
Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,  

Online ISSN 2278-8808, SJIF 2016 = 6.17, www.srjis.com 

UGC Approved Sr. No.45269, JULY-AUG 2017, VOL- 4/35 

 

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies  
 
 

भारलणी फोरी बाऴचेा उद्गभ ल स्थथत्मंतये एक अभ्माव  
 

वबुाऴ अभय वालंत, Ph. D. 

  .  .         ,                                   .  

              .        .  
 

 
प्रथतालना  
        ग्राभीण वलकाव प्रक्रिमेभध्मे फोरी बाऴचे े भशत्ल पायच भोराच ेआशे 
अवे म्शणाल ेरागेर. वाभास्जक ळाथराचा अभ्मावक मा नात्माने आऩण फोरी 
बाऴाकंड ेऩाशतो त्मालऱेी त्माच ेभशत्ल अधोयेखित केरे जात.े बाऴचेा उगभ केव्शा 
झारा क्रकंला कवा झारा मालय अनेक वलचायलंतांनी आऩरी अनेक भत ेभांडरी 
आशेत. ऩयंतु बाऴभेऱेुच भानलाच्मा प्रगतीचा आरेि शा उंचालत गेरा शे वत्म 
आऩणाव नाकायता मेणाय नाशी. ज्मा आददलाळी फांधलांनी गोठूर शी वंथकृती 
प्रगत देळाऩढेु आणरी, त्माच आददलाळी वभाजातीर थरी-ऩरुुऴ वभानता शेशी एक 
भशत्त्लाच ेब्रीद वभाजावभोय आणरेरे आऩण ऩाशतो. अळा अनेक जाती वभशुाचा 
वलकाव त्मांनी त्मांच्मा वाभर्थमाालय केरेरा आऩण ऩाशतो. ह्मा वला वलकाव 
प्रक्रिमेभध्मे भाणवाभाणवारा जोडणाया िया दलुा शा त्माचं्मातीर फोरी बाऴा 
शीच शोती. भाणवाची जी ियी उऩजत बाऴा अवते, त्मा बाऴतेूनच तो अधधक 
प्रगट शोतो. अळा मा ग्राभीण बागाभध्मे अवे अनेक अनबुली ल त्मांच्मा ऩद्धतीने 
वंळोधन कयणार् मा अनेक व्मतीती अवतात. त्मांच े शे अनबुल त्मांनी त्मा 
वभाजाचा अभ्माव करूनच मभऱवलरेरे अवतात. शा वला िटाटोऩ त ेआऩल्मा 
फोरीभऱेुच मळथली करू ळकरेरे ददवनू मेतात.  
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        अळा अनेक बाऴा आजशी फोरी बाऴा म्शणून आऩण त्मांचा वलचाय 
कयतो, ऩयंतु त्मांची कोणतीशी मरऩी नाशी. त्माभऱेुच िर् मा अथााने मा बाऴतेून 
आऩल्मारा वाशीत्म ननमभाती झारेरी ददवनू मेत नाशी. ऩयंत ुमा फोरीच ेभशत्ल 
भानली जीलनाभध्मे अनन्म वाधायण आशे. भानलारा िर् मा अथााने दवुर् माळी 
जोडणायी बाऴा शी त्माची फोरी बाऴा आशे. त्माफोरीबाऴतेूनच तो आऩरे वलचाय 
अधधक प्रगल्बतेने भाडूं ळकतो. मावाठीच मा फोरीबाऴांचा अभ्माव शोणे गयजेच े
आशे. तवेच मा बाऴा कळा प्रकाये जीलंत याशतीर माचाशी वलचाय कयणे गयजेच े
आशे. अभ्मावक थलत: भारलणी भरुिातीर अवल्माने मा फोरीचा अभ्माव 
व्शाला मावाठीच वंळोधनाचा शा प्रमत्न आशे. 
वंळोधन अभ्मावाची उदिष्टे  
१   भारलणी फोरीची उत्ऩत्ती ल वलकाव कवा झारा माचा अभ्माव कयणे.  
