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चंदगडी बोली
महारा ातील को हापूर या िज ात चंदगड हा तालुका आहे. या तालु याचे थान पाहता या
तालु या या पूवला कनाटक रा य, प चमेला िसंधदु ग िज हा आिण दि णेला गोवा रा य आहे. या
प रसरात 'चंदगडी बोली' बोलली जाते. को हापूर या िज ा या िठकाणापासून सवािधक अंतर कोकणी
या दो ही भाषांचा भाव उ त शेती े ाची दमत आहे व अशा अनेक कारणांमुळे वतःची वैिश े
आढळतात.
चंदगडी बोली उ ार ा वैिश पूण असून िविश हेल काढन बोलणे ही या बोलीची
खािसयत आहे. श दसं ह उ ाराचा िविश हेल याकरिणक िवशेष सवच बाबतीत चंदीगड बोलीचे
वेगळेपण िदसून येते कोण याही िव तृत देशात भाषा बोली एक सार या आढळत नाहीत. याच माणे
चंदगड तालु याम ये देखील बोली म ये वेगवेगळेपणा आढळतो. परंतु या सव िव तृत देशात बोल या
जाणा या बोलीला ‘चंदगडी बोली’ अशा एकाच नावाने ओळखले जाते.
चंदगडी बोली ही माण मराठीशी नाते सांगणारी परंतु श दसं ह याकरिणक यव था, उ ार
वैिश े इ यादी संदभात वतःचे वेगळेपण जपलेली बोली आहे.. सुिशि त वगा या ल यवहारात माण
मराठीचा समावेश असतो. परंतु चंदगड हा तालुका या को हापूर िज ाम ये येतो, या को हापूर पासूनही
तो सुमारे दीडशे िकलोमीटर अंतरावर आहे. यामुळे या बोलीची वतं उ ार णाली िदसून येते. चंदगडी
बोली अ यास मराठीची बोली हणूनच करावा लागतो. चंदगडी बोली श दसं ह व उ ार िवशेष यां या
आधारे या बोली या िनिमती ऐितहािसक क पना करता येते.
चंदगड म ये सण वगैरे असतात ते हा गाणी गा याची था आहे. या गा यांना चंदगडी बोलीत
'िग ती' हणतात.
माण भाषेपे ा बोली िजवंत आिण अिधक भावी असतात. यामुळे एखा ा िव तृत देशातील
बोली सव एकसारखी आढळत नाही. बोलीतील श दांचे उ ार, हेल यांची तुलना माण भाषेची करता
मोरी चे वेगळेपण ल ात येत.े उदा. 'वसुला' हा श द माण मराठीतील वसूल, वसुली या श दाची संबंिधत
आहे. चंदगडी बोलीतील ‘वसुला’ हा श द ‘विशला’ या अथाने वापरला जातो. ‘वट’ हा श द ‘ कमत’ या
अथाने वापरला जातो. तर ‘व ात’ हा श द चंदगडी बोलीत दोन िभ अथाने चिलत आहे. ‘िम या
व ात वाटणी देऊसक हाय’ या वा याम ये तो अिजबात या अथाने येतो. ‘आमी व ात यात क
लावात’ या वा यात तो एक या अथाने वापरतात. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
या मुलीत ती या, तुमी, आमी ( तीय पु षवाचक सवनामे), यो, ती, ये (तृतीय पु षवाचक
सवनामे), ो, े, यो, ती, ये (दशक सवनामे), जो, ये, या (संबंधी सवनामे), कोन, काय,
खा यास, ख यान ( नाथक सवनामे),कणास, कोण (सामा य सवनामे), आपनास, आम या
(आ मवाचक सवनामे) या सवनामांचा ामु याने वापर कला जातो.
दांडगा (मोठा), बुरसा(घाणेरडा), आंबरसुका(ओलसर), कळकोटा (भांडणे काढणारा), धबला
(जाडा), काटकोळा (बारीक) अशा कारची िवशेषणे वापरली जातात.
चंदगडी बोली तीये या स, ला, ते या यया म ये स, ला ऐवजी ‘स’ हा एकच यय सवािधक
वापरतात. उदा. जायला-जाऊस, खायला-खाऊस. तृतीये या 'ने' या ययाऐवजी 'नं' हा यय
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वापरतात. उदा. याने- यानं, मनाने-मनानं. चतुथ या 'ला' या ऐवजी 'स' हाच यय वापरला जातो.
उदा. पयाला चार- पईस चार. अनेकवचनातील ‘शी’ या ययाऐवजी ‘बर’ हा यय वापरला जातो.
उदा. तो िम ाशी भांडला- यो िम ाबर मांडला. पंचमी या 'ऊन' या ययाऐवजी 'सनं
सनं', याचे नयाचेपरास, ष ी स मी या येयात िवशेष फरक िदसत नाही. परंतु संबोधन ‘नी’ ऐवजी ‘नु’ या यया
वापर या बोलीत कला जातो.
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