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णनवेदन 
 
“प्रत्येक भाषेच्या अुंिगइि अनेक बोली असिाि  .या बोलपप की काही बोलीि भाषेिे रुप ोेिाि .

त्यामुळेि िर पाि कोसावर भाषा बिलिे असे तहटले जािे .महाराष्ट्िािही नागपूरी , वऱ्हाडी, कोल्हापूरी, 
मराठवाडी, कोकणी अशा अनेक बोली आहेि  .या बोलपिेही ाप– प्रकार आहेि  .खानिेशाि बोलली 
जाणारी अद्वहराणी बोली पण एक महत्त्वािी बोली आहे  .या बोलीि अनेक गुजरािी आद्वण मराठी शीिाुंिी 

सरद्वमसळ लालेली आहे .नािममूर अशी ही अद्वहराणी बोली महाराष्ट्िाच्या र्िर भागािील सामान्य 
सुद्वशद्वाि माणसाला कळायाला कठीण .या बोलीिा असा एक प्रत्यय खानिेशाि राहि असिाना मला 

आला होिा .अद्वहराणी बोली ि फार मोठे साद्वहत्य सामावले आहे  .अद्वहराणीिील गीि आद्वण  व्या मानवी 
भावनाुंना सहजपणे आकार िेिाि .त्याि लालेले सामाद्वजक द्विाण िेथल्या समाजाुंिे मूर्तिमुंि द्विाि ाभे 

करु शकिे .खानिेशािील सारे व द्वशष्ट्ख –सण,ात्सवापासून िर कौटुुंद्वबक वात्सल्यापयंि–अद्वहराणी 
बोलीि प्रगट होिाि  .हे पुस्िक भाषा शाश्च व लोक साद्वहत्याच्या अहयासाला द्वनद्वािि ापयुक्ि ठरावे.  

 
श्री. कृष्ट्णा पाटील हे एक एस. टी. कामगार. पण अद्वहराणी लोक साद्वहत्यािे मोठे मनोज्ञ िशइन 

त्याुंनी या पसु्िकाच्या रुपाने ोडद्ववले आहे.” 
 

“त्याचें मनःपूवशक अणिनंदन” 
 

  

 
   
४२, ‘यशोमन’  (डॉ. सुरेंद्र बारललगे) 
मुुंबई :  अध्या, 
८ एद्वप्रल१९८८.  महाराष्ट्ि राज्य साद्वहत्य आद्वण 
  सुंस्कृिी मुंडळ, मुुंबई–३२. 
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अणिरािी लोक साणित्य दर्शन : खंड २ रा 
 

‘नाती–गोती’ 
 

(अद्वहराणी बोली व पद्वरसराच्या र्द्विहासासह) 
 

 
या सुंग्रहािील पूवइ प्रद्वसद्धी नोंि – 

 
साप्िाद्वहक बािमीिार, ि द्वनक जनशक्िी – द्विवाळी अुंक, ि द्वनक लोकमि, ि द्वनक गाुंवकरी – 

जळगाुंव. 
 
या सुहृिाुंिे कृिज्ञिापूवइक आभार – 
 
∎ डॉ  .सुरलद्रजी बारेंलगे , सु  .िा .िेशमुख , पुं  .रा .पाटील , डॉ  .वा .ना .कुबेर , डॉ  .सरोद्वजनी 

 बाबर , ना  .मों .महानोर , डॉ  .आनुंि यािव , डॉ  .गुंगामर मोरजे , डॉ  .शुंकरराव खराि , 
डॉ  .गुंगामर पाणिावणे , िकइ िीथइ लक्ष्मण शाश्ची जोशी; 

 
∎ प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, प्रा. गजमल माळी, प्रा. सिाद्वशवराव माळी, प्रा. राजा महाजन, प्रा. 

शा. न. पाटील, डॉ. प्रभाकर िौमरी, प्रा. द्वि. के. िेशपाुंडे, प्रा. ब. लु. सोनार, प्रा. भा. 
ज. कद्ववमुंडन, नारायण द्वशरसाळे, ात्तम कोळगाुंवकर, डॉ. द्ववठ्ठल वाो, डॉ. प्रभाकर 
माुंडे, डॉ. िारा भवाळकर, गणेश हाके, द्वनळकुं ठ महाजन, ि. शुं. बडगुजर, प्रा. रमेश 
लाहोटी. 

 
∎ द्विजलाल भाऊ पाटील, शरि नेहिे, गुलाबराव पाटील, श्रीकृष्ट्ण जळूकर, पी. ई. िात्या 

पाटील, वा. रा. सोनार, मो. व.े जोगी, िाद्वजबा पाटील, स. सो. सुिार, ज्ञानेश मोरे, िे. 
पु. कुळकणी, श्री. प. नाुंिेडकर, एम.  . शलेकर, नामिेव पाटील; 

 
∎ प्रा. ाषा सावुंि, सौ. कल्पना बोराडे, सौ. सुद्वशला पगारीया, श्रीमिी र्ुंद्विरा पाटील, सौ. 

कलाविी सोनवणे, सौ. कल्पना पाटील, सौ. नद्वलनी भिाणे, सौ. पद्मा जावळे, सौ. 
सुमन पाटील, सौ. कुसुम पाटील, सौ. शद्वशकला सोनवणे, सौ. द्ववमल पाटील, 

 
असुंख्य अज्ञाि अद्वहराणी बोली, सुंस्कृिी व जोपासणाऱ्या अडाणी खेडूि माया–बद्वहणी ! 

 
व 

 
मौद्वलक सूिना केल्याबद्दल अध्या डॉ.यशवुंि मनोहर, आकषइक मुखपृष्ठ व ीलॉक्स केल्याबद्दल 

सुंिालक, शासन मुद्रण व लेखन सामग्री, सुबक छपाई व आकषइक माुंडणी केल्याबद्दल व्यवस्थापक व 
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कमइिारीवृुंि, शासकीय मुद्रणालय याुंिा ऋणी आहे. कोरीव अाराुंि नकला करणारी कु.मद्वनषा पाटील, 
मुद्रीिे िपासिाुंना मोलािी मिि करणारे राजलद्र पाटील, सुंजय पाटील याुंिे कौिुक कराव ेिेवढे थोडे ! 

 
वािकाुंच्या स्नेह,सौहािािे ऋण वाढि राहो ! ! 
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....आयुष्ट्याच्या सुरवािीपासून भद्वगनी पे्रमािा ज्याुंनी माझ्यावर वषाव सुरु 

ठेवला त्या माझ्या सवइ माकखा बद्वहणी – 
 

णच.सौ. गीता, णच.सौ. मथुरा, णच.सौ. मंजु, 
णच.सौ. कमा, णच.सौ. इशमा 

 
व 

 
बुंमू पे्रमािी फुले ामळणाऱ्या – 

 
णच. िास्कर, णच. अर्ोक 

या गोतावळ्यास.... 
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– ऋिणनदेर् – 
आतील णचिे – 
 

सुंपािक, “गौरार्इ” – स्मरद्वणका, ५८ व े अद्वखल भारिीय मराठी साद्वहत्य सुंमेलन, जळगाुंव– 
(जानेवारी १९८४) 

 
सुंपािक, “एस. टी. समािार” द्विवाळी अुंक – (मुुंबर्इ)– १९८७ 
 
सुंपािक, “बाेंशग” द्विवाळी अुंक – (मुळे)– १९८८ 
 
सुंपािक, “अनोा’ द्विवाळी अुंक – (ठाणे)– १९८८ 
 
अध्या, राजवोडे सुंशोमन मुंडळ, मुळे (पद्वाम–खान्िेश) 
 

– याचं्या सौजन्याने! 
 

व 
आतील नकारे् – 

 
अध्या/सुंिालक, महाराष्ट्ि राज्य पाठ्यपुस्िक द्वनर्तमिी मुंडळ, पुणे–४११ ००१ 
 

– याचं्या सौजन्याने! 
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णचि नामावली 
अनुक्रमाुंक द्विाािे नाव पृष्ठ 

(१) (२) (३) 
१ अद्वहराणी लोक साद्वहत्य िशइन,खुंड २, ‘नािी–गोिी’ कद्वव, लेखक, 

पाकार–कृष्ट्णा पाटील. 
 

२ खान्िेशिे िीथइाेा–एकद्ववरािेवी, मुळे (पद्वाम खान्िेश)  
३ भरगड्यावर िळणारी अद्वहराणी श्ची.  
४ अद्वहराणी बोली याही द्वजल््ाुंि बोलली जािे  
५ महाराष्ट्िािील अद्वहराणी बोली भाद्वषक द्वजल्हे  
६ थाळनेरिा भईुकोट द्वकल्ला, थाळनेर  
७ फारुकीराजा मीरा मुबारकखान स्मरणाथइ  
८ थडगयाुंिा कलात्मक िरवाजा, थाळनेर  
९ मद्वलकराजा, माद्वलक नासीर, मीरा आद्विलखानिी थडगी, थाळनेर  
१० ‘कानबाई–रानबाई’ रोटिा सण  
११ ‘कानबाई–रानबाई’ (रोट) द्ववसजइन द्वमरवणूक  
१२ जग प्रद्वसद्ध अेंजठा लेणी, लेण क्रमाुंक१९, िशइनी भाग  
१३ सुंि सखाराम महाराज समामी, अमळनेर  
१४ मूळ मुक्िाबाई मुंद्विर, मेहुण, िा.एिलाबाि  
१५ सुंि मुक्िाबाई मुंद्विर (जुने), कोथळी, िा.एिलाबाि  
१६ िाुंगिेव महाराज समामी, िाुंगिेव, िा.एिलाबाि  
१७ सुंि िाुंगिेव मुंद्विर, िाुंगिेव, िा.एिलाबाि  
१८ गणेश मुंद्विर (जागिृ िेवस्थान), पिमालय, िा.एरुंडोल  
१९ पाटणािेवी मुंद्विर, पाटणा, िहद्वसल िाळीसगाुंव  
२० पाटणािेवी, पाटणा, िा.िाळीसगाुंव  
२१ स्वािुंत्र्य लक्ष्मी–लाशीिी राणी–लक्ष्मीबाई  
२२ स्वािुंत्र्य लक्ष्मी, लाुंशीच्या राणीिा द्वकल्ला, पारोळा  
२३ खान्िेशरत्न कािुंबरीकार क .ह.ना.आपटे  
२४ ‘लुलिे मनोरे’ फरकाुंडे, िा.एरुंडोल  
२५ ‘मुुंजोबा मुंद्विर’ अिावल, िा.यावल  
२६ नवी ‘मुक्िाई िेवी’, एिलाबाि  
२७ नव ेमुक्िाई मुंद्विर, एिलाबाि  
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“यर्ोदाणयनी, कुलदेवता 
णिवार नणमतो तुला । 

‘यर्श्री’ येऊ दे मला, 
‘िवानीमाय, ‘नवस करतो तुला” ॥ 
 

कृष्िा पाटील 
 

 
खान्देर्चे तीथशके्षि–एकणवरादेवी–धुळे (पणिमखान्देर्) 

 
‘सत्वर पाव गे याला, 

‘भवानी आर्इ’ रोडगा वाहीन िुला.’ 
 

– सुंि िुकाराम 
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िरगड्यावर दळिारी अणिरािी स्त्री 
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अणिरािीर्ी जुळले नाते! 
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अणिरािीर्ी जुळले नाते! 
 
अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन, खुंड–भाग िुसरा (नािी–गोिी) साद्वहत्यपे्रमी रद्वसकाुंच्या हािी 

िेिाना मला अत्यानुंि होि आहे. अद्वहराणी सुंस्कृिीकडे, खान्िेशी बोली परुंपरेकडे रद्वसकाुंिे ला वमेाव ेहा 
एक ादे्दश हे पुस्िक द्वलद्वहायामागे आहे. या पुस्िकािारे अद्वहराणी भाद्वषक प्रिेशािील सुंपन्न, समृद्ध, प्रािीन 
परुंपरेिे िशइन वािकाुंना ोडाव ेअसा अल्पसा प्रयत्न मी केलेला आहे. लेखक–वािक–समीाक याुंना 
द्वजव्हाळा असलेली ‘नािी–गोिी’ अहयासपूणइ व द्वविारपूवइक याि समाद्ववष्ट केलेली आहेि. या सुंिभइ ग्रुंथाि 
अद्वहराणी बोलीिील  व्या पद्वरश्रम पूवइकरीिीने सुंग्रहीि करुन त्यावरील अहयासपूणइ भाष्ट्य करायािा 
अत्यल्प प्रयत्न करायाि आलेला आहे. 

 
जगािील वाुंद्वशक, भाद्वषक, मार्तमक, आर्तथक, राजकीय आद्वण साुंस्कृद्विक गटाुंमुळे अनेक सुंस्कृिी 

जन्माला आल्या आहेि  .द्ववद्वशष्ट सुंस्कृिीच्या लोकाुंिे द्ववद्वशष्ट गट बनलेले आहेि .त्यािून कुटुुंब सुंस्था 
जन्माला आली .परुंिु आपआपसािील भेिभावामुळे मानवी लक्याला िडा गेला .कुटुुंब सुंस्थेिील ‘नािी–

गोिी’ या सुंजे्ञमुळे द्ववद्ववम नात्याुंिारा असे सुंोषइ द्वमटवनू, परस्पराुंना मिि करुन त्यािून शाुंििा आद्वण 
सुसुंवाि सामायािा ‘नािे–गोिे’ ही सुंज्ञा प्रयत्न करीि असिे .‘नािी–गोिी’ मुळे माणसामाणसाि िसेि 
मानव व द्वनसगइ याुंच्यािही सुसुंवाि प्रस्थाद्वपि होऊ शकिो  .माणसू द्वनसगइ द्वनर्तमि असला िरी ‘नािी–
गोिी’ स्वद्वनर्तमि आहेि  .नात्या– गोत्यापासून िूर गेल्यास जीवनाि िुखः द्वनमाण होिे, द्ववषमिा येिे .

एकद्वनष्ठ राहील्यास माणसाच्या जीवनाि शुद्धिा , पद्ववािा, पद्वरपूणइिा येिे .‘नािे–गोिे’ याुंिा पाश 
िोडल्यास माणूस जीवनाि भरकटिो  .त्याच्या जीवनाि अपूणइिा , भ्रष्टिा, कृद्वामिा जास्ि येिे व िो मूळ 
स्वरुपापासून िूर जाव ूलागिो  .सामाद्वजक िालीरीिीनुसार जरी अुंिर पडि असले िरी रक्िािे नािे माा 

िुटिा िुटि नाही .त्याि मायेिा , पे्रमािा  लावा सिि द्वलरपि राहिो – हाि  लावा अद्वहराणी 
लोकगीिािील नात्या – गोत्याच्या व्यक्िीच्या हृियाि डोकावल्यास आपणास स्पष्ट नजरेस येिो. 

 
शकेडो लेखकाुंनी मराठी भाषेि साद्वहत्य द्वनर्तमिी केली आहे. वािकाुंिा एक द्ववद्वशष्ट वगइ त्या 

साद्वहत्यास आवडीने वािि असिो. अद्वहराणी साद्वहत्य सवइ थराि रुजले पाद्वहजे, रुिले पाद्वहजे. या एका 
द्ववद्वशष्ट ध्येयाने पे्ररीि होवनू मी “अद्वहराणी लोक साद्वहत्य िशइन” – भाग १ (सण आद्वण ात्सव) हे पुस्िक 
सन १९८३ मध्ये द्वलद्वहले असून िे मेहिा पव्ीलेंसग हाऊस, सिाद्वशव पेठ, पुणे – ३०, याुंनी महाराष्ट्ि राज्य 
साद्वहत्य सुंस्कृिी मुंडळाच्या अनुिानाने प्रकाद्वशि केले आहे. अद्वहराणी बोलीभाषेिे वािावरण सुंपूणइ 
महाराष्ट्िभर नसूनही अद्वहराणी बोली प्रिेशाबाहेर “अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन”, भाग िुसरा ‘नािी–
गोिी’ वािकाुंना जवळच्या नात्यािे वाटणार नाही, असे नाही आद्वण आज ही वस्िुव्स्थिी आहे िी मी 
नाकारायाि हुंशील नाही. 

 
नोकरी व र्िर द्वरकामे सामाद्वजक ाद्योगमुंिे साुंभाळून वाङ मय द्वनर्तमिी करणाऱ्या महाराष्ट्िािील 

र्िर जुन्या लेखकाुंच्या परुंपरेिील मी एक पाईक आहे. माझ्यासारखे द्वडग्री, द्वडप्लोमा नसलेले 
अव्यावसाद्वयक लेखक, सुंशोमक, अहयासक कद्वनष्ठ प्रिीिे मानणे ही आजकाल ाच्चभ्र ू लेखकाुंमध्ये रुढ 
लालेली समजूि आहे असे माले मानणे आहे. अद्वहराणी बोलीभाषेवरील सवइप्रथम लद्वलि व िाद्वरक सुंिभइ 
ग्रुंथ द्वलद्वहायािे माले औद्वित्य रद्वसकाुंना व मराठी वािकाुंना रुिले. त्याुंच्या पुढिे एक माडसी पाऊल मी 
टाकीि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अद्वहराणी बोलीभाषेवरील “अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन”, खुंड–भाग िुसरा – ‘नािी–गोिी’ हे 
पुस्िक वािकाुंच्या हािी सोपविाना, माली भदू्वमका वािकासमोर माुंडिाना त्याुंना िी रुिावी र्िकी िी 
रुिकर आहे. वािक आद्वण लेखक याुंिे जे नािे आहे िे सुदृढ व्हाव.े अद्वहराणी माली जन्मबोली, मायबोली. 
मायबोलीि द्वलहणुं हे काही वळेा प्रद्विद्वष्ठिपणािुं मानलुं  जाि नसलुं  िरी अद्वहराणी  व्या गोळा करणे, त्या 
द्वमळद्ववणे, त्यावर सुंशोमन करून, भाष्ट्य करून लद्वलि व िाद्वरक लेख द्वलद्वहणे हे मी आजवर माझ्या द्ववहीि 
किइव्याुंप की एक समजि आलो आहे व यापुढेही समजि राहीन, काळाच्या  ोाि ! 

 
िुलइभ, िुर्तमळ, कालबा् लालेल्या अशा असुंख्य अद्वहराणी  व्या, अद्वलद्वखि, मौद्वखक, अपौरुषेय 

अद्वहराणी  व्या गोळा करुन त्यावर द्वलखाण करिाना मला नाना प्रकारच्या अडीअडिणपना िोंड द्याव े
लागले आहे. त्याप की काही व्यावहाद्वरक होत्या, काही आर्तथक होत्या. त्याबाबििा सद्ववस्िर खुलासा मी 
माझ्या ‘अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन खुंड १, ‘सण आद्वण ात्सव’ या पसु्िकाच्या पृष्ठ १ िे १८ मध्ये 
मनोरुंजक, रोिक पद्धिीने केलेला आहे (प्रकरण ‘सण व ात्सव’ साजरे करायापूवी). तहणनू 
वस्िुव्स्थिीद्ववषयक वाङ मय द्वनमाण करिाना मला माझ्या कलाने जावे लागले आहे. त्याि काही ाद्वणवा, 
ाुखा जरुर राद्वहल्या आहेि, हे मी मान्य करिो. सवइसामारण अद्वहराणी भाषेिील वािकवगइ द्वविान नाही 
(?) त्याुंच्या करमणुकीसाठी काही खाद्य हवुं आहे हे लााि ोेवनू मायबोलीिी सेवा हा मुख्य ादे्दश 
डोळ्यासमोर ठेवनू द्वििे ऋण फेडायाच्या ािात्त हेिूने पे्ररीि होवनू अद्वहराणीिील द्वलद्वखि साद्वहत्यािी 
िणिण भासणारी ाणीव लााि ोेऊन मी हे पुस्िक द्वलद्वहायािा अल्पसा प्रयत्न करीि आहे. 
सेिुबुंमनािील खारीिा िो वाटा ठरावा. द्ववद्याहयास, जड ग्रुंथ, द्ववद्वशष्ट वृत्ती आद्वण िजा असलेल्या 
वािकाुंसाठी असिाि, असे माले मि आहे. साार वािकवगइ करमणुकीसाठी द्ववरुंगुळा तहणून पुस्िके 
वाििाि. त्याुंना त्याुंच्याि बोलीिून त्याुंिी रुढी, परुंपरा, सुंस्कृिी यािा र्द्विहास, त्याच्याशी असलेले 
अिूट ‘नािे–गोिे’ लााि ोेऊन िेायािा प्रयत्न “अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन” – भाग िुसरा, ‘नािी–
गोिी’ या लद्वलि व िाद्वरक सुंिभइ ग्रुंथाि मी केलेला आहे. 

 
मी बोलूनिालून महाराष्ट्ि राज्य मागइ पद्वरवहन महामुंडळाच्या जळगाुंव द्ववभागािील द्ववभागीय 

कायालयाि खरडेशाही करणारा कद्वनष्ठ सहाय्यक (बोलूनिालून ‘कारकून’ शवेटी !) साद्वहत्य सेविे 
आपणाुंस सहाय्य करुन आपल्याशी ‘नािे’ जुळव ू पाहि आहे. मला लोकद्वप्रयिेिी काुंस नाही वा अथवा 
केवळ त्यािसाठी मी अद्वहराणी बोलीभाषेिील ‘मनसुंपिा’ गोळा करायािे काम हािी ोेिलेले नाही ेंकवा 
केवळ त्याि वडे्या ध्येयानुं पे्ररीि होऊन,लेखणी हािी ोेऊन वाङ मय द्वनर्तमिी केलेली नाही. केवळ 
लोकद्वप्रयिा व लाखो रुपये यासाठी लालिावलेल्या लेखकाुंप की मी मुळीि नाही, हे पुन्हा आवजूइन 
ाल्लेखावसेे वाटिे, मायबोलीिा नम्र सेवक या नात्यानेि. 

 
स्वभाषेच्या ाद्धारासाठी स्विःला वाहून ोेणाऱ्या क . द्ववष्ट्णुशाश्ची द्विपळूणकर याुंिा आिशइ 

डोळ्यासमोर ठेवनू, स्विःच्या बोलीभाषेच्या अहयासािी कल्पना माझ्या मनीमानसी ोर करुन बसली. 
खान्िेशािील काळ्या मािीर्िकीि कसिार व प्रत्येक अद्वहराणी बोली बोलणाऱ्या व्यक्िीस ज्याबद्दल साथइ 
अद्वभमान वाटावा अशी खान्िेशािील लोकगीिे, लोककथा जमवनू प्रद्वसद्ध करायािे व्रि ोेिलेले 
समकालीन सुंपािक व रद्वसक साद्वहव्त्यकाुंिी लोकगीिे जमवनू िी “श्ची जीवन” तहणून प्रद्वसद्ध करणाऱ्या 
क . साने गुरुजी याुंिी पे्ररणा ोेवनू “अद्वहराणीिी कुळकथा” द्वलद्वहणाऱ्या डॉ. श्री. िा. गो. बोरसे 
याुंच्याप्रमाणे मी अद्वहराणी भाषेिा पद्धिशीर, शाश्चशुद्ध अहयास सुरु केला. ‘अद्वहराणी भाषा आद्वण सुंस्कृिी’ 



 

अनुक्रमणिका 

द्वलद्वहणाऱ्या क . भा. रुं. कुळकणी सारखे सुंशोमनािे कायइ खान्िेशाि द्विकाटीने सुरु ठेवले व द्वनष्ठेने या 
कायाला वाहून ोेिले. 

 
“िापी थडीवरील अद्वलद्वखि अद्वहराणी साद्वहत्याकडे अद्वहराणी साद्वहत्याकडे अद्वहराणी साद्वहत्य – 

सेवकाुंनी ला पुरवाव.े अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य ाेा खऱ्या अथाने िुलइ द्वाि आहे. त्यासाठी, द्ववशषेि: 
खान्िेशािील सुंशोमकाुंनी व अद्वहराणी भाषाद्वभमान्याुंनी ला पुरवावे”. या श्रीमिी आनुंिीबाई द्वशके याुंच्या 
लावमेी सूिना व आवाहनास अनुसरुन “िुर्तमळ होि िाललेल्या अद्वहराणी  व्या, काळाच्या भक्ष्यस्थानी 
पडायापूवी त्यािे सुंकलन, सुंशोमन, सुंराण, सुंवमइन करायािी योजना आखली गेली पाद्वहजे व िी मागी 
लागली पाद्वहजे. खान्िेशािील माझ्या साद्वहव्त्यक बाुंमवाुंनी ापेाावृत्ती टाकून, अद्वहराणी वाङ मय मनािे 
काजी लावनू सुंशोमन, लेखन, मुद्रणािे कायइ हािी ोेिले पाद्वहजे”. या ादे्दशपूिीसाठीि पायािील हा 
िुसरा िगड ! 

 
अद्वहराणी लोकसाद्वहत्याकडे द्ववद्वशष्ट नजरेने पहावयास वािकाने द्वशकले पाद्वहजे. असा मी या 

‘अद्वहराणी लोकसाद्वहत्य िशइन’, भाग िुसरा ‘नािी–गोिी’ या पुस्िकािे द्वनद्वमत्ताने या प्रसुंगी अपेाा करिो. 
आजवरच्या पुस्िकािील अद्वहराणी  व्याव्यद्विद्वरक्ि द्ववपूल  व्या व र्िर लोकसाद्वहत्य अद्वहराणी बोलीि 
िडले आहे, ही अद्विशयोक्िी ठरु नये ! या द्ववपूल साद्वहत्याच्या कामी माझ्यासारख्या अन्य होिकरु 
लेखकाने द्विकाटीने पुढे येऊन मडाडीने मराठी वाङ मयाच्या समृद्धीि भर टाकणारे असे हे अद्वहराणी 
लोकसाद्वहत्य, अद्वहराणी वाङ मय द्वलद्वखि स्वरुपाि वािकाुंपढेु माुंडून िे अद्वभजाि वाङ मय ठराव ेव त्या 
द्वनद्वमत्ताने काुं होईना अद्वहराणी लेखकाुंमध्ये िढा ढ लागावी. प्रत्येकािे कानी ोुमाव े ‘अद्वहराणीशी जुळले 
नािे !’ 
 

  

 

  

िाुंबेपुरा – अमळनेर.  कृष्िा पाटील 
भाऊबीज :   

४ नोव्हलबर १९८६/सौर 
१९०८ 

  

 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 

नमो कान्िदेर्ा! अणिरािी देर्ा!! 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
अणिरािी बोली यािी णजल््ातं बोलली जाते. 

 
 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
मिाराष्रातील अणिरािी बोली िाणिक णजल्िे 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

नमो कान्िदेर्ा! अणिरािी देर्ा!! 
 

कान्िदेर्ी िािा – 
 
जी आिे अमुची रािी 
ती िािा अमुची अणिरािी 
अनेक जाती एकच िािा िी पे्रमाची नाती । 
नमो कान्िदेर्ा, अणिरािी देर्ा सोन तुझी माती । 
 
खान्िेशािील अेंजठा–वरेुळच्या मनमोहक कलाद्ववष्ट्कारार्िकेि जगािे ला वमूेन ोेणाऱ्या 

खान्िेशच्या सुंस्कृिीिे अद्वहराणी भाषा हे एक अद्ववभाज्य अुंग आहे. अद्वहराणी (खान्िेशी) खान्िेशिुं ममाळ 
लेणुं. खान्िेशच्या सुंस्कृिीि द्वििा सवाि मोठा वाटा. अद्वहराणी भाषेिून खान्िेशी माणूस, सुंस्कृिी, मन 
प्रद्विेंबद्वबि लालेले खान्िेशच्या सवइसामारण मनमानसािी भाषा अद्वहराणी. जळगाुंव, मुळे, नाद्वसक 
द्वजल््ाुंच्या पद्वरसराि खान्िेशी बोली नाुंिि आहे. अद्वहराणी लोक साद्वहत्य िशइन ‘सण आद्वण ात्सव’ व 
प्रस्िुि ‘नािी–गोिी’ पुस्िकाि ाध्दृि केलेल्या अमृििुल्य अद्वहराणी  व्या ज्या खाणीि द्वमळाल्या त्या 
भपू्रिेशािा भौगोद्वलक, लद्विहाद्वसक, साुंस्कृद्विक, साद्वहव्त्यक पद्वरिय होवनू जळगाुंव द्वजल््ािे सुंपन्न, 
समृद्ध, परुंपरािे िशइनासाठी हा टी. व्ही. प्रपुंि. 

 
कान्िदेस –िौगोणलक : 

 
‘महाराष्ट्ि भमूी द्वशरोभागी साजे, िुले स्थान िेथे सिा िू द्ववराजे’ असा ज्यािा ाल्लेख आपली 

कमइभमूी असलेल्या साने गुरुजपनी ‘खान्िेश स्िोााि’ केला आहे. त्या खान्िेशािा भभूाग ात्तर व िद्वाण 
भारिाच्या सीमेवर व महाराष्ट्ि राज्याच्या ात्तर भागाि स्थानापन्न लालेला आहे. जात्याि द्वनसगइ सुुंिर 
िुआबाि व्स्थि खान्िेशाच्या ात्तरेला ३ द्वक.मी. ऊुं िीच्या सािपुडा पवइिाच्या द्ववस्िीणइ राुंगा व पायाुंशी 
मध्यप्रिेशािा भाग आहे. िद्वाणेस जग प्रद्वसद्ध लेायाुंना आपल्या कुशीि बाळगणाऱ्या अेंजठ्यािा 
द्ववलोभनीय डोंगर, सािमाळा व औरुंगाबाि द्वजल्हा, आगनेयेस हस्िीिे डोंगराुंना जवळीक करणारे 
पूवेकडील द्वविभािा बलुढाणा िालुका व मध्यप्रिेशािा द्वनमाड द्वजल्हा. सूयास्िाला स्ाद्रीिा काही 
भाग,मुळे द्वजल्हा व नाद्वसक द्वजल्हा म ाी करिो. पृथ्वीच्या नकाशाि २० िे २० अुंश ात्तर अााुंश व ७३ िे ७६ 
अुंश पूवइ रेखाुंश भाग व्यापून सुमारे १६० म ल लाुंब आद्वण ९० म ल रूुं िीच्या प्रिेशावर खान्िेशाने आपले 
साम्राज्य कायम ठेवले आहे. अद्वलकडे पूवइ खान्िेश तहणनू जगाला ज्ञाि असणाऱ्या जळगाुंव द्वजल््ािील 
अमळनेर, एिलाबाि, एरुंडोल, िोपडा, िाळीसगाुंव, जळगाुंव, जामनेर, पािोरा, पारोळा, भडगाव, 
भसूावल, यावल, रावरे िालुके अहोराा पहारा करीि असून, िापी खोऱ्यािा अत्युंि सूद्वपक प्रिेश ही 
ापामी कायम द्वटकद्ववायासाठी िापी, द्वगरणा या आपल्या भद्वगनपसह सुकी, गुळी, खडकी, मोर, वाोुर, 
द्वििुर, पूणा, भोर, भोगाविी, रत्नाविी, अुंजनी, अनेर अशा आपल्या सईबद्वहणपसह अहोराा वाहून 
कायइरि आहेि.११,६३,९८१ िौरस द्वकलोद्वमटर ाेााि फिकल मारुन बसलेल्या पूवइ खान्िेशाला जामिा, 
िद्वहगाव, द्वगरणा, बोरी, मन्याड, सुकी हे मध्यवयीन पाणके व हिनूर हा वयस्कर माळी अमून ममून 
पाणीपुरवठा करुन २६,१८,८८४ जीव असलेल्या ८,६५,२९० हेक्टर मध्ये डोळ्याच्या मोिी ेंबिुिून 
द्वनोणारे दृष्टीद्वकरण व्स्थराविाि व आपल्या जन्मािे साथइक तहणून ाहया असलेल्या केळी, कपाशी, ऊस 
द्वपकद्ववणाऱ्या ‘िुली भमूी काळी मृिू भसु भदु्वसि’ खान्िेशाला फुलविाि. ज्वारी, गहू, बाजरी, मूग, ाडीि, 
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िवळी, िूर, िीळ ही त्याच्या िालावर नािून साथ करिाि. ाबिार वाऱ्यावर नािणारी ही द्वपके केव्हा 
केव्हा बोर, जाुंभळू, पेरु याुंना जवळ करिाि. नद्याुंिा पावन सहवास व द्वनमइळ जलाने शिेी जीवनाि हद्वरि 
क्राुंिी येवनू १२ द्ववमानसभा मििार सुंो व २ लोकसभा मििार सुंोाने ४ साखर कारखाने आपल्या पोटाि 
सामावनू ोेिले आहेि. 

 
कान्िदेस – ऐणतिाणसक : 

 
प्रािीन र्द्विहासापासून खान्िेश भारिाच्या,महाराष्ट्िाच्या साुंस्कृद्विक परुंपरेि स्विःिे असे स्थान 

महात्तय द्वमळवनू आहे. या अद्वहराणीच्या िेशािा स्विुंा र्द्विहास सुंस्कृिी परुंपरा ठळकपणे डोळ्याि भरिे. 
कान्हिेस ाफइ  खान्िेश ाफइ  जळगाव द्वजल्हा हा भाग रामायणाच्या काळाि ‘ऋद्वषक’ या नावाने  ळखला 
जाि असे. ‘रामायण’ महाकाव्य जगाला िेणारे आद्य कवी ‘वाव्ल्मकी’ हे िाळीसगाव िालुक्यािील 
‘वाललरी’ येथे राहि होिे. पूवइ काळाि माणसे मारुन साि राुंलण खडे त्याुंनी जेथे जमद्ववले िे ‘राुंजनगाुंव’ 
येथे जवळि आहे. ‘प्रभ ु रामिुंद्र’ रामायण काळाि हल्लीच्या अमळनेर िालुक्यािील ‘नारणे–ोुरखेडे’ 
गावाजवळ रामेश्वर या िापी–द्वगरणेच्या सुंगमावर येवनू एकाि वळेी बाण मारुन सािपुडा पवइिाि 
ानपिेव, सुनपिेव, द्वनलरिेव हे रोगद्वनवारक ाष्ट्णाद्विकािे लरे द्वनर्तमि लाले. रामाला ाषे्ट बोरे (मेहरुणिी 
बोर) िेणारी शबरी द्वभल्लीण सािपुडा पवइिािि राहाि होिी. खान्िेशाि त्यावळेी ‘िाडकाराय’ होिे. 
महाभारिकार ‘व्यास’ मुनपिी समामी हडकाई खडकाई निीच्या काठावर असलेल्या हल्लीच्या यावल या 
िालुक्याच्या गावी आहे. महाभारिािील पाडवािे वास्िव्य एकिक्रा नगरी (हल्लीिे एरुंडोल हे िालुक्यािे 
गाव) येथे होिे. िेथे आजही पाुंडव वाड्यािे अवशषे ापलीम आहेि. येथून १३ द्वक.मी.अुंिरावर पद मालय 
या द्वठकाणी द्वभमाने बकासुरािा वम केला होिा.आजही िेथे असलेले माणसाच्या पावलाच्या आकारािे कुुं ड 
‘द्वभमकुुं ड’ तहणून  ळखले जािे. कानळिा, िा.जळगाुंव येथे कावमुनीिे वास्िव्य होिे. आजही िेथे 
कावाश्रम आहे. वरील द्ववमानाच्या सत्यिेसाठी िुंिकथा, आख्याद्वयका सोडून भरभक्कम पुराव े पुराणाि 
द्वमळाले आहेि. 

 
त्यानुंिरच्या काळािा र्द्विहास ापलीम नसला िरी सुमारे र्.स.१५० िे२०० या काळाि अद्वहराणी 

भाद्वषक प्रिेशाि असलेली द्वभल्ल व गौंड ही येथील मूळ वस्िी असावी. आज द्वठकद्वठकाणी असलेल्या द्वभल्ल 
वस्िीवरुन असे तहणिा येईल की, द्वभल्ल आद्वण गौंड जमािीच्या गणराज्याुंिे त्यावळेी खान्िेशावर अद्वमपत्य 
असाव.े याि काळाि ात्तर भारिािून खाली िद्वाणेकडे माव ोेिलेल्या अद्वहर व आद्वभर लोकाुंनी आपली 
मालकी या भागावर द्वसद्ध केली असावी. र्.स.पूवइ ३०० िे ४०० च्या काळाि पद्वामेकडून आलेल्या 
यािवाुंनी या भ–ूभागावर १२ व्या शिकापयंि राज्य केल्यािा र्द्विहास अहयासकाुंना द्विसिो. ‘िेवद्वगरी’ हे 
त्याुंिे राजव्यवहारािे कल द्र होिे. १६ व्या शिकाच्या ात्तरामाि आद्वण त्यापुढे बौद्ध ममाच्या दृष्टीने असलेल्या 
भरभराटीच्या काळाि अनेक बौद्ध ममीय राजे ‘महामुंडलेश्वर’ ही पिवी मारण करुन प ठणहून येि व 
खान्िेशावर राज्य कद्वरि असि. (सुंयुक्ि खान्िेश द्वडरेक्टरी– श्री.डी.एम.भनसाळी) असा ाल्लखे 
आढळिो. 

 
खान्िेश पद्वरसराि यािवाुंिे राज्य सुरु होिे त्याि १४ व्या शिकाि ात्तरेकडे मोगलाुंिे विइस्व 

होिे. १६ व्या शिकापयंि मोगल आपला द्ववस्िार वाढद्ववि वाढद्ववि खान्िेशापयंि आले. ‘फरुकी’ राजािे 
राज्य असलेल्या या भागाि पुढे मोगल सम्राट ‘अकबर’ याुंिा अुंमल सुरु लाला. त्यानुंिर अकबराने आपला 
मुलगा िाद्वनयल याला हा भाग िेवनू त्यािे नाव ‘िानिेश’ असे ठेवले; परुंिु िे फार काळ द्वटकले नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

खान्िेश हा शवेटी खान्िेशि राद्वहला व आजही आहे. शहाजहानच्या काळाि खान्िेशाि भयुंकर िुष्ट्काळ 
पडला होिा. त्यावळेी अिोनाि प्राणहानी लाली होिी. द्ववत्त हानीही लाली होिी. र्.स.१६७० मध्ये द्वशवाजी 
महाराजाुंनी िुसऱ्या वळेेस ‘सुरि’ शहरावर मोहीम केली व परििाुंना िे खान्िेशािून िद्वाणेकडे गेले. 
१६७५ मध्ये त्याुंनी िोपडा, मरणगाुंव, पािोरा येथे मोहीम केली त्यावळेी मरणगाुंविी वखार, बाजारपेठ 
मोठी व िलम कापडासाठी प्रद्वसद्ध होिी. बऱ्हाणपूरिा सुभेिार हुसेन अलीखान याने खुंडेराव िाभाडे 
(पारमी) याुंिे विइस्व करायािा प्रयत्न केला होिा. पेशवाईच्या काळाि काही काळ खान्िेशावर 
होळकराुंिा अुंमल होिा. खान्िेशाला हा काळ कृषी ाेाािे बाबिीि व भवािा होिा. नगर, द्वबिर, द्ववजापूर, 
वग रे िुष्ट्कळी द्वजल््ािून अनेक कुटुुंबे खान्िेशाि येवनू स्थाद्वयक लाली. पढेु औरुंगजेबाच्या ममांिराला 
मिि करायाच्या दृष्टीने अनेक ‘अरब’ लोक ात्तरेकडून खान्िेशाि येवनू वस्िीला राद्वहले. 

 
सन १७०० च्या सुमारास या भागाि ेंहिूुंिा अुंमल होिा. त्या काळाि खान्िेशाि भरभराट व 

माममूम होिी सन १८०३ च्या भयुंकर िुष्ट्काळािे वळेी माा खान्िेशािील हजारो माणसे मतृ्युमुखी पडली 
आद्वण अनेक कुटुुंबे बेोर होवनू िेशोमडीला लागली.१८७६ च्या िद्वाणेकडील िुष्ट्काळ प्रसुंगी पुन्हा एक 
लाट आली, िद्वाणेकडील बरेि लोक खान्िेशाि वस्िीला आले. 

 
खान्िेशिा प्रािीन र्द्विहास ‘िोरणमाळ’ व ‘अद्वशरगड’ या िोन डोंगरी द्वकल्ल्याुंशी द्वनगडीि आहे. 

र्.स.पूवइ १ िे २ शिकापासून द्विस्िी शिकाच्या सुरवािीपयइि खान्िेश बौद्ध ममीय राजाच्या छााखाली 
होिा. पुढे ‘आध्रभतृ्य’ राजाुंनी येथे काही द्विवस राज्य केले. परुंिु त्याुंनाही साहसाप ेंकवा ाहराट 
ोराायाुंिील नहपान राजाने द्वपटाळून लावले. पढेु गुजराथिा राजा रुद्रिामन याने येथल्या राजाुंना आपले 
माुंडद्वलक बनद्ववले होिे. ४ थ्या शिकाच्या ािररामाि नाद्वसक येथे ‘वीरसेन’ नावािा अद्वहर राजा राज्य 
करीि असल्यािी नोंि आहे. त्यामुळे या भागाि ‘अद्वहर’ सुंस्कृिीिी पाळे मुळे रुजली. ५ व्या शिकाि 
वाकाटक या गुप्िाुंच्या माुंडद्वलक यवन राजािे या भागावर स्वाद्वमत्व होिे. र्.स.४८९ मघ्ये िालुक्य राजा 
गुजराथकडून र्कडे आला. त्यानुंिर यािव ोराायािे राज्य सुरु ठाकले. 

 
र्.स.१००० िे १२०० या काळाि अशीरगडिा परमार वुंशीय ‘िक ’आडनावाच्या रजपूि राजािे व 

पुढे ‘पाटण’ येथील द्वनकुुं भ वुंशीय राजािे येथे राज्य होिे. हा राजा द्वशवभक्ि होिा. त्याच्या अखत्यारीि 
१६०० गाव ेहोिी. द्वनकुुं भ वुंशीय ‘सोनाळिेव’ राजाच्या कारद्वकिीि र्.स.१२०६मध्ये भामरे येथील ज न गुहा, 
मनमाड जवळील ‘अुंकाई’ डोंगरािील ज न गुहा व िाळीसगाव िालुक्यािील पाटणा येथे ‘िातहण गुहाय’ 
खोिली गेली. 

 
१२१६ मध्ये द्वनकुुं भ वुंश सुंपला आद्वण िेवद्वगरीच्या यािवाुंिी कारकीिइ सुरु लाली. खान्िेशािील 

हेमाुंडपुंथी िेवालये त्याि काळाि ाभारली गेली. १३ व्या शिकाि अद्वशरगडच्या राजािा पराभव करुन 
िौहाण राजे खान्िेशावर राज्य करु लागले. स्विःस खान्िेशिे राजे तहणनू ोेि. 

 
िेवगीरीवर स्वारी करुन अल्लााद्दीन द्वखलजीने सन १२२५ मध्ये खान्िेशिी लट केली व िौहाण 

ोराायािा नायनाट केला. १३२३ पासून खान्िेशवर महुंमि िुोलो याुंिे विइस्व होिे. त्याने आपली 
राजमानी द्विल्लीहून िौलिाबािेस नेली िेव्हा ‘पाल’ (द्वजल्हा जळगाुंव) येथे द्ववश्राुंिी ोेिली होिी. १३४६ 
मध्ये िद्वाणेकडील सरिाराुंनी बुंड केले. िेव्हा वऱ्हाड व खान्िेशिा सरिार ‘र्मािड मुल्क ’ हा नुंिुरबार 
येथे पळून गेला. र्.स. १३७० (र्.स.१३७० िे १३९९) साली द्विल्लीिा बािशहा द्वफरोलशहा िोलो याने 
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मद्वलकराज फरुकी याला खान्िेशिा सेनापिी नेमले. माळव्यािा राजा द्विलावरखान याच्या मुलीशी मद्वलक 
अहमि ाफइ  मद्वलक राजा यािा मुलगा मलीनसीर (र्.स.१३९९ िे १४३७) याुंिे लगन लाल्याने खान्िेशाि 
मलीक राजािे महत्त्व वाढीस लागले. मद्वलक हा ‘फारुकी’ ोराायािील पद्वहला राजा होय. मद्वलकने 
अद्वशरगडच्या राजाला फसवनू िाीयाि ोेिला. िापीनिीवरील थाळनेर (िा. द्वशरपूर, द्वज. मुळे) (जुने 
‘द्वियािुरा’ Tiatura िाहीनीयरे) ेंजकले आद्वण सुलिानपूरवर स्वारी केली. गुजराथच्या अहमि राजाने 
त्याला खान ही सन्मानिशइक पिवी बहाल केली. या नसीरला बहामनी सेनेने लळपग (िा. मुळे) च्या 
द्वकल्ल्यापयंि द्वपटाळून लावले. नुंिरच्या काळाि मीरान, आद्विलाखान, मीरान मुबाद्वरक, आद्विलखान, 
िाऊिखान, गलनीखान, िुसरा आद्विलखान, मीरान मुहतमिखान, मुबाद्वरकखान, िुसरा मीरान मुुंहमि, 
राजा अलीखान, बहाद्दर खान अशा प्रमुखाुंनी खान्िेशच्या प्रिेशावर १५ व्या शिकाच्या ात्तरामापयंि राज्य 
िालद्ववले. 
 

 
थाळनेरिा भरु्इकोट द्वकल्ला. 
थाळनेर (पद्वाम–खान्िेश) 

 

 
फारुकी राजा मीरा मुबारक खान स्मरणाथइ, 
थडगयाच्या िरवाज्यावर कोरलेला द्वशलालेख– 
द्वलपी–पशीयन, अरेबीयन. काळ– ५ जून १४५७. 
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थडगयाुंिा कलात्मक िरवाजा, थाळनेर 

 

 
‘वास्िू द्वशल्पािा प्रद्विकात्मक नमुना’ 

मद्वलक राजा, मद्वलकनसीर मीरा आद्विलखान, िी थडगी थाळनेर. 
 

र्.स.१४१७ मध्ये फरुकी राजाच्या (खान्िेशच्या राजािा) माद्वलक नासीर या िुसऱ्या मुलास खान 
ही पिवी गुजराथच्या पद्वहला अहमि या राजाने द्विली. अबलू फजलच्या ‘लने अकबरी’ प्रमाणे खान्िेश 
तहणजे खानािा िेश अशी ापपत्ती आहे. परुंिु ज्याअथी फेद्वरस्िानेही आपल्या वणइनाि खान्िेशिा ाल्लेख 
केलेला आहे त्याअथी हे नाव त्याही (वर ाल्लखे केल्याकाळाच्या) पेााही जुने असाव.े ‘द्वमद्वसक्लेर’ िा 
नावाने एक र्द्विहास सुंशोमक, श्री. के. बी. मराठे व द्वमस्टर द्ववल्सन ्ाुंिे मिे ‘खान्िेश ’हे नाव ‘खाुंडव वन 
’ यावरुन आले असाव.े महाभारिाि ‘िोरण माळ’ (मुळे द्वजल्हा) च्या राजाशी पाुंडवािे युद्ध लाल्यािा 
ाल्लेख आहे. अजुइनाने खाुंडव वन जाळून ही भमूी लागवडीस व वसाहिीस योगय अशी केली. एुंरडोल 



 

अनुक्रमणिका 

(द्वजल्हा जळगाुंव) येथे आजही पाुंडव वाड्यािे अवशषे आढळिाि. र्द्विहास सुंशोमक कनइल साईक्स ्ािे 
मिे खान्िेश तहणजे ‘खाुंड–ेंखड’ जवळील िेश अशी ात्पत्ती आहे. खान्िेशच्या ात्पिीवर द्वविानाुंिे 
एकमि नाही. 

 
आज अव्स्ित्वाि असलेले जळगाव व मुळे द्वजल्हा हे पूवी एकि होिे. यालाि खान्िेश असे नाव 

होिे. सन १९०६ साली त्यािे िोन द्ववभाग करायाि आले. पूवइ खान्िेश (जळगाुंव) व पद्वाम खान्िेश (मुळे) 
अशी नाव ेत्याुंना िेायाि आली. महाराष्ट्ि राज्य द्वनर्तमिीनुंिर पूवइ खान्िेशला जळगाव व पद्वामेला मुळे अशी 
नाव े िेायाि आली. द्विशीश अमिानीि वऱ्हाड व द्वनजाम राज्याुंिील बरेि लोक येथे वस्िीला आले व 
कायमिे स्थाद्वयक लाले. 

 
खान्िेशाि पूवी अद्वभर लोकाुंिी वस्िी होिी. अद्वहराणी बोली भाद्वषक प्रिेशाला खान्िेश नाव कसे 

पडले याबाबि द्वविानाि िुमि असले िरी रामायणाच्या काळाि हा भाग “कृद्वषक” या नावाने ाल्लदे्वखलेला 
आहे. अद्वहर हे शककुशणाप्रमाणे परकीय आहेि व िे भारिाबाहेरुन भारिाि आले आहेि. आभीरपासून 
आद्वहर या शीिाुंिी ात्पत्ती लाली आहे असे कृ. पा. कुळकणी याुंिे मि आहे. अद्वहर हे यिुवुंशीय आयइ 
असाविे. कारण िे “कृष्ट्णािी” पूजा करीि. कन्हेर तहणजे कृष्ट्ण. कन्हेरिेश तहणजेि खानिेश. 
कानबाईिा ात्सव फक्ि खानिेशाि साजरा करिाि. तहणून वरील मि ग्रा् वाटिे. नुंिुरबार 
(नुंििरबार), कन्हेरगाुंव (िा. अमळनेर), कानळिे गाुंव (िा. जळगाुंव), हा त्यािा परुावा होय. आभीर हे 
नेमके कुठून आले यािा सबळ पुरावा नसला िरी “अद्वहराणी” ही आयोद भव भाषा आहे. खानिेशावर 
अद्वहराुंनी राज्य केले. काही काळ िेवगीरीच्या यािवाुंनी पेशवाईच्या काळाि होळकराुंनी सत्ता गाजद्ववली, 
छापिी द्वशवाजी महाराजाुंनीही खानिेशवर मोद्वहमा केल्यािा ाल्लेख आपण वर पाद्वहला. त्या काळच्या 
जनद्वरिीिा अद्वहराणीवर पद्वरणाम लालेला आढळिो. खानिेशाि बऱ्याि लद्विहाद्वसक ालाढाली लाल्यािे 
आपण वर पाद्वहले. राजकीय जयापराजयाच्या द्ववद्ववम प्रक्रीया व आोाि सहन करुनही खान्िेशने आपली 
लाडकी आवडिी अद्वहराणी भाषा साित्याने जिन करुन वृद्धपगि करुन समदृ्ध केली आहे हे एक द्ववशषे 
तहणिा येईल. अद्वहराणी भाद्वषक प्रिेशािी लद्विहाद्वसक व भौगोद्वलक परुंपरा गौरवास्पि आहे. 

 
कान्िदेस – सासं्कृणतक : 

 
सुंस्कृिी तहणजे मानवी प्रज्ञा, किृइत्व ,मन (आत्मा) याुंिा आद्ववष्ट्कार, सुंस्कृिी ही मानवी कृिी 

असून िी त्या जीवनािील प्रगिीिे द्वनिेशक आहे. मानवी किृइत्व सुंस्कृिीिा मानिुंड होय. भाषा हे 
सुंस्कृिीिे अद्ववभाज्य अुंग आहे. त्या भाषेवरुन िी िी सुंस्कृिी  ळखिा येिे. मानवी द्ववकासाि भाषेिा 
मोठा सहभाग आहे. जशी सुंस्कृिी िसे साद्वहत्य. खान्िेशी भाषेिी व खान्िेशािी स्विःिी अशी एक 
पारुंपाद्वरक सुंस्कृिी आहे. खान्िेशािी सुंस्कृिी आभीर सुंस्कृिी होय. आजवर अनेक वुंशािे, जािीिे, 
ममािे लोक येथे येवनू स्थाद्वयक लाल्यािा र्द्विहास आपण पाद्वहला. नवीन येणारे मूळच्या खान्िेशी 
लोकाुंमध्ये पूणइपणे द्वमसळून गेले असाविे असाही िकइ  काढळा जािो. राम, शबरी द्वभल्लीण, वाव्ल्मकी, 
पाुंडव, व्यास, गुप्िराजे, भास्करािायइ, कोळी, द्वभल्ल राजे, मुक्िाबाई, िाुंगिेव, सुंि सखाराम महाराज, 
अशा अनेक वीयइवुंि, शौयइवुंि, मयइवुंिाुंनी पुद्वनि होवनू खान्िेश गुणवुंि, भागयवुंि लाला आहे. रोट, गौराई 
गुलाबाई, कानबाई, रानबाई, जाऊळ, आसरा, बोणे ात्सव फक्ि खान्िेशािि साजरा करिाि. 
गुढीपाडवा, अाय िृिीया, आषाढी एकािशी, पोळा, िसरा, द्विवाळी, सक्राुंि, होळी असे अन्य सण त्याुंच्या 
साथीला असिाि. त्यािून खान्िेशािी परुंपरा, द्वकिी,प्रािीनिा याुंिे ाल्लखे सापडिाि. सिी अद्वहल्याबाई 



 

अनुक्रमणिका 

होळकरने बाुंमलेले ोाट, िेवळे, ममइशाळा, याुंिे अवशषे आजही गिकाळाि नेिाि. पारोळ्यािा द्वकल्ला, 
थाळनेरिा द्वकल्ला, िौगाविा द्वकल्ला, लळपगिा द्वकल्ला, वहाळिी गढी, यावलिा द्वकल्ला आजही भपू्रिेशािी 
गवाही िेि भगन अवस्थेि ाभे आहेि. िे लाडकूबाई, मन्साराम, िुंखा द्वभल्ल व अनेक ज्ञाि अज्ञािाुंिा 
पराक्रम साुंगिाि. वािक भिूकाळाि रममाण होिो. सुंपन्न सुंस्कृिी र्द्विहास परुंपरेि खान्िेशािी ही बोली 
अद्वि प्रािीन आहे. द्विच्या समोर अनेक साुंस्कृद्विक ालाढाली लालेल्या आहेि. आजही िुसऱ्या राज्यािील 
लोक खान्िेशाि येिाि, राहिाि. अठरापगड जािीिे लोक खान्िेशाि आहेि. बारा कोसाुंवर भाषा 
बिलिे. कुणबी व बारा बलूिेिार, गुजइर, रेवापाटीिार (पाुंजणे) खान्िेशाि आहेि. द्वभल्ल, पावरा, गोंड, 
कोिील, िडवी हे आजही आद्विवासी भागाि सािपडु्याि राहिाि. त्याुंिी प्रत्येकाुंिी वगेळी बोली भाषा 
आहे, िरी िी अद्वहराणीि आहे. द्ववशषे तहणजे िडवी, ेंपजारी मुसलमान ममािे आहेि. वुंजारी ही भटकी 
द्ववमुक्ि जमाि आहे. त्यािी वगेळी बोली आहे. द्वििा अद्वहराणीवर सुंस्कार लाला आहे. 

 

 
‘कानबार्इ–रानबार्इ’ रोटिा सण. 

 

 
कानबार्इ–रानबार्इ (रोट) द्ववसजइन द्वमरवणुक. 
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जग प्रद्वसद्ध अुंद्वजठा लेणी 
लेण, क्र. १९ ‘िशइनी भाग’ 

 

 
सुंि सखाराम महाराज समामी, अमळनेर. 
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खान्िेशच्या वरील अद्वहराणी बोद्वलिील अद्वहराणी  व्या, लोकगीिे, लोककथा, ाखाणे, तहणी, 
कानबाईच्या व्ा, आख्याद्वयका याुंनी काळ्या मािीिील द्वपकार्िकाि खान्िेशला वाव द्विला आहे, भाव 
द्विला आहे. मािेला अपत्य जननीपासून द्वमळालेल्या सुखार्िका ेंकबहुना काुंकणभर जास्ि अद्वहराणीिा 
साद्वहत्य सहवास खान्िेश सुंस्कृिीला व र्िर मराठी वािकाुंना सुखावह ठरावा असा आहे. अद्वहराणीिील 
या  व्या जानपि द्वश्चयाुंनी गाईल्या असल्यािरी शाळेिी पायरी न िढिा स्वानुभवािून त्या जन्माला आल्या 
आहेि. आज खान्िेशािील हे श्चीमन मनाला भरुळ पाडिे. सासर–माहेरिी हृियुंगम वणइने  िप्रोि आहे. 
त्यागमय, कष्टमय, सेवामय, पे्रममय व सोद्वशक अशा अद्वहराणी श्चीच्या सुंस्कृिीिा द्विच्या काव्याुंवर फार 
मोठा प्रभाव पडलेला आहे. 

 
द्वनसगािील रसाळ, टवटवीि, रद्वसली वणइने ही अद्वहराणी  व्याि आढळिाि. जीवनािील िुःख, 

कष्टाला खान्िेशी सुंस्कृिीि अद्वहराणी सुंस्कृिीि थारा आहे. अद्वहराणी श्चीच्या प्रद्विभेिी ाुंिी पाहून मराठी 
रद्वसकाुंनी, वािकाुंनी, समीाकाुंनी थक्क व्हाव े एवढी िी ऊुं ि आहे. येथेि खान्िेशी सुंस्कृिीिे सार 
सामावलेले आहे. 

 
काही साुंस्कृद्विक लद्विहाद्वसक स्थळे येणेप्रमाणे – िुतही बोा तहणे ! 
 
अणंजठा लेिी. – जळगाुंव पासून ६४ द्वक.मी. अुंिरावरील द्ववलोभनीय अुंद्वजठा डोंगराच्या कुशीि 

जग प्रद्वसद्ध ‘अुंद्वजठा लेणी’ पहुडली आहे. 
 
अमळनेर. – जळगाुंव पासून ७० द्वक.मी. अुंिरावरील महाराष्ट्िािे प्रद्वि पुंढरपूर, सुंि सखाराम 

महाराजाुंिी पुायभमूी व मािृहृिय, साने गुरुजपिी कमइभमूी. येथे अुंबर ऋषपिी समामी आहे, ित्वज्ञान 
मुंद्विर भारिाि प्रद्वसद्ध. िरवषी व शाख पौर्तणमेला मोठी यााा भरिे. 

 
ऊनपदेव. – िोपड्यापासून अडाविमागे २३ द्वक.मी. व अडावि गावापासून ५ द्वक.मी. 

अुंिरावरील सुप्रद्वसद्ध ाष्ट्णोिक लरा. ऊनपिेवाच्या िलावाला भगूभािून लऱ्याच्या रुपाने पाणी द्वमळिे. हा 
भाग डोंगराळ असून द्वसिाफळे व रामफळे याुंिी लाडे भरपूर आहेि. गोमुखािून पडणाऱ्या पाायािे 
ाष्ट्णिामान ७०० फॅ.िे वर असिे. येथील पाायाि सोद्वडयम, पोटॅद्वशयम, मगॅनेद्वशयम व कॅलद्वशयम या 
मािूिे क्लोराईडस् सापडिाि. काही द्वसलीकेटस् सुद्धा आहेि. 

 
एरंडोल. – जळगाुंव येथून ३४ द्वक.मी. अुंिरावरील अुंजनी निीच्या काठी वसलेले िालुक्यािे 

गाव. पाुंडव काळािील ‘एकिक्रानगरी’. काही काळ पाुंडवािे वास्िव्य या नगरीि होिे. येथून १३ द्वक.मी. 
अुंिरावर द्वभमाने बकासूराला ठार मारल्यािी आख्याद्वयका प्रद्वसद्ध आहे. पद मालय येथील ‘द्वभमकुुं ड’ तहणून 
िी जागा प्रद्वसद्ध आहे. आजही िेथे पाुंडववाडा एरुंडोल येथे भगन अवस्थेि असून त्यािे रुपाुंिर एका 
मद्वशिीि लालेले आहे असे तहणिाि. एुंरडोल हे मोगल काळाि व्यापारी पेठ तहणून प्रद्वसद्ध होिे. कागि, 
नीळ, मान्य याुंिी िी मोठी पेठ होिी. आजही िेथे हाि कागि (एुंरडोली कागि) ियार होिो. िेथील 
न्यायपद्धिीवरुन “एुंरडोली न्याय” अशी “फे्रज” अद्वहराणी भाषेि आहे. 

 
कनासी. – भडगाुंव िालुक्यािील गाव. कजगाव स्टेशन पासून ४ म ल अुंिरावर असून या 

द्वठकाणी महानुभाव पुंथीय लोकाुंिे २०० वष ेवयािे जुने कृष्ट्णनाथािे मुंद्विर आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

कानळदा. – जळगाुंव पासून ात्तरेकडे १६ द्वक.मी. अुंिरावर द्वगरणा निीच्या काठी वसलेले 
पुरािन गाव. येथे एका टेकडीवर काळ्या खोिीव अशा िगडािे िेऊळ आहे. या िेवळाशजेारी एक मठ 
आहे. त्याच्या िळोराि काही पायऱ्या ािरुन गेले तहणजे एक िरवाजा लागिो. त्या िरवाजािून आि 
गेले तहणजे पुन्हा पायऱ्या लागिाि. पुन्हा एक भयुार लागिे. त्या भयुाराि ४ गुहा आहेि. गुहाि िेवी 
वग रेच्या मूर्ति आजही आहेि असे सुंशोमक साुंगिाि. ही टेकडी भसुभसुीि मािीिी आहे. द्वहच्या खाली 
महषी कावऋषपिी गुहा आहे अशी आख्याद्वयका आहे. हल्ली येथे एक कावाश्रम आहे. लद्विहाद्वसक अवशषे 
द्वनोायािा िाट सुंभव आहे. 

 
कोथळी. – एिलाबाि गावापासून १ द्वक.मी. अुंिरावर सुंि ज्ञानोबािी भद्वगनी सुंि मुक्िाईिे 

िेवस्थान आहे. अभुंगािी सुंख्या कमी असली िरी िे िाटीिे अभुंग’ तहणून अमर लालेि. आळुंिीहून 
आल्यावर त्याुंनी येथे समामी ोेिली आहे. माो वद्य एकािशीला मोठी यााा भरिे. 

 
खाचि. – िोपडे िहसीलपासून िद्वाणेस १४•४ द्वक.द्वम. अुंिरावर िापी निीच्या ात्तरिीरी 

असलेले जुनेगाुंव पूवेस ‘लाखी’ पद्वामेस ‘महाद्याभट’ ही वस्िी होिी. श्री. छापिी द्वशवाजी महाराज ात्तर 
आयुष्ट्याि ‘मरणगाुंव – िोपडा’ या मोद्वहमेवर आले होिे. पुढ िे खािणे माग ेमोठ्या वाटेने िोपडे येथे गेले. 
िे काही काळ ‘खािणे’ येथ द्ववश्राुंिीसाठी थाुंबल्यािी िुंि–कथा आहे. क . कवी िगडूिे जन्मगाव प्रद्वसद्ध 
‘कटाव’ कार क . पुुंडलीक बाबाुंिे द्विोइ काळ वास्िव्य होिे. सुप्रद्वसद्ध अद्वहराणी लोक साद्वहत्य सुंशोमक, 
कवी कृष्ट्णा पाटील र्थलेि. सुंि द्वशिलनाथ बाबा महाराज समामी व मठ येथे आहे. 

 

 
मुळ मुक्िाबार्इ मुंद्विर मेहुण िा. एिलाबाि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
सुंि मुक्िाबार्इ मुंद्विर (जुने) कोथळी, िा. एिलाबाि. 

 

 
िाुंगिेव महाराज समामी िाुंगिेव िा. एिलाबाि. 

 

 
सुंि िाुंगिेव मुंद्विर िाुंगिेव, िा. एिलाबाि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
गणेश मुंद्विर (जागिृिेवस्थान) पट्टमालय, िा. एरुंडोल. 

 
गारखेडा (बु॥) – जामनेर िालुक्यािील गाव जामनेर–भसुावळ रस्त्यावर पािाळेश्वर द्वशवमुंद्विर, 

खुजराहो व ेंलगराज द्वशल्पाुंिी आठवण करुन िेिे. मुंद्विरावरील कोरीव काम अप्रद्विम. 
 
चागंदेव. – एवलाबाि पासून ८ द्वक.मी. अुंिरावर पूणा व िापी निीच्या सुंगमावर वसलेले एक 

िीथइाेा “ित्वसार” ग्रुंथ द्वलद्वहणाऱ्या हटयोगी िाुंगिेवाच्या वास्िव्याने पुनीि लाले आहे. िाुंगिेवािी 
समामी, सुंगमावरील काळ्या सुंगमरवरी पाषाणाने बाुंमलेले महािेव मुंद्विर, ित्ताायािे िेवालय ही स्थळे 
पद्वरसराला शोभा आणिाि. महाद्वशवरााीस मोठी यााा भरिे. 

 
चोरवड. – पारोळ्याहून १३ द्वक.मी. अुंिरावर. जुने जागृि ित्त मुंद्विर, ित्त जयुंिीस मोठी यााा 

भरिे. येथे िशइन ोेिल्याने िरुड, भिुबामा नष्ट होिे असा समज रुढ आहे. 
 
नगरदेवळा. – भडगावजवळ असलेले लद्विहाद्वसक गाव. सुंगमेश्वर हे हेमाडपुंथी द्वशवमुंद्विर 

भगनावस्थेि आहे. मुंद्विरािे द्वशल्प अप्रद्विम आहे. येथे एक सूि द्वगरणी आहे. 
 
नागणझरी. – सुकी निीच्या काठी एक भदू्वमगि लरा आहे. त्यावर द्विरेबुंिी कुुं डे बाुंमलेले आहे. 

पाणी कुुं डा समोरील िहा गोमुखािून वाहिे. 
 
णनझरदेव. – सािपुडा पवइिाच्या पायथ्याशी सुनपिेवपासून ३ द्वक.मी. अुंिरावर असलेला गरम 

पाायािा लरा. यािे ाष्ट्णिामान िुपारी १००° िे १०३° फॅ. र्िके असिे. पाणी रोग द्वनवारक आहे. 
 
पद्मालय. – एरुंडोल पासून १३ द्वक.मी. अुंिरावर असलेले एक प्राद्विन िीथइाेा सि व द्वनसगइरतय 

िळे कमळ पुष्ट्पाुंनी मुंद्विरास शोभा आणिे. काठावर गणपिीिे जागृि मुंद्विर. येथील ोुंटा फार मोठी आहे. 
गोेंवि बुवा नावाच्या सामुने पेशवाईच्या काळाि प से जमवनू बाुंमले. ऋद्धीद्वसद्धी िेवालय आहे. येथे िरवषी 
मोठी यााा भरिे. जवळि द्वभमकुुं ड नावािे द्वठकाण आहे. द्वभमाने बकासूराला ठार मारल्यावर िहान 
लागली असिा िेथील खडकाि हािािा कोपरा मारला व हे कुुं ड ात्पन्न लाले (केले). अशी िुंि–कथा 
प्रिद्वलि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पाल. – जळगाव पासून ८० द्वक.मी. अुंिरावरील सािपुडा पवइिावरील सुप्रद्वसद्ध थुंड हविेे 
द्वठकाण. फॉरेस्ट िेेंनग सलटर, अभय अराय व भोविालिी वनश्री डोळ्यािे पारणे फेडिे. मोगल सम्राट 
महुंमि िोलो द्विल्लीहून िद्वाणेकडे जािाना येथे द्ववश्राुंिीस थाुंबला होिा. एक मद्वशिही येथे आहे. 