२  भारलणी फोरीच्मा लमैळष्टमांचा अभ्माव कयणे.  
३  भारलणी फोरीच्मा वद्म स्थथतीचा अभ्माव कयणे.  
वंळोधनाची अभ्माव ऩद्धती  
भारलणी फोरी बाऴचे्मा अभ्मावाचा वलचाय कयता मा अभ्मावाभध्मे दोन 
ऩद्धतीचा लाऩय कयण्मात आरेरा आशे. भारलणी भरुिातीर काशी रोकांच्मा 
भरुािती घेण्मात आल्मा त्मातून मा अभ्मावावाठी आलश्मक भादशती गोऱा 
कयण्मात आरी. तवेच भारलणी फोरी बाऴतेीर मरखित  वादशत्माचा अभ्माव 
करून आलश्मक त ेवंदबा वंळोधकाने त्मातनू मभऱवलरे आशेत.       
भारलणी बाऴचेी उत्ऩत्ती  
भारलणी बाऴचेा प्रदेळ म्शणजे मवधंदुगुा शोम. वह्माद्रीच्मा ऩामर्थमाळी वलवालरेरा 
शा बपू्रदेळ भारलणी बाऴभेऱेुच भारलणी भरुिू म्शणनू ओऱिरा जातो. िर् मा 
अथाान े भशायाष्राच े वह्माद्रीच्मा यागंांभऱेु देळ ल कोकण अवे दोन बागात 
वलबाजन झारेरे ददवनू मेते. त्मातीर कोकण शा बाग भऱुातच गजुयातच्मा 
वीभेऩावनू वभदु्रक्रकनार् माने वरुू झारा तो कनााटक कायलाय ल गोव्माच्मा 
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वभदु्रक्रकनार् मा ऩम त ऩवयरेरा ददवनू मेतो. मवधंदुगुाच्मा ऩलेूव वह्मादद्रच्मा यागंा, 
ऩस्श्चभेव अयफी वभदु्र, उत्तयेव यत्नाधगयी ल दक्षषणेव गोला ल कनााटकचा बाग 
अवा शा भारलणी भरुिु ऩवयरेरा आशे. लबैललाडी, कणकलरी, देलगड, कुडाऱ, 
वालंतलाडी, दोडाभागा, भारलण ल लेंगुराा अळा ह्मा आठ तारतुीमातून ८४९६५१ 
इतके रोक मवधंदुगुा स्जल्ह्मात वभालरेरे आशेत. 
       भारलणी शी बाऴा भऱुातच मेथीर जनतेच्मा दययोजच्मा व्मलशायातीर 
बाऴा म्शणनू ओऱिरी जात अवरी तयी प्रभाण भयाठी याज्म बाऴा शीच िर् मा 
अथााने ळावक म व्मलशायावाठी लाऩयरी जाते. घयातीर ल वभाजातीर फोरी, 
गालातीर फठैक तीर फोरी, भारलणी भधीर रोकगीत,े रोककरा ल दळालताय 
वायिी नाटके, देलऱातीर बाऴा, उिाणी, म्शणी, वलवलध वण  वभायंबात अगदी 
जन्भा ऩावनू त ेरग्नकामा वलधी ऩमान्त म्शटरी जाणायी गीत,े भारलणी बजने 
ल डफर फायी मा वला चा आऩण भारलणी बाऴतेीर वादशत्म अवे लणान कयतो, 
अळा ऩद्धतीने वादशत्माची बाऴा म्शणून वदु्धा भारलणी बाऴा ददवनू मेते. मवधंदुगुा 
स्जल्ह्मातीर भारलण तारकुा शा मवधंदुगुा क्रकल्ल्माभऱेु प्रमवद्ध अवल्मानेच मा 
बाऴरेा ‘भारलणी बाऴा’ अवे नाल रूढ झारे अवाले.  
        शी बाऴा क्रकती जुनी आशे शे जयी नेभकेऩणाने वागंता मेत नवरे तयी 
मा बाऴचेा उल्रेि सानेश्लयी ल रीऱा चरयरात अनेक ळब्दातून ददवनू मेतो. 
