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णनवेदन 
 

माझे रमत्र श्री. प्र. श्री. नेरूरकर िे रशक्षक, कादांबरीकार, कथाकार, आरण मार्कसगवादी रवचारवांत 
म्िणून प्ररसद्ध आिेत. पण त्याना लोकगीते जमरवण्याचा पण छांद आिे. त्यानी पररश्रमपूवगक अनेक कोकणी 
लोकगीते जमरवली. त्याांचेच प्रकाशन “कोकणी लोकगीते” या रशषगकाखाली आम्िी आज करीत आिोत. 
असे बोल भाषेतील सारित्य प्ररसद्ध करण्याने आपण आपल्या भाषेला समृद्ध करीत असतो. काव्यरसाची 
मेजवानी आरण भाषा समृद्धी या दोन्िी गोष्टी नेरुरकराांच्या या गीत सांपादनातून रसद्ध झाल्या आिेत. िा 
गीतसांग्रि प्ररसद्ध करताना मांडळास फार समाधान वाटत आिे. 
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२६ जानेवारी १९८८  मिाराष्ट्र राज्य सारित्य आरण सांस्कृती 
  मांडळ. 
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समग्र कोकणी माणसाांना 
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कोकिी लोकगीते आणि मी 
 

लिानपणापासूनच कोकणी (म्िणजे सवगसामान्यपणे ज्या बोली भाषेला कुडाळी वकवा मालवणी 
भाषा म्िटले जाते) लोकगीताांनी माझां सांवदेना रवश्व आतून बािेरून सांपूणग भरून व भारून टाकलेल. याच 
गांथाला मी जोडलेल्या माझ्या एका कोकणी लोकजीवन व कोकणी लोकगीते या सांदभातील लेखात मी 
त्याचा कािीसा (सांपूणग नव्िे) आलेख माांडला आिे. १९५३ ते १९६२ सालापयंत मी सावांतवाडीजवळच्या व 
तेरेखोल खाडीवरच्या रकनाऱ्याला लागून वसलेल्या बाांदे गावी, तेथील ‘पांचम खेमराज स्मारक 
रवद्यालया’त माध्यरमक रशक्षक म्िणून अध्यापकीय काम करीत असताना कोकणी लोकसारित्याचा मागोवा 
घेण्याचा व शर्कय तर त्याचे सांकलन करण्याचा ध्यास मला लागला. बाांदे गाव गोमांतकाच्या वकवा गोव्याच्या 
सरिद्दीला थेट मलैोगणती रभडलेला. गोवा मुक्तीसांग्राम त्यावळेी अटीतटीचा त्याच्या शवेटच्या रनणायक 
पवात जाऊन पोचलेला. माझािी सिभाग या मुक्तीसांग्रामाला जवळून व दीघगकाल लाभलेला. ते रदवस 
रवलक्षण सांघषाचे, रोमाांचकारी व मांतरलेले िोते. आचायग अते्र याांच्या घणाघाती सांपादनाखाली रनघणारे 
‘दैरनक मराठा’ िे वृत्तपत्र आपली एक झुांजार भरूमका मराठी पत्रकाररतेच्या पूवापार बाण्याला अनुसरून 
पार पाडीत िोते. माझे भाग्य असे की त्या काळात गोवा मुक्तीसांग्रामाच्या अखेरच्या टप्पप्पयापयंत ‘दैरनक 
मराठा’ चा गोवा सरिद्दीवरचा प्रमुख वातािर म्िणनूिी मी काम करीत िोतो. माझ्या त्या काळात 
कोकणातील या गोवा सरिद्दीवरील प्रदेशातील खेडोपाडी िोणाऱ्या भटकां तीला मला खेडूत कोकणी 
वडीलधारी स्त्रीपुरुष माणसे भेटायची. फावल्या वळेात त्याांच्याकडून कोकणी लोकगीते व लोककथा मला 
हृदय भरून ऐकायला रमळायच्या. रशवाय माझ्या रवद्यार्थ्यांकडूनिी मी कोकणी लोकगीते गोळा केली. 
त्याना मी कोकणी ग्रामीण पररसरात रफरताना कोकणी बोली, त्या बोलीतील म्िणी, वाक प्रचार, कोकणी 
दांतकथा, देवस्थानाभोवती प्रचरलत असलेले लोकसांस्कृतीचे सांकेत आरण वडीलधाऱ्या जुन्या व नव्या 
आयाबाया बाप्पपाांकडून अजूनिी त्याना पाठ असलेली कोकणी लोकगीते कागदावर उतरून घेऊन ती जमा 
करण्याचा एक अनोखा सारिस्त्यक छांद लावला. त्याांच्या शालेय जीवनातील िस्तरलरखत मारसके, 
रभत्तीपते्र व वगगप्रकल्प यासाठी त्यामुळे या रवद्यार्थ्यांना रवषयाचा तुटवडा पडला नािी. कोकणी 
लोकसारित्याचे भरघोस िस्तरलरखत अांकिी त्यानी काढले. 
 

मालवणपासून तो बाांदे भेडशी दोडामागगपयंतच्या पररसरातील माझ्या रवद्याथी-रवद्यार्थथनीनी 
माझ्यावर आपण आपल्या आई आजी आजोबाांकडून गाऊन घेतलेल्या व विीत रलिून घेतलेल्या कोकणी 
लोकगीताांचा वषांव केला असेच मी म्िणेन. त्यात बाांदे गावात व पररसरात रािणाऱ्या मुस्लीम व रिश्चन 
समाजातील आयाबायाांनी देखील आपल्या आठवणीतील कोकणी लोकगीते आपल्या मुलामुलींना गाऊन 
दाखरवली व ती त्यानी विीत उतरून घेऊन मला रदली. १९६२ साली मी पुनः मुांबईत आलो व स्थारयक 
झालो. त्यावळेी माझा मुांबईत प्रा. डॉ. रद. ग. नाईक व माझे रजव्िाळ्याचे रमत्र श्री. गुां. फ. आजगावकर 
चालरवत असलेल्या ‘कोकण मराठी डायलेर्कटस्’ या सांस्थेशी सांबांध आला. या मांडळीनी आपलुकीने मला 
आपल्या सांस्थेत सामील करून घेतले. (आजिी मला त्याची खांत वाटते. रजतके लक्ष या सांस्थेच्या 
कायाकडे मी द्यायला िव े िोते तेवढे मला मुांबईतील नांतरच्या माझ्या जीवनाला लागलेल्या वगेळ्या 
सारिस्त्यक वळणामुळे देता आले नािी.) ९ सप्टेंबर १९६४ रोजी ‘कोकण मराठी डायलेर्कटस्’ चा एक खास 
अांक डॉ. रद. ग. नाईक, प्र. श्री. नेरूरकर व गुां. फ. आजगावकर याांच्या सांपादनाखाली रनघाला. त्याच 
अांकात माझ्या ‘कोकणी लोकगीत सांग्रिा’च्या ग्रांथाची प्रकाशन जारिरात ठळकपणे प्ररसद्ध झाली िोती. मी 
तेव्िापासून माझ्याकडील गोळा झालेल्या कोकणी लोकगीताांचे सांशोधनपूणग सांकलन व वगींकरण करायला 
सुरुवात केली. एवढेच नव्िे तर ‘कोकण मराठी डायलेर्कटस्’ या सांस्थेने मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रिालयात 
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कोकणी लोकसारित्य आरण रवशषेतः कोकणी लोकगीते या रवषयावर माझी दोन व्याख्याने घडवनू आणली 
आरण मला आजिी अरभमान व आनांद वाटतो की त्या व्याख्यानाांच्या अध्यक्षपदी मराठी भाषचे व 
लोकबोलीचे प्रकाांड जाणकार व अभ्यासक कै. कृ. पाां. कुळकणी िे िोते. त्यानी माझी िी कोकणी 
लोकगीताांची पाठपुरवणी उचलून धरली व माझे खूप कौतुक केले. डॉ. स. गां. मालश ेव दुगाबाई भागवत 
याांनीिी माझ्या या कोकणी लोकगीताांच्या सांकलन सांशोधनाबद्दल आपलुकीची उत्सुकता त्या काळात 
दाखरवली व ती ग्रांथरुपाने प्रकारशत व्िावीत म्िणनूिी मला मागगदशगन व सिाय्य केले. 

 
मात्र मीच या कायाला अपुरा पडलो. गेली पांचवीस तीस वष े िे ‘कोकणी लोकगीताां’ चे सांकलन 

ग्रांथरूपाने कोकणी व रबगर कोकणी मिाराष्ट्रीय वाचक व अभ्यासकाांसमोर येणे रािून गेले. परांतु भारतीय 
स्वातांत्रय सांग्रामकाळापासूनचे माझे रजव्िाळ्याचे रमत्र व रवचारवांत तत्त्वज्ञ डॉ. सुरेन्द्र बारवलगे यानी माझ्या 
या ‘कोकणी लोकगीत सांग्रिा’बद्दल व्यक्तीशः व ‘मिाराष्ट्र राज्य सारित्य सांस्कृती मांडळा’ चे अध्यक्ष 
म्िणूनिी उत्सुकता दाखरवली. एवढेच नव्िे तर माझ्या या कायाला त्यानी गती रदली. म्िणूनच आज िी 
‘कोकणी लोकगीते’ ग्रांथरूपाने मराठी माणासाांसमोर येत आिेत. या ग्रांथातील समग्र कोकणी लोकगीते 
म्िणजेच कोकण भभूागात प्रचलीत असलेली सगळी लोकगीते नव्िेत. िा कोकणी लोकगीताांचा सांग्रि 
म्िणजे कोकणी सुरशरक्षत व सुबुद्ध माणसाला कोकणच्या लोकजीवनाचा व लोकसारित्याचा शोध व अथग 
धुांडाळण्याच्या दृष्टीने करावयाचा आरांभीचा म्िटले तर प्राथरमक बालबोध व लिानसा, खरां म्िणजे 
तुटपुांजाच सांशोधन प्रयोग आिे. या सांग्रिातील गीतरूपाने सांकरलत झालेला कोकणी लोकसारित्याचा ठेवा 
िा तसे पारिले तर ‘कच्चा माल’ (raw material) आिे. त्यातून उद्याच्या कोकणी मातीत जन्मलेल्या 
कुणािी कोकणप्राांताच्या सुपुत्राला पररपक्व असा कोकणी लोकसारित्याचा ठेवा (finished product) 
रचकाटीच्या व रनष्ठावांत अशा सांशोधकवृत्तीने कोकणी माणसाांना व कोकणाबािेरील लोकसारित्याच्या 
अरखल भारतीय भाषाांतील अभ्यासकाांना उपलब्ध करून देता येईल. या कोकणी लोकगीताांतून उमटलेला 
कोकणी माणसू, मग ती स्त्री असो, पुरुष असो, लिान मूल असो वा तरुण तरुणी असोत, मोठा मानवी 
स्वभावाचा इरसाल नमुना आिे यात सांशय नािी. िा या लोकसारित्यात उमटलेला कोकणी माणसू 
वरपाांगी कािीसा रतरसट, एकाांगी, तुच्छतावादी (cynic) व माणूसघाणा जरी वाटत असला तरी आतून तो 
त्याच्याच गावात खडका पाषाणाांतून खळाखळा पाझरणाऱ्या झऱ्याच्या वकवा झरीच्या पाण्यासारखा रनमगळ, 
पे्रमळ व परस्पर आपुलकीची ओढ लागलेला असा ससांवदे्य व हृद्य असा माणूस आिे. कोकण पररसराच्या 
कािीशा दररद्री वातावरणात तसा तो मनाने खरोखरच श्रीमांत आिे. रीतीररवाज, लोकाचार, सामारजक 
रूढी यात तो गुांततो पण अडकून रिात नािी. 
 

असा िा ‘कोकणी लोकगीताां’चा सांग्रि ‘मिाराष्ट्र राज्य सारित्य सांस्कृती मांडळा’ तफे प्ररसद्ध िोत 
आिे याचा मला आनांद वाटतो. िा कोकणी लोकसारित्याचा ग्रांथ तयार िोत असताना माझ्यावर पे्रम 
करणाऱ्या व माझ्या या सांशोधनवृत्तीबद्दल उत्सुक असलेल्या माझ्या अनेक सुहृदाांचे मला सिाय्य झाले 
आिे. माझी भाची व आताची सौ. शामा काांबळे िीने िी सवग लोकगीते नीट रलिून मला रदलीत. मराठीतील 
एक नामवांत कवी, कादांबरीकार व लेखक सुरेश कदम याने (तोिी कोकणातील वेंगुल्याकडला) या 
लोकगीताांची नीट क्रमवार माांडणी करून त्याांची मुद्रण प्रत मला तयार करून रदली. मुांबई मराठी 
ग्रांथसांग्रिालयातील पूवीच्या सािाय्यक ग्रांथपाल कु. मराठे व आताच्या सौ. दाते िीने मला िी सवग कोकणी 
लोकगीते मराठीत टांकमुरद्रत करून रदली. ‘मिाराष्ट्र राज्य सारित्य सांस्कृती मांडळाां’ चे कायगवाि व माझे 
स्नेिी श्री. सू. द्वा. देशमुख, तसेच ग्रांथरनर्थमती अरधकारी व माझे तरुण स्नेिी श्री. सावे याांचे मला झालेले 
सिाय्य मी मोलाचे मानतो. आरण माझे चािते, स्नेिी व मराठीतील अगे्रसर प्रकाशक व मुद्रक प्रभाकर 
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देसाई यानी या कोकणी लोकगीताांचे देखणे मुद्रण व रचना करून रदली याचीिी मला आपलुकीची जाणीव 
व कृतज्ञता येथे व्यक्त करावीशी वाटते. माझी पत्नी सौ. उमा नेरूरकर िीने प्रारांभापासूनच मला धीर व 
आधार रदला.  
 

िा ‘कोकणी लोकगीताां’चा सांग्रि प्रकारशत िोताना मला रवशषे आधार ज्याने रदला तो माझा एके 
वळेचा रवद्याथीं व आजचा कणकवली येथील नामवांत असा मराठी भाषेचा अध्यापक जी. ए. सावांत याचा 
मला रवशषे उल्लेश करावासा वाटतो. जी. ए. ने माझ्या जवळचा िा सांग्रि समग्र अभ्यासून व पुनः सांशोधून 
या सांग्रिाला रववचेनात्मक टीपा व रवश्लेषण रलरिले आिे. खरे म्िणजे माझ्यावर अत्यांत अकृरत्रम व उत्कट 
पे्रम करणारा माझा िा रवद्याथीं व अध्यापक जी. ए. सावांत यानेच कोकणी लोकसारित्याचा रवशषे ध्यास व 
शोध घ्यावा अशी माझी अांतरीची इच्छािी मी इथे व्यक्त करीत आिे. जी. ए. सावांत याने जी या 
गीतसांग्रिाला टीपा रववचेनाची जोड रदली त्यामुळे ह्या सांग्रिाला खास असे सांशोधनात्मक पररमाण लाभले 
आिे यात सांशय नािी. त्याचे सवग श्रेय जी. ए. चे एकट्याचे आिे िेिी इथे मला नमूद करावसेे वाटते. 
 

िा सांग्रि मी माझ्या कोकण भमूीला व कोकणी माणसाांना गीतभरल्या अांतःकरणाने अपगण करीत 
आिे. 
 
 
१४ फेबु्रवारी १९८८ प्र. श्री. नेरूरकर 
१३ फुलराणी, सारित्य सिवास  
बान्दे्र (पूवग) मुांबई ४०००५१  
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भाग १ ला 
एक 
 
पाऊस गे घडोघडी 
मीरग गे पाणी भरी 
आई ती गे वचता करी 
लेक रवली परघरी 
बांधुनी गे काइ बोले१ 
नको आई वचता करु 
बरिणीबाईला िाडुक जातय 
भाऊजा कािी बोले  
बरिणीचा गे दूर गाव ू
नदी भरल्या नको जाऊ 
पाऊस गे घडोघडी 
मीरग गे पाणी भरी 
 
१ िी ओळ अशीिी म्िटली जाते : बांधु नीगे काई बोले 
 
दोन  
 
गुांडयार फोडल्या फुटाना .............. फुटाना 
मगे रमयाांताां धाट्नार फोड्लांय 
बराां बराां मीयाां खाल्लांय् खाल्लांय् 
वाय् ट वाय् ट मीयाां आडयाांत् टा क लांय 
आडयाांन् माका चारो रदलो 
चारो रमयाां गाय् क घातलांय 
गाईन् माकाां शान रदल्यान 
श्यान रमयाां वाय् नाक काढ्लय 
वायनान माका कनीकुां डो रदलो 
कनीकुां डो मीयाां जात्याांत टाकलांय 
जात्यान् माकाां पीट रदल्यान 
पीट रमयाां भाणीत टाकलांय 
भाणीन् माकाां गुळो रदलो 
गुळो रमयाां कायलींत टाकलांय 
कायलीन माकाां वडो रदलो  
वडो रमया रशर्कयार ठेयलांय 
रशर्कयावयलो बोकल्यान् खाल्लो  
दोन धपके मारलय | 
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तीन  
 
येव येव कुत्रया मोगरया 
ससो पळालो डोंगरया || धृ || 
आांगरी माांगरी जायचे कळे 
जायचे कळे देवाऱ्यात 
उठ्गा मामा कैवाऱ्या 
मामी जाता मायेराक 
जाता तशी जाांव् दे 
नदी पलैाडी पाांवदे 
नदीक इलो लोंडो लोंडो 
रभजलो गो मामीचो गोंडो 
गोंड्ाांत िोती साडी 
साडींत िोता रूपया 
माझा मामा रशपाया 
रशपायाची िोडी खडपा फोडी 
खडपात िोती आबोली 
आबोली बुडली नायाला 
केकेत धोंडे खोयाला 
केकेतले धोंडे कागाचे  
अश ेअश ेबांधु आमचे रागाचे 
असो असो राग करतले 
देवळापाठीं दडतले 
असो असो समींदर भलो रे 
 
चाि  
 
खाल  ती गनोबा न्िाय धूय गे 
वरती भावुराय धोतरा धुता 
धुता धुता अुभीच रवली 
येवढा रशरांगार काय गे 
लाडुची आई लाडुला बोले 
बुगडी लेऊन घाल गे 
जळो तुजी बुगडी रबगडी 
शांकर वायच पाय रे 
खाल  ती गनोबा न्िाय धूय गे | 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

पाच  
 
पुढल्या दारा पाठल्या दारा | 
जीरा उपेलाां | 
रकत्यागो जीऱ्या उपेलये | 
धोंराां रचरडतत् | 
रकत्यागो धोरानो रचरडतात | 
राखनो राखाना | 
रकत्यारे राखन्या राखानय | 
धनीन जेवांक घालीना | 
रकत्यॅक गे धननी जेवक घालीस नाय | 
जेवक घालीस नाय | 
लाकूड खोलो आनीत नाय | 
लाकूड खोलो आनीत नाय | 
रकत्यॅ रे राखन्या लाकूड खोलो आनीत नाय, 
लाकूड खोलो आनीत नाय | 
कोयतो नाय, कोयतो नाय | 
कोयतो दडालो सुताराचे साळेत | 
सुताराचे साळेत | 
धनीन दडाली माळयेत माळयेत | 
काठीखोलो िाडीना | 
पाळ कोयतो देय् ना | 
पाळ कोयतो मुडयेच्या खाचीक |  
 
सहा 
 
आल्या पाल्याची भाजी रे मुळ्या 
म्िावळांगीची साल 
बसान फुगडी घाल रे मुळ्या  
बसान फुगडी घाल 
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सात 
 
घाटावरसून घाटावरसून, कवडे पळान गेले 
मामान् िाडले धवळे पाडे 
ढवळ्या पाडयाांचा जॉत जॉत 
जाांबळी बुडल्यान् वाट् वाट्  
जाांबळीचा जाांबाळ रपकयाला 
गोऱ्या मामाक रदकयाला 
गोरो मामा चोर चोर 
चोराच्या िातीक ढोंग सुळी 
पाणयाक जातल्याची चुनकळी 
चुनकळेचाां लगीन लगीन 
भेडल्या माडावरसून बगीन बगीन 
भेडल्या माडाक आग आग 
 
आठ 
 
आयलाडी कनकी पय् लाडी कनकी 
मरध बाय जानकी रपटो काांडी 
रपटो काांडून उांडे करी 
उांडे थेयले रशर्कयार 
रशर्कयावय् ले िेले बोकल्यान 
बोकल्यार मीयाां टोणको मारलांय 
टोणको माजो रायाक पोंचलो 
रायान माकाां िाथी धोडो रदलो 
िाथी धोडो मीयाां भावभयनीक दीलो 
भावभयनीन माकाां काजाळ कुकूम रदल्यान 
काजाळ कुकूम मीयाां गांगेंत टाकलय 
गांगेन माकाां मासो रदलो 
मासो मीयाां वयच्या खुांटार ठेयलांय 
वयच्या खुटावयलो घारीन िेलो 
घारी माजो मासो दी 
नायजाल्या माांकाां पाख दी 
पाख तुजाां वायटोळाां 
मासो माजो बरेलो १. 
 
१ इथे दुसरी ऐकवण अशीिी असते; मासो माजो चोखटोळो. 
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नऊ 
 
फळयेवल्या फळयेवल्या बावल्याांनु गो 
कोनाची वाट बघतािात 
दादाची 
दादा आमचो येता िा 
तळयेंत पाय धुता िा 
सात नाल फोडता िा 
सगळ्या पोराांक वाटताां िा 
एक पोर उरयेला 
तेका िोरान न्ियचे धाळीक पुरयेला 
 
टीप : िेच गीत ‘दादा’ ऐवजी ‘मामा’ ला उद देशूनिी म्िटले जाते 
 
दहा 
 
तुझ्या झोपाळ्या बुडी माझ्या झोपाळ्या बुडी 
रचकण रचकण माती रचकण रचकण माती 
ती रदली ती रदली कुां भाराच्या िाती ...... कुां भाराच्या िाती 
कुां भारान माकाां गाडगी खोली रदलो 
गाडगी खोली मीयाां बाांईत जोयलांय 
बाांईन माकाां पाणी रदलाां 
ताां मीया तौशरनक रशपलाां 
तौरशनीन माकाां तौसाां रदलाां 
तौसाां माजाां गायरेंत बुडला 
गायरेन माकाां श्यान रदलाां 
श्यान रमयाां वायनाक काडलाां 
वायनान माका कनयो रदल्यो 
त्यो मीयाां काळ्या कोंबडेक घातल्यो 
काळ्या कोंबडेन माांका कवाांट रदलाां 
कवाांट्  मीयाां आकाकडे रदलांय 
आकान केल्यान डवरोभर 
धोवाक घातल्यान टवलोभर 
आमकाां घातलाां रशपी रशपी 
आपुन खाल्यान मडकी खरडून 
मडर्कयाां गलॅाां गडगडून 
आका गलॅा फडफडून१ 

 
1 इथे अशीिी ओळ म्िटली जाते : आका गलॅा चडफडून 



 अनुक्रमणिका 

अकिा 
 
देवळापावठ देवळापावठ डुकरसो खेकता 
काका आमचो काका आमचो बांदुकसो ठोकता 
काकी आमची काकी आमची मसालोसो कुट्टा 
सोनु आमचा सोनु आमचा खाांव् कसा मागता 
जी डवली उचल  ली 
ती कपाळार मार  ली 
रडत गेला पाणयाच्या वाटे 
भजी रदल्या वोगी खायना 
लाडू रदल्या वोगी रावलाां 
 
बािा  
 
रचचेवयल्या रचचेवयल्या लाल्लुका गो 
व्िराांक न्ियगो इलेित 
कोण कोण इलेित 
सासू माऊ१ इलो िा 
काय काय िाडल्यानी, काय काय िाडल्यानी 
साडी चोळी िाडली िा 
सारडचोळी मीयाां घेंव् चय नाय 
त्याांच्या वाांगडा जाांवचय नाय 
रचचेवयल्या रचचेवयल्या लाल्लुका गो 
व्िराांक न्ियगो इलेित् 
कोण कोण इलेित् 
धोव न्ियगों इलोिा 
काय काय िाडलयानी, काय काय िाडलयानी 
नथ बुगडी िाडली िा 
नथ बुगडी घेतलय 
म्िनी पानी देतलांय 
त्याांच्या वाांगडा जातलांय 
 
१ माऊ-मावो-सासरा  
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तेिा 
 
ईतभर बामनाची िातभर शेंडी 
तळ्याच्या बाांधार जावन् सांध्या करी 
सांध्या करी गा | सांध्या करी 
सांध्या करताना देखला मासा 
जानीया तोडून् घातला फासा 
मासा म्िणे मी पळान् जायन् 
बामन म्िणे मी तळान् खायन् 
सांध्या करी गा | सांध्या करी 
ईतभर बामनाची िातभार शेंडी  
 
चौदा 
 
भाऊ आला तो चाकर नोकर 
बिीण आली ती भेटायाला 
वैनी ऐसी बोले .......... 
ननान आली ती लुटायाला ग 
बांधु ऐसा बोले 
वरिनी जेऊां  आम्िी एके ताटीं 
आरण भावजय ऐसी बोले 
बरिणी जेवूांया दविभात 
भावजय ऐसी बोले........... 
दह्याचे केले ताक 
ननाांद ऐसी बोले............ 
जेवूांया ताकभात 
भावजय ऐसी बोले 
ताकाची केली कडी 
बांधु ऐसा बोले  
आम्िी जेवूां करडभात 
भावजय ऐसी बोले..... 
कडी घात् ली ती मी मानायाांक 
बांधु ऐसा बोले 
तेल घाल मार्थ्याक 
भावजय ऐसी बोले, 
तेल नािीं घराांत 
बांधु ऐसा बोले 
बरिणीक पोंचव मािेरीं 
पोंचवूांक गेली आया बाया 



 अनुक्रमणिका 

पावूांक गेली ती एका ठाया  
पाठीं उरली ती भावजया 
 
पंधिा 
 
रपाांपाां पायाचो, ‘को रे जाता तो ?’ 
रचकलाांतला रचकलकोणा 
‘काय गो म्िणता ताां ?’ 
बगलय मरे पदमशटेी 
‘गाळी दीता िो ?’ 
ओगी राव गे रनपतुळे 
झक मारता तो |’ 
 
सोळा 
 
बकुळ्याच्या झाडावाटे  | माज्या मामाने रस्ता केला 
वांशाला करांडा फणी | माझ्या मामीने पाठवीली 
बकुळ्याच्या झाडावाटे  | माझ्या बापाने रस्ता केला 
वांशाला साडी चोळी | माझ्या मातेने पाठवीली 
बकुळ्याच्या झाडावाटे  | माझ्या चलुत्याने रस्ता केला 
वांशाला काजाळ कुां कू | माझ्या वयनीने पाठवीली 
बकुळ्याच्या झाडावाटे  | माझ्या भयनीने रस्ता केला 
वांशाला नथ बुगडी  | माज्या रमवन्याने पाठवीली 
 
सतिा 
 
नवऱ्या बाळा सुभेदारा 
सन् गाां िाडली उधारा 
वशपी नाचता पाट् ल्या दारा 
धोबी नाचता फुडल्या दारा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अठिा 
 
देवळापाटीं देवळापाटीं  
धुकट् सो घुमता१ 
मामा आमचो मामा आमचो 
सुमाकसो जोकता२ 
मामी आमची मामी आमची 
मसालोसो कुटूता 
तुळसा आमचा तुळसा आमचा 
खावांकसा माग् ता 
उकलली डवली ती मारली कपाळार 
ताां गेला रागान् 
केळीं रदल्या घेय् ना 
लाडू रदल्या घेयना 
 
१ इथे अशीिी ओळ म्िटली जाते : डुकर ढेकता, डुकर ढेकता 
२                         : बांदुक जोखता, बांदुक जोखता 
 
एकोिीस 
 
काळी रनगे चांद्रकळा 
फाटली ती पदराला 
डोळा घाली ती अांधाराला 
वचता पडली घेणाऱ्याला 
सावकार देइना उदाराला 
पावसानी रनगे लागे 
जसा लागेचा िडे तडे 
माते माझ्या गे गावाकडे 
रपकले वलेदोडे | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

वीस 
 
िे पाटयेक ते पाटयेक रझगी रममी दोरा 
गोऱ्या मामा पाना खा, पाना खा 
गोरे बरिणीक आणूक जा, आणूक जा 
गोरी बिीण बाई चुडया फाडयाांची 
तूां येरे ित्ती घोडयाांनी, ित्ती घोडयाांनी 
ित्ती घोडा साांवरया, 
साांवरकाठी मोडली मोडली | बैलाच्या पारठवर झोडली झोडली | 
बैल पडला धाळी, धाळी 
रचमणी रडते ढाळी ढाळी 
नवऱ्याच्या शले्याने दुखाां पसुता 
नवऱ्याचा शलेा जळाला, जळाला 
आगीत ना एक इांगळा 
इांगळा गेला रवझनू 
 
एकवीस 
 
येथें येथें नाचरां मोरा 
बाळ घाली चारा तो खारे मोरा 
चारा खा, पाणी पी भरु जा 
आांब्यागे गुडूांबा वचचेगे मालवणी 
सुयासारखा बाळ झाला बाई गे गौळणी. 
 
