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अनुक्रमणिका 

– मनोगत – 
 

आखिवासींिे जीवन खनसर्गाच्या पखरसरात फलते, फळते आखि बहरते. त्याम ळे साधेपिा आखि 
खनरार्गसपिा ही आजही त्यािंी वैखशष्ट्ये असून एका अत्यंत समृद्ध आखि अखभजात संस्कृतीिी जपिूक 
हजारो वर्षांपासून त्यानंी केलेली आहे. भारतात स मारे सहाशचे्या आसपास आखिम जमाती असून 
भारताच्या लोकसंख्येच्या ७·७६ टके्क आखिवासी भारतात आहेत. आपल्या तथाकथीत प्रर्गत आखि आध खनक 
संस्कृतीपासून िूर असले तरी अनेक परंपरार्गत सद र्ग िािंी जतन त्याचं्यात आढळते. आखि त्याचं्या 
जीवनािा व सासं्कृखतक समृद्धीिा वारसा मौखिक परंपरेने िालत आलेल्या लोकसाखहत्यात सापडतो. 
खलखपबद्ध नसल्याम ळे हे साखहत्य आध खनकीकरिाच्या प्रखियेत खवसरले जाण्यािी शक्यता आहे. अजूनही 
काही आखिवासी अरण्यात व पहाडी म ल िात राहत असल्याम ळे तसेि सामाखजक-आर्थथक दृष्ट्या बाह्य 
संस्कृतीपासून अखलप्त असल्याम ळे त्यािें वर्गीकरि अखत–मार्गास (Primitive) असे करण्यात आलेले 
आहे. 
 

महाराष्ट्रातील एका अखत–मार्गास मानण्यात आलेल्या माखडया-र्गोंड या आखिम जमातीच्या 
बोलीिा आखि लोकसाखहत्यािा अभ्यास प स्तक रूपाने सािर करतानंा प्रस्त त लेखिकेला अत्यंत आनंि 
होत आहे. 
 

प्रस्त त अभ्यासात, खवशरे्षतः के्षत्रकायात, एटापल्ली भामरार्गढ खवभार्गातील अनेक माखडया स्त्री–
प रूर्षानंी लेखिकेला मनःपूवसक सहकायस खिले. त्यात प्राम ख्याने श्री. बोडंर्गा कािंो, श्री. खमिा, श्री. मल्लू 
आखि खवज्जा खहिामी तसेि क . जमनी ह्यािें खवशरे्ष सहकायस खमळाले. त्यािप्रमािे खिस्तवासी श्री. वसंतराव 
पटवधसन आखि क टंूबीय तसेि कृष्ट्िारिे श्री. कवडू िापने ह्यानंीही वळेोवळेी मोलािे सहकायस खिले. 
मानवशास्त्र आखि भार्षाशास्त्र ह्याचं्या दृष्टीने लंडन येथील प्रा. खिस्तॉफ–व्हॉन फ्य रर हायमेन्डॉफस  व सौ. 
एखलझाबेथ हायमेन्डॉफस . तसेि ऑक्सबर्गस खव्ापीाािे प्रा. वलू्फर्गरँ्ग क्नाबे ह्यानंी ही प्रोत्साहन खिले. 
 

माझे र्ग रूवयस प्रा. म. श.ं वाबर्गावकर तसेि डॉ. खव. खभ. कोलते आखि अमरावतीिे डॉ. ि. ह. 
अग्ननहोत्री ह्यानंी अत्यंत मौखलक मार्गसिशसन खिले. त्यािप्रमािे प ण्याच्या डेक्कन कॉलेज अँड रीसिस 
इग्न्स्टयटूिे संिालक आखि प्राध्यापक व गं्रथपाल, तसेि भार्षाशास्त्रातील तज्ञ प्रा. ना. र्गो. कालोलकर व 
प्रा. अशोक केळकर डॉ. सेत माधवराव पर्गडी या सवािे मार्गसिशसन लाभले. प िे खव्ापीाातील मानवशास्त्र 
खवभार्गािे प्रा. रा. के म टाटकर व डॉ. खवजय भानू आखि गं्रथपाल ह्यानंीही सहकायस खिले. महाराष्ट्र साखहत्य 
पखरर्षिेिे तत्कालीन सखिव श्री. म. श्री. िीखक्षत आखि गं्रथपाल सौ. र्गोिले ह्यािें िेिील बह मोल सहकायस 
खमळाले. वरील सवांिी मी अत्यंत ऋिी आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य साखहत्य आखि संस्कृती मंडळ आखि खवशरेे्षकरून त्यािें अध्यक्ष प्रा. डॉ. यशवतं 
मनोहर आखि सखिव श्री. प.ं रा. पाटील ह्यानंी या प स्तकाच्या प्रकाशनात घेतलेल्या प ढाकाराम ळेि हे 
प स्तक प्रकाशात येऊ शकले. त्यासााी मी त्या सवांिी अत्यंत आभारी आहे. माझ्या या कायात मला पे्ररिा 
िेिारे माझे पती डॉ. श. र्गो. िेवर्गावंकर ह्यािंा ऋिखनिेश करिे हेही मी माझे कतसव्य समजते. 
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बरोरा,  
घटस्थापना : खि. ३०–९–१९८९ शलैजा देवगाांवकर 
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क वाकोडीहून भामरार्गडला कामाखनखमत्त आलेली बडा-माखडयािंी िमू 
(मारे्ग आमिे सहकारी श्री. इ. व्ही. पाटील खिसत आहेत.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
फ ं डी ग्रामातील एक नवखववाहीता, उज्वल भखवतव्यािी 

आशा खतच्या म िावर खवलसत आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
लोकनृत्यात प्रथम िमाकं खमळखवलेली माखंडयािंी िमू आपल्या ढोल व पार्गईसह. 

उजव्या बाजूला मृतािें स्मारक असलेला कलबडंा खिसतो आहे. 

 
कृष्ट्िार येथील श्री. बोंडर्गा कािंो बारसेवाड्याच्या खवज्जा पेरम्यासह 

वरील सवस छायाखिते्र लेखिका डॉ. सौ. िेवर्गावंकर यािंी 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि पणिले 
 

प्रस्तावना 
 

भारतातील णवणवध आणदमजाणत 
 

भारत िेश हा बह खवध बह ढंर्गी संस्कृखतने रंर्गलेला िेश आहे. फार मोठ्या अशा ह्या भिंूडावर 
सलोख्याने अनेक संस्कृती नािंत होत्या अशी इखतहासािी साक्ष आहे. आयस ह्या प्रिेशात आले. आखि 
‘बिुरत्ना वसुांधरा’ अशी स जला-स फला-समृखद्धय क्त बघताि इथेि स्थाखयक झाले. एतद िेशीय द्रखवड 
लोकाशंी कधी सामोपिाराने, कधी िडपशाहीने तर कधी सलोख्यानेि का होईना पि त्यानंी संबंध 
प्रस्थाखपत केले. आयस आखि द्रखवड संस्कृतीिी अशा रीतीने हातात हात घालून वाटिाल स रू झाली. 
एवढेि नव्हे तर त्या एकमेकात खमसळून जिू एकजीव झाल्या. आजच्या भारतात तर खभन्नतेिी जािीव 
स द्धा होत नाही. 
 

आज भारताकडे नजर टाकली तर साऱ्या भारतभर आखिवासी जमाती खवि रलेल्या खिसतात. [C. 

O. I. The Tribal People of India, Publication Division, 1973 New Delhi p. 175.] सन १९७१ च्या खशरर्गिती न सार 
आिीवासींिी संख्या ३८,०१५,१६२ इतकी असून एकूि लोकसंिेच्या ६·९३ टके्क इतकी आहे. 
खशरर्गितीच्या यािीन सार ४२७ आिीवासी जमाती आहेत. साऱ्या भारतभर पसरलेल्या ह्या आिीवासी 
जमातीिे प्रािेखशक दृष्ट्या, ऐखतहाखसक, वाखंशक आखि सामाखजक–सासं्कृखतक आधारावर िालील प्रमािे 
खवभार्ग पाडता येतील:– 
 

अ) उत्तर–पूवस भारत (North–East) –आसाम, अरुिािल प्रिेश, खमझोराम, नार्गालॅण्ड, 
मखिपूर आखि खत्रप रा. 

 
ब) उत्तर–उत्तर पखिम खहमालयीन प्रिेश (Sub–Himalayan)– 

खहमािल प्रिेश, पजंाब व उत्तरप्रिेशातून घेतलेल्या भार्गासह. 
 

क) मध्य व पूवस भारत (Central and East India)– 
प. बरं्गाल, खबहार, ओखरसा, मध्यप्रिेश व आंध्रप्रिेश. 

 
ड) िखक्षि भारत–ताखमळनाडू, केरळ, म्हैसूर. 

 
इ) पखिम भारत–राजस्थान, र्ग जराथ, महाराष्ट्र. 

 
सागं्ख्यक दृष्ट्या महत्वाच्या ज्या जमाती आहेत. त्या िालीलप्रमािे– 

 
मध्यप्रिेश, महाराष्ट्र व आंध्रप्रिेशातील ‘गोंिी’, राजस्थान, र्ग जराथ, महाराष्ट्र आखि 

मध्यप्रिेशातील ‘णभल्ल,’ खबहार ओखरसा व प. बरं्गाल मधील ‘सांथाल’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

मिाराष्ट्रातील आणदवासी– 
 

भारतामधील ‘मिाराष्ट्र’ ह्या घटक राज्याकडे लक्ष केन्द्रीत केल्यास असे आढळून येते की, १९७१ 
च्या खशरर्गितीन सार महाराष्ट्रातील आखिवासींिी जनसंख्या ३०·९५ लक्ष इतकी असून राज्याच्या 
लोकसंख्येच्या सहा टके्क इतकी आहे. [Govt. of Maharashtra Sud–Plan for Adivasis, Maharashtra State, A Summary 

(1974-1979), Social walfare cultural affairs, Sports & Tourism Development, Bombay, p. 3.] त्यादृष्टीने आखिवासी 
लोकसंख्येच्या प्रमािात भारतात महाराष्ट्रािा पािवा िमाकं लार्गत असून भारतातील लोकसंख्येच्या आा 
टके्क आखिवासी महाराष्ट्रात आहेत. स्थूल मानाने आखिवासींिी िाट वस्ती असलेले िोन पटे्ट पाडण्यात 
येतात. 
 

(१) सह्याद्रीिी पट्टी व (२) र्गोंडवना पट्टी. सातप ड्याच्या टेकड्या ह्या िोनही पट्ट्यात मोडतात. 
 

सह्याद्रीपट्टीत प्राम ख्याने– ाािे, नाखशक, ध ळे, प िे, अहमिनर्गर व क लाबा ह्या खजल्ह्यािंा 
समावशे होतो. ह्या पट्टीमध्ये प्राम ख्याने प ढील आखिवासी जमातीिे लोक आढळतात. कोळी–महािेव, 
वारली, कोकिी, ााकूर, काथोडी, कोळी–मल्हार, कोळी–ढोर, ि बला, र्गमीट, पारधी, धोखडया आखि 
नाईकडा. 
 

गोंिवना पट्टीत, अमरावती, िदं्रपूर, नार्गपूर, भडंारा, यवतमाळ आखि नािेंड ह्या खजल्ह्यािंा 
अंतभाव होतो. ह्या खजल्ह्यामंध्ये र्गोंड, अंध, कोलाम, परधान, हलबा, कोरकू, धनका, रनधवा आखि कंवार 
हे आखिवासी आढळतात. 
 

एकूि ४० आखिवासी टोळ्यािंी नोंििी करण्यात आलेली असून त्यािंी लोकसंख्या व एकूि 
आखिवासी जमातीशी प्रमाि हे सोबत जोडलेल्या तक्क्त्यात खिलेले आहे. 
 

त्यािप्रमािे महाराष्ट्रातील सवस खजह्यातंील लोकसंख्या आखि आखिवासीिे प्रमाि असे खनिशसनास 
येते की, महाराष्ट्रात आखिवासींिी लोकसंख्या सवांत जास्त ध ळे ६·१६ लक्ष, नंतर ाािे ५·८० लक्ष, नाखशक 
५·६१ लक्ष आखि िदं्रपूर खजल्हा २·९४ लक्ष ह्या प्रमािे िमवार आहे. 
 

आखिवासी जमाती इतर प्रर्गत जमातींपेक्षा मार्गासलेल्या असल्या तरी सामाखजक व आर्थथक दृष्ट्या 
खवकास प्रखिया, त्याचं्यापैकी अनेक जमातीत स रू झालेली आहे. तरीही मानववशंशास्त्रज्ञाचं्या मते अजूनही 
काही आखिवासी जमाती सासं्कृतीकरिाच्या अत्यंत प्राथखमक अवस्थेत आहेत. आखि त्यािंा उल्लेि 
(Primitive Tribals) ‘अणतमागास आणदम जाती’ असा करण्यात येतो. उिा॰ केरळ राज्यातील खनलखर्गरी 
पवसताच्या उतारावरील मंिेरी अरण्यात र्ग हामंधून राहिारे ‘चोला नायकेन’ हे आखिवासी, प्रकवा 
ताखमळनाडूतील आखनमलाई आखि म न्नार टेकड्याचं्या िरीत राहिारे ‘कदन’ तसेि मध्य प्रिेशातील 
रायर्गड खजल्ह्यातील बर्गीिा खवकास िंडात राहिारे ‘पिािी कोरवा’ व बस्तर मधील ‘अभुज माणिया’ 
ह्यािंाही उल्लेि करता येईल. महाराष्ट्रातील आिीवासी, त लनात्मक दृष्ट्या सासं्कृतीकरिाच्या बऱ्याि 
प ढील अवस्थेत असले तरी िोन आखिवासी जमातींना ‘अणतमागास जमाती’ म्हिून उल्लेखिण्यात आलेले 
आहे. त्यापैकी ाािे, क लाबा, खजल्ह्यातील काटकरी ही एक जमात असून प्रस्त त प्रबंधािा अध्ययन खवर्षय 
असलेली िन्द्रपूर खजल्ह्यातील ‘माणिया–गोंि’ ही ि सरी जमात होय. प्रख्यात प्रशासक–मानववशंशास्त्रज्ञ 
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नॉथसइस्टनस कॉग्न्सल च्या खशलाँर्ग येथील म ख्यालयाला खनयोजनखवर्षयक सल्लार्गार, व सध्या नॉथस–इस्ट 
खहल य खनव्हर्थसटी खशलाँर्गिे क लर्ग रू असलेले डॉ. ब्रह्मिेव शमा ह्याचं्या मते िन्द्रपूर खजल्ह्यातील 
‘माणिया–गोंि’ ही बस्तरमधील अभ ज माखडयािंीि लाहेरी टेकड्या ओलाडूंन आलेली एक शािा होय. 
 
वैदभीय आणदवासी जमाती– 
 

खविभातील आखिवासी जमातींमध्ये लक्षात घेता येईल इतपत संख्येने असलेल्या र्गोंड, कोरकू, 
परधान, कोलाम, र्गोवारी, हळबी ह्या टोळ्यािंा प्राम ख्याने उल्लेि करावा लारे्गल. खविभात वैिभीय 
संस्कृखतशी कोरकू, कोलाम, आखि बह ताशं र्गोंड हे केवळ समरस झालेलेि नव्हते तर त्यात सामावनू 
रे्गलेले आढळतात. मात्र अरण्यात व अवघड अशा िऱ्यािोऱ्यात राहिाऱ्या ह्या जमाती, बाह्यजर्गाशी जवळ 
जवळ संपकस  न आल्याम ळे अजूनही स्वतःिी संस्कृती मूळ-स्वरूपात खटकवनू आहेत. त्यात आर्थथक व 
सामाखजक दृष्ट्या बाह्य जर्गाच्या हजारो वर्षस मारे्ग असलेल्या पि स्वतःच्या खनभळे व खनरार्गस संस्कृतीिी 
जपिूक करीत असलेल्या माणिया गोंिाांचा प्रथम िमाकं लार्गतो. एका अथी त्यािें अखत–मार्गासपि हे 
त्याचं्या आखिवासी व साकृंखतक आखि इतर वैखशष्ट्याचं्या जपि कीस सहाय्यभतू ारले आहे. 
 
णवदभातील आणदवासी 
 

खविभातील आखिवासींिा खविार करता असे खिसून येते की, ब लढािा, अकोला, वधा, नार्गपूर 
आखि भडंारा ह्या पाि खजल्ह्यामंध्ये आखिवासी जमाती जवळ जवळ नाहीत. उरलेल्या तीन खजल्ह्यामंध्ये 
म्हिजे, अमरावती, िन्द्रपूर व यवतमाळ ह्यातं फक्त सात तहसीलींमध्ये वर्गींकृत आखिवासी जमाती 
आढळतात. 
 

णजल्िा तिसील 

अमरावती मेळघाट. 
यवतमाळ विी, केळापूर, यवतमाळ 
िन्द्रपूर राज रा, र्गडखिरोली, खसरोंिा. 

 
अशा प्रकारे तीन खजल्ह्यातं व त्यातही काही तहसीलीति मोठ्या प्रमािावर आखिवासी केन्द्रीत 

झालेले आहेत. 
 
आांणदमाांच्या बोणलचा अभ्यास–एक उपेणित बाब– 
 

खवकासाच्या दृष्टीकोनातून आखिवासी भार्षाकंडे दृखष्टके्षप टाकता १९१९ साली नेमण्यात आलेल्या 
कलकत्ता खव्ापीा आयोर्गाने माडंलेले खविार ग्रहिीय वाटतात. 
 

‘The mother-tongue is the true vehicle of mother wit., it gives the mind the relief and 
illumination as it clutches after the aid of words, when new ideas or judgements spring 
wordless recesses of thought or feeling under the stimulus of physical experience or of 
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emotion, Hence in all education the primary place should be given to training in the exact and 
free use of the mother–tongue.’ 
 

कोाारी आयोर्गानेही आखिवासी भार्षाचं्या खशक्षिािे माध्यम म्हिून प्राथखमक खशक्षिाच्या पखहल्या 
िोन वर्षात उपयोर्ग करावा अशी खशफारस केली होती. भार्षा ही त्या जनसम हाच्या संस्कृतीिा भार्ग 
असल्याने ती संस्कृतीच्या प्रर्गटीकरिािे एक महत्वािे साधन होय. ती भार्षाि त्या सम हाच्या वतसिूकीच्या 
आकृतीबंधािे स्वरुप स्पष्ट करते. िाण्याखपण्याच्या सवयीपासून तो आध्याग्त्मक ज्ञान साधनेपयंत सवस र्गोष्टी 
भारे्षच्याि माध्यमातून साध्य होतात. आखिवासी भार्षास द्धा प रेपूर प्रमािात खवकास पाव ूशकतात; ह्यािी 
भारताति उिाहरिे आहेत. उिा. नार्गालॅण्ड प्रिेशातील आओ, अंर्गामी सेमा ह्या भार्षािंा इतका खवकास 
झालेला आहे की, खव्ाभ्यासाच्या के्षत्रात त्यानंी इतर भार्षानंा मारे्ग टाकले आहे. आखि नार्गा खव्ाथी 
माध्यखमक खशक्षिही ह्या भार्षामंधून घेतात. आसाममध्ये ‘बोिो’ ही आखिवासी भार्षा अत्यंत प्रर्गत अवस्थेला 
पोहोिलेली असून केवळ १५ वर्षांच्या काळात उच्च माध्यखमक आखि पिवीपूवस खशक्षििमात खशक्षिािे 
माध्यम म्हिून खतला स्थान प्राप्त झाले आहे. [Tabu Taid ‘A Note on Tribal languages as media of Instructions’, 

Souvenir, All India Tribal Conference, B. A. J. S. S. Gauhati, pp. 29–30] आखिवासी भारे्षिा अभ्यास केवळ भाखर्षक 
दृष्टीकोनातूनि नव्हे तर संस्कृती आखि सामाखजक खवकास ह्यासााीही खकती आवश्यक आहे हे वरील 
खवविेनावरून स्पष्ट होते. 
 
माणिया–गोंिीचे अध्ययन 
 

माखडयाच्या माखडया–र्गोंडी ह्या बोलभारे्षिा वरील दृखष्टकोनातून अभ्यास अजूनपयंत झालेला नाही 
हे प्रस्त त लेखिकेिे मत आहे. खवशरे्षतः (Primitive Tribals) अखत–मार्गास आखिम जाती म्हिून ज्यािें 
वर्गीकरि झालेले आहे त्या एटापल्ली–भामरार्गड खवभार्गातील माखडया र्गोंडीिा वरील दृखष्टकोनातून 
अभ्यास झालेला नाही. खसरोंच्याच्या बाजूने तेलर्गू भाखर्षक भार्गाला (आंध्र प्रिेश) लार्गून असलेल्या भार्गाने 
माखडया–र्गोंडीिा अभ्यास झालेला असला तरीही तो अभ्यास खनव्वळ भार्षाशास्त्रीय दृखष्टकोनातून झालेला 
आहे. त्यातं भारे्षतील सस्कृती, वाङ्मय आखि खवकास–क्षमता ह्यािंा अखजबात खविार झालेला नाही. त्याि 
प्रमािे खब्रटीश अखधकारी डब्लल्य . व्ही. खग्रर्गसन ह्यानंी Madia Gonds of Bastar (1938) ह्या त्याचं्या 
प स्तकात बस्तर खवभार्गातील माखडयाच्या भारे्षवर थोडेसे खवविेन केलेले आहे. जी. ए. खग्रअससन ह्यानंी 
Linguistic Survey of India. ह्या त्याचं्या प्रख्यात गं्रथाच्या िवथ्या िंडात (Munda and Dravidian 
Languages) बस्तर खवभार्ग व िन्द्रपूर खजल्ह्यातील माखडया बोलीिा र्गोंडीच्या अंतर्गसत ‘तथाकणथत बोली’ 
(So–called Maria Dialect–?) म्हिून अभ्यास केलेला आहे. 
 

काही प्रशासकानंी िन्द्रपूर खजल्ह्यात काम करीत असताना ह्या भारे्षिा अभ्यास करून शब्लिसंग्रह 
संकखलत केले आहेत. ह्यातं जंर्गलिात्यातील अखधकारी श्री. खवश्वास भालिंद्र जोशी ह्याचं्या ‘माणिया भाषा 
मागगदशगक’ ह्या प ग्स्तकेिा उल्लेि करावा लारे्गल. त्यािप्रमािे महाराष्ट्राच्या समाज कल्याि खवभार्गातील 
अखधकारी श्री. अनंतराव बोधनकर ह्यािंी मरााी तसेि इंग्रजीतून ‘गोंिी (‘कोयाांग’) –मराठी पुस्स्तका’ ही 
१९६४ साली महाराष्ट्र राज्याच्या समाज कल्याि संिालनालयाच्या आखिवासी संशोधन खवभार्गातफे 
प्रकाखशत केली असून खहच्यात स मारे २५० र्गोंडी वाक्ये व त्यािंी मरााी भार्षातंरे खिली आहेत. तसेि 
शब्लिािंा संग्रह (शब्दकोश–गोंिी–मराठी) खिलेला आहे. 
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अनेक वर्षस अहेरी–एटापल्ली भार्गात खििन खमशनतफे कायस करिारे रेव्हरंड एस. बी. पटवधसन 
ह्यािें ‘गोंिी मॅन्युअल’ १९३५ साली लंडनहून प्रखसद्ध झाले. त्यानंीि खलखहलेला ‘गोंिी मराठी शब्दकोश’ 
हस्तखलखिताच्या स्वरूपात उपलब्लध असून त्यातं माखडया शब्लिािंी भर घालून प्रकाखशत करण्यािे काम स रू 
आहे. 
 

बस्तर खवभार्गातील ‘गोंिी बोलीचे व्याकरि’ श्री. खमिेल ह्यानंी खलखहले आहे. त्यािप्रमािे 
मध्यप्रिेशातील बैत ल खजल्ह्यात बोलण्यात येिाऱ्या र्गोंडीवर श्री. सी. जी. रेन्ि ह्यानंी िोन भार्गात 
खवभार्गलेला गं्रथ खलहीलेला आहे. १९१९ साली महाराष्ट्रीतील प्रख्यात इखतहासतज्ञ आखि प्रशासक श्री. 
सेत  माधवराव पर्गडी ह्यानंी आखिलाबाि खजल्ह्यातील र्गोंडी बोलीवर त्याचं्या प्रशासकीय कायालयात 
केलेल्या अभ्यासावर आधाखरत व्याकरि प ग्स्तका फेब्र वारी १९५४ मध्ये प्रकाखशत केलेली आहे. तसेि 
आंतरराष्ट्रीय खकतीिे मानववशंशास्त्रज्ञ, लंडन खव्ाखपाातील प्रोफेसर खिस्तॉफ व्हॉन फ्य रर–हायमेन्डाफस  
ह्यानंी आखिलाबाि खवभार्गािे आखिवासी आय क्त म्हिून काम करीत असताना ‘गोंिी प्रायमर’ १९४० साली 
िेवनार्गरी खलखपत प्रकाखशत केलेले आहे. ह्यापैकी बरेि गं्रथ आज उपलब्लध नाहीत. ह्याखशवाय 
खनयतकाखलकामंधून झालेल्या खलिािात िन्द्रपूरिे श्री. खव. वा. जोशी ह्यािें १९५३ ते १९७० सालाचं्या मध्ये 
जे खवखवध लेि प्रकाखशत झालेत त्यात ‘समाज सेवा’ च्या सप्टेंबर १९७० च्या अंकात ‘र्गोंडी बोली’ हा लेि 
प्रकाखशत झाला आहे. तसेि त्याचं्या इतरही लेिामंधून भारे्षसंबधंी त्रोटक उल्लेि आढळतात. श्री अखनल 
थते्त ह्यािें ‘भामरागिची भ्रमिगाथा’ हे प स्तक साधना प्रकाशनाद्वारे प िे येथे ऑर्गस्ट १९७२ मध्ये प्रखसद्ध 
झाले असून त्यात भामरार्गड खवभार्गातून झालेल्या सहलीिा धावता वृत्तातं आहे. भारे्षबाबत मात्र उल्लेि 
आढळत नाहीत. 
 

ल्य सी ग्स्मथ ह्यािंा ‘Report of the land Revenue Settlement of Chanda District, Central 
Provinces, 1869’ हा नार्गपूरहून १८७० साली प्रकाखशत झाला. हा खरपोटसही अभ्यासदृष्ट्या महत्वािा गं्रथ 
आहे. 
 

श्री स्टीफेन खहस्लॉप ह्यानंा खलहीलेले, ‘Papers Relating to the Aboriginal Tribes of the 
Central province.’ श्री. आर. सी. टेपल ह्यानी संपाखित करून व खटपिे आखि प्रस्तावना खलहून 
नार्गपूरहून १८६६ साली प्रकाखशत केले आहे. 
 

र्गोंड आखि र्गोंडी भारे्षवरील वरील प्रकाखशत तथा अप्रकाखशत उपलब्लध वाङ मयावरून नजर 
खफरखवल्यास असे लक्षात येते, की ह्या लेिकामंध्ये स्वातंत्र्यपूवस काळातील खब्रटीश राजवटीतील खब्रटीश 
प्रशासक आखि अपवािात्मक श्री. सेत  माधवराव पर्गडीसारिे भारतीय प्रशासक ह्यानंी प्रशासकीय कायस 
पार पाडीत असताना र्गोंड जमात व र्गोंडी भार्षा ह्यािंा अभ्यास केला. त्यािप्रमािे खििन खमशनिे काम 
करिाऱ्या खििन खमशनऱ्यानंी, उिा. रे. पटवधसन, अभ्यास केला. म्हिजेि अभ्यासािा उदे्दश खवखशष्ट 
कायसखसद्धी हा होता. खििन खमशनऱ्यानंा त्या जमातींशी जवळिा संपकस  साधून काम समजतेने करता यावे 
व तसेि प्रशासकानंा भार्षा आकलन झाल्याम ळे शासनकायस स लभतेने िालखवता याव,े हा उदे्दश त्यामारे्ग 
खिसतो. डॉ. एग्ल्वन प्रकवा प्रा. हायमेन्डॉफस  ह्याच्यासारिे प्राम ख्याने मानववशंशास्त्रज्ञ आखि समाज सेवक 
असलेल्या व्यक्तींनी ह्या जमातींिा वैयग्क्तकखरत्या व आग्त्मयतेने अभ्यास केला असला तरी खग्रअससन, 
हटन सारख्या व्यक्तीनी हातािालच्या अखधकाऱ्याचं्या द्वारा र्गोळा करून जमा झालेल्या माखहतीच्या 
आधारेि अध्ययन केले आहे. पािात्य अभ्यासकाचं्या बाबतीत आििी एक र्गोष्ट म्हिजे आखिवासी भार्षाशंी 
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संपकस  येिाऱ्या स्थाखनक प्रकवा खवभार्गीय भार्षांिे प रेसे ज्ञान त्यानंा नसल्याने ि भाष्ट्यावंर जास्त अवलंबनू 
राहिे हे िमप्राप्त होते, त्याम ळे काही उखिवा राहण्यािा संभव अखजबात नाकारता येिार नाही. 
 

खवशरे्ष महत्वािी र्गोष्ट म्हिजे भारे्षकडे साखहग्त्यकाच्या दृष्टीने पाहिे ह्या प्रशासक प्रकवा खमशनरी 
ाेविीच्या लोकानंा शक्य नव्हते. म्हिून त्यानंी शब्लि, र्गािी व कथा इ. संकखलत केल्या असल्या तरी त्यािें 
साखहग्त्यक खवविेन वा मूल्यमापन झालेले नाही. त्यािप्रमािे त्या काळात आखिवासींच्या खवकासािा खविार 
करण्यािी आवश्यकता खब्रटीश शासनाला नव्हती; त्यािे यापूवीि खववेिन केलेले आहे. त्याम ळे त्याचं्या 
भारे्षिा आखि त्याद्वारा त्याचं्या जमातीिा खवकास कसा घडून येईल ही दृष्टी त्याचं्या अभ्यासात नव्हती. 
 

आज आखिवासींच्या भारे्षिा अभ्यास करीत असताना त्यांच्या जमातीिा सवांर्गीि खवकास घडवनू 
आिण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वािे साधन म्हिून भारे्षिा अभ्यास हा आवश्यक ारतो. प्रस्त त अभ्यासािा 
हा एक प्रम ि उदे्दश होय. केवळ भार्षाशास्त्रीय दृखष्टकोनातून अभ्यास हे जरी अभ्यासकाला ललामभतू ारत 
असले तरी आजच्या य र्गातील आपल्या राष्ट्रीय आखि सामाखजक संिभात बौखद्धक शक्तीिा आखि इतर 
संसाधनािंा तो अपव्यय ारेल. माखडयासारख्या अखतमार्गास आखिवासींकडे पाहण्यािी बाहेरच्या 
स धारलेल्या समूहािंी दृष्टी बिलिे आवश्यक आहे. त्यानंा आखि त्याचं्या संस्कृतीला यथायोनय स्वरुपात 
लक्षात घेतल्याखशवाय रै्गरसमज िूर होिार नाहीत. त्याचं्या सामाखजक प्रकवा आर्थथक जीवनािी, त्यातील 
समृद्धीिी तसेि िाखरद्र्यािी, बाह्य जर्गताला कल्पनािेिील येिार नाही आखि त्याम ळे आखिवासी खवकास 
प्रखियेला उखित खिशा सापडू शकिार नाही. इतकेि नव्हे तर त्यािंी संस्कृती आखि भार्षा, तसेि बाह्य 
संस्कृती व भार्षा ह्यामध्ये परस्पर खहतावह िेवािघेवािही अशक्य होईल. म्हिून भार्षाशास्त्रीय व 
व्याकरिािा दृष्टीकोन लक्षात घेऊन, परंत  त्यावर खवशरे्ष भर न िेता, माखडयाचं्या भारे्षतील साखहत्य त्यातून 
डोकाविारी संस्कृती आखि सामाखजक पखरवतसनािी प्रखिया ह्या तीन दृष्टीकोनातून प्रस्त त अभ्यास 
करण्यात आलेला आहे. 
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णवभाग पणिला 
 

माणिया बोलीचे स्वरूप, उगम व इतर भाषाांशी सांबांध 
 

भारे्षच्या उद्र्गमाच्या दृष्टीने पाहता अभ्यासाच्या सोयीसााी भार्षाशास्त्रवते्तयानंी भार्षािें वर्गीकरि 
केलेले असून त्यानंा खवखवध वशंीय भार्षामंध्ये खवभार्गलेले आहे. त्यापैकी प्रो. बॉप्प ह्या भार्षाशास्त्रज्ञानेि प्रथम 
आयोद भव भार्षािें खवविेन करून त्यािंा वशं कायम केला. ह्या वशंालाि ‘इांिो–युरोणपयन’ प्रकवा ‘इांिो–
जरमॅणनक’ प्रकवा ‘आयगन’ असे म्हटले आहे. [क लकिी, कृ. पा. मरााी–भार्षा, उद्र्गम व खवकास, मॉडनस ब कडेपो, प्रकाशन, प िे, 
१९६३ (ित थस आवृत्ती) पृ. २१.] 
 

मूळ आयस भारे्षच्या आा शािा समजल्या रे्गलेल्या आहेत. 
 

१) आयग भारतीय २) अमेणनयम ३) स्लाव्ि ४) अल्वाणनयन ५) ग्रीक ६) लॅणटन ७) केस्ल्टक ८) 
जरमॅस्न्टक. 
 

यापैकी प्रत्येक शािेतून खनरखनराळ्या उपशािा खिसतात. मरााी ही भार्षा पखहल्या म्हिजे ‘आयस 
भारतीय शािेशी संबखंधत आहे. [उ. खन. प.ृ ६३.] 
 

‘द्राखवडी प्रकवा द्रखवडीयन’ हाही भार्षािंा एक प्रम ि वर्गस समजला जातो. ह्या द्राखवडी भार्षानंी सवस 
िखक्षि प्रहि स्थान व्यापलेला आहे. त्यात ताखमळ, तेलर्ग , कानडी व मल्याळी ह्या िार म ख्य भार्षा होत. आयस 
व द्राखवडी अशा िोन्ही भार्षासम हाचं्या खसमारेरे्षवर असिारी मरााी ही एक महत्वािी भार्षा होय. खतिा 
स्वभाव व शरीररिना ह्या बाबतीत आयोद भव परंत  िोन खभन्न वशंाच्या भार्षाचं्या कैिीत सापडल्याम ळे 
म्हिा, प्रकवा खतिा काही अंशी प्रसार एकेकाळी द्राखवडी असलेल्या लोकातं झाल्याम ळे म्हिा, खतच्या मूळ 
आयोद भव स्वरूपावर कानडी–तेलर्ग िा फार पखरिाम झाला आहे. 
 

सातप डा पवसताच्या रारें्गने मरााीिा जो प्रसार होत रे्गला आहे तो सातप ड्याच्या एका रारें्गतून, 
र्गाखवलर्गडच्या एका रारें्गतून पूवेकडून वळून, बतै ल आखि खसवनी वरै्गरे प्रिेशास अधसवत सळाकार वळसा 
घालून, नार्गपूर मध्यावर ाेवनू, थोडीशी िखक्षिेस तर थोडीशी पूवेस व पखिमेस वळून, लाजंी व वैरार्गड 
जवळ र्गोंडी व तेलर्गू ह्या भार्षानंा तो भेटते. प ढे िां् ापयंत (चन्द्रपूर) पखिमेकडे पनर्गंरे्गच्या पात्रापात्राने 
माहूर पावतेो आल्यावर खतथे खतिा व तेलर्गूिा संबंध त टतो व िखक्षिेकडे र्गोिावरीकडे जाऊन नैऋत्य 
खिशनेे वळिावळिाने िेर्गलूर, नंिूर व सोलापूर, खवजापूर अशी कृष्ट्िा निी जवळ आल्यावर कानडीिा 
संबधं येतो. [उ. खन. प.ृ ७५] 
 
परस्पराांवर प्रभाव– 
 

अशा रीतीने भौर्गोखलक दृष्ट्या आखि एिा्ा निीच्या प्रवाह ओघाप्रमािे मरााी खवभार्गािा जसा 
द्राखवडी भार्षाशंी संबधं येतो तसाि यािवकालात मरााीिा द्राखवडी भार्षाशंी व त्यातल्या त्यात कानडी व 
तेलर्ग  भार्षाशंी जास्त सबंध आला. ज्या भार्गात सध्या मरााी भार्षा बोलली जाते त्या भार्गात मरााी भारे्षपूवी 
कानडी व तेलर्ग  ह्या भार्षा प्रिखलत होत्या इतकेि नव्हे तर क मारीलभट्टाने ‘पांचद्राणविात’ ताखमळ, तेलर्गू 
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कानडी ह्या बरोबरि महाराष्ट्र आखि र्ग जराथ ह्या िोहोंिाही खनिेश केला आहे. हे पखरर्गिन बऱ्याि दृष्टीने 
भाखर्षक स्वरुपािे आहे. अशा रीतीने संबधं अती खनकट आल्याने कानडी–तेलर्ग च्या काही ि िा मरााी 
भारे्षत उमटल्या तर ह्यातं काही नवल नाही. [उ. खन. प.ृ २२७] 
 

महाराष्ट्रातील िदं्रपूर खजल्हा हा ह्यापूवीि सखवस्तर विसन केल्याप्रमािे खसरोंिा तहसीलीकडील 
भार्गात तेलर्ग  भाखर्षक आंध्रप्रिेशाशी आखि प्रहिी भाखर्षक मध्यप्रिेशाशी संलनन आहे ह्या खवभार्गाति र्गोंडी 
भाखर्षक आखिवासींिी फार मोाी जमात अतीप्रािीन काळापासून वास्तव्य करीत आलेली आहे. त्या 
आखिवासींच्या र्गोंडी भारे्षिा अभ्यास करीत असताना खतिा मरााी, प्रहिी आखि तेलर्ग  व कानडी ह्या िारही 
भार्षाशंी असलेला संबंध शोधून काढिे हे महत्वािे ारते. खतसऱ्या प्रकरिात या दृष्टीने खवविेन केलेले आहे. 
 
गोंिी आणि माणिया 
 

श्री. जी. ए. खग्रअससन ह्यानंी Linguistic Survey of India ह्या गं्रथािा िवथा िंड Munda & 
Dravidian Languages ह्या वर्गातील भार्षाचं्या अभ्यासासााी खलहीलेला असून त्यात गोंडीिा अभ्यास 
केलेला आहे. र्गोंडी भारे्षला The Principal Dravidian dialect of Northern India असे त्यानंी म्हटले आहे. 
र्गोंड स्वतःच्या भारे्षला ‘कोई’ (Koi) म्हितात, आखि स्वतःला ‘कोया ककवा कोईतूर’ म्हितात. पि श्री. 
खग्रअससन ह्याचं्या मते ‘िािंा व वस्तर (मध्यप्रिेश) व लर्गतच्या आंध्रप्रिेशाच्या खवभार्गातील र्गोंडाच्या 
उपजमातीिा उल्लेि करण्यासााी वापरलेला हा शब्लि बरोबर नाही. कारि भार्षा शास्त्रीय दृष्ट्या ‘कोई’ ही 
स्वतंत्र बोली नसून र्गोंडीिेि एक प्रर्गत रुप आहे. आखि खतिे तेलर्ग शी जास्त साधम्यस आहे. िन्द्रपूरच्या 
अरण्यातील टेकड्यावंर राहिारे र्गोंड लोक ‘गट टू’ प्रकवा ‘माणिया’ वनमानव ह्या नावाने ओळिले 
जातात. आखि त्यािंी, ही भार्षा, र्गोंडी बोलीिीि पोट बोली होय. प्रकबह ना त्याचं्या मते ‘माणिया’ ही 
‘गोंिीचे’ स्थाखनकखरत्या बिललेले स्वरूप असून ती लर्गतच्या तेलर्ग कडे जास्त झ कलेली आहे. [ Grierson 
G. A. ‘Linguistic Survey of India, ‘Vol. IV. 1967, Motilal & Banarasidas, Munda & Dravibian Languages, P 472] 
 

अरण्यातील पहाडी टेकड्याचं्या खवभार्गात र्गोंडीिे मूळ स्वरूप जािवते, नव्हे खिसते, तर सिल 
पााराच्या भार्गात भोवतालच्या आयसन भार्षािंा खतच्यावर जास्त प्रभाव आढळतो. [ग्रीअससन जी.ए. उ. खन. प.ृ ४७३] 
र्गोंडवन प्रकवा र्गोंडाचं्या वस्तीिा प्रम ि भार्ग म्हिजे खविभस आखि मध्यप्रिेशातील पाारािा प्रिेश प्रकवा 
आििी स्पष्ट करावयािे झाल्यास, पखिमेस वध्यापासून पूवेस बालाघाट आखि उत्तरेस मंडल्यापावतेो, 
आखि बस्तर ते िन्द्रपूर आखि तेथून िखक्षिेस आन्ध्र–प्रिेशाच्या तेलर्ग  बोलिाऱ्या भार्गापासून, खवशािापट्टन 
ते हैद्राबात असा हा पट्टा पसरलेला आहे. यातील प्रत्येक के्षत्रात र्गोंडीिा खवखभन्न भार्षाशंी संबधं येतो. बस्तर 
खवभार्गातून पखिमेस िन्द्रपूर खवभार्गात आल्यावर माखडया आखि र्गोंडी िोन्ही बोलण्यात प्रिखलत खिसतात, 
मात्र वैनर्गंरे्गच्या उत्तरेला जास्त प्रमािात रुढ झालेल्या आढळतात. 
 

अशा प्रकारे र्गोंडीिा मरााी आखि प्रहिी ह्याचं्याशी बराि संपकस  आल्याम ळे आखि ती मूळ तेलर्ग  
आखि कानडी ह्या िोन्ही भार्षाचं्या अत्यंत खनकटिी असल्याम ळे माखडया र्गोंडाचं्या बोलीवर प्रहिी मरााीिी 
छाप फार मोठ्या प्रमािावर आढळते. खतिी स्वतःिी ाेवि व वाखंशक प्रकृती ही तेलर्ग च्या जवळिी भासते. 
ह्यापूवीि खवविेन केल्याप्रमािे मरााीच्या आयोद भव स्वरुपावर कानडीिा-तेलर्ग िा पखरिाम बराि 
झालेला आहे हे आपि पाखहलेलेि आहे. र्गोंडीम ळे मात्र आयोद भव मरााी व द्राखवडोद भव तेलर्ग  ह्या 
िोघींनाही प्राम ख्याने िदं्रपूर खजल्ह्यातील भार्षाचं्या बाबत एकखत्रत आिलेले आढळते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

भाषा की बोली? 
 

माखडया-र्गोंडी ही पोट भार्षा की बोली हाही एक महत्वािा प्रश्न ह्या संिभात उद भवतो. भारे्षत 
व्यग्क्तिे व्यग्क्तमत्व तर उमटतेि परंत  ते, समाजािा जो एक मोाा ासा खतच्यावर उमटतो, त्याप ढे खटकत 
नाही. भारे्षवर उमटिाऱ्या ह्या मोठ्या ाशाला पोटभार्षा म्हितात. [उ. खन. प.ृ ५७] पोटभार्षा ही स द्धा 
समाजातील एका घटकािीि बोलभार्षा असते. मरााी संबंधी बोलताना वऱ्हाडी, कोंकिी, िानिेशी ह्या 
बोलभार्षा ‘पोटभाषा’ संबोधण्यात येतात. पोटभारे्षत र्गोंडी आखि माखडया ह्यांिा परस्पर संबधं पाहत 
असतानंा र्गोंड आखि माखडया र्गोंड ह्या िोन खभन्न जमाती नसून एकाि वशंातील उपजाती होत हे लक्षात 
घेिे आवश्यक आहे. मानवशास्त्राच्या संिभातील प रावा पाहता त्यािें वाखंशक मूळ, िेविेवता, धार्थमक कथा 
व कल्पना आखि र्गोत्रपद्धती ही एकसारिीि असून िन्द्रपूर खजल्ह्यातील खसरोंिा तहसीलीतील माखडयािंी 
बोलभार्षा र्गोंडीपासून प्राम ख्याने उच्चारपद्धती व त्यातील खवखशष्ट लकबी उिा. हेल आखि शजेारच्या 
भार्षाचं्या झालेल्या प्रभावातील कमी जास्त फरक याम ळेि खभन्न वाटतात असेही मत तज्ञमडळीनी माडंलेले 
आहे. [Deogaonkar, S. G. (Ed) Problems of Developement of Tribal Areas, Leeladevi Publications, Delhi, 1980, pp. 171–173.] 
र्गोंड ह्यािा अथस ‘जांगल’ असा होतो. ‘कोंि’ ह्या तेलर्ग  शब्लिािा अथस पहाड असा होतो. त्यािाि अपभं्रश 
होऊन र्गोंड हे नावं पहाडी प्रिेशात राहिाऱ्या लोकाना खमळाले असावे अशीही एक उपपखत्त लावण्यात येते. 
त्यािप्रमािे ‘गो’ म्हिजे अरण्य आखि ‘अि’ म्हिजे उत्पत्तीस्थान, म्हिजे वनवासी असा अथस खनघतो. ह्या 
खवशाल र्गोंड जमातीपैकी जे वर्षान वर्षस अरण्यात राखहले ते ‘माणिया’ माड = झाडी प्रकवा अरण्य = वनमानव 
होत. वशंनामाच्या व्य त्पत्ती खवश्लेर्षिातूनही वरील उपपत्तीला ि जोरा खमळतो स्थानपरत्व ेआढळिारे भेि 
मात्र नजरेस पडतात. 
 
‘बोली’ चे स्वरुप 
 

ह्या बरोबरि बोलीसंबंधीही खविार करिे आवश्यक आहे. सामान्यतः पोटभारे्षिाि उल्लेि ‘बोली’ 
म्हिून करतात कारि ती एिा्ा भारे्षिी ‘बोलभाषा’ म्हिूनि वापरात असते. परंत  आखिवासींच्या बोलीिा 
खविार करताना लक्षात घ्यावयािा महत्वािा घटक म्हिजे त्या िऱ्या अथी केवळ बोलीि असतात 
(श्रुणतरूप) कारि त्यानंा खलपी नाही. या अथी पोटभार्षा आखि बोली ह्यामधील हा प्रम ि फरक आहे. 
पोटभारे्षला खतिी जी मूळ भार्षा असते खतिी खलपी असते. उिा॰ वऱ्हाडी, परंत  र्गोंडीसारिी बोली ही एक 
स्वतंत्र व्यग्क्तमत्व असलेली भार्षा असून खतला खलपी नसल्याम ळे बोलीिेि स्वरूप राखहले. काही 
पोटभार्षापेंक्षा ती समृद्ध असली तरी खतिा बोली म्हिूनि उल्लेि करावा लारे्गल आखि ह्या र्गोंडीिी खवभार्गीय 
प्रकवा स्थाखनक बिलाम ळे झालेली पोटबोली म्हिजे ‘माणिया’ बोलीिा अभ्यास करताना खवखशष्ट भौर्गोखलक 
के्षत्र त्या बोलीतील शब्लि, वाक्प्रिार, म्हिी, लोकर्गीते, लोककथा ही अभ्यासािी म ख्य साधने होत. तसेि 
खतच्यात रूढ असलेले ध्वनी, त्यािें उच्चार व उच्चारातील त्याचं्या खवखशष्ट लकबी ही िेिील अभ्यासािी 
साधने होत. तसेि शब्लिसंग्रह, व्याकरि ह्यािंा िेिील अभ्यास करिे आवश्यक आहे. [क ळकिी, कृ. पा.ं मरााी 
भार्षा उद्र्गम व खवकास, प.ृ ६०–६१] 
 
णलपीचा अभाव– 
 

र्गोंडी भारे्षला खलपी नाही आखि त्याम ळेि सामाखजक, धार्थमक, सासं्कृखतक इ. सवस प्रकारिे साखहत्य 
रे्गय स्वरुपात परंपरार्गत पद्धतीने िालत आलेले आढळते. नवोखित आखिवासी व प्राम ख्याने र्गोंडी 
साखहग्त्यक प्रकवा य वक अभ्यासकानंी मात्र र्गोंडीला खलपी होती असा िावा माडंलेला आहे. भारे्षच्या 
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कसोटीला खलपीिा जो प्रश्न उपग्स्थत होतो त्या बद्दल खलहीताना म ंबईिे य वक अभ्यासक श्री. भ जंर्ग मेश्राम 
हे खलहीतात– ‘र्गोंडी भारे्षच्या खलपी संिभात र्गोंडी–भाखर्षकािी फार मोाी फसविूक झालेली आहे. 
र्गोंडीला खलपी आहे असे डॉ. खिस्तॉफ व्हॉन फ्यूरर–हायमेन्डॉफस , खहरालाल रसेल, एग्ल्वन जनरल 
कप्रनर्गहॅम, जी. एस. घ खरये व सोहनलाल ि डामिी इ. प्रभतृींिे स्पष्ट मत आहे. डॉ. हायमेन्डॉफस नी तर 
आपल्या Adivasis of Andhra Pradesh आखि The Rajgonds of Adilabad District’ ह्या गं्रथात र्गोंडी 
खलपीखवर्षयी सखित्र खवविेन केलेले आहे. र्गोंडी ही द्राखवडी पखरकारी भार्षा असल्याने खतिी खलपी जवळपास 
कन्नड प्रकवा तेलर्ग –ताखमळसारिी आहे [मेश्राम, भ जंर्ग र्गोंडी भारे्षिे भखवतव्य, दैणनक लोकमत, नार्गपूर, खि. ३–२–१९८० 

साखहत्य जत्रा–रखववार प रविी, प.ृ ७.] ‘गोंिी सांस्कृतीच्या णवरोधकाांनी ती णलपी नष्ट केली काय?’ असाही प्रश्न 
त्यानंी उपग्स्थत केलेला आढळतो. प्रो. हायमेन्डॉफस  ह्याचं्या ‘The Gonds of Andhra Pradesh’ ह्या १९७९ 
साली प्रकाखशत झालेल्या प स्तकात मात्र र्गोंडीला खलपी असल्यािा क ाेि उल्लेि आढळत नाही, उलट 
त्यात बऱ्याि मोठ्या प्रमािात र्गोंडी र्गीते आखि कथा इंग्रजी म ळाक्षरािंाि अवलंब करुन खिलेल्या आहेत. 
त्या प स्तकात लेिक म्हितात, ‘All Gond tradition is oral ......guardian of the sacred lore are the 
hereditory bards, the Pardhans & Totis...it is largely the manner of recitation by principal 
bard and his two assistants which must be held responsible their successful transmission 
from father to son. [Furer–Haimendorf, C. Von. The Gondas of Andhra– Pradesh, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd., 
New Delhi, 1979 p. 179] 
 

१९७८–७९ मध्ये खव्ापीा अन िान मंडळाच्या सहाय्याने झालेल्या आखिवासी प्रश्नावंरील एका 
ििासत्रात र्गोंडीला खलपी उपलब्लध करुन िेण्याबाबत एक शोधखनबंध वािण्यात आलेला होता. त्यावेळी 
अध्यक्षस्थानी प्रो. हायमेन्डॉफस  स्वतःि होते. ििेच्या वेळी र्गोंडीला खलपी असल्यािा कोिताही उल्लेि प्रा. 
हायमेन्डॉफस  ह्यानंी केला नाही. उलट िेवानार्गरी खलपीिा वापर करून र्गोंडीतील वाङ्मय खलखित 
स्वरुपात प्रकाशात आिाव ेअसे त्यानंी प्रखतपािन केले. [Deogaonkar S. G. (Ed) Problems of Developement of Tribal 

Areas p. 171] रे. एस. बी. पटवधसन ह्यानंी १९३५ साली खलखहलेल्या First Gondi Mannual,’ मध्येही र्गोंडीला 
खलखित स्वरुप नसल्यािे स्पष्टपिे म्हटले आहे. [Patwardhan, S. B. First Gondi Mannual London Society for 

Promoting Christian Knowledge London, 1935, pp. 6-7] र्गोंडीला एकेकाळी खित्र–खलपी होती असेही काहींच्या मते 
सारं्गण्यात येते. अशा प्रकारे खलपी संबंधीिा म द्दा जरी खववा् असला तरी वस्त ग्स्थती ही आहे की, र्गोंडीला 
आज खलपी नाही. अथाति माखडया–र्गोंडीलाही खलपी नाही. खतिे स्वरूप फक्त ‘श्र त’ आहे. 
 
भाषा म्ििणवण्यासाठी आवश्यक घटक– 
 

फक्त खलपी नसली तरी या बोलीला ‘रचना’ (Structure) असून व्याकरि आहे. इतर भार्षाचं्या 
संस्काराने समृद्ध होऊन खवकास करून घेण्यािी पात्रता आहे. 
 

माखडया–र्गोंडीला व्याकरि आहे काय? असा प्रश्न खविारल्यास खतला व्याकरि आहे असे 
संशोधनाअंती लक्षात येते. र्गोंडी व माखडया–र्गोंडी ह्या िोन्हीिे व्याकरि एकि असून त्यावर काही 
सवससामान्य खनष्ट्कर्षस काढण्यािा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. 
 

(१) मरााी व र्गोंडी वाक्य रिनेत बरेि साधम्यस आहे. प्रथम कता नंतर कमस आखि शवेटी 
खियापि असा िम आढळतो. 
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उिा. इि  वडेर्गा मरा आंि  
हे धावड्यािे झाड आहे. 

 
कता कमस खियापि 

 
(२) या भारे्षत प प्रल्लर्ग आखि स्त्रीप्रलर्ग असा िोनिाि वापर जास्त आढळतो. नप संकप्रलर्ग असले 

तरी त्यािा वापर फारि क्वखिति होतो. 
 

(३) कधी–कधी प्रलर्गाप्रमािे शब्लि पूिस बिलतो. 
 

(४) जनावरािंा उल्लेि आखि अिेतन वस्तूबद्दल स्त्रीप्रलर्गि वापरण्यात येते. 
 

(५) एकविन आखि अनेकविनािंा वापर आढळतो. 
 

(६) खवभग्क्तप्रत्यय अष्टमी पावतेो खिसतात. संबोधनािा वापर खवशरे्ष आढळतो. 
 

(७) खवशरे्षिे फार थोडी असून ज्या नामाबंद्दल ते माखहती िेतात त्याचं्या आधीिीि खवशरे्षिािी 
जार्गा वाक्यात असते. क्वखिति ते नामाच्या प ढे येते. 

 
(८) खियापिासंबंधी, िाकोरीत न बसिारी व िमत्कारीत रुपे अनेक आखिवासी बोलीभार्षात 

आढळतात व तसेि माखडयाच्याही बाबतीत आहे. त्याम ळे खियापिािे स्वरूप ग्क्लष्ट 
बनते. उिा॰ कृतीिशसक अशा कोित्याही शब्लिास ‘ना’ हा प्रत्यय लावला की खियापि 
बनते. 

 
(९) ‘तान्’ हा प्रत्यय लावला की भतूकाळ बनतो आखि प्र. प रुर्षी मूळ खियापिाला ‘कान्’ 

प्रकवा ‘काना’ हा प्रत्यय लावला की साधा भखवष्ट्यकाळ बनतो. खद्वतीय प रुर्षी खियापिाला 
‘णमट’ प्रत्यय लार्गतो. मात्र तृतीय प रुर्षी खियापिाला ‘क’ खनघून जाउन ‘न’ हा प्रत्यय 
लार्गतो. 

 
प ढे सखवस्तर िर्थिलेल्या व्याकरि खवर्षयक माखहतीवरून असे लक्षात येईल की माखडया र्गोंडीला 

व्याकरि आहे. अथात र्गोंड जमात, केवळ मातृभार्षा म्हिून आपली भार्षा आत्मसात करते आखि त्यािंी 
भार्षा आज पावतेो कोित्याही अभ्यासिमािा प्रकवा पद्धतशीर अभ्यासािा भार्ग नसल्याम ळे र्गोंड स्वतःच्या 
भारे्षच्या व्याकरिाबद्दल फारसे जािीवपूवसक खविार करीत नाहीत. केवळ हौशी अभ्यासकानंी अशा प्रकारिे 
प्रयत्न केलेले खिसतात. प्राथखमक शाळेच्या इतकेि नव्हे तर महाखव्ालयाच्याही स्तराला ह्या भारे्षिा 
अभ्यास स रू करण्यािे प्रयत्न स रू आहेत. 
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प्रकरि दुसरे 
 

माणिया-गोंिीचा भाणषक उगम व इतर भाषाांचा पणरिाम पणरच्छेदाचा मथळा समजावा 
 

भारे्षच्या दृष्टीने खविार करता भारतातील आखिवासी जमातीमध्ये खवखवधत्व आढळते. भारताच्या 
िखक्षि खवभार्गातील आखिवासी द्रखवड भाखर्षक आहेत. इ. स. पूवी ३५०० या कालात द्रखवड लोक भारतात 
आले. त्याचं्या बरोबर ही भार्षा भारतात आली. मेखडटरेखनयन व खडनाखरक वशंािे लोक द्रखवड भार्षा 
बोलतात. [नाडर्गोंडे, र्ग रूनाथ ‘भारतीय आखिवासी’ कॉन्टीनेंटल प्रकाशन, प िे १९७९, प.ृ ३०५] 
 

द्राखवडी भार्षामधील आखिम जाती समाज हा असंपन्न भाखर्षक र्गटात मोडतो. ताखमळ, मळ्यालम्, 
कन्नड व तेलर्ग  ह्या संपन्न द्राखवडी भार्षा असल्याने त्याचं्याि आसपास वावरिारा हा आखिम समाज त्या 
भार्षािेंि सहाय्य घेतो. उिा. काही र्गोंड लोकानंी तेलर्ग  भारे्षिा ग्स्वकार केला तर काहींच्या भारे्षवर प्रहिी 
मरााीिा पर्गडा खिसतो. [उ. खन.; प.ृ ३०५] 
 
भाषेची उत्पणि 
 

भार्षा ह्या शब्लिात मूळ शब्लि ‘भाष्’, म्हिजे ‘आवाज उत्पन्न करिे’ हा आहे प्रािी नैसर्थर्गक पे्ररिेने 
आवाज उत्पन्न करतात. 
 

त्या आवाजाला प्रकवा ध्वनीला संकेत खनमाि होतो. परंत  मन ष्ट्य हाि एक प्रािी असा आहे की, 
ध्वनीला अथस िेिे व त्यािा िम िेिे ह्या र्गोष्टी त्याला साध्य झाल्यात, ध्वनीला प रेसा अथस िेण्यापूवी हात, 
डोळे, तोंड इ. च्या हालिाली वा ि िा ह्यांिी जोड िेऊन प्रर्गल्भ भारे्षच्या उिीवा भरून काढण्यात येतात. 
आखिमानव अशा प्रकारेि वैिाखरक िेवघेव करीत असे. आखिवासींमध्ये फार मोठ्या प्रमािात असलेल्या 
र्गोंडी भार्षा बोलिाऱ्या सम हाला ह्या प्रखियेतून जावे लार्गले हे खनखित. तरीपि िखक्षिेतील समृद्ध तेलर्गू 
कन्नड, इ. भार्षामंधून शब्लिभाडंार प्रकवा शब्लि व्य त्पखत्त र्गोंडीने मोठ्या प्रमािात घेतलेली असावी असे खिसते. 
म्हिून र्गोंडीिे भाखर्षक मूळ पाहात असताना आखिमािें पूवापार िालत आलेले ध्वनीसंकेत आखि ज्याचं्याशी 
भाखर्षक िेवािघेवािीिे संबंध आले, त्यािें भाखर्षक अन करि ह्या िोन्ही र्गोष्टी खविारात घ्याव्या लार्गतील. 
पयायाने र्गोंडीने भाखर्षक मूळ ऐखतहाखसक दृखष्टकोनातून पाहाव ेलारे्गल. त्यामध्ये द्राखवडी भार्षािंा वर्गस हा 
महत्वािा ारतो. 
 
