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उपकार 

 ‘साश्टी क्रिस्ाांवाांची बोली: सुदीर–गावडा मोडयाांच्या सांदर्ाां् र्ाशाशासरीय अभ्यास’ हो 

सींर्ोधन प्रबींध उजवाडाक हाडटना म्हका खबू खोस भोगता. हो सोद वावर पुराय करपाक 

म्हाका जायत्या जाणाींचो आदार लागलो. म्हजी आदली मागगदर्र्गका सगेस्त डॉ. माधवी 

सरदेसाय हाींणी सींर्ोधन मळार म्हाका आवड आसा हाची म्हाका जाणीव करन ददली. ततच्या 

मागगदर्गना खाला हाींवें ह्या प्रबींधाची सुरवात केल्ली. हाींवें भासववज्ञानाचो खोल असो अभ्यास 

करीं क ना. गोंय ववद्यावपठाींत एम.् ए. करतना जें फकतें मुळावें भासववज्ञान र्र्फकल्लो तततलेंच 

आर्र्ल्लें. पूण म्हाका भासववज्ञान खबू आवडटालें. म्हजी तातूींत आवड पळोवन सगेस्त डॉ. 

माधवी सरदेसाय हाींणी म्हजे मुखार सींर्ोधनाचो ववचार माींडलो. सुरवातके देड वसग ततणें 

म्हाका मागगदर्गन केलें. तेन्ना हाींव ततच ेकडच्यान जायत्यो गजाली र्र्कपाक पावलों. ताींणी 

म्हाका आपले परीन जाता तततलो आदार ददलो. तो मागीर पुस्तकाींचो आसूीं वा मागगदर्गनाचो. 

ताींचो हो उपकार हाींव ववसरीं क र्कचो ना. सगेस्त माधवी सरदेसाय आपले वपड े कडने 

झुजतनाीं लेगीत फोना वयल्यान म्हाका मागगदर्गन करताली. 

 डॉ. सरदेसाया उपराींत गोंय ववद्यावपठाींत ॲड. उदय भेंब्रे हें मागगदर्गक म्हूण म्हाका 

लाभले. तेन्ना ताींणी भासववज्ञान हो ताींचो ववर्य नासून सुद्दाीं म्हजो सींर्ोधनाचो ववर्य 

आपल्या हाताींत घेतलो. देखनू ताींच े उपकार मानता तततले उणें अर्ें म्हाका ददसता. ताींणी 

पावला कणकणी म्हाका ज्यो आडखळी येताल्यो त्यो सुटाव्यो केल्यो. ताींणी म्हज्या ह्या 

वावराक पुराय ररतीन आकाराक हाडपाचें म्हत्वाचें काम केलें. देखनू हाींव ताींकाीं काळजाींतल्यान 

देव बरें करीं  म्हणटाीं. 

 म्हज्या सींर्ोधनाच्या सरुवातेच्या काळार डॉ. वासुदेव सावींत (मराठी ववभाग, गोंय 

ववद्यापीठ) हे V.C. nominee म्हूण नेर्मल्ले. तेन्ना ताींणीय म्हाका आपले परीन जाता तर्ें 

मागगदर्गन केलें. ते तनवतृ्त जाले उपराींत डॉ. नारायण देसाय हे V.C. nominee जाले. ताींणीय 
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म्हाका जायतो आदार ददलो. म्हजें फकतें चकुतालें तें ते बाररकसाणेन साींगताले. म्हज्या 

हाताींतल्यान एक बरो प्रबींध जावींचो होच ताींचो हेतू आर्र्ल्लो. ताींचये हाींव उपकार मानताीं.  

 कोंकणी ववभागाची आदली मुखेली वप्रयदर्गनी तडकोडकार हाींणीय म्हाका आदार केलो 

ते खातीर हाींव ताींचोय उपकारी आसाीं. तर्ेंच आताींच ेकोंकणी ववभागाच ेमुखेली डॉ. प्रकार् 

पयेंकार हाींचोय हाींव उपकारी आसाीं. म्हज्या आदारा खातीर ते सदाींच फुडें आसताले. 

 ह्या प्रबींधाक लागपी म्हायती जाींणी म्हाका ददल्या ताींचोय हाींव उपकारी आसाीं. ताींचीीं 

नाींवाीं अर्ीीं आसात - लुईजा मारी फुतागडो, ईस्पराींसा डायस, कााँयसाींव फेनाांडीस, दमु्याना 

डायय, मारयेंन लुईस, लईुस फेनाांडीस, ररता वाज, कामील वाज, आदेलीन रॉड्रीगीस, कायता 

फ्ाींसीक लुईस, साींताींन डायस, जुझ े डायस, ज्युवानीत फेनाांडीस, सुकोररना कायताना 

मास्कारेन्हेंस, रोजा माररया फेनाांडीस, ज्युवानीता वपींटो, जुझ े फुतागदो, आींतोन्य फेनाांडीस, 

रुजाऱ्या व्हाज आनी फ्ाींर्सस्क फेनाांडीस. 

 म्हज्या ह्या प्रबींधाच्या ववर्याचरे हाींवें दोन–तीन फावटी डॉ. रॉकी र्मराींडा (मैसूर) हाींचे 

कडनेूय चचाग केल्या. ताींचो हाींव उपकारी आसाीं.  

 ह्या प्रबींधाचें मुद्रण र्ोधन ऍडणा व्हाज हाणें केलाीं. तर्ेंच ह्या प्रबींधा सींबींदान वा 

भासववज्ञानाींतल्यो काींय सींकल्पना म्हाका समजूींक नात तेन्ना ताणें म्हाका त्यो समजावपाचो 

प्रयत्न केला. देखनू ताींचये हाींव काळजाींतल्यान उपकार मानताीं.  

   

देव बरें करीं ....... 

 

 

 

 

 



vii 
 

सांके्षप आनी िेर कुरू 

प्र. को.   प्रमाण कोंकणी 

सा. बो.       साश्टी बोली 

सा. फि. स.ु मो. साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोड 

सा. फि. गा. मो. साश्टी फिस्ताींव गावडा मोड 

सा. फि. स.ु गा. मो. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडा मोडी 

ए. व.    एकवचन 

भो. व.   भोववचन 

पु. र्लीं. / पु  पुरर्र्लींग 

स्री. र्लीं. / स्री      स्रीर्लींग 

अ. र्लीं./ अ.  अर्लींग 

प. पु.   पयलो पुरर् 

द.ु पु.    दसुरो पुरर् 

तत. प.ु   ततसरो पुरर् 

ना.   नाम 

फि.   फियापद 

सार.   सामान्य रप 

भो.   भोववचन 

मो.   मोडी 

(m.)   Masculine gender  

(f.)   Feminine gender 

(n.)   Neuter gender 

/ /   स्वन  



viii 
 

/-/   ववभक्ती प्रत्यय 

[  ]   नाद आनी उच्चारण 

(  )   नाद गळून पडटा  

Ø   ववभक्ती प्रत्यय लागना. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

नकाशाांचो आनी िेर ्कटे 
1.3.(अ) दक्षीण गोंयाींत कुडतरी वाठार दोखोवपी 

नकासो  

2.2. (अ) कोंकण आनी कोंकणी भास उलोवपी 

वाठाराचो नकासो  

2.3.1.(अ) गोंयचो नकासो 

2.5.1.(अ)  सींवसाराींतलीीं भार्ीक कुळाीं 

3.3.1.(अ)  भारताींतलो कोंकण वाठाराच ेभाग आनी 

कोंकणी भास उलोवपी वाठार (नकासो) 

3.3.1.2.(अ)  गोंयाींतल्यो कोंकणी बोलयो उलोवपी वाठार 

3.3.1.3. (अ) कोंकणीच्यो प्रादेर्ीक बोलयो.  

3.3.2.3. (अ) कोंकणी भार्चे्यो समाजीक बोलयो / मोडी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

माांडावळ  
प्रकरण      नाांव            पाांन नां. 

01. प्रस्तावना            1-16 
 

02. कोंकणी भार्चेी फाटभूींय          17-53  
 

03. समाजभासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक नदरेन साश्टी  

                     बोलयाींच्या सुदीर  आनी गावडा मोडयाींचो अभ्यास     54-84 

 
04. स्वनीम–ववचार           85-139 

 
05. पद–ववचार            140-220 

 
06. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी  

                     गावडा मोडयाींतलें मौखीक सादहत्य            221-260 

 
07. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्यो सुदीर आनी  

गावडा मोडयाींतली परींपरीक वेवसायाींतली उतरावळ      261-341 

 
08. समारोप आनी तनश्कर्ग                342-360 

 
सींदभग                  361-366 
 
पररर्र्श्ट                  367-373



 1   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकरण 01 

प्रस्ावना 
 

 

 

 

 

 

 



 2   
 

प्रकरण 01 

प्रस्ावना 

 

1.1. प्रकल्पाची माींडावळ  

1.2. सींर्ोधनाचो माथाळो , हेतू आनी मयागदा 

1.3. म्हायती एकठाींय केल्ल्या वाठाराची वळख 

1.3.1. कुडतरी गाींवची वळख आनी व्युत्पत्ती  

1.3.2. कुडतरी गाींवच्या समाजाचो धमग आनी जात 

1.3.3. कुडतरी गाींवची समाज वेवस्था 

1.3.4. कुडतरी गाींवच्या समाजाची आवयभास 

1.4. सींर्ोधन पद्दती 

1.5. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंतलें सादहत्य 

1.6. तनश्कर्ग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3   
 

प्रकरण 01 

प्रस्ावना 

1.1. प्रबांधाची माांडावळ 

 हो सींर्ोधन प्रबींध, गोंयच्या साश्टी वाठाराींत घोळपी कोंकणीच ेसाश्टी बोलयेचरे 

उजवाड घालता. साश्टी फिस्ताींवाींची बोली, सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी ददसपी 

सारकेपणाीं आनी वेगळेपणाीं ह्या प्रबींधाींत दाखयल्याींत. तर्ेंच, दोनूय मोडयाींची प्रमाण 

कोंकणी भार् े कडने (अींरजुी मोडी) तुळा केल्या. हो सींर्ोधन प्रबींध आठ प्रकरणाींनी 

वाींटला. ह्या आठ प्रकरणाींची उडटी वळख सकयल ददल्या. 

 पयल्या प्रकरणाींत, ह्या अभ्यासाची वळख करन ददल्या. साश्टी म्हाल, हो 

गोंयच े दक्षीणे कडचो, कोंकणी भास उलोवपी एक म्हत्वाचो वाठार. ह्या वाठाराींत 

मुखेलपणान दहन्द ू आनी फिस्ताींव, ह्या दोन धमाांच े लोक रावतात. समाज वेवस्थे 

प्रमाण ह्या वाठाराींतलो लोक चार जातीनी वाींटून गेला. तातूींत मुळाींत वयलो समाज 

आनी सकयलो समाज,अर्ीीं दोन वगीकरणाीं करपाक मेळटात. सकयल्या समाजा र्भतर 

सुदीर आनी गावडी जाती नेमल्यात, ज्यो कोंकणी भार् ेकडने पुववगल्ल्या काळा पासून 

जोडडल्ल्यो आसात. देखनू साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींचो अभ्यास ह्या 

प्रकरणाींत केला.  

 ह्या प्रबींधाींतली म्हायती एकठाींय करपा खातीर साश्टी वाठाराींतलो कुडतरी गाींव 

घेतला. कुडतरी गाींवची उडटी वळख, नकासो आनी समाज बाींदावळीचरे उजवाड 

घातला. तर्ेंच म्हायती एकठाींय करपाक कसल्यो सींर्ोधन पद्दती आपणायल्यात 

ताींचीय वळख ददल्या. ह्या ववर्याचरे फकतें सादहत्य उपलब्द आसा ताचोय उल्लेख 

केला.  

 दसुऱ्या प्रकरणाींत, कोंकणी भार्चे ेघडणेची वळख घडयल्या. कोंकणी भास कर्ी 

जल्माक आयली, ताचरे ववसतारान उजवाड घातला. तर्ेंच कोंकणी भास उलोवपी 
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वाठारय दाखयला. ‘कोंकणी’ ह्या नाींवाची फोडणी केल्या. कोंकणी भास फाटीीं उरपाक 

गोंयचो इततहास कसो जबाबदार आसा, तें दाखोवन ददलाीं. कोंकणी भार्ेंतल्या 

सादहत्याच ेपरींपरेची सुरवात आनी ततची वाटचाल हाचोय अभ्यास ह्या प्रकरणाींत केला. 

 समाजभासववज्ञान हो ह्या सींर्ोधनाचो मुखेल ववर्य आर्र्ल्ल्यान, ताची वळख 

ततसऱ्या प्रकरणाींत घडयल्या. समाजभासववज्ञानाच्या अभ्यासाचो एक म्हत्वाचो फाींटो 

म्हणल्यार ‘बोर्लववज्ञान’. ‘बोली’ म्हणल्यार फकतें? बोलयाींचो कर् े पद्दतीन अभ्यास 

करीं क येता हाची वळख करन ददल्या. कोंकणी भार्ेंत बोलयाींची थळा-प्रमाण (प्रादेर्ीक 

बोली) आनी समाजा-प्रमाण (समाजीक बोली) वगीकरणाीं केल्याींत. तातूींत कोंकण 

वाठाराींत आर्र्ल्ल्या बोलयाींची वळख केल्या. गोंयाींत घोळपी कोंकणी भार्चे्या खास 

बोलयाींचो अभ्यास ह्या प्रकरणाींत केला. ‘साश्टी कोंकणी बोली’ ही ह्या अभ्यासाचें 

मुखेल आींग आर्र्ल्ल्यान ताची वळख ह्या प्रकरणाींत केल्या. 

 चवथ्या प्रकरणाींत, साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

घोळपी स्वतनमाींची वळख करन ददल्या.  

 पाींचव्या प्रकरणाींत, साश्टी फिस्ताींवाींच ेबोलयेंत सुदीर आनी गावडी मोडयेंतल्या 

पद-ववचाराची वळख केल्या. उतरावळीचो व्याकरणीक पद्दतीन जावपी बदल ह्या 

प्रकरणाींत दाखयला. तर्ेंच पद-ववचार ह्या भागाींत र्लींग, वचन आनी काळाक लागून 

नाम, सवगनाम, ववर्रे्ण, फियापद आनी ववभक्तीींत जावपी बदलाींचो अभ्यास केला. 

 सव्या प्रकरणाींत, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंतल्या मौखीक 

सादहत्याच्या आदारान, उच्चारण प्रफियेचो ववचार केला. तर्ेंच दोनूय मोडयाींनी जायत े

नाद उलयतना गळून पडटात, त्या नादाींची वळख केल्या. दोनूय मोडयाींनी वापराींत 

आर्र्ल्ल्या लोकसादहत्याचीय वळख करन ददल्या. तर्ेंच र्र्र्ू-र्ैली आनी चाळोवपा 

खातीर वापराींत आर्र्ल्ली पाचारपी उतरावळीचें वणगन केलाीं. ह्या मोडयाींचें आनीक एक 

खार्लेपण म्हणल्यार, रींगाचीीं नाींवाीं ताींचीय वळख ह्या प्रकरणाींत केल्या. 
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 सातव्या प्रकरणाींत, साश्टी वाठाराींत घोळपी परींपरीक वेवसायाींची वळख केल्या. 

ह्या वाठाराींत घोळपी दोन मुखेल वेवसाय म्हणल्यार- र्तेी आनी नुस्तेंमारी. ह्या 

दोनूय वेवसायाींतली उतरावळ, कोर्ववज्ञानाच ेपद्दतीन माींडल्या. प्रत्येक उतराचें नाम, 

र्लींग, कोर्-अथग, सामान्य रप, वचन, प्रमाण कोंकणीींतलें उतर, तर्ेंच उतराच ेभार्ाींर् 

आनी वणगन ददलाीं.   

 आठव्या प्रकरणाींत, प्रबींधाचो तनश्कर्ग माींडला. तर्ेंच हो सोदवावर करतना काींय 

तनररक्षणाीं म्हजे नदरेक पडलीीं, जीीं फुडें अभ्यास करतल्याींक गरजेचीीं ठरतलीीं म्हणून 

ताींचीय वळेरी ददल्या. 

 

1.2. सांशोधनाचो माथाळो, िे्ू आनी मयागदा 

 ह्या सींर्ोधनाक माथाळो, ‘साश्टी क्रिस्ाांवाांची बोली : सुदीर–गावडी मोडयाांच्या 

सांदर्ाां् र्ाशाशासरीय अभ्यास’ असो घेतला. हो माथाळो वेंचनू काडटना, सकयल 

ददल्ले हेतू मतीींत दवररल्ले:- 

 पोतुगगेज राजवट आनी पोतुगगेज भार्के लागून कोंकणी भार्ेंत आनी ततच्या 

मोडयाींनी खबू बदल जाल्यात. देखनू साश्टी बोली प्रमाण कोंकणी भार्े परस 

फकतली वेगळी आसा ताचो अभ्यास जावचो असो हेतू आसा. 

 साश्टी बोली, धमग आनी जाती प्रमाण बदलता. ती फिस्ताींव धमाांत सुदीर आनी 

गावडी लोकाींमदीीं आयज स्वनीम-ववचार आनी पद-ववचार हाींच े र्भतर फकतें 

साम्य तर्ेंच वेगळेंपण ददसता (मौखीक रपान), आनी प्रमाण बोलये कडेन 

ताींची तुळा (र्लखीत रपाींत) करन अभ्यास जावचो असो उद्देर् आसा.   

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी बोली, ही वेवसायीक बोली म्हणुनूय 

घोळटा. देखनू वेवसायीक उतरावळीची वळख करन ददवपाचो हेतू आसा. 

ह्या प्रबींधाच्यो काींय मयागदा सकयल ददल्ले प्रमाण आसा:- 
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 अभ्यासा खातीर पुराय साश्टी वाठार घेनासतना फकत कुडतरी वाठारच घेतला. 

 साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयाींचो अभ्यास करता आसतना मौखीक 

स्वरुपाची म्हायती घेतल्या, कारण र्ैलीचो जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना र्ैली  

उलयता तर्ीच बरोवप जाता.  

 साश्टी बोलयेची तुळा प्रमाण कोंकणी कडने फकत र्लखीत स्वरपान केल्या. 

 भासववज्ञानाचो क्षेर वावर करता आसतना उणयाींत उणें धा म्हायतीगाराींचो 

आींकडो घेवचों पडटा. देखनू ह्या अभ्यासा खातीर हाींवें तो मयागदीक धरला. 

भासववज्ञान अर्ें मानता, बरो भासववज्ञानाचो अभ्यास जातलो जाल्यार तो 

आींकडो उणो आसल्यार मुल्यादीक तनश्कर्ग काडपाक फायद्याक पडटा. 

 वेवसायीक उतरावळी र्भतर फकत साश्टीचो र्ेती आनी नुस्तेमारी वेवसाय 

घेतला कारण साश्टी वाठाराींतलो सुदीर आनी गावडी समाज ह्या दोन 

वेवसायाींत अदीक ररतीन घोळटा. र्तेी वेवसायाच े उतरावळी र्भतर भाटा-

बेसाींतल्या उतरावळीचो वपर केल्लो ना कारण ही उतरावळी भागायती 

वपकावळीचो एक वेगळो अध्यय जावूीं येता. 

 

1.3. म्िाय्ी एकठाांय केल्लल्लया वाठाराची वळख 

साश्टी हो म्हाल खबू व्हड. ताका लागून ह्या अभ्यासाक लागपी म्हायती 

एकठाींय करपा खातीर साश्टीींतलो कुडतरी गाींव घेतला. भास दर सात फकलो 

र्मटराच्या अींतरार बदलता, देखनू साश्टीच्या ववींगड – ववींगड वाठाराींनी 

फकतलेर्चे भार्ीक बदल मेळटात. देखीक, साश्टीच्या कुडतरी गाींवाींत “मणगणें” 

ह्या खावपाच्या एके तरेच्या जजनसाक [सोज] अर्ें म्हणटात जाल्यार 

साश्टीच्या वेळ्ळी गाींवाींत [दाळ] अर्ें म्हणटात. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत जाका 

[वाळ] म्हणल्यार एक तरेची भाजी, ताका कुडतरकार [इरील] अर्ें म्हणटात. 
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तर्ेंच कुडतरीींत [ततटकी-र्मटकी] म्हणटात ते भाजेक मडगाींवचो लोक [चचटकी-

र्मटकी] म्हणटात. वाठारा प्रमाण साश्टी बोलये र्भतरच वेगळेपणाीं मेळटात, 

देखनू साश्टीचो कुडतरी गाींवूच अभ्यासा खातीर घेवपाक योग्य ददसलो.    

 

कुड्री वाठाराचो नकासो 

 

 

   

 

 

 

 

              दक्षीण गोंयाींत कुडतरी वाठार दोखोवपी नकासो 1.3. (अ) 

 

1.3.1. कुड्री गाांवची वळख आनी व्युत्पत्ती  

 कुडतरी गाींव साश्टीच्या मडगाींव र्ारा पासून इकरा फकलो र्मटराींच्या अींतरार 

आसा. ह्या गाींवचें नाींव ‘कुडू’ आनी ‘तारी’ ह्या उतराीं वयल्यान पडलाीं.1 ‘कुडू’ 

म्हणल्यार र्तेाींतलें भात भरन दवरपाची एक कूड (room). कुडतरी हो गाींव र्तेी 

वेवसायाक लागून फामाद आसा. देखनू ह्या गाींवाक ‘Granary of Goa’ म्हूण 

वळखतात. आदल्या काळार कुडतरकार र्तेाीं रोवन, भात मोळून कुडाींनी भरन 

दवरताले. हाच ेवयल्यान कुडतरी नाींवाींतलें ‘कुडू’ उतर तयार जालें.  

 ‘तारी’ हें उतर ‘तार’ हाच े वयल्यान घडयलाीं. ‘तार’ म्हणल्यार पणेळान न्हींय 

हुपपाचो जागो आसा. कुडतरी गाींवाींत जुवारी न्हींय व्हाींवता. ही न्हींय कुडतरी गाींवाक, 
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फोंडचे्या र्र्रोडा गाींवाक वेगळो करता. आदल्या काळार, र्र्रोडचेो लोक ह्या गाींवाींत 

र्तेाींनीीं काम करपाक येताले. त्या काळार कुडतरी गाींवाींत येवपाक जुवारी न्हींय पार 

करची पडटाली. ताका लागून कुडतरी गाींवाींत तीन तारी आर्र्ल्ल्यो ज्यो कुडतरी आनी 

फोंडचेो र्र्रोडा गाींव जोडटाल्यो. एक तार कुडतरी गाींवाींत रायतुरा बाींददल्ली. दसुरी तार 

कुडतरीच्या मुर्वेाडो ह्या वाड्यार आर्र्ल्ली जाची दसुरी तड र्र्रडेंच्या सोंिें  गाींवाींत 

आर्र्ल्ली. आनी ततसरी तार कुडतरीच्या सोंणर्ें वाड्यार आर्र्ल्ली, जाची दसुरी तड 

र्र्रोडेंच्या माणकें  गाींवाींत आर्र्ल्ली. ह्या ततनूय तारीीं वयल्यान लोकाींचें येवप वचप 

जातालें. 

 ‘कुडू’ आनी ‘तारी’ ह्या दोन उतराीं वयल्यान ‘कुडुतारी’ अर्ें गाींवाक नाींव पडलें. 

गोंयच्या खबुश्या गाींवाींक अर्ीींच नाींवाीं पडल्याींत. देखनू कुडतरी गाींवाकूय तर्ेंच नाींव 

पडलाीं. 

 ‘कुडुतारी’ गाींव पोतुगगेजाींच्या ताब्याींत आयलो तने्ना कुडुतारी हें नाींव ताींकाीं 

उच्चार करपाक कठीण जालें. ताींच्याींनी कुडुतारीचें ‘कुडतरी’ केलें. तेन्नाच्यान ह्या 

वाठाराक कुडतरी म्हूण वळखूींक लागले. 

1.3.2. कुड्री गाांवच्या समाजाचो धमग आनी जा् 

 कुडतरी गाींवची जमीन 17.362 चौ. फकलोर्मटर इतली आसा. ह्या गाींवाींत 

3,1023 घराीं आसात. ह्या गाींवाींत 12,8864 लोक रावतात. तातूींत 535 अनुसुचीत 

जातीचो (Scheduled cast) लोक, 16286 अनसुुचीत जमातीच े(Scheduled tribe) 

लोक आसात. 1347 लोक र्तेी वेवसाया कडने जोडडल्लो आसा. नुस्तेमारी वेवसाय हो 

ह्या लोकाचो उप-वेवसाय आसा. म्हणल्यार खुबर्ा कुटूींबाींत र्तेी वेवसाया बरोबर 

नुस्तेमारी वेवसाय चलताच. गाींवाींत जुवारी न्हींय आर्र्ल्ल्यान हे न्हींयच ेनुस्तें धरप, हो 

ह्या लोकाचो उप-वेवसाय जाला. ह्या गाींवाींत वट्ट सते्तचाळीस वाड ेआसात. कुडतरी 

गाींवाींत 87 टक्के लोक आयज र्र्क्षीत आसात. ह्या गाींवाींत अदमासान 30 टक्के 
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गावडी आनी 30 टक्के सुदीर आसात. हातुींतले अदमासान 20 टक्क्याीं परस उणें लोक 

र्तेी आनी नुस्तेमारी वेव्हसायाींत आयज चथगून आसात.  

 कुडतरकाराींचो मूळ धमग दहन्द ू आर्र्ल्लो. ह्या गाींवाींत, र्ाींतादगेुचें देवूळ 

आर्र्ल्लें, जें कुडतरकान्न देवीक ओवपल्लें. जेन्ना पोतुगगेज ह्या गाींवाींत पावले तेन्ना 

ताींणी धमाांतरणाक सुरवात केली आनी गाींवच्या दहन्द ू लोकाींक फिस्ताींव केले. 

पोतुगगेजाींनी गाींवच े देवीक ओवपल्लें र्ाींतादगेुचें देवूळ मोडून उडयलें आनी थींय ‘साींत 

आलेर्ाची’ इगजग बाींदली. तेन्ना कुडतरकाराींनी देवळाींत आर्र्ल्ली कुडतरकान्न देवीची 

मूतग व्हरन केपेंच्या आवड ेगाींवाींत घुड ेवाड्यार र्ाींतादगुाग देवळाींत स्थापीत केली8.  

 ह्या गाींवच े लोक र्तेकार आनी नुस्तेकार आसात. हाींगा र्तेाच े भायर 

कुडतरकार न्हींयचें नुस्तें धरपाचेंय काम करतात. जुवारी न्हींयच े भायर ह्या गाींवाींत 

पाींच तळीीं आसात. तीीं म्हणल्यार, ‘राय तळें ’, ‘माींय तळें ’, ‘इगजे तळें ’, ‘कूीं म तळें ’ 

आनी ‘मायणी तळें ’. गाींवचो लोक ह्या तळ्याींचो उपेग दोट्टी रपान करतात. तो 

म्हणल्यार, र्ते रोवपाक आनी नुस्तें पोसपाक. देखनू ह्या गाींवचो लोक र्तेी आनी 

नुस्तेमारी वेवसायाींत अदीक प्रमाणान आसा.  

 

1.3.3. कुड्री गाांवची समाज वेवसथा 

 कुडतरी गाींवाींत बामण, चाड्डो, सुदीर आनी गावडी ह्या चारय समाजाींचे लोक 

रावतात. ह्यो जाती फिस्ताींव जावीं दहन्द ूधमीक लोकाींर्भतरय मेळटात. कुडतरी गाींवचें 

एक खार्लेपण म्हणल्यार, फिस्ताींव समाजाींत र्तेी आनी नुस्तेंमारी हे वेवसाय 

चलतात जाल्यार, दहन्द ूसमाजाींत पसरकार आनी र्टे हे वेवसाय चलतात.  

 कुडतरी गाींवाींत, कुडतरकाराींच्या घराींचो एक वेगळोच नमुनो ददसता. फिस्ताींव 

समाजाींत बामण ही सगळ्याींत उींचलेी जात, ताच ेउपराींत चाड्डो, सुदीर आनी तनमाणें 

गावडी जातीच े लोक रावतात. कुडतरी गाींवाींत इगजग ही कें द्र थळार आसा. हे इगजे 
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भोंवतणी थळावो बाजार आसा. ह्या बाजारा भोंवतणी फिस्ताींव बामणाींचीीं घराीं आसात. 

ह्या ताींच्या घराीं भोंवतणी चाड्ड्याींचीीं घराीं आसात. चाड्ड्याींचीीं घराीं उपराींत सुदीर आनी 

गावडी समाजाींतल्या लोकाींचीीं घराीं आसात. कुडतरी गाींवाींत गावडी समाज चडसो 

गाींवच्या र्र्मेवेल्या वाड्यार रावता.  

 बामणाींचीीं घराीं हीीं पोतुगगेज वास्तू कला बाींदावळीचीीं आसात. चाड्ड्याींचीीं घराीं 

पुराय ररतीन पोतुगगेज वास्तू कला बाींदावळीींत पडनात, पूण थोड ेभोव प्रमाणाींत ताींचरे 

पोतुगगेजचो वास्तू कला बाींदावळीचो प्रभाव आसा. सुदीराींचीीं घराीं मात र्णेान सारयल्लीीं, 

मातयेच्यो वणटी आनी नळ्याच े पाखें आर्र्ल्लीीं. गावडी समाजाचीीं घराीं चडर्ीीं 

मातयेच्यो वणटी, र्णेान सारयल्ली जमीन, पाखें एक तर नळ्याींचें ना जाल्यार 

चटु्टाींचें आसता. 

 कुडतरी गाींवाींत फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्यो दोनूय जाती सकयल्यो जाती 

म्हूण मानतात. देखनू ह्या दोनूय जातीींतलो लोक वयल्या जातीींतल्या लोकाींच्या घराींनी 

वावर करता. सकयल्या समाजाच ेलोक चडर् ेर्तेी आनी नुस्तेमारी वेवसायाींत आसात. 

ह्या वेवसाया भायर, काींय प्रमाणान पाडलेी, रेंदेर, थवय आदी वेवसाय कुडतरकार 

चलयतात.  

 

1.3.4. कुड्री गाांवच्या समाजाची आवयर्ास 

 कुडतरकाराींची आवय भास कोंकणी. पूण पोतुगगेज काळार कोंकणी भार्चेरे बींदी 

पडडल्ल्यान आनी पोतुगगेज भास सक्तीची जाल्ल्यान पोतुगगेज भार्चेो प्रभाव 

कुडतरकाराींच ेआवयभार्चेरे पडलो. त्या काळार कुडतरीच्या फिस्ताींव बामणाींनी पोतुगगेज 

भास आपणायली. कोंकणी भास उलोवप कुडतरीच्या फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

समाजानूच ततगयलें. पूण सुदीर आनी गावडी सामाजाच ेकोंकणी भार्ेंत पोतुगगेज उतराीं 

ररगलीीं देखीक फकजील, कोफुसाींव, मेज आदी.  कारण हे लोक बामणाींच्या घराींनी 
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वावराडी म्हूण काम करताले. काळाींतरान फिस्ताींव बामणाींनी कोंकणी भार्के फाट 

केली. ततका सकयल्या समाजाची भास म्हूण लेखपाक लागले. आपले जातीींतल्या 

लोकाींकडने उलयतना पोतुगगेज भास उलोवप आनी सकयल्या समाजा कडने उलयतना 

कोंकणीींतल्यान उलोवप हें ताींच ेर्भतर चलतालें. हाचो पररणाम आयज पासून कुडतरी 

गाींवाींत ददसता.  

 

1.4. सांशोधन पद्द्ी 

 ह्या प्रकल्पाच्या दसुऱ्या ततसऱ्या प्रकरणाची म्हायती द्ववततयक म्हायती आसा. 

चड करन पुस्तकाीं आनी हेर मार्सकाींचो आदार घेवन एकठाींय केल्या. हेर प्रकरणाींची 

म्हायती प्रथम म्हायती आसा जी सकयल ददल्ले पद्दतीन एकठाींय केल्या. 

 कथन पद्द् – जाची मुलाखत घेतल्या ताका, काींय खाणाीं करपाच े

पद्दतीींचरे तर्ेंच र्ते रोवपाची प्रफिया, नुस्तें धरपाची पद्दत हाींच े ववर्ीीं 

कथन करपाक साींगून म्हायती एकठाींय केल्या. 

 लोकसाहित्य – सुदीर आनी गावडी समाजाींतल्या लोकाींक लोक कथा, बाल 

चगताीं, वाक्प्रचार आनी हुमाणीीं ववचारन म्हायती एकठाींय केल्या. सुदीर आनी 

गावडी समाजातलें लोकसादहत्य खबू फामाद आसा. कारण ताींचें तें 

मनोरींजनाचें साधन म्हूण गाजता. 

 उलोवप – फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी समाजाींतल्या लोकाींकडने उलोवप 

करन खबुर्ी म्हायती एकठाींय केल्या. खींयच्याय उकत्या ववर्याचरे उलोवप 

करन मेकळी म्हायती एकठाींयल्या. 

 वस्ू दाखोवन म्िाय्ी एकठाांय करप – चड करन रींगाींचीीं नाींवाीं सोदनू 

काडपाक ही पद्दत आपणायल्या.  
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 ननररक्षण पद्द् – ही म्हायती एकठाींय करपाक एक बऱ्याींतली बरी पद्दत. 

फिस्ताींव सुदीर समाजाींतलो एक मनीस दसुऱ्या कडने कसो उलयता तें 

पळोवन, म्हायती एकठाींय केल्या. तर्ेंच गावडी समाजाचो लोक एका मेका 

कडने उलयतना कर् े उलयतात ताचें तनररक्षण करन म्हायती एकठाींय 

केल्या. ही पद्दत र्तेाींनी बायलो उलयतना, दोग जाण एकामकेाची खबर 

घेतना, आवय आपल्या भुरग्याीं कडने उलयतना, भुरगे खेळटना, ततठ्यार 

नुस्तें घेवन बर्र्ल्ले कडने उलयतना, दकुानार वस्तू मोलायतना, आदी 

सींदभाांत तनररक्षण करन म्हायती मेळयल्या. 

 वयले पद्दतीन म्हायती एकठाींय केले उपराींत, म्हायतीचें ववश्लेर्ण केलाीं. काींय 

कडने फिस्ताींव सुदीर लोकाींकडने घोळपी उतरावळ नोंद केल्या आनी तेंच उतर वा ताच े

बदला फिस्ताींव गावडी लोक फकतें उतर वापरतात ताची म्हायती घेतल्या. अर् ेतरेन 

उतरावळीची एक वळेरी काडल्या. हे वळेरेची त्या त्या जातीींतल्या मनर्ाीं कडने उलट 

तपासणी केल्या. 

 म्हायती एकठाींय करपा खातीर चाळीसावयर वपरायेच्या लोकाींचोच आदार 

घेतला. म्हायती एकठाींय करतना र्लींगाची काींयच मयागदा घातली ना. ह्या अभ्यासा 

खातीर वट्ट वीस लोकाींक म्हायती खातीर घेततल्ले. तातूींतले धा फिस्ताींव सुदीर आनी 

धा फिस्ताींव गावडी आसात. वेवसाया प्रमाण ह्या ववसाींचो आींकडो असो आसा – 

वेवसाय सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. 

शे् ी 04 04 

नुस्ेमारी 04 04 

िेर 02 02 
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1.5. साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लें साहित्य 

 सादहत्याक भार्ेंत खबू म्हत्व आसा. कारण भार्ेंत सादहत्य आसल्यार तें 

सींर्ोधनाक खबू उपेगाक पडटा. सादहत्याच्या आदारान भार्ेंत जावपी बदल आनी 

भार्चे्या इततहासाचो सोद घेवपाक मेळटा. पूण कोंकणी भार्चेें चचर मात वेगळें आसा. 

गोंयाींत जरी आर्र्या खींडाींतलो पयलो छापकानो चकूुन पावलो, तरी पूण हेर भासाींनीीं 

सादहत्याची परींपरा जजतली ववकसीत जाल्या तततली कोंकणी भार्ेंत जावपाक पावली 

ना. कारण कोंकणी भार्ेची परींपरा खबू उसराीं पोतुगगेज काळार सुर जाल्ली.  

 कोंकणी भार्ेंतल्या सादहत्याचो अभ्यास करतना, इजन्क्वजीर्नाचो मुद्दम 

उल्लेख करचो पडटा. 1560 – 1812 हो काळ गोंयाींत इजन्क्वजीर्नाचो काळ 

आर्र्ल्लो. मदीीं चार वसाग 1774 – 1778 ह्या काळार इजन्क्वजीर्न बींद पडलें. 

इजन्क्वजीर्नाक लागून कोंकणीींतलें खबुर्ें सादहत्य नश्ट जावन गेलें म्हणपाचो उल्लेख 

मेळटा.  

 अभ्यासा खातीर घेततल्ल्या दोनूय मोडयाींनी चडर्ें काींयच सादहत्य मेळना. 

सोळाव्या – सतराव्या र्ेंकड्याींत जें जेजुईत पाद्रीींनी सादहत्य बरयलें, तें साश्टी बोलयेंत 

आर्र्ल्लें. पूण खींयच ेमोडीींत?  

सोळाव्या – सतराव्या र्ेंकड्याींतल्या सादहत्याींतली भास आनी साश्टी फिस्ताींव 

गावड्याींची कोंकणी भास लागीीं आसा तें कळटा. खबुर्ी उतरावळ आनी /उ/ कार आनी 

/ई/ कारान सोंवपल्ली उतराीं जीीं पोरणया सादहत्याींत मेळटात तीीं आयज पासून साश्टी 

फिस्ताींव गावडी मोडयेंत घोळटात.   

 उपराींतच्या काळार ह्यो मोडी ततयाराच्या रुपान फुडें आयल्यो. चडर्ा 

ततयाराींतले सायड र्ो करपाक ह्या मोडयाींचो वापर जातालो. ततयाराींतलें चडर्ें सादहत्य 

छावपल्लें ना. ताका लागून ह्या मोडयाींनी सादहत्य मेळना.  
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 फिस्ताींव साश्टीकाराींच े परींपरीक लोकगीत आनी लोकनाच म्हणल्यार ‘माींडो’. 

माींडो ह्या लोकचगताच े दोन भाग मेळटात. एक माींडो आनी दसुरो दलुपोद. भार्चे े

नदरेन माींड्या कडने पळयलें जाल्यार, माींडो बरोवपाक वेगळी मोड वापरताले. जाल्यार, 

दलुपोदाींत चडश्यो सुदीर आनी गावडी मोडी आसताल्यो. ह्या दोनूय मोडयाींनी खबुर्ें 

लोकसादहत्य मेळटा. जें आयज ना जावपाक पावलाीं. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींचरे चडसो भासववज्ञानीक नदरेन 

वावर जाल्लो ना. साश्टी वाठाराींतल्या गावडी भार्चेरे ए. एम.् घाटगेचें ‘A survey of 

Marathi Dialects VIII Gawdi’ हें पुस्तक मेळटा. पूण ताचो अभ्यास जातना 

साश्टीींतल्या गावडी समाजाची भास मराठीची बोली म्हणून जाला. ताणें जो गावडी 

समाज अभ्यासा खातीर घेतला, तो साश्टी वाठाराींतल्या मडगाींव र्ाराींतलो आसा. 

र्ाराींत रावपी गावडी समाजाच ेभार्चेरे स्वनीम-ववचार, पद-ववचार आनी वाक्य-ववचार 

हे नदरेंतल्यान तो अभ्यास जाला. ह्या प्रकल्पाच्या अभ्यासाक जो फिस्ताींव समाज 

घेतला तो साश्टी वाठाराींतल्या कुडतरी गाींवाींतलो सुदीर आनी गावडी आसा. ए. एम.् 

घाटगेन जो आपल्या अभ्यासाींत फिस्ताींव गावडी समाज घेतला तो आनी ह्या 

अभ्यासाींत जो फिस्ताींव गावडी समाज घेतला ताींच े र्भतर इकरा फकलो र्मटराचो 

भुगोलीक अींतर आसा. घाटकेच्या फिस्ताींव गावडी समाजा र्भतर र्ारीकरणाचो प्रभाव 

आर्र्ल्ल्यान ताींचे कोंकणी बोलये र्भतर हेर जातीींतल्या कोंकणी बोलयाींचो प्रभाव 

आसा. ह्या प्रक्लपाींत जो समाज घेतला तो र्ारा पासून पयस आसाच, तसो तो 

कुडतरी गाींवाींत हेर जाती पासूनय पयस आसा. ताींच्यो वस्ती चड करन कुडतरी 

गाींवच्या र्र्मेचरे आसा. तर्ेंच फेनाांडो जस्टफन्स हाींचें ‘Salcete Konkani – A 

Descriptive Study of a Christian Dialect of Goa’ हें पुस्तक डॅक्कन 

महाववद्यालयाींत एका प्रकल्पाच्या रुपान मेळटा. ह्या अभ्यासाींत साश्टीची खींयची 

समाजीक बोली घेतल्या ती कळना. तर्ेंच साश्टीचो खींयचो वाठार अभ्यासा खातीर 
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घेतला तोवूय कळना. ताींचो अभ्यास साश्टी बोलयेचो वणगनात्मक पद्दतीन जाला. ह्या 

प्रकल्पाींत जो अभ्यास जाला तो साश्टी फिस्ताींवाींची बोली सुदीर आनी गावडी मोडयाीं 

पुतोच मयागदीत आसा.  

 

1.6. ननश्कशग 

 ह्या प्रकरणाींत पुराय प्रकल्पाची म्हायती ददवप गरजेचें आर्र्ल्लें. कारण हो 

अभ्यास मुळाींत बोर्लववज्ञानाचरे आदारीत आर्र्ल्ल्यान, म्हायती एकठाींय केल्ल्या 

वाठाराची फाटभूींय समजून घेवप गरजेचें आसा.  

 साश्टी बोली ही कोंकणीची एक म्हत्वाची बोली. देखनू कोंकणी भार्ेची फाटभूींय 

समजून घेवप हाींगा गरजेचें आसा. खींयचीय भास बोलये बगर पूणग जायना तर्ेंच 

खींयचये बोलयेचो अभ्यास करतलो जाल्यार भार्चेो मूळ अभ्यास केले बगर तो पूणग 

जायना. हाचोच अभ्यास फुडल्या प्रकरणाींत केला.  

 

सांदर्ग आनी हटपणी 
1 De Souza, Moren. Saxtticheo Igorzo, पान 32 

Ho ganv mhonnlear brooch vixall ani xetamni bhorlolo; hea xetachem 

pik vo bhat bhorun dovrunk veta thoim KUDD vo KODDE bandhlole 

ani he KUDD vo KODDE Zuari nodiche TODDIR urtale; Xiroddea ani 

Ponchvaddi (panch vaddincho ganv) vochunk TAR poddtali. Oxem 

astamtea ganvchem nanv zaunk zai KUDDTARI vo 

KUDDTODDI,mhonnge KUDDANCHI –TAR vo KUDDANCHI TODD. 
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2 Census 2011 

3 Census 2011 

4 Census 2011 

5 Census 2011 

6 Census 2011 

7 Census 2011 

8 मौखीक म्हायती ददवपी ररता वाज,वेटणें कुडतरी साश्टी गोंय. हाच े फुडली म्हायती 

कुडतरकाराींक ना. ही म्हायती ररता व्हाज दहका ततच ेआवयन साींचगल्ली. हाच ेभायर 

ही  https://ssckudtarimahamaya.org   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssckudtarimahamaya.org/


 17   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रकरण 02  

कोंकणी र्ाशचेी फाटरू्ांय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18   
 

प्रकरण 02 
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 19   
 

प्रकरण 02 

कोंकणी र्ाशचेी फाटर्ूांय 
 

 हो सींर्ोधन प्रकल्प कोंकणी भार्चेे साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींच्या भार्ार्ास्रीय अभ्यासाचरे आदारीत आसा. कोंकणी भार्चेी घडण, 

समाजभासववज्ञान, बोलीववज्ञान, साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतले सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींचो स्वनीम–ववचार, पद–ववचार हाींचो अभ्यास ह्या प्रकल्पाींत जाला. तर्ेंच साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंतल्या मौखीक सादहत्याींतल्यान दोनूय मोडयाींच े

उच्चारण प्रफियेचो अभ्यास केला. साश्टी वाठाराींतल्या फिस्ताींव लोकाींच्या परींपरीक 

वेवसायाींतले (र्तेी आनी नुस्तेमारी) उतरावळीचो अभ्यास केला.  

 

2.1. ववशय प्रवेश 

 दक्षीण भारताींतलो अस्तींतेच्या अरबी दयाग देगे वयलो 3,7021 चौ. 

फकलोर्मटराचो वाठार म्हणल्यार ‘गोंय’. गोंय राज्याक खार्लेो इततहास आसा. गोंयची 

भास ‘कोंकणी’. गोंय, हें कोंकणी भार्चेें ‘कें द्र-थळ’ आसा. भासववज्ञान खींयचये भार्के 

भास म्हणून मानपाक ते भार्ेंत चार गूण आसपाक जाय म्हणटा. ते म्हणल्यार,  

1.भार्ेंत ध्वनी आसतात.  

2. भास र्र्स्तवार आसता. 

3. भास अथागभरीत आसता. 

4. भास ववसींगत आनी सींकेतीक आसता2 (आल्मैदा, 2003). हे गूण कोंकणी भार्ेंत 

आसात. देखनू कोंकणी ही एक पररपूणग भास आसा. 

 कोंकणी भास उलोवपी लोक फकत गोंयाींत न्हय तर गोंया भायरय मेळटात. 

गोंय मुक्तीच्या वेळार, भारताींत तरेा लाख एक्यातर हजार लोक कोंकणी भास 

उलयताले. तातूींतले पाींच लाख पाींसठ लोक गोंयाींत, दोन लाख धा हजार महाराष्ट्ाींत, 
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चार लाख ब्याणणव हजार लोक कनागटकाींत आनी सत्त्यात्तर हजार लोक केरळाींत 

कोंकणी भास उलयताले.3 देखनू कोंकणी भास आनी कोंकणी भार्ीक वाठाराींचो 

अभ्यास करतना, गोंया भायल्याय कोंकणी भास उलोवपी वाठाराींचो अभ्यास करप 

गरजेचो आसा. 

2.2. कोंकण आनी कोंकणाचो र्ुगोल 

 कोंकणी ही ‘कोंकण’ भुींये वयली भास4. कोंकण हो पश्चीम भारताचो, अरबी  

      दयाग देगे वयलो वाठार. कोंकणाच्या भुगोला ववर्ीीं ववद्वानाींचें एकमत ना.  

“पुरातन भारताच्या इततहासा प्रमाण, पुराय पश्चीम वाठार, उत्तरेक कथयवर त े

दक्षक्षणेक केप कोरमोरीन मेरेन आर्र्ल्लो. ताका एका काळार कोंकण म्हणटाले 

असो पुरावो मेळटा. आनी घडये हे सात भाग भासववज्ञानाच े नदरेंतल्यान 

ववभाचगल्ले. ताका लागून पुराय कोंकणाक ‘सप्त कोंकण’ वा सात कोंकण अर्ें 

म्हणटाले. ‘सह्याद्री खींडाीं’तल्या, ‘स्कीं द पुराण’ ह्या अध्यायाींत, कोंकणाच्या सात 

भागाींचो उल्लेख केला ते अर् े1. बबगर 2. सौराष्ट् 3. कोंकण 4. कऱ्हाट 5. 

कणागट 6. तुलींग 7. मल्या.”5 (चव्हाण, 1995) 

“र्क 956, म्हणल्यार 1034 वसाग, एक फातरपटो साींपडटा. हो फातरपटो 

म्हायती ददता तर्ी चालकु्या राजा जय र्सींहा ततसरो हाणें सप्त कोंकणाचरे 

जैत मेळयलें. त्या काळार सप्त कोंकणाच ेतीन वाींटे केल्ले. ते म्हणल्यार ‘उत्तर 

कोंकण’, ‘मध्य कोंकण’ आनी ‘दक्षीण कोंकण’. हाींतूतल्या मध्य कोंकणाच्यो 

र्र्मो आयच्या गोंय ह्या वाठारा कडने जोडटात.”6 (चव्हाण, 1995) 

“कोंकण, भारताचो पजश्चमेचो दयाग देगे वयलो वाठार. हो कोंकणी भास उलोवपी 

वाठार. हो वाठार उत्तरेक मालवण, दक्षक्षणेक कारवार, उदेंतेक अरबी दयाग आनी 

पजश्चमेक पश्चीम घाट हाींच ेमदलो आसा.”7 (कुन्य, 1991) 
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‘’कोंकण’ हो एक प्राचीन प्रदेर्. ‘महाराष्ट्’ अजस्तत्वाींत येवच े पयलीीं, ताची 

नामना सींवसार भर जाल्ली. बहृत्सींदहतेंत ‘सप्तकोंकणाचो’ तनदेर् पळोवींक 

मेळटा. माकां डये पुराण, ब्रह्माींडपुराण, पद्मपुराण, महाभारत ह्या ग्रींथाींत लेगीत 

कोंकणाच े उल्लेख मेळटात. ह्यूएनत्सींग8 ह्या प्रदेर्ाींतल्यान भोंववल्लो. द्रवीड 

देर्ाच े 400 मैल उत्तरेक कोंकण आसा म्हणपाचें ह्यूएनत्सींगान साींगलाीं. 

कोंकणाची हवा उश्ण आनी लोक ओबडधोबड पूण ज्ञानोपासक आसात, अर्ें 

ताका होलमलें. कोंकणाींत 100 बौध्द मठ आनी 1000 बौध्द र्भक्षू आसात, 

अर्ें वणगन ताणें केलाीं.”9 (कुळकणी, 2013) 

 ह्या मताींच्या आदारान, दक्षीण भारताच ेपजश्चमेक आर्र्ल्लो अरबी दयाग वेळे 

वयलो वाठार, हो कोंकण वाठार आसा. हो वाठार 720 चौ. फकलोर्मटर इतलो लाींब 

आसा. महाराष्ट्, गोंय आनी कनागटक हीीं राज्याीं तातूींत आसपावतात.  

 
कोंकण आनी कोंकणी भास उलोवपी वाठाराचो नकासो (2.2.अ) 
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2.3. गोंय आनी र्ोंव्णच ेकोंकणी उलोवपी वाठार 

 कोंकणी भास उलोवपी लोक पुराय कोंकण वाठाराींत र्र्ींपडून गेला. देखनू 

कोंकणी भार्ीक वाठाराचो अभ्यास करतना, ह्या प्रकरणाींत गोंयाींत कोंकणी उलोवपी 

लोक आनी गोंया भायर कोंकणी उलोवपी लोक अर्ें वगीकरण केलाीं. 

 

 2.3.1. गोंयच्यो भशमो आनी कोंकणी उलोवपी लोक 

 मध्य कोंकणाची भास ‘कोंकणी’. मध्य कोंकणाींत, गोंय’चो आसपाव जाता.10 

(चौव्हाण, 1995) गोंयची रुीं दाय साठ फकलोमीटर जाल्यार, लाींबाय एकर्ें पाींच 

फकलोमीटर अींतराची आसा.11 (Kamat, 1999) गोंयाींत 145854512 लोक रावतात. 

भारत हो भोवभार्ीक देर् आनी गोंय हें एकभार्ीक राज्य, ती म्हणल्यार कोंकणी. 

गोंयाींत कोंकणी बरोबर मराठी, कन्नड, दहन्दी, पोतुगगेज आनी इींग्लीर् भासो उलोवपी 

लोक रावतात. 

 गोंयच ेउत्तरेक तेरेखोल13 न्हींय आसा. ही न्हींय गोंयाक, महाराष्ट्ा पासून वेगळी 

करता. गोंयच ेउदेंतेक महाराष्ट् आनी कनागटक राज्याीं आसात. सह्याद्री दोंगराींची माळ 

(घाट) गोंयाक, महाराष्ट् आनी कनागटक राज्याीं मदीीं वेगळी करपाची र्ीम. गोंयच े

दक्षक्षणेक कनागटकाचो कारवार प्राींत आनी पजश्चमेक अरबी दयाग आसा. वेगळ्या – 

वेगळ्या राजवटीच्या काळार गोंयच्यो र्र्मो बदलत गेल्यात अर्ें गोंयच्या इततहासाींत 

मेळटा.  

 पोतुगगेजाींनी गोंयचरे साड ेचारर्ीीं वसाां राज्य चलयलें. ताींणी राज्य चलयलाीं तोच 

वाठार, आयज गोंयच्यो र्र्मो म्हूण मानून घेतल्यात. हाका लागून कोंकणी उलोवपी 

लोक गोंयाीं भायर उरला. देखनू कारवार आनी सावींतवाडी वाठाराींत कोंकणी उलोवपी 

लोक मेळटात.  
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2.3.1. (अ) गोंयचो नकासो 

2.3.2. गोंयाां र्ायलो कोंकणी उलोवपी वाठार 

 गोंयच्या भोंवतणच्या वाठाराींनी काींय चोम्याींनी कोंकणी उलोवपी लोक रावतात. 

गोंयच े उत्तरेक, महाराष्ट् राज्याींतल्या सावींतवाडी वाठाराींत आनी मालवणाींत कोंकणी 

भास उलोवपी लोक आसा. गोंयच ेदक्षक्षणेक, कनागटक राज्याींत, ‘उत्तर कानाडा’15 ह्या 

वाठाराींत कोंकणी भास उलोवपी लोक मेळटात. ह्या वाठाराच्यो र्र्मो एके वटेन गोंया 

कडने आनी उत्तरेक बेळगाींवा कडने जोडटात. अस्तींतेक धारवाड आनी होन्नावर, 

दक्षक्षणेक र्र्मोगा (Shimoga) आनी उडपी, पजश्चमेक अरबी दयाग आसा. उत्तर कानाडा 

जमीन 10,29116 चौ. फक. मी. आसा.  

 उडपी17 वाठाराींतूय कोंकणी भास उलोवपी लोक आसात. ह्या वाठाराची जमीन 

388018 मैलाींची आसा. उडपी हो तुळू भास उलोवपी वाठार.  
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 दक्षीण कानारा19 (दक्षीण कानाडा) हें थळ 4,86620 चौ. मैलाींचें आसा. ह्या 

थळा भोंवतणचे वाठार,  उत्तरेक उडपी, उत्तर – पुवेक चचक्कमींगळूर, पुवेक हस्सन, 

दक्षक्षण – पुवेक कोडागू आनी पजश्चमेक अरबी दयाग आसा. 

 केरळ राज्याींत, एरनाकुलम कोची वाठाराींतूय कोंकणी भास उलोवपी लोक 

रावतात. ह्या साबार वाठाराींनी कोंकणी लोक कर् ेर्र्ींपडले हाच ेफाटल्यान वेगवेगळीीं 

कारणाीं आसात. 

 

2.4. कोंकणी नाांवाची व्युत्प्ी 

 ‘कोंकणी’ नाींवा ववर्ीीं ववद्वानाींचें एकमत ना. इततहासाींत, कोंकणी नाींवाचो 

पयलो उल्लेख तेराव्या र्ेंकड्याींत सींत नामदेवान रचचल्ल्या एका अभींगाींत मेळटा.  

‘गौळणी ठकववल्या 

एक एक सींगतीने  मराठी कानडीया 

एक मुसलमानी 

कोंकणी’ 

गुजरणी अर्ा पाींचीजणी गौळणी ठकववल्या !!21 (पेरैर, 1996) 

ह्या अभींगाींत भारताींतल्या पाींच थळाींवयल्या मनर्ाींचो उल्लेख आयला. तातूींत कोंकणी 

भोर्चेो ‘कोंकणी’ ह्या नाींवान उल्लेख केला. 

 कोंकणीक काळाींतरान ववींगड – ववींगड नाींवाींनी वळखताले. ‘कानारर’, ‘कााँकानी’, 

‘गोमींतकी’, ‘ब्रामाना’, ‘गौनी’, ‘आमची भास’ (थळावे लोक), ‘गोवी’ वा ‘गोंयची भास’.22  

 ‘कााँकानी23’ हें नाींव पोतुगगेजाींच्या काळाींत वापराींत आर्र्ल्लें. सोळाव्या र्ेंकड्याींत 

गोंयाींत आतयल्ल्या फिस्ती र्मर्नरीींनी रचचल्ल्या धमीक आनी भार् ेवावराच्या ग्रींथाींचरे 

‘र्लींग्वा कानारी’, ‘र्लींग्वा ब्रामाना’ आदी नाींवाींचो वापर कोंकणी भार् े खातीर केला. 

सगळ्याींत पयलीीं, जेजुईत पींथाचो पाद्री थॉमस स्टीफन्साींच्या ‘आतग द र्लींग्वा कानारी’ 
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(1640) ह्या व्याकरणाच्या पुस्तकाच्या माथाळ्याींत कोंकणी भार्चेो उल्लेख ‘कानारी’ 

असो केला.   

 माररयान साल्दाना, ‘कोंकणी भार्के ‘र्लींग्वा कानारी’ म्हणटा. ही भास 

सींस्कृताींतल्यान जल्माक आयल्या. ततचें कन्नड हे द्रववडी भार् े कडने काींयच नातें 

ना.’24  

 इनाजजयो आकागमोनी हे भार्के ‘र्लींग्वा कााँकातनका 25’ म्हणटा.  

 कुन्य ररव्हारान हे कोंकणी भार्के ‘गोमींतकी कााँकानी’ म्हणल्या.  

 ‘कोंकणी’ भार्के एक नाींव नार्र्ल्लें. आयज हे भार्के, कोंकणी हें नाींव मानून 

घेतलाीं. ततका काींय साश्टी फिस्ताींव लोक ‘कााँकानी’ ह्या नाींवानूय पाचारतात.  

 ‘कोंकणी’ हें नाींव कोंकण वाठारा वयल्यान पडलाीं. पोतुगगेज गोंयाींत येवच ेपयलीीं, 

मध्य कोंकणाक वेव्हाराक लागून खबू म्हत्व फावो जाल्लें. त्या काळार गोंय एक बींदर 

आर्र्ल्लें. देखनू कोंकण वाठाराींतल्या ह्या म्हत्वाच्या थळा वयले भार्के ‘कोंकणी’ हें 

नाींव पडलें. भारताींत फकतल्याश्याच राज्याींक, ताींच्या भार् े वयल्यान नाींवाीं पडल्याींत. 

देखीक – कन्नड भार् े वयल्यान कनागटक हें नाींव पडलाीं,  बींगाली भार् े वयल्यान 

बींगाल, तर्ेंच कोंकणी वयल्यान कोंकण. पुराय कोंकणाींत, कोंकणीच भास घोळनासली. 

कोंकण हो भोवभार्ीक वाठार आर्र्ल्लो. देखनूच कुलकणी म्हणटा, 

“कोंकणाची भास कोंकणी अर्ें जरी म्हणलें जाल्यार हेर कोंकणाींत अजस्तत्वाींत 

आर्र्ल्ल्या भासाींचरे अन्याय जातलो.”26 (कुलकणी, 2013)  

कुलकणीकूय पुराय कोंकणाची भास कोंकणी म्हणप हें एक चफुकचें समीकरण ददसता. 
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2.4.1. कोंकण आनी कोंकणो 

 कोंकणाींत रावपी लोकाींक कोंकणे म्हणटातले. साश्टी वाठाराींतल्या फिस्ताींव 

लोकाीं मदीीं ‘साींत सेबास्त्याींव भक्ता’(1500 ते 1560) ह्या नाींवाींन एक भक्ती गीत 

आसा. तातूींत कोंकणो ह्या उतराचो उल्लेख मेळटा. 

साीं सेबास्त्याींव भग्ता 

सदाींचच भाचगवींता 

तनवारर आमच ेवेली ओसुगाची वपडा 

भग्ता सवगय वपडा. 

साीं सेबास्त्याींव भग्ताीं 

तूीं कोंकणयाच्या पुरा 

मातीच्या रकाक भग्ता बाींददलो तुका 

भग्ता बाींचधलो तुका.....27 (पेरैर, 2004) 

‘कोंकणो’ हें उतर सोळाव्या – सतराव्या र्ेंकड्याींतल्या फिस्ताींव र्मर्नरी पींथाींनी 

बरतयल्ल्या सादहत्याींतूय मेळटा.  

“तरर उधींड करुनु परमेस्पराक आगाां, उपकारु मातन, फकत्या, तुका येमकोंडडच्या 

मागागचो, आणी कोंकणपणाच्या अींधकाराींतुलो काडुनु फिस्ताींवपणा र्भतरर 

मेळसो केलो, ताच्या उतमा र्ास्राचो उजवाड भोगुींच्याक.”28 (इश्तेव्हाींव, 1622) 

‘कोंकणो’ उतर र्मर्नरी पाद्रीींनी दोन अथाांनी आपले बरपावळीींत वापररल्लें. एक 

कोंकणाींत रावपी ‘कोंकणकार’ आनी दसुरो फिस्ताींव धमग घेवींक नार्र्ल्लो मनीस. पूण 

ह्या दोनूय अथाां मदलो ‘कोंकणकार’ म्हळ्यार ‘कोंकणो’ हो सारको आनी मूळ अथग 

आसा. उपराींत पोतुगेजाींनीींच ‘कोंकणो’ हो र्ब्द धमाांक लायलो.29 



 27   
 

 कोंकण, कोंकणो आनी कोंकणी, ह्या ततनूय उतराींचें एकामेका कडने नातें 

आसा. कोंकण भुींयेर रावपी लोकाींक कोंकणे ह्या नाींवान वळखताले आनी ह्या 

कोंकणयाींची भास म्हळ्यार ‘कोंकणी’.  

 

2.5. कोंकणी र्ाशचेी कूळ-कथा 

 भारताींत सुमार सात हजार भासो उलयतात. तातूींतल्या बावीस भासाींक भारतीय 

सींववधानाच ेआठवे वळेरेचो मान फावो जाला. फकतल्योश्योच भासो आददवासी लोकाींच्या 

ओींठाींर उरल्यात. कोंकणी ही भारत भुींयेचरे खबू कश्टान वयर सररल्ली भास. 

 भारताींत ज्यो भासो घोळटात, त्यो इींडो–आयग, द्रववडी, मुींडा आनी ततबेटो–बमगन 

ह्या भार् ेकुळाींतल्यो. हातूींतलें इींडो–आयग भार् ेकूळ, खबू म्हत्वाचें कूळ मानतात. ह्या 

कुळाींतल्यान कोंकणी भास जल्माक आयल्या. भारतीय भासाींचो इततहास वेदीक काळा 

पासून सुर जाता. जजतलो पोरणो वेद, तततलो पोरणो भारतीय भासाींचो इततहास. इींडो-

आयग कूळ, हें इींडो–युरोपी भार् ेकुळाचें उप–कूळ.  

 

2.5.1. इांडो–युरोपी र्ाश ेकूळ   

 इींडो–युरोपी भार् ेकुळाचीीं मुखेल इकरा उपकुळाीं मानल्याींत. तीीं म्हणल्यार, इींडो-

इराणी, इींडो–आयग, हॅलेनीक, इटालीक, कॅल्टीक, जमेनीक, स्लावोनीक, बाल्टीक, 

आमेतनयन, आल्बेतनयन, आनातोर्लयन आनी तोखाररयन. 

 चटजी म्हणटा, ‘ब्राींडस्टेन (Brandenstein) हे ववद्वान साींगतात, आयाांचें मूळ 

थळ युरेर्र्याची (Eurasia) सरळ जमीन आर्र्ल्ली. जी उराल (Ural) दोंगराच े

दक्षक्षणेक आसा.’30  

 स्थलाींतर र्सध्दाींता प्रमाण, आयग जमातीचो मूळ राबबतो दक्षीण रर्र्या आनी 

मध्य आर्र्या आर्र्ल्लो. ताींची आवय भास इींडो–युरोपी कुळाींतली आर्र्ल्ली31. हे आयग 
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आददवासी आर्र्ल्ल्यान ते भोंवत आसताले. काींय आयग अददवाश्यानी भारता वाटेचो 

मागग आपणायलो. भारताींत येतना ते आपली भास घेवन आयले. हे आयग वेगळ्या–

वेगळ्या थळाींक भेट करीत भारताींत पावले. तेन्ना ताींची भास, ते–ते थळावे भार्ेंत 

भरसली आनी नवीीं भार् ेकुळाीं तयार जालीीं. तातूींतलेंच एक भार्े कूळ म्हणल्यार ‘इींडो-

आयगभार्ीक कूळ.’  
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2.5.2 इांडो-आयग र्ाश ेकूळ  

 ‘इींडो–आयग लोक’ अर्ें आयग लोकाींक म्हणटात, जे भारताींत येवन स्थलाींतरीत 

जाले. हे लोक पार्ाण युगाींत भारताींत आतयल्ले. ताींच्या ओींठार घोळणुकें त आर्र्ल्ले 

भार् े कुळाक ‘इींडो–आयग भार् े कूळ’ म्हणून वळखतात. आयग भारताींत पावच े पयलीीं 

भारताींत ववींगड–ववींगड वींर्ाच,े सींस्कृतायेच े लोक रावताले जर् े तनचग्रटो, ततबेटोबमगन 

आनी ऑजस््क.  हे आददवासी वींर्ाच ेलोक, पूवग वा मध्य भारताींत रावताले.  

“भारताींत, भारतीय मातयेंतल्यान जल्माक आतयल्लो मनीस ना, आनी ह्या 

सींबींदान अजून काींय रुजवात मेळूींक ना. भारताींत आपलो राबबतो करपी 

सगळ्याींत पयली आददवासी जमात ‘तनचग्रटो’ आसा. उपराींत ऑस््ीक आददवासी 

पश्चीम आर्र्याींतल्यान भारताींत आयली, फुडें द्रवीड आददवासी पजश्चमेच्यान 

भारताींत आयल्या उपराींत, आयग भारताींत पाववल्ले. आयाां फाटल्यान उत्तर आनी 

उत्तर–पुवेकडच्यान ततबेटो–चचनी आददवासी आयले.”32 (चटजी, 1960) 

इततहासकार एस.् आर. बक्षी हाींच्या मतान,  

“भारताींत पाींच हजार वसाां फाटी मेडडटरेतनयन वाठाराींतल्या नवीन वींर्ाच ेलोक 

पजश्चमेंतल्यान भारताींत र्भतर सरले. ताींणी भारताचो खबुसो भाग आपल्या 

ताब्याींत घेतलो. ह्या भागाींत त्या काळा वयलें ब्लाचचस्तानूय येता. ह्या 

लोकाींक ताींच ेभार्चेरे आदारन ताींकाीं ‘द्राववड्यन’ म्हूण वळखूींक लागले. काींय 

र्ेंकड्याीं उपराींत, सादारण फि. पुवग 2000 वसाग उपराींत भारताींत उत्तर - पश्चीम 

ददकें तल्यान, दहींदकूुीं र् दोंगर हुपून अफगातनस्तानाींतल्यान, गोरे कातीच े आयग 

भास उलोवपी नवे वींर्ाच ेलोक भारताींत र्भतर सरले. ताींकाीं आयग वा इींडो–आयग 

म्हणटात. जेन्ना हे आयग भारताींत आयले, तेन्ना ताींचीीं आनी हेर थळाव्या 

लोकाींकडने झगडीीं जावपाक लागलीीं. ह्या झगड्याींत, थळावे लोक 

हारले.”33(बक्षी, 2007).   
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 आयग भारताींत पावले तेन्ना, भारताींत हेर आददवासी लोकाींच्यो थळाव्यो भासो 

चलताल्यो. आयग आनी हेर आददवासी जमाती र्मश्र जाल्यो. ताींच्या भासाींचेंय र्मश्रण 

जालें. आयग भार्चेरे हेर भासाींचो प्रभाव पडलो आनी एक नवीन भार् ेकूळ, ‘इींडो–आयग’ 

तयार जालें. 

 इींडो–आयग भार् ेकुळाींतली सगळ्याींत पोरणी भास म्हणल्यार ‘सींस्कृत’. ‘ॠग वेद’ 

हो सींस्कृत भार्ेंतलो सगळ्याींत पोरणो ग्रींथ आसा. हे सींस्कृतायेक ‘वेदीक आयग’ अर्ेंय 

म्हणटात.  

 भारतीय भुींयेचरे पाींच भार् ेकुळाीं घोळटात. तातूींत ‘आयग’ (इींडीक आनी इराणी), 

‘द्रववडी’, ‘मुींडा’ वा ‘कोलेयगन’ (kolarian), ‘इींडो–चायनीस’ (ताचीीं उपकुळाीं Mon–Khmer, 

Tibeto–Burman, Siamo–Chinese) आनी ‘मलयो–पोर्लतनश्यन’ (Malayo–

Polynesian).        

 इींडो–आयग भार् ेकुळाक भारत भुींयेचरे सुमार साड ेतीन हजार वसाांचो इततहास 

आसा. कोंकणी ही ह्याच कुळाींतली भास. त्या कारणाींक लागून कोंकणी भार्चेो 

इततहास दहसपाींत घेवींचो पडटा.  

 चटजींच्या मतान, ‘आयाांचें भारताींत येवप पुववगल्ल्या इततहासाींतली तततलीर्ी 

पोरणी घडणूक न्हय. हे घडणुकेचो काळ फिस्त युगाच्या दोन हजार वसाां फाटीीं व्हरीं क 

येना. घडये हाच ेपरस उसराीं ही घडणूक घडडल्ली आसूीं येता. फिस्त युगा आदीीं सुमार 

देड हजार वसाां पयलीीं आयग भारताींत आयले अर्ें मानलेंय जाल्यार, भारताींत जी भास 

ते घेवन आयले ताींणी भार्चे्या इततहासीक ववकासाच े दोन पाींवड े हुवपल्ले; पयलो 

प्राचीन इींडो–युरोपी पाींवडो आनी दसुरो इींडो–इराणी पाींवडो. इींडो–युरोपी भार् ेकुळाचो इींडो–

आयग पाींवडो भारत भुींयेचरे ववकसीत जालो.’34 (चटजीं, 1960) 

 इींडो–आयग भार् ेकुळाच्या ववकासाच ेतीन पाींवड ेमानतात - 
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1. पोरणे इींडो–आयग भार्चेो पाींवडो (काळ: फिस्ता आदलीीं 1500 त े 600 वसाां,     

अदमासान) 

2. मदले इींडो–आयग भार्चेो पाींवडो (काळ: फिस्ता आदलीीं 600 ते फिस्ता उपराींतची 

1000 वसाां, अदमासान)  

3. नवें इींडो–आयग भार्चेो पाींवडो (काळ: फिस्ता उपराींतच्या 1000 वसाग सावन,  

अदमासान).35 (चटजीं, 1960) 

 भारतीय इततहासाचो ववचार करतना, भारतीय इततहास सींवसारीक इततहासाचोच 

एक वाींटो, आनी मुखेलपणान, भारताक तेंकून आर्र्ल्ल्या उदेंते कडच्यान हेर 

वाठाराींतल्या इततहासा कडने तो सामको जोडडल्लो आसा.  

 

 

 

 

 

 भारताींत प्राचीन काळाींत सींस्कृत भार्के खबू म्हत्व फावो जाल्लें. हे भार्चेी 

व्याकरण वेवस्था खबू कठीण आसली. पाणणनीच्या काळाींत हे भार्के अदीक म्हत्व 

फावो जालें. ततचें नवें स्वरप काव्यनाटकाींनी, अर्भजात सींस्कृत सादहत्याींत ददसपाक 

लागलें. 

 काळाींतरान सींस्कृत भार्चेें म्हत्व कमी जालें. ह्या वेळार सामान्य लोकाींच े

भार्के (प्राकृत) म्हत्व आयलें. धमग आनी भास हाींचें न तुटपा सारकें  नातें आसा. ताका 

लागून, जेन्ना प्राकृत भासाींक धमीक प्रततश्ठा फावो जाली, तेन्ना ताींकाीं म्हत्व फावो 

जालें. भारताींत बुध्द–महावीराच्या काळाींत धमीक र्र्कवणे खातीर ताींणी प्राकृत भासाींचो 
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आदार घेतलो आनी जर्ी–जर्ी धमागक प्रततश्ठा फावो जाली तर्ी ताींच ेप्राकृत भार्कूेय 

प्रततश्ठा फावो जाली. 

 बुध्दान ‘पाली’ भास आपल्या धमीक र्र्कवणे खातीर आपणायली. अर्ोक 

राज्याच्या काळार ही पाली प्राकृत भास पुराय भारत भर पसररल्ली. ह्या काळा 

वयल्यो रुजवाती अर्ोक राज्यान कोराींततल्ल्या र्र्लालेखाींत मेळटात. तर्ेंच जैन धमाांत 

बरोवपा खातीर ‘अदगमगदा’ प्राकृत भार्चेो वापर केल्लो. तेन्ना हे भार्चेो उदेव जालो. 

र्ास्रीय भास–ववचाराच्यो परींपरा धमीक परींपराीं कडने जोडडल्ल्यो आसात. धमीक 

कारणाींक लागून लोकाींक ही भास र्र्कची पडडल्ली तेन्ना ततचो व्याकरणीक नदरेन 

अभ्यास जालो. जैन आनी बौद्ध धमागच्या उदेवा उपराींत प्राकृत भासाींक भारतीय 

समाजाींत म्हत्व आयलाीं आनी ताींचीीं व्याकरणाीं तयार जाल्याींत.  

 काळाींतरान प्राकृत भासाींनी अपभ्रींर्ाचें रप आपणायलें. हें रप अदमासान 

तेराव्या र्ेंकड्या मेरेन अजस्तत्वाींत उरलें. व्याकरणकार जाका अपभ्रींर् म्हणटात त्या 

भार् े रुपाीं र्भतर इींडो-आयगभार्चे्या ववकासाचो फुडलो पाींवडो पळोवींक मळेटा. प्राकृत 

आनी आववगल्ल्यो भासो हाींच े मदल्या भार् े रुपाींचो पाींवडो. सुतनतत कुमार चटजींच्या 

उतराींनी हो Late MIA {Middle Indo–Aryan} पाींवडो.37 (चटजी, 1969)   

 हेमचन्द्र ह्या बाराव्या र्ेंकड्याींतल्या प्राकृत भार्चे्या व्याकरणकारान केल्ल्या 

‘प्रकृतत सींस्कृतीं तर भवीं तत आगतीं च प्राकृतम’्38 (आपटे, 1997) ह्या व्याख्याचो 

आदार घेवन वामन र्र्वराम आपटेंचो ‘सींस्कृत–दहन्दी कोर् ’ साींगता, ‘सींस्कृत’ 

(सींस्कृतम)् म्हणल्यार घाींसून पुसून चक्क केल्ली, र्ुद्ध भास. प्राकृत (प्राकृतम)् 

म्हणल्यार, सींस्कृत भार्ेंतल्यान आतयल्ली, ततच ेकडने खबू सारकेपण आर्र्ल्ली एक 

गाींवचगरी वा थळावी बोली. 39 (आपटे, 1997)  

 तुलनात्मक वाङ्मयववद्येच े जाणकार रामकृष्टण गोंववद भाींडारकर साींगतात, 

प्राकृत भासाींचीीं व्याकरणाीं चडर्ीीं व्युत्पत्तीर्ास्राच्या तत्वाक धरुनूच बरतयल्लीीं पळोवींक 



 34   
 

मेळटात. सींस्कृत ही मूळ भास वा प्राकृती वेगळे वेगळे नादाींच ेआनी व्याकरणाच ेबदल 

घडून हे प्राकृतीींतल्यान – सींस्कृत भार्ेंतल्यान – प्राकृत भासो कश्यो घडल्यात तें हीीं 

व्याकरणाीं दाखयतात.40 (भाींडारकर, 1974) 

 

2.5.3. कोंकणी र्ाश ेकूळ 

 कोंकणी भार्चे्या इततहासा सींबींदान आयज वेर जें बरोवप जालाीं तातूींत हे 

गजाली सींबींदान एकमत ददश्टी पडना. दसुऱ्या उतराींनी साींगचें जाल्यार, कोंकणीची कूळ 

कथा गुढाथाांत र्लपल्या. इींडो–आयग कुळाच्या भगुोलीक ववस्तारा पासून कोंकणीक 

मातर्ी कुर्ीक काडून ततच्या इततहासीक ववकासाचो ववचार केला.  

