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झाडीबोली व भाषेचा सांबांध 

   गायिी गुरव 

          पीएच. डी. संशोधक 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  भाषा ही मानिाची अशी एक वनवमथती आह ेकी, वजच्याविना मानिाची प्रगतीच र्ांबनू जाईल. भाषेविना 

माणसू काहीच साध्य करू शकला नसता. जगात एकूण २७०० च्यािर भाषा आहते. तसेच जिळपास ७००० च्या 

िर बोली आहते. बोलीतनूच भाषेचा जन्म झाला असे अनेक अभ्यासकांनी म्हटले आह.े जन्मल्यािर निजात बाळ 

आपल्यासोबत ध्िनी घेऊन येतो. तीच त्याची स्िबोली असते. याच स्िबोलीच्या आधारािर तो एकाएका अक्षराने 

िाक्य बोलत असतो. आपण त्याच्या याच स्िबोलीला एक वनवित आकार दणे्याच ेकाम करीत असतो. म्हणनूच 

वनसगाथने मानिाला अदु्भत अशी दणेगी म्हणजे बोली भाषा वदली आह.े 

  बोलीला खर तर एक िेगळाच मायेचा स्पशथ आहे. सरुकुत्या पडलेल्या आजीच्या हातािरची त्िचा जशी 

सैल असत.े वतला हात लािल्यािर आपलुकीची जी जाणीि होते. अगदी तसंच काहीसं बोलीभाषेबिलची जाणीि 

आह.े आपली हक्काची माणसं भेटल्यानंतर आपण आपला सगळा वदखाऊपणा झटकून आपल्या स्ितःच्या 

बोलीत बोलत असतो. खरं तर वतर्ेच आपलुकीची जाणीि होते. म्हणनूच डॉ. हररिंद्र बोरकर म्हणतात, “संस्कृत 

ही जरी मराठीची आई असली तरी बोली ही आजी आह.े” 

  परंत ुबोली म्हटलं की आपल्याकडे असा समज आह ेकी, कमी लेखल्या जाणाऱ्या ग्रामीण ि मजरू िगाथशी 

संबंवधत भाषा असा होतो. एखादा व्यक्ती जर आपल्या बोलीमध्ये बोलत असेल तर त्याच्याकडे इतरांचा पाहण्याचा 

दृवष्टकोन हा वनरक्षर व्यक्ती, गमतीशीर बाब वकंिा काय खेडिळ माणसू आह ेअशी संबोधने िापरण्यात येतील. 

म्हणनू आपली बोली टाकून प्रमावणत भाषा िापरण्याचा समाजाचा कल अवधक वदसनू येतो. 

  बोली ही प्रमाणभाषेच्या अगदी विरुद्ध अशी बोलीभाषा आहे. प्रमाणभाषा ही व्यािहाररक, 

व्याकरवणकदृष््टया िेगळी, समाजातील पांढरपेशा लोकांकडून बोलली जाणारी, सावहवत्यकांची िेगळी अशा काही 

संदभाथनीयकु्त अशी प्रमाणभाषा होय. परंत ु बोलीभाषेचे सौंदयथ ह े त्या भाषेतील शब्द, िाक्य, म्हणी, िाक्प्रचार 

यासारख्या भावषक सौंदयाांनी नटलेली ही बोली असते. प्रत्येक समाजाची बोली त्या समाजाशी संबंवधत रूढी, 

परंपरा, समजतुी, संस्कृती आवण व्यिसाय यासारख्या गोष्टींमुळे समदृ्ध बनलेली असते. 