माणियाचा भाणषक उगम– 
 

माखडया–र्गोंडीिा खविार करीत असताना ज्या र्गोंडी भारे्षिी ती पोट बोली आहे, त्या र्गोंडीच्या 
उर्गमाबरोबरि, माखडयाचं्या भौर्गोखलक खनवासस्थानाम ळे प्रहिी व मरााी भार्षािंा संपकस  खतच्याशी आला, 
त्याम ळे माखडयावर जो प्रभाव पडला, तोही पाहिे आवश्यक आहे. इतकेि नव्हे तर, इंग्रजीसारख्या भारे्षिा 
प्रभाव आढळतो. अशा प्रकारे माखडयाने र्गोंडीतून घेतलेल्या शब्लिसंियात सतत वृखद्ध होत रे्गलेली आढळते. 
[‘क लकिी, कृ. पा.ं ‘मरााी भार्षा उद्र्गम व खवकास’ मॉडनस ब कडेपो, प िे, १९६३, िवथी आवृत्ती, प.ृ ५४] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

परंत  माखडयाच्या भाखर्षक म ळािा खविार करीत असताना तो शब्लि भारे्षत स्वीकारला जाऊन रूढ 
होईपावतेो त्या शब्लिाच्या म ळाशी असलेल्या संकल्पनेिा (Concept) खविार करिे आवश्यक आहे. त्या 
दृष्टीने पाहता ि सऱ्या भारे्षतील एिािा शब्लि स्वीकारीत असता संस्कृती–संयोर्गही होत असतो. म्हिजे त्या 
जनसम हािा खवकास होत असतो. उिा. – त्या खवभार्गात जे फळझाड प्रकवा भाजी पूवी नव्हती ती बाहेरुन 
परभाखर्षयानंी आिून लावल्यावर, आखि त्या र्गोष्टीिा त्या भार्गात प्रसार झाल्यावर त्या झाडािा प्रकवा 
भाजीिा परभारे्षतील शब्लिि रूढ होिार, आखि तो भारे्षत सवससंमत होऊन एकजीव होऊन जािार हे 
खनखित असते. वस्तू–खवखनमयाच्या प्राथखमक अवस्थेत वावरिारे माखडया रुपये प्रकवा पैसे कधीि वापरत 
नसत. त्याम ळे साहखजकि ‘रुपया–पैसा’ हे शब्लि त्यानंी जसेच्या-तसेि आपल्या भारे्षत घेतले आखि 
रुजखवले. म्हिून माखडयाच्या भाखर्षक उर्गमाकडे पाहता प्रथम प्रािी स लभ ध्वनी-संकेत, नैसर्थर्गक दृष्ट्या 
सतत वाढिारी अथसपूिस संकेतािंी र्गरज, सासं्कृखतक संबधंातून परभार्षाशंी संबधं आखि त्याचं्यातील शब्लिािें 
अन करि, कालातंराने अशा शब्लिािें जसेच्या तसेि प्रकवा थोड्या फार फरकाने आत्मभारे्षत साखमलीकरि, 
व त्यातून सासं्कृखतक िेवघेवीिी वृद्धी, असा भाखर्षक उर्गमािा इखतहास आढळतो. 
 
समाजाची पणरपूिग ओळख भाषेच्या माध्यमातून : 
 

समाज जीवनािा अभ्यास म्हिजे ‘समाजसवयींचा अभ्यास.’ भार्षा ही एक सामाखजक परंपरा आहे. 
प्रकबहूना एक सामाखजक वारसा आहे. समाजातील अंतरं्गत, बखहर्गंत, वैिाखरक, स्वाभाखवक अशा अनेक 
पखरवतसनािें प्रखतप्रबब खतच्यात आपिास आढळते. जीवनातील अनेकखवध बाबींिे प्रखतप्रबब आपि भारे्षद्वारे 
अन भवतो, जीवनप्रवाह हा अिंड बिलत असतो हा बिल अखतशय सूक्ष्म असतो व लवखिक असतो. ह्या 
बिलािंाही अभ्यास करण्यास ‘भाषा बोली’ हेि माध्यम आपिास अखधक उपय क्त ारते. 
 
भाषेची वृद्धी 
 

भार्षा ही आत्मप्रर्गटीकरि वा आत्मखनवेिनािे साधन आहे. त्यािे माध्यम ‘ध्वनी’ आहे. ध्वनीच्या 
सहाय्याने समाजातील इतराशंी खविारखवखनमयािे साधन म्हिजे भार्षा, असे आपि म्हितो. भारे्षिी वाढ 
प्रकवा पखरिती खवखवध प्रकारानंी होते. भारे्षतील शब्लिाचं्या मूळ स्वरुपात कधी कधी बिल होतो. बाह्यस्वरुप 
आखि आंतरस्वरुपातही बिल होत असतात. 
 

ध्वनी, ध्वनीसमूह आखि त्यािें संकेत एका खपढीपासून ि सऱ्या खपढीपावतेो संिखमत होत असतात. 
असे संिमि िालू असताना त्यात बिलही होत जातात, काही नव े येतात व काही असलेलेि रूढ होत 
जातात, प्रकवा ज ने नाहीसे स द्धा होत असतात. ह्या खिया सतत िालू असल्यातरी त्यातील बिल आपिास 
क्वखिति जािवतात, कारि भारे्षिा मूळ सािा (सारं्गाडा) मात्र तोि कायम असतो. इंखद्रयान भतू प्रत्यक्ष 
वास्तव व काल्पखनक वस्तूपासून, तो िशसक ध्वनी अलर्ग करिे, त्यातील काही खनवडक अशा बाबी एकत्र 
करिे, त्या प्रकवा त्यािे संकेत करिे हा मूळ सािा होय. भार्षा एकिा पूिसपिे आत्मसात होईपयंत हे 
िालते. त्यानंतर मर्ग त्यात नवनखवन शोध, संशोधन, ज्ञान व कला ह्यािंी भर पडत जाते. त्यातूनि भार्षािें 
खनरखनराळे प्रकार व वशं खनमाि झाले, कारि एका मानवसघािी भार्षा व खतला लार्गू होिारा खनयम हा 
इतरही मानवसघ ला लार्गू झाला व भौर्गोखलक खनबनं्धानेि त्या खवि रल्या रे्गल्या. [Joshua Whatmough 
‘Language– A Modern Synthesis, Ch. X; P. 170.] 
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द्राणवि–भाषा पणरवरात गोंिीचे स्थान : 
 

उच्चारािी पद्धत, वाक्यरिना व काही शब्लिािें साधम्यस अशा र्गोष्टींम ळे आखिवासी भार्षा त्या 
एकमेकीना जवळच्या वाटत असल्या तरी त्याम ळे एका भारे्षतून ि सरी भार्षा खनमाि झाली की काय? असा 
सभ्रम पडण्यािे कारि नाही पेंर्गो, कोंडा, क वी, क ई, म ंडा ह्या व बस्तरपट्टीत बोलली जािारी र्गोंडी भार्षा 
जवळच्या असाव्यात असे वाटते. [क ळकिी स . बा. उ. खन. प.ृ ३८] 
 

ह्या र्गटातील, संख्येने सवात जास्त लोकािंी भार्ष ‘गोंिी’ आहे. ती मध्यप्रिेश, आंध्रप्रिेश, 
महाराष्ट्रात बोलली जाते. महाराष्ट्रात िन्द्रपूर यवतमाळ व अमरावती ह्या खजल्ह्यात र्गोंडािंी वस्ती केन्द्रीत 
झालेली खिसते खहच्या माखडया, म खरया व राजर्गोंडी बोली आहेत. [क ळकिी स . वा. उ. खन. प.ृ ३८] 
 

खग्रअससनने माखडयाचं्या बाबतीत, ‘So Called Mari’ असा उल्लेि करून माखडया हे जंर्गलात 
राहिारे र्गोंडि आहेत व त्याचं्यात व त्याचं्या बोलीत काहीही फरक नाही असे मत प्रखतपािले आहे. 
[Griersan G. A. Linguistic Survey of India Vol. IV. 1967, p. 534] 
 

रे एस. खहस्लॉप ह्यानंी स द्धा ‘मरा = झाि’, म्हिून जंर्गली भार्गात राहिारे ते र्गोंड, त्यािंी भार्षा 
म्हिजेि र्गोंडी भार्षा, त्याम ळे माखडया व र्गोंड हे एकि आहेत, असे मत माडंले आहे. [Grierson G. A. “Linguistic 
Survey of India,” Vol. IV (Munda & Dravidian Languages), Motilal Banarsidas, 1967, p. 534.] 
 

प्रख्यात प्रशासक आखि मानववशंशास्त्रज्ञ श्री. ब्रह्मिेव शमा ह्याचं्या मते बस्तर खवभार्गातील 
‘अभुजमाणिया’ ह्या जमातीतील मध्यप्रिेश व महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील टेकड्या ओलाडूंन आलेली एक 
शािा–म्हिजेि माखडया होत. [शमा, ब्रह्मिेव डॉ. एस. जी. िेवर्गावकर ह्यानंा ह्याबाबत आलेले पत्र, नवी खिल्ली, खि. २८ खडसेंबर 
१९७४.] 
 

माखडया–र्गोंडाचं्या बोलीतील शब्लिािंा भाखर्षक दृष्टीकोनातून खविार केल्यास द्राखवड पखरवारातील 
कन्नड व तेलर्गू आखि लर्गतच्या भार्गात बोलली जािारी मरााी व प्रहिी ह्यािंा बऱ्याि मोठ्या प्रमािात 
प्रभाव आढळतो इतकेि नव्हे तर खब्रटीशाचं्या काळापासून इंग्रजी भारे्षशी संपकस  असल्याम ळे माखडयानंी 
आपल्या बोलीत अनेक इंग्रजी शब्लि समाखवष्ट करून घेतले आहेत. प ढे खिलेल्या शब्लिाचं्या त लनात्मक 
संग्रहावरून ह्या भाखर्षक िेवाि–घेवािीिी व त्यािप्रमािे माखडयाचं्या बोलीच्या उर्गमस्थानािी आपिास 
कल्पना येते. 
 
इतर भाषाांचा पणरिाम 
 

प ढे खिलेल्या शब्लि–सूिीमध्ये व्यवहारात सवससाधारिपिे प्रिलीत असलेले शब्लि घेतलेले आहेत. 
त्यात इंग्रजी, मरााी, प्रहिी, तेलर्गू व कन्नड ह्या आखि इतर भार्षा ह्यातील शब्लिाशंी साधम्यस िािखवण्यात 
आलेले आहे. 
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सांख्यावाचक शब्द :– साधम्यस िशसक खिन्ह ” 
माखडयातील मरााीतील साधम्यस 
शब्लि प्रखतशब्लि मरााी खहन्िी तेलर्ग  कन्नड इतर. 
वडर्गा अधा   ”   
उंिी एक   ”   
रेंड  िोन   ”   
म डू तीन   ”   
नाल िार   ”   
हेय्य  } पाि 

  ”   
प्रसय       
सहा सहा ”     
सात सात ”     
आा आा ”     
नऊ नऊ ”     
िहा िहा ”     
अकरा अकरा ”     
बारा बारा ”     
तेरा तेरा ”     
िौिा िौिा ”     
पधंरा पधंरा ”     
सोरा सोळा ”     
सतरा सतरा ”     
अारा अारा ”     
ऊंिीकमी–खबसा– एकोिवीस ”  ”   
वीसा वीस ”     
वीसाऊंिी एकवीस ”  ”   
वीसाहेंय  पिंवीस ”  ”   
वीसिहा तीस ”     
वीसापधंरा पसतीस ”     
रेंडूखवसा िाळीस ”  ”   
रेंड वीसािहा पन्नास ”  ”   
म ड वीसा साा ”  ”   
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म ड वीसािहा सत्तर ”  ”   
नाल वीसा ऐंशी ”  ”   
नाल वीसािहा नव्वि ”  ”   
ऊंिीकमी शभंर नव्यािव ”  ”   
शभंर/नूर शभंर ”     
सहावीसा एकशवेीस ”     
हजारु हजार ”     
 

माखडया बोलीतील वरील अंकवािक शब्लिाकंडे पाखहल्यानंतर हे स्पष्टपिे लक्षात येते की पाि 
पयंतिे शब्लि तेलर्ग  भारे्षतील आहेत, नंतरिे वीसपयंत मरााीतून घेतलेले आहेत. फक्त ‘सोळा’ सााी 
‘सोरा’ हा शब्लि आहे. िदं्रपूर खजल्ह्यात अनेक मरााी भाखर्षकाचं्या तोंडीही ‘ळ’ िा ‘र’ होतो. उिा. ‘नळ 
ऐवजी ‘नर’ हा शब्लि उच्चारतात. म्हिजे ‘सोरा’ हा शब्लि मरााीि समजायला हरकत नाही. वीसच्या प ढे 
िरे म्हिजे स्वतंत्र शब्लि नाहीत. वीसच्या आधीच्या अंकवािक शब्लिािंी बेरीज वजाबाकी करून व त्यासााी 
तेलर्गू आखि मरााीतून उदभवलेल्या अकवािक शब्लिािंी सरखमसळ करून उिा. रेंिु वीसा (चाळीस) शब्लि 
तयार केलेले खिसतात. खनष्ट्कर्षस असा की अंकवािक शब्लिाचं्या बाबत मरााी व तेलर्ग  ह्या िोन्ही भार्षािंा 
समप्रमािात प्रभाव पडला आहे. 
 

सामान्य शब्द 
माखडया मरााीत साधम्यस 
 अथस मरााी प्रहिी तेलर्ग  कन्नड इतर 
खहल्ल े नाही   ”   
खहके्क इकडे ”     
हके्क खतकडे   ”   
इिरम असे  ”    
कम्मी कमी ”     
पक्का प ष्ट्कळ    ”  
बहरा मोाा  ”    
बेस िारं्गला     इंग्रजी 
खनटम िरा ”     
खसधा सरळ  ”    
वाकडा वाकडा ”     
खमठ्ठासी र्गोड  ”    
मनकल } मािूस ” 

    
मानवल     
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पाजे पाखहजे ”     
जर्गड्म भाडंि ” ”    
कब्लबड काम ”     
फावड फावडे ”     
बोंिा बोडी, िड्डा ”     
ित्त म ित ”     
िाि र बेलर्गाडी ”     
आवस अमावस्या ”     
क ही/स वा खवहीर  ”    
वित न वळेेवर  ”    
डर्ग र मोाे ”     
िोिट िारं्गले ”     
इटूर खवटाळ ”     
खिनम् खिवस ”     
पूजा पूजा ”     
माम् िेऊळ ”     
नोकर नौकर ”     
पोलीस पोलीस ”    इंग्रजी 
मास्तर मास्तर ”     
पिंायत पिंायत ”     
खमरिी खमरिी ”     
सकरे सकाळी ”     
सकरी सािळी ”     
मोटर मोटार ”    इंग्रजी 
वरसारं्ग वर्षस ”     
सावकार सावकार ”     
सरपंि सरपंि ”     
सेंटर केन्द्र ”    इंग्रजी 
सोबत्याल खमत्र ”     
सोंर्ग वशे ”     
हाट म बाजार ”     
ढोल ढोल ”     
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नकाशा नकाशा ”     
िट ल िाट   ”   
खिया सूयस प्रकवा खिवसािी वेळ  ”    
मार्गस मार्गस ”     
खिकल खििल ”     
खिटी खिठ ाी ”     
साकरी सािरी ”     
ााव माहीत आहे. ”     
जवान खशपाई ” ”    
बाडंिरी सरहद ि     इंग्रजी 
र्गाडस र्गाडस     इंग्रजी 
फॉरेस्ट जंर्गल     इंग्रजी 
िफेिार फोरेस्टर   ”   
िेत शते  ”    
फ कट फ कट ”     
तालम क लूप  ”    
खबमारी आजार  ”    
खशत डा थंड ”    संस्कृत 
ह डकसी शोधतो ”     
र्गोलेम घमेला  ”    
िंडी धानशतेी ”     
बाधं बाधं ”     
र्गोह कू र्गहू ”     
साप सफा ”     
खसतामरा खसताफळीिे झाड, खसता   मरा  
खशताराम शवेतंीिे झाड, खशता   मरा  
कार्ग ि कार्गि ”     
र्गोप्रष्टर्ग र्गोष्टी ”     
कोस कोस ”     
खबज्जा बी ” ”    
वलेी वले ”     
नाखरयल नारळ  ”    
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कपडो धोती ” ”    
थाली लोटा ”     
काया कचे्च फळ    ”  
भेल्ली र्गूळ ”     
कारीयल काळा ”     
पाडंरी पाढंरा ”     
हेरे बकरी ”     
बाबो बाप ”     
काका काका ”     
मामा मामा ”     
मामी मामी ”     
आतो आत्या ”     
म ईतो/मातरल म्हातारा ”     
म का म का ”     
कंिील कंिील ”     
कब ली स्वीकारिे ”     
कपारी कपाळ ”     
क ली हमाल/मजूर     इंग्रजी 
र्गंटा घंटा ”   र्गंटे  
जल्िी लवकर   ”   
जमा र्गोळा  ”    
प्रजकना प्रजकिे ”     
िंडा हातािा िंड ”     
धंिा व्यवसाय ”     
खपसाल पार्गल ”     
प जारी प जारी ”     
र्गािी (राजािी) प्रसहासन ”     
बखर्गच्या बार्ग ”     
तोकलाल सोकारी/जार्गल्या ”     
इस्कूल शाळा/खशक्षि ”    इंग्रजी 
लबार लबाड ”     
सायबल साहेब ”    इंग्रजी 
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कालू पाय    ”  
कयी हात    ”  
अक्को मोाी बहीि    ”  
कोरु कोंबडी    ”  
नेय ू क त्रा    ”  
तला डोके    ”  
ड वाल वाघ    ”  
मंूज माकड    ”  
मरा झाड    ”  
ह ड क ह डकिे/शोधिे    ”  
कलबडंा मोाा िर्गड   बडंा कल  
 

सवगनामे 

एकवचन अनेकवचन 

 मरााी माखडया कन्नड मरााी माखडया कन्नड 
प्र. प . मी नन्ना नान  आम्ही माटू/मम्मट नाव  
खद्व. प . तू खनमा/खनम्मे नीन  त म्ही खमटू/खमम्मट नीव  
तृ. प . तो ओर्गू/वोर, अवन  ते अवे/ओर अवरु 
  ओर     
 ती इि /अि  अवळ  त्या इव/ूअब  अवरु 
 ते ओि /अि  अि  त्या इबू  
 

पयायी सवसनामे माखडया आखि र्गोंडीत असून ती पि माखडयाचं्या म िात माखडया सवसनामांच्या 
बरोबरीने वापरात असलेली आढळतात. 
 

वरील सवसनामाकंडे पाखहल्यास कन्नडशी आखि तेलर्ग शी साम्य स्पष्ट आहे. 
 
खेड्ाांची ककवा ग्रामाांची नावे 
 

एटापल्ली भामरार्गड खवभार्गातील असंख्य िेड्यािंी वर्षांन वर्षापासून परंपरार्गत िालत आलेली नाव े
हा पि इतर भार्षाशंी असलेल्या संबधाकडे अंर्ग ली-खनिेश करिारा एक महत्वािा ि वा मानावा लारे्गल. 
 

सामान्यतः िेड्याचं्या नावाचं्या शवेटी प ढील शब्लि अर्गर प्रत्यय आढळतात. 
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गि ककवा गढ टेकडी वरील स्थान िशसखविारा शब्लि. र्गड म्हटल्यास मरााी व र्गढ असा उच्चार 
केल्यास प्रहिी प्रभाव िशसखवतो. 

गाव मरााी ‘र्गाव’, जसेच्या तसेि जोडले जाते. 
कोट ककवा कोटा खकल्ला –संस्कृत मधून. 
खेि ककवा खेिा प्रहिीतील िेत पासून असू शकतो. 
पल्ली िेडे अशा अथािा भटक्या टोळ्याचं्या िेड्याला उदे्दशून वापरलेला तेलर्ग  शब्लि. 
पाि ककवा पािा एिा्ा िेड्यातील मोाी वसाहत प्रकवा िेडे हाही तेलर्ग तून आलेला शब्लि. 
पाली ‘पल्ली’ पासून बनला असावा. 
गुिा कन्नड भारे्षतील पवसत प्रकवा टेकडी अशा अथािा शब्लि. 
वािा मरााीत रुढ असलेल्या वाडा या शब्लिािाि र्गावासााी उपयोर्ग. 
नार नर्गर या मरााी शब्लिािे अपभ्रष्ट रुप असाव.े 
ली पल्ली याि अथाने जोडलेला प्रत्यय. 
िोि मरााी तसेि प्रहिीतील पाण्यातील िोल जारे्गसााी. 
णदि िीघस या संस्कृत शब्लिाच्या अथािा प्रहिीतील प्रत्यय. 
इआ ‘इका’ हा संस्कृतातील ताबा िशसखविारा शब्लि. 
 

एटापल्ली पंिायत सखमती अंतरं्गत माखडया र्गोंडाचं्या खनवासािा जो भार्ग येतो त्यातील िेड्यािंी 
नाव ेपाखहल्यास प ढील र्गोष्टी आढळतात. (पखरखशष्ट ि. िोन पहा.) 
 

व्यस््तांची नावे 
 

माखडया नावाचं्या बाबतीत काही वैखशष्ट्यपूिस र्गोष्टी आढळतात. त्याचं्या पौराखिक कथातील शूर व 
वीर प रुर्षािंी नाव ेिेण्यािा प्रघात आढळतो. तसेि भारतीय पौराखिक शूर प रुर्षािंी पि नावे आढळतात. 
सीमाप्रातंातील नावात तेलर्ग , मरााी व प्रहिी नावे पि खिसतात, तसेि राज्यकत्यांिी प्रहिू, म ग्स्लम इ. 
नाव ेखिसतात. 
 
लच्छू रामू मानी वीरशहा 
मारु र्गोईिा बारीकराव सोनशहा 
खभमू तानू जनर्गूराव  
खित्र  करिू   
धम स त का   
राघू र्गंर्गाराम   
महािू माधवराव   
केसू खकसना   
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िेव ू नाना   
सेकू बाजीराव   
प्रलर्गू    
मानकू    
जंर्गो    
जैतू    
 

अशा प्रकारे इतर भार्षातून जे संस्कृती प्रकवा इखतहास िशसक शब्लि असतात त्यािा ऐखतहाखसक व 
सासं्कृखतक प्रभाव पडल्याम ळे बोलीिी समृद्धी झालेली अनेकिा आढळते. माखडयाच्या बाबतही वरील 
नावावंरून हे स्पष्ट होते. 
 

वाराचं्या नावािंाही माखडया नावावर कसा प्रभाव पडलेला आहे ते प ढील नावावंरून खनिशसनास 
येते. 
 

उिाहरिाथस ज्या वारी प्रकवा सिाच्या खिवशी जन्म झाला असेल ते नावं ाेवतात. जसे मंर्गळवारी 
प्रकवा श िवारी जन्मला म्हिून मांगरू प्रकवा सुकरू (श ि) व िसऱ्यािा जन्म असल्यास दसरु नाव 
ाेवतात. नावाच्या खवखवध नमून्यासंााी भामरार्गड खवभार्गातील एकूि एकोिवीस िेड्यामंधून र्गोळा केलेली 
नावािंी सूिी पहा. (पखरखशष्ट ि. एक) पूवसजािंी, प्राम ख्याने मृत पूवसजािंी नाव ेाेवण्यात येतात. अनेकिा 
खनत्य वापराच्या वस्तूिी नाव े ाेवण्यात येतात. उिा. इरपू हे नाव 'इरपा' म्हिजे मोह (मोहािे झाड) 
यावरून, तर ‘णवज्जा हे नाव ‘णवज्जा’ म्हिजे बी यावरून ाेवण्यात येते. (वरील खवविेन पखहल्या प्रकवा 
ि सऱ्या शब्लिाशंी संबखंधत आहे. खतसरे नाम र्गोत्रनाम आहे.) फार्गू व पूसू ही मखहन्यावंरून ाेवलेली तर र्गोर्गा 
हे ‘गोगो’ म्हिजे कोंबड्यावरून ाेवलेले नाव आहे. काळ्या रंर्गावरून ‘कारी’ हे नाव आहे. 
 

प्रािायस डॉ. भाऊ माडंवकर यानंी क लनामािे अत्यंत मार्थमक खवविेन केलेले असून त्यािंा 
क लखिन्हाशी (Totem) संबधं िािखवला आहे. [माडंवकर, भाऊ (डॉ.) आखिम, सेवा प्रकाशन, अमरावती, १९८१, पृ. ३७–
४३.] 
 

अनेक नावािंा, त्याचं्या जीवनाशी घखनष्ट संबधं असलेल्या र्गोष्टींशी तर संबंध असतोि पि 
क लखिन्हािंाही त्यात अंतभाव होतो. मरकाम प्रकवा मरकामी अमर माखडयात मडकामी (‘ळ’ िा ‘र’ व ‘ि’ 
होतो.) हे क लनाम आहे. मरका प्रकवा माणियात ‘म’ ऽ ऽ का’ (‘र’ िा उच्चार प्रखियेत ल प्त होतो) म्हिजे 
आंब्लयािे झाड होय. आंबा हा त्याचं्या जीवनात फारि महत्वािा व म्हिून िेवस्वरुप आहे. 
 

तोडसाम हे र्गोत्र र्गोंडामंध्ये असून माखडयामध्ये तोडयामी असे क लनाम आहे. तोडी म्हिजे माती. 
मातीशी जवळीक िािखविारे हे क लनाम होय. 
 

कोिापे प्रकवा कोड्ामी (माखडयात) असे क लनाम आहे. कोडा म्हिजे घोडा हे क लखिन्हही 
आढळते. 
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नैताम असेही एक क लनाम आहे. माखडयात ‘नेदु्य’ म्हिजे क त्रा. हा शब्लि तेलर्ग त असून त्यािा 
उच्चार ‘नेय्य’ू असा आहे. क त्र हा नैतामािे क लखिन्ह होय. रानावनात क त्रा हा अत्यंत उपय क्त प्रािी 
असल्याने त्यािी जवळीक वाटिे साहखजक आहे. 
 

अशा प्रकारे क लनाम व्यक्तीिे खवशरे्षनाम, क लखिन्ह इत्यािी बाबतीत झाडे, प्रािी व इतर अनेक 
खनसर्गसप्राप्त महत्वाच्या र्गोष्टींिा उपयोर्ग केलेला आढळतो. प्रत्यक्ष माखडया–र्गोंडी बोलीतूनि ही नामे तयार 
असून भार्षा समृद्ध झाली आहे. 
 

याप ढे िेण्यात आलेली ‘तेलगु’ शब्लिािंी यािी ही माखडया बोलीवर तेलर्ग िा असलेला प्रभाव 
िशसखवण्यासााी िेण्यात आलेली आहे. 
 

माणिया गोंिीतील तेलगु शब्द 

माखडया तेलर्ग  मरााी प्रखतशब्लि 
सवगनामे 

नन्ना नेन  मी 
मम्मट मेम  आम्ही 
खनमा खनब  तू 
खमम्मट खमरु, खमम  त म्ही 
ओर्ग  वाड  तो 
ओर वारु ते 
इिू अिी ती, ते 
इब  अवी त्या, ती 
इब  इिी हा, ही 
नाकू नाक  मला 
माक  माक  आम्हाला 
खनक  खनक  त ला 
खमक  खमक  त म्हाला 
ओनक  वानकी त्याला 
ओरक्क  वारकी त्यानंा 
िानक  िाखनखक खतला 
इनक  इखनकी ह्याला 
नावा ना माझा 
मावा मा, माखि आमिा 
खनवा खन, खनखि त झा 
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खमवा खम, खमखि त मिा 
िाना िानी, िाखनकी खतिा 
आब ना वाखर त्यािंा (स्त्रीप्रलर्गी) 
णक्रयापदे 

खहल्ल े लेि  नाही 
खतन्िाना खतन्टा िािे 
तन्नना तन्न टा मारिे 
खवतना खवत्त टा पेरिे 
कोयना कोय टा कापिे 
आयाना उन्ना असिे 
काळ 

(भूतकाळ व भणवष्ट्यकाळ) 

नन्ना खततन नेन  प्रतिान  मी िाल्ले 
ओर्ग  प्रततोर वाडू प्रतटाडू तो िाईल 
ओर खततन्ना वारु प्रतटारु ते िातील 
सामान्य शब्द 

लोन इल्ल  घर 
कयी िेयी, केयी हात 
(अणभजात साणिस्त्यक तेलगु शब््) 

कइक  (अ. व.) कइंक  (अ. ब.) हात (अ. ब.) 
काल  काळ  पाय 
काळ क  (अ. व.) कळक्क  (अ. व.) पाय (अ. ब.) 
याया आब्लबा आई 
कोडीयड कोडाल सून 
तला तला डोके 
खर्गने्न खर्गने्न ताट 
रेंड  रेंड  िोन 
म ड  म ड  तीन 
नाल  नाल  िार 
हेंय  (खसय ) हेंय  पाि 
खहके्क खहके्क इकडे 
पक्का पेक्क आ प ष्ट्कळ 
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नड म नड म मध्ये 
नेंिू नेड  आज 
भने्न भोन्ना परवा 
खनने्न खनन्ना काल 
खनटम खनजम िरा 
म ने्न भ िं  प ढे 
पेिर पेरु नाव 
झर्गडम् जर्गडम् भाडंि 
खहक्काड खशकडी अंधार 
नीडा नीडा सावली 
येद िी थंडा ऊन्ह 
यानव्हू नीरु पािी 
मेठ्ठा खमट्टा पहाड 
नारं्गली नार्गली नारं्गर 
प्रािी धान्य व भाजीपाला व फळफळावळे इ॰ दशगणविारे शब्द 
र्गोहकू र्गोधूम र्गहू 
ि िी ि िी कापूस 
उल्लींर्ग उलीर्गड्डा कािंा 
जोन्ना जोन्ना ज्वारी 
काया काया कचे्च फळ 
पडंी पडूं खपकलेले फळ 
खलम्मा खनम्म प्रलबू 
टेका खटकू सार्ग 
पाल  पालू िूध 
खमखरया र्ग ंडा खमरीया र्ग ंडा खमरिी पूड 
र्ग ंडा र्ग ंडा पावडर, प ड 
पप्प  पप्प  डाळ 
कंिी कंिी तूर 
रांग दशगक शब्द 

नेत्तराल नेत्त र लाल 
मब्लब ू मब्लब ू खनळा 
प्रािीवाचक शब्द 
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खपट टे खपट टा पक्षी 
काकड काकी कावळा 
इतर कािी शब्द 

कोंडा कळक  डोळा 
तोका तोका शपे ट 
र्ग ड डी र्ग ड डी आंधळा 
क ं टी क ं टी लंर्गडा 
अकी आकू पान 
इलारी, इलो िेल्लेलू लहान बहीि 
बडंा बडंा िर्गड 
र्ग डा र्गूडू घरटे 
तप्पे तातो वडील 
खननिता प्रनि टा भरलेले 
खपला खपला म लर्गी 
पेक रा पेक रा म लर्गा 
पोर्गा पोर्गाकू तंबािू 
अिामी अद िम आरसा 
 

वरील तेलर्ग  भारे्षतील शब्लिाचं्या तक्त्यावरून आपिास स्थूलमानाने काही अन माने काढता येतील. 
 

१) सवसनामाचं्या बाबतीत माखडया भार्षा तेलर्गू भारे्षशी संबखंधत आहे. यािेंि शब्लि अथासह जसेच्या 
तसेि प्रकवा फारि प्रकखितसा फरक करून माखडया भारे्षत आहेत. 
 

२) बरीि खियापिेही तेलर्गू भारे्षतूनि घेतलेली आढळतात. फक्त वतसमानकाळाच्या बाबतीत 
माखडया भारे्षिा स्वतःिा प्रयोर्ग आढळतो. भतूकाळ व भखवष्ट्यकाळ ह्यासााी तेलर्ग  भारे्षवरि ती अवलंबनू 
असल्यािे आढळून येते. 
 

३) काही सामान्य शब्लिही तेलर्गू भारे्षतूनि घेतलेले आढळतात. उच्चार स लभतेसााी काही विािी 
अिलाबिल वा फरक आढळतो. 
 
उिा. तेलगु माणिया मराठी 
 पेक्क आ पक्का प ष्ट्कळ 
 खहक्कड खहके्क इकडे 
 कोडीयड  कोडालू सून 
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४) संख्यावािक व रंर्गिशसक शब्लिािंाही वापर तसाि आढळतो. क ाे अथात प्रकखित फरक 
आढळतो. 
 
उिा. १) 

 
तेलगु – नेत्त र = रक्त 
माणिया–नेत्त री प्रकवा नेत्तराल = लालरंर्ग 

रक्तविस ह्या अथी ‘लाल’िा उल्लेि 
 २) तेलगु–मब्लब  = आकाश 

माणिया–मब्लब ू= नीळा रंर्ग, इ. 
 
मराठीशी सांबांध 
 

माखडया र्गोंडीतील काही शब्लि वर खिलेले असून प्रत्येक शब्लिािंा मरााीत अथस खिलेला आहे. 
त्यािप्रमािे प्रहिी, तेलर्गू व कन्नड प्रकवा इतर ि सऱ्या भारे्षशी साधम्यस जािवल्यास तेही खिलेले आहे. 
सामान्यतः मरााीतील प ष्ट्कळ शब्लिाशंी साधम्यस खिसते आखि ह्यािे कारि स्पष्ट आहे. भौर्गोखलक–दृष्ट्या हा 
भार्ग मरााी खवभार्गाला सलनन असून १९६० पासून म्हिज महाराष्ट्राच्या खनर्थमतीपासून मरााीतून 
िालिाऱ्या प्रशासनाशी सतत संबखंधत आहे. माखडया–र्गोंडािे िैवत मानले रे्गलेले अहेरीिे जमीनिार 
राजे–खवश्वेश्वरराव महाराज आखि त्यािें क ट ंखबय–त्यािें काका श्री. खकतीमंतराव महाराज हे उत्कृष्ट 
मरााी बोलतात, इतकेि नव्हे तर खवश्वेश्वरराव महाराजािें खशक्षि प ण्याच्या सर परश रामभाऊ कॉलेजमध्ये 
झालेले आहे. खनष्ट्कर्षसि काढावयािा झाल्यास एका अथी मरााी भारे्षिा ‘राजाश्रय’ माखडया र्गोंडी भारे्षला 
खमळाला. मरााीतील काही शब्लि जसेच्या तसेि खतच्यात खशरलेले आढळतात. तर काही िन्द्रपूर 
खजल्ह्यातील मरााी भाखर्षकाचं्या तोंडी, ज्या प्रकारे ते रूढ आहेत त्याि प्रकाराने ते उच्चारले जातात. 
 

उिा. ‘वी’ िा ‘ई’ आखि ‘ळ’ िा ‘र’ अनेक मरााी भाखर्षक करतात. 
 
उिा. मराठी माणिया 
 खवटाळ इट र 
 सािळी साकरी 
 सकाळी सकरे 
 कपाळ कपारी 
 

काही शब्लि त्या शब्लिाला प्राप्त असलेल्या लौखकक अथावरून आलेले आहेत. उिा. गूळ (मराठी) 
= मेली (माणिया) र्ग ळािी भेली या कल्पनेतूनि भेली हा शब्लि उिलला रे्गला. धानशतेीला ‘दांि’ म्हितात. 
त्यावरून माखडयानंी ‘दांि ककवा दांिी’ हा शब्लि घेतला. धोतारासााी कपडा प्रकवा कपडो हा शब्लि घेतलेला 
आढळतो, आखि राज्याच्या प्रसहासनासााी त्यानंी प्रत्यक्ष र्गािी हा शब्लिि वापरात आिला. 
 

काही मरााी शब्लि हे मरााीपेक्षाही त्याचं्या मूळ रूपावरून (संस्कृत) घेतल्यासारिे वाटतात. 
उिा. थांि (मराठी) = णशतुिा (माणिया) अथस मात्र तोि कायम राहतो. 
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काही मरााी शब्लिानंा माखडयातील प्रत्यय प्रकवा ि सरा शब्लि जोडून शब्लि बनखवल्यासारिे वाटतात. 
 
उिा. मराठी माणिया 
 र्गहू र्गोहकू 
 सीताफळ सीता मरा 
 शवेतंी शीता मरा 
 
किदीशी सांबांध 
 

मरााीच्या संिभात वर खिलेल्या कारिाप्रमािेि प्रहिी भाखर्षकाशंी संबधं आल्या कारिाने प्रहिी 
भारे्षिा प्रभाव आढळतो. लाहेरी टेकड्या ओलाडंल्या बरोबर बस्तरिा भार्ग स रू होतो. तो प्रहिी भाखर्षकािंा 
प्रिेश असून मध्यप्रिेशात मोडतो. राज्य प नरसिनेनंतर महाराष्ट्र राज्य होई पावेतो हा भार्ग प्रशासकीय 
दृष्ट्या मध्यप्रिेशात मोडत होता. त्याम ळे साहखजकि प्रहिीिा माखडयावर झालेला प्रभाव जािवतो. आजखह 
बस्तरिे आखिवासी लाहेरी व भामरार्गड खवभार्गातील िेड्यानंा भेट िेतात. महाराष्ट्रातले आखिवासी बाजार 
वरै्गरे करण्यासााी व जर्गिलपूरच्या याते्रसााी वा अन्य कारिानंी मध्यप्रिेशात जाऊन येतात. येताना प्रहिी 
प्रहिी शब्लि घेऊन येतात. 
 

माणिया मराठी 

सीधा सरळ 
खमठ ाासी र्गोड 
क ही/स वा खवहीर 
वित न वळेेवर 
खिया खिवस 
जवान तरुि 
खबमारी आजारपि 
नाखरयल नारळ 
जल्िी लवकर 
तालम् क लूप 

 
असे अनेक शब्लि प्रहिीतून जसेच्या तसे प्रकवा अर्गिी थोड्याफार फरकाने घेतलेले आढळतात. 

 
काही शब्लि प्रहिी व मरााी िोन्हीशी साधम्यस असलेले आढळतात. उिा. पूजा, जवान, जमा, मरााी 

खवभार्गातील वरील शब्लि रूढ आहेत. त्याम ळे प्रहिीिा प्रभाव प्रकवा प्रहिीने प्रभाखवत झालेल्या मरााीिा 
प्रभाव ह्या िोन्हीतून ते वापरात आलेले असू शकतात. असे वाटते. 
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मात्र प्रहिीतील शब्लिािें प्रमाि पाहता ते अर्गिीि कमी वाटते. आवश्यकतेपोटी प्रहिी शब्लिािंा भरिा 
झाला असावा. बाजार करिे आखि िेवघेवीिे व्यवहार करिे ह्यासााी प्रहिी शब्लि माखडया भारे्षत आलेले 
आढळतात. 
 
कानिीशी सांबांध 
 

कानडी भारे्षच्या प्रभावािे तीन प्रकाराने समथसन केले जाऊ शकते. िेवखर्गरीच्या यािवािें ह्या 
प्रिेशावर राज्य होते. त्या काळात कानडीिा प्रभाव पडला असावा. ि सरे कारि म्हिजे कानडीिा प्रभाव 
मरााीवरखह बराि आहे. त्याम ळे मरााीच्या द्वारा ते शब्लि माखडयातं आले असावते. खतसरे महत्वािे कारि 
माखडया ही द्राखवड भाखर्षक पखरवारातील एक महत्वािी भार्षा समजण्यात येते. त्याम ळेही कानडीिा प्रभाव 
पडलेला असावा असे वाटते. 
 

माणिया मराठीत अथग 

कलबडंा िर्गड 
ताला डोके 
नेय्य् क त्रा 
कयी हात 
ह ड क शोधिे 
अक्का मोाी बहीि 
नन्ना मा 
खनम्मा तू 
अिू ते (नप ं) इ. 

 
वरील शब्लि कन्नड मधून जसेच्या तसेि माखडयात घेतलेले आढळतात. 

 
िालील काही शब्लि अपभ्रष्ट स्वरुपात उच्चारातील फरकाम ळे माखडयात आलेले असावते. 

 
उिा. कन्नि माणिया मराठी 

 मरु मरा झाड 
 कोळी कोरु/कोर्ग  कोंबडी 
 ह ली ह बल/ड वाल वाघ 
 मंर्ग मंूज माकड 
 आवरु ओर ते (अ. व.) इ. 
 

काही कानडी शब्लि मरााीशी साधम्यस िािखविारे असूनही माखडयातही आढळतात. उिा. 
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माणिया मराठी कन्नि 

आतो आत्या आते 
र्गंटा घंटा र्गंटे 
अक्को अक्का अक्क 
हाट म बाजार (बाजार हाट) हाट 

 
हे िोन पैकी कोित्याही भारे्षतून आलेले असू शकतात. 

 
काही शब्लिानंा फक्त कन्नड प्रत्यय लार्गलेला आढळतो. 

 
उिा॰ नाखरयल काया = नाखरयल शब्लिाला ‘काया’ हा प्रत्यय 

सीता मरा = सीता या शब्लिाला ‘मरा’ हा प्रत्यय. 
 

वरील खववेिानावरुन कन्नड भारे्षशी संबंध खिसतो. मात्र ह्या संबंधािे स्वरूप िूरान्वयाने असावे असे 
वाटते. खशवाय शब्लिािें प्रमािही जािवण्याइतके नाही. पि एकाि क ट ंबातील व्यग्क्तंिे एकमेकाशंी साम्य 
असाव ेत्याप्रमािे ह्या िोन भार्षािंा संबंध आहे असे म्हिता येईल. 
 
तेलगुशी सांबांध 
 

तेलर्गू भारे्षशी संबधं हा द्राखवडी भारे्षतील संपन्न भारे्षिा असंपन्न भारे्षवरील प्रभाव मानावा लारे्गल. 
आंध्रप्रिेशािा तेलर्गू भाणषक भार्ग हा खसरोंिाच्या बाजूने इंद्रावती वा प्रािखहता न्ाचं्या ि सऱ्या काााने 
माखडयाशंी सलनन खवभार्ग आहे. इतकेि नव्हे तर खसरोंच्या आखि अहेरी आखि ह्या िोन र्गावामधील सवस भार्ग 
हा मरााी भाखर्षक असला तरी व्यापारासााी आलेले व शतेी करून स्थाखयक झालेले अनेक तेलर्गू भाखर्षक 
कोमटी प्रकवा इतर क ट ंबीय हे त्या भार्गात आढळतात. एवढेि नव्हे तर खफरते व्यापारी सावकारी 
करण्यासााी बलैर्गाडीतून अरण्यातील अवघड अशा िेड्यांना भेटी िेत असतात. ते माखडयािें ि कानिार 
व सावकार बनतात. या कारिाम ळे तेलर्गूिा माखडयावंर प्रभाव खटकून आहे. त्याम ळे मूळात द्राखवड वशंीय 
असलेली ही भार्षा तेलर्गूिा फार मोाा प्रभाव िशसखवते. जसजसे आंध्रप्रिेशाकडे सरकाव े तसतसे 
माखडयावंरील तेलर्गूिे विसस्व वाढत असलेले जािवते. उिा. आखिलाबाि खजल्ह्यातील र्गोंड लोक तेलर्गूि 
बोलतात. र्गोंडी शब्लिािंा वापर कमी करतात. 
 

वरील खनवडक शब्लिाकंडे दृखष्टके्षप टाकल्यास आपिास संस्थावािक शब्लि एक ते िहा ह्या 
अकावरून तेलर्गूिा प्रभाव सरळ पन्नास टके्क आहे असे िािखवता येईल. एक ते पाि पावेतोिे अंक सरळ 
तेलर्ग तील आहेत व नंतरिे मरााीतील आहेत. 
 

एकोिीस, एकवीस, पिंवीस िाळीस, पन्नास इ. संख्यामध्येही तेलर्गू व मरााीिे खमश्रि आढळते. 
(उदा. उांदी कमी णवसा = एकोिवीस वीसा उांदी = एकवीस रेंिू वीसा = चाळीस ई.) 
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खनसर्गाच्या साखन्नध्यात वावरिारे व ज्यानंा कधीखह कोित्याही र्गोष्टीिी कमतरता न भासल्याम ळे 
मोजमाप प्रकवा आकडेवारी ही ज्याचं्या सामाखजक व आर्थथक जीवनात नव्हती, त्या माखडयाचं्या बोलीत 
संख्यावािक शब्लि अजीबात नसल्यास काहीि नवल नाही. याि कारिाम ळे संख्यावािक शब्लि तेलर्गू आखि 
मरााीतूनि पूिसतः घ्याव ेलार्गले असावते. 
 

माणिया मराठी तेलगू 

खहल्ले नाही इले्ल 
मामा मामा मामा 
मामी मामी मामी 
बडंा िर्गड बडंा 

 
वरील तेलर्गू शब्लिािे रूपातंर न होता माखडयात घेतलेले आढळतात. मात्र ह्या शब्लिािंा वापर करीत 

असताना प्रत्यय माखडयातील लार्गतो. 
 
इांग्रजीचा प्रभाव 
 

अत्यत मार्गासलेल्या व आखिम जमात समजल्या रे्गलेल्या माखडयाचं्या बोलीत इंग्रजी शब्लिही 
आढळतात. त्यािे बाह्य जर्गातील व्यक्तीस आियस वाटल्यास नवल नाही. परंत  ह्यात आियस वाटण्यासारिे 
काही नाही, कारि ते शब्लि त्यानंी स्वीकारले ते इंग्रजी प्रकवा परकीयािें शब्लि म्हिून स्वीकारलेले नसावेत. 
तर प ढील कारिाम ळे स्वीकारलेले असावते असे वाटते. 
 

१) मरााीत रूढ झालेले इग्रजी शब्लि जसेच्या तसेि त्याचं्या बोलीत खशरलेत. 
 

उिा॰ माणिया मराठी 
 पोलीस पोलीस 
 मोटार मोटार 
 क ली हमाल 
 बेस िारं्गला 

 
२) प्रशासकाशंी आलेल्या संबंधाम ळे खब्रटीशाचं्या काळापासून जंर्गलिात्यािा अखधकारी वर्गस 

त्याचं्या सतत संपकात असे व त्यात अनेक खब्रटीश असत. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अखधकारी 
रुढ इंग्रजी शब्लि िैनंखिन कायात वापरताना खिसतात. मज रीच्या खनखमत्ताने माखडयािंा संबधं अखधकाऱ्याशी 
येतो तेव्हा इंग्रजी शब्लिि त्यानंा माखहत होतो व त्याचं्या बोलीत रुढ होतो. उिा. 
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माणिया मराठी 

सेंटर केन्द्र 
बाडंिरी सरहद्द 
प्लॅन्टेशन रोपवन 
र्गाडस र्गाडस 
फारेस्ट जंर्गल 
इस्कूल शाळा 
लेव्ही लेव्ही 
डार्गिर डॉक्टर 

 
पेरमा प्रकवा प जारी ह्याच्या अंर्गात आलेल्या िेवी अन्नालीनेही बोलतानंा (पे्ररम्याच्या माध्यमातून) 

Cars व Motors हे शब्लि वापरल्यािा प रावा प्रस्त त लेखिकेला खमळाला आहे. म्हिजे इंग्रजीने केवळ 
सामान्य माखडयािंीि नव्हे तर त्याचं्या प जाऱ्यािी व िेवतािंीही भार्षा प्रभाखवत झालेली खिसते. [Deogaonkar, 
S. G. Madias of Bhamragad Inter–India Publications, New Delhi, 1982, P. 115] 
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प्रकरि णतसरे 
 

शब्द साणित्य आणि व्याकरि 
 
स्वर 
 

माखडया भारे्षत िहा स्वर आहेत त्यापैकी उच्चाराच्या दृष्टीने पाि िीघस व पाि ऱ्हस्व आहेत. त्याचं्या 
स्वरूपात खजभेच्या हालिालीम ळे फरक पडतो. खजभेिी ग्स्थती आखि शब्लिाच्या उच्चारिातील वळे ह्यात 
सवसप्रकारच्या सरखमसळीने खनरखनराळी रुपे तयार होतात. उिा॰ 
 

मग़जी म लर्गा म (अ) ग् (अ) ई 
पाड़ी ड क्कर प (आ) ड (ई) 
उको िािंिी उक् (ओ) 
पलू्ल िात प (आ) ल्ल (ऊ) 
लोप्पा आत ल (ओ) प्प (आ) 
खमच्ची प्रविू म (इ) च्च् (आ) 
तम्मो लहान भाऊ त (अ) म्म (ओ) 
एन्िना नाििे ए न्ि (आ) न (अ) 
पेस्ताना उर्गखविे प (अे) स्त (आ) ना 

 
ऱ्हस्व स्वर हे िीघस स्वरापेंक्षा जास्त उपयोर्गात येतात पि नेहमीच्या वापरात ऱ्हस्व व िीघस 

ह्यामधील भेि नाहीसा होऊन शवेटी ऱ्हस्व स्वरि कायम राहातात. 
 

संपूिस िहाही स्वर शब्लिाचं्या मध्ये खकवा स रुवातीला येतात. मात्र शवेटी आलेल्या िीघस स्वरािंाही 
उच्चार ऱ्हस्व होतो. 
 
 [वरील सवस शब्लिात ना िा उच्चार ऱ्हस्व आहे.] [वरील सवस शब्लिात ना िा उच्चार ऱ्हस्व आहे.] 

उिा॰ अटना – स्वयंपाक करिे अतना – शरीरावर पडिे 
 [वरील सवस शब्लिात ना िा उच्चार ऱ्हस्व आहे.] [वरील सवस शब्लिात ना िा उच्चार ऱ्हस्व आहे.] 

 लेहताना – िोऱ्यािी र्गाा सोडिे उमस्ना – प सून टाकिे 
 

व्यांजने 
 

माखडया भारे्षत एकखवस व्यंजने आहेत. शब्लिाचं्या उच्चारातील वरे्गाच्या फरकाम ळे त्यात खनरखनराळी 
स्वरुपे होतात. शब्लि सम च्चयािी सवय, उच्चारात शद्बावयवािी पद्धती प्रकवा स्वरुप आखि त्यािा अन िम 
तसेि त्याचं्या अन िमात होिारा बिल ह्या कारिानंी व्यजंंनािंा खमलाफ वा सम्म च्चय (Syllabic) तयार 
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होतो. व्यंजने आखि स्वर ह्यापासून सामान्य शब्लि तयार होतो. एका शब्लिाच्या उच्चारात जर िोन स्वर एका 
मार्गोमार्ग असतील तर ते व्यंजनाम ळे प्रकवा समासाम ळे अलर्ग केल्या जातात प्रकवा एकात येतात. उिा॰ 
 

पूऽतना/पोहताना फेकिे 
मूःरेता र्गायीिे 
मूःरेतै र्गायीला आि 
कन्–उकना िोििे 
रकन–परकना शोधिे 
मसन–उम्सना प सून टाकिे 
रसन–एरसना खतिट िव घेिे 
कम–उकमा िोिू नको 
नजम–उन्जमा झोपू नकोस 
कत–उकतान िोिले 
कक–उक्कान िोिने 
नजल–उन्जला झोपण्यासााी 
कव–उकवाल िोििारा 
कस–वक्सोरे िोित असतानंा इ॰ 

 
सवससाधारिपिे ‘र’, ‘ज’, ‘न’ हे तीन सोडून इतर व्यंजने शब्लिाचं्या स रुवातीला येतात. 

 
फक्त सोळा व्यंजने (ड, ड, त् , ज् , क् , न , र्ग, भ् , म, न् , न, ल, र्, र, व, स,) शब्लिाचं्या शवेटी येतात. 

 
सवस एकवीस व्यंजने शब्लिाचं्या मध्यस्थाने येतात. 

 
वा्य रचना 

 
माखडयाचं्या बोलभारे्षतील वाक्य रिनेिा खविार करीत असता आपिाला एक र्गोष्ट प्रकर्षाने 

जािवते ती ही की मरााी व माखडया वाक्य रिनेतील शब्लिािंा िम सारिाि आहे. प्रथम कता, त्यानंतर 
कमस व त्यानंतर खियापि (शवेटी) असे वाक्य रिनेिे सवससामान्य स्वरुप आहे. माखडयािंी बोलण्यािी 
पद्धती सावकाश आहे. त्यािप्रमािे शब्लिोच्चारात ‘िेल’ आहेत. संभार्षिाच्या ओघात हेल वाढतात. 
(सखवस्तर माखहती िवथ्या प्रकरिात आहे.) उिा॰ 
 

इि  वडेर्गा मरा आंि . 
हे धाबड्यािे झाड आहे. 
कता कमस खियापि. 
ऊंिी रे्गडाते िेडो म ईतो मत्तोय. 
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एका रानात म्हातारी म्हातारा राहत होते. 
 

व्याकारि– (शब्दसांग्रिासि) नामे 
 

माखडया आखि मरााीत वाक्यरिना सारिीि असल्याने नामािी जार्गा कत्याच्या खाकािी प्रथम 
स्थानी आढळते. मरााीप्रमािे िोन विने (एकविन, अनेकविन) आखि प ल्लींर्ग व स्त्रीप्रलर्ग जास्त 
वापरतात. नप सकप्रलर्गािा फारि क्वखित वापर खिसतो. 
 

माणिया मराठी माणिया मराठी 

अ हट टा [‘अ’ 
िा ‘ह’ य क्त उच्चार त्याम ळे 
अटटाच्या ऐवजी हटटा ऐकू 
येते.] 

िािंा अखव मासं 

अको आईिे वडील अल्लीखमन आलीमासा 
अिामी आरसा आकी पान 
अने्न परवा आतो सासू 
अड़का मातीिे भाडें आते वखडलािंी बखहि 
अती र्गवतापासून बनखवलेला िोर अक्क मोाी बखहि 
अने/हाडे जावई आनिाडी स्त्री 
अपीस ऑफीस आनिारी अंधार 
आरी भाकरी इडीन्ज  नि 
अलू्लम बटाटे खमनता र्गोड र्गोळी 
इत्त डी खपतळी एद िी उन 
इडीय  पोपट याग़ओंडी बायकोिा भाऊ 
इरकू मोह एडखमतोग् लहान बखहिीिा नवरा 
इरींर्गम खहवाळा इरा िोन्ही तळहात 
इिाड़ी/पखड़या फिी इरमी रेडा 
उको िािंिी एलो/एलाडी लहान बहीि 
उमाग़यी ि बंन येलू्ल उंिीर 
उकाडी पाळना एरप स्क  िपलािंी जोडी 
उल्लींर्ग कािंा इवरे्ग झाडािा र्गोंि 
उसका वाळू एखमली कासव 
व्ह टा कााी ओसरी व्हराडंा 
ओस्सा प न्हा कनीर अश्रू 
तडी तळे कपारी कपाळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओंर्ग शत्र ू कब ली स्वीकार 
वडींज  बोट कारा कजस 
कलू्ल िारू कावरी िरवाजा 
क िीर क रळे क न्जे घ बड 
कूली मजूर िारी डाळ 
ड वाली वाघ िािंी िािंी 
ड इया िमिा कोकरी बायकोिी बहीि 
िंडा हातंाच्या वरिा भार्ग र्गरिा खछद्र 
खिया खिवस र्गाडी प्रसहासन 
केडी िेडे म द् िा अंर्गाी 
नेत्त री रक्त र्ग खमया र्ग हा 
नोकरी नोकरी र्ग रू तज्ञ 
प्यानव्हू पाऊस पापे फ लपािरु 
पिीसी त्रास र्ग डा घरटे 
पडंी खपकलेले र्गोटा वजन 
पालू िूध र्गोती खमत्र 
खपटे्ट पक्षी जर्गा शटस 
जमा र्गोळा करिे खपला लहान म लर्गी 
जोरासामी िेवािी प्राथसना प ला भाजी 
ताडवा र्गाल खकसडबा आर्गपेटी 
त रंुज  बासरी पेक र म लर्गा 
तोसा घसा पोनर्गा तंबािू 
मलनरकल जंर्गली माजंर पोवरा कमळ 
प साल माजंर बरर्गा कााी 
र्गोनर्गोडी कोंबडा खवसराल सवात लहान 
ब सी डास सापा सवस 
वदे्रीन टामाटो सोकलाल िौकीिार 
माने परवा टव े पक्षी 
मत्त ू और्षध येरमी म्हैस 
मल्लू मोर येडकी ताप 
म ऽ का आंबा या ऽ या आई 
म ज्जो नवरा कोव े छोटे माकड 
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म ते्त बायको पानपट्टी पैंजि 
म ईतो म्हातारा बा ऽ टा िंडातील िाखर्गना 
मून्ज माकड र्गाजली बारं्गडी 
मोस्सो नाक बा ऽ री कानातील प्ररर्ग 
मोस्सो खडम्मो नथ झ लकी र्गळ्यातील माळा 
रुट मी ऊंट खरती रीत 
लबार िोटा लोनिान म का 
वखडःय्य  बारा खवसार संमती 
वर्गीकरि करुन काही नामे प ढे खिली आहेत. 

सृष्टी णवषयक नामे 

खिया खिवस खिया सूयस 
सकरी सकाळ नेल्ला िन्द्र 
खनडा सावली र्ग डरा टेकडी 
खहक्काड अंधार तड़ी तलाव 
मब्लब ू ढर्ग डोड डा नाला 
िंूखि वािळ हरई रस्ता 
खकसू खवस्तव उसका रेती 
खकसपेन अननोिेि बडंा िर्गड 
एद िी उन्ह तोडी माती 

शेती णवषयक आणि धान्य दशगक नावे 

प ला भाजी आपारं्ग वारं्गी 
खबरा फळ र्गोहकू र्गह  
िंडी शतेी झाटा (झाटारं्ग) अ. व. वालाच्या शेंर्गा 
अड़ापी शिे व्यःकोकू्क पोहे 
नारं्गली नारं्गर उल्ली कािंा 
कोंिार्गाडा बलैर्गाडी मंडा मिान 
जोन्ना ज्वारी खिकला खििल 
कोंिा ढोर/बैल र्ग िळ क िळी 
बािंी/ओिर बाधं फावडं फावडा 
वोव्हूर मीा खपकस खटकास 
अलू्ल बटाटा बेटटड क ं पि 
लेस ंडी लसूि कानर्ग ंटीली [तेलर्ग ू शब्लि बाि धन ष्ट्य 
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– र्ग मटीला क टटे वरून, 
तसेि कानी = बाि 
(माखडया)] 

पेडे शेंर्ग न का तािूंळ 
नेयींर्ग िवळीिी शेंर्ग पेसली मूर्ग 

वनस्पती दशगक नावे 

मरा झाड रेकारं्ग िारोळी 
मोलका रोप इंखि प्रशिी 
पोरका झडूप वदेिूर बाबंू 
खवज्जा बी व्यःकी सपसि 
वटरा वटािा व्यरं्गोग़ई खबजा (लाकूड) 
प रं्गा-ह ई फूल टोंडा बेल 
काया कचे्च फळ पड़ंी खपकले फळ 
ऱ्होंडा र्गवत खपरी तिीस 
नारेल नारळ माकारं्ग आंबे (अ. व.) 
नेंडी जाभं ळ खलम्मा प्रलबू 
ईत्ता प्रिि नेल्ली आवळा 
ओम्बे मधािे पोवळे ओनवे नेय्य  मध 
टेका सार्ग त खमर तेंिू 
इरपी (इरकू) 

अ. व. 
मोह   

घरगुती वापरातील वस्तूची नावे 

पोयीि ली मातीिी िूल डाई ि लीिा टोला 
डाईर्ग िूल (तीन िर्गडािंी) िखडया/खर्गने्न ताट 
थाली लोटा क तूली पाट 
लोन घर पालनेय  तूप 
पालू िूध कमका हळि 
खमरीया र्ग ंडा खमरिी पूड खमरीया खमरिी 
भेली र्गूळ मेंज  अंडे 
हप्रवर्ग अ. व. मासं खमनक  मासळी 
र्गाटो भात पप्पू डाळ 
प्रपडी किीक हारी पोळी 
नेय  तेल र्गारानेय  टोळीिे तेल (मोहािे 
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तेल) 
कंिीलनेय  रॉकेलतेल प्रतिाना नेय  िाण्यािे तेल 
टोपी टोपी रेकी डोक्याला घालण्यािी 

बाबंिूी टोपी 
सालो फेटा धोती धोतर 
ग़मीड काबंळे (पाघंरण्यािे) नोडे िोर 
र्गंजींर्ग भाडें िेरना बािली 
अड़का मडका र्गोलेम घंर्गाळ 
ब र्गडी अल्य खमखनयम क्यःग़य ना/नारं्गरे्गते्तर्ग अंर्गात घालण्यािे कपडे 

रांगदशगक नावे 

मब्लब ू खनळा नेत्तराल लाल 
ज़ाबरू खहरवा पाडंरी पाढंरा 
कारीयल काळा   

पिी व पाळीव जनावराांची नावे आणि वन्य पशूांची नावे 

नेय  क त्रा म रे र्गाय 
कोंिा बलै एरमी हेला 
बसैी म्हैस एरे बकरी 
पिी ड क्कर कचे्चखर्गरने सापस रळी 
तरास साप खमच्चो प्रविू 
नाय म–तरास नार्ग मारं्ग/जानवर जनावर 
एडज्ज  अस्व ड वाल वाघ 
नेयःर्गली खित्ता एनी हत्ती 
र्गोंिरे लाडंर्गा मल्ल  (मलक ) अ.व. मोर 
नूरन ंर्गीयालो खनळकंा काकड कावळा 
मलउडीयाली 

(साप िािारा) 
र्गरुड रमनल खर्गधाड 

तल्ले डोके तलानोहस्ता डोके ि ििे 
कोंडा/कोंडार्ग डोळा/डोळे मोस्सोः नाक 
केव  कान पल्ल  िात 
कई हात वडसकू बोटे 
काल  पाय पोटटा पोट 
केलू/केलक  

(अ. व.) 
केस बोक्का हाड 
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वेंजेअंग़ई जीभ तोकार्गई शपूेट 
कोहक  प्रशर्ग म का म का 
कूटा लंर्गडा र्ग ड्डी आंधळा 
तोला त्विा तोड्डी तोंड 
यानव्हव डंा तहान बेनाडी स तारपक्षी 

नाते दशगक नावे 

मर्गंअी म लर्गा मययाड म लर्गी 
म ईतो म्हातारा िेडो म्हातारी 
म ज्जो नवरा म ते्त नवरी 
याया आई तप्पे/बाबा वडील 
काका काका हाड़े/अने जावई 
कोड़ीयड सून आता आत्या 
लेऽ ऽय् या तरुि मलर्गी कोयतोर प रुर्ष 
मामा मामा एरेटोर शजेारी 

 
नामाचे णवभ्ती दशगक प्रत्यय 
 

सामान्यतः नामाच्या प ल्लींर्गी व स्त्रीप्रलर्गी रूपाना जवळ जवळ सारिेि प्रत्यय लार्गतात. फक्त 
प्रत्यय लावताना थोडासा फरक होतो पि त्यासााी कोिताही खनखित खनयम खिसत नाही 
 

िाली राम या नामाला खवभक्ती प्रत्यय लावनू िािखवले आहेत. 
 