 
पाटिा. – िाळीसगाुंव पासून १५ द्वक. मी. अुंिरावरील एक अद्वि पुरािन गाव. जवळि द्वपिळपुरा 

येथे द्वपिळ खोटे लेणी असून डोंगराळ प्रिेश व वनश्री पे्राणीय आहे. खानिेशािील पद्वहली महत्त्वािी 
वसाहि. सुप्रद्वसद्ध गद्वणिािायइ भास्करािायइ ्ाुंिा नािू िाुंगिेव ्ाुंनी येथे शके १२०६ मध्ये एक द्ववद्यालय 
स्थापले. त्याि आजोबाुंिे गद्वणि व ज्योद्विष्ट्यद्ववषयक ग्रुंथाच्या अहयासािी सोय केली होिी. ्ा गावाि व 
पद्वरसराि िोन–िीन लेाया आहेि. एका लेायाममील सभामुंडप वरेूळ येथील क लास मुंद्विराच्या मिीवर 
ियार केला आहे. त्याच्या खाुंबावरील कोरीव काम अद्वि सुुंिर आहे. या लेायाि अनेक िेविाुंच्या मूिी 
आहेि. गावाच्या िद्वाणेस १ द्वक. मी. वर टेकडीच्या पायथ्याशी एक लेणुं आहे त्यास “शृुंगारिावडी” व थोडे 
वर गेल्यावर लागणाऱ्या लेणीस “सीिा न्हाणी” असे नाव आहे. द्वशखरावर िेवीिे प्रािीन िेवळू आहे. द्वशल्प 
पे्राणीय आहे. वाटेवर एक लेणुं लागिे त्यास नागाजुइन असे तहणिाि. त्यािी गलॅरीसुध्िा एकेकाळी कोरीव 
खाुंबािी असावी. मराठी अद्वहराणीिा पद्वहला द्वशलालेख पाटणािेवी येथेि आहे. येथील पुराण वस्िु अवशषे 
खानिेशािील प्रािीन आहेि.  

 
पारोळा. – जळगाुंवहून ५६ द्वक. मी. अुंिरावर स्वािुंत्र्य लक्ष्मी, महाराणी लक्ष्मीिे माहेर ोर. येथे 

एक भईुकोट द्वकल्ला आहे. क . ह. ना. आपटे याुंिे जन्मगाुंव. 
 
फरकाडें – एरुंडोल पासून २० द्वक.मी. अुंिरावर “लुलिे मनोरे” प्रद्वसद्ध . मुसलमान अमिानीिील 

बाुंमकाम. एका मद्वशिीला िोन मनोरे आहेि. एका मनोऱ्यावर िढून हलद्ववला की िुसरा आपोआप हलिो. 
प्रािीन वास्िुकलेिा एक अप्रद्विम नमुना.  

 
बिाळ – िाळीसगाव िालुक्यािील द्वगरणेच्या ात्तर काठावर वसलेले एक अद्वि प्रािीन गाव. या 

गावािा र्द्विहास अद्वि प्रिीन आहे. बहाळजवळ पुरािन काळािील अवशषे सापडले आहेि. शके ११४४ 
(र्. स. १२२२) िा एक कोरीव लेख द्वमळाला आहे. पुराणवस्िु सुंशोमकाुंनी त्यािी नुकिीि पहाणी केली 
असून त्याुंच्यामिे हे अवशषे तहणजे नद्याखोऱ्याुंिील ज्या प्रािीन सुंस्कृिी होऊन गेल्या त्याप की ही एक 
आहे. या सुंशोमनाने अद्वि प्रािीन सुंस्कृिीवर नवा प्रकाश पडेल असे िज्ञ तहणिाि. 

 
मेिरूि. – जळगाव जवळ १ द्वक. मी. अुंिरावरील गाव. जग प्रद्वसद्ध “मेहरूणिी बोरे” र्थलीि. 

त्यािी अद्ववट गोडी अवणइनीय आहे. त्याुंना कीड लागि नाही. या द्वठकाणी एक िलाव आहे. िाडकाराय 
असिाना शबरी द्वभल्लीणीने रामाला ाष्टी बोरुं द्विलीि िे हे द्वठकाण असल्यािी िुंि कथा आहे. ‘र्च्छािेवी’ 
मुंद्विर येथे आहे. 

 
यावल. – िालुक्यािे द्वठकाण. हडकाई व खडकाई या नद्याच्या सुंगमावर वसलेले व्यासालय 

यावल अशी आख्याद्वयका आहे. गाव पुरािन आहे. व्यास मुनीिे पुरािन मुंद्विर आहे. त्याि त्याुंिी समामी 
आहे. कागि व नीळसाठी एकेकाळी प्रद्वसद्ध होिे. येथे मराठे सरिार द्वनबाुंळकर याुंिा प्रद्वसद्ध वाडा होिा. 
एक पडका भईुकोट द्वकल्लाही येथे आहे.  
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पाटणािेवी मुंद्विर, पाटणा िहद्वसल िाळीसगाुंव. 

 

 
पाटणािेवी, पाटणा, िा. िाळीसगाुंव. 
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स्वािुंत्र्य लक्ष्मी–लाशीिी राणी–लक्ष्मीबार्इ. 

 

 
स्वािुंत्र्य लक्ष्मी, लाशीच्याराणीिा द्वकल्ला, पारोळा. 

 

 
खान्िेशरत्न–काुंिबरीकार क . ह.ना. आपटे 
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‘लुलिे मनोरे’ फरकाुंडे, िा. एरुंडोल. 

 

 
‘मुुंजोबा मुंद्विर’ अिावल िा. यावल. 
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नवी ‘मुक्िार्इ िेवी’ एिलाबाि. 

 

 
नव ेमुक्िार्इ मुंद्विर एिलाबाि. 

 
लोिारे. – पािोरा िालुक्यािील एक गाव. माद्वहजी स्टेशनच्या आगनेयेस १५ द्वक.मी. अुंिरावरील 

लद्विहाद्वसक गाव. अकबराच्या कारकीिीि खानिेश द्ववभागािील हा एक पेटा होिा. १८१८ साली 
द्विटीशाुंनी हे गाव द्वशद्याुंकडून द्वमळद्ववले. येथे िपेश्वर महािेवािे एक जुने हेमाडपुंथी मुंद्विर आहे. येथील 
अडद्वकते्त पूवी प्रद्वसद्ध होिे. 

 
सुनपदेव.– िोपडे िालुक्यािील सुप्रद्वसद्ध गरम पाायाच्या लऱ्याुंप की एक. डोंगराळ भागाि 

सािपुडा पवइिाच्या िोन सूळक्याच्या पायथ्याशी आहे. याला रामिलाव असेही तहणिाि. ानपिेव पासून ६ 
द्वक.मी. िूर आहे. जुन्या िलावािे अवशषे येथे द्विसिाि. लऱ्यािून येणाऱ्या पाायािे ाष्ट्णिामान ७०° फॅ.िे 
वर असिे. भगूभािून लऱ्याच्या रुपाने पाणी द्वमळिे. येथील पाायाि थोड्या प्रमाणाि गुंमक आहे. त्यामुळे 
त्विारोग िुरुस्ि होिाि. 
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सावळतबारा. – जामनेरहून ४७ द्वक.मी.िूर डोंगरावर महानुभाव पुंथािे प्रद्वसद्ध ित्त मुंद्विर. येथे 
ि ा पोर्तणमेस मोठी यााा भरिे. 

 
सुंस्कृिीिे  लरिे िशइन ोेिाना आपल्याला त्यािील साद्वहत्यािी प्रकषाने  ढ जाणविे. “जशी 

सुंस्कृिी िसे साद्वहत्य” प्रािीन साद्वहत्य कृिीिा आढावा पढुील प्रकरणी पहाणे योगय ठरेल. 
 

कान्िदेस साणित्त्यक 
 
खान्िेश साद्वहत्य परुंपरा गौरवास्पि आहे. त्याि भावना व हृियािा  लावा आहे. या मािीि 

अनेक साद्वहव्त्यक साद्वहत्यसेवा करीि होिे व करीि आहेि. “केळी, कपासी व काव्य” द्वपकद्ववणारा 
कान्हिेस ाफइ  खान्िेश तहणून िो आजवर जगला आहे व यापढेुही जगेन. त्यािा र्द्विहास र्िराुंना 
स्फूिीिायी ठरावा. 

 
– प्राचीन युगे – 

 
फार प्रािीन काळापासून जळगाव द्वजल््ाने मराठी अद्वहराणी भाषा व साद्वहत्यद्वनर्तमिीला मोठा 

हािभार लावलेला आहे. 
 

मिाकणव वात्ल्मकी – 
 
वालद्वलरी, िा. िाळीसगाव हे जर महाकवी वाव्ल्मकीिुं जन्मगाव व राुंजणगाव येथे वास्िव्य होिे. 

ही िुंि–कथा सत्य असेल िर भारिािीलि नव्हे जगािील आद्य कवीला जन्म द्विलािुं सारुं श्रये 
खान्िेशाच्या मािीलाि येिे. 

 
व्यास –  

 
यावल येथे व्यासाुंिी समामी आहे. िेथे त्याुंिा जन्म लाला व काही काळ वास्िव्य होिे तहणजे पनु्हा 

िुसऱ्या महाकद्ववला जन्म द्विल्याने महाभारिािी काव्याने खान्िेश पुद्वनि होिो. 
 

मध्ययुग 
 
खान्िेशिा प्रािीन युग व भवशाली होिा िसा मध्य युग भरभराटीिा आहे. 
 

मुक्ताबाइश : 
 
ज्ञानोबािी लहान बहीण मुक्िाई ाफइ  मुक्िाबाई आपल्या अुंगच्या गुणाुंनी यािव कालीन 

साुंस्कृद्विक र्द्विहासाि िेजस्वी व्यक्िीमत्व ठरले. आपल्या पोरकेपणावर माि करुन आत्मज्ञानाच्या ाेााि 
द्विने मोठा अद्वमकार द्वमळद्ववला. द्वनवृत्तीनाथ हा थोरला भाऊ द्वििा गुरु होिा. त्याच्याकडून द्विने साम्राज्य 
प्राप्ि करून ोेिले. एक अलौकीक योगीनी तहणून द्वििी िेजोमयी मूर्ति महाराष्ट्िाच्या मनःपटलावर 
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कायमिी द्ववराजमान लाली आहे. द्विच्या ापलीम अभुंगाुंिी सुंख्या ५० हून कमी आहे. पण िेवढ्याि 
अल्परिनेिून द्विच्या द्विव्य अनुभवािी लळाळी प्रिीि होिे. ज्ञानोबा–सोपानच्या महाद्वनवाणानुंिर 
मुक्िाबाईला जग ािास लाले. द्विला आपला स्विःिा िेह त्याग करावासा वाटला. परितहाि द्ववद्वलन 
होायापूवी िी आळुंिीहून द्वनोून द्वफरि द्वफरि िापी िीरावरील सोमोश्वर (कोथडी, िा. एिलाबाि) येथे 
आली. व शाख वद्य िािशीच्या द्विवशी मध्यान्ही एकाएकी अदृष्ट्य लाली. कोथडी, िा. एिलाबाि येथे 
आजही द्वििी समामी आहे. द्विथे िरवषी मोठी यााा भरिे. 
 
चागंदेव : 

 
“िाुंगया कोरा रे कोरा” तहणून अद्वहराणी जनमानसाि स्थान द्वमळद्ववलेला एक महाराष्ट्िीयन हट 

योगी. कान्हिेशािील एिलाबाि िालुक्यािील िाुंगिेव या गावी त्याुंिा जन्म लाला. या गावाला पूवी सुुंिर 
पूरम असे नाव होिे. सध्या िाुंगिेव गावी िाुंगिेवािे िेऊळ आहे. गोिावीिीरी पुणिाुंबे या गावीही त्याुंिी 
समामी आहे. हा िर १०० वषांनी योग सामथ्याने िेह टाकून नवा िेह मारण करीि असे, असे साुंगायाि 
येिे. त्याने “ित्त्वसार” ग्रुंथ द्वलद्वहला आहे. एकूण त्यािी १४ समामी स्थळे व १४ नाव ेअलग अलग आहेि. 
त्याप की िाुंगावटेश्वर िक्रपाणी ही िोन नाव ेहोि. 
 
िास्कराचायश : 

 
खान्िेशािे नाव जगाि आपल्या द्वविते्तने अमर करणारा महामानव असाि श्री भास्करािायइ याुंिा 

ाल्लेख करावा लागेल. जगद्ववख्याि भारिीय गद्वणि व ज्योद्विष शाश्चज्ञ. हा स् पवइिाजवळच्या द्वबज्जल 
बीड गावी रहाि असे. हे गाव हल्ली खान्िेशािील िाळीसगाव िालुक्यािील पाटण गावािे आसपास असाव े
असा िकइ  िेथील द्वशलालेखावरून िज्ञाुंनी केला आहे. त्यािे द्वसद्धान्ि द्वशरोमणी व करण कुिुहल हे िोन 
ज्योद्विष गद्वणि ग्रुंथ आहेि. द्वशवाय वासना भाष्ट्य हा टीकाग्रुंथ आहे. भास्कर व्यवहार व द्वववाहपटल हे 
ग्रुंथही त्याुंिेि असाविे. पद्वहला ग्रुंथ त्याने शके १०७२ साली आपल्या वयाच्या ३६ व्या वषी द्वलद्वहला व 
िुसरा वयाच्या ६९ व्या वषी द्वलद्वहला. द्वसद्धान्ि द्वशरोमणी ग्रुंथािा पद्वहला खुंड ‘पाटीगद्वणि’ ेंकवा 
‘द्वललाविी’ हा अुंकगद्वणि व महत्त्वमापन यावरील स्विुंा ग्रुंथ आहे. िुसरा खुंड बीजगद्वणि याि एकवणइ 
समीकरण, अनेकवणइ समीकरण, एकानेकवणइ समीकरण, वणािी समीकरणे र्त्यािी द्ववषयाुंिा समावशे 
आहे.गद्वणि अध्याय, गोलाध्याय, याि जोद्विष शाश्च आहे. पद्वहल्याि ग्रह गद्वणि हा द्ववषय आहे. िुसऱ्याि 
ग्रहगद्वणिािील सवइ द्ववषयाुंिी ात्पत्ती, ा लोक्यसुंख्यावणइन, युंााध्याय, र्त्यािी अनेक द्ववषयाुंिा समावशे 
आढळिो. द्वसद्धान्ि द्वशरोमणी हा शिक ात्कृष्ट ग्रुंथ आहे. या ग्रुंथावरून भारिीय ज्याद्विष शाश्चासुंबमी 
सुंपूणइ माद्वहिी कळिे. करणकुिुहल ग्रुंथाि अहगइािवरुन मध्यम ग्रहसामन केलेले आहे. या ग्रुंथािी फारशी 
व र्ुंग्रजीि भाषाुंिरे लालेली आहे. पाटण, िालुका िाळीसगाव येथे याुंिे नावािा एक द्वशलालेख आहे. 
 
नारायि व्यास बिाणलये : 

 
खान्िेशािील बहाळ, िालुका िाळीसगाुंव हे ्ािे जन्मगाव. द्वगरणाद्विरावरील ाल्लेखनीय कवी. 

त्याने “श्री ऋद्वद्धपूर वणइन” नावािा ग्रुंथ द्वलद्वहला आहे. हा ग्रुंथ महानुभवाच्या “सािी ग्रुंथा” प की एक ग्रुंथ 
मानला जािो. बहाळ गावावरून बहाद्वलये या आडनावाने  ळखला जािो. या ग्रुंथाच्या सािव्या प्रकरणाि 
त्याने “स्वात्मद्वनरोपण” ( वी ३१ िे ४३) केले असून त्याि नमूि केल्याप्रमाणे त्यािे पूवायुष्ट्य अनािाराने 



 

अनुक्रमणिका 

व ेंहसेने डागाळलेले द्विसिे. नारोबासािे वडील खान्िेशािील बहाळ या द्वगरणेच्या ात्तर िीरावरील 
गावाच्या अद्वमष्ठात्या राजािे पुरोद्वहि असून त्याुंच्या ज्योद्विष न पुायामुळे राजािी त्याच्यावर द्ववशषे मजी 
होिी. त्यामुळे र्िर ज्योद्विर्तवि त्यािा व्िेष करीि. “जो मेणािी मेख खडकाि गाडून िाखवीन िो खरा 
ज्योद्विषी, र्िर सारे ज्योद्विषी व्यथइ होि” अशी त्याने एकिा िरबाराि प्रद्विज्ञा केली. माा िी िो द्वसद्ध करु 
शकला नाही. कारण त्याच्या शुाुुंनी कपटकारस्थान करून राजसेवकाला लाि िेवनू वश करून ोेिले. 
ज्या ाणी िी मेख ठोकावयािी होिी िो “मुहिािा ाण” राजसेवकाने िुकवला. प्रद्विज्ञा भुंगाच्या 
पद्वरणामापायी नारोबासाच्या द्वपत्यास प्राणास मुकाव ेलागले. त्यावळेी नारोबास आपल्या आईच्या गभाि 
होिे. पुढे िे जेव्हा १२ वषािे लाले िेव्हा त्याुंना आपल्या आईकडून पूवइवृत्ताुंि कळला. िेव्हा त्यानी आपल्या 
द्वपत्याच्या वमािा सूड ोेायािी प्रद्विज्ञा केली. त्यासाठी बुंगाल िेशाि जावनू िेथे “बुंगाली द्ववद्या” 
(मुंा+िुंा, ई.) द्वशकून परि आले. नुंिर त्याुंनी आपली प्रद्विज्ञा पूणइ केली. पण या सवइ गोष्टपबद्दल त्याुंना 
पाािाप होवनू त्याने ‘अिल मालोबास’ या महानुभाव आिायाकडून पुंथािी द्विाा ोेिली व महानुभाव पुंथ 
व्स्वकारला. द्ववश्वनाथ बास याुंच्या साुंगायावरून नारोीयास याुंनी शके १२८५ ि “ऋद्धीपूर वणइन” हा 
काव्यमय ग्रुंथ द्वलहीला. डॉ. श. गो. िुळपुळे याुंच्या मिे हा ग्रुंथ १२५३ मध्ये द्वलद्वहला असावा. [काही 
िज्ञाुंच्या मिे यािा लेखनकाळ शके १३३५ (र्.स.१४१३) होय.] या ग्रुंथािी  वी सुंख्या ६४१ आहे. ग्रुंथ 
केवळ वणइनपर नसून त्याि काव्यभक्िी, ित्तवज्ञान, श्री. गोेंविप्रभ ू स्िुिी, ऋद्वद्धपूर महात्तय या द्ववशषे 
गोष्टपिा त्याि सुंगम लालेला आढळिो. हा ग्रुंथ समद्ववषय काव्यग्रुंथाि सवइश्रेष्ठ असून महानुभावाच्या “सािी 
ग्रुंथा” मध्ये त्यािे स्थान व द्वशष्ट्खपूणइ आहे. 

 
मिाललगदास : 

 
‘अद्वहरराव’ हे ााीय आडनाव व ोराायाि ‘पाटीलकी’ असणारा हा व्यावहाद्वरक ‘मराठा’ कवी, 

वाडे (गुढे), िालुका भडगाुंव या खान्िेशािील द्वगरणा निीच्या िद्वाण िीरावरील गावी १६०० व्या शिकाि 
जन्माला आला. त्याच्या वद्वडलािे नाव द्ववक्रमिेव असे होिे. ‘वाडे’ गावािा कवीला फार अद्वभमान होिा. 
त्याला त्यानी गहन, थोर, पद्ववा अशी द्ववशषेणे लावली आहेि. त्याच्या नावावर (१) पुंिोपाख्यान, (२) 
ेंसहासन बत्तीशी, (३) विेाळ पुंिद्ववशी, (४) िाणक्य द्वनिी, (५) द्ववक्रमबद्वत्तशी व (६) शालीहोा अशा 
ग्रुंथाुंिी नोंि आहे. प की पद्वहले पाि कथारूप आहेि. त्याला कथा द्वनविेनािी आवड होिी. िो वसेिेव 
परुंपरेिील आहे. त्यािे वाङ मय अद्याप अप्रकाद्वशि आहे. महाेंलगिास व त्याुंिी ग्रुंथरिना या द्ववषयीिी 
माद्वहिी महाराष्ट्ि सारस्विकार द्वव. ल. भाव े व त्यानुंिर क . ल. रा. पाुंगारकराुंनी मराठी वाङ मयािा 
र्द्विहास, खुंड २, पृष्ठे ५८५ िे ५८८ मध्ये द्विली आहे. हा कवी पुढे महानुभाव पुंथाि द्वशरला असावा. 
‘पुंिोख्याने’ सुंपािक द्वव. द्वभ. कोलिे, प्रस्िावना, पृष्ठे ३२ िे ३६ याि ही बरीि माद्वहिी द्वमळिे. त्याुंच्या 
ग्रुंथाि खान्िेशिी बोलीभाषा (अद्वहराणी), खान्िेशाच्या सामाद्वजक, मार्तमक पद्वरव्स्थिीिे वणइन केलेले 
आहे. अद्वहराणीच्या खुणा त्याि सापडिाि. पुंिोख्यानाि िो तहणिो– ‘’सुंस्कृि नकळे, आरजा जना । 
तहणोनी मराठी केली रिना । िे आणद्वजे मना बाुंम जनी ॥,” सुंस्कृि न जाणणाऱ्या लोकाुंसाठी मराठी रिना 
करीि आहे. 

 
अवाचीन युग 

 
अवािीन काळािा र्द्विहास साुंगिाना एक खान्िेशपुा िेवकीनुंिन सारस्वि आपल्या कद्वविेि 

बरि काही साुंगनू जािाि – 



 

अनुक्रमणिका 

‘ती साने गुरुजींची गािी । ती बालकणवची फुलरािी । 
केर्वसुत, बणििाइश, णतवारी स्फूती आम्िाला देती ॥ 
िी खान्देर्ची माती, मातीतून णपकती मोती ॥’ 
 

खान्िेश समदृ्ध, सकस मानवी मुल्याुंना जोपासणाऱ्या साद्वहत्यलेखनाने पावन लाला आहे. 
 

केर्वसुत : 
 
कृष्ट्णाजी केशव िामले, भडगाुंव, द्वज. जळगाुंव येथे द्वशाक होिे. भडगाव–फ जपूर येथे वास्िव्य. 

क्राुंिी काव्यािी िुिारी फुुं कून मराठी कद्वविेला सामाद्वजक जाणीवािे भान िेणारे आमुद्वनक कद्वविेिे जनक, 
अग्रिूि कवीकुलगुरु येथे अनेक वषइ होिे– 

 
“मी संध्यासमयी खुर्ाल णगरिा तीरावरी बैसुनी । 
कालके्षप करीन उन्मन असा वेड्यापरी गाऊनी ॥’ 
 

असा भडगाुंवच्या द्वगरणा निीिा त्याुंनी आपल्या कद्वविेि ाल्लेख केला आहे. 
 

बालकणव ठोंबरे : 
 
त्र्युंबक बापुजी ठोंबरे याुंिा जन्म मरणगाव, िालुका एरुंडोल येथे १३ ऑगस्ट १८९० रोजी लाला. 

१९०७ साली जळगाव येथील कवी सुंमेलनाि ‘बाल कवी’ पिवी द्वमळाली. बाल कद्वविी द्वनिाुंि सुुंिर, 
अतलान, भावगभइ अशी द्वनसगइ कद्वविा िुंद्रकोरी प्रमाणे या द्वजल््ाि वृद्धपगि होि गेली व कद्वविा फुलाुंिा 
गुंम महाराष्ट्िाि पसरला. एरुंडोल, यावल, जामनेर येथे वास्िव्य करून मे १९१८ मध्ये भािली, िालुका 
जळगाुंव येथे रेल्वखेाली अपोािी द्वनमन लाले. 

 
नारायिराव फडिीस : 

 
नानासाहेब फडणीस नावाने प्रद्वसद्ध. ‘काव्य रत्नावली’ हे कद्वविेला वाद्वहलेले माद्वसक प्रथमि 

काढले. अमे शिक महाराष्ट्िाि काव्याेााि मोलािी कामद्वगरी केली. द्ववद्वशष्ट ध्येय द्वनष्ठेने पे्ररीि होवनू 
‘िोन लाख’ मराठी कद्वविा छापल्या व िापी िीरावर मराठी काव्यािी जोपासना करून सुंवमइन केले. हे 
कवीही होिे. यािी नोंि मराठी साद्वहत्य र्द्विहासाि लालेली आहे. 

 
दु. आ. णतवारी : 

 
‘मराठ्याुंिे सुंग्रामगीिे’ स्फूिी प्रसुंग जीवुंि करणारे स्विःच्या ाच्च आवाजाि गाणारे िुगाप्रसाि 

आसाराम द्विवारी, मरणगाुंव येथील रद्वहवासी होिे. मुक्िाई परुंपरेिले अभुंगमालाकिे आमुद्वनक कवी, 
काही द्विवस शलिुणी येथे रहाि असि. 
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बणििाबाइश चौधरी : 
 

शाळेिी पायरी न िढिा अद्वहराणी बोलीिून रसाळ कद्वविा द्वलद्वहणारी बद्वहणाबाई असोिा येथे 
जन्मली व जळगावला सासरी राद्वहली. खान्िेशिी मािी–माणसे–हवामान–पाऊसपाणी–द्वपके, लाडे–
लोपड्या, रस्िे–वाटा, माड्या–बुंगले, जनजीवन–रुढी, परुंपरा, सण–ात्सव, ऋिुमान याच्या 
माध्यमािून मानवी मुल्याुंिे सुंिेश सोप्या भाषेिून िेि येथूनि त्याुंिी कद्वविा महाराष्ट्िाि सवइमुखी लाली. 

 
साने गुरुजी : 

 
मािृहृियािे थोर कवी पाुंडुरुंग सिाद्वशव साने, अमळनेर (द्वजल्हा जळगाुंव) येथे रहाि होिे. 

मुलासाठी गोष्टीिी पसु्िके द्वलहली. ‘पाी’ काव्यसुंग्रह ‘खान्िेशिे स्िोा’ ५८ श्लोकाुंि द्वलहले. त्याुंच्या 
कल्पना व भावनामध्ये खान्िेशिा श्रमीि त्यागािा आनुंि मानणाऱ्या परोपकारी सेवाभावी स्नेहशीलिा, 
किइव्य हीि जीवनशक्िी, खान्िेशािील भक्िी, पराक्रम या सुंस्कृिीिे िशइन ोडिे. 

 
खान्िेशच्या काळ्या मािीि द्वपकाबरोबर साद्वहत्यही फोफावले आहे. आजही साद्वहत्य गुंम या 

मािीि िरवळिो आहे. द्वकत्येक साद्वहव्त्यक मराठी शारिेच्या अुंगणी नािून नािून िमले आहेि, श्रमले 
आहेि, िमछाक लाले आहेि. पायाुंना छाले आले, शवेटी मेले. िर माझ्यासारखे एक वगेळी िाल ोेवनू 
पाऊले टाकीि आहेि. त्या पाऊलाुंना आिा रटे्ट–ोटे्ट पडि आहेि. स्थळकाळ परत्वे, नकळि काही 
मान्यवर द्विवुंगि साद्वहव्त्यकाुंिी र्द्विहासाि नोंि ोेिली गेली नसेल िर वािकाुंनी ‘न्युनिे पुरिे’ करून 
घ्याव ेव लेखकास, सुंशोमकास ामा करावी, ही द्ववनुंिी. 

 

• • • 
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‘अणिरािी बोली लोक साणित्यात आली’ 
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‘अणिरािी बोली लोक साणित्यात आली’ 
 
जगाि माय अन् मायबोली र्िर कोणत्याही गोष्टपपेाा प्रत्येकाला जीवापाड आवडिे. मायबोली ही 

बोली भाषाि असिे. जळगाुंव, मुळे, नाद्वसक द्वजल््ािी मायबोली अद्वहराणी आहे.जगप्रद्वसद्ध भाषािज्ञ “सर 
जॉजइ द्वग्रअसइ” ने नमूि केलेल्या भारिािील ८७२ बोलीभाषा व ापभाषाुंप की अद्वहराणी ही एक जुनी 
बोलीभाषा आहे. िी महाराष्ट्िािील प्रमुख बोलपप की एक आहे. अद्वहराणी माली भाषा आहे असे 
स्वाद्वभमानाने साुंगणाऱ्याुंिी सुंख्या अगद्वणि आहे. 

 
अद्वहराणी बोली भाषेिा र्द्विहास साुंगावयािा तहणजे जरा अवोड गोष्ट आहे. कारण र्द्विहास 

तहटला की, त्याि द्ववमाने ही आलीि. द्ववमाने माुंडिाुंना त्याला मिािी पुष्टी द्यावी लागिे. त्यासाठी द्वविार 
मुंथन होणे आवश्यक असिे. अद्वहराणीिी बखर... िस्िूर खुद्द... कोण हा शोम आतहास अद्याप 
लागावयािा आहे. या बोलीिे एक स्विुंा कसब आहे. या बोलीिा ाद गम, द्ववकास, र्द्विहास, स्वरूप, 
भौगोद्वलक व द्वशष्ट्खे, त्यािील व्याकरण र्त्याेंििे अजून अहयास सुंशोमन लालेले नाही. िथाद्वप अद्वहराणी 
बोली व लोक साद्वहत्यािी र्द्विहास परुंपरा या द्ववषयी काही पाद्वामात्य पौवात्य सुंशोमकाुंनी आपआपली मिे 
प्रकट केलेली आहेि. थोर द्वविारवुंि व अहयासक याुंनी बोली द्ववषयक द्वविाराुंिी गुुंिागुुंि, ाकल प्रखरपणे 
माुंडून द्ववस्िृिपणे वािकाुंिे समोर माुंडले आहेि. खान्िेशिी ही बोली, अद्वहराणी भाषा अद्विशय ममाळ, 
रसाळ आहे. द्विच्याि ािुंड लोकगीिे,  व्या, तहणी, वाक प्रिार, गाणी, ाखाणे भरलेली आहेि. भावद्वनक 
अद्वभव्यक्िी ही बोली अत्युंि प्रभावीपणे करू शकिे. या लोक साद्वहत्याि समाजजीवन सामावलेले आहे. 
अद्वहराणी भाषा अुंिद्वरक द्वजव्हाळा पे्रम याुंिे प्रकटीकरण समथइपणे करिे. द्विच्यािील शीिसुंपिा समदृ्ध 
आहे. िी द्ववद्ववम अुंगाने नटलेली फुललेली आहे. तहणनू आजवर द्वटकून राद्वहलेली आहे. द्विच्या शीिा–
शीिाि वाक्या–वाक्याुंि आशय ोणिा आढळिे. ापमा–ात्पे्राा, दृष्टाुंन्ि, कल्पना आिी अलुंकाराुंनी िी 
सजलेली असल्याने सुंशोमन सुंकलनािे काम मनोरुंजक व ाद बो मक वाटिे. 

 
अशा या अद्वहराणी भाषेद्ववषयी काही सुंिभइ पहाणे ाद्विि वाटिे. डॉ. श्री. व्य. केिकर महाराष्ट्िीय 

ज्ञान कोश, शरीर खुंड, द्ववभाग सािवा (अ), पषृ्ठ ६८२–६८३ वर नमूि करिाि, “खान्िेशी अथवा 
अद्वहराणी भाषा जरी गुजराथी सारखी ेंकवा मराठी सारखी द्विसिे िरी िी मागमी, सौराष्ट्िी, शौरसेनी, 
महाराष्ट्िी, प शाुंिी र्. प्राकृि भाषाुंममून द्वनोाली आहे.” डॉ. सुरलद्र बारेंलगे याुंच्या महाराष्ट्ि राज्य साद्वहत्य 
सुंस्कृिी मुंडळ, सिाद्वशवपेठ,पुणे–३० िफे प्रकाद्वशि “मराठी द्ववश्वकोश”, खुंड १, पान ६८७ वर असे नमिू 
केले आहे. “महाराष्ट्िाि– मुळे, जळगाुंव व नाद्वसक या द्वजल््ाि बोलली जाणारी ही एक भारिीय आयइ 
बोली आहे. द्विला खान्िेशीही तहणिाि. मराठीिी पोटभाषा तहणून समजली जाणारी ही बोली “द्वगअसइन्” 
च्या मिे एक द्वभल्ली बोली असून त्याने “ेंलव्गवव्स्टक सव्हे ऑफ र्ुंद्वडया” च्या नवव्या खुंडाच्या द्विसऱ्या 
भागाुंि र्िर द्वभल्ली बोली बरोबर िी द्विली आहे. भारिीय जनगणनेच्या भाषा द्ववषयक खुंडाि अजूनही हीि 
प्रथा पाडायाुंि आली आहे. अद्वहराणीिी काही व द्वशष्ट्खे ही मराठीहून पूणइपणे द्वभन्न असून काही बाबिीि िी 
मराठीशी व काही बाबिीि गुजराथीशी द्वमळिी जुळिी आहेि. या बाबिीि आायइ वाटायासाुंरखे काही 
नाही. कारण या िोन मोठ्या भाषाुंच्या िरतयान पसरलेली ही एक सुंक्रमक बोली आहे. द्विच्याि 
आढळणारे, अनेक सुंस्कृिेिर शीि खान्िेशी लोक पूवी कोणीिरी आयेिर (ािा. आस्िीय वुंशीय) भाषा 
बोलि असाविे असे िशइद्वविाि. अद्वहराणी भाद्वषकाुंिी सुंख्या सन १९६१ च्या जनगणनेप्रमाणे ३,६७,४७२ 
अशी होिी. परुंिु हा आकडा ग्रा् मानिा येि नाही कारण ोराुंि अद्वहराणी बोलणारे सुद्वशद्वाि लोक 
आपली भाषा मराठी आहे असे साुंगिाि. त्यामुळे अद्वहराणी बोलणारे बरेि अद्वमक असाविे असे वाटिे.” 



 

अनुक्रमणिका 

“खान्िेशी बोली भाषा अद्वहराणी ही वर करणी सुंस्कृि, मराठी, गुजराथी या भाषेच्या सहयोगाने 
पुढे आली असली असे असले िरी द्विच्यािील मािु नामे पाहािा िी प्राकृिाच्याही पूवीिी बोली भाषा आहे 
असे वाटिे.” अद्वहराणी बोलीिा द्वनलेप मनाने अहयास केल्यास िी कल्पनेपेाा अद भिू असून मनािी 
शवेटपयंि पकड ोेिे. अद्वहराणी बोलीिील लोक साद्वहत्य हे अथइशुद्ध आहे. कागि काळे करणारे नसून िे 
द्वटकाव ूसाद्वहत्य आहे. 

 
अद्वहराणी बोली भाषेच्या प्रिेशािा आपण द्वविार केल्यास जळगाुंव, मुळे, नाद्वसक व बऱ्हाणपुरिा 

काही भाग िटकन आपल्या डोळ्यासमोर येिो. त्याुंिही स्थळपरत्व ेफरक जाणविो. “िर बारा कोसाुंवर 
भाषा बिलिे” या ित्वास अनुसरून हेल, ाच्चार याुंच्याि ेंकद्विि फरक जाणविो. पूवइ खानिेशाि 
“खेवाये” शीि पद्वामखानिेशाि ‘रवाये’ या ाच्चाराने वापरला जािो. िोोाुंिा अथइ एकि ‘खेळद्ववि आहे’ 
मुळे द्वजल््ाि िळोिे, शहािा, नुंिुरबार, नवापूर येथील अद्वहराणीवर ‘गुजराि राज्य’ साद्वनध्यामुळे 
गुजराथीिी िाट छाया पडली आहे. ‘रवाये’ तहणजे ‘केम रमिा नथी’ यािील ‘रमिा’ वरून अपभ्रुंश 
अद्वहराणीि आला आहे. मुळे द्वजल्हा िापी काठाुंवरील लोकाुंिे ाच्चार सूर वगेळेि असिाि. वऱ््ा, पऱ््ा, 
सुक्कयना र्त्यािी शीिाुंच्या, ाच्चारावरून आपणास जाण येिे. जळगाुंव द्वजल््ाि रावरे, यावल, जामनेर हे 
िालुके वऱ्हाड (द्वविभइ) शी जोडून असल्याने िेथील सीमाविी अद्वहराणीवर वऱ्हाडी बोलीिे पडसाि 
ामटलेले आढळिाि. खास करून लेवा पाटीिारािी जी पाुंलणी ाफइ  पाुंजनी बोली आहे. द्वििेही पद्वरणाम 
आढळिाि. िुहे, माहे, काब,े ‘िु्ा लेवुं हू’, र्त्यािीच्या ाच्चारावरून िे जाणविे. िाळीसगाुंव, मालेगाुंव, 
बागलाण, सटाणा हे नाद्वसकला जवळ असल्याने कोकणीिी छाप अद्वहराणीवर आढळिे. अमळनेर, 
िोपडा, पारोळा, एरुंडोल, पािोरा, मुळे, ेंशिखेडा, द्वशरपूर या िालुक्याि शुद्ध अद्वहराणी अव्स्ित्वाि आहे 
असे िज्ञ तहणिाि. वरील सवइ प्रिेशाला द्वमळून ‘आद्वभर’ तहटले गेले आहे. 

 
आद्वभर ही एक प्रािीन भारिीय जमाि. द्वििा िपशीलवार सुसुंगि र्द्विहास जुळद्ववायार्िका 

भरभक्कम पुरावा आज ापलीम नाही. िथाद्वप, द्वशल्पलेखाुंिा आमार व साद्वहत्यािा समुच्चय र्द्विहासाुंि 
अुंिभूइि असिो. ‘ऑरद्वकयालॉद्वजकल सव्हे’ व ापलीम नोंिीिे अहयासू व्यक्िीने पद्वरद्वशलन केल्यास पूवइग्रह 
आपोआप िूर होवनू र्द्विहासािे सतयक ज्ञान प्राप्ि होिे. त्याप्रमाणे प्रािीन साद्वहत्यािील व 
कोरीवलेखाुंवरून काही महत्त्वािी माद्वहिी हािी लागिे. केवळ कोरीव लेखाुंिा पुरावा ग्रा् मरला िर ही 
जमाि र्सवी सनाच्या पद्वहल्या व िुसऱ्या शिकापासून िौथ्या शिकापयंि भारिािील राजकीय 
ालाढालीि सक्रीयपणे सहभागी होिी असे द्विसिे. खान्िेशाि िर अद्वभराुंिे राज्य १३ व्या शिकापयंि 
द्वटकून होिे. महाभारि, पुराणे वग रे ममून द्वमळणारा पारुंपाद्वरक र्द्विहास लााि ोेिला िर अगिी भारिीय 
युद्धाच्या काळापासून ‘आद्वभर ही एक राजकीय शक्िी होिी असे द्विसिे. पौराद्वणक साद्वहत्याच्या जोडीला 
पिुंजलीच्या महाभाष्ट्यासारख्या ग्रुंथािही आद्वभराुंिा ाल्लखे येिो. ‘आद्वभर’ या मूळ सुंजे्ञिी द्ववद्ववम अपभ्रष्ट 
रूपाुंिरे ‘पेद्वरप्लस ऑफ िी र्रीद्विअन् सी’, ‘बायबल’ आद्वण ‘टालेमपिे लेखन’ याुंिून येिाि. ही जमाि 
भारिाच्या वायव्येकडून हेराि आद्वण कुं िहारच्या बाजूने, प्रथम पुंजाबाि आली असावी. अद्वभराुंच्या िेषामुळे 
सरस्विी निी द्ववनशि येथे अदृश्य लाली असे महाभारिाि तहटले आहे. त्यानुंिर आद्वभराुंनी सध्याच्या 
ेंसम, गुजराथ, राजस्थान, महाराष्ट्ि वग रे प्रिेशािून वुंस्िी करून राजसत्ताही स्थापली असावी. 

 
काुंही पुराणािून िहा आद्वभर राजाुंनी ६७ (काहपच्या मिे १६७) वष ेराज्य केले असे तहटले आहे. 

पण त्याुंिी नाव े द्विली नाहीि द्विसऱ्या व िौथ्या शिकाि आद्वभराुंिे ात्तर कोकणाि व नाद्वसक प्रिेशाि 
राज्य होिे. समुद्रगुप्िाच्या अलाहाबाि येथील स्िुंभ लेखावरून त्याने आद्वभराुंना ेंजकले होिे असे द्विसिे. 



 

अनुक्रमणिका 

नाद्वसक येथील द्वशलालेखाि द्वशवित्तपुा ईश्वरसेन यािा ाल्लखे आहे. त्याने २४८/२४९ मध्ये एक सुंवि 
स्थापन केला होिा असे द्विसिे. त्याला पुढे कलिुरी ेंकवा िेद्विसुंवि असे नाव पडले. 

 
अद्वभराुंना काही द्वठकाणी ाद्वाय तहटले आहे िर अनेक द्वठकाणी त्याुंिी शूद्रािही गणना केलेली 

आहे. सवइ सामान्यिः आद्वभर हे गो–पालन व कृषी व्यवसाय करीि असि. त्याुंच्याप की काही लुटालुटी व 
िरोडेखोरीही करीि असाविे. सुंध्यािे अद्वहर हे प्रािीन आद्वभराुंिे वुंशज आहेि. मुळे द्वजल््ािील साक्री, 
नुंिुरबार िालुक्यािील सुंध्या अद्वहराणी बोलणािा काही जािपना अद्वहर तहणून द्वनर्तिष्ट करिाि. हेही या 
सुंिभाि लााि ठेवणे जरुरीिे आहे. हे कृष्ट्णाला िेव मानिाि (िथाद्वप यािवाच्या अुंिानुंिर कृष्ट्णाच्या 
द्वश्चयाुंना ोेवनू जाणाऱ्या अजूइनावर आद्वभराुंनीि हल्ला करून त्या पळद्ववल्या होत्या अशा पौराद्वणक कथा 
आहेि.) 

 
आद्वभर हे प्रिेश नामही होिे. मुळाि हा प्रिेश द्वनद्वािपणे कोणिा हे खााीने साुंगिा येणार नाही. 

परुंिु साद्वहत्यािील बरेिसे द्वनिेश हा भारिािा पद्वाम भागािला एक प्रिेश असावा असे सूिद्वविाि. 
टॉलेमीच्या भगूोलाि ाल्लदे्वखलेला ेंसमच्या न ऋत्य भागािील “अद्वबद्वरया” तहणजे आद्वभर िेश असायािा 
बराि सुंभव आहे. मध्य प्रिेशािील सध्याच्या रेवा द्वजल््ाि रेवा निीकाठी “आद्वभरपल्ली” नावािे एक गाव 
होिे. हेही या सुंिभाि लााि ोेायासारखे आहे. [टॉलेमी (Ptolemy) जग–प्रवासी र्.स. १५०.] 

 
पूवापार साुंद्वगिला गेलेला र्द्विहासि सत्य असावा हा द्वनव्वळ बुद्धीभ्रम आहे. त्याकद्वरिा सत्याच्या 

मुळाशी जाणे व असत्य ोटनाुंिी द्विद्वकत्सा करून वस्िुव्स्थिी सावइजद्वनक तहणून जनमानसासमोर माुंडणे 
हे र्द्विहासकारािे आद्य ध्येय असिे ही स्थायी अपेाा अनुसरून “आद्वभर” याुंिे पढेु “अद्वहर” लाले. अद्वहर 
हा अपभ्रुंश होय. अन् अद्वहरािी जी बोली िी अद्वहराणी होय. ागम कालापासून अद्वहराणी आजिागायि 
बोलीच्या स्वरुपाि असल्यािे आढळिे. द्वििे मूळ रुप, द्ववकास, आजिे स्वरुप याद्ववषयी प्रमाद्वणि अनुमान, 
द्ववमाने आज ापलीम नाहीि. “खान्िेशी भाषा” असेही द्वििे िुसरे नाव प्रद्विलि आहे. हे नाव सुमारे १५० 
वषापूवी पडले असाव.े द्विच्याि काही शीि भरला. हा गुजराथीिा असल्याने द्विला “मेडगुजरी” असेही 
सुंबोमले गेल्यािा पुरावा द्वमळिो. सुरवािीिे नाव आहे “अद्वभराणी”, अलीकडे द्विला अद्वहराणी हे नाव प्राप्ि 
लालेले असून त्याि नावाने ही बोली भाषा सवइिूर भाषेच्या प्राुंिाि  ळखली जािे. अद्वहराणी हा आद्वभरी या 
शीिािा अपभ्रुंश आहे. “आद्वभर” लोकाुंिी जी भाषा िी “आद्वभरी” ाफइ  “अद्वहरी” अन अद्वभरी तहणजेि 
“गवळी” लोक. गवळी तहणजे हल्ली समाजाि असणारी “गवळी” जाि नव्हे. गवळी तहणजे त्या काळी जे 
कोणी गाई, गुरुं पाळायािा मुंिा करीि होिे िे लोक होि. िे “आद्वभर” जी भाषा बोलीि असि िीि 
“आद्वभरी” भाषा होय. आभीरच्या जागी ‘अद्वभल्ल’ असे नामाद्वनमान करून खान्िेशला “अद्वभल्ल िेश” व 
खान्िेशी भाषेला “अद्वभल्लाणी” असेही कोणी कोणी तहणिाि. परुंिु हे मि र्द्विहास मान्य नाही. कारण 
खान्िेशावर अनेक वष े“अद्वभर” राजाुंनी राज्य केले. यािा पुरावा र्द्विहासाि सापडिो. सुरसेन िेशािील 
भाषेला शौरसेनी तहणि त्याप्रमाणे “आद्वभर” िेशािील लोकाुंच्या भाषेला “आद्वभरी” ाफइ  अद्वहराणी 
तहणिाि. कोणी कोणी “अद्वहर” या शीिािा अथइ “ नाग” यापासून द्वनोाला आहे असे समजून “अद्वहर” ही 
नाग लोकाुंिी भाषा आहे असे समजिाि. पण हे तहणणे िुकीिे आहे. कारण “आभीर” हा सुंस्कृि शीि 
आहे अन् त्यािून “अद्वहर” रूप ियार लाले आहे. िेव्हा सुंस्कृि “अद्वह” तहणजे नाग ्ा शीिापासून प्राकृि 
“अद्वहर” लाला असे तहणणे िुकीिे आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आद्वभर िेशवािक, लोक वािक नाव आहे. िे जािी वािक नाही. हे नाव महाभारि, रामायण व 
र्िर अन्य पुराणाि आढळिे. महाभारिािा काळ र्सवी सन पूवइ ३००० वषइ असा आहे. कृष्ट्णिेवाने 
ज्याद्वठकाणी बालपण ोालद्ववले िो राजानि हा “गोप” राजा होिा. सौिीकृि महाभारि व व्यासकृि 
महाभारि याुंच्या ापसुंहाराि भारिािायइ व द्य ्ाुंनी मान्य केले आहे. गोकुळाि मोठ्या प्रमाणाि 
ालथापालथ व्हावयास लागली त्या वळेेस हा नुंिािा गौळीवाडा वृिावनास आला असे वणइन “हरीवुंश” 
याि आढळिे. या यािवाुंच्या बरोबर मत्स्य, द्ववराट, आविइ, अभीर, गोप आले व िे पुढच्या काळाि 
“मावळ” प्राुंिाि व िख्खन् च्या बाजुला पसरले. “गोप” हे ााीय असल्यािा पुरावा आपणास “हरीवुंश” 
याि आढळिो. 

 
आयाविाि सवामी सूयइवुंशी व िाुंद्रवुंशी आयांनी वस्िी केल्यािा पुरावा ऋग विेाि सापडिो. ्ा 

िाुंद्रवुंशीयािा मूळ पुरुष “र्लबवा तहािला” “िुंद्र” हा होिा. त्यािा मुलगा “बुम” याला िेव तहणि होिे. 
बुमच्या सुनेिे नाव “र्ला” असे होिे. द्वहमालयाच्या पलीकडे हेमकुट नावाच्या पवइिाच्या बाजुला 
“र्लावषइ” हा िेश होिा असे महाभारिाि नमूि केलेले आढळिे. ्ा र्लाराणीिा मुलगा “पुरुरवा” हा 
िुंद्रवुंशािा पद्वहला राजा समजला जािो. त्यािी पत्नी ऊवइशी होिी. पुरुरवािे नाव लहुपा असेही होिे 
त्यािा पुा ययािी होय. वृषवषा असुरराजािी कन्या शर्तमला व असुराुंिा गुरु शुक्रािायािा मुलगा िेवयानी 
्ाुंिा द्वववाह लाला होिा. ययािीला पाि मुले होिी. िे सूयइवुंशी राज्याच्या काळाि गुंगा व सरस्विी 
निीच्या खोऱ्याि आले. िे आले त्यावळेेस सूयइवुंशी आयापेाा िुंद्रवुंशीय आयइ याुंिी भाषा द्वभन्न होिी. 
ययािीिे लकले नाही तहणनू त्याने आपला मुलगा “यिु” याला शाप द्विला व त्यावरून यिूिी राजगािी 
गेली व त्याला गाई गुरढोर बाळगून साुंभाळून रहाव ेलागले. िेि गवळ्यािा मुंिा करणारे यािव होि. 
ााीय यािव होि. “गोपही गाणे गाि द्वफरे” गोप ही जाि नसून यािवाुंना शापामुळे वाखास आलेला मुंिा 
होिा. अशी लाली “आद्वभर” याुंिी ात्पत्ती मुनुस्मृिी, ितहपुराण व भागवि आिी पुराणे वगेवगेळ्या कथा 
साुंगि असले िरी “आद्वभर” याुंिा मुंिा याबाबि सवइा एकमि आढळून आले आहे. फार फार वषापूवी 
आद्वभर लोकाुंिी अद्वहराणी ही भाषा होिी. भारिीय युद्धाि भाग ोेिल्याच्या ाल्लखेावरून आद्वभर ेंसमुिीरी 
राहि होिे. िे लढव य्ये होिे. वायु, मत्स्य, िह्म पुराणाि िस ाल्लखे आढळिो. आद्वभर िेश नेमका कुठे 
होिा याबाबि िज्ञाुंमध्ये एकमि नाही. यािवाुंिी पद्वहली वसाहि सुरसेन या िेशाि होिी. कृष्ट्णािा िलुि 
मामा कुं स हा शूरसेनिा राजा होिा. हव्स्िनापूर–मरू–सौवीर–आन असा प्रवास हळूहळू करीि करीि 
आद्वभर सरस्विी व रेवा निीच्या काठाकाठाने खाली ािरले. “आद्वभर” नावािा बलाढ्य लोकसमूह व 
राजवुंश फार प्रािीन काळापासून खान्िेशाि रहाि होिा. असा ाल्लेख अनेक ग्रुंथाममून व ापलीम 
द्वशलालेखाममून आढळिो. महाभारिाच्या द्वभम पवाि िेशािी जी यािी द्विलेली आहे त्याुंि “वाव्ल्हका 
वाटोािाा अभीरः कालिोयकः” असा ाल्लेख आढळिो. रामायणािही आद्वभर प्रिेशािा तहणजे 
खान्िेशािा “कृद्वषक” या नावाने ाल्लखे आढळिो. वायु पुराणाि आद्वभर असुं नाव द्विलेलुं  नसलुं  िरी ज्या 
िेशाि वणइन त्याि आहे िे िुंिोिुंि खान्िेशलाि लागू पडिे. ितहपुराणाि “आभीराः रुििौद्वषका” असे 
तहटले आहे. आद्वभर िेश ात्तर बाजूला होिा असे पद मपुराण व मत्स्यपुराणाि तहटले आहे. आजिा भगूोल 
पाहािा वरील वणइनावरून आद्वभर िेश हाि आजिा खान्िेश आहे याला सबळ पुरावा द्वमळिो. आद्वभर 
अद्विप्रािीन लोकसमुह असल्यािे र्द्विहासकारही मान्य करिाि. आयइपूवइ काळाि अद्वभराुंिी वस्िी होिी. 
आयाच्या आगमनानुंिर वणइ, जािी याुंिा ािय लाला. आद्वभर लोकसमूहावर आयांिी जीवन पद्धिी, रूढी, 
परुंपरा याुंिा पद्वरणाम लाला असावा. खान्िेशाि ज्या आद्वहर लोकाुंिी वस्िी होिी िे शुद्ध अद्वहर होिे. 
आद्वभरपासून अद्वहर शीिाुंिी व्युत्पत्ती लाली असे प्रा. कृ. पाुं. कुळकणी याुंिे मि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ज्यावळेी श्रीकृष्ट्ण िख्खन बाजुला आले त्याुंिे बरोबर आद्वभरही र्कडे आले. हळूहळू काठेवाड, 
भडोि, सुरि, नवापूर या मागे खान्िेशाुंि ािरले. हे व्हावयास सुमारे ५००० वष ेलागलीि. अद्वभरसेनी ाफइ  
अद्वभराणी हीि अद्वहराणी भाषा होय. आजही खान्िेशाि अद्वहरसोनार, अद्वहरेंशपी, अद्वहर–िातहण, अद्वहर 
कुणबी अशा जािी सापडिाि. अद्वहरराव, अद्वहरे अशी कुळे आजही द्ववद्ववम जािीि आढळिाि. खासकरुन 
ााीय मराठा जािीि आढळिाि. अद्वहराणीिी कूळपरुंपरा शोमिाुंना या गोष्टीकडे िुलइा करून िालणार 
नाही. आद्वभर हे बाहेरिे की, भारिािील याबाबि सुंशोमकाि व र्द्विहासकाराुंमध्ये मिभेि आहेि. बेबर, 
टॉलेमी, डॉ. भाुंडारकर यासारखे र्द्विहास सुंशोमक त्याुंना परकीय मानिाि प्रा. कृ. पाुं. कुळकणी व 
एन्थोव्हेनच्या मिेही अद्वहर हे शक हुणाुंप्रमाणे परकीय असून बाहेरून भारिाि आले. िर डॉ. सरकार, 
डॉ.केिकर, डॉ. द्वसदे्धश्वर शाश्ची, द्विााव यासारख्या सुंशोमकाुंनी त्याुंना भारिीय मानले आहे. डॉ. केिकर 
त्याुंना द्रद्ववड वुंशीय मानिाि. 

 
प्रािीन साद्वहत्याि या आद्वहर लोकाुंिी नामाुंिरे खालीलप्रमाणे आढळिाि. (१) टॉलेमी–अद्वबरीय, 

(२) पेद्वरव्प्लस–अबेरीय, (३) बायबल– द्वफर, (४) वायुपुराण–अद्वभर डॉ.सरकार याुंिे मिे आद्वभर 
लोक हे मूळिे वायव्य हेराुंि आद्वण कुं िाहार याुंच्या िरतयानच्या “अद्वबरवन” स्थानी राहणारे होिे. ेंसमू 
निीच्या पद्वामेस वायव्य भारिाि हे लोक राहाि असल्यािा द्वनिेश टॉलेमीच्या ग्रुंथसुंग्रहाि आढळिो. शक 
लोकाुंसमविे अथवा त्या आमी थोडे द्विवस (द्विस्ि शक पूवइ २०० र्.स. पूवी २ रे शिक) हे भारिाि आले. 
आद्वण पुंजाबािील द्वहस्सार द्वजल््ामध्ये आपली आद्यवसाहि त्याुंनी स्थापली. (आय.एि.क्यू–१–३०२.) 
ात्तर काळामध्ये भारिाच्या ात्तर, पद्वाम आद्वण िद्वाणेकडील द्ववद्वभन्न भागाुंमध्ये अद्वभर लोकाुंनी आपली 
वसाहि स्थापल्यािे द्ववद्ववम ग्रुंथ पाहिा नोंिीवरून खााी होिे. 

 
िे यिुवुंशीय आयइ असाविे कारण िे कृष्ट्णािी पूजा करीि. कन्हेर तहणजेि कृष्ट्ण व कृष्ट्ण कन्हेर 

तहणजेि कान्हिेश–आजिा खान्िेश. कानबाई व गौराईिे सण फक्ि खान्िेशािि साजरे केले जािाि. 
र्.१४ व्या शिकाि आद्वभर लोकाुंिी अन्य एक वसाहि महाराष्ट्िािील खान्िेशाि असल्यािे ित्कद्वलन 
द्वशलालेखावरून द्विसिे (एद्वप.र्ुंद्वड. २५–२०३). जयेंसह सुरीच्या कुमारिद्वरि मिे (र्.स. १३५६) 
अनद्वहलवाड येथील िालुक्य राजाने अवुंिी िेश ेंजकल्यावर रेवा निी  लाुंडली. गुप्िकाळाि शौरसेन 
प्राुंिािले अद्वहर खाली ािरून खान्िेश व बागलाणाि स्थाद्वयक लाले. ‘रेवा पाटीिार’ रेवा निीच्या काठी 
१२ व्या शिकाि आले. िे पाुंजणे व रेवा गुजर नावाने प्रद्वसद्ध आहेि. रेवा निी  ुंलाडल्यावर आद्वभर 
राजािी राजमानी प्रकाशनगरी (पद्वाम खान्िेश, हल्लीच्या मुळे द्वजल््ािील शहािा िालुक्यािील प्रकाश?े) 
ेंजकून ोेिली. (डी.एि.एन.आय–२–९८५–९८६.) 

 
आुंहराणी ही भाषा आयोद भव भाषा आहे. द्विच्यािील द्विम, द्वलम, द्वकम ही रूपे शौरसेनी वळणावर 

आहेि. द्वहिे पूवीिे नाव अद्वभरोबिी अथवा अद्वभरी अशी सुंशोमकाुंनी नोंि केलेली आहे. काही सुंशोमक 
आयांना यािव वुंशीय मानिाि. काही आद्वभर राजाुंनी राजसत्ता द्वमळद्ववली असली िरी माुंडद्वलक स्वरूपािी 
होिी. पशुपालन, शिेी करण हाि त्याुंिा मुख्य व्यवसाय राद्वहला. शक, हूण, र्त्याद्विच्या स्वाऱ्याुंमुळे िे 
पुंजाब, ेंसम, मारवाड, माळवा, मध्य भारि, गुजराथ, नाद्वसक, कोकण, खान्िेश अशा अनेकद्ववम प्रिेशाि 
द्ववखरले गेले असे र्द्विहास साुंगिो. वीरसेन अथवा ईश्वरसेन या ‘आद्वभर’ राजािे विइस्व शके ३४१ मध्ये 
खान्िेशवर होिे असे नाद्वसक येथे सापडलेल्या द्वशलालेखावरून स्पष्ट होिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

श्रीकृष्ट्णाच्या काळी यािवािी भाषा कोणिी होिी याबाबि वाि आहे. यािव हे सुंस्कृि भाषा 
बोलणारे होिे असे अनेक द्वविानाुंिे मि आहे. िे ज्यावळेी द्वहमालय पवइिावरून खाली मथुरेकडे ािरले 
त्यावळेी त्याुंनी सोबि त्याुंच्या बायका पण आणल्या होत्या. परुंिु िुिेवाने त्या सुंख्येने र्िक्या अल्प होत्या 
की, त्याुंना असूर कन्या, द्रद्ववड कन्या याुंच्याबरोबर द्वववाह लावाव े लागले. या मुलपिी मूळ भाषा व 
यािवाुंिी भाषा याि फरक होिा. यािवाुंिी भाषा त्या बायकाुंना बोलणे भाग होिे परुंिु िी भाषा त्याुंना 
जमि नव्हिी. तहणून त्या जमेल िशी भाषा बोलि होत्या.परुंिु त्यािबरोबर त्या त्याुंिी मूळ भाषा द्ववसरल्या 
नव्हत्या. िी बोलीभाषा सुंस्कृिमध्ये द्वमसळली. द्वहलाि ‘प्राकृि’ भाषा तहणि. मूळ भाषेि कालाुंिराने अनेक 
भाषा द्वमसळल्या गेल्या. महाराष्ट्िी, शौरसेनी, मागमी या अपभ्रष्ट भाषा अद्वहराणीि द्वमसळल्या गेल्या. त्या 
द्विन्ही भाषा तहणजेि अद्वहराणी भाषा होय. महाराष्ट्ि, शुरसेन व मगम या राज्याुंवर सवामी सोमवुंशी आयइ 
राजाुंिे राज्य होिे. ्ाुंिेपासूनि यािव वुंश ियार लाला. या द्विन्ही भाषा व्यद्विद्वरक्ि एक अमइ मागमी भाषा 
आहे परुंिु द्वििा र्द्विहास ापलीम नाही. द्वहच्याि अनेक पोटभाषा द्वमसळल्या गेल्या आहेि. आजच्या 
अद्वहराणीवर अमइमागमीिी छाप पडलेली आहे. या भाषा अद्वहराणी भाषेला पोषक आहेि. ्ािा ागम 
‘पाणीनी’ पूवइ लालेला आहे. पाणीनीिा काळ र्.स.पूवइ ७०० असा होिा. त्याआद्वम १०० वष ेया भाषेिा ािय 
लाला आहे असे र्द्विहासािायइ क . द्वव. का. राजवाडे याुंिे मि आहे. या प्राकृि भाषेिा ािगम केव्हाही 
मरला िरी त्याुंच्यावर अद्वहराणीिे प्रभतु्व होिे असे तहणायास वाव आहे. 

 
महाराष्ट्िी लोप पावल्यावर शके १५० िे ४०० पयंि ज्या अपभ्रष्ट भाषा प्रिाराि होत्या त्या काळीि 

अद्वहराणी बोलीिा ागम लाला असे क . द्वव. का. राजवाडे याुंिे मि आहे. िोन्ही भाषेच्या मोून 
(महाराष्ट्िी+अमइमागमी) र्.स. २५० मध्ये अद्वहराणी भाषेिा जन्म लाला असावा असे एकमि आहे. जुनी 
अद्वहराणी व आजिी अद्वहराणी याि ही िेशकालपरत्त्वे, पद्वरव्स्थिीपरत्त्व े फरक पडणे स्वाभाद्ववक आहे. 
आजिी मराठी डोळ्यासमोर ठेवनू िी मराठीिीि बोली आहे असे मानणे हे र्द्विहास, भाषाशाश्च, 
व्याकरणशाश्च, र्त्यािपच्या कसोटीवर न ोासिा फक्ि व्यावहाद्वरक सोय पाहायासारखे होईल. 

 
माकंडेय याुंनी प्राकृि प्रकाशाि अद्वभरी ही अपभ्रुंशाहून अगिी द्वनराळी भाषा आहे असे तहटले आहे. 

अद्वभरी ही प्रमुख अपभ्रुंश आहे असे ‘िाडी’ तहणिो. ‘द्वगअसइन’ ने द्विला िक्क द्वभल्लोडी भाषेच्या माद्वलकेि 
टाकले आहे. भरि, हेमिुंद्र याुंच्या ग्रुंथािही आद्वभरीिा स्पष्ट ाल्लेख आढळिो. यािाि अथइ असा की, 
अद्वहराणी बोली रुपाने प्रािीन काळापासून अव्स्ित्वाि होिी. द्वििे मूळ रुप काय आद्वण कसे हे समजायास 
आज पुराव े माा नाहीि. आद्वभर हा एक स्विुंा लोकसमूह होिा, त्यािी एक शाखा पुराण–र्द्विहास 
काळाि खान्िेशाि राहाि होिी, हे माा पुराव्याद्वनशी द्वसद्ध लालेले आहे. अद्वहराणी अपभ्रुंशािी वारस आहे. 
‘ळ’ अपभ्रुंशाि नाही, अद्वहराणीिही नाही. अपभ्रुंशाि ‘ळ’ िा ाच्चार ‘य’ असा करिाि. अद्वहराणीने 
अपभ्रुंशािी परुंपरा पढेु िालद्ववली आहे. अपभ्रुंशाि ि वािा ाच्चार िईव, क कयीिा ाच्चार कईकई व 
कौरविी ाच्चार कवरव िसेि र्ुंद्रिा ाच्चार र्ुंिर असा करिाि. अस्िुरी, िुन्हा र्त्याद्वि अपभ्रुंशािले शीि 
आजही अद्वहराणी सापडिाि. भाषा द्वजवुंि असल्याने द्विला भाषाशाश्चीय मूल्य आहे. काहीच्या मिे िी 
मराठीिी भ्रष्ट भाषाही नाही व अपभ्रुंश ही नाही ेंकवा त्यािी पोटभाषा नाही १०० वषा पूवीच्या पद्वहल्या 
‘Linguistic Survey of India’ या ग्रुंथाि एक भाषेिा नकाशा द्विला आहे,. त्याि अद्वहराणी भाषा बोलणारा 
स्विुंा प्राुंि िाखद्ववायाि आला असून अद्वहराणीच्या पोटभाषा तहणून खान्िेशीच्या, पोटभाषा, कोकणी, 
बागलाणी, ोोडीया, िौमरी (लेवा), पाुंजणी, भागरी, पावरी, वारेल, राऊबी, अनायइ, बागडी, द्वभल्ली, 
मागरी, द्वनिार अशा िौिा भाषा त्याि आहेि.  
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केिकर, िाुंिोरकर र्त्यािी सुंशोमक अद्वहराणी ही मराठीपेाा वगेळी व प्रािीन असल्यािे 
सूिद्वविाि. र्सवी सनाच्या सुरुवािीपासून आद्वभर िेश सुमारे िोन हजार वषापासून पद्वरद्विि आहे. ज्याुंनी 
त्यावर राज्य केले िे िुसऱ्यािे माुंद्वडद्वलक असि व त्याुंिीि भाषा वापरि. त्याच्या भाषेवर अद्वहराणीिी छाप 
ामटि असे. लश्वयाच्या काळाुंिही द्विला राज भाषेिा िजा द्वमळालेला नाही. गुजराथीशी असलेलुं  द्विि 
सातय पाहून कुणी द्विला गुजराथीिी बोली ठरद्वविाि. िर कुणी मराठीशी सातय पाहून मराठीिी बोली 
ठरद्वविाि (मानिाि). िर कोणी द्विला द्वथल्ल–द्वभर–आद्वभर या परुंपरेने केवळ द्वभल्लाुंिी बोली मानिाि 
परुंिु र्द्विहास, परुंपरा, भाषाशाश्च, व्याकरण ात्पत्ती, र्त्यािी बाजूने द्वविार केला िर अद्वहराणी ही मराठी 
पेाा वगेळी, सरस व प्रािीन असल्यािे द्विसून येिे. 

 
आजिे अद्वहराणी भाषेिे रुप लााि ोेिा िी मराठीिी बोली आहे असा द्वनष्ट्कषइ काढणे अशाश्चीय 

दृष्टीिे तहणाव े लागेल. मग आपणास असे ही मि माुंडिा येईल की, मराठीि आज द्वकिी िरी शीि, 
व्याकरणािी रुपे र्त्याद्वि गोष्टी अरबी, फारसी, ािुइ, र्ुंग्रजी या बोलीिील सराईपणे सरास वापराि आहेि. 
िसेि शीि अद्वहराणी भाषेि आज वापराि आहेि (१) अरबी शीि ािा.— र्िबार, राजी, द्वमयकि, 
हयवान, गबर र्., (२) फारशी शीि ािा.— अलवार, आब, िोफाुंडी, द्वबमारी, असामी र्., (३) र्ुंग्रजी 
शीि ािा.—ऑफेस, र्ुंजेक्शन, कुं डाक्टर, केस, खून, गल्लास, जुंगल, जॅक, डॉक्टर, ठेसन, बूक, 
बायद्वसकल, बॅद्वलस्टर, फाईल र्त्यािी. वरील अनेक शीि अद्वहराणी बोली भाषेि र्िके द्वमसळले, एक रुप 
लाले आहेि की, िी रुपे आिा परकीय वाटि नाहीि मग अरबी, फारशी, र्ुंग्रजी याुंना अद्वहराणीच्या पोट–
भाषा समजावयास काय हरकि आहे. 

