृत सूते्र असूि त्यार्र संस्कृत भाष्ट्यही आहे. भाष्ट्यकार तेलुग ूभावषक असल्यािे त्यािे भाण्डीर 
भाषेतील शब्दािंा पयायी तेलुग ूशब्द वदले आहेत. ज्या भाषेिे व्याकरि या गं्रथात आले आहे ती मराठीि होती 
यात शकंा िाही. इतकेि िव्हे तर उच्चारप्रवक्ये संबंर्धािे जे वियम या व्याकरिात आले आहेत ते अरेबोलीस 
लाग ू पडिारे आहेत. [या सबंंर्धीिे अवर्धक वर्र्ेिि दुसऱ्या खंडात आले आहे.] संस्कृत पंवडतािंी गीताच्या मराठी भाषेिे 
व्याकरि वलहार्,े त्यार्र संस्कृत भाष्ट्य देखील उपलब्र्ध असार् ेयािा अथव एर्ढाि की, तेराव्या शतकात मराठी 
गीते गािारे भाण्डीर आवि त्यािंी गीते र् त्या गीतािंी भाषा यािंा आंध्रप्रदेशात प्रवतष्ठा होती. याि गीत-
िायकारािंी परंपरा सुरभी िाटक मंडळ्या िालवर्िाऱ्या मराठ्ािंी िालवर्ली िसेल कशार्रूि?  
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णद. १८-४-८४ रोजी महाकलगम्पल्ली (णज. वरंगल) येथे झालेल्या नायप्रयोगातले हे एक दृश्य. 
छाया : र्ावहिी फोटो स्टुवडओ र्रंगल डॉ. जगन्नाथम् पर्ार याचं्या सौजन्यािे. 
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‘‘बालार्तंी’’ या लोककथेर्र आर्धारलेल्या िाटकातील 

एक दृश्य – 
 
वतसऱ्या खंडात समावर्ष्ट केलेल्या ‘राजा अंबरकसगािी 

गोष्ट’ या कथेर्र हे िाटक आर्धारलेले आहे. 
 
– राजा अमरकसह पुत्रप्राप्तीसाठी तपश्चयेस विघण्यापूर्ी 

प्रर्धािाकडे राज्यकारभारािी सूते्र सोपवर्तो तो प्रसंग र्रील वित्रात 
आहे. 

 
– मध्यभागी राजा (आसिस्थ) एका बाजूस प्रर्धाि र् 

दुसऱ्या बाजूस वर्दूषक. वर्दूषकािी भवूमका िाटकात महत्त्र्ािी 
आहे. झालेला र् घडिारा कथाभाग तेलुग ू भाषेतूि तो पे्रक्षकािंा 
सागंतो र् हे सागंत असतािा हुजऱ्यािीही भवूमका वर्दूषक करीत 
असतो. 
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अवर्धक संशोर्धिािंतर ही अखंडता प्रस्थावपत झाली तर ‘आंध्रप्रदेशात’ गीत-िायािे प्रर्तवि मराठ्ािंी 
तेराव्या शतकात केले अशी िोंद इवतहासाला करार्ी लागेल आवि सुरभी िाटक मंडळी आकस्स्मक उदयास 
आली असे मािण्यािी आपत्ती येिार िाही. अवर्धक संशोर्धि अथात् आर्श्यक आहे. 

 
लोकरंजिािे व्रत दीघवकाल आिरिाऱ्या िटाचं्या अंतःकरिात काही र्देिा असतात यािा प्रत्यय 

१९८२ च्या वशर्जयंतीच्या विवमत्तािे रघुिाथपल्ली येथे भरलेल्या मेळाव्यात आला. या मेळाव्यापूर्ी एकि मवहिा 
आंध्रशासिािे श्रेष्ठ िट म्हििू बाबारार् अर्टी यािंा गौरर् केला होता. या मेळाव्यासाठी त्यािंा बोलार्ण्यात 
आले होते. श्यामसंुदर अर्टी, कशदे, रेखिदार इत्यादी अिेक िाटक मंडळ्यािें मालकही या मेळाव्यास 
उपस्स्थत होते. मेळार्ा सामावजक स्र्रूपािा होता. आपसात ििा मराठीत आवि व्यासपीठार्रील भाषिे मात्र 
तेलुग ूभाषेतूि असा हा दै्वभावषक मेळार्ा होता. बाबारार् अर्टी यािंा सत्कार या मेळाव्यात झाला. सत्काराला 
उत्तर देतािा बाबारार्ािंी तेलुगूतूि जे भाषि केले ते अंतःकरिाला पीळ पाडिारे होते. आशय थोडतयात 
असा: 

 
‘‘आपि मराठे आहोत यािा आपिा ं सर्ांिा सारखाि अवभमाि आहे. या 

मेळाव्यािे केलेल्या गौरर्ार्रूि आमच्या कलेबद्दल सर्ांिा अवभमाि र्ाटतो हे स्पष्ट 
आहे. वजर्ािे राि करूि िायशारदेिी सेर्ा करिाऱ्या आम्हा ं िाटतयािें आपि 
कौतुक करता. आम्हाला संतोष र्ाटतो. पे्रक्षकािंी समार्धािािी पार्ती हा िटािा खरा 
गौरर्..? परंतु आम्ही मराठे आहोत या िात्यािे मराठा समाज आम्हाला वकती जर्ळ 
करतो? आमच्या तोंडार्रिे रंग पुसल्यािंतर जे आम्ही उरतो त्यािंा अरे समाजात 
स्थाि आहे काय?... काळ बदलत िालला आहे. परंपरागत व्यर्साय आम्हा सर्ांिाि 
रोजगार देऊ शकेल असे वदसत िाही. आमच्यातले काही वशक्षि घेत आहेत. 
वकत्येकािंी इतर व्यर्साय सुरू केले आहेत. या व्यर्सायातले र् बाहेरिे आम्ही 
‘िाटके’ असलो तरी अरेकुळातले आहोत. समाज आम्हाला तशी मान्यता देिार आहे 
काय? िट हा शरे्टी मािसूि असतो. त्यालाही इतरापं्रमािे प्रवतवष्ठत सामावजक 
जीर्ि जगण्यािी महत्त्र्ाकाकं्षा असते. आमिी ही महत्त्र्ाकाकं्षा पूिव होिार आहे 
काय?’’ 

 
‘पळस गेला कोकिा, तीि पािे िुकेिात’ असे म्हितात ते खोटे िाही. 

महाराष्ट्रात गेल्या वपढीतील थोर िटािंाही अशाि जळत्या पायघड्यारं्रूि प्रर्ास 
करार्ा लागला होता!  

 
१५. अरे मराठी बोलीची सासं्कृणतक पार्श्यभूमी 

 
परप्रातंात मराठी भावषक टापूिी सरहद्द जर्ळपास िसतािा तेलुग ू भावषक प्रदेशात बेटे 

उगर्ल्यासारखी अरे समाजािी तुरळक र्स्ती हाि मुळी कुतुहलािा वर्षय. या र्साहती तेराव्या शतकाच्या 
पूर्ी झालेल्या असाव्यात असा आिुषंवगक सार्धिाचं्या आर्धारे विघिारा विष्ट्कषव. तेराव्या शतकाच्या पूर्ी िक्की 
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कोित्या काळात ही मराठी कुटंुब े या भागात आली यािा अंदाज बारं्धता येत िाही. अरे समाजाच्या 
स्थलातंरािी कमाल कालरेषा तेराव्या शतकाच्या अवलकडे ओढता येत िाही एर्ढे मात्र विवश्चत. या कालािंतर 
मराठी भावषक प्रदेशाशी या समाजािे संबंर्धि आले िाहीत. यािा अथव असा की, या समाजािे जे ‘मराठीपि’ 
आहे ते तेराव्या शतकाच्या आसपासिे, कदावित् पूर्ीिेही. या कालािंतर आजच्या महाराष्ट्रात र् पूर्ीच्या 
मराठीभाषी मुलखात स्स्थत्यतंरे अिेक झाली. राजकीय, सामावजक, र्धार्ममक स्स्थत्यतंरापं्रमािेि मराठी भाषेिे 
रंगरूप देखील बदलत गेले. म्हिूि प्रािीि मराठी र्ाङ्मय आज वर्द्वािाचं्या मध्यस्तीिे समजूि घ्यार् ेलागते. 
लीळािवरत्र आवि पंिोपाख्याि या गं्रथार्र, देखील संपादिािे संस्कार करार् े लागतात, वटप्पिी वलहार्ी 
लागते र् शब्दकोश देखील जोडार्ा लागतो. बखरी तशा अवलकडच्या. पि, टीका-वटप्पिीिी पाठराखिी 
िसेल तर त्याही उलगडत िाहीत. कारि उघड आहे. काळ बदलला. भाषेतले संदभव बदलले. र्तवमाि 
जीर्िात िर् ेसंकेत विमाि झाले. भाषा मराठी असली तरी ती वित्याच्या पवरपाठीिी िसल्यामुळे ‘समजूि’ 
घ्यार्ी लागते. 

 
प्रमाि मराठी भाषेशी पवरवित असलेल्याचं्या आकलि के्षत्रात प्रादेवशक बोली आििू द्यार्यािी म्हिजे 

देखील अशाि प्रकारिा खटाटोप करार्ा लागतो. प्रदेशभेदािे भाषेला विराळे र्ळि लागते त्यािप्रमािे रूढ 
शब्दािंाही िर् ेअथव प्राप्त होतात. सामावजक संदभव बदलल्यामुळे शब्दाचं्या अथात पवरर्तवि घडते. प्रमाि भाषेत 
रूढ िसलेले शब्द प्रादेवशक बोलीत प्रिवलत असतात. त्यािें अथव र् त्या सर्ांर्रूि सूवित होिारे सामावजक र् 
सासं्कृवतक संकेत यािंाही र्धाडंोळा घ्यार्ा लागतो. बदललेली उच्चार-प्रवक्या देखील समजूि घ्यार्ी लागते. 
अपवरवित र्ाटिाऱ्या बाबींिा उकल एकदा झाला म्हिजे कोिती बोली दुगवम ि राहता सुबोर्ध होते. 

 
मराठी भाषेिे कालसापेक्ष स्र्रूप समजूि घेिे हे प्रािीि मराठी र्ाङ्मयाच्या आकलिास जेर्ढे 

आर्श्यक असते तेर्ढे प्रादेवशक बोलींच्या बाबतीत िसते. काळाच्या ओघात भाषेिा जो स्र्ाभावर्क वर्कास 
झालेला असतो तो बऱ्याि अंशािे प्रादेवशक बोलींच्या र्ायास येत असतोि. त्यामुळे प्रादेवशक बोलींच्या 
अभ्यासात कालािे अंतर कमी करण्यािा प्रश्ि उद्भर्त िाही. अरे बोली मात्र या वियमास अपर्ाद ठरते. 
मराठी भाषेच्या स्र्ाभावर्क वर्कासक्माच्या प्रवक्येपासूि ही बोली अवलप्त रावहली आहे. ही बोली तेलुग ू
भाषेच्या र्तुवळात वकत्येक शतके िादंत आहे. वतिे सामावजक संदभव तेलुगूभावषकाचं्या समाजजीर्िाशी 
विगवडत झालेले आहेत. मूळ स्थलातंराच्या काळातील सासं्कृवतक बंर्ध र् सामावजक अिुबंर्ध काळाच्या ओघात 
सारेच्या सारे कायम रावहले असतील असे माििे अशास्त्रीय ठरेल. तथावप, परंपरा तशा विर्ट असतात त्या 
सहजासहजी िामशषे होत िाहीत. हे लक्षात ठेर्िू या बोलीिे मूळ परंपरेतले काय वटकवर्ले र् कोिते िव्यािे 
जोडले यािा वर्र्के आर्श्यक ठरतो. यािा अथव असा की मराठी भाषेच्या इतर प्रादेवशक बोलींच्या र्धतीर्र अरे 
बोलीिा अभ्यास अपुरा ठरेल. या बोलीच्या अध्ययिात कालािे अंतर तोडार् े लागिार आहे त्यािप्रमािे 
महाराष्ट्र आवि तेलंगि या भागातंील सासं्कृवतक जीर्िािाही तुलिात्मक वर्िार टाळता येिार िाही. 

 
 ही अडिि लक्षात घेऊिि अरे समाजाच्या सासं्कृवतक जीर्िािा वर्िार प्रथम सादर करण्यात आला 

आहे. भाषा समाजािे हृद्गत व्यतत करते त्यािप्रमािे सासं्कृवतक जीर्िािे प्रवतकबबही भाषेर्र उमटलेले असते 
ही बोली कोित्या स्र्रूपाच्या र्ातार्रिात िादंली, र्ाढली हे समजूि घेतल्यावर्िा या बोलीत आढळिाऱ्या 
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वर्शषेािंा योग्य तो उलगडा होिार िाही. बोलीच्या अभ्यासासाठी जी सार्धिसामग्री गोळा करण्यात आली 
वतच्याि आर्धारािे सासं्कृवतक जीर्िािा आढार्ा घेण्यात आला आहे. 

 
याि सार्धि-सामग्रीच्या आर्धारािे अरे बोलीच्या स्र्रूप-वर्शषेािें वर्र्िेि पुढच्या खंडात करार्यािे 

आहे. 
 

∫∫∫ 
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प णर णश ष्टे 
 
अरे-मराठा समाजाच्या समाज रििेिी आवि सामावजक जीर्िािी कल्पिा यार्ी या हेतूिे 

विरविराळ्या थरातंील आवि र्योगटातंील व्यततींच्या मुलाखती घेतल्या. या मुलाखतीत जर्ळपास प्रत्येक 
व्यततीला त्याचं्या घराण्यातील मूळ पुरुषाच्या स्थलातंरासंबरं्धािे प्रश्ि केला असतािा समार्धािकारक उत्तरे 
वमळू शकली िाहीत. लष्ट्करातील कामवगरीच्या विवमत्तािे काही घरािी या भागात आली असार्ीत असे काहीिे 
म्हििे. जंगले तोडूि िव्या र्साहती करण्याच्या महत्त्र्ाकाकें्षिेही काही घरािी या भागात आली असार्ीत. 
देर्काच्या वर्र्धीतील काही आिारार्रूि िव्या र्साहतीच्या विवमत्तािे महाराष्ट्रातूि या जमातीिे स्थलातंर केले 
असार् ेया समजुतीस दुजोरा वमळतो. 

 
पणरणशष्ट क्र. १ मध्ये या समाजात रूढ असलेली काही आडनाव े णदली 

आहेत. त्यावरून णनदान काही घराणयाचं्या तरी महाराष्ट्रातील शहाणिवकुळी 
जमातींशी संबंध पोचतो असे णनणित णवधान करता येते. 

 
पणरणशष्ट क्र. २ मधील मुलाखतींतून पुढील णवषयासंंबंधाने माणहती णमळते : 
(१) वसाहत आणि कुलपरंपरा; (२) वतन, वतनदार आणि गावगाडा; 

(३) शेती आणि शेतकरी; (४) ग्रामीि नेतृत्व; (५) सुणशणक्षत समाज; (६) 
णियाचं्या मुलाखतीवरून िीजीवनाची थोडीफार कल्पना येते तर (७) मऱ्हाटी 
बािा अद्यापही या समाजात कसा जागृत आहे याची कल्पना एका मुलाखतीवरून 
येईल. 

 
पणरणशष्ट क्र. ३ सासं्कृणतक दृष्ट्या महत्त्वपूिय आहे. तेलंगि प्रातंाच्या 

सरहद्दीवर आढळिाऱ्या मराठी लोकगीतातं आंध्रप्रदेशाचे दैवत णतरुपतीचा 
व्यकंटेश याचे वियन आढळेल. ते देणयाचा हेतू हा की, अरे-मराठी बोलीत 
व्यकंटेशाचा उले्लख आढळत नाही; त्याचप्रमािे महाराष्ट्राचे कुलदैवत णवठोबाचाही 
णनदेश नाही. वसाहत काळाच्या दृष्टीने व्यकंटेश व णवठ्ठल याचें अभाव सूचक 
ठरतात. 

 
पणरणशष्ट क्र. ४ मध्ये परप्रातंात असूनही नाटकाचे वेड या समाजात कसे 

कायम राणहले याची माणहती ‘सुरभी नाटकमंडळी’च्या णनणमत्ताने णमळते. याच 
पणरणशष्टाच्या उत्तराधात स्थाणनक कवींनी रचलेली काही नायगीते णदली आहेत. 

 
 अरे-मराठा जमातीच्या सामाणजक जीवनाशी संबंणधत असलेली पूरक 

माणहती या पणरणशष्टातूंन णमळावी. 
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१ 
 

अरे-मराठा समाजात रूढ असलेली काही आडनाव े
 
आडिार्ािंी ही यादी संपूिव िाही. मला भेटलेल्या व्यततींिीि आडिार् े तेर्ढी मी िोंदवर्ली आहेत. 

काही िार् े गार्ाचं्या िार्ार्रूि आलेली वदसतात. काही िार् े महाराष्ट्रातल्या शहाण्िर्-कुळी मराठ्ाचं्या 
आडिार्ाचं्या िामार्लीत आढळतात. अशी िार् ेिक्षत्र विन्हावंकत केली आहेत. 

 
अडकिे, अिगायें†, अंबरडे, अंबीरे, अमदापुरम्, आंगे्र†, आंगरके (आंगे्र?), आसरे, इंगोले (इंगळे)†, 

इटकला, इर्रे (वहर्रे)†, उसरीपल्ली, 
 
कदम†, कलर्ारे, कर्डे†, कॅर्लपुरे, कारले, कुसुंब,े कोले (कोल्हे?)†, कोल्लुरे, कोडगािे; 
 
खर्ले, खातबाडें, गाजलपारी, गायकर्ाड†, गुजले, गंुड, गुर्रे, गुजरे (गुजवर-गुजर)†, गुर्ाडे, 

गोर्ाडे, रु्धवबरे; 
 
िल्लिगारी, िव्हाि†, िेटपल्ल,े िेन्नूर, िेलके (शळेके, सोलंखे)†, िौगुले†, जगताप†, जार्धर्†, 

जंबलपुरे, जोिकले, 
 
वटर्ाले, टेंकाले, डुकरे†, डेंग, डोंगले, ढर्ले†, वतम्मापुरे, तुमरपल्ल,े थोडगामे, दंुबाळा, दुगविाल, 

देर्कार, र्धाबाडे (दाभाडे)†, र्धोिे, िखाते, िागलाि, िागुरले, िायकोट, विकम, विटूर, 
 
पकडे, पॅमार (पर्ार†), पॅमार (परमार), पुलीमारी (र्ाघमारे), पेटकमदे, पेन्तूर, पोरार्रम् (पर्ार?†) 

फेरारे, बडे, बालापूर, बाँसले (भोसले?)†, बाँसरे, बास्र्ल, बासलपट्टी, बुरगुले, बेंबरे, बोरगाये, भलेरार्, 
भालेरार्†, भतुाला, भसु्सार, मिलपाडे, मजे, मदिपेटे, माँसपल्ल े मोकडे, मोवकले, मोगडे, मोगे, मोताला, 
मोरताल, मोरे†, मोतवले, येरर्ल, येस्के, रिवपसे, रामपूरे, लकडे, लडे, लासिे, कलगम्पल्ली, र्डर्े, र्जे्जपल्ल,े 
र्जे्र, व्हलगे, वसले (वशरोळे), साडेंसारे, वसकलमिे, कसदे (कशदे)†, सुकिे, सुरार् (सुरे्)†, सेलार (शलेार)†
, हिमकंुडे, हर्दापूर, हंबीरे, हंगीरजे, कहगे, 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

२ 
 

सामाणजक जीवन 
 

(१) वसाहत आणि कुलपरंपरा 
 

तेलंगिात मराठ्ाचं्या र्साहती िक्की केव्हा झाल्या यािी मावहती 
वमळवर्ण्यािा प्रयत्ि अिेकाकंडूि करण्यात आला. समाजातील वशष्टर्गव, र्तिदार, 
आवि रृ्िमंडळी याचं्या मुलाखती यासंबरं्धात घेण्यात आल्या. फारसे वििायक असे 
हाती लागले िाही. जे हाती लागले त्यात दोि र्धारा आढळतात : 

 
१. डोंगरात र्साहती करण्याच्या विवमत्तािे मराठे या भागात आले. जंगल 

तोडूि त्यािंी र्साहती केल्या. त्यािंी भरभराट पाहूि मूळ स्थािी असलेले त्र्ािें 
आप्तेष्ट या भागात आले अथर्ा स्थायी झालेल्यािंी त्यािंा बोलार्िू आिले र् 
आपापली गार् ेर्सवर्ली. 

 
२. लष्ट्कराच्यासमर्ते मराठेलोक र्ळेोर्ळेी या भागात आले. लष्ट्करी 

कामवगरी संपल्यार्र त्यार्ळेच्या सत्तार्धाऱ्यािंी जंगलाच्या भागात घरे-दारे बारूं्धि 
शतेी करण्यास या वशपायािंा उते्तजि वदले. 

 
मराठ्ाचं्या र्साहती या दोन्ही कारिािंी या भागात झाल्या असाव्या. 

लग्िाच्या प्रसंगी देर्कािे जे गीत या समाजात रूढ आहे त्यार्रूि या जमातीिे 
क्षवत्रयत्र् जसे स्पष्ट होते त्यािप्रमािे डोंगर तोडूि िगर र्सवर्ण्यािी परंपराही या 
गीतात आढळते. 

 
अरेपल्ली या गार्िे ८० र्ष ेर्यािे इरन्ना, येलकुती येथील िव्र्दीच्या घरात 

असलेले रामय्या आवि िरसक्कापल्ली येथील सत्तरीच्या घरात असलेले वपरोजी 
याचं्या मुलाखती या दृष्टीिे महत्त्र्ाच्या र्ाटतील. 

  
 

इरन्ना कॅमलपुरे (र्य र्ष े८०) 
 
आमी इरन्ना कॅमलपऱु्यािें. आट र्धा र्सव र्यसु. आमी कन्दी आल्ते मन्ता? आमी गेल्तो कुट्टं? इत्तंि 

हातु. आमिा बाप ुइत्तंि.ु दादा इत्तंिु. सरे इत्त ंऱ्हातं. मजा आज्जा मुत्तोजी. मऱ्हाट कुल. पूर्व सटर्ाजी िु संबाजी 
पुंजर्ाट कवरत्त.ं इतंि ु ऱ्हातं. वशल्यांिे कुडा इत्त ंआल्ते. तेला होइिा मिुिु वशल्यािं आमासुं र्तिर्ाडी देलं. 
वशल्याि ं पावटलपि आमी करतं. तुमच्यािं काय होइलं ते करार् ं मुिु कौलास कोटातुिु लेर्िू आिलं. 
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सटर्ाजीि पोराला सबंरू, कलबाला दोिु संबरू, अस्स ंकेल्तं. ऱ्हार्,ं फार् ंमुिु देल्तं. भईु र्ठीतु घालुिु देल्तं. 
पटर्ारी भईु केल्तं. भईु इिागु लेहूि देल्तं. वशल्यािे काय की पलीकडं गेलं. वतत्तंि ुगारु् बादुंिु घेंटलं सेतकरी 
यार् ंजार् ंमुिु सिदु करूिु देलं. डंुगरू काडुिु इकडं भरा गालुिु आठ काटी राि तय्यार केल्तं. इकडं पुंजर्ाट 
करार् ंमुिु सेतकरी बलवर्लं. इतं्त र्धा र्ाय डंगरू. कल्प ंकल्प ंगाई-पाड्या होइल्ल.ं ढोराकडं अंबुस पाड्याि ंपोर 
ऱ्हातं. वदर्स विगाया ढोरं विगायि,ं वदसू जाता यायाि.ं र्ान्सरं गाई कल्प ंकल्प ंयेयाि.ं तम्मा डंुगरान्तु र्ाग 
आलं. पोराइिं मिुिु घेंटलं अरे डंुगरान्तु र्ाग हाय मिुिु गेलं. वतत्त ंआमि ंपूर्व उपदेस केलं. पूर्व मिुजे मागले 
मािस.ं आन्की गारु् र्ाडार् ंमुिु बोल्ल.ं तम्मापुि आमी बसतु बसतु होइल्ल.ं गारु् थोल्ल ंजालं. सारं गारु् िौकोटु 
केलं. आमि ंगार् िार्-विसाि जालं. 

 
मागलं र्वडलु मािुस केलं. कुट्टं होऊिु मऱ्हाट मािलं गोला केलं. वसर्ारािं भाइर विगाल्यािं मािस 

आिायि.ं ये संबाजी, कलबार्ी मोतं मऱ्हाट मािूस इत्तं आिायि.ं डालु, तेल्र्ारू घेउिु भाइर विगायि.ं जंगल 
कहडूि फायाि.ं वसकार करायाि.ं ढोर खाऊ न्हाई मिुिु वसकार. वसकारू खायािा न्हाई. आमी मऱ्हाट लोक 
मासं ंखाऊ न्हाई. ये मुलखातलं खाइिा. आमि अरेपल्लीिं मऱ्हाट खाइिा. मासुं खाइिा, कल्ल ूपीिा. ये कलालू 
लमडीि ं म्हारासुं मागंासु वसउिु घेंटं. आमी िौकट ऱ्हातं. तुकासु येऊ दीिा, कलालासुं वसऊ दीिा. आमी 
मऱ्हाट आमीि ऱ्हार्.ं 

 
मऱ्हाट कराि ंसिु मन्ता? आखाडी पुविर्, तर्ाता िागरपंिमी, वतत्तिुु बद्दलािा सिु, बइलाला अंगुल 

घालाया, बोटु लार्ाया, मशैािं घूर लार्ाया, सारं काम ि करू, बदकाम्मा, दसरा, वदर्ली, संक्ाती, वसर्रात्री, 
कालामस्या, येसिु कुडा करतुमु. 

 
आमि ं रोजि ं कामु. उवजयेडतािं ु बइलु िेतामु. कंिातु िेरु्िु पोटभर िावरतामु. घरी खाया घेतामु. 

आऊतु र्धवरतामु. दोि पारा पत्तोर उरवकतामु. दोि पारा घरी जाऊि स्िािालु करूिु भाकरी डोइर्रे घेउिु 
जातुम्. अदगुरू काय की दोि पारा जालेर्री बइलू बावंदतामु, ते गर्त खातं. आमी भाकरी खातुम्. तर्ाता दीसु 
जाइपोत्तोरू आऊतु र्धवरतामु. आतर्ाता मशीला िारा घेउिु घरी येतुम्. घरी बाइकासुं भकरी कवरत्तं. आमी 
खाउिु घेटुम्. 

 
पाउसान्तु बी पेरिं कसाया मन्ता? आउतु र्धरतामु, तासु र्वडतामु. वटपि र्धवरतामु, वटपिीसु तीिु पिी 

लार्तामु तास र्वडतामु. गंगाकडं र्वडतामु. पुडं काय ते वटपि जातं. आउताला र्टंी बादुंिु घेउिु दािं घेतामु. 
पुडं वटपि, माग ं पेराया जागी बी. बी पडतं. पेरा आखर जाला का की. पास घालुिु दोम्मं पाय गालुिु उब्ब ं
राइल्यािं रावशस्तामु. तेिं कीड ऱ्हाइिा. बी जाइिा. मदलं घस्कुटं काढुिु िौकट करतामु. गर्ताि ं काडी 
भइुर्रे ऱ्हाईिा. सर्ािु ऱ्हातं ० या. कोिे घालुिु गाइि बइलािं वफरूिु ये कोि शरे् ऱ्हातं, ते कोि शरे् ऱ्हातं. भईु 
िौकटु केल्यािं मािसासुं भाकरी बइलासुं कडबा िौकट होतुया. मस्त तुरीि र्रि खात गेलं. फोकु बइलासुं 
भाकरी मािसासुं, कडबा बइलासुं. सम्दं इत्तं वमलतं्त इत्त ंविगत्त. 

 
अन्ता भाकरी गपा गपा खातु मन्ताया? अन्ता कस्स?ं तम्मा काकी येकु भकरी खातुम् अिशापोटी 

आउताला लागतुम्. आिकी दोिु भाकरी, तीिु भाकरी खायाि ं खातुम्. तुरीि ं र्रि खातुम्. अिकी उजे्जलु 
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देकत असतं. तम्मा भकू लाग ं बापू. अजे्जक देकत भकू लाग.ं अन्की वखिडा मिा, येमिैा मिा खातुम्. 
खाल्ल्यािं भकू ऱ्हाईिा. अन्ता िुलीर्रलं भाकरी येकदाि ुखाल्ल्यािं भकू लागेिा. फुटािं र्रर्ड खाल्ल्यािं 
भकू ऱ्हाइिा. अत्ता खायाि ंभातु. इकडं खाइि,ं वतकडं भकू लागाइि.ं भाकरी िौकटु. जल्दी भकू लागेिा. 

 
अन्ता का हाय? वसर्ार गेलं, सेत गेलं. सारं गेलं. बसल्याजागी ऱ्हातुम् सेर्टासु बोलुिु घेयार्.ं र्वडल 

मािसािं अुपदेस केलं. आइकार्,ं बोलुिु घेतुम्. लमडीि ंआइकत न्हाई. 
 
खल्ल ंकस्स ंकरतुया मन्ता? अदगुरू म्होतर कराि.ं कस्स ं म्हटलं की तीि फि ताकुिु माती ताकुिु 

म्होतर करतामु;, खल्ल्यान्तु कविसु तावकल्यािं मेडी देर्ाि ंपुंजा कराि.ं िऱ्हाटुं बादुंिु बइलु िौकोर वफराि.ं 
िालुिु िालुिु बइलु दसा येउिु मलिी िालतं. दीस गेलं वसदोरे खाल्ल्यापास ंआिायि.ं मेडीदेर्ाला उिु बरं 
िोको मिुिु घोंगडी घालुिु मेडीदेर्ाला पागंरायि.ं मंदी बसुिु वसदोऱ्या खाि.ं बद्याला पाडंरं पूलू कविसु 
अडकाि.ं त्या देर्ाला उगडा पाघंरूि मलिी घराि. साचं्यापारी मल्िी र्धराि.ं र्धरतापुडं देर्ा महाराजा मुिु 
पाय पडुिु पुन्ना मल्िी र्धराि.ं खल्ल्यापासी गुडसी ऱ्हाि.ं गाडगं राहायाि.ं वसदोऱ्या राहायाि.ं लोटतयातुं पािी 
भरूिु मेडीदेर्ापासी वटर्ाि.ं साचं्यापारी िौकट तेल गालुिु वदर्ा लार्ाि.ं वदर्ा लाउिु लोटतयाला घा बोटं 
कुकाि,ं मेडीदेर्ाला र्धा बोटं कुकाि ं लाउिु पुंजाि.ं वतत्त ं पुस्िा मशैाि ं रू्धरू लाउिु इकडं र्ारं आलं इकडं 
वतकडं र्ारं आलं वतकडे टेऊिु दािं काडाि.ं मेडीदेर्ाला मगु पाय पडार् ंमगु मदिु काडाि.ं 

 
रामय्या मािलपाडें (र्य ९० र्ष)े 

 
माजं िारु् ंरामय्या. इत्त ंऱ्हातं येलकुती. घरिं िारु् मािलपाड्यािे र्यसु असिं दादाप ुिऊ र्धा. आमी ये 

गार्ान्तुि.ु कुट्टुिु आलं का पुसत्त?ं रं्धदा कुिबाऊ. सालर्ि पेरूि घ्यालो. आमिं कुलान्तु दसरा करूि 
घ्यालो. वदर्लीला बौिं र्ाउिु घेउिु देर्ाला पाय पडतामु खातुमु. बोिालु र्ाइमािस करतं. मल्लन्ना बोिालु 
कुडा ऱ्हातं. घरिं देर् िरवसम्मसामी. मंवदर कोम्मालु. र्वडल मािसे कुट्ट्िु आलं सय न्हाई. आमिा बाप ु
आलं. कस्स ंआलं मन्ता मुसाऱ्यासाटी आलं. या गार्ान्तु येकु पोरगी देल्तं. तेि काय की डंुगर तोडाया देल्तं. 
आमी र्ी डंुगर तोडाया आल्त. डंुगर तोडुिु जालेि कुिबाऊ काम करू लागलं. र्राड ये गार्ान्तुि ुजालं बाइकु 
येगार्न्तुि ुहोती अन्ता विगूि गेली. लेन्करं : वतन्गी लेन्की, दोग्ग ंलेन्कु. दोग लेन्काला दोग ंिातु हातं. 

 
वपरोजी थोडगामे (र्य ७० र्ष)े 

 
मला वपरोजी मन्तेत. घरिं िारुं् थोडगामे. र्यसु सात र्धा. आमी कुिबाऊ कवरत्त.ं आमासुं दोग ंलेन्कु, 

वतग्गी लेन्की. वपरोजी कता आइकुिु माजं िारुं् वटर्लं ि वटर्लं ठार् न्हाई. 
 
आमी आमि ंकुलान्तुि ूर्राड करूिु घेतं. तेलंगी लोकान्तु न्हाइ कवरत्तं थोल्ल ेलोकान्सु बलउिु आमिी 

लेन्की तुमिा लेन्कु लगि लाऊि घेयार् ंमुिुिु सागंतं. दोही कडिं र्तवमाि घेतं. आमी जाउिु पोराला बलउिु 
आितं. पोरीकडलं मािस ंऱ्हातं. पोरीकडलं पोरग ंफाउिु घेतं. पोराकडि ंपोरगी फाउिु घेतं. तर्ाता पोरीला 
काय की र्स्ता घालतं, र्राड काय की ठरतं. मंुजाजी पुंजाजी मिु गीत गावर्तं. तेला विवश्चत ताम्बुलम् मवितं. 



 
अनुक्रमणिका 

लगीिु व्हार्ा अदगुरू काय की पोराि ंहातामंदे खड्ग देतं. गोंदल काडतं. मराट कुलान्तु बाईलेन्कीि ंदोिु 
येलला लगीिु होत न्हाइ. सोडुिु देलेलं कोिु र्राडु लावर्लं त िोकटु मािुिु घेत न्हाइ. थोल्ल े लोकासुं 
र्राडान्तु बोटु लार्तं या गार्ान्तु थोल्ल ं कुल सुरार्. लगीिु जालेर्रे जामई-लेन्कीला कम्मा कम्मा बलऊि 
आितं. 

 
(२) वतन, वतनदार आणि गावगाडा 

 
तेलंगिात स्थायी झालेल्या मराठे घराण्यापंैकी वकत्येकािंा र्शंपरंपरेिे 

िालिारे पाटीलकीिे र्ति होते. माली आवि पोलीस या दोन्ही प्रकारच्या 
पाटीलकीिी र्तिे परर्ापयवन्त या समाजात िालत आलेली होती. तुलिेिे पाहता 
पोलीस-पाटीलकीिी र्तिे साभंाळिारी घरािी अवर्धक परप्रातंात स्थायी होऊि 
र्तिदारी संपादि करण्यात प्रारंभीच्या र्साहत करिाराचं्या कतवबगारीिा र्ाटा फार 
मोठा होता यात शकंा िाही. यािाि अथव असा होती की प्रारंभी र्साहतीसाठी आलेले 
मराठे शूर होते त्यािप्रमािे राजिैवतक पातळीर्र देखील त्यािें कतृवत्र् लक्षात 
घेण्यासारखे होते. मुसलमािी राज्यात परप्रातंीय आवि सर्वस्र्ी अिोळखी र्ातार्रिात 
र्तिदाऱ्या वमळवर्िारे अरे समाजािे पूर्वज अिेक कारिािंी राज्यकत्यांिा महत्त्र्ािे 
र्ाटले असार्ते. म्हिूिि त्यािंा या भागात र्तिदाऱ्या लाभल्या. 

 
कालप्रर्ाहात या र्तिदारािंी र्तिे इवतहासजमा झाली असली तरी पीळ मात्र 

अद्याप कायम आहे. गार्ात प्राप्त होिारा माि-सन्मािही कमी झालेला िाही. याि 
र्तिदाराचं्या घराण्यापैकीं काही लोक आता सरकारच्या र्तीिे पाटील आवि पाडें हे 
हुदे्द साभंाळतािंा वदसतात. अरेपल्ली या गार्िे मालीपाटील, रामय्या कशदे, येलकुती 
येथील पटर्ारी शकंररार् कशदे आवि जिगार्च्या आसपासच्या काही गार्ािे पाडेंपि 
करिारे गाजलपाटी रामलु याचं्या मुलाखती पुढे देण्यात येत आहेत : 
 

रामय्या कशदे (र्य र्ष े७०) 
 
माजं िारु् रामय्या. घरिं िारु् कसदे. कुल मऱ्हाट. कुिबाऊ रं्धदा कवरत्त.ं अरेपल्लीि ंपाटील कुडा करतं. 

तीि र्धार्र तीि र्सव होइल्ला मालीपाटीलकी करतुमु. आमि ंगाँमु अरेपल्ली. इत्तं आमि ंकुल अवद्दकु. र्रकड 
कुडा कुल हातं. लईकरूिु आमि ं कुल. आमी अरेकुल इत्त ऱ्हातुम् मिुिु गॉमाि ं िाँरु् अरेपल्ली. आमि ं पूर्व 
मऱ्हाटे येगार्ाला आल्ते. दोि संबर र्सव गार् र्सवर्लं तम्मा जालं. तम्मा कोिु कोिु आल्तं ठार् न्हाई. थोल्ल ं
लोकु बोलुिु घेंटलं : आंगल्यािं,ं वशरल्यािं,ं कमलप-ुयाि ंयेवतग्ग ंवमलुिु इत्तं आले. ये गॉमु र्सईले. र्सीलं 
तम्मा मऱ्हायािा कलाल हाय, र्धिगर हाय, वपरकी हाय. अन्ता मऱ्हाटे मुिु अरेपल्ली िारु् पल्डं. भईु 
जावगरदारािी. तम्मा हैदराबादला तुकुव  राजा रावहल्ल.ं तेिं जावगरदार सरदार अल्ली खाि बाद्दर. तेिं सागंला : 
गॉमु र्सुिु घेयार् ंबोल्ला. गॉमु र्सलं, मऱ्हाट कुलाि ंघरं काय की िार र्धार्र ऱ्हातं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आमि ंअरेपल्लीसु काय की हिुमाि देर् हाय. येकदा येकु बार्ि आलं ये गार्ाला. वसिातंी बामिु. वसद्दा 
देला. महाराज जेर्ि करा मुिु सागंला. खाईिं मन्ला. का खाइिं मन्ता गार्ान्तु हिुमाि न्हाई खाईिं मन्ला. 
तम्मा काय की गार्ामाहरी कलबाि ंथोल्ल ंजाडु, वततं गेलं. इत्त ंहिुमािु वर्ग्रहम् करा मन्लं. ते जाडु अजुक हाय. 
ते जाडासु आमी हिुमािु मिुिु पाय पडतोमु. िर्रा-िर्री वतत जातं. वर्ग्रहमु काय की तर्ांता केलं. आमी 
सिार्री पुंजा करतुमु. कालामस्याला देउल िौकट करतामु. उगादीला काय की पवततं बसुिु पंिागुं-वर्िागुं 
सागुंिु घेतुम्. र्सा येकदा. र्राड कुिाि ंहाइ तम्मा िर्रा-िर्री पािपुडा घेउिु पाय पडतुम्. बट्टे वबट्टे िेसिु 
घेउिु पोरॉसु गोंदल वदर्या लाउिु काडतुम्. पोराले बसा लाउिु घोंगडं कगगडं पागंरूिु असावडले तुज 
वपसावडले मुि गावर्तं. गोंदुलु कावडतं. गोंदुलु आई भर्ािीि.ं हर मऱ्हाटे गोंदलु भर्ािीि ंकाडतं. 

 
गार्ान्तु थोल्ल े कुलीि ं मािसं हातं. कसद्यािें वसरल्याि ं बोटु लाउिु घेतं. असलदार वसरल्यािें. तेि ं

बाइलेन्कीला आमि ं लेन्कु देल्तं. तम्मापुि आमाकडं बोटू आलं. ये गार्ाला आमििंु घरु पुडं. खोब्बरकाय 
देउिु बोटु लार्तु. पोिामायला कुडा पूंजतं. इन्तजामु आमीि ुकरतुमु. ये मािु गार्िं आमि ुिु. विर्द आमी 
करतुमु अदगुरु विर्द आमि ंऱ्हातं. 

 
माली पटेलु, पोलीस पटेलु, पाडें वतग्ग अजूक कुलीिं. कावि ये जावगरदार मला देल्तं. पोलीस 

ॲतशि जालं तम्मा पोलीस पाटील अजु येक केलं. पाडं्या काय की वरकाडुव खाली-र्रे केलं. तू अरेपल्ली कर 
मुिु सागंलं. ये गार्ासु पेटपल्ली काय की मौजा अरेपल्ली मजरा. आमि ंयेगलं गारु् होइल्ला. 

 
आमी दोग ं भाऊ. येक भाऊ काय की मरूि गेला. येकदम मरूि गेला. भार्ाला येक लेन्की, येकु 

लेन्कु. लेन्की काय की र्राड होउिु वतत्त ं गेली. लेन्कु काय की इत्तंिु ंहाय. िुलतभाऊ न्हाई. मज्या बापूला 
दोग्गंि ुआमी. 

 
गार्ान्तु आखाडी पुविर्, िागरपंिमी, बइलाि ंपोला सिु करतामु. र्रकड सिु काय की सरे्िॅ येकुि.ु 

आमि ंकुलीि ंमिलं तर काय की येगलं मािलं त आखाडी पुविर्, बइलािा पोला, िागरपंिमी, भर्ािीि ंसिु 
दसऱ्याला. आमी का करतामु? पाि बादं लार्तामु, दोऱ्या बादंतामु, जाडूि वगडूि गेतामु, कंुबाराला 
बलवर्तामु, येक बोपला अन्तुम्, तेला खोब्बरकाय बादंतामु. बोपला आमि ंर्वडल मािसासुं फोडा लार्तामु. 

 
लेन्कीला जाँमयाला वदर्लीला तप्पगा बलवर्तामु. बदकम्मा सिासु कुडा र्राड जालं ते साली तप्पगा 

बलवर्तुम्. िाय बलवर्लं ते रुसतं. पयले साली िौकटु करतुम्. जॉमई काय त देल्यािं येतं. िदेल्यािं येइिं. 
काय तरी मिुिु पाय पडतुम् . देल्यािं येतुम्. बट्टे वगट्ठे देउिु र्ाट लार्तामु. 

 
आमच्यान्तु पंि ऱ्हातं कुलान्तु िौकटु र्ाईटु पेदं्द मािसाकडं जातुम्. सागंतुम्. वपरकी आलं त, कलाल 

आलं त. अज्ज ूकुिी आलं तर घरान्तु सागुंिु घेतुम्. भडंि घरान्तु ऱ्हार्.ं आमी खंड होईलं. ये पंिाइत करतु 
आमाला येकु िंबरु देल्तं. आमी सऱ्यािंा र्धिगरासुं कुडा घेउिु िालतं. र्धीरु करुिु आलं त सारं सातुंम्. 

 



 
अनुक्रमणिका 

 आमच्याँतु जत्रा लई. कोत्तकंुुडी इरन्ना, येमलाडी राजन्ना, कुम्माल िरवसम्म जतं्रला जातं. कोत्तकंुडी 
जत्रा आमििु ु हाय. इरन्ना जत्राला अवद्दकु मऱ्हाट जातं. म्हागुिु लंबाडी. कुम्माल िरकसम जात्राला अवद्दकु 
मराटे. म्हागुिु लंबाडी. येम्लाडीला कुडा सारे मराटे अवद्दकु. वतत्त ंराजन्नाि जत्रा होईल्ल ंकरीमिगर वजला, 
विजामबाद वजला, ये र्रंगल वजला कुट्टुिु कुट्टुिु सारं अवद्दकु मऱ्हाटी येतं. म्हागुिु अडजातु. सारं जातु. 
येम्लाडीला पुंजा पायला बादुंिु घेतं. थोल्ली पोिम्मागुडी वतत्त ंहाय. वतत्त पूंजा करतं. अिकी काय की काय की 
करतं. पाय पडतं. मागुिु घेंटलं ते करतं. पाडा सोडतं. इरन्नाला कुडा सोडतं. पाडा वतत्तंि ुऱ्हातं. हातं. इकु्कि 
वतकु्कि वफरुिु वतत्तंि ुसोडुिु देतं. पूर्व गाडीला पाडा बादुंिु घेउिु आट रोजु, र्धा रोजु लागायि.ं अन्ता तरस ं
न्हाई. लहंजि अस्सि ुकवरतं. तम्माच्याला आत्ताच्याला लई मेदु.  

 
शकंररार् कशदे (र्य सुमारे ४० र्ष)े 

 
मी शकंररारु्. पाडें कामु कवरतुम्. घरिं िारु् कसद्यािें. आमिे आजे्ज पंजे कुट्टुिु आले मला तर ठार् 

न्हाई. कावि आमि ंबापिु बाप ुमराटर्ाड्यान्तु इत्तं आलं मिुिु घ्यालं. मी पिु आइकुिु घेंटलं. मी पि तस्सिं ु
मिुिु घेंटलं. काय की कुट्ट ऱ्हाइलंिं मऱ्हाट लोकु कालं मोय कुट्टं ऱ्हाइलंि हाय वतत्ति ुऱ्हातं. त्या अपुटकी 
आमी मिुिु घ्याला आमी मराटर्ाड्यान्तुिु आलं. वतकडं कुडा कसदे हातं. 

 
आमी पाडेंि ंकाम करतं. पाडेंिं काम काय असतं मन्ताया? या गार्ान्तु तीि हजार भईु हातं. या भईुि ं

सरकारी जे रक्कम ऱ्हातं ते र्सूल करूिु सरकारातु बादंार्.ं त्यार्रे र्धार्रे पािं ुर्सव कामा कवरतु. मला र्धा येकर 
भईु हाय. दोि हीरी हातं. मोटर करंट ऱ्हातं. मी जर काम कवरतु न्हाई पर पर मुसारदार कामु कवरत्तं हाय. 
आमिंकडं वमचे्च िु कापसुु लई वपकत्त.ं हीरीर्रं कापुसु, वमच्ची, मक्का सालर्िु अन्ता वपकं घेतुम्. 

 
तेलंगी लोकान्तु आमी सरजि वमलिुि ु हार्. येतया मऱ्हायाला कोि तरी काय तरी मन्लेिं तर 

सारजि येक होतुम्. येक मऱ्हाट सारं हाट मन्ता काय की येक मऱ्हा पुडं आलं की र्रकड मािूस हटूि जातं 
अस ंमिर्ा. तर्ाता अरं हट्टु बले पट्टू असव कुडा मािर् हाय. काय मिुिु की मऱ्हाट हट घरलेिं सोडीिं. काम 
पूती गा जाले त कवरतं. 

 
रामलू गाजलपाटी (र्य सुमारे ३५ र्ष)े 

 
वमया ंगाजलपाठी रामलू. पटर्ारी कामु कवरतं. भईु पाँि ुयेकरू ऱ्हातं. पटर्ारी िौडपुरी, अपरेडपल्ली, 

कालर्ेंडी, शकंरपल्ली, रगुिातपल्ली, विजगंुडा, िारायेिपुरम्, सीतारामपुरम्, ये गारु्. या गार्ान्तु अपले कुलं 
लई हातं. येकेक गार्ान्तु पन्नास लोकु अवद्दकु ऱ्हातं. सबजि खेती करतं. सबजिा भोइ हा, िक्करू िक्करू. 
कोरडं बी ऱ्हातं, पान्याि ं बी ऱ्हातं. सास्त्रें त्यािं भोई हात र्धा येकरू. आमच्या आईसु मी येकलं. जल्मलं. 
जलमताि ुआमिी आई मरूिु गेली या. आमि ंआईि ंभइि बाबाला केली या. तेला दोग्ग ंलेन्कं, दोगी लेन्की. 
मला वतग्गी लेन्की, लेन्कु न्हाई. आमि ंमामा गार्ान्तु. आईि ंभाऊ. डाततर रामिरसमय्या ते आमिे म्हेर्िं. 
म्हेर्िं का ंकी मामाि ंलेन्कु, वमया ंर्धार्र दोिु र्रीस जालं पटर्ारीवगरीि ंकामु कवरतं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

आमी थोल्ला. सिु बइलाि ंकवरतु. ये वदसी आमि ंबइलासुं, गाईसु र्ान्सरासुं मसीसु िोक्कोट रू्धिु, पाय 
रू्धिु, बोटेटू लाउिु बािं घालुिु दाकउिु ते गाय हादी खाल्ली की माहागाउिु आमी खातुम्. ये बइलाि ं सिु 
पोला. दसरा करतुम्. वदर्ाले करतुम्. उगादी कुडा करतुम्. उगादी होइिं ते वदसी कुन्नाला काइ देइिं. मातंं्र 
करतुम्. पाटे उटतामु, उटुिु आउत िौकट रू्धिु कुराडी घेउिु सेतान्तु जाउिु िक्करू विरूि घेउिु घरा येउिु 
िक्करू िारेल घेउिु विरूि घेउिु. त्या दी कोन्तं कामु िोको. बोलिं िोको. त्या वदसी कातंं िागंलं बोलिं न्हाई 
केलं न्हाई मन्ता र्रसभर तस्सि ुऱ्हातं. मिुिु तस्सि ुऱ्हातुम्. 

 
देऊ र्राडासुं भर्ािी. तर्ाता हिुमािु. तर्ाता इष्टमिैा कोन्तं बी देऊ. कावि भर्ािी मात्रमें श्रेष्ट््म. 

तर्ाता आजंिेस स्र्ामी. इरन्नाि ंसिु कुडा करतामु. इरन्नाले पारिं ऱ्हातं. वदर्स मालर्ल्यार्रे वदर्ा लार्तामु. 
ते वदर्ा तस्सि ु ऱ्हार्ार्.ं ते वदर्ा गेलेिं आमासुं िौकट होइिा. ते वदर्ा उजडतािं ु पारिं सोडतामु. बोिं 
दार्तामु. आमी खातुम्. येम्लाडीला कुडा जातुम्. लई लोन्कं जाइिं. सिु घरीि ुकरूि घेतं. कावि कोत्तकंुडी 
जातुम्. कोत्तकंुडी इरन्ना. कोत्तकंुडं आमासुं जर्लु ऱ्हातं. आमि ंआई-बाबा गारे बादुंिु जातं. आमी गारे बादुंिु 
जाइिा. 

 
अरे मराटा संगमु िव्यािं लार्लं. आमि ंकुलीि ंलई लोक ऱ्हातं. विमिे विमिे दो येकर तीिु येकरू 

भईुघर हातं. कोिे बी िक्करू िक्करू ऱ्हातं. कोिेबी गार्ान्तु पटर्ारी कावि, मालीपटेल कावि, पोलीस पटेलु 
कावि ऱ्हातंि ऱ्हातं आमि ंकुलीि.ं आमि ंकुलीि ंमुसारदार लई हातं. घरी काइ न्हाइ, येकु येकरू भईु हा तेिं 
का ंकरार्?ं मुसारदार ऱ्हातं. 

 
आमि ं लोकु कुट्ट्िु आल्तं की आमासुं आमंच्या बासु दादासुं ठार् न्हाई. र्राडु आपल्या आपल्या 

कुलान्तु करूि घेतु. भाइरी न्हाई. वसरालू, कसदे, र्रकलु, गाजलमाटी, भसु्सारू अस्से घरिं िारुं् ऱ्हातं. आमी 
आमि ंगोटी बोलूि घेतं कावि वलर्ा येतु न्हाई. कलबाला पार ऱ्हातं तस्स ंसंगमु जालेर्रे आमि ंगोस्ट बोलूि घेतं 
पोराहीला वलर्ा लार्ातूम्. हास्टलकुडा काडतुम्. लई ं काम ं हातं. संगमु टेर्ल्यािं काम होइलं. अरे मऱ्हाट 
बॅकर्डव वलस्ट मिुिु आमि ंिारुं् ऱ्हार्ार्.ं 

 
(३) शेती आणि शेतकरी 
 

अरे मराठा समाज हा प्रामुख्यािे शतेी करिारा समाज आहे. या समाजात 
सामान्यपिे शतेीर्र उपजीवर्का करिाऱ्यातं दोि र्गव आढळतात : एक : भईुघर 
म्हिजे जमीिमालक आवि दुसरा : मुसारदार म्हिजे शतेमजूर. भईुघर शतेकऱ्यामंध्ये 
फार मोठी जमीि असिाऱ्यािंी संख्या बेतािीि. म्हिजे र्धविक शतेकरी हा संख्येिे 
अल्पि. दोि ते सहा एकर जमीि असिाऱ्यािंी संख्या अवर्धक. ही मंडळी बहुतेक 
आपल्या र्ाड्या करूि रहात असल्याकारिािे अरे जमीिमालक शतयतो अरे 
शतेमजूरि कामार्र ठेर्तो. इतर तेलुगु शतेकरी सुिा अरे शतेमजूर पसंत करतात : 
त्यािे कारि म्हिजे मराठा मजूर शतेमालािी अफरातफर करीत िाही यावर्षयी 
आढळूि येिारा सार्ववत्रक वर्श्वास. दुसरे कारि त्यािी िीवतमत्ता, वर्शषेतः वस्त्रयाचं्या 
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बाबतीत असलेली त्यािी आदशव र्ागिूक. सामावजक व्यर्हारात अरे मंडळीत मालक-
मजूर असा भेदभार् आढळला िाही. सर्व घरातील मंडळी अगदी समाि भवूमकेर्र 
येऊि आपले सामावजक व्यर्हार पाळतािा वदसतात. एके काळिे र्तिदार र् परंपरेिे 
गार्ातले थोरपि ज्या घराण्यातूंि िालत आले आहे अशा मंडळींिा आदरािे झुकते 
माप मात्र वमळते. म्हिजे सामावजकदृष्ट्या वर्िार केला तर तीि सामावजक स्तरार्र 
अरे समाजािा व्यर्हार िालतो असे म्हिता येईल : 

 
१. र्तिदार र् वशष्ट गिलेली घरािी. २. भईुघर : जमीिमालक ३ मुसारदार 

शतेमजूर. 
ग्रामीि भागात िेतेवगरी करिारा आवि शहरातूि राहिारा सुवशवक्षतािंा आिखी एक 
र्गव आढळतो. तो सखं्येिे फारि अल्प आहे. 

 
पुढे देण्यात आलेल्या मुलाखतीत क्. २ आवि ३ याचं्या मुलाखती एकत्र देण्यात 
आलेल्या आहेत. क्. १ िे प्रवतविवर्धत्र् करिारे अगोदरि आले आहेत. शरे्टी ग्रामीि 
भागात पुढारीपि करिारे आवि सुवशवक्षत याचं्या मुलाखती आलेल्या आहेत. 

 
अयलय्या (येलकुती हर्लेी, ता. र्रंगल) 

 
मी अय्लय्या. बाप मल्लय्या. घरिं िारु् गोर्ाड्यािं.ं रं्धदा कुिबाऊ घऊ, वपल्ल जोन्ले, थोल्ल ंजोन्नले, 

मके्क हरभरे, मूगू, बबरे, कापूसु, तीलु, तूरू, सालपिु पीवकतामु. फलं काय की र्ाल्कं, जाबं,ू आंब े होतेत. 
आऊताला का असतं मुि पुसता? बाबलाि ंजाड तोडल्यािं आउतु. र्ाडर्ी तावसल्यािं भरल्यािं आउतु घेउिु 
जातं. आउताला जूऱ्हातं. िाडं लार्तं. हरबुडे लार्तं. िाडा, हरबुडे लावर्ल्यार्वर बइलासुं लार्तं. तेला साप्ता 
लाउिु आउतु घेउिु जातं. आउतु िेमा वदसी िौखटु दीस फाउिु िागंवरतुम्. पािी आल्यार्वर वटफिु िाडा 
घेउिु जातुम्. पेले मूगु, कापूसु, वपल्ल े जोन्नले पेवरतामु. तर्ाता थाल्ल े जोन्नले, हरबरे पेरतामु. पेराया हातातु 
मुल्कीिी काटी घेउिु जातुम. 

 
जोन्नले विसर्ल्यार्वर खल्ल ंलावर्तामु. खल्ल ंकरूिु तुडउिु भयाि ंजाड फाउिु मेडी लाउिु येकु वमच्ची, 

कादंा, हल्दी हलदी-कंुकू लावर्तामु. पूवजतामु. पूजूिु मल्ली बादंतामु. खल्ल्यान्तु किस ंटाकुिु बइलु लाउिु 
तुडवर्तामु. मदि होते. मदि उद्दलुिु घेउिु रास मोजतामु. रास मोजिं : येकु, दोिु, अस ंर्धा पत्तुर मोजतामु. 
इत्तुिु र्धार्रे येकु, र्धार्रे दोिु, असं ईसपत्तोर. तर्ाता तीि र्धा, िार र्धा, अस ंशबंर होतं. आट र्धा माप ंमोजार् ं
खंडी होतं. जोकुिु घेंटलं तरू मिु. मिु भराला जाट र्धा जालं की खंडी. मापुिु बदलाि ंगाडी लाऊिु घरी 
अन्तुम्. 

 
 बइलाि ंगाडीला तीि रु्धरं ऱ्हातं. हरबुडे ऱ्हातं. िाडा ऱ्हातं. िाकाला बाक लाउिु येरडेल लार्तं. तेला 

वफराला ऱ्हातं. थोल्ल ंिऱ्हाटु काय की भरल्या गाड्यार्रूि बादुंिु घेंतुम्. र्धाकलं िऱ्हाटुं काय की मागं बादुंिु 
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घेतुमु. थोल्ल े जोन्नले घरे िेल्यार्कर ककिग ऱ्हातं घरी. र्धई-भातु टाकुिु, हलद कंुकु लाउिु ककिगु िौकट 
पूवजतामु. कलबािा पाला र्रे टाकुिु वलपूिु घेतुमु. 

 
र्ाडव्याि ं आमाला लइ कामु. ते सालमरू काम ं कवरतु. आमी तेला भीकु देतुमु. आउताला आट 

पायला: दोिु माप ं पायली. र्धा र्र सामाप ं आट पायल्या. र्ट्याला आट पायल्या. र्ारकाला आट पायल्या 
भीकु देतुमु. पायाच्याला कुडा भीकु देतुमु. तेि ंकामु व्हािा करिं. इतकं वततकं येट करिं. इतकं वततकं देतं. 
खडीभर वपकलं, मिभरू देतं. वदि सेरभर देतं. त्यािं सोंडू कापूिु आितं. व्हािा वसरु्िु आितं हुरबुडे करूिु 
आितं. सालर्िातु रु्धरे ताकतं. पायाि ं तर्ाता कोली, कोस्टी, मुसारदार कुडा कामाला येतं. कंुबारू 
उरकल्यािं येतं. न्हाइ उरकल्यािं येइिा. लगीिाि ंवदसी बार्िु येतं. त्यावदसी देइल वततकं घेतं. खल्ल्यार्रे 
बार्िु येइिा. 

 
आमि ंथोल्ल ंसिु बइलािा पोला. बइलासुं अंग रु्धत. अंग रु्धउिु तरर्डाि ंपाला, गूलू, र्ाया पोटान्तु 

घालुिु घंयार्र घागऱ्या घालुिु िराया िेतुम्. पुंजा करूिु िराया िेतुम्. घागऱ्या मन्ता काय की गोलू. घंया 
मन्त काय की देर्लात ऱ्हातं तस्स.ं त्या वदसी काम काइ न्हाइ. दुसरा थोल्ला सिु पाडंर्ाि.ं सेतु विसुर्ाइि ं
येलंला जाउिु काइ खाइिं अदगुरू उसू र्ाल्कं खाइिं अदगुरू सेतातु जाउिु रादंि करूिु. वतत्ति ुबोिं रादुंिु 
पाडंर्ासू दाकउिु आगारा घालुिु पाय पडतामु. पािं ु दगुडू माडुंिु पाडंर् होते. वतत्तंि ु घरबार सेतातु जाि ं
खाउिु येतुमु. 

 
आमच्या मऱ्हायातुं मासुं न्हाइ, कसदी न्हाइ, काइ न्हाइ. आमच्या अज्ज्या-पंज्ज्यापुि कुडा ठार् न्हाइ. 

काटे मऱ्हाट जाल्यािं कसदी खाते, मासुं खाते, पािसेंगा कुडा खाते. कोंबरू खाते. ते अक्करमासे. आमी 
बारमासे. आमी खािे दुद्दु, र्धइ, माखिु, भोपला. आमि ंघरी दो मसी हातं. दो पायली दुद्दु देतं. मसीला बाइ 
र्घारू तर्ाता हलगटु होते. मुसारदार िराला ऱ्हातं. मइन्याला िार पायल्या ऱ्हातं. आट पायल्या कुडा ऱ्हातं. 
विमन्या पोरासुं फउिु टेरु्िु घेतं. 

 
जोंदला विसर्ल्यार्रे मला घालुिु राकतामु. गोंपि, घेतुम्. र्धोंडे हंुबावडतामु. पाकंरासुं पावडयेतामु! 

वगर वगर उ.... मिुिु पावडतामु. 
 
र्राडाि ंयेलंला पयले जू आिुिु पािी गालुिु अंबील माडंउ करूिु ते र्ाटासुं. 
 
असावडले तुज वपसावडले : आईभर्ािीि ं येगोंदलुः ईर हिुमंताि ं ये. गोंदलु : अस ं गाइि ं हिुमंताि ं

पारी जातं. सुपारं िडउिु हातातुं तल्र्ार घेउिु पुजंा करुिु बइलार्वर बसूवि जातं. िर्ऱ्या पोराच्या हातातुं 
तल्र्ारू, पायातु व्हािा डोस्कीला रूमालु ऱ्हात. बाकसगं अदगुरू हिुमंताला दाउिु येतं. पुडं बाकसग बावंदतुम्. 
देर्कु बाईलेन्की बावंदतं. देर्कातुं इतकं इतकं जेर्िु मन्ता र्धई-भातु, कुराडी, मुसलु, जंबी, सौंदवरि ं पालं 
आिुिु बादुंिु देर्क बादंतुम्. बाइलेन्की देर्क बादंलेवि िउ जि सव्र्ावसिी गीतु गाइतु र्ारले घेउिु िार 
माडंर्ाि ंवडलींसु मुसलािं तोवबतुमु गीत गाउन्शिेी. तम्मा घरा लगीिु. लगीि बार्ि लार्तं. अक्षता जोंदलेि,ं 
थोल्ल े जोंदलेि ं ऱ्हात. आमच्यातुं तादंलाि ं अक्षता न्हाई. थोल्ल े जोंदले तूपू हलदु लाउिु पीले करूिु अक्षता 



 
अनुक्रमणिका 

कवरत्त.ं लगीिात ये पीले दािे अक्षता तावकतं. ये पीले दािि ंर्ाटी, दुद्दु, तूपू हळदी गालुिु हलदीि ंगौरम्म 
करूिु पूंवजतं. दािे तावकतामु. 

 
र्धया भाताि ंवसदोरे : छत्री गेला डंुगरा : 
त्यािं तोवडले मोगर : त्यािं बावंदलं िगर 

अस ंगावर्तं र्राड होतं. 
 

राजन्ना कहगे (दामेरा, ता. र्रंग) 
 
मजं िारु् राजन्ना. घरिं िारु् कहगे. आमी इत्त ंकोित्या गार्ातुिु आलं आमाला काय ठार्?ं आमिे बाप,ु 

दादा, कोि की इत्त ंआलं. र्सव वकती जालं िाय ठार्.ं आमी कुिबाऊ करतं. आमच्यात पाटील ऱ्हातं. कावि 
आमाला न्हाइ. आमी कंपारे. आमि ंथोल्ल ंघर मिायि.ं कहगे थोल्ल,े तर्ाता कारल्या वशरल्यािें, मोयािे. गार्ि ं
कारबार कंपाऱ्याि ंआपल्यान्तु सागंतामु. वतत्तिू आइकलं ि त थोल्ल्या पंिाइतीत जातुमु. 

 
आमी मके्क, तूरी, मूंगू, वमचे्च, घऊ वपकत्त.ं पािी हीरीि.ं करंट मोटार लाउिु. शतीला मािस ंआपलं 

ऱ्हातं. दुसरे कुडा ऱ्हातं. कादें, लोसूिु, थोल्ल ेजोन्नले कुडा वपकत्त. भईु काय की िागंवरतुमु. विन्नाला जातुम. 
इल्यािं गर्त कावडतमु. जोन्नले थोल्ल ेऱ्हातं तम्मा खल्ल ंकवरतुमु. अदगुरू मेडीदेर्ािी पूजा. घोंगडं टाकुिु किसं 
बावंदतुम्. िुन्न ंपुवसतुमु. देर् मुिु पुंवजतुम्. कस्स ंपुंवजतमु मन्ता : पािं दगोडु आपितुम्, तेला िुन्न पुवसतुम्, बोटू 
लार्तामु. मशैािं रू्धर घावलतामु. पाय पडतं्त. तर्ाता कविस तुडवर्तम्. आजु्ज ताकुिु अजु्ज तुडवर्तुम्. मलिी 
र्धवरत्त.ं तय्यार होइला तर मदि कवरत्त.ं मंदी दोिु लाकडं तावकतुम्, जर्ल्कवरतुम्. मापािं मोजतं. मोब ुघेउिु 
दािे भवरत्त.ं मोज तेलंगीतू. आपल्या गोटीत मोजा येिा. अकरा-बारा र्वर येतं. र्रकड येिा. लइ लइ यीसर्र 
येत्त.ं दािे घरी आल्यार्रे पूजावंबजा काय िाय. किगीतु घावलतुम्. पूंजावबजा काय िाय. पाडंर्ाि ं सिु मुि 
रािाँतुि ुसारं करूि घेंतुम्. 

 
दासरार् फेरारे 

 
आमी दासरारु्. घरिं िादूं फेराऱ्यािे. कुिबाऊ काम कवरत्तं. आमी कुट्टुि आलं ठार् न्हाइ. बाप-आजे 

वतकू्कि र्राडातूि आले मिुि घेंटलं. गार्िा िार् ठार् न्हाई. आज्जा, पंजा इत्ति.ु आमि ंआज्जािा बा आला की 
कोि र्धम्मा. भईुत सारं वपवकतुम्. मक्का, काकंडा, वमच्च्या, र्धने्न, लोसिु, घऊ, थोल्ल े जोंदले, वपल्ल जोंदले 
हरबरे. पािी हीरीि.ं मोट बादंतामु. मोटला बोकिा ऱ्हातं. खोंडर्, सोंडू, जू ऱ्हातं. बरीक िऱ्हाटूं तेला सौंदर 
मितुम्. मोया िऱ्हाटंाला र्धाडूं मोटि ंपािी बरदमंदी पडतं. वतत्तिू कालर्ा. कालव्यािं मडीमंदी जातं. मडी 
काय की वभजर्ायिी भईु. 

 
आउतु िागंरू काय की र्वडर्ा कवरत्त.ं मागं व्हािा देतं, साप्ता देते. हुरबुडे देते. आउतासु आलीसु, 

कुलर्ासुं पासु, लागुंरािा काय कीकारू. बइलाला काय की कासरा ऱ्हातं, घंटी-घागऱ्या ऱ्हात. जुत्तलं कुडा 
असतं. बद्दलािा सिु पोला. बइलासु रू्धिु िौक्कट रू्धिु तरर्डिं पालं आिुिु, पाला खाडुंिु तेल मीलुिु गूल 
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ताकुिु घोयाला लार्तुम्. लाउिु िौक्कटु पूवजतुम्. पाय रू्धिु मशैाि ंरू्धरू दामतुमु. पाय पडतोम् पुंजताम् येक 
येक बइल काय की रूसूि बसतं. त्या वदसी आउत बादंिं, कुट्टं काय बादंिं. घंटा-घागऱ्या लाउिु बइलु 
वभर्मर्ताम्. 

 
वशर्रार् भलेरार् (परकाला, ता. र्रंगल) 

 
वशर्रारु् मन्तेत मला. घरिं िारु् काय की भलेरार्, भलेरारु् िारुं् कस्स ंपडलं मन्ता काय की आमि ंपूर्व 

आज्जा, पंजा, ताता काय की सइन्यामंदी होतं. त्यािं काय की आमिे सामिे र्ाग ूमारला. तम्मा काय की सरेजिु 
भले, ‘भले, भले’ मवित्त.ं तम्मापुि काय की भलेरारु् िारुं् पल्डं. 

 
आमी रातच्या भातु खातुम्. वित्य भकरी. िौक्कटु हातार्रे भकरी कवरत्त ं ते सूिु फातुम्. घुगरी कुडा 

खातुम्. ईल्या गाईला घुगरे घालतुम्. वहरर् ं दुदं्द खाइिा. वहरर् ंदुदं्द मन्ता र्धा रोज गाय इल्याला र्धा रोजु दुद्द 
वहरर् ंऱ्हातं. तेि ंखरर्स होतं मुि सोडूि देतं. दुद्द मडतयातुं तार्तामु. तेसु दुदािं मवित्त.ं बुडी दुदान्याि ंऱ्हातं 
तेला खरर्ड मवित्त.ं  

 
सिु कालामास्या, उगादी, पोल्यािा, िागरपंिमी कवरत्तं. आमि ं देर् तुलजाभर्ािी. र्रकड हाय ते 

देर्, मवल्लकाजुवि, िरवसम्म स्र्ामी, येम्लडीि ंराजन्ना. पोिमाई कुडा पूंजतुम्. अदगुरू पूंजा भर्ािीि.ं 
 
सेताला पािी हीरीि ं सऱ्यािं कुड. पािी कालव्यािं जातं. कट्टे बादंतामु. सामाि गाड्यािं जातं. 

गाडीला बइलु. बइलाि ं डोईर्रे जू, तेि ं गल्यामंदी साप्ते, जुर्ाला बादंाया र्ारिा, गाडीला घूरविर ऱ्हात. 
साटा ताठी ऱ्हातं. थोल्ल ंिऱ्हाटुं र्धाकलं िऱ्हाटुं ऱ्हातं. 

 
राजन्ना कशदे (र्य : र्षे ५०; येलकुती ता. र्रंगल) 

 
मी राजन्ना कसदे. आमि ंसूयव गोत्र. र्यसु पाि र्धा. र्सव होइललं. आमि ंताता इत्तं आलं. आमी कुिबाऊ 

कवरत्त.ं थोल्ल ेजोंदले, वमचे्च ताटलु साल र्ि, तूरी, अन्ता कवरतुम्. आउताला दोिी बइलू. कािी लाउिु िऱ्हाटुं 
बावंदत िऱ्हाटुं दोिी : जुर्ाला येकु, सऱ्याला येकु. बइलािं पोल्याला बइलाि ंसिु. बइलाि ंअंग रु्धर्त्त.ं िोक्कट 
तेल पाजतं, र्ाया खाऊ घालतं. ते वदसी बइलाला काम न्हाई. बदकम्मा सिु बाइकाहीि.ं सरे सिु समद्यािे. 
बइलािा पोला आमाला अवद्दकु. िागपिंमी कुडा जामाला अवद्दकु. जे सिु दुसरे लोकं कवरत्त ंन्हाई.  

 
राजय्या (वबज्जकी, ता. करीमिगर) 

 
राजय्या घरिं िारु् लोिे. पापिपल्ली ऱ्हातं. कुिबाऊ कवरत्त.ं आउतु आखाडीला लाउिु उन्नाला 

सरेस्तो कवरतं. आडतािा जू, साप्ते, कारु, आलीसु ऱ्हातं. िागंरतुम्, तास िागरतुम्. वटपिला जोन्नले पेवरतुम्. 
तर्ाता कुलर् लाउिु मोय सर्ािर तुम्. खुरपीिं गर्त्त ं काडतामु. थोल्ल े जोन्नले वटपिीिं पेवरतुमु. कापूसु 
अर्तामाग ं पेरतं. करडी, तूरू अर्तामाग ंताकतुमु. वटपिीला तीि वजले ऱ्हातं. तीिु सरे टेवर्तामु. माग ंयेकू, 
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पुडे दोिु. िीट जार्ार्.ं इकडं वतकडे जाउ न्हाइ. तेि माग ंकुलर्.ू भोय सर्ाि करार्.ं ते जालं की सेर्टु. मक्का, 
हरबरे, तूरू, येरंड, तीलु हातािं पेवरत जातं. विमिं कुलर् ऱ्हातं. तीि तास ऱ्हातं. बइलू दोिु. मािस ंवतग्ग.ं 
तास इतुकुि.ु जाडामद्दुिु जातं. पीक थोल्ल ं जालया आडर् ं िागंरतुमु. गर्त्त ं खुरपीिं काडतुमु. पीकु पंटा 
आल्यार्रे इलािं कापतुमु. खातु शिेाि ंपततयासुं गालतामु. कापसुाला, थोल्ल्या जोंदल्यासुं खात न्हाई. विमिं 
शती. आमडार् की? भोई टोकु दोिु येकरू. खातु कस्स ं आमडतया? पंटा मोटा जाल्यार्रे पाकंराला 
होकारतुमु. गोपि घेउिु, दगोडु टेरु्िु माला गातलेर्वर हाकंारार्.ं माल्याला िारू वडलीला िारू मंुडास ं
बादंतामु. पाकंरं आलं की बुजुिु जातं. वमच्ची लार्ाला खेटी घालतामु. र्ाडा बादंतामु. पंटा आलं की इल्यािं 
जोन्नले कापतामु. अदगुरू मेडी देर्ाि ंपूजा बादंतामु. 

 
कविसु घालुिु मल्िी र्धरतामु, कविसाि ं मदिु होते. तर्ाता वटपिीर्रे उब्बं ऱ्हाउिु सूपु र्धरूि 

उद्दवलतामु. मदि होतं. मापािं मोजतामु. 
 

िरसय्या 
 
आमी िरसय्या. घरिं. िारुं् काय की थोडगामे. येलमपरुी ऱ्हातं. भोई शबंर येकरू. खल्ल ंकस्स ंहोतं 

सागंाया, थोल्ल े जोन्नले कावपतामु. खल्ल्यातुं तावकतामु. कस्स ं मन्लं तर भोंडं भर आलं तर कावपतामु. पािी 
वलपूिु खल्ल ंिौकटु करतामु. मल्िी र्धरूिु िौकटु उद्दवलतामु. पूंजा सेतातु. मला बावंदतं तम्मा. करतामु. पािं ु
पाडंर् माडुंिु पूलू हळदी कंुकुमु लार्िूू पूंजा बादंताम.ू त्या वदसी येकु र्धाडूं कापुिू घरी जातुम्. देर्ाला दार्ताम.ू 
ये पाडंर्ाि ंपूंजा मला घालायि ंतम्मा. अदगुरू न्हाई. 

 
वमच्चया आल्यािं तोडल्या की तोपल्यातुंिू, गाड्यातूिू बोरे लाउिू घराँसु आन्ताम.ू र्ाल्लेर्रे बोरे बादुंिू 

शारात र्धाडताम.ू कापुसु बोरे ताकुिु बलदं आिुिु घरी ताकतामु. भरूि शारात र्धाडतामु. तुरीि ं खल्ल ं घरी 
करताम.ू सेतातुं न्हाई. र्ाल्लरे्री काटीिं बडइतामु. आवद्दकु ऱ्हाइल्यािं सेतातुं खल्ल.ं िक्कारू ऱ्हाइल्यािं घरी. 
कस्स ंकस्स ंऱ्हाइल्यािं तस्स ंकरताम.ू 

 
राजन्ना 

 
वमया ंराजन्ना. घरिं िारुं्, मोवकल्यािें. र्ार्रान्तु हीरू हाय. पािी करंटिं येतं. करन्ट न्हाई तम्मा मोटू. 

मोटला बईलू, दाडंालू, बोकिं, सोंडू, जू, मुल्कीि ंकाटी, कोसरा ऱ्हार्ार्.ं बइलू म्हाग-ंपुडं होतं ते जागा बारी 
मिार्.ं हीरीतुिु पािी बोकन्याँतु येतं. बोकन्याँतुिु ते पडतं तेला बोजरू मिार्.ं बसायि ं लाकूडु तेला सात 
मवितं. दाडंालु, र्धाकलं िऱ्हाटुं ऱ्हातं. िागंराला पालू, जू, िऱ्हाटु, साप्ता, र्ारिा, रूम्िं ऱ्हातं. थोल्ल ंकुलर् ं
र्धाकलं कुलर् ऱ्हातं. र्धाकलं कुलर् घास काडतं. 
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वहरामि िागले (िरसक्कापल्ली) 
 
आमी वहरामि िागूल्यािे. रं्धदा : आउत हावितुम्, वटपि र्धवरतुम्. हरकाम करताम्. कडबा कावपतुम्. 

ढोरं बादंतामु, योक काम हाय सागंाया? सारं काम करताम.ू र्राड जालं तम्मा वमया सऱ्या र्स्ता केल्या : 
गंुडलू, तोडलू, कोपऱ्या, पंइजंिू. तीि तील्याि ंिालू कुडा केल्तं. 

 
मल्लय्या लकडे 

 
आमि ं िाँर् ू मल्लय्या. घरिं िाँर् ू काय की लकड्यािें. मला दोग ं लेन्कु, दोगी लेन्की. लेन्कु आउत 

र्धवरतं. आउताला गािं मवितं. आखाडी पुविरु् सिु कवरतं. ईरहिूमाि, राजन्ना पुंवजतं. बइलािा पोला थोल्ला 
सिु. तम्मा पोल्या कवरतुमु. बोिं दावर्ताम.ू तेलु पावजतामु. पोल्या बइलासुं दावर्तामु. बइल रूसूिू बसतं. तम्मा 
िौखट तेलु पावजतामु. र्ाया खाऊ घालतामू. बइलािा सिू तर्ाता वदर्ले. वदर्लीला मशीिी पूंजा बादंताम.ू 
वदर्टी र्राडाला कावडताम.ू वदर्लीला वदर्टी न्हाई. मला रं्धदा न्हाई. पोरं साबंालतामु. 

 
वशर्रार् कर्डे 

 
मी वशर्रारु् कर्डे. बी. अेस्. सी. जालं. तम्मापुि िर्करी िाकरी करा र्ाटंिा. वमया भईुर्धार हाय. 

मिसी र्धा येकरू भईु हाय. आमि ंकुलातं वलर्ा घाटला. येकला काय की टीिरू कामु करतुया. येकला काय 
की एल.् एल.् बी करतया. येकला काय की सुपरर्ायजर ऱ्हातं. या गार्ातुं काय की मौतं आमि ंकुल पाि र्धा 
हातं. आमि ंयेकलं काय की थोल्ल ंकुल. 

 
आमच्या कुिबाऊ मंदी मक्का, थोल्ल ेजोंदले, वमच्ची, मूंगु अंता होतं. पािी हीरीि.ं हीरीर्रे मोटु हाय. 

मोठला बाकिा ऱ्हातं, सौंदर लावर्तं. सोंडू असतं. कालर्ा करूिु पािी सोवडतं. थोल्ल ेजोंदेले खल्ल ंकवरतुम्. 
बइलासुं बादंी पेवटत्तामु. मलिी कवरतामु. भर्ताल वफरवर्तामु. र्ाऱ्याला र्धवरतामु. दािे पडतं. रास होतं तेलाि ु
मदिु मवितामु. दािे घरी ककिग घालुिु कलब पेटतामु. वलपूिु घेतामु. गाई हातं. पाडे हातं. र्ान्सरू हातं. पाडा 
घरिा. बइलु घरिा. येकुि ुबद्दल साऱ्या कामासुं लावर्तामु. खास मोटला बइलु िसतं. मजूरला बलर्िू विन्न ं
करतं. 

 
खल्यार्रे काय की मेडीदेर्ािी पूंजा. मेडीला किस ंबादंतामु. खोब्बकाय बादंतामु. कंकि बादंतामु. 

अदगुरू काय की पािं ुमडके िुन्ना लारु्िु पंडगा करतामु. पािं ुदगूडर्रे कलबािा पाला घालुिु पाडंर् घालतामु. 
तेि ुपंडगा. दािे घरी आल्यार्रे पंडगा न्हाइ. 

 
(४) ग्रामीि नेतृत्व 

 
भावषक आवि मयावदत अथािे सासं्कृवतकही अल्पसंख्य जमात या िात्यािे 

तेलुगूभावषक समाजात र्ार्रत असतािा देखील आपल्या कतवबगारीिे पुढे आलेल्या 



 
अनुक्रमणिका 

आवि आपल्या ग्रामािी र् तशीि आपल्या समाजािीही सेर्ा करिाऱ्या ग्रामीि 
िेतृत्र्ािी र्ाि अरे समाजात िाही. येलकुती हर्ली या गार्िे गेली पंर्धरा र्षे सरपंि 
असलेले िायकोट यािंी गििा अशाि िेतृत्र्ात करता येईल. गेली तीस र्ष े ते 
सार्वजविक कायव करीत आहेत. आपल्या गार्च्या पाटील र् पाडें या हुद्यार्र 
असतािाि ते सार्वजविक कायात ओढले गेले. प्रथम काँगे्रस आवि आता जितापक्ष या 
राजकीय संघटिातूंि त्यािंी कामवगरी बजार्ली आहे. परंतु आपले कायवके्षत्र आपल्या 
गार्ाच्या सीमेपलीकडे जािार िाही यािी ते सतत दक्षता घेत रावहले आहेत. त्याला 
अपर्ाद आहे अरे मऱ्हाट संघ या संघटिेिा. तेलंगि भागात संघटिेला मूतव स्र्रूप 
देिाऱ्या प्रभार्ी िेत्यातं त्यािंी गििा होते. 

 
जेमतेम सातर्ी-आठर्ीपयवन्त वशक्षि घेतलेल्या या मािसािे आपला गार् 

मात्र आदशव करूि दाखवर्ला आहे. या गार्ाला आदशव ग्रामपंिायतीिे बक्षीस दोि 
र्ळेा वमळाले आहे. या दोन्ही र्ळेेस शकंररार् हेि सरपंि होते. गार् लहाि असला 
तरी वशक्षिािी सोय माध्यवमक शाळेपयवन्त या वठकािी आहे. ग्रामोद्योगाच्या अिेक 
योजिा त्यािंी हाती घेतल्या आहेत, काही कायास्न्र्त झाल्या आहेत. काहींिी 
र्ाटिाल िालू आहे. आपल्या गार्ात स्त्री आवि पुरुष या दोघािंाही भरीर् रोजगार 
वमळार्ा यासाठी बरेि प्रयत्ि करण्यात येत आहेत. गार्ातील मवहलािंा फार्ल्या 
र्ळेात काही तरी उद्योग देता यार्ा यासाठी मवहलामंडळािी एक मोठी इमारत 
बारं्धण्यािे काम त्यािंी हाती घेतले आहे. 

 
घरिी आर्मथक पवरस्स्थती अगदीि बेतािी असूिही हा मािूस सदैर् गार्ाच्या 

कोठल्यातरी कामासाठी झपाटल्यासारखा र्धडपडत असतो. 
 
असाही एक मऱ्हाटी मािूस..... 

 
शकंररार् िायकोट 

 
मी शकंररार् िायकोट. लेहिं लई जालं न्हाई. सात आठ तरगती पस्तीर वलर्लं. तर्ाता पोटपािी 

फार् ं लागलं. पाटीलकी केली, पाडेंपि कुडा केलं. जीर् लागंिा. हमी मऱ्हाटे वसर्ाजीि ं कुल मिुिु घेतं. 
िौकट ऱ्हातं कसं िाई? वसर्ाजीि ं अवबमाि ऱ्हार् ं तर िौकट ऱ्हार्ार् ं सऱ्यािंा िौकट फार्.ं िौगाँतु िौकट 
मािूस मिुिु घेयार्.ं आज तीि र्धा र्सव जाली साऱ्यास्िी िौकट फाउिु घेतं. आमि ंमऱ्हाट कुल हाय. कसदी 
खाइिं, मासुं खाइिं साऱ्यास्िी सागुंिु घेंटुम : आपि मऱ्हाटे. वसर्ाजीर्ािी ऱ्हार्.ं कोिु र्ाकडं केलं तर िौघान्तु 
बोलुिु घेतं. 

 
 घरािी लइ किता न्हाई. भौय जागा हाय. आउत, िागंर ि करसकं. मुसारदार हात ते काम करतं. मी 

सरपंि करतं. आमि ं पंिाइत िौकट फातुम्. पंिाइतीि ं वसल्र्र जुबली जालं तम्माकुडा फस्ट आलं. 
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पंिाइतीला खास मेडल देलं. तम्मा सरीि आलं होत. एच्. सी. सरीि गर्िवरि ंअडर्ाइजर. थोल्ल ेथोल्ल ेलोक 
लई आल्ल.े पंिाइतीिं कर्वतक तेहीिं केलं. र्ेंगलरार् िीपवमविस्टर ऱ्हातं तम्मा तेिं हैदराबादला बलर्िू माजं 
सन्माि केलं. मोतम् वजल्यातु आमि ंपंिाइत मॉडेल पंिाइत ऱ्हातं. 

 
सा र्साखाली घरािं पन्न ुबराबर येइिं जालं. वमया साऱ्यािंा सागंल. पािं ु रोजु उपास ऱ्हाइलं. सरे 

मािस ंआले, तू उपासु ऱ्हाइ िोको. िासरे आमी देतुम्. खािा खाय म्हंटलं. वमया एकू न्हाई दोि न्हाई सुिलं. 
पूतीगा िासरे आलं. तम्मा वमया ंदेर्लं. सरीि आलं तम्मा तेिं माजं बहुमाि केलं. हार घाटंलं तर्ाता ते हाराि ं
हरास जालं. दोि हजार िासरं कोमयािं देलं. पंिाइत सवमतीत करंट अकाउंटला जमा केलं. तेि ु
कल्यािकामार्रे घेटलं. 

 
आमि ं ग्रामपंिाइतीिं कल्यािकामु लई केलं या. बडी खोल्ल.ं तेि हल्ल ू हल्ल ू हायइस्कूल जालं. 

र्ार्राइला बादुं घाटंलं. वफशरीि ं कंुड अंड गालायि ं केलं. वफशटॅक कुडा बादंल. तेिं लई लोकासुं रं्धदा 
वमलतं. ग्रामपिंाइतीि ं घर बादंलं. पािं ू र्धा हज्जारािं ते बादंलं. पशुरै्द्यशाला सोबतं बादंा लार्लं. मवहलािं ं
दर्ाखािा जालं. अन्ता मवहलामंडलीि ंघर बादंतुमु. ये घर जालेिी गार्िे बाइकाहीले कुटीर पवरश्रम वमलते. 
ये घरू बाइकाहींि ंहर्ाली करतुमु. कुटीर पवरश्रम करूि घेतुम्. 

 
आमी सरे गार्ान्तु िौकटु वमलुिु ऱ्हातुम्. ये तेलंगी, ये हवरजिु ये महारू मेदु न्हाई. तेि कस्ट गार्ि ं

कस्ट ऱ्हात. येंगलरारु् सी. यम्, ऱ्हातं तम्मा हैदराबादला बलऊि िेल्तं. दोि हजार बहुमािु देलं. ये बडीलो 
र्धार्रे येक कलासपत्तो लेहूि घेतं. पंिाइत राज जाल्यार्रे येबडं केलं. पंिाइतीिं बडीला दो येकरू भईु देलं. 
बाइल पोरं कुडा वलर्ा घातलं. तेि बडी कुडा बादंतुम्. सेंरल बँक या गार्ासुं र्धा लाक कजूव देत. सात र्धा 
लोकासुं बॅँकु कजव देलं. 

 
गार्ान्तु हमी सारे िौकटु ऱ्हातुम्. हवरजि हमि ं भडंि न्हाई. दौजन्य न्हाई, मेर् न्हाई. सारं िौकटु 

वमलुिु ऱ्हातुम्. हवरजि वरकाम ं ऱ्हातं तम्मा आमी िासरे देतं. कास्तर्रे र्सा र्धार्रे पािं ुशबंर देतं. आमी देतं. 
मंडि होतं कुटंुब? र्ाहकासुं रोजु पाँि ुरुवपये देतं. आमि ंमऱ्हाट लोकाि ंकुिबाऊ रं्धदा अविकु. आिकी ते 
म्हागुिु बटे्ट इिायि.ं त्या म्हागुिु विम्िं विम्िं र्रकड रं्धदे ऱ्हातं. 

 
मला फाइल्यािं िौकटु थोल्ला मािुसु मन्न ु पे्रमभर सरे घेतं गार्ाला िौकटु ऱ्हाइिं सागंतुम्. तेि 

लेन्करार्िी फातुम्. तेला कस्ट ते मलाि.ु लेन्करार्िी फातुम्. अस्स ंफाइल्यािं सारं िोकटु. िोकटु प्रजासेर्ा 
करार् ंमिुिु घेंटलं. कशािं म्हंटलं तर करूिु दाकर्ार्.ं आमी वसर्ाजीि ंकुलीि.ं कुछ कर वदखािा. 

 
 अजु्ज लई कामु ऱ्हाइलं. र्टेरिरी दर्ाखािा घरू बादंायिं. कुटीर पवरश्रमु आिुिु देयाि.ं प्रजा सुकी 

कराि.ं थोल्ल ंहोउिु प्रजाि ंसुक-दुक न्हाई फाइल्यािं कस्स? 
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सुभाषिदं्र सुरार् 
 
साठीच्या घरात असलेले सुभाषिदं्र सुरार् (सुरे्?) हे अरे समाजािे अेका वर्वशष्ट 
संस्कारािे प्रवतविर्धी. वशक्षि बेतािे. वशक्षि िालू असतािाि आयवसमाजाच्या 
िळर्ळीिे संस्कार झाले. त्यातूि प्रथम र्धमावभमाि आवि िंतर राजकीय जागतृी. 
राजकीय िळर्ळीत भाग घेतलेला असल्यािे आवि आयवसमाजी मंडळीत सतत 
ऊठबैस असल्याकारिािे र्ािीर्र कहदी-उदूविे संस्कार मोठ्ा प्रमािार्र. मराठी 
भाषा सफाईदारपिे बोलण्यािी सर्य मोडलेली. तेलुगू बोलतािा देखील कहदी-
उदूविे वमश्रि अवर्धक प्रमािात. उदूव मात्र सफाईदार बोलतात. ग्रामीि भागात सहसा 
असे आढळत िाही. अपर्ादात्मक र्ातार्रिात र्ाढलेली ही मािसे. यािंी भाषाही 
अपर्ादात्मक िसेल तरि आश्चयव. 

 
माजं िार् सुभाषिदं्ररार्. घरिं िार् सुरार्. इत्तं (िरसकर्ापल्ली) मऱ्हाट कुल िार शबंर हातं. आमिा 

कामरं्धदा काय िाय. १९४७ में स्र्ातंत्र्यउद्यमलो काम केलामु. आगस्ट १६, १९४७ ला मी जेल गेला. र्धार्र िार 
मइिे जेलमंदे होतं. जमलापूर केशर्रारु् र्रंगल सेंरलजेलमदे संगटु ऱ्हातु. आमी सात जि ऱ्हातु. तम्मा 
कास्स्टजम लइ. आमासुं खादगीला बराबर देत न्हाइ. भकरी िु र्रि, दुसरं काय न्हाइ. कस्ट अजू काय न्हाइ. 
विजामबाद जेलमदे मारवपटी जाळं पर र्रंगललो काय जालं न्हाइ. 

 
राजकारिाँतु का ंजार् ंम्हटलं तर विजाम सरकारच्या वखलाप ुसत्याग्रह केलं. सत्याग्रह का ंकेलं मन्लं 

तर अन्याय लइ जालं. ये सरकार हमको िही िावहये बोलके सत्याग्रह केलं. स्टेट काँगे्रस के अध्र्यूव में तम्मा 
स्र्ामी रामािंदतीथव, बुरगुलु रामवकशिरारु्, िन्नारेड्डी कुडा ऱ्हातं थोडं थोडं. हयग्रीर्ािारी आमि ंकोर्कव रू. ते 
जेलमदे न्हर्तं र्ो अंडरग्राऊंड बॉडवर मे था. आपल्या गार्ाि ंलइ अंडरग्राऊंड में थे. तम्मा रजाकारि ंकस्ट 
लइ. परकाल तालुतयात कम्युविस्ट न्हाइ. मी काँगे्रस में हंू. इंद्राकाँगे्रस. आता दोिो काँगे्रस येकु होइला. 
विर्डिूकामंदी इंद्रा काँगे्रसमंदी काम केलं. मऱ्हाटु कुलाि ंकामु आजर्रू न्हाइ केलं. ते कामु करायासु थोल्ल े
लोकु हातं. करतेत. रजाकाराि ंकाल तम्मा लइ येगलं ऱ्हातं. वमटिे की खावहश हो तो सेर्ा करिा. आजकल 
वमटिे की खावहश बच्चो में िही है. सेर्ा कहाँ से करेंगे? मज १९७२ आगस्टपिु दोि शबंर पेन्शि वमलतं. इत्त ं
आपल्या कुलातलं घोग ंपेन्शि घेतं. र्रकडु घोग ंऱ्हातं. 

 
मुच्चम् रार् भलेरारु् 

 
अरे जमातीत वशक्षिािे प्रमाि कमी. परकाल या तालुतयािे गार्ी थोडं फार 

वशक्षि घेतलेले मुच्चम्रार् हे तेथील भवूर्कास बँकेत िोकरीस आहेत. कजवर्ाटपाच्या 
विवमत्तािे त्यािंा खेडोपाडी कहडार् े लागते. त्यािंी बोली बरीि संवमश्र आहे. 
शतेकऱ्याचं्या तुलिेिे वशवक्षताचं्या मराठी बोलीर्र तेलुग ू भाषेिे संस्कार अवर्धक 
आढळूि येतात. 
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मच्चमरारु् मजं िारु्. मुच्चमरारु् कस्स ं पडलं मन्ता तर काय की मच्चालम्मा पाय पडुिु मुच्चमरारु् िारुं् ं
वटर्लं. घरिं िारु् भलेरारु्. गामु िारायिपेटु. वशक्षि वडप्लोमा कोसुव. बॅँकत कामु करतं. कामु काइ मन्जे जेला 
बारा साल पट्टा ऱ्हातं, तीि येकरू, िार येकरू जेला खंड ऱ्हातु तेला उस्तर्ारी करायासाटी मही इकडं वतकडं 
ताकायासाठी लोि देतुम्. बारा सालि ंपट्टा फाउिु तीि हज्जारू, िार हज्जारू लोि देतुम्. डेव्हेलेप करार् ंमुि 
लोि देतुम्. कजव आदाई वकस्तु बादंार्.ं घा र्सव बादंार्.ं वकस्त र्ायदा कुडा मन्ते. र्ायदा िकल्यािं शबंराला 
दोि तीि जुमािा घेतं. अदगुरू िोटीसु देतं. र्ायदा िकुलं फलािं तारंीक पार्तो देयार् ंमन्तो ते ि आल्यािं 
बँकि जपत घेउिु जातं. भाडें, बइलु तर्ाता घरू, असल ते इकुिु पक्का र्सूल करतामु. डबा सागुंिु हराज 
करतामु. हमि ंवकस्त घेतामु. अवद्दकु ऱ्हाइल्यािं पोलीस पटेलु यािं हँडओर्र करतामु. भईु न्हाइ घेत. अग्रीमेंट 
बारा सालि ंऱ्हात. मुि भइु घेत न्हाइ. र्ायदा तेर्डं कसूल करतं. बारा साल भरलं न्हाइ त भईु कुडा हराज 
करतं. िासरं भरतं. 

 
आपल्या कुलातु वशकलेलं लोक र्धातु येकु, घोग,ं लइ न्हाइ. या तालतयातुं मज्या सकटु र्धा जि हा तं. 

तलाकुव , सुपरर्ाइजरू, बसुवडप ु कामु करतं. परकाल गार्ान्तु आमि ं कुलीि ं घार्रे पािं ु घर हातं. मोत्त ं
तालुतयान्तु आमि ं कुल शबंराला र्धा जि हात : टेि परसेन्टु. सरे् कुिबाऊ काम कवरत्त ं मुसारदार हातं. 
मुसारदारासुं िारू, पािं ु रोजु देतं, आडमिुसु काय की तीिु, दोिु देतं. विन्नाला काय की दीडु, दोिु देतं. 
कापायला काय की उत्त ंदेतं. आमि ंलोकातुं काय की वशकायि,ं वलर्ायि ंइंटरस्टु न्हाइ. गाय आि, बदलू 
फा. शतेाला जारे इकडं जा रे वतकडं जा रे, दूदं्द काड रे श्येिु आि हेिु कामु भारी. गार्ाभाइरी जाि ंइंटरस्टिु 
न्हाई. आमी संगम् लारु्िु इंटरस्टु करार् ंमिुिु घेंटलं. आपलं कुलाले दुसरं कोिु करिार? इत्तं संगम् लाउिु 
घेंटलाय्. कामु करूिु घेतुम्. 

 
िायकरार् सुरार् 

 
इतर समाजाच्या मािािे अरे जमात मागासलेली. सार्वजविक िेतृत्र् 

करिाऱ्यािंी संख्याही त्यामुळे अगदी हाताच्या बोटार्र मोजण्याजोगी. अशाि थोड्या 
लोकातं िायकरार् सुरार् (सुरे्) या तरुिािी गििा करता येईल. र्रंगल 
वजल्ह्यातील परकाल तालुतयात असलेल्या वमरकुली गार्ािा हा सरपंि राजकीय 
आवि सामावजक दृष्ट्या र्राि जागरूक र्ाटला. 

 
माजं िार् िायकरारु्. तेलंगी लोकं िागेस्र्ररार् मितेत मला. घरिं िारु् काय की सुरार्. ऱ्हातो 

वमरकुली. त्या गार्िा सरपंि हाय. पटर्ारी अजुक येक कुलीि.ं पाडं्या अजु येक कुलीि.ं मऱ्हाट मी येकला. 
आमी कुिबाऊ कवरतं. बाप,ु मी, अजू येकु भाऊ कुडा कुिबाऊ कवरतं. राजिीवतमंदी मी काय की काँगे्रसमंदी 
कामु कवरतं. अन्ता काय कीं इंद्रा गादंीि ंपाटीत हाय अदगुरू कुडा इंद्रा गादंी मन्ता मला लइ िोकटु. लइजि 
मऱ्हाट अत्ता इंद्रागादं्री पाटीत हातं. 

 
परकाल तालुतयातुं आपलं मऱ्हाट लइ बॅकर्डव हात. लइजि पाडे हातं. पटर्ारी कुडा हातं. भइुघर 

मन्ता येकेक घा येकर हातं उिकंुडा हातं. मुसारदार अवद्दक करूिु हातं घाइसजिु थोल्ल्या गार्ान्तु ऱ्हातं ते बरे 
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हातं. कोिी सुपरर्ाइजर कवरत्तं, दुसरं जाब कवरतं. पंतुलु कुडा हातं. पि वलर्िं कमी. अवद्दक करूिु कुिबाऊ 
मुसारदार ऱ्हातं. 

 
सरकार अरे क्षवत्रय मिुिु बॅकर्डवतलासलो बी गूपमंदी गातलो. तेि आमि ंलोक फाइदा घेतु न्हाइतं. 

का मिुिु की हामी अरे मऱ्हाट हाउ, अरे क्षवत्रय काय की कमजातु. येकु कोि की अरे क्षवत्रयलु, आमी आयवलु. 
खत्री मिुिु घेंटलं तर रे खातेत, पेत्येतकुडा. आमी आयवलु खात. (मासं...) पेतु (मद्य...) न्हाइतं खािारे, 
वपिारे कमजातु. अन्दुर्ल्ला बॅकर्डव ऱ्हाउिशिी कुडा खत्री कस्स ंमिुिु घेयाि?ं अिुमािम्. खत्री मिुिु घेउिु 
बॅकर्डव जाउ न्हाइ असं आमिं कुलीि ंमिुिु घेटेत. आमी काय की जार्ा मिुिु सागंटुम्. अरे क्षवत्रय वलर्ा मिुिु 
बोलतं. पर या लोकान्सु ध्याि येत न्हाइ. अन्ता हमी संगम् घाटलाया. ये कामु करलामु. ये रवजस्टरकुडा केला 
या. होइल्ला. वलर्िाऱ्या पारासंाटी हास्टलु करार् ंअसं हाय. सरकार देतं. बॅकर्डवतलाससाटी देतं. आमी पुि 
र्धा ईसु हज्जार जमइतुम्. तीसु हज्जारू कुडा. 

 
विमन्या गार्ान्तु हास्टल काडुिु काइ होतं न्हाइ. अदगुरू र्रंगलला करूिु घेयार् ं मिुिु घेंटलाया. 

आमि ं लोक समार्शे घ्यार् ं मन्ता लइ लोक येत न्हाइ. जत्रला अवद्दकु जातं. कोत्ताकंुडी, बोम्मारी, इरन्ना 
जत्रला लइ जातं. र्राड जालं त लइजि येतं. वतत्तंि ु समार्शे घेटलं तर काम बितं. अजू करूिु घेटुम्. 
टेक् विकल येज्युकेशिल आमि ं लोक लइजि न्हाइतं. येक घोग ं हातं. आर. टी. सी. लो येकु-र्धोगु. 
इंडस्रीयल रेकिगलो र्रंगलमंदे येकु हाय. वतत्त ं कामु वशकूि घेतं. कािीयेम्प्लायमेंट वमळत न्हाइ. 
कुटीरउद्यमम्लो येकयेक हातं. कािी लोि येलंला वमलत न्हाइ. सेंरल गर्मेंटिे र्रंगलमदे येकु सेंटर हाय. 
सब्वसवडरी येवरया मुि ऱ्हातं. त्यान्तु कोि बी इंडस्री ऱ्हाउ दे त्यार्रे रूवपयाला र्धार्रे पािं ुिासरे देतं. आमि ं
कुलीि ंकोि तर म्होरं येयार्?ं 

 
हमी लीडरू मोप कोवसस करतामु. आपले कुलीि ंन्हाइ येत. आमिी लाइि कुिबाऊ हाय. भइु इकूि 

इंडस्री काडार् ंमुिु काम होतं न्हाई. मागं फुडं फातं को आपरेवटर् कुडा होइला कािी ते संगमु बादुंिु का करता 
की का न्हाइ की अिुसािम्. संगालु बंदीि,ु सोसायटी टाकुिु वतत्त ं घाजि येकल्याला येकु पातेजारं् की. 
कुिबाऊ करतामु बोल्ल्या मऱ्हाटा घटु. अजू येक र्धा येकरू घे मन्ल्या घेतुम्. आजू दो बइलंघे म्हंटल्या घेतुम्. 
वलर्ाला लार् मन्ता िकरू िकरू. तर आमाला वलर्ाला कशाला मवितं. मुशारदार मुि ऱ्हातं. अजू र्धा र्सव 
होआर्. 

 
(५) सुणशणक्षत समाज 
 
प्रा. जगन्नाथम् पौर्ारम् (पर्ार?...) 

 
आपली भाषा आवि कुलपरंपरा याचं्या वर्षयीिा अवभमाि उच्च वशक्षि 

घेतलेल्या र्गात आता आता जागतृ होऊ लागला आहे. मराठ्ाचं्या इवतहासािे 
उशीरािे झालेले ज्ञाि या अवभमािाच्या मुळाशी िसेलि असे िाही. मराठी 
भावषकाचं्या सहर्ासात मात्र ही मंडळी मराठी बोलण्यािे टाळतात. आपली भाषा 
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इतकी साफ िाही हा न्यूिगडं त्याचं्या वठकािी जािर्ला. तथावप घरातं मात्र मराठी 
भाषा र्ापरली जार्ी यार्र आता त्यािंा कटाक्ष आहे. 
 

प्रा. जगन्नाथम् हे तेलुग ूभाषेिे बऱ्यापैकी कर्ी असूि सावहत्यशास्त्र हा त्याचं्या 
आर्डीिा वर्षय आहे. अरे जमातीिी संघटिा व्हार्ी यासाठी त्यािंी बरेि प्रयत्ि केले 
आहेत. अरेबोलीतील लोकगीते गोळा करूि ती तेलुगू वलपीत प्रवसि करण्यािा 
पवहला प्रयत्ि त्यािंा. आपल्या तीथवरूपाकडूि या कायािी पे्ररिा त्यािंा वमळाली 
असे ते सागंतात. प्रा. जगन्नाथम् यािें र्डील संताजी हे लोकमान्य वटळकािें अिन्य 
भतत होते. स्र्राज्याच्या महामंत्राबरोबरि मराठे आवि मराठी भाषा याचं्या वर्षयीिा 
अवभमाि त्यािंी आत्मसात् केला. मराठी भाषा आपल्याला उत्तम रीतीिे बोलता यार्ी 
यासाठी त्यािंी त्याकालात रूढ असलेल्या बऱ्याि मऱ्हाठी क्वमक पुस्तकािंा संग्रह 
केला. मराठ्ाचं्या इवतहासावर्षयीिे इंग्रजी सावहत्य देखील त्यािंी जमवर्ले होते. 

 
 हे घरािे मूळिे पर्ार या आडिार्ािे. तेलुग ू परंपरेस संर्ादी असार् े या 

हेतूिे पार्ारािे पौर्ारम् असे पवरर्तवि करण्यात आले. 
 
माजं िार् जगन्नातम्, घरिं िारु् पौर्ारम्. आमी इत्त ंयेउिु लइ र्सव जाली. आमिे बापू, पडदादा इत्तंि 

लइ र्सव र्सव ऱ्हातं. हामि ंसोइरपिु पिु इत्तंिु. आमासुं इत्त ंइत्तं सोइरे हातु. का ंमिुसाि येकेक गार्ातुं लइ 
सोहरे हातु. शबंर शबंर तक घरं हातु. त्यातुंि ुर्राड करूिु घेतं. आमातुं सार जि कुिबाऊ कवरत्त.ं र्रकड 
जातु आमातुिु न्हाइ. गोंदली हातं. ग्यारा मासे, बार मासे कुडा हातं. आमी कुिबी कवरत्त.ं ग्यारा मास ंहातं 
त्यान्नी मासुं खातु. आमी बारा मासु मासुं खाइिा. आमी मासंाहारू ि करू. कस ंम्हटलं की ि करू. कसाला की 
ि करू सागंािंं. 

 
आमि ंकुली मंडि जालं आमि ंआमी सागुंिु घेन्तु. रॅवडशिल गा ऱ्हातं. कुलपेद्दा मवित्त.ु थोल्ला पुरूसु 

र्राड ऱ्हातं तम्मा बलवर्तु. अदगुरू तेला बोट्टू लार्तु. आमि ंपुरावहत अन्ताकोइ न्हाइ. इत्तल्ल ेबार्ि येउिु 
सारं सागुंिु जातं. र्राड त्यािंि ुकवरते. सरे कवरते. आमि ंखास पुरोवहत ि ऱ्हातं. आमि ंकुली भर्ािी पूजा. 
तुलजा भर्ािी पूजा लइ. पर आमि ंबाबा सारजि रै्ष्ट्िर् थे. अइसा हम र्ी रै्ष्ट्िर् होइल्ला. सासरडी काय की 
र्ीरसैर् हातं. आमी काय की रै्ष्ट्िर् हाय. 

 
आमच्या र्राडान्तु लइ करूगु गीतु गावर्त्त.ं तर्ाता ढव्र्ालं गीतु जो गालाि ं गीतु, रकारकालु गीतु 

गावर्त्त.ं इसले गीतु गावर्त्त.ं गोंदले सारं घरान्तु कुडा गाइत्त.ं गोंदली कन्दी कन्दी येतं. गार् गार् वफरूि 
कतालु सागुंिु आमपुिु भीक मागुंिु घेतं. गीतु सागंतं. आमि ंबापुसु गीतु मन्ता लइ खुसी. तेिं गीतु वमलं लेर्िुू 
घेंटलं. पंदरा र्रसु जालेतु तम्मापिुु मी कुडा गीतु कुट्ट गावर्त्त ंलेर्िुू घेतं. येकु पस्ब्लकेशि कुडा केल. अजु 
येकु पस्ब्लकेशि कुडा होतं. कागी गाम गाम वफरिं हाइिा. अन्ता अन्ता ऱ्हाउिु गेलं. आमि ंभास गीतु िोर्कटु. 
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सौ. अमृताबाई 
 

प्रा. जगन्नाथम् याचं्या पत्िी सौ. अमृताबाई. वशक्षि त्या कालाच्या मािािे बरेि 
म्हिजे िौर्थ्या इयते्तपयवन्त झालेले. सासर सुर्धारकात मोडिारे. तर माहेर सिातिी र्ीरशरै् 
परंपरा पाळिारे, कलगर्धारक. असे सागंतात की, र्रंगल भागात मराठ्ाचं्या ज्या र्साहती 
झाल्या त्यािें िेतृत्र् अमृताबाईंच्या माहेरच्या मूळ पुरुषािे केले होते. पवहली र्साहत 
महाकलगम्पल्ली येथे झाली. आज देखील अरेजमात आपले मूळ स्थाि महाकलगम्पल्ली हेि 
मािते आवि अमृताबाईिें माहेर हे आज देखील मािाच्या वटळ्यािे पवहले मािकरी मािले 
जाते. जाती-जमातीतील तंटे या घराण्याच्या अध्यक्षतेखाली सोडवर्ले जातात. 

 
अमृताबाई माजं िारु्. माहेर काय की महाकलगम्पल्ली. बापू काय की कुिबाऊ फातात. ल्हाि होत्त ं

तम्मा र्राडु जालं. श्यािी ि होई, तम्मापार्त संसारू प्रपंि ु अट्ला िाल्ल ं आमिे कुली सिु लइ न्हाइतं. 
तेलंग्यािे सिु आमी करतामु आमिु ंकुडा आमी करूिु घेटामु. थोल्ली पुविर्, आखाडी पुविर् तर्ाता बदकम्मा 
गोकुलु अष्टमी. ते हूिु गेलं का दसरा, दीपर्वल संक्ाती. िाइ म्हंटलं तर कालामस्या, उगादी, जाले सिु. 
िैतीला सिु करिु घेंटुम्. िागपंिमीला देर्ाि ंपूजा करूिु काय तरी गोडु खाउिु सिु करूिु घेटुम् िागाि ंपूंजा 
मविजे िागाला घालाि ं दुदं्द िु ल्हाया. पुंजा कराि जाल. पयल िागपिमीला भार्ाला बलर्ाि ं अन्ता न्हाइ 
ऱ्हाल. िागपिमींसु जोतयाबरे बसुिु गािं गावर्त्त ंआमाकडे न्हाइ. उरके िागलकता सागंतामु, पाटल पाडतामु, 
अन्ते. 

 
गोकुल अष्टमीसु असोडी फलस्कार करेतामु. रेगड मटीि ं काय की गोकुलु बसउिु पूजा बादंतामु. 

वदर्लीला न्हाउिु घेतामु. िौक्कटु सिु करतामु. लेन्कीला बलवर्िं वदर्लीला आमाकडं न्हाई. संक्ातीला आमी 
लेन्कीला िु जामईला बलवर्तुम्. बट्टे र्स्ता देतामु. सिु िौकट होते. सुखासुं सिु करार्,ं सुखासारखं करुिु 
घेयार्.ं इष्ट असि ते करूिु घेटुम्. 

 
मी गीतु गावर्चं्च? कसलं गीतु? कोिच्च गीतु? सारं गीतुि ुन्हव्र् ंया?  
 

प्रा. साबंावशर्रार् बाँसरे 
 
अरे समाज आवि मराठी भाषा याचं्या वर्कासािी तळमळ असलेले प्रा. साबंावशर्रार् 
हे मूळिे र्रंगल वजल्ह्यातील मुप्पारम् या गार्िे, सध्या ते करीमिगर वजल्ह्यातील 
जवमकंुटा या गार्ी असलेल्या सरकारी महावर्द्यालयात तेलुग ू भाषेिे प्राध्यापक 
आहेत. अरे जमातीिी बोलीवर्षयक सामग्री गोळा करण्यासाठी त्यािंी फारि मोलािे 
सहाय्य केले आहे. 

 
माजं िारु् साबंावसर्रारु्. हमी मुप्पारम् र्रंगल वजल्ह्यातले. जमीकंुटी ऱ्हातं. लेतिरर काम कवरतं. 

आमि ंकुलीला अरे का मन्ते? सारे जि अरे मवित्त.ं सारं सोंिूि घेंटलं मिुिु अरे मवित्त.ं आमी पिु अरे, आयव 
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मिुिु घेंटुम्. आमि ंघरिं िारु् बाँसले. बाँसरे कुडा मिुिु घेतुम् बाँसले िारु् कस्सं आलं? बाँसरे िार्ातुंिु बाँसले 
आला? अजु येकु बाँसरे मिुिु गाँरु्. वतत्त ंसरस्र्तीपूजा हातं. वतत्तिुू आलं मिुिु बाँसरे िामुं. बोंसले वशर्ाजी 
म्हाराजाि ंघरिं िारु् हतं. ते कुडा होउ सकतं. बोंसले, भोंसले, बाँसले होइल्ल.ं आमी कुडा शत्तीय मुि मी मिुिु 
घेयासाटी म्हंटलं. ते बी होऊ सकतं. आमिे कुलातुं कुिबाऊ लई. ड्राय लँडु, र्टेलँडु कुडा कुिबाऊ कवरत्त.ं 
आमिे कुलामंदी पुजार् ं मन्ता आमी भर्ािीि ं पूजा बादंतं. वसर्महाराजाि ं कुडा पूंजा बादंतं. उछर् सिर्ार 
मन्ता इत्तं तेलंगिातलं करतं तसंि ुकरूिु घेंटुम्. कुिबाऊिा मोटा सिु बइलाि ंपोला करूिु घेतुम्. दसऱ्यािं 
िर्रात्र केल्यािं सय न्हाइ. आगले बी काय करल्यािं मुि आइवकलं िाइ. मागलेि मी फाइलान् िाइ. 
वदर्लीला इत्त ंसारे करूिु घेतुम्. तस्स ंहमी बी करूिु घेतुम्. जामई ऱ्हाइल्यान् ते बलऊि घेतुम्. बट्टे िर् े
घेतुम् र्ाटं लार्तामु. भाऊबीज मन्ता कलंिा आमाकडं न्हाइ. संक्ातंीला भइि ऱ्हाइल्यािं बलवर्तुम्. लेन्कीला 
लेन्कीि ंदाल्ल्याला कुडा बलवर्तुम्. िर् ेबट्टे देउिु र्ाँटु लार्तामु. 

 
राजन्ना अंगरके (आंगे्र?..) 

 
अरे मराठा संघाच्या संघटिेिे कायव करीमिगर वजल्ह्यात जोमािे करिारे 

राजन्ना हे व्यर्सायािे सरकारी शाळेतील वशक्षक आहेत. जर्ळपासच्या खेड्यातुि 
वफरूि ते समाजाच्या जागृतीिे कायव करीत असतात. मूळिे हे शतेकरी कुटंुब आता 
तालुतयाच्या गार्ी हुजुराबादला स्थायी झाले आहे. 

 
मी राजन्ना. घरिं िारु् आंगरतयािें. रं्धदा : वटिुरू, सरकारी इस्कुलातुं हेडमाष्टरू. अरे मराठा संगम् 

टेरु्िु घेंटलं. काम का ं करार्,ं कस्स ं करार्,ं सब् जिा वमलुिु कस्स ं ऱ्हार्ार् ं ये सगंमु उतरलेिं ठार् ं होतं. 
करीमिगर वजल्ह्यान्तु आमिं लइ लोन्कु ऱ्हातं. लेर्तूले लोन्कु आमि ं कुली हातं लइ न्हाइतं. तेिं िर्करी 
करूिु घेतं. बॅकर्डव वलस्टलो ऱ्हाइल्यािं फाइदा होतं. सारे जिासुं बुलर्ार् ंबुलुिु येकले येकु वमलुिु घेयार्.ं 
कस्स ंवलर्ा टाकार्,ं मराट भास येइिा ते वसकिर्.ं पाटसाला टाकुिु ये करार् ंमिुिु घेंटलंया. 

 
आमि ंकुलािं ंप्रर्धाि व्यर्साय कुिबाऊ ऱ्हातं. कुलाि ंपंिात वसस्टम हा. कािी अत्ता अन्ताि ुवमलुिु 

घेंटलं. आमि ं कुलीि ं माली पाटील, पुलीस पाटील, पाडें कुडा हातं. ये र्तिदार कस्स ं जालं ठार् न्हाई. 
लडाईि ंवदसातुं आमि ंलोकु आलं असल मिुिु वमया मिुिु घेंटलं. आमि ंलोकु वबजिस करतं, गर्मेंट कंराट 
कुडा करतं. कािी लईकरूि कुिबाऊ करतं. र्धिर्तं लइ न्हाइतं. लकपती न्हाइतं. हजारपती हातं. भईु र्धा, 
बारा येकरू न्हातं. येकु, दोि येकर र्ाले लई हातं. 

 
या सऱ्याि येकी करार् ंमुि हाय. कस्स ंकरार्,ं अभी सोंि रहे हैं. अदगुरू बचे्च पढिा. ते कस्स ंकरार्,ं 

का करार् ं अभी समझ होइिा. आमि ं येवजटेशि न्हाइ. खेड्यान्तु लोन्कु लई. शारान्तु ऱ्हाइिा. लईकरूि 
मुसारदार हातं. तेहीि ंपोरं वतत्ति ु मुसारदार ऱ्हातं. आमाला लीडरू कोिु न्हाइ. आंद्रातु लीडरू हातं, कामु 
िोक्कटु होतं. आमी केल्यािं गर्मेंट कवरत्त.ं न्हाइ केल्यािं तेबी का कवरतं न्हाई. 
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(६) णियाचं्या मुलाखती 
 
अरे समाजातील वस्त्रयािंा बोलते करिे हे मोठेि वदव्य. आगोदर त्या समोरि येत 
िाहीत. परतया मािसापुढेि काय पि गार्ातल्या वशष्ट आवि र्तिदार मािसासमोर 
येऊि बोलि ंही मोठीि अर्मयादा वस्त्रयाचं्या दृष्टीिे मािली जाते. बहुतेक वठकािी 
र्तिदार मंडळीसमर्तेि वफरार् ेलागत असल्यािे त्याचं्या उपस्स्थतीत कोितीही स्त्री 
बोलत िसे. या समाजातल्या र्गेर्गेळ्या घरातल्या वस्त्रयािंी मुलाखत घेऊि त्यािंी 
जोपासलेल्या मराठी भाषेिे िमूिे गोळा करण्याच्या प्रयत्िात त्यामुळे फारसे यश 
आले िाही. वस्त्रयाचं्या तोंडी असलेली गािीि फार वमितर्ारीिं गोळा करता आली. 
साठी ओलाडंलेल्या काही मवहलािंी अगदी तोटतया वदलेल्या मुलाखती पुढे देण्यात 
येत आहेत : 

 
मल्लक्का (र्य : ८० र्ष)े 

 
मजं िार् मल्लक्का. सासुरडी िारायिपूर. म्हाअेर काय की येलकुती माजं लेन्की इत्तं ऱ्हात्त.ं लेन्कु न्हाइ. 

लेन्कीपस ंन्हाउिु खातं. र्यसु से न्हाइ. असि आट र्धा. आमी सिु लइ करतुम्. कालामास, आखाडी पुविर्, 
िागरपंिमी, वदर्ली, संक्ातंी. वदर्लीला देर्ाला बोिं घालतुम्. देरु् आमीि पुंजुि घेतुम्. आमि ं घरी 
येम्लडीि ंराजन्ना पुंजतम्. िरवसमस्र्ामी पिु हा. िाय मन्लं तर गट्टू मल्लािा बी हा. भर्ािीला बी पुंजुि घेतुम् 
गोंदल काहुि घेतुम्. र्राडान्तु अंबीलमाडंर् कवरत्त.ं हलद दवलत्त.ं हळदीिं गािं व्हय? मला सय न्हाइ बाबा. 
दाल्ला मरूि र्धा र्सव जाली. हलदीि ंगािं मिू कसं बाबा? 

 
आमक्का (र्य : ६० र्षे) 

 
िार् मजं आमक्का. र्यसु असि सा र्धा. इत्तं लेन्कीि ंघरी ऱ्हातं. जामई कुिबाऊ कवरत्त.ं देर् येम्लाडी 

हा. कट्टा मल्लन्ना हा. सिु िागरपंिमी, पोला, बइलािा पोला. वदर्ली िागरपिंमीला लेन्की बलवर्तं. जाँभईला 
बट्टे देतं. 

 
किकम्मा (र्य : ६० र्षे) 

 
किकम्मा मन्तेत मला. दाल्ल्याि ंिारु् इरय्या. घरिं िारु् डुकरे. आज्जोल काय की कसद्यािे. आमि ं

गामु काय की र्धािे गामु. र्यसु सा र्धा. पाजंि लेन्की मला. लेन्कु काय की येकु. आमच्यान्तु र्राड जालं मन्ता 
पेले हलदी दवलत्त.ं तर्ाता कायकी देर्क बंदायि.ं देर्कासु पािी गालतुम्. िये बट्टे िेसवर्तुम्. र्धई-भात 
कयार वसदोर बादंतुम्. ये जालंिु पाजंिु सव्र्ावसिी र्ारल्यास जातुम्. र्ारल्यािं गीत गाइत्त येतुम्. र्रे 
िादंार्ा असतं. िर्ऱ्याि ंभइि काय की हात हातर्ा घेतं. देर्क िर्ऱ्याि ंभइि बादंतुम्. 
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शतेाि ं गािं मला येइिा. तम्मा काय की बदकस्मा गायि.ं आमि ं थोल्ल ं सिु सकं्ातंी. संक्ातंीला 
लेन्कीला बलवर्तं, टेऊि घेतं. बट्टे देत, र्टंी बरतं. कालामासला काय की पुरिपोली करतं. खीर रादूंि घेतं. 
बदकम्माि ंसिाला फुलगीर करतं. बोटर्लं बइलाि ंसिाला. सींर रादूंि घेतं. फुलगीर कैरीिं ऱ्हातं. 

 
मल्लाक्का (र्य : सुमारे ७० र्षे) 

 
मी व्हय? मी मल्लाक्का. घरिं िारुं् सुराव्यािे. म्हाइर गोकर्दपूर. र्यसु असंग सा र्धा न्हाइ तर सात र्धा. 

अवद्दकु न्हाइ. आमी येम्लडीिं राजन्ना पुंजतुम्. इरन्नाला कुडा जातुम्. गौरम्मा बी पुंजतं. आखाडी पुविरु्, 
बइलाि ंसिु, संक्ातंी थोल्ल ेसिु ऱ्हातं. वसर्रात्रीला कुडा देर्ासुं पुंजतुम्. बोिं र्ाऊि घेतं. आखाडी पुविर्लेा 
पोल्या करतुम्. पाय पडतुम्. िागरपंिमीला िये बट्टे घेतुम्. दुदु देर्ाला तुप ुमिुिु गावर्तं. आमाला माय-बाप ु
गीत गावर्त्त.ं 

 
िी पुरुषाचें अलंकार 

 
वबज्जंकी येथे एका रृ्िेकडूि अलंकारािंी बरीि मावहती वमळाली. काही अलंकारािंी िारं् ेअशी : 
 
गळ्यािे कािान्तु वबगबाली, हातान्तु पोिी, दाल्ल्याच्या पायाला काइ न्हाई. आडमािसाँसु पाइ 

पइंजिु, तकांता गूंडू, गंुडलू, कॉकिु, कबदलु, मासपटा, तोडे लागतोडे, पुन्नाळु, बुगड्यॉ मोयाि,ं सरपारे 
मोत्याि,ं बेसर, बुिडीि ंपूलू,गळ्यातुं वितागुं, सरी सोन्याि,ं मोत्याि ंिुडा, सोन्याि ंसाकंळं. गोप,ु सरप ुसरपु 
मिुिु दंडि येला. वितागं सरीर्ािं ऱ्हातं. कालपोत, मंगलसुतर, बोटाला मंुद्या साकंल्या कुडा ऱ्हातं. 

 
(७) मऱ्हाटी बािा 

 
महाराष्ट्र आवि मराठी भाषा याचं्या वर्षयीिा अवभमाि ही केर्ळ सुवशवक्षत 

समाजािी वमरास आहे असा गैरसमज सार्ववत्रक आढळतो. विरक्षर मािसात देखील 
अशा प्रकारिा अवभमाि वकती प्रखर असतो यािी कल्पिा श्री. बाबय्या िागलािे या 
शतेमजूराच्या पुढील मुलाखतीर्रूि येईल. बाबय्या हा पंकडपल्ली, वजल्हा 
करीमिगर या गार्ी राहतो. त्यािे साठी ओलाडंली आहे. तरीही मजूरािे काम 
तरुिाच्या तडफेिे तो करीत असतो. वशक्षिािा गंर्ध िसताही तो तासन्तास 
अस्खवलत बोलू शकतो. इतकेि िव्हे तर आपल्या समाजािे मागवदशवि करू 
शकिारे. वर्िारही आंतवरक तळमळीिे र् प्रभार्ीपिािे माडूं शकतो. त्याच्या राहत्या 
घरी अरे समाजाच्या संघटिेसंबंर्धािे ििा झाली असता त्यािे प्रकट केलेले वर्िार 
पुढे वदले आहेत. 

 
मजं िारुं् बाबय्या िागलािे. कुिब्याि ं कामु कवरतं. यीस र्सव कोतर्ाली केलं. माली पाटील केलं. 

अन्ता काइ न्हाई. सोडूि देलं. का मन्ता ये कामामंदी िौकटू ऱ्हाय यीिा. अंजुमििं रूपय आििं देिं लेिं ते 
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राजकीयम् गा कामु ऱ्हातं. भारी खट ऱ्हातं. अन्ता का ंकेलिं मन्तं. अन्ता कवरिं. इत्तं आता िौकटु िागंरूि 
घेतं. रं्धदा करतुमु. िादूं िौक्कटु ऱ्हातं. िारा अन्तामु, बइलू सोडतामु, िागंरतामु. 

 
ये अरे मराटा संगमु वटर्लं. फाउजे. आमि ं कुळीि तेिं तेिं मंडि करूिु घेतं. कावि ये संगमर्ारू 

कम्मा कम्मा येवजतु. तू का की गुड्यार्रिु येतं, मी का की गुड्यार्रिु येतं. येउन्शािं कुिाि ंकुिाला सोबतु 
वमलिं. यान्तु आब ूकाइ? आब काइ की घेउन्शाि आमि ंकामु काइ की िीट करूि घेयाि.ं मऱ्हाट हार्, मऱ्हाट 
काम िीट करूिशािी घेयार्.ं अजु्ज येकु कामु करूिु घेयार्.ं िोको म्हटलं. दुवियाभर का की आमि ं गोतु. 
आइवकलं मािसान्तु काय की घेउिु काम कवरतं. ये काय की विम्िं, थोल्ल ंराजन्ना. त्यािी त्यािी वमलुिु संगमु 
बादुंिु घेंटलं. संगम् बादुंिु घेतल्यार्रे िौक्कटु र्ाटलं. हुजुराबादि ंकुडा िागंटु र्ाटलं. 