बावीस 
 
मानाचे उभे आमचे१ ----- 
माटवाच्या दारीं त्याला तुपाचे डबे 
मानाचे उभे आमचे बाांदेश्वर 
माटवाच्या दारीं, त्याला तुपाचे डबे  
मानाचे उभे आमचे गोळवलकर भावोजी 
माटवाच्या दारीं, त्याला तुपाचे डबे 
मानाचे उभे आमचे पारकर भावोजी 
 
1 इथे ज्याचे नाव घ्यायचे ते नाव घालायचे. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तेवीस 
 
शलेा मारुनी जागी कली 
फुलाांत फूल मधी, सुरांगी बिुवास 
माझा नी वरडलानी, गुरू घेतला रामदास 
कापाची सरपळी, जानीया गोनावली१ 

रवमलाबाई ग माजी, शलेा टाकुनी नीज आली 
लाडर्कया भरतार, शलेा मारुनी जागी केली 
भरताप काई बोले, माजी मोिना कोठें गेली 
रवमल गो बाये माझे िसत दारी आली. 
 
1 असािी शब्द येतो : गोंदावली 
 
चोवीस 
 
माज्या कुकुमा रांग चढे | 
दाराांतले गे तुळशी 
बागडे गे तुझे खुर 
चिू गे माझे दीर 
सूयासारखे भरतार 
माजी नी सासूबाई 
सोनेरी तीची नीरी 
रतच्यानी गे पुण्याईने 
माज्या कपाळीं लालरचरी 
दारातले रनगे तुळशी 
पाणी पडले एकीकडे 
माज्या कुकुमा रांग चढे 
 
पंचवीस 
 
घाणा जो घातीला  | खांडीभर भाताचा 
माांडव गोताचा  | दणका भारी 
घाणा जी घातीला | खांडीभर भाताचा 
आधी मान देती कुां कवाला 
आधी मान देती िळदीला 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सव्वीस 
 
कवात्यान कवातो पालेलो 
बाप्पपा जाय मावाडयाक तो तानेलो 
िाडगे आई गाडग्यानी पानी पानी 
एयोक गाडगो कीतर्कयाचो 
बाप्पपा साांगता रुपयाचो 
आई साांगता पावल्याचो 
रुपयो झालो खोटो खोटो 
बाप्पपाक झील झालो मोठो मोठो 
पास्टाक पोंचासो, पास्टाक पोचाांसो | 
 
सत्तावीस 
 
आांब्याक आमो वटाकलो रे१ 
धोडो रनसाटलो, घोडो रनसाटलो 
अन्ना जाय मावाडयाक 
तो शलेो इसारलो 
जारे भाऊ शलेो पाव् न ये...... || धृ || 
 
1 वटाांगलो  
 
अठ्ठावीस 
 
आपला तुरा दैवाचा 
गोठा भरला बैलाचा 
श्याण लोटी लोटाना 
खळीला पाणी भेटाना 
अशी ग तळी रांगाची 
सातय देवळाां वभगाची 
सातय देवळानी राशी करा 
मावले बायच्या१ राशी भरा 

राशींत२ गावला दुरू 
ताां गे बाये खोटा खोटा 
प्राण गेला मोठा | 
 
१ शशेी भरा  २ शशेीत 
 



 अनुक्रमणिका 

एकोितीस 
 
दारीं फुलली चटक चाांदणी 
वयनी रदवा लावगे 
ननांद चालली सासरला 
अनान काय देवूां गे 
एकावर एक सात ताटा 
नांदे जोकता नाय गे 
दारी फुलली चटक चाांदणी 
वयनी रदवा लावगे 
ननाांद चालली सासरला  
अनान काय देवूां गे 
एकावर एक सात ताांबये 
नन्दे जोकते नाय गे 
दारी फुलली चटक चाांदणी 
वयनी रदवा लावगे 
ननान् चालली सासरला 
अनान काय देवूां गे  
पेल्यावर पेले सात पेले 
नन्दे जोकते नायगे 
दारी फुलली चटक चाांदणी 
अनान काय देवूां गे ? 
पाटावर पाट सात पाट 
नन् दे जोकते नाय गे  
दारी फुलली चटक चाांदणी 
अनान काय देव गे ऽ | 
 
तीस 
 
इल्यात् पावन्यानु बसा बसा 
खळयात्  डाळयेचो टळको आसा 
जेयतालात् तर पेज आसा 
खाताल्यात् तर पान आसा 
जाताल्यात् तर सकळ आसा 
रपपळा मुडसून्१ वाट आसा  
इल्यात् पावन्यानु बसा बसा 
 
१ बुडसून 



 अनुक्रमणिका 

भाग २ िा 
 
एक 
 
चौव बाजू सवमदर मघी आिी कील्ला | त्या बाई कील्याांत गाई चरती |  
त्या बाई कील्याांत तवशीन घातीली || धृ || 

त्या बाई कील्यात रचवडण घातली 
एका एका गाईचे | घागर घागर दूध 
त्या बाई दुधावर | वपवळी शाया 
शकु्रशाला१ नेसली गनोबाची माया  
गनोंबा बळीं कीं शक्रोबा बळी 
गनोबानें फोडीली मांगीळाची पळी 
मांगीळाची पळी फोडून यशवांत झाले 
यशवांत िोवनूी नगराशी गेले. 
नगरच्या बायानी काय आनांद केला 
चार बाजू सम्बय पेटून आरस केला. 

 
१ शांकराला 
 
दोन 
 
रझम् रझम् रझमाक रचचावळी | रझम् रझम् रझमाक रचचावळी 
कीरष्ट्णाने माांडली चेंडूफळी | कीरष्ट्णाने माांडली चेंडूफळी 
कीरीष्ट्णाने चेंडू झुगारीला | कलमटाळी अडाकला 
कलमटाळी कडाडली | देवकमाता रडू लागली 
नका नका रडू देवकामाता | तुम्िाला कीरीष्ट्णा झाला नािी 
झाला नािी म्िनू कसा | झाला म्िनू कसा 
 
तीन 
 
दारी ऊगावली चटक चाांदणी | वयनी दीवा लाव गें 
ननान जाते सासरीला | अनान काय देव गें 
िांड्ावरती सात िांडे | नांदे जोगते नाय गें 
दारी उगावली चटक चाांदणी | वयनी दीवा लावगें 
पराती वरती सात पराती | नांदे जोगते नायगें 
समय वरती सात समय | नांदे जोगते नायगें 
वाटयावरती सात वाटये | नांदे जोगते नायगें 
शणेीवरती सात शणेी | नांदे जोगते िायत गें  
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चाि 
 
बैल बाांधरे राटाला काय | पाणी जावांदे पाटाला                 || धृ || 
कें गदीची पाांच केगदे | गवरीच्या ववशाला 
गवरीचा ववसा बाई फुलाांनी दरवळे | उदकाांनी परमळे  || 
पाणी जाव दे पाटाला काय | गुलाबाच्या बटेाला 
गुलाबाची पाच गुलाबे | गवरीच्या ववशाला 
गवरीचा ववसा बाई फुलानी दरवळे | उदकानी परमळे || 
पाणी जावदे पाटाला काय | आबुल्याच्या बटेाला 
आबुल्याची पाांच आबुली | गवरीच्या ववशाला 
गवरीचा ववसा बाई फुलानी दरवळे | उदकानीं परमळे || 
पाणी जावदे पाटाला काय | शवेतीच्या बटेाला 
शवेतीची पाांच शवेती । गवरीच्या ववशाला 
गवरीचा ववसा बाई फुलाांनी दरळे । उदकानी परमळे ॥ 
पाणी जावांदे पाटाला काय । मालयेच्या बेटाला 
मालयेची पाांच केसरें | गवरीच्या ववशाला 
गवरीचा ववसा बाई फुलानीं दरवळे | उदकानीं परमळे || 
 
पाचं 
 
कारेती अळा भाजीयेला | अजून माझा बांधूरि नेयाला नािीं 
कारेती अळा धरीयेला | अजून माझा बांधूिी नेयाला नािी 
कारेती रुजू घातली | अजून माझा बांधूिी नेयाला नािी 
कारेती एक पान आले |                              
कारेती दोन पाने आली |                              
कारेती तीन पाने आली |                              
कारेती चार पाने आली |                              
कारेती पाांच पाने आली |                              
कारेती सिा पाने आली |                              
कारेती सात पाने आली |                              
कारेती फुलुां  लागली |                              
कारेती धरु लागली |                              
कारेती वाढू लागली |                              
कारेती रचरुां  लागली |                              
कारेती चुरू लागली | अजून माझा बांधूिी नेयाला नािी 
पाणी टाकले चुटकन | िा बांधू आला लुटकन 
आलास बांधवा बस बाजेवरी | डोईचा मांदील ठेव खुांटीबरी | 
अांगातला कोट िा ठेव | पायातला जोडा िा ठेव धरणीवरी | 
सासऱ्याला पसूु लागली | चाांदीची धुरगडी िोरुपारच रचलाम 
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धुरगढी ओढीतल्या मामाजीनों | बांधू आला नेयाला 
धाडतास काय मािेरी | धाडतास काय मािेरी 
गुणाची गुणवांती गे | आम्िाां काय पसुशी पसु आपल्या सासूपाशी | 
सोन्याची तबकडी िो रुप्पयाचा आडरकत्ता 
पान खातल्या सासुबाईनों बांधू आला नेयाला | धाडतास काय मािेरी 
आम्िाां काय पसुशी | पुस आपल्या जावपेाशी 
ताांब्याची मडकी िो रुप्पयाचा वाळमाांड | भात वाळ्तल्या जावबायनु 
सदा भागीरथी आम्िाां काय पसुशी | पसु आपल्या रदरापाशी पुस आपल्या रदरापाशी 
सोन्याचा नाांगर िो रुप्पयाचा पळीव रुप्पयाचा पळीव 
जोत धरवल्या भावोजीनु बांधु आला नेयाला | धाडतास काय मािेरी  
गुणाची गुणवांती गे सदा भागीरथी | आम्िाां काय पुसशी                    
मोत्याची सुफली िो | मोत्यानी गुफली | खेळतल्या आकाबायानो 
बांधु आला नेयाला | धाडतास काय मािेरा 
गुणाची गुणवांती गे सदा भागीरथी | आम्िाां काय पुसशी पुस आपल्या भरतारा पाशी 
चाांदीची दऊत रुप्पयाची लेखणी | रलवतल्या भरतारानो 
बांधू आला नेयाला | धाडतास काय मािेरा 
घे गे तू एक मरिना रजा | एक मरिना रजा मी घेयाची नािी 
मायरीच्या वाटेला जायाचीं नािीं | 
घे गे तू दोन मरिने रजा | दोन मरिने रजा मी घेयाची नािीं  
मायरीच्या वाटेला जायाची नािी | 
घे गे तू तीन मरिने रजा | तीन मरिने रजा मी घेयाची नािी  
मायरीच्या वाटेला जायाची नािी 
घे गे तू सिा मरिने रजा | सिा मरिने रजा मी घेयाची नािी 
मायरीच्या वाटेला जायाची नािी 
काढीले वचचेचे सोप | फोडीली बारजेंची पाठ 
दाखरवली मायरीची वाट 
बारजा गेली खेळायाला | बारजा गेली खेळायाला 
खेळताां खेळताां रात्र झाली | खेळताां खेळताां रात्र झाली 
सासऱ्याला पसूु लागली | अिो िो मामाजीनू िोशा 
दारीची कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीवा राज 
सासूला पुसू लागली | अिो िों सासूबईनू िोश दारीच्या 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
रदराला पसूु लागली | अिो िो भावोजीनू िोशा दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचे राज 
नांदेला पुसू लागली | अिो िो आकाबायनु िोशा दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचे राज  
जावलेा पसूु लागली | अिो िो जावबाईनु िोशा दारीची 
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सहा 
 
बारजा गेली खेळायाला | बारजा गेली खेळायाला 
खेळता खेळता रात्र झाली | खेळता खेळता रात्र झाली 
सासऱ्याला पसूु लागली | अिो िो मामाजीनू िोशा 
दारीशी कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
सासूला पुसू लागली | अिो िो सासूबाईनू िोशा दारीच्या 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
रदराला पसूु लागली | अिो िो भावोजीनूां िोशा दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
नांदेला पुसू लागली | अिो िो आकाबायनु िोना दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
जावलेा पसूु लागली | अिो िो जावबाईनु िोशा दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
नवऱ्याला पसूु लागली | अिो िो भरतारानो िौशा दारीची 
कवडा उघडशा | नािी बारजे कामकाज कर मािेरीचा राज 
गेली व परिल्या वन्नाां | थयसर िोता गुराखीचा दादा 
अरे रे गुराख्या दादा | गळ्यातली गळेसरी देते रे तुला अांजन डाव साांग रे मला 
गळ्यातली गळेसरी नको ग बाई | अांजन डाव ठाऊक नािीं 
 गेली बा दुसऱ्या वन्नाां | थयसर िोता म्िशीराख्या दादा  
अरे रे म्िशीराख्या दादा | गळ्यातली गळेसरी देते रे तुला अांजन डाव साांग रे मला 
गळ्यातली गळेसरी नको ग बाई | अांजन डाव ठाऊक नािीं. 
गेली बा तीसऱ्या वन्नाां | थयसर िोता मेंढ्या राख्या दादा 
अरे रे मेंढ्याराख्या दादा | गळ्यातली गळेसरी देते रे तुला अांजन डाव साांग रे मला 
गळ्यातली गळेसरी नको ग बाई | अांजन डाव ठाऊक नािीं. 
गेली बा चवर्थ्या वन्नाां | थयसर िोता ित्तीराख्या दादा 
अरे रे ित्तीराख्या दादा | गळ्यातली गळेसरी देते रे तुला अांजन डाव साांग रे मला  
गळ्यातली गळेसरी नको ग बाई | अांजन डाव ठाऊक नािी. 
गेली बा डोिाजवळी | काढीला सवग अलांकार | ठेरवला धोंड्ावरी 
घेतली डोिाांत उडी | मातेच्या सपनीं गेली 
दारीवी केळ बावली | दारीची तुळस बावली 
भावाच्या सपनी गेली | भाऊ मातेला पसूु लागला 
बारजा भयन गे सपनी आली | गेला बा भयनीच्या घरी 
सासुला पुसू लागला | बारजा भयीन खय गे िायी 
बारजा भयीन गेली मायेराला | दारीची तुळस बावली 
गेला बा शतेाच्या मेरा | भयनीला शोधु लागला 
गेला बा वन्नाां नी वन्नाां | थयसर िोता गुराख्या दादा 
अरे रे गुराख्या दादा | पाांच पेडाची रे इनी साांग रे सख्या माझी 
गळ्यातली गळेसरी देईत िोती | अांजन डाव िटकीत िोती 
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गळ्यातली गळेसरी घेतली नािी | अांजन डाव साांगला नािी 
गेला बा ढवा जवळी | ढवाांत टाकली उडी 
बारजेला बािेर काढीली | शींपली अमृत कुपी 
बारजा िी जागृत झाली | आली बा घराजवळी 
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सात 
 
बाय ते पांढरीचे वाटे, बाय ते पांढरीचे वाटे | केगदीचे घन्न दाटे  
केगदीची पाांच केगदे तोडूनी आणावी | आणूनी ठेवावी तबकडी व वाटी 
शले्याचा शृांखारा कररतो रनवारा | रामाच्या दरबारात रसता घाली वारा 
बाय ते पांढरीचे वाटे, बाय ते पांढरीचे वाटे | गुलाबाचे घन्न दाटे 
गुलाबाची पाांच गुलाबें तोडूनी आणावी | आणूनी ठेवा ती तबकडी ताटी 
शल्याचा शृांखारा कररतो रनवारा | रवठोबाच्या दरबारात रुर्कमीणी घाली वारा 
बाय ते पांढरीचे वाटे, बाय ते पांढरीचे वाटे | आबुल्याचे घन्न दाटे 
आबुल्याची पाांच आबुली तोडूनी आणावी | आणूनी ठेवावी  तबकडी ताटी 
शले्याचा शृांखारा कररतो रनवारा | कृष्ट्णाच्या दरबारात राधा घाली वारा 
बाय ते पांढरीचे वाटे, बाय ते पांढरीचे वाटे | चाफ्याचे घन्न दाटे 
चाफ्याची पाांच चाफी तोडूनी आणावी | आणूनी ठेवावी तबकडीत ताटी 
शले्याचा शृांखारा कररतो रनवारा | रवष्ट्णूच्या दरबारात लक्ष्मी घाली वारा 
बाय ते पांढरीचे वाटे, बाय ते पांढरीचे वाटे | चमेलीचे घन्न दाटे  
चमेलीची पाांच चमेली तोडूनी आणावी | आणूनी ठेवावी तबकडीत ताटी 
शले्याचा शृांखारा कररतो रनवारा | शांकराच्या दरबारात पावगती घाली वारा 
 
आठ 
 
दोन तीन बलैाांच्या लागल्या झोंबी िो लागल्या झोंबी 
तीथे माझी मासोळी िरपली िों िरपली 
धाकट्या दीराल गाांवसरी१ | िों गाांवसरी१ 
धाकट्या दीरानें काय माझां केलां  | िों काय माझां केलां  
सासू सासऱ्याला साांगत गेलां  | िों साांगत गेलां  
सासू सासऱ्यानी काय माझां केलां  | िों काय माझां केलां  
दोन, तीन चाबुक चमकारवले | िों चमकारवले 
तें बाई चाबुक दुरच्या दुरी | िों दुरच्या दुरी 
माझे मािेर पांढरपुरी | िों पांढरपुरी 
पांढरपुरच्या काय बाय साजा | िों काय बाय साजा 
पांढरपुरच्या बाांगड्ा साज्या | िों बाांगड्ा साज्या 
येताां जाताांना खाळखुळ वाज्या | िों खाळखुळ वाज्या 
या या वाटेने कोण कोण गेल्या | िों कोण कोण गेल्या 
त्या त्या वाटेने गवळणी गेल्या | िों गवळणी गेल्या 
१ गांवसली | िो गांवसली  
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नऊ 
 
कमळी कमळी रदवा लाव | रदवा लाव | दीवा गेला वाऱ्यानें 
कमळीला नेली चोराने | चोराच्या िातून सुटली | पलांगाखाली लपली. 
 
दहा 
 
सोन्याची सुफली िों | मोत्यानी गुफली 
धाकटी चांद्रावळ बाय | खेळाया गुांतली 
खेळताां खेळताां गे | कृष्ट्णाने पारिली, कृष्ट्णाने पारिली धरीली पदरी, धरीली पदरी 
सोड कृष्ट्णा पदर रे | सोड गोववदा पालव 
तुझ्या रे वयतागान | मळ्याांत जाईन 
मळ्याांत जाऊन मीं | आबोली िोईन 
तूां िोशी आबोली तर | मीं िोईन माळी जों 
माळी जों िोऊनी मीं |आबोली खुटीन 
आबोली खुटून मीं | िार जों करीन 
िार जों करून मीं | रवकाया नेईन, रवकाया नेईन 
तुझ्या रे वयतागान | जलाांत जाईन 
जलाांत जाऊन मीं | मासोळी िोईन 
तूां िोशी मासोळी तर | मीं िोईन कोळी जों 
कोळी जों िोऊन मीं | जळाांत जाईन, जळाांत जाईन 
जळाांत जाऊन मीं | जाळे जों टाकीन तुला गे पकडीन. 
 