 
महानुभाव वाङ मय, िसेि ज्ञानेश्वरीिही अद्वहराणी शीि आढळिाि. ािा.—साईखेडा, ापेग, 

वावर, द्वबढार, ऊन, र्.शीिाुंिा ापयोग ज्ञानेश्वरीि केलेला आहे. सुंस्कृि, प्राकृि व मराठी याुंच्या प्रभावाने 
अद्वहराणीिे स्वरुप बिलि गेले असे फारिर आपण तहणू शकू. सुंस्कृि शीि ािा. िेव, गुरू, निी, िान, 
सुंस्कृि ममून येवनू द्ववकृिी द्वनमाण लालेले शीि ािा. रूसी, परसाि, सगइ, न्याव, र्त्यािी आज अद्वहराणी 
वापराि आहेि. बोली भाषा ही प्रमाण भाषे पेाा प्रािीन असिे हा अद्वलद्वखि द्वनयम आहे. अद्वहराणी ही एवढी 
जुनी आहे की, द्विच्यािील काही शीिाुंिी ात्पत्ती भाषा शाश्चज्ञाुंना व पुंद्वडिाुंना लागि नाही. त्यािा मळू 
मािू सापडि नाही. आजच्या मराठी, गुजराथी, सुंस्कृिमध्ये त्यािा सुंिभइ द्वमळि नाही. ािा. अखोर 
(आणखी), आुंडोर (मुलगा), र्बाक (र्कडे), द्विबाक (द्विकडे), द्वमिुक (द्वशवाय), लोंग (लवुंग), बोंगान 
(मुलाुंिा ोोळका), मुंडेल (शवेटिा), वरील शीिाुंिी ात्पत्ती सुंस्कृि भाषे व्यिीद्वरक्ि असावी असे द्विसिे. 
त्यािे मूळ द्रद्ववड भाषेि आहे ेंकवा कसे? यािा शोम ोेणे जरुरीिे आहे. 

 
अद्वहराणीिा ागम र्. स. २०० च्या आसपास लाला असावा व िी खान्िेशािि जन्माला आली. 

िुंद्रवुंशीय यािव, गोप, याुंिी र्.स. पाुंि हजार वषापूवीिी जुनी ईलावषी भाषा व आजिी नवीन भाषा याुंिा 
सुंगम होवनू आजिी अद्वहराणी भाषा ियार लाली आहे. अद्वहराणीिा युगारुंभ व भवशाली होिा. कोणिीही 
भाषा सुद्वश्लष्ट स्वरुपाि, प्रमाण स्वरुपाि सुसुंस्कृि स्वरुपाि यायला राजसत्ता आद्वण ग्रुंथासत्ता ही महत्वािी 
कारणे ठरिाि. परुंिु समाजसत्ता अद्वहराणीच्या ागमापासून असल्याने आजही िी बोलीच्या रुपाने द्वटकून 
आहे. आजिे महत प्रयासे ापलीम लोक साद्वहत्य पुंरपरीि होि आलेले आहे. आज िागायि िुि वाने 
अद्वहराणी बोली बोलणाऱ्याुंच्या राजिरबारी िरारा , व भव वाढलेले नाही अथवा त्या बोली भाषेि प्रज्ञावुंि, 
प्रद्विभासुंपन्न लेखक व कवी द्वनमाण लालेले नाहीि. अद्वहराणीिा सुंसार पुढे सन्मानास्पि व्हावयािा आहे. 
एवढे असले िरी जनसामान्याुंनी द्विला हृियस्थ, कुं ठस्थ करून जिन केलेले द्विसिे. आजही द्विच्याि 



 

अनुक्रमणिका 

गोष्टी, गाणी, ाखाणे, पहेली, कुटरिना, लोककथा, लोकगीिे,  व्या, लगनािी द्ववद्ववम समारुंभािी गीिे, 
कानबाईच्या व्ा असे द्ववद्ववम प्रकारिे लोकसाद्वहत्य द्ववपलु प्रमाणाि सापडिे. 

 
अद्वहराणी कोणत्या प्रमुख भाषेिी पोटभाषा आहे याद्ववषयी “अद्वहराणी बोली और ासके 

लोकसाद्वहत्य का अध्ययन” या प्रबुंमाि डॉ. द्ववजयिुंद्र याुंनी द्ववद्ववम मिप्रणालीिा परामशइ ोेिला आहे. 
द्वभल्लोडी, राजस्थानी, द्वनमाडी, ेंशिी याुंिेशी िुलना करुन १२ व्या शिकाि र्िर सवइ भारिीय भाषा 
समविे अद्वहराणी या स्विुंा भाषेिा जन्म लाला. मराठी, गुजराथी, ेंहिी बरोबरीने द्वििा जन्म लाला 
असल्याने द्वििे स्विुंा आव्स्ित्व आहे. त्याुंच्या मिे मराठी, गुजराथी, ेंहिीिी अद्वहराणी ही पोटभाषा नसून 
लद्विहाद्वसक परुंपरा व साुंस्कृद्विक वारसा व भाषा द्ववज्ञान कसोटीवर ोासल्याने अद्वहराणी भाषा ेंहिीशी 
द्वनगडीि आहे असा द्वनष्ट्कषइ त्याुंनी माुंडला आहे. 

 
र्.स. २०० िे र्.स. ११०० पयइि या भाषेिा आपणास परुावा द्वमळिो. परुंिु त्यािे सलग मागेिोरे 

हािी लागि नाही. अडाणी लोकाुंिी भाषा अशी र्िराुंिी समजूि असली िरी िी ज्या पद्धिीने बोलली जािे 
िी पद्धिी व १२ कोसावर बिलणारे द्वििे ाच्चार, हेल यावरुन व्याकरणािे द्वनयम द्विला लागू नसिाि व िी 
पूणइ भाषा आहे याला पुरावा द्वमळिो. आद्वभरी भाषेच्या स्वरुपािा ाल्लेख “वररुिी”या व्याकरणकाराने 
आपल्या ग्रुंथाि केलेला आढळिो. त्याि त्याने आद्वभरीला अपभ्रुंश भाषेि टाकले आहे. आद्वभरी द्ववषयी 
सवाि जुना पुरावा ाल्लखे भरि मुनीच्या “भारिीय नाखशाश्चम्” या ग्रुंथाि सापडिो. याि महाराष्ट्िीिा 
पत्ता नाही पुढे द्वहि भाषा महाराष्ट्िीिी प्राकृि तहणनू  ळखली गेली. पद्वहल्या आद्वण िुसऱ्या शिकाि 
प्रायोद्वगक स्वरुपाुंि अद्वहराणी अव्स्ित्वाि होिी. 

 
अद्वहराणीि द्वलद्वखि साद्वहत्य नाही अशी अनेकाुंिी समजूि आहे पण िी िुकीिी आहे. अन् वरील 

द्ववमानास सबळ पुरावा द्वमळिो. ज्ञानेश्वरािे तहणून एक ोडावािे गीि (अद्वहराणी) ापलीो आहे. 
ािाहरणािाखल िेि आहे :– 

 
यसोदेना बाय तान्िा, माले म्िने िाइश ले वा । 
मी त बाइश साधी िाइश, गऊ त्यान्िा जवइश ॥ 
यइशसन णबलगना, फाडी मन्िी चोयी ॥१॥ 

 
वरील गीिाि एकूण ४ कडव ेआहेि. गीिािी भाषा ही पूणइिः अद्वहराणी नसली िरी ७० िे ८० टके्क 

शीि त्याि अस्सल अद्वहराणी आहेि. बागलाणी ही अद्वहराणीिी ापभाषा आहे. बागलाणीि ही ज्ञानेश्वराुंिी 
काही पिे आहेि त्यािही अद्वहराणी शीिाुंिा भरणा आहे.  

 
“मी दुरुथीन िात जोडू । तुम्िी सेवा ना सोडू” ॥१॥ 

 
जयराम पुंड्याकृि “रामामामव द्ववलासिुंपू” या िुंपू काव्याुंि मोरीर भाटािी तहणून जी बागलाणी 

गीिे आढळिाि त्याि अद्वहराणी शीि आहेि. काही बागलाणी पिाि शहाजीराजाुंिा गौरव आढळिो. 
त्यािही अद्वहराणी शीि व भाषा आहे. त्या पिािील खालील ािारे पहा. – 

 
जठे जठे धाडतेस तठे तठे जायतेस कोन्िा निी कजेत िेवा । 
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ेंकवा 
 

णवनंती असे तुम पास मी मोरीरना िाट र्ौ, र्ाि झिी तुम िास बागलािन्िा बोला ले ॥ 
 

या सारख्या  ळीिून खास अद्वहराणी शीि नामे, द्वक्रयापिे, सवइनामे, अव्यये, द्ववभक्िी प्रत्यय योद्वजलेली 
द्विसून येिाि. 

 
शके ११२८ ममला एक द्वशलालेख सापडला असून हा लेख ज्ञानेश्वरपूवइ ८४ वष ेअसून सामारणिः 

३०० वष ेपूवइ अद्वहराणी /मराठी भाषा साद्वहत्य लेखनाम लाली होिी. वरील द्वशलालेख पाटणा, िहद्वसल 
िाळीसगाुंव येथे सापडला आहे. त्यावळेी यािवाुंिा माुंडलीक राजा द्वनकुुं भ राज्य करीि होिा. त्याने 
आपल्या काळाि मुंद्विरािा कारभार िालद्ववायासाठी काढलेले एक आज्ञापा आहे. िे येणेप्रमाणे.... 

 
र्याुं पाटणीजल केणे ाोटे िेहािा अद्वस । 
जो राऊला होिा ग्राहकापाशी मढा िीन्हा ॥ 
....बाहीरीला आसू पाढी द्वगम िे ग्राहकापासप । 
....लेआ ोाणेआ वाणािी लोद्वट मढा िीन्हली ॥१॥ 

 
अगोिरच्या  ळीि सुंस्कृिमध्ये द्वलहून त्याखाली अमा भाग अद्वहराणीि द्वलद्वहला आहे. तहणजेि 
त्यावळेच्या “रनाळी” भाषेि आहे. हा भाषेद्ववषयी पद्वहला द्वलद्वखि पुरावा होय. शके ११२९ (र्.स. १२०७) 
िेथे प्रद्वसद्ध ज्योद्विद्वष भास्करािायइ याुंिा नािु िुंगिेव याने ज्योद्विषशाश्चाच्या अध्ययीन, अध्यापनासाठी 
बाुंमलेल्या मठाला िेथील द्वनकुुं भ वुंशीय माडलीक साुंर्िेव व हेमाद्वडिेव याुंनी िाने द्विल्यािी माद्वहिी वरील 
द्वशलालेखावरुन द्वमळिे. (िुळपुळे प्रािीन मराठी कोरीव लेख पृष्ठ १०५ िे ११३). 

 
सुरुवािीच्या काळाि मराठीच्या प्रारुंभी काही कवी व लेखक होवनू गेले. त्याुंच्या द्वलद्वहलेल्या 

साद्वहत्याि त्याच्या अभुंग, कद्वविा, लेख याुंच्याि लेख सुंशोमक दृष्टीने पाद्वहल्यास अद्वहराणी शीिाुंिा भरपूर 
भरणा सापडिो. ािा. (१) “मोहोद्वरया वाोाद्वरसी” हा एकि शीि आहे. हे “मोहऱ्या वोारस” यािेि रूप 
आहे. (२) “ढाससे राुंद्वमले” तहणजेि “ढासले राुंम”. सुंि ज्ञानिेवाच्या ज्ञानेश्वरीि िेखील ‘कोनी–द्वनोने’ 
या अथािे व ापेग, ऊन, वावर व थडी असे र्िर अद्वहराणी शीि सापडिाि. िक्रमर स्वामी ज्ञानोबा याुंिी 
अगोिर अद्वहराणी जनमानसािी बोली होिी. ाच्चाराने लालेली रुपाुंिरे त्यानी आपल्या ग्रुंथाि बुंद्विस्ि 
केलेली आढळिाि. नुंिरच्या काळाि आपण वावरायल लागलो की, त्या काळािे सुंि कवपिे द्वलखान 
िुिैवाने आज ापलीम नसल्यािे खेिाने र्द्विहास द्वलहिाुंना नमूि कराव ेलागिे आहे. बाडे (गुढे) िालुका 
िाळीसगाव येथे शके १४८७ मध्ये अद्वहरराव कुळािा मराठा जािीिा महाेंलगिास नावािा कवी होवनू 
गेला. त्याने सुंस्कृि ग्रुंथािे अद्वहराणीि भाषाुंिर केलेले आढळिे. (मराठी वाङमयािा र्द्विहास खुंड २, पृष्ठ 
५८७) (महाराष्ट्ि सारस्वि, द्वव. ल. भाव)े. िुसरा एक कवी ज िापुर (शके १६२६) (ज िपीर, िालुका 
अमळनेर) येथे होवनू गेला. त्याने बागलाणी, अभीर व खान्िेशी भाषेि कद्वविा केल्या होत्या. शके १६४८ 
मध्ये द्वविभािील ज न कवी ेंकवा ेंनबा याने एक पोथी द्वलद्वहली असून या पोथीि ‘अद्वहराणी,’ गीि, या 
नावानेि एक भक्िीपर, ापिेशपर गीि आहे. हे अद्वहराणी गीि एकूण ५ कडव्याुंिे आहे. त्याि येणेप्रमाणे 
अद्वहराणी शीि आढळिाि – “िठे जीन पास, सरीर, त्यान्हा, मननी, द्वनवारन, मान्हा, त्याले, त्यान्ह, 
कई” िौथा एक “अज्ञाि” कवी औरुंगजेब बािशहािे काळाि होवनू गेला त्यानेही अद्वहराणीि द्वलखाण 
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केल्यािा सबळ पुरावा आहे. मरणगाुंव (िालुका एरुंडोल) येथे सिानुंि स्वामी, खासणे (िालुका िोपडे) 
येथे “िगडू” नावािे कवी होवनू गेले. त्याुंनीही रिना करुन अद्वहराणीच्या यशस्वी वाटिालीस हािभार 
लावला आहे. 

 
श्री. िाुंिोरकर याुंना वऱ्हाडाि २०० वषापूवीिे द्वलद्वखि परुाव ेसापडले आहेि : – 
 
गीत–  कवो अदै्वत िले के णससन्सो सलिदार । 
 ॥ णसद्धपुराणसगे ॥ 
 बोलूनिी तया दादुला िवसागरी न सरतके ॥धृ॥ 
 मन््ा वऱ्िाडती नवजाती यागंाणतनी 
 सब बारा सोया ॥ 
  
 अनुिात तुरे वाजो णन गगनी जगी जाया सोिया । 
 मन्िा पती पयंत त्याले देखी वो जग याथ आिायं ॥ 
अिंग– मन्ि तं र्रीर बाइश, येका फासोळीत पािी ॥ 
 जंदून कृष्ि गया । तेना णवयोग ना घाला ॥ 
 झुरु झुरंु, जात्या िाड्या पाजंरा । 
 देिाडी गोबान नाम ॥ 
 आजपानी मलखाये ॥ आ ते आइश णनरास 
 कडकड धणर धरसु ॥ 
  
गौळि

– 
काय जायरे तुले, नंद नंदना कान्िा । 

 आपले देउस, तू यसोदाना बाय तान्िा । 
 आपले लग्न जोया तो, अठे कोठेली ऊना । 
 उतर तुले न कळे, बरा जाया र्िाना ॥ 
 
स्विःिी मूळ रूपे, स्विःिे व्याकरण व र्द्विहास असणाऱ्या अद्वहराणी स्विुंा भाषेि वरील 

पुराव्यावरुन अजूनही काही द्वलद्वखि साद्वहत्य सापडायािी शक्यिा आहे. “प्रथम ापलीमी व नुंिर शाश्च 
द्वसद्धाुंन्ि” या द्वनयमानुसार जसजसे सुंशोमन वाढेल िसिसे आणखी पुराव ेाजेडाि येिील व अद्वहराणी 
लोकजीवन, लोकसुंस्कृिी, बोलीस्वरुप याुंिे प्राद्विनत्व स्पष्ट होव ूशकेल. 

 
वरील र्द्विहास पहािा भाषा ही र्द्विहास गभइ असिे हेि मनाला द्विकटिे. 

 
• • • 
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साणित्यगुिी – अणिरािी 
 

लकवा 
 

साणित्य सोनीयाची खािी – बोली अणिरािी– 
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साणित्यगुिी – अणिरािी 
 

लकवा 
 

साणित्य सोनीयाची खािी – बोली अणिरािी– 
 
अद्वहराणी लोक साद्वहत्य हे श्ची मन आहे. त्याि  व्या–जात्यावरच्या ाखाणे, कुटरिना, 

कानबाईच्या व्ा, गोष्टी, गाणी, लोककथा, लोकगीिे, लगनािी गाणी, समारुंभ गीिे असे द्ववद्ववम प्रकारिे 
द्ववपूल लोक साद्वहत्य सापडलेले आहे व आजही अद्वहराणी भाद्वषक समाजाि अज्ञािस्थळी द्ववखरुन पडलेले 
आहे. कानबाईच्या व्ा हा िर खास अद्वहराणीिा अद्वभजाि द्वलद्वखि काव्यािा खद्वजना आहे. काही 
प्रमाणाि त्या द्वलद्वखि स्वरूपाि समाजाि आढळिाि. अद्वहराणीिील लोककाुंथािा अहयास हा आद्वभर 
लोकाुंच्या साुंस्कृद्विक परुंपरावर प्रकाश टाकू शकेल. खान्िेशािील या आद्वभर लोकाुंच्या त्याुंच्या स्विःच्या 
खास अशा मार्तमक पद्धिी आहेि. “कानबाईिे रोट”, “रानबाईिे लगन”, “आसरा जाऊळ, बोणे” िेणे, 
लगनािे वळेी र्इर काढले, र्इर जेवाडणे, भगििे डव काढणे, मरीमायनीजाा, बारागाडा  ढणे, आखाजी 
द्विवाई र्. सण ात्सव बरेि काही साुंगनू जािाि. त्याुंिा अहयास होणे आवश्यक आहे.  

 
वरील ादे्दश डोळ्यासमोर ठेवनू माला “अद्वहराणी लोक साद्वहत्य िशइन”, भाग–१ “सण आद्वण 

ात्सव” हा सुंिभइ ग्रुंथ महाराष्ट्ि शासनाच्या अनुिानाने मेहिा पव्ीलेंशग हाऊस, सिाद्वशव पेठ, पुणे–३० 
याुंनी मािइ १९८३ मध्ये प्रकाद्वशि केला. महाराष्ट्ि व महाराष्ट्िेिर भागाि िो रद्वसकमान्य व लोकद्वप्रय लाला 
आहे असे द्वटकाकाराुंिे मि आहे. वरील सुंिभइग्रुंथाि मी सण आद्वण ात्सवासुंबुंमी बोलणी केलेली आहे. मी 
द्ववजयाने भारावनू न जािा, सारे श्रये अद्वहराणी श्ची, “अनाद्वमक” द्वहलाि अपइण करिो. अद्वहराणी बोलीि 
बोलणारी अद्वहराणी ‘श्ची’, ‘अनाद्वमका’ द्वििी द्ववित्ता आमुद्वनक केंवनी द्वबनशिइ मान्य करावी अशी आहे. िी 
स्विः अनुभवलेल्या सुख िुःखाच्या मागयािून द्ववणलेल्या वश्चािी अद्वहराणी  व्याुंिी – िोळी द्वशविे. टुसी 
काढून केव्हा केव्हा त्यावरिी द्ववनोि, ापहास त्याुंच्या छटेिी ‘सप्त्या’ काुंढून िोडणी करिे. अद्वहराणी 
लोकसाद्वहत्य अथइशुन्य कागि काळे करणारे नसून िे द्विरकाल द्विरुंजीव आहे अमर आहे. 

 
लोकगीिे ही द्वपढ्यान द्वपढ्या िालि आलेली आहेि त्याि लोकजीवनािे प्रद्विेंबब ामटलेले आहे. 

िी बोली भाषेि रिलेली आहेि त्यामुळे प्रािेद्वशक जीवनािी व भाषेिी व द्वशष्ट्खे त्यािून प्रकट लालेली 
आहेि. अद्वहराणी लोक गीिाुंिील ात्तमोत्तम सुुंिर कल्पना या ासन्या नसून त्या स्विुंाद्वरत्या द्वनर्तमि अशा 
आहेि. त्या जानपि द्वश्चयाुंनी गाईल्या असल्यािरी शाळेिी पायरी न िढिा अनुभवािून त्या जन्मल्या 
आहेि. त्या मनाला भरुळ पाडिाि. अद्वहराणी काव्य नाुंिविे, अथइविे, ध्ननीविे आहे. त्याुंच्या 
बा्ाुंगाबरोबर त्याुंिे अुंिरुंगही सुुंिर आहे. त्यािील अथइ रद्वसकाुंना मोहद्वविो, लुलद्वविो, भरुळ पाडिो. 
अद्वहराणी काव्य अज्ञ, सुज्ञ, अनद्वभज्ञ, द्ववशषेज्ञ याुंना सारखेि मोह ोालिे. त्यािील वणइन यथा िथ्य असिे. 
अद्वहराणी  व्या सुसूा, सुबद्ध वाटिाि. भोविालच्या समाजािे भान ठेवनू त्या आहेि. हृियस्पशी व 
आुंिद्वरक द्वजव्हाळ्यामुळे त्या वािकाुंच्या मनािी कड ोेिाि त्यावरून मनािी अुंिोलने, िुःखे, द्वििे फुलणे, 
फळणे, माया–ममिा याुंिे मनोज्ञ िशइन ोडिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

लोकगीिाुंिील द्वजव्हाळा लुळलुळ अव्याहि वाहणाऱ्या लऱ्याप्रमाणे  सुंडिो आहे. हे तहणण वावगे 
ठरु नये. अद्वहराणी श्ची गीिे ही नाजूक असून प्रसुंगी आजच्या सुमारलेल्या काळाि द्वनमाण लालेल्या 
बहुिर्तिि वाङमयालाही लाजद्वविाि असे तहणायास हरकि नसावी. द्वपकिे िेथे द्ववकि नाही असे 
तहणिाि िे खरेि असिे. प्रत्येकवळेी खान्िेशािील रद्वसकापेाा काुंकणभर अद्वमक िखल खान्िेशाबाहेरील 
वािकाुंनी अद्वहराणी साद्वहत्यािी ोेिली आहे आजवर हे खेिाने नमूि करावसेे वाटिे. अद्वहराणी 
लोकसाद्वहत्य िशइन भाग–१ (सण आद्वण ात्सव) या बाबि ही द्वनरीाकािा िोि कयास आहे. जात्यावरील 
 व्याुंनी रद्वसकाुंनी वडेावले आहे आजवर ! 

 
अद्वहराणी लोकगीिामध्ये,  व्यामध्ये, द्वजव्हाळा, भावनाुंिी खळबळ, द्वनमइळपणा, द्वनव्याजइिा असे 

गुण हे  िप्रोि भरलेले आहेि. द्वजव्हाळ्यािे िर त्याि सुंगीि सूर ामटिाि. त्यािूनि ‘नािे गोिे’, 
‘नािी–गोिी’ द्वनमाण लाली असून त्यािि पढेु ‘गोिावळा’ द्वनमाण लाला आहे. जात्यावरील  व्या हे 
अपौरुषेय वाङमय आहे. वाङमयािे एका नवीन ापअुंगािे िशइन व्हाव ेयासाठीि हा खटाटोट मी केला 
आहे. या ‘नािी–गोिी’ द्ववभागाि श्ची गीिाुंिे वगेवगेळे नमुने सािर करायाि आलेले आहेि. द्वश्चयाुंिा जीव 
सासर माहेर नव्हे िर द्वनरद्वनराळ्या गणगोिाि गुुंिलेला आढळिो. श्ची त्यावळेी िलू व मूल एवढ्याि ाााि 
वावरि होिी त्यािे हुबेहुब द्विा आपल्या अद्वहराणी  व्याुंममून जात्यावर गािाुंना द्विन रुंगद्ववलेली 
आढळिाि. द्विच्या गीिाुंिून द्वमळणाऱ्या सुंकेिािा, त्यािून द्विद्वाि होणाऱ्या जीवनािा आस्वाि आजही 
वािकाुंना, श्रोत्याुंना प्रसन्न करुन एक वगेळ्या िुद्वनयेि नेिो. 

 
अद्वहराणी  व्या तहणजे अद्वहराणी श्चीच्या मुखािून हृियाच्या गाभाऱ्यािील द्वनोणारे भावमयी शीि 

होि. अद्वहराणीिील प्रापुंद्विक सुख िुःख, सुममूर शिेकरी जीवनािे अनुभव, कोमलभाव द्विाण, 
 व्याुंमध्ये आढळून येिे. आपल्या भोविालच्या मानवी जीवनािे द्वनरीाण,पद्वराण, द्ववश्लेषण अद्वहराणी श्ची 
सिि करीि असल्यािा भास होिो. द्विने िे अद्वहराणी  व्याुंममून प्रकट केलेले आहे. द्वििी अद्वलद्वखि 
(द्वलद्वखि होव ू पहाणारी?) साद्वहत्यसृष्टी ही गेली द्वकत्येक शिकािील समाजाच्या आुंिरजीवनािी, 
बद्वहजीवनािी जीवुंि द्विा सृष्टी आहे. पहाटेच्या मुंगलवळेी, माजोरािून जात्यावर गाईले जाणारे मुंगल 
वमे कानी पडाविे त्यायोगे  व्याुंिे माप पिरी भरुन साुंडाव.े जात्याच्या मुखी ोास पडावा अन् आई 
‘सोनाई’ने बाळाला  व्याुंिे साद्वहत्य नवनीि भरवाव ेयुगानुयुगे!  

 
अद्वहराणी बोली मृिुिा, कणइ ममुरिा, द्वविार भावना, सुखिुःखािे प्रसुंग याुंनी भारावलेली आहे. 

द्वििे बा्ाुंग व अुंिरुंग एकि आहे. अद्वहराणी  व्याि मानवी जीवनािा पे्रमसागर, पिी पत्नीिा द्ववसावा, 
आईवद्वडलाुंिा द्वजव्हाळा, श्रद्धाद्वशला वात्सल्य, भाऊ बद्वहण या रक्िाच्या पद्ववा नात्यािे िढािार, कष्टाने 
सुंसार करायािी द्वजद्द असलेली बहीण, पिीच्या जीवनाशी एकरुप असणारी सोज्वल पत्नी, भावाुंवर पे्रम 
 वाळणारी पे्रमळ बहीण, नारळाप्रमाणे वरुन कठोर आिून जीवन असणारा बाप, जावई, सईबहीण, सासू 
यािी यथासाुंग वणइने आढळिाि. सारे मानवी जीवन कस त्याि आटवले आहे साठवले आहे. अद्वहराणी 
काव्य माफक व वरच्या िज्यािे आहे. त्यािी अपूवाई आगळी आहे. त्यािील अद्ववष्ट्कार द्वित्तवमेक, 
द्ववलाण, भरुळ पाडणारा आहे. भाव भावनािल श्रेष्ठत्त्व त्याि आहे. अद्वहराणी काव्य काळजािे माप ोेिे. 
िोंडावर भावनाुंिा मळा द्वपकिो. काव्यात्मक नजरेने व्यक्िीद्विा रुंगद्ववलेली आढळिाि. िसेि अद्वहराणी 
लोकगीिािून आपणास बहुरुंगी व्यक्िीमत्त्व असलेली व्यक्िीद्विाण केलेली आढळिाि. त्याि त्याग, 
आनुंि, परोपकार, सेवाभाव, स्नेहद्वशलिा, किइव्य, परायणिा, भक्िी, पराक्रम याुंिी यथाथइ वणइने 
 थुंबलेली आहेि. अद्वहराणीि िेखाया बोलायािा अथइ समजिो. 



 

अनुक्रमणिका 

सवइसामान्यपणे अद्वहराणी  व्याुंमध्ये पिी पत्नीिे वणइन करिाना अद्वहराणी द्वश्चयाुंनी नवऱ्यासाठी 
‘राम’ स्विःसाठी ‘सीिा’ ही रूपके ोेिली आहेि असे आढळिे. वरकरणी या  व्या अडाणी द्वश्चयाुंिी 
ेंटगल करणाऱ्या वाटि असल्या, र्िःपर  बड–मोबड असल्यािरी त्याुंच्याि िुहेरी व्यापक द्वन गुढ अथइ 
सामावलेला आढळिो. अडाणी द्वश्चयाुंच्या िोंडच्या जात्यावरील  व्या मी स्विः त्याुंच्याकडून फक्ि 
लकल्याि नाहीि िर त्या कागिावर द्वलहन काढल्या. मला त्याुंि ित्त्वज्ञान व काव्य याुंिे ममूर रसायन 
द्वमळाले. कमी श्रदे्धने वािल्या कमी कमी अश्रदे्धने िेद्वखल! कमीकमी सुंशयपणाही त्याि मला येि होिा अन् 
कमीकमी जगािील एक गोड महाकाव्य तहणून लकायािी पाळी माझ्यावर येि होिी. हे सार जमवायला 
मला फारि कष्ट सहन कराव ेलागले व लागणार आहेि यापुढेही, परुंिु कोणिेही कायइ हािी ोेिले की, िे 
िडीस नेायािे किइव्य त्यािेि असिे िेि माझ्या बाबिीि ोडि आहे. थोडा ाास होिो आहे एवढेि. 
आजही शकेडो िुर्तमळ श्ची गीिे, समाजाि द्ववखुरलेली आहेि. मला आवाहन करीि आहेि. 

 
माणसा–माणसािल्या, श्ची पुरुषाच्या खोल गुढ नात्याबद्दल मला कुिुहल वाटायला लागल द्वन मी 

अद्वहराणीिील “नािी–गोिी” गोिावळा हे पुस्िक द्वलहावयास प्रवृत्त लालो. अद्वहराणी  व्याुंिे शीि 
कानावर पडिाि अथइ हरवनू नाििाि. भिुावळी सारखा “अद्वहराणी  व्या” खेडोपाडी जावनू गोळा 
करायािा ‘छुंि’ मला जडला. िी गीिे मी सुंकद्वलि केली, वािली, आत्मसाि केली. त्यावर द्वविार करु 
लागलो अन् सुंद्वगिाद्वशवाय सुंगीि लालीि ‘िी’ माझ्या कारकुनी जीवनाुंि! 

 
सासर–माहेरिी हृियुंगम वणइने अद्वहराणी  व्याि  िप्रोि भरलेली आहेि. जीवनािील 

सुखिुःख, कष्टाला द्विथे वाव आहे, थारा आहे. द्वििा थाट न्यारा आहे. द्विच्या प्रद्विभेिी ाुंिी पाहून मराठी 
रद्वसक वािकाुंनी, टीकाकाराुंनी थक्क व्हाव,े नमाव ेद्वििे िरणी. एवढी िी ाुंि आहे. िी नेहमी द्वाद्विजावर 
रहाि नाही. कमी िी शुंकरािी पावइिी (गौराई), कानुबाई, रानुबाई, रानिेवी होिे. कमी ाषःसुक्िािल्या 
ाषािेवी सारखी अपूवइ िेजाने, अनुंगरूपी लालीने पत्नी होवनू जगाला मोहद्वविे. परुंिु बऱ्याि वळेा िी 
द्विच्या रामाशी (भरिाराशी) सुंयुक्ि होिे व सीिाि रहािे (पत्नी तहणून) कल व्हा कल व्हा द्विच्या रामापासून 
र्िकी िूर जािे की, लेखक व वािकाुंच्या िे ध्यानी येि नाही. अद्वहराणी  व्याना रतय लावाय आहे, 
मोहकिा आहे. अद्वहराणी लोकगीिाुंिील श्ची कल व्हा त्यागािी मूिी बनिे. केव्हाकेव्हा पिी सहवास असून 
पिी पे्रम लुटाव ेयािी द्विला द्वशसारी येिे. िी आणखीन काहीिरी लुटि राहािे व लेक बनिे. कमीकमी 
द्वििी प्रद्विमा द्वसद्वमि होिे िरी प्रद्वसद्धीच्या गिारोळापासून आजवर अद्वलप्ि राद्वहलेली िी एकाुंि पत्करि 
आलेली आहे. िरीही िजेिार कद्ववयाी ठरिे. िी बोलकी नसिे, बुजरी होिे केव्हा केव्हा ‘सासू’ बनून. 

 
अद्वहराणी श्चीिा मनद्वमळावु स्वभाव आहे. द्वििे समाजािे अगाम ज्ञान आहे. द्वििी द्वकिी साुंगाव व 

द्वकिी साुंगू नये अशी भावनाकुल व्स्थिी होिे िेव्हा िी बहीण बनिे. आज मराठी श्रोत्याच्या मनाि िी ोर 
करुन बसली आहे. अन् त्यासाठी िर हा एवढा अट्टहास आहे. द्विला केव्हा केव्हा िुःख लेपि नाही िेव्हा िी 
‘सून’ होिे. सुंसारािा गाडा  ढिे िेव्हा ‘पत्नी’ होिे. द्विच्या  व्यािी रसवुंिी जीवनािा वमे ोेि ोेि 
पालरिे. ोरुंिाजपणे ोरोखाि, जािे, ोरोखाशी सुसुंवाि सामू लागिे. अथइ सौंियाने नटलेली  वी, 
भावस्पशी व हृियाला हेलावनू सोडणारी समथइशील  वी द्विच्या ोशािून बाहेर अमृि फेकिे द्वन श्रोिे 
द्विच्या ोशाुंिील खजावर सुंमोद्वहि होिाि. अद्वहराणी काव्य विेाच्या छडी सारखे लविे नी करमणुकीिे 
वळ येिाि श्रोत्याुंच्या पाठीवर. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अद्वहराणी काव्याुंिील लाजणे, रागावणे द्ववलोभद्वनय असिे. भावाबद्वहणपिा लहानपणािा ‘गोफ’ िा 
खेळ, सेवा, सुश्रूषा, जागरण, जीवीपाड कष्ट, भावाच्या मनािा हळवपेणा, केव्हा केव्हा अिःकरण 
हलद्ववणारी द्ववमनस्क मनःव्स्थिी, समामान, ात्साह, आयुष्ट्याुंि आलेली सुखिुःखे, मानापमान द्वगळणारी, 
स्िुिी ेंनिा या रहिारीिे द्वनयुंाण करी, ामिा हसरी शाुंिर्तनद्ववकार श्ची माहेरच्या  ढी, र्त्याद्वि बद्दल 
आजवर असुंख्य मायबद्वहणपनी अद्वगणि  व्या रिल्या आहेि. व त्या समाजाि ‘िॉडकॉस्ट’ केल्या आहेि. 
लोकगीिाि ग्रामीण वािावरणािी वणइने आढळिाि. ‘सासु’ प्रकरणाुंि सासुरवास भोगणाऱ्या आयइ कन्येिी 
बाजू माुंडलेली आहे. द्विला माहेरिा  ढा आहे.  ठावर आलेले भावनावगे िी िाबू शकि नाही. अद्वहराणी 
 व्याममून ोरेलू दृश्य साकारलेले आहे. कुुं टुबािे हृियुंगम द्विा साकारलेले िुतहास त्याि आढळेल. 
आपल्या ‘भावािा’ द्विला केवढा अद्वभमान आहे. केव्हा केव्हा कारुायाुंि  लावा व आनुंिही येिो. द्वििा 
अहयास द्वनरीाणािा आहे. द्वििा आत्मद्ववश्वास िाुंडगा आहे. द्विच्या  व्या वास्िवाला मरुन आहेि व त्याि 
वािावरण द्वनमाण करायािी ामिा आढळिे. द्विच्या काव्याुंि ात्तम ात्तम कल्पना आहेि. प्रद्विभाद्ववलास 
त्याि द्ववहरिो. अद्वहराणी काव्यािी मुखोिगि सुंपत्ती अफाट आहे. ‘लुट सके िो लुट’ असा द्विव्य सुंिेश िे 
िेिे. श्रेष्ठ िज्याच्या कलाकृिीसाठी आवश्यक असणारे अनुभिूीिे शुद्धपण, अद्वभव्यक्िीसाठी आवश्यक 
असणारे र्मान अद्वहराणी लोकगीिाि आहे. जात्यावरील  व्याुंमध्ये आहे. कलादृष्टी जीवनासाठी सुसुंगि 
असल्याने  वी हृियाच्या िारा छेडिे. श्रोत्याला नाुंिमय करिे. 

 
काही वळेा द्विच्या काव्याि अद भिू रतयिाही येिे. टोमणे, रुसव,े फुगव,े िेष्टा याही आपलुं  डोक 

वर काढिाि. कमी लगनाि िन्मयिेने गीि गािाि त्याि सुंोषइही जाणविो. रोजच्या रामरगड्यािून द्विि 
काव्य द्वनमाण होि व बाहेर पडि. नात्यािा द्विला साथइ अद्वभमान आहे. पद्विबद्दलिा अद्वभमान त्याि आहे. 
द्ववशषेि: ाखान्यािून पिीबद्दल साुंद्वगिल गेल आहे. त्यािील स्नेह, द्वजव्हाळा, किइव्य, याुंिा समन्वय 
प्रशुंसनीय आहे. आपल्या पिीिा मान मोठ्या ििुराईने िी काव्याि व्यक्ि करिे. मनुष्ट्यािे द्वजद्ववि हे 
प्रामुख्याने बदु्धीप्रमान नसून भावनाप्रमान असिे. मानवी द्वजवनाि भावना द्वन िद्नुसारी प्रवृत्ती याुंिे प्रामान्य 
असिे. भावना वा र्च्छा हे द्विच् छक्िीिे आद्य स्वरुप आहे यािी द्विला जाण आहे. 

 
अन् शवेटी एवढा आयडा बयडा ोेवनू खान्िेशिी ही माय माऊली अद्वहराणी बोली अद्वहराणी 

भाद्वषकाुंच्या मनािी राणी शीि, स्पशइ, रस, रुंग, गुंम यािा सडाविेणाऱ्या द्वविगम कलावुंिाच्या शोमाि 
आहे. शीिािा िेखणेपणाने अद्वहराणी रुपविी लाली आहे. प्रत्येक. शीिाला भावनेिा िरलस्पशइ लालेला 
आहे. द्विच्याुंिील भावरतय आशय अलुंकार होिो. द्विच्याि द्ववलाण िदु्रपिा आहे. रुढी द्ववरुद्ध पेटलेल्या 
काळजाि कोंडलेले शीि केवळ ाच्चाराने येि नाहीि िर आशय शिा शिाुंिून बोलिो.  व्याुंिी लय 
गोडवा वहािे. द्वििी रस गुंगेिी बुंद्विसी जीवनाच्या िालासुराशी द्वनबद्ध आहे. अद्वहराणीने भावसुंविेनािी 
समृद्ध सृष्टी द्वनमाण केली आहे. ापमा दृष्टाुंि व कल्पना द्ववलासािी ामळण करीि ही युग यााेला द्वनोाली 
आहे. 

 
अद्वहराणी बोलीिा काव्याथइ समजून जे शोमक, सुंशोमक, ज्ञानी, द्वििी योगयिा जाणिील द्विि 

योगयिा वािकाुंना प्राप्ि होईल. अद्वहराणीि मोठे सुंिभइ ग्रुंथ नाहीि द्विच्यासाठी सुंशोमन प्रकल्प नाहीि, 
द्विच्या िुर्तमळ होि िाललेल्या असुंख्य  व्यािे सुंशोमन मोठ्या प्रमाणावर सुरू होवनू मुद्रण होणे अगत्यािे 
आहे. आज जे लेखक, कवी, सुंशोमक आहेि िे बोटावर मोजाया र्िके आहेि हे खेिाने नमूि करावसेे 
वाटिे. मायबोलीिील साद्वहत्यािा द्ववकास व्हावयास हवा. अजूनही या मायबोलीकडे लोकसाद्वहत्याकडे 
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कुणािे खास ला गेलेले नाही. “ि वुंम् ि वाा् पुंिमम्” असे तहणिाि. पुढे येायासाठी जसे व्यक्िीिे भागय 
ाजळाव ेलागिे िसेि भाषेच्याबाबिही येथे तहणाव ेलागेल. 

 
पूवीच्या काळी हे आपले हे लोकाुंिे असे आपण मानि होिो. परुंिु आज सारुं काही आपलेि असा 

मानायािा काळ आला आहे व त्यामुळे अद्वहराणी लोक साद्वहत्याच्या सुंशोमनाला भद्ववष्ट्याि बहर येणे 
क्रमप्राप्ि आहे. असा आशावाि बाळगणे स्वाभाद्ववकि येिे. मुळाि भारि–िेश जानपिाि आहे. जानपिाि 
असलेल्या साद्वहत्यािी आजवर ापेाा होि आलेली आहे. िी ि न्यावस्था सुंपवनू खास करून अद्वहराणी या 
आद्य बोली भाषेच्या अहयासू, द्विद्वकत्सक, अहयासकाुंनी द्विकाटीने माजोराुंिील जात्यापासून िर 
शिेािल्या नाुंगराच्या िात्यापयंि सुंशोमन करून खूपि अद्वहराणी  व्या गोळा करून त्यावर सुंशोमन 
करून िे महाराष्ट्ि रद्वसकाुंपढेु ग्रुंथरुपाने ठेवनू त्यािून अद्वहराणी मेव्यािा स्वाि सवांना सरसकट द्यावा. 
ईश्वर त्याुंना बळ िेवो असे तहणायािी आज वळे आली आहे. 
 

• • • 
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माय–(माँ)–आइश 
 
जीवनािी सुरुवाि व बालपणािी जडण–ोडण द्वजच्यामुळे होिे. द्विच्याि महिीने पसु्िकाला 

सुरुवाि करणे द्विच्या हयािीि कोणत्याही लेखकाला कृिज्ञिेिे वाटाव.े आईच्या या नात्यािी महिी 
मािृहृिय साने गुरूजी पासून आजिागायि अनेक मराठी लेखकाुंनी व जगािील प्रत्येक भाषा व पोट 
भाषेिील नानाद्ववम लेखकाुंनी कथा, काव्य, काुंिबरी, िुंिकथा, या माध्यमािून गाईलेली आहे. असुंख्य 
अज्ञाि लेखकाुंिी माद्वलका िेखील त्याि गोविा येईल. “आई” या िोनि शीिाि त्याग, वात्सल्य, ममिा व 
अनेक ज्ञाि अज्ञाि गुणाुंिी खाण सापडलेली आहे. मराठी साद्वहत्याुंिील अवकाशभर ापमा िे वणइन 
करिाना अपऱु्या पडिाि. सािा समुद्रािी शाई व मेरूिी लेखणी करून द्ववश्वािा कागि केला िरी मािेिी 
महिी अवणइनीय राहील. मािृहत्यारा परशराम, आुंगल साद्वहत्यािील “हॅतलेट” या नाटकािील “हॅतलेट” 
वा आमुद्वनक युगाुंिील अद्वविारी, व्यद्वभिारी, अद्विरेकी, पणाने आईिा द्वनोृण खून करणारा माथेद्वफरू 
“िरूण” त्यास अपवाि तहणावयास हरकि नाही. आईच्या मायेिे, महिीिे वणइन करिाना िारही विे 
थकून अद्वलकडे द्ववश्राुंिी ोेि आहेि. “जननी जन्म भदू्वमा, स्वगािद्वप गद्वरयसी” हे िेि साुंगनू जािे. 
सुंस्कृि साद्वहत्यािील “न मािुःपरम ि विम्” “मािृिेवोभवः द्वपिृ िेवोभवः आिायइ िेवोभवः” याि आईला 
द्वमळालेला अग्रक्रम त्याला द्वनद्वाि िुजोरा िेिो. रामायण, महाभारिािी ग्रुंथाि िेखील मािेिी महिी वणइन 
केलेली आहे. “नाव्स्ि मािृसमाद्वप्रया” – (महाभारि १२–२६६–३१). मािेसारखी द्वप्रय िुसरी व्यक्िी 
नाही. महाभारिाि अनुशासन पवाच्या १०५ व्या अध्यायाुंि युद्वमद्वष्ठराला द्वभष्ट्म साुंगिो की, ापाध्याय हा १० 
आिायापेाा श्रेष्ठ द्वपिा हा १० ापाध्यायापेाा श्रेष्ठ आद्वण मािा ही िहा द्वपत्याुंपेााही श्रेष्ठ आहे. अद्वलकडच्या 
मराठी कद्वविेि “स्वामी द्विन्ही जगािा आई द्ववना द्वभकारी” ही कवी मामव जुलीयन याुंिी कद्वविा. “आई 
तहणोनी कोणी आईस हाक मारी, िी हाुंक येिा कानी मज होय शोककारी” ही राजकवी यशवुंिािी कद्वविा 
बरेि काही अद्वमक साुंगून जािे. आजवर येवनू गेलेले ेंहिी द्वसनेमेही त्याला अपवाि नाहीि. अनेक 
द्विापटाि आईच्या द्ववद्ववम गुणाुंिे िशइन त्याि ोडिे. ऄ.व्ही.एम्, प्रॉडक्शन, मद्रासच्या “बहुि द्विन हुए” या 
द्विापटाुंि आईच्या द्ववरहाने व्याकूल लालेला लहान मुलगा “अतमा, अतमा । िूुं कहाुं गयी अतमा ॥...बिपन 
मेरा रोिा ह ” हे गीि तहणिो त्यावळेेस द्विापट गृहािील साठीच्या मुलाुंनाही रडद्वविो. हे मािृ पे्रमािे महत्व 
नाहीिर िुसरे आणखी काय आहे ? “आईिी माया आुंीयािी छाया” “आई माणुसकीिे मळे द्वपकविे” 
“कुपुाो जायिे कद्वाि, कुमािा न भवद्वि” र्त्यािी तहणी खानिेशािून ोराुंोरािून द्वलद्वहलेल्या आढळिाि. 

 
अशा या लोकद्वप्रय, जगत मान्य द्ववषयाला आमिी अद्वहराणी भाद्वषक अडाणी श्ची िेखील अपवाि 

कशी ठरावी ? पहाटेच्या मुंगळवळेी माजोराि जात्यावर मुंगलवमे गािाना जात्याच्या मुखी ोास पडिो व 
जात्याला गिी येायाआमी अद्वलद्वखि  व्याुंिे माप श्रोत्याुंच्या पिरी पडिे. त्याि मािेच्या महिीद्वशवाय 
िुसरे काय असणार! “माय मरो नी मावशी जगो” या मायेच्या अवस्थेि पोहिलेल्या अद्वहराणी बोली 
भाषेच्या समाज सुंस्कृिीि आईला द्वकिी महत्त्व आहे हे “सोनाई”िे िोंडी लका: – 

 
एका भल्या पहाटे जात्यावर गािाुंना “सोनुिाई” तहणिे,– 
 

ओवी मायनी मवाय, झायी घट्याना पालुमा ं। 
गाये खेडामा ंसोनाई, िासें जोंध्या टोपलीमा ं॥ (१) 
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आईच्या –आईने, द्विच्या आईने परुंपरेने आईच्या माये द्ववषयी गाईलेल्या जात्यावरील  व्या, रोज रोज 
जात्याच्या पाये पडून, मृिू अथइपूणइ व कणइममूर लालेल्या असून मी स्विः ज्या वळेेस खेडेगावाि आईच्या 
मायेच्या  व्या गाि असिाुंना वात्सल्यपूवइक हाि पे्रमाने,टोपलीिल्या जोंमळ्याुंवर द्वफरद्वविे िेव्हा िेही 
बापडे खिाखिा हसायला लागिाि. थोड्या वळेानेि िोन िगडाुंच्या मध्ये िक्कािरू होणार असल्यािी 
जाणीव असिाना िेखील! आईच्या गीिाुंिून व स्पशािून त्यागािी द्वशकवण द्वमळि असावी. 

 
अन् अशा आईच्या मायेि वणइन करिाुंना िी तहणिे,– 
 

माय माय करू, माय साखरन पोतं । 
मायन नावं लेता, मन्िा णिरदे बये जोत ॥(२) 

 
आईच्या स्वभावािुं काय तहणून वणइन कराव. आई साखरेि “पोि” आहे. साखरेिी गोडी साखरेलाि. िी 
पोिुंभर असली िर मग काय मजा. द्वििी गोडी सुंपिा सुंपि नाही. आईि नाव  ठाुंवर आलुं  रे आलुं  की, 
हृियाुंि मायेिी ज्योि िेविे. हृियाि ि िन्य फुलू लागिे. साखरेच्या पोत्याुंि “रुपक” आईच्या स्वभावाला 
िी वापरिे. 

 
पुढे िी तहणिे,– 
 

माय माय करू, माय सोनानी पराि । 
मायना द्वबगर, माल्हे गमेना ोराि ॥(३) 

 
आईि काय वणइन कराव िी सोन्यािी पराि आहे. आई ोराि नसली िर मला द्विच्याद्वशवाय मुळीि करमि 
नाही. गमि नाही. मुलगी सासुरवाद्वसनी लाली िरी द्विला आईच्या मायेिी  ढ असिे. आईच्या कडच्या 
ोरी (माहेरी) आई सोडून सवइ नािेवाईक ोराि असले िरी िी नसली तहणजे द्विच्याद्वशवाय िुकल्या 
िुकल्या सारखुं होि, सोनुं सवइ मािूुं मध्ये श्रेष्ठ आहे. “िाखद्ववल सोने हसे मुलुं  िान्हे” अशी त्यािी कथा. 
आईच्या मायेद्वशवाय सोनुं िेवनू काुंहीही जगाच्या बाजाराि द्ववकि द्वमळिे तहण ! अशा वळेी िी आईच्या 
मायेला सवइश्रेष्ठ अशा सोन्याच्या “पराि “ (एक पसरि ाथळ भाुंडे) िी ापमा िेिे. “पराि” स्वयुंपाक 
ोराुंिील द्वनत्योपयोगी “अन्नपूणा” भाुंडे. आभाळासारखे अफाट, गोल. आईिी माया पण िेवढीि मोठी, 
अमयाि. पराि भाकरी करिाना पीठाच्या िलद्यािी यािना सहिे. आई मुलाुंसाठी खस्िा खािे. केवढी साथइ 
ापमा आहे. 

 
पुढे िी तहणिे— 
 

माय माय करू, माय सोनानी पालखी । 
मायना णबगर, कोन करेना आलोखी॥ (४) 

 
आईला काय बरे तहणाव.े आई िर सोन्यािी पालखी आहे. आई द्ववना कुणीही आपल्याला माया लावीि 
नाही. भाऊ–भावजयाुंनी द्वकिीही गोडी केली, आपलुकी िाखद्ववली िरी द्विला िी आईने केलेल्या मायेपेाा 
कमी प्रिीिी भासिे िुच्छ वाटिे, द्विि मन गद्वहवरि. आईपेाा िुसर कोणी आलोखी गोडी आिराद्विथ्य, 
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मरसवर करीिि नाही. असे द्वििे भाव वडेे मन गवाही िेिे. द्विने द्विलेल्या ापमा अद्वहराणी साद्वहत्याच्या 
र्द्विहासाि सूवणााराुंनी द्वलद्वहायार्िपि साथइ आहेि. सोन्यािी ेंपड, सोन्यािी पराि, सोन्यािी पालखी, 
या काव्यािील ापमा द्विच्या काळाुंि अद्वहराणी भाद्वषक प्रिेशाि, राज्याुंि ‘सूवणइकाळ’, असल्यािी साा 
िेिाि,– 

 
माय तवर मया, बाप तवर येरझार । 
िाऊ िावजया, सवा िावना बझार॥ (५) 

 
आई िुली माया आहे िोवर मला सासरहून माहेरला यावयास गोड वाटिे. मला िुझ्या मायेने व बापाच्या 
लाडाने माहेरिी  ढ लागिे. फेऱ्या कराव्याशा वाटिाि. आई–वडील नसले िर भावावर पे्रम असूनही 
भावजयाुंच्या कारणे द्विला माहेरच्या फारशा फेऱ्या कराव्याशा वाटि नाहीि. अनुभवाने िी शहाणी लालेली 
असिे. खरे अुंिःकरणापासून पे्रम फक्ि आईि िेव ू शकिे. याबद्दल द्वििी खााी लालेली आहे. भाऊ 
भावजयाुंनी द्वकिीही पे्रम लावले िरी िे द्विला गळ्यापासून वर, नकली, कृद्वाम वाटिे. त्याि द्वजव्हाळा 
नसल्यािी द्विला जाणीव होिे. अनुभवाुंनी या द्वनष्ट्कइ षाप्रि िी येिे. या पाश्वइभमूीवर आईिे पे्रम अद्वमक 
ाठाविार द्विद्वाि होिे.  

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माता णपताना राजमा, टोप पदरी लुगडा । 
बंधूना राजमा ंिागं, मोत्यानंा उघडा॥ (६) 

 
आई–वडील द्वजवुंि असिाुंना त्याुंच्याजवळ आवडीद्वनवडपना वाव असिो. भावनाुंना भाव असिो. द्वििा हट्ट 
व लाड पुरद्ववले जािाि. त्या काळिे प्रद्वसद्ध असे “टोप–पिरी” लुगडे द्विला द्वमळिे. त्यामुळे द्वििा 
डोक्यावरील पिर (मयािा द्विन्ह) ढळि नाही. त्या काळािील अद्वहराणी श्ची पडिानसीन होिी. भावाच्या 
काळाि सुुंिर भावजयाच्या आमीन असलेल्या भावाकडून एवढ्या महागड्या लुगड्यािी द्वििी अपेाा, र्च्छा 
पूणइ होि नाही. भावाने सामे (आखूड) लुगडे ोेिल्याने िी पिर मोठा ोेव ूशकि नाही व श्रीमुंि बापािी 
मुलगी व श्रीमुंि पिीिी राणी द्वजच्या केसाकेसाुंिून मोिी  वलेले असिाि द्वििा भाुंग ाोडा पडिो 
भावाकडून अपेाा पूणइ होि नाहीि. सासुरवाद्वसन असूनही जात्यावर िळिाुंना िी मनािील खुंि 
काव्याव्िारा व्यिीि करिे.  

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय नदीमानी र्ावू । 
मायना पोटे ऊनंू, एक बणिन दोन िाऊ॥ (७) 

 
आई निीच्या पाायाि पसरलेल्या “शवेळी” सारखी सिाहरीि थुंडगार आहे. द्विच्या अुंगी मायेिा गारवा 
सि व वास करिो. अुंिःकरण अत्युंि मुलायम,कोमल असिे. अशा आईच्या पोटी मी एकुलिी एक मुलगी 
जन्माला आली असून माझ्या पाठीवर फक्ि िोन भाऊ आहेि. लाल–द्वाकोणाने अद्वहराणी सुंस्कृिीिही 
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जन्म ोेिला होिा की, काय असा भास होिो. द्वििे कुुं टुुंब लहान व मयािीि आहे. सुखािी गुरूद्वकल्ली द्विला 
गवसली असावी.  

 
पुढे िी तहणिे–  
 

चंदननी छडी, याले निी गाठंगुडी । 
माय व तुन्िा पोटे, येन निी घडी घडी ॥(८) 

 
िुंिनाच्या काठीला गाठी नसिाि. िी वाकडी द्विकडी द्वपळिार नसिे. (िसाि आईिा स्वभाव आहे.) अग 
आई िुझ्या पोटी मला पुन्हा यावयािे नाही. (नाुंव लौद्वकक, कमवावयािा आहे.)  

 
आईिे अुंिःकरण िुंिनाप्रमाणे मऊ, सुगुंमी, द्वनमइळ आहे. द्विला छल, कपट, डावपेि माद्वहि 

नाहीि, द्विला पास पेस नाहीि, द्वपळ नाही, िी सरळ मनािी आहे. िुंिना प्रमाणे स्विः द्वलजून र्िराुंना 
सुगुंम, गारवा िेणारी औषमी आहे. अशा आईच्या पोटी एकिाि जन्म द्वमळिो. िेवढ्या काळाि आईिे 
ापकार फेडिा येि नाहीि यािी खुंि व्यक्ि करिाुंना िी द्विसिे. पनुःजइन्मावर द्वििा द्ववश्वास नाही.  

 
आईच्या मायेिा िुलनात्मक अहयास करून िी तहणिे – 
 

माय तुन्िी मया, रे्जी कराले वं गई । 
गुयीनी वं गोडी, साकरले ऊनोनिी ॥(९) 

 
अग आई िुझ्या सारख पे्रम करायािा शजेारच्या श्चीने प्रयत्न केला पण व्यथइ ! िुझ्या अद्ववट मायेिी बरोबरी 
द्विि प्रम कस गुं करणार! अग गुळ द्विसायला काळा असला व साखर द्विसायला पाुंढरी व कलात्मक 
असली िरी गुळािी गोडी साखरेला कशी बरे येणार ? न आल्यािी खुंि व्यक्ि करिाना एक सामाद्वजक 
अनुभव िी काव्यािून सािर करिे. रोज खाद्य पिाथाच्या ापमा िी आईच्या स्वभावाला मायेला िेिे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय चवदा रतन । 
णिरदना आंगोठोमा, कर्ी करु वं जतन ॥(१०) 

 
आई, आई तहणून आईि वणइन कोणत्या शीिाुंि कराव े ! आई मुलाुंना द्वशस्ि लावायासाठी िौिाव े रत्न 
िाखद्ववि असली िरी िी िौिा रत्नािी खाण आहे. त्याुंिी द्ववद्ववमिा, मौद्वलकिा,व्यावहाद्वरकिा द्विच्या ठायी 
आहे. या नर रत्नाच्या खाणीच्या मौद्वलकिेिा हियाच्या अुंगठीि कोणत्याप्रकारे साुंभाळ करावा असा 
मुलीला प्रश्न पडिो.(िी हिय भरून ारलेली आहे). िौिा रत्नाुंिा, गुणाुंिा सुंगम द्विच्या स्वभावाि लाला 
आहे. अद्वहराणी  वी या द्वठकाणी आईच्या मायेच्या द्वाद्विजािा वमे ोेि ोेि द्ववस्िारि जािे व ाुंिाविे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
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माय माय करू, माय चारोयी लागे गोड । 
णतन्िा वं जोडीले, आईबा दराक्षन झाडं॥ (११) 

 
आईिे तहणून काय वणइन कराव.े आई िारोळी सारखी व्स्नगम, ममाळ, औषमी स्वभावािी आहे. अन् द्विच्या 
जोडीला माले वडील द्राा वलेीवर लोंबकणाऱ्या द्राा ोडासारखे गोड रसाळ स्वभावािे आहेि. रसरसीि, 
भसुभदू्वसि अुंिःकरणािे आहेि. नाद्वसक द्ववभागाि द्रााािे द्वपक त्याही वळेी भरपूर येि असाव.े भोविालिा 
पद्वरसर काव्याुंि डोकाविो. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय णमचुक गमेना । 
पोतारेल लितवर, काढू मायना मायना ॥(१२) 

 
आई आई तहणून हाक मारावी पण आई द्विसि नाही. (सासरी कशी असेल) अन् आईद्ववना मुळीि करमि 
नाही. आईिा एवढा ध्यास ोेिला आहे की, मला द्विच्या द्ववना काही सूििि नाही. मािीच्या ेंभिीना 
मािीिा रुंग लावल्यावर त्या िकाकिाि. हे करिाना मला आईिी आठवण येिे. मी िेथेि काडीच्या 
कुुं िल्याने आईिी छबी आठवले िशी ेंभिीवर साकारिे. द्विच्या मनािील हुरहुर, माय माऊलीिा 
भावकल्लोळ, अुंिरीच्या खळवळीिून, ामाळ्यािून द्ववलाण द्विा आकारले जािे िेही सहजगत्या. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय खोबरानी वाटी । 
मायनं नावं लेता, णिरेदे, व्िये दाटी ॥(१३) 

 
आई खोबऱ्यािी वाटी आहे. आईिे नाव ोेिल्यावर हियाि पे्रमािा  लावा द्वनमाण होिो. भाव भावनाुंिी 
िाटी होिे. आईच्या पे्रमाला खाद्य, पृष्ठ, व्स्नगम पिाथािी द्विलेली ापमा साथइ वाटिे. ‘िेवािी करणी 
नारळाि पाणी’, ‘वर द्विसिे कठीण परी आि िे जीवन’ अशी व्यक्िी व द्वशष्ट्खे आईला लागू पडिाि. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय मनथीन गंिीर । 
िात निी पुरे कोन्िा, ऊचा झाडनी खजूर ॥(१४) 

 
आईिे मन अथाुंग आहे. गुंभीर आहे. िी मनाने खुंबीर आहे. द्विच्या मनािा अुंि ोेव ूपहािा ज्याप्रमाणे ऊुं ि 
लाडावर आलेले खजूर फळुं कोणाच्या सहज हािाि लागि नाही िसा आईच्या हृियािा ठाव सहसा 
कुणाला ोेिा येि नाही. िी मायेिा सागर आहे. द्वनसगािील लाडी, लुडपे द्विच्या काव्याि डोकाविाि. 

 
पुढे िी तहणिे–  
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माय माय करू, माय साखर फुटाना । 
मायना सबद, माले उठूस वाटेना॥ (१५) 

 
आईिा स्वभाव साखरे सारखा गोड असून िी कमीही मुसपूसि नाही. िो साखरफुटाने (जे प्रसाि तहणनू 
वापरिाि, वाटिाि.) सारखा िद्ववष्ट आहे. पद्ववा आहे. आईच्या गोड गोष्टी लकिाना मला द्विच्या शजेारून 
ाठून जावसेे वाटि नाही. मला कुं टाळा येि नाही. द्वििा एक एक शीि मोलािा असिो. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय मयदानी लोई । 
डोयाना करा णदवा, तयिात करी झुई॥ (१६) 

 
आई ‘मयिा’ नावािा आखाच्या लोई सारखी असिे. मयद्याला वाक नसिो. अनुंि आकार िेिा येिाि. 
द्वजलेबी होायापूवी मयिा कोपऱ्याि हािोपायी िुडवला जािो. िसे आईिे लाले आहे. लहानपणी आईने 
मला वाढविाुंना रााुंद्विवस डोळ्याुंि िेल ोालून राण केले. माझ्यावर रााुंद्विवस पहारा द्विला. आपल्या 
िळहािािा ‘पाळणा ’ ‘लुला’ करुन द्वनजद्ववले, लुलद्ववले, जोपासले, वाढद्ववले. 

 
पुढे िी तहणिे– 
 

माय माय करू, माय णचकनी मलाई । 
जठे मुडे काटा, याद मायले बलाई॥ (१७) 

 
आई िुमावरच्या साईसारखी द्विकन, सकस स्वभावािी आहे. मलाई जळल्या द्वठकाणी लावली िर लवकर 
खपली मरिे. थरी अकइ  असिे. जगाि कोणालाही सामी िुखापि पासून मोठी िुखापि लाल्याबरोबर ‘अग 
आई ग ’ असा ाद गार बाहेर पडिो. िी व्यक्िी द्ववव्हळिे. आईिे नाव ोेिाना िुःख कमी होिे हा द्वनत्यािा 
व्यवहार आहे. सामा शिेाकडे जािाुंना पायी काुंटा बोिला िरी मन आईला हाुंकारिे. द्वििी फक्ि 
आठवणही िुःखावर औषम होिे. आईच्या अुंगी वत्सलिा व िुःख हरणािी अदृश्य शक्िी वास करिे. 
ि नुंद्विन व्यवहारािील ािाहरण द्विने काव्याि दृष्टाुंि तहणून वापरले आहे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय लोनीना वं गोया । 
कुजात संतानले, जीवं ववाये वं िोया ॥(१८) 

 
आई िही ोुसळून वर आलेल्या िाज्या लोायाच्या गोळ्यासारखी आहे. मृिु कोमल, नाजूक मनािी आहे. 
िी हळूवार माया लाविे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

द्विच्या मनाि व्स्नगमिा आहे, अकइ  आहे, भाुंडखोर, कजाग नालायक मूल जरी पोटी जन्माला आले 
िरी त्याुंच्यावर िी आपला भोळा जीव  वाळून टाकिे. आईच्या पोटी “साप” जन्माला आला िरी िी 
त्याला छािीला कवटाळिे. िो द्विला गोडि लागिो हे द्विि सुंििी पे्रमाि प्रद्विक आहे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय सोनानी वं णचडी । 
माय जाई ऊडी, करी कोन आलोखी गोडी ॥(१९) 

 
आई सोन्यािी द्विमणी आहे. िी केव्हा भरुकन ाडून जाईल यािा नेम नाही. (आयुष्ट्य ाणभुंगूर आहे हेि 
खरे!) आई द्वनमन पावल्यावर, आपल्यािून गेल्यावर कोण वरे आमिी आवड, मरसवर करणार? आतहाला 
आनुंिाने हृियाशी कोण बरे कवटाळणार?  

 
पुढे िी तहणिे– 
 

माय माय करू, माय साखर ना रवा । 
मायना नावंलेता, लागा णिरीदमा णदवा ॥(२०) 

 
आई साखरेिा रवा, द्वपठीसाखर आहे. द्वजथे मुले मुुंगयाुंसारखी पे्रमापोटी गोळा होिाि. आईिी आठवण 
होिाि हियाि ज्योि पेटिे. एक वगेळी अनुभिूी द्विने काव्याि गोद्ववली आहे. 
 

पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय मन्िी गोदावरी । 
तुन्िा वं दुधनीदाई, माले दुन्यादारी ॥(२१) 

 
माली आई गोिावरी आहे. गुंगाजलापरी, पद्ववा शुद्ध मोठ मनुं, असलेली आहे. सुंगळ्याुंना समजून व 
साुंभाळून ोेायाि िी स्विःला मन्य मानिे. आपले किइव्य समजिे. आई िुझ्या स्िनािील िुमावरि िर मी 
पोसली वाढली. हे जग पाद्वहल. येथील मौज मजा मी िुझ्याि कृपेने ापभोगिे आहे.  

 
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय साखर बत्तासा । 
मयान िात कोनी, व्ितीना आवदसा ॥(२२) 

 
आई साखरेिा बत्तासा नावािा पिाथइ आहे. ज्यािा पद्ववा िेवस्थानाुंमध्ये “प्रसाि” तहणून ापयोग होिो. 
त्यािे जनमाणसाि द्ववद्वशष्ट स्थान आहे. आई द्वशवाय आई सारख आद्वणक िुसरे कोन्ही पे्रम करणारे असिे 
िर जगाि कोणािीही केद्ववलवाणी पद्वरव्स्थिी, ि न्यावस्था,िुरावस्था लाली नसिी. त्याला वाईट द्विवस 
आले नसिे.  



 

अनुक्रमणिका 

अशा अनौपतय आईने लहानपणी काय काय केले याबद्दल बोलिाुंना िी तहणिे— 
 

माय माय करू, मायना उपकार फेडू कोठे? । 
घुटी उगाई उगाई, लझजी गयात पाचंी बोटे ॥(२३) 

 
अग बाई आईिे ापकार कसे अन् कुठे फेडाविे. मी द्वििी कशी ािाराई होव.ू लहानपणी मला “ोुटी” 
िेायासाठी सहानवर पािही बोटे ोासून ोासून “िी” द्वलजून गेलीि. “ोुट” हा द्वहन्िी शीि आहे. द्विच्या 
कष्टाला पारावर नाही. द्विच्या सोद्वसक मनाला ापमा नाहीि. आईच्या ापकार फेडीिा या प्रश्न द्विच्यापढेु 
ाभा राहिो. 