 
मी इत्तं कुडा लेतिर देली. वतते्त कुडा लेतिर देली. सावंगटलं थोल्ल ेकुलीि ंआपि लोकु. िीट वलर् ं

वसकू ि घेयार्.ं माजं मिुिं हेिु. मला कुडा उदे्दशमात्रम्. माजं िारु् बुडालं त काय होइल्ल.ं ये मऱ्हाट जल्मु 
कशाला? ये मऱ्हाटकुल मले येकयाले वमळालं त का होतं? ये िोग्ग ंवमलुिु ऱ्हार्ार्.ं ऱ्हाइल्यािं का की िारुं् 
होतं मन्न.ु कावि ये िोग्ग ंवमलुिु ऱ्हाइिं. येकलेर्रेि ुयेतं. ये िोग्ग ंवमलुिु ऱ्हार् ंमऱ्हायाि ंसाउमं येतं. साउमं 
ऱ्हार्ार्.ं पाडंरे बट्टे येउन्दे काळे बट्टे येउन्दे तेला माविलं. खालेकरार् ंमन्लं खाले केलं. र्रे करार् ंमन्लं र्रे 
केलं. कावि यािं माग-ंपुडं जालं तर कस्स?ं ये कस्स ंकरुिु येउ मविल्यािं कस्स?ं माजं घोंडा लागलं जार्.ं 
कस्स ंकरुिंु घेंटलं मन्ता कस्सं का करार्?ं सगले वमलुिु कामु करार् ंतम्मा कामु होतं होइल्तं. 

 
परमा संगमु बादंिु घेंटलं तम्मा वमया ं का म्हंटलिु : ये पुरािंि ु पुरािं र्वडल मािस ं येइिातु. कामा 

येइिातु. जे विम्मेवशम्मे पोरं हातं ते पोराहीला पुडं टेउन्शािी का की आमी र्वडल मािस ं का ं करार्?ं आमी 
र्वडल मािस ंका की या पोराहीला र्ाँटंला आिार्.ं मिुिु घेंटलं. पोरं का करते मिु न्हाई. आमीि सरं करतं 
मिु न्हाइ. ये पोरं खािेर्ाले पीिेर्ाले ऱ्हाइिातु. कावि येिु का कवरतं तेि ुका ंकवरतं आमी मिुिु घेइिा. जािं, 
बोसिं बसिं ये र्वडल मािसासुं कामु. का ंहोतं? 

 
येलकुती संकररार् मिुिु माजं भाऊ हाय. तेला उब्ब करूिु आडर् ंपाडिारं आमीि ुहाय. मऱ्हाटाला 

मऱ्हाटा कामा येइिा. मऱ्हाट र्ऱ्हे कस्स ंयेइलु? येउ द्या जाल. माजं कामु करता तुमी करा मिार्.ं मऱ्हाटान्तु 
बल ऱ्हार्ार्.ं ये मऱ्हाट पकं ऱ्हार्ार् ंमिुिु मी सागंतु. िागंलं कामु कराइसु र्धा ईस पोर हातं. िक्कर मन्ले तरी र्धा 
हात. तेि करालं कामु तेर्डं करूिु घेयार्.ं माजंि ुिारुं् थोल्ल कस्स?ं होइल्ल ंमिुिु घेऊ न्हाइ : मऱ्हाट कुल 
थोल्ल ं कस्स होइलु फार्ार्.ं िोर आलं. येकल्यािे बगुिं उिलूि िेलं मन्ता िोग्गािं फार्ार्.ं ये कस्स ं कामु 
करार्?ं तेि गेलं मला काइ अस्स ंमिुिु घेऊ न्हाई. आज तेिं गेल उन्द्या आपलं ऱ्हातं? अस्सं मिुिु घेयार्.ं 

 
ये दुद्दिं दुद्दंु कस्स ंहोतं ये भगर्ाि िारायेि कुस्ट परमात्मासुं ठार् ंआमासुं तेिं बदु देयार्.ं येकाि ं

र्ाटं जाि ंन्हाई, येकाघं घाट जाि ंन्हाई. केलं सगल्यािंं बोजाि ंकामु माडुं घेयार्.ं गुरूपासी जाइ वतत्त ंसंगटु 
वतत्त ंजार्ार्.ं सरकारपासी जाइ संगटु वतत्त जार्ार्.ं िारुं् येऊिु जार्ार्.ं िारुं् करूिु येर्ार्.ं िौक्कोटु मागुिु घेई. 
कोिा संगटू गेलं मेर् न्हाई. याि का ंकेलं? याि ंयािं गाबरूि गेलं. जे देर्ाला फाउजे ते कामु कवरत्तं. राजाला 
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फाउजे ते िौक्कोटु िसल्यािं कवरिं. आमि ंलोक का कवरत्त?ं आडाऊ पाडेंपि कवरत्त.ं आडाऊपिािं कामु होतु 
न्हाई. आमच्यातु जे िौक्कोटु ऱ्हार्ार् ंते कामु करार्.ं संगटु घेउिु करार् ंसर िौक्कोटु ऱ्हातं. 

 
या गार्ान्तु दीड संबरू घरं हातं. ये दीड शबंर घराहीिं का होइिं? सुम्मं माजंरासकं पलुिु गेलंिा कामु 

होतु या? मी येकलं पलुिु गेलंिं का होतं? मी येकलं घट ऱ्हाइलेि का होतं? लोकाहीला येिं गुलाम कराि,ं 
गुलाम ऱ्हातं. िार िासरे देले, खाल्ल ेवपल्ल ेयेिं गुलाम ऱ्हार्ार्?ं मऱ्हाट मािसािं काहूि गुलाम ऱ्हार्ार्?ं आज 
न्हाई त उन्द्या िारुं् होतं मिुिु िौक्कोटु ऱ्हार्ार्.ं इतं बसुिु ऱ्हाउिु कामु होइिा. देस वफरार्,ं फाउिु घेयार्.ं 
संगमु बादुंिु घेंटलं. र्वडल मािस ंिौक्कोटु का करूिु घेयार्.ं पोराहीला पुडं करुन्शाि कामु करूिु घेयार्.ं 

 
 र्ाँटु िालाया वसकत्त.ं काम कराया वसकत्त.ं सरेला सूक पडार् ं ये माजं मिान्तु. कोन्नी काय संगट 

घेउिु जाइिं. वति ंयेमाि ंहातान्तु जाइिं, इत्त ंपोलीसाि ंहातान्तु जाइिं अस ंकामु करार्.ं र्धमाि ंर्डी ऱ्हार्ार्.ं 
कमाि ंर्डी ऱ्हाऊ न्हाई. र्धमांि ंर्ाँटंजा तुजं र्ाँटं िौक्कोटु व्हीलु. तुला र्म्साला अस्ब्बमािु ऱ्हाया. कामािा कुडा 
अस्ब्बमािु ऱ्हार्ा. माजं कामु मी करून्शाि घेउिु मिुिु अस्ब्बमािु ऱ्हार्ा. अस्ब्बमािु ऱ्हाइि ते मािूस न्हृाई. 

 
३ 
 

तेलंगिाच्या सरहद्दीवरील मराठी गीते 
 

[उस्माविया वर्द्यावपठाच्या र्तीिे प्रवसि होिाऱ्या मराठी स्र्ाध्याय-संशोर्धि 
पवत्रकेच्या ७त्या अंकातूि पुढील लेख उद्रृ्धत करण्यात आला आहे.] 

 
ही गीते िादेंड येथील प्राध्यावपका सौ. ताराबाई पराजंपे याचं्या संग्रहातूि 

विर्डलेली आहेत. सौ. पराजंपे मराठर्ाडा वर्द्यापीठाच्या पीएच्. डी. पदर्ीसाठी प्रबंर्ध 
वलहीत असूि त्याचं्या अभ्यासािा वर्षय आहे : ‘‘मराठर्ाड्याच्या पूर्वसरहद्दीर्रील लोक 
सावहत्यािा अभ्यास.’’ सरहदीर्रच्या भागात गार्ोगार् वफरूि अत्यंत पवरश्रमपूर्वक 
जमवर्लेल्या लोकगीतापंैकी काही गीते पवत्रकेसाठी वदल्याबद्दल आम्ही सौ. पराजंपे यािें 
अत्यंत आभारी आहोत. 

 
देशाच्या भावषक, राजकीय आवि प्रादेवशक सीमा कोित्याहीं प्रकारच्या असल्या 

तरी सासं्कृवतक सीमारेषा आखण्यािे कायव सार्धारि जितेकडूिि घडत असते. दोि 
भावषक वर्भाग जेथे वमळतात तेथे तर अक्षरशः भावषक र् सासं्कृवतक संमेलि घडलेले 
आढळूि येते. मराठर्ाडा आवि तेलंगि याचं्या सरहद्दीर्र अशाि प्रकारिा संस्कृवतसंगम 
झालेला वदसतो. वतरुपतीिा व्यंकटेश हे आंध्रप्रदेशातले लोकदैर्त. मराठी मुलखात 
पंढरीिा वर्ठोबा आहे त्यािप्रमािे. या दैर्तािे लोकरूढ िार् वगरीिा बालाजी. महाराष्ट्रात 
स्थायी झालेल्या पि मूळ आंध्रप्रदेशातूि आलेल्या रै्श्य समाजात वगरिा बालाजी हे 
कुलदैर्त आजही मािले जाते. काही िैवमवत्तक कारिामुंळे अन्य समाजातंही वगरीिा 
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व्यंकोबा कुलदैर्त म्हिूि पुवजला जातो. परंतु, मराठर्ाडा र् तैलंगि याचं्या सरहद्दीर्र 
मराठी भावषकािंी देखील या दैर्तािा सामान्यपिे स्र्ीकार केला आहे. या दैर्तासंबंर्धी रूढ 
असलेल्या गीतातं बालाजी हा ‘‘तेलंग-राजा’’ असल्यािी जािीर् स्पष्टपिे वदसूि येते. 

 
पुढे वदलेल्या गीतातं वगरीच्या बालाजीिे केलेले र्िवि आले आहे वस्त्रयािंी आपल्या 

लौवकक जीर्िाच्या पाश्ववभमूीर्र बालाजीला आळवर्ले आहे. बालाजीच्या वगरीिे, त्याच्या 
रै्भर्ािे र्िवि करतािा काही वस्त्रयािंी पंढरीच्या वर्ठोबाशीही त्यािी तुलिा केली आहे. 
भोळ्या भार्ातही असलेला मार्ममकपिा या तुलिेत वदसूि येतो. 
 

१. तेलंगा राजा 
 
तेलंग्या देशामध्ये : साळीचं पीक फार 
भाताचा जेवनार : देव बालाजी ।।१।। 
 
आठा णदवसा णशकु्करवारी [शुक्र्ारी] : धया-दुधाची मोरी वाहे  
तेलंगा राजा नाहे : देव बालाजी ।।२।। 
 
बारीक तादुंळ : सडीते णजऱ्यावानी [वजऱ्यासारखा] 
तेलंग्याला मेजवानी : देवा गं बालाजीला ।।३।।  
 
तेलंग्या रानामध्ये [वर्भागात या अथािे] : हालकीचा [हलकी : ग्रामीि र्ाद्य; हे र्ाद्य हवरजि जमातीतील लोक र्ाजर्ीत 

असतात. देर्ाला समारंभपूर्वक िैर्ेद्य िेत असतािंा र्ाद्य र्ाजवर्ण्यािा प्रघात आहे. हे र्ाद्य िौबदीच्या तोडीिे असल्यािा ग्रामीि स्त्रीिा समज.] 

पणरपाठ 
आला नौबद वाजवीत : देव बालाजी ।।४।। 
 
लाबं लाबं बाई बाल [केस] : यकंोबा तेलंग्याचे 
चारी गात [िौकट] पलंगाचे : बाई गं सोणनयाचे ।।५।।  
 
आठवडा णशकु्करवारी : लवगंाचं राहतं 
तेलंग्याला शाकाव्रत [िातुमासातील प्रत्येक मवहन्यात खाद्य पदाथातील एकेक र्स्तु र्ज्यव करार्यािी असते. उदाहरिाथव, वद्वदल 

र्धान्य, कडर्धान्य इ. या व्रतास शाकाव्रत म्हितात. मोहरी र्ज्यव असल्यािे लर्ंगािे रायते केले हा भार्.] : देवा की बालाजीला ।।६।।  
 
साळीच्या तादंळाला : येतो कापराचा वास 
तेलंगि तूजा देस : देवा बालाजी ।।७।। 
 

  



 
अनुक्रमणिका 

बारीक तादूंळ : गंगेचं घाला पानी 
तेलंग्याला मेजवानी : देवा गं बालाजीला ।।८।।  
 
णगरीचा यकंटवास : तेलंगिी रहीवास 
झेंडा जातो आषाडात : चढतो णगरी घाट ।।९।। 
 

२. णगरीचा आनंद 
 
णगरी चढताना : क्रमरी बाधंला शेला 
पुत्रासाठी नवस केला : देवा गं बालाजीला ।।१।।  
 
णगरी गं चढताना : गोकवद गोकवद मनाव ं
लक्ष नारेळ फोडावं : गरुडखाबंापाशी ।।२।। 
 
नऊ लाकाची [लक्षािी] पायरी : चडता आलाय् शीन 
कवा होईल दरशेन : देवा बालाजी ।।३।। 
 
चल गं जाऊ पाहू : णगरीच्या आवारात 
नंदादीप जळत : देवा गं बालाजीचा ।।४।। 
 
आठा णदवसा णशकु्करवारी : नैवेद्य णखरीचा 
राजा जेवतो णगरीचा : देव बालाजी ।।५।। 
 
वाजंत्री वाजती : वाजती थोर थोर 
झेंडा जातो णगरीवर : देवा या बालाजीचा ।।६।।  
 
चला गं फाया [पाहण्यासाठी] जाऊ : यकंोबाची णगरी 
नऊ लक्ष की पायरी : देवा या बालाजीची ।।७।।  
 
चला गं फाया जाऊ : णगरीचा परवत [पर्वत] 
चंदनाच्या डोंगरात : देव बालाजी ।।८।। 
 
घरा पाव्हिा आला : हालक्याचा परीपाठ 
उतरला णगरीघाट : देव बालाजी ।।९।। 
 

  



 
अनुक्रमणिका 

आठ णदवसा णशकु्करवारी : णनवेद णखरी-णखचडीचा  
घरी पाहुिा णगरीचा : देव बालाजी ।।१०।। 
 
णगरीच्या पायऱ्या : चढते दमानं 
कडेला बाळ तान्द्हं : देवाच्या नवसाचं ।।११।। 
 
घरा पाव्हिा ग आला : णगरीचा गवळी 
भोजनाला तूप-पोळी : देवा या बालाजीला ।।१२।।  
 
णगरी ये चढताना : पायाला आले फोड 
नवस हाये अवगड [अर्घड] : देवा या बालाजीचा ।।१३।। 
 
चला फायाला जाऊ : णगणरवरला यकंटी 
सोन्द्याचा चवकटी : त्याणचया देवळाला ।।१४।। 
 
चला जाऊत फायाला : णगरीचा गोकवद 
सोया उगणळतो गंद : मला वाटतो आनंद ।।१५।।  
 
यकंोबाच्या णगरीवरी : मोठे मोठे सावकार 
सवाखंडी मनुहार [जाड पुरीच्या आकारािा गोड पदाथव वतरुपतीला देर्ािा प्रसाद म्हिूि र्ाटण्यात येतो.] : देवाच्या 

णनवेदाला ।।१६।।  
 
यकंोबाच्या णगरीवरी : चारोळीचं पुरन 
णपठीसाखर घोळि : देवाच्या णनवेदाला ।।१७।।  
 
यकंोबाच्या णगरीवरी : रथ गाड्या णमरणवती 
लक्ष नारेळ फोणडती : देवा या बालाजीला ।।१८।।  
 
चला ग फाया जाऊ : णगरीवरला आनंद 
घंटा बोलतो गोकवद : देवाच्या महाद्वारी ।।१९।। 
 

३. आधी जेवा माझ्या घरी 
 
 बारीक तादूंळ : गंगाळी णभजू घाला 
सखा पारणयाला आला : देव बालाजी ।।१।।  
 



 
अनुक्रमणिका 

बारीक तादूंळ : णजऱ्याच्या बरोबरी 
आधी जेव माझ्या घरी : देव बालाजी ।।२।।  
 
लकु्षमीबाईचा : सैपाक तातडीचा 
जेवनार णखचडीचा : देव बालाजी ।।३।। 
 
बारीक तादूंळ : आधानी आले मोती 
कारागीर तूजा पती : देव बालाजी ।।४।। 
 
बारीक तादूंळ : सडीते शंखापुरी 
आधी जेवा माझ्या घरी : देवा बालाजी ।।१५।।  
 
बारीक तादंळाचा : हंडा णशजतो भाताचा 
वामन जेवतो णगरीचा : देव बालाजी ।।६।।  
 
शाखा ग पदरी शाखा : पापड तातडीचा 
णनवेद णखचडीचा : देवा या बालाजीचा ।।७।।  
 
बारीक तादूंळ : आधानी णकती ठेवू 
पंगतीला दोघं भाऊ : बालाजी गोकवदराव ।।८।। 
 
बारीक तादूंळ : आधानी बातड 
माज्या सख्याची तातड : देवा या बालाजीची ।।९।।  
 
बारीक तादूंळ : आधानी झाला खवा 
गरबड जव्हा तव्हा : देवा या बालाजीची ।।१०।। 
 
 
गहू ग ओलवीते : तादूंळ सडवीते 
पारणयाला बोलावीते : देवा या बालाजीला ।।११।। 
 
साली कुटूनी भात : गहू दळूनी णशरा 
आला णगरीना सोयरा : देव बालाजी ।।१२।। 
 

  



 
अनुक्रमणिका 

४. बालाजी आणि णवठोबा 
 
बाई णगरीचा यकंोबा : हाये पैशाचा लालची 
माळ बुक्क्यात संतोषी : पंढरीचा पाडुंरंग ।।१।। 
 
 णगरीचा बालाजी द्रव्याचा आहे लोभी 
वषा मागतो कानगी [देर्ीच्या िर्सा वप्रत्यथव ठेर्लेली रोख रक्कम. वतरुपतीदेर्स्थािात किगीच्या आकाराच्या पात्रात ही रक्कम भतत 

मंडळी ठेर्त असतात. त्यार्रूि ‘‘कािगी’’ असे िर्साच्या रकमेला िार् पडले आहे.] : ....... 
 

- मराठी स्र्ाध्याय संशोर्धि पवत्रकेच्या सौजन्यािे 
 

४ 
 

[अ] सुरभी नाटकमंडळीसंबंधी 
 

सुरभी िाटक मंडळ्यासंबंंर्धी बरीि मावहती दुसऱ्या अध्यायात आली आहे. या 
िाटकमंडळ्याशंी संबंवर्धत असलेल्या िटिटींच्या मुलाखतीतूि ही मावहती गोळा 
केलेली आहे. या वठकािी गोकर्दरार् बिारसे यािंी रृ्ि कन्या शातंाबाई यािंी 
मुलाखत देत आहे. शातंाबाई आता िायव्यर्सायातूि विर्ृत्त झाल्या आहेत. ही 
मुलाखत १-४-८१ ला घेतली. संभाषि मराठी-तेलुग ू अशा वमश्र भाषातूंि झाले. 
र्ातयरििा शतय तो शातंाबाईिी देऊि माझ्या शब्दातं मावहती संकवलत केली आहे. 

 
गोकर्दरार् माझे र्डील. बापाच्या घरातूि लहाि असतािा पळूि गेले. गेले झालं पळूि. एका पारशी 

कंपिीत गेले. पडेल ते काम करू लागले. मला घरी कोिी िाही म्हिाले. पडेल ते काम करीि म्हिाले. 
कंपिीत त्यािंा रोज दोि आिे देत. एकर्ळे जेर्ीत. तोंडाला रंग कसा लार्ीत हे पाहूि घेतलं. थोडा थोडा रंग 
लपर्िू ठेर् ूलागले. त्यािें बाप काय की पत्ता घेत कंपिीत आले. हा माझा मुलगा म्हिू लागले. याला कोिी 
िाही कंपिी म्हिे. हा माझा मुलगा. बापाि ंम्हिि.ं मुलगा तुमिा तर घेऊि जा म्हिाले कंपिीर्ाले. येत िाही 
म्हिाले गोकर्दरार्. बाप ये सागं ूलागला. िाटकाि ंकाम वशकवर्लं तर येतो, गोकर्दरार् बोलले. वशकवर्तो 
बोलले बाप. दोघं माघारी आले. 

 
िाटक करायि ंतर गािं पावहजे िा? गािं काय? वशकतो की म्हिाले गोकर्दरार्. पोषाख पैदा केले. 

गड्यािी बायकािंी कापडं गोळा झाली. बाप माझे रोज डोंगरार्र जाऊ लागले. आर्ाज कमार्ला. आर्ाज 
मोठा काढायिा. उंिीर्र सारखा वटकर्ायिा. दुसऱ्यािंा तेि वशक्षक वमळालं. मग गाि ं वशकि ं सुरू झाल. 
आपि वशकले. दुसरे वशकले. िाटक खेळलं. एक सरकारी अमलदार िाटक पावहला. खुष झाला. िाटक 
आर्डलं म्हिाला. मोठ्ा गार्ात िाटक खेळा म्हिाला. िाटक खेळले. दोि-तीि िाटकं खेळले कंपिी 
झाली. पुढं गोवर्दरार्ाि ं लग्ि झालं. लेक-जार्ई झाले. साऱ्यािंा हेि वशक्षि. कुटंुब कवबल्यासह गार्ा 
गार्ाला िाटक खेळू लागले. 



 
अनुक्रमणिका 

 
माझ्या बापूला साठ र्ष ेझाली. लोकािंी समारंभ केला मला आया दोि. दोघींिा पि सत्कार झाला. 

सात िद्यािं ंपािी आिलं. दोि आया गोकर्दरार् यािंा मंगलस्िाि झालं. गोकर्दरार्ािा स्र्भार् उदार-दािर्धमव 
बरा केला. येलूरला देऊळ बारं्धलं. 

 
लंकादहि िाटकात मारुतीिं काम करायिे. मारुतीिी भतती फार. शविर्ारी उपास कडकडीत. 

एकदा लंकादहिािा खेळ झाला. शविर्ार होता. लंकादहि सीि झाला. शपेटीला किध्या गंुडाळल्या. 
पेटर्ल्या, बापूला लथ लागली. अंगार्रिे कपडे पेटले. बापूला शूर्ध िाही. पाहिारे समजले अवभिय करतो. 
त्या सीिमध्ये एकटा हिुमाि दुसरं कोिी िाही काय करार्?ं थोरल्या आईिं पावहलं. बापूला शुि िाही. 
रामिामािा जप िालू. आई पटात गेली. घागरीिं पािी ओतलं. आग वर्झली. अंगाला भारी भाजलं. 
भस्ततभार्ािं जोडलेले हात इतके घट्ट सुटेिात. मोठ्ा आईिं जात्याच्या पालूला दोर बारूं्धि ओढलं. हात 
सुटले, पि उजर्ा हात कामातूि गेला. आईिं िरसम्मा पेटच्या मारुतीला िर्स बोलली. कािगी र्ाहील 
म्हिाली. हात बरा होऊ दे. देर् पार्ले. सहा मवहल्यािं लेखिी र्धरता येऊ लागली. त्या काळात कुठले 
दार्ाखािे वि कुठली दर्ा, खोबरेल, लोिी िोळत होते झालं. 

 
एका जागी बसूि पोटाि ंभागिार कस.ं तीि मवहन्यािं मुक्काम हलला. पडार्ार्र प्रर्ास. पडार्ाति 

आई बाळंत झाली. बापूिं वर्िारलं काय झालं? मुलगी म्हिालं कोिी तरी. तोंड लहाि झालं. आम्ही दहा 
बवहिी. आम्हाला भाऊ िाही. कष्टी झाले. वकिाऱ्याला लागल्यार्र पायीि तीि मलै िालले. माझी बाळंत 
झालेली आई देखील. बाळािं वर्िार केला. मोठा खटला. पोसि ंकठीि. आम्ही िार बवहिी एकाि घरात 
वदलेल्या. आमिी मुलंबाळं. कत्यांिी र्गेळं व्हार् ंम्हिाले. 

 
आम्ही र्गेळे झालो तेव्हा बाबाकडूि ५०० रु. घेतले. त्रास झाला. सार्रलो. आपल्या पायार्र उभे 

रावहलो. बापूिंी िायपवरषद केली (१९२९). मी ६-७ पवरषदेला गेले होते. िाटकािे काही प्रर्शे करूि 
दाखर्ी. पवरषद उभारली बापूंिी. पि, त्यािं ं िार् आता कोिी घेत िाही. वसिेमात सुिा कामे केली. जीर् 
लागला िाही. आमि ं मूळ घर िाटक. तेि आमि ं वर्श्व. कला िाटकातूि प्रकट होते ही आमिी श्रिा. या 
श्रिेर्र वटकूि आहोत. िाटकात सर्व भवूमका सारख्याि. लहाि-मोठा असा भार् िसतो. भवूमका समजूि उभी 
केली की ब्रह्मािंदि.’’ 

 
तेलुगू नाटकात मराठी चाली 

 
रघुिाथपल्ली येथे ‘र्ीरब्रह्मदेर्वि िवरत्रमु’ हे िाटक १० मे १९८१ ला पावहले. रोजविशीत त्या वदर्शी 

केलेली िोंद पुढे उद्रृ्धत करीत आहे. 
 
िाटक रात्री ९-३० ला सुरू झाले सकाळी ३.६ ० ला संपले. िाटकाला प्रारंभ िादंीिे झाला. िादंी 

पडद्यात झाली. ‘िमि िटर्रा वर्स्मयकारा’ या या िालीर्र िादंी होती. संपूिव िाटकात पुढील राग र् मराठी 
िाटकातील पुढील पदाचं्या िाली होत्या : 
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राग : भरैर्, र्संत, केदार, आवि भरैर्ी 
 
चाली मराठी नाटकाच्या : (१) िंदिर्ि फुलले (२) र्धिी मी कशी र्रीि अर्धिा (३) मी अर्धिा ि ि हे 

प्रीती मिा... (४) हे काय वर्घ्ि... या िाटकात पुढील पुरुष भवूमका वस्त्रयािंी केल्या होत्या.  
 
िारद, ब्रह्मदेर्, ब्रह्मदेर्ािा र्धाकटा मुलगा. 
 
श्रीशारदावर्जय िाटक मंडळी या संस्थेतफे या िाटकािा प्रयोग झाला. या मंडळीिी स्थापिा १८८७ 

साली झाली असली तरी इ. स. १८८२ पासूि या मंडळींिी स्र्तंत्रपिे िायप्रयोग करण्यास प्रारंभ केला होता. 
सुरभी कुटंुबापंैकी बाबारार् अर्टी हे ही िाटकमंडळी सध्या िालर्तात. बाबारार् अर्टी (अर्टेी) यािंी आजी 
(र्वडलािंी आई) पापाबाई ही तेलुग ूरंगभमूीर्रील पवहली स्त्री-िावयका आवि श्रेष्ठ गावयका. त्याचं्या गायिाच्या 
ध्र्विमुवद्रका H M V िे घेतल्या होत्या. िटाच्या ध्र्विमुवद्रका बाजारात येण्यािा तो पवहलाि प्रसंग. बाबारार्ािें 
र्डील पुलय्या हे देखील िार्ाजलेले िट. त्यािंी पस्त्ि (बाबारार्ािंी आई) र्धिलक्ष्मी श्रेष्ठ गावयका म्हिूि 
ख्याती पार्ली. र्धिलक्ष्मी गोकर्दरार् बिारसे याचं्या दहा कन्यापंैकी एक. या दापंत्याला िार मुले : बाबारार्, 
प्रकाशरार्, िंदररार् आवि लीला पापारार्. लीला पापारार् यािें गंुतूरला िायर्स्तुभाडंार आहे. िंदररार् 
स्र्तःिी कंपिी िालवर्तात. प्रकाशरार् आवि बाबारार् या पुराति िाटक मंडळींिा व्यर्हार पाहतात. 

 
प्रकाशरार् उत्तमपैकी गायकिट, त्यािंी पत्िी शकंुतलादेर्ी हीही गावयका. आता विर्ृत्त झालेली. 

प्रकाशरार्ाचं्या मुलींपैकी दोघी आईर्वडलािंी गायि-अवभिय-परंपरा याि कंपिीत िालवर्तात. या दोघींपकैी 
जयश्रीिे या िाटकात िारद आवि कैकाडीि र् र्संत वहिे र्िकन्या आवि दासी अशा परस्पर-वर्रोर्धी भवूमका 
केल्या. 

 
िटशखेर, िटमातंड अशा पदव्या काही संस्थािंी प्रकाशरार्ािंा वदल्या आहेत. विन्नरामय्या बिारसे हे 

प्रकाशरार्ािें मामा. त्यािंी संगीतािी तालीम आवि अवभियािे र्धडे प्रकाशरार्ािंा वदले. गेली ५० र्ष े ते 
रंगभमूीर्र र्ार्रत आहेत (१९३० ते १९८१). त्यािंी आपल्या भवूमकािंी अगदी बारकाव्यासह आपि तयारी 
कशी करतो हे मोकळेपिािे सावंगतले. हवरश्चदं्रािी भवूमका करतािा त्यािंी पुरािातंील राजर्धमव विरुपिािा 
अभ्यास केला होता. राज्यािे दाि देतािा, मुकुट वर्श्वावमत्राला सोपवर्तािा केलेला अवभिय राजर्धमव 
विरुपिातील र्िविास अिुसरूि केला असे त्यािें म्हििे. र्ीरब्रह्मिवरत्रात िायकािी भवूमका त्यािंी केली 
होती. हा मािूस रृ्त्तीिे सास्त्र्क असला तरी तापट होता हे त्याच्या िवरत्रगं्रथातं िमूद असल्यािे ही भवूमका 
करतािा प्रकाशरार्ािंा आर्ाज सदैर् अरेरार्ी सम्राटासारखा रावहला. सास्त्र्क पात्रािी भवूमका असेल त्या 
वदर्शी प्रकाशरार् उपर्ास करतात. उपर्ासािे सास्त्र्क भार्ािी जागतृी सुलभ होते र् अवभिय सहज र् प्रभार्ी 
होतो असे त्यािें म्हििे. 
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प्रकाशरार् फोटोग्राफर र् वित्रकारही आहेत. या कलादेखील मामापासूिि ते वशकले. कंपिीिे पडदे 
ते हौसेिे रंगर्ीत असतात. बिारसे, रेखिदार, कशदे आवि अर्टी अशा िार कुटंुबातील मंडळी या कंपिीत 
काम करते. प्रॉस्म्पं्टग या कंपिीत अगदी र्ज्यव आहे. 

 
याि िाटकाच्या र्ळेी श्यामसुंदर अर्टी (गोकर्दरार् बिारसे याचं्या मुलीिा मुलगा) भेटले. त्याचं्याशी 

व्यार्हावरक अंगाबद्दल मावहती घेतली. ते स्र्तंत्र कंपिी िालवर्तात. सुरभी िाटक मंडळ्यािें एक फेडरेशि 
आहे त्यािे श्यामसुंदररार् विटिीस आहेत. व्यार्सावयक बाबतीत सरकारकडे प्रवतविवर्धत्र् करण्यािे काम 
त्याचं्याकडे असते. लाि, गंुडवगरी इत्यादी सामावजक दुगुविािंा िाटक कंपन्यािंा बराि उपद्रर् होतो असे 
त्यािंी सावंगतले. रं्धदा करायिा म्हिजे साऱ्या गोष्टीिी तयारी ठेर्ार्ी लागते ही त्यािंी भवूमका. 

 
‘या रं्धद्यात बरे-र्ाईट अिुभर् बरेि येतात. काही गार् े खूपि कौतुक 

करतात. आम्हाला देिग्याही देतात. वकत्येक गार्ातं मात्र बरेि र्ाईट अिुभर् 
येतात’ असे सागंिू त्यािंी आपल्या जीर्िातला एक ससं्मरिीय अिुभर् सावंगतला. 
‘हवरश्चदं्र िाटक लागलं होतं. माझे र्डील हवरश्चदं्रािे काम कवरत होते. माझे आजोबा 
थोडे आजारीि होते. पि फार िव्हते. िाटक िालू असतािाि त्यािंा मृत्य ूआला. 
आम्ही शर् झाकूि ठेर्ले. पे्रक्षक आमिा देर्. त्यािा रसभगं कसा करायिा? िाटक 
संपल्यार्रि आम्ही पुढच्या तयारीस लागलो िाटकात हवरश्चदं्रािी सत्त्र्परीक्षा 
झाली. पडद्याआड भगर्तं आमच्या सत्त्र्पवरके्षि ंिाटक खेळत होता!’’ 

 
[आ] नाटकातील गािी 

 
अरे-मराठा समाजाला िाटकािे र्डे आहे. या बाबतीत मऱ्हाटी कपड 

समाजािे दक्षतापूर्वक जोपासला आहे. इतकेि िव्हे तर आरु्धविक तेलुग ू रंगभमूीिे 
प्रर्तवि करूि या समाजािे आंध्र प्रदेशाच्या सासं्कृवतक जीर्िात मािािे स्थाि 
वमळवर्ले आहे. 

 
महाराष्ट्रातूि स्थलातंर करतािा ज्या जाती जमाती मराठ्ाबंरोबर 

तेलंगिात आल्या त्यात गंुदली (गोंर्धळी) ही जमातही होती. कथा-कथि हा या 
जमातीिा मूळ व्यर्साय. लोककथा र् पौराविक आख्यािे यारं्र आर्धारलेल्या 
िाटकािें प्रयोगही ही जमात करीत असे. कालमािाप्रमािे या मूळ व्यर्सायार्र 
उदरविर्ाह होत िसल्या कारिािे ही जमात आता शतेमजूरी करीत असते तथावप, 
परंपरागत कुळािार म्हिूि िैत्र मवहन्याच्या पवहल्या पंर्धरर्ाड्यात िायप्रयोगही या 
जमातीिे लोक सादर करतात. गोंर्धळी समाजातील बहुश्रुत कथाविर्देक, 
िाटककार आवि िट श्री. उपेंद्र यािंी सादर केलेल्या काही िाटकातंील पदे पुढे 
देण्यात येत आहेत : 
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१ 
 
हे आवि पुढिे पद बालावंती या िाटकातले आहे. अंबरकसग राजाच्या कथेर्र (ही कथा पवरवशष्टात 

वदली आहे) िाटक आर्धारलेले आहे. पवहल्या पदात िाटकातील खलिावयका आपल्या मंत्रसामर्थ्यािे आपल्या 
पतीला िागाच्या रूपात पवरर्र्मतत करते र् त्याला राजाला दंश करण्यािी आज्ञा करते. राजाच्या मृत्यिंूतर 
राज्य आपल्याला वमळार् ेया दुष्ट हेतूिे – 

 
हलकं हलकं ये रे नागाचं देवा। हलकं हलकं येरे नागाचं देवा 
तुला णचमने होऊनु मनान्द्तु कचणतलं । न्द्हव्व ंया नागा 
बारा णसर तुला णक्रस्नाचं पाया । न्द्हव्व ंया नागा 
णसरावरे जोतीचे उजेडू । न्द्हव्व ंया नागा 
राजाचं माडीला जाऊनु येवावं । ये राजाचं घरू आमी सारा घेवाव ं
 

२ 
 
खलिावयकेच्या आजे्ञप्रमािे िाग आपली कामवगरी पार पाडतो. राजािा मृत्यू झाल्यािंतर रािी शोक 

करते : 
 
कुटून आता सरपु येउर तुला चावला माजा राजा 
कोनते देवाला पापु केलं तू कोनते देवाला पूनु केलं तू 
लेन्द्की लेन्द्कु न्द्हाइतु आमाला कस्सं चावलं पायाचं सरपु। 
अय्यो माजं राजा कस्सं होईल वो 
पुडं काइल्यानं हीरु ऱ्हाइलं मागं पाणहल्यानं तलंू ऱ्हाइलं 
कोनु णदकु माजं राजा । 
 

३ 
 
या गीतािी पाश्ववभमूी समजूि घेतली पावहजे. एक दुदेर्ी स्त्री दैर्ाच्या र्क्गतीमुळे अरण्यात भ्रमि 

करीत असतािा वशकारीस आलेल्या राजाच्या दृष्टीस पडते. वतच्या सौंदयािे र्िवि राजा आपल्या प्रर्धािाजर्ळ 
करतो. ही हंसमुखी पृर्थ्र्ीर्र जन्माला आलीि कशी? असा राजाला प्रश्ि पडतो [ि प्रभातरलं ज्योवत रुदेवि 
र्सुर्धातलात्––या कावलदासर्ििािे स्मरि या वठकािी व्हार्!े] ती बोलत िाही त्यार्रूि परमेश्वरािे वतला 
तोंडि वदले िाही की काय अशी शकंा या राजाला येते. 

 
कोनु परदानी णहतं कोनु ये हंसतोंडीची नारी 
उद्र फाइल्यानं संगडीचं बडरं [भ्रमर] । कें सु फाइल्यानं घंुगरु घंुगरु 
होटं फाइल्यानं तंबोलीचं । दान्द्तु फाइल्यानं दान्द्तोजीचं 
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डोले फाइल्यानं काजालीचं 
गंसं [कंठ] फाइल्यानं मोहन गंणगरे ।। कोनु ०।। 
बेगी बेगी येते मुसी मुसी हंसते । भुईवर इनं कस्स जल्मली [ही पृर्थ्र्ीर्र जन्माला आली कशी?] 
इला फाताचु मला हस्सु आलं । णहला फाताचु मला बोलू आलं  
सुव्या चंद्राँसु बाकुं [सूयव-िंद्राला कलंक (र्ाकुं) आहे. वहच्या वठकािी मात्र कोिताि दोि (र्ाकं) वदसत िाही.] हाय । इला 

फाइल्यानंु बाकुं न्द्हाइ 
मुलु मुलु फाते गलंगलं रडते । देऊ इला तोंडू दे न्द्हाइ [देर्ािे वहला र्ािी वदली िाही काय?] ।। कोनु ।। ०  
 

४ 
 
रात्र िादंिी असूिही वप्रयकर जर्ळ िसल्यािे वर्रावहिीिी तळमळ व्यतत करिारे हवरश्चिंद्रार्ती 

िाटकातले हे पद. 
 
अस्टमीचं चंद्रगडे णसगु्र [शीघ्र] णनगालं । सत्तीपुत्र [पवत/वप्रयकर] फाकूंनु [रुसूि गेला/वर्योग झाला] गेलं काय मी 

करू  
नसुनु सणक्रया हार मनुनु हातु णहरं चाललं 

भऊला [हार] गंुणपला मनुनु हातु णहरं चाललं 
 

५ 
 
‘आत्मरािी’ िाटकातील हे गीत म्हिजे संकटात सापडलेल्या िावयकेिे केलेली िंद्रािी वर्िर्िी आहे:  
 
ये कहवस ं [शीतल] राजा ये चंदामामा । मा [‘हे िंद्रा महादेर्ाच्या केशकलपातील तू एक सुदंर फूल आहेस’.] देवाचं 

बुचडीचं तू येकु पूलू 
डग मेगान्द्तु जलकाइचं : मी येकु ईजू 
आमाँस पुणनव दोनी णमळून आले [अरण्य (अडर्ी रािातुं-एकाथी दोि शब्द)] । आडवी राजान्द्तु ये मला कोनु 

णदकू [आर्धार]  
साने्न [िादंिे] सारे येकू होइले्ल । आबाले [आभाळ दुभगंले] दोनी होइले्ल 
या अडवी रानान्द्तु [अंर्धार समार्ला] अदंारू माला । मला फाउनु दया करुनु 
मी णचमनी बाला [लहाि] ।। 
 

६ 
 
हे संपूिव गीत म्हिीर्जा आहे : वदर्स उजाडल्यार्र वदव्यािा काय उपयोग? थंडी गेल्यार्र शालीिा 

काय फायदा? भकू मरूि गेल्यार्र घरात अन्न असूि काय उपयोग? आई बापािे कष्ट कमी होत िसतील पुत्र 
असूिही काय करार्यािे? 
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उजडुनु णदवस णनगाल्या का । घरान्द्तु णदवा ऱ्हाउनु काऽला  
कहवसा रे णनगुनु गेल्यातं । पंगराया झालु ऱ्हाउनु काऽला  
भूक सारे णनगुनु गेल्यातं । घरान्द्तु जेवनु ऱ्हाउनु काऽला मा 
माईबापाचं कस्टु उरणवनं ते लेन्द्कु । धरनींतु ऱ्हाउनु दगडुपखानं [दगडाप्रमािे] 
 

७ 
 
ये रे णक्रस्ना ये रे णक्रस्ना  
खेल खेलतामु ये रे णक्रस्ना  
ये णक्रस्ना तुजं चागंलपनु  
तुला सोडुनी मी येउ जाइनं  
रादा मीचु णकस्ना तूचु 
खेल खेलाय ये रे णक्रस्ना  
रादा तूचु णक्रस्ना मीचु 
खेल खेलतामु ये ग रादा  
ये रादा तुजं चागंलपन 
तुला सोडून मी येउ जाइनं  
ये रे णक्रस्ना ये ग रादा 
रादा मीचु णक्रस्ना मीचु 

रादा मीचु णक्रस्ना तूचु 
ये रे णक्रस्ना..... 
फइलं मीचु माज्या डोलेनं 
मला सोडुनु तू जाइ नोको 
कोन फाइनं ते लाल बागा या  
ये ग रादा य ग रादा 
कोन फाइन ते लाल बागा या  
ये ग रादा ये ग रादा 
फाइलं ग मी माज्या डोलेनं  
मला सोडून तू येउ जाउ नको  
खेल खेलतामु ये ग ये 
ये ग रादा ये रे णक्रस्ना 

 
‘‘रार्धा कृष्ट्ि म्हिजे दुसरे कोिी िसूि तू आवि मीि आहोत’’ हा भार् पे्रयसी आपल्या वप्रयकराला 

सागंत आहे. या भार् दशविाबरोबरि ‘लालबाग’ या संकेतस्थळी भेटण्यािी सूििाही ती देत आहे. 
 

८ 
 
एक संकटग्रस्त िावयका आपले तान्हे मूल अरण्यात सोडूि देते. वतच्या भार्िा. 
 
खेला खेलू माजे बाबा । खेला खेलू माजे बाबा 
खेलुनु दाउनु माजे बाबा खेला० 
माइ न्द्हाई तुला फायारे । खेला ० 
येवडे येवडे उजेडू णदवसीनं उजेडू । गाँमुसारा उजेडू दे एर्ढासा सूयव वदर्स उगवर्तो; तुझ्या प्रकाशािे गार् उजळूि 

विघ ूदे.] ।। 
माई न्द्हाई ते बाबा माजं णचमनेबाबा । खेला ० 
तुला [तुला कोिािाि आघार िाही. मागे-पुढे पाहिारे कोिी िाही.] कोनु णदकु हातं रे । मागे कोनू न्द्हाइतं । पुडं कोनी 

न्द्हाइतं 
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रानान्द्तु रान होइलं रे । दुदु कोनु देतु, जेवनु कोनु देतु 
माई [आई िसलेला असा पुत्र तू झालास. कोित्या देर्ािं असं कोितं पाप केलंस?] न्द्हाइ ते लेन्द्कु होइलाचा । कोनते 

देवाला का पापु केलासु ।। खेला ० 
 

९ 
 

कथागीत 
 
[लोककथेत आलेली राजा अंबरकसगािी कथा कर्धी कर्धी गीतरूप र्धारि करते. या कथागीतािा थोडा 

भाग] 
 
आइकू मी राजा मी गोटी साणंगतं कानी घालू ।। आइकू ।। 
आमचं गामय नामय सागंतं णमयाँ ।। आइकू ।। 
परदानु दादाला ते बोलु दाडावं, परदानुदादाला 
कलबोजी दादाला ते बोलु दाडावं, कलबोजी दादाला 
मान्कावतीला ते बोलू दाडावं, मान्कात्रतीला 
आमचं राजपनु ते ऱ्हाउनु कोनाला, आमचं राजपनु 
आमचं दाऽनमु [मुत्यूिंतर शर्ाला अस्ग्ि देण्यासाठी पोटी पुत्र िाही (दाऽि-दहि).] ते दाऽनमु ऱ्हाइनं कोनाला  
येवडा माडीयु ते माडीयु ऱ्हाउनं कोनाला 
येकु मी नारी ते मावरी सागंावं, येकू मी नारी 
लेंकु लेंकीय ूते लेंकू-लेंकीयु न्द्हाइतं आमाला 
बावनु [ब्राह्मि] बोलाया ते लेंकु-लेंकीयु न्द्हाइतं तुला 
बापाचं व्हानंु [र्हाि] ते लेंकु लेवाया न्द्हाई, बापाचे व्हानंु 
मायीचे सोले [सर्ले], ते लेंकी लेवाया न्द्हाई, मायीचे सोले 
सोन्द्याचे पाल्ला ते ऱ्हाउनु कोनाला राजा, सोन्द्याचं पाल्ला  
डोलणगरीला [रेशमी साडी] तू जावय् राजा तू डौलणगरीला 
आनाव ंतूय ूते लेंकी-लेंकाचं डाऽनु [र्धर्लवगरी. र्रदाि (डाऽिु=दाि)] आनाव ंतू यू 
जावाव ंमाजं राजा डौलणगरीला तू जावाव ंमाजं राजा 
लेंकी-लेंकाचं डाऽन आनाव,ं आनावं माज राजा 
 

∫∫∫ 
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णद्वतीय खंड 
 

अरे-मराठी बोली : भाषा शािीय अभ्यास 
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बोलीच्या अभ्यासाची णदशा 
 

१. बोलीच्या अभ्यासाची उपेक्षा; २. भाषा : बोलींचा समूह; ३. बोलींनाही 
व्याकरि असते; ४. बोलींच्या अभ्यासाचे महत्व; ५. अरे बोलीनी 
असाधारि पार्श्यभूमी ६. अभ्यासाची णदशा. 

 
१. बोलीच्या अभ्यासाची उपेक्षा 
 

मराठी भाषेिा अभ्यास अद्यापही ग्रावंथक मराठीच्या पवरसरात आवि व्युत्पत्ती र् व्याकरि याचं्या 
पवरर्धात रेंगाळत आहे. आरु्धविक भाषावर्ज्ञािाच्या दृवष्टकोिातूि काही लेखि गेल्या पार्शतकात झाले आहे. हे 
लेखि एकतर प्रमाितः अल्प आहे आवि दुसरे म्हिजे भाषावर्ज्ञािाच्या अिेक शाखापंकैी प्रामुख्यािे र्िविात्मक 
(Descriptive Linguistics) भाषावर्ज्ञािार्र आर्धारलेले आहे. मराठी भाषेिे के्षत्र आवि वतिा र्ाङ्मयीि व्याप 
लक्षात घेता हे लेखि अपयाप्त र्ाटते. र्िविात्मक भाषाशास्त्र हे भाषावर्ज्ञािािे एक अगं आहे समग्र भाषावर्ज्ञाि 
िव्हे. ऐवतहावसक आवि समाजशास्त्रीय दृष्टीकोिातूि मराठी भाषेच्या उत्पवत्त-वर्कासािे र् वतच्या वभन्नकालीि 
स्र्रूप-रै्वशष्ट्यािें वर्र्िेि आजही प्राथवमक अर्स्थेत आहे. मराठी भाषेिे ऐवतहावसक व्याकरि अद्याप वसि 
झालेले िाही. कृष्ट्िशास्त्री विपळूिकरािंी या दृष्टीिे अगदीि श्रीगिेशा केला. इवतहासािायव राजर्ाडे यािंी 
ज्ञािेश्वरीच्या मराठी भार्चे्या संदभात एक महत्त्र्ािा मािदंड विमाि केला. राजर्ाड्याचं्या कालािंतर मराठी 
भाषेच्या इवतहासासंबरं्धी आवि वर्कासाच्या अिुसरं्धािे बरीि सामग्री प्रकाशात आली आहे. भाषावर्ज्ञािाच्या 
के्षत्रात देखील उल्लेखिीय प्रगती झाली आहे. तरीही मराठी भाषेिा कपड आवि वतिी प्रकृती लक्षात ठेर्िू 
वलवहलेले मराठी भाषेिे ऐवतहावसक व्याकरि अद्यापही वसि व्हार्यािे आहे. प्रािीि मराठी र्ाङ्मयाच्या 
अिेक संवहता गेल्या अध्या शतकात संपावदत, प्रकावशत झाल्या आहेत. त्या त्या संवहतेतील भाषेिा र्िविात्मक 
पितीिा अभ्यास काही संपादकािंी केला आहेही. या संपादिातही ऐवतहावसक वर्कासक्म आवि तुलिात्मक 
अध्ययि याचं्याकडे पुरेसे लक्ष पुरवर्ण्यातं आले आहे असे म्हिता येिार िाही. 

 
ग्रावंथक मराठी भाषेच्या अभ्यासािी ही अर्स्था. या भाषेला सातत्यािे जीर्िािा पुरर्ठा करिाऱ्या 

मराठीच्या वर्वर्र्ध बोलींिा अभ्यास अवर्धकि उपेवक्षत रावहला आहे. र्स्तुतः बोलींिा अभ्यास प्रमाि ग्रावंथक 
भाषेच्या अध्ययिास वकतीतरी पूरक ठरतो. परंतु काही अपर्ाद र्गळले तर मराठी भाषा पंवडतािंी बोलींच्या 
स्र्रूप-वर्शषेाचं्या अध्ययिाकडे दुलवक्षि केले आहे असे म्हिता येईल. प्रमाि र्ा ग्रावंथक भाषा ही 
समाजातल्या फारि थोड्यािंी खऱ्या अथािे मातृभाषा असते, एखाद्या र्गात रूढ असलेल्या बोलीस सामावजक 
र् राजकीय कारिामुंळे प्रवतष्ठा प्राप्त होते. त्यामुळे ग्रावंथक व्यर्हारासाठी ही बोली योजली जाते. गं्रथातील 
भाषेच्या स्र्रूपात स्स्थरार्लेल्या अशा बोलीिे कालेकरूि व्याकरि वसि होते. ग्रावंथक व्यर्हारात 
स्स्थरार्लेल्या बोलीिे व्याकरि झाले की अशा बोलीत एक प्रकारिा कृवत्रमपिा येऊ लागतो. व्याकरिाच्या 
वियमािंी बि झालेली प्रमाि भाषा कालातंरािे मुळातला लर्विकपिा र् िर्ोन्मेष हरर्िू बसते. वशष्टाचं्या 
व्यर्हारािी आवि गं्रथाच्या लेखिािी प्रमाि भाषा अस्स्तत्र्ात असतािंाही समाजाच्या वभन्न थरात वभन्न बोलींतूि 
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भाषाव्यर्हार िालति असतो. त्यािप्रमािे एकाि भावषक के्षत्रातील र्गेर्गेळ्या प्रदेशात त्याि भाषेच्या 
विरविराळ्या प्रादेवशक केली भाषाव्यर्हारािी गरज भागर्ीत असतात. प्रमाि भाषेला जीर्िस्त्रोत पुरवर्ण्यािे 
कायव या बोलींच्या द्वारे सातत्यािे पि अप्रत्यक्षरीत्या घडत असते. 

 
मराठी भाषा ही संज्ञा आपि योजतो तेव्हा केर्ळ ग्रावंथक र्ा प्रमाि भाषा आपल्या डोळ्यासमोर िसते, 

िसार्ीही. मराठी मुलखातील वभन्न प्रदेशातं आवि समाजातील वर्वभन्न घरातं रूढ असलेल्या बोली आवि 
गं्रथव्यर्हारािी मराठी या सर्ांिा समार्शे ‘मराठी भाषा’ या र्धारिेत होत असतो. हे लक्षात घेतले म्हिजे 
ग्रावंथक मराठीिा अभ्यास एकंदरीत भाषाभ्यासािा अंशमात्र असतो ह विराळे सागंण्यािी आर्श्यकता िसार्ी. 
ग्रावंथक मराठीच्या कके्षबाहेर असलेल्या बोलींिे स्र्रूप लक्षात घेतल्यावर्िा आपले मराठी भाषेिे ज्ञाि अपूिवि 
गिले पावहजे. 

 
२. भाषा : बोलींचा समूह 

 
भाषा ही शरे्टी विरविराळ्या बोलींिाि एक समूह असतो हे वर्सरता येत िाही. [Jean Malmstrem, 

Language in Society, P. 52] प्रादेवशक, र्ावंशक, र्धार्ममक, व्यार्सावयक यापंैकी कोित्या िा कोित्या कारिािे 
एकरस झालेले, एकि भाषा बोलिारे समाजािे घटक समाि बोलीतूि वित्यािे व्यर्हार करीत असतात. त्या 
त्या समाजाच्या सासं्कृवतक जीर्िािे र् सामावजक आकाकं्षािें प्रवतकबब अशा बोलीत पडत असते. समाि बोली 
असलेला गट अवर्धक सुसघंवटत राहतो तो यामुळे. या बोली मौवखक परंपरेिे िालत आलेल्या असल्या र् 
लेखिाच्या योगािे त्यािंा स्थैयव आल्यािे प्रत्ययास येत िसले तरी अशा बोलींिा अंतगवत वशस्त अर्श्य असते. 
म्हिूिि मयावदत का होईिा सामावजक व्यर्हारािी क्षमता त्यािंा असते. अशा बोलींच्या अभ्यासािे एकूि 
भाषेच्या समग्र ज्ञािास आर्श्यक असलेल्या वकती तरी बाबींिा उलगडा सहजगत्या होऊ शकतो. अिेक 
शब्दाचं्या वर्कासक्मातूि लुप्त झालेल्या अर्स्था कोित्या तरी बोलीिे जपूि ठेर्लेल्या असतात. शब्दाचं्या 
अथात होिाऱ्या पवरर्तविािे काही र्धागेदोरे बोलीत गर्सण्यािी शतयता असते. प्रािीि र्ाङ्मयात आढळिारे 
आवि र्तवमाि व्यर्हारातूि लुप्त झालेले वकतीतरी शब्द बोलींच्या झाडाझुडपाखंाली वर्श्रातंी घेतािंा 
आढळतील. विरविराळ्या बोलीत रूढ असलेल्या र्ातप्रिाराचं्या आर्धारािे भाषेच्या काही परंपरािंा भाग काढिे 
सुलभ होते. साराशं, एकभावषक समाजािे सासं्कृवतक जीर्ि आवि भाषेिा वर्कास याचं्या अभ्यासास पूरक 
असलेली महत्त्र्ािी सामग्री बोलींच्या अभ्यासातूि उपलब्र्ध होऊ शकते. 

 
दुदैर्ािे भाषाव्यर्हाराच्या के्षत्रातं बोलींिा अकारि गौि लेखण्यात येते. प्रमाि भाषेिा र्ापर करिाऱ्या 

वशष्ट समाजाला बोली ही ‘अशुि’, ‘मागासलेली’ अथर्ा अपक्व र्ाटत असते. [‘‘The incorrect forms can not be the 
result of ignorance or carelessness, for they are by no means haphazard but on the contrary are Stable... ‘Mistakes’ in a language are 
simply dialect forms carried into the standard language.’’ Bloomfield, Literature and literary speech (An article in Language in Culture 

and Society Ed. by Dell Hymes) p. 391] त्यामुळे जाितेपिािे बोलीिे स्र्रूपरै्वशष्ट्य आवि सौंदयव समजूि घेण्यािा 
प्रयत्ि वशष्ट समाज करीत िाही. त्या त्या बोलीिा र्ापर करिाऱ्यािंा देखील वशष्ट समाजात स्र्तःच्या बोलीतूि 
व्यर्हार करण्यास कमीपिा र्ाटतो. अशी मािसे ि झेपिारी वशष्ट भाषा बोलण्यािा प्रयत्ि करतात आवि 
स्र्तःस हास्यास्पद करूि घेतात. अशा रीतीिे बोलीिा वित्य र्ापर करिारे र् बोलींपासूि अंतरार्र असलेले 
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समाजािे वभन्न र्गव बोलींिा कमी लेखण्याच्या पातळीर्र मात्र एकि येतात. याबाबत ‘जािते’ आवि ‘िेिते’ 
सारखेि ‘अज्ञािी’ असतात. भाषा हा शरे्टी बोलींिा समहू असतो यािा जाित्यािंाही वर्सर पडतो. 

 
सागराच्या तळाशी आवि र्सुंर्धरेच्या गभात रत्िे असतात त्यािप्रमािे बोलीच्या गभातही जुन्या परंपरा, 

सामावजक जािीर्ा, ऐवतहावसक वर्कासाच्या खुिा िादंत असतात. भाषा ही सतत बदलिारी पि 
लोकव्यर्हारािे अखंडत्र् जपिारी समाजविष्ठ वजर्तं र्धारा आहे. या र्धारेिे कालपरत्र् े र्गेळे र्ळि घेतले, 
व्यर्सायपरत्र् ेिर्ी सोंगे र्धारि केली अथर्ा प्रदेशपरत्र् ेन्यारा भेस अंगार्र िढवर्ला म्हिूि वतच्या अखंडत्र्ात 
बार्ध येतो थोडाि! बदल हा भाषेिा स्थायीभार्ि आहे. [‘The only permanance is change’ - Jean Malmstrem Language in 

Society. P.26] तसे पावहले तर प्रत्येक व्यततीिी बोलण्यािी लकब र्गेळी असते. व्यस्तत वतततया प्रकृती मािल्या 
तरी व्यस्तत तेर्ढ्या बोली असे मात्र गृहीत र्धरता येत िाही. म्हिूिि व्यस्ततविष्ठ बदल या लकब यािी दखल 
भाषाव्यर्हारात घ्यार्यािी िसते. ही लकब सामावजक असली की वतला बोली हे िार् पडते. मूळ प्रर्ाहाशी 
सुसंगत राहूिही बोलींिा र्गेळेपिा असतो. तो भाषाव्यर्हाराच्या दृष्टीिे सामवूहक असतो आवि स्र्यंपूिव 
देखील.[Noem Chomsky Reflections on Language, p.43] अशा प्रर्ाहािंा त्या त्या भाषेिी बोली असे आपि िार् देतो. 
या बोलींिा देखील स्र्तःिे व्याकरि असते - मूळ प्रर्ाहाशी संगती सार्धिारे भाषेच्या पातळीर्र हक्क 
िोंदवर्िारे. 

 
३. बोलींनाही व्याकरि असते 

 
मूळ भावषक प्रर्ाहािा र्ारसा बोली आपल्या परीिे िालर्ीत असतात. स्र्तःच्या कमाईिी भरही या 

पैतृकात पडत असते. ग्रावंथक भाषेत असलेली वियमबिता बोलींच्या गार्ीही िसते. म्हिूि ती ‘स्रै्र’ असते 
असे िव्हे. प्रमाि भाषेच्या व्याकरिातं आलेल्या वियमािें उल्लंघि वतच्या हातूि घडत असेलही. म्हिूि ती 
वियमरवहत असते असे समजण्यािे कारि िाही. वतच्या व्यापारात स्र्तःपुरती एक अंतगवत सुसंगती अर्श्य 
असते. बोलीिे व्याकरि वलवहण्यात आलेले िसते म्हिूि बोलीला मुळी व्याकरिि िसते असे माििे र्धाडसािे 
ठरेल. अभ्यासातंी वतच्या व्याकरिािा शोर्ध लागतो त्याप्रमािेि वतच्या अंगभतू सौंदयािा आवि सामर्थ्यािाही 
प्रत्यय येतो. कळत िकळत वर्वशष्ट मयादेत बसू शकिारी सासं्कृवतक र्ीिही बोलीच्या सभोर्ती गंुफली जाते. 
समाजाच्या वर्वशष्ट र्गािी र्ा वर्वशष्ट के्षत्रािी ‘मातृभाषा’ असली तरी भाषाव्यर्हाराच्या दृष्टीिे बोलीला 
व्यर्हारक्षमता असते ही बाब लक्षात घेऊि बोलींच्या अभ्यासास आर्श्यक ते महत्त्र् वदले पावहजे. ग्रावंथक 
भाषेच्याही काही वर्शषेािंा उकल बोलीच्या अभ्यासातूि होऊ शकतो हेही वर्सरता येत िाही. 

 
बोली ‘स्रै्र’ असते, वतच्या व्यर्हाराला कोितेि वियम िसतात अथर्ा वतला मुळी व्याकरिि िसते 

या गैर-समजूतीच्या रु्धतयातूि आपि बाहेर पडलो तरि ते शतय आहे. अरे बोलीत रूढ असलेल्या काही 
शब्दािंी उदाहरिे घेऊि हा मुद्दा अवर्धक स्पष्ट करता येईल. 

 
तंबं : हा ताबं ेशब्दासाठी योजला जािारा अरेबोलीतील प्रवतशब्द आहे. या 

शब्दािी व्युत्पत्ती ताम्र या संस्कृत शब्दापासूि झालेली आहे यात र्ाद िाही. परंतु 
प्रमाि मराठीत येिारा ताबं े हाि शब्द ‘शुि’ असूि ‘तंब’ अशुि आहे असा जर 
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विष्ट्कषव काढण्यात आला तर तो मात्र िुकीिा ठरेल. ताम्र या संस्कृत शब्दािा ‘तंब’ं 
होिे व्याकरिास र्धरूि आहे. मराठंी व्याकरिात त्यािा विदेश िसला तरी हे रूप 
प्राकृत व्याकरिाच्या वियमािुसार झालले आहे या शब्दात ‘अकारि’ हृसत्र् आले 
आहे असे म्हिता येिार िाही. कसे ते पहा : 

 
‘आम्रताम्रयोबव:’ (३.५३) असे सूत्र र्ररूिीच्या प्राकृत प्रकाशात आले आहे. 

तदिुसार ताम्र या शब्दािे ‘ताबं’ हे रूप होते. हेमिंद्राच्या शब्दािुशासिातील ८-१-
८४ या सूत्रात ‘हृस्र् संयोगे’ असा वियम वदला आहे तदिुसार ताबं यािे ‘तंब’ होते. 
‘सोर्मबन्दुिवपुंसके’ या र्ररूिीच्या (प्राकृत प्रकाश ५-३०) सूत्रािुसार ‘‘तंब’’ हे या 
शब्दािे अंवतम रूप होते. प्राकृत व्याकरिािे एर्ढे पाठबळ असतािा ‘तंबं’ हा शब्द 
ग्रावंथक भाषेत रूढ िसला तरी तो अशुि आहे, वियमरवहत आहे असे म्हिता येईल 
काय? 

 
अछेर : आश्चयव या शब्दािे अछेर हे रूप अरे बोलीत रूढ आहे. ते सर्वसामान्य 

मराठी भावषकास अपभ्रष्ट र्ाटण्यािा संभर् आहे. परंतु र्स्तुस्स्थती तशी िाही. 
यादर्काळीि र्ाङ्मयात देश्य र् तद्भर् शब्दाचं्या जोडीला प्राकृतात असलेल्या 
तत्सम शब्दािा र्ापर मराठीत होता. लीलािवरत्रापेक्षा ज्ञािेश्वरीत तत्सम शब्दािें 
प्रमाि अवर्धक आहे. एकिाथकालीि र्ाङ्मयात देश्य र् तद्भर् शब्द बरेि मागे पडले 
आवि मूळ संस्कृत शब्दािंा अवर्धक भरिा मराठीत झाला. तथावप, ‘आश्चयव’ हा िंतर 
रूढ झालेला शब्द असूि प्रथम अछेर/अिेर या रूपात तो मराठीत रूढ होता. तो 
अशुि िाही ककर्ा गारं्ढळ लोकािंी ‘अपभ्रष्ट’ केलेलाही िाही :  

 
आश्चयव या संस्कृत शब्दािे शौरसेिीत (प्रा. प्र. १२-३०) ‘अच्चवरअ’ं असे रूप 

होते. महाराष्ट्रीत अच्छेरं (प्रा. प. ४-१) या रूपात तो शब्द येतो. हेमिंद्राच्या ८-१-
८४ या सूत्रािुसार आ या अ होऊि अच्छेर असे त्यािे रूप होते. मातबर 
व्याकरिकारािंी शुि ठरवर्लेला अछेर/अिेर हा अरे बोलीतील शब्द म्हिूिि 
‘अशुि’ ठरत िाही. मराठी व्याकरिािे त्यािी दखल घेतली िाही यािे कारि तो 
ग्रावंथक व्यर्हारात रूढ िाही. प्रिवलत मराठीिे व्याकरि हे समग्र मराठी भाषेिे 
वर्र्रि करीत िाही असाही ध्र्िी या स्पष्टीकरिातूि सहजि विघतो. 

 
वंकं : र्ाकडा, दोष, या अथािे अरे बोलीत रूढ आहे. संस्कृत र्क्िे ते 

उत्तरकालीि स्र्रूप आहे यात शकंा िाही. र्ाकडा आवि र्कं हे र्क् या संस्कृत 
शब्दािे र्शंज आहेत. पवहला प्रमाि भाषेत र् दुसरा अरे बोलीत रूढ आहे. बोलीत 
रूढ आहे म्हिूि तो अप्रमाि ठरत िाही. त्यािी जातकुळी अगदी ‘शुि’ आहे. 
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प्राकृत प्रकाशाच्या ‘र्क्ावदषु’ (४-१५) या सूत्राप्रमािे र्क्िे प्राकृत र्क्क हे 
रूप झाल्यार्र ‘र्’ र्र अिुस्र्ार येतो. ५-३० या सूत्रािुसार ‘क’ र्रही तो येतो. अशा 
रीतीिे र्कं हे रूप वसि होते. शुिलेखिाच्या जुन्या वियमाप्रमािे ‘र्ाकंडा’ या 
शब्दातंील ‘र्ा’ र्र अिुस्र्ार का देण्यात येत होता यािाही उलगडा या 
स्पष्टीकरिार्रूि होईल. 

 
भईरऊ : वशष्ट मराठीत हा शब्द भरैर् असा रूढ आहे. संस्कृतातही तो याि 

स्र्रूपात रूढ आहे. तथावप, ‘भइरउ’ हे रूप अ-संस्कृत असले तरी ‘अशुि’ मात्र 
िाही. ‘दैत्यावदष्ट्कई’ (१-३६) या र्ररूिी सूत्राप्रमािे दैत्य र् इतर शब्दात येिाऱ्या 
‘ए’ िे ‘अई’त रूपातंर होते. तदिुसार प्राकृत भाषेच्या दृष्टीिे तरी ‘भइरऊ’ हे रूप 
व्याकरि दुष्ट ठरत िाही. 

 
४. बोलींच्या अभ्यासाचे महत्त्व 

 
आिखी वकतीतरी उदाहरिे देता येतील. अरे बोलीिा अवर्धक अभ्यास पुढील अध्यायातूंि येिार 

आहेि. बोली अवियमीत असते, वतला व्याकरि िसते यासंारखे गैरसमज दूर व्हार्ते तेर्ढ्यापुरती उदाहरिे 
या वठकािी वदली आहेत. प्रत्येक बोली तशी संघवटत र् वियमबि असतेि. भाषाव्यर्हारािी क्षमता वतच्या 
वठकािी येते ती या वियमबितेमुळेि. या वियमबितेिा शोर्ध लार्ल्यािंतर बोलीिे स्र्रूपरै्वशष्ट्य लक्षात 
भरते. बोली ज्या भाषेिी असते त्या भाषेिेही सर्ांगीि आकलि होण्याच्या दृष्टीिे बोलीच्या स्र्रूपरै्वशष्ट्यािंा 
शोर्ध उपकारक ठरतो. 

 
काळाच्या ओघात भाषेिे स्र्रूप बदलत जाते. िागरी र्ातार्रिात आवि ग्रामीि पवरसरात र्गेर्गेळ्या 

वदशिेे बदल घडत असतो. िागरी र्ातार्रिातल्या बोलींर्र झपायािे बदलिाऱ्या समाजजीर्िािे संस्कार 
होतात. त्यामािािे ग्रामीि भागातील सामावजक पवरर्तवि मंदगतीिे र्ाटिाल करीत असते. भाषेिे 
आरु्धविकीकरि िागरी भागात घडत असतािा ग्रामीि भागातील बोलींिा ओढा मात्र जुिे ते जपूि ठेर्ण्याकडे 
असतो. भाषेच्या वर्कासातील प्रािीि अर्स्था समजूि घेण्यास ग्रामीि बोली साहाय्यभतू होतात त्या यामुळेि. 
भाषावर्कासािी वदशा दशववर्िारी सामग्री प्रािीि गं्रथारं्रूि गोळा होऊ शकते. या सामग्रीस पूरक आवि पोषक 
अशा प्रकारिी मावहती देण्यािी क्षमता ग्रामीि बोलीत र्ास करीत असते. 

 
या बाबी लक्षात घेता अरे बोलीच्या अभ्यासािे आगळे महत्त्र् लक्षात येऊ शकेल. ही बोली ग्रामीि 

भागात आढळते एर्ढेि वतिे रै्वशष्ट्य िाही. अिेक शतकापूंर्ी मराठी भावषक प्रदेशातूि स्थलातंर केलेल्या 
मराठ्ािंी ही बोली आहे. तेलुग ू भावषक समाजात अिेक शतके र्ार्रिाऱ्या समाजािे विष्ठिेे राखलेले हे 
वपतृर्धि आहे. मराठी भावषक टापूंशी संबंर्ध तुटल्यािे महाराष्ट्रात ज्या गतीिे बदलत्या काळािे पवरिाम मराठी 
भाषेर्र झाले ते या बोलीर्र होऊ शकले िाहीत. आपली जातकुळी श्रेष्ठ असल्याच्या जािीर्तूेि ज्या 
कुलपरंपरािें रक्षि या समाजािे केले त्याति मराठी भाषा ही अंतभूवत झाली आहे. म्हिूिही असेल कदावित् 
मराठीच्या जुन्या रूपािें संरक्षि या बोलीत झाले आहे [भाषा शास्त्रािा असा वियम आहे की, ‘भाषेिे मूळ स्र्रूप विर्ावसतामंध्ये 
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वजतके अढळ असते वततके ते मुळ लोकामंध्ये रहात िाही’ तुळपुळे श.ं गो.-‘‘यादर्कालीि मराठी भाषा’’ पृ. ९३.]. हे लक्षात घेतले म्हिजे 
अरे बोलीच्या अभ्यासािे महत्त्र् अवर्धक वर्शद करण्यािी आर्श्यकता िसार्ी. मराठी भाषेच्या वकतीतरी पुराति 
खािाखुिा या बोलीिे जपूि ठेर्लेल्या असल्यािे अरे बोलीच्या अभ्यासाला वर्शषे महत्त्र् आहे 

 
या बोलीच्या रै्वशष्ट्यािें वर्र्िेि पुढे वर्स्तारािे करण्यात आले आहेि. अभ्यासािी महती ध्यािात 

यार्ी या हेतूिे एकाि वर्शषेािा विदेश या वठकािी करतो : मराठी भाषेिी उत्पत्ती महाराष्ट्री प्राकृतापासूि 
झाल्यािा वसिातं अिेक वर्द्वािािंी प्रथम माडंला. डॉ. भाडंारकराचं्या काळापूर्ी तो मान्यता पार्लाही. परंतु, 
डॉ. भाडंारकरािंी मात्र आरु्धविक देशी भाषाचं्या उदयासबंंर्धी र्गेळा वसिातं प्रवतपावदला. त्याचं्या मते संस्कृत 
भाषेपासूि उदयाला आलेल्या र्गेर्गेळ्या प्राकृत भाषाचं्या काळािंतर प्रत्येक प्राकृत भाषेतूि अपभं्रश भाषा 
उदयास आली. ती सावहत्यात देखील सुप्रवतवष्ठत झाली. अपभं्रश भाषेच्या प्रादेवशक रूपापंासूि आरु्धविक 
देशीभाषा उदयास आल्या [Gumperz, Language In Special Groups, P. 251-267]. महाराष्ट्री अपभं्रशापासूि मराठी भाषा 
उद्भर्ली हा वसिातं या प्रवतपादिातूि विष्ट्पन्न होतो. हा वसिातं पुढे अिेक वर्द्वािािंी मान्य केला. तथावप, 
संस्कृत आवि प्राकृत र् प्राकृत आवि अपभं्रश या भाषाचं्या संवर्धकालातील स्र्रूप र्ाङ्मयाच्या आर्धारािे जसे 
स्पष्ट करता येते तसे अपभं्रश आवि मराठी यािंा संवर्धकाळ र्ाङ्मयरूपािे स्पष्ट करता येत िाही. प्रािीि 
मराठीिे जे पुराति स्र्रूप उपलब्र्ध आहे ते प्रौढ र्ाङ्मयाच्या रूपात. मराठीिी ही प्रगत अर्स्था आहे. प्राकृत 
भाषारं्र िसलेले संस्कृतािे संस्कार या भाषेत आढळतात. प्राकृत-अपभं्रशात मूळ संस्कृत शब्द आढळत 
िाहीत. यादर्कालीि मराठीत मात्र तत्सम शब्द वर्पलु आहेत. अपभं्रश प्राकृतातूि वर्कवसत झालेली मराठी 
यादर्कालीि र्ाङ्मयात आढळत िाही. तरीही वसिातं या िात्यािे अपभं्रशातूि मराठीिा उद्भर् झाला हे 
आपि माितो, या उद्भर्ािी अर्स्था वसि करिारी सामग्री िसतािाही अपभं्रशातूि मराठी भाषा पुथगात्म होत 
असतािा वतिी अर्स्था कोित्या प्रकारिी असेल यासबंंर्धीिी अगदी मोलािी सामग्री अरे मराठी बोलीत 
आढळते. र्ािगीदाखल काही शब्दािंी रूपे पुढे देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्री, अपभं्रश आवि यादर्कालीि 
मराठी र्ाङ्मयातील प्रौढ र् प्रगत मराठी भाषा याचं्या दरम्याि असलेली भाषेिी अर्स्था या शब्दारं्रूि ध्यािातं 
यार्ी : 

 
[अर्धोरेवखत शब्द अरे बोलीतला कंसात त्यािे अपभं्रश भाषेतील रूप असूि पुढे शब्दािा अथव वदला 

आहे.]  
 
१. अम्मनु (अम्मिु) = अमळ  
२. असू (अंसू) = अश्रू 
३. उज्जालु (उज्जल) = उजळ  
४. काऊनु (काऊि) = का म्हिूि  
५. गामुं (गाम) = गार्, ग्राम  
६. जल्लकु (जल्लक) = उन्हािी झळ 

७. जमाँय (जामाइ) = जार्ई  
८. तलं्ल (तल्ल) = तळे 
९. रोली (रोल) = गोंर्धळ 
१०. णवजु्ज (वर्जु्ज) = र्ीज 
११. णवटल (वर्ट्टल) = वर्टाळ  
१२. पइलारु (पवहलारउ) = प्रथम गरोदर रावहलेली स्त्री 

 
‘शब्दसंग्रहात’ अशा प्रकारच्या शब्दािंी िोंद साके्षपािे वदली आहे. ती साकल्यािे लक्षात घेतली 

असतािा अपभं्रश भाषेपासूि मराठी भाषेिा उद्भर् कशा रीतीिे झाला, संक्मि कालातील मराठी भाषेिी 
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अर्स्था कोित्या प्रकारिी होती यािा सहज बोर्ध होतो. अपभं्रश आवि मराठी भाषा यािें जिकजन्य संबरं्ध 
सार्धार प्रस्थावपत होऊ शकतात ते अरे बोलीत आढळिाऱ्या शब्दाच्या रूपार्रूि र् या बोलीत रूढ असलेल्या 
ध्र्विव्यर्स्थेच्या आर्धारािे. 

 
शब्दािें अथव विवश्चत करण्यासही बोलींच्या अभ्यासािा उपयोग होतो. वर्दभव-मराठर्ाडा भागात प्रािीि 

काळात वलवहण्यात आलेल्या मराठी गं्रथातंील काही शब्दािें काही अथव वर्र्ाद्य ठरले आहेत. अशा अिेक 
शब्दाचं्या अथवसंबंर्धािे अरू्धि-मरू्धि ििा होत असते. या भागातील बोलींत र्तवमाि काळात रूढ असलेल्या 
शब्दािंा मागोर्ा घेतला तर वर्र्ाद्य गिलेल्या र् इतरही शब्दािें अथव विवश्चत होण्यास साहाय्य होते. एकि 
उदाहरि देतो : लीळािवरत्रात आलेल्या ‘आर्गळा’, या शब्दाच्या अथार्र अगदी अवलकडे अिेक वर्द्वािािंी 
ििा केली आहे. ििा मला मिोरंजक र्ाटली. एका वर्द्वािािे तर कुठल्यातरी सुत्ताच्या (सूत्राच्या) आर्धारािे 
स्र्गातील अप्पराशंी ‘आर्गळा’ या शब्दािा सबंर्ध जोडला. ‘पोकळी’ हा मराठर्ाड्यातील बोलीत रूढ 
असलेला ‘अर्गळा’ या शब्दािा अथव आहे. इतर प्रमािाचं्या आर्धारािे डॉ. कोलते यािंी या अथाला 
जर्ळपासिा अथव वदला आहे हा भाग र्गेळा! 

 
प्रत्येक शब्दाला अथव असतो तसाि इवतहास देखील. शब्दािे बाह्यागं पूर्वर्ती भाषाकपडापासूि आकार 

र्धारि करीत असते. त्याच्या अथवरूप अंतरास सासं्कृवतक जीर्िािे भरि-पोषि लाभलेले असते. बोलीत रुढ 
असलेले शब्द एकीकडे पूर्वर्ती भाषाशंी असलेले िाते सूवित करतात तर या शब्दािंा असलेले अथव सासं्कृवतक 
जीर्िाशी विगवडत झालेले असतात. सासं्कृवतक संदभव बदलले की असे अथव लुप्त होतात. ग्रावंथक भाषेत अशा 
‘विरथवक’ शब्दािंा स्थािही वमळत िाही. बोलीतूि मात्र असे शब्द सहजासहजी जात िाहीत. कारि, ‘वशष्ट 
समाजािे अथवहीि ठरवर्लेल्या सासं्कृवतक संदभािी जोपासिा बोली आपल्या परीिे करीत असते र् तदिुषंगािे 
‘विरथवक’ ठरिारे शब्दही बोलीत जीर् र्धरूि राहतात. याही अंगािे बोलीच्या अभ्यासािे महत्त्र् र्ादातीत ठरते. 
अरे बोलीिा अभ्यास सादर करण्यापूर्ी सामावजक र् सासं्कृवतक जीर्िािा आढार्ा पवहल्या खंडात घेण्यात 
आला तो याि हेतूिे. 

 
भाषेच्या वर्कासािा इवतहास आवि भावषक गटािे सासं्कृवतक र् सामावजक जीर्ि याचं्या दृष्टीिे 

बोलीच्या अभ्यासास महत्त्र् तर असतेि. र्तवमाि काळाच्या संदभात आिखी एका कारिामुळे हे महत्त्र् र्ाढले 
आहे. या युगात प्रसार-माध्यमात झपायािे र्ाढ आवि सुर्धारिा होत आहेत. दूरदशवि, िभोर्ािी, वित्रपट 
आवि र्तवमािपते्र यािंा प्रसार आता िागरी के्षत्रापंुरता मयावदत रावहलेला िाही. राजकीय पक्षािे पुढारी आवि 
कायवकते यािंा ‘जिसपंकव ’ देखील समाजाच्या तळागाळापयंत पोित आहे. या जिसपंकात र्तवमािपत्री भाषेिा 
म्हिजेि प्रमाि भाषेिा उपयोग प्रामुख्यािे होत असतो. प्रादेवशक बोलींर्र या प्रसार माध्यमािंा पवरिाम 
झाल्यावशर्ाय रहात िाही. या युगर्धमामुळे स्थूलमािािे प्रादेवशक बोलींत एक प्रकारिी एकवर्र्धता येत िालली 
आहे. बोलींच्या के्षत्रािंा संकोि होऊि ती फारतर कुटंुबाच्या सीमेति बंवदस्त होण्याच्या मागार्र आहे. बोलींिे 
व्यस्ततमत्र् पूिवपिे लुप्त होण्यापूर्ीि या मोलाच्या र्धिािा संग्रह आर्श्यक आहे. वर्वर्र्ध बोलींिे अभ्यास आता 
झाले िाही तर काही र्षांत अभ्यासासाठी सुिा बोलींिे अस्स्तत्र् उरेल ककर्ा िाही यािी शकंा आहे. 
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५. अरे बोलीची असाधारि पार्श्यभूमी 
 
मराठी भाषेच्या बोलींिा सर्ांगीि र् शास्त्रशुि अभ्यास ही आजच्या काळािी महत्त्र्ािी विकड आहे. 

अरे बोलीच्या बाबतीत देखील ही विकड अवर्धक तीव्र आहे. मराठी भाषेिी एक बोली एर्ढेि या बोलीिे स्थाि 
िाही. मराठी भाषेच्या इतर बोली मराठी भावषक मुलखात र्ाढल्या आहेत. काही दोि भाषाचं्या सरहद्दीर्र 
िादंत आहेत. महाराष्ट्राबाहेर िोहोंबाजंूिी तेलुग ूभावषकािंी र्ढेलेल्या र्तुवळात अरे-मराठी वकत्येक शतके तग 
र्धरूि आहे. मराठी भावषक प्रदेशाशी या बोलीिा संबंर्ध उरला िाही. अरे-समाज तसा एकवर्र्धि असल्यािे 
वशष्टािंी र् इतरािंी बोली असा भेदभार्ही या बोलीच्या बाबतीत संभर्त िाही. एखाद्या विरेबंदी गढीच्या कभतीत 
कपपळािे रोप एकाकी र्ाढार् ेतशी भावषक अवभरृ्िीस प्रवतकूल असलेल्या पवरस्स्थतीत ही बोली वकमाि िऊ-
दहा शतके तरी आपल्या अंगभतू सामर्थ्याच्या बळार्र आपली जीवर्तयात्रा क्मीत आहे. 

 
अरे बोलीिी ही ममवस्थािे भावषक रै्वशष्ट्याचं्या दृष्टीिे बलस्थािे ठरतात. भाषेर्र बदलत्या युगािे 

संस्कार होण्याच्या दृष्टीिे शकै्षविक प्रगती, ग्रावंथक भाषेिे संस्कार, वशष्टावशष्ट संपकव , अन्य प्रदेशातील मराठी 
भावषकाशंी संबंर्ध, र्तवमाि वशष्ट भाषेशी संपकव  यापंकैी काहीही या बोलीच्या र्ायास आले िाही. शतकाचं्या 
र्ाऱ्या-र्ादळात आपले व्यस्ततमत्र् कायम ठेर्िारी ही बोली असार्धारि र्ातार्रिात र्ाढत असल्यािे वतच्या 
अभ्यासािे महत्त्र्ही असार्धारि आहे. 

 
दोि भाषाचं्या सरहद्दीर्र प्रिवलत असलेली बोली या पातळीर्र अरे मराठीिा वर्िार करता येिार 

िाही. सीमा प्रदेशात उभय भाषातं देर्ािघेर्ाि होत असते. भाषाव्यर्हारात एकि एक भाषा प्रभार्ी ठरते असे 
िाही. सीमाभागातील रवहर्ाशी सभोर्तालच्या दोन्ही भाषाशंी कमी अवर्धक प्रमािात पवरवित असतात. 
भाषाव्यर्हार देखील वमश्रभाषेतूि िालतो. सागंली िवजक कूपर्ाड भागातील बोलींिी पाहिी एका पावश्चमात्य 
पंवडतािे केली आहे. मराठी, कािडी आवि उदूव या तीि भाषा या भागात परस्पर संपकात र्ार्रतात. या 
बोलींच्या संबंर्धािे या पंवडतािे असे म्हििे आहे की, वतन्ही भाषाचं्या बोलींत एक सवमश्र प्रकारिी र्ातयरििा 
रूढ आहे, काही बाबतीत मराठीिे, काहीत कािडी र् उदूव या भाषािें अिुकरि करिारी. या टापूत मराठी ही 
प्रभार्ी भाषा िाही. भाषा व्यर्हार कोित्याही एका भाषेतूि िालत असला तरी ती भाषा सर्ांिा समजते. 
[Gumperz, Language In Social Groups’, P. 251-267.] 

 
अरे बोलीच्या बाबतीत असाही प्रकार आढळत िाही. म्हिूि या बोलीिा अभ्यास अगदी र्गेळ्या 

पातळीर्र करार्ा लागतो. 
 

६. अभ्यासाची णदशा 
 
अरे मराठा तेलुग ूभावषक समाजात र्ार्रत असला तरी तेलुग ूभाषेर्र प्रभार् पडार्ा एर्ढी सामर्थ्यवर्ाि 

बोली त्यािी िाही. तेलुग ू भाषेिी बोलीर्र गडद छाया पडार्ी अशा र्ातार्रिात अरे मराठा र्ार्रत असूि 
देखील तेव्हािे फारि मयावदत संस्कार त्याच्या बोलीर्र झाले आहेत हे आश्चयवकारक सत्य आहे. काही शब्द 
काही र्ातप्रिार र् अगदी िगण्य असे प्रत्यय एर्ढ्यापुरताि तेलुग ूभाषेिा प्रभार् मयावदत रावहला आहे. तेलुग ू
भाषेच्या व्याकरिािा स्र्ीकार अरे बोलीिे केलेला िाही. अरे मराठा. तेलुग-ूमराठी-वमश्र अशी भाषा बोलत 
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िाही. तो कोिती ही एक भाषा एका र्ळेी बोलतो. ही सर्व पवरस्स्थती लक्षात घेऊि अरे बोलीच्या अभ्यासािी 
वदशा विवश्चत केली पावहजे. 

 
काही अपर्ाद र्गळता मराठी बोलींिे अभ्यास र्िविात्मक (Descriptive) स्र्रूपािे आहेत. सावहत्य 

संस्कृवत मंडळािे प्रकावशत केलेल्या मराठी बोलींच्या आठ खंडात र्िविात्मक पितीि अर्लंवबली आहे. 
एकाि मावहतगाराकडूि गोळा केलेल्या सार्धिारं्र हे वर्र्िेि आर्धारले आहे. या अभ्यासातूि र्ािकाला भाषेिे 
स्र्रूपवर्शषे समजतात. परंतु, मराठी भाषा आवि परंपरा याचं्या गोतार्ळ्यात ऐवतहावसक र् सामावजक दृष्ट्या 
ती बोली िेमकी कुठे बसते यािा बोर्ध होत िाही. केर्ळ र्िविात्मक अभ्यासािे या अपेक्षा पूिव होत िाहीत. 
एखादी बोली ‘अशी’ आहे हे कळले तरी ती अशी का? या प्रश्िािे उत्तर वमळत िाही. अर्ािीि प्रािीि मराठीशी 
वतिे िाते कोिते? काही प्रािीि अर्शषे वतच्या वठकािी आढळतात का? या आवि अशाि प्रकारच्या प्रश्िािंी 
उत्तरे बोलीच्या अभ्यासातूि वमळाली तरि बोलींिे अभ्यास भाषा र् समाजजीर्ि याचं्या दृष्टीिे उपयुतत 
ठरतील. 

 
पुढील पृष्ठातूंि सादर केलेला अरे बोलीिा अभ्यास केर्ळ र्िविात्मक स्र्रूपािा िाही. र्िविात्मक 

पितीिे अरे बोलीत आढळिारे वर्शषे िोंदवर्ण्यात येत असतािंा त्या त्या वर्शषेािंा ऐवतहावसक 
भाषावर्ज्ञािाच्या (Historical Linguistics) सूत्रािुसार मागोर्ा घेण्यािा प्रयत्ि केला आहे. आर्श्यक त्या 
वठकािी समाजविष्ठ भाषावर्ज्ञािािा (Sociolinguistics) आर्धार घेण्यात आला आहे. र्गेर्गेळ्या थरातील 
व्यततींच्या मुलाखती, लोककथा, लोकगीते आवि त्यातूि संकवलत केलेला शब्दसंग्रह या सार्धिाचं्या आर्धारािे 
केलेला अभ्यास सादर करतािा मराठी भाषा आवि परंपरा यािें सर्ांगीि आकलि व्हार् े ही दृष्टी बाळगली 
आहे. विरविराळ्या गार्ातूंि आवि वभन्न सामावजक थरातंील व्यततींच्या द्वारे संपादि केलेल्या सामग्रीपैकी 
समाजजीर्ि समजूि घेण्यास उपयुतत ठरिाऱ्या मुलाखती प्रथम खंडाच्या शरे्टी वदल्या आहेत. या 
मुलाखतींिा भावषक अध्ययिाच्या दृष्टीिेही महत्त्र् आहे. अभ्यासािी अन्य मूळ सार्धिे तृतीय खंडात समावर्ष्ट 
करण्यात आली आहेत. ही सामग्री पुढील क्मािे वदली आहे. 

 
(१) शब्द-संग्रह : मूळ अरे बोलीतील शब्द, त्यािा मराठी अथव आवि प्रािीि मराठी र् प्राकृत-
अपभं्रशाशी असलेले त्यािे िाते, काही सामावजक संकेत (असल्यास) या सर्ांिी िोंद संग्रहात झाली 
आहे. 
 
(२) लोकगीते : सासं्कृवतक जीर्ि आवि भाषाभ्यास या दोहोंिा उपयुतत ठरिारी सामग्री. 
 
(३) लोककथा : सामावजक सातत्य आवि भाषेिी अखंड परंपरा याचं्या दृष्टीिे उपयुतत ठरिारे 
सार्धि. 
 
(४) के्षत्राबाहेरील बोली : तुलिात्मक अध्ययिास उपयुतत ठरिारी. या सर्व सार्धिाचं्या आर्धारािे अरे 
मराठी बोलीच्या स्र्रूपवर्शषेािंा अभ्यास पुढील प्रकरिातूंि करार्यािा आहे. 

 
∫∫∫  
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४ 
 

शब्द-संग्रहाचे णवश्लेषि 
 

१. शब्दसंग्रहाचे महत्त्व; २. तेलुगू भाषेचे संस्कार; ३. इतर भाषंाचंा पणरिाम; 
४. ‘उकारबहुला’ भाषा; ५. यादव कालापूवी; ६. प्राकृत-अपभं्रशाचे गाढ 
संस्कार; प्राचीनऋिानुबंधाच्या अवाचीन गाठी. 

 
१. शब्दसंग्रहाचे महत्त्व 

 
भाषेिा अभ्यास करतािा सार्धारिपिे पुढील पितीिा अर्लंब करण्यात येत असतो. 
 
(१) ध्र्वि-व्यर्स्था (२) शब्दवसिी (३) रूपवसिी (४) र्ातयरििा आवि (५) परभाषासंपकव . 
 
अरे बोलीिी वर्वशष्ट पाश्ववभमूी लक्षात घेता या पितीत थोडा बदल करूि पुढील पितीिे या बोलीिा 

अभ्यास देण्यात येत आहे : 
 
(१) शब्द-संग्रहािे वर्श्लेषि : या वर्श्लेषिात परभाषा संपकािाही परामशव घेण्यात आला आहे. 
 
(२) ध्र्विव्यर्स्था (३) रूपव्यर्स्था आवि (४) र्ातयरििा. 
 
र्स्तुतः ध्र्विव्यर्स्थेिंतर शब्दािंा वर्िार करार्यािा असतो. परंतु या बोलीच्या बाबतीत हा क्म 

हेतुतः बदलला आहे. बोलीिी जातकुळी लक्षात यार्ी या हेतूिे प्रथम शब्दसंग्रहािे वर्श्लेषि करण्यात आले 
आहे. या वर्श्लेषिाच्या प्रारंभीि पर-भाषा संपकािा परामशव घेण्यात आला आहे. हेतु हा की तेलुग ू भाषेच्या 
र्तुवळात र्ाढलेल्या या बोलीच्या वर्शषेािें स्र्रूप वर्शद करतािंा ‘तेलुग ूभाषेिा तर हा वर्शषे िसेल?’ असा 
प्रश्ि उपस्स्थत होऊ िये. प्रारंभीि शब्दसंग्रहाच्या वर्श्लषेिािे दुसरेही एक उद्दीष्ट आहे ते म्हिजे या बोलीिी 
कुलपरंपरा अगोदर स्पष्ट व्हार्ी. शब्दसंग्रहाच्या आर्धारािे अपभं्रश भाषा आवि यादर्कालीि मराठी याचं्या 
आसपास ही बोली कुठे तरी बसते असे विदशविास आले. अपभं्रश (महाराष्ट्री) आवि यादर्कालीि मराठी या 
दोि भाषातं अस्स्तत्र्ात असलेले शब्दवसिीिे वियम या बोलीिे गरजेप्रमािे पाळले आहेत. शब्दवसिीिा 
स्र्तंत्रपिे वर्िार त्यायोगे बराि गंुतागंुतीिा होऊि बसला आहे. त्यामुळे शब्दाचं्या वर्श्लेषिाच्या आर्धारािे 
विघिाऱ्या विष्ट्कषांतूि पुढे ध्र्विव्यर्स्था र् रूप-व्यर्स्था यािंा वर्िार करण्यात आला आहे. 

 
बोलीत रूढ असलेल्या शब्दसंग्रहास बोलीच्या स्र्भार्-वर्शषेाचं्या अभ्यासात महत्त्र्ािे स्थाि असते. 

उच्चारप्रवक्येइतकेि शब्दसंग्रह आवि र्ातप्रिार याचं्या योगािे बोलीला स्र्तःिे असे व्यस्ततमत्र् प्राप्त होत 
असते. भाषा-व्यर्हारािी व्याप्ती आवि मयादा यािंा बोर्ध शब्दसंग्रहाच्या द्वारे होतो तसाि सासं्कृवतक 
जीर्िािा शोर्धही या सामग्रीच्या आर्धारािे घेता येतो. प्रादेवशक र्ातार्रिािे प्रवतकबब शब्दसामग्रीत पडिे 
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अपवरहायव असते. परभावषक प्रभार्ाच्या खुिा देखील शब्दसामग्रीच्या आर्धारािे शोर्धता येतात. विरविराळ्या 
परभाषाचं्या संपकात आल्यािे एकाि भाषेच्या बोलींिा विराळे स्र्रूप येत असते. 

 
 मराठर्ाड्यािे उदाहरि यासंबंर्धात उद्बोर्धक ठरिारे आहे. वर्दभव-िागपूर, मराठर्ाडा आवि पवश्चम 

महाराष्ट्र हे देशार्रिे तीि वर्भाग. प्रत्येक वर्भागात प्रादेवशक गुिवर्शषे असलेल्या बोली अस्स्तत्र्ात आहेत. 
मराठर्ाडा एका बाजूिे तेलंगिाच्या सरहद्दीस लागूि आहे. काही भागास कन्नड भाषी टापू लगत आहे. 
मराठर्ाड्यात एक बोली असल्यािे गृहीत र्धरण्यात येत असले तरी परभाषा सपंकाच्या अिुसरं्धािािे या 
भागातील बोलीत तीि पोटप्रकार आढळतील. (१) तेलुग ूभाषेस विकट असलेला (२) कन्नड सीमेस लागूि 
असलेला र् (३) पवश्चम महाराष्ट्राच्या लगतिा, अथर्ा उर्ववरत. पवहल्या दोि भागातंील बोलींर्र अिुक्मे 
तेलुग ूर् कन्नड या भाषािें ससं्कार आढळतील. शब्दसंग्रह, र्ातप्रिार, र्ातयरििा आदी सर्ांर्र या परभाषािंा 
प्रभार् या दोि भागातंील बोलीर्र आढळेल. 

 
दोि भाषा परस्पराचं्या संपकात आल्यािंतर परस्पर देर्ाि-घेर्ाि अपवरहायव असते. अरे बोली तर 

िोहोबाजंूिी तेलुग ू भाषेिे र्ढेलेली. या बोलीर्र तेलुगिूा पवरिाम झालेला असिार असे र्ाटिे स्र्ाभावर्क 
आहे. या कायास प्रारंभ करण्यापूर्ी माझी देखील हीि र्धारिा होती. शब्दसंग्रह र्ाढत गेला तसतसा अपेक्षाभगं 
होत रावहला. सभोर्तालिी भाषा असल्यािे तेलुग ूभाषेिे संस्कार अरे बोलीर्र झाले आहेत. पि एकंदरीत 
र्ातार्रिाच्या तुलिेिे हा पवरिाम फारि सीवमत रावहला यािे आश्चयव र्ाटते. 

 
२. तेलुगू भाषेचे संस्कार 

 
अरे समाजाच्या कोित्याही र्साहतीत डोकार्िू पावहले तर त्या भागात दोि वभन्न भावषक समाज 

आढळतात हे सहजी लक्षात येत िाही. राहिीत, र्शेभषेूत, सामावजक व्यर्हारात मराठी भावषक मािसू र्गेळा 
पडलेला वदसला िाही. रततािे िाते िसूिही एखादी व्यतती कुटंुबात सामार्िू जाते त्याप्रमािे हा मराठी 
भावषक तेलुग ूभाषेच्या समाजात एकरूप झालेला वदसेल. घरी मराठी आवि दारी तेलंगी अशा या मािसािी 
वद्ववर्र्ध पि एकात्म रूपे आहेत. अशा समाजािे आपल्या बोलीत तेलुग ू भाषेिी उसिर्ारी केली तर ती 
आश्चयवकारक ठरिार िाही. पि, खरे कोडे आहे ते र्गेळेि : अपेके्षच्या मयादेत उसिर्ारी होत िाही हे. यािी 
मीमासंा अन्यत्र केली आहे. या वठकािी वर्िार करार्यािा आहे तो तेलुग ू भाषेिा अरे बोलीर्र पवरिाम 
कोित्या स्र्रूपािा र् वकती मयादेपयंत झाला यािा. 

 
शब्दसंग्रह आवि भाषाव्यर्हार यािंा साकल्यािे वर्िार केला असता अरेबोलींर्र झालेल्या तेलुग ू

भाषेच्या पवरिामािे स्र्रूप पुढीलप्रमािे सागंता येईल.  
 
मूळ तेलुगू शब्दाचंा संग्रह : अरे बोलीत रूढ असलेली अवर्धकाशं शब्दसंपत्ती प्राकृत–अपभं्रश–प्रािीि 

मराठी अशा परंपरेत बसिारी आहे. केर्ळ तेलुग ूशब्द आवि र्ातप्रिार यािें प्रमाि अर्घे पाि टके्क भरते. या 
‘परकीय’ शब्दात िाम, सर्विाम, वर्शषेि आवि अव्यय या शब्दाचं्या जातीत मोडिारे शब्द आहेत. वक्यार्ािक 
तेलुगु शब्द अरे बोलीत रूढ िाहीत हे वर्शषेेकरूि िमुद करण्यासारखे आहे. कोित्याही बोलीिी जातकुळी 
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ठरवर्तािंा वक्यार्ािक रूढ शब्द कोित्या भाषेतूि आले आहेत हे पाहिे महत्त्र्ािे असते. म्हिूि अरे बोलीत 
तेलुग ू वक्यार्ािक शब्दािंा अभार् या बोलीिा भावषक कपड विर्धावरत करण्याच्या दृष्टीिे महत्त्र्पूिव ठरतो. 
बोलीत रूढ असलेले तेलुगु शब्द पुढील र्गात मोडिारे आहेत : 

 
नाम : इष्ट्बंदी (वियम, व्यर्स्था), कंपारा (कुिबी), खोघरकाथ (िारळ), गुडशी (झोपडी), गुडी 
(देऊळ), वतप्पलु (खटाटोप, पवरश्रम), पंडगा (सि), बडी (शाळा), कबदी (कळदी, वर्दंग) इ.  
 
सावयनाणमक णवशेषि : अंता (सर्व), इंता (एर्ढे), यंता (केर्ढे), अन्ते (एर्ढेि? झालं?), तकीि 
(उरलेले) इ. 
 
अव्यय : अिी (म्हिूि), कािी (परंतु), कुडा (सुिा), तप्पिा (अर्श्य) मल्ली (पुन्हा), अंडी (अहो!) 
 
तेलुगू-मराठी णमश्र : काही मराठी शब्दािंा तेलुग ू प्रत्यय लार्िू त्यािंा र्ापर होत असतो तर 
वकत्येकदा एकपद मराठी र् दुसरे तेलुग ूअसा सामावसक शब्द योजण्यात येतो. मराठी शब्दािंा तेलुग ू
अव्यय जोडल्यािी उदाहरिे देखील आढळली. 
 
दंडालु (दंडा = काठी. ‘लु’ तेलुग ूभाषेतील अिेकर्ििािा प्रत्यय). 
 
जुत्तलु (जुत्त ं= जोते ‘लु’ तेलुग ूभाषेतील अिेकर्ििािा प्रत्यय). 
 
वटे्टवि (बटे्ट = (तेलुग)ू र्स्त्र - पूर्वपद तेलुग,ू उत्तरपद मराठी). 
 
जायामंुदू (जाण्यापूर्ी : मंुदू हे अव्यय तेलुग ूभाषेतील) 
 
येयासरी (येताक्षिी; सरी हे तेलुग ूभाषेतील अव्यय) 

 
 

भाषेतील शब्दाचंा व वाक्प्रचाराचंा अनुवाद असलेले : 
 
आँन : भात : (ते. अन्नमु) 
 
घरचं नाँऊ : आडिार् (ते. इटंी पेरूिा अिुर्ाद). 
 
अवतार उचलुनु : अर्तार र्धारि करूि. (र्धकरिी या तेलुग ू शब्दािा शब्दशः मराठी अिुर्ाद. 
‘उिलुिु.) 
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उचलुनु घेयावं : लहाि मुलािंा (कडेर्र) घेिे. ‘एत्कोआले’ या तेलुग ूशब्दािा अिुर्ाद. 
 
जाऊनं येतं : विरोप घेतािंा ‘जातो’ म्हििे अशुभ समजले जाते. ‘येतो’ असे म्हिण्यािा प्रघात आहे. 
तेलुग ूभाषेत र्वेहद र्स्तािु : (जाऊि येतो) असा र्ातप्रिार रूढ आहे. 
 
जीव सोडतुया : जीर् टाकिे हा मराठी र्ातप्रिार; ‘प्रािालु वतस्तारू’ = जीर् सोडतो हा तेलुग ू
र्ातप्रिार. 
 
संगमु णटवलं : संघ स्थापि केला. ‘संगमु येशारंू’ या तेलुग ूशब्दािा अिुर्ाद. 

 
 

३. इतर भाषाचंा पणरिाम 
 
अरे बोलीर्र तेलुग ू खेरीज अन्य भाषािें पवरिाम झालेले िाहीत हे खरे असले तरी या बोलीत 

आढळिाऱ्या संस्कृत र् अरबी-फारसी शब्दािंा समार्शे ‘परभाषेत’ि करार्ा लागतो. या परभाषािंा प्रत्यक्ष 
असा संस्कार या बोलीर्र झाला िाही. संस्कृत आवि अरबी-फारसी भाषातंील शब्द तेलुग ूभाषेच्या द्वारे या 
बोलीत आले आहेत. अरे बोली ही अपभं्रश भाषेतूि उत्क्ातं झालेली असल्यािे प्राकृत-अपभं्रशा प्रमािेि या 
बोलीिे तत्सम शब्दािंा स्र्ीकार केला िाही. वशक्षिािा प्रसारही या समाजात झालेला िसल्यािे प्रत्यक्ष संस्कृत 
भाषेशी या समाजािा संबरं्ध येत िाही. बोलीत आढळिारे तुरळक संस्कृत शब्द तेलुग ूभाषेच्या माध्यमातूि आले 
आहेत. हे संस्कृत शब्द तेलुग ू भाषेत रूढ असलेल्या अथािे योजले जातात. त्यार्रूिही या विष्ट्कषास पुष्टी 
वमळते. हे तेलुग ू शब्द आहेत याि भार्िेिे ते अरे बोलीत रूढ झालेले वदसतात. काही उदाहरिारं्रूि हे 
वर्र्धाि अवर्धक स्पष्ट होईल. 

 
आलोचना : किता, वर्िार. 
 
उत्तरमु : पत्र (तेलुग ूभाषेत रूढ) 
 
उद्यम : िळर्ळ 
 
जाणत : राष्ट्र 
 
राष्ट्र : प्रातं, प्रदेश 
 
जीणवतमु : जीर्ि िवरत्र (कहदी-जीर्िी) 
 
वेसु, पात्रमु : िाटकातील भवूमका. 
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णशल्पी : कलार्तं 
 
णनणित ताबुंलम् : साखरपुडा 
 

या संस्कृत शब्दािें जे अथव वदले आहेत त्याि अथािे तेलुग ूभाषेत या शब्दािंा प्रयोग होत असतो. या संस्कृत 
शब्दािंा जो कोशगत अथव आहे तो र्तत्यास मुळीि अवभपे्रत िसतो. 

 
तेलुग ूभाषेच्या र्तंुळात राहूि आवि मराठी इततयाि सहजतेिे स्र्तःही तेलुग ूभाषा बोलत असतािंाही 

अरे मराठ्ाच्या मराठीर्र तेलुग ूभाषेिे संस्कार मयावदत झाले आहे हे आश्चयवकारक असले तरी सत्य आहे. 
वर्िाराच्या अवभव्यततीसाठी आपली मराठी अपुरी पडते असे त्याला जािर्ते तेव्हा तो सरळ तेलुग ू भाषेत 
बोलतो, मराठी-तेलुग ू संवमश्र शब्दयोजिा करीत िाही. यामुळ दोन्ही भाषािंा घविष्ठ संबरं्ध असूिही अरे 
बोलीर्र तेलुगूिा संस्कार मयावदत प्रमािात झाला आहे. 

 
संस्कृत शब्दापं्रमािेि अरबी-फारसी भाषेतील शब्द देखील तेलुग ूभाषेच्याि द्वारे या बोलीत रूढ झाले 

आहेत. अशा शब्दािें प्रमाि अत्यल्प असले तरी परभाषा-संपकाच्या संदभात त्यािंी िोंद घेतली पावहजे. तेलुग ू
भावषकाचं्या वित्याच्या व्यर्हारात असलेलेि असे शब्द अरे बोलीत आढळतात. 

 
वायदा : कोटािी तारीख या अथािे हा शब्द तेलुगतू रूढ आहे. त्याि अथािे अरे बोलीत तो र्ापरला 
जातो. 
 
णसरनामा : पत्ता; जाब-जवाब: कोटात वदलेली जबािी; पटे्टदार, हक्कदार, ताबेदार, मासूल 
(महसुल), तासील (तहवसल = शतेसारा), णगरवी (गहाि), हाणजर, रवाना यासारखे शब्द 
संभाषिात आढळले. 

 
 शब्द संस्कृत भाषेतला असो अथर्ा अरबी र्ा फारसी भाषेतला, तेलुग ूभाषेत रूढ असलेल्या अथांिेि 

तो या बोलीत र्ापरला जात असल्यािे र्स्तुतः संस्कृत, अरबी, फारसी या वतन्ही भाषा अरे बोलीच्या संदभात 
परभाषा म्हिूि उल्लेखिे वततकेसे समपवक ठरिार िाही. तेलुग ू (भाषेच्या संपकािाि तो एक भाग आहे. 
म्हिूिि परभाषा संपकािा वर्िार करतािंा अरे बोलीच्या बाबतीत केर्ळ तेलुग ू भाषेिाि विदेश करिे 
र्स्तुस्स्थतीस र्धरूि होईल. 

 
४. ‘उकार-बहुला भाषा’ 

 
अरे बोलीिा शब्दसंग्रह स्र्तंत्रपिे वतसऱ्या खंडाच्या शरे्टी वदला आहे. या संग्रहातील शब्द 

िोंदवर्तािंा शब्दािी जात, प्रिवलत मराठीत शब्दािंा अथव, प्रािीि मराठी/अपभं्रश/प्राकृत या भाषातं असलेले 
त्या शब्दािे रूप आवि र्ाङ्मयीि संदभात (आढळले तेर्ढे) िोंदवर्ण्यात आले आहत. हा संग्रह अगदी र्रर्र 
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पावहला तरी शब्दाच्या अंती असलेल्या उकारािे बाहुल्य िजरेत भरल्यार्ािूि रहात िाही. तेलुग ू शब्दाचं्या 
अंतीदेखील उकार आढळतो. त्यामुळे हा तेलुगूिा संस्कार आहे असा समज सकृद्दशविी होतो. परंतु या 
दोहोंमर्धील फरक समजूि घेतल्यािंतर मात्र उकारबहुलत्र् शब्दातंी असिे हा या बोलीिा अंगभतू स्र्भार् आहे 
हे प्रत्ययास येते. तेलुग ू भाषेच्या संस्काराशी त्यािा संबंर्ध पोित िाही. पुढील उदाहरिारं्रूि अवर्धक 
स्पष्टीकरि होईल. 

 
जीवर्तमु, िवरत्रमु, पात्रमु, जगतमु, राष्ट्रमु, अवर्धकारमु, स्थैयवमु, रै्धयवमु असे तेलुग ूभाषेत शब्द येतात. 

मूळ रूपात ककर्ा प्रत्ययवर्रवहत अर्स्थेत र्ातयात त्यािंा उपयोग होतो. या शब्दािंा वर्भस्ततप्रत्यय लागल्यार्र 
मात्र अन्त्य उकारािाि लोप होतो असे िाही तर शरे्टिा ‘मु’ लोप पार्तो. 

 
जीवर्तालु, िवरत्रालु, पात्रालु, जगतलो, राष्ट्राविकी, स्थैयालु, रै्धयालु अशी उपरोतत शब्दािंी रूपे 

वर्भस्ततप्रत्यय लागल्यािंतर होतात. या रूपाचं्या तुलिेिे अरे बोलीतील शब्दािंी उदाहरिे तपासूि पाहू : 
 
जीवर्तु, िवरतु, पात्र,ु जगतु, अवद्दकारू, दीसु, कलसु, शारू (शहर) या शब्दािंा मूळ रूपात र् 

प्रत्ययवर्रवहत वर्भततीत उकारातं प्रयोग होतो वर्भततींिे प्रत्यय अथर्ा अव्यय लागण्यार्र या शब्दािी रूपे 
पुढील प्रमािे होतात : 

 
जीवर्ताँसु, िवरताि,ं पात्रार्रे, जगति,ं अवद्दकार र्रे, वदसाि/ंदीसि,ं कलसर्रे, शाराँतु–– 
 

या रूपात अंती असलेल्या उकारािा लोप होऊि वर्भततीिा प्रत्यय अथर्ा शब्दयोगी अव्यय लागलेले वदसेल. 
तेलग ूआवि अरे बोलीतील शब्दािंा तुलिात्मक दृष्ट्या वर्िार केला असता असे विदशविास येईल की, तेलुग ू
शब्द उकारातं िसूि मुकारातं आहेत. वर्भततीिा प्रत्यय लागण्यापूर्ी ‘उ’ िा लोप ि होता ‘मु’ िा होतो. उलट 
अरे बोलीतील शब्द उकारातं असूि वर्भस्ततप्रत्ययापूर्ी ‘उ’ िा लोप होतो. 

 
र्रील उदाहरिार्रूि असे स्पष्ट होते की, तेलुग ू भाषेतील शब्दातंी ‘मु’कारािे बाहुल्य आहे तर या 

बोलीतील शब्द प्रामुख्यािे उकारातं आहेत. शब्दातंी असलेला हा उकार तेलुग ूभाषेच्या प्रभार्ातूि आला आहे 
असे म्हििे िुकीिे ठरते. शब्दातंी असलेले उकारबाहुल्य हा अरे बोलीिा अंगभतू स्र्भार्र्धमव आहे असाि 
विष्ट्कषव या वर्र्िेिातूि विघतो. भरताच्या िायशास्त्रात गीतािें वर्र्िेि करतािा प्राकृत-भाषेतील ‘उकार 
बहुल’ भाषेतल्या गीतािंा समार्शे करण्यात आला आहे. अपभं्रश भाषा तर ‘उकारबहुला’ या वर्शषेिािे ख्यात 
आहेि. यादर्कालीि मराठीत देखील शब्दातंीिा उकार सहजपिे आढळतो. अरे बोलीत शब्दाचं्या शरे्टी 
येिारा ‘उ’कार हा प्राकृत, अपभं्रश या पूर्वर्ती भाषापंासूि र् यादर्कालीि मराठीपासूि िालत आलेला र्ारसा 
अरे बोलीिे िालू ठेर्ला आहे असे वसि करतो. 
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५. यादवकाळापूवी 
 
शब्दातंी येिाऱ्या उकारबाहुल्याप्रमािेि इतरही अिेक बाबतीत अरे बोलीिे यादर्कालीि मराठीशी 

िाते प्रस्थावपत करता येते. पुढील वर्र्िेिात त्यािा वर्िार होईलि. शब्दसंग्रहाच्याि केर्ळ संदभात या एका 
वर्शषेािा या वठकािी उल्लखे केला आहे. शब्दसंग्रहात आलेल्या शब्दाचं्या बाबतीत प्रािीि मराठी र्ाङ्मयािे जे 
संदभव वदले आहेत ते लक्षात घेता असे वदसूि येते की, ‘लीळािवरत्र’ आवि ‘ज्ञािेश्वरी’ या गं्रथात आलेले र् 
सध्या प्रिारात िसलेले वकतीतरी शब्द आजच्या अरे बोलीत रूढ आहेत. ‘सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात 
संकवलत करण्यात आलेले’ दोि शब्दकोश या संग्रहाच्या विवमत्तािे अभ्यासले असतािा अरे बोलीत रूढ 
असलेले फार थोडे शब्द या दोि कोशातं आढळले [तुळपुळे श.ं गो. (खं) ‘मराठी भाषेिा तंजार्री कोश’ आवि रामकवर्कृत ‘भाषा 
प्रकाश’]. तंजार्र भागात सतराव्या शतकात रूढ असलेल्या भार्चे्या तुलिेिे अरे बोली अवर्धक प्रािीि र्ाटते. 
म्हिूि काळाच्या ओघात लुप्त झालेले शब्द तंजार्री कोशातं आले िसार्ते. प्राकृत-अपभं्रश भाषातंील 
र्ाङ्मयात आढळिारे बरेिसे शब्द आपल्या मूळ रूपात अरे बोलीत रूढ आहेत. तंजार्री कोशात मात्र त्यािंा 
स्थाि वमळाले िाही. सतराव्या शतकातील तंजार्री ग्रावंथक मराठी अरे बोलीपासूि बरीि दुरार्लेली होती 
असा विष्ट्कषव काढण्यात आला तर तो विरार्धार ठरू िये. प्रािीि मराठी र्ाङ्मयातील लीळािवरत्र ते 
पंिोपाख्याि या गं्रथातील बरीि शब्दसंपत्ती अरे बोलीच्या भाडंारात वदसूि येते. डॉ. कोलते यािंी ‘‘स्थूल 
मािािे शके १२०० हा लीळािवरत्रािा काळ विवश्चत करण्यास हरकत िाही’’ असा विर्ाळा वदला आहे 
[लीळािवरत्र (कोलते प्रत), प्रस्तार्िा, पृ. ६५.]. पंिोपाख्यािािा काल विवश्चत करतािा डॉ. कोलते यािंी इतर बाबींबरोबर 
या गं्रथातील भाषेिे स्र्रूप देखील लक्षात घेऊि िौदार् ेशतक हा पंिोपाख्यािािा काळ विवश्चत केला आहे : 

 
‘दंतीलु, अंतु, आतंकु, प्रर्धािु, सन्मािु, प्रविपातु इत्यादी उकारातं नाम र् वर्दारीतु असे, 

करीमे असे झाडीतु असे, खातू असे इत्यादी उकरातं धातुरूपे; पुरुषा होऊवि (हूि), आजी होउिी, 
दूर होउिी, अशी पंिमीवर्भततीिी रूपे, त्यािप्रमािे करौवि, टाकौवि. भवर्ष्ट्यकालीि प्रथमपुरुषी 
अिेकर्ििी रूपे, ‘मी वर्श्वासला’ हे प्रथमपुरुषी एकर्ििी रूप, र् गर्मजतला, जागीतला, उपिली, 
मेदी, िेघे, िोहे इत्यादी रूपे पावहली म्हिजे हा मूळ गं्रथ फार प्रािीि काळी, सर्वसार्धारि िौदाव्या 
शतकात वलवहला गेला असला पावहजे असे अिुमाि करण्यास हरकत िाही. [पंिोपाख्याि, (कोलते प्रत), 
प्रस्तार्िा, पृ. ७०.] 

 
भाषेत आढळिाऱ्या ज्या वर्शषेाचं्या आर्धारािे पंिोपाख्यािािे प्रािीित्र् प्रस्थावपत करण्यात आले आहे 

त्यापंैकी ‘करौवि, टाकौवि अशी प्रथम पुरुषी अिेकर्ििी रूपे’ र्गळता अन्य वर्शषे अरे बोलीत आढळतात हे 
पुढील वर्र्िेिात सप्रमाि माडंण्यात आले आहे. ऐ र् औ हे संयुतत स्र्र अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत बसत 
िाहीत. अगदी अपर्ादात्मक शब्दातं (गाडौ, टौळा, पोळा) ‘औ’ हा स्र्र आढळतो. ‘हो’कार कोठेि वदसूि 
आला िाही. या दोि संयुतत स्र्रासंंबरं्धी डॉ. तुळपुळे यािंी केलेले वर्र्िेि या वठकािी ध्यािात घेिे आर्श्यक 
श्यक आहे : 
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‘‘यादव मराठीतील ध्वणनव्यवस्था म्हिजे अपभं्रशातील ध्वणनव्यवस्थेची उत्क्रातं अवस्था 
होय. अपभं्रशातील सर्व ध्र्िी यादर् मराठीत उतरले असूि त्यावशर्ाय वतिे ऐ आवि औ हे दोि 
संयुतत स्र्र संस्कृतमर्धील वद्वस्र्रातंगवत व्यंजिलोपामुळे विकट आलेल्या स्र्रािंा संयोग करूि 
नव्याने णनमाि केले आहेत.’’ [यादर्कालीि मराठी भाषा] 

 
 [जाड ठसा लेखकािा] 

 
 या उताऱ्यात पुढील मुदे्द आहेत. (१) अपभं्रशातील सर्व ध्र्वि यादर्कालीि मराठीत उतरले आवि 

(२) यादर्कालीि मराठीिे (अपभं्रशात िसलेले) ऐ र् औ हे दोि ध्र्िी िव्यािे विमाि केले. तेरार् ेशतक हा 
यादर्काल गृहीत र्धरला तर ऐ र् औ हे संयुतत स्र्र या काळात मराठी भाषेत रूढ होते असे विष्ट्पन्न होते. ऐ र् 
औ हे संयुतत स्र्र ज्या काळात मराठी भाषेत िव्हते तो काळ अथात् तेराव्या शतकापूर्ीिा मािार्ा लागतो. अरे 
बोलीत हे संयुतत स्र्र िसल्यािे ती तेराव्या शतकापूवी उत्क्ातं झाली असा अथव होतो. या अिुमािास पोषक 
अशी सामग्री अरे बोलीच्या शब्दसंग्रहात आढळते काय? 

 
‘लीळािवरत्र’ हा गं्रथ प्रिवलत लोकभाषेतूि वमळालेल्या कथाचं्या द्वारे संकवलत करण्यात आला आहे. 

अरे बोलीतील शब्दसंग्रहात लीळािवरत्रातील शब्द मोठ्ा प्रमािात का आढळतात हे शोर्धले पावहजे. काळािे 
सुमारे सात शतकािें अंतर ओलाडूंि एखादी भाषा मूळ रूपात वटकू शकते हे या समाि शब्दािंी प्रस्थावपत केले 
आहे. अरे बोलीत असलेला शब्दसंग्रह केर्ळ वलळािवरत्राच्या काळाइतकाि प्रािीि आहे की तत्पूर्ीच्या 
काळािाही तो विदशवक आहे यािा देखील शोर्ध घेतला पावहजे. ‘सलदु’ हा शब्द मला फतत लीळािवरत्रात 
आढळला हे या वठकािी िमूद करार्सेे र्ाटते. 

 
अरे बोलीत रूढ असलेली बरीि शब्दसंपत्ती यादर्कालातली आहे. परंतु, यादर्काळात िव्यािे 

आलेले ऐ र् औ हे संयुतत स्र्र या बोलीत िसल्यािे शब्दसंग्रहाच्या आर्धारािे यादर्पूर्वकालातील काही वर्शषे 
या बोलीत आढळतात का असा प्रश्ि पडतो. यादर्पूर्वकालातील मराठी भाषेिे स्र्रूप आढळते ते केर्ळ 
वशलालेख-ताम्रपट या सार्धिात. दहाव्या शतकापासूि ते तेराव्या शतकापयंतच्या वशलालेख ताम्रपटातही अरे 
बोलीतील शब्द आढळूि आले. शब्दसंग्रहात त्याच्या शब्दापुढे वशलालेख, ताम्रपट आवि यादर्कालीि र्ाङ्मय 
यािें संदभव देण्यात आलेले असले तरी अरे बोलीतील शब्दसंग्रहािे पुरातित्र् ध्यािी यार् े या हेतूिे या 
अध्यायास जोडलेल्या पवरवशष्टात र्गेळी शब्दसूिी वदली आहे. अवर्धक संशोर्धि करण्यास ही सूिी साहाय्यभतू 
ठरेल असा वर्श्वास र्ाटतो. 

 
या बोलीच्या शब्दसंग्रहात आलेले यादर्कालीि शब्द र् वशलालेख-ताम्रपटातील शब्द शोरू्धि काढले 

तरीही पूरे्वतहास शोर्धण्याजोगे बरेि शब्द शरे्टी उरलेि. हे शब्द द्रावर्ड परंपरेतले िसल्यामुळे तेलुग ूभाषेच्या 
र्ाङ्मयात त्यािा शोर्ध विरथवक ठरतो. संस्कृत भाषेच्या र्ाङ्मयातही या शब्दािंा शोर्ध व्यथव ठरतो. त्यामुळे 
प्राकृत आवि अपभं्रश या भाषातंील गं्रथािें आलोकि अपवरहायव ठरले. हेमिंद्राच्या देशीिाममालेपासूि म्हिजे, 
अकराव्या शतकात गोळा केलेल्या शब्दसामग्रीपासूि या प्रर्ासाला प्रारंभ केला आवि शब्दाचं्या सागंडीर्र बसूि 
पैलतीर लागले ते गोदाकाठी पवहल्या शतकात रिलेल्या गाथासप्तशतीच्या मुक्कामार्र. या प्रर्ासात आश्चयािे 
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र्धके्क र्ारंर्ार बसत गेले. लोकपरंपरा वकती किखर आवि विरजीर्ी असते यािा अिुभर् आला. महाराष्ट्राच्या 
लोकसंस्कृतीच्या उगमस्थािी असलेल्या गाथासप्तशतीिे शब्दरै्भर् अरे बोलीसारख्या उपेवक्षत बोलीिे 
आपल्या गभात जपूि ठेर्ार् ेहा थोर िमत्कारि म्हिार्ा लागेल. हे सत्य जेर्ढे अवभमािास्पद तेर्ढेि भाषेच्या 
पुरातित्र्ाच्या दृष्टीिे महत्त्र्पूिव ठरते. समग्र मराठी भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीिे देखील िर्ी वक्षवतजे विमाि 
करिारा प्रातं या बोलीच्या योगािे खुला व्हार्ा हाही एक अवभमािास्पद योग म्हटला पावहजे. 

 
अरे बोलीत सुरवक्षत रावहलेल्या या पूर्वसंवितािी यथाथव कल्पिा यार्ी या हेतूिे या अध्यायाच्या 

पवरवशष्टात प्राकृत-अपभं्रश भाषातंील समाि शब्दािंी सूवि जोडण्यात आली आहे. या सूिीर्रूि अरे बोलीिे 
प्राकृत-अपभं्रशाशंी असलेले िाते वकती वजव्हाळ्यािे आवि अंगभतू आहे यािी कल्पिा अभ्यासकासं येईल. 

 
६. प्राकृत-अपभं्रशाचे गाढ संस्कार 

 
अरे बोलीच्या शब्दसंग्रहािे वर्श्लेषि करतािा आतापयंत दोि गोष्टी स्पष्ट झाल्या : (१) यादर्कालीि 

ग्रावंथक मराठीतील बरीि शब्दसामग्री अरे बोलीत आढळते. तथावप शब्दसंग्रहातील काही वर्शषे 
यादर्पूर्वकालीि अर्शषे सूवित करिारे आहेत. (२) या अर्शषेािंा शोर्ध प्राकृत-अपभं्रशापयंत घ्यार्ा लागतो. 
या शोर्धात प्राकृत-अपभं्रश या भाषािंा अरे बोली अवर्धक विकट असल्यािे विदशविास येते. [या दोन्ही वर्शषेािंा 
दृढ करिारी सामग्री याि अध्यायाच्या पवरवशष्ट (अ) आवि (आ) या भागात वदली आहे.] 

 
सुमारे अकराश े शब्द असलेल्या अरे बोलीच्या संग्रहािे परीक्षि केले असतािा भाषाशास्त्राच्या 

वसिातंास र्धके्क देिारे वर्शषे या बोलीत असल्यािे विदशविास येईल. 
 

१. काळ थाबंत िसतो त्यािप्रमािे कालमािािुसार भाषेत 
होिारा बदल देखील कर्धीि कंुवठत होत िसतो बदल हा मुळाति 
भाषेिा स्थायी भार् असतो. फरक एर्ढाि की गं्रथविवर्ष्ट असलेल्या 
भाषेला स्थैयव अवर्धक असते बोलीत मात्र ही प्रवक्या मंदगतीिे होत 
असते. अरे बोली या सर्वसामान्य वियमास अपर्ाद ठरते. वकमाि 
दहाव्या शतकात अपभं्रश गं्रथातं आढळिारे शब्द आजच्या अरे बोलीत 
रूढ आहेत. तत्पूर्ीिेही शब्द या बोलीत आढळतात. इ. स. च्या 
पवहल्या शतकातील गाथासप्तशतीपासूि ते िौदाव्या शतकातील 
पंितंत्रापयंत भाषेिे सातत्य दाखवर्ता येईल एर्ढी अत्यंत मोलािी 
सामग्री अरे बोलीत आढळूि येते. जगातल्या कोित्याही भाषेिे एर्ढी 
प्रदीघव सातत्यािी परंपरा सुरवक्षत ठेर्ल्यािे उदाहरि मला तरी 
आढळले िाही. 