नाभदेलांच्मा ‘गौऱणी ठकवलल्मा’ मा गौऱणीतशी एक चयण आढऱतो. मातीर 
गौऱण म्शणत,े  
ऩालगा दाताया, ऩालगा दाताया / 
तू नंदाचो खझरो / 
भाका पडको दी, मभमा दशलान भेरो / 
घे भाजो कोमतो, देला ऩामा ऩडतो /  
       मा गौऱणीच्मा चयणातीर खझरो ( भरुगा), भाका (भरा), पडको 
(पडका), दी (दे), मभमा (भी), दशलान (थंडीन), भाजो (भाझा) शे वला ळब्द 
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भारलणीतीर आशेत. मातीर गौऱण “ऩामा ऩडतो” अवे ऩसु्ल्रंगी क्रिमाऩद 
लाऩयत.े आजशी मा भरुिातीर गलऱी वभाजातीर स्थरमा ऩसु्ल्रंगी क्रिमाऩद 
लाऩयताना फघालमाव मभऱतात.  
       मरऱा चरयरात गोलऱु (गलऱी, गयुािी), वलाव (वशलाव), ओज (तायण) 
अवे अनेक ळब्द ददवनू मेतात. सानेश्लयीतीर अनेक ळब्द भारलणी बाऴते 
वाऩडतात त्माभध्मे आंकवऱा (धातुची ऩयीषा कयणाया), अंगलवा (ढगऱा), 
आंगऱु (फोट), अणगट (अंकुय), अडदय (धाक), अटली (अयण्म), अलवात 
(अकथभात), क्रकयडू (वाऩ) अवे अनेक ळब्द आजशी भारलणी भध्मे फोररे 
जातात.  
       भारलणी बाऴरेा “कुडाऱी” बाऴा मा नालाने ती पाय ऩलूीऩावनू 
ओऱिरी  जाते. इ.व. च्मा ऩदशल्मा ळतकात उत्तय बायतातीर आदम गौड 
ब्राम्शण वभदु्र भागे कोकणात आरे ते प्रथभ देलगड तारतुीमात थथानमक झारे. 
मेथीर कुणकेश्लय शे त्मांचचे देलथथान आजशी आऩणाव ऩशालमाव मभऱते. ऩढेु 
मा रोकांनी करी नदीच्मा काठी कुडाऱ देळात लवाशत केरी म्शणूनच ते ऩढेु 
‘कुडाऱ देळकय ब्राम्शण’ म्शणून प्रमवद्ध झारे. मांनी कुडाऱ देळालय वभुाये १५०० 
लऴ े आऩरी वत्ता गाजवलरी. वलजमदगुा त े ऩेडणे भशारा ऩम तच्मा 
कोकाणऩट्टीच्मा बागारा कुडाऱ देळ म्शणत. ११ व्मा ळतकाऩावनू ते १७ व्मा 
ळतकाऩम त चारतुीम, कदंफ, मादल, फशभनी वरुतान मांच े भांडमरक म्शणून 
कुडाळ्देळकयांनी मा प्रदेळालय याज्म केरे. चारतुीमाच्मा ल कदंफांच्मा काऱात 
वाम्राज्म वलथतायारा मांनी भोठा शातबाय रालरा. गालचा भखु्म (भतकयी), 
भशारकायी (देवाई), ऩयगणा भखु्म (वयदेवाई), नाईक अळी अनेक अधधकाय ऩदे 
माच रोकांकड ेशोती. वयदेवाई शे ऩद लंळ ऩयंऩयेने चारत अवे. मा वय देवाईंच े
लतणी गाल शे कुडाऱ तारतुीमातीर लारालरी शे शोते. ऩढेु मा वय देवाईंची वत्ता 
दफुार झारी तेव्शा भाणगालच्मा वालंताने शे अधधकाय ऩद थलत: फऱकालरे. ऩढेु 
मा प्रदेळारा वालंतलाडी अवे नाल ऩडरे.  