खवभक्ती एकविन अनेकविन 
 मरााी माखडया मरााी माखडया 
प्रथमा राम राम राम रामालोरु 
खद्वतीया रामास रामान रामानंा रामाक  
तृतीया रामाने रामाल रामानंी रामाल 
ित थी रामास रामान रामास रामाक  
पिंमी रामाहून रामान रामाह न रामाक  
र्षष्टी रामािा रामान रामािंा रामालोरा 
सप्तमी रामात रामखतहे रामात रामालोरा 
संबोधन हे राम! रामा हे राम! रामालोरु 
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इंग्रजीतून स्वीकारलेल्या र्गाडस सारख्या नामालाही अशाि प्रकारे खवभक्ती प्रत्यय लावण्यात येतात. 
प ढे हे प्रत्यय लावनू िािखवलेले आहेत. 
 
खवभक्ती एकविन अनेकविन 
 मरााी माखडया मरााी माखडया 
प्रथमा र्गाडस र्गाडस र्गाडस र्गाडालोरु 
खद्वतीया र्गाडास र्गाडान र्गाडाना र्गाडाक  
तृतीया र्गाडाने र्गाडाल र्गाडानी र्गाडाल 
ित थी र्गाडास र्गाडान र्गाडास र्गाडाक ं  
पिंमी र्गाडाहून र्गाडान र्गाडाहून र्गाडाक ं  
र्षष्टी र्गाडािा र्गाडान र्गाडािा र्गाडालोरा 
सप्तमी र्गाडात र्गाडसखतहे र्गाडात र्गाडालोरा 
संबोधन हे र्गाडस! र्गाडा हे र्गाडस! र्गाडालोरु 
 

वचने 
 

विने िोन १) एकविन २) अनेक विन 
 

शब्लिाचं्या मूळ रुपाला कधी ‘कु’ तर कधी ‘स्कृ’ हा प्रत्यय लावनू तर कधी अन स्वाराने ‘ङ्’ हा 
प्रत्यय लावनू अनेकविन करतात. काही शब्लिािंी अनेक वािनािंी रुपे वैखशष्ट्यपूिस असतात. 
 
उिा॰ (अ) – अन स्वाराने ‘ङ’ प्रत्यय लावनू 

मराठी माणिया एकवचन अनेकवचन 

टोपी क ल्ला क ल्लागं् 
बलै कोंिा कोंिागं् 
िािंा अट टा अट टागं् 
वारें्ग आपा आपारं्ग 

(ब) ‘क ’ प्रकवा ‘स्कू’ प्रत्यय लावनू– 
मराठी माणिया ए. व. अ. व. 

कान केव ू केव्ह स्क  
मोर मल्ल  मलक  
िप्पल एरप खंज एरप स्क  
नि इप्रडज  इडस्क  
बोट वप्रडज  वडस्क  
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वाघ ड वाल ड वास्क  
स्कूल इस्कूल इस्क कक  
हा प्रत्यय लावतानंा सामान्यतः अन्त्य अक्षर ल प्त होते. 
(क) काही वैखशष्ट्यपूिस रुपे. 
मराठा माणिया ए. व. अ. व. 

र्गोंड कोईतोंर्ग कोईतोर 
टोपली ड टी ड टीनारं्ग 
सोनार कमसाली कमसालीर 

आिखी कािी अनेकवचने 

मािूस मनकल मानवल 
म्हातारा मातर्ल मात्रलोरु 
वाटी खर्गने्न खभन्नें 
म लर्गी खपल्ला खपल्ला ं
नवरा म ज्जो म ज्जोलोरु 
डोके तला तला ं
जवान लेय् या लेय्लोरु 
म्हातारी िेडो िेडोस्कू 
छोटा नाला डोडडा डोडडागं् 
आई याया यायास्क  
नवरी म ते्त म ते्तस्क  
खहवाळा पटा पटंातस्के 
उन्हाळा एदिी एद्तस्के 
बलै कोंिा कोंिारं्ग 
उंिीर एल्ल  एल्ल ंर्ग 

 
कलग 

 
प्रलर्गािे प्रकार िोन– १) प ल्लींर्ग २) स्त्रीप्रलर्ग 

 
नप संकप्रलर्गािा वापर माखडयाचं्या भारे्षत ि लस खक्षत होण्याइतकाि आहे म्हिजे जवळजवळ नाहीि. 

नप संकप्रलर्ग हे स्त्रीप्रलर्गाति येते. 
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प्रािी आखि खनर्थजव आखि जड वस्तू ह्यािें सााी नेहमीि स्त्रीप्रलर्गािा वापर होतो. त्यािप्रमािे 
नामािा जेव्हा व्यक्तीर्गत स्वरुपात वापर होतो; तेव्हा प्रलर्गािा स्पष्ट उल्लेि नसतो. कधी कधी मात्र प ल्लींर्गी 
आखि स्त्रीलींर्गी मूळाति अलर्ग अलर्ग वापरण्यात येतात. 
 

उिा॰ 
 

मराठी माणिया (पुल्लींगी) स्त्रीकलगी) 

ब्राह्मि बोमिाल बोमिे 
म्हातारा म ईतोर िेडो 
र्गोंड कोईतूर कोयताड 
मूल पेकूर खपल्ला 

 
सवगनामे 

 
प्रथम प रुर्षी, खद्वतीय प रुर्षी आखि तृतीय प रुर्षी एकविन आखि अनेकविन अशा स्वरुपात सवस नामे 

आढळतात. 
 

१) िशसक सवसनामे इर, इिू 
२) प्रश्नाथस सवसनामे बातल, बारी (काय) 
३) संबधंी सवसनामे बोर (कोि, कोिािा), बिू (कोिता) 

 
सामान्य वापरात येिाऱ्या सवसनामािी यािी प ढील प्रमािे :– 

 
 एकवचन अनेकवचन 

प्र. प . मी नन्ना नन्ना आम्ही माटू मम्म्ट 
खद्व प . तू खनमा खनम्मे त म्ही खमटू खमम्म्ट 
तृ. प . तो ओर्ग  वोर/ओर ते (प रुर्ष) अवे ओर 
 ती इि  अिू त्या (स्त्रीया) इबू अब  
 ते ओि  अिू त्या इबू ते 

 
उजवीकडे खिलेली पयायी सवसनामे र्गोंडीतली असून ती पि माखडयांच्या म िात माखडया 

सवसनामाचं्या बरोबरीने वापरात आलेली आढळतात. 
 

काही सवसनामे :– 
मला नाकू आम्हाला माक  
त ला खनक  त म्हाला खमक  



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याला ओनक  त्यानंा ओरकू (प ल्लींर्गी) 
खतला तानक   अब क (खस्त्रप्रलर्गी) 
माझा नावा आमिा मावा 
त झा खनवा त मिा खमवा 
त्यािा ओना त्यािंा ओरा (प प्रल्लर्गी) 
खतिा ताना  अब ना (स्त्रीप्रलर्गी) 
हा (This) व्याःर्गू तो (That) वोर्ग ं 

 
णक्रयापद 

 
माखडयातील खियापि हे अखतशय र्गोंधळात टाकिारे व र्ग ंतार्ग ंतीिे आहे. मात्र व्याकरिदृष्ट्या 

पाखहल्यास त्यािे स्थान अखद्वतीय आहे. खलपीबद्ध भार्षा नसल्याम ळे साहखजकि ग्राखंथक लेिन नाही. 
त्याम ळे शब्लिाचं्या स्वरुपाला बधंन नाही. इतकेि नव्हे तर लेिन प्रखियेला लार्गिारी बद्धीमत्ता खियापिािंी 
खनरखनराळी रुपे करण्यात ििस होते आहे की काय असा संभ्रम पडण्याइतपत रुपे आढळतात. अभ्यासकाला 
तर शब्लिकोड्यासारिे हे आव्हानि होय. 
 

माखडया भारे्षत जो शब्लि खिया िशसखवतो त्याला ‘ना’ हा प्रत्यय लार्गल की त्यास खियापि म्हितात. 
उिा :– 
 

उिा–ना = उिाना = बसिे 
नारका–ना = नारकना = कापिे 
लोहा–ना = लोहाना = पााखविे 
खपसा–ना = खपसाना = राहिे 
बोसा–ना = बोसाना = ाेविे 

 
अ) वतसमानकाळ–खकयना = करिे हे खियापि िालील प्रमािे िालते. 

 
एकवचन अनेकवचन 

मी करतो–नन्ना खकसेके मंतन आम्ही करतो–माट/मम्मट खकसेके मंतोन 
तू करतो–खनमा/खनम्मे कीसेके मंतोन त म्ही करता–मीटू/खमम्मट खकसेके मंतोट 
तो करतो–ओर्ग /वोर कीसेके मंतोय ते करतात–अवे/ओर कीसेके मंतोय 
ती करते–इिू/अिू कीसेके मंता त्या करतात–इब /अब  कीसेके मंता 
 

उजवीकडे खिलेले पयाय र्गोंडीतले असून माखडया बोलीतही माखडयाबरोबर त्यािंाही वापर होताना 
खिसतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ब) भतूकाळ – खियापिाच्या मूळ रुपाला ‘तन्’ हा प्रत्यय लावनू भतूकाळ तयार होतो. 
 

उिा॰ ह डना = पाहिे 
ह ड + तन = ह डतन = पाखहले. 
कस्कना = िाविे 
कस्क् + तन् = कस्क्तन् = िावलो/िावले. 

 
प ष्ट्कळ खियापिािी रुपे मात्र अखनयमीत होताना आपल्या दृष्टीत्पत्तीस येतात. 

 
उिा॰ होंिाना – जािे होतन–रे्गलो 

 खपयाना – पकडिे खपतन–पकडले 
 खहयाना – िेिे खहतन–खिले 

 
वरील उिाहरिात भ तकाळ होताना एक अक्षर लोप पावलेले खिसते. 

उिा॰ ‘िा’, ‘या’ इत्यािी. 
 

करिे = खकयना हे खियापि भतूकाळात प ढील प्रमािे िालते. 
एकवचन अनेकवचन 

मी केले–नन्ना कीतन आम्ही केले–माट/मम्मट कीतोम् 
तू केले–खनमा/खनम्मे कीतीन त म्ही केले–मीटू/खमम्मट कीतीर 
त्याने केले–ओर्ग /वोर खकतोय त्यानंी केले–अवे/ओर खकतोय 
खतने केले–इि /अि  कीता त्यानंी केल–अव/ूअब  कीता 

 
उजवीकडे खिलेले पयाय र्गोंडी बोलीतले असून माखडया बोलीतही माडीयाबरोबर त्यािंाही वापर 

होताना खिसतो. 
 

(क) भखवष्ट्यकाळ – साधा भखवष्ट्यकाळ तयार होताना प्रथम प रुर्षी मूळ खियापिाला ‘कन्’ प्रकवा 
‘नोग्’ प्रत्यय सवससाधारिपिे लार्गून भखवष्ट्य कालीन रुप तयार होते. अथात अखनयखमतता आहेि. 
 

उिा॰ मन्िाना–मन्िानोर्ग = असेल 
 िायना–िायनोर्ग = जाईल 

 वायना–वायनोर्ग = येईल 
 खतन्िाना–प्रतिानोर्ग = िाईल 
 खकयना–कीकन = करेन 
 ह डना–ह डकन = बघेल 



 

 

अनुक्रमणिका 

आज्ञाथस :– खियापिाच्या मूळ रुपाला ‘अं’ हा प्रत्यय लावनू एकविनी आज्ञाथस आखि ‘अंटू’ हा 
प्रत्यय लावनू अनेकविनी आज्ञाथािी रुपे तयार करतात. 
 

उिा॰ उिना 
 

उद (बस) = मूळ रुप 
उिा – ए. व. आज्ञाथस 
उिाटूं – अ. व. आज्ञाथस 

 
तू जा = खनम्मा हन त म्ही जा = मीट अंटू 
तू ये = खनम्मा वा त म्ही या = मीट वाटू 
तू कर = खनम्मा कीम त म्ही करा = मीट कीमटू 

 
कोितीही इच्छा प्रिर्थशत करण्यासााी खियापिािा उपयोर्ग खवखशष्ट खरतीने होतोि असे नाही. 

उिा॰ 
 

त झे भले होवो खनवा बेस आयना. 
जा, तू पास होशील हन्, खनमा पास आयकीन. 

 
माखडयाचं्या बोलभारे्षिी िोन वैखशष्ट्ये म्हिून खवशरे्षत्वाने ज्यािा उल्लेि करावा लार्गतो त्या म्हिजे 

:– 
 

१) ‘जर’ िा वापर, ‘जर’ ह्या शब्लिासााी प्रखतशब्लि माखडया भारे्षत नाही मात्र खियापिाच्याि रुपाला 
‘ते’ हा प्रत्यय लावनू त्यािा वाक्यात उपयोर्ग करतात. 
 

उिा॰ आराना = पडिे अरते = पडेल तर. 
 इरािा = ाेविे इरते = ाेवले तर. 

 
२) आखि ि सरे वैखशष्ट्य म्हिजे ‘केलेि पाखहजे’ 

 
ही कल्पना माखडयाचं्या भारे्षत ‘खपयान्ता’ या शब्लिाने िािखवली जाते. 

 
उिा॰ ओर्ग  प्रतिा खपयान्ता = तो िाईलि. 
 ओर्ग  खहिा खपयान्ता = तो जाईलि. 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णक्रयापदाचे नकाराथी स्वरुप. 
 

सामान्य नकारात्मक रुपाद्वारे व वाक्याचं्या संिभान सार खियापिािे नकारात्मक स्वरुप िािखवले 
जाते. त्यासााी काही ाराखवक रुप नाही. कधी ‘मा’ प्रत्यय लावनू नकारात्मक रुप तयार करतात. संस्कृत 
भारे्षतही नकारािशसक ‘मा’ प्रत्यय आहे. 
 

जसे, ‘क रु मा’ = करू नकोस. 
 

माखडयातील उिाहरिे :– 
 

माणिया मराठी माणिया मराठी 

उन्जना झोपिे उनमा झोपू नकोस 
खतन्िाना िािे खतनमा िाऊ नकोस 
उिाना बसिे उिमा बसू नकोस 
होंिाना/िायना जािे हनमा जाऊ नकोस 

 
सामान्यतः प ढील प्रमािे नकार िशसखवण्यात येतो. 

नन्ना ह डोन मी पाहत नाही 
माट  ह डोय आम्ही पाहत नाही 
ओर्गू ह डो तो पाहत नाही 
खमटू ह डोरु त म्ही पाहत नाही 
अि  ह डो ती पाहत नाही 
अव  ह डोन त्या पाहत नाहीत 

 
प ष्ट्कळिा ‘खहल्ले’िा उपयोर्ग करून नकारात्मक वाक्य पूिस करतात. 

 
उिा॰ मी पाखहले नाही नन्ना ह डसीक खहल्लेक मंतान 
 आम्ही पाखहले नाही माट  हूडसीक खहल्लक मंतोन 

 
कािी णक्रयापदे : 
 
माणिया मराठी माणिया मराठी 

मन्ता आहे तेिना उािे 
खहल्ल े नाही बोडसना जाळिे 
कोईना करिे उडून अरतानंा िाली पडिे 



 

 

अनुक्रमणिका 

िायना/होंिाना जािे नोयाना ध ि 
बायना येिे खपसी खकईना वािखविे 
खबतना पळिे केरसना घालिे 
खतन्िाना िािे उकना कपडे ध िे 
तन्नना मारिे खवतना पेरिे 
एन्िाना नाििे कसकना िाविे 
रासना खलहीिे तोईना स जिे 
वाटना टाकिे एःताना खवस्तवातून काढिे 
अवकना मारुन टाकिे ह डना (अळ ना) पाहिे 
मासना खशलर्गाविे उऽ ऽताना खशजखविे 
बेरसना वाढिे/मोाे होिे खपःएताना खवझखविे 
पेःएताना पेटखविे पेकना विेिे 
तासना ाेविे पोहताना फेकिे 
िोस्सना लाविे माहनन असिे 
आयना मरिे ओयना घेऊन जािे 
मकना वाळखविे/र्ग प्त होिे उइना कमी करिे 
इन्िाना म्हििे अटना शरीरावर पडिे 
बेःताना सारं्गिे ओलना हलखविे 
इलकाना हळू पोहिे उडीना प्रवशे करिे 
उकना क स्ती िेळिे य र्ग याना लपखविे 
उरपना जाताजाता टाकिे आखडयाना रडिे  
उन्डना खपिे अन्जना िढिे 
उम् कना नाक प्रशकरिे अराखयतो खभक मार्गिे 
कोटना खशविे अलकना िाविे 
ईकना फाडिे अस्काना मासं कापिे 
एत्तना हातावर म लाला आििे असना खनवड करून घेिे 
असाना खवकत घेिे एय् याना झाडिे 
इरसाना खतिटािी िव घेिे एबीयाना पोहोििे 
अर्गताना जन्मिे काखळया सावडिे 
ओकिा िोळिे/लाविे िोडर्गना झोपेत क स बिलिे 
ओर्गसाना ारखविे नेकना आवाज करिे 
ओडताना आत आििे नोयना जिमी होिे/ि ििे 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओयना र्गािे म्हिजे/नेिे नेस कना श्वास घेिे 
ओलना हालखविे खपडींर्गना } ओढिे 
काग़ईनन् खशकिे र्ग ंजना 
काग़तानन् खशकखविे प रससना िढिे 
पेसना बाहेर येिे पोरसना उलटी होिे 
माकना लपिे बोयना स्पशस करिे 
मन्िाना राहिे करस्कना स्वप्न पाहिे 
मोरईतो झोपिे माङ ना खवसरिे 
जाड़पना िोटे बोलिे खमडताना घडी घालिे 
त्याग़ईनो उघडिे लेक्कना मोजिे 
लोपना खर्गळून घेिे वायना येिे 
वहेताना सारं्गिे खतडीना समजून घेिे 
वले्लींना आियस वाटिे/खफरिे त सताना तोडण्यासााी फेकिे 
िोर्गना थकिे ओर्गना फ टिे 
नाडकना तोडिे मोळ कना प जा करिे 
 
णवशेषिे 
 

खवशरे्षिे बरीि आहेत. नाम प्रकवा सवसनाम ह्यापैकी कोित्याही कत्याच्या खवभक्तीप्रमािे 
खवशरे्षिाला खवभक्तीिा प्रत्यय लार्गतो. 
 
उिा॰ अ) रोज स्वच्छ पािी प्या. 
  रोजी बेसता यानव्ह न  उंडटू. 
 ब) घाि पािी घरापासून िूर 
  िराब यानव्हू लोनासी लक  
 क) आमच्या र्गावात स्वच्छ पािीि 
  मावा नाटे बेसटा याःनव्हू 
 ड) रस्ता छान आहे.  
  मार्गी बेस मंता.  
 
कािी णवशेषिे :– 
 

माणिया मराठी माणिया मराठी 

बेस िारं्गले पारना ज ना 



 

 

अनुक्रमणिका 

लानडाल आळशी रात काीि 
अलको स्वस्त इरनू बरेि िाली 
उिला थोडा, छोटासा उसार ह शार 
इविल बखहर खअरो ि ष्ट 
कान्िे लहान सोक स्वच्छ 
ले ऽ ऽ य् या तरुि र्गटने िाट 
र्ग डी आंधळा खिनाल उंि 
नेल िाली लेवा खशवाय 
खवसराल सवात लहान लबार लबाड 

 
काही खियापिािंा खवशरे्षिात्मक म्हिीसारिा उपयोर्ग केला जातो. वतसमान व भतू ह्या िोन्ही 

काळािंा त्यासााी उपयोर्ग करण्यात येतो. 
 
उिा॰ उंिा वसे्से – तहानलेला 

काग़ वसेना – भ केलेला 
तोड मान्िाना – उत्तर िेिारा 
कालक मोळकना – प जा करिारा 
प्या ऽ नव्हू वायना – पाऊस पडिारा 

वैटाङं/वलेींर्ग िाईना = खशकारीला जािे. 
सीटा वाईना = आावि करिे 
खवकूर खकईना = खविार करिे 

 
धातुसाणधत णवशेषिे 
 

धात साखधत खवशरे्षिात वतसमानकालीन व भतूकालीन रुपे आढळतात. 
अ) वतसमानकालीन रुप–मूळ रुपाला प्रत्यय लावनू. 
 उद + सोर – उिसोर = बसत असताना 
 खतन् + जोर – खतन्जोर = िात असताना 
ब) भतूकालीन रुप – मूळरुपाला प्रत्यय लावनू. 
 उद + इसी – उिीसी – बसल्यानंतर 
 वाक् + की – वाकी – भाडंि झाल्यानंतर. 

 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णक्रया णवशेषिे 
 

खियाखवशरे्षिे ‘तपा, पा, वकेे आखि पा’ प्रत्यय लावनू वापरात आिली जातात. कालिशसक, 
खियािशसक, स्थलिशसक, खियाखवशरे्षिे ह्या भारे्षत आढळतात. त्यािप्रमािे खियाखवशरे्षिािंा उपयोर्ग 
करून वैखशष्ट्यपूिस वाक्यिंडही खनमाि होतात. 
 

१) ‘तपा’ प्रत्ययान्त– 
उितपा – बसल्यानंतर 
असतपा – घेतल्यानंतर 

२) ‘पा’ प्रत्ययान्त– 
उिीपा – बसत असताना 
कीईपा – करत असताना 

३) ‘नेक’ प्रत्ययान्त 

 उिनेके बसताना 
 कीनेके करताना 
४) ‘तेके’ आखि ‘वकेे’ प्रत्ययान्त 
 उितेके बसलो तर 
 कीतेके केले तर 
 उिवकेे जर बसलो नाही तर 
 केवकेे जर केले नाही तर 

 
कािी णक्रया णवशेषिे (कालदशगक) 
इंजेके आता बस्के केव्हा 
परे लवकर मने्न परवा 
नेंिू आज न लपे रात्री 
अस्के नंतर बस्केन कधी कधी 
बस्केटक  नेहमी खपयाल ि पारी 
इंिीकेने अर्गिी आताि   
 

काही खिया खवशरे्षिािें वैखशष्ट्यपूिस स्वरुप–वाक्यिंडाच्या स्वरुपात 
नािीताल उ्ापासून 
न लपेटा र्गाटो संध्याकाळिे जेवि 
खनने्नटा कबाड कालिे काम. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्थलिशसक खियाखवशरे्षिे. 
खहके्क = इकडे म ने्न = समोर इब्लबर = जवळ 
पोनव्होन = वर इडन  = िाली बासे = बाजूला, अनर्गा = तेथे 

 
रीतीदशगक णक्रयाणवशेषिे 
इिरम ह्यासारिे अिरम् त्यासारिे 
अच्चोन तेव्हढे एकिम एकिम 
इच्च क एवढेि (वस्तूसााी) इच्चनू थोडेसे (पाण्यासााी) 
 
प्रश्नाथगक णक्रयाणवशेषिे 
बिरम कसे बारी का 
बर्गा क ाे? बेरे्ग क ाे 
बेके क ाे बोर्गरा कोि (प ल्लींर्गी) 
 
कािी णक्रया णवशेषिाांचा उपयोग 
 

१) नाकू इच्चकू परीकू वायो. 
मला एवढे प रेसे नाहीत. 

२) पान्तो आयो. 
अप रे आहे. 

 
अव्यये 

 
अव्ययािंा वापर माखडया भारे्षत खनरखनराळ्या कारिासंााी केला जातो. माखडया भारे्षच्या रिनेत 

त्या शब्लिािंा वापर त्या खवखशष्ट खियेवर जोर िेण्यासााी, प्रश्नाथसक स्वरूपात आखि त्या खवखशष्ट खियेकडे 
अंर्ग ली खनिेश करण्यासााी होतो. उिा॰ ने. ये, ई, तेला = स द्धा (‘बोलीिे प्रत्यक्ष स्वरुप’ ह्या पािव्या 
प्रकरिातील संवािामंध्ये ह्यािंा वापर केलेला आढळतो.) उिा॰ वनेाये म ते्त– त्यािंी बायको, माक वनेे = 
आम्हाला स द्धा. 
 
उभयान्वयी अव्यये 
 

उभयान्वयी अव्यये माखडया भारे्षत तेलर्गू भारे्षतून घेतलेली आढळतात. 
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उिा॰ इंका आििी 
 माती परंत  
 इनजेके आत्ता 
 इनहती/इते्तके कारि 

 
ओनक  ि काम आता इनाहती ओर मंितोय. 
त्याला ि िापत झाली कारि तो िाली पडला. 

 
कािी अव्यये 
 

ऊंडे = स द्धा आखन = आखि 
 
केवलप्रयोगी अव्यव्ये व उद्गारवाचक अव्यये 
 

िारं्गल्या र्गोष्टींसााी िालील अव्यये वापरण्यात येतात. 
आनंििशसक– ओ, होहो, वाह वाह. 
ि ःि प्रकवा वाईट र्गोष्टींसााी– छी, छी. 
खनराशाजनक उद्र्गार– ‘की’ 
उिा॰ छी छी । कल्ल  उन्मा. 

छे छे! िारू खपऊ नका. 
इंर्गो, खपन वेस्सी येडकी वास्ता. 
होय, थंडी वाजून ताप येतो. 

 
क ाल्याही वाक्याला ‘री’ जोडतात. 

 
उिा॰ खनम्मा बोर रो? 
 त कोि आहेस 
 खनम्मा बर्गा वतीन 
 तू क ाे िालला 

 
तसेि ‘खतरी’ म्हिजे अरेरे! असा शब्लि वापरतात. 
प्राण्याचं्यासााी काही उद्र्गारवािक अव्यये आहेत. 

 
उिा॰ डू डू – क त्र्यासााी. ता–ता–ता = बलैासााी 
 अरे – ओ, अरे, अजोन = बारीक वस्तूसााी 
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शब्दयोगी अव्यये 
 

माखडया भारे्षत शब्लियोर्गी अव्यये नामाच्या आधी येत नाहीत तर नामाच्या नंतर येऊन ज्या वस्तूशी 
प्रकवा व्यग्क्तशी त्यािंा संबंध असेल तो िशसखवतात. 
 

मरा तर्गा – झाडा िाली लोन लोप्पा – घरात (आत) 
डूखट पोर्ग – टोपलीभर खकसतर्गा – खवस्तबाजवळ 
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प्रकरि चवथे 
 

उच्चार प्रणक्रया 
 
स्वर व व्यांजनाांच्या उच्चारात पििारा फरक :– 
 

द्राखवड भार्षामंध्ये साधारपिे पाि–हस्व आखि पाि िीघस स्वर असतात. ह्याखशवाय तेलर्गू व त ळू या 
भार्षामंध्ये ‘ॲ’ हा स्वर अखधक आढळतो. अन नाप्रसकासखहत स्वरािंा उच्चार तेलर्ग  व ताखमळ मध्ये आढळतो. 
मात्र त्याम ळे शब्लिाचं्या अथात काही फरक पडत नाही. स्वरातं उच्चाराकंडे द्राखवड भार्षािंा कल आहे. 
 

उिा॰ घर – इल्ल  (तेलर्गू) 
  – वीड  (ताखमळ) 
  – लोन  (माखडया) 

 
मूधसन्य व्यंजनािंा वापर हेही द्राखवड भार्षािें आििी एक वैखशष्ट्य आहे. ताखमळ व मलयाळम या 

भार्षामंध्ये िंत्य या मूधसन्य व्यंजने आढळतात. त्यािप्रमािे कंठ य ‘र्ष’स्फोटकही आढळतो. म ंडा भारे्षिा हा 
पखरिाम असावा असे वाटते. 
 
स्वर : 
 

उच्चारि व्यवस्थेतील खवरोधाभास हा आपिास शब्लिाचं्या स्वरुपात आजमाखवता येईल. एकाि 
उच्चारािे खनरखनराळे प्रकारिे स्वरुपही माखडया भारे्षत पाहावयास खमळते. 
 

(ध्वनी संबंधी खिन्हे पषृ्ठ िमाकं ७० वर खिलेल्या खववरिाप्रमािे वापरलेले आहेत.) 
 

स्वराचं्या उच्चारातील तफावत : 
 
ऱ्िस्व स्वर 
 

शब्लिािंी उिाहरिे. उच्चार 
खपताना–खवस्तव खवझखबिे –   । । 
  खपः ए ता ना 
पेतना – खवस्तव लाविे – पेः  ए ता ना 
अखक – आत्या – अ खक   
अके्क – त्या बाजूला – अ के्क   
आकी – पान – आ खक   
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दीघग स्वर 
    ।  
इन्िाना – प रुन टाकिे – इ न्िा ना  
    ।  
एन्िाना – नाििे – ए न्िा ना  
    ।  
बी रा खवखशष्ट प्रकारिे फळ – बी ऽ रा  
बे रा एक प्रकारिी भाजी – बे रा   

 
उको िािंिी उ को 
ऊको टाकिे ऊ को 
बोक्का ि धी बो क्का 
ब्लबोःका हाड ब्लबोऽ: का 

 
शब्लिातील अक्षराच्या जारे्गच्या अिलाबिलीम ळे होिारा अथसभेि. 

पेका म लर्गा 
केपा वाट पाहिे 
रोमा थाबंिे 
मोरा पानािंी छत्री 

 
व्यांजने 
 

माखडयात येिाऱ्या एकूि व्यंजनाच्या उच्चारि व्यवस्थेतील वैखशष्ट्ये िालील प्रमािे सारं्गता 
येतील. 
 

खजभेच्या खवखशष्ट हालिालीम ळे उच्चारात फरक पडतो, ही साधनािी कमतरता होय. त्या 
उच्चाराच्या (शब्लि समूह) र्गोंधळाम ळे उच्चारिात फरक पडत जातो. उच्चाराच्या वरे्गाम ळेही शब्लिोच्चारात 
पडिारा फरक अथसभेिाला कारिीभतू होतो. 
 

उिा॰ मूऽरेता – र्गायीिे 
मूऽरेऽऽतै – र्गाईला आि. 

 
खजभेच्या अडथळ्याम ळे व्यंजनोच्चारात पडिारा फरक खहब्र  व अरेखबक भारे्षत मान्यता पावला आहे. 

‘T’ च्या उच्चाराच्या बाबतीत इंग्रजीत इंनलंड व स्कॉटलंडच्या लोकामंध्ये खभन्नता आढळते. माखडया भारे्षतही 
अशी उिाहरिे आहेत. 
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उिा॰ कूका/कोका = खबबा 
पूताना/पोताना = फेकून िेिे 

 
माखडयामध्ये अन्त्य व्यंजनाच्या उच्चारात येिाऱ्या स्वराचं्या उच्चारात सूस त्रता आढळते. िोन स्वर 

एका उच्चारात असतील तर ते थाबंनू (Pause) = खवसावा अलर्ग असतात. परंत  काही व्यंजनाच्या 
उच्चारात (‘न, र्ग’ िा अपवाि सोडल्यास) मात्र एकत्रीकरि आढळते.उिा॰ 
 

१) ना – प्रत्ययान्त. 
    । ।   
 उकना – उ क’ ना  – िोििे 
    ।  ।  
 पारकना – पा र क’ ना – शोधिे 
  
२) मा – प्रत्ययान्त. 
  
    ।    
 उकमा – उ क’ मा  – िोिू नकोस 
     ।   
 उन्जमा – उ न्ज’ मा  – झोपू नकोस 
  
३) त – मध्य प्रत्यय (भतूकाळ) 
  
    । । ।  
 उकतन – उ क’ त न – िोिले 
     । ।  
 उन्जतन – उ न्ज’ त न – झोपलो 
  
४) ‘बाल’ प्रत्ययान्त. 
  
     ।   
 उकवाल – क’ वा ल  – िोििारा 
     ।   
 उन्जवाल – न्ज’ वा ल  – झोपिारा 
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व्यंजने एकूि एकवीस आहेत. हे या पूवीि साखंर्गतले आहे. मरााीतील सवससामान्य पद्धतीप्रमािे ही 
सवस व्यजने शब्लिाचं्या मध्यभार्गी येतात. तसेि आ् प्रकवा अन्त्य स्थानीही येतात. 
 

शब्लि–संियािा खविार केल्यास स्थूलमानाने हे लक्षात येते की, ‘स, र्ग, न’ व्यंजने मात्र शब्लिाचं्या 
स रूवातीला येत नाहीत. आलीि तरी फारि क्वखित येतात. 
 
माणियाांचे उच्चार णवशेष 
 

१) मानवािी सहज प्रवृत्ती उच्चार स लभ करण्याकडे आहे. माखडया भारे्षतही हे जािवते. उिा॰ 
 

मराठी माणिया 

हेमलकसा हेमो ऽ ऽ लकसा 
एटापल्ली एटेपाल/एटेपाली 
अहेरी अयरी 
भामरार्गड बोमरा ऽ बडी 
ाेकेिार टेकेिार 
सोकखपट सकखपट 
स धारिा स िारिा 
साहेबाला सायबाल 
िवािाना िवाकाना 
स िि ःि स किूक 

 
२) संय क्त विस उच्चारिे प ष्ट्कळिा काीि जाते. त्यासााी आ्–स्वरार्गम आढळतो. 

 
उिा॰ स्कूल – इस्कूल 

 
३) इतर वैिमीय बोलींप्रमािे ‘ळ’ िा कधी ‘ड’ तर कधी ‘र’ होतो. ह्यासााी सामान्य खनयम काहीि 

िािखवता येिार नाही. बोलिाऱ्याच्या सवयीवर ते अवलंबनू असाव ेअसे खिसते. माखडयामंध्ये ताखमळ प्रकवा 
तेलर्गू प्रमािे ‘ळ’ वा ‘ळ ळ’ असा उच्चार आढळतो. मात्र ऐकताना तो ‘ड’ सारिा भासतो. 
 

मेळावा – मेड़ावा 
पाहिे – ह ळना, ह डना (ळ आखि ळ ळ तसेि स्पष्ट ड असे उच्चार) 
डाळ – िार प्रकवा डार (ड िा ि, व ळ िा र) 

 
उच्चार सहज व्हावा यासााी कधी कधी त्या शब्लिाचं्या मध्यभार्गी ‘हेला’िा (उच्चाराचं्या खवखशष्ट 

लकबींिा) वापर होतो. एिािे अक्षर ल प्त होते. 
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उिा॰ 
 

वायना – वा ऽऽ यना 
िायना – िा ऽऽ यना 
कीईना – की ऽऽ ईना 
कायिा – का ऽऽ यिा 
उंिी – उं ऽ िी 
खनम्मे – खनम्मे ऽऽ 
बाताल – बा ऽऽ ताल 

 
४) परभारे्षतील शब्लि जसाच्या तसाि घेऊन त्याला ‘क ’ प्रत्यय लावण्यािी प्रथा खिसून येते. ‘क ’ 

हा प्रत्यय ‘ला’ ह्या अथी वापरण्यात येतो.उिा॰ 
डॉक्टर – डार्गिरक  
िफेिार – िफेिारक  
पटवारी – पटवारुक  
मेंबर – मेंबरुक  
र्गव्हनसमेंट – र्गव्हनसमेंटक  

 
वैणशष्ट्यपूिग उच्चाराांचे शब्द 
 

माखडया लोकािें उच्चार वैखशष्ट्यपूिस आहेत. त्या दृष्टीने प ढील काही उच्चार लक्षात घेण्या जोरे्ग 
आहेत. 
 

पािी ह्या शब्लिासााी ‘याव्हू’ जसा शब्लि उच्चारलेला ऐकू येतो. बारकाईने ऐकल्यास ‘याऽनव्हू’ असा 
होतो. 
 

पाऊस या सााी प्याव्हू हा शब्लि ऐकू येतो मात्र त्यािा उच्चार ‘प्याऽनवहूऽऽ:’ असा आहे. त्यातील 
‘प्या’ िा उच्चार ‘प्ये’ व ‘प्या’ ह्याचं्यामध्ये म्हिजे ए+ॲ अशा स्वरानंी य क्त असावासा वाटतो. ‘ग़’ िा उच्चार 
अत्यंत स प्त असून उिूसतील, ‘रै्गन’ शब्लिा- तील ‘ग़’ सारिा आहे. बारकाईने ऐकल्या खशवाय हा ‘ग़’ िा 
उच्चार खटपता येत नाही. ‘व्हूः’ िा उच्चार प्ल त असून माजंराच्या कंाातून खनघावा तसा भासतो. ‘ह’ प्रत्येक 
उच्चारात महत्तवािा आहे. ‘ह’ िा श द्ध उच्चार न करता सामान्यतः ‘व्ह’ (ग्व्हटॅखमनमधील) असा करतात. 
उिा॰ वारा या शब्लिासााी वखडय् य  असा शब्लि असावा असे प्रथम ऐकताना वाटते. पि उच्चाराकडे 
बारकाईने पाखहले असता तो उच्चार ‘व्हखडः य्यऽूऽ’ होतो. 
 

माखडया, यािाही उच्चार भामरार्गड पट्टीतले माखडया ‘मा ऽ ग्ऱ्ह : या ऽ :’ असा करतात. (‘ह’ य क्त 
उच्चारािे सखवस्तर खवविेन ह्याि प्रकरिात प ढे केलेले आहे.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कािी शब्द :– 
 

मरााी माणिया 
नि/निे इप्रड ऽऽ ज /इखडस्क  
मोह/मोह (अनेक विन इरसप /इरसक  
खमळत नाही ि रसको 
खवसिे माःङ ना 
झोपिे ऊंजना 
प सिे उम्सना 
िाबं मंूड़ (तेलर्ग  शब्लि – म ंडा, प्रहिीतील लड़ाई प्रमािे ‘ड’ िा 

उच्चार) 
पोहे व्यःकोकू 
बाबंिूी िौकोनी टोपली ग्व्ह ऽ य्या 
तारुण्य/तरुि म लर्गी ले ऽऽ य्या 
हा (जवळिा) व ेऽ र्ग  
तो (िूरिा) ओ ऽ र्ग  
कान–एकविन/अनेकविन के ऽ व/ूकेव्ह क  
केस– ए. व./अ. व. केल्लू/केलकू 
िात पल्ल  
खशकखविे काग़तान् न 
खशकिे काग़ईनन 
फूल प ग़ंा–ह ई 
अंडे मनै्ज  
उिळ उसमल 
जावई हड़े 
बाजार हाट म 
अंधार आंिारी 
भाकरी आरी 
िािंा अट टा/अट टारं्ग अ. व. 
प ढच्या वर्षी प्यॅग़ाएंड 
म्हातारा म ईतो (मत्तोर) अ. व. 
खतिट लार्गिे एरसना/एखरयाता 
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सारस (स ई स ई करिारा) पक्षी उसीरखपटे्ट 
 
मराठी माणिया मराठी माणिया 

िाकू केल्साग़ई िारोळी रेका/रेकारं्ग अ. व 
बाबंू विेि र क त्रा नेय् 
माकड मंू ऽऽ ज छोटे माकड कोवे 
राम-लक्ष्मि पक्षी कोरो पक्षी खपटे्ट 
साधी माजंर प साली ऊंिीर एल्ल  
उधई एल्ल म म ंर्गी पेते  
कोंबडा/कोंबडी र्गोनर्गोडी/कोरु उन्ह हेद िी/एद िी 
अंधार इकाड/आंिारी रात्र नक्का 
वािळ िंू ऽ िी धान वजंी 
भातशतेी िंडा तािूंळ न का 
क ं पि वटे्टड तूरडाळ तूरीनिारी 
खमरिी खमरीया बािली िेरना(बालटी) 
ढोलकी पाग्रई/पारई मीा ओब र/वोव री 
बटाटे अल्ल र्ग अ. व. मोय ल ढर्ग 
खनळा मब्लव ू लाल नेत्तराल/रेंर्गल 
रक्त नेत्त र पाढंरा पाडंरा 
खहरवा जाब र काळा काखरयल 
 

या भारे्षत पाि रंर्गािीि नावे असून पािही खनसर्गातील रंर्गािीि नाव ेआहेत. मब्लब ूम्हिजे खनळा हा 
शब्लि मोय ल म्हिजे ढर्ग आखि त्यािंा आकाशाशी असलेला संबंध यावरुन घेतलेला असावा तसेि नेत्त र 
म्हिजे रक्त यावरून नेत्तराल (रक्तविस) हा शब्लि घेतलेला असवा म्हिजे वास्तखवक ती रंर्गािी नाव ेनसून 
तो रंर्ग िशसखविाऱ्या नैसर्थर्गक घटकावंरुन बनखवलेली नाव ेहोत. 
 
माणियाांच्या उच्चार प्रणक्रयेतील कािी ठळक वैणशष्ट्ये 
 

माखडयामंध्ये ‘ह’ य क्त उच्चार प्राम ख्याने आढळतो. शास्त्रीय दृष्ट्या सारं्गावयािे झाल्यास हा सघोर्ष 
महाप्राि य क्त उच्चार आहे. उिा॰ 
 

मूळ शब्द सघोष उच्चारामुळे ऐकू येिारा उच्चार 
अद िू = तो हद ि  
अक्को = मोाी बखहि हक्को 
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अतना = खशजखविे हटना 
माखडया मा ऽ: ग्ऱ्ह या ऽ: 
इल्ले = काही नाही (म ळ तेलर्ग ) खहल्ल े
बद्राम = कसं काय भद्राम (ब + ह = भ) 
खबय्या = बाबंूिी टोपली ग्व्हय्या. 
इिरम् = असे खहिरम् 
अन्नाली = िेवीिे नाव हन्नाली 
िंूखि = वािळ धंूिी (ि + ह = ध) 
िेडो = म्हातारी शडेो (श–ि–झ य क्त उच्चार) 
बोर्गामी = क लनाम भोर्गामी 
उळा = पहा ह डा (स्वरापूवी ह, व ‘ळ िा ड) 
कडाते [अनेकिा तर उच्चार प्रखियेत होिाऱ्या फरकाम ळे पााभेि इतका 
बिलतो की संपूिस अथसि बिलून जाऊ शकतो. उिा॰ पहा प्रकरि ५ पषृ्ठ ८७] 
= आरं्गिाजवळ 

िडाते (क + ह = ि) 

पेरसापेन = बड़ािेव फेरसापेन (प + ह = फ) 
क मूर = (खवशरे्ष नाम) क म्हूर (म + ह = म्ह) 
भमूी ऊंर्गाल = (खवशरे्ष नाम) भमूी ह ंर्गाल (उ िा ह ) 
व्यक्कोकू = पोहे व्यःकोकू (खवसर्गसय क्त ह) 
अव े= ते हव े(‘अ’ िा ‘ह’ उच्चार) 
 

परभारे्षतील शब्लि स्वीकारताना मात्र सघोर्ष उच्चारातील ‘ह’ वर्गळून उच्चार करताना आढळतात. 
उिा. 
 

माणिया मराठी 

खिकल खििल 
सकरी सािळी 
जर्गडम झर्गडा 
सपा साफ 

 
त्याचं्या उच्चार प्रखियेतील ि सरे वैखशष्ट्य म्हिजे ‘ळ’ िा मूधसन्य पार्थश्वक उच्चार होय. तामीळ व 

तेलर्गू भार्षातील ध्वनीतंत्रान सार ते ‘ळ’ िा उच्चार ‘ळूळ’ असा प्रकवा ‘ळ’ व ‘ि’ च्या सीमेवर भासिारा 
करतात. ह्यात अनेकिा ऐकिाऱ्यािी ‘ळू’ व ‘ि’ मध्ये र्गफलत होते. उिा. 
 

मोळकना–मोड़कना = प जा करिे. 
बोकळा–बोकड़ा = बोकड 
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ह ळना–ह ळळना – पाहिे 
 

तसेि ‘अ’ च्या उच्चारात ‘ि’ आखि ‘ळ’ िा ‘ि’ झाल्याने स द्धा शब्लिाथस बिलण्यािा प्रसंर्ग येतो. एका 
अन भवलेल्या उच्चारातील र्गफलत पहा. ‘उदाना’ म्हिजे बसिे व ‘िुिना’ म्हिजे पाहिे. ‘उ’ िा ‘ि’ –
कार य क्त उच्चार झाल्याने ‘िुदाना’ ऐकू रे्गल्याम ळे पाहिे असा अथस घेण्यात आला. ‘िुिा’ म्हिजे पहा प्रकवा 
ह डना (पाहिे) ह्यातही मूळ शब्लि ‘अुळा’ प्रकवा ‘उळना’ आहे. ‘उ’ िा ‘िू’ व ‘ळ’ िा ‘ि’ य क्त उच्चार 
केल्याने तो ह डा प्रकवा ह डना वाटतो. व ‘िू’ हा उच्चार ‘उ’ तर नसेल ना, या कल्पनेने प न्हा ‘उडाना–
उिाना–बसिे’ वाटू लार्गते. 
 

खतसरे वैखशष्ट्य म्हिजे ‘ए’ आखि ‘ऐ’ ह्यािें सरळ उच्चार नसून ‘अे,’, ये’ प्रकवा ‘अयी’ असे उच्चार 
आढळतात. 
 

कयी (हात) यािा उच्चार ‘कै’ – सारिा होत नाही. ‘क’ िा तालव्य क नंतर ‘यी’ असा उच्चार 
करतात. प्रकवा पॅर्गायंड = प ढच्या वर्षी यािा उच्चार ‘प्याग़ाअेंऽऽड असा करतात. एन्िना = नाििे यािा 
उच्चार ‘येन्दाना’ असा करतात. 
 

िौथे वैखशष्ट्य म्हिजे ाळकपिे लक्षात येिारा ‘ङ’ िा उच्चार होय. 
 

उिा. माङ ऽऽ ना = (मारं्गना नव्हे) हा उच्चार अनेकिा आढळतो. 
अट टाङ = िािें यातही तसाि उच्चार आहे. 

 
पािव ेवैखशष्ट्य म्हिजे ि व ज िे उच्चार बह िा तालव्य स्पशससंभर्षी आहेत. 

 
‘च’ इिून = थोडेसे 
 खमच्चो = प्रविू 
 आँिाडी = स्त्री 

 
वरील ि िे उच्चार संस्कृत मधील उच्चारा प्रमािे म्हिजे ‘च्य’ असे आहेत. 

 
‘ज’ जानवर प्रािी 
 वडंज  बोट 
 इप्रडज  नि 

 
या मध्ये ‘ज’ िा उच्चार संस्कृत प्रमािे म्हिजे ‘ज्य’ असा आहे. 

 
मात्र ज च्या बाबतीत यावनी पद्धतीिे (जिमीतील ज) असा िंततालव्य उच्चारही आढळतो. 
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सवस साधारपिे कोितेही व्यंजन ते, सहजतेने व सफाईने उच्चारतात. शब्लि ककस श्य प्रकवा घासून 
उच्चारत नाहीत. मृिू उच्चार असतो. उच्चाराबाबतिा सखवस्तर खविार ध्वनी खविारात केला आहे. 
 

उच्चारदशगक णचन्िाांसि कािी शब्दाांचा पणरचय 
 

माखडया भारे्षत तेलर्गू, कानडी, मरााी व प्रहिी शब्लि आहेत. त्यािप्रमािे इंग्रजी शब्लिही आहेत. 
केवळ ध्वनीच्या दृष्टीने खविार केल्यास आपिास माखडयातं आढळिारे ध्वखन प ढे खिले आहेत. त्याि प्रमािे 
ध्वनी उल्लेि करण्यासााी प्रस्त त प्रकरिात वापरलेल्या उच्चारिशसक खिन्हांिा परीिय करून खिलेला 
आहे. सोयीसााी रुढ मरााी शब्लि घेऊन खिन्हे आखि ध्वनी खनिेखशलेली आहेत. (डॉ. अग्ननहोत्रींच्या ‘मरााी 
विोच्चार खवकास’ ह्या प स्तकाच्या आधारे िालील सूिी तयार केलेली आहे.) 
 

१ अ साधा, एक माते्रिा, उिा. ‘कमलिलजल’ 
 –  
 अ िीघस िोन माते्रिा–र्गवत, मित मधील व आखि व 

 ।  
 अ खनभृ्रत तोकडा – सहजमधील ‘ज’ 
 अ ऽ प्ल त, संस्कृत संबोधनात आढळिारा–रमऽि मधील ‘म’ 
 अ. अखनखित, अ व आ ह्याचं्या मधला–आर्गपेटी, अड ळसा मधील अ 

 ॲ इंग्रजी तत्सम आढळिारा–बटॅ 

 ॲ ए व ॲ मधील आखि या सारख्या –खविभातील ग्रामीि खवभार्गात उच्चारल्या जािाऱ्या 
‘्ेल्ल मधील ्’ 

 अ उिासीन–हरीि–हरिी मधील ह, प्रकवा अन भव–अनभव मधील अ 

 अू ‘ह’ य क्त उच्चार–सघोर्ष– ‘अ’ खक ‘ह’ ओळिता येत नाही. 
 । ।  
२ आ आ– ऱ्हस्व–माला मधील ला 
 आ साधा िोन मात्रािंा – राजा 
 आऽ प्ल त–संबाधनात्मक, ‘रामा ऽ’ 
 आँ ओ व ऑ याचं्यामधील ग्रामीि भारे्षतील ‘प्वार’ प्रमािे 

३ इ–ई इ ऱ्हस्व – खिवा 
ई – िीघस – निी 

ई ऽ प्ल त ‘अरे हरी ऽ’ (संबोधन) 
४ उ, ऊ उ – ऱ्हस्व – ‘र्ग रुला’ मधील ‘र्ग ’ 

ऊ िीघस – सासू मधील ‘सू’ 
ऊ ऽ प्ल त – ‘राजू ऽऽ’ 
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५ ए, ऐ ए–िीघस िोन मात्रािंा – केले. 
 । ।  
 ए ए ऱ्हस्व प्रकवा एक माते्रिा – िेह मधील िे 

 ए य सारिा उच्चार – एक िा ‘यक’ 
 ॰   
 ए ऽ प्ल त – ‘शातें ऽऽ’ 
 अई खशथील उन्नायक असा, िोन मात्राहूंन अखधक ‘सैल’ मधील ई सईल. 
 ऐ साधारि िोन मात्रािंा उिा. कखरजैल. 
 आय खशखथल पि अवनायक उच्चार–आयखकले. 
६ ओ, ओ ओ िीघस िोन मात्रािंा– ‘िोन’ 
 ओ ऱ्हस्व, एक माते्रिा–सोने 

 ओऽ प्ल त–संबोधनात्मक– ‘जार्गोऽ’ 
 औ खशखथल पि साधा िोन मात्रािंा–कौल, डौल इ. 
 ।  
 औ ऱ्हस्व, एक माते्रिा–कौलावर. 
७ बलाघात िशसखवण्यासााी ज्या अक्षरावंर बलाघात येतो त्याच्याप ढे ‘अशी िूि केली आहे. 

 
व्यजांने 
 

१ क कमल मधील ‘क’ सारिा स्वच्छ 
 क कार्गज मधील क सारिा यावनी, उिूस उच्चार 
२ ि िरा, िर्गोल मधील ि सारिा 
३ र्ग र्गर्गन मधील ‘र्ग’ संस्कृत सारिा. 
 र्ग र्गरीब मधील र्ग उिंू उच्चार ‘ग़नै’ सारिा 
४ ङ वाङमय मधील ‘ङ’ सारिा 
५ ि िमत्कारमधील ि सारिा संस्कृत 
 ि िूक, मधील च् सारिा 
६ ज जर्गिंब–मधील ‘ज’ संस्कृत सारिा. 
 ज ज र्गार–मधील ज  सारिा, उिंू उच्चार, िंत तालव्य 
७ ट टीका–मधील ट सारिा 
८ ड डोळा, डार्गवर’ मधील ड सारिा 
 ड़ ‘ळ’ िे अपभ्रष्ट स्वरुप नळ = नड़ 
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  जळर्गाव = जड़र्गाव प्रमािे 
९ त ताट, भात मधील त सारिा 
१० ि िोन, बाि, मधील ‘ि’ सारिा 
११ न नळ, मन मधील न सारिा 
१२ प पाट, टोप मधील ‘प’ सारिा 
 प प िा उच्चार फ सारिा, उच्चार –अखनखित 
१३ फ फिस मधील फ सारिा 
 फ फायिा–उिंू उच्चार 
१४ ब बटाटा मधील ब सारिा 
१५ भ भाला, संभव–मधील ‘भ’ सारिा 
१६ म माळ, काम–मधील म सारिा 
१७ य यखत, वाय मधील य सारिा 
१८ र रथमधील र सारिा 
१९ ल लाकूड, लूट मधील ल सारिा 
२० व वाफ, वाट मधील व सारिा 
 व व िा ब सारिा उच्चार – खद्वओष्ट्ठ्य उच् िार. 
 ॰  
 व ू र्गव्हािी – मधील प्रकवा ‘ग्व्हटॅखमन’ मधील व्ह सारिा सघोर्ष उच्चार 
२१ श शाल, शळेी मधील श 
२२ स समई मधील स सारिा 
२३ ह हात, पहा – मधील ह सारिा 
२४ ळ माळा मधील ळ सारिा 
 ळ ‘ळळ’ प्रकवा ‘ड़’ सारिा उच्चार 
 ॰  

 
वरील ध्वनी िशसखवण्यासााी वर खिल्याप्रमािे खिन्हािंा वापर प ढील शब्लिाचं्या ध्वनीखविारात 

केलेला आहे. 
 