 
२. एकूि टके्कर्ारीिा वहशबे केला असतािा या बोलीत 

विरविराळ्या कालातील शब्दािे प्रमाि पुढीलप्रमािे आढळले : 
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(अ) प्राकृत-अपभं्रश र्ाङ्मयात आढळिारे र् अरे बोलीत 

जर्ळपास त्याि स्र्रूपात रूढ असलेले शब्द २० टके्क  
 
(आ) र्तवमाि मराठीत रूढ िसलेले पि, प्राकृत-अपभं्रश 

आवि िौदाव्या शतकापूर्ीिे मराठर्ाङ्मय यातं समाि असलेले र् अरे 
बोलीत प्रिवलत असलेले शब्द २५ टके्क. 

 
 (इ) प्रािीि मराठी र्ाङ्मय आवि मराठर्ाड्यातील ग्रामीि 

बोली यातंि आढळिारे र् अरे बोलीत रूढ असलेले शब्द ४० टके्क. 
 
(ई) सर्वसार्धारि मराठीत रूढ असलेल्या शब्दािें अरे 

बोलीतील प्रमाि केर्ळ १० टके्क आढळते. 
 
(उ) अर्घे ५ टके्क शब्द तेलुग ू भाषेतूि उसिर्ारीिे आलेले 

आहेत. संस्कृत, अरबी-फारसी या पर भाषातंील शब्दािंा समार्शे 
देखील या पाि टततयात होतो. तेलुग ू भाषेतील शब्दािें हे अत्यल्प 
प्रमाि भाषाशास्त्राच्या प्रिवलत वसिातंासं र्धक्का देिारे आहे. 

 
भाषेतला शब्द-संग्रह हे भाषावर्षयक अभ्यासािे एक अंग असते. भाषेिा स्र्भार्र्धमव थोड्या फार 

प्रमािात शब्द-संग्रहात प्रवतकबवबत झालेला असतो. केर्ळ शब्दसंग्रह भाषेिी जातकळी. वििायक रीत्या 
विवश्चत करण्यास अपुरा ठरतो. अरे बोलीतील शब्दसंग्रहास मात्र आगळे महत्त्र् आहे. या बोलीच्या 
स्र्भार्र्धमाशी शब्दसंग्रहािे असलेले िाते पुढील वर्र्िेिात अवर्धक स्पष्ट होिार आहेि. हा संबंर्ध स्पष्ट 
होण्यापूर्ी या बोलीर्र असलेल्या प्राकृत-अपभं्रशाच्या गाढ प्रभार्ािा अवर्धक उलगडा आर्श्यक र्ाटतो. 

 
प्राकृत-अपभं्रश र्ाङ्मयातील शब्दािें प्रमाि अरे बोलीत २० टके्क आहे एर्ढ्या वर्र्धािािे प्राकृत-अपभं्रश 

आवि अरे बोली याचं्या िात्यार्र संपूिव प्रकाश पडत िाही. अरे बोलीत प्राकृत-अपभं्रशातील अिेक शब्द 
अवर्कृत रूपात रूढ झाले आहेत. शब्दाचं्या सर्वि जातीतूि ही संपदा आलेली आहे. िाम, सर्विाम, वर्शषेि, 
वक्यार्ािक शब्द, अव्यय या सर्व प्रकारातूि हे शब्द आले आहेत. र्ािगी दाखल काही उदाहरिे पुढे देता 
येतील : 

 
[अर्धोरेवखत शब्द अरे बोलीिा, िौकटी कंसात प्राकृत-अप- भं्रशातील त्यािे मूळ रूप; पुढे 

गं्रथािें संदभव र् प्रिवलत अथव] 
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(१) नाम 
 
मेरा : [मेरा] महापुराि, ८- १-१३; सीमा, मयादा. 
हलदाई [हवलद्दा] : गाथासप्तशती, १-५८-१-८०; हळद. 
णचक्खोलु [वितखोलु] : गाथासप्तशती, १-६७. 
वदलु [र्द्दलु] : करकणडुचणरउ, ७-१६-८५ र्ादळ. 
 

सवयनाम-णवशेषि 
 
ये [ए] : सावयधम्मदोहा, १८ हा. 
येकलं [एकल्ल] : गाथासप्तशती, ७-१८; एकटा. 
येवडू [एर्डु] : सावयम्मदोहा, १७९; एर्ढा. 
दोग्गं [दोग्ग] : देशीनाममाला, ५-४९; दोघे. 
तीनी [वतस्ण्ि] : लीलावईकहा, २४८; तीि. 
 

अव्यय 
 
घरघर [घरघर] : गाथासप्तशती, २-१४; घरोघर. 
भींतरु [वभतरू] : करकणडुचणरउ, ९-११-४; आत 
दडमनुनु [दडवत] : करकणडुचणरउ, ९-१३-२; र्धाडकन् (र्धड असे म्हिूि).  
अम्मो [अम्मो] : कुमारपालचणरउ ४-५३; आश्चयोद्गार. 
 

णक्रयावाचक शब्द 
 

जानसु [जािसु] : गाथासप्तशती, १-५२; जािार् े
धुई [रु्धर्ई] : गाथासप्तशती, ५-३३; रु्धतो. 
फुक्कन्द्तं [फुक्कन्तो] : गाथासप्तशती, २-७६; फंुकतो. 
णबज्जन्द्तं [वभज्जन्त] : गाथासप्तशती, ३-१६; वभजतो. 
येतं [एत्तो] : गाथासप्तशती, १-८५; येतो. 
 
िाम-सर्विामापेंक्षाही वक्यार्ािक शब्दािें सार्धम्यव भाषेच्या कपड-प्रकृतीच्या दृष्टीिे वििायक असते. 

कोितीही भाषा परभाषेतील शब्दािंी उसिर्ारी करतािा अपवरहायव असेल तरि वक्यार्ािक शब्द परभाषेतूि 
उिलत असते.[‘‘Crober in his presidential address to the Linguistic Society in 1940 calls at a ‘usual dictum’ that ‘words can be 
borrowed freely between distinct languages but grammer with difficulty if at all’ ’’-Prider Holmes (Ed) Sociolinguistics (Reprint 1976) 
P. 643.] तेलुग ूभावषकातं दीघवकाल िादूंिही तेलुग ूवक्यापदािी उसिर्ारी ि करिारी ही बोली अपभं्रशातील 
वक्यापदािा मुततपिे र्ापर करते हे वर्शषेेकरूि ध्यािात ठेर्ण्यासारखे आहे. र्र वदलेल्या उदाहरिातं िाम, 
सर्विाम, वर्शषेि, अव्यय या र्गांत मोडिारे शब्द उच्चाराच्या दृष्टीिे बरेि अवर्कृत रावहलेले वदसतील. 
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वक्यार्ािक शब्द उच्चाराच्या दृष्टीिे बरेि अवर्कृत तर रावहले आहेति पि, वक्यार्ािक शब्दािंी 
प्रत्ययपरंपराही अरे बोलीिे अपभं्रशापासूि उिलली आहे असे वदसूि येईल. एकूि शब्दसंग्रहात प्राकृत-
अपभं्रशातील-वक्यार्ािक शब्दािें प्रमाि अरे बोलीत अवर्धक असूि र्धातूस लागिारे बरेि प्रत्यय अपभं्रशातील 
प्रत्ययार्रूि उिललेले वदसतात. यािा अथव एर्ढाि होतो की, अरे बोलीच्या दृष्टीिे अपभं्रश ही परकी भाषा ि 
राहता, एकपरीिे अपभं्रशािेि उत्क्ातंरूप अरे बोलीत आढळते असे म्हटले पावहजे. भाषेच्या इतर अंगाचं्या 
वर्र्िेिातूि याि विष्ट्कषास पुष्टी वमळते. र्रील उदाहरिातं गाथासप्तशतीतील शब्दािंा समार्शे हेतुतः 
करण्यात आला आहे. पवहल्या शतकापासूि ते र्तवमािकाळापयंत मऱ्हाटी परंपरेिे आपली अखंडता कशी 
कायम राखली आहे हे देखील त्यार्रूि प्रत्ययास येईल. 

 
७. प्राचीन ऋिानुबंधाचं्या अवाचीन गाठी 

 
मराठी भाषेिी उत्पत्ती सातव्या आठव्या शतकात झाली असूि सार्धारि मराठी र्ळिािे शब्द पािंव्या-

सातव्या शतकापासूि वशलालेखातं आढळतात असा वर्द्वािािंा विर्ाळा आहे. मराठी भाषा िौर्थ्या शतकात 
उदयास आली हे इवतहासािायव राजर्ाडे यािें मत आता मागे पडले आहे. तथावप, ‘शके १५० ते ४०० या 
काळात मराठी गभार्स्थेत होती’ हे ज्ञािेश्वरीच्या प्रस्तार्िेत त्यािंी माडंलेले मत गंभीरपिे दखल घेण्यासारखे 
आहे असे मला र्ाटते. गाथासप्तशतीतील शब्दाचं्या रूपािंा वर्शषेतः वक्यापदािंा अरे बोलीतील अवर्कृत 
आढळ या वदशिेे वर्िार करण्यास प्ररृ्त्त करतो. 

 
अरे बोलीिा यादर्कालीि मराठीशी मुळीि संबंर्ध िाही असा विष्ट्कषव त्यार्रूि काढता येत िाही. 

र्तवमाि मराठीत रूढ िसलेले र् यादर्कालीि मराठीत आढळिारे अरे बोलीतील शब्द सुमारे ४० टके्क भरतील 
एर्ढे आहेत. या बोलीत प्राकृत-अपभं्रशातील शब्दािंी अवर्कृत रूपे आढळतात. त्यार्रूि या बोलीिी मूळ 
अर्स्था यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीच्या अगोदरिी असार्ी असे अिुमाि विघते. अरे बोलीतील शब्दािंा 
प्रािीि मराठी र्ाङ्मयात र्धाडंोळा घेत असतािंा एक वर्शषे आढळूि आला. ‘ज्योवतषरत्िमाला’, ‘वर्र्केकसरू्ध’ 
अशा पंवडती र्ळिाच्या प्रािीि गं्रथातूंि अरे बोलीत असलेले शब्द कमी प्रमािात आढळले. उलट, 
‘‘लीळािवरत्रात’’ मात्र अरे बोलीत रूढ असलेले बरेि शब्द अगदी सहजगत्या आढळले. म्हाइंभट हा स्र्तः 
थोर पंवडत असला तरी लीळािवरत्रािे संकलि करतािंा त्यािे जिसामान्यात रूढ असलेल्या कथा-गाथािंा 
संग्रह केला आहे. साहवजकि जिसामान्याचं्या बोलीस या संग्रहात स्थाि वमळाले त्यामुळे कदावित अरे 
बोलीतील अिेक शब्द लीलािवरत्रात आढळूि आले असार्ते. लीळािवरत्राच्या खालोखाल क्म लागतो 
पंिोपाख्यािािा. संस्कृत भाषेतील पंितंत्र पंिोपाख्याि आर्धारलेले असत्ये तरी लोकरूढ कथािंी भाषा या 
गं्रथात आल्यािे या बोलीतील बरेि शब्द पंितंत्रात गर्सले. 

 
ही कथा-गाथा परंपराि प्राकृत-अपभं्रशाशी अरे बोलीिे ऋिािुबंर्ध प्रस्थावपत करिारी आहे. साक्षात् 

प्राकृत-अपभं्रशातील शब्दािें प्रमाि अरे बोलीत २० टके्क एर्ढेि असले [र्तवमाि मराठी भाषेत हे प्रमाि बरेि कमी झालेले 
आहे हे लक्षात घेता अरे बोलीत आढळूि येिारे साक्षात् प्राकृत-अपभ्रंश शब्दािें २० टके्क प्रमाि बरेि महत्त्र्पूिव ठरते. मराठी भाषेच्या उत्क्ातंीच्या 
अर्स्थेतील प्रारंभकाळािे ते विदशवक आहे.] तरी उर्वरीत शब्दापंैकी बहुसंख्य शब्दािंा व्युत्पवत्तदृष्ट्या संबरं्ध अपभं्रशापयंत 
पोितो. इतकेि िव्हे तर ही बोली यादर्कालीि मराठीपेक्षा अपभं्रशाला अवर्धक जर्ळिी असल्यािा विष्ट्कषव या 
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बोलीच्या इतर अंगाच्या अभ्यासातूिही विघतो. अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेच्या अभ्यासात या मुद्यािें अवर्धक 
स्पष्टीकरि करता येईल. 

 
∫∫∫ 
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प णर णश ष्टे 
 
[अ] अरे बोलीत आढळिारे प्राकृत-अपभं्रश वाङ्मयातील काही णनवडक शब्द 
 
अर्धोरेवखत शब्द अरे बोलीिा, िौकटी कंसात प्राकृत-अपभं्रशरूप, संदभव आवि अथव या क्मािे पुढील 

सूिी देण्यात आली आहे. गं्रथसंके्षप असा : 
 
करकण्डिवरउ = कि; गाथासप्तशती = गास; देशीिाममाला = देिा; र्ज्जलग=र्.; सार्यर्धम्मदोहा 

= सादो; महापुराि = मप.ु 
 
अक्का [अक्का] कि ८३५ मोठी बहीि.  
अडवी [अडर्ी] कि ७-३-३ अरणय. 
अम्मनु [अम्मिु] मप.ु २५-२-५ अमळ. 
अरोणल [ओरोवल] मप.ु ५-१७ आरोळी.  
असुँ [अँसु] गास ७-२१, ४४ अश्र.ू 
इत्त ं[एत्य] र्. २-५५ येथे. 
उकंडा [उक्कण्डो] देता १-९२ उकीरडा.  
उग्गड [उग्घाड] कि १०-१३-८ उघड.  
उसर [ऊसर] सादो ८३ नापीक जमीन.  
उंबी [उंबी] देिा १-८६ ओंबी. 
कंत [कंत] कि ५-५-२ पणत. 
काऊनु [काऊि] गास ३-२६ का म्हिून? 
कुडऊ [कुडर्]ं देिा २-६३ धान्द्य मोजणयाचे टोपले.  
कोडु [कोडु] मप.ु १३-६-१ कौतुक. 
खुजं्ज [खुज्ज]ं र्. ५-९९ खुजा. 
खोल्ल ं[खोल्ल]ं मप.ु २-१-७ खोल. 
गाइ [गाइ] गास. (गायात गातो). 
गॉमु [गाम] गास. १-८ गाव. 
चोजु [िोज्जव] मप.ु ८-७-२३ आियय.  
कछक [कछक] मप.ु २६-४-२; कशक. 
जाँमाई [जामाइ] गास. ७-८३; जावाई. 
जाला [जाला] कि. २-१४-७; जाळ. 
जुजं्ज [जुज्ज] गास. ७-८४ युद्ध. 
टुटा [टंुटा=वछन्नकर] देिा. ४-११; तंुडा.  
डेन्द्कुनु [ढेन्कुिो] देिा. ४-११; ढेकूि. 
तल्लय [तल्ल] मप.ु २५-२-८; तळे. 
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तंबोलु [तंबोल] सदो. ३७; ताबूंल, णवडा.  
दइउ [दइउ] कि ७-११-११; दैव. 
दुदं्द [दुि] गास. ४-८८; दुध. 
देइ [देइ] गास. ७-३; देतो. 
देंटु [देंट] मप.ु ४-११-११; देठ. 
दोग्गं [दोग्ग]ं देिा. ५-४९; दोघे. 
धंडं [ठंडो] देिा. ४-६; णनरुपयोगी.  
पडवा [पडर्ा] देिा. तंबू 
पल्ली [पल्ली] गास. ६-९७; गाव, वसाहत. 
पइलारु [पवहलारउ] कि. ३-८-११; पणहल्यादंा गरोदर असलेली. 
पंगरुनु [पंगुरि] मप.ु ७-२३-९; पाघंरुि. 
बइलु [बइलू] गास. ३-७५; बैल. 
भंडनु [भण्डि] गास. ७-९९ भाडंि. 
भोंडी [भोण्डी] गास. ५-२; गहयिीय िी. 
मंजरु [मंजर] सादो. ४-७; माजंर. 
रोजी [रोल] मप.ु १४-५-१९; गोंधळ. 
वावरु [र्ार्ार] गास. २-७८; शेत. 
णवटलु [वर्ट्टल] मप.ु ७-१२-८; णवटाळ. 
कसबाडी [वसबाकड] देिा. ८-२९; शेंबूड. 
 

[आ] अरे बोलीत आढळिारे णशलालेख, ताम्रपट व प्राचीन मराठी वाङ्मयातील णनवडक शब्द 
 
अर्धोरेवखत शब्द अरे बोलीिा; िौकटी कंसातील प्रािीि मराठी र्ाङ्मयातला, र्ाङ्मयीि संदभव, अथव 

या क्मािे पुढील िोंद करण्यात आली आहे. 
 
संके्षप वश-वशलालेख; ता-ताम्रपट; ज्ञा-ज्ञािेश्वरी; लीि-लीळािवरत्र; उखा-उखाहरि; पं-
पंिोपाख्याि, वर्-वर्र्केकसरु्ध. 

 
अइसं [अइस] वश. ऐसे. 
अइलाडु [ऐलावड] लीि पू. २६; ज्ञा. ६-१९१; अणलकडे. 
अणद्दकु [अवद्दकु] वश. (मडगार् शके १६१७) लीि उ. ३२६; अणधक.  
अयगत [अयगत] वश. (फुलंर्री श. ११६४); उत्पन्न. 
अगंी [अंगी] लीि पू. १४५; आंगरखा. 
उणजयेडु [उवजएड] ज्ञा. १२-१४७ उखा. ९९७ उजेड. 
कइसं [कइस] वश. कैसे. 
कल्लाई [कळार्ी] लीि पू. २४८; उखा १७१; मनगटावरील बागंडी सोन्द्याची. 
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कँसारु [कंसार] उखा १०५१; कासार. 
कुडं [कुडे] वश. ज्ञा. २-२६; उखा. ५०८; खोटे, वाईट. 
गंुडतं [गंुडत] लीि. पू. ७९; गंुडाळतो. 
जोन्नले [जोन्हले] लीि. पू. ५३७; जोंधळे. 
डंबु [डंब] लीि. उ. ५०५; दंभ.  
डाइ [डाई] लीि. उ. ३६०; पराभव.  
दणलदर [दलीद्र] लीि. पू. ४७७ दाणरद्र्य. 
णदठी [वदठी] वश; लीि. उ. ३१५; ज्ञा. १५-१७०; दृणष्ट. 
दुकलु [दुकलु] ज्ञा. १३-१७०; दुष्ट्काळ.  
नइ [िइ] लीि. पू. ३६०; नदी.  
नोको [िोको] लीि. उ. १००; नको.  
न्द्हव्व ं[न्हव्र्]ं लीि. पू. ५६५; नव्हे.  
भरु [भरु] उखा. ३१३; भरभराट.  
भुई [भईु] लीि. पू. ९८; ज्ञा. ९-३९ जमीन. 
माज [माज] लीि. पू. ४९९; ज्ञा . ३-६४५; मध्य, कमर. 
माणहयेर [मावहएर] लीि. उ. ७६; माहेर. 
मोगरु [मोगर] उखा. १०९९; पायदळ. 
वाणडवा [र्ाढै] लीि. पू. ५७; सुतार. 
सणर [सवर] वश. (विकुडे श. १०७६) ज्ञा. २-४८ झरा.  
सलदु [सलद] लीि. पू. ४१८; पेटारा. 
सातरी [सातवरया] लीि. उ. ६२८; ज्ञा. १७-९७ अथंरुि. 
सुभर [सुभर] लीि. पू. ४३; बहरलेले झाड.  
से [से] ज्ञा. १-१७१; आठवि. 
सोंदणर [सोंदरा] ज्ञा. १ ८- १६५१; संुदरी. 
 
 

∫∫∫ 
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५ 
 

ध्वणन-व्यवस्था 
 

१. भाषा व्यवहार आणि ध्वणन-व्यवस्था; २. बोलीची स्वयपूंिय उच्चार-प्रणक्रया; ३. 
प्रमाि मराठीची वियव्यवस्था; ४. अरे बोलीची विय-व्यवस्था; ५. काही ध्वनींचा 
अभाव; ६. अरे बोलीतील ध्वणनलोपाची मीमासंा; ७. बोली मराठीची की अपभं्रशाची? 
८. ध्वणनपणरवतयनाची प्रणक्रया; ९. प्रमाि भाषेतील संयुक्त विांचे उच्चार; १०. 
ध्वणनपणरवतयनाशी संबंणधत अन्द्य समाज णवशेष; ११. महाप्राि व्यजंने आणि ‘ह’; १२. 
तालव्य आणि दन्द्ततालव्य विांचे उच्चार; १३. नाणसक्य विय; १४. आिखी काही 
उच्चार णवशेष १५. मराठी भाषेची प्राचीनतम अवस्था; अरे बोली; १६. ध्वणन-
व्यवस्थेचा शोध आणि बोध. 

 
१. भाषा व्यवहार आणि ध्वणन व्यवस्था 

 
कोित्याही भाषेिा (त्यात बोली आलीि) प्रकृवतर्धमव समजूि घेण्यासाठी त्या भाषेिी ध्र्विव्यर्स्था 

लक्षात घेिे अगत्यािे असते. शब्दाचं्या द्वारे झालेल्या भाषाव्यर्हारािे समाजातल्या व्यततींशी संर्ाद सार्धता 
येतो. र्तत्याच्या अंतरीिा भार् तसा विराकार असतो. शब्द या भार्ािंा साकार करतात. शब्दािंा व्यतत रूप 
वमळते ते मुखार्यर्ातूि विमाि होिाऱ्या ध्र्िींच्या योगािे. शब्द घडवर्िाऱ्या ध्र्िींिी सुसंगत, संघवटत आवि 
स्र्यंपूिव व्यर्स्था प्रत्येक भाषेत असते. र्तता आवि श्रोता यािंा ‘संर्ाद’ त्यामुळे होतो र् भाषाव्यर्हार ‘अथवपूिव’ 
ठरतो. भाषाव्यर्हारािे व्यापलेल्या के्षत्राला तशी मयादा िसते. परंतु, भाषाव्यर्हारािे माध्यम असलेल्या 
शब्दािंा घडवर्िाऱ्या ध्र्िींिा समूह मात्र मयावदत असतो. त्या त्या भाषेिा समाज आपल्या भाषेच्या मयावदत 
ध्र्विसमूहाच्या पवरघाति भाषाव्यर्हार करीत असतो. ही ध्र्विव्यर्स्था प्रत्येक भाषेच्या प्रकृवतर्धमािा मूळार्धार 
असतो. भाषेत कालातंरािे घडिारे पवरर्तवि मूलभतू ध्र्विव्यर्स्थेच्या मयादेति घडते. या पवरर्तविास विवश्चत 
वदशा असते तशीि अंतगवत संघटिादेखील. 

 
संस्कृत भाषेपासूि उद्भर्लेल्या प्राकृतािें उदाहरि या संदभात देता येण्यासारखे आहे. संस्कृत शब्द 

प्राकृतातं येतािा त्या शब्दातंील कठोर र्िव वर्वशष्ट पवरस्स्थतीत मृदु र्िात रूपातंवरत होतात. हे एखाद्याि 
शब्दाचं्या बाबतीत घडते असे िव्हे. समाि पवरस्स्थतीत असलेल्या सर्वि कठोर र्िांच्या बाबतीत विरपर्ादपिे 
असेि पवरर्तवि घडत असते. तेही प्राकृत भाषेिे स्र्ीकारलेल्या र्िवव्यर्स्थेच्या मयादेत. पवरर्तविाच्या प्रवक्येत 
भाषेच्या ध्र्विव्यर्स्थेत िसलेला कोिताही िर्ा र्िव भाषेत रूढ होत िाही. ककबहुिा, रूढ ध्र्विव्यर्स्थेशी 
संर्ाद सार्धण्यासाठीि ध्र्विपवरर्तवि घडत असते. परभाषेतील शब्दाचं्या उच्चारात होिारा बदल याि तत्त्र्ािा 
विदशवक असतो. 
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२. बोलीची स्वयपूंिय उच्चार-प्रणक्रया 
 
इंग्रजी अथर्ा अरबी-फारसी शब्द मराठीत उच्चाराच्या दृष्टीिे जसेच्या तसे रूढ होत िाहीत, 

लेखिातही काही तडजोड करार्ी लागते. परभाषा अर्गत िसिाऱ्या मराठी भावषकािें मुखार्य सदोष असते 
अथर्ा आपली वलपीमाला अपुरी असते ही त्यािी कारिे िव्हेत. मातृभाषेतील ध्र्िींिा उच्चार करण्यािी सर्य 
जडल्यामुळे परभाषेतील शब्दोच्चार आपल्या ध्र्विसंकेतािुसार आपोआप होतात. मराठी भाषेतील ध्र्विसकेंत 
दशववर्ण्यासाठी अस्स्तत्र्ात आलेल्या आपल्या वलवपमालेत परभाषेतील शब्दोच्चार जसेच्या तसे संक्ातं होत 
िाहीत. ‘र्ख्त’ आवि ‘तख्त’ हे शब्द उदाहरिादाखल घेऊ. या दोन्ही शब्दातंील ‘ख’ िा उच्चार मूळ भाषेत 
सारखा िाही. पवहल्या शब्दातील ‘क’ हा कंठ् असूि घपवकासारखा उच्चारला जातो र् ‘ख’ च्या जर्ळपास 
त्यािा उच्चार येतो. ‘तख्त’ मर्धील ‘ख’ हा कंठ र् वजव्हामलूीय स्थाि या दोहोंच्या संयोगातूि उच्चारला जातो. हे 
दोन्ही वभन्न उच्चार ‘ख’ या एकाि र्िािे दशववर्ले जातात. म्हिजे काय तर, मराठी भाषेच्या ध्र्विव्यर्स्थेत 
पवरभाषेतले ‘क’ र् ‘ख’ हे ध्र्वि बसत िाहीत. म्हिूि मराठी मािसू हे उच्चार स्र्तःच्या ध्र्विव्यर्स्थेस जर्ळ 
असलेल्या ‘ख’ या ध्र्िीिे सूवित करतो र् त्याप्रमािे वलवहतोही. इंग्रजी भाषेतल्या ‘एफ्’ या र्िािा उच्चार र् 
लेखि करतािाही आपल्या ध्र्विव्यर्स्थेस अिुरूप असलेला ‘फ’ आपि विर्डतो. ‘महल’ या शब्दातील ‘ह’ 
च्या उच्चाराला ‘य’ िी िकळत र्धार आहे. मराठी मािसाच्या उच्चारात र् लेखिात ही र्धार येत िाही. कारि, 
मूळ मराठी ‘ह’ ला ती िसते. 

 
परभाषेतील ध्र्िींच्या दृष्टीिे स्र्भाषेतील ध्र्विव्यर्स्था अपयाप्त ठरते त्यािप्रमािे वशष्टािंी भाषा 

सामान्याचं्या तोंडी आली की, जिसामान्याचं्या सर्यीप्रमािे त्या भाषेतील शब्दािें उच्चार पवरर्तवि पार्तात, 
काही ध्र्िी लुप्तही होतात. वर्वशष्ट प्रदेशातील अथर्ा भ-ूभागातील समाजािी उच्चार प्रवक्या वर्वशष्ट पितीिे 
घडत असल्याकारिािे एकाि भाषेतील प्रादेवशक भेदातं उच्चार-भेद वदसूि येतात. एकाि भाषेच्या प्रादेवशक 
भेदात देखील त्या त्या प्रमािात विवश्चत अशी ध्र्विव्यर्स्था असते. या व्यर्स्थेत ि बसिारा ध्र्वि मराठी 
भाषेतला असला तरी बोली आपल्या परीिे या ध्र्िीत बदल घडर्िू आिते. खािदेशी. ही मराठी भाषेिीि 
बोली. परंतु या बोलीत ‘ळ’ हा र्िोच्चार िाही. ज्या शब्दातं हा र्िव आढळेल त्या वठकािी या बोलीत ‘य’ हा 
उच्चार होतो. डोळा, काळा, हे शब्द डोया, काया असे खािदेशीत उच्चारले जातात. जोडाक्षरे ग्रामीि 
मािसाच्या उच्चारास पेलत िाहीत. त्यािें उच्चार सुलभ करण्यासाठी मूळ शब्दात बदल घडतो. भगत, रघत या 
शब्दाचं्या विवमत्तािे आढळिारी स्र्रभतती या सुलभीकरिाच्या प्ररृ्त्तीतूिि विमाि झाली आहे. हे सारे बदल 
केर्ळ रै्यस्ततक िसतात. त्या त्या बोलीपुरते ते सार्ववत्रक असतात. महाप्राि र्िांिा वर्श्लेष आवि संश्लेषही 
याि प्रवक्येतूि घडतो. कहाड (काढ), र्हाड (र्ाढ), फाट (पहाट), र्धा (दहा) ही उदाहरिे त्यािीि द्योतक 
आहेत. 

 
शब्दोच्चाराच्या संदभात आढळूि येिाऱ्या या रै्वशष्ट्यामुळे एखाद्या बोलीच्या अभ्यासािा प्रारंभ वतच्या 

ध्र्वि व्यर्स्थेपासूि करार्ा लागतो. प्रमाि भाषेहूि र्गेळी रावहलेली बोली स्र्तःच्या ध्र्विव्यर्स्थेच्या पवरघात 
र्ार्रत असते. हा परीघ ध्यािात आला म्हिजे बोलीिे उच्चारवर्शषे आपोआप उलगडत जातात. प्रमाि 
भाषेहूि आलेले र्गेळेपि बोलीत विमाि होते ते प्रामुख्यािे ध्र्विव्यर्स्थेमुळे. 
  



 
अनुक्रमणिका 

३. प्रमाि मराठीची विय व्यवस्था 
 
अरे बोलीिे रै्वशष्ट्य समजूि घेण्यासाठी प्रथम या बोलीिी र्िवव्यर्स्था तपासली पावहजे. या बोलीत 

वलवखतर्ाङ्मय उपलब्र्ध िसल्यामुळे लोककथा, लोकगीते आवि व्यततींच्या मुलाखती याचं्या आर्धारािेि हा 
शोर्ध घ्यार्ा लागतो. बदल िेमका कुठे झाला, र्गेळेपि कोित्या बाबतीत आढळते ते ध्यािी यार् े या हेतूिे 
प्रमाि मराठी भाषेिी र्िवव्यर्स्था डोळ्यासमोर असिे आर्श्यक आहे. ग्रावंथक मराठीिे अगदी 
यादर्काळापासूि संस्कृत भाषेतील र्िवमाला जशीच्या तशी स्र्ीकारली आहे. प्राकृत-अपभं्रश या पूर्वर्ती 
संस्कृतोद्भर् भाषािंी संस्कृतािी र्िवव्यर्स्था पूिवपिे स्र्ीकारलेली िव्हती. म्हििूि तत्सम संस्कृत शब्द 
प्राकृत-अपभं्रशात आढळत िाही. मराठी भाषा अपभं्रशातूि उत्क्ातं झाली. त्यामुळे अपभं्रशातील 
ध्र्विव्यर्स्थेिा र्ारसा वतला लाभला. पि, तेर्ढ्यार्रि समार्धाि ि मािता मराठीिे प्रत्यक्ष संस्कृत भाषेिेही 
ऋि घेतले. या ऋिाबरोबरि प्राकृत-अपभं्रशात लुप्त झालेल्या र्िांिा मराठी. र्िवमालेत स्थाि वमळाले. अशा 
रीतीिे मराठी भाषेिे जन्मतः प्राकृत-अप- भं्रशािा र् प्रौढ अर्स्थेत संस्कृतािा र्ारसा िालवर्ला असे ग्रावंथक 
मराठीच्या पवरशीलिातूि विष्ट्पन्न होते. प्राकृत र्िवमालेत िसलेले ऋ, लृ, ऐ, औ हे स्र्र आवि ङ्, श्, ष्, ही 
व्यंजिे प्रािीि ग्रावंथक मराठी प्रमािेि र्तवमाि प्रमाि मराठीत आढळतात. ग्रावंथक मराठीिे संस्कृत भाषेतील 
र्िवमाला जशीच्या तशी स्र्ीकारली यािा हा अथव होतो. ही र्िवव्यर्स्था ५२ र्िार्र आर्धारलेली आहे :  

 
स्वर 
स्वराणद 
व्यजंने 

: (१२) 
: (२) 
: (३८) 

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आवि ऋ र् लृ.  
अिुसार र् वर्सगव. 
 (i) र्गीय २९ क र्गव ते प र्गव िावसतयासह. 
(ii) दन्द्त्यतालव्य ४ च्, छ, ज्, झ् 
(iii) अधयस्वर ४ य्, र्, ल्, र् 
(iv) उष्ट्मे ३ श्, ष्, स् 
(v) महाप्राि ह र् मूर्धवन्य ळ् 

 
[क्ष ्आवि ज्ञ यािंा समार्शे संयुतत र्िांत होतो.] 

 
प्रािीि काळापासूि ते र्तवमाि काळापयंत िालत आलेल्या ग्रावंथक मराठी भाषेत उपरोतत ५२ र्िव 

आढळतात. मराठी भाषेच्या बोलींत हीि व्यर्स्था आढळेल यािी शाश्वती देता येिार िाही. दन्त्यतालव्य 
र्गातील ‘ि’ र्गव र्गळता बाकीिी र्िवव्यर्स्था संस्कृत भाषेप्रमािेि आहे. संस्कृत भाषेिी समग्र र्िवव्यर्स्था 
प्राकृत-अपभं्रशात सक्ात झालेली िसली तरी ग्रावंथक मराठीत मात्र ती रूढ आहे. ग्रावंथक भाषा ही वशष्ठ-
समाजािी भाषा असते. वशष्ठ-समाजात रूढ असलेले सर्वि र्िोच्चार ‘प्राकृतािंा’ पेलतात असे िाही. सामान्य 
मािूस जमतील तसे उच्चार करीत असतो. वशष्टाचं्या उच्चाराशंी वर्संगत असलेले उच्चार ‘अशुि’ गिले जातात. 
या ‘अशुिा’ला सामावजक पाठबळ लाभले की ती बोली होते. अशा बोलीत ि पेलिाऱ्या उच्चारािंा लोप होतो. 
संस्कृत भाषेच्या तुलिेिे प्राकृतातं काही ध्र्िींिा लोप झाला तसाि प्रमाि मराठीच्या तुलिेिे मराठीच्या 
बोलींत देखील वकत्येक ध्र्िींिा अभार् आढळेल. अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेिे परीक्षि या दृष्टीिे केले पावहजे. 

 



 
अनुक्रमणिका 

४. अरे बोलीची ध्वणनव्यवस्था 
 
बोलीच्या अभ्यासासाठी गोळा केलेल्या सार्धिाचं्या आर्धारािे अरे मराठीिी ध्र्विव्यर्स्था पुढील प्रमािे 

वर्शद करता येईल. 
 

स्वर : आ आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, (केर्ळ अपर्ादात्मक शब्दातं औ) 
व्यजंने : (१) 

 
 
 
(२) 
 
(३) 
(४) 
(५) 

वगीय व्यजंने [व्यंजिािंी यादी स्र्रयुतति वदली आहे. 'प्राकृतात स्र्रवर्रवहत व्यंजि िसते' असे हेमिदं्रािे सूत्र आहे 

(८-१.१ र्रील ससं्कृत र्ृवत्त).] (िावसतय वर्रवहत) 
क, ख, ग, घ, ि, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, र्ध, प, फ, ब, भ. 
दन्द्त्यतालव्य ि, ज. 
अनुस्वार आणि नाणसक्यविय : अिुस्र्ार दोि प्रकारिे अर्धव िंद्राकृती (․) आवि ओझरता  
( ) 
िावसतय र्िव दोि : म आवि ि 
अधयस्वर : य, र, ल, र्. 
उष्ट्मविय : स (अगदी अपर्ादात्मक शब्दातं श) 
महाप्राि : ह. 

 
र्र वदल्याप्रमािे एकूि ४१ ध्र्िींर्र या बोलीिी र्िवव्यर्स्था आर्धारलेली आहे. या र्िोच्चाराबाहेरिा 

एकही र्िव या बोलीत आढळला िाही. या यादीत औ आवि ‘श’ हे दोि र्िव अपर्ादात्मक म्हिूि िोंदवर्ले 
आहेत. त्यािे स्पष्टीकरि केले पावहजे. ‘औ’ हा स्र्रोच्चार अपभं्रशात िाही तसाि तो या बोलीत सहसा आढळत 
िाही. संस्कृतातील ‘औ’ िे प्राकृतात ‘ओ’. र्ा ‘अउ’ मध्ये पवरर्तवि घडते. तोि वियम या बोलीसही लाग ू
पडतो. क्ववित् प्रसंगी मूळ शब्दातील ‘अर्’ िा उच्चार ‘औ’ सारखा होतो गाडौ (गाढर्), ढौला (ढर्ळा), पौला 
(पर्ला) म्हिूि ‘औ’ अपर्ादात्मक िोंदवर्ला आहे. तीि गोष्ट ‘श’ िी. प्रमाि मराठी शब्दातील ष् र् श् िा या 
बोलीत ‘स’ असाि उच्चार होतो. परंतु वकत्येकदा वशष्टाच्या बोलींिे अिुकरि करण्याच्या आहारी जाऊि मूळ 
स िाि हा उच्चारण्याकडे प्ररृ्त्ती होते. उदा. शापु (साफ), शार्कारु (सार्कार), शरे्ा (सेर्ा) म्हिूि 
अपर्ादात्मक म्हिूि ‘श’ िी गििा या बोलीच्या र्िवव्यर्स्थेत केली आहे. हे दोन्ही र्िव या बोलीच्या ध्र्वि-
व्यर्स्थेत र्स्तुतः बसिारे िाहीत. कारि, र्र वदलेल्या अपर्ादाखेरीज अन्यत्र हे दोन्ही र्िोच्चार आढळले 
िाहीत.  

 
अरे बोलीत एकूि मूळ ध्र्वि ३९ र् अपर्ादात्मक २ असे ४१ र्िव आहेत. या बोलीिा व्यर्हार या ४१ 

र्िांच्याि आर्धारािे होतो. 
 

५. काही ध्वनींचा अभाव 
 
प्रमाि मराठी ५२ र्िांिी आवि अरे बोली ४१ र्िोच्चारारं्र आर्धारलेली. या बोलीत प्रमाि मराठीतील 

११ र्िोच्चारािंा लोप झाला आहे. प्रमाि मराठीच्या तुलिेिे अरे बोलीत ि आढळिारे र्िोच्चार असे आहेत. 



 
अनुक्रमणिका 

 
स्वर 
स्वराणद 
वगीय 
नाणसक्य व्यजंने 
उष्ट्मविय 
मूधयन्द्य 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

ऋ, लृ, ऐ (औ देखील जर्ळपास िाही असे मािार् ेलागते.) 
वर्सगव. 
तालव्य ‘झ’ आवि दंत्यतालव्य ‘झ’ 
ङ्, त्र, ण् 
ष् (हा अपर्ादात्मक शब्दातं) 
ळ्. 

 
प्रमाि मराठीतील शब्दातं असलेले र्रील र्िव बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत रूढ असलेल्या कोित्या तरी 

र्िात रूपातंवरत झाल्यािे वदसूि येते. उदाहरिाथव ङ्, त््र, ण् या िावसतय व्यंजिाचं्या ऐर्जी सर्वत्र ‘ि’ योजला 
जातो. ष (आवि श् देखील) सर्वत्र ‘स’ च्या रूपात येतो. ‘ळ’ हा उच्चारि िसल्यािे सार्ववत्रक ‘ळ’ िे ‘ल’ मध्ये 
रूपातंर घडते. ऐ एकतर ए रूपात येतो (प्राकृताप्रमािे) अथर्ा त्यािे ‘अउ’ असे पवरर्तवि होते. या समाजाच्या 
उच्चार पितीिी ही सामवूहक सर्य असल्यामुळे या सर्यीत जे उच्चार बसत िाहीत त्यािंी सोय वर्द्यमाि 
ध्र्विव्यर्स्थेत कोठे िा कोठे तरी होत असते. 

 
या ध्र्विलोपािे कारि शोर्धले पावहजे. समार्धािकारक कारि आढळले िाहीि तर या बोलीत तो 

िव्यािे विमाि झालेला वर्शषे आहे असे गृहीत र्धरता येईल. 
 
मराठी र्ाङ्मयािा इवतहास वकमाि यादर्कालाइतका पुराति आहे. बाराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात 

मोठ्ा प्रमािात सावहत्य-विर्ममतीस प्रारंभ झाला असे आज उपलब्र्ध असलेल्या सावहत्याच्या आर्धारािे विवश्चत 
करता येते. तेव्हापासूि ते र्तवमाि काळातील र्ाङ्मयाच्या कालार्र्धीपयंत म्हिजे गेली सातश े र्ष े तरी या 
भाषेत गं्रथविर्ममती होत आहे. या कालार्र्धीत भाषेच्या स्र्रूपात अिेक परीिी बदल झाले आहेत. असा बदल 
कोित्याही वजर्तं भाषेत घडत असतो परंतु या कालार्र्धीत ध्र्विव्यर्स्था बदलल्यािे विदशविास येत िाही. 
अगदी प्रारंभीच्या काळातही संस्कृत भाषेत रूढ असलेली र्िवमाला मराठी र्ाङ्मयािे स्र्ीकारलेली होती, तीि 
व्यर्स्था आजतागायत िालू आहे. त्यामुळे अरे बोलीतील ध्र्विलोपािा शोर्ध मराठी र्ाङ्मयाच्या इवतहासात 
घेता येईल असे र्ाटत िाही. या कालार्र्धीतील मराठी बोलींिी ध्र्विव्यर्स्था कोित्या प्रकारिी होती हे 
समजण्यास मागव िाही. प्रािीिबोलींसंबरं्धािे वलवखत असा पुरार्ा आढळत िाही. अर्ािीि काळातील काही 
बोलींिे जे अभ्यास प्रवसि झाले आहेत त्यात काही र्िांिे अभार् असल्यािी केर्ळ िोंद आहे. या अभार्ािी 
मीमासंा अशा अभ्यासात आढळत िाही. 

 
प्रमाि मराठी (यादर्कालीि आवि र्तवमािकालीिही) भाषेच्या तुलिेिे अरे बोलीत काही र्िोच्चारािंा 

जो लोप आढळूि येतो यािी कारिे एक तर यादर्कालाच्या पूर्ीच्या भावषक परंपरेत आढळतील अथर्ा तेलुग ू
भाषेच्या ध्र्वि-व्यर्स्थेत या अभार्ािे मूळ आढळण्यािी शतयता दृवष्टआड करता येिार िाही. बहुसंख्य तेलुग ू
भाषेच्या पवरसरात तग र्धरूि रावहलेली ही बोली तेलुग ू भावषकाचं्या उच्चारवर्षयक संस्कारापासूि अवलप्त 
रावहली असेल असे माििे भाषाचं्या प्रकृवत र्धमाच्या दृष्टीिे अस्र्ाभावर्क ठरेल. 
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अरे बोलीर्र तेलुग ूभाषेिे काही संस्कार झाले आहेत हे अगोदर सावंगतले आहेि. हे संस्कार शब्दािंी 
मयावदत उसिर्ारी र् काही प्रत्यय वर्शषेतः िामािें अिेकर्ििी प्रत्यय याचं्यापुरते मयावदत आहेत. तेलुग ू
भार्चे्या व्याकरिािा स्र्ीकार अरे बोलीिे केला िाही त्यामुळे ध्र्विव्यर्स्थेच्या बाबतीत तेलुग ूआवि अरे बोली 
यािंा तुलिात्मक वर्िार करण्यापूर्ी यादर्कालीि मराठीच्या पूर्वर्ती भाषािंा प्राकृत आवि अपभं्रश यािंा 
मागोर्ा घेिे श्रेयस्कर ठरेल. शब्दसंग्रहािे पवरशीलि करतािंा पवहल्या शतकातील गाथासप्तशतीपासूि ते 
अकराव्या शतकातील अपभं्रश भाषेतील गं्रथापंयंतिा वर्पुल शब्दसंग्रह अरे बोलीत आढळतो हे आपि पावहले 
आहे. हे शब्द एकूि शब्दसंग्रहात सुमारे र्ीस टके्क असल्यािी िोंदही करण्यात आली आहे. भाषा रै्ज्ञाविकाचं्या 
मते एखाद्या भाषेत अन्य भाषेतील शब्दािें वर्पुल प्रमाि ऐवतहावसक दृष्ट्या विवश्चति वर्िार करार्यास 
लार्िारे आहे [Greenberg, Language Culture and Communication P. 19.]. 

 
६. अरे बोलीतील ध्वणनलोपाची मीमासंा 

 
म्हिूिि अरे बोलीिी उच्चार-प्रवक्या समजूि घेतािा प्राकृत भाषेतील उच्चार-प्रवक्येशी वतिे िाते आहे 

ककर्ा िाही हे तपासूि पावहले पावहजे. उच्चार प्रवक्या ही भाषेिी स्र्तंत्र, स्र्यंपूिव आवि अंगभतू अशी प्रकृती 
असते. अन्य भाषाचं्या संस्कारािंी र्ातयरििा बदलेल, शब्दसंग्रहात देखील भर पडेल. परंतु एखाद्या भाषेच्या 
उच्चाराच्या सर्यी इतर भाषाचं्या प्रभार्ामुळे सहसा बदलत िाहीत. असे असतािा मराठी भाषेच्या 
र्िवव्यर्स्थेतील काही र्िांिा लोप अरे बोलीत का व्हार्ा हा प्रश्ि पडतो. यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीपासूि. 
ते र्तवमािकालीि प्रमाि भाषेपयंत मराठी भाषेच्या र्िवमालेत बदल झाला िाही. अरे बोलीत हा वर्शषे उत्पन्न 
होण्यािी दोि कारिे संभर्तात : अरे मराठी समाजाच्या उच्चाराच्या सर्यी अन्य मराठी भावषकाचं्यापेक्षा 
विराळ्या असाव्यात अथर्ा ध्र्विलोपािी परंपरा र्ारसा-हक्कािे प्राकृतापासूि या बोलीत िालत आली असार्ी. 

 
या दोि कारिापंैकी दुसरे म्हिजे प्राकृत-अपभं्रश परंपरेिे कारि समथविीय ठरते काय? प्राकृत 

भाषेिी ध्र्विव्यर्स्थाि या प्रश्िािे उत्तर देऊ शकेल. 
 
िण्ड हा प्राकृत भाषेतला प्रािीितम व्याकरिकार समजला जात असला तरी र्ररूवि या दुसऱ्या 

शतकातील गं्रथकारािा प्राकृत-प्रकाश हा गं्रथ प्राकृतच्या व्याकरिािे सवर्स्तर वर्र्िेि करिारा आहे. 
अकराव्या शतकातील हेमिदं्रािे प्राकृत भाषािें व्याकरि वर्स्तारािे वलवहले आहे. (आठर्ा अध्याय). तेराव्या 
र्ा सोळाव्या शतकाच्या कालार्र्धीत होऊि गेलेल्या रामशमािे ‘प्राकृत कल्पतरू’ या गं्रथात प्राकृत भाषाचं्या 
प्रकृवतर्धमािा वर्िार केला आहे. वभन्न काळात होऊि गेलेल्या या वतन्ही गं्रथकारािंी प्राकृत भाषातं िसलेल्या 
र्िीिी जी यादी वदली आहे ती सारखी आहे. आवि वर्शषे आश्चयव म्हिजे संस्कृत भाषेतील ज्या र्िांिा लोप 
प्राकृतातं झाला िेमके तेि र्िव अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत आढळत िाहीत! 

 
हेमिंद्राच्या शब्दािुशासिातील आठव्या अध्यायाच्या प्रारंभी पवहल्याि सूत्रार्र वलवहलेल्या संस्कृत 

रृ्त्तीत ऋ, ऋृ, लृ, ॡ, ऐ, औ, ङ्, ग्, श, ष हे र्िव प्राकृतात वर्सजविीय आहेत असे िमूद करण्यात आले आहे. 
‘प्राकृत कल्पतख्त’ देखील प्राकृतात पुढील र्िव िसल्यािे सागंण्यात आले आहे : 
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ऋ ऋृ ॡ ऐङ् तथा त्रऔ ंि । शषौ वर्सगवश्च ि सन्त्यमुषाम् ।। १-५-१६ संस्कृत आवि ग्रावंथक मराठी या 
दोन्ही भाषातं असलेल्या र्िांपैकी ऋ, लृ, ऐ, (औ देखील), वर्सगव, ङ्, त्र, ष्, (आवि श् देखील) यािंा लोप 
अरे बोलीत आवि प्राकृतातं होतो. आधं्रप्रदेशात रूढ असलेल्या भाण्डीर भाषेिे व्याकरि तेराव्या शतकात 
संस्कृत भाषेत वलवहण्यात आले आहे. हे समग्र व्याकरि प्रवसि झालेले िाही. या व्याकरिािा जो भाग 
प्रकावशत झाला आहे त्यात उच्चार प्रवक्येिे वर्र्िेि आले आहे. या व्याकरिात देखील उपरोतत र्िवि भाण्डीर 
भाषेत र्ज्यव असल्यािे सागंण्यात आले आहे. ही भाण्डीर भाषा ‘म्हिजे जुिी मराठीि आहे’ असे या 
व्याकरिाच्या संपादकािें मत असूि ‘ज्ञािेश्वर कालीि मराठीशी तुलिा करण्याला या गं्रथात वर्पुल 
भाषासामग्री वमळते’ असाही संपादकािंा दार्ा आहे. [या व्याकरिािा भाग पवरवशष्टात वदला आहे.] 

 
गाथासप्तशतीपासूि ते भाण्डीर भाषेपयंत (इ. स. िे १ले ते १३र् े शतक) प्राकृत, अपभं्रश आवि 

बोलीच्या स्र्रूपात िादंत असलेली मराठी देखील या भाषा समाि ध्र्विव्यर्स्थेिुसार भाषा-व्यर्हार करीत 
होत्या हे र्रील वर्र्िेिार्रूि वसि होते. ग्रावंथक मराठीिे यादर्काळाति संस्कृत र्िवमालेिा स्र्ीकार 
केल्यामुळे या काळापासूिि ग्रावंथक र् बोली अशा मराठी भाषेच्या दोि र्धारा रूढ झालेल्या वदसतात. यापंैकी 
बोलीच्या रूपात रूढ असलेल्या मराठीिे प्राकृत-अपभं्रशािी उच्चारप्रवक्या पुढे िालवर्ली हे स्पष्ट आहे. अरे 
बोलीतील ध्र्विलोप याि सातत्यास पुष्टी देिारा आहे. उच्चार प्रवक्येच्या दृष्टीिे अरे बोली ही ग्रावंथक 
मराठीपेक्षा प्राकृत आवि अपभं्रश या भाषािंा अवर्धक जर्ळिी आहे असाि विष्ट्कषव या वर्र्िेिातूि विघतो. 

 
प्राकृत व्याकरिकारािंी वदलेल्या र्ज्यव र्िांव्यवतवरतत अन्य तीि र्िव अरे बोलीत आढळत िाहीत : 

'झ' (तालव्य आवि दन्त्यतालव्य), ‘ण्’ आवि ‘ळ्’ यापंकैी ‘झ’ (तालव्य आवि दन्त्य तालव्य) यािंा लोप का 
व्हार्ा हे िीटसे उलगडत िाही राजर्ाडे ज्ञािेश्वरीत ‘जाले’, ‘जालेवि’, ‘जावलयार्वर’ अशी रूपे येत असली 
तरी या प्रतीत ‘झ’ हा र्िव आढळतो. तेलुग ूभाषेतील देश्य शब्दाचं्या उच्चार-पितीिा हा पवरिाम असार्ा असे 
र्ाटते. तेलुगतू देश्य शब्दातं ‘झ’ हा र्िव येत असला, तत्सम महाप्राि र्िािा उच्चार होत असला तरी देश्य 
शब्दातं मात्र महाप्राि व्यंजिािंा अभार् सार्ववत्रक आहे. र्गीय व्यंजिापंकैी दुसरे र् िौथे (ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, 
थ, र्ध, फ, भ) देश्य शब्दातं आढळत िाहीत. या र्िोच्चाराच्या ऐर्जी अिुक्मे पवहले र् वतसरे र्िव उच्चारले 
जातात (ख - क, घ - ग; छ - ि; झ - ज इ) या सर्यीमुळे तत्सम शब्दातंील महाप्राि र्िांिे उच्चार देखील 
ओझरते होतात. रंगिाथ मर्धील थ ‘द’ च्या आसपास उच्चारला जातो. कंठ मर्धील ‘ठ’ िा उच्चार ‘ट’ च्या 
आसपास होतो. सभोर्तालच्या उच्चारपितीिा झ च्या उच्चारार्र पवरिाम झाला असण्यािी शतयता आहे. 
कारि वततकेसे समार्धािकारक र्ाटत िाही. कारि, इतर महाप्राि र्िांिे उच्चार पूिवपिे होत असतात. 
कारि काही असले तरी अरे बोलीत ‘झ’ हा र्िोच्चार आढळत िाही हे एक सत्य आहे. झालं हे वक्यापद जालं 
असे उच्चारले जाते. त्यािप्रमािे जोंप (झोप) जलुकलं (झळकलं) असे शब्दोच्चार आढळतात. 

 
‘िो िव’ : असे पैशािी भाषेसबंंर्धी हेमिंद्रािें सूत्र (८-४-३०६). मूळ संस्कृत शब्दातंील ‘ण्’ च्या जागी 

पैशािीत ‘न्’ येतो असा या सूत्रािा अथव होतो. पैशािी प्राकृतािा प्रदेश महाराष्ट्रापासूि बराि दूर आहे. 
गुिाढ्यािी बृहत्कथा पैशािी प्राकृतात होती. ती त्यािे आपल्या प्रदेशात रिली की महाराष्ट्रात हे स्पष्ट िाही. 
पि, या कथेिा बरािसा भाग गुिाढ्यािे रै्तागिू अग्िीच्या स्र्ार्धीि केला तो महाराष्ट्रात अशी दंतकथा आहे. 
पैशािीच्या संसगािे अरे बोलीत ण् िा न् रूढ झाला असे माििे अिैवतहावसक ठरेल. तसेि शास्त्राच्या 
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कसोटीर्रही ते उतरिार िाही. महाराष्ट्रीत ‘ि’ िे प्राबल्य अवर्धक. प्राकृत गं्रथात ि-ि िी अदलाबदल 
आढळते. िदी हा शब्द िई र् िई या दोन्ही स्र्रूपातं आढळेल. ग्रामीि भागात वर्शषेतः मराठर्ाड्यात ‘ि’ िा 
उच्चार टाळण्यािी प्ररृ्त्ती सार्ववत्रक आहे. पािी, लोिो, शिेी असे उच्चार करिारे मराठर्ाड्यातले पाढंरपेशा 
र्गातील िागवरक एके काळी िेष्टेिा वर्षय झाले होते. मराठर्ाड्यातील बोलीत असलेला ‘ण्’ िा अभार् अरे 
बोलीच्या वर्शषेास जुळिारा आहे. 

 
 अरे बोलीत ‘ळ’ िा अभार् का असार्ा यािी समार्धािकारक उपपत्ती सापडत िाही. ज्ञािेश्वरीच्या 

राजर्ाडे प्रतीत ‘ळ’ िाही हे इवतहासािायव राजर्ाडे यािंी आग्रहािे प्रवतपावदलेले मत आता मागे पडले आहे. 
द्रवर्ड भाषातं ‘ळ’ हा र्िव असल्यािे तेलुग ूभाषेच्या ससंगािे तो अरे बोलीत लुप्त झाला असे म्हिता येिार 
िाही. िागपूर भागात र् खािदेशाच्या पवरसरात प्रिवलत असलेल्या बोलीत मात्र ‘ळ’ आढळत िाही. त्याऐर्जी 
‘य’ हा र्िोच्चार येतो. ज्या प्रादेवशक बोलीिा र्ारसा या बोलीस लाभला. त्या बोलीत ‘ळ’ हा र्िोच्चार िसार्ा. 
अरे बोलीत सार्ववत्रक ‘ल’ हा र्िोच्चार आढळतो. राजर्ाडे म्हितात त्याप्रमािे खरोखरि यादर्कालात ‘ळ’ 
िसेल काय? 

 
१९६४ साली प्रकावशत झालेल्या ‘A Grammar of Old Marathi’ या अल्िेड मास्टर याचं्या गं्रथात ‘ळ’ 

या र्िाच्या इवतहासासंबरं्धािे बरीि ििा झाली आहे. त्याचं्या मतािा साराशं थोडतयात असा : 
 

‘इस. १२९० पयंत मराठी भाषेत ‘ळ’ हा र्िव िव्हता. वशलालेखात केर्ळ ‘ल’ 
आढळतो असे ब्लोक म्हितो. तेलुग-ूकािडी वशलालेखातं देखील दहाव्या 
शतकापयंत ‘ळ’ र्ापरात होता असे वदसेत िाही. १० व्या शतकापंासूि ‘ळ’ हळुहळू 
र्ापरात येत िालला. इ. स. १२९९ च्या ताम्रपटात (भाषा मराठी, वलपी कािडी) 
‘ळ’ विवश्चतपिे कोरलेला आढळतो. गुजराती भाषेत अठराव्या शतकापयंत ‘ळ’ िा 
उच्चार िव्हता १८०८ मध्ये प्रवसि झालेल्या ड्रमिच्या गुजराती भाषेच्या व्याकरिात 
‘मराठीत ‘ळ’ असला तरी गुजरातीत तो िाही’ असे मत माडंले आहे. इ.स. १३६७ 
च्या िागार्च्या वशलालेखात ‘ळ’ प्रथम आढळतो. ज्ञािेश्वरीच्या रििाकाळात 
िागरीत ‘ळ’ िव्हता. सकळी वलपीत ‘ल’ साठी ‘त्र’ आवि ‘ळ’ साठी ‘ल’ ही विन्हे 
आहेत. लीळािवरत्रािे प्रािीितम हस्तवलवखत इ. स. १५५४ िे आहे. या 
हस्तवलवखतात 'ळ' िा र्ापर मोठ्ा प्रमािात आहे.’ [A Grammar of Old Marathi, P. 27 to 
29] 

 
अल्िेड मास्टर यािें मत ग्राह्य र्धरल्यास अरे बोलीस आर्धारभतू असलेल्या मूळ मराठी बोलीच्या 

काळासंबरं्धािे (आवि अरे समाजाच्या स्थलातंराच्या काळाबाबतीतही) एक महत्त्र्ािे गमक उपलब्र्ध होते. 
दहाव्या शतकापयंत ‘ळ’ िे अस्स्तत्र् िव्हते, ज्ञािेश्वरीच्या रििाकाळी देखील ‘ळ’ प्रिारात िव्हता हे मत 
स्र्ीकारल्यास अरे समाजािे स्थलातंर दहाव्या शतकाच्या आसपास विदाि ज्ञािेश्वर काळात तरी महाराष्ट्रातूि 
तेलंगिात झाले असार् ेअसे मािार् ेलागते. या बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत आढळिाऱ्या अन्य वर्शषेाचं्या योगािे 
या अिुमािास पुष्टीि वमळते. 
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७. बोली मराठीची की अपभं्रशाची? 
 
आतापयंत केलेल्या वर्र्िेिाच्या आर्धारे अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेसबंंर्धािे पुढील विष्ट्कषव विघतात : 
 

(१) प्रमाि मराठी भाषेिे आपली र्िवव्यर्स्था संस्कृत भाषेतील 
र्िवव्यर्स्थेर्रूि उिलली असूि यादर्कालापासूि ते र्तवमािकाळापयंत या व्यर्स्थेत 
कोिताही बदल झालेला िाही (भाषेच्या स्र्रूपात बदल झालेला असला तरीही). 

 
(२) प्राकृत आवि अपभं्रश या भाषािंी प्राकृताचं्या बोलीच्या अर्स्थेपासूि 

ग्रावंथक प्रमाि भाषेपयंत प्रगती केली तरी या भाषािंी संस्कृत भाषेतील र्िवव्यर्स्था 
कोित्याही अर्स्थेत स्र्ीकारली िाही. वशष्ट समाजािी र् गं्रथलेखिािी भाषा या 
दृष्टीिे संस्कृत भाषा वर्कास पार्त असतािंाि सामान्य जितेच्या बोली उदयास 
आल्या. प्रदेशभेदािे या बोलींिी थोडीफार र्गेर्गेळी रूपे र्धारि केली असली तरी 
त्यािंा मूळ कपड तसा एकात्म होता बोलीच्या अर्स्थेतूि सावहत्य विर्ममती 
करण्याइततया त्या प्रौढ झाल्या तरी त्यािंी ध्र्विव्यर्स्था फारशी बदलली िाही. या 
प्रवक्येत संस्कृत भाषेतील पुढील र्िािा लोप झाला. ऋृ, लृ, ऐ, औ, ङ्, त््र, श्, ष् 
आवि वर्सगव. 

 
(३) यादर्कालीि मराठीत (र्ाङ्मयरूपात उपलब्र्ध असलेल्या) या ध्र्िींिा 

लोप झाला िाही. अरे बोलीत मात्र प्राकृत-अपभं्रशाप्रमािेि उपरोतत ध्ििींिा अभार् 
वदसूि येतो. ध्र्विव्यर्स्थेच्या दृष्टीिे अरे बोली यादर्कालीि आवि उत्तरकालीिही 
प्रमाि भाषेिे अिुकरि ि करता प्राकृत-अपभं्रशािे अिुसरि करते. यािा अथव असा 
की अपभं्रश भाषेपासूि पृथगात्म झालेल्या मराठी भाषेला सावहस्त्यक रूप लाभण्यापूर्ी 
मूळ मराठी बोलीत जी ध्र्विव्यर्स्था होती वतिा र्ारसा अरे बोलीिे िालवर्ला. 
एकीकडे सामान्यािंी बोली पूर्वर्ती लोकभाषेिी र्िवव्यर्स्था साभंाळत वर्कास पार्त 
होती तर र्ाङ्मयाच्या के्षत्रात संस्कृत र्िवमालेिा स्र्ीकार करूि यादर्कालीि मराठी 
प्रौढ अर्स्थेच्या वदशिेे पार्ले टाकत होती. अशा पवरस्स्थतीत मराठी भाषेच्या प्रारंभ 
काळािे रूप अरे बोलीच्या रूपािे सुरवक्षत रावहले. 

 
(४) त्यामुळेि या बोलीिे शब्दसंग्रह आवि ध्र्विव्यर्स्था या दोहोंच्याही दृष्टीिे 

अपभं्रशाशी अगदी वजव्हाळ्यािे िातेसंबरं्ध असल्यािे विदशविास येते. अरे बोली 
अपभं्रश भाषेची उत्तरकालीन अवस्था दशयणवते तर यादवकालीन वाङ्मयीन मराठी ही 
अपभं्रशाच्या उत्क्रातं अवस्थेची णनदशयक आहे. 

 
(५) म्हिूिि आजच्या अरे बोलीच्या संदभात यादर्कालीि मराठी ही 

प्रमािभाषा ि ठरता महाराष्ट्री अपभं्रश हीि प्रमाि भाषा मािार्ी लागते. अरे बोली ही 
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महाराष्ट्री अपभं्रशाची बोली मानली तरी ते अशािीय ठरिार नाही. या बोलीतील 
ध्र्विपवरर्तविाच्या प्रवक्येिा अभ्यास केला असता हा विष्ट्कषव अवर्धकि दृढ होतो. 

 
ध्र्विपवरर्तविाच्या प्रवक्येिे परीक्षि करण्यापूर्ी यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीिे संस्कृत र्िवमाला 

स्र्ीकारली म्हिजे िक्की काय केले यािे अवर्धक स्पष्टीकरि आर्श्यक र्ाटते.  
 
यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीत आढळिाऱ्या शब्दातं. तीि प्रकार वदसूि येतील : (१) देश्य : द्रवर्ड 

भाषातूंि उिललेले, लोकरूढ असलेले र् संस्कृतभाषेशी व्युत्पत्तीच्या दृष्टीिे फारसे संबंवर्धत िसलेले शब्द 
(२): तद्भर् : मूळ संस्कृत शब्दातं पवरर्तवि होऊि प्राकृत र् अपभं्रश या भाषाचं्या द्वारे मराठीत आलेले आवि 
(३) तत्सम : संस्कृत भाषेतील शब्दातं कोिताही वर्कार ि घडता जसेच्या तसे मराठीत रूढ झालेले. 

 
या तीि र्गापैकी पवहले दोि र्गव अपभं्रश भाषेत आढळतात. तसे अरे बोलीत देखील. वतसरा तत्सम 

र्गव हा अपभं्रशात िाही तसाि तो अरे बोलीतही िाही (फार थोडे संस्कृत शब्द या बोलीत रूढ आहेत ते तेलुग ू
भाषेच्या द्वारे आलेले आहेत हे पूर्ी िमूद केले आहे). यादर्कालीि मराठीिे तत्सम शब्दािंा स्थाि देऊि 
अपभं्रशातील शब्दसंग्रहात एका िव्या र्गािी भर घातली. त्यामुळे संस्कृत र्िवमालेिा स्र्ीकार ध्र्विव्यर्स्थेच्या 
दृष्टीिे यादर् मराठीस करार्ा लागला. कसा तो राहा : 

 
(१) ऋ, लृ, ऐ, औ, वर्सगव, ङ्, त््र, श् आवि ष् हे प्राकृतात आवि अपभं्रशातही ‘‘र्ज्यव’’ र्िव या सदरात 

येतात. मूळ संस्कृत शब्दातं असलेल्या या र्िांिा प्राकृताच्या ध्र्विव्यर्स्थेस अिुसरूि बदल होतो. हा बदल 
घडल्यािे झालेला ‘‘तद्भर्’’ शब्द प्राकृत-अपभं्रशात रूढ होतो. रृ्क्ष िा रूतख, तैल िे तेल्ल, ओदंुबर िे 
औदंुबर, श्वशुर िे ससूरा, सौंदयव िे सोंदर, दुःख िे दुतख असे बदल घडूि ‘‘तद्भर्’’ झालेले शब्द प्राकृत-
अपभं्रशात येतात. यादर्कालीि मराठीिेही अशा तद्भर्ािंा समार्शे आपल्या शब्दसंग्रहात केला आहेि. त्या 
बरोबरि मूळ संस्कृत शब्द जसेच्या तसेही रूढ केले आहेत : 

 
ऋणष : रूवष आवि ऋवष; ऋि : रीि आवि ऋि; वृक्ष : रूख आवि रृ्क्ष; सौंदयय : सोंदर आवि सौंदयव. 
 
तत्सम शब्दािंा अंतभार् झाल्यािे प्राकृतात र्ज्यव असलेले सारे र्िव िव्या रूपात (अवर्कृत रूपात) 

यादर् मराठीच्या र्िवव्यर्स्थेत रूढ झाले. संस्कृत र्िािे पवरर्तवि तद्भर् शब्दापंुरतेि मयावदत रावहले. 
 
(२) अपभं्रश आवि अरे बोली यातं िसलेली आिखी एक प्ररृ्त्ती यादर्-मराठीत आढळते : अपभं्रशात 

एकापेक्षा अवर्धक स्र्र एकाि शब्दातं अवर्धक जर्ळजर्ळ आले तरी त्यािंा सरं्धी होत िाही. यादर् मराठीत मात्र 
अशा स्र्रािंा संर्धी होऊि शब्दोच्चार बदलतो. उदा. : अइस, कइस, र्इस, अइलाड, पइलाड, िउरंग, िउत्थ 
हे अपभं्रशात (अरे बोलीतही) रूढ असलेले शब्द यादर्- मराठीत ऐसे, कैसे, बैस, एलैाड, पैलाड, िौरंग, िौथ 
या रूपात येतात. संयुतत स्र्रािंी एक िर्ी प्रिाली त्यातूि उद्भर्ते. 
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हे-सारे घडण्यास मराठी भाषेिा उद्भर् झाल्यापासूि बराि कालार्र्धी लागलेला असिार. कारि र्र 
वदलेली लक्षिे ही वर्कासािी विदशवक आहेत. स्र्ाभावर्क क्मािे भाषेला वर्कवसत अर्स्था प्राप्त होण्यास 
बराि कालार्र्धी लागतो. वर्कवसत अर्स्थेिी विन्हे िसलेली अरे बोली म्हिूिि यादर्कालीि ग्रावंथक 
मराठीपेक्षा पुराति आहे हे वसि होते. 

 
ध्र्विपवरर्तविाच्या प्रवक्येत हाि वसिातं दृढ करिारी लक्षिे आढळूि येतात. 
 

८. ध्वणनपणरवतयनाची प्रणक्रया 
 
कोित्याही भाषेत / बोलीत होिारे ध्र्विपवरर्तवि हा त्या त्या भाषेतील / बोलीतील ध्र्विव्यर्स्थेिाि 

एक आवर्ष्ट्कार असतो. र्ाटेत येिाऱ्या अडथळ्यािंा र्ळसा घालूि र्ाहत्या पाण्यािा प्रभार् र्ाट काढत असतो 
त्यािप्रमािे प्रमाि र्ा अन्य भाषेतले शब्द सामार्िू घेतािा त्या त्या शब्दािें उच्चार आपल्या ध्र्विव्यर्स्थेत 
बसवर्ण्यािा प्रयत्ि भाषेत र्ा बोलीत होत असतो. या प्रवक्येतूि ध्र्विपवरर्तवि घडत असते. हे पवरर्तवि स्रै्र 
मात्र िसते. त्याला वदशा असते त्यािप्रमािे वियमबिता देखील. ध्र्विपवरर्तविाच्या स्र्रूपार्रूि एखाद्या 
बोलीच्या स्र्भार्र्धमािे वर्शषेही शोर्धता येतात. दोि भाषातं र्ा बोलींत परभाषेतील शब्द रूढ होतािा 
ध्र्विपवरर्तवि जर्ळपास सारखेि होत असेल तर अशा भाषािें संबंर्ध रतता-मासंा इतके विकटिे आहेत असा 
विष्ट्कषव विघतो. 

 
प्राकृत-अपभं्रश आवि अरे बोली यातं होिाऱ्या ध्र्विपवरर्तविाच्या तुलिात्मक अभ्यासातूि असा 

विष्ट्कषव विघ ूशकतो काय? शोर्ध घेतला पावहजे. 
 
शोर्धािा प्रारंभ अपभं्रश आवि अरे केली यातं समाि असलेल्या र्िवलोपािें स्स्थत्यतंर कोित्या स्र्रूपात 

घडते येथूिि करता येईल. ऋ, लृ, ऐ, औ, वर्सगव ङ्, त्र, श्, ष् हे दोन्ही वठकािी र्ज्यव असलेले र्िव. यापंैकी 
लृ थोड्याि शब्दातं येत असल्यािे महत्त्र्ािा ठरत िाही. ङ् त््र हे अिुस्र्ारातं अथर्ा म/ि मध्ये पवरर्र्मतत 
होतात. श्, ष् िे स् मध्ये रूपातंर होते. उरतो प्रश्ि ऋ, ऐ, औ आवि वर्सगव यािंा. या र्िांत पवरर्तवि कोित्या 
प्रकारे होते हे पावहले पावहजे. 

 
संस्कृत शब्दातं येिाऱ्या ‘ऋ’ या स्र्रािे प्राकृतात अ, इ, उ आवि वर, या स्र्रूपात पवरर्तवि घडते असे 

प्राकृत भाषेिे व्याकरिकार सागंतात.[प्राकृत प्रकाश : १-२७ ते ३०; हेमिंद्र ८-१-१२६ ते १४४.] भाण्डीरभाषा व्याकरिात ‘रु’ 
आवि ‘अरू’ असे पवरर्तविािे दोि अवर्धक पयाय वदले आहेत. या वियमािी पुढील उदाहरिे अिुक्मािे देता 
येतील :  

 
तृि––ति (ति); दृवष्ट––वदवठ्ठ (वदठी); जामातृ––जामाउ (जाँमाई); ऋृि––रीि; 
रृ्क्ष––रूख; भतृव––भतारू. 
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प्रािीि आवि अर्ािीि र्ाङ्मयीि मराठीत तत्सम शब्द रूढ असल्यािे ‘ऋ’ युतत मूळ शब्द आवि अपभं्रशाद्वारे 
पवरर्तवि होऊि आलेले असे दोन्ही प्रिवलत आहेत. ऋिाबरोबर रीि हा शब्द प्रिवलत आहे. प्रािीि र्ाङ्
मयात रुख आवि रृ्क्ष दोन्हीही येतात. अरे बोलीत ‘ऋ’ िा लोप झाल्यािे केर्ळ अपभं्रशात होिारी ‘ऋ’ िी 
पवरर्तविे तेर्ढी रूढ आहेत. 

 
ऐ या संयुतत स्र्रािे प्राकृतात ए, इ, अइ असे पवरर्तवि होते [प्राकृत कल्पतरू १-३६ ‘‘दैत्यावदष्ट्र्ई’’; हेमिंद्र; 

‘‘अइदैत्यादौि’’ ८-१-१५१.]. अरे बोलीत प्राकृत व्याकरिािंी वदलेल्या वियमािें पालि होते. फरक एर्ढाि की 
संस्कृत शब्दातंील ऐ िे ए र् इ क्ववित होते. ‘अइ’ मात्र सार्ववत्रक होते. अथात् हे पवरर्र्मतत उच्चार अपभं्रशातूिि 
अरे बोलीिे उिलले आहेत. उदाहरिाथव : 

 
बवहरउ / भइरउ (भरैर्), दइतु (दैत्य), दइउ (दैर्), िइत्तु (िैत्र) 
 
औ हा संयुतत स्र्र अपभं्रशा प्रमािेि अरे बोलीत देखील र्ज्यव आहे. प्रािीि र् अर्ािीि प्रमाि मराठीत 

तो आढळतो. प्राकृत व्याकरिाच्या वियमाप्रमािे संस्कृत शब्दातंील औ या संयुततर्िािे प्राकृतात ओ, उ र् 
अऊ, असे बदल होतात [प्राकृत कल्पतरू १-२३; हेमिंद्र ८-१-१५९ ते १६४; प्राकृत प्रकाश १-४१ ते ४४.]. अरे बोलीत ‘ओ’ हा बदल 
फारि कमी आढळतो. गोरी (गौरी), सोंदरू (सौंदयव) ‘उ’ फारसा आढळला िाही. ‘अउ’ मात्र सार्ववत्रक आहे. 
उदा. िउरंगु (िौरंग), िउक्क (िौक), िउत्त (िौथ) इ. 

 
‘औ’ अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत अपर्ादात्मक असल्यािे पूर्ी विर्मदष्ट केले आहे. मूळ संस्कृत 

शब्दातील ‘औ’ तशाच्या तसा या अपर्ादात बसत िाही. शब्दातंगवत ‘अर्’ या क्ववित् औ होतो तेव्हाि हा 
अपर्ादात्मक ‘औ’ अरे बोलीतील शब्दातं आढळतो. 

 
प्राकृत शब्दातं श् र् ष् िा झोप होतो हे प्राकृत व्याकरिािे सूत्र आहे [प्राकृत प्रकाश, शषेो : स : २-४३.]. मराठी 

प्रमाि भाषेत या सूत्रािे पवरपालि होत िाही. अरे बोली मात्र या सूत्राप्रमािेि सार्ववत्रक ‘स’ िा प्रयोग करते. 
वशष्टािें अिुकरि करण्याच्या भवूमकेतूि क्ववित् स् िा श् हा उच्चार होत असला तरी अरे बोलीच्या 
ध्र्विव्यर्स्थेत श् र् ष् हे र्िव बसत िाहीत. प्राकृता प्रमािेि अरे बोलीत वर्सगव र्ज्यव आहे. वर्सगािा लोप 
करूि उरलेल्या शब्दातं कोित्याही प्रकारिा बदल अरे बोलीत घडत िाही. उदा. दूकू (दुःख), अंतकरिु 
(अंतःकरि). 

 
९. प्रमाि भाषेतील संयुक्त-व्यजंनाचें उच्चार 

 
संस्कृत भाषेतील र्िवमालेतील काही ध्र्िींिा लोप प्राकृत-अपभं्रशात झाला तसाि तो अरे बोलीतही 

झाला. प्रािीि मराठीिे मात्र आपल्या प्रौढ अर्स्थेत हे लुप्त पार्लेले ध्र्िी िव्यािे रूढ केले. अरे बोलीत तसे 
काही घडले िाही. इतकेि िव्हे तर प्राकृतात लोप पार्लेल्या ध्र्िींिे पवरर्तवि या भाषातं ज्या पितीिे. होते 
तीि प्रवक्या अरे बोलीत कायम रावहली आहे. यादर्कालीि मराठीपेक्षा अपभं्रश भाषेशी अरे बोलीिे िाते 
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अवर्धक वजव्हाळ्यािे आहे हे र्रील वर्र्िेिात स्पष्ट झाले आहे. ध्र्विपवरर्तविाच्या प्रवक्येत देखील अरे बोली 
अपभं्रशािेि अिुसरि करते हेही वर्शद करण्यात आले आहे. 

 
ध्र्विपवरर्तविाशी संबंवर्धत असलेल्या आिखी एका बाबीिा वर्िार या वठकािी केला पावहजे. तो 

म्हिजे प्रमाि भाषेतील संयुतत व्यंजिाचं्या उच्चारािा. 
 
शब्दातं उच्चार सुलभ फेरबदल करिे ही कोित्याही भाषेिी सहज प्ररृ्त्ती असते. या प्ररृ्त्तीिा पवहला 

आघात पोितो तो संयुतत व्यंजि असलेल्या शब्दािंा. लहाि मुलापं्रमािेि बाल्यार्स्थेत असलेल्या भाषेला 
देखील जोडाक्षरािें उच्चार पेलता येत िाहीत. ते सोपे करूि उच्चारतािा िकळत एक प्रकारिी सुसंगती उत्पन्न 
होते. संयुतत स्र्र आवि सयुंतत-व्यंजिे यािें वर्श्लेषि या प्रवक्येत घडते. ते घडतािा वर्वशष्ट पवरस्स्थतीत 
कठोर र्िािे मृदुव्यंजिातं आवि मृदुव्यंजिािे स्र्रातं रूपातंर होते. स्र्रािें शब्दातील प्रमाि र्ाढले म्हिजे 
उच्चारात दृढता येण्यासाठी स्र्रािंी जागा अर्धवस्र्र घेतात. वकत्येकदा स्र्रसंश्लेषही घडतो. यादर् मराठीत हा 
स्र्रसंश्लेष आढळतो. उदा. बइस–बैस, मइस–म्हैस, गउल–गौळी, कइस–कैसे, म्हिउवि–म्हिौवि, 
आइक-ऐक. 

 
अरे बोलीत स्र्रसंश्लेषािी प्ररृ्त्ती आढळली िाही. प्रमाि भाषेतील ऐ र् औ या संयुतत स्र्रािें उच्चार 

या बोलीत कसे पवरर्र्मतत होतात यािे वदग्दशवि अगोदर करण्यात आले आहे. एकंदरीत संयुतत व्यंजिाचं्या 
उच्चार पितीत घडिाऱ्या पवरर्तविािा वर्िार करतािा प्राकृत भाषेतील संयुतत र्िांच्या उच्चारात जी व्यर्स्था 
आढळते तीि आर्धारभतू र्धरार्ी लागेल. ध्र्विव्यर्स्थेसंबरं्धािे आतापयंत जे वर्र्िेि झाले आहे त्यार्रूि अरे 
बोलीच्या बाबतीत ग्रावंथक मराठी (यादर्कालीि र्ा र्तवमाि) ही प्रमाि भाषा मािता येत िाही हे स्पष्ट झाले 
असेलि. ध्र्विव्यर्स्थेत या बोलीिे प्राकृत-अपभं्रशािीि परंपरा पुढे िालवर्ली असल्यािे संयुतत व्यंजिािंा 
वर्िार करतािा संस्कृत-प्राकृत-अपभं्रश-अरे बोली अशा परंपरेिेि तो करार्ा लागिार आहे. या वर्िारात 
संस्कृत भाषेतील संयुतत व्यंजि प्राकृतािे कोित्या स्र्रूपात स्र्ीकारला, आवि प्राकृतािे स्र्ीकारलेल्या 
संयुतत व्यंजिात अरे बोलीिे कोित्या स्र्रूपािा बदल केला यािे परीक्षि करार् े लागेल. संयुतत स्र्रािंा 
वर्िार ध्र्वि लोपाच्या मीमासेंच्या संदभात आला आहे. पुढील वर्र्िेिात संयुतत व्यंजिार्र लक्ष कें वद्रत करिे 
इष्ट ठरेल. 

 
(१) क्ष आणि ज्ञ : 
 
क्ष : पारंपवरक र्िवमालेत क्ष आवि ज्ञ यािंी -िोंद होत असते. र्स्तुतः हे दोन्ही संयुतत र्िव आहेत. 

संस्कृत भाषेतूि प्राकृतात र् प्राकृतातूि अरे बोलीत येतािा क्ष र् ज्ञ असलेले शब्द अवर्कृत राहात िाहीत. अरे 
बोलीत ‘क्ष’ िे ‘स’ अथर्ा ‘छ’ मध्ये रूपातंर घडते. ‘श्च’ हा संयुतत र्िव देखील या बोलीिे ‘क्ष’ च्याि मावलकेत 
बसवर्ला आहे. पुढील उदाहरिारं्रूि त्यािी कल्पिा येईल :  

 
क्षवत्रय : छेत्री, दवक्षिा–दसीिा 
 
आश्चयव : अिेरु / अछेरु, पवश्चम–पवसमु / पवछमु. 
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क्ष आवि श्च हे संयुतत र्िव या बोलीिे समाि का गिले यािा शोर्ध घेत असतािा ‘प्राकृत-कल्पतरू’ या 

व्याकरिात त्यािे उत्तर सापडले. या गं्रथाच्या ३-१-५ या सूत्रात श्च िा छ प्राकृतात होतो असे सागंिू पुढच्या 
सूत्रात (३-१-६) र्ध िाही छ होतो असे िमूद केले आहे. र्ररूिीच्या प्राकृत प्रकाशातही (३-३० र् ३-४०) हेि 
वियम आढळूि आले. या उच्चाराच्या बाबतीत देखील अरे बोली प्राकृतातील ध्र्विव्यर्स्थेिे अिुसरि करतािा 
वदसते [यादर्कालीि मराठीत ‘छ’ िा ‘स’ झाल्यािी उदाहरिे आढळतात : सत्र (छत्र), सळ (छळ) उसासा (उच्छ्र्ास), पुंस 
(पुच्छ), र्ासंरू (र्च्छ) पूस (पूच्छ=वर्िार).]. 

 
ज्ञ : ज्ञ हे संयुतत व्यंजि उत्तर भारतात ‘ग्यॅ’ँ असे उच्चारण्यात येते. अरे बोलीत संस्कृत शब्दातील ‘ज्ञ’ 

एकतर ‘ग्य’ या स्र्रूपात उच्चारला जातो. अथर्ा ‘ज’ असेही मूळ ज्ञ िे पवरर्तवि होते : उदाहरिाथव ग्यािीर्तुं 
(ज्ञािर्तं) जािु, (ज्ञाि). 

 
(२) सजातीय वियसंयोग : संयुतत व्यंजि असलेले संस्कृत शब्द प्राकृत भाषेत येतािंा अपवरहायवपिे 

बदलत असतात. हा बदल देखील वर्वशष्ट वदशिेे र् वर्वशष्ट वियमािुसार घडत असतो. प्राकृत व्याकरिकारािंी 
वदलेल्या वियमािुसार संयुतत व्यंजिात पवरर्तवि पुढीलप्रमािे घडते : 

 
(अ) 
 
 
(आ) 
 
 
 
(इ)  
 

वर्जातीय र्िवसंयोगािे सजातीय र्िवसंयोगात रूपातंर, उदाहरिाथव : दुग्र्ध – दुि; िक् – 
िक्क; किव – कन्न; दृवष्ट – वदवट्ट. 
 
संयुतत व्यंजिातील प्रभार्ी व्यंजि महाप्राियुतत (र्गीय व्यंजिातंी दुसरे र् िौथे) असेल तर 
त्यािे वद्वत्त ि होता त्याि र्गातील पवहल्या र्ा. वतसऱ्या व्यंजिात वद्वत्त होते. उवत्तष्ठ – उट्
ठत; उद्घाय – उग्घड; 
 
संयुतत र्िािे सुलभीकरि होऊि दोहोंपकैी एकि र्िव रावहल्यास अगोदरिा स्र्र दीघव 
होतो; पत्त – पात; द्वार – दार 

 
यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीत संयुतत व्यंजि असलेले जे शब्द प्राकृताचं्या द्वारे मराठीत आले त्यातं उपरोतत 
वतसऱ्या वियमापं्रमािे झालेले पवरर्तवि आढळते. पवहल्या दोहोंिी उदाहरिे मात्र आढळत िाहीत. अरे बोलीत 
र्रील वतन्ही वियमािुसार झालेली पवरर्तविे रूढ आहेत : 

 
दुग्र्ध – दुि – दूद्द; िक् – िक्क – चक्कर; उवत्तष्ठ – उट्टत – उट्टतं; उद्घाय – उग्घड – 
उग्गडा; मकव ट – मक्कड – मक्कड; – सपस्न्त – सपवत्त – सवणत्त इ. 

 
या वतन्ही वियमािुंसार घडिाऱ्या ध्र्विपवरर्तविाच्या अर्स्थािंा तुलिात्मक अभ्यास केला तर वतसऱ्या 
वियमािुसार घडिारे स्स्थत्यंतर उत्तरकालीि आहे हे सहज विदशविास येईल. यादर्कालीि मराठी भाषेत 
आढळिारे स्स्थत्यंतर त्यामािािे िंतरच्या काळातले आहे हे उघड आहे. या बोलीिे बऱ्याि अगोदरच्या 
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काळातले स्स्थत्यंतर स्र्ीकारलेले वदसते. यादर्कालीि ग्रावंथक मराठी अरे बोलीच्या मािािे अर्ािीि 
असल्यािेही यायोगे सूवित होते. 

 
(३) स्वरभक्ती : जोडाक्षराशी संबवंर्धत असलेली दुसरी प्रवक्या वर्कषािी र् स्र्रभततीिी. वसरी (श्री), 

रगतु (रतत), युगतु (युतती), भगतु (भतत) अशी रुपे अरे बोलीत रूढ आहेत. या रूपािंा अपभं्रशािी परंपरा 
आहे. यादर्कालीि मराठी र्ाङ्मयात अशी रूपे थोड्याफार प्रमािात आढळतात. आजच्या ग्रामीि मराठीत ती 
रूढ आहेत. परंतु आजच्या प्रमाि भाषेत मात्र त्यािंा अभार्ि जािर्तो. [हेमिदं्राच्या व्याकरिात (८-२-११० ते ११५) या 
वर्षयािा ऊहापोह करण्यात आला आहे. तो अभ्यासला असता र्िवसयंोगाच्या बाबतीत अरे बोली पूिवपिे प्राकृतािे अिुसरि करते हे प्रत्ययास येते.] 

 
१०. ध्वणनपणरवतयनाशी संबंणधत अन्द्य समान णवशेष 

 
अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेिे विरुपि करतािा प्राकृत-अपभं्रश या भाषातं र्ज्यव गिलेले संस्कृत 

भाषेतील र्िव अरे बोलीतही र्ज्यव गिले जातात हा शोर्ध लागला. या दोन्ही भाषातं अभार्ािे आढळिाऱ्या 
संस्कृत भाषेतील र्िािे जे पवरर्तवि घडते त्यािा तुलिात्मक अभ्यास केला असतािा अरे बोली प्राकृत 
व्याकरिािेि अिुसरि याबाबतीत करते हे प्रस्थावपत झाले. संयुतत व्यंजिात घडिारे पवरर्तवि देखील प्राकृत 
व्याकरिकारािंी वदलेल्या वियमािुसार या बोलीत घडते हेही विदशविास आले. संयुततर्िा-व्यवतवरतत अन्य 
के्षत्रात जे पवरर्तवि घडते त्यािाही तुलिात्मक वर्िार केला असतािंा अपभं्रश भाषा आवि अरे बोली यािें संबंर्ध 
रतता-मासंा इतके विकटिे होते हा विष्ट्कषव पवरपुष्ट होतो. यापंैकी काही वर्शषे पुढे देण्यात येत आहेत. 

 
(१) कठोर व्यजंनाचे मृदु व्यजंनात रूपातंर : उच्चार अवर्धकावर्धक सुलभ करण्यािी प्ररृ्त्ती 

मिुष्ट्यमात्रात असते. या प्ररृ्त्तीिुसार कठोर र्िािे मृदु व्यंजिात आवि मृदु व्यंजिािे स्र्रातं पवरर्तवि होत 
असते. ही प्ररृ्त्ती सर्व भाषाचं्या वर्कासात आढळते. तशी ती अरे बोलीतही आहे. ही बोली या बाबतीत प्राकृत-
अपभं्रशाचं्या वियमािें अिुसरि करतािंा वदसते.[हेमिंद्र, ८-१-१८२] अडर्ी (अटर्ी) कडेलु (कवटर्स्त्र), घड 
(घट) मृदुव्यंजिािे वकत्येक स्थळी स्र्रातही रूपातंर घडते. िई (िदी), देर्ई (देर्की), र्ई (पवत) आजच्या 
प्रमाि मराठीत ही प्ररृ्त्ती थाबंलेली आहे. अरे बोलींत मात्र ती कायम आहे. 

 
(२) दग्त्य विाचे मूधयन्द्यात पणरवतयन : हा वर्शषे देखील अरे बोलीिे प्राकृतापासूि उिलला आहे. 

[हेमिंद्र, ८-१-२०५,०६,१७; ८-२-२९ र् ३१ ते ३९] वटपिु (वतफि), टंुटा (थोटा), डंबु (दंभ) टाबं ू(स्तंभ), टेलु (तेल). 
फार थोड्या शब्दातं हे पवरर्तवि वर्रुि वदशिेेही होते : ताकलं (टाकलं), ताकताकिी (टाकता क्षिी) अशी 
उदाहरिे एकंदरीत कमीि आढळली तरी ती अपभं्रशाच्या स्र्भार्ािी विदशवके आहेत. [हेमिंद्र, ८-१-२०५] भाण्डीर 
भाषेच्या व्याकरिातही अशा पवरर्तविािा उल्लखे आला आहे. 

 
(३) ‘ड’ आणि ‘ल’ याचंी पणरवृत्ती : अरे बोलीत ‘ळ’ िाही. त्यासाठी ‘ल’ सर्वत्र येतो. या ‘ल’ िे क्ववित 

प्रसंगी ‘ड’ होते, वकत्येकदा ‘ड’ च्या जागी रही येतो. जरकलं (झळकलं) येडंला / येरंला (र्ळेेला), अर्कारी 
(अर्काळी), जुडलं (जुळलं) याही पवरर्तविास प्राकृत व्याकरिािा आर्धार सापडतो. [हेमिंद्र, ८-१-२०५, २०७] 
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११. महाप्राि व्यजंने आणि ‘ह’ 
 
या बोलीत महाप्राि व्यजंिे (र्गीय व्यंजिापंकैी प्रत्येक र्गातले २रे र् ४थे) जर्ळपास 

अल्पप्रािासंारखी उच्चारण्यािी प्ररृ्त्ती आढळली. िावसतय उच्चार जेर्ढे स्पष्ट होतात तेर्ढा स्पष्ट उच्चार 
महाप्राि र्िांिा होत िाही. यादर्कालीि मराठीत हीि प्ररृ्त्ती असार्ी असे आल्फेड मास्टर [The Grammer of Old 

Marathi, P.32] यािें मत आहे. ज-झ; त-थ; द-र्ध अशी यमके प्रािीि मराठीत आढळत असल्यािे महाप्राि 
र्िािा उच्चार अगदीि ओझरता होत असार्ा असा त्यािंा तकव  आहे. अरे बोलीत असलेल्या या वर्शषेाला 
प्राकृताचं्या उच्चारप्रवक्येिा आर्धार िाही. देश्य शब्दाचं्या उच्चार-पितीत तेलुग ू भाषेत महाप्राि र्िव िाही. 
शजेारर्धमािा हा संस्कार असिे असंभर्िीय िाही : आटू (आठ), उट्टतं (उठतो), गोंदळु (गोंर्धळ), साप ु
(साफ), गोप ु (गोफ) या शब्दातं तर उघडि महाप्राि टाळलेला वदसतो. अन्यत्र महाप्राि युतत शब्दातंील 
महाप्राि व्यंजि विसटते उच्चारलेले आढळले. 

 
‘ह’ च्या उच्चारातं अिेक वदशािंी बदल झालेला वदसतो. 
 
(१) लोप : मादेर् (महादेर्), पाट (पहाट), माराजा (महाराजा), सा (सहा), तुमी 
(तुम्ही). तल्लातु (तलहातु). 
(२) स्थलातंर : ऱ्हा (रहा), म्हेउिा (मेहुिा), म्हायेर माहेंर; न्हाइ (िाही). 
(३) संश्लेष : र्धा (दहा), र्धई (दही), भारू (बाहेर), फाउजे (पावहजे). 
(४) णवश्लेष : हुबा (उभा), हूटला (उठला). 
(५) अकारि आगम : हारती (आरती), हइकार् ं(आवयकार्)ं 
(६) य/ इ मध्ये पणरवतयन : ये (सर्विाम - हा), ई (ही, सर्विाम- ही), तेइिं 
(तेहीि)ं, येईि ं(येहीि ं- यािें) 

 
१२. तालव्य आणि दन्द्ततालव्य उच्चार 

 
‘ि’ आवि ‘ज’ या दोि र्िांिे तालव्य आवि दन्ततालव्य अशा दोि प्रकारािंी उच्चार होतात. अगदी 

मोजतया शब्दात येिारा ‘छ’ तालव्यि उच्चारला जातो. ‘झ’ िा लोप झाला आहे त्यामुळे ‘ि’ आवि ‘ज’ हे 
दोिि र्िव उरतात. या र्षांिा उच्चार तालव्य आवि दन्ततालव्य केव्हा करार्यािा या संबंर्धी वर्वशष्ट प्रकारिी 
वियमबिता आढळूि आली. हे वियम तेलुग ूभाषेतील ‘ि’ र्िाच्या उच्चारासंबरं्धी असलेल्या वियमाशंी सुसंगत 
आहेत. तेलुग ूभाषेत यासंबरं्धी स्थूलमािािे पुढील वियम आहेत. 

 
(१) तत्सम शब्दातं येिाऱ्या ि र्गातील व्यंजिािंा उच्चार तालव्यि होतो. 
 
(२) देश्य शब्दात येिारा ि आवि ज (छ र् झ देश्य शब्दातं िसतात) सार्धारिपिे दन्त्यतालव्यि 
उच्चारला जातो. 
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या वियमास पुढील अपर्ाद आहेत : 
 
(३) अ, आ, उ, ऊ आवि जो स्र्रासंह ि/ज हे र्िव आले तर त्यािंा उच्चार दन्ततालव्यि होतो. 
िली, िापा, िूपू तथावप, िारू आवि जडा या शब्दातंील अिुक्मे ि र् ज िा उच्चार तालव्यि होतो. 
 
(४) उपरोतत स्र्रावं्यवतवरतत अन्य स्र्रासंह येिारे ि आवि ज देश्य शब्दातं असले तरी त्यािें उच्चार 
तालव्यि होतात. 
 
(५) शब्दारंभी येिारा ‘ि’ ग्रावमि भागात ‘स’ सारखा उच्चारला जातो. साला (िाला), सापा 
(िापा). 
 
(६) क्ववित् शब्दारंभीिा ‘स’ ि सारखा उच्चारला जातो : िमे (समे = समई) या वियमािा पवरिाम 
मराठी शब्दोच्चारात देखील आढळतो. 
 
बंदावयसु (बारं्धायि)ं, गाइसु (गार्याि), मासपट्टा (माजपट्टा), साने्न (िादंिे). 

 
 

१३. नाणसक्य उच्चार 
 
देशार्रच्या मराठी बोलीत िावसतय उच्चारािा एकंदरीत कंटाळाि फार. ग्रामीि भागात वकतीतरी शब्द 

अिुस्र्ार टाळूिि उच्चारण्यािी सर्य आहे. कटाळा, वभत्त, विि, सुठ, वपपळ असे विरिुिावसक शब्द 
सहजगत्या कािार्र पडतात. त्यामािािे अरे बोलीत िावसतय उच्चारािे प्राबल्य फार. वकत्येक शब्दातं मुळात 
िसलेले अिुस्र्ार येतात. आदराथी बहुर्ििी शब्दारं्रिे अिुस्र्ार देखील अगदी ओझरते ि उच्चारता अगदी 
खिखवित उच्चारले जातात. शुिलेखिाच्या जुन्या वियमापं्रमािे शब्दारं्र येिारे अिुस्र्ार या बोलींत 
अिुच्चावरत ि राहता ठसठशीतपिे उच्चारले जातात. ढेंकूिु (ढेकूि), लेन्कु वहम्माला (वहर्ाळा), तुमांसु 
(तुम्हासं), तुमिे, आमिे ही षष्ठी प्रत्ययातं िामे तुमन्ि,ं अमन्ि ं अशी उच्चारली जातात. प्रथम पुरुषी 
र्तवमािकाळी वक्यापदारं्र अिुस्र्ार देण्यािा वियम शुिलेखिाच्या जुन्या वियमातं होता. हा अिुस्र्ार 
अिुच्चावरत गिला जात असे. अरे बोलीत हा अिुस्र्ार अिुच्चावरत ि राहता पूिवपिे उच्चारला जातो हे वर्शषे. 
उदा. घेतंु (घेतो), करतंु (करतो), जा (जातो). एकंदरीत िावसतय उच्चार ि टाळता ते अवर्धक स्पष्ट 
उच्चारण्याकडे या बोलीिी प्ररृ्त्ती आहे. 

 
अरे बोलीच्या उच्च्चारप्रवक्येत ङ्, त््र, आवि ण् ही िावसतय र्िे िाहीत. खिखवित आवि ओझरता 

असे दोि प्रकारिे िावसतय उच्चार या बोलीत रूढ आहेत हे अगोदरच्या वर्र्िेिात िमूद करण्यात आले आहे. 
पवहला उच्चार संस्कृत भाषेतील परसर्िाच्या उच्चाराच्या तोडीिा तर दुसरा पूिवपिे िावसतय आहे. प्रमाि 
मराठीत देखील अिुस्र्ारािे विन्ह दोि प्रकारिे उच्चार सुिवर्ते. िामातंर आवि िामािंा. परसर्िव सदृश 
असलेले अरे बोलीतील िावसतय उच्चार एकतर ‘न्’ क्ववित म् याचं्या योगािे दशववर्ले आहेत. ते शतय िसेल 
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तेव्हा शब्दार्र िंद्राकृती अिुस्र्ार ( ) वदले आहेत. हे उच्चार िावसतय व्यंजिाच्या (स्र्रवर्रवहत) 
उच्चारासंारखे होतात. केर्ळ कटब देऊि दशववर्लेले अिुस्र्ार ओझरते र्ाटले तरी त्यािंा िावसतयािा 
खिखवित उच्चार अवमपे्रत आहे. 

 
या बोलीतील िावसतय उच्चारािें वर्श्लेषि केले असता पुढील गोष्टी लक्षात येतात : 
 
(१) अकारि नाणसक्य : शब्दािी व्युत्पवत्त अथर्ा व्याकरिािे वियम यापंैकी कोितेि कारि देता 

येिार िाही असे अिुस्र्ार काही शब्दात आले आहेत. देंटु, लें कु, लें करु जोंप,ु दात (जाते) र्ाँटेदारु 
(भागीदार), बंक (र्ाकड, अथर्ा दोष) कँॅदी, अँसू (अश्रू) ही या प्रकारातली उदाहरिे. या शब्दातील 
अिुस्र्ाराशी व्युत्पवत्त र्ा व्याकरि वियम यापंैकी एकािाही संबरं्धा पोित िाही. प्राकृत भाषेतही हा वर्शषे 
आढळतो. हेमिंद्रािे आपल्या व्याकरिात या वर्शषेािी दखल घेतली असूि ८- १-२६ आवि ८- १-२९ या 
सूत्रात या वर्शषेािा परामशव घेतला आहे. घालूि प्रकाश (४-१५) प्राकृत कल्पतरू (१-५-१७) या गं्रथात या 
आगंतुक अिुस्र्ारािी दखल घेण्यात आली आहे. 

 
(२) ‘स’ प्रा विांवर येिारे अनुस्वार : आजच्याही प्रमाि भाषेत र्गेळ्या पितीिे उच्चारले जातात : 

संिार, संसार आवि कसह या शब्दात आलेल्या अिुस्र्ारात हा फरक लक्षात येईल. अरे बोलीत देखील ‘स’ या 
र्िार्रील अिुस्र्ाराचं्या उच्चारात असाि र्गेळेपिा वदसूि येतो सँम्मसारु (संसार) ससम्मासिु वसम्मु या शब्दातं 
म् या िावसतय व्यंजिास वद्वत्र् आल्यािे वदसूि येईल. 

 
 (३) व्युत्पणत्तणसद्ध पि प्रमाि भाषेतील ‘अनुच्चाणरत’ अनुस्वार : मराठी शुिलेखिाच्या दीघवकालीि 

र्ादात ‘उच्चावरत’ आवि ‘अिुच्चावरत’ असे अिुस्र्ारािें भेद बरेि गाजले होते. विदाि व्युत्पवत्तवसि अिुस्र्ार 
तरी लेखिात कायम असार्ते असे मत बरेि प्रभार्ीपिे माडंण्यात आले होते. तरीही त्यास मान्यता वमळाली 
िाही. सर्व अिुच्चावरत अिुस्र्ार र्गळण्यात यार्ते असाि वियम िव्या शुिलेखिात समावर्ष्ट झाला. 
शुिलेखिाच्या जुन्या वियमापं्रमािे काही शब्दारं्र येिारे अिुस्र्ार उच्चारले जात िसल्यािे ते वियमात िसार्ते 
या सबबीर्र आजच्या लेखिपितीतूि त्यािंा अर्धविदं्र वमळाला र् अिुच्चावरत तारागंि मराठी लेखिातूि लुप्त 
झाले. प्रािीि मराठी संवहता मात्र आजही शुिलेखिाच्या जुन्या वियमािुसारि संपावदत होत असते. 

 
आजच्या मराठीिे ‘अपंतत’ गिलेले हे ‘अिुच्चावरत’ अिुस्र्ार कर्धीकाळी उच्चारले जात असार्ते. 

विदाि अरे बोलीत तरी ते उच्चारले जातात. िाँऊ (िार्), वहम्माला (वहर्ाळा), केसु (केस), पाँि ु (पाि), 
ढेंकुिु (ढेकूि). जुन्या वियमापं्रमािे हे शब्द िारं्, वहर्ाळा, केस, पािं, ढेंकूि असे वलवहण्यात येत असत. 
यापकैी पवहल्या िारािंा व्युत्पत्तीिा आर्धार आहे. शरे्टच्या शब्दाला प्राकृत भाषेपासूििी परंपरा आहे. या 
परंपरा या बोलीत स्पष्ट र् उच्चावरत स्र्रूपात कायम आहेत. 

 
(४) वतयमानकाळी प्रथम पुरुषी णक्रयापद : र्तवमाि काळाच्या प्रथम पुरुषी (दोन्ही र्ििी) वक्यापदारं्र 

अिुस्र्ार देण्यािी परंपरा प्रािीि मराठीत होती. ‘अिुच्चावरत’ या मावलकेत याही अिुस्र्ारािी िोंद झाल्यािे 
र्तवमािलेखिात हा अिुस्र्ार र्गळलेला आहे. याही अिुस्र्ाराला स्पष्ट उच्चारािी पूर्वपरंपरा असार्ी असे अरे 
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बोलीतील िावसतय उच्चारारं्रूि विवश्चत होते. करतंु (आम्ही करतों), जातु (आम्ही जातों), गेतंु (आम्ही 
घेतों), देतंु (आम्ही देतों) इ. 

 
 (५) अनेकवचनी नामावंरील अनुस्वार : प्रमाि भाषेत लेखिात आवि बोलण्यात अिेकर्ििी िामािंा 

सािुस्र्ार उच्चार होतो. अरे बोलीत हा उच्चार अगदी ओझरता होत िाही, खिखिीत होतो. लोकाँसु, बइलाँि,ं 
गाँमाँहोउिु इ. 

 
 तुमिे आवि आमिे ही षठ्न्त सर्विामे तुमि,ं अमन्ि ंअशी उच्चारली जातात. या उच्चारािंी परंपरा 

अपभं्रश भाषेइतकी पुराति आहे हे या वठकािी िमूद करार्सेे र्ाटते 
 

१४. आिखी काही उच्चार-णवशेष 
 
आतापयंतच्या वर्र्िेिात ि आलेले आिखी काही उच्चार-वर्शषे पुढ देण्यात येत आहेत. यापंैकी 

वकत्येकािंा प्राकृत व्याकरिािा आर्धार आहे. 
 
(१) अकारि ऱ्हस्वत्व : अकारि अिुस्र्ाराप्रमािेि अकारि ऱ्हस्र्त्र् हा देखील या बोलीिा वर्शषे 

असूि प्राकृत भाषाचं्या उच्चारपितीशी तो संर्ादी आहे. हा वर्शषे लक्षात यार्ा यासाठी काही उदाहरिे पुढे 
देण्यात येत आहेत. हेमिंद्राच्या व्याकरिात (सूते्र: ८-१-८४, ८-२-५६, ८-२- १३२) या वर्शषेािंा आर्धार 
सापडतो. 

 
तंम्बोलु (ताबंुल) सादो. ३७ 
दुकलु (दुकाल) 
पंगरुनु (पाघंारुि) र्ज्ज. ६०५, मप ु७-६१२ (पंगरुि) 
भंडनु (भाडंि) गास. ७-९९, देिा ६-१०१ (भण्डिं) 
मंजरु (माजंर) सादो. ४७ 
कंतु (कातं) कि. ५-५-२ 
 
हे शब्द याि स्र्रूपात प्राकृत-अपभं्रशातील गं्रथात आले असूि त्या त्या गं्रथािे संदभव शब्दाच्या पुढे 

वदले आहेत. 
 
(२) अकारि णद्वत्त : ऱ्हस्र् उच्चाराप्रमािेि वकत्येक शब्दातील व्यंजिािें वद्वत्त हाही या बोलीला 

लाभलेला प्राकृतािा र्ारसा आहे. भाषाशास्त्रीय वियमापं्रमािे या वर्शषेािे काहीि स्पष्टीकरि देता येत िाही. 
हेमिंद्रािे (८-२-९८) आपल्या व्याकरिात हा वर्शषे िोंदवर्ला आहे. 
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खोल्ल ं(खोल) मप.ु २-१३९ (खोल्ल)ं 
तलं्ल (तळे) मप.ु २५-२-८ (तल्ल)ं 
वल्ल ं(ओले) गास. ६-९९ (ओलं) 
 

दुदं्द, सर्वत्त, जुन्नं या शब्दातंही व्यंजिािे वद्वत्त आहे. परंतु ते ध्र्विपवरर्तविाच्या वियमात बसते. अगोदर 
वदलेल्या शब्दािें वद्वत्त त्या प्रकारात बसत िसल्यािे ते अकारि ठरते. 

 
(३) शब्दातंी उकारबाहुल्य : उकारबाहुल्य या बोलीत िादंते. अकारातं िामे आवि वर्शषेिेि तेर्ढी 

उकारातं असतात असे िव्हे. र्धातुसावर्धतािंी रूपेही उकारातं असतात. दीसु, भगतु, जाउिु, फाउिु, वतत्त ुइ. 
 
शब्दातंीिा उकार हा ज्ञािेश्वरकालीि मराठीिा वर्शषे गिला जातो. संत एकिाथाचं्या कालापासूि 

शब्दातंीच्या उकारािे प्रमाि कमी होत गेले आहे. ‘उकारबहुला भाषा’ अशी प्राकृतािंी प्रवसिी आहे. हेमिंद्रािे 
अपभं्रश भाषेतील वर्भस्ततप्रत्ययािा वर्िार करतािा दोि वियम वदले आहेत : (१) प्रथमा आवि वद्वतीया या 
दोि वर्भततींिा प्रत्यय िसतात (२) प्रथमा-वद्वतीयेतील अकारातं िामाचं्या शरे्टी उकार येतो (८-४-३४४ 
आवि ८-४-३३१). अव्यय आवि र्धातुसावर्धत याचं्या अन्त्य उकारािा संदभव या वियमातं िसला तरी अकारातं 
िामािें उकारातं रूप होिे हा प्राकृतािा स्र्भार्र्धमव अरे बोलीिे एखादा र्ारसा साभंाळार्ा त्याप्रमािे 
आजतागायत िालू ठेर्ला आहे. ज्ञािेश्वरोत्तर काळापासूि अन्त्य उकार अपर्ादात्मक आढळतो हे लक्षात घेता 
समािध्र्वि लोपाच्या संदभात काढण्यात आलेला विष्ट्कषव या रै्वशष्ट्यािे दृढ होतो असेि म्हिार् ेलागेल. तो 
म्हिजे प्रािीि मराठी शब्दािंी उकारातं परंपरा लुप्त होण्याच्या मागार्र असतािा अथर्ा तत्पूर्ी अरे बोलीस 
आर्धारभतू असलेली मूळ भाषा मराठी भाषेच्या मध्यर्ती प्रर्ाहापासूि र्गेळी झालेली वदसते. अरे समाजािे 
स्थलातंर यादर्कालापूर्ी झाले असाि विष्ट्कषव या रै्वशष्ट्याच्या आर्धारािे विघतो. 

 
शब्दातंीिा उकार सभोर्तालच्या तेलुग ू भाषेच्या संस्कारातूि आलेला असण्यािी शतयता विर्मदष्ट 

करता येण्यासारखी आहे. यािाही थोडा वर्िार केला पावहजे. पापमु, गोत्रमु, अन्नमु, गजमु या तेलग ूशब्दाचं्या 
शरे्टी उकार वदसतो परंतु र्स्तुतः तो आहे मुकार. या शब्दािें र्ििातंर होत असतािा ककर्ा या या शब्दािंा 
वर्भस्ततप्रत्यय लागतािा अंतीिा उकार ि जाता मुकार गळतो. उदा. पोपालु, गोत्रालु, अन्नाविकी. 

 
अरे बोलीत असलेले शब्दातंीिे उकार प्राकृत-अपभं्रशािी परंपरा दशववर्िारे आहेत असेि शरे्टी 

मािार् े लागते. अल्पप्रमािात असेल, परंतु यादर्कालीि मराठीत देखील हा वर्शषे आढळतो. [तुळपुळे, 
यादर्कालीि मराठी पृ. २२४ राजर्ाडे, ज्ञािेश्वरीतील मराठी भाषेिे व्याकरि पृ. १२९.] 

 
(४) स्वर आणि अधयस्वर याचंी पणरवृत्ती : मराठी भाषेच्या इतर ग्रामीि बोलींप्रमािे या बोलीत देखील 

स्र्र आवि अर्धवस्र्र यािंी पवररृ्त्ती झालेली वदसूि येते. ए-य, ओ-र्, इ-वर्, इ-य यािी अदलाबदल या 
बोलीतील वकत्येक शब्दातं झाली आहे. इ, ए, ओ हे स्र्र व्यंजिासंह आले तर सहसा बदलत िाहीत. 
स्र्तंत्रपिे आले असतािा मात्र काही शब्दातं ते बदलतात : 
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येकु (एक), येर्डु (एर्ढा), सोकाशी (सार्कास), इद्या (वर्द्या), काई (काय), येलु (र्ळे/र्ले), भे 
(भय), से (सय), र्ढ (ओढ), इ. 

 
(५) ऱ्हस्व-दीघासंबंधी अणनयणमतता : ‘दीघव-ऱ्हस्र्ौ वमथो रृ्त्तौ’ असे सूत्र हेमिंद्रािे (८-१-४) प्राकृत 

भाषेतील समासाचं्या विवमत्तािे वदले आहे. अरे बोलीत सार्धारिपिे समास रूढ िसल्याकारिािे शब्दाचं्या 
उच्चाराच्या बाबतीत देखील ते लाग ूपडते. पदािंा संर्धी प्राकृतात होत िाही. तसाि तो या बोलीतही. तथावप, 
यीिा, बोलिा, करिा (येिार िाही, बोलिार िाही, करिार िाही) असे संर्धी क्ववित् आढळतात. स्थूलमािािे 
संर्धी ि करण्याकडेि या बोलीिा (आवि प्राकृतािंाही) ओढा आहे. प्रमाि मराठीत विदाि संस्कृत सामावसक 
शब्दातं तरी संर्धी होतो. उदा. र्योमाि मिोरंजि, भार्ािुभार् इ. या बोलीिे मात्र तसे िाही. संर्धी ि 
करण्यािीि या बोलीिी प्ररृ्त्ती आहे. त्यामुळे सामावसक शब्द अपर्ादात्मकि. मोकळे शब्द उच्चाराच्या दृष्टीिे 
कर्धी ऱ्हस्र् उच्चारले जातील तर कर्धी दीघव. या अवियवमततेत देखील ही बोली प्राकृत-अपभं्रशािे अिुकरि 
करते हे वर्शषे. 

 
१५. मराठी भाषेची प्राचीनतम अवस्था : अरे बोली 

 
अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेशी संबवंर्धत असलेल्या वर्वर्र्ध अंगािा वर्िार आतापयंत आपि केला. या 

बोलीतील मूळ ध्र्िी, प्रमाि मराठी भाषेच्या तुलिेिे या बोलीत असलेला काही र्िािा अभार्, या अभार्ािी 
मीमासंा, ध्र्विपवरर्तविािी प्रवक्या, संयुतत र्िांिे उच्चार, िावसतयोच्चार आवि या बोलीत आढळिारे उच्चार-
पितीिे अन्य वर्शषे इत्यावद वर्षयािें तुलिात्मक वर्र्िेि र्र करण्यात आले आहे. या वर्र्िेिातूि सप्रमाि 
वसि झालेला एक वसिातं या बोलीच्या स्र्भार्दशविाच्या दृष्टीिे ध्यािात ठेर्ण्यासारखा आहे : 

 
अरे बोलीिे ध्र्विव्यर्स्थेच्या अंगोपागंात प्राकृत-अपभं्रश भाषाचं्या व्यर्स्थेिे 

संपूिवपिे अिुसरि केले आहे. म्हिूिि अरे बोलीच्या बहुतेक सर्व उच्चार-वर्शषेािंा 
प्राकृत व्याकरिािा आर्धार सापडतो. प्रािीि मराठी (ग्रावंथक) भाषेिे प्रारंभ काळात 
प्राकृत-अपभं्रशािंी ध्र्विव्यर्स्था स्र्ीकारली असली तरी कालातंरािे झालेल्या 
वर्कासात ग्रावंथक मराठीिे प्रारंभीच्या ध्र्विव्यर्स्थेत सुर्धारिा करूि संस्कृत भाषेत 
रूढ असलेली ध्र्विव्यर्स्थाही दत्तक घेतली. अरे बोली मात्र प्राकृत-अपभं्रश या 
भाषंाचं्या ध्र्विव्यर्स्थेच्या कके्षत आज देखील िादंत आहे. 

 
प्राकृतभाषेतूि अपभं्रशािा उदय र् वर्कास झाल्यािंतर अपभं्रशातूि मराठी भाषेिा उद्भर् होत 

असतािा भाषेिे जे संक्मिार्स्थेतले रूप पुढे मराठी या िार्ािे ख्यातीस पोिले त्या रूपािा र्ारसा अरे बोलीिे 
िालवर्ला आहे हे र्र वदलेल्या अभ्यासात सप्रमाि प्रस्थावपत झाले .आहे. भाषाशास्त्रािा असा वसिातं आहे की 
एकाि र्ळेी समाजाच्या वशष्ट र् कविष्ठ र्गांत रूढ असलेल्या भाषेत शब्दसंग्रह आवि शब्दािंी रूपे वभन्न 
आढळली तरी ध्र्विव्यर्स्थेत मात्र फरक पडत िसतो [‘High and low styles tend to vary in Lanicow, morphonemies and 
almorphy but not in phonology’. Gumpez. Language in Social Groups, P. 106.]. या वसिातंाच्या अिुसरं्धािािे वर्िार केला 
असता असे वदसूि येईल की प्राकृत-अपभं्रशािी ध्र्विव्यर्स्था अरे बोलीिे स्र्ीकारली एर्ढेि िव्हे तर वकत्येक 
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शतके ती कायम ठेर्ली आहे. प्राकृत-अपभं्रशाच्या ध्र्विव्यर्स्थेिे उल्लंघि करिारा एकही वर्शषे अरे बोलीत 
आढळिार िाही. 

 
र्तवमाि प्रमाि मराठी भाषा तर सोडूि द्या, परंतु यादर्कालीि मराठी भाषेच्या बाबतीत असे म्हिता 

येिार िाही. महाराष्ट्री अपभं्रशािी ध्र्विव्यर्स्था आत्मसात करूिही यादर्कालीि मराठीिे वर्कासािा पुढिा 
मुक्काम गाठला आवि अपभं्रश भाषेत िसलेले संस्कृत भाषेतील र्िवव्यर्स्थेिे वर्शषेही रूढ केले. म्हिूिि 
यादर्कालीि मराठीिे स्र्रूप वर्शद करतािा डॉ. तुळपुळे यािंी पुढील विर्ाळा वदला आहे. 

 
‘‘यादर् मराठीिी काही रै्वशष्ट्ये लक्षात घेता यादर् मराठीला अपभं्रशािा अपभं्रश ि म्हिता 

संस्कृतीकरिािा संस्कार झालेला उत्क्ातं स्र्रूपातील अपभं्रश म्हििे अवर्धक योग्य होईल.’’ 
[यादर्कालीि मराठी भाषा, पृ.११९.]. 

 
 डॉ तुळपुळे यािें र्रील मत जमेस र्धरूि पुढे असेही म्हिता येईल की, मराठी भाषेला यादर्काळात 

उत्क्ातं अर्स्था प्राप्त होण्यापूर्ी या भाषेिी जी मूळिी कपड प्रकृती होती वतिे रूप अरे मराठी बोलीिे सुरवक्षत 
ठेर्ले आहे म्हिूिि वतिी ध्र्विव्यर्स्था अपभं्रशापासूि फार र्गेळी रावहली िाही. एका परीिे ती अपभं्रशािीि 
उत्तर अर्स्था ठरते. जिसामान्यात रूढ असलेली बोली कालातंरािे उत्क्ातं होऊि यादर्कालीि मराठी 
र्ाङ्मयािी प्रौढ भाषा बिली. हा वर्कास घडत असतािा सामान्य जितेच्या तोंडी असलेली बोली 
लोकपरंपरेिे र्ाढत रावहली. लोकपरंपरेिा हा र्ारसा अरे बोलीच्या मूळस्थािी असल्यािे यादर्कालीि 
मराठीपेक्षा या बोलीिे अपभं्रशाशी जर्ळिे िाते ध्र्विव्यर्स्थेत वदसूि येते. 

 
अरे बोलीिी ध्र्विव्यर्स्था आवि उच्चारवर्शषे यािंा अभ्यास करतािा या बोलीिे प्राकृत-अपभं्रशाशी 

असलेले िाते अत्यंत जर्ळिे र् वजव्हाळ्यािे असल्यािा प्रत्यय पदोपदी येतो. प्राकृत-अपभं्रशातूि पृथगात्म 
होण्यािी प्रवक्या यादर्कालीि मराठीिे स्र्ीकारलेली असली तरी ती तेर्ढ्यार्रि थाबंली िाही. या परंपरेिे 
आलेल्या व्यर्स्थेत यादर्-मराठीिे िर्ीि भर घातली. 

 
प्राकृत अपभं्रशािे र्ज्यव गिलेले ध्र्वि यादर् मराठीिे तत्सम शब्दािंा संग्रह करूि स्र्तःच्या 

ध्र्विव्यर्स्थेत समावर्ष्ट केले र् प्राकृताच्या द्वारे सुरू झालेली ध्र्विपवरर्तविािी प्रवक्या पुढे िेली. संयुतत 
व्यंजिाचं्या उच्चारािेि उदाहरि घेऊ या : ितुथव या संस्कृत शब्दािे प्राकृतात िउत्य असे रूप होते (अरे 
बोलीत िऊत्त). यादर् मराठीिे पुढिी अर्स्था गाठूि िौथा असा या शब्दािा उच्चार रूढ केला. िक् हा शब्द 
िक्क (अरे बोलीत िक्कर) असा होतो. यादर् मराठीच्या ध्र्विपवरर्तविात ‘िाक’ हे त्यािे वर्कवसत रूप बिले. 

 
अरे बोली मात्र अपभं्रशाच्या ध्र्विव्यर्स्थेच्या कके्षतूि बाहेर पडली िाही. यादर्कालीि ग्रावंथक भाषेिा 

वर्कास होण्याच्या अगोदरच्या काळाति अरे समाजािे महाराष्ट्रातूि स्थलातंर झाले असार्.े स्थलातंवरत 
समाजािे मूळ र्ारसा फारसा बदल ि होऊ देता जसाच्या तसाि कायम ठेर्ला. त्यामुळेि मराठी भाषेच्या 
वर्कासातली प्रािीितम अर्स्था या बोलीच्या रूपािे र्तवमाि काळापयंत वटकूि रावहली. श्रुवतवर्शारदािंी 
मौवखक परंपरेिे र्देवर्द्या स्र्रािाही फरक ि पडू देता जति करूि ठेर्ली त्यािप्रमािे अरे समाजािेही 
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मौवखक परंपरेिे आपले मूलर्धि सुरवक्षत ठेर्ले असे म्हिता येईल. पवरवशष्टात वदलेल्या विर्डक शब्दारं्रूि 
अरे बोलीिे अपभं्रशाशी असलेले िाते वकती विकटिे होते यािी कल्पिा येईल. 

 
१६. ध्वणनव्यवस्थेचा शोध आणि बोध 

 
एखाद्या भाषेिा (आवि बोलीिाही) स्र्भार्र्धमव विवश्चत करण्यास त्या त्या भाषेतील ध्र्विव्यर्स्थेस 

वििायक महत्त्र् असते. म्हिूिि या बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेसंबरं्धािे वर्स्तारािे वर्र्िेि करार् े लागले. 
ध्र्विव्यर्स्थेच्या या शोर्धातूि जे फवलत प्राप्त झाले त्यािी संकवलत िोंद घेण्यापूर्ी तुलिात्मक अभ्यासातील 
एक अपवरहायवता या वठकािी िमूद केली पावहजे. 

 
प्राकृत, अपभं्रश आवि यादर्कालीि मराठी आवि अरे बोली यािंा तुलिात्मक अभ्यास करत असतािा 

प्राकृत, अपभं्रश आवि यादर्कालीि मराठी या भाषातंील र्ाङ्मयात आढळिारे स्र्रूप प्रमाि मािले आहे. अरे 
बोलीिी सामग्री मात्र र्तवमाि काळात मौवखक परंपरेिे गोळा केली असूि ती ‘बोली’िी सामग्री आहे. 
तुलिात्मक अभ्यासात त्यामुळे एक प्रकारिी वर्षमता आढळेल. दोि ककर्ा अवर्धक बोलींच्या सामग्रीिे 
तुलिात्मक अध्ययि ि होता येथे ग्रावंथक प्राकृत, अपभं्रश आवि यादर्कालीि मराठीिे स्र्रूप-वर्शषे अरे 
बोलीच्या तुलिेिे वर्िारात घेतले आहेत. ही वर्षमता अपवरहायव होती. र्तवमाि प्रमाि मराठी भाषेपासूि अरे 
बोली बरीि दूर (काल आवि भाषेिे स्र्रूप याचं्या दृष्टीिे) असल्यािे यादर्कालीि मराठी खेरीज अन्यत्र या 
बोलीला समािर्धमव आढळला िाही. या र्ाङ्मयातही अरे बोलीिे समग्र स्र्भार्र्धमव सापडले िाहीत त्यामुळे 
तुलिेसाठी पूर्वर्र्मत अपभं्रश आवि प्राकृत याचं्याकडे र्धार् घ्यार्ी लागली. ती सामग्री देखील ग्रावंथक 
स्र्रूपाति होती. 

 
या शोर्धात गाथासप्तशती (इ. स. १ ले शतक) ते दहाव्या अकराव्या 

शतकातले अपभं्रश गं्रथ याचं्यापयंत वदसूि येिारे भाषेतील महत्त्र्ािे वर्शषे अरे 
बोलीत अस्स्तत्र्ात असल्यािे विदशविास आले. शब्दसंग्रह आवि ध्र्विव्यर्स्था या 
दोहोंच्या दृष्टीिे सुमारे दहा शतकािंी परंपरा अरे बोलीत सुरवक्षत रावहल्यािा शोर्ध 
तुलिात्मक अभ्यासातूि लागला. 

 
तुलिात्मक वर्र्िेिाच्या संदभात प्राकृत-अपभं्रश असा सामावसक शब्द जर्ळपास सर्वत्र योजण्यात 

आला आहे. यािे एक महत्त्र्ािे कारि म्हिजे व्याकरिािंी प्राकृत भाषािें व्याकरि वलवहले असूि आर्श्यक 
तेर्ढा अपभं्रश भाषेिा उल्लखे केला आहे. व्याकरिाच्या वियमािंा आर्धार देतािा म्हिूिि प्राकृत-अपभं्रश असा 
संयुतत प्रयोग करार्ा लागला. वशर्ाय, ध्र्विव्यर्स्थेच्या दृष्टीिे प्राकृत आवि अपभं्रश या दोन्ही भाषातं फारसा 
भेद िाही. ध्र्विपवरर्तविाच्या काही प्रवक्या अपभं्रशात वभन्न आहेत. प्रत्ययाचं्या बाबतीत थोडाफार र्गेळेपिा 
आहे. परंतु एकंदरीत ध्र्विव्यर्स्थेिा वर्िार करता प्राकृत-अपभं्रश आवि अरे बोली यातं अभेद आढळला : 
‘लीलार्ई कहा’ या गं्रथाच्या प्रस्तार्िेत डॉ. उपाध्ये यािंी काढलेला विष्ट्कषव (पृ. ८६) या दृष्टीिे लक्षात 
ठेर्ण्याजोगा आहे : 
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‘‘अपभं्रशािे मराठीशी पारंपवरक िाते आहे.... 
(लीलार्ई) या गं्रथातील बरेि र्धात्र्ादेश मराठीत रूढ आहेत.’’ 
 