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        ह्मा वला वंदबााचा वलचाय कयता संनेश्लयीतीर वंदबा शे १२ व्मा 
ळतकातीर अवनू कुडाऱ देळकयांच ेआगभन शे ऩदशल्मा ळतकातीर अवनू त्मांनी 
कुडाऱ प्रदेळालय आऩरी वत्ता ११ व्मा ळतकऩावनू ते १७ व्मा ळतकाऩम त 
चारवलरी. माचाच अथा भारलणी बाऴचेा वंदबा शा कुडाऱ देळकयांऩावनू वाऩडतो. 
म्शणूनच मा बाऴरेा ‘कुडाऱी फोरी’ अवे म्शटरे जात शोते. जुन्मा वला 
वंदबााभध्मे भारलणी फोरीरा कुडाऱी फोरी अवे वंफोधधरे आशे.   
भारलणी बाऴचे ेलशन :-  
       भारलणी भरुिू शा वभदु्राळी जोडरेरा अवल्माने पाय ऩलूीऩावनूच 
क्रकनायऩट्टीभऱेु अन्म प्रातंातीर रोकांळी मा रोकांचा वतत वंऩका  ददवनू मेतो. 
त्माभऱेु कन्नड ल उडडमा बाऴतेीर ळब्द भारलणी भध्मे वाऩडतात. मा बागात 
याशणाया वायथलत ब्राम्शण थलत:रा भऱूच े फागंरालाळी भानतात. त्माभऱेुच 
कदाचीत भारलणी बाऴतेीर वभुाये दोनवे फंगारी ळब्द भारलणीत आशेत. ‘भयु’ 
म्शणजे ‘धकेु’ शा तामभऱ ळब्द वदु्धा भारलणीभध्मे वाऩडतो. गुजयाती बाऴतेीर 
ओकायांत भारलणी बाऴते भोठमा प्रभाणात ददवनू मेतो. दांडो, यािणो, आंफो, 
जाणतो अवे फशुतांव ळब्द वशज यीत्मा लाऩयरे जातात. इंग्रज आऩल्मा देळात 
याज्म करून गेरे भार त्मांच्माशी इंग्रजीचा प्रबाल भारलणी बाऴभेध्मे ददवनू 
मेतो. इंग्रजीभध्मे lalten म्शणजेच कंदीर माचा अऩभं्रळ शोलनू त्माचा भारलणी 
भध्मे कंदीरारा ‘राटान’ अवा ळब्द प्रमोग केरा जातो. इंग्रजीतीर Tinpot 
ह्माचा  अथा वंडावरा ऩाणी घेलनू जाण्माच ेबांड े , भार माचा अऩभं्रव शोलनू 
‘धचऩंाट’ शा भारलणी ळब्द तमाय झारेरा ददवनू मेतो. भारलणी भरुिाचा वलचाय 
कयता शा भरुिू गोला याज्मारा रागून अवल्माने मा याज्मातीर रोकांच े ल 
भारलणी भरुिातीर रोकांच े ननममभत वंफंध अवरेरे ददवनू मेतात. क्रकंफशुना 
वीभेलयीर भारलणी भरुिू शा तय गोला याज्माळी वभयव झारेरा ददवनू मेतो. 
मा याज्मातीर ल भारलणी भरुिातीर योटी फेटी व्मलशाय वदु्धा भोठमा प्रभाणात 
शोतांना ददवनू मेतात. त्माभऱेु मा दोन्शी भरुिांच े वंफंध शे पयाच जलऱच े
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अवरेरे ददवनू मेतात. माभऱेुच भारलणी बाऴते गोव्माच्मा बाऴतेीर फयेच ळब्द 
आरेरे ददवनू मेतात. गोला ल भारलणी भरुिातीर वीभेलय फर् माच प्रभाणात 
ळब्दाफयोफय फोरण्माच्मा रमीचाशी लाऩय भोठमा प्रभाणात शोतांना ददवनू मेतो. 
गोला याज्माची बाऴा शी कोंकणी बाऴा म्शणून ओऱिरी जाते. क्रकंफशुना शी 
गोभंतक्रकम फोरी शी भारलणी बाऴचेी भालळी म्शटल्माव लालगे ठयणाय नाशी. 