अकिा 
 
आई मीया आई मीया | पेड पुजू जाते 
जा गे तूां जा माझे लेकी | जा गे तूां जा माझे लेकी 
आई मला आई मला नेसाया नािी | घे गे ती वयनीची साडी 
वयनी बाई वयनी बाई रागे भरली | दादा बाई, दादा बाई डोळे मोडीतो 
आई मीया आई मीया | पेड पुजू जाते | जा गे तूां जा माझे लेकी 
आई मला आई मला कानाांत नािी | घे गे ती वयनीची कुडी 
वयनी िीं रागे भरली | दादा िीं डोळे मोडीतो 
आई मीया आई मीया पेड पुजू जाते | जा गे तू जा माझे लेकी 
आई मला आई मला नाकाांत नािी | घे गे ती वयनीची फुली 
वयनी िीं रागे भरली | दादा िीं डोळे मोडीतो 
आई मीया आई मीया पेड पुजू जाते | जा गे तू जा माझे लेकी 
आई मला आई मला अांगात नािी | घे गे ती वयनीची चोळी 
वयनी िी रागे भरली | दादा िीं डोळे मोडीतो. 
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बािा 
 
राधा रुसली सुांदरा | जाऊन बैसली मांरदरा 
माळ ठेरवली तबकाांत | माझ्या गळ्याची शप्पपथ राधे घाल गे गळ्याांत 
कुडी ठेवीली तबकाांत | माझ्या गळ्याची शप्पपथ राधे  घाल गे कानात 
राधी रुसली सुांदरा | जाऊन बैसली मांरदरा 
फुली ठेवीली तबकाांत | माझ्या गळ्याची शप्पपथ राधे घाल गे नाकात 
राधा रुसली सुांदरा | जाऊन बैसली मांरदरा 
रबचवा ठेवीला तबकात | माझ्या गळ्याची शप्पपथ राधे घाल गे पायात 
राधा रुसली सुांदरा | जाऊन बैसली मांरदरा 
 
तेिा 
 
काय मागशी गे काय मागशी गुजरणी | मागीन मागीन िो पतीराया कुडा 
सोनाराकडे जाईन, कुडा घडरवन, कानी चढवीन |  कान शोभले, मन रमले 
काय मागशी गे काय मागशी गुजरणी | मागीन मागीन पतीराया माळ 
सोनाराकडे जाईन, माळ घडरवन, गळी चढरवन, गळा शोभला, मन रमले 
काय मागशी गे काय मागशी गुजरणी | मागीन मागीन पतीराया नथडी 
सोनाराकडे जाईन, नथडी घडरवन, नाकी चढरवन, नाक शोभले, मन रमले  
 
काय मागशी गे काय मागशी गुजरणी | मागीन मागीन पतीराया बाांगड्ा 
सोनाराकडे जाईन, बाांगड्ा घडरवन, िाती चढरवन , िात शोभले, मन रमले 
काय मागशी गे काय मागशी गुजरणी | मागीन मागीन पतीराया तोडा 
सोनाराकडे जाईन, तोडा घडरवन, पायी चढरवन , पाय शोभले, मन रमले 
 
चौदा 
 
िाकव रे गाडीवाल्या गाडी | गाडी डुलत जाय, गाडी डुलत जाय 
पोर नेसली पठैणी साडी | पदर वाऱ्यानें जाय, पदर वाऱ्यानें जाय 
पोरीच्या कपाळाला कुकुमाचा टीळा | पोर देखणी िाय, पोर देखणी िाय 
पोरीच्या अांगामध्यें मदनी चोळी | पोर खेळत जाय, पोर खेळत जाय 
पोरीच्या तोंडामध्यें पानाचा रवडा | पोर थुकत जाय, पोर थुकत जाय 
पोरीच्या िातामध्यें रांगीत बाांगड्ा | पोर नटत जाय, पोर नटत जाय 
पोरीच्या पायामध्यें चाांदीचा तोडा | पोर ठुमकत जाय, पोर ठुमकत जाय 
िाकव रे गाडीवाल्या गाडी | गाडी डुलत जाय, गाडी डुलत जाय 
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पंधिा 
 
लग्नाच्या मांडपी | राम सीता खेळती | डाव आला रामापाशी 
सीता आली काकुळती | डाव द्या ओ प्राणपती 
राम सोडीतो बाण | गांगा भागीरथी सासुबाई 
सून अांजान िायी | जाऊन साांगा सोनारापाशी, तोडा नाजूक िो बनवा 
राम सोडीतो बाण | गांगा भागीरथी सासुबाई 
सून अांजान िायी | जाऊन साांगा कासारापाशी 
बाांगड्ा लानच१ िो बनवा | बाांगडया नाजूक िो बनवा 
राम सोडीतो बाण | गांगा भागीरथी सासुबाई 
सून अांजान िायी | जाऊन साांगा सोनारापाशी 
गाांठा लिानच िो बनवा | गाांठा लिानच िो बनवा 
राम सोडीतो बाण | गांगा भागीरथी सासुबाई 
सून अांजान िायी | जाऊन साांगा वशप्पयापाशी 
चोळी लानच िो बनवा | चोळी लानच िो बनवा 
राम सोडीतो बाण | गांगा भागीरथी सासुबाई 
सून अांजान िायी | जाऊन साांगा माळ्यापाशी 
गजरा लानच िो बनवा | गजरा लानच िो बनवा 
 
१ ल्िानच असािी शब्द येतो. 
 
सोळा 
 
ढवळ्या वारुवरसुन गवर वैसून आली 
बापाने पािीली भकेुली झाली | नाय बापा भकेुलो घरी जेवनू आलो  
घाटीया सासर | िरकाचा खाना 
कोंकणी मायार | बुगडेचा लेना 
ढवळ्या वारुवरसुन गवर बैसून आली, गवर बैसून आली 
आईने पािीली भकेुली झाली | भकेुली झाली 
नाय आई भकेुलो | घरी जेवनू आलो 
घाटीया सासर, जोंधळ्याचा खाना 
कोकणी मायार, नथीचा लेना 
ढवळ्या वारुवरसुन गवर बैसून आली, गवर बैसून आली 
चुलत्याने पािीली भकेुली झाली | भकेुली झाली 
नाय काकाां भकेुलो घरी जेवनू आलो | घरी जेवनू आलो 
घाटीया सासर, बाजरीचा खाना | कोकणी मायार, आांगठेचा लेना 
ढवळ्या वारुवरसुन गवर बैसून आली | गवर बैसून आली 
बिीणीने पािीली भकेुली झाली | भकेुली झाली 
नाय आका भकेुलो घरी जेवनू आलो | घरी जेवनू आलो 
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घाटीया सासर, मर्कयाचा खाना | कोकणी मायार | माळेचा लेना. 
 
सतिा 
 
बारा वरषे झाली माझ्या गनपतीला || धृ० || 
पाांच वरषे झाली माझ्या गांगागवरीला 
पोटी नािी पुत्र बाळ साांगू कोणाला 
रपरतीच्या सासुबाई गेल्या गावाला 
पोटी नािी पुत्र बाळ देऊां  कोणाला 
 
अठिा 
 
रस्त्यावरचे कावळे | रस्त्यावरचे कावळे 
सारीपट्ट्यानी खेळत िोते | माझे मावळे 
रस्त्यावरचे कीर | रस्त्यावरचे कीर 
सारीपट्ट्यानी खेळत िोते | माझे दीर 
परड्ा मधली भाजी | परड्ा मधली भाजी 
मागारपाण करीत िोती | माझी आजी 
कराांद्याची कापा | केनी केनी चाफा 
रस्त्यावरचा भाता | रस्त्यावरचा भाता 
सारीपट्ट्याांनी खेळत िोता | माझा भाचा 
एकोिीस 
 
बस फुगडी, पाय लुगडी, पायाची माती गळून गेली  
दाांडगी पोर थकून गेली | 
 
वीस 
 
(१) 
 
सारु बाय सारु पाांच कने घालुां  
एक झाला मोठा | सय आला पोटा 
सयच्या कानाां बुगड्ा | बघा आमच्या फुगड्ा 
आमच्या फुगड्ा नेटाच्या | सून केली पाटाची 
चोळी रदली रचठाची | नाांव ठेवला दीराचा 
असो दीर कुकडो | खोबऱ्याचो तुकडो 
खाताां खाताां गोड | रजबेला आला फोड 
रजबचेा फोड फुटेना | नाना काांबळी उठेना 
नाना काांबळी उठला | रजभेचा फोड फुटला 



 अनुक्रमणिका 

(२) 
 
सारू बाय सारू | पाच कने घालू 
एक झाला मोठा | सई आली पोटा 
सईच्या कानी बुगड्ा | आम्िी घालू फुगड्ा 
असे चीट चाांगले | वडाला नेऊन टाांगले 
आम्िी लेकी थोराच्या | कानी बुगड्ा मोत्याांच्या 
एक भईु सारव ू| पाांच खडे माांडू 
एक खडा उडाला | पाण्यात जाऊन बुडाला 
पाणी माझी माय ग | लाथा बरु्कर्कया खायला 
लाथा बुर्कर्कया सोसेनात | 
जीव कसा जातो | डोळे वटारून पािातो 
डोळ्यात िोता बाऊ | वडील माझी जाऊ 
वड्ा कशा कारपती | गोफण कशी माररती 
भाउजींनी देखीली | खुांट्याने ठोकीली 
असा खुांटा द्वाड ग | िाताला आला फोड ग 
िाताचा फोड फुटेना | दारचा पािुणा उठेना 
िाताचा फोड फुटला | दारचा पािुणा उठला 
 
एकवीस 
 
एका गे नगरीचा शीरयाळ राजा | शीरयाळ राजा त्याची चाांगुना नार 
चाांगुना नार, त्याचा बा रचल्लाया बाळ | त्याचा रचल्लाया बाळ 
रचल्लाया बाळ बा | गेला खेळायाला 
दारी िा अतीथी आला | अतीथी आला 
नारीने जेवण केले | जेवण केले 
उठा उठा बाबा तुम्िीं | आांघोळी करा, आांघोळी करा 
आांघोळी करा तुम्िीं | भोजन सारा | भोजन सारा 
असला भोजन नलगती आम्िाां | आमचे भोजन कुकडीया माांस ......(अपूणग १) 
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बावीस 
 
रदला रदला शवे ू| भायर कृष्ट्ण देव ू
भायर कृष्ट्णा देव ूनारी | दार उघड 
नाय दार उघडायची | नाय आत घ्यायची 
अजून स्वामी तुम्िी | खयीं िों िोता 
यमुनेच्या तीरी | चरत िोत्या गाई 
थयसर नारी मला | उशीर झाला 
िातातली आांगठी | काय केली स्वामी 
अजुगनाचा बेटा | आम्िाां लेखे भाचा 
भाचा गेला लगना | जाया मी रदली 
 रदला रदला शवे ू| भाय कृष्ट्णा देव ू
भायर कृष्ट्ण देव ू| नारी दार उघड 
नाय दार उघडायाची | नाय आांत घेयाची 
अजून स्वामी तुम्िीं | खयीं िों िोता 
यमुनेच्या तीरी | चरत िोत्या गाई 
थयसर नािी मला | उशीर झाला 
गळ्याांतली कां ठी | काय केली स्वामी 
अजुगनाचा बेटा | आम्िाां लेखे भाचा 
भाचा गेला लगना | जाया मी रदली 
रदला रदला शवे ू| भायर कृष्ट्णा देव ू
भायर कृष्ट्णा देव ू| नारी दार उघड 
नाय दार उघडायची | नाय आांत घ्यायाची 
अजुन स्वामी तुम्िी | खयीं िों िोता 
यमुनेच्या तीरी | चरत िोत्या गाई 
थयसर नारी मला | उशीर झाला 
िातातल कडा | काय केला स्वामी 
अजुगनाचा बेटा | आम्िा लेखे भाचा  
भाचा गेला लगना | जाया मी रदली. 
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तेवीस 
 
एका गे पाटलाच्या सात जणी सुना 
गेल्या बा शतेाच्या मेरे | शतेाच्या मेरे  
पिीली नार गे | बोलती झाली 
तुम्िाला जाव बायनु | न्याया कोण येती 
येईल माझा गे दादा 
 
दुसरी नार गे बोलती झाली 
तुम्िाला जाव बायनु न्याया कोण येती 
येईल माझा गे काका 
 
तीसरी नार गे बोलती झाली 
तुम्िाला जाव बायनु न्याया कोण येती 
येईल माझा गे बाप 
 
चवथी नार िी बोलती झाली 
तुम्िाांला जाव बायनु न्याया कोण येती 
येईल माझी गे भईन 
 
पाांचवी नार िी बोलती झाली 
तुम्िाांला जाव बायनु न्याया कोण येती  
येईल माझा गे मामा 
 
सिावी नार िी बोलती झाली 
तुम्िाांला जाव बायनु न्याया कोण येती  
येईल माझी गे माता 
 
सातवी नार िी बोलती झाली 
तुम्िाांला जाव बायनु न्याया कोण येती 
येईल कालीय नाग 
 
सबद नागानी ऐकून घेतला | लागला राज मारगी 
आला बा घराजवळी | येवनूी रािीला वाडवनीच्या कोनी 
आता राई येईल वाडवन नेयाला | मधल्या बोटाला डवच करीन 
राईच्या जावानी वाडवन नेली | थयसून नाग झडाकला 
जावनूी बैसला रबबटीच्या कोना | आता बाई राई येईल रघरट माांडाया  
 
मधल्या बोटाला डवच करीन | राईच्या जावानी रघरट माांडीली 
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थयसून नाग झडाकला | गेला बा राईच्या खोलीत 
झाला गे जेवण खावण | झाला बा शणे नी भाांडा 
गेली बा | अांथरुण घातीला | थयसर 
कालीयाने डांवच केला | डांवच केला 
उठा उठा सासुबायनु | दीवा नी लावा बत्ती 
आमची आली सरगीची रचठ्ठी | सरगीची रचठ्ठी नाय गे पानाची पट्टी  
आमच्या भीती गुल्लाराच्या | आमची घरे पाषाणाची 
नािीं गे मुांगीला वाव | थयसर खयचा कालीया नाग 
 
उठा उठा जावबायनु । रदवा लावा बत्ती 
आम्िाांला आली िों सरगीची रचठ्ठी 
सरगीची रचठ्ठी नाय गे पानाची पट्टी 
आमच्या भीती गुल्लाराच्या । आमची घरे पाषाणाची 
नािीं गे मुांगीला वाव । थयसर खैचा कालीया नाग 
उठा उठा आक्काबायनु । रदवा लावा बत्ती 
आम्िाला आली िो सरगीची रचठ्ठी । सरगीची रचठ्ठी नाय गे पानाची पट्टी 
आमच्या भीती गुल्लाराच्या | आमची घरे पाषाणाची 
नािीं गे मुांगीला वाव | थयसर खैचा कालीया नाग 
उठा उठा भरतारानु । रदवा लावा बत्ती । रदवा लावा बत्ती 
आम्िाांला आली िो सरगीची रचठ्ठी 
सरगीची रचठ्ठी नाय गे पानाची पट्टी 
आमच्या भीती गुल्लाराच्या । आमची घरे पाषाणाची 
नािी गे मुांगीला वाव । थैयसर खैचा कालीया नाग 
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चोवीस 
 
एका गे नगरीचा रनमणी राजा | त्याचा बा अजूगन पाटील 
अजूगन पाटलाांनी गाांव घेतला | गाांव जों घेऊनी तळा रचीला 
त्या बाई तळ्यात न पडे पाणी | न पडे पाणी झाल्या दे थोरली सून 
थोरली सून देवनू स्वयांपाक कोण करील | थोरली सून नाय तर दे 
थोरला झील | थोरला झील देवनू गाांवकी कोण करील | 
थोरला झील नाय तर दे मधला झील 
मधला झील देवनू | शतेी कोण करील 
शतेी कोण करील | तर दे मधली सून 
मधली सून देवनू शणे कोण भरील 
मधली सून नाय तर दे धाकटा झील 
धाकटा झील देवनू गुराां कोण राखील 
धाकटा झील नायतर दे धाकटी सून 
धाकटी सून तळा देव ूलागली 
अगे, अगे गे, के गाई सूने | तुया गे मािेरी जा गे 
मािेरच्या माणसाांना भेटून ये गे | आमच्या घरी देव कायग आिे 
मातेला पसूु लागली | अगे, गे वयनी माझे िोशी 
मला गें तळा देव ूकेली | देईन अरधे राज्य  
बापाला पुसू लागली | अिो िो बाबा माझ्या िोशा 
मला िों तळा देवूां केली | देईन अधी दौलत 
भावाला पसूु लागली | अरे रे दादा माझा िोशा 
मला रे तळा देवूां केली | देईन रे ढवळा नांदी 
 विीनीला पुसू लागली | अगे, गे वयनी माझी 
मला तळा देव ूकेली | देईन मडकी िांडी 
रांभा बसली बाजेवरी | रांभा पाणी रकती 
आले माझ्या पावला वरती । धन्या वयऱ्या तुझी 
रांभा बसली बाजेवरी । रांभा पाणी रकती 
आले माझ्या डोर्कयावरती । धन्या वयऱ्या तुझी 
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पंचवीस 
 
एका गे नगरीचा दशरथ राजा | त्याची बा कोसल्या नार 
त्याचे बा राम लक्ष्मण | त्याची बा सीता िी सून 
के गाई सासू िीं गेली बाजाराला | दशरथ गे गेला चावडेला१ 
राम नी लक्ष्मण गेले रशकारीला | रतकडून आला बा जोगी 
तुझ्या गे रामाचे सत्त्व नेईन | तुझ्या गे दाराांत जट्टा तोडीन 
सीता िी बापडी सत्त्वा रभयाली | जोगीया भीक्षा वाढू लागली 
इगडूली ननाद धावत आली | अगे गे सीते विीनी 
दारीचे कने फुसले दारीचे फुल मोडली | जोग्याने तुला गे धरली 
कौसल्या सासूरि आली बाजारासून | राम नी लक्ष्मण आले रशकारीसून 
दशरथ राजा िें आले चावडेिून | भर रशते झारे गे दे आम्िाां पाणी 
अिो िो दशरथ बाप्पपा | शीतेच्या िाताचे नय घेया पाणी शीता िी जोगीयाची राणी. 
 
१ चावडीला 
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सव्वीस 
 
सुयाची कन्या राधीका | उठली कोंब्या फाटपटी 
लारवल्या दीवा नी बत्ती | काढीले चांदन भेतळी 
साकटील्या ताांबाांच्या चलुी | गेली बा गाईच्या गोठया 
आणीला गुळीभर शणे | घेतली गजनी चोळी 
घेतला रपवळा रपताांबर | घेतली मोठी चुांबळ 
गेली बा नीवळी पेंदा | गेली बा तळयाजवळी 
काढीला नवलक्ष िार | ठेवीला नीवळी पेंदा 
राधेने आांघोळी केली | धुईली मध्यानी चोळी 
भरली ताांब्या घागर | घेतली मोत्या चुांबळ 
घेतली ताांब्या घागर | आली बा घराजवळी 
उतरली ताांब्या घागर | राधेने स्वयांपाक केला 
सासऱ्याचे ताट भरीले | दीराचे ताट भरीले 
जावाांना जेवूां वाढीले | दीराना जेवूां वाढीले 
सासऱ्याचा पलांग सुवारीला | सासयेची बाजू१ सुवारीली 
भरताराचा पलांग सुवारीला | आपली बाजू१ सुवारीली 
घेतली आरशी फणी | राधािी केस उगु लागली 
अिो िो भरतारानो िोशा | आिे िा सवग अलांकार 
नािी िो नवलक्ष िार | नवलक्ष िार िो नीवळी पेंदा 
राधा बा गेली नीवळी पेंदा | थयसर िोता गोववद गवळी 
अरे रे गोववद गवळया | माझा रे दे नवलक्ष िार 
नवलक्ष िार नाय माझ्या जवळी | नवलक्ष िार गे नेला पक्षाने 
पकशी फीरे गगनी | राधा िी रफरे धरणी 
िार बा नेला गोववद गवळयाने | गोवींद गवळी गेला आांबनेी 
 
१ बाज 
 
सत्तावीस 
 
आगीन गाडी बांदर गाडी | या दोघी भयनी 
गुल्िाराच्या खाांदीवरी | बीजली बत्ती 
भायखळयावर खोली घेतली | सव्वा रुपायाची 
रामुच्या देवळात गदी िोती | बामण वाण्याची 
बामण वाणी सावकार मोठे | गळयामध्ये कां ठी 
अपेली नाय तर तपेली आणा | वासु आण्याची 
दूध नाय तर धारा सोडा | गरम पाण्याची 
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अठ्ठावीस 
 
रामेश्वराच्या तळ्यात बाई | वेंचीत िोत्या गळया ग 
रतकडसून आले मामाजी माझे | चल सूने घराशी ग 
आजून माझी ओटी नाय भरली | मी नाय यायाची घराशी िों 
रतकडसून आली सासूबाय माझी | चल सूने घराशी ग 
आजून माझी ओटी नाय भरली | मी नाय यायाची घराशी िों 
रतकडसून आले भावोजी माझे | चल विीनी घराशी ग 
आजून माझी ओटी नाय भरली | मी नाय यायाची घराशी िों 
रतकडसून आली जाव बाय माझी | चल जाये घराशी ग 
आजून माझी ओटी नाय भरली | मी नाय यायाची घराशी िों 
रतकडसून आली आका बाय माझी | चल वयने घराशी ग 
आजून माझी ओटी नाय भरली | मी नाय यायाची घराशी िों 
रतकडसून आले भरतार माझे | चल बारजा घराशी ग  
आता माझी ओटी भरली | मी िो येते घराशी. 
 
एकोितीस 
 
चानन्याांत चाननी सरस चाननी | दारी कशाचा बाग िों 
मामाजी बसले फुडल्या दारी | मला वाटते लाज िों 
सासुबाय बसली मधल्या खणी | मला वाटते लाज िों 
भावोजी बसले फुडल्या दारी | मला वाटते लाज िों 
जाव बाय बसल्या मधल्या खणी | मला वाटते लाज िों 
आका बाय बसल्या मधल्या खणी | मला वाटते लाज िों 
भरतार बसले पलांगावरी | मला कशाची लाज िो 
 
तीस 
 
एका गे नगरीचा श्रीकृष्ट्ण राजा त्याची बा के गाई नार 
त्याचा बा रनळकां ठ पूत्र | त्याची जीवांता सून 
खोली भर मोत्या िी पक्षा चारली 
श्रीकृष्ट्णा राजाला कुरुध्द आला 
रनळकां ठ राजाला कुरुध्द आला 
जाऊनी बसैला समींदरा वरी 
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एकतीस 
 
असा सारवान सरस बाई | कने जों घालाव े
असे कने सरस बाई | गोंता जो माांडावा 
असा गोंता सरस बाई | जाते जों माांडाव े
असे जाते सरस बाई | गिू जों दळाव े
असे गिू सरस बाई | पीट जो मळाव े
असे पीट सरस बाई | पाते जो लाटाव े
असे पाते सरस बाई | करांज्या कराव्या 
अशा करांज्या सरस बाई | भाजून काढाव्या 
अशा करांज्या सरस बाई | रुमाली बाांधाव्या 
असा रुमाल सरस बाई | घोड्ार बाांधावा 
असा घोडा सरस बाई | मािेरी पाठवावा 
असा मािेर सरस बाई | िसाया खेळाया 
असा सासर द्वाड बाई | कोंडून मारताां 
 
बत्तीस 
 
शांकर पुसे पावगतीला | अगे गे पावगती काांते 
तुझ्या गे आवरणा कर | तुझ्या गे िरताळका कर 
आवरणा कैशा कारण | िरताळका कैशा कारण 
आवरणा पुत्रा कारण | िरताळका चुडया कारण 
शांकर गेले रशकारीला | लारवली माळा रनशाणी 
काढीले कोठारी नाल | काढीला रनपणी रस 
लारवला अांगनी माांस | अांगीची काढीला मळ 
त्याचा बा लींपीला बाळ | वशपीली अमृत कुपी 
बाळाला सारजवांत केले | बाळाला ठेवला दरवजावरी  
अरे रे बाळा माझ्या िोशी | येत्या१ येऊ देऊ नको जात्याला जाऊां  देऊां  नको. 
मीया रे आांघोळ करते | शांकर आले रशकारीसून 
तुया रे कोनाचा कोन | पावगती माझी िों माता 
ईश्वर माझा िो पीता | तुम्िीं िों आांत जाऊ नको 
आई िों आांगुळ करता | काढीली कमरेची सुरी 
मारीली बाळाच्या उरी | शीर बा गेले सृष्टीवरी 
धड िे रािीले धरणीवरी | पावगतीने आांघुळ केली 
पावगतीने स्वयांपाक केला | भरली तीन िीं ताटा 
तीन गे ताटा कोणाला | शांकर पुसे पावगतीला 
अगे गे पावगती काांते | तुम्िीं िों गेले रशकारीशी 
लावीली माळा नीशाणीं. 
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१ येत्याला 
 
तेत्तीस 
 
देवळा भोंवतारल्या राई | अस्मान फुलल्या जाई 
राम खुटीतो कळ्या | शीता गुपीते माळा 
उठ उठ भट्टाच्या बाळा | आली रे लग्ना वळेाां 
मधी धरा अांतर पाठ | जाव दे दोघाांची भेट 
पाटाच्यात पानी | कीरा मोरा खाती 
व्िकलेचे बांधु | कवतीक पिाती 
पाटाचा पानी | कीरामोरा खाती 
आांब्याचे आांबे | आांब्याचे टाळे 
जल्लम घेती | जल्लम घेती. 
 