ध्र्विव्यर्स्थेच्या शोर्धातूि विष्ट्पन्न होिारे फवलत एका दृष्टीिे अगोदरच्या अध्यायात शब्दसंग्रहाच्या 

वर्श्लेषिातूि विघिाऱ्या विष्ट्कषास पूरक आहे हे विराळे सागंण्यािी आर्श्यकता िसार्ी. दोन्ही अध्यायाचं्या 
वर्र्िेिातूि पुढील विष्ट्कषव सप्रमाि प्रस्थावपत होतात : 

 
१. अरे-मराठी बोलीत प्राकृत-अपभं्रश या भाषािंी ध्र्विव्यर्स्था अस्स्तत्र्ात 

आहे. र्िवव्यर्स्थाि िव्हे तर ध्र्विपवरर्तविािी प्रवक्या आवि उच्चारवर्षयक अन्य 
वर्शषे प्राकृत-अपभं्रश आवि अरे-मराठी यातं समाि आहेत. या सार्धम्यामुळे ही बोली 
भाषेच्या वर्कास क्मातील प्राकृत-अपभं्रशािी उत्तरार्स्था असल्यािे वसि होते. 

 
२. या रै्वशष्ट्यािंा पवरिाम अरे बोलीतील शब्दसंग्रहार्र घडलेला वदसूि 

येतो. प्राकृत आवि अपभं्रश या भाषातंील वकतीतरी शब्द जर्ळपास अवर्कृत 
स्र्रूपात या बोलीत आज आढळतात. त्यािे कारि समाि ध्र्विव्यर्स्था हे देता 
येईल. 

 
३. अपभं्रशापासूि उदयास आलेल्या मराठी भाषेत काळाच्या ओघात बरीि 

स्स्थत्यंतरे घडली. उच्चारप्रवक्येच्या वर्कासाबरोबरि शब्दसंग्रहात देखील सुर्धारिा 
झाली. तथावप, या वर्कासािा फारसा पवरिाम या बोलीच्या आजच्या स्र्रूपार्र 
झालेला वदसूि येत िाही. ही बोली प्राकृत-अपभं्रशाच्या उच्चार प्रवक्येच्या पवरघाति 
आज िादंत आहे. 

 
 ४. यादर्कालीि मराठी र्ाङ्मयात मराठी भाषेिे प्रािीितम वलवखत रूप 

आढळते. या र्ाङ्मयीि भाषेशी अरे बोलीिी तुलिा केली असतािा उच्चारप्रवक्या 
आवि शब्दसंग्रह यािें बरेि आरु्धविकीकरि यादर्-मराठीत झाल्यािे विदशविास 
येते. यादर्मराठीिे भाषेच्या वर्कासक्मात संपादि केलेल्या पुढील अर्स्थािंा 
आढळ अरे बोलीत होत िाही. 

 
५. मराठी भाषेिे यादर्काळात प्रौढ र्ाङ्मयीि स्र्रूप र्धारि करण्यापूर्ी 

अस्स्तत्र्ात असलेल्या मराठी बोलीिे लोकपरंपरेतील स्र्रूप विवश्चत करिारी 
मोलािी सार्धि-सामग्री अरे बोलीत सुरवक्षत रावहली आहे. एका परीिे ही बोली 
मराठी भाषेिे प्रािीितम स्र्रूप विर्मदष्ट करिारी असल्यािे भाषेच्या अभ्यासाच्या 
दृष्टीिे वतिे महत्त्र् असार्धारि ठरते. 

 
६. तेलुग ूभावषकाचं्या र्तुवळात वकत्येक शतके िादंत असतािाही या बोलीिे 

आपले पुराति स्र्रूप कायम ठेर्ले हाही या दोस्तीिा एक असार्धारि वर्शषे आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

 
७. भाषेच्या स्र्रूपार्रूि काळािे अिुमाि बारं्धार्यािे झाल्यास असे म्हिता 

येईल की, यादर्काळा पूर्ीच्या मराठीिे स्र्रूप या बोलीत सुरवक्षत रावहले त्या अथी 
अरे समाजािे विदाि अकराव्या-बाराव्या शतकात महाराष्ट्रातूि तेलंगिात र्साहती 
केल्या असाव्यात. 

 
ध्र्विव्यर्स्थेच्या अंगािे वर्िार केला असता उपरोतत विष्ट्कषव विघतात. रुपवसिी आवि र्ातयरििा 

या दोि अंगािंा वर्िार केला असतािाही या विष्ट्कषास पुष्टीि वमळते. 
 

∫∫∫ 
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प रि णश ष्टे 
 

[अ] भाणडीरभाषा व्याकरिम् 
 
महाराष्ट्र सावहत्य पवत्रकेच्या तीि अंकातूंि [र्षव १ ले, (मािव १९२८) अंक १ ला, र्षव २ रे (सप्टेंबर 

१९२८) अंक २ रा आवि र्षव ३ रे (मािव १९३०) अंक १ ला] भाण्डीरभाषा-व्याकरि या शीषवकाखाली श्री. र्ा. 
गो. पराजंपे यािंी भाण्डीरभाषेच्या व्याकरिार्रील संस्कृत गं्रथािी संवहता आवि वतिा मराठी अिुर्ाद 
प्रस्तार्िेसह प्रवसि केला आहे. हा वर्षय क्मशः प्रवसि व्हार्यािा होता. परंतु तीि हप्त्यािंतर पुढिा भाग 
मात्र प्रवसि झाला िाही. प्रवसि झालेल्या भागात भाण्डीरभाषेच्या उच्चार-प्रवक्येसंबरं्धािे वर्र्िेि आले आहे. 
या उच्चार-प्रवक्येिा अरे बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेशी विकटिा संबंर्ध पोितो. 

 
या व्याकरिास आर्धारभतू असलेल्या भाषेसंबरं्धी श्री. पराजंपे वलवहतात :  
 
‘‘दैर् योगािे असे झाले आहे की, प्राकृत र् अपभं्रशािा वर्िार [या गं्रथात] फारि 
त्रोटक रीतीिे करूि सूत्रकार देशीभाषाकंडे र्ळला आहे र् जरी एकंदर पुष्ट्कळ 
देशाचं्या भाषािंा तो विदेष कवरतो तरी मुख्यत्र् ेकरूि एका भाषेिीि रूपे देत आहेसे 
वदसते....... त्या एका भाषेिे गीत-भाषा म्हिूि महत्त्र् असेल. टीकाकार आंध्रदेशीय 
आहे. कारि, तो आंध्र पयाय सागंतो. म्हिूि जरी सूत्रकारासंबरं्धािे काही मावहती 
िसली तरी टीकाकारािे र्ळेी तरी या भाषेला आंध्रप्रदेशात महत्त्र् होते हे विर्मर्र्ाद 
आहे. ही मुख्य भाषा म्हिजे जुनी मराठीच आहे. हे पुढील गं्रथावरून णदसेल व 
ज्ञानेर्श्र कालीन मराठीशी तुलना करणयाला या गं्रथात पुष्ट्कळ सामग्री णमळते.....’’  

[जाड ठसा प्रस्तुत लेखकािा] 
 
 श्री. पराजंपे यािंी वदलेल्या मावहतीर्रूि पुढील मुदे्द विवश्चत होतात : 
 

(१) भाण्डीरभाषा-व्याकरिम् या गं्रथात प्रामुख्यािे मराठी भाषेिे व्याकरि 
आले आहे. 

 
(२) ही भाषा मूळ सूत्रकाराच्या आवि िंतरच्या भाष्ट्यकाराच्या काळातही 

आंध्र प्रदेशात महत्त्र्ािी गिली जात होती. (गीतभाषा या िात्यािे ती लोकवप्रय 
देखील असली पावहजे.) 

 
(३) या मराठी भाषेिे ज्ञािेश्वरकाळीि मराठीशी साम्य आहे.  
 
(४) सूत्रकार तेलगूभावषक असार्ा. कारि, काही वठकािी तो शब्दािें 

तेलुग ूपयाय देतो. 
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श्री. पराजंपे यािंी समग्र गं्रथ संपावदला असला तरी या व्याकरि गं्रथािा काही भागि प्रकावशत झाला 

आहे. त्यामुळे या भाषेिे समग्र स्र्रूप िेमके कसे होते ते सागंता येत िाही. तंजाऊरच्या सरस्र्तीमहाल 
गं्रथालयात या गं्रथािी प्रत असल्यािी िोंद आहे. परंतु ती पोथी उपलब्र्ध होऊ शकली िाही. त्यामुळे प्रकावशत 
भागार्रि विर्ाह करार्ा लागतो. 

 
आंध्र प्रातंात मराठी गीतानंा लोकणप्रयता आणि प्रणतष्ठाही 

 
गीतभाषा या िात्यािे महत्र् पार्लेली ही मराठी भाषा अथाति या भागात वर्खुरलेल्या मराठी 

भावषकािंी होती. संस्कृत भाषेत या भाषेिे व्याकरि सूत्रबि व्हार् ेर् या सूत्रारं्र संस्कृत भाषेत भाष्ट्यही वलवहले 
जार् े यार्रूि मराठी भावषकािंा संगीताच्या के्षत्रात एकेकाळी केर्ढी प्रवतष्ठा होती यािी कल्पिा येते. तेलुग ू
रंगभमूीर्र गेली शभंरर्ष े िायप्रयोग करिारे कलार्तं मराठी भावषक आहेत हे पवहल्या खंडात वर्स्तारािे 
सागंण्यात आले आहेि. या कलार्तंाचं्या पूर्वजािंी भाषा या संस्कृत व्याकरिािंा वर्षय झाली असेल असे 
माििे विरार्धार ठरू िये. ज्या अरे समाजाच्या बोलीिा र् सासं्कृवतक परंपरािंा अभ्यास प्रस्तुत करण्यात येत 
आहे त्याि समाजातील काही गटािंी मराठी गीताचं्या द्वारे आंध्र प्रातंात प्रवतष्ठा प्राप्त करूि घेतली असार्ी. 
‘भाण्डीर’ म्हिजे गीत गािाऱ्या भाण्ड लोकािंी भाषा असे एक स्पष्टीकरि भाष्ट्यकारािे वदले आहे. ‘भाि’ हा 
र्ीवथ िाटकािा (Street Drama) वर्शषेतः शृगंारप्रर्धाि िाटकािा एक प्रकार िायशास्त्रात िमूद आहे. या 
भािािे प्रयोग करिारे ते भाण्ड र्ा भाण्डीर असा अथव लार्ला तर तो आंध्र प्रातंाच्या सासं्कृवतक परंपरेच्या 
दृष्टीिे दूरास्न्तत ठरू िये. खेडोपाडी प्रर्ासी रंगभमूीर्र आजही पौराविक र् शृगंारप्रर्धाि पि तेलुग ूभाषेतील 
िाटकािें प्रयोग करूि दाखवर्िारे कलार्तं मराठी भावषक आहेत. स्थलातंवरत झालेल्या मराठी भावषकापंैकी 
काहींिी शतेीिा व्यर्साय स्र्ीकारला तर वकत्येकािंी र्ीवथिाटकातं प्रावर्ण्यसंपादि करूि आपल्या समाजाला 
आवि मराठी गीतािंा परभावषक प्रदेशात प्रवतष्ठा प्राप्त करूि घेतली असे गृहीत र्धरिे अिैवतहावसक र् विरार्धार 
ठरू िये. आंध्र प्रदेशाच्या सासं्कृवतक इवतहासात मराठी भावषकािें स्थाि वकती महत्त्र्ािे आहे हे देखील या 
भाषेच्या व्याकरिार्रूि विष्ट्पन्न होते. [पवहल्या खंडाच्या उत्तरार्धात सुरभीिाटक मंडळ्यासंबंंघी वदलेली मावहती या विष्ट्कषास पुष्टी देिारी 
ठरते.] 

 
अरे बोलीशी साधम्यय 

 
उपलब्र्ध असलेल्या भाण्डीरभाषा व्याकरिाच्या भागात प्रामुख्यािे उच्चारप्रवक्येिा भाग आला आहे. 

‘‘प्रत्यहार सूते्र’’ या िार्ािे संबोर्धण्यात आलेली ८ सूते्र उच्चारप्रवक्येिे स्र्रूप वर्शद करिारी आहेत. या 
सूत्रािें वर्षय असे : 

 
१. आ इ, उ (ऱ्हस्र् आवि दीघव). 
२. ऋ र् लृ यासंबरं्धी. 
३-४. ए, ओ, ऐ र् औ या संयुतत स्र्रासंंबरं्धी. 
५. अर्धवस्र्रािंा वर्िार. 
६. अिुिावसकािंा वर्िार. 
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७. र्गीय व्यंजिािंा वर्िार, आवि 
८. श्, ष् र् स् यासंंबरं्धी. 
 

(१) 
 
 
 
(२) 

कोिते विय नाहीत? भाण्डीर भाषेत पुढील र्िव िाहीत असे सूत्रकार सागंतो : 
 

ऋ, लृ, ऐ, औ, श्, ष्, वर्सगव आवि—ज्ञ, अरे बोलीत देखील हे र्िव आढळत िाहीत. 
 
ध्वणनपणरवतयनाची प्रणक्रया : ध्र्विपवरर्तविािा वर्िार तद्भर् सूत्रातं आलेला असूि ही सूते्र ९ आहेत. 
सूत्रािें वर्षय असे : 
 

१. आदेश; २. लोप; ३. वर्कषव (श्री-वसरी); 
४. पवररृ्त्ती (र्िािी अदलाबदल); ५. वद्वत्त; 
६. अिुस्र्ार (िंद्राकृती अिुस्र्ारािें वर्र्िेि वर्शषेेकरूि आले आहे). 
७. ऱ्हस्र्; ८. दीघव; ९. आगम. 

 
या सूत्रात िमूद केलेल्या ध्र्विपवरर्तविाच्या वदशा अरे बोलीत रूढ असलेल्या ध्र्विपवरर्तविाच्या 

स्र्भार्र्धमाशी संर्ादी आहेत. 
 

(३) व्यजंनाचें आदेश : व्यंजिाचं्या आदेशातं पुढील आदेशािंा समार्शे होतो : 
१. ण्, न् परस्परािें आदेश होतात. (अरे बोलीत फतत न् र् रूढ असल्यािे या आदेशािा 

प्रश्ि उद्भर्त िाही) 
२. ड्-ल र् ल्-र हे परस्परािें आदेश होतात. हा वियम अरे बोलीस लाग ूपडतो. 
३. म् िा व् र् व् िा म् होतो [अरे बोलीत या आदेशािी उदाहरिे तुरळक सापडतात. उदा. 

परमाँ (परर्ा), परुभँी (पुरर्ी), गाँमु (गारं्)]. 
४. प्रारंभीच्या द् िे ड् त रूपातंर [अरे बोलीत तालव्य आवि मूर्धवन्य यािंी पवररृ्त्ती होत 

असल्यािे वर्र्रि पूर्ी आले आहेि : घेंटलं, (घेतलं), टंुटा (थोटा).]. 
५. त र्गव आवि ट र्गव यािंी पवररृ्त्ती. 
६. वर्कषव (वसरी, श्री), पवरयेंतु (पयंत) भतारू (भतृव) 

 
समग्र व्याकरि उपलब्र्ध िसले तरी उपलब्र्ध भागार्रूि ते अरे बोलीिेि असार् ेया वर्षयी शकंा उरत िाही. 
तेरार् ेशतक हा या व्याकरिािा काळ आहे. या काळात संस्कृत पंवडतािंी व्याकरि वलहार् ेएर्ढी प्रवतष्ठा या 
भागात मराठीस लाभली होती. हे एक अवभमािास्पद सत्य आहे. 
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[आ] ध्वणन-व्यवस्था 
 

प्राकृत-अरे बोली-प्राचीन मराठी 
 
प्राकृत-अरे बोली आवि प्रािीि मराठी या भाषातंील ध्र्विव्यर्स्थेिा अवर्धक सूक्ष्म र् तुलिात्मक 

अभ्यास करता यार्ा या हेतूिे ही शब्दार्ली देण्यात येत आहे. अर्धोरेवखत शब्द प्राकृत भाषेतील (अपभं्रशासह) 
असूि प्रािीि मराठी र्ाङ्मयातील (यादर्काळ) त्याि शब्दािे रूप िौकटी कौंसात वदले आहे. मध्यभागी 
असलेला शब्द अरे बोलीतला. शब्दसंग्रहात हे शब्द अकारवर्ल्हेिे आले आहेत. गं्रथसंदभव त्या वठकािी 
आढळतील. 

 
अइलाडु 
अइसद्य 
अडवी 

अच्छेरू } 
 

अमंुचं  
अम्मिु  
असूं  
अट्ट 
इत्थ 
उग्घाड 
उच्छऊ 
 
उज्जलु 
उट्ठन्द्त  
उत्तािअ  
कइस  
केणत्तअ  
केवडु  
खुजं्ज 
खोल्ल ं 
गामु 
घड 
चक्खई  
चक्खुड्डिं  
णचक्खलो  

अइलाडु 
अइस ं
अडर्ी  
अिेरू  
अच्छेरू  
अमंुिं  
अम्मिु  
अँसू  
अट्टु  
इतं्त 
उग्गवड  
उसक/ 
उिरु्  
उज्जलु  
उट्टत  
उत्तािं 
कइस/ंकस्स ं
केवत्त 
केर्डु 
खुज्ज ं
खोल्ल ं
गाँमु 
घड 
ितखतं 
ितखटु  
विक्कोलु  

[एलाड] 
[ऐसे] 

[अडर्ी] 
 

[आश्चयव] 
 

[आमिे] 
[अंमळ] 

[अश्र/ूआसू] 
[आठ] 

[येथे, इथे] 
[उघड] 

[उच्छर्] 
 

[उजळ] 
[उठतो] 

[उतािा] 
[कैसे] 

[वकती] 
[केव्हडे] 
[खुजा] 
[खोल] 

[गार्, ग्राम] 
[घट, घडा] 

[िाखतो] 
[िोखट] 
[विखल] 

 चोंभल  
कछक 
जइसो  

जमाय }  
 

जाडी  
जुत्त ं
जुणिं  
जेवडु 
जोणिाणलआ  
 
टंुटो  
टेणटु  
ढेंकुिो  
तडमडी  
तम्बं  
तम्बोलु  
तलं्ल  
णतण्णि  
तेत्थु  
दइउ  
दणलद्द  
दुद्ध 
देंटु 
दोग्गं  
दोण्णि  

किबोली  
कछकु 
जइस ं
जामाँय  
जमाँय  
जाडी  
जुतं्त 
जुन्न ं
जेर्डु  
जोन्नले 
 
टंुटा 
टेंटु 
ढेंकुिु 
तडमडी 
तंब ं
तंबोलु 
तल्ल ं
तीिी 
तेत्त ं
दइउ 
दवलद्दर 
दुदं्द 
देंटु 
दोग्ग ं
दोिी 

[िुंबळ] 
[वशक] 
[जैसे] 

 

[जारं्ई] 
 

[झाडी] 
[जंुपले] 

[जुिें] 
[जेव्हडें] 

[जोन्हळे/ 
जोंर्धळे] 
[थोटा] 

[देंठ] 
[ढेंकूि] 

[तळमळी] 
[ताबं]े 

[ताबंलू] 
[तळें] 
[तीि] 

[तेथें/वतथे] 
[दैर्] 

[दवलद्र] 
[दुर्ध] 
[देंठ] 

[दोघे] 
[दोि] 
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पंगरुि  
पल्ली  
पाणडव्व  
बइलं्ल  
बइसइ  
भल्ल  
भणडिं  
भोणडी  
मक्कडु  
मंजरू  
मंट 
रंजनो  
 

रोल 
 
 

पंगरुिु 
पल्ली 
पाडा 
बईलु  
बइसु  
भल्ल ं
भडंिु  
भोंडी  
मक्कडु  
मंजारू  
मंटु 
रंजिु  
रोली  
लोली  

[पाघंरुि] 
 

[पाडा] 
[बैल] 
[बैस] 

[भला] 
[भाडंि] 
[भाडंि] 
[माकड] 
[माजंरा] 

[मठ्ठ] 
[राजंि] 

 

[कोलाहल]  
 

 

कलकु  
कलकरू  
वइरी  
वावार  
णवट्टलु  
णवजु्ज  
ओराणल  
सइन्नमु  
सवणत्त  
कसबाणड  
णसणर 
सुणिं  
हणलद्दा 
हल्लइ 
होइ 

लें कु 
लें करू  
र्इरी  
र्ार्रू  
वर्ट्टलु  
र्ीजु्ज  
र्ोरावल  
सइन्नमु  
सर्वत्त  
कसबाडी  
वसरी  
सुन्न ं
हलदाई  
हवल्ललं  
होइ 

[लें क] 
[लें करू] 

[रै्री] 
[र्ार्र] 

[वर्टाळ] 
[र्ीज] 

[आरोळी] 
[सैन्य] 
[सर्त] 
[शेंबूड] 

[श्री] 
[शून्य] 

[हळद] 
[हलले] 

[होइ] 

 
∫∫∫ 

  

} 
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६ 
 

रूप-व्यवस्था 
 

१. भाषेचे ऐणतहाणसक व्याकरि; २. अणवकारी आणि णवकारी शब्द; ३. 
णवकारी शब्दाचे प्रकार आणि णवकार; ४. अरे बोलीतील णवभण्क्त-
व्यवस्था; ५. ‘होउणन’ या अव्ययाची साक्ष; ६. सवयनाम नामाचंी णवभक्ती; 
७. णवशेषि अणवकारी; ८. आख्यात णवभक्ती; ९. आख्यात-रूपावंर 
प्राकृताचा प्रभाव; १०. कालवाचक ‘ऊन प्रत्ययातं धातुसाणधते; ११. 
भुतकालवाचक अन्द्य धातु-साणधते; १२. अकरिरूप व संयुक्त 
णक्रयापद; १३. रूपणसद्धीत सुरणक्षत राणहलेली पुरातन परंपरा; १४ 
णनष्ट्कषय. 

 
१. भाषेचे ऐणतहाणसक व्याकरि 

 
अरे बोलीच्या स्र्रूप वर्शषेािंा मागोर्ा घेतािा आतापयंत या बोलीतील शब्दसंग्रहािे वर्श्लेषि आवि 

ध्र्विव्यर्स्था यािंा वर्िार झाला. र्स्तुतः र्िांिा वर्िार झाल्यािंतर शब्दािंा वर्िार व्हार्यास पावहजे. 
तथावप, या बोलीिी जातकुळी विर्धावरत करण्याच्या दृष्टीिे शब्दसंग्रहािे वर्श्लेषि प्रथम करार् े लागले. या 
वर्श्लेषिातूि एक सत्य विदशविास आले. या बोलीिे पूर्वर्ती भाषािंा वर्शषेतः अपभं्रश भाषेत रूढ असलेला 
बरािसा शब्दसंग्रह अवर्कृत स्र्रूपात कायम ठेर्ला आहे. शतके लोटली तरी शब्दाचं्या रूपात बदल झाला 
िाही. या विष्ट्काषािे अरे बोलीिी र्िवव्यर्स्था शोर्धण्यास वदशा वमळाली. अरे बोलीच्या र्िवव्यर्स्थेिे मूळ 
र्तवमाि प्रमाि मराठीत अथर्ा यादर्कालीि मराठी भाषेत शोर्धण्यािा प्रयत्ि ि करता प्राकृत-अपभं्रशात या 
व्यर्स्थेिे मूळ असण्यािी संभार्िा शब्दसंग्रहाच्या वर्श्लेषिािे सूवित केली. तदिुसार अरे बोलीच्या 
ध्र्विव्यर्स्थेिा तुलिात्मक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातूि एक आश्चयवकारक शोर्ध लागला. तो 
म्हिजे अरे बोलीिी ध्र्विव्यर्स्था संपूिवपिे प्राकृताचं्या र्िवव्यर्स्थेर्र आर्धारलेली आहे. इतकेि िव्हे तर 
यादर्कालीि ग्रावंथक मराठी भाषेत जी र्िवव्यर्स्था आढळते त्या मािािे अरे बोलीिी ध्र्विव्यर्स्था पुराति 
अर्स्थेिी विदशवक ठरते. 

 
र्िव हे शब्दािे शरीर असले तरी अथव हा त्यािा आत्मा असतो. भाषाव्यर्हार शरे्टी शब्दाचं्या 

माध्यमातूि होिारा वर्िारािंा र् भार्भार्िािंा आवर्ष्ट्कार असतो. शब्दािंा आकार देिाऱ्या ध्र्िींिे वियमि 
करिारे आंतवरक सूत्र असते त्यािप्रमािे भाषाव्यर्हार देखील वर्वशष्ट वियमािंी विबि झालेला असतो. भाषेिे 
स्र्रूप समजूि घेिे म्हिजे हे वियमि समजूि घेिे होय. इवतहासािायव राजर्ाडे म्हितात, ‘‘भाषा म्हटली की 
वतिे खालील अर्यर् सर्वमान्य असतात. (१) उच्चार, (२) उच्चाराच्या खुिा, (३) शब्द, (४) र्ातय, (५) 
आगम, आदेश, प्रत्यय आदी (६) स्र्र र् आघात. हे सहा अर्यर् मातृभाषेतूि अपत्यभाषेत कोित्या रूपातंरािंी 
उतरले र् अपत्यभाषेच्या जन्मापासूि आद्यति हयातीपयंत या रूपातंरात कोिकोिते फेरफार झाले या बाबींिी 
वियमबि हकीकत सागंिे म्हिजे भाषेिा इवतहास वलवहिे.’’[राजर्ाडे लेखसगं्रह पृ. १०१.] 
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यालाि आजच्या पवरभाषेत भाषेिे ऐवतहावसक व्याकरि म्हितात. या घटकाचं्या आर्धारािे भाषेिे 

स्र्रूप समजूि घेता येते. भाषेच्या उपरोतत घटकातूंिि भाषेिे व्याकरि आकाराला येते. इवतहासािायव 
राजर्ाडे यािंी व्याकरिवर्षयक कल्पिा मात्र बरीि व्यापक असूि आजच्या भाषावर्ज्ञािात रूढ असलेल्या 
संकल्पिाशंी संर्ादी अशी आहे. ज्ञािेश्वरीतील मराठी भाषेच्या व्याकरिाच्या प्रारंभीि त्यािंी व्याकरिािी 
व्याख्या वदली आहे : 

 
‘‘वर्र्वक्षत लोक वर्र्वक्षत भाषा वर्र्वक्षत स्थळी र् वर्र्वक्षत काळी कोित्या पितीिे बोलतात र् 
(वलवहिे मावहत असल्यास) वलवहतात, हे ज्या वियम-सरिीिे, म्हिजे शास्त्रािे स्पष्ट केलेले असते 
त्यास त्या भाषेिे तत्कालीि, तत्स्थलीि र् तल्लोकीय व्याकरि म्हितात. या र्ातयात व्याकरि या 
शब्दाला स्थळ, काळ र् लोक या उपार्धींिी मुद्दाम वर्वशष्ट केले आहे. का ंकी या तीि उपार्धींिा स्पशव 
वजला िाही अशी भाषा मागे झाली िाही र् पुढे होिार िाही’’ [राजर्ाडे (स)ं ज्ञािेश्वरी, प्रस्तार्िा, पृ. १]. 

 
भाषा एकि असली तरी स्थल, काल आवि लोक म्हिजे समाज याचं्या भेदािे भाषेिे व्याकरि वभन्न 

होऊ शकते असा राजर्ाड्यािंा अवभप्राय आहे. म्हिूिि पोटभाषेसबंंर्धी वलवहतात : 
 

‘‘कोित्याही भाषेिे प्रातंपरत्र् े जे भेद होतात त्यािंा प्रावंतक पोटभेद अथर्ा पोटभाषा 
म्हितात. ह्या प्रावंतक पोटभाषा त्या त्या प्रातंातील ब्राह्मिावद सर्व जाती बोलतात. शुद्धाशुद्ध आणि 
भ्रष्टाभ्रष्ट ही णवशेषिे या प्राणंतक पोटभाषानंा लावता येत नाहीत कारि, नमुनेवजा जी मुख्य भाषा 
णतच्या इतकीच थोर परंपरा या प्राणंतक पोटभाषाचंी बहुतेक असते. इतकेि की या प्रावंतक भाषािंा 
िमुिेर्जा मुख्य भाषेिे सर्व राष्ट्रमान्यत्र् िसते’’[ततै्रर्, पृ. २]. [जाड ठसा लेखकािा] 

 
पोटभाषा असो र्ा बोली प्रमाि भाषेइततया व्यापक के्षत्रात रूढ िसली तरी ती भ्रष्ट र्ा अशुि िसते, 

वतलाही प्रमाि भाषेप्रमािेि परंपरा असते हे राजर्ाड्यािें मत लक्षात ठेर्ण्यासारखे आहे. अरे बोलीच्या 
स्र्रुपासबंंर्धी आतापयंत जे वर्र्िेि झाले ते राजर्ाड्यािंी र्र उल्लेवखलेल्या वसिातंास वकती पोषक आहे यािी 
ही कल्पिा या वर्र्िेिातूि यार्ी. राजर्ाड्यािंी उल्लेवखलेल्या भार्चे्या सहा घटकापंैकी दोहोंिा वर्िार 
अगोदरच्या अध्यायातूंि झालेला आहे. शब्द आवि ध्र्विव्यर्स्था यािंा अभ्यास करतािा यादर्कालीि 
मराठीपेक्षा अवर्धक पुराति परंपरा या बोलीस लाभल्या होत्या हे वसि झाले आहेि. या बोलीच्या ध्र्विव्यर्स्थेिे 
विर्धावरत केलेला भाषाव्यर्हार कोित्या पितीिे िालतो यािे वर्र्िेि या पुढे करार्यािे आहे, ऐवतहावसक 
परंपरेच्या प्रकाशात. 

 
२. अणवकारी आणि णवकारी शब्द 

 
र्ातय हा भाषाव्यर्हारािा वकमाि घटक असतो. र्ातय घडते ते शब्दाचं्या अथवपूिव संघटिेतूि. काही 

शब्द कोिताही वर्कार ि घडता र्ातयात जसेच्या तसे योजता येतात. काही शब्दािंा मात्र र्ातयात स्थाि 
वमळण्यापूर्ी काही वर्कार घडतात. या वर्कारािंतरि तो शब्द र्ातयातील अन्य शब्दाचं्या पंततीस बसण्याच्या 
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योग्यतेिा ठरतो. वर्कारयुतत अशा शब्दािंा पद म्हितात. िामािे पद होण्यापूर्ी त्याला कलग, र्िि आवि 
वर्भतती यािें वर्कार जडतात. तर वक्यार्ािक शब्दािें वक्यापद होण्यापूर्ी त्या शब्दाला कलग, र्िि, पुरुष 
आवि आख्यात यािें प्रत्यय लागतात या अंगभतू रै्वशष्ट्यार्रूि शब्दािें स्थूल मािािे दोि र्गव होतात : 
अवर्कारी आवि वर्कारी. पवहल्या र्गात वक्यावर्शषेिादी अव्ययािंा समार्शे होतो. िाम, सर्विाम, वर्शषेि र् 
वक्यार्ािक शब्द या शब्दाच्या िार जाती ‘‘वर्कारी’’ या र्गात मोडतात. या र्गीकरिात काही शब्दाचं्या 
जातीवर्षयी र्ाद असला तरी या र्ादात ि वशरता, काही शब्द र्ातयात जसेच्या तसे योजले जातात र् काही 
शब्दािंी र्ातयात योजिा होण्यापूर्ी रूपवसिी होते एर्ढाि भेद तूतव लक्षात ठेर्लेला बरा. 

 
वक्यावर्शषेि, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्र्यी आवि केर्लप्रयोगी अव्यय यािंी गििा अवर्कारी शब्दातं 

होते. केर्लप्रयोगी अव्ययापंकैी ‘अब्बो!’, ‘अम्मो!’ हे या बोलीत रूढ असलेले शब्द प्राकृत गं्रथातं देखील 
आढळतात. मराठीत मात्र त्यािंा प्रयोग होत िाही. ‘पापम् (गरीब वबिारा! अरेरे! या अथी) हे अव्यय मात्र 
तेलुग ूभाषेतूि आलेले आहे. तेलुग ूभाषेत रूढ असलेली इतर काही अव्यये देखील अरे बोलींत प्रिवलत आहेत 
: कािी (परंतु) कुडा (—सुिा)ं, तर्ाता (िंतर), मल्ली (पुन्हा) इ. हे शब्द आपल्या भाषेतले िाहीत यािे 
भािही बोलिारासं (आवि ऐकिारास देखील) िसते इततया सहजतेिे या अव्ययािंा र्ापर या बोलीत होत 
असतो. इतर काही अव्यये अशी : 

 
 अन्की (आिखी, अद्याप या अथािे), की खाले, जँर् (जोर्र), त (तर) पुि (पुन्हा), पुिू (पि), पुन्ना 

(पुन्हा), भीतरू, महाग ं(मागे) सँबूरू (समोर)  
 
रूढ असलेली काही तेलुग ूवक्या वर्शषेिे : विदािं गाऱ्हाई (शातं रहा), त्र्रगा (लर्कर) समार्धािं गा 

(आिंदािे) 
 

३. णवकारी शब्दाचें प्रकार आणि णवकार 
 
 िाम, सर्विाम, वर्शषेि र् वक्यार्ािक शब्द या शब्दाचं्या िार जाती वर्कारक्षम गिलेल्या आहेत. 

यापंकैी वर्शषेि हे मयावदत अथािे वर्कारी आहे. वर्शषेिािा उपयोग िामासारखा होतो तेव्हा िामािे कलग 
र्िि आवि वर्भतती हे वतन्ही वर्कार वर्शषेिास होतात. परंतु केर्ळ वर्शषेि या िात्यािेि ते र्ातयात 
उपयोवजले जाते तेव्हा आकारातं वर्शषेिासंि वर्कार घडतात, केर्ळ कलगभेदािे वर्भततीिे प्रत्यय आकारातं 
वर्शषेिास लागत िाहीत. त्या ऐर्जी केर्ळ सामान्यरूप होते. आकारातेंर वर्शषेिातं मात्र कोिताि वर्कार 
घडत िाही. थोडतयात आकारातेंर वर्शषेिे अवर्कारीि असतात प्रमाि भाषेतला हा वियम या बोलीतही 
आढळतो. 

 
िाम, सर्विाम आवि वक्यार्ािक शाब्द यािंा कलग, र्िि हे समाि वर्कार असतात. िाम-सर्विाम 

यािंा पदवसिीसाठी वर्भततीिे प्रत्यय लागतात तर वक्यार्ािक शब्दािंा आख्यात प्रत्यय. 
 
अरे बोलीत या वर्कारािंी व्यर्स्था कोित्या प्रकारिी आहे यािे वर्र्िेि आता करार्यािे आहे. 
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(१) कलग णवचार : प्रमाि मराठी भाषेत पुकल्लग, स्त्रीकलग आवि िपुंसककलग अशी तीि कलगे असूि 

िामाचं्या रूपार्रूि अथर्ा िामाशी अस्न्र्त असलेल्या वक्यापदार्रूि कलगभेद सामान्यपिे लक्षात येतो. 
वक्यार्ािक शब्दािें र्तवमाि र् भतू या दोि काळािें प्रत्यय अस्न्र्त िामािे कलग विदशवक असतात. प्रमाि 
मराठीत कतववर, कमववि या प्रयोगातं अिुक्मे कता र् कमव यािें कलगर्ििविदशवक वर्कार वक्यापदास घडतात. 
भार् ेप्रयोगात वक्यापद िेहमीि तृतीय पुरुषी िपुंसककलगी एकर्ििी असते. अरे बोलीत केर्ळ कतववर प्रयोगि 
आढळतो. त्यामुळे सर्व वक्यापदारं्रूि कत्याच्या कलग-र्ििािंा बोर्ध होतो. 

 
या बोलीत तत्त्र्तः पुकल्लग, स्त्रीकलग आवि िपुंसककलग अशी तीि कलगे आहेत. परंतु कलगभेदाप्रमािे 

वक्यापदातं होिाऱ्या बदलािा वर्िार केला असतािा असे वदसूि येते की, वक्यापदािंी स्त्रीकलगी रूपे जेर्ढी 
कटाक्षािे योजण्यात येतात तेर्ढा वर्र्के र् तारतम्य कता पुकल्लगी र्ा िपुंसककलगी असतािा वक्यापदाच्या 
बाबतीत दाखवर्ण्यात येत िाही. िपुंसककलगी र् पुकल्लगी रूपािंी अदलाबदल मोठ्ा प्रमािात होते. 

 
काही उदाहरिारं्रूि यािी कल्पिा येईल : (१) रामु कामु कराला. (२) सीता कामु करली (३) कुतं्र 

आि खातं. या तीि र्ातयात वक्यापद कत्याच्या कलगभेदाप्रमािे—अिुक्मे पुकल्लगी, स्त्रीकलगी र् िपुंसकवलगी— 
होते. परंतु बोलण्याच्या ओघात (१) वतिं आली (२) कुतं्र आलं (३) तेिं आलं असे र्ातयप्रयोग िेहमी होतात. 
शरे्टच्या र्ातयात कता पुकल्लगी असूिही वक्यापद मात्र िपुंसककलगी आहे. असाि प्रकार षष्ट्ठं्त िामाचं्या 
अिुबरं्धी शब्दाचं्या बाबतीत घडतो. रामािा घोडा, रामािी गाडी, रामाि ंघर हे शब्दप्रयोग अरे बोलीत सरसहा 
रामाि ं गोडु, रामाि ं बंडी, रामािे घरू अशी िपुसंंककलगी रूपे आढळतील. तो आवि हा या सर्विामाच्या 
बाबतीत असेि घडते. ते (तो) ये (हा) ही रूपे ते र् हे या िपुंसककलगी सर्विामासंाठीही योजली जातात. 
त्यामुळे वक्यापदाच्या रूपारं्रूि कत्यांच्या पुकल्लग र् िपुसंककलग यािंा बोर्ध अिूक होईलि यािी शाश्वती देता 
येत िाही. 

 
र्तवमाि कालीि प्रमाि मराठी र् प्रािीि मराठी र्ाङ्मय यातं कलगभेदासबंंर्धी अशी र्धरसोड आढळत 

िाही. वतरस्कार दशववर्ण्यासाठी पुकल्लगी शब्द िपुंसककलगी योजल्यामुळे वक्यापद िपुंसककलगी होते हा भाग 
र्गेळा. ‘म्हातारा आला’ या ऐर्जी ‘थेरडं आलं’ असा प्रयोग होतो. ‘कुत्रा आला’ आवि ‘कुतं्र आलं’ या दोि 
र्ातयातं हेि तारतम्य आहे. पि िामािे िपुंसककलगी रूप झाल्यार्र वक्यापद िपुसंककलगी योजिे हा भाग 
र्गेळा. परंतु िामािे पुकल्लगी रूप कायम ठेर्िूही वक्यापद िपुंसककलगी योजण्यािी प्ररृ्त्ती या बोलीत आहे. 
सरहद्दीर्रच्या मराठी बोलीत देखील कलगभेदािी सरवमसळ आढळते. यािे कारि संपकात येिाऱ्या अन्य 
भाषेिा/भाषािंा प्रर्ाह एखादे िाम मराठीत पुकल्लगी असूिही कािडी / तेलुग ूभाषेत ते वभन्न कलगी असू शकते 
अशा र्ळेी मराठी बोलीत पुकल्लगी-स्त्रीकलगी यासंबरं्धी संशय उत्पन्न होऊि िुकीिे प्रयोग होण्यािी शतयता 
असते. वकत्येकदा र्तत्याच्या मिाति संशय उभा रावहल्यािे वर्संगत प्रयोग होतात. 

 
अरे बोलीत कलगभेदाच्या संबंर्धात आढळिारी र्धरसोड र्तत्याच्या विष्ट्काळजीपिातूि विमाि झाली 

अथर्ा तेलुग ूभार्चे्या संस्कारािा तो पवरिाम आहे, ककर्ा या बोलीच्या स्र्भार्र्धमािा तो एक भाग आहे यािा 
शोर्ध घेतला पावहजे. 
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 या बोलीत आढळिारी कलगभेदािी सरवमसळ र्तत्याच्या विष्ट्काळजीपिातूि विमाि झाली असती तर 
वतिे स्र्रूप सार्ववत्रक रावहले िसते. िमुन्यासाठी वदलेल्या र्ातयातं र्धरसोड टाळलेली असली तरी 
विरविराळ्या मुलाखतीत पुकल्लगी िामासाठी िपुंसककलगी वक्यापदािा उपयोग सार्ववत्रक आढळला. त्या अथी 
या बोलीिा तो स्थायी वर्शषे आहे असे मािार् ेलागते. हा वर्शषे या बोलीत आला कसा? तेलुग ूभाषेत कलगे 
दोिि : पुकल्लग आवि स्त्रीकलग. पुकल्लगेतर िामासंाठी वक्यापद वस्त्रकलगी योजले जाते. या बोलीत वतन्ही कलगे 
असूि पुकल्लगी र् िपुसंककलगी वक्यापदािी सरवमसळ हा तेलुग ूभार्िेा प्रभार् आहे असे म्हिता येिार िाही. 

 
प्राकृत-अपभं्रशात या वर्शषेािे मूळ असेल काय? ध्र्विव्यर्स्थेच्या बाबतीत या बोलीिे प्राकृत-

अपभं्रशािे अिुसरि केले आहेि. म्हिूिि या वर्शषेास या भाषाचं्या व्याकरिात आर्धार सापडतो काय? 
व्याकरिकारािंी यासबंंर्धी विःसवंदग्र्ध वर्र्धािे केली िाहीत. अपभं्रश भाषेच्या वर्द्वािािंी मात्र यासंबरं्धात आपले 
विष्ट्कषव िोंदवर्ले आहेत. ‘प्राकृताच्या काळापासूि कलगभेदाच्या बाबतीत अविवश्चततेस प्रारंभ झाला होता’ असे 
एक मत आहे. [परमवमत्र शास्त्री, सूत्रशवैल और अपभ्रंश व्याकरि, प,ृ १३८] इतकेि िव्हे तर ‘िपुंसककलगािे रूप पुकल्लगाप्रमािे 
होत गेले’ असाही या वर्द्वािािा अवभप्राय आहे. [ततै्रर्, प.ु १५३.] ‘एकंदरीत अपभं्रशात कलगभेदि िष्ट होण्याच्या 
मागार्र होते’ असे काही वर्द्वािािें मत आहे. [िामर्र कसह, कहदी के वर्कास में अपभ्रंश का योग, पृ. ६४—डॉ उपाध्ये (स)ं, ‘लीलार्ई 
कहा’, प्रस्तार्िा, पृ. ८० ते ८६.] अपभं्रशापासूि उद्भर्लेल्या वसिाचं्या र्ािीत िपुंसककलगािा अभार् असल्यािाही 
वर्द्वािािंा अवभप्राय आहे. [मंगल वबहारी शरि वसन्हा वसिोंकी सघंाभाषा, पृ-१८४] 

 
िामाच्या रूपार्रूि र् वक्यापदाचं्या अन्र्याच्या स्र्रूपार्रूि कलगभेदािा वििवय करण्यािी प्ररृ्त्ती 

प्राकृताचं्या काळाति लोप पार्त असलेली वदसूि येते. कलगभेद संकीिव होत होत त्यािे अस्स्तत्र् लोप 
पार्ण्याच्या मागार्र होते असे वर्द्वािाचं्या अवभप्रायारं्रूि विदशविास येते. अरे बोलीिे या संकीिवतेिी पुढिी 
अर्स्था गाठली होती असा विष्ट्कषव विघतो. 

 
(२) वचन णवचार : भाषा व्यर्हारात आलेला एकंदरीत अिुभर् जमेस र्धरता र्िि-भेदाच्या बाबतीत 

वर्शषे जागरूकता असते असे आढळले िाही. वर्शषेतः िामाचं्या संदभात. वक्यापदाचं्या बाबतीत मात्र 
अिेकर्ििी रूपे अगदी वियवमतपिे योजली जातात. एकर्ििी िामािंा र्ापरि प्रामुख्यािे होतो. 
बोलिाराच्या संदभार्रूि तर कर्धी वक्यापदाच्या रूपार्रूि योजलेले िाम एकर्ििी आहे की अिेकर्ििी 
यािा बोर्ध होतो. वकत्येकदा पुकल्लगी/स्त्रीकलगी िामािे िपुसंककलग योजूि अिेकर्िि दशववर्ले जाते. 

 
मानुसु (प.ुए.र्.); मािस ं[रूप िपुंसक कलगी, अवभपे्रत अथव अ.र्.िा]. 
बईलु (पु.ए.र्.); बईलं [रूप िपुंसक कलगी, अवभपे्रत अथव अ.र्.िा]. 
भकरी (स्त्री.ए.र्.); भकरं [रूप िपुंसक कलगी, अवभपे्रत अथव अ.र्.िा]. 
पोली (स्त्री.ए.र्.); पोलं [रूप िपुंसक कलगी, अवभपे्रत अथव अ.र्.िा]. 
णसदोरे (ि.पु.ए.र्); वसदोरं [रूप िपुंसक कलगी, अवभपे्रत अथव अ.र्.िा]. 
 

वकत्येकदा वक्यापदाच्या रूपार्रूिि एकर्िि र्ा अिेकर्िि यािंा बोर्ध होतो.  
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उदाहरिाथय : गाय यीली (ए. र्.) 
गाइ यीह्याती (अिेकर्िि). 

 
एर्िं िामाच्या केर्ळ रूपार्रूि र्िि भेद लक्षात येत िाही. वक्यापदाच्या रूपारं्रूिि िामाच्या र्ििािा 
वििवय करार्ा लागतो. 

 
(३) णवभण्क्त व्यवस्था : ससं्कृत भाषेत वर्भस्तत व्यर्स्था अगदी स्स्थर अशा पायार्र उभी आहे. 

प्राकृतभाषािें तसे िाही. प्राकृत भाषाचं्या उद्भर्ाच्या प्रारंंभकाळात प्रथम ितुथीिा लोप झाला. ितुर्थ्याः षष्टी’ 
(हेम. ८-३-१३१) या सूत्रािुसार संस्कृत भाषेत ज्या ज्या स्थळी ितुथी वर्भतती योजली जाते त्या त्या वठकािी 
प्राकृतात षष्ठीिा प्रयोग होतो. हा बदल एर्ढ्यार्रि थाबंला िाही. ितुथीच्या जागी षष्ठी आली त्याप्रमािे 
वद्वतीये साठीही षष्ठीिा उपयोग होऊ लागला [मराठी भाषेतील वद्वतीया/ितुथी वर्भततीिा ‘स’ हा प्रत्यय ससं्कृतातील षष्ठी वर्भततीच्या 
‘स्य’ या प्रत्ययापासूि आला आहे हे या वठकािी लक्षात ठेर्ार्.े]. कर्धी वद्वतीया ही तृतीया र् सप्तमीसाठी योजली जाऊ लागली 
तर पंिमी आवि तृतीया परस्परासंाठी योजण्यात येऊ लागल्या. [हेमिंद्र ८-३-१३२ ते १३७.] िण्ड आवि र्ररूवि 
यािंी प्राकृतातं केर्ळ ितुथीिा अभार् असल्यािी िोंद केली आहे. परंतु हेमिंद्राच्या काळापयंत प्राकृताच्या 
आवि अपभं्रशाच्याही वर्भस्तत व्यर्स्थेत बरीि वशवथलता आल्यािे आढळते. ‘लीलार्ई कहा’ या अपभं्रश 
भाषेतील गं्रथात (इ. स. ८०० सुमारे) वर्भस्तत व्यर्स्थेसबंंर्धािे पुढील वर्शषे आढळले : 

 
(१) प्रत्ययवर्रवहत िाम-सर्विाम यािंा र्ातयात उपयोग. 
(२) प्रथमा र् वद्वतीया या वर्भततीच्या रूपातं एकवर्र्धता. (अप्रत्ययत्र्) 
(३) तृतीयेच्या ऐर्जी पंिमी र्ा पंिमीच्या अथािे तृतीयेिा उपयोग.  
(४) सप्तमीविदशवक तृतीयेच्या प्रत्ययािंा उपयोग. 
 

अपभं्रश आवि र्तवमाि भारतीय भाषा याचं्या संवर्धकाळात रूढ असलेल्या वसिाचं्या भाषेत तर प्रत्ययवर्रवहत 
िामािंा उपयोग र्ाढत्या प्रमािात होऊ लागला. या भाषेत प्रत्ययाच्या दृष्टीिे िारि वर्भतती आढळतात : 

 
(१) वद्वतीया/ितुथी (२) तृतीया/पंिमी (३) षष्टी आवि (४) सप्तमी. 
 
वर्भतती व्यर्स्था संस्कृत भाषेत वकतीही स्स्थर असली तरी प्राकृत-अपभं्रशािंी संस्कृत भाषेिी समग्र 

ध्र्विव्यर्स्था जशी पुढे िालवर्ली िाही त्यािप्रमािे संस्कृतातील वर्भस्तत व्यर्स्थेिाही समग्रपिे स्र्ीकार 
केला िाही. प्रत्ययािंा अभार्, एकापेक्षा अवर्धक वर्भततींसाठी समाि प्रत्यय आवि एकाि प्रत्ययास वभन्न 
वर्भतत्यथव सुिवर्ण्यािी क्षमता यामुंळे प्राकृत-अपभं्रशािी वर्भस्तत व्यर्स्था सर्व परीिे ‘स्र्तंत्र’ रावहली. 
महाराष्ट्री अपभं्रशापासूि उद्भर्लेल्या मराठीिेही प्राकृतािंाि र्ारसा या बाबतीत िालवर्ला. यादर्कालीि 
ग्रावंथक मराठीिे मात्र संस्कृत भाषेिी ध्र्विव्यर्स्था दत्तक घेतािा वर्भस्ततव्यर्स्थेतही संस्कृतािा र्ारसा 
िालवर्ण्यािा प्रयत्ि केला. आठ वर्भततींिा भाषाव्यर्हारात स्थाि देतािा या वर्भततींिे बरेि प्रत्यय 
यादर्कालीि मराठीिे अपभं्रश भाषेतील प्रत्ययापासूि उिलले. प्रत्ययवर्रवहत िामािंा र्ातयात प्रयोग 
करण्यािी प्राकृतािी परंपरा प्रथमा आवि वद्वतीया या दोि वर्भततींच्याि बाबतीत मयावदत रावहली असे दृश्य 
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वदसत असले तरी वभन्न वर्भस्ततप्रत्ययाचं्या बाबतीत एकवर्र्धता यादर्कालीि मराठीत आढळते. शब्दयोगी 
अव्ययािंी योजिा करूि या एकवर्र्धतेतूि मागव काढण्यािा प्रयत्ि यादर्मराठीत स्पष्टपिे वदसूि येतो. वर्भस्तत 
प्रत्यय लागण्यापूर्ी िामािे सामान्य रूप करण्यािी प्ररृ्त्ती प्रत्ययाचं्या र्ाढत्या एकवर्र्धतेिा पवरपाक आहे असे 
म्हिता येईल. 

 
(४) सामान्द्यरूप : वर्भस्तत प्रत्यय र्ा वर्भस्तत विदशवक अव्यय िामासं लागण्यापूर्ी िामािे 

सामान्यरूप होिे हा संस्कृत र् प्राकृत भाषातं िसलेला वर्शषे मराठी भाषेत आढळतो. सामान्य रूपाचं्या 
उपपत्तीसंबर्धािे वर्द्वािातं मतभेद आहेत. ज्ञािेश्वरकालीि वर्भततीर्रूि पुढच्या काळात सामान्यरूप रूढ 
झाले असे राजर्ाड्यािें मत आहे [‘ज्ञािेश्वरी मराठीतील वर्भस्तत प्रत्ययार्रूि र्तवमाि मराठीतील सामान्यरूप विपजले आहे’’—
ज्ञािेश्वरीतील मराठी भाषेिे व्याकरि, प.ृ १९१.]. ज्ञािेश्वरकालीि मराठीत सामान्यरूप होत िसे असा विर्ाळाही त्यािंी 
वदला आहे [ततै्रर्, पृ. १४६]. डॉ. तुळपुळे मात्र यादर्काळात सामान्यरूप अस्स्तत्र्ात होते असे सागंतात. पि, 
सामान्यरूपाचं्या बाबतीत यादर्काळात अवियवमतपिा वदसूि येतो असेही ते िमूद करतात [यादर्कालीि मराठी, पृ. 
२४०-४३]. यादर्ोत्तर काळात वर्भस्तत प्रत्यय/अव्यय िामास लागण्यापूर्ी सामान्यरूप अपवरहायवपिे होत असे. 
स्मृवतस्थळात केर्ळ ओकारातं िामे सामान्यरूप ि होता प्रत्ययास्न्र्त झालेली वदसतात (उदाहरिाथव, गोल्होते 
(पृ. ३३), िाथोते (पृ. १४१) सुमारे िौदाव्या शतकातील पंिोपाख्यािात सामान्यरूपाच्या अभार्ािी 
अपर्ादात्मक उदाहरिे आढळतात. [राजसेर्ा र्ािौवि (पृ. ५) घोडा सागंाते, घोडावंस मवैत्र घडे (पृ. १४१)]. 

 
४. अरे बोलीतील णवभण्क्त व्यवस्था 

 
ज्ञािेश्वर काळी सामान्यरूप होत िसले तरी सामान्य रूपािी प्रवक्या सुरू झालेली वदसते. तत्पूर्ीच्या 

र् समकालीि बोलींत सामान्यरूपािा अभार् अथर्ा अवियवमतपिा असण्यािी संभार्िा आहे. अरे बोलीच्या 
वर्भस्तत-व्यर्स्थेिा वर्िार करतािा सामान्य रूपाच्या बाबतीत असलेली अवियवमतता लगेि िजरेत भरते. 
ितुथी वर्भततीिे ‘ला’ र् ‘सु’ आवि क्ववित् षष्ठीिा ‘ि’ हे प्रत्यय र्गळले तर अन्य कोित्याही वर्भततीिे प्रत्यय 
र् शब्दयोगी अव्यय लागतािा अरे बोलीत सामान्यरूप होत िाही. माताि,ं सोिािं, पदरिं जाडी (पदरािे 
झाडते), पाय पडतंु (पाया पडतों) अशी वर्पलु उदाहरिे देता येतील. सामान्यरूपािा र्ापर यादर्काळात 
अपर्ादात्मक र् उत्तरकाळात वियवमत होत असे हे लक्षात घेतल्यािंतर अरे बोलीत केर्ळ ितुथी वर्भततीशी 
संलग्ि असलेले सामान्यरूप या बोलीिे पुरातित्र् विवश्चतपिे प्रस्थावपत करते. 

 
५. ‘होउणन’ या अव्ययाची साक्ष 

 
‘होउवि’ हे पंिमी वर्भततीसाठी येिारे अव्यय या बोलीिे प्रािीित्र् प्रस्थावपत करिारा आिखी एक 

पुरार्ा वर्भस्तत व्यर्स्थेच्या संदभात आढळतो. प्रत्ययार्रूि वर्भततीिी संख्या विवश्चत करार्ी असा वसिातं 
माडूंि दामल्यािंी वद्वतीया (अप्रत्यय र् सप्रत्यय) र्गळूि सात वर्भतती मािल्या आहेत. त्यािंी अप्रत्यय 
वद्वतीयेिा प्रथमेत र् सप्रत्यय वद्वतीयेिा ितुथीत समार्शे केला आहे. अरे बोलीत र्ातयाथाच्या संदभात या 
सातही वर्भस्तत आढळतात. प्रत्यय वर्रवहत िाम कतृवर्ािक (प्रथमा), कमवर्ािक (प्रथमा/अप्रत्यय वद्वतीया) 
आवि संबोर्धिसूिक असते. सप्तमी वर्भततीस प्रत्यय िाहीत या वर्भततीिे कायव अपवरहायवपिे शब्दयोगी 
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अव्यये करतात. षष्ठी वर्भततीिा ‘ि’ प्रत्यय रूढ आहे. पि, अिेकर्ििी िामािंा हा प्रत्यय लागतािा प्रथम 
तृतीयेिा विदशवक ही प्रत्यय लागूि ि प्रत्यय लागतो. रामि–ंलोकाहंीि;ं मािसािं-मािसाहींि,ं इ. तृतीया 
वर्भततीत अिेकर्ििािा हीं प्रत्यय पुराति प्रत्ययािा अर्शषे आहे. 

 
 पंिमीच्या बाबतीत तर ही परुाति परंपरा अवर्धक िजरेत भरते. ‘तुिु’ हा पंिमीिा प्रत्यय असला तरी 

होउवि या अव्ययािा प्रयोग पंिमी वर्भतती दशववर्ण्यासाठी प्रामुख्यािे होत असते. र्तवमाि मराठीतील ‘ऊि’ 
‘हूि’ या पंिमीच्या प्रत्ययािी व्युत्पत्ती प्राकृत प्रत्ययापासूि सार्धण्यािा प्रयत्ि वर्द्वािािंी केला आहे. ही व्युत्पत्ती 
मान्यता पार्ली िाही. डॉ. भाडंारकरािंी मात्र ‘होउवि’ या अव्ययात या प्रत्ययािें मूळ रूप असल्यािे प्रवतपादि 
केले आहे. राजर्ाडे यािंा भाडंारकरािें मत मान्य िसले तरी ऐवतहावसक दृष्ट्या भाडंारकरािेंि मत संयुस्ततक 
ठरते हे अरे बोलीतील होउवि या अव्ययाच्या पंिमीर्ािक प्रयोगािे वसि केले आहे. 

 
या बोलीत होउवि, होउिु या अव्ययािा उपयोग पंिमीर्ािक होतो. ‘तुिु’ हाही प्रत्यय पंिमी 

वर्भस्ततर्ािक असला तरी त्यािा र्ापर प्रमाितः कमी आहे. यादर्काळात आवि तदुत्तरही या अव्ययािा 
उपयोग पंिमी वर्भततीच्या प्रत्ययाऐर्जी होत असे. सोळाव्या शतकािंतर मात्र हा उपयोग कमी झाला र् 
पूर्ीपासूि अस्स्तत्र्ात असलेला औवि हा प्रत्यय ऊवि या रूपात रूढ झाला. तेराव्या-िौदाव्या शतकातील 
र्ाङ्मयाति ‘होउवि’ पंिमीर्ािक असल्यािी काही उदाहरिे पुढील प्रमािे 

 
(१) गंुडोिा माथा होउणन प्रकासु विगतु असे (ग्रो. प्र. ि. ४). 
(२) मी हाटर्टीए होउणन आला ं(गोप्रि २७). 
(३) न्यायुभारथी र्ारािसी होउणन खेडावस आले, (गोप्रि २७९) 
(४) पुरुषा होऊणन (प.ं १४); (५) आफडे होउणन (प.ं ५२); (६) मुखी होउणन (पं. १५८) 
 

अशा रीतीिे यादर्काळात आवि संभर्तः पूर्वकाळातील बोलीतही रूढ असलेले होउवि/होउिु हे पंिमी 
वर्भस्ततदशवक अव्यय र्तवमाि मराठीत इवतहासजमा झाले तरी प्रािीि काळातल्या अिेक अर्शषेापं्रमािे हा 
वर्शषेदेखील अरे बोलीिे जपूि ठेर्ला आहे. हे या संदभात िमूद करण्यासारखे आहे. 

 
या बोलीत वर्भतत्यातं िामािंा प्रयोग सैलपिािे होत असला तरी आदशव अर्स्था लक्षात घेऊि 

वर्भस्तत प्रत्यय पुढीलप्रमािे देता येतील : 
 
णवभण्क्त 
प्रथमा 

एक वचन अनेक वचन 

(कतृवर्ािक आवि कमवर्ािक) प्रत्यय िाहीत 
तृतीया िं हीि, हीं 
चतुथी ला, सुं हीला’ सु 
पंचमी तुिु [क्ववित् होऊिु या अव्ययािा प्रयोग अवर्धक] 
षष्ठी ि ं हीि,ं हींि ं
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सप्तमी [प्रत्यय िाही. आँतु, भींतरीं, र्रे आदी अव्ययािंा प्रयोग]  
संबोधन प्र त्य य  िा ही. 

 
या प्रत्ययाचं्या अिुरोर्धािे काही िामे सर्व वर्भततीत िालर्िू दाखवर्ण्यात येत आहेत. 

 
पुकल्लगी नाम रामु : प्रथमा  रामु रामु 

 तृतीया रामिं रामाँहीिं, रामाहीं 
 चतुथी रामाला, रामाँसु रामाँहीला, रामाँसु 
 पंचमी रामा होउिु  
 षष्ठी  रामि(ंक्ववित् रामाि)ं रामाहींि/रामाइि ं
 सप्तमी  रामाँतु रामाँतु 
 संबोधन रामु रामु 

 
िीकलगी नाम नई (नदी) ए.व अ.व 

प्रथमा  िई िई 
तृतीया िईिं िईंहीिं, िईहीं 
चतुथी िईला, िईसु िईंसु 
पंचमी िई होऊ िु  
षष्ठी  िईि ं िईहींि ं
सप्तमी  िई भींतरी िई भींतरी 
संबोधन िई िई 

 
नपंुसककलगी नाम घरू   

प्रथमा  घरू घरू 
तृतीया घरिं घराँहीि, घराहंीं 
चतुथी घरला, र्धरासु घराँसु 
पंचमी घराँतुिु/घर होउिु घराँतुिु, घर होउिु 
षष्ठी  घरिं/र्धराि ं घराँहींि/ंघराइिं 
सप्तमी  घरभींतरी घरभींतरी 
संबोधन घर घर 

 
पुकल्लगी आवि िपुंसककलगी या दोन्ही कलगी िामािंी वर्भस्तत प्रत्यय/अव्यय युतत रूपे र्र वदली आहेत. प्रत्यय 
वतन्ही कलगी समाि आहेत. अिेक र्ििाचं्या रूपातं तृतीया, ितुथी र् षष्ठी या ं वर्भततीत प्रत्यय वभन्न आहेत. 
अन्य वर्भततीत उभयर्ििी प्रत्यय सारखे आहेत. ितुथी आवि षष्ठी या दोि वर्भतती र्गळल्या तर अन्य 
वर्भततींत प्रत्ययापूर्ी अथर्ा शब्दयोगी अव्यय लागतािा सामान्यरूप होत िाही. आख्यात वर्भततीत 
कतृवर्ािक पुकल्लगी र् िपुंसककलगी िामाशंी अस्न्र्त अशा वक्यापदािंी रूपे सारखीि म्हिजे िपुंसककलगी होत 
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असल्यािे पूर्ी सावंगतले आहे. तरी तत्त्र्तः वतन्ही कलगी िामे अस्स्तत्र्ात असल्यािे गृहीत र्धरूि र्र तीि िामे 
िालर्िू दाखवर्ली आहेत. 

 
६. सवयनामाचंी णवभक्ती  

 
प्रमाि भाषेत िामवर्भततीच्या पोटात सर्विामािंाही वर्िार येऊि जातो. या बोलीच्या बाबतीत 

सर्विामािंा र्गेळा वर्िार करिे आर्श्यक ठरते. 
 
अरे बोलींत पुढील सर्विामे आहेत : 
 

 एकवचन अनेकवचन 
पुरुषवाचक : मी, तू, ते (उभय कलगी), ती. आमी, तुमी, ते (वतन्ही कलगी) 
दशयक : ई (ही) ये (हा/हें) ये (वतन्ही कलगी समाि) 
संबंधी : जे (वतन्ही कलगी उभयर्ििी समाि) 
प्रश्नाथयक : कोिु, काई, काते (काय) 
आत्मवाचक : आपि आवि स्र्तः ही आत्मर्ािक सर्विामे या बोलीत िाही. 

आत्मर्ािकािा अथव ‘’ते िं ते िं’ या शब्दािंी व्यतत होतो : उदा. माजं 
मीि ुये कामु कराला (मी स्र्तः हे काम करतो), वति ंवतिं ये कामु केली 
(वतिे स्र्तः हे काम केले); तेि तेि इत्त ंआलं (तो स्र्तः इथे आला.) 

काही सर्विामािंी वर्भतत्यंत रूपे पुढील प्रमािे होतात : 
 
 मी तू 
 
प्रथमा 
तृतीया 
चतुथी 
 
पंचमी 
षष्ठी 
सप्तमी 

एकवचन 
वमयाँ [मी] 
वमयाँ 
मले 
(क्ववित्) 
वमयाँ होउिु 
मज्ज,ं महाजं 
मजभींतरी 

अनेकवचन 
आमी 
आमाँही 
आमाँसु 
 
आमातुिु 
आमिँ ं
आमाभींतरी 
 

एकवचन 
तू 
तुर्ाँ 
तुले 
(क्ववित्) 
तुर्ा होउिु 
तुज्ज,ं तुहं 
तुजभींतरी 

अनेकवचन 
तुमी 
तुमाँही 
तुमाँसु 
 
तुमातुिु 
तुमिँ ं
तुमाँतु 

 तो (तो) ती 
प्रथमा 
तृतीया 
चतुथी 
पंचमी 

तेिं 
तेिं 
त्याँसु, त्याले 
तेयाँतुिु 

तेिी, तेहींिं 
तेहीिं, तेिी 
तेहाँसु, तेहीले 
तेहाँतुिु 

वतिं 
वतिं 
तीसु, वतले 
तीउन्न,ु तेयातुिु 

तेहीिं 
तेहीिं 
तेहींले, तेहींसु 
तेयाँतुिु 
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षष्ठी 
सप्तमी 

तेि ं
तेयाँतु 

तेहीि/ंतेइि ं
तेयाँतु 

वतच्य,ं वतयेि ं
तेयाँतु 

तेहींि/ंतेइि ं
तेयाँतु 

 
ते हे िपुंसककलगी सर्विाम अस्स्तत्र्ात िाही असे म्हिार् े लागेल. पुकल्लगी आवि 

िपुंसककलगी सर्विामािे रूप ते सारखेि असल्यािे वर्भस्ततरूपे सारखीि होतात असे गृहीत 
र्धरार् ेलागते. 

 
र्र वदलेल्या वर्भतत्यंत रूपारं्रूि या बोलीतील सर्विामासंंबंर्धी पुढील वर्शषे आढळतात : 
 

१. पुरुष र्ािक (आवि काही प्रमािात दशवकही) सर्विामे सहसा मूळ रूपात 
योजली जात िाहीत. र्ातयाथाच्या दृष्टीिे प्रथमा अवभपे्रत असूिही सर्विाम मात्र 
तृतीयातं असते. उदाहरिाथव : 

 
णमयाँ 
णतनं 
णतनं 
इनं 
तेनं 
येनं 

कामु कराला (मी काम करतो)  
शाराला गेली (ती शहरात गेली)  
काम कराली (ती काम करते) 
अँता आली (ही आता आली) 
घराँसु आलं (तो घरी आला) 
भार्ाि ंलें कु (हा भार्ािा मुलगा) 

 
२. प्रथम आवि वद्वतीय पुरुषर्ािक सर्विामािंी षष्ठीिी अिेकर्ििी रूपे 

अमिँं, तुमॅिँ ंअशी होतात. गोकर्दप्रभिुवरत्रात देखील अशी रूपे आली आहेत. 
 
(अ) राउळ आपलुा र्ाटा िेजर्ीवत : आमंुिावि जेर्ीतावत (५-२).  
(आ) राउळािा प्रसादु : पवर अन्न अमुिे (६-३). 
(इ) राउळो घरीं होउवि आमुिे लेकरू आिुवि देर्ा का ं(२८-१०).  
(ई) आगा! आगा तुमंिें काइसें जागरि (३१-११). 
 
या उदाहरिारं्रूि तुमंि, आमंि ंही रूपे यादर्काली कमी होत िालली 

होती तरी अपर्ादात्मक का असेिात रूढ होती. अरे बोलीिे यादर्पूर्वकाळातील 
काही लक्षिे राखली आहेत त्यात षष्ट्ठं्त अिेकर्ििािी ही रूपे समावर्ष्ट करता 
येतात. 

 
३. ‘भींतरी’ हे सप्तमीर्ािक अव्यय तेराव्या शतकात रै्पुल्यािे आढळते. 

पुढच्या काळात मात्र या अव्ययािा उपयोग मागे पडलेला वदसतो. 
 



 
अनुक्रमणिका 

७. णवशेषि अणवकारी 
 
वर्शषेिािंा अंतभार् वर्कारी शब्दातं होत असल्यािे वर्भततीच्या संदभात वर्शषेिािंाही वर्िार 

आर्श्यक ठरतो. प्रमाि मराठीत वर्शषेिािा उपयोग िामासारखा झाला तरि त्याला वर्भस्तत प्रत्यय लागतो. 
अथात् अशार्ळेी ते वर्शषेि रहात िसूि िामि असते. आकारातेंर वर्शषेिे तर र्ातयात जशीच्या तशीि 
योजली जातात. आकारातं वर्शषेिासंही वर्भस्तत प्रत्यय ि लागता त्यािे सामान्यरूप होते. प्रमाि मराठी 
प्रमािेि या बोलीतही वर्भततीच्या संदभात वर्शषेिािंा वर्िार करण्यािे कारि िाही. 

 
क्मर्ािक वर्शषेिािंा लागिारा ‘जो’ हा प्रत्यय आज गुजराती भाषेत रूढ आहे. या बोलीत तो कसा 

आला हे एक गूढ आहे. एक ते दहा पयंतच्या आकड्यािंा क्मर्ािक ‘जो’ प्रत्यय लागतो : एकजो, िारजो, 
र्धाजो इ. दहा िंतर तो का लागत िाही यािे कारि स्पष्ट आहे. या समाजात एक ते दहा र् शभंर एर्ढेि आकडे 
रूढ आहेत. पुढिा वहशबे दहाच्या र् शभंराच्या पटीिे होतो. दो र्धा िारू (२४), तीि संबरा पाँि ु(३०५) [याच्या 
उलट दखिी भाषा बोलिाऱ्या वर्जापूरच्या मुसलमाि समाजािा अिुभर् आहे. हा समाज कािडी मुलखात िादंतो. मातृभाषा दखिी (र्तवमाि उदूविे 
प्रािीि रूप). परंतु या समाजाच्या तोंडी आकडे आहेत मराठी. ‘मेरेकु िा पंिार्ि बरस’ (मला िा ५५ रे् र्षव!) छेत्तालीस साल में अकाल पड्या (१९४६ 
साली दुष्ट्काळ पडला). ‘एकोिीससे छपि म्यािे मैसूर इलाका हुर्ा (१९५६ साली म्हैसूर प्रातं बिला).]. 

 
८. आख्यात णवभक्ती 

 
अरे बोलीत आढळिाऱ्या रूपवसिीिा शोर्ध घेत असतािा आतापयंत कलग, र्िि आवि वर्भतती यािंा 

मागोर्ा घेतला. वक्यार्ािक शब्दािंा घडिाऱ्या वर्कारािंा परामशव घेतला म्हिजे शब्दवर्िाराशंी संबंवर्धत 
असलेला अभ्यास पूिव होऊ शकेल र् र्ातय–वर्िाराकडे लक्ष पुरवर्ता येईल. र्ातयाला वक्यापदाच्या योगािे 
पूिवता येत असल्याकारिािे वक्यापदािंा होिाऱ्या वर्कारािंा संबंर्ध पुष्ट्कळ अंशािे र्ातयवर्िाराशी पोितोि. 
तथावप, स्र्तंत्रपिे प्रथम आख्यातवर्भततीिा वर्िार करूि र्ातयवर्िाराकडे र्ळिे इष्ट ठरेल. 

 
इवतहासाच्या प्रकाशात आख्यात वर्भततीकडे पावहले असतािा असे वदसूि येते की, रै्वदक, संस्कृत, 

प्राकृत आवि अपभं्रश या अर्स्थातूंि भाषेिा प्रर्ास िालू असतािा आख्यातािंी संख्या आवि वर्वर्र्धता उत्तरोत्तर 
कमी होत गेली आहे. मूळच्या दहा ‘लकरा’ं पैकी ज्ञािेश्वर काळापयंत आठि ‘लकार’ उरले हे राजर्ाडे यािें 
मत [ज्ञािेश्वरीतील मराठी भाषेिे व्याकरि, पृ. २०२.] डॉ. तुळपुळे यािंा मान्य िाही. त्याचं्या मते यादर्काळात फतत तीिि 
लकारािी रूपे वशल्लक रावहली [यादर्कालीि मराठी पृ. ६१.]. यादर्काळात आख्यात वर्भततीिे वकती प्रकार 
अस्स्तत्र्ात होते यावर्षयीच्या मतभेदािंी ििा ि करता मराठी भाषेच्या उद्भर्ाच्या काळापयंत आख्यात 
वर्भततीच्या के्षत्रात झालेली उत्क्ातंी प्रथम लक्षात घेतली पावहजे. प्राकृत भाषािंी आपले र्गेळे संसार थाटले 
तेव्हाि मूळ आख्यात प्रत्ययाऐर्जी र्धातुसावर्धताचं्या योगािे कायव भागवर्ण्यािी प्रथा रूढ झालेली होती. 
परस्मपैदी आवि आत्मिेपदी या र्धातंूच्या दोि र्गांपैकी आत्मिेपद जर्ळपास लुप्त झाले होते [हेमिंद्र ८-३-१३८ ते 

१८२; प्राकृत कल्पतरू ३-१-२९ र् ३०.]. र्तवमाि कालर्ािक र्धातुसावर्धतािंा उपयोग वर्वर्र्ध कालर्ािक अथव विघेल 
अशा स्र्रूपात होऊ लागला [सुत्रशलैी और अपभ्रंश व्याकरि. पृ. १८५.]. भतूकाळािा अथव भतूकालर्ािक र्धातुसावर्धत 
वर्शषेिाचं्या योगािे प्रकट करण्यािी पिती संस्कृत भाषेति रूढ झाली होती. या उत्क्ातंीिे पुढील पवरिाम 
आख्यात व्यर्स्थेर्र झाले. 
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१. मूळ आख्यात वर्भततींिी संख्या आवि वर्वर्र्धता कमी झाली. 
 
२. मूळ आख्यात वर्भततीस केर्ळ र्िि आवि पुरुष यािेंि वर्कार असत. 

र्धातुसावर्धताचं्या रूपाचं्या योगािे आख्यातािें कायव सार्धले जाऊ लागल्यामुळे र् 
र्धातुसावर्धतािंा वर्शषेिािें स्र्रूप असल्यािे वक्यापदािें र्धातूरूपेशाचं्या 
कलगभेदाप्रमािे पवरर्तवि होऊ लागले. आख्यातात मूळ िसलेला कलगवर्कार 
आख्यात वर्भततीच्या के्षत्रात या मागािे आला. र्धातुरूपेशाच्या कलगभेदाप्रमािे 
बदलिारे आख्यात प्रत्यय आवि ि बदलिारे असे वद्ववर्र्ध प्रर्ाह आख्यात 
वर्भततीच्या के्षत्रात रूढ झाले. 

 
३. आत्मिेपदािा लोप प्राकृतात झाल्यािे वक्यापद कतृवगामी बिले. 

कतृवर्ाच्यतेच्या ऐर्जी कमवर्ाच्यता वक्यापदाच्या द्वारे सूवित करण्यासाठी एक तर 
कमवविप्रत्ययािंा उपयोग करिे आर्श्यक झाले अथर्ा र्ातयाच्या रििेत बदल 
करूि कमववि प्रयोगास अिुकूल अशी र्ातयरििा करिे क्मप्राप्त ठरले. 

 
प्रमाि मराठीत आख्यातािे सात प्रकार मािण्यात येतात. र्तवमाि, भतू, भवर्ष्ट्य आवि रीवतभतू हे 

िारकाळ आवि आज्ञाथव, वर्ध्यथव आवि संकेताथव हे तीि अथव अशी ही सातािंी र्गवर्ारी. अरे बोलीत यापंैकी 
वकती रूढ आहेत यािा शोर्ध घेतला पावहजे. 

 
बोलीच्या अभ्यासासाठी गोळा केलेल्या मुलाखती, लोककथा आवि लोकगीते यािें पवरशीलि केले 

असतािा पुढील विष्ट्कषव विघतात. 
 

१. या बोलीत र्तवमाि, भतू आवि भवर्ष्ट्य हे तीि काळ आहेत. 
रीतीभतूकालािा उपयोग स्पष्टपिे आढळला िाही. कर्धी भतूकाळर्ािक 
वक्यापदािे तर कर्धी संविवहत र्तवमािािा अथव विघ ूशकेल अशा भवर्ष्ट्य काळर्ािक 
वक्यापदािे रीवतभतूकाळािा भार् प्रकट झालेला आढळतो. उदाहरिाथव : 

 
गाई रािान्तु जाली (जाते); गाई रािान्तु गेलीया (गेली); गाई रािान्तु जाउिु 
(गेली/जात असे); गाई रािान्तु जातं (जाईल/जाइ). 

 
२. तीि अथांपकैी संकेताथािी उदाहरिे माझ्या संग्रहात िाहीत. वर्ध्यथव 

आवि आज्ञाथव मात्र स्पष्टपिे आढळले. 
 
३. प्रमाि मराठीतील सात आसयातापंैकी रीवतभतूकाळ र् संकेताथव 

र्गळता अन्य पाि आख्यात अरे बोलीत रूढ आहेत. 
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४. या पािही आख्यातातं वक्यापद कतृवविघ्ि असते हे वर्शषे. यािा दुसरा 

अथव असा होतो की, या बोलीत कमववि र् भार् ेप्रयोग यािंा अभार् आहे. 
 
५. उपरोतत वर्शषेािा पवरिाम असेल र्ा अन्य कारिािंा प्रभार्ही असू 

शकेल, या बोलीत सर्व आख्यातात प्रथमपुरुषी एकर्ििी र् तृतीय पुरुषी एकर्ििी 
रूपे सारखीि असतात. 

 
सीता र्ार्राँतु गेली;  
सोमय्या शर्रु नागंणरतं;  
िंद्रोजी कामु कराला;  
तेिं घरासु जाला.  

वमयाँ (स्त्री) र्ार्राँतु गेली (भतू) 
वमयाँ (पु) र्ार्रु नागंणरत्त ं(भवर्.) 
वमयाँ (पु) कामु कराला (र्तवमाि) 
वमयाँ (पु) घराँसु जाला (र्तवमाि) 

 
अपर्ादात्मक का होइिा अशा प्रकारिे प्रयोग तेराव्या शतकातील ग्रावंथक मराठीत आढळतात. 

यादर्कालीि मराठीत सरसहा असे प्रयोग होत िाहीत. त्यािा अथव एक तर असा होतो की, अशा प्रकारिी रूपे 
प्रिारातूि कमी होत होती. दुसरे असेही म्हिता येईल की ग्रावंथक भाषेत अशा रूपािंा प्रवतष्ठा असल्यािे 
यादर्कालीि बोलीत ती रूढ असार्ीत. लीळािवरत्राति अशी रूपे अवर्धक आढळतात. त्यामुळे दुसरे अिुमाि 
र्स्तुस्स्थतीत र्धरूि असार्.े कारि, लीळािावरत्रािे संकलि समकालीि बोलीत प्रामुख्यािे झाले आहे. काही 
उदाहरिे अशी :  

 
(१) मी भीती आहे बाबा (लीि पृ. १२५); (२) बाई [मी] आतावंि आला ं(लीि. प.ृ २६०).  
(३) मी मागा ंरावहला ं(लीि पृ. १८८) (४) मी वभके्ष गेला होता (ग्रोप्रि २२२). 
 

लीळा िवरत्रापं्रमािेि पंिोपाख्याि, गोकर्दप्रभिुवरत्र या गं्रथातही अशी उदाहरिे आढळतात. र्तवमाि मराठीत 
प्रथम पुरुषी एकर्ििी र् तृतीय पुरुषी एकर्ििी वक्यापदािी रूपे वभन्न होतात. या बाबतीत अरे बोलीिे वकमाि 
यादर्कालाइतकी पुराति परंपरा आजतागायत साभंाळीली आहे. 

 
अरे बोलीत रूढ असलेल्या पाि आख्याताचं्या प्रत्ययािें विरूपि करण्यापेक्षा एक अकमवक आवि एक 

सकमवक र्धातू सर्व आख्याती िालर्िू दाखवर्िेि श्रेयस्कर ठरेल. 
 

अकमयक धातु हो 
वतयमानकाळ 

प्र. पु. 
 
वद्व. पु. 
 

एकवचन 
वमयाँ होयाला (पु) 
वमयाँ होयाली (स्त्री) } 

तू होइलाि ु(पु) 
तू होइलीि ु(स्त्री) } 

अनेकवचन 
आमी होयलामु 
 
तुमी होयालताडंी 
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तृ.प.ु तेिं होयलं (पु) 
वतिं होयाली (स्त्री) } 

 
भूतकाळ 
वमयाँ होइला/होइली 
तू होइलाि/ुहोइलीि ु 
तेि होइलं/वतिं होइली  
 
भणवष्ट्यकाळ 
वमयाँ होतं/होती 
तू होति/ुहोतीि ु
तेिं होत्त/ं वतिं होत्ती 
 
णवध्यथय 
वमयाँ होआर् ं 
तू होआि ु 
तेिं/वतिं होआर् ं 
 
आज्ञाथय 
[फतत वद्वतीय पुरुषािी रूपे] 
तू होई  

त्याहीिं होयल्यातु 
 
 
 
आमी होइलामु  
तुमी होइलत्याडंी  
तेहीिं होइल्यातु 
 
 
आमी होतमु 
तुमी होताडंी/तुमी होत्याडंी  
त्याहीिं होत्त ं
 
 
आमी होआर् ं
तुमी होर्ाडंी 
तेहीिं होआर् ं
 
 
 
तुमी होआ अंडी 
 

र्धातु सकमवक असो र्ा अकमवक या बोलीत आज्ञाथािी रूपे प्रमाि मराठीपेक्षा र्गेळी होतात. उ. जाई, 
करी, सागंी िेई.पंिोपाख्यािात अशीि रूपे आढळली : आइकी (प.ृ ८१), सारं्धी (प.ृ १५१) इ. 

 
सकमयक कर धातु 

वतयमान काळ 
वमयाँ कामु कराला/कराली 
तू कामु करालाि/ुकरालीि ु
तेिं कामु कराला/वतिं कामु कराली  
 
भूतकाळ 
वमयाँ कामु केला-करला/केली-करली  
तू कामु केल्याि/ुकेलीि ु
तेि कामु केला/वतिं कामु केली 
 

 
आमी कामु करालामु  
तुमी कामु करलत्याडंी  
तेहीिं कामु करल्यातु 
 
 
आमी कामु केलामु-करलामु  
तुमी काम केलत्याडंी 
तेहीिं कामु केल्यातु 
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भणवष्ट्यकाळ 
वमयाँ कामु कवरत्त ं
तू कामु ककरि ु
तेिं कामु कवरत्त ं
वतिं कामु कवरत्ती } 

 
णवध्यथय 
वमयाँ कामु करार् ं
तू काम कराि 
तेि/वतिं कामु करार् ं

 
आमी कापू कवरत्तमु 
तुमी कामु कवरत्ताडंी 
त्याहीिं कामु कवरत्त्यातु 
 
 
 
आमी कामु करार्मु  
तुमी काम करार्डंी  
तेहीिं कामु करार् ं

[फतत वद्वतीय पुरुषी] 
 

आज्ञाथय 
तू कामु करी 

 
तुमी कामु करार् ंअंडी 

 
र्र िालर्िू दाखवर्लेल्या र्धातंूर्रूि काही गोष्टी लक्षात येतील : 
 

१. पुकल्लगी र् स्त्रीकलगी रूपे र्गेर्गेळी वदलेली असली तरी िपुसककलगािी 
विराळी रूपे देण्यात आली िाहीत. याि ंकारि, व्यर्हारात तृतीय पुरुषी पुकल्लगी 
आवि िपुंसककलगी रूपे सारखीि होतात. आख्याताचं्या संदभात तरी या बोलीत 
िपुंसककलग िाही असे गृहीत र्धरण्यास हरकत िसार्ी. 

२. वर्ध्यथी पुकल्लगी र् स्त्रीकलगी रूपे सारखीि होतात. 
३. आज्ञाथी फतत वद्वतीय परुुषािंीि रूपे रूढ आहेत. 

 
९. आख्यात रूपावंर प्राकृताचा प्रभाव 

 
अरे बोलीतील वक्यापदाचं्या वभन्न काळातंील रूपािंा अभ्यास केला असतािा असे वदसूि येते की, या 

रूपारं्र प्राकृतातंील वक्यापदाचं्या रूपािंा फार मोठा प्रभार् पडला आहे. ध्र्विव्यर्स्था आवि शब्दसंग्रह 
याबंाबत अरे बोलीिे प्राकृत-अपभं्रशाशंी जे वजव्हाळ्यािे िाते प्रस्थावपत केले आहे त्याच्याशी सुसंगत असाि हा 
प्रभार् आढळेल. तुलिात्मक अभ्यास करता यार्ा म्हिूि या वठकािी काही रूपे प्राकृत-अपभं्रशातूि 
आढळलेली देत आहे. इ. स. च्या. पवहल्या शतकापासूि ते अकराव्या शतकापयंत विमाि झालेल्या 
र्ाङ्मयातूि ही रूपे विर्डली आहेत. 

 
[अर्धोरेवखत शब्द अरे बोलीतला, पुढिा शब्द प्राकृत-अपभं्रश पंथातला, तदिंतर गं्रथसंदभव–] 
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जानसु : जािसु, गास १-५२ (स.ं जािीवह) 
धुई : र्धर्ई, गास ५-३३ 
देई : देइ, गास ७-३ 
फुक्कन्द्त : फुक्कन्तो, गास २-७३ (फंुकतो.) 
बइसई : बइसइ, मप.ु ४-१-११ 
णबज्जतं : वभज्जन्त, गास ३-१६ (वभजते) 
येत्त ं: एत्तो, गास १-८५ (येतो, येईल). 
होइ : होइ, सादो ६, कि १-१३-४. 
बोल्ली : बोवल्ल, सादो ८८ (बोलली) 
रंगतं : रंगतं, कि ४-१-११, (रागंतो). 
स ँपडल : संपवडअ,ं देिा ८-१४. 
जेमतं : जेमइ, कि १८-७-११. 
 
कोितीही बोली ग्रावंथक भाषेइतकी वियमबि िसते. तथावप, बोलीिा लर्विकपिा जमेस र्धरूिही 

आख्यात व्यर्स्थेत जी वशस्त या बोलीत आढळते त्यािी कल्पिा अगोदर केलेल्या वर्र्िेिार्रूि येईल. 
आख्यातरूपारं्र प्राकृत-अपभं्रशािंा बराि प्रभार् असल्यािे देखील र्ािगीदाखल र्र वदलेल्या उदाहरिारं्रूि 
लक्षात येईल. आख्यात व्यर्स्थेच्या वर्र्िेिात ि आलेले इतरही काही वर्शषे या बोलींत आढळतात. त्यािंी 
िोंद घेतली पावहजे. 

 
१०. कालवाचक ऊन प्रत्ययातं धातुसाणधते 

 
व्याकरिाच्या आजच्या पवरभाषेत ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािंी अव्ययातं गििा होते. या बोलीत मात्र 

ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािंा प्रसंग वर्शषेी भवर्ष्ट्य र् भतूकाळ यािे र्ािक असलेल्या वक्यापदासारखा उपयोग 
होतो. 

 
उदा. वमयाँ घराँसु जाउनु याला (मी घरी जाऊि आलो) -अव्यय 

वमयाँ घराँसु जाउनु (मी घरी जाईि/गेलो) -वक्यापद भतू./भवर्ष्ट्य 
वमयाँ कामु करुनु (मी काम केले/करीि)-वक्यापद भतू/भवर्ष्ट्य 
 
अपूिव वक्यार्ािक असूिही वर्वशष्ट कालाच्या पूिव वक्यापदािा अथव या र्धातुसावर्धतासं का यार्ा हा 

प्रश्िि आहे. प्रमाि मराठीत असा प्रयोग अपर्ादात्मकसुिा आढळत िाही. काही प्रािीि गद्य गं्रथातं मात्र ऊि 
प्रत्ययातं र्धातुसावर्धते भवर्ष्ट्य कालर्ािक वक्यापदासारखी योजलेली आढळली. 

 
(१)आम्ही तुमतें नेऊनु (लीि. ५) 
(२)रामयाते जाउनु : मग आरोगुणन (लीि. १५) 
(३)वर्र्ीिा वभक्षा करुवि येउणन (लीि. ४२) 
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(४)िा आम्ही आपुवलया राखौणन (लीि. ५५) 
(५)आम्ही तेयातें बोलाउणन (लीि. ४६) 
(६)आम्हीवि सोडुनु आम्हीवि दोहोिु (लीि. ५५) 
(७)आम्ही णवचारूणन मग येउणन (गोप्रि २७९) 
(८)आम्ही उडुळ राजा करौणन (प.ं ८३) 
(९)ऐसें आम्ही करौणन हास्स्तयािे डोळे टोिवुि (पं. ५२) 
 

लीळािवरत्र, गोंवर्दप्रभिुवरत्र, आवि पंिोपाख्याि या तीि गं्रथातूि उद्रृ्धत करण्यात आलेली ही र्ातये 
मुळातील संदभािा शोर्ध घेऊिि विर्डण्यात आली आहेत. प्रत्येक वठकािी र्धातुसावर्धतािा उपयोग 
भवर्ष्ट्यकाळी वक्यापदासारखा करण्यात आला आहे हे संदभार्रूि स्पष्ट होते. या वतन्ही गं्रथातूंि आिखीही 
वर्पुल उदाहरिे सापडतील. हे प्रयोग या गं्रथातं तरी अपर्ादात्मक आहेत असे त्यामुळे म्हिता येत िाही. 
उत्तरकाळात केव्हा तरी अशा स्र्रूपातले प्रयोग बंद झाले असार्ते-विदाि ग्रावंथक भाषेत. बखर र्ाङ्मयात 
ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािा भतूकाळर्ािक वक्यापदासारखा प्रयोग झालेला आढळतो. असे प्रयोग 
अपर्ादात्मक आहेत हे खरे असले तरी ते बोलीत रूढ असल्यावर्िा र्ाङ्मयात येण्यािी शतयता िाही. 
पद्यर्ाङ्मयातं मात्र असे प्रयोग आढळले िाहीत. 

 
ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािें प्रािीि पद्य र् गद्य र्ाङ्मयात असे विरविराळे उपयोग का आढळार्ते हा 

प्रश्िि आहे. लीळािवरत्र, गोकर्दप्रभिुवरत्र हे सामान्य मािसाच्या तोंडी असलेल्या बोलीत संकवलत करण्यात 
आले आहेत. पंिोपाख्याि देखील कथात्मक आहे. या गं्रथार्र बोलीिे संस्कार झाले िसतील असे म्हिता 
येिार िाही. यािा अथव असा की यादर्काळात या र्धातुसावर्धतािे वद्ववर्र्ध प्रयोग होत असत: पूिव वक्यापद आवि 
अव्यय. पूिववक्यार्ािक अथव बोलीत रूढ असला तरी वशष्टाचं्या तोंडी असलेल्या भाषेत तो र्ज्यव गिला गेल्यािे 
पद्यात मात्र या र्धातुसावर्धतास वक्यापदािा अथव आला िाही. अरे बोलीत रूढ असलेल्या ऊि प्रत्ययातं 
र्धातुसावर्धतािा दुहेरी उपयोग यादर्कालीि मराठी बोलीच्या वर्शषेािा विदशवक आहे. आजच्या प्रमाि भाषेत 
वक्यापदािा अथव या अव्ययािंा िाही. या बाबतीत वकमाि यादर्काळाइतकी पुराति परंपरा अरे बोलीिे राखूि 
ठेर्ली आहे असा विष्ट्कषव काढल्यास तो विरार्धार ठरू िये. 

 
११. भूतकालवाचक अन्द्य धातुसाणधते 

 
ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतापं्रमािेि आलीया, केलीया, जालीया यासंारख्या र्धातुसावर्धतािंा उपयोग 

अरेबोलीत भतूकाळर्ािक वक्यापदाच्या अथािे होतो. प्रािीि मराठीत मात्र ती अपूिव वक्यार्ािकाप्रमािे रुढ 
होती : 

 
तू जेउिु केलाया? (तू जेर्लास?) 
सूिु म्हाइयेरा गेलीया (सूि माहेरी गेली) 
वमयाँ घरा गेलीया (मी घरी गेलो) 
तू का केलाया? (तू काय केलेस?) 
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यादर्कालीि मराठी बोलीत याि अथािे या र्धातुसावर्धतािा उपयोग होत असला पावहजे. 

गोकर्दप्रभिुवरत्रात असे प्रयोग आढळले : र्ीसरलीये राउलो (गोप्रि १५०), जी जी आलीयेजी (गोप्रि २०३). 
लीळािवरत्रात देखील ही र्धातुसावर्धते वक्यापदासारखी योजलेली आढळली. परंतु या वक्यापदािंा भतूकाळािा 
अथव िसूि वर्ध्यथािा आहे. 

 
कन्हिावि सेतीं करगो िेदावर्या 
कन्हिाविया मेरे िारार्ीया िा 
बरव्या रािार्री घालार्ीया 

 
स्मृवतस्थळ, श्रीकृष्ट्ििवरत्र, वर्र्केदपवि या तेराव्या-िौदाव्या शतकातील गं्रथातंही हा वर्शषे आढळूि येतो. 

 
अर्घेया दृष्टातंा लावपका लार्लीया (स्मृस्थ-६); दोिी र्ोव्या म्हिलीया (स्मृस्थ ९) मग अवतक 
वर्वित्रा लीला केलीया (श्रीकृि. ५२); मग अघर्येा सत्थभामेविया राउळा आलीया (श्रीकृि. ८६); 
किवपुटी होउवि घालीया (वर्र्के ९६) पयस्स्र्िी विघालीया (वर्र्के-पृ. ९६)  
 
यादर्कालीि मराठी बोलीिा हाही वर्शषे या बोलीत सुरवक्षत रावहलेला आहे. 
 

१२ अकरिरूप आणि संयुक्त णक्रयापद 
 
वक्यापदाच्या अकरिरूपाच्या अिेक परी या बोलीत विदशविास आल्या. ‘िाइ’ न्हाई (िाही), िव्र्,ं 

न्हव्र् ं(िव्हे) या पवरवित रूपािंा र्ापर वर्पुल आहे. तथावप काही अपवरवित प्रयोग ही िोंदवर्ण्यासारखे आहेत. 
 
नोको : हे विषेर्धात्मक रूप र्तवमाि मराठीतल्या ‘िको’ िे समाि अथवक आहे. यादर्कालीि मराठी 

र्ाङ्मयात हे रूप आढळते. (उदाहरिाथव लीि. १००; ज्ञा. १२-१२९), भार्ाथवरामायि या गं्रथािी अिेक जुिी 
हस्तवलवखते अभ्यासत असतािा वकत्येक पोर्थ्यातूंि ‘िोको’ हे रूप आढळले. सार्धारिपिे सोळाव्यासतराव्या 
शतकातील पोर्थ्यातं या रूपािें प्रमाि अवर्धक होते. वशष्ट भाषेत िसला तरी बोलीत या रूपािा प्रयोग तेराव्या 
शतकापासूि सोळाव्या सतराव्या शतकापयंत रूढ असण्यािी शतयता आहे. या बोलीतील ‘िोको’ हे रूप 
देखील मराठीतील प्रािीि परंपरेिे विदशवक समजण्यास प्रत्यर्ाय िसार्ा. आजच्या मराठीत ऊकृदन्तासह 
िको हे अकरि रूप येते : जाऊ िको, येऊ िको, बोलू िको, इत्यादी. या बोलीत मात्र तसे घडत िाही. तू जा 
िोको, तू जाइ िोको, तू तू वभया िोको, तू भी िोको. ‘िाही’ या सामान्य अथािेही ‘िोको’ या प्रयोग क्ववित 
होतो: मला बरं िोको (मला बरे िाही); वतत्त ंऱ्हािं बरं िोको (वतथे राहिे बरे िाही). ‘वभया िको’ असा प्रयोग 
लीळािवरत्रातही आढळतो (पृ. १३०)  

 
इतर प्रकार : येईिा, जाईिा, बोलेिा, करमेिा, या प्रमाि मराठीतील अकरि रूपाप्रमािे अरे बोलीत 

अकरिात्मक वक्यापदे येतात: यीिा (येईिा), समजिा (समजेिा), बोलिा (बोलत िाही). वकत्येकदा 



 
अनुक्रमणिका 

िामाचं्या बरोबर देखील हो या र्धातूिी अकरिात्मक रूपे योजली जातात : समजु होइिा (समजत िाही). देकू 
होईिा (वदसत िाही) वलर्ा होइिा (वलवहता येत िाही). 

 
संयुक्त णक्रयापद : संयुतत वक्यापदािा मुतत उपयोग हाही या बोलीत आढळिारा एक वर्शषे आहे. 

दोि व्यततींिी संभाषिे सहज ऐकली तरी करुिु घेंटलं, बोलुिु घेंटलं, अशी वकतीतरी वक्यापदे कािार्र 
पडतील ‘बसुिु घेयार्’ं हे सयुंतत वक्यापद केर्ळ ‘बसा’ या वक्यापदासाठी योजले जाते. ‘मला असे र्ाटते’ या 
र्ातयािा आशय ‘वमयाँ मिुिु घेंटलं’ अशा स्र्रूपात दशववर्ला जातो. 

 
 आजच्या काही प्रादेवशक बोलीत ‘येऊि रावहला’, ‘जाऊि रावहला’, ‘बोलूि रावहला’ अशी संयुतत 

वक्यापदे अिुक्मे येतो, जातो, बोलतो या अथािे रूढ आहेत. त्या त्या बोलीिा वर्शषे म्हिूि असे प्रयोग 
िोंदवर्ले जातात. या बोलीिा संयुतत वक्यापदाचं्या बाबतीतला हाही एक वर्शषे म्हिूि िोंदवर्ण्यास प्रत्यर्ाय 
िसार्ा. 

 
१३. रूपणसद्धीत सुरणक्षत राणहलेली पुरातन परंपरा 

 
िाम, सर्विाम, आवि वक्यार्ािक शब्द यािंा घडिाऱ्या वर्कारािंा साकल्यािे वर्िार केला असतािा 

असे वदसूि येते की या बोलीत प्रािीि मराठी र्ाङ्मयात रूढ असलेले बरेि रूपवर्शषे आढळतात. वकत्येक 
वर्शषेािंा तर प्राकृत-अपभं्रशािंा पुराति र्ारसा आहे. 

 
(१) सामान्द्यरूपाचंा अभाव हा असाि एक पुराति र्ारसा आहे. वर्भतती प्रत्यय अथर्ा वर्भतती 

विदशवक अव्यय िामाला/सर्विामाला लागण्यापूर्ी िामािे/सर्विामािे सामान्यरूप होिे हा प्रमाि मराठीिा 
स्र्भार्र्धमव यादर्कालापासूि स्स्थरार्ण्याच्या मागार्र वदसतो. या बोलीत ितुथी वर्भततीिे प्रत्यय र्गळता 
अन्य वर्भततीिे प्रत्यय अथर्ा वर्भस्ततविदशवक अव्यय लागण्यापूर्ी िामािे सामान्यरूप होत िाही. 
यादर्कालात सामान्यरूपासंबंर्धीिी थोडी फार र्धरसोड ध्यािात घेतली तर िामािे सामान्यरूप ि करण्यािी 
प्ररृ्त्ती ही मराठी बोलीला सावहत्यरूप प्राप्त होण्याच्या संवर्धकाळातली असार्ी असे अिुमाि विरार्धार ठरू िये. 
या अिुमािाच्या आर्धारािे अरे बोलीतील सामान्यरूपािंा अभार् हा मराठी भाषेतल्या एका पुराति परंपरेिा 
अर्शषे ठरतो. 

 
(२) ‘होउणन’ : प्राचीन परंपरेचे णनदशयक : पंिमी वर्भततीसाठी योजले जािारे होउवि हे अव्यय 

देखील अशाि जुन्या वर्शषेािे विदशवक आहे. ‘ऊि’ ‘हूि’ हे आजच्या मराठीत रूढ असलेले पंिमीिे प्रत्यय. 
प्रािीि मराठीत ‘ऊवि’, ‘औवि’ या रूपात ते आढळतात. या रूपािंी व्युत्पवत्त ‘होउवि’ या अव्ययापासूि 
समार्धािकारकरीत्या लार्ता येते. यािा अथव असा की, होउवि हे रूप प्रिवलत झाल्यािंतरि त्यािे ‘ऊवि’, 
‘औवि’ असे स्स्थत्यंतर झाले. पंिमीच्या अव्ययास प्रत्ययािे स्र्रूप प्राप्त होण्यापूर्ीिी अर्स्था अरे बोलीत अशा 
रीतीिे कायम रावहली आहे. आज ‘होउवि’ अपूिव वक्यार्ािक कृदंत या िात्यािे भाषेत रूढ आहे. पंिमीिा अथव 
दाखवर्ण्यािी क्षमता त्यात िाही. ध्र्विव्यर्स्थेत अरे बोलीिे प्रािीि ध्र्विव्यर्स्था कायम ठेर्ली. त्याप्रमािेि 
‘होउवि’िे पंिमीवर्भततीिे विदशवकत्र् देखील भाषेच्या प्रािीि अर्स्थेिा पुरार्ा देिारे आहे. 
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(३) सप्तमीचे अव्यय भींतरी : पंिमीिे ‘होउवि’ हे अव्यय आज प्रिवलत िाही त्याप्रमािेि भींतरी हे 

अव्यय सप्तमीच्या अथािे आज प्रयुतत होत िाही. प्रािीि मराठीत रूढ असलेले ई, आ ंहे सप्तमीिे प्रत्यय अरे 
बोलीत िाहीत. या वर्भततीिे कायव देखील अव्ययाच्या योगािे सार्धले जाते. आतुं, बरे, (र्र, खाली) या 
अव्ययाबरोबरि भींतरी या अव्ययािाही उपयोग सप्तमीसाठी होतो. 

 
(४) ऊन प्रत्ययातं णक्रयापदे : आख्यात वर्भततीच्या संदभात आिखी एका वर्शषेािी िोंद या वठकािी 

केली पावहजे : ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािा भवर्ष्ट्यकाळी र् क्ववित् भतूकाळी वक्यापदासारखा उपयोग या 
बोलीत होतो. हा उपयोग तेराव्या-िौदाव्या शतकाइतका पुराति आहे. आलीया, गेलीया या र्धातुसावर्धतािंा 
भतूकाळी वक्यापदासारखा उपयोगही असाि प्रािीि आहे. 

 
(५) प्रथम पुरुषी वक्यापदािी वतन्ही काळातील एकर्ििी रूपे या बोलीत र्गेळी िाहीत. प्रथम आवि 

तृतीय या दोन्ही पुरुषातील एकर्ििी रूपे सारखी आहेत. तेराव्या शतकातील लीळािवरत्र आवि िौदाव्या 
शतकातील पंिोपाख्याि या गं्रथात अशी रूपे अपर्ादात्मक स्र्रूपात आढळतात. 

 
(६) प्रथम पुरुषी आवि वद्वतीय पुरुषी सर्विामािी षठ्न्त रूपे–तुमिँ,ं आमॅिँ–ंदेखील तेराव्या 

शतकातील मराठीच्या खुिािंी विदशवक आहेत. 
 

१४. णनष्ट्कषय 
 
ध्र्विव्यर्स्थेच्या वर्िारातूि रूपव्यर्स्थेिा मागोर्ा घेत असतािा या बोलीच्या वर्कासासंबरं्धािे एक 

विराळे वित्र उभे राहते. या बोलीिी समग्र ध्र्विव्यर्स्था अपभं्रश प्राकृताच्या ध्र्विव्यर्स्थेर्र आर्धारलेली आहे 
यािे सवर्स्तर आवि सप्रमाि वर्र्रि मागील प्रकरिी करण्यात आले आहे. ध्र्विपवरर्तविाच्या बाबतीत 
देखील अपभं्रश व्याकरिात आढळिाऱ्या वियमािें अिुसरि या बोलीिे अगदी कटाक्षािे केले आहे हेही या पूर्ी 
वर्शद करण्यात आले आहे. ध्र्विव्यर्स्थेिे हे अपभं्रशार्लंवबत्र् लक्षात घेऊिि अरे बोली ही मराठीिी बोली 
मािार्यािी की अपभं्रशािी उत्तरार्स्था अशी शकंाही या वर्र्िेिाच्या ओघात उपस्स्थत केलेली होती. 

 
रूपप्रवक्येच्या के्षत्रात मात्र विराळे अिुभर् येतात. अरे बोलीिी उच्चारप्रवक्या ही अपभं्रशािी उत्तरार्स्था 

तर रूप प्रवक्या ही यादर्कालीि मराठीिी पूर्ार्स्था ठरते. लीळािवरत्रासारख्या लोकपरंपरेिे िालत 
आलेल्या गं्रथात अपर्ादात्मक स्र्रूपात आढळिारी काही रै्वशष्ट्यपूिव रूपे अरे बोलीत विरपर्ादपिे रूढ 
आहेत. यादर्कालातील मराठी बोलीिे काही वर्शषे लीळािवरत्रात सहजगत्या संगृहीत झाले आहेत. या 
बोलीति अरे बोलीिे मूळ स्र्रूप असार् े असा तुलिात्मक अभ्यासातूि विष्ट्कषव विघतो. मराठी भाषेिे 
यादर्काळात प्रौढ ग्रावंथक रूप र्धारि केले. त्याबरोबरि तत्सम शब्द आवि संस्कृत भाषेिी र्िवमालाही 
आत्मसात केली. त्यामुळे ग्रावंथक भाषा आवि बोली यातं अंतर विमाि होिे अपवरहायव होते. ग्रावंथक परंपरेिे 
िालत आलेल्या मराठीिे यादर्कालीि ग्रावंथक मराठीिा र्सा िालवर्ला. कालातंरािे बोलींर्रही या परंपरेिे 
संस्कार झाले. प्राकृतातूि पुथगात्म झालेली मराठी बोली सुरवक्षत रावहली ती अरे समाजाच्या भाषाव्यर्हारात. 



 
अनुक्रमणिका 

 
तेलंगिातील अरे समाजाची बोली यादवपूवयकालीन मराठी बोलीची वारस ठरते ती या आधारावंर. 
 
र्ातयरििेच्या वर्श्लेषिातूि हाि विष्ट्कषव दृढ होतो. 

∫∫∫  
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७ 
 

वाक्य-रचना 
 

१. वाक्य-रचनेचे घटक; २. अरे बोलीतील वाक्यरचना; ३. कतृयप्रधान वाक्य;  
४. आिखी एक प्रमाि; ५. णवकृती नव्हे प्रकृतीच; ६. माधुयय आणि लयबद्धता. 

 
१. वाक्यरचनेचे घटक 

 
अरे बोलीच्या रूपव्यर्स्थेच्या वर्िाराति र्ातयरििेसंबरं्धीिा बरािसा भाग अप्रत्यक्षरीत्या येऊि गेला 

आहे. शब्दािंा घडिारे वर्कार हे र्ातयवसिीच्याि अिुसंर्धािािे होत असतात. कलग-र्िि आवि वर्भतती-
आख्यात या वर्कारािें उवद्दष्ट र्ातयरििेस अिुरूप अशी पदवसिी हेि असते. म्हिूि र्ातयवर्िारािा प्रारंभ 
तसा रूपव्यर्स्थेच्या वर्र्िेिािे झालेला आहे. तरीही सामग्र्यािे र्ातयरििेिे वर्शषे िमूद करिे आर्श्यक 
असतेि. एक वर्वशष्ट भार् अथर्ा वर्िार सलगपिे व्यतत करण्याच्या दृष्टीिे शब्दािंी जी अथवपूिव संघटिा होते 
तीस आपि र्ातय म्हितो. शब्दािंा स्र्तंत्रपिे अथव िसतो असे िाही. परंतु र्ातयाच्या मिीिा भार् व्यतत 
करण्याच्या विवमत्तािे शब्दािंी जी संघटिा होते त्या सघंटिेतूि एक सलग भार् व्यतत होतो. या अवभव्यततीत 
शब्दािंा स्र्तंत्रपिे असिाऱ्या अथािा भाग असतोि. पि, शब्दािंा परस्पराशंी जो अन्र्य घडतो त्यातूि एक 
संघवटत अथव ध्र्वित होत असतो. र्ातयरििेत शब्दाचं्या परस्पराशंी घडिाऱ्या अन्र्यातूि अथाला एक वर्वशष्ट 
परीघ लाभते. र्तत्याच्या मिीिा भार् त्यामुळे अवर्धक समथवपिे अवभव्यतत होतो. 

 
 प्रत्येक भाषेिीि िव्हे तर बोलीिी देखील वर्वशष्ट र्ातयरििापिती असते. र्ातत्याच्या मिात वर्वशष्ट 

शब्दार्र भर द्यार्यािा असल्यास अथर्ा एखाद्या भार्ािी तीव्रता व्यतत करिे अवभपे्रत असल्यास रूढ 
रििापितीत तेर्ढ्यापुरता बदल घडतो. अन्यथा प्रत्येक भाषा र्ा बोली आपल्या पितीिे र्ातयरििेिी परंपरा 
िालर्ीत असते. र्ातयरििेत प्रामुख्यािे दोि अंगे महत्त्र्ािी असतात. र्ातयातील शब्दािंा परस्पराशंी अन्र्य 
आवि अवभपे्रताथास अिुलक्षिू विवश्चत केलेला पदक्म. इंग्रजी भाषेत कता-वक्यापद-कमव (असल्यास) -इतर 
शब्द असा पदक्म सामान्यपिे असतो. संस्कृत भाषेत पदक्मास वर्शषे महत्त्र् िसते. प्राकृतात सार्धारिपिे 
कता-कमव (असल्यास)- वक्यापद असा क्म वदसतो. या तीि पदाचं्या अिुसरं्धािािे त्या त्या पदाशी अस्न्र्य 
असलेले अन्य शब्द येतात. कता र् वक्यापद या दोि टोकातं इतर पदािंा समार्शे करण्यािी प्राकृतािी 
र्ातयरििापिती मराठीिे प्रारंभकाळापासूि उिलली आहे. कता आवि कमव यािंा वक्यापदाशी असलेला 
अन्र्य र्ातयाथाच्या दृष्टीिे प्रर्धाि असतो. इतर शब्दािंा परस्पराशंी असलेला अन्र्य या िंतर महत्त्र्ािा ठरतो. 
अन्र्यविदशवक असे शब्दािंा घडिारे वर्कार आवि र्ातयातील पदक्म याचं्या योगािे र्ातयाला पवरपूिवता येते 
र् ‘साथवकता’ ही प्राप्त होते. 

 
मराठी र्ातयात कता, कमव (असल्यास) र् वक्यापद असा सर्वसार्धारि क्म आढळतो. या वतन्ही पदािंा 

जर्ळिे असलेले इतर शब्द आपापल्या योग्यतेप्रमािे त्या त्या पदाच्या जर्ळपास स्थािापन्न होत असतात. 
वर्शषेि (कत्यािे र् कमािेही) वर्शषे्ट्याजर्ळ असते र् वक्यापदाच्या आसपास वक्यावर्शषेिािे स्थाि असते. 



 
अनुक्रमणिका 

अथवव्यततीच्या दृष्टीिे या सर्वसार्धारि पदक्मात प्रसंगवर्शषेी बदल होत असतो. र्ातयािा मूलार्धार असतो 
कत्यािा र् कमािा वक्यापदाशी असलेल्या अन्र्यातूि विघिारा अथव. या अथाच्या अिुसरं्धािािेि कता/कमव 
यािंी वर्भतती आवि वक्यार्ािक शब्दािे आख्यात विवश्चत होत असते. कत्यािा प्रभार र्धातूच्या रूपार्र 
असल्यास प्रयोग कतवरी होतो; कमव र्धातूरूपाच्या दृष्टीिे प्रभार्ी ठरते तेव्हा कमविी प्रयोग आवि र्धातूरूपारं्र 
दोहोंिाही प्रभार् िसेल तेव्हा भार् ेप्रयोग अशी आपली एकंदरीत प्रयोग व्यर्स्था आहे. 

 
मराठी भाषेच्या र्ातयरििेिे हे स्र्रूप लक्षात घेऊि अरे बोलीतील र्ातयरििा कोित्या प्रकारिी 

असते यािा शोर्ध आता घ्यार्यािा आहे. हा शोर्ध घेण्यापूर्ी काही िमुिेदार र्ातये उदाहरिादाखल घेऊ : 
 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
 
६. 
७. 
८. 
९. 
 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

ये रामराउि ंर्धरू (हे रामरार्ािे घर) 
रामक्का अन्ता पुऊ देली (रामक्कािे आता फूल वदले). 
तेिं मज्जं कामु कराला (तो माझे काम करतो). 
वमयाँ भकरी देला (मी भाकरी वदली). 
भद्रय्या शाराला उन्द्या जात्त ं(भद्रय्या उद्या शहराला जाईल).  
[श्रद्रय्यािं असा प्रयोग अवर्धक प्रिवलत] 
तुमी घराँसु जार्ा (तुम्ही घरी जा/जार्)े. 
तुमि ंगोटु समजु होइिा (तुमिी भाषा समजत िाही). 
तू घराँसु जाइिोको (तू घरी जाऊ िको). 
संकरराउ सरपंिु होइला (शकंररार् सरपंि झाला). 
[संकररार्िं. असे रूप अवर्धक प्रिवलत]. 
िरसय्यािं अन्ता येत (िरसय्या आता येतो/येईल). 
भीमक्का र्ार्रान्तु जाली (भीमक्का र्ार्रात गेली) [कत्यािी तृतीया अवर्धक प्रिवलत] 
रादा भर्ािीि ंपरसादु घेंटली (रारे्धिे भर्ािीिा प्रसाद घेतला). 
परमाँ उगादो ऱ्हातं (पुरर्ा पाडर्ा आहे). 
अमंुिं गाँमु अरेपल्ली (अरेपल्ली आमिे गार्) 
हीरीर्रे जाउिु मोटु काडी (वर्वहरीर्र जाऊि मोठ सोड). [तू हा कता अध्याहृत] 

 
२. अरे बोलीतील वाक्य-रचना 

 
या पंर्धरा र्ातयाबंरोबरि त्या त्या र्ातयािा प्रमाि मराठी भाषेतला अिुर्ाद कौंसात वदला आहे. 

अिुर्ाद शब्दशः असला तरी र्ातय-रििा अिुर्ादात जशीच्या तशी करिे शतय िव्हते. मूळ र्ातय आवि 
अिुर्ाद र्ाितािा काही र्गेळेपि दोही र्ातयातं सहजगत्या लक्षात येईल. 

 
१. 
 
२. 

१ ल्या आवि १४ व्या र्ातयात वक्यापद अध्याहृत आहे. असा प्रयोग प्रमाि मराठीत देखील 
होतो. 
दुसऱ्या र्ातयातील वक्यापद भतूकाळी आहे. तसेि स्त्रीकलगी कारि कता स्त्रीकलगी आहे. 
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३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 
८. 
 
९. 
१०. 
 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
 

र्तवमाि मराठीत फल हे कमव िपुंसककलगी असल्यािे वक्यापद िपुंसककलगी रावहले असते. 
वतसऱ्या र्ातयात कता तृतीया वर्भततीत आहे. प्रमािभाषेत तो प्रथमातं येतो. 
या र्ातयात कता प्रथम पुरुषी असूिही वक्यापद मात्र तृतीय पुरुषी आहे. 
कता पुकल्लगी असूि वक्यापद मात्र िपुंसककलगी आहे. 
घर या शब्दािी प्रमाि भाषेत सप्तमी झाली असती. या र्ातयात ितुथी आहे. 
या र्ातयात गोष्ट हा शब्द स्त्रीकलगी असला तरी अिुबरं्धी सर्विामािे षयंत रूप मात्र स्त्रीकलगी ि 
होतो िपसुककलगी आहे. 
या र्ातयातील िोको र् ७ व्या र्ातयातील होइिा ही अकरिात्मक रूपे लक्षात ठेर्ण्याजोगी 
आहेत. 
प्रमाि मराठीत हो या र्धातूिे झाला हे भतूकाळी रूप होते. येथे ‘होइला’ आहे. 
प्रमाि भाषेत कता प्रथमातं येतो. येथे तो तृतीयातं आहे. कता पुकल्लगी असूिही वक्यापद मात्र 
िपुंसककलगी आहे. 
जाते/जात आहे या अथािे ‘जाती’ या वक्यापदािा उपयोग. 
प्रमाि भाषेत कमववि प्रयोग झाला असता या र्ातयात तो कतववर आहे. असते, आहे, या अथािे 
ऱ्हातं या वक्यापदािा उपयोग. 
या र्ातयात आज्ञाथव वद्वतीयपुरुषी ‘काडी’ असे वक्यापद आले आहे प्रमाि भाषेत ‘काढ’ असे 
आले असते. [पंिोपाख्यािात देखील आज्ञाथी वद्वतीय पुरुषी एकर्ििी अशीि रूपे येतात. 
तवर मज उदक सारं्धी (पृ. १५१); आइकी (प.ृ ८१); सारं्धी (पृ. १०६) 

 
या पंर्धरा र्ातयात कमविी र् भार् ेप्रयोग यािें एकही उदाहरि िाही हे या वठकािी तूतव लक्षात ठेर्ार्.े 
 

३. कतृयप्रधान वाक्य 
 
उदाहरिादाखल घेतलेल्या र्ातयातं काही ठळक वर्शषे आढळतात ते प्रथम लक्षात घेऊ : 
 
(१) पदक्रम : प्रमाि भाषेत आढळूि येिाऱ्या पदक्मापेक्षा विराळा पदक्म या बोलीिे स्र्ीकारला आहे 

असे म्हिता येत िाही. सध्या रूढ असलेला र्ातयातील पदक्म मराठी भाषेत दीघवकाळ िालत आलेला 
वदसतो. वतसऱ्या खंडात वदलेल्या लोककथातं मात्र थोडा फार विराळा क्म आढळतो. तो विर्देिपितीिा 
पवरिाम असण्यािीही शतयता आहे. प्रमाि भाषेतही विर्देि पितीच्या भेदािुसार र्ातय-रििेतील पदक्म 
बदललेला वदसूि येतो. अरे बोलीिेि ते रै्वशष्ट्य आहे असे म्हिता येिार िाही. 

 
(२) पदान्द्वय : पदाचं्या अन्र्याच्या संबंर्धात मात्र ही बोली प्रमाि मराठी पेक्षा विराळ्या पितीिा 

अर्लंब करतािा वदसूि येते. र्ातयािी रििा कतृवप्रर्धाि आहे. वक्यापदािा िेहमीि कतृवपदाशी अन्र्य आलेला 
वदसूि येतो. पवरिामस्र्रूप या बोलीत कमववि र् भार् ेहे दोन्ही प्रयोग आढळत िाहीत. प्राकृत-अपभं्रशात भार् े
प्रयोग िाही. यादर्कालीि मराठीत मात्र प्रारंभ काळापासूि कतववर, कमववि र् भार् ेहे वतन्ही प्रयोग आढळतात. 
[तुळपुळे, यादर्कालीि मराठी (पवहली आर्ृत्ती) पृ. ४२,१९३, २०२.] 
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पदान्र्याच्या संबरं्धातला दुसरा वर्शषे म्हिजे कता पुकल्लगी असतािाही वक्यापद मात्र िपुंसककलगी 
योजण्यात येते. प्रथम पुरुषी एकर्ििी वक्यापदािा अभार् हाही या बोलीिा एक वर्शषे सागंता येण्यासारखा 
आहे. 

 
कतृवप्रर्धाि र्ातयरििा हा या बोलीत आढळिारा वर्शषे अवर्धक वर्िार करार्यास लार्िारा आहे. 

प्रमाि मराठीत अगदी यादर्कालापासूि वतन्ही प्रयोग रूढ असतािा या बोलीत फतत कतववर प्रयोगि का 
आढळार्ा यािे कारि शोर्धले पावहजे. अपभं्रश भाषेत भार् ेप्रयोग आढळत िसला र् कतववर प्रयोग प्रार्धान्यािे 
होत असला तरी कमववि प्रयोगािा लोप झाला िाही. [परमाशर्शास्त्री, सूत्रशवैल और अपभ्रंश व्याकरि, पृ. १८८.] या बोलीत 
भार् े प्रयोगािा अभार् हा अपभं्रश भाषेिा र्ारसा म्हिता येईल. परंतु कमवविप्रयोगािा लोप हे मात्र वतिे 
स्र्तःिेि रै्वशष्ट्य आहे असे मािार् े लागते. प्रारंभी वदलेल्या १५ र्ातयातं म्हिूिि कमववि प्रयोगािे एकही 
उदाहरि आढळत िाही. प्रमाि मराठीत सकमव र्धातूिा भतूकाळी कमववि र्ा भार् ेप्रयोग होतो. तसा प्रकार या 
बोलीत घडत िाही. या बोलीत सर्व आख्यातातं कतववर प्रयोगि होतो. संस्कृत भाषेत वक्यापदास ‘य’ हा प्रत्यय 
लागिू सर्व आख्याती सकमवक र्धातूिा कमववि प्रयोग होतो. प्रािीि मराठीत कमववि प्रयोगी ‘ज’ हा प्रत्यय लागत 
असे. र्तवमाि मराठीत इंग्रजी भाषेच्या र्धतीर्रिा. कमववि प्रयोग रूढ असूि तो िर्ीि कमववि या िार्ािे 
ओळखला जातो. अरे बोलीत मात्र हा प्रयोग होत िाही. 

 
भाषेच्या अवर्कवसत अर्स्थेत र्ातयरििा केर्ळ कतृवप्रर्धाि असते असा सर्वसार्धारि वसिातं आहे. तो 

प्रमाि मािला तर अरे बोली ही मराठी भाषेच्या प्राथवमक अर्स्थेिी विदशवक ठरते. ध्र्विव्यर्स्था आवि 
रूपव्यर्स्था याचं्या आर्धारािे ही बोली यादर्पूर्वकालीि मराठी बोलीिी र्ारसदार असल्यािा विष्ट्कषव अगोदरि 
प्रस्थावपत करण्यात आला आहे. या बोलीतील केर्ळ कतववर प्रयागािे अस्स्तत्र् अगोदरच्या विष्ट्कषास दृढ 
करिारे आहे. 

 
४. आिखी एक प्रमाि 

 
अरे बोलीत प्रथम पुरुषी एकर्ििी र् तृतीय पुरुषी एकर्ििी वक्यापदािी रूपे समाि असल्यािा 

उल्लेख पूर्ी केला आहे. हा वर्शषे देखील बोलीच्या पुरातित्र्ािा विदशवक आहे. या वर्शषेािे थोडे अवर्धक 
स्पष्टीकरि या वठकािी काही उदाहरिे देऊि केले पावहजे : 

 
वतयमान 
 
 
 
 
 
भूतकाळ 
 

 
वमयाँ  
वमयाँ 
तेि  
वतिं 
 
 
वमयाँ  

 
जातं  
जाती 
जातं 
जाती 
 
 
कामु केला  

 
(मी जातो)  
(मी जाते)  
(तो जातो)  
(ती जाते) 
 
 
(मी काम केले) 
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भणवष्ट्यकाळ 
 
 
 

वमयाँ 
तेि  
वतिं 
 
 
वमयाँ  
तेि  
वतिं 

कामु केली  
कामु केला  
कामु केली 
 
 
कामु कणरत्त ं
कामु कणरत्त ं
कामंु कणरत्ती 

,, 
(त्यािे काम केले)  
(वतिे काम केले) 
 
 
(मी काम करीि)  
(तो काम करील)  
(ती काम करील) 

 
महािुभार् र्ाङ्मयात अशाि प्रकारिे प्रयोग आढळतात. 
 
बाई [मी] आतािी आला; मी गेली, मी तेलंग देसावस गेला होता. 
मी मागा ंरावहला ं(लीळाचणरत्र, अिुक्मे पृ. २६०, १२६,१८८, १८८)  
म्हिोवि यथ टाकुवि आला;ं मी वभके्ष गेला ंहोता;ं 
मी सरला ंहोउवि आला. (गोकवपप्रभुचणरत्र, अिुक्मे पृ. १६, २२२, ९७.)  
मी घरावस येत होता;ं मी तृषाकातुं जाला; (पंचोपाख्यान, पृ. १२६, १५०.)  
 

प्रथम पुरुषी र् तृतीय पुरुषी वक्यापदािे समाि रूप हा प्रारंभ काळातील मराठी बोलीिा वर्शषे असार्ा. प्रौढ 
अर्स्थेत ग्रावंथक भाषेतूि या वर्शषेास स्थाि वमळाले िाही. तथावप, लोकपरंपरेिे िालत आलेल्या प्रर्ाहात 
रूढ असल्यामुळे तत्कालीि बोलीत र् कथात्मक र्ाङ्मयात अपर्ादात्मक का होईिा या वर्शषेािा आढळ 
होतो. प्रारंभकाली असलेल्या या बोलीिे हे रै्वशष्ट्य अरे बोलीिे आजतागायत कायम ठेर्ले आहे. 

 
यादर्कालीि मराठीिे केर्ळ ग्रावंथक रूपि डोळ्यासमोर असल्याकारिािे डॉ. तुळपुळे यािंी या 

वर्शषेािंी गििा ‘‘वर्कृतीत’’ केली आहे. ते वलवहतात : 
 
‘‘र्धातूिी रूपे जात जात कृदन्ते जसजसी प्रिारात र्ाढू लागली तसतशी िावमक पितीही वदसू 
लागली. तरीही काही वठकािी कता प्रथमेत तर वक्यापदे कमवण्यथी र् कता तृतीयातं तर वक्यापद 
कतववर असा णवकृत प्रकार वदसतो. उदा. 
 
भटोर्ासा ं(तृ.) झोवळया दृवष्टपूत कवरती. स्म.ृ १०७ 
मग वतहीं (तृ.) कुदळी फार्डे घेउवि आले. लीळा. १-११ 
 

असेि कलग र् र्िि यािेंही घोटाळे क्ववित् आढळतात- उदा. 
 

तेवि आमुिे गोसार्ी होए. लीळा. १-५. कता अ. र्. वक्. ए. र्. 
ते (पु.) [कबदू] पन्हरेयार्री मािकुलीं तैसी वमरर्तीं िपु.ं लीळा. १-८  
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तुम्ही (अ. र्.) आवद िको (ए. र्.) होंगा स्मृवत १४. 
जे र्स्तु (स्त्री) अगार्ध अलेख/ते कवलयुगी-सुलभजाळा (पु.) ऋर्. २४६  

[यादवकालीन मराठी (पवहली आरृ्त्ती) पृ. ३०४]  
जाड ठसा लेखकािा.  