उदाशयण म्शणून पाल्मा (उदमा), व्शय (घेऊन जा), ऩाटल्माण (भागच्मा फाजूने), 
दलय (ठेल), ववरो (अिंड), पोकाणा (ननयथाक फोरणे), आमदान (बांड)े, फावा 
(ळऱेे), बोलानो (पेया) अवे क्रकत्मेक ळब्द त्माच अथाान े भारलणी भरुिात 
लाऩयरे जातात. आऩणाव अवेशी म्शणता मेईर क  गोला याज्माच े भारलणी 
भरुिूाच े ऩलूीच े वंफधं शे वभदु्र भागेच प्रथथावऩत झारेरे अवालेत. मा अथााने 
वभदु्राभागे आरेरी शी वला भंडऱी त्मालेऱी वाशस्जकच भारलण फंदयालय आरेरे 
अवणाय आशेत. त्मभऱेु ह्मा वला फाशेरून आरेल्मा भंडऱीचंा ऩदशरा वंफंध 
भारलण बागाळी आरा ल तेथनूच मा बाऴचे े लशन झारे अवाले. ऩढेु कुडाऱी 
फोरी ल भारलणी बागातीर फोरी एकत्ररत शोत शी बाऴा आकायारा आरी अवेशी 
म्शणता मेईर.  
        अवे म्शटरे जात,े क्रकंफशुना ते वत्मशी आशे क , कोणत्माशी बागात दय 
ऩंधया कोवालय बाऴते, फोरीत, लषृ याई मा वलाच भध्मे फदर शोतात. फर् माच 
लेऱा शे फदर अनतळम वकू्ष्भ क्रकंला थऩष्ट ददवणाये वदु्धा अवतात. आजच्मा 
ऩरयस्थथतीत आऩण ऩदशरे तय रषात मेईर क  एकाच अथााने लगेलेगऱे ळब्द मा 
भारलणी भरुिात लाऩयरे जातात. ळतेीचा लापा मारा कणकलरी ऩट्टमाभध्मे 
‘कोऩयो’, कुडाऱ बागाभध्मे ‘चोंडको’ तय फांदा दोडभागा मेथे मारा ‘कुणगो’ अवे 
म्शणतात. इकड े ल नतकड े ह्मा दोन भयाठी ळब्दांना भारलणी बाऴतेीर 
फोरीभध्मे  कणकलरी बागात शकड ेल तकड ेअवे म्शणतात. तय वालंतलाडी मा 
बागात शकडने ल तकडने, कुडाऱ बागात शड े ल तड े , फांदा बागात शडने ल 
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तडने अळा अथाान े लाऩयरे जातात. अवे एकाच अथााच े अनेक ळब्द वलवलध 
बागात लेगलगेळ्मा नालाने लाऩयरे जातात.  
भारलणी बाऴचेी लमैळष्टे  
         मा बाऴचेी अनेक लमैळष्टे ददवनू मेतात. भऱुातच मा बाऴफेिर 
रोकांभध्मे भारलणी बाऴा शी मळलयाऱ बाऴा, अवंथकृत बाऴा, ऩयाकोटीची ग्राम्म 
फोरी अवे अनेक प्रकायच े गयैवभज ददवनू मेतात. प्रत्मषात शी बाऴा भलाऱ 
अवनू मा बाऴभेध्मे भामेचा ओराला ददवनू मेतो. मा बाऴतेीर वलमळष्ट शेर 
काढून फोरण्माची ऩद्धत अनेक रोकांना बालतांना ददवनू मेत.े मा बाऴते बयऩयू 
भोकऱेऩणा ददवनू मेतो. वशजयीत्मा लातीमाची वरुुलात शोतांना  एिादमा मळलीचा 
वशज लाऩय शा अथवर भारलणी बाऴते शोतांना ददवनू मेईर, भार 
त्माऩाठीभागीर उिेळ त्मा व्मस्तीतरा मळली घारणे शा नवनू उरट त े पे्रभाच े
फोरणे आशे शे आऩण वभजून घेणे गयजेच े आशे. भारलणी फोरीतीर अळी 
अनेक लमैळष्टे वागंता मेतीर. भारलणी फोरीभध्मे भयाठीतीर आकायांत नाभे शी 