चौतीस 
 
सासु सुनेला साद देती | उठ उठ गे पारबती सासू सूनेला साद दती 
सासुनी िो बाई नको मला िाक मारूां  
रथ मारीला आांगोपती | िाक मारा त्या धुरपती 
दाजीबानी िो दीय | धुरपती जागी करा 
कापाची सरपोळी | जाांदा१ या गोंदावली धुरपती जागी नािी 
कोंब्याच्या फाटफटी | सासू सुनेला साद देती उठ, उठ गे पारबती 
 
१ जानया (जानव्या) 
 
पस्तीस  
 
प्पय ँप्पय ँप्पय ँप्पय ँसख्या म्िारा | सखू चलला घोवाां घरा 
 — 
येरे वाऱ्या जोसातल्या 
पडरे आांब्या घोसातल्या 
पडात तो आांबो माझो 
पान सुपारी तूझी 
 — 
मेल्यान माका भतॅुप रदल्यान् 
सुर्कया सड्ार नेवन् सोडल्यान् 
 
 



 अनुक्रमणिका 

छत्तीस 
 
काांजीन राप गे रुकमीनी 
काांजीत रावला१ ववलक िार 
काांजीन सारीली | शनूेल्यानी 
कने घातले | राांगोळेचे 
काांजीन नेसली | पीवळा रपताांबर 
चोळी घातली | मधनीची 
कुां कू लारवला । बामनीचा 
कास मारीली । भटनीची 
काांजीन राप गे | रुकमीनी 
 
१ गावला : असािी एक पाठ 
 
सदतीस 
 
तुझ्या झोपाळ्या बुडी | माझ्या झोपाळ्या बुडी 
रचकन रचकन माती | ती बाय रदली कुां भाराच्या िाती 
कुां भारान माका | गाडगी गुडगी रदली 
गाडगी गुडगी मीया | बाईत टाकलय 
बाईन माका पाणी रदल्याांन 
पाणी मीया तवशीनीक घातलय 
तवशीनीन माका तवसा रदला, तवसा रदला 
तवसा मीया कापून खालय | साला मीया आड्ाांत टाकलय 
आड्ान माका फूल रदला | फूल मीया देवाक घातलय 
देवान माका पेढे रदले | पेढे रदले 
 
अडतीस 
 
नको रे बापा | चार म्िशी पाांच दाशी 
तपा मीं केला | बारा वरसा जोगीयासाठी | रे बापा जोगीयासाठी 
 
एकोिचाळीस 
 
आपडये काय चापडये | गांगेसून िाडला बोरुसो 
त्याचा बाय दूध कोन खाय | ह्यों बोकूल 
 



 अनुक्रमणिका 

चाळीस 
 
तुझ्या झोपाळया बुडी माझ्या झोपाळया बुडी रचकन रचकन माती | 
ती रदली कुमाराचे िाती िाती 
कुमारान केली गाडगी मडकी 
गाडगी रमया बायर िेलय 
बायन माका पानी रदला 
पानी रमया तौरसनीक रसपला 
तौरसनीन माका तौसा रदला 
तौसा रमया गोटणीवर फोडला 
गोटनीन माका श्यान रदला 
श्यान रमया वायनाक काढला 
वायनान माका कनयो रदल्यो 
कनयो रमया काळे कोंबडेक घातल्यो 
काळे कोमडेन माका कवाट रदला 
कवाट रमया आकाकडे रदला 
आकान त्याचा सामारा केला 
ताां केल्यान तौलोभर तौलोभर 
घोवाक घातल्यान दौलोभर 
 
एकेचाळीस 
 
वाजत गाजत िळद येते घराां 
िळदीने खाांबे रांगवा | शीतबायच्या  
ित्तीच्या सोंडेत रदला बा भेंडबाजा 
लग्नाला येतो राजा रामचांद्र 
 
बेचाळीस 
 
धुप घाली धुपारती | कापुर जळे वाती 
नागोबा सारे पावणे येती | जाग सारे रात्री 
धुप घाली धुपारती | कापुर जळे वाती 
कृष्ट्णा सारे पावणे येती | जाग सारे रे रात्री 
धुप घाली धुपारती | कापुर जळे वाती 
गणपती सारे पावणे येती | जाग सारे रात्री 
धुप घाली धुपारती | कापुर जळे बाती 
गौरी सारे पावणे येती | जाग सारे रात्री  



 अनुक्रमणिका 

भाग णतसिा 
 
एक 
 
स्वप्पनी सुवासण पािीली माळावरी 
ब्रम्िा रवष्ट्णू मिेश्वर अनुसुयेच्या बाळावरी 
आले िे सवग देव ब्रम्िा रवष्ट्णू िे कोठे गेले 
वपपळाच्या पारी पादुका रवसारले 
ब्रम्िा रवष्ट्णू मिेश्वर तीन नावाांची एक मुती 
अनुसयेला बाळ झाला नाव ठेरवला दत्तात्री 
घाटीचा गोसावी कोकणी उतारले 
दत्तात्री स्वामी माझे भगव्या पा उरले  
दत्तात्राय स्वामी माझे कृष्ट्णा तीरीचे रानवले 
कृष्ट्णा तो पांचगांगा सांगम वाटेवरी 
दत्तात्रय स्वामी माझा सांध्या करी ते वाटेवरी 
 
दोन  
 
यौव यौव कुत्रया मोगरया 
ससो पळालो डोंगरया 
डोंगरी माांगरी जायचे कळे 
जायचे कळे देवाऱ्याक 
उडगा१ मामा कैवाऱ्याक 
जाता तशी जावांदे 
िोळा२ पलैाडीग पावांदे 
िोळाला आला लोंडा 
रभजला मामी गे तुझा गोंडा 
गोंड्ा पैलाडीग काडी 
रभजली गे मामी तुझी साडी. 
 
१ उठगा  
२ व्िाळा पैलाडी 
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तीन 
 
आकाडी गे एकादशी पव ूचालला पांढरेशी | पव ूम्िणता पाणी पाणी 
देवाच्या गे देवळात रवठ ठला देवानी तळ बाांरधला 
चौकोनी त्या तळयाचा गे नाव काांिी, काशी खांरडता गे गीरजाबाई 
गीरजेन काढीला सरना सूप, िाती माळा ती पवळूाची 
शांभनू घेतली बेतकाठी, शांभनू लावीली काांखे झोळी 
गीरजा गेली ती म्िालकुडीत, गीरजा पाठीशी परतली 
मनीशी चरकली | गीरजेन परदेशा केला पुढा | घराकडे केली पाठ 
 
चाि 
 
देवाांत गे देवूां थोर – सत्यनागायण देवूां थोर 
देवा | नारायण देवूां थोर. नारायण गे देव ूत्याच्या 
रनगे पजेुसाठी रवा आरणला सव्वा शरे 
देवाांत गे देवूां थोर -------- सत्यनारायण देवूां थोर 
देवा | नारायण देवूां थोर 
त्याच्या रनगे पजेुसाठी दुध आणीला सव्वा शरे. 
 
पाच 
 
सीतेचा गे वनीयेस सासू देईना गे घागर | 
रामा देईना ती गे घागर रामाच्या गे सत्तावनी१ पानी पुरइती२ मोआनी 
सीतेचा गे वनीयेस सासू देईना गे जाता  
देवा | देईना ती गे जाता 
रामाच्या गे सत्तावनी सीता दळती तळायानी 
सीतेचा गे वनीयेस सासू देईना गे मुसाळ देवा | 
देईना ती गे मुसाळ 
रामाच्या गे सत्तावनी सीता काणती३ कोपरानी 
 
१ सतवानी (सत्त्वानी) २ पुरवी ३ काांडती 
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सहा 
 
आांब्यारे कुटुांबा१ रचचेके मालणी 
सुयासारखा बाळ झाला मामी गे गौळणी  
िे वाटे ते वाटे तेंडलेच्या वलेावलेा 
मामीला बाळ झाला धाव गा मामा तेलातेला 
बाळाच्या बोंबीखाली मोत्याांचा झेला झेला 
 
१ ‘गोडाांब्या’ असािी पाठ 
 
सात 
 
झाली रनगे रतनसाांज बाळा लक्ष्मी येती झाली | देवा | 
लक्ष्मी येती झाली | लक्ष्मी गे येती झाली | रदलीप रे तान्िया 
बाळा शले्याची घोटी केली | झाली रनगे रतनसाांज | बाळा  
आली रे लक्ष्मी | देवा आली रे लक्ष्मी | आली रनगे लक्ष्मी | 
तेलकुां कू घाली गे चुडा वैनी गे बाई माझ्या | तुझ्या मानवली 
गे चुड्ा | झाली रनगे रतनीसाांज बाळा लक्ष्मी येती झाली. 
 
आठ 
 
राधाकृष्ट्ण परस्परी रांग खेळता | नको रे कृष्ट्णा रांग फेकूां  
चुनडी रभजताां | माळीवरच्या वपजऱ्यात राघू बोलता | केगदीच्या  
बनी गे नारी साप डुलीता | माळावरच्या वपजऱ्यात राघू बोलता 
राधाकृष्ट्ण परस्परी रांग खेळता | नको रे कृष्ट्णा रांग फेकू चुनडी रभजता 
 
नऊ 
 
आांब्याक लागले लोळये गे 
सोयऱ्यागेर पावले दोरयो 
िोवयो सखया कलावताां नाचतत माटवात 
पळसाक लागले लोळये गे 
सोयऱ्यागेर पावले दोरयो 
िोवये सखया कलावताां नाचतत माटवात 
ए गे तूां माझे भयणी 
 नाय तर आसा माझी वयनी 
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दहा 
 
ताक चाळते लोणी चाळते सदा गौळणी | 
जोड्ा चुड्ा लागला लोणी गाई गौळणी | 
आळांबी दाळांबी िया घराला कोण गे बाळ 
िया घराला बाई बाळांती 
त्या घराला चरवा पडती 
िुांबरे१ रदये जळती  
रतचे न्िान ये मोर खेळती. 
 
१ असािी एक पाठ : झुांबरे 
 
अकिा 
 
माटवाच्या दारी त्याला तुपाचे डबे | 
मानाचे उभे आमचे बाांदेश्वर 
माटवाच्या दारी त्याला तुपाचे डबे 
मानाचे उभे आमचे गोळवलकर भावोजी 
माटवाच्या दारी त्याला तुपाचे डबे 
मानाचे उभे आमचे पारकर भावोजी  
 
बािा 
 
िौस मला मोठी, आयाऊ१ मरणाची  
येऊन चुडे राजा, नको िलव ूमाझ्या राजा 
माझ्या बाजाच्या करी साजा 
नवलक्षाचा रपताांबर, फाटूनी वाती करी  
    रदवा रपटेता मांरदरात 
थयसून गेली गे सोनारवाड्ात, सोनार तुमी मामा 
एवडा मांगळसूत्र दी बेगीना, कोनाची कोण तुझी 
पीतीची माझी बाजा, रनघाली नीर२ आजा  
फुडे नी गाडी गेली, चांदन गे लाकडाची 
दुसरी गाडी गेली, काजळ कुां कूमाची | 
 
१ अिेव २ नार 
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तेिा 
 
साांगुरनया रमया धाडी 
माये माजे ते पार पार 
न्िानाची केली थोर 
केली सारखी रशकरवली 
परया घरा दीली 
पाणीयाची दुड 
माये माजी ती झाली दुड 
माथे मीई ती झाली जड 
उतरुनी खाली ठेव 
 
चौदा 
 
कोनाची सोपे लोटे 
आत्मा लागले आपले वाटे 
भावाची रमया भयन 
आखाडयावर काां ग उभी 
दाजी रे बांधू माझा 
वाटे बघी माजा चांद्रमाची 
दारातले नीघ तुळशी 
केसरा जाळू भार 
रामारे बांधु माजा 
माजा कुटीचा पूणी थोर 
साखरेचा रे लाडू 
तुपाचे सांगतीचा 
रामा रे बांधु माजा 
 
पंधिा 
 
पाऊस धडो घडी 
मळ्यातली रदसते रिरवी छाया 
माये वाचनूी करी ना माझी माया 
अगमीचा ग तोंडा जळत ओल्यातील 
माये वाचनूी कोन म्िणेना काम केला 
दारातले गे केळी वाकडा तुला बाँण१  
कमळागो बाये माजी चीरी कमाळ त्वाांड 
 
१ बाँड 
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सोळा 
 
गुडयार फोडल्या फुटाना फुटाना 
मगे मीयाां ता घाटनार फोडलय, घाटनार फोडलय, फुटलाय, फुटलाय 
बरा बरा मीया खालय, मीया खालय 
वाांयट वाांयट मीया आड्ात टाकलय 
आड्ान माका चारो रदलो | चारो रदलो. 
चारो मीया गाईक घातलय | गाईक घातलय 
गाईन माका श्यान रदल्यान | श्यान रदल्यान 
श्यान मीया वायनाक काढलय 
वायनान माका कनी कुडो रदलो | कनी कुडो रदलो 
कनी कुडो मीया जात्यात टाकलय | जात्यात टाकलय 
जात्यान माका पीठ रदल्यान पीठ रदल्यान 
पीठ मीया माणीत टाकलय माणीत टाकलय 
माणीन माका गुळो रदलो | गुळो रमया कायलीत टाकलय 
कायलीन माका वडो रदलो | वडो रमया रशर्कयार ठेवलय 
रशर्कयावरलो खालो राजाच्या बोकल्यान | राजाच्या बोकल्यान  
बोकल्यार दोन ढपके मारलय. 
 
सतिा 
 
िडे जायन तडे जायन 
रपकी प्पयाला खायन 
मामाचे छते्रक रिरव ेगोंडे लायन || 
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अठिा 
 
ह्या झोपाळ्या बुडी त्या झोपाळ्या बुडी 
रचखल रचखल माती, रचखल रचखल माती 
ती माती रदलय कुां भाराकडे कुां भाराकडे 
कुां भारान माका गाडगी खोली रदली गाडगी खोली रदली 
गाडगी खोली मीया बाईत टाकलय बाईत टाकलय 
बाईन माका पानी रदला 
पानी मीया तवरसनीक घातलय 
तवरसनीन माका तवसा रदला, तवसा रदला 
तवसा मीया इकूक नेलय इकूक नेलय 
इकू िेल्या इकाना इकाना 
मगे मीया ता गुड्ार१ फोडलय गुडयार फोडलय 
 
१ गुांड्ार 
 
टीप : या गीतानांतर गीत सोळा वाचाव.े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

एकोिीस 
 
नामदेवाचा गीत 
नारमयाची गे घरी इला गे दळीदार 
नारमयाची गे नारीन मारीला काखें सूप 
नार विडे गे दारो दारी 
वाटे गावलूा गे देव ू|| धृ || 
तीया१ कोनाची गे कोन आिो२ 
मीया नारमयाची नार आिे || १ || 
देव ूरथयसून गे मागे परतला 
गेला गे आपले घरी || २ || 
त्याने साांरगला गे आपले नारी  
रदये बट्टीयेत गे भरी || ३ || 
देवा रदयग कोना नेता 
नारमयाची घरी इला गे दळीदार३ || ४ || 
देव ूचालता रनयगे झाला 
वाटे गावला रनगे वाटसूर || ५ || 
वाटेच्या वाटसुरा नारमया घार कोटे आयी 
आम्याची आमराई पनसाची बागशाई || ६ || 
रतथे नारमया घार आिाई 
देव ूनारमयाचे घरी गेला || ७ || 
नारमयाचे गे नारी सूप आनी तू ग बािीर 
नारमयाचे नारीन सूप आनीला बािीर ||८|| 
रदयग सूपात गे ओतीला 
रतना गे रवचार केला तुमी कोनाचे कोन िाई ||९|| 
मीया देवाचे देऊ िायी 
आता रावा िो भोजनासी ||१०|| 
काल आमच्या एकादशी, आज आमच्या दुवादशी 
माझ्या अस्तरी गे उपाशी || ११ || 
 
१ तुया २ आिे .३ दवळदार 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

वीस 
 
अांकुळसाई देव ूरभवषन िांकाराचे१  

मातेच्या बोलण्याचे ित्ती आणीले इनराचे२ ||धृ०|| 

ित्त्यावर बसली कोंती३ | कोंती गांधरी४ वना वाटी 
गांधरी नािी घरी | घे गे गांधरे माझा वान ||१|| 
कोंती विडे गे दारोदारी | गांधरे गवग भारी 
तुजा वान गे मज नको | नािी घेशील माझा वान ||२|| 
तुका पुवगजाची गे आन | 
शप्पपती कारन गांधरेन घेतला वान ||३|| 
 
१ अिांकाराचे २ इांदराचे ३ कुां ती ४ गाांधारी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

एकवीस 
 
रवठ्ठलाचा गीत 
 
आकाडे एकादशी पोव ूचालला पांढरेशी 
पोव ूम्िणे गे पानी पानी || धृ०|| 
दयाळ इठ ठलाने तळा बाांधीला चिूकोनी 
त्या तळ्याचा नाव ूकायी || १|| 
काशी खाांडीची रगरजाबाई 
रगरजा गे कोनाची | रगरजा गोव्याची ||२|| 
िाती माळा गे पोऊळ्याची  
शांबू देवाला गे वािी ||३|| 
शांबू रदसता गे म्िातारा | रगरजा रदसती गे नवरी 
माटवागे दुवारी िसती जन नारी || ४|| 
शांबूने कायी केला | आांगाला लायी बीबूत 
आांगा घातला आांगरखा | िाती घेतली ब्यात काटी || ५ || 
शांबू चालते रनगे जाले | शांबू गेले गे सासऱ्याचे घरी 
रगरजेन दूर सून गे देखीली || ६|| 
लायीली माळ्या शीडी | काडील्या साळी दळी 
रगरजा धरम करू आली | येक पाय गे बािेर ऐक पायगे रबतूर१ ||७|| 
रगरजा मनी गे चरकली | रगरजा मागे गे परतली 
गेली गे बापाच्या बाजेवरी | बाप तू माझ्या िोशी ||८|| 
बािेर आला जोगी | त्याचा इचार कर बेगी  
माजे कपाळाची गे रशरी | असली लेक िी मेल्या बरी ||९|| 
 
१ रभतूर 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

बावीस 
 
साखरेचा रनगे नीवा पचवा तेनी खावा | परिले गीत गाया 
माझ्या मािेरीच्या देवा | मािेरचे देव गे नकळती | 
माझ्या गे काकुळती देव पाषाणी बोलती ||धृ०|| 
जीवाला माझ्या जड नको ननीचा पाला | 
माझ्या गे मािेरीचा देव ूसपनी वडेा झाला || 
जीवाला माझ्या नािी भगताची चाड | 
माझ्या त्या सासू माऊ वषधी िाई झाड || 
आली गे वावझूड | 
केळी गे फाटला तुझा पान || 
मुखीच्या सबदान रामा िटला माझा मान || धृ०|| 
देगा तू देवा मज चडु्ा माझ्या त्या चांद्रबाळ | 
िररया रपताांबर नेसूय पायी घोळ ||धृ०|| 
काचीचा माझा चुडा गे तो जरीच्या उमगलात 
मोरु ज्या गावात चुडा माझा तो बलवांत ||धृ०|| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तेवीस 
 
आज गे िरताळकेचा रदस | फाल्या गे चवथीचा रदस 
पावगतीन कािीसा केला | काढीले पाांच नारळ 
फोडीले पाांच नारळ | काढीला अप्रस रस 
रससा अांगा मारखला | अांगाची केली मळण 
मळीचा केला बािुला | पावगतीन कािीसा केला 
पाजीली अमृत कुां पी१ | थेईला बाळा दरवाजा 
पावगती पानीया गेली | इतर्कयार आला गे म्िादेव देव ू
म्िादेव देव ूगे बोलता झाला | तू बाळा कोणाचा कोण 
पावगती माझी रे माता | म्िादेव माझा रे रपता 
म्िादेवाला कोपसा आला | काढीली कमरेची सुरी 
मारीली बाळाचे उरी | धडपडला धरणी गे रशर गेला गगनी 
पावगती माता गे पानीयािून आली | पावगती रडूां लागली 
माझ्या रे बाळाचा वध कोणी केला | न्िय माझो पाप कमाचे  
इतर्कयात चालले साठींशी देव ू| एक िा देव ूगे बोलता झाला 
ती कोण रडता ती पािून येव ूया | दुसरा देव ूगे बोलता झाला 
िायी रे भतू ना खात | रतसरा देव ूगे बोलता झाला 
गेले गे पावगतीजवळ | तू गे रडते कशाला 
माझ्या रे बाळाचा वध कोणी केला | साठींशी देव ूगे चालते झाले 
गेले गे माळणीच्या मळ्याांत | मारीला ित्तीचा रशर 
बाांरधला िाताच्या लेसा | लाईला बाळाच्या धडा 
बाळाला सारजवांत केला | बाळाला आरशवाद रदला 
तू बाळा सवात लिान | तुझा रे परिला मान 
 
१ कुपी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

चौवीस 
 
सुलोचना परतवता गे िी कन्या शषेाची | िी कन्या शषेाची  
गे रदली िोती इांद्रजीता | रनकुां बळी पािून गे िोम माांडीला दारोडी१ 

लां केच्या मर्थतने२ गे िोम टाकीला रवद्वासूनी गे | ह्या िोमाची बातमी 
गे रबरबशना कळली | इांद्रजीताची लक्ष्मणाची लढाई लागली | 
इांद्रजीताने बाण सोडीले गे | लक्ष्मणाने अळांगीले गे 
लक्ष्मणाने बाण सोडीले गे | इांद्रजीताच्या रशरा लागले गे 
धडपडला धरणी गे रशर गेला उडोनी | रशर गेला उडोनी गे गगनी 
पडला गे | सुलोचना परतवता तुळशी पाणी घालुशी गेली | 
पुरुषाची बािु जे रतच्या अांगणी पडली | घेरतली लेखणी रतने 
घेतीला कागद | पुरुषाचे बािु जे रलिीली परत्रका | घेतली परत्रका 
रतने रमरीया घातली | सुलोचना पररवता चालली मामजीच्या दशगना 
सुलोचना परतवतेचा येना कैसा झाला गे | कारढली परत्रका रतने 
पुढ्यात टाकली | वाचूनी पािीली त्याने धरणी वळमीली | िरी – िरी 
बाळका माझ्या रनधाना इांद्ररजता | सुवणाची लांका सोडूनी बाळा 
का पडला समरांगणाांत | सुलोचना परतवता चालली रामाच्या दशगना 
असा कसा कळेल्या माका | शषेाच्या बाप्पपाचा मी आणतय िोतय सैन्य | 
रशर मारतल्या रवराचा मी शोधस घेत िोतय | रशर रदया भाजोनीया 
रशर रदया तळोनी | सुलोचना परतवतेन रशर रमरीया घातीला | 
सुलोचना परतवता सती आगीशी ररगली | मी कुां बळी शषेाची | 
तुम्िी गुढी उभी रािा३ वषेाची | तुम्िी गुढी उभी रािा | उभी रािा वषेाची४ 
 
1 दारूण २ मारुतीने ३ उभारा ४ वांशाची  
 
पंचवीस 
 
घाणा जी घातीला | खांडीभर भाताचा 
माांडव गोताचा | दणका भारी 
घाणा जी घातीला | खांडीभर भाताचा 
आधी मान देती | कुां कवाला 
आधी मान देती | िळदीला. 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सव्वीस 
 
माळाच्या माळसेणी१ | गांगेचे जाय पाणी 
पाणी तापीव भणैी | नवरीच्या 
आमची नवरी | वगडीन पाणी न्िाई 
सारांग लोटु जाई | केळी बना. 
 
१ माळशणेी  
 
सत्तावीस 
 
गुांड्ान बाांधला तळा | राखेन बाांधला तळा 
त्यात पान येल | रुजू घातली 
एक पान पानवलेी | दोन पानां झाली 
दोन पानां पानवलेी | बी खबली१ 
दोन पानां पानवलेी | तीन पानां झाली 
तीन पानां पानवलेी | कुडी फुटली 
तीन पानां पानवलेी | चार पानां झाली 
चार पानां पानवलेी | वले चढली 
चार पानां पानवलेी | पाच पानां झाली 
पाच पानां पानवलेी | फळां लागली 
पाच पानां पानवलेी | सिा पानां झाली 
सिा पानां पानवलेी | फळ कुां बेटी झाली 
सिा पानां पानवलेी | सात पानां झाली 
सात पानां पानवलेी | फळ सोकावली. 
 
१ रूजली  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अठ्ठावीस 
 
साडे सोळा१ गिू दळा || साडे सोळा गिू दळा 

बढाण२ भर गे भागडणी३ | नवरीच्या भणैी सुगडीनी४ 

त्या बढणाांत५ काय काय परी 
भार भरला रशगोरशगी – पापड लावले िारोिारी  
साांडगे लावले परोपरी – तूप ओतलां  धारोधारी 
त्याांत खोबऱ्याची वाटी – त्यावर नवरांगी सूप 
त्यावर चोळीचा खण – त्यावर पानाचा रवडा 
त्यावर नवलाक रदवा – घे गा नवऱ्या नवरीचां नाांव 
घेगे नवरी नवऱ्याचां नाांव – उघड बढाण दोघे जेऊ. 
 
१ सोडा २ वाढण ३ भागेलणी ४ सुगरणी ५ बासणात 



 अनुक्रमणिका 

भाग ४ था 
एक 
 
यव यव कुत्रया मोगरया मोगरया 
सोसो पळालो डोंगरया डोंगरया 
डोंगरी माांगरी जायचे कळे जायचे कळे 
जायचे कळे डोंगरया डोंगरया 
उट गा मामा कैवाऱ्या कैवाऱ्या 
मामी जाता मायेरा मायेरा 
जाता तीतकी जावने जावने 
न्िय पलैाडी पावन ये पावन ये 
न्ियक आला लोणा१ लोणा 

रभजला ग मामी तुझा गोणा२ गोणा  
गॉण्याक िोती एक काडी काडी 
काडयेक िोता एक रुपया रुपया 
रुपायाची गोळी खडपा फोडी 
खडपाक िोती एक आबोली आबोली 
आबोली रचबोली न्िायाला न्िायाला 
शरे शरे गोणे खायाला खायाला 
शरे शरे गोणे कागाचे कागाचे 
भावस माजे रागाचे रागाचे 
राक३ करुन जामळीर बसतले बसतले 
भटाचे घाळीक थुकत जातले थुकत जातले 
गोरेले भयनीक िाडूक जातले िाडूक जातले 
गोरेले भयनीक चुड्ा पेड्ानी चुड्ा पेड्ानी 
तीयाँ ४ तरी ये रे ितीघोड्ानी ितीघोड्ानी 
ित्ती घोडे साऊळे साऊळे 
माणयेर ढुमके मोतयाचे मोतयाचे 
मोती कसा लीव बाये झ्याप कशी घेंव 
तुळशीचे पेडयेर५ पाय कसो थेंव 
उब्यानी फुगडी घालवाना घालवाना 
म्िातारेचे कोणींत घालून घेंव. 
 