  
पुढे िी तहणिे–  
 

माय माय करू, माय मावसी बोलनी । 
णबगर पानीनी, दारे तुयसी खुलनी ॥(२४) 

 
मी आईला हाुंकारिे. ज्यावळेी आई ेंकवा आईिी बद्वहण “ ” ेंकवा होकार िेिे प्रत्युत्तर िेिे त्यावळेेस 
पाायाद्ववना िारी िुळशीिे रोपटे बहराव े त्यािप्रमाणे माले मन बहरिे, फुलिे, द्वहरवळिे. द्विच्या 
पद्वरसराुंिील द्वनसगइ काव्याि डोकाविो. ापमा साथइ वाटिे,  

 
पुढे िी तहणिे– 
 

मायना वं णजऊ, णजऊ आंडरवर बिु । 
राधंत वाढे णजव,ू पोई अलवार तुप बिु ॥(२५) 

 
आईिी मुलीवर भलिीि माया. िी स्वयुंपाक करिाुंनाि अलवार नाजुक गव्हािी खूप गाुंवठी िूप (तहशीिे) 
लावलेली गरम गरम पोळी खाव ूोालिे. गरम गरम खाव ूद्वपव ूोालिे. अप्रद्विम मायेि वणइन याुंि आहे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

बाप मन्िा चाफा, माय मन्िी चंपाकई । 
चंपाकईना माडंीवर, जपमाले लागीगई ॥(२६) 

 
माले वडील सोन िाफ्यासारखे सुुंिर, किइव्य परायण आहेि. िर आई िुंपाकळीसारखी सुरेख, सुुंिर द्वकिी 
सुुंगम िेणारी आहे. अशा िुंपाकळीच्या माुंडीवर मला लोप लागली आहे. मुले माुंडीवर (गोिीमल) 
लोपद्ववायािी प्रथा त्या काळीही होिी. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

दुखपन सुखपन, करे उर्ानी पायत । 



 

अनुक्रमणिका 

मायना णबगर, कोनी करे न सोयत ॥(२७) 
 

सुखाि अन् िुःखाि सि व मालेजवळ वसन, ाशी–पायि पयइि पडणारी सारी कष्टािी द्वकळसवाणी कामे 
आई करीि असिे. अहो आई द्वशवाय एवढ सार स्विःहून कोण बरे सहन करणार ? सुंििी अनौरस असली 
िरी आई अपत्याुंच्या सुखिुःखाि भागीिारीन असिे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

खस्ता खाता खाता, माय झायी व्िला । 
जलम णदसन, गरूड पंखे वारा घाला ॥(२८) 

 
अनेक सुंकटाुंशी िोंड िेिा िेिा आईला खूप कष्ट पुरलेि. असुंख्य, असहय यािना द्विला सहन कराव्या 
लागल्या.”व्हला” नावाच्या जुंगलािील पााप्रमाणे टाहो फोडि रानोमाळ भटकाव ेलागले. िरी सुध्िा िीने 
मला जन्माला ोालून गरुडपााप्रमाणे पुंखािी मायारुपी ाब द्विली. राज व भवाि वाढद्ववली. मला िुखािी 
“लळ” पोहिू द्विली नाही.”व्हला” नावािा जुंगली पाी हा अन्यायाद्ववरुद्ध न्याय मागायासाठी टाहो फोडि 
अहोराा रानोवनी भटकि असिो. बेबस, बेसहारा. काही वळेेस या मौद्वखक साद्वहत्याि व्यक्िी द्ववशषे 
साुंगिाना  वीच्या िुसऱ्या  ळीि त्यािा द्वनिेश केलेला आढळिो. िुलइभ अशा अनेक  व्याममून आईच्या 
अनेक गुणव द्वशष्ट्ठ्याुंिे बहारिार वणइन आपणास आढळिे.  

 
पुढे िी तहणिे–  
 

आईबा व मन्िा, कार्ीमाना वडं । 
मन्िी माय बाई, पानी णतरोनीन गोडं ॥(२९) 

 
माले वडील हे पद्ववा काशी ाेाािील वडाच्या डेरेिार सिाहरीि औषमोपयोगी लाडासारखे आहेि. िर 
माली आई–अलाहाबाि येथील गुंगा–यमुना सरस्विीच्या द्वावणेी सुंगमावरील पद्ववा, द्वनमइळ, गोड 
पाायासारखी आहे. द्वनमइळ गोड स्वभावािी आहे, सवइ सद गुण द्विच्याि सुंगमीि लाले आहेि. 

 
आईच्या कष्टाला पारावार नाही असे साुंगिाना िी तहणिे –  
 

खस्ता खाता खाता, तुन््ा दुखन्यात बा्ा । 
घालू लोटागंन, पाये देव तुन्िा िक्त झाया ॥(३०) 

 
अनेक सुंकटाशी सामना करिाना, मला लहानपणी जोपासिाना, कष्ट करि जगिाना िुले अजानुद्ववलुं बीि 
बाहु (िोन्ही) थकले असिील मी नम्रपणे िुझ्या पायाशी लोटाुंगण ोालिे. िुले हे द्वनरपेा कष्ट ‘कमइन्येवाद्वम 
....मा फलेषु किािन’ गीिेिे सार पाहून प्रत्या भगवुंि, िेव िुला भक्ि,सेवकरी लाला आहे. यापेाा आई 
िुला महीमा आणखीन काय वणइन करावा ! व कोणत्या शीिाि ?  

 
पुढे िी तहणिे–  



 

अनुक्रमणिका 

जलम णदसन, बाप झाया का ंवामन । 
जलम देती माय, नव मणिना जामीन ॥(३१) 

 
आईिे पाा मुख्य पाा तहणनू रुंगद्वविाना िी तहणिे की, बापाने जन्माला ोालायािे किइव्य केले व िे 
एखाद्या िाह्मणाप्रमाणे सोवळे ोेवनू अद्वलप्ि लाले. अहो । माले  ले पोटाि नऊ मद्वहने नऊ द्विवस आईनेि 
वागद्ववले ना? पथ्य पाणी पाळले व द्विनेि मला जन्म द्विला. िी माझ्या गभइवाढीला जामीन, साा, ‘शुअटी ’ 
होिी. आईिे पे्रम ापजि असिे असेि द्विला साुंगावयािे आहे. ‘नख त्याले द्वजवाई’ अशी एक तहण आहे. 
पुढे आजीने साुंद्वगिलेली गोष्ट द्विला आठविे व िी तहणिे – 

 
चालू वाजत गाजत, ठुमे ठुमे मन्िा पाय । 
माय सोनमाय मन्िी, गाना आंगनमा गाय॥(३२) 

 
अन् जेव्हा मी छुन छुन असा पायािील पैंजणािा, िाळािा आवाज करीि ठुमठुम िालायला लागली होिी 
िेव्हा द्विला काय िो आनुंि लाला होिा. िी माली आई सोनुिाई अुंगणाि माझ्यासाठी अुंगाई गीि (लोरी) 
तहणि होिी. द्विच्या आनुंिािा िो श्राव्य अद्ववष्ट्कार होिा. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

बत्तीस धारासन, दूध णपन्िु गड्ड गड्ड. 
मायना उपकार, कोनता जलमे फेडू ॥(३३) 

 
लहानपणी िु मला अुंगावरील िुम, मोठा िाुंीया भरेल एवढ्या आकारमानाएवढे िूम स्िनािून भरद्ववले. 
आुंगा खाुंद्यावर लेवनू वाढद्ववले. अग आई िुले ापकार मी कोणत्या जन्मी फेडाव े बरे ? (एका जन्माि 
आईिी ापकार फेड होव ूशकणार नाही युगानयुगे अपुरे पडिील असेि काहीसे द्विला सुिवावसेे वाटिे). 
अनुंि ापकार असाि त्यािा ाल्लेख करावा लागल. जगाि हा प्रश्न आजवर अनुत्तद्वरि राद्वहलेला आहे. 

 
कामवालीबाई मी, कामलेना भ्याऊ । 
माय कार्ी न णपन्िु दुध, मी िारलेना जाऊ ॥(३४) 

 
आपल्या सोबि शिेाि काम करणाऱ्या ज्वारीच्या हारीिी ‘लानी’ (खुडणी) करणाऱ्या श्चीला ादे्दशनू िी 
तहणिे अग मी माोार ोेणार नाही, थकणार नाही कारण काशी ाेाापरी पद्ववा अशा माझ्या आईिे भरपूर 
िूम मी प्यालेली आहे. आईच्या िुमाि द्वकिी शक्िी असिे त्याला पयाय नाही. िी या द्वठकाणी वणइन करिे. 
आद्वि माया शव्क्िच्या िुमािी शव्क्ि काय वणावी ? किाद्विि ‘काम’ यािा िुसराही अथइ द्विला या द्वठकाणी 
अद्वभपे्रि असावा. िी कामशाश्चाि ‘द्वनपुण’ असून कोणासही न आटोपणारी ििुरललना आहे. िो रक्िािा 
वुंद्वशक गुण िी समजिे. हाही जीवनािा आवश्यक प लू आहे. कारण िी जगत जननी आहे. 

 
पुढे िी तहणिे–  
 

गंुचकी लागनी आज, माले ‘आन’ खाता खाता । 



 

अनुक्रमणिका 

मायनी लीन नावं, सकाय तोंड धोता धोता ॥(३५) 
 

आज मला जेवायला बसल्यावर ‘द्वहिकी’ ािकी, गुिकी लागिे आहे. (कोणीिरी मायेच्या माणसाने 
आठवल्यािा िो पारुंपाद्वरक सुंकेि समजला जािो.) आईने आज सकाळी  खावर बसून िोंड मुिाुंना 
माली आठवण केली असेल बरे ! माझ्या सुखिुःखािे द्वविार द्विच्या डोक्याि ोोळि असिील. हे अदृश्य 
द्वविार वहन आहे. यािी शाश्चीय दृष्ट्खा द्विद्वकत्सा व अद्वमक द्वविार होणे अत्यावश्यक आहे. मुलगी माहेरी 
येिे. िेव्हा िी तहणिे – 

 
आखाजीनी सन, सन ऊनावं एका एकी । 
नादान लेकी मन्िी; आपी बसूत माय लेकी ॥(३६) 

 
अाय िृद्विया सण केव्हा येवनू गेला कळलेि नाही. कामाच्या राम रगाड्याि द्विवस भराभर केव्हाि द्वनोनू 
गेलेि. अाय िृिीया व द्विवाळी हे िोन सण प्रामुख्याने सासुरवासीनीच्या जीवनाि द्ववशषे स्थान द्वमळवनू 
आहेि. अग बाई माझ्या लाडक्या मुली आपण सुख िुःखाच्या गोष्टी करायासाठी िोन्ही एका कोपऱ्याि 
एकाुंिाि बसू. खूप बोलू. िोोीच्या मनावरिा िाण नाहीसा होवनू मन कस द्वपसा सारख हलकुं  हलकुं  
होईल, जीवाला बरुं वाटेल. 

 
जग दुन्यामा,ं वापरू, सुख सुखन्या िरू गोनी । 
मायना, णबगर, णिरद उकलेना कोनी ॥(३७) 

 
मी जगाि वावरिे. सुंसार करिे. अनेक सुख िुःखािे अनुभव ि नुंद्विन जीवनाि मला येिाि. त्यािा साठा 
मी पोिे भरून करिे. (अन् मग आई भेटल्यावर एकाुंिाि सवइ पोटािील गोष्टी साुंगनू मोकळी होिे.) आई 
द्वशवाय माझ्या हृियािा ठाव कोण बरे ोेणार आहे. िुःख िुसऱ्याजवळ साुंद्वगिल्याने मनािा भार हलका 
होिो. सुख िुप्पट होिे. वृध्िीगुंि होिे. आई जवळ जे साुंगायिे द्वनःसुंकोि साुंद्वगिले जािे.  

 
द्विला साऱ्या जगािील सुखिुःखािा अनुभव आहे कारण िी तहणिे –  
 

उगना नारायन, गावं चमकस कंस । 
देखस सोनाई, दुन्या वापरस कसं ॥(३८) 

 
नारायण हे सूयािे िुसरे नाव. सूयइ ागवला आहे. त्यािी सोनेरी द्वकरणे गावािील लाडा लुडपाुंच्या 
ललड्यावर पडलेले आहे. सारुं गाुंव कस सोनेरी द्विसि आहे. अन् या अशा लख्ख प्रकाशाि सोनुिाई पाटील 
आपल्या िाुुंनी गावािील सारे िाुंगले वाईट व्यवहार, आिारद्वविार कसे िालले आहेि. जगाच्या 
द्वरिीभािी द्वनरखून पहािे आहे. द्विला जगािी जाण आहे. िी सत्य पडिाळिे, न्याहाळिे आहे.  

 
आईिी माया काही औरि असिे शवेटच्या ाणी, सुंकटसमयी िीि आठविे त्यािे वणइन करिाना 

िी तहणिे –  
 

णनया णनमयी साया, तर्ी मायनी माया । 



 

अनुक्रमणिका 

आज खाटले पडता, णलवू णतन्िी वाया ॥(३९) 
 

द्वहरव्यागार ेंनब नाुंवाच्या लाडाच्या (कडू) पण शाुंि छायेप्रमाणे ‘कडू पण गुणकारी ’ अशी व द्वशष्ट्ठ्यपूणइ 
आईिी माया असिे. आज आजारी अवस्थेि अुंथरूणाुंि द्वखळल्यावर मला आईिी आठवण होि आहे. 
आईि जीव अडकिो आहे. शवेटच्या ाणी आईच्या भेटीिी द्विला अुंद्विम र्च्छा आहे. आईच्या मायेिी महिी 
द्विने वरील  वीि वणइन केलेली आहे.  

 
आईच्या मायेद्ववषयी िुसऱ्या एका  वीि िी तहणिे – 
 

वर थीन नारय कठीन, त्यान्िा पोटमा जीवन । 
टोचे फनसना काटंा, मधमा राज अमरूतन ॥(४०) 

 
वरून द्विसायला नारळािे कवि द्वठसूळ,कडक, कठीण असिे. परुंिु त्याच्या आि गोड पाायािा साठा 
आढळि असिो. फणसावर वर हािाला काटे लागिाि. परुंिु मध्ये गोड गर रूपी अमृि साठे असिाि. 
अगिी िशीि आईिी माया असिे.  वीि कोकण डोकाविे. अशा या आईच्या मनाि किइव्यािी िेखील 
जाण आहे. मुलीच्या लगनाद्ववषयी, द्विच्या स्थळाद्ववषयी द्वििे वगेवगेळे स्वप्न असिाि. िी तहणिे –  

 
मन्ि मन वं सागंस, देखू लेकले नवरा गोरा । 
माय घरान णर्लवानं, मयनाना तठे तोरा ॥(४१) 

 
कमी कमी माझ्या मनाि असे येिे की, माझ्या मुलीसाठी गोरागोमटा ‘नवरा’ बोावा. द्विच्या साठी खानिानी 
ोराणे बोाव.े माझ्या म नेिी त्या बागेि सत्ता िालावी. कारण सौंियािे पुरेपुरे माप द्विच्या पिराि मी 
साुंडलेले आहे.  

 
द्वििे अपेाेप्रमाणे नवरा मुलगा द्वमळिो त्या वळेेस िी तहणिे– 
 

जवाई से सोनं, लेक नागीनन पानं । 
दोन्िीसले देखीसन, माय मकाले समाधान ॥(४२) 

 
जवाई सोनुं आहे. (खरे रोकडा बोलणारा) मुलगी नागीनपि पानुं (खाऊि पान, गोरी गोरी पान, 
स्वरूपवान) आहे. कवळी आहे. लावाय लद्विका आहे. िोोाुंना पाहून स्विःच्या आईला समामान वाटिे. 
या  वीि आईला मके्किी ापमा द्विली आहे. मक्का हे मुसलमानाुंिे पद्ववा ाेा. सवइ ममइ समभाव द्विच्या 
काव्याि आढळिो.  

 
आई मायेने ममिेने मुलीिी िौकशी करिे िेव्हा िी तहणिे— 
 

िरतार नं सुख, माय सोदस घडोघडी । 
काय सागूं बाई, गाठं चतुरसे पडी ॥(४३) 

 



 

अनुक्रमणिका 

िुला िुझ्या नवऱ्यापासून सुख आहे ेंकवा नाही. त्याच्या ोरी िू सुखी आहेस की नाही यािी आई मायेने 
वळेोवळेी िौकशी करिे िेव्हा िी तहणिे आई त्याुंिे (िुझ्या जावयािे) काय ग वणइन कराव े ? माली 
जन्मगाठ ‘ििूर’ माणसाशी पडली आहे (िे प्रत्येक कामाुंि ििूर आहेि). पूवी लगनाि ‘गाुंठपल्लो ’ 
बाुंमावयािे व सुंसार सुखासाठी बुंद्विस्ि करीि असि. 

 
द्विच्या मुलीिी हौस फेडिाुंना िी तहणिे— 
 

मन्िी लाडकी मयनाले, झोका उॅचा मी बाधंसु । 
मयना रानीले दखीसन, ईनचाँद सुऱ्याचे िासु ॥ (४४) 

 
माझ्या लाडक्या मुलीसाठी मी ाुंि द्वठकाणी ‘ेंहिोळा’ लुला बाुंमीन. लाकडी बुंगई टाुंगीन. िो लुला 
लुलिाुंना माझ्या म नेला पाहून िुंद्र आद्वण सूयाला हसायला येईल. सुुंिर आवडिी वस्िू पाद्वहल्यावर 
सवांनाि मनापासून आनुंि होिो त्याला िुंद्रसूयइ हे िरी अपवाि कसे असणार ! 

 
द्वििी मुलगी लहानपणी गल्लीि मािी मािी खेळिे डोके मळद्वविे. द्विच्या डोक्याि ोाण साुंििे. केससुंभार 
हा श्ची सौंियािा द्ववभाज्य अुंग आहे. त्याच्या द्वनगेद्ववषयी िी तहणिे— 

 
मायन मन्ि डोकं, बाले झायात लता । 
डोकं ईचरे माय मन्िी, पानी टाके मन्िा णपता॥(४५) 

 
मालुं डोकुं  लहानपणी ोाण व्हायिुं, माझ्या कल साच्या जटा बाुंमल्या जायच्या त्यावळेी आई डोके मुिाना केस 
द्वविरायिी वडील पाणी टाकि असि. एवढी आईने माली हळूवार जोपासना केलेली आहे. 

 
अशा या आईिा फक्ि िेहरा पाद्वहला िरी कामाला ात्साह येिो याि वणइन करिाुंना िी तहणिे— 
 

उभ्या गल्ली जाऊ, माले उिारी दाटनी । 
माय नी जीजमाय, वाटवर िेटनी ॥(४६) 

 
ाहया गल्लीला द्वफरावयास जाि असिाना मला वाटेवर आई व मावशी द्विकडून येिाुंना रस्त्यावर भेटल्या. 
आईच्या िशइनाने मला कामाला िुप्पट ात्साह आला. 

 
सुंििीद्ववना आईिी व्स्थिी कशी केद्ववलवाणी असिे यािे वणइन करिाुंना िी तहणिे— 
 

चाँदना णबगर, रात चाँदनी सुलावनी । 
पुिना णबगर, माय ‘केसर’ णकलावनी॥(४७) 

 
िाुंिनी राा असूनही िुंद्राद्वशवाय िी शोभीवुंि द्विसि नाही. िसेि मुलगा नसल्यामुळे केशरबाईिे जीवन 
केद्ववलवाणे आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सणा सुिीला िी आपल्या अपत्यािी आिुरिेने वाट पहाि असिे— 
 

णदवाईना रोज, रोज धाबे धाबे णदवा । 
माय कर्ी म्िने, आज मयोराना येवा ॥(४८) 

 
द्विवाळीच्या द्विवशी प्रत्येकाच्या ोरावर पणत्या प्रज्वलीि होि आहेि. द्विच्या कुळािी पणिी ोराि नाही. 
आई तहणिे आज माली मुलगी मथुरा (मुलीिे नाव) येईल. भाबळा आशावाि व अमीट मायेि वणइन वरील 
 वीि आढळिे. 

 
मुलगी आली आहे आई द्विला गोष्टी साुंगिे िेव्हा िी तहणिे— 
 

णपता वाचे पोती, देव धरमनी । 
माय करे कथा, सदा णतन्िा करमनी ॥(४९) 

 
ोराुंि वडील नेहमी िेवममािी पोथी वाििाि. आई माझ्याजवळ सिि द्विच्या िुःखी जीवनािी कमइ कहाणी 
साुंगि असिे. द्वििे जीवनानुभव जीवुंि काव्य आहे.  

 
द्विवाळीला आलेली मुलगी काही िेवाणमेवाणिी मागणी करिे िेव्हा आई तहणिे— 
 

बाप ईन माय, खणजना ना िुट । 
माय सागें ताई, धीरे धीरे लुट ॥(५०) 

 
वडील श्रीमुंि आहेि. िे आिा येिील. त्याुंच्याकडून काही मागणी आहे. मागणे आहे. आई ापिेद्वशिे अग 
बाई िाई िूुं अशी अमाशासारखी ोाई करू नकोस मीर मर. िुला हळूहळू सवइ काही द्वमळेल. पूवी लुटीिा 
माल राजे रजवाडे ाुंटावर लािून आपल्या राजमानीि आणीि असि. त्याि सोने, माणके, पाुंिू र्त्यािी 
द्रव्य असायिे. िी बापाला खद्वजन्याच्या ाुंटािी ापमा िेिे. 

 
द्विच्या ोेायािेायाला, द्विच्या अमयाि र्च्छापूर्तिला कुं टाळून लटक्या रागाने वडील तहणिाि— 
 

बाप कसा म्िने, तू मरी तरी जाती । 
माय कर्ी म्िने, सुख दुखले काम येस ती ॥(५१) 

 
बाप व िागून तहणिो अग बाई िू फार िेवोेवला सिाविेस. अग लहानपणीि मेली असिीस िर बर लाल 
असि. िेव्हा जवळ असलेली आई तहणिे अहो जीवावर आल काय ? द्विला मरायस काय तहणिाि. अहो 
िीि आई वद्वडलाुंच्या सुख िुःखाि कामास येि असिे. 

 
िेव्हा आई ही लटक्या रागाने तहणिे जा बाई िुझ्या ोरी िेव्हा िी तहणिे— 
 

नको धाडू माय बाई, दुसराना घर । 



 

अनुक्रमणिका 

गोड लागे कोल्ली मोल्ली, तुन्िा िातनी िाकर ॥(५२) 
 

अग मी िूिइ सासरी जाणार नाही. मला िुझ्या हािािी कोरडी  रडी द्ववना द्विखटािी भाकरी, द्वशळी 
भाकरीि गोड लागिे. िुझ्या हािाच्या अन्नािही गोडी समावलेली आहे.  

 
िुःखाि िी मुलीला ापिेद्वशिे— 
 

पुि पुि करता, नको डोयाले लावू धारी । 
माय कर्ी म्िने, धीर गंिीर लेवं नारी ॥(५३) 

 
अग बाई पुा होि नाही तहणून रााुंद्विवस शोक करीि बसू नकोस. आई तहणिे जरा मीर मर. गाुंभीयाने 
त्यािा द्वविार कर. कारण शवेटी िेव आहे. “पुाना िेणार िेव क लासे नाुंिस”. 

 
सवािा एकि िेव आहे हे सवइ ममइ समभाव व्यक्ि करिाुंना िी तहणिे— 
 

सकायना पिाटे, िाड्या करे कावऽ कावऽऽ । 
माय कर्ी म्िने, धाया दुब्याना एक देव ॥(५४) 

 
सकाळी ाठून िाराशी आढ्यावर कावळा बसून कावऽ कावऽऽ करिो. िेव्हा आई तहणिे अग गरीब आद्वण 
श्रीमुंिािा सवांिा एकि िेव असिो. 

 
‘God is one’ यािी प्रद्वििी द्विच्या काव्याुंि येिे. िी महान सुंि आहे. ित्वज्ञान द्विच्या काव्याि 

 िप्रोि भरलेले आढळिे. िेव पाविो, मुलगा होिो. लहानपणी िी मुलािी डोळ्याि िेल ोालून काळजी 
ोेिे त्यािे वणइन करिाुंना तहणिे— 

 
तान्िानी नजर, उतारू मीठ मेथ्या । 
लेकले ईचारू, बाया जातान्या कोन व्ित्या ॥(५५) 

 
मी माझ्या मुलीिी नजर मीठ व मेथ्या  वाळून काढिे. नजर दृष्ट ािारणे याला अद्वहराणीि ‘कुईक’ असे 
तहणिाि. त्याला ेंकवा द्विला कोणािी िरी ‘कुईक’ लाली आहे. िी बाळाला द्वविारिे िुझ्याकडे, िुझ्या 
सौंियाकडे पाहून मनाि हुसणाऱ्या त्या बाया कोणत्या प्रकारच्या, जािीच्या होत्या ? अनेक जािीच्या बाया 
द्विच्याकडे येि असाव्याि. जािीय सलोखा द्विच्या काळाि होिा. ेंकवा स्वभावािी जाि द्विला या द्वठकाणी 
अद्वभपे्रि असावी. 

 
बालसुंगोपनाि प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीि िी िा आहे. िी तहणिे— 
 

दारसेना नंदी, नंदी मागंस खेवाले । 
माय कर्ी म्िने, लर्गड मारीन णियाले ॥(५६) 

 



 

अनुक्रमणिका 

ोराच्या िारापढेु ब लजोडी बाुंमली आहे, लहानबाळ एक ब ल खेळावयास मागिो. आई तहणिे अरे वडे्या ! 
िो िुझ्या हृियाला त्याच्या ेंशगाुंनी जखम करील ना ? त्याल मुळीि र्जा होिा कामा नये. 

 
आईने सुंििीसाठी द्वकिी ाास ोेिलेला आहे याि वणइन िी करिे– 
 

नको करू धाया, बंधु मावलीन्या णिना । 
डोयाना कया णदवा, तय िातना पायना ॥(५७) 

 
अरे भाऊ ! आईिी ािारवयाि ‘फद्वजिी’ करू नकोस. द्विला द्वडविू नकोस. िुखव ू नकोस. द्विने िुला 
लहानािा मोठा करिाुंना डोळ्यािा द्विवा केलेला आहे. स्विःच्या िळहािािा पाळणा करून िुली 
जोपासना अलगि फुलासारखी केली आहे िू ापकारािी जाणीव ठेव. कृिज्ञ होव ूनकोस. 

 
काही वळेेस अनेक पुा असूनही आईिी व्स्थिी कशी गुंभीर असिे यािे वणइन िी करिे– 
 

गाधंारी व्िती माय, पोर रं्िरनी माय ॥ 
रे्वटनी ये येता, पानी देवाले निी बाय ॥(५८) 

 
अगबाई गाुंमारी शुंभर मुलाुंिी आई होिी. पण मृत्य ूसमयी द्विच्या मुखाि पाणी टाकायला एक बाळ हजर 
नव्हिा त्यावळेेस त्या आईिे हृिय काय तहणि असेल ग. द्वििा महाभारिािा एकून अहयास आहे. 

 
पुढे िी तहणिे– 
 

बारा वरीसना पुतरू, झाया अस्तोरीना । 
मावलीनी जात एडी, ईडा णदन्िा कस्तोरीना ॥(५९) 

 
मुलगा बारा वषािा लाला त्याला पत्नी पे्रमाने  ढून ोेिले. िो पत्नी र्च्छेने वागिाना आईला सुंपूणइ 
द्ववसरला (आईला आपल्या अपत्यािे सुख पाहून अत्यानुंि होिो िो द्वनव्याज असिो. द्विरकाल द्वटकिो) 
िरी िेखील आईिी वडेी माया त्याच्यावर असिेि. िी त्याला केशर, कस्िुरी, ेंहग सारखे पौद्वष्टक पिाथइ 
खावयास िेिे. आपली आिब, आिर व परुंपरा िी कायम ठेविे. 

 
आईिी ेंनिा करणाऱ्या भावाला िी तहणिे– 
 

माऊलीनी लनदा, नको करू रे चंडाय । 
बत्तीस धारासना, मुखे लावाना पंढाय ॥(६०) 

 
अरे आईिे अनुंि ापकार आहेि. िे आपणास कोणत्याही प्रकारे फेडिा येणार नाहीि. िू आईिी ेंनिा, 
नालस्िी, अवमान करू नकोस. हरामखोरा ! िाुंडाळा!! अरे िू लहान असिाना िीने आपल्या अुंगावरील 
िूम स्िनाच्या माग ेिुझ्या िोंडाि  िून बत्तीस मारा प्रत्येक वळेी टाकून भरपूर िूम पाजून, लहानािे मोठे 
केले आहे. वाढद्ववले आहे. द्वििी ‘र्ज्जि’ कमी करू नकोस. अपशीि बोलू नकोस. 



 

अनुक्रमणिका 

पुढे िी तहणिे– 
 

पुतरुनी माय, तुल्िे बारा बरसे काय । 
लेक व्िता कमावता, रासी पडती रानोमाय ॥(६१) 

 
अग बाई एवढ्या एवढ्या गोष्टीवर िू नाराज होव ूनकोस िुला फक्ि सीिेसारखा बारा वष ेवनवास आहे. 
िुला मुलगा बारा वषािा लाल्यावर िो कमाविा होईल. िुले ोर मनमान्याने समृद्ध होईल. िुला ोरी–
िारी लश्वयइ येईल.  

 
मुलगा मोठा होिो िेव्हा िी तहणिे— 
 

पाटंील बोलस, कुयकनी कागदले । 
नादान लेक मन्िा, ध्यान ठेव सबदले ॥(६२) 

 
मुलगा मोठा लाला आहे. त्याला व्यवहार ज्ञानािे मडे िेिाुंना िावडीवर िी तहणिे, पोलीस पाटील, मुलकी 
पाटील बोलि आहेि, कुळकणी अप्पा (िलाटी) द्वलहून ोेिा आहेि. शिेाच्या द्वपकािी आणेवारी लावण 
िालू असावी अरे मुला ! िे काय तहणिाि त्याकडे ला िे. 

 
पुढे िाद्वरद्र येि िेव्हाुं िी तहणिे— 
 

पडा तुले णदन, नको करू कढू मढू । 
अज्ञान लेक मन्िा, नको धायाना पाया पडू॥(६३) 

 
अरे सुंसार ही िुपारिी छाया आहे. अरे अद्वलकडे िुला गद्वरबी आली आहे, द्वभवनू जाव ूनकोस, ेंहमि हारू 
नकोस, म याने िोंड िे. नाराज न होिा सुंकटाुंिा सामना कर. ‘हेही द्विवस द्वनोून जािील’. लााि ठेव, 
अरे बेटा केवळ िाद्वरद्र्य तहणनू श्रीमुंिाुंिे पाय िाटू नकोस. िमिेगीरी नको. स्वावलुं बी होवनू स्वाद्वभमानाने 
जगायला द्वशक. 

 
ोरािील सवइ श्रीमुंि होायासाठी द्वजद्दीने कामाला लागिाि त्याि िी स्विः ोरािील काम वाटून 

ोेिे. ‘दृढ द्वनमार...सपाटून काम’ िेव्हा िी तहणिे— 
 

उगना सुरया, ऊनं पडन वंडीवर । 
िागनी माय मन्िी, नातु रवाडे माडंीवर ॥(६४) 

 
सूयोिय लालेला आहे. द्विवस कासरा भर वर आला आहे. ान्हे पडवीवर पडली आहेि. माली भागयवान 
आई. आपल्या माुंडीवर नािवुंडाुंना खेळद्ववि बसली आहे. बाकीिे शिेीवर काबाडकष्ट करायासाठी गेल्याने 
मुलुं  साुंभाळायािी जबाबिारी द्विने आपल्याकडे ोेिली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अन् शवेटी मुलामुलपिी काळजी ोेि ोेि,सुंसारािा बोजा ािलि ािलि’ खस्िा खािा खािा 
द्विला वामइक्य येिे. िी व कुुं ठमामला रवाना होिे. नुंिर द्विच्या आठवनपना ामाळा येिो िेव्हा िी तहणिे— 

 
आंबाना बने, गोसायी लाये धुनी । 
सगे गयी माय, माले मािेर लागे धुनी ॥(६५) 

 
आुंीयाच्या राईि द्ववरक्ि गोसावी बुवाने काटक्याुंिी मुनी लावली आहे. त्याला सुंसाराि ‘राम’ वाटि नाही, 
रस नाही. त्याप्रमाणे आई स्वगइवाशी लाल्याने मला माहेर हे द्ववराण वाटिे. आईने िाुंगले कृत्य केल्यामुळे 
िी स्वगािि गेली आहे. अशी द्वििी पूणइ खााी आहे. द्वििा आत्मद्ववश्वास िाुंडगा आहे. 

 
पुढे िी तहणिे— 
 

गोरा मन्िा रंग, रूप णलवू वं णिलनीन । 
सगे गयी कार्ी, नावं काढू व ंमालनीन ॥(६६) 

 
मी अद्विशय रूप सुुंिर आहे.गोरी गोमटी िेखणी आहे. परुंिु शिेाि काम करिाना मी अुंगावर मुळमािी ोेिे. 
माटी–कुटी मुळे माले रूप जुंगलािल्या ‘द्वभद्वल्लणी’ प्रमाणे होिे. कष्ट करणे द्ववषयी आईिी द्वशकवण आहे. 
आई स्वगइवासी लाली आहे. द्विच्या ोािलेल्या आिशाप्रमाणे मी अहोराा कष्टनू द्वििे ‘नाव’ काढिे आहे. 
द्विच्या आत्तयाला शाुंिी िेि आहे. 

 
पुढे िी तहणिे–– 
 

माय माय मरू, माय सोनीया नी लपड । 
णफरीऊन कार्ीखंड, निी णदख मायन तोंड ॥(६७) 

 
आईिा स्वगइवास लाला आहे. आई सोन्यािी ेंपड होिी. काशी ाेाी िेविेविािा वास आहे. परुंिु सुंपूणइ 
काशी खुंड द्वफरून आल्यावरही आईिी मूर्ति मला कोठेि आढळून आली नाही. ‘िीन खुंड पृथ्वी व एक खुंड 
काशी’ अशी अद्वहराणी तहण आहे. 

 
पुढे िी तहणिे— 
 

बारीक णपढनी, िाकर चवघडी । 
मायना सयपाकनी, याद येये घडीघडी ॥(६८) 

 
आईिा स्वगइवास लाला आहे. आईिी वळेोवळेी, सिि आठवण येिे. असा आयुष्ट्यािला एकही ाण जाि 
नाही की, ज्या ाणाला आईिे द्ववस्मरण होि नाही. आई बाद्वरक द्वपठािी, लुगड्याच्या िौोडीसारखी 
बाेंरक भाकरी टाकायिी, राुंमायािी कला द्विला अवगि असून त्याि िी पारुंगि होिी. द्विच्या 
स्वयुंपाकाला िव िेखील वगेळी होिी त्यािीि आज पुन्हा पुन्हा जास्ि आठवण येिे आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पुढे िी तहणिे— 
 

माय माय करू, माय साखरनीरास । 
रास पडी खास, खरा जीवले वनवास ॥(६९) 

 
आईिा स्वगइवास लाला आहे. आईिा स्वभाव साखरेच्या द्वढगाऱ्यासारखा गोड होिा. िो गोड स्वभाव 
काळाच्या खाईि, ािराि लुप्ि लाला आहे. खरे बोलणाऱ्या अशा मला एकाुंिवासाुंि जीवन कुं ठाव ेलागि 
आहे. 

 
अन सरिे शवेटी मािेिा मद्वहमा वणइन करिाना िी तहणिे— 
 

मायनी वं सर, कोन करे वं दुन्यामा । 
मायना करता, देव सरगे झुरिीमा॥ं(७०) 

 
अहो या जगािि काय पण स्वगािही आईच्या मायेिी, वात्सल्यािी, पे्रमािी कुणीही िुसरी नात्यािली 
व्यक्िी बरोबरी करू शकणार नाही. ‘आई तहणजे आई, द्विला पयायी ापमाि नाही ’. जग द्वनमािा, 
पालनहार, ाािा, जगत जेिा प्रभ ूिेखील द्वबिारा स्वगाि आईसाठी खुंि करीि बसला आहे. लुरिो आहे. 
कारण िो स्वयुंभ ूआहे त्याला मायेिी आई नाही. ‘स्वामी द्विन्ही जगािा आई द्ववना द्वभकारी’ हेि ित्त्व पढेु 
द्विने जगािील कद्ववला द्विले असाव.े 

 
असा हा आईिा मद्वहमा गािाना खास करून एका गोष्टीिे द्ववस्मरण लाल्याद्वशवाय राहि नाही. एका 

व्यक्िीि एका रूप सुुंिरीवर द्वनिाुंि पे्रम असिे. िो द्विच्या पे्रमाि पडल्यावर द्विच्या पे्रमाच्या बिल्याि काय 
िेव ूतहणून द्वविारणा करिो त्यावळेी सवइ आणाभाका होिाि. लगन करायासाठी जी एक अट असिे त्याि 
त्याने पे्रयसीला आपल्या जन्मिेत्या आईिा ‘कलेजा’ आणून द्यावा असे ठरिे. “िुमच्या आईिा ‘कलेजा’िा 
िुकडा कापून माझ्या िरणी अपइण करा मी िुमिी राणी होईन व हवुं िे सवइ िेईन.” िो द्ववषयलुंपट मावि 
ोरी आला. लालेली हकीगि त्याने आईला साुंद्वगिली. आई पुासुखासाठी त्यागास ियार लाली. द्विने 
जवळ पडलेल्या खुंजीराने आपला कलेजा मुलास कापावयास साुंद्वगिला. त्याने िसे केल्यावर िो माविि 
पे्रयसीकडे जावयास द्वनोाला. मध्येि मापा टाकि पडि िो एकिािा पे्रयसीपाशी पोहिला. अत्यानुंिाने िो 
पे्रयसीच्या पायाशी पडिाना ठोकर लागून जमीनीवर आिळला. कलेजा बाजूला पडला त्यािून आवाज 
आला ‘बाळ ! िुला िुझ्या जीवीला कुठे िुखापि लाली नाही ना?’ त्याला आईिी महिी पटिे हे पाहून 
पे्रयसी त्याला ठोकरिे. िो आत्महत्या करिो. ‘कुपुाो जायिे कद्वाि कुमािा न भवद्वि’ हेि खरे. 

 
‘िहा आठे लुंशी, आईिे नािे द्वनसगाशी’ अशी ही द्वनसगइरूप लालेली आई अन् द्वििी थोरवी 

जगाच्या वाळवुंटािील द्वहरवळीप्रमाणे आहे. आई जन्म िेवनू मुलाला हळूवार अुंिःकरणाने जोपासिे. 
‘हसिील त्यािे िाुंि द्विसिील’ असा ापिेश करणारी आई सुखी जीवन, पद्वरत्यक्िेिे जीवन, पद्ववा 
जीवन, मुंगल जीवन, सेवाभावी जीवन, पे्रमळ जीवन, सोज्वल जीवन, द्वनरोगी जीवन, द्वनमइळ जीवन, 
द्विोायुष्ट्यरोगय जगिे. माुंय मोकलून रडिे िर कमी व्याकुळिेने लोकाळिे हे सार आईलाि शक्य होिे. 
जगाच्या रुंगभमूीवर द्वििी द्ववद्ववम रुपे समोर येिाि. ाणोाणी आईिे जीवन मुलाुंसाठी द्वनरस होिे. द्वििे 
स्वप्न भुंगिाि. त्याुंिे सवइ आयुष्ट्य आईच्या पुंखाखाली जािे. वद्वडलाुंिी फक्ि असिे छाया आईि करिे 
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माया. आपले िाुंगले वाईट अनुभव आईच्या गळ्याि हाि टाकून िे साुंग ूशकिाि. आई मुलाच्या साहसािे 
कौिुक करिे. पाखराुंच्या थव्याप्रमाणे द्विवद्विवाट करणाऱ्या द्वनष्ट्पाप बालकाुंिा आई अनुभव ोेिे. जगाच्या 
दृष्टपणा, कठोरपणापासून िी मुलाुंना लाुंब ठेविे. आई खळखळणाऱ्या जलौमाप्रमाणे मोहक माया करिे. 
प्रलय, आक्रोष, करूण, भेसूर, सुंविेनााम गााे बमीर होिाि. मस्िक सुन्न होिे. अुंिःकरणाि कालवा 
कालव होिे केवळ द्विच्या द्ववयोगानेि. मुलाुंच्या सुखासाठी आई श्रम ोेिे. िी जगािा वारा त्याुंना लागू िेि 
नाही. मायेच्या ाबाऱ्याि, हृियाच्या गाभाऱ्याि वाढद्वविे. मूलुं  द्विसली नाहीि तहणजे िी स रभ र वडेीद्वपसी 
होिे. जग आपल्या भोविी द्वफरि आहे असा द्विला भास होिो. मुलाुंना र्जा होिाना द्विला स्विःच्या 
मस्िकावर ोणाोाि लाल्यािा भास होिो. माली मूलुं  जगाच्या पाठीवर कुठेही असली िरी सुखाि राहोि 
असे सि व ेंििन मािृहृिय करीि असिे. मािृहृियाला सुंििी िुःखाने द्वपळ पडिो. करपणे, कोळपणे, 
शोक करणे, सुखिुःखाच्या पद्वरसीमावर शोक वा आनुंि व्यक्ि करणे, द्वटपे गाळणे,शाव्ीिक साुंत्वन करणे हे 
फक्ि आईलाि शक्य होिे. द्वजव्हारी ोाव बसल्यावर मािृहृिय शाव्ीिक साुंत्वनाि न बुडिा द्विच्या 
अुंिकरणाि ामाळा, द्वजव्हाळा, वास करिो.द्विला शोकाकूल अवस्थेि भावनाुंिे बाुंम फुटिाि. 

 
अद्वहराणी  व्याुंमध्ये आईिुं व्यक्िीमत्त्व ला वमूेन ोेणारुं असुं आहे. अुंमारमय भद्ववष्ट्य पाहूनही िी 

खिून जाि नाही. द्वििा द्ववलाण आत्मद्ववश्वास आहे. जीवन अनुभवािून गोळा केलेले द्वहिोपिेश िी 
मुलीला वळेोवळेी िेिे. भोगनू, सोसून जगायािी वासना ाडि नाही. द्विि द्वजणुं महाग, िुलइा व हवहवस 
आहे. आईला सासुरवाद्वसनी, ोरािील किी, अनेक मुलाुंिी आई, सासू, द्ववमवा अशा अनेक भदू्वमकाुंममून 
द्वििी छाया प्रकाश रुंगसुंगिी आहे. या सवांममून द्वििी व्यक्िीरेखा जीवुंि ाठाविार ठरली आहे. आईिी 
थोरवी ‘नािे’ या भदू्वमकेिून गािाुंना अद्वहराणी श्चीने वरील द्वविाराि परामशइ ोेिलेला आपणास आढळिो. 

 
आयुष्ट्यािून जीवनािा अुंश िेव ूकेला िरी आईच्या नात्यािील माुंगल्य कणभरही कमी होि नाही. 

कोाया मराठी कद्वविेि.......हेि आढळिे....... हाि भाव! 
 
कवी तहणिो— 
 

“चला खाचणयालंा जाऊ, जन्मदेत्या ‘सोनाइश’ पािू । 
मायबोलीच्या संर्ोधना, अणिरािी ओव्या घेवू॥ 
अणिरािीची ‘नाती–गोती’, जमवीत पान पान । 
श्रोते णनवतील कान, ‘कृष्िा’ डोळा समाधान॥” 

 
• • • 
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आइशबा (बाप, वडील) 
 
िेाया-ोेाया पलीकडे जुळलेली, काळाबरोबर दृढ होि जाणारी अशी अद्वहराणी बोलीिील ‘नािी-

गोिी’ द्वविाराि ोेि असिाना प्रामुख्याने अग्रक्रम असलेले प्रािःसमयी द्वनत्य स्मरणीय ‘मािृ’ (माय) हे 
सुंपल्यावर, ‘आईिी माया अन् आुंीयािी छाया’ अशा द्वशिल छायेिून बाहेर पडल्यावर , किइव्याच्या कठोर 
मागावर मागइक्रमण करिाना द्वशस्ि व प्रशासनद्वप्रय व्यक्िीमत्व जोपासणारुं नािुं ‘ पोटाि माया व 
ापरायाला िाया’ अशी अद्वहराणी तहण साथइ करणाऱ्या ‘मािृः िेवोभव’ नुंिर ‘द्वपिृःिेवोभव’ ममील द्वपत्यािा 
अनुक्रमाुंक येिो. बाप तहटला तहणजे किइव्यािी कराड कठोरिा प्रद्वसद्धि आहे. बाप तहणजे जबाबिारी 
असे समीकरण माुंडायला काहीि हरकि नाही. रोजच्या व्यवहाराि आपण सहज तहणून जािो, अहो ! हे 
सारे करायला काय मी िुला बाप लागिो ेंकवा लुटायला काय िुझ्या बापािा माल आहे काय ? र्त्यािी. 
वुंश साित्याच्या अनुवुंद्वशक गुणाुंमुळे अपत्ये जन्माला ोालणे ही जशी बापािी जबाबिारी आहे त्यािप्रमाणे 
मुलाुंच्या पालनपोषण, द्वशाण, सुंराण िेणे, त्याुंना सुदृढ करणे, सुसुंस्काद्वरि करणे यािी सारी जबाबिारी 
बापावर असिे. मुलाुंिे व मुलपिे बाबिीि द्वववाहयोगय होईपाविेो सवइ जबाबिाऱ्या बापावर असिाि. काही 
अपवाि वगळिा सवइि मुलुं मुली आपल्या वद्वडलाुंबद्दल आिरयुक्ि भीिी बाळगिाि. आईच्या लाडाि मुले 
वाढिाि िशी िी बापाच्या द्वशस्िीि लहानािी मोठी होिाना जोपासली जािाि. बाप बरोबर 
द्वशस्ि.‘वज्रािद्वप कठोरानी, मृिूनी कुसुमािद्वप’ अशी भदू्वमका नेहमीि ‘बाप’ या नात्याला वळेप्रसुंगानुसार 
बजवावी लागिे.‘बाप’ तहणजे सवइश्रेष्ठ अशी ही व्याख्या काही द्वठकाणी केलेली आढळिे.‘द्वपिृऋण’ फेडणे 
एक द्विव्य असिे. हा शीि व्व्िअथी वापरला जािो. कारण द्विस्िी ममाप्रमाणे येशुला आकाशिला बापा! 
असे सुंबोमिाि. ेंहिू ममाि जगत द्वनयुंिा परमात्मा हाि साऱ्याुंिा बाप असे मान्य करिाि.‘God is 
father’s father’हेि खरे. 

 
अद्वहराणी सुंस्कृिीि िोन्ही नािे पुजनीय आहेि. एक मराठी कवी तहणिो ‘आई बाप हे ि वि माले, 

असिा माले ोरी, कशाला जाऊ मी पुंढरपुरी’ अन् हीि भावना जनमानसाि ेंबबलेली आढळिे. अद्वहराणी 
लोकसाद्वहत्याि यािा आवजूइन ाल्लखे आढळिो. द्ववशषेकरून जात्याुंवरील  व्याुंमध्ये बापािी – 
वद्वडलाुंिी – महिी गाईलेली आढळिे.  

 
अद्वहराणीि बाप–द्वपिा–वडील–फािर या अथाने एक िाुंगला योगय, अथइपूणइ शीि वापरलेला 

आढळिो अन् िो आहे ‘आयबा’ ाफइ  ‘आईबा’. बापाबद्दल ‘आईबा’ र्िका सुटेबल शीि अद्वहराणी बोली 
सोडून जगािील कोणत्याही भाषेि आढळि नाही. आई + बाप = आईबा असे नािे त्या शीिाि ामटिे. 
अद्वहराणी सुंस्कृिीि गाुंवािील एखािी वद्वडलमारी व्यक्िी ‘िेवआज्ञा’ लाली िर मिृाच्या ोरी गावािील 
द्वश्चया गोळा होऊन िुःख प्रिशइन करिाना ‘मना आईबा रे, अहुुंऽऽ’ असे वणूइन वणूइन रडिाि. यािा अथइ िू 
गावािील सवइ श्ची– पुरुषाुंना आईबापािुं पे्रम िेि होिास. िुझ्या मृत्युने आमच्याि पोकळी द्वनमाण लाली 
आहे. िू अगोिर बाप व मग आई होिास. िोोाुंच्या मायेिा द्वजथुं सुंगम आहे, मायेिी पखरण व किइव्य याुंिे 
ज्या द्ववद्वशष्ट अवस्थेि द्वमलन होिे िी जगायािी द्वजद्द असलेले व्यव्क्िमत्व तहणजे ‘आईबा’ होय. वयाि 
आल्यावर द्वनसगाच्या पुायाईनुं (‘वुंशसाुंित्य’) बापािी भदू्वमका वठद्ववायािी जबाबिारी जगाच्या रुंगभदू्वमवर 
प्रत्येकावरि येिे. अपवाि असिाि िे द्ववरळे ! बापािे पाा अनेकद्ववम प लुिून आपलुं  किइव्य बजावि 
असिे. बापाच्या अनाकलनीय नात्याबद्दल जेवढे आजवर द्वलद्वहले गेले आहे िे थोडेि आहे. त्याि भर 
तहणून औद्योद्वगकरणामुळे, बोलीद्ववषयीच्या अप्रद्विष्ठेमुळे, ोरोोर ोखा, ोरोटे, जािे बुंि लाल्यामुळे 
िुर्तमळ, िुरापास्ि होि िाललेल्या अद्वलद्वखि, अडाणी द्वश्चयाुंनी गाईलेल्या िुर्तमळ सुंकद्वलि  व्याुंच्या 
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ापलीमीिा परामशइ ोेणे वावगे ठरू नये. मराठीिही हे नािे ाकलायािा प्रत्येकाने आप–आपल्या परीने 
प्रयत्न केलेला आढळिो. एक कवी तहणिो, “ििा बापािे हृिय कसे होिे ? न, ये, साुंगिा अनुभवी जाणिी 
जे” काही वळेेस बापाच्या अनाकलनीय भावनाुंिा पेव फुटिो. त्यासाठी बापि व्हावयास हव.े  

 
द्वपिृछायेि माणूस वाढि जािो. त्याच्या व्यव्क्िमत्वाला प लू पडिाि. िे बापाच्या व्यथइ कठोरिे 

मुळेि. अद्वहराणी सुंस्कृिीि द्वपिृसत्ताक कुटुुंबपद्धिी आढळिे. कुटुुंब प्रमुख द्वपिा– प्रमुख असिो. िो जन्म 
िेिा मनी असिो. परुंपरेने स्थावर जुंगमिा सवइ वारसा बापानुंिर मोठ्या मुलाला व र्िर मुलाुंना द्वमळिो. 
राजगािीच्या बाबिीि मोठ्या मुलाला अग्रक्रम असायिा असे र्द्विहासावरून आढळून येिे. वामइक्याि 
मुलगा बापािी िेखरेख करिो. परवद्वरश करिो. मुलगा वयाि आला की, त्याला ‘बाबा तहणायािी या 
सुंस्कृिीि प्रथा आहे ‘Child is a father of man’ अशी तहण आहे. िे यािे शीिशः भाषाुंिर असाव.े‘आईिी 
माया  ठाि, िर बापािी पोटाि.’ बापाि किइव्य द्वनभावणुं अगनीद्विव्य असिे. आईनुंिर मुलाुंवर िाुंगले 
सुंस्कार बापि करिो. व्यसनी बाप काही वळेेस आपला रस्िा िुकिो. अद्वहराणीि ‘ोोकि ईद्या, खोिि 
पाना’ अशी एक तहण प्रिद्वलि आहे. िी बापािा ापिेश तहणून आळखली जािे. ‘प्राप्िे िूुं षोडसे वष े
पुाद्वमाावित िरेि’ मुलगा सोळा वषािा लाला की त्याला द्वमााप्रमाणे मोकळीक द्यावी. एक अद्वहराणी श्ची 
तहणिे ‘बाप न व जोड, जोड आुंडोरले लाय । जोवान लायी माटी, ऄडा बापले काय कये ?’॥ बापािा जोडा 
मुलाच्या पायाि यावयास लागला की, िो िरुण लाला हे द्वििे मोजयुंा िुंिोिुंि बरोबर आहे. अन् िेव्हाि 
बापािी किइव्ये सुंपुष्टाि येिाि व नुंिर बापजािािे पूवइ पुाय व आद्वशवाि ्ा िरुण मुलाुंना जगायािे 
भाुंडवल होिे. त्याुंिी द्वशकवण ही मुलाुंिी मागइिशइक ित्त्व े होिाि वद्वडलाुंद्ववषयीच्या आिर, करुणा, 
पे्रमाच्या भावनाुंनी अपत्ये भारावनू जािाि. बाप वरवर कठोर भासि असला िरी त्यािी अुंियामी कोमल 
भावना असिे. त्याला आपल्या अुंिरीच्या िुःखि छटा क्वद्विि पसरद्वविा येिाि. त्यािे सारे काही आपल्या 
अपत्य सुंिानासाठीि असिे.  

 
काही अपद्वरहायइ कारणाुंनी द्विवसलद्विवस िुर्तमळ, िुरापास्ि होव ूोािलेल्या अद्वहराणी ‘ व्या’ मी 

सुंशोमनासाठी गोळा करीि असिाना असे आढळून आले की, प्रत्या बापािी, द्वपत्यािी वणइनुं करणाऱ्या 
 व्या, गीिे अद्वहराणी लोकसाद्वहत्याि नाहीिि. परुंिु अप्रत्याद्वरत्या बापाच्या गुणाुंिे, स्वभाव व द्वशष्ट्खाुंिी 
वणइने करणारी अशी द्वकत्येक गीिे माा माऊल्याुंकडून मी प्रत्या – अप्रत्यापणे द्वमळद्ववलीि.  

 
आपल्या वद्वडलाुंद्ववषयी एक श्ची जात्यावर गीि तहणिे –  
 

जलम णदसन, बाप झाया का ंवामन । 
जलम देती माय, नव मयना जामीन ॥(१) 

 
अग बाई, बापाने मला फक्ि जन्माला ोालायािे द्वनद्वहि किइव्य पार पाडले. िे अलग लाले. बापािे व 
बालसुंगोपनािे सोवळे असिे. आईने माा माला गभइ द्विच्या गभाशयाि नऊ मद्वहने, नऊ द्विवस साुंभाळला, 
जोपासला. िी गभाला ािर क िेि ‘जामीन होिी. द्विने खारे, आलोणे खाल्ल,े लाडाला द्वलिऱ्या लावल्या.  

 
वरील  वीला काद्वहसा अध्यात्मािा वास येिो. सुंभोगािे वळेी वीयइ ेंबिू सटकल्यावर बाप किइव्य 

करून काळजीिून मुक्ि लाला. आई वडील द्विला सारखेि द्वप्रय आहेि. बापाने जन्माला ोािले नसिे िर 
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हे जग मला द्विसले नसिे. िसेि आईच्या कष्टािी पण िी पाविी िेवनू या  वीि िी ‘कृिज्ञिा’ व्यक्ि 
करिे.  

 
पुढे िी तहणिे –  
 

बाप कसा म्िने, लेक िंडारीनं सोनं । 
सोनं झाय जुनं, लेकं परायनीं धनु ॥(२) 

 
माले वडील माझ्या लहानपणी मला पाहून तहणायिे, माली मुलगी भुंडारीिील जिन केलेले सोनुं आहे 
(भुंडारी = गावठी द्विजोरी) सुुंिर, सुरेख आहे. सुशील आहे. लावायलद्विक आहे. ‘सवे गुणः काुंिनम् 
आश्रयन्िीः’ पण त्यािा हो काय ापयोग. सोनुं जुनुं लाल्यावर (मुलगी वयाने वाढल्यावर, द्वववाह योगय, 
िरुण ापवर लाल्यावर) हे जिन केलेलुं , साुंभाळलेलुं  सुंरद्वाि सोनुं, परक्याि मनुं होईल. पूवीच्या काळी 
द्विजोऱ्या नसल्याने ोरािील लहान कपाटीि जी ेंभिीि गाडलेली असायिी, िीि प सा अडका, सोन नाणुं 
साठवनू ठेवायिे. ेंभिी िगडी असायच्या. िोराुंिी भीिी ारि नसे. अद्वहराणी सुंस्कृिीिा काळ सुवणइ युग 
असावा. भारि सुवणइ भदू्वम असावी त्यावळेी यािी साा द्विच्या काव्याि द्वमळिे. गोऱ्या गोमखा सोनेरी 
केसाच्या आपल्या सोनद्विडीला (मुलीला) पाहून द्विला सोन्यािी ापमा सुिली असावी. 

 
पुढे िी तहणिे –  
 

बाप कसा म्िने, लेक तादुंयनी कनी । 
नव मयना माय वागे, व्िये परायीन धनी ॥(३) 

 
वडील तहणिाि माली मुलगी िाुंिळाच्या िाायासारखी पाुंढऱ्या स्वच्छ रुंगािी, स्वच्छ, अाय (द्वनरोगी), 
द्वशलवान (डाग नसलेली) व द्ववद्ववमोपयोगी आहे. अहो पण खेिाने तहणावसेे वाटिे की, आई नऊ मद्वहने 
गभाशयाि द्वििे साडे-िीन शरे  ले साुंभाळिे, वाढद्वविे, जोपासिे. त्या काळाि काळजी ोेिे. पथ्ये 
पाळिे. खारे आलोणे खाऊन वाढद्ववलेली ही सुुंिरी शवेटी परकीि होिे व परक्यािे मन होिे. िुसराि 
(द्वििा नवरा) द्वििा मनी (मालक) होिो. िी द्वववाह करून परोर जािे. आई बापाला लळा लावनू.  

 
परक्यािी लाल्यावर िी आई वडीलाुंिे वणइन करिे –  
 

बाप मन्िा चाफा, माय मन्िी चंपाकई । 
चंपाकईना माणंडवर, जपमाल्िे लागीगई ॥(४) 

 
अहो! माले वडील सोनिाफ्याच्या पाुंढऱ्या सुगुंमी फुलासारखे मजाने आहेि. िर आई िुंपाकलीच्या 
नाजूक, अलवार, द्वपवळसर सुगुंमी फुलाप्रमाणे मायाळू, पे्रमळ स्वभावािी आहे. अग बाई मी या मायेच्या 
बगीच्याि रममाण होिे. आईच्या पे्रमाच्या मुुंि फुुं ि सहवासाि मी द्विच्या माुंडीवर लोपली आहे. मला िेथेि 
गाढ लोप लागली आहे. ‘िाफा बोलेना ...’ पद्वरसरािील ापमा द्विच्या काव्याि डोकाविाि. द्वनसगाच्या 
जवळ जाायाच्या िी प्रयत्नाि आहे.  
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पुढे िी तहणिे –  
 

मायीना मयामा,ं अस्सल िेद वं कोनता । 
आईबानी सर, काय करीन चुलता ॥(५) 

 
माळ्याच्या मळ्याि सारीि फुले असिाि. माळी सवइ फुलाुंवर सारखुं पे्रम करिो. सवइ फूल त्याला 
सारखीि. मळा एकि. िथाद्वप प्रत्येक फुलािे आपले स्वािुंा व द्वशष्ट्ख असिे. व द्वित्य असिे. बाबा अन् 
लहान काका एकाि आजोबािी मुलुं  असली िरी माझ्यावर पे्रम, माया लावायाि बाबाुंिी बरोबरी काका 
कसे करिील बरे ? बाबा िे बाबाि !  

 
पुढे िी तहणिे –  
 

माय तुम्िी माया, धरमा नीधरमा ं। 
आई बानी माया, सातपुड्या ना धुरमा ं॥(६) 

 
अग आई िू फक्ि ोराि वात्सल्य, पे्रम, लळा पुरद्वविे. लाड करिे. िू कुलीन पडिानद्वशन असल्याने बाहेर 
जाायास िुला मयािा पडिाि ना ? अग माझ्या वद्वडलाुंिी माया सािपुडा डोंगरा एवढी ाुंि, अफाट 
आहे(िे ‘गवि’ कापायला जािाुंना िेथून ‘बोर, आवळे’ आद्वणि असाविे). वर वर कठोर द्विसणाऱ्या 
पवइिप्राय बापाच्या पोटाि पे्रमािे लरे द्विला सापडिाि. वर करणी ‘िात्या’ द्विला कठोर िाठ, कणखर 
‘पहाड’ वाटिाि.  

 
पुढे िी तहणिे –  
 

लाडकी व लेकं, तुन्िा लाड बजारमा ं। 
साखर फुटाना, तुन्िा आई बाना पदरमा ं॥(७) 

 
अग माझ्या लाडक्या मुली ! िुले बाबा िुले कोड-कौिुक, लाड गाुंव-बाजाराि पुरद्वविाि, िुला हट्ट पुरा 
करिाि. पहाना िुझ्यासाठी त्याुंनी साखर-फुटाायािा ‘खाऊ’ ोेवनू स्विःच्या सालुला बाुंमलेल्या 
ापरायाला बोंमला आहे. (त्यावळेी द्वपशव्या नसाव्याि.) िाळ्या, फुटाणे, साखर फुटाणे, ला्ा, मुरमुरे हे 
त्यावळेी खाद्य पिाथइ बाजाराि ापलीम असाविे. भजी, द्वजलेबी, शवे या आरोगयोािक पिाथांना थारा 
नसावा. 

 
बापाने बाजारािून आणलेले साखर फुटाणे िेायासाठी, भािकुले िेायासाठी िे मुलीला हाुंक 

मारिाि त्यािे वणइन िी करिे –  
 

लाडकी वं लेक, तुन्ि नावं ‘सीता-गीता’ । 
आसा ंिाकंा मारे, कोड कौतुक्या तुन्िा णपता ॥(८) 
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अग बाई लाडक्या मुली, िुले नाव सीिा (पद्ववािेिे प्रद्विक) आहे. अग िुला िुले वडील ‘सीिा-गीिा ’ 
अशा जोड नावाने लाडाने, कौिुकाने हाका मारिाि. िुले जास्ि कौिुक करिाि. ‘गीिा’ (ज्ञानािे प्रद्विक) 
आहे. अशाने िोन्ही मुली असल्यािे समामान द्वपत्याला द्वमळि असले पाद्वहजे ेंकवा त्या काळाि िशी 
जोडनाुंव ेठेवायािी पद्धि असावी. 

 
मुलगी ही बापाला लळा लाविे िेव्हा द्विला बजाविाुंना एक अद्वहराणी श्ची तहणिे –  
 

लाडकीवं लेकं, बापमान नको जेवूं । 
परायी घर जानं, जास्त मया नको लावू ॥(९) 

 
अग माझ्या लाडक्या मुली,अग वद्वडलाुंच्या िाटाि एका जेवायला बसू नकोस (िू मोठी होि आहेस). 
जास्ि लाडी गोडी लावशील िर लळा वाटेल. त्यानुंिर माया सोडून परक्यािे ोरी जाणे िुझ्या जीवाुंवर 
येईल. परक्याच्या ोरी जायिे असल्याने ‘मोडी’ रहा. (हे ोर सोडिाुंना िुला अत्युंि िुःख होईल. यािना 
अस् होिील. सासरी जाणे मुद्वश्कल होईल. कारण वद्वडलाुंिे ‘मायापाश’ िुटणार नाहीि.)  

 
िेव्हा िी आईला तहणिे –  
 

समदीर, समदीर, समदीर मन्िा णपत्ता । 
उतरीनसन देखं, माय िरेल का ंणरता ॥(१०) 

 
अग समुद्र तहणजे समुद्रि त्याला िुसरी ापमा कुठली. िो अथाुंग अठाक असणारि. माझ्या वद्वडलाुंिे मन 
समुद्राएवढे आहे. अन् त्याुंिी माया पण िेवढीि ! त्यािा अुंि द्वमळायिा नाही. मी जरा अुंिःकरणाि खोल 
द्वशरून िी माया  ली की कोरडी, वर वर आहे यािा ठाव ोेिे आहे. वद्वडलाुंच्या स्वभावाच्या 
सहनद्वशलिेच्या पद्वरसीमेला ‘समुद्र’ अशी ापमा द्विलेली आहे. 

 
बाबाुंिी  ली माया आहे. िे हौशाच्या वस्िू ोेिाि व िेिाि िेव्हाुं िी तहणिे –  
 

काई चंद्रसाडी, घडी मोडू मी बजवरी । 
बारीक घालू णमरी, आईबा ना राजवरी ॥(११) 

 
काळ्या रुंगाच्या, िुंद्रकोरीिी पाुंढरी द्वकनार (काठ) असलेली रेशमी साडीला मािी लागनू ोाण होव ूनये 
तहणून गोऱ्या रुंगािी िी खाटेवर साडी मोकळी करून अुंगावर नेसिे, ढाकिे, शृुंगारिे. बारीक द्वमऱ्या 
ोालिे तहणजे मुळाुंि सुुंिर असलेली िी अद्वमक ाठाविार, भडक द्विसायला लागिे. भरिार टुंिपणा 
अद्वमक खुलून द्विसिो. ढाकायाि हेि वय. वद्वडलाच्या जीवावर हौस, मौज, ान्माि ाच्छाि करिे.  

 
त्या बरोबर िी कष्टही करीि असिे. िी तहणिे –  
 

काम करी करी, मन्िा दुखेत नखे बोटे । 
आईबा कस म्िने, लेकं ‘संखवार’ ऊनी पोटे॥(१२) 
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मी शिेावर काम करिे. मी ोरािील काममुंिा आवरिे. त्यामुळे माले हािपायािी बोटे िुखिाि. त्याुंना 
अस् यािना होिाि हे पाहून वडील तहणिाि माली मुलगी शकू, सकवार (सुकुमार) आहे. 

 
यावर वर्तणि सुकुमार, नाजूक, टुंि, सुडौल मुलीला िाुंगल्या स्थळी द्विलुं  पाद्वहजे यािी ेंििा 

बापाला लागिे. िे भरपूर कष्ट करिाि िेव्हा त्यािुं वणइन िी करिे –  
 

काया वावरमा,ं धवया नंदीन औत । 
रातणदन राबिारा, बाप कुनबी गावातं ॥(१३) 

 
काळ्या रुंगाच्या शिेाि, पाुंढरी ठेलारी जोडी औिाला जोडून वडील नेहमी ‘औि’ िालवनू शिेीिी मशागि 
करीि असिाि. अहो असा रााुंद्विवस मेहनि करणारा, राबणारा िुसरा कुणबी आमच्या गावाि शोमून कुठे 
सापडायिा नाही !  

 
अशी िी लगनािी होिे. बापािे ‘हुुंडा’ लावायासाठी कष्ट सुरू असिाना आई द्विच्या सौंियाि वणइन 

करिे –  
 

लोकेसन्या लेकी, लेकी धावडान्या बेयी । 
देवनी णदन्िी एक, लेक सावदानी केयी ॥(१४) 

 
अहो र्िराुंच्या, लोकाुंच्या मुली या मावडा नावाच्या जािीच्या लाकडाच्या िाुंडीप्रमाणे १२ द्वठकाणी वक्र व 
अनुंि गाठ गुड्या असणाऱ्या (कुरुप, बेढब) आहेि. मला िेवाने एकि मुलगी द्विली आहे पण िीही 
सावद्याच्या मळयाुंि द्वनसणाऱ्या सोट केळीच्या कमयसारखी सुरेख, सुुंिर, अकषइक आहे. [साविा, यावल 
िालुक्यािील गाुंव.]  

 
द्विच्या सुुंिरिेिे सवइ श्रेय आपल्या नवऱ्याला िेि िी पढेु तहणिे – 
 

ईसनी सोपारी, लेकना बापनी खाऊ नई । 
उपर झायी केकी, दुजर ले देवो नई ॥(१५) 

 
अहो एकलिुं काुं ? आपले वाड–वडील (िानुबा, तहािूबा) हे काय साुंगून गेले आहेि की, मुलीच्या 
वद्वडलाुंनी द्विच्या लगनाि द्विच्या सौंियािे प से ोराि ोेव ूनये. सौिा करू नये. िे द्ववषाप्रमाणे असिाि असे 
समजाविे. जरी मुलगी द्वववाह योगय अथवा ापवर, थोराड, मोठाड लाली िरी िुकुनही द्विच्यासाठी 
बीजवर पाहू नये. वात्सायनीच्या कामशाश्चािा द्वििा सखोल अहयास द्विसिो.  