 श्रीपाद देसायाकूय कोंकणी आनी मराठीचीीं मुळाीं वेगळीीं ददसतात. ताींच्या 

मतान, ‘गुजराती आनी राजस्थानी वाींगडा कोंकणी अपभ्रींर्ाच्या नागर आनी उपनागर 

बोलयाींतल्यान वयर सरल्या, जाल्यार मराठी अपभ्रींर् आनी र्मश्र प्राकृताच्या 

र्मश्रणाींतल्यान आयल्या.’41 (देसाय, 1981) 

 नागेर् सोंदे साींगतात, ‘कोंकणी प्राकृताच्या र्ौरसेनी–महाराष्ट्ी पींगडाींतल्यान 

उपजल्या. पजश्चमी दहन्दी, राजस्थानी, र्सींधी आनी गुजराती ह्यो ततच्यो लागीींच्यो 

भयण भासो. सोंदेच्या मतान, मराठी प्राकृताच्या मागधी पींगडाींतल्यान आयल्या आनी 

पुवे कडली दहन्दी, बबहारी, बींगाली आनी उडडया ह्यो मराठीच्यो भयण भासो.’42 (सोंदे, 

1981)  

 आर.् के. राव साींगतात, ‘कोंकणीचीीं पाळाीं–मुळाीं एके वटेन प्रोटो ऑस््लॉयड 

भार्ेंत–पुववगल्ले मुींडारीींत आसात, तर दसुरे वटेन वेदीक दायजाींत आसात.’43 (राव, 

2004)  

 जुझ े पेरैरा बरयतात, ‘अनायग प्रदेर्ाींत सारस्वत ब्राह्मण आनी चाड्डी उत्तर 

भारतीय बोली घेवन आयले. दक्षक्षणेंत येतना वाटेर ताींणी पश्चीम भारताची इल्ली 
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नागरी प्राकृत आनी चडर्ी डॅक्कनाची महाराष्ट्ी–प्राचीन भारताची चगताीं भास घेतली.’44 

(पेरैर, 1973) 

 एन.् पुरुषोत्तम मल्ल्याच्या मत्तान, ‘आयची कोंकणी पुवी मागधीींतल्यान 

आयल्या आनी ततचरे बरोच दादीक वा भारताींतले सगळ्याींत पोरणे प्रकृत्तीचो–पैर्ाींचीचो 

प्रभाव आसा.’45 (राव, 2004) 

 एल.् सुनीता बाई म्हणटा, ‘कोंकणीची इततहासीक फाटभूींय आनी प्राचीन 

भारतीय इततहासीक परींपरा हाींचो लागीींचो सींबद आसा. पुववगल्ले भारतीय ब्राह्मणी 

सींस्कृतायेचो कोंकणी भार्चेरे खबू प्रभाव आसा. कोंकणीींतले प्राचीन नाद, ततच े

र्भतरली हडप्पा सींस्कृतायेंतलीीं तर्ीच वेदीक आनी सींस्कृत उतरावळ, हे पुराव े

कोंकणीींचीीं पाळाीं–मुळाीं वेदीक सींस्कृतायेंत तर्ीींच प्राचीन भारतीय सींस्कृतायेंत आसात हें 

र्सद्ध करपी.46    

 कोंकणी इततहासा-ववर्ीीं बरपाीं वाचतना वेगळ्या वेगळ्या जाणकाराींनी वेगळ्या 

वेगळ्या प्राकृत आनी अपभ्रींर् भासाींच ेउल्लेख केल्ले ददसतात. कोंकणी भास खींयच्या 

प्राकृत भार्ेंतल्यान, खींयच्या अपभ्रींर्ाींतल्यान आयल्या हें साींगप सोंपें न्हय. पूण 

कोंकणीचें आनी सींस्कृत भार्चेें नातें आसा अर्ें ववद्वानाींचें स्पश्ट मत आसा.     

 कोंकणी भार्चेें मूळ सोदनू काडटना सुमार तीन–साड ेतीन हजार वसाांचो प्रवास 

करचो पडटा. तरी पूण ववद्वानाींनी भासववज्ञानीक नदरेंतल्यान वावर करन कोंकणीच्या 

कुळाचो सोद लावपाचो प्रयत्न केला. वयलीीं सगळीीं मताीं पुराणीक आनी इततहासीक 

बरपावळीचरे, तर्ेंच र्र्लालेखाचरे आदारीत आसात. र्णै गोंयबाबान भासववज्ञानीक 

नदरेन जरी कोंकणीचो वावर केल्लो ना, तरी पूण ताींच्या ‘कोंकणीची व्याकरणीक 

बाींदावळ’ (1949) ह्या पुस्तकाींत कोंकणीची व्याकरणीक घडण आनी ततच्या भयण 

भासाींच ेघडणे कडने तुळा करन कोंकणीच्या खार्लेपणाचो थाव घेतला. हो अप्रत्यक्ष 

ररतीन केल्लो कोंकणी भार्चेो वावर न्हयकारीं क जावचो ना. 



 36   
 

 भासववज्ञानीक नदरेन अभ्यास 1966 वसाग उजवाडाक आतयल्ल्या सुर्मर मींगेर् 

कर े हाींच्या ‘The Formation of Konkani’ ह्या प्रबींधाींत ददसता. आववगल्ल्या 

तुलनात्मक आनी इततहासीक भासववज्ञानाच्या वावरा पद्दतीींचो आदार घेवन, कोंकणीचे 

व्याकरणीक बाींदावळीच्यो बारीकसाणी दहसपाींत घेवन, इींडो–आयग भार् े कुळाींच्या 

इततहासीक नकार्ाचरे कोंकणीची सुवात दाखोवपाचो र्ास्रोक्त यत्न सुर्मर मींगेर् 

करने केला. कोंकणीच्या स प्रातततनधीक बोलयाींच्या आदारान केल्लो हो अभ्यास 

कोंकणीच्या कुळा कडने बोट दाखयता. कोंकणी ही इींडो-आयगभार् े कुळाच्या दक्षीण–

पश्चीम पींगडाींतली भास म्हणपाचें र्सद्ध जाता. 

 आववगल्ल्या इींडो–आयग भासाींच्या भार्ीक रुपाींच्या आदारान इींडो-आयग भासाींचो 

आदलो पाींवडो कसो आर्र्ल्लो ताचो थाव घेवपाचो एक यत्न प्रबोध पींडडत ह्या 

भासववज्ञातनकान केल्लो.  

 भारत भुींये वयलें इींडो–आयग भार्चे्या भुगोलीक ववस्ताराींत कोंकणी सगळ्याींत 

तनमाणी, सामकी दक्षक्षणे कडली इींडो–आयग भास. हे भार्चे ेउत्तरे कडने आनी उत्तर उदेंत े

कडने ततची सगळ्याींत लागीींची भयण–मराठी, तर दक्षक्षणे कडने आनी दक्षीण–उदेंत े

कडने द्रववडी भार्–ेकुळाींतली कन्नड, ह्यो भासो आसात. 

 1510 वसाग पोतुगगेज जेन्ना गोंयाींत आयले, तने्ना कोंकणी भार्चेो आनी 

सादहत्याचो इततहास फाींटून गेलो. कोंकणी मनीस गोंय सोडून हेर र्जेारी वाठाराींत 

वचनू रावपाक लागलो. गोंय सोडून वचपा फाटल्यान मुखेलपणान दोन कारणाीं फुडें 

येतात. तीीं म्हळ्यार इजन्क्वजीर्न48 आनी वेव्हार – धींदो. हाचो पररणाम कोंकणी भास 

आनी कोंकणी सादहत्य गोंया भायल्या राज्याींनी उजवाडाक येवपाक लागलें.  
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2.6. गोंयचो इन्िास  

 आयचें गोंय आनी पुववगल्ल्या काळा वयलें गोंय, हाींच ेमदीीं भुगोलीक नदरेन खबू 

वेगळेपण आसा. पुववगल्ल्या गोंयच्या इततहासाचो अभ्यास करताना, पुववगल्ल्या काळा 

वयल्या राजवटक्याींनी राज्य केल्लें तें गोंय म्हण न्हय तर कोंकण म्हण केल्लें. देखनू 

गोंयचो इततहास हो कोंकण वाठाराचो इततहास आसा. 

र्मरागोर ेम्हणटा –  

 “र्र्रोड्या सोदनू काडडल्लो ताम्रपटो गोंयचो इततहास फिस्ता पुवग 400 वसाग 

 फाटी घेवन वता. हो ताम्रपटो गोमी वींर्ाचो आसा म्हण मानताले. 1942  

  वसाग हो ताम्रपटो भोजा वींर्ाचो म्हणपाचें स्पश्ट केल्लें.”49 (र्मरागोरी,  

  1999) 

भोजा वींर्ाच ेस ताम्रपटो सींर्ोधकाींक साींपडल्यात. तातूींतलो एक ताम्रपटो मेळ्ळा त्या 

जाग्याचरे आदारन भोजा वींर्ाच्या राजान, गोंयचरे राज्य चलयल्लें म्हणपाचें कळटा. 

ताींची राजधानी चींद्रपूर आर्र्ल्ली. भोजा राजवटके उपराींत गोंयचरे कोंकण मौयागन 

राज्य चलयल्लें.     

 गोंयच्या इततहासाींतलो सगळ्याींत पोरणो उल्लेख ततसऱ्या र्ेंकड्याींत मेळटा. जे. 

एफ. फ्लीटान (J. F. Fleet) उजवाड घातला ते प्रमाण पश्चीम डॅक्कन आनी 

कनागटकाींतले काींय भाग नागा वींर्ाचो राजा, राज्य चलयतालो. नाग देवाची पुजा करप 

हें, ह्या राजवटकेचें खार्लेपण आसलें. गोंयाींतूय नाग देवाक पुजपी लोक आसात. ह्या 

कारणाक लागून गोंयाींत त्या काळार नागा वींर्ाची राजवट चलताली अर्ें म्हणटात.  

 गोंय पयल्या र्ेंकड्या सावन पींद्राव्या र्ेंकड्या मेरेन जायत्या राजवटक्याींच्या 

सते्तखाला आर्र्ल्लें. फिस्त युगा आदीीं पयल्या र्ेंकड्याचो ववचार करतना, गोमींतकाचरे 

मौयग, सातवाहान, अभीर, यादव, चालुक्य, राष्ट्कुट, र्र्लाहार, कदींब ह्या राजवटक्याींनी 

गोंयचरे राज्य केल्लें. 
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 पयलो र्ेंकडो तें 1500 वसग मेरेन गोंयचरे राज्य चलोवपी राजवटी म्हणल्यार-  

इणडो पर्र्गयन        र्ेंकडो 4-2 

भोज        र्ेंकडो 6-4 

बदामीच ेचालुक्य       र्ेंकडो 8-6 

र्र्लाहार       र्ेंकडो 10-8 

कदींब        वसाां 1356-1006 

देवचगरीच ेयादव     र्ेंकडो 13-12 

ववजयनगर      र्ेंकडो 15-14 

बहामनीच ेसुलतान     र्ेंकडो 15  

 1510 वसाग गोंयाींत ववदेर्ी राजवट आयली. पयलीीं आफोन्स द आल्बुकेकागन 

17 फेब्रुवारी 1510 ददसा आपलें पावल गोंयच ेभुींयेर दवरलें. जेन्ना आल्बुकेकग  गोंयाींत 

पावलो, तेन्ना गोंयचरे बबजापुरचो सुलतान अदील र्ाहाचें राज्य चलतालें. आल्बुकेकग  

गोंयाींत पावले उपराींत, तो गोंयच्या काींय लोकाींक मेळ्ळो. सुलतान अदील र्ाह आनी 

ताच ेसैन्य दसुरे कडने झुजाींत गुल्ल आर्र्ल्ले. आल्बुकेकागली खबर कळटकच आदील 

र्ाह आपल्या सैन्याींक घेवन गोंयाींत आयलो आनी 23 मे 1510 त ताका धाींवडावन 

घातलो. उपराींत आल्बुकेकागन गोंयचरे आनीक एक घुरी घातली. हे फावटी ताणें ततम्या 

ह्या दहन्द ूसरदाराचो (Chiefton) आदार घेतलो. त्याच काळार अदील र्ाह हाींकाीं मरण 

आयलें आनी ताचो पूत इजमायल अदील र्ाह राज्य चलोवपाक लागलो. हाचो फायदो 

आल्बुकेकागन काडलो आनी गोंयचरे दसुरे फावट घुरी घातली. 25 नोव्हेंबर 1510 वसाग 

आल्बुकेकागक गोंयचरे जैत मेळ्ळें. 

 आल्बुकेकागक आपले पयले घुरीच े हारेचो राग आसलो. हो राग ताणें गोंयाींत 

आर्र्ल्ल्या मुस्लीम लोकाींक जजवेर्ीीं मारन काडलो. ततम्याची थानादार म्हूण नेमणूक 

केली. 1543 काळ पावता म्हणसर पोतुगगेजाींनी साश्टी (आताींचें मुरगाींव धरन), बारदेस 
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आनी ततसवाडी हे म्हाल आपल्या ताब्याींत घेतले. ह्या वाठाराक पोतुगगेजाींच्यो ‘पोरणयो 

काबबजादी’ (Velhas Conquistas) म्हूण वळखतात. हें सोळाव्या र्ेंकड्याींत 

पोतुगगेजाींनी आपल्या ताब्याींत घेततल्लें गोंय आनी खऱ्या अथागन साड े चारर्ीीं वसाां 

पोतुगगेजाींनी राज्य केल्लो वाठार. हो वाठार आयज गोंयचो फकत पाींच वाट्याींतलो एक 

वाींटो आसा. 

 गोंयाींत पोतुगगेज येतना, ताींणी ताींचो फिस्ताींव धमूगय गोंयाींत हाडलो. 

आल्बुकेकागन गोंय घेवपाक कारण फकत मसाल्याचो वेव्हार आर्र्ल्लो. ताचो धमग 

प्रचाराचो काींयच उद्देर् नासलो. पूण जेन्ना र्मर्नरी गोंयाीं आयले तेन्ना ताींचो उद्देर् 

बदल्लो उपराींत इजन्क्वजजर्नाची स्थापना गोंयाींत जाली.  

 सतराव्या र्ेंकड्याच्या मदें गोंय वेपारी बींदर आर्र्ल्लें तें कमी जालें. 1675 

वसागक मराठाचो राजा छरपती र्र्वाजीन फोंडें म्हाल घेतलो. 1763त पोतुगगेजाींनी फोंडें 

म्हाल परत आपल्या ताब्याींत घेतलो. ह्या काळार साींगें, केपें आनी काणकोण हे म्हाल 

सोंदेच्या ताब्याींत आर्र्ल्ले ते हयदर अलीन घेतले. ताणें हे ततनूय म्हाल 1764 वसागक 

पोतुगगेजाींक ददले, आनी साींगें, केपें आनी काणकोण पोतुगगेजाींच े वाठार जाले. 1781 

आनी 1788 ह्या वसाग, भोंसले कडल्यान पोतुगगेजाींनी पेडणें, ददवचल आनी सत्तरी 

म्हाल आपल्या ताब्याींत घेतले. 1788 वसाग पोतुगगेजाींच्या र्केातळा आर्र्ल्लो वाठार 

वाडलो. पेडणें, ददवचले, सत्तरी, फोंडें, साींगें, केपें आनी काणकोण मेळून ‘नव्यो 

काबबजादी’ (Novas Conquistas)  तयार जाल्यो. 

 गोंयाींत पोतुगगेजाींनी 19 डडसेंबर 1961 मेरेन राज्य चलयलें. 1947 त भारत 

बब्रदटर्ाींचे गुलामीींतल्यान स्वतींर जाल्लो. पोतुगगेज गोंय सोडून वचूींक तयारच नासले. 

गोंय हो भारताचो भाग जावपाचो उरतालो. गोंयकाराींनी खबू चळवळी केल्या उपराींत 

भारत सरकारान सैतनकाींक धाडूींन गोंय मुक्त केलें. भारताचो तेन्नाचो पयलो प्रधान 

मींरी जवाहरलाल नेहर आर्र्ल्लो. ताणें ‘ऑपरेर्न ववजय’50 नाींवान र्मर्न काडलें. 17 



 40   
 

डडसेंबर 1961 ददसा 30,000 र्मर्ल्ी सैतनकाींक ताणें गोंयाींत धाडले. तनमाणें 18 

डडसेंबराक पोतुगगेज गवनगर जनरल, वासालु द र्सल्वान गोंय सोडून ददलें. तीन ददसाींनी 

गोंय, दमण आनी दीव मुक्त जाले. 19 डडसेंबर हो गोंयच ेमुक्तीचो दीस जालो.  

 19 डडसेंबर 1961 ददसा गोंय जरी मुक्त जालें, तरी गोंयची आनी गोंयकाराींची 

चळवळ सोंपली ना. गोंयच ेमुक्ती उपराींत गोंयच्या ववर्लनीकरणाचो प्रस्न उपरासलो. 

गोंय हो ल्हान प्रदेर् जाल्ल्यान, गोंयाक वेगळो प्रदेर् म्हूण दवरप, काय तें महाराष्ट्ाींत 

ववलीन करप हो प्रस्न उपरासलो. गोंयच्या समाजा मदीीं दोन पींगड जाले. काींय जाण 

गोंय वेगळें , जाल्यार काींय जाण गोंय महाराष्ट्ाींत ववलीन करपाचें मत घेवन बसले. हो 

प्रस्न सुटावो करता आसतना, कोंकणी भार्ेचो प्रस्न उपरासलो. कोंकणी भास न्हय, 

पूण ती मराठीची बोली अर्ें काींय जाण म्हणपाक लागले. गोंयचो ववर्लनीकरणाींचो 

प्रस्न सुटावो करपाक तनमाणें ‘जनमत कौल’ (opinion Poll) घेवपाचें थारायलें. 16 

जानेवारी 1967 ददसा भारत देर्ाींतलो एकमेव पयलो जनमत कौल गोंयाींत जालो. हाचो 

तनकाल, ववलीनीकरणा आड गेलो. गोंयकाराींनी गोंयची अजस्मताय राखनू दवरली. 

 कोंकणी ही भास न्हय ती एक मराठीची बोली म्हणपी जो प्रस्न आर्र्ल्लो तो 

मात जनमत कौला बरोबर सोंपूक ना. सादहत्य अकादेमीन 1975 वसाग कोंकणी ही 

स्वतींर सादहत्यीक भास म्हूण मानून घेतली. कोंकणीक ‘राजभार्चेो’’ दजो मेळूींक 

नासलो. हो दजो मेळोवपा खातीर कोंकणी मनर्ाक फुडें झगडचें पडलें. 4 फेब्रुवारी 

1987 वसाग कोंकणीक राजभार्चेो मान फावो जालो. ही चळवळ 555 दीस चल्ली. 30 

मे 1987 ददसा गोंय ‘घटक राज्य’ जालें आनी 20 ऑगस्ट 1992 ददसा कोंकणी 

भारताच्या सींववधानाच ेआठवे अनुसुचीींत पावली.  
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2.7 कोंकणी र्ाशचेो आनी साहित्याचो वावर  

 कोंकणी भार्तेलें सगळ्याींत पोरणें सादहत्य रामायण आनी महाभारत आसा. 

खींयच्याय भार्चे्या सादहत्याची सुरवात जातना, लोकसादहत्याींतल्यान जाता. कोंकणी 

भार्चेी सादहत्याची सुरवातूय लोकसादहत्याींतल्यानचू जाल्या. कोंकणी भार्ेन, र्लखीत 

स्वरुप आपणावच े पयलीीं मौखीक सादहत्याचें रप घेततल्लें. कोंकणी भार्चेो पयलो 

पुरावो श्रवणबेळगोळ मेळपी र्र्लालेखाचरे कोरातयल्लो आसा 

‘श्रीचावुणडराजें करववयलें 

श्रीगींगराजे सुत्ताले करववयले’51 (कुलकणी, 2013) 

ताच ेउपराींत  

‘पाव गा दातारा ! 

पाव गा दातारा ! 

तूीं नन्दाचो णझलो ! 

माकाीं फडको दी ! 

मी दहींवान मेलों ! 

घे माझो कोयतो!’ 

             देवा पायाीं पडलों !! 52 (पेरैर, 1996) 

हो अभींग पेडणेच े र्ैलीींत आसा. कारण तातूींतलीीं णझलो, फडको, मी, दहींवान सारकीीं 

उतराीं आजून पेडणें मोडीींत वापरतात. ताच ेउपराींत कोंकणी भार्ेंत, गद्य सादहत्याची 

सुरवात रामायण महाभारत ह्या ग्रींथाींतल्यान जाली. ह्या दोन गद्य प्रकारा पयलीीं 

कोंकणीींत सादहत्य आर्र्ल्लें काय ना, हें तनजश्चतपणान साींगपाक जायना. कारण हाच े

पयलीीं सादहत्य आर्र्ल्लें म्हणपाची एकूय रुजवात मेळना. कोंकणीींतल्यान जरी 

र्लखीत स्वरुपाींतलें सादहत्य नार्र्ल्लें तरी सुद्दा, पयलीीं कोंकणीींत मौखीक सादहत्याची 
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परींपरा आर्र्ल्ली. सींवसाराींतल्या सगळ्या भासाींची, सादहत्याची परींपरा पद्यान सुर 

जाल्या, जाल्यार कोंकणी भार्चेी गद्यान जावपाक येना.  

 ह्याच काळार मराठी भार्ेंतले धमीक स्वरुपाचें सादहत्य गोंयाींत चलतालें. तर्ेंच 

सोळाव्या र्ेंकड्या आदीीं कोंकणी बरोवपी म्हूण कोणाचेंच नाींव मेळना. कोंकणी 

रामायण आनी महाभारताच्या बरोवप्याचें नाींव सोदतना, कृष्टणदास र्ामा हाींचें नाींव फुडें 

येता. पूण खऱ्याींनीच ताणें तीीं बरयल्लीीं काय? गोमीर्ान सींपादीत केल्ल्या “सोळाव्या 

र्ेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण” ह्या पुस्तकाींत बरोवप्याचें नाींव ददतना कृष्टणदास 

र्ामा आनी साींगाती घालनू फुडें प्रस्नचचन्न घालता. 

 पोरणया कोंकणी सादहत्याींत, सतरावो र्ेंकडो म्हत्वाचो लेखतात. ह्या काळार 

युरोपी र्मर्नरी पाद्रीींनी कोंकणी भार्ेंत खबू सादहत्य रचचल्लें. फिस्ताींव धमागचें एक 

धोरण अर्ें आर्र्ल्लें, लोकाींक फिस्ताींव धमग ददतना लोकाींच े भार्ने ददवींचो. ह्या 

धोरणाक लागून र्मर्नरी पाद्रीींक कोंकणी र्र्कची पडली. पाद्रीींक कोंकणी र्र्कूीं क सोंपी 

जावींची म्हूण कोंकणी भार्चेी व्याकरणाीं तयार केल्लीीं. ह्या कोंकणी व्याकरणाींची भास 

पोतुगगेज आर्र्ल्ली. तेच प्रमाण कोंकणी भार्चे्यो उतरावळी आनी र्ब्दकोर् तयार 

केल्ले. 1616 ह्या वसाग थॉमस जस्टफन्स हाचें मराठी भार्ेंत ‘णिस्त पुराण’52 

उजवाडाक आयलें. हें णिस्त पुराण जरी मराठी भार्ेंत आसलें तरी ताच ेप्रस्तावनेंत 

जस्टफन्स म्हणटा, 

‘ह्या देसीींच्या भासाीं र्भतुर ही भास परमेश्र्वराच्या वस्तू तनरोपूींर्स योग्य ऐसी 

ददसर्ल म्हणउनु पण र्ुध्द मराठी मतघमा लोकार्स नकळे देखनुु, ह्या बहुताीं 

जनाींर्स सुफळु होउीं र्स, काय केलें, माचगल्याीं कवेश्र्वराींचीीं बहुतेकें  अवघड ेउतरें 

साींडुनु साींपचयेाीं कवेश्र्वराींचचये ररतु प्रमाणें आणणयेकें  सोंपीीं ब्राह्मणाींचे भासेचीीं 

उतरें ठाई ठाई र्मलररत करुनु कववव्त सोपें केलें;’53 (जस्टफन्स, 1614) 
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त्या काळार गोंयाींत कोंकणी बरोबर मराठीय भास घोळटाली. चड करन धमीक कायाांक 

मराठीचो वापर जातालो. नाजाल्यार जस्टफन्साक मराठीनूच णिस्त पुराण बरोवपाक 

कसलेंच कारण नार्र्ल्लें. त्या काळा वयल्या गोंयकाराींक र्ुद्ध मराठी कळनासली. 

म्हणटकच गोंयकाराींची भास मराठी नासून कोंकणी आर्र्ल्ली. देखनू जस्टफन्सान 

थळावे भार्चेो उल्लेख केला, ती कोंकणी भास आसा. 

 णिस्त पुराणाच्या उपराींत जीीं पुस्तकाीं आयल्याींत तीीं कोंकणी भार्ेंत. पूण ताचें 

पयलीीं, आमादोर द साींता आनाींचें ‘फ्लॉस साींक्तोरुम’ (1607) हें पुस्तक उजवाडा 

आयलें. स्टीफन्साींचें ‘दौरीना फिस्ताीं’ (1622), आींतोतनयु द साल्दान्याींचें ‘साींक्तु 

आींतोनीचीीं अचयाां’ (1655), र्मगेल द आल्मैदाींचें ‘वनवाळ्याींचो मळो’ (1658 - 59), 

जुआींव द पेद्रोझाींचें ‘देवाचीीं येकाींग्र बोळणीीं’ (1660), इनाणझयु आकागमोनीींचें ‘सगळ्या 

वरुसाचें वाींजेल’ (1667) हीीं सतराव्या र्ेंकड्याींतलीीं म्हत्वाचीीं बरपाीं. हाींतलीीं काींय बरपाीं 

अणकाररतूय आर्र्ल्लीीं.  

 कोंकणी भार्चे्या व्याकरणाीं सींबदान सगळ्याींत पयलीीं उजवाडाक आतयल्लें 

व्याकरण 1640 त मेळटा. तें म्हणल्यार थॉमास स्टीफन्साींचें ‘आततग द र्लींग्वा 

कानारी.’ जेन्ना भारताींतले खींयचये भार्ेंत व्याकरण छापून उजवाडाक येवींक ना, अर्ा 

वेळार कोंकणीचें व्याकरण उजवाडाक आयलें. हें व्याकरण उजवाडाक येवचे पयलीीं, एक 

गोंयकार पाद्री, आींदे्र व्हाज हाणें व्याकरणी मसुदो तयार केल्लो. त्या मसुद्याच्या 

आदारानूच फुडें हेराींनी व्याकरणाीं बरयलीीं अर्ें म्हणटात.  

 सतराव्या र्ेंकड्याच्या सोंपत्याक पोतुगगेज व्हायसरॉय हाणें 1684 वसाग 

‘कोंकणीच्या मणागचें फमागन’37 काडलें. ह्या फमागना बरोबर कोंकणीचरे काळखी यूग 

उदेलें आनीक बरपावळ बींद जाली. उपराींत कोंकणीक परत जजवी करपाची कीट ज्योकीीं 

एर्लयोदोर द कुन्य ररव्हार (1855) हाींणी पेटयली. 1889 ह्या वसाग कोंकणी 

सादहत्याक परती जाग आयली. ह्या वसाग रोमी र्लपयेंतल्यान पुणेच्यान ‘उदेंतेचें 
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साळक’ हें नेमाळें एदवुादग जुजे ब्रुन द सौज (1836 – 1905) हाणें सुर केलें. सौजान 

1905 वसाग ‘फिस्ताींव घराबो’ (1911 वसाग उजवाडाक आयली) ही रॉमाींस बरयली. 

ह्याच काळार कोंकणी भार्के सॅबाजश्तयाींव रुदोल्फ दाल्गादान (1855–1922) खाींद 

मारलो. ‘कोंकणी–पोतुगगेज कोर्’, 1893 वसाग आनी ‘पोतुगगेज–कोंकणी कोर्’ 1905 वसाग 

उजवाडाक हाडले.  

 उपराींत कोंकणी सादहत्याच्या पुनरुत्थानाच्या काळार म्हत्वाचो वाींटो वामन 

रघुनाथ वदे वालावलीकार (उफग  र्णै गोंयबाब) (1877-1946) हाींचो आसा. कोंकणी 

चळवळीचे कोंकणी कथेच े जनक म्हूण ताींणी नामना जोडल्या. इततहासीक, 

सींर्ोधनात्मक, चरररात्मक, अनुवादात्मक, व्याकरणी, भासर्ास्रीय तर्ेंच ललीत 

र्लखाण ताींणी केलाीं.  

 कोंकणी सादहत्याक खरो चींवर आयलो तो गोंय मुक्ती उपराींतूच. 19 डडसेंबर 

1961 ददसा गोंय मुक्त जालें आनी कोंकणी लेखकाक बरोवपाची मेकळीक मेळ्ळी. हे 

मेकर्ळकेचो फायदो काडून खबूर् ेकोंकणी लेखक फुडें आयले. तातूींत बाकीबाब बोरकार 

(1910-1984), मनोहरराय सरदेसाय (1925-2006), रवीन्द्र केळेकार (1925-2010), 

आदी लेखकाींचीीं नाींवाीं फुडें येतात.    

  

2.8. ननश्कशग 

 कोंकणी ही इींडो–आयग भार्ीक कुळाींतल्यान जल्माक आतयल्ली भास. आधुनीक 

काळार हे भार्ेंत जे भास म्हूण लेखपाच े गूण आसूींक जाय ते आसात. हे भार्के 

आपलो असो खार्लेो इततहास आसा. खींयचीय भास भास म्हूण लेखतलो जाल्यार त े

भार्ेंत मोडी आसप गरजेचें. कोंकणी भार्ेंतूय फकतल्योश्योच मोडी आसात. ताींचो 

अभ्यास फुडल्या प्रकरणाींत केला.  
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 कोंकणी भार्चेो ववकास ततच्या बोलयाींनीय जाला. देखनू कोंकणी भार्चेो 

ववकास जाणून घेवपाक, पयलीीं ततच्या बोलयाींचो आनी मोडयाींचो ववकास जाणून घेवप 

गरजेचें आसा.  
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1 Census 2011  

2 आल्मैदा, कोंकणी भास सादहत्य आनी सींस्कृताय (लेख 1 – भास आनी भासववज्ञा, 
पान 15 आनी 16). (सीं.) 
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4  V. P. Chavan, The Konkan and The Konkani Language  (page 2) 
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Kankan or Komkam. 

5 – V. P. Chavan, The Konkan and The Konkani Language . (Page 07)   
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that the whole of the western coast from Kathiawar in the North to 
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Konkan was called Sapta Konkan or Seven Konkan…… The Sahyadri 
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Lingoa Bramana Canarim (1622) ची दसुरी फोटो – उजवाडावणी, माररयान ु
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language and found that the vast Eurasian plain to the south of the 

Ural mountains would thus appear to be the primitive IE homeland.”  

 “There one branch of IE people, the ancestors of the Indo – 

Iranians probably stayed on, while the main body drifted towards the 

west, to what is now Poland,…”  

31 Migration Theory – family.jrank.org  

 “ People move for different reasons. These differences affect the 

overall migration process. The conditions under which a migrant enters 

a receiver population can have broad implications for all parties 

involved.” 

32 Suniti Kumar Chatterji, Indo-Aryan & Hindi, (Page 02)  

 “We have thus the primitive Negrito tribes, probably the most 

ancient people to make India their home: no proof has as yet been 

found that man of any type had evolved from some kind of anthropoid 

ape on the soil of India. Then these followed by Austric tribes from 

the west – from western Asia; and those in their turn by the 

Dravidians, also from the west. The Aryans next followed, and from 
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occupied large parts of India (Including Baluchistan). This people, who 

later came to be called Dravidians from the name of their common 
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following vowel, but did so in the New Indo-Aryan (NIA) stage.”   
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 “The Inquisition may be described as an ecclesiastical tribunal 

for the suppression of heresy and punishment of heretics. It is 

officially styled “Holy Office”.” 

49 V. R Mitragotri, Socio cultural history of Goa – from Bhojas to 

Vijayanagar, (Page 33)  

 ‘The discovery of the Siroda copper plate traced back the 

history of Goa to c. 400 A.D. Then it was believed that the Devaraja 

associated with the Siroda plate belonged to the Gomin dynasty. 

However in 1942 it was clarified that the said Devaraja was of the 

Bhoja dynasty.’ गोंयाींत धाडले. ताींचो कोड ऑपरेर्न ववजय आर्र्ल्लो. (ववजय 

म्हळ्यार जैत). 
51 सु. बा. कुळकणी, कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पान 38) 

52 जुझ ेपेरैर, कोंकणी मींदाफकनी (पान 19) 
53 गोंयच्या दहन्द ू लोकाक पुराणाीं वाचपाची सींवय आर्र्ल्ली. देखनू दहन्द ू लोकाींक 

जेन्ना फिस्ताींव केले तेन्ना ताींकाीं वाचपा खातीर जेजुयीत पाद्री थोमास जस्टफन्सान 

जेजु फिस्ताच ेजजणेचरे आदारीत बरप केलें आनी ताका फिस्त पुराण अर्ें नाींव ददलें. 

54 फिस्त पुराण, (Page Introduction LXXIV & LXXV) 

 “हें सवग मरादठये भासेन र्लदहलें आहे. ह्या देसीींच्याीं भासाीं र्भतुर ही भास 

परमेश्र्वराच्या वस्तू तनरोपूींर्स योग्य ऐसी ददसर्ल म्हणउनु पण र्ुध्द मराठी मचधमा 

लोकार्स नकळे देखनुु, ह्या पुराणाचा फळु बहुताीं जनाींर्स सुफळु होऊीं र्स, काय केलें, 

माचगल्याीं कवेश्र्वराींचीीं बहुतेकें  अवघडें उतरें साींडुन ुसाींपुचयेाीं कवेश्र्वराींचचये ररतु प्रमाणें 

आणणयेकें  सोंपीीं ब्राह्मणाींच ेभासेचीीं उतरें ठाई ठाई र्मसररत करुनु कववत्व सोंपें केलें; 

या परी परमेश्र्वराच ेिुपेस्तींव उदींडा लोकाचें आरत पूणग होईल, आणण जे कवण येकादे 
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वेळाीं पुववगल्याीं कववत्वाींचा श्रुींगारु वा बरवी भास अद्यापी आठवताती त े हें कववत्व 

वाचनुु सींतोसु मातनती आणी फावे तो फळु भोचगती : काीं माचगल्याीं कववत्वाींच्या स्थानीीं 

आणणयेक कववत्व देंतों तयाीं होउनु फळस्त सुफळ. आणी माचगल्याीं कवेश्वराींच्याीं 

लदटक्याीं उतराीं वा स्वप्नाीं वाररये सत्यवींता परमेश्वराचें सत्यवींत र्ास्र वा परम 

सुखाचा मागुग परम भक्ती र्र्कववतों, जजये र्र्कवणे तनर्मत्तीीं तयाींच्या आणी आमींच्या 

र्ास्रा र्भतुरर केवडें अींतर आहे तें समस्ताींर्स ठाउकें  होईल, जजतुकें  अींतर उजवाडा वा 

अींघारार्स, सत्या वा लदटकार्स, वैकुीं ठा वा यमकोंडार्स, परमेश्वरा वा देवचारार्स आहे.”  
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प्रकरण 03 

समाजर्ासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक 

नदरेन साश्टी बोलयाांच्या सुदीर  आनी 

गावडी मोडयाांचो अभ्यास 
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प्रकरण 03 
समाजर्ासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक नदरेन साश्टी बोलयाांच्या सदुीर  

आनी गावडी मोडयाांचो अभ्यास 

 

3.1. समाजभासववज्ञान  

3.2. बोलीववज्ञान  

3.3. कोंकणी भार्चे्यो बोलयो 

3.3.1. कोंकणीच्यो भुगोलीक (प्रादेर्ीक) बोलयो 

3.3.1.1. उत्तर कोंकणी 

3.3.1.2. मध्य कोंकणी 

3.3.1.2.1. कोंकणीची कुडाळी / पेडणें बोली 

3.3.1.2.2. कोंकणीची बारदेर्ी बोली 

3.3.1.2.3. कोंकणीची साश्टी बोली 

3.3.1.2.4. कोंकणीची अींरजुी बोली 

3.3.1.3. दक्षीण कोंकणी 

3.3.2. कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

3.3.2.1. धमाग प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

3.3.2.2. जाती प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

3.3.2.3. गोंया भायल्यो कोंकणीच्यो सामाजीक बोलयो 

3.4. साश्टी वाठाराींतले फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी समाज  

3.5. तनश्कर्ग 
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प्रकरण 03 
समाजर्ासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक नदरेन साश्टी बोलयाांच्या सदुीर  

आनी गावडी मोडयाांचो अभ्यास 

 

3.1. समाजर्ासववज्ञान  

समाज, भास आनी ववज्ञान ह्या तीन उतराींच्या आदारान ‘समाजभासववज्ञान’ हें 

उतर तयार जालाीं. इींजग्लर्ीींत समाजभासववज्ञानाक ‘Sociolinguistics’ हें पररभार्ीक 

उतर वापरतात. इींजग्लर्ीींतलें हें ‘Sociolinguistics’ उतर ‘Society’ आनी 

‘Linguistics’ हाच े वयल्यान तयार केलाीं1. देखनू समाजभासववज्ञान वा 

Sociolinguistics ही सींकल्पना समजून घेवच ेपयलीीं ‘समाज’ आनी ‘भासववज्ञान’ ह्या 

उतराींचो अथग समजून घेवप गरजेचें आसा.  

‘समाज’ म्हणल्यार, ‘एका कारणाक लागून एकठाींय येवन रावपी लोकाींचो पींगड 

 वा समूह.’2 (Wardhaugh, 1965).  

समाज ह्या उतराची सींकल्पना खबू व्हड आसा. साद्या उतराींनी साींगचें 

जाल्यार, समाज म्हणल्यार ‘लोक’. ह्या लोकाींच्यो रावपी, जगपी, उलोवपी आदी 

पद्दती एकूच आसता. समाज धमग, जात आनी भार् ेप्रमाण बदलता.  

‘भास’ म्हणल्यार, ‘एका थरावीक समाजाींतले लोक उलयतात ती भास.’3 

 (Wardhaugh, 1965).  

भास ही एका मनर्ाक बदलूींक येना. ती मनर्ाची प्रफिया, जी समाज आनी 

मनर्ाचें नातें समजुपा इतलीच कठीण आसा. समाजाींत भार्के खबुूच म्हत्व आसा. 

कारण, भास सींपकाग खातीर अदीक प्रमाणाींत वापरतात. भार्ेचो वापर सींपकाग खातीर, 

दोन रुपाींनी करतात. एक उलोवपाचें रप आनी दसुरें बरोवपाचें रप. भार्ेंत उलोवपाचें 

रप, बरोवपाच्या रुपा परस खबुूच म्हत्वाचें. कारण भार्चे्या इततहासाींत, भार्ेंत 
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उलोवपाचो वापर, भार्चे्या बरपाच्या वापरा परस र्ेंकड्याींनी वसाां पयलीीं जालो. तर्ेंच 

मनर्ाच ेजजणेंत भार्चेो उलोवपाींत पयलो वापर जाता आनी उपराींत मनीस बरोवपाक 

र्र्कता. बरोवपा परस, भार्चेो उलोवपाींत चड वापर जाता. तर्ेंच भास ही नाद 

उच्चारणाची प्रफिया जाल्ल्यान, खरो नादाींचो अभ्यास भार्चे्या उलोवपाींतूच जाता. 

देखनू समाज जसो भास आपल्या उलोवपाींत वापरता, तश्या तसोच अभ्यास 

समाजभासववज्ञानाच्या फाींट्याींत जाता.    

हडसन म्हणटा, भार्चेें समाजर्ास्र, समाज आनी भार्चे्या नात्याींचो अभ्यास 

करता.4 (Hudson, 1996) 

एका समाजाींत एकूच भास चलता अर्ें म्हणप योग्य अर्ें ददसना. केन्ना 

केन्ना एका समाजाींत एका परस फकतल्योर्ोच भासो घोळटात. एका समाजाींत एकूच 

भास उलोवपी लोक रावतात जाल्यार, त्या समाजाक एकभार्ी (Monolingual) 

समाज, दोन भासो उलोवपी लोक आसत जाल्यार, ताका द्ववभार्ी (Bilingual) समाज 

आनी दोना परस चड भासो उलोवपी समाजाक भोवभार्ीक (Mulitilingual) समाज 

म्हणटात.  

समाजभासववज्ञान ह्या फाींट्याचो अभ्यास समाजाच े भार्चे्या उद्देर्ान जरी 

केलो तरी सुद्दाीं तो समाजर्ास्राींत पुराय ररतीन पडनासतना, भासववज्ञानाच्या 

फाींट्याींत चड पडटा. कारण तातूींत लोकाींपरस लोकाींच े भार्के चड म्हत्व आसता. 

समाजभासववज्ञानाचे फकतलेर्चे फाींटे आसात. तातूींतलो एक म्हत्वाचो फाींटो म्हणल्यार 

‘बोलीववज्ञान’. 

 

3.2. बोलीववज्ञान  

बोलयाींचो ववज्ञानीक पद्दतीन केल्लो अभ्यास म्हणल्यार ‘बोलीववज्ञान’. 

इींजग्लर्ीींत ताका ‘Dialectology’ हें पररभार्ीक उतर वापरतात. 
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“बोली’ म्हणल्यार, भार्चेो उप–ववभाग. एक बोली, दसुरे बोलये पासून वेगळी 

 आसता. पूण त्यो दोनूय एकेच भार्चे्यो आसपाक जाय.5” (Downes, 1998)  

“बोली’ म्हणल्यार, भार्चेी एक तरा, जी चडर्ी सींवसाराच्या पयसुल्ल्या 

वेगळ्या अश्या वाठाराींनी उलयतात, जजका र्लखीत रप नासता.6” (Chambers & 

Trudgill, 1980) सामान्य नदरेन, बोली म्हणल्यार अप्रमाणीक, सकयल्या दज्यागची, 

प्रततश्ठा नार्र्ल्ली, चडर्ा खेड्या गाींवाींनी वापराींत आर्र्ल्ली भास. बोली म्हणल्यार, 

भार्चे्या सींवसारा पासनू पयस खाींची कोनर्ाींनी आर्र्ल्ल्या थळाींनी उलोवपाींत 

आर्र्ल्ली ‘पोट भास’, जाच्या आदारान मुखेल भास तयार जाता. बोली म्हणल्यार 

खींयच्या खींयच्यान व्हाींवपी एक सवगसामान्य भार्चेो नमुनो. प्रमाण भार्चेी उजू वाट 

सोडून गेल्ली भास म्हणल्यार बोली. 

बोली ही सामान्य ररतीन समजूींक येवपी सींकल्पना न्हय. भास आनी बोली 

हाींकाीं वेगळीीं करपाक खबुूच कठीण. भास आनी बोलये र्भतर न तुटपी नातें आसा. 

हाका लागून हॉगेन (Haugen) ह्या ववद्वानाच्या मतान, भास आनी बोली हे दोनूय 

दबुावाच ेर्ब्द. सादारणपणान मनीस हे दोनूय र्ब्द अर्चे मेकळेपणान वापरता.  

हॉगेन ह्या ववद्वानान भार्चेी व्याख्या करतना अप्रत्यक्षपणान बोली म्हणल्यार 

फकतें तें साींगलाीं.  

‘भास म्हणल्यार, एकामेकाक समजूींक येता अर्ा बोलयाींचो साींठो.’ (Haugen, 

1966)  

हातूींतल्यान बोली म्हणल्यार भार्चेो उप–भाग जाता. तरीय पूण ह्या व्याख्याींत 

काींय उणेपणाीं ददसतात. देखीक कोंकणी, मराठी, दहन्दी ह्यो ततनूय भारतीय–आयग 

कुळाींतल्यान जल्माक आतयल्ल्यो भासो. म्हणटकच कोंकणी, मराठी आनी दहन्दी ह्यो 

भासो भारतीय–आयग भार्चे्यो बोलयो जातात.  

भास आनी बोली हाींचें गणीत सोडयतना, सरदेसाय म्हणटा,  
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“भास आनी बोली हाींचो छवत्तसाचो आींकडो आसा. भास ही भाट–बेंस 

 आर्र्ल्ले भाटकान्नी वरी-प्रस्तापीत, प्रततश्टीत आनी बोली जी भाटकान्नीच्या 

 बरेपणाचरे जजयेवपी आसता. भाटकान्नीचो धेंक पयसावन मुींडकान्न आपुणूय 

भाटकान्न जावींक पळेता आनी भाटकान्न ततका मुींडकान्नूच दवरीं क सोदता.”7 

(सरदेसाय, 1993) खींयचीय भास जर ‘भास’ म्हणून र्मरयतली जाल्यार, तें त े

भार्चे्या बोलयाींचरे आदारन आसता. बोलयाींचो ववकास म्हणल्यार भार्चेें ‘भास’ 

म्हणून र्मरवणूक आसता.   

मनीस उलयता ते भार्चेी तरा म्हणल्यार बोली. बोली मनर्ाक, आपूण ज्या 

वाठाराींत, समाजाींत, धमाांत आनी जातीींत जल्माक येता तातूींतल्यान मेळटा. मनर्ाक, 

आपले बोलये पासून वेगळावपाक जायना. कारण ताका ताच्या वाठाराींतलो, 

समाजाींतलो, धमाांतलो आनी जातीींतलो मनीस मेळटकच ताची बोली आपले आप 

ताच्या ओींठार येता. एका समाजाींत उलयल्ली बोली जेन्ना र्लखीत स्वरप आपणायता 

तेन्ना ती त्या समाजाची ‘र्लखीत बोली’ जाता. बोलयेक केन्नाच थीर रप नासता. 

कारण बोली ही मौखीक परींपरेचरे आदारीत आसता. हें बदलतें रप म्हणल्यार बोलयाींचें 

एक म्हत्वाचें तत्व.  

परींपरीक ‘बोलीववज्ञानाचो ‘ वा ‘भुगोलीक बोलयाींच्या’ अभ्यासाचो फाींटो 

म्हणल्यार ‘बोलयाींच्या र्र्माींचो’ अभ्यास. इींजग्लर्ीन ताींकाीं ‘Isoglosses’8 अर्ें 

म्हणटात.  एका थारावीक बोलयाींचो वाठार नकार्ाचरे दाखोवपा खातीर बोलयाींच्या 

र्र्माींचो वापर करतात.  

भास हें एक अनवधान (Abstraction) आनी बोली ही भार्चेी तरा. ताका 

लागून आधनुीक काळाींत भासववज्ञान ‘Dialect’ हाका समानाथी उतर म्हूण 

‘Language Varieties’ हें उतर वापरतात.    
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एक बोली केन्नाच दसुरे बोलये सारकी आसना. बोलीववज्ञान बोलयेचो अभ्यास  

करतना, ‘पदववचार’ (Phonological), ‘व्याकरणववचार’ (Grammatical) आनी 

‘उतरावळीचो’ (Lexical) अभ्यास, ह्या तीन तराींनी करतात. 

दोन मनीस केन्नाच एके तरेची बोली उलयना. दर एक उलोवपी आपलो 

खार्लेो गूण आपल्या उलोवपाींत वापरता. हाका लागून दर एक मनर्ाचे उलोवपाचे 

पद्दतीक ‘व्यक्ती बोली’ अर्ें म्हणटात. इींजग्लर्ीींत ताका ‘Idiolect’ म्हणटात. जर तर 

खींयचये भार्चे ेगूण, थोड्या मळाींनी वा वेवसायाींनी उलोवपी वापरतात जाल्यार ताका, 

‘खार्लेी उतरावळ’ (Register) अर्ें म्हणटात. कोंकणीींत बोलयेच ेर्ैलीक, ‘मोडी’ अर्ें 

म्हणटात. ‘मोडी’ हें उतर गोर्मर्ान आपल्या ‘कोंकणी सरस्पतीचो इततहास – एक 

सुपुल्लो तनयाळ’ ह्या पुस्तकाींत मेकळेपणान वापररल्लें मेळटा. सरदेसाय हाींणी 

आपल्या ‘भासाभास’ ह्या पुस्तकाींत वेंचीक भासववज्ञानीक उतरावळ ददल्या. तातूींत 

‘Stylistics’ ह्या उतराचें कोंकणी पररभार्ीक उतर ‘र्ैलीववज्ञान’ अर्ें ददलाीं. तर्ेंच 

Style ह्या उतराचें कोंकणी पररभार्ीक उतर म्हणल्यार ‘र्ैली’ अर्ें ‘भासववज्ञान 

पररभार्ीक उतरावळ’ ह्या पुस्तकाींत आल्मैदा आनी नायक हाींणी ददलाीं. बोलयेची र्ैली 

थारायतलो जाल्यार, बोलयेंतल्या मौखीक आनी र्लखीत सादहत्याची गरज लागता. 

गोमीर्ान जाका मोडी अर्ें नाींव ददलाीं तेंच र्ैली अर्ें जाता. 

 जे बोलयेचो चड प्रमाणान ववकास जाता, तीच बोली भास जावपाक पावता. 

अर् ेतरेन एक बोली ‘राष्ट्ीय भास’ जाता. ज्या क्षेराींत बोली चड ववकसीत जाता तेंच 

क्षेर, तेंच रप भास आपणायता आनी भार् ेर्भतर बदल करन घेता.   

 

3.3. कोंकणी र्ाशचे्यो बोलयो 

कोंकणी भास आनी ततच्यो बोलयो तयार जावपाक मुखेलपणान दोन कारणाीं 

फुडें येतात. तीीं दोन कारणाीं म्हणल्यार - 
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1) भुगोल (Topology) 

2) समाज (society) 

ह्या दोन कारणाींचरे आदारन कोंकणीच्यो भुगोलीक (प्रादेर्ीक) बोलयो आनी समाजीक 

बोलयो अर्ें वगीकरण करपाक जाता. ह्यो बोलयो तयार जावपाक गोंयचीीं इततहासीक 

कारणाींय तततलीींच म्हत्वाचीीं आसा.  

 

3.3.1. कोंकणीच्यो र्ुगोलीक (प्रादेशीक) बोलयो 

 राजापूर ते कोची मेरेन कोंकणी उलोवपी वाठाराींत कोंकणीच्यो फकतल्योर्ोच 

बोलयो मेळटात. ह्या कोंकणी भास उलोवपी कोंकण वाठाराच ेतीन वाींटे करन तातूींत 

‘उत्तर कोंकणी’, ‘मध्य कोंकणी’ आनी ‘दक्षीण कोंकणी’ अर् े कोंकणीच े वाींटे घालूींक 

येतात. म्हाराष्ट्ाच्या र्सींधदुगुग वाठाराींत कोंकणी उलयतात ती उत्तर कोंकणी र्भतर येता. 

मध्य कोंकणाींत गोंयची कोंकणी (गोमींतकी) दहचो आसपाव जाता. जाल्यार, दक्षीण 

कोंकणी र्भतर कानारा प्राींताींत उलयल्ल्या कोंकणी भार्चेो आसपाव जाता. हातूींत 

केरळाींत उलोवपी कोंकणीचोय आसपाव जाता.  
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3.3.1. (अ) भारताींतलो कोंकण वाठाराच ेभाग आनी कोंकणी भास उलोवपी वाठार(नकासो) 

 

3.3.1.1. उत्तर कोंकणी 

 उत्तर कोंकण हो महाराष्ट्ाचो वाठार. ह्या वाठाराींत ‘मराठी’ प्रमाण भास म्हूण 

घोळटा. देखनू ह्या वाठाराींतले कोंकणी भार्चेरे मराठी भार्चेो प्रभाव आसा. पुणे आनी 

मुींबय ह्या महाराष्ट्ाच्या दोन मुखेल र्ाराींनी फकतलोसोच कोंकणी उलोवपी लोक 

मेळटा. तर्ेंच मालवण ह्या वाठाराींत खास कोंकणी उलोवपी लोक आसा. ताींची कोंकणी 

ही ‘मालवणची कोंकणी बोली’ म्हणटात. देखीक –  

 

प्रमाण कोंकणी आनी मालवणी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी मालवणी बोली र्ाशाांश 

01 [करतलो] [करतलींय] ‘will do’ 
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02 [इतल्याींन] [इतक्यात] ‘just then’ 

03 [मेळ्ळो] [भेटलो] ‘met’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

3.3.1.2. मध्य कोंकणी 

 मध्य कोंकण हो आधनुीक काळार कोंकणी भार् ेखातीर मातनल्लो वाठार. ह्या 

वाठाराची राजभास कोंकणी. ह्या वाठाराींतले कोंकणीचरे मराठी, कन्नड, फासी–अरबी 

आनी पोतुगगेज भासाींचो प्रभाव आसा.  

 कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय एका कुळाींतल्यो भासो जाल्ल्यान, हाींचो प्रभाव 

मध्य कोंकणीचरे पडप सभावीक आसा. हाच ेभायर मराठी आनी कोंकणी ह्यो दोनूय 

र्जेारी भासो.  

 कनागटक हो र्जेारी वाठार. तर्ेंच गोंयचरे फकतल्यार्ाच कन्नड राज्याींनी राज्य 

चलयल्लें मेळटा. ताका लागून कन्नड भार्चेो प्रभाव मध्य कोंकणीचरे पडलो.  

 गोंय हें वेपारी बींदर आर्र्ल्लें. ह्या गोंयाींत फकतलेच फासी–अरबी लोक घोड्याींचो 

वेव्हार करपाक येताले. ताका लागून फासी–अरबी भार्चेो प्रभाव मध्य कोंकणीचरे 

पडलो. चडर्ी वेव्हारा सींबींदान कोंकणी र्भतर जी उतरावळ घोळटा ती फासी–अरबी 

आसा. 

 मध्य कोंकणीचरे चडाींत चड प्रभाव पडलो तो पोतुगगेज भार्चेो. कारण ही 

राजवट गोंयाींत चड काळ उरली. ताका लागून मध्य कोंकणाींत कोंकणी भास उलोवपी 

काींय वाठाराींनी हो पोतुगगेज भार्चेो प्रभाव आजून मेरेन आसा. देखीक साश्टी वाठार.  

 मध्य कोंकणीच्या भुगोलीक (प्रादेर्ीक) बोलयाींचो अभ्यास करतना, गोंयाींतल्यो 

मुखेल चार बोलयो मानल्यात. त्यो म्हणल्यार कुडाळी, बारदेर्ी, अींरजुी आनी साश्टी. 
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3.3.1.2. (अ) गोंयाींतल्यो कोंकणी बोलयो उलोवपी वाठार 

 

3.3.1.2.1. कोंकणीची कुडाळी / पेडणें बोली 

गोंयाींतल्या बोलयाीं र्भतर गोंयच े उत्तरेक पेडणें वाठाराींत, जें कोंकणीचें रप 

घोळटा ताका ‘कुडाळी’ म्हूण वळखतात. ततका ‘पेडणेची बोली’ अर्ेंय म्हणटात. पेडणें 

हो वाठार तेरेखोल न्हींय आनी र्ापोरा न्हींयच ेमदीीं आसा. तेरेखोल न्हींय गोंय प्राींताक 

महाराष्ट् प्राींता पासून वेगळो करता. पेडणें वाठाराच े दक्षक्षणेक बारदेस वाठार आसा. 

पेडणें आनी बारदेस वाठारा मदीीं र्ापोरा न्हींय व्हाींवता जी ह्या वाठाराींक वगेळे करता.  

‘कुडाळी’ हे बोलयेंत खबूर्ीीं मराठी उतराीं ररचगल्लीीं मेळटात. तसोच बोलयेचो 

हेळो मराठी कडने लागीीं आर्र्ल्ल्यान ती मराठीची बोली अर्ी ददसता. ही बोली 

तेराव्या र्ेंकड्या पासून आर्र्ल्ली म्हणपाची रुजवात नामदेवाच्या अभींगाींतल्यान 
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मेळटा (पळयात प्रकरण 2). पोरणया काळार हे बोलयेचो उत्तर कोंकणी बोलयेंत 

आस्पाव जातालो. तसोच सु. बा. कुळकणीन ततचो अभ्यास करतना उत्तर कोंकणी 

बोलयाीं र्भतर केला. पेडणें हो वाठार गोंयचो म्हणटकच ते बोलयेचो आस्पाव मध्य 

कोंकणी बोलये र्भतर जावपाक जाय. तर्ेंच कोंकणीच्यो ज्यो र्र्मो आयज 

मानतात त्यो खऱ्या अथागन पोतुगगेजाींनी राज्य चलयल्ल्या वाठाराच्योच र्र्मो 

जाल्यार, कुडाळी बोलयेचो आस्पाव मध्य कोंकणाींत जावप योग्य अर्ें ददसता. हे 

बोलयेंतलीीं काींय खार्लेीीं उतराीं म्हळ्यार-  

प्रमाण कोंकणी आनी कुडाळी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी कुडाळी बोली र्ाशाांश 

01 [बायलेक] [बायीक] ‘woman’ 

02 [चलो]  [झील] ‘son’ 

03 [तातूींत] [तेतूर] ‘in that’ 

04 [वतना] [जाताना] ‘while going’ 

05 [भोंवपाक] [फफराक] ‘to go for a 

walk’ 

06 [आमी]  [हामी]  ‘we’ 

07 [मनर्ान]  [माणसान] ‘by man’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

3.3.1.2.2. कोंकणीची बारदेशी बोली 

बारदेस म्हालाींत कोंकणीचें एक वेगळेंच रप घोळटा. ह्या रुपाक ‘बारदेर्ी बोली’ 

म्हूण वळखतात. हो वाठार, पेडणें वाठाराच्या दक्षक्षणेक आसा. पेडणें आनी बारदेस 

वाठाराीं मदीीं र्ापोरा न्हींय व्हाींवता, तर्ेंच दक्षक्षणेक माींडवी न्हींय बारदेसाक ततसवाडी 
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कडच्यान वेगळो करता. कोंकणीची बारदेर्ी बोली ही उत्तर गोंयची बोली म्हूण 

जगताली.    

   दाल्गादान उजवाडाक हाडडल्ले ‘पोतुगगेज–कोंकणी’ आनी ‘कोंकणी–पोतुगगेज’ 

कोर् हे बारदेस बोलयेच े उत्कृश्ट नमुने मानतात. कोंकणी भोर्ेंतलें पयलें नेमाळें, 

‘उदेंतेचें साळक’, पयली कोंकणी रोमी र्लपयेंतली कादींबरी ‘फिस्ताींव घराबो’ हें सगळें 

ब्रुन द सौजान, हे बोलयेंतल्यान उजवाडाक हाडलें. कोंकणी भार्ेंतलो पयलो ततयार 

‘इटार्लयन भुरगो’ (1989) हो लेगीत हेच बोलयेंत माचयेर आयलो. बारदेस बोली 

परकाररतेच्या मळारय फाटीीं उरली ना. एका काळार कोंकणी सादहत्याची देणगी 

फुलोवपी ही बारदेर्ी बोली आर्र्ल्ली. हे बोलयेंतल्यो काींय देखी म्हणल्यार –  

प्रमाण कोंकणी आनी बारदेस बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी बारदेस बोली र्ाशाांश 

01 [कोण] [कॉण] ‘who’ 

02 [मनर्ाक] [मुनर्ाक] ‘human’ 

03 [दोन] [दॉग] ‘two’ 

04 [पयल्या] [पोयल्या] ‘keep away’ 

05 [मन] [मॉन] ‘mind’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

3.3.1.2.3. कोंकणीची साश्टी बोली 

साश्टी म्हालाींतले कोंकणी भार्चेें रप म्हणल्यार, ‘साश्टी बोली’. साश्टी 

बोलयेचो ववचार करतना, साश्टी वाठाराींत मुरगाींवचोय आस्पाव करन घेवचो पडटा. 

आयज जरी मुरगाींव, साश्टी पासून वेगळें आसा, जाल्यार लेगीत एका काळार तें 

साश्टीचोच भाग आर्र्ल्लो. देखनू ह्या वाठाराच्यो र्र्मो दाखयतना, ताच े उत्तरेक 
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जुवारी न्हींय आनी दक्षक्षणेक साळ न्हींय व्हाींवता तें पळोवपाक मेळटा. साश्टी बोली 

एका काळार कोंकणीची, गोंयाींतली ‘दक्षक्षणेची बोली’ म्हूण जगताली. ही बोली सोळाव्या 

र्ेंकड्याींत आनी आदीीं एक ‘प्रमाण बोली’9 (पेरैर, 2004) म्हूण जगताली. जेजुईत 

पाद्रीींनी हे बोलयेंतल्यान जायतें धमीक स्वरुपाचें तर्ेंच भार् े स्वरुपाचें सादहत्य 

रचचल्लें. र्मर्नरी पाद्रीींच्या काळा पयलीीं हे बोलयेंत ‘रामायण’, ‘महाभारताची’ र्लखीत 

रचना जाली.  

आयज जेजुईत पाद्रीींच े जे पोरणे ग्रींथ सींर्ोधकाींच्या हाताक लागल्यात, त्या 

ग्रींथाींनी साश्टी बोलयेचीीं खार्लेपणाीं ददसतात. पोतुगगेजाींनी ह्या वाठाराचरे साड ेचारर्ीीं 

वसाां राज्य चलयलें म्हणटकच, हे बोलयेचरे पोतुगगेज भार्चेो खबू प्रभाव पडप समा 

आसा. भारतीय भासाीं मदीीं पयलें व्याकरण कोंकणी भार्ेंत (1640) मेळटा (पळयात 

प्रकरण 2). हें व्याकरण हे बोलयेंत आर्र्ल्लें. ज्योकी र्मराींदान रचचल्लें ‘ररगलो जेझू 

मळ्याींत’, पास्कुआल दीयर् ्हाणें रचचल्ल्या ‘साीं. फ्ाींसीश्कु र्ावेरा’ ह्या भजन चगताींचो 

हे बोलयेंत आस्पाव जाता. कोंकणी भार्ेंतलो पयलो माींडो ‘लूयीजीञा’ (1854) हे 

बोलयेंत आर्र्ल्लो. साश्टी बोलयेचीीं काींय खार्लेीीं उतराीं म्हळ्यार –  

प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी साश्टी बोली र्ाशाांश 

01 [चड] [ऍकदोम] ‘too much’ 

02 [घराब्याींत] [घॉराब्यान्त] ‘in family’ 

03 [व्हडलो] [वॉळ्ळो] ‘big’ 

04 [खबू] [बॉरपूर] ‘too much’ 

05 [अर्ें] [ऍर्ें] ‘like this’ 

06 [सकाळ] [सॉकाण] ‘morning’ 
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07 [अदग दीस] [आदेस] ‘half day’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

3.3.1.2.4. कोंकणीची अांरजुी बोली  

अींरजू म्हालाींत, उलोवपाींत आर्र्ल्लें कोंकणीचें रप म्हणल्यार ‘अींरुजी’. हे 

बोलयेचरे पोतुगगेजीचो व्हडलोसो प्रभाव पडपाक पावलो ना. कारण हो वाठार पोतुगगेजाींनी 

1791 वसाग आपल्या ताब्याींत घेतलो. ताच ेपयलीीं ह्या वाठाराींत मराठ्याींचें आनी हेर 

राजवटक्याींचें राज्य चलतालें. अींरजू हो वाठार आनी ताच ेभोंवतणचो म्हणल्यार, साींगें 

आनी ददवचल वाठार, मराठी प्राींता कडने लागीीं आर्र्ल्ल्यान मराठी भार्चेो हे 

बोलयेचरे प्रभाव आसा. सु. बा कुळकणी म्हणटा,  

“भुगोलीक रचणुकेक लागून, चगरेस्त सादहत्य–रचने खातीर तर्ेंच बाकीबाब 

बोरकार हाींच े सारफकल्ल्या सुप्रर्सध्द लेखक–कवीींनी र्लखाण केल्ले खातीर 

कोंकणीची अींरजुी बोली नेटान प्रमाण–मोड म्हूण मुखार येत आसा. र्र्क्षण, 

परकाररता आनी ददसपट्टो वेव्हार हातूींत ततचो वापर व्हडा प्रमाणाचरे जायत 

आसा, ही वस्तुजस्थती आसा.”10 (कुळकणी, 2013) 

कुळकणीन अींरजुी ही ‘प्रमाण बोली’ मानल्या. हे बोलयेक प्रमाणीकरणा कडने 

पावोवपाचो मान पयलीीं र्णै गोंयबाबाक फावता. र्णै गोंयबाबान रचचल्लें सादहत्य हें हे 

बोलयेंतलें उत्कृष्टट सादहत्य अर्ें मानतात. प्रमाणीकरणाचरे माधवी सरदेसाय म्हणटा,  

“काींय भासाींचें प्रमाण रप मुद्दाम यत्न कररनासतना आपर्ीींच वा म्हणुींया, 

सहजपणान थररल्लें आसता जाल्यार काींय भासाींचें प्रमाण रप मुद्दाम यत्न 

करन थारायल्लें आसता. 
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राजकी नदरेन म्हत्व आतयल्ल्या वाठाराींतली बोलीच चडर्ी सहजपणान 

समाजाींत प्रततश्टा जोडूींक पावता आनी भार्चेी प्रमाण बोली जावन वयर 

सरता.”11 (सरदेसाय, 1993)  

प्रमाण जाल्ले बोलयेंत दोन गजाली आसप गरजेच्यो. एक जी प्रमाण बोली 

आसता ती एक तरी खींयच्याय राज्याची बोली भास आसपाक जाय. आनी दसुरी, त े

बोली भार्ेंतल्या सादहत्याची व्हड देणगी लाबबल्ली आसूींक जाय. अींरजुी बोली ही र्णै 

गोंयबाबाच्या काळार खबू तेंगर्रे पाववल्ली, म्हणटकच हे बोलयेन नामना जोडडल्ली. 

ताका लागून ही बोली प्रमाण कोंकणीची बोली जावपाक पावली. हे बोलयेचें प्रमाण रप 

जावपाक आनीक एक खार्लेपण म्हणल्यार, हे बोलयेचरे हेर ववदेर्ी भासाींचो प्रभाव 

खबू उणो ददसता.  

 गोंयाींत मेळपी कोंकणी भार्चे्या बोलयाींची आनीक एके पद्दतीन वाींटणी 

घालपाक जाता. ती म्हणल्यार पोरणे काबबजादीींतल्यो बोलयो आनी नव े

काबबजादीींतल्यो बोलयो. ह्यो बोलयो मुखेलपणान इततहासीक कारणाक लागून तयार 

जाल्यात. कारण पोतुगगेजाींनी गोंयचरे दोन वाींटे घालून राज चलयलें. 1510 वसाग जेन्ना 

पोतुगगेजाींनी गोंय घेततल्लें, ते फकत साश्टी, ततसवाडी आनी बारदेस तालुके आर्र्ल्ले. 

उपराींत 1788 वसाग उररल्लें गोंय घेतलें (अदीक म्हायती खातीर पळयात प्रकरण दोन) 

हाचो पररणाम कोंकणी भार्चेरे जालो. पोरणे काबबजादीींतल्या वाठाराचरे पोतुगगेज 

भार्चेो प्रभाव चड ददसता आनी नवे काबबजादीींत मराठी भार्चेो प्रभाव चड आसा. 

    

3.3.1.3. दक्षीण कोंकणी 

 दक्षीण कोंकणी वाठारा र्भतर कारवार, सुपें, हल्ल्याळ, कुमठा हे वाठार 

आस्पावतात. हे वाठार कनागटक राज्याींत पडटात. देखनू ह्या वाठाराींतले कोंकणीचरे 

कन्नड भार्चेो प्रभाव आसा. हे भायर मींगळूराींत, कोंकणी भास उलोवपी लोक आसात. 
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ह्या मींगळूरच्या लोकाींच े कोंकणी भार्चेरे कन्नड आनी तुळू भासाींचो, भटकळाींतले 

कोंकणीचरे अरबी आनी कासारगोडाींतले कोंकणीचरे कन्नड भासाींचो प्रभाव आसा. 

तर्ेंच, दक्षक्षणेक केरळाींतले कोचीनाचे कोंकणीचरे मल्ल्याळम भार्चेो प्रभाव पडला. 

देखीक -  

प्रमाण कोंकणी आनी कारवारी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी कारवारी बोली र्ाशाांश 

01 [चगरेस्ताक] [चग्रहस्ताक] ‘richness’ 

02 [तातुींतले] [तान्तुलेपैकी] ‘in that’ 

03 [बापायकडने] [बापसुकड]े ‘with father’ 

04 [येंवची] [येंवाचच]  ‘to come’ 

05 [म्हाका] [माक्का] ‘for me’ 

06 [रावलो] [राबलॉ] ‘waited’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

प्रमाण कोंकणी आनी मांगळुरी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी मांगळुरी बोली र्ाशाांश 

01 [चगरेस्त] [गे्रस्त] ‘rich’ 

02 [करन] [कनग] वा [कोनग]  ‘while doing’ 

03 [वपराय] [प्राय]  ‘age’ 

04 [वचूींक जाय] [वचाजे] वा [वचका] ‘have to go’ 

05 [सोबबतकाय] [सोबाय] ‘beauty’ 

06 [खबू] [मस्त] ‘too much’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 
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प्रमाण कोंकणी आनी केरळी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी केरळी बोली र्ाशाांश 

01 [एकली] [एजक्कली] ‘oneself’ (f) 

02 [चडेो] [चोड्डो] ‘boy’ 

03 [लागीींच] [लाग्गीचच] ‘close by’ 

04 [माजर] [माज्र] ‘cat’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

           

           

 

  

 

 

 

 

 

                   3.3.1.3. (अ) कोंकणीच्यो प्रादेर्ीक बोलयो.  

दर एक भुगोलीक (प्रादेर्ीक) बोली फुडें समाजीक नदरेन बदलत वता. 

म्हणल्यार, एकाच थळार, बोलयाीं र्भतर समाजीक नदरेन वेगळेपणाीं मेळटात.  

 

 

बारदशेी 
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3.3.2. कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

 कोंकणी भार्चे्या बोलयाींचीीं वेगळेपणाीं फकत भुगोलीक नदरेन करपाक 

जायनात. कारण गोंयाींत आनी गोंया भायर, चडाींत चड लोक स्थलींतरीत जाला. हो 

कोंकणी भास उलोवपी लोक आसा. गोंयाींतूच एका तालुक्या साकून दसुऱ्या तालुक्याींत 

कोंकणी मनीस स्थालींतीर जाला. हे लोक स्थलाींतरीत जावपा फाटल्यान कारणाीं 

म्हणल्यार, एक लग्न आनी दसुरें वेवसाय. गोंय ल्हान जाल्ल्यान हाींगा पेडणेची चली 

बारदेसाक लग्न जावपाक र्कता. तर्ेंच बारदेसची चली साश्टी वाठाराींत लग्न जावपाक 

र्कता. हाका लागून पेडणेची कुडाळी बोली उलोवपी बायल बारदेसाींत पावता आनी 

बारदेसाींतली बारदेर्ी बोली उलोवपी बायल साश्टी वाठाराींत पावता. वेव्हार धींद्याक 

लागून पेडणेंच ेखबूर् ेलोक साश्टीींत आनी साश्टीींतले पेडणें वचनू रावपाक लागल्यात. 

हे लोक दसुऱ्या वाठाराींत स्थलाींतरीत जातना आपल्या वाठाराींतली बोली घेवन गेल्यात. 

काळाींतरान भोंवतणच्या बोलयाीं बरोबर ताींची बोली बदल्ल्या खरी, पूण एके बोलयेचो 

दसुरे बोलयेचरे प्रभाव पडपाचो बींद जालोना. देखनू कोंकणीच्यो भुगोलीक बोलयो 

दाखयतना त्या वाठाराींत रावपी मनीस खींयच ेबोलयेंत पडटा हें साींगपाक कठीण जाता. 

ताका लागून भासववज्ञान भुगोल दाखोवपाक समाजीक बोलयाींचो आदार घेता. 

समाजीक बोलयेंत मनर्ाची जात, वगग, र्लींग, वपराय ह्यो गजाली मतीींत धरन 

अभ्यास करता. कोंकणीच्यो बोलयो उलोवपी लोकाींचो मूळ वाठार सोदनू काडपाक 

समाजीक बोलयाींची गरज लागता. कारण एका वाठाराींत उलोवपी कोंकणी बोलयेंतल्या 

मनर्ाची जात, दसुऱ्या थळा वयल्या कोंकणी बोली उलोवपी जातीच्या मनर्ा कडने 

समानताय दाखयता. हातूींतल्यान भुगोलीक बोलयो दाखोवपाक जें फकतें कमी पडटा, तें 

कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो पुराय करतात. 

 कोंकणी भार्चे्या समाजीक बोलयाीं र्भतर दोन तराींच्यो बोलयो आसात. त्यो 

म्हणल्यार - 
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1. धमाग प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो.  

2. जाती प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो. 

 

3.3.2.1. धमाग प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

 गोंयकाराींचो मूळ धमग दहन्द.ू हे भायर मुसलमान आनी फिस्ताींव हे दोनूय धमग 

गोंयाींत चलतात. दहन्द,ू मुसलमान आनी फिस्ताींव ह्या ततनूय धमाांनी कोंकणी उलोवपी 

लोक गोंयाींत रावतात. दहन्द ू हो गोंयकाराींचो मूळ धमग जाल्ल्यान, पुराय गोंय भर 

कोंकणी भास उलोवपी दहन्द ूलोक मेळटात. गोंयाींत एका काळार मुसलमानाींची राजवट 

चलताली. ह्या वेळा वयले मुसलमान लोक कोंकणी भास उलयताले. तेन्नाच े

मुसलमान अजून पासून गोंयाींत मेळटात. ताींच्यो वसती चड करन साींगें, सत्तरी, 

ददवचले ह्या वाठाराींनी ददसतात. गोंयाींत फिस्ताींव धमग पोतुगगेजाींनी हाडलो. पोतुगगेजाींनी 

फकतल्यार्ाच गोंयकाराींक फिस्ताींव धमग ददलो. हे फिस्ताींव जाल्ले गोंयकार कोंकणी 

भास उलयताले. चडर् े फिस्ताींव कोंकणी भास उलोवपी लोक साश्टी, ततसवाडी आनी 

बारदेस वाठाराींत मेळटात. सोळाव्या-सतराव्या र्ेंकडयाींत फिस्ताींवाींची कोंकणी भास ही 

गोंयकार फिस्ताींवाींची धमागची भास म्हूण चलताली. देखनू ह्या काळाींत बरयल्लीीं चडर्ीीं 

पुस्तकाीं कोंकणी भार्ेंत मेळटात. गोंयकार फिस्ताींव जाल्ल्या लोकाींची भास कोंकणी 

आर्र्ल्ली, देखनू ताींणी ताींकाीं ते भार्ेंतल्यान धमग ददलो.  