१ लोंढा २ गोंडा ३ राग ४ तुयाां ५ पेळयेर 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

दोन 
 
ढोलीत कवडो रययालो रययालो 
गावचो गावडो रभयालो रभयालो 
गावच्या गावड्ाचा नाांव काय ? नाांव काय ? रागोबा | रागोबा  
रागोबा बीगोबा झीरीरमरी पाटयों झीरी रमरी पाटयों 
चेडवाक रदला घाटाांर घाटाांर 
बगलय गो चेडवा देवाच्यो िारी देवाच्यो िारी 
द्यावाक देव बाये भ्याटाना भ्याटाना 
कलम्या१ कापाड न्ह्यासाना न्ह्यासाना 

कलम्या२ कापडाची एकच मीरी३ एकच मीरी 
लाय गो बॉचारड्ा कुकमाची चीरी कुकमाची चीरी 
कुकमाचे रचरीयेक वागदोळे वागदोळे 
आता गे बाये काय करूां  काय करुां  
खामल्या द्यावाचे पाय धरुां  पाय धरुां  
खामल्या द्यावाचे पाय धरुां  पाय धरुां  
खामल्या द्यावाच्यो गुजूल्यो गुजूल्यो 
श्याळ्या पानयाांत खुजूल्यो खुजूल्यो 
श्याळाां पानी िांयखांयचा िांयखांयचा 
न्ियचे घाळीचाां घाळीचाां 
न्िय कुटे३ गेली न्िय कुटे गेली 
वाऱ्यान झोकीली वारा कुटे गेला. 
न्ियचे पयलाडी न्ियचे पयलाडी. 
 
१ तलम्या २ नीरी ३ खांय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तीन 
 
िे रभती ते रभती माजार िगलाां रभती माजार िगलाां रभती रभती 
शाजारनीचाां कुत्राां इलाां तेनी धरल्यान दाती 
तेनी धरल्यान दाती 
तेचे दातीक ख्याटला ख्याटला 
मामाचा तुबाक प्पयाटला प्पयाटला 
मामाच्या तुबकाक आकीतयो आकीतयो 
घाल रे आम्या बेबसे्त्र ूबेबसे्त्र ू
बेबेस्त्र ूजाल्या राकाांचा राकाांचा 
राकताां पाांकताां इयालाां इयालाां 
इयाला जाल्या खरवच१ खावचो खरवच खावचो  
खरवच खाता खाता दाडयो पाचेल्यो दाडयो पाचेल्यो 
दाडयो पाचेल्यो जाल्या शाळेत जाांवचा शाळेत जाांवचा 
शाळेतला इमना२ पळाला पळाला 
लेस घेऊन बाये रमळाला रमळाला 
भ्याळा ताळा ताकाला ताकाला 
बामनीचाां मोडलाां दोकाला दोकाला 
बामनीच्या बोडर्कयाक त्याल कोडू त्याल कोडू 
बामनीक जाला झील चेडू 
ताां बाये चेडू आप्पपाचा आप्पपाचा 
रनसत्याक मागता काप्पपाचा काप्पपाचा 
ताां बाये चेडू पनसाचा पनसाचा 
रनसत्याक माांगता घनसाचा घनसाचा. 
 
१ खरवस २ इमला (रवमला) 
 
चाि 
 
इस तीस कोमडी चरत जायत चरत जायत 
इस तीस काँमड्ाचो घाला घाला माळो घाला घाला माळो 
व्िाळाग रे दादा तुजे पाडे तुजे पाडे 
तुजे पाडे धवळ्या वशगाचे धवळ्या वशगाचे 
बैल कुटे गेला बैल कुटे गेला, 
मॉरया वशगाचे मॉरया वशगाचे 
बाळो येयत तर माजो मारुन जायत मारुन जायत 
रतकलो येयत तर माजो मारुन जायत मारुन जायत. 
 



 अनुक्रमणिका 

पाच 
 
आदाळ्या पादाळ्या खांय रे जातय खांय रे जातय 
जातांय जातांय दवॉराक दवॉराक 
दवॉर रे रकत्या दवॉर रे रकत्या 
खोपटी बानाक खोपटी बानाक 
खोपटी रे रकत्या खोपटी रे रकत्या 
रकयेक रकयेक 
रका रे रकत्या रका रे रकत्या 
उसलाक घालूक उसलाक घालूक 
उशील रे खांय उशील रे खांय 
कोल्यानी खाले कोल्यानी खाले 
कोले रे खांय कोले रे खांय 
रचचेचे ढोलीत रचचेचे ढोलीत 
वचच फुलली आमो दूललो 
घेरे आम्या गॉलाटा गॉलाटा 
पयलाांच गॉलाट कॉनाचा कॉनाचा 
न्िेरु१ सारख्या रायाांचा रायाांचा. 
 
१ नरु 
 
सहा 
 
माज्या अांगीची खणचोळी गे माज्या अांगीची खणचोळी 
ववचू चावला चौघडी गे ववचू चावला चौघडी 
कळा पोचली मनगटी गे ववच ूनव्िे ता सरप 
गे ववचू नव्िे ता सरप 
वैज१ बोलवा िो श्रीकृष्ट्णा पांडरेचा राया  
गे ववचू नव्िे ता सरप. 
 
१ वैद्य 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सात 
 
दुदुरली कुली दुदुरली कुली 
दूदला पानी न्िाये न्िाये दूदला पानी न्िाये न्िाये 
न्िेरु आमचो लगीन न्िाये 
लगीन न्िाये 
लगीन न्िाांता न्िाांता बायल जाली थोर बायल झाली थोर 
बायल पळाली साताड्ाक, साताड्ाक 
नवरो पळालो न्याताड्ाक न्याताड्ाक. 
 
आठ 
 
शताचे मेरेक शतेाचे मेरेक कोको इयालो कोको इयालो 
कॉर्कयान वरती ध्याडाां केली 
न्िेरु रभयालो न्िेरु रभयालो 
न्िेरु तीया१ रभया नको 
देवळापुढे जा देवळापुढे जा 
देवाळापाटी देवळापाटी धुकट सो रेकता धुकट सो रेकता 
गाांजील आमचो गाांजील आमचो 
खाांवक सो मागता खाांवक सो मागता 
लाडू रदल्या थाराना थाराना 
केळी रदल्या थारलो थारलो उश्याची 
म्िनी काढू खापायलो खापायलो 
 
१ तुया  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

नऊ 
 
पाटल्या दारा फुडल्या दारा रजरा उपेला रजरा उपेला 
रकत्या गो जीऱ्या उपेलय उपेलय 
गोरवाां न्ियगो रचरडतत 
गोरवाां न्ियगो रचरडतत 
रकत्यागो गोरवानू रचरडतात रचरडतात 
राकनु राकाांना राकनु राकाांना 
रकत्या रे राकन्या राकानै राकानै 
धनीन जेवक घालीना धनीन जेवक घालीना 
रकत्या गे धननी जेवक घालीनय जेवक घालीनय 
काांटी खोलो िाडीना काांटी खोलो िाडीना 
रकत्या रे राकन्या काांटी खोलो िाडीनय काांटी खोलो िाडीनय 
पाळ कोयतो देयना पाळ कोयतो देयना 
पाळ कोयतो सुताराचे साळेत सुताराचे साळेत 
सुताराचे शाळेतलाां इमना१ पळाला पळाला 
लेस घेवन बाये म्याळाला म्याळाला. 
 
१ इमला (रवमला) 
 
दहा 
 
केळीच्या गबटा, केळीच्या गबटा 
नाांव माजा पलटा नाांव माजा पलटा 
पलट माजो थाटाचे थाटाचो 
दादा तुजो रुमल रे रचटाांचो रचटाांचो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अकिा 
 
धोपट कूमया वयलाां रान वयलाां रान 
वयल्या रानाांत त्यारा भाजी खूप त्यारा भाजी खूप 
येगे म्िारनी जागे म्िारनी त्यारा कूटीत१ जा त्यारा कूटीत जा 
त्यारा पडली खनीत खनीत 
िगा गे म्िारनीच्या तोणीत३ तोणीत 
म्िारीन गेली रागान रागान 
थैयसर धरली तीका वागान वागान 
असलो कसलो वाग गे वाग गे 
गुळ्या याद्या२ डॉळ्याांचो डॉळ्याांचो 
सुपा याद्या कानाचो कानाचो. 
 
१ खुटीत २ येद्या ३ टोणीत  
 
बािा 
 
कवात्यान कवातो पालेलो पालेलो 
मामा जाय जीवनाक१ तो तानेलो तानलो  
िाडगे मामी गीडग्यानी पानी पानी 
यायाक गीडग्या रकतर्कयाचा रकतर्कयाचा 
मामा साांगता रुपयाचा रुपयाचा 
मामी साांगता पैशाचा पैशाचा 
रुपयो जालो खोटो खोटो 
मामाक झील जालो मोटो मोटो, 
 
१ जेवनाक 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

तेिा  
 
चीचेवयल्या चीचेवयल्या लालूका गो लालूका गो 
झोप काय गो घेतिय् 
झोप काय गो घेतिय् 
िोय बायेला िोय बायेला 
व्िाँराक न्िय गो इलेित 
व्िाँराक न्िय गो इलेित 
कोन कोन इलेित कोन इलेित 
सासू माांऊ इलेित सासू भाऊ इलेित 
काय काय िाडल्यानी 
काय काय िाडल्यानी 
साडी चोळी िाडल्यानी साडी चोळी िाडल्यानी 
सासये माया वाांगडा जावचय नाय जावचय नाय 
चीचेवयल्या चीचेवयल्या लालूका गो लालूका गो 
व्िाँराांक न्िय गो इलेित व्िाँराक न्िय गो इलेित 
कोन कोन इलेित कोन कोन इलेित 
रदर जाव इलीिा रदर जाव इलीिा 
काय काय िाडलाां िाां काय काय िाडलाां िा 
केळी खोबरी िाडली िी केळी खोबरी िाडली 
रदरा जाये वाांगडा जावचय नाय जावचय नाय 
व्िाँराक न्िय गो इलेित व्िाँराक न्िय गो इलेित 
कोन कोन इलेित कोन कोन इलेित 
घोब इलोिा चाबूक काटी िाडल्यािान 
चाबूक काटी घेतलांय घेतलांय 
घोवावाांगडा जातलांय जातलांय्. 
 
चौदा 
 
डोण्यार पाकरुां  झोप घ्याता झोप घ्याता 
घ्याता तीतको घेवने घेवने 
मामाक साांजे आमच्या येवने येवने 
मामाचे माणयेर१ बसतलय बसतलय्.  
मामीच्या चाडयों साांगतलय् साांगतलय् 
मामीक मारुक लायतलय् लायतलय् 
 
१ माांडयेर 
 



 अनुक्रमणिका 

पंधिा 
 
लग्नाच्या ओव्या 
 
माटवाचे दारी, माटवाचे दारी 
राांटा पीवळा घेऊनीया राांटा पीवळा घेऊनीयाां 
बाई सरा भाईर || धृ|| 
रुर्कमीण पावली माटवादारीं  
रुर्कमीण पावली माटवादारीं 
माटवाच्यो परी देकून माटवाच्यो परी देकून 
मनी रुर्कमीण सांतोसली ||१|| 
रुर्कमीण पावली लोट्यादारी 
रुर्कमीण पावली लोट्यादारी 
लोट्याच्यो परी देकून लोट्याच्यो परी देकून 
मनी रुर्कमीण सांतोसली || २ || 
रुर्कमीण पावली वळयदारीं 
वळईच्यो परी देकून वळईच्यो परी देकून 
मनी रुर्कमीण सांतोसली || ३ || 
रुर्कमीण पावली कान्नी दारी 
कान्नीयोच्यो परी देकून कान्नीयोच्यो परी देकून 
मनी रुर्कमीण सांतोसली || ४ || 
गायतरेचाां श्यान गायतरेचाां श्यान 
घरतरी सारवान घरतरी सारवान 
त्यावर घातीला कस्तुर कन 
त्यावर घातीला कस्तुर कन 
त्यावर थेईलो चांदन पाट  
त्यावर थेईलो ताम्या तामयो 
त्यावर घेईला अमृतफाळ 
काजीन िी पूजा पाच जानी 
कान्नी गे रुर्कमीणी कान्नी गे रुर्कमीणी 
कान्नी गावला नवलक्षिार, कान्नी गावला नवलक्षिार  
तो दीलो सासयेपाशी, तो रदलो सासयेपाशी 
सासू म्िणता सूनेपाशी 
सूनी घाल आपल्या गळ्यापाशी. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सोळा 
 
िाडीली जातीं गे माांरडली रांगा 
द्यावयाच्या देऊरांबा येऊां  साांगा 
द्यावाच्यो देवरांबा येतय िूनती 
ल्याना जाां लेईती बाळये बुगड्ा. 
 
सतिा 
 
परान पती 
 
नदीच्या परलकडे काय बापा गजगना 
नदीच्या परलकडे काय बापा गजगना 
लेकी तूजा परानपती सैवार न्िाऊां क याताां 
लेकी तूजा परानपती सैवार न्िाऊां क याताां 
 
अठिा 
 
यजमान 
 
फोडीले नारळ गे केली पाच वळी 
रनतकाऱ्याच्या चे बळीं कायग आकारीलाां 
कायग आकारीलाां गे न्यान्त्या याजमान्यानी 
जान्त्या कूळकरानी कायग  सांपादीला  
 
यजमानीन 
वाटेवयले काजीची सुकली सीरपूटा 
रदसती बरकूटा याजमान्याांचीं 
पाटल्या दाराच्या पनसार सुकली सीरपूटाां 
रनचाकली बरकूटाां याजमान्नीची. 
 
एकोिीस 
 
माटव शीवलो गे पनसाच्या दावाांनी 
न्िाबऱ्याच्या भावानी माटवा परी केल्यो 
माटव शीवलो गे माडाच्या चडुत्यानी 
न्िावऱ्याच्या चुलत्याांनी माटवा परी केल्यो 
माटव शीवलो गे माडाच्या रिरानी 
िोकलेच्या रदराांनी माटवा परी केल्यो. 



 अनुक्रमणिका 

वीस 
 
जात्यावरील ओव्या 
 
दुडूनी वर दुडनार चालली झडकूनी 
कलमा वृक्षाखाली कृष्ट्णा रारिले दडूनीया 
सोड सोड कृष्ट्णा माजी वाट 
दह्या दुधाचा जाला नास 
मला जाऊ ने मतुरेक 
गौळण ताक चाळी कृष्ट्णान धरली  राई१ दोरी 
सोड कृष्ट्णा राई दोरी तुला खायाला देते तोरी२ 

कृष्ट्णान धरल्या दोनी मुटी 
सोड कृष्ट्णा मुटी तुला खायला देते दूद भात 
तळपत्या गे तळ्यावरी 
जशी भटाची गे मुली 
जशी चीमुवानी३ पानी काडी 
माई माऊां चाां ताट भरी 
साऊळा माजा बांधु 
दारी फूलले गे लवांग 
लवांगीयाचा घोस 
माज्या मामानी दीला लेस 
जसा रदललाची४ तरांगी. 
 
१ रवी २ ताँर (कैरी) ३ रचमुल्यानी ४ रदल्लाचा तो रांग 
 
एकवीस 
 
दरीयाची गे लाटा 
लाटा येतील तशी जातील 
शांकर पारभती दोघाय् 
जोड्ान तीरथ न्िाती 
परतली पारबती 
साईल्याची गे पाांना 
पाना न्िेसली धूरपती 
पाांच त्या पाांडवाांची 
जशी एकवीस कौरवाांची  
लज्जा गेली ती दूनीयेशी. 
लज्जा गेली ती दूनीयेशी. 
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बाव्वीस 
 
बान्याच्या१ गे बाजारात  
रदर माजा ता साऊकार 
रदर माजा ता साऊकार 
जाऊ बाईला कैरी िार 
सासूबाईला वचचपटी 
सासूबाईला वचचपटी 
ननान रुसली मोरतयाांसाठी 
साांगे मीनी गे शान्या रदरा 
आपले भयनीची समजूत करा 
आपले भयनीची समजूत करा 
मोतयाां पोऊळ्याांनी घोटी भरा 
रतकाां घराक तीच्या पोचती करा, 
रतकाां घराक तीच्या पोचती कर. 
 
१ बाांद्याच्या 
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तेव्वीस 
 
यशोदेचे गे दारी 
दारी वपपळाच्या गे आळी 
पक्षी बोलेता नाना परी 
पक्षी बोलेता नाना परी 
पक्षी उडूनीयाां गेला 
पांखा लागल्या गगनाशीं 
रामा नी लक्षीमन दोगे गेलेसे लगनाशी 
सीतेचा गे माळाप 
लऊ गे आटीयेचा 
सीता उबी रािी ती बांदरा 
माळा वाई ती रामचांद्रा 
कौसूांली तीची सासू  
सासू देईना पानया दूड 
रामाच्या गे सतवानी 
पानी िाडीता रचमुवाांनी१ 
सीता बाबडी वनीयेशी 
कौसूांली तीची सासू 
सासू देईना काणूां२ मूसाळ 
रामाच्या गे सतवानी 
सीता काणीता कोपरानी 
कौसूांली तीची सासू 
सासू देईना काणूां३ जाता 
रामाच्या गे सतवानी 
सीता दळीता तळात् त्रानी 
सीता बाबडी४ वनीयेशी 
रामाच्या गे कुां डावरी 
जैसा धोतराचा गे पीळ 
मेळ चालला लव अांकूसाचा 
रामाच्या गे कुां डावरी 
धोतराची गे घडी  
जोडी चालली लव अांकूसाची || रामाच्या गे कुां डावरी  
िीरई पालकी गे कोनाची 
रामाची गे जानकी || चालली आांघोळेशी. 
 
१ रचमुल्यानी (रचमली लिान ताांब्या) २ काांडूां ३ दळू ४ बापडी 
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चौव्वीस 
 
आयलाडी कनकी पयलाडी कनकी 
मदीं बाये जानकी पीटो काणीं पीटो काणीं  
पीटो काणून उण्डे वळी उण्डे वळी 
उण्डे वळून रशर्कयावर थेयले रशर्कयावर थेयले 
रशर्कयावयले रशर्कयावयले 
बोकल्यान िेले१ बोकल्यान िेले  

बोकल्यार मीयाां ढूमको मारलो ढूमको२ मारलो 
ढूमको माजो रायाक पावलो रायाक पावलो 
रायान माकाां ित्ती घोडो रदलो 
ित्ती घोडो रमयाां बाया भावनीक रदलो बाया भावनीक रदलो 
बाया भावनीन माकाां काजाळ कुकूम रदला  काजाळ कुकूम रदला 
काजाळ कुकूम मीयाां रुमडाक फुसला रुमडाक फुसला. 
रुमडान माकाां रुमड रदलो रुमड रदलो. 
रुमड मीयाां गनगेत टाकलो गनगेत३ टाकलो 
गनगेन माका मासो रदलो मासो रदलो 
मासो मीयाां वयच्या खूटार थेयलो वयच्या खूटार थेयलो 
वयच्या खूटावयलो घारीन िेलो घारीन िेलो 
घारी घारी माजो मासो दी मासो दी 
नायतर तुजाां पाक दी पाक दी 
पाक तुजाां वायटोळाां वायटोळाां 
वायटोळा रचयटोळाां म्याळवाने म्याळवाने 
गनगेतल्या बाबूक रव्याळवाने रव्याळवाने. 
 
१ न्िेले २ धुबको ३ गांगेत 
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पंचवीस 
 
दारुस्ते वयल्या दारुस्ते वयल्या 
बावल्यानु गो बावल्यानु गो 
कॉनाची वाट तुमी बगताशी गो बगताशी गो 
बघतय् बघतय माज्या दादाची वाट दादाची 
तुजो दादा माझो दादा यातािा यातािा 
तळयेंत िातपाय धूतािा धूतािा 
द्यावाची पूजा करतािा करतािा 
द्यावाक नाल बाये फोडतािा फोडतािा 
सगळ्या पॉराांक वाटतािा वाटतािा. 
[दादा या शब्दासारखाच मामा िा शद्ब घालून सुद्धा िे गीत म्िटले जाते.] 
 
सव्वीस 
 
माज्या झोपाळ्याबूडी तुज्या झोपाळ्याबूडी 
रचकन रचकन माती रचकन रचकन माती 
ती दीली रमयाां कूमाराचे िातीं कूमाराचे िातीं 
कूमारान रदली माकाां गाडगी गोली गाडगी गोली 
गाडगी गोली रमयाां बायच्या काांटार थेयली बायच्या काांटार थेयली 
बायन माकाां पानी रदलाां पानी रदलाां 
पानी रमयाां तवशीनीक शीपलाां तवशीनीक शीपलाां 
तवशीनीन माकाां तवसा रदलाां तवसा रदलाां 
तवसा रमयाां गवानीर फोडलाां गवानीर फोडलाां 
गवानीन माकाां गवात रदला गवात रदला 
गवात रमया बलैाक घातलाां बैलाक घातलाां 
बैलान माकाां शान रदलाां शान रदलाां 
शान रमया व्िायाँनाक काडला व्िायाँनाक काडलाां  
व्िायाँनान माकाां कनयूां रदल्यो कनयूां रदल्यो 
कनयूां रमयाां काळे कोमडेक घातल्यो काळे कोमडेक घातल्यो 
काळे कोमडेन माकाां कवाट रदलाां कवाट रदलाां 
कवाट रमयाां आकूकडे रदलाां आकूकडे रदलाां 
आकून केल्यान डवलोभर डवलोभर 
घॉवाक घातल्यान तवलोभर तवलोभर 
आमका घातल्यान शीपीशीपी शीपीशीपी 
आपून खाल्यान मडर्कयो खरवडून 
मडर्कयो गेल्यो धडधाडान धडधाडान 
आकू गेलाां फडफाडान फडफाडान 
घोव गेलो मडबानान मडबानान. 
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कोकिी लोकगीते - भाग १ ला 
 

कोकणी शब्दकोश – शब्दाथग – वगैरे 
 
 
पृ. क्र. गीत क्र. शब्द सांदभग रववचेन 
२ २ माणीत पीट मीयाां मािीत 

टाकलांय 
माण-माांड-िी लाकडी भाांडी. माणीला कोळंबी 
असेिी म्िणतात. कोकणातील अांतभागात माण, 
माांड, कोळांबी, वाळमाांड ह्या नावाने ओळखली 
जाणारी लाकडी भाांडी आजिी रदसून येतात. 
भाकरी भाजण्यापूवी रतला गोलाकार देण्यासाठी 
अगोदर पीठ मळून त्याचा गोळा करावयाचा तो 
माणीत (माांडीत) पीठ मळूनच करावा लागतो. पूवी 
तो गोळा दोन्िी िातानी थोपटून (टाळ्या 
वाजरवताांना दोन्िी तळिात एकमेकावर आपटतात 
त्याप्रमाणे (मध्ये रपठाचा गोळा घेऊन) भाकरीला 
आकार देण्याची पद्धत िोती. त्यानांतर मािीत 
(कोळांबीत) पीठ मळून त्याांतच त्या गोळ्याची 
उजव्या तळिाताने थोपटून भाकरी करावयाची प्रथा 
झाली. आजिी भाकरी ह्या प्रमाणेच तयार केली 
जाते. 

३ ३ मोगरया येव् येव् कुत्रया 
मोगिया 

मूळचा शद्ब मोगऱ्या (िे सांबोधन आिे). कोकणात 
बैल, कुत्रया, याांना मोरो, कोलो, मोगरो 
रटकलो,अशी नाव ेआिेत. “येव् येऽव्” िा शद्बप्रयोग 
कुत्रयाला बोलावण्यासाठी अद्यापीिी कोकणात 
वापरला जातो. त्याचा अथग ‘ये ये’ असाच आिे. येव् 
येव् कुत्रया मोगिया-म्िणजे ‘मोगऱ्या (कुत्रया) इकडे 
ये’ असा घ्यावयाचा आिे. 

३ ३ आांगरी आंगिी माांगरी 
जायचे कळे 

आंगि – मूळशब्द ‘आगर’ जसे भाताचे रमठाचे 
आगर. त्यापढुचा शद्ब माांगरी असा आिे. माांगर 
म्िणजे कोकणातील शतेघर. त्या माांगरी शद्बापूवी 
आगरी ऐवजी (नादमाधुयासाठी) आांगरी शद्ब 
वापरला आिे. (भाताच्या) शतेात आरण माांगराच्या 
आवारात सगळीकडे ‘जाई’ चे कळे (कळ्या) 
रदसतािेत. सगळीकडे जाईला बिर आला आिे 
असा अथग. 

३ ३ गोंडो रभजलो मामीचो 
गोंडो 

कोकणात एकेकाळी रस्त्रयाांच्या वापरात सरास 
असणाऱ्या लुगड्ाचा एक प्रकार असा िोता की 
त्या (९ वारी) लुगड्ाच्या पदराला जाळीदार गोंडे 
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असत. 
ह्या गीतातील मामी नदीतून पलीकडे जात 
असताना डोईवरून घेतलेल्या पदराच्या शवेटी 
असलेले गोंडे पाण्याने रभजले म्िणजे जवळ जवळ 
अधा देि पाण्यात रभजला असा ध्वन्यथग. ह्या 
ओळीच्या पुढे असलेली ‘गोंड्ात िोती साडी’ िी 
ओळ चुकीची वाटते. मूळची ओळ ‘गोंड्ाची िोती 
साडी | साडीत िोता रुपाया’ अशी आिे. 

३ ३ नायाला आबोली बुडली 
नायाला 

नायाला म्िणजे न्िायाला. आांघोळ करण्यासाठी. 
आबोलीने आांघोळ करण्यासाठी नदीच्या पाण्यात 
बुडी मारली. 