 
त्याने द्विलेल्या ात्तराि वणइन िी करिे – 
 

णपता कसे म्िने, लेक मोठ्या जागे देवू । 
धरदार ईकी णटकी, पैसा आंडरेले लावू ॥(१६) 

 



 

अनुक्रमणिका 

अग वडील तहणिाि. मी माली मुलगी मोठ्या गावाला (सामाद्वजकदृष्ट्खा प्रद्विद्वष्ठि असलेले गाव) िेईन. 
वळे आली िर स्विःहून शिेी–वाडी, स्थावर जुंगम द्ववकून सवइ प सा मुलीच्या लगनाि लावीन. 
अद्वलकडच्या भाषेिील हुुंड्यािा िो प्रकार असावा. 

 
पुढे िी तहणिे – 
 

उच्चा, उच्चा खननी, मन्िी पेटीज दाटनी । 
आईबा तुन्िा राजे, िौस मननी णफटनी ॥(१७) 

 
अग बाई माले वडील फार हौसी आहेि. िे मला कपडे लते्त खूप ोेिाि. हौसे – मौजेिे ोेिाि. ाुंि व 
िाुंगल्या प्रद्वििे अलग अलग रुंगािे खण व कपडे ोेवनू एक लोखुंडािी पेटी गच्च भरली आहे (भरपूर 
स्टॉक करून ठेवला आहे). सवइि गोष्टपिा िारुायाि हव्यास वाढि जािो. िाुंगले कपडे ोालायािी हौस 
पुरद्ववली गेली आहे. िारुायाि अद्वि सुखाने ‘कुं िुकी िाटिे’ अशा अवस्थेि ‘पेटी – कोट ’ सुध्िा िाटू–
िुटू–फाटू–टरकू पहाि आहे.  

 
पुढे िी तहणिे – 
 

बाप ईन राजा, माय आंबारीना ित्ती । 
सागं माय बाई, लुटु मी कोनत्या गती ॥(१८) 

 
अग बाई आुंबारीच्या हत्तीप्रमाणे द्वखशाि मन, द्रव्य, सोने–नाणे भरलेले माले वडील आिा येिील. अग 
आई आिा िूि साुंग ना ग ? त्याुंच्या द्वखशािील प से कोणत्या प्रकारे व कोणत्या गिीने तहणजे लवकर 
लवकर का हळहळू खिइ कराविे. (पूवीच्या काळी राजे लोक स्वारीवरून परििाुंना लुटलेले मन, हत्ती, 
ाुंटावर लािून गोणी भरून राजमानीि आद्वणि असि). 

 
पुढे िी तहणिे – 
 

बापईन माय, खणजनाना िुट । 
सागंस माय बाई, बेटी धीरेधीरे लुट ॥(१९) 

 
आिा माले वडील बाजारािून ोरी येिील. त्याुंच्या जवळ सोबि गडगुंज पेसा आहे. त्याुंच्या कोपरीिे द्वखसे 
सोन्याच्या मोहऱ्याुंनी िुडुुंब भरले आहेि(वरील  वीि द्विने द्वविारलेल्या प्रश्नाला िी ात्तर िेिे). आई 
द्विला ापिेश करिे अग ोाई करू नकोस अमाशासारखी ‘गम बडी िीज ह  ’ ‘मीर मरी रे मीरापोटी, 
असली फळे रसाळ गोमटी ’ आििायीपणा करू नकोस काय घ्यावयािे िे वद्वडलाुंकडून हळूहळू ोे. सवइ 
काही िुलेि आहे व िुलाि द्वमळेल.  

 
पुढे िी तहणिे – 
 

इतल लेसी, नी परघरे जासी । 



 

अनुक्रमणिका 

आईबाना जीवले, झया लावसी ॥(२०) 
 

अग एवढी लुटालुट करूनही िुला र्िक िेवनूही शवेटी िू परक्यािि मन होणार आहेस व वद्वडलाुंना 
सरिेशवेटी लाडकी अशी िू िूर गेल्याने मनाला यािना होिील. पाुी द्ववयोगािे िटके लागिील.  

 
पुढे िी तहणिे – 

 
मोठं मन्ि घरं, काम धंदानी ललाटी । 
आइशबाना पोटे, लेक नाजूक रे्लाटी ॥(२१) 

 
आमि खटल फार मोठ आहे. मोठ्या ोराि काम मुंियाुंिी माुंिल ाडिे. वद्वडलाुंच्या पोटी मी नाजुक, 
सडपािळ, जन्माला आली आहे. तहणून मला सवइ कामे िपळाईने करिा येिाि. (बाबा िेखील सडपािळ 
ाुंि हेि). 

 
मोठ मन्ि घर, धंदा करु मी एकली । 
आइशबा कसा म्िने, आसी लेक निी देखली॥(२२) 

 
मालुं ोर द्ववस्िृि, लसप स आहे. परुंिु द्विथला सारा कारभार, कामकाज मी एकटीि पाहािे. हे पाहून माले 
वडील तहणिाि अहो अशी ‘बाुंकी’मुलगी मी आजवर कुठेि पाद्वहली नाही. िी अनुपतय, अजोड आहे.  

 
पुढे िी तहणिे – 
 

आइशबा कसा म्िने, लेक कामडीना तीर । 
ज्यान्िा घर जासी, त्यान्ि नर्ीब करे जोर॥(२३) 

 
वडील तहणिाि माली मुलगी मनुष्ट्य बाणासारखी आहे. कायइ िोख बजावणारी आहे. सोडलेला िीर जसा 
परि येि नाही िसेि िी काही िाुंगले करावयािे ठरद्ववले िे िी पार पाडिे. िी सत्यभाषी आहे. ज्या ोराि 
सून तहणून जाईल त्याुंिे नशीब ाियास येईल. त्या ोरािी भरभराट होईल. प्रगिी, कल्याण होईल.  

 
एकिा कोाया िरुण आडिाुंड पुरुषाशी द्वििी बोलिाल भाुंडुंण होिे िेव्हा अन्यायािी िाड 

असलेली िी आपल्या बापािे स्वभावािे वणइन करिाना तहणिे –  
 

णपता मन्िा वाघ, त्यान्िा पोटनी वाणघन । 
बोलीग्या गवार, झायी जीवनी आगीन ॥(२४) 

 
माला बाप वाो (खराब स्वभावािा माणसू) आहे. मी त्याुंच्या पोटी िशीि जन्माला आली आहे. मी िुझ्या 
हािी लागणार नाही. िो ‘गुंवार’ आवारा मुलगा वडे–वाकडा बोलला त्याने माला सुंिाप अनावर लाला 
आहे. माझ्या अुंगािी लाही लाही होि आहे. मी रागाने, सुंिापाने लालबुुंि लाली आहे. (िी द्वशलवान 
आहे).  



 

अनुक्रमणिका 

होणाऱ्या ‘भानगडी’ मुळे वद्वडलाुंना द्वििा द्विटकारा येिो िेव्हा िी तहणिे – 
 

लेकना कटाया नको करु इशठाइश । 
सोनानी सोनबाइश, णचडी सारखी उडी जाइश॥(२५) 

 
वद्वडलाुंना पुंढरपूरच्या आराध्य िेविा द्ववठ्ठलािे नावाने सुंबोमून िी तहणिे, अहो बाबा, माला कुं टाळा करू 
नका. श्ची जन्म हा सुवणािा आहे. सध्या असलेल माल जीवन सोन्यािा ाण आहे. मी िुमच्या कानािील 
सोन्याच्या द्वभकबाळी सारखी आहे. आढ्यावर द्वभरद्वभरणाऱ्या द्विमणीसारखी मी केव्हा िरी भरुकन् ाडून 
जाईन. (सासरी द्वनोून जाईल). 

 
शजेारिी श्ची तहणिे, िू आिा जवान लालीस रेसमा ! िुझ्या वद्वडलाुंना जावई शोमावयास साुंग 

िेव्हा िी तहणिे–  
 

बन्सी गिुनी, णपवयी रोटी, णपवयी रोटी । 
आइशबानी वग मोठी, सगा येथीन घरबठी ॥(२६) 

 
बन्सी गव्हािी पोळी सकस, द्वपवळी ममक, अलवार, िविार असिे. िशीि मी आहे. वद्वडलाुंिे ोराणे 
नामाुंद्वकि आहे. प्रद्विद्वष्ठि आहे. स्विःहून िेशोिेसिे नािेवाईक मला ‘मागणी ’ ोालावयास आपणहून 
येिील. वद्वडलाुंना शोमावयािी आवश्यकिा नाही. 

 
पुढे पाहुणे येिाि. द्वििे लगन होिे. वद्वडलाुंिे स्वभाव व द्वशष्टयाुंिे वणइन करिाुंना िी तहणिे – 
 

आइशबानी णदन्िी लेक, निी देखी रंग माडी । 
सोना सारखी मन्िा जीव, माटी सारखा व्िन पडी ॥(२७) 

 
माझ्या वद्वडलाुंनी माझ्यासाठी जे ‘स्थळ’ पाद्वहले िे सामे सरळ बालबोम ोराणे आहे आसपेस नाही. श्रीमुंिी 
नाही. त्याुंिी हवलेी, रुंगमाडी नाही. मी सुकुमार मला िेथे खूपखूप कष्ट कराव ेलागिील. सोन्यासारखी मी 
माझ्या जीवािे मािेरे होईल. (मािीि हाि द्वभजायिे तहणजे नवरा मुलगा मोठा शिेकरी असावा). 

 
िेव्हा िुसरी श्ची तहणिे, अग मी िुझ्या वडीलाुंच्या स्वभावाला िाुंगली  ळखिे. त्याुंनी काहीिरी 

व द्वशष्ट्खाद्वशवाय िुला त्या गावाि द्विले नाही बरुं का ?  
 
िेव्हा िी ात्तरिे – 
 

आइशबानी णदन्िी लेक, निी देख घरदार । 
सुऱ्या सारखा मोठा जेठ, चाँदसारखा िरतार॥(२८)  

 
अग माझ्या बाबाुंनी द्वकनई मला स्थळ पहािाना, सासरिी खेिीबाडी, ोरिार, याुंना द्ववशषे ेंकमि द्विली 
नाही. परुंिु माले जेठ (त्याुंिे मोठे भाऊ) हे सूयासारखे िेजस्वी, किुइत्वान, िर माले ‘राम’ माले भरिार 



 

अनुक्रमणिका 

िुंद्रासारखे द्वशिल स्वभावािे गोरे गोमटे व समुद्राच्या लाटेप्रमाणे मला िेखील हवहेवसेे वाटणारे राजेंबडे 
आहेि. अवकाशािील ‘ापमा’ द्विच्या काव्याि डोकाविाि. 

 
अग मालि नव्हे बाबाुंनी आतहा सवइि बद्वहनपसाठी िाुंगली मडमाकट मुलुं  बद्वोिली त्याबद्दल िी 

तहणिे – 
 

मन्िा आइशबानी णदन्ियालेकी, एकरासना जोंधयाले । 
निी लोकेसना िेवा, लेकी आंधया, पागंयाले॥(२९) 

 
अहो माझ्या वद्वडलाुंनी सवइि मुली, एक सारख्या मारिार नाकनक्शा असलेल्या िेखाया स्वरुपवान, सुुंिर 
मुलाुंना द्विल्या आहेि. ज्या लोकाुंनी ोराि मुलपिे प से ोेवनू त्यासाठी आपल्या मुली आुंमळ्या पाुंगळ्या 
अशा नवऱ्या मुलाुंना द्विल्याि त्याुंिा हेवा माझ्या वद्वडलाुंनी कमीि केला नाही ! 

 
यािाि अथइ िे लोभी नाहीि . सुसुंस्कृि आहेि असेि ना ? िेव्हा िी तहणिे– 
 

आइशबा मन्िा, िाऊ कार्ीमाना वड । 
मन्िी माय बाइश, पानी णतरोनीन गोड ॥(३०) 

 
अग बाई माले वद्वडल हे ‘काशी’ ाेाािील,जुन्या पद्ववा, पुजनीय वट वृाासारखे गार छाया िेणारे स्वभाव 
व द्वशष्ट्ख असणारे मायाळू असे खास व्यव्क्िमत्व आहे. िेथे िेवही वस्िीला असिो. आई अलाहाबािच्या 
द्वावणेी सुंगमावरील पद्ववा, गोड, द्वनमइल अशा गुंगा द्विथाप्रमाणे आहे. िी सवइ लेकराुंिे गुणिोष पोटाि 
समावनू ोेिे.  

 
पुढे िी तहणिे – 
 

णपता वाचे पोथी, पान पोयीन झाये जुनं । 
ज्याले निी ग्यान, त्यानी गती नंदी जान॥(३१) 

 
माले वडील भगवि भक्ि आहेि. िे द्वनत्य नेमाने (गीिा, भागवि, रामायण)पोथपिी पारायण करिाि. 
त्याुंच्या वया बरोबर त्या पोथपिी पानुं जीणइ होि िालली आहेि. वडील ापिेश करिाि बटेी ! ज्याला 
अध्यात्मज्ञान अवगि नाही त्यािे लद्वहक जीवन हे एकाद्या ब लासारखे आहे. 

 
केव्हाुं केव्हाुं बाबा भजनाि िुंग होिाि िेव्हा िी तहणिे– 
 

िजननी लदडी, आज जयगावं लत्ताले । 
िजननी णचठ्ठी, मन्िा िजन्या णपताले॥(३२) 

 
अग बाई आज भजनािी टोळी जळगाुंव भागाला जाि आहे. ‘वारी’ि खास करून भजन करायासाठी 
माझ्या वद्वडलाुंना द्विठ्ठी पाठवनू खास आमुंाण िेवनू बोलद्ववले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

असा हा बाप मुलगी सासरी जािाुंना द्विला ापिेशिो िेव्हा िी तहणिे – 
 

सटी मारस आक्सर, देव णगनस पुन पाप । 
नणर्बना जोजारले, काय करती माय बाप ॥(३३) 

 
अग ! बाई कोणाला काय भोग द्वमळाविे ? कसा नवरा द्वमळावा हे प्रत्येकािे नद्वशबी पािव्या द्विवशी सटीने 
पािवीला अारी द्वलद्वहलेले असिे. सटीवीला पुजलेले असिे. पाप पुायािा जमाखिइ िेव द्वलद्वहिो. त्या 
कमइ फळाला जन्म िेिे आई बाप िरी काय करणार ?  

 
पुढे िी तहणिे – 
 

आइशबा कसो म्िने, णतखी तुन्िी अवलाद । 
लव्िार ना घर, तपे लोखंड, पवलाद ॥(३४) 

 
बेटा ! िू आिा सासरी जािे आहेस. िुला स्वभाव, द्विखट, द्विडखोर, गरम आहे. लोहाराच्या भठ्ठीि 
िाुंगल्या प्रिीिे पोलाि व कद्वनष्ठप्रिीिे लोखुंड िोन्हीही िपद्ववले जािाि. 

 
िसेि थुंड गरम िोन्हा स्वभावािे िटके िुला सासरी सहन कराव ेलागिील. सासर कडच्याुंिी 

द्ववनाकारण बोलणीही खावी लागेल.  
 
पुढे िी तहणिे – 
 

आइशबा कसा म्िने, लेक िरबरानी दाय । 
जलम देवाले झावू धनी, नणर्बले करू काय ॥(३५) 

 
वडील तहणिाि िू हरबऱ्याच्या डाळीसारखी िविार, पौद्वष्टक द्वपवळी ममक भरीव आहेस. अग बाई 
जन्माला ोालायािे किइव्य मी पार पाडले. िुझ्या खोखा नद्वशबाला मी िरी काय करू ?  

 
सुंसारािा ोाणा स्विः  ढिाुंना त्याने भोगलेल्या अनुभवलेल्या प्रत्युंकारी, प्रलयुंकारी, द्वपळव 

जीवनािे शहाणपण िो मुलीला ापिेद्वशिो.  
 
शजेारिी श्ची तहणिे काुं ग नवरा मुलगा रुंगाने काळा द्वबळा आहे काय? िेव्हा िी तहणिे – 
 

कुकु लाइश लाइश, जागा पडनी गव्िाइश । 
णपता कसे म्िने, लेकसारखा जवाइश ॥(३६) 

 
अग कुुं कू कपाळावर लावनू लावनू त्या खालील जागा गव्हाळ्या रुंगािी लालसर पाुंढरी लाली आहे. बाबा 
तहणिाि माझ्या जावयािा रुंग माझ्या मुली सारखाि आहे हो. (गोरा)  
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अशा गोऱ्या नवऱ्याकडे नाुंिायला जािाुंना िी तहणिे – 
 

सासरले णनघता, याय ऊना ंवं चढता । 
गंज योजनं लागती, मंणदर णपतानं सोडता ं॥(३७) 

 
सासरी जािाुंना सकाळपासून ियारी िालली आहे. परुंिु अवीट माया करणाऱ्या, बाबाुंि ोर सोडून जाि 
असिाुंना द्विवस कासराभर वर आला आहे. आई वद्वडलाुंिे ोर, पद्ववा मुंद्विर सोडिाना िे जावसेे वाटि 
नाही. द्वििा जीव अडकिो. वद्वडलाुंिे ापजाि पे्रम ज्याला खोली असिे जे बाजारू नसिे त्यापासून िूरवर 
जािाुंना नकोसे वाटिे.  

 
िरी िेखील जािाुंना बाबा द्विला तहणिाि – 

 
बाप कसा म्िने, लेकी नादंीसन काढ नावं । 
णर्वना रे्जार, सगा सोयरान गावं ॥(३८) 

 
बेटी ! िू सासरी जािे आहेस. िेथे िाुंगली वागणूक िे. त्या पद्वरसराि माले नाव काढ. िुझ्या 
सासरवाडीच्या पुंिक्रोणीि आपल्या अनेक नािवाईकाुंिी गाव ेआहेि त्याुंच्या कानावर िुझ्या सुंसारािे 
पोवाडे व माली अपद्वकिी जािा कामा नये !  

 
पुढे िो बजाविो – 
 

आइशबा कसा म्िने, बेटी चागंली ऱ्िायजो । 
पोट पाट झाकीसन, पानी ‘तापीन’ व्िायजो ॥(३९) 

 
बाप तहणिो बेटा सासरी िाुंगले द्विवस काढ. िाुंगली वापरणूक कर. निीवर, िापीवर पाणी घ्यावयास 
ोागर ोेवनू जािाना डोक्यावर मोठा पिर, छािी व पोट लकून िालि जा. ‘शरम’ बाळग. ‘द्वनसनी िे 
नासानी’हे त्याला ठाव े आहे. द्वनद्विमते्तिी त्याला िाड आहे. द्वरिीद्वरवाजाबद्दल कठोर भदू्वमका िो 
स्वीकारिो. 

 
द्विच्या िारुायाि राण व्हाव या ादे्दशाने िो तहणिो— 
 

आइशबा कसा म्िने, सम्िाय मन्िी बानी । 
नको वाया जावू देजो, मन्ि पगडीन पानी॥(४०) 

 
वद्वडल तहणिाि, िारुायाि िुझ्या वागायाने माझ्या ोराायाच्या अिला बट्टा (डाग) लागिा कामा नये. 
माझ्या बाणेिारपणाला िथा माझ्या लाल भडक पगडीिा रुबाब कमी होिा कामा नये. वरील बाबपना बाम 
येईल असे लाद्वजरवाणे, अन द्विक कृत्य िुझ्या करवी होिा कामा नये. भोविालिे जग द्ववद्विा लाले आहे. 
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अशी माया लावणारी सुुंिर, सालस, एकुलिी एक मुलगी सासरी जावयास द्वनोिे िेव्हा बाप 
तहणिो— 

 
िाप कसा म्िने, लेक जंगलनी घुनी । 
सासरले जाये, येये डोयामान पानी ॥(४१) 

 
वडील तहणिाि, माली मुलगी द्वनजइन शिेाि जळणाऱ्या िार काटक्याुंच्या शकेोटीसारखी आहे. जी स्विः 
जळून र्िराुंना ऊब िेिे. िी सासरला जावयास द्वनोाली तहणजे द्विच्या व माझ्या डोळ्यािून गुंगा–यमुना 
वाहू लागिाि. आसवाुंच्या मारी वाहिाि. 

 
पुढे िी तहणिे –  
 

बाप कसा म्िने, लेक ताबं्यानी घागर । 
लेक गइश सासरले, सुनसुन लागे घर॥(४२) 

 
वडील तहणिाि, माली मुलगी पाणी भरायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या िाुंीयाच्या भाुंड्याप्रमाणे ोागरीसम 
आहे. बहुमोल, शुद्ध िाद्वरत्र्यािी आहे. िी सासरी गेल्याने ोर कस  क  क, सुनाट द्वरि वाटि आहे. 
भकास वाटि आहे. जीवनाला करमि नाही. ाणााणाला मुलीिे द्ववस्मरण होिे. द्वििा द्ववयोग जाणविो.  

 
याि अथाने िुसरी  वी िी तहणिे – 
 

बाप कसा म्िने, लेक पयला मुइशमा । 
गइश जव्िय सासरे, लागे िकास घरमा ॥(४३) 

 
वडील तहणिाि, मुलगी पद्वहल्याि मुळाला सासरी गेली आहे. आिापयंि िी आमच्या मायेिून अलग 
लाली नव्हिी. द्विच्या जाायाने ोर कसे भकास लाले आहे. सुने सुने पडले आहे. 

 
पुढे िी तहणिे – 
 

आइशबा कसा म्िने, लेक खोबरानी वाटी । 
खादें कडे धरी, णलनी परइशनी बाटी ॥(४४) 

 
वडील तहणिाि, माली मुलगी खोबऱ्यािी वाटीसारखी व्स्नगम, पौद्वष्टक स्वभावािी होिी. लहानपणापासून 
अुंगाखाुंद्यावर खेळद्ववली वाढद्ववली, पण सरिी शवेटी द्वनयिीच्या द्वनयमाने परक्याने द्वििे पे्रम वाटून ोेिले. 
भागीिारी केली.  

 
सासरी गेल्यावर द्विला खूप कष्ट कराव ेलागिाि. द्विच्या सौंियांिी ‘आब’ रहाि नाही. िेव्हा िी 

तहणिे –  
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गोरं मन्िं, आंग, लाऊ णकतली धुयमाटी । 
िाइश आइशबान देनं, लयी ऊन ‘राम’ साठी ॥(४५) 

 
अहो मी गोरी गोमटी आहे. माझ्या अुंगाला येथे मुळ, मािी लागिे आहे. (खूप खूप कष्ट कराव ेलागि 
आहेि.) अहो ापजि सौंियइ माली आई व वडील याुंिी ‘िेणगी’ आहे. िी मी माले यजमान माले भरिार 
याुंिेसाठी साुंभाळून ठेवनू त्याुंना अपइण केली आहे व सासरी सुखाने नाुंिि आहे. 

 
ही वद्वडलाुंच्या ेंहमििी ेंकमि आहे िी तहणिे –  
 

आइशबा आइशबा करु, आइशबानी दगडनी छातंी । 
कलेजा ना धड, धड, सोपा जवाइशना िाती ॥(४६) 

 
अहो वद्वडलाुंच्या औिायािे काय वणइन कराव े ! िे खुंबीर मीरोमात्त आहेि. आपल्या काळजािा िुकडा 
(मी) त्याुंनी आपल्या जवायाच्या स्वामीन केला आहे. त्याुंना अपइण केला आहे.  

 
पुढे िी वद्वडलाुंना द्वनरोप पाठद्वविे – 
 

मोठ मन्ि घरं, काम धंदाले एकली । 
आइशबा तुले सागूं, सुन धाडी दे धाकली ॥(४७) 

 
अहो माल ोर मोठ आहे. माला कारभार मोठा आहे. शिेीवाडी अफाट पसरली आहे. अन् एवढ्या ोराि 
कामाला मी एकटीि आहे. बाबाुंना तहणाव िुमिी लहान सून मला मििीसाठी पाठवनू द्या. (द्वनरोप िेिे.)  

 
बापाकडे कामािी ोाई असल्याने द्वनरोप येवनूही िे सुनेला मुलीच्या मििीला पाठव ूशकि नाहीि 

िेव्हाुं मुलगी स्विः माहेरी येवनू तहणिे – 
 

बाप द्राक्षानं झाड, माय चारोयी लागे गोड । 
यासना करता, माले मायर लागे गोड ॥(४८) 

 
वडील द्रााािे लाड आहेि िर आई द्वभलाव्यािी व्स्नगम, पौद्वष्टक िारोळी आहे. या िोोाुंसाठीि मला माहेरी 
येायासाठी वडेुं लागिे. आई व वद्वडलािी वडेी माया माहेरी येायास प्रवृत्त करिे. बापाला द्विलेली द्राा 
वळेीिी ापमा, साथइ वाटिे. द्वनसगइ द्विच्या काव्याि डोकाविो. 

 
द्विच्या हािािील बाुंगड्या पाहून वद्वडलाुंना आनुंि होिो. सोन्याच्या बाुंगड्याद्ववषयी िे िौकशी 

करिाि िेव्हा िी तहणिे –  
 

आइशबा कसा म्िने, पाटल्या कवं कऱ्यात बाइश । 
पाटल्यासनी जोडी, आइशबा करी मी दइश दइश ॥(४९) 
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वद्वडल मुलीला द्वविारिाि अग बाई सोन्याच्या पाटल्या केव्हा ोडल्या ? िेव्हा िी तहणिे बाबा ! िुसऱ्यािे 
िळण, काुंडण करून काबाडकष्ट करुन मी सोन्याच्या पाटल्या केल्या आहेि. 

 
िेव्हा द्विच्या कष्टमय जीवनाप्रिी सहानुभदू्वि तहणून वडील तहणिाि – 
 

आइशबा कसे म्िने, लेक िरबान पीठ । 
खोटा तुन्िा करमले, णकतला चालू नीट ॥(५०) 

 
वडील तहणिाि, लेकी िू हरबऱ्याच्या द्वपठासारखी ाग्र, गुणकारी आहे. िुले नशीबि खोटे आहे. त्याला 
मी कुठवर पुरणार. मी िरी काय करणार ?  

 
वद्वडलाुंकडे श्रीमुंिी आहे त्याि वणइन िी काव्याि करिे –  
 

आइशबानी मोठी सुनं, दारे पोतारे लबद्राबन । 
चाँद सुऱ्यानी रागंोयी, मोती पवयान दरसन ॥(५१) 

 
वद्वडलाुंिी मोठी सून िारी असलेल्या िुळशी वृुंिावनाला मािीिा रुंग कापड्याच्या बोळ्याने िेि आहे. 
पोिारा करीि आहे. समोर िुंद्र, सूयाच्या राुंगोळ्या अुंगणाि टाकल्या आहेि िाराला मोिी पोवळ्याि 
बारसक िोरण बाुंमलेले आहे.  

 
वद्वडलाुंि वामइक्य आलेल आहे. िेव्हा त्यािी ोरावरील सत्ता लोप पाविे. कारभार मुलाुंच्या हािी 

जािो. भाऊ भावजयच्या काळाि द्वििी हेळसाुंड होिे द्विला माहेरी िसनस होिे िेव्हा मागील आठवणी 
द्विला येिाि, िी तहणिे – 

 
फुटी बागंडी फुटू देऊ, माय बागंडी फुटू देवू । 
आइशबाना राजे, कसार लुटी लेवू ॥(५२) 

 
बापािी या ोरावर सत्ता होिी िेव्हा, बाुंगड्यािी मला खास काळजी नसायिी. फुटल्या ठीक आहे. फुटू 
िेि. वद्वडलाुंिे राज्याि िाराशी आलेला ‘कसार’ अारशः लुटला जायिा. अहो त्याच्या जवळच्या 
सगळ्याच्या सगळ्या बाुंगड्या मी द्ववकि ोेि असे. िो द्वरक्ि हस्िे परि जाई. (मोल ोेवनूि!) 
 

पुढे िी तहणिे – 
 

फुटी बागंडी फुटनी, माय फुटनी काचंनी । 
आइशबाना राजे, िरू बागंडी पाचंनी ॥(५३) 

 
अग बाुंगड्या फुटल्या, फोडल्याि फुटू िे. काुंिेच्या बाुंगड्या फुटल्याि. वद्वडलाुंच्या जीवावर मी पाि 
रुपयाच्या बाुंगड्या ोईन. िे माले लाड पुरद्वविाि. त्यावळेी पाि रुपयािे मुल्य खूपि असेल. 
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हौसमौज बरोबर खाया–द्वपायािे लाड कसे पुरद्ववले गेलेि यािी आठवण येवनू िी तहणिे— 
 

आइशबाना राजे, खाद खारीक खोबर । 
िवजाइशना राजे, चौक्या बसीग्यात जबर ॥(५४) 

 
वद्वडलाुंच्या कारद्वकिीि मी खूप पोटभरुन खारीक, खोबरे असा सुका मेवा खाल्ला. भवजाईच्या कारद्वकिीि 
प्रत्येक कपाटीवर भावजयिे कुलुपरुपी िौकीिार पोलीस पहारा बसद्ववायाि आला आहे. व मुखरा द्विच्या 
कुं बरेला असिो. 

 
वद्वडलाुंच्या कारद्वकिीिील आनुंिािे द्विवस िी वणइन करिे— 
 

वणडलाना राजे, मन्ि पानीमा चाले जिाज । 
िावू िवजायीना राजे, माय मनले समज ॥(५५) 

 
वद्वडलाुंच्या कारद्वकिीि माली खूपि मौज होिी. बुंमने नव्हिी. द्वभिी नव्हिी. मी सत्तामारी होिे. येथून 
िेथून मालि माल अशी पद्वरव्स्थिी होिी. आिा काळ बिलला आहे. भाऊ भावजयच्या काळाि मोह वाटला 
िर मनाला आवर ोालावा लागिो. 

 
हे सार पुराण लकून वद्वडल फारि िुःखी कष्टी होिाि. त्याना वाईट वाटून िे मनःस्िाप करिाि. 

िेव्हा िी तहणिे— 
 

णपता कसा म्िने, लेकी कसाला वाचनी । 
तुन्िा संसारानी, माले जलम कासनी ॥(५६) 

 
वद्वडल तहणिाि हे मुली ! िुला िेवाने का बरे द्वजवुंि ठेवले असेल. िू मेली असिी िर िेवढेि बरे लाले 
असिे. िुझ्या सुंसारािी मला हयािीभर ेंििा आहे. काळजी करावी लागणार आहे. बोिनी लागून राद्वहली 
आहे.  

 
त्याि अथािी िुसरी  वी िी तहणिे— 
 

णपता कसा म्िने, लेकी मरी तरी जाती । 
तुन्िा संसारनी लचता, लचता कसाले रिाती॥(५७) 

 
वडील तहणिाि िू लहाणपणी िरी मरून गेली असिी िेव्हाुं एवढ िुःख लाल नसि व आयुष्ट्यभर िुझ्या 
सुंसारािी मला आद्वजबाि ेंििा राद्वहली नसिी. 

 
साद्वत्त्वक सुंिाप आटोपल्यावर वडील तहणिाि – बेटी ! ही जगािी रहाटी आहे. येथे सुख िुःख 

खालीवर होि रहािाि द्वभवनू जाायािेही कारण नाही. त्यावर िी तहणिे – 
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आइशबा कसा म्िने, लेकी जलमनी कटकट । 
रे्वाया दगड, पाय ठेवजो बयकट ॥(५८) 

 
वडील तहणिाि लेकी, अग हा सुंसार आहे ना ! ही जन्मभर कटकटि असिे. अनेकाुंनी याला ाासून 
व रागय मारण केले आहे. िो सुंसार निीिील शवेाळ द्विटकलेल्या नमइिेच्या गोल गोखाप्रमाणे आहे. त्यावर 
सरळ प्रवाहाि ाभे रहाणे द्विव्य आहे. एक कसरि आहे. बेटा माल लक त्यावर बळ एकवटून पाय ठेव. नीट 
सुंसार कर. सुंसाराला लाग. द्वनराश होऊ नकोस.  

 
असा हा द्वििा कष्टकरी बाप शिेाि राबिो त्याि वणइन करिाुंना िा तहणिे –  
 

कडक उनमां, दगडेसन्या फुटती ला्ा । 
आइशबा राबस जंगले, देवबा करसं साया ॥(५९) 

 
‘मे’ मद्वहन्याच्या रखरखत्या ान्हाि काळ्या िगडाच्याही ाष्ट्णिेने ला्ा फुटिाि अशावळेी माले वडील 
आनुंिा कुणबी जद्वमनीिी मशागि करायासाठी, ाोड्यापाठी शिेाि ोामाुंच्या मारासहीि कष्ट करीि 
आहेि. ‘कमइ हेि िेव’ मानणाऱ्या त्याुंना िेव प्रसन्न होवनू त्याुंच्या डोक्यावर कृपाछा मरिो. िेव त्याुंना 
सहाय्य करिो. िेवाच्या कृपेने िे कष्ट त्याुंना जाणवि नाहीि.  

 
शवेटी ज्यावर िेवािी असीम कृपा आहे अशा वद्वडलाुंिे जीवनापासून मडा ोेवनू, त्याुंिे अनुपतय, 

अमोल ापिेश ऊराशी बाळगून िी सासरी सुंसारास द्वनोिे िेव्हा शजेारच्या श्चीला तहणिे –  
 

आइशबा तवर मािेर, ियाती मा ंिेर जार । 
िाऊ िवजाइशना राजे, सारा मावना लेवकार॥(६०) 

 
अग असे िेविासमान वडील आहेि िोवर माहेरिी ये-जा होि राहील. िे मला आराध्य ि वि ‘द्ववठोबा’ 
र्िके पुजनीय आहेि. बाप वारल्यावर, भाऊ, भावजय याुंिे कारकीिीि सवइ परकेपणा, ासने पे्रम 
असणार. आजिी गोडी िेव्हा येणार नाही. 
 

••• 
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‘िाऊ’ 
 
जगाि बुंमूभाव द्वनमाण करायासाठी ‘भाऊ’ या नात्यावर अनेक भाषेि द्वलखाण आढळिे. 

खान्िेशािी ग्रामीण भाषा अद्वहराणी. खान्िेशािे भषूण तहणजे खान्िेशािी लोकगीिे, लोक कथा, ाखाणे 
आद्वण द्ववशषेिः खान्िेशािील अडाणी द्वश्चयाुंच्या िोंडून द्वनोणाऱ्या  व्या ! हे साद्वहत्य अद्वहराणीिून  िप्रोि 
भरलेले आहे.  

 
आजकालच्या सुमारलेल्या युगाुंि िेखील काही असुंख्य अभागी कष्टाळू द्वश्चयाुंना गरीबीमुळे 

िळणािे काम ोरीि कराव े लागिे. जािे  ढायािे अद्ववट श्रम कमी व्हाविे तहणून द्विच्या मुखािून 
सहजस्फूिइ  व्या सुरेल स्वराि गाईल्या जािाि. सकाळच्या कािर वािावरणाि जात्याच्या ोरोर सुरेल 
सुंगीिाच्या िालावर गाईलेल्या कणइममूर  व्या, मराठी साद्वहत्य रद्वसकाच्या मनािील सुप्ि भावनाुंिा वमे 
ोेवनू त्याुंना जागृि करिाि. अडाणी, ग्रामीण द्वश्चयाुंच्या मनािील ात्स्फूिइ भावनाुंिा िो प्रकट भाव आहे 
याुंि शुंका नाही. द्विवाळी, आखाडी असे िोन सण सासुरवाेंसनीना अद्विद्वप्रय असिाि. द्विवाळी अगिी 
जवळ येवनू ठेपली आहे, भावािी वाट पाहून द्वििे मन सुंशद्वयि होिे, सुंशयग्रस्ि व्स्थद्विि िी द्वविार करिे. 
द्वििे मन भराऱ्या मारिे, किाद्विि भावाला मुलगी लाल्यामुळे आपल्या वरील माया कमी लाली असेल, असे 
द्वविार मनाि येवनू एक ग्रामीण श्ची तहणिे –  

 
वडपना पानी, पानी पडी वसरना । 
िाऊले झायी लेक, बणिन णवसरना॥(१) 

 
वळव्यािा पाऊस जोराने पडिो व लगेि कमी होिो. त्यािा जोर कमी होिो. भावाला मुलगी लाली आद्वण 
िो बद्वहणीला पार द्ववसरला. त्यािी बद्वहणीवरील माया कमी लाली.  

 
अद्वहराणी  व्याि ज्या प्रमाणे सहजस्फूिइ भाव आढळिाि त्याप्रमाणे साद्वहत्यगुणही  िप्रोि 

भरलेले आढळिाि. याद्वठकाणी भावाला वळव्याच्या पावसािी द्विलेली ापमा साथइ वाटिे. अशा मनाला 
माहेरिी  ढ लागलेल्या काळाि द्विला आपल्या गावाकडिी कुणीिरी एक  ळखीिी श्ची भेटिे आद्वण 
द्विच्याबरोबर िी द्वनरोप पाठविाुंना तहणिे –  

 
धोतर जोडामा, सजी-सुजी सन । 
बणिन ना घर, िाऊ पाव्िना धाडीदेन॥(२) 

 
मोिर जोड्याुंि आण नव्या कपड्याुंि सजून थाटामाटाने माझ्या भावाला बद्वहणीकडे पाहुणा तहणनू पाठवनू 
िे. – 

 
आमुद्वनक काळािील पााुंिी कल्पना द्विला अद्वभपे्रि नाही. द्वनरोप लवकर पोहििो या कल्पनेि 

िीव्र  ढ द्विसून येिे. नव्या कपड्याि सजवनू पाठवनू िे. या द्वठकाणी ‘एक नूर आिमी िस नूर कपडा ’ ही 
सौंियािी कल्पना द्विला पद्वरद्विि आहे. नव्या कपड्याुंनी आनुंिाला ामान येि असिे. भावाला पाव्हना 
तहणून थाटामाटाने पाठवनू िे असा द्वनरोप िेिाना शजेारिी श्ची लकिे व द्वजज्ञासेने द्विला द्वविारिे काुं ग 
शजेी िुला भाऊ, बद्वहणी द्वकिी आहेि? याला मोठ्या मार्तमकिेने ात्तर िेिाुंना िी तहणिे –  
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रे्जी इचारस, िाऊ बणििी णकती । 
िाऊ लावनी ना आंबा, बणिन संगरनी मेथी॥(३) 

 
शजेारिी श्ची द्वविारिे िुला भाऊ, बद्वहणी द्वकिी आहेि ? भाऊ लावलेला आुंबा आहे व बहीण सुंगरिी मेथी 
आहे. या द्वठकाणी द्विच्या मनािील भाव मोठ्या कुशलिेने व्यक्ि केला आहे. एक भाऊ व एकि बहीन हे 
ात्तर आपल्या पद्वरसरािील लावनीिा आुंबा व सागरिी मेथी याुंिी रुपके ोेवनू स्पष्ट केलेले आहे. 
भोविालच्या वािावरणािील साथइ ापमा िी आपल्या काव्याुंि गोवि असिे. भाऊ लावनीच्या आुंीयाप्रमाणे 
जोपासून लहानािा मोठा केलेला आहे व िी स्विः सुंगरच्या मेथीप्रमाणे एकटी िुर्तमळ आहे.  

 
बहीण एकटीि असल्यामुळे द्विला मायेिा द्वनरोप द्वमळाल्यावर एकुलिा एक भाऊ, द्विला 

द्विवाळीला ोेायासाठी आपल्या आवडत्या वाहनावर द्वनोून येिो.  
 
ोोड्यावर बसून [वळेेवर(?) न सुटणाऱ्या एस.टी.च्या बसेस नव्हत्या त्यावळेी] खळ्याच्या 

बाुंमावर आलेल्या आपल्या भावाला िी ोरािून पाहिे. त्याला ाभा पाहून त्याि रसभरीि वणइन करिाुंना िी 
तहणिे –  

 
िाऊ काया नी सावया, उिा खयाना बाधंले । 
व्ियी जाइश दीट, मन्िा पुनीना चाँदले ॥(४) 

 
काळ्या सावळ्या रुंगािा कृष्ट्ण माला भाऊ खळ्याच्या बाुंमाला ाभा आहे. माझ्या पौर्तणमेच्या िुंद्राला दृष्ट 
लागेल. खळ्याच्या बाुंमाशी ाहया असलेल्या काळ्या सावळ्या भावाला द्विलेली पौर्तणमेच्या िुंद्रािी ापमा 
मायेच्या पोटी द्वनमाण लाली आहे. (िो पाविेो अमेद्वरकन महामानव नील आमइस्िॉुंग िुंद्रावर पद्वहले पाऊल 
ठेवनू िेथील खद्वजन्यासह पथृ्वीिलावर आलेला नव्हिा). ्ा द्वठकाणी कृष्ट्णािी काळी सावळी मरू्ति द्विला 
अद्वभपे्रि आहे. त्याला दृष्ट लागू नये ही भावना ात्कट वात्सल्य व ममिा यािा प्रगट भाव आहे.  

 
भाऊ पाहुणा आला आहे िो द्विच्या सासरवाडीला आला आहे. त्याने आिा प्रथम काय करायिे ? 

ोरािील र्िराुंना राग येव ूनये तहणून कसे वागाव ेयािा पे्रमळ ापिेश करिाुंना िी तहणिे – 
 

िाऊ रे पाव्िना, घोडा बाधं बा जाइशले । 
पयले सोयराले रामराम, मग िेटजो बाइशले ॥(५) 

 
पाहुणा आलेला भाऊ, अगोिर िुला ोोडा जाईच्या फुलाच्या बुुंध्याला ेंकवा समोरच्या काखाच्या लाडाला 
बाुंम. पद्वहल्याुंिा मेव्हुायाला रामराम ोाल व मग मला ोराि भेटायला ये. या द्वठकाणी आिराद्विथ्याबरोबर 
किइव्यिा गृद्वहणीिी भदू्वमका िी करीि आहे. मानापमानाच्या कल्पना िी द्ववसरलेली नाही. ालु्लक 
कारणाुंवरून द्वविुष्ट येिा कामा नये यासाठी िी िा असिे. 

 
भावािी खळ्याि बाुंमलेली ोोडी िी पहािे, द्वििे वणइन आपल्या शीिाि करिे. द्विच्या िपलकिेिे 

वणइन करिाना िी तहणिे – 
 



 

अनुक्रमणिका 

िाऊ रे तुन्िी घोडी, णनया आस्माननी णचडी । 
बणिनना गावं जास्ती, णिले जमीन लागे थोडी ॥(६) 

 
रे भाऊ ! िुली ोोडी द्वनळ्या आकाशाि ाडणारी द्विमणी आहे. िी भरुकन ाडून जािे. िू बद्वहणीच्या 
गावाला येिोस िेव्हा ेंिला रस्िा अपुरा पडिो. द्वनळ्या आकाशाि भराऱ्या मारणाऱ्या द्विमणीप्रमाणे भावािी 
ोोडी वगेवान आहे. अशी साथइ ापमा िेऊन द्वििे िपलिेिे वणइन, कौिुक येथे केले आहे. येथे िी 
आद्विभौद्विक सुखवािाि गुरफटिाुंना द्वनसगाशी समरस होिे. 

 
एवढ्या वणइनावर मनािील भाव पूणइ होि नाही तहणनू िी तहणिे –  
 

िाऊ तुन्िी घोडी, णनया अस्मानना तारा । 
बणिनना गावं जासी, निी लागे ऊन वारा॥(७) 

 
रे भाऊ, िुली ही ोोडी, द्वनळ्या आकाशािील िारा आहे. बद्वहनीच्या गावाला जािाना ऊन, वारा, पाऊस 
िुला लागि नाही.  

 
या द्वठकाणी मोठ्या कुशलिेने द्विने ोोडीिी िपलिा वणइन केलेली आहे. शीिाला रेखा िेवनू अथइ 

स्पष्ट करायाि द्वििा हािखुंडा आहे.  
 
भाऊ ोोड्यावर आला त्यावळेी द्वजज्ञासेने, आिुरिेने द्वििी शजेारिी श्ची द्विला द्वविारिे ‘काुं ग 

शजेी, िुला िलुि भाऊ आला आहे का’ ?  
 

रे्जी कर्ी म्िने, तुन्िा चुलत िाऊ ऊना । 
अर्ी नको म्िनू बाइश, िाऊले राग यीना॥(८) 

 
शजेारिी श्ची तहणिे, िुला िुलि भाऊ आला आहे. अग बाई असे तहणू नकोस भावाला राग येईल ना ? 
भावाबद्दलिा जवळिा,आत्मीयिेिा सुंबुंम प्रगट करायासाठी व त्याला राग येव ूनये तहणून िी शेजीरच्या 
श्चीला असे सुिद्वविे, द्वभवद्वविे. 

 
भाऊ ान्हाळ्याच्या द्विवसाि आला नसला िरी िो ऊन्हाि िापून आपल्या गावाला आलेला आहे 

तहणून िी शजेारच्या श्चीकडे िही मागावयास जािे द्वन तहणिे – 
 

रे्जी व ंमन्िी बाइश, जरा उसनं देव व ंदिी । 
िाऊ तयी तापी ऊना, त्याले झय लागी गयी॥(९) 

 
अग शजेारच्या बाई ! अहो मला जरा िही ासनुं िेिा का ? अहो भाऊ ान्हा िान्हाि प्रवास करून आला 
आहे. त्याला िाप भरला आहे. ान्हािी लळ लागली आहे. या द्वठकाणी िीिी किइव्य िािा, शुश्रषावृत्ती, 
आप्िस्वकीयाुंबद्दलिी िळमळ, द्वनष्ठा द्विसून येिे. मायेच्या पोटी, कळकळ द्वनमाण लाली आहे.  

 



 

अनुक्रमणिका 

आपला भाऊ आपल्याकडे नेहमी येि नाही. बऱ्याि द्विवसानुंिर त्यािी फेरी लालेली आहे. त्याला 
िाुंगले खुसखुद्वशि, िमिमीि भोजन द्यावयाच्या सद्विच्छेने िी तहणिे – 

 
तपेसना मासा, राधुं णतिी लािी । 
िाऊ से पाव्िना, सदोणदत येत नािी ॥(१०) 

 
िापी निीिील मासा, िीळ वग रे मसाला युक्ि पिाथािी पुड लावनू ियार करू. भाऊ आज पाव्हणा तहणून 
आलेला आहे. िो नेहमी येि नाही. बऱ्याि द्विवसानुंिर आल्यावर द्वनमाण लालेली अद्ववट गोडी 
त्याच्यावरील पे्रमािे प्रद्विक तहणून िाुंगले, त्याला आवडणारे भोजन करायािी ियारी, भारिीय 
आिराद्विथ्यािी छटा या द्वठकाणी द्विसून येिे. िी राहि असलेल्या सभोविालिे वािावरण न कळि द्विच्या 
 व्याि डोकाविे. ठराद्ववक जािीच्या खाद्यािी  ळख त्या द्वठकाणी होिे.  

 
भाऊ द्विवाळीस घ्यावयास आला आहे. द्विवाळी तहटली तहणजे शिेकरी लोकाुंिी हुंगामािी ोाई, 

कपाशी, ज्वारीिे िे द्विवस “ये द्विवाई द्वपके कायी” द्विवाळी येिे व काळीिे शिे (कपासी) द्वपकिे अशी एक 
तहण प्रिद्वलि आहे. आद्वण साहद्वजकि सासरेबुवा द्विला पाठद्ववायास ियार नाहीि. अशावळेी सासऱ्याला 
पटविाुंना िी तहणिे –  

 
णदवाइशना सन, नका परतवा सासराजी । 
िाऊले ववायाले, सन निी दुसरा जी॥(११) 

 
द्विवाळीिा सण आहे (माझ्या भावाला) सासरेबुवा आपण परि पाठव ू नका. द्विवाळीखेरीज िुसरा 
कोणिाही सण भावाला  वाळायासाठी नाही. 

 
या द्वठकाणी र्िराुंशी द्वमळून द्वमसळून वागायािी खेडे गावािील एका कुटुुंब (खटले) 

िालद्ववायािी नम्रिेिी द्वििी वृत्ती द्विसून येिे. 
 
अशा प्रकारिी ही गोड स्वभावािी सूनबाई आपल्या भावाबरोबर माहेरी येिे. माहेरच्या सवइ 

गोााुंबरोबर द्विवाळी आनुंिाि पार पडिे. सामाद्वजक रूढीप्रमाणे िी सासरी परि जािाना ‘द्विवाळी भेट’ 
ोेायाच्या कारणावरून हलके भारी लुगडे ोेायाच्या बाबिीि बद्वहण भावाि लटक्या रागाने लुटपटुिे 
भाुंडण होिे. िे मोडायला आजूबाजूिे शजेारी, परके लोक योिाुंना मध्ये बोलणाऱ्या एका माणसाला िी 
खणकून बजाविे –  

 
िाऊ बणिननं झगड, एक मायना व्िती एक । 
तोंड नका घाला मधमां, तुम्िी णत ऱ्िाइशत लोक ॥(१२) 

 
भाऊ आद्वण बद्वहण याुंिे भाुंडण आहे. िे एकाि आई वद्वडलाुंिी सुंििी आहे, िे एका िेठािे आहेि शवेटी 
एकि होिील. िुतही परके लोक (शजेारी पाजारी), भाुंडणाि सहभागी होव ू नका. येथे द्विच्या अुंगी 
असलेला सुंयम द्वमरोिात्तपणा, ियेि द्वफिुरी वृत्तीला आळा ोालायािी वृत्ती हे गुण प्रामुख्याने आढळून 
येिाि.  



 

अनुक्रमणिका 

मानसशाश्चाच्या द्वसध्िाुंप्रमाणे वद्वडलाुंिी माया मुलाुंपेाा मुलपवर जास्ि असिे. मुलीिी कढ ोेऊन 
वडील आपल्या मुलाुंवर रागाविाि. मुलगा वद्वडलाुंशी भाुंडण करिो.  

 
त्याला ादे्दशून िी तहणिे –  
 

िोया बंधु मन्िा नको, लेवू चोइश साडी । 
नको गाजूं तात्याणजले, तोंड दखानी माले गोडी॥(१३) 

 
(भाुंडणािे मूळ कारण द्विला घ्यावयािे पािळ, लुगडे, खण, िोळी आहेि) अरे ! माझ्या लहान भावा ! 
(बापू) (िुझ्या जीवावर आले असेल िर) मला साडी, िोळी वग रे काहीही ोेव ूनकोस ! (काही ोेायािी 
अपेाा मला नसिे). पण त्यासाठीि ागीि वद्वडलाुंना भाुंडण ाकरून ाास िेव ूनकोस. फक्ि िुतहाला 
भेटायािि मला गोडी वाटिे. समाजािील प्रिद्वलि टोपण नावािा द्विला द्ववसर होि नाही. 

 
अशा िऱ्हेने द्वमळणाऱ्या वस्िूवर द्वििे पे्रम नाही. अुंगी सद्वहष्ट्णुिा, सुंयमी वृत्ती आहे. एका कुटुुंबाि 

फुट न होव ूिेायासाठी िी जपिे. द्विच्या अुंगी िुरिशीपणा आहे.  
 
द्विवाळी सुंपली ोेणे िेणे, लेणे सुंपल्यावर आिा द्वििुं सार ला आपल्या सासरी लागले आहे. 

द्ववयोग द्विला जाणविो. ोरी यजमान वाट पहाि असिील असे साुंगिाुंना िी कुशलिेने प्रगट करिे –  
 

“दादा” जावू दे तू माल्िे, अते सरनी णदवाइश । 
घर रातणदन मन्िी, “राम” वाट दखत व्िइश॥(१४) 

 
(मोठ्या भावाला ादे्दशून) अरे िािा! आिा द्विवाळी सुंपली आहे. िू मला माझ्या ोरी लवकर जाऊ िे. ोरी 
रााुंद्विवस (द्वििे यजमान) िे माली वाट पहाि असिील. नवऱ्यािा द्ववरह कुशलिेने िी प्रगट करिे. द्वििी 
किइव्यिािा या द्वठकाणी द्विसिे.  

 
िी ोरी जावयास द्वनोिे. लालेल्या औपिाद्वरक भाुंडणामुळे भावािी आपल्यावरील माया ग रसमज 

िूर करून िी कमी होव ूनये व द्विला परि आखाजीला घ्यावयास याव ेअशी र्च्छा प्रकट करिाुंना िी तहणिे 
–  

 
धाया बंधु मन्िा, नको इशसरजो “मायी” ले । 
येती आखाजीले, “मंबइश” लेवाले येजो माले ॥(१५) 

 
अरे माझ्या भोळ्या स्वभावाच्या भावा, आपल्या (भाुंडणखोर) मायीिा (लहान बद्वहणािा) द्ववसर पडू िेव ू
नकोस. येत्या अायिृिीयेला सासरी घ्यावयास ये.  

 
अशाप्रकारे प्रापुंद्विक अडिणपना मोठ्या कुशलिेने सोडवनू समुंजसपणािी भदू्वमका ोेवनू, मायेिा 

 लावा ठेवनू िी, सासरला द्वनोून जािे. (पनु्हा माहेरी लवकर येायासाठीि). 
 



 

अनुक्रमणिका 

अशा िऱ्हेने वरील  व्याुंममून ग्रामीण श्चीने आपल्या स्नेहाळू बहीण या भदू्वमकेिून कायइ केले आहे. 
अद्वहराणी बोली या साद्वहत्याने  थुंबलेली आहे.  िप्रोि भरली आहे. अनेक गीिे व  व्या प्रिद्वलि 
आहेि. अजूनही द्वििी पे्रमळ पत्नी, आिशइ गृहीणी, किइव्यिा पत्नी, अशा अनेकद्ववम भदू्वमका मराठी 
वािकाुंसमोर यावयाच्या राद्वहल्या आहेि. िे मराठी साद्वहत्या र्िकेि रद्वसकाुंिे मनोरुंजन करिील. 
 

••• 
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बिीि 
 
जगािील असुंख्य नात्या–गोत्याुंप की बद्वहण-भाऊ हे आभाळ प्रमाि नाि. बहीण–भाऊ रक्िाुंि 

एक नाि! बद्वहणीला भावािी प्रुंमािी आिइिा असिे.सामाद्वजक िालीरीिीनुसार िोोाुंमध्ये द्वववाहानुंिर 
अुंिर पडि असले िरी रक्िा–मासािे नािे िुटिा िुटि नाही. बद्वहणीला भावाद्ववषयी पे्रम असिेि. द्विच्या 
पोटािील मायेला अुंि नसिो.िी आटणारी नसून द्वििा द्विरुंिन प्रवाह सिि वाहि असिो. बद्वहणीिा आनुंि 
कुटुुंबाला सुंसगइजन्य रोग होिो. भाऊ–बहीण लहानपणी भावनाुंच्या “गोफ” िा खेळ खेळिाि.भावाच्या 
आठवणीनेही मनाच्या ाष्ट्णिेने द्विच्या अुंगािून ोाम येऊ लागिो. िी सवइ भावुंडाुंवर भद्वगनी पे्रमािा 
सारखाि वषाव करीि असिे. रााबुंमन अथवा भाऊबीजेला भावाला यावयास थोडा ाशीर लाला िर नाना 
शुंकानी द्वििे अुंिःकरण हेलकाविे. द्वििे समामान,ात्साह नाद्वहसे होिाि. भावाच्या पे्रमासाठी िी सासरी 
होणारी सुखिुःखे, मान–अपमान, स्िुद्वि, ेंनिा या रहिारीिे द्वनयुंाण ामद्या, हसऱ्या व शाुंि मनाने करिे. 
केव्हा केव्हा िी लहान भावा–बद्वहणपिी सेवासुश्रुषा करिे. वळेी अवळेी प्रसुंगी जागरण करिे. त्याुंच्यासाठी 
जीवापार कष्ट सहन करणे िी आपले किइव्य समजिे. पद्ववा, मुंगल, अिुट असुं हे नाि आहे. अद्वलकडल्या 
एक ेंहिी द्वसनेमाि “र्स मागो मे बुंमा हुआ ह  भायी–बहनाका प्यार.....” असे गीि आहे. रााबुंमनाच्या 
द्विवशी भावाला राखी बाुंमून शील सुंराणािी अनमोल जबाबिारी िी भावावर टाकिे. िर िीि बहीण 
भाऊबीजेला त्याला  वाळून “औाण”आखन)करुन द्विोायुष्ट्य मागिे. भावाला आपल्या सुंसारािील िुखः 
साुंद्वगिल्यावर द्विच्या शिेािील ापसा लालेल्या द्ववद्वहरीसारखुं द्वििुं मन द्वरिुं द्वरिुं होिुं. 

 
अशाि एका भल्या पहाटे खान्िेशािील एक पे्रमळ बहीण सौ. वनािाई पाटील जात्यावर िळिाुंना 

बहीण-भावाच्या नात्यािी महिी गािाुंना तहणिे – 
 

संसार मझार णकतला, सेतस नाता-गोता । 
बिीन नी िाऊ, माणनक मोतीसना पोता॥(१) 

 
जगाि अनेक नािीगोिी आहेि. पण त्याि सवइश्रेष्ठ असुं जर अगे्रसर नाि असेल िर िे आहे बहीण-भावािुं 
हे नाि माद्वणक मोिी एवढ मौल्यवान असून अफाट, खोल असुं आहे .द्वटकाव ूस्वयुंप्रकाद्वशि आहे. 

 
बहीण-भावाच्या नात्याुंिील मृिूिा, गोडीबाबि िी तहणिे– 
 

फोड वं सीताफय, मझार साखरना गाया । 
बणिन, िाऊनी माय, पोट मझार माया॥(२) 

 
ज्याप्रमाणे सीिाफळ फोडलुं  की, आिमध्ये गोड, रुिकर असा रविेार गाभा द्वनोिो (वरिा आकार मनाला 
द्ववलोभनीय वाटिही नाही केव्हा केव्हा !) त्यािप्रमाणे बहीण-भावािी पे्रमािी आिइिा आि असिे. 
भावालाही बद्वहणीद्ववषयी िेवढेि पे्रम असिे. पोटािील मायेिा अुंि नसिो. िो द्वनरुंिर वाहणारा प्रवाहि 
असिो. गोड कणीप्रमाणे रुिकर असिो. मळ्यािील सीिाफळािी ापमा िी िोोाुंच्या पे्रमाला िेिे. 
अद्वहराणी बोलीभाषेच्या कान्हिेशाि त्यावळेी सीिाफळाि द्वपक अमाप येि असाव. िी सािपुड्याच्या 
पायथ्याशी माहेर असलेली श्ची असावी. 
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सीिाफळावरून द्विला आपल्या शिेािी आठवण होिे – 
 

खेत आडे खेत, कोनत्या वावरे जाऊ । 
िाऊना वावरमा,ं लय-या ंमारे गिू ॥(३) 

 
अग बाई गाव आखऱ्यािी सवइि शिे माझ्या भावािी आहेि. मी आिा कोणत्या शिेाि बरे कामाला जाव.े 
प्रत्येक शिेाि द्वहरव्यागार, लोंीया आलेल्या गव्हािा “पाक” वाऱ्यासह फुगडी खेळि आहे. 

 
त्याि वळेी िी भावाला शिेाच्या बाुंमावर ाभा असलेला पाहिे. िो ान्हाि ोामाोूम लालेला 

द्विसिो. िी तहणिे.– 
 

ऊन्ढायानं ऊनं, सावली पाड देवराया । 
सकवार िाऊ मंन्िा, िाते रूमाल जड झाया॥(४) 

 
कडक ान्हाळ्यािील ऊन िापि आहे. हे िेवा जरा सावली कर ना ! अरे माझ्या नाजूक प्रकृिीच्या भावाला 
हािािील ोाम पुसायािा रूमाल जड लाला आहे. 

 
एवढ्या ऊन्हाुंि शिेाि कशाला आली–आलास असे िे एकमेकाुंना द्वविारिाि व त्यावरुन 

िोोाुंमध्ये लटके भाुंडण होिे. िेव्हा िी तहणिे.– 
 

बणिन िाऊनं झगड, झगड झाय वनी । 
बणिनना डोये पानी, िाऊ लचता करे मनी॥(५) 

 
या ना त्या कारणाुंवरून भावा बद्वहणीिे शिेाि खटकिे. भाुंडण होिे. िेवढ्यावर भाऊ रागाविो. बद्वहण 
रडायला लागिे. द्विच्या डोळ्यािील अश्रु पाहून भाऊ मनाि ेंििा करायला लागिो. 

 
िे दृष्ट्य पाहून शिेाि काम करणारी एक श्ची तहणिे– 
 

बणिन नी िाऊ, बाय पननी णपरीत । 
ग्यानबाना जोडे, मुक्ताबाइशनी सुरत ॥(६) 

 
अरे भावा-बद्वहणीि हे बाळपणािे पे्रम आहे. िुतही एक िुसऱ्या जवळ ाभे असिाना ज्ञानेश्वर–मुक्िा या बुंमु 
भद्वगनी प्रमाणेि द्विसिाि. 

 
ज्ञानेश्वरी द्विच्या काव्याि डोकाविे. मुक्िाईिे खानिेशािील िाुंगिेव येथील वास्िव्या द्विच्या 

नजरेिून सुटि नाही. 
 
शिेािल्या काम करणाऱ्या श्चीला ात्तर िेिाना िी तहणिे अग मी नाटक करिे आहे खोटे बोलिे 

आहे पहा– 
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पाठना बणिनवर, िाऊ कसा संतापीन । 
आत्तर किीन सोडीन रे, त्यान्ि वास देनं॥(७) 

 
पाठीच्या बद्वहणीवर भाऊ कसा बरे राग भरेल ? अहो अत्तर कमी त्यािा वास िेायाि, सुगुंम िेायाि 
किइव्य-कमइ द्ववसरेल काय ? 

 
बद्वहणीच्या पे्रमाला िी अत्तरािी ापमा िेिे. अद्वमक खुलासा स्पष्ट करिाना िी तहणिे– 
 

पाठना बणिन वर, िाऊ कसा िरीन रागे । 
चादंना आंगे कर्ी, घुसीन आगीन बागे बागे॥(८) 

 
आपल्या पाठीच्या सख्या लहान बद्वहणीवर मोठा भाऊ कसा बरे रागावणार ! अहो ! द्वशिलिुंद्राच्या अुंगी 
कमी काळी क्रोमागनी प्रवशे करणे शक्य आहे काय ? या  वीि भावाच्या पे्रमाला िुंद्राच्या द्वशिलिेिी व 
भावाला िुंद्रािी ापमा िी िेिे. 

 
केव्हा केव्हा द्विच्या कडून िारूाय सुलभ हालिाली होिाि. भावाच्या नजरेिून िे सुटि नाही. िो 

रागाविो िेव्हा िी तहणिे– 
 

पाठनी बणिनवर, िाऊ आज कसा कडाडना । 
किीन रंग बदलना, माय णनया आिायना ॥(९) 

 
अग बाई ! कमी नाही िे आज पद्वहल्याुंिाि पाठच्या बद्वहणीवर भाऊ कसा बरे खवळला ? अहो आकाशाने 
आपला द्वनळा रुंग कमी बिलला आहे काय ? भावाला त्याच्या मनाला आकाशािी ापमा िी िेिे. भाऊ 
आपल्यावर आयुष्ट्यभर रागावणार नाही यािा द्विला द्ववश्वास आहे. 

 
भाऊ रागवल्यावर लटक्या रागाने तहणिे ठीक आहे रागावनू ोे थोडे द्विवस कारण– 
 

आम्िी पाचं वं बणिनी, पाच गावन्या णचड्या । 
िाऊ तुले सागूं, तुन्िा णपरीमन्या येड्या ॥(१०) 

 
अरे िािा आतही पाुंि बद्वहणी आहोि. थोड्याि द्विवसाि आमि लगीन लाल्यावर आतही आमच्या सासरी 
पाुंि वगेवगेळ्या गावाला द्विमायाुंसारखे भरुकन ाडून जाव.ू आतहाला काहीि नको. फक्ि िुलुं पे्रम, िुली 
माया हवी आहे. 

 
खेळिा खेळिा रतय द्विि बालपन द्वनोनू जाि. एक द्विवस द्विि लगन होिुं. िी परक्यािी होिे. िी 

सासरला पद्वहल्याुंिा जावयास द्वनोिे िेव्हा तहणिे— 
 

सासरे जास बणिन, णतन्िा डोयामा ंपानी । 
लाडका िाऊ सागें, जलम बाइशना वंगयवानी॥(११) 
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बद्वहण सासरला जावयास द्वनोाली. बालपणाच्या हसाया, द्वखिळायािा द्विला द्ववसर होि नाही. आठवण 
होवनू द्विच्या डोळ्याुंि भावाि, द्वपत्याि ोर सोडिाुंना अश्रू िरारिाि. िेव्हा भाऊ लाडानुं द्विला तहणिो 
अग मथुरा ! अग श्ची जन्मि मुळी िुःख, कष्ट सहन करायासाठी, हाल अपेष्टा सोसायासाठीि आहे. िू रडू 
नकोस. ऊगी राहा. 

 
िरणीिाठी अशी िी पर मुलखाि जािाना मुसमुसत्या िारूायाि स्विः साुंभाळायाद्ववषयी 

बजाविाुंना िो तहणिो— 
 

बेलासना पाय, धीरे टाक अलवार । 
ताइशले िाऊ सागें, गाव तुन्ि लनदा खोर॥(१२) 

 
मुंजूिाई ! िू िरुण आहेस, सुुंिर आहेस ! आिा िुल लगन लालुं  असून िू सासरी जाि आहे त्या गावी 
िालिाुंना पायािील जोडव ेअसलेला पाय जद्वमनीवर हळूवार ठेवीि जा. (हुिळक हुिळक िालू नकोस). 
नीट वागण ठेव. िुले सासरिे लोक खूप ेंनिाखोर आहेि िे माली ेंनिा करिील.  

 
सासरला गेल्यावर िुःखाि द्विवस काढिाुंना द्विला बालपणाच्या सुखाच्या आठवणी येिाि. त्यािे 

वणइन करिाना िी तहणिे– 
 

सुख दुखना बजारे, िाऊ बणिनन्या गोनी । 
सुख गये िुर ऊडी, दुखले उरे ना धनी॥(१३) 

 
बालपनी आपण सुख िुःखाच्या बाजाराि ाभे राहून बद्वहण-भाऊ पे्रमािी सुखािी पोिे (पोिुं) भरीि होिो. 
(सुखी होिो, आनुंिी होिो.) परुंिु माल लगन लाल्याने बुंमू-भद्वगनी पे्रमाि सुख एखाद्या द्विमणीप्रमाणे 
भरुकन ाडून गेल आहे. िािा ! अरे ! जगाि िुःखाला कोणीि मालक नसिो. िे कोणाकडेही जािे. हे 
द्वाकालाबाद्वमि सत्य आहे. द्विच्या काव्याि ित्वज्ञान डोकाविे. 

 
बहीण शजेारच्या गावी द्विलेली असिे. िो कामाद्वनद्वमत्त िेथे गेल्यावर ोाई-ोाईने बद्वहणीकडे 

अगोिर न जािा पाठमोरा जािो िेव्हा िी तहणिे— 
 

मन्िा दारना पुढथीनं, नको जाऊ पाठमोरा । 
तुन्िा सबदनी, िुकी, नको दखाडू बा तोरा॥(१४) 

 
िािा ! माझ्या िारावरून माझ्याकडे पाठ करून, पुढे जाव ू नकोस. अरे मी िुझ्या, शीिािी, गोड 
बोलायािी भकेुली आहे. िू फक्ि एकि शीि गोड बोल. लहान बद्वहणीवर एवढा का राग भरिोस, िोरा 
का तहणून द्वमरविोस. बडीजावपणा करून राग का भरिोस. वाकडा वाकडा काुं गेलास ? 