 कोंकणीच ेसमाजीक बोलयाींचो ववचार करतना, धमाग प्रमाण बोली बदलता हाचो 

पयलो ववचार करचो पडटा आनी धमाग प्रमाण बोलयेच्या उतरावळीींत वेगळेपण आसा हें 

जाणवता. एकाच धमागचे लोक पुराय गोंय भर एकूच बोली उलयनात. कोंकणी भास 

धमाग अींतगगत थळा-थळा प्रमाणूय बदलता. देखीक – 
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प्रमाण कोंकणी बारदेस क्रिस्ाांव      साश्टी क्रिस्ाांव 

(उच्चार) 

र्ाशाांश 

[चानी] [चानी] [च्यानी] ‘squirrel’ 

[चाळीस] [चाळीस] [च्याळीस]  ‘forty’ 

[वाज] [बेजार]  [बेज्यार] ‘boredom’ 

[खींय] [फूीं य]  [हूींय] ‘where’ 

[खेळ]  [फेळ]  [हेळ]  ‘play’ 

[केळें ] [केयें] [केळें ] ‘banana’ 

[कळना] [कोवोना]  [कोणणा] ‘cant 

understand’ 

सींदभग : कोंकणी भार्ा प्रकृती आनी परींपरा (पररर्र्श्ट) 

 

3.3.2.2. जा्ी प्रमाण कोंकणीच्यो समाजीक बोलयो 

‘जात’ हो भारतीय सींस्कृतायेचो म्हत्वाचो घटक. गोंयाींत सारस्वताींनी आपले 

बरोबर आपल्यो जाती हाडल्यो. ह्यो जाती गोंयच्या समाजाींत खोल ररगल्यो. उपराींत 

पोतुगगेज गोंयाींत आयले आनी फिस्ताींव धमग कोंकणी समाजाक ददलो. पोतुगगजाींनी 

फकतल्याश्याच गजालीींनी, गोंयच्या समाजाक भारतीय सींस्कृताये पासनू तोडपाचो 

प्रयत्न केला. पूण भारतीय सींस्कृतायेंतली जात-वेवस्था मात ते तोडपाक पावले ना. 

खरें म्हणल्यार, गोंयच्या समाजान, फिस्ताींव धमग आपणायलो खरो, पूण आपले जाती 

कडने ते खर ररतीन चथगून रावले. वणग वेवस्थेंतल्यो चार मुखेल जाती फिस्ताींव 

धमाांतूय ररगल्यो. गोंयच्या फिस्ताींव समाजाींत फिस्ताींव बामण, फिस्ताींव चाड्डो, 

फिस्ताींव सुदीर आनी फिस्ताींव गावडी तयार जाले. प्रत्येक जातीींतलो लोक आपले 

जातीची प्रततश्ठा ततगोवपाक लागलो. वयले जातीींतले लोक, सकयले जातीींतल्या 
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समाजाक कुर्ीन काडपाक लागले. हातूींतल्यान प्रत्येक समाजाींतल्या जातीींतल्या 

लोकाींच्यो मोडी तयार जाल्यो.    

साश्टी क्रिस्ाांव 

बामण 

साश्टी क्रिस्ाांव 

सुदीर 

साश्टी क्रिस्ाांव 

गावडी 

र्ाशाांश 

[हॉराँ] [हॉरें] [पावडो] ‘shovel’ 

[कॉर्ाँ] [कॅर्ाँ] [काँ र्ाँ] ‘how’ 

[आींगा] [इींगा] [इींन्याीं] ‘here’ 

[नुस्ताँ] [नुस्ताँ] [तनस्ताँ] ‘fish’ 

[जॉवलॉ] [जेयलॉ] [जेयलॉ] ‘had food’ 

सुदीर ही जात, भार्ीक नदरेन बामण आनी गावडी हाींच ेमदली जात. सुददराींचीीं 

काींय उतराीं बामणाींच ेबोलयेंत जाल्यार, काींय उतराीं गावडी बोलयेंत घोळटात.  

कोंकणी समाजीक बोलयाींच े दहन्द ूआनी फिस्ताींव धमाांत आनीक एके ररतीन 

वगीकरण करपाक मेळटा. वयल्या समाजाच्यो बोलयो आनी सकयल्या समाजाच्यो 

बोलयो. वयल्या दहन्द ूसमाजा र्भतर, बामण आनी छरीय जातीींतले लोक येतले आनी 

सकयल्या समाजा र्भतर, सुदीर आनी गावडी लोक येतात. तर्ेंच फिस्ताींवाीं र्भतर, 

वयल्या समाजाींत बामण आनी चाड्डो आनी सकयल्या समाजा र्भतर सुदीर आनी 

गावडी लोक येता. 

 

3.3.2.3. गोंया र्ायल्लयो कोंकणीच्यो सामाजीक बोलयो  

 गोंया भायर आर्र्ल्ल्या समाजीक कोंकणी बोलयाीं र्भतर एके बोलयेचो खास 

उल्लेख करपाक मेळटा ती म्हणल्यार,‘नवायती मुसलमानाींची कोंकणी बोली’. नवायती 

ही बोली दक्षीण कोंकणी बोलयेंत पडटा. 
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प्रमाण कोंकणी आनी नवाय्ी बोली 

ि. न. प्रमाण कोंकणी नवाय्ी बोली र्ाशाांश 

01 [आपोय] [आपइलान] ‘call’ 

02 [घरा लागीीं] [घरालाजग्गीं] ‘close to a 

house’ 

03 [तेन्ना] [तेदवाीं] ‘that time’ 

04 [उलोवप] [बोल्लान] ‘to talk’ 

 
 

कोंकणी र्ाशचे्यो समाजीक बोलयो / मोडी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3. (अ) कोंकणी र्ाशेच्यो समाजीक बोलयो / मोडी 
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3.4. साश्टी वाठाराां्ले क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी समाज  

कोंकणी ही हेर आधनुीक भासाीं सारकीच भास, जातूींत फकतल्योर्ोच प्रादेर्ीक 

आनी समाजीक बोलयो आसात. तातूींतलीच एक म्हत्वाची बोली म्हणल्यार, ‘साश्टी 

बोली’. हे बोलयेक साश्टी ह्या तालुक्या वेल्यान नाींव पडलाीं. साश्टी वाठाराची जमीन 

225.0112 फकलोमीटर इतली व्हड आसा. तातूींत 173,11613 इतलो लोक रावतात. 

साश्टीींत 4714 गाींव आसात. ह्या वाठाराच ेर्जेारी वाठार म्हणल्यार मुरगाींव (जो एका 

काळार साश्टीचोच भाग आर्र्ल्लो), ततसवाडी, अींरजु आनी केपें आसात. 

साश्टीींत दहन्द,ू फिस्ताींव आनी मुसलमान ह्या ततनूय धमाांच ेलोक रावतात. हो 

वाठार पोतुगगेजाींच्या पोरणया काबबजादीींतलो एक म्हत्वाचो वाठार, जातूींत चडाींत चड 

फिस्ताींव धमाांतले लोक रावतात. ह्या लोकाींच ेकोंकणी भार्चेरे लातीन आनी पोतुगगेज 

भासाींचो प्रभाव आसा. ह्या वाठाराींत 162415 इतलो अनुसुचीत जातीचो (Scheduled 

cast) लोक आनी 23,64716 इतलो अनुसुचीत जमातीचो (Scheduled tribe) लोक 

आसा, जाींची बोली साश्टी कोंकणी आसा. ह्या वाठाराींत 86617 लोकाींचो र्तेी वेवसाय 

(Farming) आसा. हेर 36518 लोक कृर्ीकाम (Cultivators)करपी आसात. 

साश्टी हो पोतुगगेजाींच्या ताब्याींत आर्र्ल्लो पोरणो वाठार. ‘साश्टी’ ह्या उतराची 

व्युत्पती ववर्ीीं सींर्ोधकाींचें एकमत ना.  

1. काींय सींर्ोधक अर्ें मानतात, 66 गौड सरस्वत ब्राह्मणाींचीीं कुटुींबाीं ह्या 

वाठाराींत येवन रावलीीं, देखनू ‘साींसश्ट’ ह्या आींकड्या वयल्यान ‘साश्ट’ हें 

नाींव पडलाीं19. (Keni, 2008) 

2. पयलीींच्या काळार (जेन्ना मुरगाींव साश्टीचोच वाींटो आर्र्ल्लो तेन्ना) ह्या 

वाठाराींत 66 गाींव आर्र्ल्ले. ताका लागून ‘साश्टी’ हें नाींव पडलाीं20. 

(Phalgaonkar, 2012) 
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दोनूय मताींनी 66 आींकड्या वयल्यान ‘साश्टी’ नाींवाचो जल्म जाला हें जाणवता. 

ह्या वाठाराींत 66 कुटुींबाीं वा 66 गाींव आर्र्ल्ले म्हणून ह्या वाठाराक सवग 

सादारणपणान ‘साश्टी’ ह्या नाींवान लोक पाचारपाक लागले. ह्या वाठाराींत 

रावपी लोकाींक ‘साश्टीकार’ म्हूण पाचारतात. साश्टी वयल्यान ‘साश्टीकार’ ह्या 

नाींवाींचो जल्म जालो. म्हणटकच साश्टीकाराींच्या ओींठार घोळपी कोंकणी भार्चेी 

बोली म्हणल्यार, ‘साश्टीची बोली’ आसा.  

 साश्टी बोलयेंत उलोवपाच ेआनी बरोवपाच े पद्दतीींत खबू वेगळेपणाीं आसात. 

ह्या वेगळेपणाचें कारण म्हणल्यार, ‘रोमी र्लपी’ जी सोळाव्या–सतराव्या र्ेंकड्याींत 

र्मर्नरी पाद्रीींनी वापररल्ली त्या र्लपयेंत त्या काळा वयलें सादहत्य ताींणी रचलें. हे 

र्लपयेचें अजस्तत्व अजून पासून साश्टी वाठाराींत आसा. चड करन फिस्ती धमीक 

सादहत्याींत आनी धमीक र्र्कवणेंत, ततयाराींत आनी लोकचगताींत, माींडो आनी दलु्पदाींनी 

ती अजस्तत्वाींत उरल्या. र्मर्नरी पाद्रीींनी रोमी र्लपी कोंकणी सादहत्य बरोवपाक 

वापरली खरी, पूण ताींणी हे र्लपये खातीर ‘लातीन’ भार्चे्या र्ुद्धलेखनाचो 

(Orthography) वापर केलो. जसो, /c/ वा /qu/ हाका  /k/, /x/ हाका /sh/ देखीक, 

‘Cantar’   Kãtar  Song 

‘Cator’    Katory  Scissors 

‘Qupem’   KæpÉ  Name of a place 

‘Xett’    Shæt  Field  

असले तरेच ेबदल फकत साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलये र्भतर मेळटात. रोमी र्लपी 

ही  फकत साश्टी फिस्ताींव लोकाीं र्भतरच मेळटा. ह्या वाठाराींतल्या दहन्द ूलोकाीं मदीीं 

देवनागरी र्लपी घोळटा. 

 साश्टी कोंकणी बोली मुखेलपणान ‘दहन्दूींची कोंकणी बोली’ आनी ‘फिस्ताींवाींची 

कोंकणी बोली’’ (साश्टीचे फिस्ताींव ततका फिस्ताींवाींची भास म्हूण पाचारतात) असो 
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करीं क मेळटा. हो बोलयाींचो फरक ह्या वाठाराींत मेळपी धमागच्या आदारान केला. ह्या 

वाठाराींत जे दहन्द ू लोक कोंकणी साश्टी बोली उलयतात, ततचें प्रमाण भार् े कडने 

जायत्या प्रमाणान साम्य आसा. ह्या वाठाराींतले फिस्ताींव बोलयेचरे पोतुगगेज भार्चेो 

प्रभाव चड आर्र्ल्ल्यान ती प्रमाण कोंकणी बोलये पासून खबूच वेगळी जाल्या. हाच े

फाटलें कारण म्हणल्यार धमाांतर. उतरावळीच्या मळार ह्या वाठाराींतल्या दोनूय 

धमाांतल्या बोलयाीं र्भतर खबुूच वेगळेपणाीं मेळटात.  

 साश्टीच े फिस्ताींव बोलये र्भतर वगग आनी जाती प्रमाण मोडयाींचीीं वेगळेपणाीं 

करीं क मेळटात. बामण (बामोण) ही फिस्ताींवाीं र्भतरली वयल्या वगागची जात. आदल्या 

काळार ही जात फिस्ताींव धमाग र्भतर म्हत्वाचें कायग करताली. आयज मात हें चचर 

बदल्लाीं. हे फिस्ताींव बामण भाटकार आर्र्ल्ले. दसुरी जात म्हणल्यार चाड्डो21. ही 

बामणाीं सकयली जात. हे जातीींतले लोक चडर् े वेव्हारा कडने सींबींदीत आर्र्ल्ले. 

ततसरी, सुदीर जात. साश्टी वाठाराींत चडाींत चड लोक सींख्या सुदीर जातीींतली आसा. 

हाींचो मुखेल वेवसाय र्तेी आसा. ही आयग वींर्ाची जात आसा.  

साश्टी वाठाराींतलो सुदीर समाज केन्ना ह्या वाठाराींत पावलो हें तनजश्चतपणान 

साींगपाक मेळना. पूण हे आयग वींर्ाच्या कुळाींतले लोक म्हणपाचें समजता. गोंयाींत आयग 

जमात पावली तेन्नाच सुदीर समाज गोंयाींत पावलो. आयग समाज गोंयच्या साश्टी 

वाठाराींत येवून आपलो राबबतो करन राववल्ले म्हणपाचें सींर्ोधक साींगतात. (अदीक 

म्हायती खातीर अध्याय 01 पळयात). 

‘सुदीर’ हें कोंकणी उतर, ‘रु्द्र’ ह्या उतरा वयल्यान तयार जालाीं. हे सदुीर 

जातीचो ‘ऋग्वेद’, ‘पुरर् सुक्त’, ‘मनू स्मृती’, ‘अथगर्ास्र’ आनी ‘धमगर्ास्र’ हातूींत 

उल्लेख आयला. सुदीर हे जातीींतले लोक चडर्े मानाय वा कामगार आर्र्ल्ले. हे 

जातीींतले लोक, भारतीय जात वेवस्थेच्या वणग माळेंतल्या वयल्या जातीींतल्या लोकाींचो 

वावर करताले. देखनू ताींकाीं वावराड ेवा कामगार अर्ें नाींव पडलें. परींपरीक वेवसायाचे 
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नदरेन हे लोक चडर् ेर्तेाींनी काम करताले. र्तेाींच ेधनी वयले वणागच ेलोक आसताले. 

सुदीर जातीींत लोकाींनीीं ह्या वयल्या लोकाींच्या र्ेंताींत काम करप आसतालें.  

 चवथी, गावडी (गावडी) जात. गावडी ही फिस्ताींवाीं र्भतरली सगळ्याींत सकयली 

जात. हे जातीींतल्या लोकाींचो वेव्हार चडसो ददसवड्याच्या पगाराचरे चलता. हे जातीींतले 

लोक नुस्तेकार, म्हार आदी आसात. थोड ेलोक र्तेाींनीय वावर करतात.   

ए. एम.् घाटगे, हे सींर्ोधक म्हणटात,  

“फिस्ताींव गावडी दोन तराींच ेआसतात. एक जे वागाच ेमुतीक पुजतात आनी     

       मास  खायनात. त ेर्तेाींत मेळपी धव्या हुींदराचें मास खातात. हे हुींदीर चडर् े 

       ताींच्या धमीक कायागक जायच आसतात. दसुरे गावडी चडर् े र्र्कारी आनी  

       वागाचें मास  खातात. पयलो गावडाींचो पींगड चडसो मडगाींव ह्या र्ाराींत       

       साींपडटा. जाल्यार दसुरो पींगड म्हापसा र्ाराींत साींपडटा22.” (घाटगे, 1971) 

गावडी द्राववडी वींर्ाची जात. साश्टीच े फिस्ताींव गावडी, आपणाींक गावडी म्हूण 

न्हय तर, ‘कुणबी’ ह्या नाींवान पाचारतात. ‘कुणबी’ हें उतर ‘कुण’ आनी ‘बी’ ह्या दोन 

उतराीं वयल्यान तयार जालाीं. ‘कुण’ म्हळ्यार रोवप आनी ‘बी’ म्हणल्यार भात जाता. 

ताच ेवयल्यान ‘कुणबी’ हें नाींव तयार जालाीं.23 (वाररजा, 2015).  

गोंयाींत आयग पावच ेपयलीीं, द्रववडी वींर्ाच ेलोक रावताले. गोंयाींत आयग वींर्ाच े

सुदीर लोक पावच े पयलीीं गावडी समाजाच े लोक गोंयाींत रावताले. गावडी जमातीचो 

राबबतो गोंयच्या साश्टी वाठाराींत आर्र्ल्लो. खऱ्या अथागन गावडी हे गोंयाींत, 

स्थलाींतरीत जाल्ले पयले लोक आसात.  

 

3.5. ननश्कशग 

 समाज हो एकजजनसी न्हय. तो धमग, जाती, सींस्कृताय आनी थळ हाींच ेप्रमाण 

बदलता. ह्या बदलत्या समाजाक एके माळेन बाींदपाचें कायग भास करता. तसोच 
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गोंयचो समाज आसा. गोंयचो समाज, थळ, धमग, जाती प्रमाण बदलता. काींय 

इततहासीक कारणाींक लागून, हो समाज, फाींटून गेला. ह्या कारणाींक लागून गोंयच्या 

समाजाच ेकोंकणी भार्चेेय फाींटे जाल्यात. पूण गोंयकाींराींक सुताच ेएके माळेन बाींदपाचें 

काम कोंकणी भार्ने केलें. जो समाज गोंय सोडून गेल्लो, ताणें त्या त्या वाठाराींत 

कोंकणी भास फुलयली. हाका लागून एक बरी गजाल घडली ती म्हणल्यार, कोंकणी 

भार्चेो र्जेारी वाठाराींनी प्रसार जालो. कोंकणी भार्चेें थळ वाडलें. पूण वायट गजाल 

जाली ती म्हणल्यार, गोंयकाराींचें एक भास एक र्लपी हें तत्व सोंपलें. गोंया भायलो 

लोक आपूण रावता त्या वाठाराची र्लपी घेवन फुडें आयलो. ताणें बरयल्लें सादहत्य 

दसुऱ्या कोंकणी मनर्ाक आनी दसुऱ्यान बरयल्लें सादहत्य ताका वाचूींक येना जालें. हे 

तरेन कोंकणी भास फाटीीं उरली. 

 गोंयाींतूच एका काळार जाल्यार कोंकणी भार्ेचें नाींवूच ना जाल्लें. असल्या 

वेळार दहन्द ू आनी फिस्ताींव धमाांतल्या लोकाींनी कोंकणी भार्ेक फाट केली. उच्च 

वगाांतले दहन्द,ू आपली भास मराठी म्हणपाक लागले जाल्यार उच्च वगाांतले फिस्ताींव 

पोतुगगेज भार्के आपली भास म्हणपाक लागले. असल्या वेळार कोंकणी भार्चेी सेवा 

केली ती सकयल्या समाजान. पूण ह्या सकयल्या समाजाचरे पोतुगगेज भार्चेो प्रभाव 

पडनासतना रावलो ना. पोतुगगेजीचो प्रभाव अदीक प्रमाणान गोंयच्या साश्टी बोलयेचरे 

ददसता. देखीक, [लापर्] – Pencil, [कॅस्ताींव] – Fights, [कुीं फुसाींव] – Confusion 

आदीीं उतराीं आजून पासनू साश्टी फिस्ताींव बोलयेंत घोळटात. ह्या प्रभावाक लागून 

साश्टी फिस्ताींव बोलये र्भतर सुदीर आनी गावडी मोडीींनी स्वन आनी पद ववचार 

पद्दतीींचरे खबू फरक पडला.  

 

सांदर्ग आनी हटपणी  
1 Ronald Wardhaugh , Introduction to Sociolinguistic.  
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 The word ‘Sociolinguistic’ is coined by joining two words, such 

as society and linguistic.  

2 Ronald Wardhaugh , Introduction to Sociolinguistic. (page 1) 

 ‘A Society is any group of people who are drawn together for a 

certain purpose or purposes.’ 

3 Ronald Wardhaugh , Introduction to Sociolinguistic. (page 1) 

 ‘A language is what the members of a particular society 

speaks.’  

4 R. A. Hudson, Sociolinguistics. (page 01) 
5 William Downes, Language and Society – (page 17) 

 ‘the word ‘dialect’ here as a subdivision of a language, a dialect 

of a language’. A dialect varies from other dialects of the same 

language…..’ 

6 Chambers J. K. & Trudgill Peter, Dialectology (page 3) 

 DIALECT is also a term which is often applied to forms of 

language, particularly those spoken in more isolated parts of the world, 

which have no written form. 

7 माधवी सरदेसाय, भासाभास. (पान 75).  
8 बोलयेच्यो भुगोलीक र्र्मो दाखोवपाची खबू पोरणी तरा. हें उतर ग्रीक भार्ेंतल्यान 

घेतलाीं. 

9 जुजे पेरैर, कोंकणी भजग्त गीताीं  (page 16) 
10 सु. बा. कुळकणी, अन.ु प्रा. भूषण भाव,े कोंकणी भास – प्रकृती आनी परींपरा (पान 

नीं. 13, 14) 
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11 माधवी सरदेसाय, भासाभास. (पान नीं. 85) 
12 Census 2011 

13 Census 2011 

14 Census 2011 

15 Census 2011 

16 Census 2011 

17 Census 2011 

18 Census 2011 

19 Chandrakant Keni, The Saraswats (page 8) 

 They belonging to ten gotras and sixty – six family groups……… 

they settled down in a group of sixty – six villages known as Sashti or 

Sasashti (Sasashti in Konkani is 66), in the present province of 

Salcete in Goa and came to be known as Sasashtikars. 

20 The Navhind Times, 14th May 2012 (Article – Names of Goan 

Villages – VI) 

 The salcete taluka as Saashti or Saashasti by the locals which 

meant 66 or a group of sixty – six villages. 

21 र्णै गोंयबाब, समग्र र्णै गोंयबाब (खींड 1) पान 119 

 र्र्लाहार हे आमगेले तनजाच ेकोंकणे राजा. हे चाड्ड े(चतूरथी) क्षबरय. 

22 A. M. Ghatage, A Survey of Marathi Dialects (VIII), Gawdi of Goa. 

(page 05) 

 “ The Christian Gaudas are of two types. One group worships 

tiger as its totemic deity and does not its flesh. They, however, eat 
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the white rats from the field, which are especially needed for their 

ritual. The other group hunts and partakes of the flesh of the tiger. 

The first group is found mainly in and around the town of Madgaon, 

while the other group is found mostly in and around the city of 

Mapca.” 

23 Varija N. Descriptive Study of Kudubi Dialect – Spoken by Kudubi 

community of Uttara Kannada, Udupi and Dakshina Kannada District 

(Page 01) 

 ‘…… Among these names Kunbi seems to be more meaningful 

term. ‘kun’ means Sow and ‘bi’ means seed. They used to dig the 

uncultivated hilly land, sow the seeds and grow the crops in olden 

days. Even now many of them continue agriculture as main 

occupation. Hence this word Kunbi suits them……’ 
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प्रकरण 04 

सवनीम–ववचार 
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प्रकरण 04 

सवनीम–ववचार 

4.1. ववर्य प्रवेर् 

4.2. स्वराींचें वणगन 

4.2.1. फुडले स्वर 

4.2.2. फाटले स्वर 

4.2.3. नाकये स्वर 

4.3. व्यींजनाींचें वणगन  

4.3.1. स्पोटी व्यींजनाींचें वणगन 

4.3.2. स्पर्ग–घर्ी व्यींजनाींचें वणगन 

4.3.3. नाकयाीं व्यींजनाींचें वणगन 

4.3.4. घाींसडी व्यींजनाींचें वणगन 

4.3.5. कुर्ीीं व्यींजनाींचें वणगन 

4.3.6. फडफडें व्यींजनाींची वळख 

4.3.7. अदग स्वर व्यींजनाींचें वणगन 

4.4. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी स्वर नादाींची ववर्म जोडी 

4.4.1. फुडले स्वर 

4.4.2. फुडलो आनी फाटलो स्वर 

4.4.3. फाटले स्वर 

4.5. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी व्यींजन नादाींची ववर्म  

     जोडी  

4.6. तनश्कर्ग 
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प्रकरण 04 

सवनीम–ववचार 

 

4.1. ववशय प्रवेश 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उच्चारणाच ेप्रफियेच्या आदारान 

नादाींच ेसामान्यतायेन दोन वाींटे घालपाक मेळटात. ते म्हणल्यार –  1. स्वर   2. 

व्यींजन 

 सवर : साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या दोनूय मोडयाींनी सात स्वर 

घोळटात. ह्या स्वराींचें वणगन करतना जजबेच्या भोंवपाच्यो आनी ओींठाींच्या आकाराींच्यो 

बाररकसाणी दहसपाींत घेवन दोन तरेन वाींटणी घालपाक मेळटा. ती म्हणल्यार, फुडले 

स्वर आनी फाटले स्वर. तातूींतले चार फुडले स्वर (/इ/, /ए/, /ऍ/ आनी /आ/) आनी 

तीन फाटले स्वर (/उ/, /ओ/ आनी /ऑ/) घडटात. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी एकूय मदलो स्वर घडना. पूण प्रमाण कोंकणीींत (अींरुजी बोली) मात /अ/ हो 

मदलो स्वर घोळटा.  

 कोंकणीींत लाींब–मोटव्या स्वराींचो फरक म्हत्वाचो न्हय. लाींब स्वरा बदला मोटवो 

स्वर घाल्यार वा मोटव्या स्वरा बदला लाींब स्वर घाल्यार कोंकणीींत अथग बदलना.1 

स्वराींची लाींबाय स्वतनमीक ना. देखनू ह्या अभ्यासा खातीर घेततल्ल्या मोडयाींतल्या 

स्वराींची लाींबाय दहसपाक धरली ना. 
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 प्रमाण कोंकणीींतलो /अ/ ह्या मदल्या स्वराच्या जाग्यार, साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी फाटलो उकतो–मदलो /ऑ/ वा फाटलो धाींकतो-मदलो /ओ/ वा 

फुडलो धाींकतो–मदलो /ए/ हे स्वर घोळटा. देखीक - 

सा. क्रि. गा. मो. सा. क्रि. सु. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 [ऑनॉस] 

ns    

 [ऑनॉस]  

ns  

अनस ‘pineapple’ 

[ओस्तोरी] 

ostorɪ 

[ओस्तोरी] 

ostorɪ 

अस्तुरी ‘lady’ 

[एर्ी] 

eʃɪ 

[एर्ी] 

eʃɪ 

अर्ी ‘this side’ 

  

/ओ/ आनी /ऑ/ हे दोनूय वेगळे उच्चार जरी आसले, तरी कोंकणीच्या व्याकरणी नेमा 

प्रमाण तो /ओ/ अर्ेंच बरयतात. तर्ेंच /ए/ आनी /ऍ/ सींदभाग प्रमाण मौखीक उच्चार 

बदलतात. देखीक पेर/पॅर- पेर (पॅराींचें झाड) आनी पॅर (फळ). वा (एक पणस, दोन 

मदलो 
फाटलो फुडलो 

धाांकतो 

धाांकतो - मदलो 

उकतो - मदलो 

उकतो 

इ ɪ                            U  उ 

ए e   

ऍ   ɛ 

आ a 

ऑ 

o ओ   
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पणस) – पयल्या पणस उतराींतलें /ण/ व्यींजन धाींफकल्लो स्वर घेवन येता आनी 

भोववचनाींतलें /ण/ हो उक्तो स्वर. कोंकणी उलोवपी वा वाचपी सींदभाग प्रमाण उच्चार 

करता.   

व्यांजन : साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी पींचवीस व्यींजनाीं घोळटात. 

ताींची अर्ी ववभागणी करीं क येता.  

 Labial 

ओांठयें 

Dental 

दाां्यें 

Retroflex 

मूधगन्य 

Alveolar 

िरडचेें 

Palatal 

्ाळवें 

Velar 

मोव्ाळवो 

Glottal 

सवासदाराचें 

Stop 

सपोटी 

प  /p/ त  /t/̪ ट /t/   क  /k /  

ब /b/ द  /d/̪ ड / d/   ग /g/  

Affricates  

सपशग-घशी 

 च /c/   च्य /ɕ/   

 ज /z/   ज्या /ɟ/   

Nasals 

नाकयो 

म /m/  न /n/ ण /ɳ/     

Fricative 

घाांसडी 

फ /f/ स /s/   र् /ʃ/  ह /h/ 

Lateral 

कुभशांचो 

 ल* /l/       

Flap 

फडफडो 

 र / r/      

Semi 

Vowel 

अदग सवर 

व /v/ 

 
 

   य /y/    
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* हें व्यींजन साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत सगळ्या उतराींनी घोळना. काींय उतराींच े

फुडें /ल/ ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार /न/ हें व्यींजन घोळटा. पूण साश्टी फिस्ताींव गावडी 

मोडयेंत /ल/ हें व्यींजन उतराच ेमदीीं आनी तनमाणें घोळटा.  

4. 2. सवराांचें वणगन 

4.2.1. फुडले सवर 

4.2.1.1. /इ/ /ɪ/ िो फुडलो धाांक्ो सवर  

उतराच्या फुडल्या थरार /इ/ /ɪ/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra  

इकरा ‘eleven’ 

[इरॉ] 

ɪr 

[इरॉ] 

ɪr 

ववरो/ ववरॉ ‘leaflet’ 

उतराच ेमदीीं /इ/ /ɪ/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[फकजील] 

kɪzɪl 

[फकजील] 

kɪzɪl 

फकजील* ‘quarrel’ 

[आजील] 

azɪl  

[आजील] 

azɪl  

वदृ्धाश्रम ‘old age home’ 

[फकयागद] 

kɪryad ̪

[फकऱ्याद] 

kɪryad ̪

नोकर ‘servant’  

* मुळाींत पोतुगगेज उतर जें साश्टी बोलयेंत आयज पसून उलोवपाींत घोळटा. कोंकणी 

भार्ने तें उश्णें घेतलाीं.  

उतराच ेतनमाणें कडने /इ/ /ɪ/ स्वर घोळपी उतराीं 
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सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ऑसाडी] 

sadɪ  

[ऑसाडी] 

sadɪ   

ल्हार ‘wave’ 

[आजोडी] 

azodɪ 

[आजोड] 

azodɪ 

वावझड ‘gust of rainr’ 

[ओस्तोरी] 

ostorɪ 

[ओस्तोरी] 

ostorɪ 

अस्तुरी ‘lady’ 

 

4.2.1.2. /ए/ /e/ िो फुडलो धाांक्ो–मदलो सवर 

उतराच ेफुडें /ए/ /e/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[एयलॉ] 

eyl  

[एयलॉ] 

eyl  

आयलो ‘came’  

[एर्ी] 

eʃɪ  

[एर्ी] 

eʃɪ 

हाींगा ‘this side’ 

[एक्कीस] 

ekkɪs 

[एक्कीस] 

ekkɪs  

एकवीस ‘twenty one’ 

 

उतराच ेमदीीं /ए/ /e/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[चटु्टेकोर] 

cuʈekor  

[चटु्टेकोर] 

cuʈekor 

पाचवो ‘green’ 

[कानेत] [कानेत] कानवेत ‘Penknife’ 
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kanet ̪ kanet ̪

[मातेर] 

mate̪r 

[मातेर] 

mate̪r 

पूीं ‘pus’ 

उतराच ेतनमाणें कडने /ए/ /e/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आमगे] 

amge 

[आमगे] 

Amge 

आमगेर ‘at my place’ 

[मामागे] 

mamage  

[मामागे] 

mamage  

मामागेर ‘at uncle’s 

place’  

 

4.2.1.3. /ऍ/ /ɛ/ िो फुडलो, उक्ो-मदलो सवर 

उतराच ेफुडें /ऍ/ /ɛ/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ऍक] 

ɛk 

[ऍक] 

ɛk 

एक वर ‘one hour’ 

[ऍकलॉ] 

ɛkl  

[ऍकलॉ] 

ɛkl 

एकलो / ऍकलॉ 

 

‘alone’, ‘one 

who’ 

 

उतराच ेमदीीं /ऍ/ /ɛ/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[लाींबॅलाँ] 

lãbɛlɛ ̃

[लाींबॉलाँ]* 

lãblɛ ̃ 

लाींब ‘long’ 

[काळॅलाँ] [काळॉलाँ]* काळें ‘black’ 
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kaɭɛlɛ ̃ kaɭlɛ ̃

*/ऍ/ /ɛ/ स्वर साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत उतराच ेमदीीं चडर्ा उतराींनीीं वापरनात. 

ताच्या जाग्यार /ऑ/ /ɒ/ हो स्वर वापरतात. 

उतराच ेतनमाणें /ऍ/ /ɛ/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[दादलॅ] 

da̪dɭ̪ɛ  

[दादलॅु] 

da̪du̪ɭɛ 

दादले / दादलॅ ‘men’ 

[बॅबदॅ] 

bɛbdɛ̪  

[बॅबदॅ] 

bɛbdɛ̪ 

बेबदे / बॅबदॅ ‘drunkard’ (pl.) 

[ऍर्ॅ] 

ɛʃɛ  

[ऍर्]ॅ 

ɛʃɛ  

अर्ें ‘this side’ 

 

4.2.1.4. /आ/ /a/ िो फुडलो, उक्ो सवर 

उतराच ेफुडें /आ/ /a/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आत] 

at ̪ 

[आत] 

at ̪ 

हात ‘hand’ 

[आटाींगुळॉ] 

atãguɭ  

[आटाींगुळॉ] 

atãguɭ  

वाटकुळो ‘round’ 

 

उतराच ेमदीीं /आ/ /a/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आणणाटाँ] [आणणाटाँ] अन्नाटें ‘measuring cup 
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aɳɳatɛ ̃ aɳɳatɛ ̃ of rice’ 

[तॉरसाद] 

t̪rsad ̪ 

[तॉरसाद] 

t̪rsad ̪ 

तरसाद ‘sword’ 

[र्लसाींव] 

lɪsãv   

[तनसाींव] 

lɪsãv 

अभ्यास ‘study’ 

 

उतराच ेतनमाणें /आ/ /a/  स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पााँदरा] 

pdr̪a  

[पााँदरा] 

pdr̪a 

पींदरा ‘fifteen’ 

[आदेसा] 

ade̪sa  

[आदेसा] 

ade̪sa  

 आदेस ‘half day’ 

[हा] 

ha 

[हा] 

ha 

खा ‘eat’ 

 

4.2.2. फाटले सवर 

4.2.2.1. /उ/ /u/ िो फाटलो-धाांक्ो सवर 

उतराच ेफुडें /उ/ /u/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[उतॉर] 

ut̪t  

[उतॉर] 

ut̪t  

उतर ‘word’ 

[उश्टाँ] 

uʃtɛ ̃ 

[उश्टाँ] 

uʃtɛ ̃ 

उश्टें ‘left over’ 
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उतराच ेमदीीं /उ/ /u/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[सुज] 

suɟ  

[सुज्य] 

suɟ  

म्हेळें ‘dirty’ 

[लुगॉट] 

lugt  

[नुगॉट]* 

nugt 

लुगट ‘cloth’ 

[लुगार] 

lugar 

[नुगार]* 

Nugar 

जागो ‘place’ 

*साश्टी फिस्ताींव गावडी र्भतर बऱ्यार्ा उतराींनी /ल/ व्यींजन घोळना. ताचे बदला /न/ 

व्यींजन घोळटा. 

 

उतराच ेतनमाणे कडने /उ/ /u/ स्वर घोळपी उतराीं. 

1. जीीं उतराीं प्रमाण कोंकणीींत उ /u/ -कारान घोळटात तीींच उतराीं साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उकारान घोळटाना मेळटात. देखीक  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[तूीं] 

 tũ̪  

[तूीं] 

 tũ̪ 

तूीं ‘you’ 

[जूीं] 

zũ  

[जूीं] 

Zũ 

जूीं ‘yoke’ 

[कोडू] 

koɖu  

[कोडू/कोड] 

koɖu / koɖ  

कोडू ‘bitter’ 
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 2. काींय उतराीं जातूींत तनमाणेकडने प्रमाण कोंकणीन उकार घोळना तातूींत साश्टी 

गावडी मोडयेंत उ /u/ -कार घोळटा पूण साश्टी सुदीर मोडयेंत घोळना. देखीक 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कोरपा] 

korpa  

[कोच्चाकू/कोच्च्याकू] 

ɕ 

करपाक ‘to do’ 

[काणण] 

 

[काडुनू] 

kaɖnu 

काडून ‘removed’ 

 साश्टी फिस्ताींव गावडी समाजाींत उतराच्या तनमाणो जो उ /u/ -कार लागता तो 

फकत फियापदाकूच लागता. 

 

4.2.2.2. /ओ/ /o/ िो फाटलो, धाांक्ो-मदलो सवर 

उतराच ेफुडें  /ओ/ /o/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ओती] 

otɪ̪   

[ओती] 

otɪ̪   

हती ‘elephant’  

[ओरर्ाँ] 

orʃɛ ̃ 

[ओरर्ाँ] 

orʃɛ ̃ 

वरर्ें /वरर्ाँ ‘upward’  

[ओयर] 

oyr 

[ओयर] 

oyr  

वयर ‘up’ 

 

उतराच ेमदीीं /ओ/ /o/ स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कोर] [कोर] रींग ‘colour’ 
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kor Kor 

[रोप] 

rop 

[रोप] 

rop 

कपड े ‘clothes’ 

 

उतराच ेतनमाणें /ओ/ /o/ स्वर घोळपी उतराीं 

हो स्वर साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी, उतराच ेतनमाणें घोळना. ताच्या 

जाग्यार /ऑ/ // असोच घोळटा. देखीक   

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[गॉब्रॉ] 

gbr 

[गॉब्रॉ] 

gbr  

गोबरो/ गॉब्रॉ ‘one type of fish’ 

[बॉमाडॉ] 

bmaɖ  

[बॉमाडॉ] 

bmaɖ   

बोमाडो/ बॉमाडॉ ‘bubble’ 

[रॅबॉ] 

rɛb 

[रॅबॉ] 

rɛb  

रेबो/ रॅबॉ  ‘muddy soil’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या मोडयाींनी ‘ऑ’ // -कार मौखीक तर्ेंच 

र्लखीत स्वरपाींतूय घोळटा. पूण प्रमाण कोंकणीींत ‘ऑ’ // -कार मौखीक स्वरपाींतूच 

घोळटा. प्रमाण कोंकणी उलयता तर्ी बरयनात देखनू तो बरोवपाच्या रुपाींत ‘ओ’ /o/ 

जावन घोळटा. प्रमाण कोंकणीींत ‘ऑ’ // हो स्वर फकत ववदेर्ी उतराींनीच वापरपाचो 

नेम आसा. 

 

4.2.2.3. /ऑ/ // िो फाटलो, उक्ो-मदलो सवर 

उतराच ेफुडें /ऑ/ // स्वरान घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 
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[ऑरॉस] 

rs 

[ऑरॉस] 

rs 

वसग ‘year’ 

[ऑकॉल] 

kl 

[ऑकॉल] / [ओकोल्य]* 

kl / okoly  

व्हकल  ‘bride’ 

*साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत ‘व्हकल’ ह्या उतराचो उच्चार [ऑकॉल] न्हय तर 

[ओकोल्य] असो घोळटा. 

 

उतराच ेमदीीं /ऑ/ // स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मॉर] 

mr 

[मॉर] 

mr 

  मर  ‘die’ 

[लॉज] 

lz  

[लॉज] 

lz 

- ‘granary house’ 

[हॉत] 

ht ̪

 [हॉत]  

ht ̪ 

खत ‘stain’ 

 

उतराच ेतनमाणें /ऑ/ // स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कॅसॉ] 

kɛs 

[कॅसॉ] 

kɛs 

कसो/ कसॉ ‘how’ 

 [माळॉ] 

maɭ 

[माळॉ] 

maɭ 

माळो / माळॉ ‘loft’ 

[मॅलॉलॉ] [मॅलॉलॉ] मेल्लो / मेल्लॉ ‘dead’ 
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mɛll mɛll 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उतराच े तनमाणे जींय ओकार मौखीक 

आनी र्लखीत स्वरुपाींत घोळटा थींय प्रमाण कोंकणीींत फकत मौखीक स्वरपाींतूच 

घोळटा. प्रमाण कोंकणीींत र्लखीत स्वरपाींत ‘ओ’ // असो जाता. 

4.2.3. नाकये सवर 

नाकयेपण हें कोंकणीचें खार्लेपण आसा. देखनू साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी ताची वळख करप गरजेचें आसा. 

4.2.3.1. /इां/ /ɪ / िो फुडलो धाांक्ो नाकयो सवर 
उतराच ेफुडें /इीं/ /ɪ/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[इींगा] 

ɪg̃a 

[इींन्या] 

ɪñyã  

हाींगा ‘here’ 

[इींट] 

ɪt̃ 

[इींट] 

ɪt̃ 

वीट ‘bricks’ 

[इींतेर] 

ɪt̃e̪r 

[इींतेर] 

ɪt̃e̪r 

मरण ‘funeral’ 

उतराच ेमदीीं /इीं/ /ɪ / नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ततींतेर] 

ɪt̃e̪r 

[ततींतेर] 

tɪ̪t̃e̪r  

ततींतेर ‘inkpot’ 

[वपींताीं] 

pɪt̃ã̪  

[वपींताीं] 

pɪt̃ã̪  

पयलीीं ‘olden times’ 

 

उतराच ेतनमाणें /इीं/ /ɪ/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 
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सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पातीीं] 

patɪ̪ ̃ 

[पातीीं] 

patɪ̪ ̃

पातीीं ‘long thin leaf’ (pl.) 

[उर्ीीं] 

uʃɪ ̃

[उर्ीीं] 

uʃɪ ̃

उर्ीीं ‘pillows' (pl.) 

 

4.2.3.2. /एां/ /e/ िो फुडलो धाांक्ो–मदलो नाकयो सवर 
उतराच ेफुडें /एीं/ /e/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[एाँडले] 

edel  

[एाँडले] 

edel 

एींडले ‘castor oil’ 

[एाँप्रेगाद] 

epɪegad ̪

[एाँप्रेगाद] 

epɪegad ̪ 

एींप्रेगाद  ‘government employee’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उतराच ेमदीीं आनी उतराच ेतनमाणें /एीं/ 

/e/ नाकयो स्वर घोळना. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींतूय उतराच ेमदीीं आनी तनमाणें उच्चार 

घोळना.  

  

4.2.3.3. /एँ/ /ɛ/ िो फुडलो उक्ो–मदलो नाकयो सवर 

उतराच ेफुडें /एाँ/ /ɛ/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[एाँग] 

ɛg̃ 

[एाँग] 

ɛg̃ 

वेंग ‘hug’ 
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उतराच ेमदीीं /एाँ/ /ɛ/ नाकयो स्वर घोळपी 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[राँक] 

rɛk̃ 

[राँक] 

rɛk̃ 

आड्डप ‘yell’ 

उतराच ेतनमाणें /एाँ/ /ɛ/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[उर्ाँ] 

uʃɛ ̃

[उर्ाँ] 

uʃɛ ̃

उर्ें /उर्ाँ ‘pillow’ 

[उश्टाँ] 

uʃtɛ ̃

[उश्टाँ] 

uʃtɛ ̃

उश्टें /उश्टाँ ‘left over’ 

 

4.2.3.4. /आां/ /ã/ िो फुडलो उक्ो नाकयो सवर 

उतराच ेफुडें /आीं/ /ã/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आींगॉण] 

ãgɳ  

[आींगॉण] 

ãgɳ 

आींगवण ‘vow’ 

[आींग] 

Ãg 

[आींग] 

Ãg 

आींग ‘body’ 

 

उतराच ेमदीीं /आीं/ /ã/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[र्लसाींव] 

lɪsãv  

[तनसाींव] 

lɪsãv  

अभ्यास ‘study’ 
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उतराच ेतनमाणें /आीं/ /ã/ नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[वपींताीं] 

pɪt̃ã̪ 

[वपींताीं] 

pɪt̃ã̪ 

पयलीीं ‘olden times’ 

 

4.2.3.5. /उां / // िो फाटलो धाांक्ो नाकयो सवर 

उतराच ेफुडें /उीं / // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[उींच्च] 

ũcc 

[उींच्च] 

ũcc 

ऊीं च ‘high’ 

[उींट] 

ut 

[उींट] 

ut 

ऊीं ट ‘camel’ 

उतराच ेमदीीं /उीं / // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कुीं णणाँ] 

kɳɳɛ ̃

[कुीं णणाँ] 

kɳɳɛ ̃

कुयणें ‘flat earthen utensil 

to cook curry’ 

[कुीं डॉ] 

kd 

[कुीं डॉ] 

kd 

कुीं डो / कुीं डॉ  ‘bran’/ ‘chaff’ 

 

उतराच ेतनमाणें /उीं / // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कोरीं ] 

kor 

[कोरीं ] 

kor 

करीं  ‘to do’ 



 103   
 

[मोरीं / मॉरााँ] 

mormor 

[मोरीं ] 

mor 

  मरीं  ‘to die’ 

4.2.3.6. /ओां/ /o/ िो फाटलो धाांक्ो-मदलो नाकयो सवर 

उतराच े फुडें, मदीीं आनी तनमाणें /ओीं/ /o/ ह्या नाकया स्वरान घोळपी उतराीं साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळनात. ह्या स्वराच्या जाग्यार साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /आाँ/  // हो नाकयो स्वर घोळटा. 

4.2.3.7. /आँ/ // िो फाटलो उक्ो-मदलो नाकयो सवर 

उतराच ेफुडें /आाँ/ // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आाँकारॅ] 

karɛ 

[आाँकारॅ] 

karɛ 

ओींकरे/ आाँकारॅ ‘vomit’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत जींय उतराच े फुडले तराक ‘ओ’ /o/ हो 

स्वर घोळटा थींय प्रमाण कोंकणीींत फकत मौखीक स्वरपाींतूच घोळटा. र्लखीत 

स्वरपाींत तो ‘ओीं’ /o/ जाता. 

उतराच ेमदीीं /आाँ/ // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पााँदरा] 

pdr̪a 

[पााँदरा] 

pdr̪a 

पींदरा ‘fifteen’ 

उतराच ेतनमाणें /आाँ/ // नाकयो स्वर घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[चगळााँ] 

giɭ 

[चगळचा] 

gɭ 

चगळींक/चगळपाक ‘to eat’ 
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत /ओीं/ /o/हो स्वर उतराच्या तनमाणे येता थींय साश्टी 

फिस्ताींव गावडी ‘चा’ हें कूस लावन उलयतात.  

 

4.3. व्यांजनाांचें वणगन  

4.3.1. सपोटी व्यांजनाांचें वणगन 

4.3.1.1. /प/ /p/ िें अघोश, ओांठयें, सपोटी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /प/ /p/ व्यींजन घडपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पेज] 

pez 

[पेज] 

pez 

वजन ‘weight’ 

[वपयाव] 

pɪyav 

[वपयाव] 

pɪyav 

काींदो ‘onion’ 

[पाींयट] 

pãyt 

[पाींयट] 

Pãyt 

पायींट   ‘pint’ 

 

उतराच ेमदीीं /प/ /p/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ददमी] / [ददींपोर] 

dɪ̪mɪ / dɪp̃r  

[ददींपोर] 

dɪp̃r 

धोंपर ‘knee’ 

[दाींतपाळ] 

dã̪tp̪aɭ 

[दाींतपाळ] 

dã̪tp̪aɭ 

दाींतपाळो ‘toothless’ 

[सॅपराद] 

sɛparad ̪

[सॅपराद] 

sɛparad ̪

वेगळें ‘separate’ 
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उतराच ेतनमाणें /प/ /p/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[साप] 

sap 

[साप] 

sap 

गार ‘monitor lizard’ 

[तेंप] 

tẽ̪p 

[तेंप] 

tẽ̪p 

काळ ‘period’ 

[चीप] 

cɪp 

[चीप] 

cɪp 

चचपट 

 

‘spoon used to 

take curry’ 

 

4.3.1.2. /ब/ /b/ िें घोश, ओांठयें, सपोटी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ब/ /b/ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[बुल्य] 

buly 

[बुल्य] 

buly 

र्र्ींसली 

  

‘small glass 

bottle’ 

[बबराड] 

bɪrad 

[बबराड] 

bɪrad 

राबबतो /बबराड 

  

‘place where 

one stays’ 

[बोंवट] 

bovt 

[बोंवट] 

bovt 

बाींदाक पोंदच्यान 

बुराक पडप 

 

- 

 

उतराच ेमदीीं /ब/ /b/ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आबूज] 

abuz 

[आबूज] 

Abuz 

उचाींबळ ‘nervous’ 
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[इबाड] 

ɪbad 

[इबाड] 

ɪbad 

ववबाड ‘spoil’ 

[जाबळॉ] 

zabɭ 

[जाबळॉ] 

zabɭ 

जाबळो  ‘one type of net, used 

to carry dry leaves’  

 

उतराच ेतनमाणें /ब/ /b/ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[गोरीब] 

gorɪb 

[गोरीब] 

gorɪb 

गरीब ‘poor’ 

[मॉळॉब] 

mɭb 

[मॉलॉब] 

mlb 

मळब ‘sky’ 

4.3.1.3. /्/ /t/̪ िें अघोश, दाां्यों, सपोटी व्यांजन 

 उतराच ेफुडें /त/ /t/̪ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ताळणयाींत] 

ta̪ɭɳyãt ̪

[ताणणयाींत] 

ta̪ɳɳyãt ̪

तायणी ‘temptation’ 

[ताँप्रार] 

tɛ̪p̃rar  

[ताँप्रार] 

tɛ̪p̃rar   

- ‘applying massala 

to food item’ 

[तोपयॉ] 

to̪py 

[तोपयॉ] 

to̪py 

र्डे्डो ‘chameleon’ 
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उतराच ेमदीीं /त/ /t/̪ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 [ततींतेर] 

tɪ̪t̃e̪r  

[ततींतेर] 

tɪ̪t̃e̪r  

ततींतेर ‘ink pot’ 

[दाींतोणी] 

dã̪to̪ɳɪ 

[दाींतोणी] 

dã̪to̪ɳɪ 

फणी / दाींतोणी ‘comb’ 

[र्सींतीद] 

sɪt̃ɪ̪d ̪

[र्सींतीद] 

sɪt̃ɪ̪d ̪

ध्यान ‘concentration’ 

 

उतराच ेतनमाणें /त/ /t/̪ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[बबमोत] 

bɪrmot ̪

[बबमोत] 

bɪrmot ̪

बबरमत ‘curse’ 

[प्रात] 

prat ̪

[प्रात] 

prat ̪ 

खाण ‘food item’ 

[दॉब्रात] 

d̪brat ̪

 [दॉब्रात] 

d̪brat ̪

दोट्टी ‘double’ 

 

4.3.1.4. /द/ /d/̪ िें घोश, दाां्यें, सपोटी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /द/ /d/̪ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[दॅमायज] 

dɛ̪mayz 

[दॅमायज] 

dɛ̪mayz 

अती ‘too much’ 
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[दाींडोय] 

dã̪doy 

[दाींडोय] 

dã̪doy 

जळू ‘leech’ 

[देईत] 

de̪ɪt ̪

[देईत] 

de̪ɪt ̪

देणेंकार ‘in debt’ 

उतराच ेमदीीं /द/ /d/̪ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आदेस] 

ade̪s 

[आदेस] 

ade̪s 

मायतो ‘half day’ 

[उदळॉप] 

 udɭ̪p  

[उदळॉप] 

udɭ̪p  

उस्तप 

 

‘scratching of 

ground by hen’ 

[ताींदळुाँ] 

tã̪du̪ɭɛ ̃ 

[ताींदळुाँ] 

tã̪du̪ɭɛ ̃ 

ताींदळें / ताींदळाँ ‘rice washings’ 

 

उतराच ेतनमाणें /द/ /d/̪ हें व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आसाद] 

asad ̪

[आसाद] 

asad ̪

गायच्या वा दकुराच्या 

मासाचो पदाथग 

‘beef or pork 

dish’ 

[ऍसताद] 

ɛsta̪d ̪

[ऍसताद] 

ɛsta̪d ̪

जस्थती ‘condition’ 

[फकऱ्याद] 

kɪryad ̪

[फकऱ्याद] 

kɪryad ̪

घराींत काम करपी 

वावराडी 

‘servant’ 
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4.3.1.5. /ट/ /t/ िें अघोश, मूधगन्य सपोटी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ट/ /t/ हें व्यींजन साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळना. 

/ट/ /t/ व्यींजनाच्या जाग्यार तें /त/ /t/̪ जाता. देखीक 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ताींकी] 

tã̪kɪ 

[ताींकी] 

tã̪kɪ 

टाींकी ‘tank’ 

[तोंकी] 

to̪kɪ 

[तोंकी] 

to̪kɪ  

 टोंकी ‘name of a fish’ 

 

पूण साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /ट/ /t/  व्यींजन उश्णें घेततल्ल्या 

उतराींनीीं घोळटा. देखीक  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[टाय] 

tay 

[टाय] 

tay  

टाय ‘tie’ 

[टायल्स] 

Tayls 

[टायल्स] 

tayls 

टायल्स ‘tiles’ 

 

उतराच ेमदीीं /ट/ /t/  व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आटाींगुळॉ] 

atãguɭ 

[आटाींगुळॉ] 

atãguɭ 

वाटकुळो ‘round’ 

[आटॉल] 

atl 

[आटॉल] 

atl 

आटवल ‘Sweet dish’ 
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[मॉटकेप] 

mtkep 

[मॉटकेप] 

mtkep 

- 

 

‘tasteless tender 

coconut’ 

  

उतराच ेतनमाणें /ट/ /t/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[बबबूट] 

bɪbut 

[बबबूट] 

bɪbut 

बबबो ‘raw cashewnut’ 

[र्मस्कूट] 

mɪskut 

[र्मस्कूट] 

mɪskut 

लोणचें ‘pickle’ 

[मॉस्कॉट] 

mskt 

[मॉस्कॉट] 

mskt  

      मुस्कट ‘forehead’ 

 

4.3.1.6. /ड/ // िें घोश, मूधगन्य सपोटी व्यांजन  

/ड/ // हें व्यींजन साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उतराच ेफुडें मेळना. 

प्रमाण कोंकणीींत ज्या उतराच ेफुडें /ड/ // व्यींजन येता, त्या जाग्यार साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /द/ /d/̪ व्यींजन घोळटा. देखीक  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[दाळीींब] 

da̪ɭɪb 

[दाळीींब] 

da̪ɭɪb 

डाळीींब ‘pomegranate’  

[दॉबॉ] 

d̪b 

[दॉबॉ] 

d̪b  

डबो ‘tin vessel’ 
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी जीीं उतराीं उश्णीीं घेतल्याींत तातूींत /ड/ //  

व्यींजन घोळटा. देखीक  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[डाकू] 

daku 

[डाकू] 

Daku 

डाकू ‘dacoit’ 

[ड्राफ्ट] 

draft 

[ड्राफ्ट]  

Draft 

मसुदो ‘draft’ 

 

उतराच ेमदीीं /ड/ //  व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[दाींडोयो] 

dã̪doy 

[दाींडोयो] 

dã̪doy 

जळू ‘leech’(pl.) 

[काडीबोड्यो] 

kadɪbody 

[काडीबोड्यो] 

kadɪbody 

खाजें ‘sweets’ 

 

उतराच ेतनमाणें /ड/ // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 [बबराड]  

bɪrad 

[बबराड] 

bɪrad 

बबराड 

 

‘place where 

one stays’ 

[लोवडी] 

lovdɪ 

[लोवडी] 

lovdɪ 

काम करनार्र्ल्लो 

 

‘person who 

does not work’  
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4.3.1.7. /क/ // िें अघोश, मोव्ाळवें, सपोटी व्यांजन 

 उतराच ेफुडें /क/ // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[काबार] 

Kabar 

[काबार] 

kabar 

काबार ‘to finish’ 

[फकजील] 

kɪzɪl 

[फकजील] 

kɪzɪl 

फकजील ‘fight’ 

[कालाफुराीं] 

Kalafurã 

[कालाफुराीं] 

Kalafurã 

काराफुलाीं ‘cloves’ 

[कास्तीग] 

kastɪ̪g 

[कास्तीग] 

kastɪ̪g 

कास्तीग ‘trouble’  

 

उतराच ेमदीीं /क/ // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आकाींत] 

akãt ̪

[आकाींत] 

akãt ̪

सींकश्ट ‘calamity’ 

[बाकार] 

Bakar 

[बाकार] 

bakar 

भाटकार ‘land lord’ 

[इस्कुटॉप] 

ɪskutp 

[इस्कुटॉप] 

ɪskutp 

ववस्कटप ‘stitches go off’ 
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उतराच ेतनमाणें /क/ // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[फ्ाक] 

frak 

[फ्ाक] 

frak 

तनबगळ ‘weak’ 

[माणसूक] 

maɳsuk 

[माणसूक] 

maɳsuk 

माणसुकी ‘protection’ 

[आकॉ] 

ak 

[आकॉ] 

ak 

 अख्खो ‘full’ 

4.3.1.8. /ग/ /g/ िें घोश, मोव्ाळू सपोटी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ग/ /g/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

गरम ‘hot’ 

[गॉजाल] 

gzal 

[गॉजाल] 

gzal 

गजाल ‘incident’  

 

उतराच ेमदीीं /ग/ /g/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[सागवाद] 

sagvad ̪

[सागवाद] 

sagvad ̪

भेटवस्त ू ‘gift’ 

[एींवप्रगाद] 

eprĩgad 

[एींवप्रगाद] 

eprĩgad 

सरकारी अचधकारी 

 

‘government 

officer’  
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उतराच ेतनमाणें /ग/ /g/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मागग] 

marg 

[मारोग] 

marog  

मागग ‘road’, ‘way’ 

[आगाां] 

arga 

[आगाां] 

arga 

आगाां ‘homage’  

 

4.3.2. सपशग–घशी व्यांजनाांचें वणगन 

4.3.2.1. /च/ /c/ िें अघोश, दाां्यें, सपशग-घशी व्यांजन  

उतराच ेफुडें /च/  /c/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[चाड्डॉ]  

add 

[चाड्डॉ] 

add  

चाड्डो / चाड्डॉ  ‘a cast in 

Christian religion’ 

[चोर] 

or 

[चोर] 

or 

चोर ‘thief’ 

[चार] 

ar 

[चार] 

ar 

चार ‘rind of jackfruit’ 

 

उतराच ेमदीीं /च/  /c/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[इींचारपा] 

ɪ ara 

[इींचारपा] 

ɪ ara 

ववींचारपाक ‘to ask’ 
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उतराच ेतनमाणें /च/  /c/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पाींच] 

a  

[पाींच] 

a  

पाींच ‘five’ 

 

4.3.2.2. /च्य/ /ɕ/ िें अघोश, ्ाळवें, सपशग–घशी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /च्य/ /ɕ/ व्यींजन घडपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[च्यार] 

ɕar 

[च्यार] 

ɕar 

चार / च्यार ‘four’ 

[च्यादॉर] 

ɕar 

[च्यादॉर] 

ɕar 

चादर / च्यादर ‘bedsheet’ 

 

उतराच ेतनमाणें /च्य/ /ɕ/ कूस घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[वपवपा]* 

  

[वपच्या] 

piɕa 

वपवपाक ‘to drink’ 

[हावपा]* 

 

[हाच्या] 

haɕa 

खावपाक ‘to eat’ 

*/च्य/ /ɕ/कूस उतराच ेतनमाणें फकत साश्टी गावडी मोडीतूच मेळटा. 
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4.3.2.3. /ज/ /j/  िें घोश, दाां्यें, सपशग-घशी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ज/ /j/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[जोड] 

zoɭ 

 

 

[जोड] 

zoɭ 

 

 झड ‘shade made up 

of coconut leaf 

to protect the 

wall from rain.’ 

 

उतराच ेमदीीं /ज/ /j/  व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 [उजार] 

Uzar 

[उजार] 

uzar 

वापर ‘use’ 

[कुजमेंत] 

kuzmẽt ̪

[कुजमेंत] 

kuzmẽt ̪

कसाय/काडो ‘medicinal drink’ 

[प्रेजाींव] 

prezãv  

[प्रेजाींव] 

Prezãv 

बींदखण ‘prison’ 

 

उतराच ेतनमाणें /ज/ /j/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आबूज] 

 Abuz 

[आबूज] 

 abuz 

उचाींबळ ‘restless’ 

[देमायज] 

de̪mayz 

[देमायज] 

de̪mayz 

अती ‘too much’ 
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[पेज] 

pɛz 

[पेज] 

pɛz  

वजन ‘weight’  

4.3.2.4. /ज्य/ /ɟ/ िें घोश, ्ाळवें सपशग–घशी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ज्य/ /ɟ/ व्यींजन येवपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ज्योग] 

 ɟg 

[ज्योग] 

 ɟg 

ज्योग 

 

‘gold or silver 

ornament’ 

[ज्यूर] 

ɟyur 

[ज्यूर] 

ɟyur  

कळींतर ‘interest on 

money’ 

 

4.3.3. नाकयाां व्यांजनाांचें वणगन 

4.3.3.1. /म/ /m/ िें घोश, ओांठयें, नाकयें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /म/ /m/ व्यींजन येवप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[र्मऱ्या] 

mɪrya  

[र्मरसाींग] 

mɪrsãg 

मसालो ‘curry masala’ 

[मायज] 

mayz 

[मायज] 

mayz 

चड ‘too much’ 

[मायदावाट] 

mayda̪vat 

[मायदावाट] 

mayda̪vat 

मागीलदार ‘behind the 

house’ 

[मॉटकेप] 

motkəp 

[मॉटकेप] 

motkəp 

- 

 

‘tasteless tender 

coconut’ 
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उतराच ेमदीीं /म/ /m/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ऑकमान] 

kman 

[ऑकमान] 

kman 

अपमान ‘insult’ 

[उींमसाण] 

ũmsaɳ 

[उींमसाण] 

ũmsaɳ 

हुींनसाण ‘warmth’ 

[आमीग] 

amɪg 

[आमीग] 

amɪg 

इश्ट ‘friend’ 

[आरमुसाींव] 

armusãv 

[आरमुसाींव] 

armusãv 

 नुस्तें पागपाच्यो वस्त ू ‘tackle’ 

उतराच ेतनमाणें /म/ /m/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मॉलॉम] 

mɭm 

[मॉलॉम] 

mɭm 

मलम ‘medicinal tube’ 

 [बॉमॉ] 

 bm 

[बॉमॉ] 

bm 

बोंगो ‘lotus bud’ 

[उिूम] 

ukrum 

[उिूम] 

ukrum  

घामोळें ‘princhly heat’ 

4.3.3.2. /न/ /n/ िो घोश, दाां्यें, नाकयें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /न/ /n/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[तनमॉगळ] 

nɪrmɭ  

[तनमॉगळ] 

nɪrmɭ  

तनमगळ ‘pure’ 
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[नॅजॉ] 

nəz 

[नॅजॉ] 

nəz 

पुरो जावप ‘cannot’ 

[नॅगार] 

nəgar  

[नॅगार] 

nəgar  

म्हणून आपणें ना म्हणप ‘deny’ 

 

उतराच ेमदीीं /न/ /n/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कुजनेर] 

kuzner 

[कुजनेर] 

kuzner 

राींदपी 

 

‘cook’ 

[आजनेर] 

azner 

[आजनेर] 

azner 

मस्ती/गुन्याींव ‘naughty thing’ 

[ज्यानॉत] 

ɟant ̪

 [ज्यानॉत]  

ɟant ̪

जानोत / ज्यानॉत ‘excellent’ 

 

उतराच ेतनमाणें /न/ /n/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[ऑकमान] 

kman 

[ऑकमान] 

kman 

अपमान ‘insult’ 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत उतराच े तनमाणें /न/ /n/ हें दोडपी व्यींजन 

(Gemination sound) म्हणुनूय घोळटा. देखीक – 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

माऱ्य (आनी) 

may (any) 

[मान्न] 

mann 

मारन ‘hit’(past pf.) 
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हा (आनी)  

ha (any) 

हायन्न 

Haynn 

खावून ‘eat’ 

उतराच ेतनमाणें /न/ /n/ व्यींजन दोडपाची प्रफिया साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत आनी 

प्रमाण कोंकणीत मेळना. 

  

4.3.3.3. /ण/ /ɳ/ िें मूधगन्य, नाक्यें व्यांजन  

/ण/ /ɳ/ व्यींजन उतराच े फुडें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळना. 

ताच्या जाग्यार दोनूय मोडयानी /न/ /n/ व्यींजन घोळटा. देखीक 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[नॉव] 

ɳv 

[नॉव] 

ɳv 

णव ‘nine’ 

[नोवोद] 

ɳovd ̪

[नोवोद] 

ɳovd ̪

णवद ‘ninety’ 

  

उतराच ेमदीीं /ण/ /ɳ/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[काणपॉ] 

kaɳp 

[काणपॉ] 

kaɳp 

 कानापो 

 

‘cot’ 

[माणसुकेन] 

maɳsukən 

[माणसुकेन] 

maɳsukən 

माणसुकेन ‘carefully’ 

[माींणॉस] 

mãɳs 

[माींणॉस] 

mãɳs  

माणस ‘type of sweet’  
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उतराच ेतनमाणें /ण/ /ɳ/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[हाण] 

haɳ 

[हाण] / [दॉण] 

haɳ / d̪ɳ  

दकुराींचें दोण ‘pig food’ 

[ऑन्तॉस्कॉरॉण] 

nt̪skrɳ 

[ऑन्तॉस्कॉणण] 

nt̪skrɳ 

अींतस्करण ‘conscience’ 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत उतराच े तनमाणें /ण/ /ɳ/ हें दोडपी व्यींजन 

(Gemination) म्हणुनूय घोळटा. देखीक – 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[काड्य] (आनी)  

kady(any)  

[काणण] 

kaɳɳ 

काडून ‘removed’ 

[माड्य] (आनी)  

mady (any) 

[माणण] 

maɳɳ 

माळून ‘decorating hair 

with flower’ 

प्रमाण कोंकणीींत मात दोडपी व्यींजन घोळना. 

 

4.3.3.4. // िें मोव्ाळवें, नाकयें व्यांजन 

// व्यींजन उतराच े फुडें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या दोनूय मोडयाींनी 

घोळना.  

उतराच ेमदीीं // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आींगार] 

ã 

[आींगार] 

ã 

आींगार ‘on body’ 

माींगार माींगार  चाळोवप ‘tease 
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ã ã purposely’  

 

उतराच ेतनमाणें // व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[माींग] 

mã 

[माींग] 

mã 

माींग ‘sleeves’ 

[साींग] 

ã 

[साींग] 

ã 

साींग ‘tell’ (imp.) 

4.3.4. घाांसडी व्यांजनाांचें वणगन 

4.3.4.1. /फ/ /f/ िें अघोश, ओांठयें, घाांसडें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /फ/ /f/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[फॉलगाीं] 

flgã 

[फॉलगाीं] 

flgã 

आनन्द ‘merriment’ 

[फॉरसान] 

frsan 

[फॉरसान] 

frsan 

जोरान ‘forcefully’ 

 [फ्ाक] 

frak 

[फ्ाक] 

Frak 

फ्ाक/अस्कत ‘weak’ 

 

उतराच ेमदीीं /फ/ /f/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कालाफूर] 

kalafur 

[कालाफूर] 

Kalafur 

काराफुलाीं ‘clove’ 
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उतराच ेतनमाणें /फ/ /f/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[साफ] 

saf 

[साफ] 

Saf 

साफ ‘clean’ 

 

4.3.4.2. /स/ /s/ िें अघोश, दाां्यें, घाांसडें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /स/ /s/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[साप] 

sap 

[साप] 

sap 

गार ‘monitor lizard’  

[सागवाद्य] 

sagvady̪ 

[सागवाद्य] 

sagvady̪ 

भेटवस्त ू ‘gift’ 

[र्सींतीद] 

sɪt̃i̪d ̪

[र्सींतीद] 

sɪt̃i̪d ̪

ध्यान ‘concentration’ 

 

उतराच ेमदीीं /स/ /s/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मालसुवाद] 

malsuvad ̪

[मालसुवाद] 

malsuvad ̪

खबू मस्तो ‘very naughty’ 

[वपसकाती]  

pɪsəkatɪ̪ 

[वपसकाती] 

pɪsəkatɪ̪ 

वपसकाती ‘knife’ 

 [ऑसरॉ] 

sər 

 [ऑसरॉ] 

sər 

वसरो / वसरॉ ‘hall’ 
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[उमसाण] 

umsaɳ 

[उमसाण] 

umsaɳ 

हुनसाण ‘warmth’ 

 

उतराच ेतनमाणें /स/ /s/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आींयस] 

ãyəs 

[आींयस] 

ãyəs 

बदक ‘duck’ 

[मूस] 

Mus 

[मूस] / [मानोस] 

mus / manos 

मानस ‘sluice gate’ 

 

4.3.4.3. /श/ /ʃ/ िें अघोश, ्ाळवें घाांसडें व्यांजन 

 उतराच ेफुडें /र्/ /ʃ/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[र्पेाय]  

 ʃepay  

[र्पेाय] 

 ʃepay 

आजो ‘grandfather’ 

[र्मेाींय]  

ʃemãy 

[र्मेाींय] 

ʃemãy 

आजी ‘grandmother’ 

 

उतराच ेमदीीं /र्/ /ʃ/ व्यींजन घोळपी उतराीं  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[बॅळर्ॅवॉप] 

bəɭʃəvp 

[बॅळर्ॅवॉप] 

bəɭʃəvp 

बेळर्वेप ‘to become stab’ 

 



 125   
 

उतराच ेतनमाणें /र्/ /ʃ/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पेर्] 

peʃ 

[पेर्] 

peʃ 

र्ीर ‘one slice of fruit’ 

[बुरार्] 

buraʃ  

[बुरार्] 

buraʃ  

बरयल्लें पुसपाचो रबर ‘eraser’ 

 

4.3.4.4. /ि/ /h/ िें घशी घाांसडें, सवासदाराचें व्यांजन   

उतराच ेफुडें /ह/ /h/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[हाजाँ] 

haɟɛ ̃

[हाजाँ] 

haɟɛ ̃

खाजें ‘sweetmeat’ 

[हाींण] 

hãɳ  

[हाींण] 

hãɳ  

खाण ‘pig food’ 

[हॉत] 

ht ̪

[हॉत] 

ht ̪

खत 

 

‘black Spot or mark 

on body’, ‘stain’ 

 

उतराच ेमदीीं /ह/ /h/ व्यींजन घोळपी उतराीं  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आहा] 

aha 

[आहा] 

Aha 

आसा ‘to be’ 

उतराच ेतनमाणें /ह/ /h/ व्यींजन साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळना.  

4.3.5. कुशीां व्यांजनाांचें वणगन 
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4.3.5.1. /ल/ /l/ िें घोश कुभशांचें दाां्यें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /ल/ /l/ व्यींजन घोळपी उतराीं  

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत /ल/ /l/ व्यींजनान सुर जावपी उतराीं /न/ /n/ व्यींजन 

घोळटात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[लुगार] 

lugar 

[नुगार] 

nugar 

जागो ‘place’ 

[लुगॉट] 

lugt 

[नुगॉट] 

nugt 

कपडो ‘cloth’ 

[लेज्यात] 

leɟat ̪

[नेज्यात] 

neɟat ̪

पाींगळो ‘handicap’  

 

उतराच ेमदीीं /ल/ /l/ व्यींजन घोळपी उतराीं  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[फॉलगाीं] 

fləgã 

[फॉलगाीं] 

fləgã 

आनन्द ‘merriment’ 

[कुलॅर] 

kulɛr 

[कुलॅर] 

kulɛr 

चमचो ‘spoon’ 

 

उतराच ेतनमाणें /ल/ /l/ व्यींजन घोळपी उतराीं  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आटॉल] 

atl 

 [आटॉल] 

atl 

आटवल ‘type of sweet’ 
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[आब्रील] 

abrɪl 

[आब्रील] 

abrɪl 

एप्रील ‘april’ 

[आजूल] 

azul 

[आजूल] 

Azul 

तनळो ‘blue’ 

 

4.3.6. फडफडें व्यांजनाांची वळख 

4.3.6.1. /र/ /r/ िें सवर कां पन फडफडें व्यांजन 

उतराच ेफुडें /र/ /r व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[राींप] 

rãp 

[राींप] 

rãp 

राींप ‘blacken through 

exposure to air’ 

 [राँक] 

rẽk 

[राँक] 

rẽk 

आड्डप ‘yell’ 

[रोप] 

rop 

 [रोप] 

rop 

कपड े ‘clothes’ 

[रेस्पेद] 

resped ̪

[रेस्पेद] 

resped ̪

मान सम्मान ‘respect’ 

 

उतराच ेमदीीं /र/ /r/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कुरोयकार] 

kuroykar 

[कुरोयकार] 

kuroykar 

- ‘postman’ 

[आरमुसाींव] [आरमुसाींव] सगळ्याक ‘mess’ 
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armusãv Armusãv र्र्ींपडावन उडोवप  

 

उतराच ेतनमाणें /र/ /r/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[उजार]  

uzar 

[उजार] 

uzar 

वापर ‘use’ 

[बाकार] 

bakar 

[बाकार] 

Bakar 

भाटकार ‘land lord’ 

 

4.3.7. अदग सवर व्यांजनाांचें वणगन 

4.3.7.1. /व/ /v/ िें ओांठयें, घोश, घशगण नासपी प्रवािी व्यांजन  

उतराच े फुडें /व/ /v/ व्यींजन घोळपी उतराीं साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी मेळनात. ह्या दोनूय मोडयाींनी /व/ /v/ ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार /आ/ /a/ वा 

/इ/ /i/ हीीं व्यींजनाीं घोळटात. देखीक 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आत्य] 

aty̪ 

[आत्य] 

aty̪ 

वात ‘candle’ 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

वीस ‘twenty’ 

[आल्य] 

aly 

[आल्य] 

aly 

वाल ‘creeper’ 
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उतराच ेमदीीं /व/ /v/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[बासावणी] 

basavəɳɪ ̃

[बासावणी] 

basavəɳɪ ̃

भासावणी ‘promise’ 

[मायदावाट] 

mayda̪vat 

[मायदावाट] 

mayda̪vat 

मागीलदार ‘backside of house’  

[लोवडी] 

lovdɪ  

[लोवडी] 

lovdɪ  

 

लवडी ‘person who does 

not work’ 

 

उतराच ेतनमाणें /व/ /v/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पॅ्रजाींव] 

prezãv 

[पॅ्रजाींव] 

prezãv 

बींदखण  ‘prison’ 

[वपयाव] 

pɪyav 

[वपयाव] 

pɪyav 

काींदो/ वपयाव ‘onion’ 

[माींगासाींव] 

mãgasãv 

[माींगासाींव] 

Mãgasãv 

चाळोवप ‘to tease’ 

4.3.7.2. /य/ /y/ िें ्ाळवो, घोश, घशगण नासपी प्रवािी व्यांजन 

उतराच ेफुडें /य/ /y/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[यॅर] 

yɛr 

[यॅर] 

yɛr 

हेर ‘other’  
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उतराच ेमदीीं /य/ /y/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कुरोयकार] 

kuroykar 

[कुरोयकार] 

kuroykar 

- ‘post man’ 

[वपयाव] 

pɪyav 

[वपयाव] 

pɪyav 

काींदो/ वपयाव ‘onion’ 

[मायज] 

mayz 

[मायज] 

mayz 

चड ‘too much’ 

 

उतराच ेतनमाणें /य/ /y/ व्यींजन घोळपी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[काकोय] 

kakoy 

[काकोय] 

kakoy 

कामीण / काकोय ‘jaundice’ 

[चोय] 

coy 

[चोय] 

coy 

पळय ‘see’ (imp.) 