ओकायांत शोतात उदाशयणाथा भऱुा (भऱुो), वऱुा (वऱुो), िऱुा (िुऱो) तय ऩरुुऴ 
नाभाभध्मे वदु्धा एिादमा ऩरुुऴारा शाक भायतांना वदु्धा ओकायांत नाभाचा भोठमा 
प्रभाणात लाऩय केरा जातो. उदा. फाफर (फाफरो), यभेळ (यभरो), ददगंफय 
(दीगरो). भयाठीतीर माचप्रभाणे एकायांत नाभे शी भारलणी बाऴते आकायांत 
उच्चायरी जातात. उदा. जाते (जाता), मेत े (मेता), ऩाने (ऩाना) तय थरी 
नाभाभध्मे वदु्धा आकायांत नाभाचा भोठमा प्रभाणात लाऩय केरा जातो. उदा. छफी 
(छफरा), वीभा (मवभरा), दामभनी (दाभरा). भयाठी ळब्दाच्मा ळलेटी ‘इ’ अषय 
अवल्माव भारलणी बाऴते त्माच े‘म’ शोत.े उदा. वभई (वभम), घाई (घाम), जय 
ळब्दाच्मा भध्मे ‘इ’ अवेर तय त्माऐलजी ‘म’, ’ली’, ‘वल’ अवे रूऩ ददवनू मेत.े 
उदा. फाईर (फामर), वईुन (ववुलण). भारलणी फोरीच ेआणिीन एक भशत्लाच े
लमैळष्ट म्शणजे शी बाऴा भशाप्राण उच्चायाची अवरेरी ददवनू मेते. उदा. ऩाठी 
(पाटी), ऩढेु (पुढे), इकड े (शड)े. भारलणी भध्मे क्रिमाऩदांचा लाऩय शा वदु्धा 
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उबममरगंी थलरूऩाचा ददवनू मेतो. उदा. तो ळतेात जाता. क्रकंला ती ळतेात जाता. 
म्शणजेच ठेमता, कयता, भयता, िाता, जाता अळी अनेक क्रिमाऩदे शी भारलणी 
भध्मे लाऩयरी जातात. भारलणी बाऴचे ेआणिी एक भशत्लाच े लमैळष्ट म्शणजे 
भयाठी ळब्दांचा भारलणी बाऴतेीर अऩभं्रव शोम. वकुुभाय शा भयाठीतीर वुंदय मा 
अथााने लाऩयरा जाणाया ळब्द अवनू भारलणी भध्मे मा ळब्दाचा अऩभं्रळ 
वोकभाय अवा शोतो. माचप्रभाणे लीव (इव), दोनप्रशय (दोऩाय), यतीत (यकात), 
दशा (धा) अवे अनेक ळब्द वांगता मेतीर.  
भारलणी फोरीची वद्म स्थथती –  
          भारलणी शी फोरी अवल्माने ह्मा फोरीकड े वादशत्म बाऴा म्शणून 
पायवे ऩादशरे गेरेरे ददवनू मेत नाशी. मा फोरी बाऴतेून अनेक रोकगीत े त्मा 
त्मा प्रवंगारा अनवुरून यचरी गेरीत ऩयंत ुवादशत्म ऐलज म्शणनू त्माच ेवंकरन 
तेलढमा प्रभाणात केरेरे ददवनू मेत नाशी. पाय ऩलूीऩावनू फोरी बाऴतेून वकाऱी 
उठल्माऩावनू म्शणजेच जात्मालयीर गीताचंी जी वरुुलात शोत अवे ती ळतेालयीर 
काभ कयत अवतांना श्रभ ऩरयशाय म्शणून गीते गामरी जात अवत. माच फयोफय 
भरुाच्मा जन्भाऩावनू त ेरग्न कामााऩम त वदु्धा अनेक प्रकायची गीत ेगामरी जात 
अवत. लऴाबयाभध्मे वाजये केरे जाणाये वण वभायंब त्माभध्मे नागऩंचभी ऩावनू 
ते शोऱी वणाऩम त वलवलध वणांभध्मे वलवलध गीत ेगामरी जात अवत. शी वला 
गीते मा वला वणांभध्मे  अधधक गोडी ल यंजकता ननभााण कयत अवत. मा 
गीतांच्मा भाध्मभातून प्रत्मेक व्मतीती आऩल्मा बालना प्रगट कयत अवे.  
