
मराठी िवभाग 

भाकर पाटील ए युकेशन  सोसायटीचे

 

कोळी बोली ही ामु याने कोळी समाजातच बोलली जाते
कोळी जातीतील लोक खपू मो ा माणावर राहतात
महारा ,गोवा,गुजरात कनारप ीवर 
िनरिनरा या जाती आहते
ि नकोळी, इ यादी. या समाजात जात तील वैिव या माणे भाषेत देखील 
थो ाफार माणात वैिव य आढळते

मांगेला कोळी ही को यांची एक पोटजात आहे
मांगेली ही आजही पारंप रक प तीनेच बोलली जाते
भाषा मांगेली ही आह.े आप या बोलीभाषेत बरोबरच ह ेलोक मराठी व गुजराती 
भाषा बोलतात. 

वैती कोळी हा समाज मुंबई पालघर व ठाणे िज ात वा त  क न आहे
मासेिव ,भातशेती व मीठ ह ेवैती को यांचे वसाय आहते

सोनकोळी हा महारा ा या कोकण भागात राहणारा समाज आहे
जातीचे मु य ठकाण चंपावती 

ि ती कोळी समाज वसई जवळील समाज आहे
को यांना पोतुगीजांनी धमातर क न ि ती के
कोळी असे हणतात. कोळी समाज भारतात 
मोडतो आिण महारा ात "
सरकार कडून ा लोकांना 
योजनेत 2% अनुदान आह ेआिण जाती या न कैक पटीने आहते
हा जरी आं देशातून आला असला तरी यां या भाषेत आय वणचे  उ ारण आहे
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कोळी बोली 
कोळी बोली ही ामु याने कोळी समाजातच बोलली जाते. 

कोळी जातीतील लोक खपू मो ा माणावर राहतात. कोळी हा समाज मु यतः 
गुजरात कनारप ीवर आह.े महारा ातील कोळी समाजात सु ा 

िनरिनरा या जाती आहते. जसे कोळी, मांगेला कोळी,वैती कोळी
या समाजात जात तील वैिव या माणे भाषेत देखील 

थो ाफार माणात वैिव य आढळते. 
मांगेला कोळी ही को यांची एक पोटजात आह.े या समाजाची बोलीभाषा 

मांगेली ही आजही पारंप रक प तीनेच बोलली जाते. मांगेला या समाजाची बोली 
आप या बोलीभाषेत बरोबरच ह ेलोक मराठी व गुजराती 

वैती कोळी हा समाज मुंबई पालघर व ठाणे िज ात वा त  क न आहे
ठ ह ेवैती को यांचे वसाय आहते. 

सोनकोळी हा महारा ा या कोकण भागात राहणारा समाज आहे
जातीचे मु य ठकाण चंपावती (चौल,रायगड िज हा)ह ेहोय. 

ि ती कोळी समाज वसई जवळील समाज आह.े मूळचे हद ू असले या 
को यांना पोतुगीजांनी धमातर क न ि ती केले. हणून या को यांना ि ती 

कोळी समाज भारतात "इतर मागास वग
"िवशषे मागास वग(SBC)" हणून ओळखतो

सरकार कडून ा लोकांना APPENDIX 111 Rule 2(a) (10) 
न आह ेआिण जाती या न कैक पटीने आहते

हा जरी आं देशातून आला असला तरी यां या भाषेत आय वणचे  उ ारण आहे

 

 बोली िवशेष 

वािण य आिण िव ान महािव ालय, वे ी, अिलबाग  

. कोळी समाजात 
कोळी हा समाज मु यतः 

महारा ातील कोळी समाजात सु ा 
वैती कोळी, सोन कोळी, 

या समाजात जात तील वैिव या माणे भाषेत देखील 

माजाची बोलीभाषा 
मांगेला या समाजाची बोली 

आप या बोलीभाषेत बरोबरच ह ेलोक मराठी व गुजराती 

वैती कोळी हा समाज मुंबई पालघर व ठाणे िज ात वा त  क न आह.े 

सोनकोळी हा महारा ा या कोकण भागात राहणारा समाज आह.े या 

मूळचे हद ू असले या 
हणून या को यांना ि ती 

इतर मागास वग(OBC)"म ये 
हणून ओळखतो. महारा  

) मांगेला, सरकारी 
न आह ेआिण जाती या न कैक पटीने आहते. मांगेला समाज 

हा जरी आं देशातून आला असला तरी यां या भाषेत आय वणचे  उ ारण आह.े 
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मांगेली भाषा आिण मराठी भाषेत देखील श दाना प व उ ारानु प काही 
माणात फरक आढळतो. तो पुढील श दातून प  होतो