माणिया शब्द उच्चाराप्रमािे लेखन (ध्वनी) शब्दाथग 

  ।       
अक्को अ क्को      मोाी बहीि 
 ॰        
अिाखम अ िा खम     आरसा 



 

 

अनुक्रमणिका 

   ।      
अटना अ ट ना     स्वयंपाक करिे 
  । ।      
अडका अ ड़ का     मातीिे भाडें 
अती अ ती      र्गवतापासून बनखवलेला िोर 
  ।       
अने अ ने      जावई 
  ।       
आनिारी अ न िा खर    अंधार 
 ॰    ।    
अल्लीखमन अ खल्ल खम न    माशािा प्रकार 
   ।      
अल्ल ंर्ग अ ल्ल ं र्ग     बटाटे 
अड़ाखप अ ड़ा खप     शिे 
  ।       
अव े अू व े      तेि, ‘हवे’ असा शब्लि ऐकू 

येतो 
अि  अ ि       ती 
अव  अ व       त्या (स्त्रीया) 
 ॰   ।     
आखरयाना अ खर या ना    पडिे 
  । । ।     
अवकाना अ व क ना    मारून टाकिे (औ सारिा 

उच्चार, खहन्िीिा प्रभाव) 
   ।  । ।   
अन्िाना/िायना अ न्िा ना/ िा य ना  जािे 
   ।      
अन्जना अ न्ज ना     िढिे 
    ।     
अग्ऱ्हऽतोग़ अ ग्ऱ्ह ऽतो ग़ ं    भीक मार्गिे 
  ।       
असना अ स्ना      घेिे 
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   ।      
अस्सल अ स्स ल     स ंिर 
  ।       
अलको अ ल्को      स्वस्त 
आतो आ ऽतो      सासू 
  ।       
आनिाडी आ न िा खड    स्त्री 
आरी आ् ऽरी      भाकरी (ह य क्त) 
  । ।      
आयना आ’ य ना     मरिे, आ वर बलाघात 
आखि आ खन      आखि 
आखिवासी आ खि वा खस    आखिवासी भार्षिात 
        ‘आ’ प्ल त. 
   ।  ।    
आवाज/आलका आ वा ज/ आ ल का  आवाज 
    ।     
अड़याना अ ड या ना    रडिे 
  । ।      
आटना आ ट ना     शरीरावर पडिे आ अखनखित 
   ।      
आपारं्ग आ पा ं र्ग (ङ)    वारें्ग (अनेक विन) 
इडींज  इ ड़ीं ज      नि 
इत्त खड इ त्त  खड     खपतळी 
इखडय  इ खड य      लहान पोपट 
इरप  इ प स      मोह 
    ।     
इरींर्गम इ रीं र्ग म    थंडी 
इिाखड इ िा खड़     फिी 
इलो इ लो      बहीि एलो, येलो असाही 

उच्चार 
इनजेके इ् न्जे के     आत्ता, ह िा उच्चार ह य क्त 

संभार्षिात ‘के’ प्ल त 
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  ।       
इड न–अरताना इ ड  न– अ र ता ना िाली पडिे 
इन्िाना इ न्िा ना     म्हििे 
  । ।      
ईकना ई क ना     फाडिे 
इकाखड इ् का खड     अंधार, ह य क्त 
  ।       
ईसवरी ई स व री    ईश्वर. काहीच्या बोलण्यात 

व िा प होतो. 
इत्ता इ त्ता      प्रिि 
उमार्गई उ मा ग़ ई    ि बंन ‘र्ग’ िा यावनी रै्गन 

सारिा उच्चार 
  ।       
उडा उ डा      लहान 
   । ।     
उमसना उ म स ना    प सिे 
  ।       
उन्जना उ न्ज ना     झोपिे 
  ।       
उकना उ क ना     कपडे ध िे 
   ।      
उको उ को      िािंिी 
  । ।      
उसका उ स का     वाळू 
   ।      
उल्लींर्ग उ ल्लीं र्ग     कािंा 
उिाना उ िा ना     बसिे 
उईना उ ई ना     कमी करिे 
उण्डना उ न्ड़ ना     खपिे 
  । ।      
उडला उ ड ला     छोटासा 
   ।      
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उसार उ सा र     ह शार 
उपाशी उ पा सी     उपवास 
  ।  ।     
उसमल उ स म ल    उिळ 
उताना उऽ: ता ना     ि लीवर ाेविे 
  ।       
ऊमा ऊ मा      माती इ. सावडून घेिे 
    ।     
उकाडी  उ का ड़ी    पाळिा 
एडखमतोर्ग ए ड़ खम तॉ ग़   लहान बखहिीिा नवरा (ग़ 

िा यावनी उच्चार) 
  ।  ।     
एरप स्क  ए र प  स्क     िपलािंी जोडी 
एनी ए नी      हत्ती 
एखमली ए ऽखम ली     कासव 
   ।      
एःताना एः ता ना     काढिे (खवसर्गांिा ह 

अकारात्मक उच्चार) 
  । ।     नाििे 
एन्िना ए न्ि ना     (ए व ये च्या मधील उच्चार) 
   ।      
एय्याना ए य् या ना     झाडिे 
एकिम ए क ि म    एकिम 
  ।       
एरमी ए र मी     हेला 
    ।     
एरेटोर ए रे टो र    शजेारी 
   ।      
एखदि ए ् खद ि     उन्ह 
   ।      
एितस्के ए ि त स्के    उन्हाळा 
एल्लू ए लू्ल      उंिीर 
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  । ।      
एरसना ए र स्ना     खतिट लार्गिे 
  ।       
ओस्सो ओ स्सो      प न्हा 
  ।       
ओंर्ग ओं र्ग      रार्ग/शत्र  
  ।       
ओनक  ओ न क      त्याला 
  ।       
ओरकू ओ र क      त्यानंा 
ओना ओ ना      त्यािा 
  ।       
ओलना ओ ल ना     हालखविे 
  ।       
ओकना ओ क ना     िोळिे 
  ।       
ओर्गना ओ ग़ ना     फ टिे 
ओग़ ओ ग़      त्या (म लाला) 
ओर्गू ओ र्गू      तो (म लर्गा) 
  ।       
ओग़पखल ओ ग़ प खल    घोरपड 
         

‘ऋ’ – चा उच्चार माणियात नािी. 
कां ठ्य व्यांजने 
   ।      
कनीर क नी र     अश्रू 
कपारी क पा री     कपाळ 
कल्ल  क लू्ल      िारू 
कब ली क ब  ली     स्वीकार 
काखळया का खळ या     माती सावडिे 
कानी का नी      बाि 
  ।       
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खकसडबा खक स ड बा    आर्गपेटी 
कमका कू म्का      हळि 
काया का या      हळि 
कोंिा को िा      बलै 
कूखल कू खल      मजूर 
कंूजे कंू जे      घूबड 
केव  के व       कान (एक) ‘ह’ य क्त उच्चार 
केव क  के व  क      कान(अ. ब) 
केस्साग़ई के स्सा ग़ ई    िाकू/स री 
कोवे को व े      लालतोंडी माकड, वटे 

मधला ‘व’ 
केडी के ड़ी      िेडी 
   ।      
ित्त म ि त्त  म     ित, ि िा क सारिा 

उच्चार कधी कधी जािवतो. 
िराब ि रा ब     िराब 
ग़मीड ग़ मी ड़     घोंर्गडे 
र्गारे र्गा रे      र्गाडीिे िाक 
र्गाजलीं र्गा ज़ ली     बारं्गडी 
र्गािी र्गा िी      प्रसहासन 
  ।       
र्गाटो र्गा टो      भात 
र्ग रु र्ग  रु      तज्ञ 
र्गूड़ा र्गू ड़ा      घरटे 
   ।      
र्ग ड़रा र्ग  ड़ रा     टेकडी 
   ।      
र्ग ंखटल र्ग ं खट ल     धन ष्ट्य 
र्गोती र्गो ती      खमत्र 
  ।       
र्गोनर्गोडी र्गो नर्गो डी     कोंबडा 
   ।      
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र्गोटूल र्गो ् ट टू ल     घोट ल ‘र्ग’ िा सघोर्ष उच्चार 
   ।      
र्गोलेम र्गो ले म     घंर्गाळ 
   ।      
र्गोंिरे र्गों ि रे     लाडंर्गा 
   ।      
र्गोहकू र्गो ह कू     र्गहू 
         
तालव्य आणि दांततालव्य व्यांजने : 
  ।       
िेडो िे डो      म्हातारी, िे व श े मधला 

उच्चार 
खिकला खि क ला     खििल 
िािंी िा ं िी      िािंी 
खिक्का खि क्का      रुपयािी आंर्गाी 

ि िा छ सारिा वाटिारा 
उच्चार 

         
छ माणियात ‘छ’ चा उपयोग नािी पि परभाषेतून घेतलेला एखादा शब्द णदसतो. 

मात्र त्याचा उच्चार व ध्वनी बदलतो. उदा. 

   
छापा छा पा      छाप प्रकवा ासा 

छ िा उच्चार श सारिा 
वाटतो. 

  ।       
जोन्नारं्ग जो न्ना ं र्ग     ज्वारी 
जाबरू ज़ा ब ू र     खहरवा ज िा िन्त तालव्य 
  । ।     उच्चार, यावनी जमीन प्रमािे 
जोरासामी ज़ो र अ सा मी   िेवािी प्राथसना 
झ लकी/झ ल्कडबी झ  ग्ल्क      र्गळ्यातील माळा 

(झबल्यातल्या झ प्रमािे) 
झाटा झा टा      वालािी शेंर्ग (एक) 
   ।      
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झाटारं्ग झा टा ं र्ग     वालाच्या शेंर्गा (अ. व.) ज 
आखि झ िा उच्चार 

         
दांत्य व्यांजने :– 
  ।       
तप्पे त प्पे      वडील 
तम्मो त म्मो      लहान भाऊ 
  ।   ।    
तल्ला/तल्लारं्ग अ. व. त ल्ला/ त ल्ला ं र्ग   डोके 
तोसा तो ऽ सा     घसा 
तोखड़ तो खड़      माती 
   ।      
तरास त रा स     साप 
तडी त ड़ी ऽ     तलाव 
  ।       
तासना ता स ना     ाेविे 
  । ।      
प्रतिाना खत न्िा ना     िािे 
  । ।      
तोयना तो य ना     स जिे 
त्यर्गईनो त्य र्ग ई नो    उघडिे 
   ।      
तूरीन्िारी तू री न िा री   त रीिी डाळ 
थाली था ली      लोटा 
िखडया ि खड़ या     ताट 
िंडी िं डी      धानशतेी 
  । ।  ।    
िंडपोयाना िं ड पो या ना   ताप येतो 
  । ।      
िायना िा य ना     जािे 
  । ।      
ि रंको ि  रं को     खमळत नाही 
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िंूखि धंू ऽ खि      वािळ – ‘ि ’ िा ‘धू’ असा 
    ।    उच्चार 
खिया/खियारं्ग खि या/खि या ं र्ग    खिवस 
         
ध चा उच्चार द + ि अशा स्वरुपात आढळतो. ध अद्यािराचे शब्द आढळत नािी. फ्त पुढील शब्द 
आढळतो. 
  ।       
धंिा िं िा      मनन प्रकवा र्ग ंर्ग, ‘ध’ िा ‘ि’ 

सारिा उच्चार 
  ।       
नक्का न क्का      रात्र 
   ।      
नाय म ना य  म     नार्ग 
  ।       
नूका नू का      तािूंळ 
  ।       
नूर नंूखर्गयाली नू र न ं खर्ग या ली  नीळकंा 
नेय ू नेय’ू       तेल, य वर बलाघात 
   ।      
नेप्रयर्ग  ने प्रय र्ग     िवळीिी शेंर्ग 
नेल्ली ने ल्ली      आवळा 
नेल्ला ने ल्ला      िन्द्र 
नीडा/र्ग डा नी ड़ा/ र्ग  ड़ा    घरटे 
   ।      
नेत्त री ने त्त  री     रक्त 
  । ।      
नेत्तरल ने त्त र ल    लाल रंर्ग 
         
ओष्ट्य व्यांजने 
         
पडंी प ं डी      खपकलेला 
   । ।     
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परकना प र क ना    शोधून काढिे 
   ।      
पटंातस्के प ं टा त स्के    खहवाळा 
पटंा प ं टा      खहव प्रकवा थंडी 
पर्गइ प ग़ ई     ढोलकी, प िा उच्चार 
 ॰       पा सारिा वाटतो. 
  ।       
पारई पा र ई     ढोलकी 
पलू्ल प लू्ल      िात 
पाडंरा पा ं ड रा     पाढंरा 
  ।       
पापे पा पे      फ लपािरू 
पाल  पा ल       िूध 
प साली प ’ सा ली     माजंर 
  ।       
प ला प  ला      भाजी, प िा उच्चार क 

सारिा वाटतो. 
  ।       
खपट टे खप ट टे      पक्षी 
प नंयग़ॅई प  ं नयॅ ग़ ई    फूल 
   ।      
प ण्यम् पू ण्य म     फूकट 
  ।       
पेरमा पे र मा     पेरमा (प जारी) 
  । ।      
पेस्तना पे स्त ना     उर्गविे 
  ।       
पेते्त पे ते्त      म ंर्गी 
पेडे पे डे      शेंर्ग 
    ।     
पेर्गाएंड पॅ ग़ा ए न्ड    प ढच्या वर्षी 
  ।       



 

 

अनुक्रमणिका 

प्याव्हू प्यॅ ग़ व्हू ऽ    पाऊस 
  ।  ।     
पोनर्गोटा पो ग् र्गो टा    तंबाि िी डबी 
पोनर्गा पो नग़ा      तंबािू 
   ।      
पोहताना पो ह ता ना    फेकिे 
  ।       
फावडा फा व डा     फावडा 
  ।       
फेरसापेन फे र सा पे न   मोाा िेव, प िा फ सारिा 

उच्चार 
   ।      
बटकी ब ट की     वाटी 
  ।       
बडंा ब ं डा      िर्गड 
  ।       
बालटी बा ल टी     बािली 
बाखर बा ऽ खर     कानातील प्ररर्ग 
   ।      
बाटा बा ऽ टा     िंडातील िाखर्गना 
  ।       
ब र्गडी ब  र्ग खड     अल्य खमखनयम 
ब सी ब  सी      डासं 
  ।       
ब टकू ब ू ट क      बटू 
बेद्रीन बे द्री न     टमाटो 
  ।       
बेनाखड बे ना खड़’     स तारपक्षी 
भेली भें ली      र्गूळ, भ िा ब सारिा उच्चार 
मल्लू म लू्ल      मोर 
   ।      
मक्का म ऽ क्का     आंबा 
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  ।  ।  ।   
मलनरकल म ल न र क ल  जंर्गली माजंर 
  ।       
मलउखड़याली म ल उ खड़ या ली  र्गरूड 
मब्लब ू म ब्लब ू      खनळा 
मत्त  म त्त       और्षध 
   ।      
माङना मा ड़् ना     खवसरिे 
माखडया मा ऽ: ख  ऱ्ह याऽ:   माखडया 
माने मा ने      परवा 
  ।       
भ ते्त भ  ते्त      बायको 
म ते्तस्क  म  ते्त स्क      अनेक बायका 
मंूज मंू न्ज      माकड 
म रे म  रे      र्गाय 
म ज्जो म  ज्जो      नवरा 
म ििा म  द िा      आंर्गाी 
   ।      
म इतो म  इ तो     म्हातारा 
मोस्सो मो स्सो      नाक 
  । ।      
मोइकना मो इ क ना    फेकून मारिे 
   ।      
मोय ल मो य  ल     ढर्ग 
मेंजू में जू      अंडा 
   ।      
मूिना मू ि ना     पाघंरिे 
  ।       
खमच्चो खम च्चो      प्रविू 
         
मूधगन्ये व्यांजने 
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टव े ट व े      एकपक्षी 
खटराल खट रा ल     खटटवी 
टोंडा टों डा      वले 
         
‘ठ’ पासून सुरू िोिारा शब्द नािी. 
   ।      
डोडडारं्ग डो ड डा ं र्ग     लहान नाले. 
   ।      
ड वाली ड  वा ली।     वाघ 
   ।      
ड खवया ड  खव या।     िमिा 
         

ढ आणि ि िा उच्चार माणियात नािी 
अन्तस््य विग :– 
         
याया या ऽ या     आई 
  ।       
यार्गव्हू या ग़ व्हू ऽ    पािी 
  । ।      
मेंिलावा यें ि ला वा    नािायला 
व्या : खक व्याऽ: खक      सपसि 
व्यंर्गोर्गई व्य ं र्गो ग़ इ    खबजा–िे झाड 
व्यंकोकू व्यः क्को क      पोहे 
 । ।       
व्याह र्ग  व्या ह र्ग      जवळिा प्रकवा हा 
  ।       
वटरा व ट रा     वाटािा 
वले्लीना व े ल्ली ना     खफरिे 
वखङ:य्य  व ू खडः य् यू

ऽ 
    वारा 

   ।      
वदेि र व े द ि  र।     बाबंू 
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   । ।     
वटेटड व े ट ट। ड।     क ं पि 
   । ।     
वीसरल वी स र ल    सवात लहान 
वेंजेॲर्गई वें जे ॲ ग़ ई   जीभ 
खरती खर ती      रीत 
रुट मी/रुट क  रु ा  मी/ रु ट  कू (अ. व.) ऊंट 
रात रा त      काीि 
  । ।      
रासना रा स ना     खलखहिे 
  ।  ।     
रमनल र म न ल    खर्गधाड 
   ।      
रेंर्गल रें र्ग ल     लाल 
रेकान्र्ग रे का ड़     िारोळी 
   ।      
लबार ल बा र     िोटा 
  । ।      
लन्डल ल न्डा ल     आळशी 
लेस ंडी ले स ं डी     लस ि 
लेऽऽय्या ले ऽऽ य्या     तरुि म लर्गी/तारुण्य 
  ।  ।     
लेहताना ले ह ता ना    सोडिे 
लोप्पा लो प्पा      आत 
श, र्ष, स’ या तीनही उच्चाराचं्या बाबतीत सावसखत्रकता नाही. 
सामान्यपिे खतन्हींच्या ऐवजी ‘स’ ि उच्चारला जातो. 
‘र्ष’ िा उच्चार अलर्ग खिसून येत नाही. 
   
‘स’ ने सुरु िोिारे कािी शब्द 
   ।      
सोनोतबारी सो नो त बा री   सोन्यािी नथनी 
  ।       
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सपा स पा      सवस 
सकारी स का री     सकाळी 
सूखटली सू खट ली     लहान उंिीर 
स वा स  वा      खवहीर 
ह महाप्रािध्वनी–ह आखि व याच्या उच्चारात र्गमतीिार 

 सरखमसळ आहे. त्यालाही खवखशष्ट खनयम िािखविे अशक्य आहे. 
ह ंडना ह ं ड़ ना     पाहिे, मूळ शब्लि ‘उळना’ 
खहके्क खह के्क      इकडे 
     ।    
हखव/हप्रवर्ग ह खव/ ह प्रव र्ग   मासं 
   अ. व.     
हट्टा ह ट्टा      िािंा, मूळ शब्लि ‘अट्टा’ 
ऱ्होंडा ऱ्हों डा      र्गवत 
वखडःय्य  व्ह खडः य्यू ऽ    वारा, व िा व्ह सारिा उच्चार 
   ।      
हाट म हा ट  म     बाजार 
  ।  ।     
उडताना उ ड़ ता ना    र्ग ंडाळून ाेविे 
 

‘उळा’ म्हिजे पहा प्रकवा ‘उळना’ म्हिजे पाहिे असा मूळ ध्वनी आलेला शब्लि प्रत्यक्ष उच्चारि 
प्रखियेत ‘ह ळळा’ प्रकवा ह डा आखि खियापि हूडना’ असा झालेला आहे. क्विीत काही व्यक्ती उळा असा 
उच्चार करताना आढळतात. पि हे अपवािात्मकि राखहले आहे. अट टा म्हिजे िािंा हा शब्लिही सामान्यतः 
हट्टा असाि उच्चारला जातो. 
 

‘व’ िा उच्चार खद्व–ओष्ठ्य (Bilabial) असल्याने अनेकिा व’ िा ‘प’ प्रकवा ‘ब’ होतो. 
 

। ।  
उिा. इसवरी = इसपरी अव  = अब  
 

आ् ‘अ’ प्रकवा ‘ए’ िा उच्चार अनेकिा ‘य’ सारिा होतो. जसे ज न्या मरााीत ‘एक’ िा उच्चार 
‘यक’ होतो. त्याप्रमािे. उिा. एंिलािा = येंिलावा, एरप रक –यरप रक , एरस्ना–येरस्ना, इत्यािी. 
 

(संभार्षिात व खवशरे्षतः आपल्या खनत्यपखरियाच्या व्यक्तीशी आरामशीर र्गप्पा मारीत असतानंा, 
प्रकवा भार्षिात, उच्चारािा हेल थोडा बिलतो. शब्लि, स्वर लाबंवनू उच्चारले जातात. त्याम ळे केवळ शब्लि 
म्हिून उच्चारतानंा प्ल त नसलेले स्वरही प्ल त होतात. 
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उदा. 
 
सामान्य उच्चार भाषि इ. मधील उच्चार  

  । ।      
िायना िाऽऽ य ना     जाि 
  । ।      
वायना वाऽ य ना     येिे 
आखिवासी आऽ खि वा सी     
  । ।      
खतन्िाना खतऽ न्िा ना     िािे 
  ।  ।     
सायबाल साऽ य बा ल    साहेबाला 
इत्यािी 
 

“क्ष” आखि “ज्ञ” हे उच्चार माखडयात नाहीत. “ि” िा स द्धा श द्ध उच्चार नसून “न” सारिाि आहे. 
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प्रकरि पाचवे 
 

माणिया बोलीचे प्रत्यि स्वरुप– 
 

बोलीचे नमुने 
 
बोली – एक णजवांत सांस्था :– 
 

लोकवाङमयािी भार्षा ही खनत्यािी बोलभार्षा असते. ती सतत बिलत असते. पि आपले वैखशष्ट्य 
कायम रािून त्यात नवीनतेिी भर घालीत असते. भार्षा ही समाजािी आर्थजत आखि स्वीकृत संपत्ती आहे. 
वािीच्या माध्यमाखशवाय भारे्षत वाढ होत नाही. बोली ही ‘वािी व भार्षा’ ह्या िोहोंमध्ये सेतूसारिी असते. 
ती भारे्षप्रमािे व्यापक व खनयमबद्ध नाही तर ती म क्त, बंधनरखहत व िैतन्यपूिस असते. 
 

बोली व लोकवाङमयािा संबधं मानवी समूहाच्या संिभात खनमाि होतो. बोली व लोकवाङमय 
िोन्ही सम हमनािा आखवष्ट्कार करिारे असल्याने परस्पराशंी संबंखद्धत आहेत. बोली ही एक खजवंत संस्था 
असल्याकारिाने सासं्कृखतक प्रर्गतीिे वाहन ारते. एवढेि नव्हे तर स्वतःि संस्कृतीिे अंर्ग बनते म्हिून 
संस्कृतीच्या अभ्यासात बोलभारे्षला महत्तव प्राप्त होते. 
 

बोलीिे खतच्या खजवतं प्रकवा अस्सल स्वरुपात अध्ययन करावयािे असल्यास भाखर्षक नम ने पाहिे 
हे अत्यंत आवश्यक ारते. त्या दृष्टीने माखडया–र्गोंडाचं्या एटापल्ली व भामरार्गड ह्या खवभार्गातील 
िेड्यामधून भारे्षिे खवखवध प्रकारिे नम ने आखि काही व्यक्तींमधील स्वाभाखवकखरत्या झालेले संवाि खटपून 
घेऊन प ढे खिलेले आहेत. त्यावरून माखडया बोलीिे स्वरूप, खतच्या स्वाभाखवक रुपात िशसखवण्यािा प्रयत्त 
केलेला आहे. 
 

सांवाद 
 

प ढील संवाि हा बोडंर्गा व त्यािी सासू (मानलेली) जनकीबाई ह्याचं्यातील असून सायंकाळी 
घराच्या अंर्गिात ध्वखनम खद्रत केलेला आहे. काही क शल प्रश्न वर्गळण्यास िाण्याखपण्याच्या आवडी 
स्वयंपाक करण्याच्या पद्धतीखवर्षयी माखहती, मधून थोडी र्गंमत प्रकवा िेष्टा मस्करी त्यात आढळते. 
जनकीबाई ६० ते ६५ वर्ष ेवयािी असून बोडंर्गा खतशीच्या आसपास आहे. 
 
सांवाद पणिला – बोंिगा आणर जनकीबाई 
 
बोंिगा : नारं्गा बोर वासी मस्तोर आतो? बोर नारं्गा पोटो नोर 

मघाशी कोि आले होते सासू? कोिी मघाशी फोटो वाले 
 
जनकीबाई : वरेे वासी, (पाह ण्याकंडे पाहून म्हिते) 

हेि आले. 
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बो. प्रहर्गो. 
हो. 

 
जा. बाह खक–सतोर इंजेके? 

काय करतात आता? 
 
बो. वात र ह ळळला. 

आले पाहायला. 
नेंड बेक हंजी मतीन? 
आज क ाे रे्गली होती? 

 
जा. लोने मतान, खमय आतो नेंडे वाला मरपखिनाखह. 

घरी होते, त झी सासू आज आली मरपल्लीवरून. 
 
बो. खहवीरासी हंजी? 

िोघेजि रे्गले का? 
 
जा. अि नेंड वाता, नना नीनेन वातान, हनमाट हनमाट 

ही आज आली मी कालि आले, जाऊ नका जाऊ नका 
 

इंिूर अिोहकू नौन मंडी नना िायमान. 
म्हटले, म्हिून तू रहा मी जाते. 

 
बो. आतो खहिोक खिया हप्रवर्ग प्रतजी वाता, 

सासू, इतके खिवस मटन िाऊन आली, 
 

इर्गा म का प ला खतनो आयार? 
इथं आंब्लयािी कढी िािार नाही? 

 
(सासूबाई कैऱ्या खिरत होत्या त्या संिभातील प्रश्न) 

 
जा. प्रहर्गोये 

होय 
 
बों. मकारें्ग खरिीहमीर मका प लाये खतहनीर? 

आंबे कापूनराखहली आंब्लयािी कढी िाते? 
 
जा. प्रहर्गोये, हप्रवर्ग बर्गडा िोरक नंूर्ग 

होय, मटन क ठ्ये खमळत नाही. 
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खमट खहतोर माट खततीम. 
त म्ही खिले आम्ही िाल्ले 

 
बो. तालखवस मंिातीर 

माखर्गतले असेल. 
 
जा. वलेा मानवाल केयतीर फ्या बारकीयला? 

जास्त मािसानंा बोलावले नंतर (मर्ग) कशाला? 
हने हेलमतोंर्ग, हेलान मयान खहजैक ओननाटोर 
जावई, सासरा, लहान बखहि, म लर्गी आता पाह िे 
वातारे खहता लालूर– तालीर मका होसी 
आले म्हिाली लालूरिी आई आंबा नेऊन 
प ला हटीता. 
कढी खशजवते. 

 
बो. माट अइतेके खतनोम कोर हक्कतेकेने बारे खतिाक 

आम्ही अस म्हटलंतर िात नाही कोंबडा कापला तरि िाऊ 
 
जा. मरका प लाये. 

आंब्लयािी कढी. 
 
बो. इयव? होईनंूर्ग! पलक इरयनंूर्ग. 

हे (आंबे) आंबट! िात आंबतील. 
 
जा. होईहतारं्ग मती बाहखकयना, खमय आतोसखककू राडें. 

आंबट पि कसं करायिं, त झे सास ला खवधवा 
भतेू्तसकीकू, बाताल िोरक्यार? 
बायको (बाईला) काय खमळिार? 

 
बो. आह इसेके इि लोताही होके बर्गा तो हंज मट. 

असं म्हटलंतर या घरातून खतकडे क ाे तरी जाऊन रहा. 
मत इर्गडा बातालं आयनायो. 
पि इथला कोिताही (काहीही) नेऊ नको. 

 
जा. खहले बातये मखत खनयाव ेबाताये मंता. 

नाही काहीि पि हेि काहीतरी आहे. 
 
बो. मत खहल्ले खहहनीरे. 

पि नाही म्हितात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

माट इि लोतर्गा मेंिाकोम हअतेके अंटू 
आम्ही या घरात राहू तर (तू) जा. 

 
जा. उर्गासखवट लोतना! 

उर्गीि खरकाम्या घरात! 
 
बो. लोतर्गा बिं िोरकीसा हि प्रतिाकोम. 

घरात काय खमळेल ते िाऊ. 
 
जा. बातय खहल्ले लोने मंता. 

काही नाही, घरि आहे. 
 
बो. हअतेके खवट लोने तेला माक आई. 

तर खरकामं घर तरी आम्हाला होऊ िे. 
 
(म्हातारी सासू कैरीिे काप काढीत होती. प न्हा पखहल्या म ्ावर येवनू तो म्हितो.) 
 
बो. खनयाव इंजेके खरिीहनीन! इंर्गा प्यानव्ह ि कू आयन ंर्ग. 

हे आत्ता कापकापता! हो. पावसाळ्यासााी होतील. 
 
जा. इंजेक प्रहर्गा मरातारे्ग आयन ंर्ग, पाहनारें्ग, 

आता प न्हा झाडातले होतील कोवळे (आंबे) 
(हे संभार्षि एखप्रल मखहन्यातले–िैत्रातले आहे.) 

 
बो. खनयाव पया प्यानव्हूि कू प्यानव्ह मेड ? 

ते मर्ग (नंतर) पावसाळ्यात पावसाळाभर 
 
जा. प्रहर्गोये. 

होय. 
 
बो. माट खनयाव होसतारं्ग मऽका खततोम्. 

आम्ही ते आमलेले आंबे िात नाही. 
 
बो. खपसीह–खकयना इि क /इि क मारन ंर्ग खहजोर! 

उरवण्यासााी (खशल्लक) थोडे थोडे संपतील म्हिून 
(खशल्लक राहावते म्हिून थोडे थोडे िाता!) 

 
जा. धंूि बाताये मेटा धंूि बाह प्रकिकोिी. 

बारा, काहीतरी आजिा वारा कसा करत होता. 
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माट वाने हनीम मरकानेक खमयाना पेडीवने 
आपि स द्धा रे्गलो नाही आंब्लयाकडे. त मिी घरवाली 
जारं्ग मेंड मरका तोिता. नन्ना वनेे 
टोपले भर आंबे डोक्यावर घेऊन मी िेिील 
खनयाि वटेाकतटू खवयेरतून हस्पना, मरकाक 
त्या क ं पिाजवळच्या किऱ्याला फेकलं होती, आंब्लयासााी 
हनीवन कूधी होर्गा मरका उड िोस्तान, वायोन हवा 
रे्गले नाही काकी खतकडे आंब्लयािा ढीर्ग टाकला, आलो नाही बाई 
मरकान्वने सीता प्रकिान खहतात मती वायोन. 
आंब्लयािी आावि केली होती पि आलो नाही. 
आहकेवोन खनयोन लोहतान िाकाळ 
काही केले नाही. त्याला पााखवले जाऊन 
सताला खर्गसूर–तलोर. 
आिण्यासााी खर्गसूरच्या आईला. 

 
बो. हप्रवर्ग लेवेके तेला आसताये. 

मटन नसले तरी होईल (िालेल) 
 
जा. बोना बाबो–नाडा हखवर्ग! खमटे, हप्रवर्ग प टीह केवालोर 

कोिाच्या बापा–जवळिे मटन! त म्हो, मटन त म्हीि आििारे 
 
बो. हव  ह हईकीतारं्ग मंता, बोडलर्गा खवडस्तेके ननेस्त कू 

ते (मासे) पोसलेले आहेत. तलावात सोडलेतर प ढाच्यावर्षा िोरखकता 
खमळखतल. 

 
बो. जावा बद्राम टीनीर इन्तोर. 

आंखबल कसे बनखवतात खविारतात. 
(हे पाह िे खविारतात) 

 
जा. (हसून) काळंर्गनाखवस्कीन तालकाये. 

स्वयंपाक करिारीला खविारा. 
 
बो. खमट म ने बाह प्रकिीर. 

त म्ही पूवी कसे करत होत्या. 
 
जा. उसना, नोअर्ग ना अटना, सकार हतेके कोंर्ग क सेंरे्ग 

काडंिे, िळिे, खशजखविे, सकाळी म्हिजे कोंबड्या आरवताना 
तेिना, जावा एहताना, जावा वतेेके र्गाटो हटना 
उािे आंखबल बनखविे, आंखबल खशजल्यावर भात खशजखविे 
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खवयार्ग हैयाना कबाळते िायना जावा 
किरा जाळिे कामावर जािे आंखबल 
पोसी कबाळ–खिया खहतेके 
धरून (घेऊन) कामाच्या खिबसात म्हिजे. (असं आहे). 

 
बो. बद्राम जावा हेअताना? 

कसे आंखबल बनवता? 
 
जा. (हसून) बद्रामो! 

कसे काय! (म्हिजे हे काय खविारिं झालं!) 
 
बो. जावा बद्राम हेअतानीर, र्गाटो बद्राम 

आंबील कसे बनखवतात भात कसा 
अटीहनीर हिीन वहेट मीटू. 
खशजखवतात ते सारं्गा त म्हीि. 

 
जा. हिू प्रपड होयपी खकयनाये, बाह खकसतारं्ग 

ते पीा आंबट करतात कसे करतात 
तालकाये होवनू काळंर्गनाखवस्कीन. 
खबिारा त्यानंा स्वयंपाक–करिारीला. 
(सून स्वयंपाक करीत होती खतला) 

 
बो. हव होके धंिा आतारं्ग. 

तो खतकडे कामात र्ग ंतलेली. 
 
जा. तमा वहेतान रे्ग इंजेटा! 

त्यािे सारं्गतील आतािे (जे काम िालू आहे त्याबद्दल) 
 
बो. होनकू म नेटाये िोरकना, इंजेटा आयो. 

त्यानंा पूवीिे पाखहजे, आतािे नाही. 
 

वरील संवािातील वाक्य रिनेत साधेपिा आहे. ‘आज क ाे रे्गले होते?’ सारिे सरळ वाक्य आहे. 
तर ‘इतके खिवस मटन िाऊन आली इथे आंब्लयािी कडी.’ ‘अशी प्रकारिी उलट स लट वाक्येही आहेत. 
उच्चाराच्या दृष्टीने खवखवधता आढळते.’ ‘मऽका’ असा ‘मरका’ ह्या शब्लिातील ‘र’ अन च्चाखरत ाेवनू करण्यातं 
आलेला माखडया उच्चार आढळतो. 
 

‘प ला’ – भाजी हा शद्ब आंब्लयाच्या कढीसााी वापरलेला आहे. जेवण्या िाण्याबद्दलिा संवाि 
असल्याम ळे खतन्िाना–िािे ह्या खियापिािी अनेक प्रकारिी माखडया रूपे आढळतात. 
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उिा खतनोम = िाल्ले 
खतहनीर = िाते 
खतन्िाकोम = िाऊ इ. 

 
लोन = घर यािे ‘घरात’ हे रूप करतानंा ‘लोतर्गा’ असे केलेले आहे. हे वास्तखवक ‘लोनतर्गा’ हव.े 

‘लोने’ असाही वापर आढळतो. स्वयंपाकासंबधंीिी खवखवध खियापिे यात आढळतात. ‘अि’ = ते उव े= ती 
या शद्बािंा उच्चार स्पष्टपिे हद, हव ेअसा सघोर्ष आढळतो. 
 

ह ळला िा ह डला असा उच्चार ऐकू येतो. असेि अटना िा हटना असा उच्चार ऐकू येतो. 
जानकीबाई स्त्री असून जाते सााी जातो असा शद्ब वापरते. प्रजजी या शद्बास जी हा िी िा उच्चार होय. म ळ 
शद्ब खतन्िाना = िािे वरून खतन्िी असा शब्लि होवनू त्यािा उद्धार र्गाव खतन्जी असा करण्यात आलेला 
आहे. 
 

म्हाताऱ्या जानकीबाईिी बोलण्यािी लकब व उच्चार प्रखिया माखडयािंी प्राखतखनधीक मानायला 
उत्तम आहे. 
 
सांवाद क्रमाांक २ :– 
 

प ढील संवाि कखटया खहिामी व बोडंर्गा ह्याच्यामधील आहे. कखटया हा र्गायता असून िेड्यािा 
पटेल आहे. हा संवाि ध्वनीम द्रीत केला त्याखिवशी कखटयाकडे नवीन बाधंलेल्या झोपडीच्या वास्त पूजेिा 
कायसिम आलेला होता. माखहती सारं्गिारी व्यक्ती ही स्वतः र्गायता असल्या कारिाने अखधकार वािीने 
माखहती िेताना खिसते. लकबीच्या बाबतीत हा संवाि वैखशष्ट्यपूिस होय ह्यात अनेक सिािंी माखहती िेण्यात 
आलेली आहे. कखटया खहिामी पन्नास वर्षस वयािे र्गृहस्थ आहेत तसेि त्यािंी लहान म लर्गी, पत्नी, सून व 
अनेकािंी वाक्ये अत्यंत स्वाभाखवक स्वरूपात संवािात डोकावतात व संवािािा खजवतंपिािी साक्षी िेतात. 
 

कणटया णिचामी व बोिांगा काांदो 
 
कणटया : अर्गा कटूल तट री (म लाला उदे्दशून–पाह िे आले म्हिून) 

खतथे िाट टाक रे 
 
क. (बोडंर्गाला) : प्रहर्गो–हल्ले–रा, नाक इतेके इि काल तोयता 

हो–रे, माझा तर हा पाय स जल 
 
बो. इंर्गोरा, नाक पका ओहताना तेिना 

होरे मला (खह) िूप िाज उाली (स टली) 
(मध्येि घरातील खस्त्रया व म ले बोलतात) 

 
मनीबाई (म लाला) तीटरी केमेक मंट 

उारे िूप रहा. 
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म लर्गी (लहानी) याऽया, नावाऽ िेडऽ क यवाता, इि बाबाऽ क यवाता 
आई माझी िड्डी घसरली, ए बाबा घसरली, 
(बाबाच्या पायावर रेलून उभी राहते) 

 
क (म लीला) खतरी, नावा काल नोसता 

अरेरे, माझा पाय ि ितो 
 
कोलीबाई (म लाला) हके्क उळळारी लोतेके, हके्क अंिार आतारी 

खतकडे पहा घराकडे, खतकडे अंधार झाला. 
 
बो. नाक येग़्वव्हू ताट रा. 

मला पािी आि रे. 
 
क (म लाला) खम मामाक  येग़्वव्हू ताट रा. 

त झ्या मामाला पािी आि रे. 
 
कालीबाई (म लींना) खमट उिरा, केमेक मंट 

त म्ही उाारे, िूप रहा. 
 
क (म लीला) खतटरी, नावा काल नोसता 

उारे, माझा पाय ि ितो. 
नाक खमट कटला, केमाट. 
मला त म्ही त्रास िेऊ नका. 

 
क (बोडंर्गाला) इि हर्गिून ि रस खकयनापन्डोर रा? 

या सडकेला ि रुस्त करत नाही रे? 
(सडकेवर पाय म डपल्याने त्यािा पाय स जला होता) 

 
बो. इि माटे लबाळ रा खकयला. माटू 

या आम्ही करत नाही रे करयला. आम्ही 
(लबाडीम ळे) 

 
खकतेक अिोन आवाळ, कोतारं्ग  बातारं्ग खहकान 
केले तर होईल, पैसे वरै्गरे िेिार 
इंजी. कोतारं्ग बाताल हेवेके केल्ला खकयनाय मंता 
होते. पैसे क िीही खिले नाही तरी करायि आहे. 

 
बो. माट केवा आयोरा मीट खकयनािू! 

आम्ही केल्या खशवाय आम्हीि करिारे. 
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(आम्ही केल्याखशवाय होिारि नाही) 
 
क. आयो मती माक वनेे सरकार उडून केला मित खकयना 

नाही पि आम्हाला स द्धा सरकारने थोडी तरी मित केली पाखहजे. 
 
बो. नाली नायो मत्ती म रुमताये इंजी मातोर्ग. 

नाली नाही पि म रूमािे म्हटले होते. 
 
क. (पाह ण्याकडे वळून) वआेर्ग बोग़ सायबाल आंिोर्ग? 

हे कोि साहेब होत (आहेत)? 
 
बो. वरे्ग बेहरा शाळातोग़ र्ग रुज आिोग़. 

हे मोठ्या शाळेतले र्ग रुजी आहेत. (कॉलेजिा उल्लेि) 
 
क. आखन हि बाई बिू? 

आखि ती बाई कोि? 
(प्रस्त त प्रबंधाच्या लेखिकेिा उल्लेि) 

 
बों. अि वनेाये म ते्त. 

ती त्यािंी बायको. 
 
क. वरे बेके वातोर 

हे क ाे आले (म्हिजे इकडे कसे काय आले?) 
 
बो. इकेन मावा भमू ह ळला वातोर 

इकडेि आमिा भार्ग (भ मी) पाहयला आले. 
 
क. बस्केन वायोर अले रा? 

कधीि आले नाही रे? (यापूवी) 
 
बो. आयो इग़ा वायोर, मती बस्के वातोर. 

नाही इथे आले नाही, पि कधीकधी येतात. 
 

(इथे ह्या िेड्यात आले नाही पि या भार्गात येतात) 
 
(कटीयाच्या घरी नवीन झोपडीच्या पूजेिा समारंभ त्याि खिवशी झाला होता. या संिभात बोडंर्गा 
खविारतो–) 
 
बी. नेंड बाताल खकतीन? 
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आज काय केलं? 
 
क. नावा प ना लोन मत्ता ताना पोलवा उजर्गाटन–खकतान 

माझे नवीन घर होते त्यािे उदघाटन उदघाटन केले. 
 
बो. मोळळकना बाता मारता? 

पूजा वरै्गरे झाली.? 
 

(कखटया हा फार उत्साही व मोकळ्या मनाने बोलिारा मािूस. तो मधूनि मोठ्याने ‘हाँ’ असा 
होकाराथी व आनंिय क्त उच्चार करतो) 

 
क. मावा मोळळकना बाता आनाल इंजोर मत्ता ताना 

आमिी पूजा वरै्गरे आनाल म्हिून आहे, खतिे (िेवीिे) 
(िेवीिे नाव) 

 
पोरल आनाल, तान आनाल, इंजोर मोळखकनोम 
नाव आनाल, खतला आनाल म्हिून प खजतो 
मावा म नेटोरा म यतो हातोर ओरीन  आनाल इंजोर मोळकीनोम 
आमिे पूवीिे म्हातारे मेलेले त्यानंा आनाल म्हिून प खजतो. (खपतर) 
नावा तािोन  बाबोन  प्रलर्गाल इस्परान. 
माझ्या आजोबा बाप प्रलर्गोिेव ईश्वराला.(सवांिी पूजा करतो) 

 
बो. िसरा बाह खकयनोर? 

िसऱ्याला काय करता? 
 
क. माट बेलायमूल िायनोम, मत्ती हर्गा ह ळीमे 

आम्ही प ष्ट्कळजि जातो, पि खतथे पाहत नाही आम्हाला 
माक उळीय– िोरको बाह–खकस्तोये. 
पहायला खमळत नाही कसे करतात ते. 

 
क. िायलातो िायनोम, मती र्गायताक नाटेना मानवाल 

जायि ंम्हिून जातो, पि र्गायते, र्गाविे मािसं 
िायनोन नीयआता बेहरा मानवाल उळीतोर. 
जातात, त मच्यासारिी मोाी मािसं पाहतात. 
मती माक ह ळला िोरको. 
पि आम्हाला पाहायला खमळत नाही. 

 
बो. खिवाळ बाह खकयनोर? 

खिवाळी कशी करतात? 
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क. हाँ? खिवाळी माट उंिी र्ग म ळी, उंिी नेयी 
हाँ? खिवाळीला आम्ही एक कोहळा, एक शेंर्ग 
खकसी हर्गा कोंिारं्ग जमा खकयनोम, जमा 
करुन (ाेवनू) खतथे बैल जमा करतो जमा 
खकसी हर्गा अवीन म ने–खकसी मोळखकनोम, 
करून खतथे त्याचं्या प ढे–करुन पूखजतो. 
हर्गा उडून कोसूई. उडून कम्का उडून प्रपडी 
खतथे थोडा कोळश्यािा भरू्गा थोडी हळि, थोडे खपा (तािूंळािे) 
खकसी मोळखकनोम. 
करून पूखजतो. 
(बलैानंा सवस र्गोष्टी नैवे्  म्हिून िािवनू पूजा करीतो) 
उडून र्गाटो आखटनोम हर्गा पया वरसीनोम, 
थोडा भात खशजखवतात खतथे नंतर रारं्गोळी काढतात. 
वरसीसी हर्गा उिी मेसयाम नाटेना–ताळोरा, ईस्परा 
रारं्गोळीनंतर खतथे एक मेसयाम (िेव) र्गाविी–माऊर्गी, ईश्वर 
न का तासीसी 
तािूंळ ाेवतात. (त्याचं्या नावाने) 
पया खपसे मते्तके बोकळा वने अस्कीनोम 
नंतर कोंबडीिे खपलू असेल तर बोकड स द्धा कापतात 
पि–वने अस्कीनाम उंिी मेंज खहयनोम 
ड क्करस द्धा कापतात एक अंडा िेतात. 

 
बो. होळी बाह खकयनोर? 

होळी कशी करतात? 
 
क. हर्गा िायनोम, उडून पल्लेर–पप्पू खकयनोम 

खतथे जातो, थोडा प्रसाि करतो. 
हर्गा उडून हिे कोसूई कम्का, प्रपडी, खकसी 
खतथे थोडा तोि कोळशािा भ र्गा हळि, पीा करून 
पले्लर–पप्पू हर्गा पेसेलक , उडून बेली खकसी कालखपनोम, 
प्रसाि खतथे मूर्ग थोडा र्गळू, करून खमसळतो 
कालपीस, पया हा, पट वरखसनोम, वरसीसी 
खमसळून नंतर हा, पटी रारं्गोळी (काढतात) रारं्गोळी नंतर 
हर्ग न का आखि पले्लरपपू इस्पराकू, तल्लोरम ते्तकू, तासीनो 
खतथे तािं ळ आखि प्रसाि ईश्वराला, माऊलीबाईला ाेवतात 
आखन उंि मेंज खकयनोम 
आखि एक अंडा करतात (िेतात िेवा) 
पया–ताना पोरुिे हि पल्लेरापपू खतहनोन. 
नंतर त्यािे नावाने ते प्रसाि िातात. 
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बो. खवजा पडं ंम आखन प्रपडी पंड म बाह खकयनोर? 
खवजा पडं म आखि प्रपडी पंड म कसा करतात? 

 
क. खवजा पडं म त हकू वने बोकळाये अस्कीनोम 

खवजा पडं मला स द्धा बोकड कापतात 
माट सपेिोर खवस्ता माखरहखकयनोम पया माटे 
आम्ही सवस िरिे संपखवल्यावर नंतर आम्ही 
(धानािे) 
उंि खिया कोड प्रहर्गोरे अस्तानोम. 
एक खिवस टोक म्हिून पाडतो. 

 
(धान, तबकडीत माती घेऊन त्यात पेरून कोवळ्या अंक रानंा उर्गव ूिेतात व त्या टोकानंा कोड म्हितात. 
ह्यालाि “टोक” पाडिे म्हटले आहे.) 
 

अरतेके लोतूहकू उनोिोर्ग मानवाल इिोहटारं्ग 
पाडल्यानंतर, घरातून एकटा मािूस इतकी इतकी (हाताने िािवनू) 
डूटी खकसी हर्गा मंूड ड टींर्ग उंिता पारं्ग उंिी पेहखिसी 
टोपली करून खतथे तीन टोपल्या एका वर एक ाेवनू 
हर्गा कोड ओयनोम, ओसी पया हर्गा कोड अरतानोम 
खतथे कोड नेतात, नेऊन नंतर खतथे कोड पाडतात. 
अरतेके हर्गा उंि मेंज ताखसनोम. 
पाडत्यावर खतथे एक अंडा ाेवतात. 
ताखससी म ंड ड टीनारं्ग मंड जार्गारं्ग वळ्यानोम. 
ाेवल्यावर तीन टोपलीिे (कोड) तीन जार्गी खरिवतात. 
वळती हव वजंीन काहतानोम, कहतेके पया 
खरिवल्यावर ते धान मोजतात, मोजल्या नंतर 
प िंाना पडंीनोम. प तोर्ग इतेके प तोर्ग प नवोर्ग 
ओळिायला लावतात. जो ओळितो त्याला ओळितो. न ओळििारा 
हवारे होनकू िोरको. पया म ंड जार्गर्ग 
िूर जातो त्याला खमळत नाही. (कोडी) नंतर तीन जार्गािें 
ताखसनोम. हवीन म नेटा मेंज तासतर्गडारं्ग म ंड पेळेहक  
ाेवतात त्याला पखहले अंडा ाेवल्याखाकाििे तीन िािे 
आिरीस–तर्गडारं्ग मंूड पेंळेहक  पेहकीसी, उंि र्गोटा 
अिेरच्या–खाकाििे तीन िािे विेतात, एक नळी 
खकयनोम, हि र्गोटातर्गा हेिीतोम हर्गान 
करतात, ते नळीत टाकतात. खतथे 
वळकीनोम, पंड म बस्के खककाळ बस्के रा! 
बोलावतात. पडं म कधी करिार केव्हा रे! 
[“पेरमा प्रकवा सवात वयोवृद्ध मािसािा उल्लेि”] (ते ारखवतात) 
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आयो पलान खिया पडं म खककाळ प्रहजी 
नाही फलाण्या खिवशी पडं म करु म्हिून 
हि खिया पडं म खकयनोम. पेरमाल वास्तोग़! 
त्या खिवशी पंड म करतात. पेरमा येतो. 
पेरमाल बातेके हा,ं पेरमाल वातेके वने 
पेरमा आलाकी, हा.ं पेरमा आला स द्धा (तर) 
वास्तोर्ग, वायनेके वायोर्ग, माक  मात्राम ईतोग़ मते्तके 
येतो, नाही आला तर नाही, आम्हाला म्हातारा तरीपि 
आस्ता. पडं म त हक  खपसे, बोकळा आरकीनोम 
होतो पडं म सााी कोंबडीिे खपल  बोकड कापतात 
(िालतो) 
हि पयलानंबर र्गोटातून पाहतानोम हब न कारं्ग 
तो पखहलानंबर नळीला फोडतात ते तािूंळ 
केवोम वजंींर्ग हक्कने नोरीनोम तळीतर्गा हि 
करीतनाहीत, धान सखहत घोटतात. तळ्याजवळ ते 
मिस आकींर्ग खकसी हर्गा र्गारा नेय  
येनािे (झाड) पान करून खतथे टोळीिे तेल 
खकयनोम. हर्गा खकसतर्गा तासीनोन. हि वयेी–इतेके 
करतात. खतथे खवस्तवाजवळ ाेवतात. ते खशजल्या–नंतर 
माट इके मोळकीनोम. हर्गा पेरमाल पया 
आम्ही इकडे पूजाकरतो. खतथे पेरम्याला नंतर 
बिो कनयाम, वलेाळ भतूाम तूहकू न का 
कोितेतरी कनयाम (िेव) वेलाळ भतूाम (िेव) ला तािं ळ 
तासीतोर्ग आत रा, वते रा, इंजी तान तिी 
ाेवतात. झालारे. खशजला रे, म्हटल्यावर त्याला आिून 
हर्गा इिीन इिीन पूरा लाकीतोर्ग. पया 
खतथे थोडे थोडे पूिस अपिं करतात. नंतर 
हर्गा उंिी खपसे ताट. खपसे ईयनोम. 
खतथे एक कोंबडीिे खपलू आिून खपल  अर्थपतात. 
खपसे कोटीहखकसतोर्ग पि ताट. पिी 
खपल्लाला खवस्तवाजवळिे तािूंळ िारतात. ड क्कर आि. ड क्कर 
ओसो उंिी बोकळा ताट. बोकळारं्ग अस्कीसी 
आििी एक बोकड आि. बोकडाला कापल्यावर 
माट हके रे्गडातेन खतहनोर्ग. बाईस्कू इके्कन 
आम्ही इकडे जंर्गलात िातो. (घरच्या) बाया इकडे 
लोन मन्तार्ग, लोने खतन्तार्ग. 
घरी राहतात. घरीि जेवतात. 
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पूजा आखि सि ह्यािें विसन करिारा हा संवाि अत्यंत उत्साही कखटया र्गायता ह्याचं्या बोलण्यातून 
स्वाभाखवकपिे खमळाला असल्याने ह्यातं ‘हेल’ व ह ंकार बरेि आहेत. ‘हाँ!’ हा त्यािा वैखशष्ट्यपूिस ह ंकार. 
म लीने ि िऱ्या पायावर िाब खिल्याने–खतरीऽऽ ‘(अरेरे) असा आवाज तो काढतो.’ लहान म लर्गी पि 
िडडी घसरल्याने ‘याऽय्या,’ नावािे ऽ ड, क यऽ वाऽऽ ता’ म्हिून ओरडते. मध्येि आई आवाज िेते. इकडे 
कखटया माखहती सारं्गतो. 
 

कखटयाला बोलताना ‘रे’ म्हिून संबोधण्यािी फार सवय आहे. ह ळला (ह डला) = पाहिे, बोकळा 
= बोकड, मोळकना = पूखजिे, वळखकनोम, (िेतात) ह्या शद्बामंधील ‘ळ’ िा उच्चार ‘ड’ सारिा असून 
इश्वरािा उल्लेि करताना ‘इस्परा’ असा ‘व’ िा ‘प’ सारिा भासिारा उच्चार लक्षात घेण्यासारिे आहेत. 
रे्गडाते (जंर्गलात) यािा ‘रे्गळाते’ असा उच्चार करतो. 
 

हयनोम (िेतात) िा खहयनोम, ‘अि’ या ‘हि’ हे ‘ह’ कार िशसक सघोर्ष उच्चार प नः प न्हा 
आढळतात. 
 

लाबंलिक वाक्यरिना ह्या संवािात आढळते. खियापिािी खवखवध रुपे खिसतात. उिा. 
मोळकीनोम = पूजा करतो उलीतोर (ह डीतोर) पाहता िायनोम = जातो तासीनो = ाेवतात. वरसीसी = 
रारं्गोळी काढल्यानंतर, प तोग़ = ओळितो. केवोम = करीत नाही. लाकीतोग़ = अर्थपतात, अस्कीनोम = 
कापतात इ. 
 

‘कट ल तट री’ = म्हिजे ‘िाट टाक रे’ प्रकवा ‘तीट री, केमेक मंट.’ ‘उारे, िूप रहा’ ही 
आज्ञाथसक रुपे आढळतात. 
 

पीसे = कोंबडीिे खपल्लू, पल्लेरा–पपू = प्रसाि, तल्लोरा–म ते्त = र्गाविेवी प्रकवा माऊलीबाई इत्यािी 
खवशरे्ष शब्लि व पूजा प्रकार ह्यात आढळतात. खतन्िाना = आिे िे खतन्ताग़ं = जेवतात. तर खतहनोम = 
िातात अशी खवखवध रुपे ह्यात आढळतात. 
 

‘पयला नंबर’ सारिा मरााी व मराााळलेला इंग्रजी शद्बही की त्याच्या तोंडात येऊन जातो 
‘र्ग रुज’ असा शब्लिप्रयोर्ग र्ग रुजीसााी करतो. ‘मात्राम ईतोर्ग’ असा ‘मात्रल’ व ‘म ईतो’ या म्हातारा 
शब्लिासााी असलेल्या िोन पयायी शब्लिािंा एकखत्रत, ‘म्हाताराखबतारा’ सारिा उपयोर्ग करतो. 
 
सांवाद क्रमाांक ३ :– स्वयांपाक घरातील पणत–पत्नीचा सांवाद 
 

प ढील संवाि हा पखत–पत्नीमधील लहानसा संवाि आहे. स्वयंपाक घराच्या आडोशाला राहून हा 
संवाि ध्वनीम द्रीत केलेला आहे. खवर्षयािी सखवस्तर माखहती नसली तरी माखडया पतीिी स्वतःच्या पत्नीशी 
बोलण्याच्या लकबीिी जािीव होते. उभयता पखतपत्नी अारा ते बावीस वर्ष ेवयािी आहेत. 
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णमरवतराव व रिीबाई 
 
खम. बाताल पूला खकतोन? 

काय भाजी केली? 
 
र. बाताल ओसो खनयाि िार खकतान. 

काय करु, हीि डाळ केली. 
 
खम. पया नेय िोरकता? 

नंतर तेल खमळालं का? 
 
र. बहर्गडा नेय ूिोरको? 

क ाि ंतेल खमळालं? 
 
खम. पया बाह खकयना? 

नंतर काय करावं? 
 
र. बनी, हि खतसाता नेय ततान. 

बनी, ते खशशोतलं तेल आि जा. 
 
खम. नारं्गा पोटो टेडला ंबोग़ लजा आन्िोंर्ग? 

मघाशी फोटो काढला (तेव्हा ) कोि लाजले होते? 
 
र. बोर्ग, होसो लजा आवरे्ग? 

कोि असेल लाज वाटलेलं? 
(लाजून उत्तर–प्रश्नातूनि) 

 
र. हि रा, इंजेक्सन कोटतूर हि इंजेक कय तोयता. 

तो रे, इंजेक्शन टोिले तो आता हात स जला (त्या मूलािा) 
तान इंजेक बाह खकयनायो? 
त्याला आता कसे करायिे? 

 
खम. तान िवाकानाते ओयना, ओसीतान तोहतना. 

त्याला िवािान्यात न्यायिे, नेल्यानंतर िािवायिे. 
 
र. बद्राम खकयनायो? वलेाय कटला. 

कसे करायिे? प ष्ट्कळ कंटाळा येतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

िार = डाळ, पोटो = फोटो, इंजेक्सन= इंजेक्शन, इ. मरााी व मरााीत रूढ झालेले इंग्रजी शब्लि 
यात खिसतात. लजा प्रकवा लज्जा हा लाज वाटण्यासााी वापरलेला शब्लि थेट संस्कृ मधून घेवनू माखडयानंी 
जतन केल्यासारिा खिसतो. ततान = आि, जा हे आज्ञाथी रुप आढळते. 
 
सांवाद क्र. ४ :– आजारपिाणवषयी सांवाद 
 

प ढील संवाि वरे्गळ्याि खवर्षयासंबधंी असून योर्गायोर्गानेि खमळाला आहे. इंजेक्शनने म लािा हात 
स जल्याम ळे म लाला िारं्गल्या डॉक्टरकडे नेण्याच्या िटपटीत असलेला हा माखडया पाह िा बोडंर्गाशी 
बोलत असताना हा संवाि ध्वनीम द्रीत करण्यात आला. आरोनयखवर्षयक आखि खवकास कायसिमासंबधंीही 
माखहती ह्यात आलेली आहे. खशवाय उत्कटतेने बोलताना खिसतो. पाह ण्यािे वय िाळीशीच्या जवळपास 
असाव.े 
 

बोिांगा व आमगावचा पािुिा 
 
बोडंर्गा बातल आता तािो? 

काय झालं भाऊ? 
 
पाह िा बाताल आतायो तािो, खनयाि इंजेसन इतूर, कय तोयता. 

काहीि नाही भाऊ, हे इंजेक्शन खिले हात स जला. 
 
बो. बातारं्ग इस मंिान र डारं्गा िोखकलतारं्ग मंिान र्ग 

काय खिलं असेल, डानंया िोकल्यािी असेल 
पया होके बना बर्गा होतीन? 
नंतर खतकडे कोाे कोाे नेले? 

 
पा. बर्गान ओयो होर्गू आमर्गावाता खपला तात्तोग़. 

कोाेि नाही, तो आमर्गावातला, म लर्गी आिलेला 
होर्ग वहेतोर्ग, इिीक डब्लब रं्ग वने तालकतोर्ग, इि क 
त्याने सारं्गीतले, थोडे पैसे स द्धा माखर्गतले, थोडे 
डब्लबूरं्ग वने इतान, हिू इंजकसनताये इंजोर वहेतोर 
पैसे स द्धा खिले, ते इंजेक्शनिे म्हिून सारं्गतात. 
तोयताये खहजोर वहेतोर, मती नना वायोन 
स जलेले म्हिून सारं्गतात, पि मी आलो नाही. 
वलेाय खिया आता. 
प ष्ट्कळ खिवस झालेत. 

 
पा. आखिक पया नना ओर्गडाही वातान. पया वरे्ग 

म्हिून नंतर मी तेथून आलो. नंतर हा 
ताक पारव्होह. अखिहक पया सायकाल ते ततान 
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िालू शकत नव्हता. म्हिून नंतर सायकल वर आिले 
इर्गा आस्ताये आयोये? इद्राम आते–हके अने्न 
इथे होते (प्रकवा) नाही? असे झाले–म्हिून परवाच्या 
खिया वातारं्ग. मती खनमाये बाहखकयनी नो? 
खिवशी आलो. पि त म्हीि कसे करता का?ं 

 
बो. सकार ति मतीर? 

सकाळी आपले होते का? (िवािान्यात) 
 
पा. ति मातोम. वेग़ र्गायताल बोग़ 

आिले होते. हा र्गायता कोिीतरी. 
 
बो. बोग़ ति मतोम़? 

कोिी आिले होते? 
खमरवा ति मातोग़ र्ग रुजी उंि केपा. 
आिले होते र्ग रुजी एक खिवशी 

 
पा. इरसा तिी मती, हि  वाप रेयो इले्लग़ 

िोनिा आिले पि, ती सूज उतरली नाही. 
पक्का तोयो मती. अओने बोरबोर 
जास्त स जलं पि तेवढेि साधारि 
तोयता ओस्सो वने वाट इत्त र मती 
स जलेले आहे आििी स द्धा या म्हिले पि 
माक सायकातर्गा उडून वेल आतू, 
आम्हाला सायकलीला थोडा वळे झाला. 

 
पा. डार्गिर इल्लेर्ग. ओरे्ग खरमाल मंतोग़. 

डॉक्टर नाही. तोि नशते असतो. 
बोरीकर खहल्लेर्ग. बेके हत्तोर्ग? 
बोरीकर नाही. क ाे रे्गलेत. 
(डॉक्टर) 

 
बो. बोरीकर िािंा हतोर्ग. नारं्गा जमनीस तप्पे 

बोरीकर िां् ाला रे्गले. मघाशी जमनीिे वखडल 
िािंा कलयतोग़ इंजोर वहेिोर्ग. 
िां् ाला भेटले म्हिून सारं्गत होते. 
(बोरीकरला) 
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बो. बोरीकर आखन वाग्ल्शरें्ग मतेके बेस खकस्तोर 
बोरीकर आखि वालप्रशरे्ग राहीले तर िारं्गले करतात 
मती जोर खहल्लेर 
पि ते नाहीत. 

 
वरील संवािात ‘डानंया िोकीलतारं्ग’ हे डानंया िोकल्यािी या शब्लिािे माखडयाकृत रुप, माखडया 

शब्लि कसे आत्मसात् करतात त्यािे उिाहरि होय. डब्लब  हा पैसे या अथी वापरलेला शब्लिही मरााीिा प्रभाव 
िािवतो. ‘इंजेसन’ ‘सायकल’ ‘र्ग रुजी’ हे शब्लि बाह्य संस्कृतीच्या संपकाने भारे्षत खशरु शकले. हे स्पष्ट 
आहे. ‘सायकलला’ िे ‘सायकतर्गा’ रुप केले आहे. तसेि नाहीत ह्या अथीिा ‘खहल्लेर’ हा र्गोंडी शब्लि 
वापरलेला आहे. वास्तखवक माखडया शब्लि ‘इल्यार्ग’ असा आहे. बोलीत र्गोंडी शब्लि हे अनाह तपिे वापरण्यात 
येतात हे खिसून येते. 
 