 

4.4. साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी घोळपी सवर नादाांची ववशम जोडी 

4.4.1. फुडले सवर 

4.4.1.1. /इ/ /i/ आनी /ए/ /e/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[इींक] ɪk 

[एक] ek 

[इींक] ɪk 

[एक] ek 

वीींक  

एक   

‘sell’ (imp.) 

‘one’ 

[दीर] dɪ̪r [दीर]  dɪ̪r कोंब   ‘bud’ 
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[देर]  de̪r [देर]  de̪r देर  ‘brother- in- law’ 

 

4.4.1.2. /ए/ /e/ आनी /ऍ/ /ɛ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[देर]  de̪r 

[दॅर]  dɛ̪r 

[देर]  de̪r 

[दॅर] dɛ̪r  

देर   

दार   

‘brother- in- law’ 

‘door’ 

[इींतेर] (ए. व.) ɪ te̪r  

[इींतॅर] (भो. व.)ɪ tɛ̪r  

[इींतेर] (ए. व.) ɪ te̪r 

[इींतॅर] (भो.व.) ɪ tɛ̪r    

मरण (ए. व.)  

मरणाीं (भो. व.) 

‘funeral’ 

‘funerals’  

 

4.4.1.3. /इ/ /i/ आनी /ए/ /e/ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं /इ/ /i/ आनी /ए/ /e/ ह्या स्वराींचीीं 

ववर्म नादाींचीीं उतराीं मेळनात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[इक]  ɪk 

[एक] ek  

[इक]  ɪk 

[एक] ek  

वीख 

एक 

‘poison’ 

‘one’ 

 

4.4.1.4. /ऍ/ /ɛ/ आनी /आ/ /a/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पॅक]  pɛk  

[पाक]  pak 

[पॅक]  pɛk 

[पाक]  pak 

पेख 

पाख 

‘heal’ (imp.) 

‘feather’ 

[मॅर]  mɛr 

[मार]  mar   

[मॅर]  mɛr 

[मार]  mar   

मेर 

मार 

‘field boundary’ 

‘beat’ (imp.) 
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4.4.2. फुडलो आनी फाटलो सवर 

4.4.2.1. /आ/ /a/ आनी /उ/ /u/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आणी] aɳɪ 

 

[उींणी] uɳɪ  

[आणी] aɳɪ 

 

[उींणी] uɳɪ  

हाींडी 

 

 उींडी 

‘aluminum vessel 

used to cook’ 

‘rice ball used to 

feed a baby’ 

[आडी]  adɪ 

[उडी] udɪ 

[आडी] adɪ  

[उडी] udɪ  

आडवी 

उडी 

‘slanting’ 

‘jump ‘ 

4.4.2.2. /आ/ /a/ आनी /ओ/ /o/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आळोय] aɭoy   

[ओळोय] oɭoy   

[आळोय] aɭoy  

[ओळोय] oɭoy   

वाळय 

र्तेाींत वापरपाचें 

एक आवत 

‘name of a fish’ 

‘one type of a tool 

used in the field’ 

 [पाळ] paɭ   

[पोळ] poɭ  

[पाळ] paɭ 

[पोळ] poɭ 

पाळ 

पोड 

‘root’ 

‘flower garland’  

 

4.4.2.3. /आ/ /a/ आनी /ऑ/ // 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आसरॉ] asər   

[ऑसरॉ]  sər  

[आसरॉ] asər  

[ऑसरॉ] sər  

आश्र] 

वसरो /वसरॉ   

‘place to live’ 

‘hall’ 
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4.4.2.4. /इ/ आनी /उ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[नाती]   natɪ̪ 

[नात]ू natu̪ 

[नाती] natɪ̪  

[नात]ू natu̪ 

नात 

नात ू

‘grand - daughter’ 

‘grand - son’ 

 

4.4.3. फाटले सवर 

4.4.3.1. /उ/ /u/ आनी /ओ/ /o/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मूय] muy  

[मोय] moy  

[मूय]  muy 

[मोय]  moy 

मूय 

मोय 

‘ant’ 

‘one type of a tree’ 

[सू(य)]  su (y) 

[सॉव]  so 

[सू(य)]  su (y) 

[सॉव]  so 

सूय 

स 

‘needle’ 

‘six’ 

 

4.4.3.2. /ओ/ /o/ आनी /ऑ/ // 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[कोर] (ए. व.) kor  

[कॉर] (भो. व.) kr   

[कोर] (ए. व.) kor  

[कॉर] (भो. व.) kr   

रींग (ए. व.)  

रींग (भो. व.)  

‘colour’ 

‘colours’  

[मोर]  mor 

[मॉर]  mr 

[मोर]  mor 

[मॉर]  mr 

मोर  

मर  

‘peacock’ 

‘die’ 

 

4.5. साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी घोळपी व्यांजन नादाांची ववशम 

जोडी  

4.5.1. घोश, ओांठयें, नाकयें व्यांजन   /म/ /m/ 
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आनी   

 घोश, दाां्यें, नाकयें व्यांजन      /न/   /n/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[माड] mad 

[नाड]  nad 

[माड] mad 

[नाड] nad  

माड  

नाड  

‘coconut tree’ 

‘crook’ 

[काम]  kam 

[कान] kan  

[काम] kam  

[कान] kan  

काम 

कान 

‘work’ 

‘ear’ 

 

4.5.2.  घोश, दाां्यें, नाकयें व्यांजन   /न/   /n/  

 आनी   

 घोश, मोव्ाळवें, नाकयें व्यांजन       /ण/  /ɳ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[मान] man 

[माण] maɳ  

[मान] man 

[माण] maɳ  

मान 

माींड 

‘neck’ 

‘arrange’ (imp.)  

[रान] ran 

[राण] raɳ  

[रान]  ran 

[राण]  raɳ 

रान 

राींड 

‘forest’ 

‘widow’  

      

4.5.3. अघोश, दाां्यें , सपोटी व्यांजन   /ट/ /t/ 

 आनी 

 घोश, दाां्यें, सपोटी व्यांजन        /ड/    /d/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[आींटॉ] at   [आींटॉ] at  वाींटो / वाींटॉ  ‘sum’ 
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[आडॉ] ad  [आडॉ]  ad  आडो /आडॉ    ‘obstacle’ 

[उट]  ut 

[उड]  ud 

[उट]  ut 

[उड]  ud  

उठ 

[उड] 

‘get up’ (imp.) 

‘fly’ (imp.) 

[वपटॉ]  pɪt  

[वपडॉ] pɪd  

[वपटॉ] pɪt  

[वपडॉ] pɪd  

[वपठो] 

[वपडो] 

‘powder’ 

‘coconut leaf 

stem’ 

 

4.5.4. अघोश, ओांठयें, सपोटी व्यांजन  /प/   /p/  

 आनी 

 घोश, ओांठयें, सपोटी व्यांजन  /ब/  /b/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[पॉट] pt  

[बॉट] bt  

[पॉट] pt  

[बॉट] bt  

पॉट/ पोट 

बॉट/ बोट 

‘belly’ 

‘finger’ 

[पातॉ] pat̪  

 

[बातॉ] bat̪ 

[पातॉ]  pat̪ 

 

[बातॉ]  bat̪ 

इगजेचो फुडलो 

जागो 

भातो   

‘compound in 

front of a church’ 

‘fungus’  

 

4.5.5.  अघोश, दाां्यें, सपोटी व्यांजन       /्/  /t/̪ 

 आनी 

 घोश, दाां्यें, सपोटी व्यांजन              /द/ /d/̪ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[तॉ ींर] t̪ r  [तॉ ींर]  t̪r तोर /तॉ ींर      ‘raw mango’ 
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[दॉर] d̪ r  [दॉर] d̪r  दोर /दॉर ‘rope’ 

[तााँण] t̪ ɳ  

 [दााँण]  d̪ɳ 

[तााँण] t̪ɳ  

[दााँण]  d̪ɳ 

तण 

धोण /धॉण 

‘grass’ 

‘pig food’ 

 

4.5.6. अघोश, दाां्यें, सपोटी व्यांजन      /्/  /t/̪ 

 आनी  

 अघोश, मूधगन्य, सपोटी व्यांजन      /ट/   /t/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[सात] sat ̪

[साट] sat 

[सात] sat ̪

[साट] sat 

सात 

साठ 

‘seven’ 

‘sixty’ 

[पोतीन] potɪ̪n 

[पोटीन] potɪn  

[पोतीन] potɪ̪n  

[पोटीन] potɪn 

घरकान्न 

पोटयाीं 

‘wife’ 

‘on stomach’ 

 

4.5.7. अघोश, मोव्ाळवें, सपोटी व्यांजन  /क/    /k/ 

 आनी 

 मोव्ाळवें, घोश, सपोटी व्यांजन  /ग/ /g/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[काड]  kad 

[गाड] gad 

[काड]  kad 

[गाड] gad  

काड 

गाळ 

‘remove’ 

‘to filter’ 

[कात]  kat ̪

[गात] gat ̪ 

[कात]  kat ̪

[गात] gat ̪

कात 

गात 

‘skin’ 

‘foot mark of a cow’ 
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4.5.8. दाां्यें, अघोश, घाांसडें व्यांजन  /स/  /s/  

 आनी   

 दाां्यें, घोश, घाांयडें व्यांजन  /ज/    /z/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[साप] sap 

[जाप]  zap 

[साप] sap 

[जाप] zap  

 गार 

जाप 

‘Monitor Lizard’ 

‘Answer’ 

 

4.5.9. अघोश, दाां्यें, घाांसडें व्यांजन  /स/   /s/ 

 आनी 

 अघोश, ्ाळवें, घाांसडें व्यांजन  /श/  /ʃ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[साप]  sap 

[र्ाप] ʃap 

[साप] sap  

[र्ाप] ʃap 

गार  

छाप 

‘Monitor Lizard’ 

 ‘Print’ 

 

4.5.10.दाां्यें, घोश, घाांसडें व्यांजन  /ज/    /z/  

 आनी 

 ्ाळवें, अघोश, घाांसडें व्यांजन  /श/  /ʃ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[जाप] zap  

[र्ाप] ʃap 

[जाप] zap 

[र्ाप] ʃap 

जाप 

छाप 

‘answer’ 

'print’ 

[जाळाँ]  zaɭɛ ̃ 

 

[जाळाँ]  zaɭɛ ̃  

 

जाळें /  जाळाँ   

 

'small fishing 

net’ 
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[र्ॅळाँ]  ʃɛɭɛ ̃ [र्ॅळाँ]    ʃɛɭɛ ̃ र्ळेें / र्ॅळाँ    - 

 

4.5.11.दाां्यें, अघोश, सपशग - घशी व्यांजन  /च/    /c/ 

 आनी 

 दाां्यें, घोश, सपशग - घशी व्यांजन  /ज/  /z/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[चोय] coy  

[जोय] zoy  

[चोय] coy 

[जोय] zoy  

पळय 

- 

‘see’ 

‘praise’ 

 

4.5.12.दाा्ं यें, अघोश, सपशग - घशी व्यांजन  /च/    /c/ 

 आनी 

 ्ाळवें, अघोश, सपशग - घशी व्यांजन  /च्य/ /ɕ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[चार]  ɕar 

[च्यार] car 

[चार] ɕar 

[च्यार] car 

चार 

च्यार   

‘rind of jackfruit’ 

‘four’ 

   

4.5.13.दाां्यें, अघोश, सपशग - घशी व्यांजन   /ज/   /z/ 

 आनी 

 ्ाळवें, अघोश, सपशग - घशी व्यांजन   /ज्य/  /ɟ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[जाम] zam  

[ज्याम] ɟam  

[जाम]  zam 

[ज्याम] ɟam  

जाम 

जाम /ज्याम 

‘love apple’  

‘tired’ 
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4.5.14.्ाळवें, अघोश, सपशग-घशी व्यांजन  /च्य/ /ɕ/ 

 आनी 

 ्ाळवें, अघोश, सपशग-घशी व्यांजन   /ज्य/ /ɟ/ 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

[च्यार] ɕam  

[ज्यार]  ɟar 

[च्यार] ɕam  

[ज्यार]  ɟar 

चार /च्यार    

जाम /ज्यार    

‘four’ 

‘tired’ 

 
4.6. ननश्कशग 
 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी स्वर आनी व्यींजनाचो 

अभ्यास ह्या प्रकरणाींत केला. स्वनाीं र्भतर दोनूय मोडयाींनी सारकेपणाीं बरोबर जायतीीं 

वेगळेपणाींय जाणवतात. काींय नाद जे गावडी मोडयेंत घोळटात तेच नाद सुदीर 

मोडयेंतूय घोळटात. पूण ततनूय थराींचरे ते सगळे नाद घोळटात अर्ें ना. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी नाद बदल्लो जाल्यार उतराींचो 

अथग लेगीत बदलता. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत घोळपी म्हाप्राण ह्या दोनूय मोडयाींनी 

खबू उणया प्रमाणाींत वापररल्ले मेळटात. ताींच्या जाग्यार दोनूय मोडयाींनी एक तर 

दसुरो नाद वापरतात ना जाल्यार त्याच नादाचो अल्पप्राण वापरतात. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उतरावळीच्या मळार काींय 

स्वतनमाीं र्भतर व्याकरणी पद्दतीचीीं वेगळेपणाीं ददसतात. जाचो अभ्यास फुडल्या 

प्रकरणाींत केला. 

 सांदर्ग आनी हटपणाां 
1  सरदेसाय, माधवी कोंकणी भास, सादहत्य आनी सींस्कृती – (सीं.) (लेख – र्णै 

गोंयबाबाींलें कोंकणी नादर्ास्र–एक वळख, पान 49). 

 



 140   
 

 

 

 

 

 

 

प्रकरण 05 

पद-ववचार 
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प्रकरण 05 

पद–ववचार 

5.1. ववर्य प्रवेर् 

5.2. नाम (Noun) 

5.2.1. वचना प्रमाण नामाींचो अभ्यास 

5.2.1.1. पुरुर्र्लींग 

5.2.1.2. स्रीर्लींग 

5.2.1.3. अर्लींग 

5.2.2. र्लींगा प्रमाण नामाींचो अभ्यास 

5.2.2.1. साधक नामाीं (Derivational Nouns) 

5.2.2.2. समास नामाीं (Compound Nouns) 

5.2.2.3. दोडपी नामाीं (Reduplicated Nouns) 

5.2.2.4. फियाथगक नाम (Verbal Nouns) 

5.2.2.5. पुरुर्वाचक नामाीं (Personal Nouns) 

5.3. सवगनाम (Pronoun)  

5.3.1. र्लींगा प्रमाण सवगनाींचो अभ्यास 

5.3.2.सवगनामाींची रुपावळ (Pronoun Paradigm) 

5.4. ववर्रे्ण 

5.4.1. गूणववर्रे्ण 

5.4.2. सींख्याववर्रे्ण 

5.5. ववभक्ती 

5.5.1. र्लींगा आनी वचना प्रमाण ववभक्ती प्रत्ययाींचो अभ्यास 

5.6. फियापद 
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5.6.1. फियापदाींची सामान्य रुपावळ 

5.7. तनश्कर्ग 
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प्रकरण 05 

पद–ववचार 

 

5.1. ववशय प्रवेश 

 व्याकरणाचो एक म्हत्वाचो फाींटो म्हणल्यार ‘पद–ववचार’. ह्या फाींट्याींत उतराींच े

बाींदावळीचो अभ्यास जाता. नाद हो भार्ेंत खबू म्हत्वाचो आसता. कारण नादाींच्या 

आदारान उतर तयार जाता. नादाींक अथग आसनात, पूण उतराींक अथग आसतात. साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंतल्या नादाींचो अभ्यास चवथ्या प्रकरणाींत केला. 

ह्या प्रकरणाींत साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींच्या पद–ववचाराचो अभ्यास 

केला. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींची तुळा करन पद–ववचाराींत मेळपी 

वेगळेपणाींचो आनी सारकेपणाींचो अभ्यास ह्या प्रकरणाींत केला.  

5.2. नाम (Noun) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी नामाींचो वचना प्रमाण 

आनी र्लींगा प्रमाण अभ्यास करीं क मेळटा. कारण दोनूय मोडयाींनी नामाीं, वचना प्रमाण 

आनी र्लींगा प्रमाण बदलतात. 

5.2.1. वचना प्रमाण नामाांचो अभ्यास 

5.2.1.1. पुरुशभलांग 

i) साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंतली पुरुर्र्लींगी एकवचनी उतराींच्या सोंपपी थरार /आ/ 

स्वर येवप.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[दादा] 

da̪da̪ 

[दादा] 

da̪da̪ 

[दादा] 

da̪da̪ 

[दादा] 

da̪da̪ 

गुींडा गुींडा ‘hooligan’  
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[मामा] 

mama 

[मामा] 

mama 

[मामा] 

mama 

[मामा] 

mama 

मामा मामा ‘mother’s brother’ 

[दादा], [मामा] आनी [बाबा] हीीं उतराीं दोनूय मोडयाींनी घोळटात. हीीं उतराीं जरी /आ/ 

स्वरान सोंपपी आसलीीं जाल्यार सुद्दाीं साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

उलयतना /अ/ स्वरान सोंपतात. देखीक – [दादा] हें [दाद], [मामा] हें [माम] आनी 

[बाबा] हें [बाब] अर्ें घोळटा. दोनूय मोडयाींनी उलयतना उतराींचो /आ/ नाद गळून पडून 

/अ/ जाता.  

 दोनूय मोडयाींनी काींय पुरुर्र्लींगी उतराीं अर्ये ररतीच े बाींदावळीचीीं मेळटात 

जातूींत उतराच्या सोंपपी थरावयलो एकवचनाचो /आ/ स्वर भोववचनाींत /आ/ असोच 

घोळटा. देखीक – 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[राजा] 

raza 

[राजा] 

raza 

[राजा] 

Raza 

[राजा] 

Raza 

राजा राजा ‘king’ 

हे पद्दतीचीीं उतराीं प्रमाण कोंकणीींतूय आसात. 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयाींनी पुरुर्र्लींगी उतराच्या सोंपत्या थरार /इ/ स्वर येवप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[लोवडी] 

lovdɪ 

[लोवडी] 

lovdɪ 

[लोवडी] 

lovdɪ 

[लोवडी] 

lovdɪ 

लवडी लवडी ‘loafer’  

[पोती] 

potɪ̪  

[पोती] 

potɪ̪ 

[पोती] 

potɪ̪ 

[पोती] 

potɪ̪ 

घोव घोव ‘husband’  
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंतल्या पुरुर्र्लींगी उतराींच्या सोंपत्या थरार /उ/ स्वर येवप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[इच]ू  

ɪcu 

[इच]ू 

ɪcu  

[इच]ू 

ɪcu  

[इच]ू 

ɪcu  

वव ींचू वव ींचू ‘scorpion’  

[ततत्य]ू 

tɪ̪tɪ̪u 

[ततत्य]ू 

tɪ̪tɪ̪u 

[ततत्य]ू 

tɪ̪tɪ̪u 

[ततत्य]ू 

tɪ̪tɪ̪u 

काका 

 

काका ‘father’s 

brother’ 

वयल्या देखीींनीीं साश्टीच्या फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /ई/ 

आनी /ऊ/ ह्या स्वरान सोंपपी पुरुर्र्लींगी उतराींत वेगळेपण ना. जें उतर पुरुर्र्लींगी  

एकवचनाींत घोळटा, तेंच उतर पुरुर्र्लींगी भोववचनाींतूय घोळटा. /ई/ आनी /ऊ/ स्वरान 

सोंपपी पुरर्र्लींगी उतराींच ेबाींदावळीचें रप आनी प्रमाण कोंकणी भार्ेंतलें रप साम्य 

आसा.  

साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंतल्या पुरुर्र्लींगी उतराच्या सोंपत्या थरार /ऑ/ स्वर येवप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[दोनकॉ] 

do̪nək 

[दोनकॅ] 

do̪nəkɛ 

[दकु्कॉ] 

du̪kk 

[दकु्कॅ] 

du̪kkɛ 

दकुो दकेु ‘two’ 

[दादलॉ] 

da̪də̪l 

[दादलॅ] 

da̪də̪lɛ 

[दादलुॉ] 

da̪du̪l 

[दादलॅु] 

da̪du̪lɛ 

दादलो/ 

दादलॉ 

दादले/ 

दादलॅ 

‘man’ 

[पॅलॉ] 

pɛl 

[पॅलॅ] 

pɛlɛ 

[पॅलॉ] 

pɛl 

[पॅलॅ] 

pɛlɛ 

पेलो/  

पॅलॉ 

पेले/  पॅलॅ ‘steel glass’ 

[चॅडॉ] 

cɛd 

[चॅडॅ] 

cɛdɛ 

[चॅडॉ] 

cɛd 

[चॅडॅ] 

cɛdɛ 

चॅडॉ चॅडॅ ‘boy’ 
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 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी व्यींजनान सोंपपी एकवचनी 

पुरर्र्लींगी उतराींचें भोववचन दोन तराींनी जाता.  

अ) उतराींत काींयच बदल जायनासतना एकवचनी पुरुर्र्लींगी उतराचें भोववचन जाता.  

आ) काींय उतराींनी एकवचनी पुरुर्र्लींगी उतराींचें भोववचन जातना, तनमाणया स्वराींत 

बदल जायनासतना तातूींतल्या आदल्या स्वराींत बदल जाता.  

अ) उ्राां् काांयच बदल जायनास्ना एकवचनी पुरुशभलांगी उ्राचें र्ोववचन 

जावप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[लुगार] 

lugar 

[लुगार] 

lugar 

[नुगार] 

Nugar 

[नुगार] 

nugar  

लुगार लुगार ‘place’ 

[रेसील] 

resɪl 

[रेसील] 

resɪl 

[रेसील] 

resɪl 

[रेसील] 

resɪl 

र्सवील र्सवील ‘civil 

marriage’ 

[रोप] 

rop 

[रोप] 

rop 

[रोप] 

Rop 

[रोप] 

Rop 

कपड े ‘clothes’ 

[बॉलकाींव] 

bɔɭkãv 

[बॉलकाींव] 

bɔɭkãv 

[बॉलकाींव] 

bɔɭkãv 

[बॉलकाींव] 

bɔɭkãv 

बल्काींव  बल्काींव ‘balcony’ 

आ) एकवचनी पुरुशभलांगी उ्राांचें र्ोववचन जा्ना. ननमाण्या सवराां् बदल 

जायनास्ाना ्ा्ूा्ं ल्लया आदल्लया सवनाां् बदल जा्ा  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[नोग] 

nog 

[नॉग] 

ng 

[नोग] 

nog 

[नॉग] 

ng 

नग नग /नग 

बल्काींव/बल्काींवाीं 

‘one set 

of dress’ 
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[मोदेल] 

mode̪l 

[मॉदॅल] 

mdɛ̪l 

[मोदेल] 

mode̪l 

[मॉदॅल] 

mdɛ̪l 

मोदेल मोदेल /मॉदॅल ‘model’ 

[प्रेस] 

pres 

[पॅ्रस] 

prɛs 

[प्रेस] 

pres 

[पॅ्रस] 

prɛs 

प्रेस पॅ्रस ‘price‘ 

[पोळ] 

poɭ 

[पॉळ] 

pɭ 

[पोळ] 

poɭ 

[पॉळ] 

pɭ 

पोड पॉड ‘garland’ 

 

 वयल्या देखीींनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण 

कोंकणीींत व्यींजनान सोंपपी पुरुर्र्लींगी एकवचनी उतराींनी येवपी व्यींजना आदलो स्वर 

/ओ/ वा /ए/ आसत जाल्यार, भोववचनाींत तो अनिुमान /ऑ/ आनी /ऍ/ जाता.  

5.2.1.2. सरीभलांग 

i) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें् /इ/ सवरान सोंपपी एकवचनी सरीभलांगी उ्राांचें 

र्ोववचन ननमाण्या सवराां् /-यो/ प्रत्यय लागून जोडाक्षरान जा्ा. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[दाींतोणी] 

dã̪to̪ɳɪ 

[दाींतोणयो] 

dã̪to̪ɳyo 

[दाींतोणी] 

dã̪to̪ɳɪ 

[दाींतोणयो]  

dã̪to̪ɳyo 

दाींतोणी दाींतोणयो ‘comb’ 

[चायी] 

cayɪ 

[चायो] 

cayo 

[चायी] 

cayɪ 

[चायो] 

cayo 

चावी चावयो ‘key’ 

[दहळी] 

hɪɭɪ 

[दहळ्यो] 

hɪɭyo  

[दहळी] 

hɪɭɪ 

[दहळ्यो] 

hɪɭyo  

णखळी णखळयो ‘ledge’  

प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /ई/ स्वरान सोंपपी 

स्रीर्लींगी एकवचनी उतराींचें भोववचन जाता तेन्ना /-यो/ प्रत्यय लागून जाता. उतराची 
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ही बाींदावळ प्रमाण कोंकणी, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी साम्य 

आसा. प्रमाण कोंकणी भार्चे्या व्याकरणाच्या नेमाक धरनच ह्या दोनूय मोडयाींनी तें 

घोळटा.  

 

ii) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें् /उ/ ह्या सवरान सोंपपी सरीभलांगी एकवचनी उ्राांचें 

र्ोववचन /ओ/ सवरान जा्ा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[ऊ] 

u: 

[ऊओ] 

u:o 

[ऊ] 

u: 

[ऊओ] 

u:o 

ऊव उवो ‘louse’ 

[सू] 

su 

[सूओ] 

suo 

[स]ू 

Su 

[सूओ] 

Suo 

सू सुवो ‘needle’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /ऊ/ स्वरान सोंपपी स्रीर्लींगी एकवचनी 

उतराींचें भोववचन /ओ/ स्वरान जावपाची पद्दत आसा. प्रमाण कोंकणीींत हें वेगळे तरेन 

घोळटा. प्रमाण कोंकणीींत, /ऊ/ स्वरान सोंपपी स्रीर्लींगी एकवचनी उतराींचें भोववचन 

/ओ/ स्वरा बरोबर /व/ व्यींजन लागून /वो/ जाता.  

 व्यींजनान सोंपपी स्रीर्लींगी एकवचनी उतराींचें भोववचन, साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयेंत दोन तराींनी जाता. त्यो तरा म्हणल्यार,  

अ) काींय उतराींनी एकवचनी स्रीर्लींगी उतराींचें भोववचन जातना तातूींत बदल 

जायना.  

आ) काींय उतराींनी एकवचनी स्रीर्लींगी उतराींचें भोववचन जातना तातूींतल्या 

तनमाणया स्वराींत बदल जाता.  
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अ) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें् एकवचनी सरीभलांगी उ्राचें र्ोववचन जा्ना 

्ा्ूां् बदल जायना. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[लाड] 

laɖ 

[लाड] 

laɖ 

[लाड] 

laɖ 

[लाड] 

laɖ 

लाळ लाळ ‘saliva’  

ही व्याकरणी पद्दत प्रमाण कोंकणी भार् े र्भतरय घोळटा. जातूींत, व्यींजनान सोंपपी 

स्रीर्लींगी एकवचनी उतराींच्या भोववचनाींत बदल जायनात. साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडी, 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडी आनी प्रमाण कोंकणी र्भतर हाींगा काींयच फरक ददसना. 

आ)  साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें् एकवचनी सरीभलांगी उ्राांचें र्ोववचन जा्ना 

्ा्ूां्ल्लया ननमाण्या सवराा्ं  बदल जावप. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[ऑकॉल] 

kl  

[ऑक्लो] 

klo 

[ओकोल] 

Okol 

[ओक्ल्यो] 

oklyo 

व्हींकल व्हींकलो ‘bride’  

[बाींय] 

bãy 

[बाींय्यो] 

bãyo 

[बाींय] 

Bãy 

[बाींय्यो] 

Bãyo 

बाींय बाींयो ‘well’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी व्यींजनान सोंपपी स्रीर्लींगी एकवचनी 

उतराींच्या भोववचनाींत तनमाणो स्वर जोडाक्षर जावन घोळटा. ह्या दोनूय मोडयाींनी 

एकवचनी उतराच्या तनमाणया स्वराक /य/ लागून जोडाक्षर जाता आनी उतराचें 

भोववचनी रप तयार जाता. प्रमाण कोंकणीींत मात जोडाक्षर जायनासतना, एकवचनी 

उतर व्यींजनान सोंपता ताचें भोववचन /ओ/ स्वर लागून जाता. देखीक [बाींय] (ए. व.) 

– [बाींयो] (भों. व.). 



 150   
 

5.2.1.3. अभलांग 

i) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें्, /एँ/ सवरान सोंपपी एकवचनी अभलांगी उ्राांचें 

र्ोववचन /इां/ सवरान जा्ा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[पारकॉणाँ] 

parkɳɛ ̃

[पारकोणीीं] 

parkoɳɪ ̃

[पारकॉणाँ] 

parkɳɛ ̃

[पारकोणीीं] 

parkoɳɪ ̃

हुमाणें हुमाणीीं ‘riddles’  

[आनाटाँ] 

anatɛ ̃

[आनाटीीं] 

anatɪ ̃

[आणणाटाँ] 

aɳɳatɛ ̃

[आणणाटीीं] 

aɳɳatɪ ̪  

आनाटें आनाटीीं ‘rice measuring 

cup’ 

[आींगाचाँ] 

ãgaɕɛ ̃

[आींगाचीीं] 

 ãgaɕɪ ̃

[आींगाचाँ] 

ãgaɕɛ ̃

[आींगाचीीं] 

 ãgaɕɪ ̃ 

आींगाचें आींगाचीीं ‘clothes’  

वयल्या देखीींनीीं, दोनूय मोडी र्भतर वेगळेपण ना. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत आनी साश्टी 

मोडयाींनी वेगळेपण ददसना. प्रमाण कोंकणीींत अर्लींगी उतराींचें एकवचनी रप /एीं/ 

स्वरान सोंपता जाल्यार ताींचें भोववचन /ई/ स्वरान जाता. तर्ेंच साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी जाता. 

ii) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें्, अभलांगी एकवचनी उ्र /उ/ सवरान सोंप्ा जाल्लयार 

्ाचें र्ोववचन /व/ व्यांजन लागून ्ाका /आां/ सवर लाग्ा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[पालूीं] 

palũ 

[पालवाीं] 

palva 

 

[पालूीं] 

palũ 

 

[पालवाीं] 

palva 

 

पालूीं पालवाीं ‘type of 

a tool 

used for 

fishing’ 
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[चडूेीं] 

ceɖũ 

[चडेवाीं] 

ceɖva  

[चडूेीं] 

ceɖũ 

[चडेवाीं] 

ceɖva  

चडूेीं चडेवाीं ‘girl’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडीींनी अर्लींगी एकवचनी उतराींतलो तनमणो /ऊ/ 

स्वर गळून पडटा आनी ताच ेबदला /व/ हें व्यींजन आनी ताका /आीं/ हो स्वर लागता. 

प्रमाण कोंकणीींतूय अर्लींगी एकवचनी उतराींतलो तनमणो /ऊ/ स्वर गळून पडटा आनी 

ताच ेबदला /व/ व्यींजन लागून त्या व्यींजनाक /आीं/ स्वर लागता.  

iii) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें्, व्यांजनान सोंपपी अभलांगी एकवचनी उ्राांचें 

र्ोववचन /आां/ सवरान जा्ा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[सॉतॅल] 

stɛ̯l 

[सॉतॅलाीं] 

stɛ̯la  

[सॉतॅल] 

stɛ̯l 

[सॉतॅलाीं] 

stɛ̯la   

- - ‘a kind of 

copper  

utensil’ 

[सुमान] 

suman 

[सुमानाीं] 

sumanã 

[सुमान] 

suman 

[सुमानाीं] 

sumanã 

सप्तक सप्तकाीं ‘week’ 

[लॉज] 

lɔd͡ʒa 

[लॉजाीं] 

lɔd͡ʒã 

[लॉज] 

lɔd͡ʒa 

[लॉजाीं] 

lɔd͡ʒã 

लॉज 

 

लॉजाीं ‘granary 

house’ 

प्रमाण कोंकणी भार्ेंत आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या 

व्यींजनान सोंपपी अर्लींगी एकवचनी उतराींचें भोववचन जावपाची पद्दत एकूच आसा. 

तातूींत काींयच फरक ना. 

iv) साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर मोडयें् अ कारान सोंपपी व्यांजनान, अभलांगी एकवचनी 

आस् जाल्लयार त्या उ्राांचें र्ोववचन /आां/ कारान सोंप्ा. ्शेंच उ्राांच्या मदल्लया 

सवनाां् बदल जा्ा.  
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सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व.  ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व.  

[लुगॉट] 

lugʈ 

[लुगटाीं] 

lugʈã 

[नुगॉट] 

nugʈ 

[नुगटाीं] 

nugʈã 

लुगट लुगटाीं ‘cloth’  

[मॅणकापॉड] 

mɛɳkapɖ 

[मॅणकापडाीं] 

mɛɳkapɖã 

[मॅणकापॉड] 

mɛɳkapɖ 

[मॅणकापडाीं] 

mɛɳkapɖã 

मेणकापड मेणकापडाीं ‘plastic  

cover’ 

[माींणॉस]  

maɳs  

[माींणसाीं] 

maɳsã  

[माींणॉस] 

maɳs  

[माींणसाीं] 

maɳsã  

माणस माणसाीं ‘sweet 

dish’  

वयल्या देखीींनीीं, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं [लुगॉट] ह्या एकवचनी 

उतराींतलो, मदलो /ऑ/ स्वन गळून पडून भोववचन तयार जालाीं. तर्ेंच [मॅणकापॉड] 

ह्या एकवचनी उतराींतलो /ऑ/ स्वर गळून पडून भोववचन तयार जालाीं. प्रमाण 

कोंकणीींत मात एकवचनी उतराींक /ओ/ स्वर ना. तो /अ/ जावूनच घोळटा देखीक 

[लुगट], [मेणकापड], [माींणस]. देखनू प्रमाण कोंकणीींत /ओ/ आनी /ऑ/ स्वन गळून 

पडपाची र्क्यताय उरना.  

 

5.2.2. भलांगा प्रमाण नामाांचो अभ्यास 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी ववस्तारीत नामाीं, दोनाीं परस चड 

रुपीमाचीीं आसात. तीीं पाींच पींगडाींनी ववभागूींक मेळटात. ते म्हणल्यार, 

1. साधक नामाीं (Derivational Nouns) 

2. समास नामाीं (Compound Nouns) 

3. दोडप नामाीं (Reduplicated Nouns) 

4. फियाथगक नामाीं (Verbal Nouns) 

5. पुरुर्वाचक नामाीं (Personal Nouns)   
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5.2.2.1. साधक नामाां (Derivational Nouns) 

अ) पुरुशभलांगी नामाां /ऑ/ सवरान सोंप्ा जाल्लयार, ्ाांचें सरीभलांगी रुपाक /इ/ सवर 

लाग्ा. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. 

भलां. 

सरी. 

भलां. 

[पाींपॉ] 

pãp 

[पाींपी] 

pãpɪ 

[पाींपॉ] 

pãp 

[पाींपी] 

pãpɪ 

पापी ‘sinner’ 

[पोसकॉ] 

posk 

[पोसकी] 

poskɪ 

[पोसकॉ] 

posk 

[पोसकी] 

poskɪ 

पोसको पोसकी ‘adopted’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /ऑ/ स्वरान सोंपपी पुरुर्र्लींगी उतराींचें  

स्रीर्लींगी रुपाींत /ई/ स्वरान जावपाची प्रफिये कडने प्रमाण कोंकणी भार्ेंतूय साम्य 

आसा. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

[दॅडॉ] 

dɛ̪d 

[देडी] 

de̪dɪ 

[दॅडॉ] 

dɛ̪d 

[देडी] 

de̪dɪ 

धेडो धेडी ‘bride 

groom’ 

‘brides 

maid’  

[गॉडॉ] 

gd 

[गोडी] 

godɪ 

[गॉडॉ] 

gd 

[गोडी] 

godɪ 

घॉडॉ घोडी ‘male 

horse’ 

‘mare’ 

 

आ) पुरुशभलांगी नामाां /-कार/ ह्या प्रत्ययान सोंप्ा् जाल्लयार, ्ाांचें सरीभलांगी रूप 

/-कान्य/ ह्या प्रत्ययान जा्ा.   
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सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. 

[बाकार] 

bakar 

[बाडकान्न] 

bakanjə 

[बाकार] 

bakar  

[बाडकान्न] 

bakanjə 

भाटकार भाटकान्न ‘land 

lord’ 

‘’land 

lady’ 

[नुस्तॅकार] 

nustɛ̯kar 

[नुस्तॅकान्य] 

nustɛ̯kanjə 

[तनस्तॅकार] 

nistɛ̯kar 

[तनस्तॅकान्य] 

nustɛ̯kanjə 

नुस्तेकार नुस्तेकान्न ‘fisher 

man’ 

‘fisher 

women’ 

 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी ज्या स्रीर्लींगी उतराींक /न्य/ लागता, त्या 

जाग्यार प्रमाण कोंकणीींत /न्न/ हो प्रत्यय लागता. 

इ) पुरुशभलांगी नामाांक /-कारी/ प्रत्यय लाग्ा जाल्लयार, ्ाांच्या सरीभलांगी रुपाक /-

कान्य/ प्रत्यय लाग्ा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. 

[बबकारी] 

bikarɪ 

[बबकान्य] 

bɪkanyə  

[बबकारी] 

bikarɪ 

[बबकान्य] 

bɪkanyə  

र्भकारी र्भकारीण ‘beggar’ (m., f.) 

ई) पुरुशभलांगी नामाां मूळ धा्ू प्रमाण घोळटा्, जाल्लयार ्ाांचें सरीभलांगी रूप /-

इण/ प्रत्यय लागून बदल्ा. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु.भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी.भलां. 

[पोदेर] 



[पोदरीण] 

ɳ 

[पोदेर] 

 

[पोदरीण] 

ɳ 

पदेर पदेनग/पदे

न्न 

‘breadseller’ 

[मेस्त] 

 ̪

[मेस्तीण] 

 ̪ɳ 

[मेस्त] 

 ̪ 

[मेस्तीण] 

 ̪ɳ 

मेस्त मेस्तीण ‘cook’ 
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[गाींटी] 



[गाींटीण] 

ɳ 

[गाींटी] 

 

[गाींटीण] 

ɳ 

 घाींटी घाींटीण ‘migrant worker’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत स्रीर्लींगी नामाींच े

बाींदावळीींत /-इण/ प्रत्यय लागपाची प्रफिया साम्य आसा. पूण [पोदरीण] आनी 

[मेस्तीण] हीीं उतराीं प्रमाण कोंकणीींत घोळनात.  

साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी, नामाां ववशशेणाचरे आदारून ्यार जा्ा्. 

 भार् ेर्भतर काींय उतराीं ववर्रे्ण आनी नाम ह्या दोनूय रुपाींनी घोळटात.  

/ऑ/ सवरान सोंपपी पुरुशभलांगी नामाांचें स्त्सरभलांगी रूप /इ/ सवरान घोळटा. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. भलां. 

[ऑळ्ळॉ] 

ɭɭ 

[ओळ्ळी] 

oɭɭɪ 

[ऑळ्ळॉ] 

ɭɭ 

[ओळ्ळी] 

oɭɭɪ 

व्हडलो व्हडली ‘elder person’, ‘big’ 

[तााँटॉ] 

t̯ʈ 

[तोंटी] 

to̯ ʈɪ 

[तााँटॉ] 

t̯ʈ 

[तोंटी] 

to̯ ʈɪ 

थााँटो थोंटी ‘lame’ 

/ऑ/ स्वरान सोंपपी पुरुर्र्लींगी नामाींचें स्रीर्लींगी रप /ई/ स्वरान जावपाची प्रफिया 

साश्टीच्या दोनूय मोडयाींनी साम्य ददसता.  

  साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /ऑ/ स्वरान सोंपपी 

पुरर्र्लींगी नामाीं मेळटात जीीं स्रीर्लींगाींत बदलतना /ई/ काराींत जाता.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

पु. भलां. सरी. 

भलां. 

[आवटॉ] [आवटी] [आवटॉ] [आवटी] आवटो आवटी ‘mad’ 
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avʈ avʈɪ avʈ avʈɪ 

[कुड्डॉ] 

kuɖɖ 

[कुड्डी] 

kuɖɖɪ 

[कुड्डॉ] 

kuɖɖ 

[कुड्डी] 

kuɖɖɪ 

कुड्डो कुड्डी ‘blind’ 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय ववर्रे्णाीं अर्ीीं आसात 

जातूींत पुरुर्र्लींगी आनी स्रीर्लींगी नामाींत काींय बदल जायना.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. 

[बॅकार] 

bɛkar 

 

[बॅकार] 

bɛkar 

 

[बॅकार] 

bɛkar 

 

[बॅकार] 

bɛkar 

 

बेकार बेकार ‘an 

unemployed 

man’ 

‘an 

unemployed 

women’ 

[आींकवार] 

Ãkvar 

[आींकवार] 

ãkvar 

[आींकवार] 

ãkvar 

[आींकवार] 

Ãkvar 

आींकवार आींकवार ‘bachelor’ ‘spinster’ 

 

ववर्क््ी प्रत्यय लागून ्यार जावपी नामाांचें र्ावनाम  

साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय नामाीं वयल्यान भावनामाीं तयार जातात. 

ह्या भावनामाींक एक तर उत्तरप्रत्यय वा पूवगप्रत्यय लावन जाता. 

उत्तर प्रत्यय लागून नामाांचें र्ावनाम जावप 

प्रत्यय /–पॉण/ (प्र. कों. /–पण/) 

कूां स मूळ 

नाम 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

 

 

[मुनीस] 

munɪs  

[मुनीसपॉण] 

munɪspɳ 

[मुनीसपॉण] 

munɪspɳ 

मनीसपण ‘man’ 

[गावडी] [गावडीपॉण] [गावडीपॉण] गावडीपण ‘early inhabitants of goa/ 
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/-पॉण/ 

gavɖɪ gavɖɪpɳ gavɖɪpɳ a tribal community’ 

[गाडी] 

gaɖɪ 

[गाडपॉण] 

gaɖɪpɳ 

[गाडपॉण] 

gaɖɪpɳ 

घाडीपण ‘witchcraft/evil spirit/black 

art’ 

[पाद्री] 

padr̪ɪ 

[पाद्रीपॉण] 

padr̪ɪpɳ  

[पाद्रीपॉण] 

padr̪ɪpɳ  

पाद्रीपण ‘priest’ 

मूळ नामाीं पासून तयार जावपी भावनामाींत साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयेंत वेगळेपण ना. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत घळपी /-पॉण/ हें 

कूीं स प्रमाण कोंकणीींत /-पण/ अर्ें घोळटा.  

 /-पॉण/ हो प्रत्यय लागून तयार जाल्ल्या भावनामाीं र्भतर साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयेंत मळू नामाच्या अींतरीक आींगाींत बदल जाता.  

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

/-पॉण/ [राकणॉ] 

rakɳ 

[राकणॅपॉण] 

rakɳɛpɳ 

[राकणॅपॉण] 

rakɳɛpɳ 

राकणेपण ‘herdsman’ 

[बॉरॉ] 

br 

[बॉरॅपॉण] 

brɛpɳ 

[बॉरॅपॉण] 

brɛpɳ 

बरेपण ‘good/nice’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी मूळ नामाींचो भावनामाींत बदल दोन 

तराींनी जाता. तो म्हणल्यार - 

1. जर तर मूळ नाम /ऑ/ स्वरान सोंपता जाल्यार ताका /–पॉण/ प्रत्यय लागतना 

/ऑ/ स्वर /ऍ/ जाता.  

2. जर तर मूळ नाम व्यींजनान सोंपता जाल्यार ताका /–पॉण/ प्रत्यय लागतना 

व्यींजनाक /इ/ स्वर लागता. 
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 प्रमाण कोंकणीींत, जर तर मूळ नाम /ओ/ स्वरान सोंपता जाल्यार, ताका /–पण/ 

प्रत्यय लागतना /ओ/ स्वनाच्या जाग्यार /ए/ लागता. देखीक [राखणो] [राखणेपण]. 

प्रत्यय /-काय/ (प्र. कों. /-काय/) 

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

/-काय/ [गे्रस्त] 

grɛst ̯

[गॅ्रस्तकाय] 

grɛstk̯aj 

[चगरॅस्तकाय] 

grɛstk̯aj 

चगरेस्तकाय ‘rich’ 

[गोरीब] 

gorɪb 

[गोरीबकाय] 

gorɪbkaj 

[गोरीबकाय] 

gorɪbkaj 

गरीबकाय ‘poor’ 

 वयल्या देखीींनीीं साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत आनी प्रमाण 

कोंकणीींत, नामाीं र्भतर तीन तरेच ेबदल ददसतात.  

1. “चगरेस्तकाय” हें प्रमाण कोंकणीींत घोळपी भावनाम जाल्यार, हें उतर साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत /–काय/ प्रत्यय लागच े पयलीीं, सुरवातेच्या स्वराींत बदल 

जावन /ए/ चो /ऍ/ जाता. तर्ेंच साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडी हातूींत, सरुवातेच्या 

/ए/ स्वराच्या बदला /इ/ स्वर जाता. 

2. प्रमाण कोंकणीींत “गरीब” नाम, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

“गोरीब” असो उच्चार करतात. हो /ओ/ स्वन साश्टी सुदीर आनी गावडी दोनूय 

मोडयाींनी आसा तसोच उरला.  

प्रत्यय /–साण/ (प्र. कों. /-साण/) 

कूां स मूळ 

ववशशेण 

सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

 [तीक] 

tɪ̯k 

[ततकसाण] 

tɪ̯ksaɳ 

[ततकसाण] 

tɪ̯ksaɳ 

ततखसाण ‘pungentness’ 
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/-साण/ 

[आमोट] 

amoʈ 

[आमसाण] 

amsaɳ 

[आमसाण] 

amsaɳ 

आमसाण ‘sourness’ 

[हार] 

har 

[हारसाण] 

harsaɳ 

[हारसाण] 

harsaɳ 

खारसाण ‘saltyness’ 

[गॉड] 

gɖ 

[गॉडसाण] 

gɖsaɳ 

[गॉडसाण] 

gɖsaɳ 

गोडसाण ‘sweetness’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत कसलेंच 

वेगळेपण ना. पूण “आींबट” ह्या प्रमाण कोंकणीींत घोळपी उतराचो उच्चार साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत “आमोट” असो जाता. ह्या नामाक /–साण/ हो 

नाम घडोवपी प्रत्यय लागता तेन्ना तातुींतलो /ओ/ स्वन गळून पडून प्रमाण कोंकणी 

सारकें च रप जाता.  

प्रत्यय /-गोत/ (प्र. कों. /-गत/) 

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

 

/-गोत/ 

[इश्ट] 

ɪʃt 

[इश्टागोत] 

ɪʃtagot ̪

[इश्टागोत] 

ɪʃtagot ̪

इश्टागत ‘friendship’ 

[सोयरी] 

soyrɪ 

[सोयरीगोत] 

soyrɪgot ̪

[सोयरीगोत] 

soyrɪgot ̪

सोयरीगत ‘relative’/ 

‘relatedness’ 

प्रमाण कोंकणीींत /–गत/ हो प्रत्यय घोळटा. हो प्रत्यय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींनीत /–गोत/ हे तरेन घोळटा. त्या भायर उतराच ेबाींदावळीींत हेर काींयच 

वेगळेपण मेळना. 
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प्रत्यय /–इ/ (प्र. कों. /–इ/) 

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

/-इ/ [चोर] 

cor 

[चोरी] 

corɪ 

[चोरी] 

corɪ 

चोरी ‘theft’/ 

‘robbery’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत /–इ/ स्वरान 

घोळपी उतराींत काींयच वेगळेपण मेळना. 

प्रत्यय /–कॉट/ (प्र. को. /–कट/) 

कूां स मूळ 

नाम 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

 

/-कॉट/ 

[पाींक] 

pãk 

[पाींकॉट] 

pãkt 

[पाींकॉट] 

pãkt 

पाींकट ‘sticky’ 

[तॅल] 

tɛ̪l 

[तॅलकॉट] 

tɛ̪lkt  

[तॅलकॉट] 

tɛ̪lkt  

तेलकट ‘oily’ 

प्रमाण कोंकणी भार्ेंतलें /–कट/ प्रत्यय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत  

/–कॉट/ ह्या उच्चारान घोळटा.  

प्रत्यय /–कार/  वा /-कान्य/ (प्र. कों. /–कार/ वा /-कान्न/) 

मूळ नामाक /–कार/ वा /-कान्य/ प्रत्यय लागतकच वेगळे प्रकारचें नाम तयार जाता. 

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 

/-कार/ 

[नुस्तें] 

nustɛ̪ ̃

[नुस्तॅकार] 

nustɛ̪kar 

[तनस्तॅकार] 

nustɛ̪kar 

नुस्तेकार ‘fisherman’ 

[काींकााँण] 

kãkɳ 

[काींकााँणकार] 

kãkɳkar 

[काींकााँणकार] 

kãkɳkar 

काींकणकार ‘bangle 

seller’ 
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /–कार/ वा /-कान्य/ प्रत्यय लागून नामाचें 

एक नवें नाम जावपाची रीत आसा. हीच रीत प्रमाण कोंकणी भार्ेंतूय आसा. हे ररतीचें 

खार्लेपण म्हणल्यार, नामाचें एक प्रकाराींतलें उतर दसुऱ्या प्रकारचें नाम तयार करता. 

नुस्तें म्हणल्यार, एक उदकाींत रावपी जीव, ह्या जजवाच्या आदारान [नुस्तेकार] हें 

मनर्ाक वापरपाचें नाम तयार जालाीं. /-कार/ आनी /-कान्य/ हीीं प्रत्ययाीं साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत र्लींगाचो भेद दाखयतात. 

पूवग प्रत्यय लागून र्ावनामाचें र्ावनाम ्यार जावप 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय भावनामाींक /ऑक-/, /ऑन-/ 

आनी /ओ-/ हे पूवग प्रत्यय लागून उतराचें एक नवें भावनाम जाता. 

कूां स मूळ नाम सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

/ऑक-/ [मान] 

man 

[ऑकमान] 

kman 

[ऑकमान] 

kman 

अपमान ‘disrespect’ 

/ऑन-/ [उपकारी] 

upkar 

[ऑनुपकारी] 

nupkarɪ 

[ऑनुपकारी] 

nupkarɪ 

अनुपकारी ‘ungrateful’ 

/ओ-/ [मोऱ्याद] 

moryad ̪

[ओमोऱ्याद] 

omoryad ̪

[ओमोऱ्याद] 

omoryad ̪

अमयागद ‘immoral’ 

5.2.2.2. समास नामाां (Compound Nouns) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत दोन नामाीं वा आींकड े एकठाींय 

येवन एक नवें नाम तयार जावपी उतराींय मेळटात.  

मूळ 

नाम (1) 

मूळ नाम 

(2) 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[माींय] [पाय]  [माींय-पाय] [माींय-पाय] माींय-पाय ‘mother - 
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may pa y may - pa y may - pa y father’  

[दीस]  

̪ɪ 

[रात] 

̪

[दीस-रात] 

̪̪

[दीस - रात] 

̪̪

दीस-रात ‘day - 

night’ 

 

मूळ नाम 

(1) 

मूळ नाम 

(2) 

सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[तीन] 

tɪ̪n 

[साींज] 

sa z 

[ततनसाींज] 

tɪ̪nsaz 

[ततनसाींज] 

tɪ̪nsaz 

ततनसाींज ‘dusk’ 

[दोन] 

do̪n 

[पार] 

par 

[दॉनपार] 

d̪npar 

[दॉनपार] 

d̪npar 

दनपार ‘afternoon’ 

 

5.2.2.3. दोडपी नामाां (Reduplicated Nouns) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडीींनी फकतलीर्ीींच पडसादी उतराीं 

मेळटात. जीीं दोनूय मोडीींत दोडपी नामाीं म्हणून घोळटात. 

मूळ नाम  पडसाद सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[रॉजार] 

 

rzar 

[बॉजार] 

 

bzar 

[रॉजार-

बॉजार] 

rzar- bzar 

[रॉजार- 

बॉजार] 

rzar- bzar 

रोजार- 

बोजार 

‘prayer & 

everything’ 

[जॉड्डॉ] 

 

zɖɖ 

[बॉड्डॉ] 

 

bɖɖ 

[जॉड्डॉ-

बॉड्डॉ] 

zɖɖ- 

bɖɖ 

[जॉड्डॉ-

बॉड्डॉ] 

zɖɖ- 

bɖɖ 

जोड्डो-

बोड्डो 

‘old & 

everything’ 
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी पडसादी उतराीं घडपाची प्रफिया प्रमाण 

भार्ेंतूय घोळटा. हीीं नामाीं दोडपी उतराींनी तयार जातना, पयल्या उतराचो पयलो स्वन 

आनी दसुऱ्या उतराचो पयलो स्वन हातूींत बदल जाता. दसुऱ्या उतराचो पयलो स्वन 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी, तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत /ब/ ह्या 

स्वनानूच सुर जाता.  

5.2.2.4. क्रियाथगक नाम (Verbal Nouns) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी फियापदाचरे आदारन नामाीं 

तयार जातात. जीीं प्रमाण कोंकणीींतूय साम्य आसात. 

 /-णी/ प्रत्यय लागून फियापदाींचें नाम जावपी उतराीं. 

क्रियापद   सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[बुजोवप] 

buzovp 

[बुजोवणी] 

buzovɳɪ 

[बुजोवणी] 

buzovɳɪ 

बुजावणी ‘sympathy’ 

[चाळप] 

caɭp 

[चाळणी] 

caɭɳɪ 

[चाळणी] 

caɭɳɪ 

चाळणी ‘straing’ 

[रोंपप] 

ropp  

[रोंपणी] 

ropɳɪ 

[रोंपणी] 

ropɳɪ 

रोपणी ‘transplantation’ 

 

/-णें/ प्रत्यय लागून फियापदाींचें नाम जावपी उतराीं 

क्रियापद   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[मागप] 

magp 

[मागणाँ] 

magɳɛ ̃

[मागणाँ] 

magɳɛ ̃

प्राथगना / 

मागणाँ 

‘prayer’ 
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[रडप] 

rɖp 

[रॉडणाँ] 

rɖɳɛ ̃

[रॉडणाँ] 

rɖɳɛ ̃

रडणें/ 

रडणाँ 

‘cry’ 

[पेटप] 

petp 

[पॅटणाँ] 

petɳɛ ̃

[पॅटणाँ] 

petɳɛ ̃

पेटणें / 

पॅटणाँ 

‘beater’ 

 

/-ऑप/ प्रत्यय लागून फियापदाींचें नाम तयार जावपी उतराीं 

क्रियापद   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[तनवप] 

nɪvp 

[न्युवॉप] 

nɪvəp 

[तनवॉप] 

nɪvəp 

लुींवप ‘harvesting’ 

[आींटप] 

ãtp 

[आींटॉप] 

ãtp 

[आींटॉप] 

ãtp 

वाींटप ‘distributing’ 

[चाळप] 

caɭp 

[चाळॉप] 

caɭp  

[चाळॉप] 

caɭp  

चाळप ‘straining’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणी भार्ेंत 

फियापदाच्या आदारान तयार जाल्ल्या नामाींत काींयच वेगळेपण मेळना.  

 

5.2.2.5. पुरुशवाचक नामाां (Personal Nouns) 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी फकतलीर्ीींच पुरुर्वाचक नामाीं घोळटात. 

ह्या मोडयाींनी घोळपी पुरुर्वाचक नामाीं पुरुर्र्लींग आनी स्रीर्लींगाींत बदलतात. 

फियापदाक तनमाणें /-पी/ प्रत्यय लागून पुरुर्वाचक पुरुर्र्लींगी उतराीं घडटात. /-पीण/ 

हो प्रत्यय स्रीर्लींगी उतराीं घडटना फियापदाींक लागता. 
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क्रियापद सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. पु. भलां. सरी. भलां. 

[र्र्ींवॉप] 

ʃɪṽp 

[र्र्ींवपी] 

ʃɪṽpɪ 

[र्र्ींवपीण] 

ʃɪṽpɪɳ 

[र्र्ींवपी] 

ʃɪṽpɪ 

[र्र्ींवपीण] 

ʃɪṽpɪɳ 

र्र्ींवपी र्र्ींवपीण ‘gents 

tailor’ 

‘ladies 

tailor’ 

 

प्रमाण कोंकणीींतूय ही फियापदाींची पुरुर्ावाचक नामाीं जावपाची पद्दत तर्ीच आसा.  

5.3. सवगनाम (Pronoun)  

 नामाींच्या बदला जायत े फावटी दसुरीीं उतराीं वापरतात. ताींकाीं सवगनामाीं 

म्हणटात. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी सवगनामाींत र्लींग आनी वचना 

प्रमाण बदल घडटा.  

5.3.1. भलांगा प्रमाण सवगनामाांचो अभ्यास 

र्लींगा प्रमाण साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींच े सकयल ददल्ले प्रमाण, 

प्रकार करीं क मेळटात. 

i. पुरुर्वाचक सवगनाम 

ii. दर्गक सवगनाम 

iii. सींबींदवाचक सवगनाम 

iv. प्रस्नाथगक सवगनाम 

v. आत्मवाचक सवगनाम 

i. पुरुशवाचक सवगनाम (Personal pronoun) 

 पुरुर्वाचक सवगनामाच ेतीन उप–प्रकार करपाक मेळटात. ते म्हणल्यार,  

1. पयलो पुरर् 2. दसुरो पुरर् 3. ततसरो पुरर् 
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 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

प. 

पु. 

[आींव] 

ãv 

[आमी] 

amɪ 

[आींव] 

ãv 

[आमी] 

amɪ 

हाींव  आमी ‘I’ ‘we’ 

द.ु 

पु. 

[तूीं] 

tũ̪ 

[तुमी] 

tu̪mɪ 

[तूीं] 

tũ̪ 

[तुमी] 

tu̪mɪ 

तूीं तुमी ‘you’ ‘you’  

न्. 

पु. 

[तॉ] 

(पु) 

 

t̪ 

[तॅ]  

(पु) 

tɛ̪ 

[तॉ] 

(प) 

 

t̪ 

[तॅ]  

(पु) 

tɛ̪ 

तो  

(पु) 

त े

(पु) 

‘he’ ‘they’ 

[ती] 

 (स्री) 

tɪ̪  

[त्यो] 

(स्री) 

tyo 

[ती]  

(स्री) 

tɪ̪  

[त्यो] 

(स्री) 

Tyo 

ती 

(स्री) 

त्यो 

(स्री) 

‘she’ ‘those’ 

ताँ  

(अ) 

tɛ̪ ̃

तीीं  

(अ) 

tɪ̪ ̃

ताँ  

(अ) 

tɛ̪ ̃

तीीं  

(अ) 

tɪ̪ ̃

तें 

(अ) 

तीीं 

(अ) 

‘that’ ‘they’ 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत पयल्या आनी 

दसुऱ्या पुरुर् सवगनामाींनी काींयच बदल जायना. प्रमाण कोंकणीींतलें [हाींव] हें सवगनाम 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [आींव] जाता.  

 ततसऱ्या पुरुर्ाींत साश्टी फिस्ताींवाींच्या दोनूय मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत 

सवगनामाीं तर्ीींच आसात.  
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ii) दशगक सवगनाम (Demonstrative pronoun) 

दर्गक सवगनामाीं दोन तराींचीीं आसतात. एक सींसगी दर्गक सवगनाम आनी दसुरें अवर्रे् 

दर्गक सवगनाम. 

    सांसगी (लागीांचीां) दशगक सवगनाम  

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

 

 

सांसगी 

(लागीां) 

[ऑ] 

(पु) 

 

[ऍ]  

(पु) 

 ɛ 

[ऑ] 

(पु) 

 

[ऍ]  

(पु) 

 ɛ 

हो  

(पु) 

हे  

(पु) 

‘this’ ‘these’ 

[इ] 

(स्री) 

ɪ 

[यो] 

(स्री) 

yo 

[इ] 

(स्री) 

ɪ 

[यो] 

(स्री) 

Yo 

ही 

(स्री) 

ह्यो 

(स्री) 

‘this’ ‘these’ 

[एाँ](अ) 

ɛ ̃

[इीं](अ) 

ɪ ̃

[एाँ](अ) 

ɛ ̃

[इीं](अ) 

ɪ ̃

हें (अ) हीीं (अ) ‘this’ ‘these’ 

प्रमाण कोंकणीींत आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या दोनूय मोडयाींनी 

लागीींच्या सवगनामाींत स्वन ररतीींत बदल आसा. /हो/ चें /ऑ/, /हे/ चें /ऍ/ हे तरेन 

पुरुर्र्लींगी सवगनामाीं मदलें वेगळेपण कळटा. तर्ेंच स्रीर्लींगी सवगनामाीं प्रमाण 

कोंकणीच्या /ही/ हाचो /इ/ आनी /ह्यो/ हाचो /यो/ असो जाता. प्रमाण कोंकणीींतलें 

अर्लींगी सवगनाम /हें/ हाच ेसुवातेर /एाँ/ आनी /हीीं/ च्या जाग्यार /इीं/ असो जाता.   

अवशसे (पयस) दशगक सवगनाम 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 [तॉ] [तॅ]  [तॉ] [तॅ]  तो  त े ‘he’ ‘they’ 
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अवशशे 

(पयस) 

(पु) 

t̪ 

(पु) 

tɛ̪ 

(पु) 

t̪ 

(पु) 

tɛ̪ 

(पु) (पु) 

[ती] 

(स्री) 

tɪ̪ 

[त्यो] 

(स्री) 

ty̪o  

[ती]  

(स्री) 

tɪ̪ 

[त्यो] 

(स्री) 

ty̪o 

ती 

(स्री) 

त्यो 

(स्री) 

‘that’ ‘those’ 

[ताँ]  

(अ) 

tɛ̪ ̃

[तीीं] 

(अ) 

tɪ̪ ̃

[ताँ]  

(अ) 

tɛ̪ ̃

[तीीं] 

(अ) 

tɪ̪ ̃

तें  

(अ) 

तीीं  

(अ) 

‘that’ ‘those’ 

 

iii) सांबांदी सवगनाम (Relative Pronoun) 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

[जॉ](पु) 

dz 

[जॅ] (पु) 

d͡ʒɛ 

[जॉ] (पु) 

dz 

[जॅ] (पु) 

d͡ʒɛ 

जो 

(पु) 

जे (पु) ‘who’ ‘who’ 

[जी] 

(स्री) 

d͡ʒɪ 

[ज्यो] 

(स्री) 

dʒ͡jo 

[जी] 

(स्री) 

d͡ʒɪ 

[ज्यो] 

(स्री) 

d͡ʒjo 

जी 

(स्री) 

ज्यो 

(स्री) 

‘who’ ‘who’  

[जाँ] 

(अ) 

d͡ʒɛ ̃

[जीीं] 

(अ) 

d͡ʒɪ ̃

[जाँ]  

(अ) 

d͡ʒɛ ̃

[जीीं] 

(अ) 

d͡ʒɪ ̃

जें  

(अ) 

जीीं  

(अ) 

‘whic

h’ 

‘whic

h’ 

iv) प्रसनाथगक सवगनाम (Interrogative Pronoun) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय सवगनामाीं प्रस्न करपाक 

वापरतात, ताींकाीं प्रस्नाथगक सवगनामाीं अर्ें म्हणटात. साश्टी फिस्ताींवाींच्या दोनूय 
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मोडयाींनी [कॉण], [कॅसॉलॉ] आनी [फकताँ] (सु.) / [फकदाँ] (गा.) हीीं प्रस्नाथगक सवगनामाीं 

वापरतात. सवगनाम [कॉण], [कॅसॉलॉ] आनी [फकताँ] (सु.) / [फकदाँ] (गा.) दोनूय मोडयाींनी 

ततनूय र्लींगाींनी मेळटात.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

[कॉण] 

kɳ 

[कॉण] 

 kɳ 

[कॉण] 

kɳ 

[कॉण] 

 kɳ 

कोण कोण ‘who’ ‘Who’ 

[फकताँ] 

kɪtɛ̪ ̃

[फकताँ] 

kɪtɛ̪ ̃

[फकदाँ] 

kɪdɛ̪ ̃

[फकदाँ] 

kɪdɛ̪ ̃

फकतें फकतें ‘what’ ‘what’ 

[कॉण] हें सवगनाम प्रमाण कोंकणी भार्ेंत [कोण] अर्ें घोळटा. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत 

घोळपी [फकतें] हें उतर साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत [फकताँ] जाल्यार साश्टी फिस्ताींव 

गावडी मोडयेंत [फकदाँ] अर्ें घोळटा. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी ताींचें 

भोववचन जातना तातूींत काींय बदल जायना.  

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनीक दोन सवगनामाीं घोळटात. तीीं 

म्हणल्यार, [कॅसॉलॉ] आनी [हुींयचॅ]. जीीं प्रमाण कोंकणीींत [कसलो] आनी [खींयचीीं] अर्ीीं 

घोळटात. ह्या सवगनामाींनी ततनूय र्लींगाींत बदल जाता.  

भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

पु [कॅसॉलॉ]  

kɛsl 

[कॅसॉलॅ] 

kɛslɛ 

[कॅसॉलॉ] 

kɛsl 

[कॅसॉलॅ] 

kɛslɛ  

कसलो  कसले  ‘of what 

kind’ 

‘of what 

kind’ 

सरी [केसोली] 

kesolɪ 

[केसोल्यो] 

kesolyo  

[केसोली]  

kesolɪ 

[केसोल्यो] 

kesolyo  

कसली  कसल्यो  ‘of what 

kind’ 

‘of what 

kind’ 
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अ [कॅसॉलाँ] 

kɛslɛ ̃ 

[केसोलीीं] 

kesolɪ ̃ 

[कॅसॉलाँ] 

kɛslɛ ̃ 

[केसोलीीं]  

kesolɪ ̃

कसलें  कसलीीं  ‘of what 

kind’ 

‘of what 

kind’ 

 

पु [हुींयचॉ] 

hũyc   

[हुींयचॅ] 

hũyɕɛ 

[हुींयचॉ] 

hũyc 

[हुींयचॅ] 

hũyɕɛ 

खींयचो  खींयच े ‘from where’ ‘from 

where’ 

सरी [हुींयची]  

hũyɕɪ 

[हुींयच्यो]  

hũyɕyo 

[हुींयची]  

hũyɕɪ 

[हुींयच्यो]  

hũyɕyo 

खींयची  खींयच्यो  ‘from where’ ‘from 

where’ 

अ [हुींयचाँ] 

hũyɕɛ 

[हुींयचीीं] 

hũyɕɪ ̃

[हुींयचाँ] 

hũyɕɛ  

[हुींयचीीं] 

hũyɕɪ ̃

खींयचें खींयचीीं ‘from where’ ‘from 

where’ 

 

v) आत्मवाचक सवगनाम (Reflexive Pronoun) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [आपूण] हें आत्मवाचक सवगनाम 

घोळटा. हें सवगनाम ततनूय र्लींगाीं र्भतर आनी दोनूय वचनाीं र्भतर मेळटा.  

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

[आपॉण] 

apɳ  

[आपॉण] 

apɳ  

आपूण ‘oneself’ 

देखीक – आपॉण कोण हें मुनर्ाक हॉबॉर आसपा जाय. (सा. फि. सु. आनी गा. मो.) 

दोट्टी सवगनामाां (Double Pronoun) 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी केन्ना केन्ना दोट्टी सवगनामाीं 

घोळटात.  

दोट्टी सवगनाम (पुरूश सवगनाम + पुरुश सवगनाम) 
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 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

 

प. 

पु. 

[आींव तॉ] 

ãv t̪  

[आमी तॅ] 

amɪ tɛ̪ 

[आींव तॉ] 

ãv t̪ 

[आमी तॅ] 

amɪ tɛ̪ 

हाींव तो  आमी ते  

‘I 

am’ 

 

‘we are’ 

[आींव ताँ] 

ãv tɛ̪ 

[आमी तीीं] 

amɪ tɪ̪  

[आींव ताँ] 

ãv tɛ̪ 

[आमी तीीं] 

amɪ tɪ̪ 

हाींव ती आमी 

त्यो 

[आींव ताँ] 

ãv tɛ̪ 

[आमी तीीं] 

amɪ tɪ̪  

[आींव ताँ] 

ãv tɛ̪ 

[आमी तीीं] 

amɪ tɪ̪  

हाींव तें आमी तीीं 

द.ु 

पु. 

[तूीं तॉ] 

tũ̪ t̪ 

[तुमी तॅ] 

tu̪mɪ tɛ̪ 

[तूीं तॉ] 

tũ̪ t̪ 

[तुमी तॅ] 

tu̪mɪ tɛ̪ 

तूीं तो तुमी त े ‘you 

are’ 

‘you all 

are’ 

[तूीं ताँ] 

tũ̪ tɛ̪ 

[तुमी तीीं] 

tũ̪ tɪ̪  

[तूीं ताँ] 

tũ̪ tɛ̪ 

[तुमी तीीं]  

tũ̪ tɪ̪  

तूीं ती तुमी तीीं 

 [तूीं ताँ] 

tũ̪ tɛ̪ ̃

[तुमी तीीं] 

tu̪mɪ tɪ̪ ̃

[तूीं ताँ] 

tũ̪ tɛ̪ ̃

[तुमी तीीं] ̃ 

tu̪mɪ tɪ̪ ̃ 

तूीं तें  तुमी तीीं   

 

 

न्. 

पु. 

[तॉ तॉ] 

(पु) 

t̪ t̪  

[तॅ तॅ] 

(पु) 

tɛ̪ tɛ̪ 

[तॉ तॉ]  

 (पु) 

t̪ t̪ 

[तॅ तॅ]  

 (पु) 

tɛ̪ tɛ̪ 

तो तो  

(पु) 

ते ते  

(पु) 

 

‘he 

/she 

is 

the 

one’ 

 

‘they are 

the one’ 

[ती ती] 

(स्री) 

tɪ̪ tɪ̪ 

[त्यो त्यो] 

(स्री)  

ty̪o ty̪o 

[ती ती] 

(स्री) 

tɪ̪ tɪ̪ 

[त्यो त्यो] 

(स्री)  

ty̪o ty̪o 

ती ती 

(स्री) 

त्यो त्यो  

(स्री) 

[ताँ ताँ]  

 (अ) 

tɛ̪ ̃tɛ̪ ̃ 

[तीीं तीीं] 

 (अ)   

tɪ̪ ̃tɪ̪ ̃ 

[ताँ ताँ]  

 (अ) 

tɛ̪ ̃tɛ̪ ̃ 

[तीीं तीीं] 

 (अ) 

tɪ̪ ̃tɪ̪ ̃

तें तें  

(अ) 

तीीं तीीं  

(अ) 
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दोट्टी सवगनाम (दशगक सवगनाम + पुरुशवाचक  सवगनाम)  

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

 

 

सांसगी 

(लागीां) 

[ऑ तॉ] 

(पु) 

 t̪ 

[ऍ त]े  

(पु) 

ɛ tɛ̪ 

[ऑ तॉ]  

(पु) 

 t̪ 

[ऍ त]े  

(पु) 

ɛ tɛ̪ 

हो तो  

(पु) 

हे ते  

(पु) 

‘he is’ ‘they 

are’ 

[इ ती] 

(स्री) 

ɪ tɪ̪ 

[यो त्यो] 

(स्री) 

yo ty̪o 

[इ ती]  

(स्री) 

ɪ tɪ̪ 

[यो त्यो]  

(स्री) 

yo ty̪o 

ही ती  

(स्री) 

ह्यो त्यो  

(स्री) 

‘she is’ ‘they 

are’ 

[एाँ ताँ] 

(अ) 

ɛ ̃tɛ̪ ̃

[इीं तीीं] 

(अ) 

 ɪ ̃tɪ̪ ̃

[एाँ ताँ]  

(अ) 

ɛ ̃tɛ̪ ̃

[इीं तीीं] 

(अ) 

 ɪ ̃tɪ̪ ̃

हें तें 

(अ) 

हीीं तीीं 

(अ) 

‘she is’ ‘they 

are’ 

 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

 

 

अवशशे 

(पयस) 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्. व. ए. व. र्ो. व. 

[तॉ तॉ] 

(पु) 

t̪ t̪ 

[तॅ तॅ]  

(पु) 

tɛ̪ tɛ̪ 

[तॉ तॉ]  

(पु) 

t̪ t̪ 

[तॅ तॅ]  

(पु) 

tɛ̪ tɛ̪ 

तो तो  

(पु) 

ते ते  

(पु) 

‘he is 

the one’ 

‘they are 

the ones’ 

[ती ती] 

(स्री) 

tɪ̪ tɪ̪ 

[त्यो त्यो] 

(स्री) 

ty̪o ty̪o 

[ती ती]  

(स्री) 

tɪ̪ tɪ̪ 

[त्यो त्यो] 

(स्री) 

ty̪o ty̪o 

ती ती  

(स्री) 

त्यो त्यो  

(स्री) 

‘she is 

the one’ 

‘they are 

the ones’ 

[ताँ ताँ]  

(अ) 

tɛ̪ ̃tɛ̪ ̃

[तीीं तीीं] 

(अ) 

tɪ̪ ̃tɪ̪ ̃

[ताँ ताँ]  

(अ) 

tɛ̪ ̃tɛ̪ ̃

[तीीं तीीं]  

(अ) 

tɪ̪ ̃tɪ̪ ̃

तें तें  

(अ) 

तीीं तीीं  

(अ) 

‘she is 

the one’ 

‘they are 

the ones’ 
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दोट्टी सवगनाम  (सांबांदी सवगनाम + पुरुश सवगनाम)

 

 

दोट्टी सवगनाम  (प्रसनाथीक सवगनाम + पुरुश सवगनाम) 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

कोण 

[कॉण]  

तॉ /ती/ 

ताँ  

kɳ 

t̪/ tɪ̪/ 

[कॉण]  

तॅ /त्यो/ 

तीीं 

kɳ 

tɛ̪/ ty̪o/ 

[कॉण]  

तॉ /ती/ 

ताँ  

kɳ 

t̪/ tɪ̪/ tɛ̪ ̃  

[कॉण]  

तॅ /त्यो/ 

तीीं 

kɳ 

tɛ̪/ ty̪o/ 

कोण  

तो /ती/ 

तें 

कोण  

ते /त्यो/ 

तीीं  

‘who is 

that’ 

‘who are 

those’ 
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tɛ̪ ̃  tɪ̪ ̃ tɪ̪ ̃

 

क्रक े्ं 

[फकताँ]  

तॉ /ती/ 

ताँ ̃   

kɪtɛ̪ ̃

t̪/ tɪ̪/ 

tɛ̪ ̃  

[फकताँ] 

तॅ /त्यो/ 

तीीं 

kɪtɛ̪ ̃

tɛ̪/ ty̪o/ 

tɪ̪ ̃

[फकदाँ] 

तॉ /ती/ 

ताँ 

kɪtɛ̪ ̃

t̪/ tɪ̪/ tɛ̪ ̃  

[फकदाँ] 

तॅ /त्यो/ 

तीीं 

kɪtɛ̪ ̃

tɛ̪/ ty̪o/ 

tɪ̪ ̃

फकतें 

तो /ती/ 

तें 

फकतें 

ते /त्यो/ 

तीीं 

‘wat is 

that’ 

‘what are 

those’ 

 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

 

 

 

[कॅसॉलॉ] 

[कॅसॉलॉ 

तॉ] (पु.) 