३ ३ केकेत केकेत ‘धोंडे’ 
खोयाला 

खरी ओळ ‘केकेत गोंडे खोयाला’ अशी आिे. केकेत 
म्िणजे त्या काळच्या रस्त्रयाांच्या केशभषेूच्या 
प्रकारानुसार खोप्पयात. ह्या खोप्पयाला कोकणीत 
‘केके’ म्िणतात. त्या शब्दाची सप्तमी केकेत (धोंडे 
नव्िे) गोंडे खोयाला असा अथग म्िणजेच त्या 
केशकलापामध्ये गोंडे (फुले) खोवण्यासाठी-
माळण्यासाठी. 

३ ३ कागाचे केकेतले गोंडे 
कागाचे नव्िे 
कागंाचे 

काांग-एक प्रकारचे धान्य. त्याला कणीस येते. लाांब 
देठावर असणारे काांगाचे कणीस फुलासारखे सुांदर 
रदसते. ह्या काांगाच्या धान्यापासून चूनकापासारखे 
काप (गुळ घालून) तयार करतात. त्याांना 
काांगटोळ्या –खाांटोळ्या-म्िणतात. कोकणातल्या 
मुलींना-रस्त्रयाांना फुलाांचा सोस फार. कच्च्या 
करवांदाांचािी झुबका पानाांसि त्याांच्या अांबाड्ात 
रदसतो. तसा काांगाच्या कणसाचा उपयोग 
फुलासारखा करण्याइतर्कया त्या ररसक आिेत. 

४ ४ पाय शांकर वाय् च पाय 
गे 

पाय = पािी-बघी. 

९ १० खोली कुां भारान माका 
गाडगी खोली 
रदली 

खोली : - खरा शब्द ‘गोली’. कोकणात मातीच्या 
भाांड्ाांना त्याांच्या आकारावरुन आरण उपयोगावरुन 
वगेवगेळी नाव ेआिेत. जसे मडके (मोठे), मडकी 
(लिान). पाण्याचा साठा करण्यासाठी. 
घागर – गोली (याांनाच दूड म्िणतात) 
रविीरीवरुन घरी पाणी आणण्यासाठी. 
सॉर (मोठी) सोरकुल (लिान). पदाथग 
रशजरवण्यासाठी मालटी, तवली जेवण घेण्यासाठी. 
त्याांपैकी ‘गोली’ िी (मातीच्या) घागरीपेक्षा 
आकाराने लिान. पाण्याची ‘दूड’ आणताांना माठी 
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घागर कडेवर घ्यावयाची आरण लिान असलेली 
गोली िातात घ्यावयाची. त्यातिी पुन्िा प्रथा आिेच. 
घागर डाव्या कडेवर घ्यावयाची व गोली उजव्या 
िाती घ्यावयाची असा रशरस्ता आिे. घागर उजव्या 
कडेवर आरण गोली डाव्या िातात घेणाऱ्या स्त्रीला 
‘मुक्ती’रमळत नािी अशी भीती घातलेली. याच्या 
मुळाशी गेले की यातील गोम लक्षात येते व अशी 
भीती रस्त्रयाांना घालणाऱ्याांच्या बुद धीचे कौतुक 
करावसेे वाटते. कारण रवरिरीवर वा पाणवठ्यावर 
पाण्याने भरुन घेतलेली िी दोन्िी भाांडी उचलताना, 
समजा घागर उजव्या कडेवर घ्यावयाची आिे तर 
ती डाव्या िाताने उचलावी लागेल आरण मगच ती 
उजव्या कडेवर घेता येईल. आता उजवा िात 
कडेवरची घागर सावरण्यात गुांतलेला असताना 
गोली उचलावयाची आिे. ती गोली सुद धा डाव्या 
िातानेच उचलावी लागेल. म्िणजे दोन्िी भाांड्ात 
डावा िातच बुडवावा लागेल. आरण डावा िात 
भाांड्ात बुडरवणे चुकीचे वकबिुना ओांगळिी वाटते 
म्िणून ‘मुक्ती रमळत नािी’ अशी भीती. 
 “कुां भारान माका घागर खोली रदली” ह्या ऐवजी 
“कुां भारान माका घागर गोली रदली” अशी ओळ 
िवी. 

९ १० जोयलय गाडगी गोली 
मीयाां वाईत 
जोयलय 

जोयलयच्या ऐवजी सोडलांय असा अथग घ्यावा 
लागेल. कदारचत जोयलय म्िणजेच सोडलांय 
असेिी असेल. 

९ १० डवरोभर  डवरो-डबरो. डबरोभर. डबऱ्यात पाणी 
ओतल्यासारखी अवस्था त्यालाच ‘डबरवनी’ असे 
म्िणतात. डवरोभर खूप पुष्ट्कळ. त्या अांड्ाचे 
‘कालवण’ मामीने खूपसे केले. 
     –                                  
            
    -    -                   
                                       
          

११ १२ म्िनी म्हनी – पानी 
देतलय्. 

 म्िनी = गरीब माणसाच्या घरी बसण्यासाठी 
वापरली जाणारी पाट वजा फळी. फळकूट. म्िनी 
– पानी म्िणजे पाटपाणी. आदर करणे, स्वागत 
करणे ह्या अथी. म्िनीचा िा अथग स्पष्ट करणारा एक 
शब्दप्रयोग कोकणात प्रचारात आिे. “मी 
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कोणाचािी वमधा नािी” असे मालवणी माणसाला 
साांगावयाचे झाल्यास तो म्िणतो, “मी कोणाचो 
वशयालो नाय आसय. कोणाच्या‘पादलल्या 
म्हनयेि’ कधी बसाक नाय आसय्. ” पादलल्या 
म्िनयेर म्िणजे ज्या पाटावर दुसरा कोणी यापूवी 
बसला असेल त्या पाटावर असा अथग ध्वरनत 
करावयाचा असतो. 

१३ १४ मानायाांक कडी घातली मी 
ती मानायाकं 

मानायाांक म्िणजे शतेकामासाठी ठेवलेल्या 
नोकराांना. मानाये म्िणजे नोकरगडी-गोरवमी. गडी 
– मानाये असे जोड शब्द नोकर माणसाांसाठी 
कोकणात वापरतात. 

१७ १९ रनगे काळी णनगे 
चांद्रकळा 

रन गे म्िणजे न्िय गे. पण खरे म्िणजे रनगे िा शब्द 
मालवणी गीताांमध्ये अनेक वळेा वापरण्यात आलेला 
आिे. सांत कवींच्या ओवी अभांगामध्ये ‘पै’ िा शब्द 
जसा अक्षर शब्द वा मात्रापूतींसाठी वापरलेला 
आढळतो तसाच रन गे चा प्रकार. ह्याचे प्रत्यांतर 
म्िणजे – ह्याच गीतात आणखीिी एक ओळ तशीच 
आिे. त्यातील रनगेचा अथग वरील प्रमाणेच 
घ्यावयाचा आिे. ‘पावसानी रनगे लागे’ 

२२ २८ दुरू राशीत गावाला 
दूरु 

 १  दुरु म्िणजे दुवा. हियाळी. शरेु भरणे 
– ओटी भरणे (देवीची) 

 २  दुरु – दुडू, दुडू िे एक नाणे (एक 
पैसा). ओटीचा शशेचेा सांबांध असल्याने 
दुडू याचा अथग ‘नाणे’ िाच अरधक 
बरोबर वाटतो. ह्या खेरीज दुडू 
शब्दाला धन, सांपत्ती, ऐवज, रमळकत 
असािी अथग आिे. 
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२७ १ शकु्रशाला शकु्रशाला 

नेसली गनोबाची 
माया 

गणपती िी माया शांकराला वढूेन रारिलेली असा 
सांकेताथग 

३७ ८ गावसरी धाकट्या 
दीराला 
गावसरी 

मूळची ओळ ‘धाकल्या रदराला गवसली िो 
गवसली | ’ अशी आिे. गवसली म्िणजे रमळाली, 
सापडली असा अथग 

५२ २३ गुल  लाराच्या आमच्या भीती 
गुल  लाराच्या  

गुल  लाराच्या. रगलावा करुन रनतळ केलेल्या 
(ओबड धोबड, साांद, फट नसलेल्या अशा.) 

५५ २४ िोशा अरेरे, दादा 
माझ्या िोशा 

िोशा-आवडता, आवडीच्या, रजवाच्या, 
रजव्िाळ्याच्या. 

५४ २४ रनमणी एका ग नगरीचा 
रनमणी राजा 

िा ‘रनमणी’ शब्द राजाचे रवशषेण म्िणून बऱ्याच 
गीताांत आलेला आढळतो. आटपाट नगर, साठा 
उत्तराांची किाणी, या शब्दाांप्रमाणेच ‘रनमणी’ ह्या 
शब्दाला योग्य असा अथग नािी. रुढाथाने त्याला 
‘मोठा प्ररसद्ध’ असा अथग घ्यावा लागतो. 

५७ २६ भेतळी कारढले चांदन 
भेतळी 

चांदनाचे लाकूू़ड फोडावयास सरळ. कुऱ्िाडीने 
याचे बारीक सरळ असे ‘भेतळे’ करता येतात, अशा 
प्रकारचे बारीक सरळ असे भेतळे (फोडीव 
लाकूड). 

५७ २६ ताांबाांच्या साकटील्या 
ताांबाांच्या चलुी 

रात्री स्वयांपाकाचे काम झाल्यावर चलुीच्या राखेत 
एखादा गोवरीचा तुकडा घालून ठेवायचा आरण 
पिाटे ‘रजवांत’असलेल्या रनखाऱ्यावर पुन्िा 
गोवऱ्या, लाकडाच्या बारीक रछलर्कया घालून 
रवस्तव प्रज्वरलत करायच्या ह्या कृतीला कोकणाांत 
‘आग साकटणे’ म्िणतात. चांदनी भेतळे घालून 
रतने आग साकटत ठेवली एवढाच अथग. 
‘ताांब्याांच्या’ िा शब्द चुकीने पडलेला आिे. 

५७ २६ गजनी घेतली गजनी 
चोळी 

कोकणी गीताांमध्ये ‘गजनी’ ‘मदनी’ अशी नाव े
चोळ्याांना रदलेली आढळतात. तत्कालीन रुढी वा 
चालीरीतीप्रमाणे चोळीचा िा एक आवडता व 
प्ररसद्ध प्रकार असावा (जसे इरकली लुकडे, 
चांद्रकला, पठैणी इ.) 

५७ २६ नीवळीपेंदा गेली बा रनवळी 
पेंदा 

रनवळी पेंद. नदी काठी पाण्याच्या जागी 
उगवणाऱ्या एकदल वनस्पतीच्या मुळाशी पाळेमुळे 
याांचा बनलेला झुबका. नदीच्या काठी पाण्यात 
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लव्िाळीसारखे दाट गवत उगवते. 
त्यातूनच पाणी वािात असते. ते पाणी असे 
गवताच्या काड्ातून गाळून जात असता त्यातील 
कचरा, घाण त्या गवताच्या मुळाशी अडकून रािते 
आरण पाणी (रनव्वळ) रनमगळ बनते. असाच एखादा 
पेंद मधूनच पाण्यावर येतो. बेटासारखा मध्येच 
उभा राितो. अशी जागा. त्या जागेवर रतने 
नवरत्नाांचा िार काढून ठेवला असा सांदभग. 

५९ २७ अपेली अपेली नाय तर 
तपेली आणा 

अपेली – तपेली –तपेली एक भाांडे, अपेली या 
शब्दाला अथग नािी. अशा प्रकारचे अनेक जोडशब्द 
मालवणी – कोकणीत आिेत. त्यापैकी एकाला 
अथग असतो. दुसरा परिल्या शब्दाच्या जोडीला 
म्िणून उच्चारलेला (रनरथगक) शब्द असतो. जसे 
भाांडा कुडा, म्िार पॉर, श्यॅन पोतेरा, इत्यादी. 

६२ ३१ गोंता असे कने 
सरसबाई गोंता 
जो माांडवा 

मूळ शब्द गोंता (गोणता) असा आिे. कोकणात 
दळण दळावयाचे झाल्यास जमीन सारवनू स्वच्छ 
करावयाची. अशी नुसती सारवनू काढलेली जमीन 
तशीच ठेवणे अशुभ मानतात. त्यावर राांगोळी 
काढली की त्या सारवणाला शुभ मानतात. म्िणनू 
सारवणानांतर (कने) राांगोळी िी काढावीच लागते. 
घराांच्या वभतींना नुसता ताांबड्ा मातीचा रगलावा 
करुन वभत तशीच ठेवणेिी अशुभ समजले जाते. 
त्यावर चनु्यात वकवा कोणत्यािी दुसऱ्या रांगात 
दोरा रभजवनू त्या वभतीवर उभ्या आडव्या रेषा-
दोरा दोन्िी बाजूने ताणनू उमटरवल्या जाता. आरण 
त्यानांतर रगलाव्याचे काम पूणग झाले असे म्िटले 
जाते. 
मग दळण दळावयाचे झाल्यास (१) सारवण, (२) 
राांगोळी, (३) जाते कधी नुसत्या जरमनीवर ठेवीत 
नािीत. प्रथम एखादे स्वच्छ पोते (गोणता, गोंता) 
अांथरले जाते आरण त्यावर जाते माांडले जाते. 
दळण चालू असताांना पीठ जरमनीवर न पडता 
गोणत्यावर पडते. त्यात माती रेती जाऊ नये 
म्िणून िी खबरदारी घेतली जाते. 

६३ ३२ रनपणी कारढला रनपणी 
रस 

‘रनपणी’ या शब्दाचा सांबांध ‘काढीला रनपणी रस’ 
या ओळीच्या अरलकडील (काढीला कोठारी 
नाल) (नारळ) ह्या ओळीशी आिे. रनपणी रस 
म्िणजे – एखाद्या फळाचा (इथे नारळाचा) पाणी 
न घालता काढलेला रस. ह्याला कोकणात 
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‘आपरस’ म्िणतात. 
६५ ३४ जाांदा कापाची 

सरपोळी जादंा 
या गोंदावली 
जानया 

काप = कानात घालण्याचा एक जुना अलांकार – 
त्याची साखळी (सरपोळी) केसात अडकावयाची 
असे. 
“जानया गोंदावली” यातील गोंदावली म्िणजे 
गुांतली. 

    इथे पतीपत्नी एकत्र झोपलेली असताांना झालेली 
‘गांमत’ रकती सूचकतेने साांरगतली आिे ! पत्नीच्या 
कापाची सरपोळी पतीच्या ‘जानव्या’त गुांतली 
(गोंदावली) आिे. त्यामुळे कुणीतरी रतला िाक 
मारल्याबरोबर त्या अांथरुणावरून रतला लगेच 
उठता येत नािी ! 

६७ ३६ ववलक काांजीत रावला 
गावला ववलक 
िार ! 

काांजीन – रववािप्रसांगी देवकाांच्याजवळ एकावर 
एक असे ताांबे (ताांब्ये) ठेवतात. त्यात आांब्याची 
पाने घातलेली असतात. त्या शुभ घटाांना काांजीन 
म्िणतात. त्यापकैी एका भाांड्ात वधूसाठी एखादा 
अलांकार लपवनू ठेवलेला असतो. त्या काांजीत 
नवलख िार गावला (रमळाला) असा अथग. 

६७ ३६ काांजीन सारीली 
शनूेल्याांनी 

त्या घटाांची जागा शणेाने सारवनू स्वच्छ केली. 

६७ ३६ मधनीची चोळी घातली 
मधनीची  

फुगडी गीताांमध्ये रस्त्रयाांच्या वस्त्ररवशषेाांच्या सांदभात 
जेथे जेथे चोळीचे वणगन आलेले आिे, तेथे तेथे 
‘गजनीची चोळी’ ‘मदनीची चोळी’ असे शब्दप्रयोग 
उपयोरजलेले आढळतात. िे प्रकार तत्कालीन 
चोळ्याांचे असावते. कदारचत लखनवी, मौलवी 
अशाप्रमाणे ‘गझनवी’ िा चोळीचा प्रकार असावा. 
त्याचेच रुप बदलून ‘गजनी’, ‘मदनी’ असे झाले 
असले पािीजे. 
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७६ ५ पुरइती 

मोआनी 
रामा देइना ती 
घागर रामाच्या गे 
सत्तावानी 
(सत्त्वाने) पानी 
पुरइती मोआनी 
(पानी पुरई ती 
मोआनी) 

पुरई = पुरवी. ती मोआनी = मोरिनी 
रामाच्या सत्त्वाने ती मोरिनी (मोआनी?) पाणी 
पुरवीत िोती. 

७७ ७ घोटी बाळा शले्याची 
घोटी केली 

‘ओटी भरणे’ या शब्द प्रयोगाऐवजी कोकणीत 
‘घोटी भरणे’ असे म्िटले जाते. शले्याची घोटी 
केली म्िणजे शलेा ओटी घेण्यासाठी पढेु केला. 

७७ ७ मानवली वैनी गे बाई माझ्या 
तुझ्या मानवली गे 
चुड्ा | 

‘मानवली’ (मानावली) 
मानावणे = इष्ट असा पररणाम िोणे. शोभनू 
रदसण. ह्या गीतातील नणांद आपल्या वरिनीला 
साांगते की, लक्ष्मीचे आगमन झाल्याने तुझ्या 
चुड्ाला खऱ्या अथाने शोभा आली. 

७७ ८ डूरलता केगदीच्या वनी गे 
साप डूरलता 

डूरलता = डूलतो. केतकीच्या वनात नाग डोलतो 
असा अथग. 

७८ १० चरवा त्या घराला चरवा 
पडती 

‘चरवा’ = (चरवी) – दूध साठवण्याचे भाांडे 

७८ १० िुांबरे  िुांबरे रदये जळती िुांबरे – (झुांबरे) – जुन्याकाळी तालेवाराांच्या 
मिालात िांड्ा झुांबरे असता. त्याचे वणगन 

७९ १२  आयाऊ िौस मला मोठी 
आयाऊ मरणाची  

‘आयाऊ मरण’= अिेव मरण. अिेवपणाच्या 
लेण्याांनी सजलेले मरण. मराठमोळी स्त्री 
सौभाग्याच्या अवस्थेत मरण मागते. रतची श्रद्धा 
असते की असे मरण लाभण्यास पुण्याचा साठा 
असावा लागतो. 

७९ १२ नीर आजा  नीघाली नीर आजा मुळची ओळ ‘रनघाली नार आजा’ अशी आिे. इथे 
‘आजा’ चा अथग ‘आज’ असा घ्यावयाचा. िी सांपूणग 
ओवी अिेवपणी मृत्यू लाभलेल्या नारीच्या वणगनाची 
आिे िे पुढील ओवीवरुन स्पष्ट िोते. ‘फुडे नी गाडी 
गेली | ‘ चांदन गे लाकडाची । दुसरी गाडी गेली 
।काजळ कुां कू माजी |’ 

८१ १५ अगमीचा 
तोंडा 

अगमीचा ग तोंडा 
जळत ओल्यातील 

‘अगमीचा’ (मूळ शब्द अग्नीचा) 
अग्नीचे तोंड – (ओल्या) जळत्या लाकडाच्या 
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पुढचा जळता भाग. इथे अग्नीच्या तोंडाला रदलेले 
ओले लाकूड असा अथग. 

८३ १६ गुांड्ार मगे रमयाांता गुांड्ार 
फोडलय् 

गुडो-गुांडो दगड, गुांड्ार (गुांड्ावर)-दगडावर 

८२ १६ घाटणार  मगे रमया ताां 
घोटनार फोडलय् 

‘घोटनार’यातील मूळ शब्द ‘गोठणार’- गोठणावर 
असा असावा. 

    गोठण-गोठण, िा शब्द गोस्थान ह्या सांस्कृत 
शब्दावरुन प्राकृतात आरण त्यानांतर मालवणीत 
आलेला आिे. कािी रठकाणी ‘गोठणार’ या 
शब्दाऐवजी गोठणीवर असा स्त्रीवलगी शब्द बनवनू 
वापरण्याची प्रथा आिे. िा प्रकार मराठीत जसा 
पुस्तकपासून ‘पुस्स्तक’ शब्द तयार केला जातो 
तशातील प्रकार म्िणावयाचा. वरील गीतामध्ये 
‘तवसा’ (मोठी काकडी) ‘गुांड्ावर फोडलय्’ 
एवढेच वार्कय पुरेसे आिे. त्यानांतर गुांड्ावरिी न 
फुटणारे ते गोठणीवर कसे काय फुटणार ? म्िणून 
‘मगे रमयाां ता घोटणार फोडलय्’ िी ओळच 
मूळच्या गीतात नािी. िी ओळ अनवधानाने घेतली 
गेली असावी असे वाटते. 

८४ १९ रदये 
बट्टीयेत 

रदये बट्टीयेत गे भरी रदयग – द्रव्य, बट्टीयेत – बटव्यात. रदये बट्टीयेत गे 
भरी – द्रव्य बटव्यात भरुन दे. नाम्याच्या घरी 
दाररद्रय आले म्िणनू देवाने आपल्या पत्नीला 
देवीला द्रव्य बटव्यात भरुन देण्यास साांरगतले. 

८५ २० रभवषण अांकुळसाई देव ू
रभवषण अिांकाराचे 

रभवषण – खूप भयांकर भीषण – ह्या रठकाणी 
अिांकाराची पररसीमा व्यक्त करण्यासाठी पुष्ट्कळ, 
खूप, अपरररमत ह्या शब्दाांच्याऐवजी रभवषण िा 
शब्द वापरलेला आिे. 

८५ २० कोंती ित्त्यावर बसली 
कोंती (कुां ती) 

कोंती – मूळचा शब्द कुां ती –पाांडवाांची आई – पांडु 
पत्नी, ती गाांधारीला वाण देण्यासाठी गेली. 
गाांधारी अिांकाराने म्िणाली, “तुझे वाण मला 
नको” कुां तीने रतला कुलपरुुषाची शपथ घातली. 
शपथीच्या कारणास्तव गाांधारीने नाइलाजाने 
कुां तीजवळून वाण घेतले. असा गीताचा मरतताथग 
आिे. 

८६ २१ दुवारी माटवा गे दुवारी 
िसती जन नारी 

माटव-माांडव-मांडप. ‘माटवा गे दुवारी’ माटवाच्या 
दारात – मांडपाच्या दारात (नवरदेवाच्या 
स्वागतासाठी) उभे असलेल्या नरनारी (जननारी) 
िसू लागल्या. वरची ओळ (सांदभासाठी) 
शांबू रदसता गे म्िातारा | रगरजा रदसते गे नवरी || 
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८७ २२ नीवा साखरेचा रनगे नीवा 
पचवा तेनी खावा 

साखरेचा नीगे नावा = साखरेचा मेवा. ‘रन गे’ िा 
शब्द कोकणी गीताांमध्ये बऱ्याचवळेा येऊन जातो. 
केव्िा केव्िा तो ओवीला आकार देण्यासाठी पूरक 
म्िणून वापरलेला असला तरी ‘नी गे’ ह्या शब्दाच्या 
मूळ अवस्थेचा रवचार केल्यास तो मुळात न्िय गे, 
= नाय गे, =‘नािी ग’ असा आिे. गीताांच्या 
परिल्या भागात ‘काळी नी गे चांद्रकला’ अशी एक 
ओळ (पान क्र १७, गीत क्र. १९) आलेली आिे. 
त्याचािी असाच अथग लावला पािीजे. त्याच भाषेत 
साांगावयाचे म्िणजे “काळी न्िय ऽ गे चांद्रकला” 
असाच लावला पािीजे. बऱ्याच कालावधीनांतर 
एखादा माणूस एखाद्या कोकणी म्िातारीला 
रदसला आरण रतने त्याला ओळखले तरी ती 
आपल्या शजेारणीला रवचारील, “तो मेरेर उभो 
ऱ्िवलो िा तो बाबल्याचो झील “न्िय गे” तो ?” 
इथे िी ‘न्िय गे’ चा उपयोग त्याच अथाने आिे. 

८७ २२ ननीचा जीवाला माझ्या 
जड नको ननीचा 
पाला 

ननी =एक औषधी वनस्पती. 

८८ २३ अप्रस कारढला अप्रस रस अप्रस – आपरस – कोणत्यािी फळाचा. 
    कोकणच्या बाबतीत बोलायचे तर फक्त नारळाचा 

(म्िणजे खोबरे रकसून आत पाणी रबलकूल न 
घालता रपळून काढलेला) रस. अशा रसालाच 
‘आपरस’ म्िणावयाचे. इतर भागात कोणी याला 
‘नारळाचे दूध’ असेिी म्िणतात. िा रस 
आांघोळीपूवी अांगाला लावण्याची प्रथा अजूनिी 
आिे. रवशषेता रदवाळीच्या अभ्यांगस्नानाच्यावळेी 
कोकणात िा रस अांगाला लावतात. ह्या रसाचा 
उपयोग कोकणी रस्त्रया कोकम कढीत माशाांचे सार 
बनरवताांना िी करतात. 

८८ २३ कुां पी पाजीली अमृत कुां पी ‘कुां पी’ िा शब्द सुद धा कुपी या शब्दाचे भ्रष्ट रुप 
आिे. ‘पारजली अमृत कुपी’ असे म्िटले तर 
गेयतेला बाधा येते. म्िणनू कुपीचे कुां पी झाले. िी 
गीते “गाइली ऐरकली गाइली” अशा प्रकारची 
असल्यामुळे खऱ्या अथाने ‘श्रुती’ ग्रांथासारखी 
आिेत. 