  बोली ही स्ितःमध्ये खास असणारी आवण इतरांपेक्षा स्ितःचे िेगळेपण जपणारी अशी बोलीभाषा आह.े 

तरीही लेखन करताना राजकीय, सामावजक पातळीिर वतचा िापर करताना प्रस्र्ावपत मान्य सावहत्याचे अनकुरण 

केले पावहजे अशी भीतीयकु्त भािना मानिाच्या मनामध्ये असते. त्यामुळेच बोलींमधील व्याकरवणक आवण 

शदु्धलेखनाच्या चकुा सधुारून त्यांना प्रमावणत भाषेचे रूप वदले जाते. असे करताना मात्र त्या बोलीचे मळुचे रूप 

जाऊन त्याला प्रमाणभाषेचा दजाथ वदला जातो. 

  परंत ुअलीकडे पाहता बोलीच्या अभ्यासाला आता खपूच प्राधान्य दणे्यात येत आह.े याचे कारणही तसेच 

आह.े जेष्ठ संशोधक गणेश दिेी यांच्या काही िषाथच्या अभ्यासाअंती असे वदसनू आले की, भारतातल्या समुारे २२० 

बोली ह्या लपु्त झाल्या आहेत. तर काही बोली नष्ट होण्याच्या मागाथिर आहते. 

 बोलीच्या िेगिेगळया व्याख्या केल्या जातात. जसे - 



RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 46 
 

Volume-4 : Issue-1 
(January-2023) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 

www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

  “ज्या व्यक्तीसमहुात आपण पणूथपणे एकरूप असे भावषक स्िरूप िापरतो असे िाटते. त्यांची भाषा म्हणजे 

बोली ही एकरुपता तावत्िक स्िरुपाची असते. आवण भाषेच्या सामावजक प्रश्नात असणे यापेक्षा िाटणे याला 

बहुतेकिेळा अवधक महत्त्ि असते.” 

              (मराठी विश्वकोश, खंड ११) 

  ही मराठी विश्वकोशातील व्याख्या ससंुगत जरी असली तरी अगदी वक्लष्ट स्िरुपाची िाटते. म्हणनूच 

बोलीची साधी सरळ व्याख्या पढुीलप्रमाणे दतेा येईल. 

  “समान ध्िनीचे समचु्चय असणाऱ्या, समान भभूाग असणाऱ्या आवण समान सामावजक िारसा लाभलेल्या 

भाषेला बोलीभाषा म्हणतात.” 

  बोलीमध्ये भावषक बाबींना फार महत्त्ि आह.े कारण भाषेच्या विविध स्तरांिरचे िैवशष्ट यामध्ये सामािलेले 

असत.े जसे ध्िनी, उच्चार, शब्दसंग्रह, व्याकरण, अर्थ इत्यादी कोणतेही िैवशष््टय तसेच बोली ही कुठे ठसक्यात तर 

कुठे हले काढून नाकात बोलणे, विवशष्ट लकबीने विवशष्ट शब्दांचा विशेष उपयोग करणे इत्यादी विविधता बोलीमध्ये 

वदसनू येतो. प्रत्येक बोलींमध्ये ठराविक विवशष्ट बाबीचा संच असतो. या बाबींचा समान विस्तार समान सामावजक 

ि प्रादवेशक पातळीिर पहाियास वमळतो. 

  समान भपू्रदशे लाभलेल्या समान भावषकांची भौगोवलक आवण सामावजक पाश्वथभमूी त्यांच्या बोलण्यातनू 

स्पष्ट होत असत.े त्यांची भौगोवलक पररवस्र्ती कशी यािरून त्यांच्या बोलीभाषेमध्ये फरक वदसनू येतो. वकंबहुना 

त्या भौगोवलक िातािरणाची िैवशष््टये त्यांच्या भाषेमध्ये वदसनू येतात. प्रत्येक बोलीभाषेला स्ितंत्र असे के्षत्र 

लाभलेले आपल्याला वदसतात. जसे मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा आहे. परंत ुमराठीच्या अनेक बोली आहेत. जसे 

कोकणी, पणेुरी, िऱ्हाडी, खानदशेी, झाडी, मालिणी, अवहराणी अशा अनेक बोली आहते. प्रत्येक बोलीला स्ितंत्र 

असे क्षेत्र आह.े जस े- कोकणी बोली कोकणातच िापरली जाते, तर खानदशेी फक्त खानदशेातच िापरली जाते. 