 

kɛsl t̪   

[कॅसॉलॅ 

तॅ] (पु.) 

 

kɛslɛ tɛ̪ 

[कॅसॉलॉ 

तॉ] 

(पु.) 

kɛsl 

t̪ 

[कॅसॉलॅ 

तॅ] 

(पु.) 

kɛslɛ tɛ̪ 

कसलो 

तो (पु.) 

कसले ते  

(पु.) 

‘what kind 

of man he 

is’ 

‘what kind 

of men 

they are’ 

[कॅसोली 

ती] (स्री) 

 

kɛsolɪ 

tɪ̪   

[कॅसोल्यो 

त्यो] 

(स्री.) 

kɛsolyo 

ty̪o 

[कॅसोली 

ती] 

(स्री) 

kɛsolɪ 

tɪ̪  

[कॅसोल्यो 

त्यो] 

(स्री) 

kɛsolyo 

ty̪o 

कसली

ती 

(स्री) 

कसल्यो 

त्यो 

(स्री) 

‘what kind 

of woman 

she is’ 

‘what kind 

of women 

they are’ 

[कॅसॉलाँ [कॅसोलीीं [कॅसॉलाँ [कॅसोलीीं कसलें कसलीीं ‘what kind ‘what kind 
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ताँ] (अ) 

kɛslɛ ̃tɛ̪ ̃

तीीं] (अ) 

 kɛsolɪ ̃tɪ̪ ̃

ताँ] (अ) 

kɛslɛ ̃

tɛ̪ ̃

तीीं] (अ) 

 kɛsolɪ ̃tɪ̪ ̃

तें (अ) तीीं (अ) of girl she 

is’ 

of girls 

they are’ 

 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. को. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 

 

 

[िुांयचॉ]  

[हुींयचॉ 

तॉ] 

(पु) 

hũyc 

t̪ 

[हुींयचॅ तॅ]  

(पु) 

 

hũyɕɛ tɛ̪ 

[हुींयचॉ 

तॉ] 

(पु) 

hũyc 

t̪ 

[हुींयचॅ तॅ]  

(पु) 

 

hũyɕɛ tɛ̪ 

खींयचो 

तो (पु) 

खींयच े

ते  

(पु) 

‘from 

where 

he is’ 

‘from 

where 

they are’ 

[हुींयची 

ती] 

(स्री) 

hũyɕɪ 

tɪ̪ 

[हुींयच्यो 

त्यो] 

(स्री) 

hũyɕyo 

ty̪o 

[हुींयची 

ती] 

(स्री) 

hũyɕɪ tɪ̪ 

[हुींयच्यो 

त्यो] 

(स्री) 

hũyɕyo 

ty̪o 

खींयची 

ती 

(स्री) 

खींयच्यो 

त्यो 

(स्री) 

‘from 

where 

she is’ 

‘from 

where 

they are’ 

[हुींयचाँ 

ताँ] 

(अ) 

hũyɕɛ ̃

tɛ̪ ̃

[हुींयचीीं 

तीीं] 

(अ) 

hũyɕɪ ̃tɪ̪ ̃

[हुींयचाँ 

ताँ] (अ) 

 

hũyɕɛ ̃

tɛ̪ ̃

[हुींयचीीं तीीं]  

(अ) 

 

hũyɕɪ ̃tɪ̪ ̃

खींयचें 

तें (अ) 

खींयचीीं 

तीीं (अ) 

‘from 

where 

she is’ 

‘from 

where 

they are’ 
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दोट्टी सवगनामाां   (आत्मवाचक सवगनाम + पुरुश सवगनाम) 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. को. र्ाशाांश 

[आपॉण]  

तॉ /ती/ ताँ 

तॅ /त्यो/ तीीं 

apɳ  

t̪ / tɪ̪ / tɛ̪ ̃

tɛ̪ / ty̪o / tɪ̪ ̃

[आपॉण] 

तॉ /ती/ तें 

तॅ /त्यो/ तीीं 

apɳ  

t̪ / tɪ̪ / tɛ̪ ̃

tɛ̪ / ty̪o / tɪ̪ ̃

आपणू 

तो /ती/ तें 

ते /त्यो/ तीीं 

‘he / she / it is the 

one’ 

‘they are the ones’ 

[आपल्या] 

तॉ /ती/ तें 

तॅ /त्यो/ तीीं 

aplya 

t̪ / tɪ̪ / tɛ̪ ̃

tɛ̪ / ty̪o / tɪ̪ ̃

[आपल्या] 

तॉ /ती/ तें 

तॅ /त्यो/ तीीं 

aplya 

t̪ / tɪ̪ / tɛ̪ ̃

tɛ̪ / ty̪o / tɪ̪ ̃

स्वता / आपूण  

तो /ती/ तें 

ते /त्यो/ तीीं  

‘he / she / it is the 

one’ 

‘they are the ones’ 

 

1.3.1. सवगनामाांची रुपावळ (Pronoun Paradigm) 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी सवगनामाींची रुपावळ तीन तराींनीीं पळोवची 

पडटा. त्यो तीन तरा म्हणल्यार 1. पयलो पुरर्  2. दसुरो पुरर् 3. ततसरो पुरर्.  

पयलो पुरूश 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. 

क्ो [आींव] [आमी] [आींव] [आमी] हाींव आमी ‘I am’ ‘we are’ 
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Ãv amɪ ãv amɪ 

कमग [माका] 

Maka 

[आमकाीं] 

Amkã 

[माका] 

maka 

[आमकाीं] 

Amkã 

म्हाका आमकाीं ‘for me’ ‘for us’ 

सांप्रदान [माका] 

Maka 

[आमकाीं] 

Amkã 

[माका] 

maka 

[आमकाीं] 

amkã 

म्हाका आमकाीं ‘for me’ ‘for us’ 

कारण [आींयें] 

ãyɛ ̃

[आमी] 

amɪ 

[आींयें] 

ãyɛ ̃

[आमी] 

amɪ 

हाींवें आमीीं ‘I’ ‘we’ 
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अधधकरण [मुजेर] 

muzer 

[आमचरे] 

Amcer 

[मुजेर] 

muzer 

[आमचरे] 

amcer 

म्हजेर आमचरे ‘on me’ ‘on us’ 

सांबांद 

पु.र्लीं. 

[मुगॅलॉ] 

mugɛl 

[मुगॅलॅ] 

mugɛlɛ 

[मुगॅलॉ] 

mugɛl 

[मुगॅलॅ] 

mugɛlɛ 

म्हजो म्हजे ‘my’ ‘mine’ 

जस्र.र्लीं. [मुगेली] 

mugelɪ 

[मुगेल्यो] 

mugelyo 

[मुगेली] 

mugelɪ 

[मुगेल्यो] 

mugelyo 

म्हजी म्हज्यो ‘my’ ‘mine’ 

अ.र्लीं. [मुगॅलाँ] 

mugɛlɛ 

[मुगेलीीं] 

mugelɪ  

[मुगॅलाँ] 

mugɛlɛ 

[मुगेलीीं] 

mugelɪ  

म्हजें म्हजीीं ‘my’ ‘mine’ 

पु.र्लीं. [आमगॅलॉ] 

amgɛl 

[आमगॅलॅ] 

amgɛlɛ 

[आमगॅलॉ] 

amgɛl 

[आमगॅलॅ] 

amgɛlɛ 

आमचो आमच े ‘our’ ‘ours’ 

जस्र.र्लीं. [आमगेली] 

amgelɪ 

[आमगेल्यो] 

amgelyo 

[आमगेली] 

amgelɪ 

[आमगेल्यो] 

amgelyo 

आमची आमच्यो ‘our’ ‘ours’ 

अ.र्लीं. [आमगॅलाँ] 

amgɛlɛ 

[आमगेलीीं] 

amgelɪ  

[आमगॅलाँ] 

amgɛlɛ 

[आमगेलीीं] 

amgelɪ  

आमचें आमच्यो ‘our’ ‘ours’ 

 

पयलो पुरर् सवगनामाींत साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं आपली अर्ी 

खार्लेी पद्दत आसा जी प्रमाण कोंकणी पासून वेगळी आसा. प्रमाण कोंकणी आनी 

साश्टीच्या दोनूय मोडयाींनी स्वनीम पद्दतीींत खबू वेगळेपण आसा. [हाींवें] ह्या 

सवगनामाच्या जाग्यार [आींयें] हें सवगनाम घोळटा. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी अपादान कारका र्भतर फरक मेळटा. [परस] ह्या प्रमाण कोंकणीींत घोळपी 

कूसाच्या जाग्यार, साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत [कोन्न] वा [सााँ] आनी साश्टी 

फिस्ताींव गावडी मोडयेंत [ओन] वा [सााँ] अर्ीीं कुसाीं घोळटात.  
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दसुरो पुरूश 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [तूीं] 

tu̪  

[तुमी]  

tu̪mɪ  

[तूीं] 

tu̪  

[तुमी] 

tu̪mɪ  

तूीं तुमी ‘you’ ‘you all 

are’ 

कमग [तुका] 

tu̪ka 

[तुमकाीं] 

tu̪mka 

[तुका] 

tu̪ka 

[तुमकाीं] 

tu̪mka 

तुका तुमकाीं ‘for 

you’ 

‘for all 

of you’ 

सांप्रदान [तुका] 

tu̪ka 

[तुमकाीं] 

tu̪mka 

[तुका] 

tu̪ka 

[तुमकाीं] 

tu̪mka 

तुका तुमकाीं ‘for 

you’ 

‘for all 

of you’ 

कारण [तुयाँ] 

tu̪yɛ 

[तुमी] 

tu̪mɪ  

[तुयाँ] 

tu̪yɛ 

[तुमी]  

tu̪mɪ  

तुवें तुमी ‘you’ ‘you all’ 

 

अपादान 

पु.र्लीं. 

[तुज्या 

कोन्न] 

tu̪ɟya 

konn 

[तुमच्या 

कोन्न] 

tu̪mɕya 

konn 

[तुज्या 

ओन] 

tu̪ɟya 

on 

[तुमच्या 

ओन] 

tu̪mɕya 

on 

तुजे 

परस / 

वून/ 

तुमच े

परस / 

वनू/ 

‘your’ ‘yours’ 

स्री. र्लीं. [तुजे 

कोन्न] 

tu̪ɟe 

konn 

[तुमच्या 

कोन्न] 

tu̪mɕya 

konn 

[तुजे 

ओन] 

tu̪ɟe on 

[तुमच्या 

ओन] 

tu̪mɕya 

 on 

तुजे 

परस / 

वून/ 

हून 

तुमच े

परस / 

वनू/ 

हून 

‘more 

than 

your’ 

‘more 

than 

yours’ 

अ.र्लीं. [तुज्या 

कोन्न] 

[तुमच्या 

कोन्न] 

[तुज्या 

ओन] 

[तुमच्या 

ओन] 

तुजे  

परस / 

तुमच े

परस / 

‘your’ ‘yours’ 
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tu̪ɟya 

konn 

tu̪mɕya 

konn 

tu̪ɟya 

on 

tu̪mɕya 

on 

वन/ 

हून 

वन/ 

हून 

अधधकरण [तुजेर] 

tu̪zer 

[तुमचरे] 

tu̪mcer 

[तुजेर] 

tu̪zer 

[तुमचरे] 

tu̪mcer 

तुजेर तुमचरे ‘on you’ ‘on 

you’ 

सांबांद  

पु.र्लीं. 

[तुगॅलॉ] 

tu̪gɛl 

[तुगॅलॅ] 

tu̪gɛlɛ 

[तुगॅलॉ] 

tu̪gɛl 

[तुगॅलॅ] 

tu̪gɛlɛ 

तुजो / 

तुगेलो 

तुजे / 

तुगेले 

‘your’ ‘your’s’ 

 

स्री.

र्लीं. 

[तुगेली] 

tu̪gelɪ 

[तुगेल्यो] 

tu̪gelyo 

[तुगेली] 

tu̪gelɪ 

[तुगेल्यो] 

tu̪gelyo 

तुजी 

 

तुमच्यो ‘your’ ‘your’s’ 

अ.र्लीं. [तुगॅलाँ] 

tu̪gɛlɛ 

[तुगेलीीं] 

tu̪gelɪ  

[तुगॅलाँ] 

tu̪gɛlɛ 

[तुगेलीीं] 

tu̪gelɪ  

तुजें 

 

तुमचीीं ‘your’ ‘your’s’ 

पु.र्लीं. [तुमगॅलॉ] 

tu̪mgɛl 

[तुमगॅलॅ] 

tu̪mgɛlɛ 

[तुमगॅलॉ] 

tu̪mgɛl 

[तुमगॅलॅ] 

tu̪mgɛlɛ 

तुमचो तुमच े ‘your’ ‘your’s’ 

स्री.

र्लीं. 

[तुमगेली] 

tu̪mgelɪ 

[तुमगेल्यो] 

tu̪gelyo 

[तुमगेली] 

tu̪mgelɪ 

[तुमगेल्यो] 

tu̪gelyo 

तुमची 

 

तुमच्यो ‘your’ ‘your’s’ 

अ.र्लीं. [तुमगे] 

tu̪mge 

[तुमगेलीीं] 

tu̪mgelɪ  

[तुमगे] 

tu̪mge 

[तुमगेलीीं] 

tu̪mgelɪ  

तुमचें तुमचीीं ‘your’ ‘your’s’ 

दसुरो पुरर् सवगनामाींत प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयाींनी 

वेगळेपण ददसता. 

वयल्या सवगनामा भायर म्हगेलो, आमगेलो, म्हगेर, आमगेर, अर्ीींय सवगनामाीं घोळटात. 

न्सरो पुरूश 

ततसरो पुरर् र्लींगा प्रमाण बदलता. 
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कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [तॉ] 

t̪ 

[तॅ] 

tɛ̪ 

[तॉ] 

t̪ 

[तॅ] 

tɛ̪ 

तो ते ‘he’ ‘they’ 

कमग [तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँका] 

tɛ̪ka 

[तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँका] 

tɛ̪ka 

ताका ताींकाीं ‘for him’ ‘for them’ 

सांप्रदान [तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँका] 

tɛ̪ka 

[तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँका] 

tɛ̪ka 

ताका ताींकाीं ‘for him’ ‘for them’ 

कारण [तॅणाँ] 

tɛ̪ɳɛ 

[तेणीीं] 

te̪ɳɪ  

[तॅणाँ]  

tɛ̪ɳɛ 

[तेणीीं] 

te̪ɳɪ  

ताणें ताणीीं ‘he’ ‘they’ 

 

क्ो  [तॉ] 

t̪ 

[तॅ] 

tɛ̪ 

[तॉ] 

t̪ 

[तॅ] 

tɛ̪ 

तो ते ‘he’ ‘they’ 

अपादान [तॅच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[ताँच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[तॅच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[ताँच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

ताच े

परस 

/ वन 

ताींच े

परस 

/ वन 

‘he 

is’ 

They 

are’ 

अधधकरण [तेजेर] 

te̪zer 

[तेंचरे] 

te̪zer 

[तेजेर] 

te̪zer 

[तेंचरे] 

te̪zer 

ताचरे ताींचरे ‘on 

him’ 

‘on 

them’ 

सांबांद  

पु.र्लीं. 

[तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[तॅगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[तॅगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

ताींचो/ 

तागेलो 

ताींचो/ 

ताींगेले 

‘his’ ‘their’s’ 

स्री.र्लीं. [तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

[तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

ततची ताींच्यो ‘hers’ ‘theirs’ 

अ.र्लीं. [तॅगॅलाँ] [तेगेलीीं] [तॅगॅलाँ] [तेगेलीीं] ताचें ताचीीं ‘its’ ‘theirs’ 
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tɛ̪gɛlɛ te̪gelɪ  tɛ̪gɛlɛ te̪gelɪ  

पु.र्लीं. [तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

ताचो ताींच े ‘his’ ‘theirs’ 

स्री.र्लीं. [तेगेली] 

te̪gelɪ 

[तेगेल्यो] 

t ̪gelyo 

[तेगेली] 

te̪gelɪ 

[तेगेल्यो] 

t ̪gelyo 

ताची ताींच्यो ‘hers’ ‘theirs’ 

अ.र्लीं. [ताँगाँलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेंगेलीीं] 

te̪gelɪ 

[ताँगाँलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेंगेलीीं] 

te̪gelɪ 

ताींचें ताींचीीं ‘hers’ ‘theirs’ 

सरीभलांग 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [ती] 

tɪ̪ 

[त्यो] 

ty̪o 

[ती] 

tɪ̪ 

[त्यो] 

ty̪o 

ती त्यो ‘she’ ‘they’ 

कमग [तेये(क)] 

te̪ye(k) 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka  

[तेये(क)] 

te̪ye(k) 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka  

ततका तेंकाीं ‘her’ ‘theirs’ 

सांप्रदान [तेये(क)] 

te̪ye(k) 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka  

[तेये(क)] 

te̪ye(k) 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka  

ततका तेंकाीं ‘for 

her’ 

‘for 

them’ 

कारण [तेयेन] 

te̪yen 

[तेणीीं] 

te̪ɳɪ  

[तेयेन] 

te̪yen 

[तेणीीं]  

te̪ɳɪ  

ततणें तेंणीीं ‘she’ ‘’they’ 

 

अपादान [ततच्याओन] 

tɪ̪ɕya on 

[ताँच्याओन] 

tɛ̪ɕya on 

[ततच्याओन] 

tɪ̪ɕya on 

[ताँच्याओन] 

tɛ̪ɕya on 

ततच्या 

परस 

ताींच्या 

परस 

‘than 

her’ 

‘than 

them’ 

अधधकरण [तेयेर] 

te̪yer 

[तेंचरे] 

te̪cer 

[तेयेर] 

te̪yer 

[तेंचरे] 

te̪cer 

ततचरे ताींचरे ‘on 

her’ 

‘on 

them’ 
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सांबांद  

पु.र्लीं. 

[तेयेगॅलॉ] 

te̪yegɛl 

[तेयेगॅलॅ] 

te̪yegɛlɛ 

[तेयेगॅलॉ] 

te̪yegɛl 

[तेयेगॅलॅ] 

te̪yegɛlɛ 

ततचो ततच े ‘her’ ‘hers’ 

स्री.र्लीं. [तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

[तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

ततची ततच्यो ‘her’ ‘hers’ 

अ.र्लीं. [तेयेगॅलाँ] 

te̪yegɛlɛ 

[तेयेगेलीीं] 

te̪yegelɪ  

[तेयेगॅलाँ] 

te̪yegɛlɛ 

[तेयेगेलीीं] 

te̪yegelɪ  

ततचें ततचीीं ‘her’ ‘hers’ 

पु.र्लीं. [ताँगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[ताँगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

ताींचो ताींच े ‘her’ ‘hers’ 

स्री.र्लीं. [ताँगेली] 

tɛ̪gelɪ 

[ताँगेल्यो] 

tɛ̪gelyo 

[ताँगेली] 

tɛ̪gelɪ 

[ताँगेल्यो] 

tɛ̪gelyo 

ताींची ताींच्यो ‘her’ ‘hers’ 

अ.र्लीं. [ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[ताँगेलाँ] 

tɛ̪gelɛ 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[ताँगेलाँ] 

tɛ̪gelɛ 

ताींचें ताींचीीं ‘her’ ‘hers’ 

अभलांग 

 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [ताँ] 

tɛ̪   

[तीीं] 

ti̪  

[ताँ] 

tɛ̪ 

[तीीं] 

ti̪  

तें तीीं ‘she’ ‘they’ 

कमग [तॅका] 

tɛ̪ka   

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka 

[तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka  

ताका ताींकाीं ‘her’ ‘them’ 

सांप्रदान [तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka 

[तॅका] 

tɛ̪ka 

[ताँकाीं] 

tɛ̪ka 

ताका ताींकाीं ‘for her’ ‘for 

them’ 
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5.4. ववशशेण 

 साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी दोन तरेचीीं 

ववर्रे्णाीं घोळटात. एक गूणववर्रे्ण आनी दसुरें सींख्याववर्रे्ण.  

कारण [तॅणाँ] 

tɛ̪ɳɛ 

[तेणीीं] 

tɛ̪ɳɪ  

[तॅणाँ] 

tɛ̪ɳɛ 

[तेणीीं] 

tɛ̪ɳɪ  

ताणें ताणीीं ‘she’ ‘’they’ 

अपादान [तॅच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[ताँच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[तॅच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

[ताँच्या 

ओन] 

tɛ̪ɕya on 

ताच े

परस / 

वन 

ताींच े

परस / 

वन 

‘than 

her’ 

‘than 

them’ 

अधधकरण [तेजे(र)] 

te̪ze(r) 

[तेंच(ेर)] 

te̪ze(r) 

[तेजे(र)] 

te̪ze(r) 

[तेंच(ेर)] 

te̪ze(r) 

ताचरे ताींचरे ‘on her’ ‘on them’ 

सांबांद  

पु.र्लीं. 

[तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[तॅगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तॅगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[तॅगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

ताचो ताींचो ‘her’ ‘hers’ 

स्री.र्लीं. [तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

[तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

ततची ततच्यो ‘her’ ‘hers’ 

अ.र्लीं. [तॅगॅलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेगेलीीं] 

te̪gelɪ  

[तॅगॅलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेगेलीीं] 

te̪gelɪ  

ताचें ताचीीं ‘her’ ‘hers’ 

पु.र्लीं. [ताँगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ]  

tɛ̪gɛlɛ 

[ताँगॅलॉ] 

tɛ̪gɛl 

[ताँगॅलॅ] 

tɛ̪gɛlɛ 

ताींचो ताींच े ‘her’ ‘hers’ 

स्री.र्लीं. [तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

[तेयेगेली] 

te̪yegelɪ 

[तेयेगेल्यो] 

te̪yegelyo 

ताींची ताींच्यो ‘her’ ‘hers’ 

अ.र्लीं. [ताँगॅलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेंगेलीीं]  

te̪gelɪ  

[ताँगॅलाँ] 

tɛ̪gɛlɛ 

[तेंगेलीीं] 

te̪gelɪ  

ताींचें ताींचीीं ‘her’ ‘hers’ 
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5.4.1. गूणववशशेण 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलीीं काींय गूणववर्रे्णाीं सकयल 

ददल्ले प्रमाण बदलतात. 

गूणववशशेणाां भलांगा प्रमाण बदल्ा्. 

भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

पुरुशभलांग [आक्कॉ] 

akk 

[आक्कॅ] 

akkɛ 

[आक्कॉ] 

akk 

[आक्कॅ] 

akkɛ 

अख्खो अख्खे ‘whole’ / 

‘entire’  

सरीभलांग [आक्की] 

akkɪ 

[आक्क्यो] 

akkyo 

[आक्की] 

akkɪ 

[आक्क्यो] 

Akkyo 

अख्खी अख्ख्यो ‘whole’ / 

‘entire’ 

अभलांग [आक्काँ ] 

akkɛ 

[आक्कीीं] 

akkɪ 

[आक्काँ ] 

akkɛ 

[आक्कीीं] 

akkɪ 

अख्खें अख्खीीं ‘whole’ / 

‘entire’ 

 

भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

पुरुशभलां

ग 

[बारकॅलॉ

] 

barkɛl 

[बारकॅलॅ] 

barkɛlɛ 

[बारकॅलॉ

] 

barkɛl 

[बारकॅलॅ] 

barkɛlɛ 

बारके

लो 

बारकेले ‘thin’ 

सरीभलांग [बारकेली

] 

barkelɪ 

[बारकेल्यो

] 

barkelyo 

[बारकेली] 

barkelɪ 

[बारकेल्यो

] 

Barkelyo 

बारके

ली 

बारके

ल्यो 

‘thin’ 

अभलांग [बारकॅलाँ] [बारकेलीीं] [बारकॅलाँ] [बारकेलीीं] बारकेलें बारकेलीीं ‘thin’ 
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barkɛlɛ barkelɪ  barkɛlɛ barkelɪ  

 

भल ांग सा. क्रि. स.ु मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

प.ुभल ां. [ताींबडॅलॉ] 

ta̪bdɛl 

[ताींबडॅलॅ] 

ta̪bdɛlɛ 

[तामडॅलॉ] 

ta̪mdɛl 

[तामडॅलॅ] 

ta̪mdɛlɛ 

ताींबडो ताींबड े ‘red’ 

सरी.भल ां [ताींबडलेी] 

ta̪bdelɪ 

[ताींबडले्यो] 

a bdelyo 

[तामडलेी] 

ta̪mdelɪ 

[तामडले्यो] 

ta̪mdelyo 

ताींबडी ताींबड्यो ‘red’ 

अ.भल ां [ताींबडॅलाँ] 

ta̪bdɛlɛ 

[ताींबडलेीीं] 

ta̪bdelɪ  

[तामडॅलाँ] 

ta̪mdɛlɛ 

[तामडलेीीं] 

ta̪mdelɪ  

ताींबडें ताींबडीीं ‘red’ 

वयल्या देखीींनी प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

ववर्रे्णाच्या रुपाींनी वेगळेपण ना. पूण उच्चाराींच े नदरेन वेगळेपण ददसता. ततनयू 

र्लींगाींनी एकवचनी रुपाचें भोववचनी रप जातना, ताच्या तनमाणया स्वनाींत फरक 

जाता. पुरुर्र्लींगी उतर /ऑ/ स्वनान सोंवपल्लें आसता, तेन्ना ताचें भोववचन /ऍ/ 

जाता. स्रीर्लींगीीं एकवचनी उतराींनी /ई/ स्वनान सोंवपल्ल्या उतराींचें भोववचनाींत 

जोडाक्षरान सोंपता. जाल्यार अर्लींगी एकवचनी उतराीं /एाँ/ स्वनान सोंवपल्लीीं आसतात 

तेन्ना ताींचें भोववचन /ईं/ जाता. अर्लींगी उतराींचें आनीक एक खार्लेपण ह्या 

मोडयाींनी ददसता तें म्हणल्यार, एकवचनी उतराचो मदलो /ऍ/ स्वन बदलता आनी /ए/ 

जाता. हें वेगळेपण साश्टीच्या दोनूय मोडयाींनी ददसता.  

 काींय गूणववर्रे्णाींचें रप ततनूय र्लींगाींनी तर्ेंच उरता. एकवचनाींत जर्ें रप 

घोळटा तेंच  भोववचनाींत घोळटा.  
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भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

पु.भलां. [तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

थींड थींड ‘cold’ 

सरी.भलां. [तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

थींड थींड ‘cold’ 

अ.भलां. [तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

[तााँड] 

t̪d 

थींड थींड ‘cold’ 

 

भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

पुरुशभलांग [गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

गरम गरम ‘hot’ 

सरीभलांग [गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

गरम गरम ‘hot’ 

अभलांग [गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

[गॉरॉम] 

grm 

गरम गरम ‘hot’ 

 

भल ांग सा. क्रि. स.ु मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व ए. 

व. 

र्ो. व. 

परुुशभलांग [बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

बेकार बेकार ‘unemployed’ 
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सरीभल ांग [बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

बेकार बेकार ‘unemployed’ 

अभलांग [बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

[बॅकार] 

bɛkar 

बेकार बेकार ‘unemployed’ 

 

/अ/ स्वनाींन सोंपपी ततनूय र्लींगान एकवचनी गूणववर्रे्णाच ेभोववचन जातना, तातूींत 

काींयच बदल जायना. प्रमाण कोंकणी आनी ह्या दोनूय मोडयाींनी तर्ेंच आसा.  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी वयर ददल्ल्या गूणववर्रे्णाींनी 

काींय उतराीं आडवाद आसात. 

भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

पुरुशभलांग [आमोट] 

amot 

[आमॉट] 

amt 

[आमोट] 

amot 

[आमॉट] 

amt 

आींबट आींबट  

‘sour’ 

सरीभलांग [आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

आींबट आींबट 

अभलांग [आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

[आमॉट] 

amt 

आींबट आींबट 

हे देखीींत साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं पुरर्र्लींगी एकवचनी 

ववर्रे्णाचें भोववचन जातना, मदल्या स्वनाींत बदल जाता. पुरुर्र्लींगाींत एकवचनाचो 

/ओ/ स्वन भोववचनाींत /ऑ/ जाता. पूण स्रीर्लींगी आनी अर्लींगी ववर्रे्णाीं मदलो /ऑ/ 

स्वन भोववचनाींत बदलना.  
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भलांग सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व  

पुरुशभलांग [गोड] 

god 

[गॉड] 

gd 

[गोड] 

god 

[गॉड] 

gd 

गोड गोड ‘sweet’ 

सरीभलांग [गोड] 

god 

[गॉड] 

gd 

[गोड] 

God 

[गॉड] 

gd 

गोड गोड 

अभलांग [गोड] 

god 

[गॉड] 

gd 

[गोड] 

god 

[गॉड] 

gd 

गोड गोड 

वयर ददल्ल्या ततनूय र्लींगाींच्या एकवचनीीं उतराींचें भोववचन जातना फुडल्या /ओ/ 

स्वनाच्या जाग्यार /ऑ/ जाता. प्रमाण कोंकणी भार्ेंत हो फरक ना.  

5.4.2. सांख्याववशशेण 

सकयल ददल्ल्यो सींख्या, साश्टी वाठाराींतल्या दोनूय मोडयाींनी वापरतना मेळटात.  

सींख्याववर्रे्णाींच े दोन प्रकार आसात. त े म्हणल्यार 1. गणन सींख्याववर्रे्ण 

(Cardinal Numeral)  2. िमसूचक सींख्याववर्रे्ण (ordinal Numeral) 

1. गणन सींख्याववर्रे्ण 

गणन सींख्याववर्रे्णाची सींख्या पूणग आसता.  

सा. क्रि. स.ु मो. सा. क्रि. स.ु मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

प.ुभल ां सरी.भल ां अ.भलां प.ुभल ां सरी.भल ां अ.भलां प.ुभल ां सरी.भल ां अ.भलां  

[एक] 

ek 

[एक] 

ek 

[ऍक] 

ɛk 

[एक] 

ek 

[एक] 

ek 

[ऍक] 

ɛk 

एक एक एक ‘one’ 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

[दोन] 

do̪n 

[दॉग] 

दोन 

 

दोग 

दोन 

 

दोग 

दोन 

 

दोग 

‘two’ 

 

‘two persons’ 
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d̪g d̪g d̪g d̪g d̪g d̪g 

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

[तॅग] 

tɛ̪g 

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

 [तॅग] 

tɛ̪g 

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

 [तॅग] 

tɛ̪g  

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

 [तॅग] 

tɛ̪g 

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

 [तॅग] 

tɛ̪g 

[तीन] 

tɪ̪n 

[तीग] 

tɪ̪g 

 [तॅग] 

tɛ̪g 

तीन 

 

तीग  

 

तगे 

तीन 

 

तीग 

 

तगे 

तीन 

 

तीग 

 

तगे 

‘three’ 

 

‘three persons’ 

 

‘thrice’ 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

[च्यार] 

ɕyar 

[चोग] 

cog 

चार 

 

चौग 

चार 

 

चौग 

चार 

 

चौग 

‘four’ 

 

‘four persons’ 

[पाींच] 

pa c 

[पाींच] 

pa c 

[पाींच] 

pa c 

[पाींच] 

pa c 

[पाींच] 

pa c 

[पाींच] 

pa c 

पाींच पाींच पाींच ‘five’ 

[सोव] 

sov 

[सोव] 

sov 

[सोव] 

sov 

[सोव] 

sov 

[सोव] 

sov 

[सोव] 

sov 

स स स ‘six’ 

[सात] 

sat ̪

[सात] 

sat ̪

[सात] 

sat ̪

[सात] 

sat ̪

[सात] 

sat ̪

[सात] 

sat ̪

सात सात सात ‘seven’ 

[आट] 

at 

[आट] 

at 

[आट] 

at 

[आट] 

at 

[आट] 

at 

[आट] 

At 

आठ आठ आठ ‘eight’ 

[नॉव] 

nv 

[नॉव] 

nv 

[नॉव] 

nv 

[नॉव] 

nv 

[नॉव] 

nv 

[नॉव] 

nv 

णव णव णव ‘nine’ 

[दा] 

da̪ 

[दा] 

da̪ 

[दा] 

da̪ 

[दा] 

da̪ 

[दा] 

da̪ 

[दा] 

da̪ 

धा धा धा ‘ten’ 
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[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra 

[इिा] 

ɪkra 

इकरा इकरा इकरा ‘eleven’ 

[बारा] 

Bara 

[बारा] 

bara 

[बारा] 

bara 

[बारा] 

bara 

[बारा] 

bara 

[बारा] 

Bara 

बारा बारा बारा ‘twelve’ 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

[तॅरा] 

tɛ̪ra 

तेरा तेरा तेरा ‘thirteen’ 

[चोवदा] 

covda̪ 

[चोवदा] 

covda̪ 

[चोवदा] 

covda̪ 

[चोवदा] 

covda̪ 

[चोवदा] 

covda̪ 

[चोवदा] 

covda̪ 

चवदा चवदा चवदा ‘fourteen’ 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

[पााँन्द्रा] 

pndr̪a 

पींदरा पींदरा पींदरा ‘fifteen’ 

[सॉळा] 

sɭa 

[सॉळा] 

sɭa 

[सॉळा] 

sɭa 

[सॉळा] 

sɭa 

[सॉळा] 

sɭa 

[सॉळा] 

sɭa 

सोळा सोळा सोळा ‘sixteen’ 

[सोरा] 

sotr̪a 

[सोरा] 

sotr̪a 

[सोरा] 

sotr̪a 

[सोरा] 

sotr̪a 

[सोरा] 

sotr̪a 

[सोरा] 

sotr̪a 

सतरा सतरा सतरा ‘sevente

en’ 

[ओ्ा] 

Otra 

[ओ्ा] 

otra 

[ओ्ा] 

otra 

[ओ्ा] 

otra 

[ओ्ा] 

otra 

[ओ्ा] 

otra 

अठरा अठरा अठरा ‘eighteen

’ 

[इकोणी

स] 

ɪkoɳɪs 

[इकोणी

स] 

ɪkoɳɪs 

[इकोणी

स] 

ɪkoɳɪs 

[इकोण

स] 

ɪkoɳɪs 

[इकोणी

स] 

ɪkoɳɪs 

[इकोणीस

] 

ɪkoɳɪs 

एकुणीस एकुणीस एकुणीस ‘nineteen

’ 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

[इस] 

ɪs 

वीस वीस वीस ‘twenty’ 

[तीस] 

tɪ̪s 

[तीस] 

tɪ̪s 

[तीस] 

tɪ̪s 

[तीस] 

tɪ̪s 

[तीस] 

tɪ̪s 

[तीस] 

tɪ̪s 

तीस तीस तीस ‘thirty’ 
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[च्याळी

स] 

ɕyaɭs 

[च्याळी

स] 

ɕyaɭs 

[च्याळी

स] 

ɕyaɭs 

[च्याळी

स] 

ɕyaɭs 

[च्याळी

स] 

ɕyaɭs 

[च्याळीस

]  

ɕyaɭs 

चाळीस चाळीस चाळीस ‘forty’ 

 

[पॉनास] 

pnas 

[पॉनास] 

pnas 

[पॉनास] 

pnas 

[पॉनास] 

pnas 

[पॉनास] 

pnas 

[पॉनास] 

pnas 

पन्नास पन्नास पन्नास ‘fifty’ 

[साट] 

Sat 

[साट] 

sat 

[साट] 

sat 

[साट] 

sat 

[साट] 

sat 

[साट] 

sat 

साठ साठ साठ ‘Sixty’ 

[सोतोर] 

soto̪r 

[सोतोर] 

soto̪r 

[सोतोर] 

soto̪r 

[सोतोर] 

soto̪r 

[सोतोर] 

soto̪r 

[सोतोर] 

soto̪r 

सत्तर सत्तर सत्तर ‘Seventy’ 

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

[ओयर्ीीं] 

oyʃɪ  

अयर्ीीं अयर्ीीं अयर्ीीं ‘Eighty’ 

[नोवोद] 

novod ̪

[नोवोद] 

novod ̪

[नोवोद] 

novod ̪

[नोवोद] 

novod ̪

[नोवोद] 

novod ̪

[नोवोद] 

novod ̪

णवद णवद णवद ‘Ninety’ 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

[र्ेंबोर] 

ʃebor 

र्ींबर र्ींबर र्ींबर ‘Hundred’ 
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साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी ववसाींच े वयर आींकड े मेजताना एक 

खार्लेी पद्दत वापरतात. प्रमाण कोंकणीत एकवीस घोळटा तो साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयेंत [इस आनी एक] असो घोळटा. ताच ेउपराींत [इस आनी दोन], 

[इस आनी तीन] हे तरेन आींकड ेमेजतात. तर्ेंच र्ींबराींच ेउपराींत [र्ेंबोर आनी एक], 

[र्ेंबोर आनी दोन]...... अर् ेतरेन आींकड ेमेजतात.  

 प्रमाण कोंकणीींत आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनीक 

एक पद्दत आसा, जी कोंकणी भार्चेी खार्लेताय आसा. एक हजाराच्या उपराींत, एक 

हजार र्ींबर म्हणच ेबदला, [इिाींय्र्ीीं], [बाराींय्र्ीीं], [तेराींय्र्ीीं]...... अर् े[ओ्ाींय्र्ीीं] मेरेन 

मेजतात. 

 

िमसूचक सांख्याववशशेण 

एकवचन 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. सु. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

पु.भलां सरी.भलां अ.भलां पु.भलां सरी.भलां अ.भलां पु.भलां सरी.भलां अ.भलां 

[पोयलॉ] 

poyl 

[पोयली] 

poylɪ 

[पोयलाँ] 

poylɛ ̃

[पोयलॉ] 

poyl 

[पोयली] 

poylɪ 

[पोयलाँ] 

poylɛ ̃

पयलो पयली पयलें ‘First’ 

[दसुरॉ] 

du̪sr 

[दसुरी] 

du̪srɪ 

[दसुराँ] 

du̪srɛ ̃

[दसुरॉ] 

du̪sr 

[दसुरी] 

du̪srɪ 

[दसुराँ] 

du̪srɛ ̃

दसुरो दसुरी दसुरें ‘Second’ 

[ततसरॉ] 

tɪ̪sr 

[ततसरी] 

tɪ̪srɪ 

[ततसराँ] 

tɪ̪srɛ ̃

[ततसरॉ] 

tɪ̪sr 

[ततसरी] 

tɪ̪srɪ 

[ततसराँ] 

tɪ̪srɛ ̃

ततसरो ततसरी ततसरें ‘Third’ 

[चोवतॉ] 

covt̪ 

[चोवती] 

covtɪ̪ 

[चोवताँ] 

covtɛ̪ ̃

[चोवतॉ] 

covt̪ 

[चोवती] 

covtɪ̪ 

[चोवताँ] 

covtɛ̪ ̃

चवथो चवथी चवथें ‘Forth’ 
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र्ोववचन 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. सु. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

पु.भलां सरी.भलां अ.भलां पु.भलां सरी.भलां अ.भलां पु.भलां सरी.भलां अ.भलां 

[पोयलॅ] 

poylɛ 

[पोयल्यो] 

poylyo 

[पोयलीीं] 

poylɪ ̃

[पोयलॅ] 

poylɛ 

[पोयल्यो] 

poylyo 

[पोयलीीं] 

poylɪ ̃

पयले पयल्यो पयलीीं ‘First’ 

[दसुरॅ] 

du̪srɛ 

[दसुऱ्यो] 

du̪sryo 

[दसुरीीं] 

du̪srɪ ̃

[दसुरॅ] 

du̪srɛ 

[दसुऱ्यो] 

du̪sryo 

[दसुरीीं] 

du̪srɪ ̃

दसुरे दसुऱ्यो दसुरीीं ‘Second’ 

[ततसरॅ] 

tɪ̪srɛ 

[ततसऱ्यो] 

tɪ̪sryo 

[ततसरीीं] 

tɪ̪srɪ ̃

[ततसरॅ] 

tɪ̪srɛ 

[ततसऱ्यो] 

tɪ̪sryo 

[ततसरीीं] 

tɪ̪srɪ ̃

ततसरे ततसऱ्यो ततसरीीं ‘Third’ 

[चोवतॅ] 

covtɛ̪  

[चोवत्यो] 

covty̪o 

[चोवतीीं] 

covtɪ̪ ̃

[चोवतॅ] 

covtɛ̪ 

[चोवत्यो] 

covty̪o 

[चोवतीीं] 

covtɪ̪ ̃

चवथे चवथ्यो चवथीीं ‘Forth’ 
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5.5. ववर्क््ी 

 कोंकणी भार्ेंत आठ तराींच्यो ववभक्ती आसात. ववभक्ती नामाच ेतनमाणे कडने 

लागता. र्लींग आनी वचना प्रमाण साश्टी बोलयेंतल्यो ववभक्ती बदलतात. 

सादारणपणान साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी ववभक्ती प्रत्यय 

अर् ेआसात- 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो प्र. कों. 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] 

कमग [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] [क]  [क] 

सांप्रदान [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] [क]  [क] 

कारण [न] [नी] [न] [नी] [न] [नी] 

अपादान [सााँ / 

सॉन] 

[सााँ/ 

सॉन] 

[सााँ / 

सॉन] 

[सााँ / 

सॉन] 

[पासून / 

सावन] 

[पासून / 

सावन] 

अधधकरण 

(1) (in) 

[आीं] [नी] [आीं] [नी] [न] [नी] 

अधधकरण 

(2) (on) 

[च(ेर)] [च(ेर)] [च(ेर)] [च(ेर)] [चरे]  [चरे] 

 

अधधकरण 

(3) 

(upon) 

[र] - [र] - [र] [र] 

सांबांद* [गॅ]/ [गे] / 

[गॅ]  

[गॅ]/ [गे] 

/ [गॅ] 

[गॅ]/ [गे] / 

[गॅ] 

[गॅ]/ [गे] 

/ [गॅ] 

[चो] / 

[ची] / [चें] 

[च]े / 

[च्यो] / 
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[चीीं] 

सांबोधन [Ø] [नो] [Ø] [नो] [Ø] [नो] 

 र्लींगा प्रमाण बदलता. 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी, वयर ददल्ले प्रमाण ववभक्ती प्रत्यय 

वापरतात. दोनूय मोडयाींनी ववभक्ती एकेच तरेची आसता. पूण प्रमाण कोंकणी र्भतर 

वेगळेपण आसा. कमग कारकाींत प्रमाण कोंकणीत [क] प्रत्यय लागता जाल्यार साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी प्रत्ययाचो वापर जायना. प्रमाण कोंकणीींत 

अपादान कारकाींत [पासून / सावन] प्रत्यय वापरतात जाल्यार, दोनूय मोडयाींनी 

[सााँ/सॉ ींन] प्रत्यय वापरतात. 

 अचधकारण कारक (1) साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

एकवचनाींत [आीं] असो घोळटा. ताचें भोववचन [नी] जाता. प्रमाण कोंकणीींत 

एकवचनाींत [न] आनी भोववचनाींत तें [नी] अर्ें घोळटा. अचधकारण कारक (2), हातूींत 

[चरे] हो प्रत्यय साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींतूय मेळटा. 

पूण साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत [चरे] प्रत्ययाींतलें तनमाणें [र] व्यींजन 

उलोवपाींत वापरनात. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी, इींजग्लर्ीींतलें 

[Upon] ह्या अथागचें [र] हें रप एकवचनाींतूच वापरतात. पूण प्रमाण कोंकणीींत मात 

[र] प्रत्यय दोनूय वचनाींत घोळटा. प्रमाण कोंकणीींत सींबींद कारकाींत [चो] / [ची] / [चें] 

हे प्रत्यय लागता जाल्यार, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [गॅ]/ [गे] / 

[गॅ] हे प्रत्यय लागतात. ताींचें भोववचन प्रमाण कोंकणीींत [च]े / [च्यो] / [चीीं] अर्ीीं 

घोळटा जाल्यार साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावाडा मोडयाींनी [गॅ]/ [गे] अर्ीींच 

घोळटात. तातूींत एकवचनाचो आनी भोववचनाचो फरक जायना. सींबोधन कारकाींत [नो] 

प्रत्यय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी आनी प्रमाण कोंकणीींत फकत 

भोववचनाींतूच घोळटा. 
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5.5.1. भलांगा आनी वचना प्रमाण ववर्क््ी प्रत्ययाांचो अभ्यास 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं ववभक्ती र्लींग आनी वचना प्रमाण 

बदलता. 

1. नाम – माड mad   र्ाशाांश – ‘coconut tree’  

 सामान्य रूप – माडा mada  भलांग – पुरुर्र्लींग 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो प्र. कों. 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [माड Ø] [माड Ø] [माड Ø] [माड Ø] [माड Ø] [माड Ø] 

कमग [माडा Ø] [माडा Ø] [माडा Ø] [माडा Ø] [माडाक]  [माडाींक]  

सांप्रदान [माडा Ø] [माडा Ø] [माडा Ø] [माड Ø] [माडाक] [माडाींक] 

कारण [माडा(न)] [माडाींनी] [माडा(न)] [माडाींनी] [माडान] [माडाींनी] 

अपादान [माडासा]ँ [माडासा ँ/ 

माडासॉन] 

[माडासा]ँ [माडासाँ  

/ 

माडासॉन] 

[माडा 

पासून] 

[माडाीं 

पासून] 

अधधकरण1) 

(in) 

[माडाीं] [माडाींनी] [माडाीं] [माडाींनीां] [माडाींन] [माडाींनी] 

अधधकरण2) 
(on) 

[माडाच(ेर)] [माडाींच(ेर)] [माडाच(ेर)] [माडाींच(ेर)] [माडाचरे] [माडाींचरे] 

अधधकरण3) 
(upon) 

[माडा(र)] [माडा(र)] [माडा(र)] [माडा(र)] [माडार] [माडार] 

सांबांद [माडागॅ] [माडाींगॅ] [माडागॅ] [माडाींगॅ] [माडाचें] [माडाींचें] 

सांबोधन [माडा Ø] [माडाींनो] [माडा Ø] [माडाींनो] [माडा 

Ø] 

[माडाींनो] 

(देखी कोंकणी व्याकरण (2012), सुरेर् ज. बोरकार ह्या पुस्तकाींतल्यो घेतल्यात.) 
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2. नाम – पाल  pal   र्ाशाांश – ‘lizard’   

   सामान्य रूप – पाल्ये palye प्र. कों. पाली palɪ   भलांग - स्रीर्लींग 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो प्र. कों. 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [पाल Ø] [पाल Ø] [पाल Ø] [पाल Ø] [पाल Ø] [पाली Ø] 

कमग [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पालीक]  [पालीींक]  

सांप्रदान [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पाल्ये Ø] [पालीक] [पालीींक] 

कारण [पाल्ये(न)] [पाल्येनी] [पाल्ये(न)] [पाल्येनी] [पालीन] [पालीींनी] 

अपादान [पाल्येसाँ] [पाल्येसाँ / 

पाल्येसॉन] 

[पाल्येसा]ँ [पाल्येसाँ / 

पाल्येसॉन] 

[पाली 

पासून / 

सावन] 

[पालीीं 

पासून / 

सावन] 

अधधकरण 

(1) (in) 

[पाल्ये(अां)] [पाल्याींनी] [पाल्ये(अां)] [पाल्याींनी] [पालीन] [पालीींनी] 

अधधकरण 

(1) (in) 

[पाल्ये(अां

)] 

[पाल्याींनी] [पाल्ये(अां)] [पाल्याींनी] [पाली्] [पालीींनी] 

अधधकरण 

(2) (on) 

[पाल्येच(े

र)] 

[पाल्याींच(ेर)] [पाल्येच(ेर)

] 

[पाल्याींच(ेर

)] 

[पालीचरे] [पालीींचरे] 

अधधकरण 
(3) 
(upon) 

[पाल्ये(र)

] 

[पाल्ये(र)] [पाल्ये(र)] [पाल्ये(र)] [पालीर] [पालीींर] 

सांबांद [पाल्येगे] [पाल्याींगे] [पाल्येगे] [पाल्याींगे] [पालीची] [पालीींच्यो] 

 (देखी कोंकणी व्याकरण (2012), सुरेर् ज. बोरकार ह्या पुस्तकाींतल्यो घेतल्यात.) 
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2. नाम – कॉणॉस  kɳs    र्ाशाांश  –  ‘grain stalk’  

 सामान्य रूप – कॉणसा  kɳsa  भलांग - अर्लींग 

कारक सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो प्र. कों. 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

क्ो  [कॉणॉस Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कॉणॉस Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कणस Ø] [कणसाीं 

Ø] 

कमग [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कणसाक]  [कणसाींक]  

सांप्रदान [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाीं Ø] [कणसाक]  [कणसाींक]  

कारण [कॉणॉसा(न)] [कॉणॉसाींनी] [कॉणॉसा(न)] [कॉणॉसाींनी] [कणसान] [कणसाींनी] 

अपादान [कॉणॉसासा]ँ [कॉणॉसासाँ / 

कॉणसासॉन] 

[कॉणॉसासा]ँ [कॉणॉसासाँ 

/ 

कॉणसासॉन] 

[कणसा 

पासनू / 

सावन] 

[कणसाीं 

पासून / 

सावन] 

अधधकर

ण (1) 

(in) 

[कॉणॉसा(आां)

] 

[कॉणॉसाींनी] [कॉणॉसा(आां)] [कॉणॉसाींनी] [कणसान] [कणसाींनी] 
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(देखी कोंकणी व्याकरण (2012), सुरेर् ज. बोरकार ह्या पुस्तकाींतल्यो घेतल्यात.) 

 

 

 

 

अधधकरण 

(2) (on) 

[कॉणॉसाच(ेर)] [कॉणॉसाींच(ेर)] [कॉणॉसाच(ेर)] [कॉणॉसाींच(ेर)] [कणसाींर] [कणसाींचरे] 

अधधकरण 

(3)(upon) 

[कॉणॉसा(र)] [कॉणॉसा(र)] [कॉणॉसा(र)] [कॉणॉसा(र)] [कणसार] [कणसाींर] 

सांबांद [कॉणॉसागॅ] [कॉणॉसाींगॅ] [कॉणॉसागॅ] [कॉणॉसाींगॅ] [कणसाचें] [कणसाींचीां] 

सांबोधन [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाींनो] [कॉणॉसा Ø] [कॉणॉसाींनो] [कणसा Ø] [कणसाींनो] 
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5.6. क्रियापद 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत काींय फियापदाींच्या सोंपत्याक /आ/ कूस लागता, 

जाल्यार साश्टी गावडी बोलयेंत /च्या/ कूीं स लागता. कोंकणीच ेसाश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींतल्या फियापदाींचो बदल दाखोवपाक ‘स्वदेर्1 (1971) 100 – 

उतराीं’, मुळावे उतरावळीची वळेरी घेतल्या.  

 प्र. 

कों. 

सा. क्रि. बो. सुदीर गावडी मोडी र्ाशाांश 

सु. 

मो. 

 

[पी] 

 

[पी] 

 

[वपता] 

 

[वपनाका] 

 

[वपताय] 

 

[वपवपा(क)] 

 

 

 

‘to drink’ गा. 

मो. 

[पी] 

 

[वपता] 

 

[वपनाका] 

 

[वपताय] 

 

[वपवपाकु] / 

[वपच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

[खा] 

 

 

[हा] [हाता] [हायनाका] [हाताय] [हावपा(क)]  

 

‘to eat’ गा. 

मो. 

[हा] [हाता] [हायनाका] [हाताय] [हावपाकु] 

[हाच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

[पळय] 

[चोय] [चोयता] [चोयनाका] [चोयताय] चोपा(क)]  

 

‘to see’ गा. 

मो. 

[चोय] 

 

[देखॉ] 

[चोयता] 

 

[देखॉता] 

[चोयनाका] 

 

[देखॉ येयना] 

[चोयताय] 

 

[देखॉताय] 

[चोपाकु] 

[चोयच्या(क)] 

[देखॉक] 

[देखच्या(क)] 

सु.  [आय [आयकॉ [आय्कनाका] [आयकॉता [आयकााँ(क)]  
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मो.  

[आय

क] 

कॉ] ता] य]  

‘to hear’ गाां. 

मो 

[आय

कॉ] 

[आयकॉ

ता] 

[आय्कनाका] [आयकॉता

य] 

[आयकााँक] 

[आयकााँच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

 

[जाणा] 

[जाणा] - - [नोकॉ] [जाणून 

घेताय] 

[जाणपा(क)]  

 

‘to know’ गा. 

मो. 

[जाणा] - - [नेणाीं] [जाणून 

घेताय] 

[जाणपाकु] 

 

[जाणूच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

 

[जन्हद] 

[नीद] [तनद्ता] [तनदनाका] [तनद्ताय] [तनदपा(क)]  

 

‘to sleep’ गा.

मो. 

[नीद] [तनद्ता] [तनदनाका] [तनद्ताय] [तनदााँक] 

तनदच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

 

[मर] 

[मॉर] [मॉत्ता] [मॉन्नाका] [मॉत्ताय] [मॉरपा(क)]  

‘to die’ 

 गा. 

मो. 

[मॉर] [मॉत्ता] [मॉन्नाका] [मॉत्ताय] [मॉरााँक] 

[मॉच्या(क)] 

सु. 

मो. 

 

[मार] 

[मार] [मात्ता] [मान्नाका] [मात्ताय] [मारपा(क)] ‘to beat 

or kill’ 

गा. 

मो. 

[मार] [मात्ता] [मान्नाका] [मात्ताय] [मारुीं कु] 

[मारच्या(क)] 

 

सु. 

मो. 

 

[पेंवप] 

[पोंव] [पोंवता] [पोंवनाका] [पोंवताय] [पोंवपा(क)] ‘to swim’ 
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गा. 

मो. 

[पोंव] [पोंवता] [पोंवनाका] [पोंवताय] [पोंवपाकु] 

[पोंवच्या] 

सु. 

मो. 

[उड] [उड] [उडटा] [उडनाका] [उडटाय] [उडााँ(क)] ‘to fly’ 

गा. 

मो. 

[उड] [उडटा] [उडनाका] [उडटय] [उडााँकु] 

उडच्या(क)] 

सु. 

मो. 

[चल] [चॉल] [चॉलॉता] [चॉलनाका] [चॉलताय] [चॉलााँ(क)] ‘to walk’ 

गा. 

मो. 

[चॉल] [चॉलॉता] [चॉलनाका] [चॉलताय] [चॉलााँकु] 

[चॉलच्या(क)] 

सु. 

मो. 

[फट] [होट] [होटोयता

] 

[होटोयनाका] [होटोय] [होटोपा(क)] ‘to lie’ 

गा. 

मो. 

[होट] [होटोयता

] 

[होटोयनाका] [होटोय] [होटोवकु] 

[होटोयच्या 

(क)] 

सु. 

मो. 

[बस] [बोस] [बोसोता] [बोसनाका] [बोसताय] [बोसपा(क)] ‘to sit’ 

गा. 

मो. 

[बोस] [बोसोता] [बोसनाका] [बोसताय] [बोसुींकु] 

[बोसच्या(क)] 

सु. 

मो. 

[दी] [दी] [ददता] [ददनाका] [ददताय] [ददवपा(क)] ‘to give’ 

गा. [दी] [ददता] [ददनाका] [ददताय] [ददवपाकु] 
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मो. [ददवच्या(क)] 

सु. 

मो. 

[साींग] [साींग] [साींगता] [साींगनाका] [साींगताय] [साींगपा(क)] ‘to tell’ 

गा. 

मो. 

[साींग] [साींगता] [साींगनाका] [साींगताय] [साींगुींकु] 

[साींगुच्या(क)] 

 

 पी- ह्या फियापदाचें प्रमाण भार्ेंत रप [वपवपाक] अर्ें जाता. पूण साश्टी 

बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [वपवपा] अर्ें म्हणटात. साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी क हें कूस फियापदाच ेतनमाणे कडने उलोवपाच्या रुपान 

गळून पडटा. र्लखीत स्वरपाींत मात तें प्रमाण कोंकणी सारकें च वपवपाक हें उतर 

घोळटा.  

 प्रमाण कोंकणी सारकें च साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय 

फियापदाीं मूळ धातूक उत्तर प्रत्यय लावन तयार जातात.  

/-ओय/ 

मूळ धा्ू   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[हेड] 

hed 

[हेडोय] 

hedoy 

[हेडोय] 

hedoy 

खेळय ‘play’ 

(causative) 

[रॉड] 

rd 

[रोडोय] 

rodoy 

[रोडोय] 

rodoy 

रडय ‘cry’ 

(causative) 

[ताप] 

ta̪p 

[तापोय] 

ta̪poy 

[तापोय] 

ta̪poy 

तापय 

 

‘shout’ 

(causative) 
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[हा] 

ha 

[हाओय] 

haoy 

[हाओय] 

haoy 

खावय ‘eat’ 

(causative) 

[पी] 

pɪ 

[वपओय] 

pɪoy 

[वपओय] 

pɪoy 

वपवय ‘drink’ 

(causative) 

प्रमाण कोंकणीींत घोळपी /वय/ हें प्रत्यय, दोनूय मोडयाींनी /ओय/ अर्ें घोळटा.  

 

/आय/  

मूळ धा्ू   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[धाींव] 

dh̪ãv 

[दाींवडाय] 

dã̪vday 

[दाींवडाय] 

dã̪vday 

धाींवात ‘run’ (causative) 

[रॉड] 

rd 

[रॉडाय] 

rday 

[रॉडाय] 

rday 

रडात ‘cry’ (imperative) 

[नीद] 

nɪd ̪

[तनदाय] 

nɪda̪y 

[तनदाय] 

nɪda̪y 

जन्हदात ‘sleep’ 

(imperative) (pl.) 

 

/उीं (क)/ (/क/ स्वनाचो उच्चार जायना) 

मूळ धा्ू   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[आड] 

ad 

[आडूीं(क)] 

adũ(k) 

[आडूीं(क)] 

adũ(k) 

वाडूींक ‘serve food’ 

[पूस] 

pus 

[पुसूीं(क)] 

pusũ(k) 

[पुसूीं(क)] 

pusũ(k) 

पुसूींक ‘wipe out’ 
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[लास] 

las 

[लासूीं(क)] 

lasu̪(k) 

[लासूीं(क)] 

lasu̪(k) 

लासूींक ‘burn’ 

 

 /आाँ(क)/ (/क/ स्वनाचो उच्चार जायना) 

मूळ धा्ू   सा. क्रि. सु. 

मो. 

सा. क्रि. गा. 

मो. 

प्र. कों. र्ाशाांश 

[माग] 

mag 

[मागााँ(क)] 

mag(k) 

[मागााँ(क)] 

mag(k) 

मागूींक ‘ask’ 

[लाग] 

lag 

[लागााँ(क)] 

lag(k) 

[लागााँ(क)] 

lag(k) 

लागूींक ‘touch’/’begin’ 

[आींस] 

a s 

[आींसााँ(क)] 

ãs(k) 

[आींसााँ(क)] 

ãs(k) 

हाींसूींक ‘laugh’ 

 

5.6.1. क्रियापदाांची सामान्य रुपावळ 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या सकयल ददल्ल्या सामान्य 

रुपावळीच्या आदारान फियापदाचो अभ्यास करीं क येता. ही रुपावळ अकमगक फिया 

आनी सकमगक फियापदाच्या आदारान केल्या.  

  अकमगक क्रिया – पाँवूांक pvuk 

व्गमान काळ  

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

प. पु. [पााँवताीं] [पााँवताय] [पााँवताीं] [पााँवताय] पेंवताीं पेंवतात  
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pvtã̪ pvta̪y pvtã̪ pvta̪y  

‘to swim’ द.ु पु. [पााँवता] 

pvta̪ 

[पााँवताय] 

pvta̪y 

[पााँवता] 

pvta̪ 

[पााँवताय] 

pvta̪y 

पेंवता पेंवतात 

न्. पु. [पााँवता] 

pvta̪ 

[पााँवताय] 

pvta̪y 

[पााँवता] 

pvta̪ 

[पााँवताय] 

pvta̪y 

पेंवता पेंवतात 

प्रमाण कोंकणी [पेंवताीं] ह्या वतगमान काळाींतल्या एकवचनी फियापदाचें भोववचनाींत 

[पेंवतात] अर्ें जाता. म्हणल्यार भोववचनाींत उतराच े तनमाणे कडने /त/ कूस लागता 

जाल्यार साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [पााँवताीं] ह्या वतगमान 

काळाींतल्या एकवचनी उतराच्या भोववचनाींत तनमाणें /य/ स्वन लागता आनी ताचें 

[पााँवताय] अर्ें रप जाता.  

 

र्ू् काळ 

 सा. क्रि. स.ु मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

प. प.ु 

(प.ु) 

[पााँवलााँ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवलााँ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

पेंवलों पेंवले  

‘to swim’ 

(सरी.) [पोंवली] 

pvlɛ 

[पोंवल्यो] 

pvlɪ ̃

[पोंवली] 

pvlɛ 

[पोंवल्यो] 

pvlɪ ̃

पेंवलीीं पेंवल्यो 

(अ.) [पााँवलाँ] 

pvlɛ ̃

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

[पााँवलाँ] 

pvlɛ ̃

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

पेंवलें पेंवलीीं 

द.ु प.ु 

(प.ु) 

[पााँवलॉ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवलॉ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

पेंवलो पेंवले   

 

 (सरी.) [पोंवली] [पोंवल्यो] [पोंवली] [पोंवल्यो] पेंवली पेंवल्यो 
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 pvlɪ pvlyo  pvlɪ pvlyo ‘to swim’ 

(अ.) [पााँवलाँ] 

pvlɛ ̃ 

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

[पााँवलाँ] 

pvlɛ ̃ 

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

पेंवलें पेंवलीीं 

न्. प.ु 

(प.ु) 

[पााँवलॉ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवलॉ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ  

पेंवलो पेंवले  

 

 

‘to swim’ 

(सरी.) [पोंवली] 

pvlɪ 

[पोंवल्यो] 

pvlyo 

[पोंवली] 

pvlɪ 

[पोंवल्यो] 

pvlyo 

पेंवली पेंवल्यो 

(अ.) [पााँवलाँ]  

pvlɛ ̃ 

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

[पााँवलाँ]  

pvlɛ ̃ 

[पोंवलीीं] 

pvlɪ ̃

पेंवलें पेंवलीीं 
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र्ववश्यकाळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

प. पु. 

(पु.) 

[पााँवतॉलााँ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ 

[पााँवतॉलााँ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ 

पेंवतलो पेंवतले  

 

‘will be 

swimming’ 

(सरी.) [पााँवतॉली] 

pvt̪lɪ ̃

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lyo 

[पााँवतोली] 

pvt̪lɪ ̃

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lyo 

पेंवतली पेंवतल्यो 

(अ.) [पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvt̪lɪ ̃

[पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvt̪lɪ ̃

पेंवतलें पेंवतलीीं 

द.ु पु. 

(पु.) 

[पााँवतॉलॉ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ 

[पााँवतॉलॉ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ 

पेंवतलो पेंवतले  

‘will be 

swimming’ (सरी.) [पााँवतॉली] 

pvt̪li 

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lɪ ̃

[पााँवतॉली] 

pvt̪li 

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lɪ ̃

पेंवतली पेंवतल्यो 

(अ.) [पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvto̪lɪ ̃ 

[पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvto̪lɪ ̃ 

पेंवतलें पेंवतलीीं 

न्. 

पु. 

(पु.) 

[पााँवतॉलॉ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ 

[पााँवतॉलॉ] 

pvt̪l 

[पााँवतॉलॅ] 

pvt̪lɛ  

 

पेंवतलो पेंवतले  

‘will be 

swimming’ 

(सरी.) [पााँवतोली] 

pvto̪lɪ 

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lyo 

[पााँवतोली] 

pvto̪lɪ 

[पााँवतोल्यो] 

pvto̪lyo 

पेंवतली पेंवतल्यो 

(अ.) [पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvto̪lɪ ̃ 

[पााँवतॉलाँ] 

pvt̪lɛ ̃

[पााँवतोलीीं] 

pvto̪lɪ ̃ 

पेंवतलें पेंवतलीीं 
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रर्ी र्ू् काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

प. पु. 

(पु.) 

[पााँवतालााँ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pɛṽta̪lɛ 

[पााँवतालााँ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pɛṽta̪lɛ 

पेंवतालों पेंवताले ‘was 

swimming’ 

(स्री.) [पााँवतालीीं] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lɪ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lɪ ̃

पेंवतालीीं पेंवताल्यो 

(अ.) [पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

[पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

पेंवतालें पेंवतालीीं 

द.ु पु. 

(पु.) 

[पााँवतालॉ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pvta̪lɛ 

[पााँवतालॉ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pvta̪lɛ 

पेंवतालो पेंवताले ‘was 

swimming’ 

 

(स्री.) [पााँवतालीीं] 

pvta̪l 

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lɪ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪l 

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lɪ ̃

पेंवतालीीं पेंवताल्यो  

‘was 

swimming’ 

(अ.) [पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

[पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

पेंवतालें पेंवतालीीं 
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न्.पु. 

(पु.) 

[पााँवतालॉ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pvta̪lɛ 

[पााँवतालॉ] 

pvta̪l 

[पााँवतालॅ] 

 

pvta̪lɛ 

पेंवतालो पेंवताले  

 

 

‘was 

swimming’ 

(स्री.) [पााँवताली] 

pvta̪lɪ 

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lyo 

[पााँवताली] 

pvta̪lɪ 

[पााँवताल्यो] 

pvta̪lyo 

पेंवताली पेंवताल्यो 

(अ.) [पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

[पााँवतालाँ] 

pvta̪lɛ ̃

[पााँवतालीीं] 

pvta̪lɪ ̃ 

पेंवतालें पेंवतालीीं 

 

  

पूणग व्गमान काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

प. पु. 

(पु.) 

[पााँवलाीं] 

pvlã 

[पााँवले] 

pvle 

[पााँवलाीं] 

pvlã 

[पााँवले] 

pvle 

 पेंवलाीं पेंवले  

 

 

‘to swim’ 

(स्री.) [पााँवल्या] 

pvla 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

[पााँवल्या] 

pvla 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

पेंवल्या पेंवल्यो 

(अ.) [पॉ ॉँवलाीं] 

pvlã 

[पॉ ॉँवलीीं] 

pvlɪ ̃

[पॉ ॉँवलाीं] 

pvlã 

[पॉ ॉँवलीीं] 

pvlɪ ̃

पेंवलाीं पेंवलीीं 

द.ु पु. 

(पु.) 

[पााँवला] 

pvla 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवला] 

pvla 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

पेंवला पेंवले  

‘to swim’ 
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(स्री.) [पााँवल्या] 

pvlya 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

[पााँवल्या] 

pvlya 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

पेंवल्या पेंवल्यो  

(अ.) [पााँवलाीं] 

pvla  

[पााँवलीीं] 

pvli  

[पााँवलाीं] 

pvla  

[पााँवलीीं] 

pvli  

पेंवलाीं पेंवलीीं 

न्.पु. 

(पु.) 

[पााँवला] 

pvla 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवला] 

pvla 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

पेंवला पेंवले  

 

‘to swim’ (स्री.) [पााँवल्या] 

pvla 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

[पााँवल्या] 

pvla 

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

पेंवल्या पेंवल्यो 

(अ.) [पााँवलाीं] 

pvla  

[पााँवलीीं] 

pvli  

[पााँवलाीं] 

pvla  

[पााँवलीीं] 

pvli  

पेंवलाीं पेंवलीीं 

 

पूणग र्ू् काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

प. पु. (पु.) [पााँवलााँ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

[पााँवलााँ] 

pvl 

[पााँवलॅ] 

pvlɛ 

पेंवलों पेंवले  

 

‘swimmed’ (स्री.) [पााँवलीीं] 

pvli  

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

[पााँवलीीं] 

pvli  

[पााँवल्यो] 

pvlyo 

पेंवलीीं पेंवल्यो 

(अ.) [पााँवलाँ] 

pvlɛ 

[पााँवलीीं] 

pvli  

[पााँवलाँ] 

pvlɛ 

[पााँवलीीं] 

pvli  

पेंवलें पेंवलीीं 

द.ु पु. 

(पु.) 

[पााँवलॉलॉ] 

pvll 

[पााँवलॉलॅ] 

pvlɛlɛ 

[पााँवलॉलॉ] 

pvll 

[पााँवलॉलॅ] 

pvlɛlɛ 

पेंवलो पेंवले ‘to swim’ 
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(स्री.) [पााँवलोली] 

pvloli 

[पााँवलोल्यो] 

pvlolyo 

[पााँवलोली] 

pvloli 

[पााँवलोल्यो] 

pvlolyo 

पेंवली पेंवल्यो  

(अ.) [पााँवलॉलाँ] 

pvllɛ 

[पााँवलॉलीीं] 

pvlli  

[पााँवलॉलाँ] 

pvllɛ 

[पााँवलॉलीीं] 

pvlli  

पेंवलें पेंवलीीं 

न्.पु.(पु.) [पााँवलॉलॉ] 

pvll 

[पााँवलॉलॅ] 

pvllɛ 

[पााँवलॉलॉ] 

pvll 

[पााँवलॉलॅ] 

pvllɛ 

पेंवलो पेंवले  

‘to 

swim’ (स्री.) [पााँवलॉली] 

pvlli 

[पााँवलोल्यो] 

pvllyo 

[पााँवलॉली] 

pvlli 

[पााँवलोल्यो] 

pvllyo 

पेंवली पेंवल्यो 

(अ.) [पााँवलॉलाँ] 

pvllɛ 

[पााँवलॉलीीं] 

pvlli  

[पााँवलॉलाँ] 

pvllɛ 

[पााँवलॉलीीं] 

pvlli  

पेंवलें पेंवलीीं 
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सांर्ावनाथग क्रियापद 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. 

व. 

र्ो. 

व. 

प.प.ु 

(प.ुस्री.अ) 

[पााँवॉन] 

pvn  

[पााँवॉन] 

pvn  

[पााँउींन] 

pun 

[पााँउींन] 

pun 

पेंवन पेंवन  

 

 

‘swimm

ed’ 

द.ुपु. 

(पु.स्री.अ. ) 

[पााँवर्ी] 

pvʃɪ  

[पााँवश्यात] 

pvʃyat ̪ 

[पााँउींर्ी  

puʃɪ  

[पााँउीं श्यात] 

puʃyat ̪ 

पेंवर्ी पेंवश्यात 

न्.पु. 

(पु.स्री.अ.) 

[पााँवॉत]  

pvt ̪ 

[पााँवॉत] 

pvt ̪ 

[पााँवॉत] 

pvt ̪ 

[पााँवॉत] 

pvt ̪ 

पेंवत पेंवत 

 

न्ियकारी क्रियापद  

काळ सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

व्गमान [पााँवना]  

 

pvna  

[पााँव 

नाय]  

pvnay  

[पााँवना]  

 

pvna  

[पााँवनाय]  

 

pvnay  

पेंवना पेंवनात ‘am not 

swimming’ 

‘are not 

swmming’ 

र्ू् [पााँवााँकना] 

 
 

pvkna  

[पााँवााँक 

नाय] 

pvknay 

[पााँवााँकना] 

 

pvkna  

[पााँवााँकनाय] 

 

pvknay 

पेंवनार्र्ल्लों पेंव 

नार्र्ल्ले 

‘was not 

swimming’ 

‘were not 

swmming’ 

र्ववश्य [पााँवचोना] 

 

pvcona  

[पााँवच े

नाय] 

pvcenay  

[पााँवचोना] 

 

pvcona  

[पााँवचनेाय] 

 

pvcenay 

पेंवचोना पेंवचनेा ‘will not 

swim’ 

‘will not 

swim’ 
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क्रियाथगक क्रियापद 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

[पााँऑन] 

pn  

[पााँउींन] 

pun  

पेवून ‘swimming’ 

 

 सकमगक क्रियापद 

 क्रियापद – लासप lasp 

 व्गमान काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

प. पु. [लार्ीताीं] 

laʃɪta̪ 

[लाश्ताय] 

laʃta̪y 

[लार्ीताीं] 

laʃɪta̪ 

[लाश्ताय] 

laʃta̪y 

लासताीं लासतात ‘burning

’ 

‘burning’ 

द.ु पु. [लार्ीता] 

laʃɪta̪ 

[लार्ीताय] 

laʃita̪y 

[लार्ीता] 

laʃɪta̪ 

[लार्ीताय] 

laʃita̪y  

लासता लासतात 

न्.पु. [लार्ीता] 

laʃɪta̪ 

[लार्ीताय] 

laʃita̪y 

[लार्ीता] 

laʃɪta̪ 

[लार्ीताय] 

laʃita̪y 

लासता लासतात 
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[लासूींक] ह्या फियापदाच्या मूळ रुपाींत बदल जाता. प्रमाण कोंकणीींत [लासता] ह्या 

फियापदाचें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [लाश्ताय] अर्ें रप घोळटा.  

 वतगमान काळाींतल्या सकमगक आनी अकमगक फियापदाींत काींयच वेगळेपण ना. 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी एकवचनाींत फियापदाक /ता/ प्रत्यय 

लागता जाल्यार ताच्या भोववचनाींत /ताय/ प्रत्यय लागता. प्रमाण कोंकणीींतल्या 

एकवचनाींत /ता/ प्रत्यय लागता जाल्यार भोववचनाींत /तात/ प्रत्यय लागता. 

   र्ू् काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

पु. 

भलां. 