 
५. णवकृती नव्हे प्रकृतीच 

 
यादर्कालीि मराठी भाषेतल्या ज्या प्ररृ्त्तीिा उल्लेख ‘‘वर्कृती’’ या िार्ािे डॉ. तुळपुळे यािंी केला 

आहे, ती अरे बोलीत आज रूढ आहे. लीळािवरत्र आवि स्मृवतस्थळ या यादर्कालीि गं्रथातही या ‘‘वर्कृतीिे’’ 
अस्स्तत्र् होते. भाषाशास्त्राच्या आरु्धविक संकेताप्रमािे ग्रावंथक भाषेच्या व्याकरिात ि बसिाऱ्या बाबींिी गििा 
‘वर्कृतीत’ करिे योग्य होिार िाही. कोितीही भाषा प्रथम बोलीच्या स्र्रूपात रूढ होते. वतला स्थैयव प्राप्त 
झाल्यार्र ती वशष्ठािंी बोली म्हिूि प्रवतष्ठा पार्ते. र्ाङ्मयास आर्धारभतू असते ती हीि वशष्टािंी बोली. बोलीत 
रूढ असलेले काही प्रयोग वशष्ट संमत ठरतात तर वकत्येकािंा वशष्टाचं्या दरबारात स्थाि वमळत िाही. परंतु 
त्यामुळे अशा प्रयोगािंा अस्स्तत्र्ि िसते असे मािता येत िाही. व्याकरि वशष्टाचं्या बोलीिे होत असते. तथावप, 
या व्याकरिात ि बसिारे प्रयोगही र्ाङ्मयात कर्धी कर्धी डोकार्तात. संस्कृत भाषेतील ‘आषव प्रयोग’ याि 
जातीिे आहेत. डॉ. तुळपुळे यािंी गिलेली ‘वर्कृती’ देखील याि सदरात बसते. या ‘वर्कृती’च्या विदशविाथव 
डॉ. तुळपुळे यािंी उदाहरिे वदली आहेत ती लीळािवरत्र आवि स्मृवतस्थळ या गं्रथातील. या रििािंा आज 
गं्रथविवर्ष्ट स्र्रूप प्राप्त झालेले असले तरी या गं्रथािें संकलि लोकरूढ दंतकथा-आख्यावयका याचं्या द्वारे 
झाले आहे. अशा संकलिात प्रादेवशक बोलींिा प्रभार् पडिे स्र्ाभावर्क आहे. र्रील उदाहरिे ग्रावंथक भाषेच्या 
व्याकरिाशी वर्संगत असली तरी बोलीत रूढ असल्यािेि या संकलिात त्यािंा प्रर्शे वमळाला. 

 
‘भटोर्ासा ं झोवळया दृवष्टपूत कवरती’ यार्र उद्रृ्धत केलेल्या र्ातयात कता तृतीयातं असूि कर या 

सकमवक र्धातूिे रूप एकर्ििी आहे. यादर्कालीि मराठीच्या दृवष्टिे तृतीयातं कता आवि र्धातु सकमवक 
असल्यास तो भतूकाळी आवि कमवविघ्ि असिे ही ‘प्रकृती’ ठरते. या उदाहरिात वक्यापद र्तवमािकाळी र् 
कतृवगामी आहे. म्हिूि डॉ. तुळपुळे यािंा ही वर्कृती र्ाटली. र्स्तुत यादर्कालीि बोलीिी ती प्रकृतीि असली 
पावहजे. अरे बोलीत असे प्रयोग विरपर्ादपिे होतात. पवरवशष्टातील र्ातयसगं्रहात यािी अिेक उदाहरिे 
आढळतील. या बोलीत कतृवर्ािक सर्विाम प्रथमातं कर्धीि येत िाही. ते तृतीयातंि असते. कतृवर्ािक िाम 
मात्र वर्कल्पािे प्रथमातं र्ा तृतीयातं असते. 

 
उदाहरिाथव :  णमयाँ येतं; तेनं आला; तेनं परसाद घेतं, णतनं कामु केली. 

पाडं्यानं/पाडं्या पैस ंघेंटलं; चंद्रोजी/चंद्रोजीनं उत्तरमु वलर्ाला;  
 
डॉ. तुळपुळे यािंा कलगर्ििािा जो घोटाळा र्ाटला तसा प्रकार िसूि तो सरळ सरळ वित्य रूढीिा 

भाग आहे अशी अरे बोलीिी साक्ष आहे. एक तर या बोलीत पुकल्लग आवि िपुंसककलग यािंी सरवमसळ आहे. 
दुसरे, आदराथी बहुर्िि अरे मािसाच्या तर गार्ीि िसते. सौजन्य दाखर्ार्यािे मिात असलेि तर तो 
एकर्ििी वक्यापदाला ‘अंडी’ हे तेलुग ूउपपद आदराथी लार्ील. बहुर्ििी वक्यापदािा तो उपयोग करीत 
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िाही. एकर्ििाकडेि त्यािा ओढा अवर्धक असतो. सार्र्धवगरीिे तोलूि-मापूि बोलतािा मात्र तो एकर्िि 
अिेकर्िि यािें तारतम्य पाळतो. डॉ. तुळपुळे माितात त्याप्रमािे अरे बोलीत असे ‘घोटाळे’ भरपूर आहेत. 
बोलीच्या स्र्भार्र्धमािे ते विदशवक आहेत. वशष्टाचं्या भाषेत ते ‘अपंतत’ ठरल्यािे ते वर्संगत र्ाटतात एर्ढेि. 

 
याही वर्र्िेिातूि एकि विष्ट्कषव विघतो. 
 
अरे बोलीत यादवकालीन मराठी बोलीचे बरेच णवशेष आजही आढळून येतात. 
 

६. माधुयय आणि लयबद्धता 
 
अरे बोलीच्या प्रकृवतगत स्र्रूपािे वर्श्लेषि केले असतािंा या बोलीिे यादर्पूर्वकाळात रूढ असलेल्या 

बोलीतील अिेक परंपरा कायम ठेर्ल्या आहेत हे सप्रमाि प्रस्थावपत झाले आहे. या व्यवतवरतत मारु्धयव आवि 
लयबिता हे देखील या बोलीिे लक्षिीय वर्शषे म्हिूि िोंदवर्ता येण्यासारखे आहे र् अरे मािसािें संभाषि 
अथवबोर्ध िाही झाला तरी ऐकत रहार्सेे र्ाटार् े एर्ढे किवमरु्धर असते. रागदारीत ह्या विजातंील आरोह-
अर्रोहासारखी र्ातयरििेत एक प्रकारिी लयबिता असल्यािा प्रत्यय ऐकिाऱ्यास येतो. िावसतयािे प्रमाि 
शब्दोिारातं वर्पलु असल्याकारिािे या लयबितेत तंतुर्ाद्याचं्या झंकारािी साथ असल्यािा अिुभर् येतो. 
कवर्कुलगुरू कावलदासािे आपल्या िाटकात अपभं्रशा तील गीतािंा स्थाि का वदले असार्,े उकार बहुल भाषा 
ही िाटकातील गीतािंा प्रशस्त असते असा दंडक िायशास्त्रकार भरतािे का घातला असार्ा, संस्कृत भाषेत 
व्याकरि वलहार् ेएर्ढी या बोलीिी मातब्बरी तेलुग ूपंवडताला का र्ाटली असार्ी या साऱ्या प्रश्िािंी उत्तुरे अरे 
मािसािें संभाषि ऐकतािा वर्शषेतः गोंर्धळ्यािंी सादर केलेल्या कथािें श्रर्ि करतािा सापडतात. पल्लेदार 
र्ातये या बोलीत सहसा आढळत िाहीत. िार-पाि शब्दाचं्या सुटसुवटत र्ातयािंाि र्ापर अवर्धक. अपभं्रश 
गं्रथातंील कथिशलैी आवि लीळािवरत्रातील लीळाविरूपि यािंा सुर्िवमध्य या बोलीतल्या र्ातयरििेत 
वदसूि येईल. पुढे वदलेल्या तीि उताऱ्यारं्रूि यािी कल्पिा यार्ी. या उताऱ्यापंकैी पवहला ‘कुर्लयमाला’ या 
आठव्या शतकातील गं्रथातूि उद्रृ्धत केला आहे. दुसरा तेराव्या शतकातील लीळािवरत्रातला असूि शरे्टिा 
उतारा अरे बोलीतल्या एका लोककथेतला आहे. 
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( 
(
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तार्ि उद्हाइसो सामुद्द-सद्द-गंभीरो कलयलारार्ो जिस्स रायंगिस्म्म । ककि जाय ं । 
पलयस्न्त कुत्र्जरा । पाहर्स्न्त तुरंगमा । ओसरस्न्त िरर्इिो । पलायस्न्त बामि या । विर्डंवत 
खुज्जया । वर्त्थकं्कवत र्धीरा । र्लंती र्ीरा । कंपस्न्त कायरा । सव्यहा पलय-सम एव्र् खुवमओ 
सव्यो रायंगि जािर्ओवत्त । किवतय ि कुमारेि । ‘को एसो अयंडे िेय संभमो’ वत्त । -
कुर्लयमाला, प.ृ २४८-१५४. 
 
गारं्ा ंगेले : पेर् ंकाढीले : अर्धव र्रो तेया ंघातली : अर्धव र्रो घरी घातली : दुभतें र्ावंटलें  : 
सेिीिा कालर्डू होता तो सवरसा लीवपला : तेयारं्वर इलरें घावतले : मग कपपळ गावंर् विवि 
र्सेदा रेंहुवि आले : गोसावर्यावंस दंडर्त केलें  : श्रीिरिा लागले. सर्वजे्ञ म्हवितलें  : ‘काई 
गा घर केले? पवर कळसािे केलें ?’ बाइसी पुवसलें  : ‘‘बाबा कळसािे म्हविजे काइ’’? - 
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लीळािवरत्र, पृ. १६४-३३ ये वपरोजी सुगदाजी काय की मन्लं : िोको रे बाळा, ते िुहतं हाय 
: बाप ुमन्ल्यािं बाप ुहोतु न्हाइ : ते देक ि सकं आमाला पोसीिं. जर्ळु र्धरीिं. आमाकारतु 
न्हाइ ते कस्टु दाकर्ा लागलाय् ते अन्साबाय का ं म्हटलं? ये कुडा िोको म्हंटलं. तम्मा 
सोमाजी आइकिं.... 

– वसद्दोजी-वपरोजी कता. 
 
र्ातय-रििेिे वर्शषे अवर्धक वर्स्तारािे अभ्यासता यार्ते या हेतूिे पवरवशष्टात वर्वर्र्ध र्ातयसंग्रह वदला 

आहे. 
 

∫∫∫ 
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८ 
 

फलश्रुती 
 

१. मराठी भाषेच्या उत्पत्तीशी संबंणधत महत्त्वाची सामग्री; २. यादवपूवयकालीन 
मराठीचे रूपदशयन ३. सामाणजक एकात्मतेचा आदशय. 

 
संशोर्धिािे के्षत्र एका परीिे वर्लक्षिि असते. पवरश्रमार्ािूि तर कोितेि संशोर्धि वसिीस जात िाही. 

पि पवरश्रमािे डोंगर उपसूिदेखील अपेवक्षत यश हाती लागेल यािी मात्र शाश्वती िसते. अिेकदा डोंगर 
पोखरूि उंदीरदेखील हाती येत िाही. या प्रवक्येत वकत्येकदा डोंगराच्या एखाद्या कपारीत एखाद्या झरोतयािे 
अस्स्तत्र् जािर्ते. गडद अंर्धःकाराच्या पलीकडे काही गर्सेल असेही र्ाटत िाही. अशा अंर्धःकारात एखादी 
क्षीि प्रकाशरेखा संशोर्धकाच्या अंतःप्ररृ्त्तीस जािर्ते. काळोखातूि पायर्ाट काढण्यािे ते एक आर्ाहि आवि 
क्ववित् आव्हािही असते. अशी अंर्धारयात्रा क्ववित एखाद्या अज्ञात पि मिोहर वशल्पाच्या पायर्थ्याशी 
संशोर्धकास िेऊि सोडते–– 

 
–आवि सारे आसमंत प्रकाशािे उजळूि विघते! 
 
अरे बोलीच्या प्रस्तुत संशोर्धिात असाि सुखद अिुभर् प्रत्ययास आला! 
 
एका उपेवक्षत अल्पसंख्य जमातीिी बोली अभ्यासता यार्ी म्हिूि आर्श्यक सामग्री गोळा करण्याच्या 

उद्योगास लागलो. या बोलीिे फार तर र्िविात्मक स्र्रूप वर्शद करता येईल एर्ढीि माफक अपेक्षा प्रारंभी 
होती. भरपूर पवरश्रमि आवि पवरश्रम झाल्यार्रही काही मोठे घबाड हाती लागेल असा वर्िार स्र्प्िात देखील 
आला िाही. तरीही भ्रमि आवि पवरश्रम यातं खंड पडलेला िव्हता. 

 
आवि कोिा एका उदात्त क्षिी लाभलेल्या प्रकाशझोतािे जमलेले सामग्रीतील सुर्िवकि झळाळूि 

विघाले र् घडलेल्या पवरश्रमािे सोिे झाले! 
 
अरे बोलीत आढळिाऱ्या काही वर्शषेािंी मराठी भाषेच्या उगमस्थािापयंतिा प्रर्ास करण्यास भाग 

पाडले. या अंर्धारयाते्रति मराठी भाषेच्या प्रािीितम वशल्पािे दशवि घडले. काळाच्या उदरात दडलेले वशल्प 
प्रकाशात आले ते असे. 

 
१. मराठी भाषेच्या उत्पत्तीशी संबंणधत महत्त्वाची सामग्री 

 
मराठी भाषेिे प्रािीितम स्र्रूप आज उपलब्र्ध आहे ते यादर्कालीि र्ाङ्मयाच्या स्र्रूपात. या 

र्ाङ्मयािा रििाकाळ तेराव्या शतकातला असला तरी ज्या सार्धिाचं्या आर्धारािे हे र्ाङ्मय र्तवमाि काळाला 
लाभले ती सार्धिे अथाति उत्तरकालीि होती. मुकंुदराजािंा ‘वर्र्केकसरू्ध’, श्रीपवतभट्टािी ‘ज्योवतषरत्िमाला,’ 
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म्हाइभट्टािे ‘लीळािवरत्र’ अथर्ा ज्ञािेश्वरािंी ‘ज्ञािदेर्ी’ ही सर्वसामग्री समकालीि हस्तवलवखताचं्या आर्धारािे 
प्रकावशत झालेली िाही. सध्याच्या संस्करिािंा आर्धार आहे, उत्तरकालीि लेखकािंी वलहूि ठेर्लेल्या प्रतींिा. 
तरीही या गं्रथािंा समार्शे आपि यादर्कालीि र्ाङ्मयात करतो. यादर्कालीि मराठी भाषेिे स्र्रूप विवश्चत 
करतािा याि सार्धिािंा शरि. जाण्याखेरीज अन्य पयाय िसतो. 

 
मराठी भाषेच्या उत्पवत्तकाळािा शोर्ध घेतािा मराठी र्ळिािी शब्द-सामग्री सातव्या-आठव्या 

शतकापासूि आढळते असे संशोर्धक सागंतात. या भाषेच्या उत्पत्तीच्या संदभात, संस्कृत-महाराष्ट्री प्राकृत-
महाराष्ट्री अपभं्रश, अशी पूर्वपरंपरा सागंण्यात येते. हे दोन्ही वसिातं अग्राह्य समजण्यािे कारि िाही. ते 
संभाव्यतेर्र आर्धारलेले आहेत एर्ढेि! या दोन्ही वसिातंासं आर्धारभतू असलेली अस्सल सार्धि-सामग्री 
एर्ढ्या वर्पलु प्रमािात आतापयंत उपलब्र्ध िव्हती. इतर अिुषवंगक सार्धिािंा आर्धार घेऊि मराठी भाषेिा 
उत्पवत्तकाळ इ. स. िे ७ र् ेशतक आवि महाराष्ट्री अपभं्रश ही मराठी भाषेिी साक्षात् जििी असे मत प्रस्थावपत 
झाले एर्ढेि. 

 
या महत्त्र्ाच्या वसिातंासं आर्धारभतू असलेली अस्सल सामग्री अरे बोलीच्या स्र्रूप वर्शषेाचं्या 

अभ्यासातूि उपलब्र्ध व्हार्ी हा एक वर्लक्षि योगि म्हटला पावहजे. अगोदरच्या अध्यायातूंि या संबंर्धी 
सवर्स्तर वर्र्िेि आले आहे. या संशोर्धिािी ही महत्त्र्पूिव उपलब्र्धी आहे यावर्षयी शकंा िसार्ी. 

 
मराठी भाषेच्या उत्क्ातंीच्या वर्वर्र्ध अर्स्था अरे बोलीत कशा व्यतत झाल्या आहेत यािे वर्र्िेि 

शब्दसंग्रहािे वर्श्लेषि करतािा आले आहेि. या वर्र्िेिातूि विष्ट्पन्न झालेल्या विष्ट्कषांिे दृढीकरि होईल 
एर्ढी वर्पुल शब्दसंपत्ती गं्रथाच्या शरे्टी वदलेल्या शब्दसंग्रहात आढळेल. अगदी पवहल्या शतकातील महाराष्ट्री 
प्राकृतातील ‘गाथासप्तशती’ या गं्रथापासूि ते तेराव्या शतकातील मराठी र्ाङमयापयंत भाषा-प्रर्ाह कसकसा 
उत्क्ातं होत गेला यािे मिोज्ञ दशवि या शब्दसंग्रहात घडेल. विवमत्त अरे बोलीिे झाले असले तरी महाराष्ट्री 
प्राकृतापासूि ते तेराव्या शतकातील मराठी र्ाङमयापयंतिे सुमारे हजार-बाराश े र्षांिे भावषक सातत्य 
दशववर्िारी सामग्री आवि भावषक प्रर्ाहािी अखंडता प्रस्थावपत करिारी सामग्री उपलब्र्ध झाली हेही या 
संशोर्धिािे एक महत्त्र्ािे फवलत मािण्यास प्रत्यर्ाय िसार्ा. 

 
२. यादवपूवयकालीन मराठीचे रूपदशयन 

 
अरे बोलीिी ध्र्विव्यर्स्था आवि रूपप्रवक्या यािंी तर मराठी र् वतच्या पूर्वर्ती भाषाचं्या प्रकृवत-

कपडार्र विराळाि प्रकाशझोत टाकला आहे. या बोलीच्या उच्चार-प्रवक्येत आवि रूपव्यर्स्थेत एक विवश्चत 
अशी वशस्त आढळूि आली. या उपेवक्षत बोलीिे महाराष्ट्री प्राकृत आवि अपभं्रश यािें उच्चारवर्शषे आश्चयवकारक 
रीत्या जपूि ठेर्ले आहेत. या बोलींच्या तुलिेिे यादर्कालीि मराठी भाषा विराळ्या वदशिेे प्रगत झालेली 
वदसूि येते. अरे बोलीिे मात्र महाराष्ट्री प्राकृतािी ध्र्विव्यर्स्था कायम ठेर्ली आहे. हे रै्वशष्ट्य लक्षात घेतले 
म्हिजे अरे बोली ही यादर्कालीि मराठी पेक्षा महाराष्ट्री प्राकृत यािंा अवर्धक जर्ळिी असल्यािा प्रत्यय येतो. 
ती इतकी की या बोलीस मराठी भाषेिी बोली मािार्यािी की प्राकृत-अपभं्रशािी उत्तरार्स्था हा संभ्रम पडतो. 
अरे बोली ही प्राकृत-अपभं्रशाच्या व्याकरिािेि अिुसरि प्रार्धान्यािे करते. प्राकृत-अपभं्रशापासून पृथगात्म 
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होऊ लागलेली व वाङ्मयीन भाषेचे प्रौढ स्वरूप धारि करणयापूवीची मराठी भाषेची अवस्था अरे बोलीने 
वतयमान काळापयंत जतन करून ठेवली आहे. म्हिूिि मराठी भाषेच्या वर्कासात अरे बोलीच्या स्र्रूपवर्शषेािें 
स्थाि अत्यतं मोलािे ठरते. 

 
अरे बोली व्याकरिाच्या-प्राकृत व्याकरिाच्या-वियमािंी विबि असल्यािे वसि झाल्यामुळे बोली स्रै्र 

र् वियमरवहत असते हा गैरसमज देखील आपोआप दूर होतो. अरे बोलीला विवश्चत असे व्याकरि आहे. 
प्राकृत-अपभं्रशाचं्या व्याकरिािी वकती तरी सूते्र या बोलीच्या भाषाव्यर्हारात अिुस्युत असल्यािे सार्धार 
वर्र्रि अगोदरच्या अध्यायातूंि येऊि गेले आहे. 

 
एका उपेवक्षत बोलीच्या स्र्रूपावर्षयीच्या वजज्ञासेतूि सुरू झालेल्या या 

अभ्यासाच्या योगािे अरे बोलीच्या स्र्रूपािा उलगडा तर झालाि. त्याबरोबरि 
महाराष्ट्री प्राकृतापासूि ते मराठी भाषेच्या उदयापयंतच्या विरविराळ्या अर्स्थाही या 
विवमत्तािे प्रथमि प्रकाशात आल्या. 

 
मूळ मराठी भावषक टापूत र्स्ती करिारे मराठे तेलंगिाच्या भागात र्साहतीच्या विवमत्तािे कोित्या 

काळात आले असार्ते यािा शोर्ध घेतािा आंध्र महाराष्ट्रािे सासं्कृवतक संबरं्ध आवि त्यािंी परस्पर देर्ािघेर्ाि 
यािंा ही मागोर्ा घेिे क्मप्राप्त ठरले. अगदी शजेारी असलेले हे दोि वभन्नभावषक वर्भाग आज एकमेकापासूि 
जेर्ढे दुरार्लेले वदसतात तेर्ढे, दळि-र्ळिािी सार्धिे प्रगत िसलेल्या काळात, ते अवलप्त िव्हते हे मराठी 
भावषकाचं्या स्थलातंरािी पाश्ववभमूी शोर्धतािा विदशविास आले. प्रारंभीच्या अध्यायातूंि आंध्र-महाराष्ट्राच्या 
इवतहासकालीि संबंर्धािें वर्र्िेि करण्यात बारिे आहे. 

 
कतृवत्र्ास िर्ी वक्षवतजे लाभार्ीत आवि क्षात्ररृ्त्तीस अिुकूल अशी संर्धी प्राप्त व्हार्ी या महत्त्र्ाकाकें्षिे 

पे्रवरत होऊि मराठ्ािंी तेलंगिात स्थलातंर केले. या समाजािे स्र्तःच्या कतृवत्र्ाच्या बळार्र विजवि प्रदेशात 
िव्या र्साहती र्सवर्ल्या, गार्गाडा उभा केला, र्तिदाऱ्या संपादि केल्या आवि संवमश्र समाजात स्र्तःसाठी 
मािािे स्थाि विमाि केले. क्षात्ररृ्त्ती आवि र्शंश्रेष्ठत्र्ािी प्रखर जािीर् या कतृवत्र्ास पे्ररक ठरली. मराठी भाषा 
आवि मराठी परंपरा यािंी जोपासिाही शतकािुशतके या समाजािे केली ती या प्रखर जािीर्तूेिि. मूळ 
भमूीशी वकत्येक शतके संबंर्ध उरलेला िसताही या समाजािे आपले मराठीपि उध्र्स्त होऊ वदले िाही. 

 
बहुसंख्य तेलुग ूभावषकाचं्या र्तुवळात एखाद्या बेटासारखा वर्खुरलेला अरे मराठा समाज मराठी भाषा र् 

मराठी परंपरा वटकर्िू आहे तो आत्मसंमािाच्या प्रखर बळार्र. आपले कुल आवि भाषा र् परंपरा यािंा रास्त 
अवभमाि बाळगूिही अरे मराठा दुरवभमािी बिला िाही यािे श्रेय सामंजस्याच्या दिकट पायार्र उभ्या 
असलेल्या िेतृत्र्ास वदले पावहजे. या संमजसपिािा उगम क्षात्रर्धमाच्या पवरपालिाच्या व्यापक जािीर्ते 
असण्यािी शतयता आहे. पुढे व्यापक समाजवहतािी जोड लाभल्यािे मराठी भाषा आवि मराठी परंपरा 
कौटंुवबक पवरसरात कायम ठेर्िूही अरे मराठा समग्र समाजजीर्िाशी एकरूप झाला. तेलंगिात तो स्र्तःला 
परका माित िाही त्यािप्रमािे तेलुग ू समाजही त्याला परका लेखत िाही. या व्यापक सामावजकतेिाि 
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पवरपाक म्हिजे अरे मराठा समाजािे दै्वभावषकत्र्. या समाजािी ‘मऱ्हाटी’ ही ‘कुलभाषा’ आहे तर तेलुग ूही 
‘‘स्र्भाषा’’. 

 
३. सामाणजक एकात्मतेचा आदशय 

 
या पुराति राष्ट्रात कोिे एके काळी र्धिर्धान्यावदकािंी समृिी होती अशा गौरर्गाथा अिेकािंी वलहूि 

ठेर्ल्या आहेत. र्तवमािकाळी या राष्ट्राला पुराति समिृीिा र्ारसा लाभला िाही. या राष्ट्राला र्ारसादाखल 
वमळाली ती जाती-जमातीच्या भेदािंी वर्पलुता. स्र्ातंत्र्यपूर्व काळात जातीभेदािें विमूवलि करण्यािे प्रयत्ि 
अत्यंत कसोशीिे झाले. हेि प्रयत्ि तेर्ढ्याि विष्ठिेे स्र्ातंत्र्योत्तर काळात िालू रावहले असते तर र्ारशादाखल 
आलेली जावतभेदािंी वर्पुलता बरीि सीवमत करता आली असती. दुदेर्ािे स्र्राज्यात सत्ता काबीज करण्यािे 
राजकीय पक्षोपपक्षािें जे राजकारि उसळले त्यात जावतभेदािंा अप्रत्यक्षपिे जीर्दािि वमळत गेले. 
सामावजक वर्षमतेिा िायिाट करण्याच्या घोषिा सर्वि पक्ष करतात. परंतु विर्डिुकाचं्या राजकारिात 
घोषिा आवि कृती यािंा मेळ बसतोि असे िाही. 

 
असलेले भेद कमी होते म्हिूि की काय भाषार्र प्रातंरििेिंतर दोि िव्या जमाती समाज जीर्िात 

उदयास आल्या भावषक बहुसंख्य आवि प्रादेवशक समाज. या दोन्ही जमाती प्रच्छन्न राष्ट्रर्ादािे स्र्रूप र्धारि 
करतील की काय अशी पवरस्स्थवत विमाि होऊ पहात आहे. या दोि िव्या जमाती राष्ट्राच्या अखंडतेस बार्धक 
ठरण्यािी संभाव्यता दृवष्टआड करता येत िाही. राष्ट्रीयत्र्ािे संगोपि करण्याच्या दृष्टीिे सर्वि जावत-
जमातींिी-िव्या जमातीसह-र्धडक रोखण्यािी आर्श्यकता आहे. 

 
र्तवमाि पवरस्स्थतीच्या या पाश्ववभमूीर्र अरे-मराठा समाजाच्या भावषक आवि सासं्कृवतक जीर्िातूि 

एक िर्ा आदशव उपलब्र्ध होऊ शकतो असे िमूद करार्सेे र्ाटते. तेलंगिातील मागास र्गात आवि एका दृष्टीिे 
भावषक अल्पसंख्याकं जमातीत मोडिाऱ्या अरे मराठा समाजािे आपल्या पृथागात्मतेस बार्ध ि येऊ देता 
सामावजक एकात्मतेिा र्स्तुपाठ घालूि वदला आहे. या समाजािे दै्वभावषकत्र् आवि तेलुग ू समाजजीर्िाशी 
असलेली एकरूपता राष्ट्रीय जीर्िाच्या प्रिवलत वर्संर्ादात संर्ावदत्र्ािा, एकात्मतेिा आशार्ाद दृढ 
करण्यास साहाय्यभतू ठरतात. 

 
–प्रस्तुत अभ्यासािी हीही एक अप्रत्यक्ष फलश्रतुी िमूद करण्यास प्रत्यर्ाय िसार्ा. 
 

∫∫∫ 
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प णर णश ष्टे 
 

[अ] आख्यात णवभक्ती 
 

आख्यात वर्भततीिे वर्र्िेि ६ व्या अध्यायात आले आहे. तत्त्र्तः पाि आख्याते या 
बोलीत असली तरी (र्तवमाि, भतू आवि भवर्ष्ट्य हे तीि काळ र् वर्ध्यथव आवि 
आज्ञाथव हे दोि अथव) र्तवमाि, भतू आवि भवर्ष्ट्य या तीि काळािंीि रूपे अवर्धक 
प्रिारात आहेत. अभ्यासाच्या अवर्धक सोयीसाठी प्रत्येकी १५ र्ातये पुढे देण्यात येत 
आहेत. आख्याताच्या विवमत्तािे र्ातयातील इतर घटकािंाही अभ्यास करता येईल. 

 
वतयमान काळ 

 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

गायी दुद्दु देतो (गाय दुर्ध देते). 
मइसी कुडा दुद्दु देती (म्हैस देखील दुर्ध देते). 
दुद्दातुनु धइ होतं (दुर्धातूि दही होते). 
ताकु अगंाला बरं (ऱ्हातं) (ताक आरोग्याला िागंले असते). 
लोनी कडल्यानं तूपु होतं (लोिी कढवर्ल्यािे तूप होते). 
गाईच्या लेंकराँसु वाँसरू मणनत्त ं(गाईच्या बछड्यास र्ासरू म्हितात).  
कालवडु थोल्ली होइल्यानं तेला गाई मणनत्त ं(कालर्ड मोठी झाल्यार्र वतला गाय म्हितात).  
पाडा थोल्ला होइल्यानं बइलु (पाडा मोठा झाल्यार्र तो बैल होतो).  
गाइचं सेनचं गवरू करतं (गाईच्या शिेाच्या गर्ऱ्या करतात). 
सेनाचं गवरू णभन्द्तीला बणडतं (शिेाच्या गर्ऱ्या कभतीला थापतात).  
आमेंच घरासु रंदनासु गवरे ऱ्हातं (आमच्या घरी स्र्यंपाकाला गर्ऱ्या असतात). 
दुद्दु मनल्यानु णमयाँ जीउ सोणडत (दुर्धार्र माझा फार जीर्. मला दुर्ध फार आर्डते). 
भुज्जीसु ताकु पीडसं वाटनं (मुलीला ताक प्यार्सेे र्ाटत िाही). 
मजँरू दुद् लइ पीतीया (माजंर दुर्ध फार वपते). 
कुस्टासु लोनी भले इष्टमु (कृष्ट्िाला लोिी फार आर्डते). 

 
भूतकाळ 

 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 

बइलाहीनं वावरू लागंरलं (बैलािंी र्ार्र िागंरले). 
वावरू लागंरल्यावरे पाऊसु पल्डा (शते िागंरल्यार्र पाऊस पडला).  
पाऊसु पडल्यावरे बी पेरल्यातं (लोकाँहीन) (पाऊस पडल्यार्र बी पेरले).  
माजं सेताँतु जोन्नले पेरल्यातु (माझ्या शतेात जोंर्धळे पेरले). 
तेच रानाँतु तुरी पेरूणन (त्याच्या शतेात तुरी पेरल्या). 
अवदंा देवाचं धरमानं पाऊसु भर पल्ड या (या र्षी देर्ाच्या दयेिे पाऊस खूप पडला).  
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७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

पाऊसु पडल्यानं कुनब्याँसु कवणतक होइला (पाऊस पडल्यािे शतेकऱ्यास आिंद झाला).  
येलंला पाऊसु पडल्यानं पीकु चोक्कटु णपकला (र्ळेेर्र पाऊस पडल्यािे वपके िागंली वपकली).  
काल लोपु होइनं त दुकलु येउणन ([र्षा] काळािा लोप झाला तर दुष्ट्काळ पडेल).  
कनकम्मा जुन्द्दल्याचं भकरी करली/केलीया (किकम्मािे जोंर्धळ्यािी भाकरी केली).  
रामोजी कापुसु बाजाराँतु इकला (रामोजीिे कापूस बाजारात वर्कला).  
संकरराऊ जंुदल्याचं रासु भरला (शकंररार्ािे जोंर्धळ्यािी रास भरली).  
नागोजी तुरीचं खल्ल ंकेला (िागोजीिे तुरीिे खळे केले). 
याही दुद्दॉसु गाइ देला (व्याह्यािे दुर्धासाठी गाय वदली). 
सौंदरी अन्द्ता गावाँसु जाउनु (सुंदरी आता गार्ाला गेली). 

 
भणवष्ट्यकाळ 

 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

येयाचं धारू पाऊसु पडत्त ं(येत्या र्ारी पाऊस पडेल). 
रामय्या उन्द्द्या वावराँसु जाऊनु (रामय्या उद्या शतेाला जाईल).  
तू सेतावरे कन्द्दी जाचू? (तू शतेाला कर्धी जािार?). 
णमयाँ परमाँ सेताला जान्द्तं (मी परर्ा शतेाला जाईि). 
तुमी अम चँा गावाँसु येशा? (तुम्ही आमच्या गार्ाला याल?).  
नरसम्मा परमाँ न्द्हाइ कालु शारासु गेली असुचे (िरसम्मा परर्ा िाही काल शहराला गेली असेल).  
आंब्याचं जाडु कम्मा फुलाला येतं (आंब्याच्या झाडाला मोहोर कर्धी येईल?).  
गोकवदराऊ अतंा गावाँतु ऱ्हाउचे (गोकर्दरार् आता गार्ात असतील).  
रामराऊ येन्द्याँतु आलसु होतं (रामरार्ाला येण्यास उशीर लागेल).  
रामक्का येम्लडीस कव्या जातीया (रामक्का बेमलर्ाड्यास कर्धी जािार?). 
क ँ दीबी कुनयबंसु दइव ंयेत्त ं(कुिब्याला कर्धी तरी भाग्य येईल).  
या देसाँतु मऱ्हाट कुळाचं नाँऊ ऱ्हात (या देशात मराठी कुळाि ंिार् राहील).  
माधुरी चक्कोटु गीतु गाणवतचं? (मारु्धरी िागंले गीत गाईल?).  
खल्ल ंतम्मा तुमी सेतावरे-हाउशे? (खळ्याच्या र्ळेी तुम्ही शतेार्र असाल?).  
ये गावचं सरपंचु परमाँ येत्त ं(या गार्ािा सरपंि परर्ा येईल). 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

[आ] प्रयोग व्यवस्था 
 
अरे बोलीत फतत कतववर प्रयोगि आढळतो हे पूर्ी िमदू केले आहेि. या वर्शषेािी अवर्धक कल्पिा 

यार्ी या हेतूिे सकमव र् अकमवक वक्यापदािंी युतत असलेली काही र्ातये देण्यात येत आहेत : 
 

अकमयक धातु ‘जा’ 
 

पुकल्लगी कता  िीकलगी कता 
 वतयमानकाळ  
णमयाँ घरासु जाला/जातं 
तेन घरासु जाला/जातं 

 णमयाँ घरासु जाली/जाती  
णतनं घरासु जाली/जाती 

 भूतकाळ  
णमयाँ घरासु जाइला 
तेन घरासु जाइला 

 णमयाँ घरासु जाइली  
तेनं घरासु जाइली 

 भणवष्ट्यकाळ  
णमयाँ घरासु जात्त ं
तेनं घरासु जात्त ं

 णमयाँ घरासु जात्ती  
णतनं घरासु जात्ती 

  
सकमयक धातू ‘कर’ 

 

 

 वतयमान काळ  
णमयाँ कामु कराला/कणरतं 
तेनं कामु कराला/कणरतं 

 णमयाँ कामु कराली/कणरती  
णतनं कामु कराली/कणरती 

 भूतकाळ  
णमयाँ कामु कणरला 
तेन कामु करलं 

 णमयाँ कामू करली  
णतनं कामु करली 

 भणवष्ट्यकाळ  
णमयाँ कामु कणरत्त ं
तेन कामु कणरत्त ं

 णमयाँ कामु कणरती  
णतनं कामु कणरत्ती 

 
प्रयोग व्यवस्था : काही अणधक उदाहरिे 
 
१. 
२. 
३. 
४. 

लोकु गाँमाँसु जाल्यातु (लोक गार्ला जातात) 
लोकु गाँमाँसु गेल्तं (लोक गार्ाला गेले) 
लोकु गाँमाँसु जात्त ं(लोक गार्ाला जातील) 
रामु आम चंँ भावाचं लेंकु हा (राम आमच्या भार्िा मुलगा आहे)  



 
अनुक्रमणिका 

५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

येनी आम चंँ भावाचं लेंकु हातं (ही आमच्या भार्ािी मुले आहेत)  
बाइलेंकी शाराला गेल्यातु (मुली शहराला गेल्या) 
सीता सुइनं बटं्ट णसवली (सीतेिे सुईिे कपडे वशर्ले) 
णमयाँ नई होउनु आला (मी िदीहूि आलो) 
अमी तल्लयान्द्तु उतरलामु (आम्ही तळ्यात उतरलो) 
तू तर ऱ्हाइल्यानं णमयाँ नासरे देतं (तू रावहलास तर मी पैसे देतो)  
हनुमन्द्तु ओखदु अणनत्त ं(हिुमंत औषर्ध आिील) 
मन्द्दोदरी राविाँसु उपदेसु करली (मंदोदरीिे रार्िास उपदेश केला)  
लक्शुमी इस्नूचं बाइकु ऱ्हाती (लक्ष्मी वर्ष्ट्िूिी बायको आहे) 
जोन्नलं भर पंटा आलं (ज्र्ारीिे पीक भरले) 
आमी शारापुनु आल्यामु (आम्ही शहराहूि आलो) 

 
[इ] संकीिय वाक्य-संग्रह 

 
र्गेर्गेळ्या सात स्तरारं्रील आवि वभन्न वर्षयाशी संबंवर्धत अशी काही र्ातये पढेु 
देण्यात येत आहेत. र्ातय-रििेबरोबरि अरे समाजाच्या जीर्िाच्या काही अंगािंा 
पवरिय ही त्यायोगे होईल. 

 
गट १ 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

ये मजं्ज बापु (हा माझा बाप) 
ये मजं्ज माय (ही माझी आई) 
ये माजं लेंकु (हा माझा मुलगा) 
ये मजं्ज लेंकी (ही माझी मुलगी) 
मजं्ज तीन लेंकी हाती (मला तीि मुली आहेत)  
तुजं लेंकु आलं (तुझा मुलगा आला) 
तुजं लेंकी आलीया (तुझी मुलगी आली) 
तेचं पाँचु लेंकी हाती (त्याला पाि मुली आहेत)  
मजं्ज दोनु बायलेंकी हाती (मला दोि मुली आहेत)  
तेचं लेंकी कम्माँ येत्ती (त्यािी मुलगी कर्धी येईल)  
णतनं घराँसु आली (ती घरी आली) 
तेन गामाँसू गेलं (तो गार्ाला गेला) 
त्याहीन अन्द्ता आलं/आल्याती (ते आता आले)  
आमी देवळात जातुत (आम्ही देर्ळात जातो) 
णतत्त ंपंूजा बादंनामु (वतथे [आम्ही] पूजा करतो) 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

गट २ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

ये कुतं्र हाय (हा कुत्रा आहे) 
णतत्त ंदोन कुतं्र हाती (वतथे दोि कुते्र आहेत) 
णतत्त दोनु कुतं्रनु येकु मंजरू हा (तेथे दोि कुते्र र् एक माजंर आहे)  
कुतं्र भुक्क ँ तं (कुत्रा भुकंतो) 
कुतं्र मंजरावरे भुक्क ँ तं (कुत्रा माजंराला भुकंतो) 
ये णचम्न घरू माजं ऱ्हात (हे लहाि घर माझे आहे) 
ये थोल्ल ंघरू शावकाराचं (हे मोठे घर सार्कारािे) 
ये पीलं हवेली पाटलाचं ऱ्हातं (हा वपर्ळा र्ाडा पाटलािा आहे)  
ये बंगलाभीतरी नेता ऱ्हातं (या बंगल्यात पुढारी राहतो) 
त्याहीचं घरू खपरीचं (त्याि ंघर कौलारूि)ं 
णतचं घर जवणळ गुडी हा (वतच्या घराजर्ळ देऊळ आहे) 
आम चँ घर सम्बोरू हाटु ऱ्हातं (आमच्या घरासमोर बाजार आहे)  
मजं मामानं ये घरू बादंला (माझ्या मामािे हे घर बारं्धले) 
तेला सासुरडीचं घरू अदंनु आला (त्याला सासुरर्ाडीिे घर आंदि आले)  
रामक्का थोल्ल्या घरीचं सूनु (रामक्का मोठ्ा घरिी सूि) 

 
गट ३ 

या गटातील र्ातये प्रश्िोत्तरात्मक आहेत हे लक्षात येईलि. 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

तुजं नाँऊ? 
बापुचं नाँऊ? 
घरचं नाँऊ? 
ऱ्हातं कुटं्ट? 
तुजं्ज भाऊ केणत्त?  
भइनी णकत्त ेहातं?  
तुजं्ज चुलतं केत्ती?  
तुजं्ज आज्जीली कुटं्ट?  
मामा हातं? 
मामॉसु लेंकरं?  
भावाचं वराड जालया?  
भाऊजाई कुट्टलं?  
तुजं माऊसी कुटं्ट ऱ्हातं?  
तुजं अत्याचं गॉमु कोनु?  
तू का ंकरतं?  

महाचं नाँऊ रामय्या.  
बापुचं नाँऊ राजन्ना  
घरचं नऊ कसद्याचें  
येम्लडी ऱ्हातं. 
दोग्गं. 
णतग्गी. 
पाँचु. 
नरसक्कापल्ली 
हातं साजनु. 
दोनी लेंकु, येकु बायलेंकी. 
येक्याचं जालं 
अरेपल्लीचं. 
हुजूराबादी. 
णबजं्जकी. 
कुिबाऊ. 
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गट ४ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

मजं्ज धा येकरू भुई हा (मला दहा एकर जमीि आहे) 
वावराँतु हीर हा ([माझ्या] शतेात वर्हीर आहे) 
हीरीवरे मोटु हा (वर्वहरीर्र मोट आहे) 
मोटंसु बोकनु नु सोंडू ऱ्हातं (मोटेला बोकिा आवि सोंड असते)  
मोटंचं दाडंालू जुवॉसु बाणंदतुम् (मोटेिा िाडा जुर्ासबारं्धतो [आम्ही])  
तेला धाकलं चऱ्हॉटु कुडा ऱ्हात (त्याला सौदड देखील असतो) 
दोनी बइलु मोटु वणडतं (दोि बैल मोट ओढतात) 
बइलॉसु साप्ते लाउनु जंुणपतं (बैलाला जोते लार्िू जंुपतो [आम्ही])  
बइलु बारीवरे मागं फुडं पडत्त ं(बैल र्धार्रे्र मागेपुढे वफरतात) 
मोटचं पानी बोजरी ऑतु पडत्त ं(मोटेिे पािी थारोळ्यात पडते)  
णतत्तनु कालव्या वॉट पानी जातं (तेथूि दाडंािे पािी जाते) 
अन्द्ता अन्द्ता मोटचं लइ काम ऱ्हाइनं (आता आता मोटेिे काम पडत िाही)  
पानी कायकी करंटु लाऊनु देत्त ं(वर्जेच्या योगािे पािी देतो [आम्ही])  
मजं वावरॉतु मुसारदारू काम कणरत्त ं(माझ्या शतेात मजूर काम करतात)  
मला का की वावरॉतु राबायीना (मला शतेात राबता येत िाही) 
 

गट ५ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

अतँा उन्नाला हा (आता उन्हाला आहे) 
अदगुरू णहम्माला ऱ्हाइलं (अगोदर वहर्ाळा होता) 
उन्नाला होईलवरे वसा येतं (उन्हाळा झाल्यार्र पार्साळा येतो)  
वसा व्हाया मुन्द्दु अव्वालु येतं (पार्साळा होण्यापूर्ी ढग येतात) 
णमरूत्र पणडल्यावरे कापूस पेणरतं (मृगािा पाऊस पडल्यार्र कापूस पेरतात)  
वाणडवा णटपुनु भणरतं (सुतार वतकि भरतो [तयार करतो]) 
पायाचं मोटु णसवतं (िाभंार मोट वशर्तो) 
आमी वाणडयॉसु भीकु देतुमु (आम्ही सुताराला बलुते देतो) 
वट्टी कुडा भीकु नेइतं (र्रठी [परीट] देखील बलुते िेतो) 
कापूसचं जाडॉसु पऱ्हॉटी मानत्त ं(कपाशीच्या रोपास पऱ्हाटी म्हितात)  
तुरीचं जाडॉसु तुऱ्हॉटी बोणलत्त ं(तुरीच्या रोपाला तुऱ्हाटी म्हितात)  
आमी कापुसु येचुनु काडतुमु (आम्ही कापूस र्िेतो) 
तूरू काइकी इलेनं कोणसतुम् (तूर मात्र वर्ळ्यािे कापतो) 
काणन कॉकडा खंटी करूनु गेतुम् (परंतु शेंगदािे मात्र खोदूि काढतो)  
आम चुँ रानु एकवार फावाव ं(आमिे शते एकदा पहा) 
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गट ६ 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 

ये बइलबंडी ऱ्हातं (ही बैलगाडी आहे) 
धाकल्या बंडीसु खासरु मणनत्त ं(लहाि बैलगाडीस खासर म्हितात)  
बइलबंडीसु येकु जू, येकु हुरबुडे ऱ्हातं (बैलगाडीस एक जू आवि एक र्ठेि [िामड्यािे] असते)  
बइलासु काँसरा ऱ्हातं (बैलाला कासरा [लार्लेला] असतो) 
अडताँसु अलीसु ऱ्हातं (औताला पास असते) 
ते दी चक्कोटु ऱ्हावं, चक्कोटु बोलाव ं(त्या वदर्शी िागंले रहार्,े िागंले बोलार्)े  
णटपनीसु तीन सरे टेणवताम् (वतफिीला तीि मोगे ठेर्तो) 
धाकल्या कुलवावरे तीन मानसं ऱ्हातं (कोळप्यार्र तीि मािसे असतात)  
कसद्याचं रानाँतु घऊ णपकतं (कशद्याचं्या शतेात गहू वपकतो) 
आमॉच वावराँतु सालोन हाय (आमच्या शतेात साळर्ि आहे) 
जोन्नले पंटा आले हाती (जोंर्धळे वपकास [कापिी] आले आहेत)  
आम च रानाँतु खल्ल ंलागलंया (आमच्या शतेात खळे लागले आहे)  
रामराऊनं/रामराऊ मदनु उद्दणलतं (रामरार् मंदि उर्धळतो.) 
उद्दणलनं तम्मा रासु होइल्तं (उर्धळिे झाल्यार्र रास होईल) 
रासु मेजुनु बइलबंडींतु भणरत्त ं(रास मोजूि बैलगाडीत भरतात) 
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उगादी आम चुँ थोल्ल ंसनु (पाडर्ा आमिा मोठा सि) 
ते णद नव्वं बटे्ट नेसतुम् (त्या वदर्शी [आम्ही] िर् ेकपडे घालतो)  
नव्वं बट्ट विं नेसुनु देवाचं पाय पडतुम् (िर् ेकपडे घालूि [आम्ही] देर्ाच्या पाया पडतो)  
तवाता देवाँसु बोनं वातुम् (िंतर आम्ही देर्ाला िैर्दे्य दाखवर्तो)  
ते जाणलयावरे घराँसु येउनु पोली जेवतृम् (ते झाल्यार्र घरी येऊि [पुरि] पोळीिे जेर्ि करतो) 
ते दी चक्कोटु ऱ्हावं, चक्कोटु बोलाव ं(त्या वदर्शी िागंले रहार्,े िागंले बोलार्)े  
उगादी होइन ते णदसी कुन्नाला काइ देइनं (पाडर्ा असेल त्या वदर्शी कोिाला काहीही देऊ िये)  
बइलाचं पोळा अज्ज ूयेकू थोल्ला पंडगा (बैलािा पोळा आिखी एक मोठा सि)  
ते दी बइलॉसु चक्कोट अगूं धुइत्त ं(त्या वदर्शी बैलाला िागंले स्र्च्छ स्िाि घालतात)  
घँटा घागरू गालुनु पंूजा बॉणदतुम् (घागरमाला घालूि [बैलािी] पूजा आम्ही करतो)  
ते णदमी बैइलॉसु काइ कामु न्द्हाई (त्या वदर्शी बैलास काही काम िसते)  
वावराँतु थोल्ला सनु पाडंवाचं (शतेातला मोठा सि पाडंर्ािंा) 
रानॉतु पॉचु दगोडु बाणंडताम् (शतेात पाि दगड [आम्ही] माडंतो)  
तेला बोटु लावुनु बोनं दावताम् (त्याला कंुकू लार्िू िैर्दे्य दाखवर्तो [आम्ही])  
मऱ्हाट कुलॉतु दसरा ऱ्हाइनं तम्मा भवानी पंूजा ऱ्हातं (मराठे कुळात दसरा असतो त्यावदर्शी भर्ािीिी  

पूजा असते) 
 

∫∫∫  



 
अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तृतीय खंड 
 

अभ्यासाची मूळ साधने 
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मूळ साधनाचंा अभ्यास 
 
पवहल्या दोि बंडातं करण्यात आलेल्या वर्र्िेिािे दृढीकरि व्हार् ेआवि वजज्ञासूंिा अवर्धक अभ्यास 

करण्यास िालिा वमळार्ी या दुहेरी हेतंूिी या वतसऱ्या बंडातं अभ्यासाच्या मूळ सार्धिािंा समार्शे करण्यात 
आला आहे. या सार्धिाचं्या आर्धारािे अभ्यासकास मूळ गं्रथातील वर्र्िेि पडताळूि पाहता येईल. बाल्यार्स्थेत 
असलेल्या मराठी बोलींच्या अभ्यासास देखील या सार्धिाचं्या योगे मागवदशवि वमळण्यािी शतयता आहे. 

 
१. शब्दसंग्रह : शब्दकोश गं्रथाच्या शरे्टी देण्यािी प्रथा आहे. परंतु तसे ि करता सार्धिाचं्या संकलिात 

शब्द-संग्रह प्रथम देण्यात आला आहे. अरे बोलीतील शब्दािें अथव देिे एर्ढे मयावदत स्र्रूप या संग्रहास िाही. 
या बोलीतील शब्द मराठी भाषेच्या प्रारंभकाळातील काही जन्मखुिा अंगार्र र्धारि करतािा वदसेल-प्राकृत-
अपभं्रशािी त्यािी जर्ळीक, प्रकृवत–प्रत्यय आवि उच्चार याचं्या दृष्टीिे त्यािे र्गेळेपिा, इत्यादी अिेक 
बाबींच्यामुळे अरे बोलीतील शब्दसंग्रह देखील स्र्तंत्र अभ्यासािा वर्षय होऊ शकतो. म्हिूिि मूळ सार्धिाचं्या 
संकलिात त्याला अग्रस्थाि वदले आहे. िौर्थ्या प्रकरिाच्या संदभात शब्दसंग्रहािा अभ्यास वर्शषे लाभदायक 
ठरार्ा. 

 
२. लोकगीते : कोित्याही भाषेिे–म्हिूिि बोलीिेही–अक्षय्य भाडंार या िात्यािे लोकगीतासं 

महत्त्र्ािे स्थाि असते. प्रथम खंडात आलेल्या सासं्कृवतक जीर्िाच्या संदभात लोकगीतािें अध्ययि पूरक 
ठरेल. भाषेच्या अंगािेही लोकगीतािें महत्त्र् र्ादातीत असतेि. 

 
३. लोककथा : लोकर्धारिा, सामावजक आकाकं्षा आवि पुराति परंपरा यािंा आलेख लोककथातं 

प्रवतकबवबत होत असतो. भाषेिे अकृवत्रम पि ढंगदार स्र्रूप लोककथातं सहजगत्या आढळते. अरे बोलीतील 
दोि कथा त्या दृष्टीिे उद्बोर्धक ठरतील. 

 
४. अरे बोलीच्या के्षत्राबाहेरील मराठी बोली : महाराष्ट्रापासूि दूर परंतु अरे बोलीच्या के्षत्राबाहेर 

असलेल्या मराठी बोलीिे िमुिे तुलिात्मक. अध्ययिास उपयुतत ठरार्ते या हेतूिे वदले आहेत. 
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१ 
 

अरे-मराठी बोलीतीत शब्दसंग्रह 
 

१. शब्दसंग्रहाचे स्वरूप; २. भाषेच्या क्रमणवकासाची सामग्री; ३. भाषा : एक 
अखंड प्रणक्रया; ४. शब्दनोंदिीची पद्धती; ५. शब्द-संग्रहातील गं्रथ संके्षप. 

 
अरे-मराठी बोलीिा हा शब्दसंग्रह केर्ळ शब्दाथव देण्याच्या हेतूिे संगृहीत करण्यात आलेला िाही. 

भाषाशास्त्रीय अभ्यासास आर्श्यक असलेली सामग्री उपलब्र्ध करूि देिे हेही उवद्दष्ट हे संकलि करतािा 
दृष्टीपुढे ठेर्ण्यात आले आहे. या संग्रहात केर्ळ मूळ शब्दािंाि अंतभार् केलेला िाही. शब्दािंी विरविराळी रूपे 
आर्श्यक त्या स्पष्टीकरिासह देण्यात आली आहेत. बोलीत रूढ असलेले र्ाक्प्रिार विराळे ि देता अन्य 
शब्द/रूप संग्रहाबरोबरि अकारवर्ल्हेिे वदले आहेत. 

 
१. शब्दसंग्रहाचे स्वरूप 

 
अरे-मराठी बोलीिा हा संपूिव शब्दकोश िाही हे प्रथमि िमूद केले पावहजे. आंध्रप्रदेशातील तेलंगि 

वर्भागात मोडिाऱ्या र्रंगल आवि करीमिगर या दोि वजल्ह्यातूंि गोळा केलेली ही शब्दसामग्री आहे. 
शहरापंासूि बऱ्याि अंतरार्र असलेल्या र् दळिर्ळिाच्या आरु्धविक सार्धिािंा अभार् असलेल्या र्ाड्यािंी-
र्साहतींिी विर्ड हेतुपूर्वक करण्यात आली. अशा भागात आढळलेली ही सामग्री आहे. शहरातूंि र् मोठ्ा 
गार्ातूंि र्साहती करिारा अरे मराठा समाज आपल्या मातृभाषेला दुरार्त िाललेला वदसूि येतो. शहरातं 
स्थायी झालेली र् िावळशीच्या आसपास असलेली पुरुषमंडळी आपली मातृभाषा अस्खवलत बोलण्यास असमथव 
असलेली आढळली. इतरािंी बोललेले त्यािंा िागंल्या रीतीिे समजते. आज वर्शीत असलेल्या वपढीला मात्र 
आपि मराठी. भावषक आहोत एर्ढाि काय तो अवभमाि! तदिंतरच्या वपढीिा, शहरात सातत्यािे विर्ास 
असल्यािे, मराठी बोलीशी पवरिय अगदीि बेतािा आहे. 

 
ग्रामीि भागात मात्र तसे िाही. सभोर्तालिे र्ातार्रि पूिवपिे तेलुगूमय असले तरी, घरा-दारातूंि, 

र्ाड्या-र्स्यातूंि मराठीिा र्ापर भरपूर आहे. आडर्ळिीच्या गार्ातूि तर तो अवर्धक मुबलक प्रमािात 
आढळतो. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे र्रंगल वजल्ह्याच्या एका टोकाला असलेले अपरेउपल्ली हे सुमारे दोि-
अडीिश े घरािें खेडे आवि करीमिगर वजल्ह्यातील दुसऱ्या टोकाला असलेली वर्ज्जंकी ही र्ाडी 
मराठर्ाड्यातील ग्रामीि मािसािी बोली बोलते. ही र्स्तुस्स्थती लक्षात घेऊि शतयतो आडर्ळिाच्या गार्ािंी 
विर्ड शब्दसामग्री गोळा करण्यासाठी केली. अशा सुमारे ४६ स्थळातंील तीिश-ेसाडेतीिश े स्त्री-पुरुषाचं्या 
भेटी-गाठीतूि, सामावजक र् र्धार्ममक व्यर्हारातूि र् शतेीसारख्या व्यर्सायाच्या द्वारे जी शब्द-सामग्री एकवत्रत 
करण्यात आली वतिा संग्रह या वठकािी देण्यात येत आहे. 

 
या शब्दसामग्रीिेि बोलीच्या अभ्यासाच्या िर्िर्ीि वदशा पुरवर्ल्या. मराठी भाषेच्या व्युत्पत्तीच्या दृष्टीिे 

दूरगामी स्र्रूपािा वसिातं प्रस्थावपत करता आला तोही या सामग्रीच्या बळार्र. रै्वदक-संस्कृत-महाराष्ट्री 
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प्राकृत आवि अपभं्रश अशी मराठी भाषेिी पूर्वर्ती परंपरा वर्द्वािािंी मािली आहे. तथावप, प्राकृत आवि मराठी 
अथर्ा अपभं्रश आवि मराठी यािें परस्पर संबंर्ध उलगडूि दाखवर्ण्यासाठी काही शब्द र् प्रत्यय याचं्या पवलकडे 
फारसे संशोर्धि झालेले िाही. अवर्धक प्रयत्ि करण्यािी आर्श्यकताही वर्द्वािािंा जािर्ली िसार्ी. कारि, 
भाषेच्या व्युत्पत्तीिा वर्िार करिाऱ्या वर्द्वािािें लक्ष र्तवमाि प्रमाि मराठी भाषेर्र कें वद्रत झालेले होते. मराठी 
भाषेच्या कावलक भेदािंाही अभ्यास थोड्याफार प्रमािात झाला आहे. या अभ्यासात र्तवमाि प्रमाि मराठी 
भाषेच्या तुलिेिे आढळूि येिारे वर्शषेि प्रामुख्यािे िर्मिण्यात आले आहेत. 

 
काही अपर्ादात्मक प्रयत्ि र्गळल्यास मराठीच्या बोलींिा अभ्यास देखील बाल्यार्स्थेत आहे असे 

म्हिार् े लागेल. सावहत्य-संस्कृवत-मंडळाच्या पुरस्कारािे प्रकावशत झालेले आठ खंड या वदशिेे झालेला 
उल्लेखिीय प्रयत्ि म्हिता येईल. या खंडातील भावषक सामग्री एका व्यततीकडूि वमळालेल्या मावहतीर्र 
आर्धारलेली आहे. भाषावर्ज्ञािाच्या दृष्टीिे र्िविात्मक पितीिा (Discriptive Linguistics) अर्लंब या 
खंडातूंि करण्यात आला आहे. ऐवतहावसक र् तुलिात्मक अभ्यास या खंडात अवभपे्रत िसल्यािे ऐवतहावसक 
दृष्टीिे या बोलींिे िाते मराठी भाषेच्या कोित्या काळाशी विगवडत होऊ शकते यािा वर्िार या खंडातूंि 
आलेला िाही. जेथे काहीि िव्हते. तेथे मयावदत का होईिा सामग्री उपलब्र्ध झाली ही बाब समार्धािकारक 
असली तरी तृप्तीिी विवश्चत िाही. अशा पवरस्स्थतीत प्राकृत-अपभं्रशापासूि ते र्तवमाि काळापयंत मराठी 
भाषेिा क्मवर्कास कसा झाला यािे वदग्दशवि करिाऱ्या अभ्यासािी अपेक्षा अर्ास्तर् र्ाटिे स्र्ाभावर्क आहे. 
या वदशिेे केलेला एक अल्प प्रयत्ि या शब्दसंग्रहात केलेला वदसेल. 

 
२. भाषेच्या क्रमणवकासाची सामग्री 

 
संस्कृत-महाराष्ट्री प्राकृत-अपभं्रश आवि मराठी यािंा क्मवर्कास उलगडूि दाखवर्िे हे कायव फार 

व्यापक स्र्रूपािे आहे. वर्द्या आवि र्धि याचं्या सामूवहक पाठबळार्र ते पूिवतेला जाऊ शकेल. एका वपढीत पूिव 
होिारे हे कायव िाही. ‘राजहंसािे िालिें आदशव असेल, म्हिूि इतरािंी िालिेि सोडूि द्यार् े असे थोडेि 
आहे?’ असे संत ज्ञािेश्वर म्हितात. मराठी भाषेच्या क्मवर्कासािा महािवर् पोहूि जािे अिेक मयादािें ओझे 
डोतयार्र बाळगिाऱ्या माझ्या सारख्या प्रर्ाशाच्या शस्ततबाहेरिे असले तरी अरे-मराठी बोलीच्या अभ्यासाच्या 
विवमत्तािे अत्यतं मयावदत पाऊल मी टाकले आहे. या बोलीिे महाराष्ट्री-प्राकृत र् अपभं्रश या भाषातंली जी 
रूपसपंदा जति करूि ठेर्ली आहे ती या शब्दसंग्रहात त्या त्या स्थळी कटाक्षािे िोंदवर्ली आहे. भाषाभ्यासािा 
महािवर् तरुि जाण्यािी महात्त्र्ाकाकं्षा बाळगिारा साके्षपी अभ्यासक भवर्ष्ट्यकाळात प्रर्ासास प्रस्थाि ठेर्ील 
त्यार्ळेी एक र्ीतभर तरी र्ाट झाडलेली त्याला आढळेल ही सीवमत दृष्टी या खटाटोपाच्या मुळाशी आहे. िार 
पार्लािंी र्ाट झाडूि ठेर्ल्यािे समार्धाि ही या प्रयत्िातंील माझी कमाई. 

 
हा शब्दसंग्रह संकवलत करतािा महाराष्ट्री प्राकृत-अपभं्रश र् प्रािीि मराठी या अर्स्थातंील जे जे 

र्धागेदोरे आढळले ते ते शब्दाचं्या विवमत्तािे संग्रृहीत करण्यात आले आहेत. 
 
–म्हिूिि हा केर्ळ शब्दाथव-संग्रह िाही असे वर्र्धाि प्रारंभी केले. 
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 अरे-मराठी बोलीच्या पाठीशी असलेली पूर्वपरंपरा स्पष्ट करण्यासाठी पुढील प्राकृत-अपभं्रश गं्रथािंा 
उपयोग तुलिात्मक अध्ययिाचं्या दृष्टीिे प्रामुख्यािे करण्यात आला आहे. 

 
१. हाल सातर्ाहि वर्रवित गाथासप्तशती- इ. स. िे १ ले शतक. [महाराष्ट्री प्राकृत] 
२. जयर्ल्लभकृत वज्जलग्गा- इ. स. ७५० (सुमारे) [महाराष्ट्री प्राकृत] 
३. कोऊहल वर्रवित लीलावइकहा- इ. स. ८०० [अपभं्रश] 
४. सावयधम्मदोहा- इ. स. १० र् ेशतक [अपभं्रश] 
५. महाकवर् पुष्ट्पदंत महापुराि वर्रवित- इ. स. ९५९-९६५ [अपभं्रश]  
६. मुविकिकामर वर्रवित करकणडुचणरउ- इ. स. १०६५ [अपभं्रश]  
७. हेमिंद्रकृत देशीनाममाला- इ. स. १०८८-११७२ 
८. हेमिंद्रकृत कुमारपाल चणरत - इ. स. १०८८-११७२ 
 

या बोलीिे पुरातिकाळाशी असलेले िाते विवश्चत करण्यासाठी प्राकृत-अपभं्रश गं्रथािंा मागोर्ा घेिे जेर्ढे 
आर्श्यक होते तेर्ढेि प्रािीि मराठी र्ाङ्मयातील शब्दसंपत्तीिा शोर्ध घेिे देखील अगत्यािे होते. त्यासाठी 
प्रािीि मराठी भाषेतील पुढील सार्धिािंा उपयोग शब्दसगं्रहािे संकलि करतािा करण्यात आला आहे. 

 
१. वशलालेख-ताम्रपट [इ.स. च्या १० व्या शतकापासूि ते १४ व्या शतकापयंतिे.] 
२. श्रीपवतभट्ट वर्रवित ज्योणतषरत्नमाला [इ. स. िे १० शतक] 
३. लीळाचणरत्र [इ. स. िे १३ र् ेशतक]. 
४. नामदेवगाथा [इ. स. िे १३ र् ेशतक]. 
५. ज्ञानेर्श्री [इ. स. िे १३ र् ेशतक]. 
६. िोंभाकृत उखाहरि [इ. स. िे १४ र् ेशतक.] 
७. पंचोपाख्यान [इ. स. िे १४ र् ेशतक] 
 

३. भाषा : एक अखंड प्रणक्रया 
 
साराशं, इ. स. च्या पवहल्या शतकापासूि ते १४ व्या शतकापयंतच्या भावषक प्रर्ाहातले जे जे वर्शषे 

अरे-मराठी बोलीत रूढ असलेल्या शब्दसामग्रीत आढळले ते ते योग्य स्थळी िोंदवर्ले आहेत. हेतु हा की, 
मराठी भाषेच्या क्मवर्कासात ही बोली िेमकी कोठे बसते हे लक्षात यार्.े त्याि बरोबर त्या वर्कासािे स्र्रूप 
अरे बोलीच्या संदभात ध्यािात यार्.े (सवर्स्तर वर्र्िेि अन्यत्र केले आहे.) 

 
ही बोली तेलंगिात रूढ असल्यािे बहुसंख्य तेलुग ूभावषकाचं्या र्ािीिे संस्कार वतच्यार्र झाले आहेत. 

या संस्कारािे वर्र्िेि अन्यत्र केले आहे. तथावप, शब्दसंग्रहाच्या दृष्टीिे पुढील बाबी लक्षात ठेर्ण्यासारख्या 
आहेत. या बोलीत तेलुग ू शब्द एक तर जसेच्या तसे आले आहेत ककर्ा उच्चार र् प्रत्ययभेदािे. काही तेलुग ू
प्रत्ययही या बोलीत आढळतात. तेलुग ूर्ाक्प्रिारािे अिुर्ादही रूढ असलेले आढळले. या सर्ांिी िोंद त्या 
त्या स्थळी केली आहे. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे वकत्येक शतके िादूंिही या बोलीिे उच्चारपिती आवि शब्दसंग्रह 
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याचं्या बाबतीत तेलुग ू भाषेिी कमीत कमी उसिर्ारी केली आहे. या बोलीच्या प्रकृवतर्धमाच्या दृष्टीिे ही 
वर्लक्षि अवलप्तता सूिक र्ाटते – 

 
भाषा ही एक अखंड प्रवक्या आहे. प्रदेशपरत्र् े र् कालपरत्र् े वतिे स्र्रूप बदलते तसेि कालातंरािे 

भाषा प्रर्ाहािे िामातंरही होत असते. तरीही या प्रवक्येच्या अखंडत्र्ात बार्ध येत िाही. भतूकाळात उगम 
पार्लेला भाषाप्रर्ाह र्तवमाि समृि करतो तशीि भवर्ष्ट्यािी र्धारिाही करीत असतो. इ. स. च्या सातव्या 
शतकात पृथगात्म होऊ लागलेला र् मराठी भाषा या िार्ािे िार्ारूपास आलेला हा प्रर्ाह संस्कृत-प्राकृत-
अपभं्रश याचं्या भमूीतूि र्हात आलेला आहे. त्या त्या भभूीिा र्ाि आवि गुि या प्रर्ाहाला लागला. हा प्रर्ाह 
आजतागायत िालू आहे. अरे बोलीिे या प्रर्ाहाशी असलेले िाते शब्दसंग्रहार्रूि स्पष्ट व्हार्.े 

 
भाषा आवि संस्कृती वभन्न मािार्याच्या की परस्परार्लंबी र् परस्परपूर्वक हा अवलकडच्या वर्द्वािातं 

रूढ असलेला र्ाद मला महत्त्र्ािा र्ाटत िाही. शरीर आवि आत्मा यापैकी अवर्धक महत्त्र् कोित्या तत्त्र्ािे 
अशा सारखाि हा र्ाद आहे. शब्द हे भाषेिे शरीर असले तरी शब्दािंा अथव प्राप्त होतो सासं्कृवतक जीर्िातूि. 
कोित्याही भाषेला प्राप्त झालेला सासं्कृवतक र्ारसा हा िेहमी त्या भाषेपेक्षा अवर्धक पुराति असतो. अशा 
प्रकारिे सासं्कृवतक संकेत ज्या ज्या शब्दाचं्या द्वारे सूवित झाले आहेत त्या त्या वठकािी केर्ळ शब्दाथव ि देता 
या संकेतािें स्पष्टीकरिही करण्यात आले आहे. 

 
अरे बोलीिा समग्र शब्दकोश या संग्रहात समावर्ष्ट िाही हे प्रारंभीि सावंगतले आहे. सर्वसार्धारि 

मराठी भावषकािंा सहज समजिारे र् भावषक र्ा सासं्कृवतक रै्वशष्ट्य फारसे िसलेले शब्द या संग्रहात देण्यात 
आले िाहीत. मी घेतलेल्या मुलाखती, ऐकलेली गीते आवि श्रर्ि केलेल्या कथा या सामग्रीतूि रै्वशष्ट्यपूिव 
अशा शब्दािंी/रूपािंी विर्ड या शब्दसंग्रहासाठी केली आहे. अरे बोलीिी शब्दमयादा या संग्रहात असलेल्या 
हजार-बाराश ेशब्दािंीि आहे असा गैरसमज होऊ िये यासाठी मुद्दामहूि विदेश करिे आर्श्यक र्ाटते. 

 
४. शब्द-नोंदिीची पद्धती 

 
या संग्रहात शब्दािंी/शब्दरूपािंी िोंद पुढीलप्रमािे केली आहे. 
 
१. अरे मराठी बोलीतील मूळ शब्द; २. व्याकरिदृष्ट्या शब्दािी जात- (प.ु पुकल्लग; स्त्री. स्त्रीकलग; ि 

िपुंसककलग; वक्. वक्यापद, अ. अव्यय, र्ाप्र. र्ाक्प्रिार) ३. शब्दािा अथव, आर्श्यक त्यास्थळी स्पष्टीकरि; 
४. शब्दािे/ रूपािे व्युत्पवत्तदृष्ट्या मूळ पूर्वर्ती प्राकृतात र्ा प्रािीि मराठी र्ाङमयात आढळत असल्यास त्या 
त्या गं्रथािा संके्षप देऊि शब्द र्ा रूप कोठे आढळते यािे संदभव वदले आहे. (गं्रथसंके्षपािी अकारवर्ल्हे यादी पुढे 
वदली आहे). या गं्रथात आढळिारे रूप िौकटी कंसात वदले आहे [ ]. भाषाशास्त्रीय अभ्यासास ही िोंद 
उपयुतत ठरार्ी. ५. शब्द, र्ाक्प्रिार र्ा शब्दरूप अन्य भाषा/बोलीत रूढ असल्यास शरे्टी िौकटी कंसात 
संके्षप देऊि िोंद केली आहे [ते: तेलुग;ू क: कसरगोड; को: कोिीि]. 
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५. शब्दसंग्रहातील गं्रथसंके्षप 
 
उखा : 
कच : 
कफय  :  
कुमा :  
गास :  
गोच :  
ज्योर :  
ज्ञा :  
पं : 
नाम :  
पं : 
भाप्र :  
मपु :  
लीच :  
लीला:  
वज्ज :  
सादो :  
हेम : 

िोंभाकृत उखाहरि. 
मुविकिकामर वर्रवित कररणडचणरउ.  
राजशखेरकृत कपूयरमणजजरी. 
हेमिंद्र वर्रवित कुमारपाल चणरत.  
हालसातर्ाहि वर्रवित गाथासप्तशती.  
गोकवदप्रभुचणरत्र. 
श्रीपवतभट्ट वर्रवित ज्योणतषरत्नमाला.  
राजर्ाडे संपावदत ज्ञानेर्श्री. 
मराठीभाषेचा तंजावरी कोश. 
नामदेवगाथा (महाराष्ट्र शासि प्रत)  
पंचोपाख्यान (कोलते संपावदत)  
रामकणवकृत भाषाप्रकाश. 
महाकवर् पुष्ट्पदंत वर्रवित महापुराि  
लीळािवरत्र (कोलते प्रत). 
कौउहलवर्रवित लीलावईकहा 
जयर्ल्लभकृत वज्जलग्गा. 
सावयधम्मदोहा.  
हेमिंद्रकृत देशीनाममाला. 

 
या व्यवतवरतत इतरही अिेक गं्रथािंा उपयोग झाला आहे. तथावप, अशा गं्रथािें संके्षप ि करता त्या त्या 

स्थळी समग्र गं्रथिामािंा उल्लखे केला आहे. 
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शब्द-सगं्रह 
 

अइलाडु अ. अलीकडे; लीि. २६, २९; ज्ञा. ६-१९१[ऐलावड] 
अइसं वर्. असा; कुमा. १-५; [अइसअ] हेम. ४-४०३[अइसओ] वश. राउ. 
अक्का स्त्री. (१) थोरली बहीि (२) णियाचं्या नावास जोडणयात येिारे उत्तरपद उ. रामक्का, जरसक्का; कि. 
८-३-५ [अक्का] 
अकु्कडु वर्. आखुड [क] 
अगन प.ु अण्ग्न [क] 
अछेरु 
अचेरु } 

 
पु. 
 

आियय. कुमा. १-४१; ३-२४ [अच्छेर]; हेम. १-५८ [अच्छावरअ;ं अच्छेर] 

अजं्ज प.ु आजा; हेम. १-६ [अज्ज= आयव] [क] 
अज्जी स्त्री. आजी; हेम. ३-४१ [अवज्ज=आयी] [क] 
अजु्ज अ. (१) अद्याप; (२) आिखी; ज्ञा. १८-११८७[आझ=ू अद्याप] 
अटंी स्त्री. अगंठी 
अटो करी स्त्री. आठव; [क] 
अडवी स्त्री. अरण्य; कि ७-३-३  
अडावुपि ि. आडमुठेपिा. 
अडावडी स्त्री. (१) आवेश (२) संघषय; [ते] 
अत्ता ंस्त्री. सासू; गास १-८; ७-२४. 
अडकु ि. हाड [क] 
अदगुरु अ. आगोदर. 
अणद्दकु वर्. अणधक; लीि ३२६ [अदीकु; भाप्र. १६-२[अदीक] 
अद्दीचं वर्. अगोदरचा [क. को] 
अदुंवल्ला अ. म्हिून [ते] 
अनसूटु वर्. अनाघ्रात; ि वर्टाळलेले. िा. क्-१५६. 
अनायसं आिावयाचे; (‘ि’िे ‘स’मध्ये रूपातंर) 
अन्द्ता (१) अ आता. [क] (२) स सवय [ते] 
आब्बीमानु पु. अणभमान. 
अब्बो अ. आिययवाचक उद्गार. कुमा. ४-१४(अपरारे्ध आश्चयेि) 
अमडाव ेवक्. (१) परवडाव;े (२) सापडावे. 
अमी स. आम्ही 
अम चुँ स. आमचे; कुर्. ५८-२५ (आमंुि) [क, को] 
अमसुँ स्त्री. आमावस्या तं. ३५ [अर्ासं]; भाप्र. ८-२२[अर्स] 
अम्मनु अ. अमळ; मप.ु २५-२-५ [अम्मिु] 
अम्मो अ. आिययवाचक उद्गार. कुमा. ४-५३. [अम्मो- आश्चयव] 
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अयगत ि. वार्थषक उत्पन्न; वश (यादर् कुलंश्री श-११६४) 
अरेन्द्य ि. अरणय; प.ं ४२-१२ [अरेन्य] 
अरंणब वक्. आरंभ कर; [को] 
अरणस स्त्री (१) आरसा; (२) चष्ट्मा 
अदय वर् अधे; [य; को] 
अली स्त्री. आली; गल्ली; 
अलस करतं र्ाप्र. उशीर करतो; गास. ६-११[अलसाअइ] 
अलीसु स्त्री. औताची पास. 
अवकारी अ. अकाली (पाऊस); (सामान्यतः ‘ळ’ च्या जागी ‘ल’ येतो. क्ववित् ‘ड’ र्ावि‘र’  ही येतात) पं. ९८-

१२ [अर्कारी] 
अवग्गे स.ं अवघे. [क] 
अवतारु उचलुनु वाप्र. (१) अवतार धारि करून(२) अवतार धारि केला. / करील(ऊि प्रत्ययातं 
र्धातुसावर्धतािा भतुकाळी/ भवर्ष्ट्यकाळी वक्यापदासारखा उपयोग होतो) 
अवदंा अ. या वषी; प.ं १९-३९ [अर्दॅा] (फारसी- आयंदा) 
अवँसुँ स्त्री. आमावस्या; ज्योर. १२ [अंर्सं = New Moon Day] 
असुदु ि. (१) अशुद्ध (२) रक्त; लीि. १८; [असुर्ध = रतत] प.ं २१-१५. (असुर्ध = रतत); प.ं १३१-१० 

[असुध्य = अपवर्म] 
असोली स्त्री. अस्वल. 
अस्सी वर्. अशी: 
अिोणर स्त्री. िी, 
अहेवपनु ि. सौभाग्य. 
अकुंडे पु. आकोडे लीि १४५. आंकुडी 
अगं ि. शरीर वश (राउल) 
अगंी स्त्री. आंगरखा; लीि १४५, गोप्रि. ३०५ [अंगी] 
अगंोटी स्त्री. (१) आंगठा (२) अगंोठी. 
अगंोल स्त्री. आंघोळ. 
अगंोली स्त्री. बोट िा. क् १३०७, प.ं १२५. [अंगोळी ये] 
अन्द्ते अ. बस्स? एवढेच? [ते] 
अदंारु पु. अधंार; 
अबंटी णव. अबंट; भाप्र १५-१८ [अंबटी] 
अबंडूनु घे वक् (१) नागंरुन घे (२) रु्धर्िू टाक [क] 
अबंीलु स्त्री. ज्वारीच्या णपठाचे पेय. लीि. १०१[अंवबवल]; गोप्रि. २४५ [आंबील] 
अबुंसु वर्. अबूंस [को] 
असूँ पु. अश्र.ू गास ७-२१, २४; [अंसु]; कुमा. १.१५[असूअ] 
आई स्त्री. (१) माता; (२) आईची आई, [को-आईिी आई] 
आऊडु पु. एकराचा णतसरा भाग. 
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आगलु पु. दाराला लावावयाचा लोखंडी/लाकडी अडसर हेम. ४-४४४ [अग्गलु] गोप्रि. २८०; प.ं ११०-१८ 
[आगल] 

आगारी प.ु अकुंर. ज्ञा. ६-४४२ [आगावर] 
आगी स्त्री. आग. [क] 
आगीपेटी स्त्री. आगपेटी [ते] 
आगीया पु. काजवा पं. ५६-१६. 
आंगोणल स्त्री. बोट पं. १२५-२० [अंगोळी] 
आघ्रो प.ु आग्रह; लीि १०२; प. ११४-१७; [आघ्रो] भाप्र. १६-९० 
आजं्ज प.ु आजा; (िाते विवश्चतपिे समजार् ेयासाठी माय-आज्ज;ं बाप-आज्ज ंअसे प्रयोग रूढ) 
आज्जी स्त्री. आजी 
आजोली स्त्री. आजोळ 
आटु वर्. आठ. सादो. २० [अट्ट] 
आटजो वर्. आठवा. 
आटो वक्. आठव, स्मरि कर. ज्ञा. ३-२१३[आठौ=सारि] 
आड आलं र्ाप्र. मध्यण्स्थ केली; लुडबुड केली 
आडजातु स्त्री. णनम्न जाती 
आडपडलं र्ाप्र. (१) णवघ्न णनमाि केले; (२) क्षमा माणगतली; (३)मध्यस्थी केली. लीि २८(आड पवडले = 

शरिगेले, क्षमा मावगतली) ज्ञा. १३-३७५; गोप्रि २७८; पं. १०९-२४, 
आड मानूसु ि. स्त्री. (बाईमािूस; आड = स्त्री) [ते] 
आंदनु ि. अदंि. प ं७३-१६ 
आदीकु वर्. अणधक; वश. (मडगार् श. १३१७); भाप्र. १६-२ [अदीकु] 
आदु्रष्ट ुि. दैव. पं. ७०-७ 
आनकी अ. आिखी; पुन्हा; अद्याप; आवि. 
आनी स्त्री. णवळा [क] 
आनु ि. (१) अन्न (२) भात (ते = अन्नमु) पं. ६९-१५ 
आबु स्त्री. प्रणतष्ठा. 
आबालु ि. (१) आकाश, (२) ढग गोप्रि ७१ [अभाळ = ढग] 
आमी स. आम्ही; वश [खाटेग्राम, श. १२७१] 
आणयकी वक्. ऐक [क] 
आयुध्य ि. शि (स.ं आयुर्ध) 
आरंब प.ु प्रारंभ [को] 
आरस ंि. आरसा. 
आली स्त्री. आळी. लीि. ४९; 
आलोचना स्त्री. (१) णवचार; (२) कचता; (तेलुग ूभाषेत रूढ असलेले अथव). 
आलौ वक्. आलो. 
आवतनं ि. आमंत्रि; पं. १४६- २६ (अर्तिे). 
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आवा प.ु (१) मडकी भाजणयाची भट्टी; (२) कंुभाराघरी असलेली लहान-मोठ्या मडक्याचंी रास;  
गोप्रि १५३; प ं१२६-९. 

आसु स्त्री. आशा [क] 
आिनी वर्. अशरीरी वािी प.ं- १३१-२४. 
आिीवादु पु. आशीवाद 
इ/ई स. ही. वश (राउल), ज्योर G 428, R 53 [इयािा]; ज्ञा. ३-१८०; उखा. १२९७ (इ ए); तं ३८. 
इगंलु प.ु (१) जळता कोळसा; (२) अण्ग्न; [को]; कुमा. १-३५ [इङ्ल] हेम. १४७ [इङ्लो] 
इचंरनं ि. कवचरिे. 
इचंरलं स्त्री. कवचरले 
इचूं पु. कवचू 
इच्यारु प.ु णवचार. 
इच्याणर स्त्री. णवचार कर; वर्िार 
इजु्ज स्त्री. वीज 
इणट्टका स्त्री. वीट 
इतंजाम पु. व्यवथा [फा] 
इत्का वर्. इतका; ज्योर. R 19 [इत्का]; भाप्र. १६२ [इत्के] 
इत्त ंअ. येथे; गास. २५४ इत्थ; र्ज्ज- २-५४ [एत्थ] होय ४-३२३ [इत्थ] 
इद्या स्त्री. णवद्या 
इष्ट्बंदी स्त्री. (१) अडचि (२) णनयतं्रि [ते] 
इबीत स्त्री. (वर्भतूी) भस्म 
इजयनी स्त्री. णवरजि. [क] 
इलं ि. णवळा 
इवाई } प.ु व्याही 
इव्वाई 
ईकी } ि. णवष 
ईकु 
ईजनु प.ु णवजन, पंखा 
ईजी स्त्री. णवझव 
ईसरी स्त्री. णवसर 
ईरु पू. वीर. 
ईली स्त्री. णवळी; गोप्रि. १८० 
उकंडा पु. उकीरडा; हेम. १-९५ [उक्कडा] १-१४६ [उतखण्डो] १-१२५ [उतखंुडो]. 
उगा वर्. (१) शातं; (२) व्यथय; (३) खोटे; पं. ११-१४ (शातं) १०८-२१ (व्यथव) 
उगाणद स्त्री. (युगावद)चैत्री पाडवा [ते] 
उग्गमु ि. कशकाळी [ते] 
उग्गाडी वक्. उघड; कि १ ०- १३८ [उग्घाडु]. 
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उचलुनु घेयावं र्ाप्र. (मुलाला) कडेवर घ्याव े(ते. येत्कुआले िा अिुर्ाद) 
उचीतु वर्. (१) णवनामूल्य (२) बक्षीस. वलज उ.७०. प ं१९३-१४. 
उजं वर्. उजव,े चागंले. 
उजलु वर्. तेजस्वी, गोरा; गास ३.१३. 
उजरलं वक्. (१) सुधारले (२) सरळ झाले. पं. १६१-५ (सरळ झाले या अथािे). 
उणजयेडु पु. प्रकाश; ज्ञा. १२-१४७; उखा ९६७ [उवजएड.] 
उज्जलु वर्. उजळ; गास. ३-१३ [उज्जलु] वश (राउ) [ऊजल], ज्ञा. ८-२२७ उजल 
उजु वर्. सरळ; प ं१११-२५. 
उट्टत वक्. उठतो; गास. ४-८२ E [उट्टन्त]; सादो. २१७ [उट्टर्ई] 
उटाणन पु. आधार; पं. १०१-३. 
उतावला अ. लवकर; प.ं १५० 
उतती } 

प.ु खारीक; तं. ४० खजूर मविज उत्तती 
उतणतया 
उतते 
उत्ततेु 
उतुते 
उत्त ंवर्. संपूिय. 
उतानं वर्. उतािा; गास. २-१०, ५-९० [उत्तािअ]. 
उत्तरमु ि. पत्र; [ते] (उत्तर हा शब्द पत्र या अथािे तेलुग ूभाषेत रूढ असूि त्याि अथािे तो या 

बोलीत प्रिलीत आहे). 
उत्तरीलं वक्. णचणत्रत केले; 
ऊदकाडी स्त्री. उदबत्ती; तं. ४१ 
उदो प.ु जयजयकार; ज्योर R5; ज्ञा. २-१९२. 
उद्यम प.ु चळवळ [ते] (तेलुग ूभाषेत रूढ असलेल्या अथािे प्रिवलत) 
उद्दणलतं वक. उधळतो. 
उदे्यपन ि. उद्यापन. 
उन्द्द्या अ. उद्या. 
उनं्न ि. पाप. 
उन्नाला पु. उन्द्हाळा. 
उपणज वक्. उपजला, जन्द्माला आला. [क] 
उपरमाडी स्त्री. गच्ची; वरचा मजला. प.ं ७६-१३ 
उपेग प.ु उपयोग; प ं१६१-१५. 
उबडा वर्. उतािा. ज्योर. G449 
उंबरा प.ु दारवंठा; हेम. १-९५ [उम्मरो] [क.] 
उब्बा वर्. उभा. भाप्र. १६-६९. 
उब्बी गालंत स्त्री. (१) जणमनीची आखिी करतो  (Mark out). (२) जणमनीचे मोजमाप करतो 
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उरकलं स्त्री. पूिय केले 
उरकु प.ु (१) णरकामा वेळ (उरक ऱ्हाइि तम्मा =  वरकामा र्ळे असेल तेव्हा). (२) काम करण्यािी ितुराई. 
उरक स्त्री. णशल्लक ठेव; वश (उिकदेर्, श. १२०१). 
ऊरके अ. उगीचच [ते]. 
ऊल्तनी स्त्री. उलथिे. 
ऊंबी स्त्री. ओंबी; हेम. १-८३ [उंबी]. 
ऊसरु स्त्री. नाणपक जमीन, सादो. ८३, [ऊसर] ता. (वशलाहार, श. १०४९). 
ऊसरुकाय पु. आवला [ते]. 
ऊसऊ पु. उत्सर्. कि ३-३-१०; E कुमा. ३-१, १९ (उसर्) हेम. १-८४ (उसर्ो). 
ओप देतं वक्. शोभून णदसते. 
ओरपणड वक्. (१) वरपडा झाला (२) आक्मि केले. 
कइरं प.ु कचरा; मप.ु २८-२-१५ [कयर.] 
कइस्सं } वर्. कसे; हेम.४-४०३ [कइसो] भाप्र. १९-८२ [कइसे]. 
कस्सं 
कऊलु पु. शेतसारा. 
कइने स्त्री. ज्वारीच्या कणया. 
ककलासु वर्. कसला. 
कंचु ि. बैलाच्या चाऱ्यासाठी राखून ठेवलेला शेताचा भाग. 
कंचं स. कोिते. 
कटकु ि. (१) सैन्य (२) हल्ला. पं. ८१-८२. 
कटाला पु. कंटाला (लोकगीतातं कटर्ालु हे रूप येते). 
कडेलु ि. कणटवि, लीला. १०९७; र्ज्ज. ६०५; कफव . ३३ [कवडल्ल]ं. 
कडरोलु ि. कडदोरा. 
कंतु पु. णप्रयकर; हेम. ४-३४६; कुमा.१-१९; कि. ५-५-२ [कंतु]; वलला उ. ४८७ [कंथु] 
कंपारे पु. शेतकरी. 
कम्मा अ. केव्हा. 
करकसु वर्. ककय श; प.ं ६६-२३ 
कराइसु अ. करावयाचे [‘ि’ ‘िे’ ‘स’ मध्ये रूपातंर] 
करीना वक्. करीत नाही. 
कलकलालु पु. शाप; तलतलाट 
कलपु } पु. समूह; वर्. असंख्य. 
कल्प 
कल्लाई स्त्री. मनगटावरील सोन्द्याची / अन्द्य धातुची बागंडी; लीि प-ु२४८; लीिड ४३६; उखा. १७१. 

(कळार्ी = मिगटापासूि हाताच्यापंज्या पयंतिा भाग). 
कल्ल ुस्त्री. ताडी [ते] 
कवणतकु ि. कौतुक; ज्ञा. ३-४९; उखा. १७८३ [कर्वतक]. 
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कव्वाडु ि. दार [को] लीला. १०५६ [कर्ाड] 
कसटं पु. कष्ट हेम. ४-३१४ [कसटं]. 
कस्सं कस्सं } र्ाप्र. जशी पणरण्स्थती असेल त्याप्रमािे मागय काढून कायय करतो. राणहल्यानं तस्सं 
तस्सं करुन घेते 
कँसारु } पु. कासार. 
कँचारु 
काइ स. काय. 
काउनु अ. का म्हिून गास.३-२६ [काऊि]. 
का ंस काय. 
काकु स्त्री. काख. 
काँकडा प.ु भुईमूग. 
काँकनु ि. बागंडी 
काकलूतु वर्. दीन; िाम.क्.१५६; उखा ५८०; पं. ९४-२२ भाप्र. ५-२० [काकूलती] 
काँटी स्त्री. काठी. 
काँटे (मऱ्हाटे) वर्. हीन कुळीचे (मराठे) 
काट स्त्री. काठवट लाकडी परात. 
काड वक्. काढ. [को] भाप्र., १२-१० [काडला] 
काणन अ. परंतु [ते] 
कानी स्त्री. (१) कहािी; कथा; तं. ४७; [को] (२) कान्द्ही, गाईच्या गळ्यात बारं्धार्यािा दोर. 
कारयजंं ि. कारंजे. 
कारु स्त्री. पास औताची. 
कालपोतु स्त्री. काळी पोत (सौभाग्यसूिक काळ्या मण्यािी पोत) 
कालामासुं स्त्री. कालामावस्या; फाल्गुि र्. अमार्स्या. (िैत्री पाडर्ा र् अगोदरिी 

आमार्स्या हे दोन्ही या भागातले सि आहेत) 
कालु जालं वक्. णनधन झाले. 
काली रेगडु स्त्री. काळी माती (Black Cotton Soil) 
कावलं ि. कावळा. 
कास्तु स्त्री. शेती (फा - काष्ट्त) 
काँसरी पु. ताबंट (कासार ज्योर G415 (कासार) 
णकली स्त्री. कुलूप (िार्ी असा या शब्दािा मूळ अथव असला तरी हा शब्द कुलूप या अथािे रूढ आहे) 
णकलीचा हातु प.ु चावी 
कंुचे ि. कंुचा. 
कँुटं } अ. कोठे. 
कँुट्ट 
कुटीर उद्यमु प.ु ग्रामोद्योग (तेलग ूभाषेत रूढ असलेल्या अथािे) 
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कुडा अ. सुद्धा. [ते] 
कंुड वर्. (१) खोटे. (२) वाईट; वश - (राउल) ज्ञा.२-२६ गोप्रि. २१५, पं. ५८-२ [कुडे] 
कुडौ प.ु कुडव-र्धान्य मापण्यािे पवरमाि, टोपले. हेम २-६३ [कुडयं=लघुभािुम्] 
कुन्नावरे स. कोिावर. 
कंुबारु पु. कंुभार. 
कुराडी स्त्री. कुऱ्हाड. 
कुलकीचं काँटी स्त्री. कळकाची काठी, परािी. 
कुलऊ पु. कुळव. 
कुस्टु प.ु कृष्ट्ि. 
कुस्सं ि. कुदळ. 
केणत वर्. णकती; कुमा. ३-८२ [केतीअ] 
केवडु वर्. केवढे; कुमा. ८-५६ [केर्डअ] 
कँसु पु. केस. 
कोटु ि. (१) नगर (२) णकल्ला, मप.ु २४-९-११ [कोटं्ट]; हेम. २-४५ [कोटं=िगर] 
कोटे प.ु भाडंार (अ. र्.) 
कोडु ि. (१) सवय खोड (२) कौतुक; मप.ु- १३-६-१ [कोडु = कौतुक] 
कोन्द्तं वर्. कोिते. 
कोनी णनगाली वक्. प्रसूत झाली. गोप्रि. ७२ 
कोपऱ्या स्त्री. अलंकार णवशेष. 
कोंबरू ि. कोंबडे (र आवि ड यािंी अदलाबदल) 
कोमलीतु वर्. कोमेजलेली. 
कोरडा पु. चाबूक. 
खंडीभर वर्. पुष्ट्कळ. 
खंणदले वक्. काडंले. सादो २१९ [खंवडल] 
खननु ि. (१) खोदिे. (२) पे्रत पुरिे (दफि) (या समाजातील काही घराण्यात पे्रतािे दफि 

करण्यािी प्रथा असूि वकत्येक घराण्यातूि पे्रतािे दफि करण्यािी िाल आहे, दहि या 
शब्दास समातंर असा खिि हा शब्द आहे) 

खपरी स्त्री. कौलारु; हेम. १-१८१ [खप्पर] 
खरवडु स्त्री. मडक्यात दुध तापणवल्यानंतर बुडाला लागलेला करपट भाग. 
खरवसु } ि. गाय/म्हैस व्याल्यानंतर पणहल्या दहा णदवसातल्या दुधाचा आटवून केलेला पदाथय. 
खरसु 
खाउचे णपउचे खाणयाणपणयाचे 
खाउसं खावेसे (र्ाटिे) 
खाडुं ि. खड्ग; ज्ञा. १८-१०७२ [खाडें] 
खाती प.ु लोहार गोप्रि ३०३. 
खादगी स्त्री. आहार. 
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खादंी स्त्री. फादंी (झाडािी)[को] 
खाल्लाकडं अ. पूवेस. 
खासरं ि. लहान आकाराची बैलगाडी. 
णखलाफ अ. णवरूद्ध 
खंुकला प.ु खोकला 
खुजं्ज वर्. खुजा. र्ज्ज. १.९९ [खुज्ज]ं 
खुराचं पूलू ि. झेंडूचे फूल 
खेंऊ ि आकलगि; मप; २९-९-२ [खेउं], १३-८-७ [खेर्] ज्ञा. १०-१०७ [खेर्] ६-१७० [खेओ] 
खेंवी अ. क्षिी (देकत खेर्ी= देखता क्षिी) लीला-१९९ [खेओ] ज्योर G 463; [खेर्ी= Immediately] 

ज्ञा. ६-३६६ [देखत खेओ] 
खोटी प.ु कोष्टी. 
खोपा ि. घरटे. पं. १०१-५ 
खोब्बरकाया ि. नारळ [ते] 
खोरं ि. फावडे. [को] 
खोरंबलं वक्. खोळंबला 
खोल्ल ंअ. खोल; मप.ु २-३७ [खोल्ल]ं 
गडणगडं (होइलं) वक्. काकुळती येिे, दीन होिे (कहदी -वगडवगडािा) 
गडु प.ु णकल्ला. हेम. २-८. [गढी - दुगवम] 
गरबु प.ु गभय. 
गंगीरे प.ु शंख. 
गंदु प.ु सुवास गंध 
गव्वानु स्त्री. गव्हािी (गुरे खुटाला बारं्धल्यार्र खंुटाला लागूि लाबं लाकूड ठेर्तात. त्यामुळे िारा 

टाकण्यासाठी मोकळी जागा राहते) िाम. क्. १२७५ [गव्हािी] 
गंसु स्त्री. गळा. 
गस्तु स्त्री. णफरता पाहरा. [फा-गष्ट्त] 
गाइ वक्. गा, गातो, गास. ७. ७९ [गाइ = गायती] हेम. ४-६ ज्ञा. १८-१२५० 
गाइच्च ंवक्. गािार? 
गाइसं गाणयासाठी, गावयाचे. 
गाडौ ि. गाढव वश. [र्ळेस श १३२४- गाडौ] 
गाँमु ि. गाव. गास. १-८ हेम. ३-१४२ गाम 
गुडगा प.ु गुडघा. 
गुडशी स्त्री. झोपडी [ते] 
गुडी स्त्री. (१) देऊळ. (२) गुढी; ध्र्ज [को] 
गुड्यावरचं ि. परगावचा, उपरा. 
गंुणडतं वक्. गंुडाळतो लीि. पू. ७९, १८७ [गंुडतु] गोप्रि. २२० [गंुडगंुडु] पं. १४-१८. 
गुन्नाला पु. अलंकार णवशेष. [ते] 
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गूलू पु. गूळ. गास ६-५४ हेम. १-२०२ [गुलु] 
गेलौ वक्. गेलो. प.ं ५-५. 
गोटू स्त्री. (१) गोष्ट (२) भाषा (३) शब्द. 
गोंदलू } पु. (१) गोंधळ (२). संघषय (३) देवीच्या आराधनेचा उत्सव. 
गोदुलु 

मप.ु ११-१६-९. [गोंदुलु] लीिपू.-२४०. [गोंदल] 
गीन्द्याँही त. पोत्यातूंन [गोिी= गोिपाट] 
गोपु पु. गोफ. 
गोषनु स्त्री. गोफि. 
गोरा प.ु गोऱ्हा; प.ं ७५- १२ [गोरा] 
गोरी स्त्री. (१) गौरी (२) नवणववाणहत िी (३) गौरविीय िी. गास. १-१; ७-१०० 
[गोरी = पार्वती] लीला. २८५ कुमा. १-७५ [गोरी=गौरर्िी] वश (राउल.) कपुव. १०१ [गोरए] 
गोही स्त्री. साक्ष. भाप्र. १८-१०९ 
ग्यानु ि. ज्ञान. 
घऊ पु. गहू. 
घऊले पु. गव्हले; वळवट. 
घंटा-घागरा पु. बैलाचं्या गळ्यात बाधंावयाची घंुगराचंी माळ (घंटा = देर्ळातल्या घंटीच्या 

आकारािे घंुगरु; घागरा = र्ागं्याच्या आकारािे घंुगरु) 
घड पु. घट. हेम. ४-३५७ [घड] 
घरघर अ. घरोघर; गास. २-३४. [घरघर] 
घरचं नाँऊ म. आडनाव ते-इंटी पेरू = घरिे िार् 
घरान्द्तु ि. घरात. 
घवाचं भकरी स्त्री. चपाती (पोळी हा शब्द केर्ळ पुरिपोळीसाठी योजला जातो) 
घागरु स्त्री. घागर. हेम. २-१०७ [घग्गरं] 
घाय प.ु घाव, आघात; सादो-७ हेम. ४-३४६ [घाड] 
घासतेल ि. घासलेट. 
घेवा वक् घ्याव.े 
घोड्याचं णपलू ि. कशगरू. 
चडकं रंूदती र्ाप्र. (गरोदर अर्स्थेत) ओटीपोट रंूदाविे. 
चउ वर्. चार; लीला. ४३ [िउ] हेम. १७१ 
चडकंु्क पु. चौक, लीला १२८६ [िडक्क]. 
चउरंगु प.ु चौरंग कि ४-१-१४ [िउरiग] 
चकत्त ंवक्. चाखतो; र्ज्ज. २२३ [ितख]; मप.ु २-११-४ [ितखंड्] 
चक्करु ि. चक्र, चाक. 
चक्कोटु } वर्. (१) चागंले; 
चकोटु (२) णनमयळ; 
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(३) रास्त; हेम [ितखुड्डिं]; ज्ञा. २-१३, उखा. २०२ [िोखट]; भाप्र. ७-३  
[ितखोट] तं. ६७ [िखोट] 

चम्मारू पु. चाभंार (पायाि ंहा शब्द अवर्धक रूढ आहे). 
चमे स्त्री. समई [‘ि’िा उच्चार ‘स’ सारखा (वर्शषेतः शब्दारंभी येिाऱ्या ि िा) 

करण्यािी तेलुग ूबोलीिी लकब या बोलीतही आढळते उ. साने्न = िादंिे]. 
चंदोवा पु. चादंवा; सादो. १९८ [िंदोर्.] कि. १०-७-९ [िंदोर्ा] लीि. 
उ -५९०! ज्ञा. ६-१२३; [िंदोर्ा] 
चऱ्हॉटु पु. दोर तं-६७. 
चरवी ि. भाडें. प.ं ५७-५. 
चागं वर्. चागंले. मरु्ध. २-४-१४ [िंग] 
चागंटु वर्. चागंले; संुदर. ज्ञा ४-१५४, [िागं] तं. ६९ [िागंट] 
चाडी स्त्री. चाहाडी; तं ६९ 
चाडू स्त्री. प्रणतष्ठा; ज्योर. G.24, 449, ज्ञा. ७-१४०. 
चाने्न (साने्न) ि. चादंिे. भाप्र. ८-९० 
चारोजो वर्. चवथा. [क्मर्ािक ‘जो’ प्रत्यय गुजराती भाषेत आढळतो]. 
णचक्कलु } प.ु णचखल. मरु्ध. २-१३-९ 
णचक्कोलु 

[वितखलो], हेम. ३-११. (कासरगोडच्या बोलीत ‘विक्कवल’ र् कोिीिच्या बोलीत 
‘विक्कोलु’ अशी रूपे आढळतात). 

कचचनी ि. कचचेचा ठेंचा; हेम-३-१० [किििी = र्रर्टंा] 
कचचोनी ि. कचचेचा सार, भाप्र. १५-१२ कििोिी; तं. ७० [कििर्िी]. 
णचतागं प.ु णियाचंा एक अलंकार कचबोणल स्त्री. 
चंुभळ; मप.ु २७-३७१ [िोंभाल]; हेम. ३-१६ [िुंभलो]. 
णचम्नं न. लहान, धाकटा; तं. ७ [विमिे]. 
णचरून घेतं वक्. (लाकूड) फोडतो (कहदी-लकडी फाडिा; ते. कोसुटा = विरिे, कापिे, फोडिे). 
चुडा प.ु बागंड्या; हेम. ४-३९५ [िुड्डुलऊ] प.ं १५८-२१; तं ७१. 
चूलता पु. बापाचा धाकटा भाऊ (बापाच्या थोरल्या भार्ास मात्र ‘थोल्ला बाप’ु ही संज्ञा आहे). 
चुलती स्त्री. बापाची धाकटी भावजय (बापाच्या र्डील भार्ाच्या पत्िीस ‘थोल्ली माय’ 

या िार्ािे संबोर्धण्यात येते). 
चेतुर वर्. चतुर. 
चोकटु वर्. चागंले. 
चोकटु तेलु ि. गोडे तेल. 
चोकटु-वाईटु वर्. बरे-वाईट. 
चोजु ि. (१) आियय; (२) कौतुक; मप.ु ८-७-२३; र्ज्ज. ८-७-६३ [िोज्ज] हेम.३-१४ [िुज्ज], 

लीि उ ५९०; ज्ञा. ६-१२३; तं. ७२ [िोज]. 
चोले स्त्री. चोळी. 
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चोललेनी स्त्री. चोळीवर काढलेला कशीदा. 
छतछतु अ. थोडेथोडे. 
कछकु स्त्री. कशक; मप.ु २६-४-२ [कछक] (‘श’ िे ‘छ’ मध्ये रूपातंर ध्र्विव्यर्स्थेच्या दृष्टीिे लक्षात ठेर्ण्याजोगे) 
छेत्री प.ु क्षणत्रय, गास. ७-९३ [छेत्र-के्षत्र]; हेम. २-१७ [छेतं = के्षतं्र] (‘क्ष’ िे ‘छ’ मध्ये होिारे रूपातंर 

लक्षात ठेर्ण्याजोगे). 
जइसं वर्. जसा; वश [राउल-जइस] 
जटामासंी स्त्री. नागरमोथा. ज्योर G. 209. 
जत्तयेनु ि. जतन. 
जत्ता स्त्री. जत्रा; कपुव- ७६ [जत्ता] 
जलकुनु अ. झळकून. 
जलकु्क स्त्री. झळ (उन्हािी) मप-ु३४-२-११. [झलक्क]. 
जलमु प.ु जन्द्म. 
ज ँऊ } अ. जोवर हेम. ४-४०६ [जाउँ] ४-३९५. [जार्ॅ]ँ ज्योर. G. 328. जाँऊ 
जाव  ँ
जवणल अ. जवळ ज्योर R 97 [जर्वल] 
जँमाइ } पु. जावाई गासं. ७-८३ 

[जमाऊ]; ७-८३ [जमाऊ]; ज माय 
मप ु१३-४-१६ [जारं्ाय], कि. ७-८-५. [जमाय]; हेम ३-४८ [जामाया]. 

जरकलं वक्. झळकले. 
जलाली वर्. झळाळी; गास. ६-८८ [जलावल]. 
जंबे प.ु पेरू, जाबं. 
जाई वक्. जातो/जा; गास. ७-१८ [जाइ = जातो] 
जाऊन येतं र्ाप्र. णनरोप घेताना ‘येतो’ असे न म्हिता ‘जाऊन येतो’ असे म्हितात. 

[तेलुग ूभाषेतील र्ातप्रिारािा अिुर्ाद.] 
जाडी स्त्री. झाडी; हेम. ३-४५ [जाडी]. 
जाँतं ि. जाते (दळण्यािे); तं. ७६ 
जान ि. ज्ञान; (‘ज्ञ’ िे रूपातर ‘ज’ मध्ये) 
जानसु } वक्. जािाव;े गास, १-५२[जािासु. स-ंजािीवह]. 
जाणनजसु 
जाय स्त्री. जाई, जाणतपुष्ट्प. 
जायामंुदु अ. जाणयापूवी. (उत्तराथं ते अव्यय मंुदु = अगोदर) 
जालरू. स्त्री. झालर. 
जाला स्त्री. ज्वाला, कि. २-१४-७ [जाला], ज्ञा. १४-३७२. 
जालं वक्. झाले. ज्ञा. १-१३५; उखा. १८२, ३७२. 
जीबु स्त्री. जीभ. 
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जीऊ सोडतुया र्ाप्र. जीव टाकतो (तेलुगु र्ातप्रिारात प्राि सोडतो असा 
शब्दशः अथव आहे : प्रािालु वतस्ताडू). 

जुजु स्त्री. झंुज, हेम. ४-२१७ [जुज्जई = वक्यापद]. गास. ७-८४ [जुज्झ]; लीला. ११६५, 
कुमा. ६-५३; लीिप.ु ३४३ [जुझ]. ज्ञा.२.२१ [जुजे-वक्यापद] उखा. १२९ [जंुझ]. 
पं. १४१-२१ [जुझ]; तं. ७८. 

जुतलं वक्. जंुपले (बैल औताला र्ा गाडीस) लीला. ४९० [जुत्ता = जंुपली]; हेम-१-४२ [जुत्त]ं. 
जुत्तलु ि. जोते. [अिेक र्ििाथी ‘लु’ हा तेलुग ूप्रत्यय.] 
जुनं्न वर्. जीिय, पुरातन; गास. २-९९-३-८३; लीला १२६६; कि. १०-८-९. [जुण्ि]ं; हेम. १-१०२ [जुण्ि]ं. 
जेटा प.ु नवऱ्याचा मोठा भाऊ. (स.ंज्येष्ठ). उखा १२८७ [जेटात्थु]. 
जेत्त ुअ. जेथे. हेम-४-४२२ [जेत्थु]. 
जेवडु वर्. जेवढा. हेम. ४-४७० [जेर्डु] 
जेवनु ि. (१) जेवि (२) भात. (तेलुग ूभाषेत अन्नं हा शब्द देखील असाि दोि अथांिी रूढ आहे). 
जोडी स्त्री. जोडव े(सौभाग्य-सूिक पायाच्या बोटातील अलंकार). 
जोन्द्ले पु. जोंधळे, ज्वारी (खरीफािी : र्धाकले जोन्ले; रबीिी : थोल्ल ेजोन्ले). हेम. ३-५०; 

लीिपू. ४३७; गोप्रि. १५० [जोवहले] 
जोंपडी स्त्री. झोपडी. 
जोंपु ि. झोप. (वक्. जोंपी गेलं). 
जौगालासं गीतु पाळणयातले गािे (मुलाला प्रथम पाळण्यात घालतात त्यार्ळेी गार्यािे गािे). 
ज्याजा वर्. अणधक. 
टाबूं पु. ध्वजस्तंभ (देर्ालयापुढील) 
णटपनु स्त्री. णतफि 
णटवलं वक्. ठेवले. 
टंुटा वर्. थोटा; हेम. ४-३ [टंुटा=वछन्नकर]. 
टेलु ि. तेल [तालव्य ंआवि मूर्धवन्य र्िािी आदलाबदल]. 
टेंटु ि देठ; मप.ु १२-९१८ [देंटु] 
टोलेपोले पु. ढवळे-पवळे. 
ठुशी स्त्री. गळ्यात (वस्त्रयाचं्या) घालार्यािा सुर्िालंकार. 
ठेंगा पु. हातात धरणयाची जाड काठी. प.ं १४७-१, २. 
ठेंसा प.ु णहरव्या णमरच्याचंी ओबड-धोबड कुटलेली चटिी. तं. २५ [ठेंिा]. 
डगु ि. ढग. 
डबा सागूंन सागंलं र्ाप्र. दवंडी णपटून घोषिा केली. 
डंबु पु. दंभ. हेम. १-२१७ [डम्भो]; लीिउ. ५०५; तं. ८८; भाप्र. १६-४० [डंभ] 
डाइ पु. पराभव, डार्; लीिउ ३६०. 
डालु स्त्री. ढाल. 
डीली स्त्री. णडळी माडंर्ाला लार्ार्यािे दुफाटी लाकूड. 
डीवायाचं अ. णदवसाचं. 
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डंुगरू प.ु डोंगर. हेम ४-११ [डंुगरो]. 
ढेंकुनू प.ु ढेकूि; हेम ४-१४ [ढेंकुिो]. 
डोइि ंमंुडास ंगेलं, } र्ाप्र. डोस्कं सीर गेलं 
डोक्यावरचे मंुडासे जािे आणि णशर तुटिे सारखेच (भाडंिात डोतयार्रिे मंुडासे खाली पडिे 

मरिप्राय दुःख देिारे असते हा भार्). 
डोच्कं } ि. डोके. भाप्र. १०-१. [डोिके]. डोस्कं 
ढव्वाले प.ु डोहाळे; कुर्. १७ [डोहलो] 
ढौलतु अ. डौलाने. 
ढौला वर्. पाढंरा; लीला. ११ [र्धार्ला] 
त अ. तर; वश (राउल). ओळ २७, [त]. 
तइसं वर्. तैसे; कमा. ८.५१ [तइसअ]; भाप्र. १६-४. 
तकीनं उरलेले [ते]. 
तगतु ि. तख्त, कसहासन. 
तगारी स्त्री. परात. 
तडमणड तळमळ/तळमळतो; हेम. ५.७ [तडमवड]. 
तप्पगा अ. अवश्य [ते] 
तम्बं/तम्बु पु. खाबं; (स.ं-स्तंभ); -कुमा. ३-१४; [तम्ब;] हेम. २.४५; 
तम्बोलु ि. ताबूंल णवड्याचे पान लीला. ९१३, कुमा. १-७६, सादो. ३७, वश- (राउल) [तंबोल]. 
तम्मा अ. तेव्हा. 
तरगती स्त्री. इयत्ता [तो]. 
तरनं प.ु तरुि. 
तवाता अ. नंतर [ते] 
तलतलु वर्. णनखळ 
तलं्ल ि. तळे; मप ु२५-२-८ [तल्ल] 
तल्लातु पु. तळहात; लीिपू. २१९ [तल्हातु] ज्ञा. ७-१४७ [तल्हातािेवि]. 
ताकताकनी अ. टाकताक्षिी 
ताचंं स. त्याचें. 
ताटू केलं र्ाप्र. जेवि वाढले; गोप्रि-१०७. 
तानसु ि. मकाच्या कणयाचे ताक घालून तैय्यार केलेले पेय. 
ताओ प.ु (१) उष्ट्िता; (२) राग; (३) ज्वर गास. ३-८८ [तार्]; गोप्रि. ८ [तार्ो]; लीला; 

११७; भाप्र. ९-१६८. 
तासील स्त्री. शेतसारा (तहसील). 
णतग्गं वर्. णतघे. 
णतत्त ंअ. तेथे कुमा. ८.५२ [तेत्थु]. 
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णतनी वद. तीन; लीला. ११४० [वतस्ण्ि]; ज्योर. G 420. 
णतप्पलु दगदग [ते]. 
णतमुणन (१) अ-(कपडे)रु्धर्िू-लीि.पू-१८ [तीमुवि] (२) वक्. रु्धर् ू(भवर्ष्ट्यकाळ) 
तीनजी वर्. णतसरी. 
तुमचुँ स. तुमचे 
तुरँतु अ. ताबडतोब; कि. २-१५-३ [तुरंत]. 
तुकंु पु. मुसलमान 
तेवडु वर्. तेवढे; हेम. ४-३९५ [तेर्डु]. 
तेही स. त्यानंी; गास. १-१६ लीला. १२५२ [तेकह ८ संतै:]. 
तेहीला स. त्यानंा. 
थानु ि. स्तन, भाप्र. ९१७८. 
थीरू वर्. ण्स्थर, लीला. १३३४; सादो. २०८ [वथर]; पं. ८५-२२. 
थोल्ल ंकुलऊ ि. मोगडा. 
थोल्ला वर्. वडील; मोठा, थोरला; भाप्र ७-१६ [थोले]. 
थोल्ला बापु पु. चुलता-बापािा मोठा भाऊ 
थोल्ली माई स्त्री. चुलती-र्वडलािंी थोरली भार्जय. 
थोल्ली गाडी स्त्री. बैलगाडी. 
दइऊ ि. (१) दैव; (२) भाग्य; (३) द्रव्य; कि. ७-११-११. [दइउ] कुमा. २-५ [दइर्]. 
दगूडु प.ु दगड. 
दगूडाचं नातू होइला र्ाप्र. मुलगी प्रथम ऋतुमती झाली असतािा वतच्या आईला ‘मुका िातु झाला’ 

असे म्हिण्यािा प्रघात आहे. त्याि र्धतीर्र हा र्ाक्प्रिार. 
दडकणर अ. एकदम; लीि. प-ृ २५, [दडैकवर]; प.ृ ३१ [दडकवर]; गोप्रि. २१३ [र्धडकारी]; पं. ९. 
दाऽनु ि. दहन. (पे्रताच्या दहिासाठीि हा शब्द योजला जातो). 
दबदबा अ. वेगाने [ते]. 
दऽमु प.ु (१) शण्क्त, सामर्थयय (२) दमा 
दंडंचं येलु पु. दंडावर घालावयाची वाकी साखळीसह. 
दंडा प.ु दाडंा. 
दंडालु पु. मोटेचा नाडा. 
द ँतं ि. (१) दात; (२) जाते (दळण्यािे). 
दंदी पु. वैरी; लीि उ. २५८, ज्ञा. १६-३८२. 
दणलदर ि. दाणरद्र्य; हेम. १-२५४ [दवलदं्द]; लीिपू. ४७७ [दवलद्र]. 
दादापु अ. जवळ जवळ, सुमारे [ते]. 
दान मागला र्ाप्र. वर माणगतला 
दाने पु. दािे - ज्वारी. 
दाबनु ि. दाभि 
दारवंटा प.ु उमरा. प.ं १४-१६ [दारर्ठंा]. 
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दारकाडा र्ाप्र. दार उघडा (तेलुग ू‘तलपुती’ िा अिुर्ाद). 
दाल्ला प.ु नवरा लीि.पू.२५, २३८; ज्ञा. १८-१७११. [दादुला = श्रष्ठ]. 
दावं वर्. (१) डावा (२) कणनष्ठणदकू्क पु. आधार [ते]. 
णदठी स्त्री. दृष्टी; लीला. ४०१ [वदवठ्ठ]; लीिउ. ३१५; ज्ञा ५-१७० [वदठी] 
णदवली स्त्री. णदवाळी. 
णदवलीनु स्त्री. पिती. 
णदडा णदसाचं गबारू र्ाप्र. (१) उतावळा, (२) अध्या हळकंुडात णपवळा.(३) अगंी पात्रता नसताना 

दुसऱ्याला शहािपि सागंिारा. 
दी पु. णदवस; ज्योर G 130 [वद]. 
दीपतंबु प.ु दीपमाळ (वदपस्तंभ). 
दीस्टु जालं र्ाप्र दृष्ट लागली. 
दीसु प.ु णदवस, गोप्रि ७२; ज्ञा. ७.१४४; उखा १६५१. 
दीसु णपरायचं पूलू ि. सूययफूल. 
दुकलु पु. दुष्ट्काळ; लीिउ ५०२ [दुकाळ], ज्ञा. १३-१७० [दुकलु]; तं. ९८ [दुकळ] 
दुकवानु ि. दुकान. 
दूकू ि. दुुःख; गास.१-७१ [दुतख] 
दुदं्द } ि. दुध; गास. ४-८८;  

सदो. ६५ [दुध्द] दुद्द 
दुद्दानं ि. दुधािे (दुर्ध तापर्ण्यासाठी जवमिीत िर खोदूि खाली र् सभोर्ती गोर्ऱ्या लार्िू 

मडतयात दुर्ध तापवर्ले जाते. या िरास आवि आतल्या मडतयासही, दुर्धािे म्हितात). 
दुद्दाचं दुदं्द कस्सं होतं र्ाप्र. ‘कधीही दुधाचे दुध आणि पाणयाचे पािी होत असते’ ही जुनी म्हि. 

असत्य सत्याच्या आर्धारािे काही काळ िादंले तरी कर्धी काळी ते सत्यापासूि पडतेि हा भार्. 
देइ वक्. दे/देतो, गास. ७-३.[देइ = देतो]. 
दुरडी स्त्री. वेळूचे टोपले, लीिपू. १९१ [दुरडी]. 
देक न सकं र्ाप्र. देखले नाही (असूया र्ाटली). 
देंटु पु. देठ; मप.ु ४-११-११ [देंटु]. 
देरू पु. दीर (िर्ऱ्यािा र्धाकटा भाऊ). पं. १०५-२५; 
देवई स्त्री. देवकी. 
देवकु ि. देवप्रणतष्ठा (वर्र्ाहावद मंगलकायारंभी देर्तािंा आर्ाहि करूि त्यािंी प्रवतष्ठापिा करिे). 
देवकु बंदाइसं गीतु देर्क बार्धिे हा लग्िसमारंभाच्या प्रारंभीिा एक वर्वर्ध असतो, 

त्या प्रसंगी गाण्यात येिारे गीत. (िर्रा मुलगा वमरर्िुकीिे मारुतीच्या पाराकडे विघाला असतािा 
त्याच्या खादं्यार्रील उपरण्यात िर्ऱ्यािी बहीि दहीभातािी वशदोरी बारं्धते). 

देउली स्त्री. देऊळ. कुमा. २-५ [देर्उल]. 
देवली पु. कोनाडा. 
देवारं ि. देव्हारा. 
दोग्गं वर्. दोघे हेम. ५-४९. [दोग्ग ं= युग्मम्]. 
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दोंडीनं काँकडं ि. तोंडले. 
दोडु वर्. द्वाड. 
दोन्नी वर्. दोन; लीला. २८३; [दोस्ण्ि]; ११७२ [दोवन्न] कि. २-१८.३ [दोस्ण्ि]. 
धनका प.ु दिका, मार. 
धयी स्त्री. दही. भाप्र. १५-१५ [र्धई] 
धरूशे वक् धरीन, र्धरशील. 
धंड ि. (१) धड (२) णनरुपयोगी; हेम ५-११ [तंड = Headless] हेम. ४-६ [ठंडो = विरुपयोगी]. 
धरमकामाला अ. कमयधमयसंयोगाने. 
धररचु वक्. धर, धरतो. 
धस ि. धसकट; गोप्रि. २२०. 
धा वर्. दहा. तं. १०२; 
धाकला वर्. धाकटा. 
धाजो वर्. दहावा. 
धाडुं स्त्री. मोठा दोर, नाडा 
धुर पु. स्वामी, श्रेष्ठ पुरुष, पुढारी; लीि पृ-२८, ६०, २१०,पं. ९१-२१. 
धोगं वर्. दोघे. 
धोंडा प.ु दगड. प.ं १५३-२३ 
धोतं्र ि. धोतर; भाप्र. १७-९; 
धोंतरु ि. धोतर. 
नइ स्त्री. नदी; गास. १-३७; ७-६९ [िइ]; लीला-२४३ [िइ]; लीिपू. ३५, ८६, ३६० [िइ], गोप्रि. १९३ 
[िै]; ज्ञा. १८-१६०; १२-१२९; भाप्र. १३-४ [िइ/िई]. 
नकं ि (१) नखे (२) थोडे.  
नक्करू णव. थोडे (िखभर?) तं. १०४ [िक= थोडे] 
नकी स्त्री. णकनार (र्धोतरािी र्ा साडीिी). 
नँतं } स्त्री. नथ. 
नाऽतु 
नरेली स्त्री. नारळ (फळ र्ा झाड) 
नवजो वर्. नवरा. 
नंबरू } ि. (१) शेत (२) क्रम 
लंबरू 
नाऊ स्त्री. नाव (पाण्यार्र िालिारी). 
नान स्त्री. गळ्यात घालावयाची सोन्द्याची साखळी- [ते] 
नानपनातन अ. लहानपिापासून.  
नासरे पु. पैसे. 
नाँउ करुनु र्ाप्र. कीती संपादन करून / केली / करु / करील. 
नाँउ णनसान जालं र्ाप्र (वसाहतीला) शासनाची मान्द्यता णमळाली (घरारं्र िंबर पडले). 
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णनग्गुनु गेलं र्ाप्र. मरि पावला 
णनन्न ि. खुरपिे. 
णनवाळी वक्. ओवाळते. 
णनणित ताबुंलम् र्ाप्र. साखरपुडा. (मूळ शब्द संस्कृत असूिही तेलुगूत रूढ असलेल्या अथािे उपयोग). 
णनसलं वक् णनवडले तं. १०७. 
णनस्त्त ेवर्. (१) णनखळ (२) धनहीन. पं. ६५. 
नुगडं ि. लुगडे. 
नेनंती वर्. अजाि. 
नेस ि. नेसते वि. 
नेहावा वक्. न्द्यावा. 
नोको वक्. नको. लीिउ. २७ १००; ज्ञा. १२-१२९. 
नौरीया स्त्री. नवरीला. 
न्द्हव्व ंवक्. नव्हे लीिपू. ५६५. 
न्द्हउचे वक्. नसेल ना? 
न्द्हाइ वक्. नाही. 
पइका पु. पैसा; लीिउ ३३१ [पइका] 
पइजंनु पु. पैंजि 
पइजंच इडा पैजेचा णवडा. 
पईनु स्त्री. (१) पेटलेली चूल; मपु. ७-१६-१२ [पडलि = प्रज्र्लि]. (२) फराळाचे पदाथय. 
पईलारू स्त्री. प्रथम गरोदर असलेली िी / गाय / म्हैस; मप.ु ६-७-६ [पवहलारड]. 

कि. ३-८-११ [पवहलार = प्रथमतर] 
पंकरू ि. पाखरू. 
पंगरूनु पु. पाघंरूि, मप.ु७-२३-९ [पंगुरूि]; कुमा. २-२० [पङगुरि]ं. 
पटकारू पु. पटबेगर (रेशमी र्स्त्र वर्ििारी जमात). 
पटाऊ ि. भरजरी वि. 
पंडगा पु. सि [ते] 
पडवा } प.ु (१) तंबू; (२) मुक्काम;  
पडाऊ हेम. ६-६-[पाडर्ा]. 
पडोणल ि. पडवळ. 
पड्डया वक्. पडल्या. 
पत्तलु वर्. सडपातळ वश. (राउल) 
पत्तोरू अ. पावेतो (घरापत्तोर = घरापयंत). 
पत्रोली (स्त्री). पत्रावळ भाप्र. १८-२. 
पनगडी स्त्री. पािंद 
पनपन वक्. (तापािे) फिफििे. 
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पन्नीरू } स्त्री. (१) फळाहार 
पने्नरू (२) प्रसाद. 
पन्न ुपु. सरकारी कर [ते]. 
पय्येनी वर्. पणहली. 
परतपालु पु. प्रणतपाळ 
परमाँ अ. परवा. 
परणया गेला लग्न करणयासाठी, गेला [स.ं पवरिय]; लीला. ८१०. १२१६ [पवरिीया = लग्ि केले] 
परदान पु. प्रधान. 
परवंयानं पऱ्हाटीतून (कापूस पेरलेल्या रािातूि). 
परवड स्त्री. आवड. 
परवानं अ. प्रमािे. 
पल्ला वर्. पणहला. 
पल्लारू पु. फळाहार. 
पल्याडु पु. पलीकडे. 
पल्ली स्त्री. वाडी, वसाहत; गास. ६-९७-१-३१ [पल्ली/पल्ली]. 
पल्लौ प.ु पालव, पदर. 
पणसम स्त्री. पणिम. लीि. पृ. ३७, गोप्रि ३७, ६२ [पवसम]. 
पाँचुजो वर्. पाचवा. 
पाँजनु पाचजिी. 
पाटालु ि. गीत (अ. र्.) [ते]. 
पाट बादुंलं र्ाप्र. वर्र्ाह समारंभास आर्श्यक असलेला एक वर्र्धी. र्रािे वर्र्ाह-समारंभाच्या 

आदल्या वदर्शी शतेात जाऊि आपयािे र्ा सौंदडीिे खोड तोडूि आिार्यािे. या खोडािा 
वतर्ई र्ा िौरंगासारखा पाट तयार करण्यात येतो. या ‘‘पाटार्र’’ पुढिे सर्व समारंभ  
करण्यात येतात. या पूर्व तयारीस ‘पाटु बार्धिं’ (पाट बारं्धिे = तयार करिे) म्हितात. 