९० २४ रनकुां बळी 
दारोडी 

रनकुां बळी पािून गे 
िोम माांडीला 
दारोडी 

(१) रनकुां बळी – मूळचा शब्द ‘रनकुां रभला’ िा 
रावणपुत्र इांद्ररजताचा रकल्ला (रामरवजय अध्याय 
२९ ओवी क्र. ५८, ६९). िा रकल्ला रावणाच्या 
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लां केपासून थोडा दूर िोता. इांद्ररजताने राम 
रावणयुद धामध्ये आपणाांस जय रमळावा म्िणून ह्या 
दुगगम रकल्ल्यावर ‘दारुण’ (दारोडी नव्िे) तप 
आरांरभले. त्यासाठी िोम िवनादी प्रयोगिी केले 
असा उल्लखे आिे. (२) कुां भ आरण रनकुां भ असे 
राक्षस रावणाच्या पदरी िोते. प्रथम कुां भ (राम 
लक्ष्मणाांकडून) मारला गेला. त्यानांतर िनुमांताने 
रनकुां भाला युद धात मारले. ‘रनकुां भली पािून ’ ह्या 
ओळीत कदारचत रनकुां ब बळी पािून असािी अथग 
घेता येईल. पण ह्या अथापेक्षा परिला अथग अरधक 
योग्य वाटतो. 

९० २४ मतीने लां केच्या मर्थतने िोम 
टारकला रवद्वासूनी 
| 

मतीने – मारुतीने (इांद्ररजताचा िोम रवद्वासूनी 
(रवध्वांस करुन) टाकला असा अथग. 

९० २४ अळांगीले लक्ष्मणाने अळांगीले 
गे | 

अळांरगले – वरचेवर परतून लावले. इांद्ररजताने 
लक्ष्मणावर सोडलेले बाण लक्ष्मणाने वरचेवर 
(अळांग) परतून लावले. 

९० २४ रमररया घेतली परत्रकातीने 
रमररया घातली 

रमररया – ( िा शब्द रमररया असा चुकून रलिीला 
गेला असला पारिजे. मूळचा शब्द ‘रनररया’ असा 
आिे. इांद्ररजताच्या तुटून पडलेल्या बािूकडून 
रलरिले गेलेले पत्र त्याच्या परतव्रता स्त्रीने 
(सुलोचनेने आपल्या रनरीत खोवले, असा अथग 
िोतो. त्या अवस्थेत ती आपल्या पतीच्या रनधनाची 
कथा आपल्या सासऱ्याला (रावणाला) 
साांगण्यासाठी रनघून गेली िा सांदभग लक्षात घेता 
आरण रामायणकालीन रस्त्रयाांच्या वस्त्रप्रावरणाचे 
केलेले वणगन पािता पत्राची घडी रतने रनऱ्याांच्या 
गाठीत ठेवली िेच अरधक सांयुरक्तक वाटते. 
रमररया या शब्दाला ह्या सांदभात कािी वगेळा अथग 
आढळून येत नािी. 

९१ २४ वळरमली वाचूनी पािीली 
त्याने धरणी 
वळरमली 

वळरमली – वळांबणे-वळमणे, -खाली ओढून 
िातात घेणे. त्याने दुःखाने धरणीच कवते घेतली. 

९१ २४ कुां बळी मी कुां बळी शषेाची कुां बळी – कुमारी – कन्या, मुलगी. 
९१ २४ उभी रािा तुम्िी गुढी उभी 

रािा वषेाचे  
मूळची ओळ, “तुम्िी गुढी उभारा वांशाची” अशी 
आिे. 

९२ २६ वगडीन / 
सारांग 

वगडीत पाणी न्िाई | 
सारांग लोटु जाई 

वगडी – घांगाळाच्या आकाराचे ताांब्या रपतळेचे 
जुन्या काळचे भाांडे. येथे वगडीन िा शब्द चुकीने 
पडला आिे. मूळचा शब्द वगडीत असा आिे. 
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पुढच्या सारांग शब्दाचा सांदभग देता येत नािी. 
९३ २७ खबली बी खबली रूजवली खबली – रुजली (खबली िा शब्द रलिून घेताना 

चुकलेला आिे.) 
९३ २७ कुां बेटी फळां कुां बेटी झाली कुां बेटी – (अधगवट रपकलेली) यालाच कोकणीत 

‘कुां बटकच्ची’ असे म्िणतात. 
९४ २८ बढाण / 

भागडणी 
बढाण भर गे 
भागडणी 

बढाण – वाढण. जेवणाचे पदाथग वाढून ठेवावयाचे 
भाांडे. भागडणी – भागलणी, भागेलणी (मूळचा 
अथग वाटेकरीण) येथे मतै्रीण असा आिे. 
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कोकिी लोकगीते - भाग ४ था 
 
 
पृ. क्र. गीत क्र. शब्द सांदभग रववचेन 

 
९७ १ कागाचे शरे शरे गोणे 

कागाचे 
कागंाचे – काांगाचे. काांग िे एक प्रकारचे धान्य. 
कोकणी घरामध्ये ह्या काांगाच्या धान्यापासून 
‘खाांटोळ्या’ नावाचा गोड पदाथग तयार करतात. 
ह्या धान्याचे कणीस बाजरीच्या कणसासारखे 
लाांबट आकाराचे असते. 

९७ १ कोनीत म्िातारेचे कोणीत 
घालून घेव 

कोिीत – कोनाड्ात, म्िाताऱ्या बाईची 
बसण्याउठण्याची जागा. अडगळीच्या जागी, 
कोनाड्ात. ह्या जागेला कोनी म्िणण्याची प्रथा 
आिे. 
घालून घेिे – अवसान सांपल्यासारखे शरीर 
झोकून देणे, पडणे. 

९९ २ िारी बगलय गो चेडवा 
देवाच्यो िारी 

हािी – कडे. देवाच्यािारी म्िणजे देवाकडे. 

९९ २ कलम्या 
(तलम्या) 

कलम्या कापाड 
न्ियासाना 
न्ियासाना 

तलम्या – तलम. 

९९ २ वाघदोळे कुकमाचे रचरयेक 
वागदोळे, वागदोळे 

वागदोळे – वाघडोळे. कुां कवाची रचरी 
वाघडोळ्यासारखी लाल भडक. 

९१ २ खामल्या खामल्या दयवाचे 
पाय धरु पाय धरु 
खामल्याच्या ऐवजी 
मूळ शब्द 
‘खयलया’ असा 
असेल तर 
“खयल्या देवाचे 
पाय धरू, पाय 
धरू” असा सरळ 
अथग िोईल. 

कोकणातील ग्रामदेवाांचे खाांब असतात. ज्याांच्या 
अांगात ती ती दैवते येतात त्याांना ‘मड’ म्िणतात. 
िे मड त्या देवाच्या नाांवाचा जो खाांब असेल तो 
घेऊन वदतात. (वदणे-अांगात येणे, सांचारणे) 
त्या खाांबाची पूजा अचा िोते. तेथे नवस केले 
जातात. त्या खाांबाला – तो खाांब देवीच्या नावाचा 
असेल तर लुगडे आरण तो देवाच्या नावाचा 
असेल तर जुन्या पद धतीचे धोतर नेसवतात. असे 
सजवलेले रांगीत खाांब िातात घेऊन ‘मड’ ‘वदत’ 
असतात. अशा खाांबाांनाच ‘खामल्या देव’ असे 
म्िटले जाते. 

९९ २ गुजुल्यो खामल्या दयबाच्यो 
गुजुल्यो गुजुल्यो 

गुजुल्यो – िा वस्त्र प्रकार असावा. गुजुल्यो ह्या 
शब्दाचा दुसरा एक अथग आिे. ‘गजाली’ पण तो 
येथे सांभवत नािी. 

९९ २ खुजूल्यो श्याळा पानयात 
खुजूल्यो खुजूल्यो 

खुजूल्यो – िा शब्द कोकणीत नािी. ह्या ऐवजी 
‘रभजवल्यो’ अथवा कुजवल्या. रभजरवल्या असा 
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शब्द असू शकेल. नव े वस्त्र रशळ्या पाण्यात 
रभजवनू ठेवले आरण नांतर धुतले तर ते वस्त्र 
‘भरते’ म्िणजे त्या वस्त्राची सूते व्यवस्स्थत 
भरतात. असे वस्त्र रटकाव ूबनते. रांगिी तजेलदार 
राितो अशी इकडे समजूत आिे.  

१०० ३ राकाांचा बेबेस्त्र ू जाल्या 
राकाांचा राकाांचा 

राकाचा – राखाांचा, राखूचा. राखण करावी. 

१०० ३ राकता 
पाकता 

राकताां पाकताां 
इयाला इयाला 

राकता – पाकता – राकता राकता – राखत 
असतानाच. 

१०० ३ दाड्ो 
पाचेल्यो 

खरवस खाताां 
खाताां दाड्ो 
पाचेल्यो 

दाड्ो पाचेल्यो-दाड्ो-दाढ्यो, पाचेल्यो – 
नेिमीचा अथग नवी पालवी फुटली. इथे अथग – 
दाढ्या वाढल्या दाढ्या रमशा आल्या. 

१०२ ४ रतकलो रतकलो येत तर 
मारुन जायत 

रतकलो – रटकलो. िे बैलाचे नाांव. कोकणातील 
िी प्रथा आिे. बलैाची नाांव े त्याच्या 
रांगवैरशष्ट्ट्यावरुन ठेवली जातात. काळ्या पाांढऱ्या 
अथवा ताांबड्ा पाांढऱ्या रांगाचा बलै असला तर 
बाळ्या, वशगाजवळच्या भागावर दोन वगेवगेळे 
रांग असले तर मोऱ्या, कोल्ह्याचे रांगाचे जनावर 
असले तर कोल्ह्या, काळ्या पाांढऱ्या रांगाचा असेल 
तर कासाऱ्या इत्यादी. डोर्कयावर रठपका 
असलेल्या बलैाला ‘णटकलो’ (रतकलो) असे नाव 
रदले जाते. कािी वळेा रवरशष्ट रदवशी जन्माला 
आलेल्या बलैाचे नाांव त्या त्या रदवसाचे देण्याची 
प्रथा आिे. उदा. आयतवारगो, (ररववार) 
आयतवारी जन्माला आलेला म्िणनू. सोमगो 
बुधगो इत्यादी. 

१०३ ५ आदाळ्या 
पादाळ्या 

आदाळ्या पादाळ्या 
खयरे जातयां 

आदाळ्या पादाळ्या – ह्या शब्दाांना तसा नेमका 
अथग कािीच नािी ‘अरे भल्या माणसा, खय रे 
जातयां ?’ असाच अथग घ्यावयास िवा. 

१०३ ५ दवॉराक जातांय जातांय 
दवॉराक दवॉराक 

दवॉराक – शतेाक – शतेाकडे – शतेावर 

१०४ ७ दुदुरली दुदुरली कुली 
दुदुरली कुली 

दुदुली – दुदुरली – कोकणातील गोड्ा 
पाण्याने भरलेल्या नद्याांत वगेवगेळ्या आकाराच्या 
आरण रांगाच्या (काळ्या, काळ्या पाांढऱ्या रांगाच्या 
आरण पाांढरट रांगाच्या) कुल्या (खेकडे) 
रमळतात. कोकणी माणसाला पावसाळ्याच्या 
रदवसात त्याांचे ‘कालवण’ खायला रमळते. तो 
त्याच्या मेजवानीचा एक भाग आिे. ह्या 
खेकड्ाांमध्ये आकाराने थोडा लिान साधारणपणे 
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रुपयाच्या आकाराचा, पाांढऱ्या रफकट रांगाचा, 
मांद िालचाल असलेला, असा एक प्रकार आिे. 
त्याला “दुदुरली कुरली” असे म्िणतात. ह्या 
कुरलीला िे नाव देण्याचे कारण असे की, ह्या 
प्रकारच्या कुरलीच्या अांगातून दुधासारखा पाांढरा 
द्रव पाझरत असतो. इतर खेकड्ाांचा पृष्ठभाग 
काळसर आरण टणक असतो. दुदुरली कुरलीचा 
पृष्ठभाग मऊ असतो. थोडीशी चेंगरली तर लगेच 
मरते. िालचालिी मांद असते. कािी मिाभाग िी 
कुली कच्ची खातात. 

१०४ ७ दूदला दूदला पाणी न्िाय 
गे 

दूदला – दुधासारखा – दुधासारखे. दुदुरल्या 
कुलीच्या अांगातून स्त्रवणारा दुधासारखा पदाथग 
पािून केलेली कवी कल्पना. त्या कुरलीला 
उदे्दशून (खेकड्ाला) ‘दुधाची आांघोळ कर’ असे 
साांरगतले आिे. 

१०७ १० गबटा केळीच्या गबटा 
केळीच्या गबटा 

गबटा – एकात एक असलेला कप्पपा. काांद्याच्या 
पातीसारखा. केळीच्या खोडाचा एक एक ‘गबटा’ 
नव्या नव्या पानाच्या जन्माबरोबर खोडाच्या 
पृष्ठभागावरुन ‘घळत’ असतो. ह्या ओळीला तसा 
कािी अथग नािी. केळीच्या खाांबाकडे पािाता 
पािाता, रजचे लग्नाचे वय झालेले आिे अशी 
मुलगी “माझे आता लग्न करा” असे स्पष्टपणे 
साांगू शकत नािी. ती त्यासाठी ‘नाव माझा पलटा’ 
असे सूचक वार्कय गुणगुणते ! पलटा म्िणजे 
बदला – बदल करा. 

१०७ ११ तोणीत ह्या गे (िगा गे ?) 
म्िारणीच्या तोणीत 

तोणीत िा शब्द कोकणीत नािी. टोणा िा शब्द 
कोकणीत आिे. त्याचा अथग एखाद्या रानाचा 
(रानवट जरमनीचा) पुढे आलेला भाग. तो भभूाग 
लिान असेल तर त्याला कदारचत टोणीत म्िणत 
असावते. 

    म्िणजेच म्िारणीच्या टोणीत याचा अथग 
मिारवाड्ातील रवरशष्ट जरमनीत असा घ्यावा 
लागेल. 

१०८ १२ जीवनाक मामा जाय 
जीवनाक तो 
तानेलो 

जीवनाक ऐवजी जेवनाक असा शब्द असावयास 
िवा असे वाटते. मग अथग बरोबर लागतो. म्िणजे 
“मामा जेवक गेलो तो तानेलो” अशी सांगती 
लागते. 

१११ १५ राांटा 
रपवळा 

राांटा रपवळा 
घेऊरनया 

िाटंा णपवळा – ह्या शब्दातील रपवळा रांग 
िळदीचा. 
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राटा िा शब्द (िळद चढरवण्याच्या प्रकारात) 
िळदीच्या भाांड्ासाठी वापरला असावा. म्िणजे 
“िळदीचे भाांडे घेऊन, बाईसािेब, बािेर या.” 
असा अथग िोईल. 

१११ १५ परी माटवाच्यो परी 
देकून (देखून) 

देकून – देखून – पािून. माटवाच्यो – 
माांडवाच्या, मांडपाच्या. परी – वगेवगळ्या 
प्रकारच्या कलाकृती (मांडपाची सजावट) येथे 
परी म्िणजे अनेक प्रकार. कोकणी भाषेत िा शब्द 
नेिमीच्या बोलण्यातिी ऐकू येतो. वार्कय 
सांदभानुसार परी ह्या शब्दाचे अथग बदलत 
असतात. उदा. – 

 १  िल्लीच्या मुली तऱ्िेतऱ्िेचे कपडे 
वापरतात. 

िालीची पोराां पिीपिीचे कपडे वापरतत. 
(२) त्या म्िातारीने आपल्या सुनेचे खूप िाल 
केले. त्या म्िातारेन सुनेच्यो काय परी परी 
केल्यान. 

१११ १५ लोट्यादारी रुस्र्कमण पावली 
लोट्यादारी. 

लोटा – ओटा, ओटी  
कोकणातले घरिी कोकणातल्या माणसासारखे 
वैरशष्ट्ट्यपूणग आिे. मिाराष्ट्रातल्या मांरदराची 
रचना िेमाांडपांतानी माांडली असे म्िणतात. पण 
कोकणातल्या घराची रचना ज्याने केली – 
म्िणजे त्या घराचा एक चौकटीतला आराखडा 
ज्याने परिल्याने आखला असेल,त्या माणसाच्या 
बुद धीचे कौतुकच करावयास िव.े इतकी िी 
गृिरचना येथील िवामान, रनसगग, लोकरीती 
याांचा खूप रवचार करुन केलेली आिे. सबांध 
कोकणपट्टीत मध्यमवगीय शतेकऱ्याचे घर 
साधारणपणे एकाच साच्याचे असते. गरीबाांची घरे 
ह्या साच्यात बसत नसली तरी त्याांच्या 
ऐपतीप्रमाणे त्याांचेिी एक रवरशष्ट असे “माांगरी” 
रुप आिे. िी मध्यवर्थगयाांची घरे आजिी पारिली 
तरी त्याांच्या ठेवणीमागील आरण रचनेमागील 
बुद्धीकौशल्याची तारीफ करावी तेवढी थोडीच. 
 मध्यवगीयाच्या (कोकणी) घराची साधारण 
रचना पुढील वैरशष्ट्ट्याांनी युक्त असते. 
(१) प्रत्येक घरापुढे उन्िाळ्यात सुांदर अांगण, 
बाजूला मातीच्या सोईस्कर आकाराच्या पेळा 
(धके्क) असलेले. शणेाने स्वच्छ सारवलले. 



 अनुक्रमणिका 

गवताने शाकारलेले. त्या खालच्या बाांबूच्या 
काठ्यािी सरळ सारख्या अांतरावर. अांगणात 
तुळस. तुळशीच्या मार्थ्यावरचा भाग तेवढा 
उघडा. तेथे गवती शाकारणी नािी. 
(२) घराचा पढुला भाग (आजच्या भाषेतील 
व्िराांडा) पण त्याला ‘पडवी ’म्िणावयाचे नािी. 
माांगरी घराच्या पुढच्या भागाला पडवी म्िटल्यास 
चालेल. ह्या भागाला ‘सदर’ 

    म्िणावयाचे. ह्या भागात फक्त. पुरुषमाणसाांचाच 
राबता. चाांगल्या घरच्या रस्त्रया सिसा ह्या भागात 
ऊठसूट रदसावयाच्या नािीत असा रशरस्ता. 
(३) त्यानांतरचा भाग ह्याला ‘ओटी’ िे 
लघुत्वदशगक नाव वापरावयाचे नािी. याला 
‘लोटा’ म्िणावयाचे. सदरेपेक्षा िा भाग िातभर 
जादा उांच. ह्या भागात घरातील ‘खाशा’ 
माणसाांची बैठक. येथेिी रस्त्रयाांना मज्जाव. त्या 
लोट्याच्या घरच्या अांतभागाकडील वभतींना 
छोट्या रखडर्कया. याांना चकूुनसुद्धा लोखांडी गज 
असावयाचे नािी. कातीव लाकडी गज. ह्या 
लोट्यापयंतच घराला उजेडाचा सिवास. ह्याच्या 
आतील भागाला उजेडाचा अभावच. अशा 
भागातच रस्त्रयाांचा पायिव असावयाचा. त्याांनी 
बािेर पािावयाचे झाल्यास त्या झरोकावजा 
रखडकीतून पिाव.े (दरवाजातून वाकून झुकून 
सदरेकडे अथवा लोट्याकडे पािणे रशष्टसांमत 
नसे. यातिी आणखी एक रवशषे म्िणजे सदरेवर 
वा लोट्यावर बसलेल्या पुरुष माणसाांना आतील 
रस्त्रयाांचे दशगनिी (अांधारामुळे) घडत नसे. मात्र 
आतील रस्त्रयाांना बािेर बसलेले पुरुष रदसू शकत 
असत. त्यामुळे बािेर रकती माणसे बसली आिेत, 
काय बोलणी चालली आिेत, याचा अांदाज येऊ 
शकत असे. जेवण, खाण्यारपण्याचे पदाथग रकती 
प्रमाणात वापरावयाचे याचा अांदाज लागत असे. 
(४) आतील चौकाला ‘वळई’ म्िणावयाचे. 
ह्यातील तुळ्या सागाच्या वकवा फणसाच्या फूट 
फूट रुां दी जाडीच्या. ह्या वळईत रस्त्रयाांची ये जा 
असायला मज्जाव नसे. अशा घरात गणेश 
चतुथीच्या वळेी गणपतीची स्थापना बिुधा 
वळईतच करीत असत. फुगड्ा वगैरेंचे कायगक्रम 
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करण्यासाठी ऐसपसै जागा रमळत असे.  
    मात्र ह्या वळईच्या जागेत बिुतेक जुन्या घरात 

रदवसा देखील अांधारच असे. कािी घरात रदवसा 
देखील कां दील पेटवनू परर्कया पािुण्याांना 
जेवायला वाढाव ेलागे. कािी घरात सायांकाळच्या 
वळेी बािेरुन पुरुषमांडळींना घराच्या अांतभागात 
यावयाचे असेल तर येताांना “पैसे, पैस” असे 
मोठ्याने म्िणत आत याव ेलागत असे. यात िेतू 
िा की, ह्यावळेी घरातील बायाबापड्ाांनी त्या 
(मिा) पुरुषाच्या वाटेतून दूर व्िाव.े असा सारा 
जमाना िोता. 
(५) त्यानांतर स्वयांपाकघर. त्याचे बिुधा दोन 
भाग असून एक भाग जेवायला बसण्यासाठी 
आरण दुसरा भाग जेवण करण्यासाठी वापरत 
असत. ह्या गीतातील “कान्नी दारी” िा शब्द ह्याच 
जागेसाठी वापरलेला आिे. 
(६) ह्यानांतर ‘व्िायनसळ’ म्िणून एक भाग 
असावयाचा. ह्या भागाचा उपयोग धान्य सडणे, 
दळणे यासाठी केला जावयाचा. 
(७) ह्या खेरीज बाळांतीणीची खोली आरण 
मागीलदारची खोली िे भाग असायचे. 

११२ १५ कान्नीदारी रुस्र्कमण पावली 
कान्नीदारी 

कान्नीदािी – घराच्या अांतभागात, वळईच्या आत 
जेथे काांजीन ठेवली िोती अशा देवघरात. 

११२ १५ काजीन काजीन िी पूजा 
पाांचजानी 

काजीन – लग्नरवधीच्यावळेी ताांब्याच्या 
ताांब्यामध्ये एकावर एक ताांबे (ताांबये) ठेवनू 
शवेटच्या ताांब्यात आांब्याची पाने आरण त्यावर 
नारळ ठेवलेला असतो. ह्या काांजीनीची पूजा 
लग्नाच्यावळेी पाच सवाष्ट्ण रस्त्रयाांकडून 
करावयाची. त्यातील एका ताांब्यात वराने एखादा 
अलांकार ठेवलेला असतो. वधूने तो दारगना 
शोधून काढावयाचा असतो. त्यालाच “काांजीन 
रापणे” असे कोकणीत म्िणतात. 

११३ १७ सैंवार लेकी तुझा 
परानपती सैवार 
न्िॉक याता 

सैंवाि – स्वयांवर, मात्र येथे स्वयांवर अथग नसून 
लग्न, रववाि असा अथग.  
सैवर न्िॉक – स्वयांवर (लग्न) करण्यास. 
कोकणीत ‘नीम सोडणे’ असा एक रववाि रवधी 
आिे. त्यावळेी एका रवरशष्ट पद धतीने वधूने 
(आरण वरानेिी) आांघोळ करावयाची असते. 
यावळेी रनमेपण (ब्रह्मचयाश्रम) सांपले असे 
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समजण्याचा तो एक प्रकार आिे. ह्या रवधीमुळे 
कोकणात “लग्न केले” असे म्िणत नािीत. 
‘लगीन न्िालो’ म्िणतात. त्यामुळे सैंवार न्िॉक 
(न्िावक) असा शब्द प्रयोग आलेला आिे. 

११५ १९ पनसाच्या 
दावाांनी गे 

माटव रशवलो 
पनसाच्या दावाांनी 

पनसाच्या दावाांनी – फणसाच्या झाडाला अगदी 
मुळापासून वरपयंत फणसाची फळे लागतात. 
एका एका रठकाणी ३/४ फणस लागतात. 
फणसाच्या फळाचा देठ असतो त्याला फणसाचे 
दाव े असे म्िणतात. कोकणातील लग्नघरचा 
माांडव कोकणातल्याच फळाफुलाांनी शृांगारलेला 
असतो. त्याला फणसाची फळेिी अपवाद असू 
शकत नािीत. “रशवणे” िे रक्रयापद कोकणीत 
‘शाकारणे ’ ह्या रक्रयापदा ऐवजी वापरतात. जसे 
माांडव रशवणे – इ. 

११५ २० राई दोरी गौळण ताक चाळी 
कृष्ट्णान धरली राई 
दोरी 

ताक चाळणे – दिी घुसळून ताक काढणे. 
राई दोरी – रवी दोरी. ताक घुसळण्याची रवी 
दोरी. 

११५ २० तोरी तुला खायला देते 
तोरी 

तोरी – तॉर, कचे्च फळ. रवशषेता कैरी : 

११६ २० चीमुवानी जशी रचमुवानी 
पानी काडी 

रचमुवानी – रचमुल्याांनी – रचमल्याांनी – छोट्या 
ताांब्याने असा अथग असू शकेल. 