अर्ाथत ह ेसिथ भेद भौगोवलक आहते. परंत ुयावशिाय काही जावतवनष्ठ ि समाजवनष्ठ भेदही आहते. जसे कुणब्यांची 

िेगळी बोली, पिारांची िेगळी, तेल्यांची िेगळी. या भेदांनाही बोली म्हणता येईल. 

  ह्या बोली पणूथतः वभन्न नसतात. त्या आपल्या मखु्य भाषेशी संबंवधतच असतात. पषु्कळदा आपल्याला 

ह्या बोली पररवचत असल्याचा भास होतो. ते त्यांच्या बोलीतील समान शब्दांमळेु, िाक्यांमुळे आपल्याला पररवचत 

असल्यासारख्या िाटतात. कधी कधी उच्चारांच्या त्यामुळे बोली िेगळया भासतात. भाषा एकच जरी असली तरी 

भौगोवलक कारणांमुळे ती िेगळी बोली बनत जाते. नद्या, पिथत, जंगल इत्यादी विवनमयाला अडर्ळे आणायचे 

आवण विवनमयाच्या अडर्ळयांमळेु एकाच भाषेच्या अनेक बोली वनमाथण झाल्या असे आपणास म्हणता येईल. 

झाडीबोली ही सदु्धा अशाच अडर्ळयांमळेु वनमाथण झालेली बोली आह.े झाडीचा अर्थच मळुात झाड, जंगल यांनी 

िेढलेला पररसर असे म्हणता येईल. 

  महाराष्ट्राच्या भंडारा, गोंवदया, चंद्रपरू आवण गडवचरोली या चार वजल्ह्यांच्या भभूागाला झाडीपट्टी वकंिा 

झाडीमंडळ या नािाने ओळखले जाते. या प्रदशेात बोलली जाणाऱ्या मराठी भाषेच्या अनेक उपबोल्यांपैकी बोलली 

जाणारी एक बोली म्हणजे झाडीबोली या नािाने प्रचवलत आहे. 

  या झाडीबोलीची अनेक िैवशष््टये सांगता येतात. घनदाट जंगल आवण जंगलातील गािे, नद्या तसेच 

तलािांचा प्रदशे, रीतीररिाज, सण, लोकनाट्य, लोककला, दडंार, गोंधळ इत्यादी िैवशष््टये सांगता येतात, 
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झाडीभाषेमध्ये मराठी सारखे नपसुकवलंग नाही. दाट झाडीमळेु जिळचा माणसू वदसणे अिघड असते. त्यामळेु 

मोठ्याने ओरडणे ह े स्िाभाविकच असते. त्यामुळे येर्ील लोक पवहले अक्षर जोरात उच्चारतात आवण अंवतम 

अक्षरांत िणथ व्यंजनात आले आवण उपांत्य िणाथचा उच्चार दीघथ झाला. 

  मराठी भाषेत झाडीबोलीमध्ये रूढ झालेले ‘अक्सेदा दनेा’, ‘आनाकानी करण’े, ‘कनपटुीत दनेा’, ‘डोक्स’, 

‘सरम’, ‘सीडी’, ‘दिंडी’ असे काही शब्द झाडीबोलीत मराठी भाषेशी एकरूप झालेले वदसतात. झाडीबोलीचे 

सामावजक संदभथ दखेील भरपरू आहते. या बोलीिर संस्कृत, वहदंी, तेलग,ू गोंडी भाषांचा पररणाम झालेला वदसतो. 

आता तर र्ोडाफार इगं्रजीचाही पररणाम होत असल्याचे वचत्र वदसत आह.े 

  दहाव्या शतकापासनू जिळपास ५ - ६ शतके गोंड राज्यकते झाडीपट्टीत राज्य करीत होते. असे अनेक 

नमनुे येर्े पहाियास वमळतात. खरे तर यामळेु गोंडी भाषेचा मराठी बोलीभाषेिर प्रभाि पडाियास पावहजे होता. 