[लार्ीलॉ] 

laʃil 

[लार्ीलॅ] 

laʃilɛ 

[लार्ीलॉ] 

laʃil 

[लार्ीलॅ] 

laʃilɛ 

लासलो लासले  

 

‘burned’ 

 

 

‘burnt’ सरी. [लार्ीली] 

laʃili 

[लार्र्ल्यो] 

laʃilyo 

[लार्ीली] 

laʃili 

[लार्र्ल्यो] 

laʃilyo 

लासली लासल्यो 

अ. [लार्ीलाँ] 

laʃilɛ 

[लार्ीलीीं] 

laʃili 

[लार्ीलाँ] 

laʃilɛ 

[लार्ीलीीं] 

laʃili 

लासलें लासलीीं 

भववश्यकाळ आनी ररती भूतकाळ ह्या दोनूय काळाींनी सकमगक फियापदाीं अकमगका 

सारकीींच जातात.  

 

पूणग व्गमान काळ 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. 

 पु. [लार्ीला] 

laʃila 

[लार्ील्यात] 

laʃilyat ̪

[लार्ीला] 

laʃila 

[लार्ील्यात] 

laʃilyat ̪

लासला लासल्यात   
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सरी. [लार्ील्या] 

laʃilya 

[लार्ील्यात] 

laʃilyat ̪

[लार्ील्या] 

laʃilya 

[लार्ील्यात] 

laʃilyat ̪

लासल्या लासल्यात ‘burnt’ ‘burnt’ 

अ. [लार्ीलाीं] 

laʃila 

[लार्ील्याींत] 

laʃilyat ̪

[लार्ीलाीं] 

laʃila 

[लार्ील्याींत] 

laʃilyat ̪

लासलाीं लासल्याींत 

  

 

पूणग र्ू् काळ 

 

 

 

 

 

 

 

 सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. प्र. कों. र्ाशाांश 

 ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. व. ए. व. र्ो. 

व. 

 पु. [लार्ीलॉलॉ] 

laʃill  

[लार्ीलॉलॅ] 

laʃillɛ 

[लार्ीलॉलॉ] 

laʃill 

[लार्ीलॉलॅ] 

laʃillɛ 

लार्र्ल्लो लार्र्ल्ले  

‘was 

burned’ 

 

‘was 

burnt’ सरी. [लार्ीलोली] 

laʃiloli 

[लार्ीलोल्यो] 

laʃilolyo 

[लार्ीलोली] 

laʃiloli 

[लार्ीलोल्यो] 

laʃilolyo 

लार्र्ल्ली लार्र्ल्ल्यो 

अ. [लार्ीलॉलाँ] 

laʃillɛ 

[लार्ीलॉलीीं] 

laʃilli 

[लार्ीलॉलाँ] 

laʃillɛ 

[लार्ीलॉलीीं] 

laʃilli 

लार्र्ल्लें लार्र्ल्लीीं 



219 
  

5.7. ननश्कशग 

पद–ववचार ह्या प्रकरणाींत साश्टीच्या फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनीीं घोळणुकें त आर्र्ल्ल्या उच्चाराींचो आनी काींय उतरावळीच ेनदरेन आर्र्ल्ल्या 

वेगळेपणाींचो अभ्यास केला. तातूींतलो फरक जाणवता. सुदीर आनी गावडी दोनूय 

वेगळ्या वींर्ाींच्यो आर्र्ल्ल्यान पद–ववचाराचे नदरेन तातूींत वेगळेपण आसा. पूण तो 

खबू उणें प्रमाण आसा. पद–ववचाराच ेनदरेन सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी चड फरक 

मेळ्ळो जाल्यार ह्यो दोनूय वेगळ्यो बोलयो अर्ें र्सध्द जावपाचें. पूण चड फरक 

नार्र्ल्ल्यान, ह्यो दोनूय एकेच साश्टी बोलयेच्यो दोन वेगळ्यो मोडी म्हणपाचें कळटा.  

हटपणी 

1 morris swadesh list of 100 words 

A Swadesh list is a compilation of concepts for which words are 

deemed to exist in the largest number of languages. Translations of a 

Swadesh list into a set of languages allows researchers to quantify the 

interrelatedness of thoses languages. 

Swadesh lists are named after the U.S. linguist Morris Swadesh. They 

are used in lexicostatistics and glottochronology.  

Swadesh stared in 1950 with a list of 225 meanings; in 1952, he 

published a list of 215 meanings, of which he suggested to cancel 16 

not universal or clear enough, with one added to arrive at 200 words. 

In 1955, he again listed a ‘lex(costatist) cal test list’ with 215 

meanings, of which the 92 most favorable ones were marked with an 

asterisk. Eight better suitable concepts were added to reach the full 
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100 universe. This final 100-word list of 1971 was the result of his 

lifetime experience, repeatedly tested for universal usability and 

unambiguity.  
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प्रकरण 06 

साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलये्ं ल्लया 

सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लें मौखीक 

साहित्य 
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प्रकरण 06 

साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लें मौखीक साहित्य 

 

6.1. लोकसादहत्य 

6.2. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या मौखीक वाक्प्रचाराींचो 

 अभ्यास.  

6.3. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या मौखीक पारखणयाींचो 

 अभ्यास. 

6.4. साश्टी फिस्ताींव बोली: सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या लोकचगताींचो अभ्यास. 

6.4.1.लोकचगताींतल्या वाक्याींची रचना 

6.4.2.हेर भासाींतल्या उतराींच्या आदारान तयार केल्लीीं नवीीं उतराीं.  

6.4.3.भुरग्याींच्या चगताींनी काींय पोतुगगेज उतराीं.  

6.5. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्यो परींपरीक 

लोककाणयो 

6.6. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंत सुदीर आनी गावडी मोडयेंत घोळपी र्र्र्ू भास र्ैली6 चो 

 व्याकरणीक नदरेन अभ्यास.  

6.7. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी पाचारपी  

  उतरावळीचो व्याकरणीक नदेरन अभ्यास. 

6.8. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंत सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी मेळपी रींग 

6.9. साश्टी फिस्ताींव बोलयेंत सुदीर आनी गावडी मोडयाींतली स्वतनमीक प्रफिया. 

6.10. तनश्कर्ग 
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प्रकरण 06 

साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लें मौखीक साहित्य 

6.1. लोकसाहित्य 

 उलोवपाीं दोन तराींचीीं आसतात. एक ‘उपचारीक’1 आनी दसुरें ‘अनुपचारीक’2. 

मनीस जेन्ना अनुपचारीक उलोवप करता, तेन्ना तो आपले ओींठाीं वयले बोलयेचो आनी 

ततच्या मोडयेची खरी वळख ददता. आजो वा आजी आपल्या नातराींक काणी साींगतना, 

उपचारीक उलोवप करची नात. तीीं अनुपचारीक उलोवपाींतल्यानूच काणी साींगतलीीं. 

खींयचये भार्ेंत मोडयेचो खरो थाव घेतलो जाल्यार, लोकसादहत्याच्या अभ्यासाींतल्यान 

घेवींक येता.  

 ‘लोकवेद’ वा ‘लोकसादहत्य’ साींबाळपाचें काम चडर्ें अर्र्क्षीत लोक करतात. हें 

सादहत्य मनीस-कुळा इतलेंच पोरणें. तें एके वपळगे कडच्यान दसुरे वपळगे कडने 

मौखीक परींपरेंतल्यान पावता. लोकसादहत्याचो रचनाकार कोण हें साींगपाकूय मेळना. 

सींवसाराींतल्या सगळ्या भासाींचें सादहत्य, लोकसादहत्याींतल्यान तयार जालाीं. देखनू 

लोकसादहत्याक भार्ेंतलें ‘मुळावें सादहत्य’ म्हणून वळखतात. भास र्लखीत रप 

आपणावच ेपयलीीं, उलोवपाचें रप आपणायता. हातूींतल्यान मौखीक सादहत्याची सुरवात 

जाता.  

 लोकचगताीं, हुमाणीीं, लोककथा, लोकनाच आदी हे लोकसादहत्याच े पयले वयले 

प्रकार अर्ें मानचें पडटात. ताींची एक फावट रचना जाले उपराींत, ताींची उतरावळ आपले 

आपूण वपळग्या-वपळग्यानी वचत रावता. खरें म्हणल्यार कोंकणी लोकसादहत्याींत जी 

उतरावळ घोळटा ती वपळग्या-वपळग्यानी घोळत आतयल्ली उतरावळ. लोकसादहत्याींतली 

भास अलींकारीक आसता. ताच े फाटलें कारण म्हणल्यार, लोकसादहत्याींतलीीं पदाीं, 

लोककथा, हुमाणीीं आदी लोकाींक याद दवरचीीं पडटालीीं. देखनू तातुींतलीीं उतराीं बदलपाक 

वाव ना. ताका लागून लोकसादहत्य आसा तर्ें ताचो प्रसार जाता.  
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 लोकसादहत्य हें अमकेच र्र्मेपुरतें बाींदनू काडपाक जायना. कारण हें सादहत्य 

मौखीक परींपरेचरे आदारीत आर्र्ल्ल्यान तें पातळत वता. तातूींत लोक-भार्चेें आदान 

प्रदानूय जाता. इततहास तीन तरेच ेकाळ मानता. ते म्हणल्यार ‘पुववगल्लो इततहासीक 

काळ’ (Pre–Historic period), ‘मुळावो इततहासीक काळ’ (Proto–Historic period) 

आनी ‘इततहासीक काळ’ (Historic period). पुववगल्लो इततहासीक काळ हो 

लोकसादहत्याचो काळ. ह्या काळार भार्चेें रप फकत मौखीक आसता. मुळाव्या 

इततहासीक काळाींत भार्चे्यो थोड्यो भोव र्लखीत कुरवो मेळटात. ह्या काळार भास 

इल्लें इल्लें र्लखीत रप आपणायता. ताच ेउपराींत इततहासीक काळ येता. ज्या काळाींत 

भास पुराय र्लखीत रप आपणायता. त्या काळार र्लखीत सादहत्य मेळटा. भास पररपूणग 

जाता. ह्या ततनूय काळाींमदीीं पुववगल्लो इततहासीक काळ हो लोकसादहत्याचो काळ 

म्हणटकच भार्चे्या मुळाव्या रुपाचो थाव लोकसादहत्याींतल्यान घेवपाक मेळटा. 

 ववद्वानाींनी लोकवेदाच्यो वेगवेगळ्यो व्याख्या केल्यात. तातूींत सगळ्याींत योग्य 

अर्ी लागपी व्याख्या म्हणल्यार, 

 ऑररर्लओ एस्पीनोझा – “पुवगपराींगत साकून मौखीक परींपरेन जें चगन्यान मनीस 

 जातीक मेळ्ळाीं, जें ततणें अणभवलाीं, आत्मसात केलाीं आनी जतन करन 

 दवल्लाीं, तें सगळें म्हणल्यार लोकवेद.” 3 (नायक, 1998) 

लोकवेदाचें मुखेल तत्व म्हणल्यार अनुकरण आनी मौखीक परींपरेच्या आदारान एके 

वपळगे कडल्यान दसुरे वपळगे कडने मेर्ळल्लें चगन्यान आसता. ताका लागून पुववगल्ल्या 

लोकवेद सींग्रहकाराींनी लोकवेदाींतल्या सादहत्याक ‘जजबेवेलें सादहत्य’ अर्ें म्हणलाीं. हाकाच 

तोंडी सरस्पत म्हणटात4 (गोंयबाब, 1942). लोकवेद म्हणल्यार, फकत लोकाींचे जजबे 

वयलें सादहत्य नासता. ताच े भायर लोकाींची सींस्कृताय, जगपाची पद्दत, सण–परबो, 

खाणाीं–जेवणाीं, परींपरीक राींदपाचीीं आयदनाीं, श्रध्दा–अींधश्रध्दा, देव धमग आनी देवसपण 

आदी  ह्या सगळ्याींचो तातूींत आसपाव जाता.   
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 भासववज्ञानीक लोकसादहत्याकडने पळयतना, लोकसादहत्य हें एका समाजाींत 

घोळपी जातीींतल्या लोक-भार्चेीीं खार्लेपणाीं समजून घेवपाचें एक माध्यम म्हण 

पळेतात. भासववज्ञानाचो अभ्यास हो लोकसादहत्या परस तततलोसो पोरणो अभ्यास 

न्हय. लोकसादहत्याींत लोकाींची भास र्लवपल्ली आर्र्ल्ल्यान, एका काळार लोकवेद आनी 

भासववज्ञान हो अभ्यासाचो एकूच फाींटो म्हूण मानताले.   

 ”पूवगपुरातन काळा साकून जरी लोकवेद मनर्ाच ेजजणेंत आसलो तरी र्र्कपाचो 

 ववर्य म्हण लोकाींक ताची हालीींच वळख जाल्या, एकोणणसाव्या र्तमानाचे 

 अखेर मेरेन हो ववषय भासर्ास्र, मानवर्ास्र, इततहास, समाजर्ास्र अर्ा 

 ववर्याींचो एक पोटववभाग म्हण मानताले.”5 (नायक, 1998) 

 गोंय वेगवेगळ्या जातीन, धमागन आनी समाजान पातर्ळल्लें आसा. लोकचगताीं, 

लोककाणयो, म्हणी, हुमाणीीं, जारा–उत्सव, चाली–ररती हे गोंयच े लोकजजणेच े मुखेल 

घटक जावन पडल्यात. गोंयकाराीं मदीीं हें जें लोक-दायज घोळटा तें खबू पोरणें.  

 साश्टी वाठाराचो उल्लेख करतात तेन्ना ह्या वाठाराींत कोंकणी भास साींबाळपाचो 

प्रयत्न सकयल्या समाजानूच केला. कोंकणी भार्ेचो इततहास साींगता तसो (प्रकरण 01) 

इजन्क्वजीर्नाच्या काळार जेन्ना कोंकणी भास उलोवपाचरे बींदी घाततल्ली आनी पोतुगगेज 

भास लोकाींनी आपणावची म्हूण फमागण काडडल्लें तेन्ना खबुर्ा उच्चवगीय लोकाींनी 

कोंकणी भास सोडून ददल्ली. कोंकणी ही ‘कुजनाींतली भास’ वा ‘सकयल्या समाजाची 

भास’ अर्ें मानताले. साश्टी वाठाराींतल्या लोकसादहत्याचें भाींडार नीज कोंकणी भार्ेंत 

साींबाळपाचें काम सकयल्या वगाांतल्या लोकाींनी केलाीं. हे नदरेन कोंकणी भार्चेो साश्टी 

बोलयेंत खरो अभ्यास करचो आसल्यार तो सकयले समाजाींतल्या मोडयाींतल्यान जावींक 

र्कता अर्ें म्हाका ददसता. साश्टी फिस्ताींव सुदीर लोकाींपरस साश्टी फिस्ताींव गावडी 

जमातीन हें लोकसादहत्य चड प्रमाणान साींबाळ्ळाीं.   
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 साश्टी वाठाराींतल्या फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी हाींच्या लोकसादहत्याींतल्यान 

साश्टी मोडयेचो अभ्यास करीं क येता. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी लोकाींच्यो 

काणयो, खेळाींतलीीं आनी हेर भुरग्याींली चगताीं आनी पारखणीीं हाींचो अभ्यास ह्या 

प्रकरणाींत केला.  

 लोकसादहत्याींत काणयो, चगताीं, पारखणीीं हाींचो आस्पाव जावप खबुूच गरजेचें. 

कारण तातूींतल्यान गाींवचगऱ्या वाठाराींत घोळपी बोलयेचें चचर काडूींक मेळटा. काळ 

बदलता, तर्ीच काळा बरोबर भासूय बदलता आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार हे भार् ेबरोबर 

बोलीय बदलता.    

 लोकसादहत्य हो सादहत्याचो एक प्रकार. ह्या लोकसादहत्याच ेवेगवेगळे उप-प्रकार 

आसात. त े म्हणल्यार लोककाणी, लोकगीत, हुमाणीीं आदी. आधनुीक कोंकणी 

सादहत्याचो उदेव लोकसादहत्याींतल्यान जाला. भासववज्ञानाच्या अभ्यासा प्रमाण एके 

भार्ेंत पयलीीं स्वन तयार जाता. उपराींत ह्या स्वनाींच्या आदारान उतराीं तयार जातात. 

उतराींच्या आदारान वाक्प्रचार आनी उपराींत वाक्याीं. भार्चेो उदेव जातना ही परींपरा 

मौखीक परींपरा आसता. उपराींत भास आपली र्लखीत परींपरा आपणायता.  

 लोकसादहत्याींत खींयचो उप-प्रकार पयलीीं आयलो तें साींगपाक मेळना. पूण 

कथेच्या पयलीीं लोकचगताीं आयलीीं हें जाणवता. कारण सादहत्यर्ास्र अभ्यासक अर्ें 

मानतात, भार्चेी सुरवात गद्यान जायनासतना पयलीीं पद्यान जाली. म्हणटकच हें 

लोकसादहत्याकूय लागू जाता. लोककाणी जल्मुच े पयलीीं लोकचगताींचो जल्म जाल्लो 

जावपाक जाय.  

 लोकसादहत्य काळा प्रमाण बदलत वता. पोरणी परींपरा आयज आधनुीक काळार 

उरीं क ना. र्र्क्षणीक प्रसाराक लागून, र्ाररकरणाक लागून ह्या लोकसादहत्याींत बदल 

जाला. म्हणटकच आयज ती पोरणी उतरावळ, पोरणे वाक्प्रचार, पोरणीीं वाक्याीं, पोरणीीं 

पारखणीीं, पोरणीीं लोकचगताीं, पोरणयो लोककाणयो उरीं क नात. तीीं बदलत गेल्याींत. 
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तर्ेंच पयलीींच ेलोक आज उरीं क नात आनी हें मौखीक सादहत्य जाल्ल्यान तातूींत बदल 

जावप र्क्य आसा. 

6.2. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ल्लया मौखीक वाक्प्रचाराांचो 

 अभ्यास  

 भार्ेंत उतराीं आनी अथगपूणग वाक्याीं खबू गरजेचीीं. मनीस उलोवपाक लागलो 

तेन्ना पयलीीं नाद, उपराींत उतराीं आनी उपराींत वाक्याीं करन उलोवपाक लागलो. पूण 

वाक्याीं करच े पयलीीं मनीस वाक्प्रचार करपाक र्र्कलो. देखनू वाक्य बाींदावळीचो 

अभ्यास करच े पयलीीं, वाक्प्रचाराींचो अभ्यास करप गरजेचें. लोकसादहत्याींत जाल्यार 

वाक्प्रचाराींक खार्लेें म्हत्व आसा.  

 भासववज्ञान वाक्प्रचाराींचो दोन ररतीींनी अभ्यास करता. ‘नाम पदबींद’ आनी 

‘फियापद पदबींद’. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या मोडयाींनी हे दोनूय तरेचे 

वाक्प्रचार घोळटात. 

नाम पदबांद  

कानपॉट्टो फोडॉप/फोडच्या –  कानार थापट मारप 

[कानपॉट्टो–ना.]   [फोडॉप / फोडच्या–फि.] 

पॉट फुीं टॉप/फुीं टच्या – पोटाक भूक लागप  

[पॉट–ना.]   [फुीं टॉप / फुीं टच्या–फि.] 

सोंड फोडॉप/फोडच्या – तोंडार थापट मारप 

[सोंड–ना.]  [फोडॉप/फोडच्या–फि.] 

गायऱ्य बोरॉप/बोरच्या – पोट भरप  

[गायऱ्य–ना.]  [भोरॉप/बोरच्या–फि.] 
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वयल्या वाक्प्रचाराींत कानपॉट्टो, पॉट, सोंड आनी गायऱ्य हीीं उतराीं नामाीं. ह्या नामाीं 

वाींगडा फुीं टॉप / फुीं टच्या, फोडॉप / फोडच्या आनी बोरॉप / बोरच्या हीीं फियापदाीं 

घोळटात. देखनू हे वाक्प्रचार, नाम पदबींद वाक्प्रचार जातात. 

क्रियापद पदबांद 

ऍडााँ ऑसॉप/ओयच्या – भोंवपा वचप 

[ऍडााँ–फि.]   [ऑसोप/ओयच्या–फि.] 

झाींकॉणयो लागॉप/लागच्या – एक सारकें  व्हडा व्हडान उलयत रावप 

[झाींकोणयो–फि.] [लागॉप/लागच्या–फि.]  

ह्या वाक्प्रचाराींत, ऍडााँ, झाींकॉणयो हीीं उतराीं फियापदाीं आसात. जीीं, ऍडॉप आनी झाींकॉप 

ह्या फियापदा वयल्यान तयार केल्याींत. ह्या वाक्प्रचाराींत मारप, लागप आनी घालप 

हीींय उतराीं फियापदाीं आसात. देखनू हे वाक्प्रचार फियापद पदबींद जातात. 

नाम पदबांद 

 

   नाम    फियापद 

     क्रियापद पदबांद 

 

    फियापद   फियापद 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या, वाक्प्रचाराींचो तनयाळ केल्यार 

ताींचीीं हीीं खार्लेपणाीं ददसतात.  

1. आवाजाचरे आदारी् आभशल्लले वाक्प्रचार 

काींय वाक्प्रचाराींतलीीं उतराीं आवाजाचें अनुकरण करतात. देखीक  

- कुट्ट कोरॉप/कोच्या – सोरो वपयेवप  हो वाक्प्रचार घेवूीं येता. 
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कुट्ट हो आवाज सोऱ्याचो वा उदकाचो घोंट चगळटना असो आवाज येता. ताच े

वयल्यान वाक्प्रचाराींत कुट्ट म्हणल्यार सोरो ह्या अथागन वापरला. हें कुट्ट 

कोरॉप दोनूय मोडयाींनी फकत सोरो वपतनाींच वापरतात. ताचो उदक, च्या, 

सरबत बी वपतना वापर जायना. पूण कुट्टाचें कॉट्ट हें उतर चडर्ें वखद 

वपतनाीं वापरतात. देखीक, कॉट्ट कोन्न पी.  

कुट्ट आनी कॉट्ट ह्या दोनूय उतराींच्या /क/ स्वनाक लाचगल्लो /उ/ कार आनी 

/ऑ/ कार दोनूय मोडयाींनी दोन वेगळ्या सींदभाांचीीं उतराीं ददतात. साश्टी फिस्ताींव 

सुदीराींक आनी गावडी जातीींतल्या लोकाींक कुट्ट म्हणल्यारच सोरो आनी कॉट्ट 

म्हणल्यारच वखद अर्ें जाता.   

- काकाद गालॉप/गालच्या – खबू व्हडा व्हडान हाींसप 

व्हड-व्हडान हाींसतात तने्ना हाींसपाचो आवाज जाता त्या आवाजाक लागून 

काकाद हें उतर तयार केलाीं. /का/ /का/ करन हाींसप, हाच ेवयल्यान ‘काकाद 

घालप’ असो ताचो वापर करन उतर तयार जालाीं.   

- राँक मारॉप/मारच्या – बोवाळ मारप 

राँक उतर हें व्हड-व्हडान आवाज काडून बोवाळ मारतात ताका म्हणटात. दोनूय 

मोडयाींनीीं राँक म्हणल्यार मोट्ट्यान आवाज करप असो अथग जाता. म्हणल्यार 

खींयचोय मनीस मोट्ट्यान बोवाळ घालता, तेन्ना ताका राँक मारप म्हणटात. 

राँक म्हणल्यार दहसपा भायर वचनू बोवाळ मारप. आपले कुडीींत आसा तततलो 

सगळो जोर मारन बोवाळप म्हणल्यार राँक घालप.  

2. ्ुळात्मक रर्ीन वापररल्लले वाक्प्रचार 

- गाींट मारप/माच्या– जन्हदप 
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मनीस जेन्ना झमेो काडटा तेन्ना घाींट हालता ताच े भर्ने ताची तकली 

हालता. ताका लागनू मनर्ाच्या तकलेची घाींट ह्या वस्तू कडने तुळा केल्या 

आनी घाींट मारप असो वाक्प्रचार तयार केला.  

3. दोनूय मोडयाांनी समानाथी रर्ीन घोळपी उ्राां. 

- सोंड फोडॉप/फोडच्या – तोंडार थापटाीं मारप. 

सोंड म्हणल्यार तोंड. सोंड हें उतर चडर्ें मनर्ाच्या तोंडाक पाचारपाक 

वापरनात. तें चडर्ें जनाींवराीं खातीर वापरतात. सोंड हें उतर मनर्ाच्या तोंडाींची 

जनावराींच्या तोंडाीं कडने तुळा करपाक वापरलाीं. ह्या उतराची आनीक एक तरा 

म्हणल्यार सोंडूक. सोंडूक हें उतर चडर्ें चलयेच्या तोंडा कडने तुळा करपाक 

वापरतात. सोंडूक म्हणल्यार अर्ी चली जी कोणा कडने उलोवपाक सोददना. 

दोनूय मोडीींनी हें उतर ह्या अथागन घोळटा. सोंडा वयल्यान सोंडूक हें उतर 

तयार जालाीं. 

4. प्रक्रियेचरे आदारी् वाक्प्रचार 

- कुमसार कोरॉप/कोच्या – फुसलावप 

फिस्ताींवाीं मदीीं कुमसाराच्या सींस्कारा वरवीीं पातकाींचो पश्चाताप करीं क जाता 

आनी भोगसोणें मेळोवीं येता अर्ें मानतात. हे प्रफियेंत एक फिस्ताींव मनीस 

पाद्रीच्या काींनाींत आपणें केल्लें पातक साींगता. ह्या वाक्प्रचाराींत कुमसार 

जावप म्हणल्यार आपलें काम करपाक दसुऱ्या मनर्ाक फुसलावप. हाका 

लागून मनीस आपलें काम करपाचें आसा तें दसुऱ्याक साींगतना, ततसऱ्याक 

कळचें न्हय म्हूण ल्हवू वचनू कानाींत साींगता. ताका कुमसार कोरॉप अर्ें 

म्हणटात. 

- र्मटयो मारॉप/माच्या – रुचीन खावप 
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मनर्ाक फकतेंय खावपाक गोड वा बरें लागलें जाल्यार तो र्मटयो मारता. ही 

प्रफिया मनर्ाच्या तोंडाचरे आदारन केल्ली आसता. देखनू र्मटयो मारन 

दाखोवप म्हणल्यार, मनर्ाक तें आवडलें असो अथग जाता. जजबेचो आवाज 

करन र्मट्यो मारपाची प्रफिया आसता. उतराींनीीं काींय साींगनासतना 

मनर्ाक एक पदाथग कसो लागलो तें साींगपाक जजबेन केल्लो हो र्मटयाींचो 

आवाजूच पुरो आसता.  

- हॉब्रो गुींतॉप/गुींतच्या – खबरो साींगप 

 गुींथप ही एक प्रफिया. फुलाींची माळ गुींथप, मोत्याींची माळ गुींथप आदी आसता      

      तर्ें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी, खबराींचें गुींथप जाता. खबरो  

      गुींथोप  म्हणल्यार, एका जाग्यार जें फकतें जाता तें वचनू दसुरे कडने साींगप.  

      हाींगा  फकत एकूच न्हय तर दर एक गजाल वचून दसुरे कडने साींगप  

      म्हणल्यार होब्रो गुींतोप अर् ेजाता.  

5. भशश्टे्र वाक्प्रचार 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी र्र्श्टेतर उतराीं येतलीींच. कारण 

अभ्यासा खातीर घेततल्लो समाज हो अर्र्क्षीक समाज आसा. ताींच्या ओींठार 

राग येता तेन्ना वा फकाणाीं करतात तेन्ना गाळ सवप हें सभावीक आसा. 

तर्ेंच साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय वाक्प्रचार घोळटात 

जाींचो अथग र्र्श्टेतर ररतीींत पडटा. देखीक  

1. तनदााँ ऑसॉप/ओयच्या – र्ारररीक सींबींद दवरप. 

2. गाींड फुीं टॉप/फुीं टच्या  – काम करपाक नाका जावप. 

3. र्ेंटाीं मेजॉप/मेजच्या  – झगडपाक ताींक आसप. 

4. गाींड हॉरजॉप/हॉरजॉच्या  – कारण नासतनाीं चाळोवन घालप.   
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6.3. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ल्लया मौखीक पारखण्याांचो 

 अभ्यास 

 ‘पारखणीीं’ म्हणल्यार प्रमाण कोंकणीींत ‘उमाणीीं’. वेळ पासार करपा खातीर 

फकाणाींनी एका मेकाक तीीं घालपाचीीं आसतात. ताची जाप मागीर ज्या मनर्ाक 

पारखणें घातलाीं ताणें ददवपाची आसता. पारखणीीं हीीं कोणूच बरोवन दवररना. केन्ना 

केन्ना मेकळो वेळ मेळटा तेन्ना आजी वा आजो वा घराींतलीीं जाणटीीं ल्हान भुरग्याींक 

हीीं पारखणीीं घालतात. पारखणीीं ल्हान भुरग्याींचे बुद्दीींत भर घालतात. ल्हान भुरगो 

जजतलो पारखणयाींनी साींगपाक घुसपून उरता, तततलो ताच्या मनाचो ववकास जाता. 

कारण पारखणीीं मनर्ाक चगन्यान ददतात. 

 पारखणीीं हीीं समाजभासववज्ञानाच्या अभ्यासाक खबुूच म्हत्वाचीीं. पारखणयाीं 

वयल्यान बोलयेचो थाव घेवपाक मेळटा. पारखणीीं जेन्ना आजी वा आजो वा घराींतलो 

कोणूय मनीस घालता, तेन्ना ताका ते बोलयेंत खार्ले्या उतरावळीचें दर्गन जाताच, 

ताच े बरोबर बोलयेंतल्या मोडयाींचोय ववचार जाता. पारखणीीं दसुऱ्याक घालतना एक 

पद्दत आसता. ते पद्दतीचो ववचार ह्या अभ्यासाींत केला. मोडयेंत उतराचो उच्चार 

कसो जाता ताचेंय दर्गन हीीं पारखणीीं घालतना जाता. पारखणयाींत भार्चेें अलींकारीक 

स्वरपूय ददसता.  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी पारखणीीं घालतना, दोन तराींची 

वाक्याीं करन घालतना ददसतात. एक सादें वाक्य करन जाल्यार दसुरें प्रस्न करन 

ववचारतात. देखीक,  

साद्या वाक्याच्या रुपाां्लीां पारखणीां 

1. ताींबडॉ/तामडॅलॉ गूच कााँबॉ, काींटयाींत उबॉ – ऑनॉस (अनस). 

2. एक गॉराींत काड्योच काड्यो – कोंड्याीं झााँप. 

3. एक चडेॉ माींयक रोडोयता – वपयाव (काींदॉ). 
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4. एक चडेॉ माींयक आलोयता – घाींट.  

प्रसन सवरुपाां्लीां पारखणीां  

1.    एक ओस्त/ओस्तू (वस्त), जॉ कॉण कोत्ता (करता) तॅक (ताका) ती उजार (उपेग)  

      जायना, जॉ कॉण गॅता तॅकाय बी ती उजार जायना, जॉ कॉण उजार कोत्ता 

      (करता) तॅक ती चोवपा/चोयच्या (पळोवपाक) मेणणाीं. कीत ् तें साींग ? – 

 कार्ाींव. 

2. ऍक गॉर (घर). ओ गॉरा मुळ्यार (म्हणल्यार) ओ मुणणा (म्हणणा) आनी दॅरार  

      (दारार) माल्ल्यार दॅर काणणा (दार काडना) कीत तें साींग?–  र्र्मतोर 

(र्र्र्मतेर)   

3. तूींय (तुींवें) माक् (म्हाका) गायल्यार, आींव (हाींव) तूक् (तुका) गायना. आींय 

(हाींवें)  

      तूक् गायल्यार तूीं माक गायना. फकत तें साींग? – मोतोकॉच (मेल्या उपराींत)    

      फााँडार माती.  

4.    दा पाींयाँ, सो दॉळॅ, तीन तााँडा. कॉणाक? - जॉत  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी पारखणयाींची भास र्ैली 

काव्यात्मक आसता. ही र्ैली वापरपाचीीं कारणाीं म्हणल्यार, पारखणीीं मनर्ाच े जजबेर 

घोळूींक सोंपें जावपाक जाय आनी दसुरें म्हणल्यार मनर्ाक याद दवरपाक सोंपें पडपाक 

जाय. देखीक,  

1. आरटून चारटून (आतूगन-पतूगन) बाींददलॉ बॉरॉ (भरो) एाँ पारकॉणाँ (हुमाणें) कॉण  

      साींगॉत (साींगता) तॅक (ताका) कालर्ी बोर (भरप) सॉरॉ – र्ाँडॉ. 

2. तीन रॉदाीं सायकॉल (सायकल), तेजे बोसला (बसला) मायकल –  राींदोण      

      (राींदण). 

3. आहा (आसा) मुगॅ (म्हज्या) मोनाीं (मनाींत) गात ्तुगॅ (तुज्या) कानाीं –  



234 
  

      कुमसार. 

4. दॉवॉ/दॉयॅ दकुोर सालवादोर, मास आहाीं (आसा) पूण हाड ना, कात आहा पूण 

 ल्होंव ना. – उींडो वा पाींव. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय पारखणीीं फकत व्हडल्याीं 

खातीरच घालपाचीीं आसतात. कारण ताींचो ववर्य र्र्श्टेतर ररतीचो आसता. पारखणें 

घालतना तें मनर्ाच्या मनाींत र्र्श्टेतर अथग ददता पूण ताचो अथग वेगळोच आसता. 

देखीक – 

1. बबतो गाता आसतॉनॉ दकुॉता, बबतो गाय्ल मुणटोगोच बॉर ददसोता – आतीक 

(हाताक) काींकणाीं घालोप. 

2. आयल्या यो कोत्त तुका – दॅराची दहडी (णखळी) घालॉप. 

3. पॉटार पॉट बोमल्याीं बॉट – दाींताँ. 

6.4. साश्टी क्रिस्ाांव बोली: सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ल्लया लोकधग्ाांचो अभ्यास 

 लोकाींच्या ओींठाींचरे घोळपी चगताींक ‘लोकचगताीं’ म्हणटात. लोकचगताींचो कतो 

नासता. तीीं एके वपळगे पासून दसुरे वपळगे कडने मौखीक स्वरुपाींत पाववल्लीीं आसतात. 

अभ्यासकाींनी लोकचगताींचे वेगळे वेगळे प्रकार केल्यात. ते म्हणल्यार- 

1. बाल चगताीं – ‘बाल चगताीं’ हीीं चगताीं ल्हान भुरग्याींक जन्हदोवपा खातीर आवयन 

गातयल्लीीं आसतात. देखीक – आल्लयो. 

2. बायलाींचीीं चगताीं – थोडीीं चगताीं फकत बायलाींनी गावपाचीीं आसतात देखीक – 

धालो, फुगडी.  

3. दादल्याींचीीं चगताीं – थोडीीं चगताीं फकत दादल्याींनी गावपाचीीं आसतात. देखीक – 

जत, र्र्गम्याचीीं चगताीं.  

4. थोडीीं चगताीं बायलो आनी दादले हाींणी दोगाींयनी गावपाचीीं आसतात. देखीक – 

देखणी, माींडो. 
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साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या बाल चगताींतली उतरावळ ही खार्लेी 

उतरावळ आसा. ल्हान आसतना, भुरग्याक आजो, आजी, वा आवय–बापायच्या 

ओींठा वले उतरावळीचें दर्गन हातूींत जाता.   

6.4.1.  लोकधग्ाां्ल्लया वाक्याांची रचना 

 भार्ेंत एक उतर, एक वाक्य जावन घोळपाची पद्दत आसा. ही पद्दत साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्या दोनूय मोडयाींनी ददसता. ही पद्दत एक तर प्रस्नाची 

जाप ददतना वापरतात वा दसुऱ्या मनर्ा कडने उलयतात तेन्ना वापरतात. ही पद्दत 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या बाल चगताींतूय ददसता. एक भुरगो 

दसुऱ्या भुरग्या कडने प्रस्न करता आनी दसुरो ताची जाप फकत एका उतरान ददता. 

अर् ेतरेन तें एक उतराचें वाक्य जावन त्या बाल चगताींत घोळटा. देखीक – 

 उलोवपी 1 – ररक्षावाला ररक्षावाला हूींय ओयता?  

 उलोवपी 2 – मॉडगााँ. 

 उलोवपी 1 – मॉडगााँ ऑसपा फकतू पोय्र् गेता? 

 उलोवपी 2 – पॉन्नास.6 

 

 उलोवपी 1 – मातारे मातारे फकत/फकद सोदीता? 

 उलोवपी 2 – सूय/सू... 

 

 उलोवपी 1 – ...ददू फकत्या/फकद्याकू?  

 उलोवपी 2 – प्यूपा/वपच्याकू. 7 

 मॉडगााँ आनी सूय/सू हीीं उतराीं नामाीं. पॉन्नास हें सींख्या-ववर्रे्ण आसा. आनी 

वपवपा/वपच्या हें फियापद आसा. दोनूय मोडयाींनी एका उतराचीीं वाक्याीं आसात.  
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 भुरग्याींच्या चगताींची वाक्य रचना एक वा दोन उतराींची केल्ली मेळटा. हीीं वाक्य 

रचना यमक अलींकारान जोडडल्ली आसता. देखीक 

 - म्हातारे म्हातारे  

 फकत/फकद सोदीता? 

 - सूय. 

 - सूय फकत्या?/फकद्या? 

 - पोती रू्ींपा. 

 - पोती फकत्या?/फकद्या? 

 - पोय्र् गालपा/गालच्या. 

 - पोय्र् फकत्या?/फकद्या? 

 - गाय गेवपा 

 - गाय फकत्या?/फकद्या? 

 - ददु काडपा 

 - ददू फकत्या?/फकद्या? 

 - प्यूपा 

 - ददुा पाटी मूत पी 8 

दोन उतराींचीीं वाक्याीं करतना, दोनूय मोडीींनी एक उतर नाम आनी ताका दसुरें फियापद 

लातयल्लें आसता.  

6.4. 2.  िेर र्ासाां्ल्लया उ्राांच्या आदारान ्यार केल्ललीां नवीां उ्राां  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय उतराीं हेर भासाींच्या उतराीं 

वयल्यान तयार केल्याींत. देखीक – 

ररक्षावाला ररक्षावाला9 

ऑरेंजवाला आयला10 
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ररक्षावाला हें उतर प्रमाण कोंकणीींत ररक्षाकार अर्ें घोळटा. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींतूय तें तर्ेंच घोळटा. पूण बाल चगताींत ताचो वापर ररक्षावाला असो 

घोळटा. वाला हें कूस चडर्ें मराठी वा दहन्दी भार्ेंत घोळटा. ह्या दोनूय भासाींनीीं 

ररक्षावाला हें उतर ररक्षाकार हाका वापरतात. हें उतर साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींनी उश्णें घेतलाीं. ऑरेंजवाला हें उतर ऑरेंज ह्या इींजग्लर्ीींत वापराींत 

आर्र्ल्ल्या उतराक वाला हें कूीं स लावन ऑरेंज फळ ववकप्याक ऑरेंजवाला अर्ें केलाीं. 

प्रमाण कोंकणीींत ऑरेंज हाका सींर म्हणटात. प्रमाण कोंकणीींत आनी साश्टी बोलयेंत, 

सींराींकार हें उतर घोळटा. पूण ताचो बाल चगताींत वापर ऑरेंजवाला केलाीं. हें ररक्षावाला 

ह्या उतराच्या प्रभावाींतल्यान तयार केलाीं.  

6.4. 3.  र्ुरगयाांच्या धग्ाांनी काांय पो्ुगगेज उ्राां  

‘ताींबड/ेतामड ेतीन पानाीं 

मेजार फुलाीं 

आमचॉ कीर ऍतॉलॉ 

फुलाींक बेज ददवून ओयतॉलॉ.’ 11 

वयल्या बाल चगताींत मजेार आनी बेज हीीं पोतुगगेज उतराीं घोळटात. मजेार हें पोतुगगेज 

उतर आयज कोंकणी भार्ीक सींस्कृतायेचेंच जावन गेलाीं. पूण बेज हें उतर साश्टी 

फिस्ताींवाीं र्भतर चडर्ें वयल्या वगाांतल्या लोकाच्या ओींठार पोतुगगेज उलयतना घोळटा.  

6.5. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ल्लयो परांपरीक 

लोककाणयो 

 काणी साींगप ही साश्टीकाराींच्या दायजाची खबू पोरणी परींपरा. ही परींपरा मनीस 

कुळा इतलीच पोरणी म्हणल्यार जाता. मनर्ाक आपल्या मनोरींजना खातीर फकतेंय तरी 

जाय आसता. त ेखातीर काणी साींगप ही परींपरा सुर जाली. काणयो ह्यो देख ददवपी 
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आसतात. आयकुप्याक र्र्टूक करतात. काींय काणयो आयकुप्याक ह्या समाजाची 

जाणीव करन ददतात. लोक-काणयो वेगवेगळ्या ववभागाींनी वाींटू येतात.  

1. ल्हान भुरग्याींच्यो काणयो–ह्यो काणयो चडश्यो देख ददवपी आसतात. ह्यो 

काणयो जनावराींच्यो, सुकणयाींच्यो, जीव-जींतूींच्यो आसतात. ल्हान भुरग्याच े

मानसीकतायेचो ववचार करन ह्यो काणयो तयार केल्ल्यो आसतात. आजी 

आपल्या नातराींक साींगतना चडर्ीीं असले तरेच्यो काणयो साींगता. 

2. समाजीक काणयो – ह्यो वाडडल्ल्या भुरग्याींक सींवसाराची आनी 

समाजाची जाणीव करन ददवपी काणयो आसतात. असल्या काणयाींक सामाजीक 

काणयो अर्ें म्हणू येता.    

मोडयेंतल्या नादाींचो खरो थाव घेतलो जाल्यार तो लोक काणयाींनी घेवीं येता. 

लोककाणयेंत मोडी उलयतल्या समाजाचें भार्ीक वेगळेपण आनी सारकेपण 

जाणवता. तें दाखोवपा खातीर साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत 

मेळपी एक काणी ददल्या. 

    सुनाांची काणी12 

(ही काणी कुडतरी गाींवची. ह्या गाींवाींत राय तळें आसा. तातूींत दोन फातर आसात. 

ह्या गाींवाींतल्या सुदीर आनी गावडी लोकाींकडने ववचाररल्ल्या ह्या फातराींची काणी हाींगा 

कथन केल्या. ही काणी पयलीीं गावडी समाजाींतले मोडयेन साींगल्या आनी तीच उपराींत 

हाींवें सुदीर सामाजाच्या मोडयेंत बरयल्या. हे काणयेचो वापर साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडी र्भतर उच्चाराचें वेगळेपण दाखोवपाक उपेग केला.  

 साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर लोकाांची मोडी   

 ऍक दादल्या सात सून  हूींय. त्यो सुनो, कॉSSणण उदॉ आडूीं ऑस मुळ्या 

ऑसनाहल्यो हूींय. ताँ उब बबींदलू मान्न उदॉ आडपा जाय आहलोलाँ. तॅक लागााँ त्यो 

ऑसनाहल्यो हूींय. मागी दाक्ल सुने काट्टा,  तेयेगॅ  बाींगार  बी  गायन,  बॉर  कोन्न  
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नेसोयन  बब ींदलू गेयन सासपायन उदॉ  आडपा ऑस  मुणटा. तेए  उब बबींदलू  मान्न,  

उदॉ  बेगी  आड मुणण सासपायन  साींगलॉलाँ. मागी ती ऍर् कोन्न मुणॉ लागोली हूींय 

–                            “पाऊलबो उदकाीं, 

पाव्लें रे माींउ 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना.” 

ऍर् मुणटा. मागी सासपाय तेये तॅज्या पोयल्याीं उदकाीं ऑस मुणटा. पूण तेये कॅर्ाँ आड 

बबींदलू मान्नाका मुणटा. “ऍर् कोन्न उबी आनी उदॉ बॉत्ता?” मागी ती आनी मुकार 

ओयता आनी मुणटा -  

“पु्बो उदकाीं, 

पावलें रे माींउ 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना रे माींउ 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना रे माींउ.” 

सासपाय तेये आनी उदकाीं मुकार ऑस मुणटा. तेयाँर्ेंSS कोन्न दाींग बोरर्, बाँड बोरर् 

उदकाीं ऑस,  उबाँ बबींदलू मार-आनी उदॉ बेगीन आड मुणट हूींय तो. तेदााँ ती मुणटा - 

“उब बबींदलू बुडॉना 

उदॉ मॅळॉना.” 

सासपाय तेये कॅर्ाँ उदॉ गे आनी यो मुणटा. मागी ती मुणटा, 

“बाँडबो उदकाीं पावल रे माींउ 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना रे माींउ 

बब ींदलू बुडॉना रे माींउ.” 

तेदााँ सासपाय रागान मुणटा, 

“उब बबींदलू मार गो राणग्या 
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उदॉ बेगीन आड.” 

“सॉगलाँ आींग बुडोय काँ साींकॉ सान्न आनी कॅर्ाँ उदॉ आड.” यॅर् मुणटा.  

“ताँ बाबडाँ बुडनासतााँ फकतकोन्न उदॉ आट्टॉलाँ?” मागी ताँ बुडॉलाँ. आनी ताँ मागी मॉटॅलाँ 

साळॉक जालाँ. तेयेगॅ गो गारा नाहलॉलॉ हूींय. तॅगॅ गो हूींय राय र्सररर्े गॅलॉलॉ. तॉ 

येयल्या हूींय बायल ना. ती हूींय गेल काय मुण तॉ इींचारीं  लागॉलॉ हूींय. तॅक तोळ्याकॉ 

उब बबींदलू मान्न उदॉ आडूीं दाडलॉलाँ. ताँ पॉत्ताँ येयलॉ ना मुळळ् हूींय. तूीं सोदूीं ऑस. 

मागी तॉ बाळ ओयत हूींय. ताँ साळॉक तॉळे यॅता यॅता हूींय आनी ताँ पोयल्याीं ओयता, 

तॅर्ी तॉ ओयता. तॉ बडू पासूीं ताँ पोयल्याीं ओयता, आयल्याीं येता.  

साश्टी क्रिस्ाांव गावडी मोडी   

 ऍक दादलु्या सातु सून  हूींय. त्यो सून, कॉणणु उदॉ आडूीं ऑसु मुळ्या ऑसनाय 

आहलोल्यो हूींय. ताँ उदीक, उब बबींदलूु मान्नु आडपा जाय आहलोलाँ. तेक लागुीं त्यो 

ऑसनाय आहलोल्यो हूींय. मागी दाक्ले सुने  काणणु,  तेयेगॅ  बाींगार  बी  गायन,ु  

बॉरग  कोन्नु  नेसोयन  बब ींदलूु गेयनु  सासपायन ुउदीकु  आडपा ऑसु  मुळ्ळें. तेये  

उब बबींदलू  मान्नु,  उदीक  बेगी  आड मुणणु सासपायन ु साींगलॉलें. मागी ती ऍर् 

कोन्नु मुळााँ लागोली हूींय – 

“पावलबो उदीकाींतु, 

पावलाँ रे माींउ 

मुगॅ बबींदलूु बुडॉना 

मुगॅ बबींदलूु बुडॉना.” 

ऍर् मुणणु. मागी सासपाय तेये तॅज्या पोयल्याीं उदीकाींत ुऑस मुणटा. पूण तेये कॅर्ाँ 

आड बबींदलूु मान्नाक मुणटा. “ऍर् कोन्नु उबय्ाींनी आनी उदीकु बॉत्ता?” मागी ती आनी 

मुकार ओयता आनी मुणटा -  

“पु्बो उदीकाींतु, 
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पावलाँ रे माींउ 

मुगॅ बबींदलूु बुडॉना रे माींउ 

मुगॅ बबींदलूु बुडॉना रे माींउ.” 

सासपाय तेये आनी उदीकाींतु मुकार ऑस ुमुणटा. ताँ याँर्ेंSS कोन्नु दाींगक्ट बोरर् बाँड 

बोरर्, उदीकाींतु ऑसु,  उब बबींदलू मान्नु आनी उदीकु बेगीन आड मुणट हूींय तो. तेदााँ 

ती मुणटा  

“उब बबींदलू बुडॉना 

उदीकु मॅळॉना.” 

सासपाय तेये कॅर्ाँ उदीक गे आनी यॉ मुणटा. मागी ती मुणटा, 

“बाँडबो उदीकाींतु पावल रे माींउ 

मुगॅ बबींदलू बुडॉना रे माींउ 

बब ींदलू बुडॉना रे माींउ.” 

तॅदााँ सासपाय रागानु मुणटा, 

“उब बबींदलू मार गो राणग्या 

उदीक बेगीनु आड.” 

“सॉगलाँ आींग बुडोय काँ साींकॉ सान्न आनी कॅर्ाँ उदॉ आड.” यॅर्ें मुणटा.  

“ताँ बाबडें बुडनासतााँ फकदकोन्न ुउदीक आडटॉलाँ?” मागी ताँ बुडॉलाँ. आनी ताँ मागी मॉटॅ 

सालॉक जालाँ. तेयेगॅ गो गार नाहलॉलॉ हूींय. तॅगॅ गो हूींय राय र्सररर्कुे गॅलॉलॉ. तॉ 

येयल्या हूींय बायलु ना. ती हूींय गेल काय मणुणु तॉ इींचारीं  लागॉलॉ हूींय. तॅक तॉळ्याकॉ 

उब बबींदलूु मान्नु उदीकु आडूीं दाडलॉलाँ. ताँ पॉत्ताँ येयलॉ ना मुळें हूींय. तूीं सोदूीं ऑस. 

मागी तॉ बाळ ओयत हूींय. ताँ सालॉक तोळे यतॅा यॅता हूींय आनी ताँ पोयल्याीं ओयता, 

तेर्ी तॉ ओयता. तॉ बूळ पासूीं ताँ पोयल्याीं ओयता, आयल्याीं यॅता. 

प्रमाण कोंकणी  
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 एका दादल्याक सात सूनो खींय. त्यो सूनो, कोण उदक हाडपाक वच म्हणल्यार 

वचना आर्र्ल्ल्यो खींय. तें उदक, उबें बबींदलू मारन हाडपाक जाय आर्र्ल्लें. ताका 

लागून त्यो वचना आर्र्ल्ल्यो खींय. मागीर धाखले सुनेक  काडून,  ततका  भाींगार  

घातलें,  बरी  करन  न्हेसोवन  बब ींदलू घेवून माींवान उदक  हाडपाक वच  म्हणलें. 

ततका  उबें बबींदलू  मारन,  उदक बेगीन हाड म्हणून माींवान साींगलें. मागीर ती अर्ें 

म्हणपाक लागली खींय – 

“पावलभर उदकाींत, 

पावलें रे माींव 

म्हजें बबींदलू बुडना 

म्हजें बबींदलू बुडना.” 

अर्ें म्हणटा. मागीर सासपाय ततका आनीक फुडें उदकाींत वच म्हणटा. पूण ततका 

कर्ेंच आड बबींदलू मारनाका म्हणटा. “अर्ें उबें रावून आनीक उदक भरता?” मागीर ती 

आनीक फुडें वता आनी म्हणटा -  

“पोंवठभर उदकाींत, 

पावलें रे माींव 

म्हजें बबींदलू बुडना रे माींव 

म्हजें बबींदलू बुडना रे माींव.” 

माींव ततका आनीक उदकाींत फुडें वच म्हणून साींगता. तर्ी ती झाींगडभर, भेंडा मेरेन 

उदकाींत वता. उबें बबींदलू मारन उदक बेगीन हाडपाक साींगता. तेन्ना ती म्हणटा - 

“उबें बबींदलू बुडना 

उदक मेळना.” 

माींव ततका कर्ेंच उदक घेवून यो म्हण साींगता. मागीर ती म्हणटा, 

“भेंडभर उदकाींत पावलें रे माींव 
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म्हजें बबींदलू बुडना रे माींव 

बब ींदलू बुडना रे माींव.” 

तेन्ना माींवान रागान म्हणलें, 

“उबें बबींदलू मार गो राणग्या 

उदक बेगीन हाड.” 

“सगळें आींग बुडय कें साीं कडने सावन आनी कर्ेंय उदक हाड.” अर्ें म्हणलें.  

“तें बाबडें बुडनासतना कर्ें उदक हाडटलें?” मागीर तें बुडलें. आनी तें मागीर मोटें 

साळक जालें. ततचो घोव घरा नार्र्ल्लो खींय. ततचो घोव खींय राय र्सरववसेक गेल्लो. 

तो आयल्यार खींय बायल ना. ती खींय गेल्या काय म्हणून तो ववींचारपाक लागलो खींय. 

ततका तळ्या कडने उबें बबींदलू मारन उदक हाडपाक धाडडल्लें. तें परतें आयलें ना 

म्हणलें खींय. तूीं सोदपाक वच. मागीर तो बाबडो वता खींय. तें साळक तडीक येता येता 

खींय आनी पयस वता, तसो तो वता. तो बडूुन वच पासनू तें पयस वता, आयल्यान 

येता. 

6.6. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें् सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी घोळपी भशशू र्ास शैली6 

चो  व्याकरणी नदरेन अभ्यास  

 ल्हान भुरग्याींची भास चडर्ी एका उतराींतल्यान सुर जाता. जर भुरग्याक आींबो 

जाय जाल्यार भुरगें सुरवातेक फकत आींबो हें उतर आपल्या ओींठार घडयतलें. हाच्या 

उपराींत ल्हान भुरगें वाक्प्रचार करपाक सुर करतलें आनी उपराींत वाक्य तयार करतलें. 

देखीक- 

 आींबो – हो भुरग्याच्या उलोवपाचो पयलो पाींवडो. 

 आींबो जाय. – हो भुरग्याच्या उलोवपाच्या ववकासाचो दसुरो पाींवडो. 

 म्हाका आींबो जाय. – हो भुरग्याच्या उलोवपाींतल्या ववकासाचो तनमणो पाींवडो. 
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ह्या तनमाणया पाींवड्यार पावतकच भुरगें व्याकरणीक नदरेंतल्यान र्ुद्ध भास 

उलोवपाक लागता. 

 भुरग्याच्या उलोवपाची सुरवात नामाींतल्यान जाता. उपराींत नामा बरोबर 

फियापद जोडटा. उपराींत सवगनामाचो वापर करता. व्याकरणीक नदरेंतल्यान ल्हान 

भुरग्याींची भास र्र्कपाची सादी सैमीक पद्दत अर्ी आसा – 

नाम (पयलो पाींवडो) --- फियापद (दसुरो पाींवडो) --- सवगनाम (ततसरो पाींवडो). 

ल्हान भुरगें हीीं वाक्याीं करपाची पद्दत र्र्कले उपराींत इल्लें इल्लें करन कठीण वाक्याीं 

करपाक र्र्कता.  

 सुरवातेक जेन्ना आवय आपल्या भुरग्या कडने उलयता तेन्ना, साद्या साद्या 

नादाींच्या आदारान उतराीं तयार करता. ह्या उतराींक एक अथग आसता. ताींकाीं ‘र्र्रू् भास 

र्ैली’ अर्ें म्हणटात. साश्टी बोलयेंतल्या फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी 

र्र्र्ू भास र्ैलीची अर्ी ववभागणी करीं  येता. 

 एकूच नाद दोन फावटी वापर करन तयार केल्लीीं उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[कॉकॉ] [कॉकॉ] ‘rice’ 

[भॉभॉ] [भॉभॉ] ‘sweet’ 

[काका] [काका] ‘shit’ 

[सुसू] [सुस]ू ‘pee’ 

[पाींपाीं] [पाींपाीं] ‘flower’ 

[ददु]ू [ददु]ू ‘milk’ 

[ताता] [ताता] ‘sleep’ 

[काँ काँ ] [काँ काँ ] ‘banana’ 
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दोन वेगळे नाद घेवन तयार केल्लीीं उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[तान], [तानी], 

[दॉक] 

[तान], [तानी], 

[दॉक] 

‘water’ 

[माँमॉ/माँमाँ] [माँमॉ/माँमाँ] ‘fish’ 

[कूच] [कूच] ‘injection’ 

[आपा] [आपा] ‘god’ 

[आींमाीं] [आींमाीं] ‘to eat’ 

[नान]ु, [नानी] [नान]ु, [नानी] ‘name calling’ 

[बबलू] [बबलू] ‘cat’ 

 दोन नाद जोडून एक उतर तयार करप आनी तेंच उतर आनीक एक फावट 

परतें जोडून एक उतर करप 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[कुलकुल] [कुलकुल] ‘shiver’ 

[कुलुकुलु] [कुलुकुल]ु ‘tickle’ 

[काींवकाींव] [काींवकाींव] ‘crow sound’ 

 

तीन अक्षरी उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[पापॉड] [पापॉड] ‘cloths’ 

[म्याींव] [म्याींव] ‘cat sound’ 
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[डुम्बा] [डुम्बा] ‘to fall’ 

आवाजाच्या आदारान तयार केल्लीीं उतराीं 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[गुराग] [गुराग] ‘sound of a car’ 

[ब्रूम] [ब्रूम] ‘sound of a bike’ 

[भुरग] [भुरग] ‘ride’ 

[पााँक] [पााँक] ‘horn’ 

6.7. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी घोळपी पाचारपी 

उ्रावळीचो व्याकरणी नदरेन अभ्यास 

 साश्टी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाीं-र्भतरलें एक खार्ेलपण 

म्हणल्यार Calling terms. हे Calling Terms चडर् े चाळोवपा खातीर वापरतात. 

ह्या Calling Terms उतरावळीींत एक खार्लेो अथग आसा. 

 काींय अर्लींगी उतराीं दादल्या खातीर वापरतात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[बायजुवान] )अ(  [बायजुवान] )अ(  ‘sissy’ 

[बायलॉट] )अ(  [बायलॉट] )अ(  ‘the one who always  

after girls’ 

 

 काींय उतराीं पुरुर्र्लींगी आसात ताींकाीं /ई/ कार लावन स्रीर्लींगी आनी अर्लींगी 

उतराीं जातात. 

पुरुशभलांग सरीभलांग अभलांग र्ाशाांश 

सा. क्रि. सा. क्रि. सा. क्रि. सा. क्रि. सा. क्रि. सा. क्रि. 
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सु. मो. गा. मो. सु. मो. गा. मो. सु. मो. गा. मो. 

[लेंवटॉ] [लेंवटॉ] [लेंवटी] [लेंवटी] [लाँवटाँ] [लाँवटाँ] ‘glut’ (m. f. n.) 

[लेंबडॉ] [लेंबडॉ] [लेंबडी] [लेंबडी] [लेंबडाँ] [लेंबडाँ] ‘voracious’(m.f.n.) 

[आर्चेॉ] [आर्चेॉ] [आर्चेी] [आर्चेी] [आर्चेाँ] [आर्चेाँ] ‘greedy’(m.f.n.) 

[पाकलॉ] [पाकलॉ] [पाकली] [पाकली] [पाकलाँ] [पाकलाँ] ‘fair’ (m. f. n.) 

[चगड्डॉ] [चगड्डॉ] [चगड्डी] [चगड्डी] [चगड्डाँ] [चगड्डाँ] ‘dwarf’ (m.f.n.) 

 

 काींय उतराींचें रप पुरुर्र्लींगान आनी स्रीर्लींगान घोळटा, पूण ताचें अर्लींगी रप 

फकत चाळोवपाच ेभार्ेंतूच घोळटा. 

पुरुशभलांग स्त्सरभलांग अभलांग र्ाशाांश 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

[बोकडॉ] [बोकडॉ] [बोकडी] [बोकडी] [बोकडूल] [बोकडूल] goat (m., f.,n.) 

[आवटॉ] [आवटॉ] [आवटी] [आवटी] [आवटाँ] [आवटाँ] mad (m., f., n.) 

 

एकेच जातीींतलीीं वेगवेगळीीं उतराीं, र्लींगा प्रमाण घोळटात. 

पुरुशभलांग सरीभलांग अभलांग र्ाशाांश 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

[पोणोस] [पोणोस] [बोरकोय] [बोरकोय] [पोणसूल] [पोणसूल] ‘jack fruit’  

[रेडॉ] [रेडॉ] [मोर्] [मोर्] [रेडूक] [रेडूक] ‘buffalo’ 

(m.,f) 
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‘calf’ (f)  

  

 काींय उतराीं ततनूय र्लींगाींत वापरतात. खींयच्याय र्लींगाच्या रुपाक हीीं उतराीं 

वापरल्यार ताींच्या मूळ रुपाींत बदल जायना. तर्ेंच ताींकाीं कुसूय लागना. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[आपर्ी] [आपर्ी] ‘greedy’ 

[दाींतपाड] [दाींतपाड] ‘fallen teeth’ 

  

 काींय पुरर्र्लींगी उतराीं चल्याींक वा दादल्याींकूच वापरतात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[बॉटाटॉ] [बॉटाटॉ] ‘potato’ fat person 

[लापीट] [लापीट] ‘shrewd’  

[तामीट] [तामीट] ‘bald’ 

  

 काींय स्रीर्लींगी उतराीं चलयाींक वा बायलाींकूच वापरतात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[मारीण] [मारीण] ‘basket weaver’ 

[हारीण] [हारट] ‘fisher woman’ 

 काींय अर्लींगी उतराीं बायलाींचो बोध करन ददवपी अर्लींगी उतराींकूच वापरतात. 

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[पॅरपॅत] [पॅरपॅत] - 

[पाींपरॅल] [पाींपरॅल]  A girl who is 
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always after boys- 

  

 काींय उतराीं पुरर्र्लींगाींत वापरतात ताींच े स्रीर्लींग आनी अर्लींग एकूच रप 

घोळटा. 

पुरुशभलांग सरीभलांग अभलांग र्ाशाांश 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

सा. क्रि. 

सु. मो. 

सा. क्रि. 

गा. मो. 

[ताँटॉ] [ताँटॉ] [तेंटोय] [तेंटोय] [तेंटेय] [तोंटोय] ‘tall’ (m.,f.,n.) 

 काींय उतराीं, स्रीर्लींग आनी अर्लींगाकूच चाळयताना वापरतात. ताींचें पुरर्र्लींगी 

रप ना.   

सा. क्रि. सु. मो. सा. क्रि. गा. मो. र्ाशाांश 

[सोंडोक] [सोंडोक] 

 
 
  

‘person who don’t 

want to talk to 

anyone’ 

[आरकूट] [आरकूट] ‘thin’ 

[हॉजॉन] [फॉजनॉ] ‘fat’ 

[सुींगॉट] [सुींगॉट] ‘prawn’ 

[लॅप] [नॅप] ‘sole fish’ 

[जेटूक] [जेटूक] ‘small’ 

[चचरमुली] [चचरमुली] ‘small’ 

[हॅताँ] [हॅताँ]   ‘monkey’ 

 

6.8. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें् सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी मेळपी रांग 
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ि. सा. क्रि. सु. 

मो 

सा. क्रि. सु. 

मो. (वाक्याां्) 

सा. क्रि. गा. 

मो 

सा. क्रि. गा. 

मो. (वाक्याां्) 

प्र. कों. 

 

र्ाशाांश 

1 [काडॅलॉ] [काडॅ] [काळॉलॉ] [काळॅ] काळो Black 

2 [दॉयॅलॉ] [दॉयॅ] [दॉऑलॉ] [दॉऑ] धवो White 

3 [ताींबडॅलॉ] 

[रॉगता कोर] 

[ताींबडॅ] 

 

[तामळॉलॉ] [तामळॅ] ताींबडो 

 

Red 

4 [चटु्टे कोर] [चटु्टे कोर] [चटु्टे कोर] [चटु्टे कोर] पाचवो Green 

5 [ओल्डी कोर] [ओल्डी कोर] [ओल्डी कोर] [ओल्डी कोर] हळडुवो Yellow 

6 [मॉळबा कोर] [मॉळबा कोर] [मॉळबा कोर] [मॉळबा कोर] तनळो Blue 

7 [काती कोर] / 

[माते कोर] 

[काती कोर] / 

[माते कोर] 

[काती कोर] / 

[माते कोर] 

[काती कोर] / 

[माते कोर] 

- Brown 

8 [जाींबळी कोर] [जाींबळी कोर] [जाींबळी कोर] [जाींबळी कोर] जाींबळो Purple 

9 [उज्या कोर] [उज्या कोर] [उज्या कोर] [उज्या कोर] केसरी Orange 

10 [बाींगरा कोर] [बाींगरा कोर] [बाींगरा कोर] [बाींगरा कोर] - Gold 

11 [गॉबरा कोर] [गॉबरा कोर] [गॉबरा कोर] [गॉबरा कोर] - Grey 

12 [र्र्ब्रॉ] [र्र्बॅ्र] [र्र्ब्रॉ] [र्र्बॅ्र] - Shaded 

(usually black 

and white) 

13 [जागोर] [जागोर] [जागोर] [जागोर] - bright 

14 [जजग्रीफीस] [जजग्रीफीस] [जजग्रीफीस] [जजग्रीफीस] - Bright mixed 

color 
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6.9. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें् सुदीर आनी गावडी मोडयें्ली सवननमीक प्रक्रिया 

सवराचरे सवर वापरची ्रा 

अ – काराच्या जाग्या आ - कार लागप. देखीक- 

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. घर           गार        गार 

सवर गळून पडपाची ्रा 

आ – कार गळून पडप 

प्र. कों.           सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. तुका         तूक     तूक 

2. म्हज्या        मूज    मूज 

3. तुज्या   तूज    तूज 

ओ – कार गळून पडप 

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. उलो     उल    उल 

सवर लागपाची ्रा 

ओ – कार लागप 

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो.  

1. कळना      कोण्णाां    कोयणाां  

2. बसलो    बोसलॉ    बॉसॉलॉ    

3. राींदण     - *    राींदोन्य  

4. स   सो     - **   

5. मळब   मॉळॉब    मॉळॉब   
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6. बरें   बॉराँ    बॉराँ    

7. सगळी    सोगली    सोगली 

8. काींसव    काींसोळ    काींसोळ  

* ओ कार लागना (रान्नी) 

** ओ कार लागना (सौव) 

 

ऑ - काराचो वापर 

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.      सा. क्रि. गा. मो. 

1. घर    घॉर      घॉर   

2. अनस   ऑनॉस     ऑनॉस   

3. सायकल  सायकॉल    सायकॉल  

4. रस्तो   रॉस्ॉ     रॉस्ॉ  

5. कळसो   कॉळसॉ     कॉळसॉ   

ऍ कार लागप 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.     सा. क्रि. गा. मो. 

1. कसो     कॅसॉ     कॅसॉ 

2. असो                     ऍसॉ                    ऍसॉ 

इ - कार लागप 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो   सा. क्रि. गा. मो. 

1. साींगलें     साींगीलाँ    साींगीलाँ   

2. मागलें     माधगलाँ    माधगलाँ   

इ – कार  ह्या स्वराच्या जाग्यार ए – कार हो स्वर वापरप. 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 
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1. न्चो    ्ेयेगॅलॉ    ्ेयेगॅलॉ  

2. न्का       ्येे      ्येे  

  

अ कारान घोळपी प्रमाण कोंकणीींतल्या काींय उतराींक साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर 

आनी गावडी मोडयेंतल्या उतराींक उ – कार लागता. देखीक – 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. मनर्ाक   मनुर्ाक    मनुर्ाक   

आ- काराच्या जाग्या ऍ कार वापरतात. 

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. ्ाका        ्ॅका      ्ॅक   

2. ्ाणें    ्ॅण      ्ॅण 

3. दारार   दॅरार     दॅरार  

व्यांजन गळून पळपाची ्रा 

क - व्यींजन गळून पडप 

    प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1.  उदक     उदॉ     उदॉ 

2. चडे्याक    चॅड्या     चॅड्या 

3. मावलेक     मावले     मावले  

4. आपल्याक     आपल्या   आपल्या  

व -  व्यींजन गळून पडटा  

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. फावटी     पाटी     पाटी  

2. घोव    गो     गोव 
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उतराींनी -र गळून पडटात 

 प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. उरल्याींत   उलल््याींय    उल्याींय  

2. मारलो     मालो     मालो   

3. मारून    मान्न    मान्न  

व्यांजनाच्या जागयार दसुरें व्यांजन वापरपाची ्रा  

ख - ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार ह – व्यींजनाचो वापर  

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. खाांदार     िाांदार     िाांदार 

2. खायनाका     िायनाका    िायनाका 

3. खावपाक     िावपा     िाच्या 

4. खतखतो    िॉरकॉतॉ   िॉरकॉतॉ 

5. खांयच्यान   िुांयच्यान   िुांयच्यान 

6. खेळटात   िेयटाय    िेयटाय  

फ - ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार प – व्यींजन वापरतात  

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. फावटी     पाटी     पाटी 

2. फावडो    पावडो    पावडो  

फ – ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार ह - व्यींजन वापरतात 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. फाटल्यान        िाटल्यान         िाटल्यान  

2. फाटीर         िाटीर       िाटीर    
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स – ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार ह - व्यींजन वापरतात 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो                 सा. क्रि. गा. मो. 

1. आसा     आहा                        आहा 

2. आसली     आिल्यो                       आहलोल्यो

     

व - ह्या व्यींजनाच्या जाग्यार य – व्यींजन वापरतात  

प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. हाींवें     आींयँ    आींयँ  

ळ व्यींजनाच्या जाग्यार ल – व्यींजन वापरतात 

  प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. सगळी     सोगली    सोगली 

ड व्यींजनाच्या जाग्यार ळ - व्यींजन वापरतात 

  प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. चडलो     चॉळ्ळॉ    चॉळ्ळॉ 

 

व्यांजनाच्या जागयार सवर लागप 

र व्यींजनाच्या जाग्यार फुडल्या अक्षराक ओ वा ऑ स्वर लागता 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.      सा. क्रि. गा. मो. 

   1.परतनू     पो्त्ून         पो्त्ून 

   2. मरता    मॉत्ता        मॉत्ता 

   3. करता    कोत्ता         कोत्ता   

 



256 
  

 

व व्यींजनाच्या जाग्यार आ – स्वर लागता 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.     सा. क्रि. गा. मो. 

1. वाग      आग         आग 

2. वात    आत        आत 

व व्यींजनाच्या जाग्यार ओ – स्वर लागता 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. वयर     ओयर     ओयर 

2. वयतालो     ओयतालॉ    ओयतालॉ  

ह - व्यींजनाच्या जाग्यार आ – स्वर लागता 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. हाींवें                     आांयाँ                     आांयाँ 

2. िाडून     आणण      आणण 

3. िाडलीीं     आळ्ळीीं     आळ्ळीीं   

4. िासूींक     आांसों(क)    आांसों(क) 

5. िालयता   आलोयता   आलोयता  

जोडाक्षराचें व्यांजन जावपाची ्रा 

न्न - ह्या जोडाक्षराच्या जाग्यार द – ह्या व्यींजनाचो वापर 

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

   1. तेन्ना     तॅदा ँ    तॅदा ँ

2. केन्ना    कॅदाँ    कॅदाँ 

 प्रमाण कोंकणीींत म्ह – ह्या जोडाक्षराच्या जाग्यार साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयेंत म- व्यींजन पुणग जाता आनी जोडाक्षर गळून पडटा. देखीक –  
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  प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. म्िाका     माका    माका 

2. म्िूण     मणुण     मणुण 

 प्रमाण कोंकणीींत खबुर्ीीं जोडाक्षराीं घोळटात तीीं साश्टी सुदीर आनी गावडी 

मोडयेंत गळूव पडटात. देखीक – 

प्र. कों.   सा. क्रि. सु. मो.    सा. क्रि. गा. मो. 

1. गुच्च    गूच    गूच 

2. व्िाांवता    आांवता    आांवता 

3. व्िळ्ळी    ओळ्ळी    ओळ्ळी 

4. ह्या    या    या  

 प्रमाण कोंकणीींत ल्ल – ह्या जोडाक्षराच्या जाग्यार साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

मोडयेंत ल्लाँ आनी गावडी मोडयेंत लॉलाँ – अर्ें जाता. देखीक –   

प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो. 

1. केल्ललें     कॅल्ललँ    कॅलॉलँ  

 प्रमाण कोंकणीींत डन – हीीं दोन व्यींजना बरोबर येतात तेन्ना ताींचें साश्टी सुदीर 

आनी गावाडा मोडयाींत णण- हें जोडाक्षर जाता. देखीक- 

   प्र. कों.        सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. काडून    काण्ण     काण्ण 

प्रमाण कोंकणीींत उतराच्या मदीीं रल – हीीं व्यींजनाीं वाींगडा येता तेन्ना साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयेंत र गळून ल्ल - हें जोडाक्षर घोळटा. देखीक- 

  प्र. कों.         सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. मारलो         माल्ललॉ     माल्ललॉ  
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 ल्या जोडाक्षराच्या जाग्यार गॅ कूीं स लागता 

प्र. कों.          सा. क्रि. सु. मो.  सा. क्रि. गा. मो. 

1. आपणाल्लया    आपणागॅ    आपणागॅ   

कडने ह्या कूीं साच्या जाग्यार कॉ कूीं स लागता 

     प्र. कों.            सा. क्रि. सु. मो.       सा. क्रि. गा. मो. 

1. कोल्या कडने      कॉल्याकॉ        कॉल्याकॉ  

2. राजा कडने   राजाकॉ           राजाकॉ 

 सावन ह्या फियापदाींच्या जाग्यार सााँ कूीं स लागप 

   प्र. कों.            सा. क्रि. सु. मो.           सा. क्रि. गा. मो. 

1. र्जेाऱ्यागेर सावन     र्जेाऱ्यागेसा ँ   र्जेाऱ्यागेसा ँ

2. भायर सावन      भायरसा ँ   भायरसा ँ  

ची ह्या कूीं साच्या जाग्यार गे कूीं स लागप 

प्र. कों.              सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो.  

बायलेची साडी (स्री.)  बायलेगे साडी       बायलेगे साडी 

चें ह्या कूीं साच्या जाग्यार गाँ कूीं स लागप 

प्र. कों.              सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो.  

बायलेचें जोतें (अ.)  बायलेगँ जॉताँ       बायलेगँ जॉताँ 

चो ह्या कूीं साच्या जाग्यार गॅ कूीं स लागप 

प्र. कों.              सा. क्रि. सु. मो.   सा. क्रि. गा. मो.  

बायलेचो घोव (पु.)  बायलेगॅ गो       बायलेगॅ गो 
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6.10. ननश्कशग 

 साश्टी फिस्ताींव बोली ही प्रमाण कोंकणी पासून खबुूच वेगळी बोली. ह्या 

बोलयेंतल्या फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी उतराींत आनी उच्चाराींत साम्य 

मेळटा. प्रमाण कोंकणीींत खबुर् े जे उच्चार घोळटात ते उच्चार साश्टी बोलयेंत 

बदलतात. साश्टी वाठाराींतल्या उलोवपाच्या उच्चाराींत हो फरक जाणवता.   

 साश्टी बोलयेंत सुदीर आनी गावडी ह्या मोडयाींनी वेगवेगळ्या वेवसायाींच ेलोक 

रावतात. भास जर्ी थळा प्रमाण बदलता, समाजा प्रमाण बदलता, धमाग प्रमाण 

बदलता, जाती प्रमाण बदलता तर्ीच वेवसाया प्रमाण बदलता. प्रत्येक वेवसायाींत 

आपली अर्ी खार्लेी उतरावळ आसता. हीच उतरावळ त्या-त्या मोडयेची चगरेस्तकाय 

जाता.  