         अभेरयकेतीर डामनीमर एब्राभ मा गखणताच्मा अभ्मावकान ेबवलष्मात 
कोणत्मा बाऴा जीलंत याशतीर ल कोणत्मा बाऴांच ेअस्थतत्ल दटकू ळकणाय नाशी 
मा वंदबाात गखणती ळाथरांच्मा  आधाये काशी भांडणी केरी. त्मांच्मा भत ेजी 
बाऴा, ती फोरणार् मा वभाजाव योजगाय देल ू ळकत नाशी ती बाऴा तो वभाज 
रलकय वोडून देतो. मा वरूाचा आधाय घेत आऩण भारलणी फोरीचा वलचाय 
केल्माव त्माच े उत्तय वाऩडण्माव भदत शोत.े भारलणी फोरी शी आज त्माच 
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ऩरयस्थततीळी झुजं देतांना फघालमाव मभऱत आशे. कायण भारलणी शी फोरी 
बाऴा आज मवधंदुगुाातीर फशुतांव रोक फोरत अवरे तयी मेथीर व्मलशायची 
बाऴा शी भऱुातच भयाठी अवरेरी ददवनू मेते. मा बाऴरेा लगेऱा दजाा प्राप्त 
कयण्मावाठी अनेक वादशस्त्मक, रेिक, कली, नाटककाय, गीतकाय, कराकाय 
आज आऩाऩल्मा ऩयीने प्रमत्न कयत अवरेरे ददवनू मेत आशेत. िर् मा अथाान े
भारलणी बाऴचेी गोडी रोकांऩम त ऩोशचवलण्माच े कामा भारलणी नटवम्राट 
भानछंद्रनाथ कांफऱी मांनी केरे अवे म्शणाले रागेर. माचफयोफय काशी रेिक 
अनेक नाभलंत कली ल नलोददत कली भारलणी फोरीतून आज भारलणी 
वादशत्माभध्मे बय घारतांना फघालमाव मभऱत आशेत. भारलणी बाऴचेी ओऱि 
अवरेरी रोककरा ‘दळालताय’ मा रोककरेने वदु्धा भारलणी बाऴा वलकमवत 
कयण्माचा प्रमत्न केरेरा ददवनू मेतो ऩयंतू त्मा भऱेु भारलणी बाऴतेीर 
वादशत्मात काशी बय ऩडरेरी ददवनू मेत नाशी. दयूधचर लाणी लय वदमा चार ू
अवरेरी भामरका ‘गाल गाता गजारी’ ल त्मा ऩलूीची भामरका ‘यारीव िेऱ चार’े 
ह्मा दोन्शी भामरकांनी अलघ्मा भशायाष्रातीर जनतेभध्मे भारलणी बाऴचेी लगेऱी 
ओऱि ल बाऴचेा गोडला ननभााण केरेरा ऩशालमाव मभऱत आशे. अनेक रेिक 
भारलणी वदया िारी अनेक लताभान ऩरातून भारलणी बाऴतेून मरिाण शोतांना 
ददवनू मेत आशे. शे वला प्रमत्न आज वादशत्माच्मा वलकावावाठी लाढवलणे गयजेच े
अवरेरे ददवनू मेत आशेत.  