परंत ुअसे म्हटले जाते की, गोंड राजांनी आपली गोंडीबोली ही घरातच ठेिली आवण बाहेरील व्यिहाराची भाषा 

मराठीलाच प्रमाण मानले. झाडीचा बराच प्रदशे गोंडी समाजाने व्यापला आहे. परंत ुप्रत्यक्ष गोंडी भाषेचा प्रभाि 

मराठीिर जास्त न पडता झाडीचाच संबंध मराठीशी पहाियास वमळतो. झाडीचा मराठी भाषेशी घवनष्ठ संबंध वदसनू 

येतो. कारण मराठी भाषाही माय बोली आह.े तर झाडी आवण अनेक उपबोल्या वतची लेकरं आहते. या लेकरांना 

माय मराठीने आपल्यामध्ये सामािनू घेतले आह.े 

  या प्रदशेात घनदाट अरण्ये असल्यामुळे पािसाचे प्रमाण अवधक असते. त्यामळेु बारामाही शेती केल्या 

जात.े त्यामुळे इर्े आवर्थक सबुत्ता भरपरू आह.े ससंुपन्नतेमळेु इर्े आळसाला आमंत्रण आह.े म्हणनू प्रमाण मराठी 

मधील ‘छ’, ‘ळ’, ‘ण’, ‘श’ ही उच्चारण्यात कठीण व्यंजने म्हणनूच झाडीने नाकारलेली आहते. ‘ट्’ आवण ‘ङ्’ 

ह ेमधूथन्य उच्चार करण्याची पिूथतयारी म्हणनू त्यापिूीच्याच िणाथत त्यांचा स्िीकार करून ‘टाट्’ (ताट), ‘डाट’ (दाट) 

असे प्रमाणभाषेपासनू िेगळे शब्द या बोलीने तयार केले आहते. दाट झाडीमळेु येर्ील भावषक पवहला शब्द जोरान े

उच्चारतात. या जोरात उच्चारण्यामळेु पवहला शब्द जोरात आवण अंवतम शब्दाचा लोक होतो. जस े- ‘गाय’, ‘पाय’, 

‘सिय’, ‘साय’ या शब्दातील अंवतम ‘य’ चा लोप करून ‘गा’, ‘पा’, ‘सि’, ‘सा’ असे निीन पयाथय तयार झाले. 

  झाडीबोली ही जरी दाट अरण्यातील, जंगलातील बोली असली तरी इर्े या बोलीने अनेक सावहवत्यक 

तसेच किींना जन्म वदला आह.े मराठीतील भिभवूत हा विख्यात किी. हा याच झाडीपट्टीतील किी होय. त्याचे 

जन्मस्र्ान झाडीपट्टीच होय. नाटकाला राजमहालातनू सामान्य लोकांमध्ये आणण्याचे काम याच किीने केले. तसेच 

किी दडंी याला दडंार, दडंीगाण या झाडीपट्टीतील लोककलांनी आपल्या नािामध्ये वजिंत ठेिले आह.े 

  तसेच आपल्या माय मराठीचा पवहल्या काव्यग्रंर् ‘वििेकवसंध’ू हा मकंुुदराजांनी याच झाडीपट्टीच्या 

भमूीमध्ये बसनू रचल्याचा उल्लेख त्यांनी स्ितः केला आह.े आपले मराठीचे श्रेष्ठ संतकिी तकुाराम महाराज यांच े

बरेचश्या अभंगात झाडीबोलीतील शब्दांचा उल्लेख आढळतो. 