नमुना क्र. १० 
 

भाषिातील उतारे 
 

भामरार्गड येथे झालेल्या आखिवासी मेळाव्यात भामरार्गड आखि एटापल्ली खवभार्गातील अनेक 
आखिवासी आखि त्यािें नेते एकखत्रत झालेले होते. ह्या मेळाव्यात जी भार्षिे झाली. त्यापैकी िोन भार्षिािें 
उतारे िाली खिले आहेत. त्यापैकी पखहल्या उताऱ्यािे स्थूल मानाने भार्षातंर ि सऱ्या पखरच्छेिात खिलेले 
असून ि सऱ्या भार्षिािे यापूवी खिलेल्या संवािाप्रमािे शब्लिशः भार्षातंर खिलेले आहे. प्रस्त त भार्षिकतें 
खनरक्षर आखिवासी असून सामाखजक के्षत्रात तसेि खवकास कायंिमात भार्ग घेिारे आहेत. त्या दृष्टीने शब्लि 
व वाक्य रिना या संबंधीिी वैखशष्ट्ये या उताऱ्यामंध्ये आढळतात. 
 

उतारा क्रमाांक एक 
 
श्री. मासू गोटा पटेल– (सभापती पांचायत सणमती, एटापल्ली) माणिया भाषेत : 
 

म ने्न तासतोम नेलर्ग ंडा, वसाम ंडी, र्गट्टा ताना पया बेहरा नार बामरार्गडी खसनेमा नेंड माट तासतोम. 
तो िािंा अहेरी लेवीतासाटी बोरकू कटला असोर मंता. बोरकू जेल आसोर मंता इि डा नना अर्गा अंजी म ंड़ 
खियानं मतान. खबडीयो सायबाल, असके मेडपली सायबाल, आखिवासी मेळा प्रहजी सरपंिी खनवासी 
वहेत र, बाबनू वहेत र, तो माट नेंडू सरकारी वातान, मेंडपलीसायबाल अतोर अहेरी, अर्गा वहेसी वातो. 
नना अतान नाटे बामरार्गडी तो र्गायताल कलयीतोर, आखिवासी मेळावा मंता. र्गायतो तो खनमा म ंड नेक 
नेके वाय . नना पोलीस र्गायता प्रहका वहेतान आखि नेंड  खहि ताखरि ते सररं्षि खहर्गा वायनाि . नेया 
खकयनाि . सरपिंी वातेके बाब  वायो. बाबू वातेके सरपंिी वायो. नेन्डू आखिवासी मेळा प्रहजोर वातोम. पैसे 
खहसी र्गवरमेंट सरकार नालंूर्ग. न हूकना र्गाटो प्रतिाना. कम से कम उंि हजार, रेन्ड हजार मतेकतेला बेस 
आस्ता, खिडश ेन रु रेन्ड  न कू मेड इंजेक तेला वेला मूलू–बाशी, सरपंिी वातेके बाब ू वायो, बाबू वातेके 
सरपंि वायो, आखन उंि पोलो अरेक जर्गाते इस्कूस्कू मंतार्ग. मास्तर वातेके पेकोर खहल्लेर, पेकोर वातेके 
मास्तर खहल्लेर खहि हेखरया िसकेन पेरके मंता. खमट प्रहजोर महनीर नेंडू पधंर वर्षांर्ग आत्तारं्ग. मती बस्केन 
स िरेम आयो. 
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मराठी अनुवाद– 
 

पखहल्यानी नेलर्ग ंडा वासाम ंडी र्गट टा येथे ाेवला. (मेळावा) त्या नंतर मोाे र्गाव भामरार्गड इथे 
खसनेमा ाेवला. तर िन्द्रपूर अहेरीला लेव्हीसााी कोिाकोिाला त्रास होऊन राखहला. कोिाला जेल होते 
आहे. हे बघा, मी खतथे जाऊन तीन खिवस राखहलो बी. डी. ओ. साहेबानंी आखि मेडपल्लीवार साहेबानंी 
आखिवासी मेळावा आहे म्हिून सरपिंाला साखंर्गतले. व बाबलूा साखंर्गतले म्हिून आम्ही आज सरकारी 
कामासााी आलो. मेडपल्लीवार साहेब अहेरीला रे्गले व खतथे सारं्गून आले मी भामरार्गड र्गावात रे्गलो तर 
र्गायता भेटला. आखिवासी मेळावा आहे तर त म्ही तीन वाजता या म्हिून मी पोलीस पाटलाला पि 
साखंर्गतले. तर आज या तारिेला येथे सरपिं येिार आखि खमटींर्ग घेिार असे साखंर्गतले. सरपंि आला तर 
बाबू येत नाही, व बाब ूआला तर सरपिं येत नाही. आज आम्ही आखिवासी मेळावा म्हिून आलो. पैसे घेवनू 
र्गव्हमेट सरकारने कमीत कमी िारश ेरुपयािें जेवि खिले. एक हजार िोन हजार असते तर िारं्गले जेवि 
खमळते. आपि खिड िोनश ेमािसे खमळून सरपिंाला साखंर्गतले असता बाव ूयेत नाही. बाबू आला तर सरपंि 
येत नाही. आििी एक र्गोष्ट अशी की प्रत्येक खाकािी शाळा असतात. मास्तर आले तर म ले नाहीत म ले 
आलीतर तर मास्तर नाहीत. हा एखरया नेहमीि मार्गस आहे. त म्ही म्हिता आज पंधरा वर्षे झाले तरी अजून 
स धारलेला नाही. 
 

वरील उताऱ्यात अनेक इंग्रजी शब्लि उच्चारात प्रकखित फरक करून वापरलेले आहेत. उिा. 
एखरया–हेखरया, खबडीयो– बी. डी. ओ., तसेि या इंग्रजी शब्लिानंा माखडया प्रत्ययही लावलेले खिसतात. 
उिा इस्कूस्कू–स्कूल िे अनेक विन, प्रकवा लेखवतासााी–इत्यािी. याखशवाय तारीि, पोलीस, सायबाल, 
खसनेमा इत्यािी मरााीत रुढ झालेले इंग्रजी शब्लि प्रकवा इतर भारे्षतील शब्लि बऱ्याि प्रमािात आहेत. 
भामरार्गडिा उच्चार बामरार्गड असा असून शवेटी ‘इ’ लावनू शब्लिोच्चार केलेले आहेत. उिा. सरपिंी. वर्षांर्ग 
या शब्लिालंा अनेक वािनात्मक ‘इ.’ प्रत्यय लावला आहे. त्याि प्रमािे कमसे कम, अरेक, (हरेक) हे प्रहिी 
शब्लिही आढळतात. भामरार्गड खवभार्ग प्रहिी भाखर्षक. खवभार्गाच्या जवळ असल्याम ळे प्रहिी शब्लिािंा प्रभाव 
त्या खवभार्गातील माखडयावंर मोठ्या प्रमािावर खिसून येतो. वाक्यरिनेत अन प्रासात्मक लकब खिसून येते. 
उिा. सरपंिी बातेके बाब ूवायो, बाब ूवातेके सरपिं वायो.’ 
 

उतारा क्रमाांक दोन 
 

श्री. णबरा वरसू दोगे 
 

भामरार्गड ब्ललॉक मधील त म्मरर्ग डा या र्गाविे हे नेते असून हे भार्षि खटपले तेव्हा एटापल्ली पंिायत 
सखमतीिे सिस्य होते, आज सभापती आहेत. 
 

“⋯⋯⋯⋯तरी मती इंजेके सायबाल खहत्तोर 
तरी पि आता साहेब म्हितात, 

 
प्रहजेक वहेतातोर, वहेवाड म नकेडेके तो बोना 
आता सारं्गतात, सारं्गतानाही प ढे तर क िािा 
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आपलीकेसन अनो अस्ता. ग्रामपिंायता सरपिंीकू एरका 
ॲप्लीकेशन जात नसतो. ग्रामपिंायतच्या सरपिंाला माखहत 

 
खहलोयो? ग्रामपिंायता बाबकूू एरका खहलोयो? लोकरकू 
नाही का? ग्रामपिंायतच्या बाबलूा माखहत नाही का?लोकानंा 

 
वहेतान जबाब बोना ग्रामसेवकना बिे योजना 
साखंर्गतले जबाबिारी कोिािी ग्रामसेवकािी अम क एक योजना 

 
पेसीता जनतातूक वहेताना. ग्रामसेवकबाबू सरपिंीकू माखहत 
खनघते लोकानंा सारं्गिे. ग्रामसेवकबाब ूसरपिंाला माखहत 

 
लेवकेे ग्रामसेवकबाब ूअि सरपंिीन केयीसी ग्रामपिंायते 
नसेल ग्रामसेवकबाब ूते सरंपिाला बोलावनू ग्रामपिंायतमध्ये 

 
खमटींर्ग खकयना. लोकूरीकू पूिस जाहीर खकयना 
खमटींर्ग करून (घेवनू) लोकानंा पूिस जाहीर करिे 

 
जाखहरी आतासके बोर मानवाल तेन्िोन! 
जाहीर झाल्यानंतर कोि मािूस काढत नाही! 

 
खहतेके ताना क शी वातोर एरे वेने 
म्हटल्यास त्याला ि शी असेल तर बकरा पि 

 
पाहजे खहनतोर, वरेु वलेे पाखहजे प्रहतोर 
पाखहजे म्हितो, हे पि पाहीजे म्हितो 

 
कोन्िा पाखहजे खहिवने पाखहजे. अिवनेे 
बलै पाखहजे हे पाखहजे, ते पि 

 
पाखहजे खहनतोर खबजाय पाखहजे, ित्त म 
पाखहजे म्हितो. खबयािे पाखहजे ित 

 
पाखहजे, ते अिखरती इंजेके सायबालोर 
पाखहजे. तर त्याप्रमािे आता साहेबलोक 

 
मती बाहखकस्तोर? ग्रामसेवक लोकूर 
पि काय करतील? ग्रामसेवक लोक 
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बाहखकस्तोर? वरे बेि मावा िंधातून 
काय करतील? हे कोितेही आमिा धं्ाला 

 
बेहोर आखि वहेेिी तेली बाबू 
सारं्गत नाही आखि सारं्गून तरी बाबू 

 
आसतोर. माट वने पंिायत सखमतीते नना 
नसतो. आम्ही पि पिंायत सखमतीमध्ये मी 

 
पिंायतसखमतीते टराव मंजूर खकयनोंम. अर्गा 
पिंायतसखमतीत ाराव मंजूर करतो. तेथे 

 
मंता जार्गाते खजल्हापरर्षधते तो वायलाशी 
आहे जारे्गत खजल्हापखरर्षिेत तर येण्यासााी 

 
अडिान असता. आिरी रेन्ड बेरेएहकू 
अडिि होते. शवेटी िोन नाले 

 
पोंर्गीतारं्ग अस्केने बेरा, ित्त म वनेे अस्केने 
वाहतात तेंव्हा यािा, ित पि तेव्हा 

 
ते मोकात हेवोर. अिू र्गालत प्रततोर 
तर मोक्यात िेत नाहीत. ते ि कीिे िातात. 

 
प्रहजेके मावा डॉर्गिर िेहतोर र्गिा मावा 
आता आमिा डॉक्टर साखंर्गतलं नं आमिे 

 
मेंबर लोक खकस्तोर. तो आि पोलो 
मेंबर लोक करतात. तर ते र्गोष्ट 

 
मट खनटोम तासतोम, मती खहर्गडा टराव 
आम्ही िरंि ाेवली, पि इथला ाराव 

 
मंजूर वरेु बराक खकसोर मंतोर. अर्ग 
मंजूर हे कशाला करत आहेत. खतथे 

 
मंज र आतात न बोनक  वमकोम खहतेक बाताल 
मंज र झालेला कोिाला खवकू म्हिजे काय 
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आवड बाबाल नाक खहन्तोर अन्म  नेन्ि  
होईल राजाला मला म्हितात जा आज 

 
आयो नाडी, नाड आयो. आवरे लडड  
नाही उ्ा, उ्ा नाही. आवरे लडड  

 
जावरे लडड  खहनतोर. ग्रामपिंायत सरपंि बाहास 
जावरे लडड  म्हितात ग्रामपंिायत सरपंि कशावरुन 

 
हटेम आसतोर. पिंायतसखमतीतर्गा वहेताना खहतेके 
हटतो त्रासतो. पिंायतसखमतीमध्ये सारं्गिे म्हिजे 

 
मंूड खिनारं्ग िायना इतके एटेपाल बेके 
तीन खिवस जािे म्हिजे एटापल्ली क ाे 

 
उंि वरेा अर्गा हतेके वारममेंड आस्ता 
एक वळे खतथे रे्गल्यास आावडा होतो. 

 
मती सरपिंीक मोका अरतेके सरपिंीक प्रतिाला 
पि सरपंिाला वळे पडल्यास सरपिंाला िायला 

 
र्गत्तीवनेे िोरको आस्ता. प्रतिाला र्गती िोरको 
र्गती खमळत नसते. िायला र्गती खमळत 

 
आस्ता. उपास मंतोर अर्गा सेटपेिी खकयलासी. 
नाही. उपास राहतो. खतथे शक्य नाही करायला. 

 
‘आज नही कल आवो’ इनतोर ‘कल’ 
आज नही कल आवो’ म्हितात कल 

 
नही परसू स बे आट बजे िेता 
नही परसू स बें आा बजे िेता 

 
हँू आव बोलता,’ ओर खहयला 
ह ँ आव बोलता,’ ते ्ायला 

 
िाली खहलेर. सटखपट वहेतापा सटखपट वहेतातोर 
तयार नाही. झटपट सारं्गताना लवकर सारं्गतात. 
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ननावनेे खहयतान प्याहःकयी खहयला िाली खहल्लेर. 
मीपि िेतो नंतर ्ायला िाली नाही. 
(तयार) 

 
अिीना पोहोवीसत्तोर, अब बराबरा मती लोकरीक  अि 
त्यािा सोडून िेतात, ते बरोबर पि लोकानंा ते 
(फेकून िेतात) 

 
अडिान बोना खहर्गा. पोनव्होट कू वरे बातल 
अडिि क िाला येते. वरुन हे काय 

 
खकयन र खहर्गा प्रहतोर माक सायबाकू ओरीक 
करतील इथे म्हितात आम्हाला साहेबानंा त्यानंा 

 
सायबाल प्रहका पोनव्होन मंतोर. बोर इतेके 
साहेबाला पि वरून (अखधकारी) आहे. कोि म्हिजे 

 
तानासााी खमटींर्ग वहेतातोर. सभापतीन पोसखवतातोर 
त्यासााी खमटींर्ग सारं्गतात. सभापतीला घेवनू जातात. 
(धरून नेतात). 

 
एरे नाहकाने खहि खहकोम अि खहकोम 
जवळ र्गावात हे िेिार, ते िेिार, 

 
मती ओना खहयलासी बोनारं्ग केलींर्ग इंजेक 
पि त्याचं्याकडून िेण्यासााी क िािा फसविूक आता 

 
डार्गिरसायबाल खहन्तोर. आा, नऊ, िहा, 
डॉक्टरसाहेबाला म्हितात. आा, नऊ, िहा, 

 
तारीकेला िोंिारं्ग वायन ंर्ग प्रहतोर. खहि बामरार्गडी 
तारिेला बलै येिार म्हितात. इथे भामरार्गडला 

 
र्गट टा जारावडंी एटेपल एखवयाला मखहनामेंड 
र्गट टा जारावडंी एटापल्ली पोहोिायला मखहनाभर 

 
आस्ता, वरेारं्ग वहेताना नाड र्गने आतोर 
लार्गतो. यािा सारं्गिे उ्ा परवा रे्गला 
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इतेके डार्गिर खनटाम प्रहिाकन साप मखहनामेटा 
म्हिजे डॉक्टर िरि म्हििार. पूि ंमखहनाभरि 

 
अिवन नना ह डसोड महानान अनहसी खहिू 
ते पि मी पाहत राहतो. आििी एक हे 

 
ओखवयाना पोल्लो कोखडप्रहर्ग तेंडनािू. ि वार्ग तेंडनािू. 
पोहोिते र्गोष्ट िड डे िोििे, खवहीरी िोििे, 

 
अिपोलो खनटाम मंता मती बाहखकस्तोर 
ती–र्गोष्ट िरि आहे. पि कसं–करायि ं

 
नाक ह डा उर्गडा वामरार्गडिा सरपंिी 
मला पहा इथिा भामरार्गडिा सरपिं 

 
अिखरती इंजेके माट मावा उडनासााी 
त्याप्रमािे आता आम्ही आमिा पाहण्यासााी 

 
स वासााी तर्गायी तेन्डकड, तळीसााी तेन्डकड, 
खवहीरीसााी तकावी काढू, तलावासााी काढू, 

 
मती पया बाहखकस्तोर, िहा एकर 
पि नंतर काय करतात, िहा एकर 

 
वलीत मंता. रामाना र्गोमाना प्रहतोर 
जास्त आहे. रामािा र्गोमािा म्हितो 

 
उसतोर. ओरा वासता आडार खहिोक 
िेतात. त्यािा येतो ऑडसर एवढे 

 
प्रक्वटस्कू पन्नास प्रकटल पिीस प्रकटल 
प्रक्वटल पन्नास प्रक्वटल पिंवीस प्रक्वटल 

 
नूरा प्रकटल ओवरूवासता, आिरीस ओरकू 
शभंर प्रक्वटल मीा येते. शवेटी त्यानंा 

 
इतेके इल्ले. ता–खहम लेवकेे खहम, 
म्हिजे नाही. आि–िे नसलेतरी िे, 
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पेसीतोर. खसरविंरे िायना वायाना, खसरबिंा 
खनघतात. खसरोंिाला जािे येिे, खसरोंिा 

 
िायना वायना, मती बसकेन मारो. 
जािे येिे पि कधीि संपत नाही. 

 
बोनासााी मावा अन्नामत क  माटे ििस! 
कोिासााी आमच्या अन्नासााी आम्ही ििं! 

 
क क म माटे ताकमूळ इनतोर ओकेडोर अब 
ह कूम आम्हीि िालतो. म्हितात. खतकडिे ते 

 
रेन्ड म ंड खजल्हातोर खबल्कूर लेहडे खहलोर 
िोन तीन खजल्ह्यािे खबल्क ल अनपढ नाहीत. 

 
ओरा बाताल खकस्तोर मावा इकेडा अन्नामतून 
त्यािंा काय करतात आमिा इकडिा अन्न 

 
ओसतोर. बम्बई ते बम्बई सरकारते अब 
नेतात. म ंबई तर म ंबई सरकारमध्ये ते 

 
पिींर्ग प्रतिानारं्ग, जोनारं्ग माट खहके 
डूकरं िायिे, ज्वारी आम्ही इकडे 

 
ति प्रतिाना. भराइरसक प्रतजोरे, माटींर्ग 
आिून िािे झाडािे मूळ िािे, मटारु (कंि) 

 
प्रतजोरे, माट वरे–बारा मावा अन्नमतूम! 
िािे, आम्ही ह्याना–काय आमिे अन्न! 

 
ओि ेओसमोर अिे अन्नम माक 
खतकडे नेतात, तेि अन्न आम्हाला 

 
इके इतेके बार आवाळी? ओरीि 
इकडे खिल्यास काय झालं? त्यानंा 

 
बारा ल िीनारं्ग न कारं्ग खहयना? 
काय ल िईिे तािूंळ ्ायिे? 
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या भार्षिात खवकास कायसिमािी ििा असल्याने खवकास योजनासंबधंी अनेक शब्लि आढळतात. 
उिा. योजना, ग्रामपिंायत, ग्रामसेवक, बाब ू (ग्रामसेवकालाि बाब ू संबोधतात), खमटींर्ग, सभापती, 
खजल्हापखरर्षध, पिंायतसखमती, सरपिं इ. 
 

तसेि ित्त म (ित), ाराव, मंजूर, िंधातून (धं्ाला), क शी (ि शी) डॉक्टर, ल िई (ल िीनारं्ग), 
= ल िईिे, उपास, पाजे प्रकवा पाखहजे इत्यािी मरााीतून घेतलेले शब्लिही बरेि आहेत. आपलीकेसन = 
ॲप्लीकेशन, आडार = ऑडसर सारिे इंग्रजी शब्लिही तो वापरतो. 
 

प्रहिी शब्लि, वाक्य व वाक्प्रिारही वापरलेले खिसतात. लाहेरी क वाकोडीच्या लर्गत असलेल्या 
बस्तर खवभार्गाकडून हा प्रभाव पडलेला असावा. उिा. आिरी, बंबई इ. भामरार्गडच्या प ढे खहन्िीिा प्रभाव 
बराि आढळतो. पि त्या शब्लिाचं्या उच्चारावर मरााीिी छाप आढळते. उिा. ‘आट बजे िेता हंू आव 
बोलता’ ह्या वाक्यातील ‘बोलता’ ह्या शब्लिािा उच्चार मरााी पद्धतीने केलेला आहे. 
 

काही खवखशष्ट खवभक्ती प्रत्यय लावलेले खिसतात. उिा. जन्तात क (जनतेला) लोक रकू 
(लोकानंा), सरपंिीकू (सरपंिाला), ग्रामपिंायता (ग्रामपंिायतच्या) मोकात (मोक्यावर), पिायत 
सखमतीने (पिंायत सखमतीमध्ये) िंधातून (धं्ाला), खजल्हातोर (खजल्ह्यािे) इ. काही खवशरे्ष शब्लिही 
आढळतात. उिा. सटखपट–झटपट (झ िा स झाला असावा) 
 

प्याहःकयी–नंतर 
पोर व्होन–वरून (वरिे अखधकारी) 
मखहनामेंड–मखहनाभर 
वारममेंड–आावडाभर 
तेंडनाि –िोििे 
ि वार्ग (स वार्ग)–खवहीरी (क वॉ वा खहन्िी शब्लिावरून) इ. 

 
‘ह’ कार य क्त ध्वनीही आढळतो. 
उर्गडा = खहर्गडा = इथला. 
कोंिारं्ग = िोिारं्ग = बैल (अ. व) 
इते्तके = खहते्तके = म्हिून इ. 
 

खबलक ल या शद्बािा वापर करतानंा ‘खबलक र’ ‘ल’ ‘र’ तसेि ह कूम’ हा शब्लि ‘कूकूम’ (हू च्या जार्गी 
कू) असा वापरलेला आहे. 
 

वाक्यरिना फारि पखरपूिस स्वरुपािी असून अत्यंत प्रभावी आहे. ‘ता–खहम’ ‘आि–िे’ असे 
आज्ञाथसक प्रयोर्ग अन प्रासात्मक शब्लि प्रकवा वाक्य िंड आढळतात. 
 

खवकास प्रखियेिा प्रभाव म्हिून बोलीत अनेक नवीन शब्लि व वाक्यप्रयोर्ग खशरतात आखि ती समृद्ध 
बनत जाते यािेि वरील उतारा हे उत्तम उिाहरि होय. 
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णवभाग दुसरा 
 

प्रकरि सिावे 
 

माणियाांची गीतसांपदा 
 
लोकसाणित्य :– 
 

लोकसाखहत्यािा अभ्यास म्हिजे समाजजीवन ज्या कृतीतून व उक्तीतून व्यक्त झालेले असते त्या 
समाजजीवनािा अभ्यास होय. समाजजीवनाच्या संिभाखशवाय लोकसाखहत्यािा अभ्यास करिे म्हिजे 
प्राण्याच्या खनजीव कलेवरािा अभ्यास करण्यासारिे होय. लोकसाखहत्यािे वर्गीकरि िालीलप्रमािे 
करण्यात आलेले आहे. 
 

लोकवाङमय (मौखिक अखवष्ट्कार) 
। 

। । । । । 
लोककथा लोकर्गीत लोककथार्गीत लोकनाय इतर संकीिस 

(Folk-tale) (Folk-songs) (Ballad) (Folk-drama) (उिािे म्हिी व 
वाक्प्रिार इ.) 

 
भारतीय समाज हा कथाखप्रय आहे. प्रािीन परंपरार्गत धार्थमक ऐखतहाखसक आखि खवखवध ज्ञान प्राप्त 

करण्यासााी कथावाङमयािा उर्गम आढळतो. मूळ र्गाभा परंपरेने िालत आलेला असतो. क शल खनविेन 
करिारा खनवेिक आकृतीबंधात फरक करतो. 
 

लोककथाचं्या खनर्थमतीिी व खवकासािी प्रखिया र्ग ंतार्ग ंतीिी व आकलन होण्याच्या पखलकडील 
आहे. लोककथेिे नेहमी पखरष्ट्करि व प नः प नः नवखनर्थमती होत असते. 
 

िंतकथा, शौयसकथा प्रकवा आख्याखयका अथवा लोकभ्रमातून लोककथािंी खनर्थमती होत असावी 
असे वाटते. ऐखतहाखसक परािम व पूवसजाबद्दलच्या आिराच्या भावनेतून लोककथािंी खनर्थमती आढळते. 
 

सि, उत्सव, सामाखजक रुढी, धार्थमक खवधी ह्यातून खनर्थमती प्रखिया सतत घडखवली जाते. लोक 
प्रखतभा ही अशा लोकवाङमयािी र्गंर्गोत्री असावी. 
 

भारे्षच्या उदर्गमासंबधंी प्रकवा भाखर्षक क ळासंबधंी खविार केल्यानंतर, केवळ बोली स्वरुपात 
असूनही समृद्ध साखहत्य असल्यािे श्रेय माखडया र्गोंडीला लाभले, ह्यािे कारि खतच्यातील लोकसाखहत्य 
होय, हे सहज लक्षात येते. 
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माखडया लोक खनसर्गसतःि नािल ब्लध असल्याने लोकर्गीतावंर आधाखरत वाङ्मय (Folk songs) हे 
त्याचं्या माखडया–बोलीिे िैखिप्यमान आभरू्षि होय. त्यािप्रमािे लोककथा, धार्थमक कथा, इ. मधून त्याचं्या 
समृद्ध बोलीिे व समाजजीवनािे–संस्कृतीिे िशसन घडते. लोक वाङ्मयाबद्दल खलखहताना डॉ. अलेक्झाडंर 
िेप हे त्याचं्या ‘The Science of folk-lore, ह्या प स्तकात म्हितात– ‘The folk-song is a song i.e. I 
yric poem with melody which originated anonymously among un–lettered folk in time–past 
and which remained in currency for a considerable time as a ray for centuries., [Krappe, 
Alexander, The Science of folk-lore, 1965, p.153] 
 

माखडयाचं्या जीभेवर कोरलेले पि अखलखित असे वाङ्मय ह्या लोकसाखहत्यातून आपल्याला 
पहावयास खमळते. सर वॉल्टर स्कॉट ह्यानंी म्हटल्याप्रमािे–लोकवाङ्मय म्हिजे–...’ 
 

‘....a work of great interest, might be compiled upon the origin of popular fiction and 
the transmission of similar tales from age to age and from country to country.’ 
 

लेखनन म्हितो– ‘Folk-lore is a material about the hopes and yearnings of the people.’ 
[वाघमारे, जनािसन लोकसाखहत्यािा नवा दृष्टीकोन, महाराष्ट्र िखलत साखहत्य संघ, सम्मेलन ि सरे, खि. २२–११–५९ (सम्मेलनातील भार्षिाच्या 
आधारे)] 
 

लोकाचं्या आशा आखि आत्मभावना व्यक्त करण्यासााी लोकाकंडून हे वाङ्मय खनमाि केले जाते. 
 

मगॅ्क्झम र्गॉकी म्हितो– ‘One cannot know the life of the people without studying their 
folk-lore and songs.’ [उ. खन.] 
 

लोकसाखहत्यात प्राम ख्याने लोकर्गीते, र्ग्प्रकारात लोककथा, िंतकथा, िेवा खिकाचं्या कथा, 
आखि प्प्रकारात म्हिी, उिािे इत्यािींिा समावशे होतो. 
 

र्गाधंीजी म्हितात– ‘Folk-lore is the literature of the people but. it belongs to an order of 
things that is passing away, if it has not already done so.’ [उ. खन.] 
 

जर्गातल्या लोकसाखहत्यात खवलक्षि साम्य आढळते. कारि ते सवससामान्य मानवी भाव–भावनाशंी 
खनर्गडीत असते. र्गतकालीन स्मृतींमधून त्याचं्या संस्कृतीिे जतन होते. कारि त्याचं्या श्रद्धा पौराखिक कथा 
आखि धार्थमक र्गीतातून वर्षान वर्ष े िालत आलेल्या आहेत. अशा कथा सामान्यतः बडािेव आखि 
क लप्रम िावंर आधारलेल्या आहेत. 
 

माखडयािंी लोकर्गीते रे्गय आहेत. ह्या र्गीतात रे्गय अशा र्गीतरिनानंा प्राधान्य असून त्यात धरती 
आखि आकाश, जंर्गले व झाडे, फळे–फ ले, टेकड्या, सतत बिलिारे ऋत मान, न्ा इतकेि नव्हे तर पे्रम 
आखि वासना ह्यािे अनावृत्त व खनःसंकोि विसन खिसते. नृत्यप्रसंर्गी आखि खवखवध समारंभ प्रसंर्गी त्या र्गीत 
रिनािंा वापर होत असतानंा आढळतो. 
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लोकगीते 
 

लोकसाखहत्याच्या संिभात लोकर्गीतािंा अभ्यास ही एक आवश्यक बाब होऊन बसली आहे. 
व्यक्ती ही समाजाच्या खवकासािी पखरिती आहे. अप्रर्गत व साक्षर नसलेल्या जमातींमध्ये सम हािी, 
समष्टीिी भावना असते. त्या जमातीतील व्यक्तींच्या भावभावना, इच्छा, आकाकं्षा व वृत्ती ह्या सारख्या 
असतात. असा सम हभाव जेथे प्रकर्षाने असतो तेथे एकाि व्यक्तीिा अन भाव हा सवांिा अन भव ारतो. 
सम हातील सवसि व्यक्तीिा अन भाव हा सवांिा अन भव ारतो. सम हातील सवसि व्यक्तींनी अशा 
अन भावाच्या अखभव्यक्तीत भार्ग घेतलेला असतो. हाि समूहभाव भारे्षतून, कथेतून, र्गीतातून व धार्थमक 
खवधीतून व्यक्त होतो. त्यािा खनखित ‘अमूक–एक’ कता असे सारं्गिे काीि असते. एकाि जमातीतील 
लोक, खवधी, उत्सव, सि इत्यािी प्रसंर्गी एिा्ा सावसजखनक खाकािी एकत्र जमतात, त्यावळेी 
त्याचं्याकडून साम खहकपिे एकाि मानखसक अवस्थेतून अशा र्गीताचं्या खनर्थमतीिी जडिघडि होत असते. 
त्याचं्या मार्गील पे्ररिा ह्या सामाखजक असतात व्यग्क्तर्गत प्रकवा कलात्मक स्वरुपाच्या असतात. [माडें, प्रभाकर 

(डॉ.) लोकसाखहत्यािे स्वरुप, प.ृ २४३] धमस, भार्षा, खवधी, संस्कार इ. खवखवध अंर्गामधून संबंखधत सामाखजक मनािी 
अखभव्यग्क्त होत असते. 
 

लोकर्गीते लोकसम हाच्या बोलीति असतात. बोलीिी म ळप्रवृत्ती मौखलक असल्याकारिाने ती 
म क्त, बधंनरखहत आखि िैतन्यपूिस असते. लोकसमूहािा व्यवहार हा सम हखवखशष्ट बोलीति असतो. 
लोकर्गीतािें स्वरूप उन्म क्त असते. करि ते खनयंखत्रत स्वरुपािे नसते. लोकसम हातील व्यक्ती ही 
सम हजीवनि जर्गत असते. अप्रर्गत लोक, वातावरिाच्या, खनसर्गांच्या साखन्नध्यात असल्याने व्यक्ती–
व्यक्तीत अंतर कमी असते म्हिून समूह–जीवनािा अखवष्ट्कार होतो. 
 

आखिवासींच्या जीवनात लोकर्गीतािें स्थान फार मोाे आहे खपढ्यानखपढ्या िालत आलेल्या 
र्गीताचं्या व कहाण्याचं्या सहाय्याने त्यािंी संस्कृती खटकून आहे. त्याम ळे लोकर्गीताचं्या अभ्यासाखशवाय 
त्याचं्या संस्कृतीिे सम्यक िशसन होत नाही. त्याच्या सवस अशा आकाकं्षािे िशसन लोकर्गीतामंध न घडते असे 
म्हिता येईल. 
 

लोकर्गीते केवळ र्गायली जात नाहीत तर नाित म्हिण्यात येतात. आत्यंखतक आनंि व ि ःि 
अनेक भावनावरे्ग लयबद्ध हालिालीतून व्यक्त होतात. ह्याि हालिालींना परंपरेने स सूत्रता आली व 
त्यातूनि नृत्यािा उर्गम झाला. लोकनृत्य व लोकर्गीतािंा फार जवळिा संबधं आहे. आखिवासींिी 
लोकर्गीते लोकनृत्याच्या संिभांति अभ्यासावी लार्गतात. म्हिूनि ह्माना ‘नृत्यर्गीते’ म्हििे जास्त समथसक 
ारेल. कारि कोित्याही आखिवासीला एका खाकािी बसून र्गीत म्हििे प्रकवा सारं्गि जमत नाही. 
सवरं्गड्याचं्या सोबतीने ढोलाच्या तालावर त्यािें र्गीत, ओाातून स्फ रते, शब्लिबद्ध होते. किाखित त्यात 
काव्य कमी असेल, किाखित संर्गीताच्या कसोटीलाही ते उतरिार नसेल, पि ते परंपरेशी व खनसर्गाशी 
नाते सारं्गिारे खनखित असते. शोकािे, आनंिािे, मीलनािे, उल्हासािे प्रसंर्ग हे असल्या लोकर्गीतामधून 
नृत्याच्या माध्यमाने साजरे होत असतात. 
 

लोकर्गीतािें रे्गयता हे आििीन एक वैखशष्ट्य होय. रिनात्मक कौशल्य जरी कमी असले तरी 
त्यािंी उिीव रे्गयतेच्या माध्यमाने भरून काढण्यािा प्रयत्न असतो. 
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लोकगीताांचे स्वरूप णवशेष [उ. खन. पृ. ३१५] 
 

लोकर्गीते ही पारंपाखरक स्वरुपािी असल्याने ती सम हािी खनर्थमती होत. त्यादृष्टीने त्यािंा कवी 
अनाखमक असतो. 
 

लोकर्गीतािंी सतत जडिघडि िालू असते म्हिूनि पााभेि आढळतात. पि प्रत्येक पाा मौखलक 
स्वरूपािा असतो. 
 

रे्गयता व स्वरूप–प्रधानता ही आििीन िोन वैखशष्ट्ये होत. लोकर्गीत हे र्गायिे असते. 
सम हमनािा त्यात खविार असतो. साम खहकपिे र्गाण्यािी र्गीते असल्याने त्यातं श्रोत्यािंा खविारि केलेला 
नसतो. 
 

लोकसंस्कृतीिे सरल, भावपूिस, स्वरूप–िशसन त्यात आढळते. कालािे बधंन असते. 
 

आशय व रिनेच्या प नरावृत्तीम ळे ढोबळ स्वरूपािे विंन आढळते. मात्र परंपरा सातत्य असल्याने 
ज न्या प्रथािें अवशरे्ष लोकर्गीतात डोकावतात. 
 

वरील सवससामान्य वैखशष्ट्ये तर माखडयाचं्या लोकर्गीतात आढळताति परंत  आििीनही काही 
वैखशष्ट्ये ाळक रीतीने आढळतात. 
 

माखडयाचं्या लोकर्गीतािें खवर्षय आखि शब्लि अनेकिा प्रसंर्गान रुप बिलतात. एका अथी शीघ्र 
कखवत्वािा अखवष्ट्कार तेथे आढळतो. व्यक्ती, प्रसंर्ग, अन भव, भावना इत्यािींच्या आधारे पूिस र्गीति नवे 
बनते प्रकवा ज न्या र्गीतात फेरबिल होतो. 
 

माखडया सोडून र्गोंडीतील रूढ, इतकेि नव्हे तर लर्गतच्या मरााी, प्रहिी, भाखर्षक प्रिेशातून 
घेतलेले शद्ब, नृत्यर्गीत र्गािारे मोठ्या िवीने आपल्या र्गीतात स्वीकारतानंा आढळतात. 
 

खनसर्गातील अनेक र्गोष्टींिा प्रतीकात्मक उपयोर्ग केलेला आढळतो, शृरं्गाराला प्राधान्य असते. 
कारि य वा–य वतीच्या समूहनृत्यामध्ये घोटूलच्या जवळ, खववाह प्रसंर्गी ही र्गीते प्राम ख्याने म्हटली जातात. 
तसेि त्यात थट्टा–मस्करी िेष्टा इत्याखिला प्राधान्य असते. 
 

माणियाांची लोकगीते (नृत्यगीते) 
 

र्गीत म्हटले की लय आखि तालबद्धतेखशवाय माखडयानंा म्हिता येत नाही. पटकन पािसात म ली 
प्रकवा म ले व म ली रारे्गत उभे राहून परस्पराचं्या र्गळ्यात व कमरावंर हात ाेवनू एकिा एका बाजूला तर 
एकिा ि सऱ्या बाजूला पायानंी ाेका धरत, र्गािी म्हिायला स रुवात करतात. फार रुढ आखि त्यानंा 
आवडिारे नृत्य म्हिजे ‘रेलाँऽऽऽ’ नृत्य होय. मध र हास्य फ लखवत ते र्गाऊ लार्गतात...... 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

‘खररीलो ऽऽ रेलॉ ऽऽ खररीलो ऽऽऽ’ 
अनेक र्गीतासंााी रेलाँ ऽऽऽ हे पाल पि प्रकवा ताल समजण्यात येते. 
 
र्गीतापूवीिा, मधला, शवेटिा आलाप म्हिजेि रेलाँऽऽ. रेलाँऽऽ हेि त्यािें मनोरंजनािे साधन असल्याने 
खवखवध प्रसंर्गी होिाऱ्या र्गीतनृत्यात रेलाँ असतोि. बडाविेव पूजन, खवजयािशमी उत्सव, िसरा, लनन 
समारंभ व धार्थमक कायसिम प्रकवा सामाखजक समारंभािे वळेी रेलाँ असलाि पाखहजे. बडािेव व िंतेश्वरी 
िेवी पासून तो खनसर्गावर, खववाह, आखि वैवाखहक जीवनावर वैवाखहक स्वप्नावंर, लननसमारंभावंर, पे्रमावर, 
म लींच्या छेडिानीवर, ‘रेल्यािंी’ र्गीते आधारलेली असतात. 
 

एक शृांगारीक नृत्य गीत 

गीत स्थुलमानाने मराठी अथग 
रेलाँऽ रेलाँऽऽ आँऽऽ 
नावारेऽऽ 
नावारे च्याते मरका मरा 
मरका मरा वारून वातारे 
आली शृरं्गार डोले वाता 
खररीलो रेलाँ खररीलोऽऽ...१ 

 
खप्रयकरा 
आहाहा, (खकती स ंिर ही माझी बार्ग) 
हे बघ आंब्लयािे झाड 
खकती स ंिर बहर आला आहे त्याला 
ते वाऱ्यावर डोलतं आहे. 

 
नावारे च्याते प्रलब  मरा 
प्रलब  मरा वारुन वातारे 
आली शृरँ्गार डोले वाता 
खररीलो रेलाँ खररीलो ऽऽ...२ 

आखि हे बघ प्रलबािे झाड 
प्रलबािे झाड वाऱ्याने डोलत आहे 
कसं स ंिर खिसत आहे! 

 
नावारे च्याते खशतीमरा 
रेंर्गा मरा बारून वातारे 
आली शृरं्गार डोले वाता 
खररीलो रेलाँ खररीलोऽऽ...३ 

आखि हे बघ शवेतािे झाड 
बोरीिे झाडही वाऱ्यावर ड लत आहे. 
वाऱ्यावर डोलतानंा ही झाडे स ंिर 
खिसत आहेत. 

 
नावारे च्याते खसता मरा 
खसता मरा वारून वातारे 
आली शृरं्गार डोले वाता 
खररीलो रेलाँ खरखरलोऽऽ...४ 

खसताफळाच्या ह्या झाडाकडे बघ. 
हे खसताफळािे झाड वाऱ्यावर डोलत आहे. 
वाऱ्यावर डोलताना स ंिर खिसत आहे. 

 
नावारे ज्वानी मंता हौशा! अरे, माझं तारुण्य असंि नाही का! 



 

 

अनुक्रमणिका 

तू रं खहि मंता....? 
खररोलो रेला खरखरलोंऽऽ....५ 

तू रे (खप्रयकरा) क ाे आहेस? 

 
र्गोंडी आखि मरााी भारे्षने प्रभाखवत अशा एका शृरं्गाखरक र्गीतािा हा नम ना आहे. धोट लजवळ 

नाििाऱ्या य वाय वतींिे हे आवडते र्गीत आहे. एिा्ा उत्तम कवीने खनसर्गातील फळाफ लाचं्या आधारे 
य वतीच्या यौवनािे विसन कराव ेतसेि विसन त्यात आहे. आंबे, प्रलबू, खसताफळ या फळानी लिबिलेल्या व 
डोलिाऱ्या झाडािें रुपक पे्रयसी स्वतःच्या आतूर शरीरािे विसन करण्यासााी करते हे शवेटच्या 
कडव्यावरून स्पष्ट आहे. शवेतंीच्या फ लािा स ंर्गधही त्यात काहीतरी स िवनू जातो. प्रियोत्कटतेनी 
ओथबंलेले हे र्गीत सूबक स्वरूपात असून बोलीतीस अथस अलंकाखरकता स्पष्ट करते. न खशकलेल्या 
समाजातील हे र्गीत आहे हे लक्षात घेतले पाखहजे. 
 

वारून आखि बारून जसे िोन्हीही प्रकारे उच्चार करण्यात आलेले आहेत. कारि उच्चारात ‘व’ ‘िा’ 
‘ब’ अनेकिा होतो. या र्गीतावर र्गोंडी आखि मरााी भारे्षिा बराि प्रभाव आढळतो. तो र्गडखिरोली ह्या 
लर्गतच्या भार्गातून झाला असावा. उिा. 
 

गीतातील शब्द मराठी शब्द गीतातील शब्द मराठी शब्द 

वात वारा प्रलबू प्रलबू 
शृरं्गार स ंिर खशती शवेतंी 

  खसता खसताफळ 
 
वारा यासााी माखडया शद्ब ‘वखडःय्य ’ असा आहे. ‘मरा’ म्हिजे झाड हा माखडया बोलीतील शद्ब, त्यािा 
प्रत्यय लावनू झाडािंी नावे केली आहे. ‘मरा हा शद्ब र्गोंडी व माखडयात सारिाि आहे. ‘ज्वानी’ (जवानी) 
हा मूळ प्रहिी भारे्षतून स्वीकारलेला शद्बही आढळतो. वास्तखवक माखडयात तारुण्य प्रकवा तारुण्यवती िशसक 
शब्लि ‘लेंऽऽय्या’ हा आहे. बाह्य जर्गाशी सतत संपकस  आल्याने हे शब्लि साखहत्यात खशरलेले आहेत ‘तू रं खहि 
मंता?’ यासााी माखडयात 
 
‘खनम्मा बर्गा महानीन!’ 
‘तू क ाे आहेस!’ 
 
असे म्हितील. बाह्य जर्गाशी संबधं आलेल्या काही व्यक्ती ि सरे शब्लि आपल्या मौखिक लोकर्गीतामंध्ये 
टाकतात. नंतर इतरही व्यक्ती ती र्गीते तशीि म्हितात त्याम ळे मूळ शब्लि वर्गळण्यात येतो असेही कारि 
सारं्गता येईल. 
 

र्गोट ल (प्रकवा घोट ल) समोर सायंकाळी स रू होिाऱ्या व रात्री िहापयसत िालिाऱ्या य वक 
य वतींच्या रेलॉ नृत्यात अशी र्गीते असिे एक प्रकारे आवश्यक आहे. त्याचं्या भावनाना उधाि येते; आखि 
मिनािा संिार होतो. (घोट लिी अखधक माखहती िवथ्या प्रकरिात खिली आहे) यावरून काव्य प्रकवा 



 

 

अनुक्रमणिका 

वाङमय हे त्या जमातीच्या सामाखजक खनकडीच्या दृष्टीनेही खकती उपय क्त आहे; यािी कल्पना येते. 
ढोलाच्या वा्ािें सूर आखि त्यावर आधाखरत पडल्यास प न्हा स रू होतात..... 
 

तीडपीड तीडपीड 
तीडपीड र्गडज्य म् र्गडज्य म् 
तीडपीड तीडपीड 
तीडपीड र्गडज्य म् र्गडज्य म् 

 
ममीना रेला पाटा 

(लग्नाच्या रेल्याचे गािें) 
रे रेला ऽऽऽ 
जोडी जोडी इनिािी, 
वजंी वालवाल िािी, 
वजंी वालवाल ऽऽ... 
(धान खहरवे) 

(नवऱ्या म लाला ‘िािी’ असे म्हिून) 
जोडी जोडी (बायको) म्हिता पि 
िािी, त्यासााी खहरव ेखहरव ेधान िे. 

  
र्गाडा न का िोस्ते िािी 
(र्गाडाभर तािूंळ टाक) 
वजंी वालवाल िािी ऽऽ...२ 

 
(जेव्हा) र्गाडाभर तािूंळ टाकशील, 
 

  
अस्के खनवा जोडी िािी 
तेव्हा त झी जोडी 
वजंी वालवाल िािी ऽऽ...३ 

धान टाकशील तेव्हाि बायको त झी 
होईल. (जोडी–जोडीिारीि ह्या अथाने) 

  
पूनम जोडी ि रसको िािी 
फ कट जोडी खमळत नाही. 
वजंी वालबाल िािी ऽऽ...४ 

 
िािी, फ कट बायको खमळत नाही. 

  
कोरट पारी लोने िािी 
कोंबडा व्याही घरी 
वजंी वालवाल िािी ऽऽ...५ 

 
कोंबडा व्याह्याच्या घरी पोहोिव 
(मर्ग बायको ने) 

  
िूरत बोकडा िोहानेके, अस्के, 
ध ऱ्याला बोकड बाधंलेला असतानंा, तेव्हाि 

(धानाच्या) बैलर्गाडीच्या 
ध ऱ्याला बोकड बाधं, तो 
बाधंला असेल तेव्हाि त झी 
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बायको त ला खमळेल. 
  
खनवा जोडी ि रसको िािी 
तूला जोडी खमळेल. 
वजंी वालवाल िािी, वजंी वालवाल ऽऽ ६ 

 

(माखडया शद्बाचं्या िाली मरााीत प्रखतशब्लि खिले आहेत) 
 

या र्गाण्यातून मखैत्रिी व मेह ण्या (होंिाऱ्या) अशा प्रकारे नवऱ्या म लाला म लीिी प्रकमत िेण्यािे 
(त्याचं्यात Bride–Price िी पद्धती आहे) आावि करुन िेतात आखि बायको फ कट खमळत नाही म्हि न 
प्रटर्गल करतात. हासंण्याखििळण्यािे आवाज व आंर्गलट करून ढ स्से मारुन खवनोि िालू असतात. 
 

नंतर म लीकडे रोि असतो. म लीला (नवरीला) लननासााी म लाकडे नेतानंा म्हिण्यात येिारे 
र्गीत. 
 
रेलाँ ऽ रेलाँ ऽ रे रेलाँ ऽऽ 
सीलीमेटा हनूम िािी 
वर्षसभर सि 
रेरेलो रेरेलो ऽऽऽ 

 
वर्षासााी जा बाई–आनंिाने 
(सि–आनंिाने ह्या अथी) 

  
खकनोर खवनीर हन म िािी, 
खनवा िायना जोडी िािी 
खकनीर खवनीर हन म िािी 
खकनी खवनीर रेरेलो ऽऽ रेरेलो ऽऽ 

हासत नाित आहे िािी (नवरा) 
त ला घेऊन जाईल. िािी 
हाित नाित त ला नेईल (घरी) 
(स िाने) हासत नाित जा. 

 
‘हासत–नाित (खकनीर खवनीर) म लीला म लाकडे’ लननासााी नेल्यानंतर म लाच्या माडंवात–

शृरं्गारलेल्या व लतापल्लवाचं्या आखि मोरखपसाचं्या माडंवात–एक कोरीव लाकडी िाबं असतो. त्याला िेव 
बाधंलेले असतात व त्याच्या भोवती खवखवध वयाच्या म ली, प्रौढ खस्त्रया इतकेि नव्हे तर जख्ि म्हाताऱ्या 
हातात हात घेवनू िां् ावर हात ाेवनू वत सळ करून नाित असतात. िोन, तीन, िार, वत सळात नािताना 
र्गािी म्हिण्यात येतात. थोडी ताडी प्रकवा मोहािी िारु िढलेली असते 
 

म लाच्या माडंवात म लीकडच्या म लाम लींनी म्हिावयािे र्गािे. 
 

र्गीत आशय 
रीऽ प्ररलो,ऽऽ रीऽ रीऽ लोऽऽ 
साले म ंडा रोयता 
सालई लाबं वाकलेला 

सालईिा (झाडािा) लाबं वाकलेला 
(तसे) त झे लोकही वाकलेले आहेत. 
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खनवा म लू रोयता 
तूझे लोक वाकले, 
 
खनवा रेलो ऽऽ म ल ये ऽऽ...१ 
त झी लहानबीि (ब) लोक 

त झी लहान बहीि व लोक 
(सवस वाकलेले आहेत). 

 
पाटा होतेके नाटोस्के 
र्गािे म्हितात ि सरेि 
खनवा रेलो [‘मूळ शब्लि ‘येलो’ पााभेि होऊन रेलो. येलो म्हिझे 

लहान बहीि.] म लूये 
खररोलो ऽऽऽ...२ 

ि सरेि र्गािे म्हित आहेत. 
त झी लहान बहीि व लोक 

  
धमसम पाटा ओस्ता 
फ कट नािे म्हितात. 
साले म ंडा रोयता 
खनवा रेलो म ल ये, खररीलो ऽऽ...३ 

(हे सवस) फ कट प्रकवा उर्गीिि 
र्गािे म्हित आहेत. 
सालईिा िाब वाकला आहे. 

  
खनकू पोहिी िायनू 
त ला सोडून जातील 
नीवा जीवा उंई ता 
त झा जीव लहान–लहान होईल. 
खनवा रेलो म लूये 
खर री लो ऽ खर री लो ऽऽ...४ 

त ला (त झ्या घरी) सोडून जातील. 
तेव्हा त झा 
तेव्हा त झा जीव लहानलहान होईल 
(म्हिजे तू ि ःिी होशील) तू 
त झी लहान बहीि व लोक (उर्गीिि) 
र्गािे म्हित आहेत. 

 
या र्गाण्यातील भावना ‘जा म ली जा, खिल्या घरी तू स िी रहा’ प्रकवा र्गंर्गायम ना डोळ्यात उभ्या 

का?’ ह्या प्रखसद्ध भावर्गीताहून प्रकवा आपल्याकडे म लीकडच्या खस्त्रया जी खवहीि म्हितात त्यातून खनखिति 
खभन्न नाहीत. 
 

लग्नमांिपात पािुण्याांच्या स्वागतासाठी गािे 

एरे वाईरो एरे वाईरो  जवळ या, जवळ या, 
जवळ या जवळ या  (पाह िे मंडळी) लननाला या 
ममीत बाईरो ममीत वाईरो   
लननाला या लननाला या (१)  
ममीत बाई कब्लबड खकसी अंटू  लननाला या आखि काम करून जा 
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लननाला या, काम करून जा   
नम्म संर्गोन, नन्न संर्गोन जीवाअस्ता वाई  आम्ही त मिे त म्ही आमिे 
आम्ही त मिे त म्ही आमिे पे्रमाने या (२) म्हिून पे्रमाने लननाला या. 
सारं्गोना िीवाना बारी वायो  मेह िीच्या बरोबर ि शी 
मेह िीच्या र्गंमत कशी येईल  (प्रकवा र्गंमत) करु मर्ग 
(सह)   
ऐरे वाई रो, एरे वाईरो  कशी मजा येईल. 
खररीलो ऽऽ खररीलो ऽऽऽ...(३)  या हो या, लननाला या 
 

वरील र्गाण्यातही र्गोंडी शब्लिािंाही बराि प्रभाव असून काही प्रत्ययही बिलले आहेत. 
 

माखडयात ‘ममीर्ग’ म्हिजे लनन असा शब्लि आलेला आहे. तर अनेकिा ‘ममीत’ हा र्गोंडीच्या 
प्रभावाम ळे शब्लि आलेला आहे. ‘खिवाना’ हा सरळ प्रहिीतील शब्लि घेतलेला आहे. माखडयात ‘ि शी’ असा 
शब्लि आहे. 
 

‘बारी’ हा र्गोंडी शब्लि असून ‘बारकेईला’ हा माखडया शब्लि आहे. त्यािा अथस ‘कशाला’ असा होता. 
 

तसेि ‘ममीत वाई’ ह्यात ‘वायो’ म्हिजे आले प्रकवा ‘वट’ म्हिजे ‘या’ असा मूळ माखडया शब्लि 
पाखहजे पि रे्गयतेच्या दृष्टीने पााभेि ‘वाई’ असा झालेला आढळतो. 
 

सिाांची गािी 
 

िसरा, खपन्ही पडं म, खवज्जा पडं म इत्यािी महत्वािे सि असतात. पखहला महत्वािा सि खपन्ही 
पडं म असून धान खनघण्याच्या वळेी असतो. पखहल्याने धान खनघाल्यावर प्रत्येक घरातून पेरमा, पाटील व 
भ खमया ह्यानंा प्रत्येकी तीन टोपल्या धान नेवनू िेतात. तोपयसत नवीन धान िळत नाहीत. याला ‘कोडडी 
पोलवा’ म्हितात. ‘पोलवा’ म्हिजे कोितीही पूजा, ही पूजा सावसजखनकखरत्या र्गावाबाहेर निी प्रकवा 
नाल्याच्या कााी प्रकवा जंर्गलात होते. पीा िळण्यािा सि झाल्यावर नवीन धान िळिे व िािे स रु होते. 
हा सि मािं मध्ये येतो. खवज्जा पडं म हा ि सरा महत्वािा सि. ज लैमध्ये येिाऱ्या या सिाने बी पेरिे स रु 
होतो. कोित्याही सिाला पंडूम म्हितात. 
 

सिाच्या वेळी म्ििण्याचे वैणशष्टपूिग गीत 

बाबाले बाबाले ऽऽ बाबाले (लोकानंा संबोधन) 
रीरीलो, रीरीलो ऽऽ  
उजबत्ती पूजा रोय रीरीलो ऽऽ उिबत्तीने पूजा करू या. 
नारेल-काया पूजा रोया, रीरीलो ऽऽ नारळाने पूजा करू या. 
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खनम्मे पूजा खवडस्तीन, रीरीलो ऽऽ...१ तूला पूजा अर्थपतो. 
साली मेटा हनूमी वर्षातून एकिा मोाा सि. 
नीवा कडाते वातोम त झ्या कड्यापाशी (अंर्गिाशी) आलो 
(िडाते) (प्रकवा िळ्यावर आलो.) 
हातेक बारा मारीया...ऽऽ माखडया मेला तर (संपलेि) 
मेलो तर  
खपस्ते ऽ बारा...ऽऽ वािलो तर. 
पेग़ाएंड़ ओस्सो वाईकोम प ढच्या वर्षी प न्हा येऊ. 
खनवा कडाते वाईकोम त झ्या कड्यावाशी (िाराशी) येऊ. 
साली मेटा, हनूमी, रीरीलो ऽऽ..२ वर्षातून एकिा हा सि येतो. 
 

वरील र्गाण्यात ‘कडाते’ असा शब्लि घेतल्यास ज्या आंर्गिाला कडे (बाबं िे तटे्ट) लावलेले आहेत 
त्या अंर्गिाशी प्रकवा िाराशी असा अथस होतो. उलट ‘िडाते’ असा पााभेि घेतल्यास िळ्यावर (ळ–िा 
उच्चार ड सारिा होऊन) असा अथस होतो. िोन्हीही अथानी ही ओळ म्हिण्यात येते असे खनिशसनास आलेले 
आहे. 
 

णपन्िी पांिूम (पीठ दळण्याचा सि) 

री री लो ऽ री री लो ऽऽऽ 
कोडका  खपटे्ट बलकेम आस्ता? 
खिमिी  पक्षी धष्टप ष्ट होत आहे का? 
आयो ऽ ये ऽऽ  आयो ऽ ये ऽऽ   
नाही  नाही   
बाबान पार्गा बलकेम  आस्ता? 
बाबािंा फेट मोाा  होत आहे का? 
आयो ये ऽऽ आयो ऽ ये ऽ री री लो ऽऽऽ 
नाही नाही    
 

खपाािी पूजा करून नंतर ते िाल्याम ळे मन ष्ट्य धष्ठप ष्ट होतो व त्यािी खकती आखि महत्व वाढते हे 
वरील िोन कडव्यात िोन रुपके घेवनू िशसखवण्यािा प्रयत्न आहे. काहींनी प्रश्न खविारावयािा व ि सऱ्यानंी 
उत्तरे ्ावयािे असे र्गंमत करीत हे र्गीत म्हिण्यात येते. 
 

सवात महत्वािा सि म्हिजे िसरा. अरण्यातून असंख्य माखडया याि सिाला बाहेर येतात व 
अहेरीिे जमीनिार आखि माखडयािें व सवस र्गोंडािें परंपरार्गत राजे–नव्हे क लिैवति–राजे श्री 
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खवश्वेश्वरराव महाराज ह्याचं्या िशसनाला येतात. त्यांच्या पावलािें ि ंबन घेऊन ज ने कलिार रुपये वाहतात 
व भेटी आितात, महाराजािंी पालिी खनघते, त्या सिािे प ढील र्गीत. 
 

दसरा पाटा (दसऱ्याचे गीत) 

खतना नामूर, नेई नामूर हा केवळ सूर आहे. 
हो ऽ हो ऽ हो ऽ (धृ)  
तेिाना उिाना उात बसत 
मावोर बाबाना डेरा आमच्या लोकािंा अड्डा प्रकवा जमाव (िालला आहे) 
नेई नामूर ऽ नाना ती ती ऽऽ  
अहेरी नाटे ऽ जीम्मेिार ऽऽ अहेरी र्गावािा जबाबिार असलेल्या 
रामराम बोलो (राजाला) राम–राम करुन 
तेिाना उिाना उात बसत 
मावोर बाब ना डेरा आमच्या राजािा जमाव 
खतना नामूर नेई नामूर हो हो (िसऱ्याला पोहोिले) 
 

उात बसत म्हिजे मजल िरमजल करीत सवस मंडळी ‘डेरा’ प्रकवा ‘अड्डा’ /जमाव त्यािा राजा–
अहेरीिा खजम्मेिार/जबाबिारी असलेला राजा–त्याच्या म क्कामाकडे पोहोिली. ह्या र्गाण्यातील ‘खतना 
नामूर नेई नामूर’ ही रेलाँ पेक्षा एक स्वतंत्र लय आखि तालय क्त अशी धून असून प्राम ख्याने प ढे जाण्यासााी 
व जमावाला सहज सहज अंतर कापता याव ेयासााी उपयोर्गात आिण्यात येिारी लय वाटते. एक प्रकारे 
त्यािें हे (Marching song) आहे. 
 

अहेरीला पोहोिल्यानंतर राजाला उदे्दशनू प ढील प्रकारिे र्गािे म्हितात. हे र्गािे राजाला जिू 
आळवनू म्हिण्यात येते. 
 