 
त्याला किाद्विि आपल्याला िोळी ोेायाुंिे जीवावर आले असेल. गरीबीमुळे सुंकट पडले असेल 

अशी िाट शुंका मनी येवनू िी तहणिे— 
 



 

अनुक्रमणिका 

दुबय णिनपन, माले दुरथीन णदखसं । 
िोया बंधु मन्िा, निी चोइशले रूससं ॥(१५) 

 
अरे बाबा ! िुझ्या अठरा द्ववश्व िाद्वरद्र्याबाबि मला िुरुन कल्पनाुं आहे. अरे माझ्या भोळ्या भावा िोळीसाठी 
खण ोेिलाि पाद्वहजे असा माला आग्रह नाही. िुझ्या गद्वरबीशी मी सहमि आहे. 

 
पाठच्या भावािी बरोबरी, सर, कोन्हीि करीि नाही हे शजेीला पटद्वविाुंना िी तहणिे– 
 

णजल्िे निी िाऊ, णतन्िी पाचोयाना कया । 
ऊनी वारानी झुयक, िाऊ ऊडीसन गया॥(१६) 

 
द्वजला स्विःिा आपला सख्खा भाऊ नसिो. िी बुंमू पे्रमापायी वडेी होिे व यत ेंकद्विि ज्वारीच्या सुकलेल्या 
पानाच्या कपखाला (पािोळ्याला, किऱ्याला) ही भाऊ मानिे. त्याच्यावर द्वनव्स्सम पे्रम करिे. परुंिु 
वाऱ्यािी लुळक (पत्नी पे्रमािी) आल्यावर भाऊ ाडून जािो. (भद्वगनी पे्रमाला द्ववसरिो). भद्वगनी पे्रमापासून 
लाुंब लाुंब जािो िुराविो. 

 
मानलेल्या बद्वहणीद्ववषयी आपल मि व्यक्ि करिाुंना िी तहणिे— 
 

ज्याले निी बणिन, त्यान्िी कायीमाटीनी कथी । 
ऊनी पानीनीधार, बाइश इशघरी का ंगयी॥(१७) 

 
ज्याला स्विःिी बद्वहण नाही त्याने काळ्या मािीच्या द्वढगाऱ्यािी केली. पण िी जास्ि काळ द्वटकळी नाही. 
पद्वहल्या वद्वहल्या पावसािी मार आल्यावर िी द्ववरोळून गेली. (लगन लाल्यावर भावािे पे्रम द्ववसरली). 

 
रक्िािी नािीि शवेटी कामाि येिाि. पोटाला भाकरी बाुंमल्याने भकू जाि नाही. मायेवािनू कळ 

नाही. बद्वहणीिी ािरलेली, ढाळलेली शरीर प्रकृिी पाहून त्यािे अुंिःकरण जळिे. िो द्वविार करिो. व 
तहणिो– 

 
बणिनले सासरवास, नंनीन ना टालाटोला । 
बणिन मंजोरा ना िाते, णबल्लोर झायात णढला ॥(१८) 

 
बद्वहणीला सासरी खूप सासरवास होि असला पाद्वहजे. कारण (आिाशी िी खूपि वाळली आहे). ‘ननुंिा’ 
द्विला छळि असल्या पाद्वहजे. मुंजुिाईच्या हािािील बाुंगड्या (कािेिे द्वबलवर) द्वढले लाले आहेि. (हाि 
बारीक पडले आहेि). जािाने द्वििी प्रकृिी ढासळली आहे. कमकुवि, अशक्ि लाली आहे. 

 
भावािा जगिाुंना द्विला मोठा द्वमवसा (आमार) वाटिो. पढेु िी तहणिे– 
 

बणिनले सासरवास, िाऊ देखस चातक । 
बािुय मायले, सदा कु ऱ्िाड घातक॥(१९) 



 

अनुक्रमणिका 

बद्वहणीला सासरवास होिो आहे. पाहून िािक पाासारखा िुरून पाहिो आहे. िो न्यायी आहे. कोणािी 
िूक आहे हे मनािल्या मनाि शहाद्वनशा करून िो न्याय िेिो. बाभळीच्या लाडाला कुऱ्हाडीपासून सिि भय 
आहे. असे व्यावहाद्वरक ित्वज्ञान त्याला ठावकू आहे. “सासरवास” हा कुऱ्हाडी सारखा आहे. हा बाभळी 
सारख्या सडपािळ औषमोपयोगी असणाऱ्या बद्वहणीिा केव्हाुंिरी ोाि करणार. भोविालच्या पद्वरसराुंिील 
ापमा द्विच्या काव्याि डोकाविाि. 

 
आपल्या बद्वहणीि आपल्यावर द्वकिी पे्रम आहे िे रूपकािारा साुंगिाुंना एक श्ची तहणिे— 
 

कापी करंगइश, ग्या दूत का सागंाले । 
बणिन “धुरपता” देये कायज बाधंाले॥(२०) 

 
अहो ! भावािी करुंगळी कापली गेली. हे एक सुंिेश वाहक करवी भावाने बद्वहणीला कळद्ववले. िोि काय 
िमत्कार भावाच्या पे्रमापोटी “द्रोपिी” बद्वहनीने त्याच्या जखमेवर बाुंमायासाठी आपले ‘काळीज’कापून 
त्यािा िुकडा िूिासोबि पाठद्ववला. केवढ हे बुंमूपे्रम याला जगाि िोड नाही. 

 
अन् जीवापद्वलकडे ज्याच्यावर पे्रम केले असा भाऊ बऱ्याि द्विवसापासून भेटायला आलेला नाही 

िेव्हा मनाि नाना शुंका येवनू िी तहणिे— 
 

वडपना पानी, पानी पडी वसरना । 
िाऊले झायी लेक, बणिन इशसरना॥(२१) 

 
वळायािा पाऊस जसा एकिा िडािडा पडून नुंिर  सरिो. एकिाि िडकून पडिो. नुंिर जोर कमी 
होिो. िसि काहीस भाऊच्या बाबिीि लाल असाव. त्याच्या भद्वगनी पे्रमािा लरा आटला असावा, पे्रमािा 
 ढा कमी लाला असावा ! किाद्विि त्याला कन्यारत्नािा लाभ लाल्यािा हा पद्वरणाम असावा ? 

 
द्वनसगािील हालिालीिे द्वििे द्वनरीाण वाखाणायाजोगे आहे. द्वििा व्यासुंग िाुंडगा िाुंडगा आहे. 

द्वनसगइ द्विच्या काव्याि डोकाविो. 
 
त्यािवळेी िुसरी एक “शुंका” द्विच्या मनाि ोर करिे. माणसाला “मेव्हणी” फार आवडिे. भाऊ 

द्विथे द्विच्याकडे िर भेटायला गेला नसेल ना ? िी तहणिे— 
 

आतेना िाऊ, निी ऱ्िायना बणिनीना । 
णखसामा घाले चोइश, वाडा पुसे मेव्िनीना॥(२२) 

 
अद्वलकडच्या भावाुंिे बद्वहणपवर पूवी सारखे पे्रम राद्वहलेले नाही. िे कमी कमी होि िालले आहे. त्याला 
ािी लागनू ऱ्हास होि आहे. त्यािा  ढा मेव्हणी [बायकोिी (सुुंिर) लहान बद्वहण] कडे जास्ि आहे. िे 
बापडे द्वखशाि केिकी, सोलापुरी, करविी खणािी ोडी, द्वखशाुंि ठेविाि व आपली “साली” कोणत्या 
वाड्याि राहिे द्वििा पत्ता गावभर मुुंडाळि द्वफरिाि. (द्विच्या पे्रमापोटी अारशः वडेे होिाि.) 

 



 

अनुक्रमणिका 

जीवनािील अनुभवाुंशी िी एकद्वनष्ठ आहे. द्विि काव्य अनुभवाशी “र्मान” राखिे. पूवीच्या काळीही 
भाऊ होऊन गेले िे माा असे नव्हिे. बाई याला ािा. िेिाुंना िी पुराणािा आमार ोेऊन तहणिे— 

 
धुरपता बणिन साठे, देव येवर साया । 
िाऊ बनीसन माय, पुराये लुगडा सोया॥(२३) 

 
बहीण द्रौपिी सुंकटाि पडली असिा द्विच्यासाठी कृष्ट्णिेव सत्वर वळेेवर मावनू गेले. द्विच्या मावाला 
प्रद्विसाि द्विला. भर िरबाराि “कौरव” द्वििी द्ववटुंबना करीि असिा भाऊ होवनू बुंमु पे्रमािी बुज राखली व 
वश्चहरणािे वळेी हजार नव ेलुगडे पुरद्ववले. जगाच्या पाठीवर असे भाऊ द्ववराळाि ! द्वििे पुराणािे श्रवण 
कथा,द्वकिइन श्रवण व्यासुंग िाुंडगा आहे. “द्रौपिी” वश्चहरण आख्यान िी काव्याि गोविे. महाभारिावर 
द्विि खूपि पे्रम आहे. 

 
आपली स्विःिी पद्वरव्स्थिी (साुंपद्वत्तक) ही िाुंगली आहे. साऊुं ड आहे हे तहणिाना िी तहणिे— 
 

िाऊ रे तुल्िे सागुं, मन्िा घरनी तायापुर। 
दर णदवायीले आर्ा चोइश नी जबर॥(२४) 

 
अरे िािा ! िुला िेाया ोेायािी भीिी वाटू िेव ूनकोस अरे मी माझ्या ोरिी “सगीन” (समन, श्रीमुंि) 
आहे. िरी िेखील िर द्विवाळीला िोळीला खण िुझ्याकडूनि द्वमळावा अशी जबरिस्ि आशा माझ्या मनाि 
असिे. अपेाा हीि असिे. ापजि श्ची स्वभाव आहे िो. माहेर बद्दल द्विला आिर असिो. माहेरि सारि 
िाुंगल असिे. 

 
त्यािवळेी बद्वहणीिी “सासू” साुंगिे— 
 

काय सागूं िासा, सुन लाखनी धनीन । 
लचता चोइश नी करीन, दर णदवायीना णदन॥(२५) 

 
अरे भाच्या (बोलणारी त्याच्या बद्वहणीिी सासू ही त्याच्या वद्वडलाुंिी बहीण आहे.) माली लाडकी सून जरी 
द्विच्या ोरिी लाामीश असली िरी प्रत्येक श्चीला माहेरिी  ढ असिे. िी भावाकडून िोळी द्वमळायासाठी 
िर वषी द्विवाळीला मनाि ेंििा करीि राहील, द्वफकीर करेन. 

 
बद्वहणीच्या सासुिे भाऊ (सुनेिे वडील) हे वारलेले (हयाि नसिाि) असिाि. त्याुंिी आठवण 

येऊन द्वििे डोळे पाणाविाि. िी तहणिे– 
 

मरीग्या कंसमामा, देवका रडे धाये धाय । 
णदवयानी चीइश, पापी नणसबे वजी माय॥(२६) 

 



 

अनुक्रमणिका 

अग बाई ! माले भाऊ कुं स मामा हे आज व्स्थिीला हयाि नाही. माला भािा पोरका लालेला आहे. त्याुंच्या 
आठवणीि आज बहीण “िेवका” ला ढसाढसा रडायला येि आहे. माली द्विवाळीिी “िोळी” (माहेरि 
लेण) नद्वशबाने बुंि केली आहे, वज्यइ केली आहे. 

 
वरील  वीवरून द्वििा महाभारिािा िाुंडगा अहयास असावा. द्विच्या काव्याि कुं समामा–िेवकी 

बहीण याुंिे प्रद्विके येिाि. 
 
सासू तहािारी लाली आहे. द्विला समोर “मरण” द्विसिे आहे. भाऊ नसला तहणजे काय अडिणी 

येिाि त्यािे वणइन िी करिे.....सासू तहणिे– 
 

माय, मरनना येले, जोडे निी मन्िा ‘णिरा’ । 
चोइश, लुगडानी घडी, देइश (कोन) डिनले फेरा ॥(२७) 

 
अग बाई, सूनबाई मी जेव्हा मरेन ना त्यावळेी माला भाऊ माझ्याजवळ नसेन. (मला एकूलिा एक भाऊ 
होिा िो स न्याि िेशाच्या कामी आला आहे). शवेटिी बोळवण व िोळी लुगड्यािी ोडी मला कोण बरे 
अपइण करेन व माझ्या लाकडाच्या द्वििेवरील पे्रिास (मिृात्तयास) फेऱ्या कोण ोालणार ? (मी अभागीन 
आहे). शवेटिी बोळवण ही माहेरिी व भावाच्या खिाने लागिे व िीि लागू पडून पद्वव होिे अशी एक रूढ 
समजूि अद्वहराणी भाद्वषक प्रिेशाि आजही आहे. मराठ्याुंिी िी प्रथा आहे. 

 
अस बोलिाुंना बहीणीला भावाच्या जेवणाुंिी आठवण होिे िी तहणिे– 
 

एकादर्ी बाइश, दुवादर्ी कोरी निी । 
केइशना पानवर, पारन सोडे मन्िा िाइश॥(२८) 

 
अरे िािा माझ्याकडे काल एकािशी होिी. आज िािशी आहे. िी कोरी व कुवारी नसिे. आज बारस आहे, 
प्रिोष आहे. केळीच्या पानावर बसून आज िुला ापवास सोड. यथेच्छ भोजन कर. खान्िेशी रावरे, 
भसुावळी केळी जेवणानुंिर खा. जेवणानुंिर फळे खावीि. िी आरोगय पोषक असिाि हा गुण द्विला 
अवगि आहे. 

 
बद्वहणीच्या नवऱ्यावर (पाव्हन्यावर) द्वकिी पे्रम आहे हे साुंगिाना िो तहणिो – 
 

आंबानी कयरी, आंबाले झायी जड । 
बणिनना साठे, िाऊ सोयरा लागे गोड॥(२९) 

 
बद्वहणीच्या ोरी सवइ सुख समृद्धी आहे. अुंबराई द्वहरवी कुं ि असून बहरली आहे. मुल, बाळ, मन-मान्य 
द्ववपूल आहे. अहो, मला आक्कापेाा युवराज बापूि अद्वमक द्वप्रय वाटिाि. येथे सवइा आबािानी आहे. 
अुंबराई आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भाऊ द्विच्या ोरून त्याच्या ोरी परि जािो. त्याुंच्या मनाि त्याला “मूलबाळ” नसल्यािी खुंि 
असिे. त्याला मलू व्हावुं तहणून बद्वहण “नवस” करिे...... गावाुंिील “बोरी” निी काठच्या महािेवािे 
मुंद्विराि जाऊन रोज िी िेवाला बलेपा वाहून “साकळ” ोालिे. पूजा करिे. ोरी “गणपिी” ही पाायाि 
टाकून ठेविे. िेव्हा िी तहणिे– 

 
मािेरना देव, तुल्िे निी णवसरन । 
इशमा ना िाऊना, येल दे पसरीसन॥(३०) 

 
अरे माझ्या माहेरच्या महािेवा ! वणेश्वरा ! भोळ्या साुंबा, िुला मी द्ववसरणार नाही. िुला मी सिि बले 
वाहीन. पूजा करीन माली एकि र्च्छा पूणइ कर. माझ्या लहान भावािा अशोकिा वुंश वले वाढू िे. पसरू 
िे. (त्याला मुलगा होऊ िे.) 

 
द्विच्या भोळ्या भक्िीला िेव पाविो. सौ. द्ववमलने केलेली प्राथइना महािेव लकिो. द्विला “भािा” 

होिो. िी आनुंििे. त्याला पहावयास द्विच्या माहेरी द्वनोिाुंना सोबि “सोन्यािी मुुंिी” व नव ेकपडे, खाऊ 
ोेऊन जािाना िी तहणिे– 

 
िौस माले लागी, िावश्या िासानी । 
िासाले लीवू टोपी, टोपी चकरीनी ॥(३१) 

 
अग बाई मला ज्यािी हौस होिी िो बाळ राजा (भािा) भावाकडे जन्माला आले आहे. भाच्याला पाहायािी 
वनाबाईला खूप हौस आहे. िीव्र  ढ आहे. मायेिी “कळ” आहे. मी भाच्यासाठी नव े कपडे, लबले, 
िक्रीिी टोपी ोेिली आहे. लहान मुलाला “रूपिशइन” तहणून नव ेकपडे,सोन्यािे िाद्वगने िेायािी आजही 
खान्िेशाि रूढी आहे. प्रथा आहे. 

 
अग बाई द्ववसरलेि मी. भाच्याबरोबर त्याच्या आईला (भावजयला) पण आहेर घ्यावा लागणार 

आहे. िी तहणिे नाहीिर “भावना” राग भरेल......िेव्हा तहणिे– 
 

काइशचंद्र साडी, कर्ी नेसू मी एकली । 
िाऊना घर, िवजायी “अचशना” से धाकली ॥(३१) 

 
अलीकडे माझ्या ्ाुंनी मला हौसेने “काई िुंद्रसाडी” िी जोडी (िोन) ोेिली आहे. अग मी त्या िोन्ही 
कशा वापरू त्यािी ‘ोडी’ कशी मोडू. त्याच्यािील एक वापरायासाठी सवाि लहान भावजय सौ. 
अिइनाबाई आहे ना! द्विच्या गोऱ्या रुंगाला व नीटस बाुंध्याला शोभेल. िी अद्वमक सुुंिर द्विसेन. मी द्विला 
साडीिा “आहेर” करणार आहे. सौ. कल्पनाबाई, सौ. भावनाबाई याुंना हुंगामावर ोेईन. 

 
अन् माहेरला या ना त्या कारणाने, द्वनद्वमत्ताने जावयास द्वमळणार अन् िेही नवऱ्या बरोबर या 

द्वविाराने िी फुलिे, मनोमन आनुंििे. माहेरिी िीव्र  ढ आहे िी नवऱ्याला “राम” ला तहणिे— 
 

कोन्िी जातीन पंढरपूर, आपुन जाऊत मािेरी । 



 

अनुक्रमणिका 

िाऊ िासासनी, मन्िी “जतरा” दुिेरी॥(३३) 
 

अग बाई आनुंि, मौज करणे कामी कोन्ही महाराष्ट्िाच्या आराध्य िेविेिे द्वनवास असलेल्या पद्ववा पुंढरपूर 
नगरी जािाि. िेथे त्याुंना आत्मशाुंिी द्वमळिे. िेविशइन होिे. आपण माा माझ्या माहेरी ब लगाडी करून 
जाऊ या. त्या द्वठकाणी माले आई, सोनािाई, बाबा, आनुंिािात्या व भाऊ कृष्ट्णा, भास्कर, अशोक, भािे 
राजू, सुंजू, कुुं िन व र्िर याुंच्या भोटीगाठी होिील. ोराला िेव्हा यााेिे स्वरूप येईल. आपण मला 
“माहेरी” पोहिवावयास याल . ही माली “िुहेरी” (डबल) यााा होईल. माला आनुंि व्व्िगुणीि होईल. 
भेटीि आनुंिाला पारावार ारणार नाही.  

 
अन् अशी िी माहेरी पोहििे. द्वििा भाऊ आनुंििो द्विला पाहून िेव्हा िी तहणिे— 
 

िाऊ कसा म्िने, “ताइश” ऊनीना िेटलो । 
िवजायी कल्पना म्िने, ऊनी ननीन लुटाले॥(३४) 

 
िािा तहणिाि सौ. गीिाबाई आपल्याला भेटावयास आली आहे. द्वबिारी बऱ्याि द्विवसापासून 

माहेरी आलेली नाही. िेव्हा ोरािून भावजय सौ. कल्पना तहणिे अहो ! कवी महाराज ! ्ा ननुंिबाई 
आपल्याला लुटायला आल्या आहेि. याुंना लुगडे िोळी, त्याुंच्या मुलाुंना कपडे घ्याव ेलागणार, पाहुणिार 
करावा लागेल केवढा खिइ होईल हो या महागाईच्या जमान्याि. 

 
अन् भराभर द्विवस द्वनोनू जािाि. शिेीच्या कामाि द्विवाळीला सवइ बद्वहणी माहेरी एका गोळा 

होिाि. भाऊबीजेिा द्विवस ऊगविो. ममला भाऊ “बापू” “शिेीद्वनष्ठ” शिेीवर कामाला गेलेला असिो. 
“कमा” त्याला  वाळायासाठी वाट पहािे. िी भावाला ोरीिारी शोमिे. द्वििा जीव अारशः कासावीस 
होिो. िेव्हा द्विच्या मनाच्या व्स्थिीिे वणइन करिाना िी तहणिे— 

 
धरतरी तडफडे, मीरीगना पानी साठे । 
आज िाऊ-बीज माय, दखु मी िाऊ कोठे ॥(३५) 

 
अग बाई ज्या प्रमाणे मरिरी (मरणी), जमीन मृग नाााि पडणाऱ्या पावसाच्या पद्वहल्या सरीिी 

आिुरिेने वाट पाहि द्विष्ठि बसलेली असिे. आसुसिे त्याप्रमाणे मी आज भाऊबीजेच्या द्विवशी भावािी 
 वाळणी “औाण” करणेसाठी, त्याच्या िशइनासाठी सारखी “िािका” प्रमाणे वाट पाहि आहे. भाऊ 
अजूनही आलेला नाही.  

 
भऊबीज सुंपिे, द्विवाळी सुंपिे. अाय िृिीया येिे, िीही जािे. मघ्युंिरी ोरािील िाद्वरद्र्यमुळे सौ. 

मथुरा, सौ कमल, सौ. द्ववमल त्याच्या यजमानाुंसह मुुंबई नगरीकडे पोटासाठी माव ोेिाि. युंिाच्या 
द्विवाळीला त्या येव ू शकणार नाही. तहणनू मोठा भाऊ त्याुंना भाऊबीजेसाठी िुसऱ्या व्यव्क्ििे हािून 
भाऊबीज भेट तहणून “केिकी खण” “सोलापूरी -नाटी” व त्याि आि “लाल” कुुं कवािी पुडी पाठद्वविो. 
त्या द्वमळलेल्या वस्िुुंना पाहून “कमा” तहणिे– 

 
खननी व घडी, त्यामा कुकुनी बसे पुडी । 



 

अनुक्रमणिका 

िाऊ िासानी खुर्ाली, माइश इशचारे घडीघडी॥(३६) 
 
खणािी ोडी (िोळी), व त्याि आिमध्ये अखुंड सौभागयाि लेण लाल कुुं कवािी पुडी ठेवली आहे. 

भावाने हे भाऊबीजेि लेणुं पाठद्ववल आहे. “िू अखुंड सौहयागविी भव” लाभो िीोायू िुझ्या पद्विला! असा 
सुंिेश लाल कुुं कू िेिो. मी बाई खणाकडे त्या द्वाकोणी ोडीकडे पाहून त्याला पनु्हा पनु्हा द्वविारीि आहे. हे 
द्वाकोणा,आनुंिाच्या खुणा ! माले िािा, बापू, नाना हे भाऊ राजू, सुंजू, कुुं िन हे भािे व कु. मद्वनषा, (माई) 
कु. स्वािी, कु. ज्योिी, कु. छायािाई या भाच्या अगिी आनुंिाि आहेि ना ? हे खणािी ोडी, माली िोळी 
साुंगना ग िे कसे आहेि ? खणािी पाुंढरी द्वकनार समोर द्विसिे द्विला वाटिे िो हसिो आहे तहणजे माहेरी 
सवइ “ऑलवले” असाव. िी सुंिोषिे. 

 
 त्यािवळेी द्विथे “पाहुणी” आलेली कृष्ट्णािी मामे बद्वहण सौ. कलाविी सोनवणे तहणिे– 
 

बणिनले िाऊ, एक देवबा वणंर्द्राले । 
चोइशना एक खन, एक रातना इशसावाले॥(३७) 

 
अहो िेवा ! प्रत्येक बद्वहणीला एक भाऊ, त्याुंच्या वद्वडलाुंच्या वुंशाला असू द्या. िरवषी िोळीिा एक खण िो 
बद्वहणीला भाऊबीज भेट िेि जाईन व जगाुंिील रुंजलेल्या, गाुंजलेल्या सासुरवासी बद्वहणीला त्याच्याकडे 
एक रााीिी द्ववश्राुंिी द्वमळि राहील. िर एक भाऊबीजेला मनािील “हळका-भळका” त्याच्या जवळ व्यक्ि 
करिा येईल. 

 
अन् अशा रीिीने अद्वहराणी बोलीिील बद्वहण-भावाि द्वनमइळ, द्वनव्याज, शुद्ध-बुद्ध पे्रम, वणइन 

करिाना आद्य कद्ववद्वयाी अद्वहराणी श्ची “सोनाई” ि सहृिय अुंिःकरण द्वपोळि, हेलावि. वणइनास द्विला 
शीि अपुरे पडिाि. या सुंसारी अनेक नािे-गोिे असले िरी त्यािील काही प शािे मागे द्वफरिाि तहणे. अन् 
शवेटी सवांिे मुखािून एकाि वळेी ाद गार बाहेर पडिाि “आभाळ मोलाि अिुट, रक्िाि नाि आहे 
बद्वहण–भावािुं !!”  
 

••• 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 

लेक 
  



 

अनुक्रमणिका 

लेक 
 
‘लेक’तहणजेि मुलगी. मुलगी मुलार्िकीि आईवद्वडलाुंना आवडिे. रक्िाच्या नात्याप की हे एक. 

िोन्ही खान्िेश (पूवइ आद्वण पद्वाम), (हल्लीिे जळगाुंव व मुळे द्वजल्हा) िसेि नाद्वसक द्वजल््ािा बरािशा 
भागाुंिील लोकाुंिी ग्रामीण भाषा, बोली भाषा (Gaelic Language) अद्वहराणी, ही त्यािी मायबोली, ही 
साद्वहत्य रत्नािी खाण, अद्वहर–अद्वभर, आद्विवासी लोकाुंिी भाषा तहणनू  ळखली जाणारी अद्वहराणी. 
मराठी भाषेर्िकीि समदृ्ध, साजशृुंगाराुंनी  िप्रोि भरलेली आहे. काळाच्या  ोाि द्विच्याकडे िुलइा होि 
असेल िरी द्विच्यािील साद्वहत्य वाखाणायासारखे असून,द्विच्यािून साद्वहत्यािा अखुंड लरा न कळि वहाि 
आहे. 

 
खान्िेशिे भषूण अद्वहराणी द्विच्यािील लोकगीिे,भावगीिे,िटकिार लोककथा,िोंडी परुंपरेने 

आलेल्या सुरस िुंिकथा, तहणी, भाषाश ली व वाक्यरिनेिे व द्वशष्ट्खपूणइ ाखाणे, पोवाडे आद्वण द्ववशषेिः 
खान्िेशािील अडाणी द्वश्चयाुंच्या िोंडून द्वनोणाऱ्या सहजस्फूिइ बा्स्वरूपाुंनी  बडमोबड, िालबद्ध, 
स्वरमामुयाने िुंिोिुंि अथइद्वनर्तमिी करणाऱ्या सुंस्कृिीिे  लरिे िशइन ोडद्ववणाऱ्या  व्या ! 

 
आजकालच्या अद्यावि, प्रगि द्ववज्ञानाच्या, िुंद्रस्वारीच्या काळाि व ‘गद्वरबी हटाव’ च्या,समान हक्क 

अगे्रद्वषि सुमारलेल्या युगाि िेखील काही बहुसुंख्य अभागी मागास (सामाद्वजकदृष्ट्खा) खेडूि, ग्रामीण, 
नागरी द्वश्चयाुंना ोरािील अठराद्ववश्वे िाद्वरद्र्यामुळे व आजकालच्या द्विवसलद्विवस महागाईच्या वाढत्या 
स्पमेच्या असहाय काळाि (र्च्छा नसिाना) िळायािे काम ोरीि जात्यावर कराव े लागिे. जािे 
 ढायािे अव्याहि, अद्ववश्राुंि अवीट श्रम कमी व्हाविे तहणून द्विच्या मुखािून सहजस्फूिइ, िालबद्ध  व्या 
गोड मुंजुळ स्वराि गाईल्या जािाि. सकाळच्या कािर, मुुंि वािावरणाि जात्याच्या ोर् ोर् सुरेल 
सुंगीिाच्या िालावर (बमइन िािा व लक्ष्मीकाुंि प्यारेलालच्या सुंगीिािी सुरेख व लिािाईच्या गोड 
गळ्याच्या जोडीिी नव्या आवाज सुंगीिािी द्विला आवश्यकिा भासि नाही.) गाईलेल्या कणइममूर  व्या 
मराठी साद्वहत्य रद्वसकाुंच्या मनािील सुप्ि भावनाुंिा वमे ोेवनू त्याुंना जागिृ करिाि. ग्रामीण द्वश्चयाुंच्या 
मनािील सहजस्फूिइ, ात्कट भावनाुंिा प्रकटभाव, अद्ववष्ट्कार आहे, अमर काव्य आहे याि द्विळमाा शुंका 
नाही. 

 
परीाा पास होायासाठी, द्वसनेकलावुंि होायासाठी, द्विकन *** द्वमळायासाठी िेविेविाुंना 

(अनुक्रमे) नवस करणारी िरूण द्वपढी, र्व्च्छि िौकडी मडक्याि लागावी, आगामी ड्रॉ मध्ये आपल्यालाि 
लॉटरी द्विकीटािा नुंबर लाखावर लागावा तहणनू भारिाुंिील पस्िीस (?) कोटी िेविेविाुंना बोकड, 
बाटली ! (आवडीप्रमाणे) नवस करणारी मध्यम द्वपढी आपल्याला ठाऊक आहे. परुंिु ाहया आयुष्ट्याि 
मुलगी लाली नाही तहणून ािार वयाि (अथाि योगयि) िेवाला नवस करणारी, िेवीला आळद्ववणाऱ्या 
ग्रामीण श्चीिे भाव खालील  वीि प्रकट लालेले आहेि– 

 
नवस मी करू, करू एकोरा िवानीले । 
खपी चालनी ियाती, धरडपने माले॥(१) 

 
मी एकवीरा भवानी (आई) ला नवस करिे. माले सारे आयुष्ट्य द्वनोनू जाि आहे. मला ािारवयाि 
(तहािारपणी) प्रसन्न हो. (मला एक सुुंिर गोरी गोरी मुलगी होव ूिे) 



 

अनुक्रमणिका 

िारूायािा ाुंबरठा  लाुंडल्यावर वामाक्याकडे वाटिाली करिाना जीवनाि ाणीव आहे. 
(त्याुंिी आयुमयािा वाढिाना) द्विला खुंि जाणविे मलू आहेि पण मुलगी नाही. मुलगी असावी या द्विच्या 
मायेच्या पोटी िी नवसाला प्रवृत्त होिे. जणू िी वििे - ‘मुलगी होव ूिे मला - भवानी आई रोडगा वाहीन 
िुला’- द्विच्या मनािा ेंपड ाोडिो सूप्ि भावना ािेगिाि, कुलिेविेिी द्विला आठवण होिे. 
अुंबा,जगिुंबा,सप्िशृुंगी,एकवीरा याुंच्या परुंपरेिील एकवीरा िीला आठविे. िेवीला ‘नवस’ करिाुंना 
आिीमाया शक्िी द्विला अग्रणी आहे. ‘लेडीज फस्टइ’ या आमुद्वनक, आवडत्या आुंगल ाक्िीला आमिी 
अद्वहराणी श्ची द्ववसरलेली नाही. मागणी करिाुंना िी आमुद्वनक ‘र्ुंद्विरा’ द्ववसरलेली नाही. श्ची समान 
हक्काच्या भावना अद्वहराणी श्चीला फार पुरािन काळाुंपासून अद्वभपे्रि आहेि. अपत्याबद्दलिे आकषइण, 
वात्सल्यािी सूप्ि भावना, कुलिेविेबद्दलिा द्वनिाुंि आिर व समाज रूढीिे अभय (Fearlessness) िी या 
द्वठकाणी व्यक्ि करिे. आपल्या मागणीिा पाठपुरावा एकािशीला द्वनजइला ापोषण करणाच्या मुलगी 
मागणाऱ्या श्चीला आमुद्वनक हुुंडा पद्धिीिी भीिी मनाला िाटि नाही. [लेवा समाज हुुंडा द्ववरोमी सद्वमिीिी 
िी िीफ प्रमोटर असावी ेंकवा द्विच्या नवऱ्याजवळ नुं २ िा (काळा) प सा भरपूर असावा. द्वनयद्वमि 
पुरवठ्यामुळे सलिल कस्टम आद्वण एक्साईज अद्वमकाऱ्याुंना िीिे ोर माद्वहि नसाव े!] 

 
न द्विक अद्वमष्ठान श्रद्धा याुंि अद्वहराणी श्ची मागे नाही. जगसम्राट अद्वभलाषी र्ुंग्रजाुंिे Balance of 

power हे ित्व िीला माहीि आहे. (िी कलीयुगािल्या िाुंगल्या पुढाऱ्याच्या मागइिशइनाखाली राजकारणािे 
मडे ोेि असावी). िी पााुंिर करिे, आपण िेवीला नवस केला, िेवाला राग येईल, िो कोपेल तहणून 
त्याच्या साुंत्वनासाठी िी त्याला तहणिे– 

 
देव, सावया सबइश । 
दारे येऊ दे, जवाइश ॥(२) 

 
हे सावळ्या, ाद्वशरा न्याय करणाऱ्या िेवा, माझ्या िारी जवाई येव ूिे. 

 
सहश्रम भागीनी (अथइ भागीनी नव्हेि) मुलगी द्विला हवी आहे. आमच्या अद्वहराणी श्चीवर 

पुराणाुंिील गुणाुंिा सुंस्कार अगिी द्वटच्चनू लाला आहे. ‘ठोठावा तहणजे सापडेल’ ्ा पासून िी िूर नाही. 
द्वििी मागणी मूिइ आहे, िेवाला िी शाव्ीिक छल करून अडकविे. मुलगी होव ूिे असे न मागिा िेवा िारी 
जावई येव ूिे अशी जोरिार मागणी िी करिे. सिी साद्ववाीच्यावर मागणीिी छाप द्विच्यावर पडल्याद्वशवाय 
राद्वहलेली नाही. अद्वहराणी  व्याि सहजस्फूिइ भाव  थुंबून भरलेले असिाुंना साद्वहत्य गुणापासुनही िे 
वुंद्विि नाही. सावया सबई याि सहजगत्या अनुप्रास सामला गेला आहे. रिनेिे स्वरूपाि िालबद्धिा 
आढळिे. िेवाला सावळा तहणिाना ‘कृष्ट्णिेव’ िीला अद्वभपे्रि आहे. िीने िेवाला सबई हे द्ववशषेण लावले 
आहे. िेवावर द्वनिाुंि श्रद्धा आहे, िेव ाद्वशरा काुं होईना योगय न्याय िेिो ही िीिी भावना ‘भगवान के ोर 
िेर ह  अुंमेर नहप ह ’ हे ेंहिी गीिािील वाक्य आमच्या अद्वहराणी श्चीच्या भावनाुंिा समन्वय ोडद्ववि 
असल्यािा भास होिो. सावळा या शीिाच्या पुराव्यावरून ाणभर मन सााी िेिे ‘कृष्ट्ण भगवान’ नुंि 
िरबाराि (हल्लीिे नुंिुरबार) ला मुक्कामी असाविे तहणनू त्याुंिी र्िकी खोल छाप खान्िेशी साद्वहत्यावर 
पडलेली आहे. 

 
ईश्वरािी माया अपरुंपार आहे, मद्वहमा अगाम आहे. िेव द्विला पाविो, मुलाच्या पाठीवर िीला फार 

द्विवसाुंनी (एक) मुलगी होिे. (‘हम िो हमारे िो’ िी पद्वरपूिी होिे) र्िर बायाुंपेाा आगळ्या सुंसार सुखािा 



 

अनुक्रमणिका 

आस्वाि द्वमटक्या मारि ोेि असिाना द्वििे शजेारणीवरिे पे्रम ामळिे व िी वािालाप करिे. फार 
द्विवसाुंनी मनोवाुंव्च्छि पूणइ लाले आहे. आपल्याला लेक लाली आहे हे प्रद्वसद्ध करिाना द्विला आनुंि 
वाटिो. (द्विच्या काळाि ि द्वनक ‘बािमीिार’ नाही, गावकरी नाही द्विला बॉबी लाली आहे पण स्विःहून 
प्रद्वसद्धीसाठी िी काही द्वसनेनटी नाही, द्वडतपल कपाद्वडया नाही) र्िराुंना माद्वहि व्हाव े तहणून िी स्विःि 
साुंगि सुटिे (विइमानपााि जाद्वहराि िेायासाठी द्विच्याजवळ प से नसाविे) – 

 
काय सागूं व, रे्जीबाइश । 
लेक लाडनी, माले झाइश ॥(३) 

 
हे शजेारीन बाई िुला काय साुंगू माझ्या ािरी (लाडक्या) मुलीने जन्म ोेिला आहे. 

 
शजेार ममािे िी पालन करिे. फार द्विवसाुंनी मुलगी लाल्याने द्विच्याबद्दलच्या पे्रमािा मुरीबा लाला 

आहे. िी आनुंिाने शजेारच्या श्चीजवळ िीि गोड कौिुक करिे. (मद्वहला मुंडळे द्विच्यावळेी नसावीि). 
गप्पा रुंगिाुंना शजेारीण तहणिे ही द्वकिी बाई ीयाि आहे,पीडा आहे, शाप आहे. द्वहच्या लगनाला खूप प से 
लागिील ही िुतहाला कुं गाल करून टाकेल हो ! (ठमा काकू!) वािद्वववािाुंि व आपला मुद्दा माुंडिाना 
िेखील आमिी अद्वहराणी श्ची जगाच्या मागे नाही. मी तहणिे िेि खरे व पटविाुंना िी तहणिे– 

 
रे्जी व मन्िीबाइश, िाइश पणिल व कन्या । 
घर इनवं जवाइश, दारे जमाडीन दुन्या॥(४) 

 
अग शजेारीण बाई अहो ! ही माली पद्वहलीि मुलगी (मुलपमध्ये पद्वहली) आहे. माझ्या ोरी जावई येईल 
(द्वहच्या लगनाच्या द्वनद्वमत्ताने थोरामोठ्याुंच्या गाठी–भेटी होिील, सामूसुंिािे पाय, भागयवुंिाुंिे पाय माझ्या 
ोराला लागिील ोर पद्ववा होईल) िारी जनसमुिाय गोळा होईल.  

 
मुलीिा कुं टाळा द्विला नाही. वात्सल्य  िप्रोि भरले आहे. भद्ववष्ट्यािील वाटिाल, आशावाि 

द्विच्याजवळ आहे. भावी सुखाुंवर जगायािा द्वनमार, करारीपणा द्विच्या स्वभावाि आढळिो.  
 
मुलीिे बारसे थाटाि साजरे केलेले आहे. एक श्ची मुलीला पाहावयास येिे. द्विच्या हािाि एक 

रूपया (खरी ेंकमि २८ नव े प से) िेवनू त्या श्चीला द्वविारिे बाई आपल्याला मुलुं  बाळुं  द्वकिी, आपण 
पाळणा थाुंबवा. आपला द्वाकोण पूणइ लाला आहे काय ? आपण ऑपरेशन करून घ्या. (बहुमा ही द्वज. प. 
ममील कुटुुंब द्वनयोजन शाखेिील (?) द्ववख्याि पद्वरिाद्वरका असावी).  

 
मुलाखिीस योगय ात्तर िेिाुंना आमिी अद्वहराणी ‘ श्ची’ काव्यमय ात्तर िेिे– 
 

नसा इचारसं, तुले पोरेसोरे णकती । 
“णिरा” लावलीना ंआंबा, लेक सागरनी मेथी॥(५) 

 
नसइ द्वविारिे िुतहाला द्वकिी मुले आहेि द्वहरा(मुलगा)लावलेला आुंबा आहे आद्वण मुलगी सागरािी मेथी 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

‘हम िो हमारे िो’ हे र्िक्या सफाईिारपणे ात्तरिाना स्पष्टीकरणािी प्रकटणािी द्वििी हािोटी 
आगळी आहे. साद्वहत्य गुणाुंनी िेखील अद्वहराणी  जस्वी आहे. द्विच्याि रूपक, ापमा, ात्पे्रााुंिी लयलूट 
आहे. भोविालिा पद्वरसर द्विच्या काव्याि डोकाविो. मुलाला द्वहऱ्यािी व मुलीला मेथीिी ापमा साथइ 
वाटिे. िी एकेरीपणािी रूपके आहेि. ‘द्वहरा’ एखािाि िाुंगला असिो (लाखों मे एक). िसेि त्याला 
लावणीच्या आुंीयाप्रमाणे जोपासलेला आहे. येथे द्विच्या मनािा हळवा भाव प्रगट होिो. मुलगा द्वहऱ्याप्रमाणे 
ि द्विप्यमान आहे, सवइश्रेष्ठ आहे व मुलगी सागराच्या मेथीप्रमाणे (िुर्तमळ) एकटी आहे. अद्वहराणी श्ची या 
द्वठकाणी द्वनसगइ व मानव यािी साुंगड ोालिे. आद्वि भौद्विक सुख–वािाि गुरफटिाुंना द्वनसगाशी समरस 
होिे. भोविालिे वािावरण आपल्या काव्याुंि प्रद्विेंबद्वबि करिे. 

 
एकटी मुलगी व द्विच्या सुंगोपनाि िीला द्विच्या बद्वहनीिी आठवण पडिे. बऱ्याि द्विवसानुंिर िी 

बद्वहणीला (लहान) भेटावयास गेली असिा द्विला बहीण तहणिे— 
 

समुदरनी लाट, लाट इश वसरनी । 
ताइश ले झायी लेक, बणिन इसरनी॥(६) 

 
समुद्रािी लाट आली व  सरली, िाईला (मोठ्या बद्वहणीला) मुलगी लाली व (लहान) बद्वहणीला 
द्ववसरली. 

 
पे्रमाला या द्वठकाणी समुद्राच्या लाटेिी ापमा अद्वहराणी श्चीने द्विलेली आहे. िीने केलेल्या 

प्रवासािा द्विच्या काव्याि अद्ववष्ट्कार लालेला आहे (जुहूच्या द्वकनाऱ्यावर बसून समुद्राच्या लाटाुंिी भरिी 
 होटी िीने किाद्विि पाद्वहली असावी). मुलीवर आईिे द्वकिी पे्रम आहे यािी खोली, गाढ्यिा या द्वठकाणी 
व्यक्ि करायाि येवनू भोविालच्या पद्वरव्स्थिीि वािावरणाि बिल लाल्याने कमी होणाऱ्या पे्रमािे सुुंिर 
द्ववश्लेषण या द्वठकाणी केलेले आढळिे. आई कामासाठी (न सर्तगक) बाहेर गेलेली आहे. लहान मुलगी 
द्विच्या द्ववयोगाने जोरजोराने रडायला लागिे त्या वळेी मावशी द्विला िूप (गुपिूप) करायासाठी गीि 
तहणिे— 

 
िड् िड् कुतर, -गाविर जाय । 
लौकर्ी लइशये मनी लेकनीमाय॥(७) 

 
हे कुत्र्या ! हड्ऽ (िालिा हो) येथून जा (िू) गाुंवभर जा. (लेकीच्या आईला लौकर शोम व पाठव). 

 
अद्वलकडच्या िूप करायाच्या (लािलुिपि) पद्धिी द्विला ठावकू नाहीि. कुत्र्याच्या सा्ाने 

व्यक्िी हुडकून काढणाऱ्या पद्धिी िीला फार पूवीपासून अद्वभपे्रि आहेि. (वास–िेवनू गुन्हेगार शोमणाऱ्या 
कुत्र्याुंना द्वशाण िेायाच्या योजनेिी किाद्विि हीि जनक असावी). 

 
आई लौकरि येईल जोपासनेिी िीव्र भावना व सुंगोपनािा आिइश िी येथे व्यक्ि करिे. भावनेच्या 

आहारी जावनू प्राायाबरोबर द्वनरोप िेिे. भावनािप िीव्रिा व लय यािून व्यक्ि होिे. हड् हा शीि िोनिाुं 
वापरून त्यावर जोर िेवनू प्रगल्भिा व्यक्ि लालेली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

आईला द्वनरोप द्वमळाला, आई आली, मुलगी सहजा सहजी लोपि नाही िी सारखे आकाशाकडे 
(िुंद्राकडे) बोट िाखद्वविे द्विला ादे्दशून िी तहणिे— 

 
लाडकी व लेक, तुना लाड आसा कसा । 
गगनना चादं, तुले धरी देवू कसा॥(८) 

 
हे लाडक्या मुली िुला हा लाड कोणत्या प्रकारिा आहे ? िुला िूरवरच्या आकाशािील िुंद्र (अशक्य गोष्ट) 
कसा मरून िेव ू(खेळायासाठी).  

 
आपल्या मुलीवर िाुंगले सुंस्कार व्हाविे,िीच्या रोजच्या खेळािील खेळणी सुद्धा सुसुंस्कृि 

असावीि ही द्वििी ाच्च अद्वभरूिी याद्वठकाणी व्यक्ि होिे. िीिे ाच्च राहणीमानािे द्विा मनःिाुपढेु 
साकारिे. सुज्ञ मनुष्ट्य द्वविार–कल्पना–ध्येय–स्वप्ने याुंच्या ऊुं ि भराऱ्या मारिो कमीही वास्िविेला 
सोडून भटकि नाही. पृथ्वी व स्वगइ (द्ववश्व) याुंना जोडायािा प्रामाद्वणक सुंबुंम ठेविो. ध्येयवाि व 
वास्िववाि यामध्ये साुंगड ोालिो, समन्वय सामिो, हे िीने िशइद्ववले आहे. 

 
आपल्या मुलीच्या सुंगोपनाच्या बाबि िी िा असिे. आकाशाकडे पाहिाना हळूि मुलीि ला 

िाराशी बाुंमलेल्या गोऱ््ाकडे (लहान ब ल) जािे. िे आईच्या लााि येिाि िी िीला हाकारून तहणिे— 
 

दारसेना नंदी, नंदी मागसं खेयाले । 
नादानं लेक तुले, लर्गड् मारी व णियाले॥(९) 

 
िाराशी ब ल (बाुंमलेला) आहे. िो खेळायास मागिे. हे असमज मुली िो िुला ेंशग मारील. िुझ्या 
हृियाला (शरीराला) र्जा होईल.  

 
भोविालिा व्यवसाय व पद्वरसर याि डोकाविो. शिेकरी व त्याुंिी मुले याुंना ब लाबद्दल वाटणारा 

द्वजव्हाळा व महािेवाि वाहन (नुंिी) ही मार्तमक भावना या िोन्ही खेळणे द्वनवडिाुंना सुंयुक्ि वाटिाि. िो 
मारील असे तहणिाुंना िीिा िूरिशीपणा व भद्ववष्ट्यािील सुंकटािी िाहूल जाणविे. (भारिीय सुंराण 
खात्याि द्विला वरिी नोकरी द्यावयास हरकि नाही). 

 
िुंद्र मरून िेिा येि नाही व नुंिी खेळायला िेिा येि नाही,काहीि द्वमळि नाही तहणनू लेक आरडा 

 रडा करिे, अकाुंडिाुंडव करिे, भोकाड पसरद्वविे आई िीला आश्वासन अद्वलकडच्या मुंत्र्याप्रमाणे िेिे व 
तहणिे— 

 
लाडकी व लेक, तुना लाड बजारमा ं। 
साखर फुटाना, तुना ंआयबाना पदरमा॥(१०) 

 
हे लाडक्या मुली िुले लाड बाजाराि (गाुंविे बाजारािे द्विवशी) बाजार पेठेि पुरद्ववले जािील. िुले वडील 
फुटाने पिराि (बाुंमून) आणिील. खेडे गावाुंि ाोडे–नागडे पिाथइ द्ववक्रीस ठेवले जािाि िे आरोगयाला 
अपायकारक असिाि. तहणनू द्वजलेबी,लाडूिा खाऊ िी मुलीला मागवीि नाही. सुंभाव्य कॉलऱ्यािी साथ 
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टाळायासाठी िी साखरफुटाणे आणले जािील हे भाद्वकि करिे(फूड र्न्स्पेक्टर व सदॅ्वनटरी र्न्स्पेक्टर 
द्विच्या गावी नसाविे). 

 
मुलगी मोठी लालेली आहे िीने समाजाि आपला आिशइ ठेवावा तहणून (द्वििे मूळ नाुंव िुसरे 

असिाुंना िेखील) वडील द्विला वगेळ्या नावाने हाक मारिाि. (नावी वसे सवइ काही) तहणून आई 
तहणिे— 

 
माय मन्िी लेक, नावं णिन सीता गीता । 
सदाकदा िाकामारे, कोड–कौतुक्या णिना णपता॥(११) 

 
ही माली मुलगी द्वहिे नाव द्वसिा गीिा (आहे) द्वहिा हौसी बाप द्विला सिोद्विि (त्याि नावाने) हाका 
मारिाि. 

 
लाडाने, पे्रमाने अपत्य वत्सलिे पोटी, मायेच्या ामाळ्यान बाप मुलीला नेहमी जोडनाव े हाक 

मारिो. अद्वहराणी भाषेिील ही लकब आहे. द्ववद्वशष्ट जोर, िाल, लयबद्धिा येायासाठी नाुंव ेजोडून तहटली 
जािाि. अथइ द्वनष्ट्पत्ती नसली िरी िो प्रोाि आहे, आोाुंि आहे. 

 
सीिा गीिा हाक मारिाना मुलीच्या वद्वडलाुंना अद्वलकडच्या जी.पी. द्वसप्पी याुंिा ‘सीिा और गीिा’ 

ेंहिी द्विापट ेंकवा त्याच्यािील हेमामाद्वलनी अद्वभपे्रि नाही. (द्वसनेमाच्या नावावरून मुलीिी नाव ेठेवायास 
फॅशनपासून) िी अद्वलप्ि आहे. अद्वहराणी श्ची ने आपल्या मुलीिे नाव सीिा गीिा ठेविाना पाद्ववत्र्य व आिशइ 
याुंिा समन्वय सामला आहे. मुलगी सीिे प्रमाणे (पद्ववा) गीिे प्रमाणे (भगवत गीिा) आिशइ श्रेष्ठसिोद्विि 
राहावी व जागद्विक द्वकर्तििी व्हावी अशी द्वििी अद्वभलाषा आहे. अथावर जोर िेायास िी ित्पर आहे. 

 
मुलगी आिा िरूण लाली आहे. (ना सोलासे ापर न सिरा से कम) या अवस्थेि िीने िाुंगले 

कपडे वापराव,े खुलून द्विसाव,े िारिौोाि ाठून द्विसाव ेतहणून िी मुलीला ापिेशिे— 
 

काइश चंद्रसाडी, घडी मोड खाटवरी । 
बारीक घाल णमरी, लेक आइशबाना ंराजवरी॥(१२) 

 
काळ्या िुंद्र साडीिी ोडी खाट (िार पाई, पलुंग) वर मोड. (जद्वमनीवरिी मािीिी होईल, ोाण होईल). 
बारीक द्वनऱ्या ोाल. आई वद्वडलाुंच्या राज्याि (काळाि हयािीि) हौस (शौक) पूणइ करून ोे. 

 
आपल्या गोऱ्या गोमखा मुलीला काळ्या रुंगािी (मध्यभागी िुंद्र व िाुंिाया, िुंद्रकोर ठेकलेली) 

करविी द्वकनारीिी साडी ोेिाुंना आमुद्वनक कॉलेज कन्यकाुंच्या मेॅंिग रूढ कल्पना सुप्ि आहे. दृष्ट लाग ू
नये तहणून काळ्यािा केलेला अवलुंब, परुंपरा व रूढीला सहमि आहे व वात्सल्य व ममिा प्रकट करिो. 

 
वद्वडलाुंकडे हौस फेडून ोे असे बजाविाुंना किाद्विि जावई सटोऱ्या, िारूड्या, बाहेरख्याली 

द्वनोेल व मुलीिी हौस, र्च्छा अिृप्ि, अश्रान्ि राहील. अशी न्यनूगुंडािी भावनाुंिी द्विवास्वप्न िीला पडि 
असावीि. किइव्यपूिी व खाटेवर ोडीमोड तहणिाना स्वच्छिा व टापटीप िीला अद्वभपे्रि आहे. (स्वच्छिा 
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असे जेथे परमात्मा वसे िेथे) िी द्वशकलेली नाही. बारीक द्वनऱ्या ोाल तहणिाुंना द्वििी सौंियइ दृष्टी 
डोकाविे. ‘एक नूर आिमी िस नूर कपडा’. 

 
आपली मुलगी सिि खुलून द्विसावी असे द्विला अलीकडे वाटिे (युंिा किइव्य आहे) िाद्वगन्याुंनी 

द्ववशषे शोभा आणावी तहणून िी तहणिे— 
 

लाडकी व लेक, तंू सती मंदोधर । 
सोनाना ंचंद्रिार, दारी गुफे पटोकर॥(१३) 

 
लाडक्या मुली िू सिी मुंिोिरी (जीिे मन ािराुंि आहे) आहे. (िुझ्यासाठी) सोन्यािा िुंद्रहार गुफकरी 
(द्ववणणारा) आपल्यािारी आला आहे. काव्य गुणाुंप्रमाणेि अद्वहराणी भाषा ापमा ात्पेाा अलुंकारानी युक्ि 
आहे. वरील  ळीि अलुंकारािा सडा ेंशपला आहे. सुंस्कृि कवीप्रमाणे अद्वहराणी साद्वहत्यावर िुंद्राच्या 
ापमािा सुंस्कार द्वहरीरीने लालेला आढळिो. (ािा. काळी िुंद्रसाडी, िुंद्रहार र्.). द्वनसगइ पजुनािा छाप 
त्यावर आहे. 

 
गोरी गोमटी लाडकी लेक काळ्या िुंद्रसाडीवर िुंद्रहार (िपलाहार नव्हे) ोालिे व यौवनाच्या 

मुुंिीि ‘सोळाव वरीस मोक्याि व सोळाव वरीस......’ गीि गािे त्यावळेेस द्विच्या रूपािा मद्वहमा गािाना िी 
तहणिे— 

 
लाडकी व लेक, तुन्िा रूपनी आवाइश । 
धव्या घोडावर, चान सारखा जवाइश ॥(१४) 

 
हे लाडक्या मुली िुझ्या रूपािी ख्यािी (प्रद्वसद्धी) (विइमानपााुंि फोटो न िेिा) सवइ िूरवर पसरलेली 
आहे. पाढऱ्या (िपळ) ोोड्यावर बसून िुंद्रासारखा (शाुंि सुरेख) जावई येईल. 

 
द्वववाह जुळद्ववायासाठी द्विने ‘गावकरी’ द्वववाह मुंडळाि नाव नोंिलेले नाही. द्वििी मुलगी 

रूपगर्तविा आहे. द्वििे सौंियािी वािा लकून पुष्ट्कळ िुंद्रासारखे सुुंिर (िो पाविेो पद्वहला महामानव द्वनल 
आमइस्िाँग िुंद्रावर जावनू िेथील खडकाुंिे फोटो व मािी ोेवनू आला नव्हिा) राजकुमार जावई 
होायासाठी येिील. सुुंिर जावई पसुंि करीन हा द्वििा आशावाि आहे. साथइ ापमा डोकाविाि. 

 
मुलगी िेखणी (ीयुटी क्वीन) आहे व गरीबािी आहे. िाद्वरद्र्यािी व्यथा तहणून आपला फायिा 

सामायासाठी एक श्रीमुंि वयस्कर द्ववमूर द्विला मागणी ोालायासाठी येिो िो त्या मुलीच्या वद्वडलाुंना 
मुलगी िेायाच्या मोबिल्याि प से िेव ूकरिो िेव्हा िी तहणिे— 

 
इसनी सोपारी, लेकना बापनी खावू नइश । 
उप्पर पोरगी, दुजर ले देवो नइश ॥(१५) 

 
द्ववषािी सुपारी (लाि लुिपि, प से) मुलीच्या वद्वडलाुंनी खाव ू नये. द्वववाहयोगय (ापवर) मुलगी 
(कुमाद्वरका) द्वबजवराला (वयस्क माणसाला) िेव ू नये. अद्वहराणीि द्वनरद्वनराळ्या मानवी स्वभाव प लूुं िे 
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िशइन ोडिे. नवऱ्याला लाि लुिपि ोेायापासून परावृत्तासाठी िी ममकीच्या स्वराुंि बोलिे (जनाब भतु्तो 
सारखी). भ्रष्टािारािी िी जाणीव नवऱ्याला करिे स्पष्ट बजाविे. [जयप्रकाश नारायण याुंना भ्रष्टािार 
द्वनमूइलन सद्वमिी स्थापायािी कल्पना (पे्ररणा) येथूनि लाली असावी] भ्रष्टािार द्वनमूइलन अध्वइयिूी भदू्वमका 
िी करिे. वयस्कर माणसाला मुलगी न िेायाबाबि द्विच्या समोर सामाद्वजक पद्वरव्स्थिी आहे. (गो.ब. 
िेवल याुंच्या ‘शारिा’ नाटकािा द्विने अहयास केलेला द्विसिो). लािलुिपि द्ववरोमी द्वििा लढा येथे प्रकट 
होिो. समाजािील अद्वनष्ट रूढपना द्विने फाटा द्विला आहे. (िी कवे याुंिी आिशइ गृद्वहणी शोभिे). प से खाणे 
तहणजे साााि मृत्यूला आव्हान असे िी आजइवनू प्रद्विपािन करिे. 

 
एक द्विवस ाजाडिो मुलीला नवरा द्वमळिो, थाटामाटाने व द्विक पद्धिीने लगन ारकिे (लव्ह 

मरेॅज िेव्हा होि नसाविे). जावई व व्या्ािे वणइन करिाना िी तहणिे— 
 

लाडकी व लेक, तू सेवं दुगादेइश । 
‘सुऱ्या’ साका यािी, ‘सुकं’ साका जवाइश॥(१६) 

 
हे लाडक्या मुली िू िुगा िेवी सारखी (सुंकट द्वनवाद्वरणी, भय हद्वरणी) िेजस्वी, महान व वीरशक्िी आहे. 
(माले) व्याही (मुलािे वडील) सूयासारखे महान िेजस्वी ि द्विप्यमान सवइश्रेष्ठ आहेि व (माले) जावई 
शुकासारखे (शुक्र िाऱ्यासारखे), व रागी िेजस्वी आहेि. ‘शुक’ या शीिावर श्लेष सामलेला आहे. सूयाच्या 
आद्वण शुक्राच्या ापमा भाषा समृद्धीिी गवाही िेिाि. द्वििा दृष्टीकोन द्ववशाल आहे. एकिा (Unity) िीच्या 
रोमारोमाि द्वभनली आहे. आकाश, पृथ्वी एक करिाना वास्िववािी द्ववशाल दृष्टीकोनािी साा पटिे. 

 
एवढुं सारुं िाुंगल असल्यावरही द्विला एके द्विवशी आपली िारूायाने मुसमुसलेली, नवथर िरूण 

द्वववाद्वहि मुलगी िुकून एकाुंिाि अनोळखी पुरषाशी बोलिाना आढळिे. त्यावर िी मुलाला टाकून बोलिे. 
भाुंडिे, अबोल राहािे. िासाभराने अबोल रागावलेल्या मुलीिी समजूि ोालिाना िी तहणिे— 

 
मायना बोलाना, तुले राग अुना लेकी॥ 
पराइश पुरूिसंगे, बोलो निी अेका अेकी॥(१७) 

 
आईच्या बोलायािा िुला राग आला. परक्या (िरूण) परुूषाबरोबर (एकाुंिाि) सहसा (होवनू) बोलू नये. 

 
स्विःच्या हािाने आपल्या कॉलेज कन्येिे पे्रमद्वववाह जुळद्ववणाऱ्या मािाुंच्या द्ववरोमी द्वहिा लढा 

आहे. अद्वहराणी श्ची येथे द्वनिी मयािा व अिुिे द्विज ोराणे, खानिान यािा आिशइ आपल्यापुढे ठेविे. 
सुद्वशद्वाि श्ची र्िकीि पुढे आहे.  

 
भाुंडण लाल्यावर मुलगी रााभर बोलि नाही. द्विला मायेिा गद्वहवर येिो. मािृपे्रम ऊिू जािे.िीला 

हायसे वाटिे कसे कसे होिे— 
 

रे्जी झगडनी, बाधूं सऊ मणिनान कडकड । 
लेक मन्िी झगडनी, माले रात गइश जड॥(१८) 
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शजेारच्या श्चीने (जर) लगडा केला (भाुंडण केले) िर मी (द्विच्याशी) सहा मद्वहने अबोल राहिे. (शुंभर 
मद्वहने अबोल राहील). परुंिु माझ्या मुलीने भाुंडण केल्यावर (िी अबोल लाल्यावर) मी एक राा मोठ्या 
मुष्ट्कीलीने काढली. द्वनिाुंि मािृपे्रमािा गद्वहवर येथे व्यक्ि लाला आहे. नकळि आपलेपणा व परकेपणा 
द्ववभक्ि केला गेला आहे. (मायेच्या पोटी कटू सत्य साुंद्वगिले गेले). 

 
व्यवहाराि िाव ू सुलाखून ापिेशािे डोस पाजून (िुंिुरूस्ि) द्वनभइय केलेली, मायेि वाढलेली 

द्वििी िी लाडकी लेक शवेटी द्विला घ्यावयास आल्यावर सुंसारी नाुंिायला जािे. िीला पाठद्वविाुंना आई 
तहणिे— 

 
लाडकी तंवू लेक, नादंीसनी काढ नावं । 
णर्वना रे्जार, सगा सोयरान गावं ॥(१९) 

 
हे लाडक्या लेकी िू िाुंगली नाुंि (सुंसार कर) आई वद्वडलाुंिे नाव काढ. (िुला ज्या गावाला द्विले आहे), 
त्या शजेारी नािेवीईकाुंिे गाव त्याि अुंिरावर आपले गाव आहे. 

 
मुलीिे वागायाने नािेवाईकाि बेअिु होईल. ‘द्वकिी जाय द्विगुंिरा’ व ोराायाला कलुंक लागेल 

असे (िोरी, व्यद्वभिारणीपणा) कोणिेही विइन िू करू नकोस असे आई द्विला हटकून बजाविे. सीिा 
साद्ववाीच्या आिशाने जगायािा गोड ापिेश िी मुलीला करिे वाहिूकीिी सोय ापलीम नसल्याने व 
लगन, मृत्यू र्त्याद्वि समयी मुलगी जवळ असावी तहणनू मुली जवळपासच्या खेड्याुंि िेायाच्या पद्धिीिा 
प्रत्युंिर येिो. [वळेेवर (?) सुटणाऱ्या एस. टी. च्या गाड्या त्यावळेेस नव्हत्या]. 

 
लेकीच्या जन्माच्या नवसापासून द्वििे लगन होवनू सासरी जाईपाविेो आई बोलि होिी. आईच्या 

ापिेशाला पोंि तहणनू लेक तहणिे— 
 

लेक सागंी गयी, माय ठेव तू मनमा ं। 
णसता सारका मी, णदन काढसू वनमा॥ं(२०) 

 
मुलगी साुंगोन गेली (की) आई िू (हे) पके्क लााि असू िे की, कठीण पद्वरव्स्थिीवर माि करून िेखील मी 
सुंकटाि (हालअपेष्टाि) द्विवस काढीन. या द्वठकाणी अद्वहराणी श्चीिी जगायािी द्वजद्द द्विसून येिे. द्वििा 
िाुंडगा आत्मद्ववश्वास पुराणी श्रद्धा, द्विसून येिे. आमुद्वनक युगाच्या सुद्वशद्वाि िरूणीपुढे पाद्ववत्र्य, शीलािा 
आिशइ ठेवनू आमिी सीिा सासरी गेली होिी िी द्विवाळीला आली आहे. 

 
वरील अद्वहराणी  व्याुंमध्ये अद्वहराणी श्ची च्या मनािा नाजुक हळवा भाव आलेला आहे. 

मयािाद्वशलिा, द्वनिीमयािा याुंिे  लरिे िशइन वरील  व्याुंि ोडिे. अशा प्रकारे अनेकद्ववम  व्याुंनी 
अद्वहराणी भाषा  िप्रोि भरलेली आहे. िुथडी भरून वाहि आहे. अजूनही द्वकत्येक भदू्वमका मराठीच्या 
िोखुंिळ वािकाुंपुढे यावयाच्या राद्वहल्या आहेि. 

 
मराठी साद्वहत्यार्िकेि िे रद्वसक वािकाुंिे रुंजन करीि आहे. 

•••  
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जवाइश (जावइश) 
 
प्रत्येक भाषेिी श्रीमुंिी ही द्विच्यािील साद्वहत्यावर अवलुंबून असिे. समाजािील गरीब–श्रीमुंि 

वािाला भाषा िेखील काुं अपवाि असावी ? आद्वण आजकालच्या साद्वहत्याकडे ला द्विल्यावर सहज लााि 
येिे की, मराठी भाषा समदृ्ध आहे, गभइश्रीमुंि आहे. पण द्विच्या पोटभाषा िेखील िेवढ्याि श्रीमुंि आहेि. 
समिेच्या दृद्वष्टकोनािून द्वविार केल्यास ‘अद्वहराणी’ ही मराठीच्याि िोडीिी भाषा आहे (मुळे, जळगाुंव, 
नाद्वसक द्वजल््ाुंपुरिी िरी). साद्वहत्यािा (कथा, काव्य) परामशइ ोेिा ‘अद्वहराणी’ साद्वहत्य  थुंबनू िुथडी 
वाहि आहे. द्ववशषेिः अद्वहराणी काव्यािील सुंस्कृिीिे िशइन ोडद्ववणाऱ्या  व्या. 

 
समाजािील सवइ थराि आजही आिीपासून आजपयंिच्या अनेक द्ववषयाुंवरील,प्रसुंगावरील अनेक 

 व्या (सहजस्फूिइ)लाकलुं  माद्वणक सारख्या र्िस्ििः द्ववखुरल्या आहेि. अद्वहराणी काव्य र्िकुं  समृद्ध 
आहे की,त्यािी छाप खान्िेशािील नवकेंववरही पडल्याद्वशवाय राहि नाही. एक सुप्रद्वसद्ध कवी आपल्या 
काव्याि द्वलद्वहिो— 

 
“जळगाव णजल््ात या; बोली चाले अणिरािी । 
गोड गोडवा णतयेचा, लजके अमृताची वािी” ॥ 

 
अशा िऱ्हेने जळगाुंव द्वजल््ाि ही अद्वहराणी भाषा द्विच्या गोड गोड गोडव्याने अमृिािी प ज ेंजकिे. ही 
िीिी स्िुिी द्विच्या अहयासाने साथइ ठरिे. िुसरा कवी शीिाुंिी ‘गुुंफण’ करिो— 

 
“मन्िा खान्देर् मझारं, गोड आयरानी बोली । 
नाजुक ती िेलाव ता,ं लाज णर्रीिाच्या फुली” ॥ 

 
िोन्ही खान्िेश व पद्वरसर ममील केंववर अद्वहराणीिा हा प्रभाव द्विच्यािला गोडवा,आवाजािील नाजुक 
हेल,द्वशरीषाच्या फुलालाही लाजविो. याि अद्विशयोव्क्ि िी कसली ! 