पाटे अ. पहाटे. 
पाडा प.ु गायी/म्हशीचा बच्छडा; गास. १-६५ [पावडव्र् = महीषर्त्सा] भाप्र. २३-४, तं. १११. 
पाडूं वर्. पाढंरे. 
पातणल स्त्री. (१) पाटल्या, र्छाहरि, ७९ (२) 
पत्रावळ, लीिउ. २१५ [पातली]; गोप्रि २२ [पातली]. 
पातीले वक्. पाहतील. 
पातेजलं वक्. णवर्श्ास ठेवला, िलदमयंती स्र्यंर्राख्याि [पातेजू]. 
पातेजू वर्. णवर्श्ासू. 
पानपुडा पु. लग्िापूर्ी िर्रदेर् मारुतीच्या पारार्र वमरर्िुकीिे जातो. त्यार्ळेी िेलेले पूजासावहत्य. 
पानं बादंतामु र्ाप्र. (आम्ही) तोरि बाधंतो. 
पानवंदु स्त्री. पािंद. 
पानसेंगु स्त्री. मासळी. 
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पायाचं स्त्री. वहािा तयार करिारा-चाभंार. 
पारा प्रहर. 
पालािु ि. खोगीर, ज्योर G 83 [पालाि = Saddle] 
पाली स्त्री. पाळू; तळ्याचा काठं; झाडाला केलेल्या आळ्यािा काठ. लीिपू. ३८. ४५ [पाली]; गोप्रि- ६२. 
पाल्ला प.ु पाळिा. 
पावनी वक्. पाव. 
पासानु पु. पाषान. प ं१३३-११ 
णपतलु ि. णपतळ 
णपरकी प.ु लोहार. 
पीटु ि. पीठ 
पीलं प.ु णपवळे. 
पीलं जोन्नले प.ु णपवळे (ज्र्ारीिा एक प्रकार). 
पंुजवाटु स्त्री. (१) वणहवाट (२) वसाहत. 
पँुजाला पूजेसाठी. (वर्भस्तत प्रत्यय लागण्यापूर्ी सामान्य रूप झाले िाही). 
पुजा बादंलं र्ाप्र. पूजा केली. गोप्रि ६५. 
पुडं फाइल्यानं हीरू } 

र्ाप्र.  
महागं फाइल्यानं तलं्ल  पुढे  

वर्हीर मागे तळे; इकडे आड वतकडे वर्हीर या म्हिीच्या र्धतीर्र. 
पुन अ. (१) पासून [तम्मापिु = तेव्हापासूि]. (२) पुणय. 
पुणनव स्त्री. पौर्थिमा. गोप्रि. प-ृ३५,११९ [पुविर्]. 
पुनु अ. (१) पि; लीला. ४८६; कुमा- १-२४; सादो ५; ज्योर G 433 [पुि]ु (२) पुन्द्हा. 
पुन्ना अ. पुन्द्हा. 
पुरमी वक्. पुरवीन; परवी. 
पुली ि. र्ाघ. मप ु२५-६-४ [पुवल्ल]. (तेलुग ूभाषेत हाि शब्द याि अथािे रूढ आहे). 
पंुसं (१) वक्. णवचार (स.ं पृच्छ) (२) स्त्री. शेपटी (पुच्छ). 
पुतनं प.ु पुतणया. 
पूतय मनाजोगे; पणरपूिय तं. १११; 
पूवय (१) पु. पुवयज (२) अ. प्राचीन काळी. 
पेहेरलं वक्. (र्स्त्र) धारि केले. 
पेंटु स्त्री. पेठ, नगर; गोप्रि. प.ृ २८ [पेठ]. 
पोची स्त्री. मनगटी. [ते]. 
पोला प.ु पोळा. ज्योर R. 26.  
पोली िी. पुरिपोळी. (साध्या पोळीला ‘घर्ािी भकरी’ अथर्ा ‘पंडर (पाढरी)पोली’ म्हितात). 
पोसून घेंटलं र्ाप्र. (१) दत्तक घेतला; (२) (मुलगा लहािपिापासूि) पाळला. 

उखा. १७६१ समािाथी तेलुगु). (पोसिा = आवश्रत); तं-११८. 
प्रसनु वर्. प्रसन्न. प-ं१४७-१०; 
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फउदा पु. लाभ (फायदा). 
फेटं/फाँटा ि. फादंी (झाडािी); भाप्र-५-५४-१४-५०. 
फडकेला वक्. (१) उडी मारुन पुढे गेला; (२) दूर गेला, प.ं ७८-१८. 
फाउजे पाणहजे. 
फाउनु (१) अ पाहून पावहले 
 (२) वक्. पाहू; 

उि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािा उपयोग अपूिव वक्यार्ािकाप्रमािेि भतूकाळ र् भवर्ष्ट्यकाळ 
दशववर्ण्यासाठी होतो. 

फाँकून गेलं र्ाप्र. (१) रागाऊन गेला (२) ताटातूट झाली. 
फाँट अ. पहाटे. 
फाटीचं पाठचा. 
फायाचं पहावयाचे. 
फावा वक् (१) पाव (२) पहावे. 
णफर्थतमी स्त्री. पृर्थवी. 
फुका अ. (१) फुकट; (२) णमर्थया; हेम. ६-८४. [फुक्का]. 
फुडं अ. पुढे. 
फुडं महागं फातं र्ाप्र. मागे पुढे पाहतो. 
बईलु प.ु बैल. गास. ३-७५; लीला. ११०९; हेम-४-४१२ [बइल्ल]ं. 
बईसु वक्. बैस. 
बईससई वक्. बसारे; मप.ु ४-१-११. [बइसइ = बसतो]. 
बईसकु स्त्री बैठक, िाम. क्. ९७५, (तंर् विर्ृत्तोवस उन्मिी । बैसका होती सत्पवदिी). 
बउरं ि भ्रमर. 
बउलं ि. बोहले; लीि पु. ६३ [बउलें ]; गोप्रि - ९७; २२४ [बौलें ]. 
बजारु प.ु बाजार. 
बटे्टविु पु. विप्रावरि (समाहार दं्वद प्रथमपद समािाथी तेलुगु) 
बउइत्त ंवक्. (१) (तूर-हरभर) धोपटतो (२) मारतो, वशक्षा करतो. 
बडी स्त्री. शाळा [ते]. 
बदरु ि. थारोळे [मोटेतूि येिारे पािी जेथे पडते]. 
बंदकस्त वर्. उंच, णधप्पाड, [फा. बुलदकद]. 
बरं नोको र्ाप्र. इष्ट नाही, अनुकूल नाही. 
बरम घाँटु स्त्री. ब्रह्म गाठ, [स.ं ब्रह्मगं्रथी = ब्रह्मदेर्ािे बारं्धलेली गाठ]. 
बलदु प.ु (१) भोद. (कापूस भरतात तो). (२) बैलगाडीस चोहोंबाजंूनी लावणयात येिारा गोिपाट. 
बणलस्टु } वर्. बलवान; ज्योर. 
बलीवंतु G 275. [वलस्ट]. 

पं. ७३-२१ [बलीर्तं]. 
बसंूचे वर्. बसून असलेला. 
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बहीरउ पु. भैरव; लीिपू. ४८. [बवहरर्] 
बहुताक वर्. पुष्ट्कळसे. 
बाइकु स्त्री. बायको. 
बाटु पु. लुच्चा [ते]. 
बाडा प.ु रोपाचंी पुन्द्हा लाविी करणयासाठी तयार केलेला वाफा. 
बापु प.ु बाप (मुले आपल्या र्वडलािंा याि िार्ािे संबोर्धतात). 
बाबलु ि. बाभळ वृक्ष. 
बाय लेन्द्की } स्त्री. मुलगी 
बाइ लेन्द्की 

(तेलुग ू‘आडवपल्ला’ िा अिुर्ाद). 
बावनु प.ु ब्राह्मि. 
बास्वदेव पु. बसव देव. बैल (स.ं ऋषभ = बसर्). 
णबज्जतं वक्. णभजते, गास. ३-१६ [वभज्जन्त]; लीला. ४६८, वश (राउ). [वभज्ज]. 
कबदगं ि. कळशी; [ते-कबदी]. 
बीदी स्त्री. वाट [स.ं र्ीवथ], गोप्रि. प ृ३१ [बीदी]. 
बीला प.ु णबबा [कहदी-वभलाँर्ा]. 
बुगडी स्त्री. णियाचंा किालंकार. 
बुदे स्त्री. बुणद्ध. 
बेडी स्त्री. वाळा (पायातला). 
बेतव्वाचं प.ु बेताची (काठी). 
बेल्ल ंि. बेल, हेम-१-८५ [बले्ल]. 
बेसरू ि. अलंकार णवशेष. 
बोटु ि. (१) कंुकू. (२) मानाचा णटळा. [ते]. 
बोटवलं ि. वळवट. 
बोंडू ि. स्तनाग्र. हेम. ६-९६ [बोंडं]. 
बोनं ि. नैवेद्य. वश. (श. ११९४, १२०१); लीिपू- ८, ६५; लीिउ. ४४५, गोप्रि. १११, 

१२९ [बोिें]; ज्ञा. ९-३८९ [बोिीं] प.ं १०९-२०, भाप्र. १५-२. 
बोरे ि. चटई. 
बोल्ली वक्. बोलली. मप.ु ४-४९; [बोल्लवर्अ]; हेम. ४-२ [बोल्लइ]; 
बोलायाले वक्. बोलावाया आले; घेऊन जाणयासाठी आले. 
भइनु स्त्री. बहीि. लीला. ९८४ [भइवि], कुमा. ३-३३. 
भइरउ पु. भैरव. हेम. १-१५१, [भइरउ]. 
भउला पु. हार (फुलािंा). 
भकरी स्त्री. भाकरी. 
भगती स्त्री. भण्क्त. लीिपू ३१;. ज्ञा. १८-८३४. 
भगतु प.ु भक्त; लीिपू. २९ [भगत]; ज्ञा. १३-८२१ [भगतु]. 
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भरू पु. प्रकषय, उत्कषय; उखा. ३१३. 
भरूलं वक् भरले. 
भल्ल ंवर्. भला; मप.ु ४-५-७ [भल्ल]ं. 
भंडन ि. भाडंि; गास. ७-९९; [भण्डि]. 
भंडी वक्. भाडंतो; मप.ु १५-८-७ [भण्डइ]. 
भाऊजई स्त्री. भावजय (थोरल्या-भार्ािी बायको; र्धाकयािी मेहुिी [म्हेऊिी]). हेम. ६-१०३ [भाउज्या]. 
भाओ } पु. (१) नवऱ्याचा मोठा भाऊ; हेम. ६-१०२ [भाओ]; लीि. पृ. १७२ [भार्ा]. भाया 
भावा 
भावो 

(२) बणहिीचा नवरा; (३) आतेभाऊ; (४) आदराथी संबोधन; कपुव. ८१ 
[भार्ो = भार् इवत उच्यते वर्द्वान्]. 

भाँकाँ स्त्री. भागंात. 
भाग्याचं पु. श्रीमंत. 
भासा प.ु भाचा; पं. २४-७ [भासा] 
भासी स्त्री. भाची. 
भाबी स्त्री. बणहिी. 
भाकसग ि. बाकशग. 
णभवत्त ंवक्. णभतो. 
णभणत्रलं वक्. भ्याला. 
भीकुबाली स्त्री. णबकबाळी. 
भीकु स्त्री. (१) णभक्षा (२) बलुते. (प्रमाि मराठीत या शब्दाशी विगडीत असलेला कुस्त्सत अथव 

या बोलीत िाही. दाि या शब्दाशी संबंवर्धत असलेल्या गौरर्ाथािे हा शब्द योजला जातो). 
भींतरू अ. आत; कि. ९-११-९ [वभन्तर]; उखा. [भीतवर] 
भीतलं वक्. भ्याला. 
भ्यायाचं मानूस वर्. णभत्रा. 
भुइ स्त्री. भूमी.लीिपू. ९८; ज्ञा. ९-३९, उखा २१९ [भइु]ं 
भुज्जी स्त्री. मुलगी; कि. ६-१२-८. [भज्जा = भाया] (या बोलीत सर्वसार्धारिपिे मुली बाई, 

अशा जर्ळीच्या अथािे हा शब्द योजला जातो). 
भे ि. भय. लीिउ ११, भाप्र. १६-४९; तं. १६१ [भे] 
भेंडकुली स्त्री. बेंडकुली. 
भेंऊ ि. भय. 
भोंपलं ि. भोपला. 
भोरूलं वक्. भरले. 
भोलं वर्. भोळा. मप.ु २-२०-७ [भोलं]. 
भोंडी स्त्री. (१) णवधवा (२) गहयिीय स्त्री. गास. ५-२ [भोण्डी = सूकरी] 
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मइसरू ि. म्हैस, (वतरस्काराथव) लीिपू ३७२. 
मक्कडु ि. माकड; हेम. ४-४२३ [मक्कडु] 
मंगुसु ि. मंुगूस; हेर्. ६.११८ [मंगुसो]. 
मंजरु ि. माजंर, सादो. ४७; कुमा;. ३-६६ [मत्र्जर]. 
मंटपु प.ु मंडप; भाप्र. १८-३६. 
मटुँ वर्. मठ्ठ; मप.ु १-८-११ [मंट = विरुद्यम]. 
मडे पु. वाफा. [ते]. 
मदे्दलु प.ु मृदंग [ते]. 
मनकटु ि. मनगट. 
मनुन } अ. म्हिून. 
मनु्न 
मनुनु घेंटलं र्ाप्र. वाटले. हेम. ४-७ [मिइ = स.ं मन्यते]. 
मजाई वक्. मदयन करवी (र्ाटार्ी) 
मला प.ु (१) मळा. (२) णपकावर येिारी पाखरे णपटाळणयासाठी बाधंलेले मचाि. 
मद्धनी स्त्री. मदयन. 
महाजं स. माझे. 
माइहेरू ि. माहेर; हेम १-१३५ [माइहर] 
माउसी स्त्री. मावशी. 
मागुनु घेंटलं र्ाप्र. नवस केला (देर्ाला). 
मागला वक्. माणगतले. 
माघेर ि. माहेर. 
माजु } स्त्री. कमर लीिपू. ४९९; ज्ञा. ३-४५, पं. ४१-२६ [माज]. 
मासु 
माजरू ि. माजंर. 
माताचं स्त्री. देवीचे [सामान्यरूपािा लोप]. 
मात्रमु केवळ. 
मादेऊ पु. महादेव (शकंर). 
मानु पडुनु गेला. र्ाप्र. (१) (औषर्धािा) गुि आला (२) प्रभाव पडला. 
मामा प.ु (१) आईचा भाऊ; (३) आत्याचा नवरा. (३) सोयरा. 
मामी स्त्री. (१) मामाची बायको (२) सासु. (पुरुषाचं्या दृष्टीिे; मुलीिी सासू आत्या). 
माय } स्त्री. आई गास १-४३; ज्ञा. १२-१२; [माए]. 
माइ 
माव स्त्री. माया; ज्ञा. १३-१७०६. 
मावलनु स्त्री. आत्या अथवा आजोळचे इतर गिगोत (स्त्री.) 
मावला पु. मामा अथर्ा आजोळिे इतर आप्त (पुरुष). 
मावल्याचं घरू ि. आजोळ, 
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मासकं स्त्री. (१) माझ्या सारखी (२) माझी सखी. 
मासपटा पु. कमरपट्टा. 
माही येरू ि. माहेर. हेम.१-१३५; लीिउ. ७६ [माहीएर] ज्ञा. ९-३ [माह्यरेें] 
णमच्च ूप.ु (१) णमरच्याचंा ठेचा; (२) णमरची अ. र्. वमचे्च. 
णमवयनं ि. मानाची साडी. र्च्छाहरि, ३६० [वमरर्िी]. 
मीयाँ स. ‘मी’ या सवयनामाचे तृतीया णवभक्तीचे ए. व. (उभय कलगी) 
मुग्गु प.ु रागंोळी [ते]. 
मंुडासं ि. पागोटे. 
मुदे ि. आंगठी (मुदी) 
मुसलमानाँतु कपजारी } र्ाप्र. 
मऱ्हायाँतु वंजारी 

हीन कुलीचा असूनही वणरष्ठविीयातं णमसळू पाहिारा. 
मुसारदार प.ु शेतमजूर [फा.मुशाइरा = मोबदला). 
मेजी वक् मोज माप. गोप्रि. २५४ [मेजलीया]. 
मेरू पु. (१) सीमा (२) काठ; मपु. ८-१-१३; कुमा. १-५७ [मेरा]. वश (मठगार्, श १३१७), 

ज्ञा १३-१०६८ [मेरा]. 
मोगरु ि. (१) मेढी. (२) पायदळ, उखा १०९९ [मोगर = पायदळ]. 
मोत्त वर् संमग्र [ते]. 
मोतं्र ि. मुहूतय. 
मोंत्रमु पु. मत्र. 
मोव्वु वर्. मऊ. 
म्हागुनु अ. मागाहून. 
म्हेउना पु. मेहुिा. (१) बायकोिा भाऊ; (२) मामािा मुलगा; (३) आत्यािा मुलगा. 
म्हेउनी स्त्री. मेहुिी (१) बायकोिी बवहि (२) मामािी/आत्यािी मुलगी (३) र्धाकटी 

भार्जय; हेम. ६-१४८. [मेहुविया]. 
म्हैसा ि. (म्हैशा) गुग्गल. 
म्होतुरू केलं वक्. मुहूतय केला. (मराठर्ाड्यात पाटाच्या लग्िाला ‘म्होतुरं’ म्हितात. अरे 

समाजात पुिर्मर्र्ाह िसल्यािे तो अथव या शब्दातूि विघत िाही). 
म्होरं अ. समोर. 
यतंा वर्. णकती [ते]. 
याहंीं स. यानंी (तृ.अ.ब.) गास. २-७७ [इकह > स ंयैः] 
यीली वक्. व्याली. 
युध } ि. युि. 
युयुद्दु 
ये स. हा, ही, हे; सदो. १८ [ए]; वश (राउल), ज्योर 177 उखा. १९४३. 
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येईजो } अ. येईपयंत. 
येजेतो 
येऊनु (१) णक्र. आला (२) अ. येऊन. 
येकलं } वर्. एकटा; गास. ७-१८;  

कि. ७-१०-१०; येकटु 
[एकल्ल]ं; भाप्र. ६-३ 

येकु मऱ्हाट, संर हटं र्ाप्र. एक मराठा पुढे आला की (इतर जमातीचे) सारे (मागे) हटतात. 
येणजल वक्. येईल. 
येडं वर्. वेडा. 
येटु स्त्री. वेठ, णबगार. 
येडंला अ. वेळेला (‘ळ’ च्या जागी ‘ल’ येतोि. पि, कर्धी कर्धी ‘ड’ ही) 
येत्त ंवक्. येतो. गास. १-८५ [एत्तो] 
येनी स्त्री. वेिी [ते] 
येमैना काहीतरी [ते] 
येयातु वक्. येतो, येताहे. 
येयासरी अ. येईपययत [ते. सरी = पयंत]. 
येरीतातु अ. (१) (तादुंळ) वैरीत असताना; (२) स्वयपंाकाची सामुग्री काढून देत असताना. 
येरंड्याचं सरपु ि. कवड्या साप. 
येवडंु वर् एवढे. सादो १७९ [एर्डु]. 
येसं (१) ि. जाळे कोळ्याचे. (२) वर्. असा 
येसु प.ु (१) वेस (गार्ािी) (२) वेष = िाटकातील भवूमका. (तेलुग ूभाषेत रूढ असलेल्या अथािे) 
रकरकालु वर्. णवणवध प्रकारचे [ते] 
रंजनु प.ु राजंि; मप.ु ५-१९-११ [रंजि]; हेम. ७-३ [रंजिो]. 
रडभेरी स्त्री. रिभेरी. 
रत्तयेनं ि. रत्न. 
रहाटु; पु. राहाट; मप.ु २७-१-४ [रहट्ट]. 
रंगीले वक्. रंगणवले. 
रागान रूद होउनु र्ाप्र. रागाने लाल (रूद्र) होऊन/झाला. 
राजकीयमुगा (१) शासनाशी संबंणधत; (२) मुत्सदे्दणगरीने; (३) बोलिे एक करिे 

दुसरे अशा मागाने जािारा. [ते]. 
रानु ि. (१) शेतजमीन (२) वन. कि. ७-१-११. [रण्ि]. 
रासकर वक्. ढीग कर. 
राडंवपनु ि. वैधव्य. 
रादंइली वक्. (१) स्वयपंाक केला (२) वाढले; उखा. १८३० [रारं्धि = स्र्यंपाक]; पं. १०९-१५; 

िाम क्. १०६९ [रारं्धण्या = स्र्यंपाकासाठी]. 
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रादंन घरू } ि. स्वयपंाकघर. 
रंदाइचं घरू 
रूमालु पु. रेशमी फेटा. 
रूणपयाचं ि. चादंीचे. 
रेगड भुई स्त्री. काळी जमीन; तं १४७ [रेगवड]. 
रोडाला जातं वक्. रडु लागला. 
रोडू वक्. रडते. 
रोली स्त्री. कोलाहल, गोंधळ; मपु. १४-५-९ [रोल]; वर्र्केकसरु्ध १-८८ [रोल = गोंर्धळ] 
ऱ्हाउनु वक्. राणहला, राहील (अ) राहून. 
ऱ्हात वक्. राहतो. 
ऱ्हाय वक्. रहा. ज्ञा. १५-४२३ [ऱ्हाए]. 
ऱ्हाटु प.ु (१) राहाट (वर्वहरीर्रिा) (२) जगराहटी. 
लइ वर्. खूप; अणधक; मप ु.५-१६-१४ [लइ = अतीर्]. 
लगाणडलो वक्. लावले. 
लग्गी अ. जवळ, लागून. [को]. 
लग्गीचु अ. लगेच [को]. 
लंबाडगं वर्. थापाड्या. 
लागुंलु पु. नागंर; ज्योर G121. 
लानु } वर्. लहान; वश (राउल) [लान्ह]. 
लान्द्हु 
लाइतलं वक्. लावले. 
लाहे प.ु चुरमुरे. 
णलव ंि. णलणहिे; णशक्षि; ज्ञा. [ली = वलवहलेले]. 
लें कंु प.ु पुत्र; लीला. ११०९ [कलक]; तं. १५१ [ल्योंक]. 
लेंकरू ि. मूल; लीला. ११०९ [कलकरूम्]. 
लेंकी स्त्री. कन्द्या. पं. १५० [लें के]. 
लेमडी स्त्री. रेवडी. 
लेहनं ि. णलणहिे; वशक्षि. 
लेणवलं क्. (र्स्त्र) धारि केले; हेम ७-१८ [लाइअ]ं. 
लोकंडु ि. लोखंड. 
लोली स्त्री. गोंधळ [ते]. 
ल्हाया स्त्री. लाह्या. 
वइरी प.ु वैरी, लीला. १०५३ [र्इर]; कुमा. २-४; ता. [श. ८३२. र्इरी]. 
वई प.ु पणत; गास. १-६९ [र्इ]; लीला. ३५४. 
वघार स्त्री. वाघार, महीषवत्सा. 
वजंतर ि. वाजंत्री; कि. ३-१५-२ [र्ज्ज. स.ं र्ाघ]. 
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वट पु. वड. 
वडी स्त्री. ओढ, णजव्हाळा. 
वकुँ पु. दोष; कुमा. १-१२ [र्कंा स.ं र्क्]. 
वंकारू ि. ओकारी 
वंटाला प.ु वरवंयाला; (सामान्य रूपािा अभार्). 
वट्टी पु. वरठी, परीट. 
वट्टीनु स्त्री. परटीि. 
वणडवा } पु. सुतार (कहदी - बढाई);  
वाडवी लीिपू ५७. [र्ाडै]; प ं२९-१९ [बाढी]; प.ं ४.२१ [र्ाढै]. 
वंटी स्त्री. ओटी, तं. १६१. 
वद्दलू ि. वादळ, मप.ु ७-१६-८ [र्द्दल]. 
वन्जी स्त्री. (१) आतेबणहि; (२) निंद. 
वन्नी स्त्री. वणहिी; [को]. 
वय्या स्त्री. ओव्या. 
वरकड पु. इतर (जाती) णनम्न जाती; भाप्र. १६-१२० [बकव ड]. 
वरवंटं न. वरवंटा. 
वराड ि. णववाह, लीि. पृ. ३० [र्ऱ्हाड = लग्ि] तं. १५३. 
वराडचं दानं प.ु लग्नाच्या अक्षता (अक्षता ज्र्ारीच्याि असतात) 
वरनु ि. वरि. 
वरनु-कचचोनी स्त्री. आमटी. 
वरलाकडं अ. पणिमेस. 
वरीलु अ. वरचा; लीला. ११०७. [र्वरल्ल]ं 
वल्ल ंवर्. ओले. गास. ३-९९ [ओल्ल]ं. 
वसरी स्त्री. ओसरी. 
वस्ता स्त्री. अलंकार; तं. १५२ 
वहीले वक्. ठेवले. 
वंसु पु. वंश. 
वाकु प.ु वाख, ताग. 
वाँकु प.ु कलंक; कुमा. १.१२ [र्कं-स ंर्क्] 
वागीला पु. पेरिी. 
वागु पु. वाघ; कुर्. २, [र्ग्घु]. 
वाँटं लावतामु र्ाप्र. (आम्ही) वाटी लावतो, णनरोप देतो. 
वाँटु सी. वाट, मागय 
वाँटा प.ु भाग, णहस्सा, तं. १५४. [क]. 
वाटी स्त्री. खोबरे. 
वाँटेदारू पु. भाऊबंद. 
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वाड वक्. वाढ [को] 
वानु पु. विय. 
वानु कोइला स्त्री. पार्शा [ते-र्ािु = पाऊस]. 
वानु मऱ्हा याँचु } र्ाप्र. जन्द्म  
गुनु कपजाऱ्याचु उच्च 

कुळातला पि, गुि मात्र हीनकुळीच्या मािसाचे 
वाँसरु ि. वासरु 
वायदा पु. कोटाची तारीख (तेलुग ूभाषेत रूढ असलेल्या अथािे) 
वारना स्त्री. जुवाला बाधंावयाचे कातड्याचे वेठि. 
वारधी प.ु समुद्र (स.ं र्ावरर्धी). 
वारीकु; पु. न्द्हावी 
वारूले प.ु वारले; मातीचे घट. 
वाल्कं ि. वाळूक (अ. र्.) 
वावरू ि. शेत; गाम २-७८ [र्ार्ार]; ता. (वश-श १०४९). ग्रोप्रि १२४. 
वावधानु ि. वादळ (र्ारार्ार्र्धाि असा सामावसक प्रयोग होतो). 
णवगरूनु वक्. णवरघळला. 
णवग्रहमु पु. देवळाच्या गभागारात प्रणतष्ठाणपलेली मूती; गोप्रि. ३१९ [वर्ग्रहो = देर्तेिे घेतलेला अर्तार]. 
णवट्टलु वर्. णवटाळ, हेम. ४-४२२ [वर्ट्टालु]; मप.ु ७-१२-८ [वर्ट्टल]. 
णवप्रीतु वर्. णवपरीत. पं. ९९-१४. 
वीकु ि. णवष; लीिपू २०३ [र्ीखु]. 
वीजु्ज स्त्री. वीज. कि. ८-१७-११ [वर्जु्ज]; उखा २१० [र्ीजू]. 
णवश्रातंीनं अ. शातंपिे; आरामात िाम.क्.९६0 [वर्ठो म्हिे िाम देर्ा । तुम्ही णवश्रातंी मि ठेर्ा] 
वूगलं वक्. उगवला 
वेल्लालु स्त्री. 

वर्. } 
वेल्हाळ, संुदर;  

 वर्. गास. ६-९८ 
[र्ले्लहलं]; र्ज्ज. ९६; मपु ३-१-११; कि. ७-२-८; हेम. ७-९६; [र्ले्लहलो] 

वेव्हारू प.ु व्यवहार; ज्योर. G 433 [र्वे्हारी]; G 433 [र्वे्हारी] 
वोडी वक्. ओढ. [को] 
वोप देती वक्. शोभा देतात; शोभतात. 
वोरे अ. वर. 
वोरोणल स्त्री. आरोळी, मप!ु ५-१-७ [ओरावल]. 
व्हानु स्त्री. वहाि. 
व्हइला वक्. झाला. 
वेणर पु. वैरी, लीलार्इ ११८९ [र्वेर]. 
शापु करतु वक्. वध करतो [फा-साफ] 
शानं वर्. शाहिा. 
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शार ि. शहर. 
शाहुकार पु सावकार. 
णशदं्द प.ु णशधा. 
णशल्पी पु. कलावतं (तेलुग ूभाषेत याि अथािे रूढ). 
शेरनी स्त्री. नवसाची णमठाई. 
शेरी स्त्री. शेत. 
शेवा स्त्री. सेवा. 
श्येनु ि. शेि. 
सइन्नमु ि. सैन्द्य, कुमा. २-४; हेम. १-१५१ [सइन्न]ं; हेम १-१५० [सेन्नं]. 
सई स्त्री. सखी. 
सइअम्मा स्त्री. सखीबाई. 
सक्काले अ. सकाळी. 
सगलेका सवयजि. 
सग्गे वर्. सवय [को]. 
सग्गटु वर्. सवय [को]. 
संगटु अ. सागंाती [क]. 
संगमु प.ु संघ. 
संगमु णटवलं र्ाप्र. संघ स्थापन केला. 
संगती स्त्री. वाता [ते]. 
संचकारी स्त्री. बयािा, आगाऊ रक्कम; [ते]. 
सज्जड ि. ताजे, गरम (अन्न) [ते]. 
सदं वक्. साजे; साजते. 
सँदगं ि. पेटी (फा- संदूक) 
सद्गुरे पु. बाजरी (सजगुरे). 
संदडु प.ु सौंदड मोट ओढण्यासाठी बारं्धलेल्या दोि दोरापंैकी खालच्या बाजूस असलेला लहाि दोर. 
संदी स्त्री. गल्ली. [ते]. 
समजु होइना वक्. समजेना. 
समावेशमु ि सभा संमेलि. [ते]. 
समी स्त्री. समई. 
समस्तानु ि. संस्थान. 
सम्बोरू अ. समोर. 
सँम्शय पु. संशय [को]. 
सँकाडी स्त्री. (१) अबंाडीचे धाडें णभजवून ताग काढल्यानंतर राहीलेला भाग=सनकाडी. 

पेटर्िीसाठी प्रामुख्यािे उपयोगात आितात. (२) सडपातळ स्त्री. (लक्षिेिे). 
सरनु ि. णचता; लीिउ २७१. 
सरयेना वक्. संपत नाही. र्ज्ज २१७ [सर = संपिे]. 
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सरा } प.ु (१) तळे (२) झरा. ता (विकुडे), ता. (वमरज श १०७६); ज्ञा. २-४८ [सरीं]. 
सरी 
सकरसं अ. बरोबर; गास. १-१२, २-१३ (सवरस; वश. राउल), लीिउ १६३, ज्ञा. १-५७; 

गोप्रि ३७ [सवरसें/सरीसें]. 
सरे अ. ठीक! [ते] 
सलदु ि. पेटी; लीिपू. ४१८ [सलदु] 
सवत माई स्त्री. सावत्र आई 
सवत्ती स्त्री. सवत. गास. १-७९; ६-९७ सर्त्ती. 
सवं स्त्री. सवय. 
सवनं ि. झरोका. 
सवान वर्. सपाट. 
सव्वासीनु सी. सवाष्ट्ि. 
ससुरा पु. सासरा. कपूव. १८ [ससुरो] लीिउ. ४२७ [ससुरा] 
सस्कुलं ि ससा. 
सा वर्. सहा. लीिउ ६०, ज्ञा. १६-१८२; प.ं १२५-२४; 
साई स्त्री. साय. 
साउमं अ., समोर आघाडीवर; पं. ३६-४. 
साउली स्त्री. सावली. 
साकर स्त्री. साखर. 
साँकल्या अ. साखळ्या (िादंी/सोन्यािा अलंकार). 
सागंलं वक्. साणंगतले. 
साजं वक्. शोभते. लीिउ १५३. 
साजो वर्. सहावा. 
सातजो वर्. सातवा 
सातरी स्त्री. अथंरूि; लीिउ. ६३८; गोप्रि. १६ [सातरा]; ज्ञा. १७-९७ [सातवरया]. 
साने्न ि. चाँदिे. 
साप्ता पु. जोते (बैलाच्या गळघात बारं्धण्यासाठी केलेले िामड्यािे). 
साणरल्यातु वक्. सारणवल्या. 
सालवन } ि. साळवि. 
सालोन 
सासं स्त्री. सासु. 
सारत्रा पु. सासरा. 
सासुडी सासुरवाडी. 
णसद्दा (१) स्त्री. णशडी (२) पु. वशर्धा. 
णसदोरे ि. णशदोरी; लीिपू. २९-१४७ [सदोवर]. 
कसपवाचं पु. कशप्याचे. 
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कसबाणड पु. शेंबूड; हेम. ८-२९ [कसबावड]. 
णसरा स्त्री. शाई [ते]. 
णसवारू ि. णशवार. 
सीरू ि. णशर; लीिपू. ४३६. 
सीणरमुक पु. श्रीमुख (थोर पुरुष या अथािे). गास. १-७५ [वसरी > श्री] 
सुक्यानं ि. सुखाने. 
सुतलं वक्. सुटले 
सुतारू पु. गवंडी; सूत्र लार्िू काम करिारा. 
सुतुनु अ. सुतवून. 
सदाम चक्करू पु. सुदशयन चक्र. 
सुने ि. कुते्र (श्वाि). [को, क] लीिउ ५१९; गोप्रि. ५१ [सुिे] 
सुनं्न ि. शून्द्य. गास. १-२६ [सुण्ि]ं. 
सुपारे स्त्री. सुपारी. 
सुबरू वर्. बहराला आलेली शेती झाड. लीिपू. ४३ 
सुम्बु ि. संुभ. 
सुम्मं अ. थोडे [ते] 
सून स्त्री. सून. 
सूरकजती पु. सूयाला [तेजािे] कजकिारा, 
तेजस्वी पुरुष. 
से स्त्री. सय, स्मरि. ज्ञा १-१७१; २-३६ [से]. 
सोइरा पु. सोयरा. 
सोकासी अ. सावकाश. 
सोंगु ि. नाटकातील भूणमका. 
सोन्नारू पु. सोनार. (स.ं सुर्िवकार, प्रा. सोण्िार). 
सोनाचं ि. सोन्द्याचे (सामान्य रूपािा अभार्) 
सोमनी स्त्री. झरोका (ग्रा. सर्िे) 
सोले ि. सवळे. 
सोवतं ि. सवळे. 
सोवतं ि. स्वतुःचे; स्वतंत्र. 
सोंदणर स्त्री. सौंदययवती; वलि. पू. ४४, ४५; ज्ञा. १८-१६५१ [सौंदरा]; ज्ञा. १८.१६६९ [सोंदवरये]. 
हंकाणत वक्. हाक देतो. 
हटु पु हट्ट; पं. ५२-२४ 
हलगट ि. रेडा 
हलदाई स्त्री. हळद. गास. १-८० [हवलद्दा]; हेम. १-२५४ [हवलद्दी]. 
हाट पु. बाजार- तं. १७५. 
हातु पु. हातवा (लग्िाच्या र्ळेी र्रू्धर्राचं्या मागे करर्लीिे र्धरार्यािा किकीिा वदर्ा). 
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हादी अ. आधी. 
हारती स्त्री. आरती. 
हारी स्त्री. हार, पराभव. 
हाणल्लला वक्. हलणवला- मप.ु १४-५-१२ [हल्लइ] 
हाव वक्. (आम्ही) आहोत. 
हासु वक्. आहेस. 
कहडकोरू प.ु उनाड. 
णहनी स्त्री. णवहीि. 
णहम्माला प.ु णहवाळा. 
कहवसा वर्. शातं, थंड. 
हीरू स्त्री. णवहीर. 
हीणनलं वक्. णविले. 
हीरवा वर्. अपक्व 1 लीिपू ५५८; लीिउ ५९० 
हईनु अ. (१) झाल्यावर. (२) पंिमी वर्भततीसाठी येिारे अव्यय [होउिु] 
हत्त/ंहुतु ि. वारुळ; तं. १५५ 
हुलं न्द्हाइ वक्. झाले नाही. 
हुडवा प ुइरले. 
हुत्ती वक्. होते. सादो. १८, [हुस्न्त] 
हुरबुडं न. वेठि (बैलगाडीच्या जुवाला वेष्टून असलेला चामड्याचा दोर). 
हुल्लडु स्त्री. ओरड. 
हुबा वर्. उभा. 
हूटली वक्. उठली. 
हैकावं वक्. ऐकाव.े 
होई वक्. (१) होते (२) झाले (३) पाहीजे; गास. १-४२; १-७९ [होइ] सादो. ६, १८; कि. १-१३-४ [होइ]. 
होइली वक्. झाली. 
होइल्तं वक्. झाले, झाले होते. 
होऊनु यीना वक्. अनुकूल नाही, धार्थजि नाही. 
होऊनु (१) वक्. झाले; अ. होऊि; मप.ु २७-८-२ [होउि]. 
होटं पु. ओठ भाप्र. १०१२. 
होड स्त्री. पैज. भाप्र. ५-१६. 
व्हइलु वक्. होईल. 

 
∫∫∫ 
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२ 
 

लोक-गीते 
 
भाषा आवि संस्कृती या दोहोंच्याही अभ्यासात लोकगीतािें स्थाि अत्यंत महत्त्र्ािे असते. ते लक्षात 

घेऊि विरविराळ्या स्थळी आवि र्गेर्गेळ्या व्यततींकडूि वमळवर्लेल्या लोकगीतापंैकी विर्डक ४० गीते या 
वठकािी संगृहीत केली आहेत. पुरुष-र्गाकडूि फारि थोडी गीते वमळाली. ‘बरस रे मेघोबा’,‘दाि पार्ले,’ 
‘देर्क बंदाइसुगीत’ ही गीते र्गळता बाकीिी सारी गीते वस्त्रयाचं्या गायिातूि ध्र्विमुवद्रत केलेली आहेत. केर्ळ 
सोयीसाठी या गीतािें पुढील र्गव कस्ल्पले आहेत : 

 
१. देर्तावर्षयक, २. शतेीवर्षयक, ३. वर्र्ाहाशी संबरं्धीत, ४. रै्र्ावहक जीर्िािे 
साफल्य प्रवतकबवबत झालेली आवि ५. स्त्रीजीर्िवर्षयक. 

 
र्स्तुतः सर्वि गीतातूंि स्त्रीजीर्िािे विरविराळे पैलू व्यतत झाले आहेत. त्यामुळे हा सारा गीत-संग्रहि 

स्त्रीजीर्िवर्षयकि म्हिार्ा लागेल. तरीही गीतािंा तो एक र्गव विराळा वदला आहे. डोहाळेवर्षयक गीते 
काव्याच्या दृष्टीिे लक्ष र्रूे्धि घेिारे आहेत. कहदी काव्यातील ‘‘बारह मासा’’ सारख्या ककर्ा ‘रासक’ काव्यािे 
स्मरि व्हार् ेअशी ही रििा आहे. 

 
वर्र्ाह हे सासं्कृवतक जीर्िािे महत्त्र्ािे अंग आहे. वर्र्ाहवर्षयक गीते देऊिही शरे्टी वर्र्ाहवर्र्धीिे 

गीतासह केलेले र्िवि या सगं्रहात मुद्दामि वदले आहे. अरे-मराठा समाजंाच्या िालीरीतींिी कल्पिा त्या योगे 
येईल. 

 
भाषेच्या दृष्टीिे एक महत्त्र्ािी बाब या लोकगीतािंी कायम ठेर्लेली आढळेल. संस्कृत गं्रथात मराठी 

ओर्ीिी जी लक्षिे आढळतात त्यार्रूि प्रािीि ओर्ी मुळात तीििरिी असार्ी असे अिुमाि करता येते. 
उपलब्र्ध मराठी लोकगीतातं ही तीि-िरिी ओर्ी दुर्ममळ होत िाललेली वदसूि येते. पुढे वदलेल्या गीतातंील 
काही गािी तीि-िरिी ओर्ीत गं्रवथत झालेली आढळतील. भाषेच्या पुराति परंपरेिा हाही एक अर्शषे या 
बोलीिे जपूि ठेर्ला आहे. अरे लोकगीतािें हे एक लक्षिीय रै्वशष्ट्य म्हिता येईल. 

 
१. देवताणवषयक गीते 

 
देर्तावर्षयक गीतािें प्रमाि लोकगीतातं कमीि वदसूि आले. या समाजािी प्रर्धाि देर्ता तुळजा 

भर्ािी. परंतु या देर्तेिे एक आर्ाहि गीत आवि आरती तेर्ढी उपलब्र्ध आहे. स्फुट गीतातूंि मोठ्ा प्रमािात 
राजन्ना (राजराजेश्वर्र) या र्मेलर्ाड्याच्या महादेर्ािा उल्लखे आढळतो. आंध्रप्रदेशात िागरी र् ग्रामीि 
भागातही वतरुपतीिा बालाजी ही आराध्य देर्ता पूवजली जाते. वतरुपतीिा व्यंकटेश हा तेलुग ूसमाजात सर्व 
थरारं्रील जितेिा भस्ततवर्षय आहे. मराठर्ाडा आवि तेलंगि याचं्या सरहद्दीर्र जी मराठी लोकगीते 
आढळली त्यातंही वतरुपतीच्या दैर्तार्र आर्धारलेली बरीि गीते आढळतात. [प्रथमखंडाच्या पवरवशष्टात काही विर्डक 
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गीते वदली आहेत.] अशा व्यंकटेशमय र्ातार्रिात वकत्येक शतके राहूिही अरे-समाजात प्रिवलत असलेल्या 
लोकगीतातं वतरुपती व्यंकटेशािे एकही गीत आढळू िये यािे आश्चयव र्ाटते. 

 
र्मेलर्ाड्यािा राजराजेश्वर (राजन्ना) हे अत्यंत पुराति असे वशर्ािे स्थाि आहे. एकादशी, 

वशर्रात्रीसारख्या वदर्शी तेथे मोठ्ा प्रमािात यात्रा भरते. महावशर्रात्रीच्या सुमारास भरिाऱ्या याते्रस तर 
लाखाच्या घरात भरतील एर्ढे याते्रकरू जमतात. या याते्रकरंूत तेलुग ू भतताचं्या तुलिेिे अरे-मराठी र् 
लमािी यािंीि संख्या अवर्धक असते. दूर दूरिे लभाि-ताडें महावशर्रात्रीस र्मेलर्ाड्यास मुक्काम करूि 
असतात. या देर्स्थाििी व्यर्स्था शासिाकडे जाण्यापूर्ी महाराष्ट्रीय ब्राह्मि या स्थािािे र्वहर्ाटदार होते 
असे सागंतात. मराठ्ाचं्या परंपरागत आराध्य देर्तािे र्वहर्ाटदार मराठेि असार्ते हा योगही वर्लक्षि 
र्ाटतो. 

 
‘येमलाडी’च्या राजन्नािंतर महत्त्र् आहे ते याि पवरसरातील कोत्ताकंुडा येथील वर्रन्नािे. (ईरन्ना) 

वर्रन्ना हे प्रािीि काळातले एखाद्या र्ीरािे स्मारक असार्.े (किाटकातल्या र्ीरगळु सारखे). र्ीर हिुमंतासही 
काही गीतातूि आर्ाहि करण्यात आले आहे. या भागात हिुमंतािी उपासिा फारशी पुराति वदसत िाही. 
महाराष्ट्रात प्रत्येक गार्ात वकमाि एक तरी मारुतीिे देऊळ असते तसा प्रकार तेलंगिात (विजामाबाद आवि 
आवदलाबाद हे सरहद्दीर्रिे वजल्हे र्गळता) वदसूि आला िाही. तथावप, अरे समाजािी र्साहत असलेल्या 
भागात मात्र मारुतीिे स्थाि हामखास असतेि. कलब ककर्ा र्टरृ्क्ष याचं्या सार्लीत उघड्यार्र पार बारं्धलेली 
मारुतीिी देर्ालये आढळतात. लग्िािे सीमातंपूजि या पारार्रि होत असते. समथव रामदासािंी मारुतीिी 
स्थापिा गार्ोगार्ी केल्यािंतर महाराष्ट्रातील ग्रामीि वर्भागात मारुती उपासिा दृढमूल झाली असा समज 
आहे. अरे-मराठ्ािें या भागातील स्थलातंर रामदासाचं्या पूर्ीच्या काळातले आहे. स्थलातंर करतािा मारुती 
आवि तूळजाभर्ािी या दोि देर्तािंी उपासिा घेऊि ही जमात या भागात आली असार्ी. समथांिी याि 
उपासिेला िव्यािे िालिा वदली की काय यािा शोर्ध महाराष्ट्रात लार्ला पावहजे. 

 
पोिामाई (पोिम्मा) ही तेलुग ूप्रातंातील ग्रामदेर्ता. तेलुग ूसमाजाप्रमािेि अरे समाजही या देर्तेिा 

उपासक आहे. स्फुटगीतातं आवि वर्र्ाहपूर्व आर्ावहत देर्तातं पोिामायीिा उल्लेख असतोि. 
 
या भागातले आराध्य दैर्त वतरुपती व्यंकटेश जसे लोकगीतातूंि आढळत िाही त्यािप्रमािे 

महाराष्ट्रात ग्रामीि जीर्िाशी एकरूप झालेला पंढरीिा वर्ठोबा देखील लोकगीतातं गर्सला िाही. वर्ठ्ठलािे 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृवतक जीर्िाशी असलेले वजव्हाळ्यािे संबंर्ध लक्षात घेता अरे-समाजाच्या लोकगीतातं 
असलेला वर्ठ्ठलािा अभार् बराि सूिक र्ाटतो. तेराव्या शतकात वर्ठ्ठलभतती महाराष्ट्रात सर्वत्र रूढ 
होण्यापूर्ीि अरे समाजािे महाराष्ट्रातूि स्थलातंर झाले असा विष्ट्कषव लोकगीतातील वर्ठ्ठलभततीच्या 
अभार्ातूि विघतो. 

 
अरे-मराठी बोलीिे स्र्रूप देखील या विष्ट्कषास पुष्टी देिारे आहे. 
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१ बापू राजन्ना माजा 
 
१ 

 
येइनं ग ऽ माजे मनं, माजे मनं ।। धु्र. ।। 

डूबला ग ऽ समसारु [ससंार] समसारु मज आला [कटाळा] करवालू ग ऽ करवालू 
देव माजे राजन्ना ग ऽ राजन्ना मज आला करवालू ग ऽ करवालू 
देव माजे राजन्ना ग ऽ राजन्ना आये मोटा शावकारु शावकारु 
येमुलडीचं की ग ऽ टाबुं [स्तंभ] की ग टाबुं टाबूंवरे लागे कलबू [सुर्िवकळस कलबाच्या गोलाईिा] ग कलबू 
इत्तनंू ग णदसं [वदसते] येतं ग णदसं येतं येमुलाडीचं टंबू की ग टंबू 
टंबूवरे कलबू लावीयेलं ग लावीयेलं देवा राजन्नाचं कलब लावीयेलं। 

 
❖ ❖ ❖ 

 
 

बइलायरे की ग मोटू ये ग मोटू येमुलाडीला जाया हुटू [उठू] की हुटू 
णसदोरे [वशदोरी] ग बादूं ऊटू की ग हूटू वरे मोत्याचं [मोत्यासारखे पाढंरे पीठ] पीटू की ग पीटू 
येमलाडीला जातं की ग जातं पंुणजले ग कुडवाँतु [राजेश्वराच्या याते्रला पूर्ी बैलगाड्यातूंि जार् े

लागे. देर्ाला िैर्ेद्य दाखवर्ण्यासाठी जो स्र्यंपाक करार्यािा त्यािा 
वशर्धा एका कुडर्ात-टोपलीत-ठेर्िू याते्रला विघण्यापूर्ी या कुडर्ािी 
पूजा करण्यािा प्रघात पूर्ी होता. हा कुडर् डोतयार्र घेऊि याते्रला जात 
असत. आज सर्वि सामग्री देर्स्थािी वमळत असल्यािे तेथेि कुडबात 
वशर्धा ठेर्िू देर्ाला प्रदवक्षिा घालण्यात येत असते.] की ग कुडवाँतु 

गेले जाऊन माडंवाँतु की ग माडंवाँतु देवा माजं राजन्नाचं ग राजन्नाचं 
सनामंणदल [सर्व सिातं श्रेष्ठ सि शकंरािा] सनु की ग सनु संकराचा सनु होई की ग होई 
देवा राजन्नाचं माजं की ग माजं संकराचा सनु होई की ग होई 

 
❖ ❖ ❖ 

 
२ 

 
कोत्ता कंुडं जातं की ग जातं हरहर मणनल्यातु हरपंूजा केलीयातु 
गावाचं ग खाल्लाकडं की ग कड ऽ पोचमायीच [स्थाविक देर्ता पोिम्मा] की ग गूडी [देऊळ] की 

गूडी 
राजे गंगा दारी की ग दारी देव माजं पोचमायी की ग मायी 
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३ 
 

सक्काले [सकाळी] ऊटुनू बोणलते रामदासु अन्द्तकाले ईसरू पुसू ग पुसू 
सक्काले ऊटुनू सत्त ंबोलाव ंनारी अन्द्ता [सर्व-सर्व भार देर्ार्र-राजन्नार्र घालार्ा हा भार्] ऊकलू 

देवावरे ग देवावरे 
सकणलके देवामन्द्दी णमयाँ काइ उनं्न केलं बापू न्द्हाइ म्हायेणरले की म्हायेरीले 
बापु न्द्हाइ म्हायेरीले की म्हायेरीले रूसावं कुन्नावरे घालावगं देवावरे देवावरे 
बापु राजन्ना माजा की ग माजा घालाव ंग तेचंवरे तेचंवरे ।। 
 

२ आरती भवानीची 
 

आरती माई अबंा भवानी पावनी 
भोरूलं [भरली] आरती णनवाली [ओर्ळी] तुलाचु 
अनसूट पूलू तुला पुजाला.. .आरती... ।।१।।  
आरती घेवा वो आमाला दया देवा वो 
घरनी माताचं रानी अबंा भवानी 
आरती माई अबंा भवानी पावनी... ।।२।।  
हलदु कंुकू तू अवतारी [अर्तार र्धारि करूि] उचलुनू 
परसरामाला कडंला घेउनु 
जलजलाटु [उत्कषव] जलकुन राणहलीनु... ।।३।। 
मराटी [मराठ्ाचं्या कुलािा उत्कषव करण्यािी जबाबदारी तुझ्यार्र आहे’ हा भार्] वंसु उतपती करायीची 
उक्षलवानी अबंा भवानी 
तुलजापुराँतु अवतार उचलूनु 
घरनी उपेंदराला पावता जालीसु.... ।।४।। 
 

३. आरती श्रीरामचंद्राची 
 
आरती घेवा वो श्रीरामचंद्रा 
आरती घेवा वो मला वइव [दैर्] देवा बो 
भरूला हारती णनवाली तुलाचु 
वानराचं कलपानं [कळप; कल्प = असखं्य] वारणध [समुद्र] बादुंनु 
वारणध बादुंनु तू श्रीरामचंद्रा... ।।१।। 
हनुमान चेला करूनु च 
वालीला मारूनु श्रीरामचंद्रा 
आरती घेवा वो श्रीरामचंद्रा... ।।२।। 
लंकंला जाउनु रावनाला मारूनु 
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सीताला घेउनु अयोध्या नगरी येउनु 
तगताला [कसहासि] धनी होउनु श्रीरामचंद्रा... ।।३।।  
धरनी उपेंदराला दया फावा वो श्रीरामचंद्रा आरती घेवा वो श्रीरामचंद्रा 
भरूलं हारती णनवाली तुलाचु.. ।।४।। 
 

४. दान देवाव ं
[र्षातूि एकदा सुगीच्या वदर्सात तुळजापूरिे भतेु या भागात वभक्षेला येऊि तुळजा भर्ािीच्या िार् ेदाि मागंत असत.] 
 
मऱ्हाट [मराठ्ाचं्या कुळात जन्माला आलास त्या अथी तू मोठा होशील.] कुलाँतु जल्मुनु थोलंू व्हैलाचु 
कारू [औत पास] आऊतु जोपुनु मोतं णपसाचं कन्द्सं घेयाचं ।।१।। 
कालं रेगडींतु भोइकस्ट पडुनु कस्ट भोई पडूनु 
धावरे [बारा] दोनो खंडी दानं त्याँतु णपकूनु त्याँतु दानं णपकूतु 
कारये देवाचं चोक्कटु देऊनु चोक्कटु देऊनु 
वरसाला येका दीसी वरसाला येकादीसी आमी येतुमु येतुमु ।।२।।  
कम्मासे तुजं घराला आमी येइनामु आमी येइनामु 
आमावरे तुम चंँ मनु ऱ्हावावं मनु ऱ्हावावं 
म्हात्मीला [देर्ी] पाँचु रुपीये दानु देवावं दानु देवावं 
आमा दानु देवाव ंदानु आमा देवाव ंदेवावं देवाव ं।।३।। 
 

२. शेतीणवषयक गीते 
 

या समाजातील शतेीवर्षयक गीते फारि कमी उपलब्र्ध झाली. पेरिी 
करतािा, कापिी िालू असतािा, रोपे लार्तािा, मोट िालू असतािा, खळ्याचं्या 
हंगामात श्रमपवरहाराथव अिेक प्रकारिी गीते गावयली जातात. आश्चयव हे की अशा 
प्रकारिी तेलग ूगीते या समाजाच्या तोंडी आहेत. वर्स्कवळत स्र्रूपात मराठ्ाचं्या 
र्साहती असल्या कारिािे सामवूहक पवरश्रमाच्या विवमत्तािे उभय भावषक समाज 
एकत्र येतो. त्यामुळे कदावित शतेीवर्षयक गीते इवतहासजमा झालेली असार्ीत. 

 
या वठकािी तीिि गीतािंा संग्रह करण्यात आला आहे. कोरडर्ाहू शतेीर्र 

विर्ाह करिाऱ्या शतेकऱ्यािंा पार्सािा एकमेर् आर्धार असतो. पवहल्या गीतात 
समारंभपूर्वक केलेली र्रुिािी (मृग िक्षत्रािी) आरार्धिा असूि पाऊस पडल्यामुळे 
झालेला आिंद दुसऱ्या गीतात प्रकट झाला आहे. वतसऱ्या गीतात पार्सात माहेराहूि 
आलेल्या पक्षाचं्या गुजगोष्टीिे सासुरर्ावशिीस झालेला आिंद विवत्रत झाला आहे. 

 
१. बरसरे मेगोबा 

 

 र्रंगल वजल्ह्यातील येलकुती गार्ी हे गीत उपलब्र्ध झाले. अरे जमात ही 
प्रामुख्यािे कोरडर्ाहू शतेी करते. तेलंगिात ज्या ज्या वठकािी काळी जमीि 
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आढळते त्या त्या भागात या जमातीच्या र्साहती हमखास आढळतात. कोरडर्ाहू 
शतेीत मृगािा पाऊस अत्यतं महत्त्र्ािा तसाि वििायकही असतो. मृग र्ळेेर्र 
बरसला तर पीक येिार. कापूस, तूर, मूग आवि खरीफािी ज्र्ारी इत्यादी वपकािें 
भवर्तव्य मृगािाि पाऊस ठरर्ीत असतो. म्हिूिि मृग िक्षत्र कोरडे जाऊ लागले 
की शतेकरी हर्ालवदल होतो. अशा प्रसंगी तेलंगिातला मराठी शतेकरी पारंपवरक 
पितीिे मृगािी आरार्धिा करतो. या आरार्धिेच्या प्रसंगी समारंभपूर्वक गाण्यात 
येिारे गीत. 

 
‘‘घड घडायि ंगीत’’ असे या गीतािे िार् आहे. पारंपवरक प्रथा अशी की, 

वकमाि पाि सर्ाष्ट्िी प्रथम कंुभाराच्या घरी जाऊि कोरी मडकी घेतात. िंतर त्या 
जातात बुरडाच्या घरी. त्या वठकािी या घटारं्र हळदी-कंुकर्ािे पटे्ट ओढण्यात 
येतात. िंतर हा मोिा जातो सुताराकडे. वतथे प्रत्येक घटात लाकडी िाटू ठेर्ण्यात 
येतो. कासार या घटािंा घंुगरािी जोड देतो. तेली तेल घालतो आवि शतेकरी 
कापूस देतो. तदिंतर या सर्ाष्ट्िी गीत गात गात गार्ाबाहेर र्डाच्या झाडाखाली 
जातात. सारे घट एकत्र ठेर्ण्यात येतात आवि सर्व सर्ाष्ट्िी फेर र्धरूि हे गीत 
म्हितात. या गीतातील कर्िू हा दंश करिारा रृ्वश्चक िव्हे. तो आहे कर्िर्ाच्या 
आकारासारखे वदसिारे आकाशातले मृग िक्षत्र. हे प्रतीक ध्यािात घेतले म्हिजे 
गीतािा अथव स्पष्ट होतो. 

 
इचूं [मृगिक्षत्र] जल्मला कचचचा गं कौडी 
[खोडार्र (कििेच्या खोडापलीकडे वदसिाऱ्या 
आकाशातील मृगिक्षत्र उदे्दशूि] 

इचूं जल्मला कचचचा गं कौडी 

इचूं गेला गंगंचा गं अगंोली [आंघोळीला] इचूं नेसला नणकयाचं [काठ असलेले र्धोतर] गं धोतं्र 
इचूं गंुडलं गं शापुरी शेला इचूं ताकला कापराचं गं ईडं 
इचं धरलं ग बेतव्वाचं काटी इचूं जल्मला कचचचा गं कोडी... 

 

णतत्तनू इचूं फडकेला [पुढे गेला] कुबाराचं घरी गेला 
बइसु बइसु ग इचंोबा कंदी [कर्धी] न्द्हाइ त इचंोबाला 
बइसायाचं काम न्द्हव्व ं काय काम बेगी सागूं 
घडाला घाघरी फउजे [पावहजे] इचूं जल्मला ग कचचंचा कोडी... 

 

णतत्तनू इचूं फडकेला वाडवाचा घरी गेला 
बइसु बइसु ग इचंोबा बइसायाचं काम न्द्हव्वा 
काय काम बेगी सागूं घडाला चाटू फउजे... इचूं ०... 

 

णतत्तनू इचूं फडकेला बुरूडाचा आली गेला 
बइसु बइसु रे इचंोबा बइसायाचं काम न्द्हव्व ं
घडाला कंुकू फउजे इचूं जल्मला ग कचचचा कोडी... 
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णतत्तनू इचूं फडकेला कंसाराचा आली गेला 
कन्द्दी न्द्हाइ ते इचंोबाला बइसु बइसु ग इचंोबा 
बइसायाचं काम न्द्हव्व ं काय काम बेगी सागूं 
घडाला घागरू [घंुगरू] फउजे इचूं जन्द्मला ग कचचचा गं कोडी ... 

 

णतत्तनू इचूं फडकेला तेलव्याचा घरी गेला 
बइसु बइसु ग इचंोबा बइसायाचं काम न्द्हव्व ं
काय काम बेगी सागूं घडाला तेलू फउजे ... इचूं ० ... 

 

णतत्तनू इचूं फडकेला कंपाराचा [शतेकरी] घरी गेला 
बइस बइस ग इचंोबा बइसायाचं काम न्द्हव्व ं
काय काम बेगी सागूं घडाला कापूस फउजे... इचूं ० ... 

 

अग सतवाचं नारी पाऊस मग देवा घरी 
णजली णजली पाऊस पडला दुसऱ्याचे शेरीवरे [शतेार्र] 
आगर आगर मेंडकूली [बेंडकुळी] सोडावं अऊताच हूरबुडे .. इचूं ० … 

 

शेरी फाया राजू गेला सेलं णभलून घरी आला 
नारी तू तर मल्लक्का सेलं अबंडून [खळर्ळूि रु्धिे] घे ग 
वट्टीन [पवरटीि] तू तर रामक्का सेलं खंुबी [रु्धर्िू घडीकरूि] करून आन 
लेन्द्की तू तर शणशअव्वा सेलं सलदं [पेटी] भरी 
वट्टीन आलीयानं देयावं इचूं जल्मला णचचंचा ग कोडी... 

 

णजल णजल पाऊस पडलं सुतले [सुटले] संुख [सुबंा एर्ढी र्धार] येव्हडे धार 
पानी जातं सरसर धरस बरस रे मेगोबा 
साली दान वाल्ल े राले भुरके वाल्ल े
बरस बरस ग मेगोबा णजल णजल पाऊस पडलं 
सुतले संुब येव्हडे घार पानी जात सरसर ... इचूं ० ... 
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२. णदवसु सोन्द्याचा 
 
आजचा णदवसु सोन्द्याचा, सोन्द्याचा 
पाऊस पडतं मोत्याचा, मोत्याचा 
गुद गुद पंकरे [पाखरे] माणहयेरी, माणहयेरी 
अबंाच्या बनी बस ऽ तु, बस ऽ तु ।। आज ० ।। १ ।।  
मऱ्हाट कुलाँतु जल्मुनी, जल्मुनी 
पुडं संबर [शभंर] बाइलु गेऊनी, गेऊनी 
काले रेगडींतु आऊतु, आऊतु 
साप्ते तेला जोडुनु, जोडुनु ।। आजचा ० ।। २ ।।  
कस्ट करुनु णपकाचं, णपकाचं 
मंडाला लाऊ भवानीचं, भवानीचं 
रास गालू खंडाचं [खंडीिी], खंडाचं 
रान गेऊ [घेऊ] देवाचं, देवाचं ।। आजचा ० ।। ३ ।। 
 

३. पाऊस पडतं मोत्याचं 
 

आच्चा णदवसु बाई सोनाचं बाई सोनाचं  
 पाऊस पडतं मोताचं मोताचं ...  

गुजु पंकारे मायेरीचं [माहेरिे]  मायरीचं 
अणंबयाचं बनु  माणयहेणरचं 
गुजु [पक्षी गुजगोष्टी करतात] गुजु पंकारे सावलीला बसंत [बसलेले] 
गुजु [गुजगोष्टी सागंिारे पक्षी माहेरच्या आमराईतूि 
आले आहेत. सार्लीला बसूि ते माहेरिा र्ृत्तातं 
सागंताहेत. [माहेरिा र्ारा देखील जेथे वप्रय असतो 
तेथे माहेरच्या र्िातूि आलेले पक्षी आपल्याि माहेरिी 
र्ाता सागंताहेत असा आभास सासुरर्ावशिीस होिे 
अशतय िाही.]] गुजु पंकारे 

माणयहेर साँगातु ।। आज ० ।। १ ।। 

मराटान्द्तु जलमून पुडे शंबरू बईलु 
काले रेगडीतु वाँटु काडुनु जोडू सप्ताचं [जोते] कासंर [कासरा] 
धावारे दोन दाने कास्तु [शतेी] करुनु ।। आज ० ।। २ ।। 
मोडाला लवतरू डोलाला जोडू 
पीकाला अमरावती हज्जार खंडाचा ।। आज ० ।। ३ ।। 
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३ णववाहणवषयक गीते 
 
लग्ि समारंभ कोिाच्याही घरी विवश्चत झाला तरी गार्ातल्या प्रत्येक घरािे आपल्या परीिे ‘कायाला’ 

हातभार लार्िे हे पुण्यकमव समजले जाते. गरीब र्ा श्रीमंत असा भेदभार् या प्रसंगी दाखवर्ला जात िाही. 
ज्याच्या घरी कायव आहे अशी व्यतती सामान्य आर्मथक पवरस्स्थतीतली असल्यास उभा गार् अशा घराच्या 
मदतीस जात असे. बदलत्या पवरस्स्थतीमुळे आवि सुर्धारिेच्या र्ाढत्या प्रभार्ािे काही िागंल्या प्रथा िष्ट होत 
आहेत. त्याति गार्ातल्या एखाद्या घरिे लग्ि म्हिजे गार् सोहाळा ही जािीर् देखील बुजत िालली आहे. अरे 
समाज ‘सुर्धारलेला’ िसल्याकारिािे तो आजही जुन्या परंपरेस विटकूि आहे. ‘जाय जुइ सेर्तंी’ या गीतात 
मुलीिे लग्ि ठरल्यामुळे वर्हीि झालेली स्त्री आपल्या र्स्तीत सर्ांिा लग्ि ठरल्यािे सागंते र् सहकायािे 
आश्वासिही वमळवर्ते, कंुभार, आतार, सोिार, सुतार, कोष्टी (खोटी), कशपी या सर्ांिे साहाय्य या 
वर्हीिबाईिे वमळवर्ले आहे. 

 
र्तवमाि समाजजीर्िािे वित्र या दृष्टीिेही हे गीत सूिक आहे. आपली कन्या जाई-जुई-शरे्तंी या 

फुलासंारखी कोमल आहे हा मातेिा भार् पालुपदात आलेला आहे तोही हृद्य र्ाटतो. 
 
पवहले गीत आहे तुळजाभर्ािीस आर्ाहि. शुभकायाच्या प्रारंभी कुलदेर्तािंा आर्ाहि करण्यािी प्रथा 

सार्ववत्रक असते. या समाजािे कुलदैर्त तुळजापूरिी भर्ािी. तुळजापूर कोिीि पावहले िाही. परंतु, तुळजा 
भर्ािी आपली कुलदेर्ता आहे ही जािीर् मात्र सार्ववत्रक आहे. भर्ािीिी प्रवतमा कोठेही आढळली िाही. 
अष्टभजुा देर्ीिी विते्र मात्र वकत्येक घरी पाहण्यात आली. आर्ाहिाच्या र्ळेी पूिव कलशार्र िारळ ठेर्ण्यात 
येतो. तेि भर्ािीिे प्रतीक. परंपरेिे संग्रही असलेल्या तरर्ारींिी पूजाही या आर्ाहिाच्या समयी होत असते. 
तरर्ारीिा माि कुलदेर्तेच्या बरोबरीिा. िारळासह कलश आवि तरर्ार यािंी पूजा झाल्यािंतर देर्ीिी 
स्थापिा पूिव झाल्यािे समजण्यात येते. 
 

१. लग्नाला येवाव ंजगदंबा 
 
अबंा णगणरवरु तुज जगदंबा तू लग्नाला येवावं जगदंबा 
पाँजनु [पािंजिी] सव्वाणसनी णमलूनु या कलबं नारेलु आनुणन या 
पाँजनु गोंदले णमलूनु या कलबं वंटी भोरुनु या 
कलबाचं गोंदलु घालुनुया पाँजनु सव्वाणसनी णमलुनुया 
अबंा जगदंबा, अबंा जगदंबा तू लग्नाला येवावं जगदंबा ।। 
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२. जाय जुई सेवंती 
 
बाय-लेंकी [कन्या] परणनली [लग्ि केले (लग्ि ठरले हा सदंभािुसार भार्;] जाय जुई सेवंती ।। धु्र० ।।  
हीनीबाई णनगाली गेली कंुबार आली 
कंुबारदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बाय लेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
वारुलं [र्ारले-शकुिािे मृवत्तका घट] णकत्ती मी देऊ ।। जाय ० ।। १ ।।  
हीनीबाई णनगाली गेली कोमट आली 
कोमटदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बाईलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
वाया खोबं्र णकती देऊ ।। जाय ० ।। २ ।।  
हीनीबाई णनगाली गेली आतार आली 
आतारदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बायलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
कुकू्क णकत्ती मी देऊ ।। जाय ० ।। ३ ।।  
णहनीबाई णनगाली गेली कँसार [कासार] आली 
काँसारदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बायलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
काँकनु णकत्ती मी देऊ ।। जाय ० ।। ४ ।।  
णहनीबाई णनगाली गेली सोनार आली 
सोनारदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बायलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
सोनं णकत्ती मी देऊ ।। जाय ० ।। ५ ।।  
णहनीबाई णनगाली गेली वाडव्या आली 
वाणडवीदादा [सुतार] का मन्द्तो ।। जाय ० ।।  
बायलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
पाटं [पाटबारं्धिे हा वर्र्ाहसमारंभातला एक आर्श्यक वर्र्धी असतो. लग्िाच्या आदल्या वदर्शी िर्रदेर्ािे (मुलीच्या घरी र्रू्धच्या मोठ्ा 

भार्ािे) शतेात जाऊि पळसािे खोड तोडार्यािे असते. या खोडािा वतपईसारखा पाट त्याि वदर्शी तयार करार्यािा असतो. या पाटार्रि सारे 
र्धार्ममकवर्र्धी होतात.] णकत्ती मी बादूं ।। जाय ० ।। ६ ।।  

णहनीबाई णनगाली गेली खोयाचं [कोष्टी] आली  
खोटीदादा का मन्द्तो ।। आय ० ।। 
बायलेंकी मी का ंदेऊ ।। जाय ० ।। 
नुगडे णकत्ती मी धाडू ।। जाय ० ।। ७ ।।  
णहनीबाई णनगाली गेली कसप्याचं आली 
कसपीदादा का मन्द्तो ।। जाय ० ।। 
बायलेंकी मी का देऊ ।। जाय ० ।। 
चोले [िोळ्या] णकत्ती मी देऊ ।। जाय ० ।। ८ ।।  
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३. वारूलं आनायासु गीतु  
[लग्िािा मंडप उभारल्यािंतर मंगल कलशािी स्थापिा करार्यािी असते. पाि सुर्ावसिी वमळूि कंुभाराच्या आव्यार्र वमरर्िुकीिे जातात. या 
सुर्ावसिींच्या डोतयार्र ‘िादंिी’ (िादर) र्धरण्यात येते. ‘िादंण्यातली’ वमरर्िूक. कंुभाराच्या आव्यातूि कलश आिल्यार्र लग्िमंडपात कलशािी 
स्थापिा होते.] 

 
पाँजनी सवाणसनी वारूली आनाया चाल्ली  
चादंव्या खालं जाता वरे सोनाचं धनी 
त्याला मोतीयाचं हारू त्याला मोतीयाचं हारू 
कंुबारू माजं दादा कंुबारू माज  दादा 
तुजं आवा गंगकडं तुज आया गंगकडं 
तुजं चक्कर [िक्] सोनीयाचं तुजं वारूलं मोतीयाचं 
मोते घेवाव ंदादा वारूलं देवाचं दादा 
वारूले ऊचलीतु कंथाचं [पवत] नावं घेतु 
नवरीचे माय बाप वरसा वरमाय होतु 
पातीले [पाहतात] कवणतकु लाणवले वजंतरु ।। १ ।। 
कंुबारू माजं दादा कंुबारू माजं दादा 
वारूलाला ग जाता तुज वारूलं मोते 
नवरीचं माय बाप वरसा वरमाय होतं 
कंथाचं नाव घेतं वरसा बरमाय होतं 
णहरव ेग माडंवाँतु हलदीचं ग कवतुकं 
नवरीचं माय बाप वरसा वरमाय होतं 
पाँजन सव्वाणसनी वारूलला जातं पुडं 
कंुबारू माजं दादा कंुबारू माजं दादा 
पाँजन सव्वाणसनी वारूलाला जात होतं ।। २ ।। 
वरे [गभात िादंी असलेला 
िादंण्यातला िादंर्ा. (गभव रेशमी 
िादंीसारखा िमकिारा).] 
साणनयाचं चादंवा 

तेला रूपीयाचं गरबं 

त्याला मोतीयाचं जालरू त्याला मोतीयाचं जालरू 
कंुबारू माजं दादा चादंवा खालुन जाता 
पाँजन सव्वाणसनी वारूलाला जात होतं 
तुजं चक्कर सोनीयाचं तुज आवा रूपीयाचं 
वारूलु मोतीयाचं तुजं चक्कर सोनीयाचं 
वारूलं देवाव ंदादा मोते घेवाव ंदादा ।। ३ ।। 
तुजं आवा खाल्लाकडं तुज आवा गंगकडं 
वारूलं देवाव ंदादा मोती घेवाव ंदादा 
पाँजनी सव्वाणसनी वारूलाला जातजाता 
कंुबारू माजं दादा वारूलं देवाव ंदादा 
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तुजं चक्कर मोतीयाचं तुजं वारूलं रूपीयाचं 
मोती घेवाव ंदादा वारूलं देवाव ंदादा ।। ४ ।। 

 
४ हळदीचं गीतु 

 
प्रत्यक्ष कायािा शुभारंभ हळद काडंण्यािा मुहूतव करूि होत असतो. त्या प्रसंगीिे हे गीत. हा मुहूतव 

झाल्यािंतर देर्ािंा र् वियोवजत र्रू्ध-र्रािंा आपापल्या घरी हळद लागते. हळद लागल्यापासूि ती ओघळेपयंत 
(हा कालार्र्धी १६ वदर्सािंा ककर्ा पाि आठर्ड्यािा असतो) माडंर्ात र्ा घरात अशुभ-सूिक असे काही 
करार्यािे िसते. या कायवक्मात पाटा र्रर्यंाला बराि माि असतो. एखाद्या मािसाला सजर्ार् ेत्याप्रमािे 
पाया र्रर्यंाला भषूवर्ले जाते र् त्यािी पूजा होत असते. म्हिूि पवहली हळद लागते ती पाया-
र्रर्यंाला. 

 
 जेवटया म्हिजे िर्रदेर्ािा मोठा भाऊ. लग्िसमारंभात त्यािे स्थाि महत्त्र्ािे. िर्ऱ्या मुलाच्या 

सोपस्कारापूर्ी जेवटयािा माि करार्ा लागतो. माडंर्ात िर्री मुलगी आिण्यािी कामवगरी (मुली लहाि 
असत तेव्हा वतला कड्यार्र घ्यार् ेलागे) जेवटयािी. र्रातीतही जेवटया अग्रभागी असतो. र्रू्ध लहाि असल्यास 
वतला कडेर्र घेऊि वमरर्िे त्यािेि काम. 

 
या गीतात आलेली क्मर्ािक वर्शषेिे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. िौथा, पािर्ा असे प्रयोग ि करता 

िारजो, पािजो अशी वर्शषेिे योजली जातात. गुजराती भाषेत ‘जो’ शरे्टी असलेली क्मर्ािक वर्शषेिे 
आहेत. पि या भाषेिा अरे बोलीर्र पवरिाम होण्यािी शतयता दूरान्र्यािेही गृहीत र्धरता येत िाही. मग, ही 
रूपे आली कोठूि? यादर्पूर्वकाळात अशा प्रकारिी वर्शषेिे रूढ होती काय? 

 
—अथर्ा दुजा, वतजा या वर्शषेिाचं्या र्धतीर्र सार्धम्यािे ही वर्शषेिे रूढ झाली आहेत काय? 
 

हलदाई खंदीले गोन्द्याहीं भरीले 
दोनी पानं हलदाई णतनी पानं आलं ग 
नवरीचे भावानं नवऱ्याच्या भावानं 
दोनी पानं हलवाई णतनीं पानं आलं ग 
हलदनी मलदनी बाइका नीका पाटावरे 
हलदीला मलदीता मालानं [गोरी मालि (र्रू्धिे लाडातले िार्)] गोरीला 
अवा वो या पंदऱ्याबाई कु्रशन नव्वरा [कृष्ट्ि] बाई  
राधाबाई नव्वरीया हलदनी मलदनी [मदविी] ।। १ ।। 

पय्येनी [पवहली] हलद पाटावरूवंयाला 
दुसरी हलद वाँटाच्या बाईला 
तीनजी हलद नव्वानरकसगाला 
चारजो हलद दावा जेटीयाला 
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पाँचजे हलद पाँजन सव्वाणसनीला 
साजो हलद ईर हनुमंताला 
सातजो हलद ईर-पारवतीला [ईश्वर = शकंर; शकंरपार्वतीला] 
सातजो हलद गंगा भागीतीला 
आटजो हलद रामाचं सीताला 
नवजो हलद सगलेका देवाला 
धाजो हलद कुस्नाला लावी 
धाजो हलद रादाला लावीले 

 
५. वंटी भरायसं गीतु 

 
नंदन बइनीचे  
ताचें कन्द्या  
नुगडं नेसीलं  
चोली लेणवले  
द ँत रंगीले  
होट रंगीले  
डोले रंगीले  
सेस भरीले  
भाँका [भागं] भरीले  
वरवंट भरीले  
वंटी भरीले  
नुगड [लुगडं] पदरी 

तोरू राजे 
रूकु्कमबाई  
हलदीसं  
खनावाचं  
द ँतोनानं 
त बँोलानं  
काजलानं  
मोतीयानं  
कंुकवानं  
हलदीनं  
तंदोलानं  
रामसीता 

 
६. तेलवि 

 
तेलर्ि हा वर्र्ाह-समारंभातला एक कायवक्म. प्रथम देर्ाला तेल अपवि करूि िंतर र्रू्ध-र्रािंा 

आपापल्या घरी तेल लार्ण्यात येत असते. 
 
टेलू टेलू ग ऽ टेंबुरनी ।। टेलू टेलू ग ऽ टेंबुरनी 
टेलू लागलं ग ऽ अबंाबाईचं कानी । 
टेलू लागलं ग आई भावानीचं कानी ।। 

टेलू लागलं आई पोचाईचं कानी । टेलू लागलं देवा राजन्नाचं कानी 
टेलू लागलं देवा ईरन्नाचं कानी ।। टेलू ० ।। 
तीर-बाकसग पलान केलं नागदेवाचं माडंवा खाले 
णफरून देवाचं लगनसाटी कंबल घडीले कदंबराचे 
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तीर बाकसग पलान केलं मादेवाचं [महादेर्] माडंवाखाले 
कु्रश्न देवाचं लगनसाटी 
[िामािे सामान्यरूप ि करता वर्भस्तत 
प्रत्यय र्ा वर्भस्तत र्ािक अव्यय 
लार्ण्यािा प्रािीि मराठीिा वर्शषे अरे 
बोलीत अर्वशष्ट आहे;] 

काँकनु घडीले कदंबराचे 

गामदेवीला [ग्रामदेर्ता] वंटी भरीले पाचंी पाडंव सोणनयाचे । दारी माडंव रुणपयाचे ।। 
पोचाईला वंटी भरीले ।। पाचंी पाडंव ० ।।  
आई भवानीना वंटी भरीले ।। पाचंी ० ।।  
देवा राजन्नाला [देर्ींच्या बाबतीत र्ंटी (ओटी) भरल्यािा उल्लखे असूि देर्ाच्या सदंभात मात्र ‘कटी भरीले’ असा शब्दप्रयोग करण्यात 

आला आहे. ‘कटी भरीले’ यािा िेमका र्यव मात्र स्पष्ट झाला िाही.] कटी भरीले ।। पाची ० ।।  
देवा इरन्नाला कटी भरीले ।। पाची ० ।।  
देवा मल्लन्ना कटी भरीले ।। पाची ० ।। 
 

७. देवकाची गीते 
 
देर्कासंबरं्धी दोि गीते उपलब्र्ध झाली. त्यापंैकी प्रथम देण्यात येिारे गीत अवर्धक रूढ असूि दुसरे 

फारसे प्रिारात िाही. ही दोन्ही गीते या भागातील मराठ्ाचं्या पूरे्वतहासाच्या दृष्टीिे महत्त्र्ािी ठरतात. दोन्ही 
गीतातं ‘देर्तया’ (वियोवजत र्र) डोंगराकडे जात असल्यािा उल्लखे आहे तो लक्षात ठेर्ण्यासारखा आहे. 
आपल्या मुलखातूि मराठे आले ते डोंगरात, विजवि अरण्यात र्साहत करण्यासाठी आवि क्षात्र र्धमािे 
पवरपालि करूि पराक्म गाजवर्ण्यासाठी हे या दोन्ही गीतातं िमूद करण्यात आले आहे. समाजािी पूर्व 
परंपरा अशा रीतीिे या गीतात केर्ळ सुरवक्षत िसूि लग्िप्रसंगी वतिा आर्जूवि उल्लेख झाल्यािे समाजाला 
आपल्या कुळर्धमािी जािीर् करूि देण्यािे कायवही या गीतािंी सार्धले आहे. 

 
‘देर्क बारं्धिे’ हा वर्र्ाहसमारंभातला एक आर्श्यक वर्र्धी आहे. िर्ऱ्या मुलाला हळद लागत्यािंतर 

त्यािे िर्ी र्से्त्र पवरर्धाि करूि हिुमंताच्या दशविासाठी वमरर्त जार्यािे असते. या वमरर्िुकीत जाण्यापूर्ी 
िर्रदेर्ािी बहीि त्याच्या खादं्यार्रच्या उपरण्यात दही-भातािी ‘वशदोरी’ बारं्धते र् कुऱ्हाड त्याच्या खादं्यार्र 
ठेर्ते. ही तयारी झाली की देर्क ‘बारं्धले’ असे समजार्.े तदिंतर देर्कािी वमरर्िूक विघते ती गीत गाति. 
देर्कािी गीते पुरुषमंडळीि सामवूहक रीत्या गातात. या गीतातंील ‘गोंदावडले’, ‘असावडले’, ‘पसावडले’ या 
शब्दािें अथव लागत िाही. 

 
देयक बंदाइसु गोतु 

 
आई भवानीचं ये गोंदलु  आई पोचाईचं ये गोंदलु 
गोंदाणडले तुज लगाणडले  गोंदाणडले तुज लगाणडले 
असाणडले तुज पसाणडले आसाणडले तुज पसाणडले 
आई पोचाईचं ये गोंदलु  तुलजापूर तुकाईचं ये गोंदलु 



 
अनुक्रमणिका 

गोंदाणलले तुज लगाणडले देवा राजन्नाचं ये गोंदलु 
देव ईरन्नाचं ये गोंदलु ईर हनुमंताचं ये गोंदलु 
नवरा दासरावचं ये गोंदलु गोंदाणलले तुज लगाणडले ।। १ ।। 
सोनाचं कुराडी रुपीयाचं दाडंा 
सोणनयाचं गाडा रुपीयाचं नाडा 
धौले पौले बईलु धौले पौले बईलु 
शेत्री [शतेी / छत्री = क्षत्रीय] चालला डोंगरा छेत्री [शतेी / छत्री = क्षत्रीय] चालला डोंगरा 
त्यानं तोडीले मोगरु [मोगरु हा शब्द दोि अथािे 
योजला जातो. झोपडीला आर्धारभतू असलेली मुख्य 
मेढी आवि पायदळ. क्षवत्रय डोंगरात जाऊि झोपडीसाठी 
मेढी तोडतो र् िगर बसवर्तो हा एक अथव. त्याि प्रमािे 
तो डोंगरात जाऊि शत्रूिा पराभर् करतो र् आपल्या 
वर्जयाच्या स्मरिाथव िगर र्सवर्तो असा दुसरा अथव हा 
या िरिातूंि विघतो. हे दोन्ही अथव मराठ्ाचं्या पूर्व 
परंपरेत बसतात. त्यािंी विजवि प्रदेशात िव्या र्साहती 
केल्या त्यािप्रमािे मुलुखवगरी करूि स्र्तःिी िगरे 
र्सवर्ली. स्थलातंरािी ही दोन्ही कारिे परंपरेिे िोंदर्िू 
ठेर्ली आहेत.] 

त्यानं तोडीले मोगरु 

त्यानं बादंीले नगरु त्यानं वसीले नगरु ।। २ ।। 
हतो [असलेला (पुरुष र्ा स्त्री)] रे पुरुसा भरम [ब्रह्मगाठ] गाँटु घालुनु 
सौंदरीचा फाँटा सोनाचं चाल्याँतु 
वाजतं गाजतं बाजारु णमवयतं 
देवक आलं ग माडंवाचं दारी 
बईसु बईसु ग देवका बईसु बईसु ग देवका 
बइसायाचं काम न्द्हव्व ं बइसायाचं काम न्द्हव्व ं
राम-णसताचं लगीन रामसीताचं [लग्ि] वराडं ।। ३ ।। 
रामसीताचं वराडं, रामसीताचं वराडं 
नव्वरा परमेसु,नवरा परमेसु नव्वरी पारबती नव्वरी पारबती 
नईभोंणतले [िदीभोर्ती] पाय बाणंधले जंणबये वना 
जंबी तोडुणन वंटी भरीले नव्वरीला वो नव्वरीला 
वाटी घालीन वंटी भरीले, नवरीला वो नव्वरीला 

आकासु मंटपु जरतारी बडले 
वाजतु गाजतु चहू बाजारु णमवयतु ।। ४ ।। 

धया-भाताचे णसदोरे धया भाताचे णसदोरे 
शेत्री चाणलला डोंगरा शेत्री चाणलला डोंगरा 
रामसीताचं लगीनं रामसीताचं वराडं 
सोनाचं कुराडी रुपीयाचं दांडा, बाजतु गाजतु चहूबाजारु णमवयतु  

आकासु मंटपु जरतारी बहूले 
वाजतु गाजतु चहू बाजारु णमवयतु ।। ५ ।। 



 
अनुक्रमणिका 

२. बइसई देवका, बइसई देवका 
 

बइसई देवका, बइसई देवका ।। 
अबुं [आंबा, पेरु, सौंदडी यापंैकी कोित्याही झाडािा दाडंा 
कुऱ्हाडीला असार्ा असा सकेंत आहे] कुसं राय 

कुसं जंबु कुत्त ंसौंदडी 

नॉक घातलं सोनेरी णहरवी पाटाऊ [रेशमी र्स्त्र] करंजा 
काळी कणनक तादुंलु, तेची केली णसदोरी 
देवक्या दादाचं पदरी, देवक्या दादाचं पदरी 
देवक्या चाणलला डोंगरी, देवक्या चाणलला डोंगरी  
आलं वाजतु गाजतु, तेन णपरणथमी लवतु 
सूव्याचं [सूयव काजव्या सारखा वदसार्ा एर्ढे िर्रदेर्ािे 
तेज; ककर्ा िर्रदेर्ािे तेज पाहूि सूयाच्या डोळ्यापुढे काजर् े
िमकले हा भार्. ‘िर्रदेर् िालत असतािा पृर्थ्र्ी लर्त 
होती’ ही पराक्मसूिक भार्िा या गीतात आढळेल.] घरी 
काजव,ं 

सुव्याचं घरी काजव ं

आलं णपरणथमीधं राजं, आलं णपरणथमीचं राजं  
अबूं पुसतं जंबूला, जातं कुनाचं वाड्याला 
सुव्याचं घरी काजव,ं आलं णपरणथणमचं राजं 
 

८. बाकशग 
 

[मारुतीच्या पारार्र देर्ताचं्या साक्षीिे बाकशग बारं्धतात त्यार्ळेिे गीत] 
 

सेर सेर मोत्याचं बाकसगं । सेर सेर मोत्याचं बाकसगं 
सेर सेर मोत्याचं बाकसगं । णतत्त ंअण्न्द्वलं ईरन्ना ।। सेर० ।। 
दोन सेर मोत्याचं बाकसगं । णतत्त ंअण्न्द्वलं हनुमंतं ।। सेर० ।।  
तीन सेर मोत्याचं बाकसगं । णतत्त ंअण्न्द्वलं वीरन्ना ।। सेर० ।।  
चार सेर मोत्याचं बाकसग । णतत्त ंअण्न्द्वलं नरणसय्या ।। सेर० ।।  
पाच पाच सेराचं बाकसग । णतत्त ंअण्न्द्वलं मल्लन्ना ।। सेर० ।।  
सा सा सेराचं बाकसग । णतत्त ंअण्न्द्वली भवानी ।। सेर० ।। 
सात सात सेराचं बाकसग । णतत्त ंअण्न्द्वली पोचाई ।। सेर० ।। 

 
माडंवातील गािी 

 
वर्र्ाह वर्र्धीत माडंर्ातल्या मािपािाला महत्त्र् असते. समाज वकतीही सुर्धारला तरी मािपािािी प्रथा 

या िा त्या रूपात कायम आहे. मािपािाच्या विवमत्तािे माडंर्ात हास्यवर्िोद आवि थट्टामस्करी उभयपक्षी होत 
असते. उभयपक्षीही उिी दुिी र्रीि विघतात. माडंर्ातल्या हास्यवर्िोदािी बरीि गीते उपलब्र्ध झाली. 



 
अनुक्रमणिका 

त्यातील काही विर्डक गीते पुढे वदली आहेत. प्रारंभ भार्ाबवहिीच्या थटे्टतूि होतो. दुसरे गीत दोि वर्वहिींिी 
प्रश्िोत्तरे असल्यासारखे आहे. सामावजक आशयाच्या दृष्टीिे ते महत्त्र्ािे र्ाटते. अथात् ते वकती मयादेपयंत 
समजूि उमजूि गाण्यात येते हा प्रश्िि आहे! र्रू्धपक्ष र्राच्या दारी उभा राहूि प्रश्ि करतो. ‘सोिं वकती 
घेिार?’ ‘र्रपक्षािे उत्तर आहे, तुमच्या सोन्यािा ढीग करा तुमच्या घरी. आम्हाला फतत सूि पावहजे.’ 
वशक्षिािा गंर्ध िसलेल्या समाजात हा वर्िार व्यतत होतो हेही महत्त्र्ािे म्हटले पावहजे. 

 
६, ७, ८ या गीतातं माडंर्ातला रूसर्ा-फुगर्ा र्र्मिलेला आहे. शरे्टच्या गीतात सासूला र्ाटिारे 

जार्यािे कौतुक विवत्रत झाले आहे. 
 

१ 
 

कम्मल देतं बुट्टालु देतं, दादा तुज्या लग्नाला येतं 
कम्मल नोक्को, बुट्टालु नोक्को, भइनी माजं लग्नाला नोक्को  
नानलु देतं, गुलसलु देतं दादा तुजं लग्नाला येतं 
नानलु नोक्को गुलसल नोक्को, भइनीनं माजं लग्नाला नोक्को  
गाजत देतं पाटाऊ देतं, दादा तुजं लग्नाला येतं 
गाजलु नोक्को पाटलु नोक्को, भइनीनं माजं लग्नाला नोक्को 
 

२ 
 
णकत्ती सोनं घेता, दार [दार उघडा] काडवा दार बाई दारी अबंीले [गहूले र्ळर्ट] घऊले  
तुमचं सोनं तुमा घरी रास कर आमाघरी सून होयी 
णकत्ती सोनं घेता बाई बाई घेता दारी अबंीले घऊले 
तुमचं सोनं तुमाघरी ऱ्हाऊ द्या आमाघरी सून होयी 
कसपी कसपी सोनं देतं बाई दारी अबंीले घऊले 
तुमचं सोनं तुमाघरी रास कर आमाघरी सून होयी 
धा कसपी सोनं देतं दार काडवा बाई घरी अबंीले घऊले 
तुमचं सोनं तूच रास कर आमाघरी सून होयी 
 

३ 
 
सोन्द्याचं पाटु याणहनी [वर्हीि] ऊट्टना 
कलबाचं पाटु याणहनी ऊट्टना 
मोत्याचं पाटु याणहनी आली न्द्हायाया  
याणहनी आली न्द्हायाला ये ना णहनी न्द्हायाला 
 



 
अनुक्रमणिका 

४ 
 
णचक्कटु मातीनं भवले घाणतले, घाणतले णतत्त ंणसरीमुक दोगं बसले  
बसले नव्वऱ्याचं माय बाप काय मागले 
मागले लावून घ्याया बोटू [मािािा वटळा] मागले 
णचक्कटू मातीनं भवले घाणतले, घाणतले णतत्त ंणसरीमुक दोगं बसले  
बसीले नौरीचे मायबाप काय माणगले 
मागले, लावून श्याया गुलसी मागले 
णचक्कटु मातीनं भवले घाणतले, घाणतले णतत्त ंणसरीमुक दोगं बणसले  
बणसले नोऱ्याचे माय बाप काय माणगले 
मागले नोऱ्याला घणडयारम् माणगले 
णचक्कटू मातींनं भवले घाणतले, घाणतले णतत्त ंणसरीमुक दोगं बणसले  
बणसले नौरीचं मायबाप काय माणगले 
माणगले लाऊन घ्याया सोनं माणगले 
णचक्कटु मातीनं भवलं घाणतले..... 

 
५ 

 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 
गंगं ग पैलाडू णसद्रामु सोनारू 

आमच्या नौरीला कम्मलू घडव 
आमंच्या नौऱ्यनला घणडयारम् घडव 
आमचे नौरीला पइजंन घडव 
आमचे नौऱ्याला बंडुऊ घडव 
आमचे नौरीला गोलसलु घडव 
आमचे नौरीला गुन्नालु घडव 
आमचे नौरीला कनसेला घडव 

 
६. 

 
नव्वरी काइ रूसली कल्लयीचं काकंनवरी 
त्यावरे काइ बोलु गुन्नाला धणरयेवर 
नव्वरा काइ रुसला हाताचे पोचीवरी 
त्यावरे काइ बोलं गुन्नाला धणरयेवर 
नव्वरी काइ रुसली गल्याचं नानवरी 
त्यावरे काइ बोलं गुन्नाला धणरयेवर 
नव्वरा काइ रूसला हाताचं घणडयारावरी 
त्यावरे काइ बोलं गुन्नाला धणरयेवर 



 
अनुक्रमणिका 

 
७ 

 
ऊट ऊट नवरदेवा घरी सास वाँटु फाली [पाहते]  
अउरंगी घोड्यावरे चउरंगी गंुणफल्यातु 
ऊट ऊट नवरदेवा तुज सास्रा वाँटु फाला... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरदेवा तुज म्हेवनी वाँटु पाली... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरदेवा तुज म्हेवना बल्वूआला... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरीदेवी तुज सासु वाँटु फयली... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरीदेवी तुज सास्रा वाँटु फयला... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरीदेवी तुज भाया [भार्ा, िर्ऱ्यािा मोठा भाऊ] बोलवाला... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरीदेवी तुज जाउ बलवायाली... अउरंगी ।।  
ऊट ऊट नवरीदेवी तुज देर बोलवाला... अउरंगी ।। 
 

९. नवरा का ऽ की रूसलं 
 

नवरा का ऽ की रुसं ऽ लं,  
नवरा का ऽ की रुसं ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूसंलं,  
नवरा का ऽ की रुस ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूस ऽ लं,  
नवरा का ऽ की रुस ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूस ऽ लं 
नवरा का ऽ की रुस ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूस ऽ लं 
नवरा का ऽ की रुस ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूस ऽ लं 
नवरा का ऽ की रुस ऽ लं,  
त्यावरे का ऽ की पूस ऽ लं 

रुसं ऽ लं 
रुसं ऽ लं 
पूसंलं 
सोन्द्याचे घणडयारवरे  
पूस ऽ लं ।। नवरा ० ।।  
हात्तचंं घणडयारवरे 
पूस ऽ लं ।। नवरा० ।।  
हाताचं बटनवरे 
पूस ऽ लं ।। नवरा० ।।।  
काकंाचंं [काखेतल्या रेवडओर्र] रेणडओवरे 
पूस ऽ लं ।। नवरा० ।।  
कूडाचं सायकलवरे 
पूस ऽ लं ।। नवरा० ।। 

 
१०. थोरू जाँमाँई 

 
णहरे मोणडले हालू हालू । णचरे मोणडले हालू हालू ।।  

नकरखंडे पानाचे केले बाई ईडे 
तारा [घोडा, िक्षत्रावंकत आहे] पडल्यात्त ंघोड्यावरे 
मोरं [समोर] बसले थोरू जाँमाई 
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अगंनी बसले थोरु जाँमाई 
वसऱ्या बसल्या दोनो लेंकी 
नवरा-नवरीला बसवून आनल्यातं 
तोंडु रंगलं हळदीनं 
कपाळु रंगलं कंुकवानं 
भोंकु रंगलं मोतीयानं 
अगुं रंगलं हळदीनं 
नाभी रंगलं मासपयानं [कमरपट्टा] 
हातु रंगलं येरावानं 
मनकट रंगलं चुडीयानं. 
पायी रंगलं पइजंनानं 
होटु रंगलं ताम्बोलीनं 
दाँतु रंगलं दाँतोनीनं 
डोले रंगलं काजळीनं 
मोरु उवा न्द्हाई, थोरू जाँमाई  
घोड्यावरे त्यानं बसीलं ।। 
घोडं परतुनु आनाया कोनु गेलं  
घोडं णपराया रंगु गेलं 
हनुमं परताया कोनु गेलं 
घोडं परताया रामलु गेलं 
पायी धराया कोनु गेलं 
पायी धराया म्हेउनं गेलं 
हातं [हातर्ा] धराया कोनु गेलं 
हातं धराया म्हेउनी गेलं 
दोरी धराया कोनु आलं 
दोरी धराया णपरय्या आलं  
आन [अन्न] वाडाया कोनु आले 
आन वाडाया चंदर आलं 
मोरू म्होराई थोरू जाँमाई  
आम चेँ लेन्द्कीला थोरू जाँमाई 
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११. लगीन लागतं या! 
 
वर्र्ाहाशी संबंवर्धत असलेली र्गेर्गेळी गीते अगोदर वदली आहेति. एकंदरीत वर्र्ाह समारंभ कसा 

होतो, संस्कार गीते कोित्या क्मािे येतात यासबंंर्धी अगदी ‘अवर्धकृत’ मावहती िोंदवर्ता यार्ी म्हिूि हुजुराबाद 
(ता. करीम िगर) येथील िव्र्द र्षािे बालय्या मोकले यािंा वर्िंती केली. त्यािंी ऐंशीच्या दारर्यंात 
असलेल्या आपल्या बवहिीच्या मदतीिे (राजम्मा आंगे्र) समारंभािे जे क्मर्ार र्िवि केले आहे ते त्याचं्याि 
शब्दातं पुढे देण्यात येत आहे. 

 
या भार्डंािंी वर्र्ाह-समारंभािे एकूि ९ टप्पे संबवंर्धत गीतासह सावंगतले. काही गीते अगोदर येऊि 

गेली असली तरी या ‘अवर्धकृत’ कथिािा संदभव बरोबर लागार्ा या हेतूिे ती पुन्हा या विर्देिात आली आहेत. 
 
तेलुग ू समाजात वर्र्ाह समारंभ र्गेळ्या पितीिे होतात. पुढे वदलेले वर्र्ाह समारंभािे टप्पे 

मराठर्ाड्यातील ग्रामीि वर्भागात होिाऱ्या वर्र्ाहात आजही पहार्यास सापडतील. शहरातूंि होिाऱ्या 
वर्र्ाहपितीत थोडा बदल कालपरत्र् े घडला आहे. शकेडो र्षे महाराष्ट्राशी सपंकव  िसूिही आवि वभन्न 
पितीिे वर्र्ाह समारंभ साजरा करिाऱ्या तेलुग ूसमाजाच्या सहर्ासात राहूिही अरे समाजािे या संस्काराच्या 
बाबतीत आपली मराठी परंपरा कायम ठेर्ली आहे हे ध्यािात येईल. 

 
अबंील माडंव : देर् ब्राह्मिाच्या वदर्शी सकाळी होिारा सोहळा. र्रू्धर्रािंा अपेवक्षत असलेल्या वर्वर्र्ध 
अलंकारािंी िार् ेया गीतात आली आहेत. देर्तािंा आर्ाहि आहेि. पाटाभोर्ती अंबीलािे भरलेली 
पाि मडकी ठेर्िू ती दोऱ्यािे सुतवर्तात. करर्ली र्ारली सुतर्ीत असते. पाि सुर्ावसिींिी ही 
र्ारली र्रू्धर्राच्या डोतयार्र उपडी करार्यािी आवि िंतर मंगल स्िाि घालार्यािे. मडकी िाभंार 
घेऊि जातो. यािर्ळेी हळकंुड, पैसा, सुपारी, उडीद एका वपर्ळ्या फडतयात बारं्धतात र् ती गाठोडी 
िर्रा/िर्री याचं्या हातािे माडंर्ार्र टाकतात. अथर्ा माडंर्ाच्या एखाद्या खाबंाला बारं्धतात. 
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१. अबंील माडंव 
 

िर्री येवदसी िर्ऱ्याला बलाउिु घेउिुवसिी अंबीलु करूिु मडकं भरूिु वटर्ार्.ं 
पािंकडं पािं ु र्ारूली वटउिु घेउिु सुतुिु िर्ऱ्याला पािी घालार्.ं मागं [िाभंार] 
पायाि ं येऊि त्यािं काडीत गेलं अंबीलि ं मडकं तेिं घेउिु जार्ार्.ं [जी बारली 

सुतवर्ते वतिे] सुतील तेि िर्ऱ्याला गीतु गार्ार् ं: 
 

माडंवं भोराव ंमाडंव भोरावं माडंव भोराव ंहो 
नवऱ्या इरन्नाचं कवतीक फावाव ंकवणतक फावावं [पहार्]े हो 
आमंच्या नवऱ्याला आमंच्या नवऱ्याला भीकबाली फउजे 
आमंच्या नव्वरीला आमंच्या नव्वरीला लतकडं [हातात घालार्यािे कड] फाउजे 
देवा इरन्नाचं कवणतक फावावं कवणतक फावाव ंहो 
आमच्या नवऱ्याला पोणचया [पुरुषाचं्या मिगटार्र बारं्धाल्यािा पट्ट्यासारखा अलंकार (िादंीिा)] फाउजे पोणचया फाउजे हो 
माडंव भोराव ंमाडंव भोरावं कवणतक फावाव ंहो 
आमच्या नव्वरीला आमंच्या नव्वरीला गुन्नालु फउजे हो 
माडंव भोराव ंनव्वरीच्या जल्माचं कवणतक फावावं हो 
आमंच्या नवऱ्याला गाइवाँन्द्सरू फाउजे हो 
माडंव भोराव ंनवऱ्या इरन्नाचं कवणतक फावाव ंहो 
आमंच्या नव्वरीला आमंच्या नव्वरीला बुगडीलु फाउजे हो 
माडंव भोराव ंमाडंव भोरावं नवरीच्या जल्माचं कवणतक फावाव ंहो  
आम चँ्या नवऱ्याला आम चँ्या नवऱ्याला घलणसलु पाइजे 
माडंव भोराव ंमाडंव भोरावं कवणतक फावाव ंहो 
आमच्या नव्वरीला आमंच्या नव्वरीला तोडलु पाइजे हो 
माडंव भोराव ंमाडंव भोरावं कवणतक फावाव ंहो 
 

२. हळद 
 

फाटं [पहाटे] िव्र्री येतं तम्मा ं [तेव्हा] तस्सि.ु साजेंला िर्रा येतं तम्मा बी तस्सि ु
करार्.ं तर्ाता हलदी लारु्िु गीतु गाि.ं हलदीि ंगीतु गावयत्त ं[गात गात] जाि ं: 

 
सोणनयाचं खंुटं रूणपयाचं वरवंटं 
तेनं हलदी दलावी लेन हलदी दलावी 
कारयजंं पानी पान्द्यानं कालवाई 
तेलानं मजाई [मदवि करार्]े तेलानं मजाई 
राम सीताचं लगीनु रामसीताचं वराडु 
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३. देवता आवाहन 
 

ये हुइि तर्ाता देर्ाला बलर्ार् ंगीत गाउिशािी : 
 
देवारं भोणरलं देवारं भोरीलं देव राजन्ना गोरा हो 
त्याहीचं कुलीचं याहीचं कुलीचं णहरे माणनक जोणडले हो 
देवारं भोणरलं देवारं भोणरलं आई पोचाइ गोरी हो 
त्याहीचं कुलीचं याहीचं कुळीचं णहरे माणनक जोडीले हो 
देवारं भोरीलं देवारं भोणरलं आइ पोचाइ गोरी हो ।। त्याही ०  
देवारं भोरीलं देवारं भोणरलं आइ भवानी गोरी हो ।। त्याही ०  
देवारं भोणरलं देवारं भोणरलं देव मल्लन्ना गोरा हो ।। त्याही ०  
देवारं भोणरलं देवारं भोणरलं देव रावन्ना गोरा हो ।। त्याही ० 
 

४. तेलवि 
 

हलदी लाउिु जालेर्रे टेलु लार्ाि.ं िर्रा िर्रीला टेलु लाउिु पुन्ना गीत गावर्त : 
 
टेलु टेलु ग टेंबंुरनी टेलु टेलु ग टेंबुरनी 
टेलु लाणगलं आई भवानीचं काना टेलु ०  
टेलु लागलं आई पोचाइचं काना टेलु ०  
टेलु लागलं देवा राजन्नाचं काना टेलु ०  
टेलु लागलं देवा इरन्नाचं काना टेलु ० 
टेलु लागलं देवा मल्लन्नाचं काना टेलु ० 
टेलु लागलं देवा म्हैसम्माचं काना टेलु ०  
टेलु लागलं नवरा राजन्नाचं काना टेलु ०  
टेलु लागलं नवरी इरम्माचं काना टेलु ० 
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५. शकुनाचे घट 
 

टेंलु लाउिु जालेर्रे र्ारूले आिा जातं. पािं ु सव्र्ावसिी. लेन्कु असि त्या सव्र्ावसिी वमलोि 
कंुबाराि आव्याकडं जातं. गीत गावर्त जातं. 
 

पाँजन सव्वाणसनी  
वारूले आना जातं  
चादंाखालुनु जातं  
कंताचं नावुं घेत  
कंुबारू माजं दादा  
तूजे वारूले मोते  
मोते घेवाव ंदादा 
नवऱ्याचं माइबापु 
वरसा वरमाई होतं 
पाणतले कवणतकु 
कंुबारू माजं दादा 
तुज आवा खाल्ला कडं 
मोते घेवाव ंदादा 

पाँजन सव्वाणसनी 
वारूले आनाया जातं  
कँताचं नावुं घेत 
वारूलं ऊचणलतं 
कंुबारू माजं दादा  
तूजे वारूले मोते 
वारूले देवाव ंदादा 
नवऱ्याचं माइ बापु 
वरसा वरमाई होतं  
पाणतले कवणतकु 
कंुबारू माजं दादा 
तुज आवा गंगाकडं  
वारूले देवाव ंदादा 

 
६. काडंिाने मुहूतय 

 
र्ारूलं आिुिु माडंर्ान्तु टुवर्तं. ते जालेर्रे मोतं्र [मुहूतव] कवरतं :  
हलदी दलाि ंगीत गावर्त : 
 
हलदाई खंणदले हलदाई खंणदले  
नवऱ्याचं भावानं नवरीचं भावानं  
येक पानं हलदाइ दोनपानं आले हो  
दोन पानं हलदाई णतन पानं आले हो  
णतन पानं हलदाई चार पानं आले हो  
चार पानं हलदाइ पाच पानं आले हो 

गोन्द्याही भोणरले गोन्द्याही भोणरले 
गोन्द्याहीं भोणरले गोन्द्याही भोणरले 
हल ० 
हल ० 
हल ० 
हल ० 

[असे दहा पािापंयंत हे गीत िालते] 
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७. देवक बाधंिे 
 

हलदी खंदुिु जालेर्वर देर्कु ऱ्हातं. देर्कु मन्न ुकाय की िर्ऱ्या पोराला न्हाऊ घालार्,ं िए 
बट्टे देर्ार् ंतेला िेसार्.ं उत्तरीय ंिं सेर्ामंदी [शरे् = टोक] काय की बायलेन्की वसदोरे बादंतं. 
वसदोरे का ंमवितं : र्धइ भातु िर्ऱ्या पोराि ंथोल्ली भइि बादंतं. येकु कुराडी त्यािे खादेंर्वर 
टुवर्तं. र्ाजतु गाजतु भाकसग घेउिु हिुमंताि ंपारार्रे जातं. पािपुडा घेउिु जातं. वतत्त ंगीतु 
गावर्तं. मंुदु देर्काि,ं तर्ाता भाकसगाि.ं 

 
सोन्द्याचं कुराडी  रूणपयाचं दाडंा सोणनयाचं गाडा रूणपयाचं नाडा  
छत्री गेल्यातं डंुगरा छत्री गेल्यात डंुगरा  
धया भाताचं णसदोरे धया भाताचं णसदोरे  
धोले पोले बइलु धोले पोले बइलु  
छत्री गेल्यातं डंुगरा त्याहीं तोणडले मोगरू  
तेनं वसीले नगरू तेनं वसीले नगरू  
आकासं मंटपु आकासं मंटपु  
मोते पवल्याचं दरोनु [द्रोि] मोते पवल्याचं दरोनु  
रामसीताचं लगीनु राम सीताचं वराडु  
वाजतं गाजतं चहू बाजारू णमवयतं  
 

८. बाकशग 
 

हिुमंताि ंपारार्र देर्ाला भाकसग दार्तं. गीत गावर्तं :  
 

सेर सेर मोत्याचं भाकसग सेर सेर मोत्याचं भाकसग 
णतत्त ंराजनं्न अण्न्द्वलं णतत्त ंराजन् अण्न्द्वलं 
तुजं्ज मल्लारू तुजं देतं माजी णमयाँ नव्वरी मी नेत 
णतत्त आई भवानी अण्न्द्वलं तुजं्ज पल्लारू [‘हे देर्ा, तुझ्यासाठी मी फलाहार आिला आहे. तो तुला अपवि करतो आवि माझी िर्री मी 

घेऊि जातो’ हा भार् वभन्न देर्तािंा उदे्दशूि प्रकट झाला आहे.] ० 
णतत्त ंआई पोचाई अण्न्द्वलं तुजं्ज पल्लारू ० 
णतत्त ंगौराई अण्न्द्वलं तुजं्ज पल्लारू ० 
णतत्त ंइरन्ना अण्न्द्वलं तुजं्ज पल्लारू ० 
सेर सेर मोत्याचं भाकसग सेर सेर मोत्याचं भाकसग 
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९. शुभमंगल 
 

हिुर्तंािं ं पारार्रूिु र्जत्री घेउिु िर्रा काय की भाकसग लाउिु कुराडु कंद्यार्रे 
टाकुिु वसदोरे घेउिु, र्ाजतु गाजतु माडंर्ान्तु येतं. माडंर्ान्तु आल्यार्रे का की 
िव्र्रीि ं आई पाय रु्धतं. भातु उतरूिु ताकतं. बार्िु काय की लगीिु लार्ीतं. पीले 
दािेि ंअक्षता ऱ्हात. थोल्ल े[ज्र्ारीिी दोि वपके खरीफ र् रबीिी; रबीिी ज्र्ारी ती ‘थोल्ला जोन्नला’ (थोरला 
जोंर्धळा).] जोन्नले का की तूपू हलदी लारु्िु पीलं कवरत्त.ं ते दोिे अक्षता ताकुिु लगीिु 
लागतं. 
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४. वैवाणहक जीवनाची सफलता 
 

रै्र्ावहक जीर्िािी सफलता पुत्रजन्मोत्सर्ािे होते. िर्वर्र्ावहतेिे प्रथम अपत्य हा कुटंुबातील 
सर्ांिाि कौतुकािा र् आिंदािा वर्षय असतो. बालवर्र्ाह रूढ होते त्या काळात वर्र्ावहत मुलीला ऋतुप्राप्त 
होिे हा देखील आिंदोत्सर् गिला जात असे. या वर्भागातल्या पवहल्या गीतात ‘मुका िातु’ झाल्यािा समारंभ 
र्र्मिला आहे. प्रौढ वर्र्ाह आता रूढ झालेले असल्यािे हा समारंभ देखील इवतहासजमा झाला आहे. 

 
न्हािर्लीला १६, १२ अथर्ा ४ वदर्स मखरात बसर्िू र्गेर्गेळी गािी गाऊि हा प्रसंग साजरा 

करण्यात येत असे. माहेरिी मंडळी सामान्यपिे हा उत्सर् साजरा करतात र् सासरिी मंडळी आपल्या 
ऐपतीप्रमािे र्स्त्रप्रार्रिे घेऊि येतात. मुलगी सासरी जाते र् ऋतुशातंी सासरी होते. 

 
डोहाळे लागिे ही त्यािंतरिी अर्स्था. पवहलटकरिीिे डोहाळे हा आजही कौतुकािा वर्षय आहे. 

त्याला सामावजक मान्यता आहे. पुरािावदकािंी देखील दोहद पूिव करण्याच्या पवरपाठीर्र वशक्कामोतवब केले 
आहे. 

 
डोहाळ्यािी दोि पूिव आवि एक त्रुटीत अशी तीि गीते येथे वदली आहेत. त्रुटीत असलेले गीत 

अवर्धकि काव्यमय होते. दुदैर्ािे ते समग्र घेता आले िाही. ‘आमॅिँ मिसं तुमी काइ जािा’ हे गीत सार्धारि 
वस्त्रयाचं्या तोंडी असलेल्या लोकगीतापेक्षा फारि र्गेळ्या जातीिे होते. लोकिायातील मिैा, 
संस्कृतर्ाङ्मयातील वर्प्रलंभ शृगंारावश्रत िावयका याचं्या पंततीला बसू शकेल अशी िावयका या गीतात विवत्रत 
झाली आहे. रिार्र गेलेल्या पतीच्या वर्रहािे तळमळिारी वर्रवहिी पोटी र्ाढिाऱ्या बालकािे कौतुक पतीस 
सागंण्यास उत्सुक आहे. ती तुकी तंबोरा घेऊि स्र्तःिे मि वरझर् ू पाहाते... या गीतािा हा सर्वसार्धारि 
काव्यमय आशय. या गीतािे फतत िारि िरि घेता आले. 

 
डोहाळ्यािी इतर दोि गीते पारंपवरक आहेत. पवहल्या गीतात गर्मभिीच्या अर्स्थेिे र्िवि असूि 

दुसऱ्यात वतिे मिोगत विवत्रत झाले आहे. गर्मभिी ही साक्षात देर्की असल्यािी मुळ र्धारिा आहे. त्यामुळे 
पुत्रजन्मोत्सर्ाच्या गीतातं स्र्ाभावर्कपिेि श्रीकृष्ट्ि आवि गोकुळ यािें संदभव आले आहेत. पाळण्यासबंंर्धीच्या 
गीतार्रूि हे सहज ध्यािात येईल. 
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१. न्द्हानं आलं नेनंतीला 
 

उन्नाला [उन्हाळा] ग उन्नावरे पानी न्द्हाई सेवंतीला 
न्द्हानं आलं नेनंतीला तानी लच्चव्वा माजी ।। १ ।। 
वरूलाकडं ग बाई वाजंत्र वाजीयेलं 
वाजंत्र वाजीयेलं शारातुनु [शहरातूि] कोनु आलं ।। २ ।। 
घराँतु ग मऱ्हाटीनु [कमरपट्टा] नेसली ग पाडंरं लुगडं 
लाईली ग मासुपटा तानी लच्चव्वा की ग माजी ।। ३ ।। 
दगडाचा [‘मुका िातु होिे’ या र्ाक्प्रिारािा 
सदंभव] की ग नातु 

तोंडावरे की ग सावुली 

तोंडावरे की ग सावली शारातली की ग भावली ।। ४ ।। 
शारतली की ग भावली तानी लच्चव्वा माजी 
तानी लच्चव्वा की ग माजी शारातली की ग समी [समई] ।। ५ ।। 
सुवे-चंद्राचा ग फडा शारातुनु कोनु केला 
शारातुनु [पुढच्या तीि कडव्यातं मुलीिी आई 
माहेरच्या कारावगरीिे कौतुक करीत आहे असे 
र्िवि.] कोनु केला 

माययीनं ग उत्तरीला ।। ६ ।। 

शीव-संबू पारवती कोनु केली करामती 
केली कोनु करामती म्हायेरू माजं करामती ।। ७ ।। 
दवाजाचं कोनु केलं मी त सागंायालं 
मी त सागंायालं गौरव्वा ग तीनु केलं ।। ८ ।। 
केलं गौरव्वा तीनु कोणन्नगाली कामधेनु 
माय माजी कामधेनु गौरव्वा माजी ।। ९ ।। 
णपटाचं ग सानं्न आलं दवाजा ग धुन केलं 
दवाजा ग धुन केलं म्हाइराचं बोलु आलं ।। १० ।। 
म्हाइराचं बोलू आलं भाऊ नरसय्या की ग माजा 
तेनु उसाचं भवनं केलं तान्द्या माज्या कच्चव्याला ।। ११ ।। 
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२. आम चंुँ मनसंु तुमी काइ जाना 
 

अवो देवई गबीय [गर्मभिी] नारी अवो देवई सरगीय [स्र्गीय] नारो 
आम चंँ मनसं तुमी काइ जाना जाना जाना नंदनवन जाना 
भरतार गेले उतूते धना भरतार गेले शेत्तीचे [क्षवत्रयाच्या रिात] रना  
उतुते [खारकेिे र्ि (खजुरािा देश?)] वना येलम् गेते तुरकी तंवोरे सुरात गेते 
एकय् पारे नारी पंुजीतं [या गीतासबंंर्धी अवर्धक मावहती प्रास्तावर्कात आली आहे]........ 

[अपूिव] 
 

३. ढव्वाले : १ : 
 

येकीये मासु येकीये मातु येके रूप होती जो जो... 
दोनीये मासु दोनीये मासु वंकार [ओकाऱ्या ] देती जो जो... 
तीनीये मासु तीनीये मासु वकंार देती जो जो... 
चारीये मासु चारीये मासु चौकु [ओटी-पोट रंुद होते] रंूदती जो जो... 
पाँचीये मासु पाँचीये मासु बाल [बाळ हंुकार देते] हंकाती जो जो... 
सायीये [सहा] मासु सायीये मासु सासु पुसते  
सुनु तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं [डोहाळे] कसं जो जो... 
सातुवे मासु सातुव ेमासु उमाक्का पुसं  
णहनी तुमचं ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
रानीचं मन कशीयेवरी कशीयेवरी जो जो... 
आटुये मासु आटुये मासु देर पुसतं 
रानी तुमचं ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
नवीये मासु नवीये मासु माय पुसतं 
लेन्द्की तुमचं ढव्वालं कस्स ढव्वालं कस्सं जो जो... 
झाडाव्या खोल्या घालाव्या बाजा घालाव्या बाजा जो जो... 
बोलाव ंसुइनबाईला बोलावं सुइनबाईला जो जो... 
सखे णसणक्रस्न जल्मले णक्रस्न जल्मले जो जो... 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

४. ढव्वाले : २ : 
 

येकू मासु सये येकू मासु सपे सलदु [पेटी दारुगोळा ठेर्ण्यासाठी असलेली पेटी. लष्ट्करीपेशाच्या समाजात रूढ असलेला हा शब्द 
लीळािवरत्राति फतत आढळला.] वहीले सलदु वहीले  
अनी [बाळंतपि फतत राहत्या घराति होत असल्यािे वदर्स भरत आल्यार्र बाळंवतिीिी खोली स्र्च्छ करण्यात येत असते. कुदळ, फरशी आदी 
टोकदार हत्यारे या खोलीच्या कोपऱ्यात ठेर्ण्यात येतात. प्रसूतीिंतर बाराव्या वदर्शी या हत्यारािंी पूजा होते र् िंतर ती वित्याच्या र्ापरात घेतात] 
गेली आनाय फरसी केली कोना 
देवई णनगाली परसं घरे मोत्या बरसं 
देवई देते धुरे [गुग्गळाच्या रु्धरािे केस सुगंवर्धत र् विजंतुक करिे] वान देवई नेसं जुनं्नपानं्न 
देवई घरी बाल णकस्नाजी धाकुले 
देवई घरी नारायेनु, देवई घरी नारायेनु ।। १ ।। 
 
येकूये मासु येकूये मासु सासु पुसतं सुन तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
[‘तुझे डोहाळे सागंा; मी ते पुरर्ीि’] सागंी ढव्वाले पुरमी ढव्वाले जो जो.... 

जावाव ंहाटं आनावं उतुते भराव ंवंटी जो जो...  
दोनीये मासं दीनीये मासं सासरा पुसतं 
सुन तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो...  
जावाव ंहाडं आनाव ंखुबे्र भरावं वंटी जो जो.... ।। २ ।। 
 
तीनीये मासं तीनीये मासं नन्द्दा पुसतं वहनी तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो..  
जावाव ंमले आनाव ंजबे भरावं वंटी जो जो...  
चारीये मासं चारीये मासं देर पुसतं 
भाबी तुमेचं ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो...  
जावाव ंमले आनाव ंकलबं भरावं वंटी जो जो... ।। ३ ।। 
 
पाँचीये [पािव्या मवहन्यात पवहलटकरिीला बाळंतपिासाठी माहेरी िेतात. म्हिूिि पुढच्या मवहन्यातंील डोहाळे माहेरच्या मािसािंी वर्िारले 

आहेत.] मासं पाँचीये मासं भाऊ पुसतं 
भइनी तुम चँ ढव्वालं कस्स ढव्वालं कस्सं जो जो...  
लावाव ंसेतं आनावं वाल्क भराव ंवंटी जो जो... 
सायीये मासं सायीये मासं भइनी पुसतं  
भइनी तुमचंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
 जावाव ंमले आनाव ंबोरी भराव ंवंटी जो जो... ।। ४ ।। 
 
सातुवं मासं सातुव ंमासं बापु पुसतं 
लेन्द्की तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
घालाव ंणसदा तोडावं आंबे भराव ंवंटी जो जो... 
आटुव ंमासं आटुवं मासं भावा पुसतं 



 
अनुक्रमणिका 

भाबी तुमचंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
जावाव ंमले आनाव ंकवटे भराव ंवंटी जो जो... ।। ५ ।। 
 
 नवई मासं नवई मासं माय पुसतं 
लेन्द्की तुमचंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
आनाव ंघईभाताचं णसदोरं भराव ंताट जो जो... 
धायीये मासं धायीये मासं आज्जी पुसतं  
नाती तुम चंँ ढव्वालं कस्सं ढव्वालं कस्सं जो जो... 
झाडाव ंखोली घालाव ंबाजा जो जो ।। ६ ।। 
 
देवाई घरी बालकुस्नाजी धाकुले 
देवाई णनगाली रंजन वरे मोत्याचं इजान 
तेलीन मज बाई तेलीन मज [माझ्यासारखी पुत्रर्ती होशील हा भार्. अथर्ा माझी सखी आहेस म्हि ूि तुझ्यार्र वर्श्वास] बाई मासकं 
होसी जो जो...  
बालाचं अगंी कुल्लई तेलीनं बंुडुनु आनु जो जो... 
कसपीन मज बाई कसपीन मज बाई मासक होसी जो जो...  
बालाचं अगंी कुल्लई घडी तू णसवून आन जो जो...  
वणडवाचं मज दादा वणडवाचं मजं दादा 
बालाचा पाल्ला [पाळिा] घडी तू भोरनु आन जो जो... 
मागंाचं मज दादा मागंाचं मज दादा 
बालाचा पाल्ला घडी तू इनून आन जो जो... ।। ७ ।। 
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५. पाळिा 
 
१ 

 
देवइ नारायेन, देवइ नारायेन : पैलं मासं सये पैलं मासं सये 
सलदं वहीले, सलदं वहीले : आनी गेली आना, फरसी गेली कोना ।। धु्र ।।  
देगइ णनगाली परसा वरेमोत्याचं आरस ं
देवइ णनगाली वसरी वरे मोत्याचं छतरी 
देवइ णनगाली अगंन वरे मोत्याचं इजन [पंखा] 
देवइ नेसं जुन्नपानं देवइ वाती धूरेवानं 
देवइघरी बालकुस्नाजी धाकुले, कुस्नाजी धाकुले. ।। १ ।। 
पाल्ला आणनला अज्ज्यानं चउरंग उचणलला जेयानं [भार्ा; िर्ऱ्यािा मोठा भाऊ] 
पाल्ला हणलदी घालीन पाल्ला हणलदी घालीन 
पाल्ल्या सोणनयाचं अकुंडे पाल्ल्या सोणनयाचं अकंोडे 
कला हाणलला नागानं चउरंग गंुणपला ग तेनं ।। देव० ।। २ ।।  
पालला हणलला बापानं चउरंग उणचला जेयानं 
खाल्लाकडं बाई सोणनयाचं अकंोडे, सोणनयाचं अकंोडे 
पाल्ला हाणलला मउल्यानं [मार्ळा-मामा, अत्यािे यजमाि अथर्ा आजोळिे िातेर्ाईक] चउरंग उणचला जेयानं 
खाल्लाकडं बाइ सोन्द्याचं अकंोडे, सोणनयाचं अकंोडे 
 

२ 
 
कसपीन मज बाइ कसपीन मज बाइ मासकं होसी जो जो  
बालाला अगंी टोपी णसऊन देसी जो जो 
सोनारू माजं दादा सोनारू माजं दादा मासकं होसी जो जो  
बालाला मुदे कबदली अनुनी देसी जो जो ।। २ ।। 
वाणडव्याचं माजं दादा वाणडव्याचं माजं दादा जो जो 
बालाचं माजं पाल्ला घडी करूनु आनी जो जो. ।। ३ ।।  
मागंाचं माजं दादा मागंाचं माझं दादा जो जो 
बालाला पाल्ला इनुनु देसी जो जो ।। ४ ।। 
मालीम माजं बाइ मालीनु माजं बाइ मासकं होसी जो जो  
बालाचं पाल्ला पुलानं गंुपुनु आनी जो जो ।। ५ ।। 
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६. पाळिा णशवाजीचा 
 
[अरे समाजाच्या लोकगीतातं छत्रपवत वशर्ाजी महाराजािंा हा एकमेर् उल्लेख आढळला]. 
 
णचमन्द्या बाला णसवाजी लेन्द्का जो जो 
माजे लेन्द्का णसवाजी बाला जो जो 
अबंा भवानीच वरदान तुला जो जो 
तुरेला कवड्याचा गोपु जो जो 
गल्यान्द्तु सोनीयाची सरी जो जो 
घोड्याचं सवारी तुज जो जो 
हातान्द्तु तल्वारू तुज्या जो जो 
कम्माला गोपु करदोराजो जो जो 
चादं सुव्याचं कला बाला जो जो 
डग्गातलं [ढगातली र्ीज] ईजू बाला जो जो 
घरनी उपेंदराला दया फावावं जो जो 
णचमन्द्या बाला णसवोजी लेन्द्का जो जो 
 

७. जो जो नंदा 
 
जो जो नंदा परमानंदा राजगोकवदा जो जो 
बालाचं करदोरा कोनु लाणवले मायीचे माहेरी माजे आज्जोले 
बालाचं कुल्लीई फोर लाणवले मायीचे माहेरी माजे आज्जोले 
बालाचं अगंी कोनु लाणवले मायीचे माहेरी माजे आज्जोले जो जो 
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८. देव पावला 
 
से [सखे] बालक जल्मला देव पावला 
बाला जो जो रे णकती समजावो तूला 
अगी टोपी बाई टीपीला कपपल पान 
दंडाच दंडा बावटे हाताला येला लाऊनु 
माजाला गोपु कडदोला पायाला पइजंनु.. बाला जो जो... 
अेसं णहरा जल्मला  चंदर ऊगला 
जनलोक मनीले बाई  अेवढा चंदू या नारीला 
अेसं णहरा जन्द्मला चंदर ऊगला... बाला जो जो... 
बालं पनपन [फिफि] तापला नारी णवगरूणन [वर्घरूि-दुःखािे अस्र्स्थ] गेली 
तुलजापूरी तूकूबाई तुला गोंदलु गालीन 
येमाऊ ग मायबाई तुजं दरबारी येईन 
मालेगावचं मल्लराया तुला शेरनं वाँटीन 
असं णहरा जलमला चंदर ऊगला... बाला जो जो... 
 