राजाला उदे्दशून– 
 
बाबा ऽ ले ऽ बाबा ऽ ले ऽऽ बाबाले (हे राजा) 
खिट्टीत पोहोन खिट्टी ऽ बालाले ऽऽ तू प नः प न्हा पत्र 
खिठ ाी (पत्र) प न्हाप न्हा खिठ ाी पाावनू आम्हाला बोलावले 
डार्गता पोहोन डार्गी बाबाले ऽऽ तू पत्र पाावनू बोलावलेस 
पत्र प नः प नः पत्र  
खनम्मे खिटी लोहतानीन बाबाले तू पत्र पाावनू बालावले 
पटीन पटीन खिटी बाबाले प्रत्येक पट्टीत (खवभार्गात) 
लोहतानीन बाबाले ऽऽऽ पत्र पाावनू बोलावलेस, 
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खिटी पोहोनऽ खिठ ाी बाबाले ऽऽ तू प नः प न्हा पत्र पाावनू बोलावलेस (म्हिून आम्ही आलो) 
 

वरील र्गाण्यात खिटी प्रकवा खिठ ाी म्हिजे पत्र असा अथस होतो. काही वळेा ‘खनम्मे डार्गी लोहतानीन 
बाबाले’ असेही म्हितात. म्हिजे डार्ग हा शब्लि पत्र ह्या अथाने वापरतात. लोहतानीन म्हिजे पाावनू व 
पोहोन म्हिजे प नः प न्हा असा अथस होतो. राजाबद्दलच्या अपार पे्रमाने हे र्गािे म्हिण्यात येते. 
 
इनामासाठी गीत– 
 

पूवी महाराज अरण्यात जात तेव्हा त्यानंा फ लाचं्या माळा घालून, त्याचं्या समोर नािून त्यानंा 
बक्षीस मार्गत असत. आज नवीन लोक आलेले आढळले तर नािून ‘इनाम’ मार्गतात तेव्हा तेि पूवीि र्गािे 
म्हितात. 
 
इर्गोऽ िोऽऽ ले, ऽ इंर्गोऽ िोऽऽ ले महाराज त म्ही इथे आलात 
इंखियोतार,ऽ न रेऽ बाबाऽऽ लेऽऽ म्हिून त मच्यासााी आम्ही इथे 
खनवसाखरर्ग र्गाऊंर्गोऽ बाबाऽ लेऽऽ जमलो आहोत तेव्हा ियाळूपिे त म्हाला वाटेल ते 

इनाम ्ा. 
 

या र्गाण्यात माखडया शद्ब बिलण्यात आलेले आहेत. 
 
णदवाळी सिाचे वेळी म्ििण्यात येिारे गीत. 
 

खिवाळी हा पि एक महत्वािा सि, आनंिाला भरती येिे साहखजकि आहे. प ढील र्गीतात खिवाळी 
जवळ आल्याने ि शीत आलेले मेह िा मेह िी परस्परांिी र्गंमत करीत आहेत. 
 

मेिुिीस आमांत्रि 

मेह िा– नावा नाटे खिवाळी संर्गो माझ्या र्गावी खिवाळी (आली) 
 खिवाळी येंिवाला वई (अर्ग ए) मेह िी नािायला ये. 
मेह िी– बोऽ हो राजाना वाडा ते संर्गो? कोित्या राजाच्या वाड्यात? 
मेह िा– र्गोंडी राजाना वाडा ते संर्गो र्गोंड राजाच्या वाड्यात. 
 साले मेटा खिवाळी संर्गो वर्षातून एकिा खिवाळी आली 
 खिवाळीवाता येंिलावा वई खिवाळी आली, (मेह िी) तू नािायला ये. 
 
िोघे खमळून । रेलाँऽ रेलाँऽ रेरेलाँऽऽ आँऽ रेलाऽ 
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संर्गो प्रकवा सारं्गो म्हिजे मेह िी, येंिलावा म्हिजे नािायला. मेह िीिी थट्टा मस्करी माखडयामंध्येही 
रूढ आहे. शद्बाचं्या उच्चारिातील र्गोडवा वािािच्यालायक असतो. ि िैवाने तो खलिािातून अन भवता येत 
नाही. 
 
णवकासाणभमुख गीते– 
 

परंपरार्गत िालत आलेल्या सासं्कृखतक संिभांवर आधाखरत अनेक र्गीते रुढ आहेत ह्यात नवल 
नाही. पि माखडयािंी र्गीतखप्रयता िशसखविारी एक खवशरे्ष र्गोष्ट म्हिजे खवकास कायसिमाशंी त्यािंा संबंध 
आल्यावर नवीन खवर्षयावंर आधाखरत र्गीते ही खनमाि झालेली आहेत. म लानंा शाळेत पााखवण्यािे महात्म्य 
सारं्गिारे प ढी र्गीत पहा– 
 
वाईरो कोको वाई यारे या, म लानंो या 
इस्क लता वाई शाळेत या. 
मास्तरे वतेना अ, आ, उ, ऊ मास्तर खशकखवतात अ, आ, उ, ऊ 
वाता मास्तरी, मम्मट वायो मास्तर आले त म्ही या. 
सरकारना पर्गार प न्यम तीन तीन सरकारिी (मास्तरना) पर्गार फ कट का (मास्तर) 

िातात? 
मा कबड बाहिूर कातें? आपि लोकानंी (हयर्गय) करून कसे िालेल? 
 

खनवडिूक हा या लोकानंा नव्यानेि पखरियािा झालेला प्रकार आहे. पि त्यावरही प ढील र्गीत 
आढळते. 
 

पोलो (णनवििूक) 

िा िा, िा, खहके्क पोलो मंता या या या इथे पोलो आहे. 
वा, वा, वा. खहके्क वाई (प्रकवा वट) रो या या इकडे या. 
खहल्ले कबाड खकसी मन्ता इथे काम नाही, सर्गळे केलेले आहे 
नाही काम केलेले आहे  
 
ह डा, ह डा ह डा इिू पटे्ट–ते वाटाना पहा, पहा, पहा, ह्या पाटीला ्ा 
काखर्गिी मन्ता (मतािंा) कार्गि 
इिू काखर्गिी पोयसी लोप्पटा हा कार्गि (मतपखत्रका) 
हा कार्गि पकडून आतमध्ये पकडून िोलीत जा. 
अरा ने हन्नू  
िोलीत जा  
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वाई रो वाई रो, वाई खभकू बोनकू या, या, त म्हाला 
त म्हाला कोिाला कोिाला मत ्ायिे आहे. 
खिठ ाी वाटाना मन्ता त्याला मत ्ा 
मत ्ायिे आहे  
 
ह डा, ह ंडा, इिू खहल्ले कबाड खकसी मन्ता बघा बघा इथे काम नाही सवस केलेले आहे. 
 
ओना खिन्ना पोहोन इिू छापा खकमटू ज्याला मत ्ायिे आहे 
त्याच्या खिन्हावर प न्हा हा छापा मारा त्याच्या खिन्हावर छापा मारा 
 
एक नवीन प्रकारचे माणिया गीत पुढे णदलेले आिे 
 
िईन खपला मरका मरातर्गा केडातर्गा 
केडातर्गा होता पआ काया प्रतिाना 
काया खतना पजा लोनू वायाना, 
लोनू वाता पजा, र्गाटो प्रतिाना, 
र्गाटो प्रतिा पजा इस्कोल िायना, 
इस्कोल िायना पजा, 
 
अ, आ, इ, ई पढे करयाना, 
पढे करता पजा ब द्धी वायन्ता 
 
मराठीत अथग : 
 

आंब्लयाच्या जंर्गलात जाऊन लहान लहान झाडे तोडीन 
 

झाडे तोडल्यानंतर मर्ग कच्ची फळे िाईन 
फळे िाल्यानंतर मर्ग घरी येईन 
घरी आल्यानंतर मर्ग भात िाईन 
भात िाल्यानंतर शाळेत जाईन 
शाळेत रे्गल्यानंतर अ, आ, इ. ई खशकेन 
खशकल्यानंतर ब द्धी येईल. 

 
पाऊस आल्यािा आनंि प ढील र्गीतातून आिवतो. 
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वडीःय् य  वाता वारा आला 
प्यार्गव्हू वाता पाऊस आला 
बडंारं्ग अखरयाताग़ं र्गारा पडतात 
ह डा ह डा. बघा बघा 
बडंारं्ग प्रतटू, बडंारं्ग प्रतटू र्गारा िा, र्गारा िा 
वडीःय् य  वाता वारा आला 
प्याग़व्हू वाता पाऊस आला. 

 
सवस सामान्यपिे लहान पोरेसोरे ही कखवता म्हितात. ‘येरे येरे पावसा’ सारिीि ही कखवता असून 

एक बडबडर्गीत असे यािे विसन करता येईल. 
 

र्गोंडीत पावसाला खपरू व वाऱ्याला पळी असे शद्ब आहेत. 
तर माखडयात पावसाला ष्ट्यार व्ह  व वाऱ्याला वखडःय्य  
शद्ब आहे. 
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प्रकरि सातवे 
 

लोककथा आणि धार्ममक कथा 
 

लोककथा 
 

समाजाच्या खजव्हेवर कोरलेले पि अखलिीत असे जे वाङ्मय त्याला आपि स्थूल मानाने 
लोकवाङमयािे स्थान िेतो. लोककथात बह जन समाजाच्या आिार खविारािें, कल्पनािें कृतीिे व मानवी 
भावभावनािें इतकेि नव्हे तर पे्रम, खजव्हाळा रार्ग, दे्वर्ष, लोभ, मत्सर ह्यािंी स ंिर सरखमसळ आपिास 
आढळते. असे वाङ्मय सामान्य अशा आकाकं्षािें स ंिर प्रखतक असते. 
 

लोककथािें प्रकार पाडता येतील, त्यातील सामान्य लोककथा, पौराखिक लोककथा व 
िेवाखिकाचं्या धार्थमक कथा आखि शौयसकथा असे स्थूल–मानाने वर्गीकरि करता येंईल व याि 
वर्गीकरिाच्या आधारे लोककथािंा खविार करता त्यािंी काही वैखशष्ट्यपूिस लक्षिे आढळतात. 
 

पारंपाखरकनेने एका खपढीतून ि सऱ्या खपढीकडे िालत आलेली मौखिक स्वरुपातील ही िेिर्गी 
आहे. 
 

लोकसमूहािी ही खनर्थमती असते त्यात लोकमनािा खविार असतो. 
 

मूळ खनमाता हा अज्ञात असतो. तरी पि त्या व्यग्क्त खवखशष्टत्व न राहता सम ह खवखशष्टत्व असते. 
 

समाजजीवनाच्या व लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासािे ते एक महत्वािे साधन असते कारि त्यात 
मानवाने य र्गान य रे्ग घेतलेल्या अन भवािे सार असते. 
 

स्वाभाखवकता असल्याने भारे्षच्या प्रािीन रुपापावतेो जाण्यािा लोककथा हा एक प्रम ि आधार 
आहे. 
 

सामान्य लोककथा 
 
भामरागि णवभागातील गोटपािी गावाजवळील लोककथा 
(प्राण्यावंर आधाखरत) 
 

लोककथामंध्ये करमिूक व वैखित्र्य तर असतेि पि काही बौधप्रि सूत्रही असतेि. िालील 
कथेवरुन राजा होण्यासााी फक्त भ लखविारे सौन्ियसि आवश्यक नाही तर त्याहीपेक्षा ब द्धीमत्ता (मोाे 
डोके), िूरदृष्टी (मोाे डोळे), व आज्ञा करण्यासााी आवश्यक र्गंभीरता, (र्गंभीर आवाज), ह्या र्गोष्टी 
राजाच्या खनवडीसााी आवश्यक असतात हे िािखवले आहे. 
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पथृ्वीिी खनर्थमती झाल्यावर सवस िेव नाहीसे झाले. तेव्हा मोर जंर्गलाच्या बाहेर आला व सवस पक्षाना 
उदे्दशून म्हिाला, “मी त मिा राजा आहे.’ तेंव्हा स ंिर स ंिर पंि असलेले पक्षी मोराच्या घरी रे्गले व ििा 
करू लार्गले. शवेटी मोाे डोके व मोामोाे र्गोल डोळे व र्गंभीर आवाज असलेल्या घ बडालाि मतिानाने 
राजा खनवडण्यात आले. पि एकटे घ बड राज्य करू शकिार नाही म्हिून पक्षानी त्याला बर्गळा (Sea 
gull) खटखटवी व खपरोल (Pirole) हे तीन मितनीस खिले. या खतघाचं्या मितीने घ बडराज आजही पक्षावंर 
राज्य करीत आहेत. 
 

‘मनीमावशी मनीमावशी’ ही कथा आपल्या लोककथा भाडंारात आढळते. आजीच्या कथेच्या 
पोतडीतून खकत्येक नातवानंी अशी कथा ऐकली असेल तशीि ही कथा वाटते. 
 

पथृ्वीच्या खनर्थमतीनंतर िेव अदृश्य झाले. तेव्हा सवस जनावरे एकत्रा झाली व त्यानंी वाघाला आपला 
राजा खनवडले आखि त्याच्या मितीली खित्ता, कोल्हा व रानमाजंर ह्यािंी खनवड केली. जनावरानंा जेव्हा 
भकू लार्गला तेव्हा त्यानी हरिािी खशकार केली. पि ते हरिािे मासं िाऊ शकले नाहीत, कारि त्याचं्या 
जवळ अननी नव्हता. तेव्हा शजेारच्या िेडेर्गावात त्यांनी रानमाजंराला अननी आिावयास पााखवले. 
तेव्हापासून अननी आिवयािे काम रानमाजंरि करू लार्गले व अननी आिल्यावर त्यानंी मासं िाल्ले. 
एकेखिवशी नेहमीप्रमािे रानमाजंर अननी आिावयास रे्गले असताना ते परत आलेि नाही. कारि माजंराला 
िेडेर्गावात िूध सापडले व िूध माजंराला फार आवडले आप्रि तेव्हापासून मािसाच्या आश्रयाने माजंर राहू 
लार्गले. वाघाने माजंराला िूप शोधले पि माजंर त्याला सापडू शकले नाही. तेव्हा रार्गारार्गात त्याने 
म्हशीला मारले आखि खतिे मासं घेऊन तो घरी आला. त्यानंतर ि सऱ्या खिवशी उरलेले मासं आिण्यासााी 
वाघ रे्गला असता म्हशीिा मालक वाघािी वाटत बघत होता. त्यानी वाघाला मारून टाकले. त्या नंतर 
रानमाजंर र्गावात राहू लार्गले व मािसाळले पि जनावरे मात्र कच्चेि मासं िाऊ लार्गली. 
 

या कथेवरुन एक खनष्ट्कर्षस असा खनघतो की, फार प रातन काळापासून मासं कचे्च िावयािे नसून ते 
खशजवनू प्रकवा भाजून िावयािे असते हे माखडयानंा माखहत होते व ते नवीन खपढ्यानंा खशकवण्यासााी ही 
लोककथा होय. 
 
दुसरी लोककथा :– 
 

िोन लहानसे ‘राम–लक्ष्मि’ पक्षी राहत होते. खवशी व वशूी ही त्यािंी नाव.े त्यानंी एक क ऱ्हाड 
तयार केली व जंर्गलतोड केली. सूयाच्या उष्ट्ितेने लाकडे वाळल्यानंतर त्यानंी ती जाळली तेव्हा खवशी व 
वशूी ‘क मूर–राजा’ कडे उडत रे्गले. व त्यानंी त्यािी बी िेण्यासााी प्राथसना केली. पि त्यानंा बी खमळाले 
नाही. परत येतानंा त्यानंा एका जार्गी बी पडलेले खिसले. त्यानंी ते बी त्याचं्या शतेाकडे आिले व त्यािी 
पेरिी केली. तेव्हा खतथे काही खिवसानंतर क मूर–तोंडा ही वलेी वाढू लार्गली व खतला प ष्ट्कळ प्रकारिी 
फळे लार्गली. त्या वेलीवरिे सवात मोाे फळ फ टले व त्यातून एक म लर्गा बाहेर पडला. त्यािे नाव 
‘बोकाल–माडू.’ बाकी उरलेली फळे फ टली व त्यातून खनरखनराळे बी–खबयािे बाहेर पडले. खवशी–व शीने 
हे पाखहले व ते खनघून रे्गले. 
 

त्यानंतर बोकाल–माडूने एक क ऱ्हाड केली व जंर्गल तोडले. ती क ऱ्हाड िर्गडातून लोिंड काढून 
बनखवलेली होती. जंर्गल तोडून तयार केलेल्या जमीनीत िड्डा करून त्याने ते फळामधून खनघालेले बी 
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पेरले. बी वाढू लार्गले तेव्हा बोकाल–माडू मासेमारीला रे्गला. त्याने र्गळाला बी लावले व तो र्गळ पाण्यात 
सोडला. माशाचं्या आईने ते पाखहले व ती म लानंा म्हिाली, ‘त्या खबयाजंवळ जाऊ नका कारि तो त म्हाला 
पकडण्यासााी टाकलेला सापळा आहे. बोकाल माडू मूिस आहे. कारि अननी कसा पेटवावा हे त्याला 
माखहत नाही’ तेव्हा माशाचं्या आईने आपल्या खपल्लानंा अननी कसा पेटवावा हे साखंर्गतले. िोन बाबूिें त कडे 
घ्यावते व ते एकमेकावंर घासावते म्हिजे अननी तयार होतो. हे ती आपल्या खपल्लानंा सारं्गत असतानंा 
बोकाल–माड ने र्ग पिूप ऐकले व तो घरी आला 
 

घरी आल्यानंतर आपल्या लोिंडाच्या क ऱ्हाडीने त्याने जंर्गल तोडले. ते सूयाच्या उष्ट्ितेने 
वाळल्यानंतर बोकाल–माडूने अननी पेटवनू जंर्गल जाळून टाकले व त्यानंतर त्याला िारं्गली जार्गा 
खमळाली तेव्हा ते िड्ड्यातील बी काढून त्याने पेरले. त्याच्या जवळि त्याने आपल्यासााी झोपडी बाधंली. 
त्या झोपडीत झोपण्यासााी आंथरुि होतेि पि इतरही आवश्यक र्गोष्टी होत्या. 
 

पथृ्वीवर तेव्हा ‘र्गोटूला–म ईतो– हा िेव आपल्या ‘रेर्ग ला–काटी’ ह्या बायको बरोबर राहत होता. 
त्यानंा सात म ली होत्या. त्यानंा काही योनय वर सापडला नव्हता. त्या म लींनी बोकाल–माड िी माखहती 
ऐकली तेव्हा त्या सातही बखहिी त्यािेकडे रे्गल्या तेव्हा बोकाल माडूने त्याचं्यातील सवात मोठ्या बखहिीशी 
लनन केले. बोकाल–माडू बस्तरिा राजा झाला व मोरामेट येथे राहू लार्गला. तेथे त्याने मोाा राजवाडा व 
खकल्ला बाधंला. आजही त्या खकल्ल्यािे अवशरे्ष बघायला सापडतात. त्याच्या नंतर ‘इल्लापूरी’ हा त्यािा 
म लर्गा राजा झाला. 
 

वरील कथेवरुन जमीन जाळून बी पेरायिे (फेकून ्ायिे) ही शतेी करण्यािी माखडयािंी पद्धती 
परंपरार्गत असावी असे खिसते. पूवी विसन केल्यान सार माखडया खफरती शतेी करिारे आहेत. म्हिजे 
समाजाच्या आर्थथक व्यवहारािंी जपिूक स द्धा लोककथाचं्या द्वारे होते. त्याि प्रमािे बस्तर खवभार्गाशी ह्या 
खवभार्गािा असलेला ऐखतहाखसक संबधंही ह्या र्गोष्टीतून ध्वनीत होतो. 
 
उत्पिी सांबांधीच्या पौराणिक कथा :– 
 

िालील कथा माखडया लोकाचं्या खवभार्गातील एका नावाजलेल्या पेरम्याच्या तोंडून प्रत्यक्ष 
ऐकलेल्या आहेत. 
 

जर्गाच्या स रवातीला फक्त िेवि होते. िेवरु म ईतो व त्यािी बायको न रो–म ते्त, प्रपडी–म ईतो व 
त्यािी बायको प्रपडी म ते्त. र्गोट ला–म ईतो आखि त्यािी बायको रेर्गूला काटी व त्याच्या बरोबर भमूी–उंर्गाल 
व त्यािी बहीि भमूी–उंर्गी हे राहत होते. ह्या सवात िेवरु म ईतो हा मोाा िेव होता. त्याने एका खाकािी 
पािी खनमाि केले व भमूी उंर्गाल ह्या भतूाला जमीन तयार करावयास साखंर्गतले. भमूी उंर्गाल ने ‘र्ग र’ 
(लोिंडािा मोाा खिळा) तयार केला व पाण्यात फेकून मारला. र्ग र पाण्यात रे्गला व त्याने अननी 
बािाप्रमािे पाण्यात उष्ट्िता खनमाि केली. उष्ट्ितेने टेकड्या, मिैाने व पाारे खनमाि झाली व हळू हळू सवस 
थंड झाले. भमूी उंर्गालने त्या जमीनीिे एक र्गोल बेट तयार केले. माती, वाळू व िर्गड ह्यािेि ते बनलेले 
असून पाण्यावर तरंर्गत होते. त्यावर जीवसृष्टी नव्हती. पथृ्वी थंड झाल्यावर भमूी उंर्गालने लोिंडािा एक 
िोरिंड तयार करून पथृ्वीवर फेकला व त्याच्या सहाय्याने बखहिीसह तो जमीनीवर आला. तेव्हा तेथे 
प्रकाश नव्हता. भमूी–उंर्गालने आपल्या बरोबर सतत जवळ राहिारा अननी आिला होता. जेव्हा हे बखहि 



 

 

अनुक्रमणिका 

भाऊ बेटावर आले तेव्हाि पाण्याच्या िालून त्या बेटाच्या कााी िोन राक्षसासारख्या व्यक्तींनी जन्म 
घेतला. ते िोघे, राक्षस–उंर्गा व राक्षस उंर्गी हे बहीि भाऊ होते. िोघेही खिसायला महाभयंकर होते. भमूी 
उंर्गाल त्या बेटावर राहत होता. पि त्याला पािी खमळत नव्हते. तो ज्या बेटावर राहत होता त्या बेटावर 
मोामोाे िर्गड होते. िर्गडाचं्या िाली लोिंडाच्या िािी होत्या. ते लोिंड भमूीउंर्गालने काढले व ते 
िोरिंडावर टाकून ते िोरिंड त्याने पूवस खिशलेा फेकले व स्वतः कडे ओढले पि तो िोर ओला झाला 
नव्हता कारि पूवस खिशलेा पािी नव्हते. त्याि प्रमािे उत्तर व िखक्षि खिशकेडे तो िोर फेकला असता ओला 
झाला नाही. कारि खतकडे पािी नव्हते. मात्र पखिम खिशलेा िोर फेकला असताना मात्र मोाा आवाज 
झाला व त्यािा प्रखतध्वनी ऐकू आला. त्यावरून भमूी उंर्गालने खतकडे पािी असल्यािे ओळिले व आपल्या 
बहीिीला, भाडें घेऊन पािी आिावयास साखंर्गतले. ती पािी घेत होती तेव्हा राक्षस खतच्याकडे पहात होती. 
त्यानी खतला पकडण्याच्या प्रयत्न केला पि तो सफल झाला नाही. भमूी उंर्गी पाण्याच्या भाडं्यासह 
आपल्या भावाकडे पळत आली व भावाला म्हिाली, ‘लवकर पािी पी; माझ्या मारे्ग राक्षस लार्गलेले आहेत. 
ते आपल्याला मारतील.’ भमूी उंर्गाल पािी पीत असतानाि राक्षस उंर्गा आला व त्यािंी लढाई स रु झाली. 
राक्षस उंर्गी पि आपल्या भावा मार्गोमार्ग येति होती. ती य द्धाच्या जार्गी येऊन पोहोिली. भमूी–उंर्गी खतला 
म्हिाली, ‘त झा नवरा माझ्या भावाला मारून टाकेल.’ तेव्हा राक्षस उंर्गी म्हिाली, ‘तो माझा नवरा नाही तर 
भाऊ आहे. आपि आपल्या भावािंी लढाई थाबंव ूया. तू माझ्या भावाशी लनन कर व मी त झ्या भावाशी लनन 
करते.’ राक्षस उंर्गी भमूी उंर्गालकडे रे्गली व खतने त्याला िोन्ही हातानी धरले व उिलले आखि भ मी उंर्गी 
राक्षस उंर्गाकडे रे्गली व खतनेही त्याला िोन्ही हातानी उिलले व िोघींनीही त म्ही आमिे नवरे आहात असे 
साखंर्गतले व लनन करण्यािे ारखवले. 
 

भमूी उंर्गाल व राक्षस उंर्गी ह्यािें प्रथम लनन झाले व सव ंश्रम भमूी उंर्गीने घेतले व समारंभ साजरा 
केला. भमूी–उंर्गीने केशरािा खटळा आपल्या भावाच्या कपाळावर लावला व पािी हातात घेऊन त्या 
िोघाचं्या डोक्यावर टाकले. असाि समारंभ राक्षस उंर्गी व भमूी उंर्गीच्या लननािा राक्षस उंर्गीने केला. 
िोन्ही जोडपी अशा खरतीने राहू लार्गली पि खतथे उजेड व जीवसृष्टी नव्हती. 
 

वरील कथेवरून पथृ्वीच्या खनर्थमतीसंबधंीिी माखडयािंी कल्पना शास्त्र श द्ध स्वरुपािी आहे हे लक्षात 
येते. लनन समारंभािी जी पद्धत विसन केलेली आहे ती आजही तशाि स्वरुपात पाहावयास सापडते. 
जमीनीवर िर्गडािाली िखनज पिाथं सापडतात ही माखडयाचं्या पूवसजाना माखहती असावी असे खिसते. 
तसेि भमूी–उंर्गाल ने पाण्यािा शोध असा लावला तेही मोाे मनोरंजक वाटते व त्याचं्या िात यािी ि िूक 
िािखवते. 
 
सूयग–चन्द्र आणि तारे ह्ाांच्या उत्पिीची कथा 
 

िेवरु म ईतोने िोन झाडे खनमाि केली, इलोड–मरां आखि खपयोक–मरा ह्यानंा सोने, िािंी, खपतळ 
ह्यापासून बनखवलेल्या तीन क ऱ्हाडींसह पथृ्वीवर पााखवले. मधल्या काळात, िेवाना म ले झाली. त्या म लानंा 
िेवरू म ईतोने नवनवीन वस्तू खनमाि करण्यासााी पथृ्वीवर पााखवले, त्या म लािंी नाव े ‘पाडंराजा, 
(महाभारतातील पाडंवाशंी साधम्यं) कानाउंर्गाल, प्रलर्गो, उसेम रीया, खवदि रीयाल, पाडहेडमल, 
खिकटराज, जेडेमाईिा, नंर्गवलेा’ अशी होती. हे िेव जेव्हा पथृ्वीवर आले त्यावेळेपावतेो ती िोन झाडे 
पथृ्वीवर वाढलेली होती िेवानी खिलेल्या तीन क ऱ्हाडींनी िेवाच्या म लानंी ती झाडे तोडण्यािा प्रयत्न केला. 
पि त्या प्रयत्नात क ऱ्हाडीि त टल्या. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मधील काळात भमूी उंर्गाल व राक्षस उंर्गी ह्यानंा म लर्गा झाला. त्यािे नाव ‘नेल्ला–मन्ताल’ (नेल्ला 
= िन्द्र, मन्ताल = खनमाि करिारा) नेल्ला मंताल मोाा झाल्यावर आपल्या वखडलािंी क ऱ्हाड व सतत 
जिा जळिारा अननी घेऊन पथृ्वीवर आला. त्याला ही िोन झाडे खिसली. ती झाडे तोडून त्याने इलो डमरा 
पासून मोाा व खपयोक मरा पासून छोटा असे िोन त कडे केले व ते आकाशात फेकले पि ते त कडे िाली 
पडले. असा प्रयत्न त्याने बऱ्याि वळेेला केला पि ते त कडे आकाशात लटकखवण्यात त्याला यश आले 
नाही. तेव्हा त्याने िेवरु म ईतोला खविारले, ‘मी आता काय करावे?’ तेव्हा िेवरु म ईतोने साखंर्गतले, जेव्हा 
त्या िोन त कड्याचं्या समोर बळी िेशील तेव्हाि तू सूयस िन्द्र खनमाि करू शकशील. तेव्हा नेल्ला मंताल ने 
प्रलर्गोला सारं्गीतले की, तू बळी ्ायला. िोघानंा घेऊन ये तेव्हाि मी सूयसिन्द्र खनमाि करू शकेन.’ तेव्हा 
प्रलर्गी िेवाच्या राज्यात उडत उडत रे्गला आखि त्याने प ल्ला–केसा (िेवािा म लर्गा) व खिराई र्ग ंडे (िेवािी 
म लर्गी) ह्यानंा पकडून नेल्ला–मंताल कडे आिले. नेल्ला मंतालने ज्या क ऱ्हाडीने झाडे तोडली होती ती 
क ऱ्हाड घेतली व िोन्ही म लाचं्या माना त्या क ऱ्हाडीने तोडून त्यािंा बळी खिला व िोन्ही त कडे नंतर 
आकाशात फेकले. तेव्हा इलोडमरां पासूनच्या त कड्यािा सूयस तयार होऊन आकाशात िमकू लार्गला व 
अर्गिी हळू हळू िाली येऊ लार्गला तेव्हा अंधार पडला. खपयोक मरा पासून केलेला त कडा त्याने 
आकाशात फेकला- तेव्हा तो िन्द्रासारिा िमकू लार्गला. पि त्यािा प्रकाश फारसा, िकिकीत नव्हता. 
िेवरु म ईतीने त्यानंा आज्ञा केली की सूयाने सकाळी याव ेव िन्द्राने सायंकाळी याव.े त्याि प्रमािे आजही 
िालू आहे. काही खिवसानंी िन्द्रािा आकार लहान होत आहे असे खिसून आले. कारि िन्द्राला न्ा 
कोरड्याि खमळाल्या आखि तो हळूहळू सूयांच्या मारे्ग िालू लार्गला, व एका खिवशी नाहीसाि झाला. तेव्हा 
िेवानंी सूयाला खवनंती केली की, ‘रस्त्याने जात असतानंा िदं्र खिसल्यास पहा’ अन् िरेि सूयाला िंद्र 
रस्त्याच्या कडेला मृत्यूपथंाला लार्गलेला खिसला. तेव्हा त्या मरिासन्न िदं्राला सूयस म्हिाला, ‘त झी शक्ती 
वापरुन रस्त्यावर खिव ेखनमाि कर व त ला पािी खमळण्यासााी निी तयार कर आखि िेवरु म ईतोच्या कृपेने 
तसेि झाले. ते आपि आजही पाहतो. 
 

नेल्ला–मंतालला िदं्र–सूयस खनमाि केल्या नंतर आििी बऱ्याि र्गोष्टी खनमाि करावयाच्या होत्या 
पि ते काम िेवरु म ईतोने पााखवलेल्या िेवाचं्या म लािें होते. पि त्यानंा नेल्ला मंताल आपल्याला नोकर 
समजतो असे वाटले तेव्हा ते त्याला ाार मारण्यािी संधी शोधू लार्गले. हे नेल्ला मंतालला कळल्या. बरोबर 
त्याने जमीनीत एक िड्डा ििला व त्यात तो लपून बसला. हे घडत असतानंा प ल्ला केसा व खिरईर्ग ंडा, या 
आपल्या म लानंा शोधण्यासााी िेव पथृ्वीवर आले तेव्हा त्यानंा घडलेली हकीर्गत कळली. नेल्ला मंताल मात्र 
अदृश्य झाला होता. 
 

वरील कथेवरुन प्रािीन काळापासून प्रकाश, अननी व लाकूड ह्याचं्या अन्योन्य संबधंािी जाखिव 
माखडयानंा होती असे खिसते. प्रकाशासााी सूयस व िंद्र असून िदं्र हा सूयावर अवलंबून आहे हेही त्यानंा 
माखहत होते. तसेि पािी व िदं्र ह्यािंा परस्पराशंी काही तरी संबधं आहे हे िेिील माहीत असावे. 
जीवनासााी पािी अत्यंत आवश्यक बाब आहे हेही स्पष्ट होते. तसेि बळी िेण्यािे–नरबळी िेण्यािी 
पद्धतीही परंपरर्गत असलेली खिसून येते. 
 
झािे व फुले ह्ाांची णनर्ममती 
 

नंतर िेवानंी इतर बऱ्याि र्गोष्टी खनमाि केल्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नंर्गवलेा या िेवाने पाऊस, निी व तळी खनमांि केली. तर पडहेडमल ह्या िेवाने झाडे, र्गवत व 
इतर वनस्पती खनमाि केल्या. तसेि खमकटराज िेवाने जखमनीवर, जखमनीच्या आत, हवते व पाण्यावर 
राहिारे प्रािी खनमाि केले. 
 

अशा प्रकारे खनर्थमती करून सवस िेव जंर्गलात अदृष्ट्य झाले आखि प्रत्येक िेव ‘म ज्जा’ (घंटीिे झाड) 
झाले. पथृ्वीवर भमूी–उंर्गाल, राक्षसउंर्गी व राक्षसउंर्गा–भ मीउंर्गी ही िोन जोडपीि राहात होती. 
िेवरूम ईतोला ह्या लोकानंी त्याचं्या परवानर्गी खशवाय लनन केले असल्याने िोध आलेला होता. त्याने एका 
मोठ्या अजर्गराला पााखवले. अजर्गराने त्या िौघानाही िाऊन टाकले व पथृ्वीवर कोिीि उरले नाही. 
 
मानवी प्राण्याची णनर्ममती, गोत्र व देव-गटात णवभागिी 
 

काही खिवसानंतर िेवरु–म ईतोने ‘क मूर–कोटा’ पवतंावर ‘क सूर–तोडा’ वलेी लावली. खतला 
प ष्ट्कळ फळे लार्गली व ती खपकली. एका फळापासून एक ह्याप्रमािे प रुर्ष व खस्त्रयािंी खनर्थमती झाली. प्रथम 
जन्मण्यािा मान ज्याला खमळाला तो ‘क मूर राजा’ झाला. लोकािंी खनर्थमती संख्या वाढली तेव्हा ओळि 
येण्यासााी त्यानंी एकमेकानंा नाव े खिली. हे मािसािे पखहले पूवसज होते. नंतर ही मािसे एकमेकापंासून 
िूर पाि अलर्ग अलर्ग खिशानंा खनघून रे्गली. तेथे ज्यानंा ‘म ज्जा’ (जंर्गलातील िेव) सापडले. ते ‘पेरमा’ 
झाले. त्या पेरम्याच्या माध्यमातून िेवरू– ‘म ईतो’ बोलू लार्गला व त्याने वशंािा मूख्य प वसज आखि िेवािंी 
जार्गा िािखवली. र्गोत्र िेव व िेवािी नाव े सारं्गून िेवािंी खवभार्गिी केली. हे वरे्गवरे्गळ्या पाि खाकािी 
घडले. सात, पाि, सहा, िार आखि तीन असे िेव सापडले. 
 

वरील र्गोष्ट ऐकत असताना पौर्ष मखहन्यात रखववारी स यंनारायिािी पूजा केल्यानंतर सारं्गण्यात 
येिाऱ्या आखित्य–रािूबाईच्या कथेिी आावि येते. त्यातही लाल भोपळ्यातून म लािा जन्म झाला अशी 
माखहती खमळते. कोित्या तरी माध्यमातून िेववािी ऐकायला खमळते. ही श्रद्धा तर प्रािीन काळापासून 
िालत आलेली आहे. िेवािा कोि हा खवनाशकारी असतो. िेवाच्या मनाखवरूद्ध र्गोष्टी करू नये अशी श्रद्धा 
तर आपल्यालाही नवीन नाही. 
 
श्रम णवभागिी (व्यवसाय) 
 

क मूर राजाच्या राज्यात मन ष्ट्य प्रािी राहत होते. त्यानंा राजाने कामािी खवभार्गिी करून खिली. 
काहींना र्ग रे रािण्यास साखंर्गतले त्यानंा ‘कोपाल’ (कोंिा पासून) म्हिू लार्गले. इतरानंा मातीिी भांडी 
करण्यास साखंर्गतले. त्यानंा ‘क माल’ म्हिू लार्गले. मासे पकडिारे जे होते ते ‘झारे’ (झाखरया–’झारामीन) 
झाले. ह्याि काळात अननी अदृश्य झाला. तेव्हा ज्यानंा काहीि काम नव्हते. त्यानंा अननी शोधून आिण्यास 
पााखवले व अननी न आिल्यास िेहिंडािी खशक्षा िेईन अशी आज्ञा खिली. त्या लोकानंा शोध नही अननी 
सापडेना तेव्हा त्यानंी बोकाल–माड िी भक्ती केली व मित मार्गीतली. तेव्हा बोकाल–माड  मन ष्ट्य रुपाने 
आला व महासम द्रासारख्या खिसिाऱ्या इंद्रावती निीच्या कााी थाबंला. तेव्हा एका मोठ्या माश्याने 
साखर्गतले की, ‘पोवरू झाडाकडे (Baninia Vahlii) जा. त्या झाडाच्या ढोलीत अननी सापडेल. पोवरूच्या 
लाकडािा अननी खवझत नाही तो लोकानंा काढून िे.’ त्याने लोकानंा अननी काढून खिला व प न्हा कसा 
खमळवावा हेही साखंर्गतले. त्या लोकानंी क मूर राजाला अननी आिून खिला तेव्हा राजाने िूर्ष होवनू त्यानंा 
जमीनी खिल्या व ते भखूमया झाले. काही लोकानंा िाकू व क ऱ्हाडी बनखवण्यास साखंर्गतले ते कम्मरी बनले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

काहींना धातूिी भाडंी बनखवण्यास साखंर्गतली ते ‘ओतनकार’ झाले. अशा रीतीने राजाने प्रत्येकाला काम व 
व्यवसाय वाटून खिला. तेव्हापासून प्रत्येकाला ते काम कराव ेलार्गते. 
 

वरील कथेवरुन समाजाला आवश्यक र्गोष्टी व शातंतेसााी कामािी खवभार्गिी आखि ते करिारा 
एक प्रम ि अशी सािळी आढळते. मातीिी भाडंी करिारे, र्गाईर्ग रािंी काळजी घेिारे, लाकडे 
तोडण्यासााी अवजारे बनखविारे व शतेी करिारे अशा र्गटात लोकािंी खवभार्गिी झाल्याने समाजप रुर्ष 
शातंतेने कालिमि करू लार्गला. नवीन घडी बसखवतानंा जीवनासााी आवश्यक असे हे व्ययसाय आहेत. 
राजाने नेमून खिलेली कामे ते आजही करीत आहेत. ह्यावरून र्गीतेतील खशकविीिीि आावि होते. 
 

ह्याखशवाय वरील खवखवध प्रकार मौखिक परंपरेने िालत आलेले असले तरी त्या कमथाधंील 
व्यक्ती, सृष्टीखवर्षयक इतर नाव ेआखि कथेतील कल्पना ह्या शब्लिरुपाने जेव्हा साकार होतात तेव्हा बोली 
समृद्ध बनत होते. म्हिजेि वाङमय खनर्थमती आखि बोलीिा खवकास िोन्हीही यामधून साधंतात. 
 

शौयगकथा 
 

काही शूर माखडयानंी वाघाशी शूरपिे सामना खिला त्या सत्यकथेवर आधाखरत प ढील शौयसकथा. 
 

२६ खडसेंबर १९६० िी मध्यरात्र. एक नरभक्षक वाघ कोयरच्या वसाहतीजवळ आला. वाघािी 
िाहूल लार्गताि लोकानी आरडाओरडा करून त्याला पळवनू लावले. त्यानंतर वाघािी स्वारी वळली 
म रंर्गलकडे. त्याि वळेेस सोमी घराबाहेर आली होती. वाघ िबा धरून बसलेला होताि. सोमी त्यािे भक्ष्य 
बनली. सकाळच्या प्रहरी सोमीच्या सासऱ्याला िस्सा म रा माखडयाला–जेव्हा सून खिसली नाही तेव्हा 
र्गावातील लोकाबंरोबर त्याने शोधाशोध केली. ते १०० ते १२० याडावर स नेिे पे्रत त्याला आढळले आखि 
तेथेि िबा धरून बसलेल्या वाघाने अनपेखक्षतपिे त्या लोकावंर झेप घेतली व वाघाच्या रक्तखपपासेला 
िस्सा म रा बळी पडला. बाकीिे कसेबसे जीव घेऊन पळाले. उरपा िस्सा स्वरक्षिाथं झाडावर िढला तो 
वाघ त्याला काही केल्या जाऊ िेईना. नंतर पळून रे्गलेल्या लोकानंी आििीन काही लोकानंा मितीला 
घेऊन वाघाशी झ ंज खिली. त्यात ि र्गा कट्टा, पेंिा र्ग डसा व र्गोडी िस्सा ह्यानंी मोठ्या शथींने वाघास ाार 
केले. जिमी झालेल्यापैकी पैिा र्ग डसा प ढे मरि पावला. 
 

या प्रसंर्गी प्रत्यक्ष नर भक्षक वाघाशी न सत्या क ऱ्हाडी व भाले ह्मा शस्त्रानंी झ ंज िेऊन ज्यानंी 
असामान्य धैयस िािखवले व वाघाला मारले त्यांिा शासनातफे र्गौरव करण्यात येऊन त्यानंा बंि का िेण्यात 
आल्या. 
 

ही शौयसकथा अलीकडे पूवसजािंी शौयसकथा म्हिून सारं्गण्यात माखडयानंा अखभमान वाटतो. अशा 
अनेक शौयसकथा स्थाखनक पखरसरात प्रिलीतं आहेत बोली भारे्षत वीररसािा अंतभाव करण्यात या कथािंा 
महत्वािा भार्ग आहे नवीन खपढीला प्रोत्साखहत करिे आखि त्याद्वारा आपल्या जमातीला संरक्षि प्राप्त करुन 
िेिे असा ि हेरी कायसभार्ग ह्यातून शक्य होतो. प्रस्त त लेखिकेच्या मते ह्या शौयसकथािा वास्तवतावािी 
आधार लक्षात घेता, लोककथामंधील एक उपप्रकार म्हिून त्याला महत्व िेिे आवश्यक आहे. मृतािंी 
स्मारके म्हिून जे िर्गड (कलबडंा) उभारण्यात येतात त्याचं्यावरही पूवसजानंा खप्रय असलेल्या शस्त्र प्रकवा 
अस्त्रािी लाकडी प्रखतमा प्रकवा त्यानंी खशकार करून मारलेल्या प्राण्यािे खशर अर्गर प्रखतमा ाेवतात व त्या 
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अन रं्षर्गाने त्यािें शौयस प ढील खपढ्यानंा सारं्गण्यात येते. ‘वाघोबा’ हा िेव म्हिजे वाघाशी झ ंज िेऊन मेलेल्या 
पूवसजािंा आत्मा असून तो वाघाला पळवनू लावनू इतरानंा संरक्षि िेिारा िेव मानण्यात येतो. मर्ग त्या 
वाघोबाच्या शौयाच्या र्गोष्टीपि ऐकायला खमळतात. शौयसकथांिे संकलन व त्यािा इखतहास र्गोळा करिे हे 
एक स्वतंत्र संशोधन के्षत्र करावयाला हरकत नाही. 
 

धार्ममक कथा 
 

माखडया जमातीत पूवसपरंपरेने िालत आलेली पेरसापेन प्रकवा फेरसापेन–मोाा िेव प्रकवा बडा िेव 
पूजनािी परंपरा आज पावतेो अग्स्तत्वात आहे. धार्थमक, पौराखिक कथानके तत्व खविार आखि खवधी 
संस्कार वरै्गरेिे जे शास्त्र आहे ते आजही पाटाडींच्या खजव्हाग्री आहे. िालील धमसकथा अशाि सकलनािा 
पखरपाक आहेत. ‘पेन’ म्हिजे िेव. स्थाखनक िेविेवता खवखवध व अनेक आहेत. पि केवळ माखडयाि नव्हे 
तर र्गोंडाच्या सवस उपजमातीमध्ये सवस प खजत असे िैवत म्हिजे खशव. (आखि अथाति पावसती आखि खतिी 
रुपे) त्यािंाि उल्लेि ‘पेरसापेन’ व खर्गरीजाल’ िेवी या नावानी धार्थमक कथामंधून आढळतो. 
 
फेरसापेन उफग  बिादेवाच्या कथा 
 

र्गोंड लोकामंध्ये त्याचं्या पूवसजापासून िालत आलेल्या ‘फेरसापेन प जनािी जी परंपरा आज पावतेो 
अग्स्तत्वात आहे खतच्यात प ढील कथेला फार महत्व िेण्यात येते. 
 
काली देवीचा जन्म [तोडासे, एम. जे. धार्थमक कथा–बडािेव िशसन, फेरसापेन प जा, आखिवासी साखहत्य प्रकाशन मंडळ, िािंा (िंद्रप र), 
१९५६, प.ृ १ ते ५] 
 

ज र्गाि राहूड िाऊ (वडील) आखि सोनिेवी अव्वाल (आई) ह्यापासून काली कंकाली िेवीिा जन्म 
झाला. काली अत्यंत स ंिर होती. ती खिवसेंखिवस िदं्रकलेप्रमािे वाढू लार्गली. खतिेि बालकौत क 
करण्यात आखि बाललीला पहाण्यात यािराहूड तािोिे खिवस आनंिात जाऊ लार्गले. एके खिवशी तीं 
सम द्रस्नान करीत असताना यहवेला व बोधीवेला ह्याचं्या पडछाया पाण्यात पडलेल्या पाह न ती मोहीत 
झाली व त्या पकडण्यािा प्रयत्न करू लार्गली. पि त्या कशा सापडिार! मात्र त्याम ळे खतच्या सत्वात 
फरक पडला व यािराहूड तािोने खतला ‘वरवाये–क रवा’ –म्हिजे वरवाकोट येथे तपािे आिरि 
करण्यास जायला साखंर्गतले. 
 

तपियेंसााी घोर वनािा मार्गस िमीत असता खतला अत्यंत प्रबळ इच्छा झाली व त्या इच्छेच्या 
प्रभावाने खतने पारंडका कोयापेन (बाराकोट प्रहसक र्गोंड संतती) आखि पारंडकला बोंबलापेन (बारा कोट 
अप्रहर्गक र्गोंड संतती) खनमांि केली व ती तेथेि टाकून ती प ढे वनात खनघून रे्गली. 
 

प ढे एके खिवशी भर्गवान फेरसापेन व िेवी खर्गरजल श भ्र ‘साडंा’ वर आरुढ होऊन सृष्टीिे खनरीक्षि 
करीत असतानंा बालकाचं्या रडण्यािंा आवाज िेवीच्या कानावर पडला. तेव्हा िेवीने भर्गवानानंा खतकडे 
िलण्यािी खवनंती केली. तेव्हा भर्गवान म्हिाले, ‘िेवी ती काली कंकालीिी संतती आहे. त्यापासून प ढे 
आपिास त्रास होईल. तरीही हट्टाने खतकडे जाऊन िेवीने त्या सततीिे पालन केले. आश्रमात प्रहसक 
संततीला उजव्या स्तनािे ि ध िेवी खर्गरजाल पाजू लार्गली, तेव्हा खतिा उजवा भार्ग स कू लार्गला. तेव्हा 
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िेवीने त्यानंा खवनंती केली की, ह्यानंा अन्नािा आहार स रु करावा. भर्गवानानंी ‘खकसपेन’ म्हिजे 
अननीिेवािी प्राथसना व स्त ती करून त्यािे कडून पिंपक्वान्न तयार करून िोन परं्गतीस भोजन खिले. 
 

मासंाहारी व शाकाहारी अशा िोन परं्गती केल्या व मासंाहारी संततीला भात, वरि व शाकाहारी 
संततीला मासंािे पिाथस वाढले तेव्हा कोिीि स रुवात करेना. तेवड्यात िोन्ही परं्गतीच्या मधून भर्गवानानी 
‘िार’ सोढली व ती िर िर आवाज करीत रे्गली तेव्हा मासंाहारी भोजन करिारे ‘खशकार’–खशकार म्हिून 
खतच्या मारे्ग धावले व एका मोहाच्या झाडाच्या ढोलीत खतच्या मार्गोमार्ग घ सून व पाण्यािी आयतीि तयार 
झालेली िारू खपऊन नशते बाहेर आले. तेवढ्यात शाकाहारींिे भोजन आटोपले होते व मासंाहारींिेही 
भोजन झाले. ि सऱ्या खिवशी भर्गवानानंी पिंपक्वन्नािे शाकाहारी भोजन करण्यास साखंर्गतले तेव्हा प्रहसक 
संतती ‘आम्हास त मिा तोंड कापून भोजन ्ा’ म्हिून अडून बसले व हट्ट करू लार्गले. 
 

तेव्हा भर्गवानानंा अखतशय वाईट वाटले व ही प्रहसक संतती जर्गाला त्रासिायक होईल. जीवजंत  
ाेविार नाहीत म्हिून त्यानंी ‘प्रसर्गार’ खद्वपातील िार र्ग हापंैकी ‘आऊटबडंा’ र्ग हेत त्या संततीला कोंडले व 
त्या र्ग हेवर फलांर्गभर लाबंीिा िर्गड झाकि म्हिून ाेवला व तेथे रक्षिाथस र्गरुड पक्षी पाहारेकरी नेमला. 
ह्या पक्षािी नेमिूक वडाप्रपपळाच्या महावृक्षावंर केली. इकडे शाकाहारी संततीिी उत्तरोत्तर भरभराट 
झाली. 
 
देवदूत पाििी कुपार कलगो– 
 

वरवाकोट येथे पाहडी क पार प्रलर्गो भखवष्ट्यवेत्ता होता व त्यास काली कंकाली िेवीच्या संततीिा 
खवस्तार होईल हे माखहत होते. तेव्हा तो बडािेव भक्त िारही खिशा खफरत सृष्टीिी पाहािी करीत 
‘डेमाप्रडक’ म्हिजे उत्तर खिशलेा आला. तो त्यास सवसत्र शाकाहारी संततीिीि बोलवा ऐकू येऊ लार्गली 
तेव्हा त्यानी मनात बडािेवािे स्मरि केले व त्यास मासंाहारी सततीबद्दल खविारले. तेव्हा िेवाने साखंर्गतले 
की, ‘कल्लीक ट्ट अक्को’ व ‘पदमालप री काको’ आपल्या आश्रमात कीईर्ग म्हिजे पखिमेस जात आहे. तेव्हा 
त्याचं्या बरोबर तू जा म्हिजे त ला सवस वृत्तातं ते कथन करतील. 
 

िेवाच्या आजे्ञप्रमािे जात असतानंा ‘क वाखिप’ येथे त्यािंी भेट झाली तेथे कलीप ट अक्कोस 
नमस्कार करून क पार प्रलर्गोने आपल्या जंत राच्या वा्ा वर ‘सोळा कााी अारा ढेमसे’ र्गाऊन एका 
पायावर उभे राहून खकतंन खनरुपि केले तेव्हा संत ष्ट होऊन कलीप ट अक्को व पिमालप री काकोने हव े ते 
मार्गण्यास प्रलर्गोस साखंर्गतले तेव्हा प्रलर्गो म्हिाला, महाराज मला राज्य नको, धनद्रव्य नको, मला 
कालीकंकाली िेवीच्या संततीिा पत्ता सारं्ग’ तेव्हा कलीपूट अक्को म्हिाले, ‘येथून क वाखद्बपािे सरहद्दीत र्गंर्गा 
बोरी रेंर्गा नावािा बारा मखहने र्गोड फळ िेिारा महावृक्ष आहे. त्यािी फळे िाऊन तू शातं हो व शृरं्गार 
खद्वपाच्या सरहद िीतून वडाप्रपपळाच्या महावृक्षावर एक र्गरुड जोडपे आहे; जे द्वारपाल आहे तेथे खनककोंडा 
पवसतािे म ि आहे. तेथे आऊटबडंा र्ग हेत मासंाहारी संतती कोंडलेली आहे. त्यानंा सोडखविे काीि आहे. 
त झ्यात जर सत्व र्ग ि असेल तर त्यािंी स टका करता येईल. नाहीतर त ला प्रािास म काव ेलारे्गल.” 
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‘कसगार’ द्बीपात प्रवेश 
 

“प्रसर्गार” द्वीपाच्या सरहद िीत क पार प्रलर्गोने पवसतामार्गून पवसत ओलाडूंन घोर अरण्यातून मार्गस 
आिमि करून प्रवशे केल्यानंतर त्याला र्गंर्गाबोरी रेंर्गािे, फळाचं्या भाराने झ कलेले झाड खिसले. त्या मधूर 
फळानंी त्याने आपली भकू शातं केली व आनंिाने बोरीच्या कायावर उभे राहून ि सऱ्या पायािी आढी 
िेऊन जंत र वा्ाच्या सहाय्याने ‘सोळा कााी अारा ढेमशािे’ विसन र्गाऊ लार्गले. 
 

प्रलर्गोच्या र्गायनाने ि र्ष होऊन ‘कोसवेन रायताल’ म्हिजे जंर्गोिेवी प्रलर्गोच्या श भ्र फेयावर 
लटकू लार्गली. पााीमार्गून आली म्हिून क पार प्रलर्गोने खतला आपली धाकटी बहीि समजून ‘मी 
पारंडकळा कोयापेन संततीिी स टका करावयास जात आहे.’ असे साखंर्गतले. तेव्हा र्गंर्गािेवी म्हिाली, 
‘िािा, तू खनखमत्यास कारि आहे पि हे करावयािे ते शक्ती वािून होत नाही म्हिून मला फेरसापेन िेवाने 
पााखवले आहे. तेव्हा आपि बहीि भाऊ खमळून कोयापेन संततीिी स टका करु’ अशा प्रकारे ारवनू िोघेही 
वडा–प्रपपळाच्या झाडािाली रे्गली. तेथे त्यानंा र्गरुडािी खपल्ले रडताना खिसली. तेव्हा जंर्गी िेवीने ही योनय 
वळे आहे, असे समजून एक एक मिािा प्रडकािा र्गोळा करून खपल्लाच्या तोंडात कोंबनू त्यािी तोंडे बंि 
केली व िोघेही बखहिभाऊं लपून र्गरुड जोडप्यािी वाट बघू लार्गली. 
 

त्याि वेळेस र्गरुडाच्या पंिािा ‘सो–सो’ आवाज येऊ लार्गला व वृक्षही हािरु लार्गले. भक्षािे मासं 
जेव्हा र्गरुड पक्षी खपल्लाच्या िोिीत घालू लार्गले तेव्हा खपल्लािंी तोंडे बिं पाह न खनराश होऊन ती िोघे इकडे 
खतकडे पाहू लार्गली. त्यानंा लपलेले िोन मन ष्ट्य प्रािी खिसताि मोठ्या वरे्गाने त्याचं्या अंर्गावर झडप 
घालण्यासााी र्गरुडपक्षी येताना पाहून जंर्गी िेवीने भावास बाि मारावयास साखंर्गतले. र्गरुड नर व मािी 
ह्याचं्या वमी बाि लार्गून ते िोघे जिमी होऊन पडले. तेव्हा बड्या िेवािे स्मरि ते करु लार्गले. ते जंर्गी 
प्रलर्गोस म्हिाले, ‘हे महाप रुर्षा, आम्हास बािानी मारिारे आपि कोि?’ तेव्हा जंर्गो िेवी व प्रलर्गो सारं्गू 
लार्गले की, आम्ही वरवाकोट व कोटापरंड लीिे राहिारे जंर्गो व प्रलर्गो आहोत. तेव्हा, त्यानंा आम्हाला 
म क्ती ्ा, अशी खवनंती र्गरुड पक्षानंी केली. तेव्हा जंर्गी प्रलर्गोनी र्गरुड पक्षास टटास म्हिजे खनळकंा पक्षी 
योनीत व त्याचं्या खपल्लानंा स ईखपटे्ट म्हिजे स ई पक्षाच्या योनीत जन्माला घातले व शक नािा आधार खिला. 
 

ह्याप्रमािे र्ग हेच्या द्वाराला नमस्कार करून ‘जंत रावर सोळा कााी अारा ढेमसे’ आखि सोळा 
वरव्यािे र्गायन करुन खवखवध प जा करुन कोयतूर संततीस तोर्षखवले. 
 

बिंीवान संतती अर्गिी श ष्ट्क झाली होती, पि प्रलर्गोिे खकतसन ऐकून बिं िार उघडण्यास हातभार 
लावनू ‘जोहार प्रलर्गो ह्या जय घोर्षाने कोयापेन संतती बाहेर आली. 
 

तेव्हा कोटापरंि ली येथे जाऊन आसरा कसा येथे स्नान करून जलिेवतेिी प जा केल्यावर जंर्गो 
िेवीने नवी डाळ, नव ेतािूंळ, नवी भाजी, नवी हळि, नव ेतेल िेऊन स्वयंपाक करावयास लावला व नैव् 
तयार झाल्यावर स ग्रास पड्यािा स जारा म्हिजे उत्तम र्गाईिा यज्ञ करून भोर्ग िेऊन ते भोजनास बसले. 
 

त्यानंतर म क्ततेखनखमत्त त्यानंी ‘सोळा कााी अारा ढेमस्याच्या तालावर नृत्य करून जंर्गो प्रलर्गोिा 
जयघोर्ष केला व ि सऱ्या खिवशी मंडा–र्गाजली’ म्हिजे माविं उरकून घेतले. 
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त्यानंतर जंर्गो प्रलर्गो िेवाने त्यानंा िेवािी वाटिी, लननसंबधं, शािा प्रत्येक शािावाल्यािंी घरे, 
त्याचं्या क लिैवतािंी नावे, र्गोत्रज, वशं व कूल, तीथसयात्रा या संबधंीच्या नीखतखनयमािंी आििी करून 
खिली व त्याप्रमािे आिरि करण्यास साखंर्गतले. 
 

उभयत्ता बखहि भावानंी खमळून लालीपाटा, जाखहलीपाटा व बोधीपाटा व वारसी व इ. र्गािी र्गाऊन 
खकतसन, खनरुपि केले. 
 
बिादेव दशगन– 
 

बडािेव प जेिी काळजी करिाऱ्या कोयतूर मंडळींना एकिा क पार प्रलर्गोने बडािेव प जेिी तयारी 
काय? साम ग्री कोिकोिती, असा प्रश्न खविारला तेव्हा धने्न र्गावातील कोिालाि यािे उत्तर िेता आले 
नाही. तेव्हा क पार प्रलर्गो म्हिाले त म्ही िार शािेवाले आहात. त म्हाला िार खबरािर सल्ले पाखहजे. पािवी 
शािा जंर्गोिेवीिी आहे. तीि त्यािंी मालकीि आहे. त म्ही िार खबरािर सल्ले आिावे म्हिजे त मिे िेव मोाे 
होतील.’ तेव्हा ही कोयतूर मंडळी आििी प्रितातूर होऊन खविारू लार्गली की, आम्ही िार खबरािर सल्ले 
कोाून आिाव?े’ कसे आिाव?े’ तेव्हा प्रलर्गो म्हिाले, ‘त म्ही खर्गरीखशिरावर भर्गवान बड्या िेवािी आज्ञा 
घेऊन या व त्यासोबत िवरी, अबिाखर्गरी, डाकंा, खनशाि, मोरछळ मेघडंबर, सूयसपान व जरीपटका इ. 
िेवािंी शोभा वाढखवण्यात आिाव.े 
 

त्याप्रमािे िार शािावाले मंडळीनी सोळा कााी अारा ढेमसे र्गाऊन जंर्गो प्रलर्गोिी कााी 
खर्गरीखशिरावर लावनू तन–मनाने फेरसापेन िेवािे िशसन घेतले व येण्यािे कारि साखंर्गतले. बड्या िेवाने 
संत ष्ट होऊन िेव घेऊन जाण्यास आज्ञा खिली. खहरास का पाटाडी ह्या महाभक्ताच्या सहाय्याने सल्लेिेव धने्न 
र्गावास कोइतूर मंडळींनी आिले. 
 