 मी - मीन - मी
 मला- मना - 
 तु ही-आ ही 
 जे हा-ते हा -
 कधी-कुठे - कवा
 कळीचा माणूस 
 सांिगतलेत - 
 जाणे आह े- जा याय 

या ित र  देिखल अनेक श दांचा मितताथ समजून घेत यास 
व मराठी भाषेतील फरक समजून येतो
बोलीतील श दांत तुरळक माणात फरक दसून येतो
सोड यास दो ही बोली जवळजवळ सार याच आहते
कोळी समाजातील मु य 
देवी आह.े यामुळे या बोलीतील लोकगीते संपूण महारा ात िस  आहते
लोकगीतांना गेयता अस याने अनेकदा पालखी कवा हळदी संगी  नृ य करताना 
अशी गीते लाव याची परंपरा आहे

कोळी समाज हा मासेमारी करणारा अस याने मासे िव
पोटजात यासारख ेअनेक श द या बोलीतून सतत बोलले जातात
तांडेल, होरी, सुरमई इ यादी

अशा कारे मराठी भाषेतील एक भावी बोली हणून कोळी बोलीचे थान 
आह.े 
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मांगेली भाषा आिण मराठी भाषेत देखील श दाना प व उ ारानु प काही 
तो पुढील श दातून प  होतो: 
मी 
 माना  

आ ही - तुिमन-आमीन - तुमी-आमी 
- जवा-तवा 

कवा-कया 
कळीचा माणूस -  कळी या माणूस -  कळी माणूस 

 हा गीतलता 
जा याय - जा याय गा 

या ित र  देिखल अनेक श दांचा मितताथ समजून घेत यास 
व मराठी भाषेतील फरक समजून येतो. आगरी बोली व कोळी बोली या दो ही 
बोलीतील श दांत तुरळक माणात फरक दसून येतो, ही एक अ प बाब 
सोड यास दो ही बोली जवळजवळ सार याच आहते. 
कोळी समाजातील मु य कुलदैवत जेजुरीचा खंडरेाया आिण का याची एकवीरा 

यामुळे या बोलीतील लोकगीते संपूण महारा ात िस  आहते
लोकगीतांना गेयता अस याने अनेकदा पालखी कवा हळदी संगी  नृ य करताना 
अशी गीते लाव याची परंपरा आह.े 

कोळी समाज हा मासेमारी करणारा अस याने मासे िव
श द या बोलीतून सतत बोलले जातात. 

इ यादी श द ह ेिन याने वापर याची था आहे
अशा कारे मराठी भाषेतील एक भावी बोली हणून कोळी बोलीचे थान 
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 बोली िवशेष 

वािण य आिण िव ान महािव ालय, वे ी, अिलबाग  

मांगेली भाषा आिण मराठी भाषेत देखील श दाना प व उ ारानु प काही 

या ित र  देिखल अनेक श दांचा मितताथ समजून घेत यास कोळी बोली 
आगरी बोली व कोळी बोली या दो ही 

ही एक अ प बाब 

जेजुरीचा खंडेराया आिण का याची एकवीरा 
यामुळे या बोलीतील लोकगीते संपूण महारा ात िस  आहते. 

लोकगीतांना गेयता अस याने अनेकदा पालखी कवा हळदी संगी  नृ य करताना 

कोळी समाज हा मासेमारी करणारा अस याने मासे िव , माशाची जात, 
. जसे क , नाखवा, 

श द ह ेिन याने वापर याची था आह.े  
अशा कारे मराठी भाषेतील एक भावी बोली हणून कोळी बोलीचे थान 

कु. भूिमका अमोल पाटील. 
TYBA (Marathi) 