 
एक कवी आपल्या गीिाि साुंगिो— 
 

“ओवी मायनी मवाय, झायी घट्याना पालुमा ं। 
गाये खेडामा ंसोनाइश, िासे जोंध्या टोपलीमा”ं ॥ 

 
अशी कौिुकाने वाखाणलेली ही  वी आपल्या नाजूक हेलसह प्रत्येक खेड्याि ोराोराुंिून जात्याच्या 
सभोविाली द्ववखुरलेली आहे, लुप्ि लाली आहे, साठली आहे. आद्वण खेड्यािील मािा, भद्वगनी ोरोर 
जािुं द्वफरविाना सुरेल गोड आवाजाि पहाटेच्या कािरवळेी गािाना, टोपलीिील जोंध्या (जोंमळा) (जो 
लौकरि िगडाच्या िोन पसरट भाग द्वफरि असिाुंना आि द्विरडून, भरडून िक्कािूर होणार आहे)िेखील 
 व्याुंिा नाजूक, साजूक, मुुंि, गुंम, मायाळू नाि लकिाुंना मुंामुगम होवनू, आपल्या होणाऱ्या मुव्क्ििुं भान 
द्ववसरून, अद्वहराणी  व्या ‘अमर’ राखायासाठी एखाद्या व्स्थिप्रज्ञ ‘हुिातया’ प्रमाणे हसि खेळि वळी 
जािो...... जेथे द्वनजीवाुंिी ही कथा िर आपल्यासारख्या सिेिन, सहृिय, िोखुंिळ मराठी वािकाुंच्या 
बाबिीि साुंगणे नलगे. 
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अशाि अद्वहराणीवरील पे्रमाने भारावलेली एकुलिी एक मुलगी, तहिारपणी आलेली (कला) 
असलेली अडाणी श्ची (केशरबाई) आपल्या भावममूर  वीिून गािे– 

 
आते सरन दयन, येठे ऱ्िायना काचाकुचा । 
जवाइश मी करू, करू जवाइश सक्का िाचा ॥(१) 

 
आिा िळण सुंपले आहे. खाली बोंडे, िुकडे लालेले जोंमळे (िूर) ऊरसुर (गाळ) ारले आहेि. मी जावई 
करेन व िोही सख्खा भािा (कृष्ट्ण) ि जावई करेन. 

 
सार आयुष्ट्य द्विि ोरी जात्यावर िळण िळायाि, िाद्वरद्रयाशी शह िेायाि जाि आहे. शवेटिे 

ािारवयािे द्विवस गद्वरबीि व्यद्विि करिाुंना द्विला एक भोळी आशा आहे, आकाुंशा आहे. जगायािी द्वजद्द 
आहे. शवेटी आपल्या भाच्याला जावई करावा या द्वठकाणी द्विने शवेटिी र्च्छा व्यक्ि केली आहे. आपली 
मुलगी आपल्याि जवळच्या नात्यागोत्याि द्विली जावी तहणजे जास्ि सुखी राहील, हुुंडा कमी लागेल व 
द्वििे सुख पाहून आपण सुखी राहू. िी तहिारपणी आपल्याला वागवले. सुखाद्ववषयीिी िूरदृद्वष्ट र्थे व्यक्ि 
होिे. ‘आर्तथक’ जाण जाणविे. (अलीकडच्या हुुंड्यािी जीवोेणी, ोाणेरडी पद्धि त्यावळेी नसेल 
किाद्विि, परुंिु बीजे द्वनद्वाि रोवली गेली असावीि) आपसाि सुंबुंम करायािी रूढीिी जोपासना, 
िूरदृद्वष्ट, स्वकीयाुंिा फायिा, लोभ ्ा दृद्वष्टकोनास िी द्ववसरि नाही. आपलेपणािी भावना सिि जागिृ 
आहे. िारूायािी मजा गेली. आिा सार सुंपल आहे. आिा मुलगा होायािी शक्यिा नाही हे ‘येठे–हायना 
कािाकुिा’ या रूपकािारे स्पष्ट केले आहे. शीिाुंवर जोर िेवनू अथइ द्वनष्ट्पिी करायाि िी पटाईि आहे. 

 
भद्ववष्ट्यािी सुखस्वप्न पहाि असिाुंना द्विच्या डोक्याि काही द्वविार ोोंगाविाि, ोर करिाि, अुंिर 

मनािा ठाव ोेिाि त्याि वळेेला द्विच्या िोंडून शीि बाहेर पडिाि– 
 

दयन मी करू, दवू जोंधया आधलीिर । 
तान्िी नादानं माडीसे, घट्या वढी वं लौखर॥(२) 

 
मी िळण द्वनसविे, आमली (अमोली, अमापायली, मान्य मौजायािे त्यावळेिे प्रिद्वलि माप) भर िळण मी 
िळिे. माली लहान (अज्ञान) मुलगी माुंडीवर लोपली आहे. ही लौकरि (मोठी लाल्यावर) जािे  ढेल. 
(आईला िळायला मिि करीन) िी लौकरि मोठी होवनू द्विने आपल्याला मिि करावी अशी आशा िी 
ाराशी बाळगून आहे. भद्ववष्ट्यािील िूरदृद्वष्ट, आशा, जाणविाि. आमलीभर िळणे (रोज द्वकिी मान्य व 
द्वकिी द्वपठाच्या भाकरी लागिाि हे द्विच्या वळेेिे द्वशरगणिीिे सामन) हे द्विच्या लहान कुटुुंबािी गवाही 
िेिाि. ‘ोर लहान सुख महान’ द्विला ठाव आहे. (युवा नेिे सुंजय गाुंमी याुंच्या िार सुाीिी द्विला जाण 
आहे). असुं हे थोडसुं िळण सुंपायला येि आहे. द्विच्या भावना साकारिाि, िी तहणिे– 

 
सरनं दयनं, जोंध्या चौघडा वाजस । 
णदन्िी कोंबडानी बागं, आते मिादेव जागस॥(३) 
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आिा िळण सुंपलेले आहे. (जोंमळे जात्याि कमी असल्याने ोरोर लवजी खळखळ आवाज करीि 
आहेि). िौोडे वाजि आहेि. कोंबड्याने बाुंग (आरव) द्विली आहे (द्वनयद्वमि, ठरल्यावळेी, द्वनद्वहि किइव्य 
न िुकिा करणारा जगािील आिशइ व एकमेव प्राणी). आिा द्वििे पिी (भानु) (लोपेिून) जागे होिील. 

 
िळणे िळिाना टोपलीिील जलमळे सुंपलेले आहेि व शवेटच्या जोंमळ्याुंिा जो खळखळ आवाज 

होिो त्याला िेवळािील िौोडे (एक वादे्य) िी ापमा साथइ वाटिे. पूवीच्या काळी िेवपूजेिे वळेी (सकाळी) 
िेवळाि िौोडे वाजद्ववि असि. त्याच्याने िेव लोपेिून जागे होि असि अशी त्यावळेिी भावना. समाजािे 
त्या त्या काळाच्या रूढी , द्वरिीद्वरवाजािे यथाथइ िशइन िी आपल्या काव्याि ोडद्वविे. समाजािील रूढी 
द्विच्या मनावर खोल रूजल्या आहेि. ‘कोबड्यािी बाुंग’ ने जमइनीच्या जाुंोन्स मॉडेलच्या ४ ला लावलेल्या 
बेलिी जागा ोेिलेली आहे. बाुंगपूवी (ठरल्या वळेी) द्विने िळण सुंपद्ववलेले आहे.नवऱ्याला महािेवािी 
(भोळ्या परुंिु क्रोमीि स्वभावी माणसािी) ापमा व जोंमळ्याच्या खळखळ वर िौोड्याुंच्या आवाजिा 
आरोप पट्टीच्या कद्ववनाही ही मागे सारल्याद्वशवाय राहि नाही. “आगाुंि जागे – नद्वजक हागे” िी प्रद्वििी िी 
आपल्या काव्याि द्विद्वाि करिे नवऱ्याला महािेवािी ापमा िेिाुंना िी शुंकरभक्ि वाटिे. सहज शीिाि 
अथइ द्वनर्तमिीिी द्वििी हािोटी आगळीि आहे. सोबिच्या िळायला बसलेल्या श्चीस (द्वहरकनच्या आईस) िी 
तहणिे–  

 
सरन दयन, सरन म्िनू नइश । 
पोटे वं कच्च्या बच्च्या, मूके मूके दवू नइश॥(४) 

 
िळण सुंपल आहे पण सुंपलेले तहणू नको. पोटी मुली आल्या आहेि. मुके मुके िळू नकोस (िळिाना गाणे 
तहणि जा). 

 
मुके मुके िळायािी सवय लागली िर  व्या तहणणयािी परुंपरा नष्ट होईल. अद्वहराणीिील 

अप्रद्विम साद्वहत्य काळाच्या  ोाि नष्ट होईल व आपल्या मुलपना गीि गािा येणार नाहीि यािी भीिी 
द्विला वाटिे. रूढी परुंपरेिी जपणूक िी करिे. काम हे कमी न सुंपणार आहे हे ित्वज्ञान ात्साह कमी न 
होव ूिेायािा िुरदृष्टीपणा जागृि ठेवायासाठी िी बजाविे (अजून ेंप्रटपग पे्रसिा शोम लागावयािा असेल 
ेंकवा महागाईि कागि टुंिाईमुळे योगय सुंपािक वा प्रकाशक न द्वमळाल्याने आपले साद्वहत्य द्वपढी 
परुंपरागि अार द्वटकाव े अशी द्वििी िळमळीिी र्च्छा असावी) पुढे आकाशवाणी जळगाववर आपल्या 
मुलीस गीि गावयास बोलद्ववायािी गोडस्वप्ने िी ाराशी बाळगि असावी किािीत. 

 
पुढे पुढे रोजच्या त्याि त्याि कामािा थोडासा कुं टाळा द्विला येिो. हवा बिल करायासाठीव 

नािेवाईकाुंिी भेटीिी  ढ लागली असल्याने िी आपल्या नणुंिेच्या गावाला (खािायाला) जािे. िेथे 
शजेारिी श्ची (मुरपिामाय) द्विला द्वविारिे – काग भावजयुं बऱ्याि द्विवसािून येणुं केल. त्यावर िी 
तहणिे–  

 
उबगेल जीव,ं वरीसमा ंयेसबाइश । 
मन्िा नंदुइश, ननीन व रूखमाइश ॥(५) 
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(सुंसाराला) कुं टाळलेली मी एका वषािून (िुमच्या गावाला) फेरी करिे. माले नुंिोई भाऊ द्ववठोबा 
(काळ्या रुंगािे भोळे भाबडे) आहेि व नणुंि (वन्स) ही रूखमाई (सुुंिरिेिी, त्यागािी मूर्ति) आहे. 

 
या द्वठकाणी िेविेविाुंिी रूपके द्विच्या काव्याि डोकाविाि. ‘फार द्विवसाुंनी जाव े तहणजे गोडी 

असिे’. ‘अद्वि परीियाि अवज्ञा, सिि गमना िनािरो भवद्वि’ ्ा ाव्क्ििील ित्वज्ञान द्विच्या रोमारोमाि 
द्वभनल्यािी साा द्विच्या काव्याि पटिे. महाराष्ट्िािील कुलि विाुंच्या ापमा साथइ वाटिाि. 

 
िी ोराि द्वशरल्यावर एका बाजुला पाळायाि लोपलेल्या लहान मुलाला पाहून त्याुंिे वणइन 

करिाना तहणिे– 
 

सोनाना पायना, रूपाना िालकडा । 
िाचा जपना पायनामा,ं सोिा देतस कडातोडा॥(६) 

 
सोन्यािा पाळणा (आहे). (त्याला) रूपाच्या (िाुंिीच्या) कड्या आहेि. भािा (कृष्ट्ण) पाळायाि 
लोपलेला आहे. त्याच्या अुंगावर कडे, िोडे (सोने–िाुंिीिे िाद्वगने) शोभिाि. 

 
एके काळी भारि ही स्वणइभदू्वम होिी. िेथे सोन्यािा मूर द्वनोि होिा ्ािी साा द्वििे काव्य िेिे. 

मायेच्या पोटी अद्विशयोव्क्ििा भाग सोडल्यास ्ा  व्या त्यावळेच्या अथइव्यवस्थेिी साा िेिाि. 
रहाणीमानावरून व्यव्क्ििी (लहान मोठा) मोजमाप करायाच्या वृत्तीपासून िी िूर नाही. लश्वयाि िो 
लोपला आहे. त्याने कडे िोडे (जे आज वस्िु सुंग्रहालयािि द्विसिाि) ोािले आहेि (आयकर 
अद्वमकाऱ्याुंना द्विने आपले ात्पन्न अगोिरि जाहीर केलेले द्विसिे) वा ‘विने द्वकम् िद्वरद्रिा’ या ाव्क्ििा 
सुंस्कृि महाकेंविी िी अनुयायी असल्यािा भास होिो. 

 
भाच्यािे रसभरीि वणइन, स्िुिी [आतही फक्ि स्िुिी (खोटी) ि करिो स्वाथइ सामायासाठी] लकून 

मुलाच्या आईला (सोनुिाईस) भद्ववष्ट्यािी िाहूल लागून िी ाद्गारिे– 
 

तान्िा जपना पायनामा,ं लोरी गाये चौघडानी । 
मामी केसर झोका देस, गोट करस वसे लानी ॥(७) 

 
(माला) लहान बाळ पाळायाि लोपलेला आहे. मामी (त्याला) िौोड्याच्या आवाजावर अुंगाईगीि तहणि 
आहे. केशर (मामीिे नाव) लोका (ेंहिोळा) िेि आहे. बाळाला खेळवीि आहे (जण ूवद्वशला लावि आहे), 
पटद्वविे आहे (पुढे त्या लहान मुलाला द्विला जावई करून घ्यावयािा आहे ना?) 

 
आपलुं  र्व्प्सि सामून ोेायासाठी गोड बोलणे, स्िुिी करणे, वरवर करणे (िमिेद्वगरी) ्ािी 

द्विला जाण आहे, माद्वहिी आहे. ‘िौोड्यािी लोरी’ या शीिानुं वािावरण द्वनर्तमिी होिे. आपल हृिगत 
व्यक्ि करायािी द्वकमया द्विला अवगि आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अशा िऱ्हेने बराि वळे भाच्याजवळ ाभी राहून िी ोरािील िुसऱ्या टप्प्याि येिे. त्यावळेी िाक 
मागावयास (त्यावळेी िाकािी द्ववक्री होि नसे) आलेली एक श्ची (सौंिरमाय) भावजयच्या थटे्टने तहणिे 
“कावुं िाुंडगी, मन्हा पोऱ्या कसा से?” केसरकाव्यमय भाषेि ात्तरिे– 

 
आव्ययीन फूलं, सोनाधीन व सवाइश । 
ननीन ना लेकं िासा म्िनू का ंजवाइश ॥(८) 

 
आवयीनुं (एक द्वपवळ्या रुंगाच्या फुलाुंिी वनस्पिी) िे फूल सोन्याहून सवाई (सव्वा पट श्रेष्ठ आहे) 
नणुंिेच्या मुलाला भाच्यािे नािे लाव ूका जावयािे? 

 
अथइ अद्वभव्यव्क्ििा िीने र्थे कळस गाठला आहे. थोडक्या शीिाि द्ववपूल अथइ द्वनर्तमिीिा पद्वरपोष 

या द्वठकाणी आहे. अिेिनावर सिेिनािा आरोप करायाि द्वििा हािखुंडा आहे भोविालिा द्वनसगइ द्विच्या 
काव्याि डोकाविो. सातय, रूपक, भरगच्च ठेिून भरले आहेि. सुंकेिाथइ साुंगायाि िी सराईि आहे. 
पटाईि आहे. 

 
सोने आकषइक वाटि असले िरी महाग असिे, िुलइभ असिे. प्रात्यद्वाक अथे िे द्वनरूपयोगी असिे. 

आव्हीनीिी फूल ही िेखील द्वपवळी (सोन्याच्या रुंगािी) असिाि. पण िी स्वस्ि, सहज साध्य, लहय 
(खेड्याच्या पद्वरसराि ही फूले मुबलक असिाि). आव्हीन ही वनस्पिी औषमी बहुगुणी असिे. द्वििी फूल, 
साल, काुंड्या, मुळ्या सवइ कामािी असिाि. पोटिुखी, साुंमेिुखी, िामडे रुंगद्ववणे, ेंपगाणी बनवणे, असा 
द्ववद्ववम त्यािा ापयोग होिो. (श्रीमुंिािा मुलगा व गरीबािा मुलगा याुंिी िुलना करायासाठी द्विने 
िोखुंिळपणे वापरलेली ही रूपके नसिील नाुं?) ‘जवळिे िे हव’े िा मानसशाश्चीय मूळ प्रवृत्तीिी द्विला 
जाण आहे. (िी मानसशाश्चािी पिवीमर असावी) किाद्विि ! अद्वहराणी साद्वहत्याुंि व्यवहार ज्ञानािी 
पालेमुळे खच्चनू भरलेली आहेि. िी नाणावलेल्या पुढाऱ्यािी सुद्ववद्य पत्नी असल्यािा भास होिो. 
(होणाऱ्या) जावयािे एवढे सौंियािे रसभरीि वणइन व कौडकौिूक लकून शजेारिी श्ची (सखुमाय तहणिे) 
काग भावजय मग आतही वाईट आहोि काय ? ‘खाण िशी मािी’ द्विला तहणायिे असिे िी ाद्गारिे– 

 
केइशना मयामा, एक बाजरानी गरी । 
नंदूइश णपत्तयना देव, बायजा ंइन्दुरनी परी॥(९) 

 
केळीच्या मळ्याि एक बाजरीिी गरी (व्यवव्स्थि व द्ववद्वशष्ट पद्धिीने रिना केलेला ढीग) आहे. (द्विच्यामुळे 
मळ्याच्या मूळ सौंियाि भर पडिे.) नुंिोई भाऊ (आनुंिा) द्वपिळेिे िेव (सुरेख, रेखीव, सुुंिर) आहेि. 
बायजा (सोनुिाई) (नणुंिेला वापरलेली आिराथी पिवी, टोपण नाुंव) र्ुंिूरिी परी (अद्विशय सुुंिर, 
सालस, द्वशलवान,कष्टाळू श्ची) आहे. हल्लीिे ‘र्ुंिौर’ शहर पूवीच्या काळी भारिािे नुंिनवन ‘काश्मीर’ 
तहणून प्रद्वसद्ध असाव.े तहणनू त्यािे रूपक सुुंिर श्चीला वापरायािी त्या काळी प्रथा असावी. भोविालिा 
द्वनसगइ द्विच्या ापमा होिाि. समाजािील प्रिद्वलि पद्धिीिे िशइन िी या द्वठकाणी ोडद्वविे. 

 
आपल्या सुुंिर नणुंिेिे गोड स्वभावािे वणइन करिाुंना िी तहणिे– 
 

माय ननीन न घर, सासु सासरानी गली । 
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देर देरान्या मारव्या, ननीनं कोपरगायी िेली॥(१०) 
 

हे बाई ! माले नणुंिेिे ोर ही एक सासू सासरिी गल्ली आहे. द्विर व जावा या सवइ ‘माशा’ आहेि व (माली) 
नणुंि ही कोपरगाुंवी (गुळािी भेली) आहे. (गुळ असेल िेथे माशी बसेल). 

 
आपली ‘नणुंि’ ही मीठा िावल आहे असे थोडक्याि द्विला तहणावयािे नसेल नाुं ? भोविालच्या 

पद्वरसरािील ापमा द्विच्या काव्याि डोकाविाि. कोपरगाव हे ात्तम गुळासाठी पूवीपासून प्रद्वसद्ध आहे. 
गुळािी भेली मडमाकट मष्टपुष्ट शरीरािे प्रद्विक असाव.े गोड स्वभावामुळे जावा, सुना, द्विर, सासू-सासरे 
(कौशालमाय व िानुबाप्या) एक रहािाि, नणुंिेच्या ोराला (एक कुटुुंब पद्धिीिा आिशइ असल्याने) 
गल्लीिे रूप आलेले आहे. सवांिा(िीन द्वपढ्याुंिा) एक द्वनभाव िीच्या ोरी होिो. आमुद्वनक सु(?) द्वशद्वाि 
द्वश्चयाुंनी आमच्या अद्वहराणी श्ची कडून सुंस्कृिी आिशािे मडे द्वगरद्ववणे,द्वशकायला हरकि असू नये ? 
आपल्याच्याबद्दल आिर द्वठकद्वठकाणी द्विच्या काव्याि डोकाविो. 

 
अशा िऱ्हेने नणुंिेच्या ोरच्या सवइि गोष्टी मनापासून आवडल्यावर शजेारिी श्ची(बायामाय)तहणिे. 

भावजय,िुमिी मुलगी कशी आहे ? त्यावर िी ात्तरिे– 
 

लेक मनी कलू, लेक नाजुक रे्लाटी । 
कवइशचवइश, र्ाय णर्कस मराठी ॥(११) 

 
अगबाई िुतहाला काय साुंग,ू माली मुलगी (बबी) नाजूक व ाुंि बाुंध्यािी (बारीक) आहे. िी कोवळ्या 
िवळीच्या शलगेप्रमाणे (नाजूक, लूसलूसीि) आहे व अजून मराठी शाळेि द्वशकिे (लहान आहे, लगनाच्या 
वयािी नाही). 

 
वय लपद्ववायाि पटाईि असलेल्या आमुद्वनक श्चीपेाा िी वस्िाि आहे. िी मुलीिे वय आकड्याि 

साुंगि नाही. द्विच्या आपल्या शिेािील द्वपकाच्या द्वनसगािील ापमा साथइ, समपइक व हव्याहव्याशा वाटिाि 
व िोंडाला पाणी सोडिाि. मुलगी लहान आहे हे साुंगायािी अप्रत्या कथन पद्धिी अनुकरणीय वाटिे. 
त्याि सूिकिा जाणविे (िेन अँड माटीनच्या आुंगल व्याकरणािील डायरेक्ट व र्न डायरेक्टिा द्वििा गाढ 
अहयास लालेला भासिो). 

 
पुढील वषी नणुंिेच्या ोरी आल्यावर द्विला शजेारिी श्ची (शलपा िाई) द्वविारिे, ‘िुमिी मुलगी आिा 

बरी द्विसि असेल ?’ िी समपइक ात्तरिे– 
 

लेक लेक करू, लेक पियानीवं काडी । 
खावा पेवामा उपडीगइश, आते नेसस ना साडी॥(१२) 

 
मुलीच्या बाबिीि काय द्वविारिा, मुलगी कपाशीिी काडी (सडपािळ, ाुंि) आहे. (द्विच्या असलेल्या 
क ऱ्याुंच्या भाराने िी लपलप करीि असिे). िी अद्याप वयाने लहानि आहे. (िाुंगला पौद्वष्टक व िौरस 
आहार) खाायाद्वपायामुळे (एकुलिी एक असल्याने) द्वििी शरीरवाढ लाली आहे. द्वििे यावषी लगन (पूवी 
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लहानपणीि लगन करायािी प्रथा होिी) केल पाद्वहजे हे साुंगिाुंना िी शजेारच्या (रामु हू) श्चीस द्ववश्लेषण 
करिे– 

 
लेक मन्िी कलु, लेक उनी ना वयमा ं। 
प्ला पदर, जेवन जेवनी मयामा॥ं(१३) 

 
बाई माली मुलगी कला (कलाविी) आिा वयाि आली आहे. द्विला पद्वहले रजोिशइन लाले असून त्या 
द्वप्रत्यथइ लालेले सोहळ्यािे जेवण पण मळ्याि जेवली आहे. 

 
आमुद्वनक सुद्वशाीिाुंिी प्रथम रजोिशइन सोहळा थाटामाटाि साजरा करायािी पद्धिी, रूढी द्विला 

ज्ञाि आहे. मुलगी मोठी लाली आहे यािी सुंपूणइ खााी लाल्यावर मुलीिी आई द्वववुंिनेि पडिे. द्विच्याजवळ 
प सा नसिो,त्यावषी द्वपक िाुंगले आलेले नसिे. 

 
लगनािा द्ववषय ििेला आल्यावर नणुंि द्विला तहणिे– 
 

व लगीन जमाडा, काय देतीस धरमा ं। 
पोरं सोडी काइश नको, सागंी ऱ्िायनू जोरमा॥ं(१४) 

 
िुतही फक्ि लगन जमवा. ोराि काय िेिाि. (ोराि िेायाोेायािी हुुंड्यािी ेंििा करू नका) मुलगी 
(होणारी सून) सोडून िुसरे काहीि (ोड्याळ, सायकल, रेद्वड , सोन्यािी अुंगठी, िेन, सोफ-कम-बेड, 
मोटार-कार, र्.) िेऊ नका. हे मी जोराने सत्य (खरे) साुंगि आहे. 

 
या द्वठकाणी िी कवेच्या (अ.जी.) िी भदू्वमका पार पाडिे. हुुंड्याला द्वििा जोरिार द्ववरोम आहे. 
 
अशा िऱ्हेने साखरपुडा होिो. लगनािी द्विथी ठरिे, ‘एकुलिी एक पोर मामीिी,होणार बायको या 

पठ्ठ्ठ्यािी’ असे राुंगडे गोिाुंिे सूर ामटू लागिाि. थाटामाटाि लगन लागिे. ‘माुंडव’ करिाुंना नवरिेवािा 
मोठा भाऊ (बाब ू अप्पा) (गाय) आुंिन मागावयास आग्रह मरिो. द्वकरकोळ भाुंडण होिे. त्यावळेी 
समजावणीिे स्वराि मामी तहणिे– 

 
जवाइशना िाऊ, नका मागुंबा आंदन । 
सासरा गरीब तुना, नका करूना िाडंनं॥(१५) 

 
अहो जावयािे भाऊ िुतही आुंिन (िेणगी) (गाय, आुंबा वग रे) मागू नका. अहो िुमिा सासरा फारि गरीब 
आहे. (त्याला अजून २० कलमी मध्ये लोपडी बरोबर गाय द्वमळालेली नाही.) (ज्यान्हा िारे नही खुटा िो, 
िेवथीन मोटा) िे िुतहास आुंिन िेऊ शकि नाहीि (िेव्हा कृपा करून) भाुंडण करू नका. 

 
प्राप्ि पद्वरव्स्थिीशी द्वमळिे जुळिे ोेऊन द्वविुंडवाि न वाढद्ववायािी समुंजस भदू्वमका िी या द्वठकाणी 

करिे. द्विच्या बोलायाि मािइविा आहे. िोनिा नकार वापरून द्ववद्वशष्ट अथइ द्वनर्तमिीिी योजना िी करिे. 
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ोरी आल्यावर द्विला शजेारिी श्ची (द्वहरकननी माय) द्वविारिे - काग (िाई) माला जावई कसा 
आहे. (काळा की गोरा, मुलीसारखाि आहे काय ?) यावर िी तहणिे– 

 
सोनानं सुपड, सीता पाखडे चवइश । 
माय जवाइश णवठोबा, लेक तुनी वं धवइश॥(१६) 

 
सोन्याच्या सुपाि सीिा (आिशइ पद्ववा श्ची) िवळी (एक कडमान्य) पाखडिे. हे बाई िुला जावई द्ववठोबा 
(रुंगाने काळा कृष्ट्णि जसा) आहे. मुलगी िुली पाुंढऱ्या रुंगािी िुंद्रकलाि जणू आहे. 

 
काव्याि प्रद्विके वापरायािी द्विला सवय लाली आहे. ‘कृष्ट्ण सावळा रामा गोरी’ असे असून ही पढेु 

ोटस्फोट होणार नाही हे सूद्विि करिाना द्विच्या ोरी सोन्यािे सूप (गडगुंज सुंपिी, श्रीमुंिी, व भव) आहे हे 
िी सूद्विि करून जािे. 

 
एवढ्यावरही भाईिासाच्या आईिी (सायिोरािी) मनशाुंिी होि नाही. िी कुिूहलाने द्वविारि 

राहिे या मुलीला सासू सासरे आहेि काय ? त्यावर िी श्ची ाच्चारिे– 
 

जवाइश ना दारे, नंदी बाधेंल ठेलारी । 
सुखे नादंतस, मिादेव पावशती रे्जारी॥(१७) 

 
जावयाच्या िारी ठेलारी ब लाुंिी जोडी बाुंमली आहे. (शिेकऱ्यािे िे लश्वयइ) िी व िे सुखाने नाुंििाि. 
(सासू-सासरे) (सोनिाई, आनािाथ्या) हे महािेव-पावइिीप्रमाणे छाया करून आहेि (सोबि आहेि). सवइ 
सुखे मुलीच्या पायाशी लोळण ोेिाि. कृपाछा हयाि आहेि. 

 
असा हा सुखी जावई सासरी (मुकटीला) आखाजीला ‘द्वपिर’ होायासाठी जािो. आपल्या 

आवडत्या (१) सासू-सासऱ्याकडे आल्यावर त्यािी मामी शजेारच्या श्चीला द्वविारिे-काुं ग जावई कसा 
वाटला ? (छान आहे ना?) िेव्हा शजेारीण तहणिे– 

 
जवाइश से सोनं, लेक नागेन न पान । 
दोन्िी सले देखी, मन्ि झाय समाधान॥(१८) 

 
जावई सोनुं (सवइश्रेष्ठ, द्वनष्ट्कलुंक) आहे. मुलगी खावुिे पान (शुद्ध व माुंगल्यािे प्रद्विक) आहे. 

[नाद्वगनी सारखी सुुंिर पण जहरी (स्वभावािी) आहे.] िोोाुंना पाहून मला समामान लालेले आहे. 
स्वभावािे व द्वशष्ट्ख साुंगिाुंना द्वििा स्पष्टवक्िेपणा जाणविो. ापमा ात्पे्राािी रेलिेल द्विच्या काव्याि 
आढळिे. 

 
जावई पाहुणा आला आहे. त्यास काय स्वयुंपाक (पाहुणिार) केला अशी िौकशी करणाऱ्या 

गावािील एका श्चीस िी तहणिे– 
 

सुजीना तादुंय, राधूं कीतीना जवाइशले । 
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एवढा आदरिाव, लेकीकरता देवाले॥ (१९) 
 

सुजीिा िाुंिूळ (िाुंिळािी प्रद्वसद्ध, सुवाद्वसक जाि) द्वकिीवान जावयासाठी टाकला आहे. (मसाल्यािी 
खमुंग द्वखिडी केली असावी) मुलीकद्वरिा एवढा आिर भाव िेवाला (जावयाला) करावा लागिो. 

 
स्थळ व द्वशष्ट्खािा द्विला द्ववसर पडि नाही. सुजी एकेकाळी प्रद्वसद्ध िाुंिळािे आगार. जावयाला 

िेवार्िके पद्ववा समजायािी प्रथा (िाुंिळािे त्याकाळी मुशाच्या पोत्यािून स्मगेंलग होि नसाव)े वरवर 
करायािी, खूष करायािी, हािोटी द्विला अवगि आहे (िमिेद्वगरी नव्हे) खाऊ, द्वपव ू ोालून खूष 
ठेवायाच्या कलेि कलेिी आई कुशल आहे. असे द्विसिे. 

 
जेवणापूवी जावयाला आुंोोळीला द्विले आहे. त्यािे वणइन करिाुंना िी तहणिे– 
 

जवाइश करस अगंोइश, पानी सोनाना गंगाइश । 
न्िाइश बवा ऊटनं लाव, झोका देरे तू बंगइश ॥(२०) 

 
जावई आुंोोळ करीि आहे. सोन्याच्या गुंगाळाि पाणी टाकले आहे. न्हावीबुवा (नाऱ्यामू) िुतही अुंगाला 
(जावयाच्या) ाटणे लावा व बुंगई (ेंहिोळा) स लोका द्या. 

 
जावयािा आिरभाव करिाुंना त्याला सोन्याच्या भाुंड्याि अुंोोळीला पाणी िी िेिे न्हाव्याला ाटणे 

लावावयाला साुंगिे (अजूनही ‘टाटा’िा लक्स जन्माला यावयािा आहे). त्यावळेच्या प्रिद्वलि समाजािील 
‘बुंगर्’ वर बसून लोका ोेि आुंोोळ करायाच्या पद्धिील. द्विने सहजगत्या काव्याि गोवले आहे. समाज 
रूढीिे हुबेहुब द्विाण करायाि िी पटाईि आहे. 

 
जावयािी आुंोोळ लाल्यावर गुंम वग रे लावणे होिे. जेवणाला ाशीर होि असिो. (सासरा आद्वण 

जावई एक बरोबर जेवण करिाि). का ाशीर होि आहे ? या त्याने द्वविारलेल्या प्रश्नाला िी िाराच्या 
पाटी आडून ात्तर िेिे– (भािा जावई असूनसुद्धा िेखील केवढी मयािा आहे, शरम आहे, द्वशलवमइन 
आहेि). 

 
पंढरपुरमा,ं औंदा टाकेल िरबरा । 
‘राम’जास राखाले, करस येरझारा ॥(२१) 

 
पुंढरपुराि [शिेाला िी पुंढरपूर (पद्ववा)समजिे.] यावषी (त्याि) हरभरा पेरला आहे. (िो आिा पक्व होि 
आला आहे. त्याला कोणी खाव ूनये तहणनू) राम (िीिे यजमान) (आिशइ परुूष) राखण करायासाठी 
जािाि. (ये-जा करिाि). भोविालच्या पद्वरसरािील ापमा द्विच्या काव्याि डोकाविाि. [पुंढरपुराि 
द्वमळणारी मानद्वसक शाुंििा (मोा मुव्क्ि) द्विला आपल्या शिेावर राबिाुंना द्वमळिे असेि तहणायिे नसेल 
ना द्विला ?] 

 
सासरे शिेािून परि आले आहेि. जावयाबरोबर जेवायला बसले आहेि. मुलगी (लाडाकोडािी) 

आक्का वाढायला लागली आहे. मुलगी (नवपरनीि) पे्रमािे पोटी आपल्या नवऱ्याला (राजा द्ववक्रमला) 
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जास्ि वाढेल किाद्विि व त्यामुळे द्वविुष्ट येईल, भेिभाव वाढिील तहणून िी मुलीला कडक शीिाि साुंगिे, 
बजाविे– 

 
सासरा जवाई, ्ा देवराना देव । 
्ासले वाढामा,ं नको करू दुजािाव॥(२२) 

 
सासरे-जावई (सोबि जेवायला बसलेले) (मामा-भािा) हे िोन्हीही (िुझ्यासाठी) िेव्हाऱ्यािील िेव 
आहेि. िू त्याुंना जेवण वाढिाुंना भेिभाव (फरक) करू नकोस. 

 
हे शजेारिी श्ची (सोयिोरा) लकिे िी तहणिे काय िाई कशावर बेि आहे आज ? त्यावर िी 

ात्तरिे– 
 

साखर सोजीनं रायत, अबंापुरीना सोबत । 
लेणकना कता णदन्ि, जवाई बापूले णनवत॥(२३) 

 
आुंबापुरी (खेड्यािील लोकाुंिे आवडिे जेवण) िे जेवण आहे. त्याच्यासोबि साखर आहे. (िुप आहे) 
लोणि (सोजीने युक्ि असे) मुलीकद्वरिा जावयास आमुंाण द्विले आहे. 

 
आपल्याकडे मुलगी नसिी िर जावई कशाला आला असिा हे िशइवायिे आहे द्विला. (द्विला 

मुलगा नसेल तहणून. जावयावर एवढ पे्रम व्यक्ि होि असाव). 
 
आद्वण अशा द्वरिीने आुंबापुरीिे भोजन (आवडिे, सुग्रास, िद्ववष्ट) पोटावर हाि द्वफरवनू खाल्ल्यावर 

(द्वपिर) लालेल्या जावयास लोप सुटिे. त्याने आराम करावा तहणनू िी याुंि एका स्विुंा खोलीि आुंथरूण 
टाकावयास लाविे – त्याुंिे वणइन करिाुंना िी तहणिे– 

 
उर्ाले उससी, पायातले चौघडी । 
लेणकना ंकरता ंिौस जवाईनी फेडी॥(२४) 

 
(अुंथरूण) (बेडपग) टाकले आहे (खाटीवर गािी टाकली आहे) ाशाला (नरम) ाशी आहे. (ाषा नव्हे) 
(आद्वण पाुंोरायासाठी) पायाजवळ िौोडी (अद्विशय िलम व ाबिार वश्च) आहे. मुलीच्या सुखासाठी 
(मी) जावयािी हौस फेडिे आहे. 

 
(अद्याि डनलापच्या ाशा, सोफा-कम-बेड िी द्वनर्तमिी व्हावयािी आहे) आिराद्विथ्याि िी 

आमुद्वनक श्चीपेाा मागे नाही. 
 
भर ान्हाळ्यािे (लन व शाखािे, अायिृिीयेच्या नुंिरिे) द्विवस आहेि. थाटामाटाने आलेला 

जावई (िो प्रथमि पद्वहल्या अायिृिीयेला सासऱ्याुंच्या गावी ‘द्वपिर’ व्हावयास व लगनानुंिर पत्नीस बऱ्याि 
द्विवसाच्या (१) कालखुंडानुंिर आलेला असिो. (पूवीिे काळी ६ मद्वहने आईकडे व ६ मद्वहने सासूकडे 
राहायािी पद्धि प्रिलीि होिी). ‘पॉश’ येणारि. (आपण कसे गेला होिाि पद्वहल्या द्वपिराच्या वळेी कृपया 



 

अनुक्रमणिका 

लेखकाला त्याच्या पत्त्यावर कळद्ववायािी िसिी घ्याल काुं ?) त्याला खूप ाकडिे. (अद्याप अद्वनयद्वमि 
पुरवठा फेम म. रा. द्वव. मुंडळािा जन्म व्हावयािा आहे.) त्याुंिे हाल पाहून सासू तहणिे– 

 
सोया णर्नगार, मन्िा लेकीना पतीना । 
िुपारा दाटना, पंखा मागंस मौतीना॥(२५) 

 
माझ्या मुलीच्या पिीने (आवडत्या जवायाने) सोळा शृुंगार (वािकहो पूवी परुूष िेद्वखल शृुंगार करीि असि 
यािा पुरावा अद्वहराणी काव्याि या श्चीने नमूि केला आहे. केलाि पाद्वहजे. मेहबुबाला खूष ठेवायासाठी । 
नाही काुं ?) त्याला ाकाडा होि आहे. िो वारा (हवा) ोेायासाठी मोत्यािा पुंखा मागि आहे. द्वििी 
योजनाबद्ध सूिकिा या काव्याि प्रगट होिे. जावयाला (त्याच्या पत्नीला) बोलवायिे आहे. परुंिु सरळ 
सरळ न बोलद्वविा िो मोत्यािा (वाळायुक्ि) पुंखा मागद्वविो (वारा िेणारी मग यईलि). 

 
त्याच्या शयन-गृहाुंि सवइ आवश्यक, अद्ययावि व्यवस्था लाल्यावर थोडी ाणीव असिे (‘ाणीव िो 

िुलीि गे, रहावनेा िुद्वलया द्ववना’ अशी अवस्था जावयािी होिे.) हे द्विच्या लााि आल्यावर िी ापिेशिे– 
 

आंबानी कयरी, आंबाले घाले वारा । 
लेकीना करता, िाउ णर्नगार सारा ॥(२६) 

 
(हे) आुंीयािे कयरी (फळीि, स्िनभाराने वाकलेली) िुझ्या आुंीयाुंला (ज्यािे कृपाछााखाली छायेखाली 
बसल्यावर लेकीला हायसे–हँसे वाटणार आहे, ज्यािा स्वभाव गोड आहे) (त्याला) वारा सुप्रद्वसद्ध कवी 
वा.रा.नव्हे हुं (हवा) हे. (पुंखा कर) मुलीसाठीि हा एवढा (अवणइनीय) शृुंगार (स्पेशल ड्रॉईुंग रूमिी 
सजावट) केलेली आहे. 

 
मुलीिे रसभरोस नवथर िारूायािे व जावयाच्या गोड स्वभावािे वणइन एकाि फळािी ापमा 

ोेवनू स्पष्ट करायािे या द्वठकाणी द्विला सामले आहे. अथइ प्रकटीकरणािी द्वििी माटणी आगळी आहे. 
 
अशा द्वरिीने द्वििी मुलगी जावयाला (मोत्याच्या पुंख्यासह) वारा ोालावयास द्विला हव्या हव्याशा 

शयनगृहाि गेली आहे. जावयाने कोणिाही आरडा रडा (अकाुंडिाुंडव) केलेले नाही (िुमच्या 
आमच्यासारखे:) त्यावर िी वणइन करिे – 

 
माय जवाई जवाई, जवाई समंुदरना मोती । 
लेक अपरूक बाई, णदन्िी कृष्िदेव िाती॥(२७) 

 
बाई ! जावई फार शाुंि स्वभावािे आहेि. माली सुुंिर मुलगी ((अक्का) मी भािा कृष्ट्णिेव (काळ्या वणािा 
पण राजकारण मुरुंमर कुटील द्वनिीिा परुूष) च्या हािी (सुंपूणइ िाीयाि) द्विली आहे. द्वििा जावई मोठा 
पुढारी असावा. 

 
अशा िऱ्हेने खऱ्या अथाने सुंसाराला सुरूवाि लाल्यावर द्विवसलद्विवस पिीपत्नीिे पे्रम वाढि जािे 

(आमिा ालटा अनुभव आहे). त्यावर सासरच्या लश्वयाि िी गोड वणइन करिे– 
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सासर व ंसागूं, सासर सोजीन रायत । 
मननी िौस फेडू, समदी ियात ॥(२८) 

 
शजेारच्या मुलीजवळ गप्पा करिाुंना िी सासरि रसभरीि(थोड्या अद्विशयोक्िीने वणइन करिे. बाई 
सासरि काय सुखुं साुंगू - (माल) सासर साखर व सोजीयुक्ि अस गोड लोणि (मुरीबा आहे). िे 
सोजीच्या द्वपठाने बनलेले (गोड, रूिकर व गुणकारी) जास्ि मुरल्यावर अद्वमक अद्वमक गोड होणारे आहे. 
माझ्या मनािी हौस (कमी न पूणइ होणारी) मी साऱ्या आयुष्ट्यभर पूणइ करीि रहाणार आहे. (मला 
कोणत्याही गोष्टीिी ाणीव नाही (भावाद्वशवाय). 

 
रोजच्या जेवणाच्या पिाथािी साथइ, यथाथइ, ापमा द्विने सुंसाराला द्विली आहे. आमुद्वनक कद्ववला 

िी मागे सारिे. 
 
केव्हा केव्हा या सुखी सुंसाराि द्विने गाणे तहणाव.े (श्चीिा आवश्यक गुण) जात्यावरच्या  व्या 

पहाटेच्या कािरवळेी जात्याच्या ोरोर सुंगीिाि गाऊन द्विच्या कारभारीस जागवावे, त्यािे रुंजन कराव े
त्यास अुंजन द्याव ेअसे वाटून सोनूआईस द्विला तहणिे–काुं ग ‘सुमन’िू गान का तहणि नाहीस ग ? त्यावर 
िी  वीिून ात्तरिे– 

 
सासू आत्याबाई, सवश गेवं जूनं जून । 
गानं कसं अन म्िाले, दयनं दयाये चक्कीथीन ॥(२९) 

 
हे आत्याबाई, सासुबाई अहो आिा सवइ जून (जून मद्वहना नव्हे) (जुन्या रूढी द्वरवाज) लयास जाि आहे. 
आिा मला गाण कस तहणिा येईल. ? (आिा मी िळि नाही आिा सवइ प्रकारिे िळण िक्कीवरून िळले 
जािे.) “द्वपसने ब ठे िो गाने खुिही आिे ह ” हे द्विला पाठ आहे.) 

 
सासू द्वििी आत्याि आहे. मामाुंिी मुलगी पत्नी तहणनू व्स्वकारायािी पद्धि त्यावळेी असावी, 

पिीच्या आईला आईप्रमाणे वागद्ववायािी आिशइिा येथे व्यक्ि होिे. िो द्विच्या मनािा अुंपपरभाव आहे. 
 
आद्वण अशाद्वरिीने या सुखी कुटुुंबािील सून खूप सुखी आहे. आनुंिी आहे. (पण नेहमी भाुंडण 

ाकरून काढिे. बोंबा मारिे, किाद्विि द्विला आिा एक कुटुुंबाि राहवयािा कुं टाळा आला असेल ।) 
द्विच्या पोटी एक सोडून िोन पुारत्नाुंनी जन्म ोेिलेला आहे. हे अप्रत्याद्वरत्या प्रगट करिाुंना, 
खुबीिारद्वरत्या िी तहणिे– 

 
सकायनं उन उन पडनं वंडीवर । 
सासु िागरथा सोनु, नातु रव्िाडे माडीवर ॥(३०) 

 
सकाळिे (कोवळुं कोवळुं) ान ोराच्या (पाावर) वरुंडीवर पडलेले आहे. (द्विवस कासराभर वर आला 
आहे) (ज्याने मुलाुंना ‘मुडिुस’ रोग होि नाही)सासू भागरथा (भागीरथी) (गुंगेप्रमाणे पद्ववा आिशइ) 
सोनुिाई (आपल्या) नािुुंना (राजु व सुंजुला) (फक्ि िोनि ‘हम िो हमारे िो’) माुंडीवर ोेवनू खेळद्ववि 
आहे.  
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प्रत्येक श्चीला शील गुंगेप्रमाणे पद्ववा रहाव ेतहणून द्विला सासरी जािाना ‘गुंगाभाद्वगरथी’ आद्वशवाि 
िेायािी ित्कालीन प्रथा व्स्वकार काव्याि डोकाविो. 

 
यजमानाुंना पहाटे कारखान्याि कामावर पाठद्ववल्यानुंिर आिइश गदृ्वहणी ‘कल्पना’ आपल्या कामाि 

गकइ  लाल्याने मूल सुंभाळायािे काम सासुकडे आले असाव.े कामािी (वयोमानाप्रमाणे)वाटणी करायािी 
पद्धि आद्वण ‘द्ववना सहकार नही ाद्धार’ या ित्त्वािी पाळेमुळे आमच्या अद्वहराणी श्चीने या पूवीिी 
अहयासलेली आहेि. कोणत्याही ाेााि िी आजच्या श्चीपेाा आोाडीवर आहे यािी द्विच्या काव्याि 
द्वठकद्वठकाणी साा पटिे. 

 
अशा द्वरिीने, वरील अद्वहराणी  व्याुंमध्ये अद्वहराणी श्चीच्या मनािा ‘जावई’ द्ववषयाुंिा आपपरभाव, 

नाजूक, हळवा भाव, मामीिे पे्रम, मुलीवरील ममिा याि यथासाुंग िशइन मराठी वािकास ोडि आहे. 
द्वनसगाच्या पद्वरसरािील ापमा,ात्पे्राा,सुंगिीला ोेवनू पुराणािील िेविेविाुंच्या रूपकाुंि लेणा लेवनू 
अद्वहराणी साद्वहत्य िुथडी भरून वहाि आहे. 

 
अनेक नािी अनेकद्ववमा भदू्वमका मराठी वािकाुंच्या मनःपटलापढेु यावयाच्या राद्वहल्या आहेि. 

ममिाळू, कनवाळू, मािा, किइव्यिा, कठोर द्वपिा, सासू, सासरा, अशा अनेक नद्ववन भदू्वमका जात्याच्या 
पालूि द्वनोाल्या आहेि. ‘ठोठवा तहणजे सापडेल’ िी भदू्वमका ात्साही मराठी (अद्वहराणी) लेखकाुंनी 
पत्करल्यास मराठी वािक अप्रद्विम िुलइभ, साद्वहत्यापासून द्वमळणाऱ्या एका आगळ्या आनुंिाला वुंद्विि 
होणार नाहीि. अशी गाढ आशा वाटिे. 
 

••• 
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सासू 
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सासू ‘सॉसू’ (नवऱ्याची आइश) 
 

–सासू अन् सासरवास जगप्रद्वसद्ध आहे. अशा सासुच्या नात्याुंद्ववषयी अद्वहराणी अगे्रसर आहे. 
प्रस्िुि प्रकरणाुंि आपणास सासूि द्विसेल. अद्वहराणीिा सुंसार समृद्ध आहे. सुंस्कृि ममील श्लोक, 
मराठीिील आया, ािूइिील शरे, ेंहिीिील िोहे, र्िक्या ेंकबहुना त्याहीपेाा काुंकणभर जास्ि अद्वहराणी 
 व्या रसाळ व ममूर आहेि. 

 
नाद्वसक, मुळे, जळगाुंव द्वजल््ाुंच्या पद्वरसराुंि खेड्यापाड्यािून अद्वहराणी भाषा बोलली जािे, 

[भाषावार प्राुंि रिनेच्या आमारावर (अद्वहराणी भाद्वषक प्रिेशािा) आयुर्तवमा महामुंडळाने द्विन्ही द्वजल््ाुंिा 
द्वमळून द्ववमा द्ववभाग केला असावा]. द्विच्याि अनेक प्रकारिे नानाद्ववम साद्वहत्य द्वनमाण लालेले आहे. 
अद्वहराणी द्वश्चयाुंनी िे रिलेले आहे. िे आजवर अद्वलद्वखि आहे. (त्या अद्वशद्वाि, अडाणी असल्याने) 
परुंपरागि वारसा हक्काने िी ज्योि द्विव्याला द्विवा पेटवि आजवर समाजाि द्ववरोमाच्या वािळाला साुंभाळि 
िेवि ठेवली आहे. आईिा वारसा मुलगी, सासुिा वारसा सून ोेऊन िे आजवर जोपासून अमर केले आहे 
व आजही युंायुगाच्या काळाि िे मराठी वािकाुंच्या हृियावर राज्य करीि आहे व करीि राहील याि 
द्विळमाा शुंका नाही. 

 
आजही खेड्यापाड्यािून (द्वपठाच्या द्वगराया असूनही) (महाराष्ट्ि राज्य वीज मुंडळाच्या लहरी व 

अद्वनयद्वमि वीज पुरवठ्यामुळे) असुंख्य मािा, भद्वगनपना आपल्या ोरीि जात्यावर पहाटे व वळेी अवळेी 
(आणीबाणीि) िळाव ेलागिे. जािे  ढायािे अद्ववश्राुंि, श्रम हलके व्हाविे तहणनू त्या सहज स्फूर्तिन 
आलेल्या  व्या, गीिे गाि असिाि. अस् श्रम सुस् करायासाठी परुंपरागि िालीवर गीि ( व्या) 
तहणिाना एक अद्वहराणी श्ची (केवळबाई) कुसुुंबे येथे तहणिे— 

 
िाऊ करू यािी, माय चावया बोलाले । 
िासी करू िू, बाई, आत्याबाई म्िनाले॥(१) 

 
(मी) भावाला व्याही करिे. (मी) भावाला गप्पागोष्टी बोलाया, िालायासाठी व्याही करिे. (मी) भािीला 
सून करिे. (हे बाई) िी मला आत्याबाई तहणि जाईल. (आत्याबाई तहणायासाठी मी द्विला सून करिे). 

 
‘हू’ हा शीि द्वहन्िीभाषेिून अद्वहराणीि आला असून—‘बहूॅ’ या शीिािा िो अपभ्रुंश आहे. आप्ि 

स्वकीय हाकेच्या अुंिरावर असाविे ही द्वििी कल्पना, मद्वनषा, आपसािि सुंबुंम ोडवनू आणायािी 
त्यावळेच्या समाजािी रूढी, परुंपरेि िशइन द्विच्या काव्याि ोडि. [आजही काही अुंशी मराठा (कुणबी–
पाटील) व र्िर बहुजन समाजाि मामािी मलगी पत्नी तहणून व्स्वकारायािी पद्धि आहे. अगिी अद्वलकडे 
हुुंड्यापायी िी कमी होि िालली एवढेि !] 

 
भािी माद्वहिीिील असिे हा द्वििा मोरणीपणा, िूरिशीपणा काव्याुंि डोकाविो. 
 
द्विला (भािीिी) सासू व्हावयािे आहे तहणनू िी आपल्या वद्वडलाुंिा सल्ला ोेिे (पूवीिेकाळी 

‘पगडीवाले’ बाबािे लगन जमवावयािे यािी साा) वद्वडलाुंनी द्विलेला सल्ला आपाल्या ‘द्विराणी’ ला 
साुंगिाना िी तहणिे– 
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िाऊ करू यािी, आईबा म्िनसं नकोबाई । 
आतेन्या िवजाया, मान देवाले तयार नई॥(२) 

 
(मला) भाऊ (भावास) व्याही (करावयािी र्च्छा आहे.) (मी) करू र्व्च्छिे. वडील तहणिाि (मला) नको 
(व्याही करू नकोस). (कारण) आिाच्या भावजया (भावाच्या बायका) (नुंनिेला) मान िेि नाहीि. (िुला 
योगय िो आिरभाव, मानपान, होणार नाही). 

 
भावजय शद्ब अनेकविनी वापरला आहे. त्यावळेी बहुपत्नीत्त्वािी पद्धिी त्या समाजाि रूढ 

असावी. ‘अद्विपद्वरियाुंि अवज्ञा’ हे सुंस्कृि सुभाद्वषि अद्वहराणी जनमानसाि ज्ञाि असल्यािा भास होिो. 
मान अपमानािी त्या समाजाला िाड होिी. 

 
भावजया मान द्यावयास (जरी)ियार नसल्या िरी पण मला भािीि सून करावयािी आहे 

(वद्वडलाुंना समजावनू)्ाि सद्ववस्िर कारण गल्लीिील आयाबायाुंना पटवनू साुंगिाुंना िी तहणिे– 
 

िासी करू सून, माले िासी सून साजे । 
बोले पायना ंपैजन, मन्ि तयघर वाजे॥(३) 

 
(मी) भािी सून करिे. मला भािी सून शोभणार आहे. (िी माझ्या सारखीि सुुंिर आहे) (िी िारूायानुं 
मुसमुसलेली नवथर लावाय लद्विका) िालिाुंना द्विच्या पायाुंिील नुपूर बोलिाि. (त्याुंिा कणइममूर नाि 
लकावयास येिो) द्विच्या नटि थटि, मुरडि िालिाुंना माझ्या िळोरािून आवाज येिो (िी ठुमकि 
ठुमकि िालिे). ‘िळोर वाजिे’ ही कल्पना अनुपतय आहे. ‘लनक लनक पायल बाजे’ िी पे्ररणा द्वनमािे 
व्ही.शाुंिाराम याुंना द्वहच्याि काव्यानुं द्विली असावी का? ‘ाभार यौवन खाुंब केळीिा रसरद्वसली भासे, 
आत्याबाईिी लोप ाडाली भािीच्या आसे’ अशीि िर िी नसावी ना? 

 
लगन ठरिुं. मुलगी कुठली आहेग असुं द्वविारणाऱ्या शजेारच्या श्चीस ात्तर िेिाुंना िी तहणिे– 
 

िाऊना वाडामा,ं लगन नी वं तयारी । 
लेक मन्िा नवरदेव, िासी व्िईन नवरी॥(४) 

 
भावाच्या वाड्याि लगनािी ियारी िालली (आहे). माला मुलगा नवरिेव होणार (आहे) (आद्वण) (माली) 
भािी नवरी (माली सून) होणार (आहे.) 

 
प्रकटीकरणािी माटणी वगेळी आहे. ियारीि द्विवस द्वनोून जािाि. लगनािा द्विवस,वळे येिे लगन 

सुंपिे. मुलीिी आई रूसून,फुगून कोपऱ्याुंि बसिे. कन्यािान करावयास येि नाही. (‘टाळी’ लागल्यावर 
आपल्या गोऱ्यागोमखा मुलीिा हाि काळ्यासावळ्या मुलािे हािाि पाहून द्विने असहकार फुकारला 
असावा). त्यावळेी एका करवलीिे प्रश्नास ात्तरिाुंना िी तहणिे– 

 
िाऊ झाया यािी, िवजाई यािीन व्ियेना । 
माडंोना व दारे, कन्यादानले येयेना॥(५) 
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भाऊ व्याही लाला आहे. भावजाई (द्वििे मन) द्ववहीण होायास ियार होि नाही (िी) माुंडवाि कन्यािान 
(एक द्ववमी) करावयास (लौकर) येि नाही. (काुं कू करीि आहे). 

 
कन्यािानच्या द्ववषयावरून आपसाि बायकाुंिी बािाबािी होिे (जात्याि भाुंडखोर तहणून प्रद्वसद्ध 

असलेल्या च्या द्वनयमास िी अपवाि होव ूर्व्च्छि नाही). हािवारे करि कडाक्याि भाुंडण होि. भावजय 
टाकून बोलिे. भाऊ भानगडीि पडि नाही. िी यशस्वी–माोार ोेिे. द्विने माोार काुं ोेिली हे गुद्वपि एका 
वऱ्हाडणीस साुंगिाना िी तहणिे– 

 
आंबानी कयरी, आंबाले झायी जड । 
िाऊना करता, माल्िे िवजाई लागे गोड॥(६) 

 
आुंीयािी क री आुंीयाला जड लाली आहे. (भावजय डोईजड लालेली आहे. प्रत्येक होिाि तहणा !) 
(अगबाई) (िरीपण) भावासाठी मला भावजय गोड लागिे. ‘नवरा द्विच्या मुठीि ग !’ असेि काुंहपसे. 

 
एवढे करून (मोठी) भावजय काुं गोड लागिे याुंि कारण िी साुंगिे– 
 

वडील िवजाई, मन्िी माय णतन्िा जागे । 
आखाजी णदवाईले, मन्िी मुईनी लचता वागे ॥(७) 

 
(अग बाई) ही माली मोठी भावजय, द्विच्या ठाई माझ्या आईिे (वात्सल्य आहे) वास्िव्य आहे (लहानपणीि 
आई मेल्याने भावजयने द्विला लहानािे मोठे केले असाव.े) (मािृपे्रम िेवनू वाढवल जोपासल असावुं) 
(प्रत्येक वषी) अाय िृिीया व द्विवाळीच्या सणाला (मी माहेरी आल्यावर) माझ्या (साडी) िोळी िी ेंििा 
करिे (अगिी नाकुं  न मुरडिा हुं !) 

 
लगन आटोपि. वऱ्हाड ोरी जािुं. लगन द्विथी आहेि िो पयंि मुळािी अडगळ मोडावी तहणून 

शजेारच्या द्वश्चयाुंनी लावलेल्या िगाद्दामुळे िी आपल्या नवऱ्यासोबि भावाला द्वनरोप िेिे– 
 

मोठ मन्ि घरं, काम धंदाले एकली । 
यािी रे िाऊ, सून धाडी दे धाकली ॥(८) 

 
मालुं ोर मोठ आहे. (ोराि) मी काम करावयास एकटी आहे. (हे) व्याही (माझ्या) भाऊ माझ्या लहान 
सुनेला लौकर पाठवनू िे. 

 
सून वयान लहान असली (मुलाच्या कामी येणार नसली) िरी ोरािला काममुंिा, शिेीिील 

काबाडकष्टािी कामे करावयास सवड द्वमळावी तहणनू िी हौसेने द्विला मागवनू ोेिे. 
 
द्वििे यजमान त्याच्या सासरवाडीहून सुनेला ोेवनू येिाि. सून ब लगाडीवरून ािरून ोरिा  टा 

िढिे. िेव्हा सासू द्विला ापिेश करिे– 
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नादान सुनबाई, पायना चपला काढ । 
आयाबाया वं दखाले, मोठीसना पाया पड॥(९) 

 
(हे) (अल्लड) सूनबाई ! (आमी) पायाुंिील िप्पल काढ. शजेारच्या द्वश्चया िुल. बोावयास आलेल्या 
आहेि. (त्यािील) (िुझ्यापेाा वयानुं) मोठ्या द्वश्चयाुंिे िू (वाकून) पाय पड (लीनिेिे मडे िी सुनेला िेिे). 

 
पुढे िी तहणिे– 
 

िाची सुनबाई, पड पाया वाकीसन । 
नंदा देरले िेट तंू, ले रामन दरसन॥(१०) 

 
(हे) भािी सूनबाई, (काुं ग!) वाकून पाया पड (पडि जा) (अगोिर) (ोराुंिील) (िुझ्या) नणुंि, 
(लहान) िीर याुंना भेट (मग) (िुझ्या)रामाि (पिीि) िशइन ोे. (िाठरपणा ोालद्ववायासाठी नम्रिेिा 
मडा िी सुनेला द्वशकद्वविे). 

 
पद्वहल्याि प्रसुंगाि सुनेवर ‘फस्टइ हॅन्ड र्तपे्रशन’ िी मारिे. िी सून तहणून पद्वहल्याुंिाि आली 

असल्यानुं द्विला खुष करायासाठी तहणिे– 
 

नवी नवरी तंू िासी मन्िी सुनबाई । 
तूपमा ंबंुदी गाय, तोंड लावाले कुरडाई ॥(११) 

 
हे सूनबाई िू आज या ोराि नवखी आहेस. (खावयास) (स्वयुंपाक) बुुंिी गाळ (बनव) (बुुंिीिे लाडू कर) 
िोंडी लावावयास (भजे) कुरड्या िळ (पापड िळ). 

 
िी स्वयुंपाकाि सुग्रण असली पाद्वहजे. पाटी िेायािी प्रथा फार पुरािन तहणायिी. अद्वलकडे फक्ि 

स्वरूप बिलले आहे. (आतही वद्वरष्ठाुंनी खुष व्हाव तहणनू एखाद्या मोठ्या हॉटेलाि ‘द्वबअर’ सह मुगीिी 
पाटी िेिो ना !) 

 
पुंिपक्वान्न, िौरस आहार यथेच्छ (पोटावर हाि द्वफरवनू) खाल्यावर वलेिोडा िोंडाि िोळिाुंना 

सूनबाई तहणिे– 
 

सासू मन्िी व पे्रमय, सदा मन्िावर माया । 
मायना सबद णबना, णदन जाये ना वाया॥(१२) 

 
माली सासू (फारि) पे्रमळ आहे. द्वििी नेहमी माझ्यावर माया आहे. आईच्या (सासुच्या) शीिाुंने (मायेिा 
शीि द्विल्यावर) द्विवस व्यथइ जाि नाही. (द्विच्या शीिाने द्विवस आनुंिाि जािो. कामी लागिो. साथी 
लागिो). आई सारखेि िी मला वागद्वविे. 

 
आपल्या सासू-सासऱ्याुंिुं कौिुक साुंगिाुंना िी तहणिे– 
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सासु सतनी रुखमा, सासरा ईठोबा मन्िा । 
याद मायनी ना ये वं, आसा सुखे संसार मन्िा॥(१३) 

 
(माली) सासू सत्यवान (पुायवान, पद्ववा) रूखमाई (आहे) िर (माले) सासरेबुवा हे द्ववठोबा (पुंढरपूरिे) 
(आहेि). मला आईिी आठवण येि नाही. असा माला सुखािा सुंसार आहे. पारुंपाद्वरक आराध्य ि विाुंिी 
सासू-सासऱ्याला द्विलेली ापमा सवइ थ व साथइ वाटिे. (‘सासू-सासरे ि वि माले, असिा माझ्या ोरी 
कशाला जाव ूमी पुंढरपूरी’ असेि द्विला तहणावयािे असेल काुं ?) 

 
नव्या नवरीिे नऊ द्विवस सुंपिाि. कोडकौिुक मागे पडिे. िी सुंसाराि रममान होिे. द्विला सावम 

करायासाठी सासू द्विला रागाविे, बजाविे, िुःखािे िटके द्विच्या वाखाला येिाि. सुनेच्या 
आळशीपणामुळे ोराुंि अस्िाव्यस्ि पडलेल्या वस्िुिे नीट नेटकेपणाबद्दल िी सूनेवर रागाविे– 

 
मोठ तुन्ि घर, सदा पाव्िनाना येवा । 
गादीवर दुट्टा, पान सोपारी पडू देवा॥(१४) 

 
(हे सूनबाई !) िूले ोर मोठे आहे. (िू मोठ्या ोरिी सून आहेस) (आपल्याकडे) नेहमी पाहुायाुंिा 
(पुढाऱ्याुंिा नव्हे !) येवा (येणे) असिे. (पलुंगाच्या) गािीवर िुट्टा (कपासी भरून पाुंोरावयास केलेले) 
(िािर) असू द्यावी. पान सुपारीिा डीबा (पान–पुडा) (ठेवलेला असवा) (त्याि सुपारी, अडद्वकत्ता, 
लवुंग, वलेिोडा, मनाडाळ भरून ठेवावी). हे िुला वलमळीला कसे समजि नाही ग ? 

 
िी नवथर ान्मत्त आहे. सासुच्या द्वशकद्ववायािा द्विला मनस्वी राग येिो (आिाच्या सुनाुंसारखाि!) 

िी सासूबद्दल तहणिे– 
 

सासू सासू करू, सासू खणजना सोनाना । 
आज राग माले उना, णतना उगर बोलाना॥(१५) 

 
(मी) आजवर (माझ्या) सासुला द्वविाराुंिा मौल्यवान ठेवा समजि होिी. आज मला त्याुंच्या ामइट, ाद्धट, 
बोलायािा राग आला. 

 
ोराुंिील सासुिे मूल लहानािी मोठी होिाि. शिेी वाढिे. कामािा व्याप वाढिो िेव्हा ोराुंिील 

काममुंद्याद्ववषयी िी वणइन करिे– 
 

जसा जंगलमा कंुदा, तसा सासुना घर धंदा । 
कोरी कारी पूरा करो, पसरत जाये बंधा॥(१६) 

 
जसा शिेाि कुुं िा [अपायकारक (द्वपकाला)गवि] असिे. (जे एकिा लाल्यावर लौकर नष्ट होि नाही 
त्यािी पाळमूळ खोिून फेकाव ेलागिाि) िसा सासुच्या ोरी (न सुंपणारा) ाद्योग (ोरकाम) असिो. 
जीवािा आटाद्वपटा करून काम सुंपवावयाि (पण) मारूिीच्या शपेटीवाणी िे लाुंबिि जािुं. शिेीिील 
कुुं िािी ापमा, ोराुंिील कामास साथइ वाटिे. पद्वरसराुंिील द्वनसगइ द्विच्या काव्याि डोकाविो. 
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ोरािील काममुंद्यावरून िणफण, आिळ–आपट सून करिे. सासू द्विच्यावर खूप रागाविे व द्वििी 
औलाि (प िाईश) खानिान काढिे. त्यावळेी िी सासुला बजाविे– 

 
सासू आत्याबाई, नका काढू मन्िी अबलाद । 
लोखंडना पुढे धीर, धरेना पवलाद॥(१७) 

 
(अहो सासूबाई, आत्याबाई माली प िाईस काढू नका. (माझ्या खानिानिा द्वविका करू नका). 
लोखुंडापुढे पोलाििा द्वटकाव लागणार नाही ! (ापरोमाने तहणिे) (मी आपल्यापेाा स्वभावाने जहाल 
आहे. प्रत्येक गोष्टीि सवाई आहे. आपण मानाने मोठ्या असल्याने मी माोार ोेिे) मी आपल्याि 
खानिानिी आहे हे समजविाुंना लोखुंड व पोलाि याुंच्या ापमा िी ोेिे. शीिाुंिी योजकिा अिूक आहे. 

 
पोलाि हे लोखुंडािे प्रद्विरूप आहे. पोलािािे लोखुंडापेाा भौद्विक गुणममइ द्वभन्न असले िरी 

रासायद्वनक गुणममइ एकि असिाि. द्विला शाश्चिुं ज्ञान आहे. (आपण एकाि रक्िािे आहोि असे िी 
सूिद्वविे). र्थे द्विला खरा सासरवास जाणविो. द्वहिी पद्वरव्स्थिी पाहून द्वनमािे व लेखक अाणासाहेब 
िेऊळगावकर याुंना ‘सासुरवाशीण’ द्विापटािी कल्पना सूिली असावी. 