 

सांदर्ग आनी हटपणी  
1 उपचारीक – चडर्ें उलोवप र्ाळाींनी, माचयेर वा म्हत्वाच्या कायागक केल्लें उलोवप. हें       

   उलोवप करतना मनीस कसल्याच पोजड्या उतराींचो वापर कररना. 

2 अनुपचारीक – हें उलोवप मनीस आपले आपूण र्र्कता. भोंवतणचो परीसर उलयता    

   तसो मनीस उलयता. हातूींत पोजड्या उतराींचो वापर चड आसता. असले तरेचें   

उलोवप  चड गाींवाींनी अर्र्क्षीत लोकाीं मदीीं चड जाता. 

3 लोकबबींब, जयींती नायक पाीं. 02 

4 पळयात : र्णै गोंयबाब, येवकार – अध्यक्षाींलें उलोवप, पान नीं. 123.  

5 पळयात : लोकबबींब, जयींती नायक पा. नीं. 08 

6 पळयात : फाटल्यान जोडणी जोडल्या. (पद नीं. 1) 

7 पळयात : फाटल्यान जोडणी जोडल्या (पद नीं. 5).  
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8 पळयात : वयलोच सींदभग. 

9 पळयात : फाटल्यान जोडणी जोडल्या. (पद नीं. 1) 

10 पळयात : फाटल्यान जोडणी जोडल्या. (पद नीं. 2) 

11 लुईजा मारी फेनाांडीस, वपराय 56, मुर्वेाडो, कुडतरी गोंय हाींगा रावपी फिस्ताींव 

सुदीर जाततींतले बायलेन गातयल्लें पद. 

12 ही काणी, सुकोररना कायताना मास्कारेन्हेंस, वपराय 51, नामो कामार्ते वाडो, 

कुडतरीीं साश्ट गोंय हे गावडी जातीच ेबायलेन पयलीीं कथन केली. उपराींत हीच काणी 

कोंयसाींव फेनाांडीस, वपराय 55, नामो वेटणें वाडो, कुडतरी साश्टी गोंय हे सुदीर जातीचे 

बायलेन कथन केली.   

13 र्र्र्ू भास र्ैली - Infant-directed speech. 
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प्रकरण 07 

साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलये्ं ल्लया सदुीर आनी गावडी मोडयाा्ं ली 

परांपरीक वेवसायाां्ली उ्रावळ 

7.1. ववर्य प्रवेर् 

7.2. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतली परींपरीक    

      र्तेी वेवसायाींतली उतरावळ  

7.3. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतली र्तेी  

     वेवसायाींतली परींपरीक उतरावळ  

7.4. तनश्कर्ग 
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प्रकरण 07 

साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलये्ं ल्लया सदुीर आनी गावडी मोडयाा्ं ली 

परांपरीक वेवसायाां्ली उ्रावळ 

7.1. ववशय प्रवेश 

 साश्ट वाठार हो भोव वेवसायीक वाठार. पुरातन काळा पासून ह्या वाठाराींतले 

लोक आपली जीण ववेसाय-धींद्याींत घालीत आयल्यात.    

 साश्ट वाठाराींत पोतुगगेजाींनी साडचेारर्ीीं वसाां राज्य चलयलें. ताका लागून ह्या 

वाठाराींतल्या कोंकणी वेवसायीक उतरावळीचरे खबू बदल जालो. जे वेवसाय साश्टीकाराींच े

परींपरेच ेघटक जावन बसल्यात, त्या परींपरीक वेवसायाींनी कोंकणीची साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयेंतली उतरावळ ररगून उरल्या. वेवसाय जजतलो पोरणो 

तततलीच वेवसायाींतली उतरावळूय पोरणी. 

 साश्टीकाराीं मदीीं मुखेलपणान र्तेी आनी नुस्तेमारी वेवसाय चलतात. हे वेवसाय 

चडर् ेफिस्ताींव सुदीर आनी गावडी लोक करतात. देखनू ह्या प्रकरणाींत ह्या वेवसायाींच े

उतरावळीचो अभ्यास करप गरजेचें आसा.  

7.2. साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ली परांपरीक 

शे् ी वेवसायाां्ली उ्रावळ  

आ 

आजगॉ  ना.  पु.  

अथग -   भाताची एक जात  

सार. -  आजग्या  

भो. -   आजगॅ  (ना.  पु.) 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. -  आजगो 
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भार्ाींर् -  ‘name of a variety of rice’   

वणगन - न्हींयच ेदेगेर आर्र्ल्ल्या र्तेाींत ‘आजगो’ हें भात रोयतात. ह्या भाताचें धान 

लाींब जाता. ताका लागून कणसाीं उदकाक लागनात. कारण ह्या र्तेाींनी उदक भररल्लें 

आसता. धान मोटवें आसत जाल्यार, तें उदकाींत बुडटा आनी मागीर भाताक रोव येता. 

ताका लागून ह्या र्तेाींनी लाींब धान जाता तसलें भात रोवचें पडटा. आजगो ह्या 

भाताक कूीं स आसता, जें पाींयाक तोपता. तर्ेंच आजगो हें भात रींगान मात्र् ेकाळर्ेंय 

आसता.  

आन ना.  अ.   

अथग –   भात काींडपाचो जागो 

सार. –  आना 

भो. –   आनाीं 

मो. -  सु. /गा.  

प्र. कों. -  वान (ना.  अ.) 

भार्ाींर् - ‘muller’ 

वणगन – जमनीक म्हणल्यार खळार एक बुराक करतात. ताका वान म्हणटात. तातूींत 

भात घालून काींडल्यार भाताच ेताींदळू जातात. गावडी समाजाींतल्या लोकाींच्या घराींनी, 

वानाीं ताींच्या बलकाींवाींत आसतालीीं. हें वान फोवूय करपाक वापरतात. ‘वान’ हें सींस्कृत 

भार्ेंतलें उतर. जाचो अथग ‘a hole in the wall of a house’ असो जाता. पूण हो 

बुराक वणटीक नासून घराच्या बलकाींवार वा खळार करतात.  

आड्य ना. स्री. 

अथग –   एक प्रकारचें र्ते 

सार. -  आडये 

भो. -  आड्यो 
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मो. -  सु. / गा.  

प्र. कों. - आडडर्ते (ना. स्री.) 

भार्ाींर् - ‘one type of marshy land, used to grow crops’ 

वणगन - न्हींयच ेवा तळ्या लागीीं रोवपाचें एक तरेचें र्ते. हें र्ते वसागक दोन फावटी 

रोवपाक मेळटात. हें र्ते आडवें आसता देखनू ताका ‘आडी र्ते’’ म्हणटात. 

आडाांव ना. अ.   

अथग –   लुींववल्ल्या धानाचो भरो 

सार. -  आडाींवा 

भो. -  आडाींवाीं 

मो. -  सु. /गा.  

प्र. कों. - आडींव (ना. पु.) 

भार्ाींर् -  ‘Sheaf’ 

वणगन - सुमार वेंगभर धान लुींवून एके कडने रार्ीक घालतात. ताका ‘आडाींव’ म्हणटात. 

आडाींव हें उतर ‘आड’ हाच ेवयल्यान आयलाीं. उबें आर्र्ल्लें धान लुींवून आडवें घालतात, 

देखनू ताका ‘आडाींव’ अर्ें म्हणटात.  

आडास   ना. पु.  

अथग –   र्तेाींतली दसुरी नाींगरट 

सार. -  आडासा  

भो. -  आडास  

मो. -  सु. / गा.  

प्र. कों. - आडास (स्री.), (सार. / भो. आडार्)े 

भार्ाींर् - ‘second ploughing’ / ‘trimming in field’  
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वणगन – र्तेाींत जोत दोन तराींनी घालतात. एक उबें आनी एक आडवें. आडवें घालतात 

ताका आडास अर्ें म्हणटात. आड आनी तास ह्या दोन उतराीं वयल्यान आडास हें उतर 

तयार जालाीं.  

आरँ हदवॉप वा. प्र. 

अथग –   भात आनी पोल वाऱ्याच्या आदारान वेगळें करपाची प्रफिया  

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. - वारो ददवप  

भार्ाींर् - ‘winnowing’ 

वणगन – धानाची मळणी घालतकच, धानाचीीं कुस्कुटाीं, पोल आदी उरतात. ताींकाीं 

वाऱ्याच्या आदारान वेगळीीं करचीीं पडटात. ताका ‘आराँ ददवॉप’ अर्ें म्हणटात. 

इ 

इांटी  ना. स्री. 

अथग -  मूठ भर धान काडून, बाींदनू केल्लो एक भरो   

सार. –  इींट्ये 

भो. –   इींट्यो 

मो. –   सु. / गा. 

प्र. कों. – गोंडो 

भार्ाींर् –  ‘tuft’ 

वणगन – मूठभर धान काडून एकठाींय करतात आनी ताका चटु्टाच्या वायान बाींदतात. 

ताका ‘इींटी’ म्हणटात. ही इींटी चडर्ी धानाक एक सुवातेर सावन दसुरे सुवातेर व्हरपाक 

उपेगाक पडटा.  
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इळॉ ना. पु. 

अथग -  र्ते लुींवपाचें एक आवत 

सार. -  इळ्या 

भो. -  इळे  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - ववळो 

भार्ाींर् - sickle  

वणगन - र्ते लुींवपाक वापरतात ताका ववळो म्हणटात. तो चींद्रकोराच्या आकाराचो 

आसता. ताच्या पोटा वाटेन दाींतराीं आसतात. हाताींत धरीं क ताका लाकडाची मूठ 

आसता.  

उ 

उकडॉप फि.  

अथग -   भात उकडपाची प्रफिया 

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -  सु. /गा. 

प्र. कों. - उकडप 

भार्ाींर् - ‘Process of parboiling the grains’  

वणगन - भात एका भाणाींत घालून तातूींत उदक घालतात आनी रान्नीर दवरन, उजो 

घालून र्र्जयतात. मागीर भाताची र्ीर फुीं ट्टा. ताका भात उकडप अर्ें म्हणटात. 

उकडप हें उतर सींस्कृत उतर ‘उत्क्कथ’् (Apte, 2009) ह्या उतरा पासून आयलाीं. 

जाचो अथग उकडप असो जाता. 
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उबॉण ना. अीं. 

अथग -  र्तेाींत जोत घालपाची प्रफिया 

सार. -  उबणा 

भो. -   उबॉणाीं 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. -  उबण 

भार्ाींर् - the process of first time plouging the field. 

वणगन - पयल्या पावसाींत पयलें जोत घालतात ताका उबॉण म्हणटात. उबॉण हें उतर 

उब ह्या उतरा वयल्यान तयार केलाीं. पयल्याच पावसाींत जमनी र्भतर आर्र्ल्ली उब 

भायर सरता. हें जोत त्याच वेळार घालतात, देखनू ताका उबॉण अर्ें म्हणटात. 

उबॉ्ास ना. पु 

अथग -  र्तेाींत सरळ उबें जोत घालपाची प्रफिया  

सार. -  उबॅतासा 

भो. -  उबॅतासाीं 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. - उबोतास 

भार्ाींर् - A process of Ploughing in a straight line. 

वणगन - र्तेाींत तनमाणें फावट उबें जोत घालतात ताका उबॉतास अर्ें म्हणटात. 

उबॉतास हें उतर उबॉ आनी तास हाच ेवयल्यान तयार जालाीं. हे उबें जोत घालपाच े

प्रफियेक उबॉतास अर्ें म्हणटात.  
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ओ 

ऑजें  ना. अ 

अथग -   भात भरपाचें एक आवत 

सार. -  ऑज्या  

भो. -   ओजीीं 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. -  वजें 

भार्ाींर् - A kind of Bamboo basket used to fill the grains etc.  

वणगन - कोंड्याींच्या वेळाींनी ववणून केल्लें एक आवत. हें आवत भात भरपा खातीर 

वापरतात. हातूींत भात भरन तकलेर उकलून व्हरपाक उपेगाक पडटा. वजन ह्या उतरा 

वयल्यान ऑजें (वजें) हें उतर तयार केलाीं. तकलेर वजन भरन व्हरपाचें आवत 

म्हणल्यार ऑजें. 

ओळोय  ना. स्री. 

अथग -  र्तेाींत माती सपाट करपाचें एक आवत 

सार. -  ओळोये 

भो. -   ओळोयो 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. -  कुळव 

भार्ाींर् - A tool used to level the mud in the field.  

वणगन - र्ते कसल्या उपराींत जमीन वयर सकयल जाता ती सारकी सपाट करपाक 

ओळोय ह्या आवताचो वापर करतात. केन्ना केन्ना ही ओळोय बैल नासल्यार आनी 

माती मोव आसत जाल्यार ती हातानूच ओडपाची आसता. देखनू ततका ओळोय हें नाींव 

पडलाीं.  
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ओळोय ना. स्री. 

अथग -  तण सुकोवन एकठाींय करन दवरपाची एक पद्दत 

सार. -  ओळोये 

भो. -   ओळोयो 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  - 

वणगन - तण सुकोवन तणाचो बोवलो लाींबायेन मारतात, ताका ओळोय म्हणटा. बोवलो 

उबो आसता जाल्यार ओळोय लाींब वळून आसता. ताच ेवयल्यान ताका ओळोय अर्ें 

उतर तयार केलाीं. 

ऑळ   ना. स्री. 

अथग -  र्तेाींत थाींब मारपाची एक पद्दत 

सार. -  ऑळे 

भो. -  ऑळो 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - plantation of sapling empty areas in the compartments of 

farm . 

वणगन - जींय चड थाींब आसता थींयचें थाींब मूठ मारन माती सकट हुमटावन काडटात 

आनी जींय थाींब ना थींय नेटान मोखनू मारतात. त्या हुमटोवन काडडल्ल्या मुठभर 

थाींबाक ऑळ म्हणटात. ही ऑळ नेटान थाींब ओडून काडचें पडटा देखनू ताका ऑळ 

अर्ें नाींव पडलाीं. 
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आां 

आां्ेर  ना. स्री. 

अथग -   र्तेाची मेर तासपाची एक प्रफिया 

सार. -  आींतेरे 

भो. -   आींतेऱ्यो 

मो. -   सु. /गा. 

प्र. कों. – - 

भार्ाींर् - A  process of cleaning compartments of farm sections 

from weeds.  

वणगन - र्तेाची मेर कुणगे र्भतरल्यान तासतात. ते मेरेक खऱ्यान घावायची पडटा. 

ताका आींतेर म्हणटात. आींतेर हें उतर आींतो हाच ेवयल्यान आयलाीं. (पळयात आींतो). 

आां्ो  ना. अ. 

अथग -   र्तेाच ेकुणगेच ेकोणर् े 

सार. –  आींत्या 

भो. -   आींत े

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् –  Corners of the field, where plouging is not possible.  

वणगन – र्तेाच्या कोणर्ाींनी जोत पावना. त्या जाग्याींक खऱ्याींनी खणपाचें आसता ताका 

आींतो म्हणटात. आींतो हें उतर सींस्कृत भार्ेंतल्या आतत ह्या उतरा वयल्यान आयलाीं. 

आतत म्हळ्यार Stretching (as a bow-string) (apte.78).   
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आांयगाँण ना. अ.  

अथग –   पावसाळो सोंपले उपराींत रोतयल्लें र्ते 

सार. –  आींयगााँणा 

भो. -   आींयगााँणाीं 

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. -  वाींयगण 

भार्ाींर् - Kharif crop 

वणगन - गोंयाींत र्तेाीं दोन रुतुनीीं रोयतात. पावस सोंपल्या उपराींत र्ते रोयतात ताका 

आींयगााँण म्हणटात. हें र्ते चडर्ीीं तळ्याचें उदक सोडून रोयतात.  

क 

कानी ना. स्री. 

अथग –   भरो बाींदपा खातीर वापररल्लें एक आवत 

सार. -  काने 

भो. -   कान्यो 

मो. -   सु. / गा. 

प्र. को. -  कानी 

भार्ाींर् –  bridle rope tied to the crops 

वणगन – कानी ही सोणणाच्या कात्या पासून तयार करतात. ही र्तेाींनी भरो बाींदपाक 

वापरतात. आदल्या काळार वडाचीीं पाळाीं भरे बाींदपाक वापरतालीीं.  

 

काणोंन ना. पु. 

अथग –   भाताच ेताींदळू करपाक वापररल्लें एक आवत 

सार. –  काणोना 
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भो. -   काणॉण 

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. -  मुसळ 

भार्ाींर् –  thrashing pestle.  

वणगन - वानाींत भात घालून धाडावपाक एक लाकडाचो मोटो दाींडो आसता. ताका 

काणोंन म्हणटात. तो वाींटकुळो आसता. काणोंन काणपाक वापरतात, ताच े वयल्यान 

ताका काणोंन हें उतर पडलाीं. काण म्हळ्यार, खींड् वा चणूग करप. जें आवत हें करता, 

ताका काणोंन म्हणटात. 

काां्ूल  ना. अ. 

अथग –   र्ते लुींवपा खातीर वापररल्लें एक आवत 

सार. -  काींतुला 

भो. -   काींतुलाीं  

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. -  काींतूल 

भार्ाींर् –  Small Sickle  

वणगन – काींतूल हें ववळया भर्ने आसता पूण ताचो आकार ल्हान. तें चडर्ें तण 

कातरपाक वापरतात.   

 

क्रकल्लली  ना. स्री.  

अथग –   एक प्रकारचें र्तेाक जावपी दयुेंस 

सार. -  फकल्ले 

भो. -   फकल्ल्यो  

मो. -   सु. / गा. 
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प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् –  A type of insect disease which destroys the field. 

वणगन - र्तेाक कीड लागता. ही कीड लागल्या उपराींत, र्ते मदी मदीीं लार्र्ल्ले भार्ने 

जाता आनी मरता.  

कुदोळ  ना. पु. 

अथग –   र्तेाींत वापरपाचें एक आवत 

सार. –  कुदोळा  

भो. -   कुदॉळ  

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. -  कुदळ  (ना. स्री.) (सार. कुदळी) (भो. कुदळ्यो) 

भार्ाींर् –  hoe 

वणगन - कुदळ वपकासा सारकी आसता. पूण ताका एकूच वाटेन चोंच आसता. ही चोंच 

रीं द आसता. कुदळ हाताींत धरपाक कोंडयाचो दाींडो आसता. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडीींनी कुदळप म्हळ्यार खींडप अर्ें जाता. कुदळप हाचे वयल्यान कुदळ हें 

उतर तयार जालाीं. 

 

कुां डूल ना. अ. 

अथग –   एक कोंडयाच्या वेळाींचें आवत 

सार. -  कुीं डुला 

भो. -  कुीं डुलाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  कीं डुली 

भार्ाींर् –  Small basket made up of bamboo. 
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वणगन - कोंड्याचीीं वेळाीं काडून गोरवाींक मळणेच्या वेळार थाींब खावचें न्हय म्हूण 

तोंडाक घालपाक वापररल्लें एक आवत. कुीं डूल हें उतर सींस्कृत उतर कीं ड् हाच ेवयल्यान 

तयार केलाीं. कीं ड् म्हळ्यार, to defend or to protect. वेळाींचें केल्लें हें कुीं डूल, 

गोरवाींक तण खावपाचें आडायता, देखनू ताका कुीं डूल अर्ें म्हणटात.  

कुां डॉ  ना. पु.  

अथग –   भाताच्या सोल्लाींचो काींडून केल्लो वपठो 

सार. -  कुीं ड्या 

भो. -  कुीं डो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कुीं डो  

भार्ाींर् –  bran / chaff. 

वणगन - भात काींडल्या उपराींत भाता पसून ताींदळू वेगळे आनी भाताच्या कल्लाचो 

बारीक वपठो वेगळो जाता. ताका कुीं डो म्हणटात. हें सींस्कृत उतर कुीं डलना. म्हणल्यार, 

Encircling (as a word) to denote that it is to be left out or not 

considered. कुीं डलना वयल्यान कुीं डो हें उतर तयार जालाीं.  

 

कॉडॉ ना. पु. 

अथग –   भात घालून दवरपाक कोंड्या पसून केल्ली कूड  

सार. -  कॉड्या 

भो. -  कॉडॅ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कडो 

भार्ाींर् -  a room made up of bamboo to preserve grains. 
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वणगन - भात भरपाक कोंड्याच्या वेळाींनी केल्ली कूड. तातूींत र्भतर भात भरतात. 

कॉलॉरँ ना. पु. 

अथग –   नडणीचें नाींव 

सार. –  कॉलॉरा 

भो. –   कॉलॉराँ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् – name of a weed   

वणगन - र्तेाींत जावपी एक प्रकारची नडणी. 

कॉणॉस ना. अ. 

अथग –   भाताचें कणस 

सार. -   कॉणसा  

भो. -  कॉणसाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कणस  

भार्ाींर् –  crop 

वणगन - र्तेाच्या माथ्यार भाताचें र्वेक भायर सरता. ताका कॉणॉस अर्ें म्हणटात. 

सींस्कृत भार्ेंत कण म्हणल्यार A Grain. ताच ेवयल्यान कणस हें उतर तयार जालाीं. 

ग 

गुश ना. स्री. 

अथग –   तणाचीीं बारीक कुसाीं 

सारीं . -  गुर् े 

भो. -  गुश्यो 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - -  

भार्ाींर् - Husk and dust of grains.  

वणगन - भाताींत बारीक-बारीक तणाचो कचरो आसता ताका गुर् म्हणटात. तो 

मनर्ाच्या आींगार पडल्यार आींगाक खरज फुट्टा. सींस्कृत उतर घजृष्टट म्हणल्यार 

Grinding, pounding हाच ेवयल्यान तयार जालाीं. 

च 

चाडॉ  ना. पु. 

अथग -  भाताक पाींयाींनी चाळप 

सार. -  चाड्या 

भो. -  चाडॅ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चाळो 

भार्ाींर् - sift  

वणगन -  सुकूीं क घाततल्ल्या भाताक पाींयाींनी परत-परत चाळचें पडटा नाजाल्यार भात 

वतान वयलेवयरच सुकता. ताका लागून ताका पाींयाींनी चाडॉ मारन पोंदचें भात वयर 

काडचें पडटा. 

चाडॉप फि. 

अथग –   र्तेाींतली माती चाळप 

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चाळप 
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भार्ाींर् - leveling  

वणगन - र्तेाच ेकुणगेंत वयर सकयल जाल्ली माती एक सारकी करपाची प्रफिया 

चोरी ना. स्री. 

अथग -  भातान एकठाींय केल्ली उबी राींक 

सार. -  चोरे 

भो. -  चोऱ्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् - trench 

वणगन - तनवळी घेवन भात लाींब राींकेन एकठाींय करप. अश्यो आख्ख्यो भाताच्यो तीन 

– चार राींको मारतात,  ताींकाीं चोऱ्यो मारप म्हणटात. चोरी हें उतर सींस्कृत उतर छेदनीं 

म्हणल्यार Splitting, dividing हाच े वयल्यान तयार जालाीं. कारण खळार जें भात 

सुकूीं क घालतात, ताका चोऱ्यो मारन एका मेका पासून वेगळें करतात.   

 

ज 

जूां  ना. अ. 

अथग -  बैलाींच ेमानेर दवरपाक एक लाकडाचें आवत 

सार. -  जुींआ 

भो. -  जुींआीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - जूीं 

भार्ाींर् - Yoke 



279 
  

वणगन -  बैलाींच ेमानेर  दवरपाक लाकडाचें आवत आसता ताका जूीं म्हणटात. जूीं 

धनुष्टयाच्या आकाराचें  आसता.   

 

् 

्ास ना. पु.  

अथग –  जोत घालपाची तरा 

सार. -  तासा 

भो. -  तास 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - तास 

भार्ाींर् - ploughing  

वणगन - र्तेाींत जोत घालतात ताका तास म्हणटात.  

न्रीर  ना. पु. 

अथग -   एक प्रकारच ेनडणीचें नाींव 

सार. -  ततरररा 

भो. -  ततरीर 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  -   

भार्ाींर् - name of a weed 

वणगन - र्तेाींत जावपी एक प्रकारची नडणी. 

्ॉरवॉ/्ॉऱॉ ना. पु. 

अथग -  र्तेाचो रोंप 

सार. -  तॉऱ्या 



280 
  

भो. -  तॉऱ्ये 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - तरवो  

भार्ाींर् - Sapling  

वणगन - एकेच कुणगेंत गच्च बबयाीं घातप आनी उपराींत एकवीस ददसाींनी तीीं काडून 

दसुऱ्या कुणग्याींनी रोवप त्या थाींबाक तॉऱ्यॉ अर्ें म्हणटात.  

्ाांब ना. अ. 

अथग -  तरणें र्ते 

सार. -  ताींबा 

भो. -  ताींबाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - थाींब 

भार्ाींर् - seedling  

वणगन – र्तेाच्या तरणया रोंप्याक थाींब म्हणटात.  

 

द 

दाउण ना. स्री. 

अथग -  मळणी घालतना वापररल्लें एक आवत 

सार. -  दाउणे 

भो. -  दाउणयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – दावणी 

भार्ाींर् -  area earmarked for grass for cattle.   
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वणगन - मळणी घालपाक मदीीं म्हेडीक गोरवाींक बाींदपाक दोर आसता. ह्या दोराच्या 

एका पोंतार लोखणाचो आटो आसता, तो म्हेडीक घालतात. हें उतर सींस्कृत उतर दाय 

ह्या उतरावयल्यान आयलाीं. जाचो अथग portion. म्हळ्यार एका अमक्याच जाग्याचरे 

भोंवपाक गोरवाींक बाींदतात. देखनू ताका दाउण अर्ें नाींव पडलें.  

दाां्ॉ ना. पु. 

अथग -  र्तेाींत वापररल्लें एक आवत 

सार. -  दाींत्या 

भो. -  दाींतॅ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - दाींतो 

भार्ाींर् - tool used in field. 

वणगन - र्तेाींत वापरपाचें एक आवत. जी फणी सारक्या आकाराची आसता. फणयेक 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी दाींतोणी म्हणटात. कारण ततका कें स 

उगोवपाक दाींत आसतात. ह्या दाींत्याकूय दाींत आसतात देखनू ताका दाींतो हें उतर 

पडलाीं. 

दाांव ना. अ. 

अथग -  र्तेाची मेर काडून उदकाक उक्ती केल्ली वाट 

सार. -  दाींवा 

भो. -  दाींवाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - धाींव 

भार्ाींर् - breach to flow water in the field 
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वणगन - कुणगेची मेर मोडटात आनी उदक भायर सोडटात ताका धाींव अर्ें म्हणटात. 

कुणगेंत उदक चड जाल्यार रोव कुसूींक येता. ताका लागून मेरेक धाींव काडचे पडटा.  

दोवलॉ ना. पु. 

अथग -  भात उसवपपाचें एक आवत 

सार. -  दोवल्या 

भो. -  दोवले 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - दवलो 

भार्ाींर् - Ladle/scoop made up of  wood or copper.  

वणगन - भाणातलें भात उसपूींक वापररल्लें आवत म्हणल्यार दोवलॉ. तो ताींब्याचो वा 

लाकडाचो आसता. भात उकडटकच तें भाणाींतलें उसवपपाचें आसता. तें उसपूींक ताचो 

वापर जाता. दोवलॉ उतर, सींस्कृत उतर दवी ह्या उतरा वयल्यान आयलाीं.  

दॉग्र्ॉण ना. अ. 

अथग –   एक प्रकारची नडणी 

सार. -  दॉग्रतॉणा 

भो. –   दॉग्रतॉणाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् - a name of a weed  

वणगन - र्तेाींत जावपी एक तरेची नडणी. ही नडणी चड करन दोंगरार रोतयल्ल्या 

र्तेाींनी जाता. देखनू ताका दॉग्रतॉण अर्ें म्हणटात. दॉग्रतॉण हें उतर दोंगर आनी तण 

हाींच्या आदारान तयार जालाीं.  

न 
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नाांगोर ना. पु. 

अथग –   र्तेाींत वापरपाचें एक आवत 

सार. -  नाींगरा 

भो. -  नाींगॉर 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - नाींगर 

भार्ाींर् - plough  

वणगन - नाींगर लाकडाचो आसता. ताचरे एक लोखणाची पट्टी आसता. हे पट्टेच्या 

तोंकाक धार आसता. ती मात्येंत रोमता आनी माती उस्तून उडयता. नाींगरप म्हणल्यार 

कसप. हाच ेवयल्यान ह्या आवताक नाींव पडलाीं. 

ननरमॉणँ  ना. अ. 

अथग -   नाींगराच्याच एका भागाचें नाींव 

सार. -  तनरमॉणया  

भो. -  तनमोणीीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - नमगणें 

भार्ाींर् - A name of a part of plough 

वणगन - तनमगणें नाींगराक जोडडल्लें आसता. तें लाकडाचें करतात. ताचें वयलें तोंक 

वाींकडें आसता. जोत कसपी तनरमॉणयाचें तोंक आपल्या हाताींत धरता.  

ननांवोण   ना. स्री. 

अथग -  र्ते लुींवपाची प्रफिया 

सार. -  तनींवोणे  

भो. -  तनींवोणों  
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  लुींवणी 

भार्ाींर् - Harvesting  

वणगन - र्ते वपकतकच तें कातरतात. ताका तनींवोण अर्ें म्हणटात.  

ननवळी  ना. स्री. 

अथग -  भात एकठावपाचें एक आवत 

सार. -  तनवळे  

भो. -  तनवळ्यो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - तनवळी 

भार्ाींर् - One type of wooden tool 

वणगन - तनवळी लाकडाच्या ल्हान फळ्याची आसता. त्या फळ्याक मदीीं बरुाक करतात 

आनी त्या बुराकाींतल्यान एक कोंडयाची बडी घालतात. तनवळी दोन तराींची आसता. एक 

र्तेाींतली माती सारकी करपाक वापरतात आनी दसुरी भात एकठाींय करपाक. र्तेाींत 

वापरपाची तनवळी लाींब पूण बारीक आसता. भात एकठाींय करपाची तनवळी ल्हान पूण 

मोटवी आसता. 

नुण्णी  ना. स्री. 

अथग -  र्तेाींत जावपी नाका आर्र्ल्लें तण 

सार. -  नुणणे  

भो. -  नुणणयो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. को. - नडणी 

भार्ाींर् -  Weeds 
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वणगन - र्तेाींतलीीं नाका जाल्लीीं झाडाीं वा तण काडचें पडटा. ना जाल्यार, र्तेाक 

वायटाक पडटा.  

नेर   ना. पु. 

अथग -  एक प्रकारची नडणी 

सार. -  नेरा  

भो. -  नॅर  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - नेर 

भार्ाींर् - A type of weed  

वणगन - र्तेाींत जावपी एक प्रकारची नडणी. 

नॉडॉप  फि. 

अथग -  र्तेाींतली नडणी काडपाची प्रफिया 

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. को. - नडप 

भार्ाींर् - Weeding   

वणगन - र्तेाींत नाका जाल्लें तण काडून उडोवपाची प्रफिया.  

प 

पाजॉण ना. अ. 

अथग -  भाताक रोव येवपाक र्र् ींपपाची तरा 

सार. -  पाजणा  

भो. -  पाजॉणाीं  
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पाजण 

भार्ाींर् -  irrigation  

वणगन - भाताच्या बबींयाींक कोंब येवचो म्हूण उदक घालून ताींकाीं र्र्ींपपाची प्रफिया.  

पाश्टँ न. अ. 

अथग -  माडये पसून केल्लें एक आवत 

सार. -  पाश्ट्या  

भो. -  पाश्टीीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों - -  

भार्ाींर् - A tool made of arecanut plant . 

वणगन- पाश्टें माडये पसून तयार करतात. माडी चचरले उपराींत ततच ेदोन कुडके करतात. 

त्या कुडक्याींक पाश्टें म्हणटात. र्तेाींत वयर सकयल जाल्ली जमीन एक सारकी 

करपाक पाश्टें वापरतात, चड करन आडीच्या र्तेाींनी पाश्ट्याचो वापरतात. 

 

पाांटुलॉ ना. पु. 

अथग -  कोंड्याच्या वेळाीं पसून केल्लें एक आवत 

सार. -  पाींटुल्या  

भो. -  पाींटुलॅ  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पाींटलो 

भार्ाींर् - A small basket made of bamboo  
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वणगन - पाींटुलो कोंड्याच्या वेळाींचो करतात. तो भात भरपाक वापरतात. सींस्कृत उतर 

पाटर्ल हाच ेवयल्यान तें उतर आयलाीं. 

पॉकळॉ ना. पु. 

अथग -  एक प्रकारची नडणी 

सार. -  पॉकळ्या  

भो. -  पोकळॅ  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – - 

भार्ाींर् - One type of weed 

वणगन - र्तेाींत जावपी एक तरेची नडणी. 

पॉल न., अ. 

अथग -   पोकें  भात 

सार. -  पॉला   

भो. -  पॉलाीं   

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पोल 

भार्ाींर् - cereal without grain 

वणगन - पोकें  भात जातूींत ताींदळू आसना ताका पॉल अर्ें म्हणटात. पॉकें  हाच े

वयल्यान पॉल उतर तयार जालाीं. 

ब 

बबमूट ना. अ. 

अथग -  एक प्रकारची नडणी 

सार. -  बबमुटा  
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भो. -  बबमुटाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - Name of a weed 

वणगन - र्तेाींत जावपी एक तरेची नडणी. 

बॅब्याकान ना. पु. 

अथग -  एक प्रकारची नडणी 

सार. -  बॅब्याकाना  

भो. -   बॅब्याकानाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - Name of a weed 

वणगन - एक प्रकारची र्ेताींत जावपी नडणी. 

 

बोवलॉ ना. पु. 

अथग -  तण एकठावपाची एक तरा 

सार. -  बोवल्या  

भो. -  बोवलॅ  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - बोवलो 

भार्ाींर् - - 

वणगन - भाताचें तण सुकोवन उपराींत सगळें एकठाींय करन वाटकुळें दाळून दवरप.  

र् 
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र्ाण  ना. अ. 

अथग -  भात उकडपाचें आवत 

सार. -  भाणा  

भो. -  भाणाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - भाण 

भार्ाींर् - A copper vessel  

वणगन - हें भात उकडपाक वापररल्लें ताींब्याचें आवत. आदल्या काळार मातयेचें 

वापरतालीीं. सींस्कृत उतर भाींडीं ह्या उतराच्या आदारान भाींण हें उतर तयार जालाीं. 

बॉरॉ  ना. पु. 

अथग -  थाींबाचो भरो 

सार. -  बॉऱ्या  

भो. -  बॉरॅ   

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - भरो  

भार्ाींर् -  Bundle   

वणगन - एकठाींय केल्लीीं पाींच–स आडाींवाीं एका दोराक वा वालीक बाींदनू माथ्यार मारन 

खडार हाडटात ताका बॉरो म्हणटात.  

म 

माांड ना. अ. 

अथग -  र्ते रोवपाची सुवात 

सार. -  माींडा  

भो. -  माींडाीं  
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कुणगी 

भार्ाींर् - Field 

वणगन - र्ते रोवपाची कुणगी. माींड हें चारय वाटेन मेर घालून करतात. माींडाीं हीीं बरीीं 

माींडून केल्लीीं आसतात देखनू ताींकाीं माींड हें उतर पडलाीं. 

भमरोलीर्ाजी ना. स्री. 

अथग -  एक प्रकारची नडणी 

सार. -  र्मरोलीभाजॅ  

भो. -  र्मरोलीभाज्यो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - Name of a weed  

वणगन - र्तेाींत जावपी एक तरेची नडणी. 

मुण्णी ना. स्री. 

अथग –   थाींबा पसून भात वेगळावपाची प्रफिया 

सार. -  मुणणे  

भो. -  मुणणयो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मळणी 

भार्ाींर् - Threshing  

वणगन - र्ते मळपाची प्रफिया. पयलीीं गोरवाींची मळणी घालताले. हार्लींच्या काळार नवीीं 

माकनाीं आतयल्ल्या कारणान मळणीीं करपाची गरज पडना.  
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मोण  ना. पु. 

अथग -  भात मेजपाचें माप 

सार. -  मोणा  

भो. -  मॉण  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मण 

भार्ाींर् -  Measuring vessel  

वणगन - लाकडाच्या फळ्याींचें एक चौकणाचें माप करतात. ताका मोण म्हणटात. 

मोडकूल ना. पु. 

अथग –   तण एकठावपाचें एक आवत 

सार. -  मोडकुला  

भो. -  मोडकूल  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मोडकूळ 

भार्ाींर् - A tool used in fields 

वणगन - कोंडयाच ेबडयेक मुखार तोंकार एक ल्हान लोखणाचें कॅलॅं लातयल्लें आसता. 

ताका मोडकूल म्हणटात.  

मॅर  ना. स्री. 

अथग -  र्तेाच्या माींडा भोंवतणची र्ीम 

सार. -  मेरे  

भो. -  मॅरो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मेर 
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भार्ाींर् - boundary  

वणगन - कुणगेच्या देगेक, माती घालून उदक भायर वच्चें न्हय म्हूण ल्हान बाींद 

घालतात. कुणग्याींत उदक उरचें म्हूण मेरो घालतात.  

मॉरॉड ना. अ. 

अथग -  एक प्रकारचें र्तेी जमीन 

सार. -  मॉरॉड्डा  

भो. -  मॉरॉड्डाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मरड 

भार्ाींर् - a farm land at a height  

वणगन - पावसाींत दोंगरार वा हेर सुके जमनीर रोयतात त्या र्तेाींक ‘मॉरॉड्ड’ अर्ें 

म्हणटात.  

मॉल्लल  ना. अ. 

अथग –   चुट्टाींचें ववणून केल्लें एक आवत 

सार. -  मॉल्ला  

भो. -  मॉल्लाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मल्ल 

भार्ाींर् -  interlaced palm leaf 

वणगन - माडाच्या चडुटाच्यो चडुट्यो ववणून मोल्ल करतात. ह्या मोल्लान भाताक वारें 

ददतात.  
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र 

रीस ना. स्री. 

अथग –   नाींगराचो एक भाग 

सार. -  ररर् े

भो. -  ररसो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - रीस  

भार्ाींर् -    ploughshaft  

वणगन - नाींगर आनी बैलाींच्या मानेवेल्या जूींव जोडपी आवत हाका ‘रीस’ म्हणटात. ही 

रीस र्भल्ल माडाची करतात. 

 

रोंपणी फि.  

अथग -   र्ते रोंपपाची प्रफिया 

सार. -  रोंपॉणे 

भो. -  रोंपणयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - रोंपणी 

भार्ाींर् - transplantation  

वणगन - तरवो एकवीस दीस जातकच काडून दसुऱ्या कुणग्याींनी रोवपाची प्रफिया 

म्हणल्यार रोंपणी. रोंपो हाच ेवयल्यान रोंपणी हें उतर तयार जालाीं. रोंपो रोयता 

म्हणल्यार रोंपणी करतात. सींस्कृत उतर रोपण हाच ेवयल्यान हें उतर आयलाीं. 
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रोव ना. पु. 

अथग -  र्ेंताींत रोवपाचें कोंब आतयल्लें बीीं 

सार. -  रोवा 

भो. -  रॉव 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - रोव  

भार्ाींर् - sprouts 

वणगन -  भाताच्या बबींयाक कोंब येता ताका ‘रोव’ म्हणटात. 

 

स 

सावावप फि. 

अथग -  रोंपयाच्या पाळाींची माती धुवपाची प्रफिया 

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  - 

वणगन - थाींब काडले उपराींत थाींबाच्या पाळाींक मातये उदकाींत धवुपाची प्रफिया 

म्हणल्यार ‘सावावप’.   

सु्ामॅर ना. स्री. 

अथग -  बारीक मेर 

सार. -  सुतामेरे 

भो. -  सुतामॅरो 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

वणगन - र्तेाींत बारीक मरे आसता ततका सतुामेर अर्ें म्हणटात. ती लाींब आनी बारीक 

आसता. ही मेर घालपाक सुताचो आदार घेवचो पडटा. देखनू ततका सुतामेर अर्ें 

म्हणटात. 

सूप ना. अ. 

अथग -  कोंड्याच्या वेळाींचें एक आवत 

सार. -  सुपा 

भो. -  सुपाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - सूप 

भार्ाींर् -  winnowing pan 

वणगन -  भाताक वारें  ददवपाक, भात भरपाक वापरतात तें एक साधन. सूप कोंडयाच्या 

वेळाींनी केल्लें आसता. सूप हें सींस्कृत उतर. 

सोड ना. पु.  

अथग –   र्तेाींतले एके नडणेचें नाींव 

सार. -  सोडा 

भो. -  सोड 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - Name of a weed  

वणगन - एक तरेची र्तेाींत जावपी नडणी. ही नडणी थाींबा परस व्हडली जाता.  

सोरोड ना. अ. 
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अथग -  पावसाींत रोयतात तें र्ते 

सार. -  सोरोड्डा 

भो. -  सोड्डाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  सरड वा सदग  

भार्ाींर् - crops grown in rainy season. 

वणगन – र्ते वसागक दोन फावटी रोयतात. जीीं र्तेाीं पावसाींत रोयतात ताींकाीं सदग 

म्हणटात.  

ि 

िाजॉन ना. अ. 

अथग -  र्ते रोयतात आनी नुस्तें पोसपाक वापरतात तो जागो 

सार. -  हाजना 

भो. -  हाजनाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खाजन 

भार्ाींर् - Mashy land 

वणगन -   न्हींयच ेदेगेर नुस्तें पोसपाचो आनी र्ते रोवपाचो जागो.  

िाांडी ना. स्री. 

अथग -  मेजपाचें एक माप 

सार. -  हाींडी 

भो. -  हाींडयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खाींडी 
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भार्ाींर् - kind of measure equal to 20 maunds 

वणगन – मेजपाचें एक प्रफिया. वीस मण म्हणल्यायार एक खाींडी. 

िॅणँ ना.  अ. 

अथग –   र्तेाींत जावपी एक प्रकारच ेनडणेचें नाींव 

सार. –  हेणया 

भो. –   हेणाँ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - name of one type of weed 

वणगन - एक तरेची नडणीीं जी र्ेंताींत पसरता.  

िॅडावॉप फि. 

अथग -  थाींब ना थींय मदीीं मदीीं रोंपपाची प्रफिया 

सार. -  - 

भो. -  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  खेळोवप  

भार्ाींर् - - 

वणगन - चड आसा थींयचें थाींब काडून, र्तेाींत रोव येनासतना उरला त्या ररत्या 

सुवाताींनी रोवपाची प्रफिया. 

िॉरँ ना. अ. / पावडॉ ना. पु.  

अथग -  माती एकठाींय करपाक वापररल्लें एक आवत 

सार. -  सु. – हॉऱ्या 

  गा. - पावड्या 
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भो. -  सु. - हॉरीीं 

  गा. - पावडॅ 

मो. -  सु. – हॉराँ 

  गा. - पावडॉ 

प्र. कों. - खोरें/फावडो 

भार्ाींर् -  shovel 

वणगन -  र्तेाींतली माती चाळपाक हें आवत  वापरतात. तें पत्र्याचें आसता. हाताींत 

धरपाक ताका एक कोंडयाचो दाींडो आसता.  

िॉळ ना. अ. 

अथग -  मळणी घालपाचो जागो 

सार. -  हॉळा 

भो. -  हॉळाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खळ 

भार्ाींर् - threshing place 

वणगन - जमीन बरी पेटून, र्णे काडून मळणे खातीर तयार केल्ली सुवात. चड करन 

र्तेकाराच्या घरा मुखार ना जाल्यार घरा लागीीं आसता.   

7.3. साश्टी क्रिस्ाांव बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ली नुस े्ंमारी 

वेवसायाां्ली परांपरीक उ्रावळ  

आ 

आगुळें ना. अ. 

अथग –   दयाांतल्या एका नुस्त्याचो प्रकार 

सार. -  आगुळ्या 
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भो. -  आगुळीीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - वागुळें 

भार्ाींर् - ray 

वणगन - आगुळें हें नुस्तें दोन तराींचें आसता. तें म्हणल्यार ‘र्णेवाळें आगुळें ’ आनी 

‘मोटवाळें आगुळें ’. मोटवाळें आसता तें ‘सॉल्यॅ’ करपाक वापरतात आनी र्णेवाळें ताची 

कडी करतात. हें नुस्तें दयाांत मेळटा. ताची वयली कात काळी आनी पोंदाची कात धवी 

आसता. ताका दोन पाकटे आसतात. एक ल्हान उींदरा सारकी र्ेंपडी आसता. ताच्या 

पाकट्याींक जायतीीं हाडाीं आसतात. हें नुस्तें हेर नसु्त्याीं परस वेगळें आसता. आगुळें हें 

लाळेचें नुस्तें. ह्या नुस्त्याच ेर्ेंपडके काींटो आसता.  

आळोय ना. स्री. 

अथग –   एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  आळोये 

भो. -  आळोयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - आळय 

भार्ाींर् - One type of fish 

वणगन - चथगूरा सारक्यो आळोयो आसतात. फक्त आळोयाींचें तोंड मातर् े बारीक 

आसता. ह्यो रींगान चथगुरा परस मातश्यो धव्यो आसता. 

आां् ना. अ. 

अथग –   नुस्त्याच्यो आींतकोड्यो 

सार. -  आींता 

भो. -  आींताीं 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - आींत 

भार्ाींर् - fish entrails  

वणगन – फकत बाींगड्याींच्या आनी मोरयेच्या आींतकोड्याींक आींताीं हें उतर वापरतात. 

 

आां्कोळी ना. स्री.  / गाांयदोळी ना. स्री. 

अथग -  नुस्त्याच्या पोटाींतलें 

सार. -  सु. – आींतकोळे 

  गा – गाींयदोळे 

भो. -   सु. - आींतकोळ्यो 

  गा. – गाींयदोळ्यो 

मो. -  सु. - आींतकोळी 

  गा. - गाींयदोळी  

प्र. कों. - आींतकडी  

भार्ाींर् –  Intestine  

वणगन - ह्यो  नुस्त्याच्या पोटाींत आसतात. ताींकाीं आतकड्यो अर्ेंय म्हणटात. ह्यो 

मनीस खायना. ताका लागून त्यो उजरायतना काडून भायर उडयतात. ताींकाीं नुस्त्याच्या 

पोटाींतलें अर्ेंय म्हणून पाचारतात. 

आांयसोळ ना. अ.   

अथग -  तळ्याींत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. - आींयसोळा  

भो. -  आींयसोळाीं  

मो. -  सु. / गा.  
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प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - One type of fish found in lake 

वणगन - आींयसोळ ह्या नुस्त्याचें आींग लाळकेल्लें (चथगुरा सारकें ) काळें आसता. तर्ेंच 

तीीं पळोवपाक आळोयाीं सारकीींच वा चथगुरा भर्ने ददसतात. 

इ 

इपडीझाड ना. अ. 

अथग -   एक तरेचें न्हींये देगेर जावपी झाड  

सार. -  इपडझेाडा 

भो. -  इपडझेाडाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – - 

भार्ाींर् – mangrove tree 

इसोण ना. पु. 

अथग -  दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  इसोणा 

भो. -  इसॉण  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - ववसवण 

भार्ाींर् - Kingfish 

वणगन - इसोण हें नुस्तें दयाांत मेळटा. ददसपाक रींगान काळो–धवो आसता. आकारान 

हेर नुस्त्याीं परस तो लाींब आसता. ववसवण कातरपाची एक वेगळीच तरा आसता. ह्या 

नुस्त्याक सुवाद बरो आसता.  
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उ 

उजरावप फि. 

अथग -  नुस्तें तनवळ करपाची प्रफिया 

सार. -       - 

भो. -  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - उजरावप 

भार्ाींर् - cleaning of fish 

वणगन - नुस्तें तनवळ करतात ते पफियेक नुस्तें उजरावप म्हणटात. उजरावप 

म्हणल्यार नुस्तें बरेंच उदकान धवुून मागीर आदोळेचरे तनवळ आनी तनतळ करन 

नुस्त्याच्या पोटाींतलें काडचें पडटा. तर्ेंच ताची गोमटी, पाखटे, र्ेंपो, खवळाीं आनी 

नुस्तयाच्या आींगा भायर आर्र्ल्ले काींटे हें सगळें काडचें पडटा. हाकाच उजरावप अर्ें 

म्हणटात. 

ए 

एल्लली ना. स्री. 

अथग -  दयाांत मेळपी एक नुस्तें 

सार. -  एल्ले 

भो. -  एल्ल्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - वेल्ली 

भार्ाींर् - name of a fish found in sea water 

वणगन - हें नुस्तें दयाांत मेळटा. तें आकारान ल्हान आनी रींगान धवें आसता. तें वसागक 

बाराय म्हयने मेळटा. 
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ओ 

ओांकीर ना. पु. 

अथग -  न्हींयेंत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  ओींफकरा 

भो. -  ओींकीर 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् -  name of a fish found in rivers 

वणगन - ओींकीर हें नुस्तें न्हींयेंत मेळटा. हें नुस्तें फातराींनी रावता. पळोवपाक मातर् े

मोरये  सारकें  ददसता. हें नुस्तें लाळेचें आसता. 

ऑ 

ऑणागँ ना. अ. 

अथग -  दयाांत मेळपी एके तरेचें नुस्तें 

सार. -  ऑणगा 

भो. -  ऑणगाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - वणींग 

भार्ाींर् -  name of a fish 

वणगन - ऑणगाीं हें नुस्तें दयाांत मेळटा. हें नुस्तें उदकाींत चकचकता. 

ऑरबॉल ना. पु. 

अथग -  नुस्तें धरपाचें एक प्रकारचें जाळ 

सार. -  ऑरबॉला 

भो. -  ऑरबॉल 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - हरबल 

भार्ाींर् –  type of fishing net 

वणगन - ऑरबॉल हें जाळ दोनूय बाजूींनीीं मनीस धरन ओडटात. हें जाळ उदक कमी 

आसता त्या जाग्यारच वापरतात. 

क 

काड्डूां ना. अ. 

अथग -   व्हाळाींनी आनी न्हींयेंत मळेपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  काड्डूींआ 

भो. -  काड्डुींआीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - काड्डूींव 

भार्ाींर् – one type of fish 

वणगन - काड्डुींव व्हडलीीं जातगच वपतोळ जातात. तीीं आींगान अर्ीर आसतात. ताींचें 

आींग मातर्ें लाळकेलें आसता. ताींकाीं एके तरेचो वेगळो वास येता. तीीं उजरायतना 

गोबराींत लोळोवन उजरावचीीं पडटात. 

कानारो ना. पु.  

अथग -  काड्डुींवाींचोच एक प्रकार       

सार. -        कानाऱ्या       

भो. -  कानारे      

मो. -  सु. / गा.     

प्र. कों - -      

भार्ाींर् - one type of fish 



305 
  

वणगन – कानारो हें एक ल्हान नुस्तें. पूण आकारान ल्हान आसलें जाल्यार सुद्दाीं तें 

मातर्ें लाींब आसता. हें नुस्तें मोतयाळ नुस्त्या सारकें  ददसता. तोंड बारीक आसता. 

ताचें पोट धवें आनी फाट मातर्ी रींगीत आसता.  

कालूां ना. स्री. 

अथग –   एक तरेची मासळी 

सार. -  कालवा  

भों. -  कालवाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कालींव 

भार्ाींर् -  Oyster 

वणगन - कालवाीं हीीं न्हींयच ेआनी तळ्याच ेदेगेर आर्र्ल्ल्या फातराींनी मेळपी एक तरेची 

मासळी.  

काळुांदोर ना. अ. 

अथग -  एक प्रकारचें न्हींयेंतलें नुस्तें 

सार. -  काळुींदॉरा 

भो. -  काळुींदॉराीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - काळुींदर 

भार्ाींर् –  tasty fish from the river  

वणगन - हें नुस्तें खाऱ्या तर्ेंच साव्या उदकाींत मेळटा. हें नुस्तें काळ्या रींगाचें आसता.  

काळेबबरमो ना. पु. 

अथग –  न्हींयेंत मेळपी एक एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  काळेबबरम्या  
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भो. -  काळेबबरमे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों.- -  

भार्ाींर् -  Small pearl spot  

वणगन - हें नुस्तें हाताच्या ताळटा येदें आसता. ताका दाट आनी मोटीीं खवळाीं आसतात. 

ताचें तोंड बारीक, इल्लीर्ी चोंच कर्ी आसता. हें नुस्तें काळ्या रींगाचें आसता. हें नुस्तें 

पाींपलेटा सारकें  रीं द आसता.  

 

काळ ना.  स्री. 

अथग –  व्हड जाल्लो काळेबबरमो  

सार. -       काळे 

भो. -  काळो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों.- -  

भार्ाींर् -  pearl spot 

वणगन -  काळेबबरमो व्हड जाता तेन्ना ताका काळ अर्ें म्हणटात. 

 

काांटाळी ना. स्री. 

अथग -  नुस्तें धरपाचें एक जाळ 

सार. -  काींटाळे 

भो. -  काींटाळ्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - काींटाळी 
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भार्ाींर् -  One type of fishing net 

वणगन - काींटाळी ही ताींसान ववणून केल्लें एक जाळ. तें उदकाींत सोडटात.  

काांटेर ना. अ. 

अथग -  एक प्रकारचें दयाांत मेळपी नुस्तें 

सार. -  काींटेरा 

भो. -  काींटेराीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - name of a fish 

वणगन - काींटेर हें नुस्तें दयाांत मेळटा. अर्ें म्हणटात ताींचो काींटो पाींयाींक तोपल्यार पाींय 

सुजतात. काींटो ह्या उतरा वयल्यान ताका काींटेर अर्ें नाींव पडलाीं. 

काांटो ना.  पु. 

अथग -  नुस्त्याचें हाड 

सार. -  काींट्या 

भो. -  काींटे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - काींटो 

भार्ाींर् - fishbone  

वणगन - काींटो हो र्र्ींप्याींक, कल्लाचीीं नुस्तीीं सोडलीीं जाल्यार हेर सगळ्या नुस्त्याींक 

आसता. काींय नुस्त्याींच े काींटे ववखाळ आसतात देखीक साींगटाचो, काींटयाळ्याचो, 

वागुळ्याचो काींटो. जीीं नुस्तीीं आकारान ल्हान ताींच े काींटे बारीक आनी जीीं नुस्तीीं 

आकारान व्हड ताच े काींटे मोटे आसतात. पूण मोरयेचो काींटो सगळ्या नुस्त्याींच्या 

काींट्याीं परस वेगळो आसता. 
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कुल्लली ना. स्री. 

अथग -  एक करपाचें नुस्तें 

सार. -  कुल्ले 

भो. -  कुल्ल्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कुल्ली 

भार्ाींर् - Crab 

वणगन -  कुल्ल्यो दोन तराींच्यो आसतात. एक काळ्यो कुल्ल्यो आनी दसुऱ्यो ताींबड्यो 

कुल्ल्यो. काळ्यो कुल्ल्यो न्हींयेंत मेळटात. कुल्ल्याींचें करप हेर नुस्त्या परस चड घट 

आसता. काळ्यो कुल्ल्यो रुचीक आसतात. तश्योच त्यो मासान भररल्ल्यो आसतात. 

कुल्ल्याीं र्भतर दोन जाती आसता. एक दादलो आनी दसुरी बायल. कुल्ली परती केली 

आनी ततच्या पोटार कट्टें आसता तें कट्टें लाींब आनी बारीक सारकें  V आकाराचें 

आसत जाल्यार ती कुल्ली दादलो आनी तें कट्टें मोटें आसत जाल्यार ती कुल्ली बायल 

जाता. दसुरी म्हत्वाची गजाल जी बायल दादलो कुल्ले र्भतर वेगळेपण दाखयता ती 

म्हणल्यार लाकेचो फरक. बायलेक लाक आसता आनी दादल्याक लाक आसना. 

 

कोबुलें ना. अ. 

अथग -  कुल्ली धरपाचें आवत 

सार. -  कोबुल्या 

भो. -  कोबुलीीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कोबलें 

भार्ाींर् - tool used to catch crabs 
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वणगन -  कोबलें हें जाळ आनी आराींवाीं पसून करतात. पयलीीं वाराींवाींक वाटकुळो आकार 

ददतात. मागीर वाराींवाींक जाळी ववणटात. ताच ेउपराींत त्या वाराींवाींक दोरी बाींदतात, अर् े

तरेन कोबलें तयार करतात. कोबलें कुल्ल्यो धरपाक वापरतात. 

कोमीण ना. पु. 

अथग -  तळ्याींतलें एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  कोमीणा 

भो. -  कोमीण 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - a type of fish found in lake 

वणगन -  कोमीण हें नुस्तें तळ्याींत मेळटा. हें नुस्तें वपट्टोळा सारकें च आसता. ताका 

खवळाीं मोटीीं आसतात. वपट्टोळ आींगान रीं द आसतात आनी कोमीण अर्ीर आसतात. 

 

कॉरबॉट ना. अ. 

अथग -  बारीक र्मश्र नुस्तें 

सार. -  कॉरबॉटा 

भो. -  कॉरबॉटाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - करबट 

भार्ाींर् - Mixed small fishes 

वणगन - करबट, सुींगटाीं बोरर्ी भार्ने आसता. हें नुस्तें सगळें बारीक आनी वेग–वेगळ्या 

तराींचें आसता. बाजाराींत जेन्ना असले तरेचें नुस्तें ववकपाक येता,  तेन्ना ताका 

कॉरबॉट अर्ें म्हणटात. 
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कॉरॉप ना. अ. 

सार. -  कॉरपा 

भो. -  कॉरपाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - करप (hard) 

भार्ाींर् - Shell (hard) 

वणगन -   करपाीं कुल्ल्याींक आसतात. कुल्ल्याींच्या आींगा वयलें कट्टें म्हणल्यार 

करप. 

कॉल्लल ना. अ. 

अथग –   करप 

सार. -  कॉल्ला 

भो. -  कॉल्लाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - कल्ल (soft) 

भार्ाींर् – Shell (soft) 

वणगन – कल्लाीं हीीं सगळ्या नुस्त्याींक आसनात. तीीं फकत सुींगटाींक आसतात. तीीं धव्या 

रींगाचीीं  आसतात. तीीं सुींगटाीं तनवळ करता आसतना काडचीीं पडटात. सुींगटाींची कातूच 

म्हणल्यार कॉल्लाीं आसतात. 

काँकॉर ना. अ. 

अथग –   दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  कााँकॉरा 

भो. -  कााँकॉराीं 

मो. -  सु. / गा. 
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प्र. कों. - कोंकर 

भार्ाींर् –  a type of fish found in sea 

वणगन - कााँकॉर हें बाींगड्या भार्नेूच आसता, पूण मातर् े ल्हान आनी रीं द आसता. 

ताच े फाटीर काींटे आसतात. हें नुस्तें रींगान मातर्ें हळडुवें ददसता. बाींगड ेआकारान 

बारीक आसतात, कााँकराीं आकारान मातर् ेरीं द आसतात. 

ग 

गाबोळी ना. स्री. 

अथग –   नुस्त्याींचीीं ताींतयाीं 

सार. -  गाबळे 

भो. -  गाबोळ्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - गाबोळी 

भार्ाींर् -  spawn of fish 

वणगन - गाबोळी म्हणल्यार नुस्त्याींचीीं ताींतयाीं. तीीं सगळ्याच नुस्त्याींक आसनाींत. 

व्हडल्या नुस्त्याची गाबोळी भाजून खातात. 

गोराांटी (सु.) / गोऱ्याबोडी (गा.) ना. स्री. 

अथग – नुस्तें धरपाचें एक आवत 

गोराींटी (सु.)          गोऱ्याबोडी (गा.) 

सार. -  गोराींटे    सार. -  गोऱ्याबोडॅ 

भो. -  गोराींट्यो   भो. -  गोऱ्याबोड्यो 

मो. -  सु.     मो. -   गा 

प्र. कों. - गरी 

भार्ाींर् - fishing rod 
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वणगन - कोंड्याच ेबडयेच्या एका तोंकाक ताींस बाींदनू नुस्तें धरपाक केल्लें एक आवत. 

गाळमो ना. पु. 

अथग –   बारीक सुींगटाीं 

सार. -  गाळम्या 

भो. -  गाळमॅ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - गालमो 

भार्ाींर् –  very small prawns 

वणगन - गाळमो हीीं सुींगटाीं खबू बारीक आसतात. इींजग्लर्ीींत ताींका shrimps अर्ें 

म्हणटात. गाळमो हो दोन प्रकाराींचो आसता. ताींबडो आनी धवो गाळमो. हे प्रकार 

ताींच्या रींगाचरे आदारन केल्ले आसात. 

गोबरो ना. पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  गोबऱ्या 

भो. -  गोबरे  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों.- गबरो 

भार्ाींर् -  a type of fish 

वणगन - गोबरो हें नुस्तें दयाांत मेळटा. तें गोबरा रींगाचें आसता. ताका लागून ताका 

गोबरो हें नाव  पडलाीं. हें नुस्तें आींगान मोटें आसता. तर्ेंच तें मासानूय भररल्लें 

आसता. 

गॉरॉ ना. पु. 

अथग –   गरयेचो गरो 
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सार. -  गोऱ्या 

भो. -  गोरे  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - गरो 

भार्ाींर् -  fishing hook 

वणगन - गरयेच्या ताींसाक फुडें नुस्तें फारावचें म्हणून गॉरॉ बाींदतात. हो गॉरो लोखणाचो 

आसता. 

च 

धचकालो ना. पु. 

अथग -  न्हींयेंतल्या चचखलाींत रोमून रावपी एक नुस्तें 

सार. -  चचकाल्या 

भो. -  चचकाले 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चचकालो  

भार्ाींर् – One type of fish found in river 

वणगन - हे नुस्तें चचखलाींत रोमून आसता. ताका लागून ताका चचखालो अर्ें म्हणटात. 

ताचो रींग काळो आसता. 

धचांगूळ ना. स्री. 

अथग –   सुींगटाचो एक प्रकार 

सार. -  चचींगुळे 

भो. -  चचींगळो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चचींगूळ 
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भार्ाींर् - Tiger prawns 

वणगन - ही सुींगटाींचीच एक तरा. चचींगूळ हें रींगान काळें आनी धवें अर्ें दोन प्रकाराींनी 

साींपडटा. चचींगुळेचीीं कल्लाीं धवीीं आसत जाल्यार ताका धवी चचींगूळ म्हणटात. जर ताची 

कल्लाीं काळीीं आसत जाल्यार ताका काळी चचींगूळ म्हणटात. 

चीम ना. पु. 

अथग –   गरयेक वापरपाचें एक आवत. जें गरी बुडपा खातीर वापरतात 

सार. -  चचमा 

भो. -  चीम 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चचम्ब 

भार्ाींर् - sinker 

वणगन - गरी उदकाींत बुडची म्हण ताींसाक चचम्ब बाींदतात. 

 

धचपाझाड ना. अ. 

अथग -   न्हींयच ेदेगेर जावपी एक प्रकारचें झाड 

सार. -  चचपाझाडा 

भो. -   चचपाझाडाीं 

मो. -   सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - Name of a mangrove tree 

वणगन – हें झाड न्हींयच ेदेगेर आर्र्ल्ल्या चचखलाींत जाता. ह्या झाडाक गलुाबी रींगाची 

फुलाीं जातात. ताींच्यो पाकळ्यो बारीक लाींब आसतात. ह्या झाडाक गोल आकाराचें फळ 

जाता. ह्या फळाच्या देंटा कडने गुलाबी रींग आसता आनी फुडें एक तोंक आसता. 
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ज 

जाककुल्लली ना. स्री. 

अथग –   कुल्लेचो एक प्रकार 

सार. -  जाककुल्ले 

भो. -  जाककुल्ल्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  a type of crab 

वणगन -  ह्यो कुल्ल्यो आडीच्या र्तेाींनी मेळटात. ह्या कुल्ल्याींच े कट्टे चार 

 कोणर्ाींचें आसता. असल्या तराींच्या कुल्ल्याींक जाक कुल्ली अर्ें म्हणटात. 

 

जॉब ना. पु.  

अथग –   करपाचें एक नुस्तें 

सार. -  जॉबा 

भो. -  जॉब 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. को. - र्र्नाणी  

भार्ाींर् -  mussel 

वणगन - हें करप आर्र्ल्लें नुस्तें. जोब ततसऱ्याींच्या जातीींतलेंच एक नुस्तें. जॉब लाींब 

आकाराचें आनी ताचें करप कुलेरा सारकें  आसता. ताचें करप काळें पाींचवें  आनी तनळें 

अर्ें भोवरींगी आसा. जॉब हें फातराक लाचगल्लें आसतात.  

् 

्ाांवावप फि. 
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अथग –   गरी करपाची प्रफिया 

सार. –  - 

भो. –   - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – - 

भार्ाींर् -  Process of preparing a fishing  rod 

वणगन -  गरयेक ताींस बाींदनू त्या ताींसाींची गाींठ सुटची न्हय म्हण ताका उज्यान 

कडयतात. ताका ताींवावप म्हणटात.  

्ाल्ललो ना. पु. 

अथग –   दयाांतलें एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  ताल्ल्या 

भो. -  ताल्ले 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – ताल्लो 

भार्ाींर् – sardine  

वणगन - ताल्लो हें नुस्तें दोन तरेच्या आकारान मेळटा. एक मोटवें आनी दसुरें लाींब. 

लाींब ताल्ले र्पेडने लाींब आसतात. म्हूण ताींकाीं र्पेे ताल्ले म्हणटात. ह्या ताल्ल्याींक 

काींटे चड आसतात. मोटवे ताल्ले र्पेडने ल्हान आसतात आनी ताींकाीं काींटे चड 

आसनात.   

्ाांस ना. पु.  

अथग –   गरी करपाचें एक आवत 

सार. -  ताींसा 

भो. -  ताींस  
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - ताींस  

भार्ाींर् – thread like nylon rope 

वणगन -  ताींस नायलोन सुता सारको बारीक आसता. ताचो रींग धवो आसता. हो ताींस 

जायत्या कारणाक वापरतात. नुस्तें धरपा खातीर लेगीत ताींस वापरतात. नुस्तें 

गरोवपाची बडी आसता ताका हो ताींस बाींदतात आनी मागीर त्या ताींसाक गरो 

लायतात. 

थ 

धथगूर ना. पु. 

अथग –   न्हींयेंत, तळ्याींत आनी व्हाळाींत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  चथगुरा 

भो. -  चथगूर 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - चथगूर 

भार्ाींर् -  name of a fresh water fish 

वणगन - चथगूराचें आींग जजवाणया सारकें  आसता. ताचें तोंड मोटें रीं द साींगटाीं सारकें  

आसता. चथगूर आींगान काळो, ताचें आींग लाळकें , गालपुटाींक दोन काींटे आसून र्ेंपडी 

हेर नुस्त्या सारकी पूण आकारान गोल तर्ेंच ताच्या तोंडाक र्मश्योय आसतात. 

द 

दाडी (सु.) ना. स्री. / वप्डाकाड्डूां (गा.) ना. अ. 

अथग –   एक प्रकारचें व्हाळाींत मेळपी नुस्तें 

दाडी (सु.)      वपतडाकाड्डूीं (गा.) 

सार. -  दाडी     सार –   वपतडाकाड्डुआ 
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भो. -  दाड्यो     भो. –   वपतडाकाड्डुींआीं 

मो. –   सु.     मो. –   गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  a type of fish 

वणगन - दाडयो काड्डुींवाीं सारक्योच आसतात. पणू ताींच्या आींगार मातर्ी ताींबडी राींक 

आसता. 

दोयागकुल्लली ना. स्री. 

अथग –   दयाांत मेळपी कुल्ली 

सार. -  दयागकुल्ले 

भो. -  दयागकुल्ल्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - दयाग कुल्ली 

भार्ाींर् – crab found in sea  

वणगन - ह्यो कुल्ल्यो पोटान सामक्यो धव्यो आसतात आनी फाटलें करप र्ळे्या रींगाचें 

आसता. असल्या कुल्ल्याींक दयाग कुल्ल्यो अर्ें म्हणटात. ताींच ेदोंगे मातर् ेलाींब आनी 

बारीक आसतात. 

दोडयारो ना. पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. –  दोडयाऱ्या 

भो. -  दोडयारे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - धड्यारो  

भार्ाींर् – name of a fish found in sea 
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वणगन - धडयारो हें नुस्तें पचपचीत आनी आींगान र्लबर्लबीत आसता. हें नुस्तें दयाांत, 

न्हींयेंत, पोंयेंत मेळटा. ह्या नुस्त्याक चड मास आसता. देखनू ताका चड मीठ लावचें 

पडटा. हें नुस्तें घोस्ताक मातर्ें उणें आसता. तें रींगान धवें आसता. ह्या नुस्त्याच्या 

कपलाींत दोन वा तीन धवे ल्हानर् ेफातर आसतात. 

न 

नुचोग ना. अ. 

अथग –   सुींगटाचो प्रकार 

सार. -  नुचगा 

भो. -  नुचोगाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  लुचक 

भार्ाींर् – Type of prawn  

वणगन - सुींगटाचो एक प्रकार. ह्या सुींकगटाचो काींटो लागल्यार करपता. 

प 

पागॅल ना. अ. 

अथग -  नुस्तें धरपाचें एक जाळ 

सार. -  पागॅला 

भो. -  पागॅलाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पागेल 

भार्ाींर् -  Type of fishing net  

वणगन - पागेल जाळा सारकें च आसता. तें र्वेटून उदकाींत मारतात आनी एका पोंताक 

धरन ओडटात. 
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पा्ोशी (सु.) ना. स्री. / पा्ाशी (गा.) ना. स्री. 

अथग – दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

पातोर्ी (सु.)     पातार्ी (गा.) 

सार. -  पातोर् े    सार. -  पातार् े

भो. -  पातोश्यो    भो. -  पाताश्यो 

मो. –   सु.     मो. –   गा. 

प्र. कों. - पातार्ी 

भार्ाींर् -  name of a fish. 

वणगन - हें नुस्तें पेडयाीं सारकें च आसता. आकारान रीं द पूण पातळ आसता. ताकाच 

लागून ताका पातोर्ी वा पातार्ी म्हणटात. 

पालाांव ना. अ.  

अथग –   नुस्तें आडावपाचें कोंड्याचें आवत 

सार. -  पालाींवा 

भो. -  पालाींवाीं  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पालाींव 

भार्ाींर् -  tool made up of bamboo to protect fish 

वणगन - हें कोंडयाच्या तासून केल्ल्या बडयाींचें आसता. कोंड्याच्यो बड्यो दोराची फाींती 

घालनू ववणटात. तें पळोवपाक र्र्ींदरे सारकें  ददसता. मानर्ेंतलें उदक भायर वता तेन्ना 

नुस्तें भायर वच्चें न्हय म्हूण हें पालाींव लावप जाता. 

पाांपलीट ना. अ. 

अथग –   दयाांत मेळपी एका नुस्त्याचें नाींव 

सार. -  पाींपलीटा 
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भो. -  पाींपलीटाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पाींपलेट 

भार्ाींर् –  Pomfret  

वणगन - पाींपलीट हें नुस्तें दोन तराींचें आसता. ह्यो दोन तरा ताच्या रींगाचरे आदारन 

केल्ल्यो आसता. त े म्हणल्यार धवें पाींपलेट आनी काळें पाींपलीट. ताचो आकार रीं द 

आसता.  

वप्ोळ ना. पु. 

अथग –   तळ्याींत वा पावसाळ्याींत व्हाळाींत मेळपी नुस्तें 

सार. -  वपतोळा 

भो. -  वपतॉळ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - वपट्टोळ 

भार्ाींर् - Kind of fish 

वणगन - हें नुस्तें रींगान धवें आसता. ताची खवळाीं मोटीीं आनी दाट आसतात. ताींचे 

फाटीर एक काींटो आनी पोटार एक काींटो आसता. हें नुस्तें चड करन पावसाींत मेळटा. 

तर्ेंच तळ्याींनी पोसूींक घाततल्ल्या नुस्त्याींतूय तें आसता. पावसा ददसाींनी व्हाींवपी 

व्हाळाींनी हें नुस्तें मेळटा. तें र्ळेो खावन वाडटा. ताका लागून ताच्या मासाक र्ळे्याचो 

वास मारता. 

पेडवॉ (सु.) ना. पु. / पेडसुलॉ (गा.) ना. पु. 

अथग - पेडीींचो ल्हान आकार 

पेडवॉ (सु.)     पेडसुलॉ (गा.) 

सार. -  पेडव्या     सार. -  पेडसुल्या 
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भो. -  पेडवे     भो. -  पेडसुले 

मो. –   सु.     मो. –   गा. 

प्र. कों. - पेडवो 

भार्ाींर् -  clupeid  

वणगन - पेड हें नुस्तें दयाांत मेळटा. ताचो आकार ल्हान आसता तेन्ना ताका पेडवॉ वा 

पेडसुलॉ म्हणटात. 

पेड ना. स्री. 

अथग –   एक प्रकारचें दयाांत मेळपी नुस्तें 

सार. -  पेड े

भो. -  पेड्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पेड 

भार्ाींर् - clupeid  

वणगन - पेडवॉ जेन्ना व्हड जातात तेन्ना ताका पेड अर्ें म्हणटात.   

पोटीांग ना. पु. 

अथग –   सुींगटाींचो एक प्रकार 

सार. -  पोटीगा 

भो. -  पोटीींग 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् - a type of prown 

वणगन - हो सुींगटाचोच एक प्रकार. हें सुींगट पावसाींत मेळटा. हीीं सुींगटा मातर्ीीं ल्हान 

आसतात. पूण पोटान मातर् े मोटीीं आसतात. गोस्ताक हीीं सुींगटाीं हेर सुींगटाीं परस 
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मातर्ीीं वेगळीीं आसतात. सुींगटाींचीीं कल्लाीं हातान सोपेपणान येतात. पूण पोटीींगाचीीं 

कल्लाीं काडपाक मातर् ेरास जातात. पोटीींग चडर् ेसाव्या उदकाींत मेळटा. 

 

पोलकूट ना. अ. 

अथग -  लेपाचो गाल 

सार. -  पोलकुटा 

भो. -  पोलकुटाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. को. -  गालपूट 

भार्ाींर् -  gills  

वणगन -  लेपेच्या तोंडा कडने गालपूट आसता ताका पोलकूट म्हणटात. हातूींतल्यान लेप 

स्वास घेता. 

 

पॉस् ना. अ. 

अथग –   नुस्त्याचीीं पातळ कापाीं 

सार. -  पोस्ता 

भो. -  पोस्ताीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - पोस्त 

भार्ाींर् -  slice of fish.  

वणगन -  पोस्ताीं म्हणल्यार जीीं व्हड नुस्तीीं आसतात ताींच ेबारीक पातळ कापाीं करतात 

ताींकाीं पोस्ताीं अर्ें म्हणटात. 

फ 
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फारकुल्लली ना. स्री. 

अथग –   कुल्लेचो एक प्रकार 

सार. -  फार कुल्ले 

भो. -  फार कुल्ल्यो  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. – - 

भार्ाींर् - a type of crab mostly found in stones  

वणगन - ह्यो कुल्ल्यो आडीच्या र्तेा बाींदार फातराींत वा पावसा ददसाींनी व्हाळाींत व्हाींवपी 

उदकाींतल्या फातराींत मेळटात. ताका लागून ततका फारकुल्ली अर्ें म्हणटात. 

फोरग ना. पु. 