११६ २० रदललाची 
रतरांगी 

जशी रदल  लाची 
रतरांगी 

गीताचा सांदभग पािता “रदल  लाची रतरांगी” िा 
शब्द चूक वाटतो. त्याऐवजी “रदल  लाचा 
(रदलाचा) तो रांग ! ” िा शब्दप्रयोग बरोबर आिे. 
रशवाय वरील ओळीतील लवांग ह्या शब्दाशी तो 
रांग िा शब्द यमकाच्या दृष्टीनेिी जुळतो. म्िणून 
‘जसा रदलाचा तो रांग’ अशी शब्दरचना घ्यावी 
लागेल. एरव्िी वरील ओळीला कािीच अथग राित 
नािी. याऐवजी “लव ू(लव) गे ओटीयेचा” अशी 
ओळ िवी. सीतेला लव आरण कुश असे दोन पुत्र 
िोते. त्यासांबांधीची कथा ह्या गीतात आिे. 
ओटीयेचा. ओटीतील. 

११८ २३ माळाप सीतेचा गे माळाप माळाप – केसात (वणेीत) फुले माळण्याची 
कृती. कोकणात असे अनेक शब्द वापरात आिेत. 
उदा. माळाप, गाळाप, डाळाप, मळाप, दळाप, 
काांडाप इ.  

११८ २३ लऊ गे 
आटीयेचा 

लऊ गे आटीयेचा लव ूगे आरटयेचा – िी ओळ चुकीची. 
 

११८ २३ चीमुवानी पानी िाडीता चीमुवानी – पृ. १८ गीत २० प्रमाणे 
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(आणीता) 
चीमुवानी 

१२१ २४ गनगेत रुमड रमयाां गनगेत 
टाकलो 

रुमड – औदुांबराचे फळ. कोकणात औदुांबराला 
रुां बड, रुमड असे म्िणतात. 
गनगेत – गांगेत (कोकणात कोणत्यािी नदीला 
भारवकपणे गांगेच्याच जागी मानतात.) 
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कोकिी लोकगीतातील मामा व मामी 
 

लिानपणची कोकणातील आठवण झाली म्िणजे प्रथम आजोळ आठवतां. आजोळची अपूबाई 
लिानपणी जशी व रजतकी, रवशषेतः माझ्या रपढीतील मुलानी अनुभवली रततकी ती आता तशीच आजच्या 
रपढीतील कोकणी मुले अनुभवतात की काय कुणाला ठाऊक ! बिुधा नसावी. अजूनिी मी कोकणात गेलो 
की माझ्या खेड्ात घरोघरी विडून येतो. पाय व मन मोकळे करून येतो. पण आमच्या लिानपणी घराच्या 
ओटीवर असणारा दोरीचा झोपाळा क्वरचतच रदसतो. असलाच तर झोके घेणारी बाल मांडळी (व प्रौढ 
मांडळी पण) रदसते खरी पण त्याांच्या तोंडी आम्िी लिानपणी आळवनू व आवगेाने म्िटलेली ती कोकणी 
लोकगीते तर मुळीच ऐकू येत नािीत. मात्र अजूनिी डोंगरदऱ्याांत व सावांतवाडी, वेंगुले, कुडाळ, मालवण 
सारख्या शिराांपासून दूर आडवळणाला व आडोशाला रारिलेल्या गावाांत कुळवाडी माळवाडी समाजात िी 
गीते आवजूगन म्िटली जातात. 
 

प्रारांभीच मी ‘आजोळची अपूवाई’ असा शब्द प्रयोग वापरला. आजोळला लिानपणी जसां जायचां ते 
आजीनां गड्ाला वकवा शजेीला पाटवलां  म्िणून. आजीला नातवांडाांची ओढ तशीच नातवांडाांना पण आजीची 
तसच मामाला भेटणे व मामीची माया रमळवणां िािी एक िेतु मनात असायचा. मामा-मामींना आपल्या 
भाच्याांचां व भाचीचां कोण कौतुक ! शतेकामात, कुठे घरकामात गुांतलेले मामा व त्याना पावलोपावली 
छायेसारखी साथ करणाऱ्या माम्या; थोरली मामी, धाकटी मामी, मधली मामी.... आजोळच्या त्या जगात 
भाच्याला भलतच मोठेपण प्राप्त व्िायचां ! प्रत्यक्ष घरी आईवडीलाचा रजतका लळा लागलेला असायचा 
त्यािून अरधकच आजोळची ओढ लागलेली असायची. प्राचीन काळापासून िे ‘आजोळ’ कोकणी 
लोकगीतात सारखां वावरतां आिे. त्यात उमटलेली मामाची व मामीची शब्दरचते्र व त्याांची रमस्कील अशी 
गोड थट्टा मनाला मोठी भरुळ पाडते व लिानपणचां आजोळचां अकृरत्रम सुख सारखां आठवूां लागतां. उगीचच 
मग आता मन िुरिुरतां. 
 

एका कोकणी लोकगीतातील खालील कािी ओळी अशा आिेत. 
 

यव् यव् कुत्रया मोगरया मोगरया 
ससो पळालो डोंगरया डोंगरया 
डोंगरी माांगरी जायचे कळे | जायचे कळे 
जायचे कळे डोंगरया | डोंगरया 
उट गा मामा कैवाऱ्या कैवाऱ्या 
मामी जाता मायेरा मायेरा 
जाता रततकी जावने जावने 
न्िय पलैाडी पावन् ये पावन् ये 
न्ियक आला लोणा लोणा 
रभजला गा मामा तुजा गोंडा गोंडा 

 
िें दीघग असां गीत आिे. त्याचा िा प्रारांभीचा भाग. आजोळ म्िटलां  म्िणजे जशी मामा मामी आली 

तसच आजोळचा कुत्रा पण आला. त्या कुत्रयाला ‘यांव् यांव्’ अशी िाक मारायची. त्याला साांगायचां डोंगरात 
ससा पळाला. डोंगरात एक माांगर आिे. या माांगराजवळ जाईचा मांडप आिे. जाईचे कळे आिेत. मग 
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मामाला म्िटलां  जातां, ‘अरे मामा ऊठ बाबा. (असा बसून का ?) तू कैवारी ना ? मामी मािेराला जायला 
रनघाली आिे. ती जाते आिे तर रतला जाऊ दे. (आडकाठी नको करूस) रतला नदीपलीकडे पोचवनू ये. 
मग मामा रतला नदीतून परलकडे घेऊन जात असताना नदीला मोठा लोंढा येतो आरण त्या लोंढ्यात 
चढलेल्या पाण्याने मामासािेबाांचा गोंडा रभजतो. (मामा सािेब बिुधा पगडी घालून मामीला पोचवायला 
आलेले असावते.) 
 

मामा मामीचां जीवन या गीतात रांगरवताना त्याांचां गोड भाांडण शब्दात पकडण्यात लोकगीतकार 
रवशषे रूची व आपलुकी दाखवतो... मामाची बागाईत असते. कवात्याना (लिान नारळीची रोपटे, 
पालवणारी व वाढणारी ) पाणी द्यायला मामा आगरात जातो. त्याचा जीव तिानेने कासावीत िोतो. भाचा 
मामाबरोबर बागाांत गेलेला असतो. तो मामीला ओरडून साांगतो ... (मामी पण बागाांत कवात्याना पाणी 
द्यायला, पाणी परतायला आलेली असतेच).... ‘मामी, मामा पाण्यासाठीं जात िोता पण तो तिानेला 
आिे...त्याला गाडगी भरून पाणी आण.’ मामी गाडगी भरून पाणी आणते. तिानेचा प्रश्न सुटतो. पण पढेु 
भाचा रवचारतो मामा मामीना ‘या एक एका गाडग्याची वकमत रकती ?’ मामा साांगतो, “एक रुपया” तर 
मामी साांगते, ‘एक पसैा’... दोघाांची दोन टोके. मग भाचा म्िणतो, ‘रुपया झाला खोटा | मामाला मुलगा 
झाला मोठा’... मामा मामीला मुलगा िवा असतो आरण भाचा त्याांच्याच गोड भाांडणाांतून आशवाद रनमाण 
करतो त्याांच्यासाठी. खालील कोकणी लोकगीत पिा :- 
 

कवात्यान कवातो पालेलो, पालेलो 
मामा जाय जीवनाक तो तानेलो | तानेलो 
िाड गे मामी गीडग्यानी पानी | गीडग्यानी 
 पानी 
यायाक गीडग्या रकतर्कयाचा | रकतर्कयाचा 
मामा साांगता रुपयाचा | रुपयाचा 
मामी साांगता पैशाचा | पैशाचा 
रुपयो जालो खोटो | खोटो 
मामाक झील झालो मोटो...... 

 
मामीचा भाच्याला वकवा भाचीला कशावरून तरी राग आलेला असतो. आता ते ठरवतात. भाचा – 

भाची. की मामा घरी आल्यावर त्याला मामीच्या चिाड्ा साांगायच्या व मामीला मामाकडून मार द्यायचा. 
(मामीला मामाकडून मधून मधून िा प्रसाद रमळतच असतो.)... भाचा भाचीना अशा वळेी मामीपेक्षा मामा 
मोठा वाटतो. आपला वाटतो. गीताची सुरुवातच मोठी कुरेबाज केली आिे. डोणीवर एख पाांखरूां  बसलां  
आरण ते झोप घेत आिे. त्या पाखराला उदे्दशून प्रथम गीतकार म्िणतो, ‘अरे, त्या डोणीवर पाखरू झोप घेते 
आिे असां म्िणतो ना ?... घेऊ दे त्याला झोप. घेईल रततकी घेऊ दे...(मामा आल्यावर त्याची झोप मग 
आपोआपच उडेल.) कारण मामा आल्यावर मामाच्या माांडीवर बसून भाचा त्याला मामीच्या उखाळ्या 
पाखाळ्या साांगणार ना ? मग मामा चीडणारच. मग त्याचा पारा चढला की मामीला मार 
रमळणारच....(नांतर पाखराची झोप आपोआपच उडणार. नािी का ?)’ 
 

ते गीत कसां आिे पिा : 
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डोण्यार पाखरू झोप घ्याता | 
  झोप घ्याता | 
घ्याता तीतको घेवने | घेवने 
मामाक साांजे आमच्या येवने | येवने 
मामाचे माणये बसतलय् | बसतलय् 
मामीच्यो चाड यो साांगतलय् | साांगतलय् 
मामीक मारूक लावतलय् | लावतलय् 

 
कोकणाांत घराांना ‘दारूस्त्या’ असतात. दारुस्त्या म्िणजे घराची दारे बसवलेली असतात त्या 

दारावरच वभतीत लाकडी लाांबलचक खोबणी केलेल्या असतात. ती दारुस्ती. त्या दारुस्तीवर िव्या नको 
त्या घरगुती वस्तू ठेवनू द्यायच्या. दारात उभां रािून दारुस्तीवर सिज िात जातो. िवी नको ती वस्तू 
घ्यावी. पनुः ठेवावी. फणीपासून तो बािुल्यापयंत सवग रजन्नसा दारुस्तीवर आढळणारच. अशाच दारुस्तीवर 
पडलेल्या दोन बािुल्याांशी गीतकार सांवाद करतो. तो त्या बािुल्याांना रवचारतो. (अथातच पूवी व अजूनिी 
सावांतवाडीला तयार िोणाऱ्या त्या लाकडी बािुल्या असाव्यात)...... “दारुस्तेवरच्या बािुल्याांनो तुम्िी 
कुणाची वाट पािता ?” मग बािुल्या बोलतात, “आमच्या मामाची वाट आम्िी बघतो आिोत.” पुढे त्या 
त्याला साांगतात, “तुझा व माझा मामा येत आिे. देवाच्या तळीवर िातपाय धूत आिे. तो देवाची पूजा करीत 
आिे. िोय बाई, तो देवाला नारळ फोडतो आिे आरण तेथे जमलेल्या सगळ्या मुलाना नारळाचा प्रसाद 
वाटतो आिे.” ते गीत पुढीलप्रमाणे आिे. 
 

दारुस्तेवरच्या दारुस्तेवरच्या बावल्यानु गो | 
    बावल्यानु गो | 
कॉनाची वाट तुम्िी बगताशी गो | 
    बगताशी गो  
बगतांय् बगतांय् माझ्या मामाची | मामाची 
तुजो मामा माझो मामा याता िा | याता िा  
तळयेत िातपाय धूता िा | धूता िा 
दयावाची पूजा करता िा | करता िा 
दॅवाक नाल बाये फोडता िा | फोडता िा 
सगळ्या पॉराक वाटता िा | वाटता िा 

 
एका गीतात गोरा मामा आपल्या गोऱ्या बरिणीला मािेरी आणायला जातो. त्या गीतातील 

परिल्याच ओळी अशा आिेत. 
 

िे पात्येक ते पात्येक रझगी रमगी दोरा 
गोऱ्या मामा पाना खा | पाना खा 
 बिीणीक आणूक जा | आणकू जा 
गोरी बिीण बाई जुड्ाफाड्ाांची 
तू येते ित्ती घोड्ानी | ित्ती घोड्ानी 
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मामाने वसे्त्र पररधान केली आिेत ती रझगरमगणाऱ्या दोराांची ! पानरवडा तोंडात आिे. त्याचां गोरां 
तोंड रांगत आिे. त्याची बिीण उफाड्ाची व दारगन्यानी मढवलेली आिे. रतला तो ित्ती घोडे घेऊन 
आणायला जाणार आिे- 
 

गणपतीकडे मामी फुगडी घालते आिे आरण मामाची नजर रतच्यावर आिे. मामी बसफुगडी घालती 
आिे. ती अांजरी साडी नेसली आिे. गणपतीच्या पाठीकडे दुवांची पेंडी आिे. मामीच्या साडीचा पदर पण 
गांजरी आिे. 
 

गणपतीचे पाठकडे दुयेची पेंडी 
बस फुगडी घाल त्याची अांजरी साडी 
अांजरी साडीचा गांजरी पदर 
मामी बसली पूजेला | मामाची नदर 
फुगडी फू...फू...फू....फू.... फू..... 

 
मोठ्या मामाचां व लिान मामाचां पण कोण कौतुक ! आांबा मोिरला आिे. वचच फुलली आिे. 

वाऱ्याने आांब्याचां झाड गोल गोल रफरल्यासारखां वाटतां आिे. आांब्याच्या झाडालाच प्रश्न रवचारला जातो, 
‘काय रे आांब्या, तुझ्या पढु्यात रदसणारां िे जोत व भाताचां शते कुणाचां ?’ आांबा उत्तर देतो, “मामासारख्या 
भल्या माणसाचां.” पुनः आांब्याला प्रश्न रवचारला जातो, “तुझ्या पाठीमागचां जोत व भातशतेी कुणाची ?” 
आांबा उत्तरतो, ‘लिान मामासारख्या भल्या माणसाचां.........’ 
 

आमा दुलला रचच फुल्ली, 
 घाल घाल आम्या गॉलाटा 
पुढचा रे ज्वात – भात कोणाचा ? 
मामासाऱ्या रायाचा 
आमा दुलला रचच फुल्ली 
 घात घाल आम्या गॉलाटा 
त्याच्या पाटला रे ज्वात-भात कोणाचा ? 
लिानग्या मामासाऱ्या रायाचा 
आमा दुलला रचच फुल्ली 
 घाल घाल आम्या गॉलाटा 

 
तर आणखी एका गीतात मामा घाटावर जातो. बैल आणायला. कोकणातून मामा घाटावर जातो 

तर घाटावरून सगळे कवडे पळून खाली कोकणात येतात. (मामा रशकारी असला पारिजे... कवड्ाना 
त्याचा जबरदस्त धाक पण असला पारिजे.) मामा घाटावरून ढवळ्या रांगाचे पाडे घेऊन येतो. त्याांचां जोत 
बाांधतो. जाांभळीच्या झाडाखालून वाट आिे. जाांभळीची जाांभळे रपकली आिेत. पण गोऱ्या मामाला रमळतां ते 
मात्र रपकलेलां  जाांभळ नव्िे, तर त्याच्या देठाला वडक असलेलां  ! अधगकच्चां ! कारण काय तर गोरा मामा 
असतो ‘चोर चोर’ .... 
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घाटावरसून घाटवरसून कवडे पळान् गेले 
मामान िाडले धवळे पाडे 
धवळ्या पाड्ाांचा ज्वात ज्वात 
जाांबळी बुडल्यान वाट वाट 
 जाांबळीचा जाांभाळ रपकयाला | रपकयाला 
गोऱ्या मामाक रदकयाला | रदकयाला 
गोरो मामा चोर चोर.......... 

 
मामाची दोन दोन ओळीत रेखाटलेली भावरचते्र खालीलप्रमाणे आिेत. एक गीतकार एका सासरी 

गेलेल्या मुलीची भावना अवघ्या दोन ओळीत व्यक्त करतो. 
 

बकुळ्याच्या झाडावाटे | माझ्या मामाने  
    रस्ता केला 
वांशाला करांडा फणी | माझ्या मामीला पाठरवली 
तर दुसऱ्या एका कडव्यात मामाचां वणगन कसां केलां  आिे पिा. 
 
रस्त्यावरचे कावळे | रस्त्यावरचे कावळे 
सारी पट्यानी खेळत िोते | माझे मावळे 

 
मला उपलब्ध झालेल्या कोकणी लोकगीताांत पडलेले मामा-मामीच्या जीवनाचां प्ररतवबब िे अशा 

प्रकारचां आिे ! त्याांच्या सांपूणं जीवनाचां अथातच ते प्ररतवबब मानता येणार नािी. खरां म्िणजे मामा 
मामीबद्दल वाटणाऱ्या भावना वकवा भावछटा ह्या साध्या सरळ गीताांतून अरभव्यक्तीचे कोणतेच व कसलेच 
अवडांबर न माजरवता व्यक्त झालेल्या आिेत. ह्या गीताांतून पडलेले कोकणी मनाचे प्ररतवबब स्वच्छ, स्पष्ट व 
अगदी रनतळ असे आिे. प्रामुख्याने िे खेडूत मनाचे रचत्रण आिे व ते बिुजनसमाजाकडून व्यक्त झालेले 
आिे. ह्या कोकणी लोकगीताांचां लोकजीवन समृद्ध करणारां िे शब्द व भावधन मला सापडलां  ते कुणा 
पाांढरपेशाच्या घरात मुळीच नव्िे ! तेल्या ताांबोळ्याच्या झोपडीवजा घरादाराांतून विडून िे धन गोळा केलेलां  
आिे. एक काळ िोता की आजोळसारखी अपूवाईची बाब कोकणी जीवनात दुसरी कोणतीच नव्िती. मामा 
इतकी दुसरी रप्रय व्यक्ती नव्िती व मामी इतकी आवडीची असूनिी चिाड्ा करण्याजोगती व खोटां नाटां 
मायेचां भाांडण करता येण्यासारखी रजव्िाळ्याची स्त्री नव्िती. थट्टा करायची, खोड काढायची, चिाडी 
करायची तर ती आपली मामीची ! ती सुद्धा सरळ मामाकडे. मामा तरी कसे ? कुणी थोरला मामा तर कुणी 
धाकटा मामा. अथातच थोरली मामी आरण धाकटी मामी आलीच. कुणी गोरा मामा तर कुणी चोर मामा. ह्या 
सवग भावछटा व्यक्त करताना गीतकार कुठेच चुकूनिी कडवटपणाचा स्पशग सुद्धा आपल्या रवषयाला िोऊ 
देत नािीत. उलट त्या गीताांतला स्फटीकासारखा पारदशगक व बिुकोनी प्राांजलपणा हृदयाच्या गाभ्यापयंत 
थेट जातो. रनरोगी, रनरागस व रनमगळ मनाची कािी वगेळीच व िुरिूर लावणारी छाप पाडून िी गीते अखांड 
लळा लावतात. ज्यानी िी गीते लिानपणी दोरीच्या झोपाळ्यावर बसून घोळर्कयाने स्वतः तारस्वरात 
म्िटली, इतराांनी म्िणताना ऐकली व ऐकता ऐकता केवळ शास्ब्दक नव्िे तर खराखुरा आजोळचा आनांद 
लुटला, मामा – मामीचां पे्रम रमळरवलां , त्याांच्याकडून कौतुक करून घेतलां , (त्याांच्या खोट्यानाट्या बारलश 
चिाड्ा करून त्याांच्याांत लटकी लुटुपटीची भाांडणे लावली व ती मनसोक्त पारिली व पुनः रमटरवली... न 
कळता बरां !) .... त्याांच्या सारन्नध्यात आपल्या शशैवाचा रवकास िोऊ रदला, त्याना तर ह्या कोकणी 
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गीताांची आठवण पावलोपावली येत असली पारिजे. ‘ते रि नो रदवसा गता’ अशी िळिळ त्याना रनरांतर 
वाटत असली पारिजे.रनदान माझी तरी तशी अवस्था आज िोऊन रारिली आिे. कारण आज पुनः 
कोकणात गेल्यावर ते वातावरण नष्ट झालेलां  पिावां लागत आिे. आमच्या मुलाबाळाांना तर तो आनांद आता 
क्वरचत कुठे अभावाने रमळाला तर रमळतो आिे. बिुशः त्या रनमगळ व रनव्याज आनांदाला ती आता पारखी 
झाली आिेत. आता ग्रामीण जीवन पूवीपेक्षा गुांतागुांतीचे झाले आिे व बाळजीवनावरिी त्याची कृष्ट्णछाया 
घनदाटतेने पडू लागली आिे. मग वाटतां आम्िी अजूनिी ती गाणी रनदान आठवनू ओठाव त्याांची गुणगुण 
कािी काळ तरी रटकवनू धरतो, मनाने पुनः भतूकाळात जातो व लिान िोतो, पुनः पनुः मनानेच आजोळला 
जातो व मामा मामींना आठवतो व भेटतो, िे काय आमचां भाग्य कमी मोलाचां ? कोकणी लोकगीताांचा ताळ 
सूर व शब्द आठवणारां कोकणी मन (कोकणातून दूर गेल्यावर) िे कािीसां असां िुरिुरणारां आिे असां मी 
म्िटलां  तर ते चकुीचां िोईल असां मला तरी रनदान वाटत नािी.... 



 अनुक्रमणिका 

प्र. श्री. नेरुिकि याचें काही प्रकाणशत साणहत्य 
 
लरलत लेख : 

१. अनवाणी चाल 
२. माझ्या आजोळची वाट 
३. बकुळीची फुले 

 
लघुकथा सांग्रि : 

१. प्रवारसनी (मिाराष्ट्र राज्य सारित्य पाररतोरषक १९७३) 
२. रोम्बाट 
३. बेट नावाचे माणूस 

 
कादांबरी : 

१. रकररस्ताांव 
२. कॉकटेल 
३. कोण्या एका देशात कोणे काळी 

 
नाटक : 

१. अशाांतता ! शाळा चालू आिे 
 
प्रवासलेख : 

१. मॉररशस डायरी 
 
बालवाङ मय : 

१. िौसा कथा : भाग १ 
२. िौसा कथा : भाग २ 
३. सुब्रह्मणयम भारती (चररत्र) 

 
इांग्रजी : 

१. On the Pavement of Life 
 (कवी नारायण सुवे याांच्या करवताांचा इांग्रजी अनुवाद) 
२. Karmaveer Bhaurao Patil (इांग्रजी अनुवाद) 

 
मुलाखत – डायरी – पते्र : 
 

१. अक्षरगांधवग : सदानांद रेगे 



 अनुक्रमणिका 

िा कोकणी लोकगीताांचा सांग्रि म्िणजे कोकणी सुरशरक्षत व सुबदु्ध माणसाला कोकणच्या 
लोकजीवनाचा व लोकसारित्याचा शोध व अथग धुांडाळण्याच्या दृष्टीने करावयाचा आरांभीचा म्िटले तर 
प्राथरमक बाळबोध व लिानसा खरां म्िणजे तुटपुांजाच सांशोधन प्रयोग आिे. या सांग्रिातील गीतरुपाने 
सांकरलत झालेला कोंकणी लोकसारित्याचा ठेवा िा, तसे पारिले तर ‘कच्चा माल’ (raw material) आिे. 
त्यातून उद्याच्या कोकणी मातीत जन्मलेल्या कुणािी कोकणप्राांताच्या सुपुत्राला पररपक्व असा कोकणी 
लोकसारित्याचा ठेवा (finished product) रचकाटीच्या व रनष्ठावांत अशा सांशोधकवृत्तीने कोकणी 
माणसाांना व कोकणाबािेरील लोकसारित्याच्या अरखल भारतीय भाषाांतील अभ्यासकाांना उपलब्ध करुन 
देता येईल. या कोकणी लोकगीताांतून उमटलेला कोकणी माणसू, मग ती स्त्री असो, पुरुष असो, लिान 
मूल असो वा तरुण तरुणी असोत, मोठा मानवी स्वभावाचा इरसाल नमुना आिे यात सांशय नािी. िा या 
लोकसारित्यात उमटलेला कोकणी माणूस वरपाांगी कािीसा रतरसट, एकाांगी, तुच्छतावादी (cynic) व 
माणूसघाणा जरी वाटत असला तरी आतून तो त्याच्याच गावात खडका पाषाणाांतून खळखळा पाझरणाऱ्या 
झऱ्याच्या वकवा झरीच्या पाण्यासारखा रनमगळ, पे्रमळ व परस्पर आपलुकीची ओढ लागलेला असा ससांवदे्य 
व ह्रद्य माणूस आिे. कोकण पररसराच्या कािीशा दररद्री वातावरणात तसा तो मनाने खरोखरच श्रीमांत 
आिे. रीतीररवाज, लोकाचार, सामारजक रूढी याांत तो गुांततो पण अडकून रिात नािी. 
 

-प्रस्तावनेतून 
 
 