          आज ग्राभीण बाग शा ळशयी बागाळी पायच जलऱ मेत चाररा 
आशे. त्मातशी नोकयी, मळषण मा ननमभत्ताने ग्राभीण बागातनू ळशयी बागात 
शोणाये थथरांतयण लाढत आशे. त्माभऱेु वाशस्जकच भारलणी फोरीच्मा जागेलय 
प्रभाण भयाठीचा लाऩय लाढत चाररेरा ददवनू मेत आशे. क्रकंफशुना काशी भारलणी 
ळब्दांची जागा आता भयाठीने घेण्माव वरुुलात केरी आशे. नलीन वऩढीभध्मे तय 
भारलणी बाऴफेिर तलेढीळी जागतृता झारेरी क्रकंला कुटंुफाने केरेरी ददवनू मेत 
नाशी. वाभास्जक फदरा फयोफय शोत गेरेरे फदर शे वलाच घटकांभध्मे भोठमा 
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प्रभाणात शोत गेरे. त्माभऱेु ळतेी, ऩलूीची घये, ग्राभीण जीलन ऩद्धती, घयातीर 
बांडी ल इतय वादशत्म, मातीर फर् माच गोष्टी रोऩ ऩालत गेल्मा त्माभऱेु 
त्माफयोफयच फयेच ळब्दशी रोऩ ऩालरेरे ददवनू मेतात.  
         भारलणी बाऴा शी फोरण्माऩतूीच नतचा लाऩय शोत अवल्माने नतचा 
वलमळष्ट अवा एक प्रदेळ ठयरा गेरेरा आशे. त्माभऱेु नतरा प्रादेमळक वंकोचाच े
लरम प्राप्त झारेरे ददवनू मेते. मेथीर मळषणाच ेबाऴा भाध्मभ शे प्रभाण भयाठी 
अवल्मान ेनलीन वऩढी शी मा भारलणी बाऴऩेावनू दयू जात अवेरी ददवनू मेत 
आशे. शे प्रभाण ळशयी बागाभध्मे लाढते अवरेरे ददवनू मेत आशे. मा बाऴतेीर 
गोडला ल वयरता शी बाऴा ऐकण्मात ल फोरण्मात आशे. भार ती लाचतांना ल 
मरदशतांना त्माभध्मे अधधक कदठनता अवरेरी ददवनू मेत.े तवेच मा बाऴचे्मा 
प्रांताच्मा फाशेय मा बाऴचेा लाचक लगा अजनूशी तमाय झारेरा ददवनू मेत नाशी. 
त्माभऱेुच कदाधचत भारलणी वादशत्माची लाणला ददवनू मेत अवाली अवेशी 
म्शणता मेईर. आज ग्राभीण बागातीरशी अनेक कुटंुफे शी घयाभध्मे भयाठीतून 
फोर ूरागरेरी ददवनू मेत आशेत. ळशयातनू गालाकड ेमेणाये चाकयभानी शे वदु्धा 
गालाकड े मेलनूशी प्रभाण भयाठीचा लाऩय कयतांना ददवनू मेत आशेत. माभऱेु 
बाऴतेीर ग्राम्मता शी शऱूशऱू कभी शोत आशे अवेशी ददवनू मेत आशे. शकड ेमे   
मा ऐलजी इकड े मे अवा ळब्द प्रमोग आता फर् माच दठकाणी वरुू झारेरा 
ऩशालमाव मभऱत आशे.  
       अवे जयी अवरे तयी आऩरी भारलणी फोरी लाचवलणे शे वलाथली 
आऩल्माच शातात आशे. मा वाठी प्रत्मेक भारलणी व्मतीतीने आऩल्मा घयाऩावनू 
मा कृतीरा वरुुलात केरी ऩादशजे. प्रत्मेकाने घयाभध्मे तवेच फाशेयशी भारलणी 
बाऴचेा लाऩय केरा ऩादशजे. भारलणी बाऴतेून कथा कादंफयी इत्मादीच े मरिाण 
शोणे गयजेच ेआशे. अवे उऩरब्ध वादशत्म रोकांनी वलकत घेलनू लाचरे ऩादशजे 
जेणे करून रेिकांना अवे मरिाण कयण्माव प्रोत्वाशन मभऱेर. तवेच ज्मा ज्मा 
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बागात जी फोरी फोररी जात ेनतचा काशी गणुावादठ का अवेना अभ्माविभात 
वभालेळ कयणे गयजेच ेआशे.            
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