अथग –   नुस्त्याची कात 

सार. -  फोराग 

भो. -  फॉरग 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  skin of the fish 

वणगन - नुस्त्याची कात उजरायतना काडटात ततका फोरग अर्ें म्हणटात. देखीक लॅपेची 

वा मोरयेची कात. 

ब 

बाकाल्लयाांव ना. पु. 

अथग -  दयाांत मेळपी एक प्राकारचें नुस्तें 

सार. -  बाकाल्याींवा 

भो. -  बाकाल्ल्याींव 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - बाकाल्याींव 

भार्ाींर् -  cod fish 

वणगन - हें नुस्तें होच्ची ह्या नुस्त्या सारकें  आसता. पूण रींगान धवें आसता. 

बोंबीलाच्या आगाीं सारकें  आसता. पूण ताचें आींग बोंबीला इतलेंच मोव आसना. 

बाळो ना. पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी नुस्त्याचें नाींव 

सार. -  बाळ्या  

भो. -  बाळे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  बाळो 

भार्ाींर् –  ribbon fish 

वणगन - बाळो हें नुस्तें दयाांत मेळटा. हें नुस्तें दोन तराींचें आसता. रींगाचरे आदारन 

बाळो दोन प्रकाराचो आसता. धवे बाळे आनी ताींबड ेबाळे. धवे बाळे पट्या सारके लाींब 

आसतात. ते पळोवपाक धवे आनी मातर् ेगोबरा रींगाच ेआसतात. ते चड करन भाजून 

खातात. ताींबड े बाळे आकारान मोटवे आनी ताींबड्या रींगाच ेआसतात. त े चड करन 

पावसाच्या ददसाींनी मेळटात. ताींबड े बाळे धव्या बाळ्याीं परस चड रुचीक आसतात. 

ताींबड ेबाळे न्हींयेंत मेळटात. पळोवपाक जजवाणया भर्ने ददसतात.  

बोडूक ना. अ. 

अथग –   नुस्त्याची तकली 

सार. -  बोडका 

भो. -  बोडकाीं 

मो. -  सु. / गा. 
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प्र. कों. - बोडूक 

भार्ाींर् - head of a fish 

वणगन -  बोडूक म्हणल्यार नुस्त्याचें तोंड, तकली, ताचरे नुस्त्याच ेदोळे आनी गालपुटाीं 

आसतात. बोडूक उजरायता आसतना कातरीं न भायर उडयतात. बोडूक करपाच्या 

नुस्त्याक आसना. 

बोमील ना. पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  बोमीला 

भो. -  बोमील 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - बोंबील  

भार्ाींर् - Bombay duck 

वणगन - बोंबील हें नुस्तें धवें, तर्ें ताबड्या रींगाचें आसता. ह्या नुस्त्याच्या मासाींत खबू 

उदक आसता. सगळ्या नुस्त्याीं परस हें नुस्तें मोव आसता. 

बाांगडो ना. पु. 

अथग –   एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  बाींगड्या 

भो. -  बाींगड े

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - बाींगडो 

भार्ाींर् -  mackerel 

वणगन - बाींगडो हो दयाांत मेळटा. बाींगडो दोन तरेचे आसता. जो व्हड आनी मोटो 

आसता ताका  बाींगडो म्हणटात. जो ल्हान आनी बारीक आसता ताका बाींगडुली 
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म्हणटात. बाींगड्याींची कात चकचकीत आसता. बाींगडो पळोवपाक सामको तनवळ 

आसता. 

बाांगडुली ना. स्री. 

अथग –   ल्हान बाींगडो 

सार. -  बाींगडुले 

भो. -  बाींगडुल्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - बाींगडुली  

भार्ाींर् -  small mackerel  

वणगन - बाींगडो ल्हान आसतना ताका बाींगडुली म्हणटात. बाींगडो आनी बाींगडुली हाींचे 

र्भतर काींयच फरक ना. फकत आकाराचेंच वेगळेपण आसा. 

 

बाणभशरें ना. अ. 

अथग –   न्हींयेंत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  बाणर्र्ऱ्या  

भो. -  बाणर्र्रीीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों - - 

भार्ाींर् – a type of fish found in rivers 

वणगन - हें नुस्तें काळे बबरम्या सारकें च आसता. पणू रींगान धवें आनी मदीींच ताच्या 

आींगार काळ्या रींगाच े ततकले आसतात. ह्या नुस्त्याच्या फाटीर काींटे आसतात. तें 

आकारान रीं द आसता.  

म 
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माडोळी ना. स्री. 

अथग –   दयाांतलें एक प्रकारचें ल्हान नुस्तें 

सार. -  माींडोळे 

भो. -  माींडोळ्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों - - 

वणगन - माींडोळ्यो हें नुस्तें ल्हान आसता. त्यो रींगान धव्यो आसतात. एप्रील–मे 

म्हयन्याींत सगळ्या दयागदेगेर त्यो मेळटात. त्यो मातयेंत हात घालून पोर्वेन काडच्यो 

पडटात. 

माणकी ना. स्री. 

अथग –   दयाांत मेळपी नुस्तें 

सार. -  माणके 

भो. -  माणक्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - माणकी 

भार्ाींर् -  squid 

वणगन - माणक्यो दोन तराींच्यो आसतात. माणक्याींक कालामारी अर्ेंय म्हणटात. ताींच े

तोंड पोंदाक आसता. ताका पाींच पाींय आसतात. ताींकाीं माणक्याींच्यो र्मश्यो अर्ें 

म्हणटात. ताींच े र्भतर काळें काजळ आसता. त्या काळ्या काजळाक काळकी अर्ें 

म्हणटात. माणक्याीं र्भतर एक मुणो आसता. त्या मुणयाींक माणकेचो दाींत अर्ें 

म्हणटात. 

भमठा मारप फि. 

अथग –   नुस्त्याक मीठ लावप 
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सार. –  - 

भो. –  - 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - र्मठा मारप 

भार्ाींर् -  process of applying salt on fish 

वणगन - बोंबील, आगुळें , डायना आदी नुस्तीीं बरीीं धवुून ताींकाीं बरेंच मीठ मारतात हे 

प्रफियेक र्मठा मारप अर्ें म्हणटात. र्मठा मारप हें जेन्ना नुस्तें सुकोवपाचें आसता 

तेन्नाच जाता. ना जाल्यार नुस्तें कडयेन घालतात ताका र्मठाक लावप अर्ें म्हणटात. 

भमनीन ना. पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी नुस्तें 

सार. -  र्मतनना 

भो. -  र्मनीन 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों - - 

भार्ाींर् – Name of fish 

वणगन - र्मनीन हें नुस्तें दयाांत मेळटा. हें नुस्तें पळोवपाक चचकाले ह्या नुस्त्या भर्ने 

ददसता. 

माराांड्य ना. स्री. 

अथग –   एक प्रकारचें न्हींयच ेदेगेर जावपी झाड 

सार. -  माराींड े

भो. -  माराींड्यो 

मो. –  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 
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भार्ाींर् – Mangrove tree 

वणगन -  एक तरेचें झाड जाका ल्हान पानाीं आसतात.  

भमशी ना. स्री. 

अथग –   नुस्त्याच्या तोंडाच ेकें स 

सार. -  र्मर् े

भो. -  र्मश्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - र्मर्ी 

भार्ाींर् - whiskers 

वणगन - र्मश्यो नुस्त्याच्या बोडकाक आसतात. त्यो पळोवपाक लाींब आनी बारीक कें साीं 

सारक्यो आसतात. ह्यो र्मश्यो चड करन सुींगटाींक, चथगुराींक, साींगटाींक आसतात. 

मेंगॉण (कुल्लली) ना. अ. 

अथग –   कुल्लेचो एक प्रकार 

सार. -  मेंगोणा 

भो. -  मेंगोणाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों - - 

भार्ाींर् –  a type of crab.  

वणगन - जजवाणें आपली कात सोडटा, तेच तरेन कुल्ली आपलें कट्टें सोडटा आनीक 

ततका नवें कट्टें येवपाक लागता. हें नवें आतयल्लें कट्टें मोव आसता. तेन्ना कुल्ले 

कडने घास मारपाक जायना. ती मेंगी जाता. देखनू ततका मेंगोण अर्ें म्हणटात. 

मोत्याळ ना. पु. 

अथग –   नुस्त्याचें नाींव 
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सार. -  मोत्याळा 

भो. -  मोत्याळ 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मोतयाळो 

भार्ाींर् –  name of a fish 

वणगन -  मोत्याळ हें वेल्ले भार्चेें नुस्तें  मोत्याळ हें नुस्तें ल्हान आकाराचें आसता. 

ताका खवळाीं आसनात. ताचो रींग धवो आनी ताचें तोंड बारीक आसता. हें नुस्तें दयाांत 

तर्ेंच न्हयेंत मेळटा. दयाांत मेळटा ताच्या आींगार एक काळी आडी आसता. 

मोरी ना. स्री. 

अथग –   नुस्त्याचें नाींव 

सार. -  मोरये 

भो. -  मोरयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - मोरी 

भार्ाींर् -  shark 

वणगन - मोरी हें नुस्तें दयाांत मेळटा. हें नुस्तें लाींब आनी बारीक आकाराचें आसता. हें 

रींगान गोबरा कोराचें आसता. मोरेची कात काडून ती सोलची पडटा. मोरेची कात 

काडपाक खबुच कठीण आसता. ततची कात काडपाची वेगळीच तरा आसता. ती 

म्हणल्यार ताच ेतकले कडल्यान घावो घालतात आनी दोनूय वाटेन धरन ततची कात 

ओडटात. हेर नुस्त्याीं सारके मोरयेक बारीक काींटे आसनात. पूण मोरयेक एक लाींब 

आनी रीं द काींटो आसता. मनर्ाक फाटीचो कोंडो आसता तसो मोरयेक काींटो आसता. 

मोळो ना. पु. 

अथग –   नुस्त्याचें नाींव 
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सार. -  मोळ्या 

भो. -  मोळे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - - 

भार्ाींर् -  name of a fish 

वणगन - हें नुस्तें चचकाल्याीं सारकें  आसता. रींगान काळें . पूण चचकाल्याचें तोंड मोटें 

आसता आनी  मोळ्याींचें तोंड बारीक आसता. 

र 

राणो ना.  पु. 

अथग –   दयाांत मेळपी नुस्त्याचें नाींव 

सार. -  राणया 

भो. -  राणे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. को. - राणो 

भार्ाींर् -  goat fish 

वणगन - राणो हें नुस्तें दयाांत मेळटा. ताचो रींग ताींबसो आसता. ताका खवळाीं आसतात. 

ताची कात  मातर्ी चकचकीत आसता. ताका मातसो हळडुवो रींग मारता. हें नुस्तें 

चडर्ें चगमा ददसाींनी मेळटा. 

राडलूक ना. अ. 

अथग –   एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  राडलुका 

भो. -  राडलुकाीं 

मो. -  सु. / गा. 
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प्र. कों. - - 

भार्ाींर् – name of a fish 

वणगन – हें खींडाऱ्याींतलें नुस्तें. हें नुस्तें पावसाच्या ददसाींनी उदक व्हाींवपी खींडाऱ्याींत 

जल्मता. तें आींगान मात्र् ेलाळकें  आसता. 

राांपोण ना. स्री. 

अथग –   नुस्तें धरपाचें जाळ 

सार. -  राींपोणे 

भो. -  राींपोणयो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - राींपण 

भार्ाींर् -  fishing net  

वणगन - राींपोण म्हणल्यार नुस्तें धरपाचें जाळ. 

ल 

लाक ना. स्री. 

अथग –   कुल्लेची गाबोळी 

सार. -  लाके  

भो. -  लाको 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - लाख 

भार्ाींर् -  - 

वणगन - कुल्लेक केसरी रींगाची गाबोळी आसता ततका लाख अर्ें म्हणटात. ही लाख 

बायल कुल्लेकूच आसता. 

लाांबारी ना. स्री. 
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अथग –   नुस्तें धरपाचें एक आवत 

सार. -  लाींबारे 

भो. -  लाींबाऱ्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. -  - 

वणगन - ताींसाक गरो लावन तो ताींस सोणणाक वा लाींकडाच्या कुडक्याक घुस्पावून 

लाींबारी तयार करतात. लाींबारयेक हाींयस लावन, न्हींयेंत मदीीं सोडटात. लाींबारेक एकूच 

गोरो आसना, ततका फकतलेर्चे गोरे आसतात.   

लॅप (सा.सु.) / नॅप (सा.गा) ना. स्री. 

अथग –   दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  लेपे (सु)  नॅपे (गा.) 

भो. -  लॅपो (सु) नॅपो (गा.) 

प्र. कों. - लेप 

भार्ाींर् -  sole fish 

वणगन - हें नुस्तें दयाांत मेळटा. हें आकारान ल्हान आनी आींगान पातळ आसता. ततची 

कात एके वटेन दाट आसता. दाट आर्र्ल्ले कातेचो रींग काळो आसता. दसुरे वटेची 

कातेचो रींग धवो आसता. ती हेर नुस्त्या भार्ने पेंवना. पूण ती एके वटेन जमनीर 

घश्टून वता. लॅप ह्या नसु्त्याचें तोंड हेर नुस्त्याीं परस वेगळें आसता. ततचें तोंड एके 

वटेन वाींकडें आसता. लॅप न्हींयेंतूय मेळटा पूण ततचो आकार ल्हान आनी आींगान 

मातर्ी मोटी आसता. 

लॉवॉ (सु.) /  नॉवॉ (गा.) ना. पु.  

अथग –   खाजनाींनी जावपी एक प्रकारचें तण   

सार. -  लॉव्या (सु)  नॉव्या (गा.) 
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भो. -  लॉव ॅ(सु.)  नॉव ॅ(गा.) 

प्र. कों. – लवो 

भार्ाींर् - a type of grass growing in khazan land 

वणगन -  खाजनाींनी जावपी एक प्रकारचें तण जें व्हड आसता. आदल्या काळार 

लवो कातरन ताच ेपासून र्र् ींदरी करतालीीं. 

श 

भशांपी ना. स्री. 

अथग –   ततसरेचें कल्ल 

सार. -  र्र् ींपये 

भो. -  र्र् ींपयो 

मो. -  सु. / गा. 

 प्र. कों. - र्र् ींपी 

भार्ाींर् -  Shell fish 

वणगन - ततसऱ्याींच्या करपाक र्र्ींपयो अर्ें म्हणटात. ह्या र्र्ींपयाचरे वेग–वेगळ्यो 

आकृतायो आसतात. 

 

शवेटो ना. पु. 

अथग –   न्हींयेंत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  र्वेट्या 

भो. -  र्वेटे  

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - र्वेटो 

भार्ाींर् -  mullets  
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वणगन - र्वेटो हें नुस्तें दयाांत तर्ेंच न्हींयेंत मेळटा. हें नुस्तें आकारान लाींब आसता. 

तर्ेंच  रींगान धवें आसता. ताचें तोंड जजवाणया सारकें  मोटें आसता. तर्ेंच ताचें आींग 

धवर्ें आनी चकचकपी आसता. र्वेटो जेन्ना ल्हान बोटा इतलो आसता तेन्ना ताका 

‘पोल्या बुींराींटे’ म्हणटात. तो मागीर मातसो व्हडलो जालो म्हणटकच ताका ‘बुराींटो’ 

म्हणटात. जेन्ना होच बुराींटो आनीक व्हडलो जाता तेन्ना ताका र्वेटो म्हणटात. 

शेंप ना. स्री. 

अथग –   नुस्त्याचो फाटलो भाग 

सार. -  र्ेंपे 

भो. -  र्ेंपो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - र्ेंप 

भार्ाींर् –  Tail of a fish 

वणगन – र्ेंप म्हळ्यार नुस्त्याचो फाटलो भाग वा जजका र्ेंपडी म्हणटात. नुस्तें 

उजरायतना ती कातरन भायर उडयतात. जेन्ना नुस्तीीं उदकाींत आसतात तेन्ना 

र्ेंपडचे्या आदारान पेंवतात. 

स 

साांगॉट ना. अ. 

अथग –   न्हींयेंत आनी दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  साींगटा 

भो. -  साींगटाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - साींगट 

भार्ाींर् – Cat fish 
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वणगन -  साींगॉट हें नुस्तें दयाांत, न्हींयेंत आनी तळयाींत मेळटा. ताचो रींग फाटीर काळो 

आनी पोटार धवो आसता. ह्या नुस्त्याचें आींग लाळेचें आसता. ताका लागनू तें हातीींत 

धरतना तनसरता. हें नुस्तें उजरायतना पयलीीं हातीक माती वा गोबोर लायतात. 

साींगटाींक फाटीर आनी गालपुटाीं कडने काींटे आसतात. ताका लाींब र्मश्योय आसतात. 

ताचें बोडूक मातर् े जजवाणया सारकें  ददसता. साींगटाच े दोन प्रकार आसात. हे प्रकार 

साींगटाीं मेळपी थळाींचरे आदारन केल्ले आसतात. ते म्हणल्यार दयाांतलीीं साींगटाीं आनी 

साव्या उदकाींतलीीं साींगटाीं. दयाांत मेळपी साींगटाीं रींगान मातर् ेधवीीं आसतात. साव्या 

उदकाींत मेळपी साींगटाींक र्ळे्याचो वास मारता. 

भसरगोंस (सु.) ना. पु. / धचांजळ (गा.) ना. अ. 

अथग -  सुींगटाचो एक प्रकार 

र्सरगोंस (सु.)      चचींजळ (गा.) 

सार. -  र्सरगााँसा    सार. -  चचींजळा 

भो. -  र्सरगााँस    भो. -  चचींजळाीं 

मो. -  सु.     मो. -  गा. 

प्र. कों. -  - 

भार्ाींर् - type of prawn 

वणगन - हें सुींगट दयाांत आनी न्हींयेंत मेळटा. गोंयच ेर्सरगोंस हेर र्सरगोंसा परस खबू 

वेगळे आसता. हें मोटें सुींगट आनी ताची तकली ताच्या आींगा परस मोटी आसता. 

ताच्या तोंडाक लाींब र्मर्यो आसता. ताका कुल्ले सारके दोन दोंगे आसतात. पूण हे 

दोंगे बारीक आनी लाींब आसतात. 

सुांगॉट ना. स्री. 

अथग –   न्हींयेंत आनी दयाांत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 

सार. -  सुींगटा 
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भो. -  सुींगटाीं 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  सुींगट 

भार्ाींर् –  prawn 

वणगन - सुींगट हें न्हींयेंत आनी दयाांत मेळपी नसु्तें. सुींगटाक काींटो आसना. ताच्या 

तोंडाक र्मर्ी आसता. सुींगटाीं दोन तराींचीीं आसतात. ज्या सुींगटाच ेकट्टे काळे आसता 

ताका ‘काळे कॉट्ट्या सुींगॉट’ आनी ज्या सुींगटाच े कट्टे धवे आसता ताका ‘दॉयॅ 

कॉट्ट्या सुींगॉट’ म्हणटात. 

सुांगटाां बोरोश ना. स्री. 

अथग –   सुींगटाींची रास 

सार. -  सुींगटाीं बोरोर् े

भो. -  सुींगटाीं बोरोश्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  सुींगटाीं भरस 

भार्ाींर् -    mix fish 

वणगन - जेन्ना सुींगटाीं ववकपाक घालतात, तेन्ना तीीं एक बोरोर्ने म्हणल्यार रार्ीन 

घालतात. ह्या सुींगटाीं बोरोर्ेंत बारीक बारीक हेर नुस्तीींय र्मश्रीत आसतात. ताका 

सुींगटाीं बोरोर् म्हणटात. 

सुड्डो ना. पु. 

अथग –   ल्हान कुल्ली 

सार. -  सुड्ड्या 

भो. -  सुड्ड े

मो. -  सु. / गा. 
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प्र. कों. – - 

भार्ाींर् - very small crab 

वणगन - कुल्ली ल्हान बारीक आसता ततका सुड्डो म्हणटात. 

ि 

िारो ना. अ. 

अथग –   सुकयल्लें नुस्तें 

सार. -  हाऱ्या 

भो. -  हारें 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खारें 

भार्ाींर् -  dry fish 

वणगन - र्मठाक माररल्लें नुस्तें बरेंच वताींत सुकयतात. तें सुकले उपराींत ताका खारें 

म्हणटात. तें खार आसता, देखनू ताका खारें हें नाींव पडलें. 

िुबो ना. पु. 

अथग –   करपाचें एक नुस्तें 

सार. -  हुब्या 

भो. -  हुबे 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खुबो 

भार्ाींर् – Shell fish 

वणगन - हुबे हे ततसरे सारकें च आसता, पूण आकारान मोटें. ताका करप आसता. िोच्ची 

ना. स्री. 

अथग –   न्हींयेंत मेळपी एक प्रकारचें नुस्तें 
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सार. -  होच्च े

भो. -  होच्च्यो 

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खची/खरची 

भार्ाींर् - a type of fish found in rivers 

वणगन - हें नुस्तें आींगान लाींब आसता. ताचो रींग मात्सो मातये सारको आसता. पूण 

मदीीं मदीीं मातर् ेकाळे अर् ेपाठ आसता. ताच्या आींगाीं परस ताचें तोंड मोटें आसता. 

तर्ेंच ताचें आींग मातर् ेवाटकुळें आसता. होच्ची मातर्ी व्हड जाता तेन्ना ताका होच्चो 

म्हणटात. 

 

 

िोच्चो ना. पु. 

अथग –   व्हड होच्ची 

सार. –  होच्च्या 

भो. -   होच्च्च े

मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. –  खरचो 

भार्ाींर् –  a type of fish found in rivers 

वणगन – (पळयात होच्ची) 

िॉवॉळ ना. अ. 

अथग –   नुस्त्याच ेकातीर आर्र्ल्लीीं खवळाीं 

सार. -  होवळा 

भो. -  होवळाीं 
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मो. -  सु. / गा. 

प्र. कों. - खवळ 

भार्ाींर् -   scale 

वणगन - नुस्त्याच्या आींगाचरे वा कातीचरे हीीं हॉवळाीं आसतात. होवळाीं हीीं नुस्तें 

उजरायतनाीं आदोळेचरे उजरावन काडचीीं पडटात.     

7.4. ननश्कशग 

 साश्टी फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी ह्या दोन मोडयाींनी उतरावळीचो 

अभ्यास जाला. ह्यो दोनूय मोडी उलोवपी लोक र्तेी आनी नुस्तेमारी ववेसाया कडने 

लागीीं आसात. साश्टी सुदीर आनी गावडी हाींच्या दोनूय वेवसायीक उतरावळीीं र्भतर 

फरक मेळना.   
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प्रकरण 08 

समारोप आनी ननश्कशग  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकरण 08 

समारोप आनी ननश्कशग  

8.1. ववर्य प्रवेर् 

8.2. कोंकणी भार्चेी फाटभूींय  
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8.3. समाजभासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक नदरेन साश्टी बोलयेच्या सुदीर आनी गावडी  

  मोडयाींचो अभ्यास 

8.4. स्वनीम – ववचार : साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलीीं तनररक्षणाीं  

8.4.1. प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलीीं  

        वेगळेपणाीं 

8.4.2. दोनूय मोडयाींतल्या स्वनीमाीं र्भतरलीीं वेगळेपणाीं 

8.5. पद–ववचार : साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींचीीं खार्लेपणाीं 

8.5.1. प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलीीं  

       वेगळेपणाीं 

8.5.2. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी मेळपी पद-ववचाराचीीं वेगळेपणाीं 

8.6. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलें मौखीक  

      सादहत्य 

8.7. साश्टी फिस्ताींव कोंकणी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतली वेवसायीक  

     उतरावळ 

8.8. काींय तनररक्षणाीं 

 

 

 

 

प्रकरण 08 

समारोप आनी ननश्कशग  

 8.1. ववशय प्रवेश 
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 ‘साश्टी फिस्ताींवाींची बोली: सुदीर-गावडी मोडयाींच्या सींदभाांत भार्ार्स्रीय 

अभ्यास’ ह्या ववर्या वयल्या ह्या प्रकल्पाचो मुखेल हेतू कोंकणी भार्ेंतल्या साश्टी 

फिस्ताींव बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी मोडयाींतलीीं सारकेपणाीं आनी वेगळेपणाीं 

दाखोवपाचो आसलो. साश्टी ही कोंकणीची भुगोलीक बोली जी गोंयच्या दक्षीण 

वाठाराींतल्या साश्टी म्हालाींत घोळटा. समाजीक नदरेन हे बोलयेचें वयल्या समाजाची 

आनी सकयल्या समाजाची बोली अर्ें वगीकरण करीं  येता. सकयले समाजाच ेबोलयेंत 

साश्टी बोलयेच े सुदीर मोडी आनी गावडी मोडी अर्ीीं वगीकरण करीं  येता. साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्यो दोनूय मोडी साश्टी वाठाराींतलो सकयलो समाज 

उलयता. वयल्या समाजाींतल्या लोकाींच े मोडयेचो आनी पोतुगगेज भार्चेो प्रभाव ह्या 

दोनूय मोडयाींनी खबू प्रमाणाींत ददसता. काींय र्ेंकड्याीं पयलीीं हे दोनूय समाज ह्या 

वाठाराींत आर्र्ल्ल्या हेर वयल्या समाजा कडने र्मश्रीत जायनासले. देखनू साश्टीींत 

वयल्या आनी सकयल्या समाजाींत भार्चेो खबू फरक मेळटा. दोनूय समाजाींची भास 

आनी सींस्कृताय ताींच ेअजस्मतायेची कुर आसा.  

 सुदीर आनी गावडी दोनूय जाती जरी सकयल्यो मानल्यो जाल्यार सुद्दाीं दोनूय 

जातीीं र्भतर फरक आसा. ह्या दोनूय जातीीं र्भतर सुदीर जात ही आपणाक गावडी 

पासून वयली मानता. सुदीर आनी गावडी ह्या दोनूय समाजाीं र्भतर एक फरक मेळटा 

तो ताींच्या जेवणाीं-खाणाींचे पद्दतीींत. गावडी गार, मानगें, रान दकुर हाींचें मास खातात. 

पूण हें मास सुदीर लोक खायनात. गावडी स्वताचें काम स्वताच करतात. ताींकाीं दसुऱ्या 

मानायाींची गरज लागना. पूण सुदीर समाज मात गावडी समाजाचरे अवलींबून रावता. 

सुदीराींच्या र्तेाींनी, बाींदकामाच्या कामाींनी गावडी समाज काम करता. गावडी समाज 

आपूण स्वता आपल्या र्तेाींत काम करता. गावडी समाज मातये कडने चड सींबींदीत 

आसा. र्तेाीं रोवप, भाजी पालो वपकोवप आदी कामाीं ते करतात. ताींच्या घरची मुखेल 

येणावळ हातूींतल्यानूच मेळटा.  
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8.2. कोंकणी र्ाशचेी फाटर्ूांय  

 ह्या सींर्ोधन प्रकल्पाच्या दसुऱ्या प्रकरणाींत कोंकणी ही आधनुीक इींडो-आयग भार् े

कुळाींतली भास म्हणपाचें र्सद्द जाता. सींस्कृत ही ततची आवय जाल्यार मराठी आनी 

गुजराती ह्यो ततच्यो भयण भासो.  

 कोंकणी ही ‘कोंकण’ प्राींताींतली भास. ‘कोंकण’ ह्या नाींवा वयल्यान ‘कोंकणी’ 

नाींवाचो जल्म जालो. इततहासीक कारणाींक लागून आयज कोंकणी भार्चेो वाठार 

दाखयतात तेन्ना तो मालवण ते कारवार मेरेनचू दाखोवींचो पडटा. कोंकणाच ेवेगवेगळ्या 

काळार वाींटे केल्ले मेळटात. हातुींतलो ‘मद्य कोंकण’ होच आयज कोंकणी भार्चेोच 

वाठार जावन उरला. ‘कोंकण’, ‘कोंकणे’ आनी ‘कोंकणी’ हीीं ततनयू उतराीं एका मेका 

कडने नातें दाखयतात. हाच े वयल्यान कोंकणी हें नाींव कोंकणा वयल्यान पडलाीं 

म्हणपाचें सामकें  र्सद्द जाता. कोंकणाची भास कोंकणी जरी म्हणली जाल्यार लेगीत 

कोंकणाींत अजस्तत्वाींत आर्र्ल्ल्या हेर भासाींचरे अन्याय जातलो. देखून कोंकण हो 

भोवभार्ीक वाठार आसा म्हणपाचें र्सद्द जाता. ह्या वाठाराींत कोंकणी, मराठी आनी 

कन्नड ह्यो तीन भासो मुखेलपणान चलतात. कोंकण वाठाराींतल्या हेर भासाीं परस 

कोंकणी भास फाटीीं उरपाक गोंयचो इततहास कारणीभूत आसा. कोंकणीक खींयच्याय 

राज्याचो राजाश्रय मेर्ळल्लो जाल्यार ततचो आयज इततहास वेगळो आसता आर्र्ल्लो. 

आयज कोंकणी खातीर गोंय हें कें द्र थळ हे नदरेन घोळटा. ज्यो गोंयच्यो र्र्मो आमी 

आयज मानतात त्यो फकत पोतुगगेजाींनी आपल्या ताब्याींत घेततल्ल्या वाठाराच्यो 

आसात. देखनू गोंया भायलो कोंकणी उलोवपी वाठार ह्या कें द्र थळा पासून पयस 

उरला. 

कोंकणी भास केन्ना जल्माक आयली हें साींगकू येना पूण अदमासान ततची पयली 

र्लखीत कुर णवव्या र्ेंकड्याींत मेळटा. ताच े पयलीीं कोंकणी ही फकतलीर्ीींच वसाां 

मौखीक रुपान घोळणुकें त आर्र्ल्ली. कोंकणी सादहत्याची पयली रचना र्मर्नरी पाद्रीींनी 
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र्लप्याींतर केल्ल्या रामायण आनी महाभारत ग्रींथाींच्या रुपान मेळटा. ताच े पयलीीं 

कोंकणी भार्ेंत सादहत्य आर्र्ल्लें म्हणपाचें अजून हाताक साींपडूींक ना. फकत मेळटा तें 

सींत नामदेवाच ेगवळणीच्या रुपान काव्य आनी हेर काींय बारीक कुरवो. देखनू कोंकणी 

भार्चेो मुळावो सादहत्यीक इततहास अदगकुटो उरता. रामायण आनी महाभारताच्या 

आदारान ववचार केलो जाल्यार कोंकणी भार्ेंत पयलीीं सादहत्य आर्र्ल्लें हें जाणवता.   

8.3. समाजर्ासववज्ञानीक, बोलीववज्ञानीक नदरेन साश्टी बोलयेच्या सुदीर आनी गावडी 

मोडयाांचो अभ्यास 

 ह्या प्रबींधाच्या ततसऱ्या प्रकरणाींत, कोंकणी ही एक पररपूणग भास म्हणपाचें 

र्सद्द जाता. कारण भासववज्ञान खींयचीय भास म्हूण मानतलें जाल्यार ते भार्के 

बोलयो आसपाक जाय अर्ें मानता. ह्या प्रकरणाींत कोंकणीच्या प्रादेर्ीक तर्ेंच 

समाजीक बोलयाींचें चचरण केलाीं. कोंकणी बोलयाींचो इततहास तेराव्या र्ेंकड्याींत सावन 

दाखोवपाक मेळटा. हाच ेवयल्यान कोंकणीच्यो ज्यो गोंयाींतल्यो बोलयो दाखयल्यात त्यो 

खबू पोरणयो बोलयो. ताींकाीं धायेक र्ेंकड्याींचो इततहास आसा. पोतुगगेज गोंयाींत येवच े

पयलीीं कोंकणीच्यो बोलयो ववकसीत जाताल्यो.  

 कोंकणीच्यो गोंय आनी गोंया भायर फकतल्योर्ोच बोलयो मेळटात. ह्या 

प्रबींधाच्या अभ्यासाक साश्टी बोली घेतल्या. कारण साश्टी बोली ही कोंकणीची एक 

पोरणयाींतली पोरणी बोली आसा. जेन्ना गोंयाींत पोतुगगेज आयले तेन्ना बारदेर्ी आनी 

साश्टी बोलयाींचो ववकास जावपाक लागलो. पोतुगगज काळार साश्टी बोली जजतली 

ववकसीत जाली तततली बारदेर्ी जावपाक पावली ना. कारण ह्या दोनूय वाठाराींनी दोन 

वेगळ्या पींथाींच े र्मर्नरी आपलो धमाांतर करपाचो वावर करताले. तातूींत फ्ाींजन्सस्कन 

र्मर्नरी बारदेसाक जाल्यार जेजुईत साश्टी वाठाराींत. ह्या दोनूय र्मर्नरीीं र्भतर 

जेजुईताींनी कोंकणीचो वावर चड केला. ताींचें सादहत्य हें साश्टी कोंकणी मोडयेंत 
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उजवाडाक आतयल्लें. ताींणी साश्टी बोलयेंत धमीक सादहत्या बरोबर व्याकरणाीं आनी 

र्ब्दकोर्ूय रचले. 

 इजन्क्वजीर्नाचो काळ हो कोंकणी भार्चेरे आनी सादहत्याचरे आतयल्लें काळें 

यूग आसा. ताचो पररणाम साश्टी बोलयेचरेय जालो. देखनू जेन्ना पोतुगगेजाींनी 

कोंकणीचरे बींदी हाडली तेन्ना साश्टी बोलयेंतल्या सादहत्याचरेय बींदी पडली. र्मर्नरी 

पाद्रीींनी सुरवातेच्या काळार जें म्हत्व साश्टी बोलयेक ददल्लें तें देंवलें. इजन्क्वजीर्नाच्या 

काळा उपराींत 19व्या र्ेंकड्याींत कोंकणीची बारदेर्ी बोली वयर चडली. पणू ती पुराय 

ररतीन प्रमाण रप आपणावपाक पावली ना. कारण ह्याच काळार र्णै गोंयबाब कोंकणी 

भार्चेी सेवा करपाक फुडें आयलो. तो अींरजुी बोलयेन बरयतालो. तेन्ना अींरजुी बोली 

फुडें आयली.  

 कोंकणी भार्चे्यो बोलयो जावपाक भुगोल आनी समाज हीीं दोन मुखेल कारणाीं 

आसात. पूण ह्या दोनूय कारणाीं बरोबर गोंयचो इततहासूय तततलोच कारणीभूत आसा. 

गोंयाींत येवन राज्य करपी राजवटकी आनी इजन्क्वजीर्नाक लागून कोंकणी लोक हेर 

र्जेारी वाठाराींत वचनू रावले आनीक थींय त्या वाठाराच ेभार्चेो प्रभाव पडून ताींची नवी 

बोली तयार जाली. 

 कोंकणी बोलयाींचो समाजीक नदरेन ववचार केलो जाल्यार, कोंकणीच्या बोलयाींचो 

धमग आनी जाती प्रमाण मोडी तयार जातात. साश्टी वाठाराींत धमग आनी जाती 

प्रमाणाींतूय समाजीक बोलयो मेळटात. 

     

 

8.4. सवनीम–ववचार : साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लीां ननररक्षणाां  

8.4.1. प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लीां वेगळेपणाां 
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 प्रमाण कोंकणीींत, मदलो धाींकतो /अ/ स्वर घोळटा तो साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी घोळना. ह्या स्वराच े सुवातेर साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी फाटलो धाींकतो–मदलो /ओ/ वा फाटलो उकतो–मदलो /ऑ/ 

वा फुडलो धाींकतो–मदलो /ए/ स्वर घोळटा. देखीक – [अनस] (प्र. कों.) [ऑनॉस] 

(सा. फि. सु. गा. मो.). 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /ओ/ हो फाटलो, धाींकतो–मदलो 

स्वर उतराच े तनमाणें घोळना. ताच े जाग्यार /ऑ/ फाटलो, उकतो–मदलो स्वर 

घोळटा. देखीक गोब्रो (प्र. कों.) गॉब्रॉ (सा. फि. सु. गा. मो.). प्रमाण कोंकणीींत 

ऑ हो उतराच्या तनमाणेकडने र्लखीत स्वरपाींत घोळना. तो ओ असोच 

बरोवपाचो आसता. पूण मौखीक स्वरपाींत ओ असोच घोळटा. देखीक र्लखीत 

स्वरप गोब्रो (प्र. कों.), मौखीक स्वरपाींत गॉब्रॉ (प्र.कों.).  

 प्रमाण कोंकणीींत घोळपी काींय उतराीं देखीक, [मामागेर], [माींयगेर] घोळटात तीीं 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी त्या उतराींच े तनमाणें /र/ कूस 

गळून पडून तीीं [मामागे], [माींयगे] अर्ीीं घोळटात.  

 प्रमाण कोंकणीींत उतराचे सुरवातेक /वा/ येता ताच्या जाग्यार साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /आ/  येता. देखीक [वाग] (प्र. कों.) [आग] (सा. 

फि. सु. गा. मो.), [वारें] (प्र. कों.) [आरें] (सा. फि. सु. मो.). तर्ेंच काींय 

उतराींनी सुरवातेक /वव/ येता तेन्ना ते साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी ई जाता. देखीक [वव ींच]ू (प्र. कों.) [इींच]ू (सा. फि. सु. गा. मो.), 

[ववखार] (प्र. कों.) [इकार] (सा. फि. सु. गा. मो.). प्रमाण कोंकणीींत /व/ हो अदग 

स्वर ज्या उतराींनी घोळटा थींय ताच ेसुवातरे साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयेंत स्वराींच ेसदळपण जाता. (Lenition) देखीक – 

प्र. कों.     सा. क्रि. सु. गा. मो.   
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वा             आ 

ववीं            इीं 

वव                  इ 

/व/ व्यींजन उतराच्या फुडल्या थरार साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींनी घोळना. पूण उतराच्या मदल्या आनी तनमाणें थरार मात तो घोळटा. 

देखीक – उतराच े मदीीं व व्यींजन घोळपी उतराीं [आवोय!], [पावोय], [सोवाय] 

आनी उतराच ेतनमाणें व व्यींजन घोळपी उतराीं [घाव], [सौव], [च्याव], [वपयाव]. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी काींय व्यींजनाींचें एकीकरण 

(Assimilation) जाता. देखीक – [चडलो] (प्र. कों.) [चोळ्ळो] (सा. फि. सु. गा. 

मो.) 

 प्रमाण कोंकणीींत जींय ख हें व्यींजन आसता ताचें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींनी /ह/ जाता. (ख > ह) देखीक [खार] (प्र.कों) [हार] 

(सा.फि.सु.गा.मो.), [णखळो] (प्र.कों.) [दहळो] (सा.फि.सु.गा.मो.), [खींय] (प्र.कों) 

[हूींय] (सा.फि.सु.गा.मो.), 

 /त/ आनी /र/ ह्या व्यींजनाींचें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

ताळवीकरण जाता. देखीक [वात] (प्र. कों.) [आत्य] (सा. फि. सु. गा. मो.). 

कातर (प्र. कों.) कातोऱ्य (सा. फि. सु. गा. मो.). तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत जींय 

ताळवीकरण जाता तें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घेळना. 

देखीक च्या (प्र.कों.) चाव (सा.फि.सु.गा.मो.).  

 प्रमाण कोंकणीींत उतराचे फुडें जींय /ण/ मूधगन्य नाकयें व्यींजन येता थींय साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /न/ घोर् दाींतयें नाकयें व्यींजन घोळटा. 

देखीक [णव] (प्र. कों.) [नॉव] (सा. फि. सु. गा. मो.), [णवद] (प्र. कों.) [नोवोद] 

(सा. फि. सु. गा. मो.). काींय कडने णॉय/णोय अर्ेंय म्हणटात.  
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 प्रमाण कोंकणीींत ज्या उतराींत /ळ/ हें व्यींजन येता तें साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी /ड/ जावन घोळटा. देखीक [लाळ] (प्र. कों.) [लाड] (सा. 

फि. सु. गा. मो.), [खेळ] (प्र. कों.) [हेड] (सा. फि. सु. गा. मो.), [केळें ] (प्र. 

कों.) [केडें] (सा. फि. सु. गा. मो.). 

 प्रमाण कोंकणीींत उतराचे फुडें /ट/ अघोर् मूधगन्य स्पोटी व्यींजन येता थींय साश्टी 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी /त/ अघोर् दाींतयें स्पोटी व्यींजन घोळटा. 

देखीक [टाींकी] (प्र. कों.) [ताींकी] (सा. फि. सु. गा. मो.), [टोंकी] (प्र. कों.) 

[तोंकी] (सा. फि. सु. गा. मो.). उतराच े तनमाणें मात तर्ेंच उरता. देखीक 

[ताट], [पाट], [वाट]. ह्या मोडयाींनी उश्णया उतराींनी उतराच े सुरवेक /ट/ 

आसल्यार मात तो तसोच उरता. देखीक [टाय], [टायर]. 

 प्रमाण कोंकणीींत उतराचे फुडें जींय /ड/ हें घोर् मूधगन्य स्पोटी व्यींजन घोळटा 

थींय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनीीं /द/ घोर् दाींतयें स्पोटी 

व्यींजन घोळटा. देखीक [डाळीींब] (प्र. कों.) [दाळीींब] (सा. फि. सु. गा. मो.), 

[डबो] (प्र. कों.) [दॉबॉ] (सा. फि. सु. गा. मो.). पणू साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींनी जीीं उतराीं उश्णीीं घेतल्याींत त्या उतराींच ेफुडें /ड/ घोर् मूधगन्य 

स्पोटी व्यींजन घोळटा जाल्यार ताचो उच्चार /ड/ जाता. देखीक [डाकू], [ड्राफ्ट]. 

(वयलीीं दोनूय मूधगन्य व्यींजनाीं दाींतयीीं व्यींजनाीं जातात.) 

 प्रमाण कोंकणीींत /ड/ आनी /ळ/ हीीं वेगळीीं स्वनीमाीं. देखीक [पाळ] आनी [पाड]. 

पूण साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /ड/ आनी /ळ/ हाींच े र्भतर 

मेकळ्या बदलाचें (free variations) नातें आसा. असल्या उतराींचो अथग सींदभाग 

प्रमाण काडूींक येता. 

 प्रमाण कोंकणीींत जोडाक्षराींचें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी 

सोंपेपण जाता. 
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Prothesis (उतराच ेसुरवातेक) – देखीक स्कूल (प्र. कों.) इस्कॉल (सा. फि. सु. 

गा. मो.), स्टूल (प्र. कों.) इस्टूल (सा. फि. सु. गा. मो.). 

Epenthesis (उतराच ेमदीीं) देखीक – वसग (प्र. कों.) ऑरॉस (सा. फि. सु. गा. 

मो.). 

8.4.2. दोनूय मोडयाा्ं ल्लया सवनीमाां भर््रलीां वेगळेपणाां 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत उतराच ेमदीीं /ऍ/ हो फुडलो, उणो-उकतो स्वर 

घोळटा थींय साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत तो /ऑ/ फाटलो, उणो-उकतो 

जाता. देखीक [लाींबॅलाँ] (सा. फि. सु. मो.) [लाींबॉलाँ] (सा. फि. गा. मो.). 

 /ल/ हें व्यींजन साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळटा खरें 

पूण उतराच े सुरवातेक /ल/ व्यींजन येता जाल्यार त्या व्यींजनाचे सुवातेर 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत /न/ व्यींजन घोळटा. देखीक [लुगॉट] (सा. 

फि. सु. मो.) [नुगॉट] (सा. फि. गा. मो.), [लुगार] (सा. फि. सु. मो.) 

[नुगार] (सा. फि. गा मो.). असल्या पद्दतीचो जो बदल साश्टी गावड्याीं 

र्भतर घोळटा ताका मेकळो बदल अर्ें म्हणटात. हो बदल साश्टी गावड्याीं 

र्भतर सगळ्याच उतराींनी घोळना. देखीक [लाींब] हें उतर साश्टी गावड्याीं 

र्भतर लाींब अर्ेंच घोळटा तें [नाींब] जायना.  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत काींय उतराींत जोडाक्षर लागना थींय साश्टी 

फिस्ताींव गावडी मोडयेंत जोडाक्षर जाता. देखीक दोनकॉ (सा. फि. सु. मो.) 

दकु्कॉ (सा. फि. गा. मो.). 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत उतराच ेमदीीं /व/ व्यींजन घोळटा जाल्यार तें 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत गळून पडटा. देखीक – [पावस] (सा. फि. सु. 

मो.) [पास] (सा. फि. गा. मो.) जाल्यार तें काींय उतराींनी दोनूय मोडयाींनी तें 

तर्ेंच उरता देखीक आवय, पावोय. 
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 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत काींय उतराींच ेमदीीं /ग/ व्यींजन येता जाल्यार 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत तें /न्य/ अर्ें घोळटा. तर्ेंच फुडल्या स्वरा 

वयलो अनुस्वर गळून पडटा. देखीक [इींगा] (सा. फि. सु. मो.) [इन्याीं] (सा. 

फि. गा. मो.), [ततींगा] (सा. फि. सु. मो.) [ततन्याीं] (सा. फि. गा. मो.). 

 प्रमाण कोंकणीींतलें /–पाक/ कूस साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत /च्या/ हें 

कूस उतराच े तनमाणें मेळटा. पूण /-च्या/ हें कूस साश्टी सुदीर मोडयेंत 

उतराच े तनमाणें घोळना. देखीक [वपच्या] (सा. फि. गा. मो.) [वपवपा] (सा. 

फि. सु. मो.), [हाच्या] (सा. फि. गा. मो.) [हावपा] (सा. फि. सु. मो.).  

8.5. पद–ववचार : साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाांचीां खाशलेपणाां 

8.5.1. प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाां्लीां वेगळेपणाां 

 /कान्न/ ह्या प्रमाण कोंकणी भार्ेंतल्या प्रत्ययाच ेसुवातेर साश्टी फिस्ताींव 

सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी जोडाक्षर गळून पडटा आनी /न/ लागता. 

देखीक भाटकान्न (प्र. कों.) [बाटकान] (सा. फि. सु. गा. मो.). 

 प्रमाण कोंकणीींतलें /अप/ हें पूवग प्रत्यय ज्या नामाींक लागता, त्या नामाींक 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत /ऑक/ अर्ें घोळटा. देखीक – 

[अपमान] (प्र. को.) [ऑकमान] (सा. फि. सु. गा. मो.).  

  [हाींव] हें प्रमाण कोंकणीींत घोळपी सवगनाम जें साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडयाींनी [आींव] अर्ें घोळटा.  

 प्रमाण कोंकणीींत घोळपी सवगनाम [तुवें] साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयेंत [तुयें] अर्ें घोळटा. फकत ह्याच सवगनामाींत साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयाींनी प्रमाण कोंकणीींत घोळपी /व/ व्यींजन ह्या दोनूय 

मोडयाींनी /य/ जावन घोळटा.   
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 प्रमाण कोंकणीींत [सावन] हें उतर अपादान कारक म्हूण घोळटा. 

सवगनामाच्या ततनयू र्लींगाींनी हें मेळटा. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी 

मोडयेंत तें [सााँ] ह्या रुपान घोळटा. देखीक म्हजे सावन (प्र. कों.) मुज्यासााँ 

(सा. फि. सु. गा. मो.).  

 प्रमाण कोंकणीींत सींबींदी कारकाींत ताचो, ताची असलीीं जीीं सवगनामाीं घोळटात 

ताींच ेसुवातेर साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी तुगॅलॉ, तगेुली 

हीीं सवगनामाींचीीं रुपाीं घोळटात.  

 दोट्टी सवगनामाीं र्भतर प्रमाण कोंकणीींत पयलो पुरर्, दसुरो पुरर् आनी 

ततसरो पुरर्ा र्भतर [हाींव ती], [तूीं ती] आनी [ती ती] अर्ीीं घोळटात. ताच्या 

जाग्यार साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंत [आींव तें], [तूीं तें] आनी 

[तें तें] अर्ीीं घोळटात.  

 प्रमाण कोंकणीींत घोळपी [आींबट] ह्या ववर्रे्णाचें पुरुर्र्लींगी एकवचन रप 

आनी भोववचनी रप [आींबट] अर्ेंच घोळटा. पूण साश्टी फिस्ताींव सुदीर 

आनी गावडी मोडयेंत एकवचन [आमटॅलॉ] आनी भोववचनाींत [आमटॅलॅ] अर्ें 

घोळटा.  

 प्रमाण कोंकणीींत काींय इ कारान सोंपपी एकवचनी स्रीर्लींगी उतराींचें 

भोववचन जातना उतराच्या स्वराींची लाींबाय जायना. देखीक – [र्र्ींपी] (प्र. 

कों., ए. व.) [र्र्ींपयो] (प्र. कों. भो.व.) पूण साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी 

गावडी मोडीींत मात तें जाता. [र्र्ींपी] (सा. फि. सु. गा. मो., ए. व.) [र्र्ींप्यो] 

(सा. फि. सु. गा. मो., भो. व.).  

 प्रमाण कोंकणीींत न्हयकारी फियापदाच्या वतगमान काळाच्या भोववचनाींत 

/नात/ कूस लागता थींय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी  

/नाय/ कूस लागता. तर्ेंच भूतकाळाींत पेंवनार्र्ल्लों (ए.व) , पेंवनार्र्ल्ले 
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(भो.व) जाता थींय साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी [पााँवााँकना] 

(ए.व) आनी [पााँवााँकनाय] (भो.व) अर्ें जाता. 

 

8.5.2. साश्टी क्रिस्ाांव सुदीर आनी गावडी मोडयाांनी मेळपी पद-ववचाराचीां वेगळेपणाां 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत [फकताँ] हें प्रस्नाथगक सवगनाम घोळटा तें 

साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत [फकदाँ] अर्ें घोळटा. हेर काींय समाजीक 

बोलयाींनीय हें मेळटा.  

 काींय गुणववर्रे्णाीं मदीीं दोनूय मोडयाींनी काींय वेगळेपणाीं ददसतात जीीं दोनूय 

मोडी एका मेका पासून वेगळ्यो म्हणपाचें र्सद्द करता. देखीक [ताींबडो] हें 

गुणववर्रे्ण साश्टी फिस्ताींव मोडयेंत [ताींबडॅलॉ] अर्ें घोळटा जाल्यार साश्टी 

फिस्ताींव गावडी मोडयेंत तें [तामडॅलॉ] अर्ें घोळटा.  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत ज्या फियापदाींक /आ/, /काय/, /वपा/ कूीं स 

लागता, थींय साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयेंत /च्या/ कूीं स लागता. देखीक – 

[वपवपा] (सा. फि. सु. मो.) [वपच्या] (सा. फि. गा. मो.). 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या फियापदाींत चड वेगळेपणाीं 

मेळनात. पूण साश्टीचे सुदीर [ददवपा], [जेवपा] असले तरेचीीं फियापदाीं 

वापरतात, थींय गावडी समाज [ददवुींक] वा [ददच्या], [जेवुींक] वा [जेच्या] अर्ीीं 

वापरतात. 

 सींभानाथग फियापदाींत, साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडीीं र्भतर फरक 

ददसता. साश्टी फिस्ताींव सुदीर [पााँवॉन] हें फियापद साश्टी फिस्ताींव गावडी 

मोडीत [पााँउींन] अर्ें घोळटा. तर्ेंच प्रमाण कोंकणीींत हेंच फियापद [पेंवन] 

अर्ें जाता. हाच ेवयल्यान ह्यो ततनूय वगेळ्यो मोडी म्हणपाचें जाणवता.  
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8.6. साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाा्ं लें मौखीक 

साहित्य 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी मौखीक सादहत्याची परींपरा खबू 

व्हड आसा. देखनू अभ्यासा खातीर घेततल्ल्या दोनूय मोडयाींचो स्वनीम ववचाराच ेआनी 

पद–ववचाराचो फरक सोडलो जाल्यार मौखीक सादहत्याच्या मळार काींय वेगळेपण 

ददसना. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडी एकामेकाक लागीीं आसात. 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी वाक्प्रचाराींची उतरावळ ही 

लोकाींनी तयार केल्ली उतरावळ. काींय उतराीं आवाजाचरे आदारन आसात. देखीक कुट्ट 

करप, कॉट करप आदी. मनर्ाच ेहावभाव पळोवन ही उतरावळ लोकाींनी तयार करन 

वाक्प्रचार घडयल्यात. काींय वाक्प्रचार तुळा करन जाल्यार काींय वाक्प्रचार प्रफियेचरे 

आदारन तयार केल्यात. कुफुसाींव, कुमसार आदी सारकीीं उतराीं पोतुगगेज भार्चेो प्रभाव 

साश्टीच्या वाक्प्रचाराींचरे पडलो म्हणपाचें र्सद्द करता.  

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींतल्या मौखीक सादहत्याचें आनीक 

एक खार्लेपण म्हणल्यार पारखणीीं. जें फकतें पारखनू साींगतात तीीं पारखणीीं ह्या 

अथागन हें उतर ह्या दोनूय मोडयाींनी घोळटा. प्रमाण कोंकणीींत मात पारखणयाीं खातीर 

हुमाणीीं हें उतर घोळटा. साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्यो दोनूय मोडी 

काव्यात्मक भास वापरपी मोडी. पारखणी ववचारतना केल्लीीं वाक्याीं साद्या काव्याींत 

वाक्य घडोवन वा काव्यात्मक प्रस्न करन घडयल्लीीं मेळटात. देखीक – ताींबडॉ गूच 

कााँबॉ, काींट्याींत उबॉ. - (सादें वाक्य), एक ओस्त, जॉ कॉण कोत्ता तॅक ती उजार 

जायना, जॉ कॉण गॅता तॅकाय बी ती उजार जायना, जॉ कॉण उजार कोत्ता तॅक ती 

चोयच्या मॅळना. फकत ्तें साींगाय? – (काव्यात्मक प्रस्न). 

 साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी मेळपी खेळाच्या चगताींनी हेर 

भारतीय भासाींच्या प्रभावान तयार केल्ली उतरावळ मेळटा. देखीक ररक्षावाला, 
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ऑरेंजवाला आदी. तर्ेंच पोतुगगेजीींतल्यान आतयल्लीीं उतराीं ह्या खेळाच्या चगताींनी 

ददसतात. देखीक मेज, बेज आदीीं.    

 उच्चाराींच े नदरेन दोनूय मोडयाींनी आर्र्ल्लो फरक लोक-काणयाींच्या 

माध्यमाींतल्यान जाणवता. साश्टी फिस्ताींव सुदीर मोडयेंत उतराींच्या सोंपत्या थरार /उ/–

कार आनी /इ/–कार लागना थींय साश्टी फिस्ताींव गावडी मोडयाींनी लागता. देखीक-त्यो 

सुनो कॉणण उदॉ आडूीं ऑस मुळ्या ऑसनाय आहल्लोल्यो हूींय. (सा. फि. सु. मो) 

त्यो सुनो कॉणणु उदॉकु आडूीं ऑस मुळ्या ऑसनाय आहल्लोल्यो हूींय. (सा. फि. गा. 

मो.) 

 र्र्र्ू भास र्ैली जावन आसा मोडयाींचें एक खार्लेपण. ल्हान भुरग्याीं कडने 

उलोवपाक तयार केल्ली उतरावळ हे मोडयेंत घोळपी नादाींची वळख घडयता. काींय 

उतराीं तेच तेच नाद दोन फावटी वापरन तयार जाल्याींत. जाल्यार दोन वेगळे नाद 

तयार करन नवीीं उतराीं घडल्याींत. तर्ेंच काींय उतराीं आवाजाचरे आदाररल्लीीं आसात. 

साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयाींनी घोळपी र्र्र्ू भास र्ैली ही ल्हान 

भुरग्याक दोनूय मोडयाींनी घोळपी नाद र्र्कोवपाचो पयलो पाींवडो आसा.  

 साश्टी भुरग्याीं र्भतर घोळपी चाळोवपाक वापराींत आर्र्ल्ली पाचारपी उतरावळ 

ही आपले अर् ेवेगळेच खार्लेे व्याकरणीक नेम घेवन येता. काींय उतराीं जीीं अर्लींगाींतूच 

वापरपाक जाय आर्र्ल्लीीं तीीं पुरुर्र्लींगाींत आनी स्रीर्लींगाींतयू वापरतात. तर्ेंच मनर्ाक 

चाळोवपाक झाडाचीीं, जनावराींचीीं नाींवाीं, नुस्त्याींचीीं नाींवाीं, फळाींच्या नाींवाींचो उपेग केल्लो 

मेळटा. दोनूय मोडयाींनी खबुर् ेनाद गळून पडटात जाल्यार खबुश्या उतराींनी काींय नाद 

जुळटात. हें प्रमाण कोंकणी आनी साश्टी फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी मोडयेंतलें 

आनीक एक खार्लेपण आसा. साश्टी बोली ही कोंकणीची एक वेगळी मोडी म्हणपाचें 

र्सद्द करता.     
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8.7. साश्टी क्रिस्ाांव कोंकणी बोलयें्ल्लया सुदीर आनी गावडी मोडयाां्ली वेवसायीक 

उ्रावळ 

 प्रकरण साताींत, परींपरीक वेवसायाींच्या खार्लेपणाची वळख जाल्या. साश्टी 

वाठाराींतले दोन मुखेल वेवसाय म्हणल्यार, एक र्तेी वेवसाय आनी दसुरो नुस्तेंमारी 

वेवसाय. हे वेवसाय लोकजजणे कडने जोडडल्ले आसात. ह्या प्रकरणाींत ह्या वेवसायाींतली 

खार्लेी सुदीर आनी गावडी मोडयेंतली वेवसायीक उतरावळ आसपावता. एके बोलयेची 

आनी ततच ेमोडयेची गोडसाण ताच ेपरींपरेंतल्यान आतयल्ले वेवसायीक उतरावळी र्भतर 

आसता.  

 खींयचये मोडयेंतलें एक खार्लेपण म्हणल्यार तातूींत मेळपी वेवसायीक 

उतरावळ. वेवसाय हो मनर्ाच े परींपरेचो घटक आसा. म्हणटकच मनर्ान आपले 

सींपकागच ेगरजेक लागून आपल्या वेवसायाींक नाींवाीं ददल्लीीं आसात. जर्ें काम वा जाचें 

काम ताका ते ते तरेचें नाींव. र्तेाींत काम करपी र्तेकार जाता, नुस्त्याचो वेवसाय 

करपी नुस्तेकार जाता. खरें म्हणल्यार गोंयच्या मनर्ाच ेपरींपरेंतले दोन मुखेल वेवसाय 

म्हणल्यार र्तेी आनी नुस्तेंमारी वेवसाय. कश्ट कर पोट भर असो कोंकणीींत एक 

वाक्प्रचार आसा. जाचो अथग असो ‘मनर्ाक आपल्या पोटाची भूक मारतलो जाल्यार 

ताणें पयली कश्ट करचें पडटले आनी उपराींतूच ताचें पोट भरतलें.  

 ह्या परींपरीक वेवसायाींतल्यान साश्टी बोलयेंतल्यान परींपरीक उतरावळूय 

जल्माक आयली. साश्टी बोलयेचें खार्लेपण, ततच े उतरावळीींतल्यान ददसता. काींय 

उतरावळ खार्लेी उतरावळ आसा. देखीक मूस (सा. बो.) मानस (प्र. कों.), माींड (सा. 

बो.) कुणगी (प्र. कों.) बी. 

 हे उतरावळीच्या आदारान साश्टी सुदीर आनी गावडी मोडयेचें दर्गन जाता. 

गोंयच े परींपरेंत फकतलेर्चे परींपरीक वेवसाय आसात. तातूींत र्तेी आनी नुस्तेंमारी हे 

दोनूच वेवसाय घेवपा फाटल्यान एक कारण आसा तें म्हणल्यार, साश्टी वाठाराचो 
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खोलायेन अभ्यास केल्यार तातूींत र्तेी वेवसाय आनी नुस्तेंमारी वेवसाय हे चड 

प्रमाणाींत लोकाीं मदीीं घोळटा. हे दोनूय वेवसाय मनीस-जजणेक जोडडल्ले आसात. 

फिस्ताींव सुदीर आनी गावडी ह्यो जाती ह्या दोनयू वेवसायाींत बेस-बरे तरेन ररचगल्ल्यो 

आसात. दसुरें म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार साश्टी वाठाराींतलो न्हींयच े देगेवेलो सुदीर 

आनी गावडी लोक ह्या नुस्तेंमारी वेवसायाींत जाल्यार र्भतरल्या वाठाराींत र्ते रोवपी 

सुदीर लोक मेळटा. साश्टी वाठाराींतल्या सुदीर आनी गावडी कोंकणी मोडयाींनी ह्या 

दोनूय वेवसायाींच्या उतरावळीच्या सींदभाांत अभ्यास करतना, ह्या मोडयाींची चगरेस्तकाय 

ददश्टी पडटा.  

 हे दोनूय वेवसाय कोंकण भुींयेवयले पोरणे वेवसाय आसात. आयज आधनुीक 

काळार हे वेवसाय र्णूेन वचपाक लागल्यात म्हणपाचें ददसता. वेवसायाीं बरोबर 

कोंकणीची खार्लेी चगरेस्तकाय, वेवसायीक उतरावळूय ना जावन गेल्या. 

 पयलीींच्या काळार बोलयो तयार जावपाक एक म्हत्वाचें कारण आर्र्ल्लें तें 

म्हणल्यार लोकाींचो एकामेका कडने सींपकग  जायनासलो. सींपकग  न जावपा फाटलें कारण 

म्हणल्यार गोंयाींतल्यो न्हींयो. न्हींयाींचरे पूल बाींदूींक नार्र्ल्ल्यान सींपकग  उणो जातालो. 

देखनू दोन बोलयाींतलें ददवप–घेवप तततलें जाय नासलें.  

न्हींयाींचरे पूल आयले त े पोतुगगेज काळारच. पूण ह्या काळारय न्हींयाींचरे पूल 

बाींदनू सुद्दाीं दोन बोलयो लागीीं येवच ेबदला पयसूच उरल्यो. कारण पोतुगगेजाींनी चड 

काळ राज्य चलयलें तें पोरणया काबबजादीींत. म्हणटकच पोरणया काबबजाींदीींतल्या आनी 

नव्या काबबजाींदीींतल्या लोकाींचो खबू उणया प्रमाणान सींपकग  आयलो. ह्या पोरणया 

काबबजादीींतूच आनीक एक गजाल घडली ती म्हणल्यार बारदेस आनी साश्टी दोनूय 

वाठाराींचरे दोन वेगळ्या र्मर्नरी पींथाींन वावर केल्लो. 

 आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार इजन्क्वजीर्न. इजन्क्वजीर्नाक लागून 

कोंकणी लोक गोंय सोडून वचपाक लागले. पुराय इततहासाचो तनयाळ केलो जाल्यार 
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कोंकणी लोकाींचो एकामेका कडने सींपकग  तुटलो देखनू बोलयो आनी मोडी इतल्यो 

वेगळ्यो जावपाक पावल्यो म्हणपाचें कळटा. धमग आनी जाती गोंयकाराींचे सींस्कृतायेचो 

म्हत्वाचो घटक जाल्ल्यान गोंयकाराीं मदीीं आपल्या धमागची आनी जातीची प्रततश्ठा व्हड 

ददसपाक लागली. देखनू लोकाचो एक–दसुऱ्या कडने सींपकग  सादपाची नदर बदल्ली. ताका 

लागून वयल्या समाजाचो लोक सकयल्या समाजाच्या लोकाीं कडने खबू उणया प्रमाणान 

सींपकग  करपाक लागलो. तातूींत भार्चेें ददवप घेवप उणें जालें आनी समाजीक बोलयो 

धमग आनी जातीीं मदीीं वेगळेपणाीं तनमागण जावपाक लागल्यो.  

 र्र्क्षणाचें माध्यम आयज कोंकणीच्या बोलयाीं र्भतरलो आनी मोडीीं र्भतरलो 

फरक उणो करपाक लागलाीं. कोंकणी भार्चेें प्रमाण रप म्हूण अींरुजी बोली फुडें आसा. 

ही बोली र्र्क्षणाच्या रुपान गोंयच्या प्रत्येक गाींवाीं गाींवाींनी पावल्या देखनू आयज 

बोलयाींचो आनी मोडयाींचो फरक उणो जाला. साश्टी बोलयेंतल्या सुदीर आनी गावडी 

मोडयाींचो फरक फकत अनुपचारीक उलोवपाींत आनी अर्र्क्षीत लोकाीं र्भतरच उरला. 

र्र्क्षणाच्या प्रसाराचो साश्टीकाराींचरे एक वायट पररणामूय जाला. तो म्हणल्यार आयज 

साश्टीकाराीं आपल्या कोंकणी बोलये आनी मोडये पासून पयस वचनू इींजग्लर्ीक आपली 

भास म्हण मानपाक लागल्याींत. आयज डायग्लॉसीया एक नवीन रप आपणावपाक 

लागल्या. एका काळार कोंकणी भास फिस्ताींव धमागन साींबाळ्ळी. सोळाव्या सतराव्या 

र्ेंकड्याींत लोकाींक फिस्ती धमागची र्र्कवण ददवपाक कोंकणी भास फुलयली. आयज 

धमीक र्र्कवण र्र्कोवपाक इगजाांनी इींजग्लर्ीचोय वापर करतात. हाचो पररणाम साश्टी 

फिस्ताींव कोंकणी कडच्यान पयस वचत आसा. तातूींतल्यान लोकसादहत्य आनी खार्लेी 

उतरावळ ना जावपाक पावल्या.   

8.8. काांय ननररक्षणाां 

 एका काळार कोंकणी फकत गोंयचीच न्हय तर मध्य कोंकण वाठाराींतली भास 

आर्र्ल्ली. 
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 हे भार्चे्या बोलयाींचो ववकास तेराव्या र्ेंकड्या पासून जावपाक लागलो. 

 सोळाव्या-सतराव्या र्ेंकड्याींत र्मर्नरीींनी केल्ल्या वावराच्या आदारान साश्टी 

बोली कोंकणीचें प्रमाणीकरणाचें रप थरताली.  

 कोंकणी बोलयाींचो अभ्यास करीं क, आनी भुगोलीक नदरेंतल्यान ततच्यो र्र्मो 

थारावींक, गोंयचो भुगोल आनी इततहास हाींचो वाींगडाच ववचार करचो पडटा.  

 साश्टीच्या सुदीर आनी गावडी समाजाींत पोतुगगेज काळार साश्टी बोली ततगयली 

म्हूण आयज साश्टी बोलयेचें अजस्तत्व ददसता. 

 साश्टी सुदीर आनी गावडी बोलयेंतलीीं खार्लेीीं उतराीं परींपरीक सादहत्याींतल्यान 

आनी परींपरीक वेवसायाींतल्यान जजवीीं उरल्याींत.  

 साश्टी बोलयेंतलें मौखीक सादहत्य आनी पारींपरीक वेवसाय ना जावपाक 

पावल्यात. तर्ेंच बोलयेंतली उतरावळूय ना जावपाक पावल्या.   
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पररभशश्ठ - I 

वाक्प्रचार 

सा. क्रि. सु. मो. साां. क्रि. गा. मो. अथग 

कुट्ट कोरॉप कुट्ट कोच्या सोरो वपयेवप 

कॉपटॅल मारॉप कॉपा माच्या सोरो वपयेवप 

सााँड फोडॉप सााँड फोडच्या तोंडार थापटाीं मारप 

माींगार कोरॉप माींगारु कोच्या चोळोवप 

रॉवणयाक पडॉप रॉवणयाक पडच्या एकाच जाग्यार वराींचीीं वराीं 

बसून रावप 

फोलगा मारॉप फोलगाीं माच्या फकाणाीं मारप 

कुीं कुरुमाँत कोरॉप कुीं कुरुमाँत कोच्या नकरे करप 

कॉन्ना जावॉप कॉन्ना जाच्या दयुेंत जावप 

सुक्यार उडॉवॉप सुक्यार उडोयच्या खावपाक वपयेवपाक काींय 

ददवप ना 

आबुजपॉण कोरॉप  आबुजपॉण कोच्या मस्तेपणाीं करप 

आबालाीं कोरॉप  आबालाीं कोच्या नकरे करप. 

मॉदान साद गालॉप   मॉदान साद गालच्या चड मस्ती मारप. 

वपकासाींव जावॉप  वपकासाींव जाच्या बेजार जावप 
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पररभशश्ठ - II 

पारखणीां 

1. ताींबडो गूच कोंबो काींटयाीं उबो – ऑनोस (सा. फि. सु. मो.) 

तामड ेगूच कोंबो काींट्याींतु उबो – ऑनोस (सा. फि. गा. मो.) 

2. गाय धाींवता, दधू आींवता – ददुसागर (सा. फि. सु. मो.) 

गाय दाींवता, ददू आींवता – ददुसागर (सा. फि. गा. मो.) 

3. चनु्या घॉरा दॅर ना – ताींताँ (सा. फि. सु. मो.) 

चनु्या घॉरा दॅर ना – ताींताँ (सा. फि. गा. मो.) 

4. रेंद्रा बायल तीन पाटी राण फकत्या? – एक पाटी, सॉकाळी रेंदेर सूर काडपा ओयता 

तॅदााँ, दसुर पाटी देनप्राीं रें देर नाल्ल पाडपा ओयता तॅदााँ आनी ततसर पाटी साींजॅ रेंदेर 

सूर काडपा ओयता तॅदााँ. (सा. फि. सु. मो.) 

रेंद्रागे बायल तीन पाटी राण फकद्या? – एक पाटी, सॉकाळी रेंदेर सूर काडूीं ओयत 

तॅदााँ, दसुर पाटी देनप्राीं रेंदेर नाल्लु पाडूीं ओयत तॅदााँ आनी ततसर पाटी साींजे रेंदेर 

सूर काडपा ओयत तॅदााँ (सा. फि. गा. मो.) 

5. दाकलॉ आसतॉना आींगा गाता आनी ऑळ्ळॉ जातोच आींगा गायना – कााँडॉ. (सा. 

फि. सु. मो.)  

दाक्लॉ आहा तेदााँ आींगा गाता आनी ऑळ्ळॉ जातोच आींगा गायना – कााँडॉ (सा. 

फि. गा. मो.) 

6. ऍक घॉर. ओ घॉरा मुळ्या ओ मुणणा आनी देरार माल्या देर काणणा – र्र्ींवतोर 

(सा. फि. सु. मो.) 

ऍक घॉर. ओ घॉरा मुळ्यारी ओ मुणणा आनी देरार माल्या देर काणणा – र्र्ींवतोर 

(सा. फि. गा. मो.) 

7. एक बायलेगे साडी नॅसॉन काबार जायना – रॉस्तो (सा. फि. सु. मो.) 
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एक बायलेगे साडी नॅसॉन काबार जायना – रॉस्तो (सा. फि. गा. मो.) 

8. इल इल्लाँ चचचबुाय, बाज बाजून तोंडा लाय – इडी (सा. फि. सु. मो.) 

इल इल्लाँ चचचबुाय, बाज बाजुनू तोंडा लाय – इडी (सा. फि. गा. मो.) 

9. आरे ओल्डूया, पाक वपसळ्या, आड भायर उडोया, मास हाया –  नाल्ल (सा. फि. 

सु. मो.) 

आरे ओल्डुया. पाक वपसुळ्या, आड बायर उडोया, मास हाया - नाल्ल (सा. फि. गा. 

मो.) 

10.  उठ उठॉन आख्खाँ घॉर बोंवता आनी कोणर्ा बोसता – सान्य (सा. फि. सु. मो.)  

उट उटॉनु आख्खाँ घॉर बोंवता आनी कोणश्याकु बोसता – सान्य (सा. फि. गा. मो.) 
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पररभशश्ठ - III 

खेळाां्लीां आनी िेर बाल धग्ाां 

1 ररक्षावाला ररक्षावाला (सा. फि. सु. मो.) 

ररक्षावाला ररक्षावाला हूींय वोयता? 

मोडगों. 

मोडगों ओसपाक  फकतू फकतले पोयर् ेघेता? 

पोन्नास रपया. 

धा, वीस, तीस, चाळीस, पोन्नास 

(पन्नासवो भुरगो सुट्टा) 

 - इस्परान्सा डायस, वेटणें, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 

2. ऑरेंजवाला आयला (सा. फि. सु. मो.) 

ऑरेंजवाला आयला, 

ततक्टी मारन गेला, 

एक, दोन, तीन. 

- इस्परान्सा डायस, वेटणें, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 

3. टमाटाची बी (सा. फि. सु. मो.) 

टमाटाची बी 

उकडून दी. 

म्हाका नाका 

तुका नाका 

तुज्या घोवाक 
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हाडून दी. 

- इस्परान्सा डायस, वेटणें, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 

4. मा् मा् न्रयो 

मात मात ततरयो 

मीठ घालून चीरयो 

कोणाक जाय आींबो कोणाक जाय र्लींबो? 

- इस्परान्सा डायस, वेटणें, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 

5. म्िा्रे म्िा्ारे 

- म्हातरे म्हातारे फकतें सोदीता? 

- सूय. 

- सूय फकत्याकू? 

- पोती र्र्ींवपाक. 

- पोती फकत्याक 

- पोयर् ेघालपाक 

- पोयर् ेफकत्याक 

- गाय घेवपाक 

- गाय फकत्याक 

- ददु काडपाक 

- ददू फकत्याक 

- वपवपाक 

- ददूा फावटी मूत पी 



372 
  

        - ररता व्हाज, वेटणें, कुडतरी, साश्टी - गोंय 

 

6. आपटी डोपटी 

आपटी डोपटी, हावचें पान 

घाल गो बेबी, म्होजें नाींव 

आ पो जजींगा पो 

कारा मेरी पो. 

 

7. ्ामरे ्ीन पानाां 

तामरे तीन पानाीं 

मेजार फुलाीं 

आमचो कीर येतोलॉ 

फुलाींक बेज ददवून ओयतोलॉ. 

- ररता व्हाज, वेटणें, कुडतरी, साश्टी – गोंय 

 

8. नागडॉ पॅटारॉ 

नागडॉ पॅटारॉ, 

र्तेाीं गॅलॉलॉ, 

र्तेकारागॅ मूत पीन, 

घॉर येयलॉलॉ. 

- ररता व्हाज, वेटणें, कुडतरी, साश्टी - गोंय 
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9. उठ गो नाच गो सुांगटा (सा. फि. गा. मो.) 

उठ गो नाच गो सुींगटा 

कायलीींत ुगायल्या कााँगराँलॉ जाता 

कोड्येंतु गायल्यार तामड ेजाता 

उठ गो नाच गो सुींगटा. (सा. फि. गा. मो.) 

- लईजमारी फुतागदो, मुर्वेाडो, कुडतरी, साश्टी गोंय 

-  

10. बॉकँ मुगॅलें (सा. फि. सु. मो.) 

तॉळ सुकॉलाँ 

बॉकाँ  मुगॅलें बाबुडें जालाँ 

माींणकाीं उदोळ गो 

बॉक्या मुगॅल्या माींणीक मेट्टॉलाँ. 

- इस्परान्सा डायस, वेटणें, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 

11.  नाच गो बुलू (सा. फक. गा. मो.) 

नाच गो बुलू  

कायलीकॉडॅ 

बाबान बॉज बाजल्याय 

रान्नीकॉडॅ. 

- लईजमारी फुतागदो, मुर्वेाडो, कुडतरी, साश्टी गोंय 

 