म रा मंडळी (आिरावर) पोहोिताि खहरासूका पाटाड्याने प्रािािंी आहूती खिली. तेव्हा िार 
शािेवाले खनराश झाले पि सात पडासना करून िेवािी प्राथंना व पूजा करून स्थापना केली व मोाा यज्ञ 
केला व िेवािे मोाेपि सल्ले िेवाच्या साखनध्याने प्रप्त करून घेतले. 
 

ह्या धार्थमक कथामंधून बोधप्रि र्गोष्टी सारं्गण्यात आलेल्या आहेत अनेक धार्थमक खवधीिी व 
खरतीखरवाजािी माखहती त्या त्या खाकािी िेण्यात आलेली आहे. माखडया लोक िेव–िेवतािंी पूजा करिारे 
आहेत हे वरील कथावरून लक्षात येईल. त्यािें बह ताशं िेव लाकडी असून झाडांवर बाधंलेले असत. बह धा 
एक खववखक्षत झाड िेवासााी रािून ाेवलेले असते. ते जिू काही त्यािें िेऊळि होय अशा झाडावर िेव 
बाधूंन ाेवण्यात येतात. क्वखित प्रसंर्गी एिा्ा खवखशष्ट झोपडीमध्ये प्रकवा राहत्या घराच्या िोलीमध्ये िेव 
बाधंलेले खत्रश ळ, लोिंडी खिळे प्रकवा लोिंडी सािळ्यािंाही िेवािे प्रतीक म्हिून वापर करण्यात येतो. 
लनन समारंभात लाकडी कोरीव िाबािें महत्व असते. ते पूवी साखंर्गतलेि आहे. यावरून हे लक्षात येते की, 
ज्या जंर्गलात ते राहातात आखि ज्या जंर्गलावर त्यािें जीवन अवलंबनू असते. त्या जंर्गलात संपत्तीिे प्रतीक 
म्हिजे झाड प्रकवा लाकूड हे त्याचं्या िेवतेिी ‘मूती’ प्रकवा ‘प्रतीक’ ारले आहे. 
 

धार्थमक कथावंरून असे खिसते की, महािेव आखि महाकाली ही त्यािंी सवसश्रेष्ठ िैवते होत. 
त्यािप्रमािे त्याचं्या पूवसजाचं्या जीवनपद्धतीवर आखि वेर्ग ण्यावर प्रकाश टाकिारी अशी ही धार्थमक कथानके 
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होत. प्रहसा आखि मासंाहार भौखतकतेिी लक्षिे होत. ह्या िोन्ही र्गोष्टींिा अखतरेक झाल्याने महािेवाने त्यानंा 
त रंुर्गवास खिला आखि त्यातून मूक्ती खमळाल्यावर व्यवस्थाबद्ध पद्धतीने त्यािंी वाटिी करण्यात आली व 
त्यानंा खनयमािें बंधन स्वीकाराव ेलार्गले. 
 

त्याचं्या सामाखजक व सासं्कृखतक जडिघडिीिी छाप धार्थमक कथामंध्ये आढळून येते. वर्षान वर्षें 
धार्थमक दृष्ट्या उपयोर्गात आिण्यासााी र्गायली जािारी कथानकप्रधान र्गीते उिा. ‘सोळा कााी अारा 
ढेमसे’ इत्यािी र्गोष्टी बोलीभार्षा िालू राहण्यासााी इतकेि नव्हे तर ती समृद्ध होण्यासााी उपयोर्गी ारल्या 
आहेत. 
 

काही खवखशष्ट शब्लिािंा खविार केल्यास तेलर्गू बरोबरि मरााीिाही प्रभाव जािवतो. उिा. पेन 
(माखडया) = िेव (मरााी) हा शब्लिि िाखक्षिात्य आहे. ‘सात पडासना’ म्हिजे सात वळेा नमस्कार ह्या 
शब्लिप्रयोर्गात सात ह्या मरााी शब्लिािा अंतभांव झालेला आढळतो. 
 

अशा प्रकारे त्यािंी सामाखजक आखि सासं्कृखतक वैखशष्ट्ये धार्थमक कथानकातून तर प्रकट होताति 
परंत  बोलीला पााातंराने आखि नवीन खपढीला मौखिक पद्धतीने म िातंरीत करण्यासााी ‘धमस’ हे एक प्रबळ 
कारि ारले असे म्हिाव ेलारे्गल. शब्लिसमृद्धी िेिील त्याम ळे खवकास पावली. 
 
तत्सम देवता :– 
 

माखडयाचं्या िेविेवता इतर र्गोंडांशी ज ळतात. त्याचं्या प्रमािेि धार्थमक कथामंध्ये र्गोंड, बेर्गा इ. 
अनेक जमातींच्या िेविेवतािंी छाननी केली असता असे आढळून येते, की त्या त्या जमातीतील 
महापरािमी पूवसज िेव पिवीला पोहोिलेत. मृतपूवसजािंी पूजा हा धमांिा एक महत्वािा भार्ग खिसतो. 
 

र्गोंड जमातीच्या बडािेवािी उद बोधक परंपरा आहे. बडािेव म्हिजे मोाािेव, र्गोंडािा सवात 
मोाा िेव. मध्यप्रिेशातील आखिवासी जमात बडािेवाला परमप रुर्ष प्रकवा ‘पखहला मानव मानतात.’ कधी 
सूयसिेव, कधी र्गृहिेव तर कधी पखहला क लप रुर्ष म्हिून त्यािी भक्ती होते. बडा िेवािी बरं्गाल 
प्रसर्गभमूमधील र्गोंडापासून तो मध्यप्रिेशातील र्गोडाच्या िेवापयंत त्यािी पूजा होते. र्गोंडाखशवाय बेर्गा, 
आर्गखरया, परधान ओझा, मझवार माखरया, धाखसया, हळबा, र्गोवारी, भखरया, िेवार, धन िार व िोंड ह्या 
जाती पि बडािेवाला मानतात. 
 

बडािेवाला खवखवध नावे आहेत. त्यातील काही प ढील प्रमािे आहेत. िन्द्रपूर खजल्ह्यात फारसापेन 
प्रकवा फारशीपेन प्रकवा पेरसापेन म्हितात. फारशीपेन म्हिजे परश िेव (य द्धािा िेव) 
 

भडंारा खशविी ह्या भार्गात र्गर्गरािेव (घंटेिा िेव) तर बस्तर मधील माखडया र्गोंडांत भरैा पेन 
म्हितात. 
 

खग्रर्गसनच्या मते बरा-ब डा-ब ढा ही ‘भरैा’ ह्या र्गोंडी शब्लिािी प्रहिी खवकृत रुपे आहेत. भेरा हे 
माखडयातील बेहरा = मोाा ह्या शब्लिािे ब + ह = भ होऊन झालेले रुप असाव.े 
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ओरीसातील र्गोंड व इतर आखिवासी बडीयालपेन म्हितात. 
 

छोटा नार्गपूर, िाखरया उराव व िोंड ‘खबरी’ बेरा, र्गोसाईन व बरु पेन्न  म्हितात. ओखरसातील िोंड 
लोक ब रा पेन्न  प्रकवा सूयसिेव म्हितात. 
 

बडािेवाच्या अनेक आख्याखयका सापडतात. फार ि र्थमळ व त कड्याचं्या स्वरूपात ह्या कथा असून 
परस्पर खवरोधी असतातत. रायपूर, खबलासपूर आखि इतर भार्गात–बडािेव हा म ळिा मन ष्ट्य असून त्याच्या 
मृत्यनंूतर त्याच्या आत्म्याला िेवत्य प्रकवा मोाेपि प्राप्त झाल्यािे खिसून येते. 
 

सामान्यतः आखिवासी धमांिी आपिास काही वैखशष्टे जािवतात. त्यातूनि धार्थमक कथािंी खनर्थमती 
झाली असावी. माखडयाचं्या बाबतीतही ही वैखशष्ट्ये प्रकर्षाने खटकून राखहलेली आढळतात. 
 

१) आखिवासी हे सतत खनसर्गाच्या साखन्नध्यात वावरत असतात. खनसर्गािे जसे शातं व सौम्य स्वरुप 
त्याचं्या खनत्याच्या पखरियािे असते तसेि खनसर्गािे रौद्ररुपही त्यानंी बखघतलेले असते. त्यातूनि ते 
खनसर्गसपूजक झाले ‘खनसर्गंपूजा’ हे त्यािे प्रम ि वैखशष्ट्य म्हिाव ेलारे्गल. 
 

२) त्याचं्या अनेक धार्थमक खवधीतून म्पानास िेण्यात आलेले महत्वािे स्थान खविार करण्याजोरे्ग 
आहे. आपल्या विेकालीन ‘स रापाना’ िेि हे आखशक स्वरुप असाव.े प्राण्यािा बळी िेऊन िेवतानंा प्रसन्न 
करून घेिे हे या मासंाहारीच्या िेवताप जेिे एक प्रम ि अंर्ग होय. 
 

३) तसेि खपशाच्च योनीवरील त्याचं्या अतूट श्रदे्धम ळे अदृश्य अशा हानीकारक व ि ष्ट शक्तीना 
घाबरून ते सतत ‘प जारी’ प्रकवा ‘पेरम्यािी’ मित घेत असतात. 
 

धार्थमक कथामध्ये अशा भावनािें मधून मधूनि प्रखतप्रबब उमटलेले खिसते. मार्गासलेले व अखशखक्षत 
असूनही त्याचं्या उत्पत्तीखवर्षयक कथावरून खनसर्गस खनर्थमतीसारख्या र्गूढ बाबींवरही माखडया परंपरार्गतखरत्या 
खविार करीत आलेले आहेत हे स्पष्ट होते. पथृ्वी, िदं्र, सूयस, तारे, न्ा, वृक्ष, िखनजे इ. भौखतकि नव्हे तर 
स्त्री–प रुर्ष, समूह र्गोत्र–र्गट आखि व्यावसाखयक र्गट इ. सामाखजक र्गोष्टींिा खनर्थमतीिा इखतहासि या 
कथामंधून ध्वनीत होतो. केवळ मौखिक परंपरेने िालत आलेल्या व बोलीरुपात जतन झालेल्या या 
लोककथा धार्थमक कथेिे रुप घेऊन (Religious Mythology) माखडया बोलीिी सासं्कृखतक सधनता, 
िशसखवतात आखि त्याचं्या समाज–खनर्थमतीिा व समाजव्यवस्थेिा स्थूल मानाने इखतहासही प्रकट करतात. 
 

॰ ॰ 
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णवभाग णतसरा 
 

प्रकरि आठवे 
 

–माणिया गोंि जमातीचे सामाणजक व साांस्कृणतक जीवन– 
 

–कािी सामाणजक व साांस्कृणतक सांस्थाांचा पणरचय– 
 

णतमागास (primitive) जमात माणिया–गोंि 
 

िदं्रपूर खजल्ह्यात ज्या अनेक आखिवासी जमाती आहेत. त्यापैकी सर्गळ्यात मोाी आखि ऐखतहाखसक 
व वाखंशकदृष्ट्या महत्वािी जमात र्गोंड ही होय. अनेक शतके सत्ताधारी आखि प्रभावी वाखंशक र्गटाच्या 
रुपात या खवभार्गात ह्यािंा खनवारा असून, अजूनही त्यािंी राजघरािी आढळतात. हे र्गोंड लोकसंख्येच्या 
१५ टके्क असून त्याचं्यामध्ये िार पोटभेि [Gazetteer of India Maharashtra State Gazetteers, Chandrapur District, Director 

of Publication, Maharashtra State, Bombay (Revised Edition ) 1973, P. 167] आहेत. १) राजर्गोंड २) माखरया–र्गोंड ३) 
ध वे ४) िात लवार र्गोंड खशवाय काही अर्गिी लहान उपजमाती असून त्यापैकी कोया आखि र्गायता हे थोडे 
जास्त प्रमािात आढळतात. माखडया र्गोंडाचं्या मध्येही र्गायता हा प्रकार असून सामान्यतः िेड्यातील 
म ख्याला प्रकवा पाटलाला र्गायता संबोखधतात. ह्या सवस उपजमाती र्गोंडी बोलतात. पि र्गोंडीच्या खवखवध 
बोली. त्यामध्ये आढळतात. प्रत्येक बोलीवर लर्गतच्या भारे्षिा प्रभाव आढळतो. व त्याम ळे त्यानंा परस्परांिी 
बोली पूिसपिे समजण्यास अडिि खनमाि होते. र्गोंडांमधील र्गायता आखि कोया ह्या िोन उपजमातींनी 
अजून बऱ्याि र्गोंडी प्रथा खटकवनू ाेवल्या आहेत. ‘कोया’ हा शब्लि ‘कोईतूर’ (मािूस) ह्यापासून आलेला 
आहे. असे समजण्यात येते. िदं्रपूर खजल्ह्यात र्गोंड जमातीत राजर्गोंड आखि माखडया र्गोंड हे सवात मोठ्या 
प्रमािावर आढळतात. 
 

पूवी अहेरी जमीनिारी संबोखधल्या रे्गलेल्या खवभार्गापैंकी खसरोंिा तहसीली अंतर्गसत एटापल्ली 
पिंायत सखमतीमध्ये एटापल्ली व भामरार्गड हे िोन खवकास िंड अभूसतत होतात. ह्या िोन्ही खवकास िडात 
प्राम ख्याने भामरार्गड खवकास िंशात–ही माखडया जमात केग्न्द्रत झालेली आहे. ह्या माखडयामध्ये लाहेरी 
टेकड्यावंर राहिारा व अजून फारि मार्गास अवस्थेत असलेला बडा–माखडया, आखि भामरार्गड व इतर 
सपाट प्रिेशातील अरण्यात राहिारा छोटा–माखडया, हे िोन पोट भेट पडतात. [Deogaonkar S. G. Madia of 
Bhamragad, Inter India Publication, New Delhi, 1982] 
 

माखडया हे अत्यंत घनिाट अरण्याच्या खवभार्गात वस्ती करून राहतात आखि त्यािें जीवन हे बरेि 
रानटी व नैसर्थर्गक आहे असे म्हिाव े लारे्गल. त्यािंी िेडी अरण्यातील िूप आतल्या खवभार्गात असून 
एिा्ा निीखकनारी, नाले प्रकवा ओढ्याच्या खकनारी असतात. सामान्य व खकरकोळ बाधं्यािे पि स दृढ 
शरीर असलेले आखि िटपटे खिसिारे असे प रुर्ष असून, खस्त्रयाही ाेंर्गण्या, स दृढ सावळ्या व अंर्गावर िूप 
र्गोंिि केलेल्या त कत कीत कातंीच्या असतात. नाके बसकट व थोडी िपटी असून डोळे तेजस्वी असतात. 
अत्यंत कमी कपडे वापरिारे हे लोक असून प रुर्ष फक्त लंर्गोटी लावतात. कधी कधी धोती प्रकवा कपडा 
कमरेला र्ग ंडाळतात तर खस्त्रया कााािी ल र्गडी प्रकवा टॉवले कमरेला र्ग ंडाळतात. िोळी प्रकवा ब्ललाउझ 
वापरीत नाहीत. खववाखहत स्त्रीला िोळी वापरण्यािी पूिस मनाई आहे. माखडया खस्त्रया सामान्यतः पाढंऱ्या 
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रंर्गािीि साडी नेसतात. छातीवर पिर नसतो. मण्यािे व िािंीिे िाखर्गने हौसेने भरपूर वापरतात. खवशरे्षतः 
कलिार रुपयाचं्या माळा आखि कंबरपटे्ट हे या खस्त्रयांिे आवडते िार्गीने होत. िेहऱ्यावर व अंर्गावरही र्गोंिि 
केलेले असते. कचे्च प्रकवा भाजलेले मास अजूनही िाण्यात येते. परंत  अलीकडे मातीच्या मडक्यामध्ये 
प्रकवा ॲल्य खमखनअमच्या भाडं्यामध्ये खशजवनू िाण्यािी सवय लार्गलेली असून भात प्रकवा तािं ळािे 
आबील–पेज–कोिो–क सरी सारिे तृिधान्य आखि ताडंी तसेि मोहािी फळे हे त्यािें म ख्य िा् होय. 
 

प्राम ख्याने मासंाहारी असलेल्या ह्या लोकानंा कोिताही पश पक्षी खनखर्षद्ध नाही. सवस प्रािी, 
सरपटिारे प्रािी, पक्षी, जंर्गली जनावरे हे लोक िात असले तरी माकड, घोरपड, हरीि हे प्रािी ह्यानंा 
फार आवडतात. कावळा खिमिी, उंिीर, इतकेि नव्हे तर सपस स द्धा त्याचं्या भ केतून स टत नसल्याम ळे ह्या 
भार्गात हे सवस प्रािी फारि ि र्थमळतेने आढळतात. असे खिसून आलेले आहे की फक्त ‘खनळकंा’ पक्षालाि ते 
मारुन िात नाहीत आखि बह धा ह्यािे कारि असे की, महािेवाशी–बडािेव–त्यािे साधम्यस कग्ल्पलेले 
 

माडीयाचं्या िैनंखिन जीवनात आपल्यासारख्या तथाकथीत आध खनक समाजाला मार्गासले–
पण्याच्या ्ोतक वाटिाऱ्या या र्गोष्टीखशवाय त्याचं्या सामाखजक जीवनात इतर अनेक वैखशष्ट्यपूिस संस्था, 
रुढी, धार्थमक कल्पना आढळतात. त्या सवांिा बारकाईने अभ्यास केल्यास माखडयािंी संस्कृती ही खनरार्गस 
पि समृद्ध व त्याचं्या समूहजीवनाला उपकारक असल्यािे अभ्यासकाच्या लक्षात येते. त्यांिी िडेी, 
त्यातील ग्रामसम हािे परस्परसंवधं खशकार, शतेी इ. व्यवसायािें स्वरूप ‘घोटूल,’ इतकेि नव्हे तर धमस व 
धार्थमक कथा ह्या सवस र्गोष्टी त्याचं्या सांस्कृखतक समृद्धीिी साक्ष िेतात. एवढे मात्र िरे की 
सासं्कृतीकरिाच्या प्रखियेत ते फारि िालच्या स्तरावर आहेत असा खनष्ट्कर्षस केवळ त्याचं्या अत्यल्प अशा 
कपड्याचं्या वापरावरून–अधसनननतेवरून–काढिे इष्ट नाही. केवळ लंर्गोटी लावनू खफरिाऱ्या अमेखरकन 
खहप्पींना आपि एका अत्याध खनक संस्कृतीिे प्रतीक समजतो तर त्याि पोशािाम ळे माखडया प्रकवा तत्सम 
आखिवासींवर अखतमार्गासपिािा खशक्का मारिे अयोनय वाटते. 
 
त्याांच्या पणरसरातील णनसगाची वैणशष्ट्ये 
 

सार्गवानािी िाट जंर्गले, उंि वाटिारी ताडी व र्गोर्गांिी झाडे आखि मधून वाढिारी बाबंिूी वने व 
इतर लहान झ डपे ही त्याचं्या पखरसरातील अरण्यािी वैखशष्ट्ये होत जंर्गल असले तरी र्गवत मात्र ि र्थमळ 
असून पावसाळा बि झाला की खिसेनासे होते. फ लझाडे व फळझाडे अर्गिी कमी आहेत. आंब्लयांिी झाडे 
मात्र खवप ल प्रमािात आहेत. सरळ उंि वाढिाऱ्या अनेक वनराजी असलेल्या ह्या अरण्यात काटे मात्र 
अखजबात नाहीत म्हटले तरी िालेल. अनवािी म क्तपिे रानातून भटकण्यास प्रोत्साहन िेिारीि ही एक 
बाब होय. जमीन, लालवट व रेताड स्वरुपािी असून फ सफ सीत आहे. केवळ पावसाळ्याति भरून 
वाहिारे अनेक नाले आखि ज व्वी, बाखंिया (बाडं्या) फलसकोटा, इन्द्रावती व पामलर्गौतम् ह्या सारख्या 
प्रिडं मोठ्या न्ा हे ह्या पखरसरािे आििी एक वैखशष्ट्य होय. मधून टेकड्या आखि त्या शजेारी लहान 
मोठ्या िऱ्या, एटापल्ली–भामरार्गड खबनार्ग ंडा, स रजार्गड ह्या पखरसरात आढळतात. वाघ, प्रसह, अस्वल 
ह्यासारिे प्रािी अपवािानेि आढळतात. रानमाजंर, हरि, मोर तसेि घोरपड, मर्गर इ. सरपटिारे प्रािी, 
नीलकंा, भारद्वाज व िोन शपेयािंा लहान ब लब ल हे पक्षी ह्या भार्गात आढळतात. शातंता, रम्यता आखि 
भव्यता ह्यािें स रेश खमश्रि वातावरिात आढळते. ह्या सवस नैसर्थर्गक वैखशष्ट्यािंा माखडयाचं्या िैनंखिन 
जीवनावर, स्वभावावर इतकेि नव्हे तर उच्चारि प्रखियेवर आखि संस्कृतीवर मोठ्या प्रमािावर प्रभाव 
पडलेला आढळतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

माणियाांची खेिी 
 

जंर्गलात उंिसिल भार्गातून टेकड्या, लहान िऱ्या ह्याचं्या काााने माखडयािंी लहान लहान िेडी 
वसलेली असतात, सरासरीने २० ते ५० झोपड्यािें एक िेडे असून रस्त्याच्या ि तफां वसखवलेले असते. 
पूिस र्गावाच्या सभोवताली लाकडी फायािें क ं पि असून र्गावाच्या आत मोामोााली आंर्गिे असलेल्या 
झोपड्या असतात. बाबंू व मातीच्या प्रभतीवर र्गवत प्रकवा प्रशिीच्या पानांनी शाकारलेले, िोन प्रकवा तीन 
िोल्यासंारिे भार्ग पाडलेले घर असते. प्रभती व आंर्गि उत्तम सारवलेले असते. जनावरे ाेवण्यासााी 
लाकडी फाटे ाोकून िौकोनी आर्गा, आंर्गिाच्या आंत प्रकवा बाहेर केलेली असते. ताडीिी प्रकवा र्गोर्गािी 
झाडे आखि काकडी, कडू ि धी व शेंर्गािे वेल क ं पिावर व झोपडीवर िढवलेले असतात, प्राप्त खवधीला हे 
लोक जंर्गलात बाहेर जातात. त्याम ळे र्गाव स्वच्छ असते. वाळलेल्या ि धी भोपळ्यापासून पािी काढिे, 
पातळ पिाथस वाढिे इत्यािीसााी खनरखनराळ्या िमच्या सारख्या प्रकवा वाडनयांसारख्या प्रकवा डावासारख्या 
र्गोष्टी तयार करतात. र्गाई–म्हशी, बलै, हेले ही जनावरे पाळतात पि ती केवळ शतेीच्या कामासााीि 
असतात. ि ध काढिे प्रकवा खपिे त्याचं्या परंपरार्गत कल्पनानं सार खनखर्षद्ध समजण्यात येते. 
 
पूवगजाांची स्मारके :– 
 

र्गावातील महत्वाच्या जार्गी कमी जास्त आकारािे फरशी सारिे िर्गड उभे रोवलेले (प रुर्षासंााी) 
प्रकवा आडव ेाेवलेले (खस्त्रयासंााी) आढळतात. ही त्याचं्या मृत पूवसजािंी स्मारके होत. ही प रण्यािी जार्गा 
नसते तर केवळ स्मारक असते. आखि त्यावर त्या पूवसजास आवडिाऱ्या पक्षी प्रकवा जनावरािें खित्र इ. 
लाकडात कोरून ाेवलेले असते. ह्याला ‘कलबंडा’ प्रकवा ‘उरस्कल’ म्हितात. आखि पखहल्या श्राद्धखिनी 
प्रकवा तत्पूवी, खवधीपूवसक आखि रडत रडत ही स्मारके उभारण्यात येतात. मृतानंा मात्र र्गावाबाहेर प रण्यात 
येते. श्रीमंत व्यग्क्त असल्यास जाळण्यातही येते. मृताला प रतात त्या जारे्गवर िर्गडांिा िौकोनी ढीर्ग प्रकवा 
िब तरा करून त्यावर िाट, िािर, पाण्यािा माा, कोंबडीिे खपलू इत्यािी र्गोष्टी मृताला खशिोरी म्हिून 
ाेवण्यात आलेल्या असतात. र्गावाच्या वशेीवर अनेकिा उंि बाबंू लावनू मारलेले माकड प्रकवा घोरपड 
उलटे टारं्गलेले आढळते. असे वशेीिे बंधन केले म्हिजे र्गावावरील अखरष्ट प्रकवा इडाखपडा टळते असा 
समज आहे. 
 
समाजजीवन–कािी सामाणजक सांस्था 
 

आणद–समाजवाद :– 
 

ह्या आखिवासी ग्रामीि समाजात अजूनही िरे साम्यवािी जीवन जर्गण्यात येते. इथे घरानंा क लपे 
लावलेली खिसिार नाही. िोऱ्या होत नाहीत. घेण्यापेक्षा िेण्यािी प्रवृत्ती आढळून येते. प्रस्त त लेखिकेच्या 
अन भवातून असे खिसून आले आहे की, एिा्ा लहानसा जरी प्रािी मारण्यात आला तरी त्याला एकटे न 
िाता त्यािे लहान लहान त कडे र्गावभर वाटण्यात येतात. इतकेि नव्हे तर र्गभसवती खस्त्रला खतच्या 
उिरातील अभंकािा वाटा म्हिून ती वस्तू थोडी जास्त िेण्यात येते. एिा्ा व्यक्तीवर अडिि प्रकवा 
आपत्ती आल्यास तो र्गावच्या म ख्यास आपली अडिि सारं्गतो प्रकवा पूिस र्गावावर एिािी आपत्ती आल्यास 
र्गावप्रम ि ‘पोलो’ जाहीर करतो, त्या खिवशी कोिाही शतेावर प्रकवा कामावर जात नाही. नवस खमळून त्या 
अडलेल्या इसमािी प्रकवा र्गावािी कामे सहकायाने करून िेतात, कोित्याही नवीन कामास प्रकवा बस्तूच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

वापरास प्रारंभ करण्यािाही म ह तस असतो. ह्या म हूतस समारंभास ‘पोलवा’ म्हितात. ‘कोडी पोलवा’ हा 
सवसप्रथम येतो. त्यानंतर ‘काकडीिा पोलवा’ ‘मक्यािा पोलवा’ इत्यािी साजरे होतात पोलव्यासााी सवस 
स्त्री–प रुर्ष व म ले र्गावाबाहेर जंर्गलात प्रकवा निीच्या पैलतीरावर जमतात. तेथे त्याचं्या क लिैवतािी 
(Clan–God) पूजा होते. सामन्यतः आडव ेाेवलेल्या ब धं्याच्या िाबंाला पाने व फ ले व रंर्गीत कपडा इ. 
बाधंलेले असते. तोि असून त्यािी पूजा आखि नैवे्  झाल्यावर तो पिाथस िाण्यात स रवात होते. हा 
समारंभ, झाल्याखशवाय लहान म लेस द्धा तो पिाथस िात नाही, एकंिरीत सामूखहक सहकायािे समाजवािी 
जीवन ते लोक जर्गत असतात. 
 
२. घोटुल : माणियाांचे युवागृि 
 

‘माखडयाचं्या संिभात बाह्य जर्गताला अत्यत क त हलजनक ारलेली त्यािंी एक परंपरार्गत संस्था 
म्हिजे ‘घोटूल’ होय. र्गावाच्या मध्यभार्गी हे घोटूल असून त्याच्या समोर बरीि मोकळी जार्गा असते. 
घोटूल ही िौकोनी प्रकवा र्गोलाकार अशी एक झोपडी असते. खतिे एक प्रकवा िोन भार्ग पाडलेले असतात. 
खतच्या सभोवताली क ं पि असून त्याला िरवाजा असतो. आत अंर्गिात एक मोाा िर्गड ाेवलेली असून तो 
पाय ध ण्यासााी प्रकवा आंघोळीसााी वापरतात. बस्तर खवभार्गातील अभजू–माखडयािंा अत्यंत बारकाईने 
अभ्यास करिाऱ्या ‘डॉ. व्हेखरअर एग्ल्वन’ ह्यानंी ह्या घोट लिे विसन ‘Dormitories o: the Young’ असे 
केलेले आहे. पूवापार िालत आलेल्या पद्धतीन सार वयात येत असलेल्या आखि आलेल्या तरुि–तरुिींिी 
िेळण्यािी खमसळण्यािी आखि झोपण्यािी ही जार्गा होय. व ह्यातूनि म ले–म ली आपापला जोडीिार 
खनवडतात. खववाखहत खस्त्रयानंा घोटूलमध्ये जािे खनबसग्न्धत (Tabooed) करण्यात आलेले आहे. अखलकडे 
मात्र खवशरे्षतः िदं्रपूर खजल्ह्यातील माखडया खवभार्गात घोटूलच्या कायािे स्वरुप बिलले आहे. उपलब्लध 
माखहतीन सार अनेक वर्षापूवीपासून घोट लिे स्वरुप बस्तरमधील घोटूलपेक्षा खभन्न राखहलेले आहे. तरीपि 
सायंकाळी म ले–म ली इथे जमतात आखि नािर्गाण्यात रमतात. मात्र आपआपल्या घरी जावनू झोपतात 
केवळ म लासंााी आखि केवळ म लींसााी अशीही घोट ल असतात. ह्यािी उिाहरिे भामरार्गड खवभार्गात 
क वा कोडी आखि प रं्गासूर येथे आहेत. अनेक घोट लाच्या आत बारीक लाकडी कोरीव काम तसेि खिते्र 
खितारलेली खिसून येतात. अलीकडे ह्या घोट लािंा उपयोर्ग र्गावात आलेल्या पाह ण्यासााी खवश्राम–
र्गृहासारिा केला जातो . इथे उतरलेला पाह िा हा संपूिस र्गावािा पाहूिा समण्यात येतो आखि त्याच्या 
जेविासााी र्गावातील सवस लोक खमळून खशधा पााखवतात. खकमान तीन खिवस त्यािी अशी व्यवस्था होते. 
 

अलीकडे मात्र खवश्रामर्गृहाबरोबरि िेड्यातील खवखवध सामाखजक कायसकामािे केन्द्र (Community 
centre) असेही ह्यािे स्वरुप होत िाललेले आहे. 
 
‘घोटुल’ च्या कायाचा सामाणजक व साांस्कृणतक सांदभग :– 
 

आनंि, मनोरंजन आखि खशळोप्याच्या र्गप्पा एवढाि घोट लिा उदे्दश नाही तर संपूिं समाज 
जीवनािी ओळि ह्या घोट लमध्येि य वकानंा करून िेण्यात येते. एवढेि नव्हे तर, सामाखजक जाखिवा 
खनमाि करण्यािे प्रयत्न येथेि केले जातात. जर्गातील जवळ जवळ सवसि आखिवासी जमातीत य वार्गृहे 
आढळतात. म ंडा, हो, उराँव, िखरया, भ ईया (मध्यप्रिेश), नार्ग, मेमी, अंर्गामंी, सेमा, छारं्ग, क कीज 
(आसाम) म थ वन, मन्नन, पाखलयन (िखक्षि भारत) इत्यािी जमातीतही य वार्गृहे खिसतात. 
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घोटुलचे स्वरुप 
 

तरूि तरुिींसााी वरे्गवरे्गळी स्वतंत्र व संखमश्र स्वरूपािी घोट ले आढळतात, वरवर जरी त्यािें 
स्वरूप ऐग्च्छक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ाराखवक वयानंतर घोट लिे सिस्यत्व अखनवायं मानले 
जाते. ते क्वखित वस्तीच्या बाहेर जंर्गलात तर सामान्यतः वस्तीच्या मध्यभार्गी बाधंलेले असते. झोपडीच्याि 
स्वरुपात असलेल्या घोटूलच्या म ख्य िाबं व मयालींवर प्रकवा सारवलेल्या क डाचं्या प्रभतीवर िेवािंी खिन्हे 
रेिाटलेली असतात. रंर्गरंर्गोटी केलेली असते. सभोवती सामान्यतः ि हेरी क ं पन असते. घोट लिा 
साधेपिा भरण्यासारिा असतो. 
 
स्वच्छांदी जीवन– 
 

सवससाधारिपिे सायंकाळिे जेवि आटोपल्यानंतर तरुि तरुिी एकत्र जमतात, नाि, र्गािी, 
नकला, थट्टामस्करी, इ. मौजमजेमध्ये सवसजि मशर्ग ल असतात 
 

तरुि तरुिींच्या वार्गण्यात मोकळेपिा असतो. म लािें अंर्गमिंन करिे, केस प्रविरिे, इ. बाबी 
तरुिी उत्साहाने करताना खिसतात. 
 

तरुिािे मन प्रजकण्यात यशस्वी झालेल्या तरुिीला फिी भेट खिली जाते. पखरियापासून स रुवात 
होऊन प्रियापयंत मजल तर जातेि पि मध्येि खनसर्गाने आपले कायं (र्गभसवती राखहल्यास) साधले तर 
त्या तरुिािे नाव त्या तरुिीला सारं्गाव ेलार्गते. त्या तरुिाला मर्ग त्या तरुिीशी खववाहबद्ध व्हाविे लार्गते 
तरीपि घोट लमधील सवंि बाबींबाबत र्ग प्तता रािली जाते. 
यंत्रिा–घोट ल मधील सभासिािें िोन भार्ग पाडले जातात. 
 

१) वणरष्ठ 
२) कणनष्ठ 

 
सभासिािंी कामे कखनष्ठ सभासिानंा करावी लार्गतात. वखरष्ठामधून अखधकारी खनवडले जातात. 

त्याचं्या पिाप्रमािे त्यानंा मान िेण्यात येतो. ह्या अखधकारी वर्गांवरि सवस कारभार स सूत्रपिे िालखवण्यािी 
जबाबिारी असते. 
 

अप री जार्गा, क ट ंबाच्या अंतरं्गत व्यखभिार टाळण्यासााी, जमातीिे संरक्षि होण्यासााी आखिम 
जमातीिे य वार्गृहािंी स्थापना झाली. मात्र माखडया जमातीत प्रिखलत रुढी आहे की, पखत–पत्नीनी घरात 
वैर्षखयक स ि घेिे योनय नाही. प रातन कालापासून िालत आलेल्या िेविेवता व पूवंजाचं्या प्रखतमा घरात 
असतात. त्याचं्या िेिति पखत–पत्नीनी वैर्षखयक स ि घेिे अखशष्ट समजले जाते. शाखररीक मीलनासााी 
जंर्गल हेि योनय स्थान ते मानतात. ही रुढी मोडल्यास संबधं जमातीवर साथीिे रोर्ग, ि ष्ट्काळ पडिे, 
कीटकािंी धाड येिे अशी संकटे ओढवली जातात, अखववाहीत म लाम लींना वैर्षखयक प्रखशक्षि िेण्यासााी 
घरािा वापर होऊ नये म्हिून घोट लिा वापर होतो असे म्हिता येईल. (अथात माखडयाचं्या वयस्क 
लोकाकंडून कळलेली ही माखहती प रातन परंपरा िशसखवते. सध्या असे स्वरुप आढळत नाही.) 
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समाजंातील परंपरा, प्रथा व िालीखरती ह्यािें सातत्य खटकवनू ाेवण्यािे कायस घोटूलाद्वारेि झाले. 
स्वच्छंिी व आनंिी जीवन जर्गतानाि तरूि खपढीला तयार करून संस्कृतीिा वारसा जािीवपूवसक जतन 
करण्यािे महत्वािे कायस घोट लिे सभासि करीत असतात. आपि एकाि जमातीिे आहोत ही भावना 
बळावते. ऐक्य अखधक बळकट होते. 
 

तरूि तरूिींना एकत्र येण्यािी संधी खमळाल्याने जीवनसाथी खनवडिे शक्य होते. सहवासाने पे्रम 
खनमाि होते, एकमेकाचं्या आवडी–खनवडी स्वभाव व वृत्ती एकमेकानंा पखरखित होतात. तसेि स्त्री–प रुर्ष 
संबधंािेंही कथा–कथन, नृत्य र्गािी, प्रकवा सवाल–जबाबातून शारीखरक खमलनािे माखहतीपूवस खशक्षिि 
िेण्यात येते. अपत्यसंबधं न होता केवळ लैं खर्गक स ि खमळाव ेम्हिून माखडया र्गोंड यज्ञ व प्राथंना करतात 
(संतती न होण्याच्या दृखष्टने स रखक्षत कालासंबंधीिी त्यानंा माखहती आहे.) एकूि काय घोटूलिे स्थान हे 
अखद्वतीय आहे. सामाखजक जबाबिारीिी जािीव, जमातीिा अखभमान व खशस्तीिे संस्कार ह्या घोटूलच्या 
भखूमकेिे मूल्य कोिीही अमान्य करिार नाही. य वार्गृहािे हे महत्व लक्षात घेऊन शासकीय अखधकारी व 
समाज कायसकते घोटूलिा सामाखजक खशक्षिासााी उपयोर्ग करताना आढळून येतात. 
 

नवीन खपढीला उद बोधक माखहती िेण्यासााी घोट लिा वापर करतात. इतकेि नव्हे तर 
साम िाखयक रेखडयो सेटस द्धा घोट लमध्ये ाेवण्यात येतात. 
 
३. णववाि पद्धती आणि गोत्र णवचार. 
 

खववाह संस्थेिा जन्म, वैयग्क्तक व सामाखजक र्गरजेतून झाला आहे. व्यक्तीला शाखररीक व 
मानखसक स्वास्थ्य, रखतस ि आखि समाजात वशंसातत्य व अिंडीत समाजजीवन हव ेअसते. हे महत्वपूिं 
कायस खववाह संस्था करते. आखिम समाजातही खववाहसंस्थेिे अग्स्तत्व असून खववाहखवर्षयक खनयमािें पालन 
अत्यंत काटेंकोरपिे केले जाते. 
 

आखिम समाजात खववाहािा प्रम ि हेतू सामाखजक ऐक्य खनमाि करिे हा होता. खववाहाम ळे वधू व 
वर ह्याचं्याति केवळ दृढ संबधं खनमांि होतात असे नाही. तर या िोघािंी घरािी, र्गाव व क ळ कायमिी 
स्नेहरज्जूंनी बाधली जातात. 
 

सवस साधारिपिे आखिवासी जमातीत बालखववाहािंी प्रथा आढळून येत नाही. खववाहबाह्य 
संबधंाबाबत आखिवासी हा अखतशय कडक भखूमका घेिारा आहे. खववाहापूवीच्या संबधंाबाबत मात्र ते तेवढे 
काटेकोर नाहीत. 
 

तसेि आखिम जमातीत पतीपत्नींना परस्परांपासून घटस्फोट घेण्यािा अखधकार आहे. 
घटस्फोटािी खवखवध कारिे िािखवता येतील. िीघसकालीन आजार, आळशीपिा, न ज ळिारा स्वभाव, 
व्यखभिार इ. अनेक कारिे असू शकतात’ 
 

माखडयामध्ये सर्गोत्रािे लनन होत नाही. मामािी म लर्गी व बखहिीिी म लर्गी भावाच्या म लाला 
आितात. त्याला ‘र्ग डीखपल्ला’ प्रकवा ‘खपटूनखपल्ला. म्हितात. मामािी प्रकवा आत्यािी एकतरी म लर्गी त्या 
घराण्यात िेताति. 
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णववािाचे प्रकार 
 

१) जबरिस्तीने धरुि नेऊन लनन करिे. 
२) तरुि म लर्गा व म लर्गी हे िोघेही ि सऱ्या जार्गी पळून जाऊन खववाहबद्ध होिे. 
३) घरजावई म्हिून लनन करिे. 
४) समाजाच्या रुढी प्रमािे रीतसर मार्गिी घालून खववाहबद्ध होिे. 
५) खवधवा–खववाह. 
६) स्त्री खवधवा असल्यास खतच्या घरी जाऊन राहिे व खववाह करिे. 
७) एिािी म लर्गी स्वतःहून एिा्ा म लाच्या घरात खशरते व राहायला लार्गते व मर्ग त्यािें 

लनन होते. 
 

अशा खवखवध प्रकाराने लनन होते. 
 
४) गोत्रपध्दती व कुलदैवत– 
 

क ल व क लप्रतीकाखवर्षयी आखिम जमातीत अपार श्रद्धा आढळून येते. 
 

क लप्रतीके ही मानवतेवर प्राण्यािंी असतात. क लप्रखतकाद्वारे जमातीतील सिस्यािंी नाती र्गोती व 
क लद्बये स्पष्ट होतात. 
 

माखडयािंी ‘जंर्गोिेवी’ ही बहीि व ‘प्रलर्गो’ हा भाऊ ह्या िोघात बाराकोट िेवाचं्या वाटप्या झाल्या. 
िेवानेि शािा र्गोत्र व लननसंबधं खनखित केले व त्या खनयमािें पालन करिास त्या लोकानंा साखंर्गतले. 
 
कुलदैवताांची नावे 
 
१) चार देववाल्याांच्या देवाांची नावे– 
 

(अ) १) श्रीमाल २) श्रीपाल ३) श्रीकाल ४) श्रीलाल 
(ब) शािा– नालवने 
(क) वशं– िेवाळीर 
(ड) र्गोत्रज– खहडार्गो, सेडमाकी, मंर्गास, कवडा, नैताम, क सराम, हेमलाक्, 

पूसाम, परिाकी, 
(इ) क लिैवत– खमनाडोल (कासव) 

 
२) पाच देववाल्याांच्या देवाांची नाांवे– 
 

१. अहेराह ड २. महेराहूड ३. रेकाराहूड ४. श्रीमालराहूड ५. िोंिल्याल राहूड, 
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 (ब) शािा सैवने सर्गा 
(क) वशं राह द्र वंश 
(ड) क लप्रखतक पोनोळ (रामलक्ष्मि पक्षी) 
(इ) र्गोत्रज भाऊबिं 
  र्गावडे, आडे, क मरे, स रपाम, खकनाका, अन्हाक, बराम, धीकराम, 

कसरार्गी, अलार्गी, खहमािी, लेकामी, कािंो, अरका, पोयाम इ. 
 
३) सिा देववाल्याांच्या देवाांची नावे– 
 

(अ) १. अहेउिाल, २. महेउिाल, ३. अपाईउिाल, ४. खतपाईउिाल ५. भडंक स र उिाल, ६. 
कोईिूउिाल, 

(ब) शािा– पाडंबेन सर्गा सारवने 
(ब) वशं– ओिालीर वंश 
(ड) क लप्रतीक– प ली–वाघ 
(इ) र्गोत्रज– आत्राम, रे्गडाम, तोडसाम, पेंिोर, कोराम, क ळमेथे, कोडापे, उईके, येरमे, 

कोटनाक, प र्गाटी, कंर्गाळी, ज कनाल, नार्गोटी इ. 
 
४) सात देववाल्याांच्या देवाांची नावे. 
 

अ) १. धनवाई, २. धनाााकूर, ३. खपडिे ज ंर्गा, ४. रायम िा, ५. खिकटराज, ६. भडेंसारा, ७. 
भ ईर्गोटा. 

(ब) शािा– येळवने 
(क) वशं– पेनप्रपडीयोर 
(ड) क लप्रतीक– स ईखपटे्ट सारस 
(इ) र्गोत्रज– मडावी, मेसराम, पिंराम, ध रवा, सयाम, प सनाक, मरसकोला, मराटे, 

हेडो, बार्गामी, वाडव ेइ. 
 
५) जांगवेन–यरेबन शाखेची नाांवे 
 

१. रेव ेजंूर्गाल, २. रेव ेमारं्गाल, ३. रेव ेस काल, ४) इंिाळी जर्गाल 
५. इंिाळी प्रलर्गाल, ६. तडकी साराल, ७. तडकी माराल. ८. इसूम धाडम ल्लाल. 

 
क लप्रतीक–रायखिडीमाटो (पोपट) 
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६) बारा देव तोरे देवाांची नावे (जगांवने शाखा) 
 

(अ) १. तडकी साराल, २. तडकी माराल, ३) रेव ेज ंर्गाल, 
 ४. रेव ेस काल, ५. ताटम डी ताटराल, ६. इसूम धाडम ल्लाल. 

 
वरील सहािेव खमळून तोरे ह्यािें बारा िेव र्गिले जातात. 

 
(ब) वशं जर्गालीर 
(क) क लप्रतीक हरे (बोकड) 
(ड) शािा जंर्गवने 
(इ) र्गोत्रज तूमराम, हरे कोडापा, सलाम, मंडाली, िेिी, रायखिडाम, इ. 

 
३) णववाि णवधी 
 

अती मार्गासलेला असा हा समाज असूनही म लींिे खववाह बालवयात होत नसून वयात आंल्यावरि 
होतात. साधारि िौिा वर्षानंतर अारा ते वीस वर्ष े वयापयंत म लींिे खववाह होतात. खववाहापूवी 
म लाम लींना खमसळण्यािी संपूिस मोकळीक असल्याने ते स्वतःि स्वतःच्या जोडीिारािी खनवड करतात. 
पि आईवखडलाचं्या संमतीने िेिील खववाह ारतात. लनन म लाच्या घरी लार्गते व म लीकडिे वरात घेऊन 
येतात. भोवतालच्या र्गावातील लोक पायी प्रकवा बलैर्गाडीने येतात. लता पल्लवानंी शाकारलेला माडंव 
असून ओल्या बाबंिेू त रे, मोरखपसे आखि आंब्लयािी तोरिे ह्यानंी शृरं्गारलेला असतो. खववाहासााी माडंवाच्या 
मध्यभार्गी एका मोठ्या सालईच्या झाडाच्या िोडात कोरलेला िाबं लावलेला असतो. शिेाने सारवलेले 
बोहले पि असते. ह्या िाबंालाि लाकडी िेव बाधंलेला असतो. इथेि खववाहािे धार्थमक खवधी होतात. ह्यात 
खस्त्रयािें नृत्य व र्गािी ह्याला फार महत्व असते. तरुि म लीपासून तो जख्ि म्हाताऱ्यापंयंत सवं खस्त्रया म क्त 
मनाने नृत्य करतात व र्गािी म्हितात. िोन–िोन–तीन–तीन वत सळे नाित असतात. िोन्ही बाजूच्या 
खवहीि एकमेकीच्या उिाळ्या पािाळ्या काढत असतात. त्यातून हास्यािी कारंजी उडतात. कोिीि काही 
मनाला लावनू घेत नाहीत, प रुर्ष मंडळी मोहािी िारु पीत असतात. ह्या िारुसााी मात्र आा र्ग ंड, िहा 
र्ग ंड, बारा र्ग ंड अशी र्ग ंडाने िारु पाजण्यािा करार झालेला असतो. म लीकडच्यानंा म लाकंडून मेजवानी 
असते. समोरच्या खरकाम्या आंर्गण्यात तीन प्रकवा िार झाडे तोडून मोठ्या होळीसारिी लाकडे पेटखवतात व 
खतच्या भोवती संपूिस रात्रभर मोहािी िारु खपऊन सवस स्त्री–प रुर्ष ढोलकी नृत्य करीत असतात हे नृत्य 
फारि लयबद्ध असते. माखडयामध्येही सर्गोत्री खववाह होत नाही. पहाटेच्या स माराला वध वरास प न्हा 
माडंवात नेतात आखि बोहल्यापाशी उभे करून माडंवावर िढून घार्गरीने पािी ओततात. सवस वडील मािसे 
पािी ओततात व शवेटी म लािे आईवडील पािी ओततात. नंतर कपडे बिलण्यात येतात. त्यानंतर त्या 
म लीला प न्हा पोलके घालता येत नाही. ह्या खवभार्गात िोन पासून िार पावतेो बायका करतात. 
 
णस्त्रयाांचे स्थान 
 

माखडया क ट ंबात खस्त्रयानंा प रुर्षाचं्या बरोबरीने स्थान आहे. क ट ंबातील प्रत्येक स्त्री शतेीवर व 
जंर्गलात कामे करून क ट ंबाला हातभार लावते व घरातील सवस कामे करते. बैलाच्या बरोबर नारं्गर 
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ओढण्यापासून तो मोठ्या सब्लबलीने जमीन ििण्यापावतेो सवस कामे खस्त्रया करतात. त्याम ळे क ट ंबाला 
प रुर्षापेक्षाही खस्त्रयाि जास्त हातभार लावतात. इतके असूनही त्या सतत उत्साही आखि आनंिी असतात. 
त्याम ळे एका पेक्षा जास्त खववाह करिे ही प रुर्षाला आर्थथक दृष्ट्या जमेिीि बाजू होते. ह्या पद्धतीमध्ये 
म लीकडच्यानंा म लाकडे ह ंडा िेतात. 
 
सामाणजक नेतृत्व : 
 

ह्या जमातीत स्थाखनक नेत्यामंध्ये पाटील (पटेल), र्गायता, धार्थमक कायस करिारे पेरमा प्रकवा 
प जारी ह्यानंा फार महत्व असते. त्यािंाि सवस र्गावावर विक असतो. कोितीही नवीन र्गोष्ट करायिी 
असल्यास त्यािंा प्रथम सल्ला घेण्यात येतो. रोर्गराई प्रकवा कोितीही आपत्ती आल्यास लोक प्रथम 
त्याचं्यािकडे जातात. खवकास योजना स रु झाल्यानंतरस द्धा र्गायता प्रकवा पटेल ह्यािें महत्व कायम आहे. 
प्रकबह ना त्याचं्यापैकी लोक पिंायत सखमतीत प्रकवा सरपंि म्हिून खनवडून येतात. िेवािा कौल प्रकवा 
जािूटोिा यावर त्यािंा फार खवश्वास आहे. हे लहान, स्थाखनक नेतृत्व सोडल्यास, माखडया–र्गोंडािे राजे 
असलेले अहेरीच्या जमीनिारीिे राजे हे त्यािें प्रम ि नेते होत. त्या घराण्यातील राजे श्री. खवश्वेश्वरराव 
महाराज हे आज त्यािें राजे समजण्यात येतात. महाराज राजर्गोंड असून माखडया र्गोंड व इतर र्गोंड हे 
त्यानंा परंपरार्गत राजे म्हिून क लिेवतेसमान मानतात. क ट ंबात नवीन अपत्य जन्माला आल्यावर 
महाराजाचं्या पायावर आिून घालिे, खशकवाव े प्रकवा नाही याबाबत त्यािें मत घेिे, त्यानंा नमस्कार 
करताना त्याचं्या पायािे ि बंन घेिे ह्या र्गोष्टी आजही िालू आहेत. ‘िसरा’ हा त्यािंा फार मोाा सि असून 
िसऱ्याच्या खिवशी माखडया ‘स्त्री–प रुर्ष’ फार मोठ्या संख्येने अहेरी जमीनिाराच्या महाराजाचं्या 
वाड्यासमोर जमतात. त्याचं्यासााी भेटी आितात. जमवनू ाेवलेले ज ने िािंीिे रुपये त्यानंा नेऊन 
वाहतात. त्यािंी पालिी वाजत र्गाजत अहेरी र्गावाच्या सीमेवरील िसरा मिैानापयंत खमरवीत नेतात. 
महाराजाचं्या ह्या प्रभावाम ळे बाह्य जर्गातील राजकीय प्रकवा धार्थमक प्रभावापासून माखडया लोक बरेि िूर 
राखहलेले आहेत. या िहा ते पधंरा वर्षातील नवोखित तरुि खपढीत मात्र परंपरार्गत नेतृत्वाबद्दल एवढी खनष्ठा 
खिसून येत नाही. 
 
कुटुांबसांस्था : 
 

मानवसमाजाच्या खवकास टप्प्यातील क ट ंब ही पखहली अवस्था होय. मानवी खवकासाच्या सवस 
अवस्थात क ट ंब ही संस्था अग्स्तत्वात होती असे खिसून येते. 
 

The Family is the Social Unit based on marriage. It includes the parents and 
children.– 

–Robert Lowie 
 
व्यक्ती व समाजािे खहत लक्षात घेऊन क ट ंब अनेक प्रकारच्या महत्वपूिस भखूमका बजाखवत असते. 
 

व्यक्तीिी कामवासना ही शारीखरक सहज प्रवृत्ती आहे. कामवासनेिी तृप्ती आखि त्या तृप्तीिे फळ 
प्रजोत्पत्ती. त्यािें पालनपोर्षि व संवधसन अशा ि हेरी दृष्टीने क ट ंब संस्थेिे महत्व आहे. 
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व्यक्तीिे िऱ्याि ऱ्या अथांने मानवीकरि क ट ंबाति घडते. नव्या खपढीला क ट ंबातूनि समाजाच्या 
खवखवध अंर्गािी ओळि पटत असते. 
 

क ट ंबप्रम िाबद्दल आिर व पे्रम वाटत असल्याने त्यािे खनयंत्रि मानले जाते. त्यािप्रमािे वृद्धािंी 
काळजीही घेतली जाते. क लिैवतािंी पूजा व इतर क लाचं्या िालीखरतींिे व परंपरािें पालन क ट ंबाद्वारेि 
होते. 
 

आखिवासींमध्ये मातृसत्ताक व खपतृसत्ताक क ट ंबपद्धती आढळतात. माखडयामंध्ये मात्र खपतृसत्ताक 
क ट ंब पद्धतीि आढळते. 
 

घटस्फोट सहजतेने खमळत असल्याने सावसखत्रक खिसतो. स्त्री–प रुर्षाचं्या श्रमािे खवभाजन झालेले 
असल्याने खवलनीकरि स लभ आहे. तरी पि वैयग्क्तक खविार आखि म लािें संर्गोपन यासााी आर्थथक 
कारिावरि माखडया क ट ंब खटकून आहे. पि आई–वखडल, वयात आलेली म ले व म ली ह्याचं्या एकखत्रत 
राहण्याने परस्पर सामंजस्य आखि समाधान, ह्या क ट ंबात खिसून येते. 
 
धार्ममक सांस्था : 
 

खनसर्गात अनपेखक्षत, अनाकलनीय व संहारक आखि मानवी जीवनातही अकग्ल्पत घडिाऱ्या घटना 
पाहून ‘कता–करखवता’ वेर्गळाि आहे अशी भावना दृढमूल झाली व त्या खिव्य शक्तीखवर्षयी र्गाड श्रद्धा 
साकाखरत झाली. यातूनि ‘धमस’ ह्या संकल्पनेिा उिय झाला. 
 

आखिमािंा अलौखकक शक्तीवरील खवश्वास रखतभरही कमी झालेला नाही आखिम समाजात धमांला 
अनन्यसाधारि महत्व खिले जाते. रानावनात संिार करिारे व डोंर्गरिऱ्यात राहिारे आखिवासी खनसर्गस 
साखनध्याति वावरत असतात साहखजकि खनसर्गाच्या अलौखकक रौद्र स्वरुपाने अवाक् होतात. धान्य 
खपकखविारा खनसर्गस हा खमत्र आहे. तसाि शत्र ू िेिील आहे म्हिून कोित्याही खियेिी स रुवात करताना 
प्रथमतः त्या खवराट शक्तीप ढे ते लीन होतात. म्हिूनि ज्यांिे सामाखजक, आर्थथक, सासं्कृखतक व इतर 
व्यवहार धमंतत्वानी अन रूप असतात. आखधभौखतक खवश्वातील सवांत पखवत्र व िारं्गला भार्ग म्हिजे धमस 
असे ते मानतात. 
 

अलौखकक शक्ती असंत ष्ट होईल असे कोितेही वतसन त्यानंा मान्य नाही. ही शक्ती असंत ष्ट झाली 
तर सव ंसमाजािा नाश ओढवले ही त्यांिी श्रद्धा असते. म्हिून त्याचं्या समाजजीवनािा अभ्यास धमसश्रद्धा 
बरोबर घेऊनि करावा लार्गतो. अलौखकक शक्ती वरील खवश्वास आखि त्या शक्तीला संत ष्ट करण्यासााी 
केले जािारे कमसकाण्ड हे धमािे िोन प्रम ि घटक आहेत. म्हिूनि आखिमाचं्या धमसश्रदे्धत बह िेववाि, 
एकिेववाि जािू–टोिा, मंत्र–तंत्र, पे्रतात्मा व भ त–खपशाि हे प्रकार सामावलेले खिसतात. 
 

आत्मा अमर आहे व शखरर सोडून रे्गल्यानंतरही तो भतू (िेव) व खपशाच्च अशा अलौखकक स्वरुपात 
वावरु शकतो ही आखिमािंी प्रर्गाढ श्रद्धा आहे. माखडया लोक ‘बडा िेव मानतात. 
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पश पक्षी, प्रािी, वनस्पती ह्याचं्या खजवतंपिािे कारि आत्मा आहे. म्हिूनि पश पूजा, वृक्षपूजा, 
पक्षीपूजा व जलिेवतेिी पूजा त्याचं्यामध्ये आढळते. 
 

ह्या िैवी शक्तीला प्रसन्न करण्यािे खनरखनराळे प्रकार आखिवासीमध्ये प्रिखलत आहेत. िेवतेिी 
प्राथसना करिे, कोंबडा–बकरा बळी िेिे इतकेि नव्हे तर नरबळी िेिे ह्मा स द्धा प्रथा प्रिखलत आहेत. ज्या 
पशूिा बळी खिला जातो त्यािे मासं व रक्त प्रसाि म्हिून वाटले जाते. 
 

तसेि अलौखकक शक्तीला प्रसन्न करण्यासााी करावयाच्या खनयमांिे पालन आखिवासी 
काटेंकोरपिे करताना आढळतात. व्यक्तीच्या जन्मापासून तो मृत्यपूावेतो धार्थमक–खवधींिी माखलकाि 
आढळते. 
 

धार्थमक समारंभात िेविेवतािें पाखवत्र्य खटकखवण्यासााी अपखवत्र बाबींिा स्पशस टाळला जातो. 
उिा. स तक असलेल्या लोकािंा स्पशस टाळतात. क लप्रतीक असलेल्या प्राण्यािी व पक्षािी हत्या करीत 
नाहीत. धार्थमक खवधी केल्यानेि िेवतेिी कृपा संपािन करता येते अशी त्यांिी दृढ समजूत आहे. 
 
जादूवरील श्रद्धा : 
 

त्याचं्या कमस काडंात इतर अनेक खवधीप्रमािे अलौखकक शक्तीला अन कूल करून घेण्यािे महत्वािे 
साधन म्हिजे ‘जािू’ असे ते मानतात. खिव्य शक्तीवर प्रभ त्व खमळखवण्यासााीही जािूिा वापर केला जातो. 
जाि िे प्रकार िोन– 
 

१) पणवत्र व चाांगली जादू 
२) काळी जादू (जादूटोिा) 

 
र्ग प्त मंत्र, भौखतक पिाथस, खवखशष्ट उच्चार व कृती यांिा मेळ घालून खवखशष्ट हेतूसााी जािूिा वापर 

केला जातो. सवस जमातीच्या कल्यािासााी तसेि एिा्ा व्यक्तीला त्रास िेण्यासााी प्रकवा बाधा 
करण्यासााी अशा िोन्हीही कारिानी जािूिा उपयोर्ग करण्यात येतो. 
 

शरीरािा कोिताही भार्ग वा वारात आलेल्या वस्तूवर जािू–टोिा केल्यास संपूिस शरीराला त्रास 
होतो म्हिून आखिवासी आपले कपडे, केस, निे इ. कळजीपूवसक लपवनू ाेवतात. 
 

जािूखव्ेिा केन्द्रप्रबिू म्हिजे मंत्र होत. योनय शद्ब, लयबद्ध रिना व प्रासप्राि यस ह्यावर मंत्रािी 
उभारिी आहे व त्याति त्यािंी अलौखकक शक्ती आहे. जािूतील मंत्रािें शद्ब, खिया व त्यािें उच्चारि 
ह्याबाबत र्ग प्तता रािली जाते. 
 

