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बोली िवशेष

अिहराणी बोली
अिहराणी ही एक मराठीतील मुख बोलीभाषा आहे. ही भाषा ामु याने खानदेशात बोलली जाते.
जळगाव, धुळे आिण नंदरबार हे तीन िज हे औरंगाबाद िज ातील क ड तालु याचा काही भाग आिण
नािशक िज ाचा कळवण, सटाणा मालेगाव, देवळा या तालु यांत अिहराणी भाषा बोलली जाते. या
देशातील लोक अिहराणी बोलत असले तरीही यांचे वाचन आिण लेखन यांसाठी माण मराठीचा वापर
करत अस याचे िदसून येते.
जु या खानदेश प रसरात हणजे अिजं ाचे ड गर, सातपु ा या ड गर, चांदवडचे ड गर
आिण वाघूर नदी या खोल खाणी-खदाणीत वा त यास असलेले अिहर लोक अिहराणी भाषा बोलत.
खानदेश प रसरात राहणा या अिहरां या वा त यामुळे, स तेतील यां या वच वामुळे या प रसरातील
लोकां या बोलीवर अिहराणी बोलीची छाप पडलेली िदसून येते.
अिहराणी भाषा ही आज कवळ मराठीतील एक बोली भाषा मानली जात असली तरी ितला
फार मोठा इितहास लाभला आहे. अिहराणी भाषा हणजे अभीर लोकांची भाषा असे समजले जाते.
अिभरांची भाषा 'अिभराणी'.अभीरचा अप ंश 'अिहर' आिण अिभराणी चा अप ंश 'अिहराणी'. हे लोक
ाचीन काळापासून खानदेशात राहात अस याचा उ ेख ाचीन ंथातून आिण िशलालेखांतून पहावयास
िमळतो. ानदेवांना येणा या अनेक भाषांत पैक एक भाषा होती,अिहराणी !
अिहराणी भाषा धुळ,े जळगाव, नंदरबार व नािशक या चार िज ांत बोलली जात असली
तरी ित या बोल याचे व प सव सारखे िदसून येत नाही. अिहराणी भाषेलाच बागलाणी असेही हटले
जाते. बागलाणीत 'ळ' व 'ड' हे जे मूध य उ ार हणजे िजभेचे पुढचे टोक वळन माग या कठीण टाळला
लागून होणारा उ ार. 'न' व 'ण' या वणापैक ‘ण’ या वणाचा वापर बागलाणी होतो.
अिहराणी भाषेची वैिश े :
1)जळगाव िज ातील अिहराणी भाषेत 'ळ' ऐवजी 'य' वापरतात. मा नािशक िज ातील
अिहराणीत 'ळ' वापरला जातो.
2)मराठीत या 'आहे' व गुजरातीत य 'छे' ऐवजी अिहराणीत 'शे' वापरतात.
3) मराठीत या ष ीत 'चा', 'ची', 'चे, वापरतात, तर अिहराणीतील ष ीत 'ना', 'नी', 'ने'
आहे.
4)अिहराणी जोडश द जा त माणात आढळतात.
उदा. म हा, या ना, आदी
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अशा कारे वरील उदाहरणाव न अिहराणी बोली तील उ ार प ता य होते. तसेच अिहराणी
बोली ही इतर बोली ंन अिधक लोकि य अस याचे िदसून येते.
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