 
हे सारुं शजेारिी श्ची लकिे. िी सासुला तहणिे माली सून अशी िोंडी लागि नाही. बाई व आपली 

परुंपरागि कला िाखवनू कळ लाविे. त्यावळेी पनु्हा नव्या जोमाने सासू-सून युद्धाला सूरूवाि होिे िेव्हा 
सून तहणिे– 

 
सासू सून न िांडन, मझार रे्जीन लावनं । 
दारे उिा राम, डावा डोयनी दाबन ॥(१८) 

 
(हे सासू-सूनेि भाुंडण आहे (भाुंडणाुंि) शजेारच्या श्चीनुं कळ लावली आहे. िाराशी राम (द्वििे पिी) ाभे 
आहेि. (मला) (गप्प राहायाद्ववषयी) डाव्या डोळ्याने खुणवि आहेि. िी गप्प होिे (?) 

 
केवढी सहयिा आहे. त्या काळी केवळ डोळ्याच्या खुणेने बायका िूप राहाि असाव्याि. त्याुंना नेा 

पल्लवी येि असावी. (सध्या आतही डावा डोळा िाबायािा प्रयोग एखाद्या फटाकडीवर लाईन मारावयासि 
करिो.) (अथाि डोळ्याच्या खुणेने कोणीही आजकाल लकि नाही हा भाग वगेळा ! िी िरूण मुंडळपच्या 
जीवनाुंिील खुंि आहे.) 

 
सासू-सूनेि रोज भाुंडण जुुंपिे. ोराुंि सासरवास वाढि जािो कटकटी वाढिाि. काही वळेा 

बायको लकि नाही. मुलाच्या डोक्याला िाप होिो. ‘र्कडे आड द्विकडे द्ववहीर’ अशी त्यािी पद्वरव्स्थिी 
होिे. ‘र्कडे जन्मिााी द्विकडे पुा जन्मिााी’. िेव्हाुं िो िुःखावर द्ववरुंगुळा तहणून रोज ‘गावठी’ िारू 
(िेव्हाुं िेशी िारूिे िुकान त्यािे गावी नसाव)े द्वपवनू िर पडिो. िेव्हा शजेारीण त्याच्या पत्नीला तहणिे काुं 
ग कला िू नवऱ्याला काही साुंगि नाही का ? (त्यािी सवय वाढि िालली), त्यावर िी ात्तरिे– 

 
रे्प कुिानी वाकडी, ती का ंनीटजं, व्ियेना । 
पेये मुतारा रोजरोज, माले कयक दायेना॥(१९) 
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कुत्र्यािी शपूेट वाकडी (असिे) िी काही केल्या नीट होि नाही. (मूळ स्वभाव बिलि नाही. िो रोज रोज 
मूि (मूा) (िारू) द्वपिो. (अस करू नका, िारू द्वपव ूनका असे साुंद्वगिल्यावर) मला काुंठी िाखद्वविो 
(मारिो). 

 
परीसरािील ापमा िी िेिे. िारूला मूा समजिे. िुच्छ लेखिे. या वािावरणावरूनि सुंि 

एकनाथ महाराजाुंना “िािला नको ग बाई. मज नवरा नको ग बाई” या भारूडािी कल्पना सूिली 
असावी. अशा िऱ्हेने नवऱ्यािे सुंसाराि ला लागि नाही. िो गृहस्थाश्रमािून लाुंब लाुंब जाायािा प्रयत्न 
करिो िेव्हा िी स्विःिी अडिण सासू जवळ माुंडिे– 

 
सासू आत्याबाई, आंडोरले सागंा काई । 
मणिनानं धोये डोकं, संसार मा णचत निी॥(२०) 

 
(अहो !) सासूबाई (िुमच्या) मुलाला काहीिरी ज्ञान साुंगा. (अहो!) मी (कालि) मद्वहन्यािुं डोक मुिल 
(बाहेर) (द्ववटाळशी) (लाली होिे) (अजून मला द्विवस गेलेले नाहीि) [िे (द्वििा नवरा) बाहेरख्याली 
करीि असिील त्याुंनी गावाबाहेर (लोपड्यािील) एखािी बाई ‘रखेली’ तहणून ठेवली असेल.] लााथाने 
अप्रत्या बरिसुं गुपीि िी वािकाुंपुढे ाोडे करिे. द्वििी प्रकटीकरणािी कला वाखाणायाजोगी आहे. 
द्विला असला नवरा नको नकोसा वाटिो. द्वहच्या पद्वरव्स्थिीवरूनि द्वनमािे, व्ही शाुंिाराम याुंना ‘असला 
नवरा नको ग बाई’ि कथानक स्फुरलुं  असावुं. 

 
िी द्ववमनस्क मनःव्स्थिीि असिाुंना शजेारिी श्ची द्वविारपूस करिे. द्विला साथइ ात्तर िेिाुंना िी 

तहणिे– 
 

णसताले वनवास, एडा रामले काय कये । 
उन्िमा ंआग येये, फूल मनमा ंकोमाये॥(२१) 

 
(बाई!) द्वसिाला वनवास (आहे.) हे वडे्या रामाला कसे बरे कळणार ? ान्हाि आग आलेली आहे. 
(काळाुंि िेरावा मद्वहना! सुंकटाि अद्वमक मोठ्या सुंकटािी भर पडली आहे). फूल मनािल्या मनाि 
कोमजिे आहे (मी स्विः मनाुंिल्या मनाुंि लुरिे आहे. कुढिे आहे.) पद्वहल्याुंिाि सासुच्या सासुरवासाने 
ास्ि. िशािि नवऱ्याच्या बाहेरख्यालीपणािी भर या पद्वरव्स्थिीि वणइन सुुंिर रूपक ोेवनू िीने केले आहे. 
सीिा व रामािी रूपके पत्नी व पिी साठी वापरायािी त्या वळेिी पद्धि काव्याि डोकाविे. (मोठ्याुंिा 
आिशइ डोळ्यापुढे ठेवायािा मूळ ादे्दश). 

 
ज्या सासुच्या सासुरवासामुळे ही सुंकटे आलीि द्वििे त्या वळेच्या समाजािील स्थान पाहूनि 

‘सासू गाुंजिे मला, द्विकडेि बोळद्वव द्विला, भवानी आई रोडगा वाहीन िुला’ हे भारूड सुंि एकनाथ 
महाराजाुंना द्वलद्वहायािी ापरिी लाली असावी. 

 
‘र्कडे आड द्विकडे द्ववहीर’ अशा पद्वरव्स्थिीिील सून ज्या वळेेस ढसा ढसा रडायला लागिे 

त्यावळेेस सासुला वाटिे ही मुलासाठी रडि असावी. िेव्हा िी तहणिे– 
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पुि पुि करता िंू, नको डोयाले लावू धारी । 
सासु कर्ी म्िने, धीर, गंिीर लेवं नारी॥(२२) 

 
(हे सूनबाई !) मुलासाठी डोळ्याि अश्रू येव ूिेव ूनकोस. सासू तहणिे (सुखी सुंसारासाठी) (िू) थोडा मीर 
मर (मीर मरी रे मीरा पोटी, फळे रसाळ गोमटी, सबर का फल मीठा होिा ह  ।) मन शाुंि ठेव. 

 
सुंकटी सासू मावनू जािे. द्वििे िुःखी कष्टी मनािे साुंत्वन करिे.आईच्या पे्रमाने द्विला ापिेश 

करिे. मीर िेिे. काही गोष्टी ि वामीन आहेि हे नद्वशबािे खेळ असिाि. भोग भोगाविे लागणार. असे 
साुंगिाना िी सुनेला तहणिे– 

 
दगडना देव, याले र्ेंदूरना डाग । 
दैवाना पुढे, ना, चाले वैदना लाग॥(२३) 

 
िगडाच्या िेवालाही शलिूरिा डाग (काळीमा) (आहे) (प्रत्या िेव िेद्वखल द्वनष्ट्कलुंक नाही) िेवापुढे 
व द्यािाही द्वनभाव लागि नाही. ‘ि वुंम् ि वाि पुंिमम’ हेि खरे मनोव ज्ञाद्वनक द्ववश्लेषण िी करिे. 

 
द्विच्या सुनेला ‘मनोवाुंद्वछि सुंििी’ हवी आहे िर द्वििा मुलगा ‘ितहियइ हेि जीवन’ जगिो आहे. 

यािूनि पुढे ‘स्वामीन की ि वामीन ?’ कािुंबरीिा जन्म व्हावयािा आहे. आद्वण यथावकाश िी मुलाला 
खडसाविे, टाकून बोलिे. त्याच्या र्िरद्वपिर द्वििर ला पाणी पाजिे. भाुंडण लाल्यावर मुलगा आईशी 
अबोला मरिो िेव्हा आई तहणिे– 

 
घरमा नी घरमा, आंडोर मायसे बोलना । 
आस्तोरीना पुढे, त्यान्िा ईलाज चालेना॥(२४) 

 
ोरािल्या ोराुंि मुलगा आईशी बोलि नाही.पत्नीपढेु त्यािा काही र्लाज िालि नाही. (आपलाही िोि 
अनुभव असेल नाही काुं? काय खोटुं बोलिा राव !). 

 
नळ बुंि केल्यावर पाणी हौिािून  सुंडाव िस आईशी अबोला लाल्यावर िो बायकोकडे लुकू 

लागिो. गोड गोड बोलिो. आईशी अबोला मरलेला मुलगाही आईला आवडिोि. द्विच्या रक्िाि सूड 
नाही. ामेवर द्वििा द्ववश्वास आहे पुढे पिीपत्नीि सूि जमायला लागिे. पत्नी शृुंगाराि वणइन करिाना 
तहणिे– 

 
नजीकथीनं देखू, मन्िा रामनी नवती । 
नव लाख मोती, मन्िा कुकुना िवती ॥(२५) 

 
(मी) माझ्या नवऱ्याि िारूाय जवळून पाहिे (त्यािा ापभोग यथेच्छ ोेिे) नव लाख मोिी माझ्या कुकवा 
भोविी िमकिाि. (नवरा ि द्विप्यमान आहे. पूणइ नर आहे.) (मी नद्वशबवान आहे माझ्या भागयािे िेज 
पडिे.) 
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‘म  क्यो ना नािू आज .......’अशी द्वििी पद्वरव्स्थिी होिे. राा राा जागनू काढल्या जािाि. 
खाटेच्या नव्या िोऱ्या िुटिाि. िोोाुंि जमल्यावर पुढे काय लाले हे सुज्ञ वािकास साुंगणे नलगे. ‘िुमि 
आमि जमल’ अस तहणिाना बयािा कौमायइ भुंग होिो. अद्वमर होव ूनका ! पढेु काय लालुं  िे सासुच्याि 
शुंीिाुंि लका– 

 
कर्ी चालस दनदन, डोये घागरी लेस दोन । 
म्ना सातवा से चालू, गोया पोट ना सरकीन ॥(२६) 

 
(द्विच्या खााया, द्वपायाि, वागायाि पूवीि बिल लालेला असिो.) 

 
(अग!) (सूनबाई !) (वलमळी) अग कशी िणकून (जोराुंि) अन िेही डोक्यावर िोन ोागरी (िाुंीयाच्या 
पाणी भरलेल्या) ोेवनू िालली आहेस. (िुला) सािवा मद्वहना िालू आहे. (िुझ्या पोटाि साि मद्वहन्यािा 
गभइ आहे.) पोटािला गभइ र्कडे द्विकडे सरकेल. (िू िूपावनू जाशील) (द्वबना गोळ्या ोेिाि गभइपाि 
होईल). वािकहो बेवड्या गड्यानुं गाडी ेंढबाऱ्यावर ठेवली हुं. सध्या िी ‘अुंडर नॉन–युज आहे हुं !’ 
सासुिी ‘िािा’ या द्वठकाणी द्विसिे. 

 
आपली सासू व सासरे द्वकिी काळजी करिाि,ापिेशिाि यािे वणइन िी करिे– 
 

सासु बाईनी कायजी, मामाजीनी कयकय । 
सुन आते जप बेटा! आमना वंर्ी न फय॥(२७) 

 
सासुबाई (खूपि) काळजी (ोेिाि), मामाजी (सासरे) (खूपि) कळकळ (करिाि व तहणिाि) (हे) 
सुनबाई (बटेा) (िू) आमच्या वुंशाच्या फळाला (नाि ेंकवा नािूला) नीट जप. साुंभाळ कर. त्याुंच्या 
बोलायाि द्वलनिा आहे, बायकोिुं ध्येय िूल व मलू एवढि त्याुंना अद्वभपे्रि आहे. 

 
मुलगा लहान आहे.िो वर द्विलेला मुंा लााि ठेविे. सासू जेव्हा द्विला िळावयास साुंगिे िेव्हा िी 

तहणिे– 
 

सासु आत्याबाई, कसा घट्यावर म्िनू गाना । 
लाडका नातू िटा, िटा, से ना, जी, मणिनानंा॥(२८) 

 
(अहो !) सासुबाई, आत्याबाई (अहो !) मी जात्यावर िळायला कसे बसू. गाणे ( व्या) कशा तहणू ? 
(िुमिा लाडका नािू भटा (‘भटाई’ िेवीच्या नवसाने लाला तहणून भटू नाव ठेवलुं  असावुं) हा एक 
मद्वहन्यािा आहे ना ? मुलगा होायासाठी िेवीला नवस करायािी पद्धि त्यावळेी समाजाि होिी. ‘टेस्ट 
खुब बेबीिा’ शोम लागावयािा राद्वहला होिा अजून. 

 
मुलािा पाय लहना लाला. मुलगा भागयवान ठरला.ोराि सुख–शाुंिीिे राज्य आले. त्याबरोबर 

समृद्धी आली. त्यािुं श्रये आपल्या आवडत्या सासुला िेिाुंना िी तहणिे– 
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सासु मन्िी सुपातर, मावया मा ंली उनी । 
घर करे कचकच, कोन्या गोटनी निी उनी॥(२९) 

 
माली सासू फारि मोरणी, पद्ववा, भागयवान आहे. (मला)माळव्याि (सुख समृद्धीि) ोेवनू आली. (मालुं) 
ोर गच्च भरलेलुं  आहे. (मला) कुठल्याही गोष्टीिी कमी नाही. (पाँिो ाुंगलीयाँ ोी मे ह  ।). 

 
आपल्या ोराला माळवा प्राुंिािी िी ापमा िेिे. माळवा प्राुंि (हल्लीिे माळवा, मध्यप्रिेश) हे एके 

काळी सुख–समृद्धीिे आगार तहणून  ळखले जाि होिे. िेथील व्यापार पेठ प्रद्वसद्ध होिी. द्वििा पिी 
ब लािा व्यापारी असावा ेंकवा शिेीसाठी ब लजोड्या ोेायासाठी िरवषी मध्यप्रिेशाि जाि असावा ! िोन 
प्राुंिाि िळणवळण होिे. द्विच्या काव्याुंि ज्वलुंि र्द्विहास आहे. 

 
वरील  वीि सून सासूिे कौिुक करिे. सासूही काही,कमी नाही िी मोठेपणाने भारावनू न जािा 

सवइ श्रेय सुनेला िेिाुंना तहणिे– 
 

पायनानी दोरी, दोरी सलम सुतई । 
सदा िालावू लिदया, सुन िागनी पुतई॥(३०) 

 
पाळायािी िोरी, िोरी ही अखुंड सूिळी (िोरीिा प्रकार)आहे. मी नेहमी पाळणा हलद्ववि रहािे. (माली) 
सून भागयािी बाहुली (आहे.) (द्विला िरवषी मलूि होि असाव)े. द्वििे याि वषािे असाव.े जास्ि मुलाुंना 
जन्म िेणारी त्यावळेी भागयवान समजली जाि असावी (िेव्हाुं महागाईने कहर केला नसेल व ‘सुंििी 
द्वनयमन’ मुळीि नसावुं) मुल साुंभाळायाच्या सहकाऱ्याने द्वििे सुनेशी सुंबुंम सुमारिाि. सासुिी व्यक्िीरेखा 
खास ठोस ित्त्व साुंगनू जािे. 

 
मध्युंिरी वय लाल्याने सासरा स्वगइवाशी होिो. सासू गुंगा–भागीरथी होिे पोरकी होिे. द्विच्या 

ािार वयाि मुलगा व सून हेि आमार असिाि. वानप्रस्थाश्रमाि िी िेवाकडे लुकिे. ‘हरीनाम’ भजिा 
भजिा िी िेवाला द्ववनद्वविे– 

 
रािू दे देवाजी, सून स्विाव सोज्वड । 
निी कपाये कंुकु, राज िोगू दे एवड॥(३१) 

 
(हे !) िेवा माझ्या सुनेिा (बिललेला) स्वभाव असाि (िाुंगला, पे्रमळ) राहू िे. माझ्या कपाळी कुुं कु नाही 
(मी द्ववमवा लाली आहे). (मला) (मुलािे सुखी सुंसारािे) राज्य ापभोगू िे. सुखाने राहू िे. 

 
अशा िऱ्हेने ‘िार द्विवस सासुिे व िार द्विवस सुनेिे’ असिाि. (प्रत्येकािे जीवनाि िाुंगले द्विवस 

येिािि.) (भगवान के ोर िेर ह , अुंमेर नही ह  ।) 
 
सुनबाई ‘सासू’ होायाच्या ियारीि आहे. िी सुनेला सासरवास करणार नाही,आनुंि अद्विरेकाने 

नवी सून तहणेल...... ‘साँस भी कभी बहू थी । ’ आद्वण आजला एवढेि पुरे ! 
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अद्वहराणी काव्यािा परीाणात्मक अहयास करावयािा तहटल्यास द्वटकाकारािे दृष्टीकोनािून 
अद्वहराणी काव्याि व्यक्िीमत्व आहे. सासू–सुनेच्या व्यक्िीमत्वािून नव े फुलोरे ाठलेले आढळिाि. 
अद्वहराणी श्चीिे साद्वहत्य द्ववश्वमय आहे. द्विच्या साद्वहत्याि लुुंजार वृत्ती आहे. त्याि मरगळ नाही. ि िन्य 
आहे.  वीिील शीिाुंना नुसिे अथइ नाहीि िर सामथ्यइ आहे. जीवनािी  ढ आहे. रूढी व परुंपरा यामुळे 
जीवनाि िाण आहे. सासुिे प्रबोमन करिाना सुनेनेही काही गोष्टपिे भान ठेवले आहे. द्वििे काव्य 
मनोव ज्ञाद्वनक आहे. मानद्वसक ेंििा व द्वखन्निेिे वळेी अुंद्विम कल्याणािा योगय सल्ला द्विने द्विला आहे. 
सुनेच्या सुंसाराि द्वििा सहभाग आहे. सुंसार करायाि सून विनबद्ध आहे. ेंहिू ममाि अनेक गोष्टी पाप–
पुायाशी द्वनगडीि असल्या िरी पिी व्यसनी,व्यद्वभिारी,िुरािारी असूनही त्याच्या र्च्छेद्ववरूद्ध न जािा 
त्याच्या िबावाखालीि िी वागिे. द्वशाणाभावी,सुंस्काराभावी छळली जाणारी,मार खाणारी श्ची अद्वहराणी 
काव्याि द्वििारली गेली आहे. आजिी मुलगी ाद्यािी सून व परवािी सासू असिे. ‘िार द्विवस सासुिे व 
िार द्विवस सुनेिे’हेि खरे. 

 
••• 
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अनुक्रमणिका 

सइशबणिन, दोस्तीन (मैणिि) 
 
–जीवनाच्या बगीच्यािील फूल तहणनू वणइन असलेल्या “म द्वाण”, जी नवऱ्यालाही हवी असिे. 

बायकोलाही नको नसिे. जी जीवन फुलद्वविे, फळद्वविे अशा गूढ गोड नात्याशी अद्वहराणीनेही “िोस्िी” 
केली आहे. जळगाुंव, मुळे नाद्वसकच्या काही भागािील लोकाुंिी अद्वहराणी बोली ही मायबोली आहे. िी 
बोली साद्वहत्य रत्नािी खाण आहे. द्विच्यािील द्ववद्ववम द्ववषयाुंवर आमाद्वरि  व्या महाराष्ट्िािल्या 
कानाकोपऱ्याि द्ववखुरलेल्या आहेि अद्वहराणी  व्याुंिील भाऊ, लेक, जावई र्त्यािी द्ववषयाुंिी यापूवीच्या 
लोकद्वप्रय द्विवाळी अुंकाव्िारा िमिमीि मेजवाणी मराठी वािकाुंना िेायाि आली आहे. अद्वहराणी  व्या 
द्ववखुरलेल्या मोत्याप्रमाणे समाजाि पसरल्या आहेि. त्या रिल्या गेल्या नसून स्वयुंस्फूिइ आहेि व तहणून 
भावपूणइ आहेि. अद्वहराणी साद्वहत्यािी जोपासना करायािा वारसा हक्क द्वश्चयाुंनी (मािा, भद्वगनपनी) राखून 
ठेवला आहे. [सवइ (एक सोडून) अद्वहराणी भाद्वषक द्वश्चयाुंना असो.] 

 
द्ववद्ववम द्ववषयाुंप की म ाी हा द्ववषय िेद्वखल अद्वहराणी काव्याि रुंगद्ववला गेला आहे. म ाी हे 

जीवनाच्या वलेीवर आलेले सुुंिर फूल असिे. गरजेिे वळेी कामी येणारा िो खरा द्वमा. “Friend in need 
is a friend indeed” या र्ुंग्रजी ाक्िीिे िोडीिे पण मराठी साद्वहत्यास लाजवणारे भाव व्यक्ि करिाुंना एक 
अद्वहराणी श्ची (केवय अक्का) तहणिे– 

 
सईबणिन करू, करू गरजनी एडी । 
गरज सरी जाता, ना जी बोले वं थूक तोडी॥(१) 

 
(मी) म द्वाण अशी करीन (जी) माझ्या गरजेसाठी वडेी असेल (होईल), (माली) गरज सुंपल्यावर जी मला 
टाकून बोलणार नाही; (िुच्छ लेखणार नाही) (सोडून िूर जाणार नाही). 

 
म द्वाणीला सख्ख्या बद्वहणीप्रमाणे वागद्ववायािी,समजायाच्या रूढीिी व त्यावळेच्या पुंरपरेिी “सई 

बद्वहन” वापरलेला द्वििा शीि आजही साा िेिो. (म द्वाणीला म द्वाणीने सख्ख्या बद्वहणीप्रमाणे वागवावे, 
माया करावी असा आिशइवाि आजच्या रक्िाच्या नात्याला न  ळखणाऱ्या काही अमानुष श्चीयाुंपुढे 
ठेवावयािा नसेल ना ?). द्विच्या काव्याि भद्ववष्ट्यािी जाण आहे. सभोविालच्या येणाऱ्या अनुभवाुंिी गोड 
द्वशिोरी द्विच्यासोबि आहे. आगामी वाईट पद्वरणामाुंबद्दल िी िा आहे. िाुंगल्या गुणाुंिा द्विला ध्यास आहे. 
िाुंगल्याच्या शोमाि असिाना द्विच्या रहाणीमानािी जाण येिे. समाजािील प्रिद्वलि रूढपिे प्रत्युंिर द्विच्या 
काव्याुंि आढळिे. मानवी स्वभावािे हुबेहुब वणइन द्विच्या काव्याि डोकाविे. अनुभवाच्या भिूावर द्विने 
आपले भद्ववष्ट्य द्वनभइर केले आहे. “द्रव्यािा होिा ऱ्हास िुटूनी पडिी म द्वाणपिे पाश” या कटू अनुभवािून 
िाुंगल्या म द्वाणीच्या शोमाि असिाुंना िी द्विला हव्या हव्याशा म द्वाणीबद्दल तहणिे – 

 
सईबणिन करू, करू नार ठसीन मनमा ं। 
साखरना णर्रा, णर्रा केईना पानमा ं॥(२) 

 
(मी) म द्वाण अशी करीन (जी) श्ची (िरूणी, ललना) माझ्या मनाि भरेल (आवडेल पसुंि येईल). 
साखरेिा द्वशरा (द्विला) केळीच्या पानाि (खावयास) िेईन.  

 



 

अनुक्रमणिका 

वरील  वीि अद्वहराणी श्चीिी सौंियइदृष्टी काव्याि डोकाविे. सौंियािी द्विला िाळ आहे. “सुुंिरा 
मनाममे भरली ......” या  ळपशी द्वििा द्वनकटिा सुंबुंम आहे. मनाि ठसलेल्या जीवापार आवडणाऱ्या 
(सुुंिर) मुलीशी (मुलाुंशी नव्हे हुं) म ाी करायािा द्वििा मानस िी व्यक्ि करिे. (िरूण वािकाुंनो 
िुतहालाही आिून िसेि वाटि असेल नाही का ?). म द्वाणीला (सायजाबाईस) साखरेिा द्वशरा केळीच्या 
पानाि खाव ूोालायािे आश्वासन (मुंाी प्रमाणे नव्हे !) िेिे. द्विच्या काळाि साखर मूबलक द्वमळि असावी. 
(द्विच्या नवऱ्याला भल्या मोठ्या द्वपशव्या ोेवनू रेशेंनग िुकानापुढे द्वशमावाटप पद्वाका ोेवनू राुंगेि 
िाटकळि बसाव ेलागि नसेल ेंकवा काळ्या बाजाराने साखर ाोड माथ्याने द्ववकणारे महाभाग व्यापारी 
द्विच्या गावाि नसिील). सरकी खावनू ोट्ट (आजच्या याुंद्वाक युगािील तहशी िुमाबरोबर पाणीपण िेिाि 
तहणे ...) िूम िेणाऱ्या तहशी द्विच्याकडे भरपूर असिील. (पाणी वाढवनू िूम पाठद्ववायासाठी िूम फेडरेशन 
त्यावळेी जळगावला नसेल) (लन द्विवाळीच्या वळेी गडप होणारा “डालडा” जन्माला यावयाच्या असेल या 
मरेवर.) गोड गोड खाऊ–द्वपव ूोालून आिराद्विथ्य करायािे (पे्रम व्यक्ि करायािे) िुंा द्विला ज्ञाि होिे, 
यािी साा द्वििे काव्य िेिे. खाव–ूद्वपव ूोािल्यावर आपलुं  काम ारकून ोेायािी (खोटे व्हाऊिर टाकणे 
र्त्यािी) स्वाथी प्रवृत्ती द्विला ज्ञाि नाही. भरपूर केळी द्वपकणाऱ्या भागाि (जळगाव द्वजल््ाि) वस्िीला 
असल्यािा पुरावा काव्याि द्वमळिो. भोविालिा द्वनसगइ काव्याि साकारला आहे. केळीच्या पानाि जेविाना 
आल्हाििायक वाटिे, हे शाश्च द्विला ठावकू आहे (भाुंडे ोासायािे श्रम टळाविे हा सुद्वशद्वाि श्चीिा 
युक्िीवाि द्विला द्वशवलाही नसेल त्यावळेी !). 

 
अशा प्रकारे सुुंिर म द्वाणपच्या शोमाि असिाुंना शजेारिी श्ची (द्वभकुिाई) द्विला द्वविारिे िुला कशी 

म द्वाण हवी ग ? ... त्यावर एक अद्वहराणी श्ची (नलुबाई) तहणिे– 
 

सईबणिन करू, करू सीता सारकी बारीक । 
जर्ी तोंडे लागे लागे, उचा झाडनी खारीक॥(३) 

 
(मी) म ाीण अशी करेन (जी) सीिेसारखी बारीक (असेन), जी (िद्ववला) (वागणुकीि) ाुंि लाडावर 
लागलेल्या खारीक (फळा) सारखी (भासेल).  

 
सीिा (अथाि पुराणािली !) सारखी सुुंिर, पद्ववा, िेखणी, रूपवान, गुणवान म ाीण द्विला हवी 

आहे. 
 
सीिेिी आिशइ म द्वाणीला द्विलेली ापमा आिशइ म द्वाणीिी व्याख्या ियार करून साथइ वाटिे. द्विला 

ापमा, ात्पे्रााुंिी जाण आहे. द्विच्या काव्याि रामायणािील गुणाुंिी सावली द्विसिे. “सीिा” हे कुलवान, 
द्वशलवान गुणाुंिे ज्वलुंि प्रद्विक आहे. प्रद्विमा आद्वण प्रद्विमान याुंिी साुंगड ोालायाि द्वििा हािखुंडा आहे. 
गुणाुंबरोबर स्वभावाि यथाथइ िशइन साथइरूपक ोेवनू करिाना िी आढळिे. बारीक (बारीकराव नव्हे !) 
तहणिाना “ेंसहकटी” (सडपािळ) हा सौंियइवान द्वश्चयाुंिे प्रकारािील एक प्रकार द्विला अद्वभपे्रि आहे. 
सौंियइ शाश्चािा द्वििा गाढा अहयास आहे. खाद्वरक िद्ववला गोड, शद्वरराला पौद्वष्टक असिे. िशीि मीि 
भाद्वषनी, ममुर भाद्वषनी म ाीण द्वमळावी व जीवन समृद्ध, द्ववशाल व्हाव े अशी द्वििी अपेाा असावी. ाुंिा 
लाडनी तहणिाुंना “िुलइभ” “लाखाुंि एक” (िेखणी) असे द्विला तहणायिे नसेल ना ? (त्यावळेी जमइनच्या 
भाुंड्याच्या मोडीच्या बिला खारीक िेणारे फेरीवाले द्विच्या खेड्याि द्वफरि नसिील किाद्विि! अन्यथा 
द्विने खारकेिी ापमा िेायािा वाढिा मोह आवरिा ोेिला असिा.) 
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अशी ही गोड स्वभावािी म ाीण लौकराि लौकर शोमावी अन्यथा द्विच्या नावारूपािा गाजावाजा 
लाल्यावर द्विला एखािा मडमाकट राुंगडा गडी लगन करवनू ोेवनू जाईन व लहानपणापासून 
आपल्यासमोर खेळणाऱ्या, बागडणाऱ्या अशा म द्वाणीस आपण मुकू असे द्वविार मनाि येवनू एक अद्वहराणी 
श्ची (वच्छाबाई) तहणिे–  

 
उच्च झाड खजूरन, फय लागेत दूरदूर । 
लई जािार लई जाई, उिी ऱ्िासु मी दूर॥(४) 

 
ाुंि असे खजूर (फळािे) लाड आहे. त्याला जद्वमनीपासून िूर (ाुंि) फळे लागिाि. ोेवनू जाणार ोेवनू 
जाईन (व) मी िूर ाभी ऱ्हाईन. (काही िरी गमद्ववल्यािे खेिाुंि) 

 
या द्वठकाणी द्विच्या काव्याि सूिकिा जाणविे. द्विला म द्वाण व द्विही िाुंगली हवी आहे. ोाई केली 

नाही िर ज्या खजूर फळासारख्या िुरापास्ि म द्वाणीि वयुं होईल. आपला लहानपणािा हक्क असूनही 
एखािा िरूण त्या सुुंिर मुलीला लगन करून ोेवनू जाईन व आपण हिाशपणे िूरवर िुःखीि अुंिःकरणाने 
ाभे राहून पहाि राहू. द्वनसगािील फळा–फुलाुंच्या ापमा द्विच्या काव्याि डोकाविाि. (द्वनसगाकडे िला 
असे आव्हान जणू िी मानवाला िेि आहे) (त्यावळेी मुलीिे लगनािे वय १४ ठरद्ववायाि आले असाव.े 
तहणून त्यापूवी म द्वाणी जमा करायािी द्विला ोाई लागली असावी.) 

 
म द्वाणीच्या शरीरािे बहारिार वणइन लकल्यावर शरीर आकाकाद्ववषयी कल्पना आल्यानुंिर द्विच्या 

रुंगाद्ववषयी शुंका येवनू एक अद्वहराणी श्ची द्वविारिे काुं ग शजेी िुला कशा रुंगािी म ाीण हवी आहे ग ? 
त्यावर िी ात्तरिे –  

 
सईबिीनं करू, करू रंग नी व काई । 
गोकूय आष्टमीले, देव णकष्िु रूप लेई॥(५) 

 
(मी) म ाीण करेन (मी) काळ्या रुंगािी (मुलगी) म ाीण करेन, गोकुळ-अष्टमीस (द्विवशी) (जी) 
(कायइक्रमाि) श्रीकृष्ट्ण बनलेली असेल (श्रीकृष्ट्णािे पाटइ करेल). 

 
द्विला काळ्या रुंगाबद्दल द्ववशषे आकषइण आहे. (िुतहाुंला नाहीना ? अगिी मनापासून साुंगा हुं ?) 

पुराणािील आिशइवािी पुरूष राम, श्रीकृष्ट्ण याुंिा द्विला िाुंडगा अहयास आहे. त्याच्या रुंगािी छाप द्विच्या 
काव्याुंवर पडली आहे. परुंपरागि काळेपणावरिे द्वििे पे्रम या  वीि िुथडी भरून वाहि असल्यािा भास 
होिो. काळी सावळी म ाीण गोकुळ-अष्टमीस श्रीकृष्ट्णािे पाटइ करेल. यावरून द्विच्या काळािही गोकुळ-
अष्टमी ात्साहाने साजरा होि असल्यािा भरभक्कम पुरावा द्वमळिो. द्वििे काव्य त्या वळेच्या समाज 
रूढी,द्वरिी-द्वरवाजाुंिा र्द्विहास आहे. “रुंगाने काळी - मोत्यािी जाळी” हा वाक प्रिार द्विला अद्वभपे्रि आहे. 

  
हे सारुं लकल्यावर िुसरी एक श्ची तहणिे काुं ग बाई िुला गोरी गोरी म ाीण करावीसी काुं ग वाटि 

नाही? त्यावर िी ात्तरिे – 
 

सईबणिन करू, नको माय गोरी गोरी । 
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आखडाई मखडाई, आदतनी वगु कोरी॥(६) 
 

(मी) म ाीण करेन (अग बाई) मला गोरी गोरी (गोऱ्या रुंगािी स्माटइ म ाीण) नको. (िी) आडेवढेे ोेईल, 
वडेे िाळे करेन, सोळा शृुंगार करेन. सवयीने िी (ोाणेरडी) सोनखि कोरणारी (ोाणेरड्या सहवासाि 
रहाणारी) (असेन). 

 
द्विला म ाीण करावीसी वाटिे,परुंिु िी गोरी नको. गोरीबद्दल द्वििे मि वाईट आहे. द्विला गौर 

वणािे द्ववशषे आकषइण नाही. िी साज–शृुंगाराि वळे ोालद्वविे व बहूअुंशी िाद्वरत्र्याने डागाळलेली असिे, 
असा द्विला भ्रम लाला असावा. गोरी आपल्याला जास्ि वळे सहवास िेव ूशकणार नाही,अशी द्वभिी द्विला 
वाटून शील भुंगािा लाल कुं िील द्विला द्विसि असावा. (िी स्विः खूपि काळ्या रुंगािी असावी). (सुुंिर व 
सुवाद्वसक फुलाुंना भुुंगे लवकर खराब करिाि तहणे !). सुुंिर परुंिु बििलन श्चीस “गु कोरी” द्विलेली 
ापमा साथइ वाटिे व अद्वहराणी श्चीच्या बुध्िीिी मोजपट्टी ठरिे याि शुंका नाही. (गोऱ्या गोमखा सुुंिर 
िाद्वरत्र्यवान द्वश्चयाुंनी अद्वहराणी श्चीिे िारावर “लाटणे मोिा” कृपया नेव ूनये अशी आग्रहािी द्ववनुंिी.) 

 
िुला गोरी गोमटी परुंिु वाईट स्वभावािी म ाीण नको, मग िुला कशा स्वभावािी म ाीण हवी ग ? 

असे द्वविारल्यावर एक अद्वहराणी श्ची (वाणबुाई) ाच्चारिे –  
 

सईबिीन करू, करू मन सारखी गंिीर । 
जर्ी तोंडे लागे, दूर देसनी अजंीर॥(७) 

 
(मी) म ाीण करेन, माझ्यासारखी गुंभीर (स्वभावािी) (जी) (िद्ववला) वागणकुीला िूरिेशािल्या अुंजीर ) 
फळ) सारखी (भासेल.)  

 
द्विला द्विच्या सारख्या गुंभीर स्वभावािी म द्वाण हवी आहे. ‘समान व्यसनेसु सख्यम्’ अुंजीर फळािी 

ापमा गुंभीर स्वभावास साथइ वाटिे. बाहेर िेशच्या फळािी ापमा िी स्वभावाला िेिे. द्वििी दृष्टी द्ववशाल 
आहे. सूकामेवा ेंकवा फळे (िूरिेशिी) ही त्यावळेी िुलइभ अथाि अमून ममून परुंिु भरपेट न द्वमळणाऱ्या 
वस्िू तहणून गुंभीर स्वभावािी म ाीण (िीही स्विःच्या स्वभावासारखी द्वमळणे हे िेखील िेवढेि िुरापास्ि!) 
असे िर द्विला तहणावयािे नसेल ना? काव्यात्मकिा खच्चनू भरली आहे. शीिाुंना लय आहे. नाि आहे. 
िोस्िीन, जोडीिारीनला सग बद्वहन, सई बद्वहण वापरलेला शीि सख्खी बहीणीला जवळिा आहे. याि 
सूिकिा जाणविे, गुणात्मकिा आढळिे.  

 
अशी ही खारीक सारखी बारीक, काळ्या रुंगािी,बारीक नाकािी अुंजीर सारख्या गुंभीर स्वभावािी 

पण हसरी (सिि हसि मुख रहाणारी) खारीक, खोबरे, जिाळू, बिाम खाणारी िरूण अद्वहराणी श्ची 
(सुद्वमााबाई) रुंगाि येवनू तहणिे – 

 
सईबिीन करू, मन्िा सारखी रंगेली । 
माले तोडू लागे जी, िात िात िात नी चमेली॥(८) 
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(मी) म ाीण करेन, माझ्या सारखी रुंगेली (खुशमस्करी, आनुंिी स्वभावािी) (जी) मला वगेवगेळ्या 
प्रकारच्या िमेलीिी फुले (िोडू लागेल). (गोळा करू लागेल). 

 
आद्वण या ‘सोळावुं वरीस मोकान’ लागलेल्या मराठमोळ्या (कुणबी पाटलाच्या) सुडौल, ाभार 

यौवन बाुंध्याच्या रुंगेल व रगेल अफलािून िरूणीस द्विच्या सारख्याि रुंगेल व रगेल स्वभावािी म ाीण 
(रत्नाबाई) हवी आहे. (नवऱ्याला हवी म ाीण नव्हे बरुं का ?) द्विच्या िारूाय सुलभ भावनािा ादे्रग 
‘रुंगेली’ या शीिाने व्यक्ि होि आहे. यौवनाच्या ाुंबरठ्यावर श्ची सुलभ भावनािा ादे्रग द्विच्या काव्याि 
जाणविो. द्वनसगइ द्विच्या काव्याि डोकाविो. द्वििी सौंियाद्वभरूिी वरच्या िजािी आहे—द्विच्या बरोबर 
सिि द्वफरणारी, वगेवगेळ्या िमेलीिी फुले िोडू लागणारी (बगीच्याि द्वफरणारी), सुखि सहवास िेणारी 
खुशमस्करी म ाीण द्विला हवी आहे. अनेक म द्वाणीमध्ये िमेलीच्या फुलासारखी नाजूक, मोहक, मुुंि 
वासािी, स्वरूपवान भासणारी, वणेीिल्या गजऱ्याप्रमाणे शोभा वाढद्ववणारी ‘जीवश्य कुं ठा’ म ाीण द्विला 
हवी, असे िर द्विला तहणायिे नसेल ना? द्विने आपल्या परसाि छोटासा बगीिा लावला असेल. आजही 
सुुंिरिेिे, शीलािे व सहयिेिे प्रद्विक तहणनू नायद्वकनीला ‘  मेरी िमेली ’ सुंबोमायािी पद्धि लोकनाख 
व ेंहिी द्वसनेमाि रूढ आहे. द्वििे ापमेय, ापमान अफलािून आहेि. 

 
अशा द्वरिीने श्ची सौंियाने िी वडेावली असिा द्विला द्विच्या शजेारिी िातहण कन्या (कुमुद्विनी ाफइ  

कुमुि) द्विसिे. त्यावळेी द्विच्या मनाि िुंरगिाि  
 

सईबणिन करू, करू बामननी पोर । 
ताब्यानंी घागर, िेटणलईन तापीवर॥(९) 

 
मी म ाीण करेन, िातहणािी मुलगी (म ाीण) करेन. िाुंीयािी ोागर ोेवनू िी मला िापी (निी) वर भेट 
िेईल (मला भेटेल). 

 
त्यावळेिा समाज व िाद्वलरीिी याुंिे प्रद्विक द्विच्या काव्याि डोकाविे. स्वभावममा–प्रमाणे रूढी 

द्वरिी द्वरवाजाप्रमाणे िातहण समाज त्यावळेी अद्वमक पॉश रहाि असेल. (गाुंमीजीिा िोपयइि खून लाला 
नसेल). वणइभेि व जािीभेिमुळे द्विला खुल्या रस्त्याने ज्ञानाजइनासाठी िातहणाुंिे ोरी ाोडाोड 
जाायावर द्वनयुंाण असे तहणून िी िाुंीयािी ोागर ोेवनू िापी निीच्या पाुंथ्यावर भेट िे, असे सूिक वणइन 
करिे. निीच्या वाळवुंटाि एका भेटून समवयस्क म द्वाणपशी एकाुंिी थाुंबून गुजगोष्टी करायािी, िाुंीया 
(शुद्ध व आरोगयिायक) च्या ोागरीिून पाणी आणायािी पद्धिीिे साुंस्कृद्विक िशइन होिे. िी िापी 
काठावरील खेड्यावरिी (खािायािी) रहाणारी असावी. द्विच्या काव्याुंि स्वभाद्ववकिा आढळिे. 
द्वनरद्वनराळ्या काव्य गुणाुंिा साठा सापडिो. शीिाुंना नाि आहे. (द्विच्या काळाि ोरोोरी वॉटर द्वमटर 
बसद्ववलेले, ठराद्ववक वळेेवर पाणीपुरवठा करणारे नळ असणारी पाणीपुरवठा योजना अव्स्ित्वाि नसावी. 
पाायािे भाव िर मीटर कमी करायासाठी नगरपाद्वलका कायालयावर मोिे नेायािा प्रश्नि ाद भवला 
नसेल) ज्ञानाजइन करायासाठी द्विला िातहणाच्या मुलीशी म ाी करणे प्रथम जरूरी वाटले असेल. 

 
िातहणािी मुलगी आवडिी, सुुंिर, िपळ, द्वविान असली िरी द्विच्या सोबि कायम रहािा येि 

नाही, खेळिा येि नाही (खेळायािे वय नसले िरी.......), सिि सोबि करणारी मडमाकट (खात्या 
ोराायािली, श्रीमुंि) म ाीण आपणास हवी असे द्वविार मनाि येवनू िी तहणिे– 



 

अनुक्रमणिका 

सई बणिन करू, करू वान्यानी वं पोर । 
वान दुकान लावू, लावू मन्िा वटावर॥(१०) 

 
(मी) म ाीण करेन, वाणीिी मुलगी म ाीण करेन (द्वनरद्वनराळ्या वस्िूिे) गुणाुंिे िुकान लावने, माझ्या 
 खावर ( सरीि) िुकान लावले. 

 
वाणी समाजािील सुखवस्िू, गुबगुबीि गालाच्या व्यवहार कुशल िथा कुं जूस (हरीभाऊ 

वाायाच्या) िुंपकलेशी द्विला म ाी करावीशी वाटिे. द्विला व्यवहार ज्ञानाि कुशल होवनू अथाजइन 
करावयािे आहे. ‘वान’ या शीिावर श्लेष आहे. वान–गुण, वाण. द्वनरद्वनराळ्या प्रकारच्या वस्िू.  सरीवर 
म द्वाणपना एका करून गुणाुंिे वाटप, सद गुणाुंिी जोपासना करायािी द्वििी मद्वनषा आहे. लोक सुंोटीि 
करायाच्या िथा सवइ वस्िू माफक िराि एकाि द्वठकाणी सहजगत्या ापलीम करून िेायाच्या योजनेिी 
कल्पना द्विच्या मनाि ोर करून नसेल ना ? (वाणी लोकाुंिा वाणिुकान लावणे हा पूवीिाि व्यवसाय आहे 
यािी खााी पटिे.) 

 
खेड्यािील बारा बलुिेिाराुंच्या मुलपशी म ाी करून गावािील आुंिद्वरक एकोपा द्वटकावा असे 

मनाि येवनू (द्वििा बाप ात्तम पाटील) गावािील पोलीस पाटील, विनिार पाटील (द्वजल्हाद्वमकाऱ्याुंनी 
नेमलेला नव्हे) असावा. द्विला अन्य आद्वणक जािीच्या म द्वाणीशी म ाी करावीशी वाटून िी तहणिे–  

 
सईबणिन, करू, करू फणकरनी गीरजा । 
कपायना कुकु, णिना राम नी वरजा ॥(११) 

 
(मी) म ाीण करेन, फद्वकरािी गीरजा (बी) म ाीण करेन कपाळावरिा कुुं कू, द्वजच्या रामाने (पिीने) मना 
केला आहे (िी कुुं कू लावि नाही.)  

 
द्विच्या गावाि मुसलमान (फकीर) वस्िी आहे. फकीर औरुंगजेब बािशहाने खान्िेशवर स्वारी 

केली त्यावळेी बाटवलेले (शुद्ध ेंहिू) समाजािील िरूण द्वववाद्वहि द्वगरजा बी शी द्विला म ाी करावीशी 
वाटिे. फकीर समाजाि गेल्याने अाय सौभागयािुं लेणुं (कुुं कू) द्ववसरलेल्या परुंिु ेंहिूत्वािी खुण तहणनू 
आपल नाव गीरजा असणाऱ्या िुसऱ्या जािीच्या बाईशी द्विला म ाी करावीशी वाटिे. ेंहिू–मुस्लीम 
लक्यािी िी कट्टर पुरस्किी असल्यािा भास होिो. लक्यािे मडे द्वििे काव्य िेिे. िी सुंस्कृिी जोपासक 
आहे. ेंहिू–मुस्लीम लक्यािी गुरूद्वकल्ली द्विला स्वािुंत्र्यापूवी ज्ञाि होिी. यािे द्वििे काव्य साा िेिे. गीरजा 
हे पावइिीिे नाव सुंस्कृिीिी िेवाणोेवाण िशइद्वविे. फकीर पूवी ेंहिू असल्यािा पक्का पुरावा होय. प्रत्येकीिा 
नवरा रामासारखा आिशइ व्हावा तहणून प्रत्येकजण आपल्या नवऱ्याला ‘राम’ तहणि असावी. (आिाही 
नवऱ्याला ज्यािुं नाव ‘राम’ आहे त्याला “अ राम, येिाुंना नाटकाुंिी िोन द्विकीटे ोेवनू ये बरुं काुं रे “ ! 
तहणायािी पद्धि आहे.) 

 
अशी सुंस्कृिी जोपासक, पुराणमिवािी, सनािनी अद्वहराणी श्ची युग प्रविइक िेखील होिी यािी 

साा पुढील  वीिून पटिे – एक अद्वहराणी श्ची (अपु्रफबाई) तहणिे –  
 

सईबिीन करू, करू मिारनी गया । 



 

अनुक्रमणिका 

रोज आगंन झाडता, ऐकू णतना गोड गया॥(१२) 
 

(मी) म ाीण करेन महारिी गया (म ाीण करेन) (िी) (माले) अुंगण लाडिाुंना द्वििा गोड गळा (गाणे) मी 
लकेन.  

 
द्विला आपल्या (पाटलाुंच्या) वाड्यािे अुंगण लाडिाुंना गोड गळ्यािी िेणगी असणाऱ्या सुरेल 

आवाजाि गाणाऱ्या मुंगा महाराच्या गया गायकवाड या मुलीशी म ाी करावीशी वाटिे. वरील  वीि शवेटी 
‘गया’ शीिािा ापयोग करून द्विने श्लेष सामला आहे. (गया-गेली, गया-द्विथािे नाव, मुलीिे नाव गया-
गळा) अुंलकारािी रेलिेल द्विच्या काव्याि आढळिे. शीिाुंना लय आहे. नाि आहे. शीिभाव ममूर आहेि. 
भावना हळूवार आहेि. आयांच्या िािुवइणाशी द्वििा द्वनकटिा सुंबुंम आहे. द्वििा गाढा अहयास आहे. िातहण, 
ााीय, व श्य, शुद्र हे अनुक्रमे द्विने आपल्या काव्याि कटाााने पाळले आहे. िातहणाच्या नुंिर वाणीच्या 
नुंिर महाराच्या मुलीशी म ाी करावीशी द्विला वाटिे. (करू र्व्च्छिे) त्यावळेच्या समाजाि वणइपद्धिी सुरू 
होिी व त्याला फारि महत्व होिे, यािी शाा द्वििे काव्य िेिे. लााथाने िी ‘ााीय’ वणािील (गटािली) 
आहे हे द्विने सूद्विि केले आहे. सूिकिा हा द्वििा एक काव्य गुणि तहणावयास हवा. पहाटेच्या कािरवेळी 
खराखाच्या सुरेल िालावर गाणारी गया द्विला खूपि हवी हवीशी वाटिे. (लिा मुंगेशकरच्या भावगीिाुंच्या 
िबकड्या त्यावळेी वाजि नसिील. जळगाव आकाशवाणी यावयािी असेल जन्माला या मरेवर!) 
अस्पृश्यिा हा कलुंक त्यावळेी ही होिा (आजही आहे) यािी साा द्वििे काव्य िेिे. िथाकद्वथि समाजाि 
वणइभेि असूनही,जािीभेि एकी होिी, एकिा होिी. भेि द्वमटद्ववायािा िी यशस्वी प्रयत्न करीि होिी. 
(िौिीस टके्क बॅकलॉग त्वरीि भरायाि यावा व नव बौध्िाुंना िथाकद्वथि सवलिी द्वमळाव्या तहणनू 
कलेक्टर किेरीवर मोिे नसिील जाि द्वििे वळेी........). 

 
सवइ जािपच्या मुलपशी म द्वािे सुंबुंम ठेवनू सुंोटना व समाज अद्ववभाज्य ठेवायािी द्वििी कला िी 

जोपासि असल्यािा भास द्विच्या काव्याि होिो. िी राजकारण मुरुंिर (छाी मरणारी व बॅग ोेवनू पढेु 
िालणारी नव्हे हुं !) असल्यािे प्रद्विि होिे. (जळगाव द्वजल््ाला गृह राज्यमुंाी पि पुढे द्वमळवनू 
िेायासाठी िर द्वििा हा अट्टाहास त्यावळेी नसावा ना ?) लोकनाख गीिे, लावायाुंिी जोपासना ाुद्राुंनीि 
करून परुंपरा द्वटकवली आहे यािी साा आजही द्वििे काव्य िेिे. ‘महारा ोरी गानुं, बामना ोरी द्वलव्हनुं’ हे 
खरुं! 

 
या सवइ (द्ववद्ववम जािपच्या, गुणाुंच्या) म ाीणी जमद्ववल्यानुंिर त्याुंच्या गाठीभेठी, ििा करायासाठी 

द्विला सभागृह पाद्वहजे आहे. (द्विच्या काळाि कॉलेजिे ‘ऑडीटोरीयम’, मद्वहला मुंडळािे सभागहेृ, 
द्विापटगृहे नसावीि) तहणनू भेटीिी जागा सूद्विि करिाना िी तहणिे– 

 
सईबणिनी िेटू, िेटू बाबुय बनमा ं। 
कट कट सागूं माय, थेट िरनी मयमा॥ं(१३) 

 
(मी) म ाीणपना भेटेन (त्याुंना) बाभळू वनाि (भेटेन) अगबाई त्याुंना (मनािल्या) कटकटी (िुःखे) साुंगेन, 
मनाि भरल्या (गुप्ि गोष्टी) साुंगेन, (िारूाय सुलभ भावना व्यक्ि करेन). 

 



 

अनुक्रमणिका 

द्विच्या मनािील कटकट (िुःख, गु्, गुप्िगोष्टी) शाुंि अशा बाभळू वनाि [एकाुंिाि (खऱ्या 
अथाने एकाुंि नव्हेि)] साुंगणािा द्वििा भावाथइ वाखाणायाजोगा आहे. िी मानस शाश्चािी सखोल 
अहयासक आहे. मनाि खोलवर रूजून राद्वहलेली शल्य, राज-द्वनिीकट, यौवनसुलभ भावना िी आपल्या 
आवडत्या जीवलग म ाीणीजवळ  कू पहािे. (पाकाराजवळ नव्हे) स्पष्ट करू र्व्च्छिे, ‘सुखमे सब साथी 
िुःखमे ना कोय’ असे असले िरी द्विच्या िुःखाि वाटेकरी करणे द्विला योय वाटिे ‘बाभळूवन’ हा 
खेडगावाबाहेरील (िापी निीच्या खोऱ्यािील) पद्वरसर [ज्यािा ापयोग ग्रामीण द्वश्चया ‘सकाळ-सुंध्याकाळ 
द्ववमी” (अथाि प्रािःद्ववमीिे) करावयािे कामी करीि असि, आजही करिाुंना आढळिाि] (िी परुंपरा 
आहे, प्रथा आहे) ही प्रथा काव्याि डोकाविे. पूवीच्या काळी द्वश्चया सुंडासला जाायाच्या द्वनद्वमत्तानेि 
सहजगत्या सासूच्या/आई–वद्वडलाुंच्या किाखािून बाहेर पडून एका येव ूशकि असाव्याि नाही का ? 

 
कट कट हा शीि ‘कट’ या वर जोर िेऊन (न्हावी कसिो िे द्वहप्पी कट, द्विलीप कट ममील कट 

नव्हे) ापयोगाि आणलेला द्विसिो. कट–कारस्थान. जे द्विच्या मनाद्ववरूद्ध आहे त्या द्ववरूद्ध समाजाला 
शह िेायाच्या रूढी व द्वरवाजाद्ववरूद्ध लढा िेायािा द्वििा मानस नसेल ना? ‘समाज को बिल डालो’, ‘जुने 
जाव ूद्या मरणालागूनी........’ असे क्राुंिीकारी द्वविार मनाि येवनू बिलद्ववायािे गुप्ि कट द्वििे मनाि 
त्यावळेी ोर करून नसिील ना ? युग द्वनमाणइ योजना (पुढे द्विच्या पे्ररणेने स्थापन लाली असावी काय?) 
श्चीमुक्िी, श्ची स्वािुंत्र्य, जाद्वियिा, याुंिी बोलके मनसुब ेआद्वण खलबिे िी त्यावळेी बाबूळवनाि द्वशजवि 
नसेन ना ? (स्वच्छ द्वपवळ्या फुलाुंनी, द्वहरव्या पानाुंनी सजद्ववलेला नयनरतय पद्वरसर ‘द्ववद्वम’ साठी 
ापयोगाि ोेायािी कल्पना शपेटीच्या आळ्या पडून गल्लीि िूरगुंमी सोडणारे व वळेीि साफ व स्वच्छ न 
होणाऱ्या सुंडास बनद्ववणाऱ्या र्ुंद्वजद्वनयरलाही लाजेने मान खाली ोालावयास लाविे) आमिी अद्वहराणी श्ची 
जन्मिःि र्ुंद्वजद्वनयर होिी तहणाना ! 

 
असा प्रकारे सारा कायइक्रम सुंपल्यावर वषइभराि िाुंगले कायइ करणाऱ्या म द्वाणपिा गौरव करून 

बाीस िेायािी कल्पना द्विच्या मनाि आल्यावर एक आद्वहराणी श्ची (सुनबाई) तहणिे – 
 

सईबणिन बलावू, बलावू मागंला दारमा ं। 
पंढरपूऱ्या खन, खन केकत्या गरमा॥ं(१४) 

 
(मी) म ाीणीला बोलावीन, मागच्या िाराने (ि) बोलावीन पुंढरपूरिा खण, केकटी खण ोराि आहे) 
(कुं डीि ठेवला आहे). 

 
समाजािी त्या वळेेस द्वश्चयाुंवर फारि बुंमने असावीि, द्वश्चया पुरूषाुंच्या समोर येि नसाव्याि. 

तहणून शुंकर पाटीलिी िी सुमन आपल्या म द्वाणपना मागच्या िाराने ‘भेट’ोेायासाठी बोलाद्वविे (भेट 
तहणजे भेट वस्िू हुं !) 

 
आतही िेखील बरीि कामे मागच्या िारानेि करवनू ोेायाि आिा सराईि एक्सपटइ लालो आहोि 

नाही का ? िुतहाला जमिे की नाही ? राजकारणाि िेखील मागिे िार नेहमीि ाोडे  असिे 
( अद्वलकडे)आतही अद्वहराणी श्ची पासून िर हा मडा ोेिला नसेल ना ? द्वििे द्वनरीाण अिूक आहे. ेंशिखेडे 
येथील पाटील बाबाुंच्या वाड्यािा मागिा भाग (जेथे त्यावळेी कोणी पुरुषवगइ पोिि नसेल). त्यावळेच्या 
िथाकद्वथि मद्वहलािे कायइक्रम िेथेि होि असाव.े त्यावळेच्या ोर बाुंमणीिे अुंमूक द्विा डोळ्यासमोर 



 

अनुक्रमणिका 

िरळिे. औसरी, ब ठक, माजोर व मागिे िार असे िार भाग आसाविे. ोरािे अप्रत्या वणइन लकून 
आमुद्वनक, आद्वजव ‘आर्तकटेक्टच्या कल्पनाशक्िीस वाव द्वमळावयास हरकि नाही. महाराष्ट्िाच्या आवडत्या 
कुलि विािी द्वनवास नगरी पुंढरी द्विच्या काव्याुंि डोकाविे याि नवल कसले? स्थळ व द्वशष्ट्खािी द्विच्या 
काव्यावर छाप आहे. काळािे गणकयुंा द्वििे काव्य आहे. केकटी प्रकारािा मोठ्या करविी काठािा, ममे 
िौकटी असणारा खण एकेकाळी पुंढरपुरिी स्पेशाद्वलटी होिी व आजही आहे .द्वििे वद्वडल वारकरी 
सुंप्रिायािे अनुयायी असून िरवषी पायी पुंढरपुरच्या वारीला अमळनेरच्या श्री. सुंि सखाराम बाबाुंबरोबर 
जाि असाविे व मुली व म द्वाणपकद्वरिा ‘वाण’ आणि असाविे. म द्वाणपिे गुणािे किर करायासाठी 
प्रलोभन िेायासाठी (आवडिी वस्िू भेट तहणनू िेायासाठी) म द्वाणपना मागिे ोराि बोलद्वविे. 
आजकालच्या वािग्रस्ि म द्वाणप िेद्वखल आपल्या आवडत्या सुुंिर म द्वाणपना मागच्या िाराुंने ोरी 
बोलाद्वविाि पण काुं ? कशासाठी ? (ात्तर सुज्ञ वािकािे स्वामीन). 

 
अशािऱ्हेने आमच्या अद्वहराणी श्चीने म द्वाणीला भेट तहणून, प्रलोभन तहणून, खण, नारळ िेवनू 

परि पाठद्ववले आहे (पनु्हा भेटायला येणेसाठी) भेटीि वश्च िेणे (अन्न, वश्च, द्वनवारा यािील िुसरे) ही 
त्यावळेिी प्रथा, रूढीिी द्वििे काव्य साा िेिे. म ाीिे कौिूक, द्वमा भेट िेायािे द्वििे कसब 
वाखाणायाजोगे आहे. काळािी पाऊले, द्विच्या काव्यावर ामटलेली स्पष्ट द्विसिाि. 

 
द्ववद्ववम द्ववषयािील अद्वहराणी औव्याुंप की श्चीसुलभ भावना, म ाीण द्वनवडीिे कसब, सौंियाद्वभरूिी, 

समाजाकडे पाहायािा द्ववशाल दृद्वष्टकोन, महषी कवेिे पायावर पाय ठेवणारी नाजूक व हळव्या मनािी 
अद्वहराणी ‘श्ची’ र्त्यािी भावना वरील  व्याुंमध्ये नकळि साकार लाल्या आहेि. अनेकद्ववम भदू्वमका 
िुमच्यापुढे ठेवणे बाकी आहे. प्रकरण वािल्यावर श्चीसुलभ सहवास आवडणाऱ्या िुतहाला िेखील सईबद्वहन 
(म ाीण) (अथाि  अवन हे) द्वमळो लवढी अपेाा करून वाढिे प्रकरण र्थेि सुंपद्वविो................... ! 
 

••• 
  



 

अनुक्रमणिका 

अणिरािी लोक साणित्य दर्शन : खंड २ रा ‘नाती-गोती’ 
 
बोलीभाद्वषक प्रिेशाि बोलायाि येणारे व या पुस्िकाि समाद्ववष्ट असलेले काही प्रािेद्वशक शीि व 

त्याुंिे अथइ 
 

अलवार – नाजुक. द्वपन्हू – प्यालो. 
आलोखी – आवुंड, गोडी. पुंढाय – पन्हाळ. 
आविसा – ि न्यावस्था. बये – जळिे. 
र्स – द्ववष. मव्हाय – ममािे पोळुं  
ईस – वीस. मवाय – मृिू. 
ागर – रागीट. माय – आई, माळा (फुलाुंिी). 
ाभारी – ात्साह. मावना – ासनवार. 
कायज – कलेजा. द्वमिुक – द्वशवाय. 
खस्िा – कठीण प्रसुंग. रवाडे – खेळद्वविे. 
गमेना – करमेना. ललाटी – ोाई. 
गाय – गाळ, गाळणे. लाग – ईलाज. 
गुिकी – ऊिकी. वडपना – वळवािा. 
ोुटी – लहान बाळाला द्यावयािे औषम. वाया – वाळा, अुंद्विम र्च्छा. 
िुंडाय – िाुंडाळ. वुंगयवानी – काळा,  ुंगळ. 
द्वजल्हे – द्वजयेला. शाव ू– शाळू, शवेाळे. 
जोजार – काममुंिा. शलेाटी – बारीक, कोवळी. 
जोंध्या – जोंमळा. सकवार – नाजुक. 
लय – ान्हािी लळ. साया – छाया, साऊली. 
डसीन – (मनाि) भरेल. सीप – ोोट. 
डहन – द्वििा. सुलावनी – अ शोभीवुंि. 
िवर – िोवर, िो पयंि. सुंगरनी – गुणी, िुर्तमळ. 
द्विरोनी – द्वावणेी सुंगम. हयािी – आयुष्ट्य. 
िराान – द्रााािे. द्वहरिे – हृियाि. 
िाुंडगा –िरूण, िीर. द्वहना – हाल, ग रसोय. 
माबे – ोराुंवर. हुपारा – ाकाळा. 
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अणिरािी लोक साणित्य दर्शन : खंड २ रा 
 

‘नाती–गोती’ 
 

(बोली व पणरसराच्या इणतिासासि) 
 

संदिश सूची 
 
१. अणिरािी िािा आणि संस्कृणत 
 

– लेखक क . भा. रुं. कुळकणी 
 

२. अणिरािीची कुळ कथा 
 

– लेखक डॉ. िा. गो. बोरसे 
 
३. अणिरािी लोक साणित्य दर्शन : खंड १ ला (सि आणि उत्सव) 
 

– लेखक कृष्ट्णा पाटील 
 

४. खान्देर् गॅझेणटयर (इगं्रजी), सन १८८० 
 

– द्विटीश अमिानी 
 

५. मिाराष्रीय ज्ञानकोर् 
 

– सुंपािक डॉ. श्री.व्युं. केिकर 
 

६. मराठी णवश्वकोर् : खंड १ 
 

– सुंपािक िकइ िीथइ लक्ष्मणशाश्ची जोशी 
 
७. ‘गौराई’ : ५८ वे अणखल िारतीय मराठी साणित्य सम्मेलन, जळगाव  

‘स्मरणिका’ जानेवारी १९८४ 
 

– सुंपािक सद्वमिी 
  



 

अनुक्रमणिका 

 
श्री. कृष्िा आ. पाटील 

 
जन्म २४ ऑक्टोबर १९४० रोजी, खािणे (िा. िोपडे, द्वज. जळगाव), िापी द्वकनाऱ्याच्या गावी 

शिेकरी कुटुुंबाि, द्वशाण िोपडेव अमळनेर येथे, लोक-साद्वहत्यािे गाढे अहयासक व सुंशोमक; कद्वव, 
पाकार. पद्वहली साद्वहत्य कृिी : ‘कामगाराच्या-कद्वविा’ (१९७६); ‘अद्वहराणी लोक-साद्वहत्य-िशइन’ : खुंड 
१ (सण आद्वण ात्सव) १९८३ मध्ये प्रकाद्वशि; या ग्रुंथािा िुसरा खुंड— ‘नािी-गोिी’ ‘आपल्याि हािी; 
आगामी :’ ‘िीरा’ काव्यसुंग्रह, ‘अद्वहराणी लोक-साद्वहत्य-िशइन’; खुंड ३ (‘वानोया’). 
 

आवािन ... अपेक्षा! 
 

मराठीिी प्रमुख बोली 
असलेल्या अद्वहराणीिील, 
लोक-साद्वहत्याुंि मराठमोळ्या 
जनमनािे हषइ खेि द्वनखळ 
भाषेि शीिबद्ध लालेले आहेि. 
अज्ञाि कवद्वयापनी हे कायइ 
करून ठेवले आहे. या बहुमोल 
‘साद्वहत्यखाणी’ ात्खलनाच्या 
अपेाेि कशाबशा िग मरून 
आहेि. द्ववस्मृिीच्या गिेि, 
जाायाआमीि त्याुंिे अद्वमक 
सुंकलन व सुंशोमन होणे, मराठी 
भाषेच्या समदृ्धीस पोषक ठरेल. 
राष्ट्िीय एकात्मिा व प्रािेद्वशक 
साुंस्कृद्विक व भावद्वनक-साद्वहव्त्यक 
जीवन ऊन्नयनासाठी ेंििा 
वाहणाऱ्या प्रत्येकाने द्वविार करून 
माझ्यासव,े ठोस पाऊल ािलायािी अपेाा 
व आवाहन व्यथइ ठरणार नाही! 

 
कृष्िा पाटील  



 

अनुक्रमणिका 

अणिरािी लोक साणित्य दर्शन–खंड २ रा 
 

(नािी-गोिी) 
[अद्वहराणी बोलीच्या र्द्विहासासह] 

 

 
 

अद्वहराणी बोली खान्िेशच्या द्ववनम्र साुंस्कृद्विक प्रकृिीिी सवइ लेणी लेवनू वषानुवष ेद्वटकून आहे. िी 
अद्वमक रूपविी आहे. द्विच्या गीिाुंिून सहज सुलभ मानवी भावाुंपासून ‘सण आद्वण ात्सव’ व द्वशष्ट्खाुंपयंि, 
वात्सल्यापासून ‘नािी-गोिी’ पयंििे समाजद्विाण मरू्तिमुंि ाभे करायापयंििे सामथ्यइ प्रत्ययाला येिे. हा 
पडिानशीन शालीन िेहरा अद्वमक प्रकाशनू ाजळावा या भावनेने पे्रद्वरि होऊन कष्टपूवइक अथक साित्य 
राखून आद्वण सुंशोमकीिा टलभा न द्वमरद्वविा महत  प्रयासे काळाच्या  ोाि नष्ट, लुप्ि होऊ पहाणारे हे मन 
श्री. कृष्ट्णा पाटील याुंनी अत्युंि मनोज्ञपणे द्वटपून अद्वहराणी बोलीसाठी एक खास िालन ाभे करायाच्या 
द्वजद्दीने पद्वहल्या खुंडाच्या मुहूिइमेढीनुंिर िुसऱ्या खुंडाच्या द्वनद्वमत्ताने आोाडी मारली आहे. अथाि पूवइ 
सूरपच्या प्रयत्नाुंशी कृिज्ञ राहून!....... 

 