९. जौ गालाच गीतु 
 
जो जो जो बाला जो णचम्नं णक्रस्ना 
वासुदेवाचा पुत्र जोंपी जावा वो 
जो जो मनुनु हाणलते यसोदा 
बाला या गोकवदा णद्रस्टु जाणलया... 
अगंी टोपी तुलाचु बाला 
णटपीला कपपलपानु या बाला जो जो...  
दंडाचा दंडा  बावटा बाला 
हाताला येला [रे्ल; एक सुर्िालंकार] लावुनु तुला 
माजाला [कमरेला गोफ] गोपु करदोल बाला 
चादंा सुव्याचं कला णसराला बाला 
हातातु सुदामु चक्कर तुला... जो जो... 

बोंबीला [बेंबी भोर्ती बारा वहरे आवि पाठीला पािूिे खडे हा भार्] बारा णहरा या बाला 
पाठीमागं पाचू वाि तुला... जो जो... 
जो जो बाला जो णचम्नं णक्रस्ना 
वासुदेवाचं पुत्रा जोंपी जावा वो... जो जो... 
जो जो मनुनु हालणवते यसोदा 
बाला रे गोकवदा णदष्टु जालाया तुला 
कंकलास [कोिािी सार्ली तुझ्यार्र पडली?] साउली पणड्ड्या तुला... जो जो... 
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१०. नाँवु टेवावं 
 
नादूं टेवावं नाँवु टेवाव ंरतन माणनक जो जो 
घुऱ्या घाणतले मोते पौले जो जो 
हल्ल ेहल्ल ेमनकट रूतले 
नीज रे बाला गोकवदा नीज रे बाला गोपाला नीजु रे... नाँवु. ।। १ ।।  
दोनी वाटे हंतरले ताटे नीज रे.... 
हल्ल ेहल्ल ेमनकट रूतले [पाळण्याला अगदी हलके हलर्ा. बाळाच्या हातात मिगटी आहे ती रुतेल.] नीज रे... 
चार वाटे हंतरले ताटे नीज रे... 
नाँवु टेवाव ंनाँवु टेवा व ंरत्न माणनक जो जो ।। २ ।। 
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११. चंदु्र ऊगलं 
 
णक्रस्नु तू काला रादा मी गोरी ।।धु्र०।।  
डोइवरे घागरी हाती धरूनु 
धई दुद्दु भाकरी आनी घरूनु 
नंदाचं मामाला जाउनु सागंतु 
यसोदा ऽ ला लेंकु जन्द्मलं 
जेउनु खाउनु यदमु [‘जे काही’ हा अथव (मूळ शब्द तेलुग)ू; जेर्ि-खाि जे काय असेल ते आटोपूि] याडंी [‘अहो’ या अथािा आदरर्ािक 
तेलुग ूशब्द] 
आया वा याडंी बाया वा याडंी ।।१।। 
अगंी-चोले णसउनु घेउनु 
अगंाला लाउनु यदमु याडंी 
बालाचा नाँवा रोउनु याडंी 
हीरं जल्मलं चंदु्र ऊगलं 
सूरकजती [सूयाला कजकिारा] चंद्र होइलो 
आया वा याडंी बाया वा याडंी ।।२।।  
सोन्नारानं वाली केलं 
सरी येला करून्द्यानलं 
वाणडवाचं वाडी गेलं 
पाल्ला चागंलं करूनु आन्द्लो 
हलदी कंुकु लावुनु घेउनु 
आया व याडंी बाया व याडंी ।।३।।  
कसपवाचं वाडी गेलं 
अगंी चोले णसउनु घेउनु 
अगंाला लाउनु यदमु याडंी 
बालाला करदुला घेउनु याडंी 
हीरं जल्मलं चंदु्र ऊगलं 
आया व याडंी बाया व याडंी ।।४।। 
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५. िीजीवन णवषयक 
 

लोकगीतािंा संग्रह करतािा पुरुषर्गािे सहकायव फारसे लाभले िाही. अगदी मोजकी गीते र्गळली 
तर बाकीिी सर्वि गीते वस्त्रयाकंडूिि प्राप्त झाली आहेत. सि-र्ार आवि संस्कार याचं्या संबंर्धी असलेली गीते 
र्गळली तर अन्य गीतातूंि स्त्रीजीर्िािा मुतत आवर्ष्ट्कार झालेला आढळूि येईल. या गीतातं र्तवमाि आवि 
भतू यािंा संगम आढळेल त्यािप्रमािे परंपरेला भार्ावर्ष्ट्कारािी जोड लाभल्यािे वदसूि येईल. 

 
 सासर-माहेरिे कडू-गोड अिुभर् या गीतातं आहेत. काही अपर्ाद र्गळले तर माहेरवर्षयीिा 

वजव्हाळा र् माहेरिा सातत्यािे उत्कषव व्हार्ा ही तळमळ उत्कट स्र्रूपात वदसूि येईल. सासरच्या जीर्िािी 
कृताथवताही काही गीतातूि आढळेल. स्त्रीजीर्िाच्या विवमत्तािे एकंदरीत कौटंुवबक र्ातार्रिािी कल्पिाही या 
गीतार्रूि येईल. ‘िागाच्या ग पंिमीला’ आवि ‘दुकं सागं ंमायापोटी’ ही दोि गीते मराठी ओर्ीच्या रििेच्या 
दृष्टीिे लक्षात घेण्यासारखी आहेत. या दोन्ही गीतातील ओर्ी तीि िरिी असूि दुसऱ्या र् वतसऱ्या िरिाचं्या 
अंती यमक आहे. हा वर्शषे रििेिे प्रािीित्र् दशववर्िारा आहे. 
 

१. आमंचं मनसं अमीय जाना 
 

कन्या सासरी जार्यास विघाली आहे. लेक-जार्ई समारंभपूर्वक विरोप घेत आहेत. लेकीिी बोळर्ि 
आई करते. ‘आमच्या मिातली कालर्ाकालर् तुम्हाला काय कळिार?’ हा मातेच्या अंतरीिा भार् या गीतात 
आढळेल. 
 
देन्द्टु [देठ] देन्द्टु मोणडलेतं फान्द्टं [फादंी] फान्द्टं वेइलेतं 
बसीलेतं णसणरमुक [श्रीमुख] दोगं [दोघे] भरलीय् कुरडीय वंटी 
जाने जानं नंदा गरी जानं नंदा गरी जानं ग नंदा गरी 
आम चंँ मनसं तुमी काय जाना अमंचं मनसं अमीय जाना 
 

२. वाि 
 
व्हानं [र्ाि] व्हानं खुबऱ्याचं [खोबऱ्यािे] व्हा ऽ नं जी ।। व्हानं० ।।  
त्यानं जातं पणरवंटं जा ऽ तं जी ।। व्हानं० ।। 
राम तोडी लकु्षमन दुडी भरं ऽ जी ।। व्हानं० ।। 
णचमन्द्या हारी बसलं पानं भ ऽ री जी ।। व्हानं० ।।  
व्हानं व्हानं उतुत्याचं [खारीक] व्हा ऽ नं जी ।। व्हानं० ।।  
त्यानं जातं पणरयटंं जा ऽ तं जी ।। व्हानं० ।। 
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३. चल ग ऽ भइनी 
 

चल ग ऽ भइनी दड ऽ दडा, [झप झप, र्ेगािे] दड ऽ दडा कस्सं चालू दादव्वा, दादव्वा  
पायाँतु पइजंनं गालाचे ऽ, गालाचे गल्ल े[गळ्यात] गल्ल ेवानाचे ऽ [अलंकार] वानाचे 
अठंी [आंगठी] करतं सोनाचे सोनाचं चल ग ऽ भइनी दड ऽ दडा, दड ऽ दडा ।। १ ।। 
वागं्याचं मल्ला लाणवल्तं लाणतल्तं कलबाचं मल्ला लाणवल्तं, लाणवल्तं  
भावाला भाउजाइ आणनल्तं आणनल्तं भइनीला म्हेउना आणनल्तं आणनल्तं 
चल ग ऽ भइनी दड ऽ दडा दड ऽ दडा कस्सं चालू दादव्वा दादव्वा ।। २।। 
वेरे भावा माजं घरी माजं घरी 
पायाला ग पानी देतं पानी देतं 
वोलाला ग पानी जातं पानी जातं 
सुकु-दुकू सागं रे भावा, सागं रे भावा 
पाटावरे बसून ऱ्हावा, बसुनु ऱ्हावा 
नागय् आला पाडाव रे [पहडार्र], पाडाव रे 
भाऊ आलाय् घोड्यावरे घोड्यावरे ।। ३ ।। 
 

४. गाई आले दादा 
 
गाई आले दादा गाई कोन्नाचे ।।गाई०।। 
नंदनाबाईचे सूवेनारायनाचे 
पाडे आले दादा पाडे कोन्नाचे ।।पाडे०।।  
नंदनाबाईचे सूवेनारायनाचे 
मशी आले दादा मशी कोन्नाचे ।।मशी०।।  
नंदनाबाईचे सूवेनारायनाचे 
मेंढंु आले दादा मेंढंु कोन्नाचे ।।मेंढंु० ।। 
सूवेनारायनाचे ग ऽ सूवेनारायनाचे 
तेले [शळेी] आले दादा तेले कोन्नाचे ।।तेले०।। 
नंदनाबाईचे सुयेनारायनाचे 
हलगटं [रेडा] आले दादा हलगटं कोन्नाचे ।।हल०।।  
नंदनाबाईचे सुवेनारायनाचे 
वाँसरं आलं दादा वाँसर कोन्नाचे ।।वाँस०।।  
नंदनाबाईचे सुवेनारायनाचे 
[या दोि ओळीत गृवहिी िर्स बोलूि जाते. ‘माझा र्ाडा गाई-र्ासरािंी भरूि जाऊ दे. मी राजन्नाच्या िार्ािे पाढंरा गोऱ्हा (दौला पाडा) सोडीि’] 
गाईनं वाँसुरानं भोरु दे माजं वाडा 
सोडीतं ढौला पाडा देवा माजा राजन्नाला 
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५. शाराची मराटीनु 
 
देसाई माजं बाऊ मोगली [पूर्ी हैदराबाद ससं्थाि मोगलाई या िार्ािे सबंोर्धले जात असे] माजं गाँऊ । मोगलाई माजं गाँऊ 
बारीकु लुगड्यावरे लाईली माजप ऽ टा । शाराची ग ऽ मराटीनु  
शाराची गं ऽ मराटीनु, माजी गं भइन बाई । माजी गं ऽ भइन बाई  
बोंगूवरीले [र्ेळूच्या झाडाला एकार्र एक पेर असतात, तशाि आम्ही बवहिी र्ाढलो] बोंगू, गंगू ऽ माजी भइनु । का ग भइनी 
रुसलीसु 
का गं ऽ भइनी रूसलीसु, करतं मोत्याचं नातु [िथ] । रादाबाईला माज्या  
काले गं ऽ रेगडीतु, कंुदरु भारी केला । पुतन्द्या रंगईला 
अनुमानु तू नोको ऱ्हाऊ, दे माजी बाइलेन्द्की । रानी लचाव्का माजी 
 

६. मी जातं माणहयेरा [पाखंराच्या पंखार्र बसूि माहेरी जाण्यािी ओढ] 
 
गुजु गुजु प ँकरं, [पाखरे] गुजुगुजु प ँकरं 
मी जातं माणहयेरा, मी जातं माणहयेरा 
माणहयेराचं वाँटंल, [र्ाटेर्र] अणंबयाचं जाडू, [झाड] कलणबयाचं जाडू  
त्यावरे बस ऽ ते, मताऽरं पुस ऽ ते 
लेंकीचं लेंकाला, नाताला पुस ऽ ते 
लेन्द्कीचं लेन्द्कीला, नातीला पुस ऽ ते 
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७. नव्व ऽ री कस्तूरी 
 

[िर्पवरिीत र्रू्ध माहेरी जाण्यास विघाली आहे. पती वतला आर्डतो. माहेराहूि र्स्तू आंदि आिीि 
हे र्रू्धिे आश्वासि] 
 
नव्व ऽ री कस्तूरी बसली पालकींतु [पालखीत] ।। 
ध ऽ र ध ऽ र नरसय्या पदुरू धरींचु [र्धरतो] 
सो ऽ डी सो ऽ डी मइसराऊ पदुरू सोडीये 
पदुरू सोडून्द्दे जाउन्द्दे म्हायेरा 
जाऊन्द्दे म्हायेरा आनुन्द्दे अदंनु ।। नव्वरी० ।।१।।  
सोडून्द्दे पदुरू जाऊन्द्दे म्हायेरा 
जाऊदे म्हायेरा आनुन्द्दे घणडयारम् ।। नव्वरी०।।  
सोडून्द्दे पदुरू जाऊदे म्हायेरा 
जाउन्द्दे म्हायेरा आनुन्द्दे बटकलु [कपडे] ।। नव्वरी० ।।  
पाल्कीतले नवरीले धरीले पदुरू 
सोडी सोडी मइसराउ जाउन्द्दे म्हायेरा 
जाउन्द्दे म्हायेरा आनुन्द्दे करदोडे 
नव्वरी कस्तूरी बणसली पालकींतु ।।२।। 
  



 
अनुक्रमणिका 

८. कोनाचं कोनु बाई 
 

सुखात लोळिाऱ्या भार्ाला आपल्या बवहिीिी आठर्ि होते. वतला माहेरी घेऊि 
जाण्यासाठी तो वतच्या सासरी येतो. भार्ाला पाहूि आिंदलेली बहीि हातातले काम तसेि ठेर्िू 
सासूला सागंते; ‘माझा भाऊ मला घेऊि जाण्यासाठी आला आहे.’ सासू खाष्ट- ती वर्िारते, ‘कोि 
तो? कुिािा कोि? आपल्याला का ऽ ही माहीत िाही. सासऱ्याला वर्िार तुझ्या.’ सासरा 
भाव्यार्र, भार्ा वतच्या जार्रे्र र् जाऊ आपल्या वदरार्र म्हिजे वतच्या िर्ऱ्यार्र ढकलते. शरे्टी 
ती िर्ऱ्याला सागंण्यासाठी जाते. पाटील बुर्ा रागािे लाल होतात! वर्िारतात, ‘‘काय आहे आता 
माहेरी?’’ ––वबिारी सासुरर्ाशीि या प्रश्िािे उत्तर काय देिार?  

 
सोन्द्याचं [सोन्या-िादंीच्या राइटीत िादंिारा गभव श्रीमंत] ऱ्हाटु रुप्याचं ताटु, सुक्यानं थाणपतु भाऊ माजा ।। सुक्या० ।।  
येरीतातु [र्ेळीत असतािा (वशजलेला तादूंळ र्ेळूच्या दुरडीत टाकूि विथळत असतािा)] येरीतातु मीयी पुसतु, माजे भावंड 
बोलायाले [िेण्यासाठी आले] ।। माजे० ।। १ ।।  
कोनाचं कोनु बाई मला काय पुसतु, तुजे सासुऱ्याले पुस जाउन ये ।। तूजे० ।।  
सोन्द्याचं बाजू रुप्याचं संुबू, सुक्यानं [सुखािे] णनजलं सािी माजं ।। सुक्यानं० ।।  
येरीतातु येरीतातु मीयी पुसतु, माजे भावंड बोलायाले ।। माजे० ।। २ । ।  
कोनाचं कोनु बाई मला काय पुसतु, तुजे भायाला पुस जाउन ये ।। तूजे० ।।  
दारानं णतरमंदी [विरेबंदी दरात बसूि असलेला भार्] बसंूचे भाया, बसंूचे भाया 
येरीतातु येरीतातु मीयी पूसतु, माजे भावंड बोलायाले ।। माजे ० ।। ३ ।।  
कोनाचं कोनु बाई मला काय पूसतु, तुजे जावला पूस जाऊन ये ।। तुजे ।।  
सोन्द्याचं मडकं रुप्याच भातु, सुक्यानं येणरते जाऊमाजी 
येरीतातु येरीतातु मीयी पूसतु, माजे भावंड बोलायाले ।। माजे० ।। ४ ।।  
कोनाचं कोनु बाई मला काय पूसतु, माजे देराला पुस जाऊन ये ।। माजे० ।।  
सासरचे मानसं मक्याचं कन्सं माडीवर मानसं [िर्रा] सागंा गेले माजे भावंड बोलायाले ।। माजे० ।। ५ ।।  
हाताँतु काँटी पाटील रागवं, ॲता ं[‘आता माहेर कोितं?’ असा शब्दश : अथव] म्हायेरी कन्चंग ।। अतँा० ।। 
सोन्द्याचं ऱ्हाटू रुप्याचं ताटु? सुक्यानं थाणपतु भाऊ माजा ।। सुक्यानं ।। ६ ।। 
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९. नागाचं ग ऽ पंचमीला 
 

तेलंगिात िागपंिमीच्या सिाला महत्त्र् िसते. अरे समाज मात्र महाराष्ट्रातील इतर भागाप्रमािेि हा 
सि साजरा करीत असतो. सासुरर्ाशीि माहेरिे मूल येईल यािी र्ाट पाहाते. भार्ािे बवहिीला या सिाच्या 
विवमत्तािे माहेरी बोलर्ार्यािे असते र् आपल्या ऐपतीप्रमािे वतिी बोळर्ि करार्यािी असते. या गीतात एक 
वर्वशष्ट कौटंुवबक वित्र पाहार्यास सापडते. गेल्या िागपंिमीस आपली लेक माहेरी िव्हती. ही िागपिंमी 
देखील वतच्या सासरीि पडते की काय अशी शकंा मुलीच्या आईला येते. म्हिूि आई आपल्या मुलाला बवहिीस 
आिार्यास पाठवर्ते. भाऊ बवहिीच्या सासरी जातो. सासूला वर्िारतो. ती सासऱ्याकडे बोट दाखवर्ते. 
सासरा िमूिेदार. माझ्या सुिेला पाय आहेत वतला घेऊि जाण्यािे काय कारि?’’ असा प्रश्ि तो करतो. 
प्रकरि पुन्हा सासूच्या दरबारात येते. ती र्डील मुलाकडे बोट दाखवर्ते. त्यािे उत्तर िाही बहीि स्र्यंपाक 
करूि भार्ाला जेर् ूघालते. पुढे बहीि ‘आपल्या पायािे’ माहेरी येते. भाऊ वतिी बोळर्ि करतो. परंतु–– 

 
भार्जय मात्र खूप रागार्लेली असते. भार्ािे वदलेली साडी-िोळी वतथेि सोडूि बहीि आपल्या 

सासरी विघूि जाते. 
 
या गीतातील तीि िरिी ओर्ी मराठी ओर्ीच्या रििेिे पुराति स्र्रूप दशववर्ते. 

 
नागाचं ग पंचमीला 
 
आमा भइनीचं ग सनु 
 
आमा भइनीचा ग सनु 
 
रुसली ग भावावरे 
 
लेंका की रे माज्या लेंका 
 
सनुजाते दुसऱ्यादंी 
 
अन्की बोलू नको म देँ [मध्येि] 
 
[र्हाि] व्हानं सेन लेवनीलं 

 
हाती तेन काँटी धरलं 
 
 

नागाला ग इदंुं तूपंु 
आमाला ग मायबापु ।। १ ।।  
दारावरले ग खनु 
आमा भइनीचा ग सनु ।। २ ।।  
दारावरले ग खनु 
रूसली ग भावावरे ।। ३ ।। 
ताणकली ग दारावरे 
रुसली ग भावावरे ।। ४ ।। 
बाबीला या बलवूनानी 
सनुजाते दुसऱ्यादंी ।। ५ ।। 
सनु जाते णतसऱ्यादंी 
बाबीला था बलवुनानी ।। ६ ।।  
बाबीला या बोलावुनानी [बोलार्िू आि, घेउि ये] 
अन्की बोलूनोको मन्द्दे ।। ७ ।।  
अगंी तेन लेववीलं 
हाती तेनं काँटी धरलं ।। ८ ।।  
इचंरनं तेनं इचंरूनु घेतलं 
दबदबा [र्ेगािे ] पइलं व्हइला ।। ९ ।।  
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दबदबा पइलं व्हइला 
 
वाँटा तेन धरीयेलं 
 
सरसरा घरा गेला 
 
सनु जातं णतसऱ्यादंी 
 
भाच्या की रे माजं भाच्या 
 
मामा की रे माजं मामा 
 
अन्की बोलू नका मामा 
 
भाच्या की रे माजं भाच्या 
 
दबदबा चूलू पेटली 
 
सरसरा पइनु व्हइली 
 
मनु जाते णतसऱ्यादंी 
 
भाच्या की रे माजं भाच्या 
 
भावा की वो माजं भावा 
 
अन्की बोलू नगा बाबा 
 
दबदबा पइनु व्हइली 
 
दबदबा पइनु व्हइली 
 
इचंरनं णतनं इचंरुनु घेतली 
 
म्हाइयेरा णतनं आली 
 

सरसरा पइलं व्हइला 
वाँटा तेनं धरीयेलं ।। १० ।।  
दबदबा घरा गेलं 
सरसरा घरा गेलं ।। ११ ।। 
अत्त्या की वो माजं अत्या 
सनु जातं दुसऱ्यादंी ।। १२ ।।  
बाबीला या बोलुनतो 
अत्त्या की वो माजं अत्या ।। १३ ।। 
तुजं मामाला पंुसी गडे 
सनु जाते दुसऱ्यान्द्दी ।। १४ ।।  
बाबीलाया बोलून देता 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। १५ ।।  
सनु जाते णतसऱ्यादंी 
बाबीला या बोलून देता ।। १६ ।।  
माजं सुनंला पाय हाती  
तुम चंँ लेंकीला पाय हाती ।। १७ ।।  
सरसरा चूलू पेट्ली 
दबदबा पइनु [फराळािे झाले] व्हइली ।। १८ ।।  
दादा की रं माजं दादा 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। १९ ।।  
अत्या की वो मानं अत्या 
सन जाते णतसऱ्यादंी ।। २० ।। 
तुजं भावोला पंूसी गडे 
सनु जाते दुसऱ्यादंी । । २१ । ।  
बाबीलाया बोलून देता 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। २२ ।।  
सनु जाते दुसऱ्यादंी 
सनु जाते णतसऱ्यादंी ।। २३ ।।  
सरसरा पइनंु व्हइली 
सन जाते णतसऱ्यादंी ।। २४ ।।  
अगन [अस्ग्ि] णतनं टोइयीली [ठेर्ला] 
पानी णतनं घेती आता ।। २५ ।।  
वाँटा णतनं धणरयेली 
म्हाइयेरा ग णतनं आली ।। २६ ।।  
सरसरा घरा आली 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। २७ ।।  
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भाबे की ग माजे भाबे 
 
भाऊ जइसं चोळी लेऊ 
 
दूदं तुपं गाहता पुडं 
 
नोको दादा तुजी चोली 
 
नुगडं णतनं फेडीइली 
 
[िको] नोको दादा तुजी चोळी 
 
भावे की ग माजे भावे 
 

भाऊ जइसं [जसा] चोली लेऊ 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। २८ ।।  
भाऊ जइसं नुगडं [लुगडे] नेसू 
सनु जाते दुसऱ्यादंी ।। २९ ।।  
लाह्या णतनं वंटी भरली 
पाँचु णमवयनं [वमरर्ण्यािी, मािािी लुगडी] लाऊनु घेतं ।। ३० ।।  
भाऊजई डोलं मोडी 
सनु जातं दुसऱ्यादंी ।। ३१ ।।  
चोले णतनं काडीयेली 
नोको दादा तुजी चोळी ।। ३२ ।।  
भाऊजइ डोलं मोडी 
सरसरा घरा आली ।। ३३ ।।  
सनु जाते दुसऱ्यादंी 
सनु जाते णतसऱ्यादंी ।। ३४ ।। 

 
१०. दुकं सागंं मायापोटी 

 
सुख कोिालाही सागंता येते. परंतु पोटातले दुःख फतत वजव्हाळ्याच्या मािसापंढेुि व्यतत करता 

येते. सासरी आल्यार्र असा वजव्हाळा लाभला िाही तर दुःख बाहेर पडिार कसे? सासुरर्ाशीि त्यातूिही 
मागव काढते आवि ‘र्य्या’ (ओव्या) गार्िू स्र्तःशीि सुखसंर्ाद सार्धते. 

 
  या गीतात आलेली तीि िरिी ओर्ी या छंदािा वर्कास आवि इवतहास याचं्या दृष्टीिे वर्िारात 
घेण्यासारखी आहे. अंत्य यमकवर्रवहत तीि िरिी ओर्ी हा या छंदाच्या इवतहासातला बराि पुराति असा 
टप्पा आहे. 
 
सुकं सागंं सुकापोटी 
 
माजीया [या घरात आल्यापासूि वजव्हाळ्यािी मािस ेदूर झाली 
आहेत हे माझ्या वजर्ाला लागले आहे.] ग जीवा लागेले 
 
आया-बाया दूरु होईले 
 
वागीना मी जगदंडी 
 
जामाई ग तीनू चारू 
 

दुकं सागंं मायापोटी 
माई नरसम्मा ग माजी ।। १ ।।  
माजीया ग गरामन्द्दी 
 
आया-बाया दूरू होइले ।। २ ।।  
माजेया ग देसातुनु 
वय्या [ओव्या] गावी दे ग मला ।। ३ ।।  
तानी लच्चम्मा ग माजी 
वय्या गावी दे ग मला ।। ४ ।।  
माजी की ग माजदंडी 
माजी आली देसातुनु ।। ५ ।।  
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मागीला ग धना याले 
 
येवडु धंडाचा का कपडू 
 
येकाकी ग कपडय् आला 
 
माती ताणकतो गवाला 
 
मोरे घालतु ग मला 
 
तेन संगं जनलोकु 
 
आमी की ग णतग्गी भइनी 
 
आमी की ग णतग्गी भइनी 
 
माजी ग राजम्मा 
 
राजा येतो आंगोलीला 
 
सेलं देतो कचबोलीला 
 
आमी की ग णतग्गी भइनी 
 
थोल्ली भावजय डोलं मोडी 
 
धरू दादा तुजी चोली 
 
संगी ही ग हाय मनू्न 
 
काले की ग रेगडींतु 
 
भइनी न्द्हाई ते रे गाँमा 
 
माऊसु की ग भाऊ मनु 
 

माजी आली देसातुनु 
तानी लच्चव्वा माजी ।। ६ ।।  
कोनु नेई उरे भुजा 
येकाकी ग कपडय् आला ।। ७ ।।  
मोरे [पुढे] चालतु ग मला 
बाला कौलजी ग माजा ।। ८ ।।  
दादा नरकसगराऊ माजा 
मोरे चालतु ग माजा ।। ९ ।। 
वय्या गाणलतु ग मला 
बाई लच्चव्वा ग माजी ।। १० ।।  
त्याहीचा राडा की ग पुड 
वय्या गावी दे ग मला ।। ११ ।।  
फूलाचे [फुलाफुलािंी विते्र असलेली] ग चोले लेवी 
होलाला [र्ेलाला] ग पानी जाई ।। १२ ।।  
येक्या येलाचं सेंगु 
पुलू दादा राजन्ना माजं ।। १३ ।।  
गेलो की ग पानीव्याला 
देई सेला कचबोलीला [िुंभळ] ।। १४ ।।  
देई सेला कचबोलीला 
भइनी कत्तकम्माला माज्या ।। १५ ।।  
राजा येतो आंगोलीला 
दादा राजन्ना माजा ।। १६ ।। 
फुलाचे ग चोले लेवी 
थोल्ली भावजय डोले मोडी ।। १७।।  
धरू दादा तुजी चोली 
फुलाचे ग चोले लेवी ।। १८ ।।  
भइनी का ग रूसल्यासु 
कनकव्वा माजी ।। १९ ।। 
जाई नोको णतजे गाँवी 
येईलु ग णजवावरे ।। २० ।। 
भाऊ हात की ग मनू्न 
बापू रामय्या माजं ।। २१ ।। 
जासी तू रे कोने घरी 
जोडा सोडी माजं दारी ।। २२ ।।  
मनुना ग मनी केलं 
बोलुनु ग लेंकीला देलं ।। २३ ।।  
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णशरीचं ग णशरीमते 
 
भुजंचा ग भुजंतर 
 
गाँमाँतु ग फडके दारी 
 
वैजयतंी की ग पीताबंरू 
 
काले काँटाचं [काठािे] ग लुगडं 
 
बायलेंकी ग याली मनु 
 
पायाला ग पानी देउनु 
 
बारीकु सालीचा भातु 
 
माई माजं जनाबाई 
 
भावाचे ग लेंकी मनु 
 
गावाँतु ग इन्द्तायाई 
 
माजं हातंच ग चुडा 
 
माजेया हंगनाँतु 
 
हैकावं ग्यानीवंता 
 
माज्या ग माईचा 
 
डेरा घाली कलबोनींतु 
 
येक्या वसरी बइसं 
 
माजे ग हंगयेनी [अंगिात] 
 

ये ग भाच्च ेकडा घेते 
लेंकाला करूनु घेते ।। २४ ।। 
भाऊ नरकसगराऊ माजं 
लेंकीला या करूनु घेतं ।। २५ ।।  
देल भाऊ संचकारी [बयािा] 
बायलेंकीला पीताबंरू ।। २६ ।।  
णपवला की ग पीताबंरू 
देलं की ग संचकारी ।। २७ ।।  
नेसूचं आलं मला 
भाऊ देला संचकारी ।। २८ ।।  
पायाला ग पानी देई 
बसाये ग पाटं घाली । । २९ ।।  
डोल्याला ग पानी काडुनु 
भावजय यकंम्मा माजी ।। ३० ।।  
येरी नोको मायाबाई 
माय माजी जनाबाई ।। ३१ ।।  
कनदे फाऊ नोको तेला 
जाँमई [जार्ई] हाये राघ ूमाजा ।। ३२ ।।  
बोलू मला अत्त्याबाई 
तानी लचव्वा ग माजी ।। ३३ ।। 
येउंला [र्ेळेला] ग कामा आलं 
वागीलाजा [पेरिीला] बइलं देलं ।। ३४ ।।  
उन्नाला जडणकला [झळकला] 
देशाई वलणकला ।। ३५ ।। 
पाडंऊ जडकतु 
आइकाव ंग्यानीवंता ।। ३६ ।। 
माजे ग देर-भावे 
आइकाव ंग्यानीवंता ।। ३७ ।।  
म्हेउना माडंवाँतु 
देशाई कलबोनींतु ।। ३८ ।। 
म्हेउना माडंवाँतु 
दादा राजन्ना माजा ।। ३९ ।। 
गंगा सारया नेसं 
तानी माजी सोंदरू बाई ।। ४० ।।  
सारव े[िादंण्यािे सारर्ि झाले आहे] ग सादंयेनी 
पाऊलु पडं पइजंनाचं ।। ४१ ।।  
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पाऊलु पडं पइजंनाचं 
 
णलबूनं लेवू गाली 
 
णलवनाला पंणडताला 
 
इत्तनंु णदसं येतं 
 
वडीलु माजं म्हेउनं 
 
दाँते [जाते] होरीलं ग पीटू 
 
बोलू धाडू ढाकलीला 
 
का ग भइनी रूसलीसु 
 
काले की ग रेगडीतु 
 
उँचू उँचू [कापसािी पऱ्हाटी] परवंय्यानं 
 
सातं संब्राचं ग गोडं [घोडे] 
 
दुरडीवरीलु ग दुरडी 
 
माडी खालुनु ग पानी 
 
चोकटु तम्बवाकु 
 
हातलाडंी गोळ्यावरी 
 
भाऊ आला भइनीसाटी 
 
नागाच्या ग पंचमीला 
 
काले की ग रेगडींतु 
 

बाला माजा शणदराचं 
जालय् हंगनु चंदनाचं ।। ४२ ।।  
पंतुलु या सेला 
णलवनाला पंणडताला ।। ४३ ।।  
आनीयेला सेला 
बाला नरसय्या माजा ।। ४४ ।।  
पानी सेंदीते सीता 
माजी समींदरू पणतवरता ।। ४९ ।।  
णसऊ संकरू देऊ 
पारवती माजी भइनु ।। ४६ ।।  
बईल-होरीलं ग मोटू 
बोलू ढाडू ढाकलीला [र्धाकटीला] ।। ४७ ।।  
वोडा येतं ईला 
भइनु यादव्वा की ग माज्या ।। ४८ ।।  
तुजु कोनु रागेजले 
भइनी यादव्वा की ग माजे ।। ४९ ।।  
चुडे हातं लवनीतु 
भाऊ हातं दीवानाँतु ।। ५० ।। 
भाऊ आला भइनीसाटी 
दादा इरन्ना माजं ।। ५१ ।। 
शारातुनु कोनु गेलं 
भाऊ भइनी गरी आलं ।। ५२ ।।  
आहे की ग येकु वंसा 
भाऊ माजा शीदरू की ।। ५३ ।।  
धोतं्र धुणवते ग भाऊ 
भाऊ णसवाजी रे माजा ।। ५४ ।। 
मी देतं माडीवरे 
दादा इरन्नाला माजा ।। ५५ ।।  
दादा माजा ईरन्ना ग 
हातलंडी गोळ्यावरी ।। ५६ ।।  
का ग भइनी रुसल्यासु 
तेलंगा ग तुजा देसु ।। ५७ ।।  
नाग येतो घोड्यावरे 
भाऊ येतो माडीवरे ।। ५८ ।।  
त्यानी ग बापु लेंकु 
त्याहीचा इच्यारू येकु ।। ५९ ।। 
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११. सासर-माहेर 
 

जात्यार्रील गाण्याच्या विवमत्तािे रूढ असलेली काही स्फुटगीते पुढे देण्यात आली आहेत. प्रत्येक 
गीत आपल्यापरीिे स्र्यंपूिव असूि कौटंुवबक जीर्िातील भार्भार्िािें र्ाहक आहे : 
 
माजे की ग अगंनाँतु पाँची पाडंवाचं कता 
पाची पाडंवाचं कता आइकाव ंग्यानीवंता 
माजे की ग अगंनाँतु सारं सानं्न की ग टेवा 
अगंनाँतु खेला येतं अणम्रताचं की ग मेवा 
अणम्रताचं की ग मेवा अबंरू नोको देवा 
अबंरू नोको देवा णनत्य सुकं तेनं टेवा 
णनत्य सुक की ग टेवा माज्या की गनागदेवा ।। १ ।। 
लोकाचे लेंकुराला णकत्ती करूनु काई 
णकत्ती करूनु काई बडवाया सत्ता न्द्हाई 
लोकाचं लेंकरू णभत्तीचं खापयेरू 
णभत्तीचं खापयेरू माजा माला शाकायेरू ।। २ ।। 
कचटाचं लुगडे वरे राम ग ऽ हत्तकोंडी चोलेवरे राम ग ऽ 
हीतीचं पानवरे राम ग ऽ तलपाला णकली न्द्हाई राम ग ऽ 
घराला कचदी न्द्हाई राम ग ऽ कचटाचं लुगडे वरे राम ग ऽ ।। ३ ।। 
नेरलीचं की ग जाडू लेन्द्कीला ग चोले धाडू 
नोको भावा तुजी चोली भाऊजई डोले मोडी 
संगटी ग हाय मनू्न हाय मनू्न की ग मनू्न 
जाऊ नोको णतजे दारी लेववील जीववरी 
आमी की ग चौगी भइनी ओवीता ग चोललेनी 
पुलंचं ग चोललेती फुलला ग पान्द्या जाई 
आमी की ग पानी मनू्न पानी मनू्न की ग पानी मनू्न 
वालले ग माजे होंटू लावला वंजारी ग मोटू 
राती माजे सपनाँतु शोमे भरीलं ग पानी 
आटवला ग माजे मन्नी भाऊ राजा माजे मन्नी 
आमी की ग आत-भासे अेक्या यसरीला बइसु 
अेक्या वसरीला ग बइसु गंगासाणरकं ग णदसू ।। ४ ।। 
अबंटी ग अबंराई अबें लागले की ग गोडू की ग गोडू 
भावन्द्तू भइनी गोडू भइनी गोडू की ग गोडू 
दादा दासराव की ग माजा संगटी ग हाय मनू्न हाय मनू्न 
जाऊ नोको णतजे दारी ग णतजे दारी येववील जीववरी ग जीववरी 
भइनी न्द्हाइ ते रे भावा की रे भावा जाइसील पुन्द्यगावा पुन्द्यगामा ।। ५ ।। 
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णमया जातं माणहवेरा माणहवेरा वाँटू फातं णनत्य राजा णनत्य राजा 
वाँटु फातं णनत्य राजा णनत्य राजा बंदू दासराव की ग माजा की ग माजा 
लेन्द्कराचं की ग माई की ग माई पाकंराचे की ग पाई की ग पाई 
जोडव्याचं की ग पाई की ग पाई णहरा ठीऊ रादाबाई रादाबाई ।। ६ ।। 
माजं की ग अगंनान्द्तु अगंनान्द्तु कडब्याचं पेंडी वाजे पेंडी वाजं 
णभरकुला सोयरा साजं की ग साजं बंदू दासराव की ग माजं की ग माजं 
वारा की ग वावधानु वावधानु अरेपल्ल ेणसवारान्द्तु णसवारान्द्तु 
घइलू गेलं दवाजान्द्तु दवाजान्द्तु भाबी कलगव्वा की ग माजं की ग माजं ।। ७ ।। 
घागरे ग गल्लणगल्लु गल्लणगल्ल ु वाजणवतं की ग बइलू की ग बइलू 
वाजणवतं की ग बइलू गम्माटे ग येववीलू बालणकस्टय्या माजा की ग माजा 
शंकराऊ ग माजं दादा त्याचं नावं लेवू माला इनामु ग देतं तुला ग तुला 
हात माय ते रे लेन्द्का अगंनान्द्तु अगं येना 
आमचं नातं अगंा येना तुमचं रे भइनीवरे 
तुमचं रे भइनीवरे भइनीवरे बाल इरन्ना माजं की ग माजं 
धराडं ग होया आलं णबगी णबगी नका लाऊ 
णबगी णबगी नका लाऊ पालकीनं परन्द्या गेलं की ग गेलं 
पालकीनं परन्द्या गेलं बंदू दासराव की ग माजा की माजा ।। ८ ।। 
लाबें लाबें की ग केन्द्सु की केन्द्सु लवगंाला वासू की ग वासू 
तेलंगे ग तुजा देसु की देसु माऊसी कनकव्वा ग माजं 
गोरीचं ग गोरं वानं ठेणवलं ग माजं मन, माजी मायव्वा 
येइनं ग माजं मन मल्लाबाईला ग माज्या, माजी मायव्वा 
गावाचं ग खाल्लाकडं पोचमाईचं ग गुडी, माजी मायव्वा 
आमी की हा णतगी भइनी णतगी गामानं नादंो, माजी मायव्वा 
सोन्द्याचं पल्लो बादंो की ग बादंो, माजी मायव्वा 
गामान्द्तु ग इव्वाहाई येलंला ग कामा येई, माजी मायव्वा 
णटपनीला बइलु देई की ग देई, माजी मायव्वा 
पाऊसं ग पडायाले वलनीचं घर गेलं 
भावान्द्सु लेकी जाले, भइनींसु ईसरले ।। ९ ।। 
काले की ग रेगडींतु रेगडींतु बसले ग बापु लेन्द्कू बापलेन्द्कु 
णततून ग णदसं कुना णदवानाचं वसरीखाले गव्वानं कुन्ना सोइऱ्याचं 
माजं की ग अगंनान्द्तु पऊडाचा पाऊसू पडं जोलं जोलं की ग पाऊसं मला रोडायाला उटं 
शेंड्याच ग पालीवरे नेरलीचं की ग जाडू नेरलीचं की ग जाडू की ग जाडू 
पीपीला ग चोली धाडू चोली धाडू की ग धाडू 
नोको भावा तुजी चोले भाऊजई डोलं मोडी डोलं मोडी 
णपवलं ग पीताबंर ताणकलं ग दारावरे ताणकलं दारावरे दारावरे 
नोको भावा तुजी चोली तुजी चोली भाऊजई डोलं मोडी की डोलं मोडी 
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बापु न्द्हाइ ते बाला तुला कोनु शानं केला 
तुला कोनु शानं केला पालकी घेऊणन परन्द्या गेंला परन्द्या गेला ।। १० ।। 
गोरी की ग गोरी की ग गोरी मनू्न 
गोरी गेली पानव्याला पानव्याला 
शेलं ताणकलं कचबोलीला ग कचबोलीला 
शेलं ताणकलं कचबोलीला ग कचबोलीला 
रानीचं ग घागरीला घागरीला ग... 

 

गोरीचं ग गोरं वानं येइनं माजं मन 
सीता माजे भाऊजई सीताला ग दोन लेन्द्कू ।। ११ ।। 
लक्शुमना माजे देरा माजे देरा सीता जातं माणहयेरा माणहयेरा 
सीताला कम्मलू फउंजे मनं लक्शुमना ०... 
सीताला गोलणसलू फउजे मनं लक्शुमना ०... 
सीताला बइलु फउजे मनं लक्शुमना ०... 
सीताला नारलु फऊजे मनं लक्शुमना ०... 
सीलाला नागरम् फऊजे मनं लक्शुमना ०... 
सीताला पइजंनु फाऊजे मनं लक्शुमना ०... 
सीताला पटकुलु फाऊजे मनं लक्शुमना ०.. ।। १२ ।। 
सासुरडाला ग जाता डोले भरून आनी पानी 
मानू ऊगं मानू नोको मानू नोको सूनबाई, म्हायेरी ग न्द्हाइ आई 
सासुरवाडाला ग जाता डोले भरून आनी पानी 
कोम्मेले ग डोले पुसी बापू माजा ग तानी 
आमी की ग माय लेन्द्की बोलू गुज अेके रातो 
णदव्याला ग जोडू वाती बोलू गुज अेके राती 
माजं की ग सूक दूक साणंगतलं सरयेनं 
दुरीलं ग सोयरी तू दुदावरील ग साय 
माऊसी ग नव्वं हाये की ग माय ।। १३ ।। 
येक्या गावान्द्तु ग दोगी येक्या येलाचं की ग सेंगु 
येक्या येलाचं की ग सेंगु णहराबाई की ग माजी 
पाऊसु ग पडायेलं वलनीचं जाडु गेलं 
भाचा तुला लेन्द्की जालं भइनीला इसरलं ।। १४ ।। 
बाई लेन्द्की आमी मनु्न पाय धुनं पडं 
लेन्द्की देऊनु गडणगडं पाय धुनं पडं 
हाताचं ग कंकयन णकत्ती करू जत्तयेन 
पाटीचं ग रत्तयेन बंदू संकर की ग माजं 
जोडीयाचं की ग पायी णहरा देऊ रादाबाई 
जोडीयाचं की ग पायी णहरा ठेवी रादाबाई ।। १५ ।। 
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कंुबारू की ग माजं दादा रेगडींतु घडं घाली 
लोनी तुमते मोती णपकं मदनावरे णदसं ग 
जोडू ग पंटा आले सारे रानीचं ग माजे 
जोंदुले ग णपवल्यानं संकरराउ बापु माजा 
संकरराउ तुजं घर चालू दे ग णथरथीर 
हाती चाणलला ग मस्ती येमुलाडीचं ग वस्ती ।। १६ ।। 
देणशदेशीचं ग पाडें रामव्वाला पुसायाले 
पालकी भोन्द्ताले गोडे देणशदेशीचं ग पाडें 
तीसंगं गेला मनू्न णमनु गेला की ग णमनु 
वरे मोत्यानं आरती की ग आरती 

 

आली न्द्हव्व ंती ग आली इदं्रव्वा खेलाया आली 
लाबें लाबें की ग केन्द्सु लवगंाला की ग वासू 
लवगंाला की ग वासु तेलंगा ग तुजा देसु 
तेलंगा ग तुजा देसु बाई जानव्वा माजं ।। १७ ।। 
दुरडीवरलं दुरडी बुरडीनबाइचं सखी आली सोनु डौलत मल्लक्का 
दुरडीवरलं दुरडी बुरडीन बाईचं सोनी आली राती ढौलत राजम्मा 
दुरडीवरलं दुरडी बुरडीनबाईचं णतकू्कन आलं माजं ढौलत साबंय्या 
सासु न्द्हाइ ते बाला जासवील पुन्द्यगामा 
णहरव्या माडंवान्द्तु घरा आला जासवील पुन्द्यगामा ।। १८ ।। 
वराडु चाणलयेलं णबणगणबणगनं लेन्द्कू : नवरा कुन्नाचा ग लेन्द्कु नवरा पाटलाचा की ग लेन्द्कु ।।  
माइबापु मीरवीतु नवरा ग पालकींतु 
बाल ग माजं इरन्ना नवरा ग पालकींतु 
घरा णभत्ती साणरल्यातु णचत्तरू काणडल्यातं 
लगीनु लाणवल्यातु माजी णहरव्या तानी ।। १९।। 
वसरीखाले ग व्हाना व्हाना कुन्ना सोयऱ्याचं 
व्हाना कुन्ना सोयऱ्याचं वडीलु ग जावयाचं 
वडीलु ग जावयाचं बाल कुमरय्या माजं 
जावई ग आला मनु्न पाटलाचं गावाँतुनु 
नव खंड्याचं ग तूरू बाबा मल्लय्या माजं ।। २० ।। 
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सासर-माहेर 
 

[प्रारंभीिे आकडे कडव्यािें आहेत] 
 

१. 
 
 
 
 
 
 
 
२. 
 
 
 
 
 
 
४. 
 
६. 
 
 
 
 
 
७. 
 
८. 
 
 
९. 
 
१०. 
 
 

माझ्या अंगिात पािी पाडंर्ािंी कथा िालू आहे असा शब्दशः अथव असला तरी ध्र्वि आहे : माझी सारी 
मुले पाडंर्ासंारखी -कतवबगार आवि एकोप्यािे राहिारी आहेत. 
 
माजे... टेवा : गृहीिीिी परमेश्वराला प्राथविा : ‘माझ्या अंगिात सदैर् िादंिे असू दे’.  
अबंडू नोको : हेळसाडं करू िको; 
सुकं देवा : सुख द्यार्.े नागदेवा : िर्सा-सायासािं झालेली मुले. पुत्रप्राप्तीसाठी िागािे व्रत करण्यािी 
रूढी आहे. त्याच्या प्रसादािे झालेली मुले म्हिूि मुलािंा ‘िागदेर्’ म्हटले आहे. 
 
बडवाया : वशक्षा करण्यािी : लोकाचं्या मुलािंा वकती माया लार्ली तरी त्यािा उपयोग िसतो. त्यािंा 
वशक्षाही करता येत िाही. परतयािंी मुले कभतीर्रच्या कौलारू सारखी असतात. थोडा र्धक्का लागला की 
कौलारू खाली घसरतात त्यािप्रमािे थोडा र्ागण्यात फरक पडला की लार्लेली माया व्यथव ठरते. पि 
मातेला आपल्या पुत्राच्या कतृवत्र्ार्र एर्ढा वर्श्वास आहे की, माझा पुत्र अशा कौलारूिी शाकारिी 
त्यािंा व्यर्स्स्थत जागच्या जागी ठेर्ील. परतयाचं्या मुलािंा मी लार्लेला लळा माझ्या पुत्राच्या 
कतृवत्र्ाच्या योगािे दृढ राहील हा भार्. 
 
नेरलीचं : िारळाच्या पािापंासूि तयार केलेला झाडू; 
 
लेंकराच की ग माई : कन्येिी आई अंतरी जी व्यथा र्धारि करते ती कोित्या स्र्रूपािी असते त्यािे 
र्िवि. वतिा जीर् पाखराच्या पायासारखा असतो. पक्षी (पाँकरू) र्ायूर्गेािे उड्डाि घेतो त्यािप्रमािे 
कन्येच्या जीर्िाभोर्ती आईिा जीर् घुटमळत असतो. वतच्या सौभाग्यासाठी ही व्यथा वतला सहि 
करार्ी लागते. जोडर् े (िादंीिे) पायात रहार्ते म्हिूि (सौभाग्य लेिे) त्याच्या मोबदल्यात वहरा 
(कन्या) ठेर्ार्ी लागते. 
 
णमरकुला : र्रंगल वजल्ह्यातील एक गार्; र्ारा-र्ार्र्धाि र्ारा-र्ादळ,  
 
गल्लणंगल्ल ू: बैलाचं्या गळ्यातं बारं्धलेल्या घंटीिा ध्र्वि (िादािुकारी शब्द). 
परन्द्या गेलं : पवरिय-वर्र्ाह; लग्ि करण्यासाठी गेला. 
 
गोरे वानं : गौरर्िव, पल्लो; पदर; णटपनीला : वतपुिीला (पेरण्यासाठी) 
 
गव्वानं : गव्हािी-गुरािंा खंुटाला बारं्धल्यार्र त्याचं्या पुढे टाकलेला िारा गुराचं्या अंगाखाली येऊ िये 
यासाठी खंूटाला लागूि लाबंि लाबं लाकूड टाकण्यात येते त्यास गव्हािी म्हितात. गुरे बारं्धण्यािी 
जागा अशा व्यापक अथािेही हा शब्द योजण्यात येतो. रोडायालं : रडू आले; ताणकलं : टाकले  
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११. 
 
१३. 
 
१५. 
 
 
१६. 
 
१८. 
 
१९. 

पानव्याला : पाण्याला. 
 
सासुरडाला : सासुरर्ाडीला; कोम्मेले : कोमेजलेले, सरयेना : संपेिा.  
 
गडणगडं [ते] वर्िर्िी (कहदी : वगडवगडािा); कंकयेनु : काकि. 
जत्तयेनं : जति; रत्तयेनं : राि. 
 
पंटा आले : वपकले [पंटा (ते) पीक] 
 
ढौलत : डौलत. 
 
साणरल्यातं : सारवर्ल्या 

 
१२. येती लक्शुमी घरं 

 
अिेक उन्हाळे पार्साळे पावहलेल्या एका रृ्िेिे आपल्या सफल जीर्िािे वित्र पुढील ओव्यात उभे 

केले आहे. र्रंगळ वजल्ह्यातील मुप्पारम् या गार्ी या ओव्या उपलब्र्ध झाल्या. 
 

१ 
 
गोरीचं ग गोरे वानु [र्िव] येइनं ग माजं मनु 
गालाचं ग गोंदयेनु तान्द्या माज्या लच्चव्वाला 
बईलु हंकरेला येसीचं ग कोनेवरे 
येते लक्शुमी घरं रामराऊ बालं माजं 
मज्ज्या भइनीचु बालु माजं बालू बराबरी 
आबालाँतु [आम्ही बवहिी भार्ाचं्या मेळाव्यात बसतो तेव्हा आकाशातले िादंिे हसत असते] सानं्न हासु भावाँतु भइनी बइसु ।। 
 

२ 
 

काले ग रेगडींतु बारा अवताँचु भागु 
मज्जी दुरूपाचा वागु भज्जी [भज्जी=र्धाकटी बहीि, कन्या] दुरूपाचा वागू 
हाताचं कंकयेनु णकत्ती करू जत्तयेनू 
फाटीचं [पाठिा भाऊ] रत्तयेनु दादा राजन्ना माजं 
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३ 
 

सुजाताला मागा येतं देसोदेसीचं ग पाडें 
देसोदेसीचं ग पाडें पाल्की मोंताली ग गोंडे 
दइऊ [आज रै्भर् आहे म्हिूि डौल 
मरर् ू िकोस. [सपंत्ती आवि वर्पत्ती एका 
पाठोपाठ असतात त्यािा वर्सर पडू देऊ 
िकोस.] दौर -डौल] हाय मनु्न 

दौरं नोको ग नारी 

दोनी हातं [आहेत] बराबरी दौरं नोको ग नारी 
दोनीये भुजंवरी दुरंग चोलीवरे 
सोनीयाचं ग सरी तुला साजं सुजाता ।। 
दलनु सरं आलं सुपाचं ग कोनेवरी 
लक्शुमी आली ग घरं येसीचं दारवंटे ।। 
लण्ग्शमी आली ग घरे येसीचं दारवंटे 
बाल साबंव ग माजं लण्ग्शमी आली ग घरे 

 
४ 

 
येवडं माजं धंड वाणगलाचा [र्ागवर्ला, पोसला] ग कोनु 
ते माजं माई बापु वाणगलाचा ग कोनु 
भइनी न्द्हाइ ते भाऊ जातील पुन्द्या [पुण्यग्राम, हक्कािे िसलेले स्थाि] गाँमा। 
ताटं गेउनु वाणडतं दादा राजन्ना माजा 
सेजीबाईचं गरी जाउनु आलं गेलं 
वाणगन तुला णभणत्तले वन्जी [िर्ऱ्यािी मोठी बहीि] धारम्मा माजे 

 
५ 
 

सासू घरीचं सूनु तुला सोने रागे केले 
घडीतु कोमलीतु सूनु माजे णहरव्वाले 
माई न्द्हाइ ते लेंकी म्हाइयेरा ग गेली 
घडीतु कोमलीतु सूनु माजं णहरव्वाले 
माई न म्हाइयेरी बाप नसता थोरू 
मावाँसु धरमपूरू भाच्याँसु लंका दूरू 
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६ 
 

हातातुं सुईदोरू कसपीन आली ग घरं 
अगंी तुला जमेदार बाल गोपालं माजं 
ताबंं ग रूमालु गंुडीतो चंडूवानी 
णदसन्द्त पाडेंवनी ताने रवींदर माजं 

 
७ 

 

पोचमाईचं गुडी पदरंनं ग जाडी 
पदरनं ग जाडी सून माजी णहरव्वा ग 
गाईनं वान्द्सुरानंं भरून्द्दे माजं वाडं भरून्द्दे माजं वाडं 
सोडीती घोला पाडा देव माजं राजन्नाला 
देवामंदी रे देऊ कोनते देव सतीपती 
फाने मंदील जोती देव माजं राजन्नाला 
कोत्तकंुडी जातं मनीले हर हर 
पन्नीर व टँीलातु देव माजं इरन्नाला 

 
८ 

 
बारीक शावाआले [शरे्या] येलीले पीतलीतु 
भुकं येजीलं कचेरींतु बाल माजं राजन्नाला 
दंडवाटीचे चोले दंडा देतील [शोभिू वदसतील] वोप 
सुन माजे णहरव्वाला दंडा देतील वोप 
पायीचं [माझ्या पायीिे जोडर् े(सौभाग्य) स्स्थर ठेर्] ग जोडू थीरू ठोऊ कत्तकाई 
अबंाउ रानी तूजे कनकाई माजे 

 
९ 

 
गावान्द्तु पटकारी मी देत संचकारीं 
हीनीलं पीतंबरू राजे कनकम्मा माजे 
णहस्सं धाणडलं येकू बुरगुलाचं देशमूकू 
दावं राजेंदर माजं कुटं्ट णतत्त ंफइल्यानं 
नागदेवाचं हुतं बाल खेलाया गेलं णतत्त ं
कंुदूरू मातीयेलं पूतनं रंगीरेलं 
बाल मल्लव माजं लवनीतू जात हात 
णदवानात्त ुभाऊ हात दादा णपरन्ना माजं 
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१० 

 
पोचमायीचं ग गूडी पदरानं ग जाडी 
नेस फेडीचं लाडी तानं माजं लच्चव्वाला 
धुरीनं माजं धडू वागवीलातु कोनु 
गुरू मान्द्जे दोग्ग जन ते माजं माइ बापु 
भइनु ग भावाला लाइतीले भंडन 
मंडन ग लाईले कवणतकु फाइले 

 
११ 

 
पीवलं पीताबंरू ताकीले दारवरे 
रूसीले भावावरे ताने माजे लच्चव्वाला 
नागस पंचमीसु अवो भइनीचं सनु 
दोरन्वरील खनु तुला सदं अबंाबाई 
जावायाला मनू्न पडलं गावान्द्तू पूलू 
सवाखंडीचं ग पूलू संकराऊ बापु माजं 

 
१२ 

 
चुलतु भावाचं येनं येनं ग दोपारास 
सोनं जरकलं कटाइस दादा रवींदर माजं 
माऊस मनू्न भाऊ मनू्न मनुनु मानु केला 
बोलून लेन्द्कीला देला दादा रवींदर माजं 
मावलस रे लेन्द्का दाऊ नोको रे लाता 
पइलू वय्या गाती भइन रामदेवी माजं 
णतकून कोनु येतं भाऊरायाचं लेन्द्कू 
हाती पारीत पूलू राये इरोजी माजं 

 
१३ 

 
मोटे मोटे ग जोडी 
बइलू बुजाले गाईन्द्सु 
बोटबोटास मूदे [आंगठी] 
भाच्या श्रीणनवास माजं 

अकंडरानी तुजं 
रानी कनकम्मा माजे 
ऊरगले घरी पाडें 
दंड दाटुकं चोले 
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दंड देतील वोप 
तान्द्या माजं भुजव्वाला 
लेन्द्कराच ग भाई 
दूरीलं पाने जाई 

माऊसी धाडील टोप 
माऊसी धाडीले ग टोप [टोपदार लुगडे]  
पंकराचं ग पायी 
नाती माजे जानकीला. 

 
१४ 

 
दान्द्तं ग धडधडा 
देव माजे अकुंशराऊ 
दस्तेवरीलु ग पीटू 
यमुलाडी जाइ ऊटू  
बंदू श्रीणनवासु माजं  
जालं लेन्द्कुराचं बापू  
घर कभती साणरल्यात  
तानं माजं भुज्जवाला  
जनु जातं जत्तयेला  
संगं मोत्याचं जाली 

घऊ घाली मणलदाला 
इजागरीचं ग गुम्मटाला  
बइलावरीलु मोटू 
देव माजे राजन्नाला  
नेनन्द्तं पानवंदी 
बाल भूमाजी माजं  
लगीन लाइल्यात  
लगीन लाणवल्यात  
मी जातु माणहयेरा  
बंदू माजे बापूराजे 

 
१५ 

 
थोरलं माजं दन्द्तं 
बोलू धाडी टाकलीला 
सुपंसं कोनेवाटी 
घर माजे साबंव्वाला 
णतकू्कन कोनु येतं 
हातं पारीजात पूलू 

वडानं येकलीला 
ताने माजे श्रीदेवीला  
येते लच्चमी घरं 
णतकून कोन येतं 
भरलं राजाचं लेन्द्कू 
रानं इरोजी माजं 
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३ 
 

लोक-कथा 
 
कोित्याही भाषेतल्या लोककथािंा गाभा तसा पुराति असतो. मौवखक परंपरेिे िालत आलेल्या या 

कथा केर्ळ कथार्स्तूि घेऊि कालक्मिा करीत िसतात. स्थळ-काळ, जाती व्यस्तत, इत्यावदकािें संस्कार 
घेऊि लोककथा प्रर्ास करीत असते. विर्देकाच्या हेतू-उवद्दष्टािुसार कथार्स्तूतील बीज विरविराळ्या अंगािंी 
पालर्त असते. वकत्येकदा मूळ बीज या पालर्ीत हरर्िूही जाते. बौद्वाचं्या जातक-कथा, जैिाचं्या र्धार्ममककथा 
त्या त्या पंथािी वर्िार-सरिी घेऊि मूळ कथार्स्तूिा विराळा आवर्ष्ट्कार घडर्ीत असतात हे मान्यता पार्लेले 
तर्थ्य आहे. तथावप, मािर्ी जीर्िाच्या वर्कासािी प्रवक्या, मिुष्ट्यमात्रािें प्रकृवतर्धमव हे कुठे तरी दडलेले अशा 
लोककथातूंि वदसूि येतात. भाषावर्ष्ट्काराच्या दृष्टीिे देखील जुन्या िव्यािी मिोहर सागंड लोककथातं 
आढळूि येत असते. 

 
अरे समाजात रूढ असलेल्या कथा या सर्वसामान्य वर्शषेापंासूि अवलप्त रावहलेल्या िाहीत. या कथातं 

दोि प्रर्ाह आढळले. व्यास-संस्कृतीच्या प्रभार्ातूि सागंण्यात येिाऱ्या रामायि-महाभारतातील कथा आवि 
लोकपरंपरेतूि आलेल्या गोष्टी. अरे-गोंर्धळी हा या समाजािा कथाकरी. तो रामायि-महाभारत लार्तो तसाि 
‘मऱ्हाट देसाच्या’ ‘पुरान्या कथा’ देखील सागंतो. हाडािा कलार्तं असल्यािे तो जेर्ढ्या कौशल्यािे कथा-
विर्देि करतो तेर्ढ्याि ितुराईिे अशा कथारं्र आर्धारलेल्या िाटकािेंही प्रयोग तो करतो. 

 
अशाि गोंर्धळ्याकडूि ऐकलेल्या दोि लोककथा त्याच्याि शब्दातं पुढे वदल्या आहेत. राजा अंबर 

कसहाच्या कथेर्र तर याि गोंर्धळ्यािे ‘बालार्तंी’ हे सगंीत िाटक रिले असूि त्यािे प्रयोग बरेि लोकवप्रय 
ठरले आहेत. या दोन्ही कथातंील मराठी िार् ेआवि र्ातार्रि लक्षात घेण्याजोगे आहे. 

 
कथेिी भाषा सहज समजण्याजोगी असली तरी आर्श्यक स्थळी टीपा र् स्पष्टीकरिे वदली आहेत. 
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१. 
 

णसद्दोजी णपरोजीचं कता 
 
१. पूर्व आमि ं विर्ास कोन्तं म्हंटलं तर किवकोटु. मऱ्हाटी. किवकोटान्तु बाजी िु िारायिराऊ र्धोग ं

भाऊ. ये िारायिरार्ाँसू काय की वसद्दोजी मवित्त.ं ये वसद्दोजीला काय की लेन्कु न्हाइतं. बाजीला काय की 
सोमाजी, वपरोजी िु सुगंदाजी ये वतग्ग ंत्याँिी लेन्कु. घरिकामाला का की ये सोमाजी, वपरोजी सुगंदाजीि ंबाप ु
मरूि गेलं. काल जालं, काल. त्याँिी ये वतग्ग ंपोरं, विम्िे लेकरं. वसद्दोजी िुलता. वसद्दोजीला लेन्करं न्हाइतं, 
काई न्हाइतं. घर न्हाइतं. वतप्पल टाकुिु र्िर्ासातुं टेवर्ल्तं म्हंटलंया. कोिासु? या विमन्या लेन्कराँसु. 

 
२. र्िर्ासु वटर्लं ते आट-र्धा वदर्सान्तु त्याँिी का सावंगटलं : बाबा आमा र्ति करा यीिा, आमा र्धीरू 

साँगाया आजूबाजु कोिु न्हाई. पुडं कोिु न्हाई. मिुिशािी काय की, िुलता का की तूिु बाप ुकाई की तूिु मिुिु 
आमंि ं परतपालु करी. म्हागरी तुलं म्हातारपि आलेर्री आमी काय की आपल्या िुल्त्यासु िोकोटु फाउिु. 
बापापवरसु ज्याजा फाउिु घेतुम्. मिुिु काय की ये सोमाजी काय की भार्ाँसु इच्यार केला. 

 
३. ये वपरोजी सुगंदाजी काय की मन्लं : िोको रे बाबा, ते िुल्ता हाय. बाप ुमन्ल्यािं बाप ुहोतं न्हाई. ते 

देक ि सकं. आमाला पोसीिं, जर्लु र्धरीिं. र्गेलं, आमाकारिु न्हाई ते कस्टु दाकर्ा लागलाय्. िोको मिुिु 
तेिी कुडा सागंलं. ये सोमाजीि ंिर्री कोिु? अन्साबाय ते अन्साबाय का म्हंटलं? ते कुडा िोको म्हटलं. िोको 
म्हटलं तम्मा सोमाजी अइकंिं. न्हाय, आमि ंगोटू कोिु आइकत्त?ं काई म्हटलं तरी ते आमि ंिुलतं हाय की. 
आमि ं िुल्त्यापसी जाउिु बोलू. मिुिु का केलं की र्धोगा भार्ाँसु बसूिु घेउिु अन्सुबाइसु बसुिु घेउिु काय 
म्हंटलं : िािा, आमाला िौकोटु तू पोटच्या लेन्करासुं फाइि असं फउिु परतपाल करी. आमाला र्ति 
करायेंिा. आमाला जर्ळ कर. अिकी पुडि काल का की, आमी तुला िौकोटु फाउिु. माय तूि, बाप ुतूि.ु बाप ु
मरूिु गेला तू येकला बाप ुहास की म्हटलं. म्हटलं तम्मा का की हाताखाले मागंाि ंमुसारदार होतं. ते मागंाला 
बलऊि ये उत्तर स्मरि-पवत्रका देउिु ये आमच्या बापाला देउिु जा मुिु र्ाँटं लार्लं. 

 
४. ये मागं काय केल? आलं किवकोटाला. ते उत्तर फाउिु घेउिु ते वसद्दोजी रुस्तमिबायला का की 

सागंलं. ये रूस्तमिबाय कोिु? वसद्दोजीि बाइकु. तेि का म्हटली की ये र्ाँटेदार हमी. िािपिाति थोल्ल ेर्ाँटे 
यािे घेंटल. आमाला काय की ते र्ाँटेदारु दुश्मि हाय. तेिा का की जव्र्ल करािं काम न्हव्र्. येि ंइब्बंदी 
करूिु र्ाँट लाऊि देयार्.ं पोत्त ंया िगराँतुिु भाइवर काडुिु देयार्. मिुिु का की ये रूस्तमिबाय सागंली. सरे 
मिुिु का केलं ते रूस्तमिबायि ंगोटु अइकुिु ते वसद्दोजी का केलाय् : येकु सइिु ऱ्हातं की हाताखाले, तेला 
सागुंिु का केला की अरे याहीला इत्तुिु र्ाँट लार्ा. या िगरान्तुिु र्ाँटं लार्ा. या किवकोटु िगरान्तु कोि 
ऱ्हायाि ंकाम न्हाई. मग तेिं का केला की गार्ाभाइरू बसुिु जाउिु रडमेरी बडउिु मागंाला र्ाँट लाउिु िलो, 
तुमी येऊिु कुट तरी जार्ा मिुिु घेंटलं. ऱ्हाय तर युयुद करार् ंमिुिशाि घेंटलं. 

 
५. ते रडमेरी अइकुिु ते भाअु का मन्लं, िािा हे कसलं काम की, आमी उत्तर पाटरु्िु उत्तर पाटउिु 

देयार् ंन्हर् ंका? तस ंकाय बी ि करूिु या िगरान्तुिु कँुट्टबी जार्ार् ंमन्तो, आमच्यासंग ंयुयुद करतो मन्तो ये 
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कस्स?ं मिुिु बोलुिु घेंटलं. असा जाब आला. वतग्ग ंभाउ का की गार्ाभाइरू विगुिु येउिु िमस्कारू करूिु 
म्हंटले, िािा, आमो काँ म्हँटलं तुला? आमी ल्हाि पोरं. आमाला का करा यीिा. आमाला रं्धदा करू यीिा. मि 
तुला बोल्लो तर तू युयुद करा आला. काय म्हँटलमु तुला?. 

 
६. इन्ता काकुलत यूिु कुडा तेि मािंिा. तेिं का केलं? रागुिं तेन्ला जेला बादुंिु कोटडीतु सोडुिु 

टाकलाय्. कोटडीतु सोडुिु का की या िगरान्तुिु तुमाला र्ाँटी लार्त मिुिु बसलाय्. तव्र्ा ये अन्सुबाय का 
केलीया? तू आमि ंिर्ऱ्यासुं जेलात कशाला घाँटलाय्? तू जार्ा मन्तुसु. आमी गार्ाभाइवर जाउिु कोित्या 
तरी देसाला ंजातुम्. तम्मा तू तेइला सोडी. मिुिु काय की काकलूत केलीया. तम्मा सोडलं. सोडुिु का केलं 
की तीि कुत्री, तीि घोडी देउिु गार्ाभाइवर जा, कोित्या तरी देसाला जा मिुिु सागंलं. 

 
७. तेि जातापुडं जातापुडं कोिु तरी राि जाल्तं, मोट्टं रािु जाल्त. जातापुडं जातापुड महायोग 

अरन्याँतु काय की येकु गर्ली, गर्ली मिायासु का की येकु र्धिगरू. तर गर्ली का केल्तं? वतत्त ं बकऱ्या, 
शले्या हातं. मेंड्या राकल्यातु. तेिं का केल्तं की, अरे िार मािस,ं तीि घोडं तीि कुत्री घेउिु आलं की येिं. 
आमाला सापडलं तर आमाँसु काय की मन्तील यािं. मिुिु येिी का केलं की जाडा आड बसुिु लपुिु का का 
मन्लं बाबा आमाला पोटाला आि न्हाइ, आमी मािस होतं. िोर न्हाइतं. आज िार-पािं ुदी जालं आि न्हाइ, 
पािी न्हाइ. काय न्हाई तुमाला का मििं बाबा मिुिु काकलूत केल. अरे तुमि ंकोिु गाँमु म्हंटलं तर आमि ं
किवकोटु. आमी वतग्ग ंभाऊ. सोमाजी, वपरोजी िु सुगंदाजी. बाजीिी लेन्करं आमी. सरे मिुिु याँिी का केलं की 
याँिी मऱ्हाट पाटलं. याहीि ंखािदाि थोल्ल.ं तेिी खाऊिे पीउिे न्हव्र्.ं मिुिु का केलं की, तुमिं पोटाला भकू 
लागलं काय की. तुमी थोरकुल, थोरू गोतु मिुिु फाऊ िका अंडी. आमि ंताक दुद्दु र्धई हाय म्हँटल. तर 
शले्या मेंड्या हातं. त्याहीि ं दुद्दु, र्धई हाय ते वपऊिु घेयार्. त्यािी ते वपऊिु त्या रोजी वतत्त ं ऱ्हइले. कुट्ट 
जाइिं बाबा. इत्ति ुऱ्हार्ार् ंमिुिु घेंटले. 

 
८. ते र्धिगराँसु काय की रोजु रािातुं जार् लागतं. तव्र्ा काय की जेर्ायि ंसप्लाय वमलत्त.ं तेिं काय 

की ये मऱ्हाट पाटलं िोकोट मािलं. शले्या-मेंड्या र्ाड्यापसी काय की वटऊि घेंटलं. ते ऱ्हाइलं; सरे, या 
वतग्गािंी काय की इच्यारू केला. आमासु कोिु तरी जर्ल हायतं. मिुिशाि वतत्तंि ऱ्हाइलं. सा रोर् ूआट रोजु 
होतातु. ते वपरोजी मिाइि ं ते र्धाकलं भाऊ का मन्लं : दादा मी इत्तंिु या घोड्यार्रे सर्ारी करूि येतं बाबा 
उगीि ुबंदीखान्यातु ताकलं तर का करािं मिुिु िोको मन्लं. तम्मा काय की इत्ति ुजाउिु येतं मन्लं. सोमाजी 
इजाजत देलं. 

 
जातापुडं जातापुडं काय की येकु कुत्र्याला काय की संगटु घेंटलं. वर्श्रातंीिं िाललाय. जातापुडं काय 

की थोल्ल ंबसंत लागलया. बसत मिुजे काय की थोल्ल ंरािु, जंगल. या रािान्तु काय की सस्कुलं येकु. ये कुतं्र 
काय की वपरोजी संग.ं ते सस्कुलं फाउिु ये कुतं्र काय की म्हाग सरलं. ते सस्कुलं काय की ये कुत्र्याला फाउिु 
म्हाग ं वफरूिु कुत्र्याला वपटु लागलं. तमा ये वपरोजी बरं इच्यार करू लागलं. अब्बा ये सस्कुल काय की 
कुत्र्याला संग पडुिु वपटर्ाला. कुत्र्यापवरस सस्कुल्याँतु बल हाय. इत्तं हामी घरू बादुंिु घेतुम्. वतत्त ं जाउिु 
ऱ्हातुम्. सोबतीला र्धिगरं हातं. आमी इत्तंि िगरू बादुंिु ऱ्हातुम्. इच्यार केला घर कसं होआर् ंहातातुं. काई. 
न्हाई कस्स ंमिुिु होआर्?ं 
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९. इच्यारू केलाय् : भार्ा आमि ंअज्जा पइदा केलं ते र्धि किवकोटी हाय. समदं सोडुिु देउन्शान् अमी 

इतं आलामु. किवकोटी काय की देर्ल हाय अंबाभर्ािीि.ं ते भर्ािीि ंपूंजा बाँदुिु काय की वतिं सागंीतलं तस ं
र्धि येतय्. आमच्या हातातुं का हाय? सरे, काय की पूंजा बाँदुिु येतुम् मन्लं. थेट किवकोटार्रे आलं. वपरोजी 
काय की पूंजार्रे बसुिु. ते भर्ािी का केलीया. बोल्ली. वपरोजी तू भेऊ िोको. सात गाड्या दइउ हाय. गाड्या 
मन्ता बइलाि ंगाड्या. सात गाड्या दइउ हा ते दइउ घेउिु पैलं का की िगरू बाँदाइिं. अदगुरू काय की माजं 
देर्लु बादुंिु मला त्यातुं वटर्िुू तू िगर बादंी. मी देतं तुला दइउ. गाड्या बाँदुिु घेउिु जा मन्लं. 

 
ते वपरोजी काय की पूंजेर्रे उटलाय्, भर्ािीला िमस्कार केलाय. दादाला सागंलाय् : गाड्या र्ाँटं 

लार्ा. िलो मुि सागंलाय्. ते वसद्दोजीिं कलल तस ंिोरपिािं जाउिु दइउ आिुिु घाँटलं. दरव्य आिुिु काय 
की किविगर मिुिु उबी र्ालुिु िगर बाँदलं. कोन्त्या मुलकाि ंमुि आलं बी वततं राि हाय. भोय हाय. जागा 
हाय. कोन्त्या मुलकाि ंआलं तरी करुिु घेयार् वततक भोइ, बाँदुिु घेयार् ंवततक घर. कउलाि ंपइका न्हाइ. 
तुमी करूिु घेयाि ंमुिु गार्ा गार्ाला विया र्ाँटं लार्ल्या. विया र्ाँटं लाउिु फाउिु फाउिु कोि सारे गडी 
मािस ंआले. 

 
१०. िगर उदे्यपि व्हायलं मिुिु सारे गडी, कुिबी, कोिते कुलिे मते सारं िगर भरपूर जालं. भरपूर 

जाल तस ंका केलं? ते िगराँतु भर्ािीि ं देर्लु बादुंिु भर्ािीि ंसिु केल. भर्ािीिं सिु करूि वततं आिकी 
खुशी िाललं. खुशी सारक िालल मन्ता ये खबरू गार्ा गार्ा गेली. सोमाजी, सुगंदाजी, वपरोजी याहीिं िव्र् ं
किवकोट िगर बाँदलं मिुिु खबरू गेली. सोमाजीि िुल्त्याँसु कुडा खबरू पहँुिली. तेिं मिु लागलं : अब्बा मी 
इत्तुिु िुस्तं र्ाँटं लार्लं, इततं दरव्य कुट्टुिु आलं तेला. इततं र्धि कुट्टुिु पइदा केलं हेंिी? सरे, जाउवि. ये 
िोराहो अंडी, तुमी जाउिु ये. ये सोमाजीि गल्ल ं कापिुु आिार्.ं त्याम्ला मारूिु टाकुिु त्याम्िे गल्ल े कापुिु 
आिार्. त्याँला वटर्ाि ं काम न्हाइ. मन्न ु िोरान्तु येकु शबंाजी, मंगाजी, मिं िारायिजी मन्न ु सात िोरं हातं. 
सातजिु िोराँसु वतत्त ंर्धाडुिु. ते सातजि िोरू वतत्त ंआलं. सातीजि आलं. 

 
ये किवकोटाँतू काय की जर्ािास्िी राकि वटर्लय्. वदर्स मार्लल्यािं कोिु यािं काय की हुकूम 

न्हाई. येकला का केलाय् : र्ट्ट्याि ंजालाय्. अरं कुटं िाल्ल?ं तू कोिु? म्हँटलं तर मिं, अय्या मी र्ट्टी. बट्टी 
वदर्स मार्लता लागली. िगराँतु घर हाय. िल्लो मिं. सरे आमि ंगार्िं र्ट्टी मुिु सोडुिु देलाय्. िर् ंमािूस 
यायाि ं काम न्हव्र्.ं जा मिुिु सोडुिु देलाय्. येकला का केलाय् कुिबी मिु आउतु डोच्कीर्रे वटर्िुू काँटी 
हाताँतु र्धरूिु घेउिु िगराँतु आलाय्. मी कुिबीि ंकाम कवरतं. कुिबीि ंमािूसु. येकला का केलाय् मी कुिब्याि ं
ढोर राकायि ंमािूसु मुिु िगराँतु आलाय्. तकीिं काय की गार्ाभाइर ऱ्हाले. 

 
११. इकडं का की र्रसामाग ंर्रीसु सरकलं. तीर र्रसं जालं. तम्मा सोमाजीसु येकु लें कु जलमलाय्. 

लें काि ंिाँरु् काय की तुलेरारु् वटर्लं. तम्मा ये तुलेरारु्, तीि र्रसाि.ं तीि र्रसाि ंहाय तुलेरारु्. तम्मा का 
जालं या. ते सोमाजीला सज्ज रातीला परसाकडं आलं. कलार्तंीिीि ंघरापसूिु जातोमु मुिु परसाकडं विगालं. 
तम्मा काय की अन्तुबाय, तुलेरार्ला सागंलाय् मी कलर्तंीिीि ंघरापसुिु परसाकडं जातोमु मिुिु. गेंलाय्. 
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इकडं या िोराहीिं का केलाय्. येकले का की कडब्याि ंखाले, येकलं का की उकंड्याि ंम्हाग,ं येकलं 
काय की कलबाि ंमहाग ंह्यािं सारे लपुिु. ये िोरू वजत्त ं वतत्त ंलपुिु ऱ्हाइलाय्. सोमाजी कम्मा येतं तम्मा येिं 
गल्ला कापिुु िेहार्ा ंमिसुबा. ये सोमाजी कम्मा पइलाडु गेलं घराँतुिु भाइरी विगुिु सापंडुि र्धराइस्तुर आर्र 
न्हाई. ये गडी थोल्ला मािूस. बंदकस्त. तेिी यािी युयुद केलं. साँपडंि सकं. डोस्कीि ं मुडासं खाली पडुिु 
गेलंया. सोमाजी घरी परत आलया. डोस्कीि ंमुडास ंखाली पडुिु जाताि ु: अब्बा आमॅिँं मऱ्हाटकुलु. डोस्कीि ं
मंुडास ंगेलं डोस्कं सीरू गेलं मिुिु महाजं सीरू तेि ंहाताँतु गेलं मिुिु त्याहीि ंगल्ले तरी जाऊ न्हाइतर आमि ँ
सीरू तरी जाऊ मुिु खाडंं घेउिु म्हागारी गेलाय् आमिं मंुडास ं देयार् ं मुिु सागंलाय्. ते सातजि ये येकला 
मािुस. तेिी येला पाडुिु टाकलाय. गल्ला कापिुु घेटलाय. सीरू घेउिु भाइर पडलाया. 

 
१२. ये कुत्री का करताय् : भर्तालि ं कुतं्र रोडा आर्ाज काडताय्. आतुँ भाइरी करताय्. आमि ं

सोमाजी आलं न्हाइ मुिु काय की ये अन्सुबाय काय की भाइरी आली. भाइरी येउिु फाती त काय? थोडं दूर र्रे 
कलबाि ंजाडाखाले रं्धडु पडुिु हाय. सीरु न्हाइ मिुिु लबलब बोंबलूि घेंटलीया. देरािं ंघराँसु जाउिु देराँसु 
उटवर्ली. काय मिायन्स ंभाबी, काय मिायन्स ंभाबी असं मिुिु पुवसलं. कुट्ट कुट्ट गेल मुिु इिारलं. इकडं 
वतकडं फाइलं. वमलंि जालं. सरे भाबी उग बस. ते िोराहीि ंसीरू हमी कापिुु अन्तुम्, रं्धड इत्तंि ुऱ्हाि दे मुिु 
ते विगलं. यॉिी संग ं पडलं. कुट्टं जार्?ं वफरत वफरत जुन्न ं किविगराला आलं. कोिु.? ते सुगंदाजी िु 
वपरोजी. ते वसद्दोजी का केलाय् ते वपरोजी िु सुगंदाजीला जेला बादुिु बंदी घाँटला. त्या िोराहीिं सोमाजीि ं
सीर देल्तं ते शीरू फाउिु घेंटलाय्. आमि ंर्ाँटेदाराि ंसमस्तािु बडुिु गेलं. कोिु दुस्माि न्हाइतु आमाला मिुिु 
घेंटलाय्. 

 
इकडं का की ते देर येइिं गेलं आमि ंसासरेि ंये काम ंअसंि. सरे मीि ुजातं मिुिु अन्सुबाय काय की 

विगालीया. संग तुलेराउ घेटलीया. तुलेरार्ाला घेउिु काकाला बादुंिु, सोमाजीि ं तल्र्ारू, सोमाजीि ं
वसरत्रािु घेउिु सीर्धा विगालीया. जुने्न किविगराला गेलीया. जुने्न किविगराला जाउिु पुसली : हमिे देरु कुट्टं 
हातं. मन्ता जेला बादुंिु बंदी घाटलं म्हटला. गार्ि ंवसपाइ जर्ािु सागंला. 

 
१३. वसपाइ जर्ािु सागंतािु सरे मिलीया. मार्रे युयुदु कर मिाली. वसद्दोजीला तस्स ं सागंली. 

वसद्दोजी युयुद करा आला. युयुद जालं. ये अन्सुबाय का की वसद्दोजीला खाले पाल्डं. त्याि ंछाताडार्र पाये 
टीर्लं. तेिं गल्ला कापिार पर मन्ली न्हव्र्.ं मी बाइको मािूस. सासऱ्याि ंगल्ला कापिं आपलं काम न्हव्र्.ं तस्सी 
ऱ्हाउिु ते तुलेरार्ाला बलवर्ली. सोमाजीि ं सुरा काय की तेि हाती देली. येि गल्ला काप मन्ली. तुलेरार्िं 
हाती तेि ंगल्ला कापली. 

 
तर्ाता, सोमाजीि रं्धडु, तेि ंशीरू येकु करूिु वसद्दोजीिं तीि र्धाडें करूिु येकु सरिु रिुिु वसद्दोजी 

सोमाजी याहीला जाल्ल.ं जालु लारु्िु काय की बंदीखािा मोकला करूिु जुने्न किविगर काय की तुलेरार्ला 
देउिू वसद्दोजीि ंवसम्मासिु देउिु वसरोजीला िु सुगंदाजीला काय की िव्र् ंकिविगर बादुंिु राज केली. 
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टीपा-स्पष्टीकरि 
 

णसद्दोजी-णपरोजीचं कता 
 

(वसद्दोजी-वपरोजीिी कथा) 
 
अरे समाजात बरीि लोकवप्रय असलेली ही कथा आहे. आपल्या पूर्वजािंीि ही कथा आहे असे या 

समाजाला र्ाटते, तथावप या कथेिे ऐवतहावसकत्र् वकतपत प्रस्थावपत करता येईल हा प्रश्िि आहे. या कथेत 
मूळ िगर ‘किवकोट’ असा उल्लेख असूि कथेच्या उत्तरार्धात ‘िर् ेकिवकोट िगर’ स्थापि केल्यािी िोंद आहे. 
तेलंगिात करीमिगर हे वजल्ह्यािे वठकाि आहे. या िगरीिा ग्रामीि उच्चार ‘करन्िगर’ असा आजही होतो. 
हेि पूर्ीिे किविगर असल्यािे सागंतात. विजामी राजर्टीत अिेक गार्ाचं्या िार्ािें ‘इस्लामीकरि’ झाले 
तसेि या िगरीिेही िार् बदलले असे म्हितात. करीमिगरपासूि जर्ळि सूयापेठ या िार्ािी व्यापारी पेठ 
आहे. हे िगर िलगोंडा वजल्ह्यात येते. या िगरीत अद्यापही एक वकल्ला तग र्धरूि आहे. सूयव आवि किव यािंी 
िार् े र्धारि करिारी गार् े एकमेकाचं्या लगत असार्ीत आवि दोन्ही वठकािी प्रािीि अर्शषे थोड्याफार 
प्रमािात असार्ते हे लक्षात घेता या कथेतील जुिे आवि िर् ेकिविगर आजच्या करीमिगर आवि सूयापेठ या 
स्थािाशी संबरं्धीत असतील अशी कल्पिा करिे अगदीि विरार्धार ठरिार िाही. 

 
या िगरीच्या संदभात आिखीही एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. डोंगर आवि दाट अरण्य या 

दोन्ही िगरीच्या सभोर्ती आजही वर्द्यमाि आहेत. पारंपवरक समजुतीप्रमािे या भागात मऱ्हाटा क्षवत्रय आला 
तो जंगल तोडूि र्साहत करण्याच्या हेतूिे. देर्क-वर्षयक गीतात क्षवत्रय डोंगराला गेला, त्यािे मेढी/पायदळ 
तोडले असे उल्लखे आहेत. ते ध्यािात घेतले म्हिजे डोंगर र् अरण्य याचं्या पवरसरात असलेली करीमिगर र् 
सूयापेठ (िर् ेकिवकोट) ही अरे-समाजाच्या र्साहतीिी मूळ स्थािे होती असे अिुमाि करण्यास हरकत िाही. 
आजही करीमिगर-सूयापेठच्या लगत या समाजाच्या र्ाड्या वर्खुरलेल्या आढळतील. 

 
या कथेतील इतर तपशील कोित्याही लोककथेत येतात त्यािप्रमािे आहेत. 
 

पणरच्छेद १. 
 
 
 
पणरच्छेद २. 
 
 
प० ३. 
 
 

पूवय : प्रािीि काळी [पूर्वज या शब्दािे देखील हा शब्द ओळखला जातो] कोन्द्तं : कोिते; 
धोगं : दोघे, णतग्गं : वतघे, धरन कामाला कमवर्धमवसंयोगािे; णचम्ने : लहाि; णतप्पल : [ते] 
त्रास. 
 
णटवलं : ठेर्ले; यीना : येईिा; परतपालु : प्रवतपाल; चोकोटु : िागंले; फाउनु : पाहू; [पाहूि 
या अथीही हा शब्द योजला जातो] ज्याजा : अवर्धक [फा-वजयाद] 
 
मग्लं : म्हिाला; नोको : िको; देक न सकं : देखर्िार िाही, असूया र्ाटेल; कुडा : [ते] 
सुिा; तम्मा : तेव्हा; गोटू : गोष्ट, शब्द, भाषा; हास : आहेस; मुसारदार : िोकर, शतेमजूर 
(फा-मुशावहरा); वाँट लावलं : [र्ा. प्र.] र्ाटी लार्लं पोिवर्ले; 
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प० ४. 
 
 
प० ५. 
 
प० ६. 
 
 
प० ७. 
 
 
प० ८. 
 
 
प० ९. 
 
 
प० १०. 
 
 
 
प० ११. 
 
 
प० १२. 
 
 
प० १३. 

 
वाँटेदार : भाउबंद (म्हिूि शत्र)ु; नानपनातन : लहािपिापासूि; इष्ट्बंदी : [ते] कडेकोट 
व्यर्स्था; मोत्त ं: [ते] सर्व; सरे : [ते] ठीक; सइनु : सैन्य; रडभेरी : रिभेरी; युयुद : युि. 
 
उत्तर : [ते] ते पत्र; बोल्लो; बोललो; म्हँटलंमु : (आम्ही) म्हिालो. 
 
इ तँा : [ते] एर्ढे; काकलूत : काकूलती येऊिु, दीि होऊि; रागून : रागार्िू; तव्वा : तेव्हा; 
तेइला : त्यािंा. 
 
जाता पुडं जाता पुडं : पुढे जात जात; महायोग : थोर; जाडा आडु झाडा आड; थोल्ल ं : 
थोरले; खाऊचे-णपऊचे : खािे-वपिे; न्द्हव्व ं: िव्हे, दुदं्द : दुर्ध. 
 
सा : सहा; इजाजत : अिुमती; णवश्रातीनं : आरामात, शातंपिे; सस्कुलं : ससा; णपरवाला : 
वपटतो आहे; मावरत आहे. 
 
पइदा : (फा) पैदा; देवल : देऊळ; दइऊ : दैर्; र्धि; बसुनु : बसला; पैलं : पवहले; दरव्य : 
द्रव्य; उब्बी घालुनु : जमीिीिी आखिी करूि (Markout); भोय : भमूी. 
 
उदे्दपम : उद्यापि; णनस्तें : िुसते, वरकामे, र्धिहीि; गल्ल ं : गळा; णटवाचं : (वजर्तं) 
ठेर्ार्यािे; राकन : राखि; वाट्ट्याचं : र्रठ्ािा, पवरटािा; डोच्कीवरे : डोतयार्र;  
काटी : काठी; तकीन [ते] उरलेले. 
 
सजं्जराती : मध्यरात्री; उकंडा : उकीरडा; नेहावा : न्यार्ा; बंदकस्त : [फा] उंि, वर्धप्पाड 
(बुलंदकद); महाजं : माझे; खाडें : खड्ग, तलर्ार. 
 
रोडा : रडण्यािा; धंड : र्धड; जुनं्न : जुिे, पुराति; समस्तानु : घरािे, राज्य; कालाला : 
काखेला 
 
तवाता : तेव्हा; धाडें : तुकडे; जाहलं : जाळले; णसम्मासनु : कसहासि. 

 
∫∫∫ 
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२ 
 

गोटू अबंरकसग राजाचं 
 
१. अंबरकसग मऱ्हाटी राजा. अमरार्ती िगरान्तु ऱ्हातं. तम्मा मोटे मोटे राजे ऱ्हातं. हाताखाले कोि? 

तर कलबाजी परदाि. राजा अंबरकसग यािं महीि ंपरतपालु करतं. राजाला लेन्करं न्हाइतं. लेन्कु न्हाई, लेन्की 
न्हाई, कोन्नी न्हाइतं. घराँतु गेलन् काइ की आमिी िर्री एन्कली. भाइरी काय की तलतल मी एकलाि.ु सरे, 
लेन्करं न्हाइतं. दरव्य कसलं, गाँमु कसलं? सात कोटे दरव्य. घोड्याि ं र्ाडं गाइि ं र्ाडं, पाड्याि ं र्ाडं. 
र्ाँसुराि ंकल्प.ं शतेीर्ाडी तरी कसलं? येक तरी लेन्करू फाउजे. र्धोलावगरीला जाउिु, देर्ल फाउिु, तपस 
करूिु. शकंरापासी कोित्या तरी रािाँन्तु जाउिु लें कु तरी लें की तरी र्र घ्यायािा मिु इच्यारू करूिु 
घेंटलाय्. 

 
२. इच्यार करूिु काय की परदािाला बिरु्िु घेटलाय : अय कलबाजी, वमयाँ लेंकराि ं दािासाठी 

जातुम्. र्र घेर्ायासाटी भततीसाटी जातुम्. वमया ं येजेतो िगर परतपालु तुर्ा करार्.ं तू काय की कउलाि ं
पइका गोला कराि ंविम्मं. शबंरु रूपये बाँदाि ंकुिबी काय की पाँि ुर्धा रूपीये घेर्ाि.ं पन्नासु काय की सोडूिु 
देयाि.ं र्धा बादंायि ंकुिबी काय की पाँि ूघे, पाँि ुसोडुिु देयाि.ं ते जाल्यािं को होतं? मला िौक्कटु आस्त्रीर्ादु 
वमळतं. देरु् पार्िु होतं. मला र्रू वमलतं. तूर्ा आलस केल्यािं तेिं गरीब असुिु तेि डोल्यािं पािी काडुिु ढोर 
इवकत्त,ं र्स्ता इवकत्त.ं अस्स ंकेल्यािं पइका वमलतं पर त्याहीि ंकलकलालािं मला देरु् पार्िंा. र्रू सापंडंिा. 
तू मातर िौक्कटु परतपालु करी. सागुंिु हाताँतु ते कयारू ते दप्तरू परदािाला देउिु आपि र्राला गेलाय्. 
र्राला जायि ंपुडं बाइकोला का ंसावंगटलाय बालार्तंी तुम येजोतो माडीर्रते कहर्सा िौक्कटु ऱ्हार्ार्.ं सागुंिु 
येकलाि ुविगुिु गेलाय् किता करू िोको मिालाय्. 

 
३. जाता पुडं जातापुडं महायोग रािान्तु ते मादेर्ाला पार्तो मिुिु गेलाय्. ते शकर काय केलाय् : अज्ज ू

दूर कुट्ट जातं. कस्ट ते राजा फाऊ सकत न्हाइ मिुिु इततं इभतू काडुिु रािाँतु टाकलाय्. टाकताकिी, 
देउलु, मला, हीरू, फुलाि ं बागशाइ सारे वदसतं. महायोग राि, इत्त ं पूर्वकालि ं देउलु न्हउिे? काय तरी 
पुतली न्हउिे? पूँजा तरी कुटं्ट होउिे मिुिु का केलाय : हीरीि ंपािी सेंदूि घेंटलाय् न्हाउिु घेंटलाय्. हातु 
तोंडू रू्धिु घेंटलाय्. फइलं त काय? िाऱ्हीकडं िारू कलग ंहातं. मद्दी येकु. पािं ु कलग हातं. माडी सारं जाडुिु 
र्स्त्रपास्त्र माडुंिु, रािाि ंफूलु तोडुिु मस्तकी अलंकार केलाय्. अलंकार करूिु भगतु माडंलाय्.. भगत माडंिु 
येकु दीस का ंकेलाय् : भकू लागली पािी पेलाय्. येकु दीस, दोिू दीसु थोडं थोडं पािी बंदु केलाय्. अजू पाँि ू
दीसू पाँि ूबेलाि ंपाि खाल्लाय्. अन्ता र्धा दीसातूं र्ारं दम र्धरूिु भगत माडंलाय्. अस्स ंतेिं भगत केलाय्. सा 
मवहिं भगत केलाय्. 

 
४. सा मवहि भगत केलाय्. काय मािु पडूि गेलाय्? इंतं भगत करूिु मािु पडंिं मुिु कस्टी जालाय्. 

शकंर तर्ाता पार्िु जालाय्. येउिु अंबरकसग तुला काय फउजे मिु लागलाय्. महाराज, मला दरव्य हाय. सारं 
काइ हाय, लें कू लें की न्हाई. सरे, तुला लें कु फउजे लेंकी? लें कु जाले तर काय की कस्ट हाती बारा र्रसं. 
लें की जाले तर काय की सुक होतं. कोन्तं फउजे? मन्ला, लें की जल्मलं काय की सुक हाये, पुिु लें कू जालेिं 
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समस्तािु ऱ्हातं. मला कस्टाला परर्ा न्हाइ, महाराज, मला लें कू फउजे. मन्ता येकु अवम्रत फलु र्टंीत देलाय्. 
घरी जाउिु सतीपसी पािािं इडे करूिु ये फलु घालुिु सोमारी घेर्ारं्.ं तुमाला लें कू जलमते मुिु मिाला. 
सागंल्यार्री घोड्या िडलाय्. गार्ाकडं आलाय्. 

 
५. इत्तं येयासरी दोिु र्रसं व्हइल्तं. ये शकंराि ं पूजंला राजा गेला अंबरकसग महाराज. ते जाताि ुये 

परदािु काय केलाय? कऊलाि ं येलंला कुिब्याँसु बसइलाय्. तम्मा ये परदािाि ंबाइकू कोि? मािकाबाय. 
वतला काय मिलाय् : कऊलािा पइका घेयाि ंयेलं आलंया मी घरा येयािा न्हाइ. वतत्तंि ऱ्हाउिु. तम्मा वतिं 
सागंलं : मुशारदाराँसु बलरु्िु सागंारु् ंकऊलाि ंपइका र्सूल कर मिार्.ं येकु रूपीयाला दोिू र्सूल करामु. 
राजाि ंराजासु बादूंिु वटर्ार् ंतर्ांता राजा आल्यािं काम होइिा, आमाला पडका वमलंिा. अन्ता सरे मिलाय्, 
गार्ाँतु घेलाय्. 

 
६. गार्ान्तु गेलीया पइका दे मिल्यािं कोिु देइिा. कोिु देतं? कोिु होतं गार्ान्तु? गार्ान्तु थोल्ल े

कुिबी होतं. थोल्ल्या कुिब्याँसु मार हािुिु र्डुिु जबरदस्ती घेंटलं. र्धाकले सारे वभर्त्तं. तेिी कुडा देलं. मल्ली 
इच्यार करूिु जर्ािाहीला बलर्िू घेंटलं. का म्हंटलं : अरे जर्ािािंो अंडी, या गार्ाला थोल्ल ेकंपारू हाती. 
कंपाऱ्याँसु बलर्िू आिा अडंी. आिलं. ये रड्डी, तू कऊलाला वकत्ती पइका बादंतं? मिलं येक्करालंा येकु 
रूवपया. शबंरू येक्करू भोइ हाय्. शबंर रूवपये बाँदतं. हाँ, अत्ता दोि शबंरू रूवपये बाँद तस्स ंम्हटलन्. राजा 
हाय ते र्िाला गेलाय्, राजा आल्यार्रे बाँवदतुम् म्हटलं. न्हाय न्हाय, राजा येइजो काम न्हाइ तुला बाँवदत्त 
मन्ता पंिाइत पडीि. सोडीिं. 

 
७. इकडं ते पंिाइत अइवकन्या येकु जर्ािु लारु्िु देला. येकु कसगाि ंलाकूडु, र्रे येकु काँटी, पाटीर्रे 

टेर्लाय्. मािार्रे र्धोंडा येकु टेर्लाय्. ये काँटी अंगार्रे घेउिु, ये र्धोंडा मािंर्रे घेउिु, मी थोल्ला कपारू, वकती 
िादाि मला? माजं ढोर इकलेिु बरंिु, माजं गायी इकलेिु बरंि.ु िलो मला काडािु. मी देतो मवितलं. दोिु 
शबंरु रुपीये आिला. देला. थोल्ल ेकंपारू बलऊिु आिुिु कलबाजी डबल पइका र्सूल केलाय्. साऱ्या गार्ाँतु 
बलर्ा जाला. गाँमु सारं वभऊिु घेउिु ढोरं, बइलं, अन्तासारं इकुिु घेउिु कउलु देला. येकु कंपऱ्याला केला. 
तस्सि ुयेतया र्धिगराला केला. गाँमु सारं तस्सि ुकेला. 

 
८. अंबरकसगु राजाि ं दोस्तु, जीर्ाि ं दोस्तु कोिु? येकु मोती शार्कारु, लाले शार्कारु येकु. ये 

अंबरशाऊ राजा ये दोिं भाऊ येतया येतया इस्कुलान्तु जाउिु घेउिु, येतया पलंगार्रे जोंप ुघेउिु त्याँिी दोस्तु. 
तेि का ंकेलाय् : येकु दुकािु मिुिु त्याि ंतासील मिुिु मािसी र्धा तोलं सोिं देर्ार्.ं तेला बलवर्लं. तुमी काँ 
देता इिारलं. हमी र्धा तोलं सोिं देतं सागंलं. ते न्हाइ, ईसु ईसु मोत्त ंिार र्धा तोलं सोिं देर्ार् ंमुिु सागंलं. हमी 
देइिं. ते बोल्ल.ं राजा आल्यार्रे डबल वकत्ती बाँद मन्लं वतकतं बाँदतमु मन्लं. आमी तुज मििं आइवकिं मिलं. 
ते मन्ल्या तस ं जर्ािु बलउिु कािु घरूिु ऊट-बइस करा लार्लं. ऊटु बइसु कवरता, हमी इकते कोमटी 
ऱ्हाउिु इज्जत करता बेइज्जतु कराला यािं. सरे, िार र्धा तोले देतामु मुिु सागंलं. राजा आल्यार्रे फाउिु घेतामु 
मुिु सागंलं. सरे, र्स्त्र, पात्र, िीज बस्ता. घरु, दारु, सारं इकुिु िार र्धा तोलं सोिं हर्ाली केलं. अन्ना काय 
िाय्. घरु गेलं, दारु गेलं. भीकु मागुिु पोट भवरतं त्यािं कोमयािं. तेि काँ करार्.ं सर्ें इवकलं. का हाय्. िार 
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र्धा तोलं सोिं देर्ार् ंमुिु सर्ें इवकलं. जोली बादुंिु घरा घराँतुिु भीतशा मागुिु रावहले. राजा येइजो ऱ्हार् ंमिुिु 
घेंटलं. राजा आलंिं हमॅिँा अर्तारू दाकवर्तामु. ये कलबाजी जबरदस्तीिं पैइका र्सूल केलं मुिु सागंतामु. 

 
९. सरे, इकडं काय की राजा गार्ाँतु आलं. राजा अवम्रत फलु घेउिु आलं. मी येतुसं पायािं, अिसुठ 

पायािं जाऊिे. तम्मा लालबागाँतु अंब्याि ं मल्याँतु बसुिु र्डर्ाजत्री घेउिु जार्ार् ं मिुिु काय केलंय, लाल 
बागाँतु आलंय्. लाल बागाँतु येउिु का केलंय्? पािी बाँदायि ंमाल्याला बलउि आन्लाय्. अरे माल्या, गार्ाँतु 
जा अंडी. कलबाजी परदािु, मोती शार्कारू, लाले शार्कारू माजे वजर्ाि ं दोस्तु, पाटीलु, पाडं्या सारजि 
घेउिु र्डर्ाजंत्री लारु्िु मला गार्ाँतु न्या अंडी. मी लेन्कराि ंर्रू घेउिु आलं सागं जा अंडी. मन्लं. 

 
१०. तम्मा ते माली का केलं वबगी वबगी जाउिु सागंार् ंमुिु गेलं. गार्ाँतु मोती शार्कारू लाले शार्कारू 

भीक मागुतु ते पयले भेटलं ये शार्कारािंो, थाबंा अंडी, थाबंा अंडी, कुट्ट जातामु? आमी भीकु मागा जातुम् 
अंडी. राजा आलाय्, अंब्याि ंलालबागाँतु बसलाय्. अजगुरु जा अंडी. ते माली गेलं. शार्कारू मल्याँतु गेलं. ते 
परदाि येतं, लबाड गोस्टी सागंतं अजगुरु जार्ा अंडी अस्स ंकोिु मन्लं? ते माली मन्लं. सरे, ते माली गेलं. 
शार्कारू काय की मल्याँतु गेलं. तेि ुर्स्त्र ु येसु िेसु गेलं. राजा फइलं. अरे कोिु तुम्मी? माजे वजर्ाि ंदोस्तु 
िव्र्?ं इकतं कस्टु कोिु तुम्माँसु देल? माज्या इकतं सम्सारु तुमिँं. तुम्मा इकतं कस्ट कोिु देलं? ते कलबाजी 
येस ंकेलं, गार् सारं येसि ुकेलं. सागंला. राजा र्स्त्र ुकाडलाय्. दोगा कोमयासुं देलाय्. फाटकं र्स्त्र ंटाकुिु 
देलाय्. इकडं वतकडं फइलाय्. सरे, थाबंा अंडी अन् ते कोमयासुं बसुिु घेउिु ते राजा बोलतु बसलाय्. 

 
११. ते माली का केलंय्. वतत्त आलं कलबाजीपासी. कलबाजी परदािु. का ंसागंलंया? परदािा, राजा 

आलाय्. वतत्त ंलालबागाँतु बसलाय्. जा, र्डर्ाजंत्री घेउिु जार्ा अंडी. पाटीलु, पाडें सर्ें घेउिु जार्ा अंडी. 
राजाला घेउिु यार्ा. अब्बा, राजा आलाय्. ये गार्ाँतु कोिु जाउिु सागंलाय्, ते कोिु जाइलु तेि ं अदगुरु 
जाउिु र्धा लबाडु बोलुिु घेउिु पाँि ुखरं बोलुिु सागंतामु. ये राजाला हाती र्धरुिु घेयार्.ं मिुिु घोडं घेतलाय्. 
वतत्त ं लालबागाँतु गेलाय्. लालबागाँतु जायामंुदु वतत्त ं मोती शार्कारू, लाले शार्कारू. येकु येकीकडं, येकु 
येकीकडं बसलाय्. अब्बा, याि ंगट िागंलं करुिु घेंटलाय्. अन्ता कस्स ंबरं जार्ार् ंराजापुडं? मिुिु घेंटलाय्. 
राजापुडं िमस्कारु केलाय्. तीि बारू िमस्कारु केलाय्. तीि बारु िमस्कारू करताँि ु राजा रागािं कुद्द 
होउिु, रुद्र होउिु, डोलं लाल करुिु तल्र्ारू फइलाय्. हाताँतु तल्र्ार न्हाइ, काइ न्हाइ हाताँतु. लई लालु 
जालाया. तू िगराि ं कामु इतकं केलंया. गुलाम, मादरिोद, ये राज माजं, ये र्ति माजं. तू का करूि 
वटर्लंसु? उद्या उजडाया तुज्ज सीरु माज्या तल्र्ारीिं तोडूि ताकतूया. तर माजं िारुं् अंबरकसगु िव्र्.ं 

 
१२. दोग ंशार्कारू संगट घेंटलाय्. रागािं कु्द्द होउिु गार्ाँतु आलाया. गार्ाँतु येतािु ये परदािु काय 

केलाय्. मेर् वसरुि टेर्लंय् पोटान्तु काकंी, राजा गार्ाँतु वशरलाय्. तेि केलं िुकंिा. तस्संि ुमेर् घेउिु घराँतु 
गेलाय्. बाइकुजर्ल गेलाय्. मािकार्ती अन्ता का करू मी? तू र्सूल कर डबल मुिु म्याँ केलं. माजा जीरु् 
जाि ंयेल आलंया. मिुिु मूर्मित होउिु खाली पल्डाय. मािकार्तीिं उटवर्लाय्. जागं केलंया. मन्ली : तू मेऊ 
िोको. मजाजर्ल जादु हाय. तू ऊट मिुिु उटवर्लं. बट्टेर्स्त्र सरं फेडाया लार्लं. मिली मी तुला िाग सरप 
करतं. राजाि ं माडीला जाउिु ये. रातच्याला राजाला ईखु भरूिु येर्ार्.ं मिुिु सागंली. सरे म्हंटलंया. ते 
कलबाजी सरपु केलंया. वलबाजींला सरप ुकरताि ुते र्र खाले, दडतु लपतु करीतु राजाि ंमाडीर्रे आलंया. 
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१३. राजाि ंम्हालात काय की राजाि ंबाइकु बालार्तंी पूजा केलीया. पूजा कवरताि ुते परसादाि ंफुलु 

मंगलारती घेउिु भर्ािीि ं िौकट पूजा करूिु सतीपरुूस ं बसुिु, पािं ु इडे बिउिु देर्ािं इडे देर्ाला देउिु 
आपले इडे आपिु घेउिु ते पलंगार्रे जोंपली, पलंगार्रे जोंपी जाताि ुतम्मा का ंजालंया. तम्मा उन्नल्याि ंदीसु. 
उकडाया लागलं. तम्मा पारर्री हतरूि टाकी म्हंटलंया.. पलंग टाकलंया. राजा जोंपलंया. तम्मा 
बालार्तंीला मन्तुया : माजं पायाला कष्ट जालंया. पायार्रे शालू टाकी. मिुिु घेंटलया. सरे म्हंटलीया. राजा 
वततं विजूि हाय. पायार्रे शालु ताकलीया. शरे्ा करलीया. शरे्ा करूिु करूिु तीकुडा जोंपलीया. कोि? 
बालार्तंी. बालार्तंी राजाि ंउशाला जोंपलीया. 

 
१४. जोंपी जाताि ुते सरपाला काय की म्हाला भोंतालु ऑन्तु जाया जागा न्हाइ. कुट्टं जागा न्हाइ. तर 

पािी जाि ंसुरंग ऱ्हातं ि? सुरंग म्हंटल्यािं पार्साि ंपान्याि ंपन्नालु ऱ्हातं िा? ते वदसलं. वफरूि वफरूि काय 
की म्हालातु सुरंगार्ाटं गेलाय्. पुन्ना पुन्ना वफरलाय्. ते सरपासुं काय की पलंग िडायाि ंहुकूम न्हाइ. ते जोंपीतु 
पाय र्रता करता करता काय की शालू लोंबता पडलाय्. शरे् खाले आलाय्. ते शरे्ािं र्रे िडूिु पायाला सप 
मिुिुशान् िार्लाय्. िार्लाय् की घप मिुिशाि खाली उतरलाय्. घरी आलाय्. 

 
१५. बालार्तंी मला सरप िार्ला सरप िार्ला मिता मिता च्यारी बाजूला हुडवकलाय्. फाइलाय्. 

कुट्टं बी न्हाई. अन्ता का करार्?ं गडबडीमंदी सरपु काय की मािकार्तीि ंजर्ली घरी आलाय्. पुन्ना मािूस 
जालाय्. इकडं बालार्तंी अन्ता का करार् ंमिुिु घेंटली वतत्त ंबाराजिी दासी होत्या. ते दासीिं का ंकेली का 
न्हाई. िलो तुम् इकडं जार्ा, वतकडं जार्ा मिाली गडबडींतु का की राजाला येकु मूिा आली. तम्मा का ंकेली 
गार्ाभाइरी कैकाडी हाती. ते कइकाड्याँसु बलर्िू आिा मिाली. कइकाड्यातुिु काय की मंत्र घालुिु घेर्ार् ं
मिाली. मंत्र घालाया लार्ताि ु इखु उतरूि गेलंया. राजा िोक्कटु-विकटु िागंला जालाया.ं कइकाड्याँसु 
इिामु देलाया. इिाम घेउिु गेलाया. ते का ं केलाया : राजा िोकटु जालाया, राजा िोकटु जालाया, मुिु 
गार्ामंदी येकि हुल्लडी जालाया. 

 
१६. हुल्लडी जाली तम्मा कलबाजी परदािु का ं मितुया : मािकार्ती अन्ता का ं करार्,ं राजा िोकटु 

जालाया. अन्ता माजं पराि ऱ्हाइिा. सींर जातं, जीर् जातं मिुिु घेंटलंया. मािकार्ती का ंकेली. घूस केली. 
उल्टं मंत्र जपलीया. काँकिं का की जबरदस्तीिं फोडलीया. हातािं काकंिं वहिं फोडुिु घेताि ुइकडं राजाि ं
जीर् गेलाया. जीर् जाताि ु मंग अन्ता का ं करार्?ं अन्ता का ं कराि?ं राजाि ं जीर् गेला मितािं ु गार्ाँतले 
पाटीलु, पाडें, देसाई, कोमटी अन्ता आले. अन्ता का ंकरार्?ं सरि रिूिु दाि करार् ंमिले. येक गेले, दोिु 
गेले, र्धा दीसु जाले राजाला मरूिु. सरे लोकु मन्ले राजाला अन्ता दािु करार्.ं दािु करार् ंमिताि ुगार्ाभाइरी 
सरि रिलं. थोल्ल ेथोल्ल ेलोकु वहकमत केलं. वहकमत का ंकेलं की ते मोतीशार्कारू का ंकेलं की राजाला दािु 
करतािं ु ते काय की जलुिु जातं. राक होती रतशा होउिु जातं. राजा काय की आमाला भशुिुे. या राजाला 
काय की पोटु विरूिु, पोटान्तुिु काय की िरकु काडुिु टाकुिु, पोटाँतु काय की अबीरू, गुलाल, बूक्का, कापूसु, 
कापरुू, वबसमीिा रंगु पुरिी करूिु ते राजाला पोटभर भरूिु. ते राजाला िुकट र्ालू घालुिु, येकु संदुकु 
बिुिु. संदुकाँतु घालुिु रोजु राजाि ंतोंडु फउिु घेउिु. अस ंकेलंिा आमाला कस्टु होइलु. पुि राजाि ंतोंडु 
फउिु. मुिु का की मोती शार्कारू का की किेरीपुडं घरडं कलबाि ंजाडलाय् पालि्ा बाँदुिु ते पालन्याँतु काय 
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की संदूक वटर्लं. ते मोती शार्कार काय की गार्ाँतु जार्ार्,ं र्धरम मागुंिु आिार्,ं वतत्तंि ुसैंपाकु करार्,ं राजाि ं
शरे्ा भगत फार्.ं ते मोती शार्कारू लाले शार्कारू का की रोजु शरे्ा कवरत्त.ु  

 
१७. इत्त ं काय की ते फलु खान्यातु बालार्तंी अंबरकसग पलंगार्र वमलूि गेलं की तस्सिं गरबं 

ऱ्हाइलाय्. गरबु तस्सि ु ऱ्हाइला. येकु दीस गेलं, दोिु वदसु गेलं, पाँि ु म्हइिे पडलं. पाँि ु म्हइिे पडलं की 
भाजी घोलंि ंखाउस ंर्ाटलं. कोिाला? बालार्तंीला. तर काय केलीया : दासीिो अंडी, येकले जाउिु घोलंि 
भाजी आिा अंडी मिलीया. इिं का केलीया : ते मािकार्ती कुडा गरब हाय. वतिं कुडा दासीला भाजी आिाया 
मुि र्ाँटं लार्लं. तीबी वतत्तिु हाय. ईबी वतत्तंि.ु तम्मा राजाि ं रािीि ंदासीिं सागंलं रािी गरबु हाय. पाँि ु
म्हइन्याि ंगरबु हाय. रािीला कस्संबी लेन्कु जलमतं. लेन्कु जलमते तम्मा का की आमाला सुकु ऱ्हातं. 

 
१८. ये खबरु का की दासीिं मािकार्तीला सागंली. मािकार्तीिं सागंलं : काय िाई. ये कलबाजी 

अन्ता जाउिु र्धरमारु करूिु बालार्तंीला अन्ताि ं अन्ता घराभाइरू काडी. सरे् आि मिताि ु जबरदस्तीिं 
आलाय् कलबाजी. जर्ािु घेउिु र्रलाकडं, खाल्लाकडं िोरु हाय वतकडं, बंदीकोटु करतामु मुिु मिु लागलं. ये 
सरे् तुला कशाला? मी घेऊिु जातं. तुजं येकटं पोटु, मी परतपालु करतं. सरे सारं सागुंिु सारं घेउिु गेलाय्. 
बालार्तंीला खायाि ंकोिु? वपयाि ंकोिु? भाइरि ंयेकु अंगिु देलाय्. सगलं िेउिु घराकडं िेलंया. भाइरि ं
अंगिु हाय. सोन्याि साकल्याि ंपाल्ला हाय, तेकुडा सोडुिु िेलाय्. तम्मा बालार्तंी काय मन्ली : दादा तुज्ज ंिु 
राजाि ंम्हेउन्याि ंिातं. तू मजा भाऊ फउजे.. दादा, ये सोन्याि ंपाल्ला तू घेउिु न्हाइ जार् ंदादा. न्हाइ, न्हाइ. 
ये तुजं घराँतु ऱ्हाउ न्हाइ. पालिं का कराि ंतुला राडंबाइला? मन्ता ते कुडा सोडूिु िेलाय्. अन्ता का करार्?ं 
कोिु बोलार्?ं कोिु न्हाइतं. मुिु रोडा लागली ते पाल्ला घेउिु जातायु ती रोजाला ते दारोगा आलं. दासी र्धोगंि ु
ऱ्हाइि ंमिलं. र्धाजिु दासी जाया सागंटलंय्. ऱ्हाया लार्लं. का ंकरतीया? ते होउिु अजुिु दोिु म्हइिे जालं. 

 
१९. पाँि ु म्हइिे जाउिु अजु्ज दोिु म्हइिं जालं. घोलािं भाजी खाउस ं र्ाटलं मिुिु काय की तम्मा 

माविकु िउकातुं जाउिु काय की दासी भाजी आिाया गेलीया. ये मािकार्ती अन्की येकु दासी भाजी आिाया 
पाटवर्लीया. आन्की ते दासी ये दासी भाजीपाला घेउिु काय की तुमिी मालकीि िोकटु हाय, आमिी 
मालकीि िोकुटु हाय सागुंिु घेंटलीया. तम्मा काय की ते दासी मन्ली मालकीि काय की अमाला हरबरे 
भल्डाया लार्तीया. पािी आिा लार्तीया. कस्टु सागंती मिुिु घेटली. तम्मा बालार्तंीिी दासी काय की मिुिु 
घेटली: आमि ं राजं काय की जल्माला येतं. आमि ं राजं आमाला वमलतं. मिु काय की कस्टु जातं आमी 
सुकाँतु पडतं. अजुकु िार-सा म्हइिं जालं की आमि ंकस्टु जातं. 

 
२०. दासी दासीिं सुकदुक सागंलं ते काय की दासीिं मािकार्तीला जाउिु सागंलं : अस्स ंअस्सं अजु्ज 

सा म्हइिं जालं की सुकु पडतं. मिुिु दासी म्हंटलीया. दासीिं दासीला मिुिु घेंटलं. ते काय की मािकार्तीि ं
कािी गेलं. दासीला बलर्िू घेंटलं. काय, काय, कस्स ंकस्स ं म्हँॅटलंन् ते सागंी. राजािी दासी मिलं अस्स ं
अस्स.ं सा म्हइन्यानं्तु राज वमलतं. आमी सुकातुं पडतं मिुिु घेंटलं. मािकार्ती काय की िर्ऱ्याला बलऊि 
घेंटलं. कलबाजी, आज रातिं जाऊिु बालार्तंीि ंगल्ला कापार्.ं पोटं विरार्.ं कपडाि ंगल्ला कापार्. सरत्या राती 
सरं होआर्.ं सरे, म्हँटलंया. सुरा घेंटलाय्. सज्ज राती मुि सागंलाय्. ते काय की ते दासीिं ये दासीला 
सागंलय्. कलबाजी येतुया, बालार्तंीि ंगल्ला कापतुया. पोटातल्या कपडाि ंगल्ला कापतुया तू जाउिशािी सागं. 
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सरे मिलीया. गेली. सरं सागंली. ये दासी बालार्तंीला काय मिलीया. तू माय. मी लें की तुजी. तुजं र्स्त्र मला 
दे. माज िुगडं तू िेसुि घे. मी काय की पलगार्रे विजतं. तू काय की माजं पाय दाबीत बइसु. कलबाजी येईल. 
तू काय की तस्संि ुबसुिु ऱ्हा. उटु िोको. ते आंल्यािं दासरु, राडं, मी आल्यािं उटं्टिा मिुिु तुला लात मारतं. 
तू तश्शीि ुउट्टुिु जा. ते माजं गल्ला कापतं. मी मरूि जातं. तू ऱ्हार् ंमुिु यंता काकुलती येतं. 

 
२१. ये दासी का केलीया. बालार्तंीि ं र्स्त्र िेसलीया. पलंगार्रे विजलीया. ये बालार्तंी काय की 

पलंगाखाले बसुिु दासीि ंपाय दाबतीया. पायाि ंशरे्ा करतापुडं ते कलबाजी का केल : मादरिोद, राडं, मला 
फाउिु उट्टतु न्हाइ. मन्लंया. लात मारलंया. लात मारल्यार्रे ते बालाबंती काय की तश्शीि ुभाइर पडलीया. 
गार्ाँतु आलीया. बालार्तंी काय की पलुिु गेलीया. ये दासी का की विजुिु. रागािं काय की वतिा गल्ला 
कापलाय्. रगताि ंखूि का की डोल्यॉतु िडुिु ते पोटािं कपड विरायि ंका की इसरुि गेलाय. रगताि ंखूि 
िडलंया. कपडु विरला न्हाइ. मीिु राजा मिुिु घेंटलाय्. गेलाय्. कोिु? कलबाजी. कापलं का बालार्तंीला 
मिलीया. कोि? मािकार्ती. आमि ंपीडा िुकलंया. राजा गेला. रािी गेली. आता तूि ूरािी. मी राजा. अन्ता 
तू राजा मी रािी. या गार्ाला हाय कोिु? िोकोटु कोिु पुसुिु घेईल. तू राजा रािी मीिु मिुि घेंटलीया. 

 
२२. इकडं बालार्तंी का केलीया : गार्ाँतु ऱ्हाइल्यािं मला कापूिु टाकतं मिु काय की अजु्ज येतया 

गार्ाला गेलीया. जातु जातु पंर्धरा दी, र्धा दी ऱ्हाइली. गेली अजु्ज येतया गार्ाला. इकडं काय की उवजयेडु 
होताि ु रािीि ं गल्ला कापुलं, रािीि ं गल्ला कापलंु, येकिु हुल्लड उडालीया. मािकार्ती कुडा फाया गेली. 
फाइली. त काय? रािीि ंदासी मरुिु पल्डी. घरा आली. िर्ऱ्याला बलवर्लं. अये कलबाजी तू कुन्नाि ंगल्ला 
कापलं? बालार्तंी काय की न्हाइ. दासी मरुिु पल्डीया. जार्. कोपरे कोपरे रंु्धडार्.ं बालार्तंीि ंगल्ला कापार्.ं 
बालार्तंीि ं गल्ला कापला न्हाइ त तू राजा होतु न्हाइ, मी रािी होइिा. जार्.ं बालार्तंीि ं गल्ला कापार्.ं 
पोटाँतलं पींडु विरार्.ं राजािं र्रं्सु ऱ्हाइला न्हाइ फाउजे. 

 
२३. जातुम् मन्लाय्. येकु तल्र्ारू घेतलाय्. येकु घोडा घेउिु मागाला विगालाय्. जाता पुडं जाता पुडं 

दोिु तीिु िगराँतु हाय मन्न ु खबरू लागलीया. अंबरकसग राजािी रािी दोरकसग राजाि ं िगराँतु हाय मिु 
कलताि ु ये कलबाजी काय केलाय् : दोरकसग राजाि ं दरबाराँतु गेलाय्. राजाला िमस्कार माडंलाय्. हुबा 
ऱ्हाइलाय. कोिु तू? राजा इच्यारलाय्. माज गारुं् अमरार्ती. अंबरकसगराजाि ं हाताखाले परदािु मन्लाय्. 
माजं िार् कलबाजी. कशासाटी आलाय् मन्लाय्. ते अंबरकसग राजािी रािी तुज्यािगराँतु आली मिं. मी जाउिु 
रािीला पालन्यातुं बसाया लाउिु पुरस्कारू मुि आलाय्. ते रािी न्हाइ. माय हाय. आमी लें कु वति.ं ती भइि मी 
भाऊ. रािीि ंतोंडु फाउस ंर्ाटलं. गार्ाँतु ऱ्हाउ न्हाइस ंर्ाटलं. मन्न ुआलं. ते रािीला जाउिु सुकािं पुरस्कार 
करतं. महाराज मिु िमस्कार केलाय्. 

 
२४. ते दोरकसग राजा सरे मन्लाय्. पर ते रािीला काय तरी कस्टु देलं की तुजं िगराँतु येऊिु तुजा 

गला कापतं. तुज्या बाइकूिा गला कापतं. बालार्तंीला बलवर्लाय्. बोल्लाय्, जार् ंतू भइिी. तुजं िगर, तुजं 
राज, तुजं र्ति हाय. परदािु तुला बलाऊ आलाय्. इन्ता काकुलती करलाय्. िमस्कार करलाय्. तू भइिी 
मिलाय्. अजुक र्धाडूि देलाय्. बालार्तंीला घोड्यार्रे बसुिु दूर रािातु आलाय्. सरत्या रािान्तु आल्यार्रे 
घोड्यार्रूिु उतर मिलाय्. वतत्त ंइस्माइल बंडा मिुिु येकु र्धोंडा हाय. त्या र्धोंड्यार्रे विजाया लार्लाय्. तुजा 
गला कापतो मन्लाय्. सुरी काडलाय्. सुरी काडताि ुबालार्तंी काय मन्लीया : दादा मी भइि. तू मजा भाऊ. 
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माजं गला कापू िोको. सारं तुजं तू घे. सरे् तुजं. मला सोड. मी कुटल्यातरी मुलकान्तु जातं. मला जीर्दाि 
कर मिुिु िमस्कार केलाय्. तरी बंड्यार्र आडर्ा केलाय्. गला कापलाय्. ते रं्धड काय की इकडं वतकडं 
वफरूिु वफरलाय्. वफरतुया तम्मा काय केलाय् : मला िमस्कारू करूिु पाया पडार् ं मन्न ु इकडं वतकडं 
वफरवर्लाय्. ते रगत इकडं वतकडं वफरूिु का जालंया : ते पोटु विराि ंइस्त्रिुु गेलाय्. काय केलाय् : उरार्रे 
पाय टेउिु लात देलाय्. लात देतािं ु का जालंया : ते िऊ मास पूरं जालेलं गरबु उडुिु गर्ताँतु पडलंया. 
गर्तातुं पडताि ुते पोट विरािं काय की ऱ्हाउि गेलंया. परदािु घरी परतुिु आलंया. 

 
२५. परतुिु येताि ुते रगताला फाउिु घारी जमलीया. ते राि कोिाि?ं गुरूर्िू,ं मुिीि.ं माजं रािाँतु 

घारी का ंआलीया. इत्तं कन्दी पाप ुन्हाई गाइ वि र्ागु वमलुिु िरत्तं. मंुगी सरपु वमलुिु ऱ्हात. माज्या रािाँतु पाप ु
न्हाइ. घारी काउि येतं? मिुिु काय केलाय्. गेलाय् वतकडं. फाइलाय्. सीरू हाय बंड्यार्रते. र्धडं गेलंय् 
येकीकडं. रगत साडंलंया. मायघरिी लें की की सासुघरिी सूिु? कोिु तरी पाप ुकामु केलंया. कोिु तरी गला 
कापिुु गेलाय्. मादरिोद, गुलामु. कावपलं तेला पाप ु न्हाइ. मला पाप ु की. रं्धडाला का करार्.ं मिुिु इकडं 
वतकडं इच्यारू केलाय्. हुबा ऱ्हाइलाय्. होजाताि ु वदर्स र्रे आला की. उन्नाि ं छत छत तरीप ु कपडाला 
लागलाय् की. ते काय की गर्तान्तु गडबड कवरत्त.ं अरे, ये कोि काय की गला कापिुु गर्तातु लपिुु बसलं 
काय की मिुिु फाइलाय्. अब्बा, िर्मास िर् दी भरलं ते कपडू मिुिु का केलाय्? कमंडलुि ंपािी आिुिु रु्धतलं 
या. मंत्रोपदेशु करूिु ते बेतािी छेडी कपडार्र टेर्लंया. ते कपडु मुस्कटुिु काय की मोकलं जालं या. मग काय 
केलं या. कमंडुलुि ंपािी आिुिु रु्धतलंया. कपड्यातुं घेतलंया. भजुर्र ताकलं या. ते वशरू ते रं्धडु येकजागी 
करूि आपल्या मटाँतु िेलं या. 

