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कातकरी बोली भाषेचा अ यास करताना असे ल ात येते क  कातकरी ही 
बोली संपकासाठी व संवाद साध यासाठी ग भ अशी बोली आहे
आधुिनक करणामुळे कातकरी जमातीतील मुले
फार लाजतात. या समाजातील सुिशि त झाले या त ण िपढीला आपली बोली 
ही कमी दजाची वाटू लागली
चालली आहे हणूनच या बोलीतील 
पावत आहे. कातकरी बोली
हणून ही बोली जतन करण ेगरजेचे आहे

कातकरी लोकां या मनात आधुिनक करणामुळे आप या बोली 
यूनगंड आह.े आपण जर 

असे आप याला दसून येते
दवस दवस या बोलीचे अि त व धो यात आहे

कातकरी समाजातील अनेक जाती व पोटजाती यांचा समावेश होतो
कातकरी जमातीत अथावर
तसेच कातकरी जमातीला अनेक नावाने ओळखले जाते
कातवडी, कातोडी,काथोडी
अशा अनेक कारे व नावाने हा समाज ओळखला जातो
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कातकरी बोली 
कातकरी बोली भाषेचा अ यास करताना असे ल ात येते क  कातकरी ही 

संवाद साध यासाठी ग भ अशी बोली आहे
कातकरी जमातीतील मुले-मुली आपली बोली बोल यास 

या समाजातील सुिशि त झाले या त ण िपढीला आपली बोली 
ही कमी दजाची वाटू लागली आह.े यामुळेच कातकरी बोली लो
चालली आहे हणूनच या बोलीतील लोकसािह याचे जतन होत ना

करी बोलीतील लेखी सािह य खूप कमी माणात उपल ध आहे 
हणून ही बोली जतन करण ेगरजेचे आह.े  

कातकरी लोकां या मनात आधुिनक करणामुळे आप या बोली 
 बघायला गेलो तर सवच बोल ची हीच अव था आहे 

असे आप याला दसून येते. हणूनच बोलीवर याचा प रणाम होऊन 
दवस दवस या बोलीचे अि त व धो यात आह.े  

कातकरी समाजातील अनेक जाती व पोटजाती यांचा समावेश होतो
कातकरी जमातीत अथावर, धेड, िसधी, सोन, वरप असे पाच पोटिवभाग आहेत
तसेच कातकरी जमातीला अनेक नावाने ओळखले जाते. कातकरी लोकांना 

काथोडी, काठोडी, काथकरी व काथोडीया असे हणतात
अशा अनेक कारे व नावाने हा समाज ओळखला जातो. 
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कातकरी बोली भाषेचा अ यास करताना असे ल ात येते क  कातकरी ही 
संवाद साध यासाठी ग भ अशी बोली आह.े परंतु वाढ या 

मुली आपली बोली बोल यास 
या समाजातील सुिशि त झाले या त ण िपढीला आपली बोली 

यामुळेच कातकरी बोली लोप पावत 
सािह याचे जतन होत नाही ते लोप 

तील लेखी सािह य खूप कमी माणात उपल ध आहे 

कातकरी लोकां या मनात आधुिनक करणामुळे आप या बोली िवषयी 
हीच अव था आहे 

हणूनच बोलीवर याचा प रणाम होऊन 

कातकरी समाजातील अनेक जाती व पोटजाती यांचा समावेश होतो. 
वरप असे पाच पोटिवभाग आहेत. 

कातकरी लोकांना 
काथकरी व काथोडीया असे हणतात. 
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कातकरी समाजातील लोक सण-उ सव देखील साजरे करतात. ही जमात 
सण उ सवा या वेळी यांचे पारंप रक पोशाख घालतात व यांची पारंप रक 
नृ य आिण गाणी यां या बोली म ये गायली जातात. ही लोकगीते बघ यास 
ऐक यास मधुर व गोड वाटतात. या समाजात सािह यसंपदा दखेील मुबलक 

माणात उपल ध आह े असे आढळून येते. कातकरी लोकांकडे मौिखक ठेवा 
मो ा माणात उपल ध असला तरी देखील ते लेखी व पात उपल ध नाही. 
यामुळे यां या लोक सािह याचा, लोकगीतांचा, लोकनृ याचा िव तार 
यां यापुरताच मया दत आह.े 

कातकरी समाजातील लोकसािह याचा आढावा घेतला तर यांची 
लोकगीते ही लयब  असतात. यांतील काही लोकगीते खालील माणे सांगता 
येतील. 

 

नको आमाला गोर गोर सा या गो, 
आम या नवा या सा या ब या गो, 
नको आमाला लाली पावडरी गो, 
आमचा केसांचा अंबारा बरा गो, 

 

अशा काही या कारची लोकगीते कातकरी बोली म ये बोलली जातात. 
यां या बोली म ये ' ल ' चा ' र  ' होतो.  

बोली ही ित या लयी म ये बोलली जाते. काही ठकाणी आवाज उंचावतो 
तर काही ठकाणी खाली असतो. ब तांशी ही बोली वर या आवाजातच बोलली 
जाते. या बोलीतील लोकगीते गाताना िविश  वा ाची जोड असते. परंतु यांची 
लोकगीते बोलताना कोण याही मो ा संगीताची जोड लागत नाही. यांची 
लोकगीते यां या बोली सुरत ऐकायला मधुर वाटतात.  

या बोलीत ' येथे ' या श दाला येतात असं हणतात तर िचमणीला ' िचडू ' 
असे हणतात. नंतर फुलपाखराला ' भग ट ' असे हणतात आिण पावसाला ' 
पानी ' हणतात. असे काही श द या बोलीत बोलले जातात. यामुळे या 
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बोलीचा सार व चार करायला हवा व या समाजातील लोकांनी  आप या 
बोलीचे व सािह याचे संवधन करायला हवे
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बोलीचा सार व चार करायला हवा व या समाजातील लोकांनी  आप या 
संवधन करायला हवे. 
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बोलीचा सार व चार करायला हवा व या समाजातील लोकांनी  आप या 
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