माखडया जमातीतील माखंत्रक िेड्यावर आपत्ती येऊ नये म्हिून मंत्र उच्चारि करुन वशेीवर प्रािी 
मारून लटकवनू ाेवतात प्रकवा खिळे ाोकतात. 
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जािूच्या पखरिामाखवर्षयी आखिवासी कधीही शकंा व्यक्त करीत नाहीत. कारि त्यािंी जािूवर 
प्रर्गाढ श्रद्धा असते. 
 
‘सवगज्ञानी’ भगत ककवा पेरमा 
 

ह्या धार्थमक खवधीिे ज्ञान असिारे व जािू खव्ेत पारर्गत असिारे व्यावसाखयक लोक प्रत्येक आखिम 
समाजात आढळतात. जाि खव्ेत पारंर्गत असल्याने अलौखकक शक्तींवर ताबा खमळखविाऱ्या अखधकारी 
व्यक्तीला सवस सामान्यपिे ‘भर्गत’ म्हिण्यात येते. 
 

मध्यप्रिेशात त्याला ‘बरै्गा, र्ग खिया न पडंा’ म्हितात. कमार जमातीत ‘झाकर’ म्हितात. 
मध्यप्रिेशातील र्गोंड त्याला ‘भखूमया’ं म्हितात. माखडया र्गाव त्याला ‘पेरमा’ म्हितात. त्याला सवस तऱ्हेिे 
मंत्र येतात. उिा. मोखहनी मंत्र, रोर्गखनवारक मंत्र, हवापाण्यावर ताबा खमळखवण्यािे मंत्र, खपके उत्तम येण्यािे 
मंत्र, प्रहस्त्र जनावरािंा बिंोबस्त करण्यािे मंत्र इ. ह्या माखंत्रकावर अनेक प्रकारिी बंधने असतात. त्याने 
रजस्वला स्त्रीिा शद्ब ऐकता कामा नये. पडवळािी भाजी िाता कामा नये ब्रह्मियस व्रत पालन व आिरि 
श द्ध असाव.े तो इतराशी संबधं ाेवीत नाही. अर्गिी थोडे अन्न िातो. आखिवासींच्या दृष्टीने तो पेरमा म्हिजे 
साध  संति होय. पेरमािे समाजातील स्थान अनन्यसाधारि आहे. अथात त्यासााी त्याला समाजखवर्षयक 
काये करावी लार्गतात. 
 

१) रोगणनवारिाचे कायग. 
 

पेरमा प्रकवा प जारी हा त्यािंा डॉक्टरि असतो रोर्गािे कारि म्हिजे िेटूक, िेवतािंी अवकृपा 
प्रकवा पूवसजािंा कोप अशी त्यािंी पक्की समजूत आहे. पेरमा त्या रोर्गािे कारि शोधून काढून मर्ग िेवतेला 
संत ष्ट करून पूवसजािंा कोप घालवनू मंतरलेला ताईत वा र्गंडा िेतो. 
 

र्गभंपात करिे, अडलेल्या बाळंतीिीिी स टका करिे, र्गभाशय खनरोर्गी करून िेिे इत्यािी सााीही 
ह्या पेरम्यािा उपयोर्ग करण्यात येतो. त्याि प्रमािे झाडपाल्यािी और्षधे िेण्यािेही कायस हे पेरमा अर्गर 
प जारी करतात. व काही वेळा त्यािा अत्यंत उत्तम असा र्ग ि येतो. 
 

सध्या मात्र ही पखरग्स्थती बिलत आहे. माखडया हा और्षध घ्यावयाला लार्गला आहे. पिम्श्री डॉ. 
बाबासाहेब आमटे ह्यािें खिरंजीव डॉ. प्रकाश आमटे व सूनबाई डॉ. सौ. आमटे ह्याचं्या प्रयत्नाने और्षध 
घेण्यासााी हे लोक तयार होत आहेत. 
 

२) णप्रय व्य्ती वश करिे. 
 

स्त्रीप रुर्ष संबंधाकडे आखिवासी खनकोप मनाने पाहतात. खप्रय व्यक्तीच्या खमलनासााी व प्राप्तीसााी 
ते उत्स क असतात. हे काम िेिील पेरम्याला कराव ेलार्गते. 
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३) दैवी इच्छेचा अांदाजे घेिे.(कौल लाविे) 
 

एिािी नवीन र्गोष्ट करावयािी असल्यास ती करावी प्रकवा नाही ह्यासााी िेवाला कौल लावण्यािे 
कायसही पेरम्याला कराव ेलार्गते. 
 

४) िवापाण्यावरील णनयांत्रिाचे कायग 
 

आखिवासींना खवस्मयिखकत करून सोडिाऱ्या नैसर्थर्गक शक्ती उिा. र्गारािंा पाऊस, वीज पडिे, 
धरिीकंप होिे इत्यािी काबतू ाेवण्यािे महत्वािे कायस फक्त पेरम्यालाि येऊ शकते असा त्यािंा अपार 
खवश्वास आहे. पेरम्याला अशा प्रकारिे अनन्यसाधारि स्थान आखिम समाजात आहे. िैवी खसद्धी प्राप्त 
झालेला व माखंत्रक बळ लाभलेला एक अखद्वतीय ‘अवखलया’ म्हिून त्याला बह मान खमळतो. वरील पैकी 
कोित्याही कायािे तो कधीही पैसे प्रकवा मानधन स्वीकारीत नाही. फक्त सिावाराला त्याचं्याकडे खशधा 
पोहािखवण्यात येतो. 
 
देवदेवता : 
 

‘बडा िेव–फेरसापेन–हा माखडयािंा म ख्य िेव होय. 
 

जंर्गो आखि प्रलर्गो ह्या बहीिभावानंी बखंिवासातील िेवानंा म क्त केले व ‘बाराकोट’ िेवािंी वाटिी 
केली. ती िालीलप्रमािे :– 
 

१) पारेंड, पारऊंडी, पार, नै. 
२) उंिोर, प्रििोर, कािंोर, नालवने, 
३) सैवने, सारवने, येळवने, जंर्गवने. 

 
ह्यापैकी उंिोर, प्रििोर व कािंोर हे लहान शािेिे समजलें  जातात. नालवेन, सैवने, सारवने व 

येळवने हे मोठ्या शािेिे समजले जातात. 
 
तीथगयात्रा : 
 

१) कोटापरंि ली येथे पौर्ष श द्ध प्रखतपिेंपासून वैशाि व् ३० पयंत जंर्गोिेवीिी यात्रा करावी व 
‘स ग्रास पडा’ म्हिजे िारं्गल्या र्गाईिा यज्ञ करावा असे त्याचं्या धमसकथामंध्ये साखंर्गतले आहे. 
 

२) शरे्षािी केसलापूर येथे पौर्ष श द्ध प्रखतपिेपासून पौर्ष व् ३० पावेतो यात्रा करावी असे साखंर्गतले 
आहे. 
 

३) वरवाकोट येथे पाहंडी क पार प्रलर्गोिी वारी वैशाि श द्ध प्रखतपिेपासून वैशाि व् ३० पयंत व 
‘भोंड ंर्ग साडंािा स जारा’ म्हिजे यज्ञ करावा असे साखंर्गतले आहे. 
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४) क ं वारा भीवसेनािे एक स्थान रामटेक जवळ आहे. त्यािी यात्रा िैत्र मखहन्यात असते. 
त्याप्रमािे ‘भीवसेन’–भीमसेन िेवािी पूजा केल्याखशवाय नवीन िारू–मोहािंी–पीत नाहीत. प्रथम भीवसेन 
िेवाला मोहािी िारू अपसि करतात. नंतर नवऱ्याच्या कपाळाला, िां् ाला व र्ग डघ्याना बायको िारूिी 
बोटे लावते व तसेि बायकोलाही नवरा िारुिी बोटे लावतो. त्याला ‘िारु ओवाळिे’ म्हितात. त्यानंतर 
िारु घेण्यािा समारंभ साजरा करतात. 
 
आिखी कािी देवाांची नावे पुढील प्रमािे :– 
 

१) खिकातराज २) भानार्गरा ३) इिमारी 
४) उरामारि ५) भमूीखसरािू ६) घ ंटेिेव 
७) बािलिेव.     

 
कािी सिाांची नावे : 
 

१) िसरा २) खिवाळी ३) होळी. 
४) खपन  पेंड म–पावसािा सि ५) कोडी पेंड म–अंक रािंा सि 
६) खवज्जा पेंड म–खबयािंा सि. ७) क रुम पेंड म–नवीन धान्य िाण्यािा सि. 

 
मणिन्याांची नावे : 
 

१. क म री २. स कला ३. नोवा ४. पोरा–पोळा 
५. िसरा ६. खिवारी (खिवाळी) ७. पानडी ८. प सी (पौर्ष) 
९. माई १०. डोर्गरो ११. सेयंती १२. बासन (वसंत) 

 
आर्मथक सांस्था 

 
शेती आणि इतर व्यवसाय 
 

माखडया प्राम ख्याने खशकार आखि शतेी ह्यावर आपला उिरखनवाह िालखवतात. त्याप्रमािे जंर्गलात 
सापडिाऱ्या फळे, फ ले व पाने आखि अन्य वस्तू वेििे हा ही एक ि य्यम व्यवसाय म्हिावयास हरकत 
नाही. िेड्यािा जवळपास जंर्गलात मज रीसााी िेिील जातात. शतेीसंबंधी माखडयांिे एक वैखशष्ट्ये 
म्हिजे ‘खफरती शतेी’ हे होय. अखतमार्गास आखिवासींमध्ये खफरती शतेी (Shifting Cultivation) रुढ आहे. 
बरै्गा ह्या जमातीमध्ये ही पद्धती असण्यािे कारि त्यािंी भ मातेबद्दलिी अढळ श्रद्धा हे आहे. मातेसमान 
असिाऱ्या जमीनीवर नारं्गर खफरखवल्याने त्याचं्यावर परमेश्वरािा कोप झाला म्हिून त्यानंी नारं्गरिे बिं 
केले. माखडयामंध्ये ही खफरती शतेी परंपरार्गत िालत असल्यािे खिसून येते. मात्र ही शतेी अहेरी 
जमीनिारीच्याि भार्गात िालत असे. खहला ते ‘पेंिा’ म्हितात. ह्या पद्धतीमध्ये एिा्ा िेड्यातील जमात 
जंर्गलातील काही भार्ग खनवडते व तेथील झाडे कापून ती कापलेली झाडे जाळण्यात येतात व त्यािंी राि 
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होते. ह्या रािेवर प रेसा पाऊस पडल्यानंतर खबया हवतूेन फेकण्यात येतात. आखि हे पीक उर्गवल्यावर 
कापण्यात येते. िोन वर्षे एका खाकािी पीक घेतल्यावर खतसऱ्या वर्षी हे र्गाव जवळच्या ि सऱ्या खवभार्गात 
जाते आखि प न्हा अशाि प्रकारे शतेी करण्यात येते. साधारि पधंरा वर्षानंतर प न्हा पखहल्या खाकािी ते िेडे 
परत येते. ह्यात अरण्यातील झाडािंा वाटेल तसा खवनाश होतो. महाराष्ट्र शासनाने ह्या खवभार्गातील खफरती 
शतेी करिाऱ्या क ट ंबाना आर्थथक मित व सहाय्य िेऊन एका जार्गी वसखवण्यािे प्रयत्न केले. हे सवस लोक 
माखडया असून एकूि िहा र्गाव े वसखवण्यात आली. एकूि १४६ माखडया क ट ंबानंा ग्स्थर करण्यात आले. 
जंर्गलात मोठ्या प्रमािावर उपलब्लध असलेला बाबंू व भारतात उत्तम प्रतीिे समजण्यात येिारे सार्गवान ही 
ह्या जंर्गलािी वैखशष्ट्ये आहेत. बाबंूपासून टोपल्या ि रड्या, लहान म लािंी िेळिी आखि लाकडािे कोरीव 
काम इत्यािी कला माखडयानंा उत्तम अवर्गत आहे. ह्या सवस कलार्ग िािंा ते फक्त स्वतःच्या उपयोर्गासााीि 
वापर करतात. उ्ोर्ग म्हिून ते क ाखलही कला राबखवत नाहीत. 
 

ह्या भार्गात अर्गिी आता पावतेो ‘मीा’ ही अत्यंत ि र्थमळ वस्तू होती. झाडावरील लाल म ंर्गळे 
वाळवनू ते आवडीने िात व त्यातील िारटपिावर समाधान मानीत. भामरार्गड खवभार्गात एक पोते 
खमाासााी एक पोते धान तर िखक्षिेकडील खवभार्गात खमााबरोबरच्या वजनािी िारोळी हे लोक िेत असत. 
आर्गपेटी आखि मातीिे तेल ह्या िेिील त्यानंा ि ष्ट्प्राप्य वस्तू होत्या पि प्रत्येक माखडयाच्या घरी अिंड 
‘अग्ननहोत्र’ असल्याने या िोन्ही वस्त ंिी फारशी र्गरज भासत नाही. 
 
माणिया जमातीचा साांस्कृणतक व सामाणजक णवकास : 
 

वरील संखक्षप्त खववेिनावरून हे लक्षात येते की, शहरी संस्कृखतशी त्यािंा संपकस  अजून आलेला 
नसला तरी त्यािें सामाखजक जीवन आखि परस्पर संबधं हे त्याचं्या स संस्कृतीिेि ्ोतक आहेत. केवळ 
लंर्गोटी लावनू राहतात म्हिून त्यानंा असंस्कृत का म्हिाव?े अखत प्रर्गत अशा अमेखरकन संस्कृतीतील खहप्पी 
हे जसे ‘लंर्गोटी लाविे’ हे अतीप्रर्गतीिे प्रतीक समजतात आखि सवस प्राण्यािें मांस मोठ्या हॉटेलातून 
िातात तर नेमक्या ह्याि िोन खनकर्षावंर माखडयाना अप्रर्गत प्रकवा असंस्कृत म्हिजे उखित होिार नाही. 
उलट त्याचं्या श्रद्धा, परस्पर खजव्हाळा व सहकायािी भावना, प्रामाखिकपिा, नृत्यर्गीते इतकेि नव्हेतर 
लोकर्गीते व लोककथा ह्या र्गोष्टी कोित्याही प्रर्गत संस्कृतीशी त लना केल्यास कमी प्रतीच्या तर ारिार 
नाहीति उलट काकंिभर सरसि ारतील. परंत  हे सवस करण्यास उिीव असेल तर ती म्हिजे भारे्षिी. 
माखडया लोक बोलतात, खलहीत नाहीत, कारि त्याचं्या भारे्षला खलपी नाही. बाह्य जर्गातील लोकानंा 
त्यािंी भार्षा व त्यानंा इतर जर्गािंी भार्षा समजत नाही त्याम ळे संभार्षि अशक्य होते. बाह्य जर्गािी 
सासं्कृखतक िेवघेव होऊ शकत नाही. त्याचं्या भाखर्षक व वाङमयीन समृखद्धिी जािीव बाह्य जर्गाला येऊ 
शकत नाही. 
 

* * 
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प्रकरि नववे 
 

माणियाांच्या बोलीतून प्रगटिारे लोकजीवन 
 

साांस्कृणतक अणभव्यस््त :– 
 

भारे्षला अखभव्यग्क्तिे साधन म्हिून पहात असताना प्रत्येक व्यक्तीच्या आखि समाजाच्या 
अन भवखभन्नतेप्रमािे खतिे स्वरुप बिलते. एक सामाखजक संस्था प्रकवा समाज व्यवहारािे साधन म्हिून 
भारे्षिा उपयोर्ग म्हिजे प्राम ख्याने अन भव व्यक्त करिे, ज ने ज्ञान नव्या खपढीपावेतो पोहिखविे, नव ेज्ञान 
शोधून काढून ते प ढील खपढीपयंत पोहोिेल अशा रीतीने त्यािा संिय करिे, ह्या र्गोष्टी समाजजीवनाला 
आवश्यक व महत्वाच्या ारतात. त्याम ळे बिलत्या जीवनप्रवाहािे खित्र भारे्षत उमटत असते. जीवनातील 
खवखशष्ट रंर्ग आखि प्रवृत्ती ह्यानंा व्यक्त करण्यािे कायस जेव्हा भार्षा करते तेव्हा ती संस्कृतीिशसक ारते. 
प्रत्येक समाजात व्यक्ती आखि समाज ह्यांच्याकडून कोितीही र्गोष्ट एका खवखशष्ट प्रकारे प्रर्गट होत असते. 
सामाखजक स्तरावर वर्षान वर्षें अशा प्रवृत्ती रुढ होतात. समाजाच्या रुढीत जे काही वैखशष्ट्यपूिस असते, 
समाजाला अखभमान वाटावा असे असते प्रकवा ज्याला आिशस मानून त्या समाजातील व्यक्ती वार्गतात 
त्याला त्या समाजािी संस्कृती म्हिता येईल. मानववशंशास्त्र प्रकवा समाजशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून पहाता 
कोित्याही समाजात एका खवखशष्ट काळी दृर्गोच्चर होिाऱ्या धमस, रुढी, प्रथा, परंपरा, साखहत्य प्रकवा 
वाङमय, संर्गीत प्रकवा कला इत्यािींच्या सम च्चयाला त्या समाजािी संस्कृती संबोधण्यात येते. 
 

वरील र्गोष्टी, केवळ वार्गण्याच्या पद्धती आखि बोलिे, र्गािे, खलहीिे इत्यािीतूनि बाह्य जर्गाप ढे 
प्रर्गट होतात, आखि ह्या खाकािी, भार्षा हे संस्कृतीिे साधनि नव्हे तर वाहक ारते. आधीच्या खपढीकडून 
प ढच्या खपढीला संस्कृतीिे हस्तातंरि करिारी भार्षा ही एक परंपरा ारते. पि संस्कृतीच्या ह्या खवखवध 
अंर्गािे िशसन ज्यातून होते त्या माध्यमािा म्हिजे भारे्षिा अभ्यास क्वखिति करण्यात येतो. उलट खलपीबद्ध 
आखि खनयमबद्ध व त्याम ळे खनर्थवकार आखि खजवतंपिा संप ष्टात आलेल्या भारे्षिाि अभ्यास जास्त होतो, 
म्हिजे लेिनानाि जास्त अभ्यास होतो. खजवतं भार्षा ही ध्वनींिी बनलेली आहे, त्याम ळे श्रविर्गोिर आहे. 
खतच्यात वरे्गवेर्गळ्या छटा आढळून येतात. ध्वनीिे पखरवतंन होत असते. अशा खरतीने, ध्वनी, शब्लि संपखत्त, 
शब्लिप्रयोर्ग, वाक्यरिना तसेि उच्चारातील ‘हेल’ प्रकवा ‘लकबी’ ह्या वैखशष्ट्यानंी य क्त अशी भार्षा हीि िरी 
संस्कृतीिे अंर्ग असते, म्हिून ज्यानंा आपि मार्गासलेले समजतो त्याचं्याजवळ जाऊन त्याचं्या संस्कृतीिे व 
भारे्षिे एकखत्रत अध्ययन केल्याने संस्कृतीिा अभ्यास करिे स लभ होते. 
 

माखडया भार्षा ही एक मौखिक परंपरा आहे. ह्या परंपरेत लोकर्गीते, लोककथा, धार्थमककथा व 
कहाण्यािंा समावशे आहे. लोकर्गीते, लोककथा ह्यािंा एक संि तयार होत असतो. संस्कृती र्गटाप्रमािे, 
त्यािंा सािंा बह ताशंी कायम रहातो आखि हो संि एका खपढीकडून ि सऱ्या खपढीकडे आपल्या खवकार, 
अखवष्ट्कार आखि पे्ररिासंह संिखमत होतो, प्रत्येक खपढी आपल्या र्गरजेन सार त्यात भर टाकते प्रकवा 
काटछाट करते. 
 

त्यािप्रमािे ह्या र्गोष्टी भसूंबदं्ध संस्कृतीशी जिडलेल्या असतात. त्याम ळे त्याचं्या जतनािी खनखित 
तंते्र तयार होतात आखि म्हिून त्याचं्यात एक प्रकारिी ग्स्थरता असते. 
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अखलखित परंपरेिे महात्म्य खतच्या साम खहकतेत आहे. सामूखहकतेम ळेि सामाखजक कायासााी खतिे 
सहाय्य होते. सभोवतालच्या सासं्कृखतक जीवनातील नवनवीन िेतकानंा पडसाि िेण्यािे सामथ्यंही 
खतच्यात असते. 
 

मौखिक परंपरेच्या कायािे तज्ञानंी केलेले खववेिन व माखडयाचं्या लोककथा प्रकवा लोकर्गीते 
अभ्यासताना प्रस्त त लेखिकेला मार्गसिशसक ारले आहे. [रानडे, अशोक लोकसंर्गीत–शास्त्र, भारत म द्रक आखि प्रकाशन, 
औरंर्गाबाि, 1975, प.ृ 15–16] 
 

प्रस्त त अभ्यासातही माखडयाचं्या बोलभारे्षिा आखि संस्कृतीिा परस्पर संबंध अशाि स्वरुपािा 
आहे. 
 
पयावरिाचा प्रभाव– 
 

प्राम ख्याने घनिाट अरण्यात खपढ्यानखपढ्या वास्तव्य करिाऱ्या, रुसोच्या शब्लिात, ‘स्वर्गसत ल्य’ अशा 
म क्त, खिरखनरार्गस जीवनािा उपभोर्ग घेिाऱ्या माखडयाचं्या भारे्षवर त्याचं्या समृद्ध जीवनािी व संस्कृतीिी 
छाप आपिास प्रकर्षाने जािवते. 
 

त्याचं्या लोकर्गीतामंधून व लोककथामंधून प्रर्गट होिाऱ्या बोलीत, वृक्षराजी वन्यपश  व पक्षािें मध र 
कूजन, आखि सभोवतालिा पखरसर अशा खवखवध प्रकारच्या सौंियंसृष्टीिे िशसन घडते. त्यातील खविारािंी 
समृद्धी खवप ल आखि मौखलक आहे. त्याचं्या लोकवाङमयात स द्धा त्यातील कल्पना व रिना अत्यंत 
िात यसपूिस असून भारे्षत लाघवीपिा आढळतो. नृत्यर्गीते खवलोभनीय असून प्रत्येक शब्लिािी खनवड ही ध्वनी, 
लय, र्गीतािंी ढब, स्वर, पिन्यास आखि वन्यवा्ािें पाश्वससंर्गीत ह्याचं्याशीं स संबद्ध होईल अशी असते. 
 

शृरं्गाराला प्रत्येक वाङमय प्रकारात प्राध्यान्य असून खनसर्गातील फळे, फ ले, झाडे, पश पक्षी इ. 
उपमावंर शृरं्गाखरकता आधारलेली आढळते. प्रिात रेलाँऽऽ, नृत्य पाखहल्यास व ऐकल्यास या खवधानािी 
सत्यता पटते. 
 

व्यग्क्तंच्या वैयग्क्तक प्रकवा कौट ंखबक जीवनात त्यािप्रमािे सामाखजक जीवनात कोित्या सवयी 
आढळतात. जीवनािी ाेवि कशी आहे. ह्यािा ासा भारे्षवर उमटतो हे भार्षाशास्त्रज्ञानंा मान्य आहे. 
माखडयाचं्या जीवनात घाईर्गिी हा प्रकार नाही. जीवन हे संथ आहे. र्गती अखतशय मंि आहे. र्गरजा जेमतेम 
आहेत. द्रव्य प्रकवा इतर कोित्याही वस्त संियािी ओढ प्रकवा वृत्ती नसल्याने तो बरािसा आळशी आहे. 
प्रिीघं व ज्यात संथपिा प्रर्गट होईल; असे शब्लिोच्चार हे ह्या जीवन वैखशष्ट्यािे प्रखतप्रबब म्हिता येईल. 
कारि वळेेला प्रकमत नाही. वळेेिे म्हत्व नाही, खशवाय क ाल्याही प्रकारिी घाई नाही. 
 
उिा. िा ऽऽ यना जािे 
 वा ऽऽ यना येिे 
 मा ऽऽ ङ ना खवसरिे 
 
या सवस शद्बोच्चारात ‘िा’, ‘वा’, ‘मा’ िा फ रसतीने, लाबंवनू उच्चार होतो संभार्षिात तो प्रकर्षाने जािवतो. 
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धार्ममक कल्पनाांचे योगदान 
 

धार्थमक कथा आखि िेविेवता अनेक वर्षे परंपरेने िालत आलेल्या संस्कृतीिा भार्गि होय असे 
म्हिता येईल. खनसर्गावरि जीवन पूिसपिे अवलंबनू असल्याने खनसर्गांिी प्रम ि िेवतर ‘बडा िेव’ प्रकवा 
‘महािेव’ ही त्याचं्या वैयग्क्तक प्रकवा सामाखजक जीवनािा केन्द्रप्रबि  होय. हाि बडा िेव त्याचं्या या 
संततीिे जसे कोड कौत क करतो तसे त्याचं्या वासनामय रै्गरखशस्तपिाबद्दल खशक्षाही करतो, हे त्याचं्या 
कथामंधून स्पष्ट होते. लाकडािे आखि वृक्षपल्लवािें िेव हे पि त्याचं्या जीवनपद्धतीिे प्रतीक होय. िेवािें 
सतीस्थान िेिील एिािा वृक्षि असतो. टोळीप्रम ि प्रकवा क लप्रम ि हे समाजजीवनाच्या स्थैयासााी 
आवश्यक असे ि सरे िैवत आहे. तेव्हा त्यािे र्ग िर्गान, िशसन इ. संबंखधत कथा, र्गािी, भार्षासमृद्धीत भर 
घालतात. िसरा, खिवाळी, पेरिी, नवधान्य िाण्यािी स रुवात करण्यािा सि इ. संबखंधत र्गािी एकाि 
वळेी संस्कृती–िशसन व भार्षा समृद्धी िोन्हीही साधतात त्याचं्या अनेक धार्थमक प्रसंर्गानंा ‘सोळा कााी अारा 
ढेमसे’ हे धार्थमक र्गािे आवश्यक समजण्यात येते. अशी र्गािी हा भारे्षिा आििी एक महत्तवािा सासं्कृखतक 
ि वा समजण्यास हरकत नाही. मंत्रतंत्र, जािूटोिा यावर त्यािंा परंपरार्गत खवश्वास आहे. त्यासााी जे 
ध्वनी बापरण्यात आले त्यािंीही बोलीभारे्षत भर पडली. एका प जाऱ्याच्या अंर्गात ‘िेवी अन्नाली’ आली 
असता प जाऱ्याच्या म िाद्वारे िेवी जे वक्तव्य करते ते उत्कृष्ट वाङमयािे प्रतीक होय. ती क ाून आली आहे 
ते सारं्गताना म्हिते– 
 

‘मी मक्यािा किसातून, पाण्यातून, उमलत्या फ लातून, भखूमच्या पषृ्ठभार्गावरून तसेि 
आकाशातील ढर्गावंरुन, िडकातून आखि पवसतामधून िऱ्यामधून आखि िूरवरच्या िेवभमूीतून आली आहे.’ 
 

‘मी मरत असिाऱ्या लोकानंा पाहते. त्यानंा स्पशस करते आखि बरे करते.. मी रेशमाच्या धानयावरून 
िाली उतरते.... मी तेहतीस उंि बाबू, सहासष्ट मोाे खकल्ले, तीन लहान व बारा मोठ्या लाटा (पाण्याच्या) 
व एक निी खनमाि केली आहे. जखमनीतील िडे्ड आखि खवशाल पाने माझ्या सूिनेने तयार झाली आहेत. 
आम्ही र्गािी म्हितो, पवतंाच्या खशिरावरून िाली येिाऱ्या झऱ्यावंरून आम्ही उतरतो, उंि खकनाऱ्यावरून 
आम्ही उतरतो. खकटकासारिे उडतो, भमूीवरील प्राण्यासारिे िालतो. सपाप्रमािे सरपटतो. मोााले 
अभे् िडक फोडतो, अखि न्ापं्रमािे प ढे सरकतो, रेव आखि रेतो काटाप्रमािे प ढे ढकलून बारीक 
वाळूतून आम्ही येतो...’ ‘प्राण्यािें पळिे, पक्षािें आवाज आखि झाडावरून पडून फ टिारे आम्हीि खनमाि 
केले आहे.’ 
 

हे विसन, अखजबात न खशकलेल्या व िैनंखिन जीवनात सामान्य भार्षा बोलिाऱ्या प जाऱ्याच्या 
म िातून काव्याप्रमािे बाहेर पडलेले आहे, एकतर िरोिरि िैवी शक्ती बोलत असावी प्रकवा प जारी हा 
उत्तम साखहग्त्यक असावा. वस्त ग्स्थती कोितीही असो, धार्थमक के्षत्रातील श्रद्धा आखि त्यािंी जपिूक 
करिारे, प जारी–जे ह्या आखिम समाजािे वैिाखरक नेतृत्वही करतात–ह्याचं्याकडून बोलीला खमळालेली 
ही वाङमयीन समृद्धीि होय. 
 
णवणभन्न साांस्कृणतक गटाांचा पणरिाम 
 

तेलर्ग , कन्नड व मरााी, ह्या खतन्ही भाखर्षक लोकाशंी संबंध आल्याम ळे त्याचं्या िैनंखिन जीवनात ह्या 
भाखर्षक र्गटाचं्या सासं्कृखतक वैखशष्ट्यािी छाप आढळते, धोतर नेसण्यािी पद्धती, केस कापण्यािी पद्धती, 
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िर्गडी फरशा (बंडा) जमीनीत उभ्या लावण्यािी पद्धती ह्या िाखक्षिात्य भार्गातील म्हिजे तेलर्ग  भाखर्षक 
भार्गातील आहेत. त्यािप्रमािे भारे्षतही तेलर्गू शब्लि खवप ल प्रमािात आढळतात. तेलंर्गिातून प्रकवा 
महाराष्ट्राच्या िन्द्रपूर खजल्ह्यातील मरााी व तेलर्ग  जाििाऱ्यामंधून ज्या खफरत्या प्रकवा स्थाखयक 
व्यापाऱ्यािंा त्याचं्या जीवनाशी संबधं येतो, प्रकवा पूवापार आलेला असेल, त्यािंाकडून मरााी व तेलर्ग  
भारे्षतील शब्लिािंी िेवािघेवाि झाली असावी असे म्हिता येईल. 
 

इतकेि नव्हे तर भतूपूवस खब्रटीश अखधकारी व हल्लीिे शासनाखधकारी ह्याचं्यापासून इंग्रजी शब्लि आखि 
त्यामार्गील संकल्पनाही (Concepts) त्याचं्या जीवनात त्यानंी आत्मसात केलेल्या आढळतात. 
 

उिा. प्लेन्टेशन, र्गाडस, फॉरेस्ट. 
 

बाह्य समाजापासून अखलप्त व अज्ञात स्वरुपािे समाजजीवन जर्गिारी ही जमात सतत खटकून 
राहावी इतकेि नव्हे तर खतिी वृद्धी व्हावी ही एक सामाखजक वा सासं्कृखतक खनकड लक्षात घेऊन इतर 
अनेक टोळी व जमातीप्रमािे ह्या जमातीत िेिील अनेक–पत्नी–खववाह आखि खववाहपूवस जीवनात म ला–
म लींिी म क्त जवळीक मान्य करण्यात आलेली आहे. ह्या सामाखजक–सासं्कृखतक (Socio–Cultural 
reality) वस्त ग्स्थतीला प रक प्रकवा पोर्षक म्हिूनि की काय म लाम लींिी एकखत्रत नृत्ये व त्यावळेी 
म्हिण्यािी िेष्टाय क्त श्रृर्गाखंरक र्गीते खनमाि झालीत. यापूवीि येऊन रे्गलेल्या प्रकरिात जी र्गीते खिलेली 
आहेत, त्यात अशी उिाहरिे सापडतात. घोट लजवळ अशी र्गीते म्हटल्याने शृरं्गाखरक भावना व परस्पर 
आकर्षसि उद िीपीत होऊन वशं–वधसनाच्या सामाखजक–सासं्कृखतक कायास, प्रोत्साहन खमळते, 
त्याबरोबरि, ह्या सासं्कृखतक वैखशष्ट्यािी छाप ह्या बोलीवरही उमटल्याखवना राहत नाही. भार्षा व 
संस्कृतीच्या आंतरप्रभावािे (Internfluence) हे उत्तम उिाहरि होय असे म्हिता येईल. 
 

खवकास कायसिमाशी संबधं आल्यानंतर शाळेला जाण्यािी र्गीते, खनवडि कीिा ओळि झाल्यावर 
खनवडि कीशी संबधंीत र्गीतेही आढळतात. समाजातील बिलत्या अन भ तीिी अखभव्यक्ती भारे्षतून सतत 
होत असते हे ह्यावरुन स्पष्ट होते. 
 
सांस्कृती प्रगटीकरिाचे माध्यम–भाषा :– 
 

खववाहप्रसंर्गी स्त्री व प रुर्ष मोकळेपिाने खमसळतात, आखि नववधूिी खतच्या सख्या, आखि खवहीिी 
परस्परािंी र्गंमत करतात, प्रकवा िेष्टामस्करी करतात. हे सवस त्यावळेी होिाऱ्या नृत्यर्गीतामंधून िालत 
असते. सासरी जािाऱ्या म लीला माहेरिी मंडळी खनरोप िेतात. त्यातूनही त्याचं्या संस्कृतीतील हळ वार 
मानवी भावभावना र्गीतामधून प्रर्गट होताना खिसतात. अशा प्रकारे खववाह संबधंी खवखवध प्रसंर्गी र्गीत 
वाङमयात उत्स्फूतस भर टाकली जाते. खववाह लार्गल्यानंतर मोाी होळी पेटवनू त्या भोवती स्त्रीप रुर्ष जेव्हा 
आनंिाने नाितात तेव्हा तो आनंि शब्लिातीत असती. अविसखनय असतो. शब्लि जाऊन फक्त ध्वनीि खशल्लक 
रहातो. ढोलकीिा नाि आखि त्याला मध्येि उसिाखवल्यासारिा शद्बध्वनीिा नाि एवढेि त्या प्रसंर्गािे 
भाखर्षक अखवष्ट्करि असते. यावरून असे म्हिता येईल की, संस्कृती–प्रर्गटीकरिािे भार्षा हे एक प्रम ि 
साधन असले तरी भार्षा ही स्वतः संस्कृतीिा एक घटक बनलेली असते. संस्कृतीवर झालेला प्रभाव प्रकवा 
त्या संस्कृतीिी वैखशष्ट्ये जेव्हा साखहत्य प्रकवा वाङमयातून प्रकट होतात तेव्हा त्यासााी अन रूप अशी 
भार्षाही प्रिारात येत असते. ह्याति भार्षा, इतर संस्कृती व इतर भार्षामंधून काही शब्लि आत्मसात करते, 
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म्हिजे भारे्षत झालेला बिलावरून सासं्कृखतक पखरवतसनही लक्षात येते. िाखक्षिात्य संस्कृतीिी बरीि छाप 
माखडयाचं्या संस्कृतीवर आढळते व िाखक्षिात्य भार्षािंाही प्रभाव आढळतो. मरााी प्रकवा प्रहिी भाखर्षक 
संस्कृतीिा प्रभाव असल्याम ळे ते िेिील शब्लि ह्या भारे्षत आढळतात इंग्रजी शब्लिही जसेच्या तसेि 
वापरण्यात आले आहेत हे आपि पूवींि बखघतले आहे. ह्या दृखष्टने एक अर्गिी अखलकडिे उिाहरि 
िेण्यासारिे आहे. १९७४ ते ७६ च्या िरम्यान शासकीय कायसिमािा एक भार्ग म्हिून ‘संतती खनयमन’ 
शस्त्रखियानंा प्रोत्साहन खमळाले आखि नेमून खिलेले लक्ष्य पूिस करण्यासााी शासकीय अखधकाऱ्यानंी ह्या 
लोकानंा याचं्यावर िबाव टाकून शस्त्रखिया करण्यास भार्ग पाडले. त्याम ळे त्या काळात ऑपरेशन ह्या 
शब्लिािी ह्या लोकानंा फार खभती वाटू लार्गली होती आखि हा शद्बही जसाच्या तसाि रुढ झाला. म्हिजे 
एका शासकीय कायसिमािा प्रभाव त्याचं्या जीवनावर इतका झाला की, त्याम ळे ‘ऑपरेशन’ हा शद्ब व ती 
प्रखिया िोन्हीही त्यानंा पखरखित झाले. अशा प्रकारे भार्षा ही, पूवी ज्ञात असलेल्या, नवीन ज्ञात झालेल्या, 
सामाखजक सासं्कृखतक घटकािें प्रकवा संकल्पनािें प्रर्गटीकरि करीत असते व त्याबरोबरि समृद्धही होत 
जाते. 
 

शब्लिसंग्रह आखि व्याकरि ह्याचं्यावर उत्तम प्रभ त्व असूनही अखतशय सामान्य वस्तू, कल्पना आखि 
घडामोडी परभारे्षत व्यक्त करताना जी अडिि भासते ती भाखर्षक अडिि कधीि नसते तर ती सासं्कृखतक 
अडिि असते. उिा, अमेखरकन लोकानंा ‘ओवाळिे’ ह्या शद्बािा आशय आखि सासं्कृखतक महृत्व शद्बािा 
अथस खकतीही स्पष्ट करून साखंर्गतला तरी, समजू शकत नाही. एिा्ा व्यग्क्तच्या िेहऱ्याभोवती खिवा 
ओवाळिे ही प्रिीयाि त्या लोकानंा र्गमतीिार वाटते. कारि त्या मार्गील संबंधीत व्यग्क्तंिी भावना आखि 
त्या खियेिे सासं्कृखतक पाखवत्र्य समजण्यासााी लार्गिारी मनािी भावनात्मक घडि तेथे नाहीि. 
 

साखहत्य अकािमीच्या उपाध्यक्षपिी असताना प्रख्यात साखहखत्तयक श्री. प्रभाकर मािव े ह्यानंा 
खनवडक मरााी नाटके व कािंबऱ्या ह्यांिे रखशयन भारे्षत भार्षातंर करताना एक र्गमतीिार अडिि आली. 
ती त्यानंी नार्गपूरला खविभस साखहत्य संघात; ‘भार्षिात साखंर्गतली, ती अशी की’ ‘इश्श ह्या शब्लिाला रखशयन 
भारे्षत समानाथी शब्लि प्रकवा हंूकर सापडेना. नाटकातील काही संवाि तर केवळ ‘इश्श’ ह्या शब्लिावरि 
अवलंबनू होते, त्यािे कारि शोधत असताना त्याचं्या असे लक्षात आले की, ‘इश्श’ ही प्रखतखिया मरााी 
प्रकवा भारतीय खस्त्रच्या ज्या मानखसक ाेविीतून प्रकवा लाजाळूपिाच्या भावनेतून होते, ती ाेवि रखशयन 
स्त्रीिा नाही, म्हिजेि ही अडिि भाखर्षक नव्हती तर सासं्कृखतक होती. 
 

माखडयानंी ‘ल र्गडे प्रकवा साडी’ ह्यासााी आपलाि शद्ब म्हिजे ‘ल र्गडा प्रकवा साडी’ घेतला. ‘िोळी 
प्रकवा पोलके’ ह्याला त्याचं्या बोलीत तर शब्लि नाहीि, परंत  ‘ल र्गडा–साडी’ इतका िोळी प्रकवा पोलके 
आत्मसातही झालेला नाही, कारि माखडया संस्कृतीप्रमािे स्त्रीने कमरेिा वरिा भार्ग झाकिे खनखर्षद्ध आहे; 
आखि बाह्य संस्कृतीच्या संपकात आलेल्या ज्या म ली प्रकवा खस्त्रया िोळी वापरतात त्यानंी त्या खिया त्या 
शद्बासंह उिललेल्या आहेत. ह्या उिाहरिावरूनही संस्कृतीखभन्नतेप्रमािे भारे्षिी ाेवि कशी बिलते हे 
लक्षात येते. 
 

कोितीही संस्कृती पूिसपिे खनलेंर्ष, खनभळे श द्ध प्रकवा बाह्य संपकापासून म क्त अशी कधीही असू 
शकत नाही हे मान्य कराव ेलारे्गल. इतर संस्कृतींशी संबधं येऊन खतच्यावर संस्कार घडत असतात. मात्र हे 
संस्कार घडत असताना खकती प्रमािात संपकस  आला आखि संबंधीत संस्कृतीतील लोक खकती प्रमािात 
स्ववंशवािी प्रकवा स्वसंस्कृतीखनष्ठ (Ethnocentric) आहेत, ह्याबर हा प्रभाव अवलंबनू असतो. माखडया 



 

 

अनुक्रमणिका 

लोक भौखर्गखलक दृष्ट्या इतर लोकापंासून िूर. अखलप्त आखि वर्षातून आा ते नऊ मखहने जेथे िळिवळि 
अशक्य असते अशा भार्गात राहतात. बाह्य जर्गाशी अत्यल्प संबधं असल्याने बाह्य संस्कृतीिा प्रभाव अल्पतम 
आहे. तसेि ते अत्यंत कमसा असून आपल्या संस्कृतीशी व वाखंशक वैखशष्ट्ठ्यांशी खिकटून आहेत तरीही 
त्याचं्यावर अनेक वर्षस अल्प प्रमािात का होईना झालेल्या प्रभावातून आलेल्या काही र्गोष्टी आढळतात. उिा. 
िहा हे पेय. य रोखपयन प्रकवा बाह्य जर्गाशी आलेल्या संपकािे एक प्रखतक म्हिता येईल पि त्यातही त्यािंी 
परंपरा त्यानंी खटकवनू धरली आहे. ते लोक र्गायीिे प्रकवा म्हशीिे िूध काढीत नाही. िूध काढिे पाप 
समजतात म्हिून माखडया खबन ि धािा िहा खपतात. मात्र ‘िाय’ हाि शब्लि त्यानंी ग्स्वकारला आहे. 
 

वाळलेल्या कडू भोपळा प्रकवा इतर तत्सम फळािंी भाडंी प्रकवा मातीिी भांडी परंपरार्गत वापरिारे 
माखडया बाह्य जर्गािी संबंध आल्याम ळे काही भार्गात अल्य खमखनयमिी भाडंी वापरू लार्गले. व त्याला 
जमंनिी भाडंी प्रकवा ‘ब र्गडी’ म्हिू लार्गले. जमसनी भाडंी प्रकवा ब र्गडी हा शब्लि बाह्य जर्गाशी आलेल्या 
संपकािे प्रतीक ारतो. 
 

वस्तू–खवखनमयाच्या अथसव्यवस्थेवर असलेले माखडया ‘पैसा प्रकवा रुपया’ हा शद्ब खशकले आखि ते 
मोजता येत नसले प्रकवा मूल्य माखहत नसले तरी वापरु लार्गले. इतकेि नव्हे तर ल बाडले जाऊ लार्गले. हे 
सवस शद्ब बाह्य संस्कृतीिा प्रभाव पडल्याम ळेि माखडयानंी आत्मसात केले. 
 

त्याि प्रमािे रॉकेल, साईखकल, इस्कूल मोटर, डार्गिर, स ई (इंजेक्शन) इ. अनेक शद्बाचं्या 
बाबतीतही आपिास असा प्रकारिे खवधान करता येईल. आध खनकीकरिाच्या (Modernisation) प्रखियेम ळे 
होिाऱ्या सासं्कृखतक व तदअन रं्षर्गाने होिाऱ्या भाखर्षक पखरवतंनािी ही उिाहरिे होत. 
 

कोित्याही समाजािी भार्षा ही बह खवध असते. ती अनेक रुपे धारि करते प्रकबह ना ती बह खवध 
संस्कृतीला जोडिारा ि वा असते. ि सऱ्या दृष्टीकोनातून पाहता भार्षा अशी स्वतंत्र नसतेि. िरे अग्स्तत्व 
असते ते बोलीलाि. भौर्गोखलक स्थान, जीवनावश्यक व्यवसाय प्रकवा उ्ोर्ग, इतर सामाखजक कृती, खस्त्रया, 
लहान म ले व वृद्ध इत्यािींिे व्यवहार व जीवन ह्या सवातून बोली भार्षा प्रकट होते व खतिे स्वरुपही 
थोडेथोडे बिलते. म्हिून त्या समाज जीवनातील सासं्कृखतक वैखशष्ट्ये संस्था इ. कायस शक्य व्हाव ेम्हिूनही 
खतच्यातील शब्लि तयार होत असतात. उिा. माखडयाचं्या जीवनात र्गीत व नृत्य ह्यांना अत्यंत महत्वािे स्थान 
आहे. हे आपि बघीतलेि आहे. त्यासााी रेला ऽऽ रे ऽऽ खरखर ऽऽ ला ऽऽ रे ऽऽऽऽ रेला ऽऽ ह्या अन रं्षर्गाने 
स्वर व ध्वनी खनमाि झालेत. वास्तखवक ह्या शब्लिानंा अथस असा कोिताि नाही. 
 

त्याि प्रमािे ‘घोट ल ‘ह्या शब्लिाला आपल्या भारे्षत अर्गिी समपसक शब्लि सापडिे काीि आहे 
घोटूल हा खनव्वळ शब्लि नसून वशं परंपरार्गत िालत आलेल्या सासं्कृखतक परंपरेिे व वाखंशक खनकडीिे 
प्रखतखनधीत्व करिाऱ्या संस्थेिे ते एक प्रतीक आहे. 
 

‘पोलो’ ‘पोलवा’, फेरसावने इ. शब्लि याि प्रकारात अंतभूसत होतात असे म्हिता येईल. 
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सांस्कृतीचे वेगळेपि : 
 

एकंिरीत पाहता आपिास असे म्हिता येईल की, माखडया, सासं्कृखतकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. 
आखिवासी समाज अत्यंत ि रं्गम व डोंर्गराळ भार्गात राहात असल्याने इतर समाजापासून अखलप्त 
राखहल्याम ळे आपले वरे्गळेपि खटकवनू आहे. माखडया अजूनही खनरक्षर अवस्थेत आहे. त्याम ळे त्याचं्या 
प्रर्गतीला खिळ बसल्यासारिी झालेली आहे. बोली भारे्षतील लोककथा, नृत्यर्गीते, ज्ञान, म्हिी ह्या एका 
खपढीकडून ि सऱ्या खपढीकडे श्र तींच्या स्वरुपात मौखिक परंपरेनेि आलेल्या खिसतात. खलपी नाही म्हिून 
खशकण्याला ही भार्षा अवघड असली तरी शब्लि–संपत्तीने पखरपूिस अशी त्यािंी बोली आहे. 
 

ह्या माखडयािें भावखवश्व व समाजजीवन हे आर्गळे आहे. त्याला एक आंतखरक मूल्य आहे. ते पखरपूिस 
आहे. 
 

साम खहक जीवन हे संथ, शातं व परस्पर सामंजस्यािे राहील ह्यािी ते कटाक्षाने काळजी घेतात. 
त्यासााी धमािरि, धार्थमक श्रद्धा, रीतीखरवाज, कमंकाडं खशष्टािार, रुढी आखि परंपरा ह्याचं्या खनयमािें 
पालन करीत असताना आपिास खिसतात. त्यासााी पिंायत, पेरमा, प जारी, इ. बाबीना ते आवज ंन शरि 
जातात. साम खहक जीवनाच्या आड त्याचं्या वैयग्क्तक बाबी कधीही येताना आढळत नाही. 
 

आर्थथक जीवनाच्या बाबतीतही ते बरेि उिासीन आहेत. पोटाप रती प्रकवा उपभोर्गाप रती कमाई 
असा साधा, सरळ आर्थथक खविार खिसतो, त्याम ळे माखडया हा काहीसा अल्पसंत ष्ट बनलेला आहे. 
उलटपक्षी जािूटोिा, मंत्र–तंत्र व आखधभौखतक खवश्वासंबधंी मात्र अखतशय संपन्न ज्ञान प्राप्त केलेला आहे. 
प्रािी, जमीन, वातावरि, खनसर्गस, ह्यासंबंधी अन भवावर आधारलेले माखडयािें ज्ञान भरपूर आहे. माखडया हे 
खनसर्गस साखन्नध्यात सतत राहत असल्याने स्वच्छंिी जीवनािा जरी प रस्कार करिारे असले तरी 
खरतीखरवाजािें बधंन त्याचं्यात आढळते. खववाह प्रकार, वैखशष्ट्यपूिस कौट ंखबक जीवन, ‘घोट ल’ सारख्या 
सामाखजक संस्था, आप्तसंबधंाखवर्षयीिे खनयम ही त्याचं्या सामाखजक जीवनािी महत्वािी अंरे्ग आहेत. 
म्हिूनि स्वच्छंिी जीवन जर्गिारे असूनही त्याचं्या जीवनािा तोल हा ढळलेला आढळिार नाही. 
 

म्हिूनि प रेसे िायला नाही, प्यायला पािी नाही, तरीही त्यािें जीवन समाधानी, तृप्त व आनंिी 
आहे. माखडयािंी संस्कृती ही उच्च प्रतीिी व प रातन आहे हे खनर्थववाि आहे. अशा संस्कृतीिे प्रखतप्रबब 
उमटलेली आखि खतिे वाहक असलेली त्यािंी बोली–भार्षाही ह्या संिभात त्याचं्या संस्कृती इतकीि 
प रातन ारते व म्हिून त्याचं्या संस्कृतीच्या अध्ययनािे एक मौखलक साधनही ारते. 
 

* 
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पणरणशष्ट 
 

पणरणशष्ट क्रमाांक एक–माणियाांची नावे 
 

भामरार्गड खवभार्गातील खनवडक िेड्यामंधील माखडयािंी नाव.े 
 
बिा माणिया :— 
 

खेड्ाचे नाव नाव वणिलाांचे नाांव कुलनाम ककवा गोत्र 

लािेरी खवज्जा मूका प रं्गाटी 
 िोरे्ग पोखरया भोर्गामी 
णिदुर बोंरे्ग पाडं  प रं्गाटी 
 पाडं  ि ंर्गा ि रवा 
 खबच्चा खवज्जा वडे्ड 
 िोरे्ग खवज्जा र्गाडव े
 मासा िसरु र्गोटा 
 िोरे्ग बोडंर्गा अलामी 
 प स  खबच्चा प रं्गाटी 
 ड ंर्गा र्गोर्गा खतम्मा 
 कोहला बोंडे प साली 
 र्गट्टी बोडंर्गा नार्गोटी 
 पोंरीया ड ंर्गा ि वा 
णदरांगी ड ंर्गा बह्या जेट्टी 
 ि नरे्ग कोरके मटामी 
कुवाकोिी केये र्ग डसा उसेंडी 
 येरमा वरं्गा उसेंडी 
 सैतू उरनी उसेंडी 
 केये अखटया परसा 
 पेंिा ब सी उसेंडी 
 आर्गा करवे कडंर्गा 
 क म्मा ि डी कडंर्गा 
 काना िसरु उसेंडी 
 बते्त बरं्गा उसेंडी 
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 जार्ग प्रशर्गा कोडर्गा 
 ट नरे्ग िूकू्क उसेंडी 
 
छोटा माणिया :– 
 
पुसवरा भ रा मासा प रं्गाटी 
 कोत्ती बडें भोर्गामी 
लािेरी कखटया ं – भोर्गामी 
 जोर्गी िोबा पट्टो 
 पाडूं हरा भोर्गामी 
 हेवडा अडवे भोर्गामी 
 र्गोर्गी कोपा भोर्गामी 
 उलरे्ग जोर्गी क डमेटी 
 पेडू नूसा पल्लो 
 माहािू पार्गू पेरमा 
 न रा िामा परसा 
 वजंा िसरु र्गोटा 
 र्गोर्गा म सरा क डय् यामी 
 िोर्गी र्ग डमसा प रं्गाटी 
 प स  खर्गल्ला बोर्गामी 
 पातल  डोल  खतम्मा 
 िोरे्ग आडवे क डयामी 
 पोरीया जेरे्ग डूरीकू 
 वाले पाडूं बोर्गामी 
 पेका प सा आतलामी 
 मंर्गरु पोट्टी ओक्सा 
जुव्वी क म्मा पाडं  प रं्गाटी 
 लेबे ड नरे्ग ताडो 
 बडें वले्ला कोरसा 
 कोहला वजंा क डय् यामी 
 झ रु वजंा प सामी 
 केय् ये मीना ओडामी 
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 पाडूं वजंा क डयामी 
 क म्मा केये मंज्जा 
 बते्त बय् या प रं्गाटी 
 केये वरं्गा प रं्गाटी 
िोिरी प स  प करी खवडपी 
 जोर्गा बोडंर्गा खवडपी 
 अडवे जार्गा र्गाडव े
 पेका िोरे्ग खवडपी 
 उलरे्ग र्गाडंा ि ख्िी 
 रामा पोखरया खतम्मा 
 अडवे खवल्ला खतम्मा 
 केये अडवे खतम्मा 
 पाडूं माहरु खतम्मा 
 मंर्गरु रे्गल  वडे 
 खर्गल्ला बोडंर्गा खवडपी 
 सयतू मूरा हक्को 
 अडवे जोर्गा र्गावडे 
 फकरी िोरे्ग खवडपी 
 नर्गो माहरु खवडपी 
कुम्मरगुिा सैज  बडें लेकामी 
 स कू बोडंर्गा प रं्गाटी 
 कोमटी नेवलू कोरसामी 
 बेडे र्ग ज्जा कोरसामी 
णबना गुांिा साईबी काना ि वा 
 सयत  काजा ि रवा 
मुरांगल पोखरया इकटा िूरवा 
 मासा केये प रं्गाटी 
 नरंर्गो इरपा प रं्गाटी 
 ट नरे्ग हारा प रं्गाटी 
 कािा बह्यया पल्लो 
 मासा केय् ये प रं्गाटी 
 इरपा िस्सा वडे्ड 
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 बोडंर्गा जल्ला परसा 
गोल्लागुिा इरपा पेंिा प रं्गाटी 
 कोपा र्गोर्गा प रं्गाटी 
 वाले म रा प रं्गाटी 
णिदेवािा इरपा म रा कतलामी 
 नरर्गो इरर्गा प रं्गाटी 
 रामा र्ग डरू प रं्गाटी 
 खभमा पोिी मज्जी 
 डोली इरपा खतम्मा 
 बय् या मासा मोहंिा 
कायनगुिा क ल्लू – प रं्गाटी 
 क म्मा मािी म डमा 
मोरामेट्टा म का खवज्जा प रं्गाटी 
 खर्गल्ले [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] खवज्जा मज्जी 
 डोवा केिे प रं्गाटी 
पराईनार/पारेनार िोरे्ग र्गूट्टा होयामी 
 कोरके पाडूं होयामी 
 इरपा करपा पल्लो 
 नेरो [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] खबच्चा माहका 
 कारी [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] िोरे्ग माहका 
 माली [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] उलरे्ग माहका 
 मसरी [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] उलरे्ग काडंर्गा 
 खर्गल्ले [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] वािी माहका 
 रेमटी [ही खस्त्रयािंी नावे होत.] उलरे्ग माहका 
 म ल्ला कोपा माहका 
 स कू िोबा प रं्गाटी 
 इरपा म रा खमळ्या 
 खवज्बा डोलू नैताम 
 केये मिैा खर्गच्चा 
आरेवािा पोखरया खवच्चा र्गावडे 
 खर्गल्ला महारु वडे्ड 
कवांदे म का डोलो पल्लो 
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 ट नरे्ग म सा वडे्ड 
 मािी वरं्गा वडे्ड 
 प सू मीना प रं्गाटी 
 ड ंर्गा मूका वडे्ड 
गोंगवािा बोरका म ल्ला पल्लो 
 पोवरी िस्सा मडकानी 
 मासा खर्गल्ल े प रं्गाटी 
 कये मासा पल्लो 
 स कू्क कोंिा मेंखडयामी 
 खवज्जा बडूर्गा माहका 
 प सू बडूर्गा माहका 
 खवज्जा कािा म हंिा 
 िसरु र्गट्टी मडकामी 
 सेत  र्गट्टी मडकामी 
 मासा ब डर्गा वडे्ड 
कुरसीनार पाडूं बडें येरमा 
 क म्मा इरपा तेलामी 
 कारे इरपा बडें 
 करवे मारा तेलामी 
 मािी बय् या मोटामी 
 कारे इरपा ि वा 
 िोरे्ग वाले तेलामी 
 मालू िोल  प रं्गाटी 
 िसरू मासा तेलामी 
 जोर्गी इरपा तेलामी 
 खवज्जा खवट्टा वािामी 
पोयरकोठी इरर्गू मोरे्ग वडे 
 सैयत  म रा अलामी 
 खर्गल्ला िसरु मटामी 
 म सरा मासा मटामी 
 म रा फरवे अलामी 
 मूरा िसरू फातो 
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 आरे्ग िोरे्ग वडे्ड 
 पेका वज्जा मटावी 
 वाले बडें म ह िू 
 फरवे बोडंर्गा बेडू 
 स कू सैतू वडे्ड 
 डोलू कारे मटामी. 
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पणरणशष्ट क्रमाांक दोन–खेड्ाांची सूची 
 

एटापल्ली पांचायत सणमतीमधील भामरागि णवकास खांि णवभागातील खेड्ाांची सूची 
 
अडंर्गा अलिंडी आलेंर्गा 
आरेवाडा बडशी बान्िे 
बरं्गाडी बेज्जरू बेसेवाडा 
भामरार्गड भाटपार भ सेवाडा 
खबद्री बीनार्ग ंडा बोडामेट्टा 
बोरीया बोटनि ंडी बोडारें्ग 
ब र्गी खििोडा िामनमरका 
िरभा िेवपाडी धोडराज 
िोडेपल्ली ि हार्ग डम प्र कड म्मे 
फोिेवाडा फ ं डी र्गारिेवाडा 
र्गट्टा र्गट्टार्ग डा र्गोटपाडी 
खर्गल्लनर्ग डा र्गोिेल्ली र्गोल्लार्ग डा 
र्गोंर्गवाडा र्गोपनार र्गोरानूर 
र्गोरर्ग ट्टा र्गोंडापूरी र्ग ंडेनहोड 
र्ग ंडेजून र्ग ंडूरवाही हालोिंडी 
हालवेर हेिरी हेमलकसा 
खहके्कर प्रहिेवाडा खहतपाडी 
खहद िूर होडरी खहतवारा 
इरपनार इतलनार जाखंबया 
खजजर्गाब ज व्वी करमपल्ली 
कसनसूर कथलासूर कवन्िे 
कोडमरा सान्िीनेन्िवाडा खकयार 
कोन्िवाही कोसाप डंी कोयानर्ग डा 
कोयार क िेर क डकेली 
क कामेटा क मरर्ग डा क ं जेमरका 
क म्हूर कृष्ट्िार क वाकोडी 
लाहेरी लष्ट्करी मालेंर्गा 
मल्लमपोद ि र मारधूर मानर्ग ंटा 
मानडक ही मरकल मारहनार 
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मेडपल्ली मोडस्के मोहंडी 
मोरडपूर म रंर्गल म रुमभ शी 
म रवाडा र्ग सापाडी नारर्ग ंडा 
नेलर्गोंडी नंिवाडी खमरर्ग ंडवाचं्छा 
पाडूर पडतामपल्ली पयमा 
पले्ल पराईनार परसलर्गोंिी 
खपडखमल्ला पयन्िीर्ग ण्डम पोकू्कर 
पोयरकोटी प रं्गासूर प सकोटी 
पासूमपल्ली प सावारा रानी पोिूर 
रेकाभाटल रेकनार सूरजार्गड 
ताडर्गाव ताडर्ग डा खतत्तीक डम 
टेकला खतमेली खतरकामेट्टा 
खततोडा तोडसा त मरकोडी 
त रे मरका वाटेली वेंर्गिूर 
खवसाम ंडी वाडवी वारें्गतूरी 
व्हटेली बेलमार्गड येमली 
झारेवाडा केहकापारी अबनपल्ली 
बिबोडी रेकामेट्टा उडेरा 
 

— 
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