  महानभुाि सावहत्य ि ज्ञानेश्वरीत झाडी शब्द आढळतात. लीळाचररत्रातील ‘डाकरामी व्याघ्र वबंद्रािण’ ि 

‘झाडी रामद्रणेचा भेटी’ या दोन लीळा झाडीभाषेतील म्हणजे मराठी ग्रंर् लेखनाने सरुुिात झाली. त्यािेळीच 

झाडीबोलीतील लेखन वमळते, असे प्रवतपादन डॉ. बोरकर यानंी त्यांच्या प्रबंधामध्ये केलेले आढळते. 

  तसेच मराठीतील अनेक किी ि लेखक झाडीबोलीतनू आपले सावहत्य मांडण्यास सज्ज झाले आहते. 

झाडीबोली ही केिळ त्या चार वजल्ह्यांपरुतीच न ठेिता वतला राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय पातळीिर ओळख करून 
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दणे्यास अनेक सावहवत्यक पढुे येत आहते. ‘भाराटी’,  ‘बावप्तस्मा ते धमाांतर’, ‘झाडीचा झोलना’ इत्यादी उत्कृष्ट 

कादबंऱ्या तसेच चररते्र, ‘जागली’ सारखा सिोत्कृष्ट कर्ांचा संग्रह झाडीबोलीतनू पाहायला वमळतो. तसेच अनेक 

कवितासंग्रह झाडीबोलीतनू आजतागायत आपणास पहाियास वमळत आहते. 

  झाडीबोलीत प्रमाण मराठीतील सिथ स्िर आहेत. या बोलीत ‘छ’, ‘स’, ‘श’, ‘ष’ या चार व्यंजनांचे कायथ 

एकटे ‘स’ ह ेव्यंजन करते. नामाच्या वलंगानसुार एकिचनात ‘हा’, ‘ही’, ‘ह’े आवण अनेकिचनात ‘ह’े, ‘ह्या’, ‘ही’ 

अशी सिथनामे प्रमाण मराठीत िापरतात. परंत ुझाडीबोलीत अशी िेगिेगळी सिथनामे न िापरता ‘ह्या’ ह ेएकच 

सिथनाम िापरून आपला कारभार चालवितात. झाडीबोलीत केिळ दोनच वलंग िापरतात. ते म्हणजे स्त्रीवलंग ि 

पवुल्लंग. प्रमाणभाषेतील नपसुकवलंग या बोलीमध्ये आढळत नाही. प्रर्मपरुुषी अनेकिचनातील ‘आमी केलनू’, 

‘आमी खाल्लनू’ अशी िाक्यरचना करतात. 

  झाडीबोलीतील अनेक िाक्यप्रचारांचा, म्हणींचा अर्थ प्रमाण मराठीमध्ये लागणे कठीण होते. जस े- ‘अईन् 

चईन ्रायना’ म्हणजे प्रमाण भाषेत ‘सुखात राहणे’ असा होतो. ‘अयलाल ्वठकाण नसना’ म्हणजे प्रमाण भाषेत अर्थ 

‘अद्याप चलू न  पेटविणे’ असा होतो. ‘कानीमानी नाई घेना’ म्हणजे ‘टाळाटाळ करणे’ अशा अनेक शब्दांचा भाषेत 

अर्थ लागणे कठीण आह.े अशाप्रकारे झाडीबोली आवण भाषेचा अन्योन्य संबंध स्पष्ट करता येतो. 

  झाडीबोलीचे आतापयांत अनेक सावहत्य प्रकावशत झाले. त्या सावहत्याला मराठीचे अनेक परुस्कार दखेील 

वमळालेले आहते. झाडीबोलीतनू आतापयांत २९ सावहत्य संमेलने भरविण्यात आली आहते. मराठी भावषक 

प्रदशेातील रवसकांना झाडीबोलीचा आस्िाद घेण्याकररता डॉ. हररिंद्र बोरकर यांनी संपादन केलेले ‘लाडाची बाई’ 

ह ेबालमावसक झाडीबोलीतून प्रकावशत केले जाते. मराठीची एक िैवशष््टयपणूथ बोली म्हणनू झाडीबोलीचा उल्लेख 