 
२६. मटाँतु िेउिु का ंकेलं या. ते पोटु कोिुि?ं बालार्तंीिं. पोटु विरूिु शाप केलं या. रंगु भरूिु र्ालू 

भोरूिु माडवर्रे टेर्लंया. ते कपडाला का ं केलंया : शलेाि ं दुद्दु, गाइि ं दुद्दु घालुिु परतपालु केलंया. ते 
कपडाि ंपरतपालु केलं या. दोि र्रसु, च्यार र्रसु, र्धा र्रसु, बारा र्रसाि ंपोरग ंजालं या. ते पोराला िाँरु् का ं
वटर्लंया : रािान्तु जलमलं मन्नु रािाकसगु िाँरु् वटर्लं या. टेरु्िु का ंकेलाया : ये गुरूरु् ते िेला. िेला गुरूरु्ि ं
शरे्ा कराि.ं पाय दावबतु, अगुंलीला पािी टेवर्तु. येस ंशरे्ा कवरत्त.ं 

 
२७. येकू रोजु का ंजालं या? ते मािकार्ती मन्तीया : मला अन्ता िर्रत्िाि ंहारू फाउजे. फाउजे 

मन्ता आिुिु देलाय्. तर्ाता पुन्ना मन्लीया कसव्र्ासिार्रे मी खरी रािी होती, तू खरा राजा. त का ं करार्?ं 
रािाँतु जाउिु र्ागाि ंगल्ला कापार्.ं ते आिुिु कसव्र्ासिार्रे टेर्ार्.ं टेरु्िु बइसार्.ं तू राजा होतं. मी रािी. मुि ते 
कलबाजी का ंकेलंया : ये र्ागाला माराया रािाँतु कोिु कोिु हातं त्याहीला मन्लं : ये पाटील सार्कारहो अंडी, 
जे कोिु रािातुं जाउिु र्ागािं गल्ला कापिुु आवितं त्याँसु र्ागासु र्धराया र्धारू कटार, घोडं ये सरे् देतं. र्ागाि ं
गल्ला कापिुु आिार्.ं मिुिु यािी गस्त वफरवर्लं. गस्त वफरवर्लं तर वशकार करािे कोिु कोिु हातं तेिं रािातुं 
विगाले. जाता पुडं जाता पुडं वतत्त ंइडा कडीला बादंलाय्. र्ागाि ंकामाला कोिु जातुया तेला बसाया घोडं, 
हातातुं तल्र्ारू ये सारं भाइवर काडलं. तू र्धर म्हंटलं, मी र्धर म्हंटलं. कोिी इडा पइजंिा उिलीिा. 

 
२८. इकडं ये पोरग ं का केलंया. गुरूरु् काय की जोंपी गेलाया. ये िेला काय की गुरूर्लूा सोडुिु 

देलाय्. मंुडास ंबादंलाय्. पुडं विगालाय्. फइलाय्. लइ मािस ंहाती. बोलिं अडाओडीि.ं आपि का बोलार्.ं 
मािस ंसरेजि असत. जोरािं खोंकु केलाय्. कोि हाय? का कामु हाय? रािाँतु र्ागािं गल्ला कापाि ंकाम हाय. 
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घोडं देतुम्. इिाम देतुम्. र्ागाि ंगल्ला कापार् ंमुि सागंलाय्. ते पोरग ंमिलं मी इडा र्धरुश.े ते र्ागाला मारा 
विगालं. तेला कोिु न्हाइ मवििं. गेला. ते इडा उिललाय्. कहगं बाबा इत्त ंपन्नास घोडं हातं. पन्नासु घोड्याँतु 
तुजी खुशी तुजं मि लागलं ते घोडं घे. फाउिु घेतलंया. घोड्याि ंजीि र्धरलंया. घोड्यार्र बसलंया. हवतयार 
कोन्तं तरी घे म्हंटल्या बापािं हवतयार बापाि ंकवटयार घेतलंया. रािाँतु गेलंया. रािाँतु जाताि ुइकडं जाि ं
काम न्हाइ, वतकडं जाि ंकाम न्हाइ. बापाि ंकराि ंर्धोंडं हुतं. र्धोंडं उिलूिु मस्तकी र्धरलंया. रािातुं गेलाया. 
र्ाग ूकापिुु आिलाया. देलाया. ते पाटील मन्लाय्, बाबा, तुज अजुक का फाउजे? मला काइ िोको. मी रािाँतु 
ऱ्हािार मािुस. मला काइ िोको. 

 
२९. सरे, सरे माघारं गेलंया. कलबाजीला र्ागाि ंडोस्कं देलंया. कलबाजी मािकार्तीला मन्हया : ये 

मािकार्ती, र्ागाि ंडोस्कं कापिुु आिलं या. तम्मा ते बोल्ली : ते कोिु हाय? र्ागािं डोस्कं कापुिु आिलं ते 
कोिु हाय? फायि ं मला. इतकं जबरदस्त र्ागाि ं डोस्कं कापुिु आिलं ते कोिु हाय? फलािं रािातुं येकु 
लें करू हाय तेिं र्ागाि ं गल्ला कापलाय् मिाले. मािकार्ती बोल्ली, आपला दुस्माि जल्मूि हाय इत्तं. जा ते 
पोरालं र्ाट लार्ा. तू रािाँतु जाऊिु गुरूरु्िी शरे्ा करािं ते पोराला इत्त ंर्ाँट लाऊिु द्याि.ं मी पोराला शाप 
करूिु वटर्तं. पोराला मारूिु ताकतं. ते पोराला मिार् ं: तू र्ागाि ंगल्ला कापलं मिं. आमि ंिगवरि ंलें कु तुला 
फाि ंमन्न ुतेला र्ाँटं लार्. 

 
३०. गेला कलबाजी. पोराला बलवर्लं. तू कोिु? मी हाय कलबाजी. का आलं? तू र्ागाि ंगल्ला कापलं 

मिं. आमि ं िगवरि ं लोंकु तुला फातात मिं. आमि ं मािकार्ती कुडा फातं मिं. तू जाऊिु आमि ं िगवरि ं
लोकाँसु फाऊिु ये. तुला कोन्तं मागिं मन्ता इिामु देतुम्. काम कोितं? फायाि ंमन्ता? जातुम्. तू इत्तं गुरूरु्िी 
शरे्ा करीतु बइस.ं सरे मन्लाय्. मिुिु का केलाय : झगा घाटलाय्, मंुडासं बाँदलाय्. लेरु्िु भाइवर हुबा 
ऱ्हाइलाय्. कलबाजीला इच्यार पडलाय्. येकु विटी लेरु्िु ये मािकार्तीला दे मुिु बोल्लाय्. मािकार्ती ये पोरग ं
वतत्त ंयेयातु. तेि ंमरि घे. ये पोरग ंमारूि टाकलं त आमि ंजल्माि ंर्इर गेलं. मुिुिु विटी वलर्लाय्. बाबा, ये 
कोिाला दारु् िोको. पकं्क काम कर. मन्लाय्. ते पोरग ंका केलाय् मी िेत्त,ं वतत्त ंदेतं बोल्लाय्. विटी काय की 
टोपीत टेर्लाय्. विगालाय्. 

 
३१. र्रे ते शकंर का केलाया. वमयाँ अवम्रताि ंफल देलं. मी देलं ते र्राि ंपोरग ंमरूिु जातं. समस्तािु 

सारं बुडूि जातं. मुि का केलाया. घार केलंया घार. ते घार काय की ये विटी ऊडवर्लाय्. दुसरी विटी 
वलर्लाय्. कोिु? ते शकंर. काय वलर्लाय? मािकार्ती ये पोरग ं येयातु. ये पोराला आमिंी लेन्कु देऊिु 
बार्िाला बलरु्िु अक्षता टाकी. लगि लार्ी. िाइ केलं त तुजा गल्ला कापतु. मुिु ये शकंर का केलाया ये विटी 
वटऊिु टोपी वटर्लाय्. ये पोरगं का की तस्संि िल्ल.ं तेला काइ म्हाइत न्हाइ. जाता जाताि ु तुमिा िर्रा ये 
विटी देलाय् का ते फाऊिु घेर्ार् ंमन्लाय्. ते विटी फइलाय्. िर्ऱ्यािं काम केलंया. िर्ऱ्यािं सागंलं ते गोस्ट 
कराि.ं मन्जे कस्स?ं सरे ते शकंराि ंमार्िंं ब्रामिाला बलार्लीया. अक्षता केलीया जगि लार्लीया. 

 
३२. इकडं का की ते कलबाजी गुरूर्लूा रािाँतु सोडुिु देलाय्. िगराला आलाय्. मािकार्ती तू का 

केलं मन्लाय्. तू वलर्लं लेन्कीला देऊिु लगि कर मिु लगीि केलीया. म्या विटी तसी वलर्ली िर्ती मग तस ं
कशािं केलंया. विटीमंदल्ली गोस्ट ते न्हव्र्.ं तस ंकस ंजालं ये गोस्टी. अन्ता का करार्?ं मािकार्ती बोलली. 
मला मंत्र येतं. ते पोरग ं मार्ािं मारूिु टाकार्.ं इिं का केली? पोरग ं पोरगी विजूि हा तर्री थोल्ल ं मुरगा 
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होआर्.ं मुरगा होऊिु डोले फोडुिु जीर् घेयार्.ं मुिु इिं का केलीया थोल्ल ं मुरगं जालीया. मुरगा होताि ु ते 
लेन्की का केलीया. आमिी माय मुरगा होलीया. इच्यार केलीया. ते लेन्कीला कुडा इद्या येतीया. इच्यार 
केलीया माय मुरगा जालीया त इिं का की मंजरू जालीया. मंजरू का की मुरगाला मारूिु ताकलीया. तर्ाता 
वतिं का केलीया : ये रािाकसगु उटू तू काय की या मुरगीर्रे पागंरूिु ताकुवि ये मन्लीया. 

 
३३. ये कलबाजी इकडं का केलंया. या पोराला सागंलं तुजं लगीि कराया होर्.ं गार् भाइवर हिुमंतािं 

पारी जाऊिु पािपुडा टेरु्िु ये. मी का की भाइवर जाऊिु पािपुडा र्ाँटी लावर्तं. भाइवर जाऊिु का ंकेलाया. 
िोरासुं बलवर्लाय्. बलारु्िु का सागंलाय्? ये पोरग ंकालं घंुगडं घेऊिु हिुमंताला पािपुडा घेऊिु येतं. तेला 
घेऊिु सरिाँतु जालार्ा. इिामु देइिु. सरे मिलेया. तर्ाता, ये पोरग ंखरंि लगीि हाय मन्न ुपािपुडा घेऊिु 
विगालाय्. हिुमंतापारी पािपुडा वटर्लाय्. जाता पुडं वतत्त ं कोमयाि ं पोराि ं कुडा लगीि हाय. ये पोरग ं
पािपुडा घेऊिु आलं. कोि रे बाबा? लगीि हाय? पािपुडा घेऊिु आलं? अस्स ंकस्स ंपािपुडा? अस्स ंकस्स ं
लगीि? र्ड िाइ, र्जंतर न्हाई सोयरा न्हाइ, मािुस न्हाइ. ऱ्हार् ंआमि ंदरबारी मिुिु बसूिु घेंटलाय्. मरूि 
जाऊ दे कलबाजी ते काइ मारूि तावकत न्हाइ मन्लाय्. कोमयािं बसूि घेंटलाय्. 

 
३४. इकडं कलबाजी कालं घोगडं घेऊिु फाया विगालाय. जाताि ते िोर का केलाय् तेला घरूिु 

सरिान्तु ताकलाय्. इकडं रािाकसगु कोमयाि ं पोरासंगं हिुमंतापुडं पािपुडा वटर्लाय्. घराला आलाय् 
जाताि ुते किकार्ती का बोल्लीया. माजं बाप ुगेलाया, माजं माय गेलंया मी शािी मिुिु का की मजं राडंर्पि 
हुलं न्हाइ. मज अहेर्पि मी का की राकूि घेंटलं. अन्ता तू लगीि करूिु घे. 

 
३५. ये रािाकसगु का मन्लं? आमि ंरािाँतु गुरूरु् हातं. ते गुरूपसी जाउिु येतं. िल मन्ली. रािाँतु ते 

िर्रा-िर्री गेलीया. गुरूरु्पवस जाताि ुते दोग्गं िर्रा-िर्री िमस्कार केलीया. िमस्कारू कवरताि ुका िेला 
मविताि ु दादाप ु मला फार येलु होउिु गेलाय्. फार परसंग जालंया मिताि ु सारं संगती सागंलाय्. अब्बा 
िर्रा-िर्री र्धोग ंहातं? मग ते माडीर्रे जाउिु वततं ते रं्धडु िु सीर होतं वततं गेलं. बाबा, तुज्जी माय हा ये. ते 
फाउिु रोडू लागलं. ते फाउिु शकंरािं का केलं या? वतत्त आलंया. तुमी दूर सरका अंडी मन्लाय्. मिुिु का 
केलंया? अवम्रत आिुिु तोंडाला लार्लाय्. ते बालार्तंी होतं. हुटलीया. देर्ासुं िमस्कारू केलीया. देर्ािं 
गुरूर्लूा िमस्कार करी मुिु सालंाय्. ये गुरूरु् कोिु? सारी कता सागंलीया. गुरू, माजं िर्रा हाय. त्यािं 
उवटलं तर मला उवटर्ा. न्हाइ तर ऱ्हाऊ द्या मलाकुडा. दूर न्हाइ माजं गार्ाला हाय. 

 
३६. बालार्तंी िमस्कारू कवरताि ु ते गुरू, ते शकंरू, रािाकसगु, सूिु गार्ाकडं कोमयाि ं घरी 

आलीया. कोमयािं काय की रं्धडाि ंपरतपालु केलाया. शकंरािं काय की राजाला उटवर्लाय्. राज उटताि ु
आमि ंसमस्ताि आमि ंपूर्ीिं वमलार् ंमन्लं. ते दासीलाकुडा उटवर्लं. ते वसम्मसिार्रे रािाकसगु किकार्ती 
बसवर्लं. ते राजा-रािी जाले. 

 
अन्ता आिंदु जाले. 
 

∫∫∫ 
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टीपा-स्पष्टीकरि 
 

गोटु अबंरकसग राजाचं 
[गोष्ट अंबरकसग राजािी] 

 
िंद्रहासराजाच्या कथेिे स्मरि करूि देिारी ही एक अद्भतुरम्य कथा आहे. लोककथेिे सारे वर्शषे 

या कथेत आले आहेत. देर्-देर्तािंा प्रसाद र् शाप, मंत्र-तंत्र, जादू-टोिा, सारु्ध-संतािें आशीर्ाद इत्यादी 
लोककथेिे घटक या कथेत वदसतील. कथा सागंिारा शतेमजूर असूि व्यार्सावयक कथेकरी र् िटही आहे. 
कथेिी भाषा प्रिवलत बोलीपेक्षा थोडी पवरष्ट्कृत आहे. 

 
पणरच्छेद १. 
 
 
पणरच्छेद २. 
 
 
 
प० ३. 
 
प० ४. 
 
प० ५. 
 
 
प० ६. 
 
प० ७. 
 
प० ८. 
 
प० ९. 
 
प० १०. 
 
प० ११. 
 
प० १२. 

परदान : प्रर्धाि; तलतल : विखल, एकाकी; कोटे : कोठे, भाडंार; कल्पं : समूह;  
धोलाणगरीला : र्धर्लवगरीला; 
 
दान : (संदभािे) र्र; येजेतो : येईपयंत; कडलाचं : खंडािे, शतेसाऱ्यािे (फा. कौल);  
पइका : पैका; आिीवादु : आशीर्ाद; वस्ता : अलंकार; कलकलानं : तळतळाटािे, शापािे; 
कहवसा : विकश्चत, शातं; 
 
मादेवाला : महादेर्ाला; इभूत : भस्म; न्द्हउचे : िसेल िा? जाडुनु : झाडूि; भगतु : भस्तत; 
 
मान पडुनु गेलाय : गुि आला, फलप्राप्ती झाली; अणम्रत : अमृत. र्टंी : ओटी. 
 
येयासरी : येईपयंत (सरी, तेलुग ूअव्यय); ऱ्हाउनु : राहीि (ऊि प्रत्ययातं र्धातुसावर्धतािा, 
भवर्ष्ट्यकाळी र् भतूकाळीही प्रयोग होतो); अतंा [ते] : सर्व; सरे [ते] : ठीक. 
 
वडनु : ओढूि, कंपारू [ते] : शतेकरी. 
 
दोन शंबरू : दोिशें; 
 
तासील : तहसील, शतेसारा, मोत्त ं(ते) सर्व; चार धा : िाळीस (४x१०). 
 
अनसूटू : अिर्ािी; 
 
मुनु : म्हिूि; अजगुरू : आगोदर; नव्व ं: िव्हे. 
 
अद्गुरू : आगोदर; जायामंुदू : जाण्यापूर्ी (मंुदु : आगोदर). 
 
भेव : भीती; अन्द्ता : आता; बटे्टवि : र्स्त्रप्रासरि [र्टेे्ट (ते) र्स्त्र]. 
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प० १३. 
 
प० १४. 
 
प० १६. 
 
प० १७. 
 
प० १८. 
 
प० १९. 
 
प० २०. 
 
प० २२. 
 
प० २५. 
 
प० २७. 
 
प० २८. 
 
प० २९. 
 
प० ३०. 
 
 
प० ३१. 
 
प० ३२. 
 
प० ३४. 
 
प० ३५. 
 
प० ३६. 

शेवा : सेर्ा. 
 
पुन्ना : पुन्हा. 
 
दान : दहि; भूशेनु : भषूि; वालु घालुनु : र्ाळत घालूि. 
 
खाउसं : खार्सेे (र्ाटिे). 
 
पाल्ला : पाळिा; फउजे/फाउजे : पावहजे; 
 
अज्ज ू: आिखी. 
 
सुकदुक : सुखदुःख. 
 
उणजयेडु : उजेड; वंवसु : र्शं. 
 
कन्द्दी : कर्धी; हुबा : उभा; ताकलं : टाकले. 
 
गस्त : डागंोरा; इडा : वर्डा (पैजेिा); पइजंचं : पैजेिा. 
 
जोंपी : झोपी; अडावडीचं (ते) : आर्शेािे; धरूशे : र्धरीि. 
 
फायचं : पहार्यािे; शाप : साप (लक्षिेिे र्र्ध करिे). 
 
या र् पुढच्या पत्रात आलेला पत्रािा उल्लेख र् आशयात झालेले पवरर्तवि िंद्रहास-कथेिे स्मरि 
देिारा आहे. कलबाजी हा िदं्रहास- कथेतील दुष्टबुवि प्रर्धािािी प्राकृत आरृ्वत्त र्ाटतो. 
 
मावंनं : मायेिे. 
 
णनजून हा : विजूि आहे; इद्या : वर्द्या. 
 
हुलं न्द्हाइ : झालं िाही; 
 
दारापु : (ते) सुमारे, जर्ळजर्ळ; हुटणलया : उठली. 
 
अन्द्ता : सर्व. 

 
∫∫∫  
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४ 
 

अरे-बोलीच्या के्षत्राबाहेरील मराठी 
 
अरे-मराठी बोलीिी के्षत्र-मयादा प्रारंभीच्या प्रास्तावर्कात वदलेली आहे. तथावप हैदराबाद आवि 

तेलंगि या वर्भागाबाहेर महाराष्ट्रात र्ा अन्यत्र र्ास करिाऱ्या मराठी भावषकाचं्या या के्षत्र-मयादेतला 
बारकार्ा फारसा लक्षात येईल असे र्ाटत िाही. त्याचं्या दृष्टीिे हे सारे आंध्रप्रदेशातले फार तर तेलंिातले के्षत्र 
एर्ढाि त्याला अथव येऊ शकतो. हैदराबाद शहर याि भागात असल्यािे या शहरात कर्धीकाळी कोिीतरी 
येऊि ‘अरे-मराठा बोलीिा’ शोर्ध घेऊ लागला तर त्यािी फसगत व्हार्यािी! तसे घडू िये यासाठी 
हैदराबादच्या पवरसरातील शहाण्िर् कुळी मराठ्ाचं्या कुटंुबातूंि रूढ असलेले काही प्रवतविवर्धक िमूिे या 
वठकािी मुद्दाम वदले आहेत. ही बोली अरे बोलीपेक्षा वभन्न आहे हे त्यायोगे ध्यािात भरार्.े 

 
शरे्टिा उतारा ‘जोशी’ या िार्ािे ओळखल्या जािाऱ्या भटतया जमातीत रूढ असलेल्या बोलीिा 

आहे. एकाि िगरीच्या पवरसरात जावत, व्यर्साय आवि परंपरा याचं्या भेदािे वकती विराळ्या बोली मराठीच्या 
िादंतात त्यािी कल्पिा त्यायोगे यार्ी. 

 
भाषा कालपरत्र् े बदलत असते. परंतु बोली काळािुसार तर बदलताति. तथावप, एकाि काळात 

एकाि भखंूडात राहिाऱ्या व्यततींिी बोली व्यर्सायपरत्र् े वभन्न असल्यािे विदशविास येते. कापड वगरिीत 
काम करिारा कामगार, कापड दुकािार्र काम करिारा वर्के्ता, एलेतरॉविक व्यर्सायात राबिारा तंत्रज्ञ, हे 
शजेारी रहात असले तरी त्याचं्या बोलीत फरक वदसूि येईल अरे-समाजाच्या बाबतीत तशा अिेक मयादा 
आहे. व्यर्साय शतेीिा व्यर्हार तेलग ू भावषकाशंी, क्षात्रकुळािा अवभमाि, सामावजक परंपरा या अिेकवर्र्ध 
संस्कारामुंळे त्याच्या बोलीत रै्वशष्ट्यपूिव रूप आले आहे. महाराष्ट्राबाहेरील मराठ्ािंी बोली एर्ढ्या मयावदत 
स्र्रूपात या बोलीस रंगरूप आलेले िाही यािाही बोर्ध या तुलिात्मक अध्ययिासाठी वदलेल्या िमून्यार्रूि 
व्हार्ा. 

 
आंध्रप्रदेशात स्थलातंर करिाऱ्या सर्वि मराठी भावषकािंी बोली सारखी िसते हे या मुलाखतीतूि 

विदशविास येईल. विरविराळ्या भागातले मराठी भावषक र्गेर्गेळ्या काळात वभन्न वभन्न विवमत्तािे तेलंगिात 
आले. ही मंडळी एकाि भागात स्थायी झाली िाही. त्यािप्रमािे समाि र्ातार्रिातही र्ाढली िाही. 
वकत्येकािंा मूळ मराठी भावषक प्रदेशाशी संपकव  कायम रावहला; वकत्येकािंा तो खंवडत झाला. वभन्न 
व्यर्सायातल्या दोि मराठी भावषक जमाती शजेारीशजेारी राहूिही त्यािंी भाषा सारखी रावहली िाही. त्याचं्या 
बोलीर्र सभोर्तालच्या व्यार्सावयक र्ातार्रिािे जसे पवरिाम झाले तसेि स्थलातंर करतािा ज्या बोलीिा 
र्ारसा घेऊि हे लोक आले होते त्यािाही त्याचं्या र्तवमाि बोलीर्र संस्कार घडला. या सर्ांिी भाषा मराठी 
असली तरी त्याचं्या व्यर्हारात असलेल्या बोलीिी रूपे मात्र वभन्न आहेत. 

 
या वर्भागात असलेली सर्व सामग्री हैदराबाद शहराच्या पवरसरातूि गोळा केलेली आहे. ती येथे त्या 

त्या बोलीला अभ्यास करण्याच्या हेतूिे वदलेली िाही. तेलंगिात स्थायी झालेल्या सर्वि मराठ्ािंी बोली 
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सारखी िाही हे लक्षात यार् े र् अरे बोलीच्या तुलिेिे या बोली वकती र्गेळ्या आहेत हे ध्यािात यार् े हे या 
संकलिािे उवद्दष्ट आहे. एकि भाषा वभन्न व्यर्साय, वर्वभन्न र्ातार्रि र् सामावजक परंपरा याचं्या भेदािे वभन्न 
बोलींिे स्र्रूप कसे र्धारि करते हेही या विवमत्तािे विदशविास येईल. 

 
पवहली प्रदीघव मुलाखत आहे श्री. िारायिरार् पर्ार यािंी. पर्ारािें घरािे मूळिे उत्तर किाटकाच्या 

सरहद्दीर्रिे, पुढे ते र्रंगल शहरी स्थायी झाले. मूळच्या बोलीर्र असलेल्या कािडी भाषेच्या संस्काराला 
तेलुग ू भाषेच्या र्ातार्रिािी जोड वमळाली. वशक्षि काही काळ उदूव माध्यमातूि झाल्यार्र श्री. िारायिरार् 
यािंा आयवसमाजाशी संबरं्ध आला. मातृभाषा कोितीही असली तरी आयवसमाजी कायवकत्यांर्र कहदी भाषेिा 
गाढा संस्कार होत असतो. हैदराबाद शहरात िारायिरार् याि र्तुवळात र्ार्रत असल्यािे त्यािंी मराठी बोली 
कहदीिे प्रभावर्त झाली. ऐि उमेदीच्या काळात िारायिरार्ािंी रजाकाराचं्या िळर्ळीिा प्रवतकार करण्यािे 
कायव केले. रजाकारािें वर्िार आवि हालिाली यािंा अभ्यास िेटकेपिािे करता यार्ा म्हिूि त्यािंा उदूव 
र्तवमािपत्रािें र्ािि सातत्यािे ठेर्ार् ेलागले. कािडी, तेलुग,ू कहदी आवि राजकारिाच्या विवमत्तािे उदूव अशा 
िार भाषािंा संस्कार त्याचं्या र्ािीर्र झाला. व्यर्साय कायद्याच्या सल्लागारािा र् वित्य संपकव  सुवशवक्षत तेलुग ू
भावषकािंा असल्यािे हेही पवरिाम ि कळत दैिंवदि भाषाव्यर्हारार्र होत गेले. त्याबरोबरि आपल्याला 
िागंले मराठी बोलता येत िाही ही जािीर्ही र्ाटू लागली घराबाहेर मराठी बोलण्यािे इतर आयवसमाजी 
कायवकत्यांप्रमािे तेही टाळत असत. आता मात्र जमेल तसे मराठी बोलण्यािा ते प्रयत्ि करतात. 

 
श्री. िारायिरार् पर्ार यािंी भतूपूर्व हैदराबाद संस्थािाच्या इवतहासात महत्त्र्पूिव कामवगरी 

बजार्लेली आहे. ते रजाकारी र्ातार्रिात वजर्तं रावहले त केर्ळ अपघातािे. पोलीस कारर्ाई झाली िसती 
तर ते फासार्रि गेले असते. भाषाव्यर्हाराच्या दृष्टीिे अन्य तावंत्रक प्रश्ि वर्िारूि त्यािंी बोली िोंदवर्ण्यापेक्षा 
मी त्यािंी जे असार्धारि शौयव दाखवर्ले, त्यासंबरं्धीिे आत्मकथि करण्यास त्यािंा सावंगतले. त्यािंीही ते मान्य 
केले. त्यामुळे श्री. िारायिरार् पर्ार यािंी मुलाखत बोलीच्या दृष्टीिे महत्त्र्ािी आहेि. परंतु एका झुंजार 
र्ीरािें आत्मकथि या दृष्टीिे या मुलाखतीस असार्धारि महत्त्र् आहे. 

 
या भागात असलेली दुसरी मुलाखत श्री. शकंररार् गायकर्ाड र् सौ. पार्वतीबाई गायकर्ाड यािंी. 

गायकर्ाड घरािे मूळिे परभिी पवरसरातले. सुमारे अडीिश े र्षांपूर्ी वदिकररार् िाईक काही लढाऊ 
वशपायािंा कावफला घेऊि या पवरसरात आले. विजामािे आपल्या फौजेत या मराठ्ािंा सामील करूि घेतले 
र् हैदराबाद शहर र् गोर्लकोंड्यािा वकल्ला याचं्या दम्याि अगदी माऱ्याच्या जागेर्र या वशपायािंा त्याचं्या 
सरदारासह गढी उभारूि वदली. सरदारािंी र् त्याचं्या तुकडीत असलेल्या वशपायािंी घरािी अद्यापही त्याि 
गढीर्र िादंतात. वशपाईवगरी गेली आहे. आजिी वपढी वभन्न व्यर्सायाला लागली आहे. तरीही ही मंडळी 
शहरातल्या मराठा समाजात फारशी वमसळत िसल्यािे त्यािंी मराठी बोली आजही र्गेळी र्ाटते. पुरुषमंडळी 
दरबारी संस्काराच्या आहारी गेली तरी खािदािी मराठ्ािंी भाषा र् रीवतवरर्ाज कायम ठेर्ण्यािा प्रयत्ि या 
घराण्यातंील वस्त्रयािंी सतत िालू ठेर्ला. सौ. पार्वतीबाई गायकर्ाड यािंी भाषा तुलिेिे या प्रयत्िािी साक्ष 
देईल. हैदराबाद शहरात स्थायी झालेल्या अरे कुटंुबीयाचं्या मुलाखतीर्रूि मूळ बोली आवि शहरी बोली 
यातील फरक लक्षात येईल. 
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मोरे पवतपत्िींिी मुलाखत दुसऱ्या एका कारिािे लक्षात घेण्याजोगी आहे. छत्रपतींच्या दवक्षि 
वदस्ग्र्जयाच्या काळात लष्ट्करी बंदोबस्त र् महसूल-र्सूली याचं्या विवमत्तािे बरेि सरदार आंध्रप्रदेशात िेण्यात 
आले. कडप्पा, किूवल, अिंतपूर, विमूर आवद रायलसीमा या िार्ािे ओळखल्या जािाऱ्या भागात आजही 
मराठा सरदारािें र्शंज िादंत असूि त्याचं्या बोलीिे एक र्गेळेि स्र्रूप र्धारि केले आहे. मोरे दापंत्याच्या 
मुलाखतीर्रूि या बोलीिी कल्पिा येईल. 

 
आपली परंपरागत बोली सोडूि पाढंरपेशािंी प्रमाि मराठी बोलण्यािा प्रयत्ि मार्धर्रार् गायकर्ाड 

याचं्या भाषिातील उताऱ्यात वदसूि येईल. जोशी र्ाड्यातील मुलाखती भटतया जमातीिे मराठी बोली 
कोित्या स्र्रूपात कायम ठेर्ली यािी साक्ष देतील. 

 
१. श्री. नारायिराव पवार 

 
[शरे्टिा विजाम मीर उस्मािअली खाि याचं्यार्र बाँब फेकल्याबद्दल श्री. 

िारायिरार् र् त्याचं्या सहकाऱ्यािंा फाशीिी वशक्षा झाली होती. ही वशक्षा अमलात 
येण्यापूर्ीि पोलीस कारर्ाई झाल्यामुळे त्यािंी मुलाखत घेता आली. 

 
ही र्धाडसी योजिा आपि आखली कशी आवि ती अमलात कशी आिली 

यासबंंर्धी त्यािें विर्देि पुढे वदले आहे-] 
 
सि १३०९ फसली ज्यार्ळेी मराठर्ाड्यात दुष्ट्काळ पडला होता त्यार्ळेेस आमिे र्डील, त्यािें मेव्हिे 

वमळूि काय तरी आपला रोजगार करूि कामरं्धदा करण्याकवरता इकडे आले. त्यार्ळेी रेल्र्लेाइि इकडं काम 
सुरू झालं होतं वर्जयर्ाडा रेल्र्लेाइि. त्यार्ळेेस बरेि लोक आमिे गार्िे इकडं आले. आमि ंगार् भालकी 
तालुतयामरे्ध दाबकं, हरसूलच्या जर्ळ. आवि आमच्या र्वडलाचं्या मेव्हण्याि ंगार् काठमाळ. र्लाडंी, अलेगार् 
अशी अिेक गार् वमळूि जर्ळ जर्ळ १५ ते २० कुटंुब ंवमळूि ते आले. र्रंगलला. वततं काइ तरी मेहित मजूरी 
करूि, कस्ट करूि वततं रहात होते. काही घरंही बादंली त्यािंी. सध्या गोकर्दराजकंुटा म्हिूि आहे वततं, 
त्याच्या खाली. त्यार्ळेिी सार्धारि घरं. एक मोठा महलाि वततं बादंला. मग रेल्र्लेाइि बादंल्यार्र स्टेशि 
झालं. बरेि लोक मऱ्हेटर्ाड्यािे वततं रावहले. िंतर मग शतेी र्गैरे वततं घेऊि काम करू लागले. वतथंि काम 
करू लागले. तरी पि िातलग सारे इकडं आहेत म्हििू र्षाला दो-र्षाला येि ंजाि ंिालूि होते. सोयरसंबरं्ध 
र्गैरे आपल्याकडे िालू होते. 

 
िंतर माझा जन्म र्रंगलला जे घर वततं बादंलं होतं वततं झाला. रेल्र्से्टेशिर्रूि एक मलैाच्या आति 

आमि ंघर होतं. वशक्षि देखील वतथंि मठर्ाडा हायस्कूलमध्ये झालं. सातर्ीपयवन्त. कारि तेव्हा ते हायस्कूल 
जाऊि वमडलस्कूल झालं. १९४२ साली मी मवॅरक पास झालो. त्यार्ळेी एस्. एस्. सी. र्गैरे काही िर्तं. उदूव 
मीवडयम. सातर्ीपयवन्त उदूव-फारसी वशकलो. दहार्ीपयवन्त उदूव मीवडयम, हिमकंुडा कॉलेज वततं इंटर पास 
झालो १९४४ साली. वततं त्यार्ळेी रेशकिग सुरू झालं. इंटर केल्यार्र रेशकिग आवफसमरे्ध एक र्षव िर्करी 
करूि काही पैसे जमा करूि र्कालत वशकार् ंया हेतूिं उदे्दशािं मी हैदराबादला आलो. लॉतलासमरे्ध शरीक 
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झालो. हायकोटविा लॉतलास. वततं मवॅरक ककर्ा इंटर पास झालेला वशकू शकत असे. दोि र्षािा कोसव होता. 
िंतर एतसलस्ीयर हायस्कूल म्हिूि संस्था आहे सध्या वर्र्केर्र्मर्धिी वशक्षिसंस्था ते िालवर्ते. वततं टीिर 
म्हिूि काम करू लागलो. संध्याकाळी लॉतलास दजे अव्र्ल आवि दजे दुव्र्म. इंटरिे लोक दजे अव्र्लि ं
वशक्षि घेऊ शकत असत. मुसलमाि लोक जे आहेत त्यािंा साहायता व्हार्ी म्हिूि उदूव मीवडयममरू्धि वशक्षि 
होई. मुन्शी फाजील फारसीमरू्धि झालं. बराि काळ लोटला.दोि र्षािा अभ्यासक्म संपला. पवरक्षा १५-२० 
वदर्स होती. 

 
हैदराबादला लॉतलासला आल्यार्र त्यार्ळेेसच्या विजामच्या वर्रूि िळर्ळ त्याकाळात होती. 

त्यार्ळेी रेव्हेल्युशिरी गू्रप इथ ं जे होतं, वर्शषेतः आयवसमाजी कायवकता. एक क्ावंतकारी संघ म्हिूि आम्ही 
काम करीत होतो. त्याच्या आगोदर मी र्रंगलला जेव्हा होतो तेव्हा हवरजि लोकािंा विश्चि करण्यासाठी 
वमशिरी लोक बरंि काम करीत. कन्व्हशविि ंकाम जारी होतं. तेथे आम्ही आयवसमाजाि ंकाम करू लागलो. 
आयवप्रवतविर्धी सभा मध्यदवक्षि मरू्धर उत्तर भारतातूि पं. जयदेर्जी आवि खम्मममरे्ध वर्श्वदेर्जी हे दोघे 
आयवप्रवतविवर्धसभा मध्यदवक्षि म्हिजे हैदराबादिे जे आयवसमाज आहे त्यािे प्रिारक म्हिूि काम करीत. त्यािं ं
व्याख्याि र्गैरे ऐकूि मला आयवसमाजािी मावहती झाली. आयवसमाजासाठी एक लहािसा कायवकता म्हिूि मी 
काम करू लागलो. 

 
 वतथल्या र्रंगलच्या लोकािंं वमशिरी काम बघूि फार मिाला र्धक्का र्सला. म्हिूि िार मवहन्यामरू्धि 

आम्ही हळू हळू आपलं वशक्षि देिं सुरू केली. त्यािा पवरिाम असा झाला की, वतथ ंविश्चि वमशि िार् बदलूि 
पुष्ट्कळ लोकािंा विश्चि केलं होतं ते बंद झालं. विश्चि लोकािंा वतथूि विघिू जार् ंलागलं. डेस्व्हड इत्यावद 
िार् ंजाऊि रामय्या लक्ष्मय्या अशी िार् ंदेऊि त्यािंा कन्व्हटव केलं. वर्द्याथीकालात हे सारं केलं. 

 
पुढे १९४७ साली भारत स्र्तंत्र झाला. हैदराबादच्या समस्या. या समस्याि विर्ारि झाला िव्हता. 

म्हिूि भारत स्र्तंत्र झाल्यार्र हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिी मागिी होती की इंवडयि यूवियिमध्ये हैदराबाद 
शरीक झालं पावहजे. 

 
हैदराबाद स्टेटकाँगे्रसिी मागिी होती. स्र्ामी रामािंदतीथव याचं्या अध्यक्षतेखाली आवि मागवदशविात 

हा लढा सुरू झाला. आयवसमाजािे िेता पंवडत िरेंद्रजी यािंा माझा बराि पवरिय होता. त्यािं ं कुठंही 
व्याख्याि कळालं की सर्व काम सोडूि ते व्याख्याि हजर होऊि त्यािंा काय उपदेश होतो ते ग्रहि करीत 
होतो. त्यािें जे लेतिसव होत होते त्यािंा िर्युर्कािंा मागवदशवि होत होत येथे मी आयवसमाजािा मेंबर असूि 
काम करीत होतो. 

 
िंतर िळर्ळ बरीि झाली. विजाम सरकारिे स्टेट काँगे्रसर्र प्रवतबरं्ध घातला. तेव्हा आयव समाजाच्या 

प्लॅटफामवर्र िळर्ळीिं बरंि काम झाला. आयव समाजार्रही बरीि पाबंदी होती. १९३६ साली आयव समाजािी 
मोठी िळर्ळ झाली होती. त्यार्ळेी हजारो संख्यािंी ऑल इंवडयामरू्धि सत्याग्रही इथ ं आले होते. त्यार्ळेी 
विजामिा जो जुलूम होता तो असा होता की कोिी हर्ि करू ि शकता. कोिी होमहर्ि केलँ त्याला जेल. 
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त्यार्ळेी, १९३६ साली मी दहा-बारा र्षािा होतो. त्यार्ळेी संबरं्ध भारतािे लोक इथ ंआले होते हे मला िंतर 
कळलं. 

 
१९४७ साली स्टेट काँगे्रसर्र जेव्हा पाबंदी आली तेव्हा आयव समाज ही जरी र्धार्ममक संस्था होती तरी 

र्धार्ममकि िाही तरी राजिैवतक कायवक्म देखील १९४७ साली आयव समाजच्या प्लॅटफामवर्र होऊ लागले. आयव 
समाज हे घर होतं म्हिा िा? मवहल्लयाि ंरक्षि कसं करायि,ं रजाकाराि ंजे जुलूम िाललं होतं ते मुकाबला 
कस ंकरायि?ं यािी र्ाटाघाटी करायि ंते एक वठकाि होतं. हे मागवदशवि आयव समाज करीत असे. 

 
त्या वदर्सात बवलदािही पुष्ट्कळ झाले. स्र्तः पंवडत वर्िायकरार् वर्द्यालंकार, प.ं िरेंद्रजी, मीही होतो 

गुलबग्याच्या संमेलिात. त्यार्ळेी संमेलि िालू होतं. इततयात त्या समाजाच्या जमार्ार्र हल्ला करण्याकवरता 
रजाकारािंा बत होता तरी पि विभवयपिे मुकाबला करण्यास आम्ही वसि झालो. तरी पि पोलीस पि त्यािंा 
हल्ला ि करण्यािा प्रबंर्ध झाला तरी पि िेता लोकािंा बोलाऊि त्याचं्यार्र हल्ला झालाि. प.ं िरेंद्रजीिा डार्ा 
पाय आवि उजर्ा हात मोडला. पोलीस आवि रजाकार वमळूि पं. िरेंद्रजी आवि वर्िायकरार् वर्द्यालंकार 
याचं्यार्र हल्ला झाला, बरेि त्यािंा मारपीट करण्यात आली. 

 
१५ ऑगस्ट १९४७ ला वब्रवटशलोक गेले. पि, म्हितात िा पावटंग वकक देले. िीटपिािे गेले िाहीत. 

इंवडयि इंवडपेंडन्स ॲतट जे आहे त्याच्या मर्धी काय आहे? इंवडयामर्धी मेजॉवरटी कहदू प्रास्व्हन्सेस ज आहेत 
त्याच्या मध्ये कहदुस्ताि आवि मुस्स्लम ज्यामरे्ध आहे ते पावकस्ताि. अशी योजिा होती आवि देशी वरयासते 
आहेत पािश-ेसहाश ेआहेत. तर त्यािंा उदे्दश काय होता की त्या राजेरजर्ाडे याचं्या हातात वििवय देला होता 
की ते पावहजे तर कहदुस्तािात शरीक होऊ शकतात ककर्ा पावकस्तािात. िसति इंवडपेंडंट राहू शकतात. 
प्रजेला लोकािंा मात्र काही अवर्धकार वदला िाही. राजा, िर्ाब यािंाि ते अवर्धकार देऊि गेले. म्हिूि भारत 
देशाला फार मोठी समस्या होती. 

 
विजाम आपली सैविकी शतती र्ाढर्ीत होता. त्यािं भारत देशात वर्लीि होण्यास इन्कार केला. स्टँड 

स्स्टल ॲवग्रमेंट झालं होतं. िोव्हेंबर १९४७ ला ते संपलंही होतं. र्ाटाघाटीही संपल्यासारख्याि होत्या. 
जसजशी र्ळे वमळत होती तसतशी विजामिी सैविकी शतती र्ाढत होती. येथील रजाकारी लोक देखील 
विजामाकडूि र्ाटाघाटी र्गैरेला जे जात होते िर्ाब छतारी र्गैरे त्याच्या वमशा उपटूि टाकल्या, प्लेि 
थाबंवर्ले. वदल्लीला जाऊ िये, र्ाटाघाटी करू िये म्हििू रजाकारािंी ठरर्िू टाकलं होतं. 

 
इते्तहादुल्मुसल्मीि आवि रजाकार यािंी आिखी एक काम शुरू केलं होतं. इते्तहादुल्मुसल्मीििे एजंट 

मोठ मोठे शहर आहेत वतथ ं मुसलमािािंी संख्या अवर्धक आहे वतथ ंलखिौ, भपूाल र्गैरे तेथे जाऊि वसके्ट 
म्हिजे गुप्त मीकटग घेऊि त्यान्ला आव्हाि देल की, बाबा, या आम्ही तेथील कहदंूिा खाली करूि टाकलं आहे. 
घरं खाली आहेत. शतंे खाली आहेत. तुम्ही यार्ा अस ं म्हिूि सगळे बहुमत स्टेटमरे्ध आहेत वतला मुस्स्लम 
बहुमतामध्ये पवरर्र्मतत केलं पावहजे. वतथल्या वमवलटरी र् पोलीसमध्ये तुम्ही शरीक व्हा, वपटाळूि लार्लेल्या 
कहदू लोकािें जे घर आहेत वतथं रहा. त्यािंी शतेी र्गैरे करा. हे लोक जे गेले होते त्यािंी लाखो मुसलमािािंा 
येथे येण्याि ंआव्हाि वदलं. त्या काळी १८ लक्ष मुसलमाि कहदुस्तािच्या र्गेर्गेळ्या शहरातूि येथे आले होते. 



 
अनुक्रमणिका 

इथ ं मोलाअली, येरागड्डा, असे कॅम्प्स होते वठकवठकािी र् वजल्ह्याच्या वठकािी असेि कॅम्पस् होते. तर 
सगळे वमळूि १८ लक्ष लोक इथ ंआले होते. 

 
या लोकािंा महावजर म्हित असत महावजर म्हिजे र्धमाकवरता वहजरत म्हिजे स्थलातंर केलेले. 

वहजरीिा अथव असा आहे की, महम्मद पैगबंरसाहेब मतयाहूि मवदिेला वहजरत करूि गेले. तेव्हापासूि वहजरी 
सि शुरू झाला. आपलं स्थाि सोडूि दुसऱ्या स्थािार्र र्धमार्र जुलूम झाल्याकारिािं ते आले होते. त्याकवरता 
त्यािं ंिार् महावजर ठेर्लं होतं, अथव असा की कहदुस्तािात मुसलमािार्र जुलूम जबरदस्ती भारी होत आहे 
म्हिूि मुसलमाि हैदराबादला गोळा होत आहेत. प्रिारही तसाि शुरू झालं होतं. 

 
हे खरं वकती होतं हे पाहण्यासाठी मी आवि आमिे वमत्र बालवकशि शरेर्ािी आवि वजिा कॅप घालूि 

र्गेर्गेळ्या कॅम्पमध्ये जाऊि जर्ळ जर्ळ पाऊिश े शभंर लोकािंा भेटूि आलो. खरोखर मावहती करूि 
घेण्याकवरता की खरंि त्याचं्यार्र जुलूम होतो काय? मुसलमािाच्या िात्यािं त्यािंा वर्िारलं. शभंरामध्ये 
िव्यान्नर् टके्क लोकािंी सावंगतले आमच्याकडे जुलूम र्गैरे काही होत िाही. तुमच्याकडिं इते्तहादुल्मुसल्मीििे 
लोक आले होते. त्यािंी सावंगतलं म्हिूि आम्ही आलो. आम्ही आिंदात होतो. पि त्याचं्या सागंण्यािं आम्ही 
आलो. यािा अथव काय? यािा उदे्दश कपटी होता. इथल्या कहदंूिा त्रास देण्याकवरता आवि इथ ंइस्लामी सत्ता 
स्थावपत करण्याकवरता ही मंडळी आली होती. म्हिूि आमिी ही योजिा होती की या लोकाचं्या कॅम्पर्र काही 
िा काही हल्ले करार्ते. कारि, हे लोक खप्ती आहेत, बदमाश आहेत. त्यािंा उदे्दश इथ ंसहारा घेण्यािा िाही 
तर ते इथ ंजुलूम करण्याकवरता आले आहेत. 

 
आम्ही र्देंमातरम् रामिदं्ररार् याचं्याकडे गेलो. आवि म्हिालो असं अस ंआम्हाला हवतयार पावहजेत. 

बाँब पावहजेत. हे प्रर्ाह जे िालू आहे लाखो संख्यामध्ये मुसलमािािंा इथ ं येण्यािा र् कहदूिा इथूि पळर्िू 
लार्ण्यािा ह्याला बंद करण्याकवरता. कमीत कमी इथ ंआलेले लोक िाही गेले तरी येिारे बंद होतील. म्हिूि 
आम्ही त्यािंा वर्िंती केली. तर त्यािंी सावंगतलं काही वदर्स थाबंा. आता सध्याि मी काही करू शकत िाही. 
त्यािंतर आम्ही काही योजिा केल्यािंतर तुम्हाला आम्ही बोलार्.ू सध्यातर आमच्याजर्ळ काही योजिा िाही. 

 
मग आम्ही विराश होऊि काय केली की आमिे एक वमत्र लोकोशडे मध्ये काम करीत होते. 

त्याचं्याकडूि आम्मी जे पािे रेल्र्िेे जॉइंट काढण्याकवरता ते िार पािे आम्ही वमळवर्ले. वमळर्िू मौलाअली 
आवि घटकेशरच्या दम्याि रेल्र्लेाइि उखडूि काढूि ठेर्ली. सकाळी साडे िऊच्या सुमारास. कारि, दहा 
र्ाजता ये महाजरीि लोकािंी स्पेशल रेि बल्लाशाहाहूि येत होती. वदल्लीकडूि मुसलमाि लोकािंी. तेिेिं पूिव 
तेि लोक रहात होते. ते गाडी येऊि उलटूि गेली तर ते बाहेरिे लोक यायिे तरी थाबंतील. इततयात तो 
गगँमि वतथूि जात हासता. तो पळत जाऊि सागंूि टाकला. त्यामुळं तो प्रयत्िही विष्ट्फळ ठरला. 

 
 त्याच्या आर्धी काय झालं वजिाि ंव्याख्याि झालं होते. दारूस्सलाममध्ये झालं होतं. त्याच्यामध्ये कहदू 

लोकािंी त्यािंी बरीि अर्हेलिा केली होती. ते ऐकूि त्या वदर्सापासूि आम्ही हे व्रत घेतलं होतं, जोर्र आमि ं
आखरी सास तोर्र हे विजामशाही खतम करण्याकवरता काही िा तरी केलं पावहजे. तेव्हापासूि हे क्ावंतकारी 
भार्िा आमच्यात विमाि झाली. त्यार्ळेी आमिे वमत्र बालवकशि म्हिूि रहात होते वसद्दीअंबर बाजारमध्ये. 
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त्यािें मार्ळे जी. व्ही. िागय्या मंुबईिे टेलर होते. हे पि टेलर होते. बाँब ेटेलर या िार्ािं त्याि ंदुकाि होतं. 
मार्ळे म्हिजे माईिे भाऊ. त्यािें माईिे भाऊ. बालवकशि हैदराबादलाि रहात होता. पि, िार-सहा मवहिे 
तो उत्तर भारतला, अमृतसरला जाऊि आला. तेथे त्यािंी एक पुस्तक आिली होती. शवहदोंकी टोली : 
कहदीमध्ये वब्रटीश सरकारि ं पाबंदी होती त्यार्र. तरी पि त्यािं तो पुस्तक लपर्िू र्धरला. त्याच्यामध्ये 
भगतकसग, िंद्रशखेर, आजाद असे अिेकािं ं ७०-८० क्ावंतकारकािं ं जीर्ििवरत्र होतं. वबस्स्मलच्या कहदी 
कवर्ताही होत्या त्यात. ते र्ािूि ते बवलदाि कस ंझालं यािी मावहती आम्हाला वमळाली. 

 
ते बालवकशिच्याि घरी आम्ही रहात होतो. आमिे आिखी एक वमत्र जी िरसप्पा म्हिूि होते. ते माझे 

तलासमेट होते. आठर्ी, िर्र्ी, दहार्ीमध्ये र्रंगल हायस्कूलमध्ये. ते राहिार होते काजीपेठ जागीरिे. ते 
लोकोशडेमध्ये वसकंद्राबादला काम करीत होते. तेही आम्हाला कर्धी कर्धी भेद्ययाकवरता येत होते. तसेि आमि ं
गंडय्या ऊफव  गंगाराम. ते पाल्माकूरिे होते. ते माडिव हेअर ककटग सलूिमध्ये तेथे सुलतािबाजारमध्ये होते. 
वतथे िर्कर होते. त्यािें जे मालक होते सीताराम वतथ ंबरेि िेतालोक काँगे्रसिे, आयव समाजािे जात होते. ते 
राजिीतीिा एक अड्डा होता. मॉडिव हेअर ककटग सलूि. वतथं िेतालोक जात होते. िंतर िेतालोक शसे्व्हंग 
र्गैरे करतािा राजिीतीर्र बोलत होते. गंगाराम ऊफव  गंडय्या तेथे िर्कर होते. हेअर ककटग सलूिमध्ये 
िेतालोकािं ंबोलि ंएकूि त्यािंा बरीि स्फूती आली होती. तेही बालवकशिच्या घरी येत असत. आयव समाज 
सूयविगर म्हिजे सध्या गिफॉन्ड्री आहे वतथ.ं आयव समाजािं त्या भागाि ं िार् सूयविगर ठेर्ले होतं. वतथ ंपं. 
वर्श्विाथ ऊफव , गालय्या या िार्ािे प्रिारक होते तेही वतथ ं येत असत. आमच्यात शामील होत असत. िंतर 
िंतर जगदीश म्हिूि मुस्ताजर आहेत तेही आमच्यात अरू्धि मरू्धि शरीक होत असत. असे आठ- िऊ आम्ही 
लोक होतो. 

 
तर त्या वदर्सात रोजिा कायवक्म असं होतं की रात्री िऊच्या िंतर आम्ही आठ-िऊ लोक 

बालवकशिच्या घरी जमत असू. ते पुस्तक र्ािूि बवलदाि कस ंझालं यािी मावहती घेत असू. पेपरमध्ये येिाऱ्या 
ज्या काही घटिा असत तेिी मावहती घेत असू. ते वदर्सात वमलाप आवि प्रताप पेपर उत्तर भारतातूि येत होते. 
प्रताप होतं महाशय कृष्ट्ि यािंं. तसंि युिर्ीरिे र्डील पुढे महात्मा झाले ते यािंा खुशालिंद यािंा वमलाप. 
तसंि कहदुस्ताि, िर्भारत टाइम्स देखील. या पेपरला त्या वदर्सात पाबंदी होती. फारि गुप्त रीतीिं हे पेपर 
त्या वदर्सात वर्कल्या जात असत ते र्ािूि कुठं कुठं काय काय झालं, जुलूम झाला हे र्ािूि दाखर्ीत असत. 

 
माझ ं राहि ं बालवकशिच्या घरी. वदर्सा शाळेत टीिर म्हिूि काम करीत होतो. सायंकाळी 

हायकोटवच्या जर्ळच्या लॉतलासला जात होतो. आपले वसद्यबंर बाजार मरू्धि ियापूल क्ॉस करूि जाि ं
रोजि.ं तर येतया वदर्शी मी लॉतलासला जायला विघालो. तर बालवकशि म्हिाले मीही येतो लॉतलासला. 
ठीक आहे म्हिालो. आम्ही दोघे विघालो. ियापलुार्र आम्ही दोघे पोिलो. पाि-सव्र्ा-पािला सायंकाळी. तो 
पोलीस व्हॅि पुढं रस्ता बंद झाले. विजामिीसर्ारी विघाली होती. ककगकोठीहूि िारवमिारकडे. हे आमिे वमत्र 
बालवकशि म्हिाले : देखो विजाम जा रहा है. आम्ही कहदीतूि बोलत होतो. रस्ता बदं हो रहा है. मी म्हिालो 
ये भारत देशका सबसे बडा गद्दार है. उस्को तो खतम करदेिा िाहीये. सहज मी उद्गार काढले. ते ऐकूि 
घेतले. त्यार्ळेेस ते काही बोलले िाहीत. मी लॉतलासला गेलो. रात्री लेतिर संपल्यार्र िऊच्या िंतर आम्ही 
बोलत बसलो होतो. तेव्हा बालवकशि म्हिाले : 
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देखा, तुम जो बोले र्ह करिा है 

 
मी म्हिालो काय बालवकशि तुम्ही र्डेे की काय? विजामाला मारलं तर वकती लोक खतम होतील यािी 
तुम्हाला कल्पिा आहे काय? ते म्हिाले ठीक आहे, जे होतील ते होतील. आपलं जे उदे्दश आहे हैदराबाद 
इंवडयि युवियिमध्ये शरीक झालं पावहजे इथ ं वजम्मेदारािाहुकूमत आली पावहजे त्याकवरता काही िा काही 
बवलदाि केलं पावहजे. त्यासाठी काही िा काही अशी घटिा घडली पावहजे जेिेकरूि भारतदेशािा हस्तके्षप 
या स्टेटमध्ये होण्यािी सोय होईल. 

 
हैदराबाद ही खरोखरि भारतदेशाला फार मोठी समस्या होती. ते उघडपिे येथे येऊि हल्ला केले तर 

विजाम युिायटेड िेशिमध्ये ते प्रश्ि िेऊ शकतात. ते प्रश्ि िेण्यािे कारि होईल म्हिूि िेहरू आवि पटेल 
म्हित होते की, बाबा, विजामस्टेटिी समस्या आहे ते तेथील लोकािंी, ते जिताि हल करु शकिार. आम्ही 
हस्तके्षप करु शकिा. म्हिूि जितेकडूिि काही िा काही तरी झालं पावहजे. 

 
मग आम्ही काय करू म्हिार्?ं आमच्याकडे हवतयार काही जास्त िाही. पैसा जास्त िाही. वशक्षि 

िाही. कमीत कमी हवतयार, कमीत कमी संघटिा र्ापरूि जास्तीत जास्त पवरिाम आम्हाला वमळार्ा या 
उदे्दशािे विजामाला खताम करण्याखेरीज दुसरी कोितीि योजिा सापडली िाही. या प्रश्िार्र आमिी बरीि 
ििा झाली. व्यस्ततगत कहसा करूि काहीि यश वमळिार िाही ही तर खरीि गोष्ट. कारि, हा मला मावहत 
आहे की रवशयामध्ये अलतजाडंर जार सेकंड जेव्हा राजा होता तेव्हा येक िर्युर्क येऊि त्याला खतम केला. 
खतम केल्यािंतर त्यािा मुलगा तख्तार्र येऊि बसला. आवि जुलूम जबरदस्ती पवहल्याऊि जास्त सुरू 
झाला. तर व्यस्ततगत कहसा करण्याकडूि आपला राजिैवतक उदे्दश सफल होत िाही यािी मला जािीर् होती. 
जो पयवन्त एक आंदोलि, संघषव करण्यािा लढा देण्यािा पे्रत्ि जितेमध्ये जबर येिार िाहीतर्र व्यस्ततगत 
कहसा करूि काहीि यश वमळिार िाही. त्यामुळे हा प्रयत्ि करूि राजिैवतक दृष्ट्या फार मोठे यश वमळेल 
अशी आम्हाला मुळीि खात्री िव्हती. 

 
आम्ही खूप वर्िार केला आवि वििवय झाला की हे कायव केलाि पावहजे. आवि आमच्या या 

रेव्हयुवलशिरी ग्रूपिे हे काम हाती घेतले. आमिा उदे्दश असा होश की, विजाम खतम झाल्यार्र त्यािी दोि 
मुले गद्दीसाठी भाडंिार. आवि एक िा एक पाटी कहदुस्ताि सरकारिी मदत मागेल. विजामािे त्यार्ळेी दोघे 
मुलगे होते : एक आजमजा र् दुसरा मोजामजा. त्याचं्या आपसामध्ये देखील रै्मिस्य फूट होती. आवि दोघेही 
वमळूि ती जशी मोगलपरंपरा आहे त्यािंी गादीिी की बापाला खतम करा आवि गादी घ्या. त्याप्रमािे या 
विजामालाही, मीर उस्मािअलीखाि यालाही एक-दोिर्ळेा वर्ष देण्यािा प्रयत्ि या मुलाकंडूि झाला होता 
अस ं आमच्या एकवर्ण्यात होतं. त्यािंा प्रयत्ि यशस्र्ी झाला िाही परंतु त्यािं ं उवद्दष्ट स्पष्ट होतं. बाप खतम 
झाला की या दोघाि ं गद्दीसाठी भाडंि ं होिार हे विवश्चत होतं. आवि एक ि एक पाटी पटेलसाहेबाकडे, 
त्यार्ळेिे होमवमविस्टर कहदुस्ताि सरकारिे याचं्याकडे मदत मागेल हे विवश्चत होतं. अशा कारिािं वदल्ली 
सरकारला येथील प्रश्िात दखल देण्यािी संर्धी वमळेल. 

 



 
अनुक्रमणिका 

इवतहासिा पुरार्ाही त्याला आहेि. विजामुल्मुल्क आसफजा अव्र्ल म्हिजे येथले संस्थापक पवहला 
विजाम ज्यार्ळेेस र्ारले त्याला संताि िव्हते. मूल बाळ िव्हते. एक भार्ािा मुलगा मुजफ्फरजंग आवि एक 
बवहिीिा मुलगा िासरजंग होता. मुजफरजंग आवि िासरजंग याचं्यामध्ये युि शुरू झाले. गादीसाठी. 
मुजफरजंग िें ि लोकािंी मदत मावगतला आवि हे िासरजंग वब्रवटश लोकािंी. िें ि आवि वब्रवटश सेिा 
याचं्यामध्ये युि झाले. त्यामध्ये िें ि हरले आवि वब्रवटश वर्जयी झाले. तेव्हापासूि वब्रवटश सरकारिा पक्का 
टप्पा येथे बसला. िासरजंग वब्रवटशाचं्या हातिे बाहुले होते. राजकाज सारे वब्रवटश िालर्ीत. तेव्हापासूि 
वब्रवटशािंा पाया या देशात मजबूत झाला. िासरजंगाच्या द्वारे समजा िा. 

 
तसंि आम्हाला र्ाटलं हे दोघा मुलात भाडंि होईल आवि वहसरी वरवपटस् म्हितात तस ंया दोघात 

एक ि एक वदर्स अशी पवरस्स्थती येईल. समजा या दोघा भार्ात आजमजा आवि मोजमजा याचं्यात भाडंि 
िि झालं एकी झाली तर पवरिाम हे होईल की रजाकार लोक विजाम खतम झाला म्हिूि कहदू लोकारं्र 
अत्यािार करतील. हजारो लोक मारले जातील. परंतु पहले पहले तर आमच्यार्र फारि हल्ल ेहोतील आवि 
कुरबािी होईल. पि िंतर मात्र सरदार पटेल उगं बसिार िाहीत. आम्हाला हा वर्श्वास होता. इथ ंकहदू लोक 
मारले गेले म्हिजे कहदुस्तािच्या इतर भागात मुसलमािािं ंसंरक्षि होि ंकठीि होईल. विजामाच्या राज्यात 
कहदू लोकारं्र हल्ला झाला म्हिूि इतरत्र असलेले मुसलमाि र्ािवर्ण्याकवरता सरदार पटेल या भागात 
शावंतसेिा जरूर पाठर्तील. सरदार पटेलाकंडूि काही िा काही हस्तके्षप होईल म्हिूि आम्हाला वर्श्वास 
होता.  

 
समजा कोित्या कारिािं हे काँगे्रस गर्रमेंट आपली सेिा ि पाठवर्ले तरी आम्हाला हा वर्श्वास होता 

की, इथले लोक आवि आमिे र्ालेंटीर बॉडवरर्र आपला वमवलवशया जमर्िू लढा देण्याकवरता तय्यार होतील. 
महाराष्ट्र साइडकडूि, मध्यप्रदेश, मद्रास, बंगलोर वमवलवशया म्हिजे जितािे र्ालें वटयर िारीकडूि 
विजामािा बदला घेण्याकवरता, विजामस्टेट भारतात वर्लीि करण्याकवरता पुढे येतील आवि अंवतम वर्जय 
आपली होईल असा आमिा वर्श्वास होता. आता स्र्तंत्रता पावहजे म्हिजे बवलदाि हे करायलाि पावहजे. 
कोिी म्हितील आमच्या पोरपिामुळं एर्ढ्या लोकािंा जीर् गेला तर त्याि ंसमार्धाि काय? पंर्धरा-र्ीस वदर्स 
आम्ही याि गोंर्धळात सापडलो होती. तर काय झालं मला अेक पुस्तक वमळालं होतं. सुभाषिदं्रबोस याचं्या 
संबंर्धीि.ं त्यात आजाद कहद फौज आवि मलाया कसगापूरकडे जे कहदी लोक होते त्याचं्यापढेु िेताजींिी 
व्याख्याि वदलं होतं. त्यात एक व्याख्याि अस ंहोतं : तुम हमको खूि दो, मैं आजादी दंूगा. तुम्ही त्याग आवि 
बवलदाि केलात तरि तुम्हाला आजादी वमळिार. 

 
तर काही लोक असं म्हितील की बहोतसे लोका ंमर गये ये तया बिपिा है. अस ंजर म्हिाले तर माझ ं

अेक प्रश्ि त्यािंा राहील : की जर त्यािंा स्र्तंत्रता आजादी पावहजे? जे म्हिाले आम्हाला स्र्तंत्रता कशाला? 
विजामशाहीि बरी. त्याचं्याशी आम्हाला बोलि ं िाही. पि जे म्हितील िाही आम्हाला आजादी पावहजे, 
जितािे िुमायंदे िुिूि जायला पावहजे, आम्हाला स्र्राज्य वमळायला पावहजे, स्र्ामी रामािंद जस ं म्हित 
होते: जोपयवन्त हैदराबादिी आजादी होत िाही तोपयवन्त भारतािी स्र्तंत्रता अरू्धरी आहे. भारताच्या पोटात 
हैदराबाद हे िासरू आहे ते बरोबर होते. म्हिूि ज्या लोकािंा हे म्हििं होतं विजामशाही गेली पावहजे, 
स्र्तंत्रता पावहजे मग त्यािंा आमिी वर्िंवत राहील की बाबा, जव्हा कवरता तुम्हाला हे पावहजे तर त्याकवरता 



 
अनुक्रमणिका 

तुम्हाला काही तरी केलं पावहजे. काही लोक मरतील. पि, वपढ्यान्वपढ्या तुम्ही स्र्तंत्र रहाल. जे संताि आहे 
ते स्र्तंत्र भारतात जातील. पुढं त्यािंी उन्नती होईल. म्हिूि या उदे्दशािे आम्ही हे कायव केलं. ठीक आहे हे 
लोक जे आर्धी मारले जातील त्याच्या आर्धी आम्ही मारले जाऊ. 

 
म्हिूि आम्ही पुढच्या तयारीला लागलो. आम्हाला हत्यार पावहजे होते. बाँब पावहजे होते. आम्ही 

सोलापूरला गेलो. आम्हाला बाँब आिार्यािे होते ते बाँब जे आहेत हँडगे्रिेड अमेवरकि वमवलटरीिे ते 
ब्लॅकमाकेटमध्ये गोव्यािे लोक आििू देत होते. मंुबईला एक गुजराती साहेब होते ते त्याचं्याकडूि ते वर्कत 
घेत होते. ते त्याचं्याकडूि वर्कत घेऊि आम्हाला सप्लाय करीत असत. दीड-वदडश ेरूपयाला एक एक बाँब 
वमळायिा... सोलापूरला त्यार्ळेी कोंडा लक्ष्मि आमिे गालय्या, प.ं वर्श्विाथ आवि आयवसमाजिे कायवकते 
राजपाल रहात असत. तर राजपालकडे जाऊि आपि काही िा काही तरी बाँब घेऊि यार् ं म्हिूि आम्ही 
ठरवर्लं. त्यािंा उदे्दश काही सागं ूिये की आम्हाला विजामार्र हल्ला करार्यािा आहे. उदे्दश हेि सागंायिा की, 
आमच्या र्स्तीर्र हल्ला होण्यािी शतयता आहे. म्हिूि आमच्याकडे जर बाँब असतील तर आम्ही मुकाबला 
करू शकू. कारि, लालदरर्ाजा दूदबार्ली या भागार्र रजाकारािे हल्ल ेझाले होते. देशी बाँब र्ापरूि त्या 
लोकािंी मुकाबला केले होते. तेव्हापासूि ‘अरे, येलोग बंब फेकते हैं, िही जािा उर्धर’ म्हिूि लालदरर्ाजािे 
हल्ल ेबंद झाले होते. त्यामध्ये दोघे वतघे मुसलमाि मारले गेले होते. प्रत्येक मवहल्यामध्ये बाँब ठेर्िू र्ळे पडली 
तर त्याचं्यार्र हल्ला करता येईल, आपली रक्षा करता येईल एर्ढाि उदे्दश त्यािंा सागंायिा. 

 
राजपाल आवि कोंडालक्ष्मि यािाही आम्ही हेि सावंगतलं. तेि म्हिाले एर्ढा मोठा काम जीर् 

र्धोतयात घालूि तुम्ही करिार आहात तर यापेक्षा आिखी मोठा काम का िाही करीत? तेि सावंगतलं : तुम्ही 
जर आपल्या मवहल्यार्र हल्ला झाला तरि मुकाबला करिार त्यापेक्षा अजुक एक मोठं काम करा. बरं म्हटलं. 
सागंा. ते स्र्तःि म्हिाले, राजपाल आवि कोंडालक्ष्मि. ते स्र्ता या प्रयत्िात होते. जर ज्या वदर्शी कोंडा 
लक्ष्मि आवि राजपाल यािंी आम्हाला हे सावंगतलं तो आमच्या आयुष्ट्यात फार आिंदािा वदर्स होता. 
आमच्यासारखे वर्िार करिारे दुसरे आम्हाला सापडले म्हिूि आम्हाला फार आिंद झाला. 

 
फारि िागंलं झालं. आम्ही म्हिालो साहेब, आम्ही याि कामाकवरता विघालो आहोत. पावहजे म्हिूि 

तुम्हाला आम्ही हे सावंगतलं िाही. तुमिा आमिा उदे्दश एकि बाहेर आहे तर आम्हाला साह्य करा. त्यािंी 
वतथल्या वतथ ंिंदा जमा करूि सहाश ेरूपये आवि वर्षािी र्ाटली आििू वदले. पुढे आम्ही मंुबईला जाऊि 
येण्यािा खिव या पैशात झाला. पि, केर्ळ त्याचं्या मदतीर्र आम्ही गेलो िाहीत. तर आमिे बालवकशि म्हिूि 
जे वमत्र होते त्यािंी आम्हाला जाणया-येणयाकणरता पैशे पाणहजे म्हिून आपल्या बायकोवरचे दागदाणगने णवकून 
तीनशे रूपये आिून णदले होते. त्यार्ळेी ते पैसे घेऊि आम्ही सोलापूरला गेलो होतो. आम्हाला एक बाँब 
वमळाला होता. तो जर िाकाम झाला तर आम्हाला अजू एक बाँब पावहजे होता. तर कोंडा लक्ष्मि याचं्याकडूि 
मदत र्गैरे घेऊि तीि बाँब आिले. दोि वरव्हालव्हसव घेतले. बस्तीर्र हल्ला र्गैरे झाला तर मुकाबला करता 
यार्ा म्हिूि काही बाँब सप्लाय झाले होते. त्यातला एक आम्हाला वमळाला होता. आता ही तीि बाँब घेतले 
आगोदरिा एक असे िार बाँब आम्ही गोळा केले. 
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इकडे हैदराबादला येऊि आम्ही तय्यारी करू लागलो. कोिता रस्ता िागंला आहे, कोिती जागा 
ठीक आहे र्गैरे पाहूि िंतर वििवय वदला की बाहेरच्या दुसऱ्या जागा र्गैरे काही िाही. विजामच्या 
ककगकोठीिी जी गल्ली आहे त्या गल्लीमध्येि आक्मि केले पावहजे. पवहल्या िंबरर्र मी होतो आल्सेंट्सच्या 
मागार्र. आमिे वमत्र गंगाराम हे र्ले्स्ले हायस्कूलच्या गल्लीजर्ळ. दुसरा वमत्र जगदीश बोगलकंुयाला जी 
गल्ली जाते वतथ ंतोंडार्र उभे होते.  

 
वििवय हा होता की, हल्ला केल्यािंतर विजामािी कार पढंु आली की िंबर दोि गंगाराम यािंी आपलं 

हत्यार िालर्ार्.ं त्यािंतर ही कायव झालं िाही तर आिखी वतसरं हत्यार र्ापरार्.ं जर कोण्या कारिािं मोटार 
याचं्यापयंत िि गेली तर, ककर्ा वतथंि थाबंली, परत गेली तरी ते परत येऊि आपले हत्यार र्ापरलेि पावहजे. 
विजाम ठार झाल्यािंतरि आम्ही विघिू जायला पावहजे. इततयार्र विजाम खतम िि झाला तर आवि कोिी 
र्धरायला आले तर आिखी एक बाँब आपल्यार्र टाकूि काही लोकािंा घेऊि आपि मरूि गेलं पावहजे. तर 
आमच्याकडे वर्षािी एक एक र्ाटली होती. प्रसंग पडल्यास ते वर्ष वपऊि खतम् झालं पावहजे. म्हिजे परत 
जाण्यािा काही वर्िारि येऊ द्यार्यािा िाही. कारि हे आमच्या दृष्टीिं फारि महत्त्र्ािे कायव होते. आवि एका 
दृष्टीिे ज्या अथी आपि एका मािसािा प्राि घेत आहोत तर आपि पवहलं बवलदाि द्यार्यास पावहजे. परत 
जाण्यािा सर्ालि िाही म्हिूि या र्धोरिािे आम्ही हे काम केलो. 

 
४ वडसेंबर, १९४७ रोजी वतसऱ्या पाआरी मी गंगाराम आवि जगदीश या कामार्र विघालो. 

माझ्याकवरता गंगारामिे एक सैकल टॅतसी आिली होती. ती मी ऑल्सेंट्स हायस्कूलच्या पटागंिात सोडली. 
आवि ककगकोठीकडे जरा र्ेगाति जाऊ लागलो. ऑल्सेंट्सजर्ळ एक पोलीस पहारेकरी होता मोटारर्र हल्ला 
करण्याकवरता मी ककगकोठीकडे जाऊ लागलो तेव्हा ते माझा पाठलाग शुरू केला. त्याच्यापासूि मी दहा 
पार्लार्र असतािाि मी मोटारीर्र पहला बाँब टाकला. विशािा बराबर लागला िाही. मोटारच्यामर्धी 
पडायच्या बदली तो दरर्ाजार्र लागूि कािेच्या जर्ळ रस्त्यार्र वर्स्फोट झाला; बाँबिा दुसरा बाँब मी 
वखशातूि काढत होतो तेव्हाि त्या पहारेकऱ्यािं माझा हात र्धरला. विजामिी गाडी विघूि गेली. पुढं बे्रक 
घातला कोि? ड्रायव्हर. सर्ारी गेली िाही. तरी पि आमिा वििवय ठाम होता. दोघं परत आलं पावहजे. पि, 
तस ंझालं िाही. ते बाँबिा वर्स्फोट एकूि ते समजले की की विजाम खतम झाला. ते विघिू गेले.मी वतथल्या 
वतथ ंर्धरल्या गेलो. 

 
वतथ ंजे मुसलमाि होते त्यािंी रस्त्यार्र येऊि कोिी दगडािंी कोिी बुटािंी, कोिी िालािंी मारझोड 

शुरू केली. सर्व रततप्रर्ाह झाला होता. सगळे मार म्हिजे तोंडार्र, डोतयार्र. कोट-पाटलूि फाटूि गेला. 
त्यार्ळेेस बहादुर- खाि एक सजवि रहात होते. हकीम िारंायिदासच्या समोर. त्याचं्या घरिा पहरेकरी िाऊंस 
हे गडबड ऐकूि भाला घेऊि आला. भाला उगारूि माझ्या पाठीत र्ार करिार होता. इततयात एक विश्चि 
सब्इन्स्पेतटर होता त्यािं हात र्धरूि सागंला. आताि मारू िका वजर्तं राहू द्या. अजूि दहा-बारा लोक 
असतील त्यािंा घेतल्यार्र मग याला खतम करा बरेि लोक मारहाि केले. इततयात पोलीस िौकी अवबडशाप 
मर्धले सब्इन्स्पेतटर आले. जर्ाि आले. त्यािंी पस्ब्लकला माग ं सारूि मला ताब्यात घेतले. आवि वतथंि 
ककगकोठीच्या समोर पोलीस िौकी होती वतथ ंमंला िौकशीसाठी िेलं. 

 



 
अनुक्रमणिका 

मी बेहोशीिा बहािा केला. इततयात पोलीस व्हॅि आलं. आवि वरझर्व पोलीसािंी मला पोलीस 
कवमशिरच्या ऑवफसमध्ये िेलं. वतथ ंलॉकअपमध्ये ठेर्लं. वतथ ंबरीि मारहाि केले तीि-िार वदर्स. तोंडार्र 
थंुकिं, वशर्ीगाळ िालूि होतं. एक जि पािी मागलं तर वपशाब करू लागला. वपशाब करिार इततयात 
लायकअली प्राइमवमविस्टर विजामिा वतथ ंआला. म्हििू ते वतथिं थाबंलं. परंतु िार वदर्स तरी ते रूळािे 
दंडे घेऊि जॉइटंर्र मारहाि केले. दात पडूि गेले. िमडे समदे विघूि गेले. तीि-िार वदर्स झोपी जाऊ 
वदलं िाही. कशा करता तर तुझ ंिार् काय, कोि कोि आहेत तुझ्यासंग ते सागं.ं 

 
जर आम्ही वजर्तं सापडलो आवि वर्ष खाण्यािी संर्धी िाही वमळाली तर िार् काय सागंायि ं हे 

आगोदरि आम्ही प्लॅि केलं होतं. आवि र्धरल्या जाऊि कोटामध्ये केस गेली तर काय बयाि कोटात द्यायि ं
यािा पि आम्ही वर्िार. केला होता. पोलीस कस्टडीत मारहाि िालू असतािा इकडं पोलीस दुसऱ्या 
साथीच्या शोर्धात होतं. ऑलसेंटस्च्या मदैािातं मी जे सैकल टॅतसी सोडलं होतं तेिेर्र दुकािि ं िार् होतं 
पोलीस ते दुकािात जाऊि आमिे वमत्र जे गंगाराम त्याचं्या खेड्यात जाऊि तेिा अरेस्ट केलं. असे या केसमरे्ध 
आम्ही दोघे अरेस्ट झालो. तीि वदर्स मारहाि झाली तरी स्र्ताि ंदेखील िार् सावंगतल िाही. िार् काय तर 
बाब.ू तर ते वर्िारीत की तू बाबलूाल आहेस की बाबूखाि? मी फतत सागंत असे की मी फतत बाब ूआहे. आवि 
ज्यार्ळेेस ते िातयार्र बसवर्ले होते ते मीर लायकअली जे विजामि प्राइम वमविस्टर होते ते आले. मी 
बेहोशीिा बहािंा करीत होतो. तो मला म्हिाला तया तू महावजर है? 
  

ते समजत होते की इथल्या कहदू िर्जर्ािामध्ये काही जोशि िाही. तर हे जे विर्ावसत आहेत 
त्याचं्याकडूि ककर्ा विजामाच्या िातेर्ाइकाकडूि या िर्जर्ाि मुलाला काही हजार रुपये रुश्वत देऊि ते 
विजामार्र हल्ला करण्यासाठी तय्यार केले असेल. िंतर ते मला हेडक्वाटसवमध्ये घेऊि गेले. तेथे बरीि 
वर्िारपूस झाली. मी म्हिालो बाबा, मी फतत बाब ूआहे. मग ते कपडे र्गैरे काडूि खतिा आहे की िाही ते 
पाहूि घेतले. खतिा िाही. ये कहदू है मादरिोद. मग बरीि मारपीट झाली. झोपी जाऊ ि देता बरीि मारपीट 
केले. आम्हाला पाहायाला बरीि पस्ब्लक येत असे. ते पस्ब्लक कडूि पोवलसािंा बरीि मावहती वमळाली. 

 
तर आमिा मोकद्दमा बरेि वदर्स िालला. आम्ही दोघािंी बाँब टाकला सावजश केली हे कबूल केलं. 

आमिी इच्छा िसतािा जबरदस्तीिं आमच्यासाठी र्कील मुक्करर केला. आम्हाला फाशीिी वशक्षा सुिार्ण्यात 
आली. पि, अपीलिी मुदत जाण्या आगोदर पोलीस ॲतशि झालं. वमवलटरी गव्हिवरिं आमिी फाशीिी सजा 
जन्मठेपेत तबवदल केलं. आम्ही तुरंूगात एक र्षव अकरा मवहिे होतो. ४ वडसेंबर, १९४७ ला ही घटिा झाली 
आवि १३ सप्टेंबर १९४८ ला पोलीस अॅतशि झालं. विजाम शरि आला. त्यािंतर देखील आम्ही जर्ळ जर्ळ 
अकरा मवहिे जेलमध्ये होतो. १९ ऑगस्ट १९४९ या वदर्शी आम्हाला वबिशतव सोडूि देण्यात आलं. 

 
आम्हाला मुतत कसं करण्यात आलं यािी सुिा एक कथा आहे. काँगे्रसिे पुढारी म्हित होते हे कहसा 

आहे. आवि आमिा मागव अकहसेिा आहे. त्यामुळे आम्हाला सोडण्याकवरता त्यािंा बराि वर्िार पडला. तरी 
पि पस्ब्लकमध्ये आमच्या कवरता बरीि सहािुभतूी होती. म्हिूि वजथ ं वजथ ं स्र्ामी रामािंदतीथव अगर 
वदगंबररार् कबदू जात वतथ ं वतथं िर्जर्ाि लोक आवि ग्रामीि जिता ज्यािा रजाकारी अत्यािारािा अिुभर् 
होता ते त्यािं ं लेतिर होण्यापूर्ी वर्िारीत हे दोघे सुटिार कर्धी? आगोदर ते सागंा आम्हाला. वजल्ह्यामध्ये 
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म्हिा, तालुतयामध्ये म्हिा अशी मागिी पस्ब्लक करीत. सुलतािबाजारामध्ये सुिा हडताल करीत होते. फारि 
आंदोलि झालं होतं. त्यार्ळेेस हे वमवलटरी गव्हमेंट िव्हतं. हे बखलेसाहेब होते. 

 
इन्स्पेतटर जिरलवप्रझन्स यािंी हैदराबाद सेंरल जेल ििंलगुडाच्या मोहतमीम यास पत्र पाठवर्ले की 

आमच्याकडूि एक माफीिामा लेहूि घ्या. म्हिजे आम्हाला सोडण्यात येईल. मोहतमीम जेल आले आवि 
आम्हाला म्हिाले तुम्ही माफीिामा लेहूि द्या. तुम्हाला सोडण्यात येईल. आम्ही म्हटलं आम्ही माफीिामा देिार 
िाही. लेहूि द्या म्हिाले. तर लेहूि देलं.तर मग पेि पडला कस ंसोडायि ंयािंा. मग त्यािंी काय केलं आमिे 
म्हातारे र्डील आवि गंगारामिी आई यािंा कळंवर्लं माफीिामा द्या म्हिूि. आम्ही कळवर्लं आमच्याकवरता 
माफीिामा द्या िको म्हिूि. या म्हाताऱ्यािंी साथ देली आम्हाला आवि सावंगतलं : ठीक आहे, आम्ही माफीिामा 
िाही लेहूि देिार. तर िरेंद्रजी आवि स्र्ामी रामािंदतीथव आमच्या र्वडलािंा आवि गंगारामच्या आईला 
बलर्िू घेतले. ते म्हिाले माफीिामा काही लेहूि देऊ िका आमिी पि इच्छा िाही तुम्ही माफीिामा द्यार्ा 
अशी. तर इतकंि वलहा की आमिा मुलगा जेलात आहे. त्याला सोडा. हे िूक झालं, माफ करा, र्गैरे काहीि 
िाही. तस ं लेहूि देण्यात आलं : गंगारामच्या आईकडूि आवि माझ्या र्वडलाकंडूि. आवि आमिी सुटका 
झाली. वबिा काही शतव लार्ता. जितेिं आमिी सुटका केली म्हिा िा. 

 
तर आम्ही आमच्या कामात िाकाम झालो. परंतु उदे्दश सफल झाला. कारि त्याच्याकवरता जगामध्ये 

जी पस्ब्लवसटी झाली. अमेरीकि पेपरमध्ये तर प्रवसि झालं की जगातल्या सर्ावर्धक श्रीमंत मािसाला 
त्याच्याि प्रजाजिािं बाँब टाकला. त्यािी जिता त्यािं राज्य करार् ंम्हिूि मान्य िाही. म्हिूि हे राज्य खतम 
व्हार् ंया कवरता त्यािीि प्रजा त्याच्यार्र आक्मि केलं. हा उदे्दश सफल झाला की इथली बहुसंख्य जिता 
वहला हा राज्य िको आहे. हा र्धारिा सगळ्या जगाला मान्य झाला. आवि त्यािंतर येथील िर्जर्ाि लोकािं ं
प्रस्थाि र्ाढलं. आवि बॉडवरर्र आमिे जे स्र्यंसेर्क होते त्यािं ंसंघषव वठकवठकािी र्ाढलं. 

 
२. श्री. शंकरराव गायकवाड 

 
शकंररार् गायकर्ाड मन्तेत मला. र्याला झाली पाऊिश े र्सव. आजा तुकाराम पडदादा सकाराम. 

आमी हे जे दािसे र्सापासूि आमी या वजवमिीर्रे वटकूि हार्. पूर्ी आमिे जे र्डील होते ते मुलावजम होते. 
विजामाच्या कालात. आमी पि मुलावजमि सफेखासमदे. त्या जमान्यात विजामािं आमाला ये वजवमि देल. 
वतत्तिू ये घरं बादूंि घेतलंय्. तीस-िालीस घरामदे थोडे र्धिगरािे, थोडे जोशािे थोडे आमी मरायािे. आमिे 
र्ाडर्डील वतकू्कि परभिीऊि आले. वदिकररार् या िार्ािे सरदार होते. ते आपल्या कावफल्याि ंसाथ इथ ं
आले. त्यािंी समादी इतं हाय. त्यािं ंिार्िं आमी भजि करतो. भजिात सागंलाय्. : 

 
कार्मतक मास बुर्धर्ार दूज वदि िार घवडका शुमार 
वदिकररार् रै्कंुठ वसर्धारे छोड जगत संसार 
 

संर्ते १८८२ ला वदिकररार् मयत झाले. हमी त्याचं्या कुलातले. वदिकररार् लस्कराच्या कामाला होते. 
आमिी घरं गडीर्ािी आहेत. येतया कोन्त्या तरी घरात गेलं की भाइर रस्त्यार्रे ि येता सऱ्या घरामंदी जा येतं. 
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सऱ्या सिाला, कायाला माि वदिकररार्ािा. ते आमि ंमूळ पुरुष. कोन्ता पि सि यो : लगीि असो, कायव असो 
पैले समादीि ंदशवि., पूजा, बाद कायव. होलीला बी पैले समादीिी पूजा, भजि होतं. मग मंडळी रंग खेळतात.  

 
हमिे र्डील सरकारी मुलावजम होते. त्यािंी आमाला मऱ्हाटी वशक्षि न्हाइ देलं. थोडं उदूव, थोडं 

फारसी वशकलो. पुडं लगीि झालं तरी बी मऱ्हाटी येयाि ं न्हाइ. कोिी सोयरे र्धाइरे आले तरी बी अरे भाइ, 
खािा खाये तया? असंि पुसायि.ं ये पोलीस ॲतशि झालं. तव्र्ापिु लोक िार् ंवठर्ा लागले : अरे, असं कसं? 
मराटे तुमी, तुमा मऱ्हाटी बोलाया येइिा. तव्र्ा कुटं आमी थोडं थोडं मऱ्हाटी बोलाया लागलो. अदुगर सारा 
येव्हार उदूविाि. बामिी भास आमी िजाकतिं घेतली. पैले आमी आमच्या मायला आई मित िजतो. माय, 
अम्मा अस ंमिायि.ं आता िजाकत शुरू झाली मायिी आई झाली. बरं, आई तर आई. आमी मायच्या मायला 
आई मिायिे. 

 
इतं जोशीर्ाडा हाय. वर्जापूर मऱ्हाटे हायतं. तेबी मराटे. पि तेंच्या आमच्या बोलीत फरक हाय. काय 

पकर्लंस तू अस ं बोलतात ते. आमिे सोयरे-र्धायरे सरे हैदराबादलाि. मऱ्हाटर्ाडीशी आता आमिा समंद 
उरला न्हाइ. प्रतापिे बाप आमिे म्हेउिे. ये त्याि ंआत्ति ंघर. आमाला मूल बाळ िाइ. लािपिापसूि आमी 
तेला लार्िू घेयार्.ं तया करते मामूसाब? कहा ंजाते मामूसाब असं ते मिायि.ं येल उदूव येयाि ंिाइ. लाि होतं. 
तव्र्ा विजामािी सर्ारी येत. ये बरोबर असायि.ं पोलीस हट जार् मिायि ं येबी हट जार् मिाि.ं हसायिे 
भर्तालिे. येिं घरी येर्ार्,ं इत्ति जोपार् ंअसं िाललं. शालीबडं्याला आमी सात र्सव होतो. तव्र्ापुि आमिी 
भास बदलली. 

 
दसरा, वदर्ाली, वतलसंक्ातं, होली हे आमिे सि. तुलजापूरिी अंबाबाई आमिं कुलदैर्त. 

तुलजापूरला कदी जािं झालं िाइ. र्वडलािंी करूि ठेर्लेल्या िादंीच्या मूती आहेत. पूजा करतो. पि 
तुलजापूर अजूि पाइलं िाइ. िऊ दीस िर्रात्र करतो. दहार् ेदीसी िालले वसलंगिाला. घोडेवबडे आता काइ 
िाइ. देर्लात जातो. पूर्व तल्यात हिुमंताि ंदेऊळ अस.ं वततं रार्ि जालायिे. वतत्तिू घरी यायािे. आता सारे 
देर्लात जमा होतात. झाड हाय वततं पोरं िडूि सोिं रूप ं काडतात. कुप्पे लार्तात. वततंि भेटतो. घरला 
आले भेट होत िाइ. त्याच्या कवरता देर्लात भेटूि जातो. मग कुिीकडं जाइिा, मुलाखती वततंि होतात. 

 
मुसलमािािा त्या काळात लइ तरास िर्ता दसरा मोहरम एक आलं की तरास व्हायािा. बाजा 

बजर्ायिा िाइ. तीि-िार गश्त्या काडल्या होत्या सरकारिं. ते मिायि,ं यहा ंमुसलमाि वरयासत है. सख्तीके 
साथ पाबंदी की जाय. सगळं सरकार त्याि.ं आमी सरकारि ं िमक खातं, सारं करीत होतो. का करािं? 
मऱ्हायार्र मुसलमािािा लइ डोळा. त्याहीला कुिी कुिी बिर्िू सागंायि ं: मऱ्हेटे बडे खराब ऱ्हातेत, लडे सो 
हैं, हुकूमत िलाये सो हैं. तव्र्ा येक सतयूवलर काडलं होतं. वसर्ाजी जयंती करािी िाई. वसर्ाजीि ंिार् घ्यािी 
िोरी होती. उस्मािअलीखािािं वसर्ाजीच्या िार्ार्र पाबंदी घातली सरकारी मुलावजमािं वसर्ाजीि ं िार् 
घेर्ार् ंिाई. वसर्ाजीि ंगुरू दादोजी कोंडदेर् त्यािं काय वशक्षि देलं कुिा ठार्. वजतं गेलं वततं हर हर मादेर् 
बोलायि.ं काबीज करायि.ं मिुिु मराटी ब्रामिार्र पि लइ राग. ते मिायिे : 

 
मऱ्हेटे बंद हवतयार : तया वमले घरमें तो एक तल्र्ार. 
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३. पावयतीबाई गायकवाड 
 

[सुमारे सत्तर र्ष े र्याच्या सौ. पार्वतीबाई गायकर्ाड या श्री. शकंररार् 
गायकर्ाड याचं्या पस्त्ि, सासर-माहेर गार्ाति. फरक एर्ढाि की माहेरी 
शावलबडं्याला सभोर्तालिे र्ातार्रि ब्रह्मिी आवि सरदारी थाटािे. अिेक बऱ्या 
घराण्यात ये-जा असल्या कारिािे भाषेर्र संस्कार विराळे झालेले. लग्िसमारंभाि ं
र्िवि करण्यािी त्यािंा वर्िंती केली असता त्यािंी पुढील मावहती वदली :] 
 
िर्रा माडंर्ात आल्यार्र घोड्याला ओर्ाळिी करायिी. घोड्याला पािी घालायि.ं मग िर्रा 

माडंर्ात यायिा. मग ब्रामिािं मंगलाष्टक मिायि.ं हळद िर्रा करायच्या आगोदर असते. हळद यथाशतती 
असते. कोिी पाि वदर्स हळद लार्िू िर्रा वठर्तं. आजकाल सकाळी हळद की लागलीि लग्ि. आमच्या 
वदर्सात पािा वदर्सािी हळद. वतत्तिू पाि दीस लगि. लगिािंतर पािा वदर्साला र्रात. र्रात झाल्यार्र 
पािावदर्साला गार्जेर्ि, िंतर पािा वदर्साला माडंर्परतिी. आता कशाि ंआलं सगळ? सरं झटपट. 

 
देर्क बसतािा देर्ािी पूजा र्गैरा करूि एक पाि सर्ाष्ट्िी माडंर्ात बोलार्िू गािं मिूि देर्ािी 

स्थापिा करायिी. : : 
 
बसई बसई देर्का : बसई र्सई देर्का : 
 
अंबू कुस ंराय कुस ंजंबूकुस ंसौंदडी : िार् घातलं सोिेरी वहरर्ी पाटार् ूकरंजा 
काळी कविक तादूंळ : त्यािी केलीया वशदोरी : देर्तया दादाच्या पदरी : 
 
देर्तया िालला डोंगरी : देर्तया िालला डोंगरी 
 
अस ंर्ाजत गाजतं : त्यािं वप्रवथमी लर्तं 
 
सूव्याच्या घरी काजर् ं: सूव्याच्या घरी काजर्.ं आलंय् वप्रवथमीि ंराजं आलं 
अंबु पुसतं जंबलूा : जातं कुिाच्या र्ाड्याला : सूव्याच्या घरी काजर् ं: 
आलं वप्रवथमीि ंराजं : आलं वप्रवथमीि ंराजं : 
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हैदराबाद शहरात स्थायी झालेली अरे घरािी 
 

४. शेलार श्रीमती बाबूभाई 
 
माजं िार् बालूबाई सेलाऱ्यािें. र्यसु असंल सात दहा. मन्जे िदी आलं तम्मा पोटात होते मन्तेत. 

माज्या माईि ंमावहयेर वतकडं गार्ाकडे परकाल तालुतयात. अरेपल्लीकडं कुडा आमिी मािस ंहातं. ही सूि 
र्धर्ल्यािंी करूि घेंटली. ही िात. लेन्कािी लेन्की. लेन्कु काय की िर्करी कवरतं. कुट्टं कवरतं ठार् कुिा 
बाबा. डोले गेलं. र्धा र्सव जालं. गार्ाकडंू, जाया न्हाइ. याया न्हाइ. दाल्ला गेला. सरं गेलं. लेन्की िर्रा मरूि 
गेलं ती बी इत्तंि आलीया. अन्ता इत्तंि ऱ्हािं, इत्तंिु, बसिं, दोगी लेन्की. दुसऱ्या लेन्कीिा दाल्ला बसवडपूत 
हाय ते बी इत्तंि. माजं मावहयेर काय की भसु्साऱ्यािं. सूिु काय की मावहयेर र्धर्ल्यािंं. 

 
५. धवले (ढवळे) 

 
आमि ंिार् बाबूरार् र्धर्ल्यािें. इत्तं हमी तीि वपडीपासूि हार्. मऱ्हाटी तुमच्यार्िी साफ बोलाया जमत 

न्हाइ. आमि ं मऱ्हाटी अचं्च मऱ्हाटी. आमि ं पूर्व कुट्टूि आले काय आले ठार् ं न्हाइ. दादा वमवलटरीत होते. 
तव्र्ा विजामािा काल. सासुरडी काय की विजामाबाद. कसदे त्यािं ंघरिं िार्.ू आमी काय की र्धर्ले. 

 
मराट मंडळ परिय होउिु र्धा र्सव जाली. तेलंगि अरे मराटा संगमु मीया वडस्स्रतट पे्रवसडेंट. कोन्सा 

जागा न्हाइ वतत्त ंआपलं मािस ंन्हाइ. आमिा संगम् र्रे याला युविटी न्हाई. दुसरे कोमपैकी बगा, मुन्नूर कापू 
बगा, मुस्स्लम बगा. आमि ंसमोर कायवक्म न्हाई. ते असलं मन्जे काम िालत्त.ु सद्या काम न्हाइ. मीकटग घेतुम् 
जातुम्. स्कीम न्हाइ, काय न्हाइ. तव्र्ा काय काम बी न्हाइ. आदी वसटीत आपले लोक हातं ते म्हाइतं न्हाइतं. 
संक्ाती-दसरासंमेलि वमलुिु घेतुम्. पिु काम बित न्हाइ. 

 
आमि ंदेर् तुलजा भर्ािी. आमी तुलजापूरला गेलो न्हाइ. देर्ी कम्मा तरी वतकूि आिली. मुख्य सिु 

दसरा िर्रात्री करतुम्. आमिं गोत्र भारद्वाज. 
 

६. सौ. ढवळे 
 
माजं मावहयेर विजामबाद. बाप ुरामिंद्रराउ कसदे. पूर्व वजराती पाटील होते, आता सरपंि. लेन्की येकु 

िरसुबाई सेलाऱ्याचं्याकडे देली. आमी मोट सगळे सिु करतुम्. दसरा िर्मी पूजा ऱ्हात. वदर्ाली बी करतुम्. 
पोल्याला बइलाला सजवर्ते. पोल्या करते. िर्मीिी पूजा होतं. त्या दी वदर्टी र्धरतं. मावहयेरि ंदैर्त काय की 
बालाजी. आमि ंकाय की भर्ािी. 
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७. श्री. माधवराव गायकवाड 
 

[आंध्रप्रदेश मराठा मंडळ या संस्थेच्यार्तीिे दरर्षी दसऱ्याच्या वदर्शी 
हैदराबाद येथे एक संमेलि भरत असते. १९७९ च्या दसऱ्याला संस्थेिे विटिीस श्री 
मार्धर्रार् गायकर्ाड यािंी केलेल्या स्र्ागतपर भाषिािा काही भाग पुढे देण्यात येत 
आहे. हे भाषि व्यासपीठार्रूि केलेले असल्यािे आपल्या परीिे प्रमाि भाषा 
योजण्यािे र्तत्यािे केलेले प्रयत्ि भाषिातील भाषेत वदसूि येतील.] 

 
‘‘जगदंब े माता प्रसन्न. आदरिीय अध्यक्षमहोदय, बंरु्धभवगिींिो, आवि मातावपत्यासमाि आदरिीय 

बंरू्धिो, या सर्ांिा माझा आदरपूर्वक र् हृदयपूर्वक िमस्कार. या शुभप्रसंगी एकत्र जमा होऊि आपि आपला 
र्ार्मषक समारंभ दसरा साजरा करीत आहोत ही अवभमािािी गोष्ट आहे. लोकािंी आपला अमूल्य र्ळे कहाडूि 
या कायवक्मासाठी उपस्स्थत झाले यासाठी मी आंध्रप्रदेश मराठा मंडळ या संस्थेतफे आपिा सर्ांिे स्र्ागत 
करतो. त्या बरोबर या प्रसगंी िार शब्द बोलण्यािा मला अर्काश वदला याबद्दल मी आपला र् या मंडळािा 
फार फार आभारी आहे. 

 
आपल्या सर्व तरूि बारं्धर्ािा पवरिय र्ाढार्ा, ओळख र्ाढार्ी, यूविटी कायम रहार्ी या उदे्दशािे हा 

कायवक्म गेल्यार्षीपासूि करीत आहोत. आपल्या आशीर्ादािं हा कायवक्म मोठ्ा प्रमािात यशस्र्ी होत 
आहेत. ही आिंदािी गोष्ट आहे की, आपि सर्व लहाि थोर मंडळी आपला कायवक्म समजूि हा कायवक्म 
यशस्र्ी करता. एकता आहे, संघटिा आहे, आपूलकी आहे. आपि कोितं कायव करीत बसलो की 
आश्वासिपूर्वक सागं ूइस्च्छतो की, मोठ्ा जोरािे करू शकतो. त्याि प्रमािे सागं ूइस्च्छतो की, मराठा मंडळ 
साहू कारर्ाि आवि मराठा मंडळ शावलबंडा यािंी ति, मि, र्धिािे या कायवक्मास भाग घेउि साह्य केले. हा 
कायवक्म यशस्र्ी पाडलं या बद्दल आम्ही आभारी आहोत. 

 
हे आता वसि झालं आहे की आपल्यात एकी आहे. आपूलकी आहे. या येकीिी शतती, या यूविटीिी 

शतती आपि काही िागंल्या कामासाठी उपयोगात आिली तर आम्हास आमच्या येिाऱ्या वपढीस फारि 
उपयोगकारक राहील असे मी समजतो.’’ 

 
८. श्री. सुब्बराव मोरे 

 
[हैदराबाद शहर ही आंध्रप्रदेशािी राजर्धािी झाल्यापासूि तेलंगिाच्या 

बाहेरिे बरेि मराठे उद्योग-रं्धद्याच्या विवमत्तािे या शहरात स्थायी झाले आहेत. वित्तरू 
भागातील सुब्बरार् मोरे, त्यापंैकीि. कडप्पा, किूवल वित्तरू, अिंतपूर आवि बल्लारी हे 
पाि वजल्हे रायलसीमा या िार्ािे ओळखले जातात. या पािही वजल्ह्यात मराठी 
भावषकािंी र्स्ती वर्पलु आहे. वकत्येक घरािी वशर्ाजी महाराजाचं्या 
दवक्षिवदस्ग्र्जयाच्या कालात या भागात आली आवि याि वठकािी स्थायी झाली. 
तेव्हापासूि मूळ मराठी भावषक प्रदेशाशी त्यािें संबंर्ध कर्धीि आले िाहीत. या भागािे 
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सोयरपि बंगलोरला र्स्ती करूि असलेल्या मराठ्ाशंी होत असते. या समाजाच्या 
भाषेर्र आवि सासं्कृवतक परंपरारं्र आंध्र आवि किाटक या भागातंील भावषक र् 
सासं्कृवतक परंपरािंा बराि पवरिाम झालेला आढळतो.] 

 
मी सुब्बरार् मोरे. मूळ गार् वित्तरू. वित्तुरान्तु र्ासु कवरतो. दोि र्सव जालं इत्त ंआलो. वसतस्टी टू लोवि 

वडपेन्सान्तु काम करूिु. वसतस्टी सेर्िलोकुडा वडपेन्सान्तु काम करूिु. आता इन्स्स्टयुट काम करूिु. तीि 
र्सव काम करूिु तम्मा सेर्न्थ बटावलयिला जॉइि आई. वतकन्नी भारत इलेस्तरकललो ज्युवियर स्टेिोग्राफर 
वसलेतट होइ. मगु जातो घरू कन्स्रतट करी जाती इस्न्स्टयूट करी काम करीला. 

 
आमी वित्तरूला कन्दीिु आलू मला कलंिा. बाप ुवजरातु करीतु. पेशर्ा बाळाजी वर्श्विाथ याि ंबरोबरी 

पूर्व अलिु मिुिु. काकाकुडा खेतीबाडी कवरतु. वमया ंतािं लेन्करू जालंिं बाप ुमरूिु गेलं. भइिी दोिु. येकु 
भइिु किूवलला देलं. येकु हैदराबादला. हैदराबादला भइिु देलं ते पँर्ारू. आमि ंआता बरं हा. का की घर लेिु 
मिल्यािु घर कन्स्रतट केलं. बरं केलं मिुिु इन्स्स्टटूट केलं. तुमि ंआसीर्ादिं बरंि हाय. इन्का आस न्हाई. 
मला दोि दादलं पोरग.ं 

 
आमी संक्ातंी कवरतुम् कहदू फेस्स्टर्ल सरे कवरते्ततु. शस्त्रपूजा, मशीिपूजा करलेिु. बरं करूलेिु मिुजे 

वर्िायक ितुथी. खेतीबाडी करलेिु. संक्ातंी बरं करलेिु. आमि ंगोत्र श्रीर्त्सु. 
 

९. सौ. सौंदरी मोरे 
 
िार् मजं सौंदरी. घरिं िारु् मोहरे. अम्मािं कडप्पा. बापु पॅमारू. इकडि ं काय की मोहरे. वित्तरूू. 

अम्माि ं बाऊ ििंदु इत्त ं ऱ्हातु उप्पुगुड्याला ऱ्हातं. आमी सिु दसरा कवरत्त,ु वदर्ाली, संक्ातं कुडा कवरत्त.ु 
उगादी कवरतातु. लेन्क होई तम्मा पालून्यात गावलतातु. आमच्या घरान्तु गावलत िाई. बार्ि येउिु िारुं् वटर्तं. 
मला गार्ाईिा. गीतु आमच्यान्तु गात्याय कािी मला गार्ा ईिा. आमि ंर्राड हुिु र्धा र्सं जालं. दोि र्सं येकु 
लेन्कु जाला. दोि र्सं होउिु गेला मरुिु गेला. गर कंप्लीट होउिु दोि र्सं जाला. पयले देड शबंर बाडं हुतं 
मावहयेरि ंर्इिी, र्इिीि ंलेन्कु येत ऱ्हातं. आत्ता मी जार्.ं जािर्री मंदी जार्.ं वतच्या लेन्काि ंिामकरि ऱ्हातं. 
ये मिुिु कागदु आलं. लेकीला संक्ातंीला बलवर्ल्यात. गाँर्ामंदे संक्ाती पार बेस कवरत्यातु. 

 
जोशीवाडा 

 
[जोशी हे आडिार् र्धारि करिारी एक ब्राह्मिेतर जमात हैदराबाद 

शहराच्या विरविराळ्या भागात राहते. ही मंडळी ज्या ज्या भागात राहतात त्या 
भागाला जोशीर्ाडा हे समान्य िार् देण्यात येते. या जमातीत बरेि पोटभेदही आहेत. 
प्रत्येक पोटजमात स्र्तःला उच्चकुलीि आवि इतर जमातीस हीि कुलातले लेखते. 
रस्त्यार्र िार ज्योवतषािी पुस्तके घेऊि बसिारे आवि पादिाऱ्यािंा त्यािं ं भवर्ष्ट्य 
सागंण्यािा व्यर्साय करिारे जोशी याि जमातीिे. प्रातःकाली डमरूच्या घोषात 
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वफरिारे आवि लोकािंा र् कवलयुगाला जागवर्िारे तेही जोशीि. दर शविर्ारी 
ताबं्याच्या ताबं्यात तेल आवि शविदेर्ािी प्रवतमा ठेर्िू दवक्षिा मागिारे जोशी याि 
जमातीतले. घरोघर वफरूि जुन्या कपड्याच्या मोबदल्यात स्टीलिी भाडंी 
वर्कण्यािा व्यर्साय करिाऱ्या बोहारिी याि जोशीकुलातल्या, जुिे कपडे रफू 
करूि ककर्ा गोर्धड्या वशर्िू जुन्या बाजारात दुकाि माडंिारे देखील या 
जोशापंैकीि. अगदी सूयोदयाच्या सुमारास ‘‘अल्ल ं मुरब्बा’’ ही आरोळी देऊि 
आलेपाकाच्या र्ड्या वर्किारे जोशी जमातीतलेि.  

 
या सर्व जोशािंी मातृभाषा मराठी आहे. विरविराळ्या भावषक प्रदेशात व्यर्सायाच्या 
विवमत्तािे फेरफटका करूिही या जमातीिे आपली मराठी भाषा कायम ठेर्ली आहे. 
कारर्ाि-अलमपूर भागातल्या जोशीर्ाड्यात घेण्यात आलेली एक मुलाखत पुढे 
देण्यात येत आहे. प्रश्ि एकाि व्यततीला वर्िारले पि, मुलाखत मात्र सामूवहक 
झाली. कारि, उत्तरे अिेकािंी वदली.] 

 
माजं िार् ं वकशिरार्. घरिं िार् बंडी. इत्तं जोशीर्ाड्यात ऱ्हातु. पैदाश इत्तल्लीि. इतं कोि आलं, 

कुट्टूि आलं म्हाइत िाही. लई र्सं जाली. बािा बा, पडदादा इतं आलं असंि. आमिा रं्धदा काय की अद्रकिा 
मुरब्बा इकायिा. जोशी मंडळीवबगर हे काम कोिी करीिा. आमिी बायका मािस ंइस्टील बासििा रं्धदा करते. 
कोिी कोिी पुरूष मािसबी इस्टीलिा रं्धदा करतो. हाइत ते मोटे रं्धदे करतात. न्हाइत ते अल्लम् मुरब्बा 
बेितात. कुन्नी पुलीसमदे हाय, कुन्नी िौकीदार हाय. ल्हाि रं्धदे करिारे बी हातं. गर्रमेंटमदे्द बी कुन्नी कुन्नी हैत. 
दालमंडीत ऱ्हातेत ते आमिं िव्र्.ं सीताफलमंडीत ऱ्हातेत ते दुकािर्ाले, र्धिर्तं पर कमजात अक्करमासे 
व्हार्ते त्याहीिं. आमी थोरले, उच्च. आमी र्ारमासे. 

 
आमि ं देर् माताजी : गार्ामदंी हाय. पोिम्मा हाय, तुकम्मा हाय, मल्लन्ना बी हाय. राजन्ना, िरसय्या 

हाय. किकदुगवम्मा लइकरूि हाय. वर्जयर्ाड्याला किकदुगवम्माि ंदेर्लं ऱ्हातं ते आमिी माता. मराट लोक 
वततं पूजा बादंतात. आमि ंबारा देर्थाि हैत. आमि ंआमी देर्पुडं बकरं मारूि घेतं. कंुबडं पि मारतं. 

 
आमि ंलोक गुडंर्ा लइ वपतं. तुजं रे माजं रे करतं. आमच्या आमच्यात लइ करतं. आमच्यात वहम्मत 

िाई. एक तर पैसा िाई, लीडर िाई. पंिलोक आमच्यात ऱ्हातात. तुजं रे माजं रे होतं तम्मा न्यार् विर्ाडा 
करतात. माजी लेक दाल्ला सोलूि पलूि गेली. वतला पंिलोक र्धरूि आितात. पुसतात : कारे, करूि घेतली 
िाई. ते मितं : दाल्ला मले माराला, जालाला. अदला देइिा, पोटाला देइिा, मी करूि घेतं दुसरा दाल्ला. तव्र्ा 
पंि पोराला पुसतं : कारे, करूि घेइिं? पैसा खिूवि वतिं का करूि घेर्र्ार्?ं ती मारूि घेिारी िाई. का रे, 
लेकीच्या बापा, असं कस ंजालं? दोगा दाल्ला-बायला करूि घेतं, मी का मितं? पंि का मितं ते करतं. देक 
बा, पंि लोक ताकीद करूि देतं. माय बापार्ािी करूि घेतं. िाईतर देक. आये बाई दाल्ला-बायकूि ंभडंि िु 
कुत्र्याि ंभडंि सारकंि ऱ्हातं. तुमी रस्त्यार्र िाई यार्.ं पुन्ना तावकद देतं. काय रे लेकीच्या बापा, लेकाच्या 
बापा, ठार् जालं? म्या काय साँगू? तेला लई सागंलं. िक्को पेऊ रे. सतरादा सागंलं. िा याि ंअइवकिं, िा याि ं
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र्ागिं. मंुडे हात, मंुडे घर सोडुिु गेलं. पंि लोग समजूि सागंार्ा तेला पोरा, देक रे, पुन्ना भडंि आलं तर वतला 
र्ाटिी देउिु येगलं काडू जार्ा आता. 

 
अस्स ंहाय आमिू ंलोक. तू रे मी रे मारूि घेतं. दारू पेतं. येक शबंर घेतं. दारू पेतं. खराब करतं. 

बाइको येऊिु तोंड करतं. लेकरं बाळं येउिु बोंबलत बसतं. यािं र्धरिं, मारिं िालतं. जात आमिी तेिं र्र 
येइिा. शावलबंडा आलीयाबाद इत्तं प्यूर आमिी जात. गाड्यार्र फळभाज्या इकतं ते आडजात. आडमासे. 
आमी मोडूमासे. शिर्ार ताबं्यािा ताबं्या घेउिु वभक्षा मागतात ते प्युर आमि ं जात. दुसरे जोशी मििारे ते 
हलके, बारमासे िव्हत. आमी विखळ बारमासे. 

 
णवजापुरी मराठा 

 
[वर्जापुरी मराठा हा एक र्गेळा समाज हैदराबाद शहरात संख्येिे अल्प 

असला तरी लक्षात घेण्याजोगा आहे. ही मंडळी किाटकातूि या भागात आली 
असार्ी. मुळिे शहाण्िर् कुळी असूि सुिा इतर मराठे वर्जापुरी मराठ्ािंा आपल्या 
बरोबरीिे मावित िाहीत. या समाजात मुली देतािा ककर्ा या समाजातल्या मुली 
करतािा इतर मराठा समाज बराि वर्िार करतो. अगदी शजेारीशजेारी राहूि 
देखील या समाजािी बोली बरीि र्गेळी र्ाटते.] 
 
माजं िार् िागोजीरार् जगताप. ऱ्हातो इतंि, अमलापुरी. आमाला वर्जापुरे का मवितं की आमी 

वर्जापुरीऊि आले मिुिु. वर्जापुरे आि मऱ्हाटे लइ फेर न्हाइ. येकि. आमिबंी मुख्य देर् तुळजापुरिी 
आंबाबाई. दसरा मुख्य सि. खंडोबा हाय. सटीला रोटगा, खोबरं भडंारा ऱ्हातं. तळी उिलतं. खंडोबािी तळी. 
सोयरपि हैदराबादेत हाय. वतकडं किूवल, गदर्ाल,, इकडं पुिामंदी सुद्दा हाय. आमिी भास थोडी र्ायली 
हाय. तुमी बोलता ते भास िाई. आमच्या खािदािमदे्द शतेीबाडी आता कोिी करूि घेइिं. सरे िोकरी-
िाकरीर्ाले. 

 
∫∫∫ 
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यादर्कालीि मराठीिे रूपदशवि 
रूपवसिीत सुरवक्षत रावहलेली पुराति परंपरा 
लोकगीतातंील समाज जीर्ि 
र्ति, र्तिदार आवि गार्गाडा 
र्शंश्रेष्ठत्र्ािी जािीर् 
र्साहत र् कुलपरंपरा 
र्ातयरििेिे घटक 
वर्कारी शब्दािें प्रकार आवि वर्कार 
वर्कृती िव्हे प्रकृतीि 
वर्शषेि अवर्कारी 
रै्र्ावहक जीर्िािी सफलता 

रै्वशष्ट्यपूिव र्ास्तुरििा 
शब्दसंग्रहािे महत्त्र् 
शतेी आवि शतेकरी 
संकीिव र्ातयसगं्रह 
समाजविष्ठ भाषावर्ज्ञाि 
समाज-वियंत्रि पंिाकडे 
सर्विाम - िामािंी वर्भतती 
सामावजक एकात्मतेिा आदशव 
सुवशवक्षत समाज 
स्त्रीजीर्िवर्षयक 
वस्त्रयाचं्या मुलाखती 
स्थलातंर तेराव्या शतकापूर्ी 
‘हा तो क्षात्रर्धमव’ 
‘होउवि’ या अव्ययािी साक्ष 

∫∫∫ 
 

२. व्यण्क्तनाम सूची 
 

अमृताबाई 
अमलय्या (येलकुती) 
अल्िेड मास्टर 
आजम जा  
आमक्का 
इरन्ना (कॅमलपुरे) 
उस्मािअली खा ंबहादूर 
उपाध्ये, आवदिाथ िेवमिाथ 
उपेंद्र 
एकिाथ 
Enthoven, R. V. 
किकम्मा 
कान्हरदेर् 
वकशिरार् 
कुळकिी, र्. वद. 
कोंडा लक्ष्मि 
कोिेरी 

कोलते, वर्. वभ. 
कौवटल्य 
खुशालिंद 
गंडय्या उफव  गंगाराम 
गोगटे, गोपाळ रार्जी 
गोकर्द प्रभ ु
गोकर्दरार् र्िारसे 
Greenberg 
Gumperz 
घटोत्कि 
घाटगे, अ. य. 
िक्र्धर 
िि ु
िंदररार् 
िंद्रशखेर आजाद 
विपळूिकर कृष्ट्िशास्त्री 
िेन्नारेड्डी 

जगदीश  
जगन्नाथम् पौर्ारम जिादवि 
जयदेर्जी 
जर्ाहरलाल िेहरु 
Jean Malmstrem 
तुकाराम 
तुळपुळे, श.ं गो. 
दत्तात्रय 
दादाजी कोंडदेर् 
दासरार् फेरारे 
वदगंबररार् कबदू 
वदिकररार् 
वदिकररार् िाईक 
र्धिाजी 
र्धर्ले (ढर्ळे) 
िरसय्या 
िरकसहरार् स्थािम् 
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िरसूबाई 
पं. िरेंद्रजी 
िरहरी 
िव्र्ार् छत्तारी 
िागय्या 
िागोजीरार् जगताप 
िारायिरार् पर्ार 
िारायिरार् (हकीम) 
िामदेर् 
िामर्र कसह 
िायकरार् सुरार् 
िासरजंग 
विजामुल्मुल्क आसफ जाह अव्र्ल 
Noam Chomsky 
परमवशर्शास्त्री 
परशुराम कलगमूती 
पापाबाई 
पालकुरी सोमिाथ 
पार्वतीबाई गायकर्ाड 
पराजंपे ताराबाई 
पराजंपे र्ा. गो. 
वपरोजी थाडेगामे 
प्रकाशरार् 
प्रताप 
Prider Holms 
बखले 
बलभद्र पागडु सुगंरार् 
बहादूरखाि 
बाबारार् अर्टेी 
बाबूरार् 
बालवकशि 
बालगंर्धर्व 
बालूबाई शलेार 
बाब,ू बाबलूाल, बाबखूाि 
बाळकृष्ट्िािंद सरस्र्ती 

बाळाजी अंथाजी 
बाळाजी वर्श्विाथ 
वबस्स्मल 
Bloomfield 
भगतकसग 
मंगल वबहारी शरि कसहा 
मल्लय्या लकडे 
मल्लर्क्का 
मल्लाक्का 
महादेर् योगी 
मागंोजी 
मार्धर्रार् गायकर्ाड 
मुच्यमरारु् भलेरारु् 
मुजफ्फर जंग 
मोजम जा 
मोरे 
म्हाइंभट 
येलकूती 
रघुिाथेन्द्र स्र्ामी 
राजपाल 
राजन्ना 
राजला अंगरके (आंगे्र?) 
राजन्ना कशदे 
राजन्ना कहगे 
राजन्ना वबज्जैंगी 
राजर्ाडे, वर्. का 
रामिंद्रपतं अमात्य 
रामिंद्ररार् कसदे 
रामलू गाजलपाटी 
रामय्या (विन्न) 
रामय्या (पेद्द) 
रामय्या मािलपाडे 
रामय्या कशदे 
राम शमा 
रामी रेड्डी  

लायक अली 
र्देंमातरम् रामिंद्ररार् 
र्ल्लभभाई पटेल 
वर्िायकरार् वर्द्यालंकार 
र्ररूिी 
वर्श्वदेर् जी 
वर्श्विाथ उफव  गालय्या 
र्ासुदेर्ेंद्र स्र्ामी 
श्रीपाद 
शकंररार् गायकर्ाड 
शकंररार् िायकोट 
शकंररार् कशदे 
शकंुतला देर्ी 
शातंाबाई 
वशर्राम कर्डे 
वशर्रार् भलेरार् 
वशर्ाजी महाराज 
श्यामसुंदर 
सकाराम 
सत्यर्ाि 
संजीर्रार् 
साबंावशर्रार् बासंरे 
सावर्त्री 
सीताराम 
वसद्दोजी-वपरोजी 
सुब्बरार् मोरे 
सुभाषिदं्र बोस 
सुभाषिदं्र सुरार् 
सौंदरी 
स्र्ामी रामािंद तीथव 
वहरामि िागले 
वहरालाल 
हेमिंद्र 
ज्ञािेश्वर 
 

∫∫∫ 



 
अनुक्रमणिका 

३. स्थलनाम सूची 
 
अपरेडपल्ली 
अरमूर 
अरेपल्ली 
अलेगार् 
अिंतपूर 
अमृतसर 
आवदलाबाद 
कडप्पा 
कॅमलपूर 
करीमिगर 
कारर्ार 
किुवल 
काठमाळ 
काजीपेठ 
कान्हेगार् 
कालरे्डी 
कोल्हापूर 
खम्मम 
गढर्ाल 
गुलर्गा 
गोर्लकोंडा 
गोकर्दपूर 
िादंा 
िोंडपुरी 

वित्तरू 
विमूर 
जमीकंुटी 
तंजाउर 
वतरुपतंी 
तुळजापूर 
दाबकं 
वदल्ली 
र्धािेगामु 
िरसक्कापल्ली 
िलगोंडा 
िादेंड 
िारायिपूरम् 
विजगुंडा 
विजामाबाद 
पंढरी 
परकाल 
परभिी 
पाल्माकूर 
पापिपल्ली 
पुिे (पुिा) 
बंगलोर 
बल्लारी 
बल्लारशाहा 

वबज्जेंगी 
भालकी 
भपूाल (भोपाळ) 
मद्रास 
महबूबिगर 
महाकलगपल्ली 
मातापूर 
मंुबई 
मेदक 
येलकूती 
येलकूती हर्लेी 
येलमपुरी 
रगुिाथपल्ली (रघुिाथपल्ली) 
र्रंगल (ओरंगल) हिुमकंुडा 
र्लाडंी 
वर्जयर्ाडा 
शकंरपल्ली 
वसकंदराबाद 
सीतारामपूर 
सुरभी 
सोलापूर 
हरसूल 
हैदराबाद 
 

∫∫∫ 
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४. लोकगीताचंी सूची 
 
अंबील माडंर् 
आर्धी जेर्ा माझ्या घरी 
आमॅिँ ंमिस ंअमीय जाता 
आमॅिँ ंमिीि ंतुमी काइ जािा 
आरती भर्ािीिी 
आरती रामिंद्रािी 
कथा गीत 
काडंिािे मुहूतव 
कोिाि ंकोिु बाई 
गाई आले दादा 
वगरीिा आिंद 
िल ग ऽ भइिी 
िंदु्र ऊगलं 
जाय जाई सेर्तंी 
जो जो िंदा 
जो गालाि ंगीतु 
ढव्र्ाले 
तेलर्ि 
तेलंग राजा 
थोरु जॉमाईं 
दाि देर्ार् ं
वदर्सु सोन्यािा 
दुकं सागं ंमायापोटी 
देर् पार्ला 
देर्कं बंदाइसु गीतु 
देर्कािी गीते 
देर्ता बारं्धिे 
देर्ता आर्ाहि 
देर्ता वर्षयक गीते 

िर्रा का ऽ की रुसलं 
िव्र्री ऽ कस्तुरी 
िागाि ंग ऽ पंिमीला 
िारुं् टेर्ार् ं
न्हािं आलं िेिंतीला 
पाऊस पडतं मोत्याि ं
पाळिा 
पाळिा वशर्ाजीिा 
बइसई देर्का, बइसई देर्का 
बरसरे मेगोबा 
बाप ुराजन्ना माजा 
बालाजी आवि वर्ठोबा 
बाकशग 
माडंर्ातील गािी 
मी जातं मावहयेरा 
येती लतशुमी घरं 
लग्िाला येर्ार् ंजगदंबा 
लगीि लागतं या 
बाि 
र्ारुलं आिायास ंगीतु 
वर्र्ाह वर्षयक गीते 
र्टंी भरायि ंगीतु 
शकुिािे घट 
शारािी मराटीिु 
शुभ मंगल 
शतेी वर्षयक गीते 
सासर माहेर 
हळद 
हळदीि ंगीतु 

∫∫∫ 
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५. अरे-मराठा समाजात रूढ असलेली आडनावे 
 
अडकिे 
अिगाये 
अंबरडे 
अंबीरे 
अमदापुरम् 
आंगे्र 
आंगरके (आंगे्र?) 
आसरे 
इंगोले (इंगळे?) 
इरकला 
इर्रे (वहर्रे) 
उसरपल्ली 
कदम 
कलर्ारे 
कबडे 
कॅर्लपुरे 
कारले 
कुसुंब े
कोले (कोल्हे) 
कोल्लुरे 
कोडगाते 
खर्ले 
खातबाडें 
गाजलपारी 
गायकर्ाड 
गुजले 
गंुड 
गुजरे (गुजवर-गुजर) 
गुर्रे 
गुर्ाडे 
गोर्ाडे 
घुबीरे 
िल्लिगारी 
िव्हाि 

िेटपल्ल े
िेन्नूर 
िेलके (शळेके, सोळंखे) 
िौगुले 
जगताप 
जार्धर् 
जंबलपुरे 
जोिकले 
वटर्ाले 
टेंकाले 
डुकरे 
डेंग 
डोंगले 
ढर्ळे 
वतमिापुरे 
तुमरपल्ल े
थोडगाये 
दंुबाळा 
दुगविाल 
देर्कार 
र्धाबाड (दाभाडे) 
र्धोिे 
िखाते 
िागलाि 
िागुरले 
िायकोट 
विकम 
विठुर 
पकडे 
पॅमार (पर्ार, परमार) 
पुलीमारी (र्ाघमारे) 
पेटकमदे 
पेन्तुर 
पौरार्रम् (पर्ार) 

फैरारे 
बडे 
बाळापूर 
बाँसले (भोसले) 
बासंरे 
बास्र्ल 
बासलपट्टी 
बुरगुले 
बेंबरे 
भलेरार् 
भालेरार् 
भतूाला 
भसु्सार 
मिलपाडे 
मजे 
मदिपेटे 
मासंपल्ल े
मोकडे 
मोवकले 
मोगडे 
मोगे 
मोताला 
मोतंले 
मोरताल 
मोरे 
येरर्ल 
येस्के 
रिवपसे 
रामपुरे 
लकडे 
लडे 
लासिे 
कलगमपल्ली 
र्डे 
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र्ज्येपल्ल े
र्जे्र 
व्हलगे 
वसले (वशरोळे?) 
साडंसारे 

वसकलपते 
कसदे (कशदे) 
सुकिे 
सुरार् (सुरे्) 
सेलार (शलेार) 

हतमकंुडे 
हर्दापूर 
हंबीरे 
हंगीरजे 
कहगे 

 
∫∫∫ 
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तेलंगिातील अरे-मराठा समाज 
भाषा आणि संस्कृती 