केला जातो. या झाडीबोलीचा आस्िाद घेण्यासाठी लोकसावहत्य, वनयतकावलके, कवितासंग्रह, कर्ासंग्रह, 

कादबंऱ्या, चररत्रे, झाडीपट्टीची रंगभमूी इत्यादी सावहत्याचा आढािा घेतला की, या झाडीबोलीचा भाषेशी वकती 

घवनष्ठ संबंध आह ेयाची तलुनाच होऊ शकत नाही. भाषेमळेु मानिाला व्यक्त होण्याची संधी वमळते. त्या संधीचे 

सोने करायला झाडीतला माणूस पदोपदी सज्जच आह.े आपल्या मातभृाषेबिल प्रत्येक मानिाला आदर असतो. 

त्याहून जास्त अप्रपू त्याला िाटत जेव्हा तो आपल्या स्िबोलीमध्ये काही िाचत असतो, वलहीत असतो, व्यक्त होत 

असतो. 

  झाडीपट्टीतील लोकरंगभूमी ही सांस्कृवतकदृष््टया िैवशष््टयपणूथ लोकरंगभमूी आह.े या रंगभमूीिर इर्लेच 

कलाकार नाटक एकपात्री प्रयोग सादर करीत असतात. पिूी मराठी भाषा म्हटली की सादर करायचे प्रयोग ह ेसातारा, 

कोल्हापरू, पणेुरी एकंदर िऱ्हाडी भाषेतच त्यांची ओळख जगाला व्हायची. पण आता ती ओळख हळूहळू जाऊन 

वतर्े झाडीबोलीचेही िैवशष््टयपूणथ स्र्ान वनमाथण झाले आह.े आता झाडीबोलीचेही सावहत्य मराठी भाषेची ओळख 

करून दते राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय पातळीिर पोहोचत आह.े याचे ज्िलंत उदाहरण म्हणजे मराठी भाषेच्या 

पाश्वथभमूीिर झाडीबोलीतनू प्रदवशथत झालेला वसनेमा ‘झॉडीिडू’. मराठी रवसकांना वकंिा दशे - विदशेातील रवसकांना 

मराठी भाषेचा आस्िाद एका िेगळया बोलीतनू वसनेसषृ्टीमध्ये घ्यायला वमळणार आह.े आतापयांत आपले रवसक 

बांधि हॉलीिडू, बॉलीिडू, टॉलीिडू असे िेगिेगळे वसनेमांचे प्रकार बघायचे. पण त्यांच्या रवसकतेला टक्कर 

दणे्यास झाडीबोलीतनू झॉडीबूड येणार ह ेत्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते. तशृांत इगंळेचा ‘झॉडीिडू’ हा वसनेमा अनेक 

बाबतीत ऐवतहावसक ठरलेला आह.े वदग्दशथक तशृांत इगंळे यांनी स्ितः असे म्हटले की, “पिूीच्या सगळया ग्रामीण 

पाश्वथभमूी असलेल्या मराठी वसनेमा सातारा, सांगली, कोल्हापरूची बोली असायची. मग आमच्या झाडीपट्टीतील 
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नाटकातही तीच बोली असायची. १९९० च्या सुमारास झाडीपट्टीतील नाटककारांची आवण कलािंतांची भावषक 

अवस्मता जागतृ झाली आवण नाटक झाडीबोलीत येऊ लागली.” या वसनेमातले जिळजिळ सगळे संिाद 

झाडीबोलीत आहते, असेही ते म्हणतात. म्हणनूच पढुे असे म्हणािेसे िाटते की, सिथत्र मराठी भाषेचा जयघोष 

असताना वतची लेकरू असणाऱ्या झाडीबोलीने सदु्धा पढुच्या प्रगतीच्या वदशेने िाटचाल करण्यास सरुुिात केलेली 

आह.े 

  ‘बोल ूबोलीचे बोल!’